
 
 

Department of Developmental Services 

(្រកសួងបេ្រមើេស កមមជនវកលចរកិិ ) 

ដំេណើ រករ ក់ពកយបណ្តឹ ងបក ្រកតចំេពះមជឈមណ្ឌ ល្របចំតំបន់ ឬអនកផ្តល់េស កមម/អនកមករ 

ព័ត៌មនស្រមប់ ក់ពកយប្តឹង និងទំនក់ទំនង 
 
 
 
 
និយមន័យអំពីពកយបណ្តឹ ងបក ្រកតចំេពះមជឈមណ្ឌ ល្របចំតំបន់ (Regional Center) ឬ 

អនកផ្តល់េស កមម/អនកេម៉ករ ៖ 

ករប្តឹងបក ្រកតចំេពះមជឈមណ្ឌ ល្របចំតំបន់ ឬអនកផ្តល់េស កមម/អនកេម៉ករ មនន័យថ 

ករ យករណ៍អំពី "សកមមភពែដលមិនសមរមយរបស់មជឈមណ្ឌ ល្របចំតំបន់ ឬអនកផ្តល់េស កមម/អនកេម៉ករ" 

។ 
 

• "សកមមភពមិនសមរមយរបស់មជឈមណ្ឌ ល្របចំតំបន់" មនន័យថគឺជសកមមភព

របស់មជឈមណ្ឌ ល្របចំតំបន់ ឬនិេយជិក ម្រន្តី ឬសមជិកគណៈ្រគប់្រគងរបស់មជឈមណ្ឌ ល្របចំតំបន់ 

ែដលបន្រប្រពឹត្តកនងករបំេពញករងរស្រមប់មជឈមណ្ឌ ល េ យមនកររេំ ភចំេពះចបប់ ុ
ឬបទបញញត្តិរបស់សហព័នធ ឬរបស់រដ្ឋ ករ្រប្រពឹត្តិ រេំ ភចំេពះលកខខណ្ឌ ៃនកិចចសនយ ករបន្លំ 

ឬេកងពនធ ករ ករេ្របើ្រទពយសមបត្តិរបស់ រដ្ឋកនងផ្លវខុស ឬុ ូ ករ្រប្រពឹត្តិខុសធងន់ធងរ អសមតថភព 

ឬករបំេពញករងរគម ន្របសិទធិភព ។ 
 

• "សកមមភពមិនសមរមយរបស់អនកផ្តល់េស កមម/អនកេម៉ករ" មនន័យថគឺជសកមមភព

របស់អនកផ្តល់េស កមម/អនកេមក់រ ឬនិេយជិក ម្រន្តី ឬសមជិកគណៈ្រគប់្រគង

របស់អនកផ្តល់េស កមម/អនកេមក៉រ កនងផ្តល់េស កមមែដលបនទទួលថវកទំនុកុ ិ បំរងុពី DDS 

េ យករ្រប្រពឹត្តិរេំ ភេលើលកខខណ្ឌ ៃនកិចចសនយ ករបន្លំ ឬេកងពនធ ករ 

ករេ្របើ្រទពយសមបត្តិរបស់រ ្ឋ ភិបលកនងផ្លវខុស ឬករ្របុ ូ ្រពឹត្តិខុសធងន់ធងរ អសមតថភព 

ឬករបំេពញករងរគម ន្របសិទធិភព ។ 
 

្រកសួងបំេរ ើេស កមមជនវកលចរកិ ិ (Department of Developmental Services-DDS) បនេរៀប

ចំឲយមនដំេណើ រករេផ ងៗគន េលើករប្តឹង និងករេធ្វើឧទធរណ៍ចំេពះអនកផ្តល់េស កមម/អនកេម៉ករ ភន ក់ងរ មនទីរ 

ម បិ  និងអនកទទួលផល ។  ដំេណើ រករទំងេនះគឺរមួទំងបណ្តឹ ងចំេពះសិទធិអនកទទួលផល (Consumer 

Rights Complaints) បណ្តឹ ងចំេពះេស កមមែថទំកុមរកនងបឋមវយ ុ ័ (Early Start Complaints) 



សំេណើ សំុករអនុវត្តន៍ចបប់ឲយមនភពយុត្តិធម៌ (Due Process Requests) និងសំេណើ េធ្វើសននិសិទសនធ កមម 

(Mediation Conference Requests) សំេណើ សំុសវនករយុត្តិធម៌ៃនចបប់សិទធិជនពិកររដ្ឋកលីហ្វ័រនីញ៉ 

(Lanterman Act Fair 

Hearing Requests) បណ្តឹ ងចបប់ៃថថល 17 (Title 17 Complaints) បណ្តឹ ង និងមតិេយបល់របស់ពលរដ្ឋ 

(Citizen Complaints and Comments) (ស្រមប់បញជ ី្របធនបទសូមទស នេគហទំព័រ

http://www.dds.ca.gov/Complaints/Home.cfm) ។  ដំេណើ រករបណ្តឹ ង និងឧទធរណ៍ ទំងអស់េនះ 

