លិខិតជូនដំណឹងអំពី�រស្រមបស្រម� លកែន� ង��ក់េ�ស្រ�ប់សកម� �ព��ក់េរៀនែដល�នេស�ើេឡើង
ជូនចំេ�ះកូ នចិ��ឹមេ�រដ� ��សុីនេ�ន WASHINGTON បច��ប្បន� �ង
ំ អស់ែដល�ន�យុេ្រ�ម 18 ��ំ
េតើអ�ក�សម្រសបនឹង�រពិពណ៌�ចំណុច�ងេ្រ�មេនះ៖
1.
េ�កអ� ក��ប់�នបទពិេ�ធន៍កែន� ងែថ� ំកូ នចិ��ឹមចំនួន
5
ឬេ្រចើន�ងេនះ
(េហើយ�ន��ស់ប�រផ�
� ះកូ នចិ��ឹម�៉ងេ�ច�ស់ម�ងេ���ំចុងេ្រ�យ សូ មេមើលព័ត៌�នលម� ិត�ងេ្រ�ម);
2. េ�កអ� ក្រត�វ�នេគប��ន
� េ�ឬស� ិតេ� កែន� ងែថ�ំ�្រក �មេ�េ្រ�រដ� ;
3. េ�កអ� ក��ប់�នបទពិេ�ធន៍ ��ក់េ�ស�
� �រ ឬ�រ ��ល័យ ក��ងរយៈេពល្រ�ំមួយែខកន� ងមកេនះ ឬ
ឺ
�ធី
4. េ�កអ� កកំពុងរង់�ំែ្រគកម� វ អ�កជំងេដកក��ងមន� ីេពទ្យរយៈេពលែវងរបស់កុ�រ (Children’s Long-Term
Inpatient Program (“CLIP”))។
្របសិនេបើេ�កអ� កទទួ ល�នពិពណ៌�ចំណុច�ងេលើ
ឬ្របសិនេបើេ�កអ� កយកចិត�ទុក�ក់ចំេ�ះកូ ន��ក់ឬេ្រចើន�ក់ ែដល�នពិពណ៌��ងេលើ
សូម�នលិខិតជូនដំណឹងេនះ េ�យយកចិត�ទុក�ក់.
Para acceder a una versión de este aviso traducida en español , visite https://www.dcyf.wa.gov/dssettlement-agreement;
Để xem bản dịch thông báo này bằng ti ếng Vi ệt , vui lòng truy cập https://www.dcyf.wa.gov/dssettlement-agreement;
ស្រ�ប់�របកែ្របនូ វេសចក� ីជូនដំណឹងេនះ� ��ែខ� រ, សូ មចូ លេមើល https://www.dcyf.wa.gov/dssettlement-agreement; ສໍາລັບການແປແຈ້ ງການນີ້ເປັນພາສາລາວ , ກະລຸ ນາເຂ້ົ າເບິ່ງ https://www.dcyf.wa.gov/dssettlement-agreement;
如需本通知的中文版，请访问https://www.dcyf.wa.gov/ds-settlement-agreement;
Перевод этого уведомления на русский языкопубликован по адресу https://www.dcyf.wa.gov/dssettlement-agreement;
한국어로 번역된 공지문은 https://www.dcyf.wa.gov/ds-settlement-agreement 를 방문하여 확인하실 수
있습니다;
Para sa pagsasalin ng notice na ito sa Tagalog, bumisita sa https://www.dcyf.wa.gov/ds-settlementagreement;
በ አማርኛ የዚህን ማሳወቂያ ትርጉም ለማግኘት፣ እባክዎ https://www.dcyf.wa.gov/ds-settlement-agreementን
ይጎብኙ;
Si aad ogeysiiskan ugu hesho Af-Soomaali , fadlan booqo https://www.dcyf.wa.gov/ds-settlementagreement.
