កាលបរ ិច្ឆេ ទ៖________________

សេចក្ដ ីជូនដំណឹងចាប់សេខ91
េសគ្រោះផ្ទោះរបេ់អ្នក្ពីបណដឹង រ ឹបអ្ូ េ
ច្នេះគឺជាច្េឆក្ដ ីជូនដំណឹងឆាប់ច្លខ91 ។ អ្ន ក្នឹងទទួ លបានច្េឆក្ដ ីជូនដំណឹងច្នេះច្ោយសារតែឆាប់រដឋ
Pennsylvania ទាមទារឲ្យម្ចាេ់អ្ីបូ តែក្ ច្្ញវា
ើ ច្ៅកាន់ម្ចាេ់្ទេះទា ំងឡាយតដលប្បឈមនឹងបណដឹង រ ឹបអ្ូ េ។
ច្េឆក្ដ ីជូនដំណឹងច្នេះម្ចនព័ែម្ច
៌ ន្ល វូ ឆាប់ដ៏ម្ចនសារៈេំខាន់អ្ំពេ
ី ទ
ិ ធ ិរបេ់អ្នក្និងរច្បៀបតដលអ្ន ក្អាឆេច្ប្្រេះ
្ទ េះរបេ់អ្នក្។ អ្ន ក្អាចមានេិទ្ធិទ្ទ្ួ េបានជំនួយដដេផ្ដេ់មូេនិធសិ ោយរដឋ
ពីក្មម វ ិធីជន
ំ ួ យអ្ីបូ តែក្ប្ាអាេនន របេ់ម្ចាេ់្ទេះ(HEMAP)
តដលជាក្មម វ ិធីរបេ់ទីភ្ននក្់្រហិរញ្ញ បបទានលំច្ៅឋានរដឋ Pennsylvania (PHFA)។

ចូ រទ្ូ រេពទ សៅទ្ីភ្ននក្់្រពិសគរោះសោបេ់េគមាប់ការជួបមួ យ។
ការោក្់ពាក្យសេនើេំ HEMAP អាចបញ្ឈប់ចំណាត់ការបណដឹង រ ឹបអ្ូ េជាបសណា
ដ ោះអាេនន បាន។
ច្ដើមបីោក្់ពាក្យច្េន េ
ើ ំ អ្ន ក្គតូវដតមានការជួ បទល់មខានជាមួ យទីភ្ននក្់្រពិច្ប្ាេះច្ោ
បល់ឥណទានអ្ន ក្ច្ប្បើប្បាេ់តដលអ្នម័ែច្ោយ HEMAP ក្នុងរយៈសពេ33ថ្ងៃ ននកាលបរ ិច្ឆេ ទជូ នដំណង
ឹ ច្នេះ។
ការជួ បមិនម្ចនការគិែនលៃ និងជាមច្ធោបាយតែមួ យគែ់ក្នុងការោក្់ពាក្យេំ HEMAP។
បញ្ជ ីច្្មេះទីភ្ននក្់្រពិច្ប្ាេះច្ោបល់តដលបានអ្នម័ែ ម្ចនភ្នជប់ជាមួ យ។ បញ្ជ ីច្្មេះច្នេះក្៏ម្ចនច្ៅច្លើ
http://www.phfa.org/counseling/hemap.aspx ្ងតដរ។
ប្បេិនច្បើបន្ទទប់ពីបានពិភ្នក្ាជាមួ យទីភ្ននក្់្រពីច្ប្ាេះច្ោបល់រ ួឆច្ហើយ អ្ន ក្ម្ចនេំណួរតលមច្ទៀែអ្ំពី HEMAP
េូ មទូ រេពទ ច្ៅកាន់ច្លខ1 (800) 342-2397។ អ្ន ក្តដលម្ចនបញ្ហាធង ន់ប្ែច្ឆៀក្ អាឆទូ រេពទ ច្ៅកាន់ច្លខ711
(បញ្ជន
ូ បនត )។
ដ ើម្បីឲ្យប្រាក ថាអ្ន កបំដេញានតាម្កាលកំណត់ សូ ម្ទូ រសេទ ដៅកាន់ទីភ្ននក់ងារផ្ដល់ប្របឹកាជាបន្ទាន់
ដ ើម្បីដរៀបចំដេលដេលាសប្រាប់ការជួ បផ្ទទល់។ សូ ម្រកាទុកដសចកដ ីជូន ំណង
ឹ ចាប់ដលខ 91 ទ ំងម្ូ លដនេះ រ ួម្ទ ំង
ដសចកដ ីសដងេ បេីគណនីដ លានភ្នាប់ម្កជាម្ួ យ និងដប្រតៀម្វាទុករ ួចរាល់សប្រាប់ការជួ បផ្ទទល់
ម្ិនថាការជួ បដ េះដ្វ ើដ ង
ើ ដោយជួ បផ្ទទល់ ឬេីចាាយដ េះដទ។ អ្ន កផ្ដល់ប្របឹកាអាច៖
•
•
•

