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កម្មវធិប័ីណ្ណរូបថតជនពកិារដែលមានថ្ថៃសេវាបញ្ច ុះតថ្ម្ៃ 
អពំប័ីណ្ណ 
 Omnitrans មានសេចកតីរកីរាយ សែីម្បផី្តល់ប័ណ្ណ (ID) រូបថតជនពិការជូនបចគ្គលដែលមានពិការភាព។ ប័ណ្ណសនុះ ផ្តល់ជូនបចគ្គលដែលមានពិការភាព 
ដែលមានលិខិតបញ្ជា ក់េម្រម្យពីភាពមានេិទ្ធិទ្ទ្ួលបានេំបចត្តឬប័ណ្ណជិុះរថយនតត្កុងនិងថ្ថៃេំបចត្តសធវីែំសណី្រជាសាច់ត្បាក់ដែលមានបញ្ច ុះតថ្ម្ៃ។ 
សែីម្បផី្តល់ណ្ប័ណ្ណ ID រូបថតជនពិការ សោកអនកត្តូវដតត្បគ្ល់ជូនឯកសារទងំអេខ់ាងសត្កាម្សនុះ សៅ Omnitrans: 

• ពាកយេចំដែលបានបំសពញរចួ (បានភាា ប់ជូន) 
• ឯកសារថតចម្ៃងម្យួចាប់ថ្នលិខិតបញ្ជា ក់ភាពមានេិទ្ធិទ្ទ្ួលបាន ែូចខាងសត្កាម្៖ * 

— បង្កា ន់ថ្ែត្បកាេអំពីភាពពិការរបេ់នាយកដ្ឋា នយានយនត 
— ប័ណ្ណកម្មវធិីសម្ឌីដែរធានារា៉ា ប់រងេងគម្កិច្ (Social Security Medicare Card) ឬ 

 លិខិតេសត្ម្ចឱ្យមានការធានារា៉ា ប់រង 
— V.A. លិខិតបញ្ជា ក់ពីភាពពិការ 50% ឬសលីេពីសនុះ 

• រូបថតពណ៌្ធម្មជាតិម្ួយេនៃឹករបេ់អនកដ្ឋក់ពាកយេចំ (រូបថតម្ិនអាចត្បគ្ល់ជូនវញិបានសទ្)៖ 
— រូបថតទ្ំហកំាបូបលចយ 
— កាលនិងសាម  ដផ្នកខាងម្ចខសម្ីលចំកាសម្រា៉ា  (េូម្សម្ីលគ្ំរូ) 
— ថ្ផ្ៃខាងសត្កាយពណ៌្េធម្មតា (ឬពណ៌្ត្សាល) 
— ម្ិនមានម្ួក ត្កមា ដវ ៉ានតា ឬត្បដ្ឋប់ពាក់សលីេក់ សែីម្បោីក់បាងំលកខណ្ៈពិសេេនានា 

(េមាគ ល់ៈ ត្បេិនសបីអនកដ្ឋក់ពាកយេចំពាក់ត្បដ្ឋប់ត្បដ្ឋរត្គ្បសលីកាលសដ្ឋយសារសហតចផ្លសាេនា ឬដវ ៉ានតាដែលមាន
ត្េសមាលសដ្ឋយសារបញ្ជា ពិបាកសមី្លសែីញសនាុះ េូម្ដ្ឋក់ជូនកំណ្ត់សហតចម្ួយដែលមានរូបថតរបេ់អនក សហីយការណ៍្សនុះសគ្
អាចទ្ទ្ួលយកបាន) 

• ថ្ថៃសេវាែំសណី្រការដែលម្ិនអាចត្បគ្ល់ជូនវញិបានចំនួន $2.00 ែចោៃ រ (ដេកឬប័ណ្ណទូ្ទត់ត្បាក់តាម្ធនាគារឬប៉ាចេតថ្ត្បេណី្យដ៍ត
ប៉ាចស ណ្ ុះ ដែលអាចទូ្ទត់បានជូន Omnitrans - គាម នសាច់ត្បាក់សទ្) 

 
េូម្កត់េមាគ ល់៖ ប័ណ្ណ ID រូបថតជនពិការ មានេចពលភាពរហូតែល់ត្បាឆំ្ន  ំសហយីផ្ចតកំណ្ត់សៅថ្ថៃកំសណី្តរបេ់ម្ាេ់ប័ណ្ណ។ ព័ត៌មានទងំអេ់ដែល
បានផ្តល់ជូនសៅសលីពាកយេចំរបេ់អនកត្តូវរកាការេមាៃ ត់។ 
 
* ត្បេិនសបសីោកអនកម្និមានលិខតិបញ្ជា ក់ភេតចតាងថ្នពកិារភាព 

ត្បេិនសបីសោកអនកម្ិនមានទ្ត្ម្ង់ម្ួយថ្នលិខិតបញ្ជា ក់ភេតចតាងថ្នពិការភាពដែលបានសរៀបរាប់ខាងសលី (បង្កា ន់ថ្ែ DMV, ប័ណ្ណការធានារា៉ា ប់រងេងគម្
កិច្ ឬលិខិត V.A.)េូម្បំសពញពាកយេចំដែលបានភាា ប់ជូន សហយីេូម្ឱ្យសវជាបណ្ឌិ តឬអនកជំនាញដថទេំចខភាពរបេ់អនកដែលមានលកខណ្ៈេម្បតតិត្គ្ប់
ត្គាន់បំសពញដផ្នកទ្ីពីរ (2) ថ្នពាកយេចំ (បានភាា ប់ជូន)។ 

