ត�ើមានសេវាអ្វីខ្លះសម្រាប់កុមារគ្រប់អាយុ
ចូលរ�ៀន និងគ្រួសារ?

ជាញឹកញាប់ អតិថិជនរបស់យ�ើង
ឬឪពុកម្ដាយ/សមាជិកគ្រួសារបានស្នើសុំព័ត៌មាន
អំពីសេវាដែលមាន។ យ�ើងបានរ�ៀបចំបញ្ជីនេះដ�ើ
ម្បីផ្ដល់ជូនអ្នកនូវទិដ្ឋភាពទូទៅអំពីសេវាទាំងនេះ។
សូមចងចាំថា សេវាត្រូវបានកំណត់ទៅតាមបុគ្គលម្នា
ក់ៗ។ សេវាត្រូវតែកំណត់ទៅតាមការចាំបាច់នៅល�ើផែ
នការផ្ដោតល�ើបុគ្គល (IPP) និងត្រូវផ្ដល់ជូនស្របទៅតាម
គោលនយោបាយសេវារបស់ មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ Harbor
ដែលបានដាក់នៅល�ើវេបសាយត៍របស់យ�ើង។

សេវាដែលផ្ដល់ដោយបុគ្គលិក HRC

សេវាមួយចំនួនត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយទីភ្នា ក់ងារសហគមន៍
ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិសាធារណ ដូចជាខណ្ឌសាលា
Medi-Cal។ល។ និងមួយចំនួនទ�ៀតទទួលបានមូលនិធិពី
HRC បន្ទាប់ពីយ�ើងបានបំពេញតាមលក្ខខ
ណ្ឌស្វែងរកធនធានមូលនិធិដែលអា
ចមានផ្សេងៗទ�ៀតទាំងអស់។
យ�ើងដឹងថា អ្នកចង់ដឹងអំពី
ប្រភេទសេវាផ្សេងៗដែល
មានដ�ើម្បីឲ្យអ្នកអាចក្លា
យជាអ្នកចូលរួមដែលទ
ទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្
រាន់នៅក្នុងដំណ�ើរកា
ររ�ៀបចំផែនការសេវា។
ខាងក្រោមគឺជាបញ្ជីសេវា
និងការគាំទ្រមួយចំនួនដែល
ជាទូទៅត្រូវបានណែនាំសម្
រាប់កុមារគ្រប់អាយុចូលរ�ៀន
(3-22) ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់
ពួកគេផងដែរ។

ការវាយតម្លៃ និងការពិគ្រោះយោបល់

អ្នកសម្របសម្រួលសេវារបស់អ្នកអាចរ�ៀបចំការជួបប្រជុំជាមួយអ្នកជំនា
ញរបស់ HRC ឬក្រុមពហុវ ិស័យដ�ើម្បីវាយតម្លៃតម្រូវការកូនរបស់អ្នក ក៏ដូ
ចជាផ្ដល់ជូនអ្នកនូវសេវាពិគ្រោះយោបល់ផងដែរ។ ការវាយតម្លៃ និងការ
ពិគ្រោះយោបល់អាចជួយនៅក្នុងការផ្ដល់ និងបញ្
ជា ក់ការធ្វើរោគវ ិនិចឆ័យ
្
កំណត់ប្រភេទសេវា និងការគាំទ្រដែលត្រូវការ
កំណត់តម្រូវការសុខភាពគ្រួសារ និងសុខភាពផ្លូវចិត្ត គាំទ្រសិទធិទ
្ ទួល
បានអត្ថប្រយោជន៍ដែលឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិសាធារណៈ។ល។
HRC មានអ្នកជំនាញដែលមានឯកទេសផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍កុមារតូច
ការព្យាបាលល�ើការនិយាយ ការព្យាបាលដោយចលនា ការអប់រ ំ
ចិត្តវ ិទ្យា អន្តរាគមន៍ចំពោះឥរ ិយាបថ វេជ្ជសាស្រ្ត សេនេទិច ការថែទាំ
អនាម័យមាត់ធ្មេញ ឱសថសាស្រ្ត អាហារូបត្ថម្ភ បច្ចេកវ ិទ្យាជំនួយ
សុខភាពផ្លូវចិត្ត អត្ថប្រយោជន៍ហិរញ្ញ វត្ថុ និងសុខភាព ច្បាប់
ប្រព័ន្ធយុតិ្តធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ សេវាពេលថ្ងៃសម្រាប់មនុស្សធំ
និងជម្រើសផ្សេងៗសម្រាប់ការរស់នៅ។

