ច្្បាប់់រដ្ឋឋវ៉ាា�ស៊ីី�នតោ�ននៅ�ជុំំ�វិិញ ករណីី

រំំលោ�ភបំំពានលើ�ើកុុមារ និិងការទុុកកុុមារចោ�ល

តើ�ើអ្វីទៅ�ី �ជាកម្លាំំង
� កាយជ្រុ�លជ្រួ
ុ �ួស ឬមិិនសម
ហេ�តុុផល ហើ�ើយចាត់់ទុក
ុ ថាជាករណីីរំលោំ �ភបំំពាន
លើ�ើផ្លូវ�ូ កាយ?
ការរំំលោ�ភបំំពានលើ�ើរាងកាយមានន័័យថា ការបង្កកស្នា�ម
ា របួួសដោ�យចេ�តនា ឬ

ការធ្វើ�ើបា
� បរាងកាយកុុមារដែ�លធ្វើ�ើឱ្
� យ្ ប៉ះះ�ពាល់់ដល់សុុខ
់
ភាព សុុខុុមាលភាព ឬសុុវត្ថិិភា
� ព
របស់់កុុមារ។ វាអាចរាប់់បញ្ចូូល
� ទាំំង ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនកំំណត់់ត្រឹ�មចំំពោះ�
ឹ
ះសកម្មមភាពដូូចជា៖
(a)

ការចោល ការទាត់ ការដុត ឬកាប់កុមារ

(b) វាយកុមារដោយកណ្តាប់ដៃ

ឯកសារនេះ�ះមានគោ�លបំំណងផ្តតល់់ការអប់់រំំអំំពីីច្្បាប់់សារ
វ័័ន្តតរបស់់រដ្ឋឋវ៉ាា�ស៊ីី�នតោ�នជុំំ�វិិញករណីីរំំលោ�ភបំំពានលើ�ើកុុមារ
និិងការទុុកកុុមារចោ�ល និិងយោ�ងសេ�ចក្តីី�ព្រា�ង Revised
Code of Washington (ងច្្្�បាប់់់�ដែ�លបានកែ�សម្រួ�ួលនៃ�
រដ្ឋឋឋវ៉ាាា��ស៊ីីី�នតោ�ន, RCW) Washington Administrative
Code (និិងក្រ�មរដ្ឋឋបាលវ៉ាា�ស៊ីី�នតោ�ន, WAC។
តើ�ើការដាក់់ពិន័
ិ យ
័ លើ�ើរាងកាយជាអំំពើ�ត្រឹើ �ម
ឹ ត្រូ�វូ ដែ�រឬទេ�?
បាទ/ចាស ការដាក់់ពិិន័័យលើ�ើរាងកាយគឺឺជាអំំពើ�ើត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ រួួមទាំំងការប្រើ��ើប្រា�ស់់

(c)

អង្រួនកុមារអាយុក្រោមបីឆ្នាំ

(d) ខ្ទប់ច្រមុះរបស់កុមារ
(e)

គំរាមកំហែងកុមារដោយអាវុធប្រល័យលោក ឬ

(f)

ធ្វើអំពើណាមួយផ្សេងទៀតដែលទំនងជាបង្ក ហើយដែលបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់
ដល់រាងកាយច្រើនជាងការឈឺចាប់បណ្តោះអាសន្ន ឬសញ្ញាសន្លាកតូចតាច

បណ្តោះអាសន្ន ឬដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព សុខុមាលភាព ឬសុវត្ថិភាព
របស់កុមារ។

• RCW 9A.16.100៖ https://apps.leg.wa.gov/RCW/
default.aspx?cite=9A.16.100

ឲ្្យបានសមស្រ�ប ឬការដាក់់ទណ្ឌឌកម្មមលើ�ើរាងកាយ មិិនត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាជាករណីី

• WAC 110-30-0030៖ https://apps.leg.wa.gov/WAC/
default.aspx?cite=110-30-0030

ត្រូ�ូវបានដាក់់ដោ�យឳពុុកម្តាា�យ គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន ឬអាណាព្្យាបាលដាក់់ទណ្ឌឌកម្មមក្នុុ�ង

តើ�ើអ្វីដែ�ី �លត្រូ�ូវចាត់់ទុក
ុ ថាជាការរំំលោ�ភបំំពានផ្លូូវ� ភេ�ទ?

