
 

ក្រុមក្រឹរារដ្ឋស្តីពីអស្មត្ថភាពខាងការអភិវឌ្ឈន៍ (State Council on Developmental Disability, 

SCDD) មានបរស្ររមមមួយបដ្ើមបីរញ្ជា រ់ថាពលរដ្ឋដដ្លមានពិការភាពខាងក្ាជ្ញា  និងការអភិវឌ្ឈន៍
និងក្រួសារររស្់ខ្លួនទទួលានព័ត្៌មាន បស្វានិងរិច្ចគាំក្ទរនុងស្ហរមន៍អាំពីជបក្មើស្ររស្់ពួរបរ 

ទូទាំងរដ្ឋ California ។ 
ក្រុមក្រឹរាររដ្ឋស្តីពីអស្មត្ថភាពខាងការអភិវឌ្ឈនម៍ានអាំណររុណដដ្លមានពលរដ្ឋជ្ញបក្ច្ើនរូរប្លើយត្រ

នឹងការស្ទង់មត្ដិែនការរដ្ឋររស្់បរ ។ មានច្ាំនួនប្លើយត្រស្រុរ 6,329 ក្ត្ូវានទទួលតាមអុិធឺដណត្ 

និងតាមរយៈការរាំពារ់រាំរ៉ននិងក្ពឹត្តិការណ៍ស្ហរមន ៍(ការស្ទង់មត្ិក្ត្ូវានែតល់រនុង 17 

ភាសាខ្ុស្ៗគន  រដនថមបៅបលើភាសាអង់បរលស្) ។ រាល់ការប្លើយត្រទាំងអស្់ក្ត្ូវានរញ្ចូលបៅរនងុក្រព័នធ

ទិននន័យ (ខាា ល់ក្ទីរស្៍) ររស្់ក្រុមក្រឹរារដ្ឋនិងវិភារ បដ្ើមបីរាំណត្់រញ្ជា ដដ្លស្ាំខាន់រាំែុត្ស្ក្មារ់មនុស្ស

ពិការខាងរញ្ជា  / ការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមក្រួសារររស្់ពួរបរនិងអនរដ្ទទបទៀត្បៅរដ្ឋ California ។ ការប្លើយត្រការស្ទង់មត្ិានរង្ហា ញថាពលរដ្ឋពិត្មានរងាល់រាំែុត្អាំពីការង្ហរ លាំបៅដ្ឋឋ ន ការអរ់រំ និង 

ស្ុខ្ភាព/ស្ុវត្ថិភាព ។ ពលរដ្ឋជ្ញមួយពិការភាពខាងរញ្ជា /ការអភិវឌ្ឈន័៍ាននិយាយថា ការង្ហររឺស្ាំខាន់

រាំែុត្ច្ាំបពាោះពួរបរ ។ រុរគលិរានទទួលការស្ទង់មត្ិ 1,530 រនុងភាសាបអស្ាញ/ឡាតាាំង រួមទាំង 

ការស្ទង់មត្ិ 496 រនុងដត្ភាសាដស្ែនីស្រ៉ុប ណ្ ោះ ។ ស្ក្មារ់ពលរដ្ឋនិយាយភាសាដស្ែនីស្ ការអរ់រំ
រឺជ្ញរងាល់ស្ាំខាន់រាំែុត្ររស្់ពួរបរ។ 
ដែែរបលើត្ក្មូវការស្ហព័នធស្ក្មារ់ការង្ហរររស្់ក្រមុក្រឹរា បគលបៅដដ្លានបស្នើក្ត្ូវានដរងដច្រជ្ញរី 

(3) ដែនរ៖  ការត្ស្ ូមត្ិបដ្ឋយខ្លួនឯង ការផ្លល ស្់រតូរក្រព័នធ / ការត្ស្ ូមត្ ិនិងការរសាងស្មត្ថភាព / 
ការត្ស្ ូមត្ិ ។ ស្ក្មារ់បគលរាំណងររស្់ដែនការរដ្ឋ រុរគលិរានវិភារក្របភទការង្ហរដដ្លក្រជ្ញជនបៅ