ការគាំទ្រផ្នែកអប់រ ំ

អ្នកសម្របសម្រួលសេវាអាចផ្ដល់ការគាំទ្រដល់គ្រួសា
រតាមរយៈការពិភាក្សាអំពីការប្រជុំផែនការអប់រ ំលក្ខ
ណៈបុគ្គលនៅពេលខាងមុខ (IEP) កំណត់អំពីតម្រូវការ
ការព្រួយបារម្ភ និងគោលដៅ ក៏ដូចជា ការជួយឪ
ពុកម្ដាយដ�ើម្បីត្រៀមចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំ IEP។
ប្រសិនប�ើចាំបាច់ អ្នកសម្របសម្រួលសេវាអាចរ�ៀបចំគ្រួ
សារឲ្យធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកអប់រ ំរ
បស់HRC។ អ្នកសម្របសម្រួលសេវាក៏អាចចូលរួមនៅក្នុងការប្
រជុំ IEP ផងដែរប្រសិនប�ើមានការអញ្ជ ើញពីឪពុកម្ដាយដ�ើម្បីផ្ដល់
ការគាំទ្រ។

ការគាំទ្រគ្រួសារ

នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ Harbor យ�ើងជ�ឿជាក់ថា ប្រព័ន្ធគាំទ្រល្អប្រស�ើរគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់គ្
រួសារ។ បណ្
ដា ញព័ត៌មាន និងការគាំទ្រផ្ដល់ជូនគ្រួសារនូវមូលដ្ឋា នដ៏លប្រស�
្អ
ើរសម្រាប់ស្វែងរកប្រព័ន្ធសេវា ធ្វើការជ្
រ� ើសរ� ើសក្រោយទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ និងទទួលបានគុណភាពជីវ ិតកាន់តែល្អប្រស�ើរសម្រាប់គ្រួសារដែលស្ថិតក្នុងដំណា
ក់កាលវ ិវត្តទៅរកពិការភាព។ ការគាំទ្រត្រូវបានផ្ដល់ជូននៅក្រោមរូបភាពក្រុមគាំទ្រឪពុកម្ដាយ កម្មវ ិធីឪពុកម្ដាយបង្ហាត់ឪពុកម្ដាយនិងក្លិបបងប្
អូន HRC។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីជម្រើសគាំទ្រគ្រួសារទាំងនេះ សូមចូលម�ើលវេបសាយត៍របស់ HRC (www.harborrc.org/resources/family)
ពិភាក្សាជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលសេវារបស់អ្នក ឬអញ្ជ ើញទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាននិងបច្ចកវ ិទ្យាជំនួយរបស់ HRC នៅ Torrance ឬ Long
Beach។

បទបង្ហាញផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ឪពុកម្ដាយ/គ្រួសារ

ថ្នា ក់សិក្សា និងបទបង្ហាញផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់គ្រួសារត្រូវបានផ្ដល់ជូនរយៈពេលពេញ
មួយឆ្នាំដែលផ្តោតទៅល�ើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជា ការបង្កើតកាលវ ិភាគសកម្មភាព
កម្មវ ិធីអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដូចជា ប្រាក់ចំណូលរបបសន្តិសុខជំនួយ (SSI)
និងសេវាគាំទ្រតាមផ្ទះ (IHSS)ឥណទានតម្រូវការពិសេស ភាពជាអ្នកថែរក្សា
ការផ្លាស់ប្តូរទៅវ ័យយុវភាព ជម្រើសសម្រាប់ការរស់នៅផ្សេងៗ។ល។ HRC ក៏ផ្ដល់ជូ
នផងដែរនូវជំនួយសេវាបកប្រែ ការថែទាំកុមារ និងការធ្វើដំណ�ើរនៅក្នុងការធ្វើបទ
បង្ហាញដែលបានកំណត់ ប្រសិនប�ើចាំបាច់ដ�ើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយអាចចូលរួមបាន។
បញ្ជីបទបង្ហាញនៅពេលខាងមុខអាចរកបាននៅក្នុងប្រតិទិនបណ្ដុះបណ្
ដា ល
និងកម្មវ ិធីរបស់ HRC ក៏ដូចជានៅក្នុងប្រតិទិនវេបសាយត៍របស់យ�ើងផងដែរ។

