Massachusetts Probate and Family Court Department
អាណត្តភ
ិ យ
័ ចិន្ត្រតយ៍ 4-20
បញ្ជាទាក់ទងរឹងសេវាកម្មអម៊ី ម្៉ែលេម្រាប់ករណីនានាសម្រោម្វិធារ 5 (b) ន្តររីត្វិ ធ
ិ ទ
ី នា
ំ ក់ទរ
ំ ងកនង
ុ ម្ររសា
ួ រ
តាម្វិធារន្តររដ្ឋាេ
៉ា ាជូសេសត្សិ៍

សោយារោរម្ររួយបារម្ភរីេុខភារសាធារណៈទាក់ទងរឹងសោរោត្ត្ាត្កូវីដ្-19 (សម្សោរកូរូណា) រិងដ្ូចមដ្លម្រត្ូវបារ
មណនាំសោយត្ុលាោរកំរល
ូ របេ់រដ្ឋាេ
៉ា ាជូសេសត្សិ៍ តាម្បញ្ជារបេ់ត្លា
ុ ោរចុុះន្តងៃទី 30 មខម្ីនា ឆ្ន2
ំ 020 សោងតាម្
អរុសាេរ៍របេ់រណៈកាាធោ
ិ រសៅម្រកម្ រិងសម្ធាវីន្តរត្ុលាោរម្រត្ករិងម្ររួសារេតីរីវធា
ិ រចាប់ ស យ
ើ រិងសោយារោរ
យល់ម្ររម្រីម្របម្ុខសៅម្រកម្ត្ុលាោរជំរុំជម្រម្ុះ ខ្ុំេូម្អរុម្័ត្ រិងម្របោេឱ្យសម្របើដ្ូចខាងសម្រោម្។
សទាុះបីវិធារ 5(b) ន្តររីត្ិវិធីទំនាក់ទំរងកនុងម្ររួសារតាម្វិធារន្តររដ្ឋា៉ាេាជូសេសត្សិ៍មចងថា សលើកមលងមត្ារមចងកនុង
ចាប់សសសងសទៀត្1 សេវាកម្មេម្រាប់ពាកយបណតឹងរិងឯកសារសសសងសទៀត្ តាម្រយៈសម្ធាវីត្ណា
ំ
ងឱ្យភារីម្ួយ ("សម្ធាវីសៅ
កនុងឯកសារ") ឬភារីមដ្លម្ិរត្ំណាងសោយសម្ធាវី ("ភារីត្ណា
ំ
ងឱ្យខលួរឯង") រឹងម្រត្ូវម្របត្តិបត្តិសោយម្របរល់ចាប់ចម្លង
ម្ួយសៅសម្ធាវីសៅកនុងឯកសារ ឬភារីមដ្លត្ំណាងសោយខលួរឯង ឬសោយសស្ើតាម្ន្តម្របេណីយ៍សៅអាេ័យោារចុងសម្រោយ
របេ់គាត្់មដ្លសរសាាល់ ឬ សបើេិរជាសរម្ិរសាាលអា
់ េ័យោារសទ រឹងម្រត្ូវសរទុកសៅជាម្ួយរឹងោរិោល័យម្រត្ក;
តាម្ោររិចារណាមដ្លថាេកម្មភារន្តរោរបញ្ជូរពាកយបណតឹង រិងឯកសារសសសងសទៀត្ដ្ល់សម្ធាវីសៅកនុងេំណំសរឿង ឬភារី
មដ្លត្ំណាងឱ្យខលួរឯង តាម្វិធសា
ី ម្រេតមដ្លត្ម្រម្ូវសោយវិធារ 5(b) អាចសលចខលួរសម្ធាវី ភារីនានា បុរគលិកន្តម្របេណីយ៍
រិងបុរគលិកម្របរល់ឯកសារ រិងអនកដ្ន្តទសទៀត្ម្របឈម្រឹងហារិភ័យន្តរោរចូលជិត្គាន ម្របេិរសបើរួកសរណាានកបា
់ រឆ្លង ឬ
បារប៉ែុះពាល់រឹងសម្សោរកូរណា
ូ
សរុះ។ ស យ
ើ សេវាកម្មសៅោរិោល័យចាប់ម្របម លជាម្ិរមម្រជាម្សធោបាយារម្របេិទធិ
ភារលអកនុងោរទទួលោរបណតឹង រិងឯកសារសសសងសទៀត្ សបើេិរជាសម្ធាវីកំរុងសធវើោររីសទុះកនុងអំឡុងសរលារអាេរនសរុះ។
ត្ុលាោរម្រត្ករិងម្រកុម្ម្ររួសារសរលសរុះសចញបញ្ជថា
ា ារម្របេិទធិភារចាប់តាំងរីន្តងៃទី 2 មខសម្សា ឆ្ន2ំ 020 រិង
រ ូត្ដ្ល់ារដ្ីោបញ្ជាបមរែម្រីត្ុលាោរ:

1. សៅសរលមដ្លអាេ័យោារអ៊ីមម្៉ែលរបេ់សម្ធាវីកនុងេំណំសរឿងម្រត្ូវសរសាាល់សោយសារមត្ម្រត្ូវបារសតល់ឱ្យសោយ
សម្ធាវីោលរីសរលម្ុរតាម្ោរោក់បណតឹង ឬឯកសារសសសងសទៀត្មដ្លបារោក់សៅត្ុលាោរទាក់ទងរឹងករណី
បចចុបបរន បណតឹង រិងឯកសារសសសងសទៀត្អាចសស្ើជូរសម្ធាវីកនុងឯកសារសនាុះតាម្ Mass.R.Dom.Rel.P. 5(b)
តាម្រយៈអ៊ីមម្ល សៅអាេយោារអ៊ីមម្លមដ្លសរបារសតល់។

2. ម្របសបើេិរ សោយស ត្ុសលណាម្ួយ សម្ធាវីសៅកនុងេំណំសរឿងម្ិរអាចម្រត្ូវបារសរម្របរល់ឯកសារតាម្រយៈអាេ័យ
ោារអ៊ីមម្៉ែលមដ្លបារសតល់រីម្ុរ ឬសបើេិរជាសម្ធាវីសៅកនុងេំណំសរឿង សោយសារស ត្ុសលណាម្ួយ ម្ិរបារសត
ល់ អ៊ីមម្៉ែល2ម្ួយរីម្ុរសទ សម្ធាវីសៅកនុងេំណំសរឿងសនាុះរឹងម្រត្ូវទាក់ទងភាាម្ សៅសម្ធាវីសសសងសទៀត្ទាំងអេ់មដ្ល
សៅកនុងេំណំសរឿង រិងភារីមដ្លត្ំណាងសោយខលួរឯង ស យ
ើ សតល់រូវអ៊ីមម្៉ែម្ួយសម្របើម្របាេ់បារ។
1 វិធារសសសងសទៀត្បញ្ជាក់រីសេវាកម្មរួម្ារ មត្ម្ិរម្រត្ូវបារកំណត្់ចំសពាុះមត្ Mass.R.Dom.Rel.P. 4 (ដ្ីោសោុះសៅ រិងពាកយប
ណតឹង) 4.1 (ឯកសារភាាប់) 4.2 (ដ្ំសណើរោរអនកទទួលបរទុក) រិង 45 (ដ្ីោ)។ សេវាកម្មសម្រោម្ចាប់ទាំងសរុះម្ិរម្រត្ូវបារម្ររបដ្ណតប់
ឬរងោរប៉ែុះទងគិចសោយអាណត្តិភ័យចិន្ត្រតយ៍សរុះសឡើយ។
2សម្ធាវីទាំងអេ់មដ្លទទួលបារោរអរុញ្ជាត្ឱ្យអរុវត្តសៅកនុងរដ្ឋាេ
៉ា ាជូសេសត្សិ៍ ម្រត្វូ សរត្ម្រម្ូវឱ្យសតល់អាេ័យោារអ៊ីមម្៉ែលអាជីវកម្មជូរ
ម្រកុម្ម្របឹការណៈសម្ធាវីជាសរៀងោល់ឆ្នំ, េូម្សម្ើលវិធារត្ុលាោរកំរូល 4.02 រិងម្រត្ូវសតល់វាកនុងោល់ករណីបណតឹង។ េូម្សម្ើល
Mass.R.Dom.Rel.P. 11- ភារីមដ្លត្ំណាងខលួរឯងម្រត្វូ សរត្ម្រម្ូវឱ្យសតល់អ៊ីមម្៉ែលមដ្រ សបើេរ
ិ ជាារ។ សលខេាាល់។

3. សេវាកម្មតាម្អ៊ីមម្លម្រត្ូវបារបញ្ចប់សៅសរលមដ្លចុច“សស្ើ” ឬអវីម្របហាក់ម្របម លគាន សលើកមលងមត្អនកមដ្លសស្ើ
ទទួលបារោរជូរដ្ំណឹង ឬារស ត្ុសលណាម្ួយរួរមត្ដ្ឹងថាអ៊ីមម្លសនាុះម្ិរម្រត្ូវបារបញ្ជរ
ូ សោយសជារជ័យ។
សម្ធាវីម្រត្ូវរិរិត្យសម្ើលម្ួយដ្ងម្ួយោល“សារឥត្បារោរ(Spam),” “ោច់រីគា(ន Quarantine)” ឬេឺម្ីម្របហាក់
ម្របម លគានសដ្ើម្បីធានាថា អ៊ីមម្លរបេ់ភារីណាម្ួយម្ិរម្រត្ូវបារោោំង ឬបមងវរសៅេឺម្ទា
ី ំងសនាុះ។

4. សៅសរលមដ្លភារីារេិទធិ ឬម្រត្ូវបារត្ម្រម្ូវឱ្យសធវើេកម្មភារម្ួយ ឬសតួចសសតើម្ដ្ំសណើរោរកនុងរយៈសរលមដ្លបារ
កំណត្់បនាាប់រីសេវាកម្មន្តរបណតឹង ឬឯកសារសសសងសទៀត្សលើរួកសរ ស យ
ើ បណតឹង ឬឯកសារសសសងសទៀត្ម្រត្ូវបារសត
ល់ឱ្យរួកសរតាម្អ៊ីមម្៉ែល រយៈសរលចំរួរបី(3)ន្តងៃរឹងម្រត្ូវបមរែម្សៅសលើរយៈសរលកំណត្់។

5. សម្ធាវីកនុងឯកសារទាំងអេ់ម្រត្ូវេ ោរគានកនុងោរម្របរល់រិងបតូរឯកសារបណតឹង រិងឯកសារសសសងៗ តាម្អ៊ីមម្ល
សដ្ើម្បីេសម្រម្ចសគាលបំណងន្តរបទបញ្ជាសរុះ3។

6. បណតឹង រិងឯកសារសសសងសទៀត្ម្ិរអាចម្រត្ូវសតល់ជូរតាម្អ៊ីមម្៉ែលសៅភារីមដ្លត្ំណាងឱ្យខលួរឯងសទ សលើកមលងមត្
ភារីមដ្លត្ំណាងឱ្យខលួរឯងារោរយល់ម្ររម្សោយេរសេរជាលាយលកខណ៍អកសរមដ្លអាចារតាម្រយៈអ៊ីមម្៉ែ
ល មដ្លកនុងករណីសរុះភារីត្ំណាងឱ្យខលួរឯងរឹងម្រត្ូវទទួលោត្រវកិចចដ្ូចគាន រិងោរោក់កម្រម្ិត្ដ្ូចជាសម្ធាវីកនុង
ឯកសារសម្រោម្បទបញ្ជាសរុះ។

7. ោរម្របរល់បណតឹង រិងឯកសារសសសងៗតាម្អ៊ីមម្៉ែលដ្ល់ភារីមដ្លត្ំណាងខលួរឯងជាប់កនុងម្រទីរឃុំឃំងរឹងម្ិរ
ម្រត្ូវបារអរុញ្ជាត្សោយបទបញ្ជាសរុះសទ សទាុះបីកនុងោលៈសទេៈណាក៏សោយ។

8. ម្របេិរសបើអាចអរុវត្តបារភារីនានារួរកត្់ចណា
ំ
ំសលើឯកសាររបេ់ខលួរថា “សតល់តាម្អ៊ីមម្ល” ។
9. សបើេិរបណតឹង ឬឯកសារសសសងសទៀត្ម្រត្ូវបារសតល់ឱ្យសោយភារីណាានក់មដ្លារលិខិត្មងលងេចាាមដ្លបារចុុះ
ត្ែសលខាសម្រោម្ោររិរយ
័ ន្តរោរកុ កបំពារ ប៉ែុមរតភារីមដ្លសតល់ឯកសារម្ិរអាចទទួលបារ ត្ែសលខាសដ្ើម្
ផ្ទាល់ន្តដ្របេ់អនកសធវើលិខិត្មងលងេចាាសនាុះ ឬចាប់ងត្មេែរ ឬចាប់ងត្រូបសទ សោយសារមត្ារឧបេរគមដ្លសកើត្
សឡើងរីជំងឺោត្ត្ាត្សម្សោរកូរូណា លិខិត្មងលងេចាាសៅមត្អាចម្រត្ូវសរម្របរល់ជូរបារ រិងសម្រោយម្កម្រត្ូវម្របរល់
ជូរសៅត្ុលាោរបារ សបើេិរជាអនកសធវើលិខិត្មងលងេចាាបារចុុះ ត្ែសលខាតាម្សអឡិចម្រត្ូរិច។ ភារីម្របរល់ឯក
សារសម្រោយម្ករឹងចាត្់វធា
ិ រោរសដ្ើម្បីឱ្យលិខិត្មងលងេចាាសនាុះារ ត្ែសលខាសដ្ើម្សោយផ្ទាលន្ត់ ដ្របេ់អនកសធវើ
លិខិត្មងលងេចាាតាម្មដ្លអាចសធវើសៅបារសោយេម្ស ត្ុសល។

10. ភារីណាមដ្លអុះអាងថាខលួរម្ិរបារទទួលបណតឹង ឬឯកសារសសសងសទៀត្មដ្លម្រត្ូវបារអុះអាងថាសស្ើតាម្អ៊ីមម្៉ែល
អាចេំំណូម្ររឱ្យារោរបរធូរបរែយរីសេចកតីេសម្រម្ច ោរេសម្រម្ចឱ្យចាញ់សោយឥត្វត្តារ ឬេកម្មភារ
អកុេលសសសងសទៀត្មដ្លសកើត្សឡើងរីសេវាកម្មមដ្លអុះអាងថាម្ិរម្ររប់លកខណៈ។
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គាារអវីសៅកនុងអាណត្តភ័យចិន្ត្រតយ៍សរុះរឹងោោំងភារីនានារីោរយល់ម្ររម្ជាលាយលកខណ៍អកសរសដ្ើម្បីសធវើរិងទទួលោរទទួលប

ណតឹង រិងឯកសារសសសងសទៀត្តាម្រយៈអ៊ីមម្៉ែលសឡើយ។

អាណត្តភ័យចិន្ត្រតយ៍សរុះរឹងចូលជាធរារសៅន្តងៃទី2 មខសម្សា ឆ្នំ2020 ស ើយរឹងសៅារម្របេិទធិភាររ ូត្ទាល់មត្ារបញ្ជា
បមរែម្រីត្ុលាោរ។

John D. Casey
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