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ពិការឲ្យរស់ងៅនិ្ង្វើការងារងោយឯករាជ្យ។រានជនពិការជាងម្រើននាក់ក្ន្ុ រដ្ឋMassachusetts។ងៅMRC

ងយើ្ ផល់្ងសវា្នធាននិ្ការបណ្នុ ះបណ្្លងដើម្បជួីយពួកងគ។ងយើ្ ជួយមននុស្សជាងម្រើនម្បងេទ។

ងតើងយើ្អារជួយងោយរងបៀបណ្?
ងៅងពលងោកអក្មកMRCបនុគ្គលិករបស់ងយើ្ នឹ្ពិភាកសាជាមួយនឹ្ងោកអក្អំពីជីវតិរស់ងៅរបស់ងោក
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អក្ឲ្យសងម្មរងោលងៅ។ជាញឹកញាប់ម្បជាជនរានការភាញា ក់ងផអើលងោយស្រដតកិរ្ចការម្គប់ោ៉ា្ដដល

ងយើ្ អារង្វើបានសម្រាប់ពួកងគ។ពួកងគមិនបានដឹ្ងទថាMRCអារជួយបានងម្រើនដបបងនះងនាះ។

ការចាប់ងផ្ើមគឺងាយសសរួល។
ម្បសិនងបើងោកអ្កឬជនណ្រ្ាក់ដដលងោកអ្កស្្គ ល់រ្់រានជីវតិរស់ងៅឯករាជ្យសូមទាក់ទ្

មកMRC។ងយើ្រានការោិល័យងៅទូទំា្រដ្ឋដដលរានសនុទ្ធដតបនុគ្គលិកដដលយករិត្ទនុកោក់ដដល

ងម្តៀមខ្ួនររួជាងសសរងដើម្បីជួយងោកអ្ក។ងោកអ្កអារម្ជាបព័ត៌រានបដន្ថមងទៀតងោយរូលងៅ
ងគហទំព័រឬទូរស័ព្ទមកកាន់ងលខឥតគិតន្្របស់ងយើ្។វ ិ្ ីណ្មួយខា្ងលើងនះនឹ្ចាប់ងផ្ើមដំងណើ រ

ការតភាជា ប់ងោកអ្កងៅនឹ្ជំនួយដដលងោកអ្កម្តរូវការ។

ង្វើការរមួោ្ងដើម្បីងជាគជ័យរបស់ងោកអ្ក។
ក្នុ្ងពលឆាប់ៗ ងោកអក្នឹ្ង្វើដំងណើ រងឆាព ះងៅជីវតិកាន់ដតឯករាជ្យដ្មងទៀត។ងោយរមួោ្ងយើ្នឹ្
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ការតភាជា ប់ងោកអ្កងៅនឹ្ជំនួយដដលងោកអ្កម្តរូវការ។

ង្វើការរមួោ្ងដើម្បីងជាគជ័យរបស់ងោកអ្ក។
ក្នុ្ងពលឆាប់ៗ ងោកអក្នឹ្ង្វើដំងណើ រងឆាព ះងៅជីវតិកាន់ដតឯករាជ្យដ្មងទៀត។ងោយរមួោ្ងយើ្នឹ្