រដ្ឋ California ានបស្នើស្ុាំឱ្យក្រុមក្រឹរាបធាើ។ ការង្ហរបនោះរួមមានការរណតុ ោះរ ត្ ល ជាំនួយរបច្ចរបទស្ 
ក្ពឹត្តិការណ៍និងរបក្មាងពិបស្ស្ និងការែតល់ព័ត្ម៌ាននិងធនធាន ។ ច្ាំបពាោះបគលនបយាាយ របក្មាង
ពិបស្ស្ និងក្រព័នធផ្លល ស្់រតូរការង្ហរ ស្មាជិររណៈរមាម ធិការស្ាំបរច្ច្ិត្តបផ្លត ត្បលើវិស្័យការង្ហរ ការអរ់រំ 

លាំបៅដ្ឋឋ ន និងស្ុខ្ភាព / ស្ុវត្ថិភាព ។ ស្ក្មារ់ការរណតុ ោះរ ត្ លនិងជាំនួយរបច្ចរបទស្ រុរគលិរ
ក្រុមក្រឹរានឹងែតល់ព័ត្៌មាន ការរណតុ ោះរ ត្ ល និងធនធានបលើក្ររ់វិស្័យដដ្លមានសារៈស្ាំខាន់ស្ក្មារ់
ជនពិការនិងក្រួសារររស្់ពួរបរ ។ 
ច្ាំនួនទនស្រមមភាពដដ្លក្រុមក្រឹរារាំពុងដត្បក្គងបធាើនិងច្ាំនួនទនពលរដ្ឋដដ្លវាបក្គងនឹងទាំនារ់ទាំនង

ទាំងអស្់រឺស្ាំអាងបៅបលើ ៖ 1) ការវិភារការង្ហរដដ្លានរញ្ចរ់រនុងរយៈបពលក្ាាំ (5) ឆ្ន ាំរនលងមររួម

ទាំងច្ាំនួនស្រមមភាព ដដ្លានែតល់និងច្ាំនួនក្រជ្ញជនានបៅដ្ល់; 2) ស្មត្ថភាពរុរគលិរក្រុមក្រឹរា

និងធនធានដដ្លមានជូន និងទី 3) ការអភិវឌ្ឍនិងការអនុវត្តដែនការការង្ហរក្រចាំឆ្ន ាំររស្់ក្រុមក្ររឹា។ 
ច្ាំនួនដដ្លានែតល់ជូនបៅរនុងបស្ច្រតីក្ពាងបគលរាំណងទនដែនការរដ្ឋនីមួយៗ នឹងក្ត្ូវានែសពាែាយ

រនុងរយៈបពលក្ាាំ (5) ឆ្ន ាំទនឆ្ន ាំរនតរនាទ រ់ (2022-26) ។  



ដែែរបៅបលើការប្លើយត្រការស្ទង់មត្ិ (ជ្ញមួយនឹងការអធរិាយរារ់ពាន់) និងការក្សាវក្ជ្ញវ
ដដ្លានែតល់បដ្ឋយររុគលិរក្រុមក្រឹរា រណៈរមាម ធិការដែនការរដ្ឋររស្ក់្រុមក្ររឹាាន
របងកើត្ដែនការរដ្ឋ ដដ្លានបស្នើប ើងររស្ខ់្លួន ។ ក្រមុក្រឹរារាំពុងដត្បស្នើសុ្ាំការក្ត្តួ្ពនិិត្យ

សាធារណៈ និងការអធិរាយបៅបលើដែនការរដ្ឋ California ឆ្ន ាំ 2022-26 ានបស្នើប ើង

ររស្់ខ្លួន ។ អាំ ុងបពលការអធរិាយសាធារណៈបនោះនងឹបរើរច្ាំហរទទួលស្ក្មារ់ 45 ទងៃ ។ 
 

ដែនការរដ្ឋឆ្ន ាំ 2022-26 ានបស្នើប ើង 

 

បគលបៅទ ី1៖ ការត្ស្ មូត្បិដ្ឋយខ្លនួឯង 

 

ក្រមុក្ររឹានងឹែតលអ់ា្ំ ច្ដ្លព់លរដ្ឋជ្ញមយួនងឹការអស្មត្ថភិាពខាងរញ្ជា/ 

ការអភវិឌ្ឈន ៍ឲ្យមានជាំហរ  រងឹមាាំ  ច្ាំបពាោះការត្ស្ មូត្ខិ្លនួឯង អនររាំពាររ់ាំរន៉មាន
អាយកុ្រហារក់្រដហលគន  នងិថាន រដ់្រឹនាាំស្ហរមន ៍។ 

