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DIVISION OF VOCATIONAL REHABILITATION (ផ្នែកស្តា រៃីតិសម្បទាវជិ្ជា ជីវៈ,  DVR) 

សន្ល ឹកកិច្ចការសម្របសម្រួលការងាររបស់អតិថិជន្ DVR 

ឈ ម្ ោះទីប្រកឹា DVR 

      

អតិថិជៃ DVR អាចចរចាសំឈ ើស ំការសប្ម្រសប្មួ្លឈៅកផ្ៃែងឈ វ្ ើការកន ុងនាម្ពួកឈេផ្ទា ល់ ឬឈោយមាៃជំៃួយពី DVR ឈរើមាៃការឈសែ ើស ំ។ 

ឈែើម្បីគំប្ទអតិថិជៃឈៅឈពលពួកឈេឈ វ្ ើការឈរាជ្ជា ចិតាអពំីការសប្ម្រសប្មួ្លឈៅផ្ែលពួកឈេឈសែ ើស ំពីៃិឈោជក DVR នាល់សៃែ ឹកកិចចការឈៃោះជ្ជ្ៃធាៃមួ្យ 

ឈែើម្បីរំន សេំៃិតអំពីការសប្មួ្លសប្មួ្លសម្ប្សរជ្ជក់លាក់ ៃិងឯកស្តរផ្ែលអាចជួយគំប្ទអតិថិជៃឈៅឈពលពួកឈេចរចាសំឈ ើស ំការសប្ម្រសប្មួ្លសម្រម្យ។ អតិថិជៃ 

ៃិងទីប្រឹកាអាចពិភាកាអំពពីត័៌មាៃផ្ែលអតិថិជៃនាល់ ឈែើម្បីជួយសប្មួ្លែល់ការចរចាររស់អតិថិជៃ។ 

ឈ ម្ ោះអតិថជិៃ DVR៖       

តតើពិការភាពរបស់ខ្ញ ុំគឺជាអវ ី ត ើយតតើវាប៉ា៉ះពាល់ដល់ខ្ញ ុំយ៉ា ងដូច្តរេច្ 

(តតើអវ ីជាដដន្កុំណត់រុខងាររបស់ខ្ញ ុំ)? 

តតើខ្ញ ុំអាច្ត វ្ ីអវ ីសម្ាប់ខល នួ្ខ្ញ ុំ តដើរបីម្គប់ម្គងពិការភាពរបស់ខ្ញ ុំ? 

            

តតើនិ្តយជកអាច្ត វ្ ីអវ ីខល៉ះតដើរបីជួយខ្ញ ុំបន្េអនុ្វតេតួនាទីសុំខាន់្នន្ការងារ? 

(តតើការសម្របសម្រួលអវ ីខល៉ះដដលាន្ម្បតយជន៍្?) 

តបើចុំបាច្់ តតើម្គតូពទយជុំនាញរួយណាអាច្ផ្េល់លិខិត 

ឬឯកសារតដើរបីគុំម្ទការតសន ើសុុំការសម្របសម្រួល? 

            

សូម្ឈម្ើលផ្នែកខាងឈប្កាយអំពឧីទាហរ ៍នៃការសប្ម្រសប្មួ្លសម្ប្សរ ៃិងតំ ភាា រ់ឈៅកាៃ់្ៃធាៃឈប្ចើៃឈទៀត។ 



REASONABLE ACCOMMODATION WORKSHEET FOR DVR CUSTOMERS ទំព័រ 2 នៃ 2 
DSHS 11-149  CA (10/2019)  Cambodian   

ការតសន ើសុុំការសម្របសម្រួល 

តតើខ្ញ ុំតសន ើសុុំការសម្របសម្រួលតោយរតបៀបណា? 

ឈោងតាម្ EEOC អែកប្គៃ់ផ្តអៃ ញ្ញា តឱ្យៃិឈោជកររស់អែកែឹងថា អែកប្តូវការផ្កតប្ម្ូវ 

ឬការផ្ទែ ស់រត រូឈៅកផ្ៃែងឈ វ្ ើការឈោយមាៃឈហត នលទាក់ទងៃងឹស្តា ៃភាពស ខភាព។ 

អែកអាចឈប្រើ "ភាស្តអង់ឈេែស្ម្មតា" ឈែើម្បីឈ វ្ ើសំឈ ើររស់អែក 

ឈហើយអែកម្ិៃចាំបាចៃ់ិោយអំពី ADA ឬឈប្រើឃ្លែ  "ការសប្ម្រសប្មួ្លសម្ប្សរ" ឈទ។  

សំឈ ើស ំការសប្ម្រសប្មួ្លសម្ប្សរម្ិៃចាំបាច់ឈ វ្ ើឈ ើងជ្ជលាយលកខ ៍អកសរឈទ 

ែូឈចែោះអែកអាចឈសែ ើស ំការសប្ម្រសប្មួ្លឈៅកន ុងការសៃានាទល់ម្ ខគែ  

ឬឈប្រើវ ិ្ ីទំនាក់ទំៃងឈនសងឈទៀតណាមួ្យ។ ឈទាោះជ្ជោ៉ា ងណាក៏ឈោយ 

អែកប្រផ្ហលជ្ជចង់ឈ វ្ ើសំឈ ើររស់អែកជ្ជលាយលកខ ៍អកសរ 

ឈទាោះរីជ្ជៃិឈោជកររស់អែកម្ិៃទាម្ទារវាក៏ឈោយ។ 

តតើខ្ញ ុំដឹងថាតពលណាម្តវូតសន ើសុុំការសម្របសម្រួលតោយរតបៀបណា? 

