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នៅល�សាា�នភាពីជាក់លាក់ �ួរទាំក់ទុងនៅម្មធាវិ ីអុកកាន់ស្ដីំ�ំំនៅរឿង នៅម្មធាវិីណែតិងតាំំងនៅដាយុតិុលាការ (GAL) 
Office of the Family and Children’s Ombuds ។





  ធនធាន�ម្រា�ប់យុុវជនសេ�ក្នុុ�ងការថែ�ទាំំនៃនឱពុុក្នុ�ា�យុធម៌៌  |  1

Your Rights, Your Life �ឺជាធីនធានស��ប់់យុុវិជន��កុ�ងការ��ទាំំកុ�ង��ួសារធីម៌្ម អាយុុចាប់់ពីី 12 នៅ��ង

 ណែ�លរួម្មទាំំង យុុវិជន��កុ�ងក�នូង��ទាំំជាម្រាកុម្ម។ ពី័តិ៌�ន��កុ�ង��ៀវ��នៅនះម្រាតិូវិ�នស្ដីរ�ស្ដីរ�៉�ង

ជាក់លាក់ស��ប់់យុុវិជនអាយុុឆាប់់ពី ី12 ឆា្�ំ។ ច�បាប់ ់និង��លន���យុជាក់លាក់អាច�នការអនុវិតិត

ចំ�ពាះអាយុនៅ��េងពីី�្� នៅ��យុម្រាតិូវិ�នប់ញ្�ក់��កុ�ង��ៀវ��ណែ�នាំំតាំម្មការចាំ�ច់។

សេ�ៀវ�ៅសេនះម្រា្រូវបាន��ៀបចំ��ើង��ើម៌�បី៖

• ជូន�ំ�ឹង�ៅអុកអំពីីស្ដីិទុ្ិរប់ស្ដី់អុក នៅដាយុសារស្ដីិទុ្ិទាំំង�នាំះម្រាតិូវិ�ន�រៀប់រាប់់ និង�តិូវិ�នការពារ��នៅម្រាកាម្មច�បាប់់រប់ស្ដី់រ�្  
Washington ។

• នៅ��កទុឹកចិតិតអុកឲ�យចូលរួម្ម�៉�ងស្ដីកមម��កុ�ងស្ដីំ�ំំនៅរឿងពីឹងពាក់រប់ស្ដី់អុក និងស្ដីំ�ំំនៅរឿង��លអុកទុទុួ��ពី���កុ�ង
ការ��ទាំំកុ�ង��ួសារធីម្ម៌។

• អប់់រំអុកអំពី��លការ�៍នាំនាំណែ�លប់ះះពា�់���អុកកុ�ង�ពីលរប់ស្ដី់អុក��លស្ដីិិត��កុ�ងការ��ទាំំកុ�ង��ួសារធីម្ម ៌ម្រាពីម្មទាំំងអ្ី
ណែ�លអុកអាចរំពីឹងទុុកពីីអុកកាន់ស្ដីំ�ំំនៅរឿងរប់ស្ដី់អុក។

នៅតិ�នរណាសិិ្ដីតិនៅ�កុ�ងការណែ�ទាំកុំ�ងម្រា�ួសារធីម្ម?៌
យុវុិជននៅ�កុ�ងការណែ�ទាំកុំ�ងម្រា�ួសារធីម៌្ម ម្រាប់ស្ដីនិនៅប់��ត់ិសិិ្ដីតិនៅ�កុ�ងការណែ�ទាំរំប់ស្ដី ់Washington State Department of Children, 
Youth, and Families (DCYF) នងិម្រាតូិវិ�នដាកឲ់�យនៅ�ឆាា�យុពីីឳពីកុ�ា�យុ ឬអាណាពី�យា�លរប់ស្ដី�់តិ។់ នៅនះរមួ្ម�នការដាកន់ៅ�កុ�ង
�ះះម្រា�ួសារធីម៌្ម �ះះសាច់ញាតិិ �ះះម្មនុស្ដី�េនៅពីញវិយ័ុស្ដីម្មរម្ម�យ ឬ�ះះរស្ដីន់ៅ�ជាម្រាកមុ្ម។

នៅពីលខូុះ យុវុិជនអាចម្រាតូិវិ�នដាក់នៅ�
ឆាា�យុពីីឳពីកុ�ា�យុ ឬអាណាពី�យា�ល
រប់ស្ដីពួ់ីកនៅ�តាំម្មសំ្ដីនៅ��រប់ស្ដី់
នរណា�្�កណ់ែ�លម្មនិណែម្មនជារប់ស្ដី់
 DCYF – ឧទាំ�រ� ៍ឳពុីក�ា�យុ
រប់ស្ដីយ់ុវុិជនអាចនៅម្រាជ�ស្ដីនៅរីស្ដីដាក់
យុវុិជននៅនាំះជាមួ្មយុស្ដី�ជកិម្រា�ួសារ។ 
យុវុិជនស្ា�ក់នៅ�កុ�ងការនៅរៀប់ចសំ្ដីម្រា�ប់់
ការរស្ដីន់ៅ�ម្រាប់នៅ�ទុនៅនះ ជាទុនូៅៅ ម្រាតូិវិ
�នចាតិទុ់ុកថាជាការណែ�ទាំនំៅដាយុ
សាចញ់ាតិិនៅម្រា��ូ�វិការ ម្មនិណែម្មនជា
ការណែ�ទាំនំៅដាយុឪពីកុ�ា�យុធីម្មន៌ៅទុ។
 ម្រាប់ស្ដីនិនៅប់�អុកមិ្មនម្រា�ក�ថានៅតិ�អុក
កពុំីងសិិ្ដីតិនៅ�កុ�ងការណែ�ទាំនំៅដាយុ
ឳពុីក�ា�យុធីម៌្ម ឬមិ្មនណែម្មន អុក�ួរ
ទាំក់ទុងណែ�ុកទុនំាំកទ់ុនំងធីម្មមនុញ្ញញតាំម្ម
នៅលខុ 1-800-723-4831។
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ស្ដីវុិតិិិភាពី នងិស្ដីខុុុ�លភាពី

វាជា YOUR RIGHTS ។ �មូ៌ម្រាជាប។

កុ្នុ�ងនាម៌ជាយុុវជនកុ្នុ�ងការថែ�ទាំកុំ្នុ�ងម្រា�ួសារធម៌៌ អុ្នក្នុ�ន�ិទិិ្ធិ៖ 

• ទុទុួល�នការការពារពីីការរំនៅលា�ប់ំពាន និងការម្មិន���
នៅព�រ។

• ទុទុួល�នការបំ�ពីញត�ម្មូវិការជាម្មូលដា្�ន (អាហារ 
��មូៀកប់ំពាក ់ទុីជ�ម្មក និងការអប់់រ)ំ។

• ម្មិនទុទុួលការដាក់វិិន័យ�ប់ប�ោរ�ោ �ួរឲ�យខ្�ច ឬ�ា�ន
ស្ដីុវិតិិិភាពី។

• អនុវិតិតសាស្ដីនាំផា�ល់ខុូលួនរប់ស្ដី់អុក ឬម្មិនអនុវិតិតសាស្ដីនាំ
ទាំល់�ត�សាះ។

• រាយុការ�៍អំពីីការរំនៅលា�ប់ំពាន ការម្មិន����ព� ការ
នៅកង�ប់វិ័ញ្ញច ការប់ំពាន���ស្ដីិទុ្ិផា�ល់ខុូលួន នៅដាយុម្មិនខ្�ចការ
ដាក់ទុ�្ឌកម្មម ការរំខន ឬការប់ងខំ។

• ចូលរួម្មកុ�ងស្ដីកម្មមភាពីកុ�រភាព��ៀងទាំតិ់
 (ចំណាយ�ពីលយុប់់ជាម្មួយុម្មិតិត�័កត ិស្ដីកម្មមភាពី
នៅម្រាកាយ�ពី��រៀនស្ដីូម្រាតិ និងកីឡា)។

• ទុទុួល�នការម្រា្រ�ពីឹត�ដាយុយុុតិតិធីម្ម ៌និង��ម�ភាពី នៅទាំះ
អុក�ន��ទុអ្ីក៏�ដាយុ អតិតស្ដីញ្�ណ��ទុ ពីូជសាស្ដីន៍
 សាស្ដីនាំ ជាតិិពីន្� នៅប់តិិក�័�្ឌ និង�ប់�ពីកំ�តិ់
 ពីិការភាពី ប់ញ្�ស្ដីុខុភាពី និនាំ្�ការ��ទុ និង�តិូវិ�ន�ៅ
តាំម��ទ��លអុកចង់�ន។

Washington State Policies Affecting Youth in Foster Care 

សេម្រាកាម៌លក្នុ្ខខណ្ឌនៃនកា��េញអាជា្�បណ្ណរប�់រដិ្ឋ Washington អ្នុក្នុផ្ដល់ការ��ទាំំក្នុុ�ង��ួសារធម៌�្រូវ៖

• �ីល់ការប់ី�ច់ និងប់រិ�កាស��លជួយុ�ំម្រាទុ។

• �ីល់ស្ដី�្�រនិងការប់�្ដះប់ណា្�លស្ដីម្មរម�យ��កុ�ងការ��ទាំំផា�ល់ខុូលួន អនាំម្ម័យុខុូលួន និងការតិុប�តិងខុូលួន។

