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រដ្ឋ MAINE 
         តុ ករមណ្ឌ ល 

         ទី ំង________________________ 

         សំណំុេរឿងេលខ     

សមគ ល់៖ ទ្រមង់ែបបបទេនះគឺស្រមប់ជឯក រេយងបុ៉េ ្ណ ះ។ សូមបំេពញជ 
ភ អង់េគ្លសេនកនុងទ្រមង់ែបបបទភ អង់េគ្លស។ ្របសិនេបើអនក្រតូវករជំនួយ សូម
េទកន់ករយិល័យ្រក បញជ ី េហើយេគនឹងេ ទូរសពទេទេស បកែ្រប។ 

 
ពក់ព័នធនឹង៖      ☐ ដីកបងគ ប់េលើករពិនិតយេឡើងវញិេ យតុ ករ 

 22 M.R.S. §4038 និង/ឬ 
        ☐ ដីកបងគ ប់េលើករេរៀបចំែផនករៃនកររស់េនជ 

អចិៃ្រន្តយ៍ 22 M.R.S §4038-B 
 

មដីកបងគ ប់េលើកមុនេនកនុងបញ្ហ េនះ ឬ មពកយេសនើសំុ  សវនករពិនិតយេឡើងវញិេ យតុ ករ  កររស់េនជអចិៃ្រន្តយ៍្រតូវបនេរៀបចំ
េឡើងស្រមប់   ។ េ្រកពីអ្វីែដលបនកត់សមគ ល់េនកនុងដីកបងគ ប់េនះ ភគីទំងអស់បនទទួលលិខិតជូនដំណឹងយ៉ង្រតឹម្រតូវ និង
សម្រសបអំពីកររង់ចំករជំនំុជ្រមះេលើសំណំុេរឿង។ 
 
សវនករេផ ងេទៀតែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងរមួគន ជមួយនឹងករពិនិតយេឡើងវញិេនះ៖ 
☐ ករ្របឈមនឹងេ្រគះថន ក់ ☐ CMC  ☐ ករបញច ប់ករប្រងួបប្រងួមគន វញិ ☐ TPR    ☐ េ្រកយ TPR 
☐ ពកយេសនើសំុ   ☐ អនីតិជន  ☐ PTC    ☐ េផ ងៗ៖                             
 
េ ក/េ ក្រសីេច្រកម         បនេធ្វើករជំនំុជ្រមះេនកនុងសំណំុេរឿងេនះទំងអស់។ 
 
អនកមនវត្តមនេនតុ ករេនកលបរេិចឆទេនះមនដូចខងេ្រកម៖ 
 ☐ ម្ត យ      ☐ េមធវរីបស់ម្ត យ        
 ☐ ឪពុក        ☐ េមធវរីបស់ឪពុក         
 ☐ DHHS       ☐ AAG        
 ☐ យុវជន        ☐ GAL         
 ☐ អនកេមើលែថទំជំនួយ     ☐ JCCO/ADA        
 ☐ អនកចូលរមួ ្ត ប់     ☐ ពយបលអចិៃ្រន្តយ៍        
 ☐ អនកចូលអន្ត គមន៍        ☐ អនកេផ ងេទៀត        
 
1.  DHHS ☐បន ☐មិនបន ក់លិខិតជូនដំណឹងអំពីកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិេនះ ែដល្រតូវបនផ្តល់ដល់អនកេមើលែថទំជំនួយ (ឧទហរណ៍ 
ឪពុកម្ត យចិញច ឹម ឪពុកម្ត យចិញច ឹមមិនទន់េពញសិទធិ និង/ឬអនកេមើលែថទំជ ច់ញតិ)។ ☐ តុ ករសូមែណនំថ លិខិតជូនដំណឹងគួរ្របគល់ដល់ 
   ដូចខងេ្រកម៖   
 

2. យុវជនែដលមន យុសម្រសប ☐ ្រតូវបន ☐ មិន្រតូវបនជូនដំណឹងអំពីកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិេនះ។ ☐ មិនពក់ព័នធ។ 
 

