លិខិតជូនដំណឹងស�ីពីដំេណះ្រសា㪼យបណ� ឹងរបស់្រក�ម្របឹក្សោ
ជូនចំេពាះ: ្របជពលរដ�ទាំងអស់ែដលជជនពិការេជើង: ្របសិនេបើអ�កបានេ្រប្រើ បាស់មេធ្យោបាយេធ�ើដំេណើរណមួយេ�ទី្រក�ង Long Beach ដូចជ ចិេ��ើមថ�ល់ ផ��វកាត់ ចិេ��ើមផ��វ
កំណល់េខឿនថ�ល់ ផ��វេថ�ើរេជើង គំនូសសស្រមាប់អ�កេថ�ើរេជើង ផ��វេ្រកាមដីស្រមាប់អ�កេថ�ើរេជើង សា� នឣកាសស្រមាប់អ�កេថ�ើរេជើង ផ��វលំ ឬ ផ��វេដើរេផ្សងេទៀតស្រមាប់អ�កេថ�ើរេជើង (េ�ថ

“ផ��វស្រមាប់អ�កេថ�ើរេជើង”) ចាប់ពីៃថ�ទី ១៤ ែខ កក�ដ ឆា�ំ ២០១៤ ឬ ្របសិនេបើអ�កេជឿថ អ�កនឹងេ្របើ្របាស់ ផ��វស្រមាប់អ�កេថ�ើរេជើង របស់ទី្រក�ងនេពលអនគត អ�កឣចជសមាជិកមួយរូបៃន
្រក�ម្របឹក្សោស�ីពីដំេណះ្រសាយ ែដលឣចនឹងប៉ះពាល់េដយសារបណ� ឹងេនះ ។ េនះគឺជលិខិតជូនដំណឹងរបស់តុលាការែដលមានសមត�កិច�។
“ជនពិការេជើង” សំេ�ដល់ ការខ�ះកាយនីតិសម្បទា ឬ សា� នភាពសុខភាពែដលកំណត់ពីសមត�ភាពរបស់បុគ�លណមា�ក់ក�ងការេដើរ េងើបេដើរ ឬ បង�ិលជុំវ�ញវត��ណមួយ ចុះ ឬ េឡើងកាំជេណ� ើរ ឬ
ទីជ្រមាល ។ល។ ជនែដលពិការេជើង ឣច ឬ មិនឣចេ្របើេ�អីមានកង់ ស��តេទើរ ឧបករណ៍ចល័តេ្របើេភ�ើងអគ�ីសនី េឈើ្រចត់ េឈើ្រចត់េជើងបួន ្រទនប់្រទាប់រង�កាយ ឧបករណ៍ដំ្រទឆ�ឹង សមា�រៈ ឬ
ឧបករណ៍ែដល្រសេដៀងេនះ េដើម្បីជួយ្របាប់ផ�វដល់ក�ងការេដើរេ�េលើចិេ��ើមថ�ល់ ឬ ជួយឱ្យេដើរបានខ�ះៗ។
សូមឣនលិខិតជូនដំណឹងេនះេដយយកចិត�ទុកដក់ ។ សិទ�ិរបស់អ�កឣច្រត�វបាន
ប៉ះពាល់ តាមរយៈដំេណើរការែផ�កច្បោប់ក�ងសំណុំេរឿងេនះ
េសចក�ីជូនដំណឹងរបស់ បណ� ឹងរបស់្រក�ម្របឹក្សោ
េគាលបំណងៃនលិខិតជូនដំណឹងេនះ គឺជការផ�ល់ដំណឹងដល់អ�ក អំពីដំេណះ្រសាយតាមការេស�ើេឡើង ក��ងបណ� ឹងរបស់ ្រក�ម្របឹក្សោ ក��ងនមជ ជនពិការេជើង ្របឆាំងនិង ទី្រក�ង Long
Beach ។ ដំេណះ្រសាយបណ� ឹងរបស់្រក�ម្របឹក្សោ (េ�ថ “កិច�្រពមេ្រព�ងរកដំេណះ្រសាយ”) ែដល្រត�វែតមានការយល់្រពមពី តុលាការ្រស�កខណ� របស់ សហរដ�ឣេមរ�ក

