
 
 

 
 
 

ពាក្យបណ្ត ឹង 

នាយកដ្ឋា នតម្រួតខោនធីខោនធី ចាត់ទុក ទំនាក់ទំនង របស់ខ្ល នួ ជារួយនឹង សហគរន៍ដែល

មាន សារៈសំោន់ ែ៏អសាា រយ និងខលើកទឹកចិតតឱ្យ រនុសសម្គប់របូ ខែើរបីបង្ហា ញពីទសសនៈរបស់ពួក

ខគទាក់ទងនឹងការអនុវតត វជិាា ជីវៈនិងការម្បម្ពឹតតខៅនននិខោជិករបស់ខយើង។ ខែើរបីទទួលបាន

ខោលខៅខនេះវាជាការសោំន់ ដែលពាកយបណ្ត ឹងទាងំអស់ម្បឆំងនឹងសមាជិកនននាយកដ្ឋា នម្តូវ

បានខសុើបអខងេតឱ្យបានហមត់ចត់។ ខយើងចង់ែឹងថាខៅខពលណាតួនាទីសន លូរបស់ខយើង ម្តវូការ

ការដកលរអ ខហើយក៏ខែើរបផី្តល់រខធោបាយែល់ សមាជិកននសហគរន៍ផ្ងដែរ ខែើរបី ជូនែំណ្ឹងែ

ល់ពួកខយើងអំពីការបត ឹងតវា៉ា ម្បឆំងនឹង សមាជិករបស់រនទ ីរ។ 

ោងខម្ការខនេះគឺជាព័ត៌មានសត ីពីរខបៀបខធវ ើពាកយបណ្ត ឹងផ្ល វូការខហើយខ ល្ ើយសំណួ្ររួយចំនួនដែល

ម្តវូបានសួរជាទូខៅអំពីនីតិវធីិរបស់ខយើង។ 

ខតើខៅកន ុងទម្រង់អវ ើដែលខំុ្្អាចខធវ ើឱ្យខំុ្្មានការតអ ញូដតអរ? 

ពាកយបណ្ត ឹងម្តវូបានទទួលយកជាលាយលកខណ្៍អកសរនិងខដ្ឋយផ្ទទ ល់។ កន ុងការដ្ឋក់ពាកយបណ្ត ឹង

សូរខម្បើសំណុ្ដំបបបទពាកយបណ្ត ឹងបុគគលិកដែលបានភ្ជា ប់។ អនកអាចយកទម្រង់ដបបបទខៅសាា

នីយ៍ចរារនិង / ឬខផ្ញើទម្រង់ដបបបទខៅ: 

ឈូសឆយខោនធីខោនធីខោនធី 

យកចិតតទុកដ្ឋក់: អងគភ្ជពខសុើបអខងេតនផ្ទកន ុង 

ម្បអប់សំបុម្តខលខ្ 449 

សានតាអាណា CA 92703 

ខតើនរណានឹងខធវ ើការវាយតនរលពាកយបណ្ត ឹងរបស់ខំុ្្? 

1. ពាកយបណ្ត ឹងអាចម្តវូបានខដ្ឋេះម្សាយខដ្ឋយខរបញ្ជា ការអងគភ្ជពសរររយឬខដ្ឋយអងគភ្ជព

ខសុើបអខងេតនផ្ទកន ុងរបសខ់យើង។ ពាកយបណ្ត ឹងម្តវូបានខធវ ើខឡើងកន ុងអំឡុងខពលខនេះអាចជាអាជី

វករមធរមតារិនប៉ោុនាម នខមា៉ោ ងននសាា នីយ៍របស់ខយើងភ្ជគខម្ចើនបំផ្ុតខៅទូទាងំអាវដែលោត់

មានទីតំាងសា ិតខៅម្សកុរួយ។ ម្បសិនខបើខនេះរិនមានម្បសិទធភ្ជពអនកអាចទូរស័ពទ  រក អងគ

ភ្ជព ខសុើបអខងេតនផ្ទកន ុងតារ ខលខ្ (714) 834-5548 ។ 

2. បនាទ ប់ពីខមា៉ោ ងខធវ ើការធរមតាពាកយបណ្ត ឹងអាចម្តវូបានខធវ ើខឡើង ខៅកាន់ខរបញ្ជា ការនា

យកដ្ឋា នច រន័ របស់ខលខ្ (71 4) 647-7000 

។ ខរបញ្ជា ការននរនទ ីរ នឹងយកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងពាកយបណ្ត ឹងខហើយបញ្ជ នូវាខៅដផ្នកដែល

សរម្សប។ 

3. ពាកយបណ្ត ឹងនឹងម្តវូបានទទួលយក។ សូរខម្បើពាកយ "ទម្រង់នីតិវធីិបណ្ត ឹងបុគគលិក" 

ដែលបានភ្ជា ប់។ 



  

ខៅខពលទទួលបានបណ្ត ងឹជាលាយលកខណ្៍អកសរអនកខសុើបអខងេតឬសមាជកិខផ្សងខទៀតនននា

យកដ្ឋា នអាចនឹងសមាា សអនក។ 
  

ម្បសិនខបើខំុ្្សរខសរពាកយបណ្ត ឹងរបស់ខំុ្្ខហតុអវ ើបានជាអនកចង់និោយជារួយខំុ្្? 

