សេចក្តីជូនដំណឹងអំពី

ស

ោះ

ស ឿងក្តីបណឹត ងតាងនាមក្ក្ុម
ជូនចំស

ោះ: ជន

ទំងអេ់ ដូចដដល

ក្នុងចាប់ជ

With Disability Act) ដដលក្ំពុង េ់សៅ

ទី ក្ក្ុងឡូអិនជី សឡេ (Los Angeles) និង

ក្មមវ ិធី

េថិតសក្ោមយុតាតធិោ ដដលបសក្មើ
ក្ក្ុងឡូអិ នជី សឡេ និង

ឡូអិនជីសឡេ។

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបណឹ ត ង

ក្ក្ុម

សេចក្តីជូនដំណឹងសនោះ

បសក្មើ

ជន

ជ ជ

អាេនន

ដំស

ទី

ោះ

ដដលបាន

បតឹង

ក្ំពុង េ់សៅទី ក្ក្ុងឡូអិនជីសឡេ និងេថិតសក្ោមយុតាតធិោ ដដល

ក្មមវ ិធី និងសេវាសក្តៀមបក្មុង

ឡូអិនជីសឡេ ។ ដំស

សក្ពៀងដំស

និងសេវាសក្តៀមបក្មុង

ជក្ាបជូនសោក្អនក្អំពី

ស្រាយក្នុងបណឹត ងតាងនាមក្ក្ុមដដល
នាម

អាសម ិក្ (Americans

ោះស្រាយ

អាេនន

ទីក្ក្ុងឡូអិ នជី សឡេ និង

បណឹ ត ងតាងនាមក្ក្ុម

ោះស្រាយ” ) ដដលក្តូវដតអនុម័តយល់ក្ពមស

(សៅថា “ ក្ិចចក្ពម

យតុោោ

ឡូអិនជីសឡេ
នឹងស ឿងក្តី
Communities
Actively Living Independent and Free, et al. v. City and County of Los Angeles, Cal. Case
No. CV 09-0287 CBM (RZx)។

ស ឿងក្តីសនោះ ដដលបានបតឹងោលពីឆ្នំ 2009 សោទថា

អាជ្ញាធ ក្ក្ុងនិងសោនធី ឡូអិ នជីសឡេ
បានស

ស ើេសអើងចំស

ោះជនពិោ ទំងឡាយស

យមិន

ោះស្រាយនូវសេចក្តីក្តូវោ បេ់ជនពិ ោ ក្នុងប ិបទននដែនោ ក្ាអាេនន បេ់

ខ្លួន។ សោនធីឡូអិ នជីសឡេបានបដិសេធននូវោ ទទួលខ្ុេក្តូវ ឬក្ំហុេ។ ដំស
ស្រាយសនោះគឺជ្ញប់ទក្់ទិនសោនធីឡូអិ នជី សឡេដតបុស
សឡេ មិនដមនជ្ញភាគីននក្ិចចក្ពមសក្ពៀងដំ ស
ដីោស

យដឡក្ បេ់តុោោ ដតបុស

និយមន័យននដំស

ោ ។

អាជ្ញាធ ក្ក្ុងឡូអិ នជី

ោះស្រាយសនោះសទ សហើយវាក្តូវេថិតសក្ោម

ោ ោះ។

ោះស្រាយតាងនាមក្ក្ុម

ក្បេិនសបើ សោក្អនក្ជ្ញជនពិោ
សក្ោមយុតាតធិោ ដដលបសក្មើ

និងក្ំពុង េ់សៅទីក្ក្ុងឡូអិនជី សឡេ

ក្មមវ ិធី

និងសេវាសក្តៀមបក្មុង

និងនិងេថិត

អាេនន
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ោះ

ទីក្ក្ុង

ឡូអិនជីសឡេ
ដំស

និង

ឡូអិ នជីសឡេ។

សនាោះសោក្អនក្គឺជ្ញេាជិក្ានក្់នន

ោះស្រាយតាងនាមក្ក្ុមដដលបានសេនើសឡើង ដដលទទួលែលបោះ

បណឹត ងសនោះ។ េូមសោក្អនក្អានសេចក្តីជូនដណឹងសនោះស
េិទិធទំងឡាយ បេ់សោក្អនក្អាចនឹងទទួល ងនូវែលបោះ

