រេបៀបេស�ស
ើ ុំ��រ��មិនគិតៃថ� និងប���ះតៃម�
សូ មេ្របើ្រ�ស់�រែណ�ំ� ំងេនះេដើម្បីជួយេ�កអ� កបំេពញ�ក្យេស� ើសុំ��រ��មិនគិតៃថ� ឬប���ះតៃម� ។ េ�កអ� ក្រត�វ�ក់�ក្យេស� ើសុំែតមួ យ ប៉ុេ�
� ះក��ងមួ យ្រគ� �រ េ�ះបី�កូ នេ�កអ� ក
ចូ លេរៀនេ���េរៀនេ្រចើន�ងមួ យេ�ក��ង (Greater Lowell] ក៏េ�យ។ �ក្យេស� ើសុំ្រត�វែតបំេពញឲ្យ�ន េពញេលញ េដើម្បីប��ក់� កូ នេ�កអ� ក�នសិទ�ិទទួ ល�ន��រ��មិនគិតៃថ�
ឬប���ះតៃម� ។ សូ មអនុវត� �ម�រែណ�ំម� ំងេនះ�មលំ�ប់ លំេ�យ! ជំ�ននីមួយៗៃន�រែណ�ំគឺដូច��នឹងជំ�នេ�ក��ង�ក្យេស� ើសុំរបស់េ�កអ� កែដរ។ ្របសិនេបើេ�េពល�មួ យ
េ�កអ� ក�ន�រ្រសពិច្រសពិលអំពីអ��ែដល្រត�វេធ� �ប��ប់ សូ ម�ក់ទងមក (GLTECH) Elizabeth Partridge/978-441-4917/epartridge@gltech.org]។

សូមេ្របើ្រ�ស់� �ច (កុេំ ្របើេ��ៃដ) េ�េពលបំេពញ�ក្យេស�ស
ើ ុំ និងសូមព��មឲ្យអស់ពីសមត� �ពក��ង�រសរេសរឲ្យ�នច�ស់។

