
Accessing City Services 
In Your Language
ការចូលប្រើសេវារបស់ទីក្រុង ជាភាសា
របស់អ្នក

I need assistance and have the right to receive 
assistance in my spoken language.

Please provide me an interpreter

The City of Philadelphia requires City agencies to 
ensure equal access to their programs. 

I speak Khmer.

CITY EMPLOYEE: PLEASE REFER TO YOUR DEPARTMENT LANGUAGE ACCESS PLAN OR CON-
TACT YOUR LANGUAGE ACCESS COORDINATOR
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KHMER
ខ្មែរ 

The City of Philadelphia protects the rights 
of people who do not speak, read, write, or 
understand English.

ទីក្រុង Philadelphia ការពារសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋ ដែល
មិននិយាយ អាន សរសេរ ឬយល់ភាសាអង់គ្លេស។



You can get free interpreter services when you 
need help or information from a City agency.

អ្នកអាចទទួលបានសេវាអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់
ដោយឥតគិតថ្លៃ ពេលអ្នកត្រូវការជំនួយ ឬ
ព័ត៌មានពីទីភ្នាក់ងារក្នុងក្រុង។

Dial 9-1-1 for emergencies. 
Please tell the operator your location and the 
language you need. Please do not hang up 
while waiting for an interpreter.

សូមចុចលេខ 9-1-1 សម្រាប់ការសង្គ្រោះបន្ទាន់។ 
សូមប្រាប់ប្រតិបត្តិករអំពីទីតាំងរបស់អ្នក និង
ភាសាដែលអ្នកត្រូវការ។ សូមកុំដាក់ទូរសព្ទចុះ ពេល
កំពុងតែរង់ចាំអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់។







Dial 3-1-1 for information about City 
government services.  

សូមចុចលេខ 3-1-1 សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីសេវាកម្ម
របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង។ 
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For more information, or to submit a complaint, 
please visit:
www.phila.gov/languageaccess

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬដើម្បីផ្ញើពាក្យ
បណ្តឹងតវ៉ា សូមចូលមើលនៅ៖
www.phila.gov/languageaccess

Call 215-686-4670 to make a complaint with the 
Philadelphia Commission on Human Relations.

ទូរសព្ទទៅលេខ 215-686-4670 ដើម្បីធ្វើការ
ប្តឹងតវ៉ាទៅកាន់គណៈកម្មការស្តីពីទំនាក់ទំនង
មនុស្សនៃទីក្រុង Philadelphia ។




The Philadelphia Commission on Human 
Relations (PCHR) is the City’s official civil rights 
agency.

គណៈកម្មការស្តីពីទំនាក់ទំនងមនុស្សនៃក្រុង 
Philadelphia (PCHR) គឺជាទីភ្នាក់ងារសិទ្ធិស៊ីវិល
ផ្លូវការរបស់ក្រុង។

Remove the card below and use it when 
requesting language services at a City of 
Philadelphia agency.

សូមកាត់បណ្ណខាងក្រោមនេះចេញ ហើយប្រើវា
ពេលស្នើសុំសេវាភាសានៅឯទីភ្នាក់ងារនៃទីក្រុង 
Philadelphia ។

You can make a complaint if you do not receive 
or were denied assistance in your language.

អ្នកអាចធ្វើការប្តឹងតវ៉ាបាន ប្រសិនបើអ្នក
មិនបានទទួល ឬត្រូវបានគេបដិសេធមិនផ្តល់ជូន
ជំនួយជាភាសារបស់អ្នក។



You can also submit a complaint with the Office 
of Immigrant Affairs of the City of Philadelphia.

អ្នកក៏អាចដាក់ពាក្យប្តឹងតវ៉ាជាមួយនឹង
ការិយាល័យកិច្ចការជនអន្តោប្រវេសន៍នៃទីក្រុង 
Philadelphia ផងដែរ។
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ខ្ញុំត្រូវការជំនួយ ហើយមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបាន
ជំនួយជាភាសាដែលខ្ញុំនិយាយ។

សូមផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ម្នាក់

ទីក្រុង Philadelphia ទាមទារឱ្យភ្នាក់ងារនានាផ្តល់
ការធានានូវលទ្ធភាពចូលប្រើកម្មវិធីរបស់ពួកគេ
ដោយស្មើភាពគ្នា។ 

ខ្ញុំត្រូវការជំនួយ ហើយមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបាន
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សូមផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ម្នាក់

ទីក្រុង Philadelphia ទាមទារឱ្យភ្នាក់ងារនានាផ្តល់
ការធានានូវលទ្ធភាពចូលប្រើកម្មវិធីរបស់ពួកគេ
ដោយស្មើភាពគ្នា។ 

ខ្ញុំត្រូវការជំនួយ ហើយមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបាន
ជំនួយជាភាសាដែលខ្ញុំនិយាយ។
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ទីក្រុង Philadelphia ទាមទារឱ្យភ្នាក់ងារនានាផ្តល់
ការធានានូវលទ្ធភាពចូលប្រើកម្មវិធីរបស់ពួកគេ
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