3. ឪពុកម្ត យ្រតូវបនសួរសំណួរថេតើពួកគត់ ឬឪពុក ឬម្ត យែដលអវត្តមន គឺជសមជិកៃនកុលសមព័នធឥ ្ឌ ែដល្រតូវបនទទួល គ ល់េនក្រមិត
សហព័នធែដរឬេទ។ តុ ករក៏បនសួរ GAL និងតំ ងរបស់ DHHS ផងែដរថេតើពួកេគបនរកេឃើញ ឬដឹងអំពីព័ត៌មនែដលបញជ ក់ថ កុមរគឺជកុមរ
ឥ ្ឌ ែដរឬេទ។ 
 

 ☐ តុ ករបនកំណត់ថ ចបប់ស្តីពីសុខុមលភពកុមរឥ ្ឌ មិនអនុវត្តចំេពះេរឿងក្តីេនះេទ  
 ☐ មិនមនកុលសមព័នធែដល្រតូវបនទទួល គ ល់េនក្រមិតសហព័នធ មួយបនកំណត់ថ កុមរមនសិទធិទទួលបនសមជិកភពកនុង
កុលសមព័នធេឡើយ ឬ 
 ☐ តុ ករបនកំណត់ថ ចបប់ស្តីពីសុខុមលភពកុមរឥ ្ឌ  (ICWA) អនុវត្តចំេពះេរឿងក្តីេនះ េ យ រកុមរគឺជសមជិកចុះបញជ ីមន ក់ៃន 
    ឬឪពុក/ម្ត យគឺជសមជិកមន ក់ៃន    េហើយកុមរមនសិទធិទទួលបនសមជិកភពេនកនុងកុលសមព័នធេនះ។ 
កុលសមព័នធ្រតូវបនជូនដំណឹងេនៃថងទី  ។ 
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4.  កុមរបនចូលរស់េនកនុង្រគួ រទទួលចិញច ឹម េនៃថងទី   ។ 
 
5. ☐ កលបរេិចឆទែដល GAL េទេលងកុមរេលើកចុងេ្រកយ៖  ។ ☐ របយករណ៍េលើកចុងេ្រកយរបស់ GAL ចុះៃថងទី៖   
របយករណ៍របស់ ពយបលតុ ករែតង ំង ☐ ្រតូវបន ☐ មិន្រតូវបនបញចូ លជភ័ស្តុ ង និង្រតូវបនែចកជូនភគីទំងអស់។ 
 
6.   ☐ មនបណ្តឹ ងបនទ ប់បន ំកំពុងរង់ចំករជំនំុជ្រមះេនតុ ករ    ពក់ព័នធនឹងករទក់ទងគន រ ង/កនុងចំេ មភគីទំងអស់ និង

អនកេផ ងេទៀតែដលជប់ពក់ព័នធនឹងេរឿងក្តីេនះ។ 
      ☐ មនដីកបងគ ប់ ថ ពររបស់តុ ករ ែដលេចញេ យតុ ករ       ែដល មឃត់ករទក់ទងគន  រ ង/កនុងចំេ មភគីទំងអស់ 

និងអនកេផ ងេទៀតែដលជប់ពក់ព័នធនឹងេរឿងក្តីេនះ។ 
☐  ជដំបូង ភគីទំងអស់បនបញជ ក់អះ ង្របប់តុ ករេនះថ ពួកេគបន្រពមេ្រព ងគន ពក់ព័នធនឹងកររកេឃើញ និងករចត់ែចងេនកនុង
េរឿងក្តីេនះ ឬ 

 ☐ តុ ករេចញដីកបងគ ប់េនះ បនទ ប់ពីសវនករដ៏ នតឹង។ 
 
 តុ ករបនពិនិតយេឡើងវញិនូវភ័ស្តុ ងែដលបនបង្ហ ញជូន កលៈេទសៈរបស់កុមរ ចំ ត់ករែដលបនេធ្វើរហូតមកទល់េពលេនះេ យ
នយក ្ឋ ន និងឪពុកម្ត យ ពក់ព័នធនឹងកុមរ អនុ សន៍របស់ ពយបលតុ ករែតង ំង និងែផនករែដលបនបង្ហ ញស្រមប់កុមរ។ េ យ
បនពិចរ យ៉ងល្អិតល្អន់ដល់សុខភព និងសុវតថិភពរបស់កុមរ និងេ យ រឧត្តមនុភពៃនភ័ស្តុ ង តុ ករេនះយល់េឃើញដូចខងេ្រកម និង
េយង ម 22 M.R.S. §§4036 និង 4038 ្របកសដីកបងគ ប់ដូចខងេ្រកម ែដលចូលជ ថ ពរេនៃថងទី        ។ 
 