រំំលោ�ភបំំពាន ឬខុុសច្្បាប់់នៅ�ពេ�លដែ�លវាសមហេ�តុុផល និិងកម្រិ�ិតមធ្្យម ហើ�ើយ

គោ�លបំំណងរារាំំង ឬកែ�ប្រែ��កុុមារ។ អាយុុ ទំំហំំ និិងស្ថាា�នភាពរបស់់កុុមារ និិងទីីកន្លែ�ែង
នៃ�ការរងរបួួសណាមួួយត្រូ�ូវយកមកពិិចារណា ដើ�ើម្្បីីកំំណត់់ថាតើ�ើផលប៉ះះ�ពាល់់

រាងកាយគឺឺមានកម្រិ�ិតសមស្រ�ប ឬមធ្្យម។ កត្តាា�ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតអាចរួួមមានកម្រិ�ិតនៃ�ការ
អភិិវឌ្្ឍរបស់់កុុមារ និិងលក្ខខណៈៈធម្មមតជាតិិនៃ�ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតកំំហុុសរបស់់កុុមារ។ ជំំនឿ�ឿ
របស់់ពុុកម្តាា�យដែ�លថាវាចាំំបាច់់ក្នុុ�ងការដាក់់ទណ្ឌឌកម្មមកុុមារមិិនបង្ហាា�ញអំំពីីភាព

ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ឬអនុុញ្ញាា�តឱ្្យប្រើ��ើកម្លាំំ�ងហួួសប្រ�មាណ ជ្រុ�ុលជ្រួ�ួស ឬមិិនសមស្រ�បទៅ�លើ�ើ

កុុមារទេ�។ ការប្រើ��ើកម្លាំំ�ងលើ�ើកុុមារដោ�យបុុគ្គគលណាម្នាា�ក់់គឺឺជាអំំពើ�ើខុុសច្្បាប់់ លុះះ�ត្រា�តែ�
អំំពើ�ើនេះ�ះគឺឺសមហេ�តុុផល និិងមានកម្រិ�ិតមធ្្យម ហើ�ើយត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�តជាមុុនដោ�យ
ឳពុុកម្តាា�យ ឬអាណាព្្យាបាលរបស់់កុុមារក្នុុ�ងគោ�លបំំណងរារាំំង ឬកែ�ប្រែ��កុុមារ។

• RCW 9A.16.100៖ https://apps.leg.wa.gov/RCW/
default.aspx?cite=9A.16.100
• WAC 110-30-0030៖ https://apps.leg.wa.gov/RCW/
default.aspx?cite=9A.16.100

ការរំំលោ�ភបំំពានផ្លូូ�វភេ�ទមានន័័យថាប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត ឬអនុុញ្ញាា�តឱ្្យប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបទល្មើ�ើ�សផ្លូូ�វភេ�ទ
លើ�ើកុុមារដូូចដែ�លមានចែ�ងក្នុុ�ងក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ។ ការប៉ះះ�ដោ�យចេ�តនា ដោ�យផ្ទាា�ល់់
ឬតាមរយៈៈសម្លៀ�ៀ�កបំំពាក់់នៃ�ផ្លូូ�វភេ�ទ ឬផ្នែ�ែកស្និិ�ទ្ធធស្នាា�លផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតរបស់់កុុមារ ឬ

ការអនុុញ្ញាា�ត ការបង្ខំំ� ការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត ការផ្តតល់់ជំំនួួយ ឬបើ�ើមិិនដូូច្នោះ�ះ��ទេ�បណ្តាា�ល
ឱ្្យកុុមារចូូលរួួមក្នុុ�ងការប៉ះះ�ពាល់់ផ្នែ�ែកផ្លូូ�វភេ�ទ ឬភាពស្និិ�ទ្ធធស្នាា�លផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតសម្រា�ប់់