េ�កអ� កគឺ�
“ស�ជិក��ក់េរៀន”
��ក់េ�ក��ងបណ�ឹងែដលេ��្រកសួ ងកុ�រ
យុវជន
និង្រក �ម្រគ� �រៃនរដ� ��សុីនេ�ន (D.S. et al., v. Washington State Department of Children, Youth, and
Families, et al.), សំណុំេរឿងេលខ Case No. 2:21-cv-00113. បណ�ឹងេនះ �នេ�ទ្រប�ន់�៖ (1) ្រកសួ ងកុ�រ
យុវជន
និង្រគ� �រ
(Department
of
Children,
Youth,
and
Families)
មិនផ� ល់ជូនេស�កម� និង�រ�ំ្រទដល់កូនចិ��ឹមែដលពួ កេគ្រត�វ�រេឡើយ;
(2)
កូ នចិ��ឹម�េ្រចើន�ក់�ន��ស់ទីលំេ�េ្រចើនដងេពក
ឬ្រត�វ��ក់េ�ក��ងស�
� �រ
ឬកែន� ងែថ� ំកូ នចិ��ឹមេ�េ្រ�រដ� ឬអ�រកម� វ �ធី CLIP។
�ន�រស្រមបស្រម� លកែន� ង��ក់េ�ែដល�នេស� ើេឡើង ែដលនឹងប�� ប់បណ�ឹងេនះ េ�យ��ន�រជំនុំជំរះក� ី។
េ�យ�រែតេ�កអ� ក� “ស�ជិក��ក់េរៀន” សិទ�ិរបស់អ�ក�ចទទួ លរងផលប៉ះ�ល់។
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េ�ៃថ� ទី 7 ែខក��, 2022, នឹង�នសវ��រតុ��រមួ យេ�ចំេ�ះមុខេ�្រកម Barbara Rothstein
ៃនតុ��រមណ�លសហរដ� �េមរ �កស្រ�ប់មណ�ល�គ�ងលិចៃនរដ� ��សុីនេ�ន (Western District of
Washington)។ េ�្រកម Rothstein នឹងសេ្រមច�េតើ្រត�វអនុម័ត�រស្រមបស្រម� លកែន� ង��ក់េ�ឬ�៉ង�។
េ�្រកម Rothstein �ចអនុម័ត�រស្រមបស្រម� លកែន� ង��ក់េ�ែដល�នេស� ើេឡើងេ�ះ
លុះ្រ�ែត�ងយល់េឃើញ���ន�ព្រតឹម្រត�វសមេហតុផល និង្រគប់្រ�ន់។
េ�កអ� ក�ចចូ លរ ួមសវ��រតុ��រ េហើយ្រ�ប់េ�្រកមនូ វមតិេ�បល់ វ �ជ��ន ឬអវ �ជ��ន។
្របសិនេបើេ�កអ� កមិនេជឿ�ក់�កិច�្រពមេ្រព�ងស� ីពី�រស្រមបស្រម� លកែន� ង��ក់េ�្រត�វ�នអនុម័តេទ
េ�កអ� ក�ច
“ជំ�ស់”
េហើយ្រ�ប់េ�្រកមពីមូលេហតុ។
េ�កអ� ក�ច្រ�ប់េ�្រកមអំពីអ�ីែដលេ�កអ� កគិត�ម�រនិ�យ
ឬេផ�ើជូនមតិេ�បល់��យលក� ណ៍អក្សរ។
េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ
ក៏េ�កអ� កមិនត្រម�វឱ្យចូ លរ ួម
ឬផ� ល់ជូនមតិេ�បល់�មួ យេឡើយ។
េពលេវ�សវ��រ៖ ៃថ�ទី 7 ែខក�� 2022, េ�៉ង 1:00 រេសៀល
ទីកែន� ង៖ បន� ប់សវ��រ 16A, �លតុ��រ្រក �ងសុីតថល Seattle
ស្រ�ប់មណ�ល�គ�ងលិចៃនទី្រក �ង��សុីនេ�ន Washington, 700 Stewart St., Seattle, WA
98101
**េ�កអ� ក�ចទទួ ល�នព័ត៌�នបែន� ម និងសួ រសំណួរេ�យេធ� ើ�ម�រែណ�ំដូច�ងេ្រ�ម។
សូ មកុំេ�ទូ រស័ព� ឬ�ក់ទងេ�្រកម Rothstein
ឬ្រក�ប�� ីៃនតុ��រអំពី�រស្រមបស្រម� លកែន� ង��ក់េ�ែដល�នេស� ើេឡើង។**
េតើនរ��ប់�ក់ព័ន�នឹងបណ�ឹងេនះ?
