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ក្រសួងសងគមរិច្ចសាធារណៈ 
  ទក្មង់បែែែទពារយែណតឹ ងនៃ 

ច្ាែ់ការពារជៃពិការអាមមរកិាាំង (ADA) 
 

 
ទក្មង់បែែែទមៃេះគឺសាំរាែ់ជាៃីតិវធីិែណតឹ ងមក្ៅផ្លូវការតាមរយៈ DPSS បែលបាៃមរៀែច្ាំម ើងមែើមបីម េះស្រសាយពារយ  
ែណតឹ ងឱ្យបាៃឆាែ់រហ័ស បែលទារ់ទងមៅៃឹងការរ ាំមោភែាំពាៃមលើច្ាែ់ការពារជៃពិការអាមមរកិាាំង។   
 
ការមក្ែើទក្មង់បែែែទមៃេះមិៃតក្មូវឱ្យអៃុវតតមៅតាមែទែញ្ញតតិសហព័ៃធ ៃិង មិៃបមៃផ្តួច្មផ្តើមពារយែណតឹ ងតាមផ្លូវ
ច្ាែ់ ឬ ៃីតិវធីិែណតឹ ងជាផ្លូវការម េះមទ។   
 
អនរក្ែបហលជាអាច្ រ់ពារយែណតឹ ងមួយ មែើសិៃជាអនរមាៃអារមមណ៍ថាអនរក្តូវបាៃមរ ើសមអើង ពីមក្ពាេះបតភាពពិការ
រែស់អនរ ឬ អនរមិៃមពញចិ្តតច្ាំមពាេះរិច្ចការជួយបែលអនរបាៃទទួល  បែលទារ់ទងៃឹងមសច្រតីក្តូវការមលើភាពពិការ
រែស់អនរ។  ភាពពិការមួយច្ាំៃួៃអាច្មាៃរមួទាាំង ែ ុបៃតមិៃរាំរតិក្តឹមបត ែញ្ហា ជាមួយៃឹងការមែើរ   ការអងគុយ  ការឈរ  
ការអាៃ ការមរៀៃ ការយល់ែឹង ការៃិយាយ ការសាត ែ់ ការមមើលម ើញ ការសថិតមៅរនុងច្ាំមោមហវូងមៃុសសជាមក្ច្ើៃ  
ៃិង ការបាត់ែង់សាម រតីច្ងចាំ។ 
 

មសច្រតីបណ ាំែង្ហា ញ 
1. ពារយែណតឹ ងក្តូវបតសរមសរជាោយលរខណ៍អរសរ មហើយគួរបតមាៃម ម្ េះ  អាសយ ា ៃ ៃិង មលខទូរស័ពទរែស់

អនរ រ់ែតឹង ជាមួយៃឹងមសច្រតីមរៀែរាែ់សមងខែនៃការមចទក្ែកាៃ់អាំពីការរ ាំមោភែាំពាៃ។ 
2. សូម រ់ែញ្ចូ លវធិាៃការបរតក្មូវបែលក្តូវបាៃមសនើសុាំ មែើមបីម េះស្រសាយៃូវការមចទក្ែកាៃ់អាំពីការរ ាំមោភែាំពាៃ។ 
3. ទក្មង់បែែែទពារយែណតឹ ងទាាំងអស់ គួរបតក្តូវបាៃចុ្េះហតថមលខា។ 
4. អនរអាច្មផ្ញើតាមនក្ែសណីយ៍ ឬ អីុបម លពារយែណតឹ ងរែស់អនរមៅអនរសក្មែសក្មួលបផ្នរ ADA ច្ាំណងមជើងទី II នៃ 

DPSS ឬ មៅការយិាល័យនៃអគគ យរ (CEO)  អងគភាពបផ្នរសិទធិមៃុសសពិការ បែលមាៃរាយម ម្ េះខាងមក្កាម ៖ 
 

ADA Title II Coordinator 
Department of Public Social Services 

12860 Crossroads Parkway South 
City of Industry, CA 91746 

មលខទូរស័ពទ: (562) 908-8501 

Fax: (562) 692-2240 

TTY: (877) 735-2929 (California Relay) (មពល
មមា ងមធវើការែ ុមោណ េះ  7:00 a.m. ែល់ 4:30 p.m.) 

