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 ធ ើ្អ្នកសកមបសកមរួលធសវាគឺោអវដី?
 ធ ើ្គា្់មានសាវតារដបបណា
ធែើយធ ើ្គា្់នឹងជួយខ្ុំ ឬសមាជិកកគរួសាររ

 ??បស់ខ្ុំយ៉ាងែូចធមតេច

ក្នុងនាមោបុគ្គលទំនាក់ទំនងចម្បងរបស់អ្នកធៅ Harbor អ្នកសកមបស

កមរួលធសវារបស់អ្នកគឺោបុគ្គលដែលមានការយកចិ្តេទុកោក់ខ្ពស់ដែល

សា្គ ល់អ្នក និងកគរួសាររបស់អ្នកចបាស់។ គា្់នឹងដសវងយល់អំពដីការកពរួយ

បារម្ភរបស់អ្នក ធែើយនឹង្តេល់នូវការគំាកទ ព័្៌មាន និងជធកមើសធសវា្្

ធសងៗធែើម្បដីឲ្យអ្នកនិងសមាជិកកគរួសាររបស់អ្នកអាចសធកមចបាននូវល

ទ្្លដែលអ្នកចង់បាន។

អ្នកសកមបសកមរួលធសវារបស់អ្នកគឺោអ្នកជំនាញដ្្នកពិការភា

ពក្នុងការលូ្លាស់ ដែលមានន័យថាគា្់អាចជួយអ្នកឲ្យទ

ទួលបានព័្៌មានអំពដី្នធាន ការគំាកទ និងធសវាកម្មដែលអ្នក 

និងកគរួសារអ្នកអាចក្រូវការធោយ៖  

•  ជួយអ្នកក្នុងការកំណ្់ចំណុចខ្លា ំង និងសម្្ថភាពរបស់សមាជិកកគរួ

សារអ្នក

• សាតេ ប់ការកពរួយបារម្ភ និងចំណុចអាទិភាពរបស់អ្នក 

•  ជួយអ្នកក្នុងការទទួលបានព័្៌មាន និងែឹងបដន្ថមអំពដីពិការភាពរប

ស់សមាជិកកគរួសារអ្នក

•  ជួយអ្នកឲ្យធ្វើការសធកមចចិ្តេចបាស់លាស់ និងជធកមើសនានាឲ្យបាន

ក្ឹមក្រូវសកមាប់សមាជិកកគរួសាររបស់អ្នក។ 

•  ជួយអ្នកក្នុងការបធងកើ្ដ្នការធែើម្បដីទទួលបានជំនួយ 

ឬលទ្្លដែលអ្នកចង់បាន។ 

•  សកមបសកមរួលការគំាកទ និងធសវាកម្មដែលសមាជិកកគរួសាររបស់អ្ន

កអាចក្រូវការធែើម្បដីសធកមចបានលទ្្លទំាងធនាះ។
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ធ ើ្អ្នកសកមបសកមរួលធសវារបស់ខ្ុំក្រូវមានចំ
?ធណះែឹង ឬសាវតារពិធសស