េ�ក��ងបណ�ឹងៃនសកម� �ព��ក់េរៀន បុគ�ល��ក់ឬេ្រចើន�ក់ប�ឹងជំនួសឱ្យ្រក �ម (េ�� “��ក់េរៀន”)
ែដល�នបណ�ឹង�ម�រ្រសេដៀង��។
ករណីេនះ្រត�វ�ន�ំយកមកក��ង�ម�តំ�ង��ក់េរៀនកុ�រៗ� ំងអស់ែដល�ន�យុេ្រ�ម 18 ��ំ
ឬេ�េពល�ងមុខ េ�្រកសួ ងកុ�រ យុវជន និង្រក �ម្រគ� �រៃនរដ� ��សុីនេ�ន (Washington State
Department of Children, Youth, and Families) េ�យ�រដំេណើរ�រៃន�ពេ�េ្រ�ម��ព��ល (េ្រ�ម
Wash. Rev. Code § 13.34) និងអ� កែដលសមនឹងចំណុចមួ យក��ងចំេ�មចំណុចដូ ច�ងេ្រ�ម៖
1. ��ប់�នបទពិេ�ធន៍េ�កែន� ងែថ� ំកូ នចិ��ឹមចំនួន 5 ឬេ្រចើន�ងេនះ (េហើយ�ន ��ស់ប�រ� (a)
ផ� ះកូ នចិ��ឹម�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក��ង��ំមុន ឬ (b)
្រត�វ�ន�ក់ក��ងកម� វ �ធីព��លេ��មលំេ���នែដល�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ (Qualified
Residential Treatment Program (QRTP)) ស្រ�ប់��ំមុនឬេ្រចើន��ំ�ងេនះ);
2. ្រត�វ�នេគប��ន
� េ�ឬស� ិតេ�កែន� ងែថ� ំកូ នចិ��ឹម�្រក �មេ�េ្រ�រដ� ;
3. ��ប់�នបទពិេ�ធន៍��ក់េ�ស�
� �រ ឬ�រ ��ល័យក��ងរយៈេពល្រ�ំមួយែខកន� ងមកេនះ ឬ
4. កំពុងរង់�ំែ្រគៃនកម� វ �ធីស្រ�ប់អ�កជំងឺេដកក��ងមន� ីេពទ្យរយៈេពលែវងរបស់កុ�រ {b1}(Children’s
Long-Term Inpatient Program (“CLIP”)។
សិទ�ិជនពិ�ររដ� ��សុីនេ�ន (Disability Rights Washington (DRW)) ក៏ប�ឹងក��ង�ម�អង� �ពមួ យផងែដរ។
រ ួម� ំងសិទ�ិ��ក់េរៀននិងសិទ�ិជនពិ�ររដ� ��សុីនេ�ន (Class and Disability Rights Washington)
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្រត�វ�នេគេ�� “េដើមបណ�ឹង”។ បណ�ឹងេនះ ្រត�វ�ន�ក់ជំ�ស់នឹង្រកសួ ងកុ�រ យុវជន
និង្រគ� �រៃនរដ� ��សុីនេ�ន (Washington State Department of Children, Youth, and Families)
និងេល�ធិ�ររបស់ខ� �ន។ រ ួម� ំងបណ�ឹងេនះ ្រត�វ�នេគេ�� “ចុងេ�ទ” ឬ “DCYF”។
េតើបណ�ឹងេនះ និ�យអំពីអ�ីខ�ះ?
បណ�ឹងេនះ គឺអំពី�េតើ្រកសួ ង DCYF នឹងផ� ល់ជូនេស�កម� និង�រ�ំ្រទដល់��ក់េរៀនែដលពួ កេគ្រត�វ�រឬអត់។
េដើមបណ�ឹង�ន�ម�រ� េបើ��នេស�កម� និង�រ�ំ្រទ�រែថ� ំកូ នចិ��ឹមែដលសម្រសបេទ
កូ នចិ��ឹម�េ្រចើន�ក់្រត�វ�នបំែបកេចញពី្រក �ម្រគ� �រ��មៗ
និងបន� ពន�េពលរបស់ពួកេគយូរ�ងអ� ីែដលពួ កេគ្រត�វ�ន។
ខណៈេពលពួ កេគ្រត�វ�នបំែបកេចញពី្រក �ម្រគ� �ររបស់ពួកេគ កូ នចិ��ឹមក៏�ច្រត�វរស់េ�ក��ងេ�ះផងែដរ៖
-

អ�រេ្រ�រដ�

-

បន� ��ក់េ�កែន� ងែថ� ំកូ នចិ��ឹមមួ យយប់ និង/ឬ

-

�រ��ក់េ�ស�
� �រ/�រ ��ល័យរ��ភិ�ល។

េដើមបណ�ឹង�ននិ�យ��រអនុវត� � ំងេនះ រ�េ�ភេលើសិទ�ិ្រសបច�ប់របស់កុ�រេ�ក��ង��ក់េរៀន។
ចុងេ�ទបដិេសធ�ពួ កេគកំពុងែតរ�េ�ភេលើសិទ�ិកុ�រេ�ក��ង��ក់េរៀន។ បណ�ឹង�នេស� ើសុំឱ្យតុ��រ
េដើម្បីត្រម�វឱ្យ្រកសួ ង DCYF េធ� ើឱ្យ្របេសើរេឡើង។ ��នស�ជិក��ក់េរៀននីមួយៗនឹង្រត�វបង់្រ�ក់�មួ យចំេ�ះ
“�រខូ ច�ត��” េឡើយ។

េតើកិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពី�រស្រមបស្រម� លកែន� ង��ក់េ�អនុវត� អ�ីខ�ះ?
