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Dr. JudyAnn Bigby, លេខាធិការ

អភិបាល

ការ ិយាល័យប្រ
 តិបតិ្តនៃសេវាមនុស្សនិងសុខភាព

Timothy P. Murray

Charles Carr, ស្នងការ

អភិបាលរង

គណៈកម្មការស្តារសម្បទានៃរដ្ឋMassachusetts

គណៈកម្មការស្តារសម្បទានៃរដ្ឋMassachusetts

បង្កើតឱកាសសម្រាប់ឯករាជ្យភាព
ក្នុងការរស់នៅ និងការងារ

គណៈកម្មការស្តារសម្បទានៃរដ្ឋMassachusetts

ធ្វើការជាមួយ MRC
សេចក្តីត្រូវការ
របស់អក
្ន ប្រប្រា
ើ
ស់
ត្រូវបានសម្គា ល់

2

3
ការប្រឹក្សា 
និងព័ត៌មាន

បុគ្គលិក

របស់ MRC ត្រូវ

4

ការរស់នៅក្ងសហគមន៍
នុ

បានចាត់តាំង

5

គោលដៅ និង

ការងារ

កិច្ចការត្រូវបាន
បង្កើតឡ�ើង

លក្ខណៈសម្បត្តិទទួល

6A

MRC នឹងនាំមក

នូវធនធានផ្ទៃកនុង
្
សមរម្យទាំងអស់

6B

ដៃគូ  MRC
នឹងផ្តល់

សេវាកម្មបន្ថែម

អត្ថប្រយោជន៍ភាពពិការ

7

អ្នកប្រើប្រា
 ស់
ឆ្ពោះទៅ
គោលដៅ

បុគ្គលិក MRC ពិនិត្យធនធាន
ដែលមានទាំងអស់
ជាញឹកញាប់ ប្រជាជនទាក់
ទងយ�ើង បន្ទា ប់ពីសមាជិក

ក្នុងកិចប្រ
្ច ជុំទីមួយរបស់
យ�ើង យ�ើងនឹងខិតខំស្វែង

បន្ទា ប់ពីយ�ើងបានពិភាក្សា

អ្នក និងស្វែងរកវ ិធីទា
 ំង

ក្នុង MRC ន
 ឹងធ្វើជាជន
ត្រូវទាក់ទងចម្បងសម្រាប់

គ្រួសារ មិត្តភក្តិ ឬអ្នកវ ិជ្ជាជីវៈ

យល់ស្ថានការណ៍របស់ល ោក

 
ជួយពួកគេឲ្យរស់នៅកាន់តែ

អស់ ដែលយ�ើងអាចជួយ

បានឲ្យយោបល់ថា យ�ើងអាច
ឯករាជ្យថែមទ�ៀត។

បាន។

ិ យ និងបេសកកម្ម
ចក្ខុវស័

ទទួលបានសេវាដែលលោក
អ្នកត្រូវការ។

ដោយសារលោកអ្នកសិក្សា

ទីមួយ។ ផែនការដែលយ�ើង

បណ្
តា លអាជីវកម្ម និងការថែទាំសុខភាព ដ�ើម្បីឲ្យដឹងថាត�ើលោក

ប្រស�ើរបំផុត យ�ើងក៏ពិនិត្យម�ើលលក្ខណៈសម្បតិ្តទទួលការបណតុះ
្ 

បង្កើតឡ �ើងជាមួយលោក

អ្នកមា
 នលក្ខណៈសម្បតិ្តទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពី Social Security

បណដុះ
្ បណ្
ដា លសមត្ថភាព
ថ្មី លោកអ្នកអាចយល់ឃ�ើញ

មានបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពជាច្រើននាក់ នៅកនុង MRC ហ�ើ
្
យ

ស្តែង និងច្បាស់លាស់។វានឹង

ច្រើននាក់ឲ្យជួយខលួ្នឯង ខណៈពេលដែលពួកគេធ្វើការរម
ួ គ្នា
 ឆ្ពោះ

កាន់តែតិចទៅៗពី MRC។

ួ គ្នា
 ជា “MRC តែមួយ” ដ�ើម្បីរក
ក្លា យជាអ្នកជំនាញក្នុងការធ្វើការរម

អ្នក ហ�ើយយ�ើងនឹងធ ្វើឲ្យវា

នឹងសម្រេចថាត�ើអ្នកណា

ទទួលបន្ទុកធ្វើឲ្យលោកអ្នក

ខណៈពេលដែលយ�ើងបង្កើតក្
 រុមដែលអាចជួយលោកអ្នកឲ្យបាន

សមាជិកនៃក្រុម ចាប់ពីថ្ងៃ

ជាមួយនឹងលោកអ្នក យ�ើង

លោកអ្នក។បុគ្គលិកនោះនឹង

លោកអ្នកនឹងក្លា យជា

យ�ើងក៏មានដៃគូជាច្
 រើននាក់ ជួយជ្រោមជ្រែងផងដែរ។ យ�ើងបាន

វ ិធីដែលយ�ើងអាចធ ្វើឲ្យលោកអ្នកទទួលបានជំនួយដែលលោកអ្នក

 ក់ចេញជំហានជាក់
អ្នក