សិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានសត្វ នផ្
ាំ ល វូ និងសត្វ គពា
ាំ រផ្ល ូវចិត្ត នៅ
ក្នុងលាំនៅដ្ឋាននិងទ្ីសាធារណៈ – FAQ
(សាំណួរដែលសួរជាញឹក្ញាប់)
ឯក្សារនបាោះពុម្ពផ្ាយ #7155.06 Cambodian - ដែម្ិថុន ឆ្នាំ2020
ប្រសិនបរើអ្នកមានពិការភាព កំពុងជួ រប្រទះនូ វរញ្ហាគ្មានទីជប្រក និងមានសត្វ
នំផ្ល ូវ ច្បារ់អ្នុញ្ហាត្ឲ្យអ្ន កយកវារកជារួ យអ្ន កបៅតារទីសាធារណៈ
និងបៅកនុងលំបៅដ្ឋានររស់អ្នក រ ួរទ ំងបៅទីជប្រកសប្មារ់ជនគ្មានទីលំ
បៅផ្ងដែរ។
ប្រសិ ន បរើអ្នក មានសត្វ គ្មំ ពារផ្ល ូវច្បិត្តបប្ៅពី សត្វ នំ ផ្ល ូវ ក៏ បៅ
មានច្បារ់ដែលអ្នុញ្ហាត្ឲ្យអ្ន កយកវារកជារួ យអ្ន កបៅកនុងលំបៅដ្ឋានររស់អ្នក
រ ួរទ ំងបៅកនុងទីជប្រកសប្មារ់ជនគ្មានទីលំបៅផ្ងដែរ រុដនែ រិនដរន
បៅទីសាធារណៈបនះបទ។
បប្រើរញ្ជ ីសំណួរនិងច្បបរល ើយបនះបែើរបីដសវ ងយល់ពច្ប
ី ារ់ដែលអ្នុវត្ត ច្បំបពាះអ្នក
និងអ្ំពកា
ី របលើកដលងទ ំងឡាយណាដែលអ្នុវត្ត ច្បបំ ពាះអ្ន ក។
សប្មារ់ឯកសារបោងខ្ល ីៗ សូ របរើលផ្ងដែរ “សត្វ គ្មំពារផ្ល ូវច្បិត្តនង
ិ សត្វ នផ្
ំ ល ូវ
បៅទីសាធារណៈនិងលំបៅដ្ឋាន - ប្ពឹត្តិរប្ត្ព័ត្៌មានខ្ល ីៗ។”
នត្ើចាប់អ្ែ
វី ល ោះដែលយក្ម្ក្អ្នុវត្ត?
ច្បំ ណាំ ៖ ដផ្ន កបនះគឺមានរំ ណងផ្ែ ល់ខ្លឹ រសារសបងេ រននច្បារ់ដែលអ្នុវ ត្ត ច្បំបពាះ
សិទធិជនពិការបៅទីសាធារណៈនិងលំបៅដ្ឋាន។ ដផ្នករនត រនារ់ទ ំងបនះដែលបផ្ែើរ
ប ើងបដ្ឋយ “បត្ើអ្វីខ្លះប្ត្ូវបានចាត្់ទុកថាជាសត្វ នផ្
ំ ល ូវ?” នឹងចារ់បផ្ែរ
ើ ផ្ែល់នូវសំណួរ
និងច្បបរល ើយជាក់លាក់ថាបត្ើអ្នកអាច្បនំយកសត្វ នំផ្ល វូ ឬសត្វ គ្មំពារផ្ល ូវច្បិត្តរក
ជារួ យអ្ន កបៅទីសាធារណៈ និង/ឬលំបៅដ្ឋានបានដែរឬអ្ត្់។

វាមានច្បបកោរច្បារ់បផ្េងៗ
គ្មនដែលរ៉ារ់រងបលើសិទជ
ធិ នពិការសប្មារ់ទីសាធារណៈនិងលំបៅដ្ឋាន។ ច្បារ់
រួ យច្បំនួនជាច្បារ់រែា និងរួ យច្បំនួនបទៀត្ជាច្បារ់សហព័នធ។
បនះគឺជារញ្ជ ីរយនរច្បារ់សំខាន់ៗដែលរ៉ារ់រងបលើសិទធិជនពិការបៅតារ
ទីសាធារណៈ៖
• ច្បារ់សតីពីជនពិការអាបររ ិក (ADA) មាប្តា II
(រ៉ារ់រងបលើសាារ័នរដ្ឋាភិបាលរែានិងត្ំរន់ សាារ័នសាធារណៈររស់ AKA)
និងមាប្តា III (រ៉ារ់រងបលើដផ្នកពាណិជជករា) នន [ច្បារ់សហព័នធ]
• ច្បារ់សតព
ី ីសិទធិពលរែាអ្ុនរហ៍
ូ ររស់រែាកាលីហវ័រញ (California’s Unruh Civil
Rights Act) (រ៉ារ់រងបលើដផ្នកអាជវី ករា )
• ច្បារ់សតីពីរុគគលដែលមានពិការភាពររស់រែាកាលីហវ័រញ (California
Disabled Persons Act) (រ៉ារ់រងបលើដផ្នកអាជវី ករា )
• ប្កររដ្ឋាភិបាលរែាកាលីហវ័រញ 11135 (Government Code 11135) (រ៉ារ់រង
បលើអ្នកទទួ លបានរូ លនិធិរែា)
បនះគឺ ជា រញ្ជ ី រយនរច្បារ់សំខាន់ ៗ
ដែលរ៉ា រ់ រ ងបលើសិទធិ ជនពិ ការបៅកនុងលំបៅដ្ឋាន៖
ិ
• ច្បារ់ វបសាធនករា
សែីពល
ី ំបៅដ្ឋានបសា ើភាពគ្មន (Fair Housing Amendments
Act) [ច្បារ់សហព័នធ] (រ៉ារ់រងបលើទប្រង់លំបៅដ្ឋានភាគបប្ច្បើន រ ួរទ ំងទីជប្រក
សប្មារ់ជនគ្មានទីលំបៅផ្ងដែរ)
• ដផ្នក 504 ននច្បារ់សតីពីការសាតរនីត្ិសរបទ (Rehabilitation Act) (រ៉ារ់រងបលើ
អ្ន កទទួ លបានរូ លនិធិសហព័នធ) [ច្បារ់សហព័នធ]
• ច្បារ់សតីពីរុគគលដែលមានពិការភាពររស់រែាកាលីហវ័រញ (California
Disabled Persons Act)
• ច្បារ់សតីពីលំបៅដ្ឋាននិងការករបសា ើភាពគ្មនររស់រែាកាលីហវ័រញ (California
Fair Employment and Housing Act)
ច្បំណាំ៖ សិទធិជនពិការបៅកនុងលំបៅដ្ឋានសប្មារ់ជនគ្មានទីលំ
បៅអាច្បប្ត្ូវបានរ៉ារ់រងទ ំងច្បបកោរននច្បារ់សហព័នន
ធ ិងរែា រួយច្បំនួន
បដ្ឋយអាប្ស័យបៅបលើរបរៀរដែលទីលំបៅប្ត្ូវបានផ្ែល់រូននិធិ និងដផ្នកណារួ យ
ននទីជប្រកដែលកំពុងប្ត្ូវបានបប្រើប្បាស់ ឬរបរៀរច្បូ លបៅបប្រើប្បាស់វា (សប្មារ់ជា
រនា រ់សានក់បៅបពលនងៃ/រជឈរណឌលធនធាន ឬជាទប្រង់ននលំបៅដ្ឋាន)។ រុដនែ
ិ
អ្ន កបៅដត្អាច្បបប្រើប្បាស់ FAQ បនះបែើរបីវាយត្នរល ថាបត្ើ វធានអ្វ
ីខ្លះដែលអ្នុវត្ត
ច្បំបពាះអ្ន ក បពលបវលា និងរបរៀរកនុងការរកាញប្បារ់អ្ំពព
ី ួ កវា។
នត្ើអ្នក្ណាដែលត្ត្ូវបានការពារនដ្ឋយចាប់សដីពីសទ្
ិ ធ ិជនពិការ?