សេចក្តីេសងេបននក្ិចក្ច ពមសក្ពៀងដំស
ជ្ញដែនក្មួយននដំស
សដើមបីស

ល់ស

យយក្ចិតទ
ត ុក្

យា
ក្់ សក្

ោះ

ល់។

ោះស្រាយដដលសេនើសឡើង

ោះស្រាយ តុោោ បានអនុវតត ឬនឹងអនុវតតនូវវ ិធានោ មួយចំនួន

ោះស្រាយនូវសេចក្តីក្តូវោ បេ់ជនពិោ ក្នុងដែនោ ក្ាអាេនន បេ់ខ្ួន។
ល

ឧបេមព័នេ
ធ ព
ី ត ីពិោ ភាព និងេិទិទ
ធ ទួលបាន ក្ពមទំងតក្មូវោ ននមុខ្ងា
សោនធីបានក្

ងអវី ដដលសៅថាឧបេមព័នេ
ធ ីព
ត ីពិោ ភាព និងេិទិទ
ធ ទួលបាន ក្ពម

ទំងតក្មូវោ ននមុខ្ងា (“Disability and AFN Annex”) ។ សនោះជ្ញឧបេមព័នធមួយនន ដែន
ោ ស្លើយតបក្ាអាេននននតំបន់ក្បតិបតិតោ សោនធីឡូអិ នជី សឡេ។

Disability and

AFN Annex សនោះ នឹងក្តូវយក្មក្សក្បើក្បាេ់ជ្ញដែនក្មួយក្នុងោ ស ៀបចំ ដែនោ សក្តៀមខ្លួន
េក្ាប់ក្ាអាេននសៅសោនធី ។
េំោន់ៗទំងឡាយ

Disability

and

AFN

Annex

ទក្់ទងសៅនឹងតក្មូវោ បេ់ជនពិោ ចំស

ដចងអំពីបញ្ហ
ា

ោះសក្ាោះមហនតរាយ

សហើយ ម
ួ បញ្ូច លពិោ ភាពទំងមូល ក្នុងសនាោះាន ពិោ ភាពោងចលនា ពិោ ភាព
ោងញ្ហាណ និងេុខ្ភាពែលូវចិតត ស

យាមនក្ក្មិតសឡើយ សហើយក្ពមទំងពិពណ៌នាអំពី

ោ ស ៀបចំដែនោ ក្នុងក្ាអាេននសៅសោនធី

ទក្់ទងសៅនឹងតក្មូវោ បេ់ជនពិោ

ក្នុងោ ស ៀបចំដែនោ ក្នុងក្ាអាេនន។

ឧទហ ណ៍ ក្នុង Disability and AFN Annex បានពនយល់ថា សដើមបីសាលបំណង
ដំណឹងជ្ញាធា ណសពលក្ាអាេនន សោនធី ក្តូវធានាថា ជនពិោ ដឹងអំពីក្បពនធ័ជូន

ដំណឹងមនុេសទូសៅដដលាន សហើយថា សោនធី នឹងសក្បើក្បាេ់មសធោបាយទំនាក្់ទំនង
ងាយស្រេួលសែសងៗានជ្ញសក្ចើន។ តាម យៈឧបេមពន័សធ នោះ សោនធី នឹងចូល ម
ួ ក្នុងេក្មម
ភាពនានាសដើមបីធានាថា នឹងានធនធានដឹ ក្ជញ្ូជ នងាយស្រេួលក្គប់ក្ាន់

ក្នុងអំ ឡុង

ជសមលៀេ និងេក្មមភាពសពលក្ាអាេននដនទសទៀត។ សោនធី ក្៏នឹងបនតេក្មបេក្មួល
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ែងដដ ជ្ញមួយអាជីវក្

