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ដីកាការពារ (Protection 
orders): ត ើប្រព័ន្ធច្បារ់រដឋ
របតេណីអាច្បជួយការពារខ្ញ ុំបាន្
ឬតេ? 

❖ សូមអានចំណុចននេះតែប ុន ណ្ េះ នបើអ្នករស់នៅកន ុង 

ឬបចច ុបបននមានបញ្ហា អ្ំន ើហិងាកន ុងគ្រួសារ ការនបៀែនបៀននករ តិ៍ខ្មា ស 

ឬការតាមដានឃ្ល ំនមើលនៅរដ្ឋវ៉ា សុ៊ីននតាន Washington។  

❖ ប្រសិនបរើឬរច្ច ុរបននអ្នកមានអំ្ន ើហិងាកន ុងគ្រួសារ ការនបៀែនបៀននករ តិ៍ខ្មា ស 

ការរំនោភបំពានផ្ល វូនភទ ឬការតាមដានឃ្ល ំនមើល 

សូមទទួលជំនួយ ៊ីជគ្មកសាន ក់អាគ្ស័យអ្ំន ើហិងាកន ុងគ្រួសារនៅមូលដាឋ ន 

របស់អ្នក។ ជគ្មកសាន ក់អាគ្ស័យផ្តល់ជូនការនរៀបចំតផ្នការសុវែថ ិភា  

ជគ្មកបន ត្ េះអាសនន  នមធាវតីផ្នកចាប់ ការគ្បឹកានោបល់ 

និងនសវកមានផ្េងៗនទៀែ។ នដ្ើមប៊ីតសែ ងរកកមា វធិ៊ី តដ្លនៅជិែអ្នកបំផ្ុែ 

សូមនៅទូរស ័ទ  រណ្តា ញទាន់បេតុការណ៍ននអំប ើេិង្សាក្ន ុង្សប្រួសារថ្នន ក់្ជាតិ 

តាមទូរស័ ទនលខ 800-799-7233 ឬសារអ្កេរ “START” នៅនលខ 88788។ 

❖ អ្នកអាចតសែងរកឯកសារ ័ែ៌មានទងំអ្ស់តដ្លនយើងភាា ប់មកទ៊ីននេះនៅ 

WashingtonLawHelp.org។ 

បតើខុ្ំនងឹ្សយល់ដឹង្សអវខីលះ  ីការអានបនះ?  

អ្នកនឹងយល់ដ្ឹង៖ 

• អ្ែ ៊ីនៅជាដ្៊ីកាការពារ 

• គ្បនភទដ្៊ីកាការពារតដ្លជួយ ឬទប់សាា ែ់អំ្ន ើហងិាកន ុងគ្រួសារ 

ឬគ្បនភទចរកិលកខណៈនផ្េងនទៀែ តដ្លនធែ ើឱ្យអ្នកភ័យខ្មល ច 

ឬនធែ ើឱ្យអ្នកគ្បឈមនឹងហានិភ័យ  

• ការនសន ើសុំដ្៊ីកាការពាររឺមិនរិែថ្លលនទ នហើយអ្នកមិនគ្ែូវការនមធាវនីទ។ 

• រនបៀបតដ្លដ្៊ីកាការពាររបស់អ្នក ការពារអ្នក និងរយៈន លតដ្លវអាចនគ្បើបាន  

https://www.thehotline.org/
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ផ្ននក្ទី 1៖ ច្ំណុច្សំខាន់ៗ 

បតើអវ ីបៅជាដីកាការពារ? 

វជាដ្៊ីការបស់ែុោការរដ្ឋបបនវណ៊ី (ដ្៊ីកាតដ្លអ្នកនសន ើសុំ) តដ្លនចញនដាយនៅគ្កម 

មានន័យថានដ្ើមប៊ីការពារអ្នក ៊ីមនុសេមាន ក់នទៀែ។ អនក្អាច្បសន ើសំុដីកាការពារ 

ប្រសិនបរើអនក្មានរញ្ហា អំប ើេិង្សាក្ន ុង្សប្រួសារ ការបរៀតបរៀនបក្រ ាិ៍ខាា ស 

ការរំបោភរំពាននល វូបភទ ឬការតាមដានឃ្ល ំបមើល។  

សូមនមើលនិយមន័យថ្នចំណុចន៊ីមួយៗកន ុងចំន្មចំណុចទងំងននេះ ដូ្ចខ្មងនគ្កាម។ 

អ្នកអាចនសន ើសុំដ្៊ីកាការពារ គ្បសិននបើអ្នកជាមនុសសប ញវយ័ផ្ដលងាយរង្សបប្រះ 

តដ្លមានបញ្ហា ការរំនោភបំពាន ឬការមិនយកចិែតទុកដាក់ ឬកន ុងនាមែំ្ងឱ្យ 

មនុសេន ញវយ័តបបននេះ។  

បតើអវ ីបៅជា “អំប ើេងិ្សាក្ន ុង្សប្រួសារ”? 

ចាប់រដ្ឋវ៉ា សុ៊ីននតាន (Washington State law) RCW 7.105.010(8) កំណែ់ថា 

អ្ំន ើហិងាកន ុងគ្រួសារនកើែនឡើងកន ុងករណ៊ីអ្នកពាក់ ័នធនឹងការរស់នៅជាមួយឥឡូវននេះ 

ឬធាល ប់បានរស់នៅជាមួយ ឬធាល ប់មានទំនាក់ទំនងសន ិទធសាន លជាមួយនឹងការនធែ ើ 

អ្ែ ៊ីមួយថ្នចំណុចទងំននេះ៖ 

• នធែ ើទុកខ នទសអ្នកខ្មងផ្ល វូកាយ រមួទងំការរំនោភផ្ល វូនភទ 

• នធែ ើឱ្យអ្នកភ័យខ្មល ចនគ្រេះថាន ក់ដ្ល់រាងកាយ ឬការបំពារបំពានភាល មៗ 

• ការតាមដានឃ្ល ំនមើលអ្នក រមួទងំតាមអ្នឡាញ 

(ការតាមដានឃ្ល ំនមើលតាមអ្នឡាញ) 

• ចូលរមួកន ុងអាកបបកិរោិតដ្លប ត្ លឱ្យប េះពាល់រាងកាយ អារមាណ៍ ឬផ្ល វូចិែត 

និងការរំខ្មនដ្ល់អ្នកតដ្លមិនមាននហែុផ្លចំនពាេះការនធែ ើអ្ែ ៊ីតាមចំណង់ចិែតនិង

នសរភីា ផ្ទទ ល់ខល នួរបសអ់្នក (ការគ្រប់គ្រងនដាយបងខ ិែបងខ ំ) 

❖ រា ននរ្មាន ក់មានសិទធិរំរាមកំតហង ឬនធែ ើទុកខ នទសអ្នកនឡើយ។ 

ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នករំនោភបំពានជាមួយអ្នកមិនសំខ្មន់នទ។  

❖ នដ្ើមប៊ីអានចាប់រដ្ឋវ៉ា សុ៊ីននតាន (Washington State law) នៅប ណ្ ល័យរដ្ឋ  

ឬប ណ្ ល័យចាប់ជំនួសតាមអ្នឡាញ សូមនសន ើសុឱំ្យប ណ្ រកេដ្ឹកនំាអ្នក 

នៅការកំណែ់ចាប់ RCWs (បាន ិនិែយនឡើងវញិចាប់រដ្ឋវ៉ា សុ៊ីននតាន (Code of 

Washington)។ 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.010
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បតើមានអវ ីជាឧទាេរណ៍ខលះនន “ការប្ររ់ប្រង្សបដាយរង្សខិតរង្សខំ” ឬបទ? 

ចំណុចទងំននេះជាឧទហរណ៍មួយចំនួន៖ 

• នបើកបរនដាយមិនគ្បងុគ្បយ័ែនជាមួយអ្នក និង/ឬ កូនៗនៅកន ុងោនយនត  

នដ្ើមប៊ីនធែ ើឱ្យភ័យខ្មល ច នងិបងខ ំអ្នកឱ្យនធែ ើអ្ែ ៊ីតដ្លបុរគលននាេះចង់ឱ្យអ្នកនធែ ើ 

នលើស ៊ីនរលបំណងតដ្លចង់បានរបស់អ្នក។ 

• រំរាមសមាល ប់ខល នួ គ្បសិននបើអ្នកមិនរកាទំនាក់ទំនងជាមួយ ួកនរ។ 

• គ្បាប់មិែតភ័កត ិ និងគ្រួសាររបស់អ្នកថា ួកនរនឹងបំផ្ទល ញអាជ៊ី របស់អ្នក 

ឬរាយការណ៍អ្នកនៅការោិល័យអ្ននាត គ្បនវសន៍ នដាយសារអ្នកនឹង  

បញ្ចប់ទំនាក់ទំនង 

• រំរាមរកផ្លគ្បនោជនឬ៍តហកនករ តិ៍អ្នក។  

អ្នកអាចអានចាប់ននេះ នដ្ើមប៊ីនមើលឧទហរណ៍បតនថមតាម RCW 7.105.010(37). 

បតើ "ការបរៀតបរៀនបក្រ ាិ៍ខាា ស" ជាអវី? 

ចាប់រដ្ឋវ៉ា សុ៊ីននតាន (Washington State law) កណំែ់ថាវជាអាកបបកិរោិរបស់  

នរ្មាន ក់តដ្លគ្ មាន រំខ្មន ឬនបៀែនបៀននករ តិ៍ខ្មា សអ្នកធងន់ធងរ RCW 7.105.010(35).  

អាកបបកិរោិននេះ មិនមាននរលបំណងគ្សបចាប់នទ។  

បតើអវ ីបៅជា “ការតាមដានឃ្ល ំបមើល”? 

តាមចាប់រដ្ឋការតាមដានឃ្ល ំនមើលជាឧគ្កិដ្ឋកមានកើែនឡើងកន ុងករណ៊ីនរឿងទងំអ្ស់ននេះ 

ជាការ ិែ៖ 

• នរ្មាន ក់នបៀែនបៀននករ តិ៍ខ្មា សអ្នកឬតាមដានអ្នកនដាយនចែនា។ 

• អ្នកមានការភ័យខ្មល ចតដ្លសមនហែសុមផ្ល តដ្លថា ួកនរចង់  

នធែ ើឱ្យនរ្មាន ក់ឈឺចាប់ (វមិនតមនថាជាអ្នកនទ) ឬគ្ទ យសមបែត ិរបស់ 

នរ្មាន ក ់(វមិនតមនថាជារបស់អ្នកនទ) ។  

• អ្នកតាមដានឃ្ល ំនមើលដ្ឹង ឬគ្ែូវដ្ឹងថា ួកនរកំ ុងបំភិែបំភ័យ រំរាមកំតហង 

ឬនបៀែនបៀននករ តិ៍ខ្មា សអ្នក។ 

ប្រសិនបរើបរឿង្សបនះ  ិ ណ៌នាអំ ីសាា នភា ររស់អនក្ សូមបៅទូរស័ ទ បៅរ ូ លីស។  

❖ អ្នកអាចអានចាប់តដ្លកំណែ់ការតាមដានឃ្ល ំនមើលតាម RCW 9A.46.110, 

RCW 9.61.260, និង RCW 7.92.020. 

https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Session%20Laws/House/1901-S.SL.pdf?q=20220511083516
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.010#:~:text=(a)%20%22Improper%20use%20of,programs%20authorized%20under%20chapter%2071A.
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9a.46.110
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.61.260
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=7.92.020
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❖ ការរំខានតាមអនឡាញក៏ជាឧគ្កិដ្ឋកមាថ្នការតាមដានឃ្ល ំនមើលផ្ងតដ្រ RCW 

9.61.260.  

បដើមបីទទួលបានដីកាការពារចំ្បពាះការតាមដានឃ្ល ំបមើល 

តដ្លអ្នកអាចមានបញ្ហា ការតាមដានឃ្ល ំនមើលដូ្ចបាននរៀបរាប់ខ្មងនលើ 

ឬទំនាក់ទំនងមតងនហើយមតងនទៀែឬការប ុនប ងណ្តមួយនដ្ើមប៊ីទក់ទងអ្នក 

 ិនិែយនមើលអ្នក តាមដានកតនលងរបស់អ្នក រកាអ្នកឱ្យសថ ិែនគ្កាមការអ្នងាែនមើល 

ឬតាមដានអ្នកតដ្លបំភិែបំភ័យ នធែ ើឱ្យភ័យខ្មល ច ឬរំរាមកំតហងអ្នក RCW 7.92.020. 

បតើវាមាននយ័យ ង្សដូច្បមាច្ចំ្បពាះ 

“មនសុសប ញវយ័ផ្ដលងាយរង្សបប្រះចំ្បពាះរញ្ហា ការរំបោភរំពាន 

ឬការមិនយក្ចិ្តាទុក្ដាក់្”?  

សូមអាន ការការពារមនុ្ស្សចាស់្ និ្ងមនុ្ស្សតពញេយ័ដដលងាយរងតប្រោះពកីាររំតោភរុំពាន្ 

និ្ងការមិន្យកចិ្ប តេុកដាក់ នដ្ើមប៊ីតសែ ងយល់បតនថម។ 

ឯកសារអ្ងគនហែុននាេះក៏និោយអំ្ ៊ីជនគ្មើសនផ្េងនទៀែសគ្មាប់មនុសេន ញវយ័តដ្លងាយ

រងនគ្រេះ នគ្ៅ ៊ីដ្៊ីកាការពារផ្ងតដ្រ។  

បតើនិយមនយ័ច្ារ់ននការរំបោភនល វូបភទជាអវ ី?  

និយមន័យននេះរមួបញ្ច លូទងំការចាប់រំនោភប ុតនតសគ្មាប់នរលបំណងថ្នការទទួលបាន

ដ្៊ីកាការពារននាេះ ចាប់រដ្ឋកំណែ់និយមន័យជាទូនៅថាជាការគ្បគ្ ឹែត ិផ្ល វូនភទ 

ឬការលបនគ្ជៀែចូល្មួយតដ្លអ្នកមិនយល់គ្ មនដាយនសរ(ីនកើែនឡើងនដាយរា នការ

យល់គ្ ម)។ សូមអានចាប់ RCW 7.105.100(b) នដ្ើមប៊ីតសែ ងយល់បតនថម។  

បតើដីកាការពារដូច្រន នឹង្សដីកាទរស់ាា ត់ឬបទ? 

អ្ែ់នទ។ អ្នកអាចនសន ើសុំដ្៊ីកាទប់សាា ែ់តដ្លជាតផ្នកមួយថ្នវធិានការចាប់គ្រួសារ 

(ដូ្ចជាករណ៊ី តលងលេះបត ៊ីគ្ប នធ  ឬសំណុនំរឿងឪ ុកមាត យ) តដ្លអ្នកនឹងដាក់ឯកសារ 

ឬន ល្ ើយែបតែប ុន ណ្ េះ។ អ្នកមិនគ្ែូវការជាប់ពាក់ ័នធនឹងសំណុំនរឿងចាប់គ្រួសារ

នដ្ើមប៊ីនសន ើសុំដ្៊ីកាការពារននាេះនទ។ សូមអាន ខំុ្មានបញ្ហា អ្ំន ើហិងាកន ុងគ្រួសារ។ 

នែើខំុ្គ្ែូវដាក់ពាកយសុំដ្៊ីកាការពារ (PO) ឬនទ? នដ្ើមប៊ីតសែ ងយល់បតនថម។  

ផ្ននក្ទី 2៖ ការទទួលបានដីកាការពារ  

បតើខុ្ំប្តវូការបមធាវ ីបដើមបីទទួលបានដីកាការពារឬបទ? 

អ្ែ់នទ។  

https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.61.260
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.61.260
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=7.92.020
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.100
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/should-you-file-a-domestic-violence-protection-order-dvpo
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/should-you-file-a-domestic-violence-protection-order-dvpo
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/should-you-file-a-domestic-violence-protection-order-dvpo
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បតើប្តវូចំ្ណ្តយនលលបសវារ ុនាា ន បដើមបីដាក់្ពាក្យសុំដីកាការពារ?  

មិនមានថ្លលនសវនទ។  

បតើខុ្ំអាច្ទទួលបានសំណុំផ្រររទដាក់្ពាក្យសុំដីកាការពារបៅឯណ្ត?  

សំណុំតបបបទននេះ មាននៅកន ុងែុោការមណឌ លនិងែុោការជាន់ខពស់ (District and 

Superior Courts) នៅទូទងំរដ្ឋ។ 

សូម ិនិែយនមើលនៅែុោការមូលដាឋ នរបស់អ្នកជាមុនសិន។  

អ្នកអាចនគ្បើគ្បាស់កញ្ចប់ឯកសាររបស់នយើងតដ្លអាចនបាេះ ុមពបាន 

រនបៀបដាក់ពាកយសុំដ្៊ីកាការពារ ឬកមា វធិ៊ីសមាា សន៍តដ្លនធែ ើនដាយខល នួអ្នក , 

សំណុំតបបបទតាមអ្នឡាញ រដ្ឋវ៉ា សុ៊ីននតាន Washington, 

នដ្ើមប៊ីបំន ញសំណុតំបបបទតាមវបិសាយ WashingtonLawHelp.org. 

❖ បតើអនក្ជាសមាជិក្កុ្លសមព័នធ  ឬរស់បៅក្ន ុង្សសេរមន៍កុ្លសមព័នធ  

ឬបៅទីជប្មក្រប្មងុ្សទុក្ឬបទ? 

អ្នកអាចមានជនគ្មើសថ្នការដាក់ពាកយសុំដ្៊ីកាការពារនៅែុោការរដ្ឋ  

(State Court) ឬែុោការកុលសមព ័នធ  (Tribal Court)។ នលខកូដ្ និង/ឬ 

ដ្ំនណើរការរបស់កុលសមពន័ធន៊ីមួយៗអាចមានខុសរន ។ 

សូមទក់ទងែុោការកុលសមព ័នធ  (Tribal Court) នដ្ើមប៊ីតសែ ងយល់បតនថម។ 

(នគ្បើនសៀវនៅបញ្ា ៊ីន ា្ េះ អាសយដាឋ ន 

និងនលខទូរស័ ទែុោការកុលសមព ័នធ (Tribal Court) តាម bit.ly/3xG65rt.) 

សំណុំតបបបទែុោការរដ្ឋ  (State Court) 

អាចមិនដ្ំនណើរការនៅែុោការកុលសមព ័នធ  (Tribal Court) នទ។ 

ផ្ននក្ទី 3៖ រនាទ រ់ ីអនក្ទទួលបានដីកាការពារររស់អនក្  

បតើខុ្ំប្តវូបប្រើដីកាការពារបដាយរបរៀរណ្ត? 

អនក្ប្តូវយក្ឯក្សារលតច្មលង្សផ្ដលមានរញ្ហា ក់្មួយច្ារ់មក្ជាមួយអនក្ប្ររ់ប លបវោ។ 

ឯកសារលែចមលងតដ្លមានបញ្ហា ក់មួយចាប់ រឺឯកសារលែចមលងមួយចាប់តដ្លនសា ៀន  

បនងា ើែសគ្មាប់អ្នកនដាយមាននបាេះគ្តាតដ្លបាននគ្បើញឹកញាប់នៅនលើឯកសារ។  

អ្នកគ្ែូវតែបៅទូរស័ ទ បៅរ ូ លីស នដ្ើមប៊ីរាយការណ៍អំ្ ៊ីការរំនោភបំពាន។  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/petition-for-order-of-protection-forms-and-instructions
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-forms-online
https://goia.wa.gov/tribal-directory/washington-state-tribal-courts
https://goia.wa.gov/tribal-directory/washington-state-tribal-courts
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បតើដីកាការពារនឹង្សជួយខុ្ំបៅបប្ៅបខានធីផ្ដលខុ្ំបានទទួលវា បីនាះឬបទ? 

បាទ/ចាស៎។ 

 ួកនរបញ្ច លូដ្៊ីការបសអ់្នកសគ្មាប់ការការពារនៅកន ុងគ្ប ័នធ កំុ យូ ទ័រនៅទូទងំរដ្ឋ។ 

វអាចអ្នុវែតបាននៅទូទងំរដ្ឋ និងនៅរដ្ឋនផ្េងនទៀែ។  

បតើដីកាការពារនឹង្សប្តវូរញ្ច រ់បៅប លណ្ត (ប លនុតកំ្ណត)់? 

វមានរយៈន លកំណែ់ ឬជាអ្ចិថ្្នតយ៍ RCW 7.105.310. ប្រសិនបរើដីកាបនះការពារកុ្មារ 

ជាផ្ននក្ដីកាផ្ដលពាក់្ ័នធនឹង្សការការពារកុ្មារ 

អាច្មានរយៈប លប្តឹមផ្តមួយឆ្ន ំរ ុបណ្តណ ះ។  

អ្នកអាចនសន ើសុំឱ្យែុោការបនតដ្៊ីកាននេះ មុនន លដ្៊ីកាផ្ុែកំណែ់។ 

ែុោការប្តវូផ្តបនតដ្៊ីការបស់អ្នក លុេះគ្តាតែដ្៊ីកាការពារអ្នក ៊ីបុរគលននេះ 

អាចបងាា ញថា ួកនរតលងមានហានិភ័យចំនពាេះអ្នក និង/ឬ កូនរបស់អ្នកនទៀែនទ។ 

ចុ្ះបរើរុរគលផ្ដលខុ្ំទទួលបានដីកាប្រឆំ្ង្សបនាះប្រប្ ឹតាបលើា ស (រពំាន) 

បលើដីកាបនះ? 

ការណ៍ននេះ ជាបទឧគ្កិដ្ឋ។ ប ូល៊ីសគ្ែូវតែអ្នុវែតដ្៊ីការបស់អ្នក 

នហើយចាប់ខល នួបុរគលតដ្លបាននធែ ើទុកខ នទសអ្នក RCW 7.105.450. 

បតើខុ្ំអាច្ផ្សវ ង្សយលរ់ផ្នាមបៅឯណ្ត?  

• ការការពារអ្នករស់រានមានជ៊ីវែិថ្នជនជាែិនដ្ើមអានមរកិ ៊ីអំ្ន ើហិងាកន ុងគ្រួសារ  

• ការការពារមនុសេចាស់ និងមនុសេន ញវយ័តដ្លងាយរងនគ្រេះ ៊ីការរំនោភបំពាន 

និងការមិនយកចិែតទុកដាក់ 

• រនបៀបោក់អាសយដាឋ នរបស់អ្នក ៊ីអ្នកតាមដានឃ្ល ំនមើល ឬអ្នករំនោភបំពាន 

• ការការពារមនុសេចាស់ និងមនុសេន ញវយ័តដ្លងាយរងនគ្រេះ ៊ីការរំនោភបំពាន 

និងការមិនយកចិែតទុកដាក់  

  

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.310
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.450
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/violence-against-women-act-reauthorization-of
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-hide-your-address-from-a-stalker-or-abuser
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
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ទទួលបានជនួំយផ្ននក្ច្ារ់ 

• ដាក់្ពាក្យសុំតាមអនឡាញតាម CLEAR*Online -nwjustice.org/apply-online 

គ្បសិននបើអ្នកមានបញ្ហា ចំនពាេះការបនណត ញនចញ បំណុល ការធានារា៉ា ប់រដាឋ ភិបាល 

ឬការអ្ប់រំ ិនសស 

• កំ្ ុង្សមានរញ្ហា ប្រឈមនឹង្សច្ារ់បៅក្ន ុង្សឃីង្សបខានធី King County (នគ្ៅ ៊ី

ការបនណេ ញនចញ ឬការរបឹអូ្សគ្ទ យសមបែត ិ) ឬនទ? សូមនៅទូរស័ ទនៅ 2-1-1 

(ឬនលខទូរស ័ទឥែរិែថ្លល 1-877-211-9274) ថ្លងនធែ ើការ ៊ីនមា ង 8:00 គ្ ឹក - 6:00 

ោង ច។  ួកនរនឹងបញ្ជ នូអ្នកនៅអ្នកផ្តល់ជំនួយតផ្នកចាប់។ 

• កំ្ ុង្សមានរញ្ហា ប្រឈមនឹង្សច្ារ់បៅបប្ៅឃីង្សបខានធី King County 

(នគ្ៅ ៊ីការបនណេ ញនចញ ឬការរបឹអូ្សគ្ទ យសមបែត ិ) ឬនទ? 

សូមនៅទូរស ័ទប ត្ ញទន់នហែុការណ៍ (CLEAR Hotline) តាមរយៈនលខ  

1-888-201-1014 ថ្លងនធែ ើការចននាល េះនមា ង 9:15 គ្ ឹក - 12:15 រនសៀល ឬដាក់ពាកយ

សុំតាមអ្នឡាញតាមរយៈ nwjustice.org/apply-online.  

• កំ្ ុង្សមានរញ្ហា ប្រឈមនឹង្សការរបណេ ញបច្ញឬបទ? សូមនៅទូរស័ ទនលខ  

1-855-657-8387។ 

• កំ្ ុង្សប្រឈមនឹង្សការររឹអូសប្ទ យសមបតាិផ្មនបទ? សូមនៅទូរស ័ទនលខ  

1-800-606-4819។ 

• មនុសសវយ័ចាស់ (អាយុ 60 ឆ្ន ំប ើង្សបៅ) តដ្លមានបញ្ហា ចាប់នៅនគ្ៅ

ឃ៊ីងនខ្មនធ៊ីKing County ក៏អាចនៅទូរស័ ទនៅ CLEAR*Sr តាមនលខ 1-888-

387-7111 ផ្ងតដ្រ។ 

អនក្បៅទូរស័ ទ ផ្ដលមានរញ្ហា លលង្ស់  ិបាក្សាា រ់ ឬ ិបាក្និយយ អាចនៅទូរស័ ទ

នៅនលខ្មួយថ្ននលខទូរស័ ទទងំននេះ នដាយនគ្បើនសវបញ្ជ នូបនតតាមជនគ្មើស

របស់អ្នក។ 

មាននេល់ជូនអនក្រក្ផ្ប្រភាសា។ 

ការនបាេះ ុមពផ្ាយននេះផ្តល់ ័ែ៌មានទូនៅទក់ទងនឹងសិទធិ និងការទទួលខុសគ្ែូវរបស់អ្នក។ ឯកសារននេះ
មិនតមននរៀបចំនឡើងសគ្មាប់ការជំនួសឱ្យការគ្បឹកានោបល់តផ្នកចាប់ជាក់ោក់នទ។  

© របប្មាង្សយុតាិធម៌ភារភារពាយ័ យឆ្ន ំ 2022 — 1-888-201-1014។ 

(បានផ្តល់ការអ្នុញ្ហា ែឱ្យលែចមលង និងការតចកចាយនៅឱ្យសមព ័នធភា នដ្ើមប៊ីយុែត ិធម៌នសា ើភា រន  
(Alliance for Equal Justice) និងចំនពាេះបុរគលសគ្មាប់នរលបំណងមិនតមនពាណិជាកមាតែប ុន ណ្ េះ។) 
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