
ត�ើមានតេវាអ្វីខ្លះេម្មាប់កុមារម្្រប់អាយុ
ចូលតរៀន និងម្្ររួសារ?



ជាញឹកញាប់ អ�ិថិជនរបេ់តយើង 
ឬឪពុកមាដា យ/េមាជិកម្្ររួសារបានតេនើេំុព័�៌មាន
អំពវីតេវាដែលមាន។ តយើងបានតរៀបចំបញ្វីតនលះតែើ
ម្វីផដាល់ជូនអនកនូវទិែ្ឋភាពទូតៅអំពវីតេវាទំាងតនលះ។ 
េូមចងចំាថា តេវាម្�រូវបានកំណ�់តៅតាមបុ្រ្គលមាន
ក់ៗ។ តេវាម្�រូវដ�កំណ�់តៅតាមការចំាបាច់តៅតលើដផ
នការត ដ្ា �តលើបុ្រ្គល (IPP) និងម្�រូវផដាល់ជូនសេបតៅតាម
តោលនតោបាយតេវារបេ់ មជ្ឈមណ្ឌ ល�ំបន់ Harbor 
ដែលបានដាក់តៅតលើតវបសាយ�៍របេ់តយើង។

តេវាមួយចំនួនម្�រូវបានផដាល់ជូនតដាយទវីភាន ក់ងារេហ្រមន៍
ឧប�្ថម្ភតដាយមូលនិធិសាធារណ ែូចជាខណ្ឌ សាលា  
Medi-Cal។ល។ និងមួយចំនួនតទៀ�ទទួលបានមូលនិធិពវី 
HRC បន្ទា ប់ពវីតយើងបានបំតពញតាមលក្ខខ
ណ្ឌ ដេង្រកធនធានមូលនិធិដែលអា
ចមានតផសេងៗតទៀ�ទំាងអេ់។

តយើងែឹងថា អនកចង់ែឹងអំពវី
ម្បតេទតេវាតផសេងៗដែល
មានតែើម្វីឲ្យអនកអាចក្ា
យជាអនកចូលរមួដែលទ
ទួលបានព័�៌មានម្្រប់្្រ
រាន់តៅកនុងែំតណើ រកា
រតរៀបចំដផនការតេវា។ 
ខាងតម្កាម្ឺរជាបញ្វីតេវា 
និងការោំម្ទមួយចំនួនដែល
ជាទូតៅម្�រូវបានដណនំ្េម្
រាប់កុមារម្្រប់អាយុចូលតរៀន 
(3-22) ក៏ែូចជាម្ករុមម្្ររួសាររបេ់
ពួកត្រផងដែរ។

តេវាដែលផដាល់តដាយបុ្រ្គលិក HRC 

ការវាយ�មម្ និងការពិតម្ោលះតោបល់
អនកេម្មបេម្មរួលតេវារបេ់អនកអាចតរៀបចំការជួបម្បជំុជាមួយអនកជំន្
ញរបេ់ HRC ឬម្ករុមពហុវេ័ិយតែើម្វីវាយ�មម្�ម្មរូវការកូនរបេ់អនក ក៏ែូ
ចជាផដាល់ជូនអនកនូវតេវាពិតម្ោលះតោបល់ផងដែរ។ ការវាយ�មម្ និងការ
ពិតម្ោលះតោបល់អាចជួយតៅកនុងការផដាល់ និងបញ្្ក់ការតធ្ើតរា្រវនិិច្័យ 
កំណ�់ម្បតេទតេវា និងការោំម្ទដែលម្�រូវការ 
កំណ�់�ម្មរូវការេុខភាពម្្ររួសារ និងេុខភាពផ្ូវចិ�្ត ោំម្ទេិទ្ិទទួល
បានអ�្ថម្បតោជន៍ដែលឧប�្ថម្ភតដាយមូលនិធិសាធារណៈ។ល។