ក្ក្េួងដនទៗសទៀត

និងអងគោ នានា

សដើមបីធានាឲ្យានទី

ជក្មក្ោំបាច់។ ចុងសក្ោយ ឧបេមព័នធសនោះធានាស ៀបចំដែនោ សដើមបីនិ នត ភាពននសេវា
េក្ាប់ជនពិោ

និងេិទិធទទួលបាន

និងតក្មូវោ ននមុខ្ងា ។

ចំណុចដដលសលើក្

សឡើងោងសលើសនោះ ក្ាន់ដតជ្ញឧទហ ណ៍មួយននបញ្ហ
ា េំោន់ៗជ្ញសក្ចើនដដលបានស ៀប
រាប់ក្ុងឧបេមព
ន
ន័ សធ នោះ។ Disability and AFN Annex បចចុបបនន ដដលភាជប់ ជ្ញមួយនឹង
ក្ិចចក្ពមសក្ពៀងដំស
ននដំស

ោះស្រាយ គឺជ្ញសេចក្តីក្

ង សហើយក្តូវបនតស ៀបចំសឡើងជ្ញដែនក្មួយ

ោះស្រាយស្រេប តាមដែនោ ោ ងា ដដលស ៀបរាប់ោងសក្ោមសនោះ។

ថ្វីសបើ Disability and AFN Annex ក្តូវបានស ៀបចំ ជ្ញឯក្ា
ស្លើយតបសពលក្ាអាេននក្៏ស
ដំស

យ

ច់ស

យដឡក្ពី ដែនោ

ក្៏ បុដនតសោនធី បានក្ពមសក្ពៀងថាជ្ញដែនក្មួយនន

ោះស្រាយដដលបញ្ហ
ា ពិោ ភាព េិទិធទទួលបាន និងតក្មូវោ ននមុខ្ងា នឹងក្តូវ
ក្់បញ្ូច លសៅក្នុងោ ស ៀបចំដែនោ សពលក្ាអាេននសៅសោនធី ទំងមូល។

ោ ស ៀបចំដែនោ ោ ងា
ក្នុងោ ស ៀបចំ Disability and AFN Annex សនោះ ភាគីទំងឡាយបាន ក្ស

ើញនូវបញ្ហ
ា

មួយចំនួនដដលតក្មូវឲ្យស ៀបចំ ឧបេមព័នធ ឬសាលនសោបាយបដនថម ក្ពមទំងោ ងា
បដនថម ដដលក្តូវោ សដើមបីេសក្មចនូវ Disability and AFN Annex េំសៅបចចុបបនន។
ជ្ញដែនក្មួយននដំស

ោះស្រាយ សោនធី បានស ៀបចំ ដែនោ ោ ងា មួយដដលានសាល

សៅជ្ញក្់ ោក្់ និង យៈសពលជ្ញក្ំណត់ ក្នុងោ ស ៀបបចំ និងបញ្ចប់ចំណុចបដនថមទំង
សនោះ។

ក្នុងចំ ស

មចំណុចសែសងសទៀត

ចំណុចទំងសនោះ ម
ួ ានោ ផ្លលេ់បូត សវបាយ

សោនធីឲ្យសៅជ្ញទក្មង់ងាយស្រេួល ោ ក្ំណត់
ចូលសៅទីតាំងជក្មក្ដដលបានក្ំណត់ ជ្ញមុន
ននជក្មក្ដនទសទៀតដដលដំសណើ ោ ស

និងោ ធានាថាជនពិ ោ ងាយស្រេួល

ោ ស ៀបចំលក្េខ្ណ័ ឌ សក្ជើេស ើេ ទីតាំង

យសោនធី សដើមបី ក្ាភាពងាយស្រេួលជួលសៅទី

សនាោះ ោ បសងកើត និង ក្ាោ ទក្់ទងជ្ញមួយភាគី ជ្ញប់
អំពីោ សក្តៀមខ្លួន

និងឯក្ា អប់ ំ

ក្់ពនធ័េំោន់ៗ ោ ែសពវែាយ

ោ សធវើោ ងា សដើមបី ក្យុទា
ធ
ស្រេតសលើក្ក្មពេ់

ទំនាក្់ ទំនងសពលក្ាអាេននេក្ាប់ជនពិោ េិទិធទទួលបាន និងតក្មូវោ ននមុខ្ងា
និងោ បសងកើតក្ក្ុមោ ងា ាត សឡើងវ ិញមួយ ដដលចូល ម
ួ ស

