
 
 

សិទ្ធ ិទ្ទួ្លបានសត្វនាំផ្ល វូនិងសត្វគាំពារផ្ល វូចិត្ត នៅ
ក្ន ុងលាំនៅដ្ឋា ននិងទ្សីាធារណៈ – FAQ 
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ឯក្សារនបាោះពុម្ពផ្ាយ #7155.06 Cambodian -  ដែម្ិថុន ឆ្ន ាំ2020 
 
ប្រសិនបរើអ្នកមានពកិារភាព កំពុងជួរប្រទះនូវរញ្ហា គ្មា នទីជប្រក និងមានសត្វ
នំផ្ល ូវ ច្បារ់អ្នុញ្ហា ត្ឲ្យអ្នកយកវារកជារួយអ្នកបៅតារទីសាធារណៈ 
និងបៅកន ុងលំបៅដ្ឋា នររស់អ្នក ររួទងំបៅទីជប្រកសប្មារ់ជនគ្មា នទីលំ
បៅផ្ងដែរ។  
 
ប្រសិនបរើអ្នកមានសត្វគំ្មពារផ្ល ូវចិ្បត្តបប្ៅពីសត្វនំផ្ល ូវ ក៏បៅ
មានច្បារ់ដែលអ្នុញ្ហា ត្ឲ្យអ្នកយកវារកជារួយអ្នកបៅកន ុងលំបៅដ្ឋា នររស់អ្នក 
ររួទងំបៅកន ុងទីជប្រកសប្មារ់ជនគ្មា នទីលំបៅផ្ងដែរ រ ុដនែរិនដរន
បៅទីសាធារណៈបនះបទ។ 
 
បប្រើរញ្ជ ីសំណួរនិងច្បបរល ើយបនះបែើរបីដសវងយល់ពចី្បារ់ដែលអ្នុវត្តចំ្បបពាះអ្នក 
និងអំ្ពកីារបលើកដលងទងំឡាយណាដែលអ្នុវត្តចំ្បបពាះអ្នក។  
 
សប្មារ់ឯកសារបោងខ្លីៗ សូរបរើលផ្ងដែរ “សត្វគំ្មពារផ្ល ូវចិ្បត្តនិងសត្វនំផ្ល ូវ
បៅទីសាធារណៈនិងលំបៅដ្ឋា ន - ប្ពឹត្ត ិរប្ត្ពត៌័្មានខ្លីៗ។” 
 
នត្ើចាប់អ្វែីលោះដែលយក្ម្ក្អ្នុវត្ត? 

ចំ្បណាំ៖ ដផ្នកបនះគឺមានរំណងផ្ែល់ខ្ល ឹរសារសបងេរននច្បារ់ដែលអ្នុវត្តចំ្បបពាះ
សិទធិជនពិការបៅទីសាធារណៈនិងលំបៅដ្ឋា ន។ ដផ្នករនតរនា រ់ទងំបនះដែលបផ្ែើរ
ប ើងបដ្ឋយ “បត្ើអ្វ ីខ្លះប្តូ្វបានចាត់្ទុកថាជាសត្វនំផ្ល ូវ?” នឹងចារ់បផ្ែើរផ្ែល់នូវសំណួរ
និងច្បបរល ើយជាក់លាក់ថាបត្ើអ្នកអាច្បនំយកសត្វនំផ្ល វូឬសត្វគំ្មពារផ្ល ូវចិ្បត្តរក
ជារួយអ្នកបៅទីសាធារណៈ និង/ឬលំបៅដ្ឋា នបានដែរឬអ្ត់្។  
 



វាមានច្បបកោ រច្បារ់បផ្េងៗ
គ្មន ដែលរ៉ា រ់រងបលើសិទធជិនពកិារសប្មារ់ទីសាធារណៈនិងលំបៅដ្ឋា ន។ ច្បារ់
រួយចំ្បនួនជាច្បារ់រែា និងរួយចំ្បនួនបទៀត្ជាច្បារ់សហព័នធ។  
 
បនះគឺជារញ្ជ ីរយនរច្បារ់សំខាន់ៗដែលរ៉ា រ់រងបលើសិទធិជនពិការបៅតារ
ទីសាធារណៈ៖  

• ច្បារ់សត ីពីជនពកិារអាបររកិ (ADA) មាប្តា II 
(រ៉ា រ់រងបលើសាា រ័នរដ្ឋា ភិបាលរែានិងតំ្រន់ សាា រ័នសាធារណៈររស់ AKA) 
និងមាប្តា III (រ៉ា រ់រងបលើដផ្នកពាណជិជករា) នន [ច្បារ់សហព័នធ] 

• ច្បារ់សតពីីសិទធិពលរែាអ្ ុនរហ៍ូររស់រែាកាលីហវ ័រញ  (California’s Unruh Civil 
Rights Act) (រ៉ា រ់រងបលើដផ្នកអាជវីករា)  

• ច្បារ់សត ីពីរុគគលដែលមានពិការភាពររស់រែាកាលីហវ ័រញ  (California 
Disabled Persons Act) (រ៉ា រ់រងបលើដផ្នកអាជវីករា) 

• ប្កររដ្ឋា ភិបាលរែាកាលីហវ ័រញ  11135 (Government Code 11135) (រ៉ា រ់រង
បលើអ្នកទទួលបានរូលនិធិរែា) 

 
បនះគឺជារញ្ជ ីរយនរច្បារ់សំខាន់ៗ
ដែលរ៉ា រ់រងបលើសិទធិជនពិការបៅកន ុ ងលំបៅដ្ឋា ន៖ 

• ច្បារ់ វបិសាធនករាសែ ីពលំីបៅដ្ឋា នបសា ើភាពគ្មន  (Fair Housing Amendments 
Act) [ច្បារ់សហព័នធ] (រ៉ា រ់រងបលើទប្រង់លំបៅដ្ឋា នភាគបប្ច្បើន ររួទងំទីជប្រក
សប្មារ់ជនគ្មា នទីលំបៅផ្ងដែរ) 

• ដផ្នក 504 ននច្បារ់សត ីពីការសាត រនីតិ្សរបទ (Rehabilitation Act) (រ៉ា រ់រងបលើ
អ្នកទទួលបានរូលនិធិសហព័នធ) [ច្បារ់សហព័នធ]  

• ច្បារ់សត ីពីរុគគលដែលមានពិការភាពររស់រែាកាលីហវ ័រញ  (California 
Disabled Persons Act)   

• ច្បារ់សត ីពីលំបៅដ្ឋា ននិងការករបសា ើភាពគ្មន ររស់រែាកាលីហវ ័រញ  (California 
Fair Employment and Housing Act) 

 
ចំ្បណាំ៖ សិទធិជនពិការបៅកន ុងលំបៅដ្ឋា នសប្មារ់ជនគ្មា នទីលំ
បៅអាច្បប្តូ្វបានរ៉ា រ់រងទងំច្បបកោ រននច្បារ់សហព័នធនិងរែារួយចំ្បនួន 
បដ្ឋយអាប្ស័យបៅបលើរបរៀរដែលទីលំបៅប្តូ្វបានផ្ែល់រូននិធិ និងដផ្នកណារួយ
ននទីជប្រកដែលកំពុងប្តូ្វបានបប្រើប្បាស់ ឬរបរៀរចូ្បលបៅបប្រើប្បាស់វា (សប្មារ់ជា
រនារ់សាន ក់បៅបពលនងៃ/រជឈរណឌលធនធាន ឬជាទប្រង់ននលំបៅដ្ឋា ន)។  រ ុដនែ 
អ្នកបៅដត្អាច្បបប្រើប្បាស់ FAQ បនះបែើរបីវាយត្នរលថាបត្ើ វធិានអ្វីខ្លះដែលអ្នុវត្ត
ចំ្បបពាះអ្នក បពលបវលា និងរបរៀរកន ុងការរកា ញប្បារ់អំ្ពពួីកវា។  
 
នត្ើអ្នក្ណាដែលត្ត្វូបានការពារនដ្ឋយចាប់សដ ីពីសិទ្ធ ិជនពិការ? 



រុគគលដែលមានពិការភាព ប្តូ្វបានការពារបដ្ឋយច្បារ់សែ ីពីសិទធិជនពិការ។ 
ជនពិការប្តូ្វបានកំណត់្ខុ្សគ្មន រនែិច្បរនដ ចួ្បបៅបប្ការច្បារ់សហព័នធនិងរែា 
រ ុដនែជាទូបៅពួកបគ៖ 
 

1. មានភាពចុ្បះបខ្ោយដផ្នករងកាយ និងផ្ល ូវចិ្បត្ត  
2. ដែលកំណត់្  
3. សករាភាពរុខ្ករសំខាន់ៗកន ុងជីវតិ្ (MLA) រួយឬបប្ច្បើនននរុគគល 

 
ច្បារ់សត ីពសិីទធពិិការភាពររស់រែានិងសហព័នធ និងច្បារ់ររស់រែាកាលីហវ ័រញ 
ទងំអ្ស់ បប្រើប្បាស់និយរន័យប្សបែៀងគ្មន បនះ បលើងដលងប្ត្ង់ថា
ច្បារ់ររស់រែាកាលីហវ ័រញ មានភាពទូលំទូលាយជាង – ច្បារ់សហពន័ធត្ប្រូវឲ្យ
ដែនកំណត់្នន MLA មានភាព “ជាក់ដសតង។”  
 
រុគគលប្តូ្វបានការពារពីការបរ ើសបអ្ើងដផ្ែកបលើរូលដ្ឋា នពិការភាព ប្រសិនបរើពួកបគ៖  
 

1. មានភាពចុ្បះបខ្ោយដផ្នករងកាយនិងផ្ល វូចិ្បត្តដែល [ជាក់ដសតង - ប្រសិន
បរើច្បារ់សហព័នធអ្នុវត្ត] កំណត់្សករាភាពរុខ្ករសំខាន់ៗកន ុងជីវតិ្រួយឬ
បប្ច្បើន  

2. មានប្រវត្ត ិធាល រ់មានភាពចុ្បះបខ្ោយណារួយ ឬ 
3. ប្តូ្វបានចាត់្ទុកថាមានភាពចុ្បះបខ្ោយណារួយ។ 

 
នត្ើអ្វីែលោះដែលត្ត្ូវបានចាត្ទ់្ុក្ជាសក្ម្មភាពម្ុែងារសាំខាន់ៗ ក្ន ុងជីវតិ្ (MLA)? 