☐  បញ្ហ ៃនករ្របឈមនឹងេ្រគះថន ក់បែនថមបនេកើតេឡើងេនកនុងបញ្ហ េនះ។ តុ កររកេឃើញយ៉ងជក់ ក់ មឧត្តមនុភពៃនភ័ស្តុ ងនូវអងគេហតុ
ដូចខងេ្រកមពក់ព័នធនឹងករ្របឈមនឹងេ្រគះថន ក់បែនថម៖     
 
7. ករបីបច់ែថរក  និងករេផញើេន្រគួ រទទួលចិញច ឹម 
 

ករបីបច់ែថរក ៖ 
 ☐ កុមរ្រតូវបន្ត/ ក់ឲយរស់េនេ្រកមករបីបច់ែថរក របស់៖  
   ☐  នយក ្ឋ ន។ ករបន្តរស់េនកនុងផទះគឺផទុយនឹងសុខុមលភពរបស់កុមរេ យ រ   

    ☐  ឪពុកម្ត យ  ☐ ម្ត យ   ☐ ឪពុក 
    ☐  អនកេផ ងេទៀត (សូមបញជ ក់)៖      ករបន្តរស់េនកនុងផទះគឺផទុយនឹងសុខុមលភពរបស់កុមរេ យ រករ្របឈមនឹង
េ្រគះថន ក់ែដលមិនទន់េ ះ្រ យរចួ និង (្របសិនេបើពក់ព័នធ)៖     

 ☐ ្របសិនេបើករបីបច់ែថរក មនករផ្ល ស់ប្តូរ ករផ្ល ស់ប្តូរបនប៉ះពល់ដល់កុមរដូចខងេ្រកម៖    ។ 
 
ករេផញើេន្រគួ រទទួលចិញច មឹ៖ 
☐ ករេផញើកនុងេពលបចចុបបននឲយេនជមួយ   មនភពចំបច់ និងសម្រសប។ 
☐ កុមរមនសុវតថិភពេនកនុង្រគួ រទទួលចិញច ឹមបចចុបបននរបស់ពួកេគ។ 
☐ ករផ្ល ស់ប្តូរ្រគួ រទទួលចិញច ឹមរបស់កុមរ្រតូវបនេធ្វើេឡើង េ្រពះ    
េហើយកុមរ្រតូវបនេផញើឲយេនជមួយ   ។ 
 

ច់ញតិ៖ 
☐ វធិនករដូចខងេ្រកមេដើមបីកំណត់ជនទីពឹងជប់ ច់ញតិ្រតូវេធ្វើេឡើងមុនកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិតុ ករេលើកេ្រកយ៖  ។ 
☐ ច់ញតិដូចខងេ្រកម្រតូវបនកំណត់ េហើយនយក ្ឋ នកំពុងែស្វងរក/្រតូវែស្វងរកថេតើ ច់ញតិ្របែហលជមនបំណង និង ចេធ្វើជ្រគួ រ
ទទួលចិញច ឹមអចិៃ្រន្តយ៍ស្រមប់កុមរែដរឬេទ៖   
☐ មិនមន ច់ញតិ ែដល ចេផញើកុមរឲយេនជមួយបន។ 
 
យុវជន យុ 14 ឆន  ំឬេ្រចើនជងេនះ 



 

PC-009, Rev. 11/15 Khmer ទំព័រទី 3 ៃន 5 

☐ កុមរមន យុដប់្របំបួនឆន ំ ឬេ្រចើនជងេនះ។ េនកនុងករផ្ល ស់ប្តូរពីកររស់េនកនុង្រគួ រទទួលចិញច ឹមេទកររស់េនែបបយុវវយ័ និងឯក ជយដ៏
េជគជ័យ កុមរ្រតូវទទួលបន ☐ កមមវធីិរស់េនេ យឯក ជយរបស់នយក ្ឋ ន និង/ឬ ☐េស ដូចខងេ្រកម៖   
 