• �ីល់អាហារ��ល�នស្ដីុខុភាពីលែតាំម្មស្ដី��ម្រាតិស្ដីម្មរម្ម�យស��ប់់អាយុុរប់ស្ដី់អុក និងក�ម្មិតិស្ដីកម្មមភាពី។

• ដាក់វិិន័យ���អុកតាំម្មរ�បៀប��លស្ដីម្មរម្ម�យចំ�ពាះក�ម្មិត�នភាពីចាស្ដី់ទុុ ំក�ម្មិត�នការអ�ិវិឌ�ឍន ៍និងសាា�នភាពីស្ដីុខុភាពីរប់ស្ដី់
អុក។

កំ�តិ់ស្ដី�្�ល់៖ អុក�ីល់ការ��ទាំំកុ�ង��ួសារធីម៌��ល�នអាជា្�ប់�្ណម្រាតិូវិ�នហាម្មពីីការ�ម្រាប�៖

• វិិធី�ប�ៅ ឬដាក់វិិន័យ��លរួម្ម�នការវាយុ�ំរាងកាយុ (វាយ�្្��ប់) ការម្មិនឲ�យនៅ�ង (ការហាម��ង) ឬការចង និង/ឬ ការ
ចាក់�សាអុកទុុកកុ�ងប់នះប់ ់ឬអ�រ

អ្នុក្នុផ្ដល់ការ��ទាំំក្នុុ�ង��ួសារធម៌�ដិល�នអាជា្�បណ្ណម្រា្រូវអ្ននុវ្្តតាម៌ Prudent Parent Standard៖

• អុក�ម�ល��អាច អនុញ្�តិឲ�យ�នស្ដីកម្មមភាពីកុ�រភាពីធីម្មមតាំ នៅដាយុអាម្រាស្ដី័យ���អ្ីណែ�លឳពីុក�ា�យុធីម្មមតាំ និងភាគ�ម្រាច�ន
នឹង�្្� នៅដាយុម្មិនចាំ�ច់�នអុក��្រ់��ងស្ដីំ�ំំនៅរឿង ឬការចូលរួម្មពីីតុិលាការ។

• អុក�ម�ល��អាចអនុញ្�តិឲ�យ�នការ��ងរំលង�ពីលយុប់់រ�ូតិ�ល ់72 នៅ�៉�ង។
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វាជា YOUR LIFE ។ �មូ៌េូលរមួ៌។

ក្នុុ�ងនាម៌ជាយុុវជនក្នុុ�ងការ��ទាំំក្នុុ�ង��ួសារធម៌៌
 �ន��វាជាសេម្រាចើន�ដិលអ្នុក្នុអាច�ម្រារើបាន។ េូរ
និយាយុជាម៌ួយុអ្នុក��ប់��ងក្នុរណីរប�់អ្នុក្នុ
អ្នំពុី��រៀប�ដិលអ្នុក្នុអាេ៖

• នៅ�ុ�ស្ដីុំ និងទុទុួ��ស្ដីវាកម្មមរ�់��ឯករាជ�យ
 ម្រាប់ស្ដីិន�ប�អុករ�់��ការ��ទាំំកុ�ង��ួសារ
ធីម្ម៌រយុៈនៅពីល 30 អាយុនៅ��ស្ដីពី ី15 ឆា្�ំ។

• ប�ងក�ត��នការផ្�ស្ដី់ប់ី�រស��ប់�ពីល��ល
អុកចាក�ចញពីីការ��ទាំំកុ�ង��ួសារធីម្ម៌។

• ប់នតទុទុួលការ��ទាំំកុ�ង��ួសារធីម្ម ៌និង
នៅស្ដីវា�ំម្រា��ម្រាកាយុអាយុុ 18 ឆា្�ំ ម្រាប់ស្ដីិន�ប�
អុក��កុ�ងប់នះ�ក��ខុួប់កំ�ណ�តិទុ ី18 និង
អុក�ឺ៖

 – ម្រាតិូវិ�នចុះនៅ្ា�ះនៅ�កុ�ងវិិទុ�យាល័យុ 
ឬកម្មមវិិធីីស្ដីិក�សាណែ�ល�នត�្ូ�ប��លវិិទុ�យាល័យុ

 – �នចុះនៅ្ា�ះ ឬ�នដាក់ពាក�យស្ដីុំ ឬអាចប់ង្�ញប់ំ�ងចង់ចុះនៅ្ា�ះចូ��រៀនកុ�ងកម្មមវិិធីីអប់់រ ំឬស្ដីិក�សាយុកវិិញ្�ប់ន្រ�តិ
វិិជា្�ជីវិៈនៅម្រាកាយុម្មធី�យម្មស្ដីិក�សា

 – កំពីុងចូលរួម្មកុ�ងកម្មមវិិធី ីឬស្ដីកម្មមភាព����រៀប់ចំ���ម�បី���កកម្ម្ពស្ដី ់ឬ�ក�ចញនូវិឧប់ស្ដី�្គចំ�ពាះការងរ

 – ម្រាតិូវិ�នជួលឲ�យនៅ្្�ការងរចាប់់ពីី 80 នៅ�៉�ង���ង កុ�ងម្មួយ�ខុ ឬ

 – ម្មិនអាចចូលរួម្មកុ�ងស្ដីកម្មមភាពីណាម្មួយុខង����ដាយុសារសាា�នភាពីស្ដីុខុភាព��ល�នកត់�តាំទុុក។

• ដាក់ពាក�យស្ដីុំស្ដីកខី្រ�តិសា្�ក់�� អាម្រាស្ដី័យ���ទុីក�នូង��លអុករ�់�� ម្រាប់ស្ដីិន�ប�អុកកំពីុងចាក�ចញពីីការ��ទាំំកុ�ង��ួសារ
ធីម្ម ៌ឬប់នាំា�ប់់ពីីខុួប់កំ�ណ�ត���កទីុ 18 រប់ស្ដី់អុក។ ស្ដីកខី្រ�តិសា្�ក់���ឺជាការប់ង់��ក់�ដាយ��ុកស��ប់់ការជួល ប់នាំា�ប់់ពីី
ចាក�ចញពីីការ��ទាំំកុ�ង��ួសារធីម្ម៌។ ស្ដីកខី្រ�តិអាច�ម្រាប��ន�ត��កុ�ងតិំប់ន់ជាក់លាក់�នរ�្ឋ។

អុ្នក្នុអាេនិយាយុជាម៌យួុអុ្នក្នុម្រា�ប់ម្រា�ងក្នុរណីរប�អុ់្នក្នុអំ្នពុ៖ី

• ជំហាន��លអុកអាច�្្�នៅ��ម្ម�បី�នការងរ។

• ជំហាន��លអុកអាច�្្�នៅ��ម្ម�បីទុទុួល�នអតិតស្ដីញ្��ប់�្ណ ការ�រៀន�ប�កប់រ និងប់ណ្ណ�ប�កប់រម្រាប់ចាំរ�្ឋរប់ស្ដី់អុក។
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នតិីិវិិធិីតិលុាការ

វាជា YOUR RIGHTS ។ �មូ៌ម្រាជាបជាព៌ុ្�ន។

កុ្នុ�ងនាម៌ជាយុវុជនកុ្នុ�ងការថែ�ទាំកុំ្នុ�ងម្រា�ួសារធម៌៌ អុ្នក្នុ�ន�ទិិិ្ធិ៖

• ឲ�យ Court Appointed Special Advocate (CASA) ឬ Guardian Ad Litem (GAL) តិំណាងឧតិត្�ប��ជន៍រប់ស្ដី់អុក��កុ�ង
ករ�ីកុ�ងប់នះ�ករប់ស្ដី់អុក។

• នៅ�ុ�ស្ដីុំនៅម្មធានី��នៅពីលណាក៏�ន នៅ��ម្ម�បីតិំណាងរូប់អុក នៅ��ម្ម�បីអុកអាច�ន��ម្មូង��កុ�ង��នការ����ចញ�ីការ�ដាយុ
តិុលាការ។

• ចូ��ម្រាប� និងពីិនិត�យ�ម�លឯកសារសំ្ដី�ំំនៅរឿងរប់ស្ដី់អុក។

• ឲ�យនៅ�ពីិនិត�យ�ម�ល��នការស្ដីំ�ំំនៅរឿងរប់ស្ដី់អុក��តិុលាការរាល់ម្រា�ំម្មួយ�ខុម្មីង។

• ចាប់់ពីីអាយុុ 14 ឆា្�ំនៅ��ង អាចទុទុួល�នការពិ�ម្រា�ះនៅ�ប់ល់អំពី��នការអចិ�្តនតយុ៍រប់ស្ដី់អុក។

• ទុទុួលការជូន�ំ�ឹង និងចូលរួម្មកុ�ងស្ដីវិនាំការ�នការរ�់��កុ�ងប់នះ�ករប់ស្ដី់អុក។

• ទុទុួល�នការ�តិងតាំំង�ម្មធាវិីនៅ��ម្ម�បីជំ�ររប់ស្ដី់អុករយុៈនៅពីលម្រា�ំម្មួយ�ខុ ប់នាំា�ប់់ពីីស្ដីិទុ្ិឳពីុក�ា�យុរប់ស្ដី់អុក�នប់ញ្ញចប់់។