យភាគី

ក្់ ព័នេ
ធ ំោន់ៗ
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េតីពីពិោ ភាព េិទិធទទួលយក្ និងតក្មូវោ ននមុខ្ងា ។ សាលសៅក្នុងដែនោ ោ ងា
នឹងក្តូវអនុវតតន៍ ក្នុងអំ ឡុង យៈសពលក្តួតពិនិតយ។
អនក្េក្មបេក្មួល AFN
ជ្ញដែនក្មួយននដំស

ោះស្រាយ សោនធី ក្៏បានជួលែងដដ អនក្េក្មបេក្មួលេិទិទ
ធ ទួល

បាន និងតក្មូវោ ននមុខ្ងា
ទទួលខ្ុេក្តូវធានាថា

(“AFN”) ដដលជ្ញបុគល
គ ិក្នាំមុខ្សៅសោនធី និងជ្ញអនក្

ោ ស ៀបចំ ដែនោ សពលក្ាអាេនន បេ់សោនធីស្លើយតបសៅ

នឹងតក្មូវោ បេ់ជនពិោ ។ អនក្េក្មបេក្មួល AFN ក្តូវសធវើោ ស

យផ្លាល់ និង

េក្មបេក្មួលជ្ញមួយនឹងទីភានក្់ងា ដនទសទៀត និ ងបុ គល
គ ិក្សៅក្នុងសោនធី ដដលទទួល
ខ្ុេក្តូវស ៀបចំដែនោ សពលក្ាអាេនន។
មតិសោបល់ បេ់េហគមន៍
ក្នុងោ ស ៀបចំ
ពិោ

Disability

and

AFN

Annex

សលើមតិសោបល់េីព
ត ីវ ិាលភាព និងខ្លឹមា

សោនធី បានសេនើេុំ

និងបាន

Disability and AFN Annex

ក្ំដណបចចុបបនន ដដល

ក្់បញ្ូច លនូវមតិសោបល់ពីាធា ណៈជន ពីក្ក្េួងយុតិតធម៌

AFN Annex ែងដដ

សដើមបីាធា ណៈជនែតល់សោបល់ សហើយបានស ៀបចំ សវទិោជ្ញ

េហ ដឋអាសម ិក្ និងពីទីក្បឹក្ាសដើមបណឹ ត ង។ សោនធី ក្៏បានែសពវែាយ Disability and
ាធា ណៈសដើមបីែតល់ជ្ញសោបល់។
ជ្ញដែនក្មួ យនន ចនាេមពន័ធក្គប់ក្គងសពលក្ាអាេនននាសពលបចចុបបនន
ែតល់សោបល់សៅតំបន់ក្បតិបតតិោ
ដដលេាជិក្ ម
ួ ាននដគូ

(Operational

Area

ានក្ក្ុមក្បឹក្ា

Advisory Board, OAAB)

ឋ ភិបាល (គឺសោនធី ទីក្ក្ុងនានា យុតាតធិោ ក្នុងសោនធី)

តំបន់ពិសេេៗ ដូចជ្ញ ាោស ៀន ដឋ តំបន់អនាមយ័និងទឹក្ាាត នដគូសេវាសពលក្ា
អាេននមិនដមន

ឋ ភិបាល

ដដលរាប់ បញ្ូច លនូវអងគោ តាមេហគមន៍

ាេនា។ ជ្ញដែនក្មួយននមតិសោបល់ បេ់េហគមន៍ OAAB ក្៏បាន
ដដ នូវសាលជំហ បី េក្ាប់អងគោ ដដលតំ

