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မသန္စမ
ြ း္ အေမရိကန္မ္မး အက္ဥပေဒႏွင္
ျပန္္လ္္ေ
ထ ္မင္ေရး အက္ဥပေဒ 1973 ၏
အပိဒ
ို ္ 504 အရ ခြျြဲ ခမးးက္းျဆ ခင္းမျပမရန္ သတိေပးခ္က္
ျပင္းင္္မးေသမ မသန္စြမ္း အေမရိကန္မ္မး အက္ဥပေဒ (ADA) 1990 (42 U.S. C. §§12101 et seq.) ၏ ေခ င္းစး္ II ႏွင္
ျပင္းင္္မးေသမ ျပန္္လ္္ထေ္မင္ေရး အက္ဥပေဒ 1973 ၏ အပိိုဒ္ 504 (Section 504) (29 U.S.C. §794) ႏွင္ 28 CFR 35၊ 49 CFR 27
တိို႔တြင္ ေတြြ႕႐ွွိရေသမ ေးမင္႕႐ွြက္ေနသလ္ စလ္းမ္း္း စလ္းကမ္းမ္မးႏွင္အလီ Indiana သယ္ယထပ႔ေ
ိို းမင္ေရး ဌမန (INDOT) သလ္
၎၏မထဝ ဒမ္မး သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ၎၏ အစီအစး္၊ ဝန္ေးမင္မမႏွင္ ္မပ္႕႐ွွမးမမမ္မးတြင္ ဝင္ခြင္ေပးျခင္း၊ အသိုးဆ ျပမခြင္ေပးျခင္း၊ ျပမမထးက္းဆျခင္း
သိို႔မဟိုတ္ အ္ိုပ္ခန႔္အပ္ျခင္းတိ႔တ
ို ြင္ အရလ္အခ္င္းရွိသထ မသန္စြမ္း ပိုဂိမ္္မ္မးအမး ခြျြဲ ခမးးက္းဆျခင္း မျပမပ ။
အရလ္အခ္င္း႕႐ွွိသထ မသန္စြမ္း ပိုဂိမ္္မ္မးအေနႏွင္ အျခမးသထမ္မးႏွင္ ရ္ဒ္တထ ရ႕႐ွွိႏိိုင္ရန္၊ အက္ိမးခဆစမးခြင္တထ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အးင္တထေအမင္ျမင္မမတိို႔
ရ႕႐ွွိႏိိုင္ရန္အတြက္ တထလီေသမ အခြင္အေရး ေပးရမတြင္ ၎တိ႔ႏ
ို ွင္ အက္ိမးသက္ေရမက္မမ႕႐ွွိသလ္ းက္သြယ္ေရး ပိိုမိိုရ႕႐ွွိႏိိုင္ရန္
ေတမင္းးိိုသလ္အခ INDOT သလ္ သင္ေ္္မ္ေသမ အကထအလီ ပစၥလ္းမ္မးႏွင္ ဝန္ေးမင္မမမ္မးကိို ေပးအပ္ရန္ အေကမင္းးိုဆး
ႀကိမးစမးအမး္ိုတ္ပ မလ္။ အးိိုပ အမး္ိုတ္မမမ္မးတြင္ အရလ္အခ္င္း႕႐ွွိေသမ သေကၤတဘမသမ စကမးျပန္မ္မး၊ မ္က္မျမင္စမသိုဆး
စမ႕႐ွြက္စမတမ္းမ္မးႏွင္ စကမးေျပမ၊ အၾကမးအမ႕႐ွဆိုႏွင္ အျမင္အမ႕႐ွဆို ခၽြတ္ယြင္းမမ႕႐ွွိေသမ ပိုဂိမ္္မ္မးႏွင္ းက္သြယ္မျမ ပမ္ိုပ္ႏိိုင္ရန္
အျခမး္ိုတ္ကိုန္ႏွင္ ဝန္ေးမင္မမမ္မး ေပးအပ္ျခင္းတိ႔ို ပ ဝင္ႏိိုင္သလ္။
အရလ္အခ္င္း႕႐ွွိသထ မသန္စြမ္း ပိုဂိမ္္မ္မးအေနႏွင္ ၎၏ အစီအစး္၊ ္မပ္႕႐ွွမးမမမ္မးကိို အသိုးဆ ျပမရမတြင္ တထလီေသမ အခြင္အေရး ေပးႏိိုင္ေၾကမင္း
ေသခ္မရန္ ေတမင္းးိသ
ို လ္အခ INDOT သလ္ မထဝ ဒႏွင္ အစီအစး္မ္မးကိို သင္ေ္္မ္ေသမ ျပမျပင္မမမ္မး ျပမ္ိုပ္ပ မလ္။ INDOT သလ္
အေျခခဆအမးျ င္ ၎၏ အစီအစး္မ္မး သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ဝန္ေးမင္မမမ္မးကိို ေျပမင္း္ြဲေစမလ္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေငြေရးေၾကးေရး သိ႔မ
ို ဟိုတ္ စီမအ
ဆ ပ
ို ္ခ္မပ္ေရး
ဝန္္ိုပ္ဝန္ပိိုးမ္မး ရရွိေစမလ္ ္ိုပ္ေးမင္ခ္က္မ္မးကိို ျပမ္ိုပ္ရန္မ္ိိုပ ။
INDOT

