
 សេចក្តីបន្ថែម A – េន្ទា ថុក្ក្មនថពាក្យបសចេក្សេេថិងពាក្យកាត់ន្ទន្ទ  

សោលបំណងនថេន្ទា ថុក្ក្មសថេះគឺស ើមបផី្តល់ ល់អ្នក្អាថថូវគសក្ោងរ ឋបាលស ើមបីការសបាេះសនន តឲ្យបាថយល់ពីបរបិេនថ ំសណើ រការសបាេះសនន តទំងមូល
ថិងស ើមបកំី្ណត់ថិយមថ័យពាក្យបសចេក្សេេមួយចំថួថន្ លក្តូវបាថសក្បើក្បាេ់សៅក្នុងឯក្សារ ។ ស ើមបីជាការបញ្ជា ក់្ឲ្យចាេ់ថិងយល់ពីលក្ខខណឌ
តក្មូវន្ លស្េស ៀងៗោន ទក់្េងសៅថឹងពាក្យបសចេក្សេេមួយចំថួថសន្ទេះ េូមសមើលគសក្ោងរ ឋបាលស ើមបីការសបាេះសនន ត ។  

ពាក្យបសចេក្សេេ/ពាក្យកាត់ អ្តែថ័យ  
រាប់សោយន  1% ក្តូវបាថតក្មូវសោយចាប់ឲ្យរាប់េថលឹក្សនន តសោយន ស ើមបីសផ្ាៀងផ្ទា ត់ការរាប់េថលឹក្សនន តតាមោ៉ា េីុថមុថសចញសេចក្តី

បញ្ជា ក់្ការសបាេះសនន ត ។ មួយក្នុងចំសោមជំហាថជាសក្ចើថក្តូវបាថបញ្េូ លក្នុងការស្វើសាវថក្មមថិងផ្តល់េុពលភាព 
សលើលេធផ្លនថការសបាេះសនន ត ។  

15-នងៃ ការបិេការចុេះស ម្ េះ នងៃផុ្តកំ្ណត់សៅក្នុងរ ឋ California ន្ លក្តូវបាថកំ្ណត់សោយចាប់ ចុេះស ម្ េះសបាេះសនន តឲ្យបាថមុថការសបាេះសនន តថីមួ
យៗ ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §2102) 

ប័ណណសលខ 8D2 េូមសមើល ប័ណណបញ្ជា ក់្េីលំសៅរបេ់អ្នក្សបាេះសនន ត ។  
េថលឹក្សនន តេក្ោប់អ្នក្សបាេះសនន តអ្វតតោថ ពាក្យបសចេក្សេេន្ លឈប់ក្តូវបាថសក្បើក្បាេ់ 

េូមសមើល ការសបាេះសនន តតាមេំបុក្ត ។  
េថលឹក្សនន តន្ លអាចេេួលបាថ េថលឹក្សនន តោថលក្ខណៈជាសាមញ្ញសោយសាា បសលើសអ្ក្ក្ង់សអ្ឡិចក្តូថិក្ ន្ លបង្ហា ញស ម្ េះសបក្ខជថចូលរមួក្បកួ្តថិង

វធិាថការន្ លក្តូវសបាេះ ន្ លអាចទញយក្មក្សក្បើបាថសោយបុគគលោថពិការភាព សោយក្ោថ់ន្តសាា បសលើន្ផ្នក្សលើសអ្
ក្ក្ង់តាមការកំ្ណត់ ឬសោយសក្បើក្បាេ់ឧបក្រណ៍ជំថួយ  ូចជាឧបក្រណ៍សាត ប់េសមលង ថិងបថាេះអ្ក្សរសាា ប ឬឧបក្រណ៍ជំ
ថួយសក្បើេោា ្ខយល់ សងាើមសចញចូលជាស ើម ។ អ្នក្សបាេះសនន តេក្មមោថេិេធិស្េបចាប់សបាេះសនន តថិងចុេះអ្តែសលខាសលើ
ញតតិទមទរបាថ ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §19240) 

សេវាន្ក្តក្មូវអាេយោឋ ថ (ACS) េថិនថ័យផ្តល់តាមរយៈសេវានក្បេណីយ៍េហរ ឋអាសមរកិ្ ន្ លមន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន ត សខាថ្ី អាចសក្បើព័ត៌ោថស ើមបី
ក្គប់ក្គងថិងស្វើបចេុបបថនភាពបញ្ា ីចុេះស ម្ េះអ្នក្សបាេះសនន ត ថិងប័ណណបញ្ជា ក់្េីលំសៅេក្ោប់ការសផ្ញើេំបុក្ត ។  
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §2033) 



 សេចក្តីបន្ថែម A – េន្ទា ថុក្ក្មនថពាក្យបសចេក្សេេថិងពាក្យកាត់ន្ទន្ទ  

ពាក្យបសចេក្សេេ/ពាក្យកាត់ អ្តែថ័យ  
អ្នក្សបាេះសនន តេក្មម អ្នក្សបាេះសនន តន្ ល (1) ោថព័ត៌ោថបចេុបបថនភាពព័ត៌ោថ (2) ន្ លេេួលបាថឯក្សារសបាេះសនន ត ថិង (3) ន្ លបាថសបាេះ

សនន តងមីៗបំផុ្ត ឬ ន្ លោថអាេយោឋ ថក្តូវបាថបញ្ជា ក់្តាមរយៈេំបុក្តបញ្ជា ក់្អាេយោឋ ថលំសៅោឋ ថ ។  
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §§2220-2227)  

លិខិតន្ងលងលិខិតបញ្ជា ក់្អំ្ពីការចុេះស ម្ េះ  ូចអ្នក្បាថ ឹងផ្ងន្ រថា េក្មង់ចុេះស ម្ េះសបាេះសនន ត, ប័ណណចុេះស ម្ េះអ្នក្សបាេះសនន ត, ពាក្យេំុេក្ោប់ការចុេះស ម្ េះសបាេះសនន ត 
ឬ ពាក្យេំុចុេះស ម្ េះអ្នក្សបាេះសនន ត ។ បុគគលក្គប់របូន្ លចង់ឲ្យចុេះស ម្ េះជាអ្នក្សបាេះសនន តក្តូវបំសពញពាក្យេំុសថេះ  
(សលើក្ន្លងសៅតាមការេសក្មចថិងសេចក្តីវថិិចឆ័យរបេ់តុលាការជាថ់ខាេ់) ។ សេចក្តីបញ្ជា ក់្ឲ្យអ្ថុវតតថឹងក្តូវោថក្បេិេធិ
ភាពសក្កាយពីេេួលបាថសោយមន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន ត សខាថ្ី សៅចំនងៃ ឬ សៅមុថនងៃេី 15 មុថការសបាេះសនន ត សហើយេែិត
សៅសក្កាមលក្ខខណឌ កំ្ណត់ថិងសពលវាជាក់្លាក់្ ។ សៅសពលោអ្នក្សបាេះសនន តបតូរេីតំាង អ្នក្សបាេះសនន តក្តូវអ្ថុវតតថ៍លិខិត
ន្ងលងលិខិតបញ្ជា ក់្អំ្ពីការចុេះស ម្ េះងមី ឬ សេចក្តីជូថ ំណឹង ឬ លិខិតនថការផ្ទល េ់បតូរស ើមបីឲ្យចុេះស ម្ េះឲ្យបាថក្តឹមក្តូវ ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §§2100 - 2194.1) 

ការសបាេះសនន តតាមេំបុក្តទំងអ្េ់ ការសបាេះសនន តតាមមូលោឋ ថ ពិសេេ ឬ បក្ងួមក្តូវបាថន្ចងន្ចងសឡើងទំងស្េុងតាមរយៈេំបុត (សក្កាមលក្ខខណឌ ចំបាច់
មួយចំថួថ) ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California ន្ផ្នក្ 4) 



 សេចក្តីបន្ថែម A – េន្ទា ថុក្ក្មនថពាក្យបសចេក្សេេថិងពាក្យកាត់ន្ទន្ទ  

ពាក្យបសចេក្សេេ/ពាក្យកាត់ អ្តែថ័យ  
ការបញ្ជា ក់្េីលំសៅន្ លអាចជំថួេបាថ 
(ARC) 

ថិតិវ ិ្ ីន្ លតក្មូវឲ្យមន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន តតាម សខាថ្ីសផ្ញើេំបុក្ត ប័ណណនក្បេណីយ៍ ន្ លអាចបញ្ាូ ថបថតបាថសៅកាថ់
អ្នក្សបាេះសនន តោន ក់្ៗន្ លោថស ម្ េះក្នុងបញ្ា ី ន្ លសៅមិថទថ់បាថសបាេះសនន ត ឬបតូរអាេយោឋ ថរបេ់សគក្នុងរយៈសពល
បួថនន ំថិងជាប់ៗោន  តក្មូវឲ្យអ្នក្សបាេះសនន តអ្ថុវតតថ៍សោយស្លើយតបសៅប័ណណនក្បេណីយ៍ បង្ហា ញពីការចង់រក្ាេុក្ជាអ្នក្
សបាេះសនន ត "េក្មម"  ន្ ល ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §2220) 

ចាប់េតីពីជថជាតិអាសមរកំិាងន្ លោថពិការ
ភាព (ADA) 

ចាប់េតីពីជថជាតិអាសមរកំិាងន្ លោថពិការភាព (ADA) កាល យជាចាប់សៅក្នុងនន ំ 1990 ។ ចាប់ ADA ជាចាប់េិេធិ
ពលរ ឋន្ លហាមឃាត់ការសរ ើេសអ្ើងចំសពាេះបុគគលទំងឡាយន្ លោថពិការភាពសៅក្គប់ន្ផ្នក្ទំងអ្េ់នថជីវតិជាសាធារណៈ  
សោយរាប់បញ្េូ លទំងការង្ហរ ការេិក្ាតាមសាលាសរៀថ ការស្វើ ំសណើ រ ថិងេីធារណៈថិងឯក្ជថន្ទន្ទន្ លសបើក្ 
សាវ គមថ៍សាធារណ ជថជាេូសៅ ។ សោលបំណងនថចាប់ក្តូវស្វើឲ្យក្បាក្ ថាមថុេសោថពិការភាពោថេិេធិថិងឱកាេ
 ូចោន សៅថឹងអ្នក្រាល់ោន សផ្សងសេៀតន្ រ ។ ADA ផ្តល់ការការពារេិេធិពលរ ឋចំសពាេះបុគគលទំងឡាយោន្ លោថពិការ
ភាព ូចោន សៅថឹងេិេធិទំងសន្ទេះ ន្ លក្តូវបាថផ្តល់សៅ ល់បុគគលទំងឡាយន្ផ្ែក្សៅសលើជាតិសាេថ៍ ពណ៌េមបុរ សេេ 
េញ្ជា តិស ើម អាយុ ថិងសាេន្ទ ។ វាធាន្ទឲ្យោថឱកាេសេមើោន េក្ោប់បុគគលទំងឡាយោន្ លោថពិការភាពសៅ
តាមជក្មក្សាន ក់្សៅរបេ់រ ឋ ការង្ហរ ការស្វើ ំសណើ រ សេវារបេ់រោឋ េិបាលថាន ក់្រ ឋ ថិងមូលោឋ ថ ថិងេូរគមន្ទគមថ៍ ។ 
េូមសមើល ការសបាេះសនន តតាមេំបុក្តពីចំង្ហយ (RAVBM) ។  

ពាក្យេំុេក្ោប់ការចុេះស ម្ េះអ្នក្សបាេះសនន ត េូមសមើល លិខិតន្ងលងេចេ អំ្ពីការចុេះស ម្ េះ ។  
ក្ន្ថលងសបាេះសនន តន្ លបាថចត់តំាង ក្ន្ថលងសបាេះសនន តន្ លបាថចត់តំាង ជាេីតំាងន្តមួយគត់ន្ លអ្នក្សបាេះសនន តក្តូវបង្ហា ញខលួថ េេួលបាថេថលឹក្សនន ត  

ថិងសបាេះសនន តន្ លោថអ្នក្ឈរស ម្ េះទំងអ្េ់ន្ លអ្នក្សបាេះសនន តក្តូវសបាេះ ។ ការក្បកួ្តក្បន្ជងទំងឡាយោន្ លអ្នក្
សបាេះសនន តមិថក្តូវសបាេះឲ្យសន្ទេះ ថឹងមិថោថសៅតាមការយិាល័យសបាេះសនន តន្ លអ្នក្សបាេះសនន តក្តូវសបាេះសឡើយ ។  
េីតំាងក្តូវបាថសក្ជើេសរ ើេេុក្មុថជាពិសេេេក្ោប់អ្នក្សបាេះសនន តក្នុងេង្ហា ត់ន្តមួយ ក្នុងការបសងាើតេីតំាងសបាេះសនន តន្ ល
ក្តូវសបាេះ ។ ការយិាល័យសបាេះសនន តន្ លក្តូវសបាេះសក្បើបាថេក្ោប់ន្តគំរកូារយិាល័យសបាេះសនន ត ។ 