 
ទ្កីដនៃងត្តវូដ្ឋក់ពាកយេចរំបេ់អនក 

សៅសពលពាកយេចំរបេ់អនកបំសពញចប់សហយី េូម្សផ្ញីជូនត្គ្ប់ទ្ំព័រទងំអេ់ ត្ពម្ជាម្ួយរូបថតទ្ំហកំាបូបលចយរបេ់អនក និងថ្ថៃសេវាែំសណី្រការដែលម្ិន
អាចត្បគ្ល់ជូនវញិបានចំនួន $2.00 ែចោៃ រ ជូនសៅអាេយដ្ឋា នខាងសត្កាម្។ ត្តូវចងចថំា ម្ិនត្តូវសផ្ញីជូនឯកសារេំសៅសែីម្ថ្នលិខិតបញ្ជា ក់ភេតចតាង
ពិការភាព ឬសាច់ត្បាក់ស យី។ 

Omnitrans 
Attn: Special Transportation Services 

1700 W. 5th St. 
San Bernardino, CA 92411 

 
េូម្កត់េមាគ ល់៖ សៅសពលពាកយេចំរបេ់អនកបានបំសពញសនាុះ ត្តូវបានទ្ទ្ួលរចួសហយី វានឹងត្តូវចំ្យសពលត្បដហល 10 ថ្ថៃថ្នថ្ថៃសធវីការ សែីម្បែីំសណី្រការ
ឯកសារសនុះ។ សៅសពលពាកយេចំរបេ់អនកត្តូវបានអនចម័្ត ប័ណ្ណេមាគ ល់ខៃួនរបេ់អនកនឹងត្តូវសផ្ញីជូនសៅសោកអនកតាម្ប៉ាចេតថ្ត្បេណី្យ។៍ 
 
េត្មាប់ព័ត៌មានបដនែម្ ឬេំណួ្របដនែម្ េូម្សៅទូ្រេ័ពៃម្កសេវាកម្មអតិថិជន (Omnitrans Customer Service) តាម្សលខ (909) 379-7100. 



 

េណំ្ចំ ដបបបទ្សនុះ ត្តវូដតបសំពញសដ្ឋយអនកដ្ឋកព់ាកយេចទំងំអេ ់
 

ពាកយេចបំណ័្ណរូបថតជនពិការដែលមានបញ្ច ុះតថ្ម្ៃ 
េូម្េរសេរជាអកសរពចម្ពព័ត៌មានទងំអេ់ 

ស ម្ ុះ៖    

(នាម្ខៃួ ន ស ម្ ុះសៅក ត្ ល នាម្ត្តកូល) 
 
អាេយដ្ឋា ន៖ ទ្ីត្កុង៖ កូែទ្ីត្កុង៖    

(សលខ ផ្ៃូ វ សលខផ្ៃុះអាបផាតសម្ន) 
 

ថ្ថៃដខឆ្ន កំំសណី្ត៖ ទូ្រេ័ពៃ៖    

(ដខ កាលបរសិចេទ្ ឆ្ន )ំ 
 

 
 

េូម្គូ្េឬធីកត្បសភទ្ដែលសោកអនកកំពចងដ្ឋក់ពាកយេចប័ំណ្ណថ្ថៃសេវាដែលមានបញ្ច ុះតថ្ម្ៃ៖ 
 

េមាគ ល៖់ ត្បេិនសបីសោកអនកគូ្េឬធីកត្បសភទ្ 1 - 3 សោកអនកត្តូវដត ដ្ឋក់ជូនឯកសារថតចម្ៃងម្ួយចាប់ថ្នលិខិតបញ្ជា ក់ភាពមានេិទ្ធិ
ទ្ទ្ួលបានជាម្ួយនឹងពាកយេចំសនុះ។ ត្បេិនសបីសោកអនកគូ្េឬធីកត្បសភទ្ 4 សោកអនកត្តូវដត ដ្ឋក់ជូនេំណ្ចំ ដបបបទ្ដផ្នក 2 ដែលបាន
បំសពញសហយី (បានភាា ប់) ជាម្ួយនឹងពាកយេចំសនុះ។ 
1. ប័ណ្ណកម្មវធិីសម្ឌីដែរធានារា៉ា ប់រងេងគម្កិច្ (Social Security Medicare Card) ឬលិខិតេសត្ម្ចឱ្យមានការធានារា៉ា ប់រង 

2. ប័ណ្ណត្បកាេបចគ្គលពិការភាព/បង្កា ន់ថ្ែរបេ់នាយដ្ឋា នយានយនត 
3.  V.A. លិខិតបញ្ជា ក់ពីភាពពិការ 50% ឬសលីេពីសនុះ 
4. ពិការភាពដផ្នកសវជាសាស្តេត។ បំសពញេំណ្ចំ ដបបបទ្ដផ្នកទ្ី 2 (បានភាា ប់ជូន) េត្មាប់ការសចញផ្ាយដផ្នកសវជាសាស្តេត សហយីត្បគ្ល់ជូន

កញ្ប់ពាកយេចំសនុះសៅអនកជំនាញដថទេំចខភាពរបេ់អនក សែីម្បបីំសពញសដ្ឋយដផ្ែកសលីលកខណ្ៈវនិិចេ័យភាពមានេិទ្ធិទ្ទ្ួលបាន។ 
 

ខញច ំបាទ្/នាងខញច ំ េូម្ត្បកាេសៅេែិតសៅសត្កាម្ការពិន័យពីការេបថបំពានសលីចាប់រែាកាលីហវ័រញ៉ា  California ថាចសម្ៃីយនានាដែលខញច ំបាទ្/នាងខញច ំបានផ្តល់
ជូនគ្ឺពិតជាត្តឹម្ត្តូវ។ 

 
ហតែសលខាអនកដ្ឋក់ពាកយេចំ កាលបរសិចេទ្៖   

  (ឬអា្ពាបាល ត្បេិនសបីសបកខជនមានអាយចសត្កាម្ 18 ឆ្ន )ំ 
 

 

