California’s protection & advocacy system

សិទ្ធសសន ើសុំសវនាការសៅផ្ទ ះ
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ប្រសិនសរើអ្នកសសន ើសស
ុំ វនាការយត្ត ធ
ិ ម៌រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា (California State Fair
Hearing) សហ្ើយអ្ន កពអា
ុំ ចចូ លរ ួមកនុងសវនាការសៅទ្ីតង
ុំ ដដ្លបានកុំណត្់សៅកនុង
សោនធីសោយសាររញ្ហាសខភាព រញ្ហាសមត្ថ ភាពរាងកាយពុំប្ររ់ប្ាន់ រញ្ហាការ
ដ្ឹកជញ្ជន
ូ ឬមូ លសហ្ត្ដ្ទទ្សផ្េងសទ្ៀត្ អ្ន កអាចសសន ើសស
ុំ វនាការសៅផ្ទ ះបាន។ MPP
22-045.11 “ប្រសិនសរើអ្នករត ឹងត្វ៉ា ពអា
ុំ ចចូ លរ ួមកនុងសវនាការសៅទ្ីតង
ុំ សវនាការ
បាន សោយសាររញ្ហាសខភាពមិនអ្ុំសោយផ្ល សនាះសវនាការសនះប្ត្ូវសធវ សើ ើងសៅ
ផ្ទ ះររស់អ្នករត ឹងត្វ៉ា ឬទ្ីកដនែ ងសផ្េងសទ្ៀត្ដដ្លមានការឯកភាពានរវងសោនធី
និងអ្ន ករត ឹងត្វ៉ា។”
របបៀបប្ន្
ើ ុុំ្វនាការបៅផ្ទោះ៖
- សៅសពលទ្ទ្ួ លបានសសចកត ីជូនដ្ុំណឹងអ្ុំពច
ី ុំោត្់ការដដ្លអ្ន កពុំ
ឯកភាពតម អ្ន កអាចោក់រណតង
ឹ ឧទ្ធ រណ៍នង
ិ សសន ើសស
ុំ វនាការយត្ត ធ
ិ ម៌រដ្ឋ ។
អ្ន កអាចោក់សុំសណើររស់អ្នកសប្មារ់សវនាការសៅផ្ទ ះ សៅសពលដដ្លអ្ន កសសន ស
ើ ុំ
សវនាការយត្ត ធ
ិ ម៌រដ្ឋ ។ ប្ត្ូវពនយល់ពម
ី ូ លសហ្ត្ដដ្លអ្ន កប្ត្ូវការសវនការសៅ
ផ្ទ ះ និងផ្ត ល់ការរញ្ហាក់ោមួ យដដ្លពនយល់អ្ុំពត្
ី ប្មូវការររស់អ្នកសប្មារ់
សវនាការសៅផ្ទ ះសនាះ។ ប្រសិនសរើអ្នកពបា
ុំ នប្ររល់ការរញ្ហាក់ោមួ យសនាះ
សទ្ រដ្ឋ អាចត្ប្មូវឲ្យអ្ន កផ្ត លអ្
់ ណ
ុំ ះអ្ុំោងាុំប្ទ្ដ្ល់មូលសហ្ត្ដដ្លអ្ន កពអា
ុំ ច
ចូ លរ ួមកនុងសវនាការសៅទ្ីតង
ុំ សវនការដដ្លបានកុំណត្់សនាះ។
- ប្រសិនសរើអ្នកពសុំ សន ើសស
ុំ វនាការសៅផ្ទ ះសទ្ សៅសពលអ្ន កសសន ើសុំសវនាការ
យត្ត ធ
ិ ម៌រដ្ឋ អ្ន កអាចទ្ុំនាក់ទ្ន
ុំ ងសៅកាន់អ្ងគ ភាពសាកសួ រព័ត្មា
៌ ននិង
ការស្ែ ើយត្រជាសាធារណៈទនរដ្ឋ កាលីហ្វរ័ ញ៉ា (California Public Inquiry and
Response Unit) (សៅកាត្់ថាអ្ងគ ភាពសាកសួ រព័ត្មា
៌ នជាសាធារណៈ
(Public Inquiry)) តមរយៈសលខ (800) 952-5253 សដ្ើមបីសសន ើសុំសវនាការសៅ
ផ្ទ ះ។ ប្រសិនសរើអ្ងគ ភាពសាកសួ រព័ត្មា
៌ នជាសាធារណៈរដ្ិសសធ ឬពួ កសរពុំ
បានស្ែ យ
ើ ត្រ អ្ន កអាចទ្ុំនាក់ទ្ន
ុំ ងសៅកាន់កា រ ិយាល័យសវនាការ និង
សសន ើសន
ុំ យា
ិ យជាមួ យសៅប្កមជុំនុំជប្មះអ្ុំពកា
ី រ ិយាល័យសវនាការប្រចុំត្ុំរន់
សៅកនុងត្ុំរន់ររស់អ្នក ពាក់ព័នធនឹងសុំសណើរររស់អ្នកសប្មារ់សវនាការសៅ
ផ្ទ ះ៖
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Northern Valley Office (NVO)
Karlen Harmison, Presiding Judge
744 P Street, MS 19-44, Sacramento, CA 95814-5512
ទ្ូ រសពទ ៖ (916) 651-0927
ដខេទ្ូ រសពទ ឥត្រិត្ទលែ៖ (866) 538-2431
ទ្ូ រសារ៖ (916) 651-2737
Los Angeles Regional Office (LARO)
Dora Luna, Presiding Judge
744 P Street, MS 28-01, Sacramento, CA 95814-5512
ទ្ូ រសពទ ៖ (213) 833-2200
ដខេទ្ូ រសពទ ឥត្រិត្ទលែ៖ (866) 708-0792
ទ្ូ រសារ៖ (213) 833-2230
San Diego Regional Office (SDRO)
Anthony Gurrola, Presiding Judge
744 P Street, MS 28-03, Sacramento, CA 95814-5512
ទ្ូ រសពទ ៖ (760) 510-4999
ដខេទ្ូ រសពទ ឥត្រិត្ទលែ៖ (866) 388-4427
ទ្ូ រសារ៖ (760) 510-4998