រុគគលដែលមានពិការភាព ប្ត្ូវបានការពារបដ្ឋយច្បារ់សែីពីសិទធិជនពិការ។
ជនពិការប្ត្ូវបានកំណត្់ខ្ុសគ្មនរនែ ិច្បរនដ ួច្បបៅបប្ការច្បារ់សហព័នធនិងរែា
រុដនែ ជាទូ បៅពួ កបគ៖
1. មានភាពច្បុះបខ្ោយដផ្នករងកាយ និងផ្ល ូវច្បិត្ត
2. ដែលកំណត្់
ិ (MLA) រួ យឬបប្ច្បើនននរុគគល
3. សករា ភាពរុខ្ករសំខាន់ៗកនុងជី វត្
ច្បារ់សតីពស
ី ិទព
ធិ ិការភាពររស់រែានិងសហព័នធ និងច្បារ់ររស់រែា កាលីហវ័រញ
ទ ំងអ្ស់ បប្រើប្បាស់និយរន័យប្សបែៀងគ្មនបនះ បលើងដលងប្ត្ង់ថា
ច្បារ់ររស់រែា កាលីហវ័រញមានភាពទូ លំទូលាយជាង – ច្បារ់សហព័នធត្ប្រូវឲ្យ
ដែនកំណត្់នន MLA មានភាព “ជាក់ដសត ង។”
រុគគលប្ត្ូវបានការពារពីការបរ ើសបអ្ើងដផ្ែកបលើរូលដ្ឋានពិការភាព ប្រសិនបរើពួកបគ៖
1. មានភាពច្បុះបខ្ោយដផ្នករងកាយនិងផ្ល វូ ច្បិត្តដែល [ជាក់ដសត ង - ប្រសិន
ិ យឬ
បរើច្បារ់សហព័នធអ្នុវត្ត ] កំណត្់សករា ភាពរុខ្ករសំខាន់ៗកនុងជីវត្រួ
បប្ច្បើន
2. មានប្រវត្ត ិធាលរ់មានភាពច្បុះបខ្ោយណារួ យ ឬ
3. ប្ត្ូវបានចាត្់ទុកថាមានភាពច្បុះបខ្ោយណារួ យ។
ិ (MLA)?
នត្ើអ្វីែលោះដែលត្ត្ូវបានចាត្់ទ្ុក្ជាសក្ម្មភាពម្ុែងារសាំខាន់ៗក្នុងជី វត្
ែូ ច្បគ្មនបៅនឹងនិយរន័យននពិការភាពដែរ និយរន័យននសករា ភាពរុខ្ករសំខាន់
ិ មានភាពខ្ុសគ្មនរនតច្ប
ៗកនុងជី វត្
ិ រនត ួច្បបៅកនុងច្បំបណារច្បារ់សហព័នធនិងរែា
ទ ំងអ្ស់។ រុដនែ ជាទូ បៅ ពួ កបគរ ួរមានជាអាទិ៍៖ ការដងទ ំខ្ល ួនឯង ការទទួ ល
ទន ការបគង ការបរើល ការសាែរ់ ការនិោយ ការផ្ចង់សាារត្ី ការគិត្
ការបធវ ើការករ ការបែើរ ការឈរ ការែកែបងា ើរ និងរុខ្ករសំខាន់ៗនន
រងកាយែូ ច្បជាប្រព័នធរំលាយអាហារ ប្រព័នធផ្ល វូ ែបងារ
ើ ប្រព័នធឈាររត្់
ប្រព័នធប្រសាទ និងរុខ្កររនែ ពូជ។
ែូ ច្បគ្មនបៅនឹងនិយរន័យននពិការភាពដែរ និយរន័យនន MLA ររស់ច្បារ់រែា
គឺមានភាពទូ លំទូលាយជាងរនត ិច្បរនដ ួច្ប និងមានបរៀរររ់រដនារអ្ំពី MLA
ថាមានកប្រិត្ ប្រសិនបរើវាមានការលំបាកតាររយៈភាពច្បុះបខ្ោយដផ្នករងកាយឬ
ផ្ល ូវច្បិត្ត។
នត្ើអ្វីែលោះដែលត្ត្ូវបានចាត្់ទ្ុក្ថាជាសត្វ នផ្
ាំ ល វូ ?
“សត្វ នំផ្ល ូវ” គឺជា៖
1. សត្វ ដកោ

2. ដែលបានរងវ ឹកបដ្ឋយផ្ទាល់
3. បែើរបីរំបពញការករឬកិច្បចការ
4. ដែលផ្ែល់អ្ត្ា ប្របោជន៍ែល់រុគគលដែលមានពិការភាព រ ួរទ ំងរងកាយ
ឥន្ទនា ីោររា ណ៍ ច្បិត្តសាន្ទសែ រញ្ហា ឬពិការភាពប្របភទបផ្េងបទៀត្។
ច្បំណា៖ំ សត្វ នំផ្ល ូវ អាច្បប្ត្ូវបានរងវ ឹកបដ្ឋយអ្នកជំនញ រិត្តភកត ិ សមាជិកប្គួ សារ
ឬរុគគលដែលមានពិការភាព។
ច្បំណា៖ំ សត្វ នំផ្ល ូវ ក៏អាច្បរ ួរមានសត្វ បសះត្ូ ច្បៗផ្ងដែរ។ បទះរីជានិយរន័យររ
ស់ច្បារ់ ADA ប្ត្ូវបានកំណត្់ប្ត្ឹរដត្បៅបលើសត្វ ដកោ ក៏បដ្ឋយ ក៏រទរបញ្ា ត្ត ិររស់
សហព័នធដច្បងថា សត្វ បសះត្ូ ច្បៗប្ត្ូវដត្អ្នុញ្ហាត្ឲ្យបធវជា
ើ សត្វ នផ្
ំ ល ូវបៅទីសាធារណៈ
ប្រសិនបរើពួកវាប្ត្ូវបាន
រងវ ឹកបដ្ឋយផ្ទាល់បែើរបីផ្ែល់អ្ត្ាប្របោជន៍ែល់រុគគលដែលមានពិការភាព
និងអាច្បប្ត្ូវបានគ្មំប្ទោងសរប្សរ។
នត្ើអ្វីែលោះដែលអាចចាត្់ទ្ក្
ុ ជាសត្វគពា
ាំ រផ្ល វូ ចិត្ត?
សត្វ គ្មំពារផ្ល ូវច្បិត្តគឺជា៖
1.
2.
3.
4.

សត្វ ទ ំងឡាយណា
ដែលកាត្់រនា យផ្លរះពាល់
ននពិការភាពររស់រគ
ុ គល
តាររយៈការផ្ែល់ការលួ ងបលារឬការគ្មំពារ។

នត្ើឧទាហរណ៍ម្ួយចាំនួនននការងារនិងក្ិចចការដែលសត្វ នផ្
ាំ ល វូ អាចត្ត្ូវបានបងវក្
ឹ
ឲ្យបាំនពញមានអ្វីែលោះ?
ការបរើកបភល ើង ការបរ ើសវត្ថុប ើង ការរបងោ ើត្រំបញច្ប
ិ ា ណនិងការពាបាលបដ្ឋយកមាលំងសងោ ត្់ ខាលំងបលើរងកាយែល់ មាចស់សត្វ
កាយវញ្ហ
ការការពារឬការរំខានពីអាករបកិរ ិោបកើត្ប ើងភាលរៗឬរងោ បប្គ្មះថានក់
ការបប្កើនរំលឹកឲ្យរុគគលបលរថាន ំ
និងការទញរុគគលដែលវបងវ ងទិសបៅបច្បញពីសាានភាពបប្គ្មះថានក់។
ច្បំណា៖ំ រិនមានលកេ ខ្ណឌត្ប្រូវជាក់លាក់បៅបលើច្បំនួនឬប្របភទការករ
ដែលសត្វ នំផ្ល ូវប្ត្ូវផ្ែល់ឲ្យសប្មារ់អ្ត្ា ប្របោជន៍
ននរុគគលដែលមានពិការភាពបនះបទ។ លកេ ខ្ណឌ
ត្ប្រូវដត្រួ យគត្់បែើរបីកាលយជាសត្វនំផ្ល វូ គឺ សត្វ ដកោ ប្ត្ូវបានរងវ ឹកបដ្ឋយផ្ទាល់
បែើរបីផ្ែល់អ្ត្ា ប្របោជន៍ែល់រគ
ុ គ លដែលមានពិការភាព។
នត្ើែ្ុាំចាាំបាច់ត្ត្ូវន្វ ើអ្វីម្ួយដែរឬនទ្ នែើម្បីក្ណ
ាំ ត្់សមាាល់ថា
សត្វ ដកែ របស់ែ្ុាំជាសត្វនផ្
ាំ ល វូ ?