្រត�វបានដក់ចូលក��ងសំណុំេរឿង Hector Ochoa, et al. v. City of Long Beach, et al., សំណុំេរឿងេលខ . CV 2:14-cv-04307DSF-FFM េដយរង់ចាំេ�ក��ងតុលាការ្រស�កខណ� របស់សហរដ�ឣេមរ�ក ្រស�ក Central រដ�កាលីហ័រ� នីញ៉។
ព័ត៌មានមូលដ�ន
េដយបានដក់ពាក្យបណ� ឹងេ�ឆា�ំ ២០១៤ ពាក្យបណ� ឹងេនះ បានេចាទ្របកាន់ថ ទី្រក�ង Long Beach (េ�ថ “ទី្រក�ង”) បានរ�េលាភបំពានេ�និង
ច្បោប់េធ�ើដំេណើររបស់ជនពិការរបស់រដ� និង សហព័ន� េដយសារការបដិេសធន៍ដល់្របជពលរដ�ែដលជជនពិការេជើង ក��ងការេធ�ើដំេណើរេចញចូលេ� ផ��វស្រមាប់អ�កេថ�ើរេជើង ែដល្រគប់្រគង ឬ
ែថទាំមួយែផ�ក ឬ ទាំង្រស�ងេដយ ទី្រក�ង ។ “ពិការេជើង” សំេ�ដល់ ការខ�ះកាយនីតិសម្បទា ឬ សា� នភាពសុខភាពែដលកំណត់ពីសមត�ភាពរបស់បុគ�លណមា�ក់ក�ងការេដើរ េងើបេដើរ ឬ
បង�ិលជុំវ�ញវត��ណមួយ ចុះ ឬ េឡើងកាំជេណ� ើរ ឬ ទីជ្រមាល ។ ទី្រក�ង បានបដិេសធន៍ការេចាទ្របកាន់ និង ជេមា�ះ ែដលថខ��នមានទំនួលខុស្រត�វ ឬ បាន្រប្រពឹត�កំហុសឆ�ងេនះ។
េនះគឺជបណ� ឹងមួយរបស់្រក�ម្របឹក្សោ ។ េ�ក��ងបណ� ឹងមួយរបស់្រក�ម្របឹក្សោ បុគ�ល ឬ

អង�ការមួយ ឬ េ្រចើន េ�ថ តំណង្រក�ម្របឹក្សោ (ក��ងសំណុំេរឿងេនះ Hector Ochoa,

Cynde Soto, Cathy Shimozono, Ben Rockwell និង Sharon Parker [េ�ថ “េដើមបណ� ឹង”] ) បានដក់ពាក្យប�ឹងក��ងនមជ
្របជពលរដ�ែដលមានសិទ�ិទាមទារេដយ្រសបច្បោប់ ។ អ�កទាំងេនះ គឺជ្រក�ម្របឹក្សោ ឬ ជសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោមួយ ។ តុលាការមានសមត�កិច�េដះ្រសាយរល់ប�� ទាំងអស់
ស្រមាប់្រក�ម្របឹក្សោទាំងអស់។

សមាជិក ។ េ�្រកម្របចាំ្រស�កខណ� សហរដ�ឣេមរ�ក េលាក Dale S. Fischer ជេ�្រកមទទួលបន��កពាក្យបណ� ឹងរបស់ ្រក�ម្របឹក្សោេនះ ។
តុលាការមិនេធ�ើការសេ្រមចេដយលេម��ងេ� េដើមបណ� ឹង ឬ ទី្រក�ង េ�ក��ងសំណុំេរឿងេនះេទ ។ ផ��យេ�វ�ញ ភាគីទាំងពីរយល់្រពមេលើដំេណះ្រសាយរួមមួយ ។ គឺថ
ពួកេគបានេជៀសវងការចំណយ ការពន្យោេពល និង ភាពមិន្របាកដៃនសវនការ និង អត�្របេយជន៍ៃនដំេណះ្រសាយ្រត�វបានេ�េលើសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោ ។ តំណង្រក�ម្របឹក្សោ និង

