សម្រាប់ការចេញផ្សាយជាបន្ទាន់៖
ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២
ទំនាក់ទំនង៖
Legal Aid Foundation of Los Angeles (មូលនិធិជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃទីក្រុងឡូសអាន់ជ័រលេស) Sara
Williams, sjwilliams@lafla.org
Advancing Justice - Asian Law Caucus (ការជំរុញយុត្តិធម៌ - ការប្រជុំច្បាប់អាស៊ី) Lande Watson,
landew@advancingjustice-alc.org
California Rural Legal Assistance, Inc. (កាលីហ្វ័រញ៉ាជំនួយផ្នែកច្បាប់ជនបទ) Marisa Lundin,
នាយកផ្នែកច្បាប់នៃកម្មវិធីជនជាតិដើមភាគតិច, mlundin@crla.org

អ្នកតស៊ូមតិឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ
នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ការងារ
កាលីហ្វ័រញ៉ាដើម្បីពង្រីកការចូលប្រើភាសា
ផាបប្រសើរលើងដល់លទ្ធភាពប្រើប្រាស់ភាសាដែលបានអនុវត្តតាមរយៈឆ្នាំ ២០២៤ ធានាថា EDD
គាំទ្រសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា និងទទួលយកសមត្ថភាពភាសាដ៏ច្រើនរបស់សហគមន៍។
SACRAMENTO (សាក្រាម៉ង់តូ) — នៅក្នុងជ័យជម្នះមួយសម្រាប់ប្រជាជនកាលីហ្វ័រញ៉ា
និងអ្នកតស៊ូម តិសិទ្ធិភាសា អ្នកស្រុកដែលមិនប្រើភាសាអង់គ្លេសជាភាសាចម្បងរបស់
ពួកគេឥឡូវនេះនឹងមានសិទ្ធិ ចូលប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនទៅកាន់កម្មវិធីធានារ៉ាប់រងភាពអត់ការងារធ្វើ
(UI) របស់នាយកដ្ឋាន អភិវឌ្ឍន៍ការងាររដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា (EDD)
ដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់ដល់ កម្មករដែលមានសិទ្ធិ នៅទូទាំងរដ្ឋ។ Legal Aid Foundation
of Los Angeles (មូលនិធិជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃទីក្រុងឡូសអាន់ជ័រលេស/(LAFLA), Asian Americans
Advancing Justice – Asian Law Caucus (ជនជាតិអាមេរិកាំង អាស៊ីជំរុញយុត្តិធម៌ –
ការប្រជុំច្បាប់អាស៊/ី (ALC), California Rural Legal Assistance, Inc. (ជំនួយផ្នែក
ច្បាប់ជនបទកាលីហ្វ័រញ៉ា/(CRLA), Center for Workers’ Rights (មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិកម្មករ/ (CWR),
និង Legal Aid at Work (ជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅកន្លែងធ្វើការ/(LAAW) បានឈានដល់ការ
ដោះស្រាយជាមួយ EDD ដែលធានាថាអត្ថប្រយោជន៍ សេវាកម្ម
និងធនធានរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះមាននៅគ្រប់ភាសាដែល ប្រើដោយអ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះកើតចេញពីពាក្យបណ្តឹងដំបូងដែលដាក់ដោយ LAFLA ជាមួយ Department of Fair
Employment and Housing (នាយកដ្ឋានការងារ និងលំនៅឋានដោយយុត្តិធម៌/DFEH) ដោយចោទ
ប្រកាន់ថាមានការរំលោភលើសិទ្ធិប្រើប្រាស់ភាសា
ជាប្រព័ន្ធនៃអាណត្តិប្រឆាំងការរើសអើងរបស់សហព័ន្ធ និងរដ្ឋដែលគ្របដណ្តប់ប្រភពដើមជាតិ ការ
កំណត់អត្តសញ្ញាណជនជាតិភាគតិច និងលក្ខណៈភាសា។ អង្គការផ្នែកច្បាប់ជាដៃគូ ALC, CRLA,
CWR និង LAAW បានចូលរួមជាមួយពាក្យបណ្តឹង ហើយ DFEH បានសម្រុះសម្រួលបញ្ហានេះ។
ជាផ្នែកនៃ ដំណោះស្រាយកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ភាគី ត្រូវបានដាក់នៅ តុលាការជាន់ខ្ពស់សាក្រាម៉ង់ត។
ូ
ជនជាតិចិនសម្រាប់សកម្មភាពបញ្ជាក់បានចូលរួមជាផ្នែកនៃឯកសារ នោះ។

