ិ ផ
កម្ម វធី
 ្ដល់ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) មានបិតរ ូបថតបង្ហាញពីប្រភេទជនពិការ
សម្រាប់ការបញ្ុះច តម្លៃ សំបុត្ររ ថយន្ត ក្រុ
 ង
អំពីប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន
Omnitrans មានក្ដីសោមនស្សរ ីករាយនឹងផ្ដលជ
់ ូ ននូវប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) មានបិតរ ូបថតបង្ហាញពបី្រភេទ
ជនពិការ។ ប័ណ្ណនេះផ្ដលឲ
់ ្យជនពិការនូវភស្តុតាងបញ្ជាក់ងាយស្រួ លអំពីសិទ្ធិទទួ លបា
 នការបញ្ ចុះថ្លៃ សំបុត្ររថយន្ត ក្រុង
និងសំបុត្របង់ប្រាក់ឡានក្រុង។ ដ�ើម្បីទទួ លបា
 នប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) មានបិតរ ូបថតបង្ហាញពបី្រភេទជនពិការ
អ្ន កត្វរូ ត ែដាក់ពា
 ក្យសន
ុំ ូ វ រាល់ ឯ
 កសារបញ្ជាក់ភស្តុតាងខាងក្រោមទៅកាន់ Omnitrans:

ក្បាល:  1” ទៅ 1 3/8”

2”
•ទម្រង់បែបបទសំណ�ដែ
ើ លបានបំពេញហ�ើយម
 ួ យច្បាប់ (មានភ្ជាប់)
• សំណៅឯកសារ មួ យ ច្បាប់នៃឯកសារបញ្ជាក់ភ
 ស្តុតាងពិការភាពខាង
ក្រោម: *
— បង្កាន់ដៃស្លា
 កលេខសម្រាប់ជនពិការនៃក្រសួ ងគ្រប់គ្រងយានយន្ត
— ប័ណ្ណ ឬកាដ Medicare សម្រាប់ស
 ន្តិសុខស
 ង្គ ម ឬលិខិតបញ្ជាក់
2”
ការធានារ៉ាប់រង
— លិខិត V.A. ដែលបញ្ជាក់ពិការភាពកម្រិតចាប់ពី 50% ឡ�ើងទ ៅ
• រ ូបថតពណ៌នៃ
 ម្ចាស់ស
 ំណ�ើ ឬអ្នកដាក់ពាក្យ (រ ូបថតនឹងមិនអាចដកវ ិញ
បានទេ):
— រ ូបថតដែ
 លមានខ្នា តដាក់កា
 បូ បហោប៉ៅ
ផ្ញើឲ្យប្រាកដប្រជាជារ ូបថត
— ត្រឹមក្បាល និងស្មា, រ ូបម�ើលចំពីមុខកាមេរ៉ា (ម�ើលគ
 ំរ ូ)
មួ យសន្លឹកដូចមួយនេះ
— ពណ៌ស
 ច្
 បាស់ (ឬភ្ លឺរលោង) នៃផ្ទៃខាងក្រោយ
— គ្មានពាក់មួក, ក្រម៉ា , វ៉ែនតា, ឬពាក់បូធ្វ ើឲ្យរ ូបថតមិនច្បាស់
(ចំណា:ំ   ប�ើម្ចាស់ស
 ំណ�ើ ឬអ្នកដាក់ពាក្យមានជួតក្បាលសម្រាប់មូលហេតុសា
 សនា ឬ វ៉ែនតាស្រទំ
ដោយសារមានបញ្ហាភ្នែ កខ្សោយ សូ មមេត្តា ដាក់/បញ្ជូ នកំណត់សម្គាល់ដោ
 យមានភ្ជាប់ រ ូបថត
របស់អ្នកដែលគេនឹងទទួ លយ
 កវាបាន)
• ថ្លៃ បង់ដំណ�ើរការដែលមិនអាចសងវ ិញបានចំនួន $2.00  (មូ លប្បទានបត្រ (សែក) ឬអាណត្តិប្រៃ
 សណីយ៍
ដែលអាចបង់ទៅឲ្យ ScreenCheck បាន តែប៉ុណ្ណោះ - កុំបង់ជាសាច

់ប្រាក់)

សូ មមេត្តា កត់ចំណា:ំ   ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) មានបិតរ ូបថតបង្ហាញពបី្រភេទជនពិការមានសុពលភាពរហូ តដល់
រយៈពេលប្រាំឆ្នាំ និងផុតកំណត់នៅថ្ងៃ ខួបកំណ�ើតនៃអ្នកកាន់ប័ណ្ណ។ រាល់ព
 ័ត៌មានដែលមានផ្ដល់នៅល�ទ
ើ ម្រង់
បែបបទសំណ�រើ បស់អ្នកមានលក្ខ ណៈជាស
 ម្ងាត់។
* ប�ើអ្នកគ្មានឯកសារបញ្ជាក់ភស្តុតាងអំពព
ី ិការភាព
ប�ើអ្នកមិនមានទម្រង់បែបបទបញ្ជាក់ភស្តុតាងអំពីពិការភាពណាមួ យក្នុងចំណោមទម្រង់បែបបទដែល
មានចុះន ៅខាងល�ើ (បង្កាន់ដៃ DMV, ប័ណ្ណសន្តិសុខស
 ង្គ ម (ប័ណ្ណសូ ស្យ៉ា ល់សឹគ្យួ រ ិទី) ឬលិខិតបញ្ជាក់ V.A.) សូ ម
មេត្តា បំពេញទម្រង់បែបបទដែលមានភ្ជាប់ និងសឲ
ុំ ្យវេជ្ជ បណ្ឌិតរបស់អ្នក ឬគ្ពេ
រូ ទ្យអាជីពត
 ំ ហែទាស
ំ ុខភាពដែល
មានលក្ខ ណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់បំពេញផ្នែ កទីពីរ (2) នៃទម្រង់បែបបទ (ដែលមានភ្ជាប់)។
ទីកន្លែ ងដែលត្វរូ ដា
 ក់ទ
 ម្រង់បែបបទសំណ�រើ បស់អ្នក
	នៅពេលដែលទម្រង់បែបបទសំណ�រើ បស់អ្នកបានចប់សព្វគ្រប់ហ�ើយ សូ មមេត្តា ផ្ើ/ញ ប
 ញ្ជូ នគ្រប់ទំព័រទា
 ំងអស់
ដោយមានភ្ជាប់ជាមួ យនូវរ ូបថតដែលមានខ្នា តដាក់កា
 បូ បហោប៉ៅ និងថ្លៃ បង់ដំណ�ើរការដែលមិនអាច
សងវ ិញបានចំនួន $2.00 ទៅកាន់អាសយដ្ឋានខាងក្រោម។ ត្រូវចា
 ថា
ំ មិនត្វរូ ផ្ើច្
ញ បាប់ដ�ើមនៃឯកសារបញ្ជាក់
ភស្តុតាងពិការភាព ឬសាច់ប្រាក់ឡ�ើយ។
ScreenCheck North America
Attn.:  Omnitrans
2621 Corrinado Ct.
Ft. Wayne, IN  46808
សូ មមេត្តា កត់ចំណា:ំ    នៅពេលដែលគេបានទទួ លទម្រង់បែបបទសំណ�រើ បស់អ្នកដែលបានបំពេញចប់សព្វគ្រប់
ហ�ើយនោះ ការដំណ�ើរការនឹងស៊ីពេលប្រហែល 10 ថ្ងៃ ធ្វ ើការ។ នៅពេលដែលទម្រង់បែបបទសំណ�រើ បស់អ្នកទទួ លបា
 ន
ការបញ្ជាក់យល់ព្រម គេនឹងផ្ើប
ញ ័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួនរបស់អ្នកឲ្យអ្នកតាមអ៊ីម៉ែល។
សម្រាប់់ព័ត៌មានបន្ថែ មទ�ៀត ឬសំណួរ/ចម្ង លនា
់ នា សូ មមេត្តា ហៅទូរសព្ទ ទាក់ទងទៅផ្នែ កអតិថិជនរបស់
Omnitrans តាមរយៈលេខ (909) 379-7100។