ឱកាសសម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

HRC ផ្ដល់ជូននូវឱកាសស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់ឪពុកម្ដាយ/សមាជិកគ្រួសារដ�ើម្
បីចូលរួមនៅក្នុងគណៈកម្មា ធិការ HRC កម្មវ ិធីផ្សេងៗ ក៏ដូចជាអភិបាលកិច្ច
ទៅល�ើគណៈកម្មការប្រតិសិទធិជ
្ នផងដែរ។

មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន និងបច្ចេកវ ិទ្យាជំនួយ

មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន និងបច្ចេកវ ិទ្យាជំនួយរបស់ HRC ផ្ដល់ជូននូវ
ការគាំទ្រតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មាន ការអប់រ ំ និងការបណ្ដុះបណ្
ដា ល
បច្ចេកវ ិទ្យា និងតាមរយៈការគាំទ្រពីឪពុកម្ដាយផ្សេងទ�ៀត។
សេវារួមមានបណ្ណាល័យពហុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយ
បន្ទប់អនុវត្តកុំព្យូទ័រ បន្ទប់បច្ចេកវ ិទ្យាជំនួយបណ្ណាល័យឲ្យខ្ចីប្រដាប់ប្រ
ដារក្មេងលេង ព្រមទាំងក្រុមគាំទ្រគ្រួសារ និងបងប្អូន។

បរ ិក្ខា រ និងសម្ភា រវេជ្ជសាស្រ្ត

HRC អាចផ្ដល់ការវាយតម្លៃទៅល�ើតម្រូវការវេជ្ជសាស្រ្ត និងផ្ដល់ជំ
នួយនៅក្នុងការកំណត់ធនធានសហគមន៍ផ្សេងៗដូចជា Medi-Cal
ជាដ�ើម។ ប្រសិនប�ើពុំមានធនធានទាំងនេះទេ យ�ើងអាចចូលរួម
ចំណែកនៅក្នុងការទិញសម្ភា រ និងបរ ិក្ខា រផ្សេងៗ ដូចជាកៅអីរញ
ុ
គ្រែបច្ចេកទេសជាដ�ើម។ល។

ការសម្របសម្រួលសេវា

ការរ�ៀបចំផែនការបុគ្គលជាមួយគ្រួសារ ការបញជូ្ នទៅ ឬនិងការសម្រ
បសម្រួលសេវាដែលមានពីទីភ្នា ក់ងារសហគមន៍ ឬអ្នកផ្ដល់សេវាដែ
លឧបត្ថម្ភមូលនិធិដោយមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ ការគាំទ្រសម្រាប់ការទ
ទួលបានសេវាសមស្រប និងការពិនិត្យម�ើលជាប្រចាំយ៉ាងហោច
ណាស់ម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំ ឬញឹកញាប់ជាងនេះប្រសិនប�ើចាំបាច់។

ការឆ្លើយតបបន្ទាន់រយៈពេលម្ភៃបួនម៉ោ ង

HRC រក្សាប្រព័ន្ធឆ្លើយតបបន្ទាន់រយៈពេលម្ភៃបួនម៉ោ ង។
ប្រសិនប�ើអ្នកមានស្ថា នភាពត្រូវការជំនួយបន្ទាន់
និងត្រូវការទាក់ទងទៅHRC ក្រៅម៉ោ ងធ្វើការធម្មតា
គឺនៅមានអ្នកចាំទទួលសំណ�ើរបស់អ្នក។