ករេផញើេន្រគួ រទទួលចិញច មឹេនខងេ្រករដ្ឋ៖ 
☐ កុមរកំពុងរស់េនកនុង្រគួ រទទួលចិញច ឹមេនខងេ្រករដ្ឋេន  ។ 

☐ ែផនករេនះគឺេដើមបីឧត្តម្របេយជន៍របស់កុមរ េ្រពះមនករចំបច់្រតូវបំេពញ មេសចក្តី្រតូវករពិេសសរបស់កុមរ។      ។ 
 ☐ ករសិក  ICPC ្រតូវបនបងគ ប់ដូចខងេ្រកម៖ ។ 
 
ករអប់រ៖ំ សេងខបកមមវធីិអប់ររំបស់កុមរ៖                                          ។ 
   
េផ ងៗ៖ 
☐  ករចត់ែចងេផ ងេទៀត៖   
 
8.  ករប្រងួបប្រងួមគន វញិ  
 
 A. នយក ្ឋ ន ☐ បន ☐ មិនបន្របឹងែ្របងអស់ពីសមតថភព េដើមបីប្រងួបប្រងួម និងក ង្រគួ រេឡើងវញិ។ ្របសិនេបើមនកិចច្របឹងែ្របង
អស់ពីសមតថភព កិចច្របឹងែ្របងទំងេនះរួមមនដូចខងេ្រកម៖   ។ 
 

B. ☐  នយក ្ឋ ន្រតូវបនត្រមូវឲយចូលរមួេនកនុងកិចច្របឹងែ្របងប្រងួបប្រងួមគន វញិជមួយ ☐  ឪពុកម្ត យ ☐ ម្ត យ ☐  ឪពុក ☐  អនកេផ ង
េទៀត៖          ។ 
   
 C. ក្រមិតៃនករេគរពរបស់ម្ត យ មែផនករៃនេរឿងក្តី ែដលរមួបញចូ លទំងករឈនេទស្រមលមូលេហតុៃនករេផញើេន្រគួ រទទួលចិញច ឹម 
និងបញ្ហ ថមីៗែដលប ្ត លឲយមនករ្របឈមនឹងេ្រគះថន ក់ មនលកខណៈ ☐ មិន ចទទួលយកបន ☐ មធយម ☐ ល្អ ☐   ។ 
េស  និងកររពឹំងទុក្រតូវបនបញជ ក់េនកនុងែផនករប្រងួបប្រងួមគន វញិ ចុះៃថងទី    ។ 
ែផនករប្រងួបប្រងួមគន វញិមួយចបប់ចុះៃថងទី   មនេនកនុងសំណំុឯក ររបស់តុ ករ និង្រតូវរួមបញចូ លបែនថមនូវ៖  ។ 
 
 D. ក្រមិតៃនករេគរពរបស់ឪពុក មែផនករៃនេរឿងក្តី ែដលរមួបញចូ លទំងករឈនេទស្រមលមូលេហតុៃនករេផញើេន្រគួ រទទួលចិញច ឹម 
និងបញ្ហ ថមីៗែដលប ្ត លឲយមនករ្របឈមនឹងេ្រគះថន ក់ មនលកខណៈ ☐ មិន ចទទួលយកបន ☐ មធយម ☐ ល្អ ☐    ។ 
េស  និងកររពឹំងទុក្រតូវបនបញជ ក់េនកនុងែផនករប្រងួបប្រងួមគន វញិ ចុះៃថងទី       ។  ែផនករប្រងួបប្រងួមគន វញិមួយចបប់ចុះៃថងទី     
  មនេនកនុងសំណំុឯក ររបស់តុ ករ និង្រតូវរមួបញចូ លបែនថមនូវ៖    ។ 
 

E.   ☐ ែផនករប្រងួបប្រងួមគន វញិ ឬែផនករេដើមបីេជៀស ងករដកកុមរេចញពីផទះ ចុះៃថងទី      ្រតូវបនភជ ប់ជមួយនឹងដីក
បងគ ប់េនះ និង្រតូវបនបញចូ លកនុងឯក រេនះ មករេយង ឬ  

   ☐ នយក ្ឋ ន្រតូវបនេលើកែលងមិនឲយ ក់ែផនករេនតុ ករ េនកលបរេិចឆទេនះេ យ រមូលេហតុសម្រសបដូចខងេ្រកម៖  
         ។ 

