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សន្ល ឹកការពិត ៖
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ប

ោះពុម្ពក្នុងខែធ្ន ូឆ្នាំ 2020 #F114.06

បេចក្ត ីប្តើម្
Title II នន្ ADA (42 U.S.C. ន្នែកទី 12131-12165) ហាមឃាត់មិន្ឲ្យមាន្ការសរ ើស
ស ើងចំសពាោះ ែ កមាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្ ពីសំណាក់ “ ងគ ភាពសាធារណៈ” ។ Title
III (42 U.S.C. ន្នែកទី 12181-12189) ហាមឃាត់មិន្ឲ្យមាន្ការសរ ើសស ើងចំសពាោះ
ពិការភាពសោយ “ទីសាែក់អាប្ស័យសាធារណៈ” ។ ងគ ភាពសាធារណៈ
គឺជាទីកន្ន្ល ងន្ដ្លប្រតិរតត ិការសោយរដ្ឋបាលរដ្ឋ ឬរដ្ឋ បាលម៊ូ លោឋន្
មាន្ដ្៊ូ ចជាអាគាររោឋភិបាល មសយោបាយសយវ ើដ្សំ ណើរសាធារណៈ
ន្ិងសួ ន្ចារសាធារណៈ ន្ដ្លសៅទីសន្ោះគឺសំសៅសលើពាកយថា “ទីកន្ន្ល ងសាធារណៈ” ។
ការសប្មួ លសាធារណៈ គឺជាទីកន្ន្ល ងររស់អាជវី កមម ន្ដ្លសរើករសប្មើសាធារណៈជន្
ដ្៊ូ ចជាសភាជន្ីយោឋន្ សណា
ឋ គារ សោងភាពយន្ត ហាងទំន្ិញ ការ ិយាល័យសពទយ
ន្ិងមន្ទ ីរសពទយ ន្ដ្លសៅទីសន្ោះ គឺសសំ ៅសលើពាកយថា “អាជីវកមម ” ។
ប្កម ៊ុន្រ ៊ូហ្៍កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ា (California’s Unruh Act) (ប្កមរដ្ឋ របសវណី វគគ ទី 51- 51.2
- Civil Code Sections 51- 51.2) ប្កមជន្ពិការ (Disabled Persons Act)
(ប្កមរដ្ឋ របសវណី វគគ ទី 54-55.32 - Civil Code Sections 54-55.32)
ន្ិងប្កមរោឋភិបាល វគគ ទី 11135 (Government Code Section 11135)
ិ ី ន្ដ្លប្រតិរតត ិការសោយរដ្ឋ ឬអាជីវកមម
(សប្មារ់កមម វយ
ន្ដ្លទទួ លជំន្ួយហ្ិរញ្ញ វតថុពរី ដ្ឋ )
មាន្នតល់ជ៊ូន្ការការពារចំសពាោះជន្ពិការប្សសដ្ៀងគាែ ។
ន្នែកទី 504 នន្ចារ់សាតរន្ិតិសមបទា ឆ្ែំ 1973 (Rehabilitation Act of 1973)
មាន្នតលក
់ ិចចការពារប្សសដ្ៀងគាែ សប្មារ់ទីភាែក់ងារសហ្ព័ន្ធ ដ្៊ូ ចជា សសវាកមម
ិ ររស់រដ្ឋបាលរដ្ឋ ន្ិងរដ្ឋ បាល
នប្រសន្ីយសហ្រដ្ឋ អាសមរ ិក ន្ិងសប្មារ់កមម វយី
ិ
ម៊ូ លោឋន្ ប្ពមទា ំង ងគ ការឯកជន្ រ៊ូ ករ ួមទា ំងសាលាសរៀន្ ន្ិងមហាវទោល័
យ
ិ
ន្ដ្លទទួ លជំន្ួយថវកាពី
សហ្ព័ន្ធ ។ ការសយវ ើដ្ំសណើរតាមយន្ត សហាោះ
គឺប្តូវបាន្ប្គរ់ប្គងសោយរទរញ្ញ តត ិររស់ប្ក ុមហ្៊ុន្អាកាសចរណ៍ផ្ទទល់
ន្ដ្លសយើងន្ឹងសលើកយកមកពិភាកាខាងសប្កាម ។

ជន្ពិការ មិន្មាន្
សិទធិនំសតវ សប្មារ់ជួយលួ ងសលាមអារមមណ៍មកកាន្់រ រ ិសវណអាជវី កមម ឬររ ិសវណ
សាធារណៈបាន្ស ើយ ។ សិទធិសន្ោះ
គឺអាច ន្៊ុវតត បាន្ចំសពាោះន្តសតវ ន្ដ្លសគរងវ ឹកសប្មារ់ជួយសប្មួ លដ្ល់មន្៊ុសស
ពិការន្តរ៉ា៊ុសណា
ណ ោះ ។ ដ្៊ូ សចែ ោះ សរើ ែ កចង់ច៊ូលកនុងររ ិសវណទា ំង ស់សន្ោះ
ប្រការសំខាន្់គឺថា ែកប្តូវន្តដ្ឹងថា សតើសតវ ររស់ ែ ក
មាន្លកខ ណៈសមបតត ិប្គរ់ប្គាន្់ជាសតវ សប្មារ់ជួយសប្មួលដ្ល់មន្៊ុសសពិការន្ដ្រឬសទ
។

