
គំំរោ�ងការ សំំ�ប់់
អនាគំតរប់ស់ំអនក៖ 

ការប្រុបុ់ងរោប្រុប់ៀប់ សំំ�ប់់ភាពរោពញវ័័យ រោពញវ័័យ
ការរោគំនររោ�ើលជីីវិ័តរប់ស់ំអនក





អនកសំំរប់សំំរួលរោសំវា �ជ្ីឈ�ណ្ឌឌលភូូ�ិភាគំ Harbor (Harbor 
Regional Center, HRC) នឹឹងជួីប់ជា�ួយអនកឆាប់់ៗរោនឹះ ប្រុព�ទំាំង
�នុឹស្ំសសំំខាន់ឹៗ រោ�កន�ងជីីវិ័តរប់ស់ំអនក។ កិច្ចចប្រុប់ជំុីរោនឹះ គឺំជាឱកាសំ�ួយ
សំំ�ប់់អនក និឹងប្រុគួំសាររប់ស់ំអនក ប្រុព�ទំាំងរងវង់នៃនឹការគំាំប្រុ� រោ�ើ�្បីីអងុ�យ
ចុ្ចះ និឹង គិំតថាអនក ឋិិតរោ��ីណារោ�ឥឡូូវ័រោនឹះ អនកច្ចង់រោ��ីណា រោ�
អនាគំត រោ�ើយអនកអាច្ចនឹឹងប្រុតូវ័ការ នូឹវ័ការគំាំប្រុ�អវខី្លះះះ រោ�ើ�្បីីជួីយអនក ឲ្្យ
រោ��ល់�ីរោនាះ។ រោប់ើសិំនឹអនកបំ់រោពញ �ំរង់បំ់រោពញរោនឹះ ឬសូំ�្បីី តែតរោប់ើអនក
គិំត អំពីសំំណួ្ឌរ�ួយចំ្ចនួឹនឹតែ�លវាសួំរ អនកនឹឹងបានឹរោប្រុតៀ�ខ្លះះ�នឹយ៉ាាងលអ
ប្រុប់រោសំើរ សំំ�ប់់កិច្ចច ប្រុប់ជំុីគំំរោ�ងការ រប់ស់ំអនក។

■ រោនឹះគឺំអំពីរូប់អនក - �ូរោច្ចនះសំររោសំររោ�ះះរប់ស់ំអនក កន�ងលំ�បានឹ
ផ្ដដល់ឲ្្យ។
 ___________________________________

■ រោតើអនកណា ជារងវង់នៃនឹការគំាំប្រុ�រប់ស់ំអនក? - 
(ឧទាំ�រណ៍្ឌ៖ រោតើអនកណាជា�ិប្រុតភ័ូកដរិប់ស់ំអនក?  
រោតើអនកតែប់ររោ�ពឹងអនកណា សំំ�ប់់ជំីនួឹយ រោ�រោពលអនកប្រុតូវ័ការ
វា? រោតើអនកច្ចង់អរោ�ើើញអនកណា ឲ្្យរោ�ប្រុប់ជំុីគំំរោ�ងការ រប់ស់ំអនក? 
ដាក់រោ�ះះរប់ស់ំរោគំ កន�ងលំ�បានឹផ្ដដល់ឲ្្យខាងរោប្រុកា�)។ 
 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________
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រោនឹះគឺំអំពីរូប់អនក  
1.  រោតើមានឹការអវខី្លះះះ តែ�លអសាារ្យអំពីអនក? (ឧទាំ�រណ៍្ឌ៖ រោតើ�នុឹស្ំសចូ្ចលចិ្ចតដអនក អំពីអវខី្លះះះ?  

 រោតើសំ�តថភាព និឹងជំីនាញរប់ស់ំអនក មានឹអវខី្លះះះ?)  ___________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________

2. រោតើអនកចូ្ចលចិ្ចតដរោ�វើអវខី្លះះះ ជា�ួយប្រុគួំសារ និឹង�ិប្រុតភ័ូកដ ិរោ�ផ្ដះះ ឬកន�ងសំ�គំ�ន៍ឹ? 
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________

3. រោតើការប្រុប់រោភូ�អវខី្លះះះ តែ�លអនកចូ្ចលចិ្ចតដរោ�វើ រោដាយខ្លះះ�នឹឯង ឬជា�ួយអនករោផ្្ដសងៗ? 
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________

