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របស់់អ្ននក។   

1

អ្ននកសំ់របសំ់រួលឆ្ពោះស់វា មជ្្ឈមណ្ឌឌលភូូមិភាគំ Harbor (Harbor Regional 
Center, HRC) នឹងជួ្បជាមួយអ្ននក�ប់ៗឆ្ពោះន� ព្រ�មទំាំងមនុស្់សសំ់ខាន់ៗ 
ឆ្ពោះ�កន�ងជី្វិតរបស់់អ្ននក។ កិច្ចចព្របជំុ្ឆ្ពោះន� គឺំជាឱកាស់មួយសំ់�ប់អ្ននក ព្រ�មទំាំង
ព្រគួំសារ និងមិព្រតភ័ូកិិរបស់់អ្ននក ឆ្ពោះ�ើម្បីីអ្នងុ�យចុ្ច� និងគិំតថាអ្ននក ឋិិតឆ្ពោះ�ទីីណា
ឆ្ពោះ�ឥឡូ�វឆ្ពោះន� អ្ននកច្ចង់ឆ្ពោះ�ទីីណា ឆ្ពោះ�អ្ននាគំត ឆ្ពោះ�ើយអ្ននកអាច្ចនឹងព្រតូវការ នូវ
ការ�ំព្រទីអីី្នខូ្លះ� ឆ្ពោះ�ើម្បីីជួ្យអ្ននក ឲ្្យឆ្ពោះ��ល់ទីីឆ្ពោះនា�។

ឆ្ពោះ�ីើឲ្្យព្រ�ក� ថាអ្ននកសំ់របសំ់រួលឆ្ពោះស់វារបស់់អ្ននក�ឹង ថាអ្ននកច្ចង់ឲ្្យមាន
អ្ននកណា ឆ្ពោះ�អ្នងុព្របជំុ្របស់់អ្ននក។ ឆ្ពោះបើសិ់នអ្ននកបំឆ្ពោះ�ញ ទំីរង់បំឆ្ពោះ�ញឆ្ពោះន� ឬ 
សូ់ម្បីីផែតឆ្ពោះបើសិ់នអ្ននកព្រ�ន់ផែតគិំត អំ្ន�ីសំ់ណួ្ឌរមួយចំ្ចនួនផែ�លវាសួ់រ អ្ននក
នឹង�នឆ្ពោះព្រតៀមខូ្លះ�នយ៉ាាងលអព្របឆ្ពោះស់ើរ សំ់�ប់កិច្ចចព្របជំុ្គំំឆ្ពោះ�ងការ របស់់អ្ននក។ 
អ្ននកអាច្ចបំឆ្ពោះ�ញ ទំីរង់បំឆ្ពោះ�ញឆ្ពោះន�ឆ្ពោះ�យខូ្លះ�នឯង ឬអ្ននកអាច្ចសូ់មស់មាជិ្ក
ព្រគួំសារ ឬមិព្រតភ័ូកិិ ឲ្្យជួ្យអ្ននកបំឆ្ពោះ�ញវា ឬព្រ�ន់ផែតគិំតអំ្ន�ីវា ជាមួយ �ា។ 
ឆ្ពោះបើសិ់នអ្ននកមិនច្ចង់បំឆ្ពោះ�ញ ទំីរង់បំឆ្ពោះ�ញឆ្ពោះន�ឆ្ពោះទី វាក៏មិនជាថីី្វីផែ�រ។

ផែតយ៉ាាងណាមិញ ឆ្ពោះយើងគិំតថាអ្ននកនឹងរកឆ្ពោះ�ើញ ថាវាមានព្របឆ្ពោះយ៉ាជ្ន៍ និង
ស់ប្បាយចិ្ចតិផែ�រ!

■ ឆ្ពោះន�គឺំអំ្ន�ីរូបអ្ននក។ ឆ្ពោះតើអ្ននកឆ្ពោះ�ះ�អីី្ន?  ____________________
 __________________________________________



ការអីី្នៗអំ្ន�ីរូបអ្ននក
1. ឆ្ពោះតើមានការអីី្នខូ្លះ� ផែ�លអ្នសាារ្យអំ្ន�ីអ្ននក? ឆ្ពោះតើមនុស្់សចូ្ចលចិ្ចតិអ្ននក អំ្ន�ីអីី្នខូ្លះ�?  

