ប្រព័ន្ធការពារ ន្ិងគាំពារររស់រដ្ឋ California
ទូរសពទមិន្គិតថ្លៃ (800)776-5746

កញ្ចរ់សវនាការល ើភាពមាន្សិទធិទទួ លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់
ខែសីហា ឆ្នាំ2015 ល ែល ោះពុមព 5573.06 – Cambodian
ឯកសារលន្ោះរលងកើតល ើងលដ្ើមបីជ្ួយលប្តៀម កខណ្ៈសប្មារ់សវនាការល ភាើ ពមាន្សិទធិទទួ លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់សប្មារ់កុមារ (អាយុរីឆ្នាំ ន្ិងលប្រើន្ជាងលន្ោះ) ឬមន្ុសសលពញវ័យខដ្
ភាពមាន្សិទធិទទួ លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ររស់ពួកលគប្តូវ ន្រដ្ិលសធ។
ខននកទីមយួ - ការរតឹងឧទធរណ្៍ជ្ទាាំ ស់ន្ងឹ ការរដ្ិលសធភាពមាន្សិទធិទទួ លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់៖ ការខណ្នាាំជាក់ខសតងតាមដ្ាំណាក់កា អាំពកាី ររតឹងឧទធរណ្៍ជ្ាំទាស់ន្ឹងការរដ្ិលសធភាពមាន្សិទធិ
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http://www.disabilityrightsca.org//pubs/F05701.pdf ន្ិងអាន្ជ្ាំពូកទី 12 ថ្ន្ការអរ់រំពិលសសររស់សាថរ័ន្សិទធិ
ជ្ន្ពិការរដ្ឋ California៖ លសៀវលៅខណ្នាាំអាំពីសិទធិ ន្ិងទាំន្ួ ែុសប្តូវ
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http://www.disabilityrightsca.org/pubs/506301Ch02.pdf
សូមសាំណាង អលៅកនុងសវនាការររស់អនក! លយើងសងឃឹមថា ព័ត៌មាន្លន្ោះមាន្ប្រលយាជ្ន្៍រាំលពាោះអនក។ ប្រសិន្លរើអនកមាន្រមង ់ ឬប្តូវការជ្ាំន្ួយរខន្ថម សូមទាក់ទងលៅកាន្់ខននកសិទធិជ្ន្ពិការ
California តាមរយៈល ែទូរសពទ (800) 776-5746 ឬការិយា ័យគាំពារសិទធិកូន្កតីកនុងមូ ោឋ ន្ររស់អនក តាមរយៈល ែទូរសពទ (800)3907032។
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ជ្ាំពកូ ទី 1 – លសរកតលី នតមើ ន្ិងរារ់/រទរញ្ជាពាក់ពន្័ សធ ប្មារ់ការរញ្ជាក់ភាពមាន្សិទទធិ ទួ លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់

ប្រសិន្លរើអនកប្តូវ ន្លគរដ្ិលសធភាពមាន្សិទធិទទួ លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ លហ្ើយមិន្លពញរិតន្ត ឹងលសរកតីសលប្មរររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ អនកមាន្សិទធិរតឹងឧទធរណ្៍។ លសៀវលៅខណ្នាាំលន្ោះនត ់
ព័ត៌មាន្ជាក់ខសតងអាំពីរារ់ខដ្ ពាក់ព័ន្ធ អាំពរី លរៀររតឹងឧទធរណ្៍ ន្ិងអាំពីការរំពឹងទុកលៅកនុងលព រតឹងឧទធរណ្៍។
លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់គឺសប្មារ់រុគគ ទាាំងឡាយ ខដ្ មាន្រញ្ជា "ពិការភាពថ្ន្ការ ូតលាស់" ខដ្ ប្តូវ ន្នត ់ន្ិយមន្័យលោយរារ់ Lanterman។ លយាងតាមរារ់រដ្ឋ
California រារ់ Lanterman នត ់ដ្ ់អនកខដ្ មាន្ពិការភាពថ្ន្ការ ូតលាស់ន្ូវសិទទធិ ទួ ន្លសវា ន្ិងការគាំប្ទនានាខដ្ អន្ុញ្ជាតពួកលគរស់លៅលោយឯករាជ្យ
មាន្ន ិតភាព ន្ិងយា៉ា ងធមមតារាំនុត។ រារ់ Lanterman អាររកល ើញលៅកនុងប្កមខវ ហាវវ រិ៍ ន្ិងសាថ រ័ន្ ខននក4400-4906។ សប្មារ់លរឿងកតីភាពមាន្សិទធិទទួ
លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ ប្កមខវ ហាវវ រិ៍ ន្ិងសាថ រ័ន្ ខននក 4512(a) ន្ិងប្កមរទរញ្ជា California (CCR) មាតិកា 17 ខននក 5400054002 នត ់រារ់ពាក់ព័ន្។ធ សូមលមើ http://www.leginfo.ca.gov/calaw.html។
លដ្ើមបីមាន្សិទធិទទួ

ន្លសវាពីមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ អនកប្តូវខតប្តូវតាមន្ិយមន្័យថ្ន្ “ពិការភាពថ្ន្ការ ូតលាស់” ខដ្ ប្តូវ ន្រលងកើតល ើងលៅរដ្ឋ California។

ពិការភាពថ្ន្ការ ូតលាស់មាន្ន្័យថាជាពិការភាពខដ្ ៖
(1) លកើតល ើងមុន្លព មន្ុសសមាន្អាយុ 18 ឆ្នាំ។
(2) រន្ត ឬអារប្តូវ ន្រំពឹងថាន្ឹងរន្តរហ្ូត ន្ិង (3) រងកជាពិការភាពធងន្់ធងរសប្មារ់រុគគ លនាោះ។
(4) ដ្ូរប្តូវ ន្នត ់ន្ិយមន្័យលោយប្រធាន្ខននកលសវាអភិវឌ្ឍ លោយពិលប្គោះលយារ ់ជាមួយសនងការអរ់រំសាធារណ្ៈ ពាកយលន្ោះសាំលៅដ្ ់៖ (a) ការលែោយរញ្ជា
(b) ការពិការែួរកា (c) ជ្ាំងឺឆ្កួតប្ជ្ូក ន្ិង (d) ជ្ាំងឺអូទីសម (ជ្ាំងឺរិទ ាំងែៃួន្ឯង)។ ពាកយលន្ោះសាំលៅនងខដ្រដ្ ់ “ជ្ាំងឺប្រលភទទី 5” ខដ្ ជា៖
(e) សាថ ន្ភាពរារាាំងខដ្ ប្តូវ ន្រកល ើញថាមាន្ការទាក់ទងយា៉ា ងខ្ៃាំងន្ឹងការលែោយរញ្ជា ឬ (f) ទាមទារន្ូវការពា ប្សលដ្ៀងគន ន្ឹងការពា ខដ្ ចាាំ រ់
សប្មារ់អនកលែោយរញ្ជា រ៉ាុខន្តមិន្សាំលៅដ្ ់សាថន្ភាពរារាាំងលនសងលទៀតខដ្ មាន្ កខណ្ៈនៃូវកាយខតមួយគត់ល ើយ។
សប្មារ់លរឿងកតភាី ពមាន្សិទធិទទួ ន្លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ អនកប្តូវខតនត ភ់ ័សតុតាង។ លន្ោះមាន្ន្័យថា អនកប្តូវខតរញ្ជាក់ថា អនករាំលពញតាមធាតុន្ីមួយៗថ្ន្រារ់ លដ្ើមបីឈ្នោះកតីររស់អនក។
សាថ ន្ភាពប្តវូ ខតលកើតល ងើ មុន្អាយុដ្រ់ប្ ាំរឆ្ី ន ាំ

ន្ិយមន្័យថ្ន្ពិការភាពថ្ន្ការ ូតលាស់តប្មូវថា សាថ ន្ភាពប្តូវ “លកើតល ើងមុន្លព រុគគ លនាោះមាន្អាយុ 18 ឆ្នាំ”។ ប្រសិន្លរើអនកមាន្អាយុលប្កាម 18 ឆ្នាំ លៅថ្លងសវនាការររស់អនក
ធាតុលន្ោះន្ឹងមិន្ខមន្ជារញ្ជាល ើយ។ ប្រសិន្លរើអនកមាន្អាយុលប្រើន្ជាង 18 ឆ្នាំ អនកប្តូវរង្ហាញ កខណ្ៈមិន្អារប្រខកកររស់អនកកា ពីប្ ាំឆ្នាំ ដ្រ់ឆ្នាំ ដ្រ់ពីរឆ្នាំ ឬលប្រើន្ឆ្នាំមុន្។ អនកប្តូវរកឲ្យល ើញ
លសៀវលៅតាមោន្ការសិកោ សាំណ្ុាំឯកសារពា ន្ិងកាំណ្ត់ប្តាលនសងលទៀតខដ្ ន្ឹងជ្ួយអនកឲ្យលធវើដ្ូលរនោះ ន្។ អនកក៏ប្តូវពាយាមខសវងរកសាកសីខដ្ សាគ ់អនកកា អនកលៅលកមងនងខដ្រ។
6

សូមចារ់លនតើមលោយរញ្ជាក់ថា លព លន្ោះអនកកាំពុងពិការធងន្់ធងរ លទាោះរីជាអនកមាន្អាយុរ៉ាុនាមន្ក៏លោយ។ (សូមលមើ ខននកលៅទាំព័រទី 7 F ខ្ងលប្កាម ខដ្ ពិកោអាំពីការរញ្ជាក់អាំពពី ិការភាព
ធងន្់ធងរ។) រនាទរ់មក លដ្ើមបីរញ្ជាក់ថា ពិការភាពធងន្់ធងរ ន្លកើតល ើងមុន្អាយុ 18 ឆ្នាំ សូមពាយាមរង្ហាញតាមរយៈ ិែិតសកខីកមម ន្ិងរ យការណ្៍ថា អនក ន្លកើតជ្ាំងឺលន្ោះមុន្លព មាន្អាយុ
18 ឆ្នាំ។
សាថ ន្ភាពប្តវូ ខតរន្តរហ្ូត

លរឿងសាំខ្ន្់ខដ្ ប្តូវកត់សមាគ ់លៅទីលន្ោះគឺថា អនកប្តូវខតរញ្ជាក់ថា សាថ ន្ភាពលន្ោះទាំន្ងជារន្តលោយមិន្មាន្កា កាំណ្ត់ មិន្ចាាំ រ់ទា ់ខតរហ្ូតល ើយ។ កូន្កតភាី គលប្រើន្ររស់លយើងមាន្សាថ ន្ភាព
ខដ្ ន្ឹងរន្តជាលរៀងរហ្ូត។ លទាោះជាកនុងករណ្ីណាក៏លោយ លយើងលសទើរខតមិន្អាររញ្ជាក់ប្រករលោយភាពប្ កដ្កនុងរិតត ន្ល ើយថា ពិការភាពធងន្់ធងរន្ឹងរញ្ចរ់លៅលព លវលាខដ្ អារទសសន្ទាយ ន្។
លព ែៃោះ រញ្ជាលន្ោះលកើតល ើងលៅកនុងករណ្ីខដ្ មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់អោះអាងថា សាថ ន្ភាពមាន្ កខណ្ៈ “ជ្ាំងឺនៃូវរិតតខតមួយគត់”។ (សូមលមើ ជ្ាំពូកទី 2ខ្ងលប្កាមពាក់ព័ន្ន្ធ ឹងរទរញ្ជាសតីពី
“ជ្ាំងឺនៃូវរិតតខតមួយគត់”)។ មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់អាររញ្ជាក់ថា តាមរយៈការលប្រើឱសល សាថ ន្ភាពររស់អនកន្ឹងប្រលសើរល ើង លហ្ើយអនកន្ឹងខ ងពិការលទៀតលហ្ើយ។ កនុងករណ្ីលនាោះ រញ្ជាប្រឈ្ម
ធាំរាំនុតររស់អនកគឺប្តូវរង្ហាញមូ លហ្តុលនសងលទៀតមួយរាំន្ួន្ ដ្ូរជា ការែូរមុែង្ហរប្រព័ន្ធប្រសាទជាលដ្ើម ខដ្ ឱសលមិន្អារពា ន្។ ប្រសិន្លរើអនកលធវើខររលន្ោះ ធាតុលន្ោះមិន្លចាទជារញ្ជាល ើយ។
ជាញឹកញារ់ មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់មាន្លរតនាខរងថា អនករាំលពញតាមធាតុថ្ន្ន្ិយមន្័យលន្ោះ។ ប្រសិន្លរើមិន្ដ្ូលរនោះលទ អនកលៅខតប្តូវរញ្ជាក់តាមរយៈលកាស យវិរ័យ។
សាថ ន្ភាពប្តវូ ខតមាន្ កខណ្ៈរារាាំងខ្ៃាំង

រទរញ្ជា DDS ឲ្យន្ិយមន្័យពិការភាពធងន្់ធងរថាជា “ការលែោយខ្ៃាំងថ្ន្សមតថភាពមុែង្ហរដ្ឹងលោយញាណ្ ន្ិង/ឬទាំនាក់ទាំន្ងសងគម”លទាោះរីជាការលែោយសមតថភាពដ្ឹងលោយញាណ្ ន្ិង
ទាំនាក់ទាំន្ងសងគមមិន្ប្ កដ្ថារាំលពញតាម កខែណ្ឌ តប្មូវថ្ន្ពិការភាពធងន្់ធងរក៏លោយ កនុងការអន្ុវតតជាក់ខសតង កខែណ្ឌ តប្មូវលន្ោះអន្ុវតតរាំលពាោះខតរុគគ ខដ្ លសនើសុាំលោយខនអកល ើមូ ោឋ ន្ជ្ាំងឺអូទីសម
ការពិការែួរកា ឬជ្ាំងឺឆ្កួតប្ជ្ូករ៉ាុលណាណោះ លប្ពាោះរុគគ ខដ្ លសនើសលុាំ ោយខនអកល ើមូ ោឋ ន្ពិការភាពរញ្ជា ឬជ្ាំងឺប្រលភទទី5 ន្ឹងប្តូវរង្ហាញការលែោយលៅកនុងខននកទាាំងពីរ លដ្ើមបីរញ្ជាក់ថា តាមពិត
ពួកលគមាន្ពិការភាពរញ្ជា ឬប្តូវតាម កខែណ្ឌ ថ្ន្ជ្ាំងឺប្រលភទទី 5។
“ពិការភាពធងន្់ធងរ” មាន្ន្័យថា អតថិភាពថ្ន្ការោក់កាំហ្ិតមុែង្ហរសាំខ្ន្់កនុងវិស័យសកមមភាពជ្ីវិតរមបងរាំន្ួន្រី ឬលប្រើន្ដ្ូរខ្ងលប្កាម ខដ្ ប្តូវ ន្កាំណ្ត់លោយមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ ន្ិងខដ្
សមប្សរតាមអាយុររស់មន្ុសស៖
(1) ការខលទាាំែៃួន្ឯង
(2) ការប្ រ់ពីការយ ់ប្ពម ន្ិងការរង្ហាញ
(3) ការលរៀន្សូប្ត
(4) រ ័តភាព
(5) ការខណ្នាាំែៃួន្ឯង
(6) សមតថភាពរស់លៅលោយឯករាជ្យ ន្ិង
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(7) សវ័យនគត់នគង់ខននកលសដ្ឋកិរច
កាំណ្ត់សមាគ ់៖ មុន្ថ្លងទ1
ី 1 ខែសីហា ឆ្នាំ2003 រារ់មិន្ ន្តប្មូវន្ូវការលែោយលៅកនុងខននកជាក់លាក់ណាមួយល ើយ។ ប្រសិន្លរើរុគគ មានក់ប្តូវ ន្រកល ើញថាមាន្សិទធិទទួ ន្
លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់មុន្ថ្លងលនាោះ លហ្ើយលព លន្ោះមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់វាយតថ្មៃល ើងវិញល ើភាពមាន្សិទធិររស់រុគគ លនាោះ រុគគ លនាោះមិន្ចាាំ រ់រង្ហាញការលែោយលៅកនុងខននករាំន្ួន្រី
ឬលប្រើន្ល ើយ។
លដ្ើមបីរាំលពញតាម កខណ្វិន្ិរឆ័យថ្ន្ពិការភាពធងន្់ធងរ អនកប្តូវខតរញ្ជាក់ថា អនកមាន្ការលែោយលៅកនុងខននកខ្ងល ើយា៉ាងតិររី។ ការរញ្ជាក់ធាតុលន្ោះថ្ន្លរឿងកតីររស់អនកឲ្យ ន្ មាអ ន្សារៈសាំខ្ន្់លដ្ើមបី
រង្ហាញថា អនកមាន្សិទធិទទួ ន្លសវា ប្ពមទាាំងលដ្ើមបីរង្ហាញដ្ ល់ ៅប្កមថ្ន្ន្ីតិរដ្ឋ (ALJ) ថាលតើលហ្តុអវីអនកចាាំ រ់ប្តូវទទួ លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់។ លៅទីលន្ោះ
អនកប្តូវលតត តលៅល ើការរញ្ជាក់ប្ រ់លៅប្កមអាំពភាី ពធងន្់ធងរថ្ន្ពិការភាពររស់អនក ន្ិងពណ្៌នាយា៉ា ងរាស់លាស់ន្ូវខននកទាាំងអស់ខដ្ អនកប្តូវការជ្ាំន្ួយ។
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ជ្ាំពកូ ទី 2 – ទិដ្ភាឋ ពទូលៅថ្ន្ពិការភាពថ្ន្ការ តូ លាស់

ពិការភាពថ្ន្ការ ូតលាស់រួមមាន្៖
(1) ពិការភាពរញ្ជា (ពីមុន្លគលៅថា “ការលែោយរញ្ជា”)។
(2) ការពិការែួរកា
(3) ជ្ាំងឺឆ្កួតប្ជ្ូក
(4) ជ្ាំងឺអូទីសម
(5) សាថ ន្ភាពរារាាំងខដ្ ប្តូវ ន្រកល ើញថាមាន្ការទាក់ទងយា៉ា ងខ្ៃាំងន្ឹងការលែោយរញ្ជា ឬទាមទារន្ូវការពា ប្សលដ្ៀងគន ន្ឹងការពា ខដ្ ចាាំ រ់សប្មារ់អនកខដ្ មាន្ពិការភាពរញ្ជា
(ប្តូវ ន្លគលៅថា "ជ្ាំងឺប្រលភទទី 5")។
ពិការភាពរញ្ជា

លយាងតាមលសៀវលៅខណ្នាាំអាំពីការលធវើលរាគវិន្ិរឆ័យ ន្ិងសថិតិវិរតតិនៃូវរិតតររស់សមាគមសុែភាពនៃូវរិតតអាលមរិកាាំង ល ោះពុមពល ើកទីប្ ាំ (DSM-5) ពិការភាពរញ្ជាគឺជាវិរតតិមួយ
ខដ្ លកើតល ើងដ្ាំរូងលៅកនុងដ្ាំណាក់កា ូតលាស់ ខដ្ រួមមាន្ការលែោយសមតថភាពមុែង្ហររញ្ជានង ន្ិងសប្មរសប្មួ នងលៅកនុងការគិត ទាំនាក់ទាំន្ងសងគម ន្ិងអន្ុវតតជាក់ខសតង។
មន្ុសសមានក់ៗប្តូវទទួ ការវាយតថ្មៃ (លធវើលតសត) លោយប្គូលពទយមាន្អាជាារ័ណ្ណលដ្ើមបីពិន្ិតយលមើ ថាលតើពួកលគរាំលពញតាម កខណ្វិន្ិរឆ័យសប្មារ់ពិការភាពរញ្ជាខដ្រឬលទ។ ប្តូវខត
រាំលពញតាម កខណ្វិន្ិរឆ័យទាាំងរីដ្ូរខ្ងលប្កាម៖
A. ការលែោយមុែង្ហររញ្ជា ដ្ូរជាការពិចារណារកលហ្តុន ការលោោះប្សាយរញ្ជា ការលធវខើ នន្ការ ការគិតខដ្ ពិ កយ ់ ការវិន្ិរឆ័យ ការសិកោលរៀន្សូប្ត ន្ិងការលរៀន្សូប្តពីរទពិលសាធន្៍
ខដ្ ប្តូវ ន្រញ្ជាក់លោយការវាយតថ្មៃខននកគៃីន្ិក ន្ិងការលធវើលតសតរញ្ជាជា កខណ្ៈរុគគ សតង់ោរ។
B. ការលែោយសមតថភាពមុែង្ហរសប្មរសប្មួ ខដ្ លធវើឲ្យមិន្អាររាំលពញតាមសតង់ោរថ្ន្ការអភិវឌ្ឍខននកសងគម ន្ិងវរបធម៌ លដ្ើមបីមាន្សវ័យភាពតទ ែ់ ៃួន្ ន្ិងទាំន្ួ ែុសប្តូវកនុងសងគម។
ប្រសិន្លរើមិន្មាន្ការគាំប្ទជារន្តលទ ការលែោយការសប្មរសប្មួ ន្ឹងោក់កប្មិតល ើសមតថភាពមុែង្ហរលៅកនុងសកមមភាពជ្ីវិតប្រចាាំថ្លងមួយ ឬលប្រើន្ ដ្ូរជា ការប្ ប្ស័យទាក់ទង
ការរូ រួមកនុងសងគម ន្ិងការរស់លៅលោយឯករាជ្យ លៅកនុងររិយាកាសជាលប្រើន្ ដ្ូរជា នទោះ សាលាលរៀន្ កខន្ៃងលធវើការ ន្ិងសហ្គមន្៍។
C. ការចារ់លនតើមថ្ន្ការលែោយរញ្ជា ន្ិងមុែង្ហរសប្មរសប្មួ លៅកនុងដ្ាំណាក់កា ថ្ន្ការ ូតលាស់។
អនកវាយតថ្មៃប្តូវរញ្ជាក់ថា កប្មិតថ្ន្ភាពធងន្់ធងរ ខដ្ DSM-5 ពន្យ ់ គឺខនអកល សើ មតថភាពមុែង្ហរសប្មរសប្មួ មិន្ខមន្ពិន្ទុ IQ លទ លប្ពាោះសមតថភាពមុែង្ហរសប្មរសប្មួ ជាអនក
កាំណ្ត់កប្មិតថ្ន្ការគាំប្ទខដ្ ប្តូវការ។
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កាំណ្ត់សមាគ ់៖ ការលធវើលរាគវិន្ិរឆ័យរកពិការភាពរញ្ជាអារលធវើលៅ ន្សប្មារ់រុគគ ខដ្ មាន្ពិន្ទុ IQ លពញរលនាៃោះពី 71 ដ្ ់ 75 ប្រសិន្លរើរុគគ ទាាំងលនាោះមាន្ការលែោយខ្ៃាំងលៅកនុងខននក
ថ្ន្អាករបកិរិយាសប្មរសប្មួ ខដ្ ន្លរៀររារ់ខ្ងល ើ។ លយារ ់ររស់អនកជ្ាំនាញឯករាជ្យប្រខហ្ ជាប្តូវការចាាំ រ់លដ្ើមបីរញ្ជាក់សាថន្ភាពលន្ោះ។
សូមលមើ http://www.ddhealthinfo.org សប្មារ់ព័ត៌មាន្រខន្ថម។
ការពិការែួរកា

ការពិការែួរកា គឺជាពាកយរួមមួយខដ្ ពណ្៌នាពីរណ្តុ ាំសាថន្ភាពខដ្ មាន្ឥទធិព លៅល ើការរញ្ជារ នាររស់រុគគ ។ ជាធមមតា ការពិការែួរកា ចារ់លនតើមលៅលព លកើត ឬកនុងអាំ ងុ លព
ពីរីឆ្នាំដ្ាំរូងថ្ន្ជ្ីវិត។ លរាគសញ្ជាអារតៃ ស់រតូរលៅតាមលព លវលា រ៉ាុខន្តជាទូលៅ សាថ ន្ភាពជ្ាំងឺមិន្វិវតតលោយែៃួន្ឯងលទ។ ជ្ាំងឺលន្ោះរងកល ើងលោយសារការែូរខ្តខននកែៃោះថ្ន្ែួរកា ខដ្ រញ្ជារ នា ន្ិង
ជ្ាំហ្រ ឬការែូរខ្តខននកែៃោះថ្ន្ែួរកា ខដ្ ូតលាស់យា៉ាងសមប្សរ។
សូមលមើ http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/cerebralpalsy.html សប្មារ់ព័ត៌មាន្រខន្ថម។
ជ្ាំងអឺ ទូ សី ម

រារ់ Lanterman លប្រើប្ ស់ពាកយ “ជ្ាំងឺអូទីសម” ជាប្រលភទមួយថ្ន្ប្រលភទទាាំងប្ ាំថ្ន្ពិការភាពថ្ន្ការ ូតលាស់។ ទាាំង DSM-IV-TR ទាាំង DSM-5
មិន្លប្រើពាកយ "ជ្ាំងឺអូទីស"ម លទ។
DSM-IV-TR ន្ពណ្៌នា "វិរតតិអូទីសម" ថាជាវិរតតិថ្ន្ការ ូតលាស់រីករា ោ មួយថ្ន្វិរតតិទាាំងប្ ាំ (PDDs)។ PDDs លនសងលទៀតខដ្ ប្តូវ ន្រារ់រញ្ចូ ខដ្រគឺ
វិរតតិថ្ន្ការ ូតលាស់រីករា ោ ខដ្ មិន្ប្តូវ ន្រញ្ជាក់លនសងពីលន្ោះ (PDD-NOS) វិរតតិ Asperger រណ្តុ ោះលរាគសញ្ជា Rett ន្ិងវិរតតិកាត់តតរ់ែៃួន្ររស់កុមារ។
លៅកនុង DSM-IV-TR លទាោះរីជាលរាគវិន្ិរឆ័យថ្ន្វិរតតិ Asperger ន្ិងវិរតតិអូទីសមមាន្ កខណ្ៈប្សលដ្ៀងគន ក៏លោយ ក៏មាន្រាំណ្ុរែុសគន ែៃោះខដ្រ។ រលរៀររមបងខដ្ វិរតតិ
Asperger ែុសខរៃកពីវិរតតិអូទីសគម ឺថា លរាគវិន្ិរឆ័យថ្ន្វិរតតិអូទីសមប្តូវរង្ហាញន្ូវការយឺតយា៉ា វខ្ៃាំងថ្ន្ការលប្រើភាសា ន្ិងការចារ់លនតើមមុន្អាយុ 3 ឆ្នាំ។
មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់មួយរាំន្ន្ួ កាំណ្ត់លគ ជ្ាំហ្រថា អនកខដ្ មាន្វិរតតិ Asperger មិន្មាន្សិទធិទទួ ន្លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់លយាងតាមប្រលភទ "ជ្ាំងឺអូទីសម" ថ្ន្រារ់
Lanterman ល ើយ។ មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់មួយរាំន្ួន្ក៏កាំណ្ត់លគ ជ្ាំហ្រនងខដ្រថា អនកខដ្ មាន្វិរតតិ PDD-NOS មិន្មាន្សិទធិទទួ ន្លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់
លយាងតាមប្រលភទ "ជ្ាំងឺអូទីសម" លទ លទាោះរីជាពួកលគអារមាន្សិទធិទទួ ន្លសវាលយាងតាម "ជ្ាំងឺប្រលភទទី 5" ក៏លោយ។ (សូមលមើ ខ្ងលប្កាមសប្មារ់ព័ត៌មាន្អាំពី
ភាពមាន្សិទធិទទួ ន្លយាងតាម "ជ្ាំងឺប្រលភទទី 5")។ មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់មួយរាំន្ួន្ ន្អន្ុញ្ជាតឲ្យមន្ុសសអោះអាងថាែៃួន្មាន្ "ជ្ាំងឺអូទីសមខដ្ មាន្សមតថភាពមុែង្ហរែពស់" ប្រសិន្លរើពួកលគ
មាន្ពិន្ទុ IQ ែពស់ ខដ្ មាន្ការពិ កកនុងការខរងខរកពីជ្ាំងឺ Asperger។
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លៅកនុងសវនាការមុន្ៗពាក់ព័ន្ន្ធ ឹងភាពមាន្សិទធិទទួ លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ លៅប្កមភាគលប្រើន្ ន្ន្ិយាយថា ពាកយ "ជ្ាំងឺអូទីស"ម លៅកនុងរារ់ Lanterman មាន្ន្័យថា
“វិរតតិអូទីសម” លៅកនុង DSM-IV-TR (មិន្ខមន្ Asperger ឬ PDD-NOS លទ)។ លោយលហ្តុលន្ោះ មន្ុសសជាលប្រើន្ខដ្ មាន្ជ្ាំងឺ
Asperger ឬ PDD-NOSប្តូវ ន្រកល ើញថាមិន្រាំលពញតាម កខណ្វិន្ិរឆ័យនៃូវរារ់សប្មារ់ភាពមាន្សិទធិទទួ លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ល ើយ។
DSM-5 លប្រើប្ ស់លរាគវិន្ិរឆ័យ "វិរតតិប្រលភទជ្ាំងឺអូទីសម" (ASD)។ ASD គឺជាពាកយលមលី ៅកនុង DSM-5 ខដ្ សាំលៅដ្ ់អតីតវិរតតិថ្ន្ការ ូតលាស់រីករា ោ
លៅប្គរ់កប្មិតថ្ន្ភាពធងន្់ធងរ។ ពាកយលន្ោះរួមរញ្ចូ សាថ ន្ភាពខដ្ ធាៃរ់ប្តូវ ន្លៅោរ់លោយខ កពីគនថាវិរតតិអូទីសម, PDD-NOS ន្ិងវិរតតិ Asperger។ លោយសារ
DSM-5 គឺជាសាំលៅររចុរបន្ន ឯកសារលន្ោះល ើកល ើងពីភាពមាន្សិទធិលយាងតាមប្រលភទ "ជ្ាំងឺអូទីស"ម ថ្ន្រារ់ Lanterman ថាជា “វិរតតិប្រលភទជ្ាំងឺអូទីស”ម ។
ការល ើកល ើងលន្ោះប្តូវគន ជាមួយន្ឹងអវខី ដ្ លៅប្កមកាំពុងន្ិយាយលៅកនុងលសរកតីសលប្មរថ្ន្សវនាការលមី។
អនកប្រខហ្ ជាមាន្ការវាយតថ្មៃមួយខដ្ វិន្ិរឆ័យថាអនកប្តូវន្ឹងពាកយចាស់ណាមួយលៅកនុង DSM-IV-TR។ អនកប្រខហ្ ជាប្តូវទទួ ការវាយតថ្មៃជាលមី ឬឲ្យអនកជ្ាំនាញរាំភពៃឺ ីរលរៀរខដ្
អនករាំលពញតាម កខណ្វិន្ិរឆ័យថ្ន្ ASD លៅកនុង DSM-5 លទាោះរីជាអនកមិន្ ន្រាំលពញតាម កខណ្វិន្ិរឆ័យថ្ន្វិរតតិអូទីសមលៅកនុង DSM-IV-TR ក៏លោយ។
សូមលមើ http://www.ddhealthinfo.org សប្មារ់ព័ត៌មាន្រខន្ថមអាំពជ្ី ាំងឺអូទីសម ន្ិងពិការភាពថ្ន្ការ ូតលាស់លនសងលទៀត។
ជ្ាំងឆ្ឺ តកួ ប្ជ្កូ