 

Chief Executive Office 
Disability Civil Rights Section 

500 West Temple Street, Room 754 
 Los Angeles, California 90012  

មលខទូរស័ពទ: (213) 202-6944  
 

TTY: (855) 872-0443   

អីុបម ល: Adavis@ceo.lacounty.gov 

 
5. អនរអាច្មសនើសុាំជាំៃួែជាផ្លូវការមែើមបីពិភារាជាមួយៃឹងអនរសក្មែសក្មួលរែស់ DPSS បផ្នរ ADA ច្ាំណងមជើងទី II 

មែើមបឱី្យុមគម្លើយៃូវសាំណួរមផ្សងៗ ោមួយបាៃ។ 
6. ក្រសួង DPSS ៃឹងទទួលសាគ ល់ការទទួលពារយែណតឹ ងរែស់អនរជាោយលរខណ៍អរសរ មៅរនុងអាំ ុងមពលក្បាាំ 

(5) នងៃមធវើការ ចែ់ពីនងៃបែលពារយែណតឹ ងក្តូវបាៃ រ់ែតឹងមៃេះ។ 

សូមរត់ច្ាំោាំ: 
 ការមក្ែើៃីតិវធីិែណតឹ ងមក្ៅផ្លូវការមៃេះ គឺមិៃបមៃជាមសច្រតីតក្មូវមួយមៅមក្កាមែទែញ្ញតតិសហព័ៃធ ឬរ៏ វារារាាំងមិៃ

ឱ្យអនរ រ់ពារយែតឹងជាមួយៃឹងទីភាន រ់ង្ហរក្រសួងមាៃសមតថរិច្ចសហព័ៃធបែលពារ់ព័ៃធម េះមទ។  
 ការសងសឹង ការែងខិតែងខាំ ការគាំរាមគាំបហង ការមក្ជៀតបក្ជរ ឬ ការតាមយាយីោមួយ សាំរាែ់ការ រ់ពារយែតឹងគឺ

ក្តូវបាៃហាមឃាត់ ៃិង ក្តូវបតរាយការណ៍ជាែ ទ ៃ់មៅអនរសក្មែសក្មួលរែស់ DPSS បផ្នរ ADA ច្ាំណងមជើងទី II 
មលខ: (562) 908-8501 ឬមៅការយិាល័យ CEO មខាៃធី អងគភាពបផ្នរសិទធិមៃុសសពិការ មលខ: (213) 202-6944 ។ 

 
ទក្មង់បែែែទមៃេះគឺមាៃផ្តល់ជូៃមៅរនុងក្ទង់ក្ទាយមផ្សងមទៀតម យអនរសក្មែសក្មលួបផ្នរអងគភាព ADA 
តាមការមសនើសុាំ។  
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ក្រសួងសងគមរិច្ចសាធារណៈ 
ទក្មង់បែែែទពារយែណតឹ ងនៃ 

 ច្ាែ់ការពារជៃពិការអាមមរកិាាំង (ADA) 
 

 
អនរែាំមពញទក្មង់បែែែទ (សូមគូសក្ែអែ់មួយ ):       អនរ រ់ែតឹង          អនរតាំោងស្រសែច្ាែ់                                              

 
ម ម្ េះ: __________________________________________________________________ 
  

អាសយ ា ៃ: ____________________________________________________________________  

 

មលខទូរស័ពទ:(______)_____________________________________________________________ 

 

អីុបម ល: ________________________________________________________________________ 

 

ការមចទក្ែកាៃ់មលើែទរ ាំមោភែាំពាៃ 
សូមមរៀែរាែ់អាំពីអវីៗបែល សអិៃយឺម សមខាៃធីមិៃបាៃអៃុវតតមៅតាម ADA ។ សូមផ្តល់ៃូវព័ត៌មាៃឱ្យបាៃក្គែ់
ក្ាៃ់យា ងលាំអិត មែើមបីមធវើឱ្យពារយែណតឹ ងរែស់អនរបាៃច្ាស់ោស់ (សូមភាា ែ់ទាំព័រែបៃថម មែើសិៃជាចាំបាច់្)។ 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

ការមសនើសុាំឱ្យចត់វធិាៃការ 
មតើវធិាៃការអវីខលេះ បែលអនរមសនើសុាំឱ្យមខាៃធីយរមៅបរសក្មួលឱ្យបាៃក្តឹមក្តូវមលើការមចទក្ែកាៃ់ថាមិៃបាៃអៃុវតត
តាម ADA ឬ ការមរ ើសមអើងម េះ? 
  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
ហតថមលខា: ______________________________________________ បខនងៃឆាន ាំ:____________ 
  
 
 

“មធវើឱ្យជីវតិមាៃៃ័យខលឹមសារម ើង តាមរយៈរិច្ចការជួយែាំមរ ើបែលមាៃក្ែសិទធិភាព ៃិង ការយរចិ្តតទុរ រ់” 

  