ឆ្ពោះតើអ្ននកអាច្ចឆ្ពោះ�ីើអីី្នខូ្លះ� �នលអ?  ________________________________________
 __________________________________________________________

2. ឆ្ពោះតើការអីី្នខូ្លះ� ផែ�លអ្ននកច្ចង់ឆ្ពោះ�ីើ? ឆ្ពោះ�ជំុ្វិញទីីព្រកុង? ឆ្ពោះ��ះ�? សំ់�ប់ការស់ប្បាយ? _________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

3. ឆ្ពោះតើការថីី្វីអីី្នខូ្លះ� ផែ�លអ្ននកច្ចង់ឆ្ពោះ�ីើ? ឆ្ពោះ�ជំុ្វិញទីីព្រកុង? ឆ្ពោះ��ះ�? សំ់�ប់ការស់ប្បាយ? 
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

4.  ឆ្ពោះតើអីី្នខូ្លះ�ផែ�លឆ្ពោះ�ីើឲ្្យអ្ននក ស់ប្បាយចិ្ចតិ? ___________________________________
 __________________________________________________________

5. ឆ្ពោះតើអីី្នខូ្លះ�ផែ�លឆ្ពោះ�ីើឲ្្យអ្ននក ខឹ្លះង ឬព្រ�ួយចិ្ចតិ ឬអ្ននះ�សា? __________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

6. ឆ្ពោះតើអ្ននកណា ជាមនុស្់សឆ្ពោះ�ញចិ្ចតិរបស់់អ្ននក ឆ្ពោះ�ើម្បីីនិយ៉ាយរក និងឆ្ពោះ�ីើអីី្នៗជាមួយ?  
(អ្ននកអាច្ច�ក់ឆ្ពោះ�ះ�មនុស្់ស ឆ្ពោះលើស់�ីមួយនាក់ ឆ្ពោះបើសិ់នអ្ននកច្ចង់�ក់។)  ______________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

ការអីី្នៗឆ្ពោះ�្សងឆ្ពោះទីៀត ផែ�លសំ់ខាន់ចំ្ចឆ្ពោះ��អ្ននក។  
 អ្ននកអាច្ចឆ្ពោះព្របើលំ�ឆ្ពោះន� ឆ្ពោះ�ើម្បីីស់រឆ្ពោះស់រការអីី្នៗឆ្ពោះ�្សងឆ្ពោះទីៀត ផែ�លអ្ននកគិំតថាសំ់ខាន់ សំ់�ប់មនុស្់ស ផែ�ល

នឹងជួ្យអ្ននក ឆ្ពោះព្រ�ងការសំ់�ប់អ្ននាគំតរបស់់អ្ននក ឆ្ពោះ�ើម្បីី�ឹង។ 
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________ 
 __________________________________________________________
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 ការអីី្នៗអំ្ន�ីព្រកុម�ំព្រទីរបស់់អ្ននក
7. ឆ្ពោះតើអ្ននកណាខូ្លះ� ឆ្ពោះ�កន�ង�ំព្រទីរបស់់អ្ននក? __________________________________

 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

8.  ឆ្ពោះតើឆ្ពោះគំជួ្យអ្ននក�ូច្ចឆ្ពោះមិច្ច?  ___________________________________________
 __________________________________________________________

ការអីី្នៗអំ្ន�ីជី្វិត ព្រ�លឹងវិញ្ញាាណ្ឌរបស់់អ្ននក
9. ឆ្ពោះតើអ្ននកឆ្ពោះ�ព្រ��វិហារ សាលាព្របជំុ្ ឬវតិ ឬកផែនូងថាាយបងំុព្រ�� ឆ្ពោះ�្សងឆ្ពោះទីៀត ឬឆ្ពោះទី?      

❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី

10. ឆ្ពោះតើអ្ននកព្រតូវការជំ្នួយ ឆ្ពោះ�ើម្បីីឆ្ពោះ�កផែនូងថាាយបងំុព្រ��របស់់អ្ននក ឬឆ្ពោះទី ឆ្ពោះ�ើយឆ្ពោះបើសិ់នព្រតូវការ ឆ្ពោះតើអ្ននកណា
ជួ្យអ្ននក? ____________________________________________________
 __________________________________________________________

11. ឆ្ពោះបើសិ់នអ្ននកមិនឆ្ពោះ�ព្រ��វិហារ វតិ ឬកផែនូងថាាយបងំុព្រ��មួយឆ្ពោះទី ឆ្ពោះតើឆ្ពោះន�គឺំជាអីី្នៗ ផែ�លអ្ននកចូ្ចលចិ្ចតិឆ្ពោះ�ីើ
ឬ?   ❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី

ការអីី្នៗអំ្ន�ីកផែនូង និងអ្ននករស់់ឆ្ពោះ�ជាមួយអ្ននកណា
12.   ឥឡូ�វឆ្ពោះន�អ្ននករស់់ឆ្ពោះ� �ូច្ចឆ្ពោះមិច្ច?   ❏ មាាក់ឯង?   ❏ ជាមួយមនុស្់សរួមបនះប់មាាក់  

ឬឆ្ពោះព្រច្ចើននាក់?   ❏ ជាមួយឪ�ុកមាាយរបស់់អ្ននក?   ❏ ជាមួយញាតិស់នាានឆ្ពោះ�្សងឆ្ពោះទីៀត?    
❏ កន�ង�ះ�រស់់ឆ្ពោះ�ជាព្រកុម?   ❏ ឆ្ពោះ�្សងឆ្ពោះទីៀត?  ________________________________

13.   ឆ្ពោះតើការអីី្នខូ្លះ�ផែ�លលអបំ�ុត អំ្ន�ីកផែនូងផែ�លអ្ននករស់់ឆ្ពោះ�ឥឡូ�វឆ្ពោះន�?  _________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
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14.   ឆ្ពោះតើការអីី្នខូ្លះ�ផែ�លអ្ននកមិនចូ្ចលចិ្ចតិ អំ្ន�ីកផែនូងផែ�លអ្ននករស់់ឆ្ពោះ�ឥឡូ�វឆ្ពោះន�? 
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

15.    ឆ្ពោះតើអ្ននកណាជួ្យអ្ននក ឆ្ពោះ��ះ�?   _______________________________________
ឆ្ពោះតើអ្ននកណាជួ្យអ្ននក ឆ្ពោះ�ីើគំំឆ្ពោះ�ងព្រ�ក់កាស់របស់់អ្ននក ជួ្យទិីញឥវាាន់ �ំសូ់ និងការអីី្នៗឆ្ពោះ�្សងឆ្ពោះទីៀត 
ផែបបឆ្ពោះនា�? _______________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

16.   ឆ្ពោះតើអ្ននកមាន ឆ្ពោះស់វា�ំព្រទីកន�ង�ះ� (In-Home Supportive Services, IHSS) ឬឆ្ពោះទី?   
❏ �ទី/ចាស់  ❏ ឆ្ពោះទី    ចំ្ចនួនបុុនាះនឆ្ពោះមាាង? ____________________________

17. ឆ្ពោះតើអ្ននកមាន ព្រ�ក់ចំ្ចណូ្ឌលសូ់ស្់យ៉ាាល់បផែនែម (Supplemental Social Income, SSI) ឬឆ្ពោះទី?    
  ❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី   

18.    ឆ្ពោះតើអ្ននកមានអារមីណ៍្ឌ ថា�ន�ំព្រទីឆ្ពោះ�យ អ្ននកសំ់របសំ់រួលឆ្ពោះស់វា HRC របស់់អ្ននក ឬឆ្ពោះទី?     
❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី   
ឆ្ពោះ�ឆ្ពោះ�លអ្ននកឆ្ពោះ�  អ្ននកសំ់របសំ់រួលឆ្ពោះស់វា HRC របស់់អ្ននក ឆ្ពោះតើ�ត់ ឬនាង ឆ្ពោះ�មកអ្ននកវិញ កន�ងឆ្ពោះ�ល
មួយថ្ងៃថ្វីៃ ឬឆ្ពោះទី?   ❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី

19.    ឆ្ពោះតើមានវិស័់យណា ផែ�លអ្ននកព្រតូវការជំ្នួយផែថ្វីមឆ្ពោះទីៀត ឬឆ្ពោះទី?   ❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី 
ឆ្ពោះបើសិ់នមាន ឆ្ពោះតើវាជាអីី្ន?  _______________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

20.  ឆ្ពោះតើអ្ននកកំ�ុងរស់់ឆ្ពោះ�កន�ងកផែនូង ផែ�លអ្ននកច្ចង់រស់់ឆ្ពោះ� និងជាមួយមនុស្់ស ផែ�លអ្ននកច្ចង់រស់់ឆ្ពោះ�ជាមួយ     
 ឬឆ្ពោះទី?   ❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី    ឆ្ពោះបើសិ់នឆ្ពោះទី �ន្យល់៖  ________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
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21.  ឆ្ពោះបើសិ់នមានអីី្នអាច្ចឆ្ពោះ�ីើ�ន ឆ្ពោះតើអ្ននកច្ចង់រស់់ឆ្ពោះ�កផែនូងណា និងជាមួយអ្ននកណា? 
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