ជ្ាំងឺឆ្កួតប្ជ្ូកគឺជាសាថ ន្ភាពប្រព័ន្ធប្រសាទមួយខដ្ រងកឲ្យមាន្ការប្រការ់។ ការប្រការ់លកើតល ើងលៅលព មាន្ការោរ់អគគិសន្ីមួយខភៃតលៅកនុងែួរកា ន្ិងអារមាន្រយៈលព ពីពីររីវិនាទីលៅពីររីនាទី។
ការប្រការ់ែៃោះរណាត ឲ្យតត រ់មួយខភៃតលៅកនុងវិញ្ជាណ្ រាំខណ្កការប្រការ់ែៃោះលទៀតរណាត ឲ្យសន្ៃរ់ ត់សាមរតីរយៈលព ែៃី។ ព័ត៌មាន្រខន្ថមអាំពីជ្ាំងឺឆ្កួតប្ជ្ូកអាររក ន្លៅទីលន្ោះ៖
http://www.ddhealthinfo.org
http://www.epilepsyfoundation.org
ជ្ាំងប្ឺ រលភទទី 5

មន្ុសសមានក់អារប្តូវ ន្រកល ើញថាមាន្ពិការភាពថ្ន្ការ ូតលាស់ លយាងតាមរារ់ California លទាោះរីជាគត់មិន្មាន្សាថ ន្ភាពមួយកនុងរាំលណាមរួន្ខ្ងល ើក៏លោយ (ពិការភាពរញ្ជា
ជ្ាំងឺអូទីសម ការពិការែួរកា ឬជ្ាំងឺឆ្កួតប្ជ្ូក)។ មន្ុសសមានក់អារមាន្សិទធិទទួ ន្លសវា លយាងតាមអវីខដ្ លគសាគ ់ថាជា "ជ្ាំងឺប្រលភទទី 5" ប្រសិន្លរើគត់៖
- មាន្សាថ ន្ភាព “ខដ្ មាន្ការទាក់ទងយា៉ា ងខ្ៃាំង” ន្ឹងពិការភាពរញ្ជា ឬ
- ទាមទារន្ូវការពា ខដ្ “ប្សលដ្ៀងគន ” ន្ឹងអនកខដ្ មាន្ពិការភាពរញ្ជាខដ្រ។
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រារ់នត ់ន្ិយមន្័យមិន្រាស់អាំពីពាកយ “មាន្ការទាក់ទងយា៉ា ងខ្ៃាំងន្ឹង” ឬ “ប្សលដ្ៀងគន ន្ឹង” ពិការភាពរញ្ជា។ លទាោះជាយា៉ា ងលន្ោះកតី ឧទាហ្រណ្៍មួយគឺថា អនកខដ្ មាន្ IQ ែពស់ខ្ៃាំងលពក
សប្មារ់លរាគវិន្ិរឆ័យពិការភាពរញ្ជា រ៉ាុខន្តខដ្ មាន្ការលែោយខ្ៃាំងលៅកនុងសមតថភាពសប្មរសប្មួ ខដ្ លធវើឲ្យគត់មាន្សមតថភាពមុែង្ហរដ្ូរមន្ុសសមាន្ពិការភាពរញ្ជា។ ដ្ូរ ន្កត់សមាគ ់ខ្ងល ើ
លៅកនុងខននក “ជ្ាំងឺអូទីស”ម រួរលហ្ើយ អនកខដ្ ធាៃរ់មាន្លរាគវិន្ិរឆ័យថាមាន្ជ្ាំងឺ PDD-NOS អារមាន្សិទធិទទួ ន្លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ លយាងតាមជ្ាំងឺអូទីសម
លោយពិចារណាដ្ ់លរាគវិន្ិរឆ័យជ្ាំងឺ ASD លមី លៅកនុង DSM-5 ឬលយាងតាមជ្ាំងប្ឺ រលភទទី 5។
រញ្ជាសុែភាពនៃវូ រិតត ឬពិការភាពថ្ន្ការលរៀន្សូប្តខដ្ លកើតល ងើ ប្ពមគន

មន្ុសសមួយរាំន្ួន្ខដ្ មាន្ពិការភាពថ្ន្ការ ូតលាស់មាន្រញ្ជាសុែភាពនៃូវរិតត ឬពិការភាពថ្ន្ការលរៀន្សូប្តខដ្ លកើតល ើងប្ពមគន ។ ខននក 54000(c)(1) ថ្ន្មាតិកា 17 ថ្ន្ប្កម
រទរញ្ជា California ខរងថា សប្មារ់លគ រាំណ្ងថ្ន្ភាពមាន្សិទធិទទួ លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ ពាកយ “ពិការភាពថ្ន្ការ ូតលាស់” “មិន្រួមរញ្ចូ សាថ ន្ភាពរារាាំង” ខដ្
“មាន្ កខណ្ៈជ្ាំងឺនៃូវរិតតខតមួយគត់” ល ើយ។ ខននក 54000(c)(2) ខរងថា ពាកយ “ពិការភាពថ្ន្ការ ូតលាស់” មិន្រួមរញ្ចូ សាថ ន្ភាពខដ្ ជា “ពិការភាព
ថ្ន្ការលរៀន្សូប្តខតមួយគត់"ល ើយ។
កាំណ្ត់សមាគ ់៖ លទាោះរីជាមាន្អនកោក់ពាកយសុាំខដ្ មាន្សាថ ន្ភាពជ្ាំងឺនៃូវរិតត ឬពិការភាពថ្ន្ការលរៀន្សូប្តក៏លោយ កតាតលន្ោះមិន្ប្ចាន្លចា ជាមុន្លោយសវ័យប្រវតតិន្ូវភាពមាន្សិទធិ
ទទួ ន្លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ររស់គត់ល ើយ។ ប្រសិន្លរើអនកយ ់មិន្រាស់អាំពអី ខវី ដ្ រងកឲ្យមាន្ការលែោយ—សាថ ន្ភាពជ្ាំងនឺ ៃូវរិតត ពិការភាពថ្ន្ការលរៀន្សូប្ត ឬសាថ ន្ភាពលនសងលទៀត—
សូមលសនើសុាំការវាយតថ្មៃរកពិការភាពថ្ន្ការ ូតលាស់ពីមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់។ មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ប្តូវនត ល់ សវាដ្ ់អនកលប្រើប្ ស់ ខដ្ មាន្ពិការភាពថ្ន្ការ ូតលាស់ លទាោះរីជា
ពិការភាពលនាោះមាន្ការពាក់ព័ន្ធន្ឹងវិរតតិជ្ាំងឺនៃូវរិតត ឬវិរតតិថ្ន្ការលរៀន្សូប្ត ឬវិរតតិទាាំងពីរក៏លោយ។

12

ជ្ាំពកូ ទី 3 – ការរញ្ជាក់លរាគវិន្រិ យឆ័ ថ្ន្ជ្ាំងអឺ ទូ សី ម ពិការភាពរញ្ជា ឬជ្ាំងប្ឺ រលភទទី 5 សប្មារ់ភាពមាន្សិទទធិ ទួ លសវា

អនករិតសា
ត ស្តសត ន្លធវើលរាគវិន្ិរឆ័យររស់ែៃួន្ ប្សរតាម DSM-5 (សាំលៅមុន្មាន្ល្ម ោះថា DSM-IV-TR) ខដ្ ជាលសៀវលៅខណ្នាាំអាំពីការលធវើលរាគវិន្ិរឆ័យ
ខដ្ លគទទួ សាគ ជា់ សក សប្មារ់ខននករិតតសាប្សត។ លោយសារ កខណ្វិន្ិរឆ័យថ្ន្ភាពមាន្សិទធិលៅកនុងរារ់ Lanterman ែុសខរៃកពី កខណ្វិន្ិរឆ័យថ្ន្ការលធវើលរាគវិន្ិរឆ័យលៅកនុង
DSM អនកប្តូវខតយ រ់ ាស់ពី កខណ្វិន្ិរឆ័យទាាំងពីរលន្ោះ។ អនកជ្ាំនាញររស់អនកប្តូវអារជ្ួយអនកខសវងយ ់ព័ត៌មាន្លន្ោះឲ្យកាន្់ខត មអិត។ លោយសារការពិការែួរកា ន្ិងជ្ាំងឺឆ្កួតប្ជ្ូកគឺជា
លរាគវិន្ិរឆ័យលវជ្ាសាប្សត ខដ្ ប្គូលពទយអារលធវើ ន្យា៉ា ងសុប្កឹតយប្តឹមប្តូវ លយើងន្ឹងលតត តខតលៅល ើប្រលភទទាាំងរីខដ្ លៅស ់ ខដ្ សុទធខតសថិតលៅកនុងវិទាសាប្សតមិន្ពិតថ្ន្ខននករិតតសាប្ស។ត
ជ្ាំងអឺ ទូ សី ម

លៅលព លប្រើប្ ស់ កខណ្វិន្ិរឆ័យថ្ន្លរាគវិន្ិរឆ័យលៅកនុង DSM-5 រកវិរតតប្ិ រលភទជ្ាំងឺអូទីសម (ASD) លរាគវិន្ិរឆ័យររស់អនកជ្ាំនាញអារែុសគន យា៉ា ងខ្ៃាំង។ ការខប្រប្រួ លន្ោះអារ
អាប្ស័យលៅល កើ តាតលនសងៗ ដ្ូរជា មុែវិជាាររស់អនកជ្ាំនាញ ការលប្ជ្ើសលរីសវិធាន្ការសតង់ោរ ន្ិងព័ត៌មាន្ខដ្ អនកជ្ាំនាញ ន្ពិចារណា។ អនកមិន្ប្តូវពាយាមលធវើជាអនកជ្ាំនាញលៅកនុង
ការលធវលើ រាគវិន្ិរឆ័យរកជ្ាំងឺ ASD ល ើយ។ ព័ត៌មាន្អាំពីជ្ាំងឺ ASD លៅកនុងលសៀវលៅខណ្នាាំលន្ោះប្តូវ ន្នត ់ទុកជាឯកសារលយាង ន្ិងមិន្ប្តវូ ជ្ាំន្ួសឲ្យលរាគវិន្ិរឆ័យ ឬលយារ ់
ររស់អនកវាយតថ្មៃជ្ាំនាញល ើយ។ លោយលហ្តុលន្ោះ អនកប្តូវខតលយាងលៅលយារ ់ ការពន្យ ់ ន្ិងការវិភាគររស់អនកជ្ាំនាញររស់អនកជាន្ិរច។
DSM-5

កខណ្វិន្ិរឆ័យថ្ន្លរាគវិន្ិរឆ័យលៅកនុង DSM-5 រកវិរតតិប្រលភទជ្ាំងឺអូទីសគម ឺ៖
A. ការលែោយជារន្តលៅកនុងទាំនាក់ទាំន្ងសងគម ន្ិងអន្តរកមមសងគមកនុងររិរទជាលប្រើន្ ខដ្ រង្ហាញរាស់លោយ (ប្តូវមាន្លរាគសញ្ជាទាាំង 3)៖
1. ការលែោយរដ្ិការភាពខននកសងគម-អារមមណ្៍ ខដ្ មាន្ចារ់ពីវធិ ីសាប្សតសងគមែុសធមមតា ន្ិងការ ត់ការសន្ទនាលៅវិញលៅមកធមមតា រហ្ូតដ្ ់ការលយរុោះថ្ន្ការរង្ហាញរាំណារ់អារមមណ្៍
អារមមណ្៍ លសរកតីប្សលាញ់ ការមិន្អារនតួរលនតើម ឬលឆ្ៃើយតរន្ឹងអន្តរកមមសងគម។
2. ការលែោយលៅកនុងអាករបកិរិយាទាំនាក់ទាំន្ងមិន្ខមន្សមតីខដ្ ប្តូវ ន្លប្រើសប្មារ់អន្តរកមមសងគមខដ្ មាន្ចារ់ពីការលែោយការប្ ប្ស័យទាក់ទងលោយសមតី ន្ិងមិន្ខមន្សមតីរប្មុោះរហ្ូតដ្ ់
ភាពែុសធមមតាថ្ន្ការទាំនាក់ទាំន្ងលោយប្កខសខភនក ន្ិងភាសារាងកាយ ឬការលែោយលៅកនុងយ ់ ន្ិងការលប្រប្ើ ស់ការប្ ប្ស័យទាក់ទងមិន្ខមន្សមតី រហ្ូតដ្ ់ការមិន្មាន្ទាាំងប្សុង
ន្ូវការរង្ហាញទឹកមុែ ន្ិងការប្ ប្ស័យទាក់ទងមិន្ខមន្សមតី។
3. ការលែោយលៅកនុងការអភិវឌ្ឍ រកោ ន្ិងយ ទ់ ាំនាក់ទាំន្ង ខដ្ មាន្ចារ់ពីការពិ កខកតប្មូវអាករបកិរិយាឲ្យប្សរតាមររិរទសងគមលនសងៗ រហ្ូតដ្ ់ការពិ កលៅកនុងការខរករំខ ក
ការល ងខររប្សលមើប្សថ្ម ឬការរារ់អាន្មិតតភកតិរហ្ូតដ្ ់ការមិន្មាន្រាំណារ់អារមមណ្រ៍ ាំលពាោះគន លៅវិញលៅមក។
រញ្ជាក់ភាពធងន្់ធងរររចុរបន្ន លោយខនអកល កាើ រលែោយការប្ ប្ស័យទាក់ទងកនុងសងគម ន្ិងការមាន្អាករបកិរិយាដ្ខដ្ ៗ ន្ិងមាន្ការរឹតតបិត។ កប្មិតទី 1 (ទាមទារន្ូវការគាំប្ទ) កប្មិតទី 2
(ទាមទារន្ូវការគាំប្ទខ្ៃាំង) ឬកប្មិតទី 3 (ទាមទារន្ូវការគាំប្ទខ្ៃាំងខមន្ខទន្)
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B. អាករបកិរិយាដ្ខដ្ ៗ ន្ិងមាន្ការរឹតតបិត រាំណារ់អារមមណ្៍ ឬសកមមភាព (ប្តូវខតមាន្លរាគសញ្ជា 2 កនុងរាំលណាម 4)
1. រ នារ ករសាមញ្ា ឬដ្ខដ្ ៗ ការលប្រើប្ ស់វតថុ ឬការន្ិយាយ (ឧទាហ្រណ្៍ សកមមភាពរ ករសាមញ្ា ការតលប្មៀរប្រោរ់ល ង ឬការប្គវាត់វតថុ ការន្ិយាយប្តារ់លគ
ការន្ិយាយឃ្លៃរខមៃកពីលគ)
2. ការទទូរល ភាើ ពដ្ូរគន ការប្រកាន្់ខ្ារ់លោយមិន្រត់ខរន្តាមទមាៃរ់ដ្ខដ្ ៗ ឬការមាន្អាករបកិរិយាលោយសមតី ឬមិន្ខមន្សមតីជាទមាៃរ់ (ឧទាហ្រណ្៍ ទុកខប្ពួយខ្ៃាំងរាំនុត
លៅលព មាន្ការតៃ ស់ររតូ រន្តិររន្តួរ ការពិ កលៅកនុងការតៃ ស់រតូរ គាំរូថ្ន្ការពិចារណារឹងកាំប្ពឹស ទមាៃរ់ថ្ន្ការសាវ គមន្៍ ប្តូវការលធវើដ្ាំលណ្ើរតាមនៃូវដ្ខដ្ ឬហ្ូរអាហារដ្ខដ្ ៗរា ់ថ្លង)
3. រាំណារ់អារមមណ្មា៍ ន្ការរឹតតបិត ន្ិងលតត តខ្ៃាំងខដ្ មាន្កប្មិតខ្ៃាំង ឬការលតត តែុសធមមតា (ឧទាហ្រណ្៍ ការប្សលាញ់ប្រតិព័ទធខ្ៃាំងរាំលពាោះ/ការប្ពួយ រមភន្ឹងវតថុមិន្ធមមតា
រាំណារ់អារមមណ្មា៍ ន្ការោក់កប្មិត ឬមាន្ភាពសវិតសាវ ញខ្ៃាំងប្ជ្ុ )
4. ប្រតិកមមលប្រើន្ ឬតិររាំលពាោះអវីខដ្ ដ្ឹងលោយវិញ្ជាណ្ ឬរាំណារ់អារមមណ្ម៍ ិន្ធមមតាលៅល ើទិដ្ឋភាពវិញ្ជាណ្ថ្ន្ររិយាកាស (ឧទាហ្រណ្៍ ការមិន្លអើលពើយា៉ាងរាស់ប្កខ តន្ឹង
ការឈ្ឺ/សីតុណ្ាភាព ការលឆ្ៃើយតរមិន្ អលៅន្ឹងសាំល ង ឬ កខណ្ៈជាក់លាក់ ការហ្ិត ឬការរ៉ាោះវតថមុ ិន្ឈ្រ់ មិន្ឈ្រ ការជារ់រិតន្ត ឹងពន្ៃឺ ឬរ នា)
រញ្ជាក់ភាពធងន្់ធងរររចុរបន្ន លោយខនអកល កាើ រលែោយការប្ ប្ស័យទាក់ទងកនុងសងគម ន្ិងការមាន្អាករបកិរិយាដ្ខដ្ ៗ ន្ិងមាន្ការរឹតតបិត។ កប្មិតទី 1 (ទាមទារន្ូវការគាំប្ទ) កប្មិតទី 2
(ទាមទារន្ូវការគាំប្ទខ្ៃាំង) ឬកប្មិតទី 3 (ទាមទារន្ូវការគាំប្ទខ្ៃាំងខមន្ខទន្)
C. លរាគសញ្ជាប្តូវខតល រល ើងលៅវ័យជាកុមារតូរ (រ៉ាុខន្តអារល រល ើងរាស់ទាាំងប្សុងលៅលព លប្កាយ)
D. លរាគសញ្ជាលធវើឲ្យលែោយយា៉ា ងខ្ៃាំងដ្ ់សមតថភាពមុែង្ហរលរៀងរា ់ថ្លង
E. វិរតតិទាាំងលន្ោះមិន្ប្តូវ ន្ពន្យ ់យា៉ាងរាស់លោយពិការភាពរញ្ជា ឬការអភិវឌ្ឍយឺតយា៉ា វជាសក ល ើយ។
ទាំព័រទី 51 ថ្ន្ DSM-5 ពន្យ ់ថា “រុគគ ខដ្ មាន្លរាគវិន្ិរឆ័យរាស់ថ្ន្វិរតតិអូទីសម វិរតតិជ្ាំងឺ Asperger ឬវិរតតិថ្ន្ការ ូតលាស់រីករា ោ លៅកនុង DSMIV ខដ្ មិន្ប្តូវ ន្រញ្ជាក់លនសងពីលន្ោះ ប្តូវទទួ ការលធវើលរាគវិន្ិរឆ័យរកវិរតតិប្រលភទជ្ាំងឺអូទីសម។ រុគគ ខដ្ ប្តូវ ន្រកល ើញថាលែោយខននកប្ ប្ស័យទាក់ទងសងគម រ៉ាុខន្តលរាគសញ្ជាមិន្ប្តូវតាម
កខណ្វិន្ិរឆ័យថ្ន្វិរតតិប្រលភទជ្ាំងឺអូទីសមប្តូវខតទទួ ការវាយតថ្មៃរកវិរតតិថ្ន្ការប្ ប្ស័យទាក់ទងសងគម”។
ការអន្ុវតត រអ នាំ តុ ថ្ន្ DDS

DDS ន្នសពវនោយវិរតតិប្រលភទជ្ាំងឺអូទីសម៖ លគ ការណ្៍ខណ្នាាំអាំពីការអន្ុវតត អរាំនុតសប្មារ់ការពិន្ិតយ ការលធវលើ រាគវិន្ិរឆ័យ ន្ិងការវាយតថ្មៃ។ធន្ធាន្លន្ោះលសនើល ើងន្ូវខននករួមនសាំដ្ូរខ្ងលប្កាមថ្ន្
ការវាយតថ្មៃល ើការអន្ុវតត អរាំនុត៖ ការពិន្ិតយរ យការណ្៍ល ើងវិញ ការវាយតថ្មៃខននកលវជ្ាសាស្តសត ការសមាភសឪពុកមាតយ/អនកនត ់លសវាខលទាាំ ការវាយតថ្មៃអនកជ្ាំងឺលោយតទ ់ (ការសមាភស
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ការសលងកតតទ ់) ការវាយតថ្មៃខននករិតតសាប្សត (ការវាយតថ្មៃការដ្ឹងលោយញាណ្ ការវាយតថ្មៃសមតថភាពមុែង្ហរសប្មរសប្មួ ការវាយតថ្មៃសុែភាពនៃូវរិត)ត ការវាយតថ្មៃការប្ ប្ស័យទាក់ទង
ការវាយតថ្មៃសមតថភាព ន្ិងសមតថភាពមុែង្ហរសងគម អាករបកិរិយាមាន្ការរឹតតបិត រាំណារ់អារមមណ្៍ ន្ិងសកមមភាព សមតថភាពមុែង្ហរររស់ប្គួសារ។ យា៉ា ងជាក់លាក់
លគ ការណ្៍ខណ្នាាំថ្ន្ការអន្ុវតត អរាំនុតខរងថា ការសមាភសលធវើលរាគវិន្ិរឆ័យជ្ាំងឺអូទីសម – ខកសប្មួ (ADI-R) គឺជាវិធាន្ការសតង់ោរខដ្ អារទុករិតត ន្ជាងលគរាំនុតលដ្ើមបីទទួ ន្
ប្រវតតថ្ិ ន្ការ ូតលាស់ទាន្់លព លវលាថ្ន្ឥរិយារលជ្ាំងឺអូទីសម។ លៅលព គួរនសាំជាមួយកមមវិធីសលងកតលធវើលរាគវិន្ិរឆ័យជ្ាំងឺអូទីសម (“ADOS” វិធាន្ការសតង់ោរមួយលទៀត) ADI-R
ន្ឹងនត ល់ រាគវិន្ិរឆ័យខដ្ អារទុករិតត ន្ 85%។លទាោះជាយា៉ា ងលន្ោះកតី អាប្ស័យតាមធន្ធាន្ខដ្ អនកទាមទារ ឬមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់មាន្ លគ ការណ្៍ខណ្នាាំទាាំងលន្ោះមិន្ប្តូវ ន្លគរពតាម
ឲ្យ ន្ប្តឹមប្តូវជាន្ិរចលទ។
មាន្លរាគវិន្ិរឆ័យជ្ាំងឺនៃូវរិតតរួមជាលប្រើន្ ខដ្ រង្ហាញន្ូវភាពប្សលដ្ៀងគន ខ្ៃាំងន្ឹងវិរតតប្ិ រលភទជ្ាំងឺអូទីសម។ លរាគវិន្រិ ឆ័យទាាំងលន្ោះរួមមាន្វិរតតិគិតមថ្ម-ចារ់រិតតខ្ៃាំង ជ្ាំងឺខរកខែាកសាម រតីពកី ុមារភាព
វិរតតិជ្មនោះការជ្ាំទាស់ ន្ិងវិរតតិលែោយការនចង់អារមមណ្/៍ មាន្សកមមភាពលប្រើន្ហ្ួសលហ្តុ (ADHD)។ លទាោះរីជា DSM-IV-TR ន្ខរងថា ជ្ាំងឺអូទីសម ន្ិង ADHD គឺជា
លរាគវិន្ិរឆ័យមិន្ប្តូវគន (ទាំព័រទី 74) ក៏លោយ DSM-5 ល ើកទឹករិតតឲ្យលធវើលរាគវិន្ិរឆ័យវិរតតិខដ្ លកើតល ើងប្ពមគន លដ្ើមបីពណ្៌នាឲ្យ ន្រាស់អពាំ ីអនកជ្ាំងឺ ន្ិងនាាំលៅដ្ ់ការពា
រខន្ថមខដ្ អារលធវើ ន្។

លដ្ើមបីលធវើការខរងខរករវាងសាថ ន្ភាពទាាំងលន្ោះ ALJs ពឹងខនអកល ើភាពគួរឲ្យលជ្ឿថ្ន្លកាស យវិរ័យជ្ាំទាស់ ក៏ដ្ូរជាលៅល ើភាពែុសគន ខននកអាករបកិរិយាខដ្ ប្តូវ ន្រង្ហាញជាទូលៅលោយ
អនកខដ្ មាន្លរាគវិន្ិរឆ័យែុសគន ។ ឧទាហ្រណ្៍ លគ ការណ្៍ខណ្នាាំថ្ន្ការអន្ុវតត អរាំនុតពន្យ ់ថា រុគគ ខដ្ មាន្ជ្ាំងឺអូទីសមអារលតត តលៅល សើ កមមភាពតិរតួរ លៅកនុងវិស័យរាំណ្ង់រាំណ្ូ រិតត
ដ្៏តិរតួរររស់ែៃួន្ រាំខណ្ករុគគ ខដ្ មាន្ជ្ាំងឺ ADHD មាន្ការពិ កកនុងការលតត តល ើសកមមភាពអវីមួយ។ ដ្ូរគន ខដ្រ រុគគ ខដ្ មាន្វិរតតិប្រលភទជ្ាំងឺអូទីសមន្ឹងមិន្រ៉ាុន្រ៉ាងលាក់ ាំង
អាករបកិរិយាមិន្សមរមយ ឬរាំពាររាំពាន្លទ រាំខណ្ករុគគ ខដ្ មាន្វិរតតិជ្មនោះការប្រឆ្ាំងន្ឹងពាយាមលាក់ ាំងសកមមភាពខដ្ គត់ដ្ឹងថាែុស។លៅកនុងលសរកតីសលប្មរថ្ន្សវនាការ ឧទាហ្រណ្៍
ALJ អារកត់សមាគ ់ថា អនកទាមទារ ន្សអរ់ែៃួន្ឯង ន្ិងខប្រជា ក់ទឹករិតត លោយសារខតរញ្ជាលលាម ភររស់ែៃួន្ ន្ិងលោយសារខតប្តូវ ន្លគតត់លរញពីប្កុម។ រាំលពាោះលរឿងលន្ោះ អនករិតសា
ត ស្តសត
ខដ្ នត ់សកខីកមមកនុងឋាន្ៈអនកជ្ាំនាញសប្មារ់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ អារនត ់លយារ ់ថា អនកជ្ាំងឺអូទីសមមិន្ែវ ់ពីអវីខដ្ អនកដ្ថ្ទន្ិយាយ ឬគិតអាំពីែៃួន្ល ើយ។ លៅកនុងឧទាហ្រណ្៍លន្ោះ ALJ
ខដ្ មិន្មាន្រាំលណ្ោះដ្ឹងពិលសសណាមួយអាំពីរិតតសាប្សត អារវិភាគភ័សតុតាងថ្ន្អាករបកិរិយាររស់អនកទាមទារលោយមាន្ការយ ់ល ើញែៃោះររស់អនកជ្ាំនាញ។
ពិការភាពរញ្ជា

