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� ម�

េ្រ�មច�ប់រដ� និងសហព័ន�, �រេ�រព�មច�ប់ ស� ីពីលទ� �ពេចញចូ ល របស់ជនពិ�រ គឺ��រ
ទទួ លខុស្រត�វ ច�ស់�ស់ និង��រវ �ន� ែដលអនុវត� ចំេ�ះ្រគប់ ��ស់��រ និងអ� កជួ ល ��រេបើកទូ �យ
ស្រ�ប់��រណជន� ំងអស់ េ�ក��ងរដ� �លីហ�័រ�៉ ។ េ�កអ� ក�ចទទួ ល�នព័ត៌�ន អំពី�តព� កិច� ផ� វ�
ច�ប់ របស់េ�កអ� ក និង រេបៀបអនុវត� �ម ច�ប់ ស� ីពីលទ� �ពេចញចូ ល របស់ជនពិ�រ េ�ទី��ក់�រ ដូ ច
�ងេ្រ�មេនះ ៖
�យក��នេស�ទូ េ�
ែផ�ក��បត្យកម� រដ� ,
កម� វ �ធី CASp
www.dgs.ca.gov/dsa
www.dgs.ca.gov/casp

�យក��ន��រលទ� �ព
េស�លទ� �ពេចញចូ ល របស់ជនពិ�រ
www.dor.ca.gov
www.rehab.cahwnet.gov/disabilityaccessinfo

�យក��នេស�ទូ េ�
គណៈកម� �រស�ីពល
ី ទ� �ពេចញចូ ល
របស់ជនពិ�រ រដ� �លីហ�័រ�៉
www.ccda.ca.gov
www.ccda.ca.gov/resources-menu/

