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របព័នធការការពារ និងការតស្ ូ មតិរបស្់រែឋកាលីហ្វ ័រនីញ៉ា  

ការយល់ដឹងអំពចី្បាប់លលនធឺលែន-ផឺទ្រិស-ហ្៊សត (LPS, Lanterman-Petris-Short) 

ឯកសារប ោះពុែពផាយបលខ #5608.06 - Cambodian 

ជំពូករី 2 ៖ ការបែើលលែពីែនុសសលដលចាតត់ងំបោយតលុាការ បទ្កាែច្បាប ់LPS 

 

ការមមើលថែពីមនុស្សថែលចាត់តងំមោយតុលាការ មរកាមច្បាប់ LPS 

គជឺាយនតការរស្បច្បាប់ ថែលតលុាការថតងតងំមនុស្សម្នា ក់ 

ស្រម្នប់ម វ្ ើមស្ច្បកត ីស្មរមច្បច្បតិត រស្បច្បាប់មែើមបអី្ាក ។ បុគគលមនេះរតូវមគមៅថា 

អ្ាកថែលតលុាការថតងតងំឲ្យមមើលថែទអំ្ាក ។ 

អ្ាកមមើលថែទអំ្ាកថែលថតងតងំមោយតុលាការ អាច្បជួយម វ្ ើមស្ច្បកត ីស្មរមច្បច្បតិត 

ែូច្បជាថាមតើអ្ាកអាច្បរតូវចាប់  ម ត្ ើម ឬកឈ៏ប់មរបើថាា ពំាបាលមោគច្បតិត  

ឬទទួលយកការពាបាលម្សងមទៀតតមថបបមវជជសាស្រស្ត  ។ 

អ្ាកមមើលថែទថំែលថតងតំងមោយតលុាការ អាច្បជួយរគប់រគងរបាក់របស្អ់្ាក 

និងស្មរមច្បថាមតើអ្ាករតូវរស់្មៅទីណា ។ 

មពលអ្ាករតូវស្ថ តិមរកាមការមមើលថែទពីំមនុស្សថែលថតងតំងមោយតលុាការ 

គឺតលុាការអាច្បោក់ថែនកណំតច់្បំមពាេះស្ទិធមិបាេះមនា ត ស្ទិធចិ្បុេះកចិ្បចស្នា 

ស្ិទធិមបើកបរ ឬសិ្ទធិកាន់កាប់អាវុ្ របស្អ់្ាក ។ 

ការមមើលថែពីមនុស្សថែលចាត់តងំមោយតុលាការ មរកាមច្បាប់ LPS  

អាច្បម្ននែរិមវលាជាអ្តិបរម្នច្បនួំនមួយនា ំកន ុងមួយែង 

មហ្ើយសាថ នភាពមនេះកអ៏ាច្បបនតម ើងវញិបានថែរ ថែលរតវូម វ្ ើម ើងមៅកន ុងតលុាការ 

មៅមពលែរិមវលាមួយនា ំរតវូបានបញ្ច ប់ ។ 

មោលបំណងននការមមើលថែពីមនុស្សថែលចាត់តងំមោយតលុាការ  គឺមែើមបី 

" ត្ល់ការពាបាលតរមូវតមសាថ នភាពរបស់្អ្ាកជមង ឺម្នា ក់ៗ ការរតួតពិនតិយ 

និងការកណំត់ទកីថនែងឲ្យអ្ាកជមង ឺរស្ម់ៅ" ។ រកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន 

(WIC, Welfare and Institutions Code) § 5350.1 ។ 

ភាពជាអ្ាកមមើលថែពីមនសុ្សថែលចាតត់ំងមោយតលុាការ  រតូវមគកណំត់

និយមន័យថា "មស្វាកមមថែលមរៀបច្បមំ ើងមែើមបកីារពារហ្រិញ្ញ វតថ ុ និងការពារខល នួ 

ច្បំមពាេះអ្ាកជមងថឺែលមគចាត់ទកុថា ម្ននពកិារភាព ង្ន់ ង្រ មរកាមច្បាប់ [LPS] " ។ 9 
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CCR § 548(b) ។ មស្វាកមមការមមើលថែពមីនុស្សថែលចាត់តងំមោយតលុាការ 

ម្ននរមួបញ្ច លូនូវកចិ្បចការរែឋបាល ថែលម្នននយ័ថា "មស្វាកមមថែល ត្ល់មោយ

អ្ាកមមើលថែទថំែលតុលាការចាតត់ំង ឲ្យជួយរគប់រគង

្នធានហ្ិរញ្ញ វតថ ុរបស្់អ្ាកថែលតលុាការចាត់តងំឲ្យម្ននមនសុ្សមមើលថែ 

រពមទងំមែើមបីធានាកន ុងការទទួលបានមស្វាកមមពាបាលថែលស្មរមយ 

និងមស្វាកមមស្ងគមកចិ្បចស្ុខភាព ល្ វូច្បតិត" ។ 9 CCR § 548(b)(2) ។ 

ភាពជាអនកបែើលលែពីែនុសសលដលចាត់តងំបោយតលុាការ និង “ពិការភាពធងន់ធងរ" 

រគូមពទយរបស្អ់្ាក ឬអ្ាកទទួលខុស្រតូវជនួំស្អ្ាក 

អាច្បចាប់ម ត្ើមនតីិវ ិ្ ីសំុ្តុលាការឲ្យថតងតំងនរណាម្នា ក់ឲ្យមមើលថែទអំ្ាក 

មបើពួកមគមជឿជាក់ថា អ្ាកកាែ យជាម្នន ឬអាច្បបនតម្នន “ពិការភាព ង្ន់្ ង រ” ។ 

មនេះជាពាកយច្បាប់ ថែលម្នននយ័ថា 

អ្ាកកំពងុស្ថ តិកន ុងហានភិយ័ននមរោេះថាា ក់ែល់ោងកាយ 

មោយសារអ្ាកមនិអាច្បរកអាហារហូ្ប មោអាវមស្ែ ៀកពាក់ 

ឬទីជរមកស្រម្នប់ខល នួឯងបាន មោយសារថតបញ្ហា ជមង ឺ ល្ វូច្បតិត  ។ 

រកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន § 5008 ។ 

ម្ននកតត ជាមរច្បើនថែលថាតុលាការអាច្បែងឹបានថា 

នរណាម្នា កជ់ាមនុស្សម្ននពិការភាព ង្ន់្ ង រ ។ ឧទហ្រណ៍ 

អ្ាកថែលមនិអាច្បមមើលថែខល នួឯងមកើត 

ថតអាច្បរស្់មៅបានមោយស្ុវតថ ិភាពមបើម្ននជនួំយពភីាគទីីបី 

ម្ននន័យថាបុគគលមនាេះអាច្បមនិម្ននពកិារភាព ង្ន់ ង្រម ើយ ។ សូ្មអាន 

រកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន § 5250(d) 

ស្ត ីអ្ំពីការបញ្ហជ ក់ឲ្យម្ននការឃុឃំំងអ្ាកជមងចឺ្បំនួន 14 នែង នងិរកមស្ុខុម្នលភាព 

និងវទិាសាថ ន § 5350(e) ស្ត ីអ្ំពីការថតងតងំពីតលុាការ ឲ្យម វ្ ើជាអ្ាកមមើលថែ ។ 

មបើមទេះបីជា ស្កមមភាពកនែងមក របស្អ់្ាកជមង ឺ 

អាច្បរតូវបានមគយកមកពិចារណាកម៏ោយ ក៏អ្ាកមនាេះ 

មិនរតវូបានមគគិតថាជាមនុស្សម្ននពកិារភាព ង្ន់ ង្រម ើយ របសិ្នមបើកន ុងមពល

ច្បំមពាេះមុខ បុគគលមនាេះ មនិបានបង្ហា ញឲ្យមឃើញនូវសាថ នភាពបងកមរោេះថាា ក់ 

ច្បំមពាេះខល នួឯង មោយសារថតភាពអ្ស្មតថភាពកន ុងការថែទខំល នួឯង ។ 

សាថ នភាពកន ុងការបងកមរោេះថាា កន់ាមពលអ្នាគត កម៏និអាច្បម្ននភាពរគប់រោន់ 

កន ុងការចាតចូ់្បលថារតូវតមលកខណៈ វនិច័ិ្បយ័ម ើយ ។ 

សូ្មអានការថតងតងំអ្ាកមមើលថែទរំបស្់មលាក Benevuto (Conservatorship of 

Benevuto)180 Cal.App.3d 1030 (1986) ។ 

នីតិវធីិកន ុងភាពជាអនកបែើលលែទអំនកជែង ឺលដលលតងតងំបោយតុលាការ 
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កន ុងករណីថែលរគូមពទយ ឬអ្ាក ត្ល់មស្វាកមមថែទសំ្ុខភាពអ្ាក ម្ននការមជឿជាក់ថា 

អ្ាកអាច្បម្ននពកិារភាព ង្ន់្ ង រ 

ពួកមគអាច្ប ត្ល់អ្នសុាស្ន៍ែល់ការយិាល័យនម សំាធារណៈ (Public Guardian’s 

office) 

ឲ្យចាប់ម ត្ើមគិតគូររកមនុស្សមកម វ្ ើជាអ្ាកមមើលថែទថំែលតលុាការរតវូថតងតំង 

។ 

មិនថមនរគប់អ្ាកជមង ឺទងំអ្ស់្ថែលស្ថ តិកន ុងលកខណៈវនិច័ិ្បយ័ជាមនុស្សម្ននពិការ

ភាព ង្ន់្ ង រ 

រតូវបានទទួលមនុស្សមមើលថែទមំោយស្វ ័យរបវតត ិថែលថតងតំងមោយតុលាការម ើយ ។ 

អ្ាកមស្ុើបអ្មងកត នងឹម វ្ ើការ

ស្មរមច្បថាមតើនឹងោក់ស្ំមណើឲ្យតលុាការចាប់ម ត្ើមែំមណើរការថតងតំងនរណាម្នា ក់

ឲ្យមមើលថែទអំ្ាកថែរឬមទ ។ រកមស្ុខុម្នលភាព នងិវទិាសាថ ន § 5354 ។ 

របសិ្នមបើលទធ្លការមស្ុើបអ្មងកត 

បង្ហា ញអ្នសុាស្ន៍ឲ្យរកមនុស្សស្រម្នប់មមើលថែទអំ្ាក ថែលថតងតងំ

មោយតលុាការ មៅកន ុងអ្នសុាស្ន៍មនាេះ រតូវបង្ហា ញមនុស្សថែលស្មបំ្តុឲ្យ 

មកម វ្ ើជាអ្ាកមមើលថែទថំែលរតវូឲ្យតុលាការថតងតងំ ។ រកមស្ុខុម្នលភាព 

និងវទិាសាថ ន (WIC, WELFARE AND INSTITUTIONS CODE) § 5355 ។ 

របសិ្នមបើម្ននការោក់ញតត ិស្ុំ 

ឲ្យម្ននមនុស្សមមើលថែទថំែលរតវូថតងតំងមោយតលុាការ គមឺគរតូវ ត្ល់

ឲ្យអ្ាកនូវសំ្មៅននញតត ិមនាេះ 

រពមទងំរបាប់អ្ាកអ្ពំីមពលមវលាមបើកស្វនាការថតងតងំមនសុ្សឲ្យមមើលថែទអំ្ាក 

។ 

 

ការលតងតងំែនសុសឲ្យបែើលលែទអំនកជែងជឺាបប ត្ ោះអាសនន  

មបើអ្ាកស្ថ ិតមៅមនទ រីមពទយ មហ្ើយរតូវឃំុខល នួច្បំនួន 14 នែង 

មៅច្បងុបញ្ច ប់ននការឃុំខល នួ 

តុលាការអាច្បថតងតំងមនសុ្សឲ្យមមើលថែអ្ាកជាបមណាត េះអាស្នា  ច្បនួំន 30 នែង ។ 

រកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន (WIC) § 5352 ។ 

មែើមបចីាតឲ់្យអ្ាកស្ថ តិមរកាមការមមើលថែទពំីអ្ាកែនទជាបមណាត េះអាស្នា  តលុាការ

រតូវថតមជឿជាកថ់ា អ្ាកកំពងុថតម្ននពិការភាព ង្ន់្ ងរមហ្ើយ ។ 

តុលាការអាច្បោកក់ហិំ្តច្បំមពាេះសិ្ទធិមួយច្បំនួនរបស់្អ្ាក 

ែូច្បជាសិ្ទធិកន ុងការមរជើស្មរ ើស្ទកីថនែងរស់្មៅ ស្ិទធកិន ុងការទទួលបាន

ប័ណណ មបើកបរជាមែើម ។ល។ 



ជំពូកទី 2 ៖ ការមមើលថែពមីនុស្សថែលចាត់តំងមោយតុលាការ មរកាមច្បាប់ LPS 4 

អ្ាកមៅបនតម្ននស្ិទធិអាច្បបែិមស្្មិនទទួលការពាបាលតមមវជជសាស្រស្ត  ថែលតុលាការ

មិនបានមច្បញបញ្ហជ  ។ 

អ្ាកនងឹទទួលបានការជូនែណំងឹ 

មុនការចាប់ម ត្ើមឲ្យម្ននមនសុ្សមមើលថែទអំ្ាកជាបមណាត េះអាស្នា  

ថតជាញយៗអ្ាកជមងមឺិនថែលែងឹមនុម ើយថា 

របូមគរតវូស្ថ តិមរកាមការមមើលថែទពីំមនសុ្សថែលថតងតំងមោយតលុាការ 

រហូ្តែល់មពលមនាេះមកែល់ ។ 

មៅមពលថែលអ្ាកជមង ឺណាម្នា ក់រតវូស្ថ ិតមរកាមការមមើលថែទពីំមនសុ្សថែលថតងតំ

ងមោយតលុាការជាបមណាត េះអាស្នា  វាគជឺាភារកចិ្បចរបស្់ការយិាល័យនម សំាធារណៈ 

ថែលរតូវមសុ្ើបអ្មងកតបនតថា មតើអ្ាកជមង ឺរបូមនាេះ 

រតូវម្ននអ្ាកមមើលថែទមំពញមលញមរកាមច្បាប់ LPS ថែរឬមទ ។  

មបើអ្ាកបានែងឹមនុថា 

មគកំពុងពចិារណាចាត់ឲ្យម្ននមនុស្សថតងតំងមោយតលុាការមកមមើលថែទអំ្ាក

ជាបមណាត េះអាស្នា  គអឺ្ាកអាច្បខំរបងឹបង្ហា ញឲ្យមគមឃើញថា 

អ្ាកមនិរតូវតមនយិមនយ័ “ពិការភាព ង្ន់ ង្រ” ម ើយ ។ 

អ្ាកអាច្បម វ្ ើថបបមនេះបានមោយបង្ហា ញឲ្យមគមឃើញថា ខល នួអ្ាកមៅអាច្បរកអាហារ 

មច្បេះមស្ែ ៀកពាក់ នងិរកទជីរមកខល នួឯងបាន ។ មបើអាច្បម វ្ ើមៅបាន 

សូ្មពាយាមបង្ហា ញកិច្បចការទងំអ្ស្់មនេះឲ្យអ្ាក ត្លម់ស្វាកមមថែទសំ្ុខភាពអ្ាក 

ឬបុគគលិកស្ងគមកចិ្បចបានមឃើញ 

មែើមបឲី្យពួកមគមនិបាច្ប់ ត្ល់អ្នសុាស្រស្ត ឲ្យតុលាការចាត់ថច្បងថតងតំងមនុស្សស្រម្ន

ប់មមើលថែទរំបូអ្ាក ។ 

 

ការលែទពំែីនសុសលដលលតងតងំបោយតុលាការជាអចិ្បន្ត្នតយ៍ 

ហួ្ស្ពីការមមើលថែទពីំមនសុ្សថែលតលុាការថតងតំងជាបមណាត េះអាស្នា  

តុលាការក៏អាច្បនឹងកណំតឲ់្យអ្ាករតវូស្ថ ិតមៅមរកាមការថែទពីំមនសុ្សថែលតលុា

ការថតងតងំជា “អ្ច្បិនស្រនតយ៍” ្ងថែរ ។ ជាលកខណបមច្បចកមទស្ 

គឺមនិម្ននការោក់ឲ្យអ្ាកជមង ឺស្ថ ិតមរកាមការ

មមើលថែទពំមីនសុ្សថែលថតងតងំមោយតុលាការជាអ្ច្បិនស្រនតយ៍ម ើយ 

ថតសាថ នភាពមនេះអាច្បរតូវបនត ម ើងវញិ មរៀងោល់នា ំ (ថែលមគមៅថា 

“ការមរៀបច្បំម ើងវញិ”) មហ្ើយកម៏ិនម្ននថែនកណំតថ់ា មតើសាថ នភាពថបបមនេះ 

រតូវបនត ម ើងវញិប៉ាុនាម នែងម ើយ ។ សូ្មអានវគគោងមរកាម អ្ំព ី

“ការបញ្ច ប់ភាពស្ថ តិមៅមរកាមការថែទពំមីនសុ្សថែលថតងតងំមោយតលុាការ-

Ending a Conservatorship” 



ជំពូកទី 2 ៖ ការមមើលថែពមីនុស្សថែលចាត់តំងមោយតុលាការ មរកាមច្បាប់ LPS 5 

មែើមបបីានែឹងព័ត៌ម្ននបថនថមអ្ំពីការបនតម ើងវញិច្បំមពាេះការស្ថ តិមៅមរកាមការ

ថែទពំីមនុស្សថែលថតងតំងមោយតលុាការ ។ 

អ្ាកជមងថឺែលរតវូោកឲ់្យមៅមរកាមការថែទពីំមនសុ្សថែលថតងតំងមោយតលុាការ 

ជាែំបូងគឺរតវូម្ននការវាយតនមែសាថ នភាពជមង ឺពអី្ាកឯកមទស្ 

មហ្ើយទល់ថតអ្ាកឯកមទស្មនាេះបញ្ហជ កថ់ាអ្ាកម្ននពកិារភាព ង្ន់្ ងរ 

បហ៊ើយមនិម្ននបំណង 

ឬមិនម្ននស្មតថភាពកន ុងការទទួលយកការពាបាលមោយស្ម ័រគច្បតិត  ។ 

រកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន § 5352 ។ បថនថមពីមលើមនេះ 

អ្ាកមស្ុើបអ្មងកតអ្ំពកីារោកអ់្ាកជមង ឺឲ្យមៅមរកាមការមមើលថែទពំីមនុស្សថែលថត

ងតងំមោយតលុាការ រតវូថតម វ្ ើការមស្ុើបអ្មងកតជមរមើស្ទងំអ្ស់្ថែលម្នន 

មុនការស្មរមច្បោកអ់្ាកជមងឲឺ្យស្ថ តិមៅមរកាមការមមើលថែពីមនុស្សថែលថតងតំង

មោយតលុាការ មហ្ើយរតូវ ត្ល់អ្នសុាស្ន៍ឲ្យអ្ាកជមងសឺ្ថ ិតមរកាមការ

មមើលថែពមីនុស្សថែលថតងតងំមោយតលុាការ ថតកន ុងករណីថែល 

មិនម្ននជមរមើស្ម្សងថែលអាច្បមរបើបាន ។ រកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន § 

5354 ។ 

មៅកន ុងស្វនាការច្បំមពាេះការ

ោក់ឲ្យអ្ាកជមងសឺ្ថ ិតមៅមរកាមការមមើលថែទពំីមនុស្សថែលតលុាការថតងតំង 

គឺនងឹម្ននវតតម្ននរបស់្អ្ាកតណំាងពីការយិាល័យនា សំាធារណៈចូ្បលរមួ 

មហ្ើយបគុគលរបូមនេះ នងឹមរៀបោប់របាប់មៅរកម 

ឬគណៈវនិច័ិ្ប័យពីមូលមហ្តុថែលពួកមគគតិថា រតូវឲ្យអ្ាកស្ថ តិមរកាមការ

មមើលថែពមីនុស្សថែលថតងតងំមោយតលុាការ ។ មៅកន ុងស្វនាការ 

តុលាការនងឹស្មរមច្បថាមតើរតូវោក់ឲ្យអ្ាកស្ថ ិតមរកាមការ

មមើលថែពមីនុស្សថែលថតងតងំមោយតលុាការថែរឬមទ រពមទងំស្មរមច្បថា 

កន ុងករណីមនេះមតើអ្ាកអាច្បរកាបានស្ទិធិអ្វ ើខែ េះ នងិស្ិទធអិ្វ ើថែលអ្ាករតូវបាត់បង់ 

មបើអ្ាករតវូស្ថ តិមៅមរកាមការមមើលថែពីមនុស្សថែលថតងតំងមោយតលុាការ ។ 

កន ុងករណីថែលតលុាការស្មរមច្បឲ្យអ្ាកស្ថ តិមៅមរកាមការមមើលថែពីមនុស្សថែលតុ

លាការថតងតំង  មនុស្សថែលរតូវថតងតំងឲ្យមមើលថែទអំ្ាក អាច្បជាមិតតភក័ត  

ឬជាស្ម្នជិករគួសាររបស្់អ្ាក ។ អ្ាកអាច្បមស្ា ើម ម្ េះមនុស្សថែលអ្ាកច្បង់ឲ្យតលុាការ

ថតងតងំស្រម្នប់មមើលថែទអំ្ាក ថតច្បងុមរកាយគឺអារស្យ័មលើមៅរកម 

ជាអ្ាកស្មរមថាមតើ នរណា ឬភាា កង់្ហរណាថែលម្ននលកខណៈស្មរស្បបំ្ុត 

មែើមបថីតងតងំឲ្យមមើលថែរបូអ្ាក ។ រកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន § 5355 ។ 

មបើតលុាការរកមនុស្ស ឬភាា កង់្ហរថែលអាច្បមមើលថែអ្ាក 

ឬថែលម្ននបំណងជួយមមើលថែអ្ាកមិនបានមទ តុលាការនងឹ
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ថតងតងំនម សំាធារណៈរបចាំមោន្ីរបស្់អ្ាក ឲ្យម វ្ ើជាអ្ាកមមើលថែរបូអ្ាក ។ 

រកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន § 5354.5 ។ 

 

ការទ្បឆំងចំ្បប ោះការសបទ្ែច្បរបស់តុលាការោក់ឲ្យអនកសថ ិតបៅបទ្កាែការបែើលលែ

ពីែនុសសលដលលតងតងំបោយតុលាការ 

សិរធ ិររួល នការវនិិច្បឆ ័យកត ីបោយគណៈវនិិច្បឆ ័យ 

អ្ាកម្ននសិ្ទធិមស្ា ើសំុ្ការវនិច័ិ្បយ័កត មីោយគណៈវនិច័ិ្បយ័ 

មែើមបកីណំត់ថាមតើអ្ាកពិតជាម្ននពកិារភាព ង្ន់្ ង រថមនថែរឬមទ ។ 

មទេះជាយា៉ា ងណាក៏មោយ 

អ្ាកមនិទទួលបានការវនិិច័្បយ័កត ីមោយគណវនិិច័្បយ័មោយស្វ ័យរបវតត ិម ើយ ។ 

អនកទ្តវូលតោក់ កយសុំការវនិិច្បឆ ័យកត ីបោយគណៈ    វនិិច្បឆយ័ ឲ្យ នកន ុងរវាងទ្  ំ

(5) ន្តែង បទ្កាយញតតិសវនាការកំណត់ឲ្យអនកសថ ិតបទ្កាែ

ការបែើលលែពែីនសុសលដលលតងតងំបោយតុលាការ ។ 

មបើអ្ាកមស្ា ើសំុ្ការវនិិច័្បយ័កត ីពីគណៈវនិច័ិ្បយ័ មុន    ស្វនាការោងមលើ ការមស្ា ើស្ុំមនេះ 

ជាការបញ្ហជ ក់ថាអ្ាកសូ្មទត់មចាលស្វនាការរបស្់តុលាការ ។ រកមស្ុខុម្នលភាព 

និងវទិាសាថ ន § 5350(d)(1) ។ 

មបើស្មរមច្បមរជើស្យកការវនិិច័្បយ័កត ីមោយគណៈវនិច័ិ្ប័យ 

គណៈវនិច័ិ្ប័យរតវូស្មរមច្បជាឯកច័្បន័ ថាអ្ាកពិតជាម្ននពកិារភាព ង្ន់្ ង រ 

មុនមពលមគអាច្បោក់ឲ្យអ្ាកស្ថ តិមៅមរកាមការ

មមើលថែពមីនុស្សថែលថតងតងំមោយតលុាការ ។ 

មហ្ើយភស្ត ុតងថែលយកមកបង្ហា ញកន ុងការ វនិិច័្បយ័កត ី 

រតូវបង្ហា ញពីពិការភាព ង្ន់្ ងរ 

មលើស្ពីមហ្តុ្លថែលមៅម្ននភាពរស្ពចិ្បរស្ពិលថាមតើអ្ាកពតិជាម្ននពិការភាព

ង្ន់្ ងរថមនថែរមទ ។ សូ្មអាន  ការតតងំរបស្់ Sorenson ច្បំមពាេះតុលាការកំពូល 

(Sorenson v. Superior Court) (App. 6 Dist. 2013) 161 Cal.Rptr.3d 794, 219 

Cal.App.4th 409 ។ 

ការវនិិច័្បយ័កត ីរបស់្អ្ាក រតូវមកើតម ើងកន ុងរវាងែប់ (10) នែង 

គិតចាប់ពីមពលអ្ាកោក់ពាកយមស្ា ើស្ុំ មបើមទេះបីជាតលុាការអាច្បបនតកចិ្បចការមនេះ 

មិនឲ្យមលើស្ពីែប់របា ំ(15) នែង 

កន ុងករណីថែលម្ននការមស្ា ើស្ុមំោយសាម កត ីរបស្់អ្ាកក៏មោយ ។ 

ព័ត៌មានគន្ឹោះសទ្មាប់អនកបពលសថ ិតបៅកន ុងបនទប់តុលាការ 
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- មពលអ្ាកស្ថ តិមៅកន ុងអ្ោរតលុាការ 

សូ្មមស្ែ ៀកពាកឲ់្យបានសាា តបាតជាទីបំ្តុ ។ 

- មបើមទេះបីជាអ្ាកមិនយល់រពម 

មហ្ើយម្ននអារមមណម៍រកាតខឹងច្បមំពាេះអ្វ ើថែលមគនិយាយអ្ំពីអ្ាកមៅកន ុងតុលា

ការក៏មោយ 

គជឺារបការសំ្ោន់ថែលអ្ាករតវូរកាឲ្យបាននូវភាពស្ង ប់សាង តម់និមេវនវ ។  

- រតូវមរតៀមខល នួឲ្យបានរចួ្បោល់ មែើមបីពនយលែ់ល់តលុាការ 

ពីរមបៀបថែលអ្ាកអាច្បចាត់ថច្បងបាននូវតរមូវការជាមូលោឋ នរបស្់ខល នួ 

បូករមួទងំការហូ្បច្បុក មស្ែ ៀកពាក់ និងការមរៀបច្បកំថនែងរស្់មៅ ។  

- មបើអ្ាកសាគ ល់នរណាម្នា ក់ថែលអាច្បម ើងម វ្ ើស្កខ ីកមមច្បំមពាេះអ្ាក 

ជាពិមស្ស្គមឺនុស្សថែលជួយអ្ាកកន ុងការហូ្បច្បុក មស្ែ ៀកពាក់ 

និងមរៀបច្បំកថនែងរស្ម់ៅ 

រតូវធានាថាបុគគលរបូមនាេះនឹងបង្ហា ញខល នួកន ុងស្វនាការរបស់្អ្ាក ។ 

- អ្ាករតវូមរតៀមខល នួមែើមបីរបាប់មៅរកម 

មតើអ្ាកច្បង់ទទួលបានការពាបាលសុ្ខភាព ល្ វូច្បិតត 

ឬការពាបាលតមមវជជសាស្រស្ត ថបបណា 

និងកថនែងថែលអ្ាកនឹងមៅទទួលការពាបាល ។ 

ព័ត៌មានគន្ឹោះរូបៅ 

អ្ាកមានសិរធ ិមានបែធាវ ីមហ្ើយមបើអ្ាកមនិម្ននមមធាវ ើមទ 

តុលាការនងឹថតងតំងមមធាវ ើម្នា ក់ស្រម្នប់អ្ាក ។ ជាទូមៅ 

មមធាវ ើថែលតលុាការថតងតំង គជឺាមមធាវ ើសាធារណៈ ។ 

តុលាការរតវូថតងតំងមមធាវ ើឲ្យបានកន ុងរយៈមពលរបំានែង 

មរកាយនែងោកញ់តតមិស្ា ើស្ុំឲ្យអ្ាកស្ថ តិមរកាមការមមើលថែពមីនសុ្សថែលថតងតងំមោ

យតលុាការ ។ រកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន § 5365 ។ 

អ្ាកអាច្បពិភាកាជាមួយមមធាវ ើរបស់្ខល នួ 

ច្បំមពាេះលទធភាពសំុ្ឲ្យតុលាការថតងតំងមពទយវកិល   ច្បរកិឯកោជយ 

ថែលមនិថមនជាមនសុ្សរបស្ម់នទ រីមពទយ 

មកម វ្ ើការវាយតនមែសាថ នភាពជមង ឺរបស្់អ្ាក 

និងបមញ្ចញមយាបលប់ថនថមថាមតើអ្ាកពិតជារតូវស្ថ តិមៅមរកាមការថែទពីំមនុស្ស

ថែលតលុាការថតងតំងថែរឬមទ ។ 

អ្ាករតវូមរតៀមខល នួជាមរស្ច្បមែើមបីរបាប់តលុាការ ថាមហ្តុអ្វ ើបានជាអ្ាកមិនម្នន

ពិការភាព ង្ន់ ង្ រ ។ មរៀបចំ្បថ្នការលអំ្ិត មែើមបីបង្ហា ញថា 
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មតើអ្ាកនងឹម វ្ ើថបបណាកន ុងមរៀបច្បំការហូ្បច្បុក មស្ែ ៀកពាក់ 

និងមរៀបច្បំកថនែងរស្ម់ៅមោយខល នួឯង ។ រតូវមោេះរសាយច្បំមពាេះ "នរណា" "អ្វ ើ" 

"ទីណា" "មពលណា" នងិ "មោយរមបៀបណា" ។ 

អ្ាកមនិចំាបាច្ប់រតវូម្នន ទ្េះ ឬ ទ្េះថលវងស្រម្នប់រស្់មៅថែលជាកមមស្ិទធរិបស្់ខល នួ 

មែើមបីបញ្ហជ ក់ថាម្ននទីកថនែងស្រម្នប់រស្់មៅ ម ើយ ។ 

មបើមទេះបីជាម្ននមនសុ្សម្សងមទៀត ែូច្បជាមិតតភក័ត  ឬសាច្ប់ញត ិ

ម្ននបំណង ត្ល់ទកីថនែងសាា ក់មៅែលអ់្ាក 

សាថ នភាពមនេះអាច្បម វ្ ើឲ្យអ្ាកម្ននមរបៀបមលើគនំិតច្បងោ់កឲ់្យអ្ាក

ស្ថ ិតមៅមរកាមការមមើលថែពមីនុស្សថែលតលុាការថតងតំង ។ សូ្មអាន 

ការោកឲ់្យអ្ាកជមង ឺស្ថ តិមរកាមការ

មមើលថែពមីនុស្សថែលតលុាការថតងតងំរបស្់មលាក Jesse G. (Conservatorship 

of Jesse G.) 248 Cal. App. 4th 453, 460, 203 Cal. Rptr. 3d 667, 672 (2016) 

។ រតង់មនេះមគមៅថា "ជំនួយពីភាគទីីបី" 

មហ្ើយអាច្បយកវាមកោក់ទមងន់ច្បមំពាេះការរបនំងនឹងគនំតិច្បងោ់កឲ់្យអ្ាក

រស្់មៅមរកាមការមមើលថែពមីនុស្សថែលតលុាការថតងតំង ។ បុគគលមនាេះ 

រតូវមរៀបច្បំមស្ច្បកត ថីែែងរបស្់ខល នួ ោកម់ស្ា ើែល់មៅរកម 

មោយមរៀបោប់ពីបំណងរបស្ម់គ កន ុងការជួយអ្ាក ។ រកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន 

§ 5350(e) ។  

ម្ននមនសុ្សខែេះ មគមច្បេះទញយករបមយាជន៍ពី្នធានស្ហ្គមន៍ 

ែូច្បជា្នាោរអាហារ នងិជរមកស្ហ្គមន៍ 

អាច្បជួយពួកមគឲ្យមគច្ប្តុពីការោក់ឲ្យមៅមរកាមការ

មមើលថែពមីនុស្សថែលតលុាការថតងតងំ ។ មបើអ្ាកម្ននរគូមពទយ ឬអ្ាកពាបាលលា  

មៅកន ុងស្ហ្គមន៍ 

វាអាច្បម្ននរបមយាជន៍កន ុងការមស្ា ើសំុ្ឲ្យពួកមគមកជួយម វ្ ើស្កខកីមមឲ្យអ្ាក ។  

មបើអ្ាកម្ននថ្នការទទួលយកអ្តថ របមយាជន៍ស្នត ិស្ុខស្ងគម (Social Security) 

ឬអ្តថ របមយាជន៍ម្សងមទៀត អ្ាករតវូពនយល់ែល់មៅរកម 

ថាអ្ាកមច្បេះពីរមបៀបោក់ពាកយមស្ា ើស្ុំ 

និងរមបៀបមៅទទួលយកអ្តថ របមយាជនទ៍ងំអ្ស្់មនាេះ មកមរបើរបាស្ ់។ 

ការោក់ឲ្យអនករស់បៅកលន្ង្ែួយកន ុងបពលអនកកំពុងសថ តិបទ្កាែការបែើលលែពី

ែនសុសលដលតុលាការលតងតងំ ។ 

មៅមពលថែលតលុាការបានចាត់តងំមនុស្សឲ្យម វ្ ើជាអ្ាកមមើលថែរបូអ្ាករចួ្បមហ្ើយ 

បុគគលមនាេះរតវូស្មរមច្បថាឲ្យអ្ាករស់្មៅកថនែងណា ។ 

អាទិភាពែំបូងរបស្អ់្ាកមមើលថែទអំ្ាកថែលតលុាការថតងតងំ 



ជំពូកទី 2 ៖ ការមមើលថែពមីនុស្សថែលចាត់តំងមោយតុលាការ មរកាមច្បាប់ LPS 9 

គោឺកឲ់្យអ្ាករស់្មៅកន ុងកថនែងថែលម្ននការហាមឃត់តចិ្បតួច្បបំ្តុ 

និងស្មរមយស្រម្នប់រស្់មៅ ។ រកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន § 5351(a)(1)(A) ។ 

ច្បណុំច្បមនេះ អាច្បរមួបញ្ច លូទងំ ទ្េះរបស់្អ្ាក ឬ ទ្េះសាច្បញ់តិរបស្អ់្ាក ។ 

មបើមនេះមនិថមនជាជមរមើស្មទ អាទិភាព

បនាទ ប់គឺការឲ្យអ្ាករស្់មៅកន ុងមនទ ីរថែទណំាថែលស្មរមយ 

ថែលមៅជិតបំ្តុមៅនងឹ ទ្េះរបស្់អ្ាក ឬ ទ្េះសាច្បញ់តិរបស្អ់្ាក ។ 

រកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន § 5351(c)(1) ។ 

ទីកថនែងម្សងថែលអាច្បជាជមរមើស្ស្រម្នប់ឲ្យអ្ាករស្ម់ៅ 

អាច្បរមួបញ្ច លូមនទ ីរមពទយរែឋ ឬមនទ ីរមពទយមោន្ី ឬមនទ រីថែទមំ្សងមទៀតថែល

រស្មែៀងោា មនេះ ។ រកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន § 5358(a)(2) ។ 

អ្ាកមមើលថែទអំ្ាកថែលថតងតងំមោយតុលាការ 

អាច្បយកអ្ាកឲ្យមៅរស់្មៅកន ុងកថនែងថែលម្ននការហាមឃតត់ិច្បតួច្បបាន 

មោយមនិបាច្ប់របាប់ែំណងឹឲ្យតលុាការែងឺ ។ អ្ាកមមើលថែទអំ្ាកថែលតលុាការ

ថតងតងំ កអ៏ាច្បយកអ្ាកមៅកាន់កលន្ងលដលមានការហាែឃាត់ខ្្ងំ 

ថតច្បណុំច្បមនេះ មគរតវូជូនែណំងឹែល់តលុាការ មមធាវ ើរបស់្អ្ាក 

រកមុតស្ ូ មតិស្រម្នប់សិ្ទធិអ្ាកជមង ឺរបចំាមោន្រីបស់្អ្ាក 

និងអ្ាកែនទមទៀតថែលទទួលការែឹងឮពីមរឿងរបស្អ់្ាក ។ 

អ្ាកមមើលថែទអំ្ាកថែលតលុាការថតងតងំ 

អាច្បយកអ្ាកមៅោក់កន ុងកថនែងថែលម្ននការហាមឃតោ់ែ ងំ 

មបើមគម្ននមូលមហ្តចុ្បាស្់លាស្ថ់ា សាថ នភាពជមងរឺបស្អ់្ាកកាន់ថត ង្ន់្ ង រជាងមុន 

ថែលសាថ នភាពមនេះ គឺតរមូវឲ្យអ្ាករតូវរស់្មៅកន ុងកថនែងថែលម្ននការ

ហាមឃត់ោែ ងំ 

ឬក៏មូលមហ្តុថែលថាអ្ាកកាែ យជាមនុស្សថែលម្ននមរោេះថាា កច់្បមំពាេះខល នួឯង 

ឬច្បំមពាេះអ្ាកែនទថតមួយប៉ារពិច្បថភាក ។ រកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន § 5358(d)(1) 

។ 

អ្ាករតវូែងឹថា ភាពតរមូវច្បំមពាេះការោកឲ់្យអ្ាកជមង ឺរស់្មៅកន ុងកថនែងណាមួយ 

គឺម្ននភាពខុស្ោា  

មបើសាថ នភាពែំបូងរបស្់អ្ាកគពឺាក់ពន័ធនងឹមទស្ឧរកែិឋពាក់ពន័ធនងឹការសាែ ប់ 

ឬការបងករបួស្សាា មោងកាយ ង្ន់្ ង រ ។ WIC § 5008(h) ។)(1)(b) ។ កន ុងករណមីនេះ 

សាថ នភាពមួយកន ុងច្បមំណាមសាថ នភាពែនទមទៀតថែលមលើកមកពិចារណា 

ការោកឲ់្យអ្ាករស់្មៅកន ុងកថនែងណាមួយគអឺារស័្យមលើអាទភិាពច្បំមពាេះការពាបា

ល នងិការពារស្ុវតថភិាពសាធារណៈ ។ រកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន § 

5358(a)(1)(B) ។ សូ្មអាន្ងថែររតង់ រកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន § 

5358(c)(2) និង WIC § 5358(d)(2) ។ 



ជំពូកទី 2 ៖ ការមមើលថែពមីនុស្សថែលចាត់តំងមោយតុលាការ មរកាមច្បាប់ LPS 10 

ការតតងំចំ្បប ោះការចាត់ឲ្យអនករស់បៅកន ុងកលន្ង្ែួយលដលបធវីប ើងបោយអនក

បែើលលែទអំនកលដលតុលាការលតងតងំ 

មៅមពលអ្ាកស្ថ ិតមៅមរកាមការមមើលថែពមីនសុ្សថែលតុលការថតងតំង ជា្មមត 

អ្ាកមមើលថែទអំ្ាក ម្ននអ្ំណាច្បកន ុងការស្មរមច្បឲ្យអ្ាករស្់មៅកន ុងកថនែងណា ។ 

ថតច្បណុំច្បមនេះ មនិថមនម្នននយ័ថា 

អ្ាករតវូស្ថ តិមរកាមការស្មរមច្បរបស់្អ្ាកមមើលថែទអំ្ាកទងំអ្ស់្ម ើយ ។ មបើអ្ាក 

និងអ្ាកមមើលថែទអំ្ាកថែលតុលាការថតងតំង 

មិនយល់រស្បោា ច្បមំពាេះការស្មរមច្បឲ្យអ្ាករស្ម់ៅទីណាមទ 

អ្ាកអាច្បម ើងតលុាការមតងមទៀតបាន 

មែើមបតីវា៉ា សំុ្ការរកកថនែងស្មរមយជាងមនេះឲ្យអ្ាករស្់មៅ ។ រតងម់នេះមគមៅថា 

ការមស្ា ើស្ុសំវនាការពនិិតយប ើងវញិពីការសបទ្ែច្បោក់ឲ្យអនករស់បៅកន ុង

កលន្ង្ែួយ ។ 

អ្ាកអាច្បមស្ា ើស្ុំស្វនាការមែើមបីពិនតិយម ើងវញិច្បំមពាេះការស្មរមច្បឲ្យអ្ាករស់្មៅកថនែ

ងណាមួយ មៅកន ុងមោន្ីថែលតលុាការបានថតងតងំមនុស្ស ឲ្យមមើលថែអ្ាក 

ឬកន ុងមោន្ីថែលអ្ាកកំពងុរស្់មៅ ។ រកមស្ុខុម្នលភាព នងិវទិាសាថ ន         § 

5358.7 ។ មទេះជាយា៉ា ងណាក៏មោយ មៅមពលអ្ាកម ើងតុលាការមតងមទៀត 

មែើមបមី វ្ ើស្វនាការពិនិតយពីការស្មរមច្បឲ្យអ្ាករស់្មៅកថនែងណាមួយ 

គឺអ្ាករតវូរង់ចំារហូ្តែល់របំាមួយថខ មទើបមស្ា ើស្ុំស្វនាការែមីមួយមទៀតបាន ។ 

សូ្មអាន រកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន 5358(d)(4) នងិ រកមស្ុខុម្នលភាព 

និងវទិាសាថ ន § 5358.3 ។ 

មៅកន ុងអ្ងគស្វនាការពិនតិយម ើងវញិការស្មរមច្បឲ្យអ្ាករស់្មៅកថនែងណាមួយ 

គឺអ្ាកមស្ា ើសំុ្ឲ្យមៅរកមម វ្ ើការពិនតិយម ើងវញិច្បំមពាេះថតភាពស្មរមយកន ុងការ

ោក់ឲ្យអ្ាករស់្មៅកន ុងកថនែងណាមួយប៉ាុមណាណ េះ គឺមនិថមនពិនតិយមមើលថាមតើ 

អ្ាកគួរស្ថ តិមៅមរកាមការមមើលថែពមីនសុ្សថែលតុលាការថតងតងំថែរឬមទមនាេះមទ 

។  វ ិ្ ែី៏របមស្ើរ មែើមបីទទួលបានស្វនាការពិនិតយម ើងវញិពីការោក់ឲ្យអ្ាក

រស់្មៅកថនែងណាមួយ គឺរតូទកទ់ងមមធាវ ើថែលជាអ្ាកតណំាងរបូអ្ាក 

មៅកន ុងស្វនាការកណំត់ឲ្យអ្ាករស្់មៅមរកាមការមមើលថែពីមនុស្សថែលតលុាការ

ថតងតងំ ។ មបើអ្ាកមិនម្ននរបាក់មច្បញនែែមមធាវ ើ គឺម្នននយ័ថា 

តុលាការរបថហ្លបានថតងតំងមមធាវ ើម្នា ក់ឲ្យអ្ាក ។ 

មមធាវ ើភាគមរច្បើនថែលតលុាការថតងតំងគជឺាមមធាវ ើសាធារណៈ ។  

បុគគលិកស្ងគមកចិ្បចរបស្់អ្ាក គួរម្ននម ម្ េះ 

និងមលខទូរស័្ពទរបស់្មមធាវ ើថែលតលុាការបានថតងតំងស្រម្នប់របូអ្ាក ។ 

អ្ាកក៏អាច្បមៅទូរស័្ពទមកកានរ់កមុអ្ាកតស្ ូ មតមិែើមបីសិ្ទធអិ្ាកជមង ឺ 

មែើមបសួី្ររករមបៀបកន ុងការទកទ់ងជាមួយមមធាវ ើរបស់្អ្ាក្ងថែរ ។ 



ជំពូកទី 2 ៖ ការមមើលថែពមីនុស្សថែលចាត់តំងមោយតុលាការ មរកាមច្បាប់ LPS 11 

មៅមពលអ្ាកមៅទូរស័្ពទមៅជួបមមធាវ ើរបស់្អ្ាក សូ្មរបាប់មគពីម ម្ េះមពញ 

និងនែងថខនា កំំមណើតរបស្់អ្ាក ។ មបើមមធាវ ើរបស់្អ្ាក មនិមៅកន ុងការយិាលយ័មទ 

សូ្មសួ្រអ្ាកទទួលទូរស័្ពទថា មតើអ្ាកអាច្បម្ញើសារទកុជូនមមធាវ ើរបូមនាេះបានថែរឬមទ 

។ សូ្មកុមំភែច្បម្ញើម ម្ េះ នែងថខនា កំំមណើត ម ម្ េះមនទ រីថែទពំាបាល 

ថែលអ្ាកកំពងុរស្ម់ៅ មលខទូរស័្ពទថែលមមធាវ ើអាច្បមៅរត ប់មែើមបីជួបអ្ាក 

និងមពលមវលាថែលអ្ាកអាច្បទទួលទូរស័្ពទបាន ។ មហ្ើយកក៏ុំមភែច្បនយិាយរបាប់ថា 

អ្ាកកំពងុមស្ា ើស្ុំឲ្យម្ននស្វនាការពិនតិយមមើលការស្មរមច្បឲ្យអ្ាកមៅរស្់មៅកន ុងកថនែ

ងណាមួយ ។ 

អ្ាករតវូទកុមពលឲ្យមមធាវ ើរបស់្អ្ាក យា៉ា ងមហាច្បណាស់្ក៏ពីរស្បាត ហ៍្ 

ថែរមែើមបទីកទ់ងជាមួយអ្ាក ។ មបើមមធាវ ើរបស់្អ្ាក 

មិនបានទកទ់ងជាមួយអ្ាកមទ អ្ាកអាច្បោក់ញតតមិោយខល នួឯងមៅកានត់លុាការ 

មែើមបមីស្ា ើស្ុំស្វនាការពិនិតយមមើលម ើងវញិច្បំមពាេះការស្មរមច្បឲ្យអ្ាកមៅរស្់មៅកន ុង

កថនែងណាមួយ ។ 

ការបញ្ច ប់ភាពរសប់ៅបទ្កាែការបែើលលែពីែនុសសលដលតលុាការលតងតងំ 

មបើមទេះបីជាអ្ាកចាញក់ត ីច្បមំពាេះស្វនាការ ឬការវនិិច័្បយ័កត ី 

ស្មរមច្បឲ្យអ្ាករស្់មៅមរកាមការមមើលថែពមីនសុ្សថែលតលុាការថតងតងំកម៏ោយ 

ក៏មៅម្ននច្បណុំច្បជាមរច្បើនមទៀតថែលអ្ាកអាច្បម វ្ ើបានមែើមបី

របនំងនឹងការោកឲ់្យអ្ាករស្់មៅមរកាមការមមើលថែពីមនុស្សថែលតុលាការថតងតំង 

។ 

ការបធវីសវនាការប ើងវញិ 

អ្ាកអាច្បោក់ញតតិ (មស្ា ើស្ុំ) តលុាការឲ្យមរៀបច្បំស្វនាការម ើងវញិ  

មែើមបីពនិតិយមមើលថាមតើអ្ាកគួររស្់មៅមរកាមការមមើលថែពមីនសុ្សថែលតុលាការ

ថតងតងំថែរឬមទ ។ មបើអ្ាកមស្ា ើស្ុឲំ្យម្ននស្វនាការម ើងវញិ 

គឺអ្ាកម្ននស្ទិធិទទួលបានស្វនាការ 

មែើមបីពិនតិយមមើលថាមតើអ្ាកគួររតវូរស់្មៅមរកាមការថែទពីំមនសុ្សថែលតុលាការ

ថតងតងំថែរឬមទ ។ មៅកន ុងស្វនាការម ើងវញិមនេះ 

គឺអ្ាកម្ននបនទ ុកកន ុងការបញ្ហជ កថ់ា អ្ាកមនិម្ននពិការភាព ង្ន់ ង្រម ើយ ។ 

អ្ាកមនិម្ននសិ្ទធិទទួលបានការវនិិច័្បយ័កត ីមោយគណៈវនិច័ិ្បយ័ម ើយ 

ច្បំមពាេះស្វនាការម ើងវញិមនេះ ។ រកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន § 5364 ។ 

មហ្ើយក៏រតូវថតែងឹ្ងថែរថា 

មៅមពលថែលអ្ាកបានទទួលស្វនាការម ើងវញិរចួ្បមហ្ើយ 

គឺអ្ាកមនិអាច្បមស្ា ើសំុ្ស្វនាការម ើងវញិមួយមទៀតម ើយ កន ុងរវាងរបំាមួយថខ ។ 

រកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន § 5364 ។ 



ជំពូកទី 2 ៖ ការមមើលថែពមីនុស្សថែលចាត់តំងមោយតុលាការ មរកាមច្បាប់ LPS 12 

 វ ិ្ ីែ៏ង្ហយបំ្តុ មែើមបីមស្ា ើស្ុមំបើកស្វនាការម ើងវញិ គឺរតូវទក់ទងមមធាវ ើ 

ថែលម វ្ ើជាតណំាងឲ្យអ្ាក 

មៅមពលថែលមគោក់អ្ាកឲ្យរស្ម់ៅមរកាមការថែទពំមីនុស្សថែលតលុាការថតងតំ

ង ។ សូ្មរបាប់មមធាវ ើឲ្យបានែឹងថា អ្ាកច្បង់ោក់ញតត ិមៅតុលាការមស្ា ើស្ុំឲ្យម្នន

ស្វនាការម ើងវញិ ។ 

បណត ឹងសុំឲ្យតុលាការបោោះលលងខល នួ 

រែឋ្មមនុញ្ញ របស្់ស្ហ្រែឋអាមមរកិ អ្នុញ្ញតឲ្យបុគគលរគប់របូ 

ថែលម្ននជំមនឿថាខល នួរតូវបានរោឋ ភិបាលចាប់ឃំុមោយខុស្ច្បាប់ 

(បូករមួទងំអ្ាកមមើលថែទថំែលតលុាការថតងតងំ) អាច្បោកព់ាកយបតងឹ 

"សុឲំ្យតុលាការបោោះលលង" មែើមបតីវា៉ា ច្បមំពាេះការឃំុខល នួមនេះ ។ 

មៅរែឋកាលីហ្វ រ័នញី៉ា ក៏ម្ននច្បាប់ពិមស្ស្្ងថែរ 

ថែលអ្នញុ្ហញ តឲ្យអ្ាកជមង ឺស្រម្នកមពទយរែឋអាច្បោក់ពាកយបណត ងឹឲ្យតលុាការមោេះថល

ងខល នួពកីារឃុឃំងំ ។ រកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន § 7250 ។ អ្ាកអាច្ប

មស្ា ើស្ុំជនួំយកន ុងការោក់ពាកយបត ឹងពីមមធាវ ើ ឬសាម កត រីបស្់អ្ាក ។ 

ការបនតឲ្យអនកជែងសឺថ តិបៅបទ្កាែការបែើលលែពីែនសុសលដលតុលាការ នលតងតងំ 

ទ្បចាឆំន  ំ

មរកាយពីស្ថ តិមៅមរកាមការមមើលថែពមីនសុ្សថែលតុលាការបានថតងតំងបានមព

ញមួយនា ំមហ្ើយ មោន្រីតវូស្មរមច្បថាមតើ

អាច្បបញ្ច ប់ភាពរស្់មៅមរកាមការមមើលថែពីមនសុ្សថែលតលុាការថតងតងំ 

ឬក៏មស្ា ើស្ុឲំ្យតុលាការមច្បញបញ្ហជ បនតសាថ នភាពរស្់មៅមរកាមការមមើលថែពមីនុស្សថែ

លតលុាការថតងតងំជាបនតមទៀត ។ 

មបើមោន្ីស្មរមច្បបនតឲ្យអ្ាកស្ថ តិមៅមរកាមការមមើលថែពមីនសុ្សថែលតុលាការ

ថតងតងំ អ្ាកអាច្បតវា៉ាបានមោយមស្ា ើសំុ្ឲ្យម្ននស្វនាការែមីមៅច្បំមពាេះមុខមៅរកម 

ឬគណៈវនិច័ិ្ប័យ ។ រកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន § 5362 ។ 

 

សិរធ ិរបស់អនកកន ុងអ ុំងបពលសថ ិតបៅបទ្កាែការបែើលលែពីែនសុសលដលតុលាការ

លតងតងំ 

មបើអ្ាកស្រម្នកមពទយមរកាមការមមើលថែពីមនុស្សថែលតលុាការថតងតំងមរកាមច្បា

ប់ LPS អ្ាកម្ននសិ្ទធែូិច្បមនសុ្សែនទមទៀតកន ុងការមស្ែ ៀកសំ្មលៀកបំពាក់របស់្ខល នួ 

និយាយទូរស័្ពទច្បំមពាេះកិច្បចស្ម្នង ត់ផ្ទទ ល់ខល នួ 

ទទួលបានសំ្បុរតថែលមនិរតវូបានមគមបើកមមើលជាមនុ 

ស្ិទធិទទួលមភញៀវមកមលងរបចាំនែង សិ្ទធមិ្ននកថនែងទុកោកឥ់វា៉ា នផ់្ទទ ល់ខល នួ 
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ស្ិទធិទកុលយុច្បំនួនស្មរមយជាប់នងឹខល នួស្រម្នប់ទិញអាហារ នងិស្ិទធ ិម្សងៗមទៀត ។ 

រកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន § 53251 ។ អ្ាកមមើលថែទអំ្ាកថែលតលុាការ

ថតងតងំ មនិម្ននអ្ំណាច្បមែើមបោីកក់ហំ្ិត 

ឬោក់ថែនកំណតច់្បំមពាេះសិ្ទធិទងំអ្ស់្មនេះមោយវ ិ្ ណីាមួយបានម ើយ ។ 

តុលាការអាច្បោក់ថែនកណំត់សិ្ទធិណាមួយរបស់្អ្ាកបាន 

មបើម្ននអ្នុសាស្ន៍ពីអ្ាកមសុ្ើបអ្មងកតថែលស្មរមច្បថារតូវឲ្យអ្ាកស្ថ ិតមៅមរកាមការ

មមើលថែពមីនុស្សថែលតលុាការថតងតងំថែរឬមទ ។ សិ្ទធិទងំមនេះម្ននែូច្បជា 

ស្ិទធិមបាេះមនា ត ស្ទិធិមរបើរបាស្់ប័ណណ មបើកបរ ស្ិទធិច្បេុះកិច្បចស្នា 

ស្ិទធិបែិមស្្មិនយល់រពមច្បំមពាេះការពាបាល នងិស្ទិធិបែិមស្្មនិទទួលការ

ពាបាលបញ្ហា ពាក់ពន័ធនងឹពិការភាព ង្ន់្ ង រ ។ រកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន § 

5357 ។ 

មបើអ្ាកម្ននអារមមណថ៍ា 

មគបានោក់ឲ្យអ្ាករស្់មៅកន ុងកថនែងថែលម្ននភាពរតឹបនតងឹោែ ំងច្បំមពាេះតរមូវការ

របស្់អ្ាក 

ឬកថ៏ាអ្ាកមមើលថែទអំ្ាកថែលតលុាការថតងតំងម្ននអ្ណំាច្បមរច្បើនមពកមកមលើជី

 វតិរបស់្អ្ាក អ្ាកអាច្បមស្ា ើស្ុសំ្វនាការមៅតុលាការ 

មែើមបីពិនតិយបញ្ហា ទងំអ្ស់្មនេះម ើងវញិ ។ សូ្មកុំមភែច្បថា 

មៅមពលថែលអ្ាកបានោក់ញតត ិស្ុសំ្វនាការរចួ្បមហ្ើយ តលុាការ

នឹងមនិទទួលញតិតម្សងមទៀតម ើយ 

កន ុងអ្ំ ុងរបំាមួយថខននញតតចិ្បុងមរកាយរបស់្អ្ាក ។ រកមស្ុខុម្នលភាព 

និងវទិាសាថ ន § 5358(d)(4) និងរកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន § 5358.3 ។  

មលើស្ពីមនេះ អ្ាកមមើលថែអ្ាកថែលតុលាការថតងតងំ 

មិនអាច្បបងខ ំឲ្យអ្ាករតូវម វ្ ើការវេះកាត់បានម ើយ 

លុេះរតថតសាថ នភាពមនាេះម្ននហានភិ័យច្បំមពាេះជីវតិអ្ាក 

ឬម្ននរបួស្ ង្ន់្ ង រមលើោងកាយ មលើកថលងថតថាអ្ាកបាន ត្លក់ារយល់រពមជាមនុ 

ឬក៏តលុាការបានមច្បញបញ្ហជ ឲ្យអ្ាករតវូម វ្ ើការវេះកាតជ់ាកល់ាកណ់ាមួយ ។ 

រកមស្ុខុម្នលភាព និងវទិាសាថ ន § 5358(b) ។ 

មបើអ្ាកច្បងត់វា៉ា ច្បំមពាេះសំ្មណើរសំុ្បញ្ហជ តុលាការ 

អ្ាកអាច្បោក់ញតត ិមៅតលុាការមស្ា ើស្ុំស្វនាការ 

                                      
1 សូ្មកតច់្បណំាទំកុថា មបើមគោក់ឲ្យអ្ាករស្ម់ៅកន ុងមនទ រីមពទយរែឋ  

ឬោក់មៅកន ុងគគុ សិ្ទធិមួយច្បនួំនមនេះ អាច្បម្ននភាពខុស្ោា  ។ 

(រត ប់មៅកានឯ់កសារមែើមវញិ) 
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ថែលរតូវមរៀបច្បឲំ្យបានមនុមពលបញ្ហជ តលុាការរតវូមច្បញជា ល្ វូការ ។ WIC § 5358.2 

។ 
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ឯកសារភាា ប ់៖  

លផនការសកែមភាព 

បដើែបីតវា៉ា ចំ្បប ោះការោក់ឲ្យរស់បៅបទ្កាែការបែើលលែពែីនសុសលដលតុលាការលតង

តងំ បដើែបីបង្ហា ញថាខុ្ំែនិលែនជាែនសុសមាន "ពិការភាពធងន់ធងរ" ប ើយ   

 

[បំបពញសំណុលំបបបរ បហ៊ើយទ្បគលឲ់្យបែធាវរីបស់អនក 

និងអនកបែើលលែអនកលដលតុលាការលតងតងំ] 

 

1. ម ម្ េះ អាស្យោឋ ន មលខស្ំណុមំរឿង មបើែងឹ ។  

2. របាកច់្បំណូលរបចំាថខរបស់្ខំុ្បាទ/នាងខំុ្ម្ននច្បំនួន ______________ ។ 

ខំុ្បានទទួលច្បណូំលមនេះពី _______________ ___________________________ ។ 

របាកច់្បណូំលមនេះ គអឺាច្បោប់បញ្ច លូទងំអ្តថ របមយាជន៍ស្នត ិស្ខុស្ងគម  (SSI, 

Social Security Income) អ្តថ របមយាជនអ៍្តតីយុទធជន ឬច្បណូំលពីការង្ហរ ។  

3. ខំុ្បាទ/នាងខំុ្ម្ននថ្នការរស្់មៅកន ុងអាស្យោឋ នមនេះ ។ 

ខំុ្បាទ/នាងខំុ្ម្ននជាម្នច ស្អ់្ច្បលនរទពយ ឬក៏ខំុ្បាទ/នាងខំុ្ 

នឹងច្បណំាយរបាកម់នេះស្រម្នប់ជួលកថនែងសាា ក់មៅ ។  

4. ខំុ្បាទ/នាងខំុ្ នងឹមរបើវ ិ្ ីមនេះមែើមបបីានអាហារហូ្បច្បកុ ។ ខំុ្បាទ/នាងខំុ្ 

នឹងច្បណំាយរបាកម់នេះមលើការទិញអាហារហូ្បច្បុក ។  
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៥. ខំុ្បាទ/នាងខំុ្ នងឹមរបើវ ិ្ ីមនេះមែើមបមី្ននមោអាវមស្ែ ៀកពាក ់។ ខំុ្បាទ/នាងខំុ្ 

នឹងច្បណំាយរបាកម់នេះស្រម្នប់ស្មមែៀកបពំាក់ ។  

6. គឺនងឹម្ននមិតតភក័ត  ឬរគួសារខំុ្បាទ/នាងខំុ្ ស្រម្នប់ជួយ ត្ល់អាហារ 

ស្មមែៀកបំពាក់ និងទជីរមកែល់ខំុ្បាទ/នាងខំុ្ ។ ម ម្ េះរបស់្ពួកមគ 

និងរមបៀបទនំាកទ់នំងជាមួយពួកមគ ម្ននស្រមស្រចូ្បលកន ុងមនេះ ។ 

(*សូ្មកុំមភែច្បកន ុងការ

ោក់ភាជ ប់កណំត់មហ្តជុាលាយលក័ខណ៍អ្កសរពីមនុស្សថែលម្ននបំណងជួយអ្ាក 

មោយស្រមស្រថាពួកមគម្ននបំណងជួយអ្ាក 

មហ្ើយឲ្យពួកមគស្រមស្ររបាប់ពីរមបៀបទំនាក់ទនំងជាមួយពួកមគ) ។ 

7. មបើខំុ្បាទ/នាងខំុ្ រតូវការការពាបាល ខំុ្បាទ/នាងខំុ្ច្បង់ឲ្យអ្ាកមនេះ 

ឬភាា ក់ង្ហរមនេះជាអ្ាកពាបាល ។  

8. ខំុ្បាទ/នាងខំុ្ អាច្បមៅជួបមពទយតមការណាត់ ឬមៅរបជុតំមវ ិ្ ីមនេះ ។ 
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មយើងខំុ្ច្បងស់ាត ប់មយាបល់អ្ាក! សូ្មជួយបំមពញស្ំណួរស្រមងម់តោិងមរកាម ស្ត ីអ្ំពី

ការមបាេះពុមព្ាយរបស្់មយើងខំុ្ 

មហ្ើយរបាប់ឲ្យមយើងខំុ្បានែងឹពីគណុភាពការង្ហររបស់្មយើងខំុ្!  

[ចាប់ម ត្ើមបំមពញស្ណួំរស្រមងម់តិ] 

ស្រម្នប់ជំនួយ ល្ វូច្បាប់ សូ្មមៅមកមលខ 800-776-5746 ឬបំមពញ 

ថបបបទមស្ា ើស្ុំជនួំយ ។ ស្រម្នប់មោលបំណងម្សងៗមទៀតទងំអ្ស្់ 

សូ្មមៅទូរស្័ពទមកមលខ 916-504-5800 (កាលីហ្វ ័រនីញ៉ា ោងមជើង) 213-213-8000 

(កាលីហ្វ ័រនីញ៉ា ោងតបូ ង) ។  

Disability Rights California បានទទួលមូលនិ្ ិឧបតថមភពីរបភព ត្ល់

ជំនួយមួយច្បំនួន ។ ស្រម្នប់បញ្ជ ីលមាតិននអ្ាក ត្ល់ជនួំយ សូ្មទស្សនាមគហ្ទំពរ័ 

http://www.disabilityrightsca.org/ 

Documents/ListofGrantsAndContracts.html ។ 

 

https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://goo.gl/fssd0G
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html