Omnitrans េូម្រកាេិទ្ធិកនច ងការសធវីការេសត្ម្ចចិតតចចងសត្កាយថ្នភាពមានេិទ្ធិទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណថ្ថៃសេវាដែលមានបញ្ច ុះតថ្ម្ៃ។ ការដ្ឋក់ពាកយេចំសនុះ 
េត្មាប់ការសត្បីត្បាេ់ថ្ផ្ៃកនច ងដតប៉ាចស ណ្ ុះ សហីយមិ្នកំណ្ត់ចំសពាុះការពិនិតយស ីងវញិជាសាធារណ្ៈស ីយ។ សហីយសនុះត្តូវបានសគ្យល់ថា ការសចញប័ណ្ណថ្ថៃ
សេវាដែលមានបញ្ច ុះតថ្ម្ៃ គឺ្េត្មាប់សគាលបំណ្ងថ្នការកំណ្ត់អតតេញ្ជា ណ្សេវាកម្មឆ្ៃងកាត់ វាមិ្នអាចសផ្ៃរកម្មេិទ្ធិបានសទ្។ ត្បេិនសបីពាកយេចំប័ណ្ណថ្ថៃ
សេវាដែលមានបញ្ច ុះតថ្ម្ៃត្តូវបានបែិសេធសនាុះ អនកដ្ឋក់ពាកយេចំអាចដ្ឋក់បណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍្ជាោយលកខណ៍្អកសរកនច ងរយៈសពល 14 ថ្ថៃ សដ្ឋយគិ្តចប់ពីថ្ថៃ
លិខិតបែិសេធ សដ្ឋយសេនីេចំការពិនិតយស ីងវញិ និងការគិ្តពិចរ្ស ីងវញិសលីពាកយេចំសនុះ។

េូម្កចំសភៃចដ្ឋក់រូបថតទ្ំហកំាបូបលចយរបេ់អនក ឯកសារថតចម្ៃងម្ួយចាប់ថ្នលិខិតបញ្ជា ក់ភាពមានេិទ្ធិទ្ទ្ួលបានរបេ់អនក និងថ្ថៃសេវាែំសណី្រការ
ដែលម្ិនអាចត្បគ្ល់ជូនវញិបានចំនួន $2.00 ែចោៃ រជាម្ួយពាកយេចំរបេ់អនក។ សផ្ញីតាម្ថ្ត្បេណី្យស៍ៅ៖ 
 

Omnitrans 
Attn.: Special Transportation Services 

1700 W. 5th St. 
San Bernardino, CA 92411 



 

ដផ្នក 2 
កណំ្តស់ហតចេត្មាបអ់នកបញ្ជា កលិ់ខតិសវជាសាស្តេត 

 
 
កម្មវធិីប័ណ្ណរូបថតជនពិការដែលមានថ្ថៃសេវាបញ្ច ុះតថ្ម្ៃ Omnitrans អនចញ្ជា តឱ្យបចគ្គលនានា សែីម្បទី្ទ្ួលបានការបញ្ច ុះតថ្ម្ៃេំបចត្ត ដែលកំណ្ត់សដ្ឋយ
ចាប់រែានិងេហព័នធ។ អនកជំងឺដែលបានសេនីេចំឱ្យសោកអនកបំសពញេំណ្ចំ ដបបបទ្ដែលបានភាា ប់ជូនសនុះ កំពចងសេនីេចំការបញ្ច ុះតថ្ម្ៃដបបសនុះ។ 

 
េូម្ជួយសយងីខញច ំសធវីឱ្យត្បាកែថា មានដតបចគ្គលដែលមានលកខណ្ៈេម្បតតិត្គ្ប់ត្គាន់ដតប៉ាចស ណ្ ុះដែលទ្ទ្ួលបានការបញ្ជា ក់។ េូម្ពិនិតយស ងីវញិនូវ
តត្ម្ូវការទម្ទរភាពមានេិទ្ធិទ្ទ្ួលបានសៅដផ្នកខាងសត្កាយថ្នេំណ្ចំ ដបបបទ្សនុះ និងដផ្នកខាងសត្កាម្ ម្ចនសពលបំសពញលិខិតបញ្ជា ក់សនុះ។ សបីសោក
អនកមានេំណួ្រ្ម្ួយ េូម្ទក់ទ្ងម្ក Omnitrans តាម្សលខ (909) 379-7100. 

 
េមាគ ល៖់ សែីម្បបីញ្ជា ក់ពីបចគ្គលដែលពិការឬជនពិការេត្មាប់ប័ណ្ណជនពិការដែលមានថ្ថៃសេវាបញ្ច ុះតថ្ម្ៃ Omnitrans សោកអនកត្តូវដតយល់ត្ពម្៖ 

• បញ្ជា ក់ថាអាចមានេិទ្ធិទ្ទ្ួលេត្មាប់ដតបចគ្គលដែលបំសពញតាម្លកខណ្ៈវនិិចេ័យ ដែលបានបញូ្លកនចងពាកយេចំសនុះ។ 
• ផ្តល់ជូនការសផ្ៃៀងផាៃ ត់ព័ត៌មានដែលមានសៅកនចងពាកយេចំសនុះតាម្ការសេនីេចំ។ 
• មានេញ្ជា ប័ត្តជំនាញវជិាា ជីវៈត្តឹម្ត្តូវ និងមានអាជាញ ប័ណ្ណសៅរែាកាលីហវ័រញ៉ា  California ែូចខាងសត្កាម្៖ 