ទី្របឹក្សោរបស់្រក�ម្របឹក្សោ (េមធាវ�ែដលែតងតាំងេដយតុលាការេដើម្បីតំណងឱ្យ ្រក�ម្របឹក្សោ) បានគិតថ ដំេណះ្រសាយតាមការេស�ើសុំ បានតម�ល់ផល្របេយជន៍របស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោជធំ
េដយយកចិត�ទុកដក់ដល់ អត�្របេយជន៍ៃនដំេណះ្រសាយ ហានិភ័យៃនបណ� ឹងែដលអូសបន�យយូរ និង ការពន្យោេពលក��ងការទទួលបានជំនួយស្រមាប់្រក�ម្របឹក្សោ ្របសិនេបើបន�ពាក្យបណ� ឹង។
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្រក�ម្របឹក្សោៃនដំេណះ្រសា⢔យ
្រក�ម្របឹក្សោៃនដំេណះ្រសា⃀យ រួមមាន បុគ�លទាំងអស់ (រួមប���លេដយមិនកំណត់ចំេពាះ ្របជជន និង អ�កេទសចរណ៍េ�ក��ង ទី្រក�ង) ែដលជជនពិការេជើង ែដលបានេ្របើ្របាស់
ផ��វស្រមាប់អ�កេថ�ើរេជើងក��ងទី្រក�ង Long Beach ក��ងរយៈេពលណមួយចាប់ពីៃថ�ទី ១៤ ែខកក�ដ ឆា�ំ ២០១៤ ឬ អ�កែដលនឹងេ្របើផ�វស្រមាប់អ�កដំេណើរក��ងទី្រក�ង នេពលអនគត។
េសចក�ីសេង�បស�ីពីកិច�្រពមេ្រព�ងៃនដំេណះ្រសាយែដលបានេស�ើេឡើង
កិច�្រពមេ្រព�ងៃនដំេណះ្រសា缔យេនះ បានត្រម�វឱ្យ ទី្រក�ង Long Beach ែកលម�្រចកេចញចូលេ�កាន់ ផ��វស្រមាប់អ�កេថ�ើរេជើង ឱ្យបានធំទូលាយ
េដយចាប់េផ�ើមពីៃថ�ែដលកិច�្រពមេ្រព�ងេនះចូលជធរមាន និង បន�រហូតដល់ ៣០ ឆា�ំ ។ វក៏ត្រម�វឱ្យ ទី្រក�ង ចំណយលុយរហូតដល់ 180,250,000
ដុលា�រក��ងការែកលម�្រចកចូលទាំងេនះ ក��ងរយៈេពលែដលកំណត់េនះ។
កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ ត្រម�វឱ្យ ទី្រក�ង Long Beach សហការណ៍ជមួយ្រក�មហ៊ុនទីបីែដលេធ�ើ្រចកចូល វយតៃម�េ�េលើការេធ�ើ្រចកចូលេ�តាម្រចកេចញទាំងអស់ៃន

ផ��វស្រមាប់អ�កេថ�ើរេជើង និង េរៀបចំប�ង់ផ�ស់ប�រការេធ�ើដំេណើររបស់ជនពិការេ�ឣេមរ�ក ែដលកំណត់ ឣទិភាពេ�េលើការយកេចញ និង ែកលម�/ជួសជុលរបាំងការពារ ែដលនឹងនំមកនូវ
ផ��វស្រមាប់អ�កេថ�ើរេជើង ក��ងទី្រក�ង ្រសបេ�តាម ច្បោប់ស�ីពីលទ�ភាពៃនការេចញចូលរបស់ជនពិការរបស់រដ� និង សហព័ន�។
កិច�្រពមេ្រព�ងេនះត្រម�វឱ្យ ទី្រក�ង សា閤ងសង់កំណល់េខឿនថ�ល់ែដលបានបាត់យ៉ងេហា⢔ចណស់ ១០០០ ស្រមាប់ជនពិការ ជេរៀងរល់ឆា�ំក�ងរយៈេពល ២ ឆា�ំដំបូងៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ និង
បន�សាងសង់កំណល់េខឿនថ�ល់ែដលបានបាត់ទាំងអស់ក�ងរយៈេពល ៥ ឆា�ំដំបូងៃនកិច�្រពមេ្រព�ង (េដយសា㜴ងសង់កំណល់េខឿនថ�ល់ែដលបានបាត់ចំនួន ៤៥០០ ក��ងកម�ស់ខ�ស់មួយ) ។
វក៏ត្រម�វឱ្យទី្រក�ង ប��ប់រល់ការែកលម�ែដលចា⢔ំបាꮜច់ទាំងអស់ចំេពាះកំណល់េខឿនថ�ល់ែដលមាន្រសា㮔ប់ក�ងរយៈេពល ២០ ឆា�ំដំបូងៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ
(េដយជួសជុលកំណល់េខឿនថ�ល់ែដលមិនបានេ្របើ ចំនួន ១៦.០០០ ក��ងកម�ស់ខ�ស់មួយ) ។ ទី្រក�ង ្រត�វប��ប់ការែកលម�ផ�វេធ�ើដំេណើរ (រួមមាន ការែកលម�ចិេ��ើមផ��វ គំនូសស និង
ផ��វស្រមាប់អ�កេថ�ើរេជើងេផ្សងេទៀត) ឱ្យបាꮜនេពញទី្រក�ងក��ងរយៈេពល ៣០ ឆា罌�ំ ចាប់ពីៃថ�ែដលកិច�្រពមេ្រព�ងេនះចូលជធរមាន។

កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ រួមប���លដំេណើរការែស�ងរកទិន�ន័យជឣទិភាពរបស់សហគមន៍ក�ងការរុះេរ�របាំងេចញ និង ែផនការេធ�ើ្រចកេចញចូល
្រពមទាំងនីតិវ�ធីដក់ពាក្យបណ� ឹងែដលបានេធ�ើបច��ប្បន�ភាពថ�ី ស្រមាប់ជនពិការ េស�ើឱ្យែកលម�្រចកេចញចូលេ� ផ��វស្រមាប់អ�កេថ�ើរេជើង។
បែន�មពីេលើេនះ កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ ត្រម�វឱ្យ ទី្រក�ង អនុវត�េគាលការណ៍ ្របព័ន�េបើកទូលាꮜយ េដើម្បីធានថខ��នបានដំេឡើង ឬ េធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវលក�ណៈៃន្រចកេចញចូល
ដូចជកំណល់េខឿនថ�ល់ េ�េពលែដល ទី្រក�ង បា闄នសា여ងសង់ថ�ី ឬ ផ�ស់ប�រផ��វក��ងទី្រក�ង ឬ ផ��វស្រមាប់អ�កេថ�ើរេជើង ។ ទី្រក�ង ក៏្រត�វជួល អ�កស្រមបស្រម�លសកម�ភាពជនពិការ
េដើម្បីពិនិត្យេមើលការអនុវត�េគាលការណ៍ស�ីពី្រចកេចញចូលរបស់ ទី្រក�ង េដយេគាꮜរពតាꮜម ផ��វស្រមាប់អ�កេថ�ើរេជើង ្រពមទាំងការអនុវត�ែផនការផ�ស់ប�រសកម�ភាពជនពិការឣេមរ�ក
ចំេពាះផ��វស្រមាប់អ�កេថ�ើរេជើងទាំងេនះ។

ឣេមរ�ក

កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ ក៏រួមប���លជបែន�មនូវប��ត�ិស�ីពីតំណងរបស់្រក�ម្របឹក្សោ និង ទី្របឹក្សោរបស់្រក�ម្របឹក្សោ (ែដលនឹងកំណត់ខាងេ្រកាម) េដើម្បីពិនិត្យការអនុវត�របស់ ទី្រក�ង
្រសបតាមលក�ខណ� ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ េដយរួមប���លការពិនិត្យេលើការែកលម�តាមែផនការ និង ការពិនិត្យ ផ��វស្រមាប់អ�កេថ�ើរេជើង េដើម្បីធានការអនុវត�
េ�េពលប��ប់ការគេ្រមាងែកលម�េនះ។
ការផ្សព�ផ្សោយការទាមទារ
កិច�្រពមេ្រព�ងៃនដំេណះ្រសា갨យេនះ បានេដះ្រសា걠យ និង ផ្សព�ផ្សោយស្រមាប់កិច�្រពមេ្រព�ងែដលមានរយៈេពលសា꿘មសិបឆា�ំេនះ រល់ការទាមទារឱ្យមានការកំណត់ ជំនួយតាមការ្របកាស ឬ
ជំនួយែដលមិនែមនជទឹក្របាក់េផ្សងេទៀត ឣចនឹង្រត�វេធ�ើេឡើង ឬ ឣចនឹង្រត�វកំណត់នេពលអនគត ក��ងរយៈេពលចាប់ពីៃថ�ទី ០៤ ែខកក�ដ ឆា�ំ ២០១៤
រហូតដល់កិច�្រពមេ្រព�ងៃនដំេណះ្រសាꏼយេនះ្រត�វបានប��ប់ េដយេចាទ្របកាន់ថ ជនពិការេជើង ្រត�វបានបដិេសធន៍មិនឱ្យចូល ឬ ្រត�វបានបដិេសធន៍មិនឱ្យទទួលបានអត�្របេយជន៍ពី
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ផ��វស្រមាប់អ�កេថ�ើរេជើង ក��ងទី្រក�ង ។ កិច�្រពមេ្រព�ងៃនដំេណះ្រសា֜យេនះ មិនបានផ�ល់ជំនួយជទឹក្របាក់េ�ឱ្យ ្រក�ម្របឹក្សោស�ីពីដំេណះ្រសា殌យ េហើយក៏មិន្របកាសការទាមទារការខូចខាតណមួយ
ែដល្រក�ម្របឹក្សោស�ីពីដំេណះ្រសាយ ឣចនឹងមានេនះេទ។
កៃ្រមេសវេមធាវ� និង ការចំណយេផ្សងៗ
្រក�ម្របឹក្សោស�ីពីដំេណះ្រសា鷔យេនះ តំណងេដយ្រក�មហ៊ុន Goldstein Borgen Dardarian & Ho ែដលជមជ្ឈមណ� ល្របឹក្សោច្បោប់ស�ីពីសិទ�ិជនពិការ និង