• ទុទុួល�នការ�តិងតាំំង�ម្មធាវិ ីម្រាប់ស្ដីិន�ប�អុក��ម្រាម្មចចិតិតចូលរួម្មកុ�ង និង�នលកខ�ស្ដីម្ម�បតិតិចូលកុ�ងកម្មមវិិធី ីExtended 
Foster Care (EFC) ។

វាជា YOUR LIFE ។ �មូ៌េូលរមួ៌។

កុ្នុ�ង�វនាការ�្ដពីុកីាររ�ស់េ�កុ្នុ�ងបនុ�ក្នុរប�អុ់្នក្នុ អុ្នក្នុ�នជសេម្រាម៌ើ�សេដិើម៌�បី ៖

• ចូលរួម្មកុ�ងស្ដីវិនាំការតិុលាការ។

• ស្ដីុំឲ�យឳពីុក�ា�យុធីម្ម ៌ឬម្មនុ��េ���េង��លអុកសា្�ល ់នៅ�ុ�ការ�តិងតាំំង�ម្មធាវិីតិំណាងអុក។

• ស្ដីួរ�ម្រាកងអុកអាច�ៅស្ដីួរស្ដីុខុទុុកខសាច់ញាតិ ិឬនរណា�្�ក់��លស្ដីំខន់ចំ�ពាះអុក។

• ស្ដីួរតិុលាការថានៅត�អុកអាច�តិឡប់់ម្មក�ះះវិិញ�នឬនៅទុ។ នៅទាំះប់ីជាស្ដីិទុ្ិនៅម្ម�នរប់ស្ដី់ឳពីុក�ា�យុរប់ស្ដី់អុក�នប់ញ្ញចប់�ៅ
ក៏�ដាយុ អុក��ណែតិអាចស្ដីុំឲ�យតិុលាការដាក់អុកជាម្មួយុឳពីុក�ា�យុរប់ស្ដី់អុកវិិញ ឬអនុញ្�តិអុក�ៅស្ដីួរស្ដីុខុទុុកខពីួក���ន។ 
តិុលាការ�ីល់�ំ�ណ�រ�ូនៅចា្�ះនៅ�កុ�ងសាា�នភាពី�៏ក�ម្ម នៅ��យ�ម្មធាវិីអាចពីន�យល់អំពីីជ�ម្រាម���នះនៅៅ�ល់អុក�ន។

ម្រាប់ស្ដីនិនៅប់��ីការតុិលាការន�ិយុថា អុកមិ្មនអាចរស្ដីន់ៅ��ះះ�ននៅទុ ឬម្រាប់ស្ដីនិនៅប់�តុិលាការដាកអុ់កនៅៅកុ�ងការណែ�ទាំកុំ�ងម្រា�ួសារធីម៌្ម
 នៅនាំះ�នម្មនុស្ដី�េនៅ��ម្ម�បជីយួុ�មំ្រាទុអុក! ចរូន�ិយុជាម្មយួុអុកម្រា�ប់់ម្រា�ងស្ដី�ំំំនៅរឿងរប់ស់្ដីអុកអំពីីការទុទួុល�ននៅម្មធាវីិ នងិ/ឬ CASA/
GAL ម្រាប់ស្ដីនិនៅប់�មិ្មនទាំន�់នណែតិងតាំងំ�្�ក់ស្ដីម្រា�ប់់អុក។
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ស្ដីនាំា�នមុ្រាកម្មពាក�យច�បាប់់

សេម៌ធាវី៖

នៅម្មធាវីិ តិណំាងឲ�យអី្ណែ�លអុកចង់ឲ�យនៅក�តិនៅឡ�ងនៅល�ស្ដី�ំំំនៅរឿងរប់ស់្ដីអុក នងិ�មំ្រាទុស្ដីម្រា�ប់់អុក កុ�ងតុិលាការ នៅ��ម្ម�បកីារពារស្ដីទិ្ិុ�ូ�វិច�បាប់់
រប់ស្ដីអុ់ក។ នៅម្មធាវីិម្រាតូិវិរក�សាអី្ណែ�លអុកនិ�យុជាការស្ដី�ា�តិទ់ាំងំម្រាស្ដីងុ។ អុកមិ្មនទុទួុល�ននៅម្មធាវីិផា�លខូ់ុលួននៅដាយុស័្្ដីយុម្រាប់វិតិតនិៅទុ
 នៅទាំះបី់នៅប់�អុកនៅសុ្ដី�ស្ដីុកំន៏ៅដាយុ។ អុកអាចទុទួុល�ននៅម្មធាវីិនៅដាយុស័្្ដីយុម្រាប់វិតិតណិែតិកុ�ងករ�ណីែ�លស្ដីទិ្ិុរប់ស្ដីឳ់ពុីក�ា�យុរប់ស្ដីអុ់ក ម្រាតូិវិ
�នប់ញ្ញចប់់ នៅ��យុវា�នរយុៈនៅពីលម្រា�មំ្មយួុណែខុនៅ��យុ តាំងំពីីនៅពីលប់ញ្ញចប់់ស្ដីទិ្ិុរប់ស្ដីព់ីកួ�តិ ់ម្រាប់ស្ដីនិនៅប់�អុកកំពីងុនៅសុ្ដី�ស្ដីុតុំិលាការឲ�យ
�ីលស់្ដីទិ្ិុនៅម្ម��លឳ់ពុីក�ា�យុរប់ស្ដីអុ់កវិិញ ឬម្រាប់ស្ដីនិនៅប់�អុកសិិ្ដីតិនៅ�កុ�ងការណែ�ទាំកុំ�ងម្រា�ួសារធីម៌្មប់នត។ អុកក៏�រួណែតិទុទួុល�ននៅម្មធាវីិ
 ម្រាប់ស្ដីនិនៅប់�អុកមិ្មន�ន CASA/GAL ។ ចរូទាំកទ់ុងអុកម្រា�ប់់ម្រា�ងសំ្ដី�ំំនៅរឿងរប់ស់្ដីអុក CASA/GAL ឬនៅម្មធាវីិពាកព់ីន្័ កុ�ងករ�ីម្រាតូិវិការ
ពីត៌័ិ�នប់ណែនិម្ម។

Court Appointed Special Advocate (CASA) នងិ Guardian Ad Litem (GAL):

CASA/GAL �ជឺាសាា�កតណីែ�លម្រាតូិវិ�នណែតិងតាំងំនៅដាយុតុិលាការ នៅ��ម្ម�បតីិណំាងឲ�យអី្ណែ�លពួីកនៅ�នៅជឿថាជាឧតិតម្មម្រាប់នៅ�ជន៍រប់ស្ដីអុ់ក 
ណែ�លអាចនងឹខុុស្ដីពីីម្រាប់នៅ�ជន៍រប់ស្ដីឳ់ពុីក�ា�យុអុក រ�្ឋ ឬអី្ណែ�លអុកចង់ឲ�យនៅក�តិនៅឡ�ងនៅ�កុ�ងស្ដី�ំំំនៅរឿងរប់ស់្ដីអុក។

ក្នុនូកុ្នុ�ងបនុ�ក្នុ នងិ�វនាការនៃនការរ�ស់េ�កុ្នុ�ងបនុ�ក្នុ៖

កុ�រ ឬយុុវិជន�តិូវិ�ន�ចញ�ីការថាជាកូនកុ�ងប់នះ�ក��នៅពីល����ៅនៅម្រាកាម�នតិុលាការអនីតិិជន��ម្រាម្មចថា វាជាការចាំ�ច់
ណែ�លម្រាតិូវិអនតរា�ម្មន ៍នៅ��ម្ម�បីការពារកុ�រពីីការរំនៅលា�ប់ំពាន ការម្មិន����ព� ការ��ះប់ង់�ចាល ការប់ងក�ម្រា�ះថា្�ក់ ណែ�លអាច
ប់ណា្�លម្មកពីីឳពីុក�ា�យ��លម្មិនអាចបំ�ពីញ�ស្ដីចកីីម្រាតិូវិការរប់ស្ដី់កុ�រ�ន។ នៅ�នៅពីល��លការរ�់��កុ�ងប់នះ�ក�តិូវិ
�ន��ម្រាម្មច���យុ តិុលាការអនីតិិជននឹង�្្�ស្ដីវិនាំការធីម្មមតាំនៅ��ម្ម�បី��ម្រាម្មចចិតិតថាជំហា៊�នអ្ីណែ�លឳពីុក�ា�យុម្រាតិូវ�្្� នៅ��ម្ម�បីកូន�តិឡប់់
ម្មក�ះះវិិញ ជាទុីក�នូង��លកូន�ួររ�់��
 ម្រាប់ស្ដីិន�ប��តិ់ម្មិនអាចម្មករ�់��
�ះះនៅទុ នៅត��តិូវ�្្�អ្ ីនៅ��ម្ម�បីធានាំថា កុ�រ
�នទុទុួលការ��ទាំំលែ — ថាពីួក��
ម្រាតិូវិ�ន��្រ់��ង អប់់រ ំនៅ��យុថា�ន
បំ�ពីញ�ស្ដីចកីីម្រាតិូវិការពីួក��។
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ការដាក់ និងការស្ដីួរស្ដីុខុទុុកខ