 
— ត្គ្ូសពទ្យដែលមានអាជាញ ប័ណ្ណសដ្ឋយមានេញ្ជា ប័ត្ត M.D. ឬ D.O. ជាអនកជំនួយការត្គ្ូសពទ្យដែលមានអាជាញ ប័ណ្ណនិងត្គ្ូសពទ្យគ្ិោនចបដ្ឋា យកិា  
    អាចបញ្ជា ក់ត្គ្ប់ត្បសភទ្ទងំអេ់ ដែលពួកសគ្ត្តូវបានផ្តល់ជូនអាជាញ ប័ណ្ណសធវីសរាគ្វនិិចេ័យ។ 
— អនកជំនាញដផ្នកពាបាលឆ្ែឹងខនងដែលមានអាជាញ ប័ណ្ណ អាចបញ្ជា ក់សៅកនចងត្បសភទ្ 1 - 4 (េូម្សម្ីលដផ្នកខាងសត្កាយ)។ 
— អនកជំនាញពាបាលជំងឺសជីងដែលមានអាជាញ ប័ណ្ណ អាចបញ្ជា ក់ភាពពិការពាក់ព័នធនឹងសជីងសៅកនចងត្បសភទ្ 1 - 4 (េូម្សម្ីលដផ្នកខាងសត្កាយ)។ 
— អនកជំនាញពិនិតយដភនកនិងសត្បី ង់ទ្ីដែលមានអាជាញ ប័ណ្ណ អាចបញ្ជា ក់សៅកនចងត្បសភទ្ 9 (េូម្សម្ីលដផ្នកខាងសត្កាយ)។ 
— អនកជំនាញខាងសសាតវញិ្ជា ណ្ឬការសាត ប់ ដែលមានអាជាញ ប័ណ្ណ អាចបញ្ជា ក់សៅកនចងត្បសភទ្ 10 (េូម្សម្ីលដផ្នកខាងសត្កាយ)។ 
— អនកចិតតសាស្តេតគ្ៃីនិកដែលមានអាជាញ ប័ណ្ណ និងអនកចិតតសាស្តេតអប់រដំែលមានអាជាញ ប័ណ្ណ អាចបញ្ជា ក់សៅកនចងត្បសភទ្ 12, 15, 16, និង 17    
   (េូម្សម្ីលដផ្នកខាងសត្កាយ)។ 
— បចគ្គលិកេងគម្កិច្ដែលមានអាជាញ ប័ណ្ណ ឬ CSCs  អាចបញ្ជា ក់សៅកនចងត្បសភទ្ 17 (េូម្សម្ីលដផ្នកខាងសត្កាយ)។ 

 
អាេយដ្ឋា ននិងព័ត៌មានអាជាញ ប័ណ្ណសវជាសាស្តេតរបេ់អនក (តត្ម្ូវឱ្យមានសៅកនចងេំណ្ចំ ដបបបទ្ពាកយេចំនីម្ួយៗ) នឹងត្តូវបានសផ្ៃៀងផាៃ ត់ជាម្ួយត្កុម្ត្បឹកា
អាជាញ ប័ណ្ណសវជាសាស្តេតរែា និងនាយកដ្ឋា កកិច្ការអតិថិជនរែាកាលីហវ័រញ៉ា ។ 
 
េូម្អរគ្ចណ្សោកអនកចំសពាុះការខិតខំត្បឹងដត្បងរបេ់អនក សែីម្បជីួយ Omnitrans ផ្តល់ជូនសេវាកម្មត្បកបសដ្ឋយគ្ចណ្ភាពែល់អតិថិជនទងំអេ់ និង
េត្មាប់ការជួយរកាសេចកតីេចចរតិចំសពាុះកម្មវធិីប័ណ្ណរូបថតជនពិការដែលមានថ្ថៃសេវាបញ្ច ុះតថ្ម្ៃ Omnitrans។



លកខណ្ៈវនិចិេយ័ភាពមានេិទ្ធតិ្េបចាបច់សំពាុះកម្មវធិបីណ័្ណរូបថតជនពកិារ/ថ្ថៃសេវាបញ្ច ុះតថ្ម្ៃ OMNITRANS 

អនកដ្ឋក់ពាកយេចំមានេិទ្ធិទ្ទ្ួលបានកម្មវធិីសនុះ ដែលេែិតសត្កាម្ត្បសភទ្នានាែូចខាងសត្កាម្ ត្បេិនសបីពួកសគ្មានលកខខណ្ឌ ដែល៖ 
ត្បសភទ្ 1 — ពិការភាពដែលមិ្នអាចសែីរបាន៖ សធវីឱ្យមានលកខណ្ៈចបំាច់ សែីម្បសីត្បីរសទ្ុះកង់រចញេត្មាប់ការចល័តទ្ីកដនៃង។ 
 
ត្បសភទ្ 2 — ជនំួយភាពចល័តទី្កដនៃង៖ សធវីឱ្យពិបាកសែីរសដ្ឋយម្ិនចបំាច់មានជំនួយ ដែលពួកសគ្ត្តូវសត្បីជំនួយចល័តទ្ីកដនៃង។ 
 
ត្បសភទ្ 3 — ការចចុះសខាយសាច់ែច-ំសត្គាងឆ្ែឹង (រមួ្ទងំជងឺំរោកេនាៃ ក់ឆ្ែឺង)៖ លទ្ធផ្លសៅកនចងការចចុះសខាយសាច់ែចំ-សត្គាងឆ្ែឹង ឧទហរណ៍្ ជំងឺខវុះអាហារ  
                 ចិញឹ្ម្សាច់ែចំ ជំងឺឆ្ែឹងសត្បុះត្េួយពីកំសណី្ត ឬជំងឺរោកេនាៃ ក់ត្បសភទ្្ម្ួយ (ែូចជាថាន ក់ម្ចខង្ករ Class III ឬ កាយវភិាគ្សាស្តេត Stage III)។ 
 

ត្បសភទ្ 4 — ការកាត់ថ្ែសជីងឬេររីាងគ្ម្ួយ៖ លទ្ធផ្លទងំការកាត់ថ្ែសជីងឬេររីាងគ្ម្ួយឬការខូចត្ទ្ង់ត្ទយខាៃ ងំ/ការបាត់បង់ម្ចខង្ករ៖ a) ថ្ែទងំ 
                 ពីរ; ឬ b) ថ្ែមាខ ង និងសជីងមាខ ង ឬ c) សជីងម្ួយឬទងំេងខាងសលីដផ្នកត្បអប់សជីងឬកសជីង។  
 

