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េបសកកមម
នយកដឋននិតិសមបទៃនរដឋកលីហន
វ ីញ៉ េធវករជៃដគូជមួយនឹងអនកេរបរបស់
និងអនកវ ិនិេយគទុនេផសងេទៀត េដមបីផគត់ផគង់េសវកមម និងជួយគំរទ នូវលទធផលកនុង

ករងរ, កររស់េនឯករជយ, និងសមភពផទល់ខួនជមួ
ល
យនឹងពិករភព។
គុណតំៃលចំ
ៃលចំបងរបស់េយង

តំៃលែដលេយងរបតិបតតិសំរប់កមមវ ិធីនិងេសវកមមទំងអស់របស់េយង
គុណភព
ខិតខំេដមបីបំេពញតំរវូ កររបស់អនកវ ិនិេយគទុន តមរយៈករេធវេអយមនភពរបេសរ
េឡងជបនតបនទប់, សមតថភព, ៃចនរបឌិត និងកររួមៃដគន។
ករេគរព
រតូវមនករយល់ដឹងអំពីតំរវូ ករេផសងគនរបស់អនកដៃទ, ទំងអនកវ ិនិេយគខងកនុង

និងខងេរក េដយមនករគួរសម, េមតតករុណ, ទំនួលខុសរតូវ និង របកបេដយ
ជំនញវ ិជជជីវៈ។
េសចកតីសច
ុ រ ឹត
េសចកតីពយយមទំងអស់, របរពឹតន
ត ូវសីលធម៌, េសមះរតង់ និងលកខណៈឫកពវ ិជជ
ជីវៈ។
ភពេប
ំ ូលយ
ភពេបកចំហទូលទ
សម័រគចិតតសតប់រពមទំងែចកចយព័ត៌មនជមួយអនកដៃទ។ អចផលស់បូរបន,
ត
រប់
បញួច លទំង ករទុកចិតត និងសតប់េយបល់ថីមៗរបស់អនកដៃទ។
ទំនួលខុសរតូវ

កលយជមចស់កមមសិទិធ និងករទទួលខុសរតូវ សំរប់សកមមភពនិងលទធផលរបស់ពួក
េគ។

1

េគលករណ៏ែណនំរបស់េយង
េគលករណ៏ែដលេធវករែណនំេនកនុងកិចចកររបចំៃថងរបស់េយង
1. នំមកនូវរបសិទិភ
ធ ពេសវកមនវ ិជជជីវៈៃនរកុមជួយសំរល
ួ ដល់កររស់េនេអយមន
ភពលអេឡងវ ិញ , និងកមមវ ិធីនិងេសវកមមេផសងៗេទៀត ែដលមនរបសិទិភ
ធ ព,
យកចិតតទុកដក់, របកបេដយជំនញវ ិជជជីវៈ, និងលកខណៈឆប់រហ័ស។
2. ទក់ទញ, អភិវឌឍន៍, និង រកសសមតថភព, ៃចនរបឌិត, និងមនេហតុផលករងរ
ចបស់លស់។
3. ែថទំជំេនឿទុកចិតតជសធរណៈេដយចប់េផតមពីករទទួលខុសរតូវេលពនធអករ
និងធនថកមមវ ិធីនិងេសវកមមមនគុណភពលអ។
4. រទរទង់នូវតួនទីរបស់េយងជអនកដឹកនំែដលមនករេគរព េនកនុងសហគម
ពិករភព, ករទូនមនបនតុះនូវកតីសងឃឹមែដលផតល់ដល់អនកែដលេយងបំេរ េសវកមម
េអយ ។
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េសចកតីែណនំ
របសិនេបអនកពិករេហយរតូវករេសវកមមៃនវ ិជជជីវៈៃនរកុមជួយសំរល
ួ ដល់កររស់េន
េអយមនភពលអេឡងវ ិញ, នយកដឋន យុវនិតិសមបទ (DOR) របែហលជអចជួយ
អនកកនុងកែសវងរកករងរ និងកលយជអនកឯករជយេដយខលួនឯង។ េសៀវេភេនះគឺជ

មគ៌េឆពះេទកន់េសវកមម DOR។

រូបអនកែដលជអនកេរបរបស់នូវ DOR និង អនកផតល់េយបល់របស់អនកនឹងមនបេងកត
កមមវ ិធីវ ិជជជីវៈៃនរកុមជួយសំរល
ួ ដល់កររស់េនេអយមនភពលអេឡងវ ិញ, ែដលរួម
មនទិសេដករងររបស់អនក និងេសវកមម ែដលអនករតូវករេដមបីនឹងឈនេទដល់
េគលេដរបស់អនក។ អនកគឺជមនុសសសំខន់បំផុតសំរប់ករេនះ។
របសិនេបអនកមិនអចរកេឃញនូវចំេលយសំរប់សំនួររបស់អនកេនកនុងេសៀវេភ េនះ

េទ, សូមទក់ទងមកកន់ករ ិយល័យ DOR ែដលេនកនុងតំបន់របស់អនក។ េលខ

ទូរស័ពទនិងអស័យដឋនរបស់ករ ិយល័យភូ មិ DOR មនេនេលទំព័រទី 30-31។
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េគលបំណង
កមមវ ិធីរស់េនឯករជយនិងវ ិជជជីវៈៃនរកុមជួយសំរល
ួ ដល់កររស់េនេអយមនភពលអ
េឡងវ ិញ ៃននយកដឋនយុវនិតិសមបទ, េសចកតីរពងទុក, និងសកមមភពេផសងៗគួរ
ែតអនុវតតន៍េទតមលកខណៈមុឺងម៉ ត់ ជមួយនឹងេគលករណ៏ដូចតេទៈ េគរពនូវ
េសចកតីៃថលថូរផ
ន ទ ល់ខួលន, ទំនួលខុសរតូវផទល់ខួលន, ករេបតជញចិតតេដយខលួនឯង និងបនតករ
រស់េនេដយឯករជយ និងមនវ ិជជជីវៈមួយដ៏មនអតតន័យ, េដយេយងេទតមករ

េអយដំណឹងនូវជំេរ សេរៀងៗខលួនដល់បុគគលជមួយនឹងពិកររភព ។ (Welf. & Inst.
Code Sec. 19000(e)(1))។
ដំណឹងែដលទទួលបនពីករេរជសេរ សេនះមនន័យថ ករផតល់នូវសកមមភព
េផសងៗែដលេនកែនលងេផសងៗពីគនជមួយនឹងករផតល់េសវកមមចំេពះបុគគលែដលមន
ពិករភព តមរយៈគំេរងេនកនុងែផនកេនះ េអយមនឱកសកលយជមនុសសសកមម,

ជៃដគូដ៏េពញេលញេនកនុងដំេណរករនិតិសមបទ, េធវករេរជសេរ សដ៏ មនអតតន័យ

និងមនភពរជួតេរជៀប ែដលមនដូចខងេរកមៈ
(a)

កនុងកំឡុងេពលែដលេធវករវយតំៃលនូវសិទិទ
ធ ទួលយកេសវកមម និងតំរវូ ករ
វ ិជជជីវៈៃនរកុមជួយសំរល
ួ ដល់កររស់េនេអយមនភពលអេឡងវ ិញ ។

(b)

លទធផលៃនករេរជសេរ សករងរ, តំរវូ ករេសវកមមេដមបីសំេរចេគល
បំណងៃនលទធផល, អងគភពននែដលផតល់េសវកមមទំងេនះ, និងវ ិធី
សរសតករពរេសវកមមទំងេនះ។ (34 C.F.R. Sec. 361.52; see also 29
U.S.C. Sec. 722(b)(2)(B))
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អនកណែដលគួរមកដក់ពកយ?


េតអនកមនពិករភពេទ?



េតអនកចង់េធវករេទ?



េតអនកមនករលំបកកនុងកររកសេសថរភពករងរ រ ឺែសវងរកករងរេដយ

សរភពពិកររបស់អនកែដររ ឺេទ?


េតអនកេជឿទុកចិតតចំេពះេសវកមមវ ិជជជីវៈនិតិសមបទរ ឺេទ, ដូចជករែសវងរក
ករងរ, បណុត ះបណ
ត ល, រ ឺមួយករេរតៀមខលួនសំរប់ករងរនឹងជួយអនកកនុង

ករែសវងរក និងរកសករងរបន?