HRC មានអនកជំន្ញដែលមានឯកតទេដផនកអេិវឌ្ឍន៍កុមារ�ូច 
ការពយាបាលតលើការនិោយ ការពយាបាលតដាយចលន្ ការអប់រ ំ
ចិ�្តវទិយា អន្តរា្រមន៍ចំតោលះឥរោិបថ តវជ្សាសេ្ត តេតនទិច ការដថទំា 

អន្ម័យមា�់តធមេញ ឱេថសាសេ្ត អាហារបូ�្ថម្ភ បតចចេកវទិយាជំនួយ 
េុខភាពផ្ូវចិ�្ត អ�្ថម្បតោជន៍ហិរញ្ញវ�្ថុ និងេុខភាព ចបាប់ 

ម្បព័ន្យុ�ិ្តធម៌ម្ពហមេទណ្ឌ  តេវាតពលមថងៃេម្មាប់មនុេសេធំ 
និងជតម្មើេតផសេងៗេម្មាប់ការរេ់តៅ។

ការោំម្ទដផនកអប់រ ំ
អនកេម្មបេម្មរួលតេវាអាចផដាល់ការោំម្ទែល់ម្្ររួសា
រតាមរយៈការពិភាកសាអំពវីការម្បជំុដផនការអប់រលំក្ខ
ណៈបុ្រ្គលតៅតពលខាងមុខ (IEP) កំណ�់អំពវី�ម្មរូវការ 
ការម្ពរួយបារម្ភ និងតោលតៅ ក៏ែូចជា ការជួយឪ
ពុកមាដា យតែើម្វីតម្�ៀមចូលរមួតៅកនុងការម្បជំុ IEP។ 

ម្បេិនតបើចំាបាច់ អនកេម្មបេម្មរួលតេវាអាចតរៀបចំម្្ររួ
សារឲ្យតធ្ើការពិតម្ោលះតោបល់ជាមួយអនកជំន្ញដផនកអប់ររំ

បេ់HRC។ អនកេម្មបេម្មរួលតេវាក៏អាចចូលរមួតៅកនុងការប្
រជំុ IEP ផងដែរម្បេិនតបើមានការអតញ្ើញពវីឪពុកមាដា យតែើម្វីផដាល់

ការោំម្ទ។

ការោំម្ទម្្ររួសារ
តៅឯមជ្ឈមណ្ឌ ល�ំបន់ Harbor តយើងតជឿជាក់ថា ម្បព័ន្ោំម្ទល្អម្បតេើរ្ឺរជាអ�្ថម្បតោជន៍ែ៏េំខាន់េម្មាប់្្រ

រសួារ។ បណ្ដា ញព័�៌មាន និងការោំម្ទផដាល់ជូនម្្ររួសារនូវមូលដា្ឋ នែ៏ល្អម្បតេើរេម្មាប់ដេង្រកម្បព័ន្តេវា តធ្ើការជ្
តរ ើេតរ ើេតម្កាយទទួលបានព័�៌មានម្្រប់ម្ោន់ និងទទួលបាន្ុរណភាពជវីវ�ិកាន់ដ�ល្អម្បតេើរេម្មាប់ម្្ររួសារដែលេ្ថិ�កនុងែំណ្

ក់កាលវវិ�្តតៅរកពិការភាព។ ការោំម្ទម្�រូវបានផដាល់ជូនតៅតម្កាមរបូភាពម្ករុមោំម្ទឪពុកមាដា យ កមមេវធិវីឪពុកមាដា យបងាហា �់ឪពុកមាដា យនិងក្ិបបងប្
អូន HRC។ េម្មាប់ព័�៌មានលម្អិ�អំពវីជតម្មើេោំម្ទម្្ររួសារទំាងតនលះ េូមចូលតមើលតវបសាយ�៍របេ់ HRC (www.harborrc.org/resources/family) 
ពិភាកសាជាមួយអនកេម្មបេម្មរួលតេវារបេ់អនក ឬអតញ្ើញតៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌ លធនធាននិងបចចេកវទិយាជំនួយរបេ់ HRC តៅ Torrance ឬ Long 
Beach។