មនទ្រមង់ករ ច់េ យែឡក និងខុសៗគន  ស្រមប់ដំេ ះ្រ យ ។  ដំេណើ រករៃនេសចក្តីបងគ ប់េនះ 

ពក់ព័នធែតជមួយនឹងបណ្តឹ ងបក ្រកតចំេពះមជឈមណ្ឌ ល្របចំតំបន់ ឬអនកផ្តល់េស កមម/អនកេមក៉រ 

ដូចអ្វីែដលមនេរៀប ប់ជូនពីខងេលើ ។ 
 
ករសមង ត់ 

្រកសួងបេ្រមើេស កមមជនវកលចរកិ ិ (DDS) នឹងចត់្រគប់វធនករទំងអស់ េដើមបីធនិ

មអ្វីែដលខ្លន ចេធ្វើបន កនងកររក ករសមង ត់ ចំេពះអនក ក់ពកយបណ្តឹ ង ួ ុ េដើមបីប្តឹង

បក ្រកតអនកទំងេនះ ្របសិនេបើអនកប្តឹងសំុឲយរក ករសមង ត់េនះ ។ ក៏បុ៉ែន្ត មនករណីដ៏

ក្រមមួយចំនួនបនេកើតេឡើង ែដលេធ្វើឲយ DDS មិន ចមនលទធភព រក ជូនបននូវករសមង ត់ 

េ យ រករទទួលខុស្រតូវជ ជញ យុកលរបស់ខ្លន ួ (រមួទំងករធនចំេពះសុខភព 

និងសុវតថិភពរបស់អនកទទួលផល និងករអនុវត្ត មកិចចសនយរបស់ មជឈមណ្ឌ ល្របចំតំបន់) 

្រកសួងនឹងពយយមជូនដំណឹងដល់អនក ក់ពកយប្តឹង អំពីេសចក្តី្រតូវ កររបស់ខ្លនកនងករ ត្រត ង ួ ុ
នូវព័ត៌មនជក់ ក់ មួយ េនមុនករបេញចញនូវព័ត៌មនអត្តសញញ ណកមម ។ េលើសពីេនះេទេទៀត 

អត្តសញញ ណកមមរបស់អនកប្តឹង ច្រតូវបញជ នូ េទឲយភន ក់ងរអនុវត្តចបប់ែដលពក់ព័នធ 

ែដលពួកេគជអនកេធ្វើករេសុើបអេងកតបទឧ្រកិដ្ឋកមម ។  
 
អំពីករ ក់ពកយបណ្តឹ ង 

េយើងខញំ្រតូវករនូវសំេណរែដលមនន័យចបស់ ស់ និងជក់ ក់ េរៀប ប់អំពីសកមមភពុ
ែដល្រប្រពឹត្តិេឡើងេ យមិនសមរមយ រមួទំងភស្ត ង មួយែដលអនកមន ស្រមប់គំ្រទុ
េលើករេចទ្របកន់របស់អនក ។ 
 
្របសិនេបើអនកមិនផ្តល់ជូននូវេឈម ះ ឬព័ត៌មនដៃទេទៀត ( ក  ីឬឯក រភស្តុ ង) ែដល ច

បញជ ក់ជូនយ៉ងចបស់ចំេពះបុគគល ែដលអនកេចទ្របកន់ពីករ្រប្រពឹត្តិមិនសមរមយ 

្រពមទំងេឈម ះមជឈមណ្ឌ ល្របចំតំបន់ ឬអនកផ្តល់េស កមម/អនកេម៉ករ ែដលបុគគលេនះបេ្រមើករេទេនះ 

ចេធ្វើឲយេយើងខញំមិនមនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ ស្រមប់េបើកករេសុើបអេងកត េឡើយ ។ ុ
ឯក រែដល ក់ជូនជភស្ត ង គួរ ក់ែតសំេ ថតចម្លង អនក្រតូវរក ទុកុ សំេ េដើម 

េ យ រថេពលែដលអនក ក់មកេហើយ អនកមិន ចយក េទវញបនេឡើយ ។ ិ  

http://www.dds.ca.gov/Complaints/Home.cfm


 
េបើេទះបីជពកយបណ្តឹ ង ច្រតូវ ក់ប្តឹងជអនមិកភពក៏េ យ ្របសិនេបើអនកមិនផ្តល់ជូន

នូវព័ត៌មនឲយបន្រគប់្រគន់ េហើយេយើងខញំមិនមនមេធយុ បយ ស្រមប់ទំនក់ទំនងជមួយអនកេទេនះ 

េយើងខញំ្របែហលជមិន ចេធ្វើករេសុើបអេងកតចំេពះ ករេចទ្របកន់ែដល អនកបនេធ្វើេឡើងេឡើយ ។ុ  
 
រេបៀប ក់ពកយបណ្តឹ ង ៖ 

អនក ច ក់ពកយបណ្តឹ ង េ យករទំនក់ទំនងជមួយនឹង ៖ 
 

• ែផនក្របតិបត្តិករសហគមន៍ (Community Operations Division) 
 

 (916) 654-1958 

 (916) 654-1987 ទូរ រ 
 
 1600 9th Street, Room 320, MS 3-9 

 Sacramento, CA 95814 
 

• ែផនកផ្តល់េស កមម និងគំ្រទសហគមន៍ (Community Services and Supports Division) 

(ស្រមប់បណ្តឹ ងអំពីេស កមមេមើលែថទំកុមរកនងវយបឋមុ ័ -Early Start program services) 
 

 (916) 654-2716 

 (916) 654-3020 ទូរ រ 
 
 1600 9th Street, Room 340, MS 3-24 

 Sacramento, CA 95814 
 


