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ការលែងែះដោយមាៃកូៃ៖ អ្វីលែែត្រូវដ្វើជាមួយៃឹងទត្មង់លែែែទរុលាការទំងដៃះ 
 

ដៃះគឺជារដែៀែមួយចំៃួៃកនុងការែំដពញទត្មង់
លែែែទទំងឡាយ៖ 
 
• ត្រូវដត្ែើដ ម្ ះដពញតាមចាែ់ជាៃិចច មិៃត្រូវ
ដត្ែើដ ម្ ះដៅដត្ៅដ ះដទ។ 

• វាយកំុពយូទ័រ ឬដ ះពុមពឲ្យដោយមាៃរដែៀែ។ 
ទត្មង់លែែអាចែំដពញ ៃ គឺមាៃដៅដែើ
ដគហទំព័រ៖ 
http://courts.maine.gov/fees_forms/forms។ 

• អ្នកៃឹងោក់ទត្មង់ៃីមួយៗដៅរុលាការ។  
មុៃដពែោក់ដៅរុលាការ សូមថរចមលង
ទត្មង់លែែ ៃែំដពញរចួយ៉ាងរិចពីរចាែ់
–មួយសត្មាែ់ខ្លួៃឯង ៃិងមួយដទៀរសត្មាែ់
សហព័ទធ (ែដី/ត្ែពៃធ) រែស់អ្នក។  អ្នកៃឹង
ត្រូវរកកលៃលងដែើមបីថរចមលង (ែូចជាដៅ
ែណ្ណា ែ័យ)។  ត្កឡាែញ្ជ ីរុលាការមិៃ
អាចថរចមលងឯកសារឲ្យអ្នកដ ះដទ។ 

• ត្ែសិៃដែើតាមរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍ដៃះ កូៃ
ណ្ណមួយរែស់អ្នក ទទួែ ៃ (ឬ ៃទទួែ) 
AFDC, TANF ឬ Medicaid សូមថរចមលង
ែលៃែមៃូវែិខិ្រសាន មរែស់រុលាការ ដហើយ
ដ្ញើឯកសារទំងដ ះតាមសំែុត្រដៅត្កសួង
សុខាភិ ែ ៃិងដសវាមៃុសសជារិ។  
អាសយោា ៃមាៃដៅដែើទត្មង់លែែែទ
ែណ្ដឹ ង។  អ្នកក៏គួរលរដ្វើរដែៀែដៃះ ត្ែសិៃ
ដែើអ្នក ៃដសនើសំុឲ្យ DHHS ដែើកអាហារកិចច
កូៃឲ្យអ្នក។  

 

ជំហាៃទីមួយ៖ ែំដពញទត្មង់លែែែទ 

ពាកយែណ្ដឹ ងសំុលែងែះ 

ល្នកលែែដៅខាងដែើែំ្ុរនៃទត្មង់លែែែទ
ដៅថា “ចំណ្ងដជើង”។ សូមែំដពញទីតំាងរែស់
រុលាការមណ្ឌ ែ (District Court) (ឧទហរណ៍្៖ 
“Bangor”)។ ត្កឡាែញ្ជ ីៃឹងែំដពញដែខ្សំណំុ្
ដរឿង (Docket Number) ដពែដត្កាយ។ អ្នកជា
ដែើមដោទ (Plaintiff) ដហើយែដី/ត្ែពៃធរែស់អ្នកជា
ចុងដោទ (Defendant)។ សូមែំដពញដ ម្ ះដពញ
តាមចាែ់ កនុងចដ ល ះពីមុខ្ពាកយ “ដែើមដោទ”។  
សូមសរដសរដ ម្ ះដពញរែស់អ្នកដៅចដ ល ះ
លែែដៅពីមុខ្ពាកយ “ចុងដោទ”។ ត្ែសិៃដែើអ្នក 
ឬែដី/ត្ែពៃធរែស់អ្នកមាៃ្ទះ ឬ អ្ចែត្ទពយ ឬែី្លី
ជាកមមសិទធិ សូមគូសត្ែអ្ែ់ជាែ់ៃឹងឃ្លល  “ែលង់/
ែ័ណ្ាកមមសិទធិអ្ែៃត្ទពយលែែពាក់ព័ៃធ (Title to 
Real Estate Involved)”។ អ្នកគួរលរគូសត្ែអ្ែ់
ដៃះ ដទះែីជាែ័ណ្ាកមមសិទធិអ្ចែៃត្ទពយោក់
ដ ម្ ះភាគីលរមាា ងក៏ដោយ។ សូមែំដពញចដ ល ះ
ដ្សងដទៀរដៅកនុងទត្មង់លែែែទ។  ដៅជិរចុង
ែញ្ច ែ់ មាៃពាកយថា “សំដណ្ើ រែស់ដែើមដោទ...” 
សូមគូសត្ែអ្ែ់ទំងឡាយណ្ណលែែត្រូវៃឹង
អ្នក។ (ដែើសិៃអ្នកមិៃត្ កែដទដ ះ សូមគូស
ត្ែអ្ែ់។ អ្នកអាចែកសំដណ្ើ ដ ះដៅដពែ
ដត្កាយ។) អ្នកត្រូវលរចុះហរែដែខាដែើទត្មង់
លែែែទដៃះដៅចំដពាះមុខ្សាការសីាធារណ្ៈ។  
អ្នកអាចរកសាការដីៅឯ្ គារ ការយិែ័យ

ដសវាចាែ់ តាមរយៈការយិែ័យត្កុងរែស់អ្នក 
ឬដៅការយិែ័យត្កឡាែញ្ជ ី។ 
 

ែិខិ្រែញ្ជជ ក់អ្ះអាងអាហារកិចចកូៃ 
 
សូមែំដពញ “ចំណ្ងដជើង” ែូចលែែអ្នក ៃ
ែំដពញដៅដែើទត្មង់ពាកយែណ្ដឹ ង។ សូមែំដពញ
ល្នកលែែដៅសែ់នៃទត្មង់ដៃះ តាមការយែ់
ែឹងត្ែដសើរែំ្ុររែស់អ្នក។ សូមករ់សមាា ែ់ថា 
អ្នកសរដសរែញ្ជជ ក់ពីចំណូ្ែលែែរក ៃកាែ
ពីឆ្ន ំមុៃ ៃិងចំណូ្ែលែែរពឹំងៃឹងរក ៃដៅឆ្ន ំ
ដៃះ ោច់ដោយលែកដៅដត្កាម #1។ សូមករ់
សមាា ែ់្ងលែរថា អ្នកសរដសរែញ្ជជ ក់ពីចំណូ្ែ
ដ្សងដទៀរ ដៅដត្កាម #2 ៃិងអ្រែត្ែដយជៃ៍
ែលៃែម ដៅដត្កាម #3។ អ្នកអាចៃឹងពិៃិរយដមើែ
កំណ្រ់ត្តារែស់អ្នក ត្ែសិៃដែើអ្នកមាៃ ដែើមបី
ទទួែ ៃព័រ៌មាៃហិរញ្ញវរែុ។  អ្នកត្រូវលរចុះ
ហរែដែខាដែើទត្មង់លែែែទដៃះដៅចំដពាះមុខ្
សាការសីាធារណ្ៈ។ ែ ទ ែ់ពីសហព័ទធរែស់អ្នក
ទទួែែណ្ដឹ ងរែស់អ្នក រុលាការៃឹងដសនើឲ្យគារ់
ែំដពញទត្មង់លែែែទហិរញ្ញវរែុែូចគាន  ដហើយដ្ញើ
មួយចាែ់ជូៃអ្នក។ 
 
ែីកាដកាះសដីពីវវិាទត្គសួារ ៃិងអ្្ិែញ្ជជ ែឋម 

 

អ្នកត្រូវលរដត្ែើទត្មង់លែែែទសំដៅដែើមលែែ
អ្នក ៃទទួែពីត្កឡាែញ្ជ ី។  ែីកាដ ះមាៃ
ហរែដែខា ៃិងត្តាដែើមរែស់ត្កឡាែញ្ជ ី។ អ្នក
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មិៃអាចដត្ែើសំដៅចមលង ឬទត្មង់ដៃះលែែ
ទញយកពីអីុ្ៃ្ឺណិ្រដទ។  
 
សូមែំដពញ “ចំណ្ងដជើង” ែូចលែែ ៃែំដពញ
ដៅដែើពាកយែណ្ដឹ ង។ សូមែំដពញដ ម្ ះ ៃិង
អាសយោា ៃរុលាការ។ សូមចុះកាែែរដិចេទ ៃិង
ហរែដែខាដៅដែើទត្មង់លែែែទ។ សូមទុក
ចដ ល ះដៅទំព័រទីពីរឲ្យដៅទំដៃរ។ 
 
ទត្មង់លែែែទលារត្រោងដែខ្សៃតិសុខ្សងាម 

 

អ្នកត្រូវ ៃរត្មូវដោយចាែ់រែា ៃិងសហព័ៃធ 
កនុងការ្ដែ់ដែខ្សៃតិសុខ្សងាមរែស់អ្នក ត្ពម
ជាមួយៃឹងរែស់កូៃអ្នក។ ព័រ៌មាៃដៃះត្រូវ ៃ
ត្ែមូែដែើទត្មង់លែែែទលារត្រោងដែខ្
សៃតិសុខ្សងាម (Social Security Number 
Disclosure) លែែោក់កនុងដរសាមសំែុត្ររកា
ការសមាា រ់ដៅកនុងឯកសាររែស់រុលាការ។ 
 
ជំហាៃទីពីរ៖ ែញ្ជូ ៃទត្មង់លែែែទ 
 
ដពែដៃះ អ្នកត្រូវលរ្ដែ់សំដៅចមលង  ដៅ
ឲ្យែដី/ត្ែពៃធរែស់អ្នក។ ការដ្វើែូដចនះដៅថា 
“ការែញ្ជូ ៃ” ែិខិ្រសាន មរែស់រុលាការ។ វធិាៃ
រុលាការលចងថា អ្នកអាច្ដែ់ែិខិ្រសាន មតាមវ ិ្ ី
មួយកនុងចំដណ្ណមវ ី្ ីចំៃួៃែី៖ (1) អ្នកអាចដ្ញើ
ែិខិ្រសាន មតាមនត្ែសណី្យ៍ ដោយសំុឲ្យែដី/
ត្ែពៃធរែស់អ្នក្ដែ់ការយែ់ត្ពមចំដពាះ “ការ
្ដែ់ឯកសារ” ។ (2) អ្នកអាចដ្ញើត្កោសសាន ម
តាមែិខិ្រអ្ៃុសិែា (certified mail)។ ឬ អ្នកអាច
ែង់ត្ ក់ឲ្យៃគរ ែ (sheriff) មាន ក់ ដែើមបី
ត្ែគែ់ឯកសារចាែ់ចមលងឲ្យែដី/ត្ែពៃធរែស់អ្នក។ 

ការ្ដែ់ឯកសារតាមនត្ែសណី្យ៍ 
សូមដ្ញើតាមនត្ែសណី្យ៍ ឬត្ែគែ់ដោយផ្ទទ ែ់នែ
ៃូវែិខិ្រសាន មទំងដៃះ ដៅឲ្យែដី/ត្ែពៃធរែស់
អ្នក៖ 
• សំដៅចមលងនៃពាកយែណ្ដឹ ង 
• សំដៅចមលងនៃែីកា ៃិងអ្្ិែញ្ជជ ែឋម 
• សំដៅចមលងនៃែិខិ្រែញ្ជជ ក់អ្ះអាង
អាហារកិចចកូៃ 

• សំដៅចមលងពីរចាែ់នៃែិខិ្រែញ្ជជ ក់ការ
ទទួែ ៃែីកា ៃិងពាកយែណ្ដឹ ង (ែ ទ ែ់ពី
អ្នក ៃែំដពញ “ចំណ្ងដជើង” ដៅដែើ
សំដៅចមលងទំងពីររចួ) 

• ដរសាមសំែុត្រលែែមាៃែិរលរម ៃិង
អាសយោា ៃអ្នកដ្ញើរចួជាដរសច 

 

ទត្មង់លែែែទទទួែសាា ែ់ការទទួែ ៃ 
(Acknowledgment of Receipt) ដសនើឲ្យែដី/ត្ែពៃធ
រែស់អ្នកចុះហរែដែខាដែើវា ដោយែង្ហា ញ
ថាគារ់ ៃទទួែែិខិ្រសាន មទំងដ ះ ដហើយ
ត្រូវែញ្ជូ ៃទត្មង់លែែែទដៃះមកឲ្យអ្នកវញិកនុង
រយៈដពែ 20នថា។ 
 
ត្ែសិៃដែើអ្នកទទួែ ៃែិខិ្រទទួែសាា ែ់
លែែចុះហរែដែខារចួ កនុងរយៈដពែ 20នថា សូម
ែៃតដៅជំហាៃទី 3។ ដែើពំុែូដចនះដទ អ្នកៃឹងត្រូវ
ែញ្ជូ ៃែិខិ្រសាន មតាមវ ិ្ ីមួយដ្សងដទៀរ។ 
 

ការ្ដែ់ឯកសារតាមែិខិ្រអ្ៃុសិែា 
សូមយកែិខិ្រសាន មទំងដៃះដៅកាៃ់ែ៉ាុសដិ៍
នត្ែសណី្យ៍ដោយោក់កនុងដរសាមសំែុត្រ៖ 

• សំដៅចមលងនៃពាកយែណ្ដឹ ង 
• សំដៅចមលងនៃែីកា ៃិងអ្្ិែញ្ជជ ែឋម 
• សំដៅចមលងនៃែិខិ្រែញ្ជជ ក់អ្ះអាង
អាហារកិចចកូៃ 

 

សូមត្ ែ់ែុគាែិកនត្ែសណី្យ៍ថា អ្នកចង់ដ្ញើ
ែិខិ្រសាន មតាមែិខិ្រអ្ៃុសិែា។ ត្រូវត្ កែថា 
អ្នកសំុ “ែង្ហា ៃ់នែែញ្ជជ ក់ការទទួែ ៃសំែុត្រ 
(Return Receipt)” ៃិង “ដសវាែញ្ជូ ៃរឹងរងឹ 
(Restricted Delivery)”។ វ ិ្ ីដៃះត្រូវចំណ្ណយ
ដត្ចើៃជាង ដហើយពាក់ព័ៃធៃឹងជំហាៃពីរែីែលៃែម
ដទៀរ។ ទទួែ ៃទត្មង់លែែែទ   ៃិង
ជំៃួយពីពីែ៉ាុសដិ៍នត្ែសណី្យ៍រែស់អ្នក សូមោក់
ែ័ណ្ាពណ៌្នែរងលែែអ្នកទទួែ ៃវញិពីែ៉ាុសដិ៍
នត្ែសណី្យ៍ ឲ្យដៅត្កឡាែញ្ជ ីរុលាការ ដែើមបី
ែញ្ជជ ក់ថា ែដី/ត្ែពៃធរែស់អ្នក ៃទទួែែិខិ្រ
សាន មរចួដហើយ។  
 
ត្ែសិៃដែើអ្នកមិៃ ៃទទួែែ័ណ្ាពណ៌្នែរង
លែែែញ្ជជ ក់ពីការទទួែ ៃឯកសារលែែ ៃ
ដ្ញើ ពីែដី/ត្ែពៃធរែស់អ្នកដទដ ះ អ្នកៃឹងត្រូវដសនើ
ៃគរ ែឲ្យត្ែគែ់ឯកសារែែ់ែដី/ត្ែពៃធអ្នក។ 
   

ការត្ែគែ់ឯកសារតាមៃគរ ែ 
សូមដ្ញើតាមែ៉ាុសដិ៍នត្ែសណី្យ៍ ឬ  ំយកដៅ
ការយិែ័យៃគរ ែដខាៃ្ីរែស់អ្នកៃូវ៖ 
• សំដៅចមលងនៃពាកយែណ្ដឹ ង 
• សំដៅដែើមនៃែីកា ៃិងអ្្ិែញ្ជជ ែឋម ៃិង
សំដៅចមលងមួយចាែ់។ 
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• សំដៅចមលងនៃែិខិ្រែញ្ជជ ក់អ្ះអាង
អាហារកិចចកូៃ 

 

ដៅកនុងែិខិ្រ ឬ ការជួែផ្ទទ ែ់ សូមដសនើសំុ
ការយិែ័យៃគរ ែ ឲ្យែញ្ជូ ៃែិខិ្រសាន មែៃត
ដៅឲ្យែដី/ត្ែពៃធរែស់អ្នក។ ្ដែ់អាសយោា ៃ្ទះ
ែដី/ត្ែពៃធរែស់អ្នក។ ត្ែសិៃដែើអ្នកគិរថា ភាគី
មាា ងដទៀរៃឹងពិ ករកជួែដៅឯ្ទះ សូម្ដែ់
អាសយោា ៃដៅកលៃលងដ្វើការរែស់ែដី/ត្ែពៃធរែស់
អ្នក។ ភូឈួយលែែ “ែញ្ជូ ៃ” ែិខិ្រសាន មទំង
ឡាយ ៃឹងែំដពញទំព័រទីពីរនៃែីកា ដហើយត្ែគែ់
សំដៅដែើមដៅឲ្យអ្នកវញិ។ ៃគរ ែៃឹងគិរនថល
ដសវាដៃះ (ត្ែលហែជា $25-$40)។ 
 
ជំហាៃទីែី ៖ ោក់ទត្មង់លែែែទ 
 

ែំដពញទំព័រសដងាែអំ្ពីវវិាទត្គួសារ (Family 
Matter Summary Sheet) លែែកនុងដ ះមាៃ
ដសចកដីលណ្ ំរសាែ់។ ត្កឡាែញ្ជ ីៃឹងមិៃទទួែ
យកែិខិ្រសាន មរែស់អ្នកដោយគាម ៃទត្មង់
លែែែទដៃះដែើយ។ 
 

កនុងរយៈដពែ 20នថា ែ ទ ែ់ពីែញ្ជូ ៃឯកសារឲ្យែដី/
ត្ែពៃធរែស់អ្នក សូមត្ែគែ់ដោយផ្ទទ ែ់ ឬ ដ្ញើ
តាមនត្ែសណី្យ៍ដៅឲ្យត្កឡាែញ្ជ ីរុលាការៃូវ
សំដៅដែើមនៃទត្មង់លែែែទទំងដៃះ៖ 
 ទំព័រសដងាែ 
 ពាកយែណ្តឹ ង 
 ែិខិ្រែញ្ជជ ក់អ្ះអាងអាហារកិចចកូៃ 
 ែីកា (ត្រូវការោំ ច់ មិៃថាត្ែគែ់តាមវ ិ្ ី
ណ្ណដ ះដទ ៃិងគួរលរោក់ដោយមាៃ

ហរែដែខារែស់ភូឈួយ ត្ែសិៃដែើអ្នកដត្ែើ
ដសវារែស់ៃគរ ែ) 

 ែិខិ្រទទួែសាា ែ់ការទទួែ ៃ  
(ត្ែសិៃដែើអ្នក ៃដត្ែើដសវាដ្ញើតាមែ៉ាុសដិ៍
នត្ែសណី្យ៍) 

 ែ័ណ្ាពណ៌្នែរង (ត្ែសិៃដែើអ្នកដត្ែើដសវា
ែិខិ្រអ្ៃុសិែា) 

 

រុលាការគិរនថលដសវាសត្មាែ់ការោក់ែិខិ្រ
សាន មរែស់អ្នក។ ែ ទ ែ់មកអ្នកអាចៃឹងត្រូវ ៃ
គិរនថលដសវាសត្មុះសត្មួែ (លែងលចករវាង
គូភាគី)។ ត្ែសិៃដែើអ្នកមិៃមាៃែទធភាពែង់
ត្ ក់ត្ែោែ់កដី អ្នកអាចសំុពីត្កឡាែញ្ជ ីៃូវពាកយ
សំុែំដណ្ើ រការៃីរិវ ិ្ ីដោយពំុោំ ច់ែង់ត្ ក់ 
(Application to Proceed Without Payment of 
Fees) ៃិងែិខិ្រែញ្ជជ ក់អ្ះអាងមួយ។ ែំដពញ
ទត្មង់លែែែទទំងដៃះ ដហើយចុះហរែដែខាដៅ
ចំដពាះមុខ្សាការសីាធារណ្ៈ។ ែ ទ ែ់មកោក់
ទត្មង់ទំងដ ះដៅត្កឡាែញ្ជ ី ត្ពមជាមួយៃឹង
ែិខិ្រសាន មដ្សងៗដទៀររែស់អ្នក។ ដៅត្កមមាន ក់
ៃឹងពិៃិរយព័រ៌មាៃហិរញ្ញវរែុរែស់អ្នក ដហើយ
សដត្មចថាដរើអ្នកត្រូវៃឹងែកាខ្ណ្ឌ ដែើមបីទទួែ 
“ការដែើកលែងការែង់ត្ ក់” លែរឬដទ។  
ត្ែសិៃដែើការដែើកលែងត្រូវ ៃែែិដស្ អ្្ៃក
ត្រូវលរែង់នថលោក់ឯកសារកនុងរយៈដពែ 7នថា។  
ដែើសិៃអ្នកទទួែ ៃការដែើកលែង អ្នកៃឹងមិៃ
ោំ ច់ែង់ត្ ក់មួយចំៃួៃ ឬទំងអ្ស់ដ ះដទ។ 
 

ជំហាៃទីែួៃ៖ ការត្ែជំុអំ្ពីការត្គែ់ត្គងដរឿងកដី 
 

អ្នក ៃិងែដី/ត្ែពៃធរែស់អ្នក ត្រូវលរដៅការត្ែជំុអំ្ពី
ការត្គែ់ត្គងដរឿងកដីដៅរុលាការ។ កនុងរយៈដពែ
ពីរស ដ ហ៍ ែ ទ ែ់ពីអ្នកែំដពញត្គែ់ជំហាៃខាង
ដែើ រុលាការៃឹងជូៃែំណឹ្ងែែ់អ្នកអំ្ពីកាែែរ ិ
ដចេទ ៃិងដមា៉ាងនៃការត្ែជំុដ ះ។ សូមអាៃែិខិ្រ
សាន មទំងអ្ស់ លែែអ្នកទទួែ ៃពីរុលាការ 
រមួទំងឯកសារលែែមាៃចំណ្ងដជើង៖ "ព័រ៌មាៃ
សំខាៃ់ទក់ទងៃឹងការត្ែជំុអំ្ពីការត្គែ់ត្គងដរឿង
កដី"។ 
 

ត្ែសិៃដែើអ្នក ៃិងែដី/ត្ែពៃធរែស់អ្នក ត្ពមដត្ពៀង
គាន តាមការដរៀែចំែដណ្ណដ ះអាសៃនសត្មាែ់កូៃ
រែស់អ្នក (ែូចជាកលៃលងលែែពួកដគសាន ក់ដៅ ការ
ជួែសួរសុខ្ទុកាជាមួយឳពុក-មាដ យមាា ងដទៀរ ៃិង
រដែៀែលែែពួកដគៃឹងត្រូវ ៃឧែរែមភ) អ្នកអាច
ៃឹងែំដពញ ដហើយោក់ទត្មង់មួយ ដៅថាែិខិ្រ
ែញ្ជជ ក់ជំៃួសការត្ែជំុអំ្ពីការត្គែ់ត្គងដរឿងកដី 
(Certificate in Lieu of Case Management 
Conference)។ អ្នកអាចទទួែ ៃទត្មង់ដៃះ
ពីត្កឡាែញ្ជ ីរុលាការ។ អ្នក ៃិងែដី/ត្ែពៃធរែស់
អ្នក ត្រូវលរចុះហរែដែខាទំងពីរអ្នកដែើែិខិ្រ
ែញ្ជជ ក់ដ ះ។ អ្នកអាចៃឹងមិៃោំ ច់ដៅ
ការត្ែជំុអំ្ពីការត្គែ់ត្គងដរឿងកដីដែើយ ត្ែសិៃដែើ
អ្នកោក់ែិខិ្រែញ្ជជ ក់ដៃះ មុៃកាែែរដិចេទនៃ
ការត្ែជំុដ ះ។ រុលាការៃឹងដ្ញើែិខិ្រជូៃែំណឹ្ង
មួយែែ់អ្នកតាមសំែុត្រ ត្ែសិៃដែើអ្នកមិៃោំ
 ច់ដៅការត្ែជំុដ ះដទ។ 
 

ត្ែសិៃដែើអ្នក ៃិងឳពុក-មាដ យមាា ងដទៀរ ចង់ដៅ
ដ្វើការសត្មុះសត្មួែជាមុៃ អ្នកអាចដសនើសំុ
រុលាការៃូវ “ការពៃាដពែ” នៃការត្ែជំុអំ្ពីការ
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ត្គែ់គ្រងដរឿងកដី  ៃរហូរែែ់ 90នថា។ ត្កឡា
ែញ្ជ ីរុលាការអាច្ដែ់ទត្មង់មួយ ដៅថា 
“ការពៃាដពែនៃការត្ែជំុអំ្ពីការត្គែ់ត្គងដរឿងកដី 
(Deferral of Case Management Conference)” 
លែែអ្នក ៃិងភាគីមាា ងដទៀរ ឬដមធាវ ីត្រូវលរចុះ
ហរែដែខា។ សូមឲ្យត្ កែថា ៃោក់នថលដសវា
សត្មុះសត្មួែ ដៅដពែអ្នកោក់ទត្មង់លែែែទ
ពៃាដពែដៅត្កឡាែញ្ជ ីរុលាការ។ ត្កឡាែញ្ជ ី
រុលាការៃឹង្ដែ់កាែែរដិចេទសត្មាែ់ការសត្មុះ
សត្មួែែែ់អ្នក ដហើយការត្ែជំុអំ្ពីការត្គែ់ត្គង
ដរឿងកដី ៃឹងដ្វើដែើង ែ ទ ែ់ពីការសត្មុះសត្មួែ
 ៃែញ្ច ែ់។  
 
ត្ែភពជំៃួយ   
 
វដីែអូ្៖ រុលាការមាៃវដីែអូ្ លែែពៃយែ់ពី
ែំដណ្ើ រការរុលាការ ត្ពមទំងសិទធិ ៃិងទំៃួែ
ខុ្សត្រូវរែស់អ្នក។ 
 
ការសត្មះុសត្មែួ៖ អ្នកសត្មុះសត្មួែអាចៃឹង
ជួយអ្នក ៃិងភាគីមាា ងដទៀរ ឲ្យ្ៃែែ់ការ
ត្ពមដត្ពៀងគាន ដែើែញ្ជា   ទក់ទងៃឹងដរឿងកដី
រែស់អ្នក។ រុលាការមាៃវដីែអូ្មួយលែែពៃយែ់
ថាអ្វីដៅលែែថាការសត្មុះសត្មួែ។ ការសត្មុះ
សត្មួែអាចត្រូវ ៃដរៀែចំដែើងតាមរយៈ
រុលាការ ឬ អ្នកសត្មុះសត្មួែឯកជៃ។ 
 
ការអ្ែ់រឳំពុក-មាដ យ៖ កមមវ ិ្ ីអ្ែ់រឳំពុក-មាដ យ 
លែែត្រូវ ៃដរៀែចំែដងាើរដែើងជាពិដសស
សត្មាែ់ឳពុកមាដ យលែែកំពុងលែងែះ ឬដៅ

លែកគាន  អាចៃឹងជួយអ្នកដផ្ទដ រដែើរត្មូវការ  
រែស់កូៃរែស់អ្នក។ 
 
តាមអាហារកិចចកូៃ៖ តាមចាែ់ ដគាែការណ៍្
លណ្ ំទំងដៃះ ត្រូវ ៃដចញដោយ DHHS ៃិង
ត្រូវ ៃដត្ែើដែើមបីជួយកំណ្រ់ការពវកិចច
អាហារកិចចកូៃ ដៅតាមត្ ក់ចំណូ្ែ។ តារាង
ដៃះអាចរក ៃដៅដែើត្ែព័ៃធអីុ្ៃដ ើ្ដណ្រតាម
រយៈ៖ 
http://www.courts.maine.gov/fees_forms/form
s/index.shtml ឬពីការយិែ័យរែស់ត្កឡាែញ្ជ ី
រុលាការមណ្ឌ ែណ្ណមួយ។ 
 
សត្មាែ់ព័រ៌មាៃែលៃែមអំ្ពី្ៃធាៃទំងដៃះ សូម
ៃិយយជាមួយត្កឡាែញ្ជ ីរុលាការ។ 


