សេវាបកប្រែផ្ទាល់

មាត់មានបម្រើការ

ជូនដល់កម្មករ

ដែលរងគ្រោះថ្នាក់
និងជនរងគ្រោះ
ឧក្រិដ្ឋកម្ម

ត�ើអ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ នៅពេលអ្នកទៅជួប
គ្រូពេទ្យ ឬជួបអ្នកផ្ដលសេ
់ វាបម្រើផ្នែកវិជ្ជាជីវៈឬទេ?
នេះជារប�ៀបរកអ្នកប
 កប្រែផ្ទាល់មាត់

ត�ើនរណាអាចផ្ដល់ការបកប្រែផ្ទាល់មាត់ជូនអ
 ្នក និងត �ើនរណាអាចទទួលប្រា
 ក់ឈ្នួលប
 កប្រែ

1. អ
 ្នក និងគ ្រូពេទ្យរបស់អ្នក ឬអ្នកផ
 ្ដលសេ
់ វាបម្រើ
ផ្នែកវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នក ត្រូវធ្វសេ
ើ ចក្ដីសម្រេចរួមគ្នា 

ប្រភេទអ្នកប
 កប្រែផ្ទាល់មាត់

ថាត�ើអ្នកត្
 រូវការអ្នកប
 កប្រែភាសាភ្ទាល់មាត់ឬទេ
 ។
2. កា
 រណាត់ជ
 ួបគ ្រូពេទ្យឬជួបអ
 ្នកផ
 ្ដល់សេវាបម្រើ

អ្នកប
 កប្រែផ្ទាល់មាត់ដែលមានលេខគណនីផ
 ្ដល់ការបក

ត�ើគេអាច
ត�ើគេអាចផ្ដល់ការ
ទទួលប្រាក់
បកប្រែផ្ទាល់មាត់
ឈ្នួលប
 កប្រែ
បានទេ?
បានទេ?

ត�ើគេអាចផ្ដល់
ការបកប្រែផ្ទាល់
មាត់ជូន IME
បានទេ?*

បាទ/ចា៎ះ

បាទ/ចា៎ះ

បាទ/ចា៎ះ

សមាជិកក្នុងគ ្រួសារ ដែលមានអាយុល�ើ 18 ឆ្នាំ

ប្រហែល+

ទេ

ទេ

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់និយោជក

មិត្តភក្ដិ ឬគូកន

ប្រហែល+

ទេ

ទេ

(ថៅកែ)របស់អ្នក។

អ្នកធ្វើការនៅនឹងមន្ទីរគ្លីនិកន ោះ ដែលអាចផ្ដល់ការបក

ប្រហែល+

ទេ

ទេ

ទេ

ទេ

ទេ

អ្នកត
 ំណាងផ្លូវច្បាប់រ បស់និយោជក(ថៅកែ)

ទេ

ទេ

ទេ

ជនដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ

ទេ

ទេ

ទេ

ត្រូវតែបានរ៉ាប់រងដោយកម្រៃរ៉ាប់រងរបស់ក្រសួង

ប្រែផ្ទាល់មាត់ជូនអ
 ្នកផ
 ្ដល់សេវាបម្រើរបស់ L&I

ការងារនិងឧ
 ស្សាហកម្ម L&I របស់អ្នក ឬដោយ

3. អ
 ្នកផ
 ្ដល់សេវាបម្រើរបស់អ្នកត្
 រូវជ្រើសរ�ើស និង
ដាក់ពេលណាត់ជ
 ួបអ
 ្នកប
 កប្រែផ្ទាល់មាត់នៅនឹង
ការិយាល័យរបស់គេ។ អ្នកប ្រហែលអាចមានអ្នក
បកប្រែខុសៗគ្នាសម្រាប់កា
 រណាត់ជ
 ួបន
 ីមួយៗ។

ប្រែផ្ទាល់មាត់បាន ក៏ប
 ៉ុន្តែដែលមិនមែនជាអ្នកមា
 នអាជ្ញា
ប័ណប
្ណ ងប្រែ

អ្នកត
 ំណាងផ្លូវច្បាប់រ បស់កម្មករសាមី ឬរបស់ជនរង
គ្រោះឧក្រិដ្ឋក
 ម្មសា
 មី

* IME គឺជាអ្នកត្
 រួតពិនិត្យជម្វេ
ងឺ ជ្ជសាស្ត្រឯករាជ្យ ដែលបានត្រូវចាត់តាំងដោយក្រសួងការងារនិងឧ
 ស្សាហកម្ម L&I ឬដោយក្រុមហ
 ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់
និយោជក(ថៅកែ)របស់អ្នក។

នៅមានតទៅទំព័តម
 ្ខាងទ �ៀត 

+ អ្នកផ្ដលសេ
់ វាបម្រើត្រូវតែឲ្យប្រាកដថា អ្នកប
 កប្រែផ្ទាល់មាត់មានអាជ្ញាប័ណប
្ណ កប្រែ។ អ្នកផ
 ្ដល់សេវាបម្រើមានសិទប្ធិ ្រើអ្នកប
 កប្រែផ្ទាល់មាត់អាជីពរ បស់
ក្រសួងការងារនិងឧ
 ស្សាហកម្ម L&I ជាជាងអ្នកប
 កប្រែគ្មានអាជីព ដែលបានជ្រើសរ�ើសដោយអ្នកជ
 ម្ងឺ។

អ្វីដែលអ្នកប
 កប្រែផ្ទាល់មាតត្រូវតែធ ្វើ ៖

បកប្រែឲ្យចំៗ និងឲ ្យពេញលេញ។ (ពាក្សសម្ដីគ្រប់ម៉ាតដ់ ែលគេបាន
និយាយចេញនៅក្នុងអ
 ំឡុងពេលណាត់ជ
 ួបត្
 រូវតែបកប្រែ ហ�ើយជន

