
ພາກສະເໜີ

ຫ້ອງການວ່າດ້ວຍສິ ດທິພົນລະເມື ອງ (OCR) ໄດ້ນຳໃຊ້ກົດໝາຍກ່ຽວກັບສິ ດທິຂອງ
ພົນລະເມື ອງທີ່ ຫ້າມທຳການຈຳແນກ. ໂດຍອີ ງໃສ່ພ້ືນຖານດ້ານເຊື ້ ອຊາດ, ສີ ຜີວ,
ຊາດກຳເໜີດ, ເພດ, ຄວາມເສັຽອົງຄະ ແລະອາຍຸຢູ່ໃນໂຄງການ ຫລື  ກິດຈະກຳ 

ທີ່ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລື ອຈາກລັດຖະບານກາງ. ໂດຍຜ່ານກະຊວງສຶ ກສາ (Department of 

Education) (ED). ການຈຳແນກໂດຍອີ ງໃສ່ພ້້ືນຖານດ້ານເຊື ້ ອຊາດ, ສີ ຜີວ ແລະ ຊາດກຳເໜີດ.
ແມ່ນໄດ້ຖື ກເກືອດຫ້າມຢູ່ໃນມາດຕາ (Title) VI ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິ ດທິພົນລະເມື ອງຂອງປີ 
(Civil Rights Act of) 1964; ການຈຳແນກໂດຍອີ ງໃສ່ເພດ ແມ່ນຖື ກເກືອດຫ້າມໂດຍມາດຕາ (Title) 

IX ຂອງກົດໝາຍສະບັບດັດແກ້ວ່າດ້ວຍການສຶ ກສາຂອງປີ (Education Amendments of) 1972; 
ການຈຳແນກໂດຍອີ ງໃສ່ຄວາມເສັຽອົງຄະ ແມ່ນຖື ກເກືອດຫ້າມໂດຍພາກ (Section) 504

ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຟື ້ ນຟູຮ່າງກາຍຄື ນຂອງປີ (Rehabilitation Act of) 1973 ແລະ ມາດຕາ 
(Title) II ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການເສັຽອົງຄະຂອງ ຊາວອາເມຣິ ກັນຂອງປີ  (Americans with 

Disabilities Act of) 1990; ມາດຕາ (Title) II ຫ້າມທໍາການຈໍ າແນກ. ໂດຍອີ ງໃສ່ ຄວາມເສັຽ 
ອົງຄະໂດຍສຳນັກງານຂອງລັດຖະບານ ເຖິງແມ່ນວ່າສຳນັກງານເຫລົ່ ານ້ັນ ຈະໄດ້ຮັບ ຫລື  ບໍ່ ໄດ້ຮັບ
ຄວາມຊ່ວຍເຫລື ອທາງດ້ານການເງິ ນຈາກລັດຖະບານກ່ໍຕາມ; ແລະ ການຈໍ າແນກໂດຍອີ ງໃສ່ອາຍຸ 
ແມ່ນຖື ກເກືອດຫ້າມໂດຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈຳແນກໂດຍອີ ງໃສ່ອາຍຸຂອງປີ (Age Discrimination 