ី
េិទ្ធិប្រើេត្វ ជួយេ្ម្ួ លដល់ជនពិការបពលចូ លក្នុងររបេណអាជ
ិ
េក្ម្ម ឬររ ិបេណសាធារណៈ
A. បត្ើអ្វីជាេត្វ េ្ារ់ជួយេ្ម្ួ លដល់ម្នុេសពិការ?
“សតវ សសវាកមម ”
គឺជាន្កែ ន្ដ្លប្តូវបាន្ហ្វ ឹកហាត់សប្មារ់ជួយការងារមន្៊ុសសមាន្ពិការភាពជារ់ខ្លន្
ួ
ិ ញ ណ វកលចរ
ិ
ន្ដ្លមាន្ដ្៊ូ ចជាពិការោងកាយ ពិការវញ្ញ
ិក ពិការខ្ួ រកាល
ឬពិការនល ូវចិតតសនសងៗសទៀត” ។ សរើសទាោះរីជាន្ិយមន្័យសៅទីសន្ោះ
គឺន្ិយាយសំសៅន្តចំសពាោះសតវ ន្កែ ក៏សោយ ក៏រទរញ្ញ តត ិសហ្ព័ន្ធ
ន្៊ុញ្ញញតឲ្យសប្រើសសោះត៊ូ ចៗសប្មារ់ជួយជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្
សៅកនុងររ ិសវណអាជីវកមម ន្ិងកន្ន្ល ងសាធារណៈ បាន្នងន្ដ្រ សរើសតវ ប្រសភទសន្ោះ
បាន្ទទួ លការរងវ ឹកឲ្យសចោះជួ យការងារជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្ សហ្ើយអាច
សប្រើឲ្យបាន្សមសហ្ត៊ុនល ។ សតវ មួយ
មិន្អាចចាត់ទ៊ុកថាជាសតវ សប្មារ់ជួយសប្មួលដ្ល់ជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្
បាន្សទ សរើវតត មាន្ររស់វាគឺប្គាន្់ន្តមាន្ប្រសយាជន្៍ចំសពាោះជន្ន្ដ្ល
មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្សនោះ ។
ឧទាហ្រណ៍ ំពីកិចចការន្ដ្លសតវជួយសប្មួលដ្ល់ជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្សយវ ើ គឺ
ិ ញណ
៖ ជួ យសរើកសភលង
ើ ជួ យយកររស់ ជួ យទរ់ក៊ុំឲ្យដ្ួ ល ជួ យរំសញចកាយវញ្ញ
ន្ិងការពោបាលសោយការសងែ តយ
់ ង ន្់ៗ/ជិោះពីសលើជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្ ។
សរើសិន្ជា វ ីន្ដ្លប្តូវសយវ ើ គឺមិន្ន្មន្ជាការនតល់សញ្ញញពីមាចស់វា ការដ្ឹង
ន្ិងការសកល ើយតរររស់ន្កែកនុងសាាន្ភាពន្ររសន្ោះ
សគសៅវាថាជាការងារររស់ន្កែ សប្មារ់ជួយ មន្៊ុសស ។
ឧទាហ្រណ៍ ំពីការងារន្ដ្លន្កែសយវ ើសដ្ើមបីជួយជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្
មាន្ជាអាទិ៍ (ន្តក៏មិន្កំណត់ន្តចំសពាោះ) ការរងាែរ ឬការរងាាក់សកមម ភាពន្ដ្ល
សយវ ើភាលមៗតាមសន្្ុោះចិតត ឬរងាាក់សកមម ភាពន្ដ្លរងែ មហ្ន្ត ោយ
ជួ យរំឭកមាចស់វាឲ្យសលរថាែ ំ ន្ិងនំមាចស់វាន្ដ្លមិន្ដ្ឹង ី (វសងវ ងសាមរតី)
ិ
ឲ្យសគចន៊ុតពីសាាន្ការណ៍សប្គាោះថាែក់ ។ សរើន្ិយាយពីទិដ្ឋភាពចារ់វញ
គឺមិន្មាន្ភាពតប្មូវជាក់លាក់ចំសពាោះររ ិមាណ
ឬប្រសភទការងារន្ដ្លសតវសប្មារ់ជួយមន្៊ុសសប្តូវន្តសយវ ើ
សដ្ើមបីជួយជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្ស ើយ ។

B. បត្ើែ្ុាំអាចរង្ហាញឲ្យបេដឹងយ៉ាងដូ ចបម្ត ចថា
ខកែ ររេ់ែ្ុាំជាខកែ េ្ារ់ជួយជនានពិការភាពជារ់ែលន?
ួ

វ ីន្ដ្លជាភាពតប្មូវន្តមួ យម៊ុខ្ពីចារ់គថា
ឺ
ន្កែ សនោះប្តូវបាន្ទទួលការរងវក
ឹ សោយផ្ទទល់ សប្មារ់ជួយជន្មាន្ពិការភាព ។
សតវ សប្មារ់ជួយជន្មាន្ពិការភាព អាចប្តូវបាន្រងវក
ឹ សោយ ែ កឯកសទស
មិតតភ័កត សមាជិកប្គួ សារ ឬជន្ន្ដ្លមាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្ន្តមត ង ។
សប្កាមចារ់ ADA ន្កែ សប្មារ់ជួយជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្
គឺមិន្ចាំបាច់ច៊ុោះរញ្ជ ីជាសតវ សប្មារ់ជួយជន្ន្ដ្លមាន្ពិការភាពជារ់ខ្លន្
ួ
ឬប្តូវពាក់សាលកពិសសស
ឬពាក់អាវសប្មារ់សមាគល់ថាវាជាសតវ សប្មារ់ជួយជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្ស ើ
យ ។ ចារ់ររស់រដ្ឋ កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ា
ន្៊ុញ្ញញតឲ្យនយកោឋន្ប្រចាំម៊ូលោឋន្ន្នែកប្គរ់ប្គងសតវ
ជា ែ កសចញសាលកសប្មារ់សមាគល់
ដ្ល់ ែ ករងវ ឹកន្កែ សប្មារ់ជួយជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្ ។
សទាោះជាយា៉ាងណាក៏សោយ
សរើន្កែ សនោះមិន្បាន្ទទួ លការរងវ ឹកឲ្យសយវ ើជាសតវ សប្មារ់ជួយជន្មាន្ពិការភាពជា
រ់ខ្ល ួន្សទ គឺមិន្ប្តូវពាក់សាលកឲ្យវាស ើយ សហ្ើយមិន្ប្តូវកំណត់ថា
សប្កាមចារ់ន្ដ្លមាន្ប្សារ់
សតវ ចិញ្ចឹមគឺជាសតវ សប្មារ់ជួយជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្សនោះសទ ។
ល៊ុោះប្តាន្តមាន្ម៊ូ លសហ្ត៊ុន្ដ្លគួ រឲ្យសជឿថា
សតវ ណាមួ យសប្មារ់ជួយមន្៊ុសសមាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្
អាចរងែ ភាពប្រឈមចំសពាោះស៊ុខ្ភាព ឬស៊ុវតា ិភាពសាធារណៈ
សទើររ៊ុគគលិកអាជីវកមម ឬមន្តន្ត ីរោឋភិបាល អាចសួ របាន្ន្តពីរសំណួរ
សដ្ើមបីរញ្ញជក់ថាសតើសតវសនោះ
ជាសតវ ន្ដ្លបាន្រងវ ឹកសប្មារ់ជួយជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្ន្ដ្រឬសទ ៖ 1)
សតើចាំបាច់ប្តូវការយកសតវ សន្ោះមកតាម សោយសារន្តមាចស់វាមាន្ពិការន្មន្សទ?
ន្ិង 2) សតើសតវ សន្ោះ ប្តូវបាន្រងវ ឹកឲ្យជួយសយវ ើ វ ីខ្លោះ?
សប្កាមចារ់ររស់រដ្ឋ កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ា ការសយវ ើឲ្យសគឯងយល់ខ្៊ុសថា
ន្កែ ណាមួ យជាន្កែ ន្ដ្លបាន្រងវ ឹកសប្មារ់ជួយជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្លន្
ួ
គឺជារទសលម ើសមជឈឹម ន្ដ្លប្តូវទទួ លសទាសជារ់ពន្ធ នគាររហ្៊ូ តដ្ល់ប្បាំមួយន្ខ្
ន្ិង/ឬប្តូវពិន្័យជាប្បាក់រហ្៊ូ តដ្ល់ $1,000 (ចារ់ប្ពហ្ម ទណឌ ន្នែកទី 365.7(a) Penal Code Section 365.7(a)) ។