េស�អធិ�រកិច� លក� ណៈឯកេទស េលើលទ� �ពេចញចូ លែដល�ន�រប��ក់ទទួ ល��ល់
�រេ�រព�ម បទ��នរដ� និងសហព័ន� ស្រ�ប់លទ� �ព�ចេចញចូ ល�ន �ក់ព័ន�នឹងសំណង់
��� ទីកែន� ង��រណៈ �នលក� ណៈ�ចេចញចូ ល�ន និង�នបេ្រមើជូនជនពិ�រ ។ មិន� �ជីវកម�
របស់េ�កអ� ក នឹង��ស់កែន� ងេ� ក��ងសម្ប��ងសង់រ ួចថ� ីៗ ឬ េ�កអ� ក�នគេ្រ�ងេធ� ើ�រែកត្រម�វ
ចំេ�ះសម្ប�បច��ប្បន� របស់េ�កអ� កក� ,ី �មរយៈ�រផ�រ��ប់ េស�អ� កឯកេទស ែផ� កលទ� �ព�ចេចញ
ចូ ល�ន ែដល�ន�រប��ក់ទទួ ល��ល់ (CASp) ពីដ�
ំ ក់ដំបូង ក��ងដំេណើរ�រេនះ េ�កអ� កនឹងទទួ ល
�នផល ពីអត� ្របេ�ជន៍ ៃន�រេ�រព�ម និងេ្រ�ម ច�ប់ ស� ីពី�រេ�រព�ម បទ��ន ែផ� កលទ� �ព
�ចេចញចូ ល�ន �ក់ព័ន�នឹងសំណង់ (CRASCA, ្រកមរដ� ប្បេវណី 55.51-55.545) និង ផល្របេ�ជន៍ ពី
កិច��រ�រ ែផ�កច�ប់ ។
េ�ះបី���រថ�ីរបស់េ�កអ� ក ទទួ ល�ន�រអនុ��តនិង�រឯក�ព ពី��្រក �ងឡ
� ង� �ច រ ួច
េហើយក� ,ី �សំ�ន់�ស់្រត�វ�ន េស�អធិ�រកិច� CASp េ្រ�យេពលេ�កអ� ក��ស់ចូល េ�យ�រឧបសគ�
ចំេ�ះលទ��ព�ចេចញចូ លដល់ជនពិ�រ និង�ររ�េ�ភបំ�ន �ច្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង េ�យអេចត�
ដូ ច� �រ�ក់េ្រគ�ងស�� រ �ម និងេ្រគ�ងបរ ���រ េ�កែន� ង ែដលត្រម�វឱ្យ�ន�រេបើកទូ �យ ��ន�រ�ំង
ស� ះ ។ ស្រ�ប់�រែកត្រម�វ �នក��ងគេ្រ�ងទុក, CASp �ចផ� ល់�រពិនិត្យេឡើង វ �ញ េលើគេ្រ�ងែផន�រែក
លំអ និង �រ�យតៃម� េលើ អនុេ�ម�ព ែផ� កលទ� �ព�ចេចញចូ ល�ន របស់េ�កអ� ក ចំេ�ះែផ�ក�ន
�រែកស្រម� ល លក� ណៈ��រណៈ ៃនសម្ប� របស់េ�កអ� ក ែដល�ច��នចំែណក េ�ក��ង�រែកត្រម�វ ។
CASp គឺ�អ� ក�ជីព ែដល�ន�រប��ក់ទទួ ល��ល់េ�យរដ� �លីហ�័រ�៉ ��នចំេណះដឹងឯក
េទស �ក់ព័ន�នឹង�ព�ចអនុវត� �ន ៃនបទ��ន ែផ� កលទ��ព�ចេចញចូ ល�ន ។ រ�យ�រណ៍អធិ�រ
កិច� របស់ CASp ែដល�នេរៀបចំេឡើង អនុេ�ម�ម��ស់�ជីវកម� និង��ស់សម្ប� ែដល�នសិទ�ិទទួ ល
�ន CRASCA ចំេ�ះអត� ្របេ�ជន៍ ែផ�កច�ប់�ក់�ក់, ក��ងករណី�ន បណ�ង
ឹ �ម�រ ែផ�កលទ��ព�ច
េចញចូ ល�ន �ក់ព័ន�នឹងសំណង់ ្រប�ំងនឹងពួ កេគ ។
េដើម្បីែស� ងរក CASp, សូ មចូ លេ� www.apps2.dgs.ca.gov/DSA/casp/casp_certified_list.aspx ។
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ឥណ�នពន� រ��ភិ�ល, �រ�ត់ពន� និង ហិរ��ប្ប�ន
កម� វ �ធីរដ� និងកម� វ �ធីសហព័ន� េដើម្បីជួយ�ជវី កម� ែដល�ន អនុេ�ម�ព ែផ� កលទ� �ព�ចេចញ
ចូ ល�ន និង ចំ�យ េលើែផ�កលទ��ព�ចេចញចូ ល�ន�នដូ ច� ៖
ឥណ�ន ែផ�កលទ� �ព�ចេចញចូ ល�នរបស់ជនពិ�រ ស្រ�ប់�ជីវកម� ��តតូ ច ែដល�នសិទ�ិទទួ ល
�ន
ឥណ�នពន� សហព័ន� — ែផ�ក 44 ៃន ្រកមចំណូលៃផ� ក��ង ផ�លឥ
់ ណ�នពន� សហព័ន� ស្រ�ប់�ជវី កម�
��តតូ ច ែដល�ំឱ្យ�នចំ�យ ស្រ�ប់េ�លបំណងផ� ល់លទ� �ព�ចេចញចូ ល�នដល់ជនពិ�រ ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�ន បែន� មេទៀត, សូ មេមើល ទ្រមង់ែបបបទេស�ចំណូលៃផ� ក��ង (IRS) េលខ 8826 ៖ ឥណ�ន
ែផ�កលទ��ព�ចេចញចូ ល�ន របស់ជនពិ�រ េ� www.irs.gov ។
ឥណ�នពន� រដ� — ែផ�ក 17053.42 និង ែផ� ក 23642 ៃន្រកមចំណូល និងពន� ផ� ល់ឥណ�នពន� រដ�
ែដល�នលក� ណៈ្រប�ក់្របែហល��នឹងឥណ�នសហព័ន� ែផ� កលទ��ព�េចញចូ ល�ន របស់ជនពិ�រ
េ�យ�នករណីេលើកែលង ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មេទៀត សូ មេមើល ទ្រមង់ែបបបទ េលខ 3548 របស់គណៈ
ក��ធិ�រពន� េ�ហ� ន�យ (FTB) ៖ ឥណ�ន ែផ� កលទ� �ព�ចេចញចូ ល�ន របស់ជនពិ�រ ស្រ�ប់�ជីវ
កម� ��តតូ ច ែដល�នសិទ�ិទទួ ល�ន េ� www.ftb.ca.gov ។
�រ�ត់បន� យឧបសគ� ែផ�ក��បត្យកម� និងមេធ��យេធ� ើដំេណើរ
�រ�ត់បន� យពន� សហព័ន� — ែផ�ក 190 ៃន្រកមចំណូលៃផ� ក��ង អនុ��តឱ្យ�ជវី កម� ្រគប់��ត� ំង
អស់ �ចេស� ើ�រយក ទឹក្រ�ក់�ត់បន� យពន� �្រប�ំ��ំ ស្រ�ប់�រចំ�យ �នគុណវុឌ្ឍន៍ ចំេ�ះ�ររុះេរ �
� � , ែផ�ករច�សម� ័ន� និង ែផ� កមេធ��យេធ� ើដំេណើរស្រ�ប់ជនពិ�រ�ន ។ ស្រ�ប់
រ�ំងឧបសគ� ែផ�ករ ូបវន
ព័ត៌�នបែន� មេទៀត, សូ មេមើល ឯក�រផ្សព� ផ�យ IRS 535 ៖ ចំ�យ�ជីវកម� េ� www.irs.gov ។
កម� វ �ធីហិរ��ប្ប�នលទ� �ពទទួ ល�នមូ លធន�លីហ�័រ�៉
ជេ្រមើសហិរ�� វត��រដ� — កម� វ �ធីលទ��ពទទួ ល�នមូ លធន�លីហ�័រ�៉ (CalCAP) កម� វ �ធីហិរ�� ប្ប�ន
ច�ប់ជនពិ�រ�េមរ �ក (CalCAP/ADA) ជួ យដល់�ជីវកម� ��តតូ ច េ�យផ� ល់ហិរ�� ប្ប�ន េលើៃថ� ចំ�យ
ក��ង�រែកត្រម�វ ឬ �រែកៃខ េលើសម្ប��ជីវកម� ��តតូ ច ែដល�ន្រ�ប់ េដើម្បីអនុេ�ម�ម លក� ខណ�
ត្រម�វ�� របស់ ADA សហព័ន� ។ សូ មសិក�បែន� មេទៀត េ� www.treasurer.ca.gov/cpcfa/calcap/ ។

