
ត�ើមានតេវាអ្វីខ្លះេម្មាប់មនុេ្សតេញវយ័ HRC?



តេវាដែលផ្ដល់តោយបុគ្គលិក 
HRC   
ការវាយ�មម្ និងការេិតម្រលះតោបល់
អ្នកេម្មបេម្មរួលតេវារបេ់អ្នកអាចតរៀបចំការជួបម្បជំុជាមួយ
អ្នកជំនាញរបេ់ HRC ឬម្ករុមេហុវេ័ិយតែើម្វីវាយ�មម្�ម្មរូវការ
របេ់អ្នក ក៏ែូចជាផ្ដល់ជូនអ្នកនូវតេវាេិតម្រលះតោបល់ផងដែរ។
HRC មានអ្នកជំនាញដែលមានឯកតេេដផ្នក ចិ�្តវេិយា ឥរោិបថ 
តេតនេិច ការដថទំា ការដថរកសាមា�់ត្មេញ ឱេថសាសេ្ត អាហារបូ�្ថម្ភ 
េុខភាេផ្ូវចិ�្ត ការនិោយ ការេយាបាលតោយចលនា ការរអប់រ ំ
ចបាប់ អ�្ថម្បតោជន៍តផ្សងៗ តេវាតេលមថងៃេម្មាប់មនុេ្ស្ំ 
បតចចេកវេិយាជំនួយ និងជតម្មើេតផ្សងៗេម្មាប់ការរេ់តៅ។

ការរំម្េម្គរួសារ 
តៅឯមជ្ឈមណ្ឌ ល�ំបន់ Harbor តយើងតជឿជាក់ថា ម្បេ័ន្ធរំម្េល្អម្ប
តេើរគឺជាម្េេ្យេម្�្តិែ៏េំខាន់េម្មាប់ម្គរួសារ។ បណ្្ដ ញេ័�៌មាន និ
ងការរំម្េផ្ដល់ជូនម្គរួសារនូវមូលោឋា នែ៏ល្អម្បតេើរេម្មាប់ដេង្រកប្
រេ័ន្ធតេវា ត្្ើការតម្ជើេតរ ើេតម្កាយេេួលបានេ័�៌មានម្គប់ម្រន់ និ
ងេេួលបានគុណភាេជវីវ�ិកាន់ដ�ល្អម្បតេើរេម្មាប់ម្គរួសារដែល
េ្ថិ�ក្នុងែំណ្ក់កាលវវិ�្តតៅរកេិការភាេ។ ការរំម្េម្�រូវបានផ្ដល់ជូ
នតៅតម្កាមរបូភាេម្ករុមរំម្េឪេុកមា្ដ យ កមមេវ ិ្ វីឪេុកមា្ដ យបង្ហា �់ឪ
េុកមា្ដ យនិងក្ិបបងប្អូន HRC។ េម្មាប់េ័�៌មានលម្អិ�អំេវីជតម្មើេ
រំម្េម្គរួសារទំាងតនលះ េូមចូលតមើលតវបសាយ�៍របេ់ HRC (www.
harborrc.org/resources/family) េិភាកសាជាមួយអ្នកេម្មបេម្មរួល
តេវារបេ់អ្នក ឬអត ជ្ ើញតៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌ ល្នធាននិងបចចេកវេិយា
ជំនួយរបេ់ HRC តៅ Torrance ឬ Long Beach។