•
•

ជួ យអ្ន ក្ោក្់ពាក្យេំ និងពនយល់ពីរច្បៀបតដលក្មម វ ិធីដំច្ណើរការ។
ពិភក្ាជាមួ យម្ចាេ់បំណលរបេ់អ្នក្អ្ំពកា
ី រតក្ែប្មូវបំណល ឬត្នការបង់ប្បាក្់ដនទច្ទៀែ។
ពនយល់ពីជច្ប្មើេតដលអាឆច្ក្ើែច្ ើងច្ដើមបីច្ឆៀេច្វៀងពីបណដឹង រ ឹបអ្ូ េប្ទពយដូ ឆជាការបនថ ូបនថ យតដលបាែ់
បង់
ការ្ដ ល់ហិរញ្ញ បបទានដល់ក្មា ីរបេ់អ្នក្
ការលក្់
ឬច្្ទ រប្ទពយរបេ់អ្នក្ច្ៅឲ្យភ្នគីទី៣
ឬឲ្យភ្នគីទី៣ជួ យេប្ម្ចលច្ទាេក្នុងន្ទមអ្ន ក្តាមរយៈការលក្់កាែ់ ឬការេនម ែទទួ លយក្នូ វអ្ីបូ តែក្។
្ដ ល់ការតណន្ទំបនត េប្ម្ចប់ជំនួយ ក្មម វ ិធី ឬច្េវាក្មម ដនទច្ទៀែ។
ពនយល់ពីេិទធិច្្េងច្ទៀែតដលអ្ន ក្អាឆម្ចន
តដលរ ួមម្ចនេិទធក្
ិ ន ុ ងការការពារ
អ្នែថ ភ្ន
ិ ពបំណល
និងការការពារច្្េងច្ទៀែតដលអ្ន ក្អាឆម្ចន។

ច្ទាេះបីជាអ្ន ក្មិនអាឆបំច្ពញតាមកាលក្ំណែ់ក្៏ច្ោយ ក្៏អ្នក្ច្ៅតែអាឆោក្់ពាក្យេំ HEMAP
បតនត ពាក្យេំ HEMAP តដលយឺែោវនឹងមិនអាឆរារាំងម្ចាេ់បំណលរបេ់អ្នក្មិនឲ្យរ ឹបអ្ូ េប្ទពយបានច្ទ។
បតនែប្បេិនច្បើពាក្យេំរបេ់អ្នក្ប្ែូវបានអ្នម័ែយល់ប្ពម ក្មា ីជន
ំ ួ យ HEMAP នឹងន្ទំអ្ប
ី ូ តែក្បឆចុបបនន របេ់អ្នក្
និងរារាំងបណដង
ឹ រ ឹបអ្ូ េ។ HEMAP ក្៏អាឆជួ យអ្ន ក្ច្ធវ កា
ើ របង់ប្បាក្់េប្ម្ចប់អ្ីបូ តែក្អ្ន្ទគែ្ងតដរ។
ជាជច្ប្មើេ
អ្ន ក្អាឆេច្ប្្រេះ្ទ េះរបេ់អ្នក្ពីបណដង
ឹ រ ឹបអ្ូ េច្ោយច្ោេះប្សាយនូ វការមិនបំច្ពញតាមក្ិឆាេនោរបេ់អ្នក្។
ច្ន្ទេះម្ចនន័យថាការេងប្បាក្់ទា ំងអ្េ់ដល់ម្ចាេ់បំណលរបេ់អ្នក្
តដលរ ួមម្ចនការគិែនលៃបង់ប្បាក្់យឺែកាលក្ំណែ់ នលៃច្មធាវ ើ និងច្សាហយច្្េងច្ទៀែ
និងច្ោយការមិនបំច្ពញកាែពវ ក្ឆ
ិ ា អ្ីបូ តែក្របេ់អ្នក្។ អ្ន ក្អាឆច្ោេះប្សាយនូ វការមិនបំច្ពញតាមក្ិឆាេនោ
ច្ៅច្ពលណាមួ យក្៏បានរហូ ែដល់រយៈច្ពលមួ យច្ម្ចងមនច្ពលការលក្់ន ុ ងច្ោយអាជាញសាលា
រហូ ែដល់បីដងក្នុងឆ្នំប្បប្ក្ែិទិនណាមួ យ។
ប្បេិនច្បើអ្នក្បានោក្់ឯក្សារក្ស័យធន
ច្េឆក្ដ ីជូនដំណឹងច្នេះប្ែូវ្ដល់ជូនេប្ម្ចប់ច្ាលបំណងព័ែ៌ម្ចនបច្ណា
ណ េះ និងមិនតមនជាការបនបងទារបំណលច្ទ។
ប្បេិនច្បើអ្នក្ប្ែូវការពារច្ោយការោក្់ឯក្សារក្េ័យធន អ្ន ក្ច្ៅតែអាឆោក្់ពាក្យេជ
ំ ំនួយ HEMAP។
ច្េឆក្ដ ីជូនដំណឹងឆាប់ច្លខ91
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