 សេចក្តីបន្ថែម A – េន្ទា ថុក្ក្មនថពាក្យបសចេក្សេេថិងពាក្យកាត់ន្ទន្ទ  

ពាក្យបសចេក្សេេ/ពាក្យកាត់ អ្តែថ័យ  
សោលថសយាបាយរាប់សឡើងវញិសោយេវ័យក្ប
វតតិ 

សោលថសយាបាយន្ លក្តូវបាថយក្មក្អ្ថុវតតថ៍សោយគណក្មមការក្គប់ក្គងរបេ់ សខាថ្ី Santa Clara បសងាើតសឡើងថូវ ំ
សណើ រការរាប់េថលឹក្សនន តសោយន សៅក្នុងការក្បកួ្តការសបាេះសនន តជាក់្លាក់្មួយចំថួថ ស ើមបីជាយថតការបញ្ជា ក់្សៅសលើ
លេធផ្លនថការក្បកួ្តក្បន្ជងការសបាេះសនន តក្នុងមូលោឋ ថ សោយេំហំនថការឈនេះតិចតួច ន្ លមិថតក្មូវឲ្យសបក្ខជថ ឬន្ ល
មិថទក់្ទញចំោប់អារមមណ៍អ្នក្សបាេះសនន តឲ្យយក្ចិតតេុក្ោក់្សលើការរាប់សឡើងវញិសឡើយ ។ ស្វើការរាប់សោយន សៅក្គប់
ការក្បកួ្តទំងអ្េ់សៅក្នុង សខាថ្ី Santa Clara ទំងមូល (សលើក្ន្លងន្តការក្បកួ្តក្បន្ជងេក្ោប់មុខតំន្ណងថាន ក់្រ ឋថិង
េហព័ថធ) ន្ លេំហំនថការឈនេះតិចជាង 0.25 ភាគរយនថចំថួថេថលឹក្សនន តន្ លបាថសបាេះ ឬតិចជាង 25 េសមលង សលើក្
ន្លងការក្បកួ្តក្បន្ជងសន្ទេះអាចោថលក្ខណៈេូទំងក្បសេេ ឬេូទំងក្ក្ុងសៅក្ក្ុង San José ន្ លោេីុថរាប់េថលឹក្
សនន តអាចក្តូវបាថសក្បើ ។ សោលថសយាបាយតក្មូវឲ្យស្វើការក្ត់ក្តាចំថួថេសមលងសនន ត ។  
(សេៀវសៅន្ណនំ្ទសោលថសយាបាយរបេ់គណក្មមការក្គប់ក្គងរបេ់សខាថ្ី Santa Clara ន្ផ្នក្ 3.63) 

ក្បអ្ប់េោល ក់្េោល ក់្េថលឹក្សនន ត បង្ហា ថ់ន ន្ លោថេុវតែិភាពបសងាើតសឡើងសោយមន្តថតីក្គប់ក្គងបញ្ា ីសបាេះសនន ត/មន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន តសខាថ្ីន្ លេថលឹក្
សនន តសបាេះតាមេំបុក្តអាចក្តូវបាថសផ្ញើក្តឡប់មក្ ។ 

េីតំាងេោល ក់្េថលឹក្សនន ត (BDL) េីតំាងក្តូវបាថបសងាើតសឡើងសោយមន្តថតីក្គប់ក្គងបញ្ា ីសបាេះសនន ត ន្ លហិបេោល ក់្េថលឹក្សនន តផ្លូវការោក់្អាចោក់្បាថទំងេី 
តំាងខាងក្នុងថិងខាងសក្ៅ ។ 

េថលឹក្សនន តក្នុងេក្មងន្ លអាចអាចចូលស្វើ
 ំសណើ រការបាថ 

េូមសមើល អាចចូលស្វើ ំសណើ រការបាថ ។  

ឧបក្រណ៍គូេេថលឹក្សនន ត (BMD) ឧបក្រណ៍សក្បើក្បាេ់ស ើមបីជួយអ្នក្សបាេះសនន តក្នុងការគូេេថលឹក្សនន តរបេ់ពួក្សគ។ ឧបក្រណ៍អាចោថេំហំុ សរៀង ឬ 
ក្េង់ក្ទយជាសក្ចើថក្បសេេ សហើយការគូេសៅសលើេថលឹក្សនន តក្តូវន្តបង្ហា ញយា៉ាងជាក់្ចាេ់ថូវជសក្មើេរបេ់អ្នក្សបាេះ 
សនន ត ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §14270) 

េថលឹក្សនន តតាមតក្មូវការ (BOD) ក្បព័ថធន្ លមុខង្ហរបញ្ជា ក់្សោយខលួថឯង ន្ លអ្ថុញ្ជញ តឲ្យមន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន តសខាថ្ីក្ពីថ សបាេះពុមា សៅតាមតក្មូវការ
ថូវេថលឹក្សនន តសៅសលើប័ណណេថលឹក្សនន តផ្លូវការ ស ើមបផី្តល់ ល់អ្នក្សបាេះសនន តន្ លបាថចុេះស ម្ េះស ើមបីស្វើការសបាេះសនន ត ។ 
ក្បព័ថធសថេះថឹងបន្ថែមសៅសលើេថលឹក្សនន តផ្លូវការន្ លបាថសក្តៀមេុក្ សៅមុថការសបាេះសនន តសៅតាមតក្មូវការ ។  
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §13004.5) 

គណៈក្មមការអ្នក្ក្គប់ក្គង (BOS) អ្ងគការក្គប់ក្គងន្ លេេួលខុេក្តូវសៅសលើក្បតិបតតិការរ ឋបាលរោឋ េិបាលសខាថ្ី Santa Clara ។ 



 សេចក្តីបន្ថែម A – េន្ទា ថុក្ក្មនថពាក្យបសចេក្សេេថិងពាក្យកាត់ន្ទន្ទ  

ពាក្យបសចេក្សេេ/ពាក្យកាត់ អ្តែថ័យ  
ក្បព័ថធចូលស្វើ ំសណើ រការបាថ Cal អ្ថឡាញ ក្បព័ថធអ្ថឡាញក្តូវបាថបសងាើតសឡើងសោយ រ ឋសលខា្ិការសៅទមចាប់រ ឋ ស ើមបីេេួលបាថ ថិងចូលសៅកាថ់ព័ត៌ោថ

ហិរញ្ញវតែុផ្តល់សោយសបក្ខជថថាន ក់្រ ឋ ោេ េ់ជំថួយ អ្នក្បញ្េុ េះបញ្េូ ល ថិងអ្នក្ នេសផ្សងសេៀត ។ េំណំុឯក្សារអ្ថឡាញ ឬ
សអ្ឡិក្ក្តូថិក្ក្តូវោថេក្ោប់អ្ងគភាពយុេធន្ទការ ន្ លបាថនរអ្ង្ហគ េក្បាក់្ ឬចំោយក្បាក់្ចំថួថ $25,000 រាប់ចប់តំាង
ពីនងៃេី1 ន្ខមក្រា នន ំ 2000 ។ អ្ងគភាពបញ្េុ េះបញ្េូ លក្តូវោក់្ពាក្យតាមអ្ថឡាញ ឬ សអ្ឡិក្ក្តូថិក្ភាល មៗថូវចំថួថេរបុក្នុង
ន្ផ្នក្ោមួយនថការបង់នងលន្ លក្តូវរាយការណ៍ ការចំោយ ការស្វើវភិាគទថ អំ្សោយ ឬរបេ់សផ្សងសេៀតក្នុងតនមល 
$2,500 ឬ សក្ចើថជាងសៅក្នុងក្បតិេិថក្តីោេ ។  
(ក្ក្មរោឋ េិបាល California §§84602 & 84605) 

ក្បព័ថធអ្ថឡាញ Cal ជាក្បព័ថធសរៀបចំការបញ្េូ លេិថនថ័យោថលក្ខណៈជាសគហេំព័រសៅសលើសគហេំព័ររបេ់រ ឋសលខា្ិការ ន្ លអ្ថុញ្ជញ តឲ្យរ ឋ
ផ្សពវផ្ាយថូវសេចក្តីន្ងលងការណ៍/របាយការណ៍ ន្ លក្តូវបាថកំ្ណត់សោយចាប់កំ្ន្ណេក្មង់ថសយាបាយរបេ់រ ឋ 
California ស ើមបីោក់្តមាល់តាមអ្ថឡាញជាមួយថឹងរ ឋសលខា្ិការសោយមិថគិតនងល ។ អ្នក្តមាល់ក្តូវោថសលខេោគ ល់
ោថេុពលភាព ថិង សលខេោៃ ត់ស ើមបីសក្បើក្មមវ ិ្ ីសថេះបាថសោយមិថគិតនងល ។ មន្ទា ប់មក្ព័ត៌ោថក្តូវផ្លិតសឡើងវញិសៅ
សលើសគហេំព័រ Cal-Access របេ់រ ឋសលខា្ិការ េក្ោប់ការសមើលជាសាធារណៈ ។  
(ក្ក្មរោឋ េិបាល California §84602) 

ក្ក្មបេបញ្ជា  California ជាឯក្សារចាប់ន្ ល រ ឋសលខា្ិការ California ចងក្ក្ងជាក្ក្មបេបញ្ជា ស ើមបីធាន្ទឲ្យោថលក្ខណៈ ូចោន នថក្មមវ ិ្ ីថិង
រ ឋបាល នថចាប់សបាេះសនន តរបេ់រ ឋ ។ 

ក្ក្មសបាេះសនន ត California ចាប់ន្ លក្គប់ក្គងសៅសលើរ ឋបាលនថការសបាេះសនន តសៅក្នុង រ ឋ California ។ 
ក្ក្មរោឋ េិបាល California ចាប់ន្ លក្ក្មិតការង្ហររ ឋបាលរបេ់ រោឋ េិបាល សៅេូទំង រ ឋ California ។ 



 សេចក្តីបន្ថែម A – េន្ទា ថុក្ក្មនថពាក្យបសចេក្សេេថិងពាក្យកាត់ន្ទន្ទ  

ពាក្យបសចេក្សេេ/ពាក្យកាត់ អ្តែថ័យ  
អ្នក្សបាេះសនន តន្ លក្តូវបាថប ិសេ្ ជាអ្នក្សបាេះសនន តអាចក្តូវបាថប ិសេ្សៅក្នុងមូលោឋ ថេិថនថ័យអ្នក្សបាេះសនន ត សក្កាយពីស្វើេក្មមភាព ូចខាងសក្កាម៖  

1. មិថោថការស្លើយតបចំសពាេះេំបុក្តសផ្ញើសៅេំុឲ្យបញ្ជា ក់្អាេយោឋ ថ  
2. មិថោថកំ្ណត់ក្តាសបាេះសនន តសៅក្នុងការសបាេះសនន តក្បធាន្ទ្ិបតីពីរជំុជាប់ៗោន   
3. សោយមរណៈភាព  
4. សោយេំសណើ ផ្ទា ល់របេ់អ្នក្សបាេះសនន ត  

អ្នក្សបាេះសនន តថឹងមិថបង្ហា ញសៅសលើបញ្ា ីស ម្ េះអ្នក្សបាេះសនន ត ឬតារាងបញ្ា ីោមួយន្ លក្តូវបាថសរៀបចំសឡើងសោយមន្តថតី
សរៀបចំការសបាេះសនន ត សហើយថឹងមិថេេួលបាថេោា រៈសបាេះសនន ត ។ អ្នក្សបាេះសនន តន្ លក្តូវបាថប ិសេ្ោថេិេធិសបាេះ
សនន តបាថសោយក្តូវបំសពញថូវ ពាក្យេំុចុេះស ម្ េះសបាេះសនន តងមី ។ អ្នក្សបាេះសនន តន្ លក្តូវបាថប ិសេ្មិថោថេិេធិចុេះហតែ
សលខាសលើសលើញតតិទមទរសេ ។  
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §2183) 

សបក្ខជថ បុគគលកាល យជាសបក្ខជថបាថសក្កាមលខណខណឌ  ូចខាងសក្កាម៖ 
1. ស ម្ េះរបេ់បុគគលសន្ទេះោថសៅសលើេថលឹក្សនន តការសបាេះសនន តបឋម េូសៅ ពិសេេ ឬ េថលឹក្សនន តការសបាេះសនន ត

 ក្តំន្ណង ឬ 
2. បុគគលោថលក្ខណៈេមបតតិក្គប់ក្ោថ់ឲ្យមន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន តបញ្េូ លស ម្ េះរបេ់ោត់ជាសបក្ខជថសៅសលើ

េថលឹក្សនន តេក្ោប់ការសក្ជើេសរ ើេឲ្យឈរស ម្ េះ ឬ េក្ោប់ការសបាេះសនន តសោយេរសេរបញ្េូ លស ម្ េះសបក្ខជថ
ន្ លអ្ត់ោថសៅសលើេថលឹក្សនន តសៅតាមតំន្ណងន្ លក្តូវសបាេះសនន តថាន ក់្រ ឋ ឬ មូលោឋ ថ ឬ 