បេបង្ហា ញផ្ដល់េ័�៌មានេម្មាប់ឪេុកមា្ដ យ/ម្គរួសារ
ថា្ន ក់េិកសា និងបេបង្ហា ញផ្ដល់េ័�៌មានេម្មាប់ម្គរួសារម្�រូវបានផ្ដល់
ជូនរយៈតេលតេញមួយឆ្្ន ំដែលត ្្ត �តៅតលើម្បធានបេតផ្សងៗែូច
ជា ម្បាក់ចំណូលរបបេន្តិេុខជំនួយ (SSI) និងតេវារំម្េតាមផ្លះ 
(IHSS) ឥណទាន�ម្មរូវការេិតេេ  ភាេជាអ្នកដថរកសា 
ការកមសាន្តក្នុងេង្គម និងការហា�់កាយេម្័ន្ធ ឱកាេតផ្សងៗ 
ជតម្មើេេម្មាប់ការរេ់តៅតផ្សងៗ។ល។ HRC ក៏ផ្ដល់ជូនផងដែរ
នូវជំនួយតេវាបកដម្ប ការដថទំាកុមារ និងការត្្ើែំតណើ រតៅក្នុងការ
ត្្ើបេបង្ហា ញដែលបានកំណ�់ ម្បេិនតបើចំាបាច់តែើម្វីឲ្យអ�ិថិជន 
ឪេុកមា្ដ យ/អ្នកផ្ដល់តេវាដថទំាអាចចូលរមួតៅក្នុងបេបង្ហា ញផ្ដល់េ័�៌
មានរបេ់ HRC បាន។ ប ជ្ វីបេបង្ហា ញតៅតេលខាងមុខអាចរកបាន
តៅក្នុងម្ប�ិេិនបណ្ដុ លះបណ្្ដ ល និងកមមេវ ិ្ វីរបេ់ HRC ក៏ែូចជាតៅក្នុ
ងម្ប�ិេិនតវបសាយ�៍របេ់តយើងផងដែរ។

ឱកាេេម្មាប់ភាេជាអ្នកែឹកនំា
HRC ផ្ដល់ជូននូវឱកាេេមេ័ម្គចិ�្តេម្មាប់អ�ិថិជនជាមនុេ្សតេញ
វយ័ និងេម្មាប់ឪេុកមា្ដ យ/េមាជិកម្គរួសារតែើម្វីចូលរមួតៅក្នុងគ
ណៈកមាមេ ្ិការ HRC កមមេវ ិ្ វីតផ្សងៗ ក៏ែូចជាភាេ�ំណ្ងតៅតលើគ
ណៈកមមេការម្ប�ិេិេ្ធិជនផងដែរ។

មជ្ឈមណ្ឌ ល្នធាន និងបតចចេកវេិយាជំនួយ 
មជ្ឈមណ្ឌ ល្នធានរបេ់ HRC ផ្ដល់ជូននូវការរំម្េតាមរយៈ
ការផ្ដល់េ័�៌មាន ការអប់រ ំនិងការបណ្ដុ លះបណ្្ដ ល បតចចេកវេិយា 
និងតាមរយៈឪេុកមា្ដ យតផ្សងតេៀ�។

តេវារមួមានបណ្ណា ល័យេហុម្បេ័ន្ធ ផ្សេ្ផសាយេូលំេូលាយ 
បន្ប់អនុវ�្តកំុេ្ូយេ័រ បន្ប់បតចចេកវេិយាជំនួយបណ្ណា ល័យឲ្យខចេវីម្បោប់ម្ប
ោរតកមេងតលង និងម្ករុមរំម្េម្គរួសារ។

ការេម្មបេម្មរួលតេវា
ការតរៀបចំដផនការបុគ្គលជាមួយបុគ្គល និងម្គរួសារ ការប ជ្ូ ន ឬនិង
ការេម្មបេម្មរួលតេវាដែលមានេវីេវីភា្ន ក់ង្រេហគមន៍ ឬអ្នកផ្ដល់
តេវាដែលឧប�្ថម្ភមូលនិ្ិតោយមជ្ឈមណ្ឌ ល�ំបន់ ការរំម្េេម្មាប់
ការេេួលបានតេវាេមសេប និងការេិនិ�្យតមើលជាម្បចំាោ៉ាងតហា
ចណ្េ់ម្ដងក្នុងមួយឆ្្ន ំ ឬញឹកញាប់ជាងតនលះម្បេិនតបើចំាបាច់។