បទបងាហា ញផដាល់ព័�៌មានេម្មាប់ឪពុកមាដា យ/ម្្ររួសារ 
ថាន ក់េិកសា និងបទបងាហា ញផដាល់ព័�៌មានេម្មាប់ម្្ររួសារម្�រូវបានផដាល់ជូនរយៈតពលតពញ

មួយឆ្ន ំដែលត ្្ត �តៅតលើម្បធានបទតផសេងៗែូចជា ការបតងកើ�កាលវភិា្រេកមមេភាព 
កមមេវធិវីអ�្ថម្បតោជន៍តផសេងៗែូចជា ម្បាក់ចំណូលរបបេន្តិេុខជំនួយ (SSI) 

និងតេវាោំម្ទតាមផទាលះ (IHSS)ឥណទាន�ម្មរូវការពិតេេ  ភាពជាអនកដថរកសា 
ការ្្េ់ប្តូរតៅវយ័យុវភាព ជតម្មើេេម្មាប់ការរេ់តៅតផសេងៗ។ល។ HRC ក៏ផដាល់ជូ

នផងដែរនូវជំនួយតេវាបកដម្ប ការដថទំាកុមារ និងការតធ្ើែំតណើ រតៅកនុងការតធ្ើបទ
បងាហា ញដែលបានកំណ�់ ម្បេិនតបើចំាបាច់តែើម្វីឲ្យឪពុកមាដា យអាចចូលរមួបាន។

បញ្វីបទបងាហា ញតៅតពលខាងមុខអាចរកបានតៅកនុងម្ប�ិទិនបណដាុ លះបណ្ដា ល 
និងកមមេវធិវីរបេ់ HRC ក៏ែូចជាតៅកនុងម្ប�ិទិនតវបសាយ�៍របេ់តយើងផងដែរ។

ឱកាេេម្មាប់ភាពជាអនកែឹកនំ្
HRC ផដាល់ជូននូវឱកាេេមេ័ម្្រចិ�្តេម្មាប់ឪពុកមាដា យ/េមាជិកម្្ររួសារតែើម្
បវីចូលរមួតៅកនុង្រណៈកមាមេ ធិការ HRC កមមេវធិវីតផសេងៗ ក៏ែូចជាអេិបាលកិចចេ
តៅតលើ្រណៈកមមេការម្ប�ិេិទ្ិជនផងដែរ។



មជ្ឈមណ្ឌ លធនធាន និងបតចចេកវទិយាជំនួយ 
មជ្ឈមណ្ឌ លធនធាន និងបតចចេកវទិយាជំនួយរបេ់ HRC ផដាល់ជូននូវ
ការោំម្ទតាមរយៈការផដាល់ព័�៌មាន ការអប់រ ំនិងការបណដាុ លះបណ្ដា ល 
បតចចេកវទិយា និងតាមរយៈការោំម្ទពវីឪពុកមាដា យតផសេងតទៀ�។ 
តេវារមួមានបណ្ណា ល័យពហុម្បព័ន្ផសេព្ផសាយទូលំទូលាយ 
បនទាប់អនុវ�្តកំុព្ូយទ័រ បនទាប់បតចចេកវទិយាជំនួយបណ្ណា ល័យឲ្យខចេវីម្បដាប់ម្ប
ដារតកមេងតលង ម្ពមទំាងម្ករុមោំម្ទម្្ររួសារ និងបងប្អូន។ 

