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ការដាក់ញតត ិចំលពាោះដ្ីការរង្គារ់នន្អងា ចារ់ររស់តុលាការរដ្ឋ (Writ of Habeas Corpus)
គឺជា វ ិធីដដ្លលលឿន្ ន្ិងង្គយប្សួ ល លដ្ើមបីឲ្យលៅប្កមសលប្មចចំលពាោះរញ្ហាពាក់ព័ន្ធ ន្ឹងសិទធិររស់
អន កលៅកនុងមន្ទ ីរឃុំឃំងររស់រដ្ឋ (លកខ ័ណ្ឌនន្ការឃុំឃំង) ឬភាពប្សរចារ់នន្ការឃុំខល ួន្អន ក ។
ដរររទ ន្ិងការដណ្ន្ទំគឺសប្ារ់ការដាក់ញតត ិចំលពាោះដ្ីការរង្គារ់នន្អងា ចារ់ររស់តុលាការ
លៅកាន្់តុលាការរដ្ឋ កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ា ។

I.

ការបប្តៀម្បរៀរចាំញតត ិ

ចាំែុចប្តូវចងចាំ

1)

ស៊ូ មអាន្ដរររទញតត ិ ន្ិងពាកយដណ្ន្ទំោ ំងអស់លន្ោះ មុន្លពលរំលពញព័ត៌ាន្ ។

2)

ស៊ូ មរំលពញដរររទឲ្យាន្ចាស់លាស់ជាទីរំផ្ត
ុ លដាយលប្រើប ៊ិចពណ្៌លមៅ ឬលដាយការ
វាយអកសរច៊ូ ល ន្៊ូ វចលមល ើយររស់អនក ។ ស៊ូ មលធវ ើតាមសប្មួ ល លៅលពលរំលពញដរររទលន្ោះ ។
វាអាចជាលរឿងលអ កនុងការសាកលបងរំលពញព័ត៌ាន្លដាយលប្រើប្កដាសលផ្សងជាមុន្សិន្ ។

3)

លរើកដន្ល ងរំលពញចលមល ើយត៊ូ ចលពក មិន្អាចរំលពញអស់ ស៊ូ មរំលពញចលមល ើយដដ្លលៅសល់
កនុងប្កដាសរដន្ែ ម រ ួចដាក់ភាារ់ខាងខន ងនន្ដរររទញតត ិលន្ោះ ។ ស៊ូ មសរលសរកំណ្ត់ចំណ ំ
ដាក់លលើដរររទលន្ោះថាចលមល ើយររស់អនក "ាន្រន្ត កនុងទំព័ររដន្ែ ម" ។

4)

ស៊ូ មភាារ់សំលៅឯកសារណដដ្លអាចលប្រើលដ្ើមបីគំប្ទការោមោរររស់អនក ឬជាឯកសារ
ដដ្លតុលាការន្ឹងប្តូវការលដ្ើមបីអាចយល់សាច់លរឿងររស់អនក ។ ឧោហ្រណ្៍ លរើអនកប្តូវាន្
រំដរកលចញមិន្ឲ្យជួ រអន កដ្នទ លដាយមិន្ាន្ម៊ូ លលហ្តុសមរមយ អន កអាចដាក់ភាារ់
សំលៅឯកសារដដ្លអន កាន្រត ឹងតវា៉ាអំពីសាែន្ភាពលន្ោះ ។ វាជាប្រការសំខាន្់ដដ្លប្តូវលធវ ើ
ដ្៊ូ លចន ោះ លដាយសារថាតុលាការអាចរដ្ិលសធញតត ិររស់អនក លរើអនកមិន្ាន្រង្គាញភសតុតាង
ឲ្យាន្ប្គរ់ប្គន្់លទលន្ទោះ ។

5)