သလ္ အကထအလီ ပစၥလ္းမ္မး၊ ဝန္ေးမင္မမမ္မး သိ႔မ
ို ဟိုတ္ မထဝ ဒမ္မးအတြက္ သင္ေ္္မ္ေသမ ျပမျပင္မမမ္မး ေပးအပ္ရသလ္

ကိုန္က္စရိတ္ကိို ကမမိေစရန္ အရလ္အခ္င္း႕႐ွွိသထ မသန္စြမ္း ပိုဂိမ္္မ္မးအမး အပိိုေၾကးယထမလ္ မဟိုတ္ပ ။
အပိိုဒ္ 504 သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ADA ႏွင္ ပတ္သက္ၿပီး စိုဆစမ္းေမးျမန္းမမမ္မး သိို႔မဟိုတ္ မေက္နပ္ခ္က္မ္မး ႕႐ွွိပ က Barbara Malone, ေခ င္းစး္ VI/ADA
အစီအစး္ ၫႊနန္ၾကမးေရးမရး၊ 100 N. Senate N925၊ Indianapolis၊ IN 46204၊ (317)232-3019၊ bamalone@indot.in.gov ကိး
ို က္သြယ္ပ ။
INDOT သလ္ ADA မေက္နပ္ခ္က္မ္မးအတြက္္လ္း အသိုဆးျပမေသမ INDOT ၏ ေခ င္းစး္ VI မေက္နပ္ခ္က္ ္ိုပ္ငန္းစး္ ႏွင္အလီ
မေက္နပ္ခ္က္အမး္ိုဆးကိို စဆိုစမ္းစစ္ေးးမလ္ျ စ္ၿပီး အေ္မက္အ္မးခိိုင္္ိုေ
ဆ သမ ခ္ိမးေ မက္မမေၾကမင္
သက္ေရမက္မမကိို ေက္မ္္နမးႏိိုင္ရန္အတြက္ သမတထလီမွ္ေသမ ေျ ႕႐ွွင္းခ္က္ေပးရန္ ္ိအ
ို ပ္သလ္ဟို ယထးရသလ္ မလ္သလ္အမွမးျပင္းင္မမ
္ိုပ္ေးမင္ခ္က္ကိိုမးိို ခ္က္ခ္င္း ေးမင္႕႐ွြက္မလ္ျ စ္ပ သလ္။

_________________________

9/17/2017
____________________

Joe McGuinness

ရက္စြြဲ

INDOT ေကမ္မ႕႐ွွင္အ ြြြဲ ဝင္