Joann Lee ទីប្រឹក្សា ពិសេសផ្នែកយុត្តិធម៌ភាសានៅ LAFLA បាននិយាយថា "យើងអបអរសាទរចំពោះ
ឆន្ទៈរបស់ EDD
ក្នុងការធ្វើឱ្យដំណើរការរបស់ពួកគេកាន់តែមានសមភាពសម្រាប់កម្មកររដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា
ទាំងអស់ដោយមិនគិតពីភាសាដែលពួកគេប្រើ" ។ "ការកិច្ចព្រមព្រៀង នេះធ្វើឱ្យ EDD ទទួលខុសត្រូវ
បន្ថែមទៀតចំពោះតម្រូវការនៃវប្បធម៌និងសហគមន៍ផេ្សងពីគ្នារបស់រដ្ឋ យើង។ EDD មិនមែនតែម្នាក់
ឯងទេ រដ្ឋនិងមូលដ្ឋានជាច្រើនខ្វះខាតការអនុវត្តប្រើភាសាយ៉ាងខ្លាំង នូវអ្វីដែលតម្រូវ។ ក្នុងនាមរដ្ឋ
មួយ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអាច និងគួរធ្វើបានប្រសើរជាងនេះ។
កាលីហ្វ័រញ៉ាគឺជារដ្ឋមួយក្នុងចំនោមរដ្ឋដែលមានចម្រុះភាសាច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេស។ ស្ទើរតែពាក់
កណ្តាល នៃអ្នកស្រុក និយាយភាសាផ្សេងក្រៅពីភាសាអង់គ្លេសនៅផ្ទះ ហើយ ៧
លាននាក់ជាចម្បងប្រើ ភាសាមួយក្នុងចំណោមជាង ២០០ ភាសាដែលមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេស។
ចុំណែកឯភាសាអេស្ប៉ាញគឺ ជាភាសាទូទៅ ប្រហែល ៦៤% អ្នកស្រុក នឹងប្រហែល ២.៤
លាននាក់ដែលមានជំនាញភាសាអង់គ្លេស
មិនពេញលេញហើយប្រើភាសាផ្សេងក្រៅពីភាសាអេស្ប៉ាញ។
កំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត អ្នកទាមទារដែលព្យាយាមចូលប្រើអត្ថប្រយោជន៍ UI បានប្រឈមមុខ
នឹងឧបសគ្គជាច្រើន— នៅពេលមួយ មានតែភាគរយតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលអាចនិយាយជាមួយ
អ្នកតំណាងបាន។ — ពេលកំពុងព្យាយាមដាក់ម្ហូបនៅលត
ើ ុ ហើយរក្សាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។
បុគ្គលដែលប្រើភាសាភាគតិច ហើយអ្នកដែលមានសំណាងបានតាក់តងមិនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយ
EDD បានទេ ដោយសារសេវាកម្មភាសាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់អ្នកតាក់តងភាគច្រើន។ មនុស្សជា
ច្រើនបានងាកទៅរកការបង់ប្រាក់សម្រាប់សេវាកម្មពីឈ្មួញកណ្តាលភាគីទីបី ឬដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្តឹង
របស់ពួកគេ ហើយជាញឹកញយនៅតែមិនអាចរុករកដំណើរការនិងអត្ថប្រយោជន៍សុវត្ថិភាពបាននៅ
ទីបំផុត។ របាយការណ៍ក្រុម EDD នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ របស់អភិបាលខេត្តបាន រកឃើញថា
"បុគ្គល ដែលមិនស្ទាត់ជំនាញភាសាអង់គ្លេស
ប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានក្នុងការ ទទួលបានជំនួយ។
"អ្នកស្រុកខន និងអតិថិជន CRLA Gregorio Sanchez (ហ្គ្រេហ្គោរីយ៉ូ សានឆេស0
រ្យេបរាប់អំពីឧបសគ្គ ទាំងនេះមួយចំនួន ៖ "ខ្ញុំនិយាយ Mixteco ហើយខ្ញុំមានបញ្ហាក្នុងការបើក UI
របស់ខ្ញុំជាមួយ EDD … ខ្ញម
ុំ ិនចេះប្រើទូរសព្ទទំនើប ឬកុំព្យូទ័រ
ដូច្នេះរាល់ពេលដែលខ្ញុំចង់បើកការទាមទារអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំ ខ្ញទៅ
ុំ
រកអ្នកណាម្នាក់ឲ្យជួយខ្ញុំ
ហើយអ្នកនោះគិតថ្លៃខរា
្ញុំ ល់ពេលដែលខ្ញុំទៅរកគេ។"
“ការចូលប្រើភាសាមិនគ្រាន់តែជាតម្រូវការស្របច្បាប់
និងសីលធម៌ប៉ុណ្ណោះទេការចូលប្រើភាសាគឺជាការ ទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំ” នេះបតា
ើ មលោកស្រី
Marisa Lundin CRLA Indigenous Program Legal Director
(នាយកផ្នែកច្បាប់កម្មវិធីជនជាតិដើមភាគតិច CRLA)។ "យើងសង្ឃឹមថាលទ្ធផលសំខាន់
មួយនៃដំណោះស្រាយនេះគឺថាមនុស្សដូចលោក Sanchez ដែលប្រើភាសាភាគតិចនឹងអាចចូលប្រើ
EDD ដោយផ្ទាល់ដោយមិនចាំបាច់ចែករំលែក ឯកសារហិរញ្ញវត្ថុ
និងអត្តសញ្ញាណជាមួយឯកជនដើម្បីរក ប្រាក់ចំណេញ អន្តរការីដែលមិនសមហេតុផល
និងបង់ប្រាក់ចេញពីហោប៉ៅដើម្បីទទួលបាន អត្ថប្រយោជន៍
អត់ការងារធ្វើដោយគ្មានការការធានារ៉ាប់រងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ឬបានដាក់ស្នើដោយ ជោគជ័យ។
“សម្រាប់អ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសដែលមានកម្រិតជាច្រើន កង្វះសេវាភាសារបស់ EDD
គឺជាឧបសគ្គ

ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្នុងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររប
ស់ពួកគេ។ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ EDD ផ្តល់នូវការគាំទ្រអ្នកបកប្រែនៅពេលនិយាយជាមួយអ្នកទាមទារ
ជាភាសាដែលពេញចិត្តរបស់អ្នកទាមទារ នឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងពិតប្រាកដនិងឆាប់រហ័សលើស
មាជិកសហគមន៍។ ការពង្រីកខ្សែទូរស័ព្ទជាភាសា និងធនធានដែលបានបកប្រែជាភាសាអាស៊ី មជ្ឈិម
បូព៌ា និងភាសាផ្សេងទៀតនឹងកាត់បន្ថយឧបសគ្គដែលធ្វើឱ្យគ្រួសារមានការខកចិត្ត និងរារាំងពួក
គេពីការទទួលបានការគាំទ្រនៅមុន និងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត។,” នេះបតា
ើ ម Winnie Kao Senior
់ ៃការជំរុញយុត្តិធម៌ Counsel at Advancing Justice - Asian Law Caucus (ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពសន
ការប្រជុំច្បាប់អាស៊ី។)
Katherine Wutchiett Staff Attorney for the Work and Family Program (មេធាវីបុគ្គលិកសម្រាប់
កម្មវិធីការងារ និងគ្រួសារ) នៅ LAAW បាននិយាយថា "ដំណោះស្រាយនេះនៅលើកម្មវិធី UI គឺជា
ជំហានដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវ" ។ "ការផ្លាស់ប្តូរស្របគ្នាគឺត្រូវការជាចាំបាច់នៅក្នុងកម្មវិធី
ធានារ៉ាប់រងពិការភាពរបស់ EDD និងកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងពិការ ភាពរបស់រដ្ឋដែលត្រូវបានបង់ទាំង
ស្រុង ដោយកម្លាំងពលកម្មចម្រុះរបស់យើង ហើយសមាជិកសហគមន៍
របស់យើងត្រូវតែអាចទទួលបាន អត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះយ៉ាងមានអត្ថន័យ។
"សមាជិកសហគមន៍និងអ្នកគាំទ្របានរីកចម្រើនដោយជោគជ័យនូវការផ្លាស់ប្តូរនីតិបញ្ញត្តិកាល
ពីឆ្នាំមុន ដើម្បីបង្កើនការចូលប្រើភាសានៅក្នុងកម្មវិធី UI រួមទាំង $២១ លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំ
ដើម្បីបង្កើនសេវាកម្មពហុភាសានៅ EDD ។ ច្បាប់នេះក៏តម្រូវឱ្យ EDD រាយការណ៍ទៅគណៈកម្មាធិការ
ថវិកានីតិប្បញ្ញត្តិ និងគោលនយោបាយស្តីពីស្ថានភាពនៃការឈប់សម្រាកគ្រួសារដែលបានបង់ច្រើន
ជាភាសា និងសេវាធានារ៉ាប់រងពិការភាពរបស់រដ្ឋត្រឹមថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២។ លក្ខខណ្ឌនៃ
ដំណោះស្រាយដែលពង្រឹងវិធានការនីតិបញ្ញត្តិនាពេលថ្មីៗនេះ រួមមានៈ
●

