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ពកយបណដឹ ងរបឆំងនឹងអនកបកែរបផទ ល់មត់ 
 

សថ ប័នតុលករៃនរដឋ Maine េបដជញ ធនឲយបនថ ជនរគប់រូបមនលទធភពកនុងករទទួលបននូវយុតតិធម៌។ 
សរមប់ជនទំងឡយណែដលមិនសទ ត់ជំនញភសអង់េគលស ករទទួលបនយុតតិធម៌អចនឹងតរមូវឲយមន
ជំនួយពីអនកបកែរបផទ ល់មត់។  
 
ករយិល័យរដឋបលរបស់តុលករ (Administrative Office of the Courts) រគប់រគងេសវបកែរបសរមប់សថ ប័ន
តុលករៃនរដឋ Maine េហយជែផនកមួយៃនតួនទីេនះ គឺរកសបញជ ីេឈម ះអនកបកែរបរបស់សថ ប័នតុលករៃនរដឋ 
Maine។ បញជ ីេឈម ះេនះមនរយនមរកុមអនកបកែរប ែដលអចផដល់េសវបកែរបេនតុលករននៃនរដឋ 
Maine។ 
 
េនេពលសថ ប័នតុលករៃនរដឋ Maine ផដល់ឲយអនកបកែរបផទ ល់មត់មន ក់ សថ ប័នតុលករេនះរតូវែតមនភព
េជឿជក់ និងអចពឹងែផអកេទេលជំនញ ករបកែរប និងភពសុចរតិរបស់អនកបកែរបផទ ល់មត់េនះ េហយេដយ 
មូលេហតុេនះ ឱកសមនេឈម ះកនុងបញជ ីេឈម ះអនកបកែរបផទ ល់មត់របស់សថ ប័នតុលករ គឺជឆនទ នុសិទធិទំង
រសុងរបស់របធនរដឋបលតុលកររដឋ (State Court Administrator) ឬអនុបបទនិក។ 
 
នីតិវធីិដក់ពកយបណដឹ ង 
 
ពកយបណដឹ ងជលយលកខណ៍អកសរ1 និងមនហតថេលខ ែដលអនកបកែរបផទ ល់មត់មន ក់បនអនុវតតករងរេដយ
រសបេទតមបទដឋ នៃនករអនុវតតវជិជ ជីវៈសរមប់អនកបកែរបផទ ល់មត់ែដលផតល់េសវបកែរបេនកនុ ងកិចចដំេណ រ
ករនីតិវធីិតុលករ ឬបនេធវសកមមភពែដលនំឲយមនករេចទសួរេទេលសមតថភពអនកបកែរបផទ ល់មត់កនុង
ករអនុវតតករងរយ៉ងមនរបសិទធភពកនុងតុលករ អចរតូវបនបញចូ នេទកន់៖ 
 
Communication Access Specialist 
Administrative Office of the Courts 
P.O. Box 4820 
Portland, ME 04112-4820 
interpreters@courts.maine.gov 
(207) 822-0703 
 
ពកយបណដឹ ងរតូវបញជ ក់ពីលកខណៈៃនករអនុវតតមិនរតឹមរតូវែដលរតូវបនេចទរបកន់។ របសិនេបអចេទរួច 
ពកយបណដឹ ងរតូវមនកលបរេិចឆទ េម៉ង និងទីកែនលងេកតេឡងៃនករអនុវតតែដលរតូវបនេចទរបកន់េនះ 
េលខសំណំុេរឿងសរមប់ដំេណ រករនីតិវធីិ និងេឈម ះ មុខងរ និងេលខទូរស័ពទរបស់សកសីែដលអចមន។ 
 