ការអីី្នៗអំ្ន�ីស់កមីភា� ឆ្ពោះ�លថ្ងៃថ្វីៃ
22.  ឆ្ពោះតើអ្ននកឆ្ពោះ�ីើអីី្នខូ្លះ� អំ្នឡូ�ងឆ្ពោះ�លថ្ងៃថ្វីៃ? ______________________________________

 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

23.  ឆ្ពោះតើអ្ននកចូ្ចលចិ្ចតិអីី្នលអបំ�ុត អំ្ន�ីអីី្នៗផែ�លអ្ននកឆ្ពោះ�ីើ អំ្នឡូ�ងឆ្ពោះ�លថ្ងៃថ្វីៃ? __________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

24.  ឆ្ពោះតើការអីី្នខូ្លះ�ផែ�លអ្ននកមិនចូ្ចលចិ្ចតិ អំ្ន�ីអីី្នៗផែ�លអ្ននកឆ្ពោះ�ីើ អំ្នឡូ�ងឆ្ពោះ�លថ្ងៃថ្វីៃ? 
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

25.  ឆ្ពោះបើសិ់នមានអីី្នអាច្ចឆ្ពោះ�ីើ�ន ឆ្ពោះតើអ្ននកចូ្ចលចិ្ចតិឆ្ពោះ�ីើអីី្នបំ�ុត អំ្នឡូ�ងឆ្ពោះ�លថ្ងៃថ្វីៃ? 
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

ការអីី្នៗអំ្ន�ីការងារ/ការស័ី់ព្រគំចិ្ចតិឆ្ពោះ�ីើការ
26.   ឆ្ពោះបើសិ់នអ្ននក�នឆ្ពោះ�ីើការ/�នស័ី់ព្រគំចិ្ចតិឆ្ពោះ�ីើការ កន�ងឆ្ពោះ�លកនូងមក ឆ្ពោះតើការងារអីី្នផែ�លអ្ននកចូ្ចលចិ្ចតិ

បំ�ុត? __________________________________________________
 _______________________________________________________



 
 
 

  
  

 
27.  ឆ្ពោះបើសិ់នអ្ននកមានចិ្ចតិច្ចង់ឆ្ពោះ�ីើការ ឆ្ពោះតើការងារព្របឆ្ពោះភូទីអីី្ន ផែ�លអ្ននកច្ចង់ឆ្ពោះ�ីើ? _______________

 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

28.   ឆ្ពោះតើអ្ននកច្ចង់�នជំ្នួយ កន�ងការរកការងារ ឬឆ្ពោះទី?   ❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី

29.   ឆ្ពោះតើអ្ននកព្រតូវការជំ្នួយ កន�ងការឆ្ពោះព្របើយ៉ានជំ្និ� ឆ្ពោះ�ើម្បីីឆ្ពោះ�ឆ្ពោះ�ីើការ ឬឆ្ពោះទី?   ❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី 
មានការឆ្ពោះ�ីើរួច្ចឆ្ពោះ�ើយ?   ❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី  
ឆ្ពោះតើការងាររបស់់អ្ននក ជាយ៉ាាងណា? _________________________________