ត្បសភទ្ 5 — សត្គាុះថាន ក់ថ្នជងឺំេរថ្េ្ម្ខួរកាល (ជងឺំដ្ឋច់េរថ្េ្ម្ខួរកាល)៖ ត្តូវបានបងាស ងីឬលទ្ធផ្លសៅកនចង: a) ជំងឺេពឹកឬែំសណី្រគាងំ 
                 ចលនាេរថ្េ្ម្ខួរកាល; ឬ b) ការខវុះខាតចលករម្ចខង្ករគាតំ្ទ្ពីចលនាសៅកនចងដផ្នក្ម្ួយថ្នចចងសជីងពីរ; ឬ c) សរាគ្យតឺេរថ្េដែល  
                 មានផ្លប៉ាុះពាល់ែល់ចចងសជីងពីរ ដែលបង្កា ញឱ្យសែញីេញ្ជា ខួរកាលេម្ត្េប ឬការបាត់បង់អាការៈខាងកនចងយូរជាងបួនដខ។  
 

ត្បសភទ្ 6 — ជងឺំេួត៖ ត្តូវបានពិពណ៌្នាថាជាការចចុះសខាយផ្ៃូវែសងាីម្ថ្នថាន ក់Class III និង IV។ (Class III - FVC សៅចសនាៃ ុះថ្នការពាករណ៍្ 51 ភាគ្រយ  
                 និង 59 ភាគ្រយ; ឬ FEV សៅចសនាៃ ុះថ្នការពាករណ៍្ 41 និង 59 ភាគ្រយ។ Class IV - FVC ការពាករណ៍្មានតិចជាងឬសេមីនឹង 50 ភាគ្រយ;  
                  ឬ FEV ការពាករណ៍្មានតិចជាងឬសេមីនឹង 40 ភាគ្រយ)។  
 

ត្បសភទ្ 7 — ជងឺំសបុះែូង៖ គ្ឺជាលទ្ធផ្លថ្នជំងឺសបុះែូង និងប ត្ លឱ្យបចគ្គលនានាបង្កា ញពីការកំណ្ត់លកខខណ្ឌ ដែលកត់េមាគ ល់ថ្នេកម្មភាពរាងកាយសៅ 
                  ថាន ក់ម្ចខង្ករ Class III ឬ IV។  
 

ត្បសភទ្ 8 — ការោង្ម្៖ តត្ម្ូវឱ្យមានការសត្បីមា៉ា េចីនោងត្កសលៀន។  
 

ត្បសភទ្ 9 — ពិការភាពការសមី្លសែីញ៖ លទ្ធផ្លថ្នការសម្ីលសែញីតាម្ដភនកលែត្បសេីរជាងម្ចន បនាៃ ប់ពីការដកតត្ម្ូវែ៏លែបំផ្ចតគ្ឺកត្ម្ិត 20/200 ឬតិចជាង 
                 សនុះ; ឬបចគ្គលទងំឡាយ្សៅទ្ីវាលដែលអាចសម្ីលសែញី គ្ឺមានដភនករមួ្ (ដែលសគ្សាគ ល់ជាទូ្សៅថាការសម្ីលសែញីែូចរូងសត្កាម្ែី): a) ែល់ 
                 កត្ម្ិត 10 ឬតិចជាងពីចំណ្ច ចកត្ម្ិតចប់យក; ឬ b) ែូសចនុះអងាត់ផ្្ិតធំបំផ្ចតពត្ងីកម្ចំម្ិនសលីេពី 20 ែឺសត្ក; និង c) ដែលម្ិនអាចអានេញ្ជា  
                 ព័ត៌មានឬនិម្ិតតេញ្ជា សត្ៅពីសហតចផ្លភាសា។  
 
ត្បសភទ្ 10 — ពិការភាពការសាត ប់៖ គ្ឺសដ្ឋយសារដតភាពថៃង់ឬអេម្តែភាពថ្នការសាត ប់ ដែលសធវីឱ្យវាម្ិនអាចសធវីទ្ំនាក់ទ្ំនងឬសាត ប់េញ្ជា ត្ពមានត្បុងត្បយត័ន

ដែលការបាត់បង់ការសាត ប់សនុះគ្ឺ 70 dba ឬសត្ចីនជាងសនុះ សៅកនចងកត្ម្ិត 500, 1000, 2000 Hz។  
ត្បសភទ្ 11 — ពិការភាពសាច់ែចរំាងកាយមិ្នសធវីេកម្មភាពរមួ្គាន ៖ ប ត្ លឱ្យមានការេត្ម្បេត្ម្ួលខចេត្បត្កតីឬជំងឺេែឹកពីខួរកាល របួេឆ្ែឹងខនងឬេរថ្េ

ត្បសាទ្ ដែលរមួ្ទងំរបួេេរថ្េត្បសាទ្ម្ចខង្ករ និង/ឬ កងវុះម្ចខង្ករែំសណី្រការអវយវៈទងំពីរឬដែលកាត់បនែយការចល័តទ្ីកដនៃង ែំសណី្រការ
ឬការយល់ែឹងសដ្ឋយវញិ្ជា ណ្ដែលម្ិនគ្ិតពីត្បសភទ្ម្ចនៗ។  

 

ត្បសភទ្ 12 — ការលូតោេ់យឺតយា៉ា វដផ្នកេតិបញ្ជា ៖ លទ្ធផ្លថ្នម្ចខង្ករបញ្ជា ទូ្សៅមានកត្ម្ិតសត្កាម្ម្ធយម្ដែលមានសែីម្កំសណី្តសៅអំ ចងសពលថ្ន 
ការលូតោេ់ឬពីជំងឺឬសត្គាុះថាន ក់សត្កាយៗសទ្ៀតសៅកនចងជីវតិរេ់សៅដែលពាក់ព័នធនឹងអាកបបកិរយិាបនាំខៃួនចចុះសខាយ។  
 