ទម្រង់បែបបទនេះត្រូវមា
 នការបំពេញដោយ ម្ចាស់សំណ�ើ ឬអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ ទាំងអស់
សំណ�ើសុំផ្ដល់ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) ជនពិការសម្រាប់ការបញ្ ុះច តម្លៃ សំបុត្ររថយន្ត ក្រុង
ឈ្មោះ:

សូមមេត្តាបោះពុម្ពគ្រប់ព័ត៌មានទាំងអស់
(នាមខ្ លួន, ឈ្មោះកណ្ដា លជាអ
 ក្សរអាទិសង្កេត, នាមត្រកូ ល)

អាសយដ្ឋាន:												

ទីក្រុង:									ហ្ស៊ីព:

(លេខ, ផ្វ, លេខ
លូ
ផ្ទះល្វែ ង)

ថ្ងៃ ខែឆ្នាំកំណ�ើត:										

ទូ រសព្ទ :

(ខែ, ថ្ងៃ , ឆ្នាំ)

លេខសន្តិសុខស
 ង្គ ម (យកតែលេខបួនខ្ទង់ច
 ុងក្រោយប៉ុណ្ណោះ):  XXX - XX -   
(ចំណា:ំ   ការផ្ត លលេ
់ ខសន្តិសុខសង្គ មមានលក្ខ ណៈជាកា
 រស្ម័គ្រចិត្ត ហ�ើយគេ
 នឹងប្រើសម្រាប់តែគោលបំណងតាមដានផ្ទៃក្នុងប៉ុណ្ណោះ)
គូ សយកប្រភេទក្រោមអ្វីមួយដែលអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យសុំប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) ជនពិការសម្រាប់ការបញ្ ចុះតម្លៃ សំបុត្ររថយន្ត 
ក្រុង:
ចំណា:ំ   ប�ើអ្នកគូសយកប្រភេទទី 1 - 3 អ្ន កត្វរូ ត ែដាក់ស
 ំណៅឯកសារភស្តុតាងបញ្ជាក់សិទ្ធិទទួ លបា
 នរបស់អ្នកមួយ
ច្បាប់ភ្ជាប់ជាម
 ួ យនឹងទម្រង់បែបបទស្ន ើសុំ នេះ។ ប�ើអ្នកគូសយកប្រភេទទី 4 អ្ន កត្វរូ ត ែដាក់ទម្រង់បែបបទស្ន ើសុំ
ដែលបំពេញផ្នែ កទី 2 (ដែលមានភ្ជាប់) ភ្ជាប់ជាមួ យនឹង ជាមួយនឹងទម្រង់បែបបទស្ន ើសនេ
ុំ ះ។
1.

ប័ណ្ណ ឬកាដ Medicare សម្រាប់សន្តិសុខស
 ង្គ ម ឬលិខិតបញ្ជាក់ការធានារ៉ាប់រងពិការភាព

2.

ប័ណ្ណ/បង្កាន់ដៃបង្កាន់ដៃស្លា កលេខសម្រាប់ជនពិការនៃក្រសួ ងគ្រប់គ្រងយានយន្ត

3.

លិខិត V.A. ដែលបញ្ជាក់ពិការភាពកម្រិតចាប់ពី 50% ឡ�ើងទ ៅ

4.

កំហូចប្រព័ន្ធនានានៃរាងកាយ (Medical Disability)។ បំពេញទម្រង់បែបបទនៅផ្នែ កទី 2 (ដែលមានភ្ជាប់)
ការអនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានវេជ្ជសាស្ត្រ ផ្ទាល់ខ្ លួន ហ�ើយប្រគល់កញ្ច ប់ទម្រង់បែបបទស្ន ើសុំ នេះទៅឲ្យ
គ្រូពេទ្យអាជីពត
 ំ ហែទាស
ំ ុខភាពបំពេញដោយអាស្រ័យល�ល
ើ ក្ខ ណៈវ ិនិច្យ
ឆ័ ល�ស
ើ ិទ្ធិទទួ លបាន។

ដោយស្ថិតក្រោមទោសទណ្ឌចំពោះការភូ តភរ និងក្រោមច្បាប់នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ខ្ញុំសូមប្រកាសថា ចម្លើយតបនានាដែលខ្ញុំបាន
ផ្ដ លឲ
់ ្យគឺពិតជា
 ត្រឹ
 មត្រូវមែន។
ហត្ថលេខាម្ចាស់សំណ�ើ ឬអ្នកដាក់ពាក្យស្ន ើសុំ 					
កាលបរ ិច្ឆេទ:
(ឬអាណាព្យាបាល ប�ើម្ចាស់ស
 ំណ�ើ ឬអ្នកដាក់ពាក្យស្ន ើសុំមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ)