ការត្្ើយ�បបន្ាន់រយៈតេលមម្ភបួនតមា៉ា ង
HRC រកសាម្បេ័ន្ធត្្ើយ�បបន្ាន់រយៈតេលមម្ភបួនតមា៉ា ង។ ម្បេិនតបើ
អ្នកមានសា្ថ នភាេម្�រូវការជំនួយបន្ាន់ និងម្�រូវការទាក់េងតៅ HRC 
តម្រៅតមា៉ា ងត្្ើការ្មមេតា គឺតៅមានអ្នកចំាេេួលេំតណើ របេ់អ្នក។

ជាញឹកញាប់ អ�ិថិជនរបេ់តយើង ឬឪេុកមា្ដ យ/េមាជិកម្គរួសារបានតេ្នើេំុេ័�៌មានអំេវីតេវាដែលមាន។ តយើងបានតរៀបចំប ជ្ វី
តនលះតែើម្វីផ្ដល់ជូនអ្នកនូវេិែឋាភាេេូតៅអំេវីតេវាទំាងតនលះ។ េូមចងចំាថា តេវាម្�រូវបានកំណ�់តៅតាមបុគ្គលមា្ន ក់ៗ។ តេវាម្�រូវ
ដ�កំណ�់តៅតាមការចំាបាច់តៅតលើដផនការត ្្ដ �តលើបុគ្គល (IPP) និងម្�រូវផ្ដល់ជូនសេបតៅតាមតរលនតោបាយតេវារបេ់ 
មជ្ឈមណ្ឌ ល�ំបន់ Harbor ដែលបានោក់តៅតលើតវបសាយ�៍របេ់តយើង។

តេវាមួយចំនួនម្�រូវបានផ្ដល់ជូនតោយេវីភា្ន ក់ង្រេហគមន៍ឧប�្ថម្ភតោយមូលនិ្ិសាធារណៈ ែូចជា Medi-Ca 
វេិយាល័យេហគមន៍ នាយកោឋា នសា្ដ រនវី�ិេម្ទា។ល។ និងមួយចំនួនតេៀ�េេួលបានមូលនិ្ិេវី HRC បន្ាប់េវីតយើងបានបំតេញ
តាមលក្ខខណ្ឌ ដេង្រក្នធានមូលនិ្ិដែលអាចមានតផ្សងៗតេៀ�ទំាងអេ់។

តយើងែឹងថា អ្នកចង់ែឹងអំេវីម្បតេេតេវាតផ្សងៗដែលមានតែើម្វីឲ្យអ្នកអាចក្ាយជាអ្នកចូលរមួដែលេេួលបានេ័�៌មានម្គប់ម្រន់
តៅក្នុងែំតណើ រការតរៀបចំដផនការតេវា។ ខាងតម្កាមគឺជាប ជ្ វីតេវា និងការរំម្េមួយចំនួនដែលជាេូតៅម្�រូវបានដណនំាេម្មាប់ម
នុេ្សតេញវយ័ (ដលងចូលតរៀនតៅសាលារែឋា) ក៏ែូចជាម្ករុមម្គរួសាររបេ់េួកតគផងដែរ។



តេវានានាដែល HRC 
េិញេវីកមមេវ ិ្ វី និងតេេ្យេិនិ�្យជំងឺ
តៅក្នុងេហគមន៍
កមមេវ ិ្ វីេកមមេភាេតេលមថងៃរបេ់មនុេ្សតេញវយ័
កមមេវ ិ្ វីេកមមេភាេតេលមថងៃរបេ់មនុេ្សតេញវយ័ផ្ដ
ល់នូវេកមមេភាេរំម្េតេលមថងៃែល់មនុេ្សតេញវយ័
ដែលមិនអាចេេួលឲ្យបតម្មើការង្របាន។ េកមមេ
ភាេទំាងតនលះម្�រូវបានតរៀបចំត�ើងតែើម្វីផ្ដល់នូវឱកា
េោក់ប ច្េូ លតៅក្នុងេហគមន៍ឲ្យបានតម្ចើនបំផុ�
តាមដែលអាចត្្ើបាន និងជតម្មើេលក្ខណៈបុគ្គល
េម្មាប់ការបណ្ដុ លះបណ្្ដ លជំនាញរេ់តៅរបេ់ម
នុេ្ស្ំ េកមមេភាេការង្រ និងការេមេ័ម្គចិ�្ត ការប
ង្ហា ញអំេវីអារមមេណ៍្្ល់ខ្ួន ការចូលរមួក្នុងេង្គម 
និងការរំម្េតលើការេយាបាលជំងឺ។ 
ជតម្មើេនានារមួមាន មជ្ឈមណ្ឌ លោក់ប ច្េូ ល 
ការោក់ប ច្េូ លតោយដផ្នក ការង្រតោយដផ្នក 
េិល្ៈដបបមច្នម្បឌិ� និងកមមេវ ិ្ វីេយាបាលជាតែើម។