ត្បសភទ្ 13 — ជងឺំេពឹកខួរកាល៖ ថ្ថៃដខឆ្ន កំំសណី្តពីកំសណី្ត ឬទរកសទ្ីបនឹងសកីត ឬប ត្ លម្កពីជំងឺឬសត្គាុះថាន ក់សពលសត្កាយសទ្ៀត និងម្ិនរកីចសត្ម្ីន។  
ពួកសគ្បង្កា ញពីការសែីរថយសត្កាយដែលកត់េមាគ ល់ ឬការសភៃចភាៃ ងំម្ចខង្ករសត្បីថ្ែសជីង (ខវិនភាព ទ្ន់សខាយ សាច់ែចំរាងកាយម្ិនសធវីេកម្មភាព
រមួ្គាន ) និង/ឬ ការខូចខាតខួរកាលេររីាងគ ែូចជាជំងឺវសងវងសាម រតី ការត្បកាច់ ការលូតោេ់យតឺយា៉ា វដផ្នកេតិបញ្ជា  ការលំបាកសរៀនេូត្ត និង
បញ្ជា អាកបបកិរយិា។  
 

ត្បសភទ្ 14 — ជងឺំេាន់ឬជងឺំឆ្ាួ តត្ជូក (បញ្ជា សាច់ែចញ័ំរកស្តនាត ក់)៖ បញ្ជា គ្ៃីនិកដែលទក់ទ្ងនឹងការចចុះសខាយសាម រតី ដែលកំណ្ត់លកខណ្ៈពីការត្បកាច់។ 
  
ត្បសភទ្ 15 — ជងឺំខវុះផ្្ងស់ាម រតីដែលមានលកខណ្ៈែូចសកមង៖ សៅសពលមានវតតមានសៅកនចងកចមារ រមួ្មានការែកខៃួនថយ ទ្ំនាក់ទ្ំនងេងគម្ម្ិនត្គ្ប់ត្គាន់ ការ

រខំានភាសា និងចរយិាត្ចំដែលគាម នដត្បត្បួល។ ម្ចខង្ករបញ្ជា ទូ្សៅសខាយ ការែកខៃួនថយធៃន់ធៃរ និងការសឆ្ៃីយតបម្ិនេម្រម្យចំសពាុះេកម្មភាព
ខាងកនចងខៃួន ដែលអាចមានផ្ងដែរ។  

 

ត្បសភទ្ 16 — ការចចុះសខាយេរថ្េត្បសាទ្៖ មានចរកិលកខណ្ៈសដ្ឋយការសរៀនេូត្ត ការយល់ែឹងសដ្ឋយវញិ្ជា ណ្ និង/ឬ បញ្ជា អាកបបកិរយិាចំសពាុះបចគ្គលដែល
មាន IQ ម្ិនតិចជាងគ្មាៃ តេតង់ដ្ឋរពីរសត្កាម្បទ្ដ្ឋា នសនុះ សហយីប ត្ លម្កពីការខូចម្ចខង្ករខួរកាល (ភាពម្ិនត្បត្កតី្ម្ួយកនចងការសរៀន
េូត្តសដ្ឋយសត្បីញ្ជា ណ្) ជំងឺេរថ្េត្បសាទ្ ឬការខូចខាត្ម្ួយត្បព័នធត្បសាទ្ក ត្ ល សដ្ឋយម្ិនគ្ិតពីបចពវសហតចសទ្។ ត្បសភទ្សនុះ រមួ្បញូ្ល
ទងំអនកដ្ឋក់ពាកយេចំដែលមានបញ្ជា ការសែីរធៃន់ធៃរដែលត្តូវបានកំណ្ត់លកខខណ្ឌ សៅកនចងការចល័តទ្ីកដនៃង។ 

  



ត្បសភទ្ 17 — បញ្ជា េតិបញ្ជា ឬខួរកាល៖ បចគ្គលនានាដែលសខាយខាងផ្ៃូវចិតតយា៉ា ងខាៃ ងំ ដែលមានមានកំណ្ត់ម្ួយឬសត្ចីនថ្នេកម្មភាពជីវតិេំខាន់ៗរបេ់
ពួកសគ្។ សហយីសនុះ រមួ្បញូ្លទងំអេម្តែភាពសរៀនេូត្ត សធវីការឬដថទខំៃួនឯង។ ការសធវីសរាគ្វនិិចេ័យេំខាន់ពីការសធវីចំ្ត់ថាន ក់ DSM IV សៅ
កនចងដផ្នកម្ួយកនចងចំស្ម្ចំណ្ច ចខាងសត្កាម្ តត្ម្ូវឱ្យមានភាពមានេិទ្ធិទ្ទ្ួលបាន៖ ជំងឺផ្ៃូវចិតតេររីាងគ ជំងឺេរថ្េត្បសាទ្ ជំងឺវកិលចរកិ ជំងឺ
វកិលចរកិដែលម្ិនត្តូវបានសគ្ចត់ថាន ក់សផ្សងសទ្ៀត បញ្ជា ដែលរងផ្លប៉ាុះពាល់ ភាពម្ិនត្បត្កតីថ្នេរថ្េវញិ្ជា ណ្ ភាពម្ិនត្បត្កតីថ្នអងគចងច ំ
ភាពម្ិនត្បត្កតីថ្នការដកេត្ម្ួល កតាត ផាៃ េ់បតូរផ្ៃូវចិតតដែលមានប៉ាុះពាល់ែល់សាែ នភាពរាងកាយ និងសរាគ្េញ្ជា សស្តេតេសត្កាយប៉ាុះទ្ងគិចរងរបួេ។ 
ការសធវីសរាគ្វនិិចេ័យទងំសនុះ ត្តូវមានថាន ក់ Class III ែល់កត្ម្ិត V ែូចខាងសត្កាម្៖ 