អ្នកសកមបសកមរួលធសវារបស់អ្នក្តេល់ការគំាកទែល់អ្នក និងអ្ិថិជន HRC 

ធ្សេងធទៀ្ដែលមានអាយុសសបាលអ្នក និងអ្នកដែល រស់ធៅក្នុងសង្ក ្់ 

ឬ្ំបន់ជិ្ខ្ងរបស់អ្នក។   

ធៅ HRC អ្នកសកមបសកមរួលធសវាធ្វើការោកករុមដែល្្ល់ការគំាកទសកមាប់

កុមារ្ូច កុមារកគប់អាយុចូលធរៀន ឬមនុសសេ្ំ ៖

•  ធសវាសកមាប់កុមារ្ូចដែលអ្នកសកមបសកមរួល្្ល់ធសវាសកមាប់ 

ទារកធទើបធកើ្ កូនធក្មង និងកុមារកគប់អាយុចូលមធ្តេយ្យសិកសា

•  ធសវាកុមារដែលអ្នកសកមបសកមរួលធសវាកម្ម្្ល់ធសវាសកមាប់កុ 

មារកគប់អាយុចូលធរៀន

•  ធសវាកម្មមនុសសេធពញវយ័ដែលអ្នកសកមបសកមរួលធសវាកម្ម្្ល់ធស 

វាសកមាប់មនុសសេធពញវយ័ដែលបានចាកធចញពដីកបព័ន្សាលាធរៀន។

តាមរធបៀបធនះ អ្នកសកមបសកមរួលធសវាអាចកាលា យោអ្នកឯកធទសដែលមាន

ចំធណះែឹងសុដីជធករៅអំពដី្កមរូវការ និងធសវាកម្មសកមាប់អ្ិថិជនធៅក្នុងកករុម

អាយុដែលបានកំណ្់។ 

ធយើងក៏បានដបងដចកដ្្នកនដីមួយៗធៅោកករុមភូមិសាសសត្េ ងដែរ។ 

តាមរធបៀបធនះ អ្នកសកមបសកមរួលធសវាដែលបានចា្់តំាងរបស់អ្នកនឹងកាលា

យោសមាជិកកករុមដែលធ្វើការធៅក្នុងសែគមន៍របស់អ្នកធែើយគា្់នឹងសា្គ

ល់ចបាស់អំពដីធសវាកម្មដែលមានធៅក្នុងសង្ក ្់របស់អ្នក។ 
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មជ្ឈមណ្ឌ ល Harbor Regional 

Center មានបុគ្គលិកពែុវប្

ប្ម៌ដែល្លាុះបញ្ចា ំងអំពដីភា

ពចកមរុះដនជនោ្ិ និងវប្ប្

ម៌ដន្ំបន់ធសវាកម្មរបស់ធយើ

ង។ ធករៅពដីភាសាអង់ធគលាស 

ធយើងនិយយភាសាោធកចើនធទៀ្ 

ែូចោភាសាធអសបា៉ាញ 

ភាសាដខ្មរ ភាសាកូធរ ៉ា 

ភាសាធវៀ្ណាម ភាសាជប៉ាុន 

និងភាសាតាហ្្គ ធលៀ។ 

កបសិនធបើអាច ធយើងនឹងពយាយ

ម្្ល់ឲ្យអ្នកនូវអ្នកសកមបស

កមរួលធសវាដែលធចះនិយយ 

ភាសាកំធណើ ្របស់អ្នក ធែើយធបើ

ចំាបាច់ធយើងនឹង្្ល់ជូនធសវាប

កដកបធែើម្បដីធានាថា ព័្៌មានក្រូវ

បាន្្ល់ជូនោភាសាដែលនិយ

យភាគធកចើនធៅក្នុងកគរួសាររបស់

អ្នក។ 
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 ធ ើ្អ្នកសកមបសកមរួលធសវា HRC
 របស់ខ្ុំនឹង្តេល់ការគំាកទ ព័្៌មាន
 ?និងជធកមើសយ៉ាងែូចធម្ច

អ្នកសកមបសកមរួលធសវារបស់អ្នកនឹង្តេល់ការគំាកទ
ធោយ៖ 

• សាតេ ប់អំពដីការកពរួយបារម្ភរបស់អ្នក

•  ្ សារភាជា ប់អ្នកោមួយអ្នកដែលមានពិការភាពធ្សេងធទៀ្  

ឬោមួយកគរួសារធ្សេងធទៀ្ដែលមានសមាជិកកគរួសារពិការ 

ធែើម្បដី្្ល់ការគំាកទចំធោះគា្ន ធៅវញិធៅមក

•  គំាកទអ្នកោក់ព័ន្នឹងសាលាធរៀន ដ្នការធានារ៉ាប់រងឯកជនរបស់អ្នក 

ឬ MediCal និងោមួយទដីភា្ន ក់ង្រធ្សេងៗធទៀ្ 

ែូចោរែ្ឋបាលសនតេិសុខសង្គម នាយកោ្ឋ នស្ារនដី្ិសម្បទាោធែើម

• ការធស៊ើបអធងក្បញ្ហា  ឬការ្វា៉ាធ្សេងៗ

• ជួយអ្នកឲ្យសមលាឹងធមើលធៅមុខ និងធរៀបចំដ្នការអនាគ្  
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អ្នកសកមបសកមរួលធសវាកម្មរបស់អ្នកនឹងជួយអ្ន
កឲ្យទទួលបានព័្៌មានតាមរយៈ ៖
 
