សិទិប
ធ ណឹ្ត ងឧទធរណ៍ និងសវនករេសមភ
ើ ពរបស់អក
ន
ខណៈេពលែដលអនកកំពុងទទួលបនេគហ ្ឋ ន និងេស កមមេផ ងៗែដលមនមូល ្ឋ នកនុងសហគមន៍
អនក

មន

រៈសំខន់ែដលថ

នេសចក្តីជូនដំណឹងទំងអស់ែដល្រតូវបនេផញើឱយអនកអំពីេស កមមនន ។ េសចក្តីជូនដំណឹងនឹងមនព័ត៌មនសំខន់អំពី

ដំេណើរករបណឹ្ត ងឧទធរណ៍ និងសវនករេសមភ
ើ ព។

េតើអីេ្វ ទជបណឹ្ត ងឧទធរណ៍?

បណឹ្ត ងឧទធរណ៍នឹងេសនើឱយបុគគលែដលឥតលេម្អ ងមនក់្រតួតពិនិតយេមើលេសចក្តីសេ្រមចេផ ងៗេឡើងវ ិញអំពីសំណុំេរឿងរប

ស់អនក េនេពលអនកមិនយល់្រពមជមួយេសចក្តីសេ្រមចេនះ ។ ្របសិនេបើអក
ន មិនរ ីក យជមួយេសចក្តីសេ្រមចជក់
ន ប្តឹងឧទធរណ៍ សវនករេសមើភពមួយនឹង
ក់អំពីេស កមមេផ ងៗរបស់អក
ន អនកមនសិទិប
ធ ឹ្តងឧទធរណ៍ ។ ្របសិនេបើអក
្រតូវបនេរៀបចំស្រមប់អនក ។ កនុងសវនករេសមើភពមួយ ្រកសួងសុខុមលភព

និងបណឹ្ត ងឧទធរណ៍ េធ្វើេសចក្តីសេ្រមច បនទប់ពី

េតើខំុញ

ធរណៈ ករ ិយល័យសវនករ

្ត ប់បណឹ្ត ងឧទធរណ៍អនកទំងសងខង ។

ចប្តឹងឧទធរណ៍បនេទ?



េស កមមេផ ងៗែដលកំពុង្រតូវបនបដិេសធ ្រតូវបនពនយ ្រតូវបនកត់បនថយ ឬ្រតូវបនលុបេចល ។



មិនកំពុង្រតូវបនផ្តល់ឱយនូវជេ្រមើសរបស់ (ឆនទៈ និង្រតូវបនចុះេឈមះ) អនកផ្តល់ឱយ ។



ស្រមប់ចបប់េស កមម 150 អនក



ចប្តឹងឧទធរណ៍េលើករគណនចំនួនទឹក្របក់ចំ

យ ប៉ុែន្តមិនែមនៃថ្លចំ

យ

ខ្លួន េនះេទ ។

សូមកត់សមគល់៖ សវនករបណឹ្ត ងឧទធរណ៍នឹងមិន្រតូវបនយល់្រពម ្របសិនេបើេហតុផលស្រមប់ទេង្វើេនះ

កនុងសំណុំេរឿងរបស់អនកគឺជបទបញញ តិ្ត ឬចបប់រដ្ឋ ឬសហព័នធ ែដលបងកឱយមនករផ្លស់បូ្តរេលើេស កមមេផ ងៗ
ឬកមមវ ិធីរបស់អក
ន ។

េតើខំុ្រញ តូវេធ្វើ


មជំ

នៗដូចេម្តចខ្លះេដើមបីបឹង
្ត ឧទធរណ៍?

េនេពលេសចក្តីសេ្រមច្រតូវបនបដិេសធ ពនយេពល កត់បនថយ ឬលុបេចលេស កមមេផ ងៗរបស់អនក អនកនឹង
ទទួលបនេសចក្តីជូនដំណឹងអំពីេសចក្តីសេ្រមច េនះ ។



អនក ឬនរ

មនក់ែដល្រប្រពឹត្តកុងនមរបស់
ន
អនក្រតូវែតបំេពញ និងចុះហតថេលខេលើសំណុំែបបបទេនខងេ្រកយ

េសចក្តីជូនដំណឹងេនះ ។ ្របសិនេបើអនក្រតូវករជំនួយកនុងករបំេពញសំណុំែបបបទេនះ ចូរទក់ទងអនកស្រមបស្រមួល

េស កមមរបស់េ

កអនក ករ ិយល័យជំនួយ្រសុក ឬទីភនក់ងរចុះេឈមះស្រមប់ជជំនួយ ។ េសចក្តីជូនដំណឹងែដល

្រតូវបនេផញើឱយអនកនឹងមនករែណនំពីកែន្លងែដលគួរេផញើករេសនើសុំបណឹ្ត ងឧទធរណ៍របស់អក
ន ។


អនក

ចសរេសរ ឬទូរស័ពេទ ទកន់អនកស្រមបស្រមួលេស កមមរបស់អនក ករ ិយល័យជំនួយករ្រសុក ឬទីភនក់ងរ

ចុះេឈមះ េដើមបីេធ្វើករេសនើសុំបណឹ្ត ងឧទធរណ៍ ្របសិនេបើជំនួយ្រតូវបនត្រមូវ ។ បនទប់មក ទីភនក់ងរនឹងេផញើសំណុំ
ែបបបទសំេណើបណឹ្ត ងឧទធរណ៍េទឱយអនកចុះហតថេលខ ។

េតើខំុ្រញ តូវប្តឹងឧទធរណ៍រយៈេពលយូរប៉ុ

្ណ ?

អនកមន 30 ៃថងពីកលបរ ិេចឆទៃនេសចក្តីជូនដំណឹង េដើមបីេផញើករេសនើសុំរបស់អនកស្រមប់បណឹ្ត ងឧទធរណ៍ ។

្របសិនេបើខំុញកំពុងទទួលបនេស កមមេផ ងៗរួចេហើយ េហើយខញំុេរៀបចំឯក

របណឹ្ត ងឧទធរណ៍

េតើមនអ្វីេកើតេឡើងចំេពះេស កមមេផ ងៗរបស់ខំុញ អំឡុងេពលដំេណើរករបណឹ្ត ងឧទធរណ៍េនះ?


្របសិនេបើអនកទទួលបនេសចក្តីជូនដំណឹង ែដលេស កមមេផ ងៗរបស់អនកកំពុង្រតូវបនកត់បនថយ

លុបេចល ឬពនយេពល េស កមមេផ ងៗរបស់អនកនឹងសថិតេននឹងកែន្លងកនុងក្រមិតបចចុបបនន រហូតដល់
េសចក្តីសេ្រមចចុងេ្រកយ្រតូវបនេធ្វើេឡើង ្របសិនេបើអនកេរៀបចំឯក

រករេសនើសុំបណឹ្ត ងឧទធរណ៍

កនុងរយៈេពល 10 ៃថងៃនកលបរ ិេចឆទៃនេសចក្តីជូនដំណឹងេនះ ។ បណឹ្ត ងឧទធរណ៍របស់អនកនឹងេនែតសថិត

កនុងករពិចរ

្របសិនេបើ ្រតូវបនេរៀបចំេលើសពី 10 ៃថង បនទប់ពីេសចក្តីជូនដំណឹងេនះ ដ ប

្រតូវបនេរៀបចំកុងរយៈេពល
ន
30 ៃថង ប៉ុែន្តអនកនឹងមិន

ចបន្តទទួលបនេស កមមេផ ងៗែដលេនរង់ចំ

លទធផលៃនបណឹ្ត ងឧទធរណ៍របស់អនក ។


្របសិនេបើអនកកំពុងប្តឹងឧទធរណ៍ ពីេ្រពះអនកបនេសនើសុំករបេងកើនេលើេស កមមេផ ងៗ េហើយករ
បេងកើនេនះ ្រតូវបនបដិេសធ េស កមមេផ ងៗរបស់អនកនឹងបន្តកុងក្រមិ
ន
តបចចុបបនន រហូតដល់េសចក្តី
សេ្រមចេលើសវនករចុងេ្រកយមួយ្រតូវបនេធ្វើេឡើង ។

េតើមនអ្វីខ្លះេកើតេឡើង បនទប់ពីខំុញបឹ្តងឧទធរណ៍/េសនើសុំសវនករេសមើភពមួយ?


អនកស្រមបស្រមួលេស កមមរបស់អនកនឹងេផញើករេសនើសុំរបស់អនកេទកន់ករ ិយល័យសវនករ

និងបណឹ្ត ងឧទធរណ៍ ។ អនកនឹងទទួលបនេសចក្តីជូនដំណឹងជ
េនះនឹង្រតូវបនេធ្វើេឡើង ។


េនកនុងសវនករេនះ អនក
ឬបុគគលេផ ងេទៀតតំ





អនក

ចតំ

ងឱយអនក ។

ងឱយខ្លួនឯង មនេមធវ ីតំ

យលកខណ៍អក រ េនេពលសវនករ
ងឱយអនក ឬមន

ច់ញតិ មិត្តភក្តិ

ចេ្រជើសេរ ើសនិយយអំពីបណឹ្ត ងឧទធរណ៍របស់អនកជមួយអនកស្រមបស្រមួលេស កមមរបស់អនក

មុនេពលសវនករេនះ្របែហល្រតូវេ

ះ្រ

យក្តីកង្វល់េផ ងៗរបស់អនកេ

យមិនមនសវនករ ។

្របសិនេបើអនកេនែតមិនេពញចិត្ត អនក

ចដំេណើរករជមួយសវនករេនះបន ។

្របសិនេបើអនកសេ្រមចដំេណើរករជមួយសវនករេនះ អនកនឹងទទួលបនេសចក្តីជូនដំណឹងជ
យលកខណ៍អក រពីករ ិយល័យសវនករ និងបណឹ្ត ងឧទធរណបនទប់ពីសវនករេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើង ។

េតើដូចេម្តចែដរ ្របសិនេបើខំុម
ញ ិនេពញចិត្តជមួ យលទធផលៃនបណឹ្ត ងឧទធរណ៍របស់ខំុ?
ញ


្របសិនេបើអនកមិនយល់្រពមជមួយេសចក្តីសេ្រមចេនះ អនកមន 15 ៃថង ពីកលបរ ិេចឆទៃនេសចក្តីជូន

ដំណឹងពីេសចក្តីសេ្រមចសវនករ េដើមបីេសនើសុំករពិចរ

េឡើងវ ិញ) េ

យេលខធិករសុខុមលភព

ពនយល់ពីរេបៀបេសនើសុំករពិចរ



េឡើងវ ិញ (ករ្រតួតពិនិតយេសចក្តីសេ្រមច

ធរណៈ ។ េសចក្តីសេ្រមចជ

េឡើងវ ិញេលើេសចក្តីសេ្រមចេនះ ។

យលកខណ៍អក រនឹង

កនុងសំណុំេរឿងភគេ្រចើន អនកក៏មនសិទិប
ធ ឹង
្ត ឧទធរណ៍េលើេសចក្តីសេ្រមចសវនករេនះកនុងតុ
សហធនរដ្ឋេផនសុីល ៉ នីញ៉ (Commonwealth Court of Pennsylvania) ផងែដរ ។

បនេចញផ យេនៃថងទី14 ែខវ ិចិឆក ឆនំ2013

ករ