ែូច្បគ្មន បៅនឹងនិយរន័យននពកិារភាពដែរ និយរន័យននសករាភាពរុខ្ករសំខាន់
ៗកន ុងជីវតិ្ មានភាពខុ្សគ្មន រនតចិ្បរនត ចួ្បបៅកន ុងចំ្បបណារច្បារ់សហពន័ធនិងរែា
ទងំអ្ស់។ រ ុដនែជាទូបៅ ពួកបគររួមានជាអាទិ៍៖ ការដងទខំ្ល នួឯង ការទទួល
ទន ការបគង ការបរើល ការសាែ រ់ ការនិោយ ការផ្ចង់សាា រតី្ ការគិត្ 
ការបធវ ើការករ ការបែើរ ការឈរ ការែកែបងា ើរ និងរុខ្ករសំខាន់ៗនន
រងកាយែូច្បជាប្រព័នធរំលាយអាហារ ប្រព័នធផ្ល វូែបងា ើរ ប្រព័នធឈាររត់្ 
ប្រព័នធប្រសាទ និងរុខ្កររនែពូជ។  
 
ែូច្បគ្មន បៅនឹងនិយរន័យននពកិារភាពដែរ និយរន័យនន MLA ររស់ច្បារ់រែា
គឺមានភាពទូលំទូលាយជាងរនតិច្បរនដ ចួ្ប និងមានបរៀរររ់រដនារអំ្ព ីMLA 
ថាមានកប្រិត្ ប្រសិនបរើវាមានការលំបាកតាររយៈភាពចុ្បះបខ្ោយដផ្នករងកាយឬ
ផ្ល ូវចិ្បត្ត។   

 
នត្ើអ្វីែលោះដែលត្ត្ូវបានចាត្ទ់្ុក្ថាជាសត្វនាំផ្ល វូ? 

“សត្វនំផ្ល ូវ” គឺជា៖ 
 

1. សត្វដកោ  

https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=42-USC-1904506147-717106290&term_occur=999&term_src=title:42:chapter:126:section:12102


2. ដែលបានរងវឹកបដ្ឋយផ្ទា ល់  
3. បែើរបីរំបពញការករឬកិច្បចការ  
4. ដែលផ្ែល់អ្ត្ាប្របោជន៍ែល់រុគគលដែលមានពកិារភាព ររួទងំរងកាយ 
ឥន្ទនា ីោ ររាណ៍ ចិ្បត្តសាន្ទសែ  រញ្ហា  ឬពិការភាពប្របភទបផ្េងបទៀត្។ 

ចំ្បណា៖ំ សត្វនំផ្ល ូវ អាច្បប្តូ្វបានរងវឹកបដ្ឋយអ្នកជំនញ រិត្តភកត ិ សមាជិកប្គួសារ 
ឬរុគគលដែលមានពកិារភាព។ 
 
ចំ្បណា៖ំ សត្វនំផ្ល ូវ ក៏អាច្បររួមានសត្វបសះតូ្ច្បៗផ្ងដែរ។ បទះរីជានិយរន័យររ
ស់ច្បារ់ ADA ប្តូ្វបានកំណត់្ប្តឹ្រដត្បៅបលើសត្វដកោក៏បដ្ឋយ ក៏រទរបញ្ាត្ត ិររស់
សហព័នធដច្បងថា សត្វបសះតូ្ច្បៗប្តូ្វដត្អ្នុញ្ហា ត្ឲ្យបធវ ើជាសត្វនំផ្ល ូវបៅទីសាធារណៈ 
ប្រសិនបរើពួកវាប្តូ្វបាន
រងវឹកបដ្ឋយផ្ទា ល់បែើរបផី្ែល់អ្ត្ាប្របោជន៍ែល់រុគគលដែលមានពិការភាព 
និងអាច្បប្តូ្វបានគំ្មប្ទោ ងសរប្សរ។  
 
នត្ើអ្វីែលោះដែលអាចចាត្់ទ្កុ្ជាសត្វគាំពារផ្ល វូចិត្ត? 

សត្វគំ្មពារផ្ល ូវចិ្បត្តគឺជា៖ 
 

1. សត្វទងំឡាយណា  
2. ដែលកាត់្រនាយផ្លរ ះពាល់  
3. ននពិការភាពររស់រុគគល  
4. តាររយៈការផ្ែល់ការលួងបលារឬការគ្មំពារ។ 

 
នត្ើឧទាហរណ៍មួ្យចាំនួនននការងារនិងក្ិចចការដែលសត្វនាំផ្ល វូ អាចត្ត្វូបានបងវកឹ្
ឲ្យបាំនពញមានអ្វីែលោះ?  

ការបរើកបភល ើង ការបរ ើសវត្ថ ុប ើង ការរបងោ ើត្រំបញច្ប
កាយវញិ្ហា ណនិងការពាបាលបដ្ឋយកមាល ំងសងោត់្ខាល ំងបលើរងកាយែល់មាច ស់សត្វ  
ការការពារឬការរំខានពីអាករបកិរោិបកើត្ប ើងភាល រៗឬរងោបប្គ្មះថាន ក់ 
ការបប្កើនរំលឹកឲ្យរុគគលបលរថាន  ំ
និងការទញរុគគលដែលវបងវងទិសបៅបច្បញពសីាា នភាពបប្គ្មះថាន ក់។  
 
ចំ្បណា៖ំ រិនមានលកេខ្ណឌ ត្ប្រូវជាក់លាក់បៅបលើចំ្បនួនឬប្របភទការករ
ដែលសត្វនំផ្ល ូវប្តូ្វផ្ែល់ឲ្យសប្មារ់អ្ត្ាប្របោជន៍
ននរុគគលដែលមានពកិារភាពបនះបទ។ លកេខ្ណឌ
ត្ប្រូវដត្រួយគត់្បែើរបកីាល យជាសត្វនំផ្ល វូគឺ សត្វដកោប្តូ្វបានរងវឹកបដ្ឋយផ្ទា ល់
បែើរបីផ្ែល់អ្ត្ាប្របោជន៍ែល់រុគគលដែលមានពកិារភាព។  
 
នត្ើែុ្ាំចាាំបាច់ត្ត្វូន វ្ ើអ្វីមួ្យដែរឬនទ្ នែើម្បីក្ាំណត្់សមាា ល់ថា
សត្វដកែរបស់ែុ្ាំជាសត្វនាំផ្ល វូ? 



បទ។ ច្បារ់ ADA រិនត្ប្រូវឲ្យសត្វដកោនំផ្ល វូចុ្បះបឈាា ះជាសត្វនំផ្ល វូ ឬពាក់សាល ក
ឬអាវកាក់ពិបសសបែើរបីកំណត់្សមាគ ល់ថាពួកវាជាសត្វនំផ្ល វូបទ។ 
ច្បារ់ររស់រែាកាលីហវ ័រញ  រកគ រ់ឲ្យនយកដ្ឋា នប្គរ់ប្គងសត្វកន ុងប្សកុ បច្បញ
នូវសាល កសមាគ ល់អ្ត្តសញ្ហា ណបៅរនុសេដែលបប្រើប្បាស់ និងរងវឹកសត្វនំផ្ល ូវ។ រ ុដនែ 
បលើកដលងដត្សត្វដកោគឺជាសត្វនំផ្ល វូដែលសា ិត្កន ុងការរងវឹក 
(បរើលការពិភាកោខាងបប្ការ) ពុំបនះបទ សាល កសញ្ហា រិនត្ប្រូវឲ្យមានបនះបទ និង
រិនរញ្ហជ ក់ថាសត្វណារួយគឺជាសត្វនំផ្ល វូបៅបប្ការច្បារ់ប ើយ។ 
 
នត្ើែុ្ាំមានសិទ្ធ ិអ្វីែលោះ នៅនពលែុ្ាំពាយាម្យក្
សត្វនាំផ្ល វូរបស់ែុ្ាំម្ក្ជាមួ្យនៅទ្ីសាធារណៈ? 

