ឡសអិនយឺឡឡសឡោនធី

ក្រសួងសងគមរិច្ចសាធារណៈ

ច្ាប់ការពារជនពិការអាឡមរ ិកាាំង (ADA)
សាំឡណើសាំសាំរាប់ការករសក្មួលកែលសមរមយ
ក្រសួងសងគមរិច្ចសាធារណៈននឡសអីនយឺឡឡសឡោនធី (DPSS) មិនឡរ ើសឡអើងក្បឆាំងនឹងបគ្គលកែលមានលរខណៈ

សមបត្តិក្គ្ប់ក្ាន់ កែលជាជនពិការឡៅរនងការផ្តល់ឡសវា, រមមវ ិធី , ឬ សរមមភាពឡេ។ ច្ាប់ឡនេះត្ក្មូវឱ្យក្រសួង DPSS ផ្តល់នូវ
ការករសក្មួលកែលសមរមយែល់បគ្គលកែលមានពិការភាព។

ឡយើងអាច្ផ្តល់ជូនអនរនូវជាំនួយបកនែម ឬ ករសក្មួលឡលើឡសច្រតីត្ក្មូវននរមមវ ិធី និង េឡងវើមួយច្ាំនួន។ ោងឡក្កាមឡនេះគ្ឺជា
ឧទាហរណ៍ននអវីៗកែលអនរអាច្ឡសនើសាំរិច្ចជួយ៖


ការមិនចាំបាច្់ឈរចាំរងជួ
ន រ។



ការអានឯរសារ និង សាំណាំ កបបបេ



ការបាំឡពញសាំឡៅរបស់ឡយើង



ការឡៅយរឯរសារនានាកែលឡយើងក្ត្ូវការ





ការផ្លាស់បូរវ
ត ិធានការននរមមវ ិធី និង ឡសច្រតីត្ក្មូវននការងារ
ឡធវើការឡសនើសាំឡពលណាត្់ជួប

ការផ្តល់ឡលើត្ក្មូវការកែលសមឡហត្ផ្លឡផ្េងៗឡេៀត្

អនរអាច្ដារ់ពារយសាំឡលើសាំឡៅកែលបានភាាប់មរឡនេះ ឡហើយផ្តល់ឡៅឱ្យបគ្គលិរ DPSS ណាមានរ់ ឬ
អនរអាច្សួរបគ្គលិរ DPSS ណាមានរ់ សក្មាប់ជាំនួយរនងការបាំ ឡពញសាំឡៅឡសនើសាំឡនេះ។

អនររ៏អាច្ទារ់េងនឹងសមពនធការកផ្នរ ADA ឡៅការ ិយាល័យ DPSS រនងត្ាំបន់អនររស់ឡៅ ឬ េាំនារ់េាំនងនឹង:

DPSS ADA Title II Coordinator
12860 Crossroads Parkway South
City of Industry, CA 91746
Phone: (844) 586-5550
Fax: (562) 692-2240
អីកម៉ែល: adahelp@dpss.lacounty.gov
TTY: (877) 735-2929 (California Relay) (សាំរាប់ ឡពលឡមា៉ែ ងឡធវើការកត្ប៉ែឡណាណេះ 7:00 a.m. ែល់ 4:30 p.m.)
ការរាំណត្់ អត្តសញ្ញាណឡលើការករសក្មួលកែលសមរមយគ្ឺ ជាែាំឡណើរការននរិច្ចសហក្បត្ិ បត្តិការ កែល

នឹងក្ត្ូវបានវាយត្នមាឡដាយកផ្ែរឡលើមូលដាានននបគ្គលមានរ់ៗ។ ក្រសួង DPSS នឹងផ្តល់នូវការឡ្ាើយត្បឡៅនឹង

សាំឡណើឬសាំឡណើទាាំងអស់ របស់អនរសក្មាប់ ការករសក្មួលនិងឡសច្រតីក្ត្ូវការកែលសមរមយឡៅរនងអាំឡងឡពលក្បាាំ (5) នងៃឡធវើ
ការគ្ិត្ពី នងៃកែលសាំឡណើ ឡនេះក្ត្ូវបានេេួ ល។

