
 
 

Department of Developmental Services 
(ក្រសួងបមក្រើមសវាររមជនវរិលចររិ) 

ដំមណ្ើរការដារ់ពារយបណ្ត ឹងបរអាក្កាតចំមពាោះរជឈរណ្ឌ លក្បចតំំបន់ ឬអ្នរផ្តល់មសវាររម/អ្នររការ 
ព័ត៌មានសក្មាប់ដារ់ពារយបត ឹង និងទំនារ់ទំនង 

 
 
 
 
និយរន័យអ្ំពីពារយបណ្ត ឹងបរអាក្កាតចំមពាោះរជឈរណ្ឌ លក្បចតំបំន់ (Regional Center) ឬ 
អ្នរផ្តលម់សវាររម/អ្នរម ៉ៅ ការ ៖ 
ការប្ត ឹងប្កអាក្រកាតចំព ោះមជ្ឈមណ្ឌ លក្រប្ចំតបំ្ន់ ឬអ្នកផ្តល់ពេវាកមម/អ្នកព ៉ៅ ការ មានន័យថា 
ការរាយការណ្៍អ្ពំី "េកមមភាពដែលមិនេមរមយរប្េម់ជ្ឈមណ្ឌ លក្រប្ចំតបំ្ន់ ឬអ្នកផ្តល់ពេវាកមម/អ្នកព ៉ៅ ការ" 
។ 
 

• "េកមមភាពមនិេមរមយរប្េ់មជ្ឈមណ្ឌ លក្រប្ចំតបំ្ន"់ មានន័យថាគជឺាេកមមភាព
រប្េម់ជ្ឈមណ្ឌ លក្រប្ចតំំប្ន ់ឬនិពោជ្ិក មន្តនត ី ឬេមាជ្កិគណ្ៈក្រគប្់ក្រគងរប្េម់ជ្ឈមណ្ឌ លក្រប្ចតំំប្ន់ 
ដែលបានក្រប្ក្រពតឹតកន ុងការប្ំពពញការងារេក្រមាប្់មជ្ឈមណ្ឌ ល ពោយមានការរំពោភចំព ោះចាប្់ 
ឬប្ទប្ញ្ញតតរិប្េេ់ហព័នធ  ឬរប្េរ់ែឋ ការក្រប្ក្រពឹតត ិ រំពោភចំព ោះលកខខណ្ឌ ននកិចចេនា ការប្នល ំ 
ឬពកងពនធអាករ ការពក្រប្ើក្រទពយេមបតត ិរប្េ់ រែឋកន ុងផ្ល វូខេុ ឬការក្រប្ក្រពឹតតខិេុធ្ងន់ធ្ងរ អ្េមតថភាព 
ឬការប្ំពពញការងារគ្មម នក្រប្េិទធិភាព ។ 
 

• "េកមមភាពមនិេមរមយរប្េ់អ្នកផ្តល់ពេវាកមម/អ្នកព ៉ៅ ការ" មានន័យថាគជឺាេកមមភាព
រប្េអ់្នកផ្តល់ពេវាកមម/អ្នកព ់ការ ឬនិពោជ្កិ មន្តនត ី ឬេមាជ្ិកគណ្ៈក្រគប្់ក្រគង
រប្េអ់្នកផ្តល់ពេវាកមម/អ្នកព ៉ៅ ការ កន ុងផ្តល់ពេវាកមមដែលបានទទួលថវកិាទំនុកប្ំរងុពី DDS 
ពោយការក្រប្ក្រពឹតត ិរំពោភពលើលកខខណ្ឌ ននកិចចេនា ការប្នល ំ ឬពកងពនធអាករ 
ការពក្រប្ើក្រទពយេមបតត ិរប្េ់រោឋ ភិបាលកន ុងផ្ល វូខេុ ឬការក្រប្ក្រពឹតត ិខេុធ្ងន់ធ្ងរ អ្េមតថភាព 
ឬការប្ំពពញការងារគ្មម នក្រប្េិទធិភាព ។ 
 