 
មាប្តា II និង III ននច្បារ់ ADA ដច្បងថា មាច ស់សត្វនំផ្ល ូវគឺប្តូ្វបានអ្នុញ្ហា ត្ឲ្យមាន
សត្វនំផ្ល ូវអ្រែំបណើរជារួយពួកបគបៅទីសាធារណៈ 
(បរើលសំណួរខាងបប្ការសប្មារ់ការពនយល់ព ី“ទីសាធារណៈ”) ែររណាគ្មា នករណី
បលើកដលងណារួយប្តូ្វបានអ្នុវត្ត (បរើលខាងបប្ការ “បត្ើបៅបពលណាដែល
សត្វនំផ្ល ូវររស់ខំុ្្ប្តូ្វបានរែបិសធរិនឲ្យចូ្បលបៅកាន់ទីសាធារណៈ?”)  
 
នត្ើអ្វែីលោះត្ត្ូវបានចាត្ទ់្ុក្ថាជាទ្ីសាធារណៈ? 

ទីសាធារណៈគឺជាសាា រ័នអាជវីករានិងសាា រ័នរដ្ឋា ភិបាល 
ដែលបរើកចំ្បហសប្មារ់សាធារណៈជន។  
 
អាជីវករាររួមានបភាជនីយដ្ឋា ន សណាា គ្មរ បរងកុន ហាងទំនិញ 
ការោិល័យបវជជសាន្ទសតនិងរនាីរបពទយ។ 
 
សាា រ័នរដ្ឋា ភិបាលគឺជាកដនលងដែលប្រតិ្រត្តបិដ្ឋយរែាឬរដ្ឋា ភិបាលកន ុងតំ្រន់ 
ែូច្បជាអ្គ្មររដ្ឋា ភិបាល របធាបាយបធវើែបំណើរសាធារណៈ និងឧទានសាធារណៈ។ 
 
ចំ្បណាំ៖ សាា រ័នរដ្ឋា ភិបាល ក៏អាច្បររួមានទីជប្រកសប្មារ់ជនគ្មា នទីលំបៅដែល
ប្គរ់ប្គងបដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលកន ុងតំ្រន់ផ្ងដែរ។ 

ចំ្បណាំ៖ ទីសាធារណៈក៏អាច្បររួមានទីជប្រកសប្មារ់ជនគ្មា នទីលំបៅ 
រនារ់សាន ក់បៅបពលនងៃ រណាា ល័យ ធនគ្មរអាហារ និងរជឈរណឌលសប្មារ់រនុសេ
ចាស់ បដ្ឋយសារដត្ពួកវាបរើកែំបណើរការសប្មារ់សាធារណៈជនទងំអ្ស់។ 
 
នត្ើែុ្ាំចាាំបាច់ត្ត្ូវន វ្ ើអ្វីែលោះ នៅនពលដែលែុ្ាំពាយាម្ចូលនៅទ្ីសាធារណៈជាមួ្យ
នឹងសត្វនាំផ្ល វូរបស់ែុ្ាំ/នត្ើសាំណួរអ្វីែលោះដែលអាចនឹងត្ត្ូវបានសួរម្ក្កានែុ្់ាំ? 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសត្វនំផ្ល ូវ បនះច្បារ់នឹងការពារសិទធិររស់អ្នកកន ុងការចូ្បលបៅ
កាន់ទីសាធារណៈជារួយវា។ ែូបច្បនះ បរឿងដត្រា ងដែលអ្នកចំាបាច់្បប្តូ្វធវ ី 



គឺចូ្បលបៅទីសាធារណៈ។ រា ងបទៀត្ ប្រសិនបរើត្ប្រូវការសត្វមានភាពពតិ្ប្បាកែ
ឬជាក់ដសែង បនះអ្នកអាច្បនឹងរិនប្តូ្វបានសាកសួរសំណួរណារួយប ើយ។  
 
រ ុដនែ បៅបពលដែលនិបោជិកឬអ្នកតំ្ណាងននទីធាល សាធារណៈ រិនែឹងច្បាស់ថា
សត្វររស់អ្នកគឺជាសត្វនំផ្ល វូបនះបទ ពួកបគនឹងអាច្បសាកសួរអ្នកដែលជាមាច ស់
សត្វ៖ 
 
1) បត្ើសត្វប្តូ្វបានត្ប្រូវឲ្យមាន បដ្ឋយសារដត្ពកិារភាពររស់មាច ស់សត្វដរនឬបទ? 
បហើយ  
2) បត្ើការករឬកិច្បចការអ្វ ីដែលសត្វប្តូ្វបានរងវឹកឲ្យរំបពញ?  
 
ចំ្បណា៖ំ បប្ការច្បារ់ររស់រែាកាលីហវ ័រញ  
ការដកលងរនលំថាសត្វដកោគឺជាសត្វនំផ្ល វូដែលបានរងវឹក គឺជារទបលា ើសរជឈិរ
ដែលមានការផ្តនា បទសជារ់ពនធនគ្មររហូត្ែល់ប្បំារួយដខ្ 
និង/ឬពិន័យជាប្បាក់រហូត្ែល់ $1,000 (ប្ករប្ពហាទណឌ  ដផ្នក 365.7(a))។ 
 
នត្ើនៅនពលណាដែលសត្វនាំផ្ល វូរបស់ែុ្ាំអាចត្ត្វូបានបែនិស្ម្ិនឲ្យចូល
នៅកាន់ទ្ីសាធារណៈ? 

ទីសាធារណៈ រិនចំាបាច់្បត្ប្រូវឲ្យអ្នុញ្ហា ត្បរើកផ្ល វូបច្បញចូ្បលែល់
សត្វនំផ្ល ូវទងំឡាយដែល៖  

1. រងោការគំររគំដហងបដ្ឋយផ្ទា ល់បៅអ្នកែនទ  
2. រិនសា ិត្បៅបប្ការការដងទនិំងប្គរ់ប្គងររស់មាច ស់សត្វ ឬ  
3. នឹងបធវ ើការដកដប្រជារូលដ្ឋា ននូវលកេណៈននទំនិញ បសវាករា ឬករា វធីិដែល
ផ្តល់ឲ្យបដ្ឋយសាា រ័នអាជវីករា និងសាា រ័នរដ្ឋា ភិបាល។ 

 
នត្ើអ្វែីលោះត្ត្ូវបានចាត្ទ់្ុក្ជាការគាំរាម្ក្ាំ ដហងនដ្ឋយផ្ទា ល់? 

ការគំររកំដហងបដ្ឋយផ្ទា ល់គឺជា៖ 
 

1. ហានិភ័យធៃន់ធៃរចំ្បបពាះសុខ្ភាពឬសុវត្ា ិភាពររស់អ្នកែនទ  
2. ដែលរិនអាច្បប្តូ្វបានលុររំបាត់្បដ្ឋយការដកសប្រួលបគ្មលនបោបាយ 
ការអ្នុវត្ត ឬនីតិ្វធីិ ឬការផ្តល់ជំនួយឬបសវាករារដនារ។  
 

ឧទហរណ៍ សត្វដកោដែលខំាបដ្ឋយគ្មា នការពនយុ ះឲ្យខំា អាច្បនឹង
រកា ញពីការគំររកំដហងបដ្ឋយផ្ទា ល់។  
 
ចំ្បណា៖ំ ការរែិបសធសត្វនំផ្ល ូវបដ្ឋយដផ្ែកបៅបលើការគំររកំដហងបដ្ឋយផ្ទា ល់ 
ប្តូ្វដត្ដផ្ែកបៅបលើអាករបកិរោិជាក់ដសែងននសត្វណារួយ 



រិនដរនបលើការបា ន់សាា នឬការកំណត់្អំ្ពលីកេណៈដែលសត្វ ឬពូជសត្វបនះ អាច្ប
នឹងរកា ញឲ្យប ើញបនះបទ។ 
 
បហើយ បៅកន ុងការកំណត់្ថាបត្ើមានការគំររកំដហងបដ្ឋយផ្ទា ល់ឬអ្ត់្ ការវាយត្នរល
លកេណៈរុគគលប្តូ្វដត្បធវ ើប ើង 
បដ្ឋយដផ្ែកបៅបលើការវនិិច្បឆ ័យសរប្សរដែលពងឹដផ្ែកបៅបលើចំ្បបណះែឹងដផ្នកបវជជសា
ន្ទសែរច្បច ុ របនន ឬដផ្ែកបលើភសត ុតាងជាក់ដសតងរំផ្តុ្ដែលមាន។ 
ការវាយត្នរលគរបីវាយត្នរលបលើ៖ លកេណៈ រយៈបពល និងភាពធៃន់ធៃរននហានិភ័យ 
លទធភាពដែលពិត្ជាអាច្បបកើត្មានររួស បហើយបត្ើការដកសប្រួល
សរប្សរននបគ្មលនបោបាយ ការអ្នុវត្ត ឬនីតិ្វធីិ ឬការផ្តល់ជនួំយឬបសវាករា
រដនារនឹងកាត់្រនាយហានិភ័យដែរឬអ្ត់្។ 
 
នត្ើមានអ្វីអាចនក្ើត្ន ើង 
ត្បសិននបើសត្វនាំផ្ល វូរបស់ែុ្ាំម្ិនសថ ិត្នៅនត្កាម្ការដថទាាំនងិត្គប់ត្គងរបស់ែុ្ាំ? 

