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េសចក្ដស
ី េង្ខបការ្របតិបត្ដិ
េ្រកាយពីការ្របែម្របមូលមតិ្រកាស់ែ្រកលពីអ្នករួមធុរៈមក ្រកុមការងាររួមសំរាប់គំេរាងលទ្ធភាពេ្របើភាសា របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉

(Joint Working Group for California’s Language Access Plan) បានេរៀបចំ គំេរាងយុទ្ធវិធីសំរាប់លទ្ធភាពេ្របើ

ភាសា េនៅក្នុងតុលាការ រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉ (Strategic Plan for Language Access in the California Courts)។
េសចក្ដីសេង្ខបការ្របតិបត្ដិេនះ ផ្ដល់នូវទិដ្ឋភាពសេង្ខប ស្ដីពីការបេង្កើតនូវគំេរាងមួយ អមនឹងេសចក្ដីសេង្ខបែផ្នកសំខាន់ៗ

ៃនមតិរបស់អ្នករួមធុរៈ និងអនុសាសន៍។ ទិសេដៅរបស់្រកុមការងាររួម គឺេ្រពៀងអនុសាសន៍ ែដលនឹងបេង្កើតរេបៀបសាខា
ទំលំទូលាយ េដើម ីផ្ដល់េសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសា សំរាប់អ្នកេ្របើតុលាការ េនៅពាសេពញរដ្ឋ ទន្ទឹមនឹងេនះក៏សំរបសំរួលេសចក្ដី
្រតូវការនូវតុលាការរបស់បុគ្គលមាក់ៗ សំរាប់ភាពបត់ែបនកំរិតធំ ក្នុងការ្របតិបត្ដិនូវគំេរាងអនុសាសន៍។ េគាលេដៅជាបឋម
គឺេដើម ី រួបរួមលទ្ធភាពេ្របើភាសា ជាែផ្នកេសវាសំខាន់ៗៃនតុលាការ។ ព្រងាងគំេរាង្រតូវបានបិទផ យេនៅេលើវុឹបៃសត៍
របស់តុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉ សំរាប់ឲ សាធារណជនបេញ្ចញេយាបល់ េនៅៃថ្ងទី 31 ែខកក្កដា េដាយមានរយៈេពលបន្ដ
បេញ្ចញេយាបល់ រហូតដល់ៃថ្ងទី 29 ែខក

2014។ េ្រកាយពីដំេណើរការៃនសាធារណជនបេញ្ចញេយាបល់មក

ព្រងាងគំេរាង្រតូវបានែកែ្រប និងគំេរាងផាច់្រព័្រត្រតូវបានបងាញេទៅ ្រកុម្របឹក តុលាការ (Judicial Council) សំរាប់ការ
ពិនិត ពិច័យ និងការអនុម័ត របស់េគ។

វិធានការៃន្រកុម្របឹក ពីមន
ុ
សាខាតុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉បានគាំ្រទជាយូរមកេហើយ េដើម ីព្រងីកេសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសាេនៅក្នុងតុលាការ។
ជាយា៉ងណាមិញ សាខាមិនទាន់បានសំេរចយកគំេរាងលទ្ធភាពេ្របើភាសា ទូលំទូលាយេនៅទូទាំងរដ្ឋេនៅេឡើយេទ ែដលនឹង
ផ្ដល់អនុសាសន៍ ការែណនាំ េហើយសម្រសបនឹងរេបៀបទូទាំងរដ្ឋ េដើម ីឲ ្របាកដថាអ្នកេ្របើតុលាការ មិនពូែកភាសាអង់េគ្លស

(limited English proficienc, LEP) ទាំងអស់ មានលទ្ធភាពេ្របើភាសា។ េនៅក្នុងែខមិថុនា 2013 ្រកុមការងាររួមសំរាប់
គំេរាងលទ្ធភាពេ្របើភាសារបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉ ្រតូវបានសាបនាេឡើង េដើម ីបេង្កើតគំេរាងមួយ ែដលបំេរីអ្នកេ្របើតុលាការ LEP
ទាំងអស់ េនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉។ ្រកុមេនះមានសមាសភាពៃនសមាជិកទាំងពីរ ៃន គណៈទី្របឹក អ្នកបកែ្របតុលាការ

(Court Interpreters Advisory Panel) និង គណៈកមាធិការស្ដីពីការផ្ដល់លទ្ធភាពេ្របើ និងយុត្ដិធម៌ (Advisory
Committee on Providing Access and Fairness) ្រពមទាំងនឹងអ្នករួមធុរៈេផ ងៗេទៀត និងអ្នក្របឹក ខាងលទ្ធភាព
េ្របើភាសា។

វិធសា
ី ្រស្ដ និងដំេណើរការ
រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉ ជារដ្ឋចំរុះជាតិសាសន៍ជាទីបំផុតេនៅក្នុង្របេទស េដាយមានអ្នកមូលដាន LEP ្របែហល 7 លាននាក់ និង
ែដលជាអ្នកអាចនឹងេ្របើតុលាការ មានរបា៉ត់របា៉យេនៅក្នុងតំបន់ភូមិសា្រស្ដជាេ្រចើន ែដលនិយាយេ្រចើនជាង 200 ភាសា។
េដាយសារេហតុេនះ ការ្របឹងែ្របងេដើម ីបេង្កើតគំេរាងលទ្ធភាពេ្របើភាសា ទូលំទូលាយេនៅទូទាំងរដ្ឋ ក៏បានបញ្ចូលេវទិការជាេ្រចើន
េដើម ីបបួលអ្នកដឹកនាំតុលាការ និងអ្នករួមធុរៈេផ ងៗេទៀត ែដលមានចំណង់ក្នុងលទ្ធភាពេ្របើភាសា េនៅពាសេពញរដ្ឋ េដើម ី
ទទួលមតិដ៏មានតៃម្ល។ ្រកុមការងាររួម បានេធ្វើការសាប់ជាហូរែហ ជាមួយនឹងម្រន្ដីនាយកតុលាការ និងអធិបតីេចៅ្រកម អង្គការ
អ្នកបកែ្របតុលាការ (រួមទាំង សហព័ន្ធអ្នកបកែ្របរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉ [California Federation of Interpreters] និង

1

្រកុមអ្នកបកែ្របេមៅ៉ការ) េហើយនិងអ្នកផ្ដល់េសវាខាងច ប់។ េនៅេពលការសាប់េនាះ អ្នកចូលរួមទាំងពួងបានពិនិត េមើល
ហ្មត់ចត់ នូវព្រងាង្រតួសៗ សំរាប់គំេរាងលទ្ធភាពេ្របើភាសា និងបានពិភាក អំពីឧបសគ្គធំៗ និងឱកាស សំរាប់តុលាការ
រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉ ស្ដីពីលទ្ធភាពេ្របើភាសា។
ជាបនាប់មក េនៅចុងែខកុម្ភៈ និងេដើមែខមីនា 2014 បានេបើកសាធារណៈសវនាការបីកែន្លង េនៅក្នុង San Francisco, Los

Angeles, និង Sacramento។ េសចក្ដីជូនដំណឹងសំរាប់សាធារណៈសវនាការ—រួមមាន រេបៀបវារៈ, ព័ត៌មានការណ៍ពិត,

និងព្រងាង្រតួសៗ—បានជូនជាេ្រចើនភាសា និងបានបិទេនៅេលើវុឹបៃសត៍តុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា។1 េនៅេពលេធ្វើសវនាការ

េនាះ អ្នកជំនាញៗបានផ្ដល់មតិេចញពីទស នៈថាក់មូលដាន រដ្ឋ ជាតិ សុខាភិបាល តុលាការ និងនីតិបញ្ញត្ដិ។ លទ្ធភាពេ្របើ
ភាសា តាមរយៈអ្នកបកែ្រប្រតូវបានផ្ដល់ឲ តាមភាពជាក់ែស្ដងៃនភូមិភាគនិមួយៗ េហើយសវនាការក៏អាចេមើលបានតាមការ
ផ យភាមៗេនៅេគហ៍ទំព័រែដរ។ បនាប់ពីសវនាការមក ែខ អាត់សំឡង និងេយាបល់ែដលបានសរេសរ ្រពមទាំងការបងាញ

ែដលបានេរៀបចំេដាយពួកគណៈ ្រតូវបានបិទផ យេនៅេលើេគហ៍ទំព័ររបស់្រកុមការងាររួម។2 ឧត្ដមគតិ ភាពខុសគា និង

ទស នៈមានតៃម្ល ែដលបានផ្ដល់េដាយបុគ្គលទាំងឡាយ និង្រកុមនានា គឺជាឧបករណ៍ក្នុងការបង្កបេង្កើតព្រងាងគំេរាង។
បនាប់ពីសាធារណៈសវនាការមក ្រកុមការងាររួមក៏បានចាប់េផ្ដើមកិច្ចការស្មុគសាញ ៃនការពិនិត ពិច័យ និងេធ្វើការវិភាគមតិ
របស់អ្នករួមធុរៈទាំងអស់ េដើម ីបេង្កើតជាអនុសាសន៍សមរម សំរាប់ព្រងាងគំេរាង។

កង្វលរ់ បស់អក
្ន រួមធុរៈ
ថ្វីេបើេយើងបាន្រគបដណ្ដប់្របធានបទជាេ្រចើន និងបានែចកចាយទស នៈ និងបានែណនាំឲ សា្គល់បទពិេសាធន៍យា៉ង
្រកាស់ែ្រកលក៏េដាយ គង់ែតមានៃផ្ទេរឿងខ្លះ បានផុសេចញេឡើងតាមរយៈដំេណើការេ្រគាងការែដរ:


អ្នកនិយាយ LEP ែដល្រតូវការេ្របើ្របព័ន្ធតុលាការ សំរាប់េរឿងក្ដីសុីវិលេផ ងៗ—ពីច ប់្រគួសារ េទៅអំេពើហិង ក្នុង
្រគួសារ េទៅការបេណ្ដញេចញ—ពុំអាចទទួលវិធីតុលាការេដាយមានន័យបំផត
ុ េឡើយ ពីេ្រពាះែតឧបសគ្គខាងភាសា។
េនៅក្នុងេរឿងក្ដីសំខាន់ ដូចជាសវនាការ និងការវិនិច្ឆ័យក្ដី អ្នកេ្របើតុលាការ LEP ជាញឹកញយ្រតូវបានបង្ខំឲ ែស្វងរក
សមាជិក្រគួសារ និងមិ្រតភ័ក្ដិ សំរាប់្របា្រស័យទាក់ទងជាមួយតុលាការ។ អ្នកបកែ្របែដលមិនបានហ្វឹកហ្វឺនទាំងេនះ
ក្រមបាន្របដាប់ខ្លួន េដើម ីជួយជាមួយនឹងការ្របា្រស័យទាក់ទងឲ បាន្រតឹម្រតូវ និងសព្វ្រគប់ រវាងតុលាការ និងវិវាទ
បក LEP។ ការអាក់ខានេធ្វើឲ ្របាកដថាការ្របា្រស័យទាក់ទងគឺ្រតឹម្រតូវ អាចនាំឲ មានការយល់ខុស និងភាន់្រចឡំ
បាត់បង់សិទ្ធិ្រសបច ប់សំខាន់ៗេដាយអ្នកេ្របើតុលាការ LEP ឬគានសមត្ថភាពទទួលការេដាះ្រសាយ។



លទ្ធភាពេ្របើភាសា ្រតូវែតបានផ្ដល់េនៅតាមចំណុចទាក់ទងសំខាន់ៗ ឬខាំងកាទាំងអស់ ែដលមនុស LEP មានជា
ុ ក្នុងការែស្វងរក
មួយនឹង្របព័ទ្ធតុលាការ។ ជាញឹកញយ ភាគី LEP មិនអាចេដាះ្រសាយសូម ីែតជំហានដំបុងបំផត
ឧបា្រស័យ្រសបច ប់ ដូចជាការដឹងអ្វីៗែដលេដាះ្រសាយ ឬការការពារតាមច ប់ ែដលអាចនឹងមាន និងទីកែន្លង
េដើម ីរកឲ េគជួយ ការដឹងទំរង់ការច ប់ េដើម ី្រប្រពឹត្ដតាម និងការយល់ដឹងរេបៀប និងទីកែន្លងេដើម ីបំេពញ និង
្រកដាសបំេពញប្ដឹងតុលាការ។
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លទ្ធភាពេ្របើភាសា្រតូវែតបានចាប់េផ្ដើមមុនេពលអ្នកេ្របើតុលាការ LEP េទៅដល់ទារសាលាក្ដី; វា្រតូវែតចាប់េផ្ដើមជាមួយ
នឹងការផ ព្វផ យសហគមន៍ ការខំ្របឹងអប់រសាធារណៈ និងការចូលេមើលតាមេគហ៍ទំព័រ។ េសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសា
្រតូវែតមាន ក្នុងខណៈអ្នកេ្របើតុលាការ LEP ចូលេទៅសាលាក្ដី និងេនៅ្រគប់ចំណុចទាក់ទងទាំងអស់ េនៅក្នុងសាលាក្ដី
ដូចជា មជ មណលជួយខ្លួនឯង េសវាដំេណាះ្រសាយផ ឹងេទៀត និងតុរបស់្រកឡាបញ្ជី។



អ្នក្រគប់្រគងតុលាការ ជាពិេសស បានផ្ដល់េយាបល់េទៅេលើេសចក្ដី្រតូវការសំខាន់ៗ សំរាប់ឲ បានេកើនថិវកា សំរាប់
សាខាតុលាការ បានខ្វល់ខាយថា េបើគានថវិកាែថមេទៀតេទ ការ្របតិបត្ដិតាមគំេរាងលទ្ធភាពេ្របើភាសា នឹងជួប្របទះ
ការលំបាក ឬនាំេទៅរកការកាត់បន្ថយេសវាតុលាការ េនៅក្នុងវិស័យេផ ងៗេទៀត។ ការព្រងីកេសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសា
ថ្វីេបើបានគាំ្រទេដាយអ្នករួមធុរៈទាំងអស់ក្ដី គង់ែត្របឈមមុខនឹងការទាមទារហិរញ្ញវត្ថុ ែដលេនៅក្នុងែផ្នកេនាះ អាច
នឹងមានថវិកា្រគប់្រគាន់ក្នុងការទំនុកបំរុងេសវាខាងភាសា ប៉ុែន្ដសំខាន់ែថមេទៀត នឹង្រតូវការថវិកាែថមេទៀត ែដលសម
រម សំរាប់េគាលបំណងេនាះ និងេដាយមិនផាស់ប្ដូរការខ ត់ធនធានែដលមានរួចេហើយ ពីេសវាតុលាការេផ ងេទៀត។



ការខំ្របឹងែ្របងអ្វីមួយ េដើម ីែកលំអការទំនុកបំរុងេសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសា គួរែតបញ្ចូលយន្ដការទូលំលាយ សំរាប់ការ
្របមូលទិន្នន័យ ស្ដីពីសហគមន៍ LEP េនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉។ តាមទំលាប់្របភពទិន្នន័យ្របជាសា្រស្ដ បាន្របមាណ
េស្ទើរចំេពាះចំនួនអ្នកមូលដាន LEP េនៅក្នុងរដ្ឋ ជាពិេសស ចំេពាះភាសារបស់សហគមន៍េនៅដាច់ពីេគ ពលករចំណាត់
្រសុក និងអ្នកនិយាយភាសាអេនា្រគាម។ ្រសេដៀងគាេនះែដរ ្របភពទិន្នន័យទាំងេនះអាក់ខានតាមដានភាសាែដល
កំពុងេងើបេឡើង ឲ បាន្រគប់្រគាន់។



ក្នុងខណៈេសវា្រតូវបានព្រងីក សំណួរក៏េនៅមានជាដែដល ថាេតើពួកអ្នកបកែ្របតុលាការមានវិ

បនប័្រត និងេពញ

្រកបខ័ណ គឺ្រគប់្រគាន់ ឲ ្រសបនឹងេសចក្ដីទាមទារែដលអាចមាន ពីេ្រពាះែផនការទាំងឡាយអំពីតៃម្លៃនការព្រងីក
លទ្ធភាពេ្របើភាសា េនៅសព្វេរឿងក្ដីតុលាការទាំងអស់ និងចំណុចទាក់ទងខុសៗគាណាស់។ ការបា៉ន់សាននឹង្រតូវ
បានេធ្វើ និង្រតូវែតបញ្ចូលតៃម្លជាប់ទាក់ទងទាំងអស់ ដូចជាខាងបេច្ចកវិជា ការហ្វឹកហ្វឺន និងស


