
ជំពូកទី 1 ៖ ការឃ ំខ្ល នួអ្នកជម្ង ឺដ ើម្បផី្តលក់ារពាបាលដោយមិ្នស្ម ័គ្រចិត្តពីអ្នកជម្ង ឺ     1 

 គ្រព័នធការពារ នងិការត្ស្ ូ ម្ត្រិរស្រ់ ឋកាលីហ្វ ័រនញី៉ា  

ការយល់ដឹងអំពីច្បាប់លលនធឺលែន-ផឺទ្រិស-ហ៊្សត (LPS, Lanterman-Petris-

Short) 

ឯកសារប ោះពុែពផាយបលខ #5608.06-Cambodian 

ជំពូករី 1 ៖ ការឃុំខល នួអនកជែង ឺបដើែបីផតល់ការពា លបោយ

ែិនសម ័ទ្រច្បិតតពីអនកជែង ឺ 

ចារ់រ ឋកាលីហ្វ ័រនញី៉ា  អ្ន ញ្ញា ត្ឲ្យម្ន្តនតនីររបាល នងិអ្នកមាន ិ ជ្ជាជ ជីិ ផ្នផ្នកស្ ខ្ភាពផ្ល ូិ ចតិ្តមួ្យចនួំន អាច

ឃ ំឃងំអ្នកបាន ដរើពួកដរដជឿថា ដោយសារនត្សាា នភាពជម្ងផឺ្ល ូិ ចិត្តររស្អ់្នក វាអាចនឲំ្យអ្នករងក ឬដ វ្ ើឲ្យមាន

ដគ្រោះថាន ក់អ្វ ើមួ្យដកើត្ដ ើង ។ ស្កម្មភាពឃ ំឃងំដនោះ ា្ម្មតាដរដៅថា “ការឃ ឃំំង5150 (5150 hold)” 

ន លដរដៅតាម្ដ ម្ ោះចារ់ន លបានអ្ន ញ្ញា ត្ឲ្យដ វ្ ើ ូដចនោះ ។ គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព និងិ ជ្ជទាសាា ន (WIC, Welf. & 

Inst. Code) § 5150 ។ 

ស្ា ិត្ដគ្កាម្ចារ់ដនោះ ដរើអ្នកស្ា ិត្កន ុងលកខណផ្ិ ជ្ជនចិឆ ័យាកល់ាកណ់ាមួ្យ រឺមាននយ័ថា ដរអាចឃ ំឃំងអ្នក

រហូ្ត្ ល់ដៅ 72 ដមា៉ា ង ។ ការចារ់ឃ ំដនោះ ដរម្ិនដៅថាាការចារ់ដោយសារមូ្លដហ្ត្ អ្ំដពើឧគ្កិ ឋកម្មដ ើយ ។ 

ដៅកន ុងអ្ំ ុងដពលន លដរឃ ំខ្ល នួអ្នក អ្នកឯកដទស្ជម្ង ឺផ្ល ូិ ចតិ្ត  នងឹពនិតិ្យសាា នភាពជម្ងរឺរស្អ់្នក 

ដ ើម្បសី្ដគ្ម្ចថា ដត្ើដរអាចដោោះនលងអ្នកឲ្យដៅដគ្ៅឃ ំបានន រឬដទ ពនិិត្យដម្ើលថាដត្ើ អ្នកអាច

គ្ពម្ទទួលដស្វាកម្មដោយស្ម ័គ្រចតិ្ត  ឬថាដត្ើអ្នកគ្ត្ូិ ការការពាបាលរននាម្ដទៀត្ន រឬដទ ។ គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព 

និងិ ជ្ជទាសាា ន §§ 5151, 5152 ។ ដរើអ្នកឯកដទស្ ស្ដគ្ម្ចថា អ្នកគ្ត្ូិការការពាបាលរននាម្ 

ដហ្ើយដរើពួកដរមានជំដនឿផ្ងន រថា អ្នកម្ិនមានរំណង ឬម្និអាចទទួលការពាបាលដោយស្ម ័គ្រចតិ្ត

បានដទដនោះ ពួកដរអាចស្ដគ្ម្ចឃ ំខ្ល នួអ្នករននាម្ចនួំន 14 ថ្ងងារនតដទៀត្ ។ គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព និងិ ជ្ជទាសាា ន § 

5250 ។ 

លកខណៈ ិ ននិច័្ប័យច្បំបោះោះការឃុំខល នូអនកជែង ឺ 

ម្ន្តនត ីនររបាល ឬអ្នកឯកដទស្ជម្ង ឺផ្ល ូិ ចតិ្ត ម្និអាចឃ ំខ្ល នួអ្នក ដោយសារនត្អ្នកមានជម្ង ឺផ្ល ូិ ចិត្តដ ើយ ។ ដរអាច

ឃ ំខ្ល នួអ្នកបាន កន ុងករណីន លពួកដរមានជំដនឿថា ជម្ង ឺផ្ល ូិ ចតិ្តររស្អ់្នក អាចដ វ្ ើឲ្យអ្នករងកដគ្រោះថាន ក់អ្វ ើមួ្យបាន 

។ គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព និងិ ជ្ជទាសាា ន   § 5150.05 ។ ម្ន្តនតនីររបាល ឬអ្នកពាបាលររូអ្នក អាចពនិតិ្យដម្ើលគ្រិត្ត ិ

ជម្ង ឺផ្ល ូិ ចិត្តររស្អ់្នក នត្ដរម្ិនអាចឃ ំខ្ល នួអ្នកដោយសារនត្គ្រិត្ត ិជម្ង ឺររស់្អ្នកនត្មួ្យម្ ខ្បានដ ើយ ។ 

ដ ើម្បឃី ំខ្ល នួអ្នកជម្ងបឺាន យ៉ា ងដោចណាស្់ អ្នកគ្ត្ូិ ស្ា តិ្កន ុងចណំ ចថ្នលកខណផ្ិ ជ្ជនចិឆយ័ ូចខាងដគ្កាម្ 

ន លរណាត លម្កពសីាា នភាពជម្ង ឺផ្ល ូិ ចិត្ត ៖ 



ជំពូកទី 1 ៖ ការឃ ំខ្ល នួអ្នកជម្ង ឺដ ើម្បផី្តលក់ារពាបាលដោយមិ្នស្ម ័គ្រចិត្តពីអ្នកជម្ង ឺ     2 

បងកបទ្រោះថ្នន ក់ចំ្បបោះោះខល នួឯង 

ភារដគ្ចើន អ្នកជម្ងនឺ លដររតិ្ថាាអ្នករងកដគ្រោះថាន កច់ំដពាោះខ្ល នួឯង នត្ងរគ្មាម្ 

ឬរ៉ា នរ៉ាងរងកររួស្សាន ម្ ល់ខ្ល នួឯង ឬស្មាា រ់ខ្ល នួ ។  

បងកបទ្រោះថ្នន ក់ចំ្បបោះោះអនកដទរ 

ការរគ្មាម្កំនហ្ង ឬការរ៉ា នរ៉ាងាក់នស្តងកន ុងការដ វ្ ើឲ្យអ្នក ថ្ទមានររួស្សាន ម្ រឺាិ ជ្្ជ ីសាម្ញ្ា រំផ្ ត្ ន លស្ា ិត្កន ុង

លកខណផ្ ិ ជ្ជនិចឆ ័យដនោះ ។ 

ពិការភាពធងន់ធងរ 

អ្នកន លមាន “ពិការភាព ង្ន់្ ង រ” មាននយ័ថា អ្នកដនោះនលងអាចទទួលទានអាោរ ដស្ា ៀកពាក់ 

ឬរស្់ដៅដោយខ្ល នួឯងបាន ដោយសារនត្រញ្ញា ជម្ង ឺផ្ល ូិ ចតិ្ត  ។ គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព នងិិ ជ្ជទាសាា ន § 5008(h) ។ 

