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គោលការណ៍ណណនាំចាំគ ោះការប្ត ឹងគៅកានតុ់លាការសម្រាប្់

គ ោះម្រាយការទាមទារសាំណងតិចតួច ៖ 

រគប្ៀប្ប្តងឹម្រប្សនិគប្ើមុខជាំនួញ ឬាា សផ់្ទោះជូលណាមួយគរ ើសគ ើង  

ចាំគ ោះ នក គ យារ នកានពិការភាព 

គេតុ វ ើបានជាម្រតវូគម្រប្ើតុលាការសម្រាប្់

គ ោះម្រាយការទាមទារសាំណងតិចតួច គ ើមបីប្ត ឹងគរឿងការ 

គរ ើសគ ើង? 

ម្រប្សិនគប្ើមខុជាំនួញ ឬាា ស់ផ្ទោះជួលគរ ើសគអ្ើងចាំគ ោះអ្នក្ គ យារអ្នក្ាន

ពិការភាពជាប្់ខល នួ អ្នក្អាចប្តងឹពួក្គេគៅកាន់តលុាការសហ្ព័នធ  ឬតុលាការ

រែឋ ឬមួយអ្នក្អាចប្ត ឹងប្ណត ឹងរែឋ លគៅកាន់រែឋ លសហ្ព័នធ  

ឬភាន ក្់ងាររប្ស់រែឋ ។ ក្៏ប្៉ាុណនត  ម្រប្សិនគប្ើការប្ត ឹងទាមទារសាំណងរប្សអ់្នក្

ានតម្មៃ $10,000 ឬតិចជាងគនោះ អ្នក្អាចប្ត ឹងគៅកាន់តលុាការសម្រាប្់

គ ោះម្រាយការទាមទារសាំណងតិចតួច ។  

ែាំគណើរការប្ណត ងឹទាមទារសាំណងតិចតួច ានភាពរហ្័ស គហ្ើយគោក្ ។ 

ប្េប្ញ្ញតត ិរប្ស់វាានភាពងាយម្រសួល គហ្ើយាមញ្ញ  ។ គហ្ើយអ្នក្មិនចាាំ ច់

ម្រតូវការគមធា វ ើគើើយ ។ 

ស៊ូមគម្រប្ើក្៊ូនគសៀវគៅគនោះ គែើមបីសិក្ាអ្ាំពី៖  

- គតើចាប្់មួយណាការ រអ្នក្? 

- រគប្ៀប្ប្ត ឹងគៅកានត់ុលាការសម្រាប្់គ ោះម្រាយការទាមទារសាំណងតិច

តួច  

- សាំណុាំណប្ប្ប្េរប្សត់ុលាការណែលអ្នក្

ម្រតូវការសម្រាប្់សាំណុាំគរឿងទាមទារសាំណងតិចតួចរប្ស់អ្នក្ 

គតើចាប់្មួយណាការ រខ្ញ ាំ? 

ចាប្់រប្ស់រែឋកាលីហ្វ រ័នីញ៉ា  នណចងោ ម្រប្សិនគប្ើមខុ

ជាំនួញណាមួយគប្ើក្ប្គម្រមើសម្រាប្ា់ធារណៈជនេ៊ូគៅ ែ៊ូចជាគភាជនីយ ឋ ន 

សណាឋ ោរ ឬការយិាល័យគវជជាស្រសត  

ានការគរ ើសគអ្ើងចាំគ ោះអ្នក្គ យារអ្នក្ានពិការភាពជាប្់ខល នួ អ្នក្អាច

ប្ត ឹងទារសាំណងពីពួក្គេ ន ។  ចាប្ស់ហ្ព័នធ ណែលគៅោ 

ម្រក្មជនពិការអាគមរកិាាំង (ADA, American with Disabilities Act) ក្៏ជាចាប្់

ណែលការ រអ្នក្ណែរ ។  



មគ្គុទ្ទេសក៍តុលាការសម្រាប់កាត់កតីបណ្តឺ ងទារសំណ្ងតិចតួច 

2 

គតើចាប់្រ ឋកាលីេវ ័រនីញ៉ា ជា វ ើ? 

ានចាប្់្ ាំៗចាំនួនប្ីរប្ស់រែឋកាលហី្វ ័រនញី៉ា ណែលការ រអ្នក្ ៖ 

- វេគេី 51 ម្នម្រក្មរែឋប្បគវណីរែឋកាលីហ្វ ័រនញី៉ា  ម្រក្មសិេធិពលរែឋអ្ ុនរុ 
(California Civil Code [-the Unruh Civil Rights Act]) 

ជាចាប្់សម្រាប្់ការ រអ្នក្ 

ម្រប្សិនគប្ើមខុជាំនួញណាមួយម្រប្ម្រពឹតតចាំគ ោះអ្នក្មិន នគពញលក្ខណៈ

ែ៊ូចណែលម្រប្ម្រពឹតតចាំគ ោះអ្នក្ែម្េណែលមនិានពិការភាព1 ។ 

- វេគេី 54.1 ម្រក្មរែឋប្បគវណីកាលីហ្វ ័រនីញ៉ា  ជាចាប់្សម្រាប់្ការ រអ្នក្ 

ម្រប្សិនគប្ើមុខជាំនួញណាមួយ គ វ្ ើឲ្យអ្នក្ពិ ក្ច៊ូលគៅកាន ់

ឬពិ ក្គែើរគៅតាមប្រគិវណាធារណៈ 

(ែ៊ូចជាគ វ្ ើទាវ រឬប្នទប់្អ្នម័យណែលអ្នក្ពិ ក្ច៊ូល) ។ គៅក្ន ុងវេគ គនោះ 

ចាប់្គនោះក្ក៏ារ រអ្នក្ផ្ងណែរ ម្រប្សិនគប្ើមុខជាំនួញណាមួយ ប្ញ្ឈប់្អ្នក្

មិនឲ្យគម្រប្ើេាំនញិ ឬគសវាក្មមរប្ស់ពួក្គេ គ យារអ្នក្ាន

ពិការភាពជាប់្ខល នួ ។ ឧទាហ្រណ ៍៖  គេមិនអ្នញុ្ញញ តឲ្យអ្នក្គម្រប្ើ

សតវសម្រាប់្ជួយប្គម្រមើអ្នក្ ឬគេមនិផ្តលឲ់្យអ្នក្ន៊ូ វគសវាក្មមណែលាន

ភាពែ៊ូចោន គៅនឹងអ្វ ើណែលអ្តថិិជនែម្េអាចេេួល ន ។  

គៅក្ន ុងវេគគនោះ ចាប់្គនោះក្៏ នហាមមនិឲ្យាា សផ់្ទោះជួល នងិអ្នក្ផ្តល់

គសវាក្មមេីជម្រមក្ែម្េគេៀត គរ ើសគអ្ើងចាំគ ោះអ្នក្ 

គ យារពិការភាព2រប្ស់អ្នក្ណែរ ។ 

- ម្រក្មយុតត ិ្ម៌ការងារ និងេីជម្រមក្  (FEHA, Fair Employment and 

Housing Act)  នណចងោ 

េឺជាអ្ាំគពើខុសចាប្ច់ាំគ ោះាា ស់ផ្ទោះណាណែលគរ ើសគអ្ើង 

ឬគ វ្ ើេុក្ខប្ុក្គមនញនរណាាន ក្់គ យារព៊ូជាសន៍ ពណស៌មបុ រ 

ាសន គេេ េាំគនរផ្ល វូគេេ ជាតាិសនក៍្ាំគណើត ែ៊ូនតា 

ាែ នភាពម្រេួារ ម្រប្េពម្រ ក្់ចាំណ៊ូ ល ឬពិការភាព3 ។  

អ្នក្អាចប្តងឹមុខជាំនួញ ឬអ្ងគការែម្េគេៀតណែលគប្ើក្ប្គម្រមើាធារណៈជន 

ឬអ្នក្ផ្តល់គសវាក្មមជម្រមក្ាន ក្់គៅ (ឬនិគយាជិក្រប្ស់គេ) ចាំគ ោះការម្រប្ម្រពឹតត

ខុសចាប្ទ់ា ាំងគនោះ ។ 

                                      
1 ម្រក្មរែឋប្បគវណីកាលហី្វ ័រនីញ៉ា   វេគេ ី51, et seq ។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
2 ម្រក្មរែឋប្បគវណីកាលហី្វ ័រនីញ៉ា  វេគេ ី54.1 “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
3 ម្រក្មរែឋប្បគវណីកាលហី្វ ័រនីញ៉ា  ម្រក្មរ ឋ េិ ល (California Gov’t Code) វេគេ ី12955 

“ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 



មគ្គុទ្ទេសក៍តុលាការសម្រាប់កាត់កតីបណ្តឺ ងទារសំណ្ងតិចតួច 

3 

គតើ វ ើជាចាប់្សេព័នធ? 

ម្រក្ម ADA  ជាពិគសស Title III 

មិនអ្នុញ្ញតឲ្យមខុជាំនួញណែលគប្ើក្ប្គម្រមើាធារណៈជន (ែ៊ូចជាគភាជនីយ ឋ ន 

សណាឋ ោរ ហាងលក្់គម្រេឿងគេស ហាងលក្រ់ាយ នងិម្រប្ព័នធេមនេមន៍ណែល

ម្រេប្់ម្រេងគ យ វសិយ័ឯក្ជន) គរ ើសគអ្ើងចាំគ ោះអ្នក្គ យារពិការភាព

រប្ស់អ្នក្គើើយ ។  Title III ម្នម្រក្ម ADA ក្៏ នតម្រមូវឲ្យមខុជាំនួញទាាំងអ្ស់គនោះ 

ម្រតូវប្ងកភាពងាយម្រសួលែល់ប្ុេគលណែលានពិការភាព4  ។ Title II ម្នម្រក្ម ADA 

ានភាពតម្រមូវម្រសគែៀងោន ចាំគ ោះគសវាក្មម និងេីក្ណនៃងណែលផ្តល់ជ៊ូនគ យ

រ ឋ េិ លរែឋ និងរ ឋ េិ លម៊ូល ឋ ន ។5 

ម្រក្មផ្តល់េីជម្រមក្សមរមយ  (FHA, Fair Housing Act) ជាចាប់្ណែលការ រអ្នក្

ម្រប្ឆាំងនឹងការ គរ ើសគអ្ើង ក្ន ុងការជួល នងិការេញិផ្ទោះ6 ។  ម្រក្ម FHA 

 នណចងោ សក្មមភាពគរ ើសគអ្ើងានរមួប្ញ្ច លូន៊ូ វការប្ែិគស្មិនម្រពមគ វ្ ើ

ការសម្រមួលសមរមយចាំគ ោះប្េប្ញ្ញតត  ិការអ្នុវតត ឬេម្រមង់ការ គៅគពលណែល

វាានភាពចាាំ ច់គែើមបីជួយឲ្យប្ុេគលណែលានពិការភាពជាប្់ខល នួអាចេេួល

 នឱកាសគសម ើភាពោន  គែើមបគីម្រប្ើ និងរ ើក្រាយចាំគ ោះលាំគៅ ឋ ន dwelling.7   

ម្រសគែៀងោន គនោះណែរ ម្រក្ម FHA តម្រមូវឲ្យាា ស់ផ្ទោះជួល 

អ្នុញ្ញញ តឲ្យគ វ្ ើការណក្សម្រមួលសមរមយចាំគ ោះប្រគិវណេីធាៃ រប្ស់ខល នួ និងប្េប្ញ្ញតត 

(គៅគពលចាាំ ច់គែើមបីផ្តល់ឱកាសគសម ើភាពោន គលើការគម្រប្ើ 

និងរ ើក្រាយចាំគ ោះលាំគៅ ឋ ន8) ។  

គតើម្រតវូគ វ្ ើ ូចគមតចម្រប្សិនគប្ើមុខជាំនួញរប្ស់រ ឋកាលីេវ ័រនីញ៉ា  

ម្រប្ម្រពឹតតរំគលាភចាំគ ោះម្រកមជនពិការអាគមរកិាាំង  (ADA, Americans 

with Disabilities Act)?  

ចាប្់រប្ស់រែឋកាលីហ្វ រ័នីញ៉ា  អ្នុញ្ញញ តឲ្យអ្នក្ប្ត ឹង ន 

ម្រប្សិនគប្ើានការម្រប្ម្រពឹតតប្ាំ នចាំគ ោះម្រក្ម ADA គប្ើគទាោះប្ជីាម្រក្ម ADA 

េឺជាចាប្់9 រប្សស់ហ្ព័នធក្៏គ យ ។ 

                                      
4 42 ម្នម្រក្មសហ្រែឋអាមរកិ្ (U.S.C., United States Code) វេគេ1ី2182 

"ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
5 42 U.S.C. វេគេី 12131, et seq ។ “ម្រតើប្់គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
6 ស៊ូមអាន 42 U.S.C. វេគេី 3604(c) “ម្រតើប្់គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
7 42 U.S.C. វេគេី 3604(f)(3)(B) “ម្រតើប្់គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
8 42 U.S.C. វេគេី 3604(f)(3)(A) “ម្រតើប្់គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
9 ម្រក្មរែឋប្បគវណីកាលហី្វ ័រនីញ៉ា  វេគេ ី54.1 “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
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មុខជាំនួញមួយម្រប្ម្រពឹតតប្ាំ នចាប្ ់ADA ម្រប្សិនគប្ើមុខជាំនួញគនោះ ៖  

- មិន នផ្តល់ឲ្យអ្នក្ន៊ូ វការគម្រប្ើម្រ ស់គសម ើភាពោន  

និងគពញគលញចាំគ ោះេាំនិញ គសវាក្មម េកី្ណនៃង និងឯក្សេិធរិប្ស់ខល នួ 

ឬ 

- ឲ្យអ្នក្គម្រប្ើេីក្ណនៃងគផ្េង ឬ ច់គ យណើក្ពីគេ (ម្រប្សិនគប្ើ

គេមិន នគ វ្ ើែ៊ូ គចនោះ គែើមបធីានោអ្នក្អាចេេួល នេាំនញិ 

និងគសវាក្មម ែ៊ូចោន ចាំគ ោះអ្វ ើណែលគេផ្តល់ជ៊ូនែល់មនុសេែម្េគេគនោះ) 

ឬ  

- គម្រប្ើអ្នក្គ ៉ា ការ ឬនគិយាជិក្ ណែលានការគរ ើសគអ្ើងចាំគ ោះអ្នក្ 

គ យារអ្នក្ជាជនពិការ ។ 

សម្រាប្់ព័ត៌ានប្ណនែមសត ីអ្ាំពីចាប្ ់ADA 

ស៊ូមច៊ូលេសេនវ ៉ិប្ម្សត៍រប្ស់ម្រក្សួងយតុត ិ្ម៌សហ្រែឋអាគមរកិ្ (U.S. 

Department of Justice) ណែលគ វ្ ើគើើងគែើមបីចាប្់ ADA (www.ada.gov) 

ឬទាក្់េងមក្កានអ់្ងគការ Disability Rights California ។  

គតើចាប់្រប្ស់រ ឋកាលីេវ ័រនីញ៉ា  គិតថាលកខណៈ ូចគមតចណ លចាត់ទុកថា 

“ពិការភាព” (disability)? 

ចាប្់រប្ស់រែឋកាលីហ្វ រ័នីញ៉ា  ការ រពលរែឋពីការគរ ើសគអ្ើង 

គ យារពិការភាពរាងកាយ ឬខួរក្ាលពិតម្រ ក្ែ 

ឬការយល់គ ើញោានពិការភាព ណែលគ វ្ ើឲ្យពិ ក្10  សគម្រមច

 នសក្មមភាពចមបងក្ន ុងជីវតិ ។ ម្រតង់គនោះានរមួប្ញ្ច លូន៊ូ វ ពិការភាព

រាងកាយ និងខួរក្ាល ែ៊ូចជា ណតក្៏មិនក្ាំណត់ណតចាំគ ោះ ៖ ជមង ឺរា ាំម្រ  ឬជមង ឺណែល

គក្ើតគើើងជាតាំណាក្់ៗ  ែ៊ូចជាគមគរាេគអ្ែស៍/ជមង ឺគអ្ែស៍ រលាក្គថៃើម សកន ់

ម្រប្កាច់ េឹក្គនមណផ្ែម ធាៃ ក្េ់ឹក្ចតិត ង្ន់ ង្ រ ខ៊ូចាម រតី 

គរាេមយ៉ាងណែលគ វ្ ើឲ្យសរម្សម្រប្ាេខ៊ូចខាត ប្ណាា លឲ្យអ្វយវៈេន់ 

និងជមង ឺគប្ោះែ៊ូង ។ 

                                      
10 ម្រក្មរែឋប្បគវណីកាលហី្វ ័រនីញ៉ា  ម្រក្មរ ឋ េិ ល វេគេ ី12926(i) និង (k) ។ 

“ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 

http://www.ada.gov/
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គតើគគតម្រមូវឲ្យមុខជាំនួញគនោះគ វ្ ើការណកសម្រមួលចាំគ ោះ វ ើណ លខ្ញ ាំម្រតវូការ 

គ យារពិការភាពរប្ស់ខ្ញ ាំណ រឬគទ? 