របសិនេបអនកបនេឆលយថ “ចស/បទ” ចំេពះរគប់សំនួរទំងេនះ, អនករបែហលជនឹង
មនលកខណៈរគប់រគន់សំរប់េសវកមម DOR។ ព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទងេទកន់
ករ ិយយ DOR កនុងតំបន់របស់អនក។

ករែណនំេទកន់តំណងេផសងៗ
DORក៏ផតល់ជូននូវព័ត៌មននិងករែណនំេសវកមមេផសងៗេទកន់នរណមនក់ែដលមិ ន
មនបំណងេរបរបស់េសវកមម ប៉ុែនតេសនសុំ រ ឺរតូវករែណនំេទកន់តំណងេផសងេទៀត
រ ឺេទកន់កមមវ ិធីដូចជ៖
1) Schedule "A" Appointment - ទំរង់មួយៃនជំនួយករសហព័នធមនរបេយជន៏
សំរប់មនុសសមនក់ៗ ែដលមនពិករភពកនុងករដក់ពកយករងរជសហព័នធ។

Schedule "A" appointments តំរវូ ករវ ិញញបនប័រតពីអនកផតល់េយបល់ DOR។

2) Limited Examination and Appointment Program (LEAP) - LEAP ជួយកនុងករ

រជីសេរ ស និងផតល់ករងរដល់នរណមនក់ែដលមនពិករភពចូលកនុងេសវកមម
សថប័នរដឋ, េនកនុងករងរសថប័នរដឋ ជរកុមជក់លក់។ អនកែដលរគប់លកខណៈ
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សំរប់ LEAP អចដក់ពកយសំរប់កររបលង LEAP ណមួយចបស់លស់
របសិនេបមនលកខណៈរគប់រគន់តមតំរូវករយ៉ ងតិចបំផុត។ អនកមនសិទិធ
ទទួល LEAP និង េបកខជនចូលរួម រតូវករវ ិញញបនប័រតបញ
ជ ក់ ពី អនកផតល់
េយបល់ DOR។
សំរប់ព័ត៌មនបែនថមអំពី Schedule "A," LEAP, និងេសចកតីែណនំេទកន់អនកតំណង
ឬកមមវ ិធី, សូមទក់ទងមកកន់ករ ិយល័យ DOR កនុងតំបន់របស់អនក។

រេបៀបៃនករដក់ពកយ
រេបៀបៃនករេសនសុំេសវកមម DOR៖
1. េទកន់ករ ិយល័យ DOR េនកនុងតំបន់របស់អនក
េហយបំេពញសំណុំែបបបទដក់ ពកយ, ឬ

2. ទូរស័ពទទក់ទងេទកន់ករ ិយល័យ DOR កនុងតំបន់របស់អនកេដមបីេសនសុំពកយ
យកមកបំេពញ, ឬសួរសំនួរេផសងៗែដលទក់ទងនឹងេសវកមម DOR, ឬ

3. ដក់ពកយតមរយៈអុីនធឺែណត www.dor.ca.gov ឬេបះពុមភទំរង់ែបបបទពី វ ិប
សយ េហយេផញនូវទំរង់ែបបបទែដលបនបំេពញរួចរល់តមរយៈៃរបសណីយ៏េទ
កន់ករ ិយល័យ DORេនកនុងតំបន់របស់អនក។

4. ផតល់នូវព័ត៌មនែដល DOR រតូវករេដមបីចប់េផតមដំេណរករទំរង់ ែបបបទ។
អនករតូវ បនពិចរណថ រតូវបនដក់នូវទំរង់ែបបបទ េពលែដលអនក
ឬអនកតំណងរបស់ អនកមនលកខណៈសមលមម៖
(1) បនដក់ពកយ ឬេសនសុំេសវកមមតមរយៈ៖
a) បំេពញ និងចុះហតថេលខេល DR222, នូវទំរង់ែបបបទៃនេសវកមមវ ិជជជីវៈ
ៃនរកុមជួយសំរល
ួ ដល់កររស់េនេអយមនភពលអេឡងវ ិញ, ឬ
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b) បំេពញនូវទំរង់ែបបបទទូេទកនុង One-Stop-Center េដមបីេសនសុំេសវកមម

កមមវ ិជជជីវៈៃនរកុមជួយសំរល
ួ ដល់កររស់េនេអយមនភពលអេឡងវ ិញ ,

ឬ
c) មិនដូេចនះេទ េសនសុំេសវកមមពី DOR, និង
(2) ផតល់ព័ត៌មនែដលចំបច់េទដល់ DORេដមបីចប់េផតមសទង់និងវយតំៃល
អំពីសិទិន
ធ ិងអទិភពសំរប់េសវកមម, និង
(3) មនេពលេវលសំរប់បញចប់នូវដំេណរករវយតំៃល។
កនុងករកំណត់សិទិេធ ទតមេពលេវលតមតំរវូ កររបស់ចបប់ , ៃថងែខៃនទំរង់ែបបបទ
គឺជៃថងេពលែដល ករណីទំង៣ខងេលមនលកខណៈរគប់រគន់។
បនទប់ពីអនកបនដក់ពកយរូចរល់េហយ ឬបនេសនសុំេសវកមម េហយបនផតល់នូវ
ព័ត៌មនបឋមេទដល់ DOR, អនកនឹងទទួលបនករណត់ជួប េដ មបីសំភសន៏េដមបី
ចប់េផតមពិចរណ និ ង វយតំៃល។

ដំេណរករៃនករវយតំៃល
េគលបំណងៃនដំេណរករវយតំៃលគឺេធវេអយអនកនិងអនកផតល់េយបល់របស់អនកមន
ករពិភកស៖
•

និងផលប៉ះពល់េទនឹ ងសមតថភពករងររបស់អនក

•

របេភទេសវកមមរបស់ DOR ែដលអនកអចនឹងរតូវករេដមបីបនករងរេធវ

ករមនសិទធ
ទិទទួ
ទ
ធ ទួលយកេសវកមម - អនកនិងអនកផតល់េយបល់របស់អនកនឹង៖
•

ទទួលបនកររតួតពិនិតយសុខភព និងព័ត៌មនេផសងៗេដមបីេធវករកំណត់ពីផល
ប៉ះពល់ៃនពិករភពរបស់ អនកេទនឹងសមតថភពករងររបស់អនក និង
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•

កំណត់េសវកមម DOR អចជួយអនកេអយមនករងរ ឬរកសេសថរភពករងរ
យ៉ ងដូចេមតច។

បនទប់ពីទទួលបនព័ត៌មនរគប់រគន់េហយ, អនកផតល់េយបល់របស់អនកនឹង
េធវករកំណត់នូវសិទិរធ បស់អនកសំរប់េសវកមម DOR ។
អទិភពៃនេសវកមម - អនកនិងអនកផតល់េយបល់របស់អនកនឹង៖
•

រតួតពិនិតយនិងពិភកសេលព័ត៌មនែដលទទួលបនពីអនក និងពីរបភពេផសងៗ
េទៀតអំពីពិករភពរបស់អនក។

•

យល់រពមេទេលករកំណត់របស់អនកកនុងមុ ខងរទូេទទំងរបំមួយ, រួមទំង៖

ទំនក់ទំនង, ចលភព, ជំនញែដលទក់ទងរវងបុគគល, ករយកចិតតទុកដក់

•

ខលួនឯង, ជំនញករងរនិងករអធយរស័យ, និងេទតមករវយតំៃលេនះ។
ពិចរណេទេលពិនុទអទិភពៃនពិករភពរបស់អនកែដលតំណងេអយករ
កំណត់កំរ ិតករងរសំខន់ៗរបស់អនក។

វៈៃនរកុមជួយសំរល
វ ិជជជីវៈៃនរកុ
វៈ
ួ ដល់កររស់េនេអយមនភពលអេឡងវ ិញ រតូវករវយតំៃល
អនកនិងអនកផតល់េយបល់របស់អនកនឹង៖
•