តេវាឥរោិបថ 
តេវាឥរោិបថម្�រូវបានតរៀបចំត�ើងតែើម្វីជួយែល់ឪេុកមា្ដ យ/
អ្នកផ្ដល់តេវាដថទំាតៅក្នុងការអនុវ�្តតរលការណ៍ឥរោិបថ និ
ងបតម្ងៀនជំនាញថមេវីៗតោយតម្បើម្បាេ់ឧទាហរណ៍លក្ខណៈបុគ្
គល និងអនុវ�្តជាក់ដេ្ដង។ វគ្គតផ្សងៗេម្មាប់ឪេុកមា្ដ យ និងតកមេ
ងជំេង់ផ្ដល់នូវឱកាេក្នុងការតលើកកម្េ់ការចូលរមួក្នុងេង្គម 
និងេុវ�្ថិភាេតៅក្នុងេហគមន៍។ វគ្គតផ្សងៗេម្មាប់អ�ិថិជនជាមនុ
េ្សតេញវយ័ និងម្គរួសាររបេ់េួកតគផ្ដល់នូវឱកាេក្នុងការតលើកកម្
េ់ការចូលរមួក្នុងេង្គម និងេុវ�្ថិភាេតៅក្នុងេហគមន៍។

ការតម្�ៀមេម្មាប់ការង្រ  
ថា្ន ក់�ម្មង់េិេការង្រ និងតម្�ៀមេម្មាប់ការង្រម្�រូវបានផ្ដល់ជូ
នរយៈតេលតេញមួយឆ្្ន ំេម្មាប់មនុេ្សតេញវយ័ដែលមិនបានចូ
លតរៀន និងចង់ដេង្រកការង្រ។ ែំណ្ក់កាលែំបូងតឆ្្លះតៅការ
ដេង្រកការង្រតាមរយៈតេវាតម្�ៀមេម្មាប់ការង្រគឺម្�រូវចូលរមួ
តៅក្នុងការម្បជំុផ្ដល់េ័�៌មាន�ម្មង់េិេការង្រ។ វគ្គតម្�ៀមេម្មាប់

ការង្របង្ហា �់នូវជំនាញតផ្សងៗដែលម្�រូវការចំាបាច់តែើម្វីដេង្រក 
និងេេួលបានការង្រ។ េូមតមើលការង្រដែលេេួលបានការរំម្េ)

ការតរៀបចំដផនការេម្មាប់អនាគ�
បុគ្គលិក HRC អាចផ្ដល់ជំនួយែល់ម្គរួសារមនុេ្សចាេ់តែើម្វីបតងកើ�
ដផនការេម្មាប់ការដថទំា និងការរំម្េនាតេលអនាគ�។ 

តេវាបកដម្ប្្ល់មា�់ 
និងបកដម្បឯកសារ
HRC អាចផ្ដល់តេវាបកដម្ប្្ល់
មា�់តៅក្នុងការម្បជំុជាមួយ HRC 
និងការបកដម្បេំតៅឯកសារ 
(ដផនការតេវាបុគ្គល/ម្គរួសារ 
និងដផនការត ្្ដ �តលើបុគ្គល) េវីភាសាអ
ង់តគ្េតៅជាភាសាកំតណើ �របេ់អ�ិថិ
ជន/ម្គរួសារ។