• ត្បសភទ្ 3 — ការចចុះសខាយម្ធយម្។ កត្ម្ិតត្តូវគាន ជាម្ួយម្ចខង្ករខៃុះ ប៉ាចដនតម្ិនដម្នម្ចខង្ករមានត្បសយាជន៍ទងំអេ់សទ្។ 
• ត្បសភទ្ 4 — ការចចុះសខាយដែលកត់េមាគ ល់។  កត្ម្ិតគ្ួរឱ្យកត់េមាគ ល់បងាឧបេគ្គម្ចខង្ករដែលមានត្បសយាជន៍។ 
• ត្បសភទ្ 5 — ការចចុះសខាយយា៉ា ងខាៃ ងំ។ កត្ម្ិតរារាងំម្ចខង្ករដែលមានត្បសយាជន៍។ 

 
(េមាគ ល់ៈ ត្បេិនសបភីាពម្និត្បត្កតរីបេ់អនកដ្ឋក់ពាកយេចេំែតិកនចងការកាត់បនែយសរាគ្េញ្ជា ជងំ ឺឬអេម្តែភាពចម្បងៗគ្កឺារសេពសត្គ្ឿងត្េវងឹធៃន់ធៃរឬរាច ថំ្រ ៉ា ឬ
ការសញៀនថាន  ំពកួសគ្នងឹត្តវូែកសចញយា៉ា ងជាក់ោក់ពភីាពមានេិទ្ធទិ្ទ្លួបានការបញ្ច ុះតថ្ម្ៃសេវា)។  
 
ត្បសភទ្ 18 — ជំងឺទ្ន់សខាយវវិតតន៍ជាជំងឺរាច ថំ្រ ៉ា៖ ប ត្ លម្កពីជំជំងឺទ្ន់សខាយវវិតតន៍និងជំងឺរាច ថំ្រ ៉ា ដែលកំណ្ត់លកខណ្ៈសដ្ឋយសរាគ្េញ្ជា រាងកាយ ែូចជាអេ់

កមាៃ ងំ ភាពសខាយ ការត្េកទ្ម្ៃន់ ការឈចឺប់និងការផាៃ េ់បតូរសាែ នភាពផ្ៃូវចិតតដែលបានទ្ទ្ួលរមួ្គាន  ការរខំានែល់េកម្មភាពថ្នការរេ់សៅ
ត្បចថំ្ថៃ និងសធវីឱ្យចចុះសខាយយា៉ា ងខាៃ ងំែល់ការការចល័តទ្ីកដនៃង។  

 
ត្បសភទ្ 19 — ការចចុះសខាយសត្ចីន៖ ត្បសភទ្សនុះ អាចរមួ្បញូ្ល ប៉ាចដនតម្ិនកំណ្ត់ចំសពាុះបចគ្គលដែលពិការសដ្ឋយផ្លប៉ាុះពាល់រមួ្គាន ថ្នការចចុះសខាយសត្ចីនជាង

ម្ួយ ដែលរមួ្មានអនកទងំសនាុះដែលទក់ទ្ងនឹងអាយច។ ការចចុះសខាយរបេ់បចគ្គលមាន ក់ៗសដ្ឋយខៃួនឯង ត្បដហលជាម្ិនអាចមានលកខណ្ៈធៃន់ធៃរ
ត្គ្ប់ត្គាន់ សែមី្បមីានលកខណ្ៈេម្បតតិត្គ្ប់ត្គាន់េត្មាប់អនកដ្ឋក់ពាកយេចំថ្ថៃសេវាឆ្ៃងកាត់ដែលបញ្ច ុះតថ្ម្ៃសទ្ ប៉ាចដនតសទុះយា៉ា ង្ក៏សដ្ឋយ ក៏ 
ផ្លប៉ាុះពាល់រមួ្ថ្នពិការភាពអាចមានលកខណ្ៈេម្បតតិត្គ្ប់ត្គាន់ចំសពាុះបចគ្គលេត្មាប់កម្មវធិីសនុះផ្ងដែរ។ 

 



 

ដផ្នក 2 
ការសចញផ្ាយនងិលិខតិបញ្ជា កស់វជាសាស្តេត 

 

          ការសចញផ្ាព័ត៌មានសវជាសាស្តេត ត្តវូបសំពញសដ្ឋយអនកដ្ឋក់ពាកយេច ំ  
 
ពាក់ព័នធនឹងការដ្ឋក់ពាកយេចំរបេ់ខញច ំេត្មាប់កម្មវធិីប័ណ្ណរូបថតជនពិការដែលមានថ្ថៃសេវាបញ្ច ុះតថ្ម្ៃ Omnitrans សនាុះ តាម្ន័យសនុះខញច ំបាទ្/នាងខញច ំ
េូម្ផ្តល់េិទ្ធិអនចញ្ជា តជូនសវជាបណ្ឌិ ត Dr. សែីម្បសីចញផ្ាយព័ត៌មានសវជាសាស្តេតឬព័ត៌មានផាៃ ល់ខៃួន Omnitrans 
ដែលទក់ទ្ងនឹងពិការភាពរបេ់ខញច ំ។ ព័ត៌មានដែលសចញផ្ាយ នឹងត្តូវកំណ្ត់ការសផ្ៃៀងផាៃ ត់សាែ នភាពអនកជំងឺរបេ់ខញច ំដែលជាអនកជំងឺមាន ក់ និងការ
សរៀបចំចំ្ត់ថាន ក់ភាពពិការរបេ់ខញច ំ។ ព័ត៌មានដែលត្តូវសចញផ្ាយ នឹងត្តូវសត្បីសែីម្បកីំណ្ត់ភាពមានេិទ្ធិទ្ទ្ួលបានរបេ់ខញច ំេត្មាប់កម្មវធិីប័ណ្ណ 
រូបថតជនពិការដែលមានថ្ថៃសេវាបញ្ច ុះតថ្ម្ៃដតមាន ក់ឯងប៉ាចស ណ្ ុះ។ 

 

ខញច ំយល់ថាខញច ំមានេិទ្ធិទ្ទ្ួលបានឯកសារថតចម្ៃងម្ួយចាប់ថ្នលិខិតផ្តល់េិទ្ធិអនចញ្ជា តសនុះ សហយីខញច ំអាចសចញលិខិតផ្តល់េិទ្ធិអនចញ្ជា តសនុះវញិសៅសពល
្ម្ួយក៏បាន។ 