ការេម្មបេម្មរួលតេវា 
ការតរៀបចំដផនការបុ្រ្គលជាមួយម្្ររួសារ ការបញូ្នតៅ ឬនិងការេម្ម
បេម្មរួលតេវាដែលមានពវីទវីភាន ក់ងារេហ្រមន៍ ឬអនកផដាល់តេវាដែ
លឧប�្ថម្ភមូលនិធិតដាយមជ្ឈមណ្ឌ ល�ំបន់ ការោំម្ទេម្មាប់ការទ
ទួលបានតេវាេមសេប និងការពិនិ�្យតមើលជាម្បចំាោ៉ាងតហាច
ណ្េ់មដាងកនុងមួយឆ្ន ំ ឬញឹកញាប់ជាងតនលះម្បេិនតបើចំាបាច់។

ការត្្ើយ�បបន្ទា ន់រយៈតពលមម្ភបួនតមា៉ា ង 
HRC រកសាម្បព័ន្ត្្ើយ�បបន្ទា ន់រយៈតពលមម្ភបួនតមា៉ា ង។ 
ម្បេិនតបើអនកមានសា្ថ នភាពម្�រូវការជំនួយបន្ទា ន់ 
និងម្�រូវការទាក់ទងតៅHRC តម្រៅតមា៉ា ងតធ្ើការធមមេតា 
្ឺរតៅមានអនកចំាទទួលេំតណើ របេ់អនក។

តេវាន្ន្ដែល HRC ទិញពវីកមមេវធិវី និងតពទ្យពិ
និ�្យជំងឺតៅកនុងេហ្រមន៍

ការដថទំាតម្កាយតមា៉ា ងេិកសា
េម្មាប់ឪពុកមាដា យតធ្ើការរបេ់េិេសេដែលជាប់តរៀន
តៅសាលា និងមិនអាចទទួលធនធានដថទំាតពលមថងៃធ
មមេតាបាន តន្លះ HRC អាចផដាល់ការោំម្ទដថទំាតពលមថងៃ
តៅមណ្ឌ លដថទំាតពលមថងៃធមមេតា ឬតៅផទាលះ ការដថទំាតៅ
កនុងកមមេវធិវីដថទំាឯកតទេ តៅតម្កាយតមា៉ា ងេិកសា ឬតៅអំ
ឡុងតមា៉ា ងេម្មាកកមមេវធិវីតម្រៅតមា៉ា ងេិកសា។

តេវាឥរោិបថ
តេវាឥរោិបថម្�រូវបានតរៀបចំតឡើងតែើម្វីជួយែល់ឪពុកម្
ដាយ/អនកផដាល់តេវាដថទំាតៅកនុងការអនុវ�្តតោលការណ៍ឥរោិបថ 
និងបតម្ងៀនជំន្ញថមេវីៗតដាយតម្បើម្បាេ់ឧទាហរណ៍លក្ខណៈបុ្្រ
្រល និងអនុវ�្តជាក់ដេដាង។ វ្រ្គតផសេងៗេម្មាប់ឪពុកមាដា យ កុមារ និង
តកមេងជំទង់ផដាល់នូវឱកាេកនុងការតលើកកម្ពេ់ការចូលរមួកនុងេង្គម 
និងេុវ�្ថិភាពតៅកនុងេហ្រមន៍។

តេវាបកដម្ប ទ្ា ល់មា�់ និងបកដម្បឯកសារ
HRC អាចផដាល់តេវាបកដម្ប ទ្ា ល់មា�់តៅកនុងការម្បជំុជាមួយ HRC 
និងការបកដម្បេំតៅឯកសារ (ដផនការត ដ្ា �តលើបុ្រ្គល) ពវីភាសាអ
ង់ត្រ្េតៅជាភាសាកំតណើ �របេ់អ�ិថិជន/ម្្ររួសារ។