●

●

●

ផ្តល់សេវាកម្មភាសានិយាយ
និងចុះហត្ថលេខាក្នុងពេលវេលាពិតប្រាកដជាមួយអ្នកបកប្រែដែល
មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ឬបុគ្គលិកពហុភាសាសម្រាប់អ្នកទាមទារ UI
ជាភាសាណាមួយ ដែលអ្នកទាមទារត្រូវការ។
ប្រសិនបើសេវាកម្មភាសាទាំងនេះមិនអាចផ្តល់ជូនបានទេ ទោះបីជា
មានការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយស្មោះត្រង់ក៏ដោយ EDD ត្រូវតែហៅអ្នកទាមទារ ត្រឡប់មកវិញ
ជាមួយនឹង អ្នកបកប្រែដែលបានស្នើសុំក្នុងរយៈពេលប្រាំថ្ងៃធ្វើការ (ដោយមានការលើកលែង
មានកំណត់)។
ពង្រីកខ្សែទូរស័ព្ទ UI ជាឧទ្ទិសភាសាដើម្បីរួមបញ្ចូលភាសាកំពូលទាំងប្រាំពីរ ដែលមិនមែន
ជាភាសាអង់គ្លេសដែលប្រជាជនកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រើនៅចុងឆ្នាំ ២០២២ ។ ខ្សែទូរស័ព្ទបច្ចុប្បន្នមាន
ជាភាសា អេស្បាញ កុកងឺ កាតាំង និងវៀតណាម។ ការទូទាត់តម្រូវឱ្យជនជាតិកូរ៉េ តាកាឡុក។
និងបន្ទាត់អាមេនីត្រូវបានបន្ថែម។
បកប្រែឯកសារសំខាន់ៗរបស់ UI ទាំងអស់សម្រាប់អ្នកទាមទារក្នុង ១៥ ភាសាដែលមិនមែន
ជាភាសាអង់គ្លេសដែលប្រើដោយប្រជាជនកាលីហ្វ័រញ៉ានៅចុងឆ្នាំ ២០២២ – ដោយប្រើអ្នក
បកប្រែ មនុស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មិនមែនការបកប្រែតាមម៉ាស៊ីនទេ។
ភាសាទាំងនោះនឹងរួមបញ្ចូលភាសាដែលបានរាយខាងលើ បូករួមទាំងភាសាអារ៉ាប់ ហ្វាស៊ី
ពុនចាប៊ី រុស្ស៊ី ជប៉ុន ហិណ្ឌូ ខ្មែរ និងថៃ។
កែលម្អការចូលប្រើអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈវិបផតថលចូលប្រើច្រើនភាសា និង UI លើអ៊ីនធឺណិត
ជាភាសាកំពូលទាំងប្រាំពីរដែលមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេសត្រឹមឆ្នាំ ២០២៤។