ការពារសិទ�ិជនពិការ (េ�ថ “ទី្របឹក្សោរបស់្រក�ម្របឹក្សោ”) ។ េដើមបណ� ឹង និង ទី្រក�ង មិនទាន់សេ្រមចបាននូវកិច�្រពមេ្រព�ងណមួយេ�េលើ កៃ្រមេសវេមធាវ� និង ការចំណយេផ្សងៗេនះេទ
។ េដើមបណ� ឹងនឹងេស�ើសុំឱ្យតុលាការេចញេសចក�ីបង�ប់ប�� មួយ េដយត្រម�វឱ្យ ទី្រក�ង បង់្របាក់ជអតិបរមាចំនួន ៧ លានដុលា�រ េ�ឱ្យ ទី្របឹក្សោរបស់្រក�ម្របឹក្សោ
ស្រមាប់កៃ្រមេសវរបស់េមធាវ�ទាំងអស់ រប់ចាប់ពីការចាប់េផ�ើមសំណុំេរឿងេនះ រហូតដល់ ការយល់្រពមជចុងេ្រកាយេ�េលើ កិច�្រពមេ្រព�ងរកដំេណះ្រសាយ េដយតុលាការ និង ទឹក្របាក់ចំនួន
២៥៥.០០០ ដុលា�រ ស្រមាប់ការចំណយផ��វច្បោប់េផ្សងៗ ក��ងរយៈេពលដូចគា�េនះ ។ ទី្របឹក្សោរបស់្រក�ម្របឹក្សោ មានសិទ�ិេ�េលើកៃ្រមេសវេមធាវ� និង ការចំណយេផ្សងៗ
ស្រមាប់្រត�តពិនិត្យការអនុវត� កិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីដំេណះ្រសាយេនះរបស់ ទី្រក�ង ដូចបានកំណត់ក�ងកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ ទឹក្របាក់ក�ងមួយឆា�ំេ្រចើនបំផុតចំនួន ១០០.០០០ ដុលា�រ ស្រមាប់ឆា�ំទី ១
ដល់ទី ៥ ក��ងរយៈេពលៃនកិច�្រពមេ្រព�ង និង ទឹក្របាក់ ១០០.០០០ ដុលា�រេរៀងរល់ពីរឆា�ំម�ងស្រមាប់ឆា�ំទី ៦ ដល់ឆា�ំទី ៣០ ក��ងរយៈេពលៃនកិច�្រពមេ្រព�ង ។ ការផ�ល់កៃ្រមេសវេមធាវ� និង
ការចំណយេផ្សងៗ ្រត�វមានការយល់្រពមពី តុលាការ ែដលែបងែចកឱ្យ្រតឹម្រត�វ សមេហតុផល និង ជប់ជ្របចាំ េដយគិតតាមតៃម�ទីផ្សោរ ។ ទឹក្របាក់ែដលបង�ប់េដយតុលាការ
នឹងមិនកាត់េចញពី ទឹក្របាក់ែដល្រត�វចំណយេ�េលើ ការែកលម�្រចកេចញចូលស្រមាប់ជនពិការ េដយេយងេ�តាម កិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីដំេណះ្រសាយេនះ ។ កៃ្រមេសវេមធាវ� ែដល្រត�វបង់ឱ្យ
ទី្របឹក្សោរបស់្រក�ម្របឹក្សោ េដើម្បីពិនិត្យេមើល ការអនុវត� កិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីដំេណះ្រសាꂘយ របស់ ទី្រក�ង
នឹងរួមប���លនូវទឹក្របាក់ែដលបានចំណយេ�េពលមានការ្រពមេ្រព�ងេលើការែកលម�្រចកេចញចូល ែដលកំណត់េ�ក��ង កិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីដំេណះ្រសា賀យេនះ។
ភាព្រតឹម្រត�វៃនដំេណះ្រសាយ