ជាធមៅ តា អន កាន្ “ពាយាមប្គរ់យា៉ាងចំលពាោះ វ ិធីលដាោះប្សាយតាមដរររដ្ឋ ាល លដាយមិន្
ាន្សលប្មច” (អន កាន្ដាក់ពាកយរត ឹងសារទុកខ/រត ឹងតវា៉ា ន្ិងរត ឹងឧទធរណ្៍រ ួចរាល់ោ ំងអស់
លៅកដន្ល ងជារ់ឃុំឃំងររស់អនក) លៅមុន្លពលដដ្លតុលាការអាចទទួ លញតត ិររស់អនក
លៅពិចារណ ។

6)

ការដាក់ញតត ិចំលពាោះដ្ីការរង្គារ់នន្អងា ចារ់ររស់តុលាការ លៅកាន្់តុលាការរដ្ឋ គឺមិន្ប្តូវ
រង់នលលអវើល ើយ ។ លោោះជាយា៉ាងណក៏លដាយ គឺអនកប្តូវរង់នលល លរើតុលាការចាត់តាំងឲ្យាន្
លមធាវ ើលដ្ើមបីតំណងឲ្យអន ក ឬលរើតុលាការតប្មូវឲ្យាន្សាកសីជាអន កឯកលទស ។ ាន្
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ដរររទលដ្ើមបីលសន ស
ើ ុំការលលើកដលងមិន្រង់នលលតុលាការ ប្រសិន្លរើអនកមិន្ាន្លទធភាព
រង់នលល ចំណយោ ំងអស់លន្ទោះ ។

II.

ការដាក់ញតត ិ

លៅកនុងតុលាការជាន្់ខពស់ (Superior Court) អវ ើដដ្លអន កប្តូវលធវ ើ គឺរញ្ជន្
ូ ឯកសារចារ់លដ្ើម
ោ ំងអស់ឲ្យដ្ល់នដ្ប្កឡារញ្ា ី ។ យកលអ អន កគួ រលផ្ញើសំលៅទីពីរនន្សំណ្ុំឯកសារញតត ិររស់អនកដាក់
កនុងលប្សាមសំរុប្តដដ្លាន្ការខន ង ន្ិងរិតដតមរ ួចរាល់ លៅតុលាការ លដ្ើមបីឲ្យតុលាការអាច
រញ្ជន្
ូ ប្ត រ់ឲ្យអន ក វ ិញន្៊ូ វសំណ្ុំឯកសារញតត ិមួយចារ់ដដ្លាន្លាោះប្តា លដាយាន្រង្គាញលលខ
សំណ្ុំលរឿង ប្ពមោ ំងកាលររ ិលចេ ទដដ្លអន កាន្ដាក់លសន ើ ។ លរើអនកកំពុងតវា៉ាលរឿង
ផ្តន្ទទលោសឧប្កិដ្ឋកមៅ លហ្ើយអន កកំពុងដតដាក់ញតត ិលៅកាន្់តុលាការជាន្់ខពស់ គឺអនកគួ រដាក់លសន ើ
លៅកនុងលខាន្ធីដដ្លជាអន កលចញលសចកត ីរង្គារ់ ។ លរើអនកដាក់ញតត ិលដ្ើមបីតវា៉ាអំពីលកខ ័ណ្ឌនន្ការ
ឃុំខល ួន្អន ក លហ្ើយអន កកំពុងដាក់ញតត ិលៅកាន្់តុលាការជាន្់ខពស់ គឺអនកគួ រដាក់លសន ើលៅកនុងលខាន្
ធីណដដ្លអន កប្តូវាន្ឃុំឃំង ។ លៅកប្មិតតុលាការសប្ារ់រតឹងឧទធរណ្៍ (Court of Appeal)
លរើអនកមិន្ាន្លមធាវ ើលដ្ើមបីជាតំណងលទ គឺអនកប្គន្់ដតប្តូវដាក់លសន ើឯកសារចារ់
លដ្ើមោ ំងអស់រ៉ាុលណ
ណ ោះ ដតចំលពាោះការរត ឹងលៅកប្មិតតុលាការកំព៊ូលវ ិញ គឺអនកប្តូវដាក់លសន ើន្៊ូវ
សំណ្ុំឯកសារចារ់លដ្ើមោ ំងអស់ រ៊ូ ករ ួមោង
ំ សំលៅលតចមល ងចំន្ួន្ដ្រ់ចារ់ ។

III.