ម្រប្ណហ្លជាការតម្រមូវ ។  ម្រក្ម ADA  នណចងោ មខុជាំនួញននអាចម្រតូវផ្តល់

ជាំនួយែល់អ្នក្ គ យការផ្តល់ជ៊ូនឧប្ក្រណ៍ ឬប្គចាក្វជិាជ គផ្េងៗ រុោះគរ ើឧប្សេគ  

ផ្តល់ជ៊ូនអ្នក្ប្ក្ណម្រប្ភាាសញ្ញញ ណែលានសមតែភាពម្រេប្់ម្រោន់ 

ឬគ វ្ ើការផ្លៃ ស់ប្ត រូចាំគ ោះរគប្ៀប្ម្រប្តិប្តតកិាររប្សខ់ល នួ 

គែើមបីឲ្យអ្នក្អាចានឱកាសគសម ើភាពោន ចាំគ ោះការគម្រប្ើម្រ សេ់ាំនិញ 

និងគសវាក្មមរប្សខ់ល នួ ។  ណតចាប្់ នណចងោ ឧប្ក្រណ៍ជាំនួយ 

និងការណក្សម្រមួលទាាំងអ្ស់គនោះ មិនម្រតូវានតម្មៃម្ថល ម្រជលុគពក្ចាំគ ោះមុខជាំនួញ 

គ យេិតគ្ៀប្នឹងម្រេពយ្នរប្សជ់ាំនួញគនោះ 

គហ្ើយជាពិគសសេឺចាំគ ោះម្រេពយ្នរប្ស់ម្រក្មុហ្ ុនគម ។ ឬមិនម្រតវូឲ្យាន

ការណក្ណម្រប្លក្ខណៈម៊ូល ឋ នម្នមុខជាំនួញ។ business.11  

គទាោះជាយា៉ា ងណាក្៏គ យ ាែ នភាពណប្ប្គនោះ ហាក្់ែ៊ូចជាមនិងាយ

គក្ើតគើើងគើើយ ។ ម្រក្មុហ្ ុនក្៏ម្រប្ណហ្លជាមិនចាាំ ច់ម្រតូវផ្តល់

ការសម្រមួលណាមួយណែលសមរមយគើើយ ម្រប្សិនគប្ើអ្នក្ណែលគសន ើសុាំឲ្យានការ

សម្រមួល ប្ងកការេម្រាមក្ាំ ណហ្ងគ យផ្លទ ល់ចាំគ ោះសុខភាព 

ឬសុវតែ ិភាពរប្សអ់្នក្ែម្េ ណែលមិនអាចប្ាំ ត ់ឬកាត់ប្នែយ ន គ យការ

ផ្តល់ជ៊ូនន៊ូ វការសម្រមួលណែលសមរមយ។ accommodations.12  

គតើខ្ញ ាំអាចប្ត ឹង 

ម្រកមុេ ុនណាមួយក៏បានគៅកន ញងរ ឋកាលីេវ ័រនីញ៉ា ណ រឬគទ?  

អាចប្ត ឹង ន ។  អ្នក្អាចប្ត ឹង “ម្រក្មុហ្ នុឯក្ជនណាមួយក្ ៏ន 

whatsoever.”13  ម្រតងគ់នោះានន័យោ ម្រក្មុហ្ ុនណាក្៏គ យ 

ឲ្យណតគប្ើក្ប្គម្រមើាធារណៈជន  ឧទាហ្រណ៍ េឺប្៊ូក្រមួទាាំង ៖  

គភាជនីយ ឋ ន ហាងលក្់េាំនញិ ាលមគហាម្រសព េ៊ូរ ATM ាែ នីយាាំង 

- មនទ ីរគពេយ េៃ ីនកិ្ នងិការយិាលយ័ម្រេូគពេយ 

ម្រពមទាាំងការយិាលយ័គមធាវ ើ  

                                      
11 28 C.F.R. វេគេ3ី6.104 "ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
12 42 U.S.C. វេគេ ី12182(b)(2)(A)(ii) និង (iii) ម្រក្មរែឋប្បគវណីកាលីហ្វ ័រនញី៉ា  វេគេី 51, et seq ។ 

“ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
13 ម្រក្មរែឋប្បគវណីកាលហី្វ ័រនីញ៉ា  វេគេ ី51(b) ។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
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- យនតគហាោះ រថគេៃ ើង ឡានម្រក្ងុ និងនវាក្ាំានត  (ចាំគ ោះយនតគហាោះ 

គយើងគម្រប្ើចាប្់គផ្េង) 

- ាលាគរៀនឯក្ជន ភាន ក្់ងារេេួលគក្មងចិញ្ា ឹម 

និងម្រក្មុហ្ ុនផ្តល់គសវាក្មមេ៊ូរស័ពទ ការតភាជ ប្់សម្រាប្់មនសុេថៃង់ 

(TDD, Telecommunications device for the deaf) និងេ៊ូរស័ពទ

សម្រាប្់មនុសេខាវ ក្់ (TTY, Teletype Terminal)  

- ក្ៃ ិប្សុខភាព សួនក្ាំានត  ឬក្ណនៃងលាំ ណហ្កាយ ។  

- សណាឋ ោរ ផ្ទោះសាំណាក្ ់ម៉ា៊ូ ណតល ឬេីក្ណនៃងាន ក្់គៅែម្េគេៀត 

(គលើក្ណលងណតក្ណនៃងណែលានប្នទប្ា់ន ក្់គៅតិចជាងម្រ ាំប្នទប្់ 

គហ្ើយាា សរ់ស់គៅេីគនោះណែរ) 

អ្នក្មិនអាចប្ត ឹងមខុជាំនួញណែលម្រប្ក្ប្មុខរប្រែ៊ូចជាក្ៃ ិប្ឯក្ជនសុេធា្ 

ឬអ្ងគការ14  ាសន នគើើយ ។ គទាោះជាយា៉ា ងណាក្៏គ យ 

គប្ើក្ៃ ិប្ទាាំងអ្ស់គនោះតម្រមូវឲ្យានសាជកិ្ភាព 

គប្ើេិតតាមចាប្់េមឺិនាននយ័ោជាក្ៃ ិប្ឯក្ជនសុេធា្គើើយ ។ ជាេ៊ូគៅ 

គែើមបីឲ្យខល នួអាចសែ តិគៅគម្រៅម្រក្ម ADA ក្ៃ ិប្គនោះម្រតូវជាក្ៃ ិប្មិនណមនសម្រាប្់

រក្ក្ម្ម្រម គប្ើក្ប្គម្រមើគសវាក្មមសម្រាប់្ណតគេញៀវ និងសាជិក្រប្ស់ខល នួ 

គហ្ើយមិនអាចេេួលគរៀប្ចាំក្មម វ ិ្ ាីធារណៈ ែ៊ូចជាក្មម វ ិ្ ីម្រប្កួ្តម្រប្ណជង 

ក្ិចាការសហ្េមន ៍ឬសក្មមភាពម្រអ្ងាគ សម្រ ក្់ណផ្នក្នគយា យគើើយ ។  

គតើការសម្រមួលសមគេតុផ្ល វ ើណ លម្រកមុេ ុនម្រតវូគ វ្ ើ?  

ផ្តល់ឧប្ករណ៍ ឬគសវាកមមជាំនួយ 

គប្ើអ្នក្ានពិការភាពជាប្់ខល នួ ម្រក្មុហ្ ុនឯក្ជនម្រតូវ

ចាត់វធិានការណ៍ណែលចាាំ ច់គែើមបេីាំនក្់េាំនងជាមួយអ្នក្ឲ្យានម្រប្សេិធិភាព 

ែ៊ូចអ្វ ើណែលខល នួទាក្េ់ងជាមួយនឹងអ្នក្ែម្េណែរ ។ ម្រតង់គនោះ េឺាននយ័ោ

អ្នក្ានសេិធិេេួល នការេាំនក្េ់ាំនងផ្លទ ល់ាត់ 

និងេាំនក្់េាំនងជាលាយលក័្ខណ៍អ្ក្េរ ែ៊ូចអ្នក្ែម្េណែរ ។  

គប្ើអ្នក្ម្រតូវការឧប្ក្រណ៍ ឬគសវាក្មមជាំនួយ គែើមបទីាក្់េងឲ្យានម្រប្សេិធិភាព 

ម្រក្មុហ្ ុនគនោះម្រតូវណតផ្តល់វាឲ្យអ្នក្ គ យឧប្ក្រណ៍ 

ឬគសវាក្មមទា ាំងគនោះានែ៊ូចជា ៖ 

                                      
14 28 C.F.R. វេគេ3ី6.104 "ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
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- អ្នក្ប្ក្ណម្រប្ភាាសញ្ញញ ណែលានសមតែភាពម្រេប្់ម្រោន ់ 

- គសវាក្មមចមៃងសគមៃងគៅជាអ្ក្េរែ៊ូចជា CART 

(ការចមៃង ក្យណែលនិយាយគៅជាអ្ក្េរក្ន ុងគពលណតមួយ- 

Captioned audio realtime transcription)  

- ឧប្ក្រណ៍ជាំនួយក្ន ុងការាត ប្់  

- អ្នក្ក្ត់ម្រតា  

- អ្នក្អានណែលានសមតែភាព  

- អ្តែប្េណែលថតជាសគមៃង និង 

- ឧប្ក្រណ៍ពុមពអ្ក្េរសម្រាប្់មនុសេពិការណេនក្  

- សាា រៈគអ្ើចិម្រតូនកិ្ 

- សាា រៈលាយល័ក្ខណអ៍្ក្េរក្ន ុងេម្រមង់ណែលអ្នក្ងាយយល់/គម្រប្ើម្រ ស ់

ឧទាហ្រណ៍ មនទ រីគពេយម្រតូវផ្តល់អ្នក្ប្ក្ណម្រប្ភាាសញ្ញញ  

ឬការចមៃងសគមៃងតាម ក្យនិយាយគៅជាអ្ក្េរក្ន ុងគពលណតមួយ 

គែើមបីេាំនក្េ់ាំនងជាមួយអ្នក្ជមង ឺណែលពិ ក្ាត ប្ ់។ 

(ការចមៃងសគមៃងតាម ក្យនិយាយគៅជាអ្ក្េរក្ន ុងគពលណតមួយ 

េឺជាគពលណែល ក្យណែលក្ាំពុងណតនិយាយម្រតូវ នប្ងាា ញជាអ្ក្េរគៅគលើ

គអ្ម្រក្ង់) ។  ាលាគរៀនឯក្ជន 

ម្រតូវផ្តល់ែលស់ិសេពិការណេនក្ន៊ូ វសាា រៈក្ន ុងម្រេង់ម្រទាយគផ្េងៗែ៊ូចជា 

េម្រមង់គអ្ើិចម្រតូនិក្ម្នសាា រៈជាលាយលក័្ខណ៍អ្ក្េរ ឬកាណសតអាត់សគមៃង 

ឬជាវ ើគែអ្៊ូ 15 ។  

ការសម្រមួល/ការណកតម្រមូវណ លសមគេតុផ្ល 

ជាំនួញឯក្ជនណែលគប្ើក្ប្គម្រមើាធារណៈជន និងអ្នក្ផ្តល់គសវាក្មមជម្រមក្

ាន ក្់គៅ ម្រតូវណតគ វ្ ើការណក្ណម្រប្គោលនគយា យ ការអ្នុវតត 

និងេម្រមងក់ាររប្សខ់ល នួ ម្រប្សិនគប្ើម្រតូវការឲ្យមនុសេពិការគម្រប្ើគសវាក្មម 

និងជម្រមក្ាន ក្់គៅ16  ។ ឩទាហ្រណ៍ មុខជាំនួញមួយ អាចម្រតូវគ វ្ ើការគលើក្ណលង

ចាំគ ោះគោលនគយា យ “ហាមនាំសតវចិញ្ា ឹមច៊ូល” រប្សខ់ល នួ 

ចាំគ ោះសតវសម្រាប្ប់្គម្រមើជនពិការ ឬ្នការ្ាំៗអាចម្រតូវផ្តល់ា៉ា សុីន ATM 

គ យានលក្ខណៈពិគសសចាំគ ោះការគម្រប្ើម្រ ស់ 

ែ៊ូចជាអ្ក្េរសម្រាប្ម់នុសេពិការណេនក្ 

                                      
15 28 C.F.R. វេគេ ី36.303 "ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
16 ស៊ូមអាន 28 C.F.R. វេគេី 36.302 42 U.S.C. វេគេី 3604(f)(3)(B) ។ 

“ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
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ឬការផ្តល់ន៊ូ វខទង់សម្រាប្់ចុចណែលអាចប្ត រូជាសគមៃងសម្រាប្អ់ានព័ត៌ានគៅ

គលើគអ្ម្រក្ង់ ។ 

គប្ើអ្នក្ចង់គ វ្ ើការណក្ណម្រប្លក្ខណៈរ ៊ូប្ (ែ៊ូចជាជគណត ើរជម្រាល ឬប្ងាក ន់ម្ែជគណត ើរ) 

ចាំគ ោះផ្ទោះណលវង ឬផ្ទោះជួលរប្សអ់្នក្ ាា សផ់្ទោះជួលម្រតូវណតអ្នញុ្ញញ តឲ្យអ្នក្

គ វ្ ើការណក្សម្រមួល ឲ្យណតការសម្រមួលគនោះម្រតវូ នគ វ្ ើគើើងគ យម្រតឹមម្រតូវ ។  

គទាោះជាយា៉ា ងណាក្៏គ យ ក្ន ុងក្រណភីាេគម្រចើន អ្នក្ម្រតូវេេួលខុសម្រតូវគលើការ

ចាំណាយចាំគ ោះការណក្សម្រមួលគនោះ17 ។   

គតើម្រកមុេ ុនមុខជាំនួញអាចទារថ្លៃពីខ្ញ ាំចាំគ ោះការចាំណាយគលើការ

ណកសម្រមួលណ រឬគទ? 

គេ ។  មខុជាំនួញណែលគប្ើក្ប្គម្រមើាធារណៈជន មនិអាចទារម្ថៃពីអ្នក្សម្រាប្់

ការណក្សម្រមួល ឬការណក្តម្រមូវណែលសមគហ្តុផ្ល គៅក្ន ុងគោលនគយា យ 

ការអ្នុវតត ឬេម្រមងក់ារណែលចាាំ ច់រប្ស់ពួក្គេគ យារណតពិការភាព18  

រប្ស់អ្នក្គេ ។ ឧេហារណ៍ ម្រក្មុហ្ ុនមួយមិនអាចទារម្ថៃពីអ្នក្ ចាំគ ោះការ

អ្នុញ្ញញ តឲ្យសតវប្គម្រមើ 

ឬអ្នក្គមើលណថទាាំផ្លទ ល់ខល នួរប្ស់អ្នក្ច៊ូលមក្កាន់ប្រគិវណ ណិជជក្មមគើើយ ។ 

គតើមុខជាំនួញណ លគប្ើកប្គម្រមើាធារណៈជន ឬ នកផ្តល់គសវាកមមទីជម្រមក 

 ូចជាាា ស់ផ្ទោះជួលជាគ ើម 

ម្រតវូណតគ វ្ ើការណកសម្រមួល/ការណកតម្រមូលណ លម្រតវូការទាាំង ស់ណមនគទ? 