សេវានានាដែល HRC ទិញពីកម្មវ ិធី និងពេទ្យពិ
និត្យជំងឺនៅក្នុងសហគមន៍
ការថែទាំក្រោយម៉ោ ងសិក្សា

សម្រាប់ឪពុកម្ដាយធ្វើការរបស់សិស្សដែលជាប់រ�ៀន
នៅសាលា និងមិនអាចទទួលធនធានថែទាំពេលថ្ងៃធ
ម្មតាបាន នោះ HRC អាចផ្ដល់ការគាំទ្រថែទាំពេលថ្ងៃ
នៅមណ្ឌលថែទាំពេលថ្ងៃធម្មតា ឬនៅផ្ទះ ការថែទាំនៅ
ក្នុងកម្មវ ិធីថែទាំឯកទេស នៅក្រោយម៉ោ ងសិក្សា ឬនៅអំ
ឡុងម៉ោ ងសម្រាកកម្មវ ិធីក្រៅម៉ោ ងសិក្សា។

សេវាឥរ ិយាបថ

សេវាឥរ ិយាបថត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីជួយដល់ឪពុកម្
ដាយ/អ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំនៅក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ឥរ ិយាបថ
និងបង្រៀនជំនាញថ្មីៗដោយប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍លក្ខណៈបុគ្
គល និងអនុវត្តជាក់ស្ដែង។ វគ្គផ្សេងៗសម្រាប់ឪពុកម្ដាយ កុមារ និង
ក្មេងជំទង់ផ្ដល់នូវឱកាសក្នុងការល�ើកកម្ពស់ការចូលរួមក្នុងសង្គម
និងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសហគមន៍។

សេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់ និងបកប្រែឯកសារ

HRC អាចផ្ដល់សេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់នៅក្នុងការប្រជុំជាមួយ HRC
និងការបកប្រែសំណៅឯកសារ (ផែនការផ្ដោតល�ើបុគ្គល) ពីភាសាអ
ង់គ្លេសទៅជាភាសាកំណ�ើតរបស់អតិថិជន/គ្រួសារ។

សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត ទន្តសាស្រ្ត និងថែទាំ

ដ�ើម្បីបំពេញតម្រូវការសេវាវេជ្ជសាស្រ្ត ទន្តសាស្រ្ត និងថែទាំសម្
រាប់អតិថិជនដែលពុំមានធនធានថែទាំសុខភាពផ្សេងទ�ៀតដូចជា
ធានារ៉ា ប់រងឯកជន ឬ Medi-Calនោះនឹងអាចមានការផ្ដល់ជំនួយតាម
ការចាំបាច់។ ការវាយតម្លៃល�ើការថែទាំ ឬការថែទាំសុខភាពតាមផ្ទះ
អាចផ្ដល់ជូនដ�ើម្បីគាំទ្រគ្រួសារនៅក្នុងការបំពេញតម្រូវការថែទាំសុខ
ភាពពិសេស។

ការថែទាំជំនួសបណ្ដោះអាសន្ន

ជំនួយបណ្ដោះអាសន្នពីការថែទាំ និងគ្រប់គ្រងអាចផ្ដល់ជូនដល់ឪ
ពុកម្ដាយ ឬអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំបឋមផ្សេងៗទ�ៀតសម្រាប់អតិថិជន
ដែលមានកង្វះខាតធំក្នុងការថែទាំខលួន
្ តម្រូវការវេជ្ជសាស្រ្តជាប្រចាំ
ឬបញ្
ហា ឥរ ិយាបថផ្សេងៗ។ សេវាថែទាំជំនួសបណ្ដោះអាសន្នត្រូវបាន
ផ្ដល់ជូននៅតាមផ្ទះរបស់អតិថិជន/គ្រួសារដោយបុគ្គលិករបស់ទីភ្នា ក់
ងារថែទាំតាមផ្ទះ។ នៅក្នុងការថែទាំជំនួសបណ្ដោះអាសន្នកំណត់ដោ
យគ្រួសារ សមាជិកគ្រួសារអាចបញជូ្ នទៅមិត្តភក្ដិ ឬសាច់ញាតិដែល
ខ្លួនទុកចិត្តដែលបម្រើការងារឲ្យទីភ្នា ក់ងារថែទាំតាមផ្ទះ ដ�ើម្បីផ្ដល់កា
រថែទាំជំនួសបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់សមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នក។ កា
ថែទាំជំនួសបណ្ដោះអាសន្នក្រៅផ្ទះអាចផ្ដល់ជូននៅតាមផ្ទះដែលមា
នអាជ្ញាប័ណ្ណ ប្រសិនប�ើមាន។