ពិភាកសាងោលងៅនិ្បញ្ហា ម្បឈមមនុខងោកអក្ងហើយងរៀបរំដផនការងដើម្ីបងជាគជ័យរបស់ងោកអក្។

ប៉ានុនា្ម នដខងទៀតងយើ្នឹ្ពិនិត្យងមើលវឌ្ឍនភាពរបស់ងោកអ្កជា

ងម្រើនងលើកងម្រើនស្រងដើម្បីធានាថាងោកអក្កំពនុ្ង វ្ើ

ដំងណើ រងឆាព ះងៅមនុខោ៉ា្ឆាប់រហ័សតាមដដលអារង វ្ើងៅបាន។

ម្បសិនងបើម្តរូវផ្្ស់ប្ូរដផនការរបស់ងោកអ្កងយើ្នឹ្ផ្្ស់បូ្រ។

ងយើ្ងៅទីងនះងដើម្បីជួយងោកអ្កងហើយងយើ្មិនទនុកអវីមួយដផអក

ងលើងជាគវាសនាងនាះងទ។ការង្វើការជាមួយងយើ្គឺជានដគូពិតៗ។

ងោកអក្នឹ្រានតួនាទីសំខាន់ក្នុ្ការសងម្មរវឌ្ឍនភាពងឆាព ះងៅ

រកជីវតិកាន់ដតឯករាជ្យដ្មងទៀត។

www.mass.gov/mrc

www.mass.gov/mrc1-800-245-6543

(ទូរស័ព្ទឥតគិតន្្ដតក្នុ្រដ្ឋMAមួយគត់)

(ទូរស័ព្ទឥតគិតន្្ដតក្នុ្រដ្ឋMAមួយគត់)

DevalL.Patrick

អេិបាល

TimothyP.Murray

អេិបាលរ្

Dr.JudyAnnBigby,ងលខា្ ិការ

ការោិល័យម្បតិបតិ្ននងសវាមននុស្សនិ្សនុខភាព

CharlesCarr,ស្្ ការ

គណៈកម្មការស្្រសម្បទាននរដ្ឋMassachusetts

ខិត្ប័ណ្ណងនះរានក្ន្ុ ទម្ម្់ងផ្ស្ងទៀតតាមការងស្ើសនុ។ំសូមទាក់ទ្

នាយកដផក្ទីផសាររបស់ងយើ្ តាមទូរស័ព្ទងលខ617-204-3651ឬ

marketing@mrc.state.ma.us។សូមអរគនុណ។
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ក្នុ្កិរ្ចម្បជនុំទីមួយរបស់
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បានចាត់តំា្

បនា្ទ ប់ពីងយើ្បានពិភាកសា

ជាមួយនឹ្ងោកអ្កងយើ្

នឹ្សងម្មរថាងតើអ្កណ្
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MRCនឹ្នំាមក

នូវ្ នធាននផ្ទក្នុ្

សមរម្យទំា្អស់

នដគូMRC

នឹ្ផ្ល់

ងសវាកម្មបដន្ថម

ខណៈងពលដដលងយើ្បង្កើតម្ករុមដដលអារជួយងោកអ្កឲ្យបាន

ម្បងសើរបំផនុតងយើ្ក៏ពិនិត្យងមើលលក្ខណៈសម្បតិ្ទទួលការបណ្នុ ះ

បណ្្លអាជីវកម្មនិ្ការដ្ទំាសនុខភាពងដើម្បីឲ្យដឹ្ថាងតើងោក

អ្ករានលក្ខណៈសម្បតិ្ទទួលអត្ថម្បងោជន៍ពីSocialSecurity

Administrationដដរឬងទ។អត្ថម្បងោជន៍ទំា្ងនះជួយជនពិការជា
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ងៅរកងោលងៅរបស់ងគ។

រក្ខនុវស័ិយនិ្ងបសកកម្ម

www.mass.gov/mrc1-800-245-6543

បន្ងៅដផ្កខា្ងម្កាយ
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MRCនឹ្នំាមក