វាជា YOUR RIGHTS ។ �ូម�ជាបជាពុ៌្�ន។

ក្នុុ�ងនាម៌ជាយុុវជនក្នុុ�ងការ��ទាំំធម៌ ៌អ្នុក្នុ�ន�ិទ្ធិិិ៖

• ម្រាតិូវិ�នដាក់កុ�ងក�នូងរ�់��ណែ�លអុក�នស្ដីុវិតិិិភាពី ណែ�ល
អាចបំ�ពីញ�ស្ដីចកីីម្រាតិូវិការរប់ស្ដី់អុក�ន និង�ីល់ឲ�យអុកនូវិ
ភាពីឯកជនស្ដីម្មរម្ម�យស��ប់់ត�ម្មូវិការផា�ល់ខុូលួន។

• ម្រាតិូវិ�នដាក់��កុ�ង�ះះជាម្មួយុប់ងប់ែ�ន�ប់ុស�ស្ដីីរប់ស្ដី់អុក 

ម្រាប់ស្ដីិន�ប�អាច�្្��ន។

• ម្រាតិូវិ�នដាក់ជាម្មួយុម្មនុស្ដី�េសាច់ញាតិ��ល�នឆនះៈ និង
�នលទុ្ភាពី ឬម្មនុ��េ�ពីញវិ័យ��លស្ដីម្មរម្ម�យ ណែ�លអុក
សា្�ល់ និង�ស្ដីួលចិតិតជាម្មួយុពីួក�� ម្រាប់ស្ដីិន�ប�អាច�្្��ន 

និង�ប់ស្ដីិន�ប�ស្ដីម្មរម្ម�យ។

• ការទាំក់ទុង និងការស្ដីួរស្ដីុខុទុុកខជានៅ�ៀងទាំតិ ់និងញឹកញាប់់
ជាម្មួយុឳពីុក�ា�យុរប់ស្ដី់អុក នៅ��ក�លង�តិតិុលាការ��ម្រាម្មច
�ះ�យុពី�នះ។ ការទាំក់ទុង ឬការស្ដីួរស្ដីុខុទុុកខជាម្រាប់ចាំជាម្មួយុ
ប់ងប់ែ�នរប់ស្ដី់អុក��នៅពីលរ�់��ណែប់ក�្� នៅ��ក�លង�តិ
តិុលាការ��ម្រាម្មចថា ការទាំក់ទុង ឬការស្ដីួរស្ដីុខុទុុកខ�ឺម្មិន
ស្ដីម្មរម្ម�យ។

• នៅ្្� និងទុទុួលការ�ៅទុូរស្ដីពីះ និងស្ដីំប់ុម្រាតិឯកជន 

នៅ��ក�លង�តិកំ�តិ់�ះ�យុពី�នាំះនៅដាយុតិុលាការ។

• រ�់��ជាម្មួយុកូនរប់ស្ដី់អុក�ប់ស្ដីិន�ប�អុកកំពីុងចិញ្ញចឹម្មកូន 

និង�នការម្រា�្រ់��ង���កូនរប់ស្ដី់អុក។

អ្នុក្នុផ្ដល់ការការ��ទាំំធម៌�្រូវការពារម្រាទ្ធិពុ�យ�ម៌�ប្្ត ិនិងពុ័្៌�នផ្�ល់ខ្លួនរប�់អ្នុក្នុតាម៌រយុៈ៖

• ការ�ីល់�ល់អុកនូវិទុីក�នូងស��ប់់ការទុុក��មូៀកប់ំពាក ់និងស្ដី�្�រៈរប់ស្ដី់អុក។

• ការរក�សាទុុកកំ�ត់��តិ ុនិងពី័តិ៌�នផា�ល់ខុូលួនជាការស្ដី�ា�តិ ់និង��កុ�ងក�នូង�នស្ដីុវិតិិិភាពី។ ការពីិភាក�សាណែតិអំពីីពី័តិ៌�ន
ណែ�លពាក់ពី័ន្នឹងអុក និង��ួសាររប់ស្ដី់អុកជាម្មួយុប់ុ�្គល��លពាក់ពី័ន្�ដាយុផា�ល់ជាម្មួយុនឹង��នការស្ដីំ�ំំនៅរឿង។
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វាជា YOUR LIFE ។ �មូ៌េូលរមួ៌។

បន្តទាំក្នុ់ទ្ធិងជាម៌ួយុម៌នុ��ស�ំខាន់ៗសេ�ក្នុុ�ងជីវិ្រប�់អ្នុក្នុ។

• ម្រាប់ស្ដីិន�ប�អុកម្មិនទុទុួល�នការទាំក់ទុង ឬការស្ដីួរស្ដីុខុទុុកខជាម្រាប់ចាំជាម្មួយុឳពីុក�ា�យុ និង/ឬប់ងប់ែ�នរប់ស្ដី់អុក�ទុ អុក
អាច��ប់់អុក��្រ់��ងស្ដីំ�ំំនៅរឿងរប់ស្ដី់អុក CASA/GAL រប់ស្ដី់អុក និង/ឬ នៅម្មធាវិីរប់ស្ដី់អុក��លអុកចង់ឲ�យការស្ដីួរស្ដីុខុទុុកខ
នៅក�ត���ង។ អនុញ្�តិឲ�យអុកដ�ទុ�ឹងថាការស្ដីួរស្ដីុខុទុុកខ�ឺ�នសារៈស្ដីំខន់ប់ះុនណាចំ�ពាះរូប់អុក និងឳពីុក�ា�យុ ឬប់ងប់ែ�ន
រប់ស្ដី់អុក។

• នៅទាំះបី�ប�អុក�តិូវិ�ន�ក�ចញពីី�ះះរប់ស្ដី់អុក និង/ក�នូង�ក�បរខងរប់ស់្ដីអុក ស្ដីូម្មពី�យា�ម្មរក�សាការទាំក់ទុងជាម្មួយុម្មនុស្ដី�េ
ស្ដីំខន់��កុ�ងជីវិិតិរប់ស្ដី់អុក �ូចជាសាច់ញាតិ ិម្មិតិត�័កត ិនិង��ូប�ម្រាងៀន។ ម្មនុស្ដី�េទាំំង�នះអាច ឬអាចម្មិនពាក់ពី័ន្នឹង�ប់ពី័ន្
ណែ�ទាំំធីម្ម៌។ នៅប�អុក�តិូវិការរក�សាការទាំក់ទុង ស្ដីូម្មស្ដីួរអុក��្រ់��ប់ស្ដីំ�ំំនៅរឿង CASA/GAL ឳពីុក�ា�យុធីម្ម ៌ឬនៅម្មធាវិីឲ�យជួយុ។
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ការអប់់រំ

វាជា YOUR RIGHTS ។ �មូ៌ម្រាជាបជាព៌ុ្�ន។

កុ្នុ�ងនាម៌ជាយុវុជនកុ្នុ�ងការថែ�ទាំធំម៌៌ អុ្នក្នុ�ន�ទិិិ្ធិ៖

• នៅៅសាលា។

• ប់នត�ៅសាលាដ��ល នៅទាំះអុក�ៅរ�់��កុ�ង��ួសារធីម្ម ៌នៅប�អាច�្្��ន នៅ��យុវាជាម្រាប��ជន៍រប់ស្ដី់អុក។

• ចូ��រៀនកុ�ងរយុៈនៅពីលបី��ងៃ នៅម្រាកាយុម្មក��កុ�ង��ួសារធីម្ម ៌ឬផ្�ស្ដី់ប់ី�រក�នូងសា្�ក់��។

• �នទុំនាំក់ទុំនងជាម្មួយ��ុកអប់់រំនៅពី��ៅស្ដីវិនាំការ ម្រាប់ស្ដីិន�ប�អុក�រៀនថា្�ក់ទុ ី6-12 និងបំ�ពីញលកខខុ�្ឌ�ូចខង�ម្រាកាម្ម៖

 – ស្ដីិទុ្ិឳពីុក�ា�យុរប់ស្ដី់អុក�តិូវិ�នប់ញ្ញចប់់

 – ឳពីុក�ា�យុរប់ស្ដី់អុកម្មិន
អាចទាំក់ទុង�ន�ដាយុសារ
�នការជាប់់ឃុំ ឬណែ�នកំ�តិ់
នៅ��េង��ៀតិ

 – តិុលាការ�នហាម្មការទាំក់ទុង
ជាម្មួយុអុក និងឳពីុក�ា�យុរប់ស្ដី់
អុក ឬ

 – អុក�តិូវិ�នដាក់��កុ�ងក�នូង
អប់់រំណែក�ម្រាប់ នៅ��យុតិុលាការ�ន
�ីល់ស្ដីិទុ្ិអប់់រំតិិចតិួច�ល់ឳពីុក
�ា�យុរប់ស្ដី់អុក។