Act of) 1975. 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິ ດທິພົນລະເມື ອງເຫລົ່ ານີ ້  ໄດ້ວາງໄວ້ສຳລັບອົງການດ້ານການສຶ ກສາຂອງ
ລັດທຸກອົງການ, ລະບົບໂຮງຮຽນຊ້ັນປະຖົມ ແລະມັດທະຍົມ, ວິ ທະຍາໄລ ແລະມະຫາວິ ທະຍາໄລ,
ໂຮງຮຽນວິ ຊາຊີ ບ, ໂຮງຮຽນເອກະຊົນຕ່າງໆ, ອົງການຟື ້ ນຟູວິ ຊາຊີ ບ, ຫ້ອງສະມຸດ ແລະ ຫໍພິ
ພິດທະພັນທີ່ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລື ອຈາກລັດຖະບານກາງໂດຍຜ່ານກະຊວງສຶ ກສາ. ໂຄງການ ແລະ
ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່່ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກະຊວງສຶ ກສາຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລື ອ, ຜົນປະ
ໂຫຍດ ຫລື  ການບໍ ລິ ການແບບທີ່ ບໍ່ ມີ ການຈຳແນກ. ຄວາມຊ່ວຍເຫລື ອ, ຜົນປະໂຫຍດ ຫລື
ການບໍ ລິ ການອາດລວມມີ  ແຕ່ບໍ່ ຈຳກັດຢູ່ພຽງແຕ່ໃນດ້ານການຮັບເອົ າເຂົ ້ າຮຽນ, ການລະດົມ
ມາເຂົ ້ າຮຽນ, ການຊ່ວຍເຫລື ອດ້ານການເງິ ນ, ຫລັກສູດການຮຽນ, ການປະຕິບັດຕ່ໍ ແລະ 
ການບໍ ລິ ການແກ່ນັກຮຽນ, ການໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາ ແລະ ຄຳແນະນໍ າ, ຂະແໜງວິ ຊາຮຽນ, 
ການໃຫ້ເຮັດບົດຝຶກຫັດໃນຫ້ອງຮຽນ, ການ ໃຫ້ຄະແນນ, ການສຶ ກສາວິ ຊາຊີ ບ, ການເຄື່ ອນໄຫວ
ນອກຫລັກສູດ, ກາຍຍະສຶ ກສາ, ກິລາ, ການໃຫ້ທີ່ ຢູ່ອາໃສ ແລະການຈ້າງງານ.

OCR ຍັງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບໃນການໄດ້ຮັບໂອກາດເຂົ ້ າເຖິງ
ການຈັດຕັງ້ເຍົ າວະຊົນສຳລັບເດັກຊາຍ (Boy Scouts of America Equal Access Act), ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນ
ນຶ່ ງຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶ ກສາໃນຊ້ັນປະຖົມແລະ ມັດທະຍົມ. ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍນີ ້  ຫ້ອງການ 
OCR ສາມາດສື ບສວນຄຳຟ້ອງຮ້ອງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິເສດຂອງຄວາມສເມີ ພາບ ຫລື
ເຫດຜົນເຫມາະສົມເຖິງການພົບຕ່ໍ ຫລື  ການແບ່ງແຍກ ຂັດຂວາງບາງກຸ່ມ ຫ້ອງການປະກອບ
ກິດຈະການກັບເຍົ າວະຊົນຊາຍຫນຸ່ມ ຫລື  ປະກອບກິດຈະການກັບຊາຍຫນຸ່ມອື່ ນໆ ໄດ້ມີ ລາຍຊື່

ໃນມາດຕາ 36. ຂອງປະມວນກົດຫມາຍຂອງສະຫະລັດ (United State Code) ໂດຍໂຮງຮຽນ 
ປະຖົມຂອງຫລວງ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຂອງຫລວງ, ຫລື  ອົງການຂ້ັນລັດ ຫລື  ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ
ທີ່ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກະຊວງສຶ ກສາ.

ວິ ທີ ການຍື່ ນຄຳຟ້ອງຮ້ອງໃນການຖື ກຈຳແນກນໍ າຫ້ອງການ

ວ່າດ້ວຍສິ ດທິພົນລະເຮື ອນ

ສິ ງຫາ 2011



ໃຜສາມາດຍື່ ນຄຳຟ້ອງໃນການຖື ກຈຳແນກໄດ້

ຜູ້ໃດທີ່ ຄິ ດວ່າ ສະຖາບັນການສຶ ກສາທີ່ ໄດຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລື ອຈາກລັດຖະບານກາງ ໄດ້ທຳການຈຳ
ແນກຕ່ໍຄົນຜູ້ໃດຜູ້ໜ່ຶງ ໂດຍອີ ງໃສ່ພ້ືນຖານດ້ານເຊື ້ ອຊາດ, ສີ ຜີວ, ຊາດກຳເໜີດ, ເພດ, ຄວາມ
ເສັຽອົງຄະ ຫລື  ອາຍຸ,ຫລື  ຜູ້ໃດທີ່ ຄິ ດວ່າໂຮງຮຽນປະຖົມ ຫລື  ມັດທະຍົມ, ຫລື  ອົງການການ
ສຶ ກສາຢູ່ໃນຂ້ັນລັດ ຫລື  ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ໄດ້ລະເມີ ດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບໃນການ
ໄດ້ຮັບໂອກາດເຂົ ້ າເຖິງການຈັດຕັງ້ເຍົ າວະຊົນສຳລັບເດັກຊາຍ (Boy Scouts of America Equal Access