។

បេច្ចកវិជា ដូចជាការបកែ្របតាមវីេដអូពីនាយ ការបកែ្របតាមទូរស័ព្ទ ការចូលេមើលតាមេគហ៍ទំព័រ និងេសាតទស ន៍
ឧបករណ៍េ្រចើនភាសា មានតួនាទីដ៏សំខាន់ េនៅក្នុងការទំនុកបំរុងលទ្ធភាពេ្របើភាសាេនៅទូទាំងរដ្ឋ។ ែតជាយា៉ងណា
មិញ តុលាការ្រតូវែត្របយ័ត្ន េដើម ីឲ ្របាកដថាការេ្របើបេច្ចកវិជា គឺសមរម សំរាប់ទីតាំងែដលពាក់ព័ន្ធ ថាមានេសចក្ដី
ការពារ សំរាប់ធានាដល់សិទយ
្ធិ ថា្រកម និងគុណភាពខ្ពស់ ្រតូវបានរក ។



ការខំ្របឹងែ្របងអ្វីមួយ េដើម ីឲ ្របាកដថាលទ្ធភាពេ្របើភាសាមានន័យបំផុត ចំេពាះ្របព័ន្ធតុលាការ សំរាប់ពលរដ្ឋ
កាលីហ្វ័រនីញា៉ទាំងអស់ ្រតូវែតបញ្ចូលសាមគ្គភា
ី ពជាមួយនឹងអ្នករួមធុរៈ។ អ្នករួមធុរៈទាំងេនះរួមមាន អ្នកផ្ដល់េសវា
តាមសហគមន៍ ដូចជាអង្គការសង្គមកិច្ច, អ្នកគាំពារអំេពើហិង ក្នុង្រគួសារ, អ្នកព បាលសុខភាពអារម្មណ៍, និង
កម្មវិធីព បាលការរេលាភសារធាតុេញៀន; ៃដគូយុត្ដិធម៌ ដូចជាអង្គការេសវាខាងច ប់, អង្គការអ្នកបកែ្របតុលាការ,
េមធាវីមណល, អ្នកការពារក្ដីសាធារណៈ, នគរបាល, ពន្ធនាគារ, ្រកសួងការល ងខ្លួន, ភាក់ងាររដាភិបាល; និងអ្នក
ជំនាញខាងលទ្ធភាពេ្របើភាសា។
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សាខាគួរែតកាយជាសកម្មខាង
ំ េឡើង ក្នុងការេ្រជើសេរីសអ្នកបកែ្របមានសមត្ថភាព េនៅដំណាក់ដំបូងបំផុតៃនការអប់រ
របស់េគ ជាពិេសសេនៅថាក់មធ មសិក និងបនាប់មកក៏ព្រងីកេទៅមហាវិទ ល័យសហគមន៍ និងកម្មវិធីសាកល
វិទ ល័យ។ តុលាការគួរែតបេង្កើតសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងអ្នកផ្ដល់ការអប់រ េដើម ីបេង្កើត្របព័ន្ធអ្នកបកែ្របមាន
សមត្ថភាព និងនិេយាជិតតុលាការេចះពីភាសា។



េសចក្ដី្រតូវការ គឺសំខាន់សំរាប់ការហ្វឹកហ្វឺនម្រន្ដីតុលាការ បុគ្គលិកតុលាការ បុគ្គលិកសន្ដិសុខ េនៅក្នុង (1) ការ
សំគាល់ និងេដាះ្រសាេយសចក្ដី្រតូវការៃនអ្នកេ្របើតុលាការ េនៅ្រគប់ចំណុចទាក់ទងនឹងតុលាការទាំងអស់; (2) ការ
យល់ដឹង្រទង់្រទាយេផ ងគាៃនសហគមន៍ជាតិពន្ធេផ ងៗគា ែដលអាចេធ្វើឲ ្របាកដមានការ្រប្រពឹត្ដិេដាយេគារព
ចំេពាះអ្នកេ្របើតុលាការ LEP; (3) ការេធ្វើឲ ្របាកដថាអ្នកបកែ្រប តាមពិតបានប

ក់ ឬមានគុណសម ត្ដិ្រតឹម្រតូវ;

អាចពឹងពាក់បាន និង (4) េធ្វើការេនៅបន្ទប់តុលាការក្នុងលក្ខណៈែដលសំរួលលទ្ធភាពេ្របើភាសា ឲ មានគុណភាព
ជាអតិបរិមា ។

គំេរាងេគាលេដៅ
្រកុមការងាររួមបានសំគាល់េគាលេដៅយុទ្ធវិធី្របាំបីេនៅខាងេ្រកាម ែដលបានែណនាំនូវការបង្កបេង្កើតគំេរាង:


ំ ល់ និងការ្របមូលទិនន
្ន យ
័ ស្ដព
ី េី សចក្ដ្រី តូវការភាសា
េគាលេដៅទី 1: ែកលំអការឆាប់សគា
្រកុម្របឹក តុលាការ នឹងសំគាល់េសចក្ដី្រតូវការលទ្ធភាពេ្របើភាសាេនៅទូទាំងរដ្ឋ ៃនពលរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉មិនពូែក
ភាសាអង់េគ្លស េហើយតុលាការនឹងសំគាល់េសចក្ដី្រតូវការៃនលទ្ធភាពេ្របើភាសាជាក់លាក់ េនៅក្នុងសហគមន៍តាម
មូលដាន េហើយេធ្វើការដូេចាះឲ បានឆាប់បំផុត េនៅក្នុងការ្រប្រពឹត្ដិេនៅក្នុងតុលាការ ជាមួយនឹងពលរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉

LEP។


េគាលេដៅទី 2: ផ្ដលេ់ សវាលទ្ធភាពេ្របើភាសា ែដលមានគុណសម ត្ដិ េនៅក្នង
ុ ដំេណើរការតុលាការទាំងអស់
េនៅឆាំ 2017 និងចាប់េផ្ដើមភាមៗ េនៅទីណាមានធនធាន មានអ្នកបកែ្របមានគុណសម ត្ដិ នឹងបានផ្ដល់េនៅក្នុង
តុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉ សំរាប់អ្នកេ្របើតុលាការ LEP េនៅក្នុងបន្ទប់តុលាការទាំងអស់ និងេនៅឆាំ 2020 េនៅក្នុង
្រពឹត្ដិការណ៍តុលាការបានប



ឬតុលាការបានចាត់ែចងទាំងអស់។3

េគាលេដៅទី 3: ផ្ដលេ់ សវាលទ្ធភាពេ្របើភាសា េនៅ្រគប់ចណ
ំ ច
ុ ទាក់ទងទាំងអស់ េនៅខាងេ្រកៅេរឿងក្ដត
ី លា
ុ ការ
េនៅឆាំ 2020 តុលាការផ្ដល់េសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសា េនៅ្រគប់ចំណុចទាក់ទងទាំងអស់ េនៅក្នុងតុលាការរដ្ឋកាលី
ហ្វ័រនីញា៉។ តុលាការនឹងផ្ដល់លិខិតជូនដំណង
ឹ េទៅសាធារណជន អំពីការមានេសវាភាសា។



េគាលេដៅទី 4: ផ្ដលកា
់ របកែ្រប និងស

ជាេ្រចើនភាសា មានគុណភាពខ្ពស់

្រកុម្របឹក តុលាការ ែដលបានជួយេដាយតុលាការ នឹងសំគាល់ការអនុវត្ដន៍ និងធនធានដ៏ល្អបផ
ំ ុត សំរាប់ការបកែ្រប
ឯកសារ និងស

3

តុលាការ ឲ មានគុណភាពខ្ពស់ តាមភាសាទាំងអស់ែដលសមរម ។

េនៅក្នុងបរិបទៃនគំេរាងេនះ ពាក ថា "បានផ្ដល់ឲ " (េនៅក្នុងពាក "អ្នកបកែ្របតុលាការមានគុណសម ត្ដិ នឹងបានផ្ដល់ឲ ") មានន័យថាឥតអស់ៃថ្លដល់

អ្នកេ្របើតុលាការ LEP និងេដាយគានការសងតៃម្លវិញេឡើយ។

4



េគាលេដៅទី 5: ព្រងីកលទ្ធភាពេ្របើភាសាមានគុណភាពខ្ពស់ តាមរយៈការេ្រជើសេរីស និងការហ្វក
ឹ ហ្វន
ឺ អ្នកផ្ដល់
លទ្ធភាពេ្របើភាសា
តុលាការ និង្រកុម្របឹក តុលាការ នឹងេធ្វើឲ ្របាកដថាអ្នកផ្ដល់េសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសាទាំងអស់ ផ្ដល់េសវា្របកប
េដាយគុណភាពខ្ពស់។ តុលាការ និង្រកុម្របឹក តុលាការ នឹងសាបនាមា្រតដានភាពជំនាញ សំរាប់បុគ្គលិកេចះ
ពីរភាសា និងអ្នកស្ម័្រគចិត្ដសមរម ចំេពាះេសវាែដលកំពុងបានផ្ដល់ េដាយផ្ដល់ការហ្វឹកហ្វឺនជាហូរែហ សំរាប់
អ្នកផ្ដល់េសវាភាសាទាំងអស់ និងគាន់េគ្នរេ្រជើសេរីសមនុស ែដលមានចំណង់ ចង់កាយជាអ្នកបកែ្រប ឬបុគ្គលិក
តុលាការេចះពីរភាសា។



់ រហ្វក
ឹ ហ្វន
ឺ ឲ សាខាតុលាការ ស្ដព
ី ្រី កិត វិនយ
័ លទ្ធភាពេ្របើភាសា និងទំរង់ការ
េគាលេដៅទី 6: ផ្ដលកា
ម្រន្ដីតុលាការ អ្នក្រគប់្រគងតុលាការ និងបុគ្គលិកតុលាការ នឹងទទួលការហ្វឹកហ្វឺនស្ដីពី្រកិត វិន័យលទ្ធភាពេ្របើភាសា
ទំរង់ការ និងមា្រតដាន ្របេយាជន៍ឲ េគអាចតបេឆ្លើយបានល្អ និងមាន្របសិទ្ធិភាព ចំេពាះេសចក្ដី្រតូវការៃនអ្នកេ្របើ
តុលាការ LEP ក្នុងខណៈផ្ដល់េសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសា តាមសមត្ថភាពខាងវប ធម៌។



េគាលេដៅទី 7: េធ្វកា
ើ រផ ព្វផ យេទៅសហគមន៍ ស្ដព
ី េី សវាលទ្ធភាពេ្របើភាសា
្រកុម្របឹក តុលាការ និងតុលាការ នឹងខិតខំេធ្វើការផ ព្វផ យទូលំទូលាយ និងចូលរួមសាមគ្គីជាមួយនឹងសហគមន៍

LEP និងអង្គការទាំងឡាយែដលបំេរីេគ។


េគាលេដៅទី 8: សំគាល់្របព័ន្ធ ការផ្ដលថ
់ វិកា និងនីតប
ិ ញ្ញតចា
្ដិ បា
ំ ច់ សំរាប់ការ្របតិបត្ដគ
ិ េំ រាង និងការចាត់ែចង
លទ្ធភាពេ្របើភាសា
េដើម ីបំេពញការព្រងីក្របព័ន្ធ ៃនេសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសាបាន ្រកុម្របឹក តុលាការនឹង (1) រកថវិកាឲ បាន្រគប់្រគាន់
ែដលមិនបណា្ដលឲ មានការកាត់បន្ថយេសវាតុលាការេផ ងេទៀត; (2) េស្នើសុំការផាស់ប្ដូរសមរម ចំេពាះច ប់
ទាំងខាងការែកែ្របលក្ខន្ដិកៈ និងផាស់ប្ដូរចំេពាះវិន័យរបស់តុលាការ; និង (3) បេង្កើត្របព័ន្ធសំរាប់ការ្របតិបត្ដិ
គំេរាងលទ្ធភាពេ្របើភាសា សំរាប់្រតួតេមើលការទំនុកបំរុងេសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសា និងសំរាប់ការរក េសវាភាសា
ឲ មានគុណភាពខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត។

្រកិត វិនយ
័ និងតៃម្លជពា
ំ ក់ជព
ំ ន
ិ
គំេរាងយុទ្ធវិធីសំរាប់លទ្ធភាពេ្របើភាសា េនៅក្នុងតុលាការ រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉ (Strategic Plan for Language Access in

the California Courts) េស្នើសុំរេបៀបជាបែន្ថម េដើម ីព្រងីក និងេធ្វើឲ លទ្ធភាពេ្របើភាសាេនៅក្នុងតុលាការ រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉
េថ្កើងថា្កន សំរាប់អ្នកមូលដាន LEP ្របមាណ 7 លាននាក់ និងអ្នកែដលបំរុងនឹងេ្របើតុលាការ។ រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉ មានអ្នកបក
ែ្របមានវិ

បនប័្រតែដលបានហ្វឹកហ្វឺនខ្ពង់ខស
្ព ់ និងេពញ្រកបខ័ណ ជាង 1,800 នាក់ ែដលេ្រចើនសន្ធឹកជាងរដ្ឋដៃទៗេទៀត

ែដលផ្ដល់េសវាអ្នកបកែ្រប 215,000 ៃថ្ង ែដលមានតៃម្លជា្របចាំឆាំ $92 លានក្នុងមួយឆាំៗ។4 ការព្រងីកេសវាលទ្ធភាពេ្របើ
ភាសា តាមការចាំបាច់ នឹង្រតូវការដំេណាះ្រសាយេដាយៃច្ន្របឌិត និងរកថវិកាតុលាការែថមេទៀត។ ដូចបានប

ក់េដាយ

អ្នករួមធុរៈ េនៅក្នុងអំឡុងេពលដំេណើរការគំេរាង ែតជាយា៉ងណាមិញ មានការងារេ្រចើនណាស់ែដល្រតូវេធ្វើ ជាពិេសសក្នុងវិស័យ
4

ការចំណាយសរុបទាំងអស់ េទៅេលើអ្នកបកែ្របតុលាការ ែដលបានចាយអំឡុងឆាំ 2013–2014 ែដលអាចេចញសងវិញមកពី ថវិកាដំកល់ទុកតុលាការ

ជំនុំជំរះ ៃនកម្មវិធី 45.45 (អ្នកបកែ្របតុលាការ) សរុបទាំងអស់ $92,471,280។

5

សុីវិល េដើម ីឲ ្របាកដថាអ្នកេ្របើតុលាការទាំងអស់ មានលទ្ធភាពេ្របើតុលាការរបស់រដ្ឋ េដាយមានន័យបំផុត។ ការព្រងីក
េសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសាតាមចាំបាច់ នឹង្រតូវការដំេណាះ្រសាយេដាយៃច្ន្របឌិត និងថវិកាតុលាការែថមេទៀត េដាយមិន
បាត់បង់ដំេណើរការសំខាន់ៗេផ ងៗេទៀតរបស់តលា
ុ ការ។
េគាលេដៅមួយដ៏សំខាន់របស់គំេរាង (េគាលេដៅទី 2) គឺេដើម ីេធ្វើឲ ្របាកដថា "េនៅឆាំ 2017 និងចាប់េផ្ដើមភាមៗ េនៅទីណា
មានធនធាន មានអ្នកបកែ្របមានគុណសម ត្ដិ នឹងបានផ្ដល់េនៅក្នុងតុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉ សំរាប់អ្នកេ្របើ LEP េនៅបន្ទប់
តុលាការ រាល់េរឿងក្ដីទាំងអស់ និងេនៅឆាំ 2020 េនៅក្នុង្រពឹត្ដិការណ៍តុលាការបានប

ឬតុលាការបានចាត់ែចងទាំងអស់"។

េរឿងក្ដីសុីវិលជាេ្រចើន ដូចជាការបេណ្ដញេចញ ភាពអាណាព បាល ភាពអ្នកែថបីបាច់ និងេរឿងរា៉វ្រគួសារ ែដលពាក់ព័ន្ធនឹង
សិទ្ធិែថបីបាច់កូន និងការបញ្ចប់សិទ្ធិជាមាតាបិតា គឺជាសារៈសំខាន់ចំេពាះជីវិតរបស់ពលរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉។ កម្មវិធីតុលាការ
បានប

និងតុលាការចាត់ែចង ឬេសវា និង្រពឹត្ដិការណ៍នានា ដូចជាកិច្ច្រពមេ្រពៀងសន្និបាទ ឬការសំរុះសំរួល ជាដាច់ខាត