• ្តេល់ជូនអ្នកនូវព័្៌មានអំពដីឱកាសបណតេុ ះបណាតេ ល និងអប់រ ំ

•   ធ្វើធសៀវធៅ ខិ្តេប័ណ្ណ និងវ ដីធែអូដែលមានសកមាប់អ្នកតាមរយៈ 

មជ្ឈមណ្ឌ ល HRC Resource Center  របស់ធយើង

•  ភាជា ប់អ្នកោមួយនឹងអ្នកជំនាញមកពដីមជ្ឈមណ្ឌ ល និងសែគមន៍ដែ

លអាចធ្លាើយសំណួររបស់អ្នក

•  អនុញ្ញា ្ឲ្យអ្នកែឹងអំពដី្នធានដែលមានធៅក្នុងសែគមន៍រប 
ស់អ្នក
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អ្នកសកមបសកមរួលធសវារបស់អ្នកនឹងជួយអ្ន
កក្នុងការធរៀបចំដ្នការ និងធ្វើការធកជើសធរ ើស 
ធោយ៖

•  ធលើកទឹកចិ្តេឲ្យអ្នកធកជើសធរ ើសអ្នកដែលមានជំនាញវោិជា ជដីវៈ និងមនុ

សសេសំខ្ន់ៗធ្សេងធទៀ្ធៅក្នុងជដីវ ិ្ សមាជិកកគរួសាររបស់អ្នកនឹង

កាលា យោដ្្នកមួយដនកករុមធរៀបចំដ្នការរបស់អ្នក

•  ជួយអ្នកក្នុងការកំណ្់លទ្្ល និងអនាគ្ដែលអ្នកចង់បា

នសកមាប់ខលាួនអ្នកផ្ទា ល់ ឬសកមាប់សមាជិកកគរួសាររបស់អ្នក 

និងធ្វើឲ្យកបាកែថា មានដ្នការោលាយលក្ខណ៍អកសេរធែើម្បដីធ្វើឲ្យ

សធកមចនូវលទ្្លទំាងធនាះ

•  ចូលរមួកិចចាកបជំុោមួយអ្នក ឬសមាជិកកគរួសាររបស់អ្នកែូចោកម្មវ ិ្ ដី

អប់របុំគ្គល (IEP) ធៅសាលាធរៀន ឬការកបជំុគធកមាងដ្នការបុគ្គល

ោមួយនឹងអ្នក្តេល់ធសវាសាតេ រនដី្ិសម្បទា

•  ពិនិ្្យធមើលវឌ្ឍនភាពដែលកូនអ្នកកំពុងសធកមចបានធ ្្ព ះធៅលទ្

្ល និងអនាគ្ដែលអ្នកបានកំណ្់ធៅក្នុងដ្នការរបស់អ្នក

•  វាយ្ំដលគុណភាព និងកបសិទ្ភាពដនការគំាកទ 

និងធសវាកម្មដែលអ្នកទទួលបាន  



ដ្្នកទដី 4
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ធ ើ្ខ្ុំនឹងក្រូវជួបោមួយអ្នកសកមបសកមរួលធស
?វារបស់ខ្ុំញឹកញាប់កកមិ្ណា

មនុសសេមា្ន ក់ៗ / កគរួសារនដីមួយៗមានភាពខុសដបលាកពដីគា្ន  និងមាន្កមរូវការធ្សេ

ងៗគា្ន ធៅតាមធពលធវលាដែលខុសគា្ន ។ អ្នកអាចមានធពលធវលាមួយដែលអវដី

ៗកគប់យ៉ាងក្រូវបានែំធណើ រការយ៉ាងល្អ។ 

ក្នុងអំឡុងធពលទំាងធនះ អ្នកកបដែលោនិយយោមួយអ្នកសកមបសម្

រលួធសវារបស់អ្នកតាទូរសពទា ប៉ាុដនតេអ្នកកគាន់ដ្ក្រូវការជួបគា្ន ចំនួនមតេងក្នុ
ងមួយ ្្ន ំ។ អាចមានធពលធ្សេងធទៀ្ដែលមានបញ្ហា ោធកចើនកំពុងបនតេ 

ធែើយអ្នកចង់បានការគំាកទ និងព័្៌មានពដីអ្នកសកមបសកមរួលធសវារបស់អ្នក

ញឹកញាប់ោងមុន។ មានសា្ថ នភាពោធកចើនដែលអាចធកើ្មានដែលអ្នកស

កមបសកមរួលធសវារបស់អ្នកអាចជួយបានធកចើន។ ក្នុងអំឡុងធពលទំាងធនះ 

អ្នកកបដែលោចង់ពិភាកសាោមួយ និងចង់ជួបអ្នកសកមបសកមរួលធសវារបស់

អ្នកញឹកញាប់ោងមុន។ កកមិ្ដនភាពញឹកញាប់ដែលអ្នកនឹងក្រូវជួបោមួយ
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អ្នកសកមបសកមរួលរបស់អ្នកអាចមានការផ្លា ស់ប្ូរធៅតាម្កមរូវការរបស់អ្នក 

ប៉ាុដនតេធយើងកបាកែោនឹងទំនាក់ទំនងោមួយអ្នកយ៉ាង្ិចមួយ ្្ន ំម្ង ធទាះបដីោ

ការរស់ធៅរបស់អ្នកកគប់យ៉ាងមានភាពល្អកបធសើរក៏ធោយ។ 

កបសិនធបើសមាជិកកគរួសាររបស់អ្នករស់ធៅក្នុង្ទាះដែលមានអាោ្ប័ណ្ណ 

ឬធៅទដីតំាងរស់ធៅដែលមានការគំាកទ ធនាះអ្នកអាចរពឹំងថា នឹងអ្នកសកមប

សកមរួលធសវារបស់អ្នកនឹងមកជួបអ្នកធរៀងរល់បដីដខមតេង។

សូមបញ្ជា ក់ថា អ្នកអាចធស្នើសំុការកបជំុធៅធពលណាក៏បាន។ 

ធយើងធៅទដីធនះធែើម្បដីជួយអ្នក និងកគរួសាររបស់អ្នក ធែើយធយើងចង់ឲ្យអ្នកសម្

របសកមរួលធសវារបស់អ្នកអាចជួបោមួយអ្នកបានញឹកញាប់តាមដែលអ្នកគិ

្ថាចំាបាច់។ ធលើសពដីធនះធៅធទៀ្ អ្នកសកមបសកមរួលធសវារបស់អ្នកនឹងរក្

សាទំនាក់ទំនងោមួយអ្នក ធែើយធយើងសូមធលើកទឹកចិ្តេឲ្យអ្នកទាក់ទងអ្នកសម្

របសកមរួលធសវារបស់អ្នកតាមរយៈទូរសពទា សំបុក្ ឬអុដីដម៉ាល។ 
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ធ ើ្ខ្ុំអាចទាក់ទងោមួយអ្នកសកមបសកមរួល
?ធសវារបស់ខ្ុំធោយរធបៀបណា

បនាទា ប់ពដីសមាជិកកគរួសាររបស់អ្នកក្រូវបានកំណ្់ថាមានសិទ្ិទទួលបា

នធសវា ធនាះអ្នកសកមបសកមរួលធសវារបស់អ្នកនឹងទាក់ទងធៅអ្នកធែើម្

បដីធរៀបចំធពលធវលាសមសសបសកមាប់កិចចាកបជំុែំបូងរបស់អ្នក។ ការកបជំុ

ធនះអាចធ្វើធឡើងធៅ្ទាះរបស់អ្នក ការយិល័យ្ំរបស់ធយើងធៅទដីកករុង 

Torrance ការយិល័យធៅទដីកករុង Long Beach របស់ធយើង ឬកដនលាង្្

ធសងធទៀ្ដែលង្យសសរួលសកមាប់អ្នក។ បនាទា ប់ពដីកិចចាកបជំុែំបូងធនះ 

អ្នកអាចទាក់ទងអ្នកសកមបសកមរួលធសវារបស់អ្នកតាមទូរសពទា 

ឬធោយកំណ្់ធពលធវលា សកមាប់ការចុះជួបធ្សេងធទៀ្។ 

អ្នកសកមបសកមរួលធសវារបស់អ្នកក៏នឹង្តេល់ឲ្យអ្នកនូវនាមប័ណ្ណរប

ស់គា្់ដែលមានធលខទូរសពទាផ្ទា ល់របស់អ្នកសកមបសកមរួលធសវា 

និងអ្នកកគប់កគងរបស់គា្់្ងដែរ។ សូមទុកនាមប័ណ្ណធនះឲ្យបានល្អធែើ

ម្បដីង្យសសរួលរកធមើលធៅធពលធកកាយ។

ដ្្នកទដី 5



14



15

កបសិនធបើអ្នកសកមបសកមរួលធសវារបស់អ្នកមិនស្ថិ្ធៅក្នុងការយិ

ល័យ អ្នកអាចទុកសារោសំធឡងក៏បាន។ អ្នកសកមបសកមរួលធសវា

របស់អ្នកនឹងទទួលសារសំធឡងោធទៀងទា្់ ធែើយោ្ម្មតាអ្នកនឹ

ងទទួលបានការធៅទូរសពទារបស់អ្នកធៅចុងធមា៉ា ងដនធ្វើការបនាទា ប់។ 

កបសិនធបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថា ការធៅទូរសពទារបស់អ្នកមិនក្រូវបាន

ទាក់ទងក្ឡប់មកវញិឲ្យបានទាន់ធពលធវលាធទធនាះ អ្នកអាចធស្នើឲ្

យការ ដីទូរសពទាធ្វើការភាជា ប់អ្នកោមួយនឹងអ្នកកគប់កគងធសវាបធកមើអ្ិថិ

ជនរបស់អ្នកសកមបសកមរួលធសវារបស់អ្នក។

អ្នកក៏អាចធ្្ើអុដីដម៉ាល (អុដីដមល) ធៅអ្នកសកមបសកមរួលធសវារបស់អ្នក 

ឬនរណាមា្ន ក់ធ្សេងធទៀ្ោបុគ្គលិក HRC។ អ្នកសកមបសកមរួល

ធសវារបស់អ្នកនឹង្តេល់ជូនអ្នកនូវអាសយោ្ឋ នអុដីដម៉ាលរបស់គា្់ 

ប៉ាុដនតេក្នុងករណដី ភាគធកចើនវាោ first name.last name@harborrc.org 

(ឧទាែរណ៍ធ ្្ម ះអ្នកសកមបសកមរួលធសវា របស់អ្នកគឺ  

John Smith ែូធច្នះអាសយោ្ឋ នអុដីដមលរបស់គា្់កបដែលោ: 

john.smith@harborrc.org)។ 



ធ ើ្ធ្វើែូចធម្ចកបសិនធបើខ្ុំមិនែឹង ឬមិនអាចចំា
ធ ្្ម ះអ្នកសកមបសកមរួលធសវារបស់ខ្ុំ

ធៅឯមជ្ឈមណ្ឌ ល Harbor Regional Center ដ្ងដ្មានអ្នកណាមា្ន

ក់ដែលអាចជួយអ្នកបាន។ អ្នកអាចធៅធលខទូរសពទា Torrance ធលខ 

310.540.1711 ធែើយការ ដីនឹងភាជា ប់អ្នកធៅអ្នកសកមបសកមរួលធសវា ឬបុគ្គលិក 

HRC ធ្សេងធទៀ្។ កបសិនធបើអ្នកមិនែឹង ឬមិនអាចចំាធ ្្ម ះអ្នកសកមប

សកមរួលធសវារបស់អ្នក ធនាះកគាន់ដ្ទូរសពទាធៅការយិល័យរបស់ធយើង 

ធែើយសំុឲ្យការ ដីរបស់ធយើងជួយអ្នក។ ធយើងមានបញជា ដីក្នុងកំុព្ូយទ័រដនធ ្្ម ះរប

ស់មនុសសេទំាងអស់ដែលធយើង្្ល់ធសវា ធែើយគា្់នឹងអាចកបាប់ធ ្្ម ះអ្នក

សកមបសកមរួលធសវារបស់អ្នក។  
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ធ ើ្ខ្ុំគួរធ្វើែូចធមតេចកបសិនធបើខ្ុំមិនអាចទាក់
?ទងអ្នកសកមបសកមរួលធសវារបស់ខ្ុំ

សូមពិនិ្្យធមើលនាមប័ណ្ណរបស់អ្នកសកមបសកមរួលធសវារបស់អ្នកធែើម្បដី

រកធមើលធលខទូរសពទា និងទាក់ទងធៅអ្នកកគប់កគងធសវាអ្ិថិជន ឬជំនួ

យការធៅធពលអ្នកមិនអាចទាក់ទងអ្នកសកមបសកមរួលធសវា របស់អ្នក។

បញជា ដីធ ្្ម ះធពញរបស់ធយើងក៏អាចរកបាន្ងដែរធៅធលើធគែទំព័រសា

ធារណៈរបស់ធយើងគឺ www.harborrc.org/contact ធបើអ្នកក រ្ូវទាក់ទង

ធៅកបធានដ្្នកធសវាកម្មអ្ិថិជនរបស់អ្នកសកមបសកមរួលធសវារបស់អ្

នក កបធាននាយកោ្ឋ ន ការយិល័យកប្ិប្តេិ ឬបុគ្គលិកធ្សេងធទៀ្របស់ 

HRC។ អ្នកក៏អាចទាក់ទងផ្ទា ល់ធៅធលខ 310.540.1711 ធែើយការ ដីអាច

ភាជា ប់អ្នកោមួយបុគ្គលមា្ន ក់ដែលអាចជួយអ្នកបាន។  

សូមចំាថា ដ្ងដ្មានអ្នកណាមា្ន ក់ធៅ Harbor Regional Center ដែល

អាចជួយអ្នកធៅធពលអ្នកក្រូវការជំនួយ។

ដ្្នកទដី 7



ធ ើ្ខ្ុំអាចផ្លា ស់បតេូរអ្នកសកមបសកមរួលធសវារប
?ស់ខ្ុំបានដែរឬធទ

ោធរៀងរល់ ្្ន ំ អ្នកនឹងក្រូវធស្នើឲ្យ្តេល់ធយបល់អំពដីថាធ ើ្អ្នកចង់បនតេធ្វើការោ

មួយអ្នកសកមបសកមរួលធសវា បចចាុប្បន្នរបស់អ្នកបនតេធទៀ្ដែរឬធទ។ អ្នកអាច

ធស្នើសំុបតេូរអ្នកសកមបសកមរួលធសវាធៅធពលធនាះ ឬធៅធពលណាធ្សេងធទៀ្

ធៅក្នុង ្្ន ំដ្ម្ង។ កបសិនធបើអ្នកចង់ធ្វើការផ្លា ស់បតេូរ អ្នកអាចទាក់ទងធៅកប

ធានអ្នកសកមបសកមរួលធសវារបស់អ្នក។ អ្នកកគប់កគងនឹងពិភាកសាអំពដីសា្ថ ន

ភាពរបស់អ្នក ធែើយកប

ដែលោពយាយមជួយអ្នកធោះសសាយបញ្ហា ណាមួយ ឬចា្់តំាងអ្នកសកមប

សកមរួលធសវាធ្សេងធទៀ្។ 
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ធយើងសង្ឹមថា ធៅធពលធនះអ្នកមានគំនិ្ល្ៗអ អំពដីអវដីដែលអ្នកសកមបសកមរួ

លធសវាមជ្ឈមណ្ឌ ល Harbor Regional Center Service របស់អ្នកអាចធ វ្ើធែើ

ម្បដីជួយែល់កគរួសារ និងសមាជិកកគរួសាររបស់អ្នកដែលមានពិការភាពក្នុងការ

លូ្លាស់។ ោពិធសសធយើងសង្ឹមថា អ្នកែឹងថា អ្នកមិនធៅឯធកា ធែើយអ្ន

កសកមបសកមរួលធសវារបស់អ្នកនឹងកាលា យោដែគូរបស់អ្នកក្នុងការគំាកទធនះ។

ចំណំា៖ ធៅ HRC ធយើងចង់ែឹងពដីការង្រធ្្នើមរបស់បុគ្គលិករបស់ធយើង។ 

កបសិនធបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថា អ្នកសកមបសកមរួលធសវារបស់អ្នក 

(ឬអ្នកធ្សេងធទៀ្ធៅ HRC ទទួលបនទាុកបញ្ហា ធនះ) បាន្តេល់ជូនអ្នកនូវធស

វាកម្មពិធសសបដន្ថម ធនាះធយើងចង់ែឹងព័្៌មានពដីអ្នកធែើម្បដីឲ្យកិចចាការែ៏ល្អរ

បស់អ្នកសកមបសកមរួលធសវារបស់អ្នកក្រូវបានទទួលសា្គ ល់ោសាធារណៈ 

ធោយកគាន់ដ្សរធសរធៅ៖ 

Patricia Del Monico, នាយកកប្ិប ត្េិ   

Harbor Regional Center   

21231 Hawthorne Blvd.   

Torrance, California 90503  

 ឬអ្នកអាចអុដីដម៉ាលធៅ Pat តាមរយៈអុដីដមល pat.delmonico@harborrc.org  

 





HARBOR DEVELOPMENTAL DISABILITIES FOUNDATION, INC. 
21231 Hawthorne Boulevard, Torrance, CA 90503  •  310.540.1711  •  www.harborrc.org Cambodian May 2018