សមតថភពនិងលទធភពរបស់អនក, រតូវមនបរ ិមណដ៏ចំបច់មួយ,

•

ពក់ព័នធនឹងករវយតំៃលកនុងករកំណត់េសវកមមនិងជំនួយករ អនកនឹងតំរវូ
េអយមនករងរនិងរកសបនករងរ។

អនកនិងអនកផតល់េយបល់របស់អនកនឹងកលយជៃដគូកុងករបេងក
ន
តនូវជំេរ សតមរយៈកមម

វ ិធីវ ិជជជីវៈៃនរកុមជួយសំរល
ួ ដល់កររស់េនេអយមនភពលអេឡងវ ិញ របស់អនក។

តមរយៈសំេណរបស់អនក, DOR នឹងេធវករទក់ទងេទកន់អនកជមួយនឹងភសេដម
របស់អនក និងវ ិធីទក់ទងមួយដ៏សកសម ែដលេធវេអយអនកមនអរមមណ៏ទុកចិតតនិង
យល់បនចបស់អំពីដំេណរករ។
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ចូលរួមយ៉ ងសកមម- កមមវ ិធីវ ិជជជីវៈៃនរកុមជួយសំរល
ួ ដល់កររស់េនេអយមនភព

លអេឡងវ ិញ របស់អនកដំេណរករបនឆប់ ជង របសិនេបអនកសថិតេនសភពសកមម

ជមួយនឹងរកុមវ ិជជជីវៈៃនរកុមជួយសំរល
ួ ដល់កររស់េនេអយមនភពលអេឡងវ ិញ
(VR) របស់អនក និងផតល់នូវព័ត៌មនែដលបនេសនសុំកន់ែតឆប់កន់ែតលអ។

េត អនក អចជួ យយ៉ ងដូ ច េមតច ជមួ យនឹ ង ដំ េណរករវយតំ ៃល?
ល
1. នំ ម កនូ វ ព័ ត៌ ម នទំំ ង អស់ េនេពលែដលមករបជុំ ដំ បូ ង , រួម មន
 ឯកសរេផសងៗែដលបញ
ជ ក់ អំ ពី ពិ ក រភពរបស់ អន ក

 ព័ ត៌ ម នថមី ៗ និ ង ឯកសរសំ ខ ន់ ៗ ដូ ច ជមកពី ក រ យ
ិ យ

ល័ យ សនតិ សុ ខ សងគ ម (Social Security Administration) ឬ "Ticket"
ី ី ពី ស ហព័ នធ "Ticket to Work"
ឬមកកមម វ ធ

 បញជី រ យនម អស័ យ ដឋ ន េលខទូ រ ស័ ពទ រ បស់ េវជជ ប ណិឌ ត អន ក ជំ ន ញករ
អងគ ក រែដលអន ក បនពិ ភ កសអំ ពី ពិ ក រ ភពរបស់ អន ក និ ង

 ឯកសរននអំ ពី ពិ ក រភពរបស់ អន ក ដូ ច ជឯកសរ
ចំ ល ងសតីពី គំ េរងសិ កសរបស់ អន ក

2. ែសវងយល់ពីដំេណរករវ ិជជជីវៈៃនរកុមជួយសំរល
ួ ដល់កររស់
េនេអយមនភពលអេឡងវ ិញ

 អននូ វ ព័ ត៌ ម នែដលេយ ង បនផត ល់ ជូ ន

 របសិ ន េប អន ក មិ ន យល់ នូ វ អវី ែដលបនអនសូ ម សកសួ រ
រកុ ម បុ គគ លិ ក របស់ VR របស់ អន ក េអយបករសយ។

3. រកសករណត់ ជួ ប និ ង ទន់ េពល
 ផត ល់ ដំ ណឹ ងេទកន់ អន ក ផត ល់ េយបល់ រ បស់ អន ក របសិ ន េប
អន ក មិ ន អចរកសករណត់ ជួ ប

 របប់ ដ ល់ អន ក ផត ល់ េយបល់ រ បស់ អន ក របសិ ន េប អន ក បតូ រេលខទូ រ ស័ ពទ
4. បំ េពញនូ វ សកមម ភ ពអវី ែដលអន ក និ ង អន ក ផត ល់ េយបល់ រ បស់ អន ក បនឯកភព

គឺអរស័យេទេលអនក!
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ករមនសិទិទ
ធ ទួលយកេសវកមម
របសិនេប DOR ទទួលបននូវព័ត៌មនេពញេលញអំពីពិករភពរបសអនក, អនកផតល់
េយបល់របស់អនកនឹងផតល់ដំណឹងដល់អនកេដយសរេសរនូវសិទិរធ បស់អនករវង 60
ៃថងេពលែដលទទួលបនទំរង់ែបបបទរបស់អនក។ របសិនេបព័ត៌មនសតីពីពិករភព
របស់អនកមិនរគប់រគន់ ឬមនករយឺតយ៉ វ អនកនិងអនកផតល់េយបល់របស់អនកនិងមន
ករយល់រពមពនយនូវៃថងមួយដ៏ជក់លក់សំរប់កំណត់នូវសិទិទ
ធ ទួ លបនរបស់អនក។
របសិនេបអនកទទួលបននូវគុណរបេយជន៏ពីករចត់ែចងនូវសនតិសុខសងគម (Social
Security Administration) ឬអនកមន "Ticket to Work," ែដលមន សុពលភព អនកអច

ចត់ទុកថមនសិទិទ
ធ ទួលបនេសវកមម DOR។
Ticket to Work Hotline
1-866-449-2730 Phone
1-866-359-7705 TTY
េដមបីមនសិទិទ
ធ ទួលបនេសវកមមបុគគលមនក់ៗរតូវ៖
•

មនកយសមបទមិនេពញលកខណៈ ឬ មនសតិអរមមណ៏មិនេពញ
លកខណៈ

•

ែដលជឧបសគគយ៉ងធំសេមបមដល់ករែថររកសសុវតថភពករងរ
របស់ពួកគត់

•

េសវកមមវ ិជជជីវៈៃនរកុមជួយសំរល
ួ ដល់កររស់េនេអយមនភពលអេឡងវ ិ
ញ រតូវបនតំរវូ េអយមនករេរៀបចំេអយមនសុវតថិភព, ទប់សកត់ ,
ឬបនមកវ ិញនូវករងរដ៏របកដជមួយ នឹងចំនុចខលំងេបកខជន, ធនធន,
អទិភព, ចំណង, សមតថភព, លទធភព, ចំណប់អរមមណ៏, និងជំេរ ស,
បែនថមពីេនះ

•

បុគគលមនក់ៗអចមនរបេយជន៏មកពីេសវកមមបំរង
ុ ែដលជលទធផល
ករងរេរៀបចំរម
ួ គន។
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របសិនេបភពពិកររបស់អនកធងន់ធងរ អនកអចនឹងមិនបនទទួលរបេយជន៏អីព
វ ី េសវ
កមម DOR េនះេទ, អនកអចនឹងផតល់ជូននូវឱកសសំរប់បងហញនូវ សមតថភពរបស់អនក
េដមបីទទួលបនរបេយជន៏ពីេសវកមម DOR តមរយៈករ េធវករេនករភពជក់លក់
មួយ (បទពិេសធន៍េធវករបេណ
ត ះអសនន)។ របសិនេបតំរវូ ករ, អនករបែហលជទទួល
បននូវេសវកមម DOR មួយយ៉ ងសមគួរកនុងកំឡុងេពលមនបទពិេសធន៍េធវករ

បេណ
ត ះអសនន។

ករទទួលបនេសវកមមេផសងៗ
ករេរជសេរ សតមលំដប់ - េពលែដល DOR មិនមនថវ ិកររគប់រគន់កុនងករ ផតល់ជូន

ដល់រគប់េបកខជនទំងអស់ែដលមនសិទិស
ធ ំរប់ទទួលេសវកមម DOR, ចបប់តំរវូ េអយ
DOR េរបរបស់នូវវ ិធីមួយេហថ “ករេរជសេរ សតមលំដប់ ” េដមបីេអយរបកដថ
អនកែដលមនពិករភពធងន់ធជ
ង ងេគេអយទទួលបនករផតល់ជូនេសវមុន។
ភជប់ជមួយនឹងករកំណត់សិទិរធ បស់អនក, អនកនឹងទទួលបននូវពិនុអទិ
ទ
ភពៃនភព
ពិកររបស់អនកេហថ “អទិភពសំរប់កំណត់េសវកមម”