ជំនួសឱ្យដំេណើរ�រជំនុំជំរះក� ី េដើមបណ�ឹងនិងចុងេ�ទ�នចរ�រេលើ “កិច�្រពមេ្រព�ងស� ីពីកែន� ង��ក់េ�”។
�គី���នេស� ើឱ្យេ�្រកម Rothstein
យល់្រពមេលើកិច�្រពមេ្រព�ងស� ីពី�រស្រមបស្រម� លកែន� ង��ក់េ�ស្រ�ប់��ក់េរៀន។
លិខិតជូនដំណឹងេនះ គឺ�េសចក� ីសេង� បៃនកិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពី�រស្រមបស្រម� លកែន� ង��ក់េ�៖
កិច�្រពមេ្រព�ងស� ីពី�រស្រមបស្រម� លកែន� ង��ក់េ�គឺ�ែផន�រមួ យស្រ�ប់្រកសួ ង DCYF
េដើម្បីេធ� ើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូ វេស�កម� របស់ខ� �ន។ �រេធ� ើឱ្យ្របេសើរេឡើង� ំងេនះ
រ ួម�ន�រទទួ លព័ត៌�នពីរបួ សែដល�នជូ នដំណឹង �រេឆ� ើយតប�មលក� ណៈអប់រ� និង
LGBTIQA+�រប��ក់ពីជេ្រមើសេ�េ្រ�រដ� ស�
� �រ/�រ ��ល័យ
និងកែន� ងែថ� ំកូ នចិ��ឹមមួ យយប់ដូច�ងេ្រ�ម៖
កម� វ �ធីលំេ���នស្រ�ប់មនុស្សេពញវ �យែដលេកើត�នេឡើង: ្រកសួង DCYF
នឹងបេង� ើតនិងអនុវត� �រេរៀបចំកម� វ �ធីលំេ���នែដល�ំ្រទេ�ទូ �ំងរដ� ស្រ�ប់មនុស្សវ �យេក� ងែដល
�ន�យុពីដប់្រ�ំមួយ��ំដល់ៃម� ��ំក��ង�រែថ�ំកូនចិ��ឹម
ឬ�រែថ�ំកូនចិ��ឹមែដលបន� ពន�េពលែដល�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់កម� វ �ធីេនះ
េហើយចង់រស់េ�េ�យឯក�ជ្យ��ងរស់េ�ក��ង�រកំណត់្រគ� �រមួ យ។
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�រចិ��ឹមែថរក�កូ នចិ��ឹមែដលព��ល្របកបេ�យវ ���ជីវៈ: ្រកសួង DCYF
នឹងបេង� ើតនិងអនុវត� �ម្របេភទកិច�សន�
និង���ប័ណ�ស្រ�ប់អ�កជំ�ញ��ឬបិ�ែថ�ំកូនចិ��ឹមែដលព��ល
េដើម្បីែថ�ំកុ�រៗែដល�នពិ�រ�ពែផ�កអភិវឌ្ឍន៍ ឬត្រម�វ�រសុខ�ពផ� វ� ចិត�។
កម� វ �ធីគំរ ូលំេ���នៃនមណ�ល�បទូ �ំងរដ� (Statewide Hub Home Model Program): ្រកសួង
DCYF នឹងបេង� ើតនិងអនុវត� កម� វ �ធី Hub Home Model (HHM) ទូ �ង
ំ រដ� ស្រ�ប់្រក �ម្រគ� �រកូ នចិ��ឹម
បន� ពន�េពល និងេ្រជើសេរ �សែដល�ំ្រទកូ នចិ��ឹម។
េលើសពីេនះ្រកសួង DCYF នឹងអនុវត� ចំេ�ះ�រេធ� ើ្របេសើរេឡើង
េដើម្បីជួយកែន� ងែថ�ំកូនចិ��ឹមទទួ ល�នេ�គជ័យែថមេទៀត�មរយៈសកម� �ពដូ ច�ងេ្រ�ម៖
�រពិនិត្យស�ង់�រ���ប័ណ�េឡើង វ �ញ: ្រកសួង DCYF
នឹងេធ� ើ វ �េ�ធនកម� ត្រម�វ�រ�ម�រ���ប័ណ�ស្រ�ប់កែន� ងែថ�ំកូនចិ��ឹម
េដើម្បីឱ្យ�ន�រអភិវឌ្ឍន៍�ន់ែតសម្រសប និង�ចបត់ែបន�ន
េដើម្បីបំេពញត្រម�វ�ររបស់យុវជន��ក់ៗ។
�រចូ លរ ួមពី�គី�ក់ព័ន�៖ ្រកសួង DCYF
នឹងជួលអ� កស្រមបស្រម� ល�គី�ក់ព័ន�ែដល�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ េដើម្បីេស�ើសុំ ្របមូ ល
និង�យ�រណ៍អំពីត្រម�វ�ររបស់អ�ក�ក់ព័ន�ែដល�ក់ទងនឹងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង�រេធ� ើឱ្យ្របេសើរេឡើ