នូវ្ នធាននផ្ទក្នុ្

សមរម្យទំា្អស់

នដគូMRC

នឹ្ផ្ល់

ងសវាកម្មបដន្ថម

ខណៈងពលដដលងយើ្បង្កើតម្ករុមដដលអារជួយងោកអ្កឲ្យបាន

ម្បងសើរបំផនុតងយើ្ក៏ពិនិត្យងមើលលក្ខណៈសម្បតិ្ទទួលការបណ្នុ ះ

បណ្្លអាជីវកម្មនិ្ការដ្ទំាសនុខភាពងដើម្បីឲ្យដឹ្ថាងតើងោក

អ្ករានលក្ខណៈសម្បតិ្ទទួលអត្ថម្បងោជន៍ពីSocialSecurity

Administrationដដរឬងទ។អត្ថម្បងោជន៍ទំា្ងនះជួយជនពិការជា

ងម្រើននាក់ឲ្យជួយខ្ួនឯ្ខណៈងពលដដលពួកងគង្វើការរមួោ្ងឆាព ះ

ងៅរកងោលងៅរបស់ងគ។

រក្ខនុវស័ិយនិ្ងបសកកម្ម

www.mass.gov/mrc1-800-245-6543

បន្ងៅដផ្កខា្ងម្កាយ

(ទូរស័ព្ទឥតគិតន្្ដតក្នុ្រដ្ឋMAមួយគត់) គណៈកម្មការស្្រសម្បទាននរដ្ឋMassachusetts
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ង្វើការជាមួយMRC

គណៈកម្មការស្្រសម្បទាននរដ្ឋMassachusetts(MRC)ងលើកកំពស់សមភាពផ្ល់អំណ្រ

និ្ឯករាជ្យភាពសម្រាប់ជនពិការ។ងោលងៅទំា្ងនះម្តរូវសងម្មរបានតាមរយៈការពម្្ឹ្និ្ការ

ងលើកទឹករិត្ឲ្យង្វើការការងម្ជើសងរ ើសនិ្ងម្បើសិទិ្ធផ្្ទ ល់ខ្ួនងដើម្បីឲ្យបានងជាគជ័យឬបរាជ័យក្នុ្