សូ មមេត្តា កុំភ្លេចបញ្ ល
ចូ រ ូបថតដែលមានខ្នា តដាក់កា
 បូ បហោប៉ៅ, សំណៅឯកសារភស្តុតាងបញ្ជាក់សិទ្ធិទទួ លបា
 ន, និងថ្លៃ បង់
ដំណ�ើរការដែលមិនអាចសងវ ិញបានចំនួន $2.00 របស់អ្នក ជាមួ យនឹងទម្រង់ បែបបទសំណ�រើ បស់អ្នក។ ផ្ញើសំបុត្រទៅកាន់:
ScreenCheck North America
Attn.:  Omnitrans
2621 Corrinado Ct.
Ft. Wayne, IN  46808
Omnitrans សូ មរក្សាសិទ្ធិធ្វ ើការកំណត់ស
 ិទ្ធិទទួ លជា
 ចុងក្រោយសម្រាប់ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) ជនពិការសម្រាប់ការបញ្ ចុះតម្លៃ សំបុត្ររថយន្ត ក្រុ
 ង។ ទម្រង់
បែបបទសំណ�ើសនេ
ុំ ះគឺសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយន
 ិងមិនស្ថិតក្រោមការពិនិត្យម�ើលឡ�ើងវ ិញ ឬវាយតម្លៃ ជាសា
 ធារណៈឡ�ើយ។ វាមាន
ការយល់ឃ�ើញថា
 ការចេញឲ្យនូវប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) ជនពិការសម្រាប់ការបញ្ ចុះតម្លៃ សំបុត្ររថយន្ត ក្រុ
 ង គឺដ�ើម្បីគោលបំណងនៃការកំណត់ល�បើ្រភេទ
សេវាកម្ម ឬអត្ថ ប្រយោជន៍ឆ្លងប្រទេសដោយគ្មានពន្ធ គឺវាមិនអាចផ្ទេ របានទេ។ ប�ើមានការបដិសេធសំណ�ើសប
ុំ ័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) ជនពិការសម្រាប់
ការបញ្ ចុះតម្លៃ សំបុត្ររថយន្ត ក្រុ
 ង ម្ចាស់ស
 ំណ�ើ ឬអ្នកដាក់ពាក្យស្ន ើសអា
ុំ ចដាក់ប
 ណ្ដឹងឧទ្ធ រណ៍ជា
 លាយលក្ខ ណ៍អ
 ក្សរ ឬផ្វការ
លូ
មួយច្បាប់ក្នុងរយៈពេល 14  ថ្ងៃ 
ដោយរាប់ចាប់ពកា
ី លបរ ិច្ឆេទនៃសំបុត្របដិសេធ ដោយស្ន ើសឲ
ុំ ្យការពិនិត្យម�ើល និងពិចារណាឡ�ើង វ ិញល�ស
ើ ំណ�ើ។