ែដលនឹងរតូវបនេរបរបស់េន កនុងករេរជស េរ សតមលំដប់។
ករផតល់េអយពិនុទអទិភពនិងចត់ែចងេអយរតូវេទ តម

អទិភពេទេអយេបកខជនទំងអស់តមែផនកនីមួយៗ គឺជវ ិធីដ៏យុតិធ
ត ម៌សំរប់ករ
ផតល់ជូនេទ េបកខជនទំងអស់េទតមលំដប់ែដលតំរវូ ករេដយចបប់ដូចខងេរកម៖
•

អនកែដលមន “ពិករភពជងេគ” នឹងរតូវបនទទួលករបំេរ មុនេគ។

•

អនកែដលមន “ពិករភព” នឹងរតូវបនទទួលករបំេរ បនទប់, និង

•

អនកែដលមន “ភពពិករេដយែផនក” និងទទួលករបំេរ ចុងេរកយ។
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ចំេពះអទិភពតមែផនកនីមួយៗ, អនកេរបរបស់ទំងអស់នឹងរតូវបនទទួលករបំេរ េទ
តមៃថងដក់សំណុំែបបបទ។
តរងរង់ច-ំ របសិនេប DOR មិនមនថវ ិកររគប់រគន់សំរប់បំេរ ដល់េបកខជន
ែដលមនភពពិករ និង អទិភព អនកនឹង៖
•

រតូវបនដក់បញូច លកនុងតរងរង់ចំ

•

ផតល់ដំណឹងេទៀងទត់ របចំឆនំអំពី ែផនកែដលកំពុងបំេរ េសវកមម

•

ផតល់ដំណឹងភលមៗេនេពលែដលមនថវ ិកររគប់រគន់,
េហយបំេរ េសវកមមេទតមៃថងៃនទំរង់ែបបបទរបស់អនក។

អនកនឹងរកបនព័ត៌មនអំពីដំណឹងៃនដំេណរករតរងរង់ចំេនេលវ ិបសយរបស់េយង
www.dor.ca.gov
េពលែដលអនកសថិតេនកនុងតរងរង់ចំ DOR និងផតល់ជូនអនកជមួយនឹងព័ត៌មន

និងែណនំេទកន់េសវកមមដៃទេទៀត ែដលអចនឹងជួយអនកេអយបនសំេរចេគល
េដករងរ រហូតដល់អនកទទួលបននូវេសវកមម DOR។
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គំេរងបុគគលសំរប់ករងរ (IPE)
របសិនេបអក
ន ៖
•

បនដក់ពកយសំរប់េសវកមម

•

បនបំេពញនូវករវយតំៃល

•

រតូវបនរប់បញូច លថមនសិទិទ
ធ ទួលយកេសវកមម

•

និងរតូវបញូច លេទកន់ែផនកពិករភពែដលមនអទិភពេដមបីទទួលករបំេរ ។

អនកនិងអនកផតល់េយបល់របស់អនកនឹងចូលរួមកនុងករអភិវឌឍន៍ IPE របស់អនក។ IPE គឺ

ជគំេរងែដលសរេសអំពីេគលេដករងររបស់អនកនិងេសវកមម DOR អនកនឹងទទួល
បនេដមបីទទួលបននូវេគល បំណងករងររបស់អនក។ អនកនិងអនកផតល់េយបល់
របស់អនកនឹងពិភកសពីកំលង
ំ សមតថភពរបស់អក
ន ធនធន អទិភព កររពួយបរមភ
សមតថភព កំលង
ំ ចំ ណប់អរមមណ៏ និងជំេរ សៃនករអភិវឌឍន៍ IPE របស់អនក។
•

អនកនិងអនកផតល់េយបល់របស់អនកេធវករជៃដគូកុនងករអភិវឌឍន៍ IPE របស់
អនក។

•

អនកនិងអនកផតល់េយបល់របស់អនកនឹងកំណត់េគលេដករងររបស់អនក។

•

អនកនឹងមនឱកសជមួយបទបញ
ជ របស់ DOR
េដមបីពិភកសនិងេរជសេរ សវ ិជជជីវៈៃនរកុមជួយសំរល
ួ ដល់កររស់េនេអយ
មនភពលអេឡងវ ិញ អនកផតល់េអយ និងេរៀបចំេអយអនករតូវករសំេរចេគល
េដករងររបស់អនក។

•

អនកនិងអនកផតល់េយបល់របស់អនកនឹងពិភកសគនអំពីដំេណរករេដ មបីេអយប
នេសវកមមតមតំរវូ ករ។
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ករអភិវឌឍន៍ IPE
IPE របស់អនកនឹងរួមបញូច ល៖
•

របយករណ៏អំពីេគលេដករងររបស់អនក

•

តរងេពលេវលេដមបីសំេរចេគលេដករងររបស់អនក

•

របយករណ៏របស់េសវកមមនិងអនកផតល់េសវកមមែដលអនករតូវករ

•

តរងេពលេវលសំរប់បញូច លេសវកមមនីមួយៗ

•

របយករណ៏ពីដំេណរករេដមបីេអយបនេសវកមម

•

របយករណ៏ៃនករវយតំៃលពីដំេណរកររបស់អនក

•

ទំនួលខុសរតូវរបស់អនកផតល់េយបល់របស់អនក អនក និងអនកឯេទៀតែដលជប់
ទក់ទងនឹង IPE របស់អនក

•
•

គំេរងរបស់អនកេរបរបស់ែដលចូលរួមកនុងែផនកៃន IPE របសិនេបមន

កំណត់សំគល់ៃនករេរបៀបេធៀបេសវកមម និងគុណរបយជន៍ ែដលអនកអច
ដក់ពកយ និង មនសុវតថិភពកនុងករដក់ពកយ

ជំេរ សរបស់អនកសំរប់អភិវឌឍន៍ IPE របស់អនករួមមន៖
•

ទទួលបនជំនួយករពីរកុម VR របស់អនក

•

ទទួលបនជំនួយករពីធនធនខងេរក

•

អភិវឌឍន៍័ IPE េដយខលួនឯង

សមជិករកុម VR របស់អនកនឹង៖
•

បងហញពីឧបករណ៍ IPE និងេសចកតីែណនំ DOR

•

បងហញថេតអនករតូវករបង់របក់សំរប់ចំែណកៃនេសវកមមរបស់អនកេទ(ករ
ចូលរួមហិរញវតថុ)
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•

បងហញពីតំរវូ កររបស់អនកេដមបីេរបរបស់េសវកមមែដលអចេរបបនពី របភព
ដៃទេទៀត(េរបៀបេធៀបេសវកមមនិងគុណរបេយជន៍ ) និងព័ត៌មនែដលពក់ព័នធ
េផសងេទៀត។

•

ជួយអនកេអយបំេពញទំរងែបបបទរបស់ DOR

•

បងហញកមមវ ិធី

អនកផតល់េយបល់របស់អនកនឹងរតួតពិនិតយគំេរង IPE របស់អនក េដមបីធនថេគលេដ
របស់អនកនិងសរៈសំខន់ៃនេសវកមម រគប់លកខណៈ ៃនេសចកតីែណនំរបស់ DOR។

កំណត់ទិសេដរបស់អនក
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េសវកមមករងរ
DOR នឹងផតល់នូវេសវកមមតមលំដប់និងរយៈេពលែដលចំបច់ ជជំនួយដល់អនក
េដមបីមនសុវតថិភព សថិរភព ឬភពលំនឹងៃនករងរ។
IPE របស់អនករតូវបំេពញ និងចុះហតថេលខេដយអនកផទល់ េហយនិងមនករយល់
រពមជលយលកខណ៍អកសរពីអនកផតល់េយបល់របស់អនក និង/ឬ របធនែផនកនិតិ
សមបទមុននឹងអនកចប់េផតមទទួលេសវកមមរម
ួ ជមួយនឹង IPE របស់អក
ន ។
មិនែមនេសវកមមណែដលអចរកបនសុទធែតរតូវករពីអនកេរបរបស់េនះេទ។
េសវកមមរបស់ DOR មនរួមបញូច លប៉ុែនតមិនមនកំណត់េនះេទ៖
• កររបឹកសេយបល់និងេសចកតីែណនំ
• ែណនំនិងជំនួយករេដមបីបនេសវកមមពីតំណងេផសងេទៀត
• ជំនួយករកនុងករែសវងរកករងរ