4. រោតើមានឹឧប់សំគុំអវខី្លះះះ ចំ្ចរោ�ះការចូ្ចលរួ�រប់ស់ំអនក ជា�ួយ�ិប្រុតភ័ូកត និឹងប្រុគួំសារ? 
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

5. រោតើអវខី្លះះះតែ�លអនកច្ចង់រោ�វើ ប់នាាប់់ពីសាលា?  ________________________________   
 __________________________________________________________

6. រោតើអវខី្លះះះតែ�លរោ�វើឲ្្យអនក សំប្់បាយចិ្ចតដ?  ___________________________________
 __________________________________________________________

7. រោតើអវខី្លះះះតែ�លរោ�វើឲ្្យអនក �ិនឹសំប្់បាយចិ្ចតដ (ខឹ្លះង ឬប្រុពួយចិ្ចតដ ឬអនឹះះសា)? 
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

8. រោតើអនក មានឹ�ិប្រុតភ័ូកដ ិរោ�កន�ងភូូ�ឋានឹ ឬរោ�? រោ�សាលា ឬរោ�? រោតើអនកណា ជា�នុឹស្ំសរោពញចិ្ចតដ
រប់ស់ំអនក រោ�ើ�្បីីរោ�វើអវីៗ ជា�ួយ? (អនកអាច្ចដាក់រោ�ះះ�នុឹស្ំស រោលើសំពី�ួយនាក់ រោប់ើសិំនឹអនកច្ចង់
ដាក់។ ______________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
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ការអវីៗ អំពីការអប់់រំ រប់ស់ំអនក
9. រោតើតែផ្ដនកអវតីែ�លលអបំ់ផុ្ដត នៃនឹក�មវិ័�ីអប់់រំរប់ស់ំអនក? ____________________________

 __________________________________________________________

10. រោតើតែផ្ដនកអវនីៃនឹក�មវិ័�ីអប់់រំរប់ស់ំអនក តែ�លអនកច្ចង់ផ្លាាស់ំប់ដរូ (តែកលំអ ឬរោផ្លាោតចិ្ចតដរោលើ)? _______   
 __________________________________________________________

11. រោតើអនកចូ្ចលចិ្ចតដ សិំក្សាអំពីអវ?ី   _______________________________________
រោតើអនកប្រុតូវ័ការ នូឹវ័ការគំាំប្រុ� កន�ងការយល់�ឹង នូឹវ័ក�មវិ័�ី អប់់រំរប់ស់ំអនក ឬរោ�? [ក�មវិ័�ីការអប់់រំរោរៀង
ៗខ្លះះ�នឹ (Individualized Educational Program, IEP), 504, ការសំះង់រោ�ើល]?   ❏ បា�/
ចាសំ   ❏ រោ�

12.   រោតើអនកច្ចង់ឲ្្យអនកសំំរប់សំំរួលរោសំវា HRC សំរោងេតរោ�ើលអនក រោ�កន�ងសាលា ឬរោ�?    
❏ បា�/ចាសំ   ❏ រោ�

 រោតើអនកច្ចង់ឲ្្យអនកសំំរប់សំំរួលរោសំវា HRC រោ�ជា�ួយអនក រោ�ើ�្បីីប្រុប់ជំុី IEP រប់ស់ំអនក រោលើករោប្រុកាយ 
ឬរោ�?   ❏ បា�/ចាសំ   ❏ រោ�

13.   រោតើមានឹការអវរីោផ្្ដសងរោ�ៀត តែ�ល Harbor Regional Center អាច្ចរោ�វើ រោ�ើ�្បីីគំាំប្រុ�អនក ជា�ួយ
ក�មវិ័�ីអប់់រំរប់ស់ំអនក? (ឧទាំ�រណ៍្ឌ រោតើអនកប្រុតូវ័ការព័ត៌មានឹអំពី សិំ�ិិការអប់់រំ ពិរោសំសំ? រោតើ
អនកច្ចង់បានឹព័ត៌មានឹអំពី ការប់�ចលូរោពញរោលញ ឬរោ�? រោប់ើសិំនឹការ ដាក់រោ�កន�ងថាាក់រោរៀនឹ គឺំជា
ប់ញ្ហាា រោតើអនកប្រុតូវ័ការគំាំប្រុ� រោ�ើ�្បីីរកការដាក់កន�ងថាាក់រោរៀនឹ លអបំ់ផុ្ដតសំំ�ប់់អនក ឬរោ�?) ___  
 _______________________________________________
 _______________________________________________
 _______________________________________________
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ការអវីៗ អំពីសុំខ្លះភាព រប់ស់ំអនក
14.   រោតើសុំខ្លះភាពរប់ស់ំអនក �ូច្ចរោ�ដច្ច?  រោតើអនកមានឹប់ញ្ហាាសុំខ្លះភាពអវ�ួីយ តែ�លអនក ឬប្រុគួំសារ រប់ស់ំអនក 