C.
បត្ើបៅបពលណាខដលបេអាចរដិបេធ្ម្ិនឲ្យេត្វ េ្ារ់ជួយែ្ុាំ
ចូ លក្នុងររ ិបេណអាជេី ក្ម្ម ឬទ្ីក្ខនែ ងសាធារណៈ?
ទីកន្ន្ល ងអាជីវកមម ន្ិងទីកន្ន្ល ងសាធារណៈ មិន្ប្តូវបាន្តប្មូវថា ប្តូវន្តឲ្យសតវ
សប្មារ់ជួយជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្
ន្ដ្លរងែ រការគប្មាមកំន្ហ្ងសោយផ្ទទល់ដ្ល់ ែ កដ្នទ

ន្ដ្លមិន្បាន្សា ិតសប្កាមការន្ថទា ំន្ិងប្គរ់ប្គងពីមាចស់
ិ
ឬន្ដ្លអាចសយវឲ្
ើ យខ្៊ូ ចលកខ ណៈសដ្ើមនន្ររស់ររ សសវាកមម ឬកមម វយី
ន្ដ្លនតល់សោយអាជវី កមម ឬ ងគ ភាពរដ្ឋ ច៊ូ លសៅស ើយ ។
"ការគប្មាមកំន្ហ្ងសោយផ្ទទល់" ជាហាន្ិភ័យយង ន្់យងរចំសពាោះស៊ុខ្ភាព
ឬស៊ុវតា ិភាព ែ កដ្នទ
ន្ដ្លមិន្អាចរំបាត់បាន្សោយការន្កតប្មូវសគាលន្សយាបាយ ការ ន្៊ុវតត
ឬទប្មង់ការ ឬមិន្អាចរំបាត់បាន្សោយការនតល់ជន្
ំ ួ យ ឬសសវាកមម គាប្ំ ទ ។
ឹ សរឿង
ឧទាហ្រណ៍ ន្កែ ន្ដ្លខាំសគសោយមិន្ដ្ង
អាចជាន្កែ ន្ដ្លរងែ ការគប្មាមកំន្ហ្ងសោយផ្ទទល់ចំសពាោះ ែ កដ្នទ ។ វ ន្ី ដ្ល
ងគ ភាពប្តូវសយវ ើ គឺការកំណត់សមើលថា
សតើសតវ សនោះជាសតវអាចរងែ ការគប្មាមកំន្ហ្ងសោយផ្ទទល់ដ្ល់ ែ កដ្នទឬសទ
ិ ចយ
ការវាយតនមល តប្មូវតាមលកខ ណៈរ៊ុគគល សយាងតាមការ វន្ិ
័ ប្រករ
សោយសហ្ត៊ុនលសមរមយ ន្ដ្លសំអាងសលើ ចំសណោះដ្ឹងសវជជសាន្តសត រចចុរបន្ែ
ឬសំអាងសលើភសតុតាងជាសចាចន្៊ុម័តិន្ដ្លអាចរកបាន្ ។ ការ
វាយតនមល ប្តូវសមើលចំសពាោះ ៖ សាាន្ភាព រយៈសពល ន្ិងភាពយង ន្់យងរនន្ហាន្ិភយ
័
ភាគរយន្ដ្លថា សកាតន្៊ុពលនន្សប្គាោះថាែក់អាចសកើតស ើងបាន្ សហ្ើយថាសតើ
សរើមាន្ការសប្មួ លសមសហ្ត៊ុនល ចំសពាោះសគាលន្សយាបាយ ការ ន្៊ុវតត
ឬទប្មង់ការ ឬការនតល់ជ៊ូន្ជំន្ួយ ឬសសវាកមម គាប្ំ ទ
អាចន្ឹងល៊ុររំបាត់ហាន្ិភ័យបាន្ន្ដ្រឬសទ ។
ការមិន្ឲ្យន្កែ សប្មារ់ជួយជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្ច៊ូ លកនុងររ ិសវណន្ររសន្ោះ
សោយសំអាងសលើការរងែការគប្មាមកំន្ហ្ងសោយផ្ទទល់
គឺប្តូវគិត ំពីអាករបកិរ ិយាពិតប្បាកដ្នន្សតវសនោះ គឺមិន្ប្តូវយកការសន្ែ ិោឋន្
ឬទមាលរ់ន្ដ្លថាសតើសតវ សនោះ ឬព៊ូ ជសតវ សនោះ អាចរងែ សហ្ត៊ុការណ៍ន្ររសន្ោះ
ឬន្ររសនោះស ើយ ។
សតវ សប្មារ់ជួយជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្លន្
ួ ជាន្ិចចកាល
ប្តូវសា ិតសប្កាមការសមើលន្ថទា ំ ន្ិងប្គរ់ប្គងពីមាចស់វា
ឬពី ែ កណាមាែក់ន្ដ្លមាចស់វាចាត់ឲ្យជួ យ ។
សគអាចសសែ ើស៊ុំជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្ មិន្ឲ្យយកសតវ សប្មារ់ជួយ
ច៊ូ លកនុងររ ិសវណខាងសលើ សរើសតវ សនោះមិន្អាចប្គរ់ប្គងបាន្ សហ្ើយមាចស់សតវ សនោះ
មិន្បាន្ប្រឹងន្ប្រងសដ្ើមបីប្គរ់ប្គងសតវ សនោះ ឬសតវ សនោះជ៊ុោះសនមសនតសផ្ទតស ។
ការទទួ លខ្៊ុសប្តូវកនុងការន្ថទា ំសតវ សប្មារ់ជួយជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្
គឺមិន្ប្តូវធាលក់សលើមាចស់អាជវី កមម ឬ ងគ ភាពរដ្ឋ
ន្ដ្ល ន្៊ុញ្ញញតឲ្យជន្ពិការច៊ូ លសៅទីសនោះស ើយ ។
ជាទ៊ូ សៅ សតវ សប្មារ់ជួយជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្ ប្តូវមាន្រសងា ៀរ
ឹ ឬន្ខ្សចងសនសងៗសទៀត ។ សទាោះជាយា៉ាងណាក៏សោយ
ន្ខ្សចងសប្មារ់ដ្ក
ឹ ឬន្ខ្សចំណងសនសងសទៀតបាន្
សរើមាចស់សតវ សនោះមិន្អាចសប្រើរសងា ៀរ ន្ខ្សចងដ្ក
សោយសារពិការភាព ឬក៏សរើការសប្រើន្ខ្សចង
វារណា
ត លឲ្យសតវ មាន្ការរំខាន្ចំសពាោះស៊ុវតា ិភាព