អែកអាចឈសែ ើស ំការសប្ម្រសប្មួ្លប្េរ់ឈពលឈវលា កន ុងអំ ុងឈពលែំឈ ើរការោក់ពាកយ 

ឬអំ ុងឈពលផ្ែលអែកឈ វ្ ើការ។ 

ការកំ ត់ឈពលឈវលាែ៏លអ រំន តឈែើម្បីប្បារ់ៃិឈោជកអំពីតប្ម្ូវការសប្ម្រសប្មួ្លសម្ប្សរស

ប្មារ់រំឈពញការងារេឺជ្ជការសឈប្ម្ចចិតាផ្ទា ល់ខល ៃួ។ ជ្ជទូឈៅ 

អែកេួរផ្តឈសែ ើស ំការសប្ម្រសប្មួ្លឈៅឈពលអែកែឹងថាមាៃឧរសេគឈៅកផ្ៃែងឈ វ្ ើការផ្ែល 

រារាងំអែកឈោយស្តរពិការភាព ម្ិៃឲ្យប្រកួតប្រផ្ជងឈែើម្បីការងារ ការអៃ វតាការងារ 

ឬទទួលបាៃអតថ ប្រឈោជៃ៍ឈសម ើគែ នៃការងារ។  

តតើខ្ញ ុំម្តូវម្បាប់និ្តយជករបស់ខ្ញ ុំថាខ្ញ ុំាន្ពិការភាពដដរឬតទ? 

ឈប្កាម្ចារ់ ADA 

ៃិឈោជកតប្ម្ូវឱ្យនាល់ការសប្ម្រសប្មួ្លសប្មារ់រ េគលិកផ្ែលជួរប្រទោះរញ្ញា ឈៅកផ្ៃែងឈ វ្ ើ

ការឈោយស្តរផ្តពិការភាព។ ែូឈចែោះ 

កន ុងករ ីអែកម្ិៃអៃ ញ្ញា តឱ្យៃិឈោជកររស់អែកែឹងថាអែកមាៃពិការភាព 

ៃិឈោជកម្ិៃមាៃកាតពវកិចចពិចារណាឈលើការសប្ម្រសប្មួ្លឈប្កាម្ចារ់ ADA ឈ ើយ។  

តតើព័ត៌ាន្តវជជសាស្តសេ អវ ីខល៉ះដដលខ្ញ ុំម្តូវផ្េល់ដល់និ្តយជករបស់ខ្ញ ុំ?  

ៃិឈោជិតខែោះម្ិៃចងន់ាល់ព័តម៌ាៃលម្អិតឈប្ចើៃែល់ៃិឈោជកអំពីពិការភាពររស់ពួកឈេឈទ។ 

អែកប្រផ្ហលជ្ជចង់ចារ់ឈនាើម្ប្បារ់ៃិឈោជកររស់អែកពីអវ ើផ្ែលអែកកំព ងមាៃរញ្ញា កន ុងការ

ឈ វ្ ើការថារញ្ញា េឺទាក់ទងៃឹងពកិារភាព 

ៃិងមាៃេៃំិតអវ ើខែ ោះអំពីការសប្ម្រសប្មួ្លររស់អែក។ 

ៃិឈោជកខែោះៃឹងម្ិៃសួររកពត័ម៌ាៃរផ្ៃាម្ឈទ។ ឈទាោះជ្ជោ៉ា ងណាក៏ឈោយ 

ៃិឈោជកមាៃសិទធិឈសែ ើស ំព័ត៌មាៃឈវជាស្តស្រសា រផ្ៃាម្ 

ឈៅឈពលផ្ែលៃិឈោជិតឈសែ ើស ំការសប្ម្រសប្មួ្ល ឈហើយប្រសិៃឈរើអែកម្ិៃនាល់ព័ត៌មាៃឈៃោះឈទ 

ៃិឈោជកអាចរែិឈស្សំឈ ើស ំការសប្ម្រសប្មួ្លររស់អែក។  

តតើខ្ញ ុំអាច្តសន ើសុុំការសម្របសម្រួលអវ ីខល៉ះ?  