 ☐ ែផនករប្រងួបប្រងួមគន វញិ ឬែផនករេដើមបីេជៀស ងករដកកុមរេចញពីផទះ្រតូវបន ក់េ យនយក ្ឋ ន និង្របគល់មួយចបប់ជូន
ដល់ភគីទំងអស់មិនឲយយឺតជង   ។ 

   
9.  ករបញច ប់ករប្រងួបប្រងួមគន វញិ 
 ☐ កលពីមុន នយក ្ឋ ន្រតូវបនេលើកែលងឲយរចួផុតពីកតព្វកិចចបន្តកិចច្របឹងែ្របងប្រងួបប្រងួមគន វញិជមួយ ☐ ម្ត យ ☐ ឪពុក  
☐ អនកេផ ងេទៀត៖              េ យដីកបងគ ប់ ចុះៃថងទី        ។ 
 
 ☐  នយក ្ឋ ន្រតូវបនេលើកែលងឲយរចួផុតពីកតព្វកិចចបន្តកិចច្របឹងែ្របងប្រងួបប្រងួមគន វញិជមួយ 
   ☐ ឪពុកម្ត យ ☐ម្ត យ ☐ឪពុក☐អនកេផ ងេទៀត៖    

    ☐ េ យ រមូលេហតុដូចខងេ្រកម៖ 
☐ក ្ត ក់ទមងន់្រតូវបនរកេឃើញ (សវនករេរៀបចំែផនករៃនកររស់េនជអចិៃ្រន្តយ៍្រតូវែតេធ្វើេឡើងកនុងរយៈេពល 30 ៃថង) 

     ☐ករបន្តកិចច្របឹងែ្របងប្រងួបប្រងួមគន វញិមនភពមិន្រតូវគន ជមួយនឹងែផនករៃនកររស់េនជអចិៃ្រន្តយ៍ស្រមប់កុមរ 
     ☐េផ ងៗ     

 
10. ករេរៀបចំែផនករៃនកររស់េនជអចិៃ្រន្តយ៍ (្របសិនេបើពក់ព័នធ) 
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្របសិនេបើកុមររស់េនេ្រកមករបីបច់ែថរក របស់នយក ្ឋ នសុខភិបល និងេស មនុស ជតិ ែផនករអចិៃ្រន្តយ៍មួយ្រតូវេធ្វើេឡើងស្រមប់កុមរ យ៉ង
យូរបំផុតដប់ពីរ (12) ែខ ចប់ពីកលបរេិចឆទែដលកុមរចូលមករស់េនកនុង្រគួ រទទួលចិញច ឹម េយង ម 22 M.R.S. §4038-B។  
 
 នយក ្ឋ នបន្របឹងែ្របងអស់ពីសមតថភព េដើមបីេធ្វើែផនករៃនកររស់េនជអចិៃ្រន្តយ៍ឲយេហើយស្រមប់កុមរ។ ករ្របឹងែ្របងអស់ពីសមតថភព
ទំងេនះរមួមនដូចខងេ្រកម៖     
 
ែផនករអចិៃ្រន្តយ៍ស្រមប់កុមរគឺ៖ 
 ☐ ករប្រងួបប្រងួមគន វញិជមួយ ☐ ឪពុកម្ត យ ☐ ម្ត យ ☐ ឪពុក ☐ បុគគលេផ ងេទៀត៖      ។ 
 
 កលបរេិចឆទេ្រគងទុក ែដលករ ក់ឲយរស់េនកនុងផទះវញិ ចេធ្វើេឡើង និងបន្តេ យសុវតថិភព គឺ   ។ 
 ☐ករសមុំកូន។ ពកយបណ្តឹ ងសំុបញច ប់្រតូវ ក់/្រតូវបន ក់េនៃថងទី   ។ 

 ☐ករេផញើជអចិៃ្រន្តយ៍ឲយេនជមួយ ច់ញតិែដលសម្រសប និងែដលមនបំណងទទួលចិញច ឹម។ កលបរេិចឆទេ្រគងទុកែដលកុមរ ច្រតូវបន
េផញើឲយេនជមួយ ច់ញតិគឺ   ។ 
 ☐ករេផញើឲយេនជមួយ ពយបលអចិៃ្រន្តយ៍។ កលបរេិចឆទេ្រគងទុកែដលកុមរ ច្រតូវបនេផញើឲយេនជមួយ ពយបលអចិៃ្រន្តយ៍គឺ    