រុគគលដែលមានពកិារភាព អាច្បប្តូ្វបានសាកសួរបែើរបយីកសត្វនំផ្ល វូររស់ពួកបគ
បច្បញពីទីតំាង ប្រសិនបរើសត្វរិនសា ិត្បៅបប្ការការប្គរ់ប្គង បហើយមាច ស់សត្វរិន
ចាត់្ វធិានការដែលមានប្រសិទធភាពបែើរបីប្គរ់ប្គងវា ឬប្រសិនបរើសត្វរិនប្តូ្វបាន
រកា ត់្ឲ្យបនរឬចុ្បះបៅបប្ៅអ្គ្មរបទ។ 
ទំនួលខុ្សប្តូ្វបែើរបីប្គរ់ប្គងនិងដងទសំត្វនំផ្ល វូ រិនធាល ក់បៅបលើសាា រ័ន
អាជីវករានិងសាា រ័នរដ្ឋា ភិបាលដែលផ្ែល់ការអ្នុញ្ហា ត្ឲ្យបច្បញចូ្បលទីតំាងបនះបទ។ 
 
ជាទូបៅ សត្វនំផ្ល ូវប្តូ្វដត្មានដខ្េរបងាៀរ ចំ្បណង ឬដខ្េចំ្បណងបផ្េងបទៀត្។ រ ុដនែ 
ប្រសិនបរើមាច ស់សត្វរិនអាច្បបប្រើដខ្េរបងាៀរ ចំ្បណង ឬដខ្េចំ្បណង
បផ្េងបទៀត្បប្ពាះដត្ពកិារភាព ឬប្រសិនបរើការបប្រើដខ្េចំ្បណងអាច្ប
នឹងរ ះពាល់ែល់សុវត្ា ិភាពររស់សត្វនំផ្ល វូ ការរំបពញការករឬកិច្បចការ
ប្រករបដ្ឋយប្រសិទធភាព បនះមាច ស់សត្វអាច្បបប្រើរបធាបាយបផ្េងបែើរបីឲ្យសត្វសា ិត្
បប្ការការប្គរ់ប្គង។ 
 
នត្ើ “ការដក្ដត្បជាមូ្លដ្ឋា ននូវលក្ខណៈននទ្ាំនិញ នសវាក្ម្ម ឬក្ម្ម វ ិ្ ដីែលផ្ដល់ឲ្យ
នៅទ្ីតាំងណាមួ្យ” មានន័យែូចនម្តច? 

ឧទហរណ៍ ការបសន ើសំុឲ្យរុគគលិកននរនារ់សាន ក់បៅបពលនងៃកន ុងទីជប្រកសប្មារ់
ជនគ្មា នទីលំបៅបធវ ើការផ្តល់ចំ្បណ ីរបណែ ើរ ឬសមាែ ត្បៅពបីប្កាយសត្វនំផ្ល ូវ 
អាច្បនឹងប្តូ្វបានចាត់្ទុកថាជាការដកដប្រជារូលដ្ឋា នចំ្បបពាះបសវាករាដែល
រុគគលិកទីជប្រកសប្មារ់ជនគ្មា នទីលំបៅផ្ែល់ឲ្យ។  
 
នត្ើែុ្ាំអាចយក្សត្វនាំផ្ល វូរបស់ែុ្ាំចូលនៅម្នាីរនពទ្យឬម្ណឌ លដថទាាំសុែភាពែនទ្
នទ្ៀត្ជាមួ្យែុ្ាំបានដែរឬនទ្? 



បាទ/ចាស។ រនាីរបពទយឬរណឌលដងទសុំខ្ភាពែនទបទៀត្ 
ប្តូ្វបានចាត់្ទុកែូច្បជាអាជវីករានិងទីសាធារណៈែនទបទៀត្ដែរ 
សប្មារ់បគ្មលរំណងដែលអាច្បឲ្យសត្វនំផ្ល ូវបច្បញចូ្បលទីតំាងបាន។ 
សត្វនំផ្ល ូវប្តូ្វដត្អ្នុញ្ហា ត្បៅប្គរ់ទីកដនលងកន ុងរនាីរបពទយដែលរុគគលិកដងទសុំ
ខ្ភាព អ្នកជំងឺ និងអ្នករកសួរសុខ្ទុកេ ទទួលបានការអ្នុញ្ហា ត្ឲ្យចូ្បល។ បនះ
ររួមានរនារ់ររស់អ្នកជងឺំនិងទីកដនលងសាធារណៈែនទបទៀត្ននអ្ងគភាព
សុខ្ភាពផ្ល ូវចិ្បត្តររស់អ្នកជំងឺកន ុងនិងបប្ៅរនារីបពទយ 
ររួទងំរណឌ លសុខ្ភាពផ្ល វូចិ្បត្តដែលបានចាក់បសាផ្ងដែរ។ 
អ្នកជំងឺប្តូ្វដត្អាច្បដងទសំត្វ 
ឬប្តូ្វដត្បរៀរចំ្បឲ្យនរណាមាន ក់បផ្េងបទៀត្ដងទសំត្វបនះ ប្រសិនបរើចំាបាច់្ប។  
 
រ ុដនែ សត្វនំផ្ល ូវអាច្បនឹងប្តូ្វបានរែិបសធរិនឲ្យបៅកន ុងទីតំាងដែលការបច្បញចូ្បល
ប្តូ្វបាន រ តត្រណត ឹងបៅរនាីរបពទយដែលបប្រើវធិានការប្គរ់ប្គងការកលងជំងឺទូបៅ 
ែូច្បជារនារ់វះកាត់្និងរនារ់ពាបាលការរលាកជាបែើរ។ ែូច្បគ្មន បៅ
នឹងទីតំាងអាជីវករានិងទីតំាងរដ្ឋា ភិបាលែនទបទៀត្ដែរ 
បៅបពលដែលរុគគលិកដងទសុំខ្ភាពែឹងរិនច្បាស់ថាសត្វបនះជាសត្វនំផ្ល វូ 
ពួកបគអាច្បសាកសួរមាច ស់សត្វថាបត្ើត្ប្រូវឲ្យមានសត្វនំផ្ល វូដែរឬបទ បដ្ឋយសារ
ដត្ពិការភាពណារួយ បហើយបត្ើកិច្បចការអ្វខី្លះដែលសត្វបនះផ្តល់ឲ្យ រ ុដនែអាច្ប
នឹងរិនត្ប្រូវឲ្យមានលិខិ្ត្រញ្ហជ ក់ឬឯកសារបផ្េងបទៀត្សត ីពី
សាា នភាពររស់សត្វនំផ្ល វូបនះបទ។ 
 
នត្ើែុ្ាំអាចត្ត្ូវបានត្ត្ម្ូវឲ្យបងត់្បាក្ក់្ក្ស់ត្មាបស់ត្វចិញ្ច ឹម្នែើម្បីសាន ក្ន់ៅ
សណាា គរជាមួ្យសត្វនាំផ្ល វូរបស់ែុ្ាំដែរឬនទ្? 

បទ។ សាា រ័នអាជីវករានិងសាា រ័នរដ្ឋា ភិបាល 
រិនអាច្បត្ប្រូវឲ្យរុគគលដែលមានពិការភាពរង់ប្បាក់កក់ ឬរង់ប្បាក់
រដនារបែើរបីឲ្យមានសត្វនំផ្ល វូបៅជារួយបនះបទ បរើបទះរីជាវាជាបគ្មលការណ៍
ររស់ពួកបគសប្មារ់សត្វចិ្បញ្ច ឹរក៏បដ្ឋយ។ រ ុដនែ ប្រសិនបរើទីកដនលងសាន ក់បៅ
សាធារណៈឬសាា រ័នសាធារណៈ ជាធរាតាគិត្នងលពអី្នកសាន ក់បៅររស់ពួកបគ
សប្មារ់ការខូ្ច្បខាត្ដែលបានបកើត្មានចំ្បបពាះ
ទីតំាងែូច្បជារនារ់សណាា គ្មរជាបែើរ វាអាច្បគិត្នងលពមីាច ស់
ររស់សត្វនំផ្ល ូវសប្មារ់ការខូ្ច្បខាត្ប្រហាក់ប្រដហលគ្មន បនះ។  
 
នត្ើសិទ្ធ ិរបស់ែុ្ាំមានអ្វីែលោះ ែណៈនពលដែលែុ្ាំក្ាំពុងបងវកឹ្សត្វដកែរបស់ែុ្ាំនែើម្បីឲ្យ
កាល យជាសត្វនាំផ្ល វូ? 