ង�ំងេនះ៖
្រក �មចូ លរ ួម�ព��ច់�តិ: ្រកសួង DCYF នឹងបេង� ើត្រក �មចូ លរ ួម�ព��ច់�តិ (Kinship
Engagement Unit (KEU)) ទូ �ង
ំ រដ�
ែដលរ ួមប���ល្រគ� �រមួ យែដលែស�ងរកគំរ ូេដើម្បីកំណត់អត� ស��ណ
និង��ប់ទំ�ក់ទំងស�ជិក្រគ� �រនិងមិត�ភ័ក�ិេ្រចើន�ក់របស់ស�ជិក��ក់េរៀន (Class
Members) េដើម្បី�្រំ ទ្រក �ម្រគ� �រក��ង�រជួបេឡើង វ �ញ
ឬ�រ��ក់េ��មួ យ��េ�យសុវត� ិ�ព។
�រែណ�ំនិង�រ��ស់ប�រ:� ្រកសួង DCYF នឹងបេង� ើតពិធី�រៃន�រែណ�ំនិង�រ��ស់ប�រ�
ែដល�ំ្រទកុ�រនិងយុវជនឱ្យ�ន់ែត្របេសើរេឡើង
េ�េពល��ស់ប�រជ
� ី វ �តរស់េ�របស់ពួកេគកំពុងេកើតេឡើង។
�រេធ� ើែផន�រ្រក �ម្រគ� �រ៖ ្រកសួ ង DCYF
នឹងេធ� ើ វ �េ�ធនកម� េ�ល�រណ៍និង�រអនុវត� កិច�្របជុំស�ីពី�រេធ� ើែផន�រែចករ� ែលក (SPM)
និងកិច�្របជុំស�ីពី�រសេ្រមចចិត�របស់្រក �ម្រគ� �រ (FTDM) របស់ពួកេគ
េដើម្បី�ំ្រទដល់ចំណូលចិត� និង�រសេ្រមចចិត�របស់កុ�រនិង្រគ� �រ�ន់ែត្របេសើរេឡើង។
កែន� ងែថ�ំកូនចិ��ឹម�្រក �ម: ្រកសួង DCYF
នឹងបេង� ើតដំេណើរ�រ�យតៃម� ដ៏ទូលំទូ�យបែន� មេទៀតស្រ�ប់�រកំណត់�េតើ�សម្រសបនិង�ំ�ច់
ក��ង�រ�ក់កុ�រេ�កែន� ងែថ�ំ�្រក �មឬអត់។
ែផន�រអនុវត� ន៍: ្រកសួង DCYF
នឹងបេង� ើតែផន�រអនុវត� ែដលពិពណ៌�អំពីរេបៀបែដល្រត�វបំេពញ�រេប� ��ចិត�របស់ខ� �ន
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និងេ�េពលែដលេស�កម� ថ��
ី ច�ន។ ែផន�រ្រ�ងេនះ
នឹង�ច�ន���រណៈស្រ�ប់�រផ�ល់មតិេ�បល់ មុនេពលែផន�រសេ្រមចចុងេ្រ�យ។
�រ្រត� តពិនិត្យ៖ Kathleen Noonan
នឹង្រត�វ�នែតង�ំង�អ� ក្រត� តពិនិត្យ�រអនុេ�ម�មច�ប់របស់្រកសួង DCYF
�មួ យកិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពី�រស្រមបស្រម� លកែន� ង��ក់េ�េនះ។
អ� ក្រត� តពិនិត្យនឹងពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វែផន�រអនុវត� របស់្រកសួង DCYF
នឹងពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វទិន�ន័យមូ ល��នែដលកំពុងដំេណើរ�រ�ក់ទងនឹង�រអនុវត� របស់្រកសួង DCYF
េហើយនឹង�ក់ជូនពិនិត្យរ�យ�រណ៍��រណៈ្រប�ំ��ំអំពីវឌ្ឍន�ពរបស់្រកសួង DCYF
ក��ង�រអនុវត� �មលក� ខណ�ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពី�រស្រមបស្រម� លកែន� ង��ក់េ�េនះ។
�ប��ប់�រស្រមបស្រម� លកែន� ង��ក់េ�៖ ្រកសួង DCYF
្រត�វែតបន� អនុវត� កិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពី�រស្រមបស្រម� លកែន� ង��ក់េ�េនះ រហូ តដល់េ�្រកមកំណត់�្រកសួង
DCYF �នេធ� ើ�រ��ស់ប�រែដល�ន្រពមេ្រព�ង�ំ
�
ងអស់។ េ�េពល្រកសួងេធ� ើ�រសេ្រមចចិត�
េ�្រកមក៏នឹងគិតពិ�រ�ផងែដរ�េតើ៖
- 90% ៃនយុវជននិងកុ�រែដល�នសិទ�ិ្រសបច�ប់ែដល�នប��ន
� េ�
ឬែដលេស�ើសុំេស�កម� ថ�ី្រត�វបំេពញករណីកិច��ម�រេស�ើសុំឬ�រប��ន
� រយៈេពល 60 ៃថ�ឬេទ។
- ស�
� �រ/�រ ��ល័យ និងកែន� ងែថ�ំកូនចិ��ឹមេពលយប់្រត�វ�នលុបេ�ល។
- ចំនួនកែន� ងែថ�ំកូនចិ��ឹមេ�េ្រ�រដ� ្រត�វ�ន�ត់បន� យមក្រតឹម 10 ឬតិច�ងេនះ
លុះ្រ�ែត�នករណីេលើកែលង្រត�វ�នអនុវត� និង
- ចំនួនកុ�រែដល�នកែន� ងែថ�ំកូនចិ��ឹមេ្រចើន�ង្រ�ំ ្រត�វ�ន�ត់បន� យ�៉ងេ្រចើន។
បណ�ឹងេនះមិនេស� ើសុំ�រខូ ច�ត�្រ�ក់�មួ យេទ ដូ េច� ះ
កិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពី�រស្រមបស្រម� លកែន� ង��ក់េ�េនះ
មិនរ ួមប���ល�រទូ �ត់្រ�ក់េលើ�រខូ ច�ត�្រ�ក់�មួ យដល់ស�ជិក��ក់េរៀន�មួ យេទ។
��ម�រែត�រ��ស់ប�រែដល�នសេង�
�
បេ��ងេលើប៉ុេ�
� ះ។
កិច�្រពមេ្រព�ងស� ីពី�រស្រមបស្រម� លកែន� ង��ក់េ�េនះ
ក៏ផ�ល់ជូនេម�វ �របស់េដើមបណ�ឹងនូ វរ��ន់ៃថ� េស�និង�រចំ�យរបស់េម�វ � ែដល្រត�វបង់េ�យចុងេ�ទ។
េដើមបណ�ឹងនឹងមិនេស� ើសុំ�របង់្រ�ក់�មួ យពីកូនរបស់េដើមបណ�ឹងេទ
េហើយស�ជិក��ក់េរៀននឹងមិនជំ�ក់្រ�ក់ �រចំ�យ្រ�ក់
ឬៃថ� េស�្រគប់្របេភទែដល�ក់ទងនឹងបណ�ឹងេនះេទ។
បច��ប្បន� �គី��កំពុងចរ�េលើ�រផ� ល់ជូនរ��ន់ៃថ� េស�និង�រចំ�យរបស់េម�វ �។
េ�កអ� ក�ចចូ លេ្របើឯក�ររបស់េដើមបណ�ឹងអំពីៃថ� េស�និង�រចំ�យរបស់េម�វ �េ�ៃថ� ឬេ្រ�យៃថ� ទី 5
ែខសី� ��ំ 2022 េ�េលើេគហទំព័រ DRW �មវ �ប�យ https://www.disabilityrightswa.org/cases/d-s-vwashington-state-department-of-children-youth-and-families និង/ឬ
េគហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ�ល�តិស្រ�ប់ច�ប់យុវជន �មវ �ប�យhttps://youthlaw.org/settlement-ds-v-

washington-state-dcyf.

ជំនួសឱ្យដំេណើរ�រជំនុំជំរះក� ីេដើម្បីសុំឱ្យេ�្រកមសេ្រមច�គុណ្របេ�ជន៍ដល់�គីេដើមបណ�ឹងឬចុងេ�ទ
្រកសួង DCYF
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និងេដើមបណ�ឹង�នេស�ើសុំឱ្យេ�្រកមអនុម័តកិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពី�រស្រមបស្រម� លកែន� ង��ក់េ�េនះ។
េ�កអ� ក�នសិទ�ិពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វកិច�្រពមេ្រព�ងស� ីពី�រស្រមបស្រម� លកែន� ង��ក់េ�� ំងមូ ល។
េដើម្បីទទួ ល�នឯក�រថតចម� ងៃនកិច�្រពមេ្រព�ងស� ីពី�រស្រមបស្រម� លកែន� ង��ក់េ�
សូ មេធ� ើ�ម�រែណ�ំ�ងេ្រ�ម ឬចូ លេ�វ �ប�យ DRW �ម https://www.disabilityrightswa.org/cases/ds-v-washington-state-department-of-children-youth-and-families និង/ឬ
េគហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ�ល�តិស្រ�ប់ច�ប់យុវជន �មវ �ប�យ https://youthlaw.org/settlement-ds-vwashington-state-dcyf.

េ�កអ� កក៏�នសិទ�ិ្រ�ប់េ�្រកមអំពីអ�ីែដលេ�កអ� កគិតអំពីកិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពី�រស្រមបស្រម� លកែន� ង
��ក់េ� េដើម្បីជួយេ�្រកមសេ្រមច�េតើ្រត�វអនុម័តកិច�្រពមេ្រព�ងឬអត់។ េ�កអ� ក�ចេធ� ើកិច��រេនះ
េ�យេផ�ើមតិេ�បល់��យលក� ណ៍អក្សរ េ�យ�រចូ លរ ួម និង/ឬ
�រផ� ល់សក� ីកម� េ�សវ��រអនុម័តចុងេ្រ�យ ឬ�រផ� ល់ជូន� ំងពីរេនះ។
�រែណ�ំអំពីរេបៀបអនុវត� កិច��រេនះ �ន�ងេ្រ�ម។
េតើជេ្រមើសរបស់ខ��ំ�នអ� ីខ�ះ?
ផ�ល់សិទ�ិជនពិ�ររដ� ��សុីនេ�ន (Disability Rights Washington)
មតិេ�បល់របស់អ�កេដើម្បីែចករ� ែលក�មួ យតុ��រ៖
េ�កអ� ក�ចផ� ល់មតិេ�បល់េ�ែផ� កសិទ�ិជនពិ�ររដ� ��សុីនេ�ន (Disability Rights Washington
(DRW)) �មអុីែម៉ល លិខិត ឬទូ រស័ព�។ មតិេ�បល់របស់អ�ក្រត�វែត ទទួ ល�ន មិនេលើសពីៃថ�ទី 12 ែខសី�
��ំ 2022 េដើម្បីឱ្យតុ��រគិតពិ�រ�េលើមតិេ�បល់។ មតិេ�បល់េ�ែផ� កសិទ�ិជនពិ�ររដ� ��សុីនេ�ន
DRW �ចេផ�ើេ��សយ��ន�មួ យ�ងេ្រ�ម៖
�មប៉ុស�ៃ្របសណីយ៍៖ Disability Rights Washington, 315 5th Ave. S., Suite 850, Seattle, WA
98104
�មអុីែម៉ល៖ DSSettlement@dr-wa.org
�មទូ រស័ព�៖ 206-324-1521 ឬ 1-800-562-2702
េ�កអ� ក្រត�វែតចុះហត� េល�េលើលិខិតរបស់អ�ក េហើយប��ល
� េ��ះ
និងព័ត៌�នរបស់អ�កអំពីរេបៀប�ក់ទងេ�កអ� ក (�សយ��ន អុីែម៉ល េលខទូ រស័ព� ។ល។)។
ែផ� កសិទ�ិជនពិ�ររដ� ��សុីនេ�ន DRW នឹងែចករ� ែលកមតិេ�បល់របស់អ�ក�មួ យេ�្រកម
និងេម�វ �របស់្រកសួ ង DCYF ក��ងរយៈេពល 7 ៃថ� ៃន�រទទួ ល�ន
និង�មួ យេ�្រកមេ�ៃថ� ទឬ
ី េ�្រតឹមៃថ� ទី 22 ែខសី� ��ំ 2022។
ចូ លរ ួមសវ��រយុត�ិធម៌៖ �នឹង�នសវ��រេបើកចំហ���រណៈ
េដើម្បីសេ្រមច�េតើកិច�្រពមេ្រព�ងស� ីពី�រស្រមបស្រម� លកែន� ង��ក់េ��ន�ពយុត�ិធម៌ សមេហតុផល
និង្រគប់្រ�ន់ឬេទ។ សវ��រេនះ នឹងេធ� ើេឡើងេ�េ�៉ង 1:00 រេសៀល េ�ៃថ� ទី 7 ែខក�� ��ំ 2022
េ�បន� ប់តុ��រេលខ 16A េ�អ�រតុ��រសហព័ន� (Federal Courthouse) ែដល�នទី�ំងេ� 700
Stewart Street, Seattle, WA 98101.
េ�កអ� ក�ចចូ លរ ួម និងនិ�យេ�ក��ងសវ��រេនះ
េដើម្បីែចករ� ែលកមតិេ�បល់របស់អ�ក�មួ យេ�្រកម។ ប��ប់ពីសវ��រេនះ
តុ��រនឹងេធ� ើ�រសេ្រមចចុងេ្រ�យ�េតើកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ្រត�វអនុម័តឬអត់។
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្របសិនេបើ�លបរ �េច� ទ េពលេវ� ឬទី�ំងៃនសវ��រ�ន�រ��ស់ប�រ�
ឬ្របសិនេបើព័ត៌�នេផ្សងេទៀតអំពីសវ��រ�ន�រ��ស់ប�រ� ព័ត៌�នថ� ីនឹង្រត�វផ្សព� ផ�យេ�េលើេគហទំព័រ
DRW �ម https://www.disabilityrightswa.org/cases/d-s-v-washington-state-department-of-childrenyouth-and-families និង/ឬ េគហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ�ល�តិស្រ�ប់ច�ប់យុវជន�ម
https://youthlaw.org/settlement-ds-v-washington-state-dcyf.
េ�កអ� កនឹងមិនទទួ ល�នលិខិតជូ នដំណឹងបែន� មអំពី�រ��ស់ប�រេ�ះេទ។{
�
លុះ្រ�ែតេ�្រកមសេ្រមចេធ� ើ�រេលើកែលង
េ�្រកមនឹងមិនគិតពិ�រ�េលើ�រជំ�ស់�មួ យែដលមិន្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ�េពល
ឬមុនេពលសវ��រដូ ច�នេរៀប�ប់�ងេលើេឡើយ។
េតើខ��ំ�ចទទួ ល�នព័ត៌�នបែន� ម ឬសួរសំណួរេ�យរេបៀប�?
ឯក�រថតចម� ងមួ យច�ប់ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពី�រស្រមបស្រម� លកែន� ង��ក់េ�
និងព័ត៌�នែដល�ន្របេ�ជន៍េផ្សងេទៀត រ ួម�ំងរេបៀបចូ លរ ួមសវ��រេនះ
�ច�ន�សយ��នេ�េលើេគហទំព័រ DRW �មhttps://www.disabilityrightswa.org/cases/d-s-vwashington-state-department-of-children-youth-and-families និង/ឬ
េគហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ�ល�តិស្រ�ប់ច�ប់យុវជន�ម https://youthlaw.org/settlement-ds-v-washingtonstate-dcyf. េ�កអ� កក៏�ច�ក់ទងែផ�កសិទ�ិជនពិ�ររដ� ��សុីនេ�ន (Disability Rights Washington)
េ�យ��ល់េ�យ�នសំណួរ�មួ យ
ឬេដើម្បីេស�ើសុំឯក�រថតចម� ងមួ យច�ប់ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពី�រស្រមបស្រម� លកែន� ង��ក់េ��មប៉ុស�ៃ្រប
សណីយ៍�ម�សយ��ន៖ Disability Rights Washington, 315 5th Ave. S., Seattle, WA 98104 ឬ�មអុីែម៉ល
ឬទូ រស័ព�៖ 1-800-562-2702 និង DSSettlement@dr-wa.org.

**សូមកុំេ�ទូ រស័ព�េ�្រកម Barbara Rothstein ឬ្រក�ប��ីៃនតុ��រ។**

ពួ កេគមិន�ចេឆ� ើយសំណួរ�ក់�ក់អំពីបណ�ឹងឬកិច�្រពមេ្រព�ងស� ីពី�រស្រមបស្រម� លកែន� ង��ក់េ��នេទ។
េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ
ក៏េ�កអ� ក�ចពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វឯក�រែដលមិន�នបិទជិតែដល�ន�ក់េ�តុ��រ�មរយៈ�រ ��ល័
យេស� �នសហរដ� �េមរ �កផងែដរ។ តុ��រមណ�លស្រ�ប់មណ�ល�គ�ងលិចៃនរដ� ��សុីនេ�ន (Western
District of
Washington) េ��សយ��ន
700 Stewart Street, Seattle, WA 98101.
ប�� រ�រ ��ល័យេស� �នេបើកដំេណើរ�រេ�ៃថ� េធ� ើ�រពីេ�៉ង
9:00
្រពឹក
ដល់េ�៉ង
4:00
រេសៀល
េលើកែលងែតៃថ� ឈប់ស្រ�ករបស់តុ��រ។
េ�កអ� កក៏�ចចូ លេ្របើឯក�រតុ��រក��ងករណីសំណុំេរឿងេនះផងែដរ
េ�យគិតៃថ� េស��ម្របព័ន�ចូ លេ្របើ���រណៈរបស់តុ��រចំេ�ះកំណត់្រ�េអឡិច្រត�និករបស់តុ��រ
(PACER)
�មវ �ប�យ
https://pacer.uscourts.gov/.
េដើម្បីពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វឯក�រក��ងកំណត់្រ���រណៈក��ងករណីសំណុំេរឿងេនះ សូ មេមើលសំណុំេរឿងេលខ Case
No. 2:21-cv-00113.
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