3. បុគគលេេួលការបរចិេ ក្ ឬស្វើការចំោយ (ឬ ផ្តល់ការឯក្ភាព ល់បុគគលោោន ក់្ស ើមបីេេួលយក្ថូវការបរចិេ ក្ 
ឬស្វើការចំោយ) េក្ោប់ការន្តងតំាង ឬ ការសបាេះសនន តរបេ់ោត់ ឬ ន្ទង សៅ ការយិាល័យ សបាេះសនន ត រ ឋ 
ឬតំបថ់ ោមួយ ឬ 

4. បុគគលន្ លកំ្ពុងន្តកាថ់តំន្ណងសោយការសបាេះសនន ត ។ 
បុគគលទំងឡាយោន្ លឈរស ម្ េះេក្ោប់តំន្ណងថាន ក់្េហព័ថធ មិថន្មថជា "សបក្ខជថ" េែិតសៅសក្កាមចាប់ន្ក្េក្មង់
ថសយាបាយសឡើយ ។ 
(ក្ក្មរោឋ េិបាល California §§82007 & 84214) 



 សេចក្តីបន្ថែម A – េន្ទា ថុក្ក្មនថពាក្យបសចេក្សេេថិងពាក្យកាត់ន្ទន្ទ  

ពាក្យបសចេក្សេេ/ពាក្យកាត់ អ្តែថ័យ  
ការស្វើសាវថក្មមថិងផ្តល់េុពលភាពសលើលេធ
ផ្លនថការសបាេះសនន ត (ការស្វើសាវថក្មមថិងផ្ត
ល់េុពលភាពសលើលេធផ្លនថការសបាេះសនន ត
ជាផ្លូវការ) 

េក្មង់ការស្េបចាប់ (ជាេូសៅោថរយៈសពល 30 នងៃចប់សផ្តើមពីនងៃេីមួយសក្កាយនងៃសបាេះសនន ត) េក្ោប់មន្តថតីសរៀបចំការសបាេះ
សនន តស ើមបីបំសពញ ំសណើ រការ ថិងការរាប់េសមលងសនន តទំងអ្េ់ន្ លេេួលបាថ (សោយរាប់បញ្េូ លទំងេថលឹក្សនន តប
សោត េះអាេថន, េថលឹក្សនន តសបាេះតាមេំបុក្តថិង េថលឹក្សនន តោថលក្ខខណឌ ) សរៀបរយឯក្សារ រាប់សោយន  (ស្វើការសផ្ាៀង
ផ្ទា ត់) េថលឹក្សនន ត បញ្ជា ក់្សលើលេធផ្ល ថិងសចញលិខិតបញ្ជា ក់្អំ្ពីការសបាេះសនន ត ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California ន្ផ្នក្ 15) 

អ្ងគការតាមេហគមថ៍ (CBOs) មន្តថតីក្គប់ក្គងចុេះស ម្ េះអ្នក្សបាេះសនន ត (ROV) ោថេំន្ទក់្េំថងជាមួយអ្ងគការតាមេហគមថ៍ (CBOs) ស ើមបបីសងាើថការចុេះ
ស ម្ េះអ្នក្សបាេះសនន ត ថិងសលើក្េិក្ចិតត ល់អ្នក្សបាេះសនន តន្ លបាថចុេះស ម្ េះសហើយឲ្យចូលរមួក្នុងលេធិក្បជា្ិបសតយយ
សោយស្វើការសបាេះសនន ត ។ 

ការចុេះស ម្ េះអ្នក្សបាេះសនន តោថលក្ខខណឌ  អ្ថុវតតថ៍យា៉ាងក្តឹមក្តូវថូវ លិខិតន្ងលងេចេ អំ្ពីការចុេះស ម្ េះ ន្ លបាថសផ្ញើមក្ឲ្យសោយអ្នក្ចុេះស ម្ េះ ល់មន្តថតីសរៀបចំការ
សបាេះសនន តសខាថ្ីក្នុងអំ្ឡុងសពល 14 នងៃភាល មសៅមុថឬសៅចំនងៃសបាេះសនន ត សហើយន្ លអាចកំ្ណត់ថាោថក្បេិេធិភាព
សក្កាយពីមន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន ត ំសណើ រការលិខិតបញ្ជា ក់្សន្ទេះ សោយកំ្ណត់សៅសលើេិេធិអាចចុេះស ម្ េះបាថរបេ់អ្នក្ចុេះ
ស ម្ េះ ថិងស្វើេុពលភាពសលើព័ត៌ោថរបេ់អ្នក្ចុេះស ម្ េះសៅមុថ ឬក្នុងអំ្ឡុងរយៈសពល ស្វើសាវថក្មមថិងផ្តល់េុពលភាព
សលើលេធផ្លនថការសបាេះសនន ត ។ អ្នក្សបាេះសនន តអាចបំសពញេក្មង់ចុេះស ម្ េះអ្នក្សបាេះសនន តោថលក្ខខណឌ ថិងការសបាេះ សនន ត 
េថលឹក្សនន តបសោត េះអាេថន ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §§2170 - 2173) 

សេចក្តីន្ណនំ្ទព័ត៌ោថេតីពីការសបាេះសនន ត
របេ់សខាថ្ី (CVIG) 

កូ្ថសេៀវសៅន្ លក្តូវបាថសរៀបចំ បក្ន្ក្ប ថិងសបាេះពុមាសោយមន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន តសខាថ្ី ន្ លោថផ្ាុក្ព័ត៌ោថេំ
ខាថ់ៗ ូចជាបញ្ា ីស ម្ េះេីតំាងេោល ក់្េថលឹក្សនន តថិងមណឌ លសបាេះសនន តនថេថលឹក្សនន តផ្លូវការ (េូមសមើល េថលឹក្សនន តគំរូ) 
សេចក្តីន្ងលងការណ៍របេ់សបក្ខជថ អ្តែបេចាប់ ការវភិាគឥតលំសអ្ៀង ថិងេឡាីក្រណ៍ន្ទន្ទជាការោំក្េ ឬក្បនំងសៅថឹង 
វធិាថការនថេថលឹក្សនន តក្នុងមូលោឋ ថ ថិងេំណំុន្បបបេពាក្យសេនើេំុបតូរេថលឹក្សនន តជំថួេងមី ។ សេចក្តីន្ណនំ្ទព័ត៌ោថេតីពី
ការសបាេះសនន តរបេ់សខាថ្ី (CVIG) ក្តូវបាថសផ្ញើសចញក្នុងក្បោណ 40 នងៃមុថការសបាេះសនន ត ។ ពីមុថក្តូវបាថសគសាគ ល់ថា 
សេៀវសៅប័ណណេថលឹក្សនន តគំរូ ។ ចាប់បក្ន្ក្បនថ CVIG ោថជាភាសាសអ្េា៉ាញ ចិថ តាកាឡក្ ថិងសវៀតោម ។ ឯក្សារ
សថេះមិថ ូចោន សៅថឹងសេចក្តីន្ណនំ្ទព័ត៌ោថអំ្ពីការសបាេះសនន តផ្លូវការរបេ់រ ឋសលខា្ិការសឡើយ ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §§13300 - 13317) 
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ពាក្យបសចេក្សេេ/ពាក្យកាត់ អ្តែថ័យ  
េថលឹក្សនន តន្ លអាចទញយក្បាថ  
(ពីបោត ញអីុ្ថ្ឺណិត) 

េថលឹក្សនន តន្ លេេួលបាថតាមរយៈក្មមវ ិ្ ីសបាេះសនន តតាមេំបុក្តពីចោៃ យ (RAVBM) របេ់ មន្តថតីក្គប់ក្គងបញ្ា ីសបាេះសនន ត 
ថិងងតចមលងជាសអ្ឡិចក្តូថិក្សៅកាថ់ឧបក្រណ៍តាមផ្ាេះរបេ់អ្នក្សបាេះសនន តេក្ោប់សក្បើក្បាេ់ក្នុងការសបាេះសនន ត ។  
បន្ទា ប់មក្អ្នក្សបាេះសនន តក្តូវន្តក្ពីថថិងសផ្ញើេថលឹក្សនន តរបេ់សគមក្កាថ់ការយិាល័យមន្តថតីក្គប់ក្គងចុេះស ម្ េះអ្នក្សបាេះសនន ត
ស ើមបឲី្យេសមលងសបាេះសនន តរបេ់សគក្តូវបាថរាប់បញ្េូ ល ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §3007.7) 

ការងតជាសអ្ឡិចក្តូថិក្សោយផ្ទា ល់ (DRE) តាមោ៉ា េីុថសបាេះសនន ត ហួេេម័យ ។ 
ោ៉ា េីុថសបាេះសនន តន្ លក្ត់ក្តាេសមលងសនន តសោយបង្ហា ញេថលឹក្សនន តេេួលបាថសោយេោភាគសមកាថិក្ ឬសអ្ឡិចក្តូអុ្ប 
េិក្ន្ លអាចក្តូវបាថបញ្ជា សោយអ្នក្សបាេះសនន ត ន្ ល ំសណើ រការេិថនថ័យតាមរយៈក្មមវ ិ្ ីកំុ្ពយូេ័រ សហើយន្ លក្ត់ក្តា 
េិថនថ័យសបាេះសនន តថិងរបូភាពេថលឹក្សនន តចូលសៅក្នុងអ្ងគចងចំ ។ 

ការសបាេះសនន តមុថសពល រយៈសពលមុថនងៃសបាេះសនន តសៅសពលន្ លអ្នក្សបាេះសនន តអាចសបាេះសនន តបាថ ។ រ ឋ California "ពំុោថការសលើក្ន្លង" ការសបាេះ
សនន តមុថកាលកំ្ណត់សេ សហើយអ្នក្សបាេះសនន តមិថចំបាច់ផ្តល់ការេំុសលើក្ន្លងចំសពាេះភាពន្ លមិថអាចសបាេះសនន តបាថសៅ
នងៃសបាេះសនន តសន្ទេះសេ ។ សៅក្នុង រ ឋ California ការសបាេះសនន តមុថកាលកំ្ណត់អាចចប់សផ្តើមបាថសលឿថបំផុ្តក្តឹមរយៈសពល 
29 នងៃមុថការសបាេះសនន ត ។ អ្នក្សបាេះសនន តន្ លបាថចុេះស ម្ េះសៅក្នុង សខាថ្ី Santa Clara អាចសបាេះសនន តមុថកាលកំ្ណត់
បាថសៅតាមការយិាល័យនថមន្តថតីក្គប់ក្គងបញ្ា ីសបាេះសនន ត ឬសៅតាមមណឌ លោមួយនថមណឌ លសបាេះសនន តទំងឡាយចប់
សផ្តើមក្នុងរយៈសពល ប់នងៃមុថនងៃសបាេះសនន ត ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §19209) 
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គសក្ោងរ ឋបាលស ើមបីការសបាេះសនន ត (EAP)  ក្តូវបាថសេនើសឡើងសោយមន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន តផ្លូវការ ថូវគសក្ោងពិសាត រេតីពីការសរៀបចំការសបាេះសនន តសក្កាម ចាប់េតីពី

ជសក្មើេរបេ់អ្នក្សបាេះសនន ត (VCA) ។ គសក្ោងរាប់បញ្េូ លថូវការពិចរោន្ទន្ទ ូចជាការសក្ជើេសរ ើេេីតំាងេោល ក់្េថលឹក្
សនន ត ថិងមណឌ លសបាេះសនន ត ផ្លប៉ាេះពាល់សារសពើពថធ ថិងគសក្ោងក្បព័ថធផ្សពវផ្ាយជាសាធារណៈ ។ ពក្ង្ហងគសក្ោង ក្តូវ
បាថចងក្ក្ងសឡើងសោយោថធាតុចូលពីេហគមថ៍ថិងក្តូវបាថពិថិតយតាមរយៈ ំសណើ រការេវន្ទការសាធារណៈ ។ ពក្ង្ហង
គសក្ោង ន្ លក្តូវបាថន្ក្េក្មួលសហើយក្តូវបាថបសង្ហា េះផ្ាយស ើមបីឲ្យសាធារណជថផ្តល់មតិសយាបល់សក្កាយពីេវន្ទការ
សាធារណៈសៅសលើពក្ង្ហងគសក្ោងក្តូវបាថស្វើសឡើង សោយបន្ទា ប់មក្គសក្ោងក្តូវបាថអ្ថុម័តិជា ជាចុងសក្កាយ ។ គសក្ោង
ចុងសក្កាយន្ លក្តូវបាថផ្ទត េ់បតូរថិងសចញផ្ាយេក្ោប់ការផ្តល់មតិជាសាធារណៈសន្ទេះជា គសក្ោងចុងសក្កាយន្ លក្តូវ
បាថន្ក្តក្មូវ ។ គសក្ោងរ ឋបាលស ើមបីការសបាេះសនន ត (EAP) ចុងសក្កាយក្តូវបាថសក្បើស ើមបីសរៀបចំការសបាេះសនន តក្តូវបាថស្វើ
ការពិថិតយវាយតនមល សហើយអាចក្តូវបាថន្ក្េក្មួលសឡើងវញិក្នុងរយៈសពលពីរនន ំនថការសក្បើក្បាេ់ សហើយសរៀងរាល់បួថនន ំ
បន្ទា ប់មក្សេៀត ។ ន្ផ្នក្េតីពីការអ្ប់រថិំងផ្សពវផ្ាយ ល់អ្នក្សបាេះសនន តរបេ់ EAP ក្តូវបាថោក់្ជូថសៅកាថ់ រ ឋសលខា្ិការ 
ស ើមបីេំុការអ្ថុម័តិ ។ គសក្ោងក្តូវបាថបក្ន្ក្បថិងោថសៅសលើសគហេំព័ររបេ់មន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន ត ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §§4000 - 4108) 