ការបណ្ដុះបណ្
ដា លជំនាញ
សង្គមសម្រាប់កុមារ និងក្មេ
ងជំទង់ដែលមានបញ្
ហា វ ិសា
លគមន៍មនោវ ិក័ត

បច្ចុប្បន្នសេវានេះត្រូវបានផ្ដ
ល់ជូនសម្រាប់កុមារដល់អាយុ
ចូលរ�ៀន (ពីបួនរហូតដល់12
ឆ្នាំ) និងក្មេងជំទង់ (1217 ឆ្នាំ) ដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍ
និងអនុវត្តជំនាញសង្គម និ
ងដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ការចូលរួម
នៅក្នុងបរ ិយាកាសសហគមន៍រម
ួ
ក៏ដូចជាសកម្មភាពផ្សេងៗផងដែរ។
កម្មវ ិធីនឹងដាក់បញ្ចូលការចូលរួមរបស់ឪ
ពុកម្ដាយដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ
និងក្មេងជំទង់ រួមទាំងការរ�ៀបចំផែនការឱកាសអនុវត្តជំនាញផ្សេងៗ
នៅក្នុងសហគមន៍ផងដែរ។

កម្មវ ិធីព្យាបាលបញ្
ហា និយាយ និងភាសា
ការព្យបាលដោយចលនា ការព្យាបាលស្ដារកាយសម្បទា កា
រព្យាបាលសុខភាពឥរ ិយាបថសម្រាប់បញ្
ហា វ ិសាលគមន៍មនោ
វ ិក័ត

ប្រសិនប�ើកូនរបស់អ្នកត្រូវការការព្យាបាលលក្ខណៈបុគ្គល ឬសេវាព្
យាបាលសុខភាពឥរ ិយាបថដ�ើម្បីព្យាបាលមនោវ ិក័តនោះវ ិធីព្យាបាល
ទាំងនេះនឹងត្រូវផ្ដល់ជូនជាទូទៅតាមរយៈសាលាដែលជាផ្នែកមួយនៃ
កម្មវ ិធីអប់រ ំសរុប។ ប្រសិនប�ើសេវាបន្ថែមនៅក្រៅកម្មវ ិធីសាលាត្រូវបា
នចាត់ទុកថាមានភាពចាំបាច់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត នោះអ្នកសម្របសម្រួ
លសេវារបស់អ្នកអាចណែនាំអ្នកនៅក្នុងការទទួលបានវេជ្ជបញ្
ជា ពីវេ
ជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក និងទទួលបានសេវាទាំងនេះតាមរយៈផែនការធា
នារ៉ា ប់រងសុខភាពឯកជនរបស់អ្នក ឬតាមរយៈ Medi-Cal។
មជ្ឈមណ្ឌលថ្នា ក់តំបន់ក៏អាចជួយគ្រួសារផ្នែកមូលនិធិដ�ើម្បីចំណាយ
ទៅល�ើផ្នែកដែលគ្មា នធានារ៉ា ប់រង ធានារ៉ា ប់រងរួមគ្នា ឬទូទាត់រម
ួ គ្នា
នៅពេលផែនការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពឯកជននឹងផ្ដល់ការធានាសម្
រាប់សេវាទាំងនេះ ហ�ើយគ្រួសារអាចទទួលបានដោយផ្អែកទៅល�ើក
ម្រិតប្រាក់ចំណូលទាប។

