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                  រដ្ឋ MAINE តុ ករមណ្ឌ ល 

           សយ ្ឋ ន      

           េលខសំណំុេរឿង     

េដើមេចទ៖        

 កនុងនមជបុគគល និង ងនមឲយ៖   កំណត់សមគ ល់៖ ទ្រមង់េនះគឺស្រមប់ជឯក រេយងបុ៉េ ្ណ ះ។ សូម 

        បំេពញជភ អង់េគ្លសេនេលើទ្រមង់ឯក រភ អង់េគ្លស។ ្របសិន 

         េបើអនក្រតូវករជំនួយសូមអនកេទករយិល័យ្រក បញជ ី េនះេគនឹងេ  

 ងនមឲយ៖            ទូរសពទេទេស កមមបកែ្របជូន។  

                   
        

v.         បណ្តឹ ងេសនើសំុករករពរពីករេបៀតេបៀន 

ចុងេចទ៖          (5 M.R.S.A. §§ 4651 et seq.)   

 ងនមឲយ៖           

1.ព័ត៌មនរបស់េដើមបណ្តឹ ង៖  

នម និងេគត្តនម៖             

េភទ៖  ្រសី   ្របុស    ៃថងែខឆន ំកំេណើ ត៖          

       
សយ ្ឋ នផ្លូវ ្រកុង និងេលខទូរស័ពទបចចុបបនន៖ (សូមសរេសរែតេឈម ះរបស់អនក ្របសិនេបើអនកចង់រក សយ ្ឋ នជករសមង ត់ 

និងបំេពញែបបបទទ្រមង់ PA-015 លិខិតសមបថស្រមប់ សយ ្ឋ នជករសមង ត់ ែដល ចទទួលបនពី្រក បញជ )ី។   
                 
្របសិនេបើផទុយពីេនះ សយ ្ឋ នទទួលសំបុ្រត៖             

 
2. ព័ត៌មនរបស់ចុងេចទ៖  

នម និងេគត្តនម៖            

េភទ៖  ្រសី   ្របុស    ៃថងែខឆន ំកំេណើ ត៖           

អមបូរជតិ សន៍៖  ស   េខម    ជនជតិ សីុ ឬអនកមកពី្របជំុេកះប៉សីុហ្វិក   ឥ ្ឌ េមរកិ ឬជនជតិេដើម ក  
    ពំុ គ ល់អត្តសញញ ណ   

សយ ្ឋ នផ្លូវ ្រកុង និងេលខទូរស័ពទបចចុបបនន៖ _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
្របសិនេបើផទុយពីេនះ សយ ្ឋ នទទួលសំបុ្រត៖ ________________________________________________________________ 

 
3. ខញុំទមទរករករពរនឹងករេបៀតេបៀនេ យែផ្អកេទេលើេដើមេហតុខងេ្រកម៖  ពណ៌នពីករេបៀតេបៀន និង ប់បញចូ លទំងករ
្របប់ពីជនែដល្រប្រពឹត្ត េពលេវ  និងទីកែន្លងែដល េកើតេឡើង។ (្របសិនេបើ្រតូវករចេន្ល ះបែនថមសូមភជ ប់េទទំព័រេផ ងេទៀត។) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
4. អនក្រតូវែតេធ្វើករេ្រជើសេរ ើសមួយកនុងចំេ ម (ក) និង (ខ)៖ 

 (ក) ករទមទរេនះពក់ព័នធនឹងករេចទអំពីអំេពើហឹង កនុង្រគួ រ ឬកនុង ថ នភព ត់ជួប ករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ ឬ ម ន។  

   ឬ 
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 (ខ) ករទមទរេនះមិនពក់ព័នធនឹងករេចទអំពីអំេពើហឹង កនុង្រគួ រ ឬកនុង ថ នភព ត់ជួប ករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ ឬ ម ន។  
 
5. អនក្រតូវែតេធ្វើករេ្រជើសេរ ើសមួយកនុងចំេ ម (ក) និង (ខ)៖ 

     (ក) ខញុំបនភជ ប់ចបប់ចម្លងៃនលិខិតជូនដំណឹងេចញេ យ ថ ប័នចបប់ែដលែផ្អកេទេលើ 17-A M.R.S. § 506-A ែដល
បនេផញើេទកន់ចុងេចទេដើមបីឲយេគបញឈប់ករេបៀតេបៀនខញុំ (ឬជនតំ ងែដលខញុំបំេពញេនេលើលិខិតបណ្តឹ ង) ជឧបសមព័នធ។ 

   ឬ 

     (ខ) ខញុំមិនបនែស្វងរក / ទទួលបនករជូនដំណឹងពី ថ ប័នចបប់ែដលបនេផញើជូនេទកន់ចុងេចទេដើមបីឲយេគបញឈប់ករ
េបៀតេបៀនខញុំ (ឬជនតំ ងែដលខញុំបំេពញេនេលើលិខិតបណ្តឹ ង) ពីេ្រពះថ៖        
                . 
 
 
  សំេណើ រសំុដីករបេ ្ត ះ សនន ( ចមិនេ្រជើសេរ ើសបន)  

  
 ខញុំកំពុងសថិតេនកនុងេ្រគះថន ក់បនទ ន់ ឬបចចុបបននៃនករទទួលរងករបំពន ឬករឈឺចប់យ៉ងខ្ល ំងពីទេង្វើរបស់ចុងេចទ ឬ្រទពយ
សមបត្តិ ជីវកមមរបស់ខញុំកំពុងសថិតេនកនុងេ្រគះថន ក់បនទ ន់ ឬបចចុបបននៃនករខតបង់ជក់ែស្តងេ យ រែតទេង្វើរបស់ចុងេចទ 
ពីេ្រពះថ 
                 
                
                
                
 
  ដូេចនះខញុំេសនើសំុឲយេចញដីករបេ ្ត ះ សននស្តីពីករករពរពីករេបៀតេបៀន ។ 

សំេណើ សំុករសេ្រងគ ះ (អនក្រតូវែតេធ្វើករេ្រជើសេរ ើសមួយ ឬេ្រចើនេលើជេ្រមើសខងេ្រកម) 

 ខញុំេសនើសំុឲយតុ ករ៖ 

 (ក) បងគ ប់ឲយចុងេចទបញឈប់ករេបៀតេបៀនមកេលើរបូខញុំ។ 

 (ខ) បងគ ប់ឲយចុងេចទបញឈប់ករទក់ទងខញុំេ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយល។ 

 (គ) បងគ ប់ឲយចុងេចទបញឈប់ករចូលមកកន់កែន្លង ន ក់េនរបស់ខញុំ 
 (ឃ) បងគ ប់ឲយចុងេចទបញឈប់ករ មរបូខញុំ ឬបង្ហ ញខ្លួនេនកនុងម្តុំផទះ េរៀន កែន្លងេធ្វើ ជីវកមម ឬបំេពញករងររបស់ខញុំ 

  ជញឹកញប់េ យមិនមនមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ។  

 (ង) បងគ ប់ឲយចុងេចទបញឈប់ករេ្រជ តែ្រជក្រទពយសមបត្តិរបស់ខញុំ។ 
 (ច) បងគ ប់ឲយចុងេចទដកេចញ បំផ្ល ញេចល ឬ្របគល់មកវញិនូវប ្ដ របូភពឯនជន ឬបញជ ឲយមនករដកេចញ ករបំផ្ល ញ

េចល ឬករ្របគល់មកវញិនូវប ្ដ របូភព, បងគ ប់ឲយចុងេចទបញច ប់ករែចកចយរបូភពឯនជន និង មមិនឲយមនករ
ែចកចយបន្តេទៀតនូវរបូភពឯកជន។ 

 (ឆ) បងគ ប់ឲយចុងេចទេធ្វើសំណងជ ច់្របក់ដល់ករខូចខតរបស់ខញុំែដលប ្ត លមកពីករេបៀតេបៀន។ 
 (ជ) បងគ ប់ឲយចុងេចទបង់ៃថ្លេស កមមេមធវរីបស់ខញុំ និងៃថ្លសវនករ និងបងគ ប់ឲយអនុវត្តករសេ្រងគ ះដៃទេទៀតែដលចំបច់  

  និងស័ក្តិសម។ 
 
កលបរេិចឆទ៖                 

          ហតថេលខេដើមបណ្តឹ ង 
 
េដើមបណ្តឹ ងខងេលើចូលរមួេបើកសវនករេ យផទ ល់ និងបនចុះហតថេលខ និងសបថថ ល់ករអះ ងេនកនុងពកយបណ្តឹ ងខងេលើ
គឺជពិតេនចំេពះមុខខញុំពិតែមន។ 

 
កលបរេិចឆទ៖                

              ្រក បញជ ី / រករ ី ធរណៈ / េមធវ ី