តេវាតវជ្សាសេ្ត ទន្តសាសេ្ត និងដថទំា
តែើម្វីបំតពញ�ម្មរូវការតេវាតវជ្សាសេ្ត ទន្តសាសេ្ត និងដថទំាេម្
រាប់អ�ិថិជនដែលពំុមានធនធានដថទំាេុខភាពតផសេងតទៀ�ែូចជា 
ធាន្រា៉ាប់រងឯកជន ឬ Medi-Calតន្លះនឹងអាចមានការផដាល់ជំនួយតាម
ការចំាបាច់។ ការវាយ�មម្តលើការដថទំា ឬការដថទំាេុខភាពតាមផទាលះ
អាចផដាល់ជូនតែើម្វីោំម្ទម្្ររួសារតៅកនុងការបំតពញ�ម្មរូវការដថទំាេុខ
ភាពពិតេេ។

បរកិា្ខ រ និងេមា្ភ រតវជ្សាសេ្ត
HRC អាចផដាល់ការវាយ�មម្តៅតលើ�ម្មរូវការតវជ្សាសេ្ត និងផដាល់ជំ
នួយតៅកនុងការកំណ�់ធនធានេហ្រមន៍តផសេងៗែូចជា Medi-Cal 
ជាតែើម។ ម្បេិនតបើពំុមានធនធានទំាងតនលះតទ តយើងអាចចូលរមួ
ចំដណកតៅកនុងការទិញេមា្ភ រ និងបរកិា្ខ រតផសេងៗ ែូចជាតរៅអវីរញុ 
ដម្្របតចចេកតទេជាតែើម។ល។

ការដថទំាជំនួេបតណ្ដា លះអាេនន 
ជំនួយបតណ្ដា លះអាេននពវីការដថទំា និងម្្រប់ម្្រងអាចផដាល់ជូនែល់ឪ
ពុកមាដា យ ឬអនកផដាល់តេវាដថទំាបឋមតផសេងៗតទៀ�េម្មាប់អ�ិថិជន
ដែលមានកង្លះខា�ធំកនុងការដថទំាខ្ួន �ម្មរូវការតវជ្សាសេ្តជាម្បចំា 
ឬបញ្ហា ឥរោិបថតផសេងៗ។ តេវាដថទំាជំនួេបតណ្ដា លះអាេននម្�រូវបាន
ផដាល់ជូនតៅតាមផទាលះរបេ់អ�ិថិជន/ម្្ររួសារតដាយបុ្រ្គលិករបេ់ទវីភាន ក់
ងារដថទំាតាមផទាលះ។ តៅកនុងការដថទំាជំនួេបតណ្ដា លះអាេននកំណ�់តដា
យម្្ររួសារ េមាជិកម្្ររួសារអាចបញូ្នតៅមិ�្តេកដាិ ឬសាច់ញា�ិដែល
ខ្ួនទុកចិ�្តដែលបតម្មើការងារឲ្យទវីភាន ក់ងារដថទំាតាមផទាលះ តែើម្វីផដាល់កា
រដថទំាជំនួេបតណ្ដា លះអាេននេម្មាប់េមាជិកម្្ររួសាររបេ់អនក។ កា
ដថទំាជំនួេបតណ្ដា លះអាេននតម្រៅផទាលះអាចផដាល់ជូនតៅតាមផទាលះដែលមា
នអាជាញា ប័ណណា ម្បេិនតបើមាន។  



ការបណដាុ លះបណ្ដា លជំន្ញ
េង្គមេម្មាប់កុមារ និងតកមេ
ងជំទង់ដែលមានបញ្ហា វសិា
ល្រមន៍មតន្វក័ិ�
បចចេុប្ននតេវាតនលះម្�រូវបានផដា
ល់ជូនេម្មាប់កុមារែល់អាយុ
ចូលតរៀន (ពវីបួនរហូ�ែល់12 
ឆ្ន ំ) និងតកមេងជំទង់ (12-
17 ឆ្ន ំ) តែើម្វីអេិវឌ្ឍ 
និងអនុវ�្តជំន្ញេង្គម និ
ងតែើម្វីោំម្ទែល់ការចូលរមួ
តៅកនុងបរោិកាេេហ្រមន៍រមួ 
ក៏ែូចជាេកមមេភាពតផសេងៗផងដែរ។ 
កមមេវធិវីនឹងដាក់បញចេូ លការចូលរមួរបេ់ឪ
ពុកមាដា យតែើម្វីោំម្ទែល់ការអេិវឌ្ឍរបេ់កុមារ 
និងតកមេងជំទង់ រមួទំាងការតរៀបចំដផនការឱកាេអនុវ�្តជំន្ញតផសេងៗ
តៅកនុងេហ្រមន៍ផងដែរ។