តំណង និង ទី្របឹក្សោរបស់្រក�ម្របឹក្សោ បានសនិ�ដន� ថ លក�ខណ� ៃន កិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីដំេណះ្រសាយេនះ មានភាពយុត�ិធម៌ សមេហតុផល ឣចទទួលយកបាន និង
ឈរេលើផល្របេយជន៍របស់ ្រក�ម្របឹក្សោស�ីពីដំេណះ្រសា鶰យ ។ ក��ងការេធ�ើេសចក�ីសន�ិដ�នេនះ តំណង និង ទី្របឹក្សោរបស់្រក�ម្របឹក្សោ បានពិចារណេ�េលើផល្របេយជន៍ៃនដំេណះ្រសា鶰យ
លទ�ផលៃនបណ� ឹងចំេពាះប�� េនះ ការចំណយ និង រយៈេពលៃនបណ� ឹងែដលនឹងបន� និង ការប�ឹងទាស់ពិត្របាកដែដលឣចេកើតមាន។
សវនការអនុម័ត/ផ�ល់យុត�ិធម៌ចុងេ្រកា黬យរបស់តុលា黬កា黬រ
តុលាការបានយល់្រពមជដំបូងេ�េលើ ដំេណះ្រសាយេនះ និង បានកំណត់កាលបរ�េច�ទេបើកសវនការេ�ៃថ�ទី ២៤ ែខកក�ដ ឆា�ំ ២០១៧ េវលាេមា៉ង ១:៣០ លា� ច េ�សា꙰ល
Honorable Dale S. Fischer ៃនតុលាការ្រស�កខណ� របស់ សហរដ�ឣេមរ�ក ្រស�ក Central រដ�កាលីហ�័រញ៉ ផ��វ 350 West 1st Street,
Courtroom 7D, CA 90012 េដើម្បីសេ្រមចថេតើ ដំេណះ្រសាꞜយេនះពិតជ្រតឹម្រត�វ សមេហតុផល និង ឣចទទួលយកបាន រួចនឹងេធ�ើការអនុម័តជចុងេ្រកាយ ។
េទាះបីជអ�កមិនចូលរួមក��ងនមជសមាជិក ្រក�ម្របឹក្សោស�ីពីដំេណះ្រសាꓸយ អ�កក៏មានសិទ�ិចូលរួម និង សា괔�ប់េ�ក��ងសវនការេនះផងែដរ ។ ក��ងេពលសវនការ តុលាការ នឹងពិចារណេ�េលើ
ការជំទាស់ណមួយេ�និងដំេណះ្រសា뭘យេនះ ។ េ�្រកម Fischer នឹងសាꓸ�ប់ បុគ�លែដលចង់បេ��ញេយបល់េ�ក��ងសវនការ ។ បន�ប់ពីសវនការ
តុលាការនឹងសេ្រមចថេតើយល់្រសបេ�េលើដំេណះ្រសា賀យេនះែដរ ឬយ៉ ងណ ។ តុលាការក៏្រត�វពិចារណេ�េលើចំនួនទឹក្របាក់ែដល្រត�វផ�ល់ឱ្យ ទី្របឹក្សោរបស់្រក�ម្របឹក្សោ ដូចជកៃ្រមេសវេមធាវ�
ការចំណយេលើបណ� ឹង និង ការចំណយេផ្សងៗ ។ េយើងមិនដឹងថ េសចក�ីសេ្រមចេនះ ្រត�វការរយៈេពលយូរយ៉ ងណេនះេទ។
កាលបរ�េច�ទសវនការ ឣចនឹងមានការផ�ស់ប�រេដយមិនជូនដំណឹងជមុន ។ ្របសិនេបើអ�កចង់ទទួលបានការជូនដំណឹងណមួយអំពីការផ�ស់ប�រកាលបរ�េច�ទ សូមផ�ល់ដំណឹងេ�
ទី្របឹក្សោរបស់្រក�ម្របឹក្សោ េ�តាមឣសយដ�នែដលមានេ�ក��ងែផ�កបន�ប់ខាងេ្រកាម ។ េលាកអ�កក៏ឣចេ�ចូលេគហទំព័រស�ីពីដំេណះ្រសាꓸយ