មធ្យោបាយដឹកជញជូ្ ន

ដោយផ្អែកល�ើតម្រូវការ និងសមត្ថភាពបុគ្គល/គ្រួសារ HRC អាចជួ
យភ្ជា ប់គ្រួសារទៅនឹងសេវាដឹកជញជូ្ នសមស្របនៅក្នុងសហគមន៍
ដូចជា សេវាដឹកជញជូ្ នសាធារណៈ សេវាដឹកជញជូ្ នរួមរបស់សហគម
ន៍ជាដ�ើម។ HRC ក៏ផ្ដល់ជូនផងដែរនូវជំនួយផ្នែកដឹកជញជូ្ ននៅពេល
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ចាំបាច់ដ�ើម្បីឲ្យអតិថិជនឬឪពុកម្ដាយអាចចូ
លរួមនៅក្នុងបទបង្ហាញផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់
HRC ឬសេវាដែលបានកំណត់នៅក្នុងផែន
ការផ្ដោតល�ើបុគ្គល។

ការផ្លាស់ប្តូរទៅវ ័យយុវភាព

ជម្រើសផ្សេងៗសម្រាប់ការរស់នៅ

សម្រាប់អតិថិជនដែលមិនអាចរស់នៅជាមួ
យក្រុមគ្រួសាររបស់ខលួន
្ ឬដោយខ្លួនឯងបាន
នោះផ្ទះដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ឬផ្ទះទទួលចិញ្ចឹ
មអាចផ្ដល់ជូនសេវាថែទាំសម្រាប់បុគ្គលម្នា ក់ៗ
ការគាំទ្រផ្នែកសុខភាព និងឥរ ិយាបថ ក៏ដូចជា ជួយ
សម្រួលដល់ផ្ទះទូទៅនៅក្នុងសហគមន៍ផងដែរ។ ជម្រើស
រស់នៅទាំងនេះមានចំនួនកំណត់សម្រាប់អតិថិជនដែលមាន
អាយុក្រោម18 ឆ្នាំ។

ការស្រាវជ្រាវគម្រោង/កម្មវ ិធីបទពិសោធន៍ការងារនៅសាលា
រ�ៀន

នៅពេលសិស្សត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវ ិធីអន្តរកាលសាលា ពួ
កគេអាចនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវ ិធីបទពិសោធន៍ការងារដែ
លពួកគេអាចទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារមួយចំនួន និងរ�ៀន
សូត្រអំពីរប�ៀបអនុវត្តដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងបរ ិយាកាសការងារ។
អ្នកសម្របសម្រួលសេវា HRC របស់អ្នកអាចជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរក
កម្មវ ិធីអន្តរកាលដែលស្រុកសាលារបស់អ្នកបានផ្ដល់ជូននៅអំឡុងដំ
ណ�ើរការរ�ៀបចំផែនការអន្តរកាលបុគ្គលរបស់សាលា។

ការស្រាវជ្រាវគម្រោងគឺជាកម្មវ ិធីថ្នា ក់ជាតិដែលល�ើកកម្ពស់
បទពិសោធន៍ការងារនៅក្នុងបរ ិយាកាសសហគមន៍សម្រាប់
អ្នកដែលមានភាពខ្សោយផ្នែកការលូតលាស់។ បច្ចុប្បន្នHRC
សហការជាមួយ ស្រុកសាលា Los Angeles Unified
School District, Kaiser South Bay Medical CenterនិងBest
Buddiesដ�ើម្បីផ្ដល់កម្មវ ិធីស្រាវជ្រាវគម្រោងនៅក្នុងតំបន់នេះ។
តាមរយៈកម្មវ ិធីនេះ សិស្សដែលស្ថិតក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយនៃអន្តរកាល
សាលាទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារជាក់ស្ដែង និងការអនុវត្តនៅទី
តាំងការងារផ្ទាល់ដ�ើម្បីត្រៀមខ្លួនអនុវត្តការងារឲ្យបានកាន់តែប្រស�ើរ
បន្ទាប់ពីរ�ៀនចប់នៅសាលា។

សូមម�ើលពិនិត្យបញ្ជីត�ើមានសេវាអ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សពេញវ ័យHR
Cដ�ើម្បីសិក្សាបន្ថែមអំពីសេវាដែលមានបន្ទាប់ពីអតិថិជនរ�ៀនចប់នៅ
សាលា។
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