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រដ្ឋ MAINE 
         តុ ករមណ្ឌ ល 

         ទី ំង____________________________________ 

         សំណំុេរឿងេលខ      

ពក់ព័នធនឹង៖ 

សមគ ល់៖ ទ្រមង់ែបបបទេនះគឺស្រមប់ជឯក រេយងបុ៉េ ្ណ ះ។ សូមបំេពញជ ភ អង់េគ្លស
េនកនុងទ្រមង់ែបបបទភ អង់េគ្លស។ ្របសិនេបើអនក្រតូវករជំនួយ សូមេទកន់ករយិល័យ
្រក បញជ ី េហើយេគនឹងេ ទូរសពទេទេស បកែ្រប។ 
 

ដីករបងគ ប់េលើករជំនំុជ្រមះ/មុនករជំនំុជ្រមះ 
         ពក់ព័នធនឹងម្ដ យ  ពក់ព័នធនឹងឪពុក 

 

មរយៈដីករមុនកនុងេរឿងក្ដីេនះ ឬ មរយៈបណ្ដឹ ង,  ករជំនំុជ្រមះ   មុនករជំនំុជ្រមះ ្រតូវបនកំណត់ស្រមប់ _______________________ ។ 
េ្រកពីេសចក្ដីដូចបនកត់្រ ទុកកនុងេនះ ភគីទំងអស់ទទួលបនករជូនដំណឹង្រតឹម្រតូវ និងសម្រសបពីករពនយរេពលៃននីតិវធីិ។ 
 

េ ក/េ ក្រសីេច្រកម ________________________________ ជទីេគរព េធ្វើជអធិបតីៃននីតិវធីិទំងេនះ។ 
 
1.ភគីែដលមនវត្តមន៖  

 ម្ដ យ៖          េមធវ៖ី        

 ឪពុក៖          េមធវ៖ី        

 DHHS៖        AAG៖        

 យុវជន៖          GAL៖      

 អនកេមើលែថធនធន៖         េផ ងៗ៖        

 

2. លកខខណ្ឌ ៃនេរឿងក្ដី /ករជំនំុជ្រមះេផ ងេទៀតែដលេបើកជមួយនឹងករជំនំុជ្រមះេនះ៖  
  ករជំនំុជ្រមះបឋម    ករ្រតួតពិនិតយរបស់តុ ករ  ករបញច ប់ បណ្ដឹ ង 

  ករជ្រមះក្ដីករ្របឈមនឹងេ្រគះថន ក់  ែផនករណ៍អចិៃ្រន្តយ៍   េ្រកយ TPR  

  ករ្របគល់ឲយវញិនូវ PRR 

 

3.បញ្ហ បឋមៗ៖ 

 A. េស កមមៃនដំេណើ រករ 
   បនបញច ប់េលើ្រគប់ភគីទំងអស់  
   មិនទនបញច ប់េន៖              

 

 B. យុវជនែដលមន យុសម្រសប  បន  មិនបនទទួលករជូនដំណឹងពីនីតិវធីិេនះ។  

 

C. DHHS  បន  មិនទន់បន ក់េសចក្ដីចម្លងមួយចបប់ៃនករជូនដំណឹងពីនីតិវធីិេនះែដល្រតូវផ្ដល់េទឲយអនកេមើលែថធនធន (ឧទ. 
ឳពុកម្ដ យចិញច ឹម ឪពុកម្ដ យមុនេពលសមូមចិញច ឹម និង/ឬអនកេមើលថជ ច់ញតិ)។ តុ ករសូមបងគ ប់ឲយមនករជូនដំណឹងដល់ 
______________________ ដូចខងេ្រកម៖ _______________________ 

    
D.  កូន (ៗ) បនសថិតកនុងករេមើលែថជលកខណៈចិញច ឹមេន ______________________។ 

 

E.  កលបរេិចឆទេទេលងកូន (ៗ) េលើកចុងេ្រកយរបស់ ពយបលចត់ ំងេ យតុ ករេដើមបីតំ ងផល្របេយជន៍កូន 
    ។  ករ យករណ៍េលើកចុងេ្រកយរបស់ ពយបលចត់ ំងេ យតុ ករេដើមបីតំ ង
ផល្របេយជន៍កូន ចុះកលបរេិចឆទ៖   ។  ករ យករណ៍របស់ ពយបលចត់ ំងេ យតុ ករេដើមបីតំ ង
ផល្របេយជន៍កូន   ្រតូវបន   មិន្រតូវបនអនុញញ តឲយេ្របើ្របស់ជភស្តុ ង និង្រតូវបនបញជូ នេទឲយគូភគី។ 

 

F.    មនសកមមភពបនទ ប់បន ំេផ ងៗែដល្រតូវរង់ចំេនកនុងតុ ករ __________ ពក់ព័នធនឹងទំនក់ទំនងរ ង/កនុងចំេ មគូភគី និង
អនកេផ ងេទៀតែដលពក់ព័នធនឹងេរឿងក្ដីេនះ។ 
  មនេសចក្ដីបងគ ប់តុ ករមួយ ែដលមនសុពលភពអនុវត្ត ្រតូវបនេចញេ យតុ ករ ___________ មឃត់មិនឲយមន
ទំនក់ទំនងរ ង/កនុងចំេ មគូភគី និងអនកេផ ងេទៀតែដលពក់ព័នធនឹងេរឿងក្ដីេនះ។ 

 
 



 

PC-007, Rev. 11/11 Khmer ទំព័រទី 2 ៃន 4 

 G.េសចក្ដីបញជ ក់អះ ងហិរញញវតថុ៖  
   បនបំេពញរចួ ល់ និង ក់េ យ  ម្ដ យ  ឪពុក  
   ម្ដ យ  ឪពុកនឹង ក់េ យ៖:            

   មិនមន/មិន ចអនុវត្ត ពីេ្រពះ៖           

 

 H. ករទុក ក់កូន៖ 

   មិនមនបញ្ហ ទុក ក់កូន 

   ករទុក ក់កូនជេ្រមើសេផ ង្រតូវបនេសនើេឡើង 

   ឪពុក/ម្ដ យែដលគម នអំ ចេមប៖           

   ច់ញតិ/ធនធនេផ ងេទៀត៖           

    េផ ងៗ៖              

   ករសិក េលើករ្រពមេ្រព ងពីករ ្ល ប់េ យមិនបនបន ល់ទុកប ្ដ មរត៌ក (Interstate Compact) ្រតូវករស្រមប់    

 

 I. បិតុភព៖  
   មិនមនបញ្ហ បិតុភព  មនបញ្ហ បិតុភពទក់ទងនឹង៖         

    កេធ្វើេតស្តបញជ ក់បិតុភពនឹង្រតូវបនបំេពញេ យ៖        

 

 J.ចបប់ស្ដីពីសុខុមលភពកុមរឥ ្ឌ ៖  
   មិនែមនជបញ្ហ េនកនុង្រគួ រេនះ 

   នយក ្ឋ នសុខភិបល និងេស កមមមនុស ជតិនឹងេសុើបអេងកតមរត៌ក N.A. របស់៖      

   ជូនដំណឹងកុលសមព័នធ           ។ 

  កុលសមព័នធ       ទទួលបនករជូនដំណឹងេន     

  កុលសមព័នធបនេឆ្លើយតបេន     និង្រតូវបនតំ ងេ យ      

 

4.េសចក្ដីបងគ ប់ែដលមន្រ ប់បចចុបបនន៖  
  អំ ចេមប្របគល់េទឲយនយក ្ឋ នសុខភិបល និងេស កមមមនុស ជតិ 

   ករផ ះផ ស្រមុះស្រមួលែដល្រតូវករជមួយនឹង          

   មិនមនករផ ះផ ស្រមុះស្រមួលែដល្រតូវករជមួយនឹង៖         

  អំ ចេមប្របគល់េទឲយ  ឪពុកម្ដ យ  ម្ដ យ  ឪពុក េផ ងៗ    ជមួយនឹងលកខខណ្ឌ ដូចបនបញជ ក់។ 

  ែផនករណ៍អចិៃ្រន្តយ៍មួយ្រតូវបនបេងកើតេឡើង 

  សិទធិឪពុក/ម្ដ យរបស់  ឪពុកម្ដ យ   ម្ដ យ  ឪពុក ្រតូវបនបញច ប់ 

  គម នដីកបងគ ប់ 

 
5.ករ យតៃម្ល/េស កមមែដលបងគ ប់ មដីរបស់តុ ករ៖           

 

6.ត្រមូវកររបស់កូន (ៗ)៖ 

   ល់េស កមមចំបច់ទំងអស់ែដលមន្រ ប់ 

   នឹង្រតូវបនេរៀបចំ៖             

   កូន(ៗ)  េនេរៀនេន      មិនេនេរៀនេន       

   ទំនក់ទំនងែផនកអប់រពំក់ព័នធនឹងបញ្ហ ៖          

 
7.ករពិចរ ពិេសស៖  
  ្រតូវករអនកបកែ្របផទ ល់មត់ស្រមប់៖            

  ្រតូវករករនំខ្លួនមកតុ ករស្រមប់៖            

  េផ ងៗ៖               

 
8.បញ្ហ មិន ចេ ះ្រ យ 

  ករជ្រមះក្ដី្រជំែដលពីរដង  េស កមម   ករអនុវត្ត មែផនករណ៍ផ ះផ ស្រមុះស្រមួល 

  ករទុក ក់កូន   ករសួរសុខទុកខ   េផ ងៗ៖       
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9. ម ក្ដី និងវតថុ ង៖ 

 ចំនួនប៉ន់ ម នៃន ក ី៖   នយក ្ឋ នសុខភិបល និងេសវកមមមនុស ជតិ   ពយបលចត់ ំងេ យ
តុ ករេដើមបីតំ ងផល្របេយជន៍កូន    
អនកស្រមុះស្រមួល    ម្ដ យ    ឪពុក    េផ ងៗ 

 

10. រយៈេពលប៉ន់ ម នែដល្រតូវករស្រមប់ករជ្រមះក្ដី៖           

 

11. ករពិចរ េទករកំណត់េពល ជពិេសស៖ 

  ផុតកំណត់កនុងរយៈេពល 120 ៃថង៖           

   េផ ងៗ ៖             

 

12. ករប្ដូរឯក រសំណំុេរឿងរ ងគូក្ដី្រតូវែតបំេពញកនុងលកខណៈែដលធនមិនឲយមនករពនយរករជ្រមះក្ដី។ ករខកខនមិនបនបំេពញករ
ប្ដូរឯក រសំណំុេរឿងរ ងគូក្ដី មិន្រតូវនំឲយមនករពនយរេពលជ្រមះក្ដី េហើយក៏មិន ចបេងកើតជមូលេហតុស្រមប់បន្តប្ដូរឯក រេទៀតែដរ។ 
 

13. ម ក្ដី្រតូវ ក់ជូន និងប្ដូរបញជ ី យនម ក ី និងវតថុ ងនន និងេសចក្ដីចម្លងៃនវតថុ ងែដលបនបនេសនើេឡើង៖ 
   10 ៃថងមុនករជ្រមះក្ដី 
   េផ ងៗ៖               

 

14. "ភគី្រតូវអនុវត្តឲយបនទន់េពលេវ នូវទ្រមង់ែបបបទ “ករផ្ដល់ព័ត៌មន” មួយែដលចំបច់ស្រមប់ករប្ដូរេពញេលញនូវព័ត៌មនកនុង
ចំេ ម ម ក្ដី អនកេធ្វើករេលើេរឿងក្ដី និង ពយបលចត់ ំងេ យតុ ករេដើមបីតំ ងផល្របេយជន៍កូន។ 

 

15. វតថុ ងទំងអស់ េ្រកពីវតថុ ងស្រមប់ករជំទស់ ្រតូវែតមនសមគ ល់ជមុន និងប្ដូរជមួយ ម ក្ដីទំងអស់មុនករជ្រមះក្ដី។ 

 

16. បញ្ហ េផ ងៗ៖ 

   របយករណ៍ និងករ យតៃម្លជ យលកខណ៍អក រ្រតូវែត ក់ជភស្តុ ងជំនួសឲយសកខីកមមេ យផទ ល់របស់អនកនិពនធ លុះ្រ
អនកជំទស់េធ្វើឲយអនកនិពនធមនេពលស្រមប់ករ្រតួតពិនិតយឆ្ល ស់។ 
   េផ ងៗ៖              

   ពយបលចត់ ំងេ យតុ ករេដើមបីតំ ងផល្របេយជន៍កូន្រតូវ ក់របយករណ៍ជ យលកខណ៍អក រ្រតឹម  

 

17.  ករជំនំុែស្វងរកដំេ ះ្រ យមួយនឹងេបើកេន        មករេរៀបចំេ យភគី។ 

 

18.  េផ ងៗ ៖            ។ 

 

បណ្ដឹ ងត ៉/ជំទស់ មួយេទនឹងដីកបងគ ប់េនះ្រតូវ ក់េទកន់តុ ករកនុងរយៈេពលដប់ៃថង គិតចប់ពីកលបរេិចឆទេនះ េបើពំុដូេចនះេទនឹង
្រតូវបនចត់ទុកជករេបះបង់សិទធិប្ដឹងត ៉។ 
 
 
្រក បញជ ្ីរតូវបញចូ លព័ត៌មនខងេ្រកមេទកនុងបញជ សំីណំុេរឿង៖ 

 ករជំនំុជ្រមះ/ដីកបុេរជំនំុជ្រមះ ចុះៃថងទី  ____ ែខ ___ ឆន ំ_______ ្រតូវបន ក់។ 

  ករជំនំុជ្រមះក្ដី        ្រតូវបនកំណត់ស្រមប់ 
_____________________________________្រពឹក/រេសៀលឬ ង ច។ 

  ករជំនំុជ្រមះក្ដីេលើករណីេនះ្រតូវបន  កំណត់ស្រមប់ ________________________________ 
   ្រតូវបន ក់កនុងសំណំុឯក រ ម នស្រមប់េគលបំណងៃនករជំនំុជ្រមះ 
   ______________________________________________________________។    
  _______________________្រតូវបនបែនថមជភគី________________________កនុងករណីេនះ។ 
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ជក់ ក់របស់តុ ករ។ 
 
 
 
 

កលបរេិចឆទ៖ _________________           

                  េច្រកម, តុ ករមណ្ឌ លៃនរដ្ឋ Maine  

 
 
 

ករផ្ដល់ដីកបងគ ប់ 

ភគីទំងអស់បនទទួលសំេ ចម្លងៃនដីកបងគ ប់  េ យផទ ល់ៃដ  េ យេផញើ មៃ្របសណីយ៍ធមម េទឲយបុគគលដូចខងេ្រកម៖ 

 

  ជំនួយករអគគេមធវ ី
  នយក ្ឋ នសុខភិបល និងេស មនុស ជតិ 

  េមធវរីបស់ម្ដ យ / ម្ដ យតំ ងេ យខ្លួនឯង 

  េមធវរីបស់ឪពុក / ឪពុកតំ ងេ យខ្លួនឯង 

  ពយបលែដលតុ ករែតង ំង 
  ពយបលៃនកររស់េនអចិៃ្រន្តយ៍ 

  អនកចូលអន្ត គមន៍៖       

  េផ ងៗ៖        

  ករយិល័យ CASA ៃនរដ្ឋ Maine (្របសិនេបើពក់ព័នធ) 
 
 

កលបរេិចឆទ៖               

                  ្រក បញជ ីតុ ករមណ្ឌ ល 
 
 