ភាពប្តូវតាម កខែណ្ឌ ថ្ន្ពិការភាពរញ្ជាអារមាន្ការពិ កកនុងការរញ្ជាក់ លៅកនុងករណ្ីជ្ាំងឺនៃូវរិតតគមន្ ាំន្ឹង លប្ពាោះការវិភាគអន្ុវតតតាមសតង់ោរតឹងរុឹងខដ្ ខរងលៅកនុង DSM-5។ រុគគ ិក
មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់កប្មលធវើឲ្យមាន្កាំហ្ុសលៅកនុងការអន្ុវតតសតង់ោរទាាំងលន្ោះណាស់។ លទាោះជាយា៉ា ងលន្ោះកតី ប្រសិន្លរើអនកពិលប្គោះលយារ ់ជាមួយអនកជ្ាំនាញឯករាជ្យ គត់អារប្ រ់អនកថាលតើមាន្កាំហ្ុស
លៅកនុងការលធវើលតសត ការវិភាគ ឬ ទធន ររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ខដ្រឬលទ។
កខណ្ៈសមាគ ់សាំខ្ន្់ថ្ន្ពិការភាពរញ្ជាគឺការលែោយសមបទានៃូវរិតតទូលៅ ( កខណ្វិន្ិរឆ័យ A) ន្ិងការលែោយសមតថភាពមុែង្ហរសប្មរសប្មួ ប្រចាាំថ្លង លធៀរន្ឹងអនកខដ្ មាន្អាយុ លភទ ន្ិង
ឋាន្ៈសងគមវរបធម៌ដ្ូរគន ( កខណ្វិន្រិ ឆ័យ B) ខដ្ មាន្ការចារ់លនតើមលៅកនុងអាំ ុងលព ថ្ន្ការ ូតលាស់ ( កខណ្វិន្ិរឆ័យ C)។ DSM-5, ទាំព័រ 37.
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“ កខណ្វិន្ិរឆ័យ A សាំលៅដ្ ម់ ុែង្ហររញ្ជា ខដ្ ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការពិចារណារកលហ្តុន ការលោោះប្សាយរញ្ជា ការលធវើខនន្ការ ការគិតគូរពិ កយ ់ ការវិន្ិរឆ័យ ការលរៀន្សូប្តពីការអរ់រំ ន្ិង
រទពិលសាធន្៍ ន្ិងការខសវងយ ់ជាក់ខសតង"។ DSM-5, ទាំព័រ 37. ជាធមមតា វាប្តូវ ន្វាស់ខវងលោយការលធវើលតសតរញ្ជា ខដ្ នត ់ពិន្ទុន ខរករញ្ជាដ្ ់អនក (IQ)។
លរាគវិន្ិរឆ័យថ្ន្ពិការភាពរញ្ជាកប្មិតប្សា ទាមទារឲ្យអនកជ្ាំងឺមាន្ IQ ពី 50-55 រហ្ូតដ្ ់ប្រមាណ្ជា 70។ លទាោះជាយា៉ា ងលន្ោះកតី មាន្កាំហ្ុសថ្ន្ការវាស់ប្រមាណ្ 5 លកបៀស
លៅកនុងការ ៉ា ន្់ប្រមាណ្ IQ ដ្ូលរនោះ អនកជ្ាំនាញអារលធវើលរាគវិន្ិរឆ័យពិការភាពរញ្ជាលៅល មើ ន្ុសសខដ្ មាន្ IQ រលនាៃោះពី 70 ដ្ ់ 75 ប្រសិន្លរើជ្ន្លនាោះរង្ហាញន្ូវការលែោយខ្ៃាំង
លៅកនុងអាករបកិរិយាសប្មរសប្មួ ។ កនុងការអន្ុវតតជាក់ខសតង ALJ អាររកល ើញភាពប្តូវតាម កខែណ្ឌ ថ្ន្ពិការភាពរញ្ជាលោយកប្មរាំនុត លៅលព អនកទាមទារមាន្ IQ 70-75។
លសរកតីសលប្មរររស់ OAH ទាំន្ងជាលប្រើប្ ស់ពិន្ទុ IQ ែពស់រាំនុតគឺ 69សប្មារ់ពិការភាពរញ្ជា លោយរកោទុកពិន្ទុ 70-75 សប្មារ់ភាពប្តូវតាម កខែណ្ឌ ន្ឹងជ្ាំងឺប្រលភទទី 5។
កនុងទិដ្ឋភាពគាំពារ អនកទាមទារខដ្ មាន្ IQ 70-75 ប្តូវនត ់អាំណ្ោះអាំណាងថា កាំហ្ុសថ្ន្ការវាស់ខវងរញ្ចូ ពិន្ទុ IQ ររស់ែៃួន្លៅកនុងវិសា ភាពថ្ន្ភាពប្តូវតាម កខែណ្ឌ ន្ឹង
ពិការភាពរញ្ជា។ លទាោះជាយា៉ា ងលន្ោះកតី វិធីសាប្សតលន្ោះ ន្ររាជ្័យរហ្ូតមកដ្ ់លព លន្ោះ។
កខណ្វិន្ិរឆ័យ B វាស់ខវងសមតថភាពមុែង្ហរសប្មរសប្មួ ឬវាស់ខវងថាលតើ “លតើមន្ុសសមានក់រាំលពញតាមសតង់ោរររស់សហ្គមន្៍ថ្ន្សវ័យភាពតទ ែ់ ៃួន្ ន្ិងទាំន្ួ ែុសប្តូវកនុងសងគម អកប្មិតណា
លធៀរន្ឹងអនកដ្ថ្ទខដ្ មាន្អាយុ ន្ិងសាវតារសងគមវរបធម៌ប្សលដ្ៀងគន "។ DSM-5, ទាំព័រ 37. DSM-5 កត់សមាគ ់ថា លយើងអារវាស់ខវងការលែោយសមតថភាពមុែង្ហរ
សប្មរសប្មួ តាមរយៈការវាយតថ្មៃគៃីន្ិកររស់មន្ុសស ក៏ដ្ូរជាវិធាន្ការសតង់ោរខដ្ លធវើល ើងលោយអនកខដ្ សាគ ់ជ្ន្លនាោះ។
DSM-5 ពន្យ ់ថា សមតថភាពមុែង្ហរសប្មរសប្មួ ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការពិចារណារកែុសប្តូវលៅកនុងខននករាំន្ួន្រី៖
1) ការគិត (លៅកនុងការសិកោលរៀន្សូប្ត)៖ ការរងចាាំ ការលប្រើភាសា ការអាន្ ការសរលសរ ការពិចារណារកលហ្តុន ការទទួ ន្រាំលណ្ោះដ្ឹងជាក់ខសតង ការលោោះប្សាយរញ្ជា
ការវិន្ិរឆ័យលៅកនុងសាថ ន្ភាពលមី។
(2) សងគម៖ ការយ ់ដ្ឹងអាំពីគាំន្ិត អារមមណ្៍ រទពិលសាធន្៍ ការយ ់រិតត សមតថភាពរារ់អាន្មិតតភកតិ សមតថភាពប្ ប្ស័យទាក់ទង ការវិន្រិ ឆ័យកនុងសងគមររស់អនកដ្ថ្ទ។
(3) ជាក់ខសតង៖ ការយ ់ដ្ឹង ន្ិងការប្គរ់ប្គងែៃួន្ឯងលៅកនុងមជ្ឈោឋ ន្លប្រើន្ រួមទាាំងខលទាាំែៃួន្ឯង ការលធវើការ ការប្គរ់ប្គងប្ ក់ ការ ខមាកាយ អាករបកិរិយា ន្ិងលរៀររាំភារកិរច។
កខណ្វិន្ិរឆ័យ B ប្តូវ ន្រាំលពញតាម លៅលព រុគគ មានក់មាន្រញ្ជាលែោយយា៉ា ងខ្ៃាំងលៅកនុងខននកមួយយា៉ា ងតិរ លោយមាន្ទាំនាក់ទាំន្ងតទ ់ន្ឹងការលែោយរញ្ជា។ រុគគ លនាោះប្តូវការការគាំប្ទជារន្ត
លដ្ើមបីអន្ុវតតសកមមភាពឲ្យ ន្ប្គរ់ប្គន្់លៅកនុងមជ្ឈោឋ ន្រស់លៅមួយ ឬលប្រើន្ (សាលាលរៀន្ កខន្ៃងលធវើការ នទោះ ឬសហ្គមន្៍)។ DSM-5, ទាំព័រ 38.
កខណ្វិន្ិរឆ័យ B គឺជាខននកមួយខដ្ លគ ការណ្៍ខណ្នាាំររស់សមាគមទីភានក់ង្ហរមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ (ARCA) មាន្ កខណ្ៈរលងអៀតជាង កខណ្វិន្ិរឆ័យថ្ន្ការលធវើលរាគវិន្ិរឆ័យលៅកនុង
DSM-5។ លៅកនុងការវាស់ខវងសមតថភាពមុែង្ហរសប្មរសប្មួ លគ ការណ្៍ខណ្នាាំដ្កលរញន្ូវការលែោយទាាំងឡាយខដ្ រងកល ើងលោយសាថ ន្ភាពជ្ាំងឺនៃូវរិតត។ មា៉ាងលទៀត DSM-5
ន្ខរងថា “ការលធវើលរាគវិន្ិរឆ័យរកពិការភាពរញ្ជាប្តូវលធវើល ើង លៅលព កខណ្វិន្ិរឆ័យ A, B ន្ិង C ប្តូវ ន្រាំលពញតាម។ DSM-5, ទាំព័រ 39. ល ើសពីលន្ោះលទៀត
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វិរតតិនៃូវរិតតលកើតល ើងប្ពមគន ន្ឹងពិការភាពរញ្ជារីលៅរួន្ដ្ងែពស់ជាងមន្ុសសទូលៅ។ DSM-5, ទាំព័រ 40. លោយសារវិរតតិនៃូវរិតលត កើតល ើងប្ពមគន ន្ឹងពិការភាពរញ្ជាញឹកញារ់ខររលន្ោះ
លយើងមាន្ការពិ កកនុងការដ្កលរញន្ូវអនកខដ្ មាន្វិរតតិលនាោះ។ លទាោះរីជាលគ ការណ្៍ខណ្នាាំររស់ ARCA លយាងដ្ ់ភាពប្តូវតាម កខែណ្ឌ ថ្ន្ជ្ាំងឺប្រលភទទី 5 ក៏លោយ តុលាការក៏អន្ុវតត
សតង់ោររលងអៀតលន្ោះរាំលពាោះការកាំណ្ត់ភាពប្តូវតាម កខែណ្ឌ ថ្ន្ពិការភាពរញ្ជាខដ្រ។
គួរកត់សមាគ ់ថា វតតមាន្ថ្ន្ការលែោយសមតថភាពមុែង្ហរសប្មរសប្មួ ខដ្ រងកល ើងលោយសាថ ន្ភាពជ្ាំងឺនៃូវរិតត មិន្ប្ កដ្ថារំលលាភល ើធាតុ "ខតមួយគត់" ល ើយ។ ធាតុលនាោះដ្កលរញន្ូវវិរតតិ
ជ្ាំងឺនៃូវរិតត ខដ្ សមតថភាពមុែង្ហរលែោយលកើតល ើងលោយសារវិរតតជ្ិ ាំងឺនៃូវរិតត។ អនកទាមទារខដ្ សមតថភាពមុែង្ហរសប្មរសប្មួ ប្តូវ ន្លធវើឲ្យលែោយរខន្ថមលទៀតលោយសាថ ន្ភាពជ្ាំងឺនៃូវរិតត លៅខតអារ
រាំលពញតាមធាតុ "ខតមួយគត់" ដ្រារណាសមតថភាពមុែង្ហរលែោយររស់គត់មិន្ ន្លកើតល ើង លោយសារវិរតតិជ្ាំងឺនៃូវរិតត។ សូមលមើ Samantha C. v. ប្កសួងលសវាអភិវឌ្ឍ
185Cal. App. 4th 1462, 1493 (2010).
សាំខ្ន្់រាំនុត លទាោះជាយា៉ា ងលន្ោះកតី កខណ្វិន្ិរឆ័យ B កប្មរងកការ ាំ កសប្មារ់អនកទាមទារខដ្ មាន្គុណ្សមបតតប្ិ គរ់ប្គន្់ណាស់។ លទាោះរីជាអនកទាមទារអាររាំលពញតាម កខណ្វិន្ិរឆ័យ A
មិន្ខមន្ កខណ្វិន្ិរឆ័យ B ក៏លោយ អនកទាមទារខដ្ មាន្ IQ លប្កាម 70 ន្ឹងរង្ហាញយា៉ា ងប្ កដ្ន្ូវការលែោយលៅកនុងសមតថភាពយា៉ា ងតិរពីរខ្ងល ើ។ ល ើសពីលន្ោះលទៀត លោយសារមាន្
ភាពជាន្់គនយា៉ា ងលប្រើន្លៅកនុង កខណ្វិន្ិរឆ័យ អនកទាមទារខដ្ ន្រាំលពញតាមធាតុថ្ន្ពិការភាពធងន្់ធងរ ក៏ប្រខហ្ ជារាំលពញតាម កខណ្វិន្ិរឆ័យ B នងខដ្រ។
កខណ្វិន្ិរឆ័យ C គឺដ្ូរគន ន្ឹងធាតុមុន្អាយុ 18 ឆ្នាំខដ្រ ដ្ូលរនោះមិន្រងកការពិ ករខន្ថមសប្មារ់អនកទាមទារខដ្ មាន្គុណ្សមបតតប្ិ គរ់ប្គន្់ល ើយ។
ជ្ាំងប្ឺ រលភទទី 5
ភាពប្តូវតាម កខែណ្ឌ ថ្ន្ជ្ាំងឺប្រលភទទី 5 គឺជាប្រលភទខដ្ កាំណ្ត់លោយរារ់ មិន្ខមន្ជាការលធវើលរាគវិន្ិរឆ័យខននកលវជ្ាសាប្សត ឬរិតតសាប្សតល ើយ។ លទាោះជាយា៉ា ងលន្ោះកតី អនករិតសា
ត ស្តសត
ន្ិងអនកជ្ាំនាញលនសងលទៀតអារនត ់លយារ ់ លោយខនអកល ើភ័សតុតាង លដ្ើមបីជ្ួយរញ្ជាក់ភាពប្តូវតាម កខែណ្ឌ ថ្ន្ជ្ាំងឺប្រលភទទី 5។
ជ្ាំងឺប្រលភទទី 5 រួមមាន្ជ្លប្មើសែុសគន រាំន្ន្ួ ពីរសប្មារ់ភាពប្តូវតាម កខែណ្ឌ ៖
1. សាថ ន្ភាពរារាាំងប្តូវ ន្រកល ើញថាមាន្ការទាក់ទងយា៉ា ងខ្ៃាំងន្ឹងពិការភាពរញ្ជា។
2. សាថ ន្ភាពរារាាំងខដ្ ទាមទារន្ូវការពា ប្សលដ្ៀងគន ន្ឹងការពា ខដ្ ចាាំ រ់សប្មារ់អនកខដ្ មាន្ពិការភាពរញ្ជា។

លោយសាររារ់ Lanterman លទើរខតប្តូវ ន្ខកសប្មួ លដ្ើមបីជ្ាំន្ួសពាកយ “ការលែោយរញ្ជា” លោយពាកយ “ពិការភាពរញ្ជា” សវនាការ ន្ិង
លសរកតីសលប្មរររស់តុលាការភាគលប្រើន្លប្រើប្ ស់ពាកយ “ការលែោយរញ្ជា”។
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ជ្លប្មើស “មាន្ការទាក់ទងយា៉ា ងខ្ៃាំង” អន្ុវតតរាំលពាោះសាថ ន្ភាព “ប្សលដ្ៀងគន ខ្ៃាំងន្ឹងការលែោយរញ្ជា” ខដ្ ដ្ូរគន លប្រើន្ ឬជ្ិតគន ខដ្ ជាកតាតខដ្ ប្តូវការលដ្ើមបី
លធវើរាំណាត់ថានក់មន្ុសសមានក់ថាលែោយរញ្ជា”។ Mason v. ការិយា ័យសវនាការរដ្ឋ , 89 Cal. App. 4th 1119, 1129
(2001). លៅកនុងការអន្ុវតតជាក់ខសតង ជាទូលៅ មាន្ន្័យថាមាន្ពិន្ទុ IQ រលនាៃោះពី 70 ដ្ ់ 75 លោយមាន្ពិន្សទុ មតថភាពមុែង្ហរសប្មរសប្មួ សថិតលៅកនុងវិសា ភាព
ថ្ន្ពិការភាពរញ្ជា។ លទាោះជាយា៉ា ងលន្ោះកតី ប្រសិន្លរើពិន្ទុ IQ រលនាៃោះពី 70 ដ្ ់ 75 សថិតលៅកនុង “កប្មិតល អៀង” សប្មារ់ពិការភាពរញ្ជា លនាោះអនកខដ្ មាន្ពិន្ទុ IQ ែពស់ជាង
75 អារប្តូវន្ឹង កខែណ្ឌ លៅកនុងជ្ាំងឺប្រលភទទី 5។
ជ្លប្មើស “ការពា ប្សលដ្ៀងគន ” អន្ុវតតរាំលពាោះសាថ ន្ភាពខដ្ ទាមទារ ជាជាងប្គន្់ខតទទួ ប្រលយាជ្ន្៍ពីការពា

ខដ្ ប្តូវការសប្មារ់អនកខដ្ មាន្ពិការភាពរញ្ជា។ (ពិន្សទុ មតថភាព

មុែង្ហរសប្មរសប្មួ ន្ិងដ្ឹងលោយញាណ្លប្កាមមធយមក៏ជ្ួយរញ្ជាក់ភាពប្តូវតាម កខែណ្ឌ ថ្ន្ “ការពា ប្សលដ្ៀងគន ” ខដ្រ។) “ការពា ” ជាធមមតា ប្តូវ ន្រកប្សាយយា៉ា ងរលងអៀត។
លគ ការណ្៍ខណ្នាាំររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់លសនើល ើងថា អនកខដ្ មាន្ពិការភាពរញ្ជាន្ឹងទាមទារន្ូវការពា ដ្ូរជា ការរណ្តុ ោះរណាត ជ្ាំនាញជាជាងប្គន្់ខតជ្ាំរុញទឹករិតត
ការរណ្តុ ោះរណាត រយៈលព ខវងជាជាងរយៈលព ែៃី ការរណ្តុ ោះរណាត រាំរ៉ាន្ ការនត ់សមបទាជាជាងការសាត រ ទធភាពព កមម ការរណ្តុ ោះរណាត លោយរាំខរកជាដ្ាំណាក់កា តូរៗ មុែវិជាា
ោរ់លោយខ កខដ្ ប្តូវ ន្រលប្ងៀន្តាមរយៈការសម ន្ិងការគាំប្ទការអរ់រំលោយមាន្ការខកខប្រលៅកនុងខននកជ្ាំនាញជាលប្រើន្។
លទាោះជាយា៉ា ងលន្ោះកតី លរឿងកតីមួយនាលព លមីៗលៅកនុងតុលាការឧទធរណ្៍រដ្ឋ California ន្លសនើល ើងន្ូវការរកប្សាយកាន្់ខតទូ ាំទូលាយន្ូវ “ការពា ” លោយរញ្ចូ “ជ្ួយោាំសៃ
មលធា យដ្ឹកជ្ញ្ាូន្សាធារណ្ៈ ការប្គរ់ប្គងរូរិយវតថុ ការរណ្តុ ោះរណាត សាត រន្ីតិសមបទា ន្ិងវិជាាជ្ីវៈ ការរណ្តុ ោះរណាត ជ្ាំនាញថ្ន្ការរស់លៅលោយឯករាជ្យ ការរង្ហាត់រលប្ងៀន្ឯកលទស ន្ិង
វិធីសាប្សតអភិវឌ្ឍជ្ាំនាញ ប្ពមទាាំងការគាំប្ទដ្ ់លសវារកការង្ហរឲ្យលធវើ"។ Samantha C. v. ប្កសួងលសវាអភិវឌ្ឍ 185 Cal. App. 4th 1462,
1493 (2010). គួរគូសរញ្ជាក់លៅកនុងសវនាការររស់អនកថា លន្ោះគឺជាសតង់ោររារ់ខដ្ កាំពុងអន្ុវតតនាលព ររចុរបន្ន។

សូមលមើ ឧរសមពន្័ ធ B សប្មារ់ការខណ្នាាំអាំពកាី រវាយតថ្មៃ ខដ្ អារប្តូវ ន្នត ់ដ្ អ់ នកវាយតថ្មឯៃ ករាជ្យ លដ្ើមបីកាំណ្ត់ថាលតើរគុ គ មានក់មាន្ពិការភាពថ្ន្ការ តូ លាស់ លយាងតាមរារ់
Lanterman សតីពលី សវាសប្មារ់ពកាិ រភាពថ្ន្ការ ូតលាស់ខដ្រឬលទ។

សូមលមើ “ឯកសារភាពប្តវូ តាម កខែណ្ឌ ថ្ន្ជ្ាំងប្ឺ រលភទទី 5” លៅល ខើ វរសាយត៍ររស់លយើង
http://www.disabilityrightsca.org/pubs/551001.pdfសប្មារ់ពត័ ៌មាន្រខន្ថមអាំពកាី ររញ្ជាក់ភាពមាន្សិទធិ

ទទួ លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ លយាងតាមជ្ាំងប្ឺ រលភទទី 5។
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ជ្ាំពកូ ទី 4 – ដ្ាំលណ្ើរការសវនាការ
ការជ្ូន្ដ្ាំណ្ងឹ ប្គរ់ប្គន្់

អនកមាន្សិទធិទទួ ន្ការជ្ូន្ដ្ាំណ្ឹងជាលាយ កខណ្៍អកសរអាំពីរាំណាត់ការ (NOA) លៅលព មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់រដ្ិលសធពាកយសុាំលសវាររស់អនក។ ការជ្ូន្ដ្ាំណ្ឹងររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ប្តូវខត
ប្ រ់អនកថាលតើរារ់មួយណាអន្ុញ្ជាតឲ្យមជ្ឈមណ្ឌ លធវលើ សរកតីសលប្មរ ន្ិងថាលតើមជ្ឈមណ្ឌ ខនអកល អើ ងគលហ្តុអវីែៃោះលដ្ើមបីរដ្ិលសធ។ ព័ត៌មាន្លន្ោះជ្ួយអនកឲ្យលធវើការសលប្មររិតតថាលតើអនកប្តូវរតឹងឧទធរណ្៍ខដ្រ
ឬលទ ន្ិងជ្ួយអនកឲ្យលប្តៀមែៃួន្សប្មារ់សវនាការររស់អនក។ ការជ្ូន្ដ្ាំណ្ឹងប្តូវខតរញ្ជាក់អាំពី៖
- អវីខដ្ មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ន្ឹងលធវើ
- មូ លហ្តុខដ្ មជ្ឈមណ្ឌ កាំពុងលធវើវា
- លព លវលាខដ្ មជ្ឈមណ្ឌ កាំពុងលធវើវា
- រារ់ វិធាន្ ឬលគ ន្លយា យខដ្ មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់អោះអាងថាអន្ុញ្ជាតឲ្យែៃួន្លធវើវា
- រលរៀរ ន្ិងទីកខន្ៃងោក់រណ្ត ឹងឧទធរណ្៍
- កា កាំណ្ត់សប្មារ់ការោក់រណ្ត ឹងឧទធរណ្៍
- ព័ត៌មាន្អាំពីអវីខដ្ លកើតល ើងលៅកនុងដ្ាំលណ្ើរការរតឹងឧទធរណ្៍
- រលរៀរពិន្ិតយល ើងវិញន្ូវសាំណ្ុាំឯកសារររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់
- ទីកខន្ៃងលដ្ើមបីទទួ ន្ជ្ាំន្ួយគាំពារ

លៅលព អនកទទួ

ន្ NOA ភាៃម អនកអារោក់ពាកយសុាំសវនាការ ន្ប្រសិន្លរើអនកមិន្យ ់ប្សរ។ អនកប្តូវខតរតឹងឧទធរណ្៍កនុងរយៈលព 30 ថ្លងចារ់ពីលព អនកទទួ ន្ NOA។

ប្រសិន្លរើមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់រដ្ិលសធមិន្នត ល់ សវាដ្ ់អនក លោយមិន្ជ្ូន្ដ្ាំណ្ឹងដ្ ់អនក អនកក៏លៅខតអាររតឹងឧទធរណ្៍ ន្ខដ្ - អនកមិន្ប្តូវការការជ្ូន្ដ្ាំណ្ឹងលដ្ើមបីរតឹងឧទធរណ្៍លទ។ ប្គន្់ខតរាំលពញ
ព័ត៌មាន្លៅកនុងទប្មង់ពាកយសុសាំ វនាការយុតតិធម៌ប្តឹមប្តូវ ខដ្ អាររក ន្លៅល ើ
http://www.dds.ca.gov/Forms/FairHearing/DS1805.pdf ជាការលប្សរ។
ការោក់ពាកយសុសាំ វនាការ

លដ្ើមបីោក់ពាកយសុាំសវនាការ សូមរាំលពញ ន្ិងលនាប្ើ ត រ់ទប្មង់ពាកយសុាំសវនាការយុតតិធម៌ប្តឹមប្តូវខដ្ មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ ន្លនាើរួមជាមួយន្ឹង NOA។ សូមលនាើសាំលណ្ើសុាំសវនាការររស់អនកលៅកាន្់
មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ររស់អនក។ ប្រសិន្លរើអនកមិន្ដ្ឹងថាលតើប្តូវលនាើសាំលណ្ើសុាំលនាោះលៅន្រណា សូមលនាើវាលៅមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់កនុងមូ ោឋ ន្ររស់អនក ន្ិងការិយា ័យសវនាការរដ្ឋ
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កិរប្ច រជ្ុលាំ ប្ៅនៃវូ ការ

លៅលព អនកោក់ទប្មង់លសនសើ ុាំសវនាការយុតតិធម៌ប្តឹមប្តូវ អនកមាន្ជ្លប្មើសកនុងការលប្ជ្ើសលរីសមាន្កិរចប្រជ្ុលាំ ប្ៅនៃូវការ ន្ិង/ឬការសប្មុោះសប្មួ ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ មុន្សវនាការ។ កិរចប្រជ្ុាំ
លប្ៅនៃូវការគឺជាដ្ាំណាក់ទីមួយលៅកនុងដ្ាំលណ្ើរការឧទធរណ្៍។ វាគឺជាកិរចប្រជ្ុាំរវាងអនក (ន្ិងតាំណាងររស់អនក ប្រសិន្លរើអនកមាន្តាំណាង) ន្ិងតាំណាងររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់។ លគ រាំណ្ងគឺលដ្ើមបី
លោោះប្សាយរញ្ជា ឬយា៉ា ងលហារណាស់រប្ងួមរញ្ជាលៅកនុងសវនាការ។ កិរចប្រជ្ុាំលនាោះគឺជាឱកាសររស់អនកលដ្ើមបីជ្ួរជាមួយមប្ន្តីរដ្ឋ ថ្ន្មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ ន្ិងជ្ខជ្កជាមួយគត់លដ្ើមបីលធវើឲ្យអនក
មាន្សិទធិទទួ ន្លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់។ អនកមិន្ចាាំ រ់រូ រួមលៅកនុងកិរចប្រជ្ុលាំ ប្ៅនៃូវការលទ រ៉ាុខន្តប្រសិន្លរើអនកប្តូវការ មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ប្តូវខតនត ់កិរចប្រជ្ុាំលនាោះ។ តារាងលព លវលា
សវនាការយុតតិធម៌ប្តឹមប្តូវប្តូវ ន្រញ្ចូ ជាឧរសមព័ន្ធ A។
កនុងរយៈលព 5 ថ្លងលធវើការលប្កាយកិរចប្រជ្ុាំលប្ៅនៃូវការ ប្រធាន្មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ ឬរុគគ ខដ្ តាំណាងឲ្យប្រធាន្ប្តូវខតលនាលើ សរកតីសលប្មរជាលាយ កខណ្៍អកសរដ្ ់អនក។
លសរកតីសលប្មរជាលាយ កខណ្៍អកសរប្តូវខតកាំណ្ត់រញ្ជាន្ីមួយៗខដ្ ប្តូវ ន្រង្ហាញលៅកនុងកិរចប្រជ្ុាំលប្ៅនៃូវការ សលប្មររិតតល រើ ញ្ជាន្ីមួយៗខដ្ ប្តូវ ន្កាំណ្ត់ ខលៃងអាំពអី ងគលហ្តុខដ្ គាំប្ទដ្ ់
លសរកតីសលប្មរន្ីមួយៗ ន្ិងកាំណ្ត់រារ់ រទរញ្ជា ន្ិងលគ ន្លយា យ ខដ្ លសរកតីសលប្មរន្ីមួយៗខនអកល ើ។ លសរកតីសលប្មរលនាោះក៏ប្តូវខតពន្យ ់ពីរលរៀររតឹងឧទធរណ្៍ន្ឹងលសរកតីសលប្មរលនាោះខដ្រ។
ប្រសិន្លរើអនកយ ់ប្សរតាមលសរកតីសលប្មរលប្ៅនៃូវការ អនកអារដ្កសាំលណ្ើសុាំសវនាការររស់អនកវិញ លោយរាំលពញទប្មង់ “ការជ្ូន្ដ្ាំណ្ឹងអាំពីដ្ាំលណាោះប្សាយ” ខដ្ នត ់ឲ្យលោយមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់។
លសរកតីសលប្មរន្ឹងរូ ជាធរមាន្ 10 ថ្លលង ប្កាយលព មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ ន្ទទួ “ការជ្ូន្ដ្ាំណ្ឹងអាំពីដ្ាំលណាោះប្សាយ”។
ប្រសិន្លរើអនកមិន្យ ់ប្សរតាមលសរកតីសលប្មរលប្ៅនៃូវការលទ អនកប្តូវរញ្ជាក់ការមិន្យ ់ប្សរលោយរន្តការសប្មុោះសប្មួ ឬសវនាការតាមការលប្គងទុក។
ការសប្មោះុ សប្មួ

ប្រសិន្លរើអនកមិន្យ ់ប្សរតាមលសរកតីសលប្មរលប្ៅនៃូវការលទ ឬរង់ ន្ឱកាសលោោះប្សាយមួយលទៀត ដ្ាំណាក់រនាទរ់គឺការសប្មុោះសប្មួ ។ អនក ឬមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់អារសលប្មររិតតមិន្រូ រួម
លៅកនុងការសប្មុោះសប្មួ ន្។ មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ជាលប្រើន្មិន្រូ រួមល ើយ។ ប្រសិន្លរើអនកលសនើសុាំការសប្មុោះសប្មួ លហ្ើយមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់រដ្ិលសធ លព លនាោះដ្ាំណាក់រនាទរ់
គឺសវនាការយុតតិធម៌ប្តឹមប្តូវ។
ការសប្មុោះសប្មួ គឺជាកិរចប្រជ្ុាំ ខដ្ អនកសប្មោះុ សប្មួ ឯករាជ្យ ន្ិងមាន្ការរណ្តុ ោះរណាត ជ្ួរជាមួយអនក ន្ិងតាំណាងររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់។ការសប្មុោះសប្មួ លធវើល ើងកនុងរយៈលព 30 ថ្លង
លប្កាយលព អនកលសនើសុាំសវនាការ។ អនកសប្មុោះសប្មួ ពាយាមខសវងរកមូ ោឋ ន្រួម ន្ិងដ្ាំលណាោះប្សាយលមី។ អនកសប្មុោះសប្មួ មិន្មាន្អាំណារចារ់រងខាំឲ្យមាន្ការប្ពមលប្ពៀងល ើយ។ ប្រសិន្លរើ
អនក្ន្ដ្ ់ការប្ពមលប្ពៀងគន អនកប្តូវរុោះហ្តថល ខ្ល កើ ិរចប្ពមលប្ពៀងមួយ លហ្ើយដ្ាំលណ្ើរការឧទធរណ្៍ន្ឹងរញ្ចរ់។ ប្រសិន្លរើអនកមិន្្ន្ដ្ ់ការប្ពមលប្ពៀងគន លទ អនកន្ឹងចារ់លនតើម
សវនាការយុតតិធម៌ប្តឹមប្តូវ។
មន្ុសសប្គរ់រូរប្តូវពិចារណាយា៉ា ងហ្មត់រត់អាំពីការសប្មុោះសប្មួ ។ ការសប្មោះុ សប្មួ គឺជាគាំន្ិត អមួយ លប្ពាោះការសប្មុោះសប្មួ នត ់ដ្ ់អនក ន្ិងមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ន្ូវឱកាសមួយលទៀតលដ្ើមបី្ន្ដ្ ់
ការប្ពមលប្ពៀងគន ។ អនកសប្មុោះសប្មួ ជារុគគ ឯករាជ្យ ន្ិងពាយាមជ្ួយអនកឲ្យ្ន្ដ្ ់ការប្ពមលប្ពៀងគន ។ លទាោះជាយា៉ា ងលន្ោះកតី ការលធវើខររលន្ោះប្តូវការលព លវលាែៃោះ។ លប្ៅពីការរាំណាយលព លវលា
អនកមិន្មាន្អវខី ដ្ ប្តូវខ្តរង់ល ើយ។ លទាោះរីជាការសប្មុោះសប្មួ មិន្មាន្ប្រសិទធភាពសប្មារ់អនកក៏លោយ អនកន្ឹងមាន្ព័ត៌មាន្រខន្ថមអាំពីលរឿងកតីររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់។ ព័ត៌មាន្លនាោះអារ
មាន្ប្រលយាជ្ន្៍លៅកនុងសវនាការយុតតិធម៌ប្តឹមប្តូវររស់អនក។ ប្រសិន្លរើអនកគិតថាមិន្មាន្សងឃឹមថាន្ឹង្ន្ដ្ ់ការប្ពមលប្ពៀងគន លទ អនកអារសលប្មររិតតមិន្លធវើការសប្មុោះសប្មួ (លៅថា
"ការល ោះរង់" ការសប្មុោះសប្មួ )។ រ៉ាុខន្ត មន្ុសសជាលប្រើន្ខដ្ គិតថាមិន្មាន្សងឃឹមថាន្ឹងទទួ ន្ការប្ពមលប្ពៀងគន លៅទីរាំនុតសលប្មរ ន្ការប្ពមលប្ពៀងគន តាមរយៈការសប្មុោះសប្មួ ។
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ប្រសិន្លរើអនក (ឬមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់) ល ោះរង់ការសប្មុោះសប្មួ សូមប្ កដ្ថា អនក ន្លប្តៀមែៃួន្រួររា ់សប្មារ់សវនាការររស់អនក។ សវនាការររស់អនកអារប្តូវ ន្លប្គងលធវើល ើងល ឿន្ជាងលន្ោះ
ប្រសិន្លរើអនកលធវើការសប្មុោះសប្មួ ។
ញតតិ