រងែ ការរំខាន្ចំសពាោះប្រសិទភា
ធិ ពរំសពញការងារ ររស់សតវ ប្សារ់ជួយជន្ពិការ
មាចស់សតវ សនោះប្តូវសប្រើមសយោបាយសនសងសទៀត សប្មារ់ប្គរ់ប្គងសតវ សនោះ ។
សគអាចរដ្ិសសយមិន្ឲ្យសតវសប្មារ់ជួយជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្
ច៊ូ លកនុងររ ិសវណអាជវី កមម ន្ិង គាររដ្ឋបាន្
ប្រសិន្សរើការ ន្៊ុញ្ញញតិឲ្យច៊ូ លអាចសយវ ើឲ្យមាន្ការន្កន្ប្រលកខ ណៈជាម៊ូ លោឋន្ររស់ឥវា៉ាន្់
ិ ន្ដ្លមាន្នតល់ជ៊ូន្សៅកនុងររ ិសវណសនោះ ។ ឧទាហ្រណ៍
សសវាកមម ឬកមម វយី
សគអាចរ ឹតតបិតចំសពាោះសតវសប្មារ់ជួយជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្
កនុងការច៊ូ លសួ ន្សតវ ន្ដ្លសតវ សៅកនុងសួ ន្សនោះ
ជាយមម ជាតិគឺជាសតវន្ដ្លន្កែច៊ូលចិតតស៊ុី ឬជាសតវ ន្ដ្លច៊ូ លចិតតស៊ុីន្កែ
ឬក៏សរើសិន្ជាមាន្ន្កែច៊ូលកនុងសួ ន្ អាចរងែ ការរំខាន្ចំសពាោះសតវទា ំង ស់កនុងសួ ន្ ។

D. បត្ើែ្ុាំអាចយក្េត្វ េ្ារ់ជួយែ្ច
ុ ាំ ូ លក្នុងម្នទ រី បពទ្យ

នបទ្?

មន្ទ ីរសពទយ ន្ិងកន្ន្ល ងន្ថទា ំស៊ុខ្ភាពសនសងសទៀត
គឺប្តូវសគចាត់ទ៊ុកដ្៊ូ ចជាកន្ន្ល ងអាជីវកមម ន្ិងកន្ន្ល ងសាធារណៈដ្នទសទៀតន្ដ្រ
សប្មារ់ការឲ្យ ឬមិន្ឲ្យសតវ សប្មារ់ជួយជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្លន្ច៊ូ
ួ ល។
សតវ សប្មារ់ជួយជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្លន្
ួ
ប្តូវសគ ន្៊ុញ្ញញតឲ្យច៊ូ លបាន្ប្គរ់ទស
ិ ទីររស់មន្ទ ីរសពទយ ន្ដ្លរ៊ុគគលិកសពទយ ែ កជមង ឺ
ន្ិងសភញៀវអាចច៊ូ លបាន្ ។ ប្តង់សន្ោះគឺរ ួមទា ំងរន្ទរ់ ែ កជមង ឺ
ន្ិងទីកន្ន្ល ងសាធារណៈដ្នទសទៀតសប្មារ់ ែ កជមង ឺសប្មាកសពទយ
ន្ិង ែ កជមង ឺមិន្សប្មាកសពទយន្នែកសោគចិតត
គឺរ៊ូករ ួមទា ំងកន្ន្ល ង ែកជមងន
ឺ ល ូវចិតតន្ដ្លប្តូវចាក់សសារនងន្ដ្រ ។
ែ កជមង ឺខ្ល ួន្ឯងប្តូវមាន្លទធភាពសមើលន្ថទា ំសតវ ររស់ខ្ល ួន្
ឬក៏ចាត់ន្ចងឲ្យ ែ កណាមាែក់ជួយសមើលន្ថទា ំវា សរើចាំបាច់ ។
សតវ សប្មារ់ជួយជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្លន្
ួ
អាចមិន្ប្តូវ ន្៊ុញ្ញញតឲ្យច៊ូ លររ ិសវណមួ យចំន្ួន្កនុងមន្ទរី សពទយសោយសសរ ើន្ដ្លជាក
ន្ន្ល ងការពារការកល ងសោគ ដ្៊ូ ចជា រន្ទ រ់វោះកាត់
ន្ិងកន្ន្ល ងពោបាល ែ កជមង ឺរលាកសភល ើង ។ សៅមន្ទ ីរសពទយ
គឺដ្៊ូចគាែន្ឹងសៅកន្ន្ល ងអាជវី កមម ន្ិងទីន្ន្ល ងសនសងសទៀតររស់រោឋភិបាលន្ដ្រ
គឺសៅសពលន្ដ្លរ៊ុគគលិកស៊ុខ្ភាព មិន្មាន្ភាពប្បាកដ្ថា
សតវ សនោះជាសតវ សប្មារ់ជួយជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្
ពួ កសគន្ឹងសួ រសៅមាចស់វាថា សតើវាជាសតវ សប្មារ់ជួយជន្ពិការន្មន្សទ
ន្តសគអាចមិន្តប្មូវឲ្យមាន្លិខ្ិតរញ្ញជក់ ឬប្តូវការសំណ៊ុំឯកសារសនសងៗ
សដ្ើមបីរញ្ញជក់ថាវាជាសតវ សប្មារ់ជួយជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្ស ើយ ។

E. បត្ើែ្ុាំអាចយក្េត្វេ្ារ់ជួយែ្ុាំ
ប ើងយនត ប ោះជាម្ួ យគ្នន នបទ្?

អាចយកបាន្ ដ្ោរណាសតវ នល
ត ់សសវាកមម សនោះគឺជាសតវ ន្កែ ។ ការសយវ ើដ្ំសណើរតាម
យន្ត សហាោះ ប្តូវសា ិតសប្កាមការប្គរ់ប្គងនន្ចារ់សហ្ព័ន្ធសតី ំពកា
ី រទទួ លបាន្
សសវាកមម សយវ ើដ្ំសណើរតាមយន្ត សហាោះ (ACAA, Air Carrier Access Act) (49 U.S.C.
ន្នែកទី 41705) ន្ិងការ ន្៊ុវតត ន្៊ូវរញ្ញ តត ិ 14 C.F.R.ររស់ខ្ល ួន្ ន្នែកទី 382 ។ ប្កសួ ង
គមនគមន្៍សហ្រដ្ឋ អាសមរ ិក (DOT, Department of Transportation) បាន្សចញ
ិ
ឹ ជញ្ជ ូន្សតវ នល
វធាន្ច៊ុ
ងសប្កាយចំសពាោះរទរញ្ញ តត ិ ACCA ចំសពាោះការដ្ក
ត ់សសវាកមម

ិ
ន្ដ្លច៊ូ លជាយរមាន្សៅនថងទី 4 ន្ខ្មកោ ឆ្ែំ 2021 ។ សៅម៊ុន្ការសយវ ើ វសសាយន្កមម
ជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្ អាចយកសតវ សប្មារ់នតលស់ សវាកមម ឬសតវ
ិ
សប្មារ់លួងសលាមចិតត ជិោះយន្ត សហាោះជាមួ យបាន្ ។ ចំសពាោះ វធាន្ថម
ីសន្ោះ គឺ ន្៊ុញ្ញញត
ឲ្យយកបាន្ន្តសតវ សប្មារ់នតលស់ សវាកមម
ចំសពាោះមន្៊ុសសន្ដ្លមាន្ពិការភាពោងកាយ ន្ិង/ឬពិការភាពនល វូ ចិតតជារ់ន្ឹង
ខ្ល ួន្រ៉ា៊ុសណា
ណ ោះ ។ សតវ សប្មារ់នតលស់ សវាកមម ប្តូវសគកំណត់ថាជាសតវន្កែ
សោយមិន្គិតថាជាន្កែព៊ូជ ឬប្រសភទ វ ីស ើយ
សហ្ើយជាន្កែ ន្ដ្លប្តូវបាន្សគរងវ ឹកសោយផ្ទទល់សប្មារ់សយវ ើការ ឬរំសពញភារកិចច
សប្មារ់ជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្ ដ្៊ូ ចជាពិការភាពោងកាយ អារមម ណ៍ នល ូវចិតត
សតិប្បាជាញ ឬពិការភាពនល វូ ចិតតសនសងសទៀត ន្ដ្លមាន្លកខ ណៈសមបតត ិអាច
សប្រើសតវ ន្ររសន្ោះបាន្ ។

បេចក្ត ីេបងេ រននការ្តលជ
់ ូន ៖

• ប្ក ុមហ្៊ុន្អាកាសចរណ៍ អាចសសែ ើស៊ុំសំសៅប្កោស
ឬសំសៅស
ិចប្តូន្ក
ិ ន្ដ្លសពញសលញររស់ប្កសួ ងន្៊ូ វ “ន្រររទសសែ ើសដ្
៊ុំ ឹក
សតវ សសវាកមម តាមយន្តសហាោះររស់ប្កសួ ងគមនគមន្៍ - U.S. Department
of Transportation Service Animal Air Transportation Form” (ស៊ូ ម
ន្កកសមើលវ៊ុិរនសត៍ប្ក ុមហ្៊ុន្អាកាសចរណ៍ររស់ ែ ក សដ្ើមបីរកសមើលន្រររទ
ន្ដ្លអាចរំសពញបាន្) ន្ដ្លជាលកខ ័ណឌនន្ការសយវដ្
ើ ំសណើរ ចំន្ួន្ 48 សមា៉ាងម៊ុន្
ការសចញដ្ំសណើរ ចំសពាោះការកក់សៅ ីសប្មារ់ ែ កដ្ំសណើរ ន្ដ្ល
បាន្សយវ ើស ើងម៊ុន្ប្គាសនោះ
• កំណត់ចំន្ួន្សតវ សសវាកមម សប្មារ់សយវ ើដ្សំ ណើរជាមួ យមន្៊ុសសមាែក់ ប្តឹម 2
កាលជា តិររមា សហ្ើយសតវ សនោះប្តូវរំពាក់រសងា ៀរ ចងន្ខ្សរសណតរើ
ឬន្ខ្សចងយមម តា សពលមកដ្ល់ប្ពលាន្យន្ត សហាោះ ន្ិងសពលសៅសលើយន្ត សហាោះ
។ ប្ក ុមហ្៊ុន្អាកាសចរណ៍ ក៏អាចតប្មូវឲ្យសតវន្កែសនោះ
ងគុយសលើសលល ែ កដ្ំសណើរ ឬ ងគុយប្តង់ប្រស ោះោក់សជើង ែ កដ្ំសណើរនងន្ដ្រ ។
ឹ សតវ សសវាកមម
ចារ់មិន្ ន្៊ុញ្ញញតឲ្យប្ក ុមហ្៊ុន្អាកាសចរណ៍ រដ្ិសសយមិន្ដ្ក
សោយសារព៊ូ ជ ឬទំហ្ំស ើយ
• ចំសពាោះ ែ កដ្ំសណើរប្តូវការយកសតវ សសវាកមមតាមខ្លន្
ួ ន្ដ្លប្តូវសយវ ើដ្សំ ណើរ
ចំន្ួន្ 8 សមា៉ាង ឬយ៊ូរជាងសន្ោះ គឺប្តូវន្តមាន្ការរញ្ញជក់ថា សតវ សសវាកមម
ររស់ខ្ល ួន្ ន្ឹងមិន្ជ៊ុោះអាចម៍សនមសនតសផ្ទតស ឬសចោះជ៊ុោះអាចម៍សនមប្រករ
សោយ នម័យ សោយការោក់ជ៊ូន្ន្៊ូ វសំសៅឯកសារសពញសលញជាប្កោស
ឬជាទប្មង់ស
ិចប្តូន្ិក ររស់ប្កសួ ង “លិខ្ិត
រញ្ញជក់សតវ សប្មារ់ជួយជន្ពិការ ររស់ប្កសួ ងសហ្រដ្ឋ អាសមរ ិក ន្នែក
សសវាកមម គមនគមន្៍ - (U.S. Department of Transportation Service
Animal Relief Attestation)” (ស៊ូ មន្កកសមើលវ៊ុិរនសត៍ប្ក ុមហ្៊ុន្អាកាសចរណ៍
ររស់ ែ ក សដ្ើមបីរកសមើលន្រររទន្ដ្លអាចរំសពញបាន្) ន្ិង
•

ែ កដ្ំសណើរអាចច៊ុោះស្មោះសយវ ើដ្សំ ណើរតាម ន្ ញ សហ្ើយ
ិ
មិន្ប្តូវបាន្តប្មូវឲ្យច៊ុោះស្មោះសយវ ើដ្ំសណើរស ើង វញសៅប្ពលាន្យន្ត
សហាោះសទ ។

F. បត្ើអ្ងគ ភាពអាជីេក្ម្ម ឬអ្ងគ ភាពរដ្ឋាភិ ល
អាចេិត្នលែេ្ារ់ការនាំេត្វេ្ារ់ជួយជនានពិការភាព
ជារ់ែល ួនចូ លក្នុងទ្ីក្ខនែ ងររេ់ពួក្បេខដរឬបទ្?

ងគ ភាពអាជីវកមម ឬ ងគ ភាពរោឋភិបាល
មិន្អាចតប្មូវសឲ្យជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្លន្កក់
ួ
នថល ឬរង់នថលរន្ន្ាម
សដ្ើមបីយកសតវ សប្មារ់ជួយខ្ល ួន្ច៊ូ លកនុងទីកន្ន្ល ងទា ំងសនោះស ើយ
សរើសទាោះរីជាពួ កសគមាន្សគាលន្សយាបាយឲ្យរង់នថលសប្មារ់នំសតវ ចញ្
ិ ច ឹមច៊ូ លកនុង
ទីកន្ន្ល ងទា ំង ស់សនោះក៏សោយច៊ុោះ ។ សរើអាជីវកមម សាធារណៈ ឬ ងគ ភាពសាធារណៈ
ទារនថលយមម តាពីសភញៀវររស់ខ្ល ួន្ចំសពាោះការខ្៊ូ ចខាតចំសពាោះររ ិសវណររស់ពួកសគ
គឺពួកសគអាចទារនថលខ្៊ូចខាតពីមាចស់សតវ សប្មារ់ជួយជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្
សន្ោះសប្មារ់ការខ្៊ូ ចខាតប្សសដ្ៀងគាែ ។

G. បត្ើែ្ុាំអាចយក្េត្វេ្ារ់ជួយែ្ុាំ
ខដលក្ាំពុងេថិត្ក្នុងការរងវក្
ឹ ចូ លក្នុងររបេណអាជ
ិ
េី ក្ម្ម
ឬទ្ីក្ខនែ ងសាធារណៈ នខដរឬបទ្?

សតវ សប្មារ់ជួយជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្លន្ន្ដ្លកំ
ួ
ពង
៊ុ សា ិតកនុងការហ្វ ឹកហាត់
គឺមិន្បាន្សា ិតសប្កាមការប្គរដ្ណតរ់ររស់ចារ់ ADA ស ើយ ។
ន្តសទាោះជាយា៉ាងណាក៏សោយ ក៏ចារ់ជន្ពិការរដ្ឋកាលីហ្វ័រន្ីញ៉ា (California
Disabled Persons Act) ន្៊ុញ្ញញតឲ្យជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្លន្
ួ
ន្ិង ែ ករងវ ឹកសតវ សប្មារ់ជួយជន្ពិការ
អាចយកសតវ ន្កែ ច៊ូលកនុងទីកន្ន្ល ងសាធារណៈសប្មារ់សគាលរំណងរងវ ឹកសតវ សនោះ
ឲ្យសចោះនតល់ជំន្ួយពាក់ពន្
័ ធ ន្ង
ឹ ពិការភាព ដ្ល់ជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្លន្
ួ ។
ប្តង់សន្ោះគឺរ ួមរញ្ចល
ូ ទា ំងររ ិសវណអាជវី កមម មសយោបាយសយវដ្
ើ ំសណើរសាធារណៈ
ន្ិងឯកជន្
ការសប្មួ លន្នែកសគហ្ោឋន្ន្ិងទីន្ន្ល ងសនសងសទៀតន្ដ្លមន្៊ុសសមាែអាចសចញច៊ូ លបាន្
ជាសាធារណៈ ។ ន្កែ ន្ដ្លប្តូវច៊ូ លកនុងកន្ន្លងទា ំង ស់សនោះ ប្តូវមាន្ចងន្ខ្ស
សហ្ើយប្តូវពាក់សាលកន្ដ្លសខាន្យីជា ែ កសចញឲ្យ
សប្មារ់សមាគល់ថាន្កែ សនោះជាន្កែ សប្មារ់ជួយជន្ពិការ
ឬជាន្កែ សប្មារ់ជំន្ួយកនុងការរងវ ឹក ។
មាចស់ន្កែ គឺជា ែ កទទួ លខ្៊ុសប្តូវចំសពាោះការខ្៊ូ ចខាតនន
ន្ដ្លរណា
ត លពី ន្កែ ចំសពាោះទីកន្ន្ល ង ឬ គារទា ំង ស់សនោះ ។

ការត្វ៉ា និងរណតឹង្ល េូ ចារ់

សរើ ែ កសជឿថា ែ កបាន្ទទួ លការសរ ើសស ើងយា៉ាង យ៊ុតយ
ត ិ ម៌ពី ងគភាពអាជវី កមម
ឬ ងគ ភាពសាធារណៈ សោយសារន្តសតវសប្មារ់ជួយ ែ ក
ែ កអាចោក់ពាកយតវា៉ាមកកាន្់ប្កសួ ងយ៊ុតតិយម៌ (DOJ, Department of Justice) ។
សរើការរត ឹងតវា៉ា គឺជាការរត ឹងចំសពាោះរោឋភិបាល
ឬរត ឹងចំសពាោះ ងគ ភាពឯកជន្ន្ដ្លបាន្ទទួ លជំន្ួយហ្ិរញ្ញ វតថុពីសហ្ព័ន្ធ
គឺរណតឹងសនោះប្តូវន្តមកដ្ល់នដ្ប្កសួ ងឲ្យបាន្កនុងរវាង 180 នថង

គិតចារ់ពីនថងន្ដ្លសហ្ត៊ុការណ៍ប្រប្ពឹតតិសរ ើសស ង
ើ បាន្សកើតស ើង
(សៅសពលន្ដ្លរញ្ញាសនោះបាន្សកើតស ើង) ។
ចំសពាោះការោក់ពាកយរត ឹងតវា៉ាប្រឆ្ំងន្ឹង ងគ ភាពអាជីវកមម ន្ដ្លមិន្បាន្ទទួ លជំ
ន្ួ យហ្ិរញ្ញ វតថុពីសហ្ព័ន្ធ សប្កាមចារ់ ADA គឺមិន្មាន្ការន៊ុតនថងកំណត់ស ើយ
ន្តវាជាការប្រសសើរ
សរើ ែ កអាចោក់ពាកយរណតង
ឹ ឲ្យបាន្សលឿន្តាមន្ដ្លអាចសយវ ើសៅបាន្ ។
សប្មារ់ព័ត៌មាន្រន្ន្ា ម ំពកា
ី រោក់ពាកយរណតឹងមកកាន្់ប្កសួ ងយ៊ុតតិយម៌
(Department of Justice) គឺមាន្សៅឯ
https://www.ada.gov/filing_complaint.htm
ឬតាមរយៈសលខ្ទ៊ូ រស័ពទនតល់ពត
័ មា
៌ ន្ររស់ ADA (ADA Information Line)
តាមសលខ្ (800) 514-0301 (សប្មារ់សសមល ង) សលខ្ (800) 514-0383
សប្មារ់ ែ កសប្រើ TTY) ។
ែ កក៏អាចោក់ពាកយរណតង
ឹ រដ្ឋបាល ោល់ការសរ ើសស ើងរណា
ត លពីពកា
ិ រភាព
ន្ដ្លពាក់ព័ន្ធន្ឹងសតវ ន្កែ សប្មារ់នតលស់ សវាកមម
ឬសតវ សប្មារ់គាំប្ទន្នែកអារមម ណរ៍ រស់ ែ ក សប្កាមចារ់រដ្ឋកាលីហ្វ័រន្ីញ៉ា
សោយរត ឹងមកកាន្់ប្កសួ ងកាលីហ្វ័រន្ីញ៉ាន្នែកយ៊ុតតិយម៌ការងារ ន្ិងសគហ្កិចច
(DFEH, California Department of Fair Employment and Housing)
ឲ្យបាន្កនុងរវាងមួ យឆ្ែំ
សោយគិតពីនថងច៊ុងសប្កាយនន្ការប្រប្ពឹតតិសរ ើសស ើងបាន្សកើតស ើង ។
ព័ត៌មាន្រន្ន្ា ម ពីរសរៀរោក់ពាកយរណតង
ឹ ជាមួ យន្ឹង DFEH គឺមាន្សៅឯ
https://www.dfeh.ca.gov/complaintprocess/ ឬស៊ូ មសៅទ៊ូ រស័ពម
ទ កសលខ្
(800) 884-1684 (សសមល ង) ឬសលខ្ (800) 700-2320 (TTY) ។
ប្កសួ ង ន្រររទររស់ប្កសួ ង សប្មារ់រំសពញរណតង
ឹ ន្រររទពាក់ពន្
័ ធ ន្ឹងរញ្ញា
ពិការភាព ជាមួ យន្ឹងប្ក ុមហ្៊ុន្អាកាសចរណ៍ មាន្នតលជ
់ ៊ូ ន្សៅឯ ៖
http://www.dot.gov/airconsumer/file-consumer-complaint.
ជាជសប្មើស ឬរន្ន្ា មពីសលើការោក់ពាកយរណតឹងមកកាន្់ DOJ ឬ DFEH
គឺថា ែ កអាចោក់រណតឹងនល ូវចារ់មកកាន្់ត៊ុលាការរដ្ឋ ឬត៊ុលាការសហ្ព័ន្ធ
សប្មារ់រងាគរ់ ន្ិងការទារសំណងសប្កាមចារ់សហ្ព័ន្ធ ឬចារ់រដ្ឋ ។
ការទាមទារសំណងការខ្៊ូ ចខាតជាប្បាក់ អាចមាន្សៅសប្កាមចារ់រដ្ឋ
សោយរ៊ូ ករ ួមទា ំងអាជាញយ៊ុកាលការខ្៊ូ ចខាតជាកប្មិត របរមាចំន្ួន្ $4,000
កនុងមួ យសហ្ត៊ុការណ៍នន្ការប្រប្ពត
ឹ ត ស រ ើសស ើង ។ ប្កមរដ្ឋ របសវណី §52 (Civil Code
§52) ។ រណតឹងតាមនល វចារ់
ូ
ប្តូវន្តសយវសើ ើងកនុងរវាងពីរឆ្ែំ
សប្កាយសពលសហ្ត៊ុការណ៍ប្រប្ពឹតសត ិ រ ើសស ើងបាន្សកើតស ើង ។
សរើ ែ កទាមទារសំណងខ្៊ូ ចខាតជាទឹកប្បាក់មាន្ចំន្ួន្តិចជាង $10,000 គឺ ែ ក
មាន្ជសប្មើសមួ យសទៀត កនុងការរត ឹងពីរទប្រប្ពឹតតសរ ើសស ង
ើ សៅកាន្់ត៊ុលាការទទួ ល
រណតឹងសលើសំណងត៊ូ ចតាច (Small Claims Court)។ អាជាញយ៊ុកាលនន្ន្ដ្ន្កំណត់
ចំសពាោះការោក់ពាកយរត ឹង ន្ដ្លបាន្រងាាញខាងសលើ គឺអាចសប្រើបាន្ ។ ែ កមិន្
ើ
អាចរកសមធាវសប្មារ់
ជួយបាន្ស ើយ សរើ ែ កសសប្មចោក់ពាកយរណតង
ឹ
សៅកាន្់ត៊ុលាការទទួ លរណតឹងសលើសំណងត៊ូ ចតាច (Small Claims Court)។ សន្ោះជា
តំណភាជរ់សៅកាន្់ឯកសារសបាោះព៊ុមពនាយររស់ ងគ ការ Disability Rights

California ន្ដ្លពន្យល់ ំពដ្
ី សំ ណើរការនន្ការសប្រើរណតង
ឹ ទាមទារសំណងតិចតួ ច
ចំសពាោះសំណ៊ុំសរឿងការប្រប្ពឹតតសរ ើសស ង
ើ ៖
http://www.disabilityrightsca.org/pubs/520601.pdf.
សលើសពីសន្ោះ ចារ់ទាមទារសំណងខ្៊ូ ចខាតរដ្ឋរបសវណី (Government Tort Claims
ិ រោឋភិបាល ប្តូវ
Act) ររស់រោឋភិបាលតប្មូវឲ្យការទាមទារសំណងខ្៊ូ ចខាតស៊ុី វលពី
ោក់រតឹងឲ្យបាន្កនុងរវាងប្បាំមួយន្ខ្គិតពីសពលន្ដ្លសហ្ត៊ុការណ៍ប្រប្ពត
ឹ ត សរ ើសស ើង
បាន្សកើតស ើង សៅម៊ុន្សពលសយវ ើរណតង
ឹ តាមចារ់ទាមទារការខ្៊ូ ចខាត
ជាទឹកប្បាក់ពរី ដ្ឋ ឬ ងគ ភាពរដ្ឋបាលម៊ូ លោឋន្ ។
ិ គឺមាន្សៅឯ
ចំសពាោះព័ត៌មាន្រន្ន្ា ម ំពកា
ី រទារសំណងកំហ្៊ុសស៊ុី វល
http://www.disabilityrightsca.org/pubs/522901.htm ស៊ូ មកត់ចំណាថា
ំ
វ៊ុិរនសត៍សន្ោះភាជរ់សៅកាន្់សំណ៊ុន្ំ រររទសប្មារ់រតឹងទារសំណងពីរដ្ឋ
ឬពីភាែក់ងាររដ្ឋ ឬន្ិយជិករដ្ឋ ន្ដ្លអាចមិន្ប្តូវចំសពាោះសំណ៊ុសំ រឿងររស់ ែ ក ។
ងគ ភាពរដ្ឋ ដ្នទសទៀត អាចមាន្សំណ៊ុំន្រររទទាមទារសំណងខ្៊ូ ច
ខាតរដ្ឋ របសវណីសៅតាម វ៊ុិរនសត៍ ររស់ពួកសគផ្ទទល់ ។ សរើ ែ កមាន្រំណងសយវកា
ើ រ
ិ ស៊ូ មពិភាកាជាមួ យសមធាវជារន
ើ
រត ឹង វវាទ
ទ ន្់ ។

សយើងខ្្ុំចង់សាតរ់សយារល់ ែ ក! ស៊ូ មជួ យរំសពញសំណួរសប្មង់មតិខាងសប្កាម សត ី ំពី
ការសបាោះព៊ុមពនាយររស់សយើងខ្្ុំ
សហ្ើយប្បារ់ឲ្យសយើងខ្្ុំបាន្ដ្ឹងពីគណ
៊ុ ភាពការងារររស់សយើងខ្្!ុ ំ [ច៊ូ លរ ួមការសទ ង់
មតិ]

ទទួ លជំន្ួយ
សរើ ែ កជារ៊ុគគល សមាជិកប្គួ សារ ឬតស៊ូ មតិសដ្ើមបីន្រណាមាែក់ ន្ដ្លមាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្
សហ្ើយមាន្សំណួរ ំពស
ី ិទធិនល ូវចារ់ ពាក់ព័ន្ធន្ឹងពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្ ែ ក ស៊ូ មសៅទ៊ូ រស័ពទសៅសលខ្
៖
1-800-776-5746
ឬសរើសប្រើ TTY ស៊ូ មសៅសៅសលខ្ ៖ 1-800-719-5798
មាន្នត ល់សសវាកមម ជ៊ូន្ពីន ថង ច-ស៊ុ ម៉ា 9 ប្ពឹក - ម៉ា 4 លាងច

ិ
ងគ ការ Disability Rights California បាន្ទទួ លថវកាឧរតា
មភពប្ី រភពនតល់
ជំន្ួយសនសងៗ សប្មារ់រញ្ជ ីលមា ិតនន្មាចស់ជន្
ំ ួ យ ស៊ូ មទសសនសគហ្ទំពរ័
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html.