គោ�លបំំណងនៃ�ការបំំពេ�ញតម្រូ�ូវការផ្លូូ�វភេ�ទរបស់់បុុគ្គគលដែ�លប៉ះះ�កុុមារ កុុមារ ឬភាគីី

ទីីបីី។ ឳពុុកម្តាា�យ ឬអាណាព្្យាបាលរបស់់កុុមារ បុុគ្គគលដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�តដោ�យ
ឳពុុកម្តាា�យ ឬអាណាព្្យាបាលឲ្្យផ្តតល់់ការថែ�ទាំំកុុមារដល់់កុុមារ ឬបុុគ្គគលដែ�លផ្តតល់់

សេ�វាកម្មមដែ�លមានការទទួួលស្គាា�ល់់ខាងវេេជ្ជជសាស្ត្រ�រដល់់កុុមារអាចប៉ះះ�កុុមារនៅ�កន្លែ�ែង
ផ្លូូ�វភេ�ទ ឬកន្លែ�ែងក្តេ�េរិ៍៍ខ្មាា�ស់់ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតក្នុុ�ងគោ�លបំំណងផ្តតល់់អនាម័័យ ការថែ�ទាំំកុុមារ
និិងការព្្យាបាល ឬការធ្វើ�ើ�រោ�គវិិនិិច្ឆ័័�យវេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ។

WAC 110-30-0030៖ https://apps.leg.wa.gov/WAC/
default.aspx?cite=110-30-0030

តើ�ើអ្វីជា
�ី ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តដោ�
ត យធ្វេ�ស
េ ប្រ�ហែ�ស ឬការធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខ
បុុកម្នេ�ញ
េ ?
ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដោ�យធ្វេ�េសប្រ�ហែ�ស ឬការធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញសំំដៅ�លើ�ើទង្វើ�ើ� ឬការខកខាន
មិិនបានធ្វើ�ើ�សកម្មមភាព ឬផលប៉ះះ�ពាល់់បន្ថែ�ែមនៃ�លំំនាំំនៃ�ទង្វើ�ើ� អាកប្្បកិិរិិយា ឬភាព

អសកម្មមរបស់់ឳពុុកម្តាា�យ អាណាព្្យាបាលស្រ�បច្្បាប់់ អាណាព្្យាបាល ឬអ្ននកថែ�ទាំំ

របស់់កុុមារ ដែ�លបង្ហាា�ញពីីការមិិនយកចិិត្តតទុុកដាក់់មិិនអើ�ើពើ�ើចំំពោះ�ះផលវិិបាកលើ�ើកុុមារ
និិងបង្កើ�ើ�តគ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់ច្្បាស់់លាស់់ និិងបច្ចុុ�ប្្បន្ននចំំពោះ�ះសុុខភាព សុុខុុមាលភាព ឬ
សុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់កុុមារ។

តើ�ើការកេ�ងប្រ�វ័័ញ្ចផ្លូ
ច វ�ូ ភេ�ទគឺឺជាអ្វីី?
�

(a)

ភស្តុុ�តាងនៃ�ការប្រើ��ើសារធាតុុញៀ�ៀនរបស់់ឳពុុកម្តាា�យជាកត្តាា�រួួមចំំណែ�កត្រូ�ូវតែ�ផ្តតល់់

ការកេ�ងប្រ�វ័័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទរាប់់បញ្ចូូ�លទាំំង ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនកំំណត់់ត្រឹ�ឹមតែ�ការជួួញដូូរផ្លូូ�វភេ�ទ និិង
ការធ្វើ�ើ�អាជីីវកម្មមផ្លូូ�វភេ�ទ ដោ�យសារវាក្្យសព្ទទទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវបានកំំណត់់និិយមដោ�យ