និងអងគោ
ក្់បញ្ូជ លែង

ងពិោ ភាព ប
ូ ោយ ញ្ហាណ និងខ្ួ

ក្ាល។ ក្៏ានគណៈក្ាមធិោ AFN បេ់ OAAB ែងដដ ដដលានតំ
បាល និងទីភានក្់ងា មិនដមន

ឋ ភិ

ឋ ភិបាល ដដលសផ្លតតសលើ តេូមតិ និងែតល់សេវាដល់ជន
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ងពី

ពិោ ។ OAAB

គណៈក្ាមធិោ AFN នឹងបនត

ក្នុង Disability

ោ អនុវតតដែនោ ោ ងា សនោះ។

and AFN Annex

ានតំបន់ ដដលតក្មូវឲ្យានោ ចុោះែសពវែាយស
(

ស ៀបរាប់ោងសក្ោម)

សៅេហគមន៍ ជន

យ

ដដលនឹង ម
ួ ានអងគោ

ចំនួន 17 ក្នុងសនាោះ

ក្នុងតំបន់ មជឈមណឌល េ់សៅស

និង/ឬអនក្
មជឈមណឌល េ់សៅ

យឯក្រាជ ទីភានក្់ងា ជន

(ដូចជ្ញ California

Council of the Blind និង Greater Los Angeles Agency on Deafness) និង អងគោ
ជនពិោ ដនទសទៀត។
ោ ឃ្លសំ មើល និង យៈសពលក្តួតពិនិតយ
តាមខ្លឹមា ននដំស

ោះស្រាយ

សោនធី នងក្តូវឃ្លសំ មើលោងសោច

េ់ យៈសពល

6 ឆ្នំ ដដលក្នុង យៈសពលសនោះ តុ ោោ ក្តូវ ក្ាយុតាតធិោ សលើស ឿងក្តី សដើមបីសាល
បំណង

ក្់ឲ្យអនុវតតនូវដំស

ោះស្រាយ។ សនោះសៅថា យៈសពលក្តួតពិនិតយ។

សោនធីនឹងជួលក្ក្ុមហុនក្តួតពិនិតយមួយដដលជ្ញភាគីទីបីសៅថា
Consortium (GVC) ដដលក្តូវ
ខ្ុេក្តូវមុខ្ងា ក្តួតពិនិតយ
អនុវតតដែនោ ោ ងា
ោស

Global

Vision

ភាគីទំងពី ។ GVC នឹងអនុវតតោ ទទួល
ម
ួ ាន ោ វាយតនមលសលើវឌ្ឍនភាព

បេ់សោនធី ក្ុងោ
ន

និ ងោ វ ិភាគសលើក្ក្មិត ដដលសោនធីទទួលបានសជ្ញគជ័ យក្នុង

ោះស្រាយនូវតក្មូវោ បេ់ជនពិោ ក្នុងប ិបទននោ ស ៀបចំ ដែនោ សពលក្ា

អាេនន។

ោ េសក្មចសលើោ ទមទ
ដំស

ោះស្រាយលោះបង់

និងស

ោះបនាុក្នូវរាល់បណឹ ត ងតាងនាមក្ក្ុមទំងអេ់ដដលសេនើ

េុំាលក្ក្មក្បោេ និងាលក្ក្ម ក្ាោ

ចំស

ោះសោនធី និងភានក្់ងា អនក្េនង

បនត អនក្ទទួលេិទិធ និ ងមក្នីត បេ់ខ្ួន
ល ដដលក្តូវបានសោទក្បោន់ក្ុង
ន

ក្យបណឹ ត ងោល

ពីនថ្ៃទី 14 ដខ្មក្រា ឆ្នំ 2009 ក្នុងអំ ឡុង សពលដដលតុោោ ានយុតាតធិោ សលើបញ្ហ
ា
សនោះ។
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ក្ិចចក្ពមសក្ពៀងដំស