ផ្នែកទ
ី2
  កំណត់សម្គាលស
់ ម្រាប់ក្រុម
 អ
 ្នកបញ្ជាកផ់្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ
កម្ម វ ិធីផ្ដលប
់ ័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) ជនពិការសម្រាប់ការបញ្ ចុះតម្លៃ សំបុត្ររថយន្ត ក្រុ
 ងរបស់ Omnitrans
អនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គ លនានាទទួ លបា
 ននូវការបញ្ ចុះតម្លៃ សំបុត្រនានាដែលតម្រូវឲ
 ្យមានដោយច្បាប់រដ្ឋ និង
សហព័ន្ធ។ អ្ន កជម្ងឺដែ
 លបានសុំឲ្យអ្នកបំពេញទម្រង់បែបបទដែលមានភ្ជាប់នេ
 ះកំពុងស្ន ើសឲ
ុំ ្យមាន
ការបញ្ ចុះតម្លៃ មួយនេះ។
សូ មមេត្តា ជួយឲ
 ្យយ�ើងខ្ញុំធ្វ ើឲ្យបានប្រាកដប្រជាថា មានបុគ្គ លដែលមានលក្ខ ណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់
ប៉ុណ្ណោះដែលនឹងទទួ លបា
 នការបញ្ជាក់។ សូ មមេត្តា ពិនិត្យម�ើលឡ�ើងល�ល
ើ ក្ខ ខណ្ឌកំណត់សិទ្ទ
ធិ ទួ ល
អត្ថ ប្រយោជន៍នៅខ្នងទំព័រនៃ
 ទម្រង់បែបបទនេះ និងខាងក្រោមសិន មុននឹងបំពេញការបញ្ជាក់។
ប�ើសិនអ្ន កមានសំណួរ ឬចម្ង លណា
់ មួ យ សូ មទូ រស័ព្ទមក Omnitrans តាមរយៈលេខ (909) 379-7100។
ចំណា:ំ  ដ�ើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យជនពិការណាម្នាក់សម្រាប់ការស្ន ើសប
ុំ ័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) ជនពិការសម្រាប់
ការបញ្ ចុះតម្លៃ សំបុត្ររថយន្ត ក្រុ
 ងរបស់ Omnitrans អ្ន កត្រូវត ែបញ្ជាក់យល់ព្រម:
• បញ្ជាក់ថាមា
 នសិទ្ធិទទួ លត ែចំពោះបុគ្គ លទា ំងឡាយណាដែ
 លឆ្ល ើយតបបានទៅនឹងលក្ខ ណៈ
វ ិនិច្ឆ័យដែ
 លរ ួមមាននៅទម្រង់បែបបទស្ន ើសុំនេះប៉ុណ្ណោះ;
• ផ្ដ លកា
់ រពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជាក់ចំពោះព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងទម្រង់បែបបទស្ន ើសុំនេះ
ដោយអាស្រ័យល�ស
ើ ំណ�ើ;
• មានកម្រិតវ ិជ្ជាជីវៈ និងទ
 ទួ លបា
 នការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវន ៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដូច តទៅនេះ:
— គ្រូពេទ្យដែលទទួ លបា
 នការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវល�
 ក
ើ ម្រិតវេជ្ជ បណ្ឌិត M.D. ឬ D.O., ជំនួយការ
គ្រូពេទ្យដែលទទួ លបា
 នការបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ និងអ្នកហ្វឹកហាត់ជំនាញគិលានុប្បដ្ឋាកអាចបញ្ជាក់
ល�ើរា
 ល់ប្រភេទដែលពួកគេទទួ លបា
 នការអនុញ្ញាតឲ្យ  ធ្វ ើរោគ វ ិនិច្ឆ័យ។
— គ្រូចាប់សរសៃដែលទទួ លបា
 នការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវអា
 ចនឹងបញ្ជាក់ល�បើ្រភេទទី 1 - 4 បាន
(សូ មមេត្តា ម�ើលខ្នងទំព័រ)។
— គ្រូពេទ្យព្យាបាលជម្ងឺបាតជ�ើងដែលទទួ លបា
 នការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវអា
 ចនឹងបញ្ជាក់ល�ើ
ប្រភេទទី 1 - 4 បាន (សូ មមេត្តា ម�ើលខ្នងទំព័រ)។
— អ្ន កឯកទេសពិនិត្យភ្នែកនិងប្រើឡង់ទីដែលទទួ លបា
 នការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវអា
 ចនឹងបញ្ជាក់
ល�ើប្រភេទទី 9 - 4 បាន (សូ មមេត្តា ម�ើលខ្នងទំព័រ)។
— អ្ន កជំនាញសវនវ ិទ្យាដែលទទួ លបា
 នការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវអា
 ចនឹងបញ្ជាក់ល�បើ្រភេទទី 10 4 បាន (សូ មមេត្តា ម�ើលខ្នងទំព័រ)។
— អ្ន កជំនាញផ្នែ កចិត្តសាស្ត្រ ព្យាបាលរោគផ្វចិ
លូ ត្ត និងអ្នកជំនាញផ្នែ កចិត្តសាស្ត្រ ផ្ដលកា
់ រអប់រំ
ដែលទទួ លបា
 នការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវអា
 ចនឹងបញ្ជាក់ នៅល�បើ្រភេទទី 12, 15, 16, និង 17
បាន (សូ មមេត្តា ម�ើលខ្នងទំព័រ)។
— អ្ន កធ្វ ើការងារសង្គ ម ឬ CSCs ដែលទទួ លបា
 នការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវអា
 ចនឹងបញ្ជាក់នៅល�ើ
ប្រភេទទី 17 (សូ មមេត្តា ម�ើល ខ្ន ងទំព័រ)។
អាសយដ្ឋាន និងព័ត៌មានអំពីលិខិតអនុញ្ញាតផ្នែ កវេជ្ជសាស្ត្រ របស់អ្នក (ដែលតម្រូវឲ
 ្យមាននៅទម្រង់
បែបបទស្ន ើសន
ុំ ីមួយៗ) នឹងទ
 ទួ លបា
 នការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ម�ើលជាមួ យនឹងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញា ប័ណ្ណ
ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ប្រចាំរដ្ឋ និងក្រសួ ងកិច្ច ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។
សូ មអរគុណអ
 ្ន កច្រើនចំពោះកិច្ច ខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកដ�ើម្បីជួយឲ
 ្យ Omnitrans ផ្ដ លន
់ ូ វសេវាកម្ម 
ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ដ
 ល់អ
 តិថិជនទា ំងអស់របស់ខ្ លួន និងសម្រាប់ការជួ យរ ក្សាបាននូវសុច្ច រ ិតភាព