ច្្បាប់់ ហើ�ើយរាប់់បញ្ចូូ�លទាំំងសកម្មមភាពនានាដូូចជាការអនុុញ្ញាា�ត ការបង្ខិិ�តបង្ខំំ� ការ

លើ�ើកទឹឹកចិិត្តត ការផ្តតល់់ជំំនួួយ ឬបណ្តាា�លឱ្្យកុុមារចូូលរួួមក្នុុ�ងសកម្មមភាពមួួយ ឬច្រើ��ើន
ខាងក្រោ��មនេះ�ះ៖
(a)

ទម្ងងន់់ធំំ។

(b) ការពិិតដែ�លថាបងប្អូូ�នរួួមបន្ទទប់់ជាមួួយគ្នាា�មិិនមែ�នជាការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដោ�យ
ធ្វេ�េសប្រ�ហែ�ស ឬការធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញ។

(c)

ធ្វេ�េសប្រ�ហែ�ស ឬការធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញទេ�។

(d) កុុមារមិិនត្រូ�ូវទទួួលរងការខូូចខាតជាក់់ស្តែ�ែង ឬការផលប៉ះះ�ពាល់់លើ�ើរាងកាយ
ឬសតិិអារម្មមណ៍៍ ដើ�ើម្្បីីស្ថិិ�តក្នុុ�ងកាលៈៈទេ�សៈៈដែ�លបង្កើ�ើ�តឱ្្យមានគ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់

(b) សកម្មមភាពអាក្រា�តផ្លូូ�វភេ�ទ សកម្មមភាពអាសអាភាស ឬអានាចារ្្យដែ�លត្រូ�ូវបាន

ច្្បាស់់លាស់់ និិងបច្ចុុ�ប្្បន្ននចំំពោះ�ះសុុខភាព សុុខុុមាលភាព ឬសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់

គេ�ថតរូូប ថតវីីដេ�អូូ ឬផលិិតឡើ�ើងវិិញ ឬបញ្ជូូ�នតាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិក

(c)

សកម្មមភាពអាក្រា�តផ្លូូ�វភេ�ទ សកម្មមភាពអាសអាភាស ឬអានាចារ្្យ ដែ�លជាផ្នែ�ែក
មួួយនៃ�ការសម្តែ�ែងផ្្សាយផ្ទាា�ល់់ ឬដើ�ើម្្បីីផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ឬការបំំពេ�ញចំំណង់់
ផ្លូូ�វភេ�ទរបស់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត។

WAC 110-30-0030៖ https://apps.leg.wa.gov/WAC/
default.aspx?cite=110-30-0030

តើ�ើខ្ញុំអា
�ំ ចទុុកកូន
ូ ខ្ញុំំឲ្
� យ្ នៅ�ម្នាាក់
� ឯ
់ ងជាមួួយជនល្មើ�ើស
� ផ្លូូវ� ភេ�ទ
សូូម្្បីីតែ�មួួយរយៈៈពេ�លខ្លីី�បានទេ�?
ទេ� ការទុុកកុុមារឱ្្យជនល្មើ�ើ�សផ្លូូ�វភេ�ទមើ�ើលថែ�គឺឺជាបទមជ្្ឈិិម លុះះ�ត្រា�តែ�តុុលាការ

ភាពក្រី�ីក្រ� ភាពគ្មាា�នផ្ទះះ�សម្បែ�ែ�ង ឬការប្រ�ឈមមុុខនឹឹងអំំពើ�ើហិិង្្សាក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ

ដែ�លបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�លើ�ើជនផ្សេ�េ�ងក្រៅ��ពីីកុុមារ មិិនបង្កើ�ើ�តជាការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដោ�យ

សកម្មមភាពផ្លូូ�វភេ�ទណាមួួយនៅ�ពេ�លដែ�លរបស់់ដែ�លមានតម្លៃ�ៃត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ឱ្្យ ឬ
ទទួួលបានដោ�យបុុគ្គគលណាម្នាា�ក់់ជាថ្នូូ�រនឹឹងការរួួមភេ�ទ