ជតម្មើេេម្មាប់ការរេ់តៅ

ការបណ្ដុ លះបណ្្ដ លអំេវីការរេ់តៅ
តោយខ្ួនឯង 
េម្មាប់មនុេ្សតេញវយ័ដែលឈប់តរៀន 
និងតម្�ៀមខ្ួនតែើម្វីរេ់តៅតោយខ្ួនឯង 

HRC ផ្ដល់នូវការវាយ�មម្បុគ្គល និងការបណ្ដុ លះបណ្្ដ លតាមមណ្ឌ ល
អំេវីជំនាញរេ់តៅតោយខ្ួនឯង។ 

ការរំម្េមនុេ្សតេញវយ័តាមផ្លះ
េម្មាប់មនុេ្សតេញវយ័ដែលរេ់តៅជាមួយេមាជិកម្គរួសារជាមនុ
េ្សចាេ់ មានជំងឺ ឬមិនអាចផ្ដល់រាល់ការរំម្េដែលម្�រូវការចំាបាច់ 
តនាលះតេវារំម្េតាមផ្លះអាចផ្ដល់ជូនតែើម្វីជួយតៅក្នុងការភាជ ប់េំនាក់
េំនងជាមួយ្នធានេហគមន៍ និងរកសាេុខុមាលភាេរបេ់អ�ិថិជ
នជាមនុេ្សតេញវយ័។

ផ្លះមានអាជាញា ប័ណណា
េម្មាប់មនុេ្សតេញវយ័ដែលមិនអាចរេ់តៅជាមួយម្គរួសារ 
ឬរេ់តៅតោយខ្ួនឯងបាន ផ្លះមានអាជាញា ប័ណណាផ្ដល់នូវការដថទំា្្ល់ 
ការរំម្េតលើដផ្នកេុខភាេ និងឥរោិបថ និងផ្លះម្បកបតោយ្េុក
ភាេតៅក្នុងេហគមន៍។

តេវារេ់តៅតោយមានការរំម្េ
េម្មាប់មនុេ្សតេញវយ័ដែលដលងរេ់តៅជាមួយម្គរួសាររបេ់ខ្ួន 
តនាលះ តេវារេ់តៅតោយមានការរំម្េជួយអ�ិថិជនឲ្យកាន់ដ�មាន
ភាេមាចេ េ់ការតៅតេលដែលេួកតគរេ់តៅក្នុងេហគមន៍តោយខ្ួនឯ
ង្្ល់។ តេវាតនលះអាចរមួមានជំនួយតែើម្វីេេួលបានជតម្មើេលំតៅ
ោឋា នដែលមាន�មម្េមរម្យ។

តេវាតវជជសាសេ្ត េន្តសាសេ្ត និងដថទំា
តែើម្វីបំតេញ�ម្មរូវការតេវាតវជជសាសេ្ត េន្តសាសេ្ត និងដថទំាេម្
រាប់អ�ិថិជនដែលេំុមាន្នធានដថទំាេុខភាេតផ្សងតេៀ�ែូចជា 
ធានារា៉ាប់រងឯកជន ឬ Medi-Calតនាលះនឹងអាចមានការផ្ដល់ជំនួយតាម
ការចំាបាច់។ ការវាយ�មម្តលើការដថទំា ឬការដថទំាេុខភាេតាមផ្លះ
អាចផ្ដល់ជូនតែើម្វីរំម្េអ�ិថិជន ឬម្គរួសារតៅក្នុងការបំតេញ�ម្មរូវកា
រដថទំាេុខភាេេិតេេ។

បរកិា្ខ រ និងេមា្ភ រតវជជសាសេ្ត
HRC អាចផ្ដល់ការវាយ�មម្តៅតលើ�ម្មរូវការតវជជសាសេ្ត និងផ្ដល់ជំ
នួយតៅក្នុងការកំណ�់្នធានេហគមន៍តផ្សងៗែូចជា Medi-Cal 
ជាតែើម។ ម្បេិនតបើេំុមាន្នធានទំាងតនលះតេ តយើងអាចចូលរមួ
ចំដណកតៅក្នុងការេិញេមា្ភ រ និងបរកិា្ខ រតផ្សងៗ ែូចជាតរៅអវីរញុ 
ដម្គបតចចេកតេេជាតែើម។ល។