   ។ 
 ☐ករបញជូ នេទរស់េនេ្រកម ពយបលភព្រសបចបប់។ កលបរេិចឆទេ្រគងទុកែដលកុមរ ច្រតូវបនេផញើឲយេនជមួយ ពយបល

្រសបចបប់គឺ   ។ 
 ☐ករេរៀបចំកររស់េនជអចិៃ្រន្តយ៍ែដលបនេ្រគងទុកមួយេទៀត (APPLA)។ (ស្រមប់ែតយុវជន យុ 16 ឆន  ំឬេ្រចើនជងេនះបុ៉េ ្ណ ះ)  
នយក ្ឋ នបនចង្រកងជឯក រនូវមូលេហតុគួរឲយចប់ រមមណ៍ដូចខងេ្រកម ស្រមប់ករេរៀបចំកររស់េនជអចិៃ្រន្តយ៍ែដលបនេ្រគងទុក

មួយេទៀត ែដលជែផនករស្រមប់យុវជនេនះ (បញចូ លេសចក្តីសេងខបៃនកិចច្របឹងែ្របងេផញើកុមរជអចិៃ្រន្តយ៍ឲយេនជមួយឪពុក/ម្ត យ ច់ញតិ ឬេន
ពយបល ឬ្រគួ រចិញច ឹម និងលទធផល)៖                                          

                                  
 េ យែផ្អកេលើមូលេហតុទំងេនះ តុ ករយល់េឃើញថ APPLA ☐  គឺជ ☐  មិនែមនជែផនករៃនកររស់េនជអចិៃ្រន្តយ៍ល្អបំផុតស្រមប់

យុវជនេនះេឡើយ និងថ មិនមនែផនករៃនកររស់េនជអចិៃ្រន្តយ៍េផ ងេទៀត មួយគឺេដើមបីឧត្តម្របេយជន៍របស់កុមរេឡើយ។ 
☐ នយក ្ឋ នបនចត់វធិនករននេដើមបីធនថ អនកេមើលែថទំកំពុងអនុវត្តបទ ្ឋ នៃនករសេ្រមចចិត្តស្រមប់យុវជនយ៉ងសម្រសប និង

្របុង្របយ័តន។ វធិនករទំងេនះគឺ៖      
☐ នយក ្ឋ នបនចត់វធិនករននេដើមបីធនថ យុវជនមនឱកសជេទៀងទត់ និងជបន្តេដើមបីចូលរមួេនកនុងសកមមភពែដលសម្រសប

ស្រមប់ យុ ឬស្រមប់ករអភិវឌ ។ វធិនករទំងេនះរមួមន៖ 
  ☐ ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ និងករេលើកទឹកចិត្តកុមរយ៉ងសម្រសប ម យុអំពីឱកសនន េដើមបីចូលរួមេនកនុងសកមមភព និង 
  ☐ េផ ងៗ              និង 
 ☐  តុ ករបនពិចរ េលើបំណង្របថន របស់កុមរយ៉ងសម្រសបនឹង យុរបស់កុមរ ែដលរមួបញចូ លទំងករសួរកុមរអំពីលទធផលៃនករ
រស់េនជអចិៃ្រន្តយ៍ែដលចង់បនរបស់ពួកេគ ្របសិនេបើពក់ព័នធ។ 

 
នយក ្ឋ នសុខភិបល និងេស មនុស ជតិ ្រតូវផ្តល់េស ដូចខងេ្រកម េដើមបីជួយស្រមួលដល់ករអនុវត្តដីកបងគ ប់េលើករេរៀបចំែផនករៃនកររស់
េនជអចិៃ្រន្តយ៍ឲយបនសេ្រមច៖    
 

☐ ឪពុកម្ត យ ☐ ម្ត យ ☐ ឪពុក ☐ បុគគលេផ ងេទៀត ្រតូវចូលរមួផ្តល់េស ដូចខងេ្រកម េដើមបីជួយស្រមួលដល់ករអនុវត្តកររស់េនជ
អចិៃ្រន្តយ៍ឲយបនសេ្រមច៖     
 