គេ ។ មុខជាំនួញណែលគប្ើក្ប្គម្រមើែលា់ធារណៈជន ឬអ្នក្ផ្តល់គសវាក្មមេីជម្រមក្ 

ែ៊ូចជាាា ស់ផ្ទោះជួល មិនចាាំ ច់ផ្តល់ការណក្សម្រមួលណែលអាចនឹង ៖ 

- ណក្ណម្រប្លក្ខណៈម៊ូល ឋ នម្នជាំនួញ (ការណម្រប្ម្របួ្លម៊ូល ឋ នម្រេឹោះ) ឬ  

- ប្ងកឲ្យានប្នទ ុក្ ង្ន់ ង្ រ (ភាពពិ ក្ ឬការចាំណាយ ង្ន់ ង្រ) ។  

គប្ើគទាោះប្ីជាមុខជាំនួញ ឬអ្នក្ផ្តល់គសវាក្មមេីជម្រមក្ 

មិនចាាំ ច់ម្រតូវគ វ្ ើការណក្សម្រមួល គ យារម៊ូលគហ្តុប្នទ ុក្ហ្ិរញ្ញ វតថ ុ 

ឬការណក្ណម្រប្ម៊ូល ឋ នម្រេឹោះក្៏គ យ ក្៏ខល នួម្រតូវណតពយយាមណសវងរក្ 

ឬគ វ្ ើការណក្សម្រមួលណាមួយ ណែលានម្រប្គយាជន៍ចាំគ ោះអ្នក្ ។  

                                      
17 42 U.S.C. វេគេ ី3604(f)(3)(A) ។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
18 28 C.F.R. វេគេ ី36.301(c) “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
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ាា ស់មុខជាំនួញ ឬអ្នក្ផ្តល់គសវាក្មមេីជម្រមក្ មិនចាាំ ច់ផ្តល់

ប្គចាក្វជិាជ ណែលានភាពគជឿនគលឿនខាៃ ាំងប្ាំផុ្តគើើយ ឲ្យណត

ប្គចាក្វជិាជ ណែលពួក្គេផ្តល់ឲ្យគនោះអាចានម្រប្សេិធិភាពក្ន ុងការេាំនក្់េាំនង ។ 

ក្ន ុងការសម្រមចោគតើឧប្ក្រណ៍ ឬគសវាក្មមជាំនួយណាណែលម្រតូវការសម្រាប្់

ការេាំនក្់េាំនងម្រប្ក្ប្គ យម្រប្សិេធភិាព តាមចាប្េ់ឺគយើងម្រតូវពិចារណាអ្ាំពី

លក្ខណៈម្នពិការភាប្រប្ស់អ្នក្ េិតអ្ាំពីឧប្ក្រណ៍ និងគសវាក្មមណែលាន 

ម្រពមទាាំងេិតអ្ាំពីរយៈគពល និងភាពាាំញុាំម្នេាំនក្់េាំនង19 ។ 

គតើវាអាចម្រតឹមម្រតវូតាមចាប់្ណ រឬគទ សម្រាប្់

មុខជាំនួញគប្ើកប្គម្រមើាធារណៈជន 

ណតប្ ិគស្មិនឲ្យខ្ញ ាំគម្រប្ើទាំនិញ ឬគសវាកមមរប្ស់គគ 

គ យារណតពកិារភាពរប្ស់ខ្ញ ាំ? 

គពលខៃោះេឺជាគរឿងម្រតមឹម្រតូវតាមចាប្់ ណតវាមិនងាយានគេ ។  ម្រក្ម ADA 

 នណចងោ ជាំនួញឯក្ជន អាចប្ែិគស្មិនឲ្យអ្នក្គម្រប្ើេាំនិញ 

និងគសវាក្មមរប្សខ់ល នួ 

គប្ើអ្នក្េឺជាមនសុេណែលប្ងកការេម្រាមក្ាំ ណហ្ងគ យផ្លទ ល់ចាំគ ោះសុខភាព 

និងសុវតែភិាពរប្សម់នុសេែម្េ ។  ម្រតង់គនោះ 

ម្រតូវ នគេក្ាំណតោ់វាជាគម្រោោះោន ក្់ ង្ន់ ង្ រចាំគ ោះសុខភាពឬសុវតែ ិភាពរប្សអ់្ន

ក្ែម្េ20  ។ គែើមបកី្ាំណត់ោគតើអ្នក្ប្ងកឲ្យាន

ការេម្រាមក្ាំ ណហ្ងគ យផ្លទ លច់ាំគ ោះអ្នក្ែម្េណែរឬគេ 

ាា ស់មុខជាំនួញម្រតូវពិនិតយគមើលក្រណីរប្ស់អ្នក្ជាពិគសស នងិគ វ្ ើការវនិិចឆយ័

សមគហ្តុផ្ល គ យអាម្រស័យគលើាែ នភាពរប្ស់អ្នក្ ។  

ាា ស់មុខជាំនួញម្រតូវណតពិចារណាចាំគ ោះ វជិាជ គពេយប្ចច ុប្បនន  ឬគម្រប្ើ

េសត ុតាងជាសតយនមុ័តិណែលាន ណែលពិចារណាគៅគលើ ៖ 

- លក្ខណៈ ថិរគវលា និងភាព ង្ន់ ង្រម្នគម្រោោះោន ក្់  

- គតើវាអាចានឱកាសប្ងកឲ្យានគម្រោោះោន ក់្ណែរឬគេ និង  

- ោគតើការណក្តម្រមូវសមគហ្តុផ្ល ឬការផ្តល់ឧប្ក្រណ៍ជាំនួយ 

អាចជួយកាត់ប្នែយ ឬអាចលុប្ប្ាំ ត់គម្រោោះោន ក្់21ឬគេ។ 

                                      
19 28 C.F.R. វេគេ ី36.302, 36.303 ម្រក្មរែឋប្បគវណកីាលីហ្វ ័រនីញ៉ា  វេគេ ី54.1 

“ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
20 28 C.F.R. វេគេ ី36.104 ។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
21 28 C.F.R. វេគេ ី36.208(a)-(b) ។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
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គតើវាអាចម្រតឹមម្រតវូតាមចាប្់ឬគទ ណ លគគប្ ិគស្ 

ឬប្គណត ញខ្ញ ាំគចញពីទីជម្រមក គ យារពិការភាពរប្ស់ខ្ញ ាំ? 

ជាេ៊ូគៅ គេមិនអាចប្ែិគស្មិនឲ្យអ្នក្ាន ក្់គៅចាំគ ោះប្នទប់្ណែលគៅេាំគនរ 

គ យារពិការភាព22  រប្ស់អ្នក្គេ។ គទាោះជាយា៉ា ងណាក្៏គ យ ម្រសគែៀងោន

គៅនឹងមុខជាំនួញគប្ើក្ប្គម្រមើាធារណៈជនណែរ អ្នក្ផ្តល់គសវាក្មមេីជម្រមក្ 

អាចប្ែិគស្មិនផ្តល់ប្នទប្់ឲ្យអ្នក្ ឬប្គណត ញអ្នក្គចញ ម្រប្សនិគប្ើពិការភាព

រប្ស់អ្នក្ប្ណាត លឲ្យអ្នក្

ជាមនុសេប្ងកភាពេម្រាមក្ាំ ណហ្ងគ យផ្លទ ល់ចាំគ ោះសុខភាព និងសុវតែ ិភាព

អ្នក្ែម្េ គ យាន ឬមិនានការសម្រមួល23 ណែលសមគហ្តុផ្ល ។ 

រគប្ៀប្ប្ត ឹងគៅកាន់តុលាការចាំគ ោះការប្ត ឹងទារសាំណងតិចតួច 

វេគ គនោះ នឹងជួយអ្នក្ ក្់ព័នធនឹង ៖ 

- ម៊ូល ឋ នម្រេឹោះម្នការប្ត ឹងទាមទារសាំណងតិចតួច(Small Claims Court 

Basics) 

- រគប្ៀប្ចាប្់គផ្តើមគរៀប្ចាំសាំណុាំគរឿង 

- គម្រតៀមខល នួរចួរាល់គែើមបីគើើងតុលាការ 

- គម្រកាយសវនការ 

- គតើអ្នក្ម្រតូវការជាំនួយណថមគេៀតគេ? 

មូល ឋ នម្រគឹោះថ្នការប្ត ឹងទាមទារសាំណងតិចតួច 

គតើ វ ើជាតុលាការសម្រាប្់កាត់កត ីប្ណត ឹងទាមទារសាំណងតិចតួច? 

តុលាការសម្រាប្ក់ាត់ក្ត ីប្ណត ឹងទាមទារសាំណងតិចតួច េជឺាតុលាការពិគសស 

ណែលអាចគ ោះម្រាយ វវិាេ នគលឿន និងានការចាំណាយតិច ។ 

ប្េប្ញ្ញតត ិរប្ស់វាានភាពងាយម្រសួល គហ្ើយាមញ្ញ  ។  

អ្នក្ ក្់ ក្យប្ត ឹងគេគៅោគែើមប្ណត ងឹ (Plaintiff) ។ 

អ្នក្ណែលម្រតូវគេគចាេម្រប្កានេ់ឺជាចុងគចាេ (Defendant) ។24  

                                      
22 42 U.S.C. វេគេ ី3604(f)(1)-(2) ។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
23 42 U.S.C. 3604(f)(9) ។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
24 តុលាការសម្រាប់្គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច គោលការណ៍ម្រេឹោះ 

http://www.courts.ca.gov/1256.htm ( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ នណខក្ុមាៈ េី24 ឆន ាំ2015) ។ 

"ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 

http://www.courts.ca.gov/1256.htm
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គតើខ្ញ ាំអាច ក់ កយប្ត ឹងសត ី ាំពីការគរ ើសគ ើងគៅកាន់ តុលាការសម្រាប្់ 

កាត់កត ីប្ណត ឹងទាមទារសាំណងតិចតួចបានណ រឬគទ? 

អាចផ្តល់ជ៊ូន ន ។  អ្នក្អាច ក្់ ក្យប្ត ឹងម្រប្ឆាំងនឹងាា ស់មុខ

ជាំនួញណាមួយ (នងិ/ឬ និយក្ជិក្ម្នាា ស់មុខជាំនួញគនោះ) ចាំគ ោះការ

ម្រប្ម្រពឹតតប្ាំ នចាប្ស់ហ្ព័នធ  ែ៊ូចជាម្រក្ម ADA ឬម្រក្មយុតត ិ្ម៌ជម្រមក្ាន ក្់គៅ 

(Fair Housing Act) ឬចាប្់ណាមួយរប្សរ់ែឋកាលីហ្វ រ័នីញ៉ា ណែល

ការ រអ្នក្ចាំគ ោះការ គរ ើសគអ្ើង ។ 

ចាំណាាំ ៖ សាំោល់៖ អ្នក្អាច ក្់ ក្យប្ត ងឹ ច់គ យណើក្គៅគលើាា ស់

មុខជាំនួញណាណែលម្រប្ម្រពឹតតគលម ើសចាប្ន់មួីយៗរប្សរ់ែឋកាលហី្វ ័រនីញ៉ា  

ណតអ្នក្អាចេេួល នម្រ ក្់សាំណង25 ណតមួយប្៉ាុគណាណ ោះ ។ 

គតើខ្ញ ាំអាចគសន ើសុាំ វ ើបានគៅកន ញងតុលាការសម្រាប្់កាត់កត ីការទាមទារសាំណ

ងតិចតួច? 

សាំណងជាម្រ ក្់ ។ គប្ើអ្នក្ ក្់ ក្យប្ត ឹងមក្កាន់តលុាការសម្រាប្់កាត់

ក្ត ីទាមទារសាំណងតចិតួច អ្នក្អាចគសន ើសុាំ នណតសាំណងជាម្រ ក្់ប្៉ាុគណាណ ោះ ។ 

គតើខ្ញ ាំអាចទារសាំណងជាម្របាក់បានប្៉ាុនម ន? 

អ្នក្អាចគសន ើសុាំ “ម្រ ក្់សាំណង” (award) ណែលានចាំនួនប្ី (3) ែង 

គម្រចើនជាការខាតប្ង់ពិតម្រ ក្ែរប្ស់អ្នក្ ឬចាំនួន $4,000 េឺយក្មួយណាណែល

គម្រចើនជាង ។  ែ៊ូគចនោះ គប្ើតុលាការគនោះយលម់្រសប្ោ អ្នក្ម្រតូវ នគេ គរ ើសគអ្ើង 

យា៉ា ងគហាចណាសអ់្នក្េួរេេួល នសាំណងចាំនួន $4,00026 ។ 

អ្នក្មិនអាចគសន ើសុាំម្រ ក្់សាំណងគម្រចើនជាង $10,000 គៅក្ន ុងប្ណត ឹងគើើយ ។  

អ្នក្អាច ក្់ ក្យប្ត ឹងទារសាំណង នគម្រចើនគៅតាមអ្វ ើណែលអ្នក្ចង់ គ យក្ន ុង

មួយប្ណត ងឹៗអាចគសន ើសុាំសាំណង នរហ្៊ូតែល់គៅ $2,500 ។  ប្៉ាុណនតអ្នក្អាច

 ក្់ ក្យប្ត ឹង នណតពីប្ណត ឹងណតប្៉ាុគណាណ ោះ ក្ន ុងមួយឆន ាំតាមម្រប្តិេិន 

ចាំគ ោះប្ណត ឺងទារសាំណងគម្រចើនជាង$2,50027។ 

                                      
25 ស៊ូមអាន ម្រក្មរែឋប្បគវណីកាលីហ្វ ័រនីញ៉ា  § 54.1 “ម្រតឡប្់គៅកាន់ឯការគ ើមវញិ” 
26 ម្រក្មរែឋប្បគវណីកាលហី្វ ័រនីញ៉ា  វេគេ ី52(a) ។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
27 តុលាការសម្រាប់្គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច (Small Claims Court, How Much 

Can You Sue for in Small Claims Court?) ,    

គៅក្ន ុងតុលាការសម្រាប់្គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច គតើអ្នក្អាចទាមទារសាំណង
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គប្ើអ្នក្ចង់ប្ត ឹងទារសាំណងានចាំនួនគម្រចើនជាង $10,000 

អ្នក្អាចប្តងឹមក្កាន់ណផ្នក្រែឋប្បគវណី (civil division) ម្នតុលាការជាន់ខពស់ 

(Superior Court) ឬមួយអ្នក្អាច ក្ ់ក្យប្ត ឹងជាមួយតលុាការសម្រាប្់

គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច 

គហ្ើយគ ោះប្ង់សេិធ ិរប្ស់អ្នក្ទាាំងអ្ស់គចាល 

ចាំគ ោះប្ណត ឹងណាមួយណែលទារសាំណងគលើសពីចាំនួនក្ាំណត់ $10,000 ។  គប្ើអ្នក្

ប្ត ឹងមក្កាន់តុលាការជាន់ខពស់ អ្នក្អាចនឹងម្រតូវរក្គមធាវ ើសម្រាប្់ជាតាំណាង

រ ៊ូប្អ្នក្ ។  ប្ណត ងឹរប្ស់អ្នក្ អាចគសន ើសុាំឲ្យតុលាការប្ញ្ញជ ាា ស់

មុខជាំនួញប្ង់ឲ្យអ្នក្ចាំគ ោះម្ថៃគមធាវ ើ ។  

គតើខ្ញ ាំអាចគសន ើសុាំ ីកាប្ង្គា ប់្តុលាការបានគទ? 

គេ ។  គៅក្ន ុងតុលាការសម្រាប្់កាត់ក្តបី្ណត ឹងទារសាំណងតចិតួច អ្នក្មិនអាច

គសន ើសុាំែីកាប្ងាគ ប្់តលុាការ (អ្្ិប្ញ្ញជ ) គែើមបីគ វ្ ើឲ្យាា ស់មុខជាំនួញគ វ្ ើអ្វ ើមួយ 

ឬឈប្់គ វ្ ើអ្វ ើមួយ នគេ ែ៊ូចជា ៖  

- គ វ្ ើឲ្យអ្នក្អាចច៊ូលក្ណនៃងរប្ស់គេ ន 

- ផ្តល់ការប្ណត ុ ោះប្ណាត លែល់និគយាជិក្រប្ស់ខល នួអ្ាំពីការយល់ែឹងពី

ពិការភាព 

- ផ្តល់ជាំនួយការផ្លទ លខ់ល នួែល់អ្តថិិជនរប្ស់ខល នួណែលជាជនពិការ ឬ  

- ប្ញ្ាប្េ់ាៃ ប្ ់និង/ឬគោលនគយា យចាំគ ោះការគរ ើសគអ្ើង  ។  

គប្ើអ្នក្ចង់ នអ្្បិ្ញ្ញជ  អ្នក្ម្រតូវ

 ក្់ ក្យប្ត ឹងរប្សខ់ល នួគៅកាន់តុលាការជាន់ខពស់រប្ស់រែឋកាលីហ្វ ័រនញី៉ា  

(California Superior Court) (តុលាការរែឋ) ឬ តុលាការ ឌីស្រសទ កិ្សហ្រែឋអាគមរកិ្ 

(U.S. District Court) (តុលាការសហ្ព័នធ ) ។ 

គតើនរណាក៏អាច ក់ កយប្ត ឹងបានណ រណមនគទ? 

