ពកយបណឹដ ងរបឆំ ងនឹ ងអន កបកែរបផទល់ មត់
សថប័ នតុ លករៃនរដឋ Maine េបដ ជញធនឲយបនថ ជនរគប់ រូបមនលទធ ភពកនុ ងករទទួ លបននូ វយុ តិត ធម៌ ។

សរមប់ ជនទំ ងឡយណែដលមិ នសទត់ ជំនញភសអង់ េគល ស ករទទួ លបនយុ តិត ធម៌ អចនឹ ងតរមូវឲយមន
ជំ នួយពី អនកបកែរបផទល់ មត់ ។
ករិយល័ យរដឋ បលរបស់ តុលករ (Administrative Office of the Courts) រគប់ រគងេសវបកែរបសរមប់ សថប័ ន
តុ លករៃនរដឋ Maine េហ យជែផន កមួ យៃនតួ នទី េនះ គឺ រកសបញជីេឈម ះអន កបកែរបរបស់ សថប័ នតុ លករៃនរដឋ
Maine។ បញជីេឈម ះេនះមនរយនមរកុមអន កបកែរប ែដលអចផដ ល់េសវបកែរបេនតុ លករននៃនរដឋ
Maine។
េនេពលសថប័ នតុ លករៃនរដឋ Maine ផដ ល់ឲយអន កបកែរបផទល់ មត់ មនក់ សថប័ នតុ លករេនះរតូវែតមនភព
េជឿជក់ និ ងអចពឹ ងែផអ កេទេល ជំនញ ករបកែរប និ ងភពសុ ចរិតរបស់ អនកបកែរបផទល់ មត់ េនះ េហ យេដយ
មូ លេហតុ េនះ ឱកសមនេឈម ះកនុ ងបញជីេឈម ះអន កបកែរបផទល់ មត់ របស់ សថប័ នតុ លករ គឺ ជឆនទនុ សិទិធ ទំង
រសុងរបស់ របធនរដឋ បលតុ លកររដឋ (State Court Administrator) ឬអនុ បបទនិ ក។
ិ ី ដក់ ពកយបណឹដ ង
នី តិវធ
1

ពកយបណឹដ ងជលយលកខ ណ៍អកសរ និ ងមនហតថ េលខ ែដលអន កបកែរបផទល់ មត់ មនក់ បនអនុ វតត ករងរេដយ

ិ ជ ជី វៈសរមប់ អនកបកែរបផទល់ មត់ ែដលផត ល់េសវបកែរបេនកនុ ងកិ ចចដំេណរ
រសបេទតមបទដឋនៃនករអនុ វតត វជ
ិ ី តុលករ ឬបនេធវ សកមម ភពែដលនំ ឲយមនករេចទសួ រេទេល សមតថ ភពអន កបកែរបផទល់ មត់ កុន ង
ករនី តិវធ
ករអនុ វតត ករងរយ៉ ងមនរបសិ ទធភពកនុ ងតុ លករ អចរតូវបនបញូច នេទកន់ ៖
Communication Access Specialist
Administrative Office of the Courts
P.O. Box 4820
Portland, ME 04112-4820
interpreters@courts.maine.gov
(207) 822-0703
ពកយបណឹដ ងរតូវបញ
ជ ក់ ពីលកខ ណៈៃនករអនុ វតត មិនរតឹ មរតូវែដលរតូវបនេចទរបកន់ ។ របសិ នេប អចេទរួច
ពកយបណឹដ ងរតូវមនកលបរិេចឆ ទ េម៉ ង និ ងទី កែនល ងេក តេឡ ងៃនករអនុ វតត ែដលរតូវបនេចទរបកន់ េនះ
ិ ី និ ងេឈម ះ មុ ខងរ និ ងេលខទូ រស័ ពទរបស់ សកសីែដលអចមន។
េលខសំ ណុំេរឿងសរមប់ ដំេណរករនី តិវធ