 

បគលរាំណងទ ី1 

ក្រុមក្រឹរានងឹែតល់ព័ត្៌មាន ធនធាន នងិការរាំពារ់រាំរ៉នបដ្ើមបីពក្ងឹង

ការត្ស្ ូមត្ខិ្លួនឯង  ច្ាំននួ 1,250 រនុង៖ 

1) រាំណត្់នងិបស្នើសុ្ាំរចិ្ចគាំក្ទនិងបស្វាបដ្លពរួបរក្ត្វូការ; 

2) កាល យបៅជ្ញ និងរបក្មើរនងុនាមជ្ញអនររាំពាររ់ាំរ៉នមិត្តភរត;ី នងិ 

3) អភិវឌ្ឈន៍ការសាទ ត្់ជាំនាញនងិឱ្កាស្បដ្ើមបចី្លូរួមរនុងនាមជ្ញ
ស្រមមជនដ្៏រងឹរុងឹ ច្ាំបពាោះរញ្ជា ដដ្លមានសារៈស្ាំខាន់ស្ក្មារ់ពួរបរនិងក្រុម
ក្រួសារររស្ព់ួរបរ។ 

 

បគលរាំណងទ ី2 

ក្រុមក្រឹរានងឹគាំក្ទដ្ល់អនរត្ស្ ូមត្ិបដ្ឋយខ្លនួឯង បៅរនុងរ ត្ ញមតិ្តភរដិបដ្ឋយែតល់

ការស្ក្មរ ស្ក្មួល ការគាំក្ទជ្ញរ់ដស្តងនងិឱ្កាស្ត្ស្ មូត្ិ / ទដ្រដូ្ឹរនាាំតាមរយៈអងគភាព

ត្ស្ មូត្បិដ្ឋយខ្លនួឯងរនងុត្ាំរន់យ៉ាងបហាច្្ស្ ់1 រដ្ឋនិង 12 ដដ្លទាំនារទ់ាំនងបៅ

ការត្ស្ មូត្ិបដ្ឋយខ្លនួឯង  ច្ាំននួ 6,000 នារ់ ។  



បគលបៅទ ី2៖ ការផ្លល ស្រ់តរូក្រពន័ធ/ការត្ស្ មូត្ ិ

 

ក្រមុក្ររឹានងឹដ្ឹរនាាំរនងុភាពជ្ញទដ្រជូ្ញមយួក្រមុក្រួសារ / អនរត្ស្ មូត្បិដ្ឋយខ្លនួឯងនងិអនរដ្ទទបទៀត្ បដ្ើមបី
ការពារនងិបលើរស្ទយួស្ទិធសិ្ុវីលិនងិដរលមែក្រពន័ធស្ហរមន៍ បដ្ើមបឱី្យមានការច្លូរមួបពញបលញនងិគាំក្ទដ្លជ់ន

មានពកិារភាពខាងរញ្ជា  / ការអភវិឌ្ឍនងិក្រួសារររស្ព់ួរបរ ។ 

 

បគលរាំណងទ ី1 

ក្រុមក្រឹរានឹងអភីវឌ្ឈន៍ បធាើឱ្យក្របស្ើរប ើងនិង / ឬផ្លល ស្់រតូរការអនុវត្ត 30 បគលនបយាាយ 15 និងរទរបញ្ាត្ត ិ

ច្ាំនួន 10 (ឬការដណនាាំ) និង / ឬច្ារប់ៅ រនុងក្រព័នធទនមជឈមណឌ លត្ាំរនប់ស្វារមមស្ហរមន៍ និងអងគភាព

រដ្ឋឋ ភិាល ។ ការង្ហរបនោះនឹងរួមមានវិស្័យការង្ហរ ការអរ់រំ លាំបៅដ្ឋឋ ន និងស្ុខ្ភាព / ស្ុវត្ថិភាព តាមរបរៀរ
ដដ្លនឹងែតល់ែលក្របយាជន៍ដ្ល់ជនពិការខាងរញ្ជា និងការអភិវឌ្ឍ និងការពារស្ិទធិស្ុវីិល បលើររមែស្់ការរារ់

រញ្ចូលបពញបលញ និង / ឬែតលក់ារគាំក្ទនិងបស្វារមមរដនថម បធាើឱ្យជីវិត្ររស្់ពួរបរមានភាពក្របស្ើរប ើង។ តាម 
របរៀរជ្ញរ់ដស្តង។ 