ខ្លះវល់ខាាយ ឬរោ�?  ___________________________________________
រោតើមានឹកងវល់សុំខ្លះភាពផ្ដះវូ័ចិ្ចតដអវ ីឬរោ�? _______________________________
 _______________________________________________________

15.   រោតើអនកមានឹរោវ័ជីើប់ណ្ឌឌតិ ឬរោ� រោ�ើយរោប់ើសិំនឹមានឹ រោតើអនកបានឹរោ�ជួីប់គាំត់/នាង ជាចុ្ចងរោប្រុកាយ 
ពីកាលណា?  _____________________________________________  
សំំ�ប់់អវ?ី ________________________________________________

16.    រោតើអនករោលប់ថាាអំវ ីឬរោ�?  __________________________________________
រោប់ើសិំនឹរោលប់ រោតើវាជាថាាអំវ ីនិឹង�ូស្ំសរោប្រុប់ើបុុ់នាះនឹ? _________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

17.   រោតើអនកមានឹប្រុគូំរោព�្យរោ�មញ ឬរោ� រោ�ើយរោប់ើសិំនឹមានឹ រោតើអនកបានឹរោ�ជួីប់គាំត់/នាង ជាចុ្ចងរោប្រុកាយ 
ពីកាលណា?______________________________________________
 ______________________________________________________

18.    រោតើអនកមានឹអនកផ្ដដល់រោសំវាសុំខ្លះភាពផ្ដះវូ័ចិ្ចតដ ឬរោ� រោ�ើយរោប់ើសិំនឹមានឹ រោតើអនកបានឹរោ�ជួីប់ គាំត់/នាង 
ជាចុ្ចងរោប្រុកាយ ពីកាលណា?   ____________________________________

19.    រោតើអនកប្រុតូវ័ការជំីនួឹយ កន�ងការរករោវ័ជីើប់ណ្ឌឌតិ ឬប្រុគូំរោព�្យរោ�មញ ឬរោ�?   
❏ បា�/ចាសំ   ❏ រោ�

20.   រោតើអនកមានឹការធានា�ាប់់រងសុំខ្លះភាព សំំ�ប់់ខ្លះះ�នឹអនក ឬរោ�?    
❏ បា�/ចាសំ   ❏ រោ�

21.  រោតើអនកប្រុតូវ័ការជំីនួឹយប់រោច្ចចកវិ័ជាា អវ�ួីយឬរោ�?   ❏ បា�/ចាសំ   ❏ រោ�

22.   រោតើអនកមានឹកំពស់ំបុុ់នាះនឹ និឹងអនកមានឹ�ំងន់ឹបុុ់នាះនឹ?  _________________________
រោតើអនកមានឹរប់ប់អាហារពិរោសំសំ ឬរោ�? ______________________________
 ______________________________________________________
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23.   រោតើអនកមានឹចិ្ចតដច្ចង់ ឲ្្យមានឹការរោរៀប់ចំ្ច នូឹវ័ការពិនិឹត្យរោ�ើល សុំខ្លះភាព�ូរោ�/សុំខ្លះភាពផ្ដះវូ័ចិ្ចតដ សំំ�ប់់
ខ្លះះ�នឹអនក ឬរោ�?   ❏ បា�/ចាសំ   ❏ រោ�   ❏ ប្រុប់តែ�ល  (ខំ្លះ�ចំ្ចង់ឮតែ��រោ�ៀតអំពីការរោនឹះ)។

ការអវីៗ អំពីអនាគំត រប់ស់ំអនក
24.  រោតើអវជីារោសំច្ចកដសីំង្ឃឹឹ� និឹងសុំបិ់នឹ សំំ�ប់់អនាគំតរប់ស់ំអនក? (គិំតអំពីអវីៗ តែ�លអនក ច្ចង់បានឹ 

សំំ�ប់់ខ្លះះ�នឹអនក រោ�ឆាារំោប្រុកាយ? ចុ្ចះរោប់ើសិំនឹបី់ ឬបួ់នឹ ឆាាពីំឥឡូូវ័រោនឹះរោ�?) __________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