ជំុសបាេះសនន ត "ជំុសបាេះសនន ត" ថ័យមួយក្នុងចំសោមថ័យពីរសផ្សងោន  អាស្េ័យសៅសលើបរបិេនថការសក្បើក្បាេ់វា ។ 
1. "ជំុសបាេះសនន ត" ោថថ័យថាជារយៈសពលនថសពលសវលាចប់សផ្តើមចំថួថ 90 នងៃមុថការសបាេះសនន ត សហើយបញ្េ ប់សៅវញិ

សៅនងៃសបាេះសនន ត េក្ោប់សោលបំណងនថការរាយការណ៍សៅសលើការចូលរមួវភិាគទថ ឬការចំោយសោយឯក្
រាជយថូវចំថួថេឹក្ក្បាក់្ $1,000 ឬ សក្ចើថជាងតាមអ្ថឡាញ ឬ ជាសអ្ឡិចក្តូថិក្សៅតាមការកំ្ណត់របេ់ក្ក្មរោឋ េិ
បាល§§ 85309 or 85500 ។ (ក្ក្មរោឋ េិបាល ន្ផ្នក្ 85204) ។ 

2. "ជំុសបាេះសនន ត" ោថថ័យថាជារយៈសពលចប់សផ្តើមក្នុងនងៃេី1 ន្ខមក្រា នថនន ំសេេ ឬេក្ោប់សោលបំណងនថការ
សមើលសៅសលើការចូលរមួវភិាគទថសៅក្នុងយុេធន្ទការ ថិងការចំោយន្ទន្ទសៅសលើ Cal-Access ។ 
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មន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន ត ជាេោជិក្នថគណៈក្មមការមណឌ ល ក្តូវជាអ្នក្សបាេះសនន តក្នុងរ ឋ ថឹងោថេមតែភាពក្នុងការអាថថិងេរសេរភាសា 

អ្ង់សគលេ សហើយក្តូវចូលរមួវគគបណតុ េះបោត លសរៀបចំសឡើងសោយមន្តថតីក្គប់ក្គងបញ្ា ីសបាេះសនន ត (ROV) ស ើមបបីសក្មើការសៅ
តាមការយិាល័យសបាេះសនន ត ឬ សៅតាមមណឌ លសបាេះសនន ត ។ កាលពីស ើមសគសាគ ល់ថាជាបុគគលិក្េាង់មតិ, មន្តថតីសរៀបចំការ
សបាេះសនន តអាចក្តូវបាថចត់តំាងជាសេមៀថ ឬ ជាមន្តថតីអ្្ិការកិ្ចេសោយោថក្រណីយកិ្ចេសផ្សងៗោន  ។ មន្តថតីសរៀបចំការសបាេះ
សនន តជួយអ្នក្សបាេះសនន តសៅតាមមណឌ លសបាេះសនន ត សផ្ាៀងផ្ទា ត់សៅសលើេិេធិ សចញេថលឹក្សនន តផ្លូវការ ថិងបំសពញក្រណី
យកិ្ចេសផ្សងៗសេៀត ។ 
(ក្តូវបាថសយាងសោយក្ក្មសបាេះសនន តថាជាក្ក្ុមក្បឹក្ាសបាេះសនន ត) 

ក្បព័ថធក្គប់ក្គងព័ត៌ោថសបាេះសនន ត (EIMS) មូលោឋ ថេិថនថ័យព័ត៌ោថេតីពីការសបាេះសនន តរបេ់ សខាថ្ី Santa Clara ។ 
បញ្ា ីសបាេះសនន តសអ្ឡិចក្តូថិក្  ក្បព័ថធផ្ាុក្បញ្ា ីស ម្ េះអ្នក្សបាេះសនន តជាសអ្ឡិចក្តូថិក្ន្ លអាចបញ្ាូ ថថិងសក្បើក្បាេ់សៅតាមមណឌ លសបាេះសនន ត ។ សថេះជា

បញ្ា ីផ្លូវការនថអ្នក្សបាេះសនន តន្ លបាថចុេះស ម្ េះោថេិេធិសបាេះសនន តសៅក្នុងការសបាេះសនន ត ។ វាក្តូវបាថសក្បើក្បាេ់ស ើមបី
បញ្ជា ក់្ពីេិេធិរបេ់អ្នក្សបាេះសនន តស ើមបីេេួលបាថេថលឹក្សនន ត ថិងចប់យក្ក្បវតតិរបេ់អ្នក្សបាេះសនន តភាល មៗស ើមបីបង្ហា រការ
សបាេះសនន តសេវ ង ។ បញ្ា ីសបាេះសនន តសអ្ឡិចក្តូថិក្មិថអាចក្តូវបាថភាា ប់សៅថឹងក្បព័ថធសបាេះសនន តសេ សហើយក្តូវន្តោថចរថតអ្គគិ
េថីបក្មុងេក្ោប់បថតក្បតិបតតិការ ។ 

1. បញ្ា ីសបាេះសនន តតាមសអ្ឡិចក្តូថិក្ថឹងោថយា៉ាងសហាចោេ់ថូវេិថនថ័យចុេះស ម្ េះរបេ់អ្នក្សបាេះសនន ត ូចខាង
សក្កាម៖ ស ម្ េះ អាេយោឋ ថ/េង្ហា ត់ គណៈបក្សអាេិភាពសាែ ថភាពអ្នក្សបាេះសនន ត ថាសតើអ្នក្សបាេះសនន តក្តូវបាថ
សចញឲ្យឬក៏្អ្ត់ថូវ េថលឹក្សនន តសបាេះតាមេំបុក្តថាសតើ េថលឹក្សនន តសបាេះតាមេំបុក្ត ក្តូវបាថក្ត់ក្តាសៅតាមការ
េេួលយក្បាថសោយមន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន តន្ រឬអ្ត់ ថិងថាសតើអ្តតេញ្ជញ ណរបេ់អ្នក្សបាេះសនន តក្តូវបាថ
បញ្ជា ក់្សហើយឬសៅ (េក្ោប់អ្នក្សបាេះសនន តសលើក្ ំបូងសៅក្នុងការសបាេះសនន តថាន ក់្េហព័ថធន្តប៉ាុសោណ េះ) ។ 

2. បញ្ា ីសបាេះសនន តតាមសអ្ឡិចក្តូថិក្ថឹងមិថក្តូវោថេិថនថ័យចុេះស ម្ េះរបេ់អ្នក្សបាេះសនន ត ូចខាងសក្កាម៖ សលខប័
ណណសបើក្បរ ឬ ឯក្សារសយាងោមួយសៅកាថ់សលខេថតិេុខេងគមសឡើយ ។ 

(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §2183) 
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ពាក្យបសចេក្សេេ/ពាក្យកាត់ អ្តែថ័យ  
ការបញ្ាូ ថេថលឹក្សនន តជាបន្ទា ថ់ សេវាក្បសេេសថេះោថជាពិសេេស ើមបីអ្ថុញ្ជញ តឲ្យអ្នក្សបាេះសនន តសបាេះបាថក្បេិថសបើសគមិថអាចស្វើបាថជារបូវថ័នសោយសារ

ន្តភាពបន្ទា ថ់ន្ផ្នក្សវជាសាស្តេត  ូចជាជំងឺន្ លមិថអាច ឹងមុថបាថ ការឃំុឃំាងតាមក្គឹេះសាែ ថសវជាសាស្តេត ពិការភាព ឬ
សក្ោេះថាន ក់្បងារជារបួេសាន ម ។ រ ឋ California គឺជារ ឋមួយក្នុងចំសោមរ ឋចំថួថ 38 ន្ លផ្តល់ឲ្យោថថូវក្បព័ថធបញ្ាូ ថេថលឹក្ 
សនន តជាបន្ទា ថ់ ។  

េថលឹក្សនន តបញ្ាូ ថតាមេូរសារ ចាប់ងតចមលងនថេថលឹក្សនន តន្ លសបាេះពុមាសចញមក្តាមេក្មង់ជាសក្ចើថ ន្ លអ្នក្សបាេះសនន តអាចសេនើេំុសក្បើក្បាេ់បាថ 
 ូចជាចាប់បក្ន្ក្បជាភាសាជាក់្លាក់្ោមួយ (េូមសមើល េថលឹក្សនន តគំរ)ូ ឬេថលឹក្សនន តន្ លក្តូវបាថសបាេះពុមាសចញជា
អ្ក្សរខាន ត្ំៗេក្ោប់អ្នក្ោថបញ្ជា ក្នុងការសមើលមិថសឃើញ ។ អ្នក្សបាេះសនន តអាចសេនើេំុេេួលេថលឹក្យក្សនន តតាមេូរសារ
តាមេំបុក្តបាថ ។ េថលឹក្សនន តតាមេូរសារមិថន្មថជាេថលឹក្សនន តផ្លូវការសេ សហើយមិថអាចបូក្េរបុតាមក្បព័ថធសបាេះសនន ត
បាថសឡើយ ។ អ្នក្សបាេះសនន តអាចសក្បើេថលឹក្សនន តបញ្ាូ ថតាមេូរសារជាជំថួយក្នុងការបំសពញេថលឹក្សនន តផ្លូវការរបេ់សគ ។  

ចាប់ជួយអាសមរកិ្ក្នុងការសបាេះសនន ត (HAVA) អ្ថុម័តិសោយេភាសៅក្នុងនន ំ 2002 ស ើមបីជួយស្វើេំសថើបក្មមថិងកំ្ន្ណេក្មង់ ំសណើ រការសបាេះសនន តរបេ់ជាតិ ចាប់ជួយអា
សមរកិ្ក្នុងការសបាេះសនន ត (HAVA) បសងាើតេតង់ោអ្បបរោចំបាច់ងមីេក្ោប់រ ឋទំងឡាយស ើមបីអ្ថុវតតតាមក្នុងន្ផ្នក្គថលឹេះមួយ 
ចំថួថនថរ ឋបាលសបាេះសនន ត ។ ចាប់ផ្តល់ថូវមូលថិ្ិស ើមបីជួយ ល់រ ឋទំងឡាយឲ្យបំសពញបាថសៅតាមេតង់ោងមីទំងសថេះ 
ជំថួេឲ្យក្បព័ថធសបាេះសនន ត ថិងស្វើឲ្យក្បសេើរសឡើងថូវរ ឋបាលសបាេះសនន ត ។ HAVA តក្មូវឲ្យរ ឋទំងឡាយអ្ថុវតតថ៍ថូវក្មមវ ិ្ ី
ថិងថិតិវ ិ្ ី ូចខាងសក្កាម៖ 

1. ការសបាេះសនន តបសោត េះអាេថន 
2. ព័ត៌ោថេតីពីការសបាេះសនន ត 
3. សក្គឿងបរកិាខ រសបាេះសនន តក្តូវបាថស្វើបចេុបបថនភាពថិងបសងាើថក្ក្មិតស ើមបីស្វើឱយ ក្បសេើរសឡើង 
4. មូលោឋ ថេិថនថ័យចុេះស ម្ េះអ្នក្សបាេះសនន តេូទំងរ ឋ 
5. ថីតិវ ិ្ ីកំ្ណត់អ្តតេញ្ជញ ណប័ណណអ្នក្សបាេះសនន ត 
6. ថីតិវ ិ្ ីបណតឹ ងរ ឋបាល 



 សេចក្តីបន្ថែម A – េន្ទា ថុក្ក្មនថពាក្យបសចេក្សេេថិងពាក្យកាត់ន្ទន្ទ  

ពាក្យបសចេក្សេេ/ពាក្យកាត់ អ្តែថ័យ  
អ្នក្សបាេះសនន តអ្េក្មម អ្នក្សបាេះសនន តអាចចត់េុក្ថាអ្េក្មមក្បេិថសបើសខាថ្ីេេួលបាថ៖ សេចក្តីបញ្ជា ក់្េីលំសៅន្ លសផ្ញើក្តឡប់មក្វញិសោយ