ោះស្រាយសនោះពុំែតល់ដំស

បង់ជូនសៅសដើមបណឹ ត ង
ោ ទមទ ោ ខ្ូចោត

ោះស្រាយជ្ញ ប
ូ ិ យវតថុ

ានក្់ ឬេាជិក្ក្ក្ុម

មួយ សហើយមិនស

មួយ ដដលេាជិក្ក្ក្ុមអាចានសឡើយ។

មួយដដលក្តូវ
ោះបនាុក្នូវរាល់

ក្នក្មសមធាវ ី
ក្ក្ុមក្តូវបានតំ

ងស

(“សមធាវ ីោ

Center

ដុោល ជ្ញក្នក្ម

និងចំ

យ ក្ពមទំងចំ

យ Disability Rights Advocates និង Disability Rights Legal
ក្ក្ុម” ) ។ សោនធី បានយល់ក្ពមបង់ក្បាក្់ចំនួន 1.225 ោន
យ បេ់សមធាវ ីដ៏េមស្រេប

ចំស

ោះសពលសវោដដលបានចំ

យសែសងៗដដលសក្ើ តានសឡើងក្នុង យៈសពលននបណឹ ត ង។ សោន

ធីក្៏បានយល់ក្ពមបង់ក្បាក្់ចំនួន 75,000 ដុោល

ជ្ញក្នក្ម និងចំ

យ បេ់សមធាវ ី

សដើមបីសធវើោ ក្តួតពិនិតយសលើវឌ្ឍនភាពននោ អនុវតតឧបេមពន័ន
ធ ិងដែនោ ោ ងា ក្នុង យៈ

សពលក្តួតពិនិតយ។ តុោោ នឹងក្តូវអនុមតិ យល់ក្ពមសៅសលើក្នក្ម ដដលែតល់ជូនសមធាវ ី
ោ

ក្ក្ុមសនោះ។

ភាពយុតិធ
ត ម៌ននក្ិចក្ច ពមសក្ពៀង
សមធាវ ីោ
ដំស

ក្ក្ុមបានសធវើសេចក្តីេននិ ឋ នថា ក្បោ

ោះស្រាយានភាពយុតិតធម៌

េមស្រេប

និងល័ក្ខ្
េ ណ័ ឌ ននក្ិចចក្ពមសក្ពៀង
និងបសក្មើែលក្បសោជន៍ ក្ក្ុមបាន

ោងលាជ្ញទី បំែុត។ ក្នុងោ ឈានដល់សេចក្តីេនន ឋ នសនោះ សមធាវ ីោ
ពិោ

សលើអតថក្បសោជន៍ ពីដំស

បតឹងែតល់សលើបញ្ហ
ា ទំងសនោះ និងោ ចំ

ក្ក្ុម បាន

ោះស្រាយ លទធែលដដលអាចាន ក្នុងក្ ណីបនត
យ និង យៈសពលននោ បនតបឹតងែតល់ សហើយនឹង

ោ អាចបតឹងឧទធ ណ៍ ។

ោ ជំទេ់សៅនឹងដំស

ោះស្រាយ

តុោោ បានែតល់ោ យល់ក្ពមជ្ញបឋមសលើក្ិចចក្ពមសក្ពៀងដំស

ោះស្រាយសនោះ

និង

បានក្ំណត់សពលេវនាោ ែងដដ សៅនថ្ៃទី 14 ដខ្ឧេភា ឆ្នំ 2013 សវោសាង 9 ក្ពឹក្
សៅបនាប់សៅក្ក្ម Honorable Consuelo B. Marshall, United States District Court For
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the Central District of California, 312 North Spring Street, Los Angeles, CA 90012
សដើមបីក្ំណត់ថាសតើ

ដំស

ានភាពក្តឹមក្តូវនិងេមស្រេប

ោះស្រាយដដលបានសេនើសឡើងសនោះ

សហើយគួ ក្តូវយល់ក្ពមជ្ញចុងសក្ោយឬោង

ក្នុងឋានៈជ្ញេាជិក្ានក្់

ថ្វីសបើ សោក្អនក្មិនតក្មូវឲ្យចូល ម
ួ ក្៏ស

។
យ

ក្៏សោក្អនក្ានេិទិធចូល ម
ួ និងាតប់ េវនាោ សនោះែងដដ ។ ោលប ិសចេទេវនាោ
សនោះអាចដក្ដក្បស