1

អចដក់ ពកយបណឹដ ងតមទរមង់ េផសងេទៀតែដលអចទទួ លយកបន។
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បនទប់ ពីទទួ លពកយបណឹដ ងជលយលកខ ណ៍អកសររួច ពកយបណឹដ ងេនះនឹ ងរតូវពិ និតយេដយមរនតី ឯកេទសែផន ក
លទធ ភពទំ នក់ ទំនង (Communication Access Specialist (CAS)) េដយរបឹ កសជមួ យរបធនរគប់ រគងដំ េណរ
ិ ី រដឋ បបេវណី និ ងលទធ ភពចូ លតុ លករ (Manager of Civil Process and Court Access (MCPCA))។
ករនី តិវធ
របសិ នេប CAS កំ ណត់ ថ ករេចទរបកន់ ទំងអស់ (េប ជករពិ ត) នឹ ងមិ នអចបេងក តបនជមូ លេហតុ សរមប់
ចំ ណ ត់ ករវិន័យែដលអចនឹ ងមនេទេនះ CAS នឹ ងរចនេចលពកយបណឹដ ងេនះ េហ យនឹ ងជូ នដំ ណឹងដល់ អនក
ដក់ ពកយបណឹដ ងអំ ពីកររចនេចលេនះ។ ករជូ នដំ ណឹងរតូវមនេសចកដី ពនយល់ ពីមូលេហតុ ែដល CAS កំ ណត់
ិ នករវិន័យ
ថ ពកយបណឹដ ងពុំ េចទរបកន់ ពីករអនុ វតត ែដលនឹ ងអចបេងក តបនជមូ លេហតុ សរមប់ ករចត់ វធ
េនះេទ។ ករកំ ណត់ របស់ CAS ថពកយបណឹដ ងនឹ ងរតូវបនរចនេចល គឺ ជករកំ ណត់ ជសថពរ។
របសិ នេប CAS កំ ណត់ ថករេចទរបកន់ ទំងអស់ (េប ជករពិ ត) បេងក តបនជមូ លេហតុ សរមប់ ករចត់
វិធនករវិន័យ CAS អចនឹ ងរបមូ លព័ ត៌មនបែនថ មេដ មបីកំណត់ ថេត ពកយបណឹដ ងេនះគួ រែតរតូវបនេសុ បអេងក ត
ឬេទ។ របសិ នេប CAS កំ ណត់ ថករេសុ បអេងក តមួ យរតូវេធវ េឡ ងេនះ CAS នឹ ងបញូជ នលិ ខិតមួ យេទអន កបកែរប

ផទល់ មត់ េដយជូ នដំ ណឹងគត់ អំពីករេសុ បអេងក ត េហ យនឹ ងបញូច លេសចកដី លមអិ តពី ករេចទរបកន់ របឆំ ងនឹ ង
រូបគត់ ។ លិ ខិតេនះក៏ នឹងជូ នដំ ណឹងអន កបកែរបផងេនះែដរថេត នឹងមនករផលស់ បូដ រណមួ យេទេល សថនភព
របស់ គត់ េនកនុ ងបញជីេឈម ះអន កបកែរបផទល់ មត់ របស់ សថប័ នតុ លករែដរឬយ៉ ងណ េដយរតូវរង់ ចំករេសុ ប
អេងក តេល ពកយបណឹដ ង។ ខណៈេពលរង់ ចំពកយបណឹដ ង CAS អចនឹ ងអនុ ញញតឲយអន កបកែរបសថិ តេនកនុ ងបញជី

េឈម ះអន កបកែរបរបស់ តុលករ ឬអចនឹ ងពយួរេឈម ះអន កបកែរបេនះពី បញជីេឈម ះ។ របសិ នេប CAS ពយួរេឈម ះ
អន កបកែរបេនះពី បញជីេឈម ះ េដយរតូវរង់ ចំករេសុ បអេងក ត CAS រតូវេធវ បចចុ បបនន ភពបញជីេឈម ះអន កបកែរប
ែដលមនេនរកឡបញជីតុលករ។

របសិ នេប អនកបកែរបមនបំ ណងេឆល យតបចំ េពះពកយបណឹដ ង អន កបកែរបេនះមនេពល 14 ៃថង គិតពី ៃថង ែដល
2

ករជូ នដំ ណឹងពី ពកយបណឹដ ងរតូវបនបញូជ នេទឲយគត់ េដ មបីេឆល យតបជលយលកខ ណ៍អកសរ។ រយៈេពល

កំ ណត់ សរមប់ ករេឆល យតប រតូវមនបញ
ជ ក់ េនកនុ ងករជូ នដំ ណឹងពី ពកយបណឹដ ង។ តមឆនទនុ សិទិធ ទំងរសុង
របស់ ខួល ន និ ងតមសំ េណរបស់ អនកបកែរប CAS អចនឹ ងទុ កេពលបែនថ មឲយអន កបកែរបេដ មបីេធវ ករេឆល យតប។
រយៈេពលបែនថ មេនះមិ នរតូវេល សពី 28 ៃថង េនះេទ។

អំ ឡុងេពលេសុ បអេងក ត CAS នឹ ងវយតៃមល ព័ត៌មនទំ ងអស់ ែដលមន ពក់ ព័នធនឹងពកយបណឹដ ង។ េនបញចប់ ករ
រតួតពិ និតយ CAS នឹ ងេធវ ករកំ ណត់ ជសថពរមួ យអំ ពីករសេរមចេទសសមរសប េដយកររបឹ កសេយបល់
ជមួ យ MCPCA។
របសិ នេប CAS កំ ណត់ ថពុំ មនមូ លេហតុ សរមប់ ចំណ ត់ ករវិន័យេទេនះ CAS នឹ ងរចនេចលពកយបណឹដ ង
េហ យជូ នដំ ណឹងដល់ អនកដក់ ពកយបណឹដ ងអំ ពីកររចនេចលេនះ។ ករជូ នដំ ណឹងរតូវមនេសចកដី ពនយល់ ពី
មូ លេហតុ ែដល CAS កំ ណត់ ថពុំ មនមូ លេហតុ សរមប់ ចំណ ត់ ករវិន័យ។ CAS ក៏ នឹងជូ នដំ ណឹងផងែដរដល់

2 អចេឆល យតបតមទរមង់ េផសងេទៀតែដលអចទទួ លយកបន។
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អន កបកែរបអំ ពីកររចនេចលេនះ និ ងករបញូច លេឈម ះវិញេទកនុ ងបញជីេឈម ះអន កបកែរបរបស់ តុលករ របសិ ន
េប អនកបកែរបរតូវបនពយួរេឈម ះេដយរង់ ចំករេសុ បអេងក ត។ ករកំ ណត់ របស់ CAS ថពកយបណឹដ ងមួ យរតូវ
បនរចនេចល គឺ ជករកំ ណត់ ជសថពរ។

ិ នករសមរសប
របសិ នេប CAS កំ ណត់ ថមនមូ លេហតុ សរមប់ ចំណ ត់ ករវិន័យេនះ CAS អចនឹ ងចត់ វធ
ណមួ យ។ ចំ ណ ត់ ករេនះ អចរួមបញូច លទំ ង ែតមិ នកំ ណត់ រតឹ មករេចញលិ ខិតសដី បេនទស ករេចញែផនករ
ិ នករមួ យចំ នួនេដ មបីបនរតលប់ ចូលេទកនុ ង ឬរកសេន
ចំ ណ ត់ ករែកតរមូវែដលទមទរឲយអន កបកែរបចត់ វធ
កនុ ងបញជីេឈម ះអន កបកែរបរបស់ សថប័ នតុ លករ ករដកេឈម ះអន កបកែរបេចញពី បញជីេឈម ះអន កបកែរបរបស់
សថប័ នតុ លករកនុ ងរយៈេពលកំ ណត់ មួយ និ ងករដកេឈម ះអន កបកែរបេចញពី បញជីេឈម ះអន កបកែរបរបស់
សថប័ នតុ លករជអចិ ៃរនត យ៍។

របសិ នេប ករកំ ណត់ មនពក់ ព័នធនឹងករដកេឈម ះជអចិ ៃរនត យ៍េចញពី បញជីេឈម ះេនះ CAS នឹ ងដក់ បញ
ហ េនះ
េទកន់ របធនរដឋ បលតុ លកររដឋ ឬអនុ បបទនិ ក េដ មបីកំណត់ ភពសមរសបមុ នេពលអនុ វតត ។
CAS នឹ ងជូ នដំ ណឹងដល់ អនកបកែរប និ ងអន កដក់ ពកយបណឹដ ងជលយលកខ ណ៍អកសរអំ ពីលទធ ផល។ ករកំ ណត់
របស់ CAS ថចំ ណ ត់ ករវិន័យរតូវបនេធវ េឡ ង និ ងករកំ ណត់ របស់ CAS ពី ចំណ ត់ ករវិន័យសមរសប គឺ ជ
ករកំ ណត់ ជសថពរ។
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