ការត្្ើែំតណើ រ
HRC ផ្ដល់នូវការវាយ�មម្ជំនាញត្្ើ
ែំតណើ រ ការបណ្ដុ លះបណ្្ដ ល និងការប

ជ្ូ នែល់អ�ិថិជនជាមនុេ្សតេញវយ័
តែើម្វីរំម្េេួកតគតៅក្នុងការតម្បើម្បាេ់
តេវាែឹកជ ជ្ូ នសាធារណៈតែើម្វីត្្ើ
ែំតណើ រតៅ និងមក េវីេវីកដន្ងត្្ើការ 
ឬេវីតំាងបណ្ដុ លះបណ្្ដ លតេលមថងៃ។

ជំនួយ្្ល់ខួ្ន
តៅក្នុងសា្ថ នភាេមួយចំនួន ជំនួយ្្
ល់ខ្ួនអាចផ្ដល់ជូនតែើម្វីរំម្េែល់ម
នុេ្សតេញវយ័ដែលមាន�ម្មរូវរបូវន័្ត 
និងតវជជសាសេ្តខ្េ់។

ការរំម្េតម្កាយប ច្េ ប់វេិយាល័យ
កមមេវ ិ្ វីេវីវេិយាល័យតៅអាជវីេការង្រ (College 2 Career program) ផ្ដ
ល់ជូនេិេ្សនូវឱកាេេេួលបានបេេិតសា្ន៍ជវីវ�ិេិកសាតៅវេិយា
ល័យ និងេតម្មចបានតរលតៅអប់រ ំនិងអេិវឌ្ឍន៍តម្កាយប ច្េ ប់វេិយា
ល័យរបេ់េួកតគ។ អ្នកចូលរមួក្នុងកមមេវ ិ្ វីតនលះេេួលបានការរំម្េល
ក្ខណៈបុគ្គលតផ្សងៗ ែូចជា លំតៅោឋា នេម្មាប់េិេ្សដែលេេួលបា
នការរំម្េ ការឧប�្ថម្ភតលើការេិកសា និងការចូលរមួតៅក្នុងេកមមេភា
េវេិយាល័យេូតៅ តៅតេលេួកតគខិ�ខំេិកសាតឆ្្លះតៅកមមេវ ិ្ វីកម្មិ� 
ឬេញ្ញា ប័ម្�តែើម្វីេេួលបានការង្រ។ បចចេុប្ន្នកមមេវ ិ្ វីតនលះមានផ្ដល់ជូ
នតៅ LBCC។

េិេ្សដែលចូលតរៀនតៅវេិយាល័យតផ្សងតេៀ�អាចេេួលបាន
ការរំម្េេវីតេវាេិេ្សេិការដែលផ្ដល់ ជូនតោយសាលាែូចជា 
ជំនួយតលើការចុលះត ម្េ លះ ការេិតម្រលះតោបល់ អ្នកត្្ើកំណ�់តហ�ុ 
បតចចេកវេិយាកំុេ្ូយេ័រជំនួយ។ល។ ម្បេិនតបើេិេ្សម្�រូវការជំនួយ្្ល់ខ្ួ
នតែើម្វីរំម្េេកមមេភាេរេ់តៅម្បចំាមថងៃតេលេិកសាតៅសាលា HRC 
អាចជួយតាមរយៈការផ្ដល់ការរំម្េតនលះ។

អ្នក�ំណ្ងេេួលម្បាក់/ការម្គប់ម្គងម្បាក់
េម្មាប់អ�ិថិជន/ម្គរួសារដែលមិនអាចម្គប់ម្គងអ�្ថម្បតោជន៍ម្បចំា
ដខដែលេេួលបានេវីរបបេន្តិេុខេង្គមបាន HRC អាចផ្ដល់តេវាអ្ន
ក�ំណ្ងេេួលម្បាក់។