លក� ខណ�ត្រម�វ ែផ�កច�ប់ ក្រមិតរដ� និងសហព័ន� ចំេ�ះលទ� �ព�ចេចញចូ ល�ន របស់
ជនពិ�រ
ច�ប់ ស� ីពីជនពិ�រ�េមរ �ក ��ំ 1990 (ADA) — ADA គឺ� ច�ប់សហព័ន� ស� ីពស
ី ិទ�ិសុី វ �ល ែដល�ម
�ត់ មិនឱ្យ�ន �រេរ �សេអើង ចំេ�ះជនពិ�រ និងត្រម�វឱ្យ�ន �រែកស្រម� ល លក� ណៈ��រណៈ និង សម្ប
��ណិជ�កម� � ំងអស់ែដល�ចឱ្យជនពិ�រ េចញចូ ល�ន ។ សូ មសិក�បែន� មេទៀត េ� www.ada.gov ។
្រកមសំណង់�លីហ�័រ�៉ (CBC) — CBC �នប�� ត� ិ ស� ីពល
ី ទ� �ព�ចេចញចូ ល�ន �ក់ព័ន�នឹង
សំណង់ ែដល�បទ��ន ស្រ�ប់អនុេ�ម�ពសំណង់ ។ អនុេ�ម�ពរបស់��រគឺែផ� កេលើ ទ្រមង់ឯក�រ
CBC ែដល�ន្រ�ប់ េ�េពលេធ� ើ�រ�ងសង់ ឬ េធ� ើ�រែកត្រម�វ ។ សូ មសិក�បែន� មេទៀតេ�
www.bsc.ca.gov ។
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