• េសវកមមបណុត ះបណ
ត លនិងវ ិជជជីវះ

• វយតំៃលេទេលកយសមបទ និង អរមមណ៏ែដលមនភពទន់ េខសយ

• ករងរនិងេសវកមមជំនួយករផទល់ខួលន
• េសវកមមបកែរប

• រកុមជួយសំរល
ួ ដល់កររស់េនេអយមនភពលអេឡងវ ិញនិង េសវកមម
ករដឹកនំ/ចល័តសំរប់បុគគលនីមួយៗែដលថលង់ និង/ឬ ពិករែភនក
• អជញប័នអជីព ឧបករណ៏ បរ ិកខ ទំនិញ និង សំភរៈផតល់េអយ
• ជំនួយករបេចចកេទសសំរប់កិចចករផទល់ខួលន

• ជំនួយករបេចចកេទសៃនរកុមជួយសំរល
ួ ដល់កររស់េនេអយមនភពលអេឡង
វ ិញ

• េសវកមមគំរទករងរ
• េសវកមមសំរប់រគួសរ
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• តំរវូ ករដឹកជញូជ ន ដូចជករេធវដំេណរនិងចំ ណយ ែដលមនរបេយជន៏
សំរប់េអយមនករចូលរួមេសវកមម

វ ិជជជីវៈៃនរកុមជួយសំរល
ួ ដល់កររស់េនេអយមនភពលអេឡងវ ិញ។
• េសវកមមតួនទីករងរ
• េសវកមមអនតរភពសំរប់សិសសនិសសិត
• ករពរងីកឱកសករងរសំរប់បុគគលែដមនពិករភព ែដលរួមបញូច ល ប៉ុែនត
មិនមនករកំណត់សំរប់ករងរជំនញ និងករងរផទល់ខួលន។
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ទំនួលខុសរតូវសំរប់អនកេរបរបស់
បនទប់ពី IPE របស់អនករតូវបនអភិវឌឍន៍ គឺជទំនួលខុសរតូវរបស់អនក៖
•

េរៀបចំេអយបនលអនូវេលខទំនក់ទំនងរបស់អនកផតល់េយបល់របស់អនក
និងរកសេអយបននូវករណត់ជួប។

•

និយយេទកន់សមជិករកុម VR របស់អនករបសិនេបអនកមនបញ
ហ ែដល
េធវេអយប៉ះពល់ដល់គំេរងរបស់អនក(ដូចជករបតូរអស័យដឋន ថនំេពទយ
ឬែផនកហិរញវតថុ)។

•

ពិភកសចំេពះករផលស់បូតរែដលនឹងរតូវករសំរប់គំេរងរបស់អនក។

•

ករដក់ពកយេដេមបេអយមនសុវតថិភពេដយេរបៀបេធៀបេសវកមមនិងគុណ
របេយជន៍ (ដូចជហិរញវតថុ ករផតល់េអយឬេសវកមមតមរយៈតំណង មិន
ែមនជភនក់ងរDOR)។

•

ចូលរួមនូវែផនករហិរញវតថុរបសិនេបចំបច់។

•

ចូលរួមកមមវ ិធីថនក់វគគបណុត ះបណ
ត លេពញេលញ។

•

ផតល់ជូនជេទៀងទត់អំពីសថនភពវ ិឌឍន៏ ពិ នុទ

និងករចូលរួមរបជុំពិនិតយរបចំឆនំជចំបច់។
•

ចូលរួមសកមមភពែសវងរកករងរ និង សកមមភពរកករងររបស់អនក។

•

បនយល់រពមជដំបូងពីអនកផតល់េយបល់របស់អនកឬរកុមជួយសំរល
ួ ដល់ករ
រស់េនេអយមនភពលអេឡងវ ិញ មុននឹងអនកជវផលិតផលអវីមួយ ឬ
េសវកមមអីម
វ ួយែដលទក់ទងនឹង IPE របស់អនក។ ករផតល់សិទិជ
ធ លយល័កខ
អកសររតូវមនជចំបច់មុននឹងផតល់នូវេសវកមមេផសងៗ។
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•

សំេរចបននូវកររពមេរពៀងមួយជមួយនឹងអនកផតល់េយបល់របស់អនក
េហយចុះហតថេលខជលយល័កខអកសរៃនចបប់ IPE របសិនេបមនករ
ែកែរបកនុងគំេរងរបស់អនក។

•

េធវករទំនក់ទំនងនិងរបរស័យទក់ទងេដយភពេអនលំេទន
េដយរប់អន និងករេគរព។
បរជ័យកនុងករសហករ បរជ័យកនុងករពយយម ឬបរជ័យកនុងករ

ែថរកសទំនក់ទំនង ឬករណត់ជួបអចនឹងបត់បង់នូវេសវកមមជ េរចនេទៀត
និងបិទនូវឯកសររបស់អនក។
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លទធផលករងរែដលខពស់បំផុត
កនុងករអភិវឌឍន៍ IPE អនកេរបរបស់និង DOR នឹងេធវករកំណត់លទធផលករងរ ែដល
ចង់បន ែដលមិនមនករផលស់បូតរជមួយនឹងចំនុចខលំងៃនអនកេរបរបស់ ធនធន
អទិភព ករពក់ព័នធ សមតថភព និងលទធភព។

េសវកមមរបស់កមមវ ិធី State VR មិនរតឹមែតមនបំនងសំរប់ដក់បញូច លនូវជនពិក

ណមួយ េទកនុងថនក់ ករងរប៉ុេននះេនះេទ ប៉ុែនតមនបំនងសំរប់េអយបុគគលមនក់ៗ

បនតករងរ និង សុវតថិភពករងរែដលសកសមជមួយនឹងសមតថភពរបស់ពួកេគ
(Welf. and Inst. Code Sec. 19000, subd. (a)(6))

េគលេដអនគត:

ករងរ ភពឯករជយ និង សមភព
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ទំនួលខុសរតូវរបស់អនកផតល់េយបល់
េនះគឺជទំនួលខុសរតូវរបស់អនកផតល់េយបល់របស់អនក៖
•

ជួយអនកេអយេចះេធវករេរជសេរ ស

•

ផតល់នូវេសចកតីែណនំនិងរបឹកសេយបល់

•

រកសព័ត៌មនជអថ៌បំង េលកែលងែតចបប់រតូវករេអយែចកចយ ព័ត៌មន

•

ផតល់ដំណឹងដល់អនកនូ វធនធន និងអនកតំណងេផសងៗែដលសកសម

•

ផតល់េយបល់ដល់អនកអំពីសិទិរធ បស់អនក និងផតល់ឱវទជឱសថ រួមទំងរតួត
ពិនិតយពីករសំេរចរបស់ DOR រេបៀបៃនករេសនសុំករសំរបសំរល
ួ
សវនករយុតិធ
ត ម៌ ឬ ដក់ពកយបណឹត ងអំពីកររបកន់ពូជសសន៏

•

ផតល់ដំណឹងដល់អនកអំ ពីកមមវ ិធីជំនួយករអតិថិជន

•

ជួយសំរល
ួ េដយេសវកមមសំរបសំរល
ួ សំរប់គំេរងរបស់អនក

•

រតួតពិនិតយពីដំេណរករេអយបនេទៀងទត់ និងកររតួតពិនិតយរបចំឆនំ
េដមបីបនតេសវកមមបេញញ

•

សំេរចនូវកិចចរពមេរពៀងជមួយនឹងអនកេហយផតល់នូវគំេរងសំរប់ករចុះហតថ
េលខរបស់អនករបសិនេបមនករែកែរប IPE របស់អនក

•

រកសករផតល់ដំណឹងតមរយៈគំេរងរបស់អនក
រួមទំងកររបឹកសេយបល់មួយមុននឹងបិទរបយករណ៏របស់អនក (ឯកសរ)

•

េធវករទំនក់ទំនងនិងរបរស័យទក់ទងេដយភពេអនលំេទន
េដយរប់អន និងករេគរព

កររួបរួមគនេយងអចបេងកតេអយមនភពអសចរយ!
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ករបិទេសចកតី
របយករណ៏របស់អនក(ឯកសរ)របែហលជរតូវបនបិទេដយមនេហតុផលខលះ។
េហតុផលែដលសំខន់គឺអនកមនករងរេធវេដយេជគជ័យសំរប់រយៈេពល 90 ៃថង។
េពលេនះរបយករណ៏របស់អនករតូវបនបិទេដយេជគជ័យ។
េហតុផលេផសងេទៀតសំរប់បិទនូវរបយករណ៏របស់អក
ន រួមមន៖
•

អនករតូវបនកំណត់េអយពុំមនសិទិស
ធ ំរប់េសវកមមេផសងៗ

•

អនកមិនអចបំេពញតំរវូ ករែដលកំណត់នូវករប៉ ន់សមនៃនសិទិរធ បស់អនក
ឬអទិភពេសវកមម។

•

អនកបញឈប់ករទក់ទងជមួយនឹង DOR និងអនកមិនអចទក់ទងបន

•

អនកបដិេសធមិនទទួល កនុងករចូលរួម ឬេរបរបស់េសវកមម DOR

•
•

អនកបរជ័យកនុងករសហករចំេពះករប៉ ន់ សមន IPE របស់អនក

អនករបរពឹតិប
ត ទេលមល រួមបញូច លទំងករេកងបនលំ ែដលពក់ព័នធនឹងករដក់

ពកយ ឬទទួលនូវេសវកមម វ ិជជជីវៈៃនរកុមជួយសំរល
ួ ដល់កររស់េនេអយ
មនភពលអេឡងវ ិញ។
អនកអចសុំនូវ ករសំេរចចិតតណមួយរបស់ DOR រួមជមួយសកមមភពៃនករបិទ
របយករណ៏របស់អនក។
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ិ ជំនួយដល់អតិថិជន
កមមវធី
របសិនេបអនកជួបរបទះបញ
ហ ជមួយនឹងេសវកមមែដលផតល់េដយ DOR អនកអចនឹង
េសនសុំជំនួយពីកមមវ ិធីជំនួយដល់អតិថិជន (CAP)។ អនករតូវបន េលកទឹកចិតតេអយ
ពយយមេដះរសយនូវបញ
ហ ជមុនសិនជមួយនឹងអនកផតល់េយបល់របស់អនកឬ
របធន រកុមជួយសំរល
ួ ដល់កររស់េនេអយមន ភពលអេឡងវ ិញ។ ជំនួយរបស់
CAP អចនឹងផតល់េអយអនកនូវព៏ត៌មន េយបល់ និងអំណះអណង រួមទំងបនត
ជួយអំពីចបប់ រដឋបល និងវ ិធីសរសត េផសងេទៀតែដលសកសម េដមបីករពរសិទិធ
របស់អនក និងជួយអនកេអយបន ទទួលេសវកមម។ អនកអចនឹងមនករជួយពី CAP
េនរគប់ចំនុចចប់ពីអនក បនដក់ពកយសំរប់េសវកមមរហូតដល់អនកឈប់ទទួល
េសវកមម។ អនកអចនំ រកុមរគួសររបស់អនក អនកតំណង ឬជំនួយករពី CAP មកបន
េរពះវជសិទិរធ បស់អនក េដមបីមកជួបនឹងបុគគលិក DOR។ ជំនួយកររបស់ CAP គឺដច់
េដយែឡកមិនែមនជបុគល
គ ិករបស់ DOR េទ។
របសិនេបអនកមិនអចសំេរចបននូវដំេណះរសយចំេពះកងវល់របស់អនកសំរប់កំរ ិតមួ
យ CAP អចនឹងជួយតមសំេណរបស់អនក េរៀបចំ និងតំណងេអយអនក នូវកររបជុំ
សំរបសំរល
ួ កររតួតពិនិតយែផនករដឋបល ឬផតល់េយបល់េអយអនកនូវ របព័នធផតល់
ឱកស។

Client Assistance Program
ទំនក់ទំនងេទកន់អនកតំណងរដឋ
1-800-952-5544 Phone
1-866-712-1085 TTY
ជំនួយករ CAP េនតំបន់របស់អនក
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រតួតពិនិតយករសំេរចចិតត
រតួតពិនិតយែផនករដឋបល
េពលែដលបញ
ហ របស់អនកមិនអចេដះរសយបនតមរយៈអនកផតល់េយបល់របស់អនក
ឬរបធន រកុមជួយសំរល
ួ ដល់កររស់េនេអយមនភពលអេឡងវ ិញេនកំរ ិតមួយ
អនកអចេសនសុំរតួតពិនិតយពីរដឋបលរសុក។ ជថមីមតងេទៀត CAP អចជួយអនកតម
សំេណេនះ។

ករសំរបសំរល
ួ
ករសំរបសំរល
ួ គឺជវ ិធីមួយេផសងេទៀតសំរប់េដះរសយជំេលះ ជមួយនឹង DOR។
ករសំរប សំរល
ួ គឺជករសម័រគចិតត អថ៌កំបំង និងដំេណករេដះរសយបញ
ហ
ជំនួយករលអ អនកសំរបសំរល
ួ មិនលំេអៀងពីខងេរក DOR។
េគលបំណងៃនករសំរបសំរល
ួ គឺចង់បងហញភគីទំងសងខងនូវជំេលះ
ែសវងរកករេដះរសយបញ
ហ
និងសំេរចបននូវដំេណះរសយេដយេពញចិតតទំងសងខង។
េសវកមមេនះគឺមិនគិតៃថលសំរប់េបកខជនទំងអស់ ែដលមនសិទិប
ធ ុគគល អនកេរបរបស់។
អនករតូវបនសវគមន៌ ជនិចចសំរប់ករនំមកជមួយនូវអនកតំណងសំរប់ជួយគំរទអនក
កនុង េពលសំរបសំរល
ួ ។
សំរប់ព័ត៌មនបែនថមអំពីករេសនសុំសំរបសំរល
ួ
សូមទក់ទងេទកនអនកផតល់េយបល់របស់ អនក ឬរបធន
រកុមជួយសំរល
ួ ដល់កររស់េនេអយមនភពលអេឡងវ ិញ ឬរដឋបលរសុកេនកនុង

ករ ិយល័យៃនតំបន់របស់អនក។ េលខទូរស័ពទករ ិយល័យរសុករបស់ DOR
មនេនេល់ទំព័រ 30-31
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សវនករយុតិធ
ត ម៌
របសិនេបអនកមិនសកប់ចិតតនឹងសកមមភព ឬករសំេរចចិតតរបស់ DOR ែដលពក់ព័នធនឹង
ទំរង់ែបបបទរបស់អនក ឬេសវកមមរបស់អនក,
អនកអចេសនសុំនូវសវនករយុតិធ
ត ម៌មួយែដល មនរយៈេពល១ឆនំចំេពះករសំេរចចិតត
DOR ។ របសិនេបអនកមិនេពញចិតតនឹងករសំេរចចិតត
ែដលបនមកពីកររតួតពិនិតយែផនករដឋបល
ករេសនសុំនូវសវនករយុតិធ
ត ម៌រតូវែតបំេពញ ឯកសរេទកន់នយកដឋនកនុងកំឡុង30
ៃថងៃនករសំេរចចិតត។ សវនករេនះនឹងរបរពឹតតេទ រយៈេពល 60

ៃថងចប់ពីៃថងែដលអនកបនេសនសុំ លុះរតែតអនកយល់រពមពនយេពល។ អនកអច
នឹងែសវងរកនូវកររតួតពិនិតយែផនករដឋបលធមមត។ ករសំេរចចិតតនឹងេធវនូវរយៈេពល
15 ៃថង េនៃថងែដលបនេសនសុំ។ េនកនុង សវនករយុតិធ
ត ម៌េនះ អនកនឹងបងហញខលួន

និងអចមក ជមួយនឹងអនកតំណង ឬអនកជួ យគំរទេទតមករេរជសេរ សរបស់អនក។

បញ
ហ ជ េរចនអច រតូវបនេដះរសយេនតមតំបន់ ែដលមនលកខណៈធមមត
និងរហ័សជង។វរបែហលជ
គុណរបេយជន៍របស់អនកកនុងករេធវករតមរយៈដំេណរកររតួតពិ និតយែផនករដឋបលជ
មុន មុននឹងេសនសុំសវនករយុតិធ
ត ម៌។

សំរប់ព័ត៌មនអំពីករេសនសុំសវនករយុតិធ
ត ម៌ អនកអចទក់ទងេទកន់រដឋបលរសុក
េនឯករ ិយល័យរសុករបស់ DOR េនកនុងតំបន់របស់អនក។ របសិនេបអនកមិនេពញចិតត

នឹងករសំេរចរបស់សវនករយុតិធ
ត ម៌ អនកអចសរេសរលិខិត

រយៈេពលរបំមួយែខៃនករ សំេរចរបស់តុលករជន់ខពស់ៃនរដឋកលីហន
វ ីញ
(California Superior Court)។
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ភពសំងត់អថ៌កំបំង
នយកដឋនរតូវបនេធវកររកសទុកនូវព័ត៌មនែដលអនកផតល់េអយជសំងត់។
The Information Practices Act of 1977, California Civil Code, Sections 1798 et
seq.,ធនបនេអយអនកនូវសិទិយ
ធ ៉ ងពិតរបកដ៖
• សិទិផ
ធ ទ ល់ខួន
ល ៖
មនែតព័ត៌មនអំពីអនកេទែដលពក់ព័នធនិងសំខន់សំរប់បំណងៃនកមមវ ិធីរបស់នយក
ដឋនេទែដលនឹងរតូវរបមូលយក។ ព័ត៌មនរតូវបនេរបរបស់សំរប់ែតដំេណរករ
កមមវ ិធីរបស់អនកែតប៉ុេណណះ, រួមទំងករេដះរសយនូវករបណឹត ងរបស់អនកេរបរបស់
ឬករតវ៉ ។ ព័ត៌មនរបស់បុគគលមួយចំនួនរតូវបនែចកចយជមួយនឹងរដឋបលៃន
សនតិសុខសងគម (Social Security Administration) េដមបីេផទៀងផទត់ថអនកមនសិទិធ
សំរប់េសវកមមេនះ។
• សិទិក
ធ ុងករេរប
ន
របស់៖
អនកអចេសនសុំនូវព័ត៌មនរបស់អនកែដល DOR បនរកស។ DOR នឹងផតល់េអយអនក
ឬតំណងរបស់អនកែដលអនកបនេរជសេរ សពិនិតយបនទន់េពល
ឬផតល់េអយអនកនូវឯកសរចំលងេផសងៗឬព័ត៌មនអំពីឯកសរ។
• សិទិក
ធ ុងករេសន
ន
សុំនូវចបប់សំរប់ឯកសររបស់អនក៖
អនកអចនឹងែសវងរកករែកតំរវូ នូវព័ត៌មនែដលមិនមនរគប់រគន់េនកនុងឯកសររបស់
អនក េដយេធវករេសនសុំេទកន់អនកផតល់េយបល់របស់អនក។ ករេសនសុំគួរែតសរេសរ

អយបនចបស់លស់របសិនេបអច។ របសិនេបរបធនរកុមជួយសំរល
ួ ដល់កររស់
េនេអយមនភពលអេឡងវ ិញមិនយល់រពមជមួយនឹងឯកសរចបប់របស់អនក អនកនឹង
រតូវេសនសុំកររតួតពិនិតយែផនករដឋបល ឬសវនករយុតិធ
ត ម៌(េមលទំព័រទី24-25)។
របសិនេប លទធផលមិនមនករយល់ រពមជមួយនឹងឯកសរចបប់របស់អក
ន
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អនកនឹងរតូវបញូជ ន េសចកតីែថលងករណ៏ អំពីេហតុផលៃនជំេលះរបស់អនក។
េសចកតីែថលងករណ៏េនះរតូវ បនរកសទុកជ ឯកសររបស់អនក។

ករលតរតដងបងហញ
ជទូេទ DOR មិនអចបងហញនូវព័ត៌មនរបស់អនកេរបរបស់េដយពុំមន ករអនុញញតិ
ពីអនក, អនកេរបរបស់េនះេទ។ អនកេរបរបស់រតូវចុះហតថេលខេល លិខិតមួយមុននឹង
DOR បងហញនូវព័ត៌មនេទកន់អនកឯេទៀត, រួមទំងសមជិករកុមរគួសរ លុះរតែត
តុលករតំរវូ េអយបងហញ។ េនកនុងកលៈេទសៈពិេសសណមួ យនឹង មនករបងហញ
េដយមិនមនករយល់រពម, ដូចបនេរៀបរប់េន California Code of Regulations
Section 7143។
បុគគលរគប់រប
ូ រតូវបនអនុញញតិេអយេរបរបស់នូវឯកសររបស់អនក និងរតូវបន
ហមឃត់ពីករបងហញមតងេទៀតនូវព័ត៌មនេនះេទកន់អនកេផសងេទៀតេដយ
មិនមនករអនុញញតពីអនក។

ករេរ សេអង
វគឺជចបប់របស់ DOR ែដលបំេរ ដល់អនកែដលមនលកខណៈរគប់រគន់ ជមួយនឹងជន
ពិក េដយមិនមនករេរ សេអងេដយេយងេទេលសថនភពករពររបស់ពួកេគ,
រពមទំង៖កយសមបទ រងកយពិក អរមមណ៏ អយុ េភទ ពណ៌សមបុរ សញ
ជ តិ
ពូជសរសត ជតិ សរសតេដម ពូជពងស សសន សុខភព សុខភពផលូវេភទ
ឬសថនភពរគួសរ។

េពលខលះចបប់ DOR អចនឹងមិនេអយអនកផតល់េយបល់របស់អនក អនុញញតិនូវ
ករេសនសុំរបស់អនកេទ, និងករេសនសុំរបស់អនកនឹងមនករែរបរបួលឬបដិេសធ។
កតីសំេរចែបបេនះគឺជករមិនយល់រពម ប៉ុែនតមិនែមនជករេរ សេអងេទ។ េទះជ
យ៉ ងណករមិនយល់រពម ឬកតីសំេរចអចជករេរ សេអង របសិនេប េហតុផល
មិនយល់រសបរបស់អនកផតល់េយបល់របស់អនកជមួយនឹងករបដិេសធ សំេណ
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របស់អនកេដយែផអកេល ជនជតិ អយុ ពិករភព ឬេដយសរសថនភព េផសងេទៀត
ែដលបនេរៀបរប់ខងេល។
អនកមនសិទិក
ធ ុងករមិ
ន
នយល់រសបជមួយនឹងអនកផតល់េយបល់របស់អនក កនុងករេរៀបចំ

របស់ពីអនកេផសងមិនែមនអនកផតល់េយបល់របស់អនក។ អនកមនសិទិក
ធ ុងករេហជំ
ន
នួយ

ករអតិថិជនជួយគំរទអនកកនុងករេរៀបចំមិន េអយមនករយល់រពម (េមលទំព័រេលខ
23)។ អនកក៏មនសិទិក
ធ ុងករសកសួ
ន
រ នូវកររតួតពិនិតយែផនករដឋបល ែផនកសំរបសំរល
ួ

ឬសវនករយុតិធ
ត ម៌ េដមបីេរៀបចំ ករមិនយល់រពម(េមលទំព័រេលខ 24-25)
ដំេណរករេនះ អចេរៀបចំបនចំេពះរគប់ ករមិនយល់រសប។

របសិនេបអក
ន មនព័ត៌មនអំពីករមិនយល់រសប មកពី ជនជតិរបស់អនក អយុ
ពិករភព ឬសថនភពេផសងេទៀត, អនកមនសិទិក
ធ ុនងករសរេសរនូវករបណឹត ង

អំពីករេរ សេអង េដមបីេរៀបចំបញ
ហ កនុងរយៈេពល 180ៃថង ពីៃថងែដលមនករេរ សេអង។
មនវ ិធីបីយ៉ងកនុងករដក់ពកយបតឹងអំពីករេរ សេអង

1. ទក់ទងករ ិយល័យរដឋបលរសុកនិងសួររកនូវកររតួតពិនិតយែផនករដឋបល
ែដលពក់ព័នធនឹងករេរ សេអង។ េរៀបរប់ថេហតុអីប
វ នជអនកគិតថ ករមិនយល់
រពមេនះមកពីករេរ សេអង។ េដយសរែត
េដយសរែតេរពះករ
សរែតេរពះករ ិយល័យរដឋបលរសុកេន
ជិតអនក ដូេចនះពួកគត់អចជួយអនកេដះរសយបញ
ហ បនឆប់រហ័សជង វ ិធីេផសង
េទៀត។
េទៀត។ ករ ិយល័យរដឋបលរសុករបស់អនកអចទក់ទងបនតមព័ត៌មនេនេល
ទំព័រ 30-31។
2. ទក់ទងករ ិយល័យសិទិរធ បជពលរដឋ DOR's (Office of Civil Rights) (OCR)
របសិនេបអនកេជឿជក់ ថករសំេរចេនះគឺេរពះែតករេរ សេអងេដយេលមស
ចបប់(ឩ. ទក់ទងេទនឹង សថនភព៖ ជនជតិ សសន ពូជពងស សញ
ជ តិេដម
សុខភពផលូវេភទ សថនភព រគួសរ សុខភព តមពូជ កយសមបទ ពិករភព

េភទ ឬអយុ) េរកពីចបប់ របស់ DOR ។ OCR នឹងេផញេអយអនក នូវទំរង់ែបបបទ
មួយសតីពីករបតឹងចំេពះករ មិនយល់រពម និងផតល់នូវព័ត៌មនលំអិតែដលអនកគួរែត
បញូច លជមួយនិងលិខិត រ ិះគន់របស់អនក។ េដយេយងតមលិខិតេនះអនកនឹង
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ទទួលបននូវកររតួតពិនិតយ និងទទួលបននូវចំេលយមួយពី OCR. ទក់ទង
េទកន់ OCR។
នយកដឋននិតិសមបទ
ករ ិយល័យសិទិរធ បជពលរដឋ
(Office of Civil Rights) (OCR)
721 Capitol Mall
Sacramento, CA 95814
(916) 558-5850 Phone
(916) 558-5852 TTY
3. ទក់ទង U.S. Department of Education, Office for Civil Rights (US DOE
OCR). េរៀបរប់អំពីករមិនយល់រសបរបស់អនក ឬបដិេសធ និងផតល់ជូននូវព័ត៌មន
ែដលអះអងថអនកគិ តថវមកពីករេរ សេអង។ US DOE OCR នឹងេសុបអេងកត
អំពីបណឹត ងរបស់អនក និ ងេធវករជមួយ DOR េដមបីេដះរសយេទតមករគួរ។
U.S. Department of Education
Office for Civil Rights
US DOE OCR
50 Beale Street, Ste. 7200
San Francisco, CA 94105
(415) 486-5555 Phone
(877) 521-2172 TTY
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ករ ិយល័យ DOR កនុងតំបន់
េតរកព័ត៌មនបនេនឯណ៖
www.dor.ca.gov
កលីវនីញញខងេជង/កណ
ត ល
Greater East Bay
1485 Enea Court, Suite 1100
Concord, CA 94520-5228
(925) 602-3953 Phone
(925) 689-1798 Fax
(925) 676-5623 TTY
Northern Sierra
721 Capitol Mall, Suite 110
Sacramento, CA 95814-4702
(916) 558-5300 Phone
(916) 558-5303 Fax
(916) 558-5302 TTY
Redwood Empire
50 D Street, Suite 425
Santa Rosa, CA 95404-4764
(707) 576-2233 Phone
(707) 576-2239 Fax
(707) 576-8212 TTY
San Francisco
301 Howard Street, Suite 700
San Francisco, CA 94105-6604
(415) 904-7100 Phone
(415) 904-5996 Fax
(415) 904-7100 TTY

San Joaquin Valley
2550 Mariposa Mall, Rm. 2000
P.O. Box 24001
Fresno, CA 93779-9889
(559) 445-6011 Phone
(559) 445-6528 Fax
(559) 266-3373 TTY
San Jose
100 Paseo de San Antonio, Rm. 324
San Jose, CA 95113-1479
(408) 277-1355 Phone
(408) 277-1270 Fax
(408) 277-4129 TTY
Santa Barbara
509 E. Montecito Street, Suite 101
Santa Barbara, CA 93103-3216
(805) 560-8130 Phone
(805) 560-8162 Fax
(805) 560-8167 TTY
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ករ ិយល័យ DOR កនុងតំបន់
កលីវនីញញខងតបូង
Greater Los Angeles
3333 Wilshire Blvd, Suite 200
Los Angeles, CA 90010-4101
(213) 736-3904 Phone
(213) 736-3949 Fax
(213) 736-3960 TTY

San Diego
7575 Metropolitan Drive, Suite 107
San Diego, CA 92108-4402
(619) 767-2100 Phone
(619) 767-2156 Fax
(619) 767-2159 TTY

Los Angeles South Bay
4300 Long Beach Blvd, Suite 200
Long Beach, CA 90807-2008
(562) 422-8325 Phone
(562) 864-2776 Fax
(562) 422-9276 TTY

Van Nuys/Foothill
5900 Sepulveda Blvd, Suite 240
Van Nuys, CA 91411-2511
(818) 901-5024 Phone
(818) 901-4316 Fax
(818) 901-5086 TTY

Orange/San Gabriel
222 S. Harbor Blvd, Suite 300
Anaheim, CA 92805-3701
(714) 991-0800 Phone
(714) 991-0843 Fax
(714) 991-0800 TTY
Inland Empire
3130 Chicago Avenue, Suite 5
Riverside, CA 92507-3445
(951) 782-6650 Phone
(951) 782-6676 Fax
(951) 682-0143 TTY
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State of California
Health and Human Services Agency
Department of Rehabilitation

DOR ជកមមវ ិធីផល
ត ់ឱកសករងរែដលមនសមភព
កំណត់ចំណំសំរប់អនកមិនែមនេរបភសអង់េគលស
របសិនេបអនកជេបកខជន អនកេរបរបស់ ឬជអនកែដលែសវងរកព័ត៌មនពី DOR
អនកមនសិទិក
ធ ុងករទក់
ន
ទងេទកន់បុគគលិករបស់ DOR ជភសរបស់អនក។
អនកមនសិទិក
ធ ុងករមនកររបរស័
ន
យទក់ទង់េដយមនករេគរពេដយ

បុគគល ទំនួលខុសរតូវផទល់ខួលន និងករកំណត់ផទល់ខួន។
ល

អនកមនទំនួលខុសរតូវចំេពះ ករចូលរួមនិងសហករជមួយនឹង
វ ិជជជីវៈៃនរកុមជួយសំរល
ួ ដល់កររស់េន េអយមនភពលអេឡងវ ិញ
រពមទំងបុគគលិក DOR អនកតំណង និងអនកចូលរួម េដយមនករេគរព
និងសំេរច។
សូមរបប់មកេយងរបសិនេបមនករលំបកសំរប់អនកកនុងករយល់ ឬនិយយ

ភសអង់េគលស េយងនឹងជួយអនកកនុងករទក់ទងជភសរបស់ អនក។

របសិនេបអនកចង់រយករណ៏ ឬរ ិះគន់អំពីរបំងភសជមួយបុគគលិក DOR សូម
សកសួរនិងនិ យយេទកន់របធនរកុមជួយសំរល
ួ ដល់កររស់េនេអយមន
ភពលអេឡងវ ិញេនករ ិយល័យកនុងតំបន់ របស់អនកេដមបីេដះ រសយនូវបញ
ហ
ភស។

សូមសរេសរេនទីេនះេដយរ ីករយនូវព័ត៌មនែដលមនសរៈរបេយជន៍សំរប់
េគលេដរបស់អនក។

កំណត់សំគល់:

របតិបតតិ, បងហញខលួន, ទំនក់ទំនង និងរបរពឹតិត
ត ម

កំណត់សំគល់:

កំណត់សំគល់:

កំណត់សំគល់:

Edmund G. Brown Jr.
Governor
State of California
Diana S. Dooley
Secretary
California Health and Human Services Agency
Anthony "Tony" P. Sauer, EMMDS
Director
Department of Rehabilitation
អតថបទេបះពុមពផសយេនះមនជអកសរសំរប់អនកពិករែភនក េបះពុមពរកដសធំ
ថសផទុកទិននន័យកំពយូទ័រ និង កែសតសំេលង។
សូមេផញរសំនូមពរេទ៖
Department of Rehabilitation
Office of External Affairs
(916) 558-5874 Phone
(916) 558-5807 TTY
externalaffairs@dor.ca.gov
www.dor.ca.gov
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