មិថបញ្ាូ ថបថតថូវអាេយោឋ ថសៅក្នុងសខាថ្ីជាមួយោន  ឬព័ត៌ោថេេួលបាថតាមរយៈសេវានក្បេណីយ៍េហរ ឋអាសមរកិ្ 
មូលោឋ ថេិថនថ័យការផ្ទល េ់បតូរអាេយោឋ ថថាន ក់្ជាតិ (NCOA) បង្ហា ញ ល់អ្នក្សបាេះសនន តន្ លក្តូវបាថបតូរសចញសៅសក្ៅសខា
ថ្ី ។ អ្នក្សបាេះសនន តក្បសេេសថេះ ថឹង ោថសៅសលើបញ្ា ីស ម្ េះអ្នក្សបាេះសនន ត ប៉ាុន្ថតថឹងមិថេេួលបាថឯក្សារសបាេះសនន ត
សឡើយ ។ បន្ថែមសលើសថេះសេៀត អ្នក្សបាេះសនន តអ្េក្មមន្ លមិថសបាេះសនន តសៅក្នុងការសបាេះសនន តេូសៅថាន ក់្េហព័ថធចំថួថពីរ
 ងជាប់ៗោន សន្ទេះក្តូវក្បឈមថឹងការប ិសេ្សចល ។ អ្នក្សបាេះសនន តអ្េក្មមកាល យជាអ្នក្សបាេះសនន តេក្មម សហើយោថ
េិេធិសបាេះសនន តបាថអាស្េ័យសលើការស្លើយតបសៅថឹងប័ណណបញ្ជា ក់្អាេយោឋ ថ សោយស្វើការចុេះហតែសលខាសលើញតតិបង្ហា ញ
ពីអាេយោឋ ថ ូចោន  ឬតាមរយៈការបំសពញថូវ ពាក្យេំុចុេះស ម្ េះអ្នក្សបាេះសនន តងមី ។  

គណៈក្មមការផ្តល់ឱវាេសលើលេធភាពនថការ
េេួលបាថសេវាភាសា 
(LAAC) 

គណៈក្មមការផ្តល់ឱវាេសលើលេធភាពនថការេេួលបាថសេវាភាសា (LAAC) ក្តូវបាថបសងាើតសឡើងស ើមបផី្តល់ក្បឹក្ា ល់មន្តថតី
ក្គប់ក្គងបញ្ា ីសបាេះសនន ត (  (ROV អំ្ពីបញ្ជា ន្ទន្ទទក់្េងសៅថឹងការចូលរមួក្នុង ំសណើ រការសបាេះសនន តសោយអ្នក្សបាេះសនន ត
ន្ លោថេមតែភាពភាសាអ្ង់សគលេោថក្ក្មិត ។ គណៈក្ោម ្ិការគួរន្តោថអ្នក្តំោងពី េហគមថ៍សក្បើភាសាជថជាតិ
ភាគតិចថិងបាថបង្ហា ញបេពិសសា្ថ៍េេួលបាថជំថួយភាសា ោថចំសណេះ ឹងនថការស្វើបេបង្ហា ញពីឯក្សារសបាេះសនន ត
 ល់អ្នក្សបាេះសនន តសោយសក្បើក្បាេ់វ ិ្ ីសាស្តេតភាសាសាមញ្ញ ្មមតា ឬវ ិ្ ីសាស្តេតមួយសផ្សងសេៀត ន្ លង្ហយស្េួលេក្ោប់
អ្នក្សបាេះសនន តចូលស្វើ ំសណើ រការ ថិងន្េវងយល់ថិង/ឬជាមន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន ត ឬអ្នក្តំោងរបេ់ោត់ ។ ROV ថឹង
ពិភាក្ាថិងពិចរោសលើអ្ថុសាេថ៍ទំងឡាយរបេ់គណៈក្ោម ្ិការ ន្ លថឹងក្តូវផ្តល់សេវាក្នុងន្ទមជាេីក្បឹក្ា ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §4005) 

េហគមថ៍សក្បើភាសាជថជាតិភាគតិច មថុេសមួយក្ក្ុមន្ លថិយាយភាសាន្ លតក្មូវឲ្យផ្តល់សេវាសក្កាមចាប់េិេធិសបាេះសនន តេហព័ថធ ។ ឯក្សារន្ទន្ទ ជំថួយ
សបាេះសនន ត ថិងេក្មមភាពសផ្សងៗសេៀតទក់្េងសៅថឹងេហគមថ៍សក្បើភាសាជថជាតិភាគតិចក្តូវបាថសយាងសៅក្នុងចាប់
ទំងមូលទក់្េងសៅថឹង ចាប់េតីពីជសក្មើេរបេ់អ្នក្សបាេះសនន ត (VCA) ។ 
(ការផ្តល់ភាសាជថជាតិភាគតិចនថចាប់េិេធិសបាេះសនន ត) 

ទញយក្េថលឹក្សនន តេក្ោប់មណឌ លរបេ់
អ្នក្ 

េែិតសក្កាម គំរកូារយិាល័យសបាេះសនន ត េង្ហា ត់ន្ លោថបុគគលចុេះស ម្ េះសបាេះសនន តចំថួយ 250 ន្ទក់្ ឬតិចជាងក្តឹមរយៈសប
ល 88 នងៃមុថការសបាេះសនន ត អាចថឹងក្តូវចត់ជា "េង្ហា ត់េថលឹក្សនន តតាមេំបុក្ត" សហើយមន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន តអាចថឹង
ផ្តល់ ល់អ្នក្សបាេះសនន តោន ក់្ េថលឹក្សនន តសបាេះតាមេំបុក្ត សោយមិថតក្មវឲ្យោក់្ពាក្យេំុសឡើយ ។ 



 សេចក្តីបន្ថែម A – េន្ទា ថុក្ក្មនថពាក្យបសចេក្សេេថិងពាក្យកាត់ន្ទន្ទ  

ពាក្យបសចេក្សេេ/ពាក្យកាត់ អ្តែថ័យ  
សក្គឿងបរកិាខ រសផ្ាេិថនថ័យស ើមបីរក្ាេុក្ ឯក្សារ ថិងេោា រៈក្តូវបាថសក្បើស ើមបីស្វើឲ្យក្បសេើរសឡើងវញិថូវលេធភាពេេួលបាថ ថិងការសចញចូលសៅកាថ់េីតំាងសបាេះ

សនន ត កំ្ណត់ឧបេគគចំសពាេះការសបាេះសនន ត ។ សក្គឿងបរកិាខ រគំរូអាចក្តូវសក្បើោថ៖ សេលើងបន្ថែម ឬបន្តងគប់ សៅអី្បន្ថែមេក្ោប់
អ្នក្ន្ លមិថអាចឈរបាថ សាល ក្េញ្ជញ បង្ហា ញក្ចក្សចញចូល សេនៀត ជក្ោលជថពិការ ឬក្សថតលសៅេ ូស ើមបីក្គបរន្ណង
ន្ ក្ ឬកំុ្ឲ្យខូចបាតទវ រ ក្បោប់េប់ទវ រស ើមបេីប់ទវ រឲ្យសបើក្ចំហរ សកាណពណ៌េឹក្ក្ក្ូចេក្ោប់គូេបង្ហា ញចំណតន្ ល
អាចចតបាថ ថិងក្បព័ថធផ្តល់ ំណឺងេក្ោប់ផ្តល់ការសបាេះសនន តតាមចិសញ្េ ើមងនល់ ។ 

មណឌ លសបាេះសនន តចល័ត ក្បតិបតតិការចល័តក្តូវបាថក្គប់ក្គងសោយមន្តថតីក្គប់ក្គងបញ្ា ីសបាេះសនន ត (ROV) ន្ លក្តូវសៅតាមលក្ខខណឌ  ូចោន  សហើយ
ផ្តល់សេវា ូចោន សៅថឹងមណឌ លសបាេះសនន តន្ រ ។ 

ការផ្ទល េ់បតូរអាេយោឋ ថថាន ក់្ជាតិ (NCOA) ព័ត៌ោថ ឬេិថនថ័យោថស ម្ េះថិងអាេយោឋ ថរបេ់បុគគលថិងក្ក្ុមក្គួសារន្ លបាថបំសពញពាក្យេំុស្វើការផ្ទល េ់បតូរ
អាេយោឋ ថជាមួយថឹងសេវាក្មមនក្បេណីយ៍េហរ ឋអាមរកិ្ ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §2222) 

ោ៉ា េីុថន្េាថអុ្បេិក្ តាមោ៉ា េីុថសបាេះសនន ត ហួេេម័យ ។ 
ោ៉ា េីុថសបាេះសនន តសក្បើក្ក្ោេ ន្ លន្េាថេញ្ជញ អុ្បេិក្ន្ លអ្នក្អាចន្េាថបាថសៅសលើក្ក្ោេេថលឹក្សនន តរបេ់អ្នក្ថិង
រាប់េសមលងសនន តជាសអ្ឡិចក្តូថិក្សៅសពលេថលឹក្សនន តក្តូវបាថេ ក្បញ្េូ លរចួសហើយ ។ 

មន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន ត ពាក្យបសចេក្សេេន្ លឈប់ក្តូវបាថសក្បើក្បាេ់ 
េូមសមើល មន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន ត ។ 

ការយិាល័យសបាេះសនន តគំរូ គំរបូចេុ បបថនន្ ល ROV កំ្ពុងផ្ទល េ់បតូ រសចញ ។ 
ពាក្យក្តូវបាថសក្បើេំសៅសលើវ ិ្ ីសាស្តេតថិងរ ឋបាលសបាេះសនន តក្តូវបាថស្វើសឡើងេែិតសក្កាមបេបញ្ញតិតេូសៅនថ ក្ក្មសបាេះសនន ត 

California ។ សក្បើក្បាេ់សក្ចើថេូលំេូលាយតាមការយិាល័យសបាេះសនន ត "តាមេង្ហា ត់" ក្តូវបាថកំ្ណត់ ថិងជាក់្លាក់្សៅ
តាមមណឌ លសោយមិថោថអ្នក្សបាេះសនន តសក្ចើថជាង 1,000 ន្ទក់្តាមេំបុក្ត ។  

ការជក្មុេះសចលសោយវជិាោថ  ំសណើ រការន្ លតក្មូវឲ្យអ្នក្សបាេះសនន តស្វើអ្វីមយ៉ាងស ើមបីបង្ហា រកំុ្ឲ្យក្តូវបាថបតូរសៅជាអ្េក្មម ឬសៅជាេំណំុឯក្សារក្តូវ
បាថប ិសេ្  ូចជាការសផ្ញើក្តឡប់វញិថូវប័ណណនក្បេណីយ៍បង្ហា ញពីបំណងចង់រក្ាេុក្ជាអ្នក្សបាេះសនន តេក្មម ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §§2220 & 2191) 



 សេចក្តីបន្ថែម A – េន្ទា ថុក្ក្មនថពាក្យបសចេក្សេេថិងពាក្យកាត់ន្ទន្ទ  

ពាក្យបសចេក្សេេ/ពាក្យកាត់ អ្តែថ័យ  
មណឌ ល តំបថ់េូមិសាស្តេតក្នុងសខាថ្ី ឬន្ ថេមតែកិ្ចេថសយាបាយន្ លក្តូវបាថបសងាើតសឡើងសោយអ្នក្សបាេះសនន តថិងក្តូវបាថបសងាើត

សឡើងសៅតាមជំពូក្ 3 (ចប់សផ្តើមសោយ § 12200) នថន្ផ្នក្ 12 នថ ក្ក្មសបាេះសនន ត California ។ សៅក្នុង "ការយិាល័យសបាេះ
សនន តគំរ"ូ អ្នក្សបាេះសនន តទំងអ្េ់មក្ពីមណឌ ល ូចោន ក្តូវបាថកំ្ណត់ឲ្យសៅកាថ់ការយិាល័យសបាេះសនន ត ូចោន  ។ សៅក្នុង
ការសបាេះសនន តន្បប "មណឌ លសបាេះសនន តគំរូ" អ្នក្សបាេះសនន តមក្ពីមណឌ លោមួយសៅក្នុងសខាថ្ីក៏្អាចសបាេះសនន តសៅតាម
មណឌ លសបាេះសនន តសៅក្នុងសខាថ្ីមួយោក៏្បាថន្ រ ។ បចេុបបថនសថេះ ROV កំ្ពុងបតូរពី "ការយិាល័យសបាេះសនន តគំរូ" សៅ
កាថ់ "មណឌ លសបាេះសនន តគំរូ" ។ 

គណៈក្មមការមណឌ ល ជាពាក្យជាក់្លាក់្ក្តូវបាថសក្បើសោយក្ក្មសបាេះសនន ត California ។ េក្ោប់ សខាថ្ី Santa Clara បុគគលទំងឡាយោ
ន្ លក្តូវបាថចត់តំាងឲ្យបសក្មើការជាមន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន ត េក្ោប់មណឌ លថីមួយៗសៅក្នុងការសបាេះសនន តោមួយ 
ថឹងក្តូវបសងាើតគណៈក្មមការមណឌ លេក្ោប់មណឌ លថិងការយិាល័យសបាេះសនន តសន្ទេះ ។ បុគគលន្ លមិថអាចអាថ ឬេរ
សេរជាភាសាអ្ង់សគលេបាថ មិថោថេិេធិស្វើជាេោជិក្នថគណៈក្មមការមណឌ លោមួយបាថសឡើយ ។ េោេភាពនថ 
គណៈក្មមការមណឌ លក្តូវបាថកំ្ណត់សោយមន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន តន្ផ្ែក្សៅសលើេំហំមណឌ លសបាេះសនន ត ។  
គណៈក្មមការមណឌ លថឹងក្តូវោថយា៉ាងតិចោន ក់្ជាមន្តថតីអ្នក្ក្តួតពិថិតយ ថិងពីរន្ទក់្ជាសេមៀថ ។ 
)េូមសមើល មន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន ត) 

សេចក្តីន្ងលងការណ៍ មុថការសបាេះសនន ត សេចក្តីន្ងលងការណ៍ទំងសថេះតក្មូវឲ្យសបក្ខជថ ឬអ្នក្កំ្ពុងេែិតក្នុងមុខតំន្ណងន្ លោថគណៈក្មមការក្គប់ក្គង ឬន្ លបាថ
នរអ្ង្ហគ េ ឬចំោយក្បាក់្ ឬថិងនរអ្ង្ហគ េ ឬចំោយក្បាក់្ចំថួថ $2,000 ឬ សក្ចើថជាងក្នុងអំ្ឡុងក្បតិេិក្បចំនន ំទក់្េង
សៅថឹងការសបាេះសនន តសៅកាថ់ការយិាល័យឬកាថ់កាប់ការយិាល័យ ឬការយិាល័យេេួលបថាុក្ (FPPC េក្មង់ 460) ។ សេ
ចក្តីន្ងលងការណ៍មុថការសបាេះសនន តសលើក្េីមួយក្តូវបាថតក្មូវជា្មមតាស ើមបឲី្យបំសពញពាក្យសេនើេំុមិថឲ្យយឺតជាង 40 នងៃមុថ
ការសបាេះសនន ត (េក្ោប់រយៈសពលបិេបញ្េ ប់ 45 នងៃមុថការសបាេះសនន ត) ។ សេចក្តីន្ងលងការណ៍មុថការសបាេះសនន តសលើក្េីពីរ
ក្តូវបាថតក្មូវជា្មមតាស ើមបីឲ្យបំសពញពាក្យសេនើេំុមិថឲ្យយឺតជាង 12 នងៃមុថការសបាេះសនន ត (េក្ោប់រយៈសពលបិេបញ្េ ប់ 
17 នងៃមុថការសបាេះសនន ត) ។ 
)ក្ក្មរោឋ េិបាលរ ឋ California §§84200.5, 84200.7, & 84200.8) 



 សេចក្តីបន្ថែម A – េន្ទា ថុក្ក្មនថពាក្យបសចេក្សេេថិងពាក្យកាត់ន្ទន្ទ  

ពាក្យបសចេក្សេេ/ពាក្យកាត់ អ្តែថ័យ  
េថលឹក្សនន តបសោត េះអាេថន ពាក្យក្តូវបាថសក្បើេំសៅ ល់េថលឹក្សនន តន្ លក្តូវបាថឲ្យអ្នក្សបាេះសនន ត ន្ លោថេិេធិសបាេះសនន តមិថអាចក្តូវបាថកំ្ណត់

បាថភាល មៗ ឬន្ លជា អ្នក្សបាេះសនន តោថលក្ខខណឌ  ។ េថលឹក្សនន តសថេះក្តូវបាថបំសពញ "ជាបសោត េះអាេថន" ោក់្ចូល
សស្សាមេំបុក្តពណ៌ផ្ទា ឈូក្បិេវាឱយជិត សហើយក្តូវបាថសផ្ាៀងផ្ទា ត់សៅឯការយិាល័យមន្តថតីក្គប់ក្គងបញ្ា ីសបាេះសនន ត (ROV) 
មុថវាក្តូវបាថសបើក្សហើយថិងរាប់ ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §§4005 & 4310) 

រយៈសពលេក្ោប់សាធារណជថផ្តល់មតិសយា
បល់ 

រយៈសពលចំថួថ ប់ក្បំានងៃស្េបចាប់េក្ោប់សាធារណជថផ្តល់មតិក្តឡប់អំ្ពីពក្ង្ហង ពក្ង្ហងសក្កាយការន្ក្េក្មួល ខលឹម
សារចុងសក្កាយ សហើយក្បេិថចំបាច់ ពក្ង្ហងន្ក្េក្មួលចុងសក្កាយ គសក្ោងរ ឋបាលស ើមបកីារសបាេះសនន ត (EAP) ។ 

កិ្ចេក្បជំុពិសក្ោេះសយាបល់ជាសាធារណៈ កិ្ចេក្បជំុសបើក្ចំហរ ន្ លក្តូវបាថផ្តល់ ំណឹងថិងផ្សពវផ្ាយស្េបចាប់ ក្តូវបាថសរៀបចំសឡើងសោយមន្តថតីក្គប់ក្គងបញ្ា ីសបាេះ
សនន តស ើមបេីេួលធាតុចូលពីសាធារណជថេក្ោប់បសងាើតសឡើងថូវ គសក្ោងរ ឋបាលស ើមបកីារសបាេះសនន ត (EAP) ។  

េវន្ទការសាធារណៈ កិ្ចេក្បជំុផ្លូវការន្ លេោជិក្សាធារណៈបាថ ឹងពីព័ត៌ោថពិតេតីពីេក្មមភាពរោឋ េិបាលន្ លបាថសក្ោងេុក្ស ើមបីអ្ថុ
វតតថ៍ ថិងផ្តល់ថូវមតិសយាបល់របេ់សគអំ្ពីវា ។ 

សេចក្តីក្បកាេអំ្ពីសេវាសាធារណៈ (PSA) សារជាក្បសយាជថ៍ ល់សាធារណជថក្តូវបាថន្ចក្ចយ សោយមិថគិតនងលក្នុងសោលបំណងសលើក្ក្មាេ់ការយល់ ឹង ថិង
ការផ្ទល េ់បតូឥរយិាបេថិងអាក្បបកិ្រយិាជាសាធារណៈចំសពាេះបញ្ជា េងគម ។ 

មន្តថតីក្គប់ក្គងបញ្ា ីសបាេះសនន ត (ROV) ន្ទយក្ោឋ ថមួយក្នុងសខាថ្ី Santa Clara េេួលខុេក្តូវការង្ហរក្គប់ក្គងការចុេះស ម្ េះសបាេះសនន តថិងការសបាេះសនន ត ។ 
ការសបាេះសនន តតាមេំបុក្តពីចំង្ហយ (RAVBM) ក្បព័ថធ ថិង software របេ់វា ន្ លក្តូវបាថសក្បើក្បាេ់េក្ោប់សោលបំណងន្តមួយគត់នថការគូេេថលឹក្សនន តជាសអ្ឡិចក្តូ

ថិក្ េថលឹក្សនន តសបាេះតាមេំបុក្ត េក្ោប់អ្នក្សបាេះសនន តោថពិការភាព ឬសយា្ិថ ឬអ្នក្សបាេះសនន តន្ លេែិតសៅសក្ៅក្ប
សេេ ន្ លថឹងក្តូក្ពីថក្ក្ោេសបាេះសនន តស ើមបីក្បគល់សៅមន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន ត ។ ក្បព័ថធសបាេះសនន តតាមេំបុក្តន្ ល
អាចស្វើសៅបាថពីចោៃ យមិថន្ លក្តូវបាថភាា ប់សៅថឹងក្បព័ថធសបាេះសនន តសឡើយ សទេះសៅក្នុងកាលៈសេេៈោក៏្សោយ ។  
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §3016.5) 

េថលឹក្សនន តជំថួេងមី េថលឹក្សនន តន្ លក្តូវបាថផ្តល់ ល់អ្នក្សបាេះសនន តេែិតសក្កាមកាលៈសេេៈ ូចសៅសថេះ៖ េថលឹក្សនន តមិថក្តូវបាថេេួល បាត់
បង់ គូេខុេ ឬក្តូវបាថសេនើេំុជាភាសាសផ្សងសេៀត ឬេក្មង់សផ្សង ។ សក្កាយការសចញេថលឹក្សនន តសលើក្េីពីរ ឬេថលឹក្សនន ត
ជំថួេងមី ល់អ្នក្សបាេះសនន ត េថលឹក្សនន តេីមួយន្ លបាថសចញក្តូវបាថប ិសេ្សៅក្នុងក្បព័ថធក្គប់ក្គងព័ត៌ោថសបាេះសនន ត 
(EIMS) ស ើមបីការពារការសបាេះសនន តសេវ ង ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §4005) 



 សេចក្តីបន្ថែម A – េន្ទា ថុក្ក្មនថពាក្យបសចេក្សេេថិងពាក្យកាត់ន្ទន្ទ  

ពាក្យបសចេក្សេេ/ពាក្យកាត់ អ្តែថ័យ  
តារាងបញ្ា ីស ម្ េះ បញ្ា ីផ្លូវការនថអ្នក្សបាេះសនន តន្ លោថេិេធិេក្ោប់ការសបាេះសនន ត ន្ លអាចោថេក្មង់ជាក្ក្ោេ ឬ សអ្ឡិចក្តូថិក្ ។  

បញ្ា ីស ម្ េះកាល យជាតារាងផ្លូវការនថអ្នក្សបាេះសនន ត ន្ លបាថសបាេះសនន តសៅក្នុងការសបាេះសនន តន្ លមតងសន្ទេះក្តូវបាថចុេះហតែ
សលខាសោយអ្នក្សបាេះសនន ត ឬ គូេសោយមន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន ត ។ សថេះមិថ ូចោន សៅថឹង លិបិក្ក្មបញ្ា ីស ម្ េះអ្នក្សបាេះ
សនន តសេ ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §14109) 

េថលឹក្សនន តគំរូ ោថសៅខាងក្នុង សេចក្តីន្ណនំ្ទព័ត៌ោថេតីពីការសបាេះសនន តសខាថ្ី (CVIG) ក្តូវបាថសរៀបចំេក្ោប់ការសបាេះសនន តថីមួយៗ ។  
តក្មូវឲ្យោក់្បញ្េូ លេែិតសក្កាមចាប់រ ឋ េថលឹក្សនន តគំរូសផ្ញើតាមេូរសារ ៏េំខាថ់នថេថលឹក្សនន តផ្លូវការ ប៉ាុន្ថតេថលឹក្សនន តគំរូ 
មិថោថេំហំ ូចោន  ឬមិថក្តូវបាថក្ពីថសៅសលើក្ក្ោេ ូចោន សៅថឹងេថលឹក្សនន តផ្លូវការសេ សហើយោថក្ន្ថលងេំសថរសក្ចើថ 
ន្ លទំងសថេះស្វើឲ្យវាមិថអាចអាថបាថសោយោ៉ា េីុថសបាេះសនន តសឡើយ ។ ចាប់បក្ន្ក្បោថសៅក្នុង សខាថ្ី Santa Clara  
ជាភាសា ូចខាងសក្កាម៖ ជាភាសា សអ្េា៉ាញ ចិថ តាកាឡក្ ថិង សវៀតោម ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §13303) 

្ុងេថលឹក្សនន តោថេុវតែិភាព / ឧបក្រណ៍
បញ្ាូ ថ 

្ុងន្ លអាចច់ក់្សសារបាថថិងោថេុវតែិភាព ន្ លក្តូវបាថោក់្ខាងក្នុងហិបសនន ត ឬ ជាក្បអ្ប់ន្ លោថន្តមួយ ។  
ក្បេិថសបើ្ុងេថលឹក្សនន តក្តូវបាថសក្បើក្បាេ់ខាងក្នុងក្បអ្ប់សនន ត េថលឹក្សនន តក្តូវបាថោក់្ចូលសោយផ្ទា ល់សៅក្នុង្ុងសន្ទេះ 
។ ក្បអ្ប់ផ្ាុក្េថលឹក្សនន តន្ លោថេុវតែិភាពមិថតក្មូវឲ្យោថក្គប់ហិបេោល ក់្េថលឹក្សនន តសន្ទេះសេ ។ 

លេធផ្លផ្លូវការពាក់្ក្ោត លផ្ទត ច់ក្ពាត់  ំសណើ រការជាសាធារណៈនថការក្បមូល ការ ំសណើ រការ ថិងការរាប់េសមលងសនន ត ថិងេក្ោប់ការសបាេះសនន តថាន ក់្រ ឋ ឬេូ
ទំងរ ឋ ការរាយការណ៍លេធផ្លជូថ ល់រ ឋសលខា្ិការសៅយប់សបាេះសនន ត ។ ការស្វើសាវថក្មមថិងផ្តល់េុពលភាពសលើ
លេធផ្លនថការសបាេះសនន ត ជាផ្លូវការពាក់្ក្ោត លផ្ទត ច់ក្ពាត់ អាចរមួបញ្េូ លខលេះ ឬទំងអ្េ់នថ េថលឹក្សនន តសបាេះតាមេំបុក្ត 

ថិង េថលឹក្សនន តបសោត េះអាេថន ទំងអ្េ់ ។ 
ហិបេោល ក់្េថលឹក្សនន តន្ លោថបុគគលិក្ក្ប
ចំការ 

ក្បអ្ប់េោល ក់្េថលឹក្សនន ត ឬក្បអ្ប់ផ្ាុក្េថលឹក្សនន តោថេុវតែិភាពន្ លោក់្សៅតាមេីតំាងន្ លេែិសក្កាមក្ក្ន្េន្េនក្បុគគល
ោន ក់្ន្ លក្តូវបាថជួលសៅតាមេីតំាងនថក្បអ្ប់េោល ក់្េថលឹក្សនន ត ជាបុគគលិក្ក្ក្ុង ឬ សខាថ្ី ឬ បុគគលិក្បសក្មើការបសោត េះ
អាេថន ឬជាអ្នក្េម័ក្គចិតតន្ លេេួលបាថការបណតុ េះបោត លេក្ោប់សោលបំណងនថការក្តូតពិថិតយក្បអ្ប់េោល ក់្េថលឹក្
សនន ត ។ ក្បអ្ប់េោល ក់្េថលឹក្សនន តន្ លោថបុគគលិក្ក្បចំការជាេូសៅមិថោថសពញ 24 សោ៉ាងក្នុងមួយនងៃសេ ។ 

ក្បអ្ប់េោល ក់្េថលឹក្សនន តន្ លោម ថបុគគលិក្
សៅក្បចំការ 

ក្បអ្ប់េោល ក់្េថលឹក្សនន តន្ លក្តូវបាថរក្ាេុវតែិភាព ន្ លមិថេែិតសក្កាមក្ក្ន្េន្េនក្របេ់បុគគលោោន ក់្ស ើមបីក្តួតពិ
ថិតយសឡើយ ។ 



 សេចក្តីបន្ថែម A – េន្ទា ថុក្ក្មនថពាក្យបសចេក្សេេថិងពាក្យកាត់ន្ទន្ទ  

ពាក្យបសចេក្សេេ/ពាក្យកាត់ អ្តែថ័យ  
សបាេះសនន តតាមេំបុក្ត (VBM) ផ្តល់ឱកាេ ល់អ្នក្សបាេះសនន តន្ លបាថចុេះស ម្ េះសៅក្នុង សខាថ្ី Santa Clara ទំងអ្េ់ ស ើមបីសក្បើក្បាេ់េថលឹក្សនន តតាម

េំបុក្តសៅមុថសពលចប់សផ្តើមជំថួេឲ្យការស្វើ ំសណើ រសៅកាថ់ការយិាល័យសបាេះសនន តសៅនងៃសបាេះសនន ត ។ សៅសពលេថលឹក្
សនន តសបាេះតាមេំបុក្តក្តូវបាថេេួលសោយ ROV សន្ទេះ ហតែសលខាសៅសលើសស្សាមេំបុក្តក្តូវបាថសក្បៀបស្ៀបសៅថឹងហតែ
សលខាសៅសលើប័ណណចុេះស ម្ េះអ្នក្សបាេះសនន តស ើមបីឲ្យក្បាក្ ថាវាក្តូវោន  ។ េថលឹក្សនន តបន្ទា ប់មក្ថឹងក្តូវន្ញក្សចញពី
សស្សាមេំបុក្ត សហើយបន្ទា ប់មក្សេៀតវាថឹងក្តូវបាថរាប់បញ្េូ ល ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §4005) 

មណឌ លសបាេះសនន ត េីតំាងន្ លក្តូវបាថបសងាើតសឡើងស ើមបីសរៀបចំការសបាេះសនន ត ន្ លផ្តល់សេវាក្មម ល់អ្នក្សបាេះសនន តមក្សបាេះសនន ត េោល ក់្
េថលឹក្សនន តសបាេះតាមេំបុក្តរបេ់សគ ចុេះស ម្ េះសបាេះសនន ត ឬេេួលថិងសបាេះសនន តបសោត េះអាេថន ជំថួេងមីឬ អាចេេួល
បាថេថលឹក្សនន ត ។ មណឌ លសបាេះសនន តោថេំហំ្ំជាងការយិាល័យសបាេះសនន តពីស ើម ថឹងោថឧបក្រណ៍សបាេះសនន តសក្ចើថ
ជាង ថិងោថមន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន តសក្ចើថជាង ជួយ ល់អ្នក្សបាេះសនន ត សហើយក្តូវអ្ថុវតតថ៍សៅតាមបេបញ្ជា  ូចោន សៅ
ថឹងបេបញ្ា ទំងឡាយន្ លអ្ថុវតតថ៍ចំសពាេះការយិាល័យសបាេះសនន តន្ រ ។ អ្នក្សបាេះសនន តក្នុងសខាថ្ីអាចមក្កាថ់មណឌ ល
សបាេះសនន តោមួយស ើមបីសបាេះសនន តក៏្បាថ ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §§2170, 4005, & 4007) 

មជឈមណឌ លសបាេះសនន តគំរូ ពាក្យន្ លក្តូវយក្មក្សក្បើស ើមបេំីសៅសៅសលើក្បព័ថធរ ឋបាលអំ្ពីរសបៀបនថការសរៀបចំការសបាេះសនន ត សក្កាម ចាប់េតីពី
ជសក្មើេរបេ់អ្នក្សបាេះសនន ត ។ ភាគសក្ចើថ ការរមួបញ្េូ លនថការសបាេះសនន តតាមេំបុក្តទំងអ្េ់ គឺសក្បើក្បាេ់េីក្ន្ថលងសក្ចើថ 
នថក្ន្ថលងសបាេះសនន តទំងអ្េ់ ន្ លសគសៅថា មជឈ មណឌ លសបាេះសនន ត្ំជាងពីមុថ ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §14428) 



 សេចក្តីបន្ថែម A – េន្ទា ថុក្ក្មនថពាក្យបសចេក្សេេថិងពាក្យកាត់ន្ទន្ទ  

ពាក្យបសចេក្សេេ/ពាក្យកាត់ អ្តែថ័យ  
VoteCal ពីមុថក្តូវបាថសគសាគ ល់ថា VoteCal ។ 

ក្តូវបាថបង្ហគ ប់សោយចាប់ជួយអាសមរកិ្ក្នុងការសបាេះសនន ត (HAVA) VoteCal គឺជាមូលោឋ ថេិថនថ័យក្បមូលផ្តុំការចុេះស ម្ េះ
សបាេះសនន តេូទំងរ ឋក្តូវបាថបសងាើតសឡើងថិងក្គប់ក្គងសោយរ ឋសលខា្ិការ ។ សខាថ្ី ថីមួយៗសៅក្នុងរ ឋក្តូវបាថភាា ប់
សោយក្បព័ថធ សហើយអាចសក្បើវាស ើមបពិីថិតយរក្សមើលការចុេះស ម្ េះេាួថោន  ឬ ការស្វើបចេុបបថនភាពទំងឡាយោន្ លថឹង
ក្ចថសចលជាមុថថូវអ្នក្សបាេះសនន តសចញពីការសបាេះសនន ត ។ VoteCal ោថេំន្ទក់្េំថងថិងផ្ទល េ់បតូរព័ត៌ោថជាមួយថឹងក្ប
ព័ថធក្គប់ក្គងព័ត៌ោថសបាេះសនន តរបេ់សខាថ្ី (EIMS) ថិង ក្បព័ថធទំងឡាយសផ្សងសេៀតរបេ់រ ឋ ូចជា ក្ក្េួងអ្ប់រនំ្ក្តក្មូវ
ថិងសាត រថិតិេមបទរ ក្ក្េួងេុខភាពសាធាណៈ ថិង ក្ក្េួងយាថយថត ។  
(ចាប់ជួយអាសមរកិ្ក្នុងការសបាេះសនន ត នន ំ 2002) 

េក្មង់សេនើេំុេក្មមភាពរបេ់អ្នក្សបាេះសនន ត 
(VARF) 

ជាេក្មង់េក្ោប់ "អ្នក្សបាេះសនន តក្នុងសខាថ្ី Santa Clara "ន្ លបាថចុេះស ម្ េះ"ស ើមបី៖  
1. បដូរអាេយោឋ ថេីលំសៅ ឬអាេយោឋ ថសផ្ញើេំបុក្ត (ក្បេិថសបើបដូរសៅក្នុង សខាថ្ី Santa Clara)  
2. បដូរភាសារបេ់អ្នក្តាមការសពញចិតត (អ្ង់សគលេ ចិថ សអ្េា៉ាញ តាកាឡក្ សវៀតោម ហិណឌី  ជប៉ាុថ ន្ខមរ ថិង កូ្សរ ៉ា) 
3. សេនើេំុេថលឹក្សនន តសផ្ញើតាមេូរសារ 
4. បតូរសាែ ថភាពនថការសបាេះសនន តតាមក្បអ្ប់េំបុក្តជាអ្ចិនន្តថតយ៍ 
5. ន្ក្តក្មូវអ្ក្ខរាវរិេុធ ឬ កំ្ហុេសផ្សងៗសៅក្នុងេក្មង់ន្បបបេចុេះស ម្ េះ 
6. សក្ជើេសរ ើេមិថប ិសេ្េេួលយក្ការន្ណនំ្ទក៍្ព័ត៌ោថអ្នក្សបាេះសនន ត សខាថ្ី (CVIG) តាមក្បអ្ប់េំបុក្ត 
7. លុបសចលការចុេះស ម្ េះអ្នក្សបាេះសនន ត 
8. លុបសចលការចុេះស ម្ េះអ្នក្សបាេះសនន តរបេ់េោជិក្ក្គួសារន្ លបាថេេួលមរណភាព 

 (ក្ក្មសបាេះសនន ត California §§2150 - 2168) 
គណៈក្ោម ្ិការអ្ប់រថិំងក្បព័ថធផ្សពវផ្ាយអ្នក្
សបាេះសនន ត (VEOC) 

ផ្តល់ឱវាេថិងផ្តល់អ្ថុសាេថ៍ ល់មន្តថតីក្គប់ក្គងបញ្ា ីអ្នក្សបាេះសនន ត (ROV) សៅសលើបញ្ជា ពាក់្ព័ថធថឹងការជក្មុញឱកាេ
អ្ប់រសំៅក្នុងសខាថ្ី ថិងស្វើការបសងាើថថូវការចូលរមួរបេ់អ្នក្សបាេះសនន តតាមរយៈការផ្សពវផ្ាយ ថិងការចូលរមួទក់្េង ។ 
គណៈក្ោម ្ិការថឹងក្តូវោថេោេភាពរបេ់បុគគលថិងអ្នក្តំោងទំងឡាយនថអ្ងគការេហគមថ៍ ន្ លថឹងបង្ហា ញថូវ
បេពិសសា្សៅក្នុងក្មមវ ិ្ ីអ្ប់រថិំងក្បព័ថធផ្សពវផ្ាយ ឬ ជាមន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន តក្ក្ុង ។ គណៈក្ោម ្ិការថឹងបសក្មើក្នុង
េមតែភាពជាអ្នក្ផ្តល់ក្បឹក្ាសៅ ល់ ROV ។ 
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ពាក្យបសចេក្សេេ/ពាក្យកាត់ អ្តែថ័យ  
គសក្ោងអ្ប់រថិំងក្បព័ថធផ្សពវផ្ាយ ល់អ្នក្
សបាេះសនន ត 

តក្មូវឲ្យោក់្បញ្េូ លថូវ គសក្ោងរ ឋបាលស ើមបកីារសបាេះសនន តរបេ់សខាថ្ី (EAP) ថិងក្តូវន្តអ្ថុម័តិសោយរ ឋសលខា្ិការ ។ 
គសក្ោងសថេះសរៀបរាប់ពីរសបៀបន្ លមន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន តថឹងស្លើយតបសៅថឹងបញ្ញតតិន្ទន្ទនថ ចាប់េតីពីជសក្មើេរបេ់អ្នក្
សបាេះសនន ត (VCA) ទក់្េងថឹងការអ្ប់រ ំថិងការផ្សពវផ្ាយ សោយរាប់បញ្េូ លទំងការសក្បើក្បាេ់ក្បព័ថធផ្សពវផ្ាយ ក្បព័ថធ 
ផ្សពវផ្ាយេងគម កិ្ចេក្បជំុេតីពីការអ្ប់រជំាសាធារណៈ ថិងការេំន្ទក់្េំថងជាមួយអ្នក្សបាេះសនន តសោយផ្ទា ល់ ស ើមបីផ្តល់ព័ត៌
ោថ ល់ពួក្សគពីរសបៀបសបាេះសនន តងមី ថិងពីឯក្សារផ្សពវផ្ាយជាលាយលក្ខណ៍អ្ក្សរ ថិងជំថួយតាមេូរេពាន្ លោថផ្តល់
ជូថ ។  

េិកាខ សាលាអ្ប់រអំ្នក្សបាេះសនន ត មន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន ត សខាថ្ី ក្តូវន្តសរៀបចំយា៉ាងសហាចោេ់េិកាខ សាលាសផ្ទត តសលើការអ្ប់រអំ្នក្សបាេះសនន តចំថួថពីរ 
ស ើមបផី្តល់ព័ត៌ោថ ល់អ្នក្សបាេះសនន តអំ្ពីរសបៀបសរៀបចំក្គប់ក្គងការសបាេះសនន តងមី ។ េិកាខ សាលាកំ្ណត់សោលសៅជាក់្
លាក់្ក្តូវរាប់បញ្េូ លនថេិកាខ សាលាអ្ប់រអំ្នក្សបាេះសនន តពីរភាសា (យា៉ាងសហាចោេ់មួយេក្ោប់ភាសាថីមួយៗតក្មូវ
សោយសខាថ្ី) សហើយោថការចូលរមួពីជថោថពិការភាពន្ លោថេិេធិសបាេះសនន ត ។  

ការផ្សពវផ្ាយ ល់អ្នក្សបាេះសនន ត ការបញ្ាូ ថព័ត៌ោថយា៉ាងេក្មមសោយផ្ទត ល់ ឬតាមក្បព័ថធសអ្ឡិចក្តូថិក្ អំ្ពី ំសណើ រការសបាេះសនន ត ។ 
ពាក្យេំុចុេះស ម្ េះអ្នក្សបាេះសនន ត េូមសមើល លិខិតន្ងលងេចេ អំ្ពីការចុេះស ម្ េះ 

(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §2188) 
ប័ណណចុេះស ម្ េះអ្នក្សបាេះសនន ត េូមសមើល លិខិតន្ងលងេចេ អំ្ពីការចុេះស ម្ េះ 

(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §2158) 
េក្មង់ចុេះស ម្ េះអ្នក្សបាេះសនន ត េូមសមើល លិខិតន្ងលងេចេ អំ្ពីការចុេះស ម្ េះ 

(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §2162) 
េូមសមើល ប័ណណបញ្ជា ក់្េីលំសៅរបេ់អ្នក្សបាេះ
សនន ត 

ប័ណណបញ្ជា ក់្េីលំសៅរបេ់អ្នក្សបាេះសនន ត (ប័ណណ 8D2) ក្តូវបាថសផ្ញើតាមេំបុក្តបញ្ាូ ថបថតសលឿថបំផុ្តន្ លក្តូវបាថសក្បើ
ក្បាេ់ស ើមបបីញ្ជា ក់្សៅសលើអាេយោឋ ថរបេ់អ្នក្សបាេះសនន ត ។ ប័ណណសថេះក្តូវបាថសក្បើក្បាេ់ស ើមបីក្គប់ក្គងេំណំុឯក្សារ
ចុេះស ម្ េះអ្នក្សបាេះសនន ត ថិងបញ្ជា ក់្ថិងន្ក្តក្មូវអាេយោឋ ថរបេ់អ្នក្សបាេះសនន ត ន្ លអាចក្តូវបាថផ្ទល េ់បតូរេីលំសៅ ។  
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §§2191, 2220, & 2240 - 2231) 
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ពាក្យបសចេក្សេេ/ពាក្យកាត់ អ្តែថ័យ  
ក្បព័ថធសផ្ាៀងផ្ទា ត់អ្នក្សបាេះសនន ត ក្បព័ថធសអ្ឡិចក្តូថិក្េក្ោប់មន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន តសខាថ្ីស ើមបចូីលសៅកាថ់េិថនថ័យចុេះស ម្ េះអ្នក្សបាេះសនន តភាល មៗសៅ

តាមមណឌ លសបាេះសនន ត ។ 
េូមសមើល បញ្ា ីអ្នក្សបាេះសនន តសអ្ឡិចក្តថិូក្ ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §359.2) 

ចាប់េតីអំ្ពីពីជសក្មើេរបេ់អ្នក្សបាេះសនន ត 
(VCA) 

ចាប់ California ងមី(SB450) ក្តូវបាថអ្ថុម័តិកាលពីនន ំ 2016 សេនើសឡើងសោយោជិក្ក្ពឹេធេភា Ben Allen ន្ លថឹងស្វើេំសថើប 
ក្មមការសបាេះសនន តសៅក្នុងរ ឋ California សោយអ្ថុញ្ជញ តឲ្យសខាថ្ីទំងឡាយសរៀបចំការសបាេះសនន តេែិតសក្កាមគំរងូមីន្ លផ្តល់
ថូវភាពបេន្បថថិងភាពង្ហយស្េួលសក្ចើថជាងមុថខាល ំងេក្ោប់អ្នក្សបាេះសនន ត ។ 
គំរកូារសបាេះសនន តងមីសថេះអ្ថុញ្ជញ តឲ្យអ្នក្សបាេះសនន តអាចសក្ជើេសរ ើេបាថថូវរសបៀបសបាេះសនន ត សពលសវលាសបាេះសនន ត ថិងក្ន្ថលង
សបាេះសនន ត របេ់ពួក្សគ៖ 

1. សផ្ញើេថលឹក្សនន តសៅកាថ់ក្គប់អ្នក្សបាេះសនន តទំងអ្េ់ 
2. ស ើមបីបសងាើថសពលសបាេះសនន តមុថកាលកំ្ណត់សោយផ្ទា ល់ 
3. អ្ថុញ្ញតឲ្យអ្នក្សបាេះសនន តសបាេះបាថសៅតាមមណឌ លោមួយក៏្បាថសៅក្នុងសខាថ្ី 

ចាប់សថេះោថបំណងចង់បសងាើថការចូលរមួរបេ់អ្នក្សបាេះសនន តសោយអ្ថុញ្ជញ តឲ្យសខាថ្ីសរៀបចំការសបាេះសនន តតាមេំបុក្ត
បាថេែិតសក្កាមកាលៈសេេៈជាក់្លាក់្ន្ទន្ទ ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California §§3017, 15320, & 4005 - 4008) 

គណៈក្ោម ្ិការផ្តល់ឱវាេស ើមបីេេួលបាថ
ការសបាេះសនន ត (VAAC) 

គណៈក្ោម ្ិការផ្តល់ឱវាេស ើមបីេេួលបាថការសបាេះសនន ត (VAAC) ក្តូវបាថបសងាើតសឡើងស ើមបផី្តល់ឱវាេ ល់ មន្តថតីក្គប់ក្គង
បញ្ា ីសបាេះសនន ត (ROV) សៅសលើបញ្ជា ន្ទន្ទពាក់្ព័ថធថឹងការស្វើឲ្យក្បសេើរសឡើងថូវការេេួលបាថការសបាេះសនន តេក្ោប់អ្នក្
សបាេះសនន តន្ លោថពិការភាព សហើយថឹងក្តូវផ្តល់អ្ថុសាេថ៍ស ើមបីបសងាើតមណឌ លសបាេះសនន ត ថិងស ើមបីស្វើឲ្យក្បសេើរសឡើង
ថូវសេវា ល់អ្នក្សបាេះសនន ត ថិងការសចញចូលេក្ោប់បុគគលទំងឡាយន្ លោថពិការភាព រាប់បញ្េូ លសោយមិថកំ្ណត់
ោថអ្នក្សបាេះសនន តន្ លោថពិការន្េនក្ ថិងអ្នក្សបាេះសនន តន្ លងលង់ ឬពិបាក្សបាេះសនន ត ។ គណៈក្ោម ្ិការថឹងក្តូវោថ
េោេភាពជាអ្នក្សបាេះសនន តន្ លោថពិការភាព ន្ លបាថបង្ហា ញថូវបេពិសសា្ជាមួយថឹងលក្ខខណឌ តក្មូវសលើលេធ
ភាពន្ លអាចសចញចូលបាថេក្ោប់អ្នក្សបាេះសនន តន្ លោថពិការភាព ឬជាមន្តថតីសរៀបចំការសបាេះសនន តក្ក្ុង ។ គណៈក្ោម
្ិការថឹងបសក្មើក្នុងេមតែភាពជាអ្នក្ផ្តល់ក្បឹក្ា ។ 



 សេចក្តីបន្ថែម A – េន្ទា ថុក្ក្មនថពាក្យបសចេក្សេេថិងពាក្យកាត់ន្ទន្ទ  

ពាក្យបសចេក្សេេ/ពាក្យកាត់ អ្តែថ័យ  
ឧបក្រណ៍សបាេះសនន ត ឧបក្រណ៍ទំងឡាយោន្ លក្តូវបាថសក្បើក្បាេ់រមួជាមួយថឹងប័ណណេថលឹក្សនន ត ឬ ប័ណណស ើមបបីង្ហា ញពីជសក្មើេរបេ់អ្នក្

សបាេះសនន តសោយការគូេ ចក់្េមលុេះ ឬ ការេ ក្េថលឹក្សនន ត ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California ន្ផ្នក្ 19) 

ោ៉ា េីុថសបាេះសនន ត ឧបក្រណ៍សអ្ឡិចក្តូថិក្ទំងឡាយរមួោថសោយមិថកំ្ណត់ ោ៉ា េីុថន្េាថអុ្បេិក្ តាមមណឌ ល ក្បព័ថធងតេំសឡងក្ត់ក្តា
ការសបាេះសនន តជាសអ្ឡិចក្តថិូក្សោយផ្ទា ល់ (DRE) ន្ លអ្នក្សបាេះសនន តអាចបញ្េូ លេសមលងសនន តរបេ់សគ ថិងជាមស្យបាយ
ការបញ្េូ លក្នុងតារាងបញ្ា ីសអ្ឡិចក្តូថិក្ ថិងការបសញ្េញថូវការក្ពីថសចញជាក្ក្ោេ ឬ អ្វីៗន្ លោថរបូរាងអាចប៉ាេះបាថ
សផ្សងសេៀត កំ្ណត់ក្តាន្ លមថុេសអាចអាថបាថ ផ្តល់ថូវចំថួថេរបុនថេសមលងសនន តេក្ោប់សបក្ខជថថីមួយៗថិងេក្ោប់
េសមលងោំក្េ ឬក្បនំងចំសពាេះវធិាថការថីមួយៗ ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California ន្ផ្នក្ 19) 

ក្បព័ថធសបាេះសនន ត ក្បព័ថធសមកាថិក្ សអ្ឡិចក្តូសមកាថិក្ ឬក្បព័ថធសអ្ឡិចក្តូថិច ថិងក្មមវ ិ្ ីរបេ់ ឬការរមួបញ្េូ លោមួយនថេោធាតុទំងសថេះ
ក្តូវបាថសក្បើក្បាេ់េក្ោប់សបាេះសនន ត បូក្េរបុេសមលងសនន ត ឬេក្ោប់ទំងពីរន្តមតង ។ "ក្បព័ថធសបាេះសនន ត" មិថរាប់បញ្េូ ល
ថូវ ក្បព័ថធសបាេះសនន តតាមេំបុក្តពីចំង្ហយ សឡើយ ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California ន្ផ្នក្ 19) 

ក្ក្ោេេវថក្មមសាក្លបងសផ្ាៀងផ្ទា ត់អ្នក្
សបាេះសនន ត (VVPAT) 

ោ៉ា េីុថសបាេះសនន តក្ត់ក្តាសអ្ឡិចក្តថិូក្សោយផ្ទា ល់ទំងអ្េ់ (DRE) ន្ លក្តូវបាថសក្បើសក្កាយ នងៃេី1 ន្ខមក្រា នន ំ 2006 ក្តូវ
ន្តអាចេេួលបាថក្ក្ោេេវថក្មមសាក្លបងសផ្ាៀងផ្ទា ត់អ្នក្សបាេះសនន ត ។ អ្នក្សបាេះសនន តទំងអ្េ់ន្ លសបាេះសនន តតាម
ោ៉ា េីុថសបាេះសនន តសអ្ឡិចក្តូថិក្គបបីពិថិតយសឡើងវញិ ថិងសផ្ាៀងផ្ទា ត់ជសក្មើេសៅសលើេថលឹក្សនន តរបេ់សគសៅសលើក្ក្ោេកំ្
ណត់ក្តាន្ លបាថក្ពីថសចញសថេះ មុថសពលេសក្មចចិតតសៅសលើេថលឹក្សនន តចុងសក្កាយថិងក្តូវសបាេះរបេ់សគ ។ សៅសពល
េថលឹក្សនន តក្តូវបាថសបាេះរចួសហើយ ក្ក្ោេកំ្ណត់ក្តានថេថលឹក្សនន តសថេះក្តូវបាថរក្ាេុក្សៅក្នុងោ៉ា េីុថសបាេះសនន តជាន្ផ្នក្
មួយនថការស្វើេវថក្មមសាក្លបងសលើការសបាេះសនន តស ើមបីសផ្ាៀងផ្ទា ត់ពីភាពក្តឹមក្តូវនថេសមលងសនន តន្ លក្តូវបាថក្ត់ក្តា ។ 
ស្េបសៅតាមក្ក្មសបាេះសនន ត California អ្នក្សបាេះសនន តមិថេេួលបាថក្ក្ោេកំ្ណត់ក្តានថជសក្មើេេសមលងសនន តរបេ់សគ
ន្ លក្តូវបាថក្ពីថសចញសន្ទេះសេ ។ 
(ក្ក្មសបាេះសនន ត California § 19250) 
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