សយើងចង់សាារ់មត្ិសយារល់ររស់សោកអ្ន ក! សូ មរុំសពញការសទ ង់មត្ិដ្ូច
ឹ ថាសត្ើ
ោងសប្កាមសនះអ្ុំពឯ
ី កសារសបាះពមព ផ្ាយររស់សយើងខ្ុុំ និងសូ មឲ្យសយើងដ្ង
សកមម ភាពដដ្លសយើងកុំពងសធវ ើសនះមានលកខ ណៈដ្ូ ចសមត ច។ [សធវ ើការសទ ង់មត្ិ]
សដ្ើមបីទ្ទ្ួ លបានជុំនួយដផ្នកចារ់សូមសៅសៅសលខ 800-776-5746 ឬរុំសពញ
ទ្ប្មង់ដរររទ្សសន ើសជ
ុំ ុំនួយ។ សប្មារ់សាលរុំណងសផ្េងសទ្ៀត្
សូ មសៅទ្ូ រសពទ សៅកាន់ 916-504-5800 (ភារោងសជើងរដ្ឋ កាលីហ្វញ៉ា) 213-2138000 ( ភារោងត្ប
ូ ងរដ្ឋ កាលីហ្វញ៉ា)។

អ្ងគ ការសិទ្ធិជនពិការរដ្ឋ កាលីហ្វញ៉ា (Disability Rights California) ប្ត្ូវបានផ្តល់
មូ លនិធសិ ោយប្រភពខសៗានសប្មារ់រញ្ា សី ពញសលញទនអ្ន កផ្តល់មូលនិធិ
សូ មចូ លសៅកាន់ http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html។