ច្បារ់សិទធពិលរែាអ្ ុនរហ៍ូររស់រែាកាលីហវ ័រញ  (California’s Unruh Civil Rights Act) 
ប្កររែារបបវណ ីមាប្តា 54.1 (Civil Code Section 54.1) និងច្បារ់សតពីរុីគគលដែល
មានពកិារភាព (Disabled Persons Act) ប្កររែារបបវណី មាប្តា 54.2 (Civil Code 
Sections 54.2) អ្នុញ្ហា ត្ឲ្យរនុសេដែលមានពកិារភាពនំយកសត្វដកោចូ្បល



កន ុងលំបៅដ្ឋា នជួលនិងអាជវីករាែនទបទៀត្ សប្មារ់បគ្មលរំណងបធវើការរងវកឹ
ពួកវាឲ្យកាល យជាសត្វដកោនំផ្ល ូវ។  
 
សត្វដកោប្តូ្វដត្ពាក់សាល កដែលបានបច្បញបដ្ឋយបខានធី 
ដែលរកា ញថាពួកវាជាសត្វដកោនំផ្ល ូវដែលកំពងុសា ិត្បៅកន ុងការរងវកឹ និង
ប្តូ្វដត្ដ្ឋក់ច្បងដខ្េ។ ប្រសិនបរើរិនមានសាល កដែលបានបច្បញបដ្ឋយបខានធីបនះបទ 
សត្វដកោនំផ្ល ូវដែលសា ិត្បៅកន ុងការរងវឹកបនះបៅដត្អាច្បប្តូ្វបានបសន ើសំុសប្មារ់
ជាបសវាជំនួយសរប្សរែដែល។ 
 
ត្បសិននបើែុ្ាំមានសត្វគាំពារផ្ល វូចតិ្ត និងម្ិនដម្នជាសត្វនាំផ្ល វូននោះនទ្ នត្ើចាប់
ទាក្់ទ្ងនឹងទ្សីាធារណៈែូចគន ននោះ អ្នុវត្ដដែរឬនទ្?  

បទ ច្បារ់ ADA ដច្បងថា មានដត្សត្វនំផ្ល ូវដត្រ បុណាា ះ 
និងរិនដរនសត្វគំ្មពារផ្ល វូចិ្បត្តបទ ដែលប្តូ្វបានអ្នុញ្ហា ត្
ឲ្យអ្រែំបណើរជារួយមាច ស់ររស់ពួកបគបៅទីសាធារណៈ បហើយវារិនមានច្បារ់រែាឬ
សហព័នធបផ្េងបទៀត្ដែលអ្នុញ្ហា ត្ឲ្យសត្វគំ្មពារផ្ល ូវចិ្បត្តបៅទីសាធារណៈបនះបទ។   
 
នត្ើែុ្ាំមានសិទ្ធ ិអ្វីែលោះនែើម្បចូីលនៅកានល់ាំនៅដ្ឋា នជាមួ្យសត្វជាំនួយ? 

បៅកន ុងរររិទលំបៅដ្ឋា នននច្បារ់សែ ីពីសិទធជិនពកិារ 
សត្វនំផ្ល ូវនិងសត្វគំ្មពារផ្ល ូវចិ្បត្ត ប្តូ្វបានបៅជាររួថា “សត្វជំនួយ។” 
 
ការចូ្បលបៅកាន់លំបៅដ្ឋា នជារួយនឹងសត្វនំផ្ល វូ – ររួទងំការចូ្បលបៅកាន់ទីជប្រក
សប្មារ់ជនគ្មា នទីលំបៅ – ប្តូ្វបានបធវ ើែូច្បគ្មន បៅនឹងការចូ្បលបៅកាន់ទីសាធារណៈ 
(បរើលសំណួរខាងបលើ “បត្ើខំុ្្ប្តូ្វបធវ ើែូច្បបរែច្បបៅបពលដែលមានការរ ុនរ ង
ចូ្បលបៅទីសាធារណៈជារួយនឹងសត្វនំផ្ល វូររស់ខំុ្្/បត្ើសំណួរអ្វ ីខ្លះដែលអាច្បនឹងប្តូ្វ
សួររកកាន់ខំុ្្?” និង “បត្ើបៅបពលណាដែលសត្វនំផ្ល ូវររស់ខំុ្្
ប្តូ្វបានរែិបសធរិនឲ្យចូ្បលបៅកាន់ទីសាធារណៈ?) 
 
ការចូ្បលបៅកាន់លំបៅដ្ឋា នជារួយនឹងសត្វគំ្មពារផ្ល វូចិ្បត្ត – ររួទងំការចូ្បលបៅ
កាន់ទីជប្រកសប្មារ់ជនគ្មា នទីលំបៅ – ប្តូ្វបានអ្នុញ្ហា ត្សប្មារ់ជាការ
ជួយសប្រួលែ៏សរប្សរបៅែល់មាច ស់ផ្ាះ សមាគរមាច ស់ផ្ាះ ឬ
បគ្មលនបោបាយគ្មា នសត្វចិ្បញ្ច ឹរររស់ទីជប្រកសប្មារ់ជនគ្មា នទីលំបៅ។ 
ែំបណើរការការជួយសប្រួលែស៏រប្សរ ររួមានសំណួរពាក់ព័នធោ ងលរែិត្បៅនឹង
ត្ប្រូវការដែលពាក់ព័នធនឹងពិការភាព ប្រសិនបរើចូ្បលបៅកាន់ទីតំាង
ជារួយនឹងសត្វនំផ្ល វូ។ សូរបរើលសំណួរខាងបប្ការសប្មារ់ការពនយល់រដនារ។  
 
នត្ើការជួយសត្មួ្លសម្ត្សបគឺជាអ្វី? 

ការជួយសប្រួលសរប្សរ គឺជាករណបីលើកដលងចំ្បបពាះច្បារ់ឬបគ្មលនបោបាយ
ដែលចំាបាច់្បបែើរបីអ្នុញ្ហា ត្ឲ្យរនុសេដែលមានពកិារភាពមានឱកាស
បសា ើគ្មន កន ុងការបប្រើប្បាស់និងមានភាពរ ើករយចំ្បបពាះលំបៅដ្ឋា នររស់ពួកបគ។ 



កាត្ពវកិច្បចបែើរបរីបងោ ើត្ការជួយសប្រួលសរប្សរ ររួមានលកេខ្ណឌ ត្ប្រូវការ
ដែលអ្នកផ្ែល់បសវាលំបៅដ្ឋា នបធវ ើការបលើកដលងចំ្បបពាះបគ្មលនបោបាយ 
“គ្មា នសត្វចិ្បញ្ច ឹរ” បែើរបីអ្នុញ្ហា ត្ឲ្យរុគគលដែលមានពកិារភាពបប្រើ
ប្បាស់និងរស់បៅជារួយសត្វគំ្មពារផ្ល ូវចិ្បត្តររស់ពួកបគ។ 
 
បប្ការច្បារ់ននរែាកាលីហវ ័រញ និងច្បារ់សហព័នធ សត្វគំ្មពារផ្ល ូវចិ្បត្តប្តូ្វ
ដត្អ្នុញ្ហា ត្ឲ្យបៅកន ុងលំបៅដ្ឋា នសប្មារ់ជាការជួយសប្រួលសរប្សរបៅែល់
ពិការភាពររស់អ្នកជួល។  
 
នត្ើសត្វជាំនួយរបស់ែុ្ាំចាាំបាចត់្ត្វូន វ្ ើការបញ្ជា ក្់នែើម្បទី្ទួ្លបានការជួយសត្មួ្ល
សម្ត្សបនៅនឹងនគលននយាបាយគម នសត្វចញិ្ច ឹម្ដែរឬនទ្? 

បទ។ គ្មា នការត្ប្រូវឲ្យសត្វជនួំយទទួលបានរងវឹកឬរញ្ហជ ក់ជាពបិសស
បែើរបីឲ្យមានការអ្នុញ្ហា ត្សប្មារ់ជាការជួយសប្រួលសរប្សរបៅ
កន ុងលំបៅដ្ឋា នបនះបទ។ 
ប្តូ្វដត្មានទំនក់ទំនងរវាងពកិារភាពររស់រុគគលនិងបសវាករា 
ការលួងបលារឬភាពសិទធសាន លដែលសត្វផ្ែល់ឲ្យ។ 
 
ចំ្បណាំ - សត្វប្គរ់ប្របភទអាច្បជាសត្វជំនួយ 
ែររណាវាកាត់្រនាយបរគសញ្ហា ននពកិារភាពររស់មាច ស់។  
 
នត្ើនៅនពលណានទ្ើបសាំនណើសុាំការជយួសត្មួ្លសម្ត្សបរបស់ែុ្ាំនែើម្បមីានសត្វ
ជាំនួយផ្ល វូចិត្តនៅជាមួ្យែុ្ាំក្ន ុងលាំនៅដ្ឋា ន អាចត្ត្វូបានបែនិស្? 