☐  នយក ្ឋ នមិនមនបំណង ក់ពកយបណ្តឹ ងសំុបញច ប់សិទធិជឪពុកម្ត យេឡើយ េទះបីជកុមរនឹង/បនរស់េនកនុង្រគួ រទទួលចិញច ឹមបនរយៈេពល 
15 ែខកនុងរយៈេពល 22 ែខចុងេ្រកយក៏េ យ េ្រពះករេធ្វើែបបេនះគឺេដើមបីឧត្តម្របេយជន៍របស់កុមរ េ យ រមូលេហតុគួរឲយចប់ រមមណ៍ដូចខង
េ្រកម៖     
 
11.  ករេទសួរសុខទុកខ និងករទំនក់ទំនងគន  (្របសិនេបើ ចអនុវត្តបន) គួរ្រតូវគន ជមួយឧត្តម្របេយជន៍របស់កុមរ ដូចខងេ្រកម៖ 
 ☐ែដល្រតូវបន្រពមេ្រព ងេ យភគីទំងអស់ 
 ☐ដូចខងេ្រកម៖   
 
12. េ ធន រកិចច  
 
 តុ ករបងគ ប់ េយង ម 22 M.R.S. §4036(1)(G) ថ៖ 
 ☐ ដីកបងគ ប់េលើេ ធន រកិចចែដលមន្រ ប់ ឬដីកបងគ ប់េលើេ ធន រកិចចរដ្ឋបលបន្តមនសុពលភព និង នុភពេពញេលញ
ដែដល។ 

 ☐ ឪពុក/ម្ត យ្រតូវបង់េ ធន រកិចច ដូចមនែចងេនកនុងដីកបងគ ប់េលើេ ធន រកិចច ែដល្រតូវបនភជ ប់ និងបញចូ លេនកនុងដីកបងគ ប់
េនះេ យករេយង។ ដីកបងគ ប់កត់ទុកចំណូលែដលភជ ប់មកជមួយ (្របសិនេបើមន) ក៏្រតូវបនបញចូ លេ យករេយងផងែដរ។ 
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 ☐ េលើសពីេនះេទៀត    ្រតូវទិញធន ៉ប់រងសុខភព/ជំងឺស្រមប់កុមរ ដ ប មនករធន ៉ប់រងេនះ មរយៈករងររបស់ខ្លួន 
និង្រតូវផ្តល់ភ័ស្តុ ងៃនករធន ៉ប់រងេនះដល់នយក ្ឋ នសុខភិបល និងេស មនុស ជតិ និង/ឬ 
 ☐ កនុងរយៈេពល 10 ៃថង ឪពុកម្ត យ្រតូវ ក់លិខិតបញជ ក់ ថ នភពហិរញញវតថុេទតុ ករ។ ករមិនបន ក់លិខិតបញជ ក់េនះ ចប ្ត លឲយមន
ករេចញដីកបងគ ប់េលើេ ធន រកិចច េ យែផ្អកេលើព័ត៌មនេផ ងេទៀតែដលតុ ករទទួលបន។  
 
13. តុ ករបងគ ប់បែនថមេទៀតថ បញ្ហ េនះ្រតូវបនពិនិតយេឡើងវញិបែនថមេទៀតេ យតុ ករេនះ៖ 
 
 ☐  ដីកបងគ ប់េនះ្រតូវពិនិតយេឡើងវញិកនុងរយៈេពល្របំមួយ (6) ែខេនៃថងទី ____________ េម៉ង _______ ្រពឹក/រេសៀល ឬឆប់ជងេនះ 

្រស័យ មពកយេសនើសំុរបស់ភគី មួយ។ ករ្របគល់ដីកបងគ ប់េនះ មមេធយបយែដល្រតវូបនបញជ ក់ខងេ្រកម គឺជករជូនដំណឹង្រគប់្រគន់អំពី
ករពិនិតយេឡើងវញិែដលបនេ្រគង។ មិនមនករ្របគល់លិខិតជូនដំណឹងជេលើកទីពីរអំពីករពិនិតយេឡើងវញិែដលបនេ្រគងេឡើយ ឬ 
 ☐  េយង មពកយេសនើសំុរបស់ភគី មួយ េ្រពះ៖  