នៃកម្ម វ ិធីផ្ដលប
់ ័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) ជនពិការសម្រាប់ការបញ្ ចុះតម្លៃ សំបុត្ររថយន្ត ក្រុ
 ងរបស់ Omnitrans។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យស
 ម្រាប់ស
 ិទច
្ធិ ូលរួមក
 ្នុងក
 ម្មវិធផ
ី ្ដល់ប័ណ្ណស
 ម្គាល់ខ្លួន (ID) ជនពិការសម្រាប់កា
 របញ្ចុះតម្លៃស
 ំបុត្ររថយន្តក្រុងរបស់ Omnitrans
ម្ចាស់សំណ�ើ ឬអ្នកដាក់ពាក្យស្ន ើសុំមានសិទ្ធិចូលរ ួមក្នុងកម្ម វ ិធីដោ
 យស្ថិតក្រោមប្រភេទដូចខាងក្រោម ប�ើពួកគេមានលក្ខ ខណ្ឌនានាដែល:
ប្រភេទទី 1 — ពិការភាពដែលមិនអាចដ�ើរបាន:  ធ្វ ើឲ្យវាសំខាន់ចា
 ំបាច់ដ �ើម្បីប្រើកៅអីសម្រាប់អ្នកពិការជ�ើងសម្រាប់ការធ្វ ើឱ្យមានចលនា។
ប្រភេទទី 2 — ជំនួយការធ្វ ើឱ្យមានចលនា:  ធ្វ ឲ
ើ ្យវាពិបាកដ�ើរខ្លា ង
ំ ដោយគ្មានជំនួយដែលពួកគេត្វរូ ត ែប្រើជំនួយការធ្វ ើឱ្យមានចលនា។
ប្រភេទទី 3 — ការធ�ើ្វឱ្យអន់ថយសាច់ដុះគ្រោងឆ្ អឹង (ដែលមានជាអាទិ៍ ជម្ងឺសន្លា ក់ឆ្អឹង): បណ្ដា លឲ្យមានការធ�ើ្វឱ្យអន់ថយសាច់ដុះគ្រោងឆ្ អឹង (ឧ. កង្វះអាហារ ូបត្ថ ម្ភបំប៉ន
សាច់ដុំ, រោគពុកឆ្ អឹង (osteogenesis imperfecta) ឬរោគសន្លា ក់ឆ្អឹងប្រភេទណាមួ យ (ដែលមានប្រភេទដូចជា ដំណ�ើការប្រព័ន្ធស រ ីរាង្គ ចំណាត់ថ្នា ក់ទី III ឬការសិក្សាព
 ី
កាយវ ិភាគសាស្ត្រ ដំណាក់កាលទី III)។
ប្រភេទទី 4 — ការកាត់អវយវៈណាមួ យចេញ: បណ្ដា លឲ្យមានទា ំងការកាត់អវយវៈណាមួ យចេញ ទា ំងកំហូចទ្រង់ទ្រាយ/ការបាត់បង់ប
 ំពេញមុខងារធំៗរ បស់:  a) ឆ្ អឹងប្រអប់ដៃ
ទា ំងពីរ; ឬ b) ប្រអប់ដៃ ឬប្រអប់ជ�ើងមួយ; ឬ c) ជ�ើងម
 ួ យ ឬទា ំងពីរត្រឹ
 មកជ�ើង។
ប្រភេទទី 5 — ការស្ទះសរសៃឈាម ឬការហូ រឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលដែលបណ្ដា លឲ្យខ្វិន ឬស្លា ប់ (ជម្ងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងក្បាល):  ដែលបង្កឡ�ើងដោ
 យ ឬបណ្ដា លឲ្យមាន:  a)
អសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងចលនាសាច់មុខ (pseudobulbar palsy); ឬ b) កម្សោយត្រឹមកដៃកជ�ើងបញ្ជាយានយន្ត មិនបាន; ឬ c) រោគយឺតសរសៃកដៃកជ�ើងដែលបង្កឡ�ើងដោ
 យ
សញ្ញានៃរោគខួ រក្បាល ឬការបាត់បង់ញាណនៃមនុស្សម្នាក់រយៈពេលជាងបួនខែ។
ប្រភេទទី 6 — ជម្ងឺសួត:  មានប រ ិយាយជាក
 ម្សោយប្រព័ន្ធផ្វដង្ហើ
លូ
មនៃចំណាត់ថ្នា ក់ទី III និងទី IV។ (ចំណាត់ថ្នា ក់ទី III - FVC ក្នុងចន្លោះ 51 និង 59 ភាគរយនៃលទ្ធ ផល
ប៉ា ន់ស្មាន; ឬ FEV ក្នុងចន្លោះ 41 និង 59 ភាគរយនៃលទ្ធ ផលប៉ា ន់ស្មាន។ ចំណាត់ថ្នា ក់ទី IV - FVC តូ ចជាង ឬស្ម ើនឹង 50 ភាគរយនៃលទ្ធ ផលប៉ា ន់ស្មាន; ឬ FEV តូ ចជាង ឬ
ស្ម ើនឹង 40 ភាគរយនៃល
 ទ្ធ ផលប៉ា ន់ស្មាន។)
ប្រភេទទី 7 — ជម្ងឺបេះដូ ង:  គឺជាល
 ទ្ធ ផលនៃជម្ងឺសរសៃឈាមបេះដូ ង និងបណ្ដា លឲ្យមនុស្សមានកម្សោយសកម្មភាពរាងកាយតាមការកត់សម្គាល់នៅក្នុងច
 ំណាត់ថ្នា ក់ទី III ឬ
IV នៃការបំពេញមុខងារនៃរា
 ងកាយ។
ប្រភេទទី 8 — ការច្រោះឈាម:  ទាមទារឲ្យមានការប្រើម៉ា
 ស៊ីន វ ិភាគលាងតម្រងនោម។
ប្រភេទទី 9 — ពិការភ្នែក: បណ្ដា លឲ្យភ្នែ កភ្ លឺកាន់តែច្បាស់ (ក្រោយការកែតម្រូវ) ដែលមានកម្រិតត្រឹម 20/200 ចុះក្រោម ឬអ្នកទា ំងឡាយណាដែលមានដែនម�ើលឃ�ើញរ ួមតូ ច 
(ដែលតាមធម្ម តាគេស្គាល់ថា
 ជា
  ដំណ�ើរភ្នែកពិបាកម�ើលខ្លា ង
ំ ):  a) ឡ�ើងដ
 ល់ត្រឹម 10 ដឺក្រេ ឬចាប់ពច
ី ំណុចផ្ដោ ត; ឬ b) ដូ ច្នេះ មុខកាត់ធំបំផុតសន្ ធឹងបានជាម
 ក្រោ
ុំ
ម 20
ដឺក្រេ; និង c) អ្ន កដែលមិនអាចអាន/ម�ើលសញ្ញា ឬនិមិត្តរ ូបព័ត៌មានសម្រាប់ហេតុផលនៃភាសាជំនួសផ្សេងទ�ៀត។
ប្រភេទទី 10 — ថ្ល ង់:  គឺដោយសារភាពថ្ល ង់ ឬអសមត្ថភាពស្ដា ប់បានដែលធ្វ ើឲ្យវាមិនអាចមានលទ្ធភាពប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា ឬស្ដា ប់សញ្ញាព្រមានដែលការបាត់បង់
សមត្ថភាពស្ដា ប់មានកម្រិតចាប់ពី 70 dba ឡ�ើងទៅក្នុងកម្រិតកម្ព សរ់ លកធាតុអាកាស 500, 1000, 2000 Hz.។
ប្រភេទទី 11 — អសមត្ថភាពសម្រាប់ការស្ដា ប់គ្នាបាន:  បង្ក ឲ្យមានភាពគាំង ឬស្ពឹកពខ
ី ួ រក្បាល/ការស្ល ន់ (របួ សក្នុងប រ ិមណ្ឌលប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ) ដែលមានជាអា
 ទិ៍ របួ ស
ប្រព័ន្ធបំពេញមុខងារសរសៃប្រសាទ និង/ឬកំហូចជ�ើងទា ំងពីរបញ្ជាយានយន្ត មិនបាន ឬដែលថយចុះខ្លា ង
ំ នូវលទ្ធភាពធ្វ ើចលនាបាន, ដំណ�ើរស្ដា ប់គ្នាមិនបាន ឬកំហូចញាណ
ដែលគ្មាននៅក្នុងប្រភេទមុនៗ។
ប្រភេទទី 12 — ការធ្វ ើឱ្យយឺត ឬស្ពឹកខួរក្បាល:  បណ្ដា លឲ្យមានកម្សោយប្រភពបំពេញមុខងារបញ្ញាជាទ
 ូ ទៅធ្លា ក់ក្រោមកម្រិតមធ្យមនៅក្នុងរយៈពេលកំពុងលូតលាស់
កាយសម្បទា ឬពជ
ី ម្ងឺ ឬគ្រោះថ្នា