យតុោោ

ស

ជូនដំណឹងជ្ញបដនថមដល់ក្ក្ុមទំងមូលសឡើយ។

យពុំោបា
ំ ច់

ក្បេិនសបើសោក្អនក្ានបំណង

ចង់ានសឈាមោះសៅក្នុងបញ្ជីទទួលដំណឹងអំពីោ ដក្ដក្បោលប ិសចេទសនោះ េូមសោក្អនក្
ក្់សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីោ ចូល ម
ួ ឬបណឹ ត ងជំទេ់សៅតុោោ ។

មោងសទៀត ក្បេិនសបើសោក្អនក្មិនយល់ស្រេបនឹងដំស
ក្៏ស
សឡើង

ោះស្រាយសនោះ េាជិក្ក្ក្ុម

យអាចជំទេ់លក្េខ្ណឌដចងក្នុងក្ិចចក្ពមសក្ពៀងដំស

និងស ៀបរាប់ោងសលើសនោះ

ក្ក្ុមជ្ញោយលក្េអក្ស

ស

យ

ោះស្រាយ

ដដលសេនើ

ក្់ បណឹ ត ងជំទេ់ បេ់ខ្ួនជូ
ល នសមធាវ ីោ

តាម យៈេំបុក្តធមមតា ឬា សអឡិចក្តូនិក្ ឬស

យសែាើា

ជំទេ់ បេ់ខ្ួនតាម
ល
យៈទូ េពា័ តាមTTY និងតាម Video Relay Service ឬសេវា
សលខ្ទូ េពា័មិនគិតនថ្ល ដដលសមធាវ ីោ
ជំទេ់

សោក្អនក្ក្តូវ

ក្ក្ុមបានបសងកើតសឡើង។ ក្បេិនសបើ សោក្អនក្

ក្់ បណឹ ត ងជំទេ់ បេ់សោក្អនក្

មិនឲ្យយឺតជ្ញងនថ្ៃទី

ដខ្សមា ឆ្នំ 2013 សឡើយ។ រាល់បណឹ ត ងជំទេ់ទំងអេ់ នឹងក្តូវែតល់ជូនស
ោ

ក្ក្ុមាមក្តីសៅឲ្យសមធាវ ីសោនធី ក្នុង យៈសពលក្បាំនថ្ៃក្បតិទិន និង

ោ ។ ានដតេាជិក្ក្ក្ុមដដលបតឹងជំទេ់បុស
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យសមធាវ ី

ក្់សៅតុោ

ោ ោះ ដដលក្តូវានេិទិធ ក្បេិនសបើពួក្

សគសេនើបឹតងជំ ទេ់សៅេវនាោ េតីពីភាពយុតិតធម៌ ក្នុងបណឹ ត ងជំទេ់ បេ់ខ្ួន។
ល
េា
ជិក្ក្ក្ុម ដដលខ្ក្ោនមិនបាន

ក្់ បណឹ ត ងជំ ទេ់ បេ់ខ្ួនទន់
ល
សពលសវោ អាចមិ ន

ទទួលបាននូវេិទិ ក្
ធ ុងោ
ន
បងាាញខ្លួនសៅមុ ខ្តុ ោោ
ជំទេ់សៅនឹងភាពក្គប់ក្ាន់

និង/ឬភាពយុតិធ
ត ម៌

សពលេវនាោ

ននដំស

ោះស្រាយដដលបានសេនើ

សឡើងសឡើយ។
េូមសោក្អនក្

ក្់បណឹ ត ងជំទេ់ សៅោន់ៈ

Class Counsel for Named Plaintiffs and Settlement Class:
HOA.958348.1

Communities Actively Living Independent and Free, et al. v. City and County of Los Angeles
Notice of Proposed Settlement
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សដើមបីសធវើោ