☐  សិទធិបីបច់ែថរក ្រតូវបន្របគល់េទឲយបុគគល មន ក់េផ ងពីនយក ្ឋ នសុខភិបល និងេស មនុស ជតិ ឬឪពុក/ម្ត យ។ 22 
M.R.S. § 4038(1-A)(A) ឬ 

☐  សិទធិបីបច់ែថរក ្រតូវបន្របគល់េទឲយឪពុក/ម្ត យ ែដលមិនមនសិទធិបីបច់ែថរក កូន េនេពលពកយបណ្តឹ ង្រតូវបន ក់។ 22 
M.R.S. § 4038(1-A)(B) 

 
្រក បញជ ី្រតូវបញចូ លព័ត៌មនដូចខងេ្រកមេនកនុងស្រមង់ ល្រកម៖ 
 
   ដីកបងគ ប់េលើករពិនិតយេឡើងវញិេ យតុ ករចុះៃថងទី   ្រតូវបនេធ្វើ។ 
   ដីកបងគ ប់េលើករេរៀបចំែផនករៃនកររស់េនជអចិៃ្រន្តយ៍ ចុះៃថងទី   ្រតូវបន ក់។ 
   សិទធិបីបច់ែថរក កូន្រតូវបន្តបនេទេលើ/្រតូវបន្របគល់ឲយ   ។ 
   កុមរ្រតូវបន្តេផញើេនជមួយ្រគួ រទទួលចិញច ឹម/ ក់ឲយរស់េនេ្រកមករបីបច់ែថរក របស់_______។  
   DHHS ្រតូវបនេលើកែលងឲយរចួផុតពីកតព្វកិចចផ្តល់េស ក ង្រគួ រេឡើងវញិ និងប្រងួបប្រងួមគន វញិដល់                       ។ 
                 ្រតូវបនបែនថមជភគី     ៃនេរឿងក្តីេនះ។ 
   េ ធន រកិចចនឹង្រតូវបង់េ យ           កនុងចំនួន $    េរៀង ល់មួយសប្ត ហ៍/ពីរសប្ត ហ៍/មួយែខម្តង។  
   សវនករពិនិតយេឡើងវញិេ យតុ ករ / េរៀបចំែផនករៃនកររស់េនជអចិៃ្រន្តយ៍ / ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងស្រមប់     ។ 
   មិនមនករបញជ ឲយពិនិតយេឡើងវញិេទ   ។ 
 
អនុេ ម ម M.R.Civ.P 79(a) ដីកបងគ ប់េនះ្រតូវបនបញចូ លេនកនុងស្រមង់ ល្រកមេ យករេយង មករែណនំជក់ ក់របស់តុ ករ។ 
 
កលបរេិចឆទ៖                                                             
                    េច្រកម តុ ករមណ្ឌ លៃនរដ្ឋ Maine 
 

លិខិតជូនដំណឹងដល់ឪពុកម្ត យ និង ពយបល 
 អនក្រតូវបនជូនដំណឹងថ េយង ម 22 M.R.S. §4038 អនកមនសិទធិ ក់ពកយេសនើសំុករពិនិតយេឡើងវញិេ យតុ ករ េដើមបីេសនើសំុែកែ្រប
ដីកបងគ ប់ករពរកុមរេនះ។ 

ករ្របគល់ដីកបងគ ប់ 
ភគីទំងអស់បនទទួលសំេ ចម្លងៃនដីកបងគ ប់ ☐ េ យផទ ល់ៃដ ☐ េ យេផញើ មៃ្របសណីយ៍ធមម េទឲយបុគគលដូចខងេ្រកម៖  
 ☐ជំនួយករអគគេមធវ ី
 ☐នយក ្ឋ នសុខភិបល និងេស មនុស ជតិ 
 ☐េមធវរីបស់ម្ត យ / ម្ត យតំ ងេ យខ្លួនឯង 
 ☐េមធវរីបស់ឪពុក / ឪពុកតំ ងេ យខ្លួនឯង 
 ☐ ពយបលែដលតុ ករែតង ំង 
 ☐ ពយបលអចិៃ្រន្តយ៍ 
 ☐អនកចូលអន្ត គមន៍៖                                                           
 ☐អនកេផ ងេទៀត៖         
 ☐ករយិល័យ CASA រដ្ឋ Maine  
 
កលបរេិចឆទ៖                
 ្រក បញជ ីតុ ករមណ្ឌ ល 