�ន្លះសេ�ើម�បី�ជា�ជ័យុ៖

• នៅរៀនជំនាំញ����្្�ឲ�យរីកច�ម្រាម�ន
។

• ជួប់ទី�ប់ឹក�សាសាលាវិិទុ�យាល័យុ និង��ក�ថាអុក�រៀនតាំម្មវិគ្គ���ម្ម�បីអាចប់ញ្ញចប់់ការស្ដីិក�សា�ន។

• ចូលរួម្មកុ�ងស្ដីកម្មមភាពី�ូចជាកីឡា កូឹប�ម្រាកាយ��៉�ង�រៀន។ នៅប�អុកម្មិន�នលុយុ ឬ�ា�នអ្ីជិះស��ប់់ជ�ម្រាម�ស្ដីទាំំង�នះ ស្ដីូម្ម
ពិ�ម្រា�ះជាម្មួយុឳពីុក�ា�យុធីម្ម ៌អុក��្រ់��ងស្ដីំ�ំំនៅរឿង អុក�ី�់�ស្ដីវារ�់��ឯករាជ�យ នៅម្រាពាះពីួក��អាចជួយុអុក�ន។
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វាជា YOUR LIFE ។ �មូ៌េូលរមួ៌។

ការអ្នបរំ់រប�់អុ្នក្នុ�ឺ�ខំាន�់ម្រា�បជ់វិី្រប�អុ់្នក្នុ។

• ការរ�់��ជាម្មួយុម្រា�ួសារម្មិន�ម្មន�នន័យុថាអុកឈប់�រៀន�ទុ។ ម្រាប់ស្ដីិន�ប�អុកកំពីុង�រៀន ណែតិខុកខនស្ដីិក�សាបី��ងៃប់នាំា�ប់់ពីី
ចូលម្មកសា្�ក់��កុ�ង��ួសារធីម្ម ៌ស្ដីូម�ៅនៅៅអុក��្រ់��ងស្ដីំ�ំំនៅរឿង សាា�កីីអប់់រ ំ(នៅប��ន) នៅម្មធាវិី CASA/GAL ឬ Education 

Ombuds (866-297-2597) នៅ��ម្ម�បីស្ដីុំជំនួយុ។

• នៅប�អុក�រៀនកុ�ងការអប់់រំពិ�ស្ដីស្ដី អុក�ួរ�នកម្មមវិិធីីអប់់រំប់ុ�្គល (IEP) ឬគ�ម្រា�ង 504 ។ ស្ដីួរអុកកាន់ស្ដីំ�ំំនៅរឿង ឬអុក��ល
ពាក់ពី័ន្កុ�ង�រឿងរប់ស្ដី់អុក នៅប�អុក�នស្ដីំ�ួរអំពី ីIEP ឬគ�ម្រា�ង 504 ។ ចូលរួ្�ប់ជុំកុ�ង IEP/504 ។ នៅប�អុក�នអាយុុចាប់់ពី ី

14 ឆា្�ំនៅៅនៅនាំះ IEP ឬគ�ម្រា�ង 504 �ួរម្រាតិូវិ�នពីិភាក�សាកុ�ងការម្រាប់ជុ ំShared Planning ។

• នៅប�អុក�តិូវិ�នពី�យលួរឬផ្�ក ម្រាតិូវិស្ដីុំការជូន�ំ�ឹងជាលាយុលកខ� ៍និង�ៅអុកកាន់ស្ដីំ�ំំនៅរឿង���ម្ម�បីជួយុពី ីTreehouse 

Educational Advocate ឬតិំណាង TeamChild ។ ស្ដីុំនៅស្ដីចកីីចម្មូងឯកសារអប់់រ ំនិង�ពីឹតិត្រ័�តិពីិនះ� និងប់នតទុទុួល�ំ�ឹងអំពីី
វិឌ�ឍនភាព�ម្រាកឌីតិ។ ស្ដីួរទី�ប់ឹក�សាសាលាអំពីីជ�ម្រាម�����ម�បី�រៀនស្ដីង នៅប�ចាំ�ច់។

• និ�យុជាម្មួយុអុកកាន់ស្ដីំ�ំំនៅរឿង អុក�ី�់�ស្ដីវារ�់��ឯករាជ�យ ឬទី�ប់ឹក�សាសាលាអំពីីជ�ម្រាម�ស្ដីអប់់រំនាំនាំ ណែ�លអុកអាច�ម្រាប� 
�ូចជា ៖ ការចាប់�្ី�ម្ម ការ�រៀនជំនួស្ដី ការអប់់រំវិិជា្�ជីវិៈ ឬការ�ៅសាលានៅ��ម្ម�បីណែស្ដី្ងយុល់ថាជ�ម្រាម�ស្ដីណាលែស��ប់់អុក។

• អុកកាន់ស្ដីំ�ំំនៅរឿង អុក�ី�់�ស្ដីវារ�់��ឯករាជ�យ ឬទី�ប់ឹក�សាសាលាអាចពីន�យល់អំពីីកម្មមវិិធី ីឬអាហារូប់ករណ៍��លអាច�ម្រាប�
�ន និងជួយុប់ង់��ូស��ប់់ប់នតការស្ដីិស្ដី�េ (ម្មហាវិិទុ�យាល័យុ ឬឧតិតម្មស្ដីិក�សា) ។ ទាំំង�នះអាចរួម្ម�ន៖

 – កម្មមវិិធី ីCollege Bound Scholarship

 – កម្មមវិិធី ីIndependent Living Program

 – កម្មមវិិធី ីEducational and Training

 – កម្មមវិិធី ីVoucher (ETV) Program

– Governor’s Scholarship

– Passports to Careers

ណែស្្ដីងរកម្មនុស្ដី�េនៅពីញវិយ័ុណែ�លជយួុអុកនៅម្រាជ�ស្ដីនៅរីស្ដីជនៅម្រាម្ម�ស្ដីម្រាតូិវិស្ដីម្រា�ប់់អនាំ�តិរប់ស្ដីអុ់ក។ ស្ដីរួអុកកាន់ស្ដី�ំំំនៅរឿង ទុមី្រាប់កឹ�សា
 ម្រា�ូប់នៅម្រាងៀន នាំយុក នៅ��ម្ម�បជីយួុអុកម្រាប់ស្ដីនិនៅប់�អុកមិ្មនយុលច់�បាស្ដី។់
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ការ��ទាំំស្ដីុខុភាពី

វាជា YOUR RIGHTS ។ �ូម�ជាបជាពុ៌្�ន។

ក្នុុ�ងនាម៌ជាយុុវជនក្នុុ�ងការ��ទាំំធម៌ ៌អ្នុក្នុ�ន�ិទ្ធិិិសេ�ើម៌�បី៖

• ម្រាតិូវិ�ឹងអំពីីត�ម្មូវិការស្ដីុខុភាពី ការ�ម្រាប�ថា្�ំ និង�ប់វិតិតិស្ដីុខុភាពី
រប់ស្ដី់អុក។

• ពីិនិតិ�យស្ដីុខុភាពីជាម្រាប់ចាំឆា្�ំ។

• ពីិនិត�យ�ធីមញរាល់ម្រា�ំម្មួយ�ខុម្មីង រ�ូតិអាយុ ុ18 ឆា្�ំ និងម្មួយុឆា្�ំ
ម្មីងចាប់់ពីីអាយុ ុ19 �ល ់26 ឆា្�ំ។

• ម្រាតិូវិ�ឹងអំពីីអតិ�ប��ជន ៍និងហានិ�័យុពាក់ពី័ន្នឹងថា្�ំ
ទាំំងអស្ដី ់ណែ�លរួម្មទាំំងថា្�ំ�ូ�វិចិតិត (ថា្�ំអាចប់ះះពាល់�ូ�វិចិតិត
 អារម្មម�៍ និងអាកប់�បកិរិ�) វិីតាំម្មីន និងតិិណ�ទុស្ដី ណែ����
ណែ�នាំំឲ�យអុក�ម្រាប�។

• យុល់ម្រាពីម្ម ឬប់�ិ�ស្ដីធីការ�ម្រាប�ថា្�ំ រួម្មទាំំងថា្�ំ�ូ�វិចិតិត វិីតាំម្មីន
 តិិណ�ទុស្ដី អាហារប់ំប់ះន ណែ�ល�ន�ចញ�វិជ្ជប់ញ្� ឬ�ន
ណែ�នាំំឲ�យនៅម្រាប� នៅ��ក�លង�តិ��ម្រាម្មចឲ�យនៅម្រាប��ដាយុតិុលាការ។

• ទុទុួលការ��ទាំំស្ដីុខុភាពីប់នតពីូជ រួម្មទាំំងការម្រា�្រ់��ង
កំ�ណ�តិ និង/ឬការម្រាប់ឹក�សានៅ�ប់ល់ទាំក់ទុងនឹងការម្រា�្រ់��ង
កំ�ណ�តិ នៅដាយុម្មិន�នការយុល់ម្រាពីម្មពីីឳពីុក�ា�យុ ឬ
អាណាពី�យា�ល។