រាំណត្់សាំាល់: អនរមិនក្ត្ូវបានត្ក្មូវឡអាយបាំឡពញសាំឡៅឡនេះឡែើមបីនឹងផ្តល់នូវការករសក្មួលឡេ។
ADA-PUB2 (12/15) CAMBODIAN

ឡសអីនយឺឡឡសឡោនធី
ក្រសួងសងគមរិច្ចសាធារណៈ
ច្ាប់ការពារជនពិការអាឡមរ ិកាាំង (ADA)

សាំឡណើសស
ាំ ាំរាប់ការករសក្មួលកែលសមរមយ
ឡ្មេះក្ត្រូល

ឡ្មេះខ្ាួន

អាសយដាានផ្ទេះ

ក្រុង

ឡលខ្េូ រស័ពទ

ឡ្មេះរណា
ត លជាអរេរកាត្់
រែា

ឡលខ្សីពរូែ

អាសយដាានអីកម៉ែ ល:

TTY:

ឡត្ើអនរច្ង់េេួ លព័ត្៌មានអាំពីសាែនភាពននសាំឡណើសាំសាំរាប់ ការករសក្មួលរបស់អនរ ឡដាយរឡបៀបណា?

☐ េូរស័ពទ ☐ សរឡសរសាំបក្ត្ ☐ អីកម៉ែ ល ☐ ែនេៗឡេៀត្:
______________________________________________
ឡត្ើអរ
ន ក្ត្ូវការជាំនួយកផ្នរអវី? (សូមគ្ូសអវីទាាំងអស់កែលទារ់េង)

□
□
□
□

ការអាន
ការឡមើ លឡ

ើញ

ការសែិត្ឡៅរនងច្ាំ ឡណាមហវូងមនសេជាឡក្ច្ើន
ែនេៗឡេៀត្:

□
□
□

□
□

ការសាតប់
ការឈរ

ការនិយាយ
ការច្ងចាំ

□
□

ការយល់ែឹង
ការឡែើ រ

ែាំឡណាេះស្រសាយបញ្ញ
ា ផ្ាូវច្ិត្ត

សូមឡរៀបរា៉ែ ប់អាំពីអីវៗកែលឡយើងអាច្ជួយអនរបាន។ (សូមភាាប់េាំព័របកនែម ឡបើសិនជាចាំបាច្់ )

□
□

ការបាំ ឡពញសាំឡៅ
ែនេៗឡេៀត្:

□

ការរាំណត្់ ឡពលណាត្់ជួបមួ យ

□

ភាសាសញ្ញាអាឡមរ ិកាាំង (ASL)

សាំឡណើទាាំងអស់សាំរាប់ ការករសក្មួលនិងក្ត្ូវឡធវើការបា៉ែ ន់ ក្បមាណឡដាយកឡរពីាន ឡហើយ ការឡ្ាើយត្បឡៅនឹងសាំឡណើរបស់អនរ
នីងក្ត្ូវផ្តល់ជូន រនងអាំ ឡងឡពល 5 នងៃឡធវើការ។
ហត្ែឡលោ: __________________________________________

កខ្នងៃឆនាំ: __________________

FOR DPSS USE ONLY
Please complete and forward one copy for evaluation to: ADA Title II Coordinator, 12860 Crossroads Parkway South,
City of Industry, CA 91746. ADA Hotline: (844) 586-5550 Fax: (562) 692-2240. Email: DPSSADA@dpss.lacounty.gov
Received by (Print Name and Title):________________________________________________ Phone: ____________________
Were Modification(s) provided?: □ Yes □ No: What type of modification was provided? (Check all that apply) □ Reading
□ Hearing □ Speaking □ Understanding □ Filling out forms □ Seeing □ Standing □ Remembering □ Walking
□ Dealing with crowds □ Dealing with emotions □ Other:

Authorized by: _________________________________________________ Date: _____________________________

CAMBODIAN

ឡសច្រតីជូនែាំណឹងឡនេះនិងសមាារៈកែលពារ់ព័នគ្
ធ ឺមានផ្តលជ
់ ូនឡៅរនងក្េង់ក្ទាយឡផ្េងឡេៀត្។