គ្រប់រូបម
 ិនត្រូវនិយាយអ្វី ដែលខលួន
្ មិនច
 ង់ឲ
 ្យគេបកប្រែនោះឡ�ើយ។)

គោរពសិទ្ធិឯកជនរបស់អតិថិជន ហ�ើយត្រូវរក្សាការសម្ងាត់នូវគ្រប់
ព័ត៌មានទាំងអស់។


ម
 ួយ ដែលអាចមានអនុភាពល�ើ ឬ
សម្ដែងចេញនូវទំនាក់ទ ំនាក់ណា
ទំនងជានាំឲ្យមានអនុភាពល�ើភាពមិនលំអ�ៀងរបស់ពួកគេ។

 ប់អំពច
ី ណេ
ំ
ះដឹង និងប
 ទពិសោធន៍របស់
ប�ើគេសួរ, ត្រូវតែពន្យល់ប្រា



ពួកគេឲ្យចំៗ និងពេញលេញ។

រំលឹកប្រាប់កម្មករសាមីឬ
 ជ
 នរកគ្រោះឧក្រិដ្ឋក
 ម្មសា
 មី និងគ ្រូពេទ្យឬអ
 ្នក
ផ្ដល់សេវាបម្រើផ្នែកវជ
ិ ្ជាជីវៈអំពប
ី ន្ទុកទ
 ទួលខុសត្
 រូវទាំងនេះនៅពេល
ចាប់ផ្ដើមការណាត់ជ
 ួបន
 ីមួយៗ។

អ្វីដែលអ្នកប
 កប្រែផ្ទាល់មាតមិនត្រូវធ្វើ ៖

់ វាបកប្រែ ឬបញ្ចេញភាព
កាន់ជ�ើងភាគីម្ខាងៗក្នុងខ ណៈផ្ដលសេ
លំអ�ៀងឬជ
 ំន�ឿរបស់ខលួន
្ ទេ។

 ។
ផ្សព្វផ្សាយលក់សេវាកម្មរ បស់ខ្លួនទេ
 ។
រ�ៀបចំដាក់ពេលណាត់ជ ួបប ែបណាម ួយ ដ�ើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មទេ
 មីទេ ល�ើកលែង
ទាក់ទងទៅកម្មករសាមីឬ ជ នរងគ្រោះឧក្រិដ្ឋក ម្មសា
តែនៅពេលណាត្រូវបានស្នើសុំឲ្យធ្វើដូច្នោះ ដោយក្រសួងការងារ
និងឧ
 ស្សហកម្ម L&I, ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាបរ់ ងសុខភាពរបស់នយោ
ិ
ជក,
គ្រូពេទ្យ ឬអ្នកផ
 ្ដល់សេវាបម្រើផ្នែកវជ
ិ ្ជាជីវៈប៉ុណ្ណោះ។

ី ន្លែងណាត់ជ
 ួបគ ្រូពេទ្យឬអ
 ្នកផ
 ្ដលសេ
់ វា
ផ្ដល់ការដឹកជ ញ្ជូនទៅឬមកពក
បម្រើផ្នែកវជ
ិ ្ជាជីវៈទេ។

 មី ប្រើតែសេវាបកប្រែ
តម្រូវឲ្យកម្មករសាមីឬ ជ នរងគ្រោះឧក្រិដ្ឋក ម្មសា
ផ្ទាល់មាត់របស់ខលួន
្ ទេ។

 រសេវាកម្មព
 ជ
ី នណាម្នាក់ ក្រៅពីក្រសួងការងារ
ទទួលប្រាក់សម្រាប់កា
និងឧ
 ស្សហកម្ម L&I ឬក្រុមហុន
៊ ធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់នយោ
ិ
ជក
ទេ។

លោកអ្នកមានសំណួរស្ដីអព
ំ ីសេវាបកប្រែផ្ទាល់ មាត់ឬ




សម្រាប់សំណួរជាទូទៅ សូ មអញ្ជ ើញទាក់ទងនាយកគ្រប់គ្រងសំ ណុំរ�ឿងទា
មទារកម្រៃរ៉ា ប់រងរបស់ លោកអ្នក។

 កម្មភា
 ពណាម
 ួយក្រៅពស
ី កម្មភាពផ្ដល់ការបកប្រែផ្ទាល់
ចូលរួមក្នុងស
មាត់ទេ។

ដ�ម
ើ ្ បីរាយការណ៍អំពីបទល្មើសលួ ចបន្លំ សូ មអញ្ជ ើញទូរស័ព្ទទៅលេខ

360-902-6847 ឬលេខឥតគិតថ្លៃ 1-888-881-5947 បន្ទាប់មក
ចូ រចុចលេខ 4។

លិខត
ិ បទដ្ឋានប្រែសម្រួលជាភាសាបរទេស នង
ិ លិខត
ិ បទ ដ្ឋានជាទ្រង់
ទ្រាយផ្សេងៗ អាចមានផ្ដល់ជន
ូ ទៅការស្នើសុំ។ សូ មអញ្ជ ើញទូរស័ព្ទ
ទាក់ទងទៅលេខ 1-800-547-8367។ សម្រាប់អ្នកប្រព័នទ
្ធ ូរស័ព្ទ TDD
សូ មអញ្ជ ើញទូរស័ពទា
្ទ ក់ទងទៅលេខ 360-902-5797។ ក្រសួ ងការងារ
នង
ិ ឧស្សាហកម្ម L&I គជា
ឺ និយោជកទ្រទ្រង់គោលការណ៍ផ្ដល់ឱកាសស្មើ
ភាពគ្នា ។
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