ប្រសិនបរើសត្វ៖ 
 

1. រិនចំាបាច់្បបដ្ឋយសារដត្ពកិារភាពររស់មាច ស់សត្វ  
2. រងោការគំររកំដហងបដ្ឋយផ្ទា ល់ែល់អ្នកែនទឬប្ទពយសរបត្តបិផ្េង  ៗ 
3. រិនសា ិត្បៅបប្ការការដងទរំរស់មាច ស់សត្វ ឬរិនប្តូ្វបានរងវឹកឲ្យបនរឬ
ជុះបៅបប្ៅផ្ាះ 

4. ដ្ឋក់រនទ ុកដផ្នកហិរញ្ា វត្ថ ុនិងរែាបាលបប្ច្បើនហួសបហតុ្ ឬ 
5. ដកសប្រួលជារូលដ្ឋា ននូវលកេណៈននបសវាករាដែលមាច ស់ផ្ាះ 
ឬសមាគរមាច ស់ផ្ាះផ្តល់ឲ្យ។  
 

ចំ្បណា៖ំ សូរចំាថា ការគំររកំដហងបដ្ឋយផ្ទា ល់ប្តូ្វ
ដត្កំណត់្បដ្ឋយការវាយត្នរលនីរួយៗនូវអាករបកិរោិររស់សត្វ រិនដរនជាការ
កំណត់្ពាក់ព័នធនឹងពូជសត្វបនះបទ។ 
 
ចំ្បណា៖ំ មាច ស់សត្វក៏ប្តូ្វដត្ធានថា 
សត្វជំនួយររស់ពួកបគអ្នុវត្តតារច្បារ់ននការប្គរ់ប្គងសត្វររស់រែានិងតំ្រន់ 
និងរិនមានបប្គ្មះថាន ក់ឬរំខានបៅែល់សហគរន៍ប ើយ។ 



ច្បារ់បនះររួមានការចាក់ថាន រំកោ រងាីៗ បនះ។ (សូរបរើលចំ្បណអីាហារនិងកសិករា
រែាកាលីហវ ័រញ  Code § 30851។) 
 
នត្ើអ្វីដែលជាឧទាហរណស៍ត ីពីការដក្សត្មួ្លជាមូ្លដ្ឋា ននូវលក្ខណៈនន
នសវាក្ម្មដែលមាច ស់ផ្ាោះ ឬសមាគម្មាច ស់ផ្ាោះ ឬទ្ីជត្ម្ក្សត្មាប់ជនគម នទ្លីាំ
នៅផ្តល់ឲ្យ? 

ការបសន ើសំុឲ្យអ្នកផ្ែល់បសវាលំបៅដ្ឋា នឲ្យចំ្បណ ីរបណែ ើរ ឬសមាែ ត្បៅពបីប្កាយសត្វនំផ្ល វូ 
អាច្បនឹងប្តូ្វបានចាត់្ទុកជាការដកដប្រជារូលដ្ឋា នចំ្បបពាះបសវាករាដែលមាច ស់ផ្ាះ 
ឬរុគគលិកននលំបៅដ្ឋា នសប្មារ់ជនគ្មា នទីលំបៅផ្ែល់ឲ្យ។ 
 
នត្ើែុ្ាំត្ត្ូវន វ្ ើការនសន ើសុាំការជួយសត្មួ្លសម្ត្សបយា៉ា ងែូចនម្ដច? 

អ្នកអាច្បបធវើការបសន ើសំុបដ្ឋយផ្ទា ល់មាត់្ឬជាលាយលកេណអ៍្កេរ 
[បរើលខាងបប្ការសប្មារ់គំរលិូខិ្ត្]។ 
 
នត្ើសាំណួរអ្វីែលោះដែលអ្នក្ផ្ដល់នសវាលាំនៅដ្ឋា នរបស់ែុ្ាំអាចនងឹសួរម្ក្ែុ្ាំ នៅនពល
ដែលនសន ើសុាំការជួយសត្មួ្លសម្ត្សបចាំនពាោះ
នគលននយាបាយគម នសត្វចញិ្ច ឹម្របស់ពួក្នគ? 

ប្រសិនបរើអ្នកកំពងុដសវងរកការជួយសប្រួល
សរប្សរសប្មារ់សត្វជំនួយកន ុងលំបៅដ្ឋា ន មាច ស់ផ្ាះ សមាគរមាច ស់ផ្ាះ 
ឬអ្នកប្គរ់ប្គងទីជប្រកអាច្ប៖ 
 

1. បសន ើសំុឯកសារដែលអ្នកមានពកិារភាព បហើយ  
2. ដែលអ្នកមានត្ប្រូវការពាក់ពន័ធនឹងពកិារភាពសប្មារ់សត្វបនះ។  

 
ចំ្បណាំ៖ អ្នកផ្ែល់បសវាលំបៅដ្ឋា នរិនគួរបសន ើសំុឯកសារបទ 
ប្រសិនបរើពិការភាពររស់អ្នក និងត្ប្រូវការពាក់ពន័ធ
នឹងពិការភាពររស់អ្នកសប្មារ់សត្វនំផ្ល  ូវឬគំ្មពារ មានភាពជាក់ដសតង។  
 
អ្នកផ្ែល់បសវាលំបៅដ្ឋា នអាច្បបសន ើសំុព័ត៌្មានពភីាគីទីរីដែលអាច្បទុកចិ្បត្តបាន 
ែូច្បជាអ្នកជំនញដផ្នកពាបាលជាបែើរ បែើរបី
គំ្មប្ទែល់ត្ប្រូវការសត្វជំនួយសប្មារ់ជាបសវាជំនួយសរប្សរ។ 
ការបសន ើសំុគរបីប្តូ្វបានកំណត់្ប្តឹ្រព័ត៌្មានដែលចំាបាច់្បសប្មារ់របងោ ើត្
ត្ប្រូវការដែលពាក់ពន័ធនឹងពកិារភាព។  
 
អ្នកផ្ែល់បសវាលំបៅដ្ឋា ន 
អាច្បនឹងរិនបសន ើសំុអ្នកដ្ឋក់ពាកយបសន ើសំុឬអ្នកជួលលំបៅដ្ឋា នឲ្យផ្ែល់ការចូ្បលបៅបប្រើ
ប្បាស់របាយការណប៍វជជសាន្ទសែឬអ្នកផ្ែល់បសវាបវជជសាន្ទសែ បនះបទ 
ឬផ្ែល់ព័ត៌្មានលរែិត្ឬទូលំទូលាយ ឬឯកសារសត ីពពីកិារភាពដផ្នក
រងរយឬផ្ល ូវចិ្បត្តររស់រុគគលណាមាន ក់ប ើយ។  



 
*គំរនូនលិខិ្ត្បសន ើសំុនិងគំ្មប្ទសប្មារ់សត្វជនួំយ មានបៅខាងបប្ការ។ 
 
នត្ើែុ្ាំអាចត្ត្ូវបានត្ត្ម្ូវឲ្យបងត់្បាក្ន់ែើម្បីរក្ាសត្វជាំនួយឲ្យនៅជាមួ្យែុ្ាំដែរឬ
នទ្? 

បទ។ អ្នកផ្ែល់បសវាលំបៅដ្ឋា ន អាច្បនឹងរិនត្ប្រូវឲ្យអ្នកដ្ឋក់ពាកយបសន ើសំុឬអ្នកជួល
បធវ ើការរង់ប្បាក់ ឬប្បាក់កក់ធាន ឬទិញធានរ៉ា រ់រងសប្មារ់សត្វដែលជាលកេខ្ណឌ
ននការអ្នុញ្ហា ត្ឲ្យរុគគលរកោទុកសត្វជនួំយបនះបទ។ រ ុដនែ អ្នកផ្ែល់បសវាលំបៅដ្ឋា ន
អាច្បគិត្នងលពីរុគគលបនះសប្មារ់ការជួសជុលការខូ្ច្បខាត្ននដែលសត្វរងោប ើ
ងបៅបលើរនារ់ឬទីតំាងររួ។ 
 
នត្ើែុ្ាំអាចដ្ឋក្ព់ាក្យបណដ ងឹយា៉ា ងែូចនម្ដច ត្បសិននបើែុ្ាំនជឿជាក្់ថាែុ្ាំ
ត្ត្ូវបាននរ ើសនអ្ើងនដ្ឋយសាថ បន័សាធារណៈ ឬក្ដនលងទាាំងឡាយដែលជាទ្ី
សាធារណៈ? 

ប្រសិនបរើអ្នកបជឿជាក់ថា អ្នកប្តូ្វបានសាា រ័ន
អាជីវករាឬសាា រ័នសាធារណៈបរ ើសបអ្ើងបដ្ឋយអ្យតុ្ត ិធរ៌បប្ពាះដត្
សត្វនំផ្ល ូវររស់អ្នកសាា រ័ន អ្នកអាច្បដ្ឋក់ពាកយរណែ ឹងជារួយនឹងប្កសួងយតុ្ត ិធរ៌ 
(Department of Justice, DOJ)។ 
ប្រសិនបរើពាកយរណែ ឹងគឺប្រឆំងនឹងសាា រ័នរដ្ឋា ភិបាលឬសាា រ័នឯកជនដែលទទួ
លបានរូលនិធិសហព័នធ បនះពាកយរណែ ឹងប្តូ្វដត្បានទទួលកន ុងអំ្ ុងបពល 180
នងៃរនា រ់ពបីហតុ្ការណ៍ននការបរ ើសបអ្ើងបនះ (បៅបពលដែលរញ្ហា បានបកើត្ប ើង)។ 
រិនមានកាលររបិច្បឆទកំណត់្សប្មារ់ការដ្ឋក់ពាកយរណែ ឹងប្រឆំងនឹងអាជីវករា
បៅបប្ការច្បារ់ ADA ដែលរិនទទួលបានរូលនិធិសហពន័ធបទ រ ុដនែ 
លែ រំផ្ុត្ប្តូ្វដ្ឋក់ពាកយរណែ ងឹឲ្យបានឆរ់តារដែលអាច្បបធវើបៅបាន។ 
ព័ត៌្មានរដនារអំ្ពរីបរៀរដ្ឋក់ពាកយរណែ ងឹជារួយប្កសួងយុត្តធិរ៌ (Department of 
Justice) អាច្បរកបានបៅ https://www.ada.gov/filing_complaint.htm ឬ
តាររយៈដខ្េទូរសពាននពត៌័្មានអំ្ពចី្បារ់ ADA បលខ្ (800) 514-0301 (សំប ង) 
(800) 514-0383 (TTY)។ 

អ្នកក៏អាច្បដ្ឋក់ពាកយរណែ ឹងរែាបាលប្រឆំងនឹងទីកដនលងសាន ក់បៅសាធារណៈ សាា រ័ន
សាធារណៈ ឬអ្នកផ្ែល់បសវាលំបៅដ្ឋា ន (ររួទងំទីជប្រក
សប្មារ់ជនដែលគ្មា នទីលំបៅផ្ងដែរ) សប្មារ់ការបរ ើសបអ្ើងពពីកិារភាពបប្ការ
ច្បារ់ររស់រែាកាលីហវ ័រញ  បៅកាន់នយកដ្ឋា នលំបៅដ្ឋា ននិងការករបសា ើភាពគ្មន រែា
កាលីហវ ័រញ  (California Department of Fair Employment and Housing, DFEH) 
កន ុងអំ្ ុងបពលរួយឆន គិំត្ចារ់ពកីាលររបិច្បឆទចុ្បងបប្កាយននការបរ ើសបអ្ើងបនះ។ 
ព័ត៌្មានរដនារអំ្ពីរបរៀរដ្ឋក់ពាកយរណែ ងឹជារួយ DFEH អាច្បរកបានបៅ 

https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/ ឬបដ្ឋយទូរសពាបៅបលខ្ 
(800) 884-1684 (សំប ង) ឬ (800) 700-2320 (TTY)។  

https://www.ada.gov/filing_complaint.htm
https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/


បប្ៅពីបនះ ឬរដនារពបីលើការដ្ឋក់ពាកយរណែ ឹងបៅកាន់ DOJ ឬ DFEH 
អ្នកអាច្បដ្ឋក់រណត ឹងផ្ល ូវច្បារ់បៅកាន់តុ្លាការរែា ឬតុ្លាការសហពន័ធសប្មារ់
ការបលើកដលងពីរញ្ហជ និងការប្រកាសបៅបប្ការច្បារ់សហព័នធឬច្បារ់រែា។ សំណង
ខូ្ច្បខាត្ជាប្បាក់ អាច្បដសវងរកបានបៅបប្ការច្បារ់រែា ររួទងំសំណងខូ្ច្បខាត្
តារច្បារ់ជាអ្របររមាចំ្បនួន $4,000 កន ុងបហតុ្ការណ៍ននការបរ ើសបអ្ើងរួយបលើក។ 
ប្កររែារបបវណ ី§52។ ការរត ឹងប្តូ្វបធវ ើប ើងកន ុងអំ្ ុងបពលពីរឆន ំ 
រនា រ់ពីបហតុ្ការណ៍ននការបរ ើសបអ្ើងបនះ។ 

ប្រសិនបរើអ្នកដសវងរកសំណងខូ្ច្បខាត្ជាទឹកប្បាក់តិ្ច្បជាង $10,000 បនះ ជបប្រើស
រួយបទៀត្គឺប្តូ្វដ្ឋក់ពាកយរណត ងឹករណបីរ ើសបអ្ើងបៅកាន់តុ្លាការសប្មារ់រណត ងឹ
តូ្ច្បតាច្បកន ុងរូលដ្ឋា ន។  អាជាា យុកាលដែលបានពភិាកោខាងបលើ នឹងប្តូ្វអ្នុវត្ត។ 
អ្នករិនអាច្បបប្រើបរធា វ ើបានបទ កន ុងករណអី្នករត ឹងបៅតុ្លាការសប្មារ់រណត ងឹតូ្ច្ប
តាច្បកន ុងរូលដ្ឋា នបនះ។ ននោះគឺជាត្ាំណភាា ប ់បៅកាន់ឯកសារបបាះពរុពផ្ោយសិទធពិិ
ការភាពរែាកាលីហវ ័រញ  ដែលពនយល់ពីែបំណើរការនីតិ្ វធីិននការបប្រើប្បាស់រណត ឹងតូ្ច្ប
តាច្បសប្មារ់ករណបីរ ើសបអ្ើង។ 

រដនារបលើបនះបទៀត្ ច្បារ់សត ីពីរណត ឹងចំ្បបពាះការប្រប្ពឹត្ត ខុ្សររស់រដ្ឋា ភិបាល 
(Government Tort Claims Act) ត្ប្រូវឲ្យដ្ឋក់ពាកយរណត ងឹចំ្បបពាះការប្រប្ពតឹ្តខុ្ស
ររស់រដ្ឋា ភិបាល កន ុ ងរយៈបពលប្បំារួយដខ្រនា រ់ពីមានបហតុ្ការណ៍បរ ើសបអ្ើងបនះ 
រុននឹងដ្ឋក់រណត ឹងទរទរសំណងការខូ្ច្បខាត្ជាប្បាក់ប្រឆំងនឹងសាា រ័នរដ្ឋា ភិ
បាលរូលដ្ឋា ននិងរែា។ សប្មារ់ព័ត៌្មានរដនារសត ីពីរណត ឹងចំ្បបពាះការប្រប្ពតឹ្តខុ្ស 
អាច្បរកបានបៅ ត្ាំណភាា ប់ននោះ សូរកត់្សមាគ ល់ថាតំ្ណភាជ រ់បៅកាន់ទប្រង់ពាកយ
រណត ឹងត្វា៉ា បៅនឹងរែាឬទីភាន ក់កររែា ឬនិបោជិត្បៅបលើបគហទំពរ័បនះ អាច្បនឹង
រិនអ្នុវត្តបានប ើយកន ុងករណរីរស់អ្នក។ សាា រ័នសាធារណៈែនទបផ្េងបទៀត្ អាច្ប
មាននូវពាកយរណត ឹងររស់ខ្ល នួដែលអាច្បរកបានបៅបលើបគហទំពរ័ររស់បគ។ ប្រសិន
បរើអ្នកច្បង់រនតរណត ឹងបនះ អ្នកគួរដត្ពភិាកោជារួយបរធា វ ើឲ្យបានកាន់ដត្ឆរ់
តារដែលអាច្បបធវើបៅបាន។ 

នត្ើែុ្ាំអាចដ្ឋក្ព់ាក្យបណដ ងឹយា៉ា ងែូចនម្ដច ត្បសិននបើែុ្ាំនជឿជាក្់ថាែុ្ាំត្ត្ូវបាន
នរ ើសនអ្ើងនដ្ឋយអ្នក្ផ្ដល់នសវាលាំនៅដ្ឋា ន? 

ប្រសិនបរើមាច ស់ផ្ាះ សមាគរខុ្នែូ ឬអ្នកផ្ែល់បសវាលំបៅដ្ឋា នែនទបទៀត្
រែិបសធកន ុងការអ្នុញ្ហា ត្ឲ្យសត្វជំនួយររស់អ្នកសប្មារ់ជាការជួយសប្រួល
សរប្សរ អ្នកអាច្បដ្ឋក់ពាកយរណែ ងឹឬរណែ ងឹរែាបាលបាន។  

អ្នកអាច្បដ្ឋក់រណត ឹងរែាបាលបៅកាន់នយកដ្ឋា នលំបៅដ្ឋា ននិងការករបសា ើភាព
គ្មន រែាកាលីហវ ័រញ  (California Department of Fair Employment and Housing, 
DFEH) កន ុងរយៈបពលរួយឆន  ំរនា រ់កាលររបិច្បឆទននការបរ ើសបអ្ើងដែលងាីៗ រំផ្តុ្។ 
ព័ត៌្មានអំ្ពីរបរៀរដ្ឋក់ពាកយរណែ ឹងបៅកាន់ DFEH អាច្បរកបានបៅ 
https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/ ឬបដ្ឋយទូរសពាបៅបលខ្ 
(800) 884-1684 (សំប ង) ឬ (800) 700-2320 (TTY)។  

https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-small-claims-court-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates
https://www.disabilityrightsca.org/publications/tort-claims-filing-claims-against-public-entities-under-the-california-tort-claims-act
https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/


អ្នកអាច្បដ្ឋក់ពាកយរណែ ងឹរែាបាលបៅកាន់ប្កសួងលំបៅដ្ឋា ននិងអ្ភិវឌ្ឍន៍ជនរទ
សហរែាអាបររកិ (U.S. Department of Housing and Urban Development, HUD) 
បប្ការច្បារ់ វបិសាធនករាច្បារ់សែ ីពីលំបៅដ្ឋា នបសា ើភាពគ្មន  (Fair Housing 
Amendments Act) ក៏កន ុងអំ្ ុងបពលរួយឆន ំរនា រ់ពកីារបរ ើសបអ្ើងបនះ។ 
ព័ត៌្មានអំ្ពីរបរៀរដ្ឋក់ពាកយរណែ ឹង HUD អាច្បរកបានតាររយៈបលខ្ 1-800-
669-9777 ឬ៖ https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/topics/
housing_discrimination. 