កមមេវធិវីពយាបាលបញ្ហា និោយ និងភាសា 
ការព្យបាលតដាយចលន្ ការពយាបាលសាដា រកាយេម្ទា កា
រពយាបាលេុខភាពឥរោិបថេម្មាប់បញ្ហា វសិាល្រមន៍មតន្
វក័ិ�
ម្បេិនតបើកូនរបេ់អនកម្�រូវការការពយាបាលលក្ខណៈបុ្រ្គល ឬតេវាព្
ោបាលេុខភាពឥរោិបថតែើម្វីពយាបាលមតន្វក័ិ� តន្លះវធិវីពយាបាល
ទំាងតនលះនឹងម្�រូវផដាល់ជូនជាទូតៅតាមរយៈសាលាដែលជាដផនកមួយមន
កមមេវធិវីអប់រេំរបុ។ ម្បេិនតបើតេវាបដន្ថមតៅតម្រៅកមមេវធិវីសាលាម្�រូវបា
នចា�់ទុកថាមានភាពចំាបាច់ដផនកតវជ្សាសេ្ត តន្លះអនកេម្មបេម្មរួ
លតេវារបេ់អនកអាចដណនំ្អនកតៅកនុងការទទួលបានតវជ្បញ្្ពវីតវ
ជ្បណ្ឌិ �របេ់អនក និងទទួលបានតេវាទំាងតនលះតាមរយៈដផនការធា
ន្រា៉ាប់រងេុខភាពឯកជនរបេ់អនក ឬតាមរយៈ Medi-Cal។

មជ្ឈមណ្ឌ លថាន ក់�ំបន់ក៏អាចជួយម្្ររួសារដផនកមូលនិធិតែើម្វីចំណ្យ
តៅតលើដផនកដែលោមេ នធាន្រា៉ាប់រង ធាន្រា៉ា ប់រងរមួោន  ឬទូទា�់រមួោន  
តៅតពលដផនការធាន្រា៉ាប់រងេុខភាពឯកជននឹងផដាល់ការធាន្េម្
រាប់តេវាទំាងតនលះ តហើយម្្ររួសារអាចទទួលបានតដាយដផ្អកតៅតលើក
ម្មិ�ម្បាក់ចំណូលទាប។

មតធយាបាយែឹកជញូ្ន
តដាយដផ្អកតលើ�ម្មរូវការ និងេម�្ថភាពបុ្រ្គល/ម្្ររួសារ HRC អាចជួ
យភ្ាប់ម្្ររួសារតៅនឹងតេវាែឹកជញូ្នេមសេបតៅកនុងេហ្រមន៍ 
ែូចជា តេវាែឹកជញូ្នសាធារណៈ តេវាែឹកជញូ្នរមួរបេ់េហ្រម
ន៍ជាតែើម។ HRC ក៏ផដាល់ជូនផងដែរនូវជំនួយដផនកែឹកជញូ្នតៅតពល

ចំាបាច់តែើម្វីឲ្យអ�ិថិជនឬឪពុកមាដា យអាចចូ
លរមួតៅកនុងបទបងាហា ញផដាល់ព័�៌មានរបេ់ 
HRC ឬតេវាដែលបានកំណ�់តៅកនុងដផន
ការត ដ្ា �តលើបុ្រ្គល។