25.  រោតើអវខី្លះះះតែ�លរោ�វើឲ្្យអនកប្រុពួយបារ�ភបំ់ផុ្ដត អំពីអនាគំតរប់ស់ំអនក?   __________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

26.   រោតើការគំាំប្រុ�តែប់ប់អវ ីតែ�លអនកនឹឹងប្រុតូវ័ការ �កពីរងវង់គំាំប្រុ�រប់ស់ំអនក និឹងអនករោផ្្ដសងៗរោ�ៀត រោ�កន�ង
សំ�គំ�ន៍ឹ រោ�ើ�្បីីជួីយអនក ឲ្្យរោ��ល់រោគាំលរោ� រប់ស់ំអនក? 
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

27.  រោតើ Harbor Regional Center អាច្ចគំាំប្រុ�អនក �ូច្ចរោ�ដច្ច ឲ្្យរោ��ល់រោគាំលរោ� រប់ស់ំអនក? 
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

ការអវីៗ អំពីព័ត៌មានឹ និឹងការគំាំប្រុ�អវខី្លះះះ សំំ�ប់់ប្រុគួំសាររប់ស់ំអនក
28.   Harbor Regional Center មានឹឱកាសំការ�វកឹ�វនឺឹ យ៉ាាងរោប្រុច្ចើនឹសំំ�ប់់អនក រោតើអនកច្ចង់�ឹង

តែ��រោ�ៀតអំពី ថាាក់រោរៀនឹ�វកឹ�វនឺឹ រប់ស់ំរោយើង ឬរោ�?   ❏ បា�/ចាសំ   ❏ រោ�
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29.   រោតើអនកប្រុតូវ័ការព័ត៌មានឹតែ��រោ�ៀត សំដពីីអតថប្រុប់រោយ៉ាជីន៍ឹសាធារណ្ឌៈ �ូច្ចជា រោសំវាកុមាររ�ឋ
កាលី�វនី័ឹញ៉ាា (California Children's Services, CCS) ឬ ប្រុបាក់ចំ្ចណូ្ឌល សឹំគ្ំយ�រិ�ី
ប់តែនឹថ� (Supplemental Security Income, SSI) ឬ រោសំវាគំាំប្រុ�កន�ងផ្ដះះ (In-Home 
Supportive Services, IHSS) ឬ Medi-Cal ឬរោ�? ❏ បា�/ចាសំ   ❏ រោ�    
រោប់ើសិំនឹ បា�/ចាសំ រោតើណា�ួយ?   ❏ CCS  ❏ SSI  ❏ IHSS  ❏ Medi-Cal

30.   រោតើអនកច្ចង់��ួលព័ត៌មានឹ អំពីការរស់ំរោ�រោដាយឯក�ជ្ីយ ការរស់ំរោ�រោដាយគំាំប្រុ� និឹងផ្ដះះ 
ជំីនួឹយរោដាះទាំល់ មានឹអាជាាប័់ណ្ឌណ តែ�លមានឹសំំ�ប់់រោកមងៗ រោដាយមានឹរោសំច្ចកដបី្រុតូវ័ការ 
ពិរោសំសំ ឬរោ�?  ❏ បា�/ចាសំ   ❏ រោ�

31.   រោតើ�រោ�្�បាយអវតីែ�លលអបំ់ផុ្ដត សំំ�ប់់អនកសំំរប់សំំរួលរោសំវា រោ�ើ�្បីីទាំក់�ងអនក?                         

 �ូរស័ំពះ _________________________________________________
អី�តែ�ល   _________________________________________

រោតើអនកច្ចង់ឲ្្យបានឹទាំក់�ង ញឹកញ៉ាប់់បុុ់ណាាកន�ងរយៈឆាា ំគំំរោ�ងក�មវិ័�ីរោរៀងខ្លះះ�នឹ (Individual 
Program Plan, IPP)?
 ______________________________________________

ការអវីៗ រោផ្្ដសងរោ�ៀត តែ�លសំំខាន់ឹចំ្ចរោ�ះអនក
32.   អនកអាច្ចរោប្រុប់ើលំ�រោនឹះ រោ�ើ�្បីីសំររោសំរការអវីៗ រោផ្្ដសងរោ�ៀត តែ�លអនកគិំតថាសំំខាន់ឹ សំំ�ប់់

ការរោប្រុគាំងអនាគំតរប់ស់ំអនក៖ ___________________________
 __________________________________________  
 __________________________________________  
 __________________________________________  
 __________________________________________  
 __________________________________________