30.  ឆ្ពោះតើវាជាព្របឆ្ពោះភូទីការងារ ផែ�លអ្ននកចូ្ចលចិ្ចតិឬ?   ❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី 
  ឆ្ពោះតើឆ្ពោះមាាង និងថ្ងៃថ្វីៃឆ្ពោះ�ីើការ មិនជាថីី្វីឬ?   ❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី 
  ឆ្ពោះតើអ្ននក�នការ�ំព្រទី ផែ�លអ្ននកព្រតូវការ ឬឆ្ពោះទី?   ❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី 
  ឆ្ពោះតើអ្ននក�ន�ប់ចិ្ចតិ ជាមួយចំ្ចនួនព្រ�ក់ ផែ�លអ្ននក�នទីទួីល ឬឆ្ពោះទី?   ❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី 
  ឆ្ពោះតើអ្ននក�នអ្នតែព្របឆ្ពោះយ៉ាជ្ន៍ �ីការងាររបស់់អ្ននក ឬឆ្ពោះទី?   ❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី 
  ឆ្ពោះតើការងាររបស់់អ្ននក ឆ្ពោះ�ជិ្តលីមនឹងកផែនូងផែ�លអ្ននករស់់ឆ្ពោះ� ឬឆ្ពោះទី?   ❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី 
  ឆ្ពោះតើមានអីី្នឆ្ពោះទីៀតផែ�លអ្ននកព្រតូវការ ជំ្នួយផែថ្វីមឆ្ពោះទីៀត ឬឆ្ពោះទី?   ❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី 
  ឆ្ពោះតើអ្ននកព្រសុ់�ព្រសួ់លជាមួយមនុស្់ស ឆ្ពោះ�កផែនូងឆ្ពោះ�ីើការ ជាយ៉ាាងណា?      
     ❏ អ្នសាារ្យ          ❏ មិនថីី្វីទី            ❏ មិនលអណាស់់ទី 
  ឆ្ពោះ�ឆ្ពោះ�លអ្ននកគិំតអំ្ន�ីការងាររបស់់អ្ននក (គូំស់ណាមួយផែ�លបងាាញ ថាអ្ននកមានអារមីណ៍្ឌជាយ៉ាាងណា     
  ភាគំឆ្ពោះព្រច្ចើនថ្ងៃនឆ្ពោះ�ល)   ❏ អ្ននកស់ប្បាយចិ្ចតិ ផែ�លអ្ននក�នវា    ❏ វាមិនថីី្វីឆ្ពោះទី ផែ�លអ្ននក�នវា   
  ❏ អ្ននកសាាយ ផែ�លអ្ននក�នវា  
  ឆ្ពោះតើមានបញ្ញាា ឬកងីល់អីី្នមួយ ផែ�លអ្ននកមានអំ្ន�ីការងាររបស់់អ្ននក ឬឆ្ពោះទី?  _____________ 
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

ការអីី្នៗអំ្ន�ីសុ់ខ្លះភា� របស់់អ្ននក  
31.  ឆ្ពោះតើអ្ននកសុ់ខ្លះស់ប្បាយយ៉ាាងណា? ឆ្ពោះតើអ្ននកមានបញ្ញាាសុ់ខ្លះភា�អីី្នមួយ ផែ�លអ្ននក ឬព្រគួំសាររបស់់អ្ននក 

  ខី្លះល់ខាាយ ឬឆ្ពោះទី?_______________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
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32.   ឆ្ពោះតើអ្ននកមានឆ្ពោះវជ្ជបណ្ឌឌតិមាាក់ ឬឆ្ពោះទី?   ❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី     

ឆ្ពោះបើសិ់ន �ទី/ចាស់ ឆ្ពោះតើអ្ននក�នឆ្ពោះ�ជួ្ប�ត់ ឬនាង ជាចុ្ចងឆ្ពោះព្រកាយ �ីកាលណា? សំ់�ប់អីី្ន? 
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________

33.  ឆ្ពោះតើឆ្ពោះវជ្ជបណ្ឌឌតិ �្យ៉ា�លអ្ននកសំ់�ប់អីី្នមួយឬ?   ❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី     
ឆ្ពោះបើសិ់ន �ទី/ចាស់ ឆ្ពោះតើឆ្ពោះគំ�្យ៉ា�លអ្ននក សំ់�ប់អីី្ន?  _______________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

34. ឆ្ពោះតើអ្ននកឆ្ពោះលបថាាអីីំ្នមួយ មានឆ្ពោះវជ្ជបញ្ញាា ឬ�ះនឆ្ពោះវជ្ជបញ្ញាា ឬឆ្ពោះទី?   ❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី      

35.   ឆ្ពោះតើអ្ននកព្រតូវការជំ្នួយ កន�ងការឆ្ពោះលបថាារំបស់់អ្ននក ឬឆ្ពោះទី?   ❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី   
ឆ្ពោះបើសិ់ន �ទី/ចាស់ ឆ្ពោះតើអ្ននកណាជួ្យអ្ននក?  ____________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________

36. ឆ្ពោះតើអ្ននកមានព្រគូំឆ្ពោះ�ទ្ីយឆ្ពោះ�ីញមាាក់ ឬឆ្ពោះទី?   ❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី   ឆ្ពោះបើសិ់ន �ទី/ចាស់ ឆ្ពោះតើអ្ននក�នឆ្ពោះ�
ជួ្ប�ត់ ឬនាង ជាចុ្ចងឆ្ពោះព្រកាយ �ីកាលណា? ______________________________ 
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