• ទុទុួលការម្រា�ប់��្ប់�វិជ្ជសា្តស្ដីតតាំម្មរយុៈការធានាំរា៉�ប់់រង
នៅ�រ�្ឋ Washington (Medicaid) រ�ូតិ�ល់ខុួប់កំ�ណ�តិ
នៅ��កទុ ី26 រប់ស្ដី់អុក ម្រាប់ស្ដីិន�ប�អុក��កុ�ង��ួសារធីម៌��
ខុួប់កំ�ណ�តិទុ ី18 រប់ស្ដី់អុក។

សេរើអ្នុក្នុ�នអាយុសេ�ើ� 13 ឆ្�ំ អ្នុក្នុក្នុ៏អាេ៖

• ទុទុួលការពី�យា�លការរំនៅលា�ប់ំពាន�ដាយុសារធាតិុអុកជម្មងៃឺនៅម្រា� នៅដាយុម្មិន�នការយុល់ម្រាពីម្មពីីឳពីុក�ា�យុ ឬ
អាណាពី�យា�ល។

• ទុទុួលការពី�យា�លការរំនៅលា�ប់ំពានអុកជម្មងៃឺនៅម្រា� ឬស្ដីុខុភាពី�ូ�វិចិតិតអុកជំងឺស��ក នៅដាយុម្មិន�នការយុល់ម្រាពីម្មពីីឳពីុក�ា�យុ
 ឬអាណាពី�យា�ល។

សេរើអ្នុក្នុ�នអាយុសេ�ើ� 14 ឆ្�ំ អ្នុក្នុក្នុ៏អាេ៖

• ទុទុួ��តិស្ដីត និងការពី�យា�លស��ប់់ជំងឺកាម�រា� នៅដាយុម្មិន�នការយុល់ម្រាពីម្មពីីឳពីុក�ា�យុ ឬអាណាពី�យា�ល។
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វាជា YOUR LIFE ។ �ូម៌េូលរួម៌។

ថែ�ែងយុលអ់្នពីំុជសេម្រាម៌ើ� នងិសេ�វាថែដិលអុ្នក្នុអាេសេម្រាបើបាន។

• នៅប�អុក�នជាវិថា្�ំនៅដាយុអុកជំនាំញ�វិជ្ជសា្តស្ដីត ឬនរណា�្�ក់��េំថា្� ំនៅ��យុអុកម្មិនចង់�ម្រាប� ស្ដីូម្មនិ�យុជាម្មួយ�វិជ្ជប់�្ឌិតិ 

CASA/GAL ឬអុកកាន់ស្ដីំ�ំំនៅរឿង អំពីីជ�ម្រាម�ស��លអុកអាច�ម្រាប��ន។

• នៅប�អុក�តិូវិ�ន�ីល់ថា្�ំស�ម្មួលអារម្មម� ៍នៅវិជ្ជប់ញ្�នៅនាំះម្រាតិូវ�តិ�នការពីិនិត�យ���ងវិិញ និងអនុញ្�ត�ដាយ�វិជ្ជប់�្ឌិតិទុីពីីរ។ 

នៅប�ម្មិន�នការពីិនិត�យ���កទុីពីីរ�ទុ ស្ដីូម្មនិ�យុជាម្មួយុអុកកាន់ស្ដីំ�ំំនៅរឿង នៅម្មធាវិី ឬ CASA/GAL ។

• នៅប�អុក�ឹងថាអុក�ន�្ះ�ពាះ ស្ដីូម�ស្ដី្ងយុល់អំពីីជ�ម្រាម�ស��លអុកអាច�ម្រាប��ន។ អុក�តិូវ�្្�ការ��ម្រាម្មចចិតិតលែប់ំ�ុតិ
ស��ប់់ជីវិិតិ និងកូន នៅដាយុម្មិន�នការយុល់ម្រាពីម្ម ឬស្ដី�្�ធីពីីអុកដ�ទុ។

• អុក�នស្ដីិទុ្ិទុទុួល�នការធានាំរា៉�ប់់រងស្ដីុខុភាពីរ�ូតិ�ល់អុក�នអាយុ ុ26 ឆា្�ំ។ ម្រាតិូវ��ក�ថា អុកនិ�យុជាម្មួយុអុក
កាន់ស្ដីំ�ំំនៅរឿង អំពីីរ�បៀប់�ំ�ណ�រការ�នការម្រា�ប់��្ប់់រប់ស្ដី ់Medicaid រ�ូតិអាយុុ 26 ឆា្�ំ និងថានៅត�អុកនឹង�តិូវិទុទុួលការ
ម្រា�ប់��្ប់់ឬនៅទុ ម្រាប់ស្ដីិន�ប�អុកផ្�ស្ដី់�ី�ៅរ�្ឋ���េង។ នៅ��ស្ដីពី�នះ ម្រាតិូវិធានាំថាអុកប់នតទុទុួលការម្រា�ប់��្ប់�វិជ្ជសា្តស្ដីត
នៅម្រាកាយ�ពី��ចញពីីការ��ទាំំម្រា�ួសារធីម្ម ៌ស្ដីូម្មទាំក់ទុងជាម្មួយុម្រាកុម្ម Foster Care MEDS តាំម្មរយុៈនៅលខុ 1-800-547-3109 និង
�ីល់អាស្ដីយុដា្�ន�្ញ�អ៊ីណែម្មល។
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ភារកចិចទុទួុលខុុស្ដីម្រាតូិវិរប់ស្ដីអុ់កកាន់ស្ដី�ំំំនៅរឿង

យុវុិជនម្រា�ប់់រូប់ណែ�លរស្ដីន់ៅ�កុ�ងម្រា�ួសារធីម៌្ម�នអុកកាន់ស្ដី�ំំំនៅរឿង ណែ�ល�ីលន់ៅស្ដីវានៅ��ម្ម�បជីយួុម្រា�ួសារជបួ់ជំុ�្�វិិញ នងិជួយុឲ�យយុវុិជន
�នស្ដីវុិតិិិភាពី នងិណែ�ទាំសុំ្ដីខុុ�នភាពីកុ�ងការណែ�ទាំមំ្រា�ួសារធីម៌្ម។

សេនះជាអ្នែថីែដិលអុ្នក្នុអាេរំពុលងពុអុី្នក្នុកាន់�ណំំំសេរឿងកុ្នុ�ងសេពុលរ�ស់េ�កុ្នុ�ងម្រា�ួសារធម៌៌។

• ជួយុអុក និង��ួសាររប់ស្ដី់អុកទុទុួល�ន�ស្ដីវានៅ��ម្ម�បី
ជួប់ជុំ�្�វិិញជាម្រា�ួសារ នៅពីលណាណែ�លអាច�្្��ន។

• នៅរៀប់ចំ�ពីលស��ប់់ការទាំក់ទុង និងការស្ដីួរស្ដីុខុទុុកខជា
នៅ�ៀងទាំតិ ់និងញឹកញាប់់ជាម្មួយុឳពុីក�ា�យុ និងប់ងប់ែ�ន
រប់ស្ដី់អុក នៅ��ក�លង�តិតិុលាការ��ម្រាម្មច�ះ�យុពី�នះ។

• ណែស្ដី្ងរកជ�ម្រាម�ស�នការសា្�ក់��រប់ស្ដី់អុក ជាម្មួយុ
សាច់ញាតិ ិម្មនុ��េ�ពីញវិ័យុស្ដីម្មរម្ម�យ នៅប�អាច�្្��ន ម្មុន
នៅពីលដាក់ខុូលួនអុក�ៅកុ�ងកុ�ង��ួសារធីម៌��ល�នអាជា្�
ប់�្ណ ឬ�ះះណែ�ទាំំជាម្រាកុម្ម។

• ប់នត�រៀន��កុ�ងសាលា ឬម្ម�្ឌលដ��ល (នៅប�អាច�្្�
�ន និងជាឧតិត្�ប��ជន៍រប់ស្ដី់អុក)។ �ីល់ការប់ញ្ញ្ជ�ន
នៅៅ Treehouse Educational Advocacy ឬ Graduation 
Success ស��ប់�ស្ដីវា�ំម្រាទុការអប់់រំ។

• នៅ�អាយុុ 12 ឆា្�ំ ស្ដីូម្មពីន�យល់អំពីីរ�បៀប��លអុកអាច
នៅ�ុ�ស្ដីុំនៅម្មធាវិី នៅ��ម្ម�បីជួយុអុកកុ�ង�ំ�ណ�រការរ�់��កុ�ង
ប់នះ�ក និង��ក�ស្ដី័យុទាំក់ទុង�ៅតិុលាការ ណែ�លអុកចង់
�ន�ម្មធាវិី ម្រាប់ស្ដីិន�ប�វាជាអ្ីម្មួយ��លអុកចង់�ន។

• នៅៅរ�់��ជាម្មួយុម្រា�ួសារធីម្ម៌ ឬអុក�ម�ល�ែ��ល�នការ
ប់�្ដះប់ណា្�លម្រាតិឹ្�តិូវិ �នពីិនិតិ�យសាវិតាំច�បាស្ដី់លាស្ដី់
 និងទុទុួលការ�ំម្រាទ��្រ់��ន់���ម្ម�បីជួយុ�ី�់�ស្ដីិរភាពីកុ�ង
ការ��ជាម្មួយុអុក។

• ធានាំថាករ�ីរ�់��កុ�ងប់នះ�ករប់ស្ដី់អុក �នទុទុួល
ស្ដីវិនាំការ��រាល់ម្រា�ំម្មួយ�ខុម្មីង។