Act), ແມ່ນສາມາດຍື່ ນຄຳຟ້ອງຮ້ອງໄດ້. ຜູ້ທີ່ ຍື່ ນ ຫລື  ອົງການທີ່ ຍື່ ນຄຳຟ້ອງຮ້ອງບໍ່ ຈຳເປັນຕ້ອງແມ່ນ
ຜູ້ຖື ກເຄາະຮ້າຍໃນການຈຳແນກທີ່ ຢູ່ໃນການກ່າວຫານີ ້  ແຕ່ຫາກວ່າ ພວກເຂົ ້ າເຈົ ້ າຕ້ອງທຳການຟ້ອງ
ຮ້ອງໃນນາມເປັນຕົວແທນໃຫ້ຄົນອື່ ນ ຫລື  ກຸ່ມອື່ ນ. 

ການຟ້ອງຮ້ອງໃຫ້ທັນເວລາ

ການຟ້ອງຮ້ອງຕ້ອງຍື່ ນພາຍໃນ 180 ມື ້  ໄລ່ຕາມວັນໃນປະຕິທິນຫລັງຈາກມື ້ ທີ່ ທຳການຈຳແນກທີ່ ຢູ່ໃນ
ການກ່າວຫານ້ັນເກີດຂຶ ້ ນ ເວ້ັນເສັຽແຕ່ວ່າເວລາໃນການຍື່ ນຄຳຟ້ອງຮ້ອງ ໄດ້ຖື ກຍື ດອອກໂດຍຫ້ອງການ 
OCR ຍ້ອນມີ ເຫດຜົນອັນດີ  ດ່ັງທີ່ ໄດ້ປະກົດໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນສະພາບການໃດການໜ່ຶງ.

ຂ້ັນຕອນໃນການຮ້ອງທຸກຕ່ໍສະຖາບັນ

ກ່ອນຈະຍື່ ນຄຳຟ້ອງຮ້ອງນຳຫ້ອງການ OCR ເພ່ືອຟ້ອງຮ້ອງຕ່ໍສະຖາບັນໃດສະຖາບັນນຶ່ ງ, ຜູ້ທີ່ ສາມາດ
ທຳການຄຳຟ້ອງຮ້ອງໄດ້ນ້ັນ ອາດຈະຕ້ອງຢາກຊອກຮູ້ຂ້ັນຕອນໃນການຮ້ອງທຸກຂອງສະຖາບັນ ແລະ
ກໍໃຊ້ຂ້ັນຕອນນ້ັນເພ່ືອແກ້ໄຂຄຳຟ້ອງຮ້ອງຂອງຕົນ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ທຳການຄຳຟ້ອງຮ້ອງບໍ່ ໄດ້
ຖື ກຮຽກຮ້ອງໂດຍກົດໝາຍວ່າ ຕ້ອງໃຊ້ຂ້ັນຕອນໃນການຮ້ອງທຸກຂອງສະຖາບັນກ່ອນຈະທຳການຍື່ ນ
ຄຳຟ້ອງຮ້ອງນຳຫ້ອງການ OCR. ຖ້າຫາກຜູ້ທຳຄຳຟ້ອງຮ້ອງໃຊ້ຂ້ັນຕອນໃນການຮ້ອງທຸກຂອງສະຖາ
ບັນ ແລະ ກໍເລື ອກທີ່ ຈະຍື່ ນຄຳຟ້ອງຮ້ອງນຳຫ້ອງການ OCR, ຄຳຟ້ອງຮ້ອງຈະຕ້ອງຖື ກຍື່່ ນໃຫ້ຫ້ອງການ
OCR ພາຍໃນ 60 ມື ້  ພາຍຫລັງໄດ້ທຳຂ້ັນຕອນ ໃນການຮ້ອງທຸກຂອງສະຖາບັນຈົບລົງ. 

ຈຸດປະສົງໃຫຍ່ຂອງກະຊວງສຶ ກສາ ແມ່ນສ່ົງເສີ ມການບັນລຸຜົນສຳເລັດ ແລະກະກຽມ
ນັກຮຽນໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນລະດັບັບໂລກໄດ້ ໂດຍການເສີ ມຂະຫຍາຍຄຸນນະພາບ
ຂອງການສຶ ກສາອັນດີ ເລີ ດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ ໃນການມີ ໂອກາດ

ເຂົ ້ າເຖິງການສຶ ກສາ.



ຈະຍື່ ນຄຳຟ້ອງຢ່າງໃດ

ຜູ້ຟ້ອງຮ້ອງທີ່ ຢາກຈະຍື່ ນຄຳຟ້ອງຮ້ອງສາມາດທຳການຍື່ ນໄດ້ໂດຍການ:

ທາງໄປສະນີ  ຫລື  ໂທລະສານ (ແຟັກສ): ຜູ້ຟ້ອງຮ້ອງສາມາດສ່ົງໜັງສື  ໂດຍທາງໄປສະນີ  
ຫລື  ໂທລະສານ (ແຟັກສ) ຫລື  ໃຊ້ຟອມຄຳຟ້ອງຮ້ອງໃນການຖື ກຈຳແນກ (Discrimination 

Complaint Form) ຂອງຫ້ອງ ການ OCR ທີ່ ມີ ໃຫ້ຢູ່ໃນສຳນັກງານຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານການປະຕິບັດ
ກົດໝາຍແຫ່ງນຶ່ ງຂອງຫ້ອງການ OCR (ໃຫ້ເບິ່ ງລາຍຊື່ ສໍ ານັກງານຂອງ OCR ຢູ່ໃນໃບໂຄສະນານີ ້ ).
ຢູ່ໃນຈົດໝາຍຂອງທ່ານ ກະລຸນາບັນຈຸຂໍ ້ ມູນເຫລົ່ ານີ :້

• ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ, ທີ່ ຢູ່ ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ (ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ກໍຕາມ),
ເບີ ໂທລະສັບທີ່ ສາມາດຕິດຕ່ໍຫາຜູ້ຟ້ອງຮ້ອງໄດ້ໃນຊ່ົວໂມງເຮັດການ;

• ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບບຸກຄົນ ຫລື  ຈຳພວກຄົນທີ່ ຖື ກບາດເຈັບໂດຍການກະທຳຕ່າງໆ ທີ່ ເປັນ
ການຈຳແນກທີ່ ຖື ກກ່າວຫາ (ບໍ່ ຕ້ອງຂຽນຊື່ ຂອງຜູ້ຖື ກບາດເຈັບ);

• ຊື່  ແລະ ບ່ອນເກີດເຫດທີ່ ສະຖາບັນກະທໍາຜິດຕ່າງໆ ທີ່ ເປັນການຈຳແນກທີ່ ຖື ກກ່າວຫາ; ແລະ

• ຄຳບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບ ການກະທຳຕ່າງໆ ທີ່ ເປັນການຈຳແນກ ທີ່ ຖື ກກ່າວຫາໃຫ້ມີ ລາຍ
ລະອຽດພຽງພໍ ເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ຫ້ອງການ OCR ເຂົ ້ າໃຈກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນ,
ເວລາທີ່ ມັນເກີດຂຶ ້ ນ, ແລະ ພ້ືນຖານຂອງການຈຳແນກ ທີ່ ຖື ກກ່າວຫາ ເຊື ້ ອຊາດ, ສີ ຜີວ,
ຊາດກຳເໜີດ, ເພດ, ຄວາມເສັຽອົງຄະ ແລະ ອາຍຸ ຫລື  ປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມ
ສະເໝີພາບໃນການໄດ້ຮັບໂອກາດເຂົ ້ າເຖິງການຈັດຕັງ້ເຍົ າວະຊົນສຳລັບເດັກຊາຍ (Boy Scouts of 

America Equal Access Act).

ທາງອີ -ເມວລ: ຜູ້ຟ້ອງຮ້ອງສາມາດຍື່ ນຄຳຟ້ອງໄດ້ ໂດຍສ່ົງອີ ເມວລໄປຫາທີ່ ຢູ່ຕ່ໍໄປນີ :້ ocr@ed.gov. ໃຫ້
ໃຊ້ຂ້ັນຕອນຕ່າງໆຄື ກັນກັບທີ່ ໄດ້ກ່າວຢູ່ຂ້າງເທິງນີ .້

ທາງອິ ນເຕີເນັດ: ຜູ້ຟ້ອງຮ້ອງສາມາດຍື່ ນຄຳຟ້ອງໄປຫາ OCR ໂດ້ໂດຍໃຊ້ແບບຟອມ ຢູ່ໃນອິ ນເຕີເນັດຢູ່
ທີ່ ເວັບໄຊ໌ ນີ ້ : http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html.

ສຳລັບພວກທີ່ ບໍ່ ມີ ອີ ເມວທີ່ ຍັງໃຊ້ການໄດ້ ການໃຊ້ອິ ນເຕີເນັດຢ່າງຟຣີ ກໍມີ ໄວ້ໃຫ້ຮັບໃຊ້ແກ່ທ່ານ
ຢູ່ຫ້ອງສະມຸດຂອງຫລວງປະຈໍ າທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ມີ ອີ -ເມວລຈາກຜູ້ສະໜອງ ອີ -ເມວລລາຍໃຫຍ່ທັງຫລາຍ
ກໍມີ ໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ . 

ໝາຍເຫດ: ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກທຶນຊ່ວຍເຫລື ອຂອງລັດຖະບານກາງ ບໍ່ ສາມາດແກ້ແຄ້ນຕ່ໍຜູ້ໃດ

ທີ່ ໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງ, ໃຫ້ຄຳໃຫ້ການ, ຊ່ວຍເຫລື ອ ຫລື  ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການສື ບສວນ ຫລື  ດຳເນີ ນຄະດີ  ບໍ່ ວ່າ

ຈະເປັນລັກສະນະໃດກໍຕາມ ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ ຂຽນຢູ່ໃນໜ້າທຳອິ ດຂອງໃບໂຄສະນານີ ້ . ຖ້າທ່ານເຊື່ ອວ່າ

ທ່ານໄດ້ຖື ກແກ້ແຄ້ນໂດຍເຫດຜົນໃດໆກໍຕາມ ໃນຈຳນວນເຫດຜົນທີ່ ກ່າວມານີ ້  ທ່ານສາມາດຍື່ ນຄຳຟ້ອງຮ້ອງ

ນຳຫ້ອງການ OCR ໄດ້.

ກະຊວງສຶ ກສາສະຫະລັດ
Arne Duncan
ລັດຖະມົນຕີ

ສິ ງຫາ 2011



Connecticut, Maine, Massachusetts, 
New Hampshire, Rhode Island, Vermont 
Office for Civil Rights, Boston Office
U.S. Department of Education
5 Post Office Square, 8th Floor
Boston, MA 02109-3921
ໂທລະສັບ: 617-289-0111*
ແຟັກສ: 617-289-0150 
ອີ ເມວລ: OCR.Boston@ed.gov

New Jersey, New York, Puerto Rico, 
Virgin Islands
Office for Civil Rights, New York Office
U.S. Department of Education
32 Old Slip, 26th Floor
New York, NY 10005-2500 
ໂທລະສັບ: 646-428-3800*
ແຟັກສ: 646-428-3843 
ອີ ເມວລ: OCR.NewYork@ed.gov

Delaware, Maryland, Kentucky, 
Pennsylvania, West Virginia
Office for Civil Rights, Philadelphia Office
U.S. Department of Education
100 Penn Square East, Suite 515
Philadelphia, PA 19107-3323
ໂທລະສັບ: 215-656-8541* 
ແຟັກສ: 215-656-8605 
ອີ ເມວລ: OCR.Philadelphia@ed.gov