                                                
1 អចដក់ពកយបណដឹ ងតមទរមង់េផសងេទៀតែដលអចទទួលយកបន។ 
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បនទ ប់ពីទទួលពកយបណដឹ ងជលយលកខណ៍អកសររួច ពកយបណដឹ ងេនះនឹងរតូវពិនិតយេដយមរនតីឯកេទសែផនក
លទធភពទំនក់ទំនង (Communication Access Specialist (CAS)) េដយរបឹកសជមួយរបធនរគប់រគងដំេណ រ
ករនីតិវធីិរដឋបបេវណី និងលទធភពចូលតុលករ (Manager of Civil Process and Court Access (MCPCA))។ 
 
របសិនេប CAS កំណត់ថ ករេចទរបកន់ទំងអស់ (េបជករពិត) នឹងមិនអចបេងកតបនជមូលេហតុសរមប់
ចំណត់ករវន័ិយែដលអចនឹងមនេទេនះ CAS នឹងរចនេចលពកយបណដឹ ងេនះ េហយនឹងជូនដំណឹងដល់អនក
ដក់ពកយបណដឹ ងអំពីកររចនេចលេនះ។ ករជូនដំណឹងរតូវមនេសចកដីពនយល់ពីមូលេហតុែដល CAS កំណត់
ថ ពកយបណដឹ ងពំុេចទរបកន់ពីករអនុវតតែដលនឹងអចបេងកតបនជមូលេហតុសរមប់ករចត់វធិនករវន័ិយ
េនះេទ។ ករកំណត់របស់ CAS ថពកយបណដឹ ងនឹងរតូវបនរចនេចល គឺជករកំណត់ជសថ ពរ។ 
 
របសិនេប CAS កំណត់ថករេចទរបកន់ទំងអស់ (េបជករពិត) បេងកតបនជមូលេហតុសរមប់ករចត់
វធិនករវន័ិយ CAS អចនឹងរបមូលព័ត៌មនបែនថមេដមបីកំណត់ថេតពកយបណដឹ ងេនះគួរែតរតូវបនេសុបអេងកត
ឬេទ។ របសិនេប CAS កំណត់ថករេសុបអេងកតមួយរតូវេធវេឡងេនះ CAS នឹងបញជូ នលិខិតមួយេទអនកបកែរប
ផទ ល់មត់ េដយជូនដំណឹងគត់អំពីករេសុបអេងកត េហយនឹងបញចូ លេសចកដីលមអិតពីករេចទរបកន់របឆំងនឹង
រូបគត់។ លិខិតេនះក៏នឹងជូនដំណឹងអនកបកែរបផងេនះែដរថេតនឹងមនករផល ស់បដូរណមួយេទេលសថ នភព
របស់គត់េនកនុងបញជ ីេឈម ះអនកបកែរបផទ ល់មត់របស់សថ ប័នតុលករែដរឬយ៉ងណ េដយរតូវរង់ចំករេសុប
អេងកតេលពកយបណដឹ ង។ ខណៈេពលរង់ចំពកយបណដឹ ង CAS អចនឹងអនុញញ តឲយអនកបកែរបសថិតេនកនុងបញជ ី
េឈម ះអនកបកែរបរបស់តុលករ ឬអចនឹងពយួរេឈម ះអនកបកែរបេនះពីបញជ ីេឈម ះ។ របសិនេប CAS ពយួរេឈម ះ
អនកបកែរបេនះពីបញជ ីេឈម ះ េដយរតូវរង់ចំករេសុបអេងកត CAS រតូវេធវបចចុបបននភពបញជ ីេឈម ះអនកបកែរប
ែដលមនេនរកឡបញជ ីតុលករ។ 
 
របសិនេបអនកបកែរបមនបំណងេឆលយតបចំេពះពកយបណដឹ ង អនកបកែរបេនះមនេពល 14 ៃថងគិតពីៃថងែដល
ករជូនដំណឹងពីពកយបណដឹ ងរតូវបនបញជូ នេទឲយគត់ េដមបីេឆលយតបជលយលកខណ៍អកសរ។2 រយៈេពល
កំណត់សរមប់ករេឆលយតប រតូវមនបញជ ក់េនកនុងករជូនដំណឹងពីពកយបណដឹ ង។ តមឆនទ នុសិទធិទំងរសុង
របស់ខលួន និងតមសំេណ របស់អនកបកែរប CAS អចនឹងទុកេពលបែនថមឲយអនកបកែរបេដមបីេធវករេឆលយតប។ 
រយៈេពលបែនថមេនះមិនរតូវេលសពី 28 ៃថងេនះេទ។ 
 
អំឡុងេពលេសុបអេងកត CAS នឹងវយតៃមលព័ត៌មនទំងអស់ែដលមន ពក់ព័នធនឹងពកយបណដឹ ង។ េនបញច ប់ករ
រតួតពិនិតយ CAS នឹងេធវករកំណត់ជសថ ពរមួយអំពីករសេរមចេទសសមរសប េដយកររបឹកសេយបល់
ជមួយ MCPCA។ 
 
របសិនេប CAS កំណត់ថពំុមនមូលេហតុសរមប់ចំណត់ករវន័ិយេទេនះ CAS នឹងរចនេចលពកយបណដឹ ង 
េហយជូនដំណឹងដល់អនកដក់ពកយបណដឹ ងអំពីកររចនេចលេនះ។ ករជូនដំណឹងរតូវមនេសចកដីពនយល់ពី
មូលេហតុែដល CAS កំណត់ថពំុមនមូលេហតុសរមប់ចំណត់ករវន័ិយ។ CAS ក៏នឹងជូនដំណឹងផងែដរដល់

                                                
2 អចេឆលយតបតមទរមង់េផសងេទៀតែដលអចទទួលយកបន។ 
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អនកបកែរបអំពីកររចនេចលេនះ និងករបញចូ លេឈម ះវញិេទកនុងបញជ ីេឈម ះអនកបកែរបរបស់តុលករ របសិន
េបអនកបកែរបរតូវបនពយួរេឈម ះេដយរង់ចំករេសុបអេងកត។ ករកំណត់របស់ CAS ថពកយបណដឹ ងមួយរតូវ
បនរចនេចល គឺជករកំណត់ជសថ ពរ។ 
 
របសិនេប CAS កំណត់ថមនមូលេហតុសរមប់ចំណត់ករវន័ិយេនះ CAS អចនឹងចត់វធិនករសមរសប
ណមួយ។ ចំណត់ករេនះ អចរួមបញចូ លទំង ែតមិនកំណត់រតឹមករេចញលិខិតសដីបេនទ ស ករេចញែផនករ
ចំណត់ករែកតរមូវែដលទមទរឲយអនកបកែរបចត់វធិនករមួយចំនួនេដមបីបនរតលប់ចូលេទកនុង ឬរកសេន
កនុងបញជ ីេឈម ះអនកបកែរបរបស់សថ ប័នតុលករ ករដកេឈម ះអនកបកែរបេចញពីបញជ ីេឈម ះអនកបកែរបរបស់
សថ ប័នតុលករកនុងរយៈេពលកំណត់មួយ និងករដកេឈម ះអនកបកែរបេចញពីបញជ ីេឈម ះអនកបកែរបរបស់
សថ ប័នតុលករជអចិៃរនតយ៍។ 
 
របសិនេបករកំណត់មនពក់ព័នធនឹងករដកេឈម ះជអចិៃរនតយ៍េចញពីបញជ ីេឈម ះេនះ CAS នឹងដក់បញហ េនះ
េទកន់របធនរដឋបលតុលកររដឋ ឬអនុបបទនិក េដមបីកំណត់ភពសមរសបមុនេពលអនុវតត។ 
 
CAS នឹងជូនដំណឹងដល់អនកបកែរប និងអនកដក់ពកយបណដឹ ងជលយលកខណ៍អកសរអំពីលទធផល។ ករកំណត់
របស់ CAS ថចំណត់ករវន័ិយរតូវបនេធវេឡង និងករកំណត់របស់ CAS ពីចំណត់ករវន័ិយសមរសប គឺជ
ករកំណត់ជសថ ពរ។ 