នាយកដ្ឋា នចង់ខធវ ើការខសុើបអខងេតខពញខលញខលើ ពាកយបណ្ត ឹងខសាម េះ ម្គប់ោ៉ោ ងទាងំអស់ ។ បុគគលិ

ករបស់ នាយកដ្ឋា ន ក៏ម្តវូបានសមាា សផ្ងដែរដែលអាចនាំឱ្យមានម្ពឹតតការណ្៍ខផ្សងៗដែលខ្សុពី

អវ ើដែលអនកដ្ឋក់ពាកយបានសរខសរ។ ភ្ជពយុតត ិធរ៌ែល់ភ្ជគីទាងំសងោងតម្រូវឱ្យភ្ជគីពាក់ព័នធនិ

ងសាកសីម្តវូសមាា សខៅកន ុងការប៉ោុនប៉ោងខែើរបីបញ្ជា ក់ការពិត។ ខហតុការណ្ព៍ិតការចងចាំឬភសត ុ

តាងដែលរិនម្តវូបានពិចារណាខដ្ឋយខែើរែំបូងអាចមានសារៈសំោន់កន ុងការកំណ្ត់ការពិតនន

ឧបទទវខហតុខនេះ។ 

ខតើនឹងមានអវ ើខកើតខឡើងែល់អនកខធវ ើការង្ហរជាអនកខធវ ើការង្ហរ? 

ខនាេះនឹងអាម្ស័យខលើអវ ើដែល 

(ម្បសិនខបើមាន) បុគគលិកដែលខធវ ើខ្ុស។ ម្បសិនខបើទខងវ ើខនេះគឺជាបទខលម ើសបុគគលិកនឹងម្តវូ បាត់

បង់ែូចជនសុីវលិខផ្សងខទៀត ។ ម្បសិនខបើមានឥរោិបថខនេះគឺរិនម្តឹរម្តូវប៉ោុដនតរិនម្ពហមទណ្ឌ , 

បុគគលិកអាចម្តវូម្បខៅខដ្ឋយតម្រួតខែើរបីែឺខម្កធានាខដ្ឋយសាា នភ្ជពបុគគល។ការវនិិចឆ ័យអាចមា

នចាប់ពីការខចាទម្បកាន់តាររយៈការពយួ រការបញ្ាប់។ 

ខតើខំុ្្នឹងទទួលបានព័ត៌មានអំពីលទធផ្លននការខសុើបអខងេតខទ? 

បាទ! អនកនឹងទទួលបានការខ ល្ ើយ ល្ងជាលាយលកខណ្៍អកសរពីនាយកដ្ឋា ន កន ុងរយៈខពល 30 

នថៃននការខរៀបចំសំណុ្ំខរឿង (CPC 832.7) ។ 

 

  



  

ទម្រង់ពាក្យបណ្ត ឹង 
  

ឈ ម្ ោះនៃការដាក្់ពាក្យស ុំ: _______________________________________________________________ 

បាៃរាយការណ្៍កាលបរឈិឆេទ: _____________________________________________________________ 

អាសយដាា ៃ: __________________________________________________________________________ 

ទូរស័ព្ទ : ______________________________________________________________________________ 

EMAIL: _______________________________________________________________________________ 

DATE / TIME OF 

INCIDENT: ____________________________________________________________________________ 

ទីក្ន្ៃែងនៃបញ្ហា : ______________________________________________________________________ 

ឈ ម្ ោះរបសក់្រមក្រៃិឈោជតិន្ែលបាៃឆូលររួ (S) 

ម្បសិៃឈបើបាៃែឹង: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ឈ ម្ ោះ / អាសយដាា ៃ / 

ឈលខទូរស័ព្ទរបស់ សាក្សី ( E S): __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ឈសឆក្តសីឈងេបនៃបណ្ត ឹងតវ៉ា : _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

សឈងេបពាក្យបណ្ត ឹង (តបៃត): __________________________________________________ 



  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

  



  

សំណំុ្ដបបបទខនេះអាចរកបានជាភ្ជសាអាល់បានីអាខរនីដខ្មរចិនហូឡង់ដ្ឋរ ើហ្វវ សីុបារាងំខហម្បរូ ហិ

ណ្ឌ ហុូងម្គីអីុកូកាណូ្ឥណ្ឌ ខូណ្សីុអីុតាលីជប៉ោុនឡាវកូខរ៉ាប៉ោូ ឡូញពុនចាប ៊ីរុសសុ ី 

ខអសប៉ោ ញសរយុដអរតតាហ្វគ ឡុកតារីលនថអារា៉ា ប់និងខវៀតណារ។ 

សូរចុេះហតាខលោនិងកាលបរខិចឆទទម្រង់ពាកយបណ្ត ឹងខនេះ (ឬសររូលភ្ជសាខផ្សងខទៀតរបស់វា) 

ខហើយបញ្ជ នូវារកខយើងវញិែូខចនេះខយើងអាចបនតការខសុើបអខងេត។ 

តាររយៈការឆ ោះហតថឈលខាឈលើទម្រង់ន្បបបទឈៃោះខ្ញ ុំបញ្ហា ក់្ថាឈសឆក្ត ីន្លែងការណ៍្ន្ែលមាៃឈៅក្ន ញង

វគឺជាការពិ្តៃិងម្តឹរម្តវូតារឆុំឈៃោះែងឹៃិងជុំឈៃឿរបស់ខ្ញ ុំ។ 

  

  

___________________________________________  _ ________________________ 

ហតាខលោ                                                             កាលបរខិចឆទ 

  

  

_________________________________  ___________ 

ខ ម្ េះ (សូរខបាេះពុរព)                                                                                                                                 

  

ន្នែក្វជិាា ជីវៈន្នែក្វជិាា ជីវៈ 
 

 