តាមរយៈ www.dralegal.org/long-beach ឬ របាយការណ៍ឯកសា⛘រសា⛘ធារណៈរបស់តុលាការ េ�ក��ងពាក្យបណ� ឹងេនះ តាមរយៈ
https://www.pacer.gov/ for any updates
ការជំទាស់និងដំេណះ្រសា깴យ
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សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោស�ីពីដំេណះ្រសា嘘យ ណមា�ក់ ឣចនឹងជំទាស់េ�នឹងលក�ខណ� ៃនដំេណះ្រសា嘘យតាមការេស�ើសុំេនះ ដូចប�� ក់ខាងេ្រកាម េដយដក់លិខិតជំទាស់ជលាយលក�ណ៍អក្សរ ឬ
ផ�ល់មាត់ េ� ទី្របឹក្សោរបស់្រក�ម្របឹក្សោ តាមរយៈសំបុ្រតតាមប៉ុស�៍ៃ្របសណីយ៍ ឬ សំបុ្រតេអឡិច្រត�និក ឬ តាមរយៈការេផ�ើសាꦰរជំទាស់តាមទូរស័ព� ឬ េសវកម�ជវ�េដអូ ។
្របសិនេបើអ�កបានដក់ពាក្យជទាំ ស់ អ�កមិន្រត�វមកសវនការអនុម័តចុងេ្រកាយេទ ។ ្របសិនេបើអ�កមានគេ្រមាង បេ��ញេយបល់េ� សវនការអនុម័តចុងេ្រកាយ សូមេធ�ើការប�� ក់ថ
អ�កមានគេ្រមាងេធ�ើដូចេនះ េ�ក��ងលិខិតជំទាស់ ។ ្របសិនេបើអ�កមិនបានដក់លិខិតជំទា嘘ស់ណមួយឱ្យបា嘘នមុនកា嘘លបរ�េច�ទផុតកំណត់ អ�កនឹងមិនឣចមានឱកាសបេ��ញេយបល់េ�កាន់
តុលាការ្រស�កខណ� អំពីការជំទាស់ េ�ក��ងសវនការអនុម័តចុងេ្រកាយេឡើយ។
្របសិនេបើអ�កដក់លិខិតជំទាស់ ្រត�វផ�ល់នូវព័ត៌មានដូចជ: (ក) េឈា� ះ ឣសយដ�ន និង េលខទូរស័ព� និង ឣសយដ�នអុីែម៉ល ្របសិនេបើមាន (ខ) ្របសិនេបើអ�កតំណងឱ្យ ទី្របឹក្សោ
េឈា� ះ ឣសយដ�ន េលខទូរស័ព� និង ឣសយដ�នអុីែម៉លរបស់ េមធាវ� (គ) របាយការណ៍ស�ីពីការជំទាស់ និង (ឃ) របាយការណ៍ប�� ក់ថេតើអ�កជសមាជិក របស់
្រក�ម្របឹក្សោស�ីពីដំេណះ្រសា專យឬយ៉ ងណ។
សូមកត់សមា�ល់ថ តុលាការ ឣចយល់្រពម ឬ បដិេសធន៍ដំេណះ្រសា彴យេនះ ប៉ុែន�មិនឣចផ�ស់ប�រលក�ខណ� ៃនដំេណះ្រសា♔យេនះបានេទ។
រល់លខិ តិ ជំទាស់ទាំងអស់ ្រតវ� ែតដក់ជនូ ឬ វយ្រតាឱ្យបានមុនៃថ�ទី ១៧ ែខមិថនុ ឆា�ំ ២០១៧
រល់ការជំទាស់តាមអុីែម៉លទាំងអស់ ្រត�វែតេផ�ើេ�កាន់ ឣសយដ�នអុីែម៉ល longbeach@dralegal.org.
រល់ការជំទាស់ផ�ល់មាត់ទាំងអស់ ្រត�វែតេធ�ើេឡើងេដយេផ�ើសារឥតគិតៃថ�េ�កាន់េលខទូរស័ព� (800) 245-6958.
រល់ការជំទាស់តាមសំបុ្រតៃ្របសណីយ៍ ្រត�វែតេផ�ើេ�តាមឣសយដ�នខាងេ្រកាម:
Andrew P. Lee, Esq.
្រក�មហ៊ុន Goldstein Borgen

