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បេចក្តីបែតើម 
ចាប់េដីពីជសគ្មើេរបេ់អ្ែក្ស ោះសនែ តរដឋ California (VCA), ឬសេចក្តីគ្ពាងចាប់របេ់គ្ពឹទធេភា (SB) 450 

(Allen, D-26) គ្តូវ នអ្នុម័តកាលពីថ្ថ្ៃទី29 ផ្ខក្ញ្ញា  នែ ំ2016 សដាយស វ្ើការបផ្នែមនូវផ្ ែ្ក្ 4005 សៅដល់គ្ក្ម
ស ោះសនែ ត California, ស វ្ើការអ្នុញ្ញា តដល់សខាន្ីទំងឡាយផ្ដលទទួល នការអ្នុញ្ញា តផ្ ែ្ក្សលើការយល់
គ្ពមរបេ់រ ៈក្មមការអ្ែក្គ្រប់គ្រង សដើមបសីរៀបចំការស ោះសនែ ត្មួយតាមេំបុគ្តសដាយភាជ ប់ជាមួយនឹង 

លក្ាខ ឌ តគ្មូវជាក់្លាក់្នានា។ េែិតសគ្កាមចាប់ VCA អ្ែក្ស ោះសនែ តទំងអ្េ់របបគី្តូវស ញ្ើេនាឹក្សនែ តផ្ដល
ចាប់ស ត្ើមក្ែុងរយៈសពល 29 ថ្ថ្ៃមុនការស ោះសនែ ត សហើយសខាន្ីនីមួយៗ សដាយទទួលយក្នូវធាតុចូលពីសា
ធារ ជន របបបីសងាើតឲ្យមានទីតំាងទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត និងម ឌ លស ោះសនែ តសៅទូទំងសខាន្ី ផ្ដលអ្ែក្
ស ោះសនែ តអាចនឹងស ោះ ន ។ ការស វ្ើចាប់សនោះ រឺជាផ្ ែ្ក្មួយថ្នការស វ្ើកំ្ផ្ ទគ្មង់ការស ោះសនែ តជាសគ្ចើន
ផ្ដល នបសងាើតសឡើងសដើមបីផ្ទា េ់បតូររសបៀបអ្នុវតតការស ោះសនែ ត សដើមបីបសងាើនការចូលរមួរបេ់អ្ែក្ស ោះសនែ ត 

និងភាជ ប់ទំនាក់្ទំនងជាមួយអ្ែក្ស ោះសនែ តសដាយស វ្ើការពគ្ងីក្នូវជសគ្មើេស ោះសនែ ត ។ 

មុនមានចាប់ VCA ការស ោះសនែ តគ្តូវ នស្វើសឡើងសៅតាមការោិល័យស ោះសនែ តរំរពីូមុនមក្ ។ សនោះរឺជាគ្ប
សេទរំររូមួថ្នការស ោះសនែ តតាមេំបុគ្តនិងរដឋ លការោិល័យស ោះសនែ ត។ គ្ក្មស ោះសនែ ត §12261(a)  ន
កំ្ ត់ដល់មន្តនតីស ោះសនែ តសៅតាមសខាន្ីឲ្យបសងាើតម ឌ លស ោះសនែ តសដាយមានអ្ែក្ស ោះសនែ តជាអ្តិបរមា 

1,000 នាក់្ សហើយម ឌ លនីមួយៗមានទីតំាងស ោះសនែ តខុេៗរែ  (ផ្ដលគ្តូវសដើរតួជាទិនែន័យអាចឲ្យសខាន្ី
និងរដឋរាយការ ៍ពីលទធ្លក្ែុងការស ោះសនែ តសដាយម ឌ លស ោះសនែ តនីមួយៗ្ងផ្ដរ)។ សៅក្ែុងនែ ំ 2002 

គ្ក្មស ោះសនែ តរដឋកាលីហ័វរញ៉ា  គ្តូវ នពគ្ងីក្សដើមបីអ្នុញ្ញា តឲ្យអ្ែក្ស ោះសនែ តមានលទធភាពសេែើេំុសាែ នភាព
ស ោះសនែ តតាមេំបុគ្តជាអ្ចិថ្ន្តនតយ៍ និងទទួល នេនាឹក្សនែ តតាមថ្គ្បេ ីយ៍សដាយ េវ័យគ្បវតតិ។ 

អ្ែក្ស្សងសទៀតផ្ដលចង់ស ោះសនែ តតាមេំបុគ្ត គ្តូវផ្តគ្បរល់ការសេែើេំុការស ោះសនែ តនីមួយៗ ឬស ោះសនែ ត
សដាយផ្ទា ល់សៅតាមទីតំាងស ោះសនែ តផ្ដល នកំ្ ត់របេ់ពួក្សរ ផ្ដលខុេពីម ឌ លស ោះសនែ តនិងគ្បសេទ
េនាឹក្សនែ តរបេ់ពួក្សរ ។  

តាមរយៈការអ្នុវតតចាប់ VCA របេ់សខាន្ី Santa Clara ការស ោះសនែ តនឹងគ្តូវស្វើសឡើងតាមរំរថូ្មីសៅម ឌ ល
ស ោះសនែ ត ។ តាមរយៈរំរថូ្មីសនោះ គ្រប់ អ្ែក្ស ោះសនែ តទំងអ្េ់ផ្ដល នចុោះស ម្ ោះ 

គ្តូវទទួល នសដាយេវ័យគ្បវតតិនូវ េនាឹក្សនែ តស ោះតាមេំបុគ្ត ចាប់ស្តើម 29 ថ្ថ្ៃមុនកាលវភិារស ោះសនែ ត។ 

អ្ែក្ស ោះសនែ តអាចនឹងស្ញើេនាឹក្សនែ តរបេ់សរគ្តឡប់មក្វញិតាមមស្ោ យ្មួយក្ែុងចំស្ម
មស្ោ យទំងបី៖ តាមថ្គ្បេ ីយ៍ (បង់ថ្ថ្ាថ្គ្បេ ីយ៍) តាមទីតំាងទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត្មួយ ឬសៅ
តាមម ឌ លស ោះសនែ ត្មួយសៅក្ែុង សខាន្ី ។ អ្ែក្ស ោះសនែ តមិនតគ្មូវឲ្យស ោះសនែ តតាមេំបុគ្តសទ 

សហើយជំនួេមក្វញិ អាចទទួល នេនាឹក្សនែ តមួយេនាឹក្សដើមបីស ោះសនែ តសដាយផ្ទា ល់តាម
ការោិល័យរបេ់មន្តនតីចុោះស ម្ ោះស ោះសនែ ត (ROV) ឬសៅតាមម ឌ លស ោះសនែ ត្មួយសៅក្ែុង សខាន្ី 



Santa Clara ។ បចចុបបនែសនោះ ជាជាងឲ្យអ្ែក្ស ោះសនែ តមានទីតំាងសៅស ោះសនែ តផ្តមួយក្ផ្នាងសនាោះ ម ឌ ល
ស ោះសនែ តសបើក្ទវ រទទួលអ្ែក្ស ោះសនែ តទំងអ្េ់ខាងផ្ដល នចុោះស ម្ ោះសៅក្ែុងសខាន្ី ក្ែុងរយៈសពល
ប៉ាុនាម នថ្ថ្ៃមុនថ្ថ្ៃស ោះសនែ តមក្ដល់ បផ្នែមពីសលើការសបើក្ទវ រទទួលសៅថ្ថ្ៃស ោះសនែ ត ។ 

សដើមបីឲ្យកាន់ផ្តគ្ ក្ដថាេហរមន៍គ្តូវ ន្តល់ព័ត៌មានោ៉ាងទូលំទូលាយពីការផ្ទា េ់បតូរសៅចាប់ VCA 

សនាោះ ROV  នបសងាើតទំងរ ៈក្មមការទទួល នការគ្បឹក្ាពីការស ោះសនែ ត (VAAC) និង រ ៈ
ក្មាម ្ិការគ្បឹក្ាផ្្ែក្ខាងភាសា (LAAC)។ សរលបំ ងរបេ់ VAAC រឺសដើមបី្តល់គ្បឹក្ា ្ តល់ជំនួយ និង្តល់
អ្នុសាេន៍ទក់្ទងការចូលរមួដំស ើ រការស ោះសនែ តសដាយមនុេសចាេ់ជរា និងបុរគលមានពិការភាព។ 

សបេក្ក្មមរបេ់ VAAC រឺគ្តូវ្តល់ដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តទំងអ្េ់នូវឱកាេស ោះសនែ តសដាយឯក្រាជយនិងដាច់
សដាយផ្ឡក្។ សរលបំ ងរបេ់ LAAC រឺគ្តូវ្តល់ឱវាទ ្តល់ជំនួយ និង្តល់អ្នុសាេន៍ពីបញ្ញា ពាក់្ព័នធ
នឹងការទទួល នជំនួយផ្្ែក្ភាសាចំសពាោះដំស ើ រការស ោះសនែ ត សដាយអ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដលនិោយភាសាជា
ចំបងមិនផ្មនជាអ្ង់សរាេ។ វាជាសបេក្ក្មមរបេ់ LAAC សដើមបីជួយជគ្មុញឲ្យទទួល នឱកាេជំនួយផ្្ែក្
ភាសា។ រ ៈក្មាម ្ិការទំងពីរ្តល់ការផ្ នំាដ៏េំខាន់ដល់ ROV និងជាធាតុ្សរំនាឹោះទំងការ្សពវ្ាយ
ដល់អ្ែក្ស ោះសនែ ត និងរដឋ លស ោះសនែ តេគ្មាប់សខាន្ី។ ROV ទទួលយក្ពាក្យេំុចូលជាេមាជិក្
ទំងេគ្មាប់ LAAC ឬ VAAC ជាគ្បចំា។ សដើមបីដាក់្ពាក្យេំុចូលជាេមាជិក្មក្កាន់រ ៈក្មមការទំង
ពីរ ន ពាក្យេំុអាចរក្ នសៅសលើសរហទំព័ររបេ់ ROV៖ www.sccvote.org/voterschoice។ 

ROV ក៏្មានរសគ្មាងបសងាើតនូវេមព័នធភាពអ្ប់រនិំង្សពវ្ ាយដល់អ្ែក្ស ោះសនែ ត (VEOC) សដើមបពីគ្ងីក្នូវក្មម
វ ិ្ ីអ្ប់រអំ្ែក្ស ោះសនែ តរបេ់ខាួន សដើមបីជូនដំ ឹងដល់ពលរដឋអំ្ពី CVA និងឱកាេេគ្មាប់ការចូលរមួរបេ់
េហរមន៍ ។ ផ្្នការរដឋ លស ោះសនែ ត (EAP)សនោះ រមួបញ្ចូ លនូវព័ត៌មានគ្តឡប់និងព័ត៌មានពីរ ៈ
ក្មាម ្ិការទំងសនោះ និងគ្ពមទំងអ្ងគការថ្ដរូនានាស្សងសទៀត ។ ការទទួល នការរំគ្ទពីេហរមន៍នឹងមាន
សារៈេំខាន់ដល់ការអ្នុវតត ឲ្យ នសជារជ័យនូវការស ោះសនែ តសគ្កាមចាប់ VCA និងវ ិ្ ីសាស្រេតថ្មីថ្ន
ការគ្រប់គ្រងការស ោះសនែ តសៅក្ែុងសខាន្ី Santa Clara ។ 

ឯក្សារសនោះ្តល់ការផ្ នំាអំ្ពីរសបៀបផ្ដលសខាន្ី Santa Clara អ្នុវតតការស ោះសនែ តសគ្កាមចាប់ VCA ។ 

េគ្មាប់ឯក្សារសោង លក្ាខ ឌ បចចក្សទេនិងលក្ា ៈបសចចក្សទេថ្នការស ោះសនែ ត គ្តូវ នកំ្ ត់
និយមន័យក្ែុងេទា នុគ្ក្មសៅក្ែុងឧបេមព័នធ A ។ 

 

http://www.sccvote.org/


ផែោក្ទី 1 – ផែនការគ្របគ់្រងប ោះបនោ ត 
សខាន្ីនីមួយៗផ្ដលកំ្ពុងអ្នុវតតចាប់េតីពីជសគ្មើេរបេ់អ្ែក្ស ោះសនែ ត (VCA) គ្តូវស្វើពគ្ង្កងផ្្នការ
គ្រប់គ្រងការស ោះសនែ ត  សដាយមានព័ត៌មានចំា ច់នានាសដើមបីផ្េវងយល់ថាសតើការផ្ទា េ់បតូរសនោះជោះឥទធិ
ពលដូចសមតចខាោះមក្សលើអ្ែក្ស ោះសនែ ត ។ EAP គ្តូវ នផ្បងផ្ចក្ជាពីរផ្្ែក្៖ ផ្្ែក្ទី1 - អ្ែក្គ្រប់គ្រងស ោះ
សនែ ត និងផ្្ែក្ទី2 - ផ្្នការអ្ប់រនិំងការ្សពវ្ ាយ ។ 

ដំប ើ រការប ោះបនោ តតាមេបំុគ្ត (VBM) 

EAP ដាក់្បញ្ចូ លនូវព័ត៌មានេតីអំ្ពីម ឌ លស ោះសនែ តនិងទីតំាងទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត និងសមា៉ាងស្វើការ ការ
បសងាើតទំងរ ៈក្មមការទទួល នការគ្បឹក្ាផ្្ែក្ភាសា (LAAC) និងរ ៈក្មមការទទួល នការ
គ្បឹក្ាេគ្មាប់អ្ែក្ស ោះសនែ ត (VAAC) ផ្្នការអ្ប់រនិំង្សពវ្ាយដល់អ្ែក្ស ោះសនែ ត ការ បញ្ចូ ល
សាធារ ៈជននិងការពិចារ្សលើការជួនដំ ឹង និងខាឹមសារពាក់្ព័នធស្សងសទៀត ។ 

សៅក្ែុងម ឌ លរំរសូ ោះសនែ ត អ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដល នចុោះស ម្ ោះទំងអ្េ់ គ្តូវ ន្តល់ជូនសដាយេវ័យ
គ្បវតតិនូវក្ញ្ច ប់ស ោះសនែ តតាមេំបុគ្តជា ា្ូវការ។ ក្ញ្ច ប់សនោះគ្តូវ នបញ្ជូ នសៅកាន់អ្ែក្ស ោះសនែ តសៅក្ែុង
សរសាមេំបុគ្តព ៌េផ្ដល ា្ុក្នូវឯក្សារដូចខាងសគ្កាម៖ 

• សរសាមេំបុគ្តបញ្ជូ នគ្តឡប់មក្វញិព ៍សខៀវ 
• េនាឹក្សនែ ត ា្ូវការ ផ្ដលអាចមានកាតេនាឹក្សនែ តជាសគ្ចើន អារេ័យសៅសលើចំនួនថ្នការគ្បកួ្ត

េគ្មាប់ការស ោះសនែ ត។ 

• គ្ក្ដាេមួយេនាឹក្េតីពីការផ្ នំាពីរសបៀបបំសពញ និងស ញ្ើេនាឹក្សនែ តគ្តឡប់មក្វញិ 

• គ្ក្ដាេមួយេនាឹក្សដាយមានព័ត៌មានពីទីតំាងម ឌ លស ោះសនែ ត & ហិបទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត  

និងសមា៉ាងស វ្ើការ 
• េាីកឺ្ផ្ដលេរសេរថា "ខញុំ នស ោះសនែ តសហើយ" 

• គ្ក្ដាេមួយេនាឹក្បផ្នែមសទៀតមាន ា្ុក្ព័ត៌មានបផ្នែម គ្បេិនសបើចំា ច់សនាោះ 

េនាឹក្សនែ តទំងអ្េ់នឹងគ្តូវស្ញើតាមសេវាថ្គ្បេ ីយ៍េហរដឋអាសមរកិ្ ចាប់ស្ដើមសឡើងក្ែុងរយៈសពល 29 

ថ្ថ្ៃមុនថ្ថ្ៃស ោះសនែ ត ។ អ្ែក្ស ោះសនែ តរួរចាប់ស្តើមទទួល ននូវក្ញ្ច ប់សនែ តតាមគ្បអ្ប់េំបុគ្តចាប់ពី
សគ្កាយសពលសនាោះតសៅ។ 

សគ្កាយពីពួក្សរ នបំសពញេនាឹក្សនែ តតាមេំបុគ្តរចួរាល់សហើយ អ្ែក្ស ោះសនែ តអាចនឹងស្ញើេនាឹក្សនែ តរបេ់
សរគ្តឡប់មក្វញិតាមេំបុគ្ត្មមតាសដាយសគ្បើគ្ េ់សរសាមេំបុគ្ត្ដល់ជូនផ្ដលមានបិទផ្តមបង់ថ្ថ្ារចួ ឬ
សដាយការស ញ្ើេនាឹក្សនែ តគ្តឡប់សៅកាន់ម ឌ លស ោះសនែ ត ឬទីតំាងទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត្មួយក៏្ នផ្ដរ ។ 



ម ឌ លស ោះសនែ តទំងអ្េ់នឹងសដើរតួជាទីតំាងទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត ខ ៈផ្ដលទីតំាងទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តមួយចំ
នួននឹងេែិតសៅដាច់ផ្តឯង សហើយគ្តូវ នស ោះទីតំាងសៅជំុវញិសខាន្ីសៅក្ែុងទីតំាងផ្ដល នកំ្ ត់ ។ 

ក្ែុងក្រ ីអ្ែក្ស ោះសនែ តមិនទទួល នេនាឹក្សនែ តទន់សពល ឬក្ែុងក្រ ីពួក្សរស្វើឲ្យមានកំ្ហុេសៅសលើ
េនាឹក្សនែ តរបេ់សរ ពួក្សរអាចសេែើេំុបតូរេនាឹក្សនែ តរបេ់សរសនាោះ ន ។ ក្ញ្ច ប់ស ោះសនែ តតាមេំបុគ្តថ្មី 
នឹងគ្តូវស្ញើសៅពួក្សរសដាយមានេនាឹក្សនែ តថ្មីមក្ជាមួយ ។ គ្បេិនសបើពួក្សរគ្តូវការបតូរេនាឹក្សនែ តថ្មីក្ែុង
រយៈសពលតិចជាងគ្ ំពីរថ្ថ្ៃមុនថ្ថ្ៃស ោះសនែ តសនាោះ ពួក្សរនឹងគ្តូវសៅកាន់ការោិល័យមន្តនតីគ្រប់គ្រងបញ្ជ ីស ោះ
សនែ ត (ROV) ឬសៅកាន់ម ឌ លស ោះសនែ ត្មួយក៏្ នសដើមបីទទួល នេនាឹក្សនែ តថ្មី ។ 

ចំសពាោះអ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដល នចុោះស ម្ ោះរចួ ផ្ដលអាចនិោយ នពីរភាសាចំបងមិនផ្មនជាអ្ង់សរាេសនាោះ 

េនាឹក្សនែ តនឹងមានស្វើជាគ្ ំបីភាសា៖ ភាសាចិន, ភាសាសអ្េ៉ាាញ, ភាសាតាកាឡក្, ភាសាសវៀត្ម, 

ភាសាផ្ខមរ, ភាសាកូ្សរ ៉ា, ភាសាហិុនឌី, និង ភាសាជប៉ាុន ។ េនាឹក្សនែ តតាមទូរសារ ក៏្មាន ត្ល់ជូន
្ងផ្ដរតាមការសេែើេំុ េគ្មាប់ម ឌ លសរលសៅនានា អ្នុសលាមតាមគ្ក្មស ោះសនែ ត ផ្ ែ្ក្ §14201 ជា
ភាសាហគូចារា៉ា ទី ភាសាសន ៉ា ល់ េុនចាប ី ភាសាតាមិល និងភាសាសតលូហគូ ។ អ្ងគភាពរូេផ្្នទីគ្បព័នធ
ព័ត៌មានទីតំាងេូមិសាស្រេត កំ្ ត់ថាសតើម ឌ លខាោះសៅក្ែុងការស ោះសនែ តនីមួយៗគ្តូវទទួល នេនាឹក្សនែ ត
តាមទូរសារ ។ ក្ែុងចំស្មភាសាទំងសនោះ អ្ែក្ស ោះសនែ តអាចបញ្ញជ ក់្ពីភាសាផ្ដលសរសពញចិតត
សៅសលើទគ្មង់ចុោះស ម្ ោះសៅសពលសរចុោះស ម្ ោះស ោះសនែ ត។ េនាឹក្សនែ តនិងឯក្សារស ោះសនែ តតាមេំបុគ្ត 

នឹងគ្តូវបញ្ជូ នសៅកាន់ពួក្សរជាភាសាផ្ដលសរសពញចិតត ។ អ្ែក្ស ោះសនែ តក៏្អាចសេែើេំុផ្ទា េ់បតូរភាសាផ្ដលសរ
សពញចិតត នផ្ដរ សដាយស្វើការទក់្ទងមក្កាន់ការោិល័យ ROV តាមទូរេពា (408) 299-VOTE, ទូរសារ 
(408) 998-7314, អីុ្ផ្ម៉ាល voterinfo@rov.sccgov.org, សដាយផ្ទា ល់ ឬតាមរយៈទគ្មង់សេែើេំុេក្មមភាពស ោះ
សនែ ត (VARF) ។ អ្ែក្ស ោះសនែ តអាចមក្យក្ទគ្មង់ VARF សៅការោិល័យ ROV ឬវាអាចគ្តូវ នស្ញើតាមអីុ្
ផ្ម៉ាល, ទូរសារ ឬស្ញើតាមថ្គ្បេ ីយ៍សៅកាន់ពួក្សរ។ ជាការជំនួេ VARF អាចរក្ នសៅសលើសរហទំព័រ 
ROV សហើយក៏្អាចរក្ នសៅក្ែុងសេចក្តីផ្ នំាព័ត៌មានេតីពីការស ោះសនែ ត (CVIG) ។ 

 



ការប ោះបនោ តផដលអាចចូលបធវើដំប ើ រការ នតាមេំបុគ្ត 

អ្ែក្ស ោះសនែ តក៏្អាចសេែើេំុេមាា រៈស ោះសនែ តក្ែុងទគ្មង់ផ្ដលអាចសគ្បើ នសដាយស្វើការទក់្ទងសៅកាន់
ការោិល័យ ROV ។ សគ្កាយពីអ្ែក្ស ោះសនែ តស្វើេំស ើ េំុសនាោះរចួមក្ ពួក្សរគ្តូវ នដាក់្ចូលសៅក្ែុងបញ្ជ ី
ស ម្ ោះអ្ចិថ្ន្តនតយ៍ សហើយនឹងអាចទទួល នេមាា រៈស ោះសនែ តផ្ដលគ្តូវ នស្ញើឲ្យពួក្សរគ្រប់ការស ោះសនែ ត។ 

ពួក្សរគ្តូវដក្សចញពីបញ្ជ ីស ម្ ោះផ្តក្ែុងក្រ ីផ្ដលពួក្សរអ្េក្មម បតូរសចញពី សខាន្ី មានសៅសលើបញ្ជ ី
ស ម្ ោះជនគ្បគ្ពឹតតិបទឧគ្កិ្ដឋ ឬ ទទួលមរ ភាពផ្តប៉ាុស ណ្ ោះ ។ 

ជសគ្មើផ្ដលសរអាចទទួល នមួយសទៀតផ្ដលអ្ែក្ស ោះសនែ តអាចសេែើេំុ នសនាោះរឺគ្តូវសគ្បើគ្បព័នធស ោះសនែ ត
តាមេំបុគ្តផ្ដលអាចចូល នពីចមាៃ យ (RAVBM) ។ គ្បព័នធ RAVBM គ្តូវ នកំ្ ត់េគ្មាប់ការសគ្បើគ្ េ់
ផ្តអ្ែក្ផ្ដល នស ម្ ោះរចួសដាយមានពិការភាព ក៏្ដូចជាេគ្មាប់ផ្តសោធានិងអ្ែក្ស ោះសនែ តសៅសគ្ៅ
គ្បសទេផ្តប៉ាុស ណ្ ោះ1 ។ សរលបំ ងថ្នគ្បព័នធ RAVBM រឺមិនផ្មនសដើមបីស ោះសនែ តតាមអីុ្នស ើ្ ិតសទ ។ 

អ្ែក្ស ោះសនែ តតាម RAVBM នឹងគ្តូវ នទទួលអីុ្ផ្ម៉ាលសដាយមានតំ ភាជ ប់ 

សដើមបីចូលសៅកាន់េនាឹក្សនែ ត ា្ូវការរបេ់ពួក្សរ គ្ពមទំងសេចក្តីផ្ នំានានាពីរសបៀបទញយក្េនាឹក្សនែ ត 