គឺជាសារៈសំខាន់ែដរ ចំេពាះដំេណាះ្រសាយវិវាទេដាយយុត្ដិធម៌។ េដាយសារេហតុេនះេហើយ េគាលបំណងៃន គំេរាង
លទ្ធភាពេ្របើភាសា (Language Access Plan) ថាេសវាអ្នកបកែ្រប ចាប់អនុវត្ដបន្ដិចម្ដងៗ េនៅក្នុងេរឿងក្ដីសុីវិល និង
្រពឹត្តិការណ៍តុលាការបានប

ឬតុលាការបានចាត់ែចង ្រតូវបានចាត់តាំងភាមៗ និងជាហូរែហ េពញទាំងដំេណើរៃនការ

្របតិបត្ដិលទ្ធភាពេ្របើភាសាេពញេលញ។

ការ្របឹងែ្របង្របតិបត្ដិ
េដាយមានការបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ខ្លួន ្រកុមការងាររួមេធ្វើអនុសាសន៍ពីការបេង្កើត្រកុមពីរភាមៗ ែដលនឹងរាយការណ៍េទៅនាយក
្របតិបត្ដិ្រកុម្របឹក តុលាការ និងគណៈកមាធិការេរៀបចំគំេរាងការ៖ (1) កំឡាំងការ្របតិបត្ដិកិច្ចការ លទ្ធភាពេ្របើភាសា ែដល
នឹងបេង្កើត និងេធ្វើអនុសាសន៍ អំពីរេបៀប និងមេធ បាយ សំរាប់ការ្របតិបត្ដិគំេរាងលទ្ធភាពេ្របើភាសា (Language Access

Implementation Task Force) េនៅក្នុងេខានធីទាំងអស់ 58 ្រពមទាំង សំរបសំរួលជាមួយនឹង្រកុមទី្របឹក ជាប់ទាក់ទង
និងបុគ្គលិក្រកុម្របឹក តុលាការ ស្ដីពីការ្របឹងែ្របង្របតិបត្ដ;ិ និង (2) គណៈកមាធិការបកែ្រប ែដលនឹងរវាំងេមើលពិធីការបកែ្រប
នូវ្រកដាសបំេពញសំរាប់្រកុម្របឹក តុលាការ សំភារៈបានបកែ្រប និងេសាតទស ន៍ឧបករណ៍។

ការអនុវត្ដនអ
៍ នុសាសន៍ បន្ដច
ិ ម្ដងៗ
េដើម ីជួយតុលាការ និងមនុស ែដលមានចំណង់ទាំងអស់ ជាមួយនឹងការយល់ដឹងនូវអនុសាសន៍េផ ងៗ ែដលមានេនៅក្នុង
គំេរាងលទ្ធភាពេ្របើភាសា អាចអនុវត្ដបន្ដិចម្ដងៗ សំរាប់ការ្របតិបត្ដិេដាយតុលាការ និង្រកុម្របឹក តុលាការ ក្នុងអំឡុងេពល
្របាំឆាំ ខាងមុខ (2015–2020) មានេនៅក្នុងេសចក្ដីបែន្ថម A (ភាប់មកជាមួយ) អនុសាសន៍ែនគំេរាងរបស់្រកុមទាំងអស់
ចូលេទៅក្នុង្របេភទមួយក្នុងបណា្ដប:ី
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ដំណាក់ការទី 1: អនុសាសន៍ទាំងេនះគឺបនាន់ ឬគួរែតមានរួចេ្រសចេហើយ។ ការ្របតិបត្ដិអនុសាសន៍ទាំងេនះ
គួរែតចាប់េផ្ដើមក្នុងឆាំទី 1 (2015)។



ដំណាក់ការទី 2: អនុសាសន៍ទាំងេនះគឺសំខាន់ ប៉ុែន្ដមិនសូវបនាន់ ឬអាចនឹង្រតូវការបញ្ចប់នូវកិច្ចការដំណាក់ទី 1។
ការ្របតិបត្ដិអនុសាសន៍ទាំងេនះ អាចនឹងចាប់េផ្ដើមភាមៗ េនៅទីណាអាចអនុវត្ដបាន និងេនៅក្នុង្រពឹត្ដិការណ៍ណាមួយ
គួរែតចាប់េផ្ដើមេនៅឆាំទី 2–3 (2016–2017)។



ដំណាក់ការទី 3: អនុសាសន៍ទាំងេនះគឺសំខាន់ ប៉ុែន្ដមិនបនាន់េទ ឬជាស្មុ្រគសាញ និង្រតូវការជំហានជាមូលដាន
ខាំងកា េពលេវលា និងធនធាន ែដល្រតូវបានបញ្ចប់េនៅឆាំ 2020។ ការ្របតិបត្ដិអនុសាសន៍ទាំងេនះ គួរចាប់េផ្ដើម
ភាមៗ េនៅទីណាអាចអនុវត្ដបាន ឬភាមៗបនាប់ពីមានជំហានជាមូលដានចាំបាច់េ្រសចបាច់។
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៍ នុសាសន៍ បន្តច
ិ ម្ដងៗ
េសចក្ដប
ី ែន្ថម A: ការអនុវត្ដនអ

ដំណាក់ការទី 1: អនុសាសន៍ទាង
ំ េនះគឺបនាន់ ឬគួរែតមានរួចេ្រសចេហើយ។ ការ្របតិបត្ដអ
ិ នុសាសន៍ទាង
ំ េនះ គួរែតចាប់េផ្ដម
ើ
ក្នង
ុ ឆាំទី 1 (2015)។

#1 ការសំគាល់េសចក្ដ្រី តូវការនូវលទ្ធភាពេ្របើភាសា។ តុលាការនឹងសំគាល់េសចក្ដី្រតូវការនូវលទ្ធភាពេ្របើភាសា សំរាប់អ្នកេ្របើ
តុលាការ LEP និមួយៗ រួមទាំងភាគី សាក ី ឬមនុស េផ ងេទៀត ែដលមានចំណង់ខាំងកា េនៅចំណុចទាក់ទងដ៏ឆាប់បំផុត
ជាមួយនឹងមនុស LEP។ េសចក្ដី្រតូវការនូវភាសា នឹងកត់ជាឯកសារច ស់លាស់ និងែដលសម្រសប េនៅក្នុង្របព័ន្ធចាត់ែចង
ករណី និង/ឬ កំណត់្រតាករណីេផ ងេទៀត ឬសំណុំេរឿង តាមភាពសមរម ្របសិនជា្របព័ន្ធកំណត់្រតាព័ត៌មានករណីរបស់
តុលាការមាន្រសាប់ េហើយសមត្ថភាពេនះគួរែតបានបញ្ចូលក្នង
ុ ការេធ្វើឲ ្របព័ន្ធ ឬ្របព័ន្ធការបេង្កើត ទំេនើបេនៅេពលអនាគត។
(ដំណាក់ការទី 1)

#2 សំេណើសេុំ សវាភាសា។ ការទំនុកបំរុង ឬការបដិេសធន៍នូវេសវាភាសារបស់តុលាការ ្រតូវែតបានតាមដានេនៅក្នុង្របព័ន្ធ
ព័ត៌មានករណីរបស់តុលាការ ែតជាយា៉ងណាមិញ ្រតូវមានភាពសមរម តាមសមត្ថភាពរបស់តុលាការ។ េនៅទីណាបច្ចុប ន្ន
េនះកំពុងមានការតាមដានការទំនុកបំរុង ឬការបដិេសធន៍ មិនអាចេធ្វើបានេទ តុលាការ្រតូវែតខំ្របឹងែ្របង េដាយសមេហតុផល
េដើម ីែកែ្រប ឬេធ្វើឲ ្របព័ន្ធរបស់េគទាន់សម័យ េដើម ីចាប់យកទិន្នន័យទាក់ទង យា៉ងឆាប់រហ័យែដលអាចេធ្វើេទៅបាន។
(ដំណាក់ការទី 1, 2)

#3 ពីធកា
ី រសំរាប់ៃដគូយត
ុ ធ
្ដិ ម៌ េដើម ្រី បា្រស័យទាក់ទងេសចក្ដ្រី តូវការៃនភាសា។ តុលាការគួរែតសាបនាពិធី ែដលៃដគូយុត្ដិធម៌
អាចប

ក់េទៅតុលាការ ែដលបុគ្គលមាក់ៗ្រតូវការអ្នកបកែ្របភាសារបស់េគ យា៉ងឆាប់រហ័សបំផុត េនៅចំណុចទាក់ទង

ជាមួយនឹង្របព័ន្ធតុលាការ។ (ដំណាក់ការទី 1)

#4 យន្ដការ សំរាប់អក
្ន េ្របើតលា
ុ ការ LEP េដើម ស
ី គា
ំ ល់ភន
ិ ភាគខ្លន
ួ ឯង។ តុលាការនឹងសាបនាយន្ដការែដលអេញ្ជើញមនុស
LEP េដើម ីសំគាល់ភិនភាគខ្លួនឯង ពីេសចក្ដី្រតូវការេសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសាេនៅេពលទាក់ទងជាមួយែផ្នកណាមួយៃន្របព័ន្ធ
តុលាការ (ឧទាហរណ៍ការេ្របើប័ណ្ណ "ខ្ញុំនិយាយ")។ េនៅក្នុងអវត្ដមានៃនការសំគាល់ភិនភាគខ្លួនឯង ម្រន្ដីតុលាការ និងបុគ្គ
លិកតុលាការ ្រតូវែតែស្វងរកេដាយសកម្ម េដើម ីធានាដល់េសចក្ដី្រតូវការៃនភាសារបស់អ្នកេ្របើតុលាការ។ (ដំណាក់ការទី 1)

#5 ព័តមា
៌ នសំរាប់អក
្ន េ្របើតលា
ុ ការ អំពកា
ី រមានេសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសា។ តុលាការនឹងជំរាបអ្នកេ្របើតុលាការ អំពីការមានេសវា
លទ្ធភាពេ្របើភាសា េនៅចំណុចទាក់ទងដំបូងបំផុត រវាងអ្នកេ្របើតុលាការ និងតុលាការ។ លិខិតជូនដំណឹង្រតូវែតមានបញ្ចូល
េនៅទីណា្រតឹម្រតូវ និងសមរម ថាមានេសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសាេដាយឥតគិតៃថ្ល។ តុលាការគួរែតទទួលខុស្រតូវ ថាេសចក្ដី្រតូវ
ការេសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសា អាចនឹងេកើតេឡើងឆាប់បំផុត ឬេនៅេពលេ្រកាយមក េនៅក្នុងតុលាការ ដូេច្នះេហើយព័ត៌មានអំពីេសវា
ភាសា ្រតូវែតមានេនៅេពញទាំងអំឡុងេពលៃនេរឿងក្ដី។ លិខិតជូនដំណឹងគួរែតជាភាសាអង់េគ្លស និងដល់េទៅ្របាំភាសាដៃទ
េទៀត េយាងេទៅតាមេសចក្ដី្រតូវការៃនសហគមន៍ ែដលបានបា៉ន់្របមាណតាមរយៈកិច្ចសហការជាមួយ និងព័ត៌មានមកពីៃដគូ
យុត្ដិធម៌ រួមទាំងអ្នកផ្ដល់េសវាខាងច ប់ អង្គការតាមសហគមន៍ និងអង្គភាពេផ ងៗេទៀត ែដលកំពុងេធ្វើការជាមួយ្របជាជន

LEP។ លិខិតជូនដំណឹង្រតូវែតបានផ្ដល់ឲ សាធារណជន ៃដគូយុត្ដិធម៌ ភាក់ងារេសវាខាងច ប់ អង្គការតាមសហគមន៍
និងអង្គភាពេផ ងៗេទៀត ែដលកំពុងេធ្វើការជាមួយនឹង្របជាជន LEP។ (ដំណាក់ការទី 1)
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#6 ការរាយការណ៍តៃម្លៃនការព្រងីកេសវាភាសា។ ្រកុម្របឹក តុលាការ និងតុលាការ នឹងេធ្វើបន្ដេទៀត េដើម ីព្រងីក និងែកលំអ
ការ្របមូលទិន្នន័យេលើេសវាពីអ្នកែ្រប និងរាយការណ៍តៃម្លៃនការព្រងីកេសវាភាសា េដើម ីបញ្ចូលចំនួនបានចំណាយេលើេសវា
លទ្ធភាពេ្របើភាសាេផ ងៗេទៀត េហើយនិង្របដាប់្របដា ដូចជាការបកែ្រប អ្នកបកែ្រប និងការសំរបសំរួលេសវាភាសា ការបង់
្របាក់ខុសៗគាសំរាប់បុគ្គលិកេចះពីរភាសា និងស

ជាេ្រចើនភាសា ឬបេច្ចកវិជា។ ព័ត៌មានេនះគឺសំខាន់ ក្នុងការគាំ្រទសំេណើ

សុំថវិកា ក្នុងខណៈតុលាការព្រងីកេសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសា ចូលេទៅក្នុងេរឿងក្ដីថាក់សុីវិល។ (ដំណាក់ការទី 1)

#8 ការព្រងីកអ្នកបកែ្របតុលាការ សំរាប់េរឿងក្ដថា
ី ក់សវុី ល
ិ ទាំងអស់។ អ្នកបកែ្របមានគុណសម ត្ដិ ្រតូវែតបានផ្ដល់េនៅក្នុង
តុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉ សំរាប់អ្នកេ្របើតុលាការ LEP េនៅក្នុងេរឿងក្ដីតុលាការទាំងអស់ រួមទាំងេរឿងក្ដីថាក់សុីវិល ដូចបាន
ចាត់ទុកជាចំបងេនៅក្នុងភស្ដុតាងច ប់រដ្ឋប េវណី វគ្គ 756 (េមើលេសចក្ដីបែន្ថម H) និងបញ្ចូលការផ ះផ ៃនេសវាតុលាការ
្រគួសារ។ (ដំណាក់ការទី 1 និង 2)

#9 េសចក្ដត
ី ្រមូវលក្ខណសម ត្ដៃិ នការទំនក
ុ បំរង
ុ ។ ការែកែ្របមិនទាន់ដាច់េ្រសចៃនវិន័យតុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉ នូវវិន័យ
2.893 េនៅេពលមានបុព្វេហតុល្អ អ្នកបកែ្របតុលាការគានវិ

បនប័្រត ឬមិនេពញលក្ខខ័ណ អាចនឹងបានែតងតាំងេនៅក្នុង

េរឿងក្ដីតុលាការ េនៅក្នុងេរឿងក្ដីថាក់សុីវិល ឬឧ្រកិដ្ឋកម្ម ដរាបែតជនេនាះ្រតូវបានអនុម័តថាមានគុណសម ត្ដិ េដាយេធ្វើតាម
ទំរង់ការ សំរាប់លក្ខណសម ត្ដិៃនការទំនុកបំរុង។ ទំរង់ការទាំងេនះ េនៅេពលបច្ចុប ន្នេនះមានែចង សំរាប់េរឿងក្ដីឧ្រកិដ្ឋកម្ម
និងយុវជនេល្មើសច ប់ េនៅក្នុវិន័យ 2.893 (និងសំរាប់េរឿងក្ដីថាក់សុីវិល នឹងបានែចង កាលណាវិន័យតុលាការែដលមាន
្រសាប់្រតូវបានែកែ្រប)។ (សូមេមើលអនុសាសន៍ទី 50 ស្ដីពីការហ្វឹកហ្វឺន សំរាប់ម្រន្ដីតុលាការ និងបុគ្គលិកតុលាការ ស្ដីពី
ទំរង់ការលក្ខណសម ត្ដិៃនការទំនុកបំរុង និងអនុសាសន៍ទី 70 ស្ដីពីការែកែ្របវិន័យ 2.893 េដើម ីបញ្ចូលេរឿងក្ដីថាក់សុីវិល)។
(ដំណាក់ការទី 1 និង 2)

#10 ការទំនក
ុ បំរង
ុ នូវអ្នកបកែ្របមានគុណសម ត្ដិ េនៅក្នង
ុ េរឿងក្ដទា
ី ង
ំ អស់ ែដលតុលាការបានប

/តុលាការបានចាត់ែចង។

ចាប់េផ្ដើមភាមៗ តាមការមានធនធាន ប៉ុែន្ដេនៅក្នុង្រពឹត្ដិការណ៍ណាមួយេដាយមិនហួសពីឆាំ 2020 តុលាការនឹងផ្ដល់អ្នក
បកែ្របតុលាការមានគុណសម ត្ដិ េនៅក្នុងកម្មវិធី េសវា និង្រពឹត្ដិការណ៍ទាំងអស់ ែដលតុលាការបានប

តុលាការបានចាត់

ែចង សំរាប់វិវាទបក LEP ទាំងអស់ ្រពមទាំងសាក ី និងមនុស ែដលមានចំណង់ខាំងេនៅក្នុងេរឿងក្ដី។ (ដំណាក់ការទី 1, 2,
និង 3)

#12 ចំណង់ចត
ិ ្ដ សំរាប់អក
្ន បកែ្របផាល់មខ
ុ ។ ការេ្របើអ្នកបកែ្របតុលាការមានវិ

បនប័្រត និងេពញលក្ខខ័ណ េដាយផាល់

មុខ គឺជាទីេពញចិត្ដសំរាប់េរឿងក្ដីតុលាការ ប៉ុែន្ដតុលាការអាចនឹងពិចារណាពីការបកែ្របពីនាយ េនៅទីណាវាសមរម សំរាប់្រពឹត្ដិ
ការណ៍អ្វីមួយ។ ការបកែ្របពីនាយ អាចនឹងបានេ្របើលុះ្រតាែតេបើវានឹងអនុ

តឲ អ្នកេ្របើតុលាការ LEP អាចចូលរួមេដាយ

េពញេលញ និងមានន័យបំផុត េនៅក្នុងេរឿងក្ដីតុលាការ។ (ដំណាក់ការទី 1)

#13 ការបកែ្របពីនាយ េនៅក្នង
ុ បន្ទបត
់ លា
ុ ការ។ េនៅេពលេ្របើការបកែ្របពីនាយេនៅក្នុងបន្ទប់តលា
ុ ការ តុលាការ្រតូវែតផា្គប់
តាមវិសាលភាពែដលអាចេធ្វើបាន អ្វីៗែដល្រតូវការជាមុន ការពិចារណា និងេគាលការណ៍ែណនាំ សំរាប់ការបកែ្របពីនាយ
ែដលមានែចងេនៅក្នុងេសចក្ដីបែន្ថម B។ (ដំណាក់ការទី 1)
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#14 ការត្រមូវបេច្ចកវិជាអប បរមា សំរាប់ការបកែ្របពីនាយ។ កំឡាំងការ្របតិបត្ដិកិច្ចការ នឹងសាបនាការ្រតមូវបេច្ចកវិជា
អប បរមា សំរាប់ការបកែ្របពីនាយ ែដលនឹងបានែកឲ ទាន់ សម័យជាហូរែហេទៀងទាត់ និងែដលបញ្ចូលការត្រមូវ
អប បរមា សំរាប់ការបកែ្រប្រពមៗគា និងបណា្ដក់មាត់គា។ (ដំណាក់ការទី 1)

#15 ការេ្របើវេី ដអូ សំរាប់ការបកែ្របពីនាយ។ តុលាការែដលេ្របើការបកែ្របពីនាយ គួរគប ីខំ្របឹងផ្ដល់វីេដអូ េដាយបានេ្របើ
រួបរួមជាមួយនឹងឧបករណ៍បេង្កើនសំេឡង សំរាប់ការបកែ្របេនៅក្នុងបន្ទប់តុលាការ ជាជាងពឹងេលើការបកែ្របតាមទូរស័ព្ទ។
(ដំណាក់ការទី 1)

#16 ការសាកេមើល សំរាប់ការបកែ្របតាមវីេដអូពនា
ី យ។ ្រកុម្របឹក តុលាការ គួរែតេធ្វើែផនការសាកេមើល េដាយ្រសបជាមួយ
នឹង គំេរាងកលយុទ្ធៃនសាខាតុលាការ (Judicial Branch’s Tactical Plan) សំរាប់បេច្ចកវិជាឆាំ 2014–2016។
ការសាកេមើលេនះ គួរែតេទៅតាមវិសាលភាពជាទីបំផុត េដើម ី្របមូលទិន្នន័យែដលទាក់ទងស្ដីព:ី េរឿងរា៉វយថា្រកម, ការេពញ
ចិត្ដពីអ្នកចូលរួម, ថាេតើការេ្របើការបកែ្របពីនាយ បេង្កើននូវការេ្របើអ្នកបកែ្របមានវិ

បនប័្រត និងេពញលក្ខខ័ណ ែដល

ផ្ទុយពីការទំនុកបំរុងអ្នកបកែ្របមានគុណសម ត្ដិ, ្របសិទ្ធិភាពៃនបេច្ចកវិជាេផ ងៗែដលមាន (សំរាប់ទាំងការបកែ្របបណា្ដក់
មាត់គា និង្រពមៗគា), និងការវិភាគតៃម្លអត្ថ្របេយាជន៍។ ្រកុម្របឹក តុលាការ គួរេធ្វើឲ ច ស់ថាែផនការសាកេនះ នឹងមិន
្រចានេចាល ឬរាំងរាតុលាការណាមួយពីេរឿងក្ដីរបស់ខ្លួន េដើម ីេ្របើការបកែ្របពីនាយ ដរាបណាវាអនុ

តឲ អ្នកេ្របើតុលាការ

LEP អាចចូលរួមក្នុងេរឿងក្ដីេដាយេពញេលញ និងមានន័យបំផុត។ (ដំណាក់ការទី 1)
#18 ការបេង្កត
ើ នូវ វីេដអូជាេ្រចើនភាសាតាមមា្រតដាន។ ្រកុម្របឹក តុលាការ គួរែតបន្ដបេង្កើតវីេដអូតាមមា្រតដាន សំរាប់្របេភទ
ករណីចំនួនខ្ពស់ ែដលឲ េគខ្ចី េដើម ីឲ ជាទូេទៅ មិនែមនមិនឲ រាលដាល ព័ត៌មានខាងច ប់ និងផ្ដល់វាេទៅឲ តុលាការជា្របាំបី
ភាសាដ៏កំពូលរបស់រដ្ឋ និងបានដាក់ចំណងេជើងជាភាសាេផ ងៗេទៀត។ (ដំណាក់ការទី 1)

#19 ការប

ក់សារតាំង ៃនអ្នកបកែ្រប។ មាន្របសិទ្ធិភាពេនៅែខមករា 2015 េដាយអនុេលាមតាមច ប់រដ្ឋប េវណីរដាភិបាល

វគ្គ 68561(g) និង (f) ម្រន្ដីតុលាការ េដាយរួបរួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកអ្នក្រគប់្រគងតុលាការ ្រតូវែតេធ្វើឲ ្របាកដថាអ្នកបកែ្រប
ែដលបានែតងតាំង គឺមានគុណសម ត្ដិ តំណាងឲ សារតាំងរបស់េគយា៉ង្រតឹម្រតូវ េនៅេលើកំណត់្រតា និងបានប្ដឹងជាមួយនឹង
តុលាការ េដាយមានសំបថពីអក
្ន បកែ្របរបស់េគ។ (សូមេមើលអនុសាសន៍ទី 50 ែដលពិភាក ពីការហ្វឹកហ្វឺនម្រន្ដីតុលាការ
និងបុគ្គលិកតុលាការ អំពី្របធានបទទាំងេនះ)។ (ដំណាក់ការទី 1)

#22 ការេជៀសវាង នូវការ្របទាំងផល្របេយាជន៍។ េនៅក្នុងកាលៈេទសៈែដល្រតូវការភាមៗ េនៅេពលែតងតាំងអ្នកបកែ្រប
ែដលគានវិ

បនប័្រត ឬមិនេពញលក្ខខ័ណ តុលាការមិន្រតូវែតងតាំងមនុស ែដលមានការ្របទាំងផល្របេយាជន៍ ឬមាន

លំេអៀងចំេពាះេរឿងរា៉វេឡើយ។ (ដំណាក់ការទី 1)

#23 ការែតងតាំងអនីតជ
ិ ន េដើម ប
ី កែ្រប។ អនីតិជន នឹងមិន្រតូវបានែតងតាំងេដើម ីបកែ្របេរឿងក្ដី េនៅក្នុងបន្ទប់តុលាការ
ឬសំរាប់សកម្មភាពតុលាការបានប

និងតុលារការបានចាត់ែចងេឡើយ។ (ដំណាក់ការទី 1)

#25 ការចាត់តាង
ំ ការិយាល័លទ្ធភាពេ្របើភាសា ឬអ្នកតំណាង។ តុលាការេនៅក្នុងេខានធីនិមួយៗ នឹងចាត់តាំងការិយាល័យ
ឬមនុស ែដលបំេរីជាធនធានលទ្ធភាពេ្របើភាសា សំរាប់អ្នកេ្របើតុលាការទាំងអស់ ្រពមទាំងបុគ្គលិក និងម្រន្ដីតុលាការ។
មនុស េនះ ឬមនុស ទាំងេនាះ គួរែតអាច: េរៀបរាប់េសវាទាំងអស់ែដលតុលាការផ្ដល់ និងេសវាអ្វីៗែដលខ្លួនមិនផ្ដល់
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លទ្ធភាពេ្របើ និងែចកចាយព័ត៌មានទាំងអស់របស់តុលាការ ែដលបានសរេសរជាេ្រចើនភាសា តាមសំណូមពរ និងជួយ
ិ តុលាការ រកធនធានលទ្ធភាពេ្របើភាសាសំរាប់តុលាការ។ (ដំណាក់ការទី 1)
អ្នកេ្របើតុលាការ LEP និងបុគ្គលក

#26 ការសំគាល់ចណ
ំ ច
ុ ទាក់ទងែដលសំខាន់។ តុលាការគួរែតសំគាល់ចំណុចទាក់ទងណាមួយ ែដលសំខាន់បំផុតសំរាប់
អ្នកេ្របើតុលាការ LEP េហើយេនៅេពលណាអាចេធ្វើបាន គួរែតដាក់បុគ្គលិកេចះពីភាសាែដលមានគុណសម ត្ដិ េនៅទីកែន្លង
ទាំងេនះ។ (សូមេមើលអនុសាសន៍ទី 47 ែដលពិភាក មា្រតដានែដលអាចេធ្វើបាន សំរាប់ថាក់សមរម ៃនបុគ្គលិកេចះពីរ
ភាសាេនៅកែន្លងទាំងេនះ)។ (ដំណាក់ការទី 1)

#28 ការេ្រជើសេរីសបុគល
្គ ក
ិ េចះពីរភាសា។ តុលាការគួរែតខ្នះែខ្នងេ្រជើសេរីសបុគ្គលិកែដលេចះពីរភាសាសាត់ ក្នុងភាសាែដល
និយមបំផុតេនៅក្នុងេខានធីេនាះ។ េដើម ីបេង្កើន្រកុមអ្នកដាក់ពាក សុំេចះពីរភាសា តុលាការគួរែតេធ្វើការផ ព្វផ យ េដើម ីអប់រ
អ្នកផ្ដល់េសវា េនៅក្នុងសហគមន៍ ដូចជាសាលាមធ មសិក មហាវិទ ល័យសហគមន៍ និងសាកលវិទ ល័យ េនៅតាម
មូលដាន េដើម ីេលើកដំេកើងឱកាសអាជីព ែដលមានសំរាប់បុគល
្គ ិកេចះពីរភាសា េនៅក្នុងតុលាការ។ (ដំណាក់ការទី 1)

#34 ការេ្របើអក
្ន ស្ម្រ័ គចិតេ្ដ ចះពីរភាសា។ តុលាការគួរែតពិចារណាពីការេ្របើអ្នកស្ម័្រគចិត្ដេចះពីរភាសា េដើម ីផ្ដល់េសវាលទ្ធភាព
េ្របើភាសា េនៅចំណុចទាក់ទងេ្រកៅពីេរឿងក្ដីតុលាការ េនៅទីណាែដលសមរម ។ អ្នកស្ម័្រគចិត្ដេចះពីរភាសា និងនិស ិតហ្វឹកហ្វឺន
្រតូវែតបានហ្វឹកហ្វឺន្រតឹម្រតូវ និងបានេមើលខុស្រតូវ។ (ដំណាក់ការទី 1)

#36 ការសាបនាគណៈកមាធិការបកែ្រប។ ្រកុម្របឹក តុលាការ នឹងបេង្កើតគណៈកមាធិការបកែ្រប េដើម ីបេង្កើត និងេធ្វើតាមទំរង់
ពីធីការបកែ្រប សំរាប់ការបកែ្របនូវ្រកដាសបំេពញរបស់្រកុម្របឹក តុលាការ សំភារៈបានសរេសរ និងេសាតទស ន៍ឧបករណ៍។
គណៈកមាធិការគួរែតសហការ ជាមួយនឹងអង្គការអ្នកបកែ្រប និងតុលាការ េដើម ីបេង្កើតអក្ខរានុ្រកុមខាងច ប់ សំរាប់ភាសា
ទាំងអស់ែដលបានប

ក់ េដាយគិតគូរអំពីភូមិភាគខុសៗគា េដើម ីរក ភាពមិនផាស់ប្ដូរក្នុងការបកែ្របពាក ច ប់។ ការទទួល

ខុស្រតូវរបស់គណៈកមាធិការ ក៏នឹងបញ្ចូលការសំគាល់លក្ខណសម ត្ដិសំរាប់អ្នកបកែ្រប និងភាពជាចំបង ការសំរបសំរួល និង
ការរវាំងេមើល នូវការបកែ្របសំភារៈ។ លក្ខណសម ត្ដិរបស់អ្នកបកែ្រប គួរែតបញ្ចូលេសចក្ដីត្រមូវ េដើម ីឲ មានឯកេទសខាង
តុលាការ ឬខាងច ប់ និងបានទទួលសចានុម័តេដាយ សមាគមអ្នកបកែ្របអាេមរិក (American Translators

Association, ATA) ឬឲ បានអនុម័តគុណសម ត្ដិ េដើម ីផ្ដល់ការបកែ្រប េយាងេទៅេលើបទពិេសាធន៍ ការអប់រ និងការ
សំអាង។ កាលណាពីធីការបកែ្របរបស់្រកុម្របឹក តុលាការបានសាបនាេហើយ តុលាការនិមួយៗគួរែតសាបនាការ្រតួត្រតា
គុណភាព្រសេដៀងគា និងទំរង់ការបកែ្រប សំរាប់្រកដាសបំេពញតាមមូលដាន សំភារៈព័ត៌មាន ការកត់្រតា និងវីេដអូ ែដល
មានបំណងេដើម ីផ្ដល់ព័ត៌មានឲ សាធារណជន។ ព័ត៌មានេនៅេលើវុឹបៃសរបស់តុលាការតាមមូលដាន គួរែតេ្របើអ្នកបកែ្រប
មានគុណសម ត្ដិែដល្រសេដៀងគា។ តុលាការ្រតូវបានជំរុញទឹកចិត្ដ ឲ សាមគ្គីជាមួយនឹងអង្គការតាមសហគមន៍ េដើម ីឲ
បានសំេរចអនុសាសន៍េនះ។ (ដំណាក់ការទី 1)

#37 គំរូ និងលំនាំ ជាេ្រចើនភាសាទូទាង
ំ រដ្ឋ។ បុគ្គលិក្រកុម្របឹក តុលាការ នឹងេធ្វើការជាមួយតុលាការ េដើម ីផ្ដល់គំរូ និងលំនាំ
ៃនព័ត៌មានជាេ្រចើនភាសា សំរាប់អ្នកេ្របើតុលការ ែដលអាចអនុវត្ដេទៅបានេនៅទូទាំងរដ្ឋ និងអាចសំរបសំរួលសំរាប់ការេ្របើ្របាស់
េនៅតាមមូលដាន។ (ដំណាក់ការទី 1)
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#38 ការបិទ្របកាសេសចក្ដប
ី កែ្របេនៅេលើវប
ុឹ ៃសត៍។ បុគ្គលិករបស់្រកុម្របឹក តុលាការ នឹងបិទ្របកាសការបកែ្របបានសរេសរ
នូវ្រកដាសបំេពញ និងព័ត៌មាន ្រពមទាំងសំភារៈអប់រ សំរាប់ឲ សាធារណជន េនៅេលើវុឹបៃសត៍របស់តុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉
េនៅេពលណាមានសំភារៈទាំងេនាះ េហើយនឹងេផ្ញើលិខិតជូនដំណឹងេទៅតុលការ ពីការមានសំភារៈទាំងេនាះ ្របេយាជន៍ឲ
តុលាការអាចតភាប់ការបិទ្របកាសទាំងេនះ ពីវុឹបៃសត៍របស់េគ។ (ដំណាក់ការទី 1)

#40 ការបកែ្របបទប

តុលាការ។ តុលាការនឹងផ្ដល់ការបកែ្របេមើលេឃើញ នូវបទប

ផ្ដល់េសចក្ដីបកែ្របបានសរេសរ នូវបទប

តុលាការ និងគួរែតពិចារណាពីការ

ទាំងេនាះ សំរាប់អ្នក LEP េនៅេពល្រតូវការ។ ជាអប បរមា តុលាការគួរែតផ្ដល់

កំែណែដលបានបកែ្រប នូវ្រកដាសបំេពញទាក់ទងនឹង្រកុម្របឹក តុលាការ េដើម ីជួយវិវាទបក ឲ េ្របៀបេធៀបបទប

តុលាការ

ជាក់លាក់របស់េគ េទៅនឹងលំនាំ្រកដាសបំេពញែដលបានបកែ្រប។ (ដំណាក់ការទី 1)

#43 មា្រតដានសំរាប់លក្ខណសម ត្ដអ
ិ ក
្ន បកែ្រប។ តុលាការ ្រកុម្របឹក តុលាការ និង គណៈទី្របឹក អ្នកបកែ្របតុលាការ
(Court Interpreters Advisory Panel, CIAP) នឹងេធ្វើឲ ្របាកដថាអ្នកបកែ្របទាំងអស់ ែដលផ្ដល់េសវាលទ្ធភាពេ្របើ
ភាសា សំរាប់អ្នកេ្របើតុលាការមិនពូែកភាសាអង់េគ្លស គឺមានគុណសម ត្ដិ និងមានសមត្ថភាព។ មា្រតដានមាន្រសាប់សំរាប់
លក្ខណសម ត្ដិ គួរែតេនៅមានសុពលភាពជាដែដល េហើយនឹងបានពិនិត េមើលេឡើងវិញេទៀងទាត់ េដាយ CIAP។
(ដំណាក់ការទី 1)

#44 ការែណនាំការងារតាមអ៊ន
ិ ទ័រណិត សំរាប់អក
្ន បកែ្របថ្ម។
ី កម្មវិធីែណនាំការងារតាមអ៊ិនទ័រណិត ទូទាំងរដ្ឋ នឹងបន្ដេនៅ
មានេទៀត េដើម ីសំរបសំរួលការហ្វឹកហ្វឺនែណនាំការងារ សំរាប់អ្នកបកែ្របថ្មី េធ្វើការជាមួយតុលាការ។ (ដំណាក់ការទី 1)

#45 ការហ្វក
ឹ ហ្វន
ឺ សំរាប់អនាគតអ្នកបកែ្រប។ ្រកុម្របឹក តុលាការ និងតុលាការ គួរែតេធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការអ្នកបកែ្រប
និងអ្នកផ្ដល់ការអប់រ (រួមទាំងមហាវិទ ល័យសហគមន៍កាលីហ្វ័រនីញា៉ និង្របព័ន្ធសាកលវិទ ល័យរដ្ឋ) េដើម ីពិនិត រកមេធ
បាយល្អ្របេសើរ េដើម ីេរៀបចំអនាគតអ្នកបកែ្រប ឲ បានជាប់ការ្របឡងយកសារតាំង។ ការ្របឹងែ្របងទាំងេនះរួមមាននូវ:


ការសាមគ្គីេដើម ីបេង្កើត វិជា្របុងេ្របៀបខ្លួន្របឡង និងសាកល ង, និង



ការបេង្កើតឲ មាននិស ិតហ្វឹកហ្វឺន និងឱកាសអ្នកេ្របៀន្របេដៅ េនៅក្នុងតុលាការ និងែដលទាក់ទងនឹងលក្ខណៈ
ខាងច ប់ (ដូចជាេធ្វើការជាមួយអ្នកផ្ដល់េសវាខាងច ប់ ឬអ្នកវិជាជីវៈខាងច ប់េផ ងៗេទៀត) េដើម ីជួយហ្វឹកហ្វឺន
និងេ្រតៀមខ្លួនអនាគតអ្នកបកែ្រប េនៅក្នុងវិស័យខាងច ប់ទាំងអស់។

(ដំណាក់ការទី 1)

#46 ការហ្វក
ឹ ហ្វន
ឺ សំរាប់អក
្ន បកែ្រប េលើេរឿងក្ដស
ី វុី ល
ិ និងការបកែ្របពីនាយ។ ្រកុម្របឹក តុលាការ អង្គការអ្នកបកែ្រប និង្រកុម
អប់រ គួរែតសហការគាេដើម ីបេង្កើតកម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺន សំរាប់អស់អ្នកែដលនឹងបកែ្របក្នុងេរឿងក្ដីសុីវិល និងអស់អ្នកែដលនឹងផ្ដល់
ការបកែ្របពីនាយ។ (ដំណាក់ការទី 1)

#47 មា្រតដានចំេណះភាសា សំរាប់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ េចះពីរភាសា។ តុលាការ្រតូវែតេធ្វើឲ ្របាកដ ថាបុគ្គលិកេចះពីភាសា ផ្ដល់ព័ត៌មាន
ឲ អ្នកេ្របើតុលាការ LEP គឺពូែកខាងភាសាែដលេគ្របា្រស័យទាក់ទង។ បុគ្គលិកទាំងអស់ែដលតុលាការបានចាត់តាំងថាជា
បុគ្គលិកេចះពីរភាសា ្រតូវែត្រសបតាមមា្រតដានអប បរមាជា "មធ ម កណា្ដល (intermediate mid)" ដូចបានឲ អត្ថន័យ
េនៅេ្រកាមេគាលការណ៍ែណនាំៃន ្រកុម្របឹក អាេមរិកេលើការបេ្រងៀនភាសាបរេទស ( American Council on the
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Teaching of Foreign Languages)។ (េមើលេសចក្ដីបែន្ថម F)។ ការ្របឡងចំេណះផាល់មាត់ែដលមាន្រសាប់ គឺមាន
តាមរយៈែផ្នក កម្មវិធីតុលាការគាំ្រទលទ្ធភាពេ្របើភាសា (Court Language Access Support Program, CLASP) របស់
្រកុម្របឹក តុលាការ ែដលអាចនឹងបានេ្របើេដាយតុលាការ េដើម ីសាបនាចំេណះភាសាបរេទសរបស់បុគ្គលិក។ តុលាការមិន
គួរពឹងេលើការវាយតៃម្លេដាយខ្លួនឯង េដាយបុគ្គលិកេចះពីរភាសា ក្នុងការសំេរចចំេណះភាសារបស់េគេឡើយ។ (ដំណាក់ការទី
1)

#48 មា្រតដាន និងការហ្វក
ឹ ហ្វន
ឺ តាមអ៊ន
ិ ទ័រណិត សំរាប់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ េចះពីរភាសា។ ហួសពីអប បរមាែដលបានប

ក់ បុគ្គលិក

្រកុម្របឹក តុលាការ នឹងេធ្វើការជាមួយនឹងតុលាការ េដើម ី (a) សំគាល់មា្រតដានៃនចំេណះភាសា សំរាប់ចំណុចទាក់ទង
ិ ទ័រណិត សំរាប់បុគ្គលិកេចះពីរភាសា។
សាធារណៈ េនៅក្នុងសាលាក្ដី និង (b) បេង្កើត និង្របតិបត្ដិ ការហ្វឹកហ្វឺនតាមអ៊ន
(ដំណាក់ការទី 1)

#50 ការហ្វក
ឹ ហ្វន
ឺ សាខាតុលាការ ស្ដព
ី គ
ី េំ រាងលទ្ធភាពេ្របើភាសា។ ម្រន្ដីតុលាការ រួមទាំងេចៅ្រកមបេណា្ដះអាសន្ន អ្នក្រគប់្រគង
តុលាការ និងបុគ្គលិកតុលាការ នឹងទទួលការហ្វឹកហ្វឺនស្ដីពី្រកិត វិន័យ និងការត្រមូវៃនលទ្ធភាពេ្របើភាសារបស់សាខាតុលាការ
ដូចបានេរៀបរាប់េនៅក្នុងគំេរាងលទ្ធភាពេ្របើភាសា ្រពមទាំងដូចេនៅក្នុង្រកិត វិន័យ និងទំរង់ការ ៃនតុលាការេរៀងៗខ្លួនរបស់េគ។
តុលាការគួរែតេ្រគាងេពលការហ្វឹកហ្វឺនបែន្ថម េនៅេពល្រកិត វិន័យបានែកទាន់សម័យ ឬបានផាស់ប្ដូរ។ ការហ្វឹកហ្វឺនទាំងេនះ
គួរែតមាននូវ:


រេបៀប្របេសើរបំផុត សំរាប់ចាត់ែចងេរឿងក្ដីតុលាការ ែដលទាក់ទងនឹងអ្នកបកែ្រប រួមទាំងយល់ដឹងពីការខំ្របឹងខាង
ផ្លូវចិត្ដ និងការសញ្ជឹងគិតគូរ ែដលបានត្រមូវសំរាប់ការបកែ្រប ការលំបាកេនឿយហត់ៃនអ្នកបកែ្រប េសចក្ដី្រតូវការ
េដើម ីទប់ទល់េល ឿនសំដី និងការសន្ទនាញាប់ និងការពិចារណានូវ្រកុមបកែ្រប េនៅទីណាសមរម ;



ភារៈកិច្ចសីលធម៌របស់អ្នកបកែ្រប េដើម ីប

ក់េរឿងរា៉វ ក្នុងអំឡុងេពលបកែ្រប និងរាយការណ៍ឧបសគ្គចំេពាះការ

បំេពញភារៈកិច្ច;


ទំរង់ការបានត្រមូវ សំរាប់ការែតងតាំង និងការេ្របើនូវអ្នកបកែ្របមានគុណសម ត្ដិជាបេណា្ដះអាសន្ន និងសំរាប់ការ
លះបង់សិទ្ធិ របស់អ្នកេ្របើតុលាការ LEP េបើសិនបានេស្នើេសវាពីអ្នកបកែ្រប;



ការត្រមូវខាងច ប់ សំរាប់ការសាបនា តាមកំណត់្រតា នូវសារតាំងរបស់អ្នកបកែ្រប;



ការមានបេច្ចកវិជា និងបេច្ចកេទសអប បរមា និងមា្រតដាន្របតិបត្ដិការ សំរាប់ផ្ដល់ការបកែ្របពីនាយ; និង



ុ លក្ខណៈតាមសមត្ថភាពខាងវប ធម៌។
ការេធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកេ្របើតុលាការ LEP ក្នង

បុគ្គលិកៃន្រកុម្របឹក តុលាការ នឹងបេង្កើតកម្មវិធីសិក សំរាប់ការហ្វឹកហ្វឺន ្រពមទាំងធនធានក ួន ែដលេដាះ្រសាយ
សមាសភាពការហ្វឹកហ្វឺនទាំងអស់ និងែចកចាយវាេទៅតុលាការ សំរាប់ការសំរបសំរួលតាមេសចក្ដី្រតូវការតាមមូលដាន។
(ដំណាក់ការទី 1)

#52 ប័ណេ្ណ ចៅ្រកមស្ដព
ី ល
ី ទ្ធភាពេ្របើភាសា។ បុគ្គលិក្រកុម្របឹក តុលាការ គួរែតបេង្កើតប័ណ្ណេចៅ្រកម ែដលសេង្ខប្រកិត វិន័យ
ភាសាែដលេលចេឡើង និងទំរង់ការ និងការមានធនធាន េដើម ីជួយម្រន្ដីេចៅ្រកម ក្នុងការេដាះ្រសាយេរឿងរា៉វភាសា ែដលេកើត
េឡើងេនៅក្នុងបន្ទប់តុលាការ រួមទាំង្រកិត វិន័យទាក់ទងចំេពាះការបកែ្របពីនាយ។ (ដំណាក់ការទី 1)
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#56 ការគាំពារ សំរាប់ការផ្ដលថ
់ វិកាឲ ្រគប់្រគាន់។ េចៅ្រកមតុលាការ នឹងគាំពារសំរាប់ការផ្ដល់ថវិកាឲ ្រគប់្រគាន់ េដើម ីផ្ដល់
េសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសាទូលំទលា
ូ យ។ សំេណើការផ្ដល់ថវិកា គួរែតឆ្លុះប

ំងការអនុវត្ដន៍បន្ដិចម្ដងៗ នូវគំេរាងលទ្ធភាពេ្របើ

ភាសា និងគួរែតែស្វងរក េដើម ីេធ្វើឲ ្របាកដថាសំេណើេនាះមិនប៉ះពាល់ដល់ការផ្ដល់ថវិកា សំរាប់ដំេណើរការៃនេសវាតុលាការ
េផ ងៗេទៀត។ (ដំណាក់ការទី 1)

#57 ការេ្របើទន
ិ ន
្ន យ
័ សំរាប់សេំ ណើការផ្ដលថ
់ វិកា។ សំេណើការផ្ដល់ថវិកា សំរាប់េសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសាទូលំទូលាយ គួរែត
បានសន្មតេលើការមានទិន្នន័យល្អបំផុត ែដលសំគាល់ធនធានជាចាំបាច់ េដើម ី្របតិបត្ដិអនុសាសន៍ ៃនគំេរាងលទ្ធភាពេ្របើ
ភាសាេនះ។ ការេនះអាចនឹងរួមមាន ព័ត៌មានែដលកំពុងបាន្របមូល ែដលទាក់ទងនឹងការសំេរចរបស់្រកុម្របឹក តុលាការ
េនៅេពលថ្មីៗេនះ េដើម ីព្រងីកការេ្របើនូវកម្មវិធីថវិកា 45.45 សំរាប់េរឿងក្ដីសុីវិល ែដលភាគីទាំងឡាយទលិទ្ទភាព; ព័ត៌មាន
ែដលកំពុងបាន្របមូល សំរាប់េសចក្ដី្រតូវការៃនភាសាឆាំ 2015 និងរបាយការណ៍ការេ្របើអ្នកបកែ្រប; និងព័ត៌មានែដល
អាចបាននិយាយសរុប េចញពី ការសិក បា៉ន់្របមាណធនធាន (Resource Assessment Study) (ែដលេមើលបន្ទុក
ការងាររបស់បុគ្គលិកតុលាការ) ្រពមទាំងកំណត់្រតាតុលាការេផ ងៗេទៀត (ដូចជា កំណត់្រតាមជ មណលជួយខ្លួនឯង
ស្ដីពីអ្នកេ្របើតុលាការ LEP)។ (ដំណាក់ការទី 1)

#58 ការែស្វងរកេដាយ្រកុម្របឹក តុលាការ នូវឱកាសការផ្ដលថ
់ វិកាេផ ងេទៀត។ បុគ្គលិក្រកុម្របឹក តុលាការ នឹងខំែស្វងរក
ឱកាសៃនការផ្ដល់ថវិកាសមរម ពីរដ្ឋបាលសហព័ន្ធ រដ្ឋ ឬអង្គភាពគានយកកៃ្រម ដូចជា មជ មណលជាតិសំរាប់តុលាការរដ្ឋ

(National Center for State Courts) ែដលសមរម ជាពិេសសសំរាប់ែផនការេធ្វើមួយដង ឧទាហរណ៍ដូចជាការបកែ្រប
ឯកសារ ឬការផលិតវីេដអូ។ (ដំណាក់ការទី 1)

#59 ការែស្វងរកេដាយតុលាការ នូវឱកាសការផ្ដលថ
់ វិកាេផ ងេទៀត។ តុលាការគួរែតខំែស្វងរកឱកាសការផ្ដល់ថវិកាសមរម
េនៅថាក់ជាតិ រដ្ឋ ឬថាក់មូលដាន េដើម ីគាំ្រទការទំនុកបំរុងេសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសា។ តុលាការគួរែតែស្វងរក ជាឧទាហរណ៍
ដូចជា្របាក់ឧបត្ថម្ភមួយដង ឬជាហូរែហ ពីមូលនិធិសាធារណៈ រដ្ឋ ឬសមាគមេមធាវី តាមមូលដាន ពីរដ្ឋបាលសហព័ន្ធ រដ្ឋ
ឬរដាភិបាលមូលដាន និងពីអ្នកេផ ងៗេទៀត។ (ដំណាក់ការទី 1)

#60 កំឡាង
ំ ការ្របតិបត្ដក
ិ ច
ិ កា
្ច រ លទ្ធភាពេ្របើភាសា។ ្រកុម្របឹក នឹងបេង្កើតកំឡាំងការ្របតិបត្ដិកិច្ចការ លទ្ធភាពេ្របើភាសា
(េឈាះនឹងបាន្របកាស) េដើម ីបេង្កើតគំេរាងការ្របតិបត្ដិមួយ សំរាប់ការបងាញេទៅ្រកុម្របឹក ។ សមាជិកៃនកំឡាំងការ្របតិ
បត្ដិកិច្ចការ គួរែតបញ្ចូលអ្នកតំណាងៃនអ្នករួមធុរៈសំខាន់ៗ េនៅក្នុងការទំនុកបំរុងេសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសា េនៅក្នុងតុលាការ
មានរួមទាំង ប៉ុែន្ដមិនកំរិតចំេពាះ ម្រន្ដីតុលាការ អ្នក្រគប់្រគងតុលាការ អ្នកបកែ្របតុលាការ អ្នកផ្ដល់េសវាខាងច ប់ និងេមធាវី
ែដលជាទូេទៅេធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកេ្របើតុលាការ LEP។ ជាែផ្នកៃនបន្ទុករបស់ខ្លួន កំឡាំងការងារនឹងសំគាល់តៃម្លទាក់ទងនឹង
ការ្របតិបត្ដិនូវអនុសាសន៍ LAP។ កំឡាំងការ្របតិបត្ដិកិច្ចការ នឹងសំរបសំរួលជាមួយនឹង្រកុមទី្របឹក និងបុគ្គលិក្រកុម្របឹក
តុលាការែដលទាក់ទង ស្ដីពីការ្របតិបត្ដិ េហើយនឹងមានភាពបត់ែបនេដើម ី្រតួតេមើល និងែកសំរួលគំេរាងការ្របតិបត្ដិ េយាងេទៅ
េលើភាពអាចេធ្វើបាន និងការមានធនធាន។ (ដំណាក់ការទី 1)

#61 ្របព័នកា
្ធ រ្រប្រពឹតតា
្ដ ម និងការ្រតួតេមើល។ កំឡាំងការ្របតិបត្ដិកិច្ចការ នឹងសាបនា្របព័ន្ធជាចាំបាច់ សំរាប់ការ្រតួតេមើល
នូវការ្រប្រពឹត្ដតាម ជាមួយនឹងគំេរាងលទ្ធភាពេ្របើភាសា។ េនះរួមមានការរវាំងេមើល នូវ្របសិទ្ធិភាពរបស់គំេរាងស្ដីពីលទ្ធភាព
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េ្របើភាសាេនៅទូទាំងរដ្ឋ និងថាក់តុលាការនិមួយៗ េហើយនិង ការបា៉ន់េមើលេសចក្ដី្រតូវការ សំរាប់ការែកសំរួលជាហូែហ
និងការែកលំអដល់គំេរាង។ (ដំណាក់ការទី 1)

#62 ្រកដាសបំេពញបណ្ដង
ឹ ែតមួយ។ កំឡាំងការ្របតិបត្ដិកិច្ចការ នឹងបេង្កើត្រកដាសបំេពញែតមួយ ែដលមានេនៅទូទាំងរដ្ឋ
សំរាប់ចុះបញ្ជីបណ្ដឹង អំពីការទំនុកបំរុង ឬការអាក់ខានផ្ដល់នូវលទ្ធភាពេ្របើភាសា។ ្រកដាសបំេពញេនះគួរែតជាសមញ្ញ
បានទាន់សម័យ និងងាយ្រសួលដល់អ្នកេ្របើជាទីបំផុត។ ្រកដាសបំេពញេនះ នឹងមានជា្រកដាសេនៅឯតុលាការ និងតាម
អ៊ិនទ័រណិត េហើយនឹងអាចបំេពញជាេអឡិក្រតូនិកបាន ឬទាញយកសំរាប់ការផ្ដត
ិ និងសរេសរបំេពញ។ បណ្ដឹងក៏នឹងបំេរី
ជាយន្ដការេដើម ី្រតួតេមើលកង្វល់ ទាក់ទងនឹងលទ្ធភាពេ្របើភាសា េនៅថាក់មូលដាន ឬទូទាំងរដ្ឋ។ ្រកដាសបំេពញេនះគួរែត
បានេ្របើជាែផ្នកៃនដំេណើរការជាេ្រចើន ែដលបានសំគាល់េដាយេធ្វើតាមអនុសាសន៍នូវគំេរាងេនះ។ (ដំណាក់ការទី 1)

#63 បណ្ដង
ឹ េនៅថាក់មល
ូ ដាន ស្ដព
ី េី សវាលទ្ធភាពេ្របើភាសា។ តុលាការនិមួយៗនឹងបេង្កើតរេបៀបមួយ ែដលអ្នកេ្របើតុលាការ
LEP ឬអ្នកគាំពារ និងេមធាវីរបស់េគ ឬមនុស េផ ងេទៀតែដលមានចំណង់ អាចនឹងប្ដឹងបណ្ដឹងពីការទំនុកបំរុងរបស់តុលាការ
ឬការអាក់ខានផ្ដល់េសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសាសមរម រួមទាំងេរឿងរា៉វទាក់ទងនឹងការបកែ្របែដលបានផលិតេនៅថាក់មូលដាន។
តុលាការតាមមូលដាន អាចនឹងេ្រជើសេរីសទំរង់ការជាគំរូតាមមូលដានរបស់េគ បនាប់ពីបានបេង្កើតជាែផ្នកៃនវិធី្របតិបត្ដិការ។
បណ្ដឹង្រតូវែតបានប្ដឹងជាមួយតុលាការ តាមេរឿងរា៉វ និងបានរាយការណ៍េទៅ្រកុម្របឹក តុលការ េដើម ីជួយក្នុងការ្រតួតេមើល
ជាហូរែហ នូវការ្របតិបត្ដិជាទូេទៅ និងភាពេជាគជ័យៃនគំេរាងលទ្ធភាពេ្របើភាសា។ (ដំណាក់ការទី 1)

#66 កែន្លងធនធានៃនលទ្ធភាពេ្របើភាសា ទូទាង
ំ រដ្ឋ។ ្រកុម្របឹក តុលាការ គួរែតបេង្កើតកែន្លងធនធានៃនលទ្ធភាពេ្របើភាសា
ទូទាំងរដ្ឋ េទាះេបើមាន្រសាប់េហើយក្ដី ឬ្រតូវបានបេង្កើត ែដលមានបញ្ចូលនូវសំភារៈបានបកែ្រប េសាតទស ន៍ឧបករណ៍ និង
សំភារៈេផ ងៗេទៀតែដលបានសំគាល់េនៅក្នុងគំេរាងេនះ េដើម ីជួយតុលាការ ក្នុងការខំ្របឹងព្រងីកលទ្ធភាពេ្របើភាសា។
(ដំណាក់ការទី 1)

#67 ការសំេរចយកគំេរាង េដាយតុលាការឧទ្ធររដ្ឋកាលីហរ្វ័ នីញា៉ និងតុលាការជាន់ខស
្ព រ់ ដ្ឋកាលីហន
្វ័ ញា
ី ។
៉ តុលាការឧទ្ធររដ្ឋ
កាលីហ្វ័រនីញា៉ និងតុលាការជាន់ខ្ពស់រដ្ឋកាលីហ្វ័នីញា៉ គួរែតពិភាក និងសំេរចយកែផ្នកជាធរមានៃនគំេរាងលទ្ធភាពេ្របើ
ភាសាេនះ េដាយមានការែកែ្របជាចាំបាច់។ (ដំណាក់ការទី 1)

#69 ទំរង់ការ និងេគាលការណ៍ែណនាំ សំរាប់បព
ុ េ្វ ហតុល។
្អ ្រកុម្របឹក តុលាការនឹងសាបនាទំរង់ការ និងេគាលការណ៍ែណនាំ
សំរាប់ការអនុមត
័ អំពី "បុព្វេហតុល្អ" េដើម ីែតងតាំង អ្នកបកែ្របគានសារតាំង េនៅក្នុងេរឿងរា៉វថាក់សុីវិល។ (ដំណាក់ការទី 1)

#70 ែកែ្របវិនយ
័ តុលាការ សំរាប់ការែតងតាំងអ្នកបកែ្របេនៅក្នង
ុ េរឿងក្ដថា
ី ក់សវុី ល
ិ ។ ្រកុម្របឹក តុលាការ គួរែតែកែ្របវិន័យ
តុលាការ 2.893 េដើម ីេដាះ្រសាយការែតងតាំងអ្នកបកែ្របគានសារតាំង េនៅក្នុងេរឿងក្ដីថាក់សុីវិល។ (ដំណាក់ការទី 1)

#75 ្រកិត វិនយ
័ ស្ដព
ី កា
ី រលះបង់សទ
ិ ្ធិ អ្នកបកែ្រប។ កំឡាំងការ្របតិបត្ដិកិច្ចការ នឹងបេង្កើត្រកិត វិន័យែដលេដាះ្រសាយសំេណើ
ការលះបង់សិទ្ធិ របស់អ្នកេ្របើតុលាការ LEP នូវេសវាពីអ្នកបកែ្រប។ ្រកិត វិន័យេនះនឹងសំគាល់មា្រតដាន េដើម ីឲ ្របាកដថា
ការលះបង់សិទ្ធិអ្វីមួយ គឺបានេធ្វើេដាយដឹង េដាយមាន្របាជា និងេដាយស្ម័្រគចិត្ដ; គឺបានេធ្វើេឡើងបនាប់ពីបាន្របឹក ជាមួយ
សាក្ដី; និងបានយល់្រពមេដាយម្រន្ដីតុលាការ្រតឹម្រតូវ េដាយេ្របើការេឈ្វងយល់របស់គាត់។ ្រកិត វិន័យេនះនឹងេដាះ្រសាយ
កតាេផ ងៗេទៀតជាចាំបាច់ េដើម ីឲ ្របាកដថាការលះបង់សិទ្ធិគឺសមរម េដាយរួមមាននូវ: ការអនុម័តថាេតើអ្នកបកែ្របគឺចាំ
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បាច់ េដើម ីេធ្វើឲ ្របាកដថាការលះបង់សិទ្ធិ គឺបានេធ្វើេឡើងេដាយដឹង; េធ្វើឲ ្របាកដថាការលះបង់សិទ្ធិបានបញ្ចល
ូ ជាកំណត់្រតា,
ឬជាលាយល័កណ
្ខ ៍អក រ េបើគានកំណត់្រតាជាផ្លូវការៃនេរឿងក្ដី; និងត្រមូវថា ភាគីមួយអាចនឹងេស្នើសុំេនៅេពលណាក៏បាន, ឬ
តុលាការអាចនឹងេធ្វើញ្ញត្ដិរបស់ខ្លួន, ប
្រកិត វិន័យគប ីែតឆ្លុះប

ឲ លាែលងការលះបង់សិទ្ធិ និងែតងតាំងអ្នកបកែ្រប សំរាប់េរឿងក្ដីទាំងអស់ែថមេទៀត។

ំងេសចក្ដីរពឹងថាការលះបង់សិទ្ធិ នឹងក្រម្រតូវបានយកមកេ្របើ ជាឱកាសៃនលទ្ធភាពេ្របើេសវាអ្នក

បកែ្របឥតគិតៃថ្ល េហើយកំឡាំងការងារ្របតិបត្ដិកិច្ចការ នឹងតាមដានការេ្របើនូវការលះបង់សិទិ្ធ េដើម ីជួយសំគាល់ការផាស់
ប្ដូរអ្វីមួយជាចាំបាច់ ចំេពាះ្រកិត វិន័យ។ (ដំណាក់ការទី 1)

ដំណាក់ការទី 2: អនុសាសន៍ទាង
ំ េនះគឺសខា
ំ ន់ ប៉ែុ ន្ដមន
ិ សូវបនាន់ ឬអាចនឹង្រតូវការបញ្ចបន
់ វូ កិចកា
្ច រដំណាក់ទី 1។
ការ្របតិបត្ដអ
ិ នុសាសន៍ទាង
ំ េនះ អាចនឹងចាប់េផ្ដម
ើ ភាមៗ េនៅទីណាអាចអនុវត្ដបាន និងេនៅក្នង
ុ ្រពឹតកា
្ដិ រណ៍ណាមួយ
គួរែតចាប់េផ្ដម
ើ េនៅឆាំទី 2–3 (2016–2017)។

#2 សំេណើសេុំ សវាភាសា។ ការទំនុកបំរុង ឬការបដិេសធន៍នូវេសវាភាសារបស់តុលាការ ្រតូវែតបានតាមដានេនៅក្នុង្របព័ន្ធ
ព័ត៌មានករណីរបស់តុលាការ ែតជាយា៉ងណាមិញ ្រតូវមានភាពសមរម តាមសមត្ថភាពរបស់តុលាការ។ េនៅទីណាបច្ចុប ន្ន
េនះកំពុងមានការតាមដានការទំនុកបំរុង ឬការបដិេសធន៍ មិនអាចេធ្វើបានេទ តុលាការ្រតូវែតខំ្របឹងែ្របង េដាយសមេហតុផល
េដើម ីែកែ្រប ឬេធ្វើឲ ្របព័ន្ធរបស់េគទាន់សម័យ េដើម ីចាប់យកទិន្នន័យទាក់ទង យា៉ងឆាប់រហ័យែដលអាចេធ្វើេទៅបាន។
(ដំណាក់ការទី 1, 2)

#7 ការពិនត
ិ េមើលទិនន
្ន យ
័ េឡើងវិញ ហួសពីការជំេរឿនមនុស េនៅសហរដ្ឋអាេមរិក។ ្រកុម្របឹក តុលាការ និងតុលាការ គួរែត
្របមូលទិន្នន័យ េដើម ី្របេមើលចំនួន និងភាសា ៃនអ្នកេ្របើតុលាការ LEP ្របែហលប៉ុនាន។ េនៅេពលណាទិន្នន័យ្រតូវបាន
្របមូល រួមទាំងសំរាប់េគាលបំណងទាំងេនះ េនាះតុលាការ និង្រកុម្របឹក តុលាការ គួរែតរកេមើល្របភពទិន្នន័យមួយេទៀត
ហួសពីការជំេរឿនមនុស េនៅសហរដ្ឋអាេមរិក ដូចជា្របព័ន្ធសាលាេរៀន ្រកសួងសុខភាព សង្គមកិច្ចេខានធី និងភាក់ងារ
តាមសហគមន៍េនៅក្នុងមូលដាន។ (ដំណាក់ការទី 2)

#8 ការព្រងីកអ្នកបកែ្របតុលាការ សំរាប់េរឿងក្ដថា
ី ក់សវុី ល
ិ ទាំងអស់។ អ្នកបកែ្របមានគុណសម ត្ដិ ្រតូវែតបានផ្ដល់េនៅក្នុង
តុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉ សំរាប់អ្នកេ្របើតុលាការ LEP េនៅក្នុងេរឿងក្ដីតុលាការទាំងអស់ រួមទាំងេរឿងក្ដីថាក់សុីវិល ដូចបាន
ចាត់ទុកជាចំបងេនៅក្នុងភស្ដុតាងច ប់រដ្ឋប េវណី វគ្គ 756 (េមើលេសចក្ដីបែន្ថម H) និងបញ្ចូលការផ ះផ ៃនេសវាតុលាការ
្រគួសារ។ (ដំណាក់ការទី 1 និង 2)

#9 េសចក្ដត
ី ្រមូវលក្ខណសម ត្ដៃិ នការទំនក
ុ បំរង
ុ ។ ការែកែ្របមិនទាន់ដាច់េ្រសចៃនវិន័យតុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉ នូវវិន័យ
2.893 េនៅេពលមានបុព្វេហតុល្អ អ្នកបកែ្របតុលាការគានវិ

បនប័្រត ឬមិនេពញលក្ខខ័ណ អាចនឹងបានែតងតាំងេនៅក្នុង

េរឿងក្ដីតុលាការ េនៅក្នុងេរឿងក្ដីថាក់សុីវិល ឬឧ្រកិដ្ឋកម្ម ដរាបែតជនេនាះ្រតូវបានអនុម័តថាមានគុណសម ត្ដិ េដាយេធ្វើតាម
ទំរង់ការ សំរាប់លក្ខណសម ត្ដិៃនការទំនុកបំរុង។ ទំរង់ការទាំងេនះ េនៅេពលបច្ចុប ន្នេនះមានែចង សំរាប់េរឿងក្ដីឧ្រកិដ្ឋកម្ម
និងយុវជនេល្មើច ប់ េនៅក្នុវិន័យ 2.893 (និងសំរាប់េរឿងក្ដីថាក់សុីវិល នឹងបានែចង កាលណាវិន័យតុលាការែដលមាន្រសាប់
្រតូវបានែកែ្រប)។ (សូមេមើលអនុសាសន៍ទី 50 ស្ដីពីការហ្វឹកហ្វឺន សំរាប់ម្រន្ដីតុលាការ និងបុគ្គលិកតុលាការ ស្ដីពីទំរង់ការ
លក្ខណសម ត្ដិៃនការទំនុកបំរុង និងអនុសាសន៍ទី 70 ស្ដីពីការែកែ្របវិន័យ 2.893 េដើម ីបញ្ចូលេរឿងក្ដីថាក់សុីវិល)។
(ដំណាក់ការទី 1 និង 2)
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#10 ការទំនក
ុ បំរង
ុ នូវអ្នកបកែ្របមានគុណសម ត្ដិ េនៅក្នង
ុ េរឿងក្ដទា
ី ង
ំ អស់ ែដលតុលាការបានប

/តុលាការបានចាត់ែចង។

ចាប់េផ្ដើមភាមៗ តាមការមានធនធាន ប៉ុែន្ដេនៅក្នុង្រពឹត្ដិការណ៍ណាមួយេដាយមិនហួសពីឆាំ 2020 តុលាការនឹងផ្ដល់អ្នក
បកែ្របតុលការមានគុណសម ត្ដិ េនៅក្នុងកម្មវិធី េសវា និង្រពឹត្ដិការណ៍ទាំងអស់ ែដលតុលាការបានប

តុលាការបានចាត់

ែចង សំរាប់វិវាទបក LEP ទាំងអស់ ្រពមទាំងសាក ី និងមនុស ែដលមានចំណង់ខាំងេនៅក្នុងេរឿងក្ដី។ (ដំណាក់ការទី 1, 2,
និង 3)

#11 ការពិចារណានូវអ្នកផ្ដលេ់ សវាលទ្ធភាពេ្របើភាសា ក្នង
ុ ការេធ្វប
ើ ទប
ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតុលាការបានប
ប

តុលាការ។ បុគ្គល LEP មិនគួរបានប

ឲ េទៅ

េឡើយ េបើកម្មវិធីេនាះមិនផ្ដល់េសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសា្រតឹម្រតូវេទ។ េបើម្រន្ដីតុលាការមិន

ឲ ចូលរួមក្នុងេសវាេទ េដាយេ្រពាះកម្មវិធីខ្វះសមត្ថភាពផ្ដល់ភាសា េនាះតុលាការគួរែតប

វិវាទបក ឲ ចូលរួមក្នុង

កម្មវិធីសមរម េផ ងេទៀត ែដលផ្ដល់េសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសា សំរាប់អ្នកេ្របើតុលាការ LEP។ េនៅក្នុងេធ្វើការសំេរច និងេធ្វើ
បទប

របស់ខ្លួន តុលាការគួរែតសាកសួរ េបើសិនកម្មវិធីមានផ្ដល់េសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសា េដើម ីេធ្វើឲ ្របាកដថាសមត្ថភាព

របស់អ្នកេ្របើតុលាការ LEP ្រសបនឹងេសចក្ដីត្រមូវរបស់តុលាការ។ (ដំណាក់ការទី 2)

#17 ការសាកេមើល សំរាប់មជ ដានៃនអ្នកបកែ្របពីនាយ។ េដើម ីេ្របើឲ បានជាអតិបរិមា និងឲ មានអ្នកបកែ្របមានវិ

បន

ប័្រត មានជំនាញខ្ពង់ខ្ពស់ និងមានអ្នកបកែ្របេពញលក្ខខ័ណ េនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉ េនាះ្រកុម្របឹក តុលាការគួរែតពិចារណា
ពីការបេង្កើតកម្មវិធីសាកេមើល េដាយនឹងេធ្វើឲ មានអ្នកបកែ្របមានវិ

បនប័្រត និងេពញលក្ខខ័ណ សំរាប់តុលាការទាំងអស់

េដាយមានការ្របាប់ដំណឹងយា៉ងខ្លី េដើម ីផ្ដល់េសវាបកែ្របពីនាយ។ (ដំណាក់ការទី 2)

#20 ការព្រងីកនូវ្របព័នកា
្ធ រសំរបសំរល
ួ តាមភូមភា
ិ គ។ ្រកុម្របឹក តុលាការគួរែតព្រងីក្របព័ន្ធការសំរបសំរួលតាមភូមិភាគ
ែដលមានជាផ្លូវការ្រសាប់ េដើម ីែកលំអភាព្រគប់្រគាន់ ក្នុងការេរៀបចំកាលវិភាគឲ អ្នកបកែ្រប សំរាប់េរឿងក្ដីតុលាការ និង
ការចាត់តាំងរវាងតុលាការ េនៅពាសេពញរដ្ឋ។ (សូមេមើលអនុសាសន៍ទី 30 ែដលេដាះ្រសាយការសំរបសំរួលបុគ្គលិក
េចះពីរភាសា និងអ្នកបកែ្របសំរាប់្រពឹត្ដិការណ៍មិនេនៅក្នុងបន្ទប់តុលាការ)។ (ដំណាក់ការទី 2)

#21 រេបៀបសំរាប់ការេធ្វកា
ើ លវិភាគ និងការសំរបសំរល
ួ អ្នកបកែ្របតុលាការ។ តុលាការគួរែតបន្ដបេង្កើតរេបៀបសំរាប់ការេ្របើ
អ្នកបកែ្រប ឲ បាន្រគប់្រគាន់ និងមាន្របសិទ្ធិភាព េដាយមានរួមទាំង ប៉ុែន្ដមិនកំរិតចំេពាះការសំរបសំរួល្របតិទិនេឡើយ។
តុលាការគួរែតបេង្កើត្របព័ន្ធទាំងេនះ ក្នុងលក្ខណៈែដលមិនប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់អ្នកេ្របើតុលាការ LEP ចំេពាះេសវា
តុលាការ។ (ដំណាក់ការទី 2)

#24 ការែតងតាំងបុគល
្គ ក
ិ េចះពីរភាសា។ េនៅក្នុងកាលៈេទសៈែដល្រតូវការភាមៗ តុលាការគួរែតេជៀសវាងការែតងតាំងនូវ
បុគ្គលិកតុលាការេចះពីរភាសា េដើម ីបកែ្របេរឿងក្ដីេនៅក្នុងបន្ទប់តុលាការ; េបើសិនតុលាការែតងតាំងបុគ្គលិកវិញ គាត់្រតូវែត
្រសបតាមេសចក្ដីត្រមូវទាំងអស់ នូវលក្ខណសម ត្ដិៃនការទំនុកបំរុង។ (ដំណាក់ការទី 2)

#27 ការទំនក
ុ បំរង
ុ នូវឧបករណ៍លទ្ធភាពេ្របើភាសា សំរាប់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ តុលាការ។ បុគ្គលិកតុលាការទាំងអស់ែដលចូលរួមជាមួយ
នឹងសាធារណជន នឹងមានលទ្ធភាពេ្របើឧបករណ៍ជំនួយភាសា ដូចជាសំភារៈបានបកែ្រប និងធនធាន អក្ខរានុ្រកមជាេ្រចើន
ភាសា និងប័ណ្ណ "ខ្ញុំនិយាយ" េដើម ីសំេរចអំពីភាសាកំេណើតរបស់អ្នកេ្របើតុលាការ និងែណនាំគាត់េទៅទីកែន្លងែដលបានចាត់
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តាំង សំរាប់េសវាភាសា និង/ឬ ផ្ដល់ឲ បុគ្គល LEP នូវខិត្ដប័ណ្ណ ឬេសចក្ដីែណនាំ ឬព័ត៌មានេផ ងេទៀត សមរម តាមភាសា។
(ដំណាក់ការទី 2)

#29 ការបេង្កត
ើ ពិធកា
ី រ សំរាប់េនៅទីណាែដលគានបុគល
្គ ក
ិ េចះពីរភាសា។ តុលាការនឹងបេង្កើតពិធីការ ឬទំរង់ការជាលាយ
ល័ក្ខណ៍អក រ េដើម ីេធ្វើឲ ្របាកដថាអ្នកេ្របើតុលាការ LEP អាចទទួលេសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសា ឲ បាន្រគប់្រគាន់ េនៅទីណា
ែដលគានបុគ្គលិកេចះពីរភាសា។ ជាឧទាហរណ៍ អ្នកសំរបសំរួលអ្នកបកែ្របរបស់តុលាការ មានេនៅ្របចាំការ េដើម ីសំគាល់
អ្នកបកែ្រប ឬបុគ្គលិកណាមួយ និងសមរម េដើម ីផ្ដល់េសវាេនៅក្នុងការិយាល័យរបស់្រកឡាបញ្ជី ឬេនៅមជ មណលជួយខ្លួន
ឯង។ េលើសពីេនះេទៀត ការេ្របើបេច្ចកវិជាពីនាយ ដូចជាការទូរស័ព្ទេទៅបុគ្គលិកេចះពីរភាសា េនៅឯកែន្លងមួយេទៀត ឬការ
េ្របើអ្នកបកែ្របពីនាយ អាចអនុវត្ដេទៅបាន។ (ដំណាក់ការទី 2)

#30 ្រកិត វិនយ
័ ែដលដំេកើងការែចករែលកនូវបុគល
្គ ក
ិ េចះពីរភាសា និងអ្នកបកែ្របេនៅក្នង
ុ បណា្ដតលា
ុ ការ។ ្រកុម្របឹក តុលាការ
គួរែតពិចារណាពីការសំេរចយក្រកិត វិន័យែដលដំេកើងការែចករែលកបុគ្គលិកេចះពីរភាសា និងអ្នកបកែ្របមានវិ

បនប័្រត និង

េពញលក្ខខ័ណ េនៅក្នុងបណា្ដតុលាការ េដាយការេ្របើបេច្ចកវិជាពីនាយ សំរាប់ជំនួយខាងភាសា េ្រកៅពីេរឿងក្ដីតុលាការ។
(ដំណាក់ការទី 2)

#31 ការសាកេមើល សំរាប់ជន
ំ យ
ួ ពីនាយ េនៅតុទទួលេភ្ញៀវ និងក្នង
ុ មជ មណលជួយខ្លន
ួ ឯង។ តុលាការ និង្រកុម្របឹក តុលាការ
គួរែតពិចារណាពីការសាកេមើល េដើម ី្របតិបត្ដិការេ្របើនូវេសវាអ្នកបកែ្របពីនាយ សំរាប់តុទទួលេភ្ញៀវ និងេនៅតាមមជ មណល
ជួយខ្លួនឯង េដាយប្រងួបប្រងួមដំេណាះ្រសាយេផ ងៗគា រួមទាំងគំរូៃថ្លឈ្នួល‐សំរាប់‐េសវា េនៅឯនាយ តុលាការបានបង់្របាក់
ឬអ្នកវិជាជីវៈបកែ្របេចះពីរភាសា ៃនតុលាការ/មជ ដានឃាំង។ (ដំណាក់ការទី 2)

#32 ការសាកេមើល សំរាប់សកា
ិ ព
្ខ ភា
ិ ក ជំនយ
ួ ពីនាយ។ តុលាការគួរែតពិចារណាការសាកេមើល េដើម ី្របតិបត្ដិសិកា្ខពិភាក
ក្នុងអន្ដរតុលាការ ការចូលរួមពីនាយ ការហ្វឹកហ្វឺន ឬទិវា "រា្រតីព័ត៌មាន" ែដលបានេធ្វើមិនែមនជាភាសាអង់េគ្លស េដាយេ្របើ
បរិកា្ខរេផ ងៗ រួមទាំងទូរស័ព្ទ សន្និបាទតាមវីេដអូ (WebEx, Skype) ឬបេច្ចកវិជាេផ ងៗេទៀត។ (ដំណាក់ការទី 2)

#33 លក្ខណសម ត្ដៃិ នអ្នកវិជាជីវៈ តុលាការបានែតងតាំង។ េនៅក្នុងេរឿងរា៉វជាមួយនឹងអ្នកេ្របើតុលាការ LEP តុលាការ្រតូវែត
សំេរចថាអ្នកវិជាជីវៈតុលាការបានែតងតាំង ដូចជាេពទ ចិត្ដសា្រស្ដ អ្នកផ ះផ រ និងអាណាព បាលអាចផ្ដល់េសវាខាងភាសា
បាន មុននឹងេធ្វើការប

ឬេធ្វើការបញ្ជូនអ្នកេ្របើតុលាការ LEP េទៅអ្នកវិជាជីវៈទាំងេនាះ។ េនៅទីណាពុំមានសមត្ថភាពៃនភាសា

េទ តុលាការគួរែតខំ្របឹងែ្របងសមេហតុផល េដើម ីសំគាល់ ឬេធ្វើកិច្ច្រពមេ្រពៀងជាមួយនឹងអ្នកផ្ដល់េសវា ែដលអាចផ្ដល់សមត្ថ
ភាពភាសាដូេចាះបាន េទាះេបើអ្នកវិជាជីវៈេចះពីរភាសា ែដលអាចផ្ដល់េសវាេដាយផាល់ជាភាសាមួយេទៀត ឬតាមរយៈអ្នកបក
ែ្របមានគុណសម ត្ដិ។ (ដំណាក់ការទី 2)

#39 ស
នូវស

េនៅសព្វទាង
ំ សាលាក្ដ។
ី បុគ្គលិកៃន្រកុម្របឹក តុលាការ គួរែតជួយតុលាការ េដាយផ្ដល់ការបកែ្របភាសាជាសមញ្ញ
ែដលជាទូេទៅបំផុត ែដលទាក់ទង ្របែហលជានឹងបានេ្របើេនៅក្នុងសាលាក្ដី និងផ្ដល់ការែណនាំពីការេ្របើបដិមា ស

ែដលបានទទួលសា្គល់ជាអន្ដរជាតិ និងតាំងបងាញ និងេដាយសារេហតុេនះ េដើម ីកំរិតេសចក្ដី្រតូវការៃនពាក ការបកែ្រប។
េនៅទីណាែដល្រតូវការស

េ្រចើនភាសា តុលាការគួរែតមានស

សំរាប់សាធារណៈទាំងអស់ ជាភាសាអង់េគ្លស និងបាន

បកែ្របដល់េទៅ្របាំភាសាដៃទេទៀត េយាងេទៅតាមេសចក្ដី្រតូវការៃនសហគមន៍ ែដលបានបា៉ន់្របមាណតាមរយៈកិច្ចសហការ
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ជាមួយ និងព័ត៌មានមកពីៃដគូយុត្ដិធម៌ រួមទាំងអ្នកផ្ដល់េសវាខាងច ប់ អង្គការតាមសហគមន៍ និងអង្គភាពេផ ងៗេទៀត
ែដលកំពុងេធ្វើការជាមួយនឹង្របជាជន LEP។ ជាអប បរមា សំភារៈទាំងអស់ដូេចាះ គួរែតមានជាភាសាអង់េគ្លស និង
េអស ៉ញ៉ុល។ (ដំណាក់ការទី 2)

#41 លទ្ធភាពេចញចូលេនៅសាលាក្ដ។
ី ្រកុម្របឹក តុលាការ េដាយសាមគ្គីជាមួយនឹងតុលាការ គួរែតេធ្វើឲ ្របាកដថាការ្របឹង
ែ្របងសង់សាលាក្ដីថ្មី ្រពមទាំងការែកគន់នូវកែន្លងសាលាក្ដីែដលមាន្រសាប់ ្រតូវពិចារណាសំរាប់ការេធ្វើឲ សាលាក្ដី អាចងាយ
្រសួលេចញចូលបានែថមេទៀត េដាយមនុស LEP ទាំងអស់។ (ដំណាក់ការទី 2)

#42 យុទវ្ធ ធ
ិ កា
ី ររកមេធ បាយ។ បុគ្គលិករបស់្រកុម្របឹក តុលាការ នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានេទៅតុលាការ ែដលមានចំណង់ក្នុងយុទ្ធវិធី
ការរកមេធ បាយ ស

េ្រចើនភាសា (ឋិតិភាព និងសាហាប់) និងតាក់ែតងយុទ្ធវិធីេផ ងៗេទៀត ែដលយកចិត្ដទុកដាក់េលើការ

ជួយអ្នកេ្របើតុលាការ LEP។ (ដំណាក់ការទី 2)

#49 យុទវ្ធ ធ
ិ កា
ី រេ្រជើសេរីស សំរាប់អក
្ន ផ្ដលល
់ ទ្ធភាពេ្របើភាសា។ បុគ្គលិក្រកុម្របឹក តុលាការ នឹងេធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកផ្ដល់
ការអប់រ អង្គការតាមសហគមន៍ និងអង្គការអ្នកបកែ្រប េដើម ីសំគាល់យុទ្ធវិធីការេ្រជើសេរីស រួមទាំងការពិចារណានូវលក្ខណៈ
ទីផ រ េដើម ីជំរុញទឹកចិត្ដបុគល
្គ ែដលេចះពីរភាសា ឲ ែស្វងរកវិជាជីវៈការបកែ្រប ឬឱកាសការងារ េនៅក្នុងតុលាការជាបុគ្គលិក
េចះពីរភាសា។ (ដំណាក់ការទី 2)

#51 ធនធានលទ្ធភាពេ្របើភាសាតាមអ៊ន
ិ ្រតាណិត។ ព័ត៌មានស្ដីពីធនធានលទ្ធភាពេ្របើភាសា េនៅតាមមូលដាន និងទូទាំងរដ្ឋ
ការហ្វឹកហ្វឺន និងសមាសភាពការអប់រ បានសំគាល់េនៅសព្វទាំងគំេរាងេនះ រួមនូវអក្ខរានុ្រកម ស

និងឧបករណ៍េផ ងៗេទៀត

សំរាប់ការផ្ដល់លទ្ធភាពេ្របើភាសា គួរែតមានជាេ្រសចបាច់ សំរាប់បុគ្គលិកតុលាការទាំងអស់ តាមរយៈអ៊ិន្រតាណិត របស់
តុលាការនិមួយៗ។ (ដំណាក់ការទី 2 និង 3)

#64 បណ្ដង
ឹ ស្ដព
ី អ
ី ក
្ន បកែ្របតុលាការ។ ្រកុម្របឹក តុលាការ រួមជាមួយនឹងអ្នករួមធុរៈ នឹងបេង្កើតវិធីមួយ ែដលគុណភាព
និងភាព្រតឹម្រតូវ ៃនជំនាញរបស់អ្នកបកែ្រប និងការ្របកាន់ខាប់ចំេពាះការត្រមូវខាងសីលធម៌ អាចនឹងបានពិនិត េមើលេឡើង
វិញ។ វិធីេនះនឹងអនុ

តសំរាប់ដំេណាះ្រសាយសមរម ែដលបានត្រមូវ េដើម ីេធ្វើឲ ្របាកដថាអ្នកបកែ្របមានវិ

បនប័្រត

និងេពញលក្ខខ័ណ ្រសបតាមមា្រតដានលក្ខណសម ត្ដិទាំងអស់។ ការបេង្កើតវិធីេនះ គួរែតបញ្ចូលការសំេរចថាេតើវិន័យរបស់
តុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉េលខ 2.891 (ស្ដីពីការពិនិត េមើលជំនាញរបស់អ្នកបកែ្របតុលាការ និងការ្រប្រពឹត្ដិៃនវិជាជីវៈ
េដាយេទៀតទាត់េពល) គួរែតបានែកែ្រប បានលុបេចាល ឬេនៅមានជាដែដល។ កាលណាបានបេង្កើតវិធីការពនិត េមើលេឡើង
វិញ េនាះព័ត៌មានស្ដីពីរេបៀបវាអាចបានចាប់េផ្ដើម ្រតូវែត្របា្រស័យទាក់ទងឲ ច ស់លាស់ េទៅបុគ្គលិកតុលាការ ម្រន្ដីតុលាការ
េមធាវី និងជាសាម

ភាសា េទៅអ្នកេ្របើតុលាការ (ដូចជាមនុស LEP និងៃដគូយុត្ដិធម៌)។ (ដំណាក់ការទី 2)

#68 កំឡាង
ំ ការ្របតិបត្ដក
ិ ច
ិ កា
្ច រ េដើម វា
ី យតៃម្លេសចក្ដ្រី តូវការ សំរាប់សភាពការណ៍ចេំ ពាះវិនយ
័ និងលក្ខនក
្ដិ ៈ។ េដើម ីេធ្វើឲ
្របាកដថាកិច្ច្របតិបត្ដិការជាហូរែហ និង្របសិទ្ធិភាពៃន LAP េនាះកំឡាំងការ្របតិបត្ដិកិច្ចការ នឹងវាយតៃម្លជាហូរែហ អំពី
េសចក្ដី្រតូវការ សំរាប់លក្ខន្ដិកៈថ្មី ឬវិន័យ ឬការែកែ្របវិន័យ និងលក្ខន្ដិកៈែដលមាន្រសាប់។ (ដំណាក់ការទី 2 និង 3)
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#71 នីតក
ិ ម្ម េដើម ល
ី ប
ុ េចាលការេលើកែលង សំរាប់េរឿងក្ដប
ី ណ្ដង
ឹ ទាមទារតូចតាច។ ្រកុម្របឹក តុលាការ គួរែតឧបត្ថម្ភនីតិកម្ម
េដើម ីែកែ្របច ប់រដ្ឋប េវណីរដាភិបាល វគ្គ 68560.5(a) េដើម ីបញ្ចូលេរឿងក្ដីបណ្ដឹងទាមទារតូចតាច េនៅក្នុងអត្ថន័យៃនេរឿងក្ដី
តុលាការ ែដលអ្នកបកែ្របមានគុណសម ត្ដិ ្រតូវែតបានផ្ដល់។ (ដំណាក់ការទី 2)

#72 នីតក
ិ ម្ម េដើម ត
ី ្រមូវឲ មានអ្នកបកែ្របែដលមានសារតាំង សំរាប់បណ្ដង
ឹ ទាមទារតូចតាច។ ្រកុម្របឹក តុលាការគួរែតឧបត្ថម្ភ
នីតិកម្ម េដើម ីែកែ្របទំរង់ការៃនច ប់រដ្ឋប េវណីថាក់សុីវិល វគ្គ 116.550 ែដលេដាះ្រសាយជាមួយការប្ដឹងបណ្ដឹងទាមទារតូច
តាច េដើម ីឆ្លុះប

ំងថាគួរែតមានអ្នកបកែ្រប េនៅក្នុងករណីបណ្ដឹងទាមទារតូចតាច ដូចជាេរឿងរា៉វឯេទៀតែដរ ្រតូវបានប

ក់

បានចុះេឈាះ ឬមានគុណសម ត្ដិជាបេណា្ដះអាសន្ន េនៅទីណាមិនមានអ្នកបកែ្របមានសារតាំង។ (ដំណាក់ការទី 2)

#73 ការែកឲ ទាន់សភាពការណ៍ នូវ្រកដាសបំេពញទាក់ទងនឹងអ្នកបកែ្រប។ ្រកុម្របឹក តុលាការគួរែតែកឲ ទាន់សភាពការណ៍
នូវ្រកដាសបំេពញទាក់ទងនឹងអ្នកបកែ្រប (INT‐100‐INFO, INT‐110, INT‐120, និង INT‐200) តាមការចាំបាច់ ឲ បាន
សម្រសបជាមួយនឹងគំេរាងការេនះ។ (ដំណាក់ការទី 2)

#74 ការវាយតៃម្លនវូ ការងារអ្នកបកែ្របតុលាការវិនច
ិ យ
្ឆ័ ក្ដី និង្រកិត ទំនាក់ទន
ំ ងការងារ។ កំឡាំងការ្របតិបត្ដិកិច្ចការ គួរែតវាយ
តៃម្លនូវច ប់ែដលមាន្រសាប់ រួមទាំងការសិក ពីឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានអ្វីមួយៃន ការងារអ្នកបកែ្របតុលាការវិនិច្ឆ័យក្ដី និង្រកិត
ទំនាក់ទំនងការងារ (Trial Court Interpreter Employment and Labor Relations Act) ស្ដីពីការទំនុកបំរុងនូវ
េសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសាសមរម្យ។ ការវាយតៃម្លគួរែតរួមមាន ប៉ុែន្ដមិនកំរិតចំេពាះ ថាេតើការែកែ្របអ្វីមួយ គួរែតបានេស្នើសំរាប់
េសចក្ដីត្រមូវែដលមាន្រសាប់ និងកំរិតេលើការជួលអ្នកេមៅ៉ការឯករាជ ឲ ហួសពីចំនួនៃថ្ងែដលបានប

ក់។ (ដំណាក់ការទី

2)
ដំណាក់ការទី 3: អនុសាសន៍ទាង
ំ េនះគឺសខា
ំ ន់ ប៉ែុ ន្ដមន
ិ បនាន់េទ ឬជាស្ម្រុ គសាញ និង្រតូវការជំហានជាមូលដានខាំងកា
េពលេវលា និងធនធាន ែដល្រតូវបានបញ្ចបេ់ នៅឆាំ 2020។ ការ្របតិបត្ដអ
ិ នុសាសន៍ទាង
ំ េនះ គួរចាប់េផ្ដម
ើ ភាមៗ េនៅទីណា
អាចអនុវត្ដបាន ឬភាមៗបនាប់ពមា
ី នជំហានជាមូលដានចាំបាច់េ្រសចបាច់។

#10 ការទំនក
ុ បំរង
ុ នូវអ្នកបកែ្របមានគុណសម ត្ដិ េនៅក្នង
ុ េរឿងក្ដទា
ី ង
ំ អស់ ែដលតុលាការបានប

/តុលាការបានចាត់ែចង។

ចាប់េផ្ដើមភាមៗ តាមការមានធនធាន ប៉ុែន្ដេនៅក្នុង្រពឹត្ដិការណ៍ណាមួយេដាយមិនហួសពីឆាំ 2020 តុលាការនឹងផ្ដល់អ្នក
បកែ្របតុលាការមានគុណសម ត្ដិ េនៅក្នុងកម្មវិធី េសវា និង្រពឹត្ដិការណ៍ទាំងអស់ ែដលតុលាការបានប

តុលាការបានចាត់

ែចង សំរាប់វិវាទបក LEP ទាំងអស់ ្រពមទាំងសាក ី និងមនុស ែដលមានចំណង់ខាំងេនៅក្នុងេរឿងក្ដី។ (ដំណាក់ការទី 1, 2,
និង 3)

#35 កម្មវធ
ិ សា
ី កេមើល សំរាប់តប
ូ លទ្ធភាពេ្របើភាសា។ ជារេបៀបមួយេទៀត សំរាប់ការែចកចាយព័ត៌មានតាមទំលាប់ ្រកុម្របឹក
តុលាការ គួរែតពិចារណាពីការបេង្កើតកម្មវិធីសាកេមើល េដើម ី្របតិបត្ដិនូវការេ្របើតូបលទ្ធភាពេ្របើភាសា េនៅក្នុងរេបៀងអាគារ ឬ
កែន្លងេផ ងេទៀតែដលសាធារណជនកំពុងរង់ចាំ េដើម ីផ្ដល់ព័ត៌មានេផ ងៗជាេអឡិក្រតូនិក ដូចជាតាមកុំព ូទ័រ ឬទំរង់តាប្លិត។
ព័ត៌មានេនះគួរែតមានជាភាសាអង់េគ្លស និងដល់េទៅ្របាំភាសាដៃទេទៀត េយាងេទៅតាមេសចក្ដី្រតូវការៃនសហគមន៍ ែដល
បានបា៉ន់្របមាណតាមរយៈកិច្ចសហការជាមួយ និងព័ត៌មានមកពីៃដគូយុត្ដិធម៌ រួមទាំងអ្នកផ្ដល់េសវាខាងច ប់ អង្គការតាម
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សហគមន៍ និងអង្គភាពេផ ងៗេទៀត ែដលកំពុងេធ្វើការជាមួយនឹង្របជាជន LEP។ ជាអប បរមា សំភារៈដូេចាះគួរែតមាន
ជាភាសាអង់េគ្លស និងេអស ៉ញ៉ុល។ (ដំណាក់ការទី 3)

#51 ធនធានលទ្ធភាពេ្របើភាសាតាមអ៊ន
ិ ្រតាណិត។ ព័ត៌មានស្ដីពីធនធានលទ្ធភាពេ្របើភាសា េនៅតាមមូលដាន និងទូទាំងរដ្ឋ
ការហ្វឹកហ្វឺន និងសមាសភាពការអប់រ បានសំគាល់េនៅសព្វទាំងគំេរាងេនះ រួមមានអក្ខរានុ្រកម ស

និងឧបករណ៍េផ ងៗ

េទៀត សំរាប់ការផ្ដល់លទ្ធភាពេ្របើភាសា គួរែតមានជាេ្រសចបាច់ សំរាប់បុគ្គលិកតុលាការទាំងអស់ តាមរយៈអ៊ិន្រតាណិត
របស់តុលាការនិមួយៗ។ (ដំណាក់ការទី 2 និង 3)

#53 សាមគ្គភា
ី ពេដើម ីែចកចាយព័តមា
៌ ន។ តុលាការគួរែតព្រងឹងកំឡាំងទំនាក់ទំនងែដលមាន្រសាប់ េដើម ីបេង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មី
ជាមួយនឹងអង្គការតាមសហគមន៍ រួមទាំងអ្នកផ្ដល់សង្គមកិច្ច អង្គការេសវាខាងច ប់ ភាក់ងាររដាភិបាល និងសមាគមេមធាវី
ភាគតិច េដើម ី្របែម្របមូលមតិតប េដើម ីែកលំអេសវាតុលាការ សំរាប់អ្នកេ្របើតុលាការ LEP និងែចកចាយព័ត៌មានតុលាការ
និងការអប់រ េនៅពាសេពញសហគមន៍។ (ដំណាក់ការទី 3)

#54 ការថតសំេឡង និងវីេដអូ ជាេ្រចើនភាសា េដើម ជ
ី រា
ំ បដំណង
ឹ សាធារណជន។ េដើម ីឲ បានជាអតិបរិមា ទាំងខាងលទ្ធភាព
និងភាព្រគប់្រគាន់ េនាះការថតសំេឡង និង/ឬ វិេដអូ ជាេ្រចើនភាសា គួរែតបានេ្របើជាែផ្នកៃនការខំ្របឹងផ ព្វផ យេដាយ
តុលាការ េដើម ីផ្ដល់ព័ត៌មានទូេទៅសំខាន់ៗ និងេឆ្លើយសំណួរែដលបានសួរជាញឹកញាប់។ (ដំណាក់ការទី 3)

#55 កិចស
្ច ហការជាមួយនឹងសារព័តមា
៌ ន។ តុលាការគួរែតសហការជាមួយនឹងសារព័ត៌មានតាមមូលដាន និងកំឡាំងធនធាន
ៃនបណា្ដញសារព័ត៌មាន រួមទាំងព័ត៌មានខាងសីលធម៌ ែដល្របា្រស័យទាក់ទងជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់េគ ជាភាសារបស់េគ
ជាមេធ បាយៃនការែចកចាយព័ត៌មាន េនៅពាសេពញសហគមន៍ អំពីេសវាលទ្ធភាពេ្របើភាសា អំពីវីធីតុលាការ និងការមានធន
ធានតុលាការ។ (ដំណាក់ការទី 3)

#65 បណ្ដង
ឹ ស្ដព
ី កា
ី របកែ្របេនៅទូទាង
ំ រដ្ឋ។ គណៈកមាធិការបកែ្រប (ដូចបានេរៀបរាប់ក្នុងអនុសាសន៍ទី 36) េដាយមានការ
្របឹក ជាមួយនឹងកំឡាំងការ្របតិបត្ដិកិច្ចការ នឹងបេង្កើតវិធីមួយ េដើម ីេដាះ្រសាយបណ្ដឹងអំពីគណ
ុ ភាពៃនការបកែ្របែដល
្រកុម្របឹក តុលាការ–បានយល់្រពម រួមទាំងការបកែ្របនូវ្រកដាសបំេពញរបស់្រកុម្របឹក តុលាការ ឬមជ មណលជួយខ្លួនឯង
តាមអ៊ិនទ័រណិតរបស់តុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉ និងការេបាះពុម្ពេរឿងរា៉វ និងព័ត៌មានេផ ងៗេទៀត–របស់្រកុម្របឹក តុលាការ។
(ដំណាក់ការទី 3)

#68 កំឡាង
ំ ការ្របតិបត្ដក
ិ ច
ិ កា
្ច រ េដើម វា
ី យតៃម្លេសចក្ដ្រី តូវការ សំរាប់សភាពការណ៍ចេំ ពាះវិនយ
័ និងលក្ខនក
្ដិ ៈ។ េដើម ីេធ្វើឲ
្របាកដថាកិច្ច្របតិបត្ដិការជាហូរែហ និង្របសិទ្ធិភាពៃន LAP េនាះកំឡាំងការ្របតិបត្ដិកិច្ចការ នឹងវាយតៃម្លជាហូរែហ អំពី
េសចក្ដី្រតូវការសំរាប់លក្ខន្ដិកៈថ្មី ឬវិន័យ ឬការែកែ្របវិន័យ និងលក្ខន្ដិកៈែដលមាន្រសាប់។ (ដំណាក់ការទី 2 និង 3)
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