Meredith J. Weaver, Esq.
្រក�មហ៊ុនការពារសិទ�ិជនពិការ

Anna Rivera, Esq.
មជ្ឈមណ� ល្របឹក្សោច្បោប់ស�ីពីសិទ�ិជនពិការ

Dardarian & Ho
300 Lakeside Drive,
Suite 1000
Oakland, CA 94612

ផ��វ 2001 Center ជន់ទី ៤
Berkeley, CA 94704

256 S. Occidental Blvd.,
Suite B
ទី្រក�ង ឡ�សឣន់ជឺេឡស CA 90057

ទូរស័ព�: (510) 665-8644
ទូរសា빔រ: (510) 665-8511

ទូរស័ព�: (213) 736-1031
ទូរសារ: (213) 736-1030Anna

អ�កឣច ប៉ុែន�មិនត្រម�វឱ្យមានវត�មានេ�ក��ងសវនការអនុម័តចុងេ្រកាយែដលេធ�ើេឡើងេ�ៃថ�ទី ២៧ ែខកក�ដ ឆា�ំ ២០១៧ េមា៉ង ១:៣០ លា� ច េ�ក��ងសា褰ល ៧D ៃនតុលាការ្រស�កខណ� របស់
សហរដ�ឣេមរ�ក ្រស�ក Central រដ�កាលីហ�័រនីញ៉ ផ��វ 350 West 1st ្រក�ង ឡ�សឣន់ជឺេឡស រដ�កាលីហ័រ� នីញ៉ ៩០០១២ េដើម្បីឱ្យតុលាការដឹងពីការជំទាស់របស់អ�ក។
សមាជិក្រកម� ្របឹក្សោណមា�ក់ ែដលមិនបានជំទាស់េ�ក�ង� ឬ មុនេពល សវនការអនុ- ម័តចុងេ្រកាយ នឹង្រតវ� បានចាត់ទុកថយល់្រសបេ�និង ដំេណះ្រសាយេនះ និង
េបាះបង់រល់សទិ ជ�ិ ទាំ ស់ទាំងអស់ និង មិនឣចេធ�កាើ រជំទាស់ណមួយ (តាមរយៈការប�ឹងឧទ�រណ៍ ឬ មេធ្យោបាយេផ្សងេទៀត) េ�និងដំេណះ្រសាយេនះបានេនះេទ។
្របសិនេបើអក� មិនជំទាស់នងិ ដំេណះ្រសាយេនះេទ អ�កមិនចាំបាច់្រតវ� ប�ងឹ ឧទ�រណ៍ ឬ ដក់ពាក្យបណ� ងឹ លាយលក�ណ៍អក្សរណមួយេនះេទ
កាតព�កចិ �ចងភា�ប់
្របសិនេបើតុលាការសេ្រមចជចុងេ្រកាយ កិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីដំេណះ្រសាយេនះ នឹងចងភា�ប់សមាជិកទាំងអស់ៃន ្រក�ម្របឹក្សោស�ីពីដំេណះ្រសាយេនះ ។ ចំណុចេនះ នឹងររំងដល់ បុគ�លណមា�ក់
ែដលជសមាជិកៃន ្រក�ម្របឹក្សោស�ីពីដំេណះ្រសាយ មិនឱ្យេចាទ្របកាន់ ឬ ការពារការទាមទារ ឬ វ�ធានការណ៍ណមួយ ែដលបានេធ�ើេឡើង ស�ិតេ្រកាមលក�ខណ� ៃន កិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីដំេណះ្រសាយេនះ។
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ព័តមា៌ នបែន�ម
លក�ខណ� ៃន ដំេណះ្រសាយេនះ ្រត�វបានសេង�បែតេ�ក��ងលិខិតជូនដំណឹងេនះប៉ុេណ�ះ ។ ស្រមាប់លក�ខណ� ទាំងអស់ និង ជក់ច្បោស់ និង លក�ខណ� ៃនដំេណះ្រសា濄យេនះ
សូមចូលេ�េគហទំព័រ កិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីដំេណះ្រសាយតាមរយៈ www.dralegal.org/long-beach ឬ ចូលេ�កាន់ តារងបណ� ឹងរបស់តុលាការ ក��ងសំណុំេរឿងេនះ
តាមរយៈ ្របព័ន�េសវសា裸ធារណៈរបស់តុលាការចូលេ�របាយការណ៍េអឡិច្រត�និក (PACER) េគហទំព័រ https://www.pacer.gov/ ឬ
ចូលការ�យល័យ្រកឡប��ីតុលាការ្រស�កខណ� របស់សហរដ� ឣេមរ�ក ្រស�ក Central រដ�កាលីហ�័រញ៉ ផ��វ 350 West 1st ទី្រក�ង ឡ�សឣន់ជឺេឡស រដ�កាលីហ័រ� ញ៉
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ទូរស័ព�: (510) 763-9800
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