ក្រកេួងបំ្ពរ ើពេវាកមមជ្នវកិលចរកិ (Department of Developmental Services-DDS) បានពរៀប្
ចំឲ្យមានែំពណ្ើរការពផ្េងៗគ្មន ពលើការប្តងឹ និងការពធ្វ ើឧទធរណ្៍ចំព ោះអ្នកផ្តល់ពេវាកមម/អ្នកព ៉ៅ ការ ភាន ក់ងារ មនទ ីរ 
មាតាប្តិា និងអ្នកទទួលផ្ល ។  ែំពណ្ើរការទងំពនោះគឺរមួទងំប្ណ្ត ឹងចំព ោះេិទធិអ្នកទទួលផ្ល (Consumer 
Rights Complaints) ប្ណ្ត ឹងចំព ោះពេវាកមមដថទកំុមារកន ុងប្ឋមវយ័ (Early Start Complaints) 
េំពណ្ើេុំការអ្នុវតតនច៍ាប្់ឲ្យមានភាពយតុត ិធ្ម ៌(Due Process Requests) និងេំពណ្ើពធ្វ ើេននេិិទេន្ធធ កមម 
(Mediation Conference Requests) េំពណ្ើេុេំវន្ធការយតុត ិធ្ម៌ននចាប្េ់ិទធជិ្នពិការរែឋកាលហីវ ័រនញី៉ៅ  
(Lanterman Act Fair 
Hearing Requests) ប្ណ្ត ឹងចាប្់នថថល 17 (Title 17 Complaints) ប្ណ្ត ឹង និងមតពិោប្ល់រប្េព់លរែឋ 
(Citizen Complaints and Comments) (េក្រមាប្ប់្ញ្ជ ីក្រប្ធានប្ទេូមទេេន្ធពគហទំព័រ
http://www.dds.ca.gov/Complaints/Home.cfm) ។  ែំពណ្ើរការប្ណ្ត ឹង និងឧទធរណ្៍ ទងំអ្េ់ពនោះ 
មានទក្រមង់ការោច់ពោយដែក និងខេុៗគ្មន  េក្រមាប្ែ់ពំ ោះក្រាយ ។  ែំពណ្ើរការននពេចកតបី្ងាា ប្់ពនោះ 
 ក់ពន័ធ ដតជាមួយនឹងប្ណ្ត ងឹប្កអាក្រកាតចំព ោះមជ្ឈមណ្ឌ លក្រប្ចំតបំ្ន់ ឬអ្នកផ្តល់ពេវាកមម/អ្នកព ៉ៅ ការ 
ែូចអ្វ ីដែលមានពរៀប្រាប្ជូ់្នពីខាងពលើ ។ 
 
ការសមាា ត ់
ក្រកេួងប្ពក្រមើពេវាកមមជ្នវកិលចរកិ (DDS) នឹងចត់ក្រគប់្វធិានការទងំអ្េ់ ពែើមបធីាន្ធ
តាមអ្វ ីដែលខល នួអាចពធ្វ ើបាន កន ុងការរកាការេមាង ត់ ចំព ោះអ្នកោក់ កយប្ណ្ត ងឹ ពែើមបីប្ត ឹង
ប្កអាក្រកាតអ្នកទងំពន្ធោះ ក្រប្េនិពប្ើអ្នកប្ត ឹងេុឲំ្យរកាការេមាង ត់ពន្ធោះ ។ ក៏ប្៉ៅុដនត  មានករណ្ែី៏
កក្រមមួយចនួំនបានពកើតពែើង ដែលពធ្វ ើឲ្យ DDS មនិអាចមានលទធភាព រកាជូ្នបាននូវការេមាង ត់ 
ពោយារការទទួលខេុក្រតូវជាអាជាា យុកាលរប្េខ់ល នួ (រមួទងំការធាន្ធចំព ោះេខុភាព 
និងេវុតថ ិភាពរប្េអ់្នកទទួលផ្ល និងការអ្នុវតតតាមកិចចេនារប្េ់ មជ្ឈមណ្ឌ លក្រប្ចំតបំ្ន់) 
ក្រកេួងនងឹពាោមជូ្នែណំ្ងឹែល់អ្នកោក់ កយប្ត ឹង អំ្ពីពេចកត ីក្រតូវ ការរប្េ់ខល នួកន ុងការោតក្រតោង 