ការរបំលាភច្បារ់ដែលបានពភិាកោខាងបលើ ក៏អាច្បពប្ងឹងការអ្នុវត្តច្បារ់តាររយៈ
ពាកយរណត ឹងជាលកេណៈឯកជនផ្ងដែរ។ សូរបរតាត ប្ជារថា អាជាា យុកាល
 រ តត្រនតឹងចំ្បបពាះបពលបវលាសប្មារ់ការដ្ឋក់រណត ងឹ វវិាទបនះ បហើយចំាថាអ្នកអាច្ប
បាត់្រង់ឱកាសកន ុងការទរទរ ប្រសិនបរើអ្នកពុំបានចាត់្ វធិានការកន ុងអំ្ ុងបពល
ននអាជាា យុកាលជាធរមានបនះបទ។ កាលររបិច្បឆទទងំបនះ អាច្បមានរយៈបពលខ្លី
ប្តឹ្រពីរឆន ំ គិត្ចារ់ពកីាលររបិច្បឆទននសករាភាពបរ ើសបអ្ើងប្តូ្វបានប្រប្ពតឹ្តប ើង។ 
ប្រសិនបរើអ្នកច្បង់រនតរណត ងឹបនះ អ្នកគួរដត្ពភិាកោជារួយបរធា វ ើឲ្យបានកាន់ដត្
ឆរ់តារដែលអាច្បបធវើបៅបាន។ 

ប្រសិនបរើអ្នកដសវងរកសំណងខូ្ច្បខាត្ជាទឹកប្បាក់តិ្ច្បជាង $10,000 បនះ ជបប្រើស
រួយបទៀត្គឺប្តូ្វដ្ឋក់ពាកយរណត ឹងករណីបរ ើសបអ្ើងបៅកាន់តុ្លាការសប្មារ់រណត ងឹតូ្ច្ប
តាច្បកន ុងរូលដ្ឋា ន។ អាជាា យុកាលដែលពភិាកោខាងបលើ នឹងប្តូ្វអ្នុវត្ត។ អ្នករិន
អាច្បបប្រើបរធា វ ើបានបទ កន ុងករណីអ្នករតងឹបៅតុ្លាការសប្មារ់រណត ងឹតូ្ច្បតាច្បកន ុង
រូលដ្ឋា នបនះ។ សប្មារ់ពត៌័្មានរដនារ សូរបរើលសិទធពិកិារភាពរែាកាលីហវ ័រញ  
(Disability Rights California) ការដណនំបៅកាន់តុ្លាការសប្មារ់រណត ងឹតូ្ច្បតាច្ប
កន ុងរូលដ្ឋា ន៖ របរៀររែ ឹង កន ុងករណីអាជីវករាឬមាច ស់ផ្ាះបរ ើសបអ្ើងជារួយអ្នក 
បដ្ឋយសារដត្ពកិារភាពររស់អ្នក តាររយៈ៖ 
https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-small-
claims-court-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates 

គាំរលិូែិត្នៅកាន់អ្នក្ផ្ដល់នសវាលាំនៅដ្ឋា ននែើម្បនីសន ើសុាំសត្វជាំនួយ 

[កាលររបិច្បឆទ] 

ជូនចំ្បបពាះ [មាច ស់ផ្ាះ អាជាា ធរលំបៅដ្ឋា ន សមាគរមាច ស់ផ្ាះ 
បឈាា ះននលំបៅដ្ឋា នសប្មារ់ជនគ្មា នទីលំបៅ] 

ខំុ្្បាទ/នងខំុ្្សរបសរលិខិ្ត្បនះបែើរបបីសន ើសំុឲ្យមានសត្វជំនួយសប្មារ់ជាការជួយ
សប្រួលសរប្សរចំ្បបពាះរញ្ហា ពកិារភាពររស់ខំុ្្។ 

ខំុ្្រស់បៅ/កំពុងដ្ឋក់ពាកយបសន ើសំុជួលប្ទពយររស់អ្នក/សាន ក់បៅ [អាសយដ្ឋា ន]។
បដ្ឋយសារដត្ពកិារភាពររស់ខំុ្្ 
ខំុ្្ប្តូ្វការរកោទុកសត្វជំនួយសប្មារ់ជាការជួយសប្រួលសរប្សរ។   

https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/topics/housing_discrimination
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/topics/housing_discrimination
https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-small-claims-court-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates
https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-small-claims-court-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates


ប្គូបពទយ/ប្គូបពទយដផ្នកសរនសប្រសាទ/អ្នកចិ្បត្តសាន្ទសត /ប្គូបពទយពាបាល/រុគគលិក
សងគរកិច្បច/ប្គូបពទយពាបាលសរបទវជិាជ ជវីៈ/រុគគលែនទបផ្េងបទៀត្ [សូរបរៀរររ់] 
បានកំណត់្ថា ការជួយសប្រួលបនះមានសារៈសំខាន់ណាស់ពាក់ពន័ធនឹងពកិារភាព
ររស់ខំុ្្។ សូរបរតាត ពនិិត្យលិខិ្ត្ែូច្បបានភាជ រ់រកជារួយព ី[បឈាា ះបវជជរណឌ តិ្ឬ
អ្នកជំនញ]។ 

ច្បារ់សហព័នធនិងច្បារ់រែា ត្ប្រូវឲ្យអ្នកផ្តល់បសវាលំបៅដ្ឋា នផ្ែល់ជនួំយគំ្មប្ទ
សរប្សរជូនអ្នកជួល/អ្នកសាន ក់បៅ និងអ្នកដ្ឋក់ពាកយសំុដែលមានពកិារភាព។ 
សូរបរតាត បកល ើយត្រចំ្បបពាះសំបណើបនះឲ្យបានប្តឹ្រនងៃ [កាលររបិច្បឆទ]។ សូរទក់ទង
រកកាន់ខំុ្្តាររយៈបលខ្ [បលខ្ទូរសពាររស់អ្នក និង/ឬអាសយដ្ឋា នអីុ្ដរ ល] 
ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរណារួយ។  សូរអ្រគុណ។ 

បដ្ឋយបសច្បកត ីបគ្មរពអំ្ពខំុ្ី្ 

 

 

 

 

 

[បឈាា ះររស់អ្នក] 

[អាសយដ្ឋា នររស់អ្នក] 

គាំរលិូែិត្បញ្ជា ក្អ់្ោះអាង 

[កាលររបិច្បឆទ] 

ជូនចំ្បបពាះ [មាច ស់ផ្ាះ អាជាា ធរលំបៅដ្ឋា ន សមាគរមាច ស់ផ្ាះ បឈាា ះទីជប្រកសប្មារ់
ជនគ្មា នទីលំបៅ]៖ 

ខំុ្្គឺជាប្គូបពទយ/ប្គូបពទយដផ្នកសរនសប្រសាទ/អ្នកចិ្បត្តសាន្ទសត/ប្គូបពទយពាបាល
/រុគគលិកសងគរកិច្បច/ប្គូបពទយពាបាលសរបទ វជិាជ ជវីៈសប្មារ់ [បឈាា ះររស់អ្នក] 
បហើយខំុ្្បានែឹងអំ្ពសីាា នភាពររស់គ្មត់្។ គ្មត់្មានពិការភាពដែលនំរកនូវ
រញ្ហា រិនអាច្បរំបពញរុខ្កររួយចំ្បនួនបាន។  រញ្ហា ទងំបនះ ររួមាន [បរៀរររ់ពី
រញ្ហា រិនអាច្បរំបពញរុខ្ករបាន ដែលត្ប្រូវឲ្យមានការជួយសប្រួលដែលបានបសន ើ
សំុបនះ]។ 



សត្វជំនួយគឺចំាបាច់្បសប្មារ់ ______ បែើរបីរស់បៅកន ុងសហគរន៍ និងបប្រើប្បាស់ 
និងរ ើករយជារួយនឹងការសាន ក់បៅររស់គ្មត់្បដ្ឋយ 
[បរៀរររ់ពីរបរៀរដែលសត្វបនះនឹងផ្តល់ជនួំយឬគំ្មប្ទ]។ 

សូរអ្រគុណសប្មារ់ការផ្តល់ការជួយសប្រួលសរប្សរសប្មារ់ [បឈាា ះ]។ 

  

បដ្ឋយបសច្បកត ីបគ្មរពអំ្ពខំុ្ី្ 

[បឈាា ះនិងរុខ្តំ្ដណង] 

 

រនបៀបទ្ទួ្លបានទ្ាំនក្់ទ្ាំនងជាមួ្យនងឹសិទ្ធពិិការភាពរែាកាលីហវ ័រញា៉ា  
(Disability Rights California)   

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួររដនារ និងសប្មារ់ជំនួយផ្ល វូច្បារ់ សូរបៅទូរសពាបៅ 

សិទ្ធពិិការភាពរែាកាលីហវ ័រញា៉ា  (Disability Rights California) តាររយៈបលខ្ 
800-776-5746 ឬរំបពញ ទ្ត្ម្ង់ដបបបទ្នសន ើសុាំជាំនួយ។ សប្មារ់បគ្មលរំណងបផ្េង
បទៀត្ទងំអ្ស់ សូរបៅទូរសពាបៅកាន់បលខ្ 916-504-5800 (រែាកាលីហវ ័រញ 
ភាគខាងបជើង) 213-213-8000 (រែាកាលីហវ ័រញ ភាគខាងត្បូ ង)។ 

https://goo.gl/fssd0G