ញតតិគឺជាការលសនើសុាំលៅលៅប្កមថ្ន្ន្ីតិរដ្ឋ ឲ្យលធវើលសរកតីសលប្មរអាំពីរញ្ជាលៅកនុងលរឿងកតី មុន្សវនាការ។ ឧទាហ្រណ្៍ថ្ន្ញតតិរួមមាន្ញតតិលដ្ើមបីល ើករណ្ត ឹងលចា លោយខនអកល រើ ារ់ជាធរមាន្សតីពី
ការោក់កប្មិត ឬញតតិលដ្ើមបី ុរលចា ដ្ីកាលកាោះសាកសី។
រារ់សតីពីន្ីតិវិធីរដ្ឋ

(APA) មិន្អន្ុវតតរាំលពាោះសវនាការររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់លទ រ៉ាុខន្តវាគឺជាការខណ្នាាំដ្៏មាន្ប្រលយាជ្ន្៍ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការលឆ្ៃើយតរន្ឹងញតតិ។ APA អាររក ន្លៅល ើ

http://www.dgs.ca.gov/oah/GeneralJurisdiction/APAHearings.aspx។
សវនាការយុតធតិ ម៌ប្តមឹ ប្តវូ

ដ្ាំណាក់រុងលប្កាយលៅកនុងដ្ាំលណ្ើរការឧទធរណ្៍គឺសវនាការយុតតិធម៌ប្តឹមប្តូវ។ សវនាការន្ឹងលធវើល ើងកនុងរយៈលព 50 ថ្លងលប្កាយលព អនកលសនសើ សុាំ វនាការ ល ើកខ ងខតការពន្ារលព ប្តវូ ន្លសនើសុាំ
លោយមាន្មូ លហ្តុប្តឹមប្តូវ។ ប្ ាំ (5) ថ្លងប្រតិទិន្មុន្សវនាការ អនក ន្ិងមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ប្តូវលនាឲ្ើ យគន លៅវិញលៅមកន្ូវវតថុតាងររស់អនក ន្ិងរញ្ាីល្ម ោះសាកសី។ សូមលមើ ឧរសមព័ន្ធ E
សប្មារ់គាំរូវតថុតាង ន្ិងរញ្ាីល្ម ោះសាកសី។ សវនាការប្តូវ ន្លធវើល ើងលៅរាំលពាោះមុែលៅប្កមថ្ន្ន្ីតិរដ្ឋ

(ALJ)។ លៅកនុងសវនាការ មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ប្តូវរង្ហាញលរឿងកតីររស់ែៃួន្មុន្។

ALJ ន្ឹងលរញលសរកតីសលប្មរជាលាយ កខណ្៍អកសរ 10 ថ្លងលប្កាយសវនាការ។
ការល កើ វារកា (ការល កើ លព )

អនក ឬមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់អារលសនើសុាំតៃស់រតូរកា ររិលរឆទថ្ន្សវនាការ ឬការសប្មុោះសប្មួ ន្។ លដ្ើមបីល ើកកា ររិលរឆទសវនាការ អនកប្តូវោក់ “ញតតិសុាំល ើកវារកា ថ្ន្សវនាការ
ន្ិងល ោះរង់លព លវលា”។ លន្ោះគឺជាតាំណ្ភាារ់លៅកាន្់ទប្មង់
ញតតិ៖http://www.documents.dgs.ca.gov/oah/forms/DDS_RFC_Form.pdf
ទប្មង់លន្ោះមាន្រលនាៃោះមួយខដ្ អនកប្តូវពន្យ ់មូ លហ្តុខដ្ អនកប្តូវល ើកវារកា ថ្ន្សវនាការ។ OAH ន្ឹងយ ់ប្ពមល ើកវារកា ប្រសិន្លរើ "មូ លហ្តុប្តឹមប្តូវ" ប្តូវ ន្រង្ហាញ។
អនកក៏អារភាារ់ឯកសារខដ្ គាំប្ទដ្ កា់ ររង់ ន្ការល ើកវារកា ររស់អនក ន្ខដ្រ។
ទប្មង់លន្ោះក៏ទាមទារឲ្យអនកទូរសពទលៅតាំណាងររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ ន្ិងសួរថាលតើគត់ន្ឹងយ ់ប្ពមល កើ វារកា ថ្ន្សវនាការខដ្រឬលទ។ លៅកនុងរលនាៃោះខដ្ ប្តូវ ន្នត ់ អនកប្តូវសរលសរល្ម ោះ ន្ិង
ល ែទូរសពទររស់រុគគ ខដ្ អនក ន្ន្ិយាយជាមួយ។ រនាទរ់មក លប្ជ្ើសលរីសថាលតើរុគគ លនាោះ ន្យ ប្់ ពម ឬជ្ាំទាស់ន្ឹងការល ើកវារកា ថ្ន្សវនាការ។ អនកប្តូវសុាំល ែទូរសារ ឬអាសយោឋ ន្អុីខម
ររស់តាំណាងររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ លដ្ើមបីលនាទើ ប្មង់ខដ្ ន្រាំលពញរួរលៅឲ្យគត់រុោះហ្តថល ខ្។
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អនកទាមទារ ឬតាំណាងមាន្ការអន្ុញ្ជាតររស់អនកទាមទារប្តូវរុោះហ្តថល ខ្ល ខើ ននកខដ្ មាន្រាំណ្ងលជ្ើងថា “ការល ោះរង់លព លវលាខដ្ ខរងលោយរារ់សប្មារ់សវនាការយុតតិធម៌ប្តឹមប្តូវ
ន្ិងលសរកតីសលប្មរតាមរារ់ Lanterman”។ លដ្ើមបីទទួ ន្ការល ើកវារកា អនកប្តូវយ ់ប្ពមល ោះរង់កា វិភាគសវនាការ។
សូមចាាំថាប្តូវលនាើទប្មង់លនាោះតាមទូរសារ ឬអុីខម លៅឲ្យតាំណាងររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ លហ្ើយសុាំឲ្យគត់រុោះហ្តថល ខ្លៅកខន្ៃងខដ្ ន្កាំណ្ត់។ លៅលព រាំលពញ ន្ិងរុោះហ្តថល ខ្រួរ អនកប្តូវ
លនាើទប្មង់លនាោះតាមទូរសារលៅកាន្់ល ែទូរសារណាមួយដ្ូរខ្ងលប្កាមររស់ OAH លោយអាប្ស័យលៅតាមទីកខន្ៃងខដ្ សវនាការន្ឹងលធវើល ើង៖
OAH Sacramento:

916-376-6318

OAH Los Angeles:

916-376-6395

OAH San Diego:
OAH Oakland:

916-376-6318
916-376-6318

ប្រសិន្លរើអនកមិន្មាន្លព លវលាប្គរ់ប្គន្់លដ្ើមបីលនាញើ តតិជាលាយ កខណ្៍អកសរលទ អនកអារពាយាមទូរសពទលៅ OAH ន្ិងលសនើសុាំការល ើកវារកា តាមទូរសពទក៏ ន្។ លប្កាយលព អនកោក់ញតតិសុាំ
ល ើកវារកា ថ្ន្សវនាការរួរលហ្ើយ អនកអារពិន្ិតយលមើ ល ើខវរសាយត៍ររស់ OAH លដ្ើមបីដ្ឹងថាលតើញតតិប្តូវ ន្នត ់
ឬអត់៖http://www.dgs.ca.gov/oah/GeneralJurisdiction/Continuances.aspx
អនកប្តូវរញ្ចូ ល ែលរឿងកតរី រស់ OAH លដ្ើមបីលធវើការខសវងរក។
អនករកខប្រ

ប្រសិន្លរើអនក ឬសាកសីប្តូវការអនករកខប្រភាសាសញ្ជា ឬអនករកខប្រភាសា សូមទាក់ទងភាៃមៗលៅ OAH លដ្ើមបីឲ្យអនករកខប្រមាន្ការទទួ សាគ ់មានក់អារប្តូវ ន្នត ់លោយមិន្គិតថ្លៃ។
ភាពអារលរញរូ ទីតាាំងសវនាការ ន្

ទីតាាំងសវនាការប្តូវខតអារលរញរូ ន្សប្មារ់ជ្ន្ពិការ។ អនកប្តូវពិន្ិតយលមើ ជាមុន្ជាមួយ OAH លដ្ើមបីធានាន្ូវភាពអារលរញរូ ន្។ ប្រសិន្លរើរុគគ ខដ្ មាន្ពិការភាពទាមទារ
ន្ូវការសប្មួ សមរមយលដ្ើមបីរូ រួមកនុងសវនាការ សូមទាក់ទងលៅ OAH ឲ្យ ន្ល ឿន្រាំនុត លដ្ើមបីឲ្យការលរៀររាំអារប្តូវ ន្លធវើល ើង។
ការសុលាំ ៅប្កមលនសង
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មិន្ខមន្លៅប្កមទាាំងអស់សុទធខតដ្ូរគន លទ ដ្ូលរនោះអនកប្តូវខសវងយ ់អាំពលី ៅប្កមររស់អនកមុន្សវនាការ។ អនកអារសុាំលៅប្កមមានក់លនសងលទៀត ប្រសិន្លរើលៅប្កមខដ្ ប្តូវ ន្ចាត់តាាំងឲ្យអនកធាៃរ់មាន្ប្រវតតិ
លមអៀង ឬរុលរវិន្ិរឆ័យ។ អនកលធវើដ្ូលរនោះលោយោក់រណ្ត ឹងដ្ិតរិតលត ៅប្កម។ គាំររូ ណ្ត ឹងដ្ិតរិតប្ត តូវ ន្រញ្ចូ លៅកនុងឧរសមព័ន្ធ C។
លដ្ើមបីខសវងរកព័ត៌មាន្អាំពលី ៅប្កមខដ្ ប្តូវ ន្ចាត់តាាំងមកកាន្់លរឿងកតីររស់អនក សូមរូ លៅកាន្់ខវរសាយត៍ររស់ OAH
តាមអាសយោឋ ន្http://www.dgs.ca.gov/oah/GeneralJurisdiction/Calendar.aspx(ប្រតិទិន្យុតាតធិការ
ទូលៅ) ន្ិងរញ្ចូ ល ែលរឿងកតរី រស់អនក។ លៅប្កមន្ឹងប្តូវ ន្ចាត់តាាំងលព ជ្ិតដ្ ់កា ររិលរឆទថ្ន្សវនាការ។ រនាទរ់មក សូមរូ លៅកាន្់តាំណ្ភាារ់
តាមរយៈអាសយោឋ ន្http://www.dgs.ca.gov/oah/DDSHearings/DDSDecisions.aspxលហ្ើយរញ្ចូ
ល្ម ោះររស់លៅប្កម។ អនកន្ឹងល ើញរញ្ាីលរឿងកតមី ួយខដ្ លៅប្កម ន្លធវើលសរកតីសលប្មរ។ សូមអាន្លរឿងកតីមួយរាំន្ួន្ ន្ិងកាំណ្ត់ថាលតើគត់គឺជាលៅប្កមខដ្ អនករង់ឲ្យលធវើលសរកតីសលប្មរល លើ រឿងកតី
ររស់អនកខដ្រឬលទ។ប្រសិន្លរើមិន្ខមន្លទ សូមោក់រណ្ត ឹងដ្ិតរិតតលៅប្កម។ ប្គន្់ខតលនាើ ឬលនាើតាមទូរសារន្ូវរណ្ត ឹងដ្ិតរិតតរួមជាមួយន្ឹងព័ត៌មាន្ររស់អនកលៅកាន្់ OAH ជាការលប្សរ។ ប្រសិន្លរើ
អនកមិន្ ន្ទទួ ដ្ាំណ្ឹងពី OAH ពាក់ព័ន្ធន្ឹងថាលតើលៅប្កមលមប្ី តូវ ន្នត ខ់ ដ្រឬលទ សូមទូរសពទលៅ OAH មុន្សវនាការ លដ្ើមបីកាំណ្ត់ ទធន ថ្ន្សាំលណ្ើសុាំររស់អនក។ ជាធមមតា
សាំលណ្ើសុាំន្ឹងប្តូវ ន្លឆ្ៃើយតរ។
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ជ្ាំពកូ ទី 5 – ការលប្តៀមែៃន្ួ សប្មារ់សវនាការ
ការកាំណ្ត់ការទាញលហ្តុន ប្សររារ់ររស់អកន

ការទាញលហ្តុន ប្សររារ់ររស់អនកគឺជារារ់ខដ្ អនកកាំពុងខនអកល ើលដ្ើមបីរញ្ជាក់ភាពមាន្សិទធិទទួ ន្លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ ន្ិងអងគលហ្តុខដ្ គាំប្ទដ្ ់ការទាមទារររស់អនក។ លដ្ើមបីលរៀររាំ
ការទាញលហ្តុន ប្សររារ់ររស់អនក៖
- សូមពិន្ិតយល ើងវិញន្ូវរារ់ខដ្ អន្ុវតតរាំលពាោះភាពមាន្សិទធិទទួ លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់។ រារ់ពាក់ព័ន្ធអាររក ន្លៅកនុងឧរសមព័ន្ធ F។
- សូមខសវងរក ន្ិងអាន្លសរកតីសលប្មរថ្ន្សវនាការយុតតិធម៌ប្តឹមប្តូវមុន្ៗតាមតាំណ្ភាារ់
ដ្ូរតលៅ៖http://www.dgs.ca.gov/oah/DDSHearings/DDSDecisions.aspx
ការប្រមូ ភ័សតាតុ ង

ភ័សតុតាងរួមមាន្អងគលហ្តុខដ្ គាំប្ទដ្ ់ការទាមទារររស់អនក។ អនកប្តូវប្រមូ នតុាំភ័សតុតាងជាលាយ កខណ្៍អកសរខដ្ គាំប្ទដ្ ់ការទាញលហ្តុន ប្សររារ់ររស់អនក។ ឧទាហ្រណ្៍មួយរាំន្ួន្ថ្ន្ភ័សតុតាង
អាររួមមាន្ឯកសារ ន្ិងរ យការណ្៍ខដ្ មាន្ប្សារ់។ អនកក៏ប្តូវអាន្សាំណ្ុាំឯកសារតទ ់ែៃួន្ររស់អនកនងខដ្រ។ អនកក៏ប្រខហ្ ជារង់សុាំឲ្យសមាជ្ិកប្គួសារ ន្ិងអនកដ្ថ្ទខដ្ ដ្ឹងពីលរឿងកតកី ាំណ្ត់
ន្ិងជ្ួយអនកឲ្យទទួ ន្សាំលៅរមៃងថ្ន្ឯកសារទាាំងអស់ សូមបីខតឯកសារខដ្ អារមិន្មាន្ការពាក់ព័ន្ធ។ លដ្ើមបីមាន្ភាព អិត អន្់ អនកអារលសនើសសុាំ ាំណ្ុាំឯកសារពីសាលាលរៀន្ អនកនត ់
លសវាខលទាាំសុែភាព ន្ិងទីភានក់ង្ហររោឋ ភិ ខដ្ អារមាន្ព័ត៌មាន្អាំពីអនក។ អនកប្តូវទទួ ន្សាំលៅរមៃងមួយរារ់ថ្ន្ឯកសារទាាំងអស់ សូមបីខតឯកសារខដ្ អារមិន្មាន្ការពាក់ព័ន្ធ។ សូមកុាំ
រង់ចាលាំ ដ្ើមបីលសនើសុាំឯកសារ។ ជាញឹកញារ់ ការប្រមូ ឯកសាររាំណាយលព លប្រើន្ជាងអវីខដ្ អនក ន្ពាករ។ ឯកសារទាាំងលនាោះន្ឹងជ្ួយអនកឲ្យយ ់ពីព័ត៌មាន្រខន្ថមខដ្ អនកន្ឹងប្តូវទទួ ន្ ន្ិង
ពីទីកខន្ៃងខដ្ រញ្ជាអារលកើតល ើងលៅកនុងលរឿងកតីលន្ោះ។ សូមអាន្ឯកសារទាាំងអស់ខដ្ អនកមាន្។ អនកអារចារ់លនតើមលោយលធវើការសលប្មររិតតថាលតើឯកសារមួយណាគឺជាភ័សតុតាងសាំខ្ន្់ រ៉ាុខន្តមិន្ប្តូវ
ល ោះលចា ឯកសារលនសងលទៀតល ើយ។ ជាញឹកញារ់ អនកន្ឹងមិន្ដ្ឹងថាលតើឯកសារមួយណាមាន្សារៈសាំខ្ន្់ល ើយ រហ្ូតដ្ ់លព អនកជ្ាំនាញ ន្ពិន្ិតយអវីៗទាាំងអស់រួរ។
ព័ត៌មាន្ភាគលប្រើន្ខដ្ ទាក់ទងន្ឹងលរឿងកតរី រស់អនកន្ឹងមាន្ទប្មង់ជាឯកសារ ឬរ យការណ្៍។ សូមលសនើសលុាំ តរមៃងសាំណ្ុាំឯកសារថ្ន្លរឿងកតីររស់អនកពីមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់។ អនកមាន្សិទធិលមើ សាំណ្ុាំឯកសារ
លៅកនុងសាំណ្ុាំឯកសារររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ រួមទាាំងសាំណ្ុាំឯកសារខដ្ មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ ន្ទទួ ពីទីភានក់ង្ហរ ឬរុគគ ខ្ងលប្ៅ។ មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ប្តូវអន្ុញ្ជាតឲ្យអនករូ លមើ សាំណ្ុាំឯកសារររស់
អនកកនុងរយៈលព រីថ្លងលធវើការ លប្កាយលធវើការលសនើសុាំជាលាយ កខណ្៍អកសរ ឬតទ ់មាត់លដ្ើមបីសុាំលមើ សាំណ្ុាំឯកសារទាាំងលនាោះ។ប្រសិន្លរើអនករង់ មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ក៏ប្តូវជ្ួយអនកឲ្យយ ់ពសី ាំណ្ុាំឯកសារ
ររស់អនកនងខដ្រ។
អនកប្រខហ្ ជារង់លកាោះលៅទីភានក់ង្ហរណាមួយឲ្យរង្ហាញសាំណ្ុាំឯកសារលៅកនុងសវនាការររស់អនក។ ដ្ីការង្ហគរ់ឲ្យរង្ហាញភ័សតុតាងរងខាំឲ្យទីភានក់ង្ហរមួយឲ្យនត ់សាំណ្ុាំឯកសារខដ្ ទីភានក់ង្ហរមាន្ ន្ិង
រញ្ជាក់អោះអាងប្ រ់តុលាការថា ឯកសារ ឬសាំណ្ុាំឯកសារមិន្ប្តូវ ន្ខកខប្រល ើយ។ ទីភានក់ង្ហរអាររញ្ជាក់អោះអាងលរឿងលន្ោះ តាមរយៈលសរកតីប្រកាស ឬតាមរយៈការនត ់សកខីកមមតទ ់
តាមការលសនើសុាំររស់អនក។ ទប្មង់ដ្ីកាលកាោះសាកសីអាររក ន្តាមតាំណ្ភាារ់
ដ្ូរតលៅ៖http://www.documents.dgs.ca.gov/oah/forms/oah1subpoena.pdf#search=subpoena%20Form&view=FitH&pagemode=none
លៅលព អនកមាន្ឯកសារររស់អនកលហ្ើយ សូមគូសរនាទត់មួយលៅកណាត ប្កោស លហ្ើយលរៀររារ់អងគលហ្តុ ន្ិងភ័សតុតាងខដ្ អនកមាន្លៅមួយរាំលហ្ៀង ន្ិងអងគលហ្តុ ឬភ័សតុតាងខដ្ មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់មាន្
លៅមួយរាំលហ្ៀងលទៀត។ ការលធវើខររលន្ោះជ្ួយអនកឲ្យដ្ឹងពីកខន្ៃងខដ្ អនកប្តូវការភ័សតុតាងលដ្ើមបីប្រឆ្ាំងន្ឹងភ័សតុតាងខដ្ មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់មាន្។ លប្ៅពីឯកសារខដ្ មាន្រួរលហ្ើយ អនកប្រខហ្ ជាប្តូវការ
ភ័សតុតាងជាឯកសាររខន្ថមលដ្ើមបីគាំប្ទលរឿងកតីររស់អនក ដ្ូរជារ យការណ្៍វាយតថ្មៃររស់អនកជ្ាំនាញជាលដ្ើម។
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លតើអវីលៅជាការវាយតថ្ម?
ៃ

ការវាយតថ្មៃជាមលធា យនៃូវការមួយលដ្ើមបីវាស់ខវង ន្ិងលធវើរាំណាត់ថានក់ កខណ្ៈ សមបទា អារមមណ្៍ លរាគសញ្ជា ន្ិងលហ្តុការណ្៍រិតតសាប្សតលនសងលទៀត តាមរយៈការលប្រើប្ ស់ការលធវើលតសត ន្ិង
សកមមភាពសតង់ោរ។ លប្ៅពីការវាយតថ្មៃរុគគ ិក កខណ្ៈ ន្ិងសមតថភាពមុែង្ហររង្ហាញអារមមណ្៍ ការលធវើលតសតអារវាយតថ្មៃសមតថភាពមុែង្ហរែួរកា កនុងខននកសមបទារញ្ជា ការរងចាាំ
ការលប្រើប្ ស់ភាសា ការដ្ឹងលោយអារមមណ្៍ ការនចង់អារមមណ្៍ ន្ិងការយករិតតទុកោក់ ប្ពមទាាំងមុែង្ហររ ករ ន្ិងវិញ្ជាណ្។
លតើការវាយតថ្មលៃ ធវើល ងើ កនងុ លគ រាំណ្ងអវី?

ជាទូលៅ ការវាយតថ្មៃនៃូវការខដ្ ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការលធវើលតសត ប្តូវ ន្លប្រើប្ ស់លដ្ើមបីលធវើលរាគវិន្ិរឆ័យ ឬរង្ហករសាថ ន្ភាពលនសងៗកុាំឲ្យលកើតល ើង។ ការវាយតថ្មៃលធវើឲ្យមាន្ការយ ់ដ្ឹងអាំពីរញ្ជាសុីជ្លប្ៅ ខដ្
លគមិន្អាររក ន្លៅកនុងការពា ឬការពិន្ិតយសុែភាពដ្ខដ្ ៗ ។ ការវាយតថ្មៃក៏ជ្ួយកាំណ្ត់រាំណ្ុរខ្ៃាំង ន្ិងរាំណ្ុរលែោយ ជ្ួយសប្មួ ដ្ ់ការលធវើលសរកតីសលប្មរខននកលរាគវិន្ិរឆ័យ ន្ិងជ្ួយលធវើ
ខនន្ការពា នងខដ្រ។
លតើលហ្តុអអវី កន ប្តវូ ការការវាយតថ្មភាៃ ពមាន្សិទទធិ ទួ លសវាមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់?

អនកប្តូវការការវាយតថ្មៃលដ្ើមបីរញ្ជាក់ថា អនកមាន្ពិការភាពថ្ន្ការ ូតលាស់ ខដ្ អាររញ្ជាក់ថាអនកមាន្ កខណ្សមបតតិប្គរ់ប្គន្់លដ្ើមបីទទួ លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់។ ការវាយតថ្មៃ
គឺជាខននកដ្៏ធាំមួយថ្ន្ភ័សតុតាងររស់អនក។ ការវាយតថ្មៃប្តូវល ើកល ើងថាលតើអនកមាន្ពិការភាពថ្ន្ការ ូតលាស់ខដ្រឬលទ លោយលប្រើប្ ស់ កខណ្វិន្ិរឆ័យរារ់ ប្ពមទាាំងថាលតើពិការភាពគឺជា “ពិការភាព
សាំខ្ន្់” ខដ្រឬលទ ន្ិងប្តូវកាំណ្ត់ការលធវើលតសតខដ្ ប្តូវ ន្លប្រើប្ ស់លដ្ើមបីលធវកាើ រកាំណ្ត់លនាោះ។
លតើដ្ាំលណ្ើរការថ្ន្ការវាយតថ្មគៃ ជាឺ អវី?

ដ្ាំលណ្ើរការថ្ន្ការវាយតថ្មៃអាររួមមាន្ការពិន្ិតយល ើងវិញន្ូវសាំណ្ុាំឯកសារ ការសមាភសទូ ាំទូលាយជាមួយអនក ន្ិងឪពុកមាតយ ឬអាណាពា ររស់អនក ការសលងកតររស់អនកវាយតថ្មៃ
ការពិលប្គោះលយារ ់ជាមួយអនកមាន្វិជាាជ្ីវៈលនសងលទៀត កប្មងសាំណ្ួរអតតលនាម័តិលរៀររាំលោយែៃួន្ឯង ន្ិងការលធវើលតសតទ ់មុែលោយលតសតសតាន្ុម័តិ។ អនកជ្ាំនាញន្ឹងលប្ជ្ើសលរីសវិធាន្ការសមប្សរ
លោយខនអកល ើរញ្ជាជារ់សងស័យខដ្ ប្តូវ ន្វាយតថ្មៃ។ ការវាយតថ្មៃកពា៏ ក់ព័ន្ធន្ឹងការសរលសររ យការណ្៍នងខដ្រ។ ជាការប្រលសើររាំនុត រ យការណ្៍ថ្ន្ការវាយតថ្មៃប្តូវរញ្ជាក់ពប្ី រលភទ
ដ្ូរខ្ងលប្កាម៖ ប្រភពថ្ន្ការរញ្ាូន្ ព័ត៌មាន្សាវតារ (រ យការណ្៍ខដ្ ប្តូវ ន្ពិន្ិតយល ើងវិញ ការសមាភស។ ។) ការសលងកតលមើ អាករបកិរិយា លៅកនុងលព លធវើលតសត ការលធវើលតសតខដ្
ប្តូវ ន្ចាត់ខរង លសរកតសី លងខរថ្ន្ ទធន លធវើលតសត (រួមទាាំងលៅលព សមប្សរ សមតថភាពមុែង្ហររញ្ជា ការយករិតតទុកោក់ ន្ិងការនចង់អារមមណ្៍ ការដ្ឹងលោយលសាតវិញ្ជាណ្ ន្ិងលោយសមតី
សមបទារ នា ការលប្រើភាសា ការរងចាាំ សាថ ន្ភាពអារមមណ្រ៍ រចុរបន្ន)។ ការវាយតថ្មៃក៏ប្តូវរញ្ចូ រាំណារ់អារមមណ្ថ្៍ ន្ការលធវើលរាគវិន្ិរឆ័យនងខដ្រ ន្ិងសាំខ្ន្់រាំនុត ខននកខដ្ ទាក់ទាញទាាំងអស់គន
ខដ្ ពណ្៌នាថាលតើលហ្តុអអវី នករិតតសាស្តសត ន្លធវើលសរកតីសន្និោឋន្ថាគត់មាន្សាថ ន្ភាពលនាោះ។
លតើន្រណាជាអនកលធវកាើ រវាយតថ្មៃ?

ជាការអន្ុវតត អរាំនុតខដ្ ប្តូវលប្រើប្ ស់អនករិតសា
ត ស្តសត ឬអនករិតតសាស្តសប្ត រព័ន្ធប្រសាទមាន្អាជាារ័ណ្ណ លដ្ើមបីលធវើការវាយតថ្មៃសប្មារ់លគ រាំណ្ងថ្ន្ភាពមាន្សិទធិទទួ លសវាមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់។
អនកក៏ប្តូវប្ កដ្នងខដ្រថា អនកជ្ាំនាញអារនត ់សកខីកមមអាំពី ទធន ថ្ន្ការវាយតថ្មៃ លប្ពាោះការមាន្រ យការណ្៍ថ្ន្ការវាយតថ្មៃ ន្ិងសកខីកមមគឺជាភ័សតុតាង អរាំនុតខដ្ ប្តូវមាន្លៅកនុង
សវនាការររស់អនក។
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លតើការវាយតថ្មប្ៃ តូវល កើ ល ងើ ពីពកាិ រភាពធងន្ធ់ រង លោយរលរៀរណា?

លដ្ើមបីកាំណ្ត់ “ពិការភាពធងន្់ធងរ” ការវាយតថ្មប្ៃ តូវល ើកល ើងថាលតើមាន្ការោក់កប្មិតលៅកនុងខននកថ្ន្សកមមភាពជ្ីវិតរមបងរី ឬលប្រើន្ដ្ូរខ្ងលប្កាមខដ្រឬលទ៖ ការប្ រ់ពកាី រយ ់ប្ពម ន្ិងការរង្ហាញ
ការយ ់ដ្ឹង ការខលទាាំែៃួន្ឯង រ ័តភាព ការខណ្នាាំែៃួន្ឯង សមតថភាពរស់លៅលោយឯករាជ្យ ន្ិងសវ័យនគត់នគង់ខននកលសដ្ឋកិរច។ ការវាយតថ្មៃប្តូវលរៀររារ់ខននកន្ីមួយៗថ្ន្ពិការភាពធងន្់ធងរ ន្ិងពន្យ ់
ថាលតើអនកជ្ួរខននកន្ីមួយៗខដ្ អនក ន្ជ្ួរជាក់ខសតងយា៉ា ងដ្ូរលមតរ។ វាមាន្ប្រលយាជ្ន្៍ណាស់ប្រសិន្លរើអនកវាយតថ្មៃអារលរៀររារ់នងខដ្រន្ូវភ័សតុតាងខដ្ រង្ហាញថាលតើអនកជ្ួរខននកថ្ន្ពិការភាពធងន្់ធងរ
លោយរលរៀរណា។ ឧទាហ្រណ្៍ សប្មារ់ការខណ្នាាំែៃួន្ឯង អនកវាយតថ្មអាៃ រពណ្៌នាថាលតើអនកមាន្ពិការភាពធងន្់ធងរលោយរលរៀរណា លៅកនុងខននកការខណ្នាាំែៃួន្ឯង លហ្ើយលរៀររារ់ឯកសាររាំន្ួន្រីខដ្
រង្ហាញពីរាំណ្ុរលន្ោះ។
លតើការលធវើលតសតអែវី ោះៃ ប្តវូ ន្លប្រប្ើ ស់លៅកនងុ លព លធវកាើ រវាយតថ្មៃ?