ក់ក្រោយមកទ�ៀតនៅក្នុងជី វ ិត ដោយមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្សោយឥ រ ិយាបថចម្ល ងតាមបាន។
ប្រភេទទី 13 — ការស្ពឹកខួរក្បាល:  រាប់ចាប់ពថី ្ងៃ ក�ើត ឬទារកភាពដំបូង ឬក�ើតចេញពជ
ី ម្ងឺន ៅពេលក្រោយទ�ៀត ឬគ្រោះថ្នា ក់ និងការមិនចម្រើនវ ័យល្អ។ បញ្ហាទា ំងនេះ
បង្ហាញឲ្យឃ�ើញន
 ូ វដំណ�ើរថយក្រោយ ឬដំណ�ើរខុសគេនៃមុខងារចលករ (រោគស្វិតដៃជ�ើង (ខ្វិន), ខ្សោយកម្លាំង, ចលនាសាច់ដុំមិនស៊ីសង្វាក់គ្នា) និង/ឬកំហូចខួរក្បាលដែល
ទាក់ទងនឹងស រ ីរាង្គ ដែលមានប្រភេទដូចជា ដំណ�ើរញាណច្របូ កច្របល់ (វ ិបល្លា សនៃញាណ), ប្រកាច់, ការធ្វ ើឱ្យយឺត ឬស្ពឹកខួរក្បាល, ពិបាករ�ៀនសូ ត្រ និងដំណ�ើរច្រ
 បូ កច្របល់
ផ្វចិ
លូ ត្ត (វ ិបល្លា សផ្វចិ
លូ ត្ត)។
ប្រភេទទី 14 — ជម្ងឺស
 ្ក ន់ (វ ិបល្លា សដោយបង្កាច់):  វ ិបល្លា សត្វរូ ព្យាបាលមានជាអា
 ទិ៍ ការធ�ើ្វឱ្យអន់ថយនៃស្មារតីដែ
 លមានកំណត់លក្ខ ណៈតាមរយៈការប្រកាច់។
ប្រភេទទី 15 — វ ិបល្លា សប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនៃទារកភាព:  ពេលនៅជាក
 ុមារ, ដំណ�ើរច
 ូ លចិត្តន ៅឆ្ងាយពគេ
ី ពឯ
ី ង, កង្វះទំនាក់ទំនងសង្គ មខ្លា ង
ំ , វ ិបល្លា សផ្នែ កនិយាយស្ ដីឲ្យ
បានត្រឹមត្រូវ។ កម្សោយការបំពេញមុខងារបញ្ញាជាទ
 ូ ទៅ, ឯកោខ្លា ង
ំ និងប្រតិកម្ម មិនត្រឹមត្រូវចំពោះគ្រឿងជម្រុញទឹកចិត្តប្រព្រឹត្ត ពខា
ី ងក្រៅក៏អាចមានដែរ។
ប្រភេទទី 16 — កម្សោយការរ ីកចម្រើនប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ:  មានកំណត់លក្ខ ណៈតាមរយៈការរ�ៀនសូ ត្រ, ការយល់ឃ�ើញ និង/ឬដំណ�ើរច្រ
 បូ កច្របល់ផ្វចិ
លូ ត្ត (វ ិបល្លា ស
ផ្វចិ
លូ ត្ត) ក្នុងខ្ លួនបុគ្គ លម្នាក់ដែល IQ របស់គេ
 មិនក្រោមគម្លាតតាមស្តង់ដារចំនួនពីរខា
 ងក្រោមបទដ្ឋាន និងក�ើតចេញមកពអ
ី វជីវៈវ ិកលខួរក្បាល (វ ិបល្លា សណាមួយនៅក្នុង
ការរ�ៀនសូ ត្រដោយប្រើញាណ), វ ិបល្លា សការរ ីកចម្រើនប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្ដា ល ដោយមិនគិតពម
ី ូ លហេតុ។ ប្រភេទនេះរ ួមមានម្ចាស់ស
 ំណ�ើ ឬអ្នកដាក់ពាក្យស្ន ើសុំដែលមាន
បញ្ហាដ �ើរដែលលទ្ធភាពចល័តបានរបស់គេមា
 នកម្រិត។
ប្រភេទទី 17 — ជម្ងឺផ
 ្ វចិ
លូ ត្ត ឬខួរក្បាល: បុគ្គ លទា ំងឡាយណាកម្សោយខួរក្បាលកម្រិតខ្លា ង
ំ ល�ស
ើ កម្មភាពជី វ ិតធំមួយ ឬច្រើនរបស់ពួកគេ។ បញ្ហានេះរ ួមមានអសមត្ថភាព
រ�ៀនសូ ត្រ, ធ្វ ើការ ឬម�ើលថែខ្ លួនឯងបាន។ រោគវ ិនិច្ឆ័យស
 ំខាន់ប
 ំផុតពច
ី ំណាត់ថ្នា ក់ DSM IV នៅក្នុងផ្នែ កមួយនៃខាងក្រោមចាំបាច់ត្វរូ មានសម្រាប់សិទ្ធិទទួ លបា
 ន
អត្ថ ប្រយោជន៍:  វ ិបល្លា សខួរស
 រ ីរាង្គ , ដំណ�ើរលែងដឹងខុសត្រូវ, ឆ្ កួត, រោគចិត្តដែលមិនមានការបែងចែកចំណាត់ថ្នា ក់នៅចំណុចផ្សេងទ�ៀត, ជម្ងឺផ្វអារម្ម
លូ
ណ៍, ជម្ងឺ ឬរ បួ សស្នា ម
រាងកាយដែលបង្ក ភាពមិនប្រក្រតី, ជម្ងឺបាត់ការចងចាំបា
 នត្រឹមត្រូវ, ឡប់ស
 តិ, កត្តា ចិត្តសាស្ត្រ នានាដែលប៉ះពាល់ដល់ល
 ក្ខ ខណ្ឌរាងកាយ, សហរោគសញ្ញាតានតឹងអារម្ម ណ៍
ក្រោយមានរបួ សផ្វចិ
លូ ត្ត។ រោគវ ិនិច្ឆ័យទា
 ំងនេះត្វរូ ត ែនៅក្នុងចំណាត់ថ្នា ក់ទី III ទៅកម្រិតទី V ដូ ចខាងក្រោម:
		