• ជូន�ំ�ឹង�ៅអុក��នៅពីល��លស្ដីវិនាំការអំពីីការរ�់��
កុ�ងប់នះ�ក�តិូវិ�ន�្្�នៅ��ង។

• ជួយុ ឬស�ម្មួល�ល់ការ�្្��ំ�ណ�រ�ៅ និងម្មកកាន់
ស្ដីវិនាំការតិុលាការ��លអុកចង់ចូលរួម្ម។

• �ីល់�ល់អុកនូវិពី័តិ៌�នអំពីីស្ដីិទុ្ិនិងការទុទុួលខុុស�តិូវិ
រប់ស្ដី់ CA ម្រាប់ស្ដីិន�ប�អុក�ន�្ះ�ពាះ ឬចិញ្ញចឹម្មកូន។

• �ីល់ធីនធានស��ប់�ស្ដីវាណែ�លបំ�ពីញ�ស្ដីចកីីម្រាតិូវិការ
ប់ុ�្គលទាំំងអស្ដី ់ម្រាប់ស្ដីិន�ប�អុក�ន�្ះ�ពាះ ឬចិញ្ញចឹម្មកូន។

• ជួប់អុក�៉�ង�ហាចណាស្ដី់ម្មួយ�ខុម្មីង នៅ��ម្ម�បីនិ�យ�ៅ
អុកអំពី��នការស្ដីំ�ំំនៅរឿង��លរួម្ម�ន ស្ដីុវិតិិិភាពី ភាពី
អចិ�្តនតយុ ៍និងស្ដីុខុុ�លភាពី។
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អុ្នក្នុកាន់�ណំំំសេរឿងរប�់អុ្នក្នុក៏្នុនលង�នុនាជាម៌យួុអុ្នក្នុអំ្នពុ៖ី

• ម្មូ���តិុណែ�លអុករ�់��កុ�ង��ួសារធីម្ម៌៖

• រ�បៀប់�ំ�ណ�រការកុ�ង�ប់ពី័ន្��ទាំំកុ�ង��ួសារធីម្ម៌។

• អ្ីណែ�លនឹង�ក�ត���ងចំ�ពាះអុក ម្រា�ួសាររប់ស្ដី់អុក ណែ�លរួម្មទាំំងប់ងប់ែ�នរប់ស្ដី់អុក។

• អ្ីណែ�លម្រាតិូវិ�នរំពីឹងពីីអុក�ពីលរ�់��កុ�ង��ួសារធីម្ម៌។

• នៅត���នការស្ដីំ�ំំនៅរឿងជាអ្ី និង�នអ្ីខុូះនៅ�កុ�ង�នាំះ។

• នៅត���នការផ្�ស្ដី់ប់ី�រ�ឺជាអ្ ីនិង�ស្ដីវា ឬជំនាំញអ្ីខុូះណែ�លអុក�តិូវិការ���ម្ម�បីរ�់��នៅដាយុឯករាជ�យ។

• នៅត�កំពីុង�នការម្រាប់ឹង�ម្រាប់ងអ្ីខុូះនៅ��ម្ម�បីអាចជួប់ជុំម្រាកុ្��ួសារ�ដាយុស្ដីុវិតិិិភាពីវិិញរវាងអុក និង��ួសាររប់ស្ដី់អុក។

• �លម្រាប��ជន៍អ្ីណែ�លអុក�ន និង�ីល់ឱកាស្ដីស��ប់់ស្ដីកម្មមភាពីកុ�រភាពី “ធីម្មមតាំ” ។

• អ្ីនឹង�ក�ត���ង ម្រាប់ស្ដីិន�ប�អុក��ប់នតរ�់��កុ�ង��ួសារធីម្ម ៌�ល់អាយុ ុ18 ឆា្�ំ និងរ�បៀប�រៀប់ចំផ្�ស្ដី់ប់ី�រ�ៅកុ�ងភាពីជា
ម្មនុ��េ�ពីញវិ័យុ។

ស��ប់យុុវជន�ដិល�នអាយុសេ�ើ� 14 ឆ្�ំ អ្នុក្នុកាន់�ំណំំសេ�ឿងរប�់អ្នុក្នុនលង៖

• ទុទុួលរ�យុការ�៍អុក�ម្រា្រ���ស្ដី់រប់ស្ដី់អុកជាម្រាប់ចាំឆា្�ំ និង�ដាះម្រាសាយុភាពីខុុស្ដី�្� ណែ���ក�តិ�នរ�ូតិ�ល់អុក�នអាយុុ
 18 ឆា្�ំ។

• ដាក់ប់ញ្ញច�លអុកកុ�ងរាល់ភាពីអចិ�្តនតយុ៍ទាំំងអស្ដី ់និងការម្រាប់ជុំណែ�នការរួម្ម និង�ីល់អុកនូវិជ�ម្រាម�����ម្ម�បី��្្ជ�ញម្មនុស្ដី�េពីីរ
នាំក ់នៅម្រា�ពីីអុកកាន់ស្ដីំ�ំំនៅរឿង និងឳពីុក�ា�យុធីម្ម ៌នៅ��ម្ម�បីចូលរួ្�ប់ជុំជាម្មួយុអុក។

• កំ�ត់�ស្ដីវា ឬជំនាំញ��លអុក�តិូវិការស��ប់់ការ�្្�ណែ�នការផ្�ស្ដី់ប់ី�រ។

• ស្ដី�ការជាម្មួយុអុក អុក��ទាំំអុក និង�ំម្រាទុ�ល់ម្រាប់ពី័ន្ស��ប់់ប់ញ្ញចប់��នការផ្�ស្ដី់ប់ី�រស��ប់់ការចាក�ចញពី��ួសារធីម្ម៌។

• នៅ្្�ការម្រាប់ជុំណែ�នការរួម្មរវាងអាយុុ 17 និង 17 5 ឆា្�ំ និងប�ងក�ត��នការស��ប់់ការផ្�ស្ដី់ប់ី�ររប់ស្ដី់អុក�ដាយុស្ដីុវិតិិិភាពី និង�ដាយុ
នៅជា�ជ័យុចូ��ៅកុ�ងភាព�ពីញវិ័យុ។ សា្�ល់និងយុល់អំពីី�ំ�ណ�រការ���ម�បី��ុ�ស្ដីុំប់នតការរ�់��កុ�ង��ួសារធីម្ម ៌និង�ស្ដីវា
�ំម្រា��ម្រាកាយុអាយុុ 18 ឆា្�ំ តាំម្មរយុៈកម្មមវិិធី ីEFC ។

• �ីល់ឲ�យអុកនូវិឯកសារផា�ល់ខុូលួន នៅពីលចាំ�ច់ និង�ពីលចាក�ចញពី��ួសារធីម្ម ៌រួម្ម�នស្ដីំប់ុម្រាតិកំ�ណ�តិ កាតិស្ដីនតិស្ដីុខុស្ដីង្គម្ម 

កាត�ប់ចាំរ�្ឋ កំ�ត់��តិុចាក់ថា្�ំប់ង្�រ លិខុិតិតិុលារ ពី័តិ៌�នធានាំរា៉�ប់់រង និង�ស្ដីចកីីចម្មូងឯកសារស្ដីុខុភាពី និងការស្ដីិក�សា។ 

អុកក៏អាច��ុ�ស្ដីុំកំ�ត់��តិុរប់ស្ដី់អុក�ម្រាកាយ�ពីលចាក�ចញពី��ួសារធីម្ម៌។



14 |  ក្នុម៌មវិធី YOUR RIGHTS, YOUR LIFE

ធីនធានប់ណែនិម្ម

អុ្នក្នុអាេរក្នុបានព័ុ្៌�នបថែនែម៌ពីុវិបសាយុ៖ www.independence.wa.gov ។

អុកអាចទាំកទ់ុងណែ�ុកទំុនាំកទ់ុនំងធីម្មមនុញ្ញញ DCYF ម្រាប់ស្ដីនិនៅប់��នស្ដី�ួំរ ការតិវ៉ា� ឬកង្ល់អពីំីស្ដី�ំំំនៅរឿងរប់ស់្ដីអុក។ ប់�ុ្គលកិ
ទុនំាំកទំ់ុនងធីម្មមនុញ្ញញនងឹនៅៅម្មកអុកវិិញកុ�ងរយុៈនៅពីល 24 នៅ�៉�ង នងិនៅធ្ី�ការជាម្មយួុអុកនៅ��ម្ម�បនីៅដាះម្រាសាយុការតិវ៉ា� ឬកង្ល់រប់ស្ដីអុ់ក
។ នៅល�ស្ដីពីីនៅនះ ប់�ុ្គលកិនឹងជួយុអុកនៅ��ម្ម�បយីុលអ់ពីំីម្រាប់ព័ីន្ស្ដីខុុុ�លភាពីក�ុរ នងិវិឌ�ឍនភាពីនៃនករ�ីនមី្មយួុៗ។ ទាំកទ់ុងនៅៅណែ�ុក
ទុនំាំកទំ់ុនងធីម្មមនុញ្� DCYF នៅដាយុអី៊ណែម្មលនៅៅ DCYF ConstRelations@dcyf.wa.gov ឬនៅដាយុនៅៅនៅៅនៅលខុ 360-902-8060 ឬ
 1-800-723-4831។