Attn: CALIF v. County of Los Angeles Settlement
Disability Rights Advocates
2001 Center St., Fourth Floor
Berkeley, CA 94704
email: general@dralegal.org
Toll Free Number: (877) 603-4579
TTY: (510) 665-8716 or (877) 603-4578
ក្បេិនសបើសោក្អនក្មិ នជំទេ់ដំស

ោះស្រាយសនោះ សោក្អនក្មិនោំបាច់ បងាាញខ្លួន ឬ

ក្់បណឹ ត ងអវីមួយជ្ញោយលក្េណ៍អក្ស សឡើយ។

អនុភាពចងោតពវក្ិចច
ក្បេិនសបើតុោោ យល់ក្ពមអនុមត័ជ្ញចុងសក្ោយ

ក្ិចចក្ពមសក្ពៀងដំស

ដដលសេនើសឡើង នឹងក្តូវចងោតពវក្ិចចសលើេាជិក្ក្ក្ុមទំងអេ់ ននដំស
ក្ក្ុម ក្នុងអំ ឡុង យៈសពលក្តួតពិនិតយ។ សនោះនឹងរារាំងបុគគល
ននដំស

ោះស្រាយជ្ញ

មួយដដលជ្ញេាជិក្

ោះស្រាយជ្ញក្ក្ុម មិនឲ្យដេវង ក្ជំនួយេមធម៌ទក្់ ទងសៅនឹងបញ្ហ
ា ទំងអេ់

ដដលក្តូវបានេសក្មចសៅក្នុងក្ិចចក្ពមសក្ពៀងដំ ស
ដំស

ោះស្រាយ

ោះស្រាយ

េក្ាប់អាណតិតនន

ោះស្រាយ សលើក្ដលងដតោ ទមទ ឲ្យោ អនុវតតន៍តាមដំស

ោះស្រាយសនោះ។

ព័ត៌ានបដនថម
ស ឿងក្តី និងលក្េខ្ណឌននដំស
ដតបុស

ោ ោះ។

ោះស្រាយ ក្តូវបានេសងេបសៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងសនោះ

ព័ត៌ានលមាិតជ្ញបដនថមទក្់ទងសៅនឹងដំស

ចំលងននក្ិចចក្ពមសក្ពៀងអាច ក្បាន

ពីសមធាវ ីោ

ក្ក្ុម

ោះស្រាយ

សៅអាេយ ឋ នដូចោង

សក្ោមៈ
Disability Rights Advocates
Attn: Shawna L. Parks
2001 Center St., Fourth Floor
Berkeley, CA 94704
510-665-8644 (Voice)
HOA.958348.1

Communities Actively Living Independent and Free, et al. v. City and County of Los Angeles
Notice of Proposed Settlement
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ឬសេចក្តី

510-665-8716 (TTY)
email: sparks@dralegal.org or general@dralegal.org
ឬស

យចូលសៅសវបាយ

បេ់សមធាវ ីោ

www.disabilityrightslegalcenter.org

ឬ

ស

ក្ក្ុម៖

www.dralegal.org

យសមើលេំណុំស ឿងាធា ណៈសលើស ឿងក្តី

សនោះសៅោ ិោលយ័ក្ក្ឡាបញ្ជី សៅអាេយ ឋ នដូចតសៅៈ
Clerk of the United States District Court
Central District of California
312 North Spring Street
Los Angeles, CA 90012
Reference: Communities Actively Living Independent and Free, et al. v.
City and County of Los Angeles, Case No. CV 09-0287 CBM (RZx)
សដើមបីទទួលបានសេចក្តីចំលងននសេចក្តីជូនដំណឹងសនោះក្នងទក្មង់
ជសក្មើេសែសងៗដដល
ុ
អាចទទួលយក្បាន េូមសោក្អនក្ទក្់ទងសមធាវ ីោ

ក្ក្ុម ដូចោងសលើសនោះ។

HOA.958348.1
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ឬ