បតើអ្វីខែលអាចរំពឹងថានឹងបកើតប ើង បប្កាយបពលអ្ន កដាក់ញតត ិរតឹង
ចាំប ោះែីការរង្គារ់ននអ្ងា ចារ់ររស់តលា
ុ ការរ ួច

តុលាការអាច ៖


រដ្ិលសធមិន្ទទួ លញតត ិររស់អនក ។ ម៊ូ លលហ្តុសមរមយមួ យចំន្ួន្គឺថា ញតត ិពីមុន្ចំលពាោះ
រញ្ហាលន្ោះ ប្តូវាន្រដ្ិលសធមិន្ទទួ លសាាល់លដាយតុលាការដតមួ យ, ញតត ិររស់អនក
មិន្ាន្រង្គាញឲ្យលឃើញថា រណ្តឹងឧទធរណ្៍លៅខវ ោះចលន្ទលោះ ឬក៏ថាការោមោរររស់អនក
ជាលរឿងមិន្ាន្ការ ។ ញតត ិររស់អនកអាចប្តូវតុលាការរដ្ិលសធ លដាយមិន្ាច់ាន្ការ
ពន្យល់ពីម៊ូលលហ្តុអវើោ ំងអស់ ។



លចញលសចកត ីរង្គារ់ឲ្យរង្គាញម៊ូ លលហ្តុ គឺាន្ន្័យថា តុលាការាន្ចាត់ទុកថាការ
លចាទប្រកាន្់ររស់អនកគឺជាការពិត លហ្ើយអន កន្ឹងទទួ លាន្ការលដាោះដលង លរើការលចាទ
ប្រកាន្់ររស់អនកាន្ភសតុតាងរញ្ហាក់ប្គរ់ប្គន្់ ។ លោោះជាយា៉ាងណក៏លដាយ លដាយការ
លចញរង្គារ់ឲ្យរង្គាញពីម៊ូលលហ្តុ តុលាការក៏អន្ុញ្ហាតឲ្យាន្ការល្ល ើយតរវ ិញ ដដ្ល
ដាក់លសន ើលដាយរុគាល (មន្ទ ីរឃុំឃំង) ដដ្លឃុំខល ួន្អន ក លដ្ើមបីតតាំងចំលពាោះការលចាទ
ប្រកាន្់ររស់អនក ។ លសចកត ីរង្គារ់ឲ្យរង្គាញម៊ូ លលហ្តុ គឺមិន្ាន្ផ្តល់ការលដាោះដលងលៅ
តាមការលសន ើសុំលៅកនុងញតត ិល ើយ ។
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លសន ើសុំការល្ល ើយតរលប្ៅផ្ល វូ ការពីចុងលចាទ (មន្ទ ីរឃុំឃំង) ។ លប្កាយលពលពិន្ិតយលមើល
ការល្ល ើយតរលប្ៅផ្ល វូ ការរ ួចលហ្ើយ តុលាការអាចលសន ើសុំព័ត៌ាន្រដន្ែ ម លចញលសចកត ី
រង្គារ់ឲ្យរង្គាញម៊ូ លលហ្តុ ឬក៏រដ្ិលសធញតត ិររស់អនក ។

អន កន្ឹងទទួ លាន្ដ្ំណ្ឹងពីតុលាការកនុងរវាង 60 នលៃ ។

IV.

បតើប្តូវបធ្វ ីែូចបម្ត ចបរើញតត ិចាំប
ប្តូវ នរែិបសធ្បចល

ោះែីការរង្គារ់ននអ្ងា ចារ់ ររស់តុលាការ

លរើតុលាការជាន្់ខពស់រដ្ិលសធញតត ិររស់អនក ចំលពាោះដ្ីការរង្គារ់នន្អងា ចារ់ររស់តុលាការ អន ក
ប្តូវដាក់ញតត ិលៅីអំពីញតត ិចលំ ពាោះដ្ីការរង្គារ់នន្អងា ចារ់ររស់តុលាការ លៅកាន្់តុលាការ
ឧទធរណ្៍ជាមុន្សិន្ រន្ទទរ់មក ប្រសិន្លរើតុលាការឧទធរណ្៍ រដ្ិលសធញតត ិររស់អនក គឺអនកប្តូវ
ដាក់ញតត ិលៅកាន្់តុលាការជាន្់ខពស់ររស់រដ្ឋ កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ា ។ លរើញតត ិដាក់លៅកាន្់តុលាការ
ជាន្់ខពស់ររស់រដ្ឋ កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ាប្តូវាន្រដ្ិលសធ គឺអនកមិន្ប្តូវដាក់លសន ើការជ៊ូ ន្ដ្ំណ្ឹងនន្ការលធវ ើ
ឧទធរណ្៍លទ ដតអន កប្តូវដាក់ញតត ិលៅី វ ិញ ។

កយខែនាំអ្ាំពីការរាំបពញព័ត៌មានកនុងខរររទ (MC-275)
ននការដាក់ញតត ិចាំប ោះែីការរង្គារ់ននអ្ងា ចារ់ររស់តលា
ុ ការ

V.

ដរររទដដ្លមិន្ោន្់ាន្រំលពញព័ត៌ាន្ ាន្ដាក់រញ្ចល
ូ កនុងកញ្ច រ់ឯកសារលន្ោះជាឯកសារ
ភាារ់ A ន្ិងាន្ដាក់លៅកនុងតំណ្ភាារ់ខាងលប្កាម ៖

http://www.courts.ca.gov/documents/sc275.pdf ។ វាអាចាន្ប្រលយាជន្៍ លរើអនក
យកវាមកលមើលជាមួ យកនុងលពលដដ្លអន កអាន្ពាកយដណ្ន្ទំ ។

A. ប្រប

ោះទាំបនរបៅខផ្សនកខាងម្ុែននខរររទញតត ិ

1) រំលពញល្ៅោះររស់អ្នក ប្ពម្ទាំងប្មោះ និងអាសយដាានររស់ម្នទ ីរឃុាំឃាំងដដ្លអន ក
កំពុងជារ់ឃុំ ន្ិងអ្តត បលែររស់អ្នក

2) រន្ទទត់ពីរខាងលប្កាម គឺលប្រើសប្ារ់រំលពញប្មោះតុលាការ ដដ្លអន កកំពុងដាក់ញតត ិ
ជំោស់ដ្ីការតុលាការ ។ លរើអនកកំពុងតវា៉ាលរឿងផ្ត ន្ទទលោសឧប្កិដ្ឋកមៅ លហ្ើយអន កកំពុងដត
ដាក់ញតត ិលៅកាន្់តុលាការជាន្់ខពស់ គឺអនកគួ រដាក់លសន ើលៅកនុងលខាន្ធីដដ្លជាអន កលចញ
លសចកត ីរង្គារ់ ។ លរើអនកដាក់ញតត ិលដ្ើមបីតវា៉ាអំពីលកខ ័ណ្ឌនន្ការឃុំខល ួន្អន ក លហ្ើយអន កកំពុង
ដាក់ញតត ិលៅកាន្់តុលាការជាន្់ខពស់ គឺអនកគួ រដាក់លសន ើលៅកនុងលខាន្ធីណដដ្លអន កប្តូវ
ាន្ឃុំឃំង ។
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3) អន កជាអ្ន កដាក់ញតត ិ លហ្ើយចុងបចទគឺជាល្ៅោះររស់ភានក់ង្គររដ្ឋ (ប្កសួ ងសាតរន្ីតិសមបោរ
រដ្ឋ កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ា[California Department of Corrections or Sheriff’s
Department] ឬប្កសួ ងន្គរាល) ដដ្លឃុំខល ួន្អន ក ។
4) ស៊ូ មរការន្ទទត់ពីលប្កាមពាកយ “ការដាក់ញតត ិចាំប ោះែីការរង្គារ់ននអ្ងា ចារ់ររស់
តុលាការ (Petition for Write of Habeas Corpus)” ឲ្យលៅទំលន្រ ។
ប្កឡារញ្ា ីន្ឹងរំលពញលលខសំណ្ុំលរឿងចំលពាោះញតត ិជោ
ំ ស់ដ្ីការតុលាការររស់អនក
(វាខុសគនពីលលខសំណ្ុំលរឿងដដ្លអន កាន្ជាមួ យតុលាការដដ្លាន្កាត់កតីអនក) ។

5) លៅលប្កាមពាកយ “កងវ ល់ររស់ញតត ិបនោះ (This petition concerns)” ស៊ូ មគ៊ូ សកនុង
ប្រអរ់ដដ្លប្តូវចំលពាោះសាែន្ភាពររស់អនក ឬមួ យអន កអាចគ៊ូ សយកប្រអរ់ដដ្លាន្
ពាកយ “លផ្សងៗ (other)” លហ្ើយសរលសរច៊ូ លន្៊ូ វពាកយ “សាែន្ភាពកនុងពន្ធ ន្ទគរ/គុក
(conditions in jail/prison)" “ការរំលលាភសិទធិ (rights violation)” “លិរលវលានន្ការ
កាត់កតីឧប្កិដ្ឋកមៅ (length of criminal conviction)” ។ល។

B. សាំែួរខែល នចុោះបលែ
1) សរលសរល្ៅោះររស់អនកមត ងលទៀត ន្ិងទីកដន្ល ងដដ្លអន កជារ់ឃុំ ។ គ៊ូ សកនុងប្រអរ់ដដ្ល
ាន្ពាកយ “ការកាត់លោសឩប្កិដ្ឋកមៅ (Criminal Conviction)” ។
2) ស៊ូ មរំលពញចលមល ើយពីខ “ក” ដ្ល់ “ឈ” ឲ្យាន្ប្តឹមប្តូវជាទីរំផ្ុត ។ ស៊ូ មរំលពញការ
រត ឹងផ្តល់ចុងលប្កាយររស់អនក ន្ិងប្រលភទការកាត់កតីលៅលពលលន្ទោះ ។

3) សប្ារ់សំណ្ួរទី #6 ន្ិង #7 ស៊ូ មសរលសរច៊ូ លន្៊ូ វសិទធិដដ្លអន កគិតថាប្តូវាន្លគរដ្ិលសធ
ឬក៏ម៊ូលលហ្តុដដ្លអន កគិតថា អន កប្តូវាន្ឃុំឃំងលដាយខុសចារ់ ។ ផ្តល់ភសតុតាង
/សំណ្ុំលរឿងលដ្ើមបីរញ្ហាក់ (លរើអនកដ្ឹង) ។
ស៊ូ មលរៀររារ់ឲ្យាន្ចាស់ន្៊ូវសិទធិររស់អនកដដ្លប្តូវាន្លគរដ្ិលសធ កនុងលពលដដ្លអន កជារ់ឃុំ
ប្ពមោ ំងកាលររ ិបចេ ទដដ្លការប្រប្ពឹតតរលំ លាភាន្លកើតល ើង ។ អន កអាចតតាំងចំលពាោះការ
រដ្ិលសធចំលពាោះសិទធិណមួ យដដ្លអន កាន្លប្កាមចារ់ររស់រដាឋភិាលរដ្ឋ ឬចារ់រដាឋភិាល
សហ្ព័ន្ធ (រ៊ូ ករ ួមោ ំងចារ់រដ្ឋ ធមៅ ន្ុញ្ហា សំណ្ុំលរឿងតុលាការ អាជាញយុកាល ន្ិងរទរញ្ា តត ិរដ្ឋ ាល)
ឬ លប្កាមលគលន្លយាាយររស់មន្ទ ីរដដ្លអន កប្តូវាន្ឃុំខល ួន្ ។ ចំណ្ុចោង
ំ អស់លន្ោះ អាច
រ ួមរញ្ចល
ូ ន្៊ូ វសិទធិន្ទន្ទ ដ្៊ូ ចជាសិទធិចំលពាោះការលប្រើប្ាស់ររស់ររររស់អនក សិទធិជួរអន កមក
សួ រសុខទុកខ សិទធិន្ិយាយទ៊ូ រស័ពទ ប្ពមោ ំងសិទធិសរលសរ ន្ិងទទួ លសំរុប្ត ល្ល ើយតរអុីលម៉ាល សិទធិ
មិន្ប្តូវាន្ដាក់ឲ្យលៅឯលកាានក់ឯង ឬហាមឃត់លដាយមិន្សមលហ្តុផ្ល ឬហាមឃត់ខាលំង
ហ្ួ សលហ្តុ ។ល។ ដ្៊ូ ចអវ ើដដ្លាន្កត់ចំណខា
ំ ងលលើ វាជាប្រលយាជន្៍ (ដតក៏មិន្ចាំាច់)
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សប្ារ់អនកកនុងការរញ្ហាក់លៅកនុងញតត ិររស់អនកចំលពាោះលលខលកខ ន្ត ិកៈ លលខលគលន្លយាាយ
សប្មង់សំណ្ុំលរឿង ដដ្លយកមកជាសំអាងធាន្ទសិទធិ ។ល។
ជាធមៅ តា អន កអាចតវា៉ា កនុងលពលដដ្លសិទធិោ ំងលន្ទោះ កំពុងប្តូវាន្រដ្ិលសធនបពលរចចុរបនន
ឬលៅលពលដដ្លអន កាន្ភសតុតាងថាសិទធិររស់អនកន្ឹងប្តូវាន្លគរដ្ិលសធនបពលខាងម្ុែ
ខែលអ្ន កអាចប្របម្ើលបឃើញ ។
សរលសរច៊ូ លន្៊ូ វម៊ូ លលហ្តុដដ្លអន កលជឿថា ការឃុំខល ួន្ររស់អនកជាលរឿងខុសចារ់ ។

4) សំណ្ួរទី 8, 9 ន្ិងទី 10 គឺភាគលប្ចើន្ាន្ភាពោក់ទងគន ប្រសិន្លរើអនកតវា៉ាចំលពាោះភាព
ប្សរចារ់នន្ការឃុំខល ួន្អន ក ។ ស៊ូ មរំលពញចលមល ើយតាមអវ ើដដ្លាន្ភាពសមរមយ ។

5) សំណ្ួរទី 11 គឺន្ិយាយអំពីដ្ំលណ្ើររណ្តឹងសារទុកខ ឬដ្ំលណ្ើរការរណ្តឹងតវា៉ា លៅកនុងមន្ទ ីរ
ដដ្លអន កប្តូវាន្ឃុំខល ួន្ ។ ជាធមៅ តា អន កប្តូវរញ្ច រ់ (អស់លទធភាព) ន្៊ូ វដ្ំលណ្ើរការដសវ ង
រកដ្ំលណោះប្សាយកនុងកប្មិតរណ្តឹងសារទុកខ ឬរណ្តឹងតវា៉ាោ ំងអស់ លៅមុន្លពលអន ក
ដាក់ញតត ិចំលពាោះដ្ីការរង្គារ់នន្អងា ចារ់ររស់តុលាការ ។

6) សំណ្ួរទី 12, 13 ន្ិងទី 14 ពាក់ព័ន្ធន្ឹងសំលណ្ើសកា
ុំ រលដាោះដលងពីការឃុំខល ួន្អន កន្ទលពល
រចចុរបន្ន ។ លរើអនកាន្ដាក់ការលសន ើសុំដររលន្ោះពីមុន្ ស៊ូ មសរលសរច៊ូ លន្៊ូ វព័ត៌ាន្ពីការ
លសន ើសលុំ ន្ទោះ ។

7) សំណ្ួរទី 15 ពាក់ព័ន្ធន្ឹងថា លតើាន្ការពន្ារលពលដដ្រឬលទ ចារ់តាំងពីលពលដដ្លអន ក
គិតថា ការកាត់លោសររស់អនកកាលយជាលរឿងខុសចារ់ លហ្ើយអន កាន្ដាក់ពាកយសុំ
ជំោស់ន្ឹងដ្ីការតុលាការ ។

8) សំណ្ួរទី 16 ន្ិងទី 17 ពាក់ព័ន្ធន្ឹងសំណ្ុំលរឿងរចចុរបន្ន ររស់អនកដដ្លមិន្ោន្់ចរ់ លហ្ើយ
ថាលតើរចចុរបន្ន អនកាន្លមធាវ ើដដ្រឬលទ ។

9)

លរើអនកមិន្ដាក់ពាកយរត ឹងលៅកាន្់តុលាការជាន្់ខពស់លទស៊ូ មពន្យល់ពីម៊ូលលហ្តុ ។

10) ចុោះកាលររ ិលចេ ទ ន្ិងដាក់ល្ៅោះលដាយាន្ហ្តែ លលខាលៅដផ្ន កខាងលប្កាមនន្ទំព័រទី 6 ។

ទំព័រទី 6 នន្ 8

លយើងខ្ុំចង់សាតរ់លយារល់អនក! ស៊ូ មជួ យរំលពញសំណ្ួរសប្មង់មតិខាងលប្កាម សត ីអំពីការលាោះ
ឹ ពីគុណ្ភាពការង្គរររស់លយើងខ្ុំ! [ចារ់
ពុមពផ្ាយររស់លយើងខ្ុំ លហ្ើយប្ារ់ឲ្យលយើងខ្ុំាន្ដ្ង
លផ្តើមរំលពញសំណ្ួរសប្មង់មតិ]
សប្ារ់ជំន្ួយផ្ល វូ ចារ់ ស៊ូ មលៅមកលលខ 800-776-5746 ឬរំលពញ ដរររទលសន ើសុំជំន្ួយ ។
សប្ារ់លគលរំណ្ងលផ្សងៗលទៀត ស៊ូ មលៅទ៊ូ រស័ពទមកលលខ 916-504-5800 (កាលីហ្វ័រ
ន្ីញ៉ាខាងលជើង) 213-213-8000 (កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ាខាងតប
ូ ង) ។

Disability Rights California ាន្ទទួ លម៊ូ លន្ិធិឧរតែ មភពីប្រភពផ្តល់ជំន្ួយមួ យចំន្ួន្ ។
សប្ារ់រញ្ា ីលមអ ិតនន្អន កផ្តល់ជំន្ួយ ស៊ូ មទសសន្ទលគហ្ទំព័រ

http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html ។

ទំព័រទី 7 នន្ 8

ឯកសារភាារ់ ក

ស៊ូ មចុចលដ្ើមបីោញយកឯកសារភាារ់ ក ជាដរររទដដ្លអាចរំលពញាន្
ឬោញយកសំណ្ុំឯកសារការលាោះពុមពផ្ាយលន្ោះជាកំដណ្ PDF លដ្ើមបីពិន្ិតយលមើល
សំណ្ុំឯកសារភាារ់ជាលកខ ណ្ៈរ ៊ូរភាព ។