37.  ឆ្ពោះតើអ្ននកព្រតូវការជំ្នួយ ឆ្ពោះ�ើម្បីីឆ្ពោះ�ជួ្បឆ្ពោះវជ្ជបណ្ឌឌតិ ឬព្រគូំឆ្ពោះ�ទ្ីយឆ្ពោះ�ីញ ឬឆ្ពោះទី?    
❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី    
ឆ្ពោះបើសិ់ន �ទី/ចាស់ ឆ្ពោះតើអ្ននកណាជួ្យអ្ននក? _____________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

38. ឆ្ពោះតើអ្ននកមានកំ�ស់់បុុនាះន និងអ្ននកមានទំីងន់បុុនាះន? __________________________

39. ឆ្ពោះតើអ្ននកមានរបបអាហារ�ិឆ្ពោះស់ស់ ឬឆ្ពោះទី?   ❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី   
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40.    ឆ្ពោះតើអ្ននកមានឆ្ពោះ�លឆ្ពោះ� សុ់ខ្លះភា�អីី្នមួយ ឬឆ្ពោះទី?   ❏ �ទី/ចាស់   ❏ ឆ្ពោះទី    
ឆ្ពោះបើសិ់ន �ទី/ចាស់ ឆ្ពោះតើវាជាអីី្ន? ___________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

ការអីី្នៗអំ្ន�ីអ្ននាគំត របស់់អ្ននក
41.    ឆ្ពោះតើអីី្នជាឆ្ពោះស់ច្ចកីិស់ង្ឃឹឹម និងសុ់បិន សំ់�ប់អ្ននាគំតរបស់់អ្ននក? គិំតអំ្ន�ីអីី្នៗផែ�លអ្ននកច្ចង់�ន សំ់�ប់

ខូ្លះ�នអ្ននក ឆ្ពោះ��ាឆំ្ពោះព្រកាយ? ចុ្ច�ឆ្ពោះបើសិ់នបី ឬបួន �ា�ីំឥឡូ�វឆ្ពោះន�ឆ្ពោះ�?  ______________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

42.   ឆ្ពោះតើការ�ំព្រទីផែបបអីី្ន ផែ�លអ្ននកនឹងព្រតូវការ មក�ីព្រគួំសារ មិព្រតភ័ូកិិ និងអ្ននកជិ្តខាងរបស់់អ្ននក  
និងអ្ននកឆ្ពោះ�្សងៗឆ្ពោះទីៀត ឆ្ពោះ�កន�ងស់�គំមន៍ ឆ្ពោះ�ើម្បីីជួ្យអ្ននក ឲ្្យឆ្ពោះ��ល់ឆ្ពោះ�លឆ្ពោះ� របស់់អ្ននក?  
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

43.   ឆ្ពោះតើការ�ំព្រទីផែបបអីី្ន ផែ�លអ្ននកនឹងព្រតូវការ មក�ី Harbor Regional Center ឆ្ពោះ�ើម្បីីជួ្យអ្ននក ឲ្្យ
ឆ្ពោះ��ល់ឆ្ពោះ�លឆ្ពោះ� របស់់អ្ននក? ____________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________

44.    ឆ្ពោះតើអីី្នខូ្លះ�ផែ�លឆ្ពោះ�ីើឲ្្យអ្ននកព្រ�ួយ�រមភបំ�ុត អំ្ន�ីអ្ននាគំតរបស់់អ្ននក?  __________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
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45.   ឆ្ពោះបើសិ់នព្រគួំសាររបស់់អ្ននកមិនទំីឆ្ពោះនរឆ្ពោះទី ឆ្ពោះតើអ្ននកផែបរឆ្ពោះ��ឹងអ្ននកណា សំ់�ប់ការ�ំព្រទី? ________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

 ឆ្ពោះតើមានអីី្នឆ្ពោះទីៀតឬឆ្ពោះទី
46.  ឆ្ពោះតើមានអីី្នឆ្ពោះទីៀត ផែ�លអ្ននកច្ចង់�ិភាក្សា ឆ្ពោះ�កិច្ចចព្របជំុ្គំំឆ្ពោះ�ងការរបស់់អ្ននក ឬឆ្ពោះទី? ___________ 

 __________________________________________________________ 
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
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