បទ។ ច្បារ់ ADA រិនត្ប្រូវឲ្យសត្វ ដកោ នំផ្ល វូ ច្បុះបឈាាះជាសត្វនំផ្ល វូ ឬពាក់សាលក
ឬអាវកាក់ពិបសសបែើរបីកណ
ំ ត្់សមាគល់ថាពួ កវាជាសត្វ នំផ្ល វូ បទ។
ច្បារ់ររស់រែា កាលីហវ័រញ រកគរ់ឲ្យនយកដ្ឋានប្គរ់ប្គងសត្វ កនុងប្ស ុក បច្បញ
នូ វសាលកសមាគល់អ្ត្ត សញ្ហាណបៅរនុសេដែលបប្រើប្បាស់ និងរងវ ឹកសត្វ នផ្
ំ ល ូវ។ រុដនែ
បលើកដលងដត្សត្វ ដកោគឺជាសត្វ នំផ្ល វូ ដែលសា ិត្កនុងការរងវ ឹក
(បរើលការពិភាកោខាងបប្ការ) ពុំបនះបទ សាលកសញ្ហារិនត្ប្រូវឲ្យមានបនះបទ និង
រិនរញ្ហជក់ថាសត្វ ណារួ យគឺជាសត្វនំផ្ល វូ បៅបប្ការច្បារ់ប ើយ។
នត្ើែ្ុាំមានសិទ្ធិអ្វីែលោះ នៅនពលែ្ុាំពាយាម្យក្
សត្វ នាំផ្ល វូ របស់ែ្ម្
ុ ាំ ក្ជាម្ួ យនៅទ្ីសាធារណៈ?
មាប្តា II និង III ននច្បារ់ ADA ដច្បងថា មាចស់សត្វ នំផ្ល ូវគឺប្ត្ូវបានអ្នុញ្ហាត្ឲ្យមាន
សត្វ នំផ្ល ូវអ្រែំបណើរជារួ យពួ កបគបៅទីសាធារណៈ
(បរើលសំណួរខាងបប្ការសប្មារ់ការពនយល់ពី “ទីសាធារណៈ”) ែររណាគ្មានករណី
បលើកដលងណារួ យប្ត្ូវបានអ្នុវត្ត (បរើលខាងបប្ការ “បត្ើបៅបពលណាដែល
សត្វ នំផ្ល ូវររស់ខ្្ុំប្ត្ូវបានរែិបសធរិនឲ្យច្បូ លបៅកាន់ទីសាធារណៈ?”)
នត្ើអ្ែ
វី ល ោះត្ត្ូវបានចាត្់ទ្ុក្ថាជាទ្ីសាធារណៈ?
ទីសាធារណៈគឺជាសាារ័នអាជវី ករានិងសាារ័នរដ្ឋាភិបាល
ដែលបរើកច្បំហសប្មារ់សាធារណៈជន។
អាជីវករា រ ួរមានបភាជនីយដ្ឋាន សណា
ា គ្មរ បរងកុន ហាងទំនិញ
ការ ិោល័យបវជជសាន្ទសត និងរនា ីរបពទយ។
សាារ័នរដ្ឋាភិបាលគឺជាកដនលងដែលប្រត្ិរត្តបិ ដ្ឋយរែា ឬរដ្ឋាភិបាលកនុងត្ំរន់
ែូ ច្បជាអ្គ្មររដ្ឋាភិបាល របធាបាយបធវ ើែបំ ណើរសាធារណៈ និងឧទានសាធារណៈ។
ច្បំណាំ៖ សាារ័នរដ្ឋាភិបាល ក៏អាច្បរ ួរមានទីជប្រកសប្មារ់ជនគ្មានទីលំបៅដែល
ប្គរ់ប្គងបដ្ឋយរដ្ឋាភិបាលកនុងត្ំរន់ផ្ងដែរ។
ច្បំណាំ៖ ទីសាធារណៈក៏អាច្បរ ួរមានទីជប្រកសប្មារ់ជនគ្មានទីលំបៅ
រនា រ់សានក់បៅបពលនងៃ រណា
ា ល័យ ធនគ្មរអាហារ និងរជឈរណឌលសប្មារ់រនុសេ
ចាស់ បដ្ឋយសារដត្ពួ កវាបរើកែំបណើរការសប្មារ់សាធារណៈជនទ ំងអ្ស់។
នត្ើែ្ុាំចាាំបាច់ត្ត្ូវន្វ ើអ្វីែលោះ នៅនពលដែលែ្ុព
ាំ ាយាម្ចូ លនៅទ្ីសាធារណៈជាម្ួ យ
នឹងសត្វ នាំផ្ល វូ របស់ែ្ុាំ/នត្ើសាំណួរអ្វីែលោះដែលអាចនឹងត្ត្ូវបានសួរម្ក្កាន់ែ្?ុ ាំ
ប្រសិនបរើអ្នកមានសត្វ នផ្
ំ ល ូវ បនះច្បារ់នង
ឹ ការពារសិទធិររស់អ្នកកនុងការច្បូ លបៅ
កាន់ទីសាធារណៈជារួ យវា។ ែូ បច្បន ះ បរឿងដត្រាងដែលអ្នកចាំបាច្ប់ប្ត្ូវធវ ី

គឺច្បូលបៅទីសាធារណៈ។ រាងបទៀត្ ប្រសិនបរើត្ប្រូវការសត្វ មានភាពពិត្ប្បាកែ
ឬជាក់ដសែ ង បនះអ្ន កអាច្បនឹងរិនប្ត្ូវបានសាកសួ រសំណួរណារួ យប ើយ។
រុដនែ បៅបពលដែលនិបោជិកឬអ្នកត្ំណាងននទីធាលសាធារណៈ រិនែឹងច្បាស់ថា
សត្វ ររស់អ្នកគឺជាសត្វ នំផ្ល វូ បនះបទ ពួ កបគនឹងអាច្បសាកសួ រអ្ន កដែលជាមាចស់
សត្វ ៖
1) បត្ើសត្វ ប្ត្ូវបានត្ប្រូវឲ្យមាន បដ្ឋយសារដត្ពិការភាពររស់មាចស់សត្វ ដរនឬបទ?
បហើយ
2) បត្ើការករឬកិច្បចការអ្វ ីដែលសត្វ ប្ត្ូវបានរងវ ឹកឲ្យរំបពញ?
ច្បំណា៖ំ បប្ការច្បារ់ររស់រែាកាលីហវ័រញ
ការដកល ងរនល ំថាសត្វ ដកោ គឺជាសត្វនំផ្ល វូ ដែលបានរងវ ឹក គឺជារទបលា ើសរជឈិរ
ដែលមានការផ្តនាបទសជារ់ពនធ នគ្មររហូ ត្ែល់ប្បាំរួយដខ្
និង/ឬពិន័យជាប្បាក់រហូ ត្ែល់ $1,000 (ប្ករប្ពហា ទណឌ ដផ្នក 365.7(a))។
នត្ើនៅនពលណាដែលសត្វ នផ្
ាំ ល វូ របស់ែ្អា
ុ ាំ ចត្ត្ូវបានបែិនស្ម្ិនឲ្យចូ ល
នៅកាន់ទ្ីសាធារណៈ?
ទីសាធារណៈ រិនចាំបាច្ប់ត្ប្រូវឲ្យអ្នុញ្ហាត្បរើកផ្ល វូ បច្បញច្បូ លែល់
សត្វ នំផ្ល ូវទ ំងឡាយដែល៖
1. រងោ ការគំររគំដហងបដ្ឋយផ្ទាល់បៅអ្ន កែនទ
2. រិនសា ិត្បៅបប្ការការដងទ ំនិងប្គរ់ប្គងររស់មាចស់សត្វ ឬ
ិ ី ដែល
3. នឹងបធវ ើការដកដប្រជារូ លដ្ឋាននូ វលកេ ណៈននទំនិញ បសវាករា ឬករា វធ
ផ្តល់ឲ្យបដ្ឋយសាារ័នអាជវី ករា និងសាារ័នរដ្ឋាភិបាល។
នត្ើអ្ែ
វី ល ោះត្ត្ូវបានចាត្់ទ្ុក្ជាការគាំរាម្ក្ាំដហងនដ្ឋយផ្ទាល់?
ការគំររកំដហងបដ្ឋយផ្ទាល់គឺជា៖
1. ហានិភ័យធៃ ន់ធៃរច្បំបពាះសុខ្ភាពឬសុវត្ា ិភាពររស់អ្នកែនទ
2. ដែលរិនអាច្បប្ត្ូវបានលុររំបាត្់បដ្ឋយការដកសប្រួលបគ្មលនបោបាយ
ិ ឬការផ្តលជ
ការអ្នុវត្ត ឬនីត្ិ វធី
់ ំនួយឬបសវាករា រដនា រ។
ឧទហរណ៍ សត្វ ដកោ ដែលខាំបដ្ឋយគ្មានការពនយ
ុ ះឲ្យខាំ អាច្បនឹង
រកាញពីការគំររកំដហងបដ្ឋយផ្ទាល់។
ច្បំណា៖ំ ការរែិបសធសត្វ នំផ្ល ូវបដ្ឋយដផ្ែកបៅបលើការគំររកំដហងបដ្ឋយផ្ទាល់
ប្ត្ូវដត្ដផ្ែកបៅបលើអាករបកិរ ិោជាក់ដសែ ងននសត្វ ណារួ យ