 

បគលរាំណងទ ី2 

ក្រុមក្រឹរានឹងច្ូលរួមរនុងរាំបរាងច្ាំនួន 20 / ត្ាំរន់និងរាំបរាងទច្នក្រឌ្ិត្ងមីនិង / ក្ពឹត្តិការណ៍ទច្នក្រឌ្ិត្ងមរីនុងត្ាំរន់

និងច្ាំនួន 5 បៅរនុងរដ្ឋច្ាំនួន 20 បៅរនុងវិស្័យការង្ហរ ការអរ់ រំលាំបៅដ្ឋឋ ន និងស្ុខ្ភាព / ស្ុវត្ថិភាពដ្ល់៖ 

1) ែតលអ់ាំ្ច្ដ្ល់ពលរដ្ឋ 5,000 នារ់ (ក្រុមក្រួសារ / អនរត្ស្ មូត្បិដ្ឋយខ្លួនឯងនិងអនរបែសងបទៀត្) 

បៅរនុងក្រព័នធផ្លល ស្់រតូរការខ្ិត្ខ្ាំក្រឹងដក្រងនិងែតល់ឱ្យពួរបរនូវព័ត៌្មានជាំនាញនិង / ឬការគាំក្ទ

បដ្ើមបីរបងកើនស្មត្ថភាពររស្់ពួរបរ បដ្ើមបីកាល យជ្ញអនរត្ស្ ូមតិ្ក្រររបដ្ឋយក្រស្ិទធភាព; និង / ឬ 
2) របងកើនច្ាំនួនបស្វាបដ្ើមបីបធាើឲ្យរិច្ចគាំក្ទានក្របស្ើរប ើង ស្ក្មារ់ពលរដ្ឋជ្ញមួយនឹងពិការភាពខាង

រញ្ជា /ការអភិវឌ្ឈន៍ និងក្រុមក្រួសារររស្់ពួរបរ ។ 

 

បគលរាំណងទ ី3 

ក្រុមក្រឹរាស្ហការជ្ញមួយទដ្រូស្ហព័នធច្ាំនួនរួន (4) ររស្់រដ្ឋ California (ទីភាន រ់ង្ហរការពារនិងត្ស្ ូមតិ្ 

និងមជឈមណឌ លសារលវិទាល័យ ស្ក្មារ់ឧត្តមភាពរនុងការអភិវឌ្ឍពិការភាព) នឹងវាយត្ទមលបលើក្រព័នធ

បស្វារមមទូបៅដដ្លជោះឥទធិពលដ្ល់ជនពិការរញ្ជា  / ការអភិវឌ្ឍបដ្ឋយបក្ជើស្បរើស្ ដែនរទនការរញ្ជា រ់បៅរនុង
ដែនការរដ្ឋ ដ្ូច្ជ្ញការអរ់រំ ការង្ហរ លាំបៅដ្ឋឋ ន ស្ុខ្ភាព ឬស្ុវត្ថិភាព និងរាយការណ៍អាំពីរបរៀរដដ្លក្រព័នធ

បស្វាទូបៅរច្ចុរបននរាំពុងរបក្មើដ្ល់ក្រជ្ញជន ដដ្លមានពិការភាពដ្ខាងរញ្ជា  / ការអភិវឌ្ឍ (រារ់រញ្ចូលទាំង

មនុស្សដដ្លានរបក្មើនិងមិនរបក្មើបដ្ឋយ ក្រព័នធមជឈមណឌ លក្រចាំត្ាំរន់) រមាល ត្រនុងការែតល់បស្វារមមបៅ

រនុងក្រព័នធអនុសាស្ន៍ស្តីពីវិធីដរលមែក្រព័នធ បដ្ើមបីប្លើយត្របៅនឹងបគលបៅទនច្ារ់ DD Act និងរនត

បគលនបយាាយនិងការផ្លល ស្់រតរូការអនុវត្ត។ ការច្ូលស្ហការណ៍នឹងែតល់ជ្ញលទធែលរនុងរាយការណ៍ 2 

អនុសាស្ន៍ 6 ស្ក្មារ់បគលនបយាាយឬ ការផ្លល ស្់រតូរការអនុវត្ត និងការផ្លល ស្់រតូឬពីរច្ាំបពាោះបគលនបយាាយ
ឬការអនុវត្ត ។  



បគលបៅទ ី3៖ ការរបងកើត្ស្មត្ថភិាព/ការត្ស្ មូត្ ិ

 

ក្រមុក្ររឹានងឹច្លូជ្ញទដ្រជូ្ញមយួ នងិែតលអ់ា្ំ ច្កានដ់ត្បក្ច្ើនដ្លព់លរដ្ឋពកិារ  ខាង 

រញ្ជា/ការអភវិឌ្ឈន ៍នងិក្រសួារររស្ព់រួបរ បដ្ើមបជីយួពរួបរដ្ងឹអាំពសី្ទិធរិរស្ព់រួបរ នងិ
អាច្ទទលួានរចិ្ចគាំក្ទ នងិបស្វានានា។ 

 

បគលរាំណងទ ី1 

ក្រុមក្រឹរានងឹែតល់ការរណតុ ោះរ ត្ ល (ដ្ឹរនាាំបដ្ឋយរុរគលរិដ្រឹនាាំនិង / ឬស្ហការ) ដ្ល ់ 

ក្រជ្ញជនច្ាំនួន 60,000 នារ ់(ក្រុមក្រួសារ / អនរត្ស្ ូមត្ិខ្លនួឯង / អនរបែសងបទៀត្) 

បៅ ទូទាំងរដ្ឋ - បស្ទើរដត្តាមអុិនធរបណត្និង / ឬបដ្ឋយផ្លទ ល់ - នងិែតល់ជាំនយួរបច្ចរបទស្ 

(TA) រលីនរិត្ស្ ូមត្ិឈានដ្ល់ 50,000 នារ់បដ្ឋយមានជាំនួយនងិធនធាន បដ្ើមបីរាំណត្់

និងទទួលានការគាំក្ទនិងបស្វារមម ដដ្លនឹងជួយមនុស្សពិការខាងរញ្ជា  / ការអភវិឌ្ឍ
បអាយរស្់បៅក្រររបដ្ឋយស្ុវត្ថិភាពនងិស្ុខ្ភាពលែ។ 

 

បគលរាំណងទ ី2 

ក្រមុក្រឹរានងឹ ច្ូលរមួរនងុរបក្មាង និងក្ពតឹ្តិការណ៍100 រនុងវិស័្យទនការង្ហរ ការអររំ 

លាំបៅដ្ឋឋ ន ស្ុខ្ភាព/ស្ុវត្ថិភាព និងរញ្ជា រ៏បរើត្ប ើងដដ្លជ្ញរ់ទរទ់ងជ្ញមួយពលរដ្ឋ 

25,000 នារ់ (ក្រមុក្រួសារ/អនរត្ស្ មូត្ិ/អនរដ្ទទបទៀត្) ជ្ញមួយនឹងព័ត្៌មាននិង
ធនធានបដ្ើមបីពក្ងីរត្ាំរិោះបច្ោះដ្ងឹររស្់ពរួបរ  និងរបងកើនស្មត្ថភាពររស្ព់ួរបរ បដ្ើមបី
ទទួលានរចិ្ចគាំក្ទនិងបស្វាដដ្លស្ាំខាន់ចាំាច្់ស្ក្មារ់ពរបរ។ 

 

បគលរាំណងទ ី3 

បដ្ើមបីកាត្់រនថយភាពខ្ុស្គន រនងុការទទួលានការអររ់ំសាធារណៈស្មរមយ នងិឥត្រតិ្ទងល

ក្រុម ក្ររឹានឹងបធាើការជ្ញមួយអនរត្ស្ មូត្ិក្រសួារ / អនរនិយាយបដ្ឋយខ្លួនឯងជ្ញភាសា

បស្ែនិស្ ច្ាំននួ 5,000 នារ់ បៅទូទាំងរដ្ឋ បដ្ើមបីត្ស្ ូមត្ិនងិរបងកើនច្ាំនួននងិក្របភទ / 
រុណភាពទនបស្វារមមអរ់រពំិបស្ស្ ដដ្លពរួបរទទួលានតាមរយៈ ទីភាន រ់ង្ហរអរ់រំ
រនុងក្សុ្រររស់្ពរួបរផ្លទ ល់។ 

ស្ូមដច្ររដំលរការអធរិាយររស្់អនរ 

http://bit.ly/stateplancomment


 