ការគ្ពីន ការបំសពញ និងការស ញ្ើគ្តឡប់មក្វញិនូវេនាឹក្សនែ តរបេ់ពួក្សរមក្កាន់ ROV 

ឲ្យ នគ្តឹមថ្ថ្ៃស ោះសនែ ត ។ សដាយសគ្បើគ្ េ់តំ ភាជ ប់ អ្ែក្ស ោះសនែ តគ្តូវទញយក្េនាឹក្សនែ តសៅកាន់
ឧបក្រ ៍សអ្ឡិចគ្តូនិក្របេ់ខាួនសដើមបីអាន និងរូេសលើេនាឹក្សនែ តរបេ់ខាួនសៅតាមលក្ា ៈលទធភាពផ្ដល
អាចចូលសគ្បើ េ់សរៀងៗខាួន ។ ដូចរែ សៅនឹងអ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដល នចុោះស ម្ ោះសហើយផ្ដរ 
មានមស្ោ យបីោ៉ាងផ្ដលអ្ែក្ស ោះសនែ ត RAVBM អាចស ញ្ើគ្តឡប់មក្វញិនូវេនាឹក្សនែ តរបេ់សរ នរឺ៖ 

តាមេំបុគ្ត្មមតា សដាយការទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តរបេ់សរសៅតាមគ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត ឬ 

សដាយកាបញ្ជូ នគ្តឡប់មក្កាន់ម ឌ លស ោះសនែ ត្មួយក៏្ ន ។ 

មិនថាសគ្ជើេសរ ើេយក្វ ិ្ ីបញ្ជូ នមក្វញិ្មួយសទ េនាឹក្សនែ តគ្តូវផ្តស្ញើមក្វញិដាក់្ក្ែុងសរសាមេំបុគ្ត ។ 

េូមផ្ នំាដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តឲ្យសគ្បើគ្ េ់សរសាមេំបុគ្តបញ្ជូ នគ្តឡប់ មក្វញិព ៌សខៀវផ្ដលគ្តូវ នដាក់្
បញ្ចូ លក្ែុងសរសាមេំបុគ្តស ោះសនែ តតាមេំបុគ្តរបេ់ពួក្សរ ។ ពួក្សរសេែើេំុសរសាមេំបុគ្តស្ញើគ្តឡប់ មក្វញិ 

ថ្នេនាឹក្សនែ តជំនួេថ្មី ន សដាយទូរេពាមក្កាន់គ្បព័នធឥតរិតថ្ថ្ារបេ់ ROV តាមសលខ (866) 430-8683 ឬ 

អាចមក្យក្សដាយផ្ទា ល់សៅការោិល័យ ROV ឬ សៅតាមម ឌ លស ោះសនែ ត្មួយ ក៏្ ន ។ សរសាម
េំបុគ្តព ៌សខៀវបញ្ជូ នេនាឹក្សនែ តគ្តឡប់ជំនួេថ្មីនឹងមានសៅតាមគ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត្ងផ្ដរ ។ អ្ែក្
ស ោះសនែ តក៏្អាចសគ្ជើេសរ ើេសគ្បើសរសាមេំបុគ្តផ្ទា ល់ខាួន ន្ងផ្ដរ ប៉ាុផ្នតគ្តូវផ្តដាក់្មក្ជាមួយនូវទំព័រ
េមបថ្របេ់អ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដល នចុោះហតែសលខានិងគ្ពីនភាជ ប់មក្ជាមួយនឹងេនាឹក្សនែ តរបេ់ពួក្សរ ។ 

ទំព័រពាក្យេមបថ្របេ់អ្ែក្ស ោះសនែ ត អាចទញយក្ នជាមួយនឹងេនាឹក្សនែ ត តាមរយៈតំ ភាជ ប់អីុ្ផ្ម៉ាល 

                                                            
1 េូមសមើលគ្ក្មស ោះសនែ តរដឋកាលីហវ័រញ៉ា  §303.3 



RAVBM ។ គ្បេិនសបើបញ្ជូ នេនាឹក្សនែ តសឡើងតាមេំបុគ្ត្មមតា សនាោះសរសាមេំបុគ្តបញ្ជូ នេនាឹក្សនែ តគ្ត
ឡប់ព ៌សខៀវ មិនតគ្មូវឲ្យមានបិទផ្តមអ្វីសឡើយ ប៉ាុផ្នតចំា ច់គ្តូវមានបិទផ្តមឲ្យ នគ្តឹមគ្តូវ សៅសពលអ្ែក្
ស ោះសនែ តបញ្ជូ នេនាឹក្សនែ តគ្តឡប់មក្វញិសដាយសគ្បើសរសាមេំបុគ្តផ្ទា ល់ខាួនរបេ់ពួក្សរ ។ 

េគ្មាប់អ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដលកំ្ពុងសាែ ក់្សៅមនាីរសពទយនិងមានពិការភាព ក៏្ដូចជាអ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដលគ្តូវេែិត
សៅក្ែុង្ាោះសដាយសារភាពអាេនែផ្្ែក្សវជជសាស្រេត នីតិវ ិ្ ីបញ្ជូ នេនាឹក្សនែ តជាបនាា ន់គ្តូវ នសគ្បើគ្ េ់សៅ
សពលអ្ែក្ស ោះសនែ តគ្តូវការេនាឹក្សនែ ត និងមិនអាចទញយក្េនាឹក្សនែ តរបេ់ពួក្សរសដាយផ្ទា ល់ ន ។ 

ពាក្យសេែើេំុស ោះសនែ តមុនកាលកំ្ ត់ តគ្មូវឲ្យបំសពញ សហើយស្ញើគ្តឡប់មក្វញិ សដើមបីស្ាៀងផ្ទា ត់ភាព
ដូចរែ ថ្នការចុោះស ម្ ោះនិង ហតែសលខា បចចុបបនែ តាមរយៈគ្បព័នធគ្រប់ព័ត៌មានស ោះសនែ ត (EIMS) របេ់ ROV 

។ អ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដល នចុោះស ម្ ោះគ្តូវបំសពញ ចុោះហតែសលខា និងកាលបរសិចេទសៅសលើការស ោះសនែ តមុន
កាលកំ្ ត់ ។ គ្បេិនសបើអ្ែក្ស ោះសនែ តមិនអាច ចុោះហតែសលខា សៅសលើពាក្យសេែើេំុរបេ់ពួក្សរ នសទសនាោះ 

ឲ្យនរ្មាែ ក់្អាចជួយអ្ែក្ស ោះសនែ តសដាយរូេ “X” ។ អ្ែក្តំ្ងជួយដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តរួរេរសេរ 
"គ្តូវ នស្វើជាសាក្សីសដាយ" និងេរសេរស ម្ ោះ និងចុោះហតែសលខារបេ់សរ និងស្ញើគ្តឡប់វញិនូវពាក្យសេែើេំុ
ស ោះសនែ តមុនកាលកំ្ ត់សៅកាន់ការោិល័យ្ំរបេ់ ROV សៅសលើ ឡ្ូវ Berger Drive។ ការោិល័យនឹង
ស្ាៀងផ្ទា ត់ព័ត៌មានអ្ែក្ស ោះសនែ តនិងហតែសលខាសៅក្ែុង EIMS និងសៅសពលស្ាៀងផ្ទា ត់រចួ េនាឹក្សនែ តអាចគ្តូវ
សចញជូនដល់អ្ែស ោះសនែ ត និងក្ញ្ច ប់ស ោះសនែ តតាមេំបុគ្តសពញសលញមួយគ្តូវសរៀបចំសឡើង ។ អ្ែក្តំ្ង
ជួយដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តសៅសពលសនាោះ អាចយក្េនាឹក្សនែ តសៅឲ្យអ្ែក្ស ោះសនែ តសៅតាមទីតំាងរបេ់ពួក្សរ 

។ សៅសពលបំសពញចប់េពវគ្រប់សហើយ េនាឹក្សនែ តអាចគ្តូវស្ញើគ្តឡប់សៅការោិល័យ្ំរបេ់ ROV ម ឌ ល
ស ោះសនែ ត ឬ ទីតំាងគ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត្មួយក៏្ ន សដើមបីដំស ើ រការរមួជាមួយនឹងេនាឹក្សនែ តស ោះ
តាមេំបុគ្តស្សងសទៀត ។ 

អ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដលជាប់ឃំុឃំងសៅក្ែុងពនធនាររ សខាន្ី ក៏្អាចសគ្បើនីតិវ ិ្ ីបញ្ជូ នេនាឹក្សនែ តជាបនាា ន់ នផ្ដរ 
។ អ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដលជាប់ឃំុឃំងសៅក្ែុងពនធនារររដឋឬេហព័នធ មិនមានេិទធិកំ្ ត់សដាយចាប់ឲ្យស ោះ
សនែ ត នសឡើយ ។ 

ទីតាងំទម្លា ក់្េនាឹក្បនោ ត 

សគ្បើគ្ េ់ចំនួនសនោះ គ្ក្មស ោះសនែ តរដឋកាលីហវ័រញ៉ា  ដាក់្កំ្ហិតឲ្យសខាន្ីគ្តូវ្តល់ទីតំាងទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត
េគ្មាប់អ្ែក្ស ោះសនែ ត ។ ោ៉ាងសោច្េ់គ្តូវមាន (1)ទីតំាងទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តេគ្មាប់អ្ែក្ស ោះសនែ ត
ផ្ដលចុោះស ម្ ោះរចួចំនួន 15,000 នាក់្ សដាយមានរយៈសពល 28 ថ្ថ្ៃ មុនថ្ថ្ៃស ោះសនែ តសហើយរមួទំងថ្ថ្ៃស ោះ
សនែ ត្ងមានចំនួនេរបុ 29 ថ្ថ្ៃ។  

 



សគ្បើគ្ េ់ចំនួនអ្ែក្ផ្ដល នចុោះស ម្ ោះស ោះសនែ តបចចុបបនែថ្នបញ្ជ ីស ម្ ោះអ្ែក្ស ោះសនែ ត (ROV) ចំនួនទីតំាង
ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តោ៉ាងតិចបំ្ុតផ្ដលតគ្មូវឲ្យមាន រឺមានចំនួន 67 ទីតំាង ។ ចំនួនគ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត 

គ្តូវផ្ក្ផ្គ្បផ្ ែ្ក្សៅតាមចំនួនអ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដល នចុោះស ម្ ោះជាក់្ផ្េតងសៅក្ែុង សខាន្ី រិតមក្គ្តឹម88 ថ្ថ្ៃ 
មុនសពលស ោះសនែ តនីមួយៗ ។ 

 

ផសែបន្ទា តផ់បងផចក្ លក្ខស ឌ តគ្មូវការតិចបំែុត 

ទីតំាងទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត 

(1 េគ្មាប់អ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដល នចុោះ
ស ម្ ោះរចួមានចំនួន 15k នាក់្) 
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សដើមបីកំ្ ត់សៅសលើទីតំាងផ្ដលគ្បសេើរបំ្ុតេគ្មាប់គ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តសនាោះ ROV សគ្បើគ្ េ់នូវលក្ា
ខ ឌ តគ្មូវការ 14 ចំ ុចផ្ដលគ្តូវ នកំ្ ត់ជាកំ្ហិតសដាយរដឋសលខា្ិការ (SOS) និងគ្ក្មស ោះសនែ ត 

សដើមបីជួយកំ្ ត់ពីទីក្ផ្នាងផ្ដលមានគ្បេិទធភាពបំ្ុតេគ្មាប់ទីតំាងម ឌ លស ោះសនែ ត ។ លក្ាខ ឌ តគ្មូវ
ទំង 14 ជួយដល់ ROV ក្ែុងការ្តល់ឲ្យសខាន្ីនូវទីតំាងផ្ដលង្កយរេួលសចញចូលបំ្ុតផ្ដលមានេគ្មាប់
ដាក់្ហិបទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត្ងផ្ដរ។  

1. ទីតំាងេែិតសៅជិតការដឹក្ជញ្ជូ នសាធារ ៈ 
2. ទីតំាងសៅជិតេហរមន៍សគ្បើគ្ េ់ការស ោះសនែ តតាមេំបុគ្តផ្ដលមានចំនួនតិច 

3. ទីតំាងសៅជិតមជឈម ឌ លគ្បមូល ត្ុំគ្បជាជន 

4. ទីតំាងសៅជិតេហរមន៍ផ្ដលមានភាសាភារតិច 

5. ទីតំាងសៅជិតក្ផ្នាងេគ្មាប់អ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដលមានពិការភាព 

6. ទីតំាងសៅជិតេហរមន៍ផ្ដលមានអ្គ្តាមាច េ់ក្មមេិទធិោនយនតក្គ្មិតទប 

7. ទីតំាងសៅជិតេហរមន៍ផ្ដលមានគ្ ក់្ចំ ូលទប 

8. ទីតំាងសៅជិតេហរមន៍ផ្ដលមានអ្គ្តាចុោះស ម្ ោះស ោះសនែ តក្គ្មិតទប 

9. ទីតំាងសៅជិតតំបន់គ្បជាជនរេ់សៅក្ែុងេូមិសាស្រេតដាច់រេោល រមួទំងតំបន់អ្េិរក្សជនជាតិសដើម
អាសមរកិ្្ងផ្ដរ 

10. ទីតំាងង្កយរេួលសចញចូល ន និងមានចំ តឥតរិតថ្ថ្ា 
11. ចមាៃ យនិងសពលសវលាស វ្ើដំស ើ រសៅកាន់ម ឌ លស ោះសនែ តនិងទីតំាងទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត 

12. តគ្មូវការេគ្មាប់វ ិ្ ីស្សងសទៀតេគ្មាប់អ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដលមានពិការភាព ផ្ដលពំុទទួល នជសគ្មើេ
ថ្នការស ោះសនែ តតាមេំបុគ្ត 

13. លក្ា ៈចរាចរ ៍សៅផ្ក្បរម ឌ លស ោះសនែ តនិងទីតំាងទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត 

14. តគ្មូវការេគ្មាប់ម ឌ លស ោះសនែ តចល័ត 



ROV អ្នុសលាមសៅតាមលក្ាខ ឌ តគ្មូវចាប់េតីពីជនអាសមរកំិាងផ្ដលមានពិការភាព (ADA)) េគ្មាប់ហិប
ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត ា្ូវការ េគ្មាប់ការស្វើដំស ើ រ និងដង់េីុសត សដើមបីទទួលអ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដលមានពិការភាព
ឲ្យ នកាន់ផ្តគ្បសេើរសឡើង។ គ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តគ្តូវ នដាក់្សៅតាមទីតំាងរបេ់សរចាប់ស្តើមសឡើង 

29 ថ្ថ្ៃមុនថ្ថ្ៃស ោះសនែ ត ។ សៅគ្តឹមថ្ថ្ៃទី 28 មុនថ្ថ្ៃ ស ោះសនែ ត គ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តទំងអ្េ់របបីតសមាើង 

និងសរៀបចំឲ្យ នរចួរាល់សដើមបីសគ្បើគ្ េ់ ។ សដើមបីធានាអ្ែក្ស ោះសនែ តទំងអ្េ់អាចចូលស្វើ ដំស ើ រការ ន 

គ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តរបបីគ្តូវ នរចនាសឡើងឲ្យមានមុខង្ករដូចខាងសគ្កាម2៖ 

• សដើមបីការពារការ ក់្ផ្បក្និងចូលសដាយរម នការអ្នុញ្ញា ត សនាោះគ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត្
ផ្ដលដាក់្សៅខាងសគ្ៅមិនមានដាក់្បុរគលិក្គ្បចំាការសនាោះ គ្តូវេង់ពីេមាា រៈផ្ដលជាប់្ន់អាចទប់
ទល់នឹងការបំស្ាចបំផ្ទា ញ ការរោុះសរ ើ និងអាកាេធាតុអាគ្ក្ក់្ ន។ 

• គ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តគ្តូវមានរនធសបើក្ចំហ ផ្ដលមិន្ំលមមឲ្យេនាឹក្សនែ តអាចគ្តូវ នសរផ្ទា េ់បតូរ
សដាយរម នការអ្នុញ្ាត ឬគ្តូវយក្សចញ នសនាោះសទ។ 

• គ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តគ្តូវ នរចនាសឡើងតាមលក្ា ៈបសចចក្សទេផ្ដលការប៉ាោះពាល់្មួយ
សដាយរម នការអ្នុញ្ញា តអាច ត្ល់ឲ្យសឃើញនូវសាា ក្សាែ មជាេេតុតាង ផ្ដលអាចឲ្យដឹង នថាមាន
ការប៉ាោះពាល់សដាយរម នការអ្នុញ្ញា ត នសក្ើតសឡើង។ មន្តនតីស ោះសនែ តអាចសគ្បើគ្តាេុវតែិភាពេគ្មាប់
សរលបំ ងនានាថ្នផ្ ែ្ក្សនោះ ។ 

• គ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តគ្តូវ្តល់នូវសាា ក្េញ្ញា បង្កា ញជាក់្លាក់្ឲ្យដឹងពីក្ផ្នាងផ្ដលេនាឹក្សនែ តគ្តូវ
េ ក្បញ្ចូ ល។ 

• គ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តនីមួយៗគ្តូវ នកំ្ ត់្តល់ឲ្យជាចំនួនសលខេមាគ ល់ជា
ពិសេេផ្តមួយរត់ ផ្ដលេែិតសៅចំពីសលើហិបទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត សហើយគ្តូវផ្តង្កយរេួលចំ្ំ 

សដាយអ្ែក្គ្បមូលេនាឹក្សនែ តផ្ដលគ្តូវ នចាត់តំាង ក៏្ដូចជាសាធារ ជន្ងផ្ដរ។ 

• គ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តគ្តូវដាក់្េញ្ញា េមាគ ល់ឲ្យ នចាេ់និងង្កយរេួលសឃើញ ថាជា "គ្បអ្ប់ទមាា ក់្
េនាឹក្សនែ ត ា្ូវការ"។ 

• ផ្្ែក្ខាងសគ្ៅថ្នគ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត គ្តូវផ្តង្កយរេួលស្វើគ្បតិបតតិការសដាយមិនភាជ ប់តឹង 

េងាត់ ឬ ស្វើឲ្យភាា ត់ក្ថ្ដសឡើយ។ 

• ផ្្ែក្ខាងសគ្ៅថ្នគ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត គ្តូវឲ្យមានេសមពៀតមិនសលើេពីគ្ ំ (5) សផ្ទនសឡើយ
េគ្មាប់ឲ្យអ្ែក្ស ោះសនែ តស្វើគ្បតិបតតិការ ន។ 

• គ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តគ្តូវផ្តអាចស្វើគ្បតិបតតិការ នសៅកំ្ពេ់ផ្ដលអាចស្ងដល់ក្ែុងចសនាា ោះពី 

15 សៅ 48 អីុ្ញ ពីឥដឋ ឬផ្ទា ល់ដីេគ្មាប់បុរគលសគ្បើគ្ េ់រសទោះជនពិការអាចសគ្បើគ្ េ់ ន (សនោះនឹង

                                                            
2 េូមសមើលគ្ក្មស ោះសនែ ត §20132 



មិនអ្នុវតតចំសពាោះគ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តផ្ដលគ្តូវសគ្បើសដាយអ្ែក្សបើក្បរោនយនតសឡើយ)។ 

• សាា ក្េញ្ញា គ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តគ្តូវផ្តជាគ្បសេទព ៌ខុេពីសរ ផ្ដល ា្ុយពីថ្្ាខាងសគ្កាយ 

សហើយ "មិនគ្តូវមានចំ្ំង" សឡើយ។ 

• គ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តទំងឡាយគ្តូវផ្តរចនាសឡើងតាមលក្ា ៈបសចចក្សទេផ្ដលសាធារ ជន
នឹងយល់ថាពួក្វាមានលក្ា ៈជា ា្ូវការនិងមានេនតិេុខ។ 

• គ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តនីមួយៗសៅទូទំងសខាន្ី ទំងមានបុរគលិក្និងរម នបុរគលិក្ចាត់តំាងឲ្យ
សមើល គ្តូវផ្តមានលក្ា ៈដូចរែ  សហើយគ្តូវមានការរចនាដូចរែ  កំ្ ត់ព ៌ សហើយមានសាា ក្
េញ្ញា សដើមបីឲ្យសាធារ ជនង្កយរេួលចំ្ំ។ 

• គ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តផ្ ែ្ក្សៅសលើការសគ្បើគ្ េ់និងតគ្មូវការរបេ់ សខាន្ី Santa Clara ។ 

ចំ ុចេំខាន់ៗមួយចំនួនគ្តូវចងចំាពីហិបទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត ា្ូវការ៖ 

• មិនគ្តូវការផ្េតមសដើមបសី ញ្ើេនាឹក្សនែ តគ្តឡប់មក្ទមាា ក់្ក្ែុងហិបទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តសឡើយ។ 

• ស ោះសនែ តតាមរយៈេំបុគ្ត េនាឹក្សនែ តនឹងមិនទទួលយក្សឡើយសៅសគ្កាយពីសមា៉ាង 8:00 យប់សៅថ្ថ្ៃស ោះ
សនែ ត។ 

o គ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តនឹងគ្តូវចាក់្សសាសៅសមា៉ាង 8:00 យប់រត់សៅថ្ថ្ៃស ោះសនែ ត។ 

o ក្រ ីសលើក្ផ្លងមានផ្តក្ែុងក្រ ីផ្ដលអ្ែក្ស ោះសនែ តេែិតសៅក្ែុងជួររចួសហើយសដើមបទីមាា ក់្
េនាឹក្សនែ តរបេ់សរ សៅសពលផ្ដលម ឌ លស ោះសនែ តបិទ ឬ សមា៉ាងគ្តូវ នបផ្នែមតាម
បង្កគ ប់របេ់តុលាការ ។ 

• ការផ្ទា េ់បតូរហិបទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត ា្ូវការសដាយរម នការអ្នុញ្ញា តរឺជាបទឧគ្កិ្ដឋ។3។ 

• ការជូនដំ ឹងនឹងគ្តូវបិទសៅសលើគ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តនីមួយៗ សដើមបី្តល់ការផ្ នំាដល់មន្តនតី
ស ោះសនែ តក្ែុងក្រ ីហិបសនែ តសពញ គ្តូវ នបតូរផ្ទា េ់សដាយរម នការអ្នុញ្ញា ត ឬគ្តូវ នស្វើឲ្យខូច
ខាត ។ 

• គ្បអ្ប់សនែ តគ្តូវផ្តមានសលខទូរេពាការោិល័យ ROV និងសលខទូរេពាមិនអ្េ់ថ្ថ្ាសៅកាន់ទំង ROV 

ឬ SOS សដើមបី្តល់ដំ ឹងក្ែុងក្រ ីផ្ដលគ្បអ្ប់សនែ តគ្តូវ នបតូរផ្ទា េ់សដាយរម នការអ្នុញ្ញា ត ឬគ្តូវ
 នខូចខាតសដាយគ្បការ្មួយសនាោះ4។ 

សដើមបីឲ្យគ្ ក្ដថាអ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដលភាសាទីមួយមិនផ្មនជាអ្ង់សរាេអាចសគ្បើគ្ េ់ នសនាោះ គ្បអ្ប់សនែ ត
គ្តូវផ្តេរសេរេមាគ ល់ថា "គ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត ា្ូវការ" គ្រប់ភាសាទំងដប់បួន៖ ភាសាអ្ង់សរាេ 

ភាសាចិន, ភាសាសអ្េ៉ាាញ, ភាសាតាកាឡក្, ភាសាសវៀត្ម, ភាសាផ្ខមរ, ភាសាកូ្សរ៉ា, ភាសាហិុនឌី, ភាសា
ជប៉ាុន ភាសាហគូចារា៉ា ទី,ភាសាសន ៉ា ល់, ភាសាេុនចាប ី, ភាសាតាមិល, និង ភាសាសតលូហគូ។ 