មាន្ការលធវើលតសតលនសងគន ជាលប្រើន្ខដ្ អារប្តូវ ន្លប្រើប្ ស់ លដ្ើមបីកាំណ្ត់សមតថភាពមុែង្ហររញ្ជា ទាាំងលោយសមតី ន្ិងមិន្ខមន្សមតី។ ក៏មាន្ការលធវើលតសតពិលសសនងខដ្រលដ្ើមបីជ្ួយលធវើលរាគវិន្ិរឆ័យរកវិរតតិ
ប្រលភទជ្ាំងឺអូទីសម (ASD)។ អនកប្តូវជ្ខជ្កជាមួយអនកជ្ាំនាញខដ្ កាំពុងលធវើការវាយតថ្មៃអាំពកាី រលធវើលតសតខដ្ ពួកលគកាំពុងលប្រើ ន្ិងពីមូ លហ្តុ។
លតើមាន្អវីលកើតល ងើ ប្រសិន្លរើការវាយតថ្មរៃ ញ្ចូ ព័តមា៌ ន្ខដ្ មិន្គាំប្ទដ្ ភា់ ពប្តវូ តាម កខែណ្ឌ ?

មាន្ ទធភាពខដ្ អនកន្ឹងមាន្ព័ត៌មាន្ ឬ ទធន លធវើលតសត ខដ្ ហាក់ដ្ូរជាមិន្គាំប្ទដ្ ភា់ ពមាន្សិទធិទទួ ន្លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់។ លគលៅវាថាភ័សតុតាងមិន្អាំលណាយន ។ អនកមិន្ប្តូវ
ប្ពលងើយកលន្តើយន្ឹងភ័សតុតាងលន្ោះលទ ប្រសិន្លរើមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់អាររូ លៅលប្រើប្ ស់វា ន្។ នទុយលៅវិញ អនកប្តូវពិលប្គោះលយារ ់ជាមួយអនកជ្ាំនាញលដ្ើមបីសួរសាំណ្ួរអាំពភី ័សតុតាងមិន្អាំលណាយន ។
អនកប្តូវលសនើសុាំឲ្យអនកជ្ាំនាញពន្យ ថា់ លតើភ័សតុតាងមិន្អាំលណាយន រ៉ាោះពា ដ្់ ល់ រឿងកតីយា៉ាងដ្ូរលមតរ ន្ិងថាលតើវារ៉ាោះពា ខ្់ ៃ ាំងប្គរ់ប្គន្់ខដ្ អនកមិន្ប្តូវល ើងសវនាការខដ្រឬលទ។ អនកប្តូវសួរអនកជ្ាំនាញ
ថាលតើភ័សតុតាងលន្ោះអារប្តូវ ន្ពន្យ តា់ មរលរៀរខដ្ មិន្រ៉ាោះពា ់ដ្ ់លរឿងកតីខដ្រឬលទ។ ឧទាហ្រណ្៍ លតើអនកជ្ាំនាញររស់អនកមាន្លយារ ់លនសងអាំពីព័ត៌មាន្មិន្អាំលណាយន ខដ្រឬលទ?
លតើព័ត៌មាន្មិន្អាំលណាយន ប្តូវ ន្រកប្សាយតាមវិធីែុសលោយអនកវាយតថ្មៃលនសងគន ខដ្រឬលទ? លតើព័ត៌មាន្មិន្អាំលណាយន មិន្ប្តូវគន ជាមួយព័ត៌មាន្លនសងលទៀតខដ្ អនកមាន្ខដ្រឬលទ?
លរឿងកតីភាគលប្រើន្មាន្អងគលហ្តុមិន្អាំលណាយន មួយរាំន្ួន្។ លទាោះជាយា៉ា ងលន្ោះកតី អនកប្តូវពាយាមពាករការទាញលហ្តុន ររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់អាំពអី ងគលហ្តុមិន្អាំលណាយន ទាាំងលនាោះ ន្ិងឲ្យ
អនកជ្ាំនាញររស់អនករដ្ិលសធអងគលហ្តុទាាំងលនាោះ។

សូមលមើ ការខណ្នាាំអាំពីការវាយតថ្មៃ (ឧរសមព័ន្ធ B) សប្មារ់ព័ត៌មាន្ មអិតរខន្ថមអាំពអី ខវី ដ្ អនកជ្ាំនាញប្តូវរញ្ចូ លៅកនុងការវាយតថ្មៃររស់ែន្ៃួ លៅល ើភាពមាន្សិទធិទទួ លសវាមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់។
ែិ តិ

ែិ ិតពីអនកមាន្វិជាាជ្ីវៈ ន្ិងរុគគ លនសងលទៀតខដ្ សាគ ់អនកអារមាន្ប្រលយាជ្ន្៍ណាស់។ ិែិតន្ឹងមិន្ប្តូវ ន្នត ់តថ្មលៃ សមើគនន្ឹងសកខីកមមតទ ់មាត់ររស់សាកសីរស់លទ រ៉ាុខន្តន្ឹងប្តូវ ន្ពិចារណា ន្ិង
ទទួ យកលៅកនុងសវនាការរដ្ឋ ។ ិែិតគឺជាមលធា យសាមញ្ា ន្ិងលសាម ោះប្តង់ថ្ន្ការគាំប្ទដ្ ់អងគលហ្តុខដ្ អនកអាររញ្ជាក់តាមរយៈសកខីកមម។ អនកជ្ាំនាញររស់អនកអារលយាង ន្ិងទាញ
លសរកតីសន្និោឋន្លរញពី ិែិតទាាំងលនាោះ។
សាកសី
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សាកសីររស់អនកគឺជារាំណ្ុរសាំខ្ន្់ថ្ន្លរឿងកតីររស់អនក។ ឯកសារមាន្សារៈសាំខ្ន្់ រ៉ាុខន្តលរឿងកតែី ៃោះឈ្នោះ ឬចាញ់លោយសារភ័សតុតាងជាឯកសារ។ លរឿងកតីទាាំងលន្ោះទាំន្ងជាជ្ាំរុញលោយអនកជ្ាំនាញ។ លរឿងកតីែៃោះ
ឈ្នោះលោយកមាៃាំងថ្ន្លកាស យវិរ័យខតមួយគត់ រ៉ាុខន្តគមន្លរឿងកតីណាមួយអារឈ្នោះលោយមិន្មាន្លកាស យវិរ័យ អ ន្ល ើយ។ សូមចាាំថា មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ន្ឹងឲ្យសាកសីជាអនកជ្ាំនាញនត ់សកខីកមមថា
អនកមិន្ប្តូវតាម កខែណ្ឌ ។ លោយលហ្តុលន្ោះ អនកប្តូវការអនកជ្ាំនាញមានក់ខដ្ នត ់សកខីកមមថា អនកប្តូវតាម កខែណ្ឌ ។ គុណ្ភាពថ្ន្សកខីកមមខដ្ អនកអារទទួ ន្ពីអនកជ្ាំនាញររស់អនកគឺជាកតាត
សាំខ្ន្់រាំនុតរាំលពាោះ ទធន ថ្ន្លរឿងកតីររស់អនក។ កនុងលព ជាមួយគន លន្ោះខដ្រ សូមកុលាំ មើ ង្ហយតថ្មថ្ៃ ន្សកខីកមមររស់សាកសីជាប្គហ្សថ ឬសាកសីមិន្ខមន្អនកជ្ាំនាញលនសងលទៀតឲ្យលសាោះ។ សកខីកមម
ររស់ពួកលគនត ់ព័ត៌មាន្សាំខ្ន្់រាំនុតខដ្ អនកជ្ាំនាញររស់អនកអារមិន្ដ្ឹងពីការសលងកតលមើ តទ ់ររស់ែៃួន្។ ពួកលគអារនត ់កា របវតតថ្ិ ន្ប្ពឹតតិការណ្៍ ន្ិងនត ់ការយ ់ល ើញជាក់ខសតង
ថាលតើអនកជាមន្ុសសខររណា។ លោយសារសាកសី "ជាប្គហ្សថ" ជាញឹកញារ់ប្តូវ ន្លគពិចារណាតិរតួរ លយើងន្ឹងចារ់លនតើមពីសាកសីជាប្គហ្សថ។

សាកសីជាប្គហ្សថ
សាកសីជាប្គហ្សថអារលធវើលអាយប្រលសើរល ើងដ្៏គួរឲ្យកត់សមាគ ់ដ្ ់លរឿងកតីខដ្ អនករង្ហាញ។ សាកសីទាាំងលន្ោះគឺជាអវីមួយខដ្ អនកមាន្ លហ្ើយខដ្ មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ន្ឹងមិន្មាន្។ លោយសារ
សាកសីជាប្គហ្សថន្ឹងនត ់សកខីកមមអាំពីអងគលហ្តុខដ្ ពួកលគ ន្ដ្ឹងអាំពីអនក សូមគិតថាលតើន្រណាសាគ ់អនករាស់រាំនុត។ ជាធមមតា សមាជ្ិកប្គួសារគឺជាជ្លប្មើស អ ក៏ដ្ូរជាប្គូរលប្ងៀន្ ឬន្ិលយាជ្ក
ររចុរបន្ន ឬកា ពីមុន្ខដ្រ។ សូមលប្ជ្ើសលរីសសាកសីជាប្គហ្សថខដ្ ALJ យ ់ថាមាន្សតាន្ុម័តិ ន្ិងមិន្ លមអៀង។ ជាញឹកញារ់ លរឿងកតីប្តូវ ន្លធវើលអាយប្រលសើរល ើងដ្៏គួរឲ្យកត់សមាគ ់លោយ
សាកសីជាប្គហ្សថ ន្ិងសាកសីមិន្ខមន្អនកជ្ាំនាញខដ្ អនកអាររង្ហាញ។ សាកសីទាាំងលន្ោះគឺជាអវីមួយខដ្ អនកមាន្ លហ្ើយខដ្ មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ន្ឹងមិន្មាន្។ ទាាំងអនក ទាាំងមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ន្ឹង
មាន្អនកជ្ាំនាញ រ៉ាុខន្តមាន្ខតអនករ៉ាុលណាណោះន្ឹងមាន្ព័ត៌មាន្ ន្ិងលរឿងរា៉ាវជាក់ខសតង ខដ្ មាន្ខតសាកសីជាប្គហ្សថរល៉ាុ ណាណោះខដ្ សាគ ់អនករាស់អារនត ់ ន្។ លោយលហ្តុលន្ោះ សាំណ្ួរដ្ាំរូងមួយខដ្ អនក
ប្តូវសួរលៅមន្ុសសខដ្ សាគ ់អនករាស់រាំនុត ខដ្ អារជាឪពុក-មាតយ ឬសមាជ្ិកប្គួសារលនសងលទៀត គឺសុាំឲ្យលរៀររារ់សាកសីខដ្ អារមាន្ទាាំងអស់ទាាំងប្គហ្សថ ទាាំងអនកជ្ាំនាញ។ វាមាន្ប្រលយាជ្ន្៍
ប្រសិន្លរើពកួ លគអារអោះអាងសតាន្ុម័តភាពកនុងកប្មិតែៃោះ ដ្ូរជា មិន្ខមន្ជាមិតតភកតិររស់ឪពុកមាតយ។ លទាោះជាយា៉ា ងលន្ោះកតី រាំណ្ុរលន្ោះមិន្មាន្ភាពចាាំ រ់ោរ់ខ្តល ើយ។ ជាញឹកញារ់
សាកសីជាប្គហ្សថរង្ហាញភាពគួរឲ្យលជ្ឿ ន្រាំនុតរាំលពាោះ ALJs។ ការកាំណ្ត់សាកសីទាាំងលនាោះជាញឹកញារ់ប្តូវការលសរកតីែនោះខែនង ន្ិងសាំណាង អ។ ប្តូវមាន្ការែិតែាំប្រឹងខប្រង។
សកខីកមមររស់សាកសីជាប្គហ្សថអារប្តូវ ន្លប្រើប្ ស់លោយអនកជ្ាំនាញររស់អនកលធវើជាមូ ោឋ ន្ថ្ន្លយារ ់ររស់ែៃួន្ ន្ិងអាររញ្ជាក់លយារ ់ររស់អនកជ្ាំនាញររស់អនក ន្។ ប្រសិន្លរើ ទធន លធវើលតសត
ទសសន្ទាយថា អនកមាន្ការពិ កកនងុ ការលរៀន្ភារកិរចលមី ឬចាាំព័ត៌មាន្ សាកសីខដ្ សាគ ់អនកអារន្ិយាយលរឿងរា៉ាវខដ្ រង្ហាញពីរញ្ជាលន្ោះ។ លរឿងរា៉ាវអាំពកី ិរចែិតែាំប្រឹងខប្រងលដ្ើមបីរលប្ងៀន្អនកន្ូវជ្ាំនាញ
ជាក់ខសតង ដ្ូរជារលរៀរលរើកកា ចាក់ឌ្ីវីឌ្ី ឬដ្ុតន្ាំ ជាញឹកញារ់ជាព័ត៌មាន្លាតប្តោងខ្ៃាំងរាំនុត។ លតើអកន លរោះទិញទាំន្ិញខដ្រឬលទ ន្ិងលតើអនកយ ថា់ លតើមាន្ការតៃ ស់រតូរលប្រើន្រ៉ាុណាណខដ្ ន្រំពឹងទុក
ខដ្រឬលទ? លតើអនកចាាំថារតរលយន្តរតលៅកខន្ៃងណាលៅនោរទាំលន្ើរ ឬដ្ឹងពីរលរៀរលៅកាន្់ហាងខកបរខ្ងលោយសុវតថិភាពខដ្រឬលទ? ការង្ហរររស់សាកសីជាប្គហ្សថររស់អនកគឺប្តូវន្ិយាយលរឿងរា៉ាវខដ្
លធវឲ្ើ យអនករស់រលវីក ខដ្ រង្ហាញពីការប្រឹងខប្រងពិតប្ កដ្ររស់អនកលៅកនុងភារកិរច ខដ្ មន្ុសសភាគលប្រើន្យ ់ថាសាមញ្ា។
អនកមាន្វិជាាជ្ីវៈមួយរាំន្ួន្ ដ្ូរជា ប្គូរលប្ងៀន្ អនកនត ់លសវាខលទាាំនទោះ ឬប្គូរណ្តុ ោះរណាត កនុងកមមវិធីវិជាាជ្ីវៈ អារលធវើជាសាកសីជាអនកជ្ាំនាញនង ន្ិងជាប្គហ្សថនងលៅកនុងលរឿងកតីទាាំងលន្ោះ។
ពួកលគមិន្ខមន្ជាអនកជ្ាំនាញដ្ូរអនករិតសា
ត ស្តសតមាន្អាជាារ័ណ្ណលទ លប្ពាោះពួកលគមិន្អារនត ់លយារ ពា់ ក់ព័ន្ធន្ឹងលរាគវិន្ិរឆ័យររស់អនក ន្។ ពួកលគអារនត ់ព័ត៌មាន្យា៉ា ងលប្រើន្ពាក់ព័ន្ធន្ឹងសមតថភាព
សប្មរសប្មួ កខណ្ៈថ្ន្ការលរៀន្សូប្ត ន្ិងតប្មូវការ។ រាំលពាោះសាំណ្ួរអាំពី “តប្មូវការន្ូវការពា ” សាកសីទាាំងលន្ោះអារនត ់លយារ ់ ន្ ប្រសិន្លរើពួកលគមាន្រទពិលសាធន្៍ ជ្ាំនាញ
ឬការរណ្តុ ោះរណាត ពិលសសលៅកនុងរលប្ងៀន្កុមារ ឬមន្ុសសលពញវ័យខដ្ មាន្ពិការភាពរញ្ជា។

សាកសីជាអនកជ្ាំនាញ
សាកសីជាអនកជ្ាំនាញររស់អនកប្តូវខតសាគ អ់ នកលៅកនុងខននកជ្ាំនាញររស់គត់។ វាគឺជាខននកខដ្ គត់អារនត ់សកខីកមមអាំពលី យារ រ់ រស់គត់ មិន្ខមន្ប្គន្់ខតអងគលហ្តុខដ្ គត់ដ្ឹងអាំពីអនករ៉ាុលណាណោះលទ។
ឧទាហ្រណ្៍ ប្គអូ រ់រំពិលសសររស់អនកអារសាគ ់អនកលៅកនុងថានក់លរៀន្ ឬអនករិតសា
ត ស្តសតអារសាគ ់អនកលៅលព គត់វាយតថ្មៃអនក។ ប្រសិន្លរើអនកលប្ជ្ើសលរីសរវាងសាកសីប្សលដ្ៀងគន ឧទាហ្រណ្៍ អនករិតត
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សាស្តសពត ីរនាក់ សូមពិចារណាថាលតើន្រណាមាន្ជ្ាំនាញែពស់ជាងអាំពកី មមវតថុថ្ន្លរឿងកតីររស់អនក លតើន្រណាទាំន្ងជាអារទុករិតត ន្ជាងលៅកនុងសវនាការ ន្ិងលតើលយារ ់ររស់ន្រណាគាំប្ទដ្ ់
ការទាញលហ្តុន ររស់អនកខ្ៃាំងជាងលគរាំនុត។
សាកសីមិន្ប្តូវការមាន្សញ្ជារប្តរណ្ឌ ិតខននកទសសន្វិជាាលទើរអារលធវើអនកជ្ាំនាញ ន្លនាោះលទ។ អនកជ្ាំនាញប្គន្់ខតជាន្រណាមានក់ខដ្ មាន្ជ្ាំនាញប្គរ់ប្គន្់លដ្ើមបីជ្ួយលៅប្កមឲ្យយ ់ពីអងគលហ្តុថ្ន្លរឿងកតី
ន្ិងអារលធវើលសរកតីសលប្មរ ន្ តាមរយៈការអរ់រំ រទពិលសាធន្៍ ឬការរណ្តុ ោះរណាត ររស់ែៃួន្។ អនកជ្ាំនាញអាររង្ហាញលយារ ល់ ៅកនុងសកខីកមម។ ជាទូលៅ សាកសីជាប្គហ្សថមិន្អារលធវើដ្ូលរនោះ ន្លទ
- ពួកលគប្គន្់ខតអារប្ រ់អងគលហ្តុរ៉ាុលណាណោះ។ ឧទាហ្រណ្៍ ប្គអូ រ់រំធមមតាអារនត ់លយារ ់អាំពីប្រលភទថ្ន្តប្មូវការន្ូវការលរៀន្សូប្តររស់កុមារ។ ប្រសិន្លរើប្គូអរ់រំធមមតាមាន្សិសសលប្រើន្ខដ្ មាន្
ពិការភាពរញ្ជាលៅកនុងថានក់ គត់អាររង្ហាញលយារ ់ "អនកជ្ាំនាញ" អាំពីថាលតើកុមារប្តូវការវិធីសាប្សតរលប្ងៀន្ដ្ូរកុមារខដ្ មាន្ពិការភាពរញ្ជាខដ្រឬលទ។ ប្គអូ រ់រំពិលសស
ខដ្ អារឆ្ៃងកាត់ការរណ្តុ ោះរណាត រខន្ថម ន្ិងមាន្រទពិលសាធន្៍ ទាំន្ងជាអាររង្ហាញលយារ ់អនកជ្ាំនាញលៅកនុងលរឿងកតថ្ី ន្ភាពប្តូវតាម កខែណ្ឌ អជាងប្គូអរ់រំទូលៅ។ មន្ុសសលនសងលទៀតខដ្ អារ
នត ់សកខីកមម "អនកជ្ាំនាញ" អាំពីទិដ្ឋភាពមួយរាំន្ួន្ថ្ន្លរឿងកតីររស់អនក រួមមាន្ អនករិតតសាស្តសត ប្គូលពទយ អនកពា លោយរ នា អនកពា អាជ្ីព អនកពា ការន្ិយាយ អនកនត ់ប្រឹកោ
អនកវិជាាជ្ីវៈសុែភាពនៃូវរិតត អាករបកិរិយាវិទូ អនកនត ល់ សវាខលទាាំដ្ ់នទោះ រុគគ ិកលសវាគាំប្ទកនុងនទោះ (IHSS) រុគគ ិកមកពីកមមវិធីខលទាាំលព ថ្លង ន្ិងអនកដ្ថ្ទ។
អនកជ្ាំនាញភាគលប្រើន្ខដ្ ប្តូវ ន្លប្រើប្ ស់លៅកនុងលរឿងកតីថ្ន្ភាពប្តូវតាម កខែណ្ឌ គឺជាអនករិតសា
ត ស្តសត ឬប្គូលពទយសុែភាពនៃូវរិតត។ រិតតសាប្សត ន្ិងសុែភាពនៃូវរិតតមិន្ខមន្ជាវិទាសាប្សតពិតលទ។
លយាងតាមលសរកតីប្ពមាន្លៅកនុង DSM-5, ទាំព័រ 25៖
លៅលព ប្រលភទ កខណ្វិន្ិរឆ័យ ន្ិងការពិពណ្៌នាតាមររិរទលៅកនុង DSM-5 ប្តូវ ន្លប្រើប្ ស់សប្មារ់លគ រាំណ្ងន្ីតិលវជ្ាសាប្សត មាន្ហាន្ិភ័យខដ្ ព័ត៌មាន្
លរាគវិន្ិរឆ័យន្ឹងប្តូវ ន្លប្រើែុស ឬយ ់ែុស។ លប្គោះថានក់ទាាំងលន្ោះលកើតល ើងលោយសារភាពប្តូវគន មិន្លពញល ញរវាងរញ្ជាថ្ន្កងវ ស់ ាំខ្ន្់រាំនុតរាំលពាោះរារ់ ន្ិងព័ត៌មាន្
ខដ្ មាន្លៅកនុងលរាគវិន្ិរឆ័យគៃីន្ិក។ លៅកនុងសាថ ន្ភាពភាគលប្រើន្ លរាគវិន្ិរឆ័យគៃីន្ិកថ្ន្វិរតតិនៃូវរិតតលៅកនុង DSM-5 … មិន្មាន្ន្័យថា រុគគ ខដ្ មាន្សាថ ន្ភាព
ខររលនាោះរាំលពញតាម កខណ្វិន្ិរឆ័យកាំណ្ត់លោយរារ់សប្មារ់ការមាន្វិរតតិនៃូវរិតត ឬសតង់ោររារ់ជាក់លាក់ល ើយ… សប្មារ់សតង់ោររារ់ជាក់លាក់ ជាទូលៅ
ព័ត៌មាន្រខន្ថមប្តូវ ន្ទាមទារល ើសពីព័ត៌មាន្ខដ្ មាន្លៅកនុង លរាគវិន្ិរឆ័យ DSM-5 ខដ្ អាររួមមាន្ព័ត៌មាន្អាំពកាី រលែោយមុែង្ហរររស់រុគគ លនាោះ ន្ិង
រលរៀរខដ្ ការលែោយទាាំងលនាោះមាន្ឥទធិព លៅល ើសមបទាជាក់លាក់ខដ្ ន្ល ើកល ើង។
កនុងលរឿងកតីជាក់លាក់ អារមាន្ភាពចាាំ រ់ប្តូវរំឭក ALJ ថា លរាគវិន្ិរឆ័យជាញឹកញារ់លរើកនៃូវឲ្យមាន្វិវាទ។ យា៉ា ងលហារណាស់ អនកប្តូវចាាំវាលៅកនុងរិតត។ ជាញឹកញារ់ អនកន្ឹង
ប្តូវ ន្ោក់ឲ្យប្រឈ្មន្ឹងសកខីកមមររស់អនកជ្ាំនាញពីរនាក់ ខដ្ ប្រឆ្ាំងគន យា៉ា ងោរ់ខ្ត។
លោយសារមាន្ការរណ្តុ ោះរណាត ជ្ាំនាញ ន្ិងរទពិលសាធន្៍ពិលសស អនកជ្ាំនាញប្តូវ ន្អន្ុញ្ជាតឲ្យរង្ហាញលយារ ល់ ៅកនុងវិស័យជ្ាំនាញររស់គត់។ អនករិតសា
ត ស្តសតគៃីន្ិកអារនត ល់ យារ ់ថាលតើ
រុគគ ណាមានក់មាន្ពិការភាពរញ្ជា វិរតតិប្រលភទជ្ាំងឺអូទីសម ឬសាថ ន្ភាពជ្ាំងឺនៃូវរិតតខតមួយគត់ខដ្រឬលទ។ អនករិតតសាស្តសន្ត ឹងមិន្ប្តូវ ន្អន្ុញ្ជាតឲ្យលធវើលរាគវិន្ិរឆ័យការពិការែួរកា លទ - លប្ពាោះវាគឺជា
លរាគវិន្ិរឆ័យលវជ្ាសាប្សត - រ៉ាុខន្ត អនកជ្ាំនាញររស់អនកប្តូវខតជាលវជ្ារណ្ឌ ិត (MD)។ លយារ ់ររស់អនកជ្ាំនាញន្ឹងប្តូវ ន្នត ់សារៈសាំខ្ន្់លប្រើន្ ឬតិរលោយ ALJ
អាប្ស័យលៅតាមកប្មិតជ្ាំនាញ ការយ ់ដ្ឹងអាំពីអងគលហ្តុ ន្ិងរាំលណ្ោះដ្ឹងអរូរីមួយរាំន្ួន្ររស់គត់ ។ ឧទាហ្រណ្៍ តាម កខណ្ៈរលរចកលទស លវជ្ារណ្ឌ ិតអារលធវើលរាគវិន្ិរឆ័យពិការភាពរញ្ជា ន្ រ៉ាុខន្ត
លវជ្ារណ្ឌ ិតភាគលប្រើន្មិន្មាន្រាំលណ្ោះដ្ឹង ឬរទពិលសាធន្៍សុីជ្លប្ៅខ្ៃាំងលៅកនុងការលធវើដ្ូលរនោះល ើយ។ ការពឹងខនអកល ើ MD ររស់អនកឲ្យលធវើជាអនកជ្ាំនាញរមបងររស់អនកលៅកនុងលរឿងកតថ្ី ន្ពិការភាពរញ្ជា
ឬប្រលភទទី 5 លរឿងកតីមតកសាសន្៍ ន្ឹងមិន្ ន្លជាគជ្័យល ើយ។
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លយារ ់ររស់អនកជ្ាំនាញប្គន្់ខតជាមូ ោឋ ន្ខដ្ អនកជ្ាំនាញខនអកល ើរ៉ាុលណាណោះ។ មូ ោឋ ន្រួមមាន្ព័ត៌មាន្ខដ្ អនកជ្ាំនាញមាន្ ខដ្ ន្មកពីការពិន្ិតយល ើងវិញន្ូវឯកសារមាន្ប្សារ់ ការសមាភស
ន្ិងចាត់ខរងការលធវើលតសត។ ការង្ហរររស់អនកគឺប្តូវធានាថា អនកជ្ាំនាញររស់អនក ន្ល ើញឯកសារទាាំងអស់ ន្ជ្ួរជាមួយមន្ុសសទាាំងអស់ខដ្ អនកអាររក ន្ ខដ្ មាន្ព័ត៌មាន្សាំខ្ន្់លដ្ើមបីខនអកល ើ
ន្ិងមាន្លព លវលា ន្ិងឱកាសលដ្ើមបីចាត់ខរងការលធវើលតសតខដ្ គត់គិតថាចាាំ រ់។ មិន្មាន្អវីអាប្កក់រាំលពាោះលរឿងកតីររស់អនកជាងការលធវើឲ្យអនកជ្ាំនាញររស់អនក ន្ដ្ឹងព័ត៌មាន្ ដ្ូរជា ឯកសារ
ខដ្ មាន្ការលាតប្តោងគម ន្ប្រលយាជ្ន្៍ ជាល ើកទីមួយលៅលព សួរសាកសីររស់ភាគីរដ្ិរកខល ើយ។ [គន្ៃឹោះមាន្ប្រលយាជ្ន្៍៖ អារមាន្ការរ៉ាុន្រ៉ាងមិន្ប្រគ ់ឯកសារអាប្កក់។ ជ្ាំទាស់ អនកជ្ាំនាញ

ពូខកមានក់ន្ឹងលធវើកិរចការមួយកនុងរាំលណាមពីររាំលពាោះអងគលហ្តុមិន្មាន្ប្រលយាជ្ន្៍។ គត់ន្ឹងពន្យ ់ដ្ ់អនកពីមូ លហ្តុខដ្ អងគលហ្តុមិន្អាប្កក់ខ្ៃាំង ឬន្ឹងយ ់ប្ពមថា អងគលហ្តុទាាំងលនាោះ
មិន្អាំលណាយន ដ្ ់លរឿងកតរី រស់អនក ន្ិងជ្ួយអនកឲ្យលធវើការសលប្មររិតតថាលតើមាន្អងគលសរកតីប្គរ់ប្គន្់លដ្ើមបីរន្តដ្ាំលណ្ើរលៅមុែ ឬអត់។]