Alabama, Florida, Georgia, Tennessee
Office for Civil Rights, Atlanta Office
U.S. Department of Education
61 Forsyth St. SW, Suite 19T70
Atlanta, GA 30303-8927
ໂທລະສັບ: 404-974-9406*
ແຟັກສ: 404-974-9471 
ອີ ເມວລ: OCR.Atlanta@ed.gov

Arkansas, Louisiana, Mississippi, Texas
Office for Civil Rights, Dallas Office
U.S. Department of Education
1999 Bryan St., Suite 1620
Dallas, Texas 75201-6810
ໂທລະສັບ: 214-661-9600*
ແຟັກສ: 214-661-9587 
ອີ ເມວລ: OCR.Dallas@ed.gov 
North Carolina, South Carolina, Virginia, 
Washington, D.C.
Office for Civil Rights, District of         
  Columbia Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Ave. SW
Washington, DC 20202-1475
ໂທລະສັບ: 202-453-6020*
ແຟັກສ: 202-453-6021 
ອີ ເມວລ: OCR.DC@ed.gov

Illinois, Indiana, Minnesota, Wisconsin, 
Iowa, North Dakota
Office for Civil Rights, Chicago Office
U.S. Department of Education
Citigroup Center
500 W. Madison St., Suite 1475
Chicago, IL 60661-7204
ໂທລະສັບ: 312-730-1560*
ແຟັກສ: 312-730-1576 
ອີ ເມວລ: OCR.Chicago@ed.gov

Michigan, Ohio
Office for Civil Rights, Cleveland Office 
U.S. Department of Education
1350 Euclid Avenue, Suite 325
Cleveland, OH 44115
ໂທລະສັບ: 216-522-4970*
ແຟັກສ: 216-522-2573 
ອີ ເມວລ: OCR.Cleveland@ed.gov

Kansas, Missouri, Nebraska, South 
Dakota, Oklahoma 
Office for Civil Rights, Kansas City Office 
U.S. Department of Education
One Petticoat Lane
1010 Walnut Street, Suite 320, 3rd Floor
Kansas City, MO 64106
ໂທລະສັບ: 816-268-0550*
ແຟັກສ: 816-823-1404 
ອີ ເມວລ: OCR.KansasCity@ed.gov

Arizona, Colorado, New Mexico, Utah, 
Wyoming
Office for Civil Rights, Denver Office
U.S. Department of Education
Cesar E. Chavez Memorial Building
1244 Speer Blvd., Suite 310
Denver, CO 80204-3582
ໂທລະສັບ: 303-844-5695*
ແຟັກສ: 303-844-4303 
ອີ ເມວລ: OCR.Denver@ed.gov

California
Office for Civil Rights, San Francisco Office

 U.S. Department of Education
50 United Nations Plaza
San Francisco, CA 94102
ໂທລະສັບ: 415-486-5555*
ແຟັກສ: 415-486-5570 
ອີ ເມວລ: OCR.SanFrancisco@ed.gov

Alaska, Hawaii, Idaho, Nevada, Oregon, 
Washington, American Samoa, Guam, 
Northern Mariana Islands, Montana
Office for Civil Rights, Seattle Office
U.S. Department of Education
915 Second Ave., Room 3310
Seattle, WA 98174-1099
ໂທລະສັບ: 206-607-1600
TDD: 206-607-1647 
ແຟັກສ: 206-607-1601 
ອີ ເມວລ: OCR.Seattle@ed.gov

ສຳນັກງານໃຫຍ່

U.S. Department of Education
Office for Civil Rights
400 Maryland Ave. SW
Washington, DC 20202-1100
ຜູ້ບໍ ລິ ການລູກຄ້າ: 800-421-3481
ແຟັກສ: 202-453-6012 
TDD: 877-521-2172* 
ອີ ເມວລ: OCR@ed.gov
Web: http:www.ed.gov/ocr 

ຫ້ອງການຕ່າງໆ ແລະ ທີ່ ຢູ່

*TDD: 877-521-2172