គែើមបី ក្់ ក្យប្ត ឹងទារសាំណង ន យា៉ា ងគហាចណាស់អ្នក្ម្រតវូានអាយុ 18 ឆន ាំ 

គហ្ើយ “ានសមតែភាព” (competent) េឺាននយ័ោ អ្នក្អាច

យល់ នអ្ាំពីលក្ខណៈម្នការទាមទារសាំណង និងែាំគណើរការរប្ស់តុលាការ 

គហ្ើយម្រតូវច៊ូលរមួក្ន ុងែាំគណើរការគនោះឲ្យ នគពញគលញ ។  

                                      
 នប្៉ាុនម ន? http://www.courts.ca.gov/1256.htm ( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ នណខក្ុមាៈ 

េី24 ឆន ាំ2015) ។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 

http://www.courts.ca.gov/1256.htm
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គប្ើអ្នក្ានអាយុគម្រកាម 18 ឆន ាំ ឬមួយគប្ើតុលាការ នសគម្រមចោអ្នក្ជាមនុសេ 

“អ្សមតែភាព”  (incompetent) អ្នក្ម្រតូវគសន ើសុាំតុលាការឲ្យណតងតាាំងអ្នក្តាំណាង

សម្រាប្់និយាយជាំនួសអ្នក្ ។  ក្យោ “អ្សមតែភាព”  (Incompetent ) 

ជា ក្យប្គចាក្គេសចាប្់ ណែលាននយ័ោ អ្នក្មនិអាច

ប្ត ឹងតុលាការគ យមិន ច់ានជាំនួយពីមនុសេគពញវយ័ណែលានសមតែភាព 

គ យារ ប្ញ្ញា 28ផ្ល វូចិតតមួយចាំនួន។ 

ប្ុេគលជាអ្នក្តាំណាងរ ៊ូប្គនោះ ម្រតូវ នគេគៅោ “ប្ុេគលចាត់តាាំងគ យតុលាការ

សម្រាប្់

គសុើប្អ្គងកតណសវ ងរក្ែាំគណាោះម្រាយវវិាេណែលផ្តល់ផ្លម្រប្គយាជន៍គម្រចើនប្ាំផុ្តែល់

អ្នីតិជន”  (guardian ad litem) គហ្ើយជា្មមតា ប្ុេគលគនោះេឺជាឪពុក្ាត យ 

ាច់ញតិ ឬមិតតេក័្ត ិជាមនុសេគពញវយ័ ។ 

គែើមបីេេួល នអ្នក្តាំណាង ស៊ូមប្ាំគពញណប្ប្ប្េ  Application and 

Appointment of Guardian ad litem form Civ-010 ។  អ្នក្អាចទាញយក្

ណប្ប្ប្េគនោះ នគៅេីគនោះ ៖ 

http://www.courts.ca.gov/documents/civ010.pdf   

គតើានណ នកាំណត់គពលគវលាសម្រាប្់ប្ត ឹងណ រឬគទ? 

អាចផ្តល់ជ៊ូន ន ។ អ្នក្ម្រតូវប្ត ឹងគៅកានត់ុលាការសម្រាប្់

កាត់ក្ត ីទារសាំណងតចិតួចឲ្យ នក្ន ុងរវាងពីរ (2) ឆន ាំ 

គ យេិតចាប្់ពីគពលណែលគេម្រប្ម្រពឹតតគរ ើសគអ្ើងចាំគ ោះអ្នក្ ។  

េឺានការគលើក្ណលងខៃោះ 

ែ៊ូចជាម្រប្សិនគប្ើការម្រប្ម្រពឹតតគរ ើសគអ្ើង នគក្ើតគើើងគៅគពល ៖ 

- ភាេីចុងគចាេ មនិ នគៅក្ន ុងរែឋ  

- អ្នក្ានអាយុគម្រកាម 18 ឆន ាំ  

- អ្នក្គៅក្ន ុងេុក្ ឬ 

- អ្នក្ជាមនុសេអ្សមតែភាព29 ផ្ល វូចិតត ។ 

                                      
28 តុលាការសម្រាប់្គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច គោលការណ៍ម្រេឹោះ 

http://www.courts.ca.gov/1256.htm ( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ នណខក្ុមាៈ េី24 ឆន ាំ2015) ។ 

“ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
29  តុលាការសម្រាប់្គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច គោលការណ៍ម្រេឹោះ 

http://www.courts.ca.gov/1256.htm ( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ នណខក្ុមាៈ េី24 ឆន ាំ2015) ។ 

“ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 

http://www.courts.ca.gov/documents/civ010.pdf
http://www.courts.ca.gov/1256.htm
http://www.courts.ca.gov/1256.htm
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គតើខ្ញ ាំអាចានគមធាវ ើបានគទ? 

គេ ។  អ្នក្មិនអាចានគមធាវ ើ នគេ ចាំគ ោះការប្ត ឹងគៅកាន់តុលាការសម្រាប្់

គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច ។  ណតអ្នក្អាចពិភាក្ាជាមួយគមធាវ ើ ន 

គៅមុនគពល ឬគម្រកាយគពលកាតក់្ត ីរចួ ។ 

គតើខ្ញ ាំចាំបាច់ម្រតវូណតប្ត ឹងគៅកាន់តុលារការសម្រាប្់

គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួចណមនគទ? 

គេ ។  អ្នក្ក្៏អាច ក្់ ក្យប្ត ឹងគៅកានត់ុលាការជាន់ខពស់រែឋកាលីហ្វ ័រនីញ៉ា  

(California Superior Court) ឬតុលាការ ឌីស្រសទ ិក្សហ្រែឋអាគមរកិ្ (U.S. District 

Court)  នណែរ ។   ណតវាជាការងាយម្រសួលជាងចាំគ ោះការប្តងឹគៅកាន់តលុាការ

សម្រាប្់គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតចិតួច ។  

ប្េប្ញ្ញតត ិរប្ស់តុលាការគនោះានភាពងាយម្រសួល គហ្ើយាមញ្ញ  ។  គហ្ើយអ្នក្មិន

ចាាំ ច់ម្រតូវការគមធាវ ើគើើយ ។ 

រគប្ៀប្ចាប្់គផ្តើម ក់ កយប្ណត ឹង 

ែាំប្៊ូង ម្រតូវសគម្រមចគមើលោ គតើវាសមនងឹចាំណាយគពលគវលា 

និងការខតិខាំរប្សអ់្នក្ ក្ន ុងការប្ត ឹងគៅកាន់តុលាការ

សម្រាប្ទ់ារសាំណងតចិតួចឬគេ ។ ែាំគណើរការកាត់ក្តកី្ន ុងតលុាការសម្រាប្់

ទារសាំណងតិចតួច ានភាពរហ្ស័ គហ្ើយងាយម្រសួល ។  

ណតវាអាចម្រតូវចាំណាយគពលជាគម្រចើនគែើមបីគម្រតៀមគរៀប្ចាំសាំណុាំគរឿងរប្ស់អ្នក្ 

ប្ញ្ជ នូសាំណុាំគរឿង និង ក្់ ក្យប្ត ឹងគៅតលុាការ គហ្ើយម្រប្ម៊ូលយក្ការវនិិចឆយ័ ។  
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គតើខ្ញ ាំអាច ឹងបានគ យវ ិ្ ីណា ថាសាំណុាំគរឿងរប្ស់ខ្ញ ាំជាសាំណុាំគរឿងលអ ? 

គម្រៅពីការការគរ ើសគអ្ើង ម្រប្គេេគផ្េងគេៀតអ្ាំពីប្ណត ឹងទាមទារសាំណងតិចតួច 

េឺជាវវិាេអ្ាំពី ៖ 

- ការខ៊ូចខាតម្រេពយសមបតត ិ ឬរបួ្សាន មផ្លទ ល់ខល នួពីគម្រោោះោន ក្់រថយនត   

- ការតមកល់ម្រ ក្់ធានរវាងាា ស់ផ្ទោះនិងអ្នក្ជួល  

- ការខ៊ូចខាតចាំគ ោះម្រេពយសមបតត ិរប្ស់អ្នក្ គ យអ្នក្ជតិខាង  

-  វវិាេជាមួយនងឹអ្នក្គ ៉ា ការ អ្ាំពីការងារជួសជុល ឬណក្លាំអ្ផ្ទោះ  

- ការម្រប្ម៊ូលម្រ ក្់ជាំ ក្់  

-  វវិាេរប្ស់សាេាា ស់ផ្ទោះ និង  

- គរឿង30គផ្េងៗគេៀតជាគម្រចើន ។ 

ប្ណត ឹងឧេធរណ៍ ៖  អ្នក្មិនអាចប្ត ឹងឧេធរណ៍ នគើើយ គប្ើអ្នក្ជាអ្នក្ប្ត ឹងទាមទារ

សាំណង 

គលើក្ណលងណតភាេចីងុគចាេ ន ក្់ ក្យប្ត ឹងទារសាំណងម្រតើប្់មក្កាន់អ្នក្វ ិ

ញ ។  គប្ើាននរណាាន ក្់ ក្់ ក្យប្ណត ងឹទារសាំណងពីអ្នក្ គហ្ើយអ្នក្ចាញ់ក្ត  ី

គពលគនោះអ្នក្អាចប្ត ឹងឧេធរណ៍ ន ។  ម្រតង់គនោះាននយ័ោ 

គប្ើអ្នក្ជាគែើមប្ណត ងឹ ណែលប្ត ឹងចុងគចាេ គហ្ើយអ្នក្ចាញ់ក្ត ីគនោះ េឺអ្នក្មនិអាច

ប្ត ឹងឧេធរណ៍ នគើើយ ។ 

គៅគពលអ្នក្ប្ត ឹងឧេធរណ៍ចាំគ ោះការវនិិចឆយ័គលើប្ណត ឹង

ទាមទារសាំណងចាំនួនតិចតួច េឺអ្នក្គសន ើសុាំឲ្យតុលាការជាន់ខពស់

ប្ត រូការវនិិចឆ ័យរប្សត់ុលាការសម្រាប្់គ ោះម្រាយ វវិាេទារសាំណងតិចតួច ។  

អ្នក្នឹងានសវនការតុលារមួយគេៀត គហ្ើយអ្នក្ម្រតូវប្ងាា ញសាំណុាំគរឿង

រប្ស់ខល នួមតងគេៀត31 ។ 

គតើខ្ញ ាំអាច ក់ កយប្ណត ឹងទាមទារសាំណងបានគ យវ ិ្ ីណា? 

ជាែាំប្៊ូង ម្រតូវជណជក្ជាមួយប្េុគល ឬាា ស់មុខជាំនួញណែលអ្នក្ចង់ប្ត ឹងសិន ។  

ម្រតូវពយយាមរក្ែាំគណាោះម្រាយ មុនគពលគៅតុលាការ ។  

                                      
30 តុលាការសម្រាប់្គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច គោលការណ៍ម្រេឹោះ 

http://www.courts.ca.gov/1256.htm ( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ នណខក្ុមាៈ េី24 ឆន ាំ2015) ។ 

“ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
31 តុលាការសម្រាប់្គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច គោលការណ៍ម្រេឹោះ 

http://www.courts.ca.gov/1016.htm ( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ នណខក្ុមាៈ េី24 ឆន ាំ2015) ។ 

“ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 

http://www.courts.ca.gov/1256.htm
http://www.courts.ca.gov/1016.htm
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ការរក្ែាំគណាោះម្រាយជាមុន អាចគចៀសវាង នន៊ូ វការរំខានផ្ល វូចិតត 

និងភាពមិនម្រ ក្ែម្រប្ជា ណែលគក្ើតគើើងជាមួយនងឹសាំណុាំគរឿងតុលាការ ។  

គែើមបីពិភាក្ាសាំណុាំគរឿងមុនច៊ូលគៅែលត់ុលាការ អ្នក្អាចគៅេ៊ូរស័ពទ ឬសរគសរ 

“លិខិតទាមទារ” (demand letter) ណែលគរៀប្រាប្់អ្ាំពីប្ណត ឹង នងិអ្វ ើណែលអ្នក្

ចង់ ន ។សម្រាប្់ជាំនួយក្ន ុងការសរគសរលិខិតទាមទារ ស៊ូមច៊ូលគៅកាន់ ៖ 

http://www.courts.ca.gov/11145.htm ។ 

គផ្ញើលិខិតទាមទាររប្ស់អ្នក្គ យម្ម្រប្សនយីណែល នេេួលការប្ញ្ញជ ក្់ គែើមបី

ជាេសត ុតាងប្ងាា ញោ ភាេចីុងគចាេ នេេួលលខិិតគនោះរចួគហ្ើយ ។ 

គប្ើភាេីចុងគចាេគៅណតមិនម្រពមប្ងស់ាំណងឲ្យអ្នក្ ស៊ូមប្ាំគពញណប្ប្ប្េ SC-

100, Small Claims Case Order to go to Court. ។ 

សាំណុាំណប្ប្ប្េគនោះានគៅឯ ៖ http://www.courts.ca.gov/1017.htm ។   

 ក្់ប្ណត ឹង SC-100 ជាមួយនឹងម្រក្ឡាប្ញ្ជ ី (Court Clerk)។ ម្រក្ឡាប្ញ្ជ ី 

នឹងម្រ ប្់អ្នក្អ្ាំពគីពលគវលា នងិម្ថងគប្ើក្សវនការ ។ 

គប្ើអ្នក្ចង់ នការគ វ្ ើសវនការ គៅតាមកាលប្រគិចឆេរប្សអ់្នក្ 

(ែ៊ូចជាម្ថងគៅ) ឬគៅគពលយប្់ អ្នក្អាចគសន ើសុាំម្រក្ឡាប្ញ្ជ ី ន ។  

គៅក្ន ុងម្រប្គេសមួយចាំនួន អ្នក្អាច ក្ ់ក្យប្ណត ឹងតាមម្ម្រប្សនីយ 

ឬអ្នឡាញ ។ ណតគប្ើអ្នក្ នសរគសរខសុក្ន ុងប្ណត ឹងទារសាំណង 

អ្នក្ម្រតូវណក្តម្រមូវប្ណត ឹងគើើងវញិ គហ្ើយ ក្់ប្ត ឹងមតងគេៀត32 ។ 

គតើខ្ញ ាំអាចប្ត ឹងទារសាំណងបានគៅទីណា? 

អ្នក្ម្រតូវ ក្់ ក្យប្ណត ឹងទារសាំណងរប្សអ់្នក្ (SC-100) គៅកាន់

ាលាក្ត ីណែលម្រតឹមម្រតវូ ។  គប្ើអ្នក្ ក្់ប្ណត ងឹខុសក្ណនៃង តុលាការនឹងេាៃ ក្់

ប្ណត ឹងរប្ស់អ្នក្គចាល ។  

 ក្់ប្ណត ឹងគៅកានា់លាក្ត  ីណែលេេួលខុសម្រតូវ វវិាេក្ន ុងតាំប្ន់ណែល ៖ 

- ចុងគចាេរស់គៅ ឬគ វ្ ើមុខជាំនួញ ឬ 

- ការយិាល័យាខារប្ស់មុខជាំនួញ 

ឬការយិាល័យ ា្ំ ណែលជាេីតាាំងរប្ស់មខុជាំនួញ ឬ ឬ 

                                      
32 តុលាការសម្រាប់្គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច,    ជាំហានចាំគ ោះការ

 ក្់ ក្យប្ណត ឹងទាមទារសាំណងតិចតួច http://www.courts.ca.gov/1008.htm 

( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ នណខក្ុមាៈ។ េី24 ឆន ាំ2015) ។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 

http://www.courts.ca.gov/11145.htm
http://www.courts.ca.gov/1017.htm
http://www.courts.ca.gov/1008.htm
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- ក្ណនៃង33 ណែលការគរ ើសគអ្ើង នគក្ើតគើើង ។ 

ចាំគ ោះសាំណុាំគរឿងរប្ស់ខ្ញ ាំ គតើនរណាជាចុងគចាទ? 