អនកប្តូវពឹងខនអកយា៉ា ងខ្ៃាំងលៅល ើអនកជ្ាំនាញររស់អនកលដ្ើមបីកាំណ្ត់ថាលតើប្តូវរង្ហាញលរឿងកតជាី ក់លាក់យា៉ាងដ្ូរលមតរ។ ភារកិររច ឋមររស់អនកគឺប្តូវពន្យ ធា់ តុនានាថ្ន្លរឿងកតីឲ្យ ន្រាស់លាស់តាម
ខដ្ អារលធវើ ន្។ សូមកុាំរំពឹងថា អនកជ្ាំនាញដ្ឹងថាលតើ "ពិការភាពថ្ន្ការ ូតលាស់" មាន្ន្័យដ្ូរលមតរលៅរដ្ឋ California។ អនកប្តូវប្ កដ្ថា អនកជ្ាំនាញររស់អនកមាន្ន្ិយមន្័យ
រារ់ពិតប្ កដ្ថ្ន្ពិការភាពថ្ន្ការ ូតលាស់។ ការង្ហរររស់អនកគឺប្តូវលតត តអនកជ្ាំនាញលៅល ើទិដ្ឋភាពថ្ន្លរឿងកតី ខដ្ មាន្ការពាក់ព័ន្ធនៃូវរារ់ មិន្ខមន្រាំណាយលព លវលាលៅល ើទិដ្ឋភាពលនសងល ើយ។
លោយមាន្ន្ិយមន្័យរារ់ថ្ន្ពិការភាពថ្ន្ការ ូតលាស់លៅកនុងថ្ដ្ អនកជ្ាំនាញររស់អកន អារជ្ួយអនកឲ្យយ ់កាន្់ខតប្រលសើរអាំពីទិដ្ឋភាពជាក់ខសតងថ្ន្លរឿងកតីខដ្ មាន្សារៈសាំខ្ន្់ ន្ិងទិដ្ឋភាពលនសងលទៀត។
លោយសារលរឿងកតទាី ាំងលន្ោះទាំន្ងជាពឹងខនអកល ើលយារ ់អនកជ្ាំនាញ ន្ិងលោយសារលរឿងកតថ្ី ន្ប្រលភទទី 5 ជាពិលសសមាន្សតង់ោររារ់មិន្រាស់លាស់ ភាពអារលជ្ឿ ន្ថ្ន្អនកជ្ាំនាញររស់គឺជារាំណ្ុរ
សាំខ្ន្់រាំនុត។ អនកប្តូវមាន្ការប្រុងប្រយ័តរន ាំនុតកនុងការរង្ហាញសកខីកមមអាំពកាី ររណ្តុ ោះរណាត គុណ្វុឌ្ឍិ ន្ិងរទពិលសាធន្៍ជាទូលៅររស់អនកជ្ាំនាញររស់អនក ន្ិងព័ត៌មាន្ខដ្ គត់ ន្លប្រើប្ ស់លដ្ើមបី
នត ់លយារ ់លៅកនុងលរឿងកតីលន្ោះ។ លយារ ់ខដ្ មាន្ កខណ្ៈជាការសន្និោឋន្ ន្ិងមិន្មាន្មូ ោឋ ន្ មិន្អាររញ្ចុោះរញ្ចូ ឲ្យលគលជ្ឿ ន្ល ើយ។
សូមកុភាំ ិតភ័យកនុងការសួរសាំណ្ួរជ្ាំទាស់លៅអនកជ្ាំនាញររស់អនក។ ភាគីមាខងលទៀតន្ឹងលធវើដ្ូលរនោះ។ សូមសួររកសិទធិអាំណារ រួមទាាំងការលយាងដ្ ់អតថរទសារព័ត៌មាន្ខដ្ គាំប្ទដ្ ់រាំណ្ុរសាំខ្ន្់។
សូមពិន្ិតយវាលដ្ើមបីប្ កដ្ថា វាន្ឹងមាន្សុព ភាព។ លៅលព គត់នត ់លយារ ់លៅកនុងសកខីកមមររស់គត់ សូមសួររកមូ ោឋ ន្ថ្ន្លយារ ់ររស់គត់។
អនកជ្ាំនាញជាលប្រើន្មិន្មាន្រទពិលសាធន្៍លធវើជាសាកសីលទ។ ពួកលគអារមាន្ជ្ាំនាញគៃីន្ិកគួរឲ្យកត់សមាគ ់ រ៉ាុខន្តមិន្សាុ ាំន្ឹងការខដ្ ប្តូវ ន្ប្រខកកលៅកនុងររិយាកាសអរិភាពល ើយ។ ពួកលគ
ក៏អារមាន្អារមមណ្៍មិន្ប្សួ កនុងរិតត ឬមិន្ ន្លប្តៀម កខណ្ៈសប្មារ់សាថន្ភាពមួយខដ្ អវីៗខដ្ គត់ន្ិយាយ ន្ិងរា ់ការរង្ហាញពីការសងស័យ ឬភាពមិន្រាស់លាស់ អារប្តូវ ន្លប្រើប្ ស់
ប្រឆ្ាំងន្ឹងគត់ល ើយ។ អនករិតសា
ត ស្តសត ន្ិងប្គូលពទយជាលប្រើន្អារសប្មរែៃួន្តាមររិយាកាសគៃីន្ិកកក់លៅត ខដ្ ពួកគត់អារពិន្ិតយលយារ ់ ន្ិងសួរនាាំអាំពលី សរកតីសន្និោឋន្ររស់ែៃួន្តទ ់។ ប្រសិន្លរើ
អនកជ្ាំនាញររស់អនកមិន្មាន្រទពិលសាធន្៍លទ សូមប្ កដ្ថា គត់យ ់ថា សកខីកមមប្តូវខតរង្ហាញយា៉ា ងរាស់លាស់ ន្ិងលោយប្តង់ៗ លៅលព ខដ្ អារលធវើលៅ ន្។ កនុងលព ដ្ាំណា គន លនាោះ
អនកជ្ាំនាញររស់អនកប្តូវលប្តៀមែៃួន្លដ្ើមបីល ើកល ើងន្ូវរាំណ្ុរលែោយលៅកនុងលយារ ់ររស់គត់ លៅលព ប្តូវ ន្សួរ។ សូមពាករសាំណ្ួរខដ្ អនកអារ ន្ិងពិចារណារករលមៃើយជាមុន្។ ប្រសិន្លរើ
មាន្សាំណ្ួរប្សររារ់មួយប្តូវ ន្ល ើកល ើង ជាញឹកញារ់ ជាការ អរាំនុតខដ្ សាំណ្ួរលនាោះមិន្មាន្ កខណ្ៈការពារ រ៉ាុខន្តទទួ សាគ ់វា លហ្ើយពន្យ ់ថាលតើលហ្តុអវីវាមិន្តៃ ស់រតូរលសរកតី
សន្និោឋន្រុងលប្កាយររស់អនក។
ការលប្តៀមសាកសី

អវីខដ្ សាកសីនត ់សកខីកមមក៏ប្តូវ ន្លៅថាភ័សតុតាងខដ្រ។ សាកសីមួយរាំន្ួន្ន្ឹងប្តូវ ន្លកាោះលៅ។ មាន្ន្័យថា ដ្ីកាប្សររារ់មួយប្តូវ ន្លរញ លោយរងខាំឲ្យសាកសីរូ រួមលៅកនុងសវនាការលដ្ើមបីនត ់
សកខីកមម។ អនកប្តូវលកាោះលៅសាកសី ន្ិងលសនើឲ្យសាកសីនត ់សកខីកមមឲ្យ ន្ឆ្រ់រហ្័សលៅលព អនក ន្ទទួ កា ររិលរឆទសវនាការ លដ្ើមបីលប្តៀមសកសីឲ្យ ន្ប្គរ់ប្គន្់។ ទប្មង់ដ្ីកាលកាោះសាកសីអាររក ន្
តាមតាំណ្ភាារ់ដ្ូរតលៅ៖http://www.documents.dgs.ca.gov/oah/forms/oah1subpoena.pdf#search=Subpoena%20Form&view=FitH&pagemode=none
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ជាការពិតណាស់ សាកសីររស់អនក ជាពិលសស សាកសីជាអនកជ្ាំនាញររស់អនក ន្ឹងជ្ួយលប្តៀមអនក ន្មួយកប្មិត។ លៅលព អនក ន្កាំណ្ត់ន្រណាជាសាកសីររស់អនករួរ ប្រសិន្លរើអារ
សូមលធវើខនន្ការយា៉ា ងតិរពីរដ្ងជាមួយសាកសីមានក់ៗ។ មុន្កិរចប្រជ្ុាំល ើកទីមួយជាមួយអនកជ្ាំនាញ សូមនត ់សាំលៅរមៃងថ្ន្ព័ត៌មាន្ទាាំងអស់ខដ្ អារមាន្ការពាក់ព័ន្ធន្ឹងលយារ ់ជ្ាំនាញដ្ ់អនកជ្ាំនាញ។
ប្រសិន្លរើអនកប្រជ្ុាំជាមួយអនកជ្ាំនាញ ដ្ូរជាអនករិតសា
ត ស្តសត ខដ្ មាន្គុណ្សមបតតប្ិ គរ់ប្គន្់លដ្ើមបីលធវើលរាគវិន្ិរឆ័យ សូមនត ់ជ្ូន្គត់ន្ូវសាំលៅរមៃងថ្ន្ កខណ្វិន្ិរឆ័យថ្ន្ភាពប្តូវតាម កខែណ្ឌ ថ្ន្រារ់
Lanterman។ កខណ្វិន្ិរឆ័យទាាំងលន្ោះមាន្ប្រលភទគតិយុតតិ ដ្ូលរនោះ វាអារែុសខរៃកពី កខណ្វិន្ិរឆ័យខដ្ អនកជ្ាំនាញលប្រើប្ ស់ជាធមមតាលដ្ើមបីលធវើលរាគវិន្ិរឆ័យររស់គត់។ សូមកុាំ
លាក់ ាំងព័ត៌មាន្រាំលពាោះអនកជ្ាំនាញររស់អនក លប្ពាោះខតអនកមិន្គិតថាព័ត៌មាន្លនាោះន្ឹងគាំប្ទដ្ ់ការទាញលហ្តុន ររស់អនកឲ្យលសាោះ។ ប្រសិន្លរើអនកជ្ាំនាញររស់អនកមិន្ ន្ល ើញព័ត៌មាន្ពាក់ព័ន្ទាធ ាំងអស់
សកខីកមមររស់គត់លៅកនុងសវនាការមិន្មាន្ កខណ្ៈគួរឲ្យលជ្ឿល ើយ។
សូមចាត់ទុកការប្រជ្ុាំល ើកទីមួយដ្ូរជាការសមាភសខដ្រ។ អនករង់ខសវងយ ់ឲ្យ ន្លប្រើន្តាមខដ្ អារលធវើ ន្អាំពលី យារ រ់ រស់សាកសី លទាោះរីជាលយារ ់លនាោះគាំប្ទដ្ ់ការទាញលហ្តុន ររស់អនក ឬអត់
ក៏លោយ។ សាកសីប្តូវន្ិយាយលប្រើន្ជាងអនក។ ប្រសិន្លរើអនកកាំពុងប្រជ្ុាំជាមួយអនកជ្ាំនាញខដ្ ខដ្ មាន្គុណ្សមបតតប្ិ គរ់ប្គន្់លដ្ើមបីលធវើលរាគវិន្ិរឆ័យ សូមខសវងយ ់អាំពីលយារ ់ររស់គត់ទាក់ទងន្ឹង
ការវាយតថ្មៃទាាំងអស់មកល ើអនក។ ប្រសិន្លរើអនកកាំពុងប្រជ្ុាំជាមួយសាកសីជាប្គហ្សថ សូមខសវងយ ់ពីអគវី ត់ចាាំ ន្អាំពីប្រវតតិ អាករបកិរិយា សមបទា ន្ិងការពិ កររស់អនក។
អនកប្រខហ្ ជារង់សួរសាកសីជាប្គហ្សថររស់អនកន្ូវសាំណ្ួរខដ្ រង្ហាញថាលតើការសលងកតលមើ ជាក់ខសតងខដ្ គាំប្ទដ្ ់ការវាយតថ្មៃររស់អនកគឺជាការពិត ឬអត់។ ព័ត៌មាន្ពីសាកសីររស់អនកន្ឹងនត ់មូ ោឋ ន្
សប្មារ់លរឿងកតីររស់អនក – អនកន្ឹងគូសរញ្ជាក់ពីរាំណ្ុរខ្ៃាំង ន្ិងកាត់រន្ថយឲ្យលៅតិររាំនុតន្ូវរាំណ្ុរលែោយថ្ន្ការទាញលហ្តុន ររស់អនក លហ្ើយជ្ាំទាស់ន្ឹងការទាញលហ្តុន ររស់មជ្ឈមណ្ឌ
តាំរន្់។
រលនាៃោះពីការប្រជ្ុាំមួយលៅការប្រជ្ុាំមួយលទៀតជាមួយសាកសីររស់អនក សូមពិន្ិតយល ើងវិញន្ូវអវីខដ្ សាកសី ន្ប្ រ់អនក។
សូមគិតអាំពីអវីខដ្ អនករង់ឲ្យ ALJ ដ្ឹងពីសកខីកមមររស់សាកសីររស់អនក។
អនកប្តូវលប្តៀមសាំណ្ួរសប្មារ់សាកសីររស់អនកជាមុន្។ សូមពិន្ិតយល ើងវិញន្ូវសាំណ្ួរទាាំងលនាោះជាមួយសាកសីលដ្ើមបីប្ កដ្ថា សាកសីយ ់ពីព័ត៌មាន្ខដ្ អនកកាំពងុ ពាយាមទទួ ន្ ន្ិងថារលមៃើយ
មាន្ប្រលយាជ្ន្៍រាំលពាោះអនក។ ប្រសិន្លរើរលមៃើយររស់សាកសីមិន្ជ្ួយដ្ ់អនកលទ សូមកុសាំ ួរសាំណ្ួរលនាោះលៅកនុងសវនាការ។
សូមរងចាាំលរឿងពីររីយា៉ាង លដ្ើមបីឲ្យការសួរសាំណ្ួរររស់អនកន្ឹងលគរពតាមវិធាន្ររស់តុលាការ៖ ចារ់លនតើមលោយសាំណ្ួរទូលៅ ខដ្ ន្ឹងជ្ួយ ALJ ឲ្យយ ់ពីសាំណ្ួរ
កាន្់ខតជាក់លាក់លៅលព លប្កាយររស់អនក សួរខតសាំណ្ួរលៅកនុងការដ្ឹងតទ ់ ន្ិងខននកជ្ាំនាញររស់សាកសីររស់អនករ៉ាុលណាណោះ សួរសាំណ្ួរមតងមួយ សួរខតសាំណ្ួរខដ្ ពាក់ព័ន្ធន្ឹង កខណ្វិន្ិរឆ័យថ្ន្
ភាពប្តូវតាម កខែណ្ឌ ខដ្ អនកកាំពុងពាយាមរញ្ជាក់រ៉ាុលណាណោះ។ សប្មារ់អនកជ្ាំនាញ សូមលប្គងសួរសាំណ្ួរពីររីលៅលព ចារ់លនតើមការពិន្ិតយតទ រ់ រស់អនក លដ្ើមបីរង្ហាញពីការរណ្តុ ោះរណាត គុណ្វុឌ្ឍិ
ន្ិងរទពិលសាធន្៍ររស់អនកជ្ាំនាញ ប្ពមទាាំងព័ត៌មាន្ខដ្ គត់លប្រើប្ ស់លដ្ើមបីនត ់លយារ អ់ ាំពីលរឿងកតីររស់អនក។
លៅកនុងការប្រជ្ុលាំ ើកទីពីរររស់អនកជាមួយសាកសីររស់អនក អនកអារសាក បងសាំណ្ួរររស់អនកលដ្ើមបីដ្ឹងថាលតើសាកសីលឆ្ៃើយតាមរលរៀរខដ្ អនក ន្រំពឹងទុក ន្ិងតាមរលរៀរខដ្ សាកសី ន្លឆ្ៃើយកា ពីមុន្
ខដ្រឬលទ។ លដ្ើមបីរង្ហាញការទាញលហ្តុន ររស់អនកឲ្យ ន្ អរាំនុត អនកប្រខហ្ ជាប្តូវតៃ ស់រតូររលរៀរខដ្ អនកសួរសាំណ្ួរមួយរាំន្ួន្។ លទាោះជាយា៉ា ងលន្ោះកតី អនកប្តូវប្ រ់សាកសីថា សាំណ្ួរ ន្ិងរលមៃើយ
មិន្ខមន្ជាអតថរទន្ិពន្ធលទ។ រ៉ាុខន្ត សាំណ្ួរររស់អនកប្តូវ ន្រលងកើតល ើង លដ្ើមបីឲ្យរលមៃើយពីធមមជាតិ ន្ិងលសាម ោះប្តង់ររស់សាកសីររស់អនកគឺជាព័ត៌មាន្ខដ្ អនករង់ឲ្យលរញមកលៅកនុងសវនាការ។
សូមពិចារណាពីរាំណ្ុរលែោយថ្ន្សកខីកមមររស់សកសីររស់អនក លហ្ើយពន្យ ដ្់ សា
់ កសីររស់អនកថា មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ន្ឹងល ើកល ើងន្ូវរញ្ជាទាាំងលន្ោះលៅកនុងការសួរសាកសីររស់ភាគីរដ្ិរកខ។
សូមន្ិយាយជាមួយសាកសីររស់អនកលដ្ើមបីរកឲ្យល ើញរលរៀរលដ្ើមបីឲ្យសាកសីលឆ្ៃើយន្ឹងសាំណ្ួរទាាំងលន្ោះលោយលសាម ោះប្តង់ លោយនត ់ន អាប្កក់តិរតួររាំនុតដ្ ់លរឿងកតីររស់អនក។ ប្រសិន្លរើ
សកខីកមមររស់សាកសីមាន្ភាពសមុគសាម ញ ឬប្រសិន្លរើអនកទទួ ន្រលមៃើយខដ្ ែុសគន ខ្ៃាំងពីអវីខដ្ អនក ន្ពាករ អនកប្រខហ្ ជាប្តូវលរៀររាំការប្រជ្ុាំល ើកទីរី។

31

កិរចប្រជ្ុលាំ ប្តៀមសាកសីល ើករុងលប្កាយប្តូវ ន្លធវើយា៉ាង អរាំនុតរលនាៃោះពីប្ ដ្ាំ ់ដ្រ់ថ្លងមុន្សវនាការ។ រយៈលព លន្ោះនត ់លព លវលាប្គរ់ប្គន្់ដ្ អ់ នកលដ្ើមបីលោោះប្សាយរញ្ជា រ៉ាុខន្តវាមិន្យូរដ្ ់ថានក់សាកសី
លភៃររាំណ្ុរនានាខដ្ ប្តូវន្ិយាយលៅកនុងលព លធវើសកខីកមមល ើយ។ លៅកនុងសវនាការ អនកមិន្ប្តូវសួរសាំណ្ួរខដ្ អនកមិន្ដ្ឹងរលមៃើយលនាោះល ើយ រ៉ាខុ ន្តអនកអារសួរសាំណ្ួរតាមោន្រន្តលដ្ើមបីលធវើឲ្យប្រលសើរល ើង
ដ្ ់រលមៃើយខដ្ អនកទទួ ន្ពីអនកជ្ាំនាញររស់អនក។
អនកក៏ប្តូវលប្តៀមែៃួន្នត ់សកខីកមមនងខដ្រ លោយសារអនកគឺជាសាកសី អរាំនុតសប្មារ់ែៃួន្អនក កូន្ររស់អនក ឬអនកទាាំងឡាយខដ្ អនកកាំពុងជ្ួយ។ សូមលប្តៀមែៃួន្ជ្ខជ្កអាំពប្ី រវតតិថ្ន្ការ ូតលាស់ររស់អនក
ន្ិងនត ់ឧទាហ្រណ្៍ថាលតើលហ្តុអពវី ិការភាពប្តូវតាមន្ិយមន្័យ “ពិការភាពធងន្់ធងរ” ខដ្ ប្តូវ ន្ពិភាកោរួរលហ្ើយលៅទាំព័រទី 6។
អនកក៏ប្តូវរលងកើតសាំណ្ួរសប្មារ់ការសួរសាកសីររស់ភាគីរដ្ិរកខសប្មារ់សាកសីខដ្ អនកលជ្ឿថា មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ន្ឹងលកាោះលៅមកនងខដ្រ។ អនករង់សួរសាំណ្ួរែៃីជាលប្រើន្ខដ្ គូសរញ្ជាក់ពីភាពទន្់លែោយ
លៅកនុងការទាញលហ្តុន ររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់។ លទាោះរីជាអនកជ្ាំនាញររស់អនកអារនត ់សកខីកមមអាំពភាី ពទន្់លែោយទាាំងលន្ោះក៏លោយ វាកាន្់ខតគួរឲ្យលជ្ឿខដ្ ALJ ឮអនកជ្ាំនាញររស់មជ្ឈមណ្ឌ
តាំរន្់ន្ិយាយទទួ សាគ ់ភាពទន្់លែោយ។ វាក៏មាន្ប្រសិទធភាពនងខដ្រខដ្ អនកជ្ាំនាញររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់លឆ្ៃើយន្ឹងសាំណ្ួរខដ្ គូសរញ្ជាក់ពីរាំណ្ុរខ្ៃាំងថ្ន្ការទាញលហ្តុន ររស់អនក។
ជារុងលប្កាយ អនកអារសួរសាំណ្ួរខដ្ ន្ឹងលធវើឲ្យអនកជ្ាំនាញររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់លមើ លៅដ្ូរជាមិន្សូវគួរឲ្យទុករិតត ន្។ សូមសួរខតសាំណ្ួរទាាំងលន្ោះរ៉ាុលណាណោះ ប្រសិន្លរើអនកមាន្មូ លហ្តុប្តឹមប្តូវ
កនុងការលជ្ឿថា មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ន្ឹងមិន្មាន្រលមៃើយប្តឹមប្តូវ។ ឧទាហ្រណ្៍ សាកសីមួយរាំន្ួន្ររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ន្ឹងនត ់សកខីកមមលោយខនអកល សើ ាំណ្ុាំឯកសារ ន្ិងមិន្ខដ្ ជ្ួរអនក
ឬកូន្ររស់អនកល ើយ។ អនកអារសួរ "អនកមិន្ធាៃរ់ខដ្ ជ្ួរែាុាំទា ់ខតលសាោះ ប្តឹមប្តូវលទ?" ឬ "អនកមិន្ធាៃរ់ខដ្ ជ្ួរកូន្ររស់ែាុាំទា ់ខតលសាោះ ខមន្លទ?" សូមកុាំលភៃរសួរសាំណ្ួរជាក់លាក់
លដ្ើមបីឲ្យអនកអារលសនើសុាំឲ្យលៅប្កមមិន្យករិតតទុកោក់ដ្ ់ខននកលៅស ថ្់ ន្រលមៃើយ លប្ពាោះវាមិន្លឆ្ៃើយតរលោយតទ ់លៅន្ឹងសាំណ្ួរលដ្ើមររស់អនក ប្រសិន្លរើមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់លឆ្ៃើយ " ទ/ចាស
រ៉ាុខន្ត..."
ការោក់រញ្ាលី ្ម ោះសាកសី ន្ិងវតថតាុ ង

យា៉ា ងលហារណាស់ 5 ថ្លងប្រតិទិន្មុន្សវនាការ អនក ន្ិងមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ប្តូវលោោះដ្ូរគន ន្ូវរញ្ាីល្ម ោះសាកសី ន្ិងសាំលៅរមៃងថ្ន្ឯកសារខដ្ អនកអាររង្ហាញលៅកនុងសវនាការ។ មាន្ន្័យថា អនក
ន្ិងមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ប្តូវទទួ ន្ឯកសារ ន្ិងរញ្ាីល្ម ោះ 5 ថ្លងមុន្សវនាការ។ រញ្ាលី ្ម ោះសាកសីប្តូវខតរញ្ចូ លសរកតីខលៃងការណ្៍សលងខរខដ្ ប្ រ់ពអី វីខដ្ សាកសីមានក់ៗន្ឹងនត ់សកខីកមម។
គាំរូរញ្ាីល្ម ោះសាកសី ន្ិងវតថុតាងប្តូវ ន្រញ្ចូ ជាឧរសមព័ន្ធ E។ ALJ អារហាមឃ្លត់ការរង្ហាញឯកសារ ន្ិងសកខីកមមររស់សាកសី ខដ្ មិន្ប្តូវ ន្លាតប្តោងកនុងរយៈលព 5 ថ្លងប្រតិទិន្
មុន្សវនាការ។
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ជ្ាំពូកទី 6 – កនុងអាំ ុង ន្ិងលប្កាយលព សវនាការ
សូមមកដ្ ស់ វនាការលោយលៅស ់លមា៉ាងលប្រើន្។ សវនាការអារជាដ្ាំលណ្ើរការខដ្ មាន្រយៈលព យូរ ដ្ូលរនោះ អនកប្រខហ្ ជារង់យកទឹក អាហារសប្មន្់ ឬអាហារថ្លងប្តង់មកជាមួយ។ សូមយករវ៊ិក
ន្ិងប្កោសលដ្ើមបីសរលសរការសលងកតល ើញររស់អនកអាំពីកិរចដ្ាំលណ្ើរការន្ីតិវិធី។
លសរកតខី លៃងការណ្៍ចារ់លនតមើ

លសរកតីខលៃងការណ្៍ចារ់លនតើមប្តូវរញ្ចូ ការពិពណ្៌នាពីអខវី ដ្ អនកកាំពុងរង់ ន្ ន្ិងពីមូ លហ្តុ ប្ពមទាាំងរារ់ខដ្ គាំប្ទដ្ ់អនក។
អនកប្តូវនត ់លសរកតីខលៃងការណ្៍ចារ់លនតើម។ លសរកតីខលៃងការណ្៍ចារ់លនតើមមិន្ខមន្ជាកាតពវកិរចលទ រ៉ាុខន្តវាមាន្ប្រលយាជ្ន្៍លដ្ើមបីពន្យ ់ដ្ ់លៅប្កមអាំពីលគ រាំណ្ងថ្ន្សវនាការលន្ោះ។
សូមប្ កដ្ថា ន្ពណ្៌នាអាំពីែៃួន្ឯង (ឬកូន្ររស់អនក) ដ្ ់ ALJ លដ្ើមបីឲ្យគត់យ ់ពីអវីខដ្ អនកប្តូវការ (ឬកូន្ររស់អនកប្តូវការ)។ លសរកតីខលៃងការណ្៍ចារ់លនតើមររស់អនកប្តូវខតែៃី។
មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ន្ឹងនត ់លសរកតីខលៃងការណ្៍ចារ់លនតើមមុន្។
ការសួរសាកសី

សាកសីររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់
មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ន្ឹងរង្ហាញសាកសីររស់ែៃួន្មុន្។ អនកអារសួរសាំណ្ួរលៅសាកសីររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ ន្ (ខដ្ លគលៅថា “ការសួរសាកសីររស់ភាគីរដ្ិរកខ”)។ សាំណ្ួរ អន្ឹងទទួ ន្រលមៃើយ
ខដ្ រង្ហាញថា សាកសីមិន្យ ព់ ីអវីមួយ ឬមិន្ចាាំពីអងគលហ្តុ។ អនកក៏អារសួរសាំណ្ួរលដ្ើមបីរង្ហាញថា សាកសីកាំពុងកាន្់លជ្ើង ខកខប្រអវីខដ្ សាកសី ន្ន្ិយាយកា ពីមុន្ ឬប្រខហ្ ជា
មិន្កាំពុងន្ិយាយការពិត។
សូមលតត តការយករិតតទុកោក់លៅល ើសកខីកមមររស់សាកសីលៅកនុងការសួរលោយតទ ់លោយមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ – អនកអារកត់សមាគ ល់ ើញរាំណ្ុរលែោយលដ្ើមបីល ើកល ើងលៅលព លប្កាយលៅកនុង
ការសួរសាកសីររស់ភាគីរដ្ិរកខ។ លរើមិន្ដ្ូលរនោះលទ អនកប្តូវលប្តៀមសួរសាំណ្ួរលៅកនុងការសួរសាកសីររស់ភាគីរដ្ិរកខខដ្ អនក ន្លប្តៀមរួរមុន្សវនាការ។ វាមិន្ខមន្ជាគាំន្ិត អលទខដ្ សួរសាំណ្ួរខដ្
អនកមិន្ទាន្់ដ្ឹងរលមៃើយ ល ើកខ ងខតអនកគិតថារលមៃើយខដ្ អារមាន្ន្ឹងនត ់ន រាំលណ្ញលប្រើន្ដ្ ់ការទាញលហ្តុន ររស់អនក។

សាកសីររស់អនក
អនកន្ឹងមាន្ឱកាសលដ្ើមបីសួរសាំណ្ួរលៅសាកសីររស់អនក (ខដ្ លគលៅថា ការសួរសាកសីតទ ់)។ សាកសីប្តូវជ្ខជ្កខតអាំពលី រឿងខដ្ ពួកលគ ន្លធវើ ឬល ើញ ឬ ន្ឮលោយតទ ់រ៉ាុលណាណោះ។
អនកប្តូវសួរខតសាំណ្ួរែៃី សាមញ្ា ន្ិងរាស់រ៉ាុលណាណោះ។
លប្ៅពីការរង្ហាញការទាញលហ្តុន រមបងររស់អនក អនកអារសួរសាំណ្ួរលៅសាកសីររស់អនកលដ្ើមបីប្ចាន្លចា លរឿងខដ្ សាកសីររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ ន្ន្ិយាយ។ លរើមិន្ដ្ូលរនោះលទ អនកប្តូវលប្តៀម
សួរសាំណ្ួរខដ្ អនក ន្លប្តៀមរួរមុន្សវនាការ។ សូមកុាំរាខរកកនុងការសួរសាំណ្ួរតាមោន្រន្ត ប្រសិន្លរើរលមៃើយររស់សាកសីររស់អនកមិន្រាស់។ លៅលព អនកសួរសាកសីជាអនកជ្ាំនាញ
សូមប្ កដ្ថា ន្លយាងដ្ ់ភ័សតុតាងអាំពីអខវី ដ្ អនកជ្ាំនាញកាំពុងនត ់សកខីកមម ន្ិងទុកលព លវលាឲ្យ ALJ ខសវងរកភ័សតុតាងលៅកនុងកញ្ចរ់ររស់អនក។
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មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ន្ឹងមាន្ឱកាសលដ្ើមបីសួរសាំណ្ួរលៅសាកសីររស់អនក។ ALJ ក៏អារសួរសាំណ្ួរលៅសាកសី ន្ខដ្រ។ លប្កាយលព មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់សួរសាំណ្ួរលៅសាកសីររស់អនករួរ
អនកន្ឹងមាន្ឱកាសលដ្ើមបីលធវើការសួររញ្ជាក់សាកសីលនទៀងតទ ត់ន្ឹងរលមៃើយលព មុន្។ លៅដ្ាំណាក់កា លន្ោះ អនកអារឲ្យសាកសីររស់អនករាំភៃឺ ឬលរៀរឃ្លៃន្ិយាយល ើងវិញន្ូវរាំណ្ុរអវិជ្ាមាន្ខដ្ អារលកើតល ើង
លៅកនុងការសួរសាកសីររស់ភាគីរដ្ិរកខ។
លសរកតខី លៃងការណ្៍រទិ /សារណារិទជាលាយ កខណ្អ៍ កសរ