ជំ�នទី ១៖ សូមេរៀប�ប់ស�ជិក្រគ� �រ�ំងអស់ែដលេ���រក កុ�រ និងសិស្សេរៀនដល់��ក់ទី ១២
សូ ម្រ�ប់េយើងខ���
ំ េតើ�ន�រក កុ�រ និងសិស្ស��ប៉ុ��ន�ក់រស់េ�ក��ង្រគ� �ររបស់េ�កអ� ក។ ពួ កេគមិន�ំ�ច់្រត�វែត�នទំ�ក់ទំនង�មួ យនឹងេ�កអ� ក�ែផ� កមួ យៃន្រគ� �រ
របស់េ�កអ� កេឡើយ។
េតើខ��ំគួរេរៀប�ប់នរ�ខ� ះេ�ទីេនះ? េ�េពលបំេពញែផ� កេនះ សូ មប��ល
� ស�ជិក� ំងអស់េ�ក��ង្រគ� �ររបស់េ�កអ� កែដល៖
•
�កុ�រ�យុ ១៨ ��ំ ចុះេ្រ�ម និង្រត�វ�នឧបត� ម�េ�យចំណូលរបស់្រគ� �រ
•
ស� ិតេ�េ្រ�ម�រចិ��ឹមបីែថរក�របស់េ�កអ� កក��ង�នៈ�កូ នចិ��ឹម ឬ�នលក� ណសម្បត� ិ�យុវជន��នផ� ះសែម្បង ចំ�ក្រស �ក ឬរត់េគចខ� �ន
•
�សិស្សែដលចូ លេរៀនេ� Greater Lowell Technical High Shcool េ�ះបី��ន�យុប៉ុ��នក៏េ�យ។
ក) សូមេរៀប�ប់េ��ះកូ ននីមួយៗ។ សូ មសរេសរ
ខ) េតើកូនគឺ�សិស្សេ� [name of
គ) េតើេ�កអ� ក�នកូ នចិ��ឹមឬេទ? ្របសិនេបើកូន
ឃ) េតើកូនគឺ�កូ ន��នផ�ះសែម្បង
េ��ះកូ ននីមួយៗ។ សូ មេ្របើ្រ�ស់
school/school system here]ឬ?
ែដល�នេរៀប�ប់គឺ�កូ នចិ��ឹម សូ មគូ សធីកេ�
ចំ�ក្រស �ក ឬរត់េគចខ� �ន?
ប��ត់ែតមួ យៃន�ក្យេស� ើសស
ុំ ្រ�ប់កូននីមួយៗ។ សូ មេឆ� ើយ� ‘�ទ/�ស’ ឬ ‘េទ’
ក��ង្របអប់ “កូ នចិ��ឹម” េ��ប់នឹងេ��ះកូ ន។
្របសិនេបើេ�កអ� កេជឿ� កូ នែដលេរៀប
េ�េពលសរេសរេ��ះ សូ មសរេសរអក្សរ
េ�េ្រ�មកូ េ�នែដល�នចំណង
្របសិនេបើេ�កអ� កេស� ើសុំឲ្យែតកូ នចិ��ឹមេទ
�ប់េ�ក��ងែផ� កេនះេឆ� ើយតប�ម
មួ យេ�ក��ង្របអប់នីមួយៗ។ សូ មឈប់សិន
េជើង� “សិស្ស” េដើម្បី្រ�ប់េយើងខ��ំ
ប��ប់ពីប�� ប់ជំ�នទី ១ សូ មរ�លងេ�ជំ�នទី ៤។
�រពណ៌�េនះ សូ មគូ សធីកក��ង្របអប់
្របសិនេបើេ�កអ� កអស់កែន� ងសរេសរ។
�េតើកូនមួ យ�ចូ លេរៀនេ� [name
កូ នចិ��ឹមែដលរស់េ��មួ យេ�កអ� ក�ច�ប់��
“��នផ� ះសែម្បង ចំ�ក្រស �ក រត់េគចខ� �ន”
្របសិនេបើ�នកូ នេ្រចើន
of school/school district here]។
ស�ជិក្រគ� �ររបស់េ�កអ� ក�ន និងគួ រ្រត�វ�ន
េ��ប់នឹងេ��ះកូ ន និងបំេពញ
�ងប��ត់េ�េលើ�ក្យេស� ើសុំ សូ ម��ប់សន� ឹក
្របសិនេបើេ�កអ� ក�នេឆ� ើយ�
េរៀប�ប់េ�េលើ�ក្យេស� ើសុំរបស់េ�កអ� ក។ ្របសិនេបើ
�ល់ជំ�នៃន�ក្យេស� ើសុំ។
ទីពីរែដល�នព័ត៌�ន�ំ�ច់� ំងអស់ស្រ�ប់
‘�ទ/�ស’ សូ មសរេសរ��ក់របស់
េ�កអ� កេស� ើសុំឲ្យកូ នចិ��ឹមផង និងកូ នបេង� ើតផង
កូ នែដលេលើស។
សិស្សេ�ក��ងកូ េ�ន ‘��ក់’
សូ មរ�លងេ�ជំ�នទី ៣។
េ��ង��ំ។

ជំ�នទី ២៖ េតើស�ជិក្រគ� �រ�ខ� ះកំពុងចូ លរ ួមក��ងកម� វ �ធី SNAP, TANF, OR FDPIR?
្របសិនេបើនរ���ក់ក��ង្រគ� �ររបស់េ�កអ� ក (រ ួម�ំងេ�កអ� ក) កំពុងចូ លរ ួមក��ងកម� វ �ធីជំនួយមួ យ ឬេ្រចើនដូ ច�ងេ្រ�ម េ�ះកូ នេ�កអ� ក�នសិទ�ិទទួ ល�ន��រ��មិនគិតៃថ�៖
•
កម� វ �ធីជំនួយ��រ ូបត� ម�បំេពញបែន� ម (SNAP) ឬ [insert State SNAP here]។
•
ជំនួយបេ�
� ះ�សន� ស្រ�ប់្រគ� �រ្រកី្រក (TANF) ឬ [insert State TANF here]។
•
កម� វ �ធីែចកេស្ប�ងេ�តំបន់អភិរក្សស្រ�ប់ជន�តិឥ�
� ែស្បក្រកហម (FDPIR)។
ក) ្របសិនេបើមិន�ននរ���ក់ក��ង្រគ� �ររបស់េ�កអ� ក
ខ) ្របសិនេបើនរ���ក់ក��ង្រគ� �ររបស់េ�កអ� កចូ លរ ួមេ�ក��ងកម� វ �ធី�ងេលើ�មួ យ៖
ចូ លរ ួមេ�ក��ងកម� វ �ធី�ងេលើ�មួ យេទ៖
•
សូ មសរេសរេលខករណីស្រ�ប់ SNAP, TANF ឬ FDPIR។ េ�កអ� ក្រត�វផ� ល់ែតេលខករណីប៉ុេ�
� ះ។ ្របសិនេបើ
•
សូ មទុកជំ�នទី ២ ទំេនរេ�ល េហើយរ�លងេ�ជំ�នទី ៣។
េ�កអ� កចូ លរ ួមក��ងកម� វ �ធីមួយក��ងចំេ�មកម� វ �ធី� ំងេនះ ប៉ុែន� មិនដឹងពីេលខករណីរបស់េ�កអ� ក
សូ ម�ក់ទងេ�៖ GLTECH FOOD SERVICE 978-441-4917.។
•
សូ មរ�លងេ�ជំ�នទី ៤។

ជំ�នទី ៣៖ សូម�យ�រណ៍ពីចំណូលស្រ�ប់ស�ជិក្រគ� �រ�ំងអស់
េតើខ��ំ�យ�រណ៍ពីចំណូលរបស់ខ��េំ �យរេបៀប�?
•
សូ មេ្របើ្រ�ស់្រ�ហ� �កែដល�នចំណងេជើង� “្របភពចំណូលស្រ�ប់មនុស្សេពញវ �យ” និង “្របភពចំណូលស្រ�ប់កុ�រ” ែដលេ�ះពុម�េ�េលើ�ងខ� ងៃនទ្រមង់ែបបបទ�ក្យសុំ
េដើម្បីកំណត់�េតើ្រគ� �ររបស់េ�កអ� ក�នចំណូលែដល្រត�វ�យ�រណ៍ែដរឬេទ។
•
សូ ម�យ�រណ៍ពីទឹក្រ�ក់� ំងអស់ក��ងចំណូលដុលែតប៉ុេ�
� ះ។ សូ ម�យ�រណ៍ពីចំណូល� ំងអស់�ដុ��រ� ំង្រស �ង។ សូ មកុំប��ក់�េសន។

ជំ�នទី ៣៖ សូម�យ�រណ៍ពីចំណូលស្រ�ប់ស�ជិក្រគ� �រ�ំងអស់
ចំណូលដុលគឺ�ចំណូលសរុបែដល�នទទួ លមុនេពល�ត់ពន� ។
មនុស្ស�េ្រចើន�ត់ទុកចំណូល�ទឹក្រ�ក់ ែដលពួ កេគ “យកេ�ផ� ះ” មិនែមន�ទឹក្រ�ក់សរុប “ដុល” េទ។ សូ ម្រ�កដ� ចំណូលែដលេ�កអ� ក�ន�យ�រណ៍េ�េលើ�ក្យេស� ើសុំេនះមិន្រត�វ
�ន�ត់ទុកេដើម្បីបង់ពន� បុព��ភ����ប់រង ឬទឹក្រ�ក់េផ្សងេទៀតែដលដកពី្រ�ក់ឈ� �លរបស់េ�កអ� កេឡើយ។
•
សូ មសរេសរេលខ “០” េ�ក��ងចេ��ះបំេពញែដលមិន�នចំណូលែដល្រត�វ�យ�រណ៍។ ចេ��ះបំេពញចំណូលែដល្រត�វ�នទុកេ�ល ឬទុកេ�ទំេនរក៏នឹង្រត�វ�ន�ប់�សូ ន្យែដរ។ ្របសិនេបើ
េ�កអ� កសរេសរេលខ ‘០’ ឬទុកចេ��ះបំេពញេ�ទំេនរ េ�កអ� កកំពុងប��ក់ (សន�) � មិន�នចំណូលេដើម្បី�យ�រណ៍េទ។ ្របសិនេបើម�ន� ីក��ងមូ ល��នសង្ស័យ� ចំណូល្រគ� �ររបស់េ�កអ� ក
្រត�វ�ន�យ�រណ៍មិន្រតឹម្រត�វ �ក្យេស� ើសុំរបស់េ�កអ� កនឹង្រត�វ�នេសុើបអេង� ត។
•
សូ មប��ក់�េតើចំណូល្របេភទនីមួយៗ្រត�វ�នទទួ លញឹក�ប់ប៉ុ�
� េ�យេ្របើ្របអប់គូសធីកេ��ង��ំចេ��ះបំេពញនីមួយៗ។
៣.ក. សូម�យ�រណ៍ពីចំណូលែដលកូ នរក�ន
ក) សូម�យ�រណ៍ពីចំណូល�ំងអស់ែដលកូ នរក�ន ឬទទួ ល�ន។ សូ ម�យ�រណ៍ពីចំណូលដុលប��ល
� ��ស្រ�ប់កូន� ំងអស់ ែដល�នេរៀប�ប់េ�ក��ងជំ�នទី ១ េ�ក��ង
្រគ� �ររបស់េ�កអ� កក��ង្របអប់ែដល�នចំណងេជើង� “ចំណូលកូ នសរុប”។ សូ មគណ�ែតចំណូលរបស់កូនចិ��ឹមប៉ុេ�
� ះ ្របសិនេបើេ�កអ� កកំពុងេស� ើសុំឲ្យកូ នចិ��ឹម រ ួម�មួ យនឹងកូ នេផ្សងេទៀត
ៃន្រគ� �ររបស់េ�កអ� ក។
o
o

េតើចំណូ លកូ នគឺ�អ� �? ចំណូលកូ នគឺ�្រ�ក់ែដលទទួ ល�នពី�ងេ្រ�្រគ� �ររបស់េ�កអ� ក ែដល្រត�វ�នទូ �ត់េ�យ��ល់ដល់កូនរបស់េ�កអ� ក។ ្រគ� �រ�េ្រចើនមិន�នចំណូលកូ នេទ។
៣. ខ សូម�យ�រណ៍ពីចំណូលែដលមនុស្សេពញវ �យរក�ន
េតើខ��ំគួរេរៀប�ប់នរ�ខ� ះេ�ទីេនះ?
•
េ�េពលបំេពញែផ� កេនះ សូ មប��ល
� ស�ជិកេពញវ �យ� ំងអស់ក��ង្រគ� �ររបស់េ�កអ� ក ែដលកំពុងរស់េ��មួ យេ�កអ� ក និង�នចំណូល និងចំ�យរ ួម�� េ�ះបី�ពួ កេគ
មិន�នទំ�ក់ទំនង និងេ�ះបី�ពួ កេគមិនទទួ ល�នចំណូលេ�យខ� �នឯង��ល់ក៏េ�យ។
•
សូ មកុប
ំ ���ល៖
o អ� កែដលរស់េ��មួ យេ�កអ� ក ប៉ុែន� មិន្រត�វ�នឧបត� ម�េ�យចំណូល្រគ� �ររបស់េ�កអ� ក និងមិនរ ួមចំែណកផ� ល់ចំណូលដល់្រគ� �ររបស់េ�កអ� កេទ។
o កុ�រ និងសិស្សែដល្រត�វ�នេរៀប�ប់រ ួចេហើយេ�ក��ងជំ�នទី ១។
ក) សូមេរៀប�ប់េ��ះស�ជិក្រគ� �រ
ខ) សូម�យ�រណ៍ពី្រ�ក់កៃ្រមពី�រ�រ។
គ) សូម�យ�រណ៍ពីចំណូល�នពីជំនួយ��រណៈ/
េពញវ �យ។ សូ មសរេសរេ��ះស�ជិក្រគ� �រ
សូ ម�យ�រណ៍ពីចំណូល� ំងអស់ពី�រ�រ េ�ក��ងចេ��ះបំេពញ
្រ�ក់ឧបត� ម�កូន/េ�ធន��រកិច�។ សូ ម�យ�រណ៍ចំណូល� ំងអស់
��ក់ៗេ�ក��ង្របអប់ែដល�នចំណងេជើង� “្រ�ក់កៃ្រមពី�រ�រ” េ�េលើ�ក្យេស� ើសុំ។ �ធម� � ្រ�ក់េនះគឺ�្រ�ក់
ែដលបំេពញេ�ក��ងចេ��ះបំេពញ
“េ��ះស�ជិក្រគ� �រេពញវ �យ (�មខ� �ន
ែដលទទួ ល�នពី�របំេពញ�រ�រ។ ្របសិនេបើេ�កអ� ក
“ជំនួយ��រណៈ/្រ�ក់ឧបត� ម�កូន/េ�ធន��រកិច�”
និង�ម្រតកូ ល)”។ សូ មកុំេរៀប�ប់
េបើក�ជីវកម� ខ� �នឯង ឬ���ស់កសិ��ន េ�កអ� កនឹង�យ�រណ៍ពី
េ�េលើ�ក្យេស� ើសុំ។ សូ មកុំ�យ�រណ៍ពត
ី ៃម� �ច់្រ�ក់ៃន
ស�ជិក្រគ� �រែដលេ�កអ� ក�នេរៀប�ប់
ចំណូលសុទ�របស់េ�កអ� ក។
វ ��ជន៍ជំនួយ��រណៈ ែដលមិន្រត�វ�នេរៀប�ប់េ�េលើ្រ�ហ� ក
� ។
េ�ក��ងជំ�នទី ១។ ្របសិនេបើកូន
្របសិនេបើចំណូល្រត�វ�នទទួ លពី្រ�ក់ឧបត� ម�កូន
ែដល្រត�វ�នេរៀប�ប់េ�ក��ងជំ�នទី ១
េតើ�នអ� �េកើតេឡ ើង្របសិនេបើខ��ំេបើក�ជីវកម� ខ� �នឯង? សូ ម�យ�រណ៍
ឬេ�ធន��រកិច� សូ ម�យ�រណ៍ែត�របង់្រ�ក់ែដលតុ��រ�ន
�នចំណូល សូ មអនុវត� �ម
ពីចំណូលពី�រ�រេ�ះ�ទឹក្រ�ក់សុទ�។ ្រ�ក់េនះ្រត�វ�នគណ�េ�យ
ប��ប់ប៉ុេ�
� ះ។ �របង់្រ�ក់េ្រ�ផ� វ� �រ ប៉ុែន� េទៀង�ត់គួរ្រត�វ
�រែណ�ំេ�ក��ងជំ�នទី ៣ ែផ�ក ក។
ដកចំ�យ្របតិបត� ិ�រសរុបៃន�ជីវកម� របស់េ�កអ� កពីចំណូលដុលរបស់ �ន�យ�រណ៍��ចំណូល “េផ្សង” េ�ក��ងែផ� កប��ប់។
�ជីវកម� ។
ឃ) សូម�យ�រណ៍ពីចំណូល�នមក
ង) សូម�យ�រណ៍ពីទំហំ្រគ� �រសរុប។ សូ មចុះចំនួនស�ជិក្រគ� �រសរុប
ច) សូមផ�លេ់ លខរបបសន� ិសុខសង� មរបស់អ�កចំនួនបួ នខ� ង់
ពីេ�ធន/េ�ធននិវត� ន៍/ចំណូលេផ្សងេទៀត េ�ក��ងចេ��ះបំេពញ “ស�ជិក្រគ� �រសរុប (កុ�រ និងមនុស្សេពញវ �យ)”។
ចុងេ្រ�យ។ ស�ជិក្រគ� �រេពញវ �យ្រត�វែតចុះេលខរបបសន� ិសុខសង� ម
�ំងអស់។ សូ ម�យ�រណ៍ពីចំណូល� ំងអស់
ចំនួនេនះ្រត�វែតេស� ើនឹងចំនួនស�ជិក្រគ� �រែដលេរៀប�ប់េ�ក��ងជំ�នទី បួ នខ� ង់ចុងេ្រ�យេ�ក��ងកែន� ងែដល�នផ� ល់ជូន។ េ�កអ� ក
ែដលបំេពញេ�ក��ងចេ��ះបំេពញ
១ និងជំ�នទី ៣។ ្របសិនេបើ�នស�ជិក្រគ� �រេ�កអ� ក���ក់ែដល
�នសិទ�ិេស� ើសុំ វ ��ជន៍ េ�ះបី�េ�កអ� កមិន�នេលខ
“េ�ធន/េ�ធននិវត� ន៍/ចំណូលេផ្សងេទៀត
េ�កអ� កមិន�នេរៀប�ប់េ�េលើ�ក្យេស� ើសំុ សូ ម្រតលប់េ�េ្រ�យវ �ញ
របបសន� ិសុខសង� មក៏េ�យ។ ្របសិនេបើមិន�នស�ជិក្រគ� �រ
� ំងអស់” េ�េលើ�ក្យេស� ើសុំ។
េហើយបែន� មពួ កេគ។ េ�កអ� ក្រត�វែតេរៀប�ប់ស�ជិក្រគ� �រ� ំងអស់
េពញវ �យ���ក់�នេលខរបបសន� ិសុខសង� មេទ សូ មទុកកែន� ងេនះ
េ្រ�ះទំហំ្រគ� �ររបស់េ�កអ� ក�នឥទ� ិពលេ�េលើ
ទំេនរ និងសរេសរេ�ក��ង្របអប់�ង��ែំ ដល�នចំណងេជើង�
�ព�នសិទ�ិទទួ ល�នរបស់េ�កអ� កនូ វ��រមិនគិតៃថ� និង
“សូ មគូ សធីក ្របសិនេបើមិន�នេលខរបបសន� ិសុខសង� ម”។
ប���ះតៃម� ។

ជំ�នទី ៤៖ ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនង និងហត� េល�របស់មនុស្សេពញវ �យ
�ក្យេស� ើសុំ� ង
ំ អស់្រ ត�វែតចុះហត� េល�េ�យស�ជិក្រគ� � រេពញវ �យ។ �មរយៈ�រចុះហត� េល�េលើ� ក្យេស� ើសុំ ស�ជិក្រគ� � រេ�ះសន�� ព័ត៌�ន� ង
ំ អស់្រ ត�វ�ន�យ�រណ៍េ�យេ�� ះ្រតង់

ជំ�នទី ៤៖ ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនង និងហត� េល�របស់មនុស្សេពញវ �យ
និង�៉ងេពញេលញ។ មុនេពលបំេពញែផ�កេនះ សូ ម្រ�កដផងែដរ� េ�កអ� ក�ន�នេសចក� ី្រ ប�សស� ីព ី�ពឯកជន និងសិទ� ិសុី វ �លេ��ងខ� ងៃន�ក្យេស� ើសុំេនះ។
ក) សូមផ�លព
់ ័ត៌�នទំ�ក់ទំនង។ សូ មសរេសរ�សយ��ន
បច��ប្បន� របស់េ�កអ� កេ�ក��ងចេ��ះបំេពញែដល្រត�វ�ន
ផ� ល់ជូន ្របសិនេបើ�នព័ត៌�នេនះ។ េ�ះបី�េ�កអ� ក
មិន�ន�សយ��ន�ចិៃ�ន� យ៍ក៏េ�យ �មិនប�
� លឲ្យ
កូ នេ�កអ� កមិន�នសិទ�ិទទួ ល�ន��រ��មិនគិតៃថ�
ឬប���ះតៃម� េឡើយ។ �រ្រ�ប់េលខទូ រសព� �សយ��នអុីែមល ឬ
� ំងពីរគឺែផ� ក�ម�រស� ័្រគចិត� ប៉ុែន� ជួ យេយើងខ��ឲ
ំ ្យ
�ក់ទងេ�េ�កអ� ក�ន�ប់រហ័ស ្របសិនេបើេយើងខ��ំ
្រត�វ�រ�ក់ទងេ�េ�កអ� ក។

ខ) សូមសរេសរេ��ះ និងចុះ
ហត� េល�។ សូ មសរេសរេ��ះ
របស់មនុស្សេពញវ �យ ែដលចុះ
ហត� េល�េលើ�ក្យេស� ើសុំ និងរបស់
បុគ�លែដលចុះហត� េល�
េ�ក��ង្របអប់ “ហត� េល�របស់
មនុស្សេពញវ �យ”។

គ) សូមសរេសរ
�លបរ �េច� ទៃនៃថ�េនះ។
េ�ក��ងកែន� ងែដល�ន
ផ� ល់ជូន សូ មសរេសរ
�លបរ �េច� ទៃនៃថ� េនះ
េ�ក��ង្របអប់។

ឃ) សូម្រ�ប់អត� ស��ណពូ ជ�សន៍ និង�តិពន��របស់កូន
(�មស�័្រគចិត�)។ េ��ងខ� ងៃន�ក្យេស� ើសុំ េយើងខ��ំ
សូ មេស� ើសុំឲ្យេ�កអ� ក្រ�ប់ព័ត៌�នអំពីពូជ�សន៍ និង
�តិពន��របស់កូនេ�កអ� ក។ ចេ��ះបំេពញេនះ
�ចបំេពញក៏�នមិនបំេពញក៏�ន និង
មិន�នឥទ� ិពលេ�េលើ�ព�នសិទ�ិទទួ ល�ន
របស់កូនេ�កអ� កនូ វ��រ��មិនគិតៃថ�
ឬប���ះតៃម� េឡើយ។