ការ្្េ់ប្តូរតៅវយ័យុវភាព

ជតម្មើេតផសេងៗេម្មាប់ការរេ់តៅ
េម្មាប់អ�ិថិជនដែលមិនអាចរេ់តៅជាមួ

យម្ករុមម្្ររួសាររបេ់ខ្ួន ឬតដាយខ្ួនឯងបាន
តន្លះផទាលះដែលមានអាជាញា ប័ណណា ឬផទាលះទទួលចិញចេ ឹ

មអាចផដាល់ជូនតេវាដថទំាេម្មាប់បុ្រ្គលមាន ក់ៗ 
ការោំម្ទដផនកេុខភាព និងឥរោិបថ ក៏ែូចជា ជួយ

េម្មរួលែល់ផទាលះទូតៅតៅកនុងេហ្រមន៍ផងដែរ។ ជតម្មើេ
រេ់តៅទំាងតនលះមានចំនួនកំណ�់េម្មាប់អ�ិថិជនដែលមាន

អាយុតម្កាម18 ឆ្ន ំ។

 ការសសាវម្ជាវ្រតម្មាង/កមមេវធិវីបទពិតសាធន៍ការងារតៅសាលា
តរៀន
តៅតពលេិេសេម្�រូវបានចុលះត ម្េ លះតៅកនុងកមមេវធិវីអន្តរកាលសាលា ពួ
កត្រអាចនឹងម្�រូវដាក់បញចេូ លតៅកនុងកមមេវធិវីបទពិតសាធន៍ការងារដែ
លពួកត្រអាចទទួលបានបទពិតសាធន៍ការងារមួយចំនួន និងតរៀន
េូម្�អំពវីរតបៀបអនុវ�្តតដាយខ្ួនឯងតៅកនុងបរោិកាេការងារ។ 
អនកេម្មបេម្មរួលតេវា HRC របេ់អនកអាចជួយអនកកនុងការដេង្រក
កមមេវធិវីអន្តរកាលដែលសេរុកសាលារបេ់អនកបានផដាល់ជូនតៅអំឡុងែំ
តណើ រការតរៀបចំដផនការអន្តរកាលបុ្រ្គលរបេ់សាលា។

ការសសាវម្ជាវ្រតម្មាង្ឺរជាកមមេវធិវីថាន ក់ជា�ិដែលតលើកកម្ពេ់
បទពិតសាធន៍ការងារតៅកនុងបរោិកាេេហ្រមន៍េម្មាប់
អនកដែលមានភាពតខសាយដផនកការលូ�លាេ់។ បចចេុប្ននHRC 
េហការជាមួយ សេរុកសាលា Los Angeles Unified 
School District, Kaiser South Bay Medical CenterនិងBest 
Buddiesតែើម្វីផដាល់កមមេវធិវីសសាវម្ជាវ្រតម្មាងតៅកនុង�ំបន់តនលះ។ 
តាមរយៈកមមេវធិវីតនលះ េិេសេដែលេ្ថិ�កនុងឆ្ន ំចុងតម្កាយមនអន្តរកាល
សាលាទទួលបានបទពិតសាធន៍ការងារជាក់ដេដាង និងការអនុវ�្តតៅទវី
តំាងការងារ ទ្ា ល់តែើម្វីតម្�ៀមខ្ួនអនុវ�្តការងារឲ្យបានកាន់ដ�ម្បតេើរ
បន្ទា ប់ពវីតរៀនចប់តៅសាលា។

េូមតមើលពិនិ�្យបញ្វីត�ើមានតេវាអ្វីខ្លះេម្មាប់មនុេសេតពញវយ័HR
Cតែើម្វីេិកសាបដន្ថមអំពវីតេវាដែលមានបន្ទា ប់ពវីអ�ិថិជនតរៀនចប់តៅ
សាលា។
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