ចុងគចាេរប្ស់អ្នក្េឺជាាា ស់មខុជាំនួញ ឬនិគយាជិក្ ណែលអ្នក្ក្ាំពុងប្ត ឹង ។  

អ្នក្ម្រតូវគម្រប្ើ

គ ម្ ោះម្រសប្ចាប្់រប្ស់ចុងគចាេគៅក្ន ុងសាំណុាំណប្ប្ប្េតលុាការរប្សអ់្នក្ ។  

ម្រប្សិនគប្ើចុងគចាេជាម្រក្មុហ្ ុនជាំនួញ ឬជាាជីវក្មម គហ្ើយអ្នក្មិនាគ ល់គ ម្ ោះ

ម្រសប្ចាប្់ពិតម្រ ក្ែរប្ស់គេ អ្នក្ម្រតូវសួរអ្នក្ផ្តល់ការពិភាក្ាគយាប្ល់រប្ស់

តុលាការសម្រាប្់គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច (Small Claims 

Advisor)ពីេីក្ណនៃងណែលម្រតូវណសវ ងរក្គ ម្ ោះរប្ស់គេ ។  

ចាំណាាំ ៖  អ្នក្អាចទារម្រ ក្់ នណតពីចុងគចាេ ណែលគ ម្ ោះពិតរប្ស់គេ

 នសរគសរច៊ូលក្ន ុងប្ណត ឹងទារសាំណងរប្ស់អ្នក្ប្៉ាុគណាណ ោះ ។  ែ៊ូគចនោះ វាជាគរឿង

សាំខាន់ណែលអ្នក្ម្រតូវសរគសរគ ម្ ោះចុងគចាេឲ្យ នម្រតឹមម្រតូវ ។  គនោះជាព័ត៌ាន

េនៃ ឹោះមួយចាំនួនពីរគប្ៀប្សរគសរគ ម្ ោះចងុគចាេរប្ស់អ្នក្ ៖  

គប្ើចុងគចាទរប្ស់ នកជា  …34 

មនុសេ ៖ ម្រតូវសរគសរនមខល នួ នមក្ណាត លជាអ្ក្េរកាត់ នងិនមម្រតក្៊ូល ។ 

អ្នក្ានប្ត /ីម្រប្ពនធ  ៖ ស៊ូមសរគសរគ ម្ ោះគពញរប្សប់្ត ី និងគ ម្ ោះគពញរប្ស់ម្រប្ពនធ  

។  

ឧទាហ្រណ៍ ៖  James A. Jones and Sally R. Jones  

គប្ើអ្នក្មិនាគ ល់នមខល នួរប្ស់ម្រប្ពនធចងុគចាេ ស៊ូមសរគសរ ៖  

James A. Jones and Mrs. James A. Jones 

មុខជាំនួញ ៖ ម្រតូវរក្គមើលោគតើមខុជាំនួញគនោះជាម្រក្មុហ្ ុនាជីវក្មម ម្ែេ៊ូ  

ឬជាក្មមសិេធិរប្ស់មនុសេណតាន ក្ ់។ រចួស៊ូមអានខាងគម្រកាម ៖ 

                                      
33 តុលាការសម្រាប់្គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច,    ការណសវងរក្តុលាការណែលម្រតឹមម្រតវូ

សម្រាប់្ ក្់ ក្យប្ណត ឹងរប្ស់អ្នក្ http://www.courts.ca.gov/9745.htm 

( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ នណខក្ុមាៈ។ េី24 ឆន ាំ2015) ។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
34 តុលាការសម្រាប់្គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច,    

ការេិតរោិះរក្រគប្ៀប្គៅគ ម្ ោះភាេីចុងគចាេ http://www.courts.ca.gov/9736.htm 

( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ នណខក្ុមាៈ។ េី24 ឆន ាំ2015) ។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 

http://www.courts.ca.gov/9745.htm
http://www.courts.ca.gov/9736.htm
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ក្មមសិេធ ិរប្ស់មនុសេាន ក្់ (ជាមខុជាំនួញណែលានមនសុេណតាន ក្់ជាាា ស់) ៖

 ស៊ូមសរគសរគ ម្ ោះរប្ស់ាា ស់មខុជាំនួញ ម្រពមទាាំងគ ម្ ោះមុខជាំនួញគៅក្ន ុង

ប្ណត ឹងទារសាំណងរប្ស់អ្នក្ ។  គៅប្នទ ប្ពី់គ ម្ ោះរប្ស់ាា ស់ជាំនួញ 

ស៊ូមសរគសរ ក្យ “ប្េុគល” (individual) ។  គប្ើអ្នក្ឈន ោះក្ត ី 

អ្នក្អាចម្រប្ម៊ូលសាំណង នពីមុខជាំនួញ ឬពីប្ុេគលគនោះ ។  

ឧទាហ្រណ៍ ៖  ឧទាហ្រណ៍៖ Sue Smith, individual & Smith Products 

ម្រប្សិនគប្ើាា ស់ជាំនួញ គ វ្ ើជាំនួញគម្រកាមគ ម្ ោះម្រប្ឌិតគើើង 

(គ ម្ ោះណែល នប្គងក ើតគើើង) ស៊ូមសរគសរ “& DBA” (ានន័យោ “គ វ្ ើជាំនួញជា-

Doing Business As”) គៅពីមុខគ ម្ ោះមុខជាំនួញ ។  

ឧទាហ្រណ៍ ៖  ឧទាហ្រណ៍៖ Sue Smith, individual & DBA Continental 

Candies 

ភាពជាម្ែេ៊ូ  (ជាមុខជាំនួញណែលជាក្មមសេិធ ិរប្សម់នុសេ 2 នក្់ 

ឬគម្រចើនជាងគនោះ) សរគសរច៊ូលន៊ូ វភាពជាម្ែេ៊ូ  និងគ ម្ ោះរប្ស់ម្ែេ៊ូនីមួយៗ ។  

គប្ើអ្នក្ឈន ោះក្ត ី អ្នក្អាចម្រប្ម៊ូលសាំណងពីប្ុេគលាន ក្់ៗជាម្ែេ៊ូជាំនួញ 

ឬម្រប្ម៊ូលពីភាពជាម្ែេ៊ូជាំនួញ ។ 

ឧទាហ្រណ៍ ៖  ឧទាហ្រណ៍៖ Jim Smith, Individual, & John Jones, 

Individual, & DBA Smith & Jones Corporation  

ស៊ូមសរគសរគ ម្ ោះពិតម្រ ក្ែរប្ស់ាជីវក្មម តាមមក្គ យ ក្យោ 

“ាជីវក្មម” (a corporation) ឬ “Inc.”  

ឧទាហ្រណ៍ ៖  ឧទាហ្រណ៍៖ Sally’s Dresses, a corporation or Sally’s 

Dresses, Inc. 

មិន ច់ ក្់គ ម្ ោះមនុសេជាាា ស់រប្សា់ជីវក្មមគើើយ ែរាប្ណាគេមិន ន

គែើរតួជាប្ុេគល គម្រៅពីាជីវក្មមគេគនោះ ។ 

មុខជាំនួញឧប្តែមាគ យាជីវក្មម (Subsidiary of a Corporation) 

(េឺម្រក្មុហ្ ុនមួយណែលជាក្មមសេិធ ិរប្សា់ជីវក្មម) ស៊ូមសរគសរគ ម្ ោះាជីវក្មម 

រចួសរគសរអ្ក្េរ DBA និងគ ម្ ោះរប្ស់មខុជាំនួញណែល នេេួលការ

ឧប្តែមាពីាជីវក្មម ។ 
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ឧទាហ្រណ៍ ៖  ឧទាហ្រណ៍៖ Lotus Corporation, DBA The Flower 

Company 

គតើខ្ញ ាំម្រតវូប្ង់ថ្លៃកន ញងការ ក់ កយប្ណត ឹងឬគទ? 

អាចផ្តល់ជ៊ូន ន ។  ម្ថៃប្ង់ចាំគ ោះប្ណត ងឹ េឺអាម្រស័យគលើចាំនួនម្រ ក្់

សាំណងណែលអ្នក្ទារ និងចាំនួនប្ណត ឹងទារសាំណងណែលអ្នក្

 ន ក្់ប្ត ងឹក្ន ុងអ្ាំើុងគពល 12 ណខក្នៃងគៅ ។ 

គប្ើអ្នក្ ន ក្់ប្ណត ឹងទារសាំណងចាំនួន 12 ប្ណត ឹង 

ឬតិចជាងគនោះក្ន ុងអ្ាំើុងគពល 12 ណខក្នៃងគៅ ៖ 

ចាំនួនប្ណត ឹងរប្សអ់្នក្ ៖   ម្ថៃ ក្់ ក្យប្ណត ឹង 

$0 គៅ $1500     $30 

$1500.01 to $5,000    $50 
$5000.01 to $10,000    $75 

អ្នក្អាចេេួល នការគលើក្ណលងទាាំងអ្ស់ 

ឬមួយចាំ ណណក្ម្នម្ថៃ ក្់ ក្យប្ណត ឹង គប្ើអ្នក្េេ៊ូល នជាំនួយាធារណៈ 

ជាមនុសេានម្រ ក្ច់ាំណ៊ូ លទាប្ ឬមិនានម្រ ក្់ចាំណ៊ូ លម្រេប្់ម្រោន់សម្រាប្់

ចាំណាយចាំគ ោះតម្រមូវការម៊ូល ឋ នគៅក្ន ុងផ្ទោះរប្ស់អ្នក្ និង ម្ថៃតុលាការ

រប្ស់អ្នក្ ែ៊ូគចនោះអ្នក្មិនចាាំ ច់ម្រតូវប្ង់ម្ថៃ ក្់ ក្យប្ណត ឹងទាាំងម្រសងុគើើយ ។ 

ម្រតូវម្រ ក្ែោអ្នក្

 ន ក្់ ក្យសុាំគលើក្ណលងម្ថៃប្ណត ឹងគៅកាន់តុលាការក្ន ុងគពលណតមួយណែលអ្ន

ក្ ក្់ ក្យប្ត ឹងទារសាំណងតិចតួច ។ 

គប្ើអ្នក្មិនានលេធភាពប្ង់ម្ថៃតុលាការគេ 

ស៊ូមប្ាំគពញសាំណុាំណប្ប្ប្េទាាំងអ្ស់គនោះ គហ្ើយ ក្់គសន ើតុលាការ ៖ 

- Request to Waive Court Fees (form FW-001) 
- Order on Application to Waiver of Court Fees and costs (form 

FW-003) 



មគ្គុទ្ទេសក៍តុលាការសម្រាប់កាត់កតីបណ្តឺ ងទារសំណ្ងតិចតួច 

20 

អ្នក្អាចប្ាំគពញសាំណុាំណប្ប្ប្េទាាំងអ្សគ់នោះតាមអ្នឡាញ នគៅឯ ៖ 

http://www.courts.ca.gov/9743.htm។ http://www.courts.ca.gov/9743.htm35 

។ 

គតើចុងគចាទអាច ឹងបានយ៉ា ង ូចគមតចចាំគ ោះប្ណត ឹងទារសាំណងគនោះ? 

អ្នក្ម្រតូវម្រ ប្់ចុងគចាេឲ្យ នែឹងោអ្នក្ក្ាំពុងណតប្ត ឹងទារសាំណងពីពួក្គេ ។  

ម្រតង់គនោះាននយ័ោ នរណាាន ក្់ – មិនណមនជាអ្នក្ – ម្រតូវណតប្ញ្ជ នូ (ម្រប្េល់ឲ្យ) 

ចុងគចាេនីមួយៗន៊ូ វសាំគៅម្នប្ណត ឹងគពញគលញរប្ស់អ្នក្ (សាំណុាំណប្ប្ប្េ SC-

100) គ យផ្លទ ល់ ។  

គតើ "គសវាកមម" (service) ជា វ ើ? 

ានប្េប្ញ្ញតតតិឹងណតងចាំគ ោះការផ្តល់គសវាក្មមែាំគណើរការឯក្ារតលុាការ ។  

"គសវាក្មម" ឬ "ការផ្តល់គសវាក្មម" េឺគៅគពលណែលនរណាាន ក្ ់— 

មិនណមនជារ ៊ូប្អ្នក្ ឬអ្នក្ណាាន ក្់ណែលានគ ម្ ោះក្ន ុងសាំណុាំគរឿង — 

យក្សាំគៅឯក្ារតុលាការរប្ស់អ្នក្គៅឲ្យមនុសេ ម្រក្មុហ្ នុ ឬអ្ងគភាព

ាធារណៈណែលអ្នក្ក្ាំពុងប្ត ឹងពីគេ ។ គសវាក្មមគនោះជួយឲ្យភាេីាខ ងគេៀតែឹងពី 

៖ 

- អ្វ ើណែលអ្នក្គសន ើសុាំ,  

- េីក្ណនៃង និងគពលគវលាកាត់ក្ត  ីនិង  

- អ្វ ើណែលពួក្គេអាចគ វ្ ើ ន ។  

មិនម្រតូវម្រប្េល់ឲ្យន៊ូ វសាំណុាំណប្ប្ប្េសុាំគលើក្ណលងការប្ង់ម្ថៃ គើើយ ។  

សាំណុាំណប្ប្ប្េទាាំងអ្ស់គនោះ េឺសម្រាប់្ណតតុលាការ36 ប្៉ាុគណាណ ោះ ។ 

គតើខ្ញ ាំម្រតវូផ្តល់ កយប្ណត ឹងទារសាំណង ល់ភាគីាខ ងគទៀតគៅគពលណា? 

វាអាម្រសយ័គលើ វ ិ្ ីណែលអ្នក្គម្រប្ើគែើមបីផ្តលស់ាំណុាំណប្ប្ប្េរប្សអ់្នក្ ។  គប្ើអ្នក្

ជាគែើមប្ណត ឹង អ្នក្អាចផ្តល់ ក្យប្ណត ងឹទារសាំណងរប្ស់គែើមប្ណត ឹង 

                                      
35 តុលាការសម្រាប់្គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច,    ការគលើក្ណលងការប្ង់ម្ថៃគសវាក្មម 

http://www.courts.ca.gov/1090.htm, ( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ នណខក្ុមាៈ។ េី24 ឆន ាំ2015) 

។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
36 តុលាការសម្រាប់្គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច,    ការជ៊ូនែាំណឹង

ែល់ភាេីាខ ងគេៀតអ្ាំពីែាំគណើរការតុលាការ http://www.courts.ca.gov/1092.htm, 

( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ នណខក្ុមាៈ។ េី24 ឆន ាំ2015) ។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 

http://www.courts.ca.gov/1090.htm
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(សាំណុាំណប្ប្ប្េ SC-100 សាំណុាំណប្ប្ប្េគនោះ ានគៅឯ 

http://www.courts.ca.gov/1017.htm) ។ 

- សម្រាប្់គសវាក្មមផ្លទ ល់ខល នួ ៖ ផ្តល់ ក្យប្ណត ឹងទារសាំណងរប្សអ់្នក្

ឲ្យ នយា៉ា ងគហាចណាស់ចាំនួន 15 ម្ថង មុនម្ថងគប្ើក្សវនការ (ឬចាំនួន 

20 ម្ថងមុន ម្រប្សនិគប្ើប្ុេគល មុខជាំនួញ ឬអ្ងគភាពាធារណៈ 

ណែលអ្នក្ម្រតូវផ្តលឯ់ក្ារជ៊ូនសែ ិតគៅគម្រៅគខាន្ី) ។  

- សម្រាប្់គសវាក្មមជាំនួស ៖ ម្រតូវប្ញ្ជ នូប្ណត ងឹទាមទារសាំណងរប្ស់អ្នក្ 

យា៉ា ងគហាចណាស់ឲ្យ នចាំនួន 25 ម្ថង គៅមុនម្ថងគប្ើក្សវនការរប្ស់

តុលាការ (ឬចាំនួន 30 ម្ថងមុន ម្រប្សិនគប្ើប្ុេគល មុខជាំនួញ ឬអ្ងគភាព

ាធា’ណៈណែលអ្នក្ម្រតូវប្ញ្ជ នូប្ណត ឹងគៅកាន់ រស់គៅគម្រៅគខាន្ី) ។ 

ម្រប្សិនគប្ើប្េុគល មខុជាំនួញ ឬអ្ងគភាពាធារណៈណែលអ្នក្ម្រតូវប្ញ្ជ នូ

 ក្យប្ណត ឹងគៅឲ្យ រស់គៅខាងគម្រៅរែឋកាលីហ្វ ័រនីញ៉ា  ឬម្រប្សិនគប្ើអ្នក្

ប្ញ្ជ នូសាំណុាំណប្ប្ប្េគផ្េងគៅឲ្យគេ ស៊ូមសួរគៅកាន់អ្នក្ម្រប្កឹ្ាណផ្នក្

ប្ណត ឹងទាមទារសាំណងតិចតួច (Small Claims Advisor) គែើមបី

េេួល នព័ត៌ានប្ណនែម ។  

នរណាអាចប្ញ្ជ នូឯការបាន? 

មិតតេ័ក្ត  អ្នក្គរៀប្ចាំឯក្ារសម្រាប្ប់្ញ្ជ នូ ឬនេរ លម៊ូល ឋ ន 

អាចប្ញ្ជ នូសាំណុាំឯក្ារតលុាការគៅកាន់ភាេីាខ ងគេៀត ន ។  អ្នក្

យក្ឯក្ារគៅកាន់ភាេីាខ ងគេៀត ម្រតូវណតានអាយុយា៉ា ងគហាចណាស់ 18 ឆន ាំ 

គហ្ើយមិនានគ ម្ ោះគៅក្ន ុងប្ណត ឹងទារសាំណង ។ 

- "អ្នក្គរៀប្ចាំឯក្ារសម្រាប្់ប្ញ្ជ នូ" (process server) េជឺានរណាាន ក្់

ណែលអ្នក្ជួលសម្រាប្់ប្ញ្ជ នូសាំណុាំឯក្ារតុលាការគៅកានភ់ាេី

ាខ ងគេៀត ។ ស៊ូមអានគសៀវគៅេាំព័រគលឿង (Yellow Pages) 

ម្រតង់ចាំណុច "ការគរៀប្ចាំប្ញ្ជ នូឯក្ារតលុាការ" (Process Serving) ។  

- នេរ លម៊ូល ឋ ន ឬតម្រមួត (Marshal) គប្ើានគៅក្ន ុង

គខាន្ីរប្ស់អ្នក្) ក្អ៏ាចប្ញ្ជ នូសាំណុាំណប្ប្ប្េតលុាការគៅឲ្យភាេី

ាខ ងគេៀត នណែរ ។ សួរម្រក្ឡាប្ញ្ជ ីពីរគប្ៀប្

ទាក្់េងនេរ លម៊ូល ឋ ន ។ ឬគប្ើក្គមើលគសៀវគៅគលខ

េ៊ូរស័ពទរប្ស់អ្នក្ ម្រតង់ណផ្នក្គខាន្ី គម្រកាម ក្យ "នេរ លម៊ូល ឋ ន" 

(Sheriff) ។  អ្នក្ម្រតូវគចញម្ថៃឲ្យនេរ លម៊ូល ឋ ន ម្រប្សិនគប្ើអ្នក្មិន

ានលក្ខណៈសមបតតេិេួល នការគលើក្ណលងការគចញម្ថៃគេគនោះ ។  

http://www.courtinfo.ca.gov/forms/fillable/sc100.pdf
http://www.courts.ca.gov/1017.htm
http://www.courtinfo.ca.gov/selfhelp/smallclaims/scbycounty.htm
http://www.courtinfo.ca.gov/selfhelp/smallclaims/scbycounty.htm
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គតើ នកប្ញ្ជ នូឯការគៅភាគីាខ ងគទៀត ម្រតវូប្ង្គា ញភសត ញតាង ាំពីការ

បានប្ញ្ជ នូឯការ ល់ថ្ គូភាគីណ រឬគទ? 

អាចផ្តល់ជ៊ូន ន ។  

ប្ុេគលណែលជាអ្នក្ប្ញ្ជ នូឯក្ារគៅភាេាីខ ងគេៀតគ យផ្លទ ល់ ម្រតូវប្ាំគពញ 

និងចុោះហ្តែគលខាគលើ Proof of Service form (SC-104), គហ្ើយម្រប្េល់ឲ្យអ្នក្េុក្ 

។  ប្នទ ប្ម់ក្អ្នក្ម្រតវូណត

េេួលយក្មក្ ក្ជ់ាមួយសាំណុាំឯក្ារគៅឯការយិាលយ័ម្រក្ឡាប្ញ្ជ ី ។  

គៅគពលអ្នក្ ក្់ ក្យប្ណត ឹង ម្រតូវរក្ាេកុ្សាំគៅឯក្ាណែលាន

គ ោះម្រតាតុលាការ ជាក្ាំនត់ម្រតារប្ស់អ្នក្ ។ 

គប្ើអ្នក្គចញម្ថៃឲ្យម្រក្ឡាប្ញ្ជ ីគែើមបីប្ញ្ជ នូណប្ប្ប្េរប្សអ់្នក្គៅឲ្យភាេីាខ ងគេៀត 

គ យគម្រប្ើម្ម្រប្សនយីណែលប្ញ្ជ នូឥវា ន់គៅកាន់ណតអាសយ ឋ នគលើខនងសាំប្ុម្រត 

(Certified Mail) ម្រតូវសួរម្រក្ឡាប្ញ្ជ ោីគតើគេាន នេេួល

 វកិ្ក ័យប្ម្រតពីម្ម្រប្សនយីណែរឬគេ ។  

គតើានណ នកាំណត់គពលគវលាកន ញងការគផ្ញើឯការគៅឲ្យ

ចុងគចាទណ រឬគទ? 

អាចផ្តល់ជ៊ូន ន ។  ភាេីចងុគចាេ ម្រតូវណតេេួល នឯក្ារតុលាការយា៉ា ង

គហាចណាសច់ាំនួន 15 មុនម្ថងគប្ើក្សវនការ ។ ឬចាំនួន 20 ម្ថង មុនគពលគប្ើក្

សវនការ ម្រប្សិនគប្ើភាេីចុងគចាេ រស់គៅគខាន្ីែម្េ ។  គប្ើភាេីចុងគចាេ

មិនេេួល នឯក្ារតលុាការទាន់គពលគេ គនោះតលុាការនឹងផ្លែ ក្ែាំគណើរការ

សាំណុាំគរឿងរប្ស់អ្នក្ ។ 

គតើ នកណ លខ្ញ ាំប្ត ឹង អាចប្ត ឹងប្កមកខ្ញ ាំ វញិណ រឬគទ? 

អាចផ្តល់ជ៊ូន ន ។  ភាេីចងុគចាេអាចប្ត ឹងសុាំទារសាំណង

តិចតួចប្ក្មក្អ្នក្វញិ ។  ម្រតង់គនោះគេគៅោ Defendant’s Claim (SC-120) ។  

គប្ើគរឿងគនោះគក្ើតគើើង តុលាការនឹងវនិចិឆ ័យប្ណត ងឹទាាំងពីរក្ន ុងគពលណតមួយ ។ 

ម្រប្សិនគប្ើចុងគចាេប្ត ឹងទារសាំណងានចាំនួនគម្រចើនជាង $10,000 

អ្នក្គនោះអាចប្តងឹគៅកាន់តលុាការជាន់ខពស់ ។ ប្នទ ប្ម់ក្អ្នក្គនោះ អាចគសន ើសុាំ

តុលាការឲ្យគផ្ទរប្ណត ងឹរប្ស់អ្នក្គៅកានត់ុលាការជាន់ខពស ់។ 
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គតើភាគីចុងគចាទម្រតវូផ្តល់ ាំណឹង ល់ខ្ញ ាំណ រឬគទ? 

អាចផ្តល់ជ៊ូន ន ។  គប្ើភាេីចងុគចាេ ក្់ ក្យប្ត ឹងទារសាំណងពីអ្នក្ គេម្រតូវ

ប្ញ្ជ នូឯក្ារតលុាការមក្ឲ្យអ្នក្ (ផ្តលែ់ាំណឹងឲ្យអ្នក្) ឲ្យ នយា៉ា ងគហាចណាស់

ចាំនួនម្រ ាំម្ថងមុនសវនការចាំគ ោះប្ណត ឹងរប្ស់អ្នក្ ។ ប្៉ាុណនត គប្ើភាេី

ចុងគចាេេេួល នប្ណត ឹងរប្ស់អ្នក្ក្ន ុងគពលតិចជា 10 ម្ថង មុនម្ថងគប្ើក្

សវនការ ភាេីចុងគចាេអាចផ្តល់ែាំណឹងឲ្យអ្នក្

រហ្៊ូតែល់គៅមួយម្ថងមុនម្ថងសវនការ37 ។ 

គតើខ្ញ ាំអាចប្ត រូ (ណកណម្រប្)  កយប្ណត ឹងរប្ស់ខ្ញ ាំបានគទ? 

អាចផ្តល់ជ៊ូន ន ។ គប្ើភាេីចុងគចាេមនិទានេ់េួល នែាំណឹងអ្ាំពី

ប្ណត ឹងរប្ស់អ្នក្គៅគើើយ អ្នក្អាចច៊ូលមក្កាន់ការយិាលយ័ម្រក្ឡាប្ញ្ជ តីុលាការ

សម្រាប្់កាត់ក្ត ីប្ណត ងឹទាមទារសាំណងតចិតួច គែើមបគីសន ើសុាំគ វ្ ើការប្ត រូ (ណក្ណម្រប្) 

 ក្យប្ណត ឹងរប្ស់អ្នក្ ។  ស៊ូមយក្សាំណុាំណប្ប្ប្េ ក្យប្ណត ឹងគែើមមក្ជាមួយ ។  

គម្រកាយគពលអ្នក្ ក្់ ក្យប្ត ឹង “ណែល នណក្ណម្រប្” អ្នក្ម្រតូវផ្តល់ែាំណឹងែលភ់ាេី

ចុងគចាេ គៅតាមអ្វ ើែ៊ូច នគរៀប្រាប្ពី់ខាងគលើ ។ 

ម្រប្សិនគប្ើ ក្យប្ណត ងឹរប្ស់អ្នក្ម្រតូវ នម្រ ប្់ឲ្យភាេី

ចុងគចាេណាាន ក្ ់នែឹងរចួគហ្ើយ អ្នក្ម្រតូវសរគសរលិខិតគៅកាន់តលុាការ 

គែើមបសីុាំការអ្នញុ្ញញ តណក្ណម្រប្ ក្យប្ណត ឹង ។  អ្នក្ផ្តល់ការម្រប្ឹក្ាគយាប្ល់ណផ្នក្

ប្ណត ឹងទាមទារសាំណងតិចតួច អាចជួយអ្នក្ នចាំគ ោះប្ញ្ញា គនោះ ។ 

គែើមបលីុប្គ ម្ ោះចុងគចាេមួយ ឬគម្រចើននក្់ ស៊ូមប្ាំគពញ 

គហ្ើយ ក្់គសន ើសាំណុាំណប្ប្ប្េលុប្គ ម្ ោះចងុគចាេគចាល គែើមបមី្រ ប្់ឲ្យតុលាការ

 នែឹងោ គតើគ ម្ ោះចុងគចាេណាមួយណែលអ្នក្ណលងចង់ប្ត ងឹតគៅគេៀត ។  

(Request to Amend Claim Before Hearing, Form SC-114) ។ អ្នក្ម្រតូវ

ជ៊ូនែាំណឹងអ្ាំពីការលបុ្គ ម្ ោះែល់ចុងគចាេែម្េគេៀតឲ្យ នែឹង ម្រប្សនិគប្ើ

ពួក្គេ នេេួលែាំណឹងអ្ាំពីប្ណត ឹងទាមទារសាំណងតិចតួចរប្ស់អ្នក្រចួ

គហ្ើយគនោះ ។  គប្ើ ក្យប្ណត ឹងរប្ស់អ្នក្ គៅមិនទាន់ នជ៊ូនែាំណឹងែល់

ភាេីចុងគចាេគេគនោះ អ្នក្មិនចាាំ ចផ់្តល់ែាំណឹងែលច់ុងគចាេែម្េគេៀត

                                      
37 តុលាការសម្រាប់្គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច, គពលអ្នក្ម្រតវូគេប្ត ឹង 

http://www.courts.ca.gov/1010.htm ( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ នណខក្ុមាៈ។ េី24 ឆន ាំ2015) 

។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 

http://www.courts.ca.gov/1010.htm
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អ្ាំពីការលុប្គ ម្ ោះ38 គនោះគេ។ អ្នក្អាចលបុ្គចាលសាំណុាំគរឿង “គ យប្ុគរវនិិចឆ ័យ” 

(with prejudice) ឬ “គ យោម នប្ុគរវនិិចឆយ័”  (without prejudice) ។  

“គ យប្ុគរវនិិចឆយ័” េឺាននយ័ោ អ្នក្នឹងមិនអាច

យក្ប្ណត ងឹែណែលមក្ប្ត ឹងចាំគ ោះភាេីចងុគចាេែណែល នគេគៅម្ថងគម្រកាយ  

“គ យោម នប្ុគរវនិិចឆយ័” េឺានន័យោ អ្នក្នឹងអាចយក្ប្ណត ឹង

គផ្េងគេៀតមក្ប្ត ឹង ន គ យសាំអាងគលើការទាមទារសាំណងែណែល 

ែរាប្ណាណែនក្ាំណតម់្នអាជាញ យុកាលគៅមិនទាន ់នែាំគណើរគៅគើើយ ។ 

គតើខ្ញ ាំអាចប្ត រូកាលប្រគិចេទ វនិិចេ ័យកត ីរប្ស់ខ្ញ ាំបានគទ? 

អាចផ្តល់ជ៊ូន ន ។   ន។ ស៊ូមប្ាំគពញណប្ប្ប្េ គហ្ើយ ក្់គសន ើ Request to 

Postpone Small Claims Hearing (form SC-150) ឲ្យ នយា៉ា ងគហាចណាស់

ចាំនួន 10 ម្ថង មុនគពលគប្ើក្សវនការ ។  ម្រក្ឡាប្ញ្ជ ីនឹងទារម្ថៃអ្នក្ចាំនួន $10 ។  

ឬមួយ អ្នក្អាចសរគសរលិខិតគៅកានត់លុាការ គ យពនយលពី់ម៊ូលគហ្តុ

ណែលអ្នក្សុាំែ៊ូ រកាលប្រគិចឆេវនិិចឆ ័យក្ត ី ។  

អ្នក្ក្៏ម្រតូវណតគផ្ញើសាំប្ុម្រតតាមម្ម្រប្សនយី ឬឲ្យគ យផ្លទ ល់ន៊ូ វសាំគៅណប្ប្ប្េ SC-

110 រប្ស់អ្នក្ ឬលខិិតណែលអ្នក្ នសរគសរគៅកានត់ុលាការ គៅឲ្យ

ភាេីចុងគចាេទាាំងអ្ស់ និងគែើមប្ណត ងឹទាាំងអ្ស់ណែលានសរគសរក្ន ុងសាំណុាំ

គរឿងរប្ស់អ្នក្ ឲ្យពួក្គេ នែឹង ។ 

គប្ើអ្នក្ានគពលតចិជាង 10 ម្ថង មុនគពលជាំនុាំជម្រមោះក្ត ីរប្ស់អ្នក្ 

ស៊ូមនាំយក្សាំណុាំណប្ប្ប្េ SC-110 រប្សអ់្នក្ណែល នប្ាំគពញរចួរាល ់

ឬយក្លិខិតគៅកាន់ការយិាលយ័ម្រក្ឡាប្ញ្ជ ី ម្រពមទាាំងគផ្ញើលខិិតតាមម្ម្រប្សនីយ 

ឬយក្សាំគៅសាំណុាំណប្ប្ប្េ SC-110 ឬលិខិតគនោះគៅឲ្យអ្នក្ែម្េណែលានគ ម្ ោះ

ក្ន ុងប្ណត ឹងរប្ស់អ្នក្ឲ្យពួក្គេ នែឹង ។  

                                      
38 តុលាការសម្រាប់្គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច,    ការប្ត រូ ក្យប្ណត ឹង ឬកាលប្រគិចឆេ

 វនិិចឆ ័យក្ត ីរប្ស់អ្នក្ http://www.courts.ca.gov/1387.htm ( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ 

នណខក្ុមាៈ។ េី24 ឆន ាំ2015) ។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 

http://www.courts.ca.gov/1387.htm
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ឬមួយអ្នក្ម្រតូវគ វ្ ើែាំគណើរមក្កានក់្ណនៃងសវនការរប្សអ់្នក្ រចួគហ្ើយគសន ើសុាំ

គៅម្រក្មឲ្យប្ត រូកាលប្រគិចឆេ (គេគៅោ “ការគលើក្វារកាល39”) ។ 

រគប្ៀប្គម្រតៀមខល នួរចួរាល់សម្រាប្ ់ាំគណើរការតុលាការ 

គតើខ្ញ ាំម្រតវូរង់ចាាំយូរប្៉ាុណាា គ ើមបីគឡើងតុលាការ? 

គប្ើអ្នក្ប្ត ឹងនរណាាន ក្់ អ្នក្ម្រតូវគៅកានត់ុលាការ ។ សាំណុាំគរឿងរប្ស់អ្នក្ 

នឹងម្រតូវគលើក្យក្មក្វនិិចឆ ័យក្ន ុងរវាង 20 – 70 ម្ថង គម្រកាយគពលអ្នក្ ន

 ក្់ ក្យប្ត ឹង40 ។ 

គតើខ្ញ ាំម្រតវូគ វ្ ើ ូចគមតចគ ើមបគីសន ើសុាំឲ្យាកសីមកគឡើងតុលាការ? 

អ្នក្ម្រតូវគសន ើសុាំឲ្យាក្េីមក្គើើងតលុាការគ យសម ័ម្រេចិតត ។  ឬមួយអ្នក្អាច

 ក្់ ក្យសុាំគ យគម្រប្ើណប្ប្ប្េ SC-107 ។  ម្រក្ឡាប្ញ្ជ នីឹងគកាោះគៅ (ប្ញ្ញជ ) 

ឲ្យពួក្គេមក្កាន់តលុាការ ។ សាំណុាំណប្ប្ប្េគនោះានគៅឯ ៖ 

http://www.courts.ca.gov/1017.htm  ។ 

ាក្េីអាចទារម្ថៃពីអ្នក្ ក្ន ុងការគៅគេមក្គើើងតលុាការ ។  ចាំគ ោះ

ាក្េីជាមនុសេ្មមតា អាចទារម្ថៃពីអ្នក្ចាំនួន $35 ក្ន ុងមួយម្ថង ប្៊ូក្នឹង 20¢ 

ក្ន ុងមួយា៉ា លចាំគ ោះការគ វ្ ើែាំគណើរគៅកាន់ និងម្រតើប្់មក្ពាីលាក្ត ីវញិ ។ 

ចាំគ ោះាក្េីជាអ្នក្ជាំនញវញិ េាឺនតម្មៃម្ថៃណាស់ ។  គែើមបសីនេ ាំការចាំណាយ 

អ្នក្អាចគសន ើសុាំឲ្យាក្េីជាអ្នក្ជាំនញ សរគសរព័ត៌ានណែលអ្នក្ម្រតូវការឲ្យអ្នក្ ។  

ម្រតង់គនោះគេគៅោ គសចក្ត ីម្រប្កាស41។ 

                                      
39តុលាការសម្រាប់្គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច,    ការប្ត រូ ក្យប្ណត ងឹ ឬកាលប្រគិចឆេ

 វនិិចឆ ័យក្ត ីរប្ស់អ្នក្ http://www.courts.ca.gov/1387.htm ( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ 

នណខក្ុមាៈ។ េី24 ឆន ាំ2015) ។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
40 តុលាការសម្រាប់្គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច គោលការណ៍ម្រេឹោះ 

http://www.courts.ca.gov/1256.htm ( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ នណខក្ុមាៈ េី24 ឆន ាំ2015) ។ 

“ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
41 តុលាការសម្រាប់្គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច,    ការគកាោះគៅ នងិាក្េី 

http://www.courts.ca.gov/11162.htm ( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ នណខកុ្មាៈ។ េី24 

ឆន ាំ2015) ។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 

http://www.courts.ca.gov/1017.htm
http://www.courts.ca.gov/1387.htm
http://www.courts.ca.gov/1256.htm
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គតើខ្ញ ាំម្រតវូគ វ្ ើ ូចគមតចគទើប្អាចទទួលបានកាំណត់ម្រតាព័ត៌ាន 

ឬម្រក សព័ត៌ានសម្រាប្់យកមកប្ញ្ជា ក់ជាភសត ញតាងចាំគ ោះសាំណុាំគរឿង

រប្ស់ខ្ញ ាំ? 

 ក្់គសន ើសាំណុាំណប្ប្ប្េ SC-107 ។  ម្រក្ឡាប្ញ្ជ ីនឹងគកាោះគៅ (ប្ញ្ញជ ) 

ប្ុេគលណែលានក្ាំណត់ម្រតាព័ត៌ាន ឲ្យយក្មក្ ឬគផ្ញើសាំគៅឯក្ារព័តា៌ន

គៅកាន់តលុាការ42 ។ 

គតើខ្ញ ាំអាចគម្រប្ើការសម្រមោុះសម្រមួលបានណ រឬគទ?  

អាចផ្តល់ជ៊ូន ន ។  តាមពិតគៅ តុលាការខៃោះតម្រមូវឲ្យអ្នក្គ វ្ ើការសម្រមោុះសម្រមួល 

(mediation) ជាមុនសិន ។  ការសម្រមោុះសម្រមួល េឺជាអ្វ ើណែលអ្នក្សម្រមោុះសម្រមួលណែល

 នេេួលការប្ណត ុ ោះប្ណាត លគ វ្ ើការជាមួយភាេីគែើមប្ណត ឹង និងភាេីចងុគចាេ

ឲ្យពយយាមរក្ែាំគណាោះម្រាយចាំគ ោះសាំណុាំគរឿង គម្រៅតុលាការ ។  ការសម្រមោុះសម្រមួល 

អាចជាវ ិ្ ី ណែលគលឿន និងងាយម្រសួលជាង ការណសវងរក្ែាំគណាោះម្រាយគ យឆ្ៃង

កាតត់ុលាការ ។  គហ្ើយម្រប្ណហ្លជា 80% ម្នសាំណុាំគរឿងណែលឆ្ៃងកាត់ការ

សម្រមោុះសម្រមួល ម្រតូវ នគ ោះម្រាយគម្រៅតលុាការ ។ 

គប្ើអ្នក្ចងា់ក្លបងគម្រប្ើ វ ិ្ សីម្រមោុះសម្រមួល ស៊ូមម្រ ប្់អ្នក្ម្រប្កឹ្ាគយាប្ល់ណផ្នក្

ប្ណត ឹងទាមទារសាំណងតិចតួចឲ្យជួយណសវងរក្អ្នក្សម្រមោុះសម្រមួលឲ្យអ្នក្ ។  

គសន ើសុាំកាលប្រគិចឆេសម្រមោុះសម្រមួល ឲ្យ នមនុកាលប្រគិចឆេ វនិិចឆយ័សាំណុាំគរឿង

រប្ស់អ្នក្ ។  ការគ វ្ ើែ៊ូ គចនោះ េឺគែើមបធីានោ ម្រប្សនិគប្ើការសម្រមោុះសម្រមួលមិនអាច

េេួល នលេធផ្លអ្វ ើគេគនោះ អ្នក្គៅណតអាចគើើងតលុាការគៅតាម

កាលប្រគិចឆេ43  វនិិចឆយ័សាំណុាំគរឿងរប្ស់អ្នក្ែណែល។   

គតើការសម្រមោុះសម្រមួលាន ាំគណើរយ៉ា ង ូចគមតច?  

គប្ើអ្នក្ចងា់ក្លបងគ វ្ ើការសម្រមោុះសម្រមួល  ស៊ូមគសន ើសុាំអ្នក្ម្រប្កឹ្ាគយាប្ល់ណផ្នក្

ប្ណត ឹងទាមទារសាំណងតិចតួច ឲ្យណណនាំអ្នក្គៅកានអ់្នក្សម្រមោុះសម្រមួល ។ 

ប្នទ ប្់មក្ អ្នក្ម្រតូវទាក្់េងជាមួយនឹងអ្នសម្រមោុះសម្រមួល គហ្ើយអ្នក្

សម្រមោុះសម្រមួលនឹងទាក្់េងជាមួយនឹងភាេីចុងគចាេ ។ គប្ើភាេីទា ាំងពីរ

                                      
42 តុលាការសម្រាប់្គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច,  ការច៊ូលមក្កាន់ាលាក្ត ី 

http://www.courts.ca.gov/1013.htm ( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ នណខក្ុមាៈ។ េី24 ឆន ាំ2015) 

។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
43 តុលាការសម្រាប់្គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច, ការសម្រមោុះសម្រមួល 

http://www.courts.ca.gov/1011.htm ( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ នណខក្ុមាៈ។ េី24 ឆន ាំ2015) 

។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
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យល់ម្រពមគ វ្ ើការសម្រមោុះសម្រមួល អ្នក្ម្រតូវគៅកានេ់ីក្ណនៃងអ្ពយម្រក្ិតមួយ គែើមបី

ណសវ ងរក្ែាំគណាោះម្រាយចាំគ ោះសាំណុាំគរឿងរប្ស់អ្នក្ ។ អ្នក្សម្រមោុះសម្រមួល នងឹពនយល់

អ្ាំពីែាំគណើរការណែលខល នួនឹងគម្រប្ើ ។ អ្វ ើណែលអ្នក្និយាយគៅក្ន ុងការសម្រមោុះសម្រមួល 

េឺជាក្ិចាការឯក្ជន គហ្ើយជាការសាង ត់ ។ ព័ត៌ានណែលអ្នក្ នែឹងតាមរយៈ

ការសម្រមោុះសម្រមួល មនិអាចអ្នញុ្ញតឲ្យគម្រប្ើក្ន ុងតលុាការគើើយ ។ គមធាវ ើអាច

ចួលរមួក្ន ុងការសម្រមោុះសម្រមួល នណែរ ។  

ការសម្រមោុះសម្រមួលភាេគម្រចើន ចាំណាយគពលប្ីបួ្នគា៉ា ង ។ គហ្ើយគប្ើអ្នក្អាច

យល់ម្រពមចាំគ ោះែាំគណាោះម្រាយ គចញពីការសម្រមោុះសម្រមួល អ្នក្សម្រមោុះសម្រមួលនឹង

ជួយយក្ែាំគណាោះម្រាយគនោះគៅសរគសរជាលាយលក័្ខណ៍អ្ក្េរ ។  ម្រប្សិនគប្ើភាេី

ចុងគចាេ មិនម្រពមគ វ្ ើតាមក្ិចច ម្រពមគម្រពៀងគេ អ្នក្អាចគសន ើសុាំឲ្យតុលាការ

ប្ងខ ាំឲ្យគេអ្នុវតតតាមក្ិចច ម្រពមគម្រពៀងគនោះ44។ 

ចុោះគប្ើភាគីចុងគចាទ និងខ្ញ ាំ យល់ម្រពមគ ោះម្រាយសាំណុាំគរឿង

គៅមុនគពលគ វ្ ើសវនការ គតើនឹងាន វ ើគកើតគឡើង? 

េឺម្រោន់ណត ក្់គសន ើណប្ប្ប្េ  Request for Dismissal  គៅកាន់ម្រក្ឡាប្ញ្ជ ី ។  

សាំណុាំណប្ប្ប្េគនោះ ានគៅឯ http://www.courts.ca.gov/1017.htm ។  

ឬច៊ូលមក្កានស់វនការ គហ្ើយម្រ ប្់គៅម្រក្មោ អ្នក្ នគ ោះម្រាយសាំណុាំគរឿង

គនោះរចួរាល់គហ្ើយ ។ 

គតើគគគ វ្ ើ វ ើខៃោះគៅឯសវនការ? 

- ម្រតូវមក្កានត់ុលាការឲ្យ ន 30 នេីមនុ ។ 

- នាំាក្េ ីនិងវកិ្័យប្័ម្រតនន ម្រពមទាាំងេសត ុតាងណាមួយ ណែលអ្នក្

ម្រតូវគម្រប្ើគែើមបីប្ញ្ញជ ក្ពី់សាំណុាំគរឿងរប្ស់អ្នក្មក្ជាមួយ ។  

- គៅគពលណែលតុលាការគប្ើក្ទាវ រ អ្នក្ម្រតូវច៊ូលគៅក្ន ុង គហ្ើយម្រ ប្់

ម្រក្ឡាប្ញ្ជ ីោអ្នក្ នមក្ែល់គហ្ើយ ។ 

- សគងកតគមើលែាំគណើរការរប្សស់ាំណុាំគរឿងគផ្េងគេៀត គែើមប ីឲ្យអ្នក្អាច

ែឹង នោ គតើម្រតូវគ វ្ ើអ្វ ើខៃ ោះ ។ 

- គពលគេគៅគ ម្ ោះអ្នក្ ស៊ូមគើើងមក្ខាងមុខម្នប្នទប្់សវនការ ។ 

                                      
44 Id. “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 

http://www.courts.ca.gov/1017.htm
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- គៅម្រក្មនឹងាត ប្់ការប្ក្ម្រាយរប្ស់ភាេីទា ាំងពីរ ។ គៅម្រក្ម

អាចគចញក្តសីគម្រមចក្ន ុងគពលគ វ្ ើសវនការ ឬគផ្ញើគសចក្ត ីសគម្រមចតាម

ម្ម្រប្សនីយគៅឲ្យអ្នក្នគពលគម្រកាយ45 ។ 

គម្រកាយគពលសវនការចប្់ 

គតើខ្ញ ាំអាច ឹងពីកត ីសគម្រមចរប្ស់តុលាការបានគ យរគប្ៀប្ណា? 

តុលាការនឹងម្រប្េលឲ់្យអ្នក្ ឬគផ្ញើឲ្យអ្នក្ន៊ូ វ Notice of Judge’s Decision, SC-

130  និង SC-200 ។  សាំណុាំណប្ប្ប្េគនោះ ម្រ ប្់អ្នក្អ្ាំពីគសចក្តសីគម្រមចរប្ស់

គៅម្រក្ម ។ វាជាគរឿងសាំខាន់ណែលអ្នក្ម្រតូវអានគសចក្តសីគម្រមចរប្ស់តលុាការឲ្យ

 នចប្់ចងុចប្់គែើម រចួគហ្ើយស៊ូមអានសាំណុាំណប្ប្ប្េ SC-200-INFO ពីគម្រ ោះ

វាអាចជួយការ រ ឬជួយអ្នុវតតនស៍ិេធ ិរប្ស់អ្នក្ មិនោអ្នក្ឈន ោះ ឬចាញ់ក្ត ីគើើយ 

។  

គៅម្រក្មអាចប្ញ្ញជ ឲ្យភាេីាខ ង គចញសាំណងឲ្យភាេីាខ ងគេៀត ។  គប្ើគរឿងគនោះ

វាគក្ើតគើើង អ្នក្ណែលម្រតូវគចញម្ថៃសាំណង េឺជាអ្នក្ណែល

ការវនិិចឆយ័គៅោជាអ្នក្ជាំ ក្់េ (judgment debtor)។ ចាំគ ោះអ្នក្ណែលម្រតូវ

េេួល នម្រ ក្់ម្ថៃសាំណងេឺជាអ្នក្ឥណទាយក្46 (judgment creditor) ។ 

គប្ើសិនជាខ្ញ ាំឈ្នោះកត ី គតើខ្ញ ាំអាចទទួលបានម្របាក់ថ្លៃសាំណងគលឿនប្៉ាុណាា ? 

អ្នក្ម្រតូវរងច់ាាំគពលចាំនួន 30 ម្ថង (ថិរគវលាសម្រាប្់ប្ត ងឹឧេធរណ៍) មុនគពលអ្នក្

អាចេេួល នម្រ ក្់ម្ថៃសាំណង ។ 

គតើតុលាការម្រប្មូលម្របាក់ឲ្យខ្ញ ាំឬគទ? 

គេ ។  អ្ត់គេ។ ប្៉ាុណនត  ានគរឿងណែលអ្នក្ម្រតូវគ វ្ ើគែើមបេីេួល នម្រ ក្់សាំណង ។  

អានសាំណុាំណប្ប្ប្េ SC-130 (គសចក្ត ីជ៊ូនែាំណឹងអ្ាំពីគសចក្តសីគម្រមចរប្ស់

គៅម្រក្ម) គែើមបេីេួល នព័ត៌ានប្ណនែម ។  អ្នក្

                                      
45 តុលាការសម្រាប់្គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច, ការវនិិចឆ ័យសាំណុាំគរឿងរប្ស់អ្នក្ 

http://www.courts.ca.gov/1119.htm ( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ នណខក្ុមាៈ។ េី24 ឆន ាំ2015) 

។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
46 តុលាការសម្រាប់្គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច, ប្ញ្ជ ីម្រតួតពិនិតយរប្ស់គែើមប្ណត ឹង

គម្រកាយការវនិិចឆ ័យក្ត  ី(Small Claims Court, Plaintiff’s Post Trial Checklist) 

http://www.courts.ca.gov/1120.htm ( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ នណខក្ុមាៈ។ េី24 ឆន ាំ2015) 

។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 

http://www.courts.ca.gov/1120.htm
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អាចរក្សាំណុាំណប្ប្ប្េគនោះ ន គៅេីគនោះ ៖ 

http://www.courts.ca.gov/documents/sc130.pdf ។  

គតើភាគីចុងគចាទ អាចប្ត ឹងឧទធរណ៍ចាំគ ោះគសចកត ីសគម្រមចរប្ស់តុលាការ

បានគទ? 

អាចផ្តល់ជ៊ូន ន ។   ន។ េាឺនណតភាេីចុងគចាេប្៉ាុគណាណ ោះគេើប្អាចប្ត ឹង

ឧេធរណ៍ ន ។ ពួក្គេ នឹងានគពល 30 ម្ថង គម្រកាយគពលខល នួេេួល នគសចក្ត ី

ជ៊ូនែាំណឹងអ្ាំពីគសចក្ត ីសគម្រមចរប្ស់គៅម្រក្ម (សាំណុាំណប្ប្ប្េ SC-130) គែើមបី

ប្ត ឹងឧេធរណ៍ ។  

ការប្ត ឹងឧេធរណ៍ចាំគ ោះប្ណត ឹងទារសាំណងតចិតួចេឺជា "ការវនិចិឆ ័យក្ត ីថមី" (trial de 

novo) ឬ "ការកាតក់្ត ីថមី" (new trial) ។  ម្រតង់គនោះេឺាននយ័ោ សាំណុាំគរឿងគនោះ 

ម្រតូវយក្មក្សគម្រមចគ យអ្ងគគៅម្រក្មថម ីពីែាំប្៊ូងគើើងវញិ  ែ៊ូគចាន ោះអ្នក្ម្រតូវ

ប្ក្ម្រាយសាំណុាំគរឿងរប្ស់អ្នក្ទាាំងអ្ស់គើើងវញិ ។  គ យារណតសាំណុាំគរឿងគនោះ 

គៅក្ន ុងណផ្នក្រែឋប្បគវណីម្ន តុលាការជានខ់ពស់ (Civil Division of the Superior 

Court) (គហ្ើយវាមិនណមនគៅក្ន ុងតលុាការសម្រាប្់ែាំគណាោះម្រាយប្ណត ឹងទារ

សាំណងតិចតួច) អ្នក្ (និងភាេីាខ ងគេៀត) ានសិេធយិក្គមធាវ ើឲ្យ

គ វ្ ើជាតាំណាងរប្ស់ខល នួ គៅក្ន ុងការកាតក់្ត ី 47  ថមី។ក្ន ុងគពលណែលសាំណុាំគរឿងអ្នក្

ក្ាំពុងសែ ិតក្ន ុងែាំគណើរការឧេធរណ៍ ភាេីចងុគចាេ មនិចាាំ ចម់្រតូវប្ង់ម្ថៃការ

 វនិិចឆ ័យគើើយ ។ 

ភាេីគែើមប្ណត ងឹ មនិអាចប្ត ឹងឧេធរណច៍ាំគ ោះប្ណត ឹងទារសាំណងរប្ស់ខល នួគើើយ ។ 

ណតភាេីគែើមប្ណត ងឹ អាចប្ត ឹងឧេធរណ៍ចាំគ ោះប្ណត ឹងទាមទារសាំណងរប្ស់ភាេី

ចុងគចាេ ន ម្រប្សនិគប្ើរ ៊ូប្គេចាញ់ក្ត ី48 ។ 

                                      
47 តុលាការសម្រាប់្គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច, ប្ណត ឹងឧេធរណ៍ (Small Claims Court, 

Appeals) http://www.courts.ca.gov/1016.htm ( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ នណខក្ុមាៈ។ េី24 

ឆន ាំ2015) ។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 
48 អ្វ ើណែលម្រតវូគ វ្ ើ គម្រកាយគពលតុលាការសគម្រមចអ្ាំពីសាំណុាំគរឿងទារសាំណងតិចតួចរប្ស់អ្នក្រចួគហ្ើយ 

(What To Do After the Court Decides Your Small Claims Case) 

http://www.courts.ca.gov/documents/sc200info.pdf ( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ 

នណខក្ុមាៈ។ េី24 ឆន ាំ2015) ។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 

http://www.courts.ca.gov/documents/sc130.pdf
http://www.courts.ca.gov/1016.htm
http://www.courts.ca.gov/documents/sc200info.pdf
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ម្រតវូការជាំនួយប្ណនែមគទៀតឬ? 

គតើខ្ញ ាំអាចសួររកជាំនួយពី នកណាបាន? 

ស៊ូមពិភាក្ាជាមួយនឹងអ្នក្ផ្តលក់ារម្រប្កឹ្ាគយាប្ល់ណផ្នក្ប្ណត ឹងទារសាំណង

តិចតួចគៅក្ន ុងគខាន្ីរប្សអ់្នក្ ។ អ្នក្មិន ច់ប្ង់ម្ថៃគសវាក្មមគើើយ!  

អ្នក្អាចណសវងរក្អ្នក្ផ្តល់ការម្រប្ឹក្ាគយាប្ល់ម្រប្ចាាំគខាន្ីរប្ស់អ្នក្ នគៅឯ ៖ 

http://www.courts.ca.gov/9498.htm http://www.courts.ca.gov/9498.htm  

អ្នក្ក្៏អាចយក្ព័តា៌នគយាងតាមវ ៉ិប្ម្សត៍សម្រាប្់ការ

ជួយខល នួឯងរប្ស់គខាន្ីក្ុងម្រតាក្៊ូាត  (Contra Costa County’s)  នណែរ 

តាមអាសយ ឋ ន ៖ http://cc-courthelp.org ណែលប្ងាា ញអ្នក្អ្ាំពី

ជាំហាននីមួយៗចាំគ ោះែាំគណើរការ ក្ ់ក្យប្ណត ឹងផ្ល វូចាប្់ទាមទារសាំណង

តិចតួច ។  ស៊ូមច៊ូលគៅកាន់វ ៉ិប្ម្សត៍រប្ស់គេ 

គហ្ើយចុចគលើប្នទោះណែលាន ក្យោ ទាមទារសាំណងតិចតួច។ 

គពលខៃោះម្រក្ឡាប្ញ្ជ អីាចជួយអ្នក្គរៀប្ចាំសាំណុាំណប្ប្ប្េ នងិគឆ្ៃ ើយសាំណួររប្សអ់្នក្ 

អ្ាំពីនីតិវ ិ្ រីប្ស់តលុាការម្រប្ចាាំតាំប្ន់ (local court) ឲ្យអ្នក្ នែឹងផ្ងណែរ ។  

ណតពួក្គេមិនណមនជាគមធាវ ើណែលអាចផ្តល់ែាំប្៊ូនម នចាប្់ឲ្យអ្នក្ នគើើយ ។  

ជានិចាកាល ច៊ូ រពយយាមរក្ាឲ្យ នន៊ូវេាំនក្េ់ាំនង វជិជានជាមួយម្រក្ឡាប្ញ្ជ ី ។ 

ម្រក្ឡាប្ញ្ជ ីអាចជួយក្ន ុងការជម្រមញុសាំណុាំគរឿងរប្ស់អ្នក្ឲ្យានែាំគណើរការគៅមខុ

 នគលឿន គ យការចាត់តាាំងសាំណុាំគរឿងរប្ស់អ្នក្គៅឲ្យគៅម្រក្មសម្រាប្់

 វនិិចឆ ័យឲ្យ នឆប្រ់ហ្័ស49 ។ 

គតើម្រតវូគ វ្ ើ ូចគមតច គប្ើខ្ញ ាំនិយយភាា ង់គគៃសមិនបានលអ ? 

ម្រ ប្់ម្រក្ឡាប្ញ្ជ ីឲ្យ នែឹង យា៉ា ងគហាចណាស់ចាំនួនមួយ (1) អាេតិយមុនគពល

គប្ើក្សវនការ គែើមបីអាចែឹង នោគតើតុលាការអាចរក្អ្នក្ប្ក្ណម្រប្ឲ្យអ្នក្

 នណែរឬគេ ។ ចាំគ ោះតុលាការខៃោះ ានផ្តល់ជ៊ូនអ្នក្ប្ក្ណម្រប្ភាាគ យមិន

េិតម្រ ក្់ គប្ើអ្នក្ានលក្ខណៈសមបតតេិេួល នការគលើក្ណលងមិនឲ្យប្ង់ម្ថៃ ។ 

គប្ើមិនែ៊ូគចាន ោះគេ អ្នក្ម្រតូវរក្អ្នក្ប្ក្ណម្រប្ភាាគ យខល នួឯង ។  មិនម្រតូវឲ្យក្ុារ 

                                      
49 ប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច http://www.courts.ca.gov/selfhelp-smallclaims.htm 

( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ នណខក្ុមាៈ។ េី24 ឆន ាំ2015) ។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 

http://www.courts.ca.gov/9498.htm
http://cc-courthelp.org/
http://www.courts.ca.gov/selfhelp-smallclaims.htm
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ឬាក្េីគ វ្ ើជាអ្នក្ប្ក្ណម្រប្សម្រាប្អ់្នក្គើើយ ។ អ្នក្ានសេិធិសុាំពនយរសវនការ 

គែើមបណីសវ ងរក្អ្នក្ប្ក្ណម្រប្ភាាមក្ជួយ ។  

ស៊ូមអានខតិតប្័ណណ ណែលានចាំណងគជើងោ រគប្ៀប្គម្រប្ើអ្នក្ប្ក្ណម្រប្រប្ស់តលុាការ 

(How to Use a Court Interpreter) ណែលានគៅេីគនោះ ៖ 

http://www.courts.ca.gov/documents/Tri-CutUseInterpreter.pdf  
http://www.courts.ca.gov/documents/Tri-CutUseInterpreter.pdf.50  

គតើខ្ញ ាំអាចរកសាំណុាំណប្ប្ប្ទរប្ស់តុលាការណ លខ្ញ ាំម្រតវូការបានពីទីណា? 

ស៊ូមច៊ូលមក្កានា់លាកាត់ក្ត  ីប្ណាណ លយ័ចាប្់ម្នគខាន្ីរប្ស់អ្នក្ 

ឬទាញយក្សាំណុាំណប្ប្ប្េពី ៖ http://www.courts.ca.gov/1017.htm  

គតើម្រតវូគ វ្ ើ ូចគមតចគប្ើខ្ញ ាំម្រតវូការឲ្យានការសម្រមួល? 

ចាប្់រប្ស់រែឋកាលីហ្វ រ័នីញ៉ា  និងចាប្់សហ្ព័នធ  តម្រមូវឲ្យតលុាការរែឋ 

(និងភាន ក្់ងាររ ឋ េ ិល) ម្រតូវណតផ្តល់ជ៊ូនន៊ូ វការសម្រមួលសមរមយសម្រាប្់

មនុសេណែលានពិការភាព ។ គប្ើអ្នក្ជាមនុសេានពិការភាព គហ្ើយម្រតវូការ

ជាំនួយ ស៊ូមប្ាំគពញ និង ក្់គសន ើសាំណុាំណប្ប្ប្េ MC-410 Request for 

Accommodations by Persons with Disabilities and Order (ានគៅេីគនោះ ៖ 

http://www.courts.ca.gov/documents/mc410.pdf) ។  ចាំគ ោះការសម្រមួល 

េឺគេមិនម្រតូវទារម្ថៃពីអ្នក្គើើយ ។ 

ម្រតូវគ វ្ ើការគសន ើសុាំរប្សអ់្នក្ភាៃ ម គម្រកាយគពលអ្នក្ ន ក្់ ក្យប្ណត ឹងរចួ 

គហ្ើយយា៉ា ងគហាចណាស់ក្៏ម្រតូវណតមួយស ត ហ្៍មុនម្ថង វនិិចឆយ័ក្ត ីរប្ស់អ្នក្ 

គែើមបីឲ្យតុលាការានគពលអាចប្ាំគពញតាមតម្រមូវការរប្សអ់្នក្ ន ។  

ឧទាហ្រណ៍ម្នការសម្រមួលានែ៊ូចជា ៖  

- អ្នក្ប្ក្ណម្រប្ភាាសញ្ញញ  

- ជាំនួយពីអ្នក្ែម្េ (ែ៊ូចជាអ្នក្តស ៊ូ មតិ) គប្ើជាតម្រមូវការ

គ យារពិការភាព 

- អ្នុញ្ញញ តឲ្យយក្សតវប្គម្រមើមក្ជាមួយ ន 

- េេួល នឯក្ារតាមម្រេង់ម្រទាយណែលអ្នក្អាចគមើល ន 

                                      
50 តុលាការសម្រាប់្គ ោះម្រាយប្ណត ឹងទារសាំណងតិចតួច,  ការច៊ូលមក្កាន់ាលាក្ត ី 

http://www.courts.ca.gov/1013.htm ( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ នណខក្ុមាៈ។ េី24 ឆន ាំ2015) 

។ “ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 

http://www.courts.ca.gov/1017.htm
http://www.courts.ca.gov/documents/mc410.pdf
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- គើើងសវនការតាមេ៊ូរស័ពទ គប្ើអ្នក្មិនអាចច៊ូលក្ន ុងាលាក្ត ី ន 

គ យារពិការភាព51 រាងកាយ ឬចិតត។ 

សម្រាប្់ព័ត៌ានប្ណនែមអ្ាំពីការគសន ើសុាំការសម្រមួលពីតលុាការ 

ស៊ូមទាក្េ់ងជាមួយនឹងអ្ងគការ Disability Rights California 

គហ្ើយគសន ើសុាំឯក្ារគ ោះពុមពផ្ាយ ៖  ការច៊ូលមក្ក្ន ុងតុលាការ ៖ មេគ ុគេទសក្៍

ចាំគ ោះការសម្រមួលសមគហ្តុផ្លសម្រាប្ជ់នពិការ (Access to the Courts: A 

Guide to Reasonable Accommodations for People with Disabilities) 

ឯក្ារគ ោះពុមពផ្ាយគលខ 5026.01 

                                      
51 គសវាក្មមននគៅឯតុលាការរប្ស់អ្នក្ www.courts.ca.gov/1077.htm 

http://www.courts.ca.gov/documents/access-fairness-QandA-for-persons-with-

disabilities.pdf ( នច៊ូលេសេនចុងគម្រកាយ នណខកុ្មាៈ។ េី24 ឆន ាំ2015) ។ 

“ម្រតើប់្គៅកាន់ឯក្ារគែើមវញិ” 

file:///C:/Users/Suzannes/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2I31B0E7/www.courts.ca.gov/1077.htm
http://www.courts.ca.gov/documents/access-fairness-QandA-for-persons-with-disabilities.pdf
http://www.courts.ca.gov/documents/access-fairness-QandA-for-persons-with-disabilities.pdf