ការដថទំាជំនួេបតណ្្ដ លះអាេន្ន
ជំនួយបតណ្្ដ លះអាេន្នេវីការដថទំា និងម្គប់ម្គងអាចផ្ដល់ជូនែល់ឪ
េុកមា្ដ យ ឬអ្នកផ្ដល់តេវាដថទំាបឋមតផ្សងៗតេៀ�េម្មាប់អ�ិថិជន
ដែលមានកង្លះខា�្ំក្នុងការដថទំាខ្ួន �ម្មរូវការតវជជសាសេ្តជាម្បចំា 
ឬបញ្ហា ឥរោិបថតផ្សងៗ។ តេវាដថទំាជំនួេបតណ្្ដ លះអាេន្នម្�រូវបា
នផ្ដល់ជូនតៅតាមផ្លះរបេ់អ�ិថិជន/ម្គរួសារតោយេវីភា្ន ក់ង្រដថទំាតា
មផ្លះជាប់កិចចេេនយា។ តៅក្នុងការដថទំាជំនួេបតណ្្ដ លះអាេន្នកំណ�់
តោយម្គរួសារ េមាជិកម្គរួសារអាចប ជ្ូ នតៅមិ�្តេក្ដិ ឬសាច់ញា�ិដែ
លខ្ួនេុកចិ�្តដែលបតម្មើការង្រឲ្យេវីភា្ន ក់ង្រដថទំាតាមផ្លះ តែើម្វីផ្ដល់
ការដថទំាជំនួេបតណ្្ដ លះអាេន្នេម្មាប់េមាជិកម្គរួសាររបេ់អ្នក។ 
កាដថទំាជំនួេបតណ្្ដ លះអាេន្នតម្រៅផ្លះអាចផ្ដល់ជូនតៅតាមផ្លះដែល
មានអាជាញា ប័ណណា ម្បេិនតបើមាន។  

ការង្រដែលេេួលបានការរំម្េ
តេវាការង្រដែលេេួលបានការរំម្េផ្ដល់នូវតេវា និងការរំម្េល
ក្ខណៈបុគ្គលេម្មាប់មនុេ្សតេញវយ័ដែលឈប់េវីសាលា និងតម្�ៀ
មខ្ួនចាប់តផ្ដើមសសាវម្ជាវការង្ររបេ់ខ្ួន។ តេវាការង្រដែលេេួល
បានការរំម្េរមួមានការវាយ�មម្ជំនាញ និងចំណ្ប់អារមមេណ៍បុគ្គល 
កាអេិវឌ្ឍ និងការោក់ការង្រលក្ខណៈបុគ្គល 
(ទំាងជាលក្ខណៈបុគ្គល ឬជាម្ករុម) និងការបណ្ដុ លះបណ្្ដ លតេលកំេុង
បំតេញការង្រតែើម្វីតលើកកម្េ់ការង្រម្បកបតោយតជាគជ័យ។ តេ
វាទំាងតនលះមានផ្ដល់ជូនតោយេហការជាមួយនាយកោឋា នសា្ដ រនវី�ិេ
ម្ទា។

មត្យាបាយែឹកជ ជ្ូ ន
HRC នឹងត្្ើការវាយ�មម្ និងតោយដផ្អកតលើ�ម្មរូវការ 
និងេម�្ថភាេបុគ្គល ជួយភាជ ប់អ�ិថិជនជាមនុេ្សតេ
ញវយ័តៅនឹងតេវាែឹកជ ជ្ូ នេមសេបតផ្សងៗ ែូចជា 
តេវាែឹកជ ជ្ូ នសាធារណៈ តេវាែឹកជ ជ្ូ នរមួរបេ់េហគមន៍ និ
ងអ្នកផ្ដល់តេវាជាប់កិចចេេនយាជាមួយមជ្ឈមណ្ឌ ល�ំបន់ជាតែើម។ 
តេលខ្លះតយើងទាក់េងជាមួយឪេុកមា្ដ យ/េមាជិកម្គរួសារតែើម្វីតេវា
ែឹកជ ជ្ូ នតៅតេលដែលការត្្ើដបបតនលះជាជតម្មើេដែលមានផលចំ
តណញ។
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