សេបើអុ្នក្នុ�ិ្ថា�ិទិិ្ធិរប�អុ់្នក្នុមិ៌នម្រា រ្ូវបានការពារ �មូ៌ទាំក់្នុទ្ធិងអុ្នក្នុកាន់�ណំំំសេរឿង GAL/CASA ឬសេម៌ធាវី។

អុកក៏អាចស្ដីរួឲ�យ Office of the Family and Children’s Ombuds នៅស្ដីុ�ប់អនៅង្គកតិសំ្ដី�ំំនៅរឿងរប់ស់្ដីអុកណែ�រ។

Office of the Family and Children’s Ombuds 
6840 Fort Dent Way, Suite 125 
Mail Stop TT-99 
Tukwila, WA 98188

ទុរូស្ដីពីះឥតិ�ិតិនៃ�ូ៖ 1-800-571-7321 
ទុរូស្ដីពីះ៖ 206-439-3870 
TTY៖ 206-439-3789 
ទុរូសារ៖ 206-439-3877 
ofco.wa.gov





Your Rights, Your Life ម្រាតូិវិ�នប់នៅងក�តិនៅឡ�ងតាំម្មរយុៈការខុតិិខំុរមួ្ម�្�រប់ស្ដី ់Mockingbird Society នងិ Children's 

Administration ឥឡ�វិនៅនះ ជាណែ�ុកម្មយួុនៃន Washington State Department of Children, Youth, and Families (DCYF) ។

Mockingbird Society និង DCYF ស្ដីូម្មណែ�ូងអំ�រ�ុ�ចំនៅពាះយុុវិជននៅឆុ�ម្ម និងប់ណា្�ញម្រា�ួសារធីម្ម ៌ណែ�ល�នរួម្មចំណែ�ក
កុ�ង�នៅម្រា�ងនៅនះ នៅដាយុតាំម្មរយុៈនៅស្ដីចកីីកា្�ហាន ភាពីធីន ់និងនៅស្ដីចកីីស្ដីង�ឃឹឹម្មរប់ស្ដី់ពីួកនៅ� �ន�ីល់ការប់ំ�ុស្ដី�ំនិតិស្ដីម្រា�ប់់
ការងរណែ�លនៅយុ�ងនៅធី្�។ នៅល�ស្ដីពីីនៅនះ នៅយុ�ងស្ដីូម្មអរ�ុ�ចំនៅពាះអង្គការខងនៅម្រាកាម្មស្ដីម្រា�ប់់ជំនួន និងការពីិនិតិ�យនៅម្ម�ល និងការ
ណែកស្ដីម្រាម្មួល�ល់ពី័តិ៌�ន�មីនៅ�កុ�ងនៅស្ដីៀវិនៅ�នៅនះ៖

Columbia Legal Services 

Treehouse 

Family and Children’s Ombuds

Mockingbird Society �ឺជាអង្គការតិស្ដី៊ូម្មតិិណែ�លនៅធី្�ការជាម្មួយុយុុវិជន និងម្រា�ួសារនៅ��ម្ម�បីណែកលម្មែការណែ�ទាំំកុ�ងម្រា�ួសារធីម្ម ៌

និងប់ញ្ញចប់់ការអតិ់ទុីជម្រាម្មករប់ស្ដី់យុុវិជន។ កម្មមវិិធីីយុុវិជនរប់ស្ដី់នៅយុ�ងប់�្ដះប់ណា្�លយុុវិជនណែ�លធា្�ប់់�ា�នទុីជម្រាម្មក ឬរស្ដី់នៅ�
កុ�ងម្រា�ួសារធីម្ម ៌នៅ��ម្ម�បីទុទុួល�នសាា�កីីផា�ល់ខុូលួនលែប់ំ�ុតិ។ តាំម្មរយុៈការនៅធី្�កិចចការ�ូនៅចុះ ពីួកនៅ�ផ្�ស្ដី់ប់ី�រនៅ�លននៅ��យុ
 និង�ំនិតិ ណែ�ល�ំម្រាទុឲ�យកុ�ររស្ដី់នៅ�កុ�ង�ះះណែ�ល�នស្ដីុវិតិិិភាពី និងនៅស្ដីិរភាពី។ កម្មមវិិធីីម្រា�ួសាររប់ស្ដី់នៅយុ�ង�ំម្រាទុស្ដីម្រា�ប់់
នវានុវិតិតនៅល�រនៅប់ៀប់�ីល់នៅស្ដីវា និងការណែ�ទាំំកុ�ងម្រា�ួសារធីម្ម៌។ រួម្មទាំំងអស្ដី់�្� �ំនៅណាះម្រាសាយុរប់ស្ដី់នៅយុ�ងនៅផា�តិនៅល�ការណែកលម្មែ
ម្រាប់ពី័ន្នៅស្ដីវាស្ដីង្គម្មណែ�លប់នៅម្រាម្ម��ល់កុ�រ យុុវិជន និងរាប់់ពាន់ម្រា�ួសាររាល់ឆា្� ំនៅ�កុ�ងរ�្ឋវា៉�ស្ដីុីងនៅតាំន និងនៅល�ស្ដីពីីនៅនះ។

2100 24th Ave S  Ste  240 

Seattle, WA 98144 

នៅលខុទុូរស្ដីពីះ៖(206) 323-KIDS (5437) 

ទុូរសារ៖(206) 323-1003 

អ៊ីណែម្មល៖ info@mockingbirdsociety.org

Mockingbird Society �ឺជាអង្គការរួចពីន្នៅ�រ�្ឋវា៉�ស្ដីុងីនៅតាំន 501(c)(3) ។ រាល់ការប់រិចាា���ឺអាចកាតិ់ពីន្�ន តាំម្មច�បាប់់
កំ�តិ់។ ស្ដីូម្មពីនិៅម្រា�ះជាម្មួយុទុីម្រាប់ឹក�សាពីន្រប់ស្ដី់អុកពាក់ពី័នន្ឹងសាា�នភាពីពីន្ជាកល់ាក់។

Passion to Action (P2A) �ជឺា��ៈកម្មមការ�ីលន់ៅ�ប់ល�ឹ់កនាំនំៅដាយុយុវុិជនទូុទាំងំរ�្ឋស្ដីម្រា�ប់ ់DCYF។ DCYF យុលអ់ពីំី
សារស្ដីខំនន់ៃនការនៅធ្ី�ជានៃ��ូជាម្មយួុយុវុិជន ណែ�លនៅយុ�ងនៅធ្ី�ការជាម្មយួុ។ ស្ដី�ជកិ P2A �ីល់
�ល ់DCYF នវូិធាតិចុលូ ពីត័ិ�៌នម្រាតិឡប់់ នងិអនុសាស្ដីនព៍ាកព័់ីន្នឹងនៅ�លនៅ��យុ
 ការអនវុិតិត នងិការនៅ�ះពីមុ្មភ��សាយុរប់ស្ដីទ់ុភ្ីា�កង់រ។ នៅល�ស្ដីពីីនៅនះ DCYF នៅម្រាប់�ម្រា�ស្ដីស់្ដី�ជកិ
 P2A នៅ�កុ�ងវិ�្គប់�្ដះប់ណ្ា�ល នងិប់ទុប់ង្�ញរប់ស្ដីទី់ុភ្ា�ក់ងរជានៅម្រាច�ន នៅ��ម្ម�បីធានាំថា អុក
កានស់្ដី�ំំំនៅរឿង ឳពុីក�ា�យុធីម្ម ៌នងិស្ដី��ម្មន៍ទាំងំឡាយុ នៅរៀនស្ដីមូ្រាតិអំពីីប់ទុពិីនៅសាធីនន៍ៃន
ការរស្ដីន់ៅ�កុ�ងម្រាប់ព័ីន្ណែ�ទាំកុំ�ងម្រា�ួសារធីម៌្ម ពីីអុកណែ�ល�នជំនាំញ យុវុិជនកុ�ងម្រា�ួសារធីម៌្ម នងិ
ប់ណ្ា�ញ។

P2A �ីលម់្រាចកស្ដីម្រា�ប់់យុវុិជនណែ�លចង់�មំ្រាទុ�លយ់ុវុិជននៅ��េងនៅទុៀតិ កុ�ងនៅពីលនៅធ្ី�ការជាមួ្មយុម្មតិិតណែ�ល�នសាវិតាំម្រាស្ដីនៅ�ៀង�្�។ 

P2A នៅល�កកម្ម្ពស្ដីម់្មតិិតភាពី ភាពីជាអុក�ឹកនាំ ំវិិជ្ា�ជវីិនយិុម្ម នងិភាពីនៅជា�ជ័យុរប់ស្ដីស់្ដី�ជកិនៅយុ�ង។
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នៅប់�អុកចង់�នច�បាប់់ចម្មូងនៃនឯកសារនៅនះជាទុម្រាម្មង ់ឬភាសានៅ��េង 
ស្ដីូម្មទាំក់ទុងណែ�ុកទំុនាំក់ទុំនង DCYF តាំម្មនៅលខុ  

(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov)។