ជ្ជទូឈៅ ការសប្ម្រសប្មួ្លេឺជ្ជការផ្ទែ ស់រត រូណាមួ្យឈៅកន ុងររោិកាសការងារ 

ឬតាម្រឈរៀរឈ វ្ ើការតាម្ទមាែ រ់ 

ផ្ែលអាចឱ្យរ េគលផ្ែលមាៃពិការភាពអាចទទួលបាៃឱ្កាសការងារឈសម ើគែ ។ 

ឈប្កាម្ចារ់ ADA ៃិឈោជកប្តូវនាល់ការសប្ម្រសប្មួ្ល "សម្ប្សរ" 

សប្មារ់ៃិឈោជិតផ្ែលមាៃពិការភាព។ 

ែូឈចែោះអែកអាចឈសែ ើស ំការសប្ម្រសប្មួ្លណាមួ្យផ្ែលចាត់ទ កថា "សម្ប្សរ"។ 

ឈៃោះេឺជ្ជឧទាហរ ៍មួ្យចំៃួៃនៃការសប្ម្រសប្មួ្លសម្ប្សរពី EEOC៖  

• ឈ វ្ ើឱ្យម្ ឌ លផ្ែលមាៃប្ស្តរ់អាចចូលែំឈ ើរការបាៃ 

• ទិញ ឬផ្កនចែររកិាខ រ 

• នាល់អែកអាៃ ឬអែករកផ្ប្រផ្ទា ល់មាត់ផ្ែលមាៃសម្តាភាព 

• ផ្តងតាំងឈ ើងវញិសប្មារ់ម្ ខតំផ្ ងទំឈៃរ 

• ការឈរ់សប្មាកឈពទយ 

ខាងឈប្កាម្ឈៃោះម្ិៃប្តូវបាៃចាត់ទ កជ្ជទប្ម្ង់នៃការសប្ម្រសប្មួ្លសម្ប្សរឈទ 

ឈហើយែូឈចែោះម្ិៃទាម្ទារឈប្កាម្ចារ់ ADA ឈ ើយ៖ 

• ែក ឬល រម្ ខងារសំខាៃ់ឈចញពីការងារ 

• កាត់រៃាយសាង់ោរនលិតកម្ម 

• នាល់សមាា រឈប្រើប្បាស់ផ្ទា ល់ខល ៃួែូចជ្ជ អវយវៈសិរបៃិម្ម ិត ឈៅអីរ ញ ផ្វ៉ែៃតា 

ឧរករ ៍ជំៃួយការស្តា រ់ 

ឬឧរករ ៍ប្សឈែៀងគែ ប្រសិៃឈរើប្តូវការសមាា រទាងំឈៃោះសប្មារ់រំឈពញការងារ 

ផ្ែៃកំ ត់ផ្តមួ្យេត់ឈលើកាតពវកិចចររស់ៃិឈោជកកន ុងការនាល់ការសប្ម្រសប្មួ្លសម្

ប្សរ េឺថាគម ៃការផ្ទែ ស់រត រូ 

ឬការផ្កនចែផ្ររឈៃោះប្តូវបាៃទាម្ទារឈទកន ុងករ ីវាៃឹងរងកឱ្យមាៃ 

"ការលំបាកហួសឈហត " ែល់ៃិឈោជក។ "ការលំបាកហួសឈហត " មាៃៃ័យថា ការលំបាក 

ឬការចំណាយឈប្ចើៃ ឈហើយឈផ្ទា តឈលើ្ៃធាៃ 

ៃិងស្តា ៃភាពររស់ៃិឈោជកពិឈសសទាក់ទងៃឹងការចំណាយ 

ឬការលំបាកកន ុងការនាល់ការសប្ម្រសប្មួ្លជ្ជក់លាក់ណាមួ្យ។ 

ៃិឈោជកប្តូវផ្តវាយតនម្ែតាម្ករ ីៃីមួ្យៗថាឈតើការសប្ម្រសប្មួ្លសម្ប្សរណាមួ្យ 

ៃឹងរងកឱ្យមាៃការលំបាកហួសឈហត ផ្ែរឬឈទ។ 

ព័ត៌មាៃខាងឈលើបាៃែកប្សងឈ់ចញពី្ៃធាៃរណាា ញសប្ម្រសប្មួ្ល "ម្េគឈទសក៍ជ្ជក់ផ្សាងររស់ៃិឈោជិតកន ុងការឈសែ ើស ំ 

ៃិងការចរចាអំពីការសប្ម្រសប្មួ្លសម្ប្សរឈប្កាម្ចារ់សា ីពីពិការភាពររស់អាឈម្រកិ"។ ចំឈពាោះព័ត៌មាៃរផ្ៃាម្ រមួ្ទាងំស្តា ៃភាពេំរ ូៃងិលិខិតេំរឈូសែ ើស ំការសប្ម្រសប្មួ្ល 

សូម្ឈម្ើល្ៃធាៃឈៅកន ុងប្រអរ់ឧរករ ៍នៃការសប្ម្រសប្មួ្លឈៅកផ្ៃែងឈ វ្ ើការ JAN តាម្អៃឡាញឈៅឈេហទំព័រ https://askjan.org/toolkit/index.cfm។ 

រណាា ញសប្ម្រសប្មួ្លការងារេឺជ្ជឈសវាកម្មររស់ការោិល័យឈគលៃឈោបាយសា ីពីការងារជៃមាៃពិការភាពនៃប្កសួងការងារសហរែឋអាឈម្រកិ។ 
 

https://askjan.org/toolkit/index.cfm