		
		

• ចំណាត់ថ្នា ក់ទី 3 - កម្សោយមធ្យម។ កម្រិតដែលសគ្
៊ី នា មួយចំនួន (តែមិនទា ំងអស់) និងមុខងារសំខាន់។
• ចំណាត់ថ្នា ក់ទី 4 - ការកត់សម្គាល់ឲ
 ្យឃ�ើញន
 ូ វកម្សោយ។ កម្រិតបង្អាក់ដំណ�ើរការបំពេញមុខងារសំខាន់ៗ។
• ចំណាត់ថ្នា ក់ទី 5 - កម្សោយខ្លា ង
ំ បំផុត។ កម្រិតរារាំងដំណ�ើរការបំពេញមុខងារសំខាន់ៗ។

(ចំណា:ំ   ប�ើបញ្ហាវ ិបល្លា សរបស់ម្
 ចា ស់ស
 ំណ�ើ ឬអ្នកដាក់ពាក្យស្ន ើសស
ុំ ្ថិតក្នុងដំណ�ើរស្រា
 កស្រានពជ
ី ម្ងឺ ឬអ
 សមត្ថភាពជាច
 ម្បងមានលក្ខ ណៈធ្ង ន់ធ្ង រខ្លា ង
ំ ឬដំណ�ើរញ�ៀនជាតិ
អាល់កុល ឬថ្នា រ
ំ ៉ា រ៉ៃ 
ំ ពួ កគេនឹងមិនទទួ លរ ងការលុបចេញជាស
 ំខាន់ព
 ស
ី ិទ្ធិទទួ លបា
 នការបញ្ ចុះតម្លៃ សំបុត្រ)។
ប្រភេទទី 18 — វ ិបល្លា សដែលបង្ក ឲ្យមានកម្សោយខ្លា ង
ំ រ៉ារ៉ៃ
ំ ជាបន្ត បន្ទា ប់:  ក�ើតចេញមកពប
ី ល្លា សដែលបង្ក ឲ្យមានកម្សោយខ្លា ង
ំ រ៉ារ៉ៃ
ំ ជាបន្ត បន្ទា ប់ដែលមានកំណត់លក្ខ ណៈ
ដោយអាការៈរោគតាមច្បាប់ដែលមានប្រភេទដូចជា ចុករ ួយ ឬអស់កម្លាំង, ខ្សោយកម្លាំង, ស្រកទម្ង ន់, ឈឺចុកចាប់ និងមានបម្រែបម្រួលស្ថា នភាពផ្វចិ
លូ ត្ត, ទម្រង់ចម្រុះ,
រំខានក្នុងសកម្មភាពនៃជ
 ីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និងកម្សោយលទ្ធភាពចល័តបានខ្លា ង
ំ ។
ប្រភេទទី 19 — កម្សោយច្រើនម
 ុខ:  ប្រភេទនេះអាចមានជាអា
 ទិ៍ (តែមិនមានកំណត់ច
 ំពោះ) មនុស្សដែលពិការដោយទម្រង់រ ួមគ្នានៃកម្សោយល�ើសព
 ម
ី ួ យដែលរ ួមមាន
ទម្រង់ទា ំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាយុ។ កម្សោយជាប
 ុគ្គ លខ្ លួនឯងអាចនឹងមិនមានលក្ខ ណៈធ្ង ន់ធ្ង រដ�ើម្បីធ្វ ើឲ្យម្ចាស់ស
 ំណ�ើ ឬអ្នកដាក់ពាក្យស្ន ើសុំមានលក្ខ ណៈសម្បត្តិ
គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបញ្ ចុះតម្លៃ ស
 ំបុត្រជិះឡានឆ្លងកាត់ទេ
 ដែលល�ស
ើ ពីនេះទម្រង់រ ួមនៃពិការភាពអាចធ្វ ើឲ្យបុគ្គ លមានលក្ខ ណៈសម្បត្តិច
 ូ លរ ួមក្នុងកម្ម វ ិធីនេះបាន។

ផ្នែកទ
ី2
ការអនុញ្ញាតឲ
 ្យផ្
 សព្វផ្សាយព័ត៌មានវេជ្ជសាស្ត្រផ
 ្ទាល់ខ្លួន និងប
 ញ្ជាក់
ការអនុញ្ញាតឲ្យផ្
 សព្វផ្សាយព័ត៌មានវេជ្ជសាស្ត្រផ
 ្ទាល់ខ្លួន - ដើម្បីទ
 ទួលកា
 របំពេញរបស់ម្ចា
 ស់សំណើ ឬអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ។
	ដោយមានទំនាក់ទំនងជាមួ យទម្រង់បែបបទសំណ�ស
ើ ស
ុំ ិទ្ធិចូលរ ួមក្នុងកម្ម វ ិធីផ្ដលប
់ ័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) ជនពិការ
សម្រាប់ការបញ្ ចុះតម្លៃ សំបុត្ររថយន្ត ក្រុ
 ងរបស់ Omnitrans តាមរយៈនេះ ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យ Dr.							
ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានវេជ្ជសាស្ត្រ និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ
 ្ លួនផ្សេងៗទ�ៀតរបស់ Omnitrans ដែលទាក់ទងនឹងពិការភាពរបស់ខ្ញុំ។
ព័ត៌មានដែលនឹងមានការផ្សព្វផ្សាយនេះនឹងមានការរក្សាទុកច
 ំពោះការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ល�ើចំពោះស្ថា នភាពខ្ញុំជាអ
 ្ន កជម្ងឺ
ម្នាក់ និងការជ្រើសរ�ើសទុកជាមុនច
 ំពោះប្រភេទពិការភាពរបស់ខ្ញុំ។ ព័ត៌មានដែលនឹងមានការផ្សព្វផ្សាយនេះនឹងគ្រាន់
តែមា
 នការប្រើប្រាស់ដ �ើម្បីកំណត់សិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដ�ើម្បីទទួ លបា
 នប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) ជនពិការសម្រាប់ការបញ្ ចុះតម្លៃ សំបុត្រ
រថយន្ត ក្រុងប៉ុណ្ណោះ។
ខ្ញុំដឹងថា ខ្ញុំមានសិទ្ធិទទួ លបា
 នសំណៅឯកសារមួយច្បាប់នៃលិខិតអនុញ្ញាតនេះ និងថាខ
 ្ ញុំអាចនឹងបដិសេធ
ការអនុញ្ញាតនេះនៅពេលណាក៏បាន។
	ប�ើគ្មានការបដិសេធជាមុនទេ ទម្រង់បែបបទនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគ្ពេ
រូ ទ្យអាជីពត
 ំ ហែទាស
ំ ុខភាពដែលមានលិខិត
បញ្ជាក់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវផ
 ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខាងល�ើនេះប្រាប់ទៅ Omnitrans ក្នុងរយៈពេលរហូ តដល់ 60 ថ្ងៃ ដោយរាប់ចាប់
ពីកា
 លបរ ិច្ឆេទនៃការចុះហ
 ត្ថលេខារបស់ខ្ញុំ។
ឈ្មោះម្ចាស់សំណ�ើ ឬអ្នកដាក់ពាក្យស្ន ើសុំ (សូ មមេត្តា បោះពុម្ព):
ហត្ថលេខាម្ចាស់សំណ�ើ ឬអ្នកដាក់ពាក្យស្ន ើសុំ:					
កាលបរ ិច្ឆេទ:
(ឬអាណាព្យាបាលរបស់ម្
 ចា ស់ស
 ំណ�ើ ឬអ្នកដាក់ពាក្យស្ន ើសុំមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ)
សាររំឭក:  ទម្រង់បែបបទសំណ�ើសរុំ បស់អ្នក នឹងមិន ទទួ លបា
 នការដំណ�ើរការបន្ត នីតិ វ ិធីឲ្យទេ ប�ើ Omnitrans ទទួ លបា
 នទម្រង់
បែបបទសំណ�ដែ
ើ លបានបំពេញហ�ើយរ បស់អ្នក (ដែលមានភ្ជាប់) ហ�ើយនិងទម្រង់បែបបទលិខិតបញ្ជាក់នេ
 ះ (ដែលបំពេញដោយគ្ពេ
រូ ទ្យ
អាជីពត
 ំ ហែទាស
ំ ុខភាពមានលក្ខ ណៈសម្បត្តិត្រឹ
 មត្រូវម្
 នា ក់), រ ូបថតដែ
 លមានខ្នា តដាក់កា
 បូ បហោប៉ៅ, និងថ្លៃ បង់ដំណ�ើរការដែលមិន
អាចសងវ ិញបានចំនួន $2.00។  

