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របបៀបដាក់ បណ្តឹងសារទុកខ
បោកអន កអាចដាក់បណ្តឹងសារទុកខបាន ប្បសិនបបើ ៖
 បោកអន កបានបសន ើសុុំឱ្យ OCRA ជួ យ បុខែនត បានទទួ លដុំណ្ឹងថា ព្ួ កបយើង្្ញុំ
មិនអាចជួ យបានបទ ។
 នាបព្លបចចញបបនន បនេះ បោកអន កកុំព្ុង ទទួ លបានជុំនួយ ព្ី OCRA បុខែនត មិន
បព្ញចិតត នឹងជុំនួយបនេះបទ ។ ឬ
 ជុំនួយខែដលបោកអន កទទួ លបាន បានបញ្ច ប់ ប ើយ OCRA បដិបសធ មិនផ្ត ល់
ជុំនួយបនត បទៀតបនាេះបទ ។
បដើមបីដាក់ បណ្តឹងសារទុកខ សូ មអនុវតត ដូ ចតបៅ ៖
ិ សិទធិជនព្ិការរដឋ កាលី វ ័រញ
ជុំហាន 1 ៖នាយកប្បតិបតត ិ ថ្នកមម វធី
ិ សិទធិជនព្ិការរដឋ
បោកអន កអាចដាក់ បណ្តឹងសារទុកខ បៅ នាយកប្បតិបតត ិ ថ្នកមម វធី
កាលី វ ័រញ កនញងរយៈបព្ល 30 ថ្លៃ គិតចាប់ព្ីបព្ល OCRA បចញ បសចកត ីសបប្មច ខែដល
បោកអន ក មិនសបាយចិតត ។
បោកអន កអាចដាក់បណ្តឹងសារទុកខ បដាយបប្បើទប្មង់ខែបបបទ ខែដលមានភ្ជាប់ជាមួ យ
ិ
បដាយសរបសរបណ្តឹងសារទុកខ បៅបលើទុំព្័រមួ យបផ្សងបទៀត ឬបដាយទូ រស័ព្ទបៅ កមម វធី
សិទធិជនព្ិការកាលី វ ័រញ ។ បផ្ញើបណ្តឹងសារទុកខរបស់បោកអន កបៅ ៖
Executive Director Disability Rights California
1831 K Street
Sacramento, CA 95811
(916) 504-5800 (ទទួ លយក ការបៅទូ រសព្ទ ចូល រ ួមគ្នន) ឬ (800) 776-5746
ទូ រសារ ៖ (916) 504-5809
TTY: (916) 719-5798
អុីខែមល ៖ executivedirector@disabilityrightsca.org

ិ បលើបណ្តឹងសារទុកខរបស់
នាយកប្បតិបតត ិ (Executive Director) នឹងព្ិនិតយប ើង វញ
បោកអន ក ប ើយបចញ បសចកត ីសបប្មច ជាោយល័កខណ្៍អកសរ ជូ នបោកអន ក កនញងរយៈ
បព្ល 15 ថ្លៃ ។ បព្លបវោកុំណ្ត់បនេះ អាចបនត ជូ នបាន បដាយមានការឯកភ្ជព្គ្នន
ិ
បៅវញបៅមក
។
ិ សិទធិជនព្ិការរដឋ កាលី វ ័រញ
ជុំហាន 2 ៖ ប្ក ុមប្បឹកានាយក ថ្នកមម វធី
ប្បសិនបបើបោកអន ក មិនយល់ប្សបនឹង បសចកត ីសបប្មចរបស់ នាយកប្បតិបតត ិ
(Executive Director) បោកអន កអាចបសន ើសុុំ ឱ្យ គណ្ៈកមាមធិការបណ្តឹងសារទុកខ ថ្នគ
ិ សិទធិជនព្ិការរដឋ កាលី វ ័រញ (Grievance
ណ្ៈកមាមធិការប្បតិបតត ិ របស់កមម វធី
Committee of Disability Rights California’s Board Executive Committee) បធវ ើ
ិ
ការព្ិនិតយប ើង វញបាន
កនញងរយៈបព្ល 30 ថ្លៃ គិតចាប់ព្ីបព្ល បចញ បសចកត ីសបប្មច
របស់នាយកប្បតិបតត ិ ។
ិ បាន បដាយបប្បើទប្មង់ខែបបបទ
បោកអន កអាចបសន ើសុុំឱ្យមាន ការព្ិនិតយប ើង វញ
មានភ្ជាប់ជាមួ យ បដាយសរបសរសុំបណ្ើ របស់បោកអន ក បៅបលើទុំព្័រមួ យបផ្សងបទៀត ឬ
ិ សិទធិជនព្ិការកាលី វ ័រញ ។ សូ មបផ្ញើសុំបណ្ើរបស់បោកអន កបៅ
បដាយទូ រស័ព្ទបៅ កមម វធី
៖
Board of Directors Disability Rights California
1831 K Street
Sacramento, CA 95811
(916) 504-5800 (ទទួ លយក ការបៅទូ រសព្ទ ចូល រ ួមគ្នន) ឬ
(800) 776-5746
ទូ រសារ ៖ (916) 504-5809
TIY ៖ (800) 719-5798
អុីខែមល ៖ board@disabilityrightsca.org
ិ សិទធិជន
គណ្ៈកមាមធិការបណ្តឹងសារទុកខ ថ្នគណ្ៈកមាមធិការប្បតិបតត ិ របស់កមម វធី
ព្ិការរដឋ កាលី វ ័រញ (Grievance Committee of Disability Rights California’s
Board Executive Committee) នឹងបចញ បសចកត ីសបប្មច ជាោយល័កខណ្៍អកសរ កនញងរ
យៈបព្ល 30 ថ្លៃ ។ បព្លបវោកុំណ្ត់បនេះ អាចបនត ជូ នបាន បដាយមានការឯកភ្ជព្
ិ
គ្នន បៅវញបៅមក
។ បសចកត ីសបប្មច របស់គណ្ៈកមាមធិការបណ្តឹងសារទុកខ គឺជា បសច
ិ សិទធិជនព្ិការរដឋ កាលី វ ័រញ (Disability Rights
កត ីសបប្មចសាាព្រ របស់កមម វធី
California) ។ បោកអន ក អាចតវ៉ាចុំបពាេះ បសចកត ីសបប្មច បៅកប្មិតបនាទប់បទៀត
បាន ។
ជុំហាន 3 ៖ តុំណាងកិចចសនា (Contract Representative)
ប្កសួ ងបសវអភិវឌ្ឍន៍ (Department of Developmental Services)
ិ សិទធិជនព្ិការរដឋ កាលី
ប្បសិនបបើបោកអន កមិនបព្ញចិតតនឹង ការប្ៃ ើយតប ព្ីកមម វធី
វ ័រញ (Disability Rights California) ចុំបពាេះបណ្តឹងសារទុកខ របស់បោកអន ក បោក

អន កអាចបសន ើឱ្យ តុំណាងកិចចសនា ថ្នប្កសួ ងបសវអភិវឌ្ឍន៍ (Department of
ិ
Developmental Services) បធវ ើការព្ិនិតយប ើង វញបាន
។ សុំបណ្ើបនេះ ប្តធវបធវ ើប ើង
កនញងរយៈបព្ល 30 ថ្លៃ ចាប់ព្ីបព្លទទួ លបាន បសចកត ីសបប្មចសាាព្រ ព្ីគណ្ៈកមាមធិ
ិ សិទធិជនព្ិការរដឋ កាលី វ ័
ការបណ្តឹងសារទុកខ ថ្នគណ្ៈកមាមធិការប្បតិបតត ិ របស់កមម វធី
រញ ។ តុំណាងកិចចសនា នឹងប្ៃ ើយតបបៅនឹង បណ្តឹងសារទុកខ កនញងរយៈបព្ល 45 ថ្លៃ ។
ិ
បព្លបវោកុំណ្ត់បនេះ អាចបនត ជូ នបាន បដាយមានការឯកភ្ជព្គ្នន បៅវញបៅមក
។
ិ បដាយតុំណាងកិចចសនា អាចបធវ ើប ើង ជាោ
សុំបណ្ើសុុំឱ្យមាន ការព្ិនិតយប ើង វញ
យល័កខណ្៍ បៅ ៖
តុំណាង កិចចសនា OCRA
Department of Developmental Services
Office of Human Rights and Advocacy Services
1600 Ninth Street, Room 240, MS 2-15
Sacramento, CA 95814
(916) 654-1888
TDD ៖ (916) 654-2054
ទូ រសារ ៖ (916) 651-8210
ី
បសវបមធាវការពារកត
ីបផ្សងៗ បទៀត
ប្បសិនបបើបោកអន ក ប្តធវការជុំនួយ កនញងកប្មិតមួ យបប្ចើន ជាងអវ ី ខែដល CRA របស់
បោកអន ក អាចផ្ត ល់ឱ្យបោកអន កបាន បនាេះបោកអន កអាចទទួ លបានជុំនួយបខែនា ម
បាន បដាយទូ រសព្ទ បៅ ៖
 សិទធិជនព្ិការរដឋ កាលី វ ័រញ (Disability Rights California)- 1-800-776-5746
 គណ្ៈកមាមធិការតុំបន់ I ដល់ XIII - សូ មបមើល កប្មងបល្ទូ រស័ព្ទ បប្កាមរដឋ កា
លី វ ័រញ សប្មាប់បល្ទូ រសព្ទ របស់ គណ្ៈកមាមធិការតុំបន់ បៅមូ លដាឋនបោក
អន ក ។
ិ បណ្តឹងសារទុកខបនេះ អនុបោមតាម លកខ ្ណ្ឌតប្មធវនានា ថ្ន កិចចសនា HD
នីតិ វធី
06901OA-3, កុំណ្ត់ព្នយល់ (Exhibit)A, កថា្ណ្ឌ 12 ខែដលបានប្ព្មបប្ព្ៀង បដាយ
ប្កសួ ងបសវអភិវឌ្ឍន៍ និងសិទធិជនព្ិការរដឋ (State Department of Developmental
Services and Disability Rights California, Inc.) បដើមបីបបងក ើត ការ ិយាល័យការពារ
សិទធិអតិលិជន អនុបោមតាម ប្កមសុ្មាលភ្ជព្ និងសាាប័ន (Welfare and
Institutions Code) ខែផ្ន ក 4433 ។

ទប្មង់ខែបបបទបណ្តឹងសារទុកខ
បដើមបីដាក់បណ្តឹងសារទុកខ បោកអន កអាចបប្បើទប្មង់ខែបបបទបនេះ ឬទុំព្័របផ្សងបទៀត
ឬទូ រសព្ទ បៅបល្ (800) 776-5746 ប ើយបសន ើសុុំ ឱ្យបុគគលិក ជួ យបោកអន ក ។ បោក
អន ក ក៏អាចទូ រសព្ទ មកបយើង្្ញុំ តាមបណា
ត ញ TTY តាមរយៈបល្ (800) 719-5798
បផ្ញើទូរសារ មកបយើង្្ញុំ តាមរយៈបល្ (916) 504-5809 ឬបផ្ញើអុីខែមល បៅ
executivedirector@disabilityrightsca. org ។
ប្មេះរបស់បោកអន ក ៖ _________________________________________________________
អាសយដាឋន របស់បោកអន ក ៖ __________________________________________________
________________________________________________________________________________
បល្ទូ រសព្ទ របស់បោកអន ក សប្មាប់បព្លថ្លៃ ៖ __________________________________
អុីខែមល របស់បោកអន ក ៖ _______________________________________________________
ប្បសិនបបើបោកអន ក ជួ យបុំបព្ញ បណ្តឹងសារទុកខ ឱ្យអន កបផ្សង សូ មបញ្ជាក់ប្មេះ
របស់ព្ួកបគ ៖ __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
សូ មព្នយល់ អុំព្ីមូលប តុ ខែដលបោកអន កដាក់ បណ្តឹងសារទុកខ ៖ _________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
បតើមានអវ ី្ៃេះ ខែដលបោកអន កចង់ឱ្យ ការ ិយាល័យការពារសិទធិអតិលិជន បធវ ើបផ្សងព្ី
បនេះបទៀត ? ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