                                                            
3 េូមសមើលគ្ក្មស ោះសនែ តរដឋកាលីហវ័រញ៉ា  §18500 

4 េូមសមើលគ្ក្មស ោះសនែ តរដឋកាលីហវ័រញ៉ា  §20132 



បផ្នែមសលើសនោះសទៀត គ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តនីមួយៗមានេញ្ញា ផ្ នំាដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តថាមាន ត្ល់ជូននូវ
សរសាមេំបុគ្តបញ្ជូ នេនាឹក្សនែ តគ្តឡប់បផ្នែម គ្បេិនសបើចំា ច់ ។ អ្ែក្ស ោះសនែ តគ្តូវ នផ្ នំាឲ្យអ្នុវតតតាម
ការផ្ នំាសៅសលើសរសាមេំបុគ្ត ផ្ដលរមួបញ្ចូ លទំងការបំសពញស ម្ ោះរបេ់សរ អាេយដាឋ នទីលំសៅ ថ្ថ្ៃ ផ្ខ នែ ំ
កំ្ស ើ ត និងការ ត្ល់នូវហតែសលខារបេ់សរ ។ គ្បេិនសបើសគ្បើគ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត េនាឹក្សនែ តគ្តូវបញ្ជូ នគ្ត
ឡប់មានសៅក្ែុងសរសាមេំបុគ្តជាមួយនឹងព័ត៌មាននិងហតែសលខារបេ់អ្ែក្ស ោះសនែ ត ។ សលខទូរេពាមិនរិតថ្ថ្ា 
គ្តូវ ន ត្ល់ការផ្ នំាដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តឲ្យទូរេពាគ្បេិនសបើពួក្សរមានេំ ួរ ឬ គ្តូវការជំនួយបផ្នែម ។ 

 

ម ឌ លប ោះបនោ ត 

ម ឌ លស ោះសនែ តសបើក្ដំស ើ រការរហូតដល់សៅ 11 ថ្ថ្ៃ សហើយគ្តូវ នបំពាក់្សដាយសគ្រឿងបរកិាា រស ោះសនែ តថ្មី
និងអាចសគ្បើគ្ េ់ នង្កយរេួលជាងមុន ជំនួយខាងផ្ ែ្ក្ភាសា និង ត្ល់ការចុោះស ម្ ោះសដាយមានលក្ាខ ឌ  
(CVR) និងស ោះសនែ តសៅក្ែុងថ្ថ្ៃផ្តមួយ ។ បផ្នែមពីសលើសនោះសទៀតសនាោះ អ្ែក្ស ោះសនែ តមិនតគ្មូវឲ្យដាក់្ក្គ្មិត
អាចស ោះសនែ ត នផ្តក្ែុងការោិល័យផ្តមួយសនាោះសទ ផ្ត ា្ុយសៅវញិ សរមានជសគ្មើេសដើមបីសមើលទីតំាង
ម ឌ លស ោះសនែ ត្មួយក្ែុងចំស្មទីតំាងម ឌ លស ោះសនែ តផ្ដលមានសៅទូទំងសខាន្ី Santa Clara ។ 

េែិតសគ្កាមចាប់ VCA ម ឌ លស ោះសនែ តតគ្មូវឲ្យសបើក្ទវ រសគ្ចើនថ្ថ្ៃជាងអ្វីផ្ដល នអ្នុវតតពីមុនមក្សៅតាម
ការោិល័យស ោះសនែ តពីសដើមសនាោះ ។ ម ឌ លស ោះសនែ តគ្តូវស វ្ើគ្បតិបតតិការសគ្កាមរយៈសពលស ោះសនែ តមុន
កាលកំ្ ត់ចំនួនពីរ៖ (1) ដប់ថ្ថ្ៃមុនថ្ថ្ៃស ោះសនែ ត សហើយសដាយរាប់បញ្ចូ លថ្ថ្ៃស ោះសនែ ត្ងេគ្មាប់រយៈ
សពលេរបុចំនួន 11 ថ្ថ្ៃ និង (2) បីថ្ថ្ៃមុនថ្ថ្ៃស ោះសនែ ត សហើយសដាយរាប់បញ្ចូ លទំងថ្ថ្ៃស ោះសនែ ត្ងមានរយៈ
សពលេរបុចំនួនបួនថ្ថ្ៃ ។ គ្ក្មស ោះសនែ ត California ដាក់្កំ្ហិតឲ្យសខាន្ីគ្តូវ ត្ល់ទីតំាងទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត
េគ្មាប់អ្ែក្ស ោះសនែ ត៖ 

• ចាប់ស្តើមសឡើងពីរយៈសពលដប់ (10) ថ្ថ្ៃមុនថ្ថ្ៃស ោះសនែ ត រហូតដល់និងសដាយរាប់បញ្ចូ ល
ទំងថ្ថ្ៃទីបួនមុនថ្ថ្ៃស ោះសនែ ត មានរយៈសពលេរបុចំនួនគ្ ំពីរ (7) ថ្ថ្ៃ ម ឌ លស ោះសនែ តមួយ
មានអ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដល នចុោះស ម្ ោះចំនួន 50,000 នាក់្គ្តូវផ្តដំស ើ រការសៅក្ែុងផ្ដនយុតាត
្ិការផ្ដលការស ោះសនែ តគ្បគ្ពឹតតសៅ ។ 

• ចាប់ស្តើមសឡើងពីរយៈសពលបី (3) ថ្ថ្ៃ មុនថ្ថ្ៃស ោះសនែ ត សហើយសដាយរាប់បញ្ចូ លទំងថ្ថ្ៃស ោះសនែ ត មាន
រយៈសពលេរបុចំនួន បួនថ្ថ្ៃ (4) ថ្ថ្ៃ ម ឌ លស ោះសនែ តមួយមានអ្ែក្ស ោះសនែ តមានចំនួន 10,000 នាក់្គ្តូវផ្តដំ
ស ើ រការចាប់ពីសមា៉ាង 7 គ្ពឹក្ ដល់សមា៉ាង 8 យប់ ។ 

• េគ្មាប់ការស ោះសនែ តពិសេេផ្ដលគ្បគ្ពឹតតសៅសគ្កាមរំរ ូVCA ចាប់ស្តើមពីដប់ (10) ថ្ថ្ៃមុនថ្ថ្ៃស ោះសនែ ត 

េរបុដប់ (10) ថ្ថ្ៃ ម ឌ លស ោះសនែ តមួយមានអ្ែក្ស ោះសនែ ត 60,000 នាក់្គ្តូវផ្តដំស ើ រការ។ សហើយ
សៅថ្ថ្ៃស ោះសនែ ត ម ឌ លស ោះសនែ តមួយ (1)  ផ្ដលមានអ្ែក្ស ោះសនែ ត 30,000 នាក់្ គ្តូវផ្តដំស ើ រការ
ចាប់ពីសមា៉ាង 7 គ្ពឹក្ដល់សមា៉ាង 8 យប់ ។  



សដើមបី្តល់សេវាដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តឲ្យ នកាន់ផ្តគ្បសេើរសឡើង សខាន្ី Santa Clara មានរសគ្មាងដំស ើ រការ
ម ឌ លស ោះសនែ តរយៈសពល 11 ថ្ថ្ៃបផ្នែមសទៀតពីសលើលក្ាខ ឌ តគ្មូវតិចបំ្ុត សហើយម ឌ លស ោះសនែ តដំ
ស ើ រការ 4 ថ្ថ្ៃបផ្នែមសទៀតពីសលើលក្ាខ ឌ តគ្មូវអ្បបបរមា សៅសពលមាន្នធាន ។ សមា៉ាងដំស ើ រការេគ្មាប់
ម ឌ លស ោះសនែ តទំងអ្េ់អាចខុេៗរែ អារេ័យសៅសលើទីតំាងអំ្ពីកាលបរសិចេទសៅមុនថ្ថ្ៃស ោះសនែ ត5។ 

សៅថ្ថ្ៃស ោះសនែ តម ឌ លស ោះសនែ តទំងអ្េ់នឹងសបើក្ដំស ើ រការទទួលអ្ែក្ស ោះសនែ តពីសមា៉ាង7:00 គ្ពឹក្ ដល់
សមា៉ាង 8:00 យប់ សៅតាមការកំ្ ត់របេ់គ្ក្មស ោះសនែ ត6។ សដាយសគ្បើគ្ េ់ចំនួនអ្ែក្ផ្ដល នចុោះស ម្ ោះ
ស ោះសនែ តបចចុបបនែថ្នបញ្ជ ីស ម្ ោះអ្ែក្ស ោះសនែ ត (ROV) ចំនួនម ឌ លស ោះសនែ តរយៈសពល 11 ថ្ថ្ៃនិង 4 ថ្ថ្ៃ
ផ្ដលតគ្មូវឲ្យមានជាអ្បបបរមា រឺមានបញ្ញជ ក់្សៅក្ែុងតារាងខាងសគ្កាម ។  ការរ នាជាក់្ផ្េតងនឹងគ្តូវកំ្
 ត់ក្ែុងរយៈសពល 88 ថ្ថ្ៃមុនការស ោះសនែ ត សដាយអ្នុសលាមសៅតាមគ្ក្មស ោះសនែ ត7។  

ផសែបន្ទា តផ់បងផចក្ លក្ខស ឌ តគ្មូវការតិចបំែុត 

ម ឌ លស ោះសនែ តដំស ើ រការរយៈសពល 11 ថ្ថ្ៃ 
(1 េគ្មាប់អ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដល នចុោះស ម្ ោះរចួសរៀងរាល់ 50k នាក់្) 

20 

ម ឌ លស ោះសនែ តដំស ើ រការរយៈសពល 4 ថ្ថ្ៃ 
(1 េគ្មាប់អ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដល នចុោះស ម្ ោះសរៀងរាល់ 10k នាក់្) 

81 

 

 

ការចុោះប ម្ ោះអ្ោក្ប ោះបនោ ត 

ម ឌ លស ោះសនែ ត្តល់នូវសេវាក្មមកាន់ផ្តសគ្ចើនមុនផ្ដល្តល់សដាយការោិល័យស ោះសនែ តរំរពីូសដើម ។ 

មួយថ្នសេវាផ្ដលគ្តូវ នពគ្ងីក្្តល់ឲ្យសៅតាមម ឌ លស ោះសនែ តសនាោះរឺការចុោះស ម្ ោះអ្ែក្ស ោះសនែ ត។ 

សៅសពលសនោះ អ្ែក្ស ោះសនែ តមានលទធភាពចុោះស ម្ ោះស ោះសនែ ត ស្វើបចចុបបនែភាពការចុោះ
ស ម្ ោះស ោះសនែ តរបេ់ពួក្សរ និងការស ោះសនែ តសដាយមានលក្ាខ ឌ សៅតាមម ឌ លស ោះសនែ ត្
មួយក៏្ ន ។ អ្ែក្ស ោះសនែ តទំងឡាយ្ផ្ដលគ្តូវ នរក្សឃើញថាមានលក្ា ៈេមបតតិអាចស ោះសនែ ត
សគ្កាមការចុោះស ម្ ោះអ្ែក្ស ោះសនែ តមានលក្ាខ ឌ  (CVR) នឹងទទួល នេនាឹក្សនែ តគ្ពមទំងសរសាម
េំបុគ្ត CVR ចំនួនមួយ ។ 

CVR រឺជាមស្ោ យេគ្មាប់េមាជិក្ថ្នេហរមន៍ផ្ដលមិន នចុោះស ម្ ោះស ោះសនែ តសៅថ្ថ្ៃឬមុនថ្ថ្ៃបិទ
បញ្ច ប់ការចុោះស ម្ ោះរយៈសពល 15 ថ្ថ្ៃ ផ្ដលគ្តូវសៅកាន់ម ឌ លស ោះសនែ តសដើមបីចុោះស ម្ ោះនិងស ោះ
សនែ តក្ែុងថ្ថ្ៃផ្តមួយ ។ អ្ែក្ស ោះសនែ តក៏្អាចសគ្បើគ្ េ់ CVR សដើមបីស្វើបចចុបបនែភាពអាេយដាឋ ន ឬរ បក្ស

                                                            
5 ROV សៅផ្តកំ្ពុងេែិតក្ែុងដំស ើ រការថ្នការស្វើលទធក្មមម ឌ លស ោះសនែ ត សហើយទីតំាង និងសមា៉ាងដំស ើ រការជាក់្លាក់្ទំងអ្េ់មិនទន់មានសៅសឡើយសទសៅសពលស្វើការ
ស ោះពុមព្ាយសនាោះ។  

6 េូមសមើលគ្ក្មស ោះសនែ ត §4005 

7 េូមសមើលគ្ក្មស ោះសនែ ត §12223 



នសោ យរបេ់ខាួនសគ្កាយការបិទបញ្ច ប់ការចុោះស ម្ ោះ ន 15 ថ្ថ្ៃ ន្ងផ្ដរ។ ប៉ាុផ្នត ការស វ្ើបចចុបបនែភាព
រ បក្សនសោ យអ្នុវតត នផ្តចំសពាោះការស ោះសនែ តបឋមេគ្មាប់សបក្ាភាព គ្បធានា្ិបតីផ្តប៉ាុស ណ្ ោះ 

។ សគ្កាយពីេនាឹក្សនែ ត CVR ផ្ដលបំសពញរចួគ្តូវ នបញ្ជូ នសៅកាន់ការោិល័យ ROV ភាា ម អ្ែក្ស ោះ
សនែ តផ្ដលមានេកាត នុពលក្ែុងការស ោះសនែ តគ្តូវពនិតយវាយតថ្មាពីលក្ា ៈេមបតតិផ្ដលអាចស ោះសនែ ត
 ន។ េនាឹក្សនែ តនឹងអាចសបើក្និងរាប់ នផ្តសៅសពលការស្ាៀងផ្ទា ត់បញ្ញជ ក់្ថាអ្ែក្ស ោះសនែ តបំសពញ ន
សៅតាមលក្ាខ ឌ តគ្មូវទំងអ្េ់េតីពីការមានេិទធិស ោះសនែ ត ន។ សរសាមេំបុគ្ត CVR នឹងសដើរតួជា
លិខិតផ្ថ្ាងបញ្ញជ ក់្អំ្ពីការចុោះស ម្ ោះស ោះសនែ ត សហើយអ្ែក្ស ោះសនែ តអាចកាត់សចញនូវបង្កា ន់ថ្ដរបេ់ពួក្សរ
សចញពីសរសាមេំបុគ្ត ស្វើដូសចែោះពួក្សរអាចតាមដានដឹងពីសាែ នភាពថ្នេនាឹក្សនែ តរបេ់សរសៅសលើសរហទំ
ព័ររបេ់ ROV8។ 

េនាឹក្បនោ តជំនួេថ្មី 

ឥឡូវសនោះម ឌ លស ោះសនែ តមានលទធភាព្តល់េនាឹក្សនែ តជំនួេថ្មីសៅដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តសៅតាមការសេែើេំុ 

។ អ្ែក្ស ោះសនែ តអាចសេែើេំុេនាឹក្សនែ តសៅឯម ឌ លស ោះសនែ ត្មួយក៏្ នសគ្កាយពីការស្ាៀងផ្ទា ត់ដឹង
ថា េនាឹក្សនែ តេគ្មាប់ការស ោះសនែ តដូចរែ  មិនទន់ នទទួលពីអ្ែក្ស ោះសនែ តសៅសឡើយសដាយ ROV9។ 

គ្បេិនសបើ ROV មិនអាចកំ្ ត់ នថាេនាឹក្សនែ តគ្តូវ នទទួលពីអ្ែក្ស ោះសនែ តសហើយឬសៅសទសនាោះ ROV 

អាចនឹងអ្នុញ្ញា តឲ្យអ្ែក្ស ោះសនែ តស ោះជាបស ត្ ោះអាេនែេិន ន។ 

ការប ោះបនោ តបប ត្ ោះអាេនោ10
 

សៅគ្រប់ម ឌ លស ោះសនែ តទំងអ្េ់ អ្ែក្ស ោះសនែ តអាចស ោះសនែ តបស ត្ ោះអាេនែ ន។ អ្ែក្ស ោះ
សនែ តេំអាងថាគ្តូវ នចុោះស ម្ ោះរចួ ប៉ាុផ្នតការចុោះស ម្ ោះរបេ់ពួក្សរ និងលក្ា ៈេមបតតិអាច
ទទួល នមិនអាចគ្តូវ នកំ្ ត់ភាា មៗ នសទសដាយបុរគលិក្ ROV រឺ គ្តូវតគ្មូវឲ្យស ោះេនាឹក្សនែ ត
បស ត្ ោះអាេនែ ។ ROV គ្តូវផ្តផ្ នំាអ្ែក្ស ោះសនែ តពីេិទធិរបេ់ពួក្សរក្ែុងការស ោះសនែ ត និង្តល់ឲ្យ
អ្ែក្ស ោះសនែ តនូវ៖ 

• េនាឹក្សនែ តបស ត្ ោះអាេនែគ្ពមជាមួយនឹងសេចក្តីផ្ នំាទក់្ទងនឹងដំស ើ រការនិងនីតិវ ិ្ ីេគ្មាប់
ស ោះសនែ តេនាឹក្សនែ តបស ត្ ោះអាេនត។ 

• ការបញ្ញជ ក់្ជាលាយលក្ា ៍អ្ក្សរទក់្ទងនឹងការចុោះស ម្ ោះរបេ់អ្ែក្ស ោះសនែ ត និងលក្ា ៈ
េមបតតិផ្ដលមានេិទធិស ោះសនែ តគ្តូវផ្តមានចុោះហតែសលខាសដាយអ្ែក្ស ោះសនែ ត។ 

សដើមបីស ោះសនែ តបស ត្ ោះអាេនែ ន អ្ែក្ស ោះសនែ តគ្តូវអ្នុវតត (ចុោះហតែសលខា) សៅចំសពាោះមុខបុរគលិក្ ROV 

                                                            
8 សរហទំព័រតាមដានេនាឹក្សនែ តស ោះតាមេំបុគ្ត៖ https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab  

9 គ្ក្មស ោះសនែ ត §4005 

10 គ្ក្មស ោះសនែ ត §14310 

https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab


ការបញ្ញជ ក់្ជាលាយលក្ា ៍អ្ក្សរបញ្ញជ ក់្ថាអ្ែក្ស ោះសនែ តមានេិទធិស ោះសនែ ត សហើយ នចុោះស ម្ ោះសៅក្ែុង
សខាន្ី Santa Clara ។ អ្ែក្ស ោះសនែ តគ្តូវបិទេជិតេនាឹក្សនែ តសៅក្ែុងសរសាមេំបុគ្តេនាឹក្សនែ តបស ត្ ោះ
អាេនែេគ្មាប់ការស្ញើគ្តឡប់មក្កាន់ការោិល័យ្ំរបេ់ ROV។ 

ក្ែុងអំ្ឡុងសពលេាង់មតិ ា្ូវការ បុរគលិក្គ្តូវផ្តស្ាៀងផ្ទា ត់អាេយដាឋ នរបេ់អ្ែក្ស ោះសនែ ត និងគ្តូវគ្ ក្ដ
ពីហតែសលខាសៅសលើសរសាមេំបុគ្តេនាឹក្សនែ តបស ត្ ោះអាេនែ គ្តូវរែ សៅនឹងហតែសលខាសៅសេចក្តី
បញ្ញជ ក់្ថ្នការចុោះស ម្ ោះស ោះសនែ តរបេ់អ្ែក្ស ោះសនែ ត ឬ ហតែសលខាមួយស្សងសទៀតសៅក្ែុងេំ ំុ
ឯក្សារចុោះស ម្ ោះរបេ់អ្ែក្ស ោះសនែ ត។ ភាពខុេរែ ថ្នហតែសលខាេសងាបជំនួេឲ្យនាមគ្តកូ្ល នាម
ក្ ត្ ល ឬនាមទំងពីរមិនស្វើឲ្យេនាឹក្សនែ តរម នេុពលភាពសនាោះសទ ។ បុរគលិក្ក៏្គ្តូវស្ាៀងផ្ទា ត់លក្ា
ខ ឌ តគ្មូវផ្ដលអាចមានេិទធិមុននឹងសបើក្និងរាប់េនាឹក្សនែ ត។ 

អ្ែក្ស ោះសនែ ត្ផ្ដលស ោះេនាឹក្សនែ តបស ត្ ោះអាេនែ អាចផ្ហក្បង្កា ន់ថ្ដរបេ់សរសចញពីសរសាមេំបុគ្ត
 ន សដើមបីឲ្យសរអាចតាមដានពីសាែ នភាពថ្នេនាឹក្សនែ តរបេ់ពួក្សរសៅសលើសរហទំព័ររបេ់ ROV11។ អ្ែក្
ស ោះសនែ តអាចទក់្ទងមក្កាន់ ROV សគ្បើសរហទំព័រ12 សដើមបីផ្េវងរក្សមើលថាសតើេនាឹក្សនែ តរបេ់ពួក្សរគ្តូវ
 នរាប់ឬអ្ត់ សហើយគ្បេិនសបើមិនគ្តូវ នរាប់សទសនាោះ សតើអ្វីសៅជាមូលសហតុផ្ដលវាមិនគ្តូវ នរាប់ ។ 

ការប ោះបនោ តផដលអាចចូលបធវើដំប ើ រការ ន 

មន្តនតីគ្រប់គ្រងបញ្ជ ីស ោះសនែ តសខាន្ី Santa Clara (ROV) មានបំ ងធានាឲ្យថាលទធភាពចូលរមួរបេ់អ្ែក្
ស ោះសនែ តគ្តូវ នពិចារ្សពញមួយដំស ើ រការសរៀបចំផ្្នការនិងការអ្នុវតតចាប់ VCA ។ លទធភាពអាច
ស ោះសនែ ត នរឺជាគ្បធានបទដ៏្ំថ្នការពិចារ្ខ ៈផ្ដល ROV ពិចារ្សគ្ជើេសរ ើេម ឌ លស ោះ
សនែ ត និងការប តុ ោះប ត្ លនិងការចាត់តំាងមន្តនតីស ោះសនែ តសដើមបី្តល់ឲ្យរេបសៅតាមតគ្មូវការរបេ់អ្ែក្
ស ោះសនែ ត។ ROV នឹងគ្តូវសគ្បើគ្ េ់មា៉ា េីុនរូេេនាឹក្សនែ ត (BMD) គ្ពមជាមួយនឹងក្មមវ ិ្ ីផ្ដល នបសងាើត
ពីមុនមក្ ដូចជាការស ោះសនែ តតាមេំបុគ្តពីចមាៃ យ (RAVBM) សដើមបីស វ្ើឱយបទពិសសា្ន៍អ្ែក្ស ោះសនែ តគ្បក្ប
សដាយេុវតែិភាព អាចចូលរមួ ន និងសដាយឯក្រាជយេគ្មាប់គ្រប់អ្ែក្ស ោះសនែ តទំងអ្េ់ ។ សខាន្ី Santa 

Clara  ននិងកំ្ពុងបនត្តល់ឲ្យអាចស ោះសនែ ត នសៅតាមម ឌ លស ោះសនែ តទំងអ្េ់13។ 

ROV  សគ្បើេគ្មង់មតិកំ្ ត់ពីភាពអាចស ោះសនែ ត នរបេ់រដឋសលខា្ិការដឋកាលីហវ័រញ៉ា សដើមបីកំ្ ត់ពីវតែុ
និទាេសន៍ថ្នេមាា រៈបរកិាា រសៅតាមម ឌ លស ោះសនែ តផ្ដលគ្តូវសៅតាមេតង់ដា និងេមាា រៈបរកិាា រសៅតាម
ម ឌ លទំងសនាោះផ្ដលនឹងតគ្មូវឲ្យមានផ្ក្តគ្មូវ ។ ការផ្ក្េគ្មួលទំងអ្េ់នឹងគ្តូវក្ត់េមាគ ល់សៅក្ែុងគ្បព័នធ
បញ្ជូ ន គ្ពមទំងសេៀវសៅព័ត៌មានេគ្មាប់ម ឌ លស ោះសនែ តសដាយមានផ្្នទី្ង របូភាព និងរបូថ្ត ផ្ដល

                                                            
11 សរហទំព័រតាមដានេនាឹក្សនែ តស ោះតាមេំបុគ្ត៖ https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab 

12 សរហទំព័រតាមដានេនាឹក្សនែ តបស ត្ ោះអាេនែ៖  https://eservices.sccgov.org/rov?tab=pb 

13 គ្ក្មស ោះសនែ ត§19240 

 

https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab
https://eservices.sccgov.org/rov?tab=pb


នឹងគ្តូវ្តល់សៅឲ្យអ្ែក្គ្រប់គ្រងទទួលបនាុក្ការសរៀបចំនិងដំស ើ រការេមាា រៈបរកិាា រ។ ការផ្ក្តគ្មូវទំងឡាយ
គ្តូវ នរពឹំងថានឹងស្ាើយតបសៅតាមចាប់េតីពីជនជាតិអាសមរកំិាងផ្ដលមានពិការភាព  (ADA)14 និងអាចដាក់្
បញ្ចូ លខាឹមសារេតីពីទីតំាងចំ ត, ជគ្មាលជនពិការ, ទវ រ, គ្ចក្សដើរ និងអ្វីស្សងៗសទៀតផ្ដលមានផ្ចងសៅ
ចាប់ ADA ។ 

ម ឌ លស ោះសនែ តនីមួយៗសៅក្ែុងសខាន្ី Santa Clara នឹងគ្តូវបំពាក់្នូវមា៉ា េីុនរូេេនាឹក្សនែ តោ៉ាងសោច
្េ់ចំនួនបី (3) ផ្ដលអាចសគ្បើគ្ េ់ ន ។ ឧបក្រ ៍គ្បព័នធគ្រប់គ្រងការស ោះសនែ ត ICX BMD ្តល់នូវ
បទពិសសា្ន៍គ្បក្បសដាយឯក្រាជយភាពេគ្មាប់អ្ែក្ស ោះសនែ តមួយចំនួនផ្ដលមានពិការភាព ។ ឧបក្រ ៍ 

BMDs េគ្មាប់ម ឌ លស ោះសនែ តនីមួយៗ មានមុខង្កររេបសៅតាមចាប់ ADA និងឧបក្រ ៍បផ្នែមជាមួយ
នឹងជសគ្មើេវ ិ្ ីសាស្រេតស ោះសនែ តស្សងៗជាសគ្ចើន ។ ឧបក្រ ៍ទំងសនោះគ្តូវ នបញ្ចូ លក្មមវ ិ្ ីសដាយមាន
គ្បសេទេនាឹក្សនែ តនិងភាសាគ្រប់ទគ្មង់ទំងអ្េ់ ។ 

គ្បព័នធស ោះសនែ តរបេ់សខាន្ី មានមុខង្ករជាសគ្ចើនផ្ដលអាច្តល់នូវបទពិសសា្ន៍ស ោះសនែ ត នកាន់ផ្ត
ង្កយរេួលជាងមុន ។ គ្បព័នធសនោះអ្នុញ្ញា តឲ្យមានផ្ទា ំងចូលអាចសមើលសឃើញ សាត ប់ជាេសមាង និងសាា ប ន 

ផ្ដលអាចសគ្បើគ្ េ់សៅក្ែុងការរមួបញ្ចូ លរែ សៅតាមការសពញចិតតរបេ់អ្ែក្ស ោះសនែ ត្មួយ សដើមបីចលនា
ចុោះសឡើង និងរូេសលើេនាឹក្សនែ ត ។ ទក់្ទងនឹងការផ្ក្េគ្មួលសអ្គ្ក្ង់ឲ្យង្កយរេួសមើលសនាោះ ទំហំថ្នតួអ្ក្សរ
សលើសអ្គ្ក្ង់អាចគ្តូវ បនបតូរ សហើយទំហំសអ្គ្ក្ង់អាចគ្តូវ នបតូរសៅកាន់ព ៌េសលើថ្្ាខាងសគ្កាយព ៌សមម
 ន ។ បផ្នែមសៅសលើការផ្ក្េគ្មួលសលើសអ្គ្ក្ង់ ប ូតុងចុចរបេ់ឧបក្រ ៍ស ោះសនែ តតាមរយៈេសមាង (ATI) 

អាចគ្តូវ នភាជ ប់ជាមួយ ន ។ ឧបក្រ ៍ ATI គ្តូវ នបំពាក់្សដាយមុខង្ករស ោះសនែ តសដាយសគ្បើេសមាងបិទ
សបើក្ចុោះសឡើង ន ផ្ដលស្វើឲ្យអ្ែក្ស ោះសនែ តអាចសាត ប់នូវេនាឹក្សនែ តរបេ់សរ កំ្ ត់សលបឿនេសមាង ន (សបើ
ចំា ច់) និងកំ្ ត់ជសគ្មើេរបេ់សរ ។ ATI ក៏្មានប ូតុង្ំៗជាសគ្ចើនេគ្មាប់បតូរសៅអ្ក្សរសាា បនិងការបញ្ចូ ល 

“Sip and Puff” ឬ ដងឧបក្រ ៍សអ្ឡិចគ្តូនិក្េគ្មាប់ការសគ្ជើេសរ ើេ ។ អ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដលមិនអាចសគ្បើមុខ
ង្ករទំងសនោះសដាយខាួនឯង ន អាចនឹងគ្តូវការមនុេសដល់សៅពីរនាក់្សដើមបីជួយពួក្សរក្ែុងដំស ើ រ
ការស ោះសនែ តទំងមូល ន។ បផ្នែមសលើសនោះសទៀត ROV ្តល់ការផ្េតេសមាងព័ត៌មានផ្ នំាេគ្មាប់អ្ែក្
ស ោះសនែ តរបេ់សខាន្ី (CVIG), ្តល់ឲ្យសៅតាមការសេែើេំុ។ 

ក្ែុងក្រ ីផ្ដលមានឧបក្រ ៍ BMD មួយឬសគ្ចើនមិនដំស ើ រការ ឬខូច ROV នឹងស ត្ើមបសងាើតភាា មៗនូវនីតិវ ិ្ ីសដើមបី
ជំនួេឲ្យឧបក្រ ៍្មួយផ្ដលខូច សៅតាមភាពចំា ច់ ។ ដំស ើ រការជំនួេនឹងគ្តូវស វ្ើជាអាទិភាពសដាយ
មា៉ា េីុនផ្ដលដំស ើ រការមានសៅតាមទីតំាង តគ្មូវការេមតែភាព និងក្គ្មិត ៃ្ន់ ៃ្រថ្នការខូច ។ អ្នុ ត 
គ្បតិបតតិការរំគ្ទរឺទីតំាងរំគ្ទមួយ (1) មានបី (3) គ្កុ្មេគ្មាប់គ្កុ្មម ឌ លស ោះសនែ តចំនួនគ្ ំមួយ (6) នាក់្ ។ 

សេវាផ្ដលអាចទទួល នបផ្នែមផ្ដលមាន្តល់ឲ្យ នសៅតាមម ឌ លស ោះសនែ តនីមួយៗ រមួមានការ
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ស ោះសនែ តសៅសគ្ៅការដាឋ នស ោះសនែ ត សហើយមានអ្ែក្សាវ រមន៍ផ្ដលនឹងទទួលការប តុ ោះប ត្ លឲ្យសចោះ
វាយតថ្មានិងផ្ នំាបង្កា ញពីតគ្មូវការរបេ់អ្ែក្ស ោះសនែ តទំងអ្េ់ សៅក្ែុងកិ្ចចដំស ើ រការរបេ់ម ឌ ល
ស ោះសនែ តទំងមូល ។ 

ជំនួយផែោក្ោងភាសា 

សរលសៅរបេ់ ROV រឺសដើមបីឲ្យម ឌ លស ោះសនែ តនីមួយៗ្តល់នូវទគ្មង់មួយចំនួនថ្នការជំនួយខាង
ភាសា 15។ េគ្មាប់ សខាន្ី Santa Clara ភាសាទំងសនោះនឹងរាប់បញ្ចូ លនូវ៖ 

 

- អ្ង់សរាេ 

- ចិន 

- សអ្េា៉ាញ 

- តាកាឡក្ 

- សវៀត្ម 

- ហីុនឌី 

- ជប៉ាុន  
- ផ្ខមរ 
- កូ្សរ ៉ា  
- ហគូចារា៉ា ទី 

- សន ៉ា ល់ 

- េុនចាប ី 
- តាមិល 
- សតលូហគូ 

អារេ័យសលើតគ្មូវការតាមេហរមន៍ជាក់្លាក់្ ROV កំ្ពុងពោោមសគ្ជើេសរ ើេបុរគលិក្ផ្ដលសចោះពីរភាសា 

ផ្ដលអាចនិោយភាសាចមបងៗទំងឡាយសៅក្ែុងេហរមន៍សនាោះ ។ តំបន់ផ្ដលតគ្មូវឲ្យមានភាសាជាក់្
លាក់្ចំា ច់នឹងគ្តូវ នកំ្ ត់ ប៉ាុផ្នត ក្ែុងក្រ ីបុរគលិក្សចោះពីរភាសាមិនទំសនរសនាោះ បុរគលិក្ម ឌ លស ោះ
សនែ តនឹងគ្តូវទក់្ទងសៅកាន់ ROV សហើយភាជ ប់អ្ែក្ស ោះសនែ តសៅកាន់បុរគលិក្ការោិល័យសចោះពីរភាសា 

ឬសៅកាន់ទូរេពាសេវាបក្ផ្គ្បភាសារបេ់សខាន្ី ។ 

សដាយរមួរែ ទំងទិនែន័យផ្្នទីនិងភាសា នពីប តុំ អ្ែក្ស ោះសនែ ត ROV អាចកំ្ ត់សរលសៅជំនួេ
បុរគលិក្និោយពីរភាសាសៅតាមទីតំាងផ្ដលពួក្សរនឹង្តល់សេវាដល់េហរមន៍ នគ្បសេើបំ្ុតតាម
មស្ោ យផ្ដលមានគ្បេិទធិភាពខពេ់បំ្ុត។ ស្វើការកំ្ ត់សរលសៅដាក់្មន្តនតីស ោះសនែ តផ្ដលសចោះនិោយ
ពីរភាសាសៅកាន់ម ឌ លស ោះសនែ តផ្ដលេែិតសៅក្ែុងេហរមន៍ផ្ដលនិោយភាសាជាក់្លាក់្សនាោះ នឹងស្វើ
សឡើងក្ែុងក្រ ីមិនមានមន្តនតីស ោះសនែ តសចោះនិោយពីរភាសាឲ្យ នគ្រប់ភាសាឲ្យគ្បចំាការសៅតាមម ឌ ល
ស ោះសនែ តនីមួយៗសៅទូទំងសខាន្ីទំងមូល។ 

េនាឹក្សនែ ត ា្ូវការ CVR និងសរសាមេំបុគ្តបស ត្ ោះអាេនែ គ្តូវ នបសងាើតសឡើងជាភាសាផ្ដល ន
កំ្ ត់សដាយេហព័នធមានដូចជាភាសាអ្ង់សរាេ ភាសាចិន ភាសាសអ្េ៉ាាញ ភាសាតាកាឡក្ ភាសា
សវៀត្ម និងភាសាផ្ដលកំ្ ត់សដាយរដឋមានដូចជាភាសាហិុនឌី ភាសាផ្ខមរ ភាសាកូ្សរ ៉ា និងភាសាជប៉ាុន 

។ េនាឹក្សនែ តតាមទូរសារ គ្តូវ នបសងាើតសឡើងេគ្មាប់ម ឌ លសរលសៅនានាជាភាសាផ្ដល
រដឋ នកំ្ ត់ មានដូចជាភាសាហគូចារា៉ា ទី ភាសាសន ៉ា ល់ ភាសាេុនចាប ី ភាសាតាមិល និងភាសាសតលូហគូ 
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ផ្្ែក្តាមចាប់ EC 14201។ សាា ក្េញ្ញា ម ឌ លស ោះសនែ ត គ្តូវ ន្តល់ជូនជាភាសាទំងដប់បួន ។ 

េនាឹក្សនែ តថ្តចមាងរឺជាេនាឹក្សនែ តរំរផូ្ដលអ្ែក្ស ោះសនែ តអាចសគ្បើគ្ េ់ជាសេចក្តីសោងសៅសពលស្វើកា
រស ោះសនែ ត។ មន្តនតីចុោះស ម្ ោះអ្ែក្ស ោះសនែ គ្បចំាសខាន្ី Santa Clara នឹងសរៀបចំេនាឹក្សនែ តតាមទូរសារ
េគ្មាប់ម ឌ លស ោះសនែ តសរលសៅនានាជាភាសាទំងគ្ ំផ្ដលរដឋ នកំ្ ត់ ផ្ដល នបផ្នែមសៅក្ែុង
នែ ំ 2021៖ ភាសាហគូចារា៉ា ទី ភាសាសន ៉ា ល់ ភាសាេុនចាប ី ភាសាតាមិល និង ភាសាសតលូហគូ ។ 

ចាប់ថ្តចមាងថ្នេនាឹក្សនែ តចមាងនឹងមានេគ្មាប់អ្ែក្ស ោះសនែ តសៅម ឌ លផ្ដល នកំ្ ត់សដើមបីសគ្បើ
គ្ េ់សៅសពលស្វើការទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តឯក្ជន។ េនាឹក្សនែ តថ្តចមាងគ្តូវមានរបូរាងខុេរែ ពីេនាឹក្ 
សនែ ត្មមតាសដើមបីការពារមិនឱយអ្ែក្ស ោះសនែ តប៉ាុនប់ំងស វ្ើការស ោះសនែ តសលើចាប់ថ្តចមាងថ្នេនាឹក្ចមាង។ 

បុរគលិក្ស វ្ើការសៅម ឌ លស ោះសនែ តនឹងគ្តូវ នប តុ ោះប ត្ លក្ែុងសរលបំ ងស វ្ើការ ត្ល់ដំ ឹងដល់
អ្ែក្ស ោះសនែ តអំ្ពីវតតមានថ្នចាប់ថ្តចមាងថ្នេនាឹក្សនែ តចមាង និងពីរសបៀបក្ែុងការ ត្ល់នូវេនាឹក្សនែ ត 
ចមាង សៅសពលគ្តូវ នសេែើសដាយអ្ែក្ស ោះសនែ ត។ េញ្ញា ជាភាសាទំង 14 ផ្ដល្តល់ជូនសដាយសខាន្ី 

(អ្ង់សរាេ ចិន សអ្េា៉ាញ តាកាឡក្ សវៀត្ម ផ្ខមរ កូ្សរ ៉ា ហីុនឌី ជប៉ាុន ហគូចារា៉ា ទី សន ៉ា ល់ េុនចាប ី តាមិល 

និង សតលូហគូ) នឹងគ្តូវ នបិទបង្កា ញសៅផ្ក្បរសេៀវសៅរេង់េែិតិសអ្ឡិចគ្តូនិក្សៅក្ែុងម ឌ លស ោះសនែ ត
សរលសៅសដាយ្តល់ដំ ឹងដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តពីវតតមានថ្នចាប់ចមាងថ្នេនាឹក្សនែ តថ្តចមាង ។ 

សេចក្តីផ្ នំាព័ត៌មានអំ្ពីអ្ែក្ស ោះសនែ តសខាន្ីទំងអ្េ់នឹងភាជ ប់មក្ជាមួយផ្បបបទេំុេនាឹក្សនែ តចមាង 

និងសេចក្តីជូនដំ ឹងទំង 14 ភាសាសដាយ្តល់ដំ ឹងដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តថាេនាឹក្សនែ តចមាងមាន
េគ្មាប់អ្ែក្ស ោះសនែ តសៅម ឌ លស ោះសនែ ត និងសៅតាមេំស ើ តាមចាប់ស ោះសនែ ត § 14201។ 

តារាងកំ្ ត់អ្តតេញ្ញា  ម ឌ លស ោះសនែ តផ្ដលចាប់ចមាងថ្នេនាឹក្សនែ តតាមទូរសារមាន ត្ល់ជូន
ដល់អ្ែក្ស ោះសនែ ត នឹងគ្តូវ នចុោះ្ាយសៅសលើសរហទំព័ររបេ់សខាន្ីោ៉ាងសោច្េ់ 14 ថ្ថ្ៃ 
មុនការស ោះសនែ ត ។ 

សៅសពលផ្ដលបុរគលិក្ការង្ករសចោះនិោយពីរភាសាមិនទំសនរសទសនាោះ បុរគលិក្ម ឌ លស ោះសនែ តអាច
ទូរេពាសៅកាន់ការោិល័យ ROV សហើយនិោយសៅកាន់បុរគលិក្មាែ ក់្ក្ែុងចំស្មបួននាក់្ផ្ដលសចោះ
និោយពីរភាសា ន។ បផ្នែមសលើសនោះសទៀត សយើងក៏្អាចបំសពញសៅតាមេំស ើ ភាសា្មួយផ្ដលសយើង
ទទួល នតាមរយៈសេវាក្មមបក្ផ្គ្បតាមទូរេពារបេ់សខាន្ី នផ្ដរ។ 

រាល់ឯក្សារស ោះសនែ តទំងអ្េ់គ្តូវ នបសងាើតសឡើងជាគ្ ំភាសាផ្ដលេហព័នធ នកំ្ ត់ ទំងសៅក្ែុង
សារព័ត៌មានផ្ដល នស ោះពុមព ក៏្ដូចជាតាមគ្បព័នធសអ្ឡិចគ្តូនិក្្ងផ្ដរ (តារាងមានការផ្ នំាអំ្ពី
ព័ត៌មានអ្ែក្ស ោះសនែ តតាមសខាន្ី(CVIG)) ។ សាា ក្េញ្ញា ទំងឡាយក៏្នឹងគ្តូវបិទគ្បកាេ្ងផ្ដរ សៅ
តាមម ឌ លស ោះសនែ តទំងអ្េ់បង្កា ញពីជំនួយផ្្ែក្ភាសាផ្ដលអាច្តល់ ន ។ 



ការពិចារ្ដាក្់បៅតាមម ឌ លប ោះបនោ ត 

ROV គ្តូវ នសគ្បើគ្ េ់លក្ាខ ឌ តគ្មូវផ្ដលគ្តូវ នកំ្ ត់ទំង 14 ដូចរែ  ផ្ដលគ្តូវ នកំ្ ត់សដាយរដឋ
សលខា្ិការ ដូចសៅនឹងការបង្កា ញសៅក្ែុងផ្្ែក្ ទីតាងំទម្លា ក់្េនាឹក្បនោ ត។ ទិនែន័យផ្ដលគ្បមូល នពីគ្បេពផ្ដល
មានមួយចំនួន (ឧ.ទ. ការេាង់មតិេហរមន៍អាសមរកិ្កំាង, មូលដាឋ នទិនែន័យអ្ែក្ស ោះសនែ តរបេ់ ROV, តាម
ចំ តរថ្យនត VTA) គ្តូវ នសគ្បើគ្ េ់សដើមបីវាេ់ផ្វងសៅដល់លក្ាខ ឌ តគ្មូវមួយចំនួនថ្នលក្ាខ ឌ ទំង
សនោះ ។ លក្ាខ ឌ តគ្មូវទំងសនោះរាប់បញ្ចូ លទំងមស្ោ យស្វើដំស ើ រសាធារ ៈ លំនំាចរាចរ ៍ 

ម ឌ លគ្បជាជន ភាសាជនជាតិភារតិច ពិការភាព ក្មមេិទធិភាពសលើោនយនតក្គ្មិតទប ចំ ូលទប ការ
សគ្បើគ្ េ់ការស ោះសនែ តតាមេំបុគ្តមានក្គ្មិតទប និងការចុោះស ម្ ោះអ្ែក្ស ោះសនែ តមានចំនួនទប ។  

ឧបក្រ ៍ផ្ដលមានរសាប់សៅថា "DOTS" គ្តូវ នអ្េិវឌឍសឡើង សដើមបីជួយដល់ ROV កំ្ ត់សៅសលើទីតំាងឲ្យ ន
គ្បសេើរបំ្ុតេគ្មាប់ម ឌ លស ោះសនែ តទំងសនាោះ។ រំរូផ្បងផ្ចក្សខាន្ីសៅជាគ្បព័នធកំ្ ត់ទីតំាងរាងកាសរទំហំ 0.5 

ថ្ម៉ាល៍ ។ គ្បព័នធកំ្ ត់ទីតំាងនីមួយៗគ្តូវ នកំ្ ត់ពិនាុចាប់ពីមួយសៅគ្ ំេគ្មាប់លក្ាខ ឌ នីមួយៗក្ែុងតាងខាង
សលើ ។ ពិនាុនីមួយៗគ្តូវ នបូក្សដើមបីឲ្យអាចទទួល នពិនាុេរុបមួយសៅផ្ ែ្ក្ខាងចុង ។ ទីតំាងម ឌ លស ោះ
សនែ តនិងហិបទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត សៅសពលសនាោះគ្តូវ នដាក់្សៅខាងសលើថ្នពិនាុផ្្នទី ។ ទីតំាងផ្ដលេែិតសៅក្ែុង ឬ
ផ្ក្បរ មានពិនាុខពេ់ក្ែុងគ្បព័នធកំ្ ត់ទីតំាង គ្តូវ ន ត្ល់ការសពញចិតតពីសគ្ពាោះវាគ្តូវសគ្ចើនសៅតាមលក្ាខ ឌ តគ្មូវ ។ 

ធាតុចូលផ្ដល នមក្ពីសាធារ ៈជនក៏្គ្តូវ នពិចារ្ដាក់្ចូលសៅក្ែុងដំស ើ រការសនោះ្ងផ្ដរ ។ ROV 

 នបផ្នែមសារៈេំខាន់ផ្ថ្មសទៀតសៅសលើភាពគ្បសក្ៀក្គ្បកិ្តចំសពាោះេហរមន៍ផ្ដលមានគ្បវតតិធាា ប់ចុោះស ម្ ោះ
និងការសគ្បើគ្ េ់ការស ោះសនែ តតាមេំបុគ្តក្គ្មិតទប សដាយសហតុថាេហរមន៍ទំងសនោះនឹងអាចសគ្បើគ្ េ់
 នគ្បសេើរបំ្ុតនូវសេវាផ្ដល្តល់សដាយម ឌ លស ោះសនែ ត ដូចជាការចុោះស ម្ ោះស ោះសនែ តមានលក្ាខ ឌ  
ឬការស ោះសនែ តសដាយផ្ទា ល់ ។ លក្ាខ ឌ តគ្មូវផ្ដលគ្តូវ នសគ្ជើេសរ ើេសដាយសាធារ ជន និងបុរគលិក្ 

ROV គ្តូវ ន្តល់ទមៃន់ខពេ់ជាងសៅក្ែុងដំស ើ រការអ្េិវឌឍឧបក្រ ៍អ្ងគុយសៅនឹងក្ផ្នាង ។ លក្ាខ ឌ តគ្មូវ
ស្សងសទៀតដូចជាភាពទំសនរ ថ្ថ្ាឈ្ែួល ទគ្មង់បនាប់ និងលទធភាពទទួល នការចតោនយនត គ្តូវ នវាយ
តថ្មាសៅតាមលក្ា ៈជាក់្ផ្េតង ។ 

ROV  នស្វើការសដើមបីស្វើឲ្យគ្ ក្ដថាមានវសិាលភាពគ្រប់គ្រន់សៅក្ែុងតំបន់ផ្ដលមានពលរដឋរេ់សៅសគ្ចើន 

តំបន់ជាគ្បវតតិសាស្រេតមានចំនួនពលរដឋសចញសៅស ោះសនែ តទប, និងតំបន់ទំងឡាយផ្ដលជាេហរមន៍មិន
េូវទទួល នការយក្ចិតតទុក្ដាក់្ ។ បផ្នែមសលើសនោះសទៀត គ្ពំគ្បទល់ម ឌ លស ោះសនែ តគ្តូវ នបសងាើតសឡើង
សដើមបីជួយកំ្ ត់ចមាៃ យនិងសពលសវលាផ្ដលអ្ែក្ស ោះសនែ តគ្តូវស្វើដំស ើ រសៅកាន់ម ឌ លស ោះសនែ ត ។ ជំ
នួេឲ្យម ឌ លស ោះសនែ តចល័ត ROV មានរសគ្មាងឲ្យមានម ឌ លស ោះសនែ តបផ្នែមសៅសលើចំនួនអ្បបរមា
តាមលក្ាខ ឌ តគ្មូវ និងដាក់្ម ឌ លទំងសនាោះឲ្យសៅជិតរែ សៅពាេសពញតំបន់ទំងសនោះ សដើមបី្តល់សេវាឲ្យ
 នកាន់ផ្តគ្បសេើរសឡើងដល់េហរមន៍ក្ែុងមូលដាឋ ន ។  



េម្លេភាពមន្តនតីប ោះបនោ ត 

ROV ជួលមន្តនតីស ោះសនែ ត (គ្តូវ នកំ្ ត់សដាយគ្ក្មស ោះសនែ តថាជាគ្កុ្មគ្បឹក្ាស ោះសនែ ត16) ឲ្យសៅគ្បចំាការ
សៅតាមម ឌ លស ោះសនែ ត ។ មន្តនតីស ោះសនែ តមក្ពីេហរមន៍ចគ្មុោះជាសគ្ចើនតាមផ្ដលអាចស វ្ើសៅ ន សដើមបី
បសងាើនជាអ្តិបរមានូវជំនាញចំា ច់ដល់ដំស ើ រការអ្ែក្ស ោះសនែ ត17។ បុរគលិក្ម ឌ លស ោះសនែ តរបបីបង្កា ញនូវ
បទពិសសា្ន៍ផ្ ែ្ក្សេវាអ្តិថិ្ជន េមតែភាពជំនាញពីរភាសា មានយក្ចិតតទុក្ដាក់្ខពេ់ចំសពាោះពិពិ្ភាពនិង
បរោិបនែ រុ ភាពភាពជាអ្ែក្ដឹក្នំា េមតែភាពជំនាញបសចចក្វទិោ និងចំ្ប់អារមម ៍ក្ែុងតួនាទីេីុវលិថ្ន
ការចូលរួមក្ែុងេហរមន៍ ។ ពួក្សរទទួល នការប តុ ោះប ត្ លពីបសចចក្វទិោម ឌ លស ោះសនែ តថ្មី ពីរសបៀបដំ
ស ើ រការអ្ែក្ស ោះសនែ ត និងការគ្រប់គ្រងពិនិតយសៅសលើចំនួនមនុេសសគ្ចើនកុ្ោះក្រ ។ គ្បធានបទប តុ ោះប ត្ ល
សេវាអ្តិថិ្ជនបផ្នែមសទៀតនឹងគ្តូវដាក់្បញ្ចូ លនូវលទធភាពអាចសគ្បើគ្ េ់ នេគ្មាប់មនុេសចាេ់ និងអ្ែក្ស ោះ
សនែ តផ្ដលមានពិការភាព និងការទំនាក់្ទំនងសៅតាមលក្ា ៈេមរមយ ។ ROV នឹងសគ្ជើេសរ ើេសបក្ាជនផ្ដល
មានរុ េមបតតិគ្បសេើរបំ្ុត សដាយផ្ ែ្ក្សៅសលើភាពអាចទទួលយក្ ន និងតគ្មូវការនានារបេ់េហរមន៍ ។  

េមាេភាពមន្តនតីស ោះសនែ ត នឹងមាននិសោជិតសខាន្ីជាអ្ែក្ជំនួយបផ្នែម និងអ្ែក្េម័គ្រចិតតផ្ដលទទួល ន
គ្ ក់្ឧបតែមា ។ អ្ែក្ដឹក្នំានិងសេមៀន គ្តូវ នជួលក្ែុងនាមជាបុរគលិក្គ្បចំាសខាន្ីតាមសមា៉ាង សហើយអ្ែក្ 
សាវ រមន៍ភារសគ្ចើនរឺជាបុរគលិក្ទទួល នគ្ ក់្ឧបតែមា ។ បុរគលិក្ម ឌ លស ោះសនែ តទំងអ្េ់ គ្តូវ ន
ប តុ ោះប ត្ លសៅតាមតួនាទី សហើយនឹងស្វើការចសនាា ោះគ្បផ្ហលពីមួយថ្ថ្ៃ (បុរគលិក្ទទួល នគ្ ក់្ឧបតែមា) 
សៅសគ្ចើនថ្ថ្ៃ សបើមិនដូសចែោះសទ រឺគ្តូវស វ្ើការគ្រប់ថ្ថ្ៃស ោះសនែ តទំងអ្េ់ ។  

ការដាក់្បុរគលិក្គ្បចំាការសៅតាមម ឌ លស ោះសនែ ត រឺផ្្ែក្សៅសលើទំហំម ឌ លស ោះសនែ តនិងភាពជិតសៅ 
នឹងថ្ថ្ៃស ោះសនែ ត ។ រសគ្មាងរឺគ្តូវមានមន្តនតីស ោះសនែ តពីគ្ ំមួយ (6) សៅ ដប់គ្ ំ (15) នាក់្សៅតាមម ឌ ល
ស ោះសនែ តនីមួយៗ ។ បុរគលិក្សគ្ចើនបផ្នែមសទៀតនឹងគ្តូវដាក់្សៅកាន់ម ឌ លស ោះសនែ តផ្ដលមានទំហំ្ំជាង
សរ សហើយក្ែុងអំ្ឡុងសពលមមាញឹក្ជាងសរ សហើយនិងសៅសពលថ្ថ្ៃស ោះសនែ តមក្ដល់។ មានការខិតខំគ្បឹង
ផ្គ្បងសគ្ជើេសរ ើេមន្តនតីស ោះសនែ តផ្ដលសចោះពីរភាសាឲ្យ នសគ្ចើនបំ្ុតតាមផ្ដលអាចស្វើសៅ នសដើមបីរំគ្ទ
ដល់តគ្មូវការផ្្ែក្ភាសាសៅតាមសខាន្ី ។ 

បញ្ជ បី ោះបនោ តបអ្ឡិចគ្តូនិក្ (E-Pollbooks) 

សដើមបីអ្នុវតតការផ្ទត េ់បតូរឲ្យមានគ្បេិទធភាពសៅតាមចាប់ VCA សនាោះ ម ឌ លស ោះសនែ តគ្តូវបំពាក់្សដាយបញ្ជ ី
ស ោះសនែ តសអ្ឡិចគ្តូនិក្18។ បញ្ជ ីស ោះសនែ តសអ្ឡិចគ្តូនិក្ មានបញ្ចូ លរែ នូវឧបក្រ ៍សអ្ឡិចគ្តូនិក្ និងក្មម
វ ិ្ ីសគ្បើគ្ េ់សដើមបីធានាេនតិេុខការទំនាក់្ទំនងជាសអ្ឡិចគ្តូនិក្រវាងម ឌ លស ោះសនែ តនិង គ្បព័នធគ្រប់គ្រង

                                                            
16 គ្ក្មស ោះសនែ ត §4005 

17គ្ក្មស ោះសនែ ត ផ្្ែក្ទី 12 , មាគ្តា 1 ថ្នជំពូក្ 4 

18 គ្ក្មស ោះសនែ ត §2183 



ព័ត៌មានស ោះសនែ ត (EIMS) សៅតាម ROV ។ EIMS សៅតាម ROV សៅសពលសនាោះនឹងបញ្ជូ នព័ត៌មានសៅ
កាន់ការោិល័យរដឋសលខា្ិការតាមរយៈ VoteCal ។ VoteCal  ជាមូលដាឋ នទិនែន័យចុោះស ម្ ោះស ោះសនែ តគ្ប
មូល ត្ុំទូទំងរដឋផ្ដលមានទំនាក់្ទំនងនិងផ្ទា េ់បតូរព័ត៌មានជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រង និងគ្បព័នធស្សងសទៀតរបេ់
រដឋដូចជាគ្ក្េួងអ្ប់រផំ្ក្ផ្គ្បសឡើងវញិ និងសាត រនិតិេមបទរ គ្ក្េួងេុខាេិ លសាធារ ៈ និងគ្ក្េួងោន
យនត ។ បសចចក្វទិោ VCA ថ្មីសនោះ នឹងស វ្ើគ្បតិបតតិការទំងសៅសលើកំុ្ពយូទ័រយួរថ្ដ ឬផ្ថ្បស្ាត ប៉ាុផ្នតនឹង "ស្វើឲ្យ
ពិ ក្", មានន័យថា មានផ្ត ក្មមវ ិ្ ីបញ្ជ ីស ោះសនែ ត E-Pollbooks សអ្ឡិចគ្តូនិក្ផ្ដល នអ្នុម័តសដាយ ROV 

សទ ផ្ដលអាចដំស ើ រការសលើឧបក្រ ៍ ន ។ 

បញ្ជ ីស ោះសនែ ត E-Pollbooks សអ្ឡិចគ្តូនិក្ មាន ា្ុក្បញ្ជ ីស ម្ ោះអ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដល នចុោះរចួជាសអ្ឡិច
គ្តូនិក្ (តារាងបញ្ជ ីស ម្ ោះ) ផ្ដលអាចនឹងគ្តូវបញ្ជូ ននិងសគ្បើគ្ េ់សៅតាមម ឌ លស ោះសនែ ត។ តារាងបញ្ជ ី
ស ម្ ោះ ា្ូវការថ្នអ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដល នចុោះស ម្ ោះអាចស ោះសនែ ត ន។ វាគ្តូវ នសគ្បើជាចមបងសដើមបី
ស្ាៀងផ្ទា ត់ភាពេមរេបរបេ់អ្ែក្ស ោះសនែ ត សដើមបីទទួល នេនាឹក្សនែ ត និងរក្ាទុក្គ្បវតតិអ្ែក្ស ោះសនែ ត
សេាើរផ្តភាា មៗសដើមបីបង្កា រកំុ្ឲ្យមានការស ោះសនែ តពីរដង ន ។ 

បញ្ជ ីស ោះសនែ ត E-Pollbooks សអ្ឡិចគ្តូនិក្ គ្តូវ នរក្ាទុក្ក្ែុងហិបមិនគ្ជាបទឹក្ចាក់្សសារសដាយេុវតតិភាព 

សហើយគ្តូវ នទុក្សៅខាងក្ែុងគ្ទុងចាក់្សសារេុវតែិភាពមួយជាន់សទៀត សដាយចាក់្ោ៉ាងម៉ាត់ចត់ សហើយកូ្ន
សសារចាក់្ចូលគ្តូវ ន្តល់ឲ្យបុរគលិក្សដើមបីរក្ាទុក្គ្បចំាថ្ថ្ៃ ។ ក្ែុងសមា៉ាងដំស ើ រការ ទិនែន័យគ្តូវ នរក្ា
ទុក្សៅក្ែុងផ្្ែក្សនោះគ្តូវ នស្វើបចចុបបនែភាពជាគ្បចំា។ បញ្ជ ីស ោះសនែ ត E-Pollbooks សអ្ឡិចគ្តូនិក្ គ្តូវ ន
បញ្ចូ លក្មមវ ិ្ ីសដាយឲ្យអ្ែក្អាចចូលសគ្បើគ្ េ់ នមានផ្តអ្ែក្សគ្បើគ្ េ់ផ្ដលគ្តូវ នអ្នុញ្ញា ត សដើមបីចូលសៅ
កាន់គ្បព័នធសគ្បើគ្ េ់ប ត្ ញភាជ ប់ផ្ដលមានេុវតែិភាពសៅកាន់ប តុំ ា្ុក្ទិនែន័យសមសលើសមា ផ្ដលមាន
េុវតែិភាព។ ប តុំ ា្ុក្ទិនែន័យសលើសមមា៉ា េីុន Cloud server រក្ាទុក្មូលដាឋ នទិនែន័យ និងការតភាជ ប់សៅ
កាន់គ្បព័នធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានស ោះសនែ តេគ្មាប់ការបញ្ជូ នបចចុបបនែភាពព័ត៌មានសៅកាន់ទិនែន័យអ្ែក្ស ោះសនែ ត
។ ព័ត៌មានបផ្នែមសទៀតេតីពីេនតិេុខទិនែន័យរបេ់អ្ែក្ស ោះសនែ តសៅក្ែុងបញ្ជ ីស ោះសនែ ត E-Pollbooks 

សអ្ឡិចគ្តូនិក្ អាចរក្ នសៅក្ែុង ផ្្ែក្េនតិេសុប ោះបនោ ត ភារទី 2៖ ផែនការែែពវែាយនិងអ្បរ់អំ្ោក្ប ោះបនោ ត។ 

បញ្ជ ីស ោះសនែ ត E-Pollbooks សអ្ឡិចគ្តូនិក្ អាចគ្តូវ នសគ្បើសដើមបីស្ាៀងផ្ទា ត់ទិនែន័យចុោះស ម្ ោះអ្ែក្ស ោះ
សនែ ត រមួមានស ម្ ោះ អាេយដាឋ ន ថ្ថ្ៃផ្ខនែ ំកំ្ស ើ ត ភាសាផ្ដលសពញចិតត រ បក្សអាទិភាព ម ឌ ល 

និងសាែ នភាពស ោះសនែ តតាមេំបុគ្ត។ បផ្នែមសលើសនោះសទៀត បញ្ជ ីស ោះសនែ ត E-Pollbooks សអ្ឡិចគ្តូនិក្ 

មិន រក្ាទុក្ព័ត៌មានអ្ែក្ស ោះសនែ ៖ សលខប័ ណសបើក្បរ, ឬឯក្សារសោងនានាទក់់្ទងនឹងសលខេនតិេុខ
េងគម ។  បញ្ជ ីស ោះសនែ ត E-Pollbooks សអ្ឡិចគ្តូនិក្ ្តល់ការផ្េវងរក្សេាើផ្តភាា មៗ និងព័ត៌មានេតីពី
សាែ នភាពរបេ់អ្ែក្ស ោះសនែ ត ជាពិសេេ ការបសងាើត ននូវបទពិសសា្ន៍ស ោះសនែ តកាន់ផ្តគ្បសេើរ
េគ្មាប់ទំងអ្ែក្ស ោះសនែ តនិងមន្តនតីចុោះស ម្ ោះស ោះសនែ ត ROV ។ 



ការែែពវែាយ 

ការពបិគ្រោះបោបលជ់ាសាធារ ៈ 

អ្នុសលាមតាមគ្ក្មស ោះសនែ តរដឋកាលីហវ័រញ៉ា  ROV នឹងបនតផ្េវងរក្ធាតុការចូលរមួពីសាធារ ជនេគ្មាប់
បចចុបបនែភាពព័ត៌មាននីមួយៗចំសពាោះ EAP ក្ែុងកិ្ចចគ្បឹងផ្គ្បងសដើមបីមានការចូលរមួគ្បក្បសដាយបរោិបនែ
សៅក្ែុងកិ្ចចដំស ើ រការផ្្នការគ្រប់គ្រងការស ោះសនែ ត ។ អ្នុសលាមតាមគ្ក្មស ោះសនែ ត រាងរាល់បួននែ ំមតង 

ROV នឹងសរៀបចំកិ្ចចគ្បជំុសាធារ ៈសដើមបីពិចារ្សលើការផ្ក្ផ្គ្ប EAP ។ 

 

សៅក្ែុងកិ្ចចគ្បជំុ EAP គ្បធានបទសរលសៅមាន៖ 

• ទីតំាងផ្ដលមានេកាត នុពលជាម ឌ លស ោះសនែ ត 

• ទីតំាងផ្ដលមានេកាត នុពលដាក់្ហិបទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត 

• តគ្មូវការលទធភាពទទួល នផ្្ែក្ភាសាស្សងៗ 

• តគ្មូវការលទធភាពស្សងៗផ្ដលអ្ែក្ស ោះសនែ តគ្តូវការសដើមបីស ោះ ន 

• េំ ូមពរនានាេគ្មាប់្សពវ្ាយដល់េហរមន៍តាមរយៈគ្បព័នធ្សពវ្ាយនិងគ្ពឹតតិការ ៍នានា 

 

បេចក្តីជូនដ ឹំងជាសាធារ ៈ 

តាមរយៈក្មមវ ិ្ ីបញ្ជូ នសារពីរ សាធារ ជននឹងគ្តូវ នជូនដំ ឹងឲ្យគ្ជាបថាអ្ែក្ស ោះសនែ តទំងអ្េ់នឹង
ទទួល នេនាឹក្សនែ តស ោះតាមថ្គ្បេ ីយ៍។ សេចក្តីជូនដំ ឹងនឹងជគ្មាបដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តថាការស ោះ
សនែ តតាមេនាឹក្សនែ តផ្ដលគ្តូវ នស ញ្ើមក្តាមថ្គ្បេ ីយ៍ នឹងគ្តូវស វ្ើសឡើង សហើយជគ្មាបថាអ្ែក្ស ោះសនែ ត
អាចស ោះសនែ តរបេ់សរ នតាមមស្ោ យមួយក្ែុងចំស្មមស្ោ យបី៖ សដាយស ញ្ើតាមថ្គ្បេ ីយ៍ (ផ្តម
ផ្ដល នបង់ថ្ថ្ារួច) សៅតាមទីតំាងទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត្មួយ ឬក៏្សៅតាមម ឌ លស ោះសនែ ត្មួយសៅ
ក្ែុងសខាន្ី។ សេចក្តីជូនដំ ឹងនឹងរមួបញ្ចូ លទំងតំ ភាជ ប់សៅកាន់ទីតំាងផ្ដលអ្ែក្ស ោះសនែ តអាចចូលសៅ
សមើលកាលបរសិចេទ ទីតំាង និងសពលសវលា ផ្ដលទីតំាងម ឌ លស ោះសនែ ត និងហិបទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តនឹងគ្តូវ
សបើក្ដំស ើ រការ ក៏្ដូចជាកាលបរសិចេទេគ្មាប់េំស ើ េំុេនាឹក្សនែ តស ោះតាមេំបុគ្តសៅក្ែុងទគ្មង់មួយផ្ដល
អាចស ោះ ន ឬជាភាសាមួយក្ែុងចំស្មភាសាទំងគ្ ំបីផ្ដល ន ត្ល់ជូន សគ្ៅពីភាសាអ្ង់សរាេ ។ 

ព័ត៌មានបផ្នែមផ្ដល ន ត្ល់ជូនសៅក្ែុងក្មមវ ិ្ ីបញ្ជូ នសារសដាយផ្ទា ល់ រមួមាន៖ ព័ត៌មានម ឌ លស ោះសនែ ត
េំខាន់ៗ និងព័ត៌មានលមែិតអំ្ពីការផ្ នំាព័ត៌មានអ្ែក្ស ោះសនែ តសខាន្ីនិងរដឋ ។ សេចក្តីជូនដំ ឹងនឹង ត្ល់
ដល់អ្ែក្ស ោះសនែ ត្ងផ្ដរនូវតំ ភាជ ប់សៅកាន់សរហទំព័រ ROV, សលខទូរេពា និងសលខទូរេពាមិនរិតថ្ថ្ាសដើមបី
សេែើេំុជំនួយតាម (866) 430-VOTE ។ 

តាមរយៈក្មមវ ិ្ ីបញ្ជូ នសារសដាយផ្ទា ល់ នឹងគ្តូវស្ញើមក្គ្បមា ជា 90 ថ្ថ្ៃ មុនការស ោះសនែ ត បនាា ប់មក្



តាមរយៈេំបុគ្តបនាា ប់ផ្ដលគ្តូវស្ញើមក្គ្បមា ជា 29 ថ្ថ្ៃ មុនការស ោះសនែ ត ។ សេចក្តីជូនដំ ឹងជា
សាធារ ៈ និងព័ត៌មានទំងអ្េ់ផ្ដលពាក់្ព័នធដល់ចាប់ VCA នឹងគ្តូវចុោះ្ាយសៅសលើសរហទំព័ររបេ់
របេ់ ROV ក្ែុងទគ្មង់ផ្ដលអាចទទួល ន។ 

ក្ិចចគ្បជុំរ ៈក្ម្លម ធិការគ្បឹក្ាលទធភាពបគ្បើគ្ េ់ភាសា និងលទធភាពទទួល នការចូលរួមក្ោុងការប ោះបនោ ត 
មន្តនដីកាន់បពាជ ី អ្ែក្ស ោះសនែ ត (ROV) សខាន្ី Santa Clara  នបសងាើតរ ៈក្មមការគ្បឹក្ាពីរតាមរយៈដំស ើ រ
ការេគ្មបេគ្មួលថ្នការអ្េិវឌឍដំស ើ រការថ្ ា្ក្ែុង ភារីពាក់្ព័នធ និងធាតុចូលពីសាធារ ជន គ្ពមទំងតាម
រយៈមតិគ្តឡប់ពីសខាន្ីនានា ផ្ដល នអ្នុវតតចាប់េតីពីជសគ្មើេអ្ែក្ស ោះសនែ ត (VCA) ។ រ ៈក្មាម ្ិការទី
មួយរឺរ ៈក្មាម ្ិការទទួល នការគ្បឹក្ាផ្្ែក្ភាសា (LAAC) ផ្ដលនឹងគ្បមូលធាតុចូលពីេហរមន៍
និោយភាសាភារតិចនានាពីមស្ោ យទំងឡាយផ្ដលម ឌ លស ោះសនែ តរំរអូាចជួយ្តល់សេវា នគ្ប
សេើរជាងមុនដល់អ្ែក្ស ោះសនែ ត ផ្ដលនិោយភាសាជាចំបងសគ្ៅពីអ្ង់សរាេសនាោះ ។ រ ៈក្មាម ្ិការទីពីររឺ
ជារ ៈក្មាម ្ិការទីគ្បឹក្ាលទធភាពស ោះសនែ ត (VAAC) ផ្ដលនឹងគ្បមូលធាតុចូលពីអ្ែក្ស ោះសនែ តពាក់្ព័នធ
នឹងការគ្ពួយ រមាសៅសលើភាពផ្ដលអាចស ោះសនែ ត ន ដូចជាមនុេសចាេ់ជរា ឬអ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដលមាន
ពិការភាព សដើមបីធានាថាតគ្មូវការក្ែុងការស ោះសនែ ត និងការគ្ពួយ រមានានារបេ់ពួក្សរគ្តូវ នសដាោះរសាយ 

។ េមាជិក្ភាពេគ្មាប់រ ៈក្មាម ្ិការទំងសនោះ គ្តូវគ្ រេ័យទក់្ទងរែ តាមរយៈការស វ្ើប ត្ ញនិង
កិ្ចចេហគ្បតិបតតិការជាមួយនឹងគ្ក្ុមស្សងៗរាប់តំាងពីអ្ងគការមិនរក្ក្ថ្គ្ម និងអ្ងគការផ្្ែក្សលើមូលដាឋ ន
េហរមន៍ សដើមបីគ្ក្ុងទំងឡាយសៅក្ែុងសខាន្ី Santa Clara ។ បញ្ជ ីថ្នកិ្ចចគ្បជំុទំងអ្េ់របេ់ LAAC និង 

VAAC គ្ពមទំងរសបៀបវារៈនិងកំ្ ត់សហតុរបេ់ពួក្សរ នឹងគ្តូវចុោះ្ាយ និងរក្ាទុក្សៅសលើសរហទំព័រ ROV 

www.sccvote.org/voterschoice។  

 

http://www.sccvote.org/voterschoice


ភារទី 2 – ផែនការអ្បរ់និំងការែែពវែាយដលអ់្ោក្ប ោះបនោ ត 
ចាប់េតីពីជសគ្មើេរបេ់អ្ែក្ស ោះសនែ ត (VCA) កំ្ ត់ដល់សខាន្ី្ផ្ដលកំ្ពុងអ្នុវតតចាប់ VCA ឲ្យអ្នុវតត
្ងផ្ដរនូវផ្្នការអ្ប់រនិំង្សពវ្ាយ ផ្ដល្តល់ព័ត៌មានដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តអំ្ពីវធិានការថ្នចាប់ VCA។ 

កាន់ផ្តជាក់្លាក់្ជាងសនោះសៅសទៀត ចាប់ក៏្តគ្មូវឲ្យការ្សពវ្ ាយតាមសរលសៅឲ្យសៅដល់អ្ែក្ស ោះសនែ ត
ផ្ដលនិោយភាសាេំខាន់សគ្ៅពីអ្ង់សរាេ ក៏្ដូចជាអ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដលមានពិការភាព សដើមបីអ្ប់រដំល់
េហរមន៍ពីសេវាផ្ដលមាន្តល់ជូន ។ 

មន្តនតីគ្រប់គ្រងបញ្ជ ីស ោះសនែ ត សខាន្ី Santa Clara (ROV) មានគ្កុ្ម្សពវ្ាយនិងក្មមវ ិ្ ីផ្ដលមានរសាប់ សហើយ
ឧេាហ៍ចូលរួមក្ែុងគ្ពឹតតិការ ៍មួយចំនួនសពញមួយនែ ំសដើមបីរក្ាវតតមានក្ែុងេហរមន៍ ក៏្ដូចជាសដើមបី ត្ល់សេវា
ចុោះស ម្ ោះអ្ែក្ស ោះសនែ តនិងការអ្ប់រដំល់អ្ែក្ស ោះសនែ តជាទូសៅ ។ ផ្ ែ្ក្េតីពីការអ្ប់រនិំង្សពវ្ាយដល់អ្ែក្ស ោះ
សនែ តថ្ន EAP បង្កា ញជាសគ្រងនូវរសបៀបផ្ដល ROV នឹងទញយក្ឥទធិពលពីវ ិ្ ីសាស្រេត្ សពវ្ាយនិងរួមជាមួយ
នឹងវ ិ្ ីថ្មី សដើមបីឲ្យ នសៅដល់េហរមន៍សដើមបីអ្ប់រដំល់សាធារ ជនអំ្ពីចាប់ VCA ។ េក្មមភាព្សពវ្ាយ
នឹងគ្តូវសរៀបចំសឡើងសដាយមានសរលសៅបសងាើតភាពជាថ្ដរូជាមួយនឹងេហរមន៍ ពគ្ងីក្ឱកាេចូលរួមរបេ់
ពលរដឋ និងការស វ្ើឲ្យគ្បសេើរសឡើងនូវបទពិសសា្ន៍របេ់អ្ែក្ស ោះសនែ តជាមួយនឹងរំរូម ឌ លស ោះសនែ ត ។ 

ផែោក្ទី 1៖ ពត័ម៌្លនទំន្ទក់្ទំនងអ្ោក្ប ោះបនោ ត – ជាទូបៅ 

បផ្នែមសៅសលើគ្ពឹតតិការ ៍ទំងឡាយផ្ដល ROV  នចូលរមួ និងស្វើការ្សពវ្ ាយក្នាងមក្ បនតការអ្ប់រនិំង
ការ្សពវ្ាយដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តគ្តូវ នស្វើផ្្នការសដើមបីគ្របដ ត ប់សៅសលើគ្បជាសាេន៍របេ់សខាន្ីឲ្យ
 នសគ្ចើនតាមផ្ដលអាចស្វើសៅ ន។ មានផ្្នការជាសគ្ចើនសដើមបីសក្ៀរររដល់េហរមន៍ទំងឡាយផ្ដលជា
គ្បវតតិសាស្រេតគ្បជាជនមិន នទទួលសេវាដិតដល់។ 

េហរមន៍មួយចំនួនផ្ដល ROV មានរសគ្មាង្សពវ្ ាយសៅដល់សនាោះរមួមាន េហរមន៍មនុេសចាេ់ 

េហរមន៍ជនជាតិសដើម/ភាសា េហរមន៍យុវវយ័ េហរមន៍និេសិត េហរមន៍មិនេូវទទូល នការយក្
ចិតតទុក្ដាក់្ និងគ្ក្ុមពលរដឋរេ់ក្ែុងេហរមន៍ជំុវញិ ។ ROV ក៏្មានផ្្នការទក់្ទងជាមួយនឹងអ្ងគការតាម
េហរមន៍ (CBOs) ជាង 100 សដើមបីសរៀនេូគ្តពីការង្ករផ្ដលអ្ងគការទំងសនាោះ្តល់ដល់េហរមន៍របេ់
ពួក្សរ និងរសបៀបផ្ដលគ្ក្ុមពគ្ងីក្សេវាអាចចូលរមួ ន។ សរលសៅរឺគ្តូវស្វើការជាមួយនឹង CBOs និង
េហរមន៍ទំងអ្េ់សដើមបីធានាឲ្យ ននូវក្មមវ ិ្ ីអ្ប់រអំ្ែក្ស ោះសនែ តមួយគ្បក្បសដាយសជារជ័យ។ 

ការបគ្បើគ្បពន័ធែែពវែាយ 

ROV នឹង ត្ល់នូវព័ត៌មានអំ្ពីរំរមូ ឌ លស ោះសនែ ត ដំស ើ រការស ោះសនែ តតាមេំបុគ្ត ជសគ្មើេស ោះសនែ តមុន
កាលកំ្ ត់ និងឱកាេស វ្ើការសៅតាមម ឌ លស ោះសនែ តក្ែុងយុទធនាការគ្បព័នធ្សពវ្ាយសរលសៅ ។  

ឱកាេេគ្មាប់ប ត្ ញ្សពវ្ាយទំងឡាយ រាប់បញ្ចូ លសដាយមិនកំ្ ត់មានដូចខាងសគ្កាម៖ 



 

1. សាែ នីយ៍ទូរទេសន៍សៅក្ែុងតំបន់ និងផ្ខសកាបតាមេហរមន៍ 

a. Comcast 
b. Univision 
c. Telemundo 
d. Namaste TV 
e. Crossing TV 

2. កាផ្េត (តាមតំបន់និងេហរមន៍) 

a. The Mercury News 
b. Metro 
c. Morgan Hill Times 
d. Gilroy Dispatch 
e. El Observador 
f. Epoch Times 
g. India Current 
h. Korea Times 
i. Nichi Bei Weekly 

j. Philippine News 

k. San Jose State Spartan Daily 

l. សារព័ត៌មានសាក្លវទិោល័យ Santa Clara 

m. Stanford Daily 
n. Viet Nam Daily 
o. World Journal 
p. N & R 
q. China Press 
r. JWeekly 
s. Spotlight 
t. Bayspo Magazine 
u. Daily Post 
v. India West 

3. វទិយុ 
a. KBAY/KEZR 
b. KFOX 
c. KRTY/KLIV 
d. Sound of Hope 
e. Sing Tao 
f. Univision 
g. Vien Thao 
h. Celina Rodriguez 
i. China Press 
j. Radio Zindagi 

4. ការសគ្បើគ្ េ់ប ត្ ញព័ត៌មានេងគមនិងសរហទំព័រេគ្មាប់ ROV និងសខាន្ី 

a. ROV Facebook សរហទំព័រ៖ https://www.facebook.com/sccvote 

b. ROV Facebook សរហទំព័រ៖ https://www.facebook.com/county.of.santa.clara 

c. ROV Facebook សរហទំព័រ៖ https://twitter.com/sccvote 

d. ROV Facebook សរហទំព័រ៖ https://twitter.com/SCCgov 

https://www.facebook.com/sccvote
https://www.facebook.com/county.of.santa.clara
https://twitter.com/sccvote
https://twitter.com/SCCgov


e. ROV Instagram: www.instagram.com/sccvote 

f. ក្មមវ ិ្ ី Nextdoor៖ (រសាវគ្ជាវេគ្មាប់ការទំនាក់្ទំនងនិងគ្បព័នធ្សពវ្ ាយសខាន្ី Santa Clara) 

g. បញ្ជ ីការជាវគ្ពឹតតិបគ្តព័ត៌មានសខាន្ី 

5. ROV YouTube: https://www.youtube.com/sccvote 

6. គ្បព័នធរថ្យនតសាធារ ៈស ញ្ើសារសៅសលើរថ្យនតគ្កុ្ងអាជាញ ្រដឹក្ជញ្ជូ ន Valley 

7. ការផ្ចក្រផំ្លក្េមាា រៈ្សពវ្ាយជាមួយគ្កុ្មទំងឡាយដូចជាថ្ដរូេហរមន៍ អ្ងគការរំពារជន
ពិការ មន្តនតីជាប់សនែ ត ម ឌ លពិសេេ ម ឌ លេិក្ា្ិការ អ្ងគការតាមេហរមន៍ និងអ្ងគ
ការសាេនាសៅទូទំងសខាន្ី។ 

8. សេចក្តីគ្បកាេអំ្ពីសេវាក្មមសាធារ ៈ (PSAs) នឹងគ្តូវ នសគ្បើគ្ េ់សដើមបី្តល់បផ្នែមសៅសលើយុទធ
នាការ្ាយពា ិជជក្មមសៅតាមសារព័ត៌មានផ្ដលមាន ។ PSAs ទំងសនោះនឹងសកាត បសៅសលើគ្បធាន
បទរមួមានព័ត៌មានទូសៅេតីពីចាប់ VCA, ព័ត៌មានជាភាសាជាក់្លាក់្អំ្ពីចាប់ VCA និងគ្បព័នធ
ទូរេពា្តល់ជំនួយទន់សហតុការ ៍សដាយមិនអ្េ់គ្ ក់្ និងជសគ្មើេនានាផ្ដលអាចទទួល នសៅ
តាមម ឌ លស ោះសនែ តនិងការស ោះសនែ តតាមេំបុគ្តពីចមាៃ យ ។ 

 

ROV នឹងសគ្បើ្ងផ្ដរគ្បព័នធសសាតទេសន៍ ផ្ដលនឹងគ្តូវផ្ចក្ចាយឲ្យ នទូលំទូលាយក្ែុងទគ្មង់ផ្ដលអាច
ទទួល ន សដើមបី្តល់ព័ត៌មានដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តពីការស ោះសនែ តនីមួយៗផ្ដលខិតជិតចូលមក្ដល់ ។ 

សរលសៅរឺគ្តូវពគ្ងីក្សេវាសៅដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តសៅក្ែុងសខាន្ីទំងអ្េ់ រាប់បញ្ចូ លទំងអ្ែក្ស ោះសនែ ត
ផ្ដលមានពិការភាព ដូចជាអ្ែក្ទំងសនាោះផ្ដលជាជនររ ឬថ្ាង់ និងអ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដលសមើលមិនសឃើញ ឬ
ពិការផ្េែក្។ 

 

ផែនការវតតម្លនេហរមន ៍និង េម្លា រៈអ្បរ់អំ្ោក្ប ោះបនោ ត 

TROV ចូលរមួជា្មមតាសៅក្ែុងគ្ពឹតតការ ៍េហរមន៍សគ្ចើនរាប់រយសៅសពញមួយនែ ំ សហើយក៏្នឹងស្វើការង្ករ
ោ៉ាងេក្មមជាមួយ CBO សៅសលើសរៀប្តល់ព័ត៌មានដ៏លែបំ្ុតសៅដល់េហរមន៍របេ់ពួក្សរ
អំ្ពីការផ្ទា េ់បតូរផ្ដលនាងសក្ើតមាន្មួយ និងសដើមបីបសងាើតនការចូលរមួរបេ់អ្ែក្ស ោះសនែ ត ។ េមាា រៈ
អ្ប់រ ំនិងបុរគលិក្កំ្ពុងគ្តូវ នសគ្តៀមេគ្មបេគ្មួលដល់ការអ្ប់រអំ្ែក្ស ោះសនែ ត។ ព័ត៌មានពិសាត របផ្នែមអំ្ពី
ផ្្នការពគ្ងីក្សេវាក្មមេហរមន៍ មានសៅក្ែុងសេចក្តីបផ្នែម B ។ 

ក្មមវធិីបញ្ជូ នសារបដាយផ្ទា ល ់

ROV នឹងទក់្អ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដល នចុោះស ម្ ោះរចួមាែ ក់្ៗសៅក្ែុងសខាន្ី Santa Clara តាមេំបុគ្តពីរ (2) 

ស្សងរែ  សដើមបី្តល់ព័ត៌មានដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តពីការស ោះសនែ តផ្ដលនឹងចូលមក្ដល់ និងសដើមបី្សពវ្ ាយ
តាមរយៈគ្បព័នធទូរេពាមិនអ្េ់គ្ ក់្ផ្ដលជាផ្ខសទូរេពាជំនួយស ោះសនែ តទន់សហតុការ ៍ (866) 430-

VOTE ។ េំបុគ្តនឹង្តល់ព័ត៌មានដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តេតីពីការរំរកូារស ោះសនែ តថ្មី, ការស ោះសនែ តផ្ដលនឹង

http://www.instagram.com/sccvote
https://www.youtube.com/sccvote


ចូលមក្ដល់, ក្ផ្នាងផ្ដលសរអាចផ្េវងរក្ព័ត៌មានបផ្នែមេតីពីការផ្ទត េ់បតូរទំងសនោះ តំ ភាជ ប់សៅកាន់ក្ផ្នាង
ផ្ដលអ្ែក្ស ោះសនែ តអាចចូលសៅរក្ នព័ត៌មានេតីពីកាលបរសិចេទ, ទីតំាង, និងសមា៉ាងផ្ដលទីតំាងម ឌ ល
ស ោះសនែ ត និងហិបទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តនឹងសបើក្ដំស ើ រការ ។ ក្មមវ ិ្ ីបញ្ជូ នសារនីមួយៗ នឹងគ្តូវបក្ផ្គ្ប
រហូតដល់ 13  ភាសា អារេ័យសលើការនិយមសគ្បើគ្ េ់ភាសារបេ់អ្ែក្ស ោះសនែ ត ផ្ដលគ្តវូ នផ្ចក្ចាយ
សៅដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដល នសគ្ជើេសរ ើេការនិយមសគ្បើគ្ េ់ភាសាស្សងសគ្ៅពីភាសាអ្ង់សរាេ ។  

ធនធានអ្បរ់ដំលអ់្ោក្ប ោះបនោ តម្លនបៅបលើបរហទំពរ័ ROV 

ឯក្សារអ្ប់រ ំ្ សពវ្ាយដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តទំងអ្េ់របេ់ ROV រាប់បញ្ចូ លទំងព័ត៌មានេតីពីចាប់ជសគ្មើេ
របេ់អ្ែក្ស ោះសនែ តមាន្តល់ជូនជាទគ្មងសអ្ឡិចគ្តនិូក្សៅសលើសរហទំព័រ ROV ។ សរហទំព័រ ROV នឹង
មានព័ត៌មានដូចខាងសគ្កាម៖ 

• ព័ត៌មានទូសៅេតីពីចាប់ VCA 

• ទីតំាងនិងសមា៉ាងស្វើការម ឌ លស ោះសនែ តនិងហិបទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត 

• ផ្ខសទូរេពាជំនួយដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តសដាយមិនរិតថ្ថ្ារបេ់ ROV 

• ឯក្សារ EAP 

• ឯក្សារ្សពវ្ ាយពី VCA 

• វសីដអូ្និងបទបង្កា ញអ្ប់រពីំ VCA 

• កាលវភិារេិកាា សាលានិងការ្សពវ្ ាយ 

• មាន្តល់ជំនួយផ្្ែក្ភាសាជាបុរគលសដាយផ្ទា ល់សៅតាម ឌ លស ោះសនែ តនិមួយៗ 

 
ផែោក្ទី 2៖ ទំន្ទក់្ទំនងរបេ់អ្ោក្ប ោះបនោ ត – េហរមននិ៍ោយភាសាភារតិច 
មន្តនដីកាន់បពាជ ី អ្ែក្ស ោះសនែ ត (ROV)  នបសងាើតរ ៈក្មាម ្ិការទីមួយរឺរ ៈក្មាម ្ិការទទួល នការ
គ្បឹក្ាផ្្ែក្ភាសា (LAAC) សដើមបីគ្បមូលធាតុចូលពីេហរមន៍និោយភាសាភារតិច អំ្ពីមស្ោ យ
ផ្ដលម ឌ លស ោះសនែ តរំរអូាច្តល់សេវា នកាន់ផ្តគ្បសេើរដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដលនិោយភាសាជាចមបង
សគ្ៅពីអ្ង់សរាេ។ រ ៈក្មាម ្ិការសនោះ្តល់មតិគ្តឡប់ពីរំនិតស្សងៗដូចជាទីតំាងម ឌ លស ោះសនែ ត ក៏្ដូច
ជាលក្ា ៈនិងសេវាទំងឡាយ្ផ្ដលនឹង ឬរួរផ្តគ្តូវ ន្តល់ជូន ។ រ ៈក្មាម ្ិការសនោះ
ជួបគ្បជំុជាគ្បចំាសដើមបីសាត ប់ដំ ឹងពីេហរមន៍។ 

 

បធវើការក្ំ តេ់ហរមនផ៍ដលនិោយភាសាភារតិច 

េហរមន៍និោយភាសាភារតិចអាចគ្តូវ នកំ្ ត់សដាយផ្ ែ្ក្សៅសលើេំស ើ ភាសាផ្ដលសរសពញចិតតពីក្ែុង
បញ្ជ ីអ្ែក្ស ោះសនែ តសៅក្ែុងសខាន្ី Santa Clara។ សគ្បើព័ត៌មានសនោះ បូក្រមួជាមួយនឹងព័ត៌មានជំសរឿន និងព័ត៌



មានគ្បជាសាេន៍ផ្ដលអាចរក្ នជាសាធារ ៈស្សងសទៀត ROV  នបសងាើតផ្្នទីតំបន់ភាសាផ្ដលសគ្បើ
សលើេលុប ។ ការពគ្ងីក្សេវានឹងគ្តូវសនែ ោះសៅកាន់ទីតំាងសរលសៅទំងសនោះ ផ្ដលជាផ្ ែ្ក្មួយថ្នការអ្ប់រនិំង
ការពគ្ងីក្សេវាដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដល នសគ្រងទុក្។ ROV ក៏្កំ្ពុងផ្តគ្បមូលធាតុចូលពីេហរមន៍
ភាសាភារតិចស្សងៗ សដើមបកំី្ ត់ពីវ ិ្ ីសាស្រេតពគ្ងីក្សេវានិងគ្ពឹតតិការ ៍េហរមន៍ ផ្ដលអាចនឹងមាន
គ្បសោជន៍ចូលរមួ។ 

េហរមនន៍ោិយភាសាភារតិចផដលគ្តូវែតលប់េវាក្មមជូន 

ROV ្តល់សេវាក្មមជាគ្ ំបួនភាសា (14) រមួទំងអ្ង់សរាេ្ង។ ភាសាគ្ ំតគ្មូវសដាយេហព័នធមាន៖ 

អ្ង់សរាេ ចិន សអ្េា៉ាញ កាតាឡក្ និង សវៀត្ម ។ ភាសាទំងគ្ ំបួនផ្ដលរដឋ នកំ្ ត់៖ ហគូចារា៉ា ទី 

ហិុនឌី ជប៉ាុន ផ្ខមរ កូ្សរ ៉ា សន ៉ា ល់ េុនចាប ី តាមិល និង សតលូហគូ។  េនាឹក្សនែ ត ា្ូវការ 
ការចុោះស ម្ ោះអ្ែក្ស ោះសនែ តមានលក្ាខ ឌ និងសរសាមេំបុគ្តេនាឹក្សនែ តបស ត្ ោះអាេនែ និងសាា ក្េញ្ញា
ទំងអ្េ់សៅតាមម ឌ លស ោះសនែ ត នឹងគ្តូវ្តល់ជាដប់បួនភាសា ។ សាា ក្េញ្ញា គ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត 

គ្តូវ ន្តល់ជូនជាភាសារចំនួនគ្ ំបផ្នែមសទៀតមានដូចជាហគូចារា៉ា ទី សន ៉ា ល់ េុនចាប ី តាមិល និង សតលូហគូ 
។ សេចក្តីផ្ នំាផ្ដលមាន ា្ុក្ព័ត៌មានេតីពីការស ោះសនែ តរបេ់ សខាន្ី (CVIGs) នឹងមាន្តល់ជូនផ្តភាសា
ផ្ដលកំ្ ត់សដាយេហព័នធសៅតាមអ្វីផ្ដល នអ្នុវតតពីមុនមក្។ បផ្នែមសលើសនោះសទៀត បុរគលិក្ម ឌ ល
ស ោះសនែ តសចោះពីរភាសា នឹងសគ្តៀមរចួជាសរេចសដើមបីជួយដល់ភាសាស្សងសទៀត និងសគ្ក្ៀមភាសានិោយសៅ
ក្ែុងសខាន្ី ដូចជាភាសាចិនកាតំាង ភាសាោវ េីុ ភាសាហគូចារា៉ា ទី ភាសាសន ៉ា ល់ ភាសាព័រទុយោគ ល់ 

ភាសាពុនចាប ី ភាសារេុសុី ភាសាេីុរ ីភាសាតាមិល ភាសាសតលូហគូ និងភាសាថ្ថ្។ សដាយផ្្ែក្សលើការ គ្ូ គ្ង 

និងកំ្ ត់សរលសៅសៅសលើេហរមន៍ជាក់្លាក់្សនាោះ ROV នឹងមានបំ ងដាក់្ជំនួយរំគ្ទផ្្ែក្ភាសាឲ្យ
 នេមរេបក្ែុងទគ្មង់ជាមន្តនតីស ោះសនែ តសចោះពីរភាសាសៅក្ែុងេហរមន៍ស្សងៗ។ សៅសពលបញ្ច ប់ការ
សគ្ជើេសរ ើេបុរគលិក្តាមម ឌ លស ោះសនែ តរចួ ROV នឹងបសង្កា ោះព័ត៌មានសៅសលើសរហទំព័រទក់្ទងនឹងពី
លទធភាពទទួល ននូវជំនួយផ្្ែក្ភាសាជាបុរគលសដាយផ្ទា ល់សៅតាមម ឌ លស ោះសនែ តនិមួយៗ ។ 

េិកាខ សាលាអ្បរ់អំ្ោក្ប ោះបនោ តេគ្ម្លបេ់ហរមនន៍ិោយភាសាភារតិច 

ROV នឹង្តល់េិកាា សាលាអ្ប់រដំល់អ្ែក្ស ោះសនែ តជាពីរភាសាគ្រប់ភាសាទំងដប់បួនភាសា (14) ផ្ដល ន
សរៀបរាប់ខាងសលើ ។ េិកាា សាលាទំងសនោះនឹង្តល់ឱកាេដល់េហរមន៍ភាសាសៅក្ែុងសខាន្ី Santa Clara 

សដើមបីទទួល នព័ត៌មានអំ្ពីដំស ើ រការរំរមូ ឌ លស ោះសនែ ត បផ្នែមសៅសលើេមាា រៈនិងជំនួយផ្ដលមានសៅ
តាមភាសាជាក់្លាក់្នីមួយៗ ។ ROV នឹងសគ្បើធាតុចូល នពីេមាជិក្រ ៈក្មមការ្តល់គ្បឹក្ាសដើមបី
ទទួល នជំនួយផ្្ែក្ភាសា (LAAC) សដើមបីសគ្ជើេសរ ើេទីតំាងនិងកាលបរសិចេទេិកាា សាលា សហើយេិកាា
សាលាទំងអ្េ់នឹងមានអ្ែក្បក្ផ្គ្បសៅតាមភាសាជាក់្លាក់្សដើមបីជួយដល់អ្ែក្ចូលរមួ ។  



ការបគ្បើគ្បពន័ធែែពវែាយក្ ំតប់រលបៅបៅបលើេហរមនន៍ិោយភាសាភារតិច 

ភាសាភារតិចមួយចំនួនសទៀត នឹងគ្តូវ្តល់នូវព័ត៌មានពីរំរមូ ឌ លស ោះសនែ តនិងការស ោះសនែ តតាមេំបុគ្ត 

ក៏្ដូចជានឹងគ្តូវ្តល់គ្បព័នធទូរេពាទន់សហតុការ ៍របេ់ការោិល័យមន្តនតីគ្រប់គ្រងបញ្ជ ីស ោះសនែ ត (866) 

430-VOTE និងព័ត៌មានទូសៅេតីពីការស ោះសនែ ត (408) 299-VOTE ។ សារព័ត៌មានភាសាជាក់្លាក់្ជាសគ្ចើន
នឹងគ្តូវទញយក្គ្បសោជន៍ សដាយគ្តូវមានវតតមានភាសាផ្ដលកំ្ ត់សដាយេហព័នធទំងអ្េ់។ គ្បព័នធ្សពវ
្ាយទំងឡាយ រាប់បញ្ចូ លសដាយមិនកំ្ ត់មានដូចខាងសគ្កាម៖ 

 

1. សាែ នីយ៍ទូរទេសន៍និងផ្ខសកាបតាមេហរមន៍ 

a. Univision (សអ្េា៉ាញ) 

b. Epoch Times (ចិន) 

c. Univision 

d. Namaste TV 

e. Crossing TV(អ្ង់សរាេ, ភាសាអ្ង់សរាេ+ 8 ភាសាបផ្្ែមេសទៀត) 

2. កាផ្េត (តាមតំបន់និងេហរមន៍) 

a. El Observador (សអ្េា៉ាញ) 

b. Epoch Times (ចិន) 

c. India West (អ្ង់សរាេ) 

d. Korea Times (កូ្សរ ៉ា) 
e. Nichi Bei Weekly (ជប៉ាុន) 

f. Philippine News (តាកាឡក្) 

g. Viet Nam Daily (សវៀត្ម) 

h. World Journal (ចិន) 

i. N & R (អ្ង់សរាេ) 

j. China Press (ចិន) 

k. JWeekly (ជប៉ាុន) 

l. Spotlight (អ្ង់សរាេ) 

m. Bayspo Magazine (ជប៉ាុន) 

n. Daily Post (អ្ង់សរាេ) 

o. India Currents (ហីុនឌី) 



3. វទិយុ 
a. Univision (សអ្េា៉ាញ) 

b. Celina Rodriquez (សអ្េា៉ាញ) 

c. េសមាងថ្នក្តីេងឃឹម (ចិន) 

d. Sing Tao (ចិន) 

e. Vien Thao (សវៀត្ម) 

f. China Press (ចិន) 

g. Radio Zindagi (ហីុនឌី) 

h. Korean American Radio 

4. សារព័ត៌មានេងគមនិងសរហទំព័រនាយក្ដាឋ ន 

a. ROV Facebook សរហទំព័រ៖ https://www.facebook.com/sccvote 

b. ROV Facebook សរហទំព័រ៖ https://www.facebook.com/county.of.santa.clara 

c. ROV Facebook សរហទំព័រ៖ https://twitter.com/sccvote 

d. ROV Facebook សរហទំព័រ៖ https://twitter.com/SCCgov 

e. ROV Instagram: www.instagram.com/sccvote 

f. ក្មមវ ិ្ ី Nextdoor៖ (រសាវគ្ជាវេគ្មាប់ការទំនាក់្ទំនងនិងគ្បព័នធ្សពវ្ ាយសខាន្ី Santa Clara) 

g. បញ្ជ ីជាវ newsfeed សខាន្ី 

h. ROV Facebook សរហទំព័រ៖ https://www.youtube.com/sccvote 

i. សរហទំព័រ ROV៖ https://www.sccvote.org 

5. គ្ពឹតតិបគ្តេហរមន៍ភាសាជនជាតិភារតិចេហរមន៍ 

6. សេចក្តីគ្បកាេអំ្ពីសេវាសាធារ ៈ (PSAs) នឹងគ្តូវសគ្បើសដើមបី្តល់ព័ត៌មានដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តសៅ
តាមេហរមន៍និោយភាសាភារតិចពីការស ោះសនែ តផ្ដលនឹងចូលមក្ដល់ និងពីទូរេពាជំនួយ
បនាា ន់ផ្្ែក្ភាសាសដាយមិនរិតថ្ថ្ា ។ PSAs នឹងគ្តូវបក្ផ្គ្បជាភាសាទំងឡាយផ្ដលតគ្មូវសដាយ
េហព័នធ និងរដឋ សហើយផ្ចក្ចាយតាមរយៈទូរទេសន៍ភាសាភារតិច វទិយុ កាផ្េត និងគ្បេពអ្ន
ឡាញ ។ 

មន្តនតបី ោះបនោ ត 

សដើមបីកំ្ ត់េមាេភាពបុរគលិក្ម ឌ លស ោះសនែ ត ROVនឹងជួលមន្តនតីស ោះសនែ ត (គ្តូវ នកំ្ ត់សដាយ
គ្ក្មស ោះសនែ តថាជាគ្ក្ុមគ្បឹក្ាស ោះសនែ ត19)។ ការដាក់្បុរគលិក្គ្បចំាការសៅតាមម ឌ លស ោះសនែ តនឹងគ្តូវ

                                                            
19គ្ក្មស ោះសនែ ត ផ្្ែក្ទី 12 , មាគ្តា 1 ថ្នជំពូក្ 4  

https://www.facebook.com/sccvote
https://www.facebook.com/county.of.santa.clara
https://twitter.com/sccvote
https://twitter.com/SCCgov
http://www.instagram.com/sccvote
https://www.youtube.com/sccvote
https://www.sccvote.org/


ផ្្ែក្សៅសលើទំងភាពជិតសៅនឹងថ្ថ្ៃស ោះសនែ តនិងទំហំម ឌ លស ោះសនែ ត។ តាមរសគ្មាងគ្តូវឲ្យមានពីគ្ ំមួយ 

(6) សៅដប់គ្ ំ (15) មន្តនតីស ោះសនែ តគ្បចំាការសៅតាមម ឌ លស ោះសនែ តនីមួយៗ ។ បុរគលិក្ជាសគ្ចើនបផ្នែម
សទៀតនឹងគ្តូវពគ្ង្កយសៅតាមម ឌ លស ោះសនែ តផ្ដលមានទំហំ្ំជាងសរ និងក្ែុងអំ្ឡុងសពលមមាញឹក្ជាងសរ 

ក្ែុងខ ៈផ្ដលថ្ថ្ៃស ោះសនែ តជិតចូលមក្ដល់។ ចាប់ពី 10 ថ្ថ្ៃ មុនថ្ថ្ៃស ោះសនែ តរហូតដល់ 4 ថ្ថ្ៃ  មុនថ្ថ្ៃស ោះ
សនែ ត ម ឌ លស ោះសនែ តនឹងមានេមាជិក្បុរគលិក្ោ៉ាងតិច 6 នាក់្ ។ ចាប់ពី 3 ថ្ថ្ៃ មុនថ្ថ្ៃស ោះសនែ តរហូត
ដល់ 1 ថ្ថ្ៃមុនថ្ថ្ៃស ោះសនែ ត ម ឌ លស ោះសនែ តនឹងមានេមាជិក្បុរគលិក្ពី 8 សៅ 15 នាក់្ផ្ដលគ្តូវការ ។  

ក៏្មានផ្្នការគ្តូវមានោ៉ាងសោច្េ់មន្តនតីស ោះសនែ តមាែ ក់្ក្ែុងមួយភាសា ឬោ៉ាងតិចបំ្ុតសនាោះ មានមន្តនតី
ស ោះសនែ តមាែ ក់្ចំសពាោះភាសាផ្ដលសគ្បើសគ្ចើនជាងសរសៅក្ែុងតំបន់ថ្នម ឌ លស ោះសនែ តសនាោះ ។ ROV នឹង
ជួលបុរគលិក្ម ឌ លស ោះសនែ តពីេហរមន៍ផ្ដលមានពិពិ្ភាព ឲ្យ នសគ្ចើនតាមផ្តអាចស្វើសៅ ន សដើមបី
បសងាើនជំនាញផ្ដលមានតគ្មូវការជាតិចបំ្ុត សដើមបីដំស ើ រការអ្ែក្ស ោះសនែ ត ក្ែុងខ ៈសនាោះក៏្កំ្ពុងគ្តូវ ន
ស្ាៀងផ្ទា ត់ សដើមបីសដើរតួជាអ្ែក្បក្ផ្គ្បដល់អ្ែក្ស ោះសនែ ត្ងផ្ដរ។ ការសគ្ជើេសរ ើេបុរគលិក្នឹងចាប់ស្តើមសឡើង
សដាយការទក់្ទងសៅកាន់មន្តនតីស ោះសនែ តសចោះពីរភាសាពីមុនមក្ ក៏្ដូចជាដំស ើ រការដាក់្ពាក្យសគ្ជើេសរ ើេ
សដាយសបើក្ចំហជាទូសៅ្ងផ្ដរ។ 

ផែោក្ 3៖ ទំន្ទក់្ទំនងអ្ោក្ប ោះបនោ តផដលម្លនពិការភាព 

មន្តនតីគ្រប់គ្រងបញ្ជ ីអ្ែក្ស ោះសនែ ត  នបសងាើតរ ៈក្មាម ្ិការគ្បឹក្ាលទធភាពស ោះសនែ ត (VAAC) សដើមបីគ្ប
មូលធាតុចូលពីអ្ែក្ស ោះសនែ ត សដាយពាក់្ព័នធនឹងការគ្ពួយ រមាសៅសលើលទធភាពផ្ដលអាចស ោះសនែ ត ន 

ដូចជាមនុេសចាេ់ជរា ឬអ្ែក្ស ោះសនែ តមានពិការភាព ពីមស្ោ យនានាផ្ដលរំរកូារស ោះសនែ តថ្មីអាចបសគ្មើ
 នគ្បសេើរបំ្ុតដល់ពួក្សរ ។ រ ៈក្មាម ្ិការសនោះនឹង្តល់មតិគ្តឡប់ពីរំនិតស្សងៗដូចជាទីតំាងម ឌ ល
ស ោះសនែ ត ក៏្ដូចជាលក្ា ៈនិងសេវាទំងឡាយ្ផ្ដលនឹង ឬរួរផ្តគ្តូវ ន្តល់ជូន។ រ ៈក្មាម ្ិការ 
សនោះនឹងេែិតសៅដំស ើ រការ ក្ែុងនាមជាមស្ោ យបនតសាត ប់និងស្វើការជាមួយេហរមន៍ ។  រ ៈក្មាម ្ិការ
សនោះជួបគ្បជំុជាគ្បចំាសដើមបីសាត ប់ដំ ឹងពីេហរមន៍។ 

វធិីសាស្រេតផដល នបគ្បើបដើមបីក្ំ តព់ីតគ្មូវការរបេ់អ្ោក្ប ោះបនោ តម្លនពិការភាព 

ROV នឹងបនតស្វើឲ្យគ្បសេើរសឡើងអារេ័យសលើតគ្មូវការរបេ់អ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដលមានពិការភាពគ្តូវស្ាើយតប ។ 

សដើមបីស្វើដូចសនោះ ន ROV គ្តូវវភិារអ្នុសាេន៍នានាទក់្ទងនឹងអ្ែក្ស ោះសនែ តមានពិការភាពផ្ដល នពីគ្ប
េពេំខាន់បួន (4)៖ ទី (1) ពលរដឋមានពិការភាព ទី (2) CBOs ផ្ដល្តល់សេវាក្មមរំគ្ទដល់អ្ែក្ស ោះសនែ ត
ផ្ដលមានពិការភាព ទី (3) សខាន្ី ផ្ដលកំ្ពុងអ្នុវតតចាប់ VCA និង ទី (4) ការោិល័យរដឋសលខា។ សដាយ
សារផ្តចាប់ VCA ស្វើការផ្ទា េ់បតូរថ្មីទំងរេុងសៅសលើរសបៀបសរៀបចំការស ោះសនែ តសនាោះ ROV ក៏្កំ្ពុងផ្តចាប់
ឱកាេសនោះសដើមបីចាប់ស្តើមដំ្ក់្កាលថ្មីសៅក្ែុងការអ្េិវឌឍទំនាក់្ទំនងជាមួយអ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដលមានពិ
ការភាព (និង CBOs ផ្ដលរំពារដល់ពួក្សរ)។ 



េិទធិជនពិការរដឋ California និង មជឈម ឌ លរេ់សដាយឯក្រាជយ Silicon Valley ជាអ្ងគភាពពីរផ្ដលទក់្
ទងសដាយផ្ទា ល់មក្កាន់ ROV ពីបញ្ញា តគ្មូវការរបេ់អ្ែក្ស ោះសនែ តមានពិការភាព។ ស្តើមសចញពីការ
ពូតថ្ដរែ សនោះ ROV  នបនតពគ្ងឹងទំនាក់្ទំនងជាមួយអ្ងគការដូចខាងសគ្កាម៖  

• Vista ជាមជឈម ឌ លេគ្មាប់ជនពិការផ្េែក្ និងផ្េែក្ផ្ដលចុោះសខាយ 

• គ្កុ្មគ្បឹក្ាេដីពីពិការភាពផ្ដលមានការអ្េិវឌឍ – ការោិល័យ Central Coast 

• ជនពិការ 
• មជឈម ឌ លជនពិការផ្េែក្ Valley សខាន្ី Santa Clara 

• San Andreas Regional Center 

ដំ្ក់្កាលថ្មីសនោះបញ្ញជ ក់្ពីសារៈេំខាន់ថ្នធាតុចូលសដាយផ្ទា ល់ពីអ្ែក្ស ោះសនែ តមានពិការភាព។ ROV 

សបតជាញ ចិតត/សបើក្ចំហចំសពាោះការពិនិតយសឡើងវញិ/ស្វើការផ្េវងយល់សៅសលើអ្នុសាេន៍ទំងអ្េ់សចញមក្សដាយ
ផ្ទា ល់ពីអ្ែក្ស ោះសនែ ត។ 

ការពគ្ងីក្បេវាក្មមែែពវែាយបៅដលេ់ហរមនជ៍នផដលម្លនពិការភាព 

បផ្នែមសៅសលើយុទធនាការ្សពវ្ាយទូសៅសនាោះ ROV សផ្ទត តសៅសលើការ្តល់ព័ត៌មានដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តមាន
តគ្មូវការផ្ដលទទួល ន ។ សនោះរាប់បញ្ចូ លទំងព័ត៌មានេតីអំ្ពីលទធភាពអាចទទួល នឧបក្រ ៍ស ោះសនែ ត
សៅតាមម ឌ លស ោះសនែ តនីមួយៗ ក៏្ដូចជាជសគ្មើេសេែើេំុការសគ្បើគ្ េ់គ្បព័នធស ោះសនែ តតាមថ្គ្បេ ីយ៍
ផ្ដលអាចសគ្បើ នពីចមាៃ យ (RAVBM) ។ គ្បព័នធ RAVBM គ្តូវ នកំ្ ត់េគ្មាប់ការសគ្បើគ្ េ់ផ្តអ្ែក្ផ្ដល
 នស ម្ ោះរចួសដាយមានពិការភាព ក៏្ដូចជាេគ្មាប់ផ្តសោធានិងអ្ែក្ស ោះសនែ តសៅសគ្ៅគ្បសទេប៉ាុស ណ្ ោះ20 ។ 

ឱកាេស្សងសទៀតេគ្មាប់ផ្ចក្ចាយព័ត៌មានរមួមាន៖ 

1. អ្ងគការនានាផ្ដល្តល់សេវាក្មម និងការរំគ្ទដល់មនុេសចាេ់ជរា ឬមានពិការភាព ដូចជាមជឈ
ម ឌ លរេ់សៅឯក្រាជយ Silicon Valley, គ្ក្ុមគ្បឹក្ាជនពិការផ្េែក្ Silicon Valley, មជឈម ឌ លជន
ពិការផ្េែក្ Santa Clara Valley, របួរមួ និង Greater Opportunities ក្ែុងចំស្មអ្ងគការស្សងៗ ។ 

2. ថ្ដរូេហរមន៍ គ្ក្ុង ម ឌ លពិសេេ ម ឌ លេិក្ា្ិការ អ្ងគការជំសនឿសាេនា និងមន្តនតី
ព័ត៌មានសាធារ ៈសៅទូទំងសខាន្ី ។ 

3. ជសគ្មើេផ្ដលអាចស ោះសនែ តជាសគ្ចើនគ្តូវ នរូេបញ្ញជ ក់្សៅក្ែុងការបង្កា ញជាសាធារ ៈថ្ន
ក្មមវ ិ្ ី "សបើក្សាវ រមន៍" និងឱកាេសារព័ត៌មានសដើមបសីាក្លបងម ឌ លស ោះសនែ តរំរ ូ។ 

4. សេចក្តីគ្បកាេអំ្ពីសេវាសាធារ ៈតាមវទិយុនិងទូរទេសន៍ផ្ដលរូេបញ្ញជ ក់្ពីជសគ្មើេផ្ដលអាច
ស ោះសនែ ត នសៅម ឌ លស ោះសនែ ត ។ 

                                                            
20 េូមសមើលគ្ក្មស ោះសនែ តរដឋកាលីហវ័រញ៉ា§303.3 



5. សេចក្តីគ្បកាេអំ្ពីសេវាក្មមសាធារ ៈ នឹង នបញ្ញជ ក់្ដាក់្ឲ្យសគ្បើគ្ េ់ការអាចសចញចូល, 

លទធភាពសចញចូល, គ្ចក្សចញចូលផ្ដលសគ្ជើេសរ ើេសៅម ឌ លស ោះសនែ ត,ក៏្ដូចជា, បផ្នែមពី
សលើសនោះភាពមានបគ្មុង, ភាពមានសគ្បើការ, ភាព នការផ្ដលសៅនៃ យអាចសចញចូល ន, 

អាចសគ្បើគ្ េ់ នស ោះសនែ ត, ការស ោះសនែ ត-សដាយតាមរយៈគ្បព័នធសារតាមេំបុគ្ត។ 

បេវាេគ្ម្លបអ់្ោក្ប ោះបនោ តផដលម្លនពិការភាព 
ម ឌ លស ោះសនែ តទំងអ្េ់នឹងគ្តូវអ្នុវតតសៅតាមចាប់េតីពីជនជាតិអាសមរកំិាងផ្ដលមានពិការភាព (ADA) ។ 

សៅសពលចំា ច់ ទវ រទំសនរស្សងសទៀត គ្ពមទំងគ្ចក្ចូលនានា នឹងគ្តូវរក្ាទុក្េគ្មាប់ធានាដល់ការសចញ
ចូលឲ្យ នគ្តឹមគ្តូវេគ្មាប់អ្ែក្ស ោះសនែ តទំងអ្េ់។ បផ្នែមសលើសនោះសទៀត សពាលរឺអារេ័យសលើទំហំ ម ឌ ល
ស ោះសនែ តនឹងគ្តូវបំពាក់្សដាយឧបក្រ ៍រូេេនាឹក្សនែ ត (BMD) ផ្ដលមានលក្ា ៈរេបតាមចាប់ ADA 

សដើមបីអ្នុញ្ញា តដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តមានពិការភាពអាចស ោះសនែ ត នសដាយឯក្រាជយនិងជាការេមាៃ ត់ ។ 

េគ្មាប់អ្ែក្ស ោះសនែ តទំងសនាោះផ្ដលចង់ស ោះសនែ តសៅក្ែុង្ាោះគ្បក្បសដាយការង្កយរេួលពី្ាោះរបេ់សរសនាោះ 

ពួក្សរក៏្មានជសគ្មើេ្ងផ្ដរសៅក្ែុងការដាក់្ពាក្យេំុនិងចូលសៅកាន់គ្បព័នធ RAVBM ។ ជាមួយគ្បព័នធ 
RAVBM អ្ែក្ស ោះសនែ តនឹងគ្តូវស្ញើតាមអីុ្ផ្ម៉ាលតាមតំ ភាជ ប់សដើមបីទញយក្េនាឹក្សនែ ត ា្ូវការ គ្ពមទំងសេច
ក្តីផ្ នំាពីរសបៀបគ្ពីន, បំសពញ និងស្ញើគ្តឡប់េនាឹក្សនែ តសៅកាន់ ROV វញិ ។ អ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដលមាន
ពិការភាពក៏្អាចផ្េវងរក្ជំនួយតាមរយៈទូរេពាទន់សហតុការ ៍ឥតរិតថ្ថ្ារបេ់ ROV ផ្ដលមានសលខ (866) 

430-VOTE បផ្នែមសៅសលើសលខ (408) 299-VOTE េគ្មាប់ព័ត៌មានទូសៅេតីពីការស ោះសនែ ត។ ផ្ខសទូរេពាទំង
្តល់អ្ែក្ជំនួយផ្្ែក្ភាសា។ 

េិកាខ សាលាអ្បរ់អំ្ោក្ប ោះបនោ តេគ្ម្លបេ់ហរមនម៍្លនពិការភាព 

ROV សរៀបចំេិកាា សាលាអ្ប់រអំ្ែក្ស ោះសនែ តសដើមបី្តល់ព័ត៌មានអំ្ពីជសគ្មើេផ្ដលអាចទទួល ន និងដំស ើ រ
ការម ឌ លស ោះសនែ ត សដើមបី្តល់ដល់មនុេសចាេ់និងអ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដលមានពិការភាព ។ េិកាា សាលា
នឹងរមួបញ្ចូ ល សដាយមិនកំ្ ត់ នូវការអ្ប់រអំំ្ពីរំរមូ ឌ លស ោះសនែ ត ការបង្កា ញពីបរកិាា រស ោះសនែ ត 

លទធភាពសគ្បើគ្ េ់ នថ្នបរកិាា រស ោះសនែ ត ព័ត៌មានេតីពីគ្បអ្ប់ទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត និងពីជសគ្មើេនានាសដើមបី
ទទួល នេនាឹក្សនែ តស ោះតាមេំបុគ្តផ្ដលអាចទញយក្ នជាសអ្ឡិចគ្តូនិក្ ។ ROV នឹងសគ្បើធាតុចូល
 នពីេមាជិក្រ ៈក្មាម ្ិការគ្បឹក្ាពីលទធភាពទទួល នការស ោះសនែ ត (VAAC) សដើមបីសគ្ជើេសរ ើេ
ទីក្ផ្នាងនិងសពលសវលាសរៀបចំេិកាា សាលា ។  

េម្លា រៈផដលគ្តូវ នបគ្បើក្ោុងការអ្បរ់ដំលអ់្ោក្ប ោះបនោ តម្លនពិការភាព 

ROV ្លិតឯក្សារជាេំសឡង របូភាព និងអ្តែបទ ផ្ដលគ្តូវសគ្បើគ្ េ់សដើមបី្សពវ្ាយព័ត៌មាន និងព័ត៌មាន
ផ្ដលគ្បមូល នពីកិ្ចចគ្បជំុ VAAC គ្តូវ នសគ្បើគ្ េ់សពញមួយដំស ើ រការអ្េិវឌឍឯក្សារ្សពវ្ ាយទំង
សនោះ ។ េមាា រៈទំងសនោះក៏្មាន ត្ល់ជូន្ងផ្ដរេគ្មាប់ជា្នធានសៅសលើសរហទំព័រ ROV ។ ចំសពាោះវសីដអូ្ទំង



ឡាយផ្ដលគ្តូវ នសគ្បើសដើមបី្សពវ្ ាយ ឬអ្ប់រពីំ VCA ផ្ដលអាចទញយក្ ន ។ ឧទហរ ៍រាប់បញ្ចូ ល
ទំង វសីដអូ្្សពវ្ាយពី VCA ផ្ដលគ្តូវ នបសង្កា ោះសៅសរហទំព័រ ROV និងេវនាការសាធារ ៈពី EAP 

ផ្ដលគ្តូវ នដាក់្អ្នឡាន (និងទញយក្មក្ ន) ។ បផ្នែមសលើសនោះសទៀត ROV  នក្ត់គ្តាព័ត៌មានេតីពី 

CVA សៅសលើប័ ណព័ត៌មានសៅជាអ្ក្សរសាា ប ។ 

មន្តនតបី ោះបនោ ត 

ROV  នបសងាើតឯក្សារប តុ ោះប ត្ លជាពិសេេេគ្មាប់មន្តនតីស ោះសនែ ត ។ ឯក្សារប តុ ោះប ត្ ល់ជាក់្
លាក់្នានា សផ្ទត តសៅសលើចំ ុចរសេើបផ្្ែក្វបប្ម៌សៅក្ែុងការភាជ ប់ទំនាក់្ទំនងជាមួយអ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដល
មានពិការភាព ។ ឯក្សារប តុ ោះប ត្ លស្សងសទៀត ជួយដល់មន្តនតីស ោះសនែ តសៅសលើចំ ុចបសចចក្សទេថ្ន
ការស្វើគ្បតិបតតិការនិងភាជ ប់សៅកាន់ឧបក្រ ៍សាត ប់េំសឡង និង/ឬ របូភាពផ្ដលអ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដលមាន
ពិការភាពអាចនំាមក្ជាមួយពួក្សរ និងតគ្មូវឲ្យសគ្បើសៅតាមម ឌ លស ោះសនែ ត ។ វសីដអូ្ផ្ដលមាន
លក្ា ៈចគ្មុោះវបប្ម៌គ្តូវ ន្តល់សៅក្ែុងការប តុ ោះប ត្ លមន្តនតីស ោះសនែ ត សដើមបីផ្េវងយល់ពីរសបៀប្តល់
សេវាសដាយក្តីសររពសៅដល់បុរគលទំងឡាយផ្ដលមាននិងរម នពិការភាព ។ ការប តុ ោះប ត្ លស្សងសទៀត
រាប់បញ្ចូ លទំងការសរៀបចំតសមាើងឲ្យ នគ្តឹមគ្តូវនូវម ឌ លស ោះសនែ តេគ្មាប់អ្ែក្ស ោះសនែ តមានពិការភាព 

។ មន្តនតីស ោះសនែ តទំងអ្េ់េបថ្ថានឹងមានលក្ា ៈរេ់រសវ ើក្និងសដាយក្តីសររពចំសពាោះគ្ប ីតភាពរបេ់
អ្ែក្ស ោះសនែ តមាែ ក់្ៗផ្ដលជាការសបតជាញ ចំសពាោះពិពិ្ភាពថ្នអ្ែក្ស ោះសនែ តទំងអ្េ់ ។ មន្តនតីស ោះសនែ តេនោស្វើ
ឲ្យអ្ែក្ស ោះសនែ តទំងអ្េ់មានអារមម ៍ទទួល នសាវ រមន៍, សររព, និង្តល់តថ្មា ។ 

ផែោក្ទី 4៖ ពត័ម៌្លនេតពីីម ឌ លប ោះបនោ តនិងទីតាងំទម្លា ក់្េនាឹក្បនោ ត 
ទតីាងំម ឌ លប ោះបនោ ត 

គ្ក្មស ោះសនែ ត California តគ្មូវឲ្យសខាន្ីគ្តូវមានសបើក្ម ឌ លស ោះសនែ តេគ្មាប់រយៈសពលការស ោះសនែ ត
មុនកាលកំ្ ត់ចំនួនពីរដង។ ការស ោះសនែ តមុនកាលកំ្ ត់សលើក្ទីមួយ តគ្មូវឲ្យម ឌ លស ោះសនែ តសបើក្ដំ
ស ើ រការយៈសពលដប់ (10) ថ្ថ្ៃ មុនថ្ថ្ៃស ោះសនែ ត រហូតដល់ថ្ថ្ៃទីបួនមុនថ្ថ្ៃស ោះសនែ ត និងសដាយរាប់បញ្ចូ ល
ទំងថ្ថ្ៃស ោះសនែ ត្ង មានរយៈសពលេរបុជំនួនគ្ ំពីរ (7) ថ្ថ្ៃ ។ ការរ នាសនោះរឺផ្្ែក្សៅសលើការមាន
ម ឌ លស ោះសនែ តមួយេគ្មាប់អ្ែក្ស ោះសនែ តក្ែុងសខាន្ីផ្ដល នចុោះស ម្ ោះរចួចំនួន 50,000 នាក់្។ ការ
ស ោះសនែ តមុនកាលកំ្ ត់សលើក្ទីពីរ តគ្មូវឲ្យម ឌ លស ោះសនែ តសបើក្ដំស ើ រការរយៈសពលបី (3) ថ្ថ្ៃមុនថ្ថ្ៃ
ស ោះសនែ ត សហើយសដាយរាប់បញ្ចូ លទំងថ្ថ្ៃស ោះសនែ ត្ងមានរយៈសពលេរបុចំនួនបួន (4) ថ្ថ្ៃ ។ 

ការរ នាសនោះរឺផ្ ែ្ក្សៅសលើការមានម ឌ លស ោះសនែ តមួយេគ្មាប់អ្ែក្ស ោះសនែ តក្ែុងសខាន្ីផ្ដល នចុោះ
ស ម្ ោះរចួសរៀងរាល់ 10,000 នាក់្។ 



សមា៉ាងស្វើការសៅម ឌ លស ោះសនែ តមួយចំនួនអាចនឹងគ្តូវដំស ើ រការជាអ្សនាើៗសដើមបីបសគ្មើដល់អ្ែក្ទំងឡាយ
ផ្ដលមានកាលវភិារមិនសទៀងទត់ ឬអាចសដាយសារផ្តភាពទំសនររបេ់ទីតំាងផ្ទា ល់។ រិតមក្គ្តឹម
ការស ោះពុមព្ាយឯក្សារន េះ មានអ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដល នចុោះស ម្ ោះបចចុបបនែចំនួន 1,011,395 នាក់្
សៅក្ែុងសខាន្ីសនោះ ។ ផ្ ែ្ក្សលើការចុោះស ម្ ោះបចចុបបនែ តួសលខ ៉ា ន់សាម នថ្នម ឌ លស ោះសនែ ត
ផ្ដលតគ្មូវចំា ច់រឺមានសៅក្ែុងតារាងខាងសគ្កាម ។  

ផសែបន្ទា តផ់បងផចក្ លក្ខស ឌ តគ្មូវការតិចបំែុត 

ម ឌ លស ោះសនែ តដំស ើ រការរយៈសពល 11 ថ្ថ្ៃ 
(1 េគ្មាប់អ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដល នចុោះស ម្ ោះរចួសរៀងរាល់ 50k នាក់្) 

20 

ម ឌ លស ោះសនែ តដំស ើ រការរយៈសពល 4 ថ្ថ្ៃ 
(1 េគ្មាប់អ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដល នចុោះស ម្ ោះសរៀងរាល់ 10k នាក់្) 

81 

េរុប 101 

ទតីាងំទម្លា ក្េ់នាឹក្បនោ ត 
សគ្បើគ្ េ់ចំនួនសនោះ គ្ក្មស ោះសនែ តរដឋកាលីហវ័រញ៉ា  ដាក់្កំ្ ត់ឲ្យសខាន្ីគ្តូវ្តល់ទីតំាងទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត
េគ្មាប់អ្ែក្ស ោះសនែ ត ។ ោ៉ាងសោច្េ់ទីតំាងទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តមួយគ្តូវផ្ត្តល់ជូនេគ្មាប់អ្ែក្ស ោះ
សនែ តផ្ដលចុោះស ម្ ោះរចួចំនួន 15,000 នាក់្ ក្ែុងអំ្ឡុងសមា៉ាងស្វើការ្មមតា ចាប់ស្តើមោ៉ាងសោច្េ់
ក្ែុងរយៈសពល 28 ថ្ថ្ៃ មុនថ្ថ្ៃស ោះសនែ តសហើយរមួទំងថ្ថ្ៃស ោះសនែ ត្ងផ្ដរ ។ មន្តនតីគ្រប់គ្រងបញ្ជ ីស ោះសនែ ត 

(ROV) សគ្រងថានឹងមានទីតំាងទមាា ក់្េនាឹក្សនែ តោ៉ាងតិចចំនួនមួយសៅក្ែុងម ឌ លនីមួយៗក្ែុងសខាន្ី 

សដាយអ្នុសលាមតាមចំនួនទឹក្គ្ ក់្ផ្ដល នកំ្ ត់សដាយគ្ក្មស ោះសនែ ត ។ ផ្ ែ្ក្សលើការចុោះស ម្ ោះបចចុបបនែ 
រិតមក្គ្តឹមថ្ថ្ៃស ោះពុមពឯក្សារសនោះ តួសលខ ៉ា ន់សាម នថ្នម ឌ លស ោះសនែ តផ្ដលតគ្មូវចំា ច់រឺមានបញ្ញជ ក់្
សៅក្ែុងតារាងខាងសគ្កាម៖ 

ផសែបន្ទា តផ់បងផចក្ លក្ខស ឌ តគ្មូវការតិចបំែុត 

ទីតំាងទមាា ក់្េនាឹក្សនែ ត  

(1 េគ្មាប់អ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដល នចុោះស ម្ ោះសរៀងរាល់ 15k នាក់្) 
67 

វធិានការបង្កា រការពារ 

ROV នឹងមានវធិានការបង្កា រដូចខាងសគ្កាមរចួរាល់សៅមុននិងក្ែុងអំ្ឡុងសពលស ោះសនែ ត សដើមបីបង្កា រ
ភាពរអាក់្រអួ្លសៅក្ែុងដំស ើ រការស ោះសនែ ត៖  

 



វធិានការបង្កា រការពារេនតិេសុ បរលបំ ង 
វធិានការេនតិេុខតាមេតង់ដារ សដើមបីកំ្ ត់ការចូលសៅកាន់េមាា រៈ & សគ្រឿងបរកិាា រពាក់្ព័នធ

នឹងការស ោះសនែ ត និងសដើមបីបង្កា រនូវភាពរអាក់្រអួ្ល្មួយ 

ផ្ដលអាចសក្ើតសឡើង នសនាោះ។ 

ការថ្តចមាងទុក្ទិនែន័យក្ែុងប ត្ ញកំុ្ពយូ
ទ័រ និងសមមា៉ា េីុន 

សដើមបីបង្កា រភាពរអាក់្រអួ្លថ្នលំហូរព័ត៌មានក្ែុងក្រ ីផ្ដល
សមមា៉ា េីុន ា្ុក្ទិនែន័យ ឬប ត្ ញមិនដំស ើ រការ។ 

សគ្រឿងបរកិាា របគ្មុងទុក្េគ្មាប់សគ្បើគ្ េ់
សៅក្ែុងក្ផ្នាងស ោះសនែ ត 

សដើមបីបង្កា រភាពរអាក់្រអួ្លសៅក្ែុងដំស ើ រការស ោះសនែ តក្ែុង
ក្រ ីសគ្រឿងបរកិាា រ្មួយសគ្បើផ្លងសក្ើត។ 

សគ្រឿងបរកិាា រស្ារទិនែន័យសដើមបីរក្ាទុក្ សដើមបីបង្កា រភាពរអាក់្រអួ្លសៅក្ែុងដំស ើ រការស ោះសនែ ត ក្ែុង
ក្រ ីសគ្រឿងបរកិាា រ្មួយសគ្បើផ្លងសក្ើត ។ 

បរកិាា រ្គត់្គង់បគ្មុងទុក្េគ្មាប់ការស ោះ
សនែ ត 

សដើមបីបង្កា រភាពរអាក់្រអួ្លសៅក្ែុងដំស ើ រការស ោះសនែ តក្ែុង
ក្រ ីេមាា រៈការោិល័យបសគ្មើការស ោះសនែ តសគ្បើគ្ េ់ផ្លង
សក្ើត ឬ ត់បង់។ 

បុរគលិក្ម ឌ លស ោះសនែ តគ្តូវសៅគ្បចំា
ការ 

សដើមបីបង្កា រភាពរអាក់្រអួ្លសៅក្ែុងដំស ើ រការស ោះសនែ តក្ែុង
ក្រ ីបុរគលិក្ម ឌ លស ោះសនែ តអ្វតតមាន។ 

នីតិវ ិ្ ីចំសពាោះបុរគលឬវតែុេងស័យ សដើមបីបង្កា រភាពរអាក់្រអួ្លសៅក្ែុងដំស ើ រការស ោះសនែ តក្ែុង
ក្រ ីមានបុរគលឬវតែុរួរេងស័យ។ 

គ្បព័នធហតែក្មមសៅក្ែុងក្ផ្នាង សដើមបីបង្កា រភាពរអាក់្រអួ្លសៅក្ែុងដំស ើ រការស ោះសនែ តក្ែុងក្រ ី 
សគ្រឿងបរកិាា រសអ្ឡិចគ្តូនិក្ស ោះសនែ ត្មួយសគ្បើផ្លងសក្ើត។ 

 

េគ្មាប់ព័ត៌មានពិសាត រពីការបំផ្បក្ឲ្យកាន់ផ្តលមែិតពីវធិានការបង្កា រេនតិេុខខាងសលើ េូមសមើលសេចក្តីបផ្នែម C ។ 

ផែនការបគ្មុងដាក្់ទុក្ជាមុន 

ROV នឹងអ្នុវតតគ្រប់វធិានការតាមផ្តអាចស្វើសៅ នសដើមបីធានាដល់ដំស ើ រការស ោះសនែ តមួយសដាយរលូន 

ប៉ាុផ្នត ក្ែុងក្រ ីមានភាពរអាក់្រអួ្លសក្ើតសឡើង ROV មានវធិានការជាក់្លាក់្សគ្តៀមរចួជាសរេចសដើមបីបនតបំ
សពញការង្ករក្ែុងក្រ ីមានភាពរអាក់្រអួ្ល ។ ROV  នកំ្ ត់នូវភាពរអាក់្រអួ្លជារនាឹោះផ្ដលអាចនឹង
សក្ើតសឡើងមួយចំនួនរចួសហើយ៖ 

• គ្បព័នធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានស ោះសនែ តដាច់ចរនតអ្រគិេនី 

• ការដាច់ចរនតអ្រគិេនី 

• អាកាេធាតុមិនលែ 
• អ្រគិេ័យ ឬសគ្រោះមហនតរាយស្សងៗ 



• សគ្រឿងបរកិាា រស ោះសនែ តមិនដំស ើ រការ 
• េនាឹក្សនែ តបញ្ជូ នសៅកាន់មា៉ា េីុនឈ្ប់ដំស ើ រការ 
• ការភាជ ប់អីុ្ស ើ្ ិតមិនដំស ើ រការ 
• បុរគលិក្ម ឌ លស ោះសនែ តមិនមក្ 

• ម ឌ លស ោះសនែ តមិនអាចសគ្បើ ន 

ចំសពាោះការបំផ្បក្ឲ្យលមែិតនូវភាពរអាក់្រអួ្លទំងសនោះ ដំស្ោះរសាយរបេ់ ROV និងវធិានការសដាោះ
រសាយបនាា ន់របេ់ ROV េូមសមើលសេចក្តីបផ្នែម D ។ 

ផែោក្ទី 5៖ ផែនការេនតិេុស និង េិទធឯិក្ជនភាពេនាឹក្បនោ តបៅតាមម ឌ លប ោះបនោ ត 
ការរចន្ទនិងបាងម់ ឌ លប ោះបនោ ត 

ម ឌ លស ោះសនែ តផ្ដលលែរួរផ្តមានទំហំ 60’x60’ សដើមបីធានាដល់លំហូរ នខពេ់បំ្ុតក្ែុងខ ៈផ្ដលការ
្តល់ទំហំថ្្ាមានវសិាលភាពេគ្មាប់កំ្ ត់ក្ផ្នាងស ោះសនែ តេមាៃ ត់។ មានគ្បព័នធកំ្ ត់ជួរសដើមបីបញ្ជូ នអ្ែក្
ស ោះសនែ តសៅកាន់បុរគលិក្េមរេបសនាោះ តុផ្ដលគ្តូវចុោះវតតមានសដើមបីដំស ើ រការអ្ែក្ស ោះសនែ តតាមក្មមវ ិ្ ី
ស ោះសនែ តសអ្ឡិចគ្តនិូក្ថ្មី ក្ផ្នាងដាក់្មា៉ា េីុនស ោះពុមពេនាឹក្សនែ តជាក្ផ្នាងផ្ដលេនាឹក្សនែ តនឹងគ្តូវស ោះពុមព 
សហើយក្ផ្នាងដាក់្េតង់ស ោះសនែ តនិងឧបក្រ ៍រូេេនាឹក្សនែ ត ។ សេចក្តីបផ្នែម E  បង្កា ញពីការរចនាបាង់ជា
ទូសៅផ្ដលនឹងគ្តូវសគ្បើជាការផ្ នំា ប៉ាុផ្នតម ឌ លស ោះសនែ តនីមួយៗនឹងទំនងជាគ្តូវផ្ក្េគ្មួលបាង់េគ្មាប់
ខាួនឯងតាមលក្ា ៈជាក់្ផ្េតង ផ្្ែក្តាមវមិាឌថ្នទីតំាង ។ 

េនតិេុសក្ោុងការប ោះបនោ ត 

ជំោនចំា ច់ទំងឡាយផ្ដលគ្តូវអ្នុវតត សដើមបីធានាដល់ការេមាៃ ត់ េុចរតិភាព និងេនតិេុខដល់ទិនែន័យ
អ្ែក្ស ោះសនែ ត។ ទិនែន័យអ្ែក្ស ោះសនែ តក្ែុងសខាន្ីទំងអ្េ់គ្តូវ នរក្ាទុក្សៅក្ែុងមូលដាឋ នទិនែន័យ និង
ក្ែុងមា៉ា េីុន ា្ុក្ទិនែន័យសមសគ្បើគ្ េ់វធិានការេនតិេុខផ្ដលគ្តូវ នសរៀបចំសឡើង សដើមបីការពារទិនែន័យក្ែុង
សពលរក្ាវាឲ្យសៅរង់វង់េគ្មាប់សគ្បើគ្ េ់សដាយបុរគលិក្សខាន្ី។ 

សៅការោិល័យ្ំរបេ់ការោិល័យមន្តនតីគ្រប់គ្រងចុោះស ម្ ោះស ោះសនែ ត (ROV) គ្បព័នធស ោះសនែ តរឺេែិតសៅដាច់់
ពីលំហខាងសគ្ៅ  មានន័យថាវារម នការចូលសៅកាន់ប ត្ ញខាងសគ្ៅសឡើយ ។ ការចូលសៅកាន់គ្បព័នធស ោះ
សនែ ត នមានផ្តមួយរត់ រឺការចូលសដាយមនុេសសៅកាន់បនាប់ដាក់្សមមា៉ា េីុន ា្ុក្ទិនែន័យ ផ្ដលរក្ាទុក្គ្ប
ព័នធ។ ទក់្ទងសៅនឹងេនតិេុខកំុ្ពយូទ័រ គ្បេិនសបើរម នសពលបិទមា៉ា េីុនកំុ្ពយូទ័រសលើតុសដាយេុវតែិភាពសនាោះ 

បុរគលិក្រួរចាក់្សសារកំុ្ពយូទ័រសដាយការសគ្បើ Ctrl+Alt+Delete ។ មូលសហតុគ្តូវស វ្ើផ្បបសនោះរឺសគ្ពាោះថា គ្តឹមផ្តចុច
ប ូតុងថាមពលមតងអាចនឹងមិនគ្រប់គ្រន់សដើមបីផ្ទត ច់ការភាជ ប់ សហើយបិទវាទំងរេុង នសទ។ គ្បេិនសបើរម នសេាើង
សទ បុរគលិក្រួរផ្តរង់ចំាការផ្ នំាពីជំនួយការអំ្ពីមស្ោ យគ្បសេើបំ្ុតសដើមបសដាោះរសាយបញ្ញា កំុ្ពយូទ័រ។ 



សៅម ឌ លស ោះសនែ ត បុរគលិក្អាចទញយក្ព័ត៌មានសេាើរផ្តភាា មៗនូវទិនែន័យចុោះស ម្ ោះ និងគ្បវតតិអ្ែក្ស ោះ
សនែ តទំងអ្េ់សៅសពលពួក្សរមក្កាន់ម ឌ លស ោះសនែ ត្មួយសនាោះ ។ រាល់ទិនែន័យអ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដល
អាច ត្ល់ជូនសៅតាមម ឌ លស ោះសនែ ត សហើយផ្ដលនឹងគ្តូវបញ្ជូ នរវាងម ឌ លស ោះសនែ តនិងមា៉ា េីុន ា្ុក្ទិនែ
ន័យសមរបេ់សខាន្ីសនាោះ នឹងគ្តូវបផ្មាងកូ្ដសគ្បើគ្ េ់បសចចក្វទិោបផ្មាងកូ្ដថ្មីបំ្ុត។ មានផ្តឧបក្រ ៍និង
សគ្រឿងបរកិាា រស ោះសនែ តជាក់្លាក់្សៅតាមម ឌ លស ោះសនែ តផ្តប៉ាុស ណ្ ោះ គ្តូវអ្នុញ្ញា តឲ្យចូលសៅកាន់
ទិនែន័យអ្ែក្ស ោះសនែ ត សហើយទិនែន័យគ្តូវបំផ្បក្សៅក្ែុងការបញ្ជូ ន និងសៅសពលឈ្ប់ដំស ើ រការ ។ ការស ា្រ
ទិនែន័យសដើមបីរក្ាទុក្គ្តូវ នស្វើសឡើង ក៏្ដូចរែ សៅនឹងដានេវនក្មមពិសាត រថ្នការគ្ រេ័យទក់្ទងរែ  និង
ដំស ើ រការជួយធានានូវតមាា ភាពនិងេនតិេុខ ។ 

េនាឹក្សនែ តគ្តូវ នបំសពញសៅម ឌ លស ោះសនែ ត គ្តូវផ្េគននិងរាប់ចំនួនសៅនឹងក្ផ្នាង សដាយសគ្បើគ្ េ់
មា៉ា េីុនរាប់ចំនួនផ្ដលមិនគ្តូវ នភាជ ប់សៅនឹងប ត្ ញកំុ្ពយូទ័រ្មួយសឡើយ ។ ទិនែន័យេនាឹក្សនែ តគ្តូវ
បផ្មាងកូ្ដ និងរក្ាទុក្សៅក្ែុងគ្បអ្ប់ផ្ដលអាចយក្មក្សគ្បើ នសដាយយក្វាសចញសដាយផ្ទា ល់ពីក្ែុង
មា៉ា េីុនផ្តប៉ាុស ណ្ ោះ ។ គ្បអ្ប់ផ្ដល នពីមា៉ា េីុនរាប់េនាឹក្សនែ ត គ្តូវបញ្ជូ នសៅកាន់ការោិល័យ្ំរបេ់ 

ROV វញិេគ្មាប់ក្ត់គ្តាទុក្សគ្កាយពីការស ោះសនែ តបិទបញ្ច ប់សៅសមា៉ាង 8:00 យប់សៅថ្ថ្ៃស ោះសនែ ត ។ 

េនាឹក្សនែ តស ោះតាមេំបុគ្ត (VBM) ផ្ដលទទួល ន គ្តូវ នគ្បមូលសៅឯការោិល័យ្ំរបេ់ ROV និង
គ្តូវ នរក្ាទុក្សៅក្ែុងបនាប់ដាក់្េនាឹក្សនែ តផ្ដលមានេុវតែិភាពរហូតដល់វាគ្តូវរាប់ ។ មុនសពលេនាឹក្
សនែ តអាចគ្តូវ នរាប់ ហតែសលខាសៅសលើសរសាមេំបុគ្តេនាឹក្សនែ ត VBM គ្តូវ នស្ាៀងផ្ទា ត់សដើមបីធានាថា
េនាឹក្សនែ តពិតជាទទួល នពីអ្ែក្ស ោះសនែ តផ្ដល នចុោះស ម្ ោះ ។ សគ្កាយពីហតែសលខាគ្តូវ នស្ាៀងផ្ទា ត់ 

េនាឹក្សនែ តគ្តូវ នទញនិងគ្តូវ នរក្ាទុក្សៅក្ែុងេង្កា ត់និងដាក់្ជូនសដើមបីរាប់ ។ សគ្កាយរាប់ចំនួន 

សពលសនាោះេនាឹក្សនែ តគ្តូវ នរក្ាទុក្ តាមម ឌ ល សៅក្ែុងទីតំាងផ្ដលមានេុតែិភាពដាច់សដាយផ្ឡក្។ 

 

ក្ែុងក្រ ីបនាា ន់សក្ើតសឡើងផ្ដលតគ្មូវឲ្យបុរគលិក្គ្តូវយក្េនាឹក្សនែ តសចញពីក្ែុងអ្ររសនាោះ បុរគលិក្នឹងគ្តូវ
បិទសថ្បហិបឲ្យជិត សហើយយក្វាសៅទីតំាងថ្មី។ ក្ែុងក្រ ីមិនអាចយក្វាសចញពីអ្ររ នសទសនាោះ េនាឹក្
សនែ តនឹងគ្តូវដាក់្សៅក្ែុងបនាប់មួយផ្ដលមានេនតិេុខ។ េនាឹក្សនែ តមិនទន់ នបសញ្ចញឱយសគ្បើ 
និងមិនទន់បំសពញរួរទុក្សៅដផ្ដល គ្បេិនសបើមិនមានសពលគ្រប់គ្រន់សដើមបីយក្វាសចញ។ គ្បេិនសបើមាន
សពល ROV ឬ រសគ្មាងការ ៍នឹង្តល់ដំបូនាម នដល់បុរគលិក្ពីអ្វីគ្តូវស្វើចំសពាោះេនាឹក្សនែ តទសទ េនាឹក្សនែ ត
មិនសចញមិន ន ។ 



ផែោក្ទី 6 – ថ្វកិា 

មន្តនតីទទួលបនាុក្បញ្ជ ីស ោះសនែ ត (ROV)  នបសងាើតថ្វកិា និងផ្្នការេគ្មាប់្នធានចំា ច់សដើមបី្សពវ
្ាយឲ្យ នទូលំទូលាយដល់អ្ែក្ស ោះសនែ តអំ្ពីដំស ើ រការស ោះសនែ តរំរថូ្មីតាមម ឌ លស ោះសនែ ត ។  

ថ្វកិាសគ្រងទុក្មិនរាប់បញ្ចូ លការចំ្យេគ្មាប់បុរគលិក្ និងការចំ្យពាក់្ព័នធនឹងការ្សពវ្ ាយ
ស្សងសទៀតសឡើយ។ ថ្វកិាផ្ដល នសគ្រងទុក្ មិនរមួបញ្ចូ លថ្ថ្ាបុរគលិក្ និងថ្ថ្ាចំ្យស្សងៗសទៀត
ផ្ដលពាក់្ព័នធនឹងការ្សពវ្ាយសទ ។ 

 

េក្មមភាព ថ្វកិា 

ចំ្យេរុបបលើការែាយពា ិជជក្មម $115,000 

ការ្ាយពា ិជជក្មមតាមកាផ្េត/្ាយពា ិជជក្មមតាម
វទិយុ/គ្បព័នធ្សពវ្ាយេងគម/ការ្ាយពា ិជជក្មមជាគ្ពីន 

$100,000 

ការ្ាយពា ិជជក្មមថ្មីតាមវទិយុ $15,000 

  

ការង្ករែែពវែាយបូក្េរុបទងំអ្េ់៖ $1,135,000 

េមាា រៈ្ាយពា ិជជក្មមនិងការតំាងបង្កា ញនានា $4,000 

ការ្សពវ្ាយសដាយមិនអ្េ់ថ្ថ្ាសៅតាមគ្ពឹតតិការ ៍នានា $14,000 

ការ្សពវ្ាយសដាយមិនអ្េ់ថ្ថ្ាេគ្មាប់ការផ្បងផ្ចក្សៅ CBO $1,800 

សគ្រឿងបរកិាា រេគ្មាប់ការ្សពវ្ាយ $8,000 

សខាន្ីស ោះពុមព/ឯក្សារ្សពវ្ាយស ោះពុមព $6,000 

ថ្ថ្ាឈ្ែួលនិងចាក់្សំាងរថ្យនត $1,200 

ការស្ញើេំបុគ្ត 2 សៅកាន់អ្ែក្ស ោះសនែ តមាែ ក់្ៗ $1,100,000 

 