ការដសវ្ រកឯករាជ្យភាពនិ្ការងារក្នុ្សហគមន៍។

MRCផ្ល់ងសវាម្គប់ោ៉ា្ដល់ជនពិការដដលបង្កើនគនុណភាពននជីវតិនិ្រានងសដ្ឋកិរ្ចម្គប់ម្ោន់

សម្រាប់ខ្ួនជាអតិបររាងៅក្នុ្សហគមន៍។

ជាញឹកញាប់ម្បជាជនទាក់

ទ្ងយើ្បនា្ទ ប់ពីសរាជិក

ម្គរួស្រមិត្េក្ិឬអ្កវជិាជា ជីវៈ

បានឲ្យងោបល់ថាងយើ្អារ

ជួយពួកងគឲ្យរស់ងៅកាន់ដត

ឯករាជ្យដ្មងទៀត។

ងសរក្ីម្តរូវការ

របស់អក្ងម្បើម្បាស់

ម្តរូវបានសរា្គ ល់

អ្កងម្បើម្បាស់

ងឆាព ះងៅ

ងោលងៅ

ងោយស្រងោកអ្កសិកសា

ជំនាញ្ ្មីនិ្

បណ្នុ ះបណ្្លសមត្ថភាព

្្មីងោកអ្កអារយល់ង�ើញ

ថាងោកអ្កម្តរូវការជំនួយ

កាន់ដតតិរងៅៗពីMRC។

ភាពឯករាជ្យរា្ច ស់ការរបស់

ងោកអ្កជាងោលងៅរម្ប្

របស់ងយើ្។រូរសងម្មរវា

ទំា្អស់ោ្។

ការម្បឹកសា

និ្ព័ត៌រាន

ក្នុ្កិរ្ចម្បជនុំទីមួយរបស់

ងយើ្ងយើ្នឹ្ខិតខំដសវ្ 

យល់ស្្ថ នការណ៍របស់ងោក

អ្កនិ្ដសវ្ រកវ ិ្ ីទំា្ 

អស់ដដលងយើ្អារជួយ

បាន។

បនុគ្គលិកMRCពិនិត្យ្ នធាន

ដដលរានទំា្អស់

រានបនុគ្គលិកដដលរានសមត្ថភាពជាងម្រើននាក់ងៅក្នុ្MRCងហើយ

ងយើ្ក៏រាននដគូជាងម្រើននាក់ជួយងម្ជាមដម្ជ្ផ្ដដរ។ងយើ្បាន

ក្ាយជាអ្កជំនាញក្នុ្ការង្វើការរមួោ្ជា“MRCដតមួយ”ងដើម្បីរក

វ ិ្ ីដដលងយើ្អារង្វើឲ្យងោកអ្កទទួលបានជំនួយដដលងោកអ្ក

ម្តរូវការ។

ការរស់ងៅក្ន្ុ សហគមន៍ ការងារ

លក្ខណៈសម្បត្ិទទួល

អត្ថម្បងោជន៍ភាពពិការ

ងោលងៅនិ្

កិរ្ចការម្តរូវបាន

បង្កើតង�ើ្

ងោកអ្កនឹ្ក្ាយជា

សរាជិកននម្ករុមចាប់ពីន្ងៃ

ទីមួយ។ដផនការដដលងយើ្

បង្កើតង�ើ្ជាមួយងោក

អ្កនឹ្ោក់ងរញជំហានជាក់

ដស្្ និ្របាស់ោស់។វានឹ្

ជាដផនការរបស់ងោក

អ្កងហើយងយើ្នឹ្ង្វើឲ្យវា

ដំងណើ រការ។

បនុគ្គលិក

របស់MRCម្តរូវ

បានចាត់តំា្

បនា្ទ ប់ពីងយើ្បានពិភាកសា

ជាមួយនឹ្ងោកអ្កងយើ្

នឹ្សងម្មរថាងតើអ្កណ្

ក្នុ្MRCនឹ្ង្វើជាជន

ម្តរូវទាក់ទ្រម្ប្សម្រាប់

ងោកអ្ក។បនុគ្គលិកងនាះនឹ្

ទទួលបន្ទនុកង្វើឲ្យងោកអ្ក

ទទួលបានងសវាដដលងោក

អ្កម្តរូវការ។

MRCនឹ្នំាមក

នូវ្ នធាននផ្ទក្នុ្

សមរម្យទំា្អស់

នដគូMRC

នឹ្ផ្ល់

ងសវាកម្មបដន្ថម

ខណៈងពលដដលងយើ្បង្កើតម្ករុមដដលអារជួយងោកអ្កឲ្យបាន

ម្បងសើរបំផនុតងយើ្ក៏ពិនិត្យងមើលលក្ខណៈសម្បតិ្ទទួលការបណ្នុ ះ

បណ្្លអាជីវកម្មនិ្ការដ្ទំាសនុខភាពងដើម្បីឲ្យដឹ្ថាងតើងោក

អ្ករានលក្ខណៈសម្បតិ្ទទួលអត្ថម្បងោជន៍ពីSocialSecurity

Administrationដដរឬងទ។អត្ថម្បងោជន៍ទំា្ងនះជួយជនពិការជា

ងម្រើននាក់ឲ្យជួយខ្ួនឯ្ខណៈងពលដដលពួកងគង្វើការរមួោ្ងឆាព ះ

ងៅរកងោលងៅរបស់ងគ។

រក្ខនុវស័ិយនិ្ងបសកកម្ម

www.mass.gov/mrc1-800-245-6543

បន្ងៅដផ្កខា្ងម្កាយ

(ទូរស័ព្ទឥតគិតន្្ដតក្នុ្រដ្ឋMAមួយគត់) គណៈកម្មការស្្រសម្បទាននរដ្ឋMassachusetts



ខិត្តប័ណ្ណនេះមាេក្នុងទម្រង់ន្សេងនទៀត តា្រការន្្ើ ន្ុំ។ ្ូ្រទាក់ទង 
នាយកផ្្កទី្សាររប្់នយើង តា្រទូរ្័ព្ទនេខ 617-204-3651 ឬ
marketing@mrc.state.ma.us។ ្ូ្រអរគនុណ។

www.mass.gov/mrc 1-800-245-6543
(ទូរ្័ព្ទឥតគិតថ្លៃក្នុងរដ្ឋ MA ្ួរយគត់)
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