លៅលព អនកល ើងសវនាការ អនកប្រខហ្ ជាដ្ឹងថា លៅប្កមមិន្មាន្ព័ត៌មាន្ទាាំងអស់លដ្ើមបីលធវលើ សរកតីសលប្មរសុប្កឹតយលនាោះលទ។ ប្រសិន្លរើដ្ូលរនោះខមន្ អនកអារលសនើឲ្យលៅប្កម "រកោសាំណ្ុាំឯកសារឲ្យ
រាំហ្"។ លៅប្កមមិន្ចាាំ រ់នត ់ការអន្ុញ្ជាតដ្ ់អនកលដ្ើមបីលធវើដ្ូលរនោះល ើយ។ លទាោះជាយា៉ា ងលន្ោះកតី ប្រសិន្លរើលៅប្កមអន្ុញ្ជាតឲ្យរកោសាំណ្ុាំឯកសាររាំហ្ អនកអារនត ់ដ្ ់លៅប្កមន្ូវឯកសារ ន្ិងព័ត៌មាន្
រខន្ថមលទៀតលប្កាយសវនាការ។
ជាទូលៅ ALJ ន្ឹងលសនើសលុាំ សរកតខី លៃងការណ្៍រិទមួយ លដ្ើមបីសលងខរភ័សតុតាងខដ្ ប្រមូ ន្។ លន្ោះជាឱកាស មអ ួយលដ្ើមបីរូកសរុរអវខី ដ្ ប្តូវ ន្រង្ហាញលៅកនុងសវនាការ ន្ិងខលៃងការណ្៍ល ើងវិញ
ន្ូវលគ ជ្ាំហ្រររស់អនកថាអនកមាន្សិទធិឲ្យតុលាការនត ់សិទធិទទួ ន្លសវាររស់តាំរន្់។ លព ែៃោះ ភាគីទាាំងសងខ្ងន្ឹងយ ់ប្ពមលធវសា
ើ រណារិទជាលាយ កខណ្៍អកសរជាជាងលសរកតីខលៃងការណ្៍
រិទតទ ់មាត់។ ជ្លប្មើសលន្ោះន្ឹងអន្ុញ្ជាតឲ្យអនកគិតអាំពសី កខីកមមទាាំងអស់ពីសវនាការ មុន្លព អនកសលងខរការទាញលហ្តុន ររស់អនក។ សារណារិទជាលាយ កខណ្៍អកសរប្តូវនត ់ព័ត៌មាន្ ន្ិងអងគលហ្តុ
ខដ្ អនក ន្រង្ហាញ ន្ិងកាំណ្ត់រារ់ខដ្ គាំប្ទដ្ ់លរឿងកតីររស់អនក។ លៅកនុងសារណារិទររស់អនក អនកអាររញ្ចូ ភ័សតុតាងរខន្ថមខដ្ ALJ អន្ុញ្ជាត លប្កាយសវនាការ ប្រសិន្លរើសាំណ្ុាំ
ឯកសារប្តូវ ន្រកោឲ្យលៅរាំហ្។
លប្កាយសវនាការ

លប្កាយសវនាការររស់អនក ALJ មាន្លព លវលា 10 ថ្លងលដ្ើមបីសរលសរលសរកតីសលប្មរ ល ើកខ ងខតអនក ន្ល ោះរង់តារាងលព លវលា លោយលសនើសុាំការល ើកវារកា (ការពន្ារលព )។
លសរកតីសលប្មរប្តូវខតលធវើល ើងកនុងរយៈលព មិន្ល ើសពី 80 ថ្លងលប្កាយលព អនកលសនើសុាំការរតឹងឧទធរណ្៍ររស់អនក។ លសរកតីសលប្មរររស់ ALJ ប្តូវ៖
- សរលសរជាភាសាសាមញ្ាខដ្ លប្រើប្ ស់រា ់ថ្លង
- រញ្ចូ លសរកតសី លងខរថ្ន្អងគលហ្តុ
- រញ្ចូ លសរកតីខលៃងការណ្៍អាំពភី ័សតុតាងខដ្ ALJ លប្រើប្ ស់លដ្ើមបីលធវើលសរកតីសលប្មរ
- រញ្ចូ លសរកតីសលប្មរល រើ ញ្ជា ឬសាំណ្ួរន្ីមួយៗខដ្ សថិតលៅកនុងសាំលណ្ើសុាំសវនាការ ន្ិងប្តូវ ន្រង្ហាញលៅកនុងសវនាការ
- រញ្ជាក់ពីរារ់ រទរញ្ជា ន្ិងលគ ន្លយា យខដ្ គាំប្ទដ្ ់លសរកតីសលប្មរររស់ ALJ។

34

ខននកទី 2៖ ឧរសមពន្័ ធ

ឧរសមព័ន្ធ A - តារាងលព លវលាសវនាការយុតតិធម៌ប្តឹមប្តូវ
ឧរសមព័ន្ធ B - ការខណ្នាាំអាំពីការវាយតថ្មៃ
ឧរសមព័ន្ធ C - គាំរូថ្ន្សាំលណ្ើសុាំតៃស់រតូរលៅប្កម
ឧរសមព័ន្ធ D - គាំរថ្ូ ន្រញ្ាីល្ម ោះសាកសី ន្ិងវតថុតាង
ឧរសមព័ន្ធ E - រារ់សតីពីភាពមាន្សិទធិទទួ លសវាមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ (រារ់ ន្ិងរទរញ្ជា)
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ឧរសមពន្័ ធ A៖ តារាងលព លវលាសវនាការយុតធតិ ម៌ប្តមឹ ប្តវូ
លសនសើ សុាំ វនាការយុតធតិ ម៌ប្តមឹ ប្តវូ ប្រសិន្លរើ៖ (1) មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់សលប្មររិតត លោយមិន្មាន្ការប្ពមលប្ពៀងររស់អនក កាត់តតរ់ កាត់រន្ថយ ឬតៃ ស់រតូរលសវា ឬការគាំប្ទលៅកនុង IPP ររស់អនក
(2) អនកលសនើសុាំលសវា ឬការគាំប្ទ លហ្ើយមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់រដ្ិលសធសាំលណ្ើសុាំររស់អនក (3) អនកប្តូវ ន្ជ្ូន្ដ្ាំណ្ឹងថា អនកមិន្មាន្សិទធិទទួ ន្ ឬខ ងមាន្សិទទធិ ទួ ន្
លសវាររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់លទៀតលហ្ើយ។
សាំណ្ួរទី 1៖ លតើររចរុ បន្នអកន កាំពងុ ទទួ ន្លសវា ឬការគាំប្ទខដ្ មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់រង់កាត់តតរ់ កាត់រន្ថយ ឬតៃ ស់ររតូ ឬ?
ទ/ចាស> ោក់ពាកយសុាំសវនាការកនុងរយៈលព 10 ថ្លងរនាទរ់ពីកា ររិលរឆទខដ្ អនក ន្ទទួ ការជ្ូន្ដ្ាំណ្ឹង លហ្ើយលសវា ឬការគាំប្ទររស់អនកន្ឹងរន្តទទួ ន្រហ្ូត
ដ្ ់លព មាន្លសរកតីសលប្មររដ្ឋ រុងលប្កាយ។ សូមរូ លៅកាន្់សាំណ្ួរទី2
លទ> អនកប្តូវោក់ពាកយសុសាំ វនាការកនុងរយៈលព 30 ថ្លងលប្កាយលព ប្តូវ ន្ជ្ូន្ដ្ាំណ្ឹងលោយមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់។ សូមរូ លៅកាន្់សាំណ្ួរទី2
សាំណ្ួរទី 2៖ លតើអកន រង់មាន្កិរប្ច រជ្ុលាំ ប្ៅនៃវូ ការតាមសមប្័ គឬ?
ទ/ចាស> កិរចប្រជ្ុាំលប្ៅនៃូវការប្តូវលធវើល ើងកនុងរយៈលព 10 ថ្លងរនាទរ់ពីមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ ន្ទទួ ពាកយសុាំសវនាការររស់អនក ល ើកខ ងខតអនកយ ់ប្ពមតាមលព
លវលាយូរជាងលន្ោះ។
អនកប្តូវទទួ ន្លសរកតីសលប្មរជាលាយ កខណ្៍ពីមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់កនុងរយៈលព 5 ថ្លរង នាទរ់ពីកិរចប្រជ្ុាំលប្ៅនៃូវការ។ សូមរូ លៅកាន្់សាំណ្ួរទី 3
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លទ> សូមរូ លៅកាន្់សាំណ្ួរទី 4 ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការសប្មុោះសប្មួ តាមសម័ប្គ
សាំណ្ួរទី 3៖ លតើអកន លពញរិតន្ត ងឹ លសរកតសី លប្មរររស់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ខដ្រឬលទ?
ទ/ចាស>

សូមប្ រ់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ថា

អនកដ្កពាកយសុាំសវនាការយុតតិធម៌ប្តឹមប្តូវររស់អនកវិញ។

លសវាខដ្ ប្តូវ ន្យ ់ប្ពមលៅកនុងលសរកតីសលប្មរអាំពីកិរចប្រជ្ុាំ

លប្ៅនៃូវការររស់អនកន្ឹងចារ់លនតើមកនុងរយៈលព 10 ថ្លងរនាទរ់ពទី ទួ ន្ ិែតិ ដ្កពាកយសុាំររស់អនក។សូមកុាំប្ រ់ដ្ ់អនកដ្ថ្ទ។
លទ> សូមរូ លៅកាន្់សាំណ្ួរទី 4 ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការសប្មុោះសប្មួ តាមសម័ប្គ
សាំណ្ួរទី 4៖ លតើអកន រង់មាន្ការសប្មោះុ សប្មួ តាមសម័ប្គឬ?
ទ/ចាស> លតើមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់យ ់ប្ពមទទួ យកការសប្មុោះសប្មួ ឬ? មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ប្តូវខតយ ់ប្ពមទទួ យកការសប្មុោះសប្មួ កនុងរយៈលព 5 ថ្លង។
ប្រសិន្លរើមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់យ ់ប្ពមទទួ យក

ការសប្មុោះសប្មួ ន្ឹងប្តូវលធវើល ើងកនុងរយៈលព
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ថ្លងរនាទរ់ពីមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ ន្ទទួ ពាកយសុាំសវនាការររស់អនក

ល ើកខ ងខតអនកយ ់ប្ពមតាមលព លវលាយូរជាងលន្ោះ។ សូមរូ លៅកាន្់សាំណ្ួរទី 5
ប្រសិន្លរើមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់មិន្យ ់ប្ពមទទួ យកការសប្មុោះសប្មួ កនុងរយៈលព 5 ថ្លងលទ លរឿងកតីររស់អនកន្ឹងចារ់លនតើមសវនាការយុតតិធម៌ប្តឹមប្តូវ។ សូមរូ លៅកាន្់សាំណ្ួរទី 6
លទ> អនកអារចារ់លនតើមសវនាការយុតតិធម៌ប្តឹមប្តូវ។ សូមរូ លៅកាន្់សាំណ្ួរទី 6
សាំណ្ួរទី 5៖ លតើអកន ្ន្ដ្ កា់ រប្ពមលប្ពៀងរាំលពាោះការសប្មោះុ សប្មួ ខដ្រឬលទ?
ទ/ចាស> សូមប្ រ់មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ថា អនកដ្កពាកយសុាំសវនាការយុតតិធម៌ប្តឹមប្តូវររស់អនកវិញ។ លសវាខដ្ ប្តូវ ន្យ ់ប្ពមលៅកនុងលសរកតីសលប្មរជាលាយ
កខណ្៍អកសរររស់អនកន្ឹងចារ់លនតើមកនុងរយៈលព 10 ថ្លងរនាទរ់ពីទទួ ន្ ិែិតដ្កពាកយសុាំររស់អនក។

សូមកុាំប្ រ់ដ្ ់អនកដ្ថ្ទ។

លទ> អនកអារចារ់លនតើមសវនាការយុតតិធម៌ប្តឹមប្តូវ។ សូមរូ លៅកាន្់សាំណ្ួរទី 6
សាំណ្ួរទី 6៖ លតើអកន រង់ចារ់លនតមើ សវនាការយុតធតិ ម៌ប្តមឹ ប្តវូ ខដ្រឬលទ?
ទ/ចាស> សវនាការយុតតិធម៌ប្តឹមប្តូវន្ឹងប្តូវលធវើល ើងកនុងរយៈលព 50 ថ្លងរនាទរ់ពីមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ ន្ទទួ ពាកយសុាំសវនាការររស់អនក ល ើកខ ងខតលៅប្កមទុកលព លវលា
យូរជាងលន្ោះលោយមាន្មូ លហ្តុប្តឹមប្តូវ។
លសរកតីសលប្មរលៅកនុងសវនាការយុតតិធម៌ប្តឹមប្តូវប្តូវខតលរញកនុងរយៈលព 10 ថ្លងលធវើការរនាទរ់ពីថ្លងរុងលប្កាយថ្ន្សវនាការ ន្ិងមិន្យូរជាង 80 ថ្លងលប្កាយពាកយសុសាំ វនាការ
ល ើកដ្ាំរូងររស់អនក ល ើកខ ងខតអនកល ោះរង់តារាងលព លវលា លោយលសនើសុាំការល ើកវារកា (ការពន្ារលព )។
ប្រសិន្លរើលសវាប្តូវ ន្នត ់មូ ន្ិធិលោយ Medi-Cal Home and Community Based Waiver លសរកតីសលប្មរប្តូវ ន្
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ពិន្ិតយល ើងវិញលោយ DHCS កនងុ រយៈលព 90 ថ្លងរនាទរ់ពីមាន្សាំលណ្ើសុាំសវនាការ។ លសរកតីសលប្មរអារប្តូវ ន្អន្ុម័ត ុរលចា ឬសរលសរតាមរលរៀរលនសង។ សូម
រូ លៅកាន្់សាំណ្ួរទី 7
លទ> អនកអារដ្កែៃន្ួ ពីសវនាការយុតតិធម៌ប្តឹមប្តូវ ន្ លោយទាក់ទងលៅOAH។
សាំណ្ួរទី 7៖ លតើអកន លពញរិតន្ត ងឹ លសរកតសី លប្មរររស់សវនាការយុតធតិ ម៌ប្តមឹ ប្តវូ ខដ្រឬលទ?
ទ/ចាស> លសវា ន្ិងការគាំប្ទន្ឹងប្តូវ ន្នត ់ដ្ូរប្តូវ ន្សលប្មររិតតលៅកនុងលសរកតសី លប្មរររស់សវនាការយុតតិធម៌ប្តឹមប្តូវ។
លទ> អនកមាន្លព លវលា 90 ថ្លងលដ្ើមបីោក់ពាកយសុាំដ្ីកាហាមឃ្លត់រដ្ឋ លៅតុលាការជាន្់ែពស់។ អនកអារទាក់ទងលៅខននកសិទធិជ្ន្ពិការ California
ឬលមធាវីឯកជ្ន្លដ្ើមបីសុាំជ្ាំន្ួយ។
កាំណ្ត់សមាគ ់៖ មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់អារចារ់លនតើមកាត់តតរ់ ឬកាត់រន្ថយលសវាកនុងរយៈលព 10 ថ្លង ល ើកខ ងខតលមធាវីររស់អនកទទួ ន្ដ្ីកាតុលាការ លដ្ើមបីរន្តលសវា
ែណ្ៈលព តុលាការលធវើការសលប្មររិតតល ើរណ្ត ឹងឧទធរណ្៍ររស់អកន ។
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ឧរសមពន្័ ធ B - ការខណ្នាាំអពាំ កាី រវាយតថ្មៃ
លប្រសើ ប្មារ់ការវាយតថ្មខៃ ននករិតសា
ត ប្សត រិតសា
ត ប្សតប្រព័ន្ប្ធ រសាទ ន្ិងការវាយតថ្មលៃ នសងលទៀត លដ្ើមបីកណ្
ាំ ត់ថាលតើរគុ គ មានក់មាន្ពិការភាពថ្ន្ការ តូ លាស់ លយាងតាមរារ់
Lanterman សតពី លី សវាសប្មារ់ពកាិ រភាពថ្ន្ការ តូ លាស់ខដ្រឬលទ។

អនកប្តូវ ន្លសនើសុាំឲ្យលធវើការវាយតថ្មៃលៅល ើ (សូមរញ្ចូ ល្ម ោះលៅទីលន្ោះ) លដ្ើមបីកាំណ្ត់ថាលតើ (សូមរញ្ចូ ល្ម ោះលៅទីលន្ោះ) មាន្ពិការភាពថ្ន្ការ ូតលាស់
លយាងតាមរារ់ California ខដ្រឬលទ។ ការវាយតថ្មៃររស់អនកប្តូវខតល ើកល ើង ន្ិងលឆ្ៃើយន្ឹងសាំណ្ួរខ្ងលប្កាម លហ្ើយរញ្ចូ ការពិពណ្៌នាអាំពកាី ររកល ើញ
ខននកគៃីន្ិក ន្ិងទិន្នន្័យលនសងលទៀតខដ្ ការកាំណ្ត់ររស់អនកខនអកលៅល ើ។ ការរកល ើញទាាំងលន្ោះ ន្ិងភ័សតុតាងលនសងលទៀតអាររញ្ចូ ទធន ថ្ន្ការលធវលើ តសតសតង់ោរ ន្ិង
ការលធវើលតសតលនសងលទៀតខដ្ អនកលធវើជាមួយ (សូមរញ្ចូ ល្ម ោះលៅទីលន្ោះ) ការពិន្ិតយល ើងវិញលៅល ើសាំណ្ុាំឯកសារររស់ (សូមរញ្ចូ ល្ម ោះលៅទីលន្ោះ)
ការសមាភសជាមួយ (សូមរញ្ចូ ល្ម ោះលៅទីលន្ោះ) ឬអនកលនសងលទៀតខដ្ សាគ ់ (សូមរញ្ចូ ល្ម ោះលៅទីលន្ោះ) ន្ិងការលសុើរសួរ ន្ិងន្ីតិវិធីលនសងលទៀត ខដ្
អនកលប្រើលដ្ើមបីល ើកល ើង ន្ិងលឆ្ៃើយន្ឹងសាំណ្ួរខ្ងលប្កាម៖
1.

លតើ (សូមរញ្ចូ ល្ម ោះលៅទីលន្ោះ) មាន្ពិការភាពរញ្ជា ការពិការែួរកា ជ្ាំងឆ្ឺ តកួ ប្ជ្កូ ឬជ្ាំងអឺ ទូ សី ខម ដ្រឬលទ?

__ពិការភាពរញ្ជា
__ការពិការែួរកា
__ជ្ាំងឺឆ្កួតប្ជ្ូក
__ជ្ាំងឺអូទីសម
2.

លតើអវីលៅជា កខណ្វិន្រិ យឆ័ ថ្ន្ការលធវលើ រាគវិន្រិ យឆ័ ន្ិងប្រភពគៃន្ី កិ ថ្ន្ កខណ្វិន្រិ យឆ័ ទាាំងលនាោះ (ឧទាហ្រណ្៍ DSM-V) ខដ្ ប្តវូ ន្លប្រលើ ដ្ើមបីលធវកាើ រ

កាំណ្ត់លយាងតាមរាំណ្ុរល ែ 1 ខ្ងល ?
ើ

លតើការរកល ើញខននកគៃីន្ិក អងគលហ្តុ សាំណ្ុាំឯកសារ ទធន លតសត ឬទិន្នន្័យលនសងលទៀតអវីែៃោះគាំប្ទដ្ ់ការកាំណ្ត់ខដ្ ប្តូវ ន្លធវើល ើងលយាងតាមរាំណ្ុរទី 1 ខ្ងល ើ
ពាក់ព័ន្ធន្ឹង កខណ្វិន្ិរឆ័យថ្ន្ការលធវើលរាគវិន្ិរឆ័យខដ្ ប្តូវ ន្លរៀររារ់លៅកនុងរាំណ្ុរល ែ 2 ខ្ងល ើ?
លតើលព ណាសាថ ន្ភាពខដ្ ប្តូវ ន្កាំណ្ត់លៅកនុងល ែ 1 លកើតល ើង ន្ិង លតើការកាំណ្ត់លន្ោះខនអកល ើការរកល ើញខននកគៃីន្ិក សាំណ្ុាំឯកសារ ទធន លតសត
ឬទិន្នន្័យលនសងលទៀតអវីែៃោះ?
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លតើសាថន្ភាពខដ្ ប្តូវ ន្កាំណ្ត់លៅកនុងល ែ 1 ទាំន្ងជារន្តរហ្ូតខដ្រឬលទ ន្ិងលតើការកាំណ្ត់លន្ោះខនអកល ើការរកល ើញខននកគៃីន្ិក សាំណ្ុាំឯកសារ ទធន លតសត
ឬទិន្នន្័យលនសងលទៀតអវីែៃោះ?

3.

លតើសាថន្ភាពខដ្ ប្តូវ ន្កាំណ្ត់លៅកនងុ ល ែ 1 ខ្ងល គើ ជាឺ "ពិការភាពសាំខ្ន្់" សប្មារ់ (សូមរញ្ចូ ល្ម ោះលៅទីលន្ោះ) ខដ្រឬលទ លប្ពាោះពាកយ

"ពិការភាពធងន្ធ់ រង " ប្តវូ ន្ឲ្យន្ិយមន្័យខ្ងលប្កាម៖
(1) សាថ ន្ភាពមួយខដ្ នាាំឲ្យមាន្ការលែោយរមបងថ្ន្សមតថភាពមុែង្ហរដ្ឹងលោយវិញ្ជាណ្ ន្ិង/ឬការមាន្ទាំនាក់ទាំន្ងសងគម ខដ្ តាំណាងឲ្យការលែោយប្គរ់ប្គន្់លដ្ើមបី
ទាមទារការលធវើខនន្ការ ន្ិងការសប្មរសប្មួ អន្តរមុែវិជាាថ្ន្លសវាពិលសស ឬទូលៅលដ្ើមបីជ្ួយរុគគ ឲ្យសលប្មរសកាតន្ុព ជាអតិររមា។
កាំណ្ត់សមាគ ់ ដ្ូរប្តូវ ន្លប្រើប្ ស់លៅកនុង (1) ពាកយ “លោយវិញ្ជាណ្” មាន្ន្័យថា៖ សមបទាររស់រុគគ លដ្ើមបីលោោះប្សាយរញ្ជាប្រករលោយការយ ់ដ្ឹង លដ្ើមបី
សប្មរតាមសាថ ន្ភាពលមី លដ្ើមបីគិតលោយអរូរី ន្ិងលដ្ើមបីទាញយកប្រលយាជ្ន្៍ពីរទពិលសាធន្៍។
ទ/ចាស( ) ឬលទ ( )។ ប្រសិន្លរើរលមៃើយគឺ ទ/ចាស លតើការកាំណ្ត់លន្ោះប្តូវ ន្លធវើល ើងលោយខនអកល ើការរកល ើញខននកគៃីន្ិក អងគលហ្តុ សាំណ្ុឯាំ កសារ ទធន
លតសត ឬទិន្នន្័យលនសងលទៀតអវីែៃោះ?
ន្ិង
(2) អតថិភាពថ្ន្ការោក់កាំហ្ិតមុែង្ហរសាំខ្ន្់កនុងវិស័យសកមមភាពកនុងជ្ីវិតរមបងរាំន្ួន្រី ឬលប្រើន្ដ្ូរខ្ងលប្កាម ខដ្ សមប្សរតាមអាយុររស់មន្ុសស៖
(A) ការប្ រ់ពីការយ ់ប្ពម ន្ិងការរង្ហាញ
ទ/ចាស( ) ឬលទ ( )។ ប្រសិន្លរើរលមៃើយគឺ ទ/ចាស លតើការកាំណ្ត់លន្ោះប្តូវ ន្លធវើល ើងលោយខនអកល ើការរកល ើញខននកគៃីន្ិក អងគលហ្តុ សាំណ្ុឯាំ កសារ ទធន
លតសត ឬទិន្នន្័យលនសងលទៀតអវីែៃោះ?
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(B) ការលរៀន្សូប្ត
ទ/ចាស( ) ឬលទ ( )។ ប្រសិន្លរើរលមៃើយគឺ ទ/ចាស លតើការកាំណ្ត់លន្ោះប្តូវ ន្លធវើល ើងលោយខនអកល ើការរកល ើញខននកគៃីន្ិក អងគលហ្តុ សាំណ្ុឯាំ កសារ ទធន
លតសត ឬទិន្នន្័យលនសងលទៀតអវីែៃោះ?
(C) ការខលទាាំែៃួន្ឯង
ទ/ចាស( ) ឬលទ ( )។ ប្រសិន្លរើរលមៃើយគឺ ទ/ចាស លតើការកាំណ្ត់លន្ោះប្តូវ ន្លធវើល ើងលោយខនអកល ើការរកល ើញខននកគៃីន្ិក អងគលហ្តុ សាំណ្ុឯាំ កសារ ទធន
លតសត ឬទិន្នន្័យលនសងលទៀតអវីែៃោះ?
(D) រ ័តភាព
ទ/ចាស( ) ឬលទ ( )។ ប្រសិន្លរើរលមៃើយគឺ ទ/ចាស លតើការកាំណ្ត់លន្ោះប្តូវ ន្លធវើល ើងលោយខនអកល ើការរកល ើញខននកគៃីន្ិក អងគលហ្តុ សាំណ្ុឯាំ កសារ ទធន
លតសត ឬទិន្នន្័យលនសងលទៀតអវីែៃោះ?
(E) ការខណ្នាាំែៃួន្ឯង
ទ/ចាស( ) ឬលទ ( )។ ប្រសិន្លរើរលមៃើយគឺ ទ/ចាស លតើការកាំណ្ត់លន្ោះប្តូវ ន្លធវើល ើងលោយខនអកល ើការរកល ើញខននកគៃីន្ិក អងគលហ្តុ សាំណ្ុឯាំ កសារ ទធន
លតសត ឬទិន្នន្័យលនសងលទៀតអវីែៃោះ?
(F) សមតថភាពរស់លៅលោយឯករាជ្យ
ទ/ចាស( ) ឬលទ ( )។ ប្រសិន្លរើរលមៃើយគឺ ទ/ចាស លតើការកាំណ្ត់លន្ោះប្តូវ ន្លធវើល ើងលោយខនអកល ើការរកល ើញខននកគៃីន្ិក អងគលហ្តុ សាំណ្ុឯាំ កសារ ទធន
លតសត ឬទិន្នន្័យលនសងលទៀតអវីែៃោះ?
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(G) សវ័យនគត់នគង់ខននកលសដ្ឋកិរច
ទ/ចាស( ) ឬលទ ( )។ ប្រសិន្លរើរលមៃើយគឺ ទ/ចាស លតើការកាំណ្ត់លន្ោះប្តូវ ន្លធវើល ើងលោយខនអកល ើការរកល ើញខននកគៃីន្ិក អងគលហ្តុ សាំណ្ុឯាំ កសារ ទធន
លតសត ឬទិន្នន្័យលនសងលទៀតអវីែៃោះ?
(3) លៅកនុងការកាំណ្ត់ររស់អនកពាក់ព័ន្ធន្ងឹ ថាលតើពិការភាពររស់ (សូមរញ្ចូ ល្ម ោះលៅទីលន្ោះ) ខដ្ ប្តូវ ន្កាំណ្ត់លៅកនុងល ែ 1 ខ្ងល ើ គឺជាពិការភាពធងន្់ធងរ
លតើអនក ន្ពិលប្គោះលយារ ជា់ មួយ (សូមរញ្ចូ ល្ម ោះលៅទីលន្ោះ) ឬឪពុកមាតយ អាណាពា

អនកខលរកោ អនកអរ់រំ អនកការពារកតីររស់គត់ ឬរុគគ លនសងលទៀតខដ្រឬលទ

លហ្ើយប្រសិន្លរើ ន្លធវើ លតើអនក ន្ពិលប្គោះលយារ ់ជាមួយអនកណាែៃោះ?
4.

ប្រសិន្លរើអកន រកល ញើ ថា (សូមរញ្ចូ ល្ម ោះលៅទីលន្ោះ) មិន្មាន្សាថ ន្ភាពមួយកនងុ រាំលណាមរួន្ខដ្ ប្តូវ ន្លរៀររារ់លៅកនងុ ល ែ 1 ខ្ងល ើលទ ការវាយ

តថ្មៃររស់អកន ក៏ប្តវូ ពិចារណានងខដ្រថាលតើ (សូមរញ្ចូ ល្ម ោះលៅទីលន្ោះ) មាន្សាថ ន្ភាពខដ្ មាន្ការទាក់ទងខ្ៃាំងន្ឹងពិការភាពរញ្ជាខដ្រឬលទ។
A. លៅកនុងលយារ ់ប្រករលោយវិជាាជ្ីវៈររស់អនក លតើ កខណ្ៈគៃីន្ិកថ្ន្ពិការភាពរញ្ជាមាន្អវីែៃោះ ន្ិងសប្មារ់ កខណ្ៈន្ីមួយៗខដ្ អនកលរៀររារ់ (ល ើសពី
រទពិលសាធន្៍ជាក់ខសតងររស់អនក) លតើប្រភពលគ ពិលសាធន្៍ លរាគវិន្ិរឆ័យ ឬវិជាាជ្ីវៈខដ្ គាំប្ទការកាំណ្ត់ររស់អនកលៅល ើ កខណ្ៈលនាោះថាជា កខណ្ៈថ្ន្ពិការភាពរញ្ជា
មាន្អវីែៃោះ?
(សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ) - ប្រភពខដ្ គាំប្ទដ្ ់ការកាំណ្ត់៖
(សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ)
(សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ) - ប្រភពខដ្ គាំប្ទដ្ ់ការកាំណ្ត់៖
(សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ)
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(សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ) - ប្រភពខដ្ គាំប្ទដ្ ់ការកាំណ្ត់៖
(សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ)
(សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ) - ប្រភពខដ្ គាំប្ទដ្ ់ការកាំណ្ត់៖
(សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ)

B. លតើ កខណ្ៈណាមួយខដ្ ប្តូវ ន្កាំណ្ត់ខ្ងល ើ (សូមរញ្ចូ ល្ម ោះលៅទីលន្ោះ) ល រល ើង ឬសប្មារ់ កខណ្ៈន្ីមួយៗខដ្ ប្តូវ ន្កាំណ្ត់ លតើការកាំណ្ត់
វតតមាន្ថ្ន្ កខណ្ៈលនាោះលៅកនុង (សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ) ខនអកល ើការរកល ើញខននកគៃីន្ិក អងគលហ្តុ សាំណ្ុាំឯកសារ ទធន លតសត ឬទិន្នន្័យលនសងលទៀត
ណាែៃោះ?

(សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ) លោយខនអកល ើ (សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ)

(សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ) លោយខនអកល ើ (សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ)

(សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ) លោយខនអកល ើ (សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ)
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C. លតើសាថន្ភាពររស់ (សូមរញ្ចូ ល្ម ោះលៅទីលន្ោះ) ដ្ូរប្តូវ ន្ពណ្៌នាលោយ កខណ្ៈខដ្ អនក ន្កាំណ្ត់ថាគត់មាន្លៅរាំណ្ុរ B ខ្ងល ើ លកើតល ើង
មុន្អាយុ 18 ឆ្នាំឬ?
ទ/ចាស( ) ឬលទ ( )។ ប្រសិន្លរើរលមៃើយគឺ ទ/ចាស លតើការកាំណ្ត់លន្ោះខនអកល ើការរកល ើញខននកគៃីន្ិក អងគលហ្តុ សាំណ្ុាំឯកសារ ទធន លតសត
ឬទិន្នន្័យលនសងលទៀតអវីែៃោះ?

D. លតើសាថន្ភាពររស់ (សូមរញ្ចូ ល្ម ោះលៅទីលន្ោះ) ដ្ូរប្តូវ ន្ពណ្៌នាលោយ កខណ្ៈខដ្ អនក ន្កាំណ្ត់ថាគត់មាន្លៅរាំណ្ុរ B ខ្ងល ើ
ទាំន្ងជារន្តរហ្ូតឬ?
ទ/ចាស( ) ឬលទ ( )។ ប្រសិន្លរើរលមៃើយគឺ ទ/ចាស លតើការកាំណ្ត់លន្ោះខនអកល ើការរកល ើញខននកគៃីន្ិក អងគលហ្តុ សាំណ្ុាំឯកសារ ទធន លតសត
ឬទិន្នន្័យលនសងលទៀតអវីែៃោះ?

E. លតើសាថន្ភាពររស់ (សូមរញ្ចូ ល្ម ោះលៅទីលន្ោះ) ដ្ូរប្តូវ ន្ពណ្៌នាលោយ កខណ្ៈខដ្ អនក ន្កាំណ្ត់ថាគត់មាន្លៅរាំណ្ុរ B ខ្ងល ើ គឺជា
ពិការភាពធងន្់ធងរសប្មារ់គត់ខដ្រឬលទ ខដ្ ពិការភាពធងន្់ធងរប្តូវ ន្ឲ្យន្ិយមន្័យលៅកនុងរាំណ្ុរ 6? (1), (2) (A) ដ្ ់ (G) ន្ិង (3)
ខ្ងល ?
ើ
ទ/ចាស( ) ឬលទ ( )។ ប្រសិន្លរើរលមៃើយគឺ ទ/ចាស សូមលរៀររារ់ ន្ិងពណ្៌នាថាលតើការកាំណ្ត់ន្ីមួយៗខនអកល ើការរកល ើញខននកគៃីន្ិក អងគលហ្តុ
សាំណ្ុាំឯកសារ ទធន លតសត ឬទិន្នន្័យលនសងលទៀតអវីែៃោះ? លតើ (1), (2) (A) ដ្ ់ (G) ន្ិង (3) ខ្ងល ើប្តូវ ន្ខនអកខដ្រឬលទ?
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5.

ប្រសិន្លរើអកន រកល ញើ ថា (សូមរញ្ចូ ល្ម ោះលៅទីលន្ោះ) មិន្មាន្សាថ ន្ភាពមួយកនងុ រាំលណាមរួន្ខដ្ ប្តូវ ន្លរៀររារ់លៅកនងុ ល ែ 1 ខ្ងល ើ ឬសាថ ន្ភាព

ខដ្ ប្តវូ ន្ពណ្៌នាលៅកនងុ រាំណ្ុរ 7 ខ្ងល លើ ទ ការវាយតថ្មៃររស់អកន ក៏ប្តវូ ពិចារណានងខដ្រថាលតើ (សូមរញ្ចូ ល្ម ោះលៅទីលន្ោះ) មាន្សាថ ន្ភាពខដ្ ទាមទារ
ការពា ប្សលដ្ៀងគន ន្ឹងការពា ខដ្ ចាាំ រ់សប្មារ់អកន ខដ្ មាន្ពិការភាពរញ្ជាខដ្រឬលទ។
F. លៅកនុងលយារ ់ប្រករលោយវិជាាជ្ីវៈររស់អនក លតើ កខែណ្ឌ តប្មូវថ្ន្ការពា អនកខដ្ មាន្ពិការភាពរញ្ជាមាន្អវីែៃោះ ន្ិងសប្មារ់ កខែណ្ឌ តប្មូវថ្ន្ការពា
ន្ីមួយៗខដ្ អនកលរៀររារ់ (ល ើសពីរទពិលសាធន្៍ជាក់ខសតងររស់អនក) លតើប្រភពលគ ពិលសាធន្៍ លរាគវិន្រិ ឆ័យ ឬវិជាាជ្ីវៈខដ្ គាំប្ទការកាំណ្ត់ររស់អនកលៅល ើ
កខែណ្ឌ តប្មូវថ្ន្ការពា លនាោះថាជា កខែណ្ឌ តប្មូវខដ្ ចាាំ រ់សប្មារ់អនកខដ្ មាន្ពិការភាពរញ្ជាមាន្អវីែៃោះ?
(សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ) - ប្រភពខដ្ គាំប្ទដ្ ់ការកាំណ្ត់៖
(សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ)
(សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ) - ប្រភពខដ្ គាំប្ទដ្ ់ការកាំណ្ត់៖
(សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ)
(សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ) - ប្រភពខដ្ គាំប្ទដ្ ់ការកាំណ្ត់៖
(សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ)

A. លតើ កខែណ្ឌ តប្មូវថ្ន្ការពា ណាមួយខដ្ ប្តូវ ន្កាំណ្ត់ខ្ងល ើ (សូមរញ្ចូ ល្ម ោះលៅទីលន្ោះ) ល រល ើង ន្ិងសប្មារ់ កខែណ្ឌ តប្មូវថ្ន្ការពា ន្ីមួយៗ
ខដ្ ប្តូវ ន្កាំណ្ត់ លតើការកាំណ្ត់អតតសញ្ជាណ្លនាោះខនអកល ើការរកល ើញខននកគៃីន្ិក អងគលហ្តុ សាំណ្ុាំឯកសារ ទធន លតសត ឬទិន្នន្យ័ លនសងលទៀតណាែៃោះ?
(សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ) លោយខនអកល ើ (សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ)
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(សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ) លោយខនអកល ើ (សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ)
(សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ) លោយខនអកល ើ (សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ)
B. ប្រសិន្លរើ (សូមរញ្ចូ ល្ម ោះលៅទីលន្ោះ) ទាមទារការពា

ខដ្ មិន្ប្តូវ ន្លរៀររារ់លៅកនុងរាំណ្ុរ A ខ្ងល ើលទ រ៉ាុខន្តខដ្ ប្សលដ្ៀងគន ន្ឹងការពា

មួយកនុងរាំលណាមទាាំងលនាោះ សូមលរៀររារ់ការពា ខដ្ ប្សលដ្ៀងគន ទាាំងលនាោះន្ីមួយៗ ពណ្៌នាថាលតើការពា លនាោះប្សលដ្ៀងគន ន្ឹង កខែណ្ឌ តប្មូវថ្ន្ការពា
ខដ្ ប្តូវ ន្លរៀររារ់លៅកនុងរាំណ្ុរ A ខ្ងល ើមួយណា ន្ិងលតើលហ្តុអវី ន្ិងពណ្៌នាពីការរកល ើញខននកគៃីន្ិក អងគលហ្តុ សាំណ្ុាំឯកសារ ទធន លតសត
ឬទិន្នន្័យលនសងលទៀត ខដ្ គាំប្ទដ្ ់ការកាំណ្ត់ខដ្ (សូមរញ្ចូ ល្ម ោះលៅទីលន្ោះ) ទាមទារន្ូវការពា ន្ីមួយៗ។
(សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ) ខដ្ ប្សលដ្ៀងគន ន្ឹង (សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ) លប្ពាោះ (សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ) ន្ិងខដ្ (សូមរញ្ចូ
ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ) ទាមទារ លោយខនអកល ើ (សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ)
(សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ) ខដ្ ប្សលដ្ៀងគន ន្ឹង (សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ) លប្ពាោះ (សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ) ន្ិងខដ្ (សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្
លៅទីលន្ោះ) ទាមទារ លោយខនអកល ើ (សូមរញ្ចូ ព័ត៌មាន្លៅទីលន្ោះ)

C. លតើសាថន្ភាពររស់ (សូមរញ្ចូ ល្ម ោះលៅទីលន្ោះ) ដ្ូរប្តូវ ន្ពណ្៌នាលោយ កខែណ្ឌ តប្មូវថ្ន្ការពា ររស់គត់ខដ្ ប្តូវ ន្លរៀររារ់លៅកនុងរាំណ្ុរ B ន្ិង/ឬ C
ខ្ងល ើ លកើតល ើងមុន្អាយុ 18 ឆ្នាំឬ?

ទ/ចាស( ) ឬលទ ( )។ ប្រសិន្លរើរលមៃើយគឺ ទ/ចាស លតើការកាំណ្ត់លន្ោះខនអកល ើការរកល ើញខននកគៃីន្ិក អងគលហ្តុ សាំណ្ុាំឯកសារ ទធន លតសត ឬទិន្នន្័យ
លនសងលទៀតអវីែៃោះ?
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D. លតើសាថន្ភាពររស់ (សូមរញ្ចូ ល្ម ោះលៅទីលន្ោះ) ដ្ូរប្តូវ ន្ពណ្៌នាលោយ កខែណ្ឌ តប្មូវថ្ន្ការពា

ររស់គត់ខដ្ ប្តូវ ន្លរៀររារ់លៅកនុងរាំណ្ុរ B ន្ិង/ឬ

C ខ្ងល ើ ទាំន្ងជារន្តរហ្ូតខដ្រឬលទ?
ទ/ចាស( ) ឬលទ ( )។ ប្រសិន្លរើរលមៃើយគឺ ទ/ចាសលតើការកាំណ្ត់លន្ោះខនអកល កាើ ររកល ើញខននកគៃីន្ិក អងគលហ្តុ សាំណ្ុាំឯកសារ ទធន លតសត ឬទិន្នន្័យ
លនសងលទៀតអវីែៃោះ?

E. លតើសាថន្ភាពររស់ (សូមរញ្ចូ ល្ម ោះលៅទីលន្ោះ)ដ្ូរប្តូវ ន្ពណ្៌នាលោយ កខែណ្ឌ តប្មូវថ្ន្ការពា ខដ្ អនក ន្កាំណ្ត់ថាគត់មាន្លៅរាំណ្ុរ B ន្ិង/ឬ C
ខ្ងល ើ គឺជាពិការភាពធងន្់ធងរសប្មារ់គត់ខដ្រឬលទ ខដ្ ពិការភាពធងន្់ធងរប្តូវ ន្ឲ្យន្ិយមន្័យលៅកនុងរាំណ្ុរ 6? (1), (2) (A) ដ្ ់ (G) ន្ិង
(3) ខ្ងល ?
ើ

ទ/ចាស( ) ឬលទ ( )។ ប្រសិន្លរើរលមៃើយគឺ ទ/ចាស សូមលរៀររារ់ ន្ិងពណ្៌នាថាលតើការកាំណ្ត់ន្ីមួយៗខនអកល កាើ ររកល ើញខននកគៃីន្ិក អងគលហ្តុ
សាំណ្ុាំឯកសារ ទធន លតសត ឬទិន្នន្័យលនសងលទៀតអវីែៃោះ? លតើ (1), (2) (A) ដ្ ់ (G) ន្ិង (3) ខ្ងល ើប្តូវ ន្ខនអកខដ្រឬលទ?
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ឧរសមពន្័ ធ C - គាំរថ្ូ ន្សាំលណ្ើសតុាំ ៃ ស់ររតូ លៅប្កម
តាមរយៈទូរសារ (213) 576-7244
ថ្លងទី20 ខែកញ្ជា ឆ្ន2
ាំ 015
Janis S. Rovner
លៅប្កមជ្ាំន្ុាំជ្ប្មោះថ្ន្ន្ីតិរដ្ឋ
ការិយា ័យសវនាការរដ្ឋ
320 W. Fourth Street, Ste. 630
Los Angeles, CA 90013
កមមវតថុ៖ ការជ្ាំទាស់ោរ់ខ្ត
John Doe v Harbor Regional Center
OAH ល ែ 201511100000
កា ររិលរឆទសវនាការ៖ ថ្លងទី28 ខែកញ្ជា ឆ្នាំ2015
លៅប្កម Rovner ជាទីលគរព៖
ែាុាំសរលសរ ែិ ិតលន្ោះតាងនាមឲ្យ John Doe លដ្ើមបីលសនើសុាំឲ្យលៅប្កមចាត់តាាំងលៅប្កមលនសងលដ្ើមបីជ្ាំន្ុាំជ្ប្មោះលរឿងកតីររស់គត់លៅថ្លងទី28 ខែកញ្ជា ឆ្ន2
ាំ 015។
លៅប្កមខដ្ ប្តូវ ន្ចាត់តាាំងររចុរបន្នគឺ Vincent Nafarrete។ លយើងែាុាំសូមលសនើសុាំឲ្យលធវើការតៃ ស់រតូរលន្ោះ លោយអន្ុលលាមមាតិកា 1 ថ្ន្ប្កមរទរញ្ជា
California ខននក 1034 ន្ិងប្កមរោឋ ភិ ខននក11425.40. ភាារ់ន្ឹង ិែិតលន្ោះគឺជាលសរកតីប្រកាសខដ្ ប្តូវ ន្រញ្ាតតិលយាងតាមខននកលនាោះ។
សូមអរគុណ្រាំលពាោះការពិចារណាររស់លលាកលៅប្កម។ សូមកុាំរាខរកកនុងការទាក់ទងមកែាុាំតាមរយៈទូរសពទល ែ (213) 555-5555 ប្រសិន្លរើចាាំ រ់។

ទាំព័រ 55 ថ្ន្ 55

សូមលលាកលៅប្កមទទួ ន្ូវការលគរពលោយលសាម ោះពីែាុាំ។

Jane Doe
ឯកសារភាារ់
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លសរកតីប្រកាសររស់ Jane Doe
មាតយររស់ John Doe
ែាុាំ John Doe សូមប្រកាសថា៖
1) ែាុាំជាឪពុក-មាតយររស់ភាគីថ្ន្លរឿងកតីកាំពុងជ្ាំន្ុាំជ្ប្មោះ។
2) លៅប្កមខដ្ ប្តូវ ន្ចាត់តាាំងមកកាន្់សវនាការប្តូវ ន្លធវើរុលរវិន្ិរឆ័យថានទុយន្ឹងន ប្រលយាជ្ន្៍ររស់ភាគីលនាោះ ដ្ូលរនោះ អនកលធវើលសរកតីប្រកាសលជ្ឿថា កូន្ប្រុសររស់គត់
មិន្អារមាន្សវនាការយុតតិធម៌ប្តឹមប្តូវ ន្ិងមិន្ លមអៀងលៅរាំលពាោះមុែលៅប្កម Vincent Nafarrete។
លសរកតីប្រកាសលន្ោះសថិតលៅលប្កាមលទាសរញ្ាតតិថ្ន្ការសបលរាំពាន្លយាងតាមរារ់ថ្ន្រដ្ឋ California ន្ិងប្តូវ ន្រុោះហ្តថល ខ្លៅថ្លងទី20 ខែកញ្ជា
ឆ្នាំ2015 លៅ Los Angeles, California។
សូមលលាកលៅប្កមទទួ ន្ូវការលគរពលោយលសាម ោះពីែាុាំ។

______________________________
Jane Doe
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ឧរសមពន្័ ធ D - គាំរថ្ូ ន្រញ្ាលី ្ម ោះសាកសី ន្ិងវតថតាុ ង
ល្ម ោះររស់អនក
អាសយោឋ ន្នៃូវររស់អនក
ទីប្កុង រដ្ឋ ន្ិងល ែសុីរកូដ្
ល ែទូរសពទររស់អនក
តាំណាងមាន្ការអន្ុញ្ជាតសប្មារ់ [ល្ម ោះររស់កូន្កតីថ្ន្មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់]
ការិយា ័យសវនាការរដ្ឋ
រដ្ឋ CALIFORNIA
លៅកនុងលរឿងកតី៖
ល្ម ោះលដ្ើមរណ្ត ឹង
លដ្ើមរណ្ត ឹង
ន្ិង
មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់
ទីភានក់ង្ហរលសវា
លរឿងកតីល ែ៖
កា ររិលរឆទសវនាការ៖
លព លវលាសវនាការ៖
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ទីកខន្ៃងថ្ន្សវនាការ៖
លៅប្កមថ្ន្ន្ីតិរដ្ឋ
រញ្ាីល្ម ោះសាកសី ន្ិងភ័សតុតាងររស់លដ្ើមរណ្ត ងឹ

រញ្ាីល្ម ោះសាកសី
1) សាកសីល្ម ោះន្ឹងនត ់សកខកី មមពាក់ព័ន្ធ [សូមពណ្៌នាពីអវីខដ្ ពួកលគន្ឹងនត ស់ កខីកមម]
2) សាកសីល្ម ោះប្តូវ ន្លកាោះលៅឲ្យនត ់សកខីកមមពាក់ព័ន្ន្ធ ឹង [សូមពណ្៌នាពីអវីខដ្ ពួកលគន្ឹងនត ស់ កខីកមម]។
រញ្ាីភ័សតុតាង
1) សារណាចារ់លនតើម
2) ការនត ឯ់ កសារសវនាការ
a. លសនសើ ុាំលសវារុោះ [សូមរញ្ចូ កា ររិលរឆទ]
b. ិែិតរដ្ិលសធ [សូមរញ្ចូ កា ររិលរឆទ]
c. សាំលណ្ើសុាំសវនាការរុោះថ្លងទី [សូមរញ្ចូ កា ររិលរឆទ]
d. ការជ្ូន្ដ្ាំណ្ងឹ អាំពីសវនាការ
3) ព័ត៌មាន្អាំពីកមមវិធី
4) ប្រវតតិរូរសលងខរររស់រុគគ ិកកមមវិធី
5) រ យការណ្៍ថ្ន្ការរីករលប្មើន្ពី [រញ្ចូ ល្ម ោះកមមវិធ]ី រុោះថ្លងទី [សូមរញ្ចូ កា ររិលរឆទ]
6) រ យការណ្៍ថ្ន្ការរីករលប្មើន្ពី [រញ្ចូ ល្ម ោះកមមវិធ]ី រុោះថ្លងទី [សូមរញ្ចូ កា ររិលរឆទ]

ទាំព័រ 55 ថ្ន្ 55

7) ការវាយតថ្មៃខននករិតសា
ត ប្សតលោយ [សូមរញ្ចូ ល្ម ោះររស់អនកវាយតថ្មៃ] រុោះថ្លងទី [សូមរញ្ចូ កា ររិលរឆទ]
8) IPP រុោះថ្លងទី [សូមរញ្ចូ កា ររិលរឆទ]
9) លសរកតីប្រកាសររស់ [សូមរញ្ចូ ល្ម ោះ] រុោះថ្លងទី [សូមរញ្ចូ កា ររិលរឆទ]
10) ដ្ីការង្ហគរ់ឲ្យនាាំែៃួន្សប្មារ់ការជ្ូន្ដ្ាំណ្ឹងយុតតិធម៌។
a. WIC ខននក 4512
b. មាតិកា 17 CCR ខននក 54000-54002។
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ឧរសមពន្័ ធ E - រារ់សពតី ភាី ពមាន្សិទទធិ ទួ លសវាមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់
ប្កមខវ ហាវវ រិ៍ ន្ិងសាថ រ័ន្ ខននក 4512(a)
4512. ដ្ូរប្តូវ ន្លប្រើលៅកនុងខននកលន្ោះ៖
(a) "ពិការភាពថ្ន្ការ ូតលាស់" មាន្ន្័យថាជាពិការភាពខដ្ លកើតល ើងមុន្លព រុគគ មានក់មាន្អាយុ 18 ឆ្នាំ រន្ត ឬអារប្តូវ ន្រំពឹងថាន្ឹងរន្តរហ្ូត ន្ិងរងក
ជាពិការភាពធងន្់ធងរសប្មារ់រុគគ លនាោះ។ ដ្ូរប្តូវ ន្នត ន្់ ិយមន្័យលោយប្រធាន្ខននកលសវាអភិវឌ្ឍ លោយលរើកលមើ ការខណ្នាាំររស់សនងការសាធារណ្ៈ ពាកយលន្ោះសាំលៅដ្ ់
ពិការភាពរញ្ជា ការពិការែួរកា ជ្ាំងឺឆ្កួតប្ជ្កូ ន្ិងជ្ាំងឺអូទីសម។ ពាកយលន្ោះសាំលៅនងខដ្រដ្ សា
់ ថ ន្ភាពរារាាំងខដ្ ប្តូវ ន្រកល ើញថាមាន្ការទាក់ទងយា៉ា ងខ្ៃាំងពិការភាពរញ្ជា
ឬទាមទារការពា ខដ្ ប្សលដ្ៀងគន ន្ឹងការពា ខដ្ ចាាំ រ់សប្មារ់អនកខដ្ ពិការរញ្ជា រ៉ាុខន្តមិន្សាំលៅដ្ សា
់ ថ ន្ភាពរារាាំងលនសងលទៀតខដ្ មាន្ កខណ្ៈ
នៃូវកាយខតមួយគត់ល ើយ។

មាតិកា 17 CCR ខននក 54000។ ពិការភាពថ្ន្ការ តូ លាស់
(a) "ពិការភាពថ្ន្ការ ូតលាស់" មាន្ន្័យថាជាពិការភាពខដ្ លកើតល ើងលោយសារការលែោយរញ្ជា ការពិការែួរកា ជ្ាំងឺឆ្តកួ ប្ជ្ូក ជ្ាំងអឺ ូទីសម ឬសាថ ន្ភាពរារាាំង
ខដ្ ប្តូវ ន្រកល ើញមាន្ការទាក់ទងយា៉ា ងខ្ៃងាំ ន្ឹងការលែោយរញ្ជា ឬទាមទារន្ូវការពា ខដ្ ប្សលដ្ៀងគន ន្ឹងការពា ខដ្ ចាាំ រ់សប្មារ់អនកខដ្ លែោយរញ្ជា។
(b) ពិការភាពថ្ន្ការ ូតលាស់ប្តូវ៖
(1) លកើតល ើងមុន្អាយុដ្រ់ប្ ាំរីឆ្នាំ។
(2) ទាំន្ងជារន្តរហ្ូត។
(3) គឺជាពិការភាពធងន្់ធងរសប្មារ់រុគគ ខដ្ ប្តូវ ន្នត ់ន្ិយមន្័យលៅកនុងប្រការលន្ោះ។
(c) ពិការភាពថ្ន្ការ ូតលាស់មិន្រួមរញ្ចូ សាថ ន្ភាពរារាាំងដ្ូរជា៖
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(1) វិរតតជ្ិ ាំងឺនៃូវរិតតខតមួយគត់ ខដ្ មាន្ការលែោយសមតថភាពមុែង្ហររញ្ជា ឬសងគម ខដ្ រងកល ើងលោយសារវិរតតិជ្ាំងឺនៃូវរិតត ឬការពា សប្មារ់
វិរតតិលនាោះ។ វិរតតិជ្ាំងឺនៃូវរិតតលនាោះរួមមាន្ការែវោះរិតតសាប្សតសងគម ន្ិង/ឬជ្ាំងឺវិក ររិត ជ្ាំងឺែរូ ែួរកា ធងន្់ធងរ ឬការែូររុគគ ិក កខណ្ៈ សូមបីខតលៅលព
សមតថភាពមុែង្ហរសងគម ន្ិងរញ្ជា ន្រុោះលែោយយា៉ា ងខ្ៃាំងដ្ូរការរង្ហាញទាាំងប្សុងន្ូវវិរតតិ។
(2) ពិការភាពថ្ន្ការលរៀន្សូប្តខតមួយគត់។ ពិការភាពថ្ន្ការលរៀន្សូប្តគឺជាសាថ ន្ភាពមួយខដ្ ខសតងល ងើ ជាភាពនទុយគន សាំខ្ន្់រវាងសកាតន្ុព
ថ្ន្ការដ្ឹងលោយវិញ្ជាណ្ខដ្ ប្តូវ ន្ ៉ា ន្់សាមន្ ន្ិងកប្មតិ ជាក់ខសតងថ្ន្ ទធន អរ់រំ ន្ិងខដ្ មិន្ខមន្ជា ទធន ថ្ន្ការលែោយរញ្ជាជាទូលៅ ការែវោះការអរ់រំ
ឬរិតតសាប្សតសងគម វិរតតិជ្ាំងនឺ ៃូវរិតត ឬការ ត់រង់វិញ្ជាណ្។
(3) មាន្ កខណ្ៈនៃូវកាយខតមួយគត់ សាថ ន្ភាពទាាំងលន្ោះរួមមាន្ភាពែុសប្រប្កតីពកី ាំលណ្ើត ឬសាថ ន្ភាពខដ្ ទទួ ន្តាមរយៈជ្ាំងឺ លប្គោះថានក់ ឬ
ការ ូតលាស់មាន្កាំហ្ុស ខដ្ មិន្មាន្ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការលែោយសរថ្សប្រសាទ ខដ្ រណាត ឲ្យមាន្តប្មូវការន្ូវការពា ខដ្ ប្សលដ្ៀងគន ន្ឹងការពា
ខដ្ ចាាំ រ់សប្មារ់ការលែោយរញ្ជា។

មាតិកា 17 CCR ខននក 54001។ ពិការភាពធងន្ធ់ រង
(a) "ពិការភាពធងន្់ធងរ" មាន្ន្័យថា៖
(1) សាថ ន្ភាពមួយខដ្ នាាំឲ្យមាន្ការលែោយរមបងថ្ន្សមតថភាពមុែង្ហរដ្ឹងលោយញាណ្ ន្ិង/ឬការមាន្ទាំនាក់ទាំន្ងសងគម ខដ្ តាំណាងឲ្យ
ការលែោយប្គរ់ប្គន្់លដ្ើមបីទាមទារការលធវើខនន្ការ ន្ិងការសប្មរសប្មួ អន្តរមុែវិជាាថ្ន្លសវាពិលសស ឬទូលៅលដ្ើមបីជ្ួយរុគគ ឲ្យសលប្មរសកាតន្ុព ជាអតិររមា ន្ិង
(2) អតថិភាពថ្ន្ការោក់កាំហ្ិតមុែង្ហរសាំខ្ន្់ ដ្ូរប្តូវ ន្កាំណ្ត់លោយមជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ កនុងវិស័យសកមមភាពកនុងជ្ីវិតរមបងរាំន្ួន្រី ឬលប្រើន្ដ្ូរខ្ងលប្កាម
ខដ្ សមប្សរតាមអាយុររស់មន្ុសស៖
(A) ការប្ រ់ពីការយ ់ប្ពម ន្ិងការរង្ហាញ
(B) ការលរៀន្សូប្ត
(C) ការខលទាាំែៃួន្ឯង
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(D) រ ័តភាព
(E) ការខណ្នាាំែៃួន្ឯង
(F) សមតថភាពរស់លៅលោយឯករាជ្យ
(G) សវ័យនគត់នគង់ខននកលសដ្ឋកិរច
(b) ការវាយតថ្មៃពិការភាពធងន្់ធងរប្តូវលធវើល ើងលោយអនកមាន្វិជាាជ្ីវៈមួយប្កមុ ថ្ន្មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់មកពីវិស័យលនសងគន ន្ិងប្តូវរញ្ចូ ការពិចារណាល ើការវាយតថ្មៃ
គុណ្វុឌ្ឍិប្សលដ្ៀងគន ខដ្ លធវើល ើងលោយអងគភាពអន្តរវិស័យលនសងលទៀតររស់ប្កសួង ខដ្ រលប្មើអតិលិជ្ន្ខដ្ អារមាន្។ ប្កុមលន្ោះប្តូវរួមមាន្យា៉ា ងលហារណាស់អនកសប្មរ
សប្មួ កមមវិធមាី ន ក់ ប្គូលពទយមានក់ ន្ិងអនករិតសា
ត ស្តសតមានក់។
(c) ប្កុមអនកមាន្វិជាាជ្ីវៈថ្ន្មជ្ឈមណ្ឌ តាំរន្់ប្តូវពិលប្គោះលយារ ជា់ មួយអតិលិជ្ន្ខដ្ អារមាន្ ឪពុកមាតយ អាណាពា /អនកខលរកោ អនកអរ់រំ អនកគាំពារ
ន្ិងតាំណាងអតិលិជ្ន្លនសងលទៀត កនងុ កប្មិតខដ្ ពួកលគមាន្រាំណ្ង ន្ិងមាន្លព ទាំលន្រលដ្ើមបីរូ រួមលៅកនុងការពិភាកោសលប្មរ ន្ិងកនុងកប្មិតខដ្
ទទួ ន្ការយ ់ប្ពមសមប្សរ។
(d) ការវាយតថ្មៃល ើងវិញន្ូវពិការភាពធងន្់ធងរសប្មារ់លគ រាំណ្ងថ្ន្ការរន្តភាពមាន្សិទធិប្តូវលប្រើប្ ស់ កខណ្វិន្ិរឆ័យដ្ូរគន ខដ្ លយាងតាម កខណ្វិន្ិរឆ័យលន្ោះ
រុគគ មានក់ៗប្តូវ ន្លធវើឲ្យមាន្សិទធិទទួ ន្ពីដ្ាំរូង។

មាតិកា 17 CCR ខននក 54002។ ដ្ឹងលោយវិញ្ជាណ្។
"ដ្ឹងលោយញាណ្" ដ្ូរប្តូវ ន្លប្រើប្ ស់លៅកនុងជ្ាំពូកលន្ោះមាន្ន្័យថាសមបទាររស់រុគគ លដ្ើមបីលោោះប្សាយរញ្ជាប្រករលោយការយ ់ដ្ឹង លដ្ើមបីសប្មរតាមសាថ ន្ភាពលមី លដ្ើមបី
គិតលោយអរូរី ន្ិងលដ្ើមបីទាញយកប្រលយាជ្ន្៍ពីរទពិលសាធន្៍។

សិទធិជ្ន្ពិការ California ប្តូវ ន្នត ់មូ ន្ិធលិ ោយប្រភពលនសងៗ សប្មារ់រញ្ាីល្ម ោះលពញល ញររស់អនកនត ់មូ ន្ិធិ សូមរូ លៅកាន្់
http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html.
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