 

សលីកដលងដតមានការែកសចញម្ចនសនាុះ េំណ្ចំ ដបបបទ្សនុះ នឹងអនចញ្ជា តឱ្យអនកជំនាញដផ្នកេចខភាពដែលបានបញ្ជា ក់កនចងការបសញ្ញព័ត៌មានខាងសលី
ែល់ Omnitrans រហូតែល់ 60 ថ្ថៃ សដ្ឋយគ្ិតចប់ពីថ្ថៃចចុះហតែសលខារបេ់ខញច ំ។ 

ស ម្ ុះអនកដ្ឋក់ពាកយេចំ (េូម្េរសេរស ម្ ុះជាអកសរពចម្ព)៖_________________________________________________________ 
 

ហតែសលខាអនកដ្ឋក់ពាកយេចំ៖  កាលបរសិចេទ្៖______________ 

  (ឬអា្ពាបាលថ្នអនកដ្ឋក់ពាកយេចំ ដែលមានអាយចសត្កាម្ 18 ឆ្ន )ំ 
 

ការសត្កនីរលឹំក៖ ពាកយេចំរបេ់អនក នងឹម្និត្តូវបានែំសណី្រការរហូតែល់ Omnitrans ទ្ទ្ួលបានពាកយេចំដែលបានបំសពញ (បានភាា ប់ជូន) និងលិខិត
បញ្ជា ក់សនុះ (បានបំសពញទងំអេ់សដ្ឋយអនកជំនាញដថទេំចខភាពដែលមានលកខណ្ៈេម្បតតិត្គ្ប់ត្គាន់) រូបថតទ្ំហកំាបូបលចយ និងថ្ថៃសេវាែំសណី្រការ
ដែលម្ិនអាចត្បគ្ល់ជូនវញិបានចំនួន $2.00 ែចោៃ រ។ 
 

                 លខិតិបញ្ជា ក់សវជាសាស្តេត - ត្តវូបសំពញសដ្ឋយអនកជនំាញដថទេំចខភាពដតប៉ាចស ណ្ ុះ  
 

សលខត្បសភទ្ភាពមានេិទ្ធទិ្ទ្លួបាន (េូម្សម្ីលការពិពណ៌្នាសៅដផ្នកខាងសត្កាយថ្នទ្ំព័រ “កំណ្ត់សហតចេត្មាប់អនកបញ្ជា ក់លិខិតសវជាសាស្តេត”)៖__________ 

ត្បេិនសបតី្បសភទ្ 17 េូម្ផ្តល់សលខកូែ DSM (តត្ម្ូវឱ្យមាន)៖ នងិចំ្ ត់ថាន ក់៖ 1 2 3 4 5 
 

 
 

េមាគ ល៖់  បចគ្គលនានាដែលត្តូវបានែកសចញសដ្ឋយជាក់ោក់ពីេិទ្ធិទ្ទ្ួលបាន ដែលអេម្តែភាពដតម្ួយគ្ត់ គឺ្ការសេពសត្គ្ឿងត្េវងឹរាច ថំ្រ ៉ាធៃន់ធៃរ ឬការ
សត្បីសត្គ្ឿងសញៀន ភាពស ីងធាត់ ឬការមានថ្ផ្ៃសពាុះ 

 

សតីសនុះជាពិការភាពជាសរៀងរហូតឬសទ្? បាទ្/ចេ៎ សទ្ សបីសឆ្ៃីយថា សទ្ េូម្ត្បាប់រយៈសពលពិការភាព (គ្ិតជាដខ)______ 

  ស ម្ ុះអនកបញ្ជា ក់លិខិត៖_______________________________________ ការអនចវតតសៅទ្ីវាល៖__________________________ 
 

  អាេយដ្ឋា ន៖_______________________________________________សលខអាជាញ ប័ណ្ណរែា CA៖________________________ 
  

  

ទ្ីត្កុង៖_________________________________________  រែា៖______________________កូែទ្ីត្កុង៖________________ 
 

ទូ្រេ័ពៃ៖ ( )_______________________________ ទូ្រសារ៖ ( )__________________________________ 
  

 
តាម្ន័យសនុះ ខញច ំបាទ្/នាងខញច ំេូម្បញ្ជា ក់ថា ខញច ំបានអានអំពីតត្ម្ូវការទម្ទរថ្នេិទ្ធិទ្ទ្ួលបានេត្មាប់កម្មវធីិប័ណ្ណរូបថតជនពិការដែលមានថ្ថៃសេវាបញ្ច ុះ
តថ្ម្ៃ Omnitrans សហីយតាម្ការវនិិចេ័យត្បកបសដ្ឋយវជិាា ជីវៈរបេ់ខញច ំ សបកខជនដែលមានស ម្ ុះខាងសលីមានេិទ្ធិទ្ទ្ួលបានថ្ថៃសធវីែសំណី្រឆ្ៃងកាត់ដែលមាន
បញ្ច ុះតថ្ម្ៃសដ្ឋយសារពិការភាព (ែូចដែលបានកត់េមាគ ល់ខាងសលី) ដែលកំណ្ត់េម្តែភាពរបេ់ខៃួ ន សែីម្បីសត្បីផ្ៃូ វឆ្ៃងកាត់ដែលបានកំណ្ត់។ ខញច ំបាទ្/
នាងខញច ំយល់ថារាល់ការដកៃងបនៃំ្ម្ួយចំសពាុះលកខខណ្ឌ  ឬដផ្នក្ម្ួយថ្នលកខខណ្ឌ ្ម្ួយនឹងត្តូវរាយការណ៍្សៅដផ្នករែាបាលែឹកជញាូ នេហព័នធ
េត្មាប់ការកាត់សទេតាម្ចាប់សពញសលញ។ 

 

ហតែសលខាអនកបញ្ជា ក់លិខិតសវជាសាស្តេត៖ កាលបរសិចេទ្៖    