ឧទាហ្រណ៍ ម្ន ស្សមាន ក់គ្ត្ូិដររតិ្ថាាម្ន ស្សមានពិការភាព ង្ន់្ ងរ ដរើអ្នកដនោះម្ិនគ្ពម្

ទទួលទានអាោរឲ្យបានគ្ររ់គ្រន់ដ ើម្បរីស្់ ឬនលងមានស្ម្ត្ាភាពអាចនងទាផំ្ទោះររស្់ខ្ល នួបាន ។   

ព័ត៌មានបលនែែច្បំបោះោះពិការភាពធងន់ធងរ 

រ រគលន លនលងមានស្ម្ត្ាភាពអាចនងទាខំ្ល នួឯងបាន 

នត្អាចរស្់ដៅដោយមានស្ ិ ត្ា ិភាពបានដរើមានរ រគលទីរីាអ្នកជួយ អាចម្និនម្នាម្ន ស្សន លមាន 

“ពិការភាព ង្ន់ ង្រ” ដ ើយ ។ § 5350(3) ។ សូ្ម្អានផ្ងន រឯកសារស្ត ីការដម្ើលនងទាអំ្នកជម្ង ឺ ដោយការចាត្់តាងំ

ររស្់ត្ លាការ 35 Cal ។ 3d 244, 253, 673 P.2d 209 (1983) (ស្គ្ម្ង់គ្រភពព័ត្៌មានដយងគ្ត្ូិបាន កដចញ) 

“…ការរងខ ំឲ្យដរដ វ្ ើាអ្នកដម្ើលនងទាអំ្នកជម្ង ឺ គ្ត្ូិដ វ្ ើដ ើងនត្កន ុងករណីន លាការចាំបាច់យ៉ា ងពិត្គ្បាក  ។ ដ ើម្បីអាច

ស្ដគ្ម្ចដរលរំណងដនោះបាន ភស្ត ុតាងន លរញ្ញជ កថ់ាមានជនួំយពភីារទីីរី គ្ត្ូិយកម្កពិចារណា” នងិ 

O'Connor v. Donaldson, 422 U.S. 563, 575, 95 S. Ct. 2486, 2493–94, 45 L. Ed. 2d 396 (1975) 

“…ខ្ណផ្ដពលន លរ ឋអាចយកាដហ្ត្ ផ្លស្គ្មារ់អ្ោះអាងថា ដយើងឃ ំខ្ល នួអ្នកជម្ង ឺ 

ដ ើម្បីរង្កក ក ឲំ្យដរមានដគ្រោះថាន ក់ ចំដពាោះការោក់ពនធនររិ ជ្ជញ រកឺគ្ម្ដកើត្មានណាស្់ គ្រសិ្នដរើ

ម្ិនមានសាា នភាពចំាបាច់ស្គ្មារ់ពគ្ងងឹរទោឋ នរស់្ដៅររស់្អ្នកជម្ង ឺន លអាច

រស្់ដៅបានដោយស្ ិ ត្ាភាពកន ុងសាា នភាពមានដស្រ ើភាព រឺអាចរស្ដ់ៅបានដោយខ្ល នួឯង ឬអាចរស្់ដៅបាន

ដោយមានជនួំយពីគ្រួសារ ឬពីម្តិ្តភក័ត ិ” ។ 

ភាពាជនអ្នថានត្មួ្យម្ ខ្ រោឺក់ ូចាម្និស្ា តិ្កន ុងលកខណផ្ិ ជ្ជនចិឆ ័យាម្ន ស្សមាន “ពកិារភាព ង្ន់្ ងរ” 

ដ ើយ ។ ដទាោះាយ៉ា ងណាក៏ដោយ ចំដពាោះអ្នកន លម្និអាច ឬន លម្និពាយម្រកអាោរ 

ឬទីជគ្ម្កដោយខ្ល នួឯងបាន ន លរណាត លដោយផ្ទទ លម់្កពសីាា នភាពជម្ង ឺផ្ល ូិ ចិត្ត  អាចគ្ត្ូិពិចារណាថា 

ាម្ន ស្សន លមានពិការភាព ង្ន់ ង្រ ។ សូ្ម្អាន គ្កមុ្ដម្ើលខ្ ស្គ្ត្ូិ អ្នកជម្ង ឺដោយការនត្ងតំាងររស់្ត្ លាការ, 71 

Cal. App. 3d 277, 284, 139 Cal. Rptr. 357 (Ct. App. 1977) (“…ពាកយថា [ពិការភាព ង្ន់្ ងរ) 

រឺមាននយ័ចាស្់លាស្់គ្ររ់គ្រន់ កន ុងការម្ិនរារ់រញ្ច លូចដំពាោះការរស់្ដៅខ្ ស្ពី្ ម្មតា ឬការរស្់ដៅខ្ ស្ដរ ។ 

វាាពាកយមួ្យន លសំ្ដៅដលើការអ្ស្ម្ត្ាភាព ឬការរ ដិស្្ពីសំ្ណាកអ្នកន លគ្ត្ូិការដរជួយដម្ើលនង  

កន ុងការដម្ើលនងទាដំស្ចកត ីគ្ត្ូិ ការាមូ្លោឋ នររស្់ខ្ល នួនផ្នកចណំីអាោរ ស្ដម្ាៀករពំាក់ នងិទជីគ្ម្ក”) ។  

ដរើដទាោះរីា ស្កម្មភាពកនាងម្ក ររស្អ់្នកជម្ង ឺ អាចគ្ត្ូិ បានដរយកម្កពិចារណាក៏ដោយ ក៏អ្នកដនោះ 

ម្ិនគ្ត្ូិ បានដររិត្ថាាម្ន ស្សមានពិការភាព ង្ន់ ង្រដ ើយ គ្រសិ្នដរើកន ុងដពលចំដពាោះម្ ខ្ រ រគលដនោះ 

ម្ិនបានរង្កា ញឲ្យដឃើញនូិសាា នភាពរងកដគ្រោះថាន ក់ចដំពាោះខ្ល នួឯង ដោយសារនត្ភាពអ្ស្ម្ត្ាភាពកន ុងការ



ជំពូកទី 1 ៖ ការឃ ំខ្ល នួអ្នកជម្ង ឺដ ើម្បផី្តលក់ារពាបាលដោយមិ្នស្ម ័គ្រចិត្តពីអ្នកជម្ង ឺ     3 

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

សាា នភាពកន ុងការរងកដគ្រោះថាន កន់ដពលអ្នរត្ កម៏្និអាចមានភាពគ្ររ់គ្រន់ កន ុងការចាត្ចូ់លថាគ្ត្ូិតាម្

លកខណផ្ ិ ជ្ជនចិឆយ័ដ ើយ ។ Id at 1034 n.2. (“ដរើការនត្ងតំាងអ្នកដម្ើលខ្ ស្គ្ត្ូិដគ្កាម្ចារ់ LPS 

អាចយកម្កអ្ន ិ ត្តដ ើងិ ជ្ជញ ដោយសារនត្ការរិត្ថាថ្ងងម្ ខ្សាា នភាពដគ្រោះថាន ក់អាចដកើត្ដ ើងិ ជ្ជញបាន 

ដនោះម្ន ស្សមួ្យចំនួនន លទទួលបានអ្នកដម្ើលនងទានំ លម្និរងកសាា នភាពដគ្រោះថាន ក់ដ ើងិ ជ្ជញ 

នឹងគ្ត្ូិ បានដរ កហូ្ត្ដស្រ ើភាពដោយសំ្អាងដលើរនំតិ្រិត្សាម ននររទ ទិ ឋនិិយម្ ។ ត្ថ្ម្ាដនោះ ម្និបានទទួលការ

ធានដ ើយ ដោយរតិ្អ្ំពីនតី្ិិ ជ្្ជ ីថ្នលកខនត ិកផ្ ន លអាចយកម្កដគ្រើបានភាា ម្ៗ ដ ើម្បអី្ន ិត្តដ ើងិ ជ្ជញនូិចារ់ 

LPS ចំដពាោះការផ្តលអ់្នកដម្ើលនងទាតំាម្ការចាត្់តាងំររស្់ត្ លាការ ដរើាការចាំបាច”់) ។  

ចំណា ំ៖ ចារ់គ្ស្ដ ៀងរន ដនោះ អ្ន ញ្ញា ត្ឲ្យនររបាល (ឬអ្នកន លបានទទួលការនត្ងតាងំ) អាចឃ ំខ្ល នួអ្នកបាន 

ដរើពួកដររិត្ថា អ្នកស្ា តិ្កន ុងលកខណផ្ិ ជ្ជនចិឆ ័យខាងដលើ ដោយសារនត្ភាពដញៀនស្ រា៉ា រា៉ា ថំ្រ៉ា ។ គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព 

និងិ ជ្ជទាសាា ន § 5170 ។ 

ការឃុំខល នួ “5150” ច្បំនួន 72 បមា៉ោ ង 

ដៅកន ុងដពលចារ់ដផ្តើម្ថ្នការឃ ំខ្ល នួ ដរគ្ត្ូិ យកអ្នកដៅកាន់ម្នទ ីរដពទយឆ្ក តួ្ ឬម្នទ រីដម្ើលនងទាអំ្នកជម្ង ឺផ្ល ូិ ចិត្ត  

ដ ើម្បឲី្យអ្នកឯកដទស្វាយត្ថ្ម្ាសាា នភាពជម្ង ឺ ររស្អ់្នក ។ កន ុងដពលន លអ្នកស្ា ិត្ដៅកន ុងម្នទ ីរដពទយ 

រ រគលិកដពទយនងឹកណំត្់ដម្ើលថាដត្ើដរគ្ត្ូិ ដស្ន ើស្ ឲំ្យឃ ំខ្ល នួអ្នកកន ុងរយផ្ដពលនិងដ ើម្បពីាបាល 

ឬក៏ស្ដគ្ម្ចថាដត្ើដរអាចដោោះនលងអ្នកបានន រឬដទ ។ 

ខាងម្នទ ីរដពទយម្ិនចាំបាច់ឃ ំខ្ល នូអ្នករហូ្ត្ ល់ 72 ដមា៉ា ងដពញដ ើយ ។ គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព នងិិ ជ្ជទាសាា ន § 5152 ។ 

ម្នទ រីដពទយអាចដោោះនលងអ្នកដគ្កាយពីឃ ខំ្ល នួកន ុងរយផ្ដពលខ្ា ី ដរើពួកដរដជឿថា ដរនលងគ្ត្ូិការវាយត្ថ្ម្ា 

ឬពាបាលអ្នកត្ដៅដទៀត្ដហ្ើយ ។ 

ដៅច ងរញ្ញា រ់ថ្នការឃ ំខ្ល នួចនួំន 72ដមា៉ា ង នងឹមានអ្វ ើមួ្យដកើត្ដ ើង កន ុងចំដណាម្ចណំ ចមួ្យចនួំនខាងដគ្កាម្ 

៖ 

- អ្នកនងឹគ្ត្ូិទទួលការដោោះនលង ឬ 

- អ្នកគ្ត្ូិ រនតស្ា ិត្ដៅទីដនោះ កន ុងនម្ាអ្នកជម្ង ឺស្ម ័គ្រចតិ្តចូលទទួលការពាបាល ឬ 

- អ្នកគ្ត្ូិ ដរឃ ំខ្ល នួដោយម្និស្ម ័គ្រចតិ្តចនួំន 14 ថ្ងង (ន លដរដៅថា “ការរញ្ញជ ក់ស្គ្មារ់ទទួលការ

ពាបាលជម្ងកឺន ុងលកខណផ្លអ ិត្លអន់ (Certification for Intensive Treatment) ឬ 

- ដរនឹងរញ្ជ នូអ្នកឲ្យស្ា ិត្ដគ្កាម្ការដម្ើលនងពីម្ន ស្សន លចាត្ត់ាំងដោយត្ លាការ ។ សូ្ម្អាន 

”ជំពូកទី2 ៖ ការដម្ើលនងពីម្ន ស្សន លចាត្់តាងំដោយត្ លាការ ដគ្កាម្ចារ់ LPS ។ 

សិរធ ិរបស់អនកកន ុងបពលសែ ិតបទ្កាែការឃុខំល នួចំ្បនួន 72 បមា៉ោ ង 

ការឃ ំខ្ល នួដោយម្និស្ម ័គ្រចិត្ត  រមឺ្និនម្នាការចារ់ខ្ល នួដោយសារអ្ំដពើឧគ្ក ិឋកម្មដ ើយ ។ កន ុងដពលារ់ឃ ំ 

អ្នកដៅរកាបានសិ្ទធមួិ្យចនួំន ។ 



ជំពូកទី 1 ៖ ការឃ ំខ្ល នួអ្នកជម្ង ឺដ ើម្បផី្តលក់ារពាបាលដោយមិ្នស្ម ័គ្រចិត្តពីអ្នកជម្ង ឺ     4 

- ទ្រពយសែបតតិ ៖ រ រគលន លចារ់ររូអ្នកោក់ចូលម្នទ រីឃ ឃំំង គ្ត្ូិទទួលខ្ ស្គ្ត្ូិ

ដោយហ្មត្់ចត្ក់ន ុងការយម្កាម្គ្ទពយស្ម្បត្ត ិររស្អ់្នកឲ្យដៅរង់ិ ងស ។ 

ដរគ្ត្ូិអ្ន ញ្ញា ត្ឲ្យអ្នកយកគ្ទពយស្ម្បត្ត ិផ្ទទ ល់ខ្ល នួមួ្យចនួំនោកា់រ់ខ្ល នួ ។ គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព 

និងិ ជ្ជទាសាា ន § 5210 ។ 

 

- ការបៅរូរស័ពទ  ៖ រ រគលន លចារ់ររូអ្នកោក់កន ុងឃ ំ គ្ត្ូិ គ្បារ់អ្នកឲ្យបាន ងឹថា អ្នកអាច

ដៅទូរស័្ពទដ ើម្បីគ្បារ់ឲ្យនរណាមាន ក់ ងឹថា ដត្ើដរយកររូអ្នកដៅទីណា ។ គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព និងិ ជ្ជទាសាា ន § 

5150(g)(1) ។ 

 

- បសច្បកត ីជូនដណំឹង នងិការវាយតទែៃ ៖ អ្នកគ្ត្ូិទទួលបានសំ្ដៅាលាយល័កខណអ៍្កសរចំដពាោះញត្ត ិ 

ន លពនយល់អ្ំពមូី្លដហ្ត្ ន លដរឃ ំខ្ល នួអ្នក ដ ើម្បីដ វ្ ើការវាយត្ថ្ម្ា ។ គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព នងិិ ជ្ជទាសាា ន § 

5208 ។ ដៅកន ុងញត្ត ិដនោះ គ្ត្ូិមានស្រដស្រដ ម្ ោះ និងអាស្យោឋ នររស្អ់្នកោក់ញត្ត ិ ដ ម្ ោះ នងិព័ត្ម៌ាន

អ្ត្តស្ញ្ញា ណកម្មដផ្សងដទៀត្ររស្់អ្នក  ូចា អាស្យោឋ ន ដភទ និងម្ ខ្រររ 

ព័ត្៌មានរញ្ញជ ក់ការពិត្ន លយកម្កដគ្រើ ាមូ្លោឋ នស្គ្មារ់ស្រដស្រញត្ត ិ 

ដ ម្ ោះររស្់អ្នកន លដរដជឿថាាអ្នកទទួលខ្ ស្គ្ត្ូិកន ុងការដម្ើលនងទារំរូអ្នក នងិពត័្ម៌ានដផ្សងដទៀត្ 

ន លត្ លាការអាចសួ្ររក ។ គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព នងិិ ជ្ជទាសាា ន § 5204 ។ កន ុងដពលន លដរឃ ំខ្ល នួអ្នក 

ម្នទ រីដពទយគ្ត្ូិនត្វាយត្ថ្ម្ាអ្ំពសីាា នភាពជម្ង ឺររស្អ់្នក ។ អ្នកដ វ្ ើការវាយត្ថ្ម្ាសាា នភាពជម្ងរឺរស្់អ្នក 

គ្ត្ូិពិចារណាតំាងពីសាា នភាពដិជជសាន្តស្ត  ចិត្តសាន្តស្ត  ការអ្រ់រំ ស្ងគម្ ហ្ិរញ្ា ិត្ថ ុ និងសាា នភាព

ផ្ល ូិ ចារ់ររស្អ់្នក ។ គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព នងិិ ជ្ជទាសាា ន § 5008 ។ 

 

- ការបទ្បើថ្នន ពំា លបោរចិ្បតត ៖ អ្នកមានស្ិទធទិទួល ឬរ ដិស្្ការដគ្រើថាន ពំាបាលដរារចតិ្ត ។ ដរអាច

ឲ្យអ្នកដគ្រើថាន គំ្រដភទដនោះបាន ដគ្កាយដពលគ្រូដពទយផ្តល់ឲ្យអ្នកនូិព័ត្ា៌លាយល័កខណ៍អ្កសរ នងិពត័្៌មាន

ផ្ទទ ល់មាត្អ់្ំពីគ្រសិ្ទធភិាព នងិផ្លរ៉ាោះពាល់ររស់្ថាន នំ លអ្នកគ្ត្ូិដគ្រើ ដហ្ើយអ្នកកប៏ានផ្តលក់ារ

យល់គ្ពម្ាលាយលក័ខណ៍អ្កសរកន ុងការដគ្រើថាន គំ្រដភទដនោះ ។ នត្ដទាោះាយ៉ា ងណាកដ៏ោយ 

ចំដពាោះសាា នភាពគ្រអាស្ននមួ្យចនួំន ដរគ្ត្ូិរងខ ំឲ្យអ្នកដគ្រើថាន ដំ ើម្បីពាបាលដរារចតិ្ត  ។ ដរក៏អាចរងខ ំ   

ឲ្យអ្នកដគ្រើថាន ពំាបាលដរារចិត្តន រ គ្រសិ្នដរើដគ្កាយដពលស្ិនការ ដៅគ្កម្ស្ដគ្ម្ចថា 

អ្នកខ្វោះស្ម្ត្ាភាពកន ុងការស្ដគ្ម្ចចតិ្តដលើការគ្ពម្ ឬម្និគ្ពម្ដគ្រើគ្បាស្ថ់ាន ដំ ើម្បីពាបាលដរារចតិ្ត ។ 

គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព និងិ ជ្ជទាសាា ន § 5332 ។ 

សិនាការបដើែបីពិនិតយបសច្បកត ីបញ្ជា ក់ប ើងិ នញ  និងការឃុំខល នួ “5250” ច្បំនួន 14 ទងង  

គ្រសិ្នដរើម្នទ រីពាបាល គ្ត្ូិ ការឃ ំខ្ល នួអ្នកយូរាង 72 ដមា៉ា ង អ្នកមានស្ិទធទិទួលបាន

ការដ វ្ ើស្ិនការដ ើម្បីពិនតិ្យដស្ចកត ីរញ្ញជ ក់ដ ើងិ ជ្ជញ (Certification Review Hearing) ។ ដៅកន ុងដពលដនោះ 

អ្នកមានស្ិទធទិទួលបានការជូន ណំងឹាលាយលក័ខណអ៍្កសរ អ្ំពីការឃ ំខ្ល នួររស្អ់្នក ។ ដស្ចកត ជូីន ំណងឹដនោះ គ្ត្ូិ

រមួ្រញ្ច លូនូិមូ្លដហ្ត្ ាកល់ាក់ កន ុងការឃ ំខ្ល នួអ្នក ។ គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព នងិិ ជ្ជទាសាា ន § 5251 ។ 

អ្នកក៏មានស្ទិធិទទួលបានជនួំយពីគ្កមុ្ត្ស្ ូ ម្ត្ិដ ើម្បីសិ្ទធ ិអ្នកជម្ង ឺ ផ្ងន រ ។ គ្កមុ្ត្ស្ ូ ម្ត្ិដ ើម្បីសិ្ទធ ិអ្នកជម្ង ឺ 

រាឺគ្កមុ្ម្ន ស្សស្គ្មារ់ជួយអ្នកជម្ងឲឺ្យបានយល់អ្ំពីសិ្ទធរិរស្់ខ្ល នួ និងដ វ្ ើការត្ស្ ូ ម្ត្ិដ ើម្បីគ្រដយជន៍ររស្អ់្នក

ជម្ង ឺ ។ គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព នងិិ ជ្ជទាសាា ន § 5325(h) ។ ស្ិនការដនោះ គ្ត្ូិនត្ដរៀរចំ ំដណើរការឲ្យបានកន ុងរវាងរួនថ្ងង 



ជំពូកទី 1 ៖ ការឃ ំខ្ល នួអ្នកជម្ង ឺដ ើម្បផី្តលក់ារពាបាលដោយមិ្នស្ម ័គ្រចិត្តពីអ្នកជម្ង ឺ     5 

រិត្ចារ់ពីថ្ងងន លអ្នកបានទទួលការរញ្ញជ កថ់ាគ្ត្ូិ ស្ា តិ្កន ុងការឃ ំខ្ល នួចនួំន 14 ថ្ងង គ្រសិ្នដរើអ្នក 

ឬដម្ធាិ ើររស់្អ្នក ម្និបានដស្ន ើស្ កំារពនារដពលដទដនោះ ។ គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព នងិិ ជ្ជទាសាា ន §§ 5250, 5254 ។ 

អ្នកម្និចាំបាច់ ដស្ន ើស្ ំឲ្យមានស្ិនការដនោះដ ើយ ដោយសារថា ដរនឹងដរៀរចំឲ្យអ្នកដោយស្វ ័យគ្រិត្ត ិ ។ 

ដៅកន ុងស្ិនការ ភារីអ្ពាគ្កតិ្មួ្យនងឹដ វ្ ើការពិនិត្យដ ើងិ ជ្ជញពីសំ្ណ ំដរឿងររស់្អ្នក ដ ើម្បរីកដម្ើលថាដត្ើមាន

ភស្ត ុតាងគ្ររ់គ្រន់ (ន លដរដៅថា “រ ពវដហ្ត្ ន លអាចមាន” (Probable Cause) ដ ើម្បីរនតឃ ំខ្ល នួអ្នក 

ដោយរងខនំ រឬដទ ។ ស្ិនការដនោះ គ្ត្ូិ បានដរៀរចំដ ើងដ ើម្បអី្ត្ថ គ្រដយជនរ៍រស្អ់្នក ដហ្ើយម្នទ រីដពទយ 

គ្តួ្ិទទួលរនទ ុករញ្ញជ ក់អ្ណំោះអ្ណំាងកន ុងការរនតការឃ ំខ្ល នួអ្នក ។ អ្នកម្ិនចាំបាច់រកភស្ត ុតាងម្ករញ្ញជ កថ់ា 

ដហ្ត្ អ្វ ើក៏ម្នទ រីដពទយម្ិនគ្ត្ូិ ឃ ំខ្ល នួអ្នកដ ើយ នត្អ្នកមានស្ទិធិរង្កា ញភស្ត ុតាងថាដហ្ត្ អ្វ ើកម៏្នទ ីរដពទយម្និគ្ត្ូិ

រនតឃ ំខ្ល នួអ្នកដទៀត្ ។ ដរើភារាីអ្នកដ វ្ ើស្ិនការ កំណត្់ដឃើញថា ម្ិនមានភស្ត ុតាងគ្ររ់គ្រន់ន លគ្ត្ូិ

ឃ ំខ្ល នួអ្នក ម្នទ ីរដពទយគ្ត្ូិនត្ដោោះនលងររូអ្នកដចញពីការឃ ឃំំង ។ គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព និងិ ជ្ជទាសាា ន § 5256 ។ 

ស្ិទធិររស្អ់្នកកន ុងអ្ ុំងដពលដ វ្ ើស្ិនការពិនតិ្យការរញ្ញជ ក់ដ ើងិ ជ្ជញ  

អ្នកគ្ត្ូិ ទទួលបានស្ទិធិាកល់ាក់ នងិការ

ការពារមួ្យចនួំនដៅកន ុងអ្ ុំងដពលដ វ្ ើស្ិនការពនិត្យការរញ្ញា កដ់ ើងិ ជ្ជញ (Certification Review Hearing)1 ។ 

ស្ិទធិទាងំអ្ស្ដ់នោះ រឺរមួ្រញ្ច លូនូិ ៖ 

- ស្ិទធិទទួលបានជនួំយពីដម្ធាិ ើ ឬសាម កត ីដផ្សងដទៀត្  

- ស្ិទធិរង្កា ញភស្ត ុតាង ស្គ្មារ់ខ្ល នួឯង 

- ស្ិទធិចដំពាោះការសួ្រនំរ រគលន លយកភស្ត ុតាងម្ករង្កា ញ ដ ើម្បីរំគ្ទដស្ចកត ីរញ្ញជ ក់ឲ្យឃ ំខ្ល នូអ្នក 

- ស្ិទធិដស្ន ើស្ សំ្ម្ដហ្ត្ ផ្ល ឲ្យម្ន ស្សដៅកន ុងម្នទ រីពាបាល ចូលរមួ្ស្ិនការ  

- ដរើដរឲ្យថាន អំ្នកដលរកន ុងរវាង 24ដមា៉ា ង ម្ នការដរើកស្ិនការររស្់អ្នក ដរគ្ត្ូិ គ្បារ់ ំណងឹដនោះឲ្យអ្នក

ដ វ្ ើស្ិនការបាន ងឹថាអ្នកបានដលរថាន  ំគ្ពម្ទាងំគ្បារ់ពីផ្លរ៉ាោះពាល់ន លថាន ដំនោះមានចំដពាោះររូអ្នក ។ 

ស្ិនការររស្អ់្នក អាចមានភាពផ្ល ូិ ការត្ចិាងស្ិនការមួ្យចនួំន្ំន លដរៀរចំដ ើងដោយត្ លាការ ។ ការដ វ្ ើ

 ូដចនោះ រាឺការជគ្ម្ញុឲ្យអ្នកចូលរមួ្អាចរដញ្ាញដយរលដ់ោយដរើកចំហ្អ្ំពីការរញ្ញជ កឲ់្យឃ ំខ្ល នួអ្នក ។ 

រ រគលិកររស្ម់្នទ រីពាបាល គ្ត្ូិ ផ្តល ់ណំងឹ លស់្មាជកិគ្រួយសារ 

                                      
1 ដរើអ្នកចង់ដម្ើលលកខន័ត ិកផ្ន លដគ្រើដ ើម្បីរដងក ើត្បាននូិស្ទិធ ិទាងំអ្ស្់ដនោះ រឺមានស្រដស្រដៅកន ុងចារ់ 

គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព និងិ ជ្ជទាសាា ន § 5256.4 ទាងំអ្ស្់ ។ (គ្ត្ រ់ដៅកានឯ់កសារដ ើម្ិ ជ្ជញ) 

 



ជំពូកទី 1 ៖ ការឃ ំខ្ល នួអ្នកជម្ង ឺដ ើម្បផី្តលក់ារពាបាលដោយមិ្នស្ម ័គ្រចិត្តពីអ្នកជម្ង ឺ     6 

និងអ្នក ថ្ទន លអ្នកដស្ន ើស្ ឲំ្យគ្បារអ់្ំពីដពលដិលា នងិទីកននាងស្ិនការ ។ រ រគលកិររស្ម់្នទ ីរពាបាល ក៏គ្ត្ូិនត្

ផ្តល់ ណំឹង ល់អ្នក ឲ្យបាន ងឹថា អ្នកមានស្ិទធដិស្ន ើស្ មំ្និឲ្យផ្តល ់ំណងឹដនោះ ល់ស្មាជិកគ្រួសារ 

ឬអ្នក ថ្ទន លអ្នកម្ិនចង់ឲ្យម្កចូលរមួ្កន ុងស្ិនការ ។  

ដរើអ្នកម្និចងទ់ទួលការពាបាលដទ អ្នកគ្ត្ូិរង្កា ញឲ្យដរ ងឹអ្ពីំរំណងដនោះ ។ ដរើដទាោះរីាកន ុងករណីខ្ាោះ អ្នកជម្ង ឺ

គ្រឆំងនឹងការពាបាល ដោយសារនត្ដរារចតិ្តររស្់ខ្ល នួក៏ដោយ កក៏ារគ្រឆំងចំដពាោះការពាបាល 

ម្ិននម្នាភស្ត ុតាងរង្កា ញអ្ំពសីាា នភាពដរារចិត្តររស្អ់្នកជម្ង ឺ ឬាភស្ត ុតាងរញ្ញជ ក់ពីត្គ្មូ្ិការទទួលការ

ពាបាលដ ើយ ។ កន ុងន័យមួ្យដទៀត្ ដរើសិ្នាម្និមានភស្ត ុតាងដផ្សងដទៀត្ម្ករញ្ញជ ក់ 

រំណងររស់្អ្នកនត្មួ្យម្ ខ្កន ុងការម្និគ្ពម្ទទួលការពាបាល ម្ិនអាចមានភាពគ្ររ់គ្រន់កន ុងការរង្កា ញថា 

អ្នកគ្ត្ូិ នត្ទទួលការពាបាលដ ើយ ។ 

សិរធ ិកន ុងការបសន ើសុំ ‘ប ើងតុលាការ-Habeas Corpus’  

ស្ិទធិកន ុងការដស្ន ើស្ ំដ ើងត្ លាការ អ្ន ញ្ញា ត្ឲ្យអ្នកអាចត្តាងំចដំពាោះការឃ ំខ្ល នួអ្នក ដោយការអ្ោះអាងថា 

ដរឃ ំខ្ល នួអ្នកដោយខ្ ស្ចារ់ ។ ស្ិនការនររដនោះ ម្ិនដកើត្ដ ើងបានដោយស្វ ័យគ្រិត្ត ិដ ើយ។ អ្នកគ្ត្ូិ នត្ដ វ្ ើការ

ដស្ន ើស្ ំដោយាកល់ាក ់ដោយការផ្តល ់ណំងឹ លស់្មាជកិគ្កមុ្ពាបាលររូអ្នក នងិម្នទ រីដពទយ ឬគ្កមុ្

ត្ស្ ូ ម្ត្ដិ ើម្បីសិ្ទធអិ្នកជម្ង ឺឲ្យបាន ងឹ ។ ដរើអ្នកដស្ន ើស្ ំស្ិនការ រឺអ្នកមានស្ទិធិទទួលបានដម្ធាិ ើន លនត្ងតំាង

ដោយត្ លាការ ឬដម្ធាិ ើឯកជន ។ នត្អ្នកគ្ត្ូិនត្ ងឹថា សិនាការបដើែបីបញ្ជា ក់ថ្នបរឃុខំល នួអនកបោយខសុច្បាប់ 

អាច្បនាឲំ្យបរពនារការឃុំខល នួអនក ឬក៏បច្បញជាផលិ ន កបផសងពីបនោះបរៀត ។ គ្ត្ូិ ពិភាកាាមួ្យដម្ធាិ ើ 

ឬគ្កមុ្ត្ស្ ូ ម្ត្ិដ ើម្បសិី្ទធ ិអ្នកជម្ង ឺ អ្ំពលីទធផ្លន លអាចដកើត្ដ ើង ដៅម្ នដពលដស្ន ើស្ ំស្ិនការ ។ 

គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព និងិ ជ្ជទាសាា ន §§ 5254.1, 5275-5276 ។ 

លរធផលពីការឃុខំល នួចំ្បនួន 14 ទងង  

អាចដកើត្ដចញាលទធផ្លមួ្យចនួំន ដៅច ងរញ្ា រ់ថ្នការឃ ំខ្ល នួអ្នកចនួំន 14 ថ្ងង ៖ 

- ដរអាចដោោះនលងអ្នកម្ នដពលកណំត្ច់នួំន 14 ថ្ងង ។ អ្នកអាចទទួលការដោោះនលងពីរ រគលិកដពទយ 

ឬអាចទទួលការដោោះនលងកន ុងដពលដ វ្ ើស្ិនការរញ្ញជ កក់ារស្ដគ្ម្ចឃ ំខ្ល នួអ្នក ឬអាចទទួលការ

ដោោះនលងកន ុងស្ិនការរញ្ញជ កថ់ាដរឃ ំខ្ល នួអ្នកដោយខ្ ស្ចារ់ (ដនោះរាឺស្ិនការន លអ្នកដស្ន ើស្ ឲំ្យ

ដៅគ្កម្ ពិនតិ្យដ ើងិ ជ្ជញពីភាពគ្ស្រចារ់ចំដពាោះការឃ ំខ្ល នួអ្នក ។ ឧទាហ្រណ៍ ដៅគ្កម្អាចស្ដគ្ម្ច

ដោោះនលងររូអ្នក ដរើដររដំលាភស្ទិធិររស្អ់្នក កន ុងអ្ំ ុងដពល ំដណើរការចារ់ខ្ល នួអ្នកម្កឃ ំទ ក) ឬ 

- អ្នកគ្ត្ូិ រនតស្ា ិត្ដៅទីដនោះ កន ុងនម្ាអ្នកជម្ង ឺស្ម ័គ្រចតិ្តចូលទទួលការពាបាល ឬ 

- គ្រសិ្នដរើ រ រគលន លពាបាលររូអ្នក កណំត្់ដឃើញថា អ្នកគ្ត្ូិ ការពាបាលរននាម្ដទៀត្ អ្នកអាចគ្ត្ូិ

ឃ ំខ្ល នួម្តងដទៀត្ ។ 

គ្រសិ្នដរើ រ រគលន លពាបាលររូអ្នក កណំត្់ដឃើញថា ដរគ្ត្ូិឃ ំខ្ល នួអ្នកយូរាងដនោះ ដ ើម្បីផ្តល់ការពាបាល 

រយផ្ដពលថ្នការឃ ំខ្ល នួដនោះ រឺអាគ្ស្យ័ដលើមូ្លដហ្ត្ ថ្នការឃ ំខ្ល នួអ្នក ។ ដគ្កាម្គ្រដភទថ្នការឃ ំខ្ល នួនីមួ្យៗ រអឺ្នក

មានស្ទិធិដស្ន ើស្ សំ្ិនការគ្ររ់ការរនតឃ ំខ្ល នួអ្នកទាងំអ្ស្់ ។ 



ជំពូកទី 1 ៖ ការឃ ំខ្ល នួអ្នកជម្ង ឺដ ើម្បផី្តលក់ារពាបាលដោយមិ្នស្ម ័គ្រចិត្តពីអ្នកជម្ង ឺ     7 

បបើបរបៅលតបែើលបឃើញថ្ន អនកបៅលតអាច្បបងកបទ្រោះថ្នន ក់ដល់ខល នួឯង ដរអាចស្ដគ្ម្ចដ ើងិ ជ្ជញកន ុងការ

ឃ ំខ្ល នួអ្នកចនួំន 14 ថ្ងងរននាម្មួ្យដលើកដទៀត្ ។ គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព នងិិ ជ្ជទាសាា ន § 5260 ។ 

បបើបរបៅលតបែើលបឃើញថ្ន អនកបៅលតអាច្បបងកបទ្រោះថ្នន ក់ចំ្បបោះោះអនកដទរ  ត្ លាការអាច

ោក់កណំត្់ឲ្យឃ ំខ្ល នួអ្នកចនួំន 180ថ្ងង ដគ្កាយរញ្ា រ់ការស្ដគ្ម្ចឲ្យឃ ំខ្ល នួអ្នកកាលពីម្ ន ។ 

ការស្ដគ្ម្ចឃ ំខ្ល នួអ្នក អាចរនតដ ើងិ ជ្ជញបាន ។ គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព នងិិ ជ្ជទាសាា ន § 5301 ។ 

បបើបរបៅលតបែើលបឃើញថ្ន អនកបៅលតជាែនសុសមានពិការភាពធងន់ធងរ ដគ្កាយការឃ ខំ្ល នួអ្នក អាច

ដចញលទធផ្លមួ្យចនួំន ៖ 

- ដរអាចឃ ំខ្ល នួអ្នកចនួំន 30 ថ្ងង ដ ើម្បីទទួលការពាបាលរននាម្ ដរើដរដ វ្ ើដ ើងកន ុងដខាន្រីរស្់អ្នក ។ 

គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព និងិ ជ្ជទាសាា ន § 5270 et seq. ឬ 

- អ្នកអាចគ្ត្ូិ ស្ា តិ្ដគ្កាម្ការដម្ើលនងទាពីំម្ន ស្សន លត្ លាការនត្ងតាំងារដណាត ោះអាស្នន  

រចួគ្ត្ូិ ស្ា តិ្ដគ្កាម្ការដម្ើលនងទាពីំម្ន ស្សន លត្ លាការនត្ងតំាងចនួំនមួ្យឆន ំដពញ 

ន លសាា នភាពដនោះ អាចរនតដ ើងិ ជ្ជញបានានចិា ។ គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព និងិ ជ្ជទាសាា ន §§ 5352.1, 

5361 ។ កន ុងករណីដនោះ រ រគលន លត្ លាការនត្ងតាំងឲ្យដម្ើលនងទាអំ្នក អាចទទួលបានអ្ណំាចកន ុង

ការដ វ្ ើដស្ចកត ីស្ដគ្ម្ចចតិ្តមួ្យចនួំនឲ្យអ្នក ដោយរមួ្រញ្ច លូនូិការកំណត្ទ់ីកននាងឲ្យអ្នករស្ដ់ៅ និង

ការចំណាយគ្បាក់ររស្់អ្នក ។ គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព នងិិ ជ្ជទាសាា ន §§ 5350, 5352 ។ ឬ 

- កន ុងសាា នភាពខ្ាោះ ដគ្កាយដពលដរឃ ំខ្ល នួអ្នកជម្ងបឺានចនួំន 30 ថ្ងង ដរអាចោកឯ់កសារ

ដស្ន ើស្ ំឲ្យត្ លាការនត្ងតាំងម្ន ស្សស្គ្មារ់ដម្ើលនងទាអំ្នក ។ កន ុងសាា នភាពដនោះ 

ការដម្ើលនងទាាំរដណាត ោះអាស្ននពីរ រគលន លត្ លាការនត្ងតាងំ មាន ំដណើរការ

គ្ស្រដពល(កន ុងដពលាមួ្យរន ) ាមួ្យនងឹការឃ ំខ្ល នួអ្នកចនួំន 30 ថ្ងង ។ 

ម្ិននម្នគ្ររ់ដខាន្ីទាងំអ្ស្់ ស្ ទធនត្ោក់ដពលឃ ំខ្ល នួអ្នកជម្ង ឺចនួំន 30 ថ្ងង ឲ្យចូលា្រមានដ ើយ 

។ សូ្ម្ពិដគ្រោះរញ្ញា ដនោះ ាមួ្យនងឹគ្កមុ្ត្ស្ ូ ម្ត្ដិ ើម្បីស្ិទធអិ្នកជម្ង ឺ គ្រចំាដខាន្រីរស្់អ្នក 

ដ ើម្បបីាន ឹងព័ត្៌មានការអ្ន ិ ត្ត ំដណើរការឃ ំខ្ល នួអ្នកជម្ងកឺន ុងដខាន្ីដនោះ ។ គ្កម្ស្ ខ្ មាលភាព 

និងិ ជ្ជទាសាា ន § 5256 ។ អ្នកករួ៏រនត្អាន “ជំពូកទី 2 ៖ ការដម្ើលនងពីម្ន ស្សន លចាត្់តាងំដោយ

ត្ លាការ ដគ្កាម្ចារ់ LPS ។ 

ព័ត៌មានរនៃ ឹោះបដើែបីបច្បៀសវាងការឃុំខល នួកន ុងបពលយូរ 

ការគ្ត្ូិឃ ំខ្ល នួដ ើម្បទីទួលការពាបាលដរារចិត្ត រាឺរទពិដសា្ន៍មួ្យន លពិបាកទទួលយក ។ 

ដរើដទាោះរីាអ្នកម្ិនអាចគ្ររ់គ្រងបានដពញដលញ ចំដពាោះលទធផ្លក៏ដោយ ក៏ស្កម្មភាពមួ្យចនួំនខាងដគ្កាម្ 

អាចជួយរង្កា ញថា អ្នកនលងគ្ត្ូិ ការការពាបាលារនតដទៀត្ដហ្ើយ ៖ 

បបើបរឃុខំល នួអនក បោយសារលតអនកអាច្បបងកបទ្រោះថ្នន ក់ចំ្បបោះោះខល នួឯង ៖ 

សូ្ម្ពាយម្រញ្ឈរ់ស្កម្មភាពននន លអាចនដំៅរកការរងកដគ្រោះថាន ក់ចំដពាោះខ្ល នួឯង ដហ្ើយកម៏្ិនគ្ត្ូិ

ដ វ្ ើការរគ្មាម្ណាមួ្យចដំពាោះការរងកដគ្រោះថាន ក់ស្គ្មារ់ខ្ល នួអ្នកន រ ។ រ រគលន លាអ្នកវាយត្ថ្ម្ាសាា នភាព

ជម្ងរឺរស្់អ្នក ា្ម្មតា ដរនត្ងពនិិត្យដម្ើលថាដត្ើអ្នកបានរញ្ឈរ់អាករបកិរ ជ្ជយរងកដគ្រោះថាន ក់ន រឬដទ បហ៊ើយ 

ថាដត្ើដរើដរដោោះនលងអ្នក អ្នកនឹងអាចរងកដគ្រោះថាន កច់ំដពាោះខ្ល នួឯងាងមដីទៀត្ន រឬដទ ។ វាអាចមានគ្រដយជន៍ 



ជំពូកទី 1 ៖ ការឃ ំខ្ល នួអ្នកជម្ង ឺដ ើម្បផី្តលក់ារពាបាលដោយមិ្នស្ម ័គ្រចិត្តពីអ្នកជម្ង ឺ     8 

កន ុងការគ្បារ់ឲ្យរ រគលិកម្នទ រីដពទយបាន ងឹថា ដត្ើអ្នកមានគ្រូដពទយន រ ឬមានថាន សំ្គ្មារ់

ដលរដ ើម្បីរញ្ឈរ់ដរារស្ញ្ញា ន លអាចនំដៅរកអាករបកិរ ជ្ជយរងកដគ្រោះថាន ក់ន រឬដទ ដគ្កាយដពលអ្នកទទួលការ

ដោោះនលង ។ 

បបើបរឃុខំល នួអនក បោយសារអនកបងកបទ្រោះថ្នន ក់ចំ្បបោះោះអនកដទរ ៖ 

ការារ់ឃ  ំអាចាដរឿងន លរកាចំតិ្ត  នងិមានការរ៉ាោះពាល់អារម្មណ៍ នត្សូ្ម្ពាយម្ក ំដឆ្ិឆិ 

ឬរងកដរឿងាមួ្យអ្នកជម្ង ឺ ថ្ទ ឬរ រគលកិដពទយ ។ ក ំរងកជដមាា ោះ ដហ្ើយកក៏ ំរដណាត យខ្ល នូអ្នកឲ្យដររកដរឿងបានន រ ។ 

ក ំរ ញ ចារ់ ឬវាយនរណាមាន ក ់។ ក ំរ៉ាោះពាលអ់្នក ៏ថ្ទ ដរើរ រគលកិម្ិនបានស្ ំឲ្យអ្នកដ វ្ ើដទដនោះ ។ 

បបើបរឃុខំល នួអនកបោយសារែូលបហ៊តុពិការភាពធងន់ធងរ ៖ 

អ្នកន លវាយត្ថ្ម្ាសាា នភាពជម្ងរឺរស្់អ្នក នឹងពនិតិ្យដម្ើលថាដត្ើ អ្នកអាចចាត់្នចងចដំពាោះត្គ្មូ្ិការាមូ្លោឋ ន

ររស្់ខ្ល នួបានន រឬដទ ។ ខ្ណផ្ដពលន លអ្នកស្ា ិត្ដៅកន ុងម្នទ ីរដពទយ សូ្ម្យកដពលដនោះ ស្គ្មារ់ដម្ើលនងទាខំ្ល នួឯង 

។ ទទួលទានអាហ្រន លដរោក់ឲ្យអ្នកហូ្រ ។ ពាយម្ដរងឲ្យលក់ ។ 

ដរើដរចារ់អ្នកចួលឃ ំដោយសារអ្ត្់ដស្ា ៀកពាក់ដខាអាិ ឬដរដោោះដខាអាិអ្នកដចញ 

សូ្ម្ពាក់ដខាអាិន លម្នទ ីរដពទយឲ្យអ្នកពាក់ ។ ដគ្រើរនទរ់ទកឹ និងដគ្រើទកឹផ្ទក ឈូកដ ើម្បងូីត្ស្មាអ ត្ខ្ល នួគ្បាណ 

និងអ្ន ិត្តអ្នម្យ័ខ្ល នួគ្បាណាមូ្លោឋ ន ។ 

គ្ត្ូិគ្បារ់ឲ្យរ រគលិកម្នទ រីដពទយបាន ងឹ ថាដត្ើអ្នកអាច ហូ្រអាោរ ដគ្រើគ្បាស់្ស្ដម្ាៀករពំាក់ 

និងផ្ទោះររស្់ខ្ល នួបានន រឬដទ ។ ដរើររស់្ទាងំអ្ស្់ដនោះ ម្ិនមានស្គ្មារ់អ្នកដទ អ្នកគ្ត្ូិពាយម្គ្បារ់ឲ្យរ រគលកិ

ម្នទ រីដពទយបាន ងឹថា យ៉ា ងដោចណាស្់ អ្នក ឹងពីរដរៀររកអាោរម្កហូ្រ រដរៀរយកដខាអាិម្កដស្ា ៀកពាក់ 

និងរកទជីគ្ម្ក ឬក៏គ្បារ់ឲ្យដរបាន ងឹថា អ្នកដចោះរកជនួំយ ដ ើម្បទីទួលបានររស្ទ់ាងំអ្ស្់ដនោះ ។ អ្នកម្ិន

ចាំបាច់រង្កា ញថា អ្នកអាចដ វ្ ើកចិាការទាងំអ្ស្់ដនោះបាន ដោយខ្ល នួឯងដ ើយ ។ 

ដរើអ្នកមានម្ន ស្សចំាជួយអ្នកចាត់្នចងត្គ្មូ្ិការាមូ្លោឋ នររស្់អ្នក សូ្ម្ឲ្យអ្នកដនោះជួយពនយល់ លត់្ លាការ 

ឬម្នទ រីដពទយ (ដ វ្ ើាលាយល័ខណអ៍្កសរដរើអាចដ វ្ ើបាន) ពីទនំក់ទនំងររស្ដ់រចំដពាោះអ្នក 

និងពីរដរៀរន លដរអាចជួយអ្នកចំដពាោះការង្ករដនោះ ។ 

ព័ត៌មានរនៃ ឹោះរូបៅ លដលអនកអាច្បយកែកពិចារណា 

ដរើអ្នកសាគ ល់នរណាមាន ក់ន លអាចជួយអ្នកបានចដំពាោះការពាបាល ឬចំដពាោះត្គ្មូ្ិការមូ្លោឋ នររស្អ់្នក 

ឬសាគ ល់នរណាមាន ក់ន លអាចជួយពនយល់បានថា ដហ្ត្ អ្វ ើអ្នកម្ិនចាំបាច់ស្គ្មាកដពទយ រឺអាចមានគ្រដយជន៍ 

ន លអ្នកគ្ត្ូិ ទាកទ់ងាមួ្យអ្នកដនោះ ។ ម្ន ស្សទាងំអ្ស្់ដនោះ អាចាម្តិ្តភ័កត  ស្មាជកិគ្រួសារ គ្រូដពទយ 

ឬអ្នកណាក៏ដោយន លអាចជួយនិយយជនួំស្អ្នកបាន ។ ដរើអ្នកមាននរណាមាន ក់ន លធាា រ់ជួយអ្នកកនាងម្ក 

ឬនរណាន លមានដពល ដហ្ើយមានរំណងជួយអ្នក អ្នកដនោះគ្ត្ូិោក់លិខិ្ត្ដៅកានត់្ លាការ ដោយដរៀររារ់

អ្ំពីរដរៀរន លដរអាចជួយអ្នក ។ តុលាការ នឹងែនិរិតចំ្បបោះោះលរធភាពរបស់នរណាមាន ក់កន ុងការជួយអនកប ើយ 

បបើសនិជាែនិមានការបញ្ជា ក់ជាលាយលក័ខណ៍អកសរបរបនាោះ ។ § 5250(d)(2) ។ ដទាោះាយ៉ា ងណាក៏ដោយ 

ម្នទ រីដពទយអាចគ្ពម្និយយាមួ្យនរណាមាន ក់ តាម្ទូរស័្ពទ ។ ព័ត្៌មានដនោះ ក៏មានសារផ្

សំ្ខានផ់្ងន រចំដពាោះគ្កមុ្អ្នកត្ស្ ូ ម្ត្ដិ ើម្បីស្ទិធ ិអ្នកជម្ង ឺ ឬដម្ធាិ ើររស់្អ្នក ។ ដរើដរដរើកស្ិនការ 

ដ ើម្បសី្ដគ្ម្ចថាដត្ើដរគ្ត្ូិឃ ំខ្ល នួអ្នកយូរាង 72 ដមា៉ា ងន រឬដទ រ រគលដនោះ ឬព័ត្ម៌ានន លររូដរផ្តល់ឲ្យ 

អាចជួយ ល់ម្ន្តនត ីស្ិនការ ឬដៅគ្កម្ចំដពាោះការស្ដគ្ម្ចចតិ្តររស់្ពួកដរបាន ។ 



ជំពូកទី 1 ៖ ការឃ ំខ្ល នួអ្នកជម្ង ឺដ ើម្បផី្តលក់ារពាបាលដោយមិ្នស្ម ័គ្រចិត្តពីអ្នកជម្ង ឺ     9 

ខ្ណផ្ដពលស្ា តិ្ដៅម្នទ ីរដពទយ រអឺ្នកអាចគ្ត្ូិស្ា តិ្ដៅកន ុងរនទរ់ាមួ្យអ្នកជម្ង ឺ ថ្ទន លគ្ត្ូិ ទទួលការពាបាល 

ឬគ្ត្ូិឃ ំឃងំដោយសារដរារចតិ្តន រ ។ សូ្ម្ដររពឯកជនភាព និងទកីននាងផ្ទទ ល់ខ្ល នួររស់្ពួកដរ 

ាពិដស្ស្កននាងដៅជិត្រនទរ់ររស្រ់ិលាន របោឋ ក រនទរ់ដៅោច់ពីដរ ទូរស័្ពទ ទូរទស្សន៍ នងិដពលន លពួកដរ

ទទួលទានអាោរ ។ 

ដពលដៅកន ុងម្នទ ីរដពទយ ដរអាចមានស្កម្មភាពឲ្យអ្នកដ វ្ ើ ។ ដរើដទាោះរីាដរម្និត្គ្មូ្ិឲ្យអ្នកចូលរមួ្ក៏ដោយ ការ

ចូលរមួ្ស្កម្មភាពបានកាន់នត្ដគ្ចើន វានងឹរង្កា ញឲ្យរ រគលកិម្នទ រីដពទយ ងឹថា អ្នកអាចទនំកទ់នំងាមួ្យ

ម្ន ស្ស ថ្ទបានដោយស្ ិត្ា ិភាព ។ ស្កម្មភាពទាងំអ្ស្់ដនោះ កអ៏ាចមានគ្រដយជនច៍ំដពាោះខ្ល នួអ្នកផ្ទទ ល់ន រ 

ដោយជួយកាត្់រនាយភាពតានត្ឹងផ្ល ូិ ចិត្ត  ឬក៏ដ ើម្បីរំដភាចដពលដិលាអ្ផ្សុ កដចញពីខួ្រកាលកន ុងដពលារ់ឃ  ំ។ 

ដយើងខំុ្្ចងស់ាត រ់ដយរល់អ្នក! សូ្ម្ជួយរំដពញស្ំណួរស្គ្ម្ងម់្ត្ខិាងដគ្កាម្ ស្ត ីអ្ំពកីារដបាោះព ម្ពផ្ាយររស្ដ់យើងខំុ្្ 

ដហ្ើយគ្បារ់ឲ្យដយើងខំុ្្បាន ងឹពីរ ណភាពការង្ករររស់្ដយើងខំុ្្!  [ចារ់ដផ្តើម្រំដពញស្ណួំរស្គ្ម្ងម់្ត្ិ] 

ស្គ្មារ់ជំនួយផ្ល ូិ ចារ់ សូ្ម្ដៅម្កដលខ្ 800-776-5746 ឬរំដពញ នរររទដស្ន ើស្ ំជនួំយ ។ 

ស្គ្មារ់ដរលរំណងដផ្សងៗដទៀត្ទាងំអ្ស្ ់សូ្ម្ដៅទូរស័្ពទម្កដលខ្ 916-504-5800 (កាលីហ្វ ័រនីញ៉ា ខាងដជើង) 

213-213-8000 (កាលីហ្វ ័រនីញ៉ា ខាងត្បូ ង) ។  

Disability Rights California បានទទួលមូ្លនិ្ ិឧរត្ាម្ភពីគ្រភពផ្តលជ់ំនួយមួ្យចនួំន ។ ស្គ្មារ់រញ្ជ ី

លម្អតិ្ថ្នអ្នកផ្តលជ់នួំយ សូ្ម្ទស្សនដរហ្ទំព័រ 

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