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


នូវព័តម៌ានជាកោ់ក ់មួយ ពៅមនុការប្ពញ្ចញនូវពត័៌មានអ្តតេញ្ញញ ណ្កមម ។ ពលើេពីពនោះពៅពទៀត 
អ្តតេញ្ញញ ណ្កមមរប្េអ់្នកប្តងឹ អាចក្រតូវប្ញ្ជ នូពៅឲ្យភាន កង់ារអ្នុវតតចាប់្ដែល ក់ពន័ធ  
ដែលពួកពគជាអ្នកពធ្វ ើការពេុើប្អ្ពងេតប្ទឧក្រកែិឋកមម ។  
 
អ្ំពីការដារព់ារយបណ្ត ឹង 
ពយើងខំុ្ក្រតូវការនូវេំពណ្រដែលមានន័យចាេោ់េ់ និងជាកោ់ក ់ពរៀប្រាប្់អ្ពំេីកមមភាព
ដែលក្រប្ក្រពឹតត ិពែើងពោយមិនេមរមយ រមួទងំភេត ុតាង មួយដែលអ្នកមាន េក្រមាប្់គ្មំក្រទ
ពលើការពចទក្រប្កានរ់ប្េ់អ្នក ។ 
 
ក្រប្េិនពប្ើអ្នកមនិផ្តលជូ់្ននូវព ម្ ោះ ឬព័តម៌ានែនទពទៀត (ាកេី ឬឯការភេត ុតាង) ដែលអាច
ប្ញ្ញជ ក់ជូ្នោ៉ៅ ងចាេ់ចំព ោះប្ុគាល ដែលអ្នកពចទក្រប្កាន់ពីការក្រប្ក្រពតឹត ិមិនេមរមយ 
ក្រពមទងំព ម្ ោះមជ្ឈមណ្ឌ លក្រប្ចំតបំ្ន់ ឬអ្នកផ្តល់ពេវាកមម/អ្នកព ៉ៅ ការ ដែលប្ុគាលពន្ធោះប្ពក្រមើការពទពន្ធោះ 
វាអាចពធ្វ ើឲ្យពយើងខំុ្មិនមានព័ត៌មានក្រគប្់ក្រគ្មន់ េក្រមាប្ព់ប្ើកការពេុើប្អ្ពងេត ពែើយ ។ 
ឯការដែលោក់ជូ្នជាភេត ុតាង គួរោក់ដតេំពៅថតចមលង អ្នកក្រតូវរកាទុកេំពៅពែើម 
ពោយារថាពពលដែលអ្នកោក់មកពហើយ អ្នកមិនអាចយកវាពៅវញិបានពែើយ ។  
 
ពប្ើពទោះប្ជីា កយប្ណ្ត ឹងអាចក្រតូវោកប់្ត ឹងជាអ្ន្ធមិកភាពក៏ពោយ ក្រប្េនិពប្ើអ្នកមិនផ្តលជូ់្ន
នូវព័តម៌ានឲ្យបានក្រគប្ក់្រគ្មន់ ពហើយពយើងខំុ្មិនមានមពធ្ាបាយ េក្រមាប្់ទំន្ធក់ទំនងជាមួយអ្នកពទពន្ធោះ 
ពយើងខំុ្ក្រប្ដហលជាមិនអាចពធ្វ ើការពេុើប្អ្ពងេតចំព ោះ ការពចទក្រប្កាន់ដែល អ្នកបានពធ្វ ើពែើងពែើយ ។ 
 
រមបៀបដារ់ពារយបណ្ត ឹង ៖ 
អ្នកអាចោក ់កយប្ណ្ត ងឹ ពោយការទំន្ធក់ទំនងជាមួយនឹង ៖ 
 

• ដផ្នកក្រប្តបិ្តត ិការេហគមន៍ (Community Operations Division) 
 

 (916) 651-6309 
 (916) 654-3641 ទូរារ 
 
               ផ្ល វូពលខ 1215 O, MS 8-20 
    Sacramento, CA 95814 
 
 


