California’s Protection & Advocacy System

សំណួរដែលមានការសាកសួ រញឹកញាប់អំពី
ប័ណណសមាាល់អនកប ោះបននត
តុលា 2012 ឯកសារប

ោះពុម្ពបេខ #5515.06-Cambodian

បតើខ្ញុំនង
ឹ ត្តូវយកបៅជាម្ួ យនូ វអតត សញ្ញាណប័ណណប ើម្បីប ោះបនោតបៅទីតង
ុំ ប ោះ
បនោត ឬភ្ជាប់ច្បាប់ច្បម្ល ងម្ួ យសនល ឹកបៅនឹងសនល ឹកបនោតរបស់ខ្ញត
ុំ ម្អុីមម្៉ែេម រ
ឬបទ?
ខុសគ្ននពីរែឋ ែទៃបសេងបៃៀត រែឋ កាលីហ្វរ័ ញា៉ាពុមា
ំ នច្បាប់កំណត់ច្បបំ ោះប័ណណសមាាល់
ខល ួនអន កប ោះបននត (ID) ប ោះបៃ។ ជាៃូ បៅ អន កប ោះបននតបៅរែឋ កាលីហ្វ័រញា៉ា ពុំ
ចំ ច្ប់ត្តូវការយកមកជាមួ យនូ វប័ណណសមាាល់ខល ួនបែើមបីប ោះបននតប ោះបៃ។
សថ ិតបត្កាមច្បាប់សតីពកា
ី រជួ យការប ោះបននតបៅអាបមរ ិក និងច្បាប់សតីពកា
ី រប ោះ
បននតរែឋ កាលីហ្វរ័ ញា៉ា ដសន ក 2150(07) បៅបពលដែលច្បុោះប្មោះប ោះបននត បុគ្ាលមានក់
ត្តូវសត ល់ជូននូ វ៖
- ប័ណណបបើកបរបច្បចុបបនន ដែលមានសុពលភាព ឬ
- អតត សញ្ញាណប័ណណរបស់រែឋ បៅបលើលិខត
ិ បញ្ញាក់ការច្បុោះប្មោះ ឬ
- បលខសនត ិសុខសងា មខាងច្បុងបួ នខទ ង់។
ត្បសិនបបើបគ្
ុ ា លរ ូបពុមា
ំ នបលខទ ំងអស់បនោះបៃ រែឋ មន្រនតីត្កសួ ងការបរបៃសរែឋ
កាលីហ្វ័រញា៉ានឹងសត លប់ លខពិបសសមួ យបៅែល់បុគ្ាលរ ូបប ោះ។
បតើបៅបពេណាម េខ្ញុំអាច្បត្តូវ

នបេបសោស
ើ ុុំឲ្យបង្ហាញអតត សញ្ញាណប័ណណរបស់ខ្ញ?
ុំ

អន កអាច្បត្តូវ នបគ្បសន ើសុំឲ្យបង្ហាញអតត សញ្ញាណប័ណណរបស់អនកដតកនុងករណីដែល
មានការកំណត់តច្ប
ិ តួ ច្បដតប៉ាបុ ្
ណ ោះ៖
- អន កគ្ឺជាអន កប

ោះបននតបលើកែំបូង បហ្ើយអន ក

ទត្បសណីយ៍ បហ្ើយ

នច្បុោះប្មោះតាម
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- អន កពុំ

នសត លជ
់ ូ ននូ វបលខប័ណណបបើកបរ ឬបលខអតត សញ្ញាណប័ណណ

រែឋ កាលីហ្វរ័ ញា៉ា ឬបលខសនត ិសុខសងា មបួ នខទ ង់ច្បង
ុ បត្កាយ បៅបលើ
ៃត្មង់ច្បុោះប្មោះប

ោះបននតរបស់អនក។

បតើត្បបេទប័ណណសម្គាេ់ខល ួនអវ ខ
ី ល ោះម េខ្ញត្ុំ តូវបង្ហាញ?
អន កត្តូវសត លជ
់ ូ ននូ វរ ូបថតអតត សញ្ញាណបច្បចុបបនន ដែលមានសុពលភាព ឬឯកសារ
ែទៃបសេងបៃៀតដែលចត់ៃក
ុ ជាភសតុតាងសាកសមសត្មាប់កណ
ំ ត់អតត សញ្ញាណ ត្សប
បៅតាមច្បាប់។
I.

ត្បបេទរ ូបថតអតត សញ្ញាណ ម េអោ កអាច្បផ្តេជ
់ ូន
-

ន៖

ប័ណណបបើកបរ ឬអតត សញ្ញាណប័ណណទនរែឋ ្មួ យ
លិខិតឆ្ល ងដែន
ប័ណណសមាាល់ខល ួននិបោជិត
ប័ណណសមាាល់ខល ួនសត លជ
់ ូ នបោយសាថប័ន ណិជាកមម ្មួ យ
ប័ណណឥណទន ឬប័ណណឥណពនធ
អតត សញ្ញាណប័ណណបោធា
ប័ណណសមាាល់ខល ួនសិសេ/និសេិត
ប័ណណសមាាល់ខល ួនកល ឹបសុខភាព
ប័ណណសមាាល់ខល ួនគ្បត្មាងធា រ៉ាប់រង

សូ មបមើល មាត្តា 2, ត្កមបៃបបញ្ា តត ិរែឋ កាលីហ្វ័រញា៉ា, ដសនក 20107(d)(1)
II.

ត្បបេទអតត សញ្ញាណម េអាច្បផ្តេ់ជូនបោយពុុំចុំ
-

វវ ិកយ យបត្តៃឹកបភល ង
ើ
រ យការណ៍ធ គ្នរ
មូ លបបទនបត្តរោឋភិ ល
មូ លបបទនបត្តបបើកត្ ក់បបៀវតេរ៍
ប័ណណសមាាល់ខល ួនអន កប ោះបននត
ប័ណណសមាាល់ខល ួនលំបៅោឋនសាធារណៈ
រ យការណ៍ ឬកិច្បចសនាជួ ល
រ យការណ៍ ឬវវ ិកយ យបត្តបង់ត្ ក់ទថលសាលា

ច្ប់ម្គនរ ូបថត៖
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- លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យបច្បញពីមនទ ីរបពៃយ លិខត
ិ បលើកដលងបទស ឬ
ឯកសារសល វូ ការែទៃបសេងបៃៀត ដែលបច្បញឲ្យអន កប ោះបននត
ក់ពន
័ ធ នឹងែំប្ោះត្សាយករណីឧត្កិែឋកមម ែីកាបចៃត្បកាន់
សាលត្កម ឬបញ្ញាបសេងបៃៀត។

សូ មបមើល មាត្តា 2, ត្កមបៃបបញ្ា តត ិរែឋ កាលីហ្វ័រញា៉ា, ដសនក 20107(d)(2)
បតើខ្ញុំអាច្បប្វ ីអវី នខល ោះត្បសិនបបើបេបសោើឲ្យខ្ញុំបង្ហាញប័ណណសម្គាេ់ខល ួន ប យ
ើ ខ្ញុំ
ប ិបស្ម្ិនប្វ ីតម្?
បៅមុនទថៃ ប ោះបននត ការ ិោល័យរបស់មន្រនតីបរៀបច្បំការប ោះបននតរបស់បខានធី
កំណត់ថាអន ក្ខល ោះដែលត្តូវបង្ហាញប័ណណសមាាល់ខល ួនបែើមបីប ោះបននត។ បៅបពល
ដែលអន កច្បុោះប្មោះបែើមបីប ោះបននតបៅកដនល ងប ោះបននត ប ោះនឹងមាន
កំណត់សមាាល់មួយបៅដកបរប្មោះរបស់អនក ដែលបង្ហាញថាអន កត្តូវបង្ហាញប័ណណ
សមាាល់ខល ួន។ បុគ្ាលិកបរៀបច្បំការប ោះបននត ពុអា
ំ ច្បបសន ើសប
ុំ ណ
័ ណ សមាាល់ខល ួនអន ក ន
បៃ បលើកដលងដតៃំពរ័ ច្បុោះប្មោះប ោះបននតបង្ហាញថាអន កត្តូវបធវ ើដបបប ោះ។
ត្បសិនបបើបគ្បសន ស
ើ ុំឲ្យអន កបង្ហាញប័ណណសមាាល់ខល ួន បហ្ើយអន កមិនត្ពមបធវ ើតាម អន ក
អាច្បបធវ ើការប ោះបននត នបោយបត្បើសនល ក
ឹ បននតបប្
ណ ោះអាសនន បហ្ើយអន កក៏អាច្ប៖
- បសន ើសុំបុគ្ាលិកបរៀបច្បំការប ោះបននតឲ្យបង្ហាញអន កអំពៃ
ី ីតាង
ំ
បៅកនុងៃំព័រច្បុោះប្មោះប ោះបននតដែលបង្ហាញថាអន កត្តូវបង្ហាញ
ប័ណណសមាាល់ខល ួន ឬ
- ៃំ

ក់ៃន
ំ ងបៅការ ិោល័យមន្រនតីបរៀបច្បំការប

ោះបននត ឬ

- ទក់ៃងបៅអងា ការសិៃធិជនពិការរែឋ កាលីហ្វ័រញា៉ា
បៅអំឡ
ុ ងទថៃ ប

ោះបននត

រែឋ កាលីហ្វរ័ ញា៉ាភាគ្ខាងបជើង៖ 1-888-569-7955
រែឋ កាលីហ្វរ័ ញា៉ាភាគ្ខាងតប
ូ ង៖ 1-888-733-7565
TTY - 1-800-719-5798
បៅមុន ឬបត្កាយទថៃប

ោះបននត 1-800-776-5746
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- ទក់ៃងបៅដខេៃូ រសពទ ទន់បហ្តុការណ៍របស់រែឋ មន្រនតីត្កសួ ង
ការបរបៃសរែឋ កាលីហ្វ័រញា៉ា
- ភាសាអង់បគ្ល ស៖ (916) 657-2166 or (800) 345-VOTE (8683)
- ភាសាបអសា៉ាញ៖ (800) 232-VOTA (8682)

បយើងច្បង់សាាប់មតិបោបល់របស់បលាកអន ក!
សូ មបំបពញការសទ ង់មតិែូច្បខាងបត្កាមបនោះអំពឯ
ី កសារប ោះពុមពសាយរបស់បយើងខ្ុំ
និងសូ មឲ្យបយើងែឹងថាបតើសកមម ភាពដែលបយើងកំពុងបធវ បើ នោះមានលកខ ណៈែូ ច្បបមត ច្ប
។ [បធវ កា
ើ រសទ ង់មតិ]
បែើមបីៃៃួ ល នជំនួយដសនកច្បាប់សូមបៅបៅបលខ 800-776-5746 ឬបំបពញ
សំណុំដបបបៃបសន ើសជ
ុំ ន
ំ ួ យ។ សត្មាប់បគ្នលបំណងបសេងបៃៀត
សូ មបៅៃូ រសពទ បៅកាន់ 916-504-5800 (ភាគ្ខាងបជើងរែឋ កាលីហ្វ័រញា៉ា) 213-2138000 ( ភាគ្ខាងតប
ូ ងរែឋ កាលីហ្វរ័ ញា៉ា)។

អងា ការសិៃធិជនពិការរែឋ កាលីហ្វរ័ ញា៉ា (Disability Rights California)
ត្តូវ នសត លម
់ ូ លនិធបិ ោយត្បភពខុសៗគ្ននសត្មាប់បញ្ា ីបពញបលញទនអន កសត ល់
មូ លនិធស
ិ ូ មច្បូ លបៅកាន់ http://www.disabilityrightsca.org/Documents/
ListofGrantsAndContracts.html។