រិនដរនបលើការបាន់សាានឬការកំណត្់អ្ំពល
ី កេ ណៈដែលសត្វ ឬពូ ជសត្វបនះ អាច្ប
នឹងរកាញឲ្យប ើញបនះបទ។
បហើយ បៅកនុងការកំណត្់ថាបត្ើមានការគំររកំដហងបដ្ឋយផ្ទាល់ឬអ្ត្់ ការវាយត្នរល
លកេ ណៈរុគគលប្ត្ូវដត្បធវ ើប ើង
ិ ច្បឆ័យសរប្សរដែលពឹងដផ្ែកបៅបលើ ច្បំបណះែឹងដផ្នក បវជជសា
បដ្ឋយដផ្ែកបៅបលើការវនិ
ន្ទសែ រច្បចុ របនន ឬដផ្ែ កបលើ ភសតុតាងជាក់ដសត ងរំផ្ត្
ុ ដែលមាន។
ការវាយត្នរល គរបីវាយត្នរល បលើ៖ លកេ ណៈ រយៈបពល និងភាពធៃន់ធៃរននហានិភ័យ
លទធភាពដែលពិត្ជាអាច្បបកើត្មានររួ ស បហើយបត្ើការដកសប្រួ ល
ិ ឬការផ្តល់ជន
សរប្សរននបគ្មលនបោបាយ ការអ្នុវត្ត ឬនីត្ិ វធី
ំ ួ យឬបសវាករា
រដនា រនឹងកាត្់រនា យហានិភយ
័ ដែរឬអ្ត្់។
នត្ើមានអ្វីអាចនក្ើត្ន ង
ើ
ត្បសិននបើសត្វ នផ្
ាំ ល វូ របស់ែ្ម្
ុ ាំ ិនសថ ិត្នៅនត្កាម្ការដថទាាំនិងត្គប់ត្គងរបស់ែ្ុាំ?
រុគគលដែលមានពិការភាព អាច្បប្ត្ូវបានសាកសួ របែើរបីយកសត្វនំផ្ល វូ ររស់ពួកបគ
បច្បញពីទីតាំង ប្រសិនបរើសត្វ រិនសា ិត្បៅបប្ការការប្គរ់ប្គង បហើយមាចស់សត្វ រិន
ិ
ចាត្់ វធានការដែលមានប្
រសិទភា
ធ ពបែើរបីប្គរ់ប្គងវា ឬប្រសិនបរើសត្វ រន
ិ ប្ត្ូវបាន
រកាត្់ឲ្យបនរឬច្បុះបៅបប្ៅអ្គ្មរបទ។
ទំនួលខ្ុសប្ត្ូវបែើរបីប្គរ់ប្គងនិងដងទ ំសត្វ នំផ្ល វូ រិនធាលក់បៅបលើសាារ័ន
អាជីវករា និងសាារ័នរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ែល់ការអ្នុញ្ហាត្ឲ្យបច្បញច្បូ លទីតាង
ំ បនះបទ។
ជាទូ បៅ សត្វ នំផ្ល ូវប្ត្ូវដត្មានដខ្េរបងា ៀរ ច្បំណង ឬដខ្េច្បំណងបផ្េងបទៀត្។ រុដនែ
ប្រសិនបរើមាចស់សត្វ រិនអាច្បបប្រើដខ្េរបងា ៀរ ច្បំណង ឬដខ្េច្បំណង
បផ្េងបទៀត្បប្ពាះដត្ពិការភាព ឬប្រសិនបរើការបប្រើដខ្េច្បំណងអាច្ប
នឹងរះពាល់ែល់សុវត្ា ិភាពររស់សត្វ នផ្
ំ ល វូ ការរំបពញការករឬកិច្បចការ
ប្រករបដ្ឋយប្រសិទធភាព បនះមាចស់សត្វ អាច្បបប្រើរបធាបាយបផ្េងបែើរបីឲ្យសត្វ សាិត្
បប្ការការប្គរ់ប្គង។
ិ ដែលផ្ដលឲ្
នត្ើ “ការដក្ដត្បជាម្ូ លដ្ឋាននូ វលក្ខ ណៈននទ្ាំនិញ នសវាក្ម្ម ឬក្ម្ម វ្ី
់ យ
នៅទ្ីតាំងណាម្ួ យ” មានន័យែូ ចនម្ត ច?
ឧទហរណ៍ ការបសន ើសុំឲ្យរុគគលិកននរនា រ់សានក់បៅបពលនងៃកនុងទីជប្រកសប្មារ់
ជនគ្មានទីលំបៅបធវកា
ើ រផ្តលច្ប
់ ំណី របណែើរ ឬសមាែត្បៅពីបប្កាយសត្វ នផ្
ំ ល ូវ
អាច្បនឹ ង ប្ត្ូវ បានចាត្់ទុ កថាជាការដកដប្រជារូ លដ្ឋានច្បំ បពាះបសវាករា ដែល
រុ គគ លិ ក ទី ជប្រកសប្មារ់ជនគ្មានទីលំបៅផ្ែល់ឲ្យ។
នត្ើែ្ុាំអាចយក្សត្វនផ្
ាំ ល វូ របស់ែ្ច
ុ ាំ ូ លនៅម្នា ីរនពទ្យឬម្ណឌលដថទាាំសុែភាពែនទ្
នទ្ៀត្ជាម្ួ យែ្ុាំបានដែរឬនទ្?

បាទ/ចាស។ រនា ីរបពទយឬរណឌលដងទ ំសុខ្ភាពែនទបទៀត្
ប្ត្ូវបានចាត្់ទុកែូ ច្បជាអាជវី ករា នង
ិ ទីសាធារណៈែនទបទៀត្ដែរ
សប្មារ់បគ្មលរំណងដែលអាច្បឲ្យសត្វ នផ្
ំ ល ូវបច្បញច្បូ លទីតាង
ំ បាន។
សត្វ នំផ្ល ូវប្ត្ូវដត្អ្នុញ្ហាត្បៅប្គរ់ទីកដនល ងកនុងរនា ីរ បពទយដែលរុ គគលិក ដងទំសុ
ខ្ភាព អ្ន កជំ ងឺ និ ង អ្ន ករកសួ រសុ ខ្ទុកេ ទទួ លបានការអ្នុញ្ហាត្ឲ្យច្បូ ល។ បនះ
រ ួរមានរនា រ់ររស់អ្នកជំងឺនិងទីកដនលងសាធារណៈែនទបទៀត្ននអ្ងគ ភាព
សុខ្ភាពផ្ល ូវច្បិត្តររស់អ្នកជំងឺកនុងនិងបប្ៅរនារី បពទយ
រ ួរទ ំងរណឌលសុខ្ភាពផ្ល វូ ច្បិត្តដែលបានចាក់បសាផ្ងដែរ។
អ្ន កជំងឺប្ត្ូវដត្អាច្បដងទ ំសត្វ
ឬប្ត្ូវដត្បរៀរច្បំឲ្យនរណាមានក់បផ្េងបទៀត្ដងទ ំសត្វ បនះ ប្រសិនបរើចាបា
ំ ច្ប់។
រុដនែ សត្វ នំផ្ល ូវអាច្បនឹងប្ត្ូវបានរែិបសធរិនឲ្យបៅកនុងទីតាង
ំ ដែលការបច្បញច្បូ ល
ិ
ឺ ូ បៅ
ប្ត្ូវបានរ តត្រណតឹងបៅរនា ីរបពទយដែលបប្រើ វធានការប្គរ់
ប្គងការកល ងជំងទ
ែូ ច្បជារនា រ់វះកាត្់និងរនា រ់ពាបាលការរលាកជាបែើរ។ ែូ ច្បគ្មនបៅ
នឹងទីតាំងអាជីវករា នង
ិ ទីតាំងរដ្ឋាភិបាលែនទបទៀត្ដែរ
បៅបពលដែលរុគគលិកដងទ ំសុខ្ភាពែឹងរិនច្បាស់ថាសត្វ បនះជាសត្វនំផ្ល វូ
ពួ កបគអាច្បសាកសួ រមាចស់សត្វ ថាបត្ើត្ប្រូវឲ្យមានសត្វនំផ្ល វូ ដែរឬបទ បដ្ឋយសារ
ដត្ពិការភាពណារួ យ បហើយបត្ើកិច្បកា
ច រអ្វខ្
ី ល ះដែលសត្វ បនះផ្តល់ឲ្យ រុដនែ អាច្ប
នឹងរិនត្ប្រូវឲ្យមានលិខ្ិត្រញ្ហជក់ឬឯកសារបផ្េងបទៀត្សត ីពី
សាានភាពររស់សត្វ នំផ្ល វូ បនះបទ។
នត្ើែ្ុាំអាចត្ត្ូវបានត្ត្ម្ូវឲ្យបង់ត្បាក្់ក្ក្់សត្មាប់សត្វចិញ្ចឹម្នែើម្បីសានក្់នៅ
សណា
ា គរជាម្ួ យសត្វ នផ្
ាំ ល វូ របស់ែ្ដុ ាំ ែរឬនទ្?
បទ។ សាារ័នអាជីវករា និងសាារ័នរដ្ឋាភិបាល
រិនអាច្បត្ប្រូវឲ្យរុគគលដែលមានពិការភាពរង់ប្បាក់កក់ ឬរង់ប្បាក់
រដនា របែើរបីឲ្យមានសត្វ នំផ្ល វូ បៅជារួ យបនះបទ បរើបទះរីជាវាជាបគ្មលការណ៍
ររស់ពួកបគសប្មារ់សត្វ ច្បិញ្ចឹរក៏បដ្ឋយ។ រុដនែ ប្រសិនបរើទីកដនល ងសានក់បៅ
សាធារណៈឬសាារ័នសាធារណៈ ជាធរា តាគិត្នងលពអ្
ី ន កសានក់បៅររស់ពួកបគ
សប្មារ់ការខ្ូ ច្បខាត្ដែលបានបកើត្មានច្បំបពាះ
ទីតាំងែូ ច្បជារនា រ់សណា
ា គ្មរជាបែើរ វាអាច្បគិត្នងលពមា
ី ច ស់
ររស់សត្វ នំផ្ល ូវសប្មារ់ការខ្ូ ច្បខាត្ប្រហាក់ប្រដហលគ្មនបនះ។
នត្ើសិទ្ធិរបស់ែ្ុាំមានអ្វីែលោះ ែណៈនពលដែលែ្ុាំក្ព
ាំ ុងបងវក្
ឹ សត្វ ដកែ របស់ែ្នុ ាំ ែើម្បីឲ្យ
កាលយជាសត្វ នផ្
ាំ ល វូ ?
ច្បារ់សិទព
ធិ លរែា អ្ុនរ ូហ៍ររស់រែា កាលីហវ័រញ (California’s Unruh Civil Rights Act)
ប្កររែា របបវណី មាប្តា 54.1 (Civil Code Section 54.1) និងច្បារ់សតព
ី រ
ី គ
ុ គ លដែល
មានពិការភាព (Disabled Persons Act) ប្កររែា របបវណី មាប្តា 54.2 (Civil Code
Sections 54.2) អ្នុញ្ហាត្ឲ្យរនុសេដែលមានពិការភាពនំយកសត្វ ដកោ ច្បូល

កនុងលំបៅដ្ឋានជួ លនិងអាជវី ករា ែនទបទៀត្ សប្មារ់បគ្មលរំណងបធវ ើការរងវក
ឹ
ពួ កវាឲ្យកាលយជាសត្វ ដកោ នផ្
ំ ល ូវ។
សត្វ ដកោ ប្ត្ូវដត្ពាក់សាលកដែលបានបច្បញបដ្ឋយបខានធី
ដែលរកាញថាពួ កវាជាសត្វ ដកោ នផ្
ំ ល ូវដែលកំពង
ុ សា ិត្បៅកនុងការរងវក
ឹ និង
ប្ត្ូវដត្ដ្ឋក់ច្បងដខ្េ។ ប្រសិនបរើរិនមានសាលកដែលបានបច្បញបដ្ឋយបខានធីបនះបទ
សត្វ ដកោ នំផ្ល ូវដែលសា ិត្បៅកនុងការរងវ ឹកបនះបៅដត្អាច្បប្ត្ូវបានបសន ើសុំសប្មារ់
ជាបសវាជំនួយសរប្សរែដែល។
ត្បសិននបើែ្ុាំមានសត្វ គពា
ាំ រផ្ល វូ ចិត្ត និងម្ិនដម្នជាសត្វ នផ្
ាំ ល វូ ននោះនទ្ នត្ើចាប់
ទាក្់ទ្ងនឹងទ្ីសាធារណៈែូ ចគនននោះ អ្នុវត្ដ ដែរឬនទ្?
បទ ច្បារ់ ADA ដច្បងថា មានដត្សត្វ នំផ្ល ូវដត្របុ ណា
ា ះ
និងរិនដរនសត្វ គ្មំពារផ្ល វូ ច្បិ ត្តបទ ដែលប្ត្ូវ បានអ្នុ ញ្ហាត្
ឲ្យអ្រែំ បណើ រជារួ យមាចស់ ររស់ ពួកបគបៅទី សាធារណៈ បហើយវារិនមានច្បារ់រែាឬ
សហព័នធបផ្េងបទៀត្ដែលអ្នុញ្ហាត្ឲ្យសត្វ គ្មំពារផ្ល ូវច្បិត្តបៅទីសាធារណៈបនះបទ។
នត្ើែ្ុាំមានសិទ្ធិអ្វីែលោះនែើម្បីចូលនៅកាន់លាំនៅដ្ឋានជាម្ួ យសត្វជាំនួយ?
បៅកនុងររ ិរទលំបៅដ្ឋានននច្បារ់សែីពីសិទជ
ធិ នពិការ
សត្វ នំផ្ល ូវនិងសត្វ គ្មំពារផ្ល ូវច្បិត្ត ប្ត្ូវបានបៅជារ ួរថា “សត្វ ជំនួយ។”
ការច្បូ លបៅកាន់លំបៅដ្ឋានជារួ យនឹងសត្វ នំផ្ល វូ – រ ួរទ ំងការច្បូ លបៅកាន់ទីជប្រក
សប្មារ់ជនគ្មានទីលំបៅ – ប្ត្ូវបានបធវ ើែូច្បគ្មនបៅនឹងការច្បូ លបៅកាន់ទីសាធារណៈ
(បរើលសំណួរខាងបលើ “បត្ើខ្្ុំប្ត្ូវបធវ ើែូច្បបរែច្បបៅបពលដែលមានការរុនរង
ច្បូ លបៅទីសាធារណៈជារួ យនឹងសត្វនំផ្ល វូ ររស់ខ្្ុំ/បត្ើសំណួរអ្វ ីខ្លះដែលអាច្បនឹងប្ត្ូវ
សួ ររកកាន់ខ្្ុំ?” និង “បត្ើបៅបពលណាដែលសត្វ នផ្
ំ ល ូវររស់ខ្្ុំ
ប្ត្ូវបានរែិបសធរិនឲ្យច្បូ លបៅកាន់ទីសាធារណៈ?)
ការច្បូ លបៅកាន់លំបៅដ្ឋានជារួ យនឹងសត្វ គ្មពា
ំ រផ្ល វូ ច្បិត្ត – រ ួរទ ំងការច្បូ លបៅ
កាន់ទីជប្រកសប្មារ់ជនគ្មានទីលបំ ៅ – ប្ត្ូវបានអ្នុញ្ហាត្សប្មារ់ជាការ
ជួ យសប្រួ លែ៏សរប្សរបៅែល់មាចស់ផ្ះា សមាគរមាចស់ផ្ាះ ឬ
បគ្មលនបោបាយគ្មានសត្វ ច្បិញ្ចឹរររស់ទីជប្រកសប្មារ់ជនគ្មានទីលំបៅ។
ែំបណើរការការជួ យសប្រួលែ៏សរប្សរ រ ួរមានសំណួរពាក់ព័នធោងលរែ ិត្បៅនឹង
ត្ប្រូវការដែលពាក់ព័នធនឹងពិការភាព ប្រសិនបរើច្បូលបៅកាន់ទីតាំង
ជារួ យនឹងសត្វ នំផ្ល វូ ។ សូ របរើលសំណួរខាងបប្ការសប្មារ់ការពនយល់រដនារ។
នត្ើការជួយសត្ម្ួ លសម្ត្សបគឺជាអ្វី?
ការជួ យសប្រួ លសរប្សរ គឺជាករណីបលើកដលងច្បំបពាះច្បារ់ឬបគ្មលនបោបាយ
ដែលចាំបាច្ប់បែើរបីអ្នុញ្ហាត្ឲ្យរនុសេដែលមានពិការភាពមានឱកាស
បសា ើគ្មនកនុងការបប្រើ ប្បាស់ និងមានភាពរ ើករយច្បំបពាះលំ បៅដ្ឋានររស់ពួកបគ។

កាត្ពវ កិច្បចបែើរបីរបងោត្
ើ ការជួ យសប្រួលសរប្សរ រ ួរមានលកេ ខ្ណឌត្ប្រូវការ
ដែលអ្ន កផ្ែល់បសវាលំបៅដ្ឋានបធវ ើការបលើកដលងច្បំបពាះបគ្មលនបោបាយ
“គ្មានសត្វ ច្បិញ្ចឹរ” បែើរបីអ្នុញ្ហាត្ឲ្យរុគគលដែលមានពិការភាពបប្រើ
ប្បាស់និងរស់បៅជារួ យសត្វ គ្មំពារផ្ល ូវច្បិត្តររស់ពួកបគ។
បប្ការច្បារ់ននរែា កាលីហវ័រញនិងច្បារ់សហព័នធ សត្វ គ្មំពារផ្ល ូវច្បិត្តប្ត្ូវ
ដត្អ្នុញ្ហាត្ឲ្យបៅកនុងលំបៅដ្ឋានសប្មារ់ជាការជួ យសប្រួលសរប្សរបៅែល់
ពិការភាពររស់អ្នកជួល។
នត្ើសត្វ ជាំនួយរបស់ែ្ុាំចាបា
ាំ ច់ត្ត្ូវន្វ ើការបញ្ជាក្់នែើម្បីទ្ទ្ួ លបានការជួយសត្ម្ួ ល
សម្ត្សបនៅនឹងនគលននយាបាយគមនសត្វ ចញ្
ិ ច ឹម្ដែរឬនទ្?
បទ។ គ្មានការត្ប្រូវឲ្យសត្វ ជន
ំ ួ យទទួ លបានរងវ ឹកឬរញ្ហជក់ជាពិបសស
បែើរបីឲ្យមានការអ្នុញ្ហាត្សប្មារ់ជាការជួ យសប្រួលសរប្សរបៅ
កនុងលំបៅដ្ឋានបនះបទ។
ប្ត្ូវដត្មានទំនក់ទំនងរវាងពិការភាពររស់រុគគលនិងបសវាករា
ការលួ ងបលារឬភាពសិទធសានលដែលសត្វ ផ្ល
ែ ឲ្
់ យ។
ច្បំណាំ - សត្វ ប្គរ់ប្របភទអាច្បជាសត្វជំនួយ
ែររណាវាកាត្់រនា យបរគសញ្ហាននពិការភាពររស់មាចស់។
នត្ើនៅនពលណានទ្ើបសាំនណើសុាំការជួយសត្ម្ួ លសម្ត្សបរបស់ែ្ុនាំ ែើម្បីមានសត្វ
ជាំនួយផ្ល វូ ចិត្តនៅជាម្ួ យែ្ុាំក្នុងលាំនៅដ្ឋាន អាចត្ត្ូវបានបែិនស្?
ប្រសិនបរើសត្វ ៖
1. រិនចាំបាច្ប់បដ្ឋយសារដត្ពិការភាពររស់មាចស់សត្វ
2. រងោ ការគំររកំដហងបដ្ឋយផ្ទាល់ែល់អ្នកែនទឬប្ទពយសរបត្តបិ ផ្េងៗ
3. រិនសា ិត្បៅបប្ការការដងទ ំររស់មាចស់សត្វ ឬរិនប្ត្ូវបានរងវ ឹកឲ្យបនរឬ
ជុះបៅបប្ៅផ្ាះ
4. ដ្ឋក់រនទុកដផ្នកហិរញ្ា វត្ថុនិងរែា បាលបប្ច្បើនហួ សបហត្ុ ឬ
5. ដកសប្រួ លជារូ លដ្ឋាននូ វលកេ ណៈននបសវាករា ដែលមាចស់ផ្ះា
ឬសមាគរមាចស់ផ្ាះផ្តល់ឲ្យ។
ច្បំណា៖ំ សូ រចាំថា ការគំររកំដហងបដ្ឋយផ្ទាល់ប្ត្ូវ
ដត្កំណត្់បដ្ឋយការវាយត្នរល នីរួយៗនូ វអាករបកិ រ ិោររស់សត្វ រិនដរនជាការ
កំណត្់ពាក់ព័នធនឹងពូ ជសត្វ បនះបទ។
ច្បំណា៖ំ មាចស់សត្វ ក៏ប្ត្ូវដត្ធានថា
សត្វ ជំនួយររស់ពួកបគអ្នុវត្ត តារច្បារ់ននការប្គរ់ប្គងសត្វ ររស់ រែា និង ត្ំ រន់
និ ង រិ ន មានបប្គ្មះថានក់ឬរំខានបៅែល់ សហគរន៍ប ើយ។

ច្បារ់បនះរ ួរមានការចាក់ថាន ំរកោរងាៗ
ី បនះ។ (សូ របរើលច្បំណអា
ី ហារនិងកសិករា
រែា កាលីហវ័រញ Code § 30851។)
នត្ើអ្វីដែលជាឧទាហរណ៍សតីពីការដក្សត្ម្ួ លជាម្ូ លដ្ឋាននូ វលក្ខ ណៈនន
នសវាក្ម្ម ដែលមាចស់ផ្ោះា ឬសមាគម្មាចស់ផ្ោះា ឬទ្ីជត្ម្ក្សត្មាប់ជនគមនទ្ីលាំ
នៅផ្តល់ឲ្យ?
ការបសន ើសុំឲ្យអ្ន កផ្ែល់បសវាលំបៅដ្ឋានឲ្យច្បំណី របណែើរ ឬសមាែត្បៅពីបប្កាយសត្វនផ្
ំ ល វូ
អាច្បនឹងប្ត្ូវបានចាត្់ទុកជាការដកដប្រជារូ លដ្ឋានច្បំបពាះបសវាករា ដែលមាចស់ផ្ាះ
ឬរុគគលិកននលំបៅដ្ឋានសប្មារ់ជនគ្មានទីលំបៅផ្ែល់ឲ្យ។
នត្ើែ្ុាំត្ត្ូវន្វ ើការនសន ើសុាំការជួយសត្ម្ួ លសម្ត្សបយា៉ាងែូ ចនម្ដច?
អ្ន កអាច្បបធវ ើការបសន ើសុំបដ្ឋយផ្ទាល់មាត្់ឬជាលាយលកេ ណ៍អ្កេរ
[បរើលខាងបប្ការសប្មារ់គរំ ូលិខ្ិត្]។
នត្ើសាំណួរអ្វីែលោះដែលអ្នក្ផ្ដល់នសវាលាំនៅដ្ឋានរបស់ែ្អា
ុ ាំ ចនឹងសួរម្ក្ែ្ុាំ នៅនពល
ដែលនសន ើសុាំការជួយសត្ម្ួ លសម្ត្សបចាំនពាោះ
នគលននយាបាយគមនសត្វ ចញ្
ិ ច ឹម្របស់ពួក្នគ?
ប្រសិនបរើអ្នកកំពង
ុ ដសវ ងរកការជួ យសប្រួល
សរប្សរសប្មារ់សត្វ ជំនួយកនុងលំបៅដ្ឋាន មាចស់ផ្ាះ សមាគរមាចស់ផ្ាះ
ឬអ្ន កប្គរ់ប្គងទីជប្រកអាច្ប៖
1. បសន ើសុំឯកសារដែលអ្ន កមានពិការភាព បហើយ
2. ដែលអ្ន កមានត្ប្រូវការពាក់ពន
័ ធ នឹងពិការភាពសប្មារ់សត្វ បនះ។
ច្បំណាំ៖ អ្ន កផ្ែល់បសវាលំបៅដ្ឋានរិនគួ របសន ើសុំឯកសារបទ
ប្រសិនបរើពិការភាពររស់អ្នក និងត្ប្រូវការពាក់ពន
័ ធ
នឹងពិការភាពររស់អ្នកសប្មារ់សត្វ នផ្
ំ ល ូវឬគ្មំពារ មានភាពជាក់ដសត ង។
អ្ន កផ្ែល់បសវាលំបៅដ្ឋានអាច្បបសន ើសុំព័ត្មា
៌ នពីភាគីទីរីដែលអាច្បទុកច្បិត្តបាន
ែូ ច្បជាអ្ន កជំនញដផ្នកពាបាលជាបែើរ បែើរបី
គ្មំប្ទែល់ត្ប្រូវការសត្វ ជំនួយសប្មារ់ជាបសវាជំនួយសរប្សរ។
ការបសន ើសុំគរបីប្ត្ូវបានកំណត្់ប្ត្ឹរព័ត្មា
៌ នដែលចាំបាច្ប់សប្មារ់របងោត្
ើ
ត្ប្រូវការដែលពាក់ពន
័ ន
ធ ឹងពិការភាព។
អ្ន កផ្ែ ល់បសវាលំបៅដ្ឋាន
អាច្បនឹ ង រិ នបសន ើសុំអ្នកដ្ឋក់ពាកយបសន ើសុំឬអ្ន ក ជួ លលំបៅដ្ឋានឲ្យផ្ែល់ការច្បូ លបៅបប្រើ
ប្បាស់របាយការណ៍បវជជសាន្ទសែឬអ្នកផ្ែល់បសវាបវជជសាន្ទសែ បនះបទ
ឬផ្ែល់ព័ត្៌មានលរែ ិត្ឬទូ លំទូលាយ ឬឯកសារសត ីពព
ី កា
ិ រភាពដផ្នក
រងរយឬផ្ល ូវច្បិត្តររស់រុគគលណាមានក់ប ើយ។

*គំរ ូននលិខ្ិត្បសន ើសុំនិងគ្មំប្ទសប្មារ់សត្វ ជន
ំ ួ យ មានបៅខាងបប្ការ។
នត្ើែ្ុាំអាចត្ត្ូវបានត្ត្ម្ូវឲ្យបង់ត្បាក្់នែើម្បីរក្ាសត្វជាំនួយឲ្យនៅជាម្ួ យែ្ដុ ាំ ែរឬ
នទ្?
បទ។ អ្ន កផ្ែល់បសវាលំបៅដ្ឋាន អាច្បនឹងរិនត្ប្រូវឲ្យអ្ន កដ្ឋក់ពាកយបសន ើសុំឬអ្នកជួ ល
បធវ ើការរង់ប្បាក់ ឬប្បាក់កក់ធាន ឬទិញធានរ៉ារ់រងសប្មារ់សត្វ ដែលជាលកេ ខ្ណឌ
ននការអ្នុញ្ហាត្ឲ្យរុគគលរកោទុកសត្វ ជន
ំ ួ យបនះបទ។ រុដនែ អ្ន កផ្ែល់បសវាលំបៅដ្ឋាន
អាច្បគិត្នងលពីរុគគលបនះសប្មារ់ការជួ សជុលការខ្ូ ច្បខាត្ននដែលសត្វ រងោ ប ើ
ងបៅបលើរនា រ់ឬទីតាង
ំ រ ួរ។
នត្ើែ្ុាំអាចដ្ឋក្់ពាក្យបណដង
ឹ យា៉ាងែូ ចនម្ដ ច ត្បសិននបើែ្នុ ាំ ជឿជាក្់ថាែ្ុាំ
ត្ត្ូវបាននរ ើសនអ្ើងនដ្ឋយសាថប័នសាធារណៈ ឬក្ដនល ងទាាំងឡាយដែលជាទ្ី
សាធារណៈ?
ប្រសិ ន បរើអ្នក បជឿជាក់ថា អ្ន កប្ត្ូវ បានសាារ័ន
អាជី វ ករា ឬសាា រ័ នសាធារណៈបរ ើសបអ្ើងបដ្ឋយអ្យុត្តិធរ៌បប្ពាះដត្
សត្វ នំផ្ល ូវររស់អ្នកសាារ័ន អ្ន កអាច្បដ្ឋក់ពាកយរណែឹងជារួ យនឹងប្កសួ ងយុត្តិធរ៌
(Department of Justice, DOJ)។
ប្រសិនបរើពាកយរណែឹងគឺប្រឆំងនឹងសាារ័នរដ្ឋាភិបាលឬសាារ័នឯកជនដែលទទួ
លបានរូ លនិធិសហព័នធ បនះពាកយរណែឹងប្ត្ូវដត្បានទទួ លកនុងអ្ំ ុ ងបពល 180
នងៃរនារ់ពបី ហត្ុការណ៍ននការបរ ើសបអ្ើងបនះ (បៅបពលដែលរញ្ហាបានបកើត្ប ើង)។
រិនមានកាលររ ិបច្បឆ ទកំណត្់សប្មារ់ការដ្ឋក់ពាកយរណែឹងប្រឆំងនឹងអាជីវករា
បៅបប្ការច្បារ់ ADA ដែលរិនទទួ លបានរូ លនិធិសហព័នធបទ រុដនែ
លែ រំផ្ុត្ប្ត្ូវដ្ឋក់ពាកយរណែង
ឹ ឲ្យបានឆរ់តារដែលអាច្បបធវបើ ៅបាន។
ព័ត្៌មានរដនា រអ្ំពរី បរៀរដ្ឋក់ពាកយរណែង
ឹ ជារួ យប្កសួ ងយុត្ធ
ត ិ រ៌ (Department of
Justice) អាច្បរកបានបៅ https://www.ada.gov/filing_complaint.htm ឬ
តាររយៈដខ្េទូ រសពាននព័ត្មា
៌ នអ្ំពច្ប
ី ារ់ ADA បលខ្ (800) 514-0301 (សំប ង)
(800) 514-0383 (TTY)។
អ្ន កក៏អាច្បដ្ឋក់ពាកយរណែឹងរែាបាលប្រឆំងនឹងទីកដនល ងសានក់បៅសាធារណៈ សាារ័ន
សាធារណៈ ឬអ្ន កផ្ែលប់ សវាលំបៅដ្ឋាន (រ ួរទ ំងទីជប្រក
សប្មារ់ជនដែលគ្មានទីលំបៅផ្ងដែរ) សប្មារ់ការបរ ើសបអ្ើងពីពកា
ិ រភាពបប្ការ
ច្បារ់ររស់រែា កាលីហវ័រញ បៅកាន់នយកដ្ឋានលំបៅដ្ឋាននិងការករបសា ើភាពគ្មនរែា
កាលីហវ័រញ (California Department of Fair Employment and Housing, DFEH)
កនុងអ្ំ ុ ងបពលរួ យឆនគ
ំ ិត្ចារ់ពកា
ី លររ ិបច្បឆ ទច្បុងបប្កាយននការបរ ើសបអ្ើងបនះ។
ព័ត្៌មានរដនា រអ្ំពីរបរៀរដ្ឋក់ពាកយរណែង
ឹ ជារួ យ DFEH អាច្បរកបានបៅ
https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/ ឬបដ្ឋយទូ រសពាបៅបលខ្
(800) 884-1684 (សំប ង) ឬ (800) 700-2320 (TTY)។

បប្ៅពីបនះ ឬរដនា រពីបលើការដ្ឋក់ពាកយរណែឹងបៅកាន់ DOJ ឬ DFEH
អ្ន កអាច្បដ្ឋក់រណតឹងផ្ល ូវច្បារ់បៅកាន់ត្ុលាការរែា ឬត្ុលាការសហព័នធសប្មារ់
ការបលើកដលងពីរញ្ហជនិងការប្រកាសបៅបប្ការច្បារ់សហព័នឬ
ធ ច្បារ់រែា។ សំណង
ខ្ូ ច្បខាត្ជាប្បាក់ អាច្បដសវ ងរកបានបៅបប្ការច្បារ់រែា រ ួរទ ំងសំណងខ្ូ ច្បខាត្
តារច្បារ់ជាអ្របររមាច្បំនួន $4,000 កនុងបហត្ុការណ៍ននការបរ ើសបអ្ើងរួ យបលើក។
ប្កររែា របបវណី §52។ ការរត ឹងប្ត្ូវបធវ ើប ើងកនុងអ្ំ ុ ងបពលពីរឆនំ
រនារ់ពីបហត្ុការណ៍ននការបរ ើសបអ្ើងបនះ។
ប្រសិនបរើអ្នកដសវ ងរកសំណងខ្ូ ច្បខាត្ជាទឹកប្បាក់ត្ិច្បជាង $10,000 បនះ ជបប្រើស
រួ យបទៀត្គឺប្ត្ូវដ្ឋក់ពាកយរណតង
ឹ ករណីប រ ើសបអ្ើងបៅកាន់ត្ុលាការសប្មារ់រណតង
ឹ
ត្ូ ច្បតាច្បកនុងរូ លដ្ឋាន។ អាជាាយុកាលដែលបានពិភាកោខាងបលើ នឹងប្ត្ូវអ្នុវត្ត ។
ើ
អ្ន ករិនអាច្បបប្រើបរធាវបានបទ
កនុងករណីអ្នករត ឹងបៅត្ុលាការសប្មារ់រណតង
ឹ ត្ូ ច្ប
តាច្បកនុងរូ លដ្ឋានបនះ។ ននោះគឺជាត្ាំណភាាប់ បៅកាន់ឯកសារបបាះពុរពផ្ោយសិទព
ធិ ិ
ិ ននការបប្រើប្បាស់រណតឹងត្ូ ច្ប
ការភាពរែា កាលីហវ័រញ ដែលពនយល់ពីែបំ ណើរការនីត្ិ វធី
តាច្បសប្មារ់ករណីបរ ើសបអ្ើង។
រដនា របលើបនះបទៀត្ ច្បារ់សតីពីរ ណតឹង ច្បំ បពាះការប្រប្ពឹត្ត ខ្ុ សររស់រ ដ្ឋាភិ បាល
(Government Tort Claims Act) ត្ប្រូវឲ្យដ្ឋក់ពាកយរណតង
ឹ ច្បំបពាះការប្រប្ពឹត្ខ្
ត ុស
ររស់ រ ដ្ឋាភិបាល កនុ ងរយៈបពលប្បារ
ំ ួ យដខ្រនារ់ ពីមានបហត្ុ ការណ៍ បរ ើសបអ្ើ ងបនះ
រុននឹងដ្ឋក់រណតឹងទរទរសំណងការខ្ូ ច្បខាត្ជាប្បាក់ប្រឆំងនឹងសាារ័នរដ្ឋាភិ
បាលរូ លដ្ឋាននិងរែា ។ សប្មារ់ព័ត្មា
៌ នរដនា រសត ីពីរណតឹងច្បំបពាះការប្រប្ពឹត្តខ្ស
ុ
អាច្បរកបានបៅ ត្ាំណភាាប់ននោះ សូ រកត្់សមាគល់ថាត្ំណភាជរ់បៅកាន់ទប្រង់ពាកយ
រណតឹងត្វា៉ាបៅនឹងរែា ឬទីភានក់កររែា ឬនិបោជិត្បៅបលើបគហទំពរ័ បនះ អាច្បនឹង
រិនអ្នុវត្ត បានប ើយកនុងករណីររស់អ្នក។ សាារ័នសាធារណៈែនទបផ្េងបទៀត្ អាច្ប
មាននូ វពាកយរណតឹងររស់ខ្ល ួនដែលអាច្បរកបានបៅបលើបគហទំពរ័ ររស់បគ។ ប្រសិន
ើ
បរើអ្នកច្បង់រនត រណតឹងបនះ អ្ន កគួ រដត្ពិភាកោជារួ យបរធាវឲ្យបានកាន់
ដត្ឆរ់
តារដែលអាច្បបធវ ើបៅបាន។
នត្ើែ្ុាំអាចដ្ឋក្់ពាក្យបណដង
ឹ យា៉ាងែូ ចនម្ដ ច ត្បសិននបើែ្នុ ាំ ជឿជាក្់ថាែ្ត្ុ ាំ ត្ូវបាន
នរ ើសនអ្ើងនដ្ឋយអ្នក្ផ្ដល់នសវាលាំនៅដ្ឋាន?
ប្រសិនបរើមាចស់ផ្ាះ សមាគរខ្ុនែូ ឬអ្ន កផ្ែល់បសវាលំបៅដ្ឋានែនទបទៀត្
រែិបសធកនុងការអ្នុញ្ហាត្ឲ្យសត្វ ជំនួយររស់អ្នកសប្មារ់ជាការជួយសប្រួ ល
សរប្សរ អ្ន កអាច្បដ្ឋក់ពាកយរណែង
ឹ ឬរណែង
ឹ រែា បាលបាន។
អ្ន កអាច្បដ្ឋក់រណតឹងរែា បាលបៅកាន់នយកដ្ឋានលំបៅដ្ឋាននិងការករបសា ើភាព
គ្មនរែា កាលីហវ័រញ (California Department of Fair Employment and Housing,
DFEH) កនុងរយៈបពលរួ យឆនំ រនារ់កាលររ ិបច្បឆទននការបរ ើសបអ្ើងដែលងាៗ
ី រំផ្ត្
ុ ។
ព័ត្៌មានអ្ំពីរបរៀរដ្ឋក់ពាកយរណែឹងបៅកាន់ DFEH អាច្បរកបានបៅ
https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/ ឬបដ្ឋយទូ រសពាបៅបលខ្
(800) 884-1684 (សំប ង) ឬ (800) 700-2320 (TTY)។

អ្ន កអាច្បដ្ឋក់ពាកយរណែង
ឹ រែា បាលបៅកាន់ប្កសួ ងលំបៅដ្ឋាននិងអ្ភិវឌ្ឍន៍ជនរទ
សហរែា អាបររ ិក (U.S. Department of Housing and Urban Development, HUD)
ិ
បប្ការច្បារ់ វបសាធនករា
ច្បារ់ សែីពីលំបៅដ្ឋានបសា ើ ភាពគ្មន (Fair Housing
Amendments Act) ក៏កនុងអ្ំ ុ ងបពលរួ យឆនំរនារ់ពកា
ី របរ ើសបអ្ើងបនះ។
ព័ត្៌មានអ្ំពីរបរៀរដ្ឋក់ពាកយរណែឹង HUD អាច្បរកបានតាររយៈបលខ្ 1-800669-9777 ឬ៖ https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/topics/
housing_discrimination.
ការរំបលាភច្បារ់ដែលបានពិភាកោខាងបលើ ក៏អាច្បពប្ងឹងការអ្នុវត្ត ច្បារ់តាររយៈ
ពាកយរណតឹងជាលកេ ណៈឯកជនផ្ងដែរ។ សូ របរតាតប្ជារថា អាជាាយុកាល
ិ
រ តត្រនត ឹងច្បំបពាះបពលបវលាសប្មារ់ការដ្ឋក់រណតង
ឹ វវាទបនះ
បហើយចាំថាអ្ន កអាច្ប
ិ
បាត្់រង់ឱកាសកនុងការទរទរ ប្រសិនបរើអ្នកពុំបានចាត្់ វធានការកនុងអ្ំ ុ ងបពល
ននអាជាាយុកាលជាធរមានបនះបទ។ កាលររ ិបច្បឆ ទទ ំងបនះ អាច្បមានរយៈបពលខ្ល ី
ប្ត្ឹរពីរឆនំ គិត្ចារ់ពកា
ី លររ ិបច្បឆទននសករា ភាពបរ ើសបអ្ើងប្ត្ូវបានប្រប្ពឹត្តប ើង។
ើ
ប្រសិនបរើអ្នកច្បង់រនត រណតង
ឹ បនះ អ្ន កគួ រដត្ពិភាកោជារួ យបរធាវឲ្យបានកាន់
ដត្
ឆរ់តារដែលអាច្បបធវ ើបៅបាន។
ប្រសិនបរើអ្នកដសវ ងរកសំណងខ្ូ ច្បខាត្ជាទឹកប្បាក់ត្ិច្បជាង $10,000 បនះ ជបប្រើស
រួ យបទៀត្គឺប្ត្ូវដ្ឋក់ពាកយរណតឹងករណីប រ ើសបអ្ើងបៅកាន់ត្ុលាការសប្មារ់រណតង
ឹ ត្ូ ច្ប
តាច្បកនុងរូ លដ្ឋាន។ អាជាាយុកាលដែលពិភាកោខាងបលើ នឹងប្ត្ូវអ្នុវត្ត ។ អ្ន ករិន
ើ
អាច្បបប្រើបរធា វបានបទ
កនុងករណីអ្នករត ង
ឹ បៅត្ុលាការសប្មារ់រណតង
ឹ ត្ូ ច្បតាច្បកនុង
រូ លដ្ឋានបនះ។ សប្មារ់ពត្
័ ៌មានរដនា រ សូ របរើលសិទព
ធិ កា
ិ រភាពរែាកាលីហវ័រញ
(Disability Rights California) ការដណនំបៅកាន់ត្ុលាការសប្មារ់រណតង
ឹ ត្ូ ច្បតាច្ប
កនុងរូ លដ្ឋាន៖ របរៀររែ ឹង កនុងករណីអាជីវករា ឬមាចស់ផ្ាះបរ ើសបអ្ើងជារួ យអ្ន ក
បដ្ឋយសារដត្ពិការភាពររស់អ្នក តាររយៈ៖
https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-smallclaims-court-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates
គាំរ ូលិែិត្នៅកាន់អ្នក្ផ្ដល់នសវាលាំនៅដ្ឋាននែើម្បីនសន ើសុាំសត្វ ជន
ាំ ួ យ
[កាលររ ិបច្បឆ ទ]
ជូ នច្បំបពាះ [មាចស់ផ្ាះ អាជាាធរលំបៅដ្ឋាន សមាគរមាចស់ផ្ាះ
បឈាាះននលំបៅដ្ឋានសប្មារ់ជនគ្មានទីលំបៅ]
ខ្្ុំបាទ/នងខ្្ុំសរបសរលិខ្ត្
ិ បនះបែើរបីបសន ើសុំឲ្យមានសត្វ ជំនួយសប្មារ់ជាការជួ យ
សប្រួ លសរប្សរច្បំបពាះរញ្ហាពិការភាពររស់ខ្្ុំ។
ខ្្ុំរស់បៅ/កំពុងដ្ឋក់ពាកយបសន ើសុំជួលប្ទពយររស់អ្នក/សានក់បៅ [អាសយដ្ឋាន]។
បដ្ឋយសារដត្ពិការភាពររស់ខ្្ុំ
ខ្្ុំប្ត្ូវការរកោទុកសត្វ ជំនួយសប្មារ់ជាការជួយសប្រួលសរប្សរ។

ប្គូបពទយ/ប្គូបពទយដផ្នកសរនសប្រសាទ/អ្ន កច្បិត្សា
ត ន្ទសត /ប្គូបពទយពាបាល/រុគគលិក
ិ ជ ជវី ៈ/រុគគលែនទបផ្េងបទៀត្ [សូ របរៀរររ់]
សងគ រកិច្បច/ប្គូបពទយពាបាលសរបទវជា
បានកំណត្់ថា ការជួ យសប្រួ លបនះមានសារៈសំខាន់ណាស់ពាក់ពន
័ ធ នឹងពិការភាព
ររស់ខ្្ុំ។ សូ របរតាតពិនិត្យលិខ្ិត្ែូ ច្បបានភាជរ់រកជារួ យពី [បឈាាះបវជជរណឌត្
ិ ឬ
អ្ន កជំនញ]។
ច្បារ់សហព័នធនិងច្បារ់រែា ត្ប្រូវឲ្យអ្ន កផ្តល់បសវាលំបៅដ្ឋានផ្ែល់ជន
ំ ួ យគ្មំប្ទ
សរប្សរជូ នអ្ន កជួ ល/អ្ន កសានក់បៅ និងអ្ន កដ្ឋក់ពាកយសុដំ ែលមានពិការភាព។
សូ របរតាតបកល ើយត្រច្បំបពាះសំបណើបនះឲ្យបានប្ត្ឹរនងៃ [កាលររ ិបច្បឆ ទ]។ សូ រទក់ទង
រកកាន់ខ្្ុំតាររយៈបលខ្ [បលខ្ទូ រសពា ររស់អ្នក និង/ឬអាសយដ្ឋានអ្ុដី រល]
ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរណារួ យ។ សូ រអ្រគុណ។
បដ្ឋយបសច្បកត ីបគ្មរពអ្ំពខ្
ី ្ ុំ

[បឈាាះររស់អ្នក]
[អាសយដ្ឋានររស់អ្នក]
គាំរ ូលិែិត្បញ្ជាក្់អ្ោះអាង
[កាលររ ិបច្បឆ ទ]
ជូ នច្បំបពាះ [មាចស់ផ្ាះ អាជាាធរលំបៅដ្ឋាន សមាគរមាចស់ផ្ាះ បឈាាះទីជប្រកសប្មារ់
ជនគ្មានទីលំបៅ]៖
ខ្្ុំគឺជាប្គូបពទយ/ប្គូបពទយដផ្នកសរនសប្រសាទ/អ្ន កច្បិត្តសាន្ទសត/ប្គូបពទយពាបាល
ិ ជ ជវី ៈសប្មារ់ [បឈាាះររស់អ្នក]
/រុគគលិកសងគ រកិច្បច/ប្គូបពទយពាបាលសរបទ វជា
បហើយខ្្ុំបានែឹងអ្ំពសា
ី ា នភាពររស់គ្មត្់។ គ្មត្់មានពិការភាពដែលនំរកនូ វ
រញ្ហារិនអាច្បរំបពញរុខ្កររួ យច្បំនួនបាន។ រញ្ហាទ ំងបនះ រ ួរមាន [បរៀរររ់ពី
រញ្ហារិនអាច្បរំបពញរុខ្ករបាន ដែលត្ប្រូវឲ្យមានការជួយសប្រួលដែលបានបសន ើ
សុបំ នះ]។

សត្វ ជំនួយគឺចាំបាច្ប់សប្មារ់ ______ បែើរបីរស់បៅកនុងសហគរន៍ និងបប្រើប្បាស់
និង រ ើករយជារួ យនឹងការសានក់បៅររស់គ្មត្់បដ្ឋយ
[បរៀរររ់ពីរបរៀរដែលសត្វ បនះនឹងផ្តល់ជន
ំ ួ យឬគ្មំប្ទ]។
សូ រអ្រគុណសប្មារ់ការផ្តល់ការជួយសប្រួលសរប្សរសប្មារ់ [បឈាាះ]។

បដ្ឋយបសច្បកត ីបគ្មរពអ្ំពខ្
ី ្ ុំ
[បឈាាះនិងរុខ្ត្ំដណង]

រនបៀបទ្ទ្ួ លបានទ្ាំនក្់ទ្ន
ាំ ងជាម្ួ យនឹងសិទ្ធព
ិ ិការភាពរែាកាលីហវ័រញា៉ា
(Disability Rights California)
ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួររដនា រ និងសប្មារ់ជំនួយផ្ល វូ ច្បារ់ សូ របៅទូ រសពា បៅ
សិទ្ធព
ិ ិការភាពរែា កាលីហវ័រញា៉ា (Disability Rights California) តាររយៈបលខ្
800-776-5746 ឬរំបពញ ទ្ត្ម្ង់ដបបបទ្នសន ើសជ
ុាំ ាំនួយ។ សប្មារ់បគ្មលរំណងបផ្េង
បទៀត្ទ ំងអ្ស់ សូ របៅទូ រសពា បៅកាន់បលខ្ 916-504-5800 (រែា កាលីហវ័រញ
ភាគខាងបជើង) 213-213-8000 (រែា កាលីហវ័រញភាគខាងត្ប
ូ ង)។