"លក្ខណៈពិសេសគួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយនៃការទូទាត់នេះគឺតម្រូវការសម្រាប់ EDD
ក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យ អំពីរបៀបដែលកម្មកររដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មភាសាចូលប្រើ
UI និងចែករំលែកទិន្នន័យ នោះជាទៀងទាត់ជាមួយអ្នកគាំទ្រមតិសិទ្ធិភាសា" Center for Workers’
Rights Executive Director (នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌល សម្រាប់សិទ្ធិការងារ) លោក Daniela
Urban បាននិយាយ។ "យើងទន្ទឹង រង់ចាំការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ EDD
ដើម្បីធានាថាការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងដំណោះស្រាយនេះធ្វើ
ឱ្យមានភាពខុសប្លែកគ្នាជាវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រួសារកាលីហ្វ័រញ៉ា។"
អានដំណោះស្រាយពេញលេញ រួមទាំងវិធានការទាំងអស់។
###
អំពី Legal Aid Foundation of Los Angeles (មូលនិធិជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃទីក្រុងឡូសអាន់ជ័រលេស)
Legal Aid Foundation of Los Angeles
(មូលនិធិជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃទីក្រុងឡូសអាន់ជ័រលេស/(LAFLA)
គឺជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់មិនរកប្រាក់ចំណេញ ដែលស្វែងរកការសម្រេចបាននូវយុត្តិធម៌ស្មើៗគ្នាសម្រាប់
មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនៅទូទាំង ទីក្រុងឡូសអេនជឺលេស។ LAFLA បានផ្លាស់ប្តូរជីវិតតាម
រយៈការតំណាងដោយផ្ទាល់ ការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធ និងការពង្រឹងសហគមន៍។
មានការិយាល័យចំនួនប្រាំនៅ ក្នុងខោនធីឡូសអាន់ជ័រលេសរួមជាមួយ
នឹងមជ្ឈមណ្ឌលជំនួយផ្លូវច្បាប់ជួយខ្លួនឯងចំនួន ៤ នៅឯ តុលាការក្នុងតំបន់ និងគ្លីនិកអំពើហឹង្សា
ក្នុងគ្រួសារចំនួន ៣ ដើម្បីជួយដល់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិត។
អំពី California Rural Legal Assistance, Inc. (ជំនួយផ្នែកច្បាប់ជនបទកាលីហ្វ័រញ៉)ា
California Rural Legal Assistance, Inc. (ជំនួយផ្នែកច្បាប់ជនបទ កាលីហ្វ័រញ៉/ា (CRLA) ផ្តល់សេវា
ផ្លូវច្បាប់និងការអប់រំដោយឥតគិតថ្លៃដល់អ្នក រស់នៅដែលមានចំណូលទាបរាប់ម៉ឺននាក់នៃតំបន់
ជនបទ នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងដោះស្រាយករណីដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ មនុស្សកាន់តែច្រើន។
យើងជួយអតិថិជនរបស់យើងឱ្យទទួលបានប្រាក់ខែសម រម្យសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេ
ស្វែងរក និងស្នាក់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋានប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ទទួលបានការថែទាំសុខភាព ធានាបាន
នូវការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់កូនៗរបស់ពួកគេ និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។
ចក្ខុវិស័យរបស់យើង គឺជា តំបន់ជនបទនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ដែលមនុស្សទាំង អស់ត្រូវ
បានប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងការ គោរព និងធានាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេ។
ទស្សនាយើងតាមអ៊ីនធឺណិត៖ www.crla.org ។
អំពី Center for Workers’ Rights (មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិកម្មករ)
The Center for Workers' Rights (មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិកម្មករ) គឺជាអង្គការផ្នែកច្បាប់ និងមិនរកប្រាក់
ចំណេញដែលមានមូលដ្ឋាននៅ សាក្រាម៉ង់តូ ដែលមានបេសកកម្មបង្កើតសហគមន៍មួយដែលកម្មករ
ត្រូវ បានគោរព និងប្រព្រឹត្ត ដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងយុត្តិធម៌។
ដើម្បីនាំយកចក្ខុវិស័យនោះទៅជាការពិត យើងផ្តល់តំណាងផ្លូវ
ច្បាប់ដល់កម្មករដែលមានប្រាក់ឈ្នួលទាប តស៊ូមតិសម្រាប់គំនិតផ្តួច ផ្តើមដើម្បី
លើកកម្ពស់សិទ្ធិកម្មករ និងលើកកម្ពស់ការអប់រំកម្មករ សកម្មភាព និងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុង
តំបន់សាក្រាម៉ង់តូ។
អំពី Asian Americans Advancing Justice - Asian Law Caucus (ជនជាតិអាមេរិកាំង អាស៊ី ជំរុញ
យុត្តិធម៌ - ការប្រជុំច្បាប់អាស៊)ី
Asian Law Caucus (ការប្រជុំច្បាប់អាស៊/ី (ALC) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៧២ ជាអង្គការស្រប
ច្បាប់ និងសិទ្ធិស៊ីវិលដំបូង

គេរបស់ប្រទេសដែលផ្តោតលើតម្រូវការរបស់ប្រជាជនដែលមានចំណូលទាប ជនអន្តោប្រវេសន៍ និង
ប្រជាជនអាស៊ីអាមេរិកាំង និងប្រជាជនកោះប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានទទួលការខ្វះ ខាត។
ដោយទទួលស្គាល់ថា វិសមភាពសង្គម សេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ និងជាតិសាសន៍នៅតែបន្តកើតមាន
នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ALC បានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការស្វែងរកសមភាព និងយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រប់វិស័យ
នៃសង្គមរបស់យើង។
អំពី Legal Aid at Work (ជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅកន្លែងធ្វើការ)
Legal Aid at Work (ការងារជំនួយផ្នែកច្បាប់) គឺជាអង្គការសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់មិនស្វែងរកប្រាក់
ចំណេញដែលគាំទ្រដល់គ្រួសារ ដែលធ្វើការដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបតាមរយៈគ្លីនិក
និងបណ្តាញជំនួយ ផ្លូវច្បាប់ដោយឥតគិតថ្លៃ ការផ្សព្វផ្សាយ និងការអប់រំ សេវាផ្ទាល់ និងវិវាទ
និងការតស៊ូមតិគោល នយោបាយ។