ការបញ្ជាកផ់្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ - ដ�ើម្បីទ
 ទួលបា
 នការបំពេញដោយគ្រូពេទ្យអា
 ជីពត
 ំហែទាំស
 ុខភាពប៉ុណ្ណោះ
លេខប្រភេទនៃសិទ្ធិទទួ លបា
 ន (ម�ើលប
 រ ិយាយនៅល�ើខ
 ្ន ងទំព័រ “កំណត់សម្គាល់ស
 ម្រាប់អ្នកបញ្ជាក់ផ្នែ
 កវេជ្ជសាស្ត្រ ”):
ប�ើប្រភេទទី 17 សូ មមេត្តា ផ្ដល់នូវកូដ DSM (ចាំបាច់ត្វរូ មាន):		      និងច
 ំណាត់ថ្នា ក់ទី:	    1	       2         3         4         5
ចំណាៈំ   បុគ្គ លដែលគេកាត់ចេញយ៉ា ងជាក់លាក់ពីការផ្ដ ល់សិទ្ធិដែលអសមត្ថភាពតែមួយមុខរបស់គេគឺការប្រព្រឹត្ត ល្ម ើសសេពជាតិសុរា
ឬថ្នា ញ�
ំ ៀន ខ្លា ង
ំ ជាបន្ត បន្ត បន្ទា ប់ ឬរ៉ារ៉ៃ
ំ , ភាពដុះពោះ ឬមានគភ៌

ត�ើពិការភាពនេះមានលក្ខ ណៈអចិន្ត្រៃ យ៍ឬ
 ? 		

បាទ/ចាស		ទេ		ប�ើឆ្ល ើយថា
 ទេ ប្រា

ប់រយៈពេលពិការភាព (គិតជាខែ
 )

ឈ្មោះអ្នកបញ្ជាក់:												    ផ្នែកអនុវត្ត ន៍:
អាសយដ្ឋាន:																លេខអាជ្ញា ប័ណ្ណប្រចាំរ ដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា:
ទីក្រុង:														 រដ្ឋ:					ហ្ស៊ីព:
ទូ រស័ព្ទ: (    )												 ទូ រសារ: (    )

តាមរយៈនេះ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា ខ្ញុំបានអានលក្ខ ខណ្ឌនៃសិទ្ធិចូលរ ួមក្នុងកម្ម វ ិធីផ្ដលប
់ ័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) ជនពិការសម្រាប់ការបញ្ ចុះតម្លៃ សំបុត្ររថយន្ត 
ក្រុងរបស់ Omnitrans ហ�ើយនិង (តាមការវាយតម្លៃ អាជីពរ បស់ខ្ញុំ) ម្ចាសសំណ�ើ ឬអ្នកដាក់ពាក្យស្ន ើសដែ
ុំ លមានឈ្មោះខាងល�ើនេះមានសិទ្ធិទទួ លបា
 ន
ការបញ្ ចុះតម្ឡៃសំបុត្ររថយន្ត ក្រុងឆ្លងកាត់ ពីព្រោះពិការភាព (ដូ ចដែលបានកត់សម្គាល់ខា
 ងល�ើ) ដែលកម្រិតសមត្ថភាពរបស់គេដ�ើម្បីប្រើប្រាស់រថយន្ត 
ក្រុងឆ្លងកាត់តាមកាលវ ិភាគទ�ៀងទាត់។ ខ្ញុំដឹងថាអំព�ក្លែ
ើ ងបន្លំលក្ខ ខណ្ឌ ឬផ្នែ កណាមួ យនឹងមានរបាយការណ៍ប្រា
 ប់ទៅទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល
ដឹកជញ្ជូ នសហព័ន្ធដ�ើម្បីផ្ដន្ទាទោសតាមវ ិសាលភាពពេញនៃច្បាប់។

ហត្ថលេខអ្នកបញ្ជាក់ផ្នែ កវេជ្ជសាស្ត្រ :											

កាលបរ ិច្ឆេទ:

