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េសចក� េីផ�ើម — េតើេ�ល�រណែ៍ណ�េំនះ េ្របើេដើម្បីអ� �? 
េ�ល�រណ៍ែណ�ំេនះ នឹងជួយអ�កឲ្យយលព់សីិទ�ិ និង�រទទួលខុស្រត�វ
របសអ់�ក និងជួយប�� ក់្រ�ប់�េតើ��នសកម��ពអ� �ខ� ះ
េកើតេឡើងេ�ក� �ងសំណុំេរឿងកិច��រ�រកុ�រ (សណុំំេរឿង�របី�ច់ែថរក� 
ឬសណុំំេរឿង “PC”) ។ 

េ�ល�រណ៍ែណ�ំេនះ ក៏ស្រ�បជួ់យដល់ស�ជិក្រគ��រ និងអ�កដៃទែដល
�នទំ�កទ់ំនងសំ�ន់�មួយកូនរបស់អ�ក ឲ្យ�ចយល់�ន�េតើពួកេគ
�ចជួយ ឬចួលរមួក� �ងសំណំុេរឿង PC �ន�៉ងដូចេម�ច ។ 

សំណំុេរឿង PC �ចេធ� �ឲ្យ�ន�រខូចចិត��� ំង និងេធ� �ឲ្យ�ន�រ�ន់
្រចឡំចំេ�ះឪពុក�� យ និងកូន ។ 

េ�ល�រណ៍ែណ�ំេនះ នឹងជួយអ�កឲ្យយល់�ន�េតើដំេណើរ�រ
សំណំុេរឿង្របេភទេនះ �ន�ពដូចេម�ច ។ សូម�នេសចក� ីក� �ងេសៀវេ�
េ�ល�រណ៍ែណ�ំេនះឲ្យចប់ចុងចប់េដើម ពីេ្រ�ះ� ចេម� ើយែដលអ�កចង់ដឹង
គឺ�ន�បព់ីេដើមដល់ចប ់ៃនេសចក� ីក� �ងេសៀវេ�េ�ល�រណ៍ែណ�ំេនះ ។ 

មិនែមន�នន័យ� ្រគប់សវ��រ ឬេហតុ�រណ៍ែដល�នេរៀប�ប់ក� �ង
េសៀវេ�េ�ល�រណ៍ែណ�ំេនះ សុទ�ែត្រត�វេធ� �េឡើងេ�្រគប់សំណំុេរឿង PC េឡើយ 
។ ច�ប់�� ែដលេ្របើចំេ�ះសំណំុេរឿង PC គឺដូច�� �ងំអស់ ែតសំណំុ
េរឿងនីមួយ�ក់ព័ន�នឹង�រពិតខុសៗ��  ។ សំណំុេរឿងមួយចំនួន �ចេ�ះ្រ�យ
�ន�៉ង�បរ់ហ័ស ។  រ �ឯសំណំុេរឿងខ�ះេទៀត�ច្រត�វចំ�យេពល�ប់ែខេទើប
�ចប�� ប់�ន ។ 

សូម�ំទុកក� �ងចិត�� េ�លបំណងៃនសំណំុេរឿង PC គឺេដើម្ីបជួយឲ្យកុ�រ
�នសុវត� ិ�ព និងជួយ្រគ��រក� �ង�រេធ� �ឲ្យផ�ះ�នសុវត� ិ�ពស្រ�ប់កូនរបស់
ពួកេគ ។ សំណំុេរឿងេនះ គឺមិនែមនេរៀបចំេឡើងេដើម្ីប�ក់េ�សឪពុក�� យ 
ឬេដើម្ីបបំែបកបំ�ក់្រគ��ររបស់េក�ងេឡើយ ។ ផ� �យេ�វ �ញ េ�លបំណងៃនសំណំុ
េរឿង្របេភទេនះ គឺេដើម្ីបជួយឲ្យ្រគ��រមូល��  និង្របគល់កូនឲ្យឪពុក�� យ វ �ញ 
្របសិនេបើ�នករណីែដល្រត�វយកកូនេចញពីពួក�ត់ មួយរយៈ ។ 
 

ចំណុចសំ�ន់បំផុតែដលអ�ក�ចេធ�� េដើម្បីជួយខ� �នអ�ក 
និងកូនរបស់អ�កក� �ងេពលដំេណើរ�រសំណុំេរឿងគឺ ៖ 

• រក�ទំ�កទ់ំនង និងសហ�រណ៍�មួយេម�វ �របស់អ�ក 
• ចូលរមួ្រគប់សវ��រ និង�រ្របជុំ�ក់ព័ន�នឹងសំណំុេរឿងរបស់អ�ក 

និង 
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• ទទួលយកេស�កម� និងកិច�េ្រ�មែ្រជងែដលអ�ក្រត�វ�រ េដើម្ីប
ជួយអ�ក និង្រក �ម្រគ��រអ�ក ។ 

ែផ�កទី 1 — េហតុអ� ��ន�្រត�វ�ប់េផ�ើម�សំំណុ ំេរឿង
មក�ន់តុ��រ? 
�ធម�� សំណំុេរឿង PC �ប់េផ�ើមេ�េពលែដល�យក�� នសុខ�ព 
និងេស�កម�មនុស្ស�តិ (Department of Health and Human Services 
(េ���យក�� ន)) �ក់�ក្យបណ� ឹងមក�ន់តុ��រមណ� ល ។ ចំណុចេនះ
�ចេកើតេឡើងេ្រ�យេពល�យក�� ន �នេសុើបអេង�តអំពីរ�យ�រណ៍ 
េលើ�រេធ� ��ប ឬ�រមិនយកចិត�ទុក�ក់េមើលែថកូនរបស់អ�ក ។ េបើកូនេ�ះ
រស់េ��មួយអ�ក គឺ�នន័យ�បុគ�លិកទទួលសំណំុេរឿង �ន�ក់ទង�មួយ
អ�ក ឬ�នេធ� ��រ�មួយ្រគ��រអ�ករចួេហើយ អំពីប�� សុវត� ិ�ព របស់កូនអ�ក 
។ 

មូលេហតុែដល�យក�� ន�ចេសុើបអេង�តរ�យ�រណ៍េនះ �ន��ទិ៍ ៖ 

• កូនរបស់អ�ករងរបួសធ�ន់ធ�រ ែដលមិន�នមូលេហតុច�ស់�ស់ 
• កូនតូចរបស់អ�ក្រត�វេគទុកេ�លឲ្យេ�ែត�� ក់ឯង ឬទុកេ�លក� �ង

�� ន�ពែដល�នេ្រ�ះ�� ក់  
• កូនរបស់អ�ក�នប�� សុខ�ព ឬ្រត�វ�រ�រែថ�េំវជ���ស� ែដលមិន

�ន់�នទទួលឬ 
• កូនរបស់អ�កមិនទទួល�នត្រម�វ�រមូល�� ន

េផ្សងេទៀត ។ 

�រេសុើបអេង�តរបស់�យក�� ន �ចេចញ
�រ�យ�រណ៍ែដលេគេ�� “�រ�យតៃម�អំពីកិច��រ
�រកុ�រ” (េ�� �រ�យតៃម�) ។ េ្រ�យេធ� ��រ�យតៃម� 
�យក�� ន �ចេរៀបចំែផន�រសុវត� ិ�ព េដើម្ីបជួយឲ្យកូន
របស់អ�ក�នសុវត� ិ�ព ។ ��្រប�រសំ�ន់ែដលអ�ក្រត�វ
សហ�រណ៍�មួយនឹង�យក�� ន េដើម្ីបេរៀបចំែផន�រ
សុវត� ិ�ព�មួយ��  ។ 

្រគ��រ�គេ្រចើន យល់្រពមជួប្របជុំ និងពិ�ក��មួយនឹង
បុគ�លិក�ន់សំណំុេរឿង ក� �ងេពលេធ� ��រ�យតៃម� ។ �េរឿយៗ 
ឪពុក�� យចូលរមួ្របជុំ្រក �ម្រគ��រ មួយដង ឬេ្រចើនដង េដើម្ីប
េ�ះ្រ�យប�� សុវត� ិ�ពកូនរបស់ខ� �ន ។ 

េបើអ�កមិន្រពមនិ�យអ� ��មួយនឹងបុគ�លិក�ន់សំណំុេរឿង មិនសហ�រណ៍
ក� �ង�រេសុើបអេង�ត ឬមិនេធ� ��មែផន�រសុវត� ិ�ព បុគ�លិក�ន់សំណំុេរឿង 

��ច�ប់្រត�វ

�នេ្របើ្រ�ស់

ក� �ងេសៀវេ�

េ�ល�រណ៍

ែណ�េំនះ ។ េបើ

អ�កយល់�ក្យ

ច�ប់

�មួយមិនច�

ស់ សូមសួរេម�វ �

របស់អ�ក ។ 
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នឹងបន��រ�យតៃម� េ��មអ� �ែដលច�ប់ត្រម�វ ។ េបើ�យក�� នេជឿ� ��ច
នឹង�ន “�និភ័យរងេ្រ�ះធ�ន់ធ�រ�� មៗ” េលើកូនអ�ក ឬក៏េបើកូនអ�ក
កំពុងែតស� ិតក� �ង “�� ន�ពមហន��យ” (�ក្យច�ប់ែដលអ�ក�ចសុំឲ្យ
េម�វ �ជួយពន្យល់) េពលេ�ះ �យក�� ន �ចេស� ើសុំឲ្យ�ន�រចូលរមួ
ពីតុ��រ ។ គឺ�នែតតុ��រេទ េទើប�ចប�� ប់ឲ្យយកកូនអ�ក
េចញពី�រេមើលែថរបស់អ�ក�ន ។ 

េបើ�យក�� នេជឿ� កូនរបស់អ�កកំពុងែត ស� ិតក� �ង�និភ័យរងេ្រ�ះធ�ន់ធ�រ
�� មៗ �យក�� ននឹង�ក់�ក្យប� ឹងេ��ន់តុ��រ ែដលេគេ�� 
“សំេណើសុំដី�កិច��រ�រដំបូង” (េគេ�ផងែដរ� “�រេស� ើសុំ PPO”) 
ែដល�� ន�ពេនះ េបើតុ��រេចញដី��ម�រេស� ើសុំ គឺ�នន័យ� 
�យក�� ន�ចយកកូនអ�កេចញពី�រេមើលែថរបស់អ�ក�ន�� មៗ ។ 

�យក�� នក៏នឹង�ក់េស� ើឯក�រ ែដលេគេ�� “ញត� ិេស� ើសុំដី�កិច��រ�រ
កុ�រ” (ញត� ិ) ែដល�នប�� ក់អំពីមូលេហតុែដល�ំឲ្យកូនរបស់អ�កកំពុង
ស� ិតក� �ង�ព មហន��យ ។ �យក�� ន �ច�ក់េស� ើញត� ិ ែតមិនែមន
�សំេណើសុំ PPO េទ េ�េពលែដលខ� �ន មិន�ន េស� ើសុំតុ��រ េដើម្ីប
យកកូនេ�ះេចញពី�រេមើលែថ�រំបស់អ�ក�ប�� ន់ ។ េ�ក� �ង�� ន�ពេនះ 
កូនរបស់អ�ក�ចបន�ស� ិតេ�ក� �ងផ�ះរបស់អ�ក ឬ�ច�� កេ់�ក� �ងផ�ះ�ច់
�តរិបស់អ�ក ក� �ងែផ�កមួយៃនែផន�រសុវត� ិ�ព ។ ដូចអ� �ែដលពន្យល់ក� �ង
ទំព័រប�� ប់ អ�កនឹង្រត�វេ��ន់តុ��រ�ប់ៗ េបើតុ��រេចញ PPO ។ 

ែផ�កទី 2 — េតើអ� ��ដី�រកិច��រ�រដំបូង (PPO)? 
េបើ�យក�� នេជឿ� �ន�និភ័យរងេ្រ�ះធ�ន់ធ�រចំេ�ះកូនអ�ក �យក�� ន
�ចេស� ើសុំតុ��រឲ្យេចញប�� យកកូនអ�កេចញពី�រែថ�រំបស់អ�ក
�ប�� ន់ ។ ឯក�រែដល�ក់េស� ើេ�យ�យក�� ន គឺ�ញត�  ិនិង�ក្យេស� ើសុំ 
PPO ។ �ធម�� តុ��រសេ្រមច�ម�រេស� ើសុំ PPO �ប�� ន់ ។ 

�រេស� ើសុំឲ្យតុ��រេចញ PPO គឺ�សកម��ពក� �ង�� ន�ព�សន�  ដូេច�ះ អ�ក
�ចមិនទទួល�នសំេ�ឯក�រតុ��រ រហូតេ្រ�យេពលែដលតុ��រ 
�នសេ្រមច�្រត�វផ�ល់ PPO ឲ្យែដរឬេទ ។ ្របសិនេបើតុ��រយល់្រពម
�មួយនឹងសំេណើសុំរបស់�យក�� ន អ�ក និងឪពុក ឬ�� យមួយចំេហៀងេទៀត
របស់កូនអ�ក នឹង�នឱ�ស�នចូលសវ��រ ។ េពលេ�ះ តុ��រនឹង
�តែ់ចងរកេម�វ �ឲ្យអ�ក និងឪពុក ឬ�� យមួយចំេហៀងេទៀតរបស់កូនអ�ក ។ 
(សូម�នែផ�កទី 11 ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម) ។ េ�ឯសវ��រ �យក�� ន្រត�វ
ប�� ញភស� ��ង� សុវត� ិ�ពរបស់កូនអ�កកំពុងស� ិតក� �ង�និភ័យ�� មៗ ។ 
អ�កនឹង�នឱ�សតបត�មួយនងឹករណីេ�ទ្រប�នរ់បស់�យក�� ន ។ 
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េបើតុ��រេចញ PPO ដី�េនះនឹងែចង� េតើ្រត�វឲ្យកូនអ�កេ�រស់េ��មួយ
�ច់�តិ��� ក់មួយរយៈ រហូតដល់េពលតុ��រសេ្រមច�ដល់េពល�ន
សុវត� ិ�ព ែដលកូនអ�ក�ច្រតឡប់មកេ�ផ�ះវ �ញ�នេហើយ ។ ្របសិនេបើ
�ច់�តិែដលតុ��រ�ត់ឲ្យេមើលកូនអ�ក មិន�នេពលែថ�កូំនេ�ះេទ 
េពលេ�ះកូនរបស់អ�ក្រត�វយកមក�ក់េ�ក� �ងមណ� លែថ�ចំិ�� ឹមេក�ង ។ 

េបើតុ��រមិន�នេចញ PPO េទ ក៏មិន�នន័យ� សំណំុេរឿងរបស់អ�ក្រត�វ
ប�� ប់ែដរ ។ តុ��រនឹងេ�ែតេរៀបចំ�ល វ ��គសវ��រ េ��មញត� ិ
របស់�យក�� ន ក� �ងរ�ង 120 ៃថ� (្របែហល�បួនែខ) គិត�បព់ីេពលែដល
ញត� ិេ�ះ ្រត�វ�ន�ក់េស� ើ ។ 

 

ែផ�កទី 3 — េបើតុ��រេចញ PPO េតើខ� � ំ្រត�វេ��ន់តុ��រ
េ�េពល�? 
េបើតុ��រេចញ PPO គឺអ�កនឹង�នឱ�សឲ្យ�យក�� នប�� ញភស� ��ង
អំពីសំណំុេរឿងេនះ េ�សវ��រចំេ�ះមុខេ�្រកម ។ សវ��រែបបេនះ ្រត�វ
េរៀបចំេធ� �េឡើងក� �ងរ�ង 7-14 ៃថ� (ឬេលឿន�ងេនះ េបើេម�វ �របស់អ�កេស� ើសុំ 
េហើយតុ��រ�នេពល�ចេធ� ��ន) ។ អ�កនឹងទទួល�ន�លបរ �េច�ទ 
មុនសវ��រចូលមកដល់ ។ េលើកែលងែតករណីែដលតុ��ររកេឃើញមូលេហតុ
សំ�ន់មិន�ចេធ� �ែបបេនះ�ន អ�កទទួលខុស្រត�វសំណំុេរឿងមកពី�យក�� ន 
ក៏នឹងេធ� ��រ�មួយអ�ក េដើម្ីបេរៀបចំ�រមកេលងកូនអ�ក�្រប�ំ ក� �ងរ�ង (7) 
ៃថ� គិត�ប់ពីេពលែដលតុ��រ�នេចញ PPO ។ 

A. េតើេគនឹង្រ�បខ់� � ំឲ្យដឹងពីទកីែន�ង�� កេ់�របសកូ់នខ� � ំែដរឬេទ? 

ក� �ងករណី�គេ្រចើន េគនឹង្រ�ប់អ�កឲ្យ�នដឹង ។ េលើកែលងែតករណីែដល� 
ញត� ិរបស់�យក�� នែចង� �របេង� ើបព័ត៌�នែបបេនះ នឹង�ំេ�រកេ្រ�ះ
�� ក់ធ�ន់ធ�រចំេ�ះកូនអ�ក អ�កផ�ល់�រែថ� ំឬអ�កទទួលខុស្រត�វសំណំុេរឿង
របស់�យក�� ន ឯក�រពីតុ��រែដល្រត�វេផ�ើឲ្យអ�ក អំពី PPO នឹង�ន
រមួប�� �លនូវពត័៌�ន ៖ 

• ទីកែន�ង�� ក់េ�របស់កូនអ�ក និង 
• េ�� ះអ�ក�នសំ់ណំុេរឿងពី�យក�� ន ្រពម�ងំេលខទូរស័ព�កែន�ងេធ� �

�រផងែដរ ។ 

សូម�ក់ទង�មួយនឹងអ�ក�នសំ់ណំុេរឿងមកពី�យក�� ន អំពី�រេរៀបចំ
�រមកេលងកូនអ�ក ។ 
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B. េតើខ� � ំ្រត�វេរៀបចំែបប�េដើម្ីបេ្រត�មចូលរមួសវ��រ PPO? 

អ�កគួរទទួល�នសំេ� PPO និងឯក�រេផ្សងេទៀតរបស់តុ��រ មុន
សវ��រចូលមកដល់ ។ េ�ក� �ងឯក�រេនះ នឹង�ន�យេ�� ះ និងេលខ
ទូរស័ព�របស់េម�វ � ែដលតុ��រ�ន�ត់�ំងឲ្យេធ� ��តំ�ងរបស់អ�កក� �ង
ដំេណើរ�រេនះ ក� �ងករណីែដលអ�កមិន�នលទ��ពបង់ៃថ�េម�វ �េ�យខ� �នឯង 
។ េបើេ�� ះរបស់េម�វ � ែដលតុ��រ�ន�ត់�ំងឲ្យ�តំ�ងអ�ក មិន�ន
សរេសរចូលក� �ងឯក�រតុ��រេទ សូម�ក់ទង�រ ��ល័យ្រក�ប��  ីែដល
�នសរេសរក� �ងប�� េី�� ះតុ��រ េដើម្ីបសួរ�ំអំពីេរឿងេនះ ។ ឪពុក�� យ
មួយចំេហៀងេទៀតរបស់កូនអ�ក ក៏នឹង�នទទួលេម�វ �េធ� ��តំ�ងរបូ�ត់
ែដរ ។ 
 

គឺ�្រប��សំ�នែ់ដលអ�ក្រត�វ�នឯក�រតុ��រ មុនេពលសវ��រ
ចូលមកដល់ ។ េហើយក៏�្រប�រសំ�ន់ែដរែដលអ�ក្រត�វេ�ទូរស័ព��ក់ទង
េម�វ � ឲ្យ�នេលឿន ។ ពិ�ក��� អំពីសំណំុេរឿងរបស់អ�ក និងអ� �ែដលអ�ក
នឹងនិ�យេ�តុ��រ ឲ្យេម�វ �របស់អ�ក�នដឹង ។ 

C. េតើនឹង�នអ� �េកើតេឡើងេ�ឯសវ��រ PPO? 

េ�ក� �ងសវ��រ PPO អ�កនឹង�នជេ្រមើសមួយក� �ងចំេ�មជេ្រមើសចំនួនពីរ 
៖ អ�ក�ចយល់្រពមឲ្យ PPO បន��ន្របសិទ� ិ�ព រហូតដល់ដំ�ក់�លប�� ប់
របស់សំណំុេរឿង ឬក៏ត្រម�វឲ្យ�យក�� ន ប�� ញភស� ��ងរបស់ខ� �នចំេ�ះ
សំណំុេរឿងេនះ េ�ក� �ងសវ��រ ។ េបើអ�កយល់្រពមចំេ�ះខ� ឹម�រ PPO គឺ
�នន័យ� អ�កអនុ�� តឲ្យ�យក�� ន�ចបន�  េមើលែថ�កូំនរបស់អ�ក
�បេ�� ះ�សន�  ។ េបើសិន�សវ��រ ្រត�វ�នេធ� �េឡើង ជំនួយ�រអគ� េម�វ � 
(AAG) នឹង�អ�កប�� ញសំណំុេរឿងរបស់�យក�� ន េ��នអ់ង�េ�្រកម ។ 
េម�វ �របស់អ�ក គឺ�អ�កេឡើងប�� ញសំណំុេរឿងរបស់អ�ក ។ អ�កនឹង�នឱ�ស
េឡើងេធ� �កសិណ ។ 

អ�កដៃទែដល�ចេឡើងេធ� �កសិណេ�ក� �ងសវ��រ PPO �នដូច� 
ឪពុក�� យ�� ងេទៀតរបស់កូនអ�ក បុគ�លែដលតុ��រ�ត់�ំងឲ្យេធ� �� 
“��ព��លបេ�� ះ�សន�” ឬ “GAL” (សូមេមើលែផ�ក 4.ឃ 
ស្រ�ប់ពត៌�នអំពី GAL) ចំេ�ះកូនអ�កក� �ងអំឡ� ងេពលដំេណើរ�រសំណំុេរឿង 
្រពម�ងំ�ច់�ត ិឬឪពុក�� យចិ�� ឹម ែដលចិ�� ឹមបី�ច់កូនអ�ក ។ សំណំុេរឿង 
PC គឺមិនេបើកចំហដល់�រ�រណៈជនេឡើយ េហើយកំណត្់រ�ព័ត៌�ន�ងំអស់ 
្រត�វ�តទ់ុក��រស�� ត់ ។ 

េ្រ�យចប់សវ��រ តុ��រនឹងសេ្រមច�េតើ PPO ្រត�វបន��ន
សុពល�ពែដរឬេទ េហើយ្រត�វេធ� �អ� �េទៀតក� �ងជំ�នប�� ប់ ។ 
  



េ�ល�រណ៍ែណ�សំ្រ�ប់្រគ��រក� �ងសំណុេំរឿងកិច��រ�រកុ�រ 
 
 

 
ែផ�កតុ��ររដ�េមន 7 

េបើកូនរបស់អ�កកំពុងស� ិតេ្រ�ម�រែថ�រំបស់�យក�� ន �ង�យក�� ន
្រត�វេរៀបចំែផន�ររស់េ�រមួ�� វ �ញរ�ងអ�កនិងកូនអ�ក ្របសិនេបើមិន�ន
េហតុផល�ែដលមិន�ចេធ� �ែផន�រេនះ�នេទេ�ះ ។ េបើតុ��ររកេឃើញ 
“ក�� ែដល�ន់ែតេធ� �ឲ្យធ�ន់ធ�រ” េ�ក� �ងសំណំុេរឿង (�ក្យច�ប់
ែដលេម�វ �របស់អ�ក �ចពន្យល់អ�កឲ្យ�នដឹងអំពីអត�ន័យ) តុ��រ�ច
្រ�ប់�យក�� ន� មិន�ច់េរៀបចំែផន�ររស់េ�រមួ��   វ �ញេទ ។ ែផ�កទី 5 
�នព័ត៌�នបែន�មអំពីែផន�ររស់េ�រមួ�� វ �ញ ។ 

��្រប�រសំ�ន់ែដលអ�ក្រត�វចូលក� �ង និងចូលរមួសវ��រ PPO ។ េបើអ�កមិន
ចូលក� �ងសវ��រេនះេទ សិទ� ិ�ឪពុក�� យរបស់អ�ក �ចស� ិតក� �ង�និភ័យ ។ 

ែផ�កទី 4 — េតើអ� �ខ�ះ�ឯក�រក� �ងសំណុ ំេរឿងកិច��រ�រ
កុ�រ? 
ឯក�រខ�ះែដល�ន�ក់េស� ើក� �ងសំណំុេរឿង PC ្រត�វ�នេរៀប�ប់រចួេហើយក� �ង
េសៀវេ�េ�ល�រណ៍ែណ�ំេនះ ។ េនះ�ព័ត៌�នបែន�មអំពឯីក�រនីមួយៗ ៖ 

A. ញត�  ិ

េ�ក� �ងញត� ិ �នសរេសរេសចក� ីែថ�ង�រណ៍ ឬមូលេហតុមួយ ឬេ្រចើន �េតើ
េហតុអ� ��ន��យក�� នេស� ើសុំតុ��រឲ្យចូល�ក់ព័ន�ក� �ង្រគ��រអ�ក ។ 
េសចក� ីែថ�ងក� �ងញត� ិ គឺ�យក�� ន្រត�វ�នភស� ��ង�ំ្រទ ។ េ�លបំណងរបស់
សវ��រ គឺេដើម្ីបរកេមើល� េតើ�នភស� ��ងែដល�ចេជឿ�ក�់ន ស្រ�ប់
�ំ្រទញត� ិេនះែដរឬេទ ។ 

B. េសចក� ីប�� ប�់ត�់ងំេម�វ �ឲ្យេធ� ��តំ�ងរបូអ�ក 

ក� �ងេពល�មួយ�� ៃន�រ�ក់ញត� ិ តុ��រក៏�ន�រ�ត់�ំង
េម�វ �ស្រ�បឪ់ពុក�� យ�ងំពីរ ឬ��ព��ល្រសបច�ប់ ។ ្រត�វកត់េ�� ះ 
និងេលខទូរស័ព�េម�វ �របស់អ�កទុក េហើយ�ក់ទង�ត់ឲ្យ�នេលឿន េដើម្ីប 
េ្រត�មខ� �នស្រ�ប់ចូលរមួសវ��រ ។ េបើតុ��រមិន�ន�ត់�ំងេម�វ �
ស្រ�ប់អ�កេទ អ�ក�ច�ក់ទង�មួយនឹង�រ ��ល័យ្រក�ប�� ីរបស់
តុ��រ ែដល�កែន�ងេបើកសវ��រ េដើម្ីបទទួល�នព័ត៌�នអំពី�រទទួល
�នេម�វ ��ត់�ំងេ�យតុ��រ ។ 

C. លិខតិែថ�ងស�� រហិរ�� វត� �ៃនកិច��រ�រកុ�រ 

្រគប់ឪពុក�� យ និង��ព��ល ែដលទទួល
�នេម�វ �ែដលែតង�ំងេ�យតុ�� ្រត�វ�ក់េស� ើេសចក� ីែថ�ងេ្រ�មសម្បថ 
េដើម្ីបប�� ក់អំពី្រ�កច់ំណូល និង�� ន�ពហិរ�� វត� �របស់ខ� �ន មក�ន់
តុ��រ ។ ទ្រមង់េនះ េគេ��លិខិតែថ�ងស�� រហិរ�� វត� �ៃន�ររក��រ�រ
កុ�រ ។ 
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េគ�ចេស� ើសុំឲ្យអ�កជួប�មួយនឹងអ�កពិនិត្យហិរ�� វត� � េ�ឯ���ត់ក�  ី
េ��ម�លបរ �េច�ទ និងេ�៉ងេពលែដល�នកំណត់េ�ក� �ងឯក�រតុ��រ 
។ អ�ក្រត�វបំេពញព័ត៌�នអំពី្រ�កច់ំណូល និង�� ន�ពហិរ�� វត� �របស់អ�ក ។ 
េ្រ�យេពលអ�កបំេពញទ្រមង់េនះរចួ�ល់េហើយ តុ��រនឹង
សេ្រមច�េតើរដ�នឹង្រត�វបន�ជួយេចញ�រចំ�យមួយចំនួន ឬជួយេចញ�រ
ចំ�យ�ងំអស់ េលើៃថ�េម�វ �ែដលតុ��រ�ន�ត់�ំងឲ្យេធ� ��តំ�ងអ�ក
ែដរឬេទ ។ ឪពុក�� យ ឬ��ព��ល្រសបច�ប់ ែដលមិន�ន�ក់េស� ើលិខិត
ែថ�ងស�� រហិរ�� វត� �ៃនកិច��រ�រកុ�រ �ច�តប់ង់េម�វ �ែដលតុ��រ�ន
�ត់�ំងឲ្យចូលមកជួយ ។ 

D. លិខតិប�� ប់ែតង�ងំ��ព��លបេ�� ះ�សន�ែតង�ងំេ�យ
ច�ប ់(GAL) 

កូនរបស់អ�កនឹងទទួល�នមនុស្សែដលតុ��រ�ត់�ំងឲ្យជួយេមើលែថ
្របេ�ជន៍របស់�ត់ ។ បុគ�លេនះ េគេ����ព��ល
បេ�� ះ�សន�ែតង�ំងេ�យច�ប់ ឬ GAL ។ បុគ�លេនះមិន�ន�បុគ�លិក
របស់�យក�� នេទ ែត��គីអព�្រកិត្យ ែដល្រត�វេ្រត�មេរៀប
ចំខ� �នឲ្យ�ន�� ល់កូន និង្រគ��រអ�ក ។ 

�រ�ររបស់ GAL គឺ្រត�វ្របមូលព័ត៌�ន�ក់ព័ន�អំពី្រគ��រអ�ក ។ GAL 
�ចេធ� �កិច��រេនះ េ�យ�រពិនិត្យេឡើងវ �ញនូវកំណត់្រ�ព័ត៌�ន 
និងរ�យ�រណ៍ និ�យ�មួយកូនអ�ក និងនិ�យ�មួយអ�ក ្រពម�ងំអ�ក
ដៃទ ែដល�នេមើលែថ� ំឬព��លកូនអ�ក ។ GAL នឹងសរេសរ
រ�យ�រណ៍ជូនតុ��រ ែដលបូករមួ�ងំអនុ�សន៍ ែដល�អ� ���រ
េជឿ�ក់របស់ GAL ��្របេ�ជន្៍របេសើរបំផុតចំេ�ះកូនអ�ក ។ GAL ក៏្រត�វ
្រ�បត់ុ��រផងែដរអំពីអ� �ែដល�បំណង្រ��� របស់កូនអ�ក ។ 

េបើអ�កមិនយល់ខ� ឹម�រក� �ងែផ�ក�មួយរបស់ញត� ិ ឬឯក�រេផ្សងេទៀត 
សូមសួរេម�វ �របស់អ�ក ។ សូម�នែផ�កទី 11 “�រេធ� ��រ�មួយេម�វ �
របស់អ�ក” ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មអំពីរេបៀបែដលេម�វ ��ចជួយអ�ក ក� �ង
សំណំុេរឿង PC របស់អ�ក ។ 
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ែផ�កទី 5 — េតើអ� ���រ្របជំុកិច�្រគប់្រគងសំណុ ំេរឿង េហើយេតើ
្រត�វេធ� �េ�េពល�? 
�រ្របជុំកិច�្រគប់្រគងសំណំុេរឿង (CMC) គឺ��រ្របជុំមួយ�មួយេ�្រកម េដើម្ីប
ពិ�ក�អំពីអ� �ែដល�នេកើតេឡើង និងអ� �ែដលនឹងេកើតេឡើងេ�ក� �ង
សំណំុេរឿងេនះ ។ េបើ�យក�� នមិន�នេស� ើសុំ PPO េទ េនះគឺ�
�លបរ �េច�ទដំបូងរបស់អ�កក� �ង�រមកជួបតុ��រ ។ អ�ក ឪពុក�� យ
�� ងេទៀត ឬអ�ក��ព��លកុ�រ េម�វ ��អ�កតំ�ងអ�ក 
និងឪពុក�� យ�� ងេទៀតរបស់កុ�រ GAL និង AAG ែដល
�អ�កតំ�ង�យក�� ន សុទ�ែតមកចូលរមួ�រ្របជុំេនះ ។ 
េ�ក� �ងេពល្របជុំ CMC តុ��រ្រត�វសួរ�ំេម�វ � �េតើ្រត�វ
�រេពលយូរប៉ុ��  ស្រ�បដ់ំេណើរដំ�ក់�លប�� ប់របស់
សំណំុេរឿងេនះ ែដល�ដំ�ក់�លសវ��រមហន��យ 
េហើយេតើ្រត�វេ�ះេ��ក្ីសចំនួនប៉ុ�� ន�កឲ់្យមកេឡើងេធ� �
កសិណ ។ �រ្របជុំ CMC មិនែមន�សវ��រេទ ។ េ�ក� �ង
�រ្របជុំ CMC គឺ�ន�រប�� ញភស� ��ង ឬ�រេឡើងេធ� �
�កសិណេឡើយ ។ 

�រ្របជុំ CMC ្រត�វេធ� �េឡើងក� �ងរ�ងពីរបីស�� ហ៍ េ្រ�យេពលសំណំុេរឿង�ន�ប់
េផ�ើម ។ ្រត�វកត់ទុកនូវ�លបរ �េច�ទ េពលេវ� និងទីកែន�ង្របជុំ CMC ។ 

េ�ឯ ឬេ�េពល�រ្របជុំ CMC ជិតចូលមកដល់ �យក�� ន ្រត�វ�ក់េស� ើ
ែផន�ររមួរស់�មួយ�� េឡើងវ �ញ ដល់តុ��រ ។ េ�ក� �ងែផន�រេនះ ្រត�វ�ន
ប�� ក់� េតើ�យក�� ន្រត�វេធ� �អ� � េហើយេតើអ�ក្រត�វេធ� �អ� �ខ� ះ ។ ែផន�រនីមួយៗ 
្រត�វេធ� �េឡើង�ក់�ក់ស្រ�ប់ឪពុក�� យ�� ក់ៗ ។ ែផ�រេនះ គឺ�ែផ�ក
ដ៏សំ�ន់ៃនសំណំុេរឿង ពីេ្រ�ះ��រចូលរមួរបស់អ�ក �ចជួយអ�កឲ្យ�ន�រ
 រ �កចេ្រមើនក� �ង�រ�នេ�រក�រជួបជុំ�� វ �ញ�មួយកូនអ�ក ។ សូមកុំេភ�ច
�នខ� ឹម�រៃនែផន�រេនះ �មួយនឹងេម�វ �របស់អ�ក េហើយឲ្យ្រ�កដ�អ�ក
យល់ខ� ឹម�រ�ងំអស់ ។ 

ែផ�កទី 6 — េតើអ� ��សវ��រមហន��យ េហើយេតើេគ្រត�វេធ� �
េឡ ើងេ�េពល�? 
�ទូេ� សវ��រមហន��យ ្រត�វេធ� �េឡើងក� �ងរ�ង 120 ៃថ� (្របែហល�បួនែខ) 
គិត�ប់ពីេពល�ក់េស� ើញត� ិ ្របសិនេបើមិន�នេហតុផល�ែដល្រត�វ
ពន�រេពលេទេ�ះ ។ តុ��រ្រត�វសេ្រមច�េតើ ្រត�វេចញដី�មហន��យ ក� �ង
រ�ង 120 ៃថ� ែដរឬេទ ។ 

េ�លបំណងៃនសវ��រមហន��យ គឺេដើម្ីបប�� ញភស� ��ងជូនតុ��រ េដើម្ីប
ឲ្យតុ��រ�ចសេ្រមច�ន�េតើកូនអ�កកំពុងែតស� ិតក� �ង 

�រ្របជុំ CMC 
្រត�វេធ� �េឡើង

ចំនួនពីរបីស��
ហ៍ េ្រ�យេពល

សំណំុេរឿង

�ន�ប់េផ�ើម ។ 
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“�� ន�ពមហន��យ” ចំេ�ះសុខ�ព ឬសុខុ�ល�ពរបស់�ត់ែដរឬេទ ។ 
“មហន��យ” ក� �ងចំេ�មចំណុច�� រមួប�� �លនូវ េ្រ�ះ�� ក់ធ�ន់ធ�រ ឬ�រ
គ្រ�មកំែហងៃនេ្រ�ះ�� ក់ធ�ន់ធ�រចំេ�ះកូនអ�ក ។ សូមឲ្យេម�វ �របស់អ�កជួយ
ពន្យល់និយមន័យ�ក្យេនះ បែន�មឲ្យ�នេពញេលញ េបើអ�កមិនដឹង្រ�កដ� 
ចំេ�ះ�� ន�ពរបស់អ�ក េតើ�ក្យេនះ�នន័យ�៉ង�េទេ�ះ ។ 

េបើ�យក�� នមិន�នេស� ើសុំ PPO (សូម�នែផ�កទី 2) េទ សវ��រមហន��យ 
គឺ�សវ��រតុ��រដំបូង ក� �ងសំណំុេរឿង ែដល្រត�វ�ន�ក្ីសេឡើងេធ� �កសិណ ។ 

េ�មុនេពលសវ��រមហន��យ�ប់េផ�ើម ព្រ�ងៃនដី�មហន��យ ែតង្រត�វ
ផ�ល់ឲ្យអ�ក និងេម�វ �របស់អ�ក ស្រ�ប់ពិនិត្យេមើល ។ េ�ក� �ងដី�េនះ នឹង
និ�យអំពីមូលេហតុៃន�ររកេឃើញ�� ន�រណ៍មហន��យ ។ េបើអ�កយល់្រពម
�មួយនឹងខ� ឹម�រព្រ�ងៃនដី�េនះ អ�ក�ចទទួលយកដី�េនះ េ�យ�រ
យល់្រពមមិន�ច់ឲ្យ�នសវ��រ ។ េ�្រកមនឹង�កសួរអ�កអំពីដី� េដើម្ីប
ចង់ដឹង�េតើអ�កយល់ខ� ឹម�ររបស់�ែដរឬេទ េហើយអ�កយល់្រពម�មួយនឹង
ខ� ឹម�រេនះែដរឬេទ ។ េបើអ�កមិនយល់្រសបចំេ�ះខ� ឹម�រ
ព្រ�ងៃនដី�េនះេទ េ�្រកមនឹងេរៀបចំឲ្យ�នសវ��រ ។ 

េបើអ�កចង់ឲ្យ�នសវ��រ តុ��រនឹង�� បអ់ំពី�រេលើកភស� ��ងរបស់
�យក�� ន �រេលើកភស� ��ងពអី�កនងិឪពុក�� យ�� ងេទៀត 
ឬពី��ព��លែដលតុ��រ�ត់�ំង និងពី GAL ផងែដរ ។ 

េ្រ�យ�� ប�់រេលើកភស� ��ងរចួេហើយ តុ��រសេ្រមច�េតើ�� ន�ព
មហន��យ េកើត�នែមនែដរឬេទ ។ េបើតុ��រ សេ្រមច� �មិន�ន
�� ន�ពមហន��យេកើត�នេទ សំណំុេរឿងេនះ ្រត�វប�� ប់ េហើយកូនរបស់អ�ក
្រត�វប�� �ន្រតឡប់ឲ្យមកស� ិតេ្រ�ម�រែថ�បំី�ចរ់បស់អ�កវ �ញ 
(ឬបន�ស� ិតេ្រ�ម�របី�ច់ែថ�រំបស់អ�ក េបើកូនរបស់អ�កមិន្រត�វ�នេគ
យកេចញពីអ�កេ�យ PPO ឬេ�យែផន�រសុវត� ិ�ព េទេ�ះ) ។ 

េបើតុ��ររកេឃើញ� �� ន�ពមហន��យ ពិត�េកើត�នែមនេ�ះ 
តុ��រនឹងេចញដី�េនះេឡើង ។ ដូចអ� �ែដល�នប�� ក់ពី�ងេដើម ខ� ឹម�រ
ដី� នឹងត្រម�វឲ្យ�យក�� ន េធ� ��រេដើម្ីប�នេ�រក�រឲ្យអ�ក និងកូនអ�ក
មករមួរស់�មួយ��  វ �ញ េបើតុ��រមិន�ចរកេឃើញក�� ែដលេធ� �ឲ្យ�ន់
ែតធ�ប់ធ�រ ក� �ងសំណំុេរឿងរបស់អ�កេទេ�ះ ។ អ�កនឹង�ប់េផ�ើមេធ� ��រ�មួយនឹង
អ�ក�ន់សំណំុេរឿងថ�មីកពី�យក�� ន អំពី�ររមួរស់�មួយកូនអ�ក វ �ញ ។ 
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េបើតុ��ររកេឃើញ� ពិត��ន�� ន�ពមហន��យ ែមនេ�ះ តុ��រ
នឹងេចញដី�មហន��យ ។ ដី�េនះ នឹង�នខ� ឹម�រ ៖ 

• �េតើ អ�ក �យក�� ន ឬអ�កដៃទេទៀត នឹង�ចយកកូនអ�កមក
បី�ចរ់ក�  

• �េតើកូនរបស់អ�កនឹងេ�រស់េ�ទី� 
• �េតើ�រ�យតៃម� និង/ឬ េស�កម� �ន�ព�ំ�ចច់ំេ�ះអ�ក 

និងស�ជិកដៃទេទៀតក� �ង្រគ��រអ�កែដរឬេទ និង 
• �េតើអ�ក្រត�វ�មបុគ�ល�មួយ មិនឲ្យ�ក់ទង�មួយកូនអ�ក

ែដរឬេទ ។ 

តុ��រ ក៏�ចសេ្រមចចំេ�ះ�ររកេឃើញ �េតើអ�ក�ច�នលទ��ពបង់
្រ�ក់��រកិច�កូនែដរឬេទ ។ េហើយេបើអ�ក�នលទ��ព េតើអ�ក្រត�វបង់្រ�ក់
��រកិច�កូនអ�កចំនួនប៉ុ�� ន ។ 

េបើអ�កមិនយល់្រសប�មួយនឹង�រសេ្រមចរបស់តុ��រ ចំេ�ះ�ររកេឃើញ
�� ន�ពមហន��យ អ�ក្រត�វពិ�ក��មួយេម�វ �របស់អ�ក �េតើអ�កគួរប� ឹង
ឧទ�ររណ៍ចំេ�ះ�រសេ្រមចេនះែដរឬេទ ។ (“បណ� ឹងឧទ�រណ៍” គឺ�សំេណើសុំ��យ
ល័ក�ណ៍អក្សរ �ក់េស� ើ�មួយតុ��រមួយេផ្សងេទៀត ឲ្យពិនិត្យ និងប� �រ ឬបែង�រ
�រសេ្រមចរបស់តុ��រ ។ ក� �ងសំណំុេរឿង PC តុ��រមណ� ល គឺ�តុ��រ
�តក់�  ី។ បណ� ឹងឧទ�រណ៍ ្រត�វ�ក់េស� ើេ��ន់ត�ុ�រ វ �និច� ័យ�ន់ខ� ស់) ។ 

��្រប�រសំ�ន់ែដលអ�ក្រត�វមក�ន់ និងចូលរមួក� �ងសវ��រមហន��យ ។ 
េបើអ�កមិនមក�ន់សវ��រេទ គឺ�នន័យ� អ�កកំពុងែតេធ� �ឲ្យសិទ� ិ
�ឪពុក�� យរបស់ខ� �ន ស� ិតក� �ង�� ន�ព�និភ័យ េហើយ ។ 

េបើតុ��រ�នចូលដល់�រេចញដី�មហន��យ សូមពិនិត្យដី�េនះ �មួយ
េម�វ �របស់អ�ក�ប�� ន់ ។ េបើេ�ក� �ងដី�េនះ ត្រម�វឲ្យអ�កទទួលេស�កម� 
ឬ�រេ្រ�មែ្រជង�� ្រត�វ្រ�កដ� អ�កយល់�េតើេស�កម� និង�រេ្រ�ម
ែ្រជង�ងំអស់េ�ះ �អ� � េហើយ�េតើ អ�ក្រត�វេធ� �អ� � េដើម្បីេឆ� ើយតបនឹងដី�េនះ  
។ ្រត�វ�ញយក្របេ�ជន៍ឲ្យ�ន�ងំ្រស �ងពី�រេ្រ�មែ្រជង និងេស�កម�ែដល
ផ�ល់ជូនអ�ក ។ េធ� ��មែផន�រ និង្រត�វរក�ទំ�កទ់ំនង�មួយអ�ក�ន់
សំណំុេរឿង និងេម�វ �របស់អ�ក ។ 

ែផ�កទី 7 — េហតុអ� �្រត�វ�នសវ��រពិនិត្យ�រ វ �និច� ័យក� ី? 
េបើតុ��រ េចញដី�មហន��យ តុ��រ្រត�វពិនិត្យសំណំុេរឿងេឡើងវ �ញ �៉ង
េ�ច�ស់េរៀង�ល់្រ�ំមួយ (6) ែខម�ង ។ អ�ក ឪពុក�� យ�� ងេទៀតៃនកូនអ�ក 
AAG GAL របស់កូនអ�ក �ចេស� ើសុំតុ��រ ឲ្យពិនិត្យសំណំុេរឿងេឡើងវ �ញ ក� �ង
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រយៈេពលេលឿន�ងេនះ ។ សវ��រពិនិត្យេមើលមួយេនះ េគេ�� 
�រពិនិត្យ�រវ �និច� ័យក� ីេឡើងវ �ញ ។ 

េ�ក� �ងសវ��រេនះ តុ��រពិនិត្យេឡើងវ �ញនូវអ� �ែដល�នេកើតេឡើង 
េ�ក� �ងសំណំុេរឿង �ប់�ំងពី�រេធ� �សវ��រេលើកមុន េហើយ្រត�វសេ្រមច�េតើ 
នឹង្រត�វេធ� �អ� ��បន� េទៀត ។ េ�លបំណងេ�ក� �ងដំ�ក់�លេនះ គឺសំេ�េលើ
សុខុ�ល�ព និងសុវត� ិ�ពយូរអែង�ងរបស់កូនអ�ក ។ តុ��រនឹងសួរ�ំ ៖ 

• េតើអ�ក�នេធ� ��រ�� ស់ប� �រ�វ �ជ��ន ឬ�នេ�ះ្រ�យប�� ែដល
តុ��រត្រម�វឲ្យអ�កេធ� �េ�ក� �ងដី�មហន��យ ែដរឬេទ? 

• េតើអ�ក�ន�ន�ត់បន�យ ឬលុបបំ�ត់ប��  ែដល�នេធ� �ឲ្យ
តុ��រេចញដី�មហន��យែដរឬេទ? 

េ�ង�មព័ត៌�នែដល�នេលើកប�� ញ តុ��រ�ចប� �រចំេ�ះអ� �ែដលអ�ក 
ឬ�យក�� ន្រត�វេធ� � ។ តុ��រ�ចសេ្រមច� ្រត�វប�� ប់ (បិទ) សំណំុេរឿង 
េហើយកូនរបស់អ�ក�ច្រតឡប់មករមួរស់�មួយអ�ក វ �ញ ឬ�កិច�ខិតខំ�រជួយ
ឲ្យ្រគ��រ�ចរមួរស់�មួយ�� វ �ញ ្រត�វបន� េធ� �េ�មុខេទៀត ឬក៏� 
�យក�� ន្រត�វប�្ឈប់សកម��ពជួយឲ្យ្រគ��រ�ចរមួរស់�មួយ��  វ �ញ ។ �រ
សេ្រមចេដើម្ីបប�� ប់សកម��ពជួយឲ្យ្រគ��រ�ចរមួរស់�មួយ�� វ �ញ គឺមិន
ែមន��រ�រ�យ្រស�លេឡើយ េហើយ�ទូេ� េធ� �េឡើងេ្រ�យេពល�រខិតខំ
ម�ងេហើយម�ងេទៀត េដើម្ីបប្រង�បប្រង�ម្រគ��រអ�ក �នប�ជ័យ េ្រ�ម�រ
ចំ�យេពល�េ្រចើនរចួមក ។ 

�ចនឹង�នសកម��ព�រពិនិត្យ�រវ �នចិ� ័យក� ីេឡើងវ �ញ េ្រចើន�ងមួយដង 
គឺ�្រស័យេលើ�រពិតៃនសំណំុេរឿងអ�ក ។ 

ែផ�កទី 8 — េតើអ� ��ែផន�រសវ��រអចិៃ�ន�យ៍ េហើយេតើេគ
្រត�វេធ� �េឡ ើងេ�េពល�? 
�ទូេ� តុ��រេរៀបច ំែផន�រសវ��រអចិៃ�ន� យ៍ ក� �ងរ�ង 12 ែខ 
េ�យគិត�បព់ីេពលែដលកូនអ�ក្រត�វ�នេគប�� �នមក�នម់ណ� ល
ែថ�េំក�ង ។ េ�ក� �ងែផន�រសវ��រអចិៃ�ន�យ៍ អ� �ែដល��រយកចិត�
ទុក�ក់របស់តុ��រ គឺ�ផល្របេ�ជន៍យូរអែង�ងរបស់កូនអ�ក បូករមួ�ងំ
�េតើកូនអ�កគួរែត ៖ 

• ្រតឡបេ់�រមួរស់�មួយអ�ក វ �ញ  
• ស� ិតេ្រ�ម�របី�ច់ែថ�ពំី��ព��លអចិៃ�ន�យ៍ 
• ឲ្យេ�រស់េ��មួយ�ច់�តិែដល�នសមត��ព និង�នបំណង

េមើលែថ�េំក�ងេនះ 
• ឲ្យអ�កដៃទយកេ�ចិ�� ឹម ឬ 
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• ឲ្យេ�រស់េ�ក� �ងទីកែន�ងេផ្សងេទៀត�អចិៃ�ន� យ៍ �ម�រេរៀបចំ  ។ 

ែផន�រសវ��រអចិៃ�ន�យ៍ �ចេធ� �េឡើងក� �ងេពល�មួយ�� នឹង�រពិនិត្យ
�រសេ្រមចក� េីឡើងវ �ញ (សូម�នែផ�កទី 7) ។ 

ែផ�កទី 9 — េតើអ� ���រប�� ប់សិទ� ិ�ឪពុក�� យ? 
េបើ�យក�� ន េជឿ� អ�កមិន�ច ឬក៏មិន�នឆន�ៈ ក� �ង�រ
េ�ះ្រ�យ�និភ័យ អំពី�រេធ� ��ប ឬ�រទុកកូនេ�លមិនេមើលែថ� ំ
ចំេ�ះកូនអ�ក �យក�� ន �ច�ក់េស� ើញត� ិ សុំប�� ប់សិទ� ិ�ឪពុក�� យ
របស់អ�ក ។ អ�ក�ចយល់្រពមេ�យស� ័្រគចិត� ចំេ�ះ�រប�� បស់ិទ� ិ
�ឪពុក�� យ�អចិៃ�ន� យ៍ េបើអ�កគិត� �រេធ� �ែបបេនះ �គឺ�្របេ�ជន៍
ដ៏ល� បំផុតចំេ�ះកូនអ�ក ។ មុន�រេធ� �េសចក� ីសេ្រមចចតិ� អ�ក្រត�វពិ�ក�អំពី
ជេ្រមើសរបស់អ�ក �មួយនឹងេម�វ �របស់អ�ក ។ 

េបើអ�កមិនយល់្រពមចំេ�ះ�រសុំប�� ប់សិទ� ិ�ឪពុក�� យរបស់អ�កេទ តុ��រ
�ច្រតឹមែតប�� ប់� �� ន�ពេនះ �ចេធ� ��ន ែតក� �ងករណីែដលតុ��រ
�ចរកេឃើញភស� ��ង�ំ� ំ(ភស� ��ង "ច�ស់�ស់ និងគួរឲ្យេជឿ�ក"់) 
េ្រ�យសវ��រ ែដលក�� �មួយ ក� �ងចំេ�មក�� �ងំបួន�នផុសេឡើង ៖ 

• អ�កមិន�នឆន� ៈ ឬមិន�ចរក��រ�រកូនអ�កពីមហន��យ េហើយ
�� ន�ពេនះ �កម់ិនប�� ញ���ច�ន�រ�� ស់ប� �រក� �ងេពល
សមរម្យមួយ ែដល�ម�រគិតេមើល �េពលែដលមិន�ចជួយឲ្យ
កុ�រ�ចទទួល�នអ� �ែដល�ត់្រត�វ�រ ឬ 

• អ�កមិន�នឆន� ៈ ឬមិន�ចទទួលខុស្រត�វ ចំេ�ះកូនអ�កក� �ង
រ�ងេពលេវ�សមរម្យមួយ ែដល�ម�រគិតេមើលគឺ�េពលែដលអ�ក
មិន�ចជួយឲ្យកូនអ�កទទួល�នអ� �ែដល�ត្់រត�វ�រ ឬ 

• កូនរបស់អ�ក ្រត�វ�នេ�ះបង់េ�ល ឬ 

• អ�កប�ជ័យក� �ង�រខិតខំឲ្យ�ន�� ំង េដើម្ីប�� សម្ប� និង�ររមួរស់
�មួយកូនអ�កេឡើងវ �ញ និង 

�រប�� បស់ិទ� ិ�ឪពុក�� យរបស់អ�ក គឺ�្របេ�ជន៍ដ៏្របេសើរបំផុត
ចំេ�ះកូនអ�ក ។ 

ក�� �ងំបួនែដល�នេរៀប�ប់�ងេលើ គឺ��ពត្រម�វរបស់ច�ប់ ។ 
េម�វ �របស់អ�ក �ចពន្យល់អ�ក ពីរេបៀបែដលតុ��រ�ចយក�ពត្រម�វេនះ 
មកអនវុត�ក� �ងសំណំុេរឿង�ក់�ករ់បស់អ�ក ។ 

�មួយនឹងសវ��រេផ្សងេទៀតក� �ងសំណំុេរឿង PC គឺអ�ក�នសិទ� ិចូលរមួ េធ� �
កសិណ និងប�� ញភស� ��ង ។ េម�វ �របស់អ�ក �ចេ��ក្ីសមកជួយេ្រ�ម
ែ្រជងសំណំុេរឿងរបស់អ�ក េហើយ�ច�កសួរ 
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ឬពិនិត្យប�� ក់េ�យ�កសួរ�ក្ីសរបស់�យក�� ន និង GAL របស់កូនអ�ក ។ 
GAL ក៏្រត�វមក�ន់សវ��រ េហើយ្រត�វ�ក់េស� ើរ�យ�រណ៍ �មួយនឹង
អនុ�សន៍របស់ខ� �ន អំពីកូនរបស់អ�កផងែដរ ។ 

ក� �ងេពលែដល្រត�វសេ្រមច� េតើ្រត�វប�� បស់ិទ� ិ�ឪពុក�� យរបស់អ�កែដរឬេទ 
គឺតុ��រនឹងពិ�រ�ចំេ�ះ�យុកូនរបស់អ�ក និង�រផ�រ�� បទ់ំ�ក់
ទំនង�មួយអ�កដៃទ ត្រម�វ�រែផ�ក�ង�យ និង�រម�ណ៍របស់�ត់ 
ក៏ដូច�អ� �ែដល�្របេ�ជន៍្របេសើរបំផុតរបស់�ត់ ផងែដរ ។ 

េបើតុ��រ ប�� ប់ឲ្យប�� ប់សិទ� ិ�ឪពុក�� យរបស់អ�ក េហើយអ�កមិនយល់្រពម
ចំេ�ះ�រសេ្រមចេនះ អ�ក�ចពិ�ក��មួយេម�វ �របស់អ�ក �េតើ្រត�វប� ឹង
ឧទ�រណ៍អំពីចំេ�ះ�រសេ្រមចេនះែដរឬេទ ។ 

ែផ�កទី 10 — បណ� ឹងឧទ�រណ៍ 
ដូចអ� �ែដល�នេរៀប�ប់ពី�ងេដើម្រ�ប់ បណ� ឹងឧទ�រណ៍ គឺ�សំេណើសុំេ��ន់
តុ��រមួយេផ្សងេទៀត ឲ្យជួយពិនិត្យេមើល ប� �រ ឬបែង�រេសចក� ីសេ្រមចរបស់
តុ��រ វ �និច� ័យក� ី ។ េ�ក� �ងសំណំុេរឿង PC គឺ�នែតដី�មហន��យ ដី�ប�� ប់
សិទ� ិ�ឪពុក�� យរបស់អ�ក និងដី�ព��លេវជ���ស�  (េបើតុ��រប�� ប់ឲ្យ
�ន�រព��លេវជ���ស� ស្រ�ប់កូនអ�ក) ែដលេចញេ�យតុ��រមណ� លេទ 
េទើប�ចប� ឹងឧទ�រណ៍�ន ។ បណ� ឹងឧទ�រណ៍សំណំុេរឿងកិច��រ�រកុ�រ គឺ្រត�វប� ឹង
ឧទ�រណ៍េ�យ�� ល់េ��ន់តុ��រ វ �និច� ័យក� ីកំពូលរបស់រដ�េមន ។ 

ែផ�កទី 11 — �រេធ� ��រ�មួយនឹងេម�វ �របស់អ�ក  
ឪពុក ឬ�� យ ឬ��ព��លែដលតុ��រែតង�ំង �នសិទ� ិឲ្យេម�វ �របស់
ខ� �នេធ� ��អ�កតំ�ង េ�យរដ��អ�កេចញ�រចំ�យ េបើអ�ក�ងំេ�ះ 
មិន�នលទ��ព�ចបង់ៃថ�េម�វ �េ�យខ� �នឯងេទេ�ះ ។ េបើេ�ះបី�អ�ក
�នេរៀប�រ�មួយឪពុក ឬ�� យរបស់កូនអ�ក ឬក៏្រ�ន់ែតរស់
េ��មួយ�� ក៏េ�យ ក៏អ�ក�ងំពីរ ្រត�វទទួល�នេម�វ �េរៀងៗខ� �នែដរ ។ 

្រត�វ��� េម�វ �របស់អ�ក ដឹង�្រត�វ�ក់ទងអ�ក�មវ �ធី� េ�យអ�ក្រត�វ
្រ�ប់�តឲ់្យ�នដឹង�និច� េបើអ�កដូរ�សយ�� ន និងេលខទូរស័ព� ។ 
េម�វ �របស់អ�ក មិន�ចេធ� ��តំ�ងរបស់អ�ក្របកបេ�យ្របសិទ� ិ�ពេឡើយ 
េបើអ�កមិនរក�ទំ�កទ់ំនង�មួយ�ត់េទេ�ះ ។ េពលេម�វ �េ�ទូរស័ព� 
ឬសរេសរលិខិតមកអ�ក សូមេឆ� ើយតប�ប�� ន់ ។ 
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េម�វ �របស់អ�ក នឹង ៖ 

• ជួប�មួយអ�ក មុនសវ��រ និង�រ្របជុំនីមួយៗ េ�ក� �ង
សំណំុេរឿង េហើយ�ត់នឹងេឡើងនិ�យជំនួសអ�ក 
និងេដើម្ីប្របេ�ជន៍របស់អ�ក េ�ឯតុ��រ 

• ជួយអ�កឲ្យយល់�ននូវសិទ� ិរបស់អ�ក �ក្យច�ប់ និង�ពត្រម�វ
របស់ច�ប់ េ�ក� �ងដី�មហន��យ ែផន�ររមួរស់ជួបជុំកូនវ �ញ 
និងឯក�រដៃទេទៀតក� �ងសំណំុេរឿង  

• ពន្យល់ពីអ� �ែដល�ចេកើតេឡើងេ�ឯសវ��រ និង�រ្របជុ ំ
្រពម�ងំ 

• ប�� ញភស� ��ង និងតសូ៊មតិជំនួសអ�ក េ�ក� �ងសវ��រ ។ 

ែផ�កទី 12 — �រេធ� ��រ�មួយនឹងអ�ក�ន់សំណុ ំេរឿងមកពី
�យក�� ន  
អ�កនឹង�នឱ�សេដើម្ីបេធ� ��រ�មួយអ�ក�ន់សំណំុេរឿងមួយ ឬេ្រចើន�ក់
មកពី�យក�� ន េ�ក� �ងដំ�ក់�លខុសៗ��  ក� �ងអំឡ� ងេពលដំេណើរ�រ
សំណំុេរឿង PC ។ សូមយក�រ្របជុំេនះ �ឱ�សេដើម្ីបបេ�� ញ�រ្រព�យ�រម� 
ែចករ�ែលកគំនិតរបស់អ�ក សួរសំណួរ និង�� ប់ទំ�ក់ទំនង�មួយេស�កម� 
និង�រេ្រ�មែ្រជង ែដលអ�ក�ច្រត�វ�រ េដើម្ីបជួយអ�ក ក� �ង�រេធ� �ឲ្យផ�ះអ�ក
�កែន�ង�នសុវត� ិ�ព ស្រ�បកូ់នអ�ក ។ 

�យក�� ន េ្របើេ�ល�រណ៍ែណ�ំ��យល័ក� ណ៍អក្សរ េ�េពលពួកេគេធ� ��រ
�មួយ្រក �ម្រគ��រក� �ងសំណំុេរឿង PC ។ ��ច�ន្របេ�ជន៍ចំេ�ះអ�កក� �ង�រ
�ន ឬេធ� � វ �េវច�ខ�មឹ�រេ�ល�រណ៍ែណ�ំ�ងំអស់េនះ �មួយេម�វ �
របស់អ�ក េបើអ�ក�នសំណួរ ។ េសៀវេ�េ�ល�រណ៍ែណ�ំេនះ �នេ�� ះ� 
ម៉ូ ែដលអនុវត�េស�កម�សុខុ�ល�ពកុ�រ ែដលអ�ក�ចេបើក�ន�នេ�ឯ 
៖  ។ 

េបើអ�កមិន�នកុំព្យ� ទ័រេ្របើេទ អ�ក�ចេស� ើសុំឯក�រេនះពីអ�ក�ន់សំណំុេរឿង
របស់អ�ក ។ ពួកេគ �ចផ�ល់ឲ្យអ�កនូវឯក�រ�ន្របេ�ជន៍ 
បូករមួ�ងំកូនេសៀវេ�របស់�យក�� ន ស្រ�ប់ឪពុក�� យ 
និង��ព��លក� �ងសំណំុេរឿងកិច���រកុ�រ ។ កូនេសៀវេ�េនះ �ច
េបើកេមើលអន�ញ�នេ�ឯ ៖ www.maine.gov/dhhs/ocfs/cw/handbook.html។ 
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ែផ�កទី 13 — កម� វ �ធីអ�កេសុើបអេង�ត
��រណៈៃនសុខុ�ល�ពកុ�ររដ�េមន (Maine Child 
Welfare Ombudsman Program) 
កម� វ �ធីអ�កេសុើបអេង�ត��រណៈសុខុ�ល�ពកុ�រៃនរដ�េមន 
គឺ��រ ��ល័យជំ�ញែផ�កជួយមនុស្សក� �ង�រេ�ះ្រ�យក� ីកង�ល់ ស� ីអំពី
េស�កម�សុខុ�ល�ពកុ�រ ែដលផ�ល់ជូនេ�យ�យក�� ន។ អ�កេសុើបអេង�ត
��រណៈ គឺ�អ�កមិន្រប�ន�់គី�មួយ េហើយ
�នឯក�ជ្យ�ពពី�យក�� ន ។ េបើអ�ក ឬនរ��� ក់ែដលអ�ក�� ល់ 
កំពុងែត�នប�� �មួយរេបៀបេធ� ��ររបស់ �យក�� ន ឬអ�ក�ន់សំណំុេរឿង 
ក� �ងសំណំុេរឿងកិច��រ�រកុ�រ  អ�ក�ច�ក់ទងមក�ន់�រ ��ល័យអ�ក
េសុើបអេង�ត��រណៈ េដើម្ីបសុំជំនួយ ។ ឧ�ហរណ៍ េបើអ�ក�ន�រម�ណ៍� 
�យក�� ន�នេ្រជ�តែ្រជកេ�យអយុត� ិធម៌ ចំេ�ះសិទ� ិរបស់អ�ក ក� �ង�ម�
ឪពុក�� យេក�ង �រ ��ល័យអ�កេសុើបអេង�ត��រណៈ �ចជួយអ�ក�ន ។ 

�េរឿយៗ  អ�កេសុើបអេង�ត��រណៈ ដឹងអំពីបណ� ឹង និងប�� �� 
ពី�ច់�តិ អ�កផ�ល់េស�កម�  ឬអ�កេធ� �ច�ប់របស់រដ�  ។ មនុស្ស្រគប់របូ�ច
�ក់េស� ើ�ក្យបណ� ឹង ឬប�� ញក� ី�រម�របស់ខ� �ន�ន�ងំអស់ ។ សូម�ក់
ទងមក�ន់ អ�កេសុើបអេង�ត��រណៈ �មេលខ 1-866-621-0758 ឬេលខ 
207-213-4773 ឬក៏េផ�ើអុីេម៉លមក�ន់ ៖ ombudsman@cwombudsman.org ។ 

អ�ក�ចសិក�បែន�មអំពី�រ�ររបស់អ�កេសុើបអេង�ត��រណៈ េ�យ�រ
ចូលមក�ន់វ��បៃសត៍ �ម�សយ�� ន ៖ cwombudsman.org ។ 

 

ែផ�កទី 14 — សិទ� ិរបស់�យ� និងអ�ក
ដៃទេដើម្បីចូលមកក� �ង និងចូលរមួក� �ងសំណុ ំេរឿង  
ច�ប់របស់រដ�េមន ែចង� កុ�រែដល្រត�វ�នេគយកេចញពីផ�ះរបស់ខ� �ន គឺ្រត�វ
យកេ�ឲ្យរស់េ��មួយ�ច់�តិ�នីតិជន េបើ�ចេធ� ��ន ។ ចំណុចេនះ 
ជួន�លេគេ�� “�រ�ក់ឲ្យេក�ងរស់េ��មួយបងប� �ន” ឬឲ្យរស់េ��មួយ
�ច់�ត ិ។ 

�ទូេ� �យក�� នែតង�កល្បងរកេមើល�េតើ �រយកកូនអ�កេ�ឲ្យ
�យ� ឬស�ជិកដៃទក� �ង្រគ��រេមើលែថបេ�� ះ�សន�  �ចេ�រចួែដរឬេទ 
មុនេពលេស� ើសុំឲ្យ�ន�រ�ក់ព័ន�ពីតុ��រ ។ មុនេពលយកកូនអ�កេ�ឲ្យ
�ច់�តិេមើលែថ� ំ�យក�� ន្រត�វែត្រ�កដ� កែន�ងែដលឲ្យកុ�រេ�េ� 
�កែន�ងែដល�នបរ ��� នសុវត� ិ�ព េ�យេធ� ��រ�យតៃម� និងែឆកេមើល
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្របវត� ិ្រគ��រេ�ះ ។ ជួន�ល�រយកេក�ងេ�ឲ្យ�ច់�តេិមើល
ែថបេ�� ះ�សន�  គឺមិន�ចេធ� ��នេទ មុន�យក�� ន�ក់�ក្យេស� ើសុំ PPO ។ 

េបើ�យ� ឬ�ច់�តិដៃទ �អ�កេមើលែថ�េំក�ង ពួកេគនឹងទទួល�ន
�រជូនដំណឹងអំពីសវ��រ េ�ក� �ងសំណំុេរឿងេនះ េហើយនឹង�នសិទ� ិចូលក� �ង
សវ��រ ។ េបើ�យ� ឬ�ច�់តិដៃទ មិន�នេមើលែថ�េំក�ងេនះេទ 
គឺពួកេគនឹងមិន�នទទួល�រជូនដំណឹងេ�យស� �យ្របវត�អំពីសវ��រ  
និងសកម��ពេផ្សងេទៀតក� �ងសំណំុេរឿងេនះេឡើយ ។ ពួកេគ្រត�វេស� ើសុំ�រ
អនុ�� តពីតុ��រ មកចូលក� �ង ឬចូលរមួសវ��រក� �ងសំណំុេរឿងេនះ ។ 
សំេណើសុំមកចូលក� �ង ឬចូលរមួក� �ងសវ��រ ្រត�វេធ� �េឡើងេ�យ�រ�ក់
ទង�មួយនឹង�រ ��ល័យ្រក�ប�� ីរបស់តុ��រ ែដល�ត់ែចងសំណំុេរឿង 
PC ។ សំេណើសុំ�ងំអស់េនះ ្រត�វេធ� �េឡើង��យល័ក� ណ៍អក្សរ ។ 

េ�យ�្រស័យេលើទំ�ក់ទំនងរបស់បុគ�លេ�ះ �មួយនឹងកុ�រ តុ��រ�ច
ឲ្យេ�� ះបុគ�លេ�ះ�� ៖ 

• “អ�ក�នចំ�ប់�រម�ណ៍” គឺ�នន័យ� បុគ�លេ�ះ្រ�ន់�ច
ចូលមក�ន់សវ��រ េហើយ�ចសេង�តេមើលដំេណើ�រ
របស់តុ��រែតប៉ុេ�� ះ  

• “អ�កចូលរមួ” គឺ�នន័យ� អ�កេ�ះ�ចចូលមក�ន់ សេង�ត 
និងេធ� �កសិណេ�ក� �ងដំេណើរ�រតុ��រ�ន ែតមិន�ចប�� ញ 
ឬសួរ�ំ�ក្ីស�� ងេទៀតប�� ក់�នេឡើយ ឬ 

• “អ�កេធ� �អន��គមន៍” គឺ�នន័យ� បុគ�លេ�ះ�នសិទ� ិដូច��
នឹង�គីវ ��ទក� �ងសំណំុេរឿង (គឺឪពុក/�� យ) ែដរ ្របសិនេបើមិន�ន
�រប�� ក់�៉ងេម៉ចេផ្សងពីតុ��រេទេ�ះ ។ 

េដើម្ីបចូលមក�ន់ ឬចូលរមួក� �ងសំណំុេរឿង PC �មសមត��ព�មួយ 
បុគ�លេ�ះ្រត�វប�� ញ� របូ�ត់�នទំ�ក់ទំនងសំ�ន់ចំេ�ះកុ�រ 
េហើយ�ន�រ�ប់�រម�ណ៍ចំេ�ះសុខុ�ល�ពរបស់កុ�រេនះ ។ តុ��រ្រត�វ
សេ្រមច� �រចូលរមួេនះ គឺ�នផល្របេ�ជន៍្របេសើរបំផុត ចំេ�ះកូនអ�ក ។ 
នរ��� ក់ែដលតុ��រអនុ�� តឲ្យចូលមក�ន់ ឬចូលរមួក� �ងសំណំុេរឿង PC 
គឺ�កម�វត� �ែដល្រត�វរក�ឲ្យ�ននូវ�រស�� ត់ចំេ�ះ�រ�ត្រត�ង ៃនច�ប់
កិច��រ�រកុ�រ ដូចអ�កចូលរមួដៃទែដរ ។ 
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ែផ�កទី 15 — េសចក� ីសេង�បអំពីសិទ�  ិនិង�រទទួលខុស្រត�វ
ក� �ងសំណុ ំេរឿង PC  

សិទ�រិបសអ់�ក 

ក� �ង�ម�ឪពុក�� យ ឬ��ព��លែតង�ងំេ�យច�ប់ អ�ក�នសិទ� ិ
�េ្រចើន ក� �ងសំណុំេរឿង PC ែដល�នរមួ�ងំសិទ� ិេដើម្បី ៖ 

• �នេម�វ ��តំ�ង ែដលៃថ�េម�វ � គឺរដ��អ�កបង់ េបើអ�កមិន�ន
លទ��ពបង់ៃថ�េម�វ �េ�យខ� �នឯងេទេ�ះ  

• ទទួល�នសំេ�្រគប់ឯក�រ និងព័ត៌�ន�ងំអស់ ែដល
�ន�ក់េស� ើក� �ងសំណំុេរឿង 

• �នទទួលដំណឹងអំពីសវ��រ និង្រពឹត� ិ�រណ៍ដៃទេទៀត�ងំអស់  
• បដិេសធ ឬទទួល�� ល់េសចក� ីែថ�ង�ងំអស់ក� �ងញត� ិ  
• េឡើងប�� ញសំណំុេរឿង�ងែផ�ករបស់អ�ក េ�តុ��រ េហើយត�ំង

នឹងសំណំុេរឿងរបស់�យក�� ន និង 
• មកេលងកូនអ�ក ខណៈេពលែដលសំណំុេរឿងេ�ចំហ លុះ្រ�ែតតុ��រ

រកេឃើញ� �រមកេលងនឹងកូន មិនែមន�្របេ�ជន៍្របេសើរ
ចំេ�ះកូន ។ 

េបើតុ��រមិន�នេចញ “ដី�រប�� ប់�រប្រង�បប្រង�ម” េទ គឺអ�ក�នសិទ� ិ
ទទួល�នែផន�រប្រង�បប្រង�ម��យល័ក�ណ៍អក្សរែដល�នលក�ណៈច�ស់
�ស់ ប�� ី�យេ�� ះេស�កម� និង�រេ្រ�មែ្រជង េដើម្ីប ជួយេ�ះ្រ�យប��  
ែដល�ំេ�រក�រ�ក់េស� ើញត� ិេ��ន់តុ��រ ។ 

សិទ�រិបសកូ់នអ�ក 

កូនរបស់អ�ក�នសិទ� ិេដើម្បី ៖ 

• �នសុវត� ិ�ព និងទទួល�ន�រ្រគប់្រគងពីអ�កេមើលែថ�សំមរម្យ  
• ទទួល�ន��រ សេម��កបំ�ក់ ្រគប់្រ�ន ់និង�នទីជ្រមកសមរម្យ

រស់េ� 
• ទទួល�ន�ររក��រ�រពី�ររ�េ�ភផ� �វ�យ េភទ និង�រម�ណ៍ 

្រពម�ងំ�រមិនទុកេ�លមិន�នអ�កេមើលែថ� ំនិង 
• ទទួល�ន�រព��លជម� ឺ�យ និងជម� ឺ�រម�ណ៍ ។ 
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មិន�នសំណុំេរឿងពីរែដល�ន�ពដូច�� េឡើយ ។ 

េសៀវេ�េ�ល�រណ៍ែណ�ំេនះ េរៀប�ប់អំពីអ� �ែដល�ចេកើតេឡើងេ��ម
ដំ�ក់�លេផ្សងៗ��  ៃនសំណំុេរឿង PC ។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ សូម
ចង�ំ� មិនែដល�នសំណំុេរឿងពីរែដល�ន�ពដូច�� េទ ។ េសចក� ី
សេ្រមច�ងំអស់ែដលតុ��រេធ� �េឡើង គឺ�្រស័យេលើព័ត៌�នពិត 
និងភស� ��ង�ក់�ក ់េ�ចំេ�ះមុខ ។ សកម��ពែដលអ�កេធ� � េដើម្ីបេឆ� ើយ
តបចំេ�ះ�រពិតៃនសំណំុេរឿងរបស់អ�ក �ច�នឥទ�ិពល�� ំងចំេ�ះ
េសចក� ីសេ្រមចរបស់តុ��រ េ�្រគប់ដំ�ក់�លៃនសំណំុេរឿង និង
លទ�ផលចុងេ្រ�យៃនសំណំុេរឿង ។ 
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ឧប្បសម� ័ន�  — ព័ត៌�នទូេ� 

�រស្រម�លចំេ�ះពិ�រ�ព 

ែផ�កតុ��ររដ�េមន �នខិតខំ្រគប់�៉ង េដើម្ីបផ�ល់�រស្រម�ល 
និងជំនួយគួបផ្ស ំ្រពម�ងំេស�កម� ដល់ជនែដល�នពិ�រ�ព 
េ�យមិនគិតៃថ�ពីពួកេគ េដើម្ីបឲ្យពួកេគ�ចេ្របើេស�កម� 
របស់តុ��រ ។ សូមពិ�ក��មួយេម�វ �របស់អ�ក អំពី�រេរៀប

ចំ�រស្រម�ល េហើយ�ក់ទងមក�ន់អ�កស្រមបស្រម�ល�រេ្របើេស�កម�
តុ��រ (Court Access Coordinator) �មេលខ 207-822-0718 ចំេ�ះអ�កេ្របើ 
TTY ៖ សូមេ�មកេលខប�� �នបន� របស់រដ�េមន 711 ឬ 
accessibility@courts.maine.gov �មួយនឹងសំេណើរបស់អ�ក ឬក៏�ក់
ទងមក�ន់�រ ��ល័យ្រក�ប�� ីរបស់តុ��រ ែដលកំពុង�ត់ែចងសំណំុ
េរឿងរបស់អ�ក ។ តំណ�� ប់េ��នទ់្រមង់េស� ើសុំ�រស្រម�លេ�យ�រពិ�រ�ព 
េ�ក� �ងវ��បៃសត៍របស់ែផ�កតុ��រ �នេ�ឯ ៖ 
www.courts.maine.gov/maine_courts/admin/ada/accommodation-request.pdf 

ជំនួយែផ�ក�� 

ែផ�កតុ��ររដ�េមន �នផ�ល់ជូនអ�កបកែ្រប ដល់អ�កែដល�ព
�� តជ់ំ�ញ��អង់េគ�សេ��នក្រមិត (LEP) ឬក៏អ�កែដល
ថ�ង ់និងពិ�ក�� ប់ េ�យមិនគតិៃថ�ពីពួកេគ េដើម្ីបឲ្យពួកេគ
�ចចូលមក�ន់តុ��រ និងេ្របើេស�កម�របស់តុ��រ ។ ែផ�ក
តុ��ររដ�េមន ក៏្រត�វផ�ល់ជូនអ�កបកែ្រប ASL ដល់អ�កសេង�ត

�រណ៍េ�តុ��រ ែដល�មនុស្សថ�ង ់ឬពិ�ក�� ប់ េ��ម�រេស� ើសុំ ។ សូម
ពិ�ក��មួយេម�វ �របស់អ�ក អំពី�រេរៀបចំឲ្យ�នអ�កបកែ្រប�� 
េ�យ�រ�ក់ទងមក�ន់អ�កឯកេទសែផ�ក�រទំ�ក់ទំនង 
(Communications Access Specialist) េ�យ�� ល់�មេលខ 207-822-0703 
ស្រ�ប់អ�កេ្របើ TTY ៖ សូមេ�មកេស�កម�ប�� �នបន� របស់រដ�េមន �មេលខ 
711 ឬ interpret-ers@courts.maine.gov �មួយនឹង�រេស� ើសុំ ឬក៏�ក់ទង
មក�ន់�រ ��ល័យ្រក�ប��  ីរបស់តុ��រែដលកំពុង�តែ់ចែចងសំណំុេរឿង
របស់អ�ក ។ ព័ត៌�នបែន�មអំពីជំនួយពីអ�កបកែ្រប�� �នេ�ឯវ��បៃសត៍
របស់ែផ�កតុ��ររដ�េមន �ម�សយ�� ន ៖ 
www.courts.maine.gov/maine_courts/admin/interpreters 

ស្រ�ប់ែតេ�លបណំងផ�លព័់ត៌�ន 

េសៀវេ�េ�ល�រណ៍ែណ�ំេនះ គឺេដើម្ីបជួយដល់ឪពុក�� យ ��ព��ល
ែតង�ំងេ�យច�ប់ និងស�ជិក្រគ��រ ែដលរងផលប៉ះ�ល់ពីសំណំុេរឿង
កិច��រ�រកុ�រ ឲ្យយល់�ន�នែ់ត្របេសើរ អំពីអ� �ែដលេកើតេឡើងេ�ក� �ង
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សំណំុេរឿង ។ េដើម្ីបេធ� �ឲ្យេសៀវេ�េ�ល�រណ៍ែណ�ំេនះ �ន់ែត�យ្រស�ល�ន 
ដំេណើរ�រតុ��រ និងច�ប់ែដល�ក់ព័ន�  ្រត�វ�នសេង�បឲ្យខ�  ី។ 

មិន្រត�វ�តទ់ុក�ព័ត៌�នក� �ងេសៀវេ�េ�ល�រណ៍ែណ�ំេនះ ��រេរៀប�ប់
ចប់ចុងចប់េដើម អំពីច�ប់�ងំអស់ ែដល�ចេ្របើក� �ងសំណំុេរឿង PC េឡើយ ។ េបើ
អ�ក�នចម�ល់ អំពីច�ប់ ឬដំេណើរ�រតុ��រ សូមសួរេម�វ �របស់អ�ក ។ 

 



 
 
 
 

 

ធន�នមួយចំនួន 
សំេ�ៃនេសៀវេ�េ�ល�រណ៍ែណ�ំេនះ និងព័ត៌�នដៃទេទៀតែដល�ក់ព័ន�  
�នេ�ក� �ងវ��បៃសត៍របស់ែផ�កតុ��ររដ�េមន �ម�សយ�� ន ៖ 
www.courts.maine.gov ។ ព័ត៌�នអំពីសំណំុេរឿងកិច��រ�រកុ�រ ក៏�នេ�ឯ 
៖ www.courts.maine.gov/family/child_protect.html ។ ព័ត៌�ន
អំពី��ព��លបេ�� ះ�សន�ែតង�ំងេ�យច�ប់ �នេ�ឯ ៖ 
www.courts.maine.gov/maine_courts/family/gal ។ 

អង��រ�ងេ្រ�ម �ចផ�ល់ព័ត៌�ន ឬ�ចជួយដល់ឪពុក�� យេក�ង 
��ព��លែតង�ំងេ�យច�ប់ និងអ�កដៃទេទៀតែដល�ប់�រម�ណ៍ក� �ង
សំណំុេរឿង PC ។ អ�ក�នសំ់ណំុេរឿង ក� �ងសំណំុេរឿង PC របស់អ�ក �ចជួយផ�ល់
ធន�ន និងព័ត៌�នបែន�មដល់អ�ក ។ 

 

ជំនួយផ� �វច�ប់េដើម្រសល់ (Pine Tree Legal Assistance) 
ptla.org 

អង��រមិនរកកៃ្រមបេ្រមើ�រទូ�ងំរដ�  ែដល�នផ�ល់
ជំនួយែផ�កច�ប់រដ�ប្បេវណីេ�យមិនគិត្រ�ក់ដល់ពលរដ��ន្រ�ក់
ចំណូល�បេ�រដ�េមន េលើប��  និង្របេភទសំណំុេរឿង�េ្រចើន ។ 
េ�ល�រណ៍ែណ�ំអំពីច�ប់របស់អង��រេដើម្រសល់ (Pine Tree) �មអន�ញ 
ស� ីអំពីសំណំុេរឿងកិច��រ�រកុ�រេ�រដ�េមន �នេ�ឯ ៖ ptla.org/maine-child-
protection-proceedings#talk_to_DHHS ។ 

 

កម� វ �ធីអ�កេសុើបអេង�ត��រណៈេលើសខុុ�ល�ពក�ុររដ�េមន (Maine 
Child Welfare Ombudsman Program) 
cwombudsman.org 

��រ ��ល័យឯក�ជ្យ មិនលំេអៀង ែដលជួយមនុស្សែដល�នក� ី្រព�យ�រម� 
ឬបណ� ឹងអំពី�រ�ត់ែចងេស�កម�ចំេ�ះសំណំុេរឿងកិច��រ�រកុ�រ 
ឬេស�កម�សុខុ�ល�ពកុ�រ របស់�យក�� នេស�កម�សុខ�ព 
និងមនសុ្ស�តិ (Department of Health and Human Services) ។ 
អ�ក�ែដល�នក� ី�រម� ឬបណ� ឹង �ច�ក់ទងមក�ន់ អ�កេសុើបអេង�ត
��រណៈ�មេលខ 207-213-4773 ឬេលខ 1-866-621-0758 ។ អ�កក៏�ចេផ�ើ
អុីេម៉លមក�ន់�រ ��ល័យេនះ �ម�សយ�� ន ៖ 
ombudsman@cwombudsman.org ។ 

 



 
 
 

 

Department of Health and Human Services, Office of Child and Family Services 
www.state.me.us/dhhs/ocfs/cw 

កូនេសៀវេ�ស្រ�បឪ់ពុក�� យេក�ង ៖ េសៀវេ�េ�ល�រណ៍ែណ�ំចំេ�ះ
េស�កម�កិច��រ�រកុ�រ ៖ www.maine.gov/dhhs/ocfs/cw/handbook.html 

េ�លនេ��យេស�កម�ចំេ�ះកុ�រ និង្រគ��រ ៖ 
www.maine.gov/dhhs/ocfs/cw/policy 
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និងមនុស្ស�តិៃនកម� វ �ធីេលើកកម�ស់កុ�រ និង្រគ��ររបសស់ហរដ��េមរ �ក (U.S. 
Department of Health & Human Services Administration for Children and Families 
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