នៅ�ពេ�លពិិចារណាថាតើ�ើមានគ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់ច្្បាស់់លាស់់ និិងបច្ចុុ�ប្្បន្ននឬអត់់

កុុមារ។
(e)

ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដោ�យធ្វេ�េសប្រ�ហែ�ស ឬការធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញអាចរាប់់បញ្ចូូ�ល ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
មិិនកំំណត់់ត្រឹ�ឹមតែ�ទង្វើ�ើ�មួួយ ឬច្រើ��ើនដូូចខាងក្រោ��ម៖
(i)

ការខកខានមិិនបានផ្តតល់់អាហារគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ទីីជម្រ�ក សម្លៀ�ៀ�កបំំពាក់់
ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ ឬការថែ�ទាំំសុុខភាពដែ�លចាំំបាច់់សម្រា�ប់់សុុខភាព

សុុខុុមាលភាព ឬសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់កុុមារ ដូូចជាការបរាជ័័យនេះ�ះបង្ហាា�ញពីីការ

មិិនយកចិិត្តតទុុកដាក់់ចំំពោះ�ះផលវិិបាកលើ�ើកុុមារ និិងបង្កើ�ើ�តឱ្្យមានគ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់

ច្្បាស់់លាស់់ និិងបច្ចុុ�ប្្បន្ននចំំពោះ�ះសុុខភាព សុុខុុមាលភាព ឬសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់
កុុមារ

(ii) សកម្មមភាព ការខកខានមិិនបានធ្វើ�ើ�សកម្មមភាព ឬការខ្ជីី�ខ្ជាា�ដែ�លបណ្តាា�ល

បានចេ�ញដីីកាអនុុញ្ញាា�តឱ្្យជនល្មើ�ើ�សនេះ�ះមានទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយកុុមារដោ�យគ្មាា�ន

ឱ្្យមានរបួួស ឬហានិិភ័័យនៃ�ការរងរបួួសដល់់ការអភិិវឌ្្ឍរាងកាយ

ពាក់់ព័័ន្ធធដោ�យគ្មាា�នការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យតាមផែ�នការជួួបជុំំ�គ្រួ�ួសារវិិញ ដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុម័័ត

យកចិិត្តតទុុកដាក់់ធ្ងងន់់ធ្ងងរចំំពោះ�ះផលវិិបាកលើ�ើកុុមារ និិងបង្កើ�ើ�តឱ្្យមាន

ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ ឬជនល្មើ�ើ�សនេះ�ះត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�តឱ្្យមានទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយកុុមារ

សតិិអារម្មមណ៍៍ និិង/ឬការយល់់ដឹឹងរបស់់កុុមារដែ�លវាបង្ហាា�ញពីីការមិិន

ដោ�យតុុលាការ នាយកដ្ឋាា�នកែ�ប្រែ�� ឬនាយកដ្ឋាា�នសេ�វាកម្មមសង្គគម និិងសុុខាភិិបាល

គ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់ច្្បាស់់លាស់់ និិងបច្ចុុ�ប្្បន្ននចំំពោះ�ះសុុខភាព សុុខុុមាលភាព ឬ

ស្រ�បតាមគោ�លនយោ�បាយរបស់់នាយកដ្ឋាា�ន។

បុុគ្គគលម្នាា�ក់់មានពិិរុុទ្ធធភាពពីីបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋនៃ�ការទុុកកុុមារឲ្្យជនល្មើ�ើ�សផ្លូូ�វភេ�ទមើ�ើលថែ�

សុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់កុុមារ

(iii) ផលប៉ះះ�ពាល់់បន្ថែ�ែមនៃ�លំំនាំំនៃ�ទង្វើ�ើ� អាកប្្បកិិរិិយា ឬភាពអសកម្មមរបស់់

ប្រ�សិិនបើ�ើបុុគ្គគលនោះ�ះ (a) ជាឳពុុកម្តាា�យរបស់់កុុមារ (b) ត្រូ�ូវបានប្រ�គល់់ឱ្្យថែ�រក្្សា

ឳពុុកម្តាា�យ ឬអាណាព្្យាបាលក្នុុ�ងការផ្តតល់់តម្រូ�ូវការផ្លូូ�វកាយ ផ្លូូ�វអារម្មមណ៍៍ ឬ

នៃ�ជីីវិិត ហើ�ើយទុុកឱ្្យកុុមារស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងការមើ�ើលថែ� ឬការឃុំំ�គ្រ�ងរបស់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់

ផលវិិបាកលើ�ើកុុមារ និិងបង្កើ�ើ�តឱ្្យមានគ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់ច្្បាស់់លាស់់ និិងបច្ចុុ�ប្្បន្នន

រាងកាយរបស់់កុុមារ ឬ (c) ធ្វើ�ើ�ការដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់ ឱ្្យកុុមារនូូវតម្រូ�ូវការចាំំបាច់់ ជាមូូលដ្ឋាា�ន

ការអភិិវឌ្្ឍរបស់់កុុមារដែ�លវាបង្ហាា�ញពីីការមិិនយកចិិត្តតទុុកដាក់់ធ្ងងន់់ធ្ងងរចំំពោះ�ះ

ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតដែ�លមិិនមែ�នជាឳពុុកម្តាា�យ អាណាព្្យាបាល ឬអ្ននកចិិញ្ចឹឹ�មស្រ�បច្្បាប់់របស់់

ចំំពោះ�ះសុុខភាព សុុខុុមាលភាព ឬសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់កុុមារ

កុុមារដោ�យដឹឹងថាបុុគ្គគលនោះ�ះបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�� ឬ តម្រូ�ូវឱ្្យចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��ជាជនល្មើ�ើ�សផ្លូូ�វភេ�ទ
ក្រោ��មច្្បាប់់នៃ�រដ្ឋឋនេះ�ះ ឬច្្បាប់់ឬបទប្្បញ្ញញត្តិិ�នៅ�ក្នុុ�ងយុុត្តាា�ធិិការផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតដែ�លមាន
តម្រូ�ូវការប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លគ្នាា�ដោ�យសារតែ�បទល្មើ�ើ�សផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារ។

RCW 9A.42.110៖ https://apps.leg.wa.gov/RCW/
default.aspx?cite=9A.42.110

(iv) ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ការបរាជ័័យរ៉ាំំ�រ៉ៃៃ�ជាបន្ទុុ�ករបស់់ឳពុុកម្តាា�យ ឬអាណាព្្យាបាលក្នុុ�ង

ការបំំពេ�ញមុុខងារ កាតព្វវកិិច្ចចជាឳពុុកម្តាា�យ ឬភារកិិច្ចចដែ�លបណ្តាា�លឱ្្យមានរបួួស ឬ
ហានិិភ័័យធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�ការបង្កករបួួសដល់់ការអភិិវឌ្្ឍរាងកាយ សតិិអារម្មមណ៍៍ ឬការយល់់
ដឹឹងរបស់់កុុមារ ដែ�លវាបង្ហាា�ញពីីការមិិនយកចិិត្តតទុុកដាក់់ធ្ងងន់់ធ្ងងរចំំពោះ�ះផលវិិបាក
លើ�ើកុុមារ និិងបង្កើ�ើ�តឱ្្យមានគ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់ច្្បាស់់លាស់់ និិងបច្ចុុ�ប្្បន្ននចំំពោះ�ះសុុខភាព
សុុខុុមាលភាព ឬសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់កុុមារ។

WAC 110-30-0030៖ https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.
aspx?cite=110-30-0030
ប្រ�សិិនបើ�ើលោ�កអ្ននកចង់់បានច្្បាប់់ចម្លលងនៃ�ឯកសារនេះ�ះជាទម្រ�ង់់ ឬភាសាផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត សូូមទាក់់ទង DCYF Constituent Relations (ផ្នែ�ែកទំំនាក់់ទំំនងសំំខាន់់របស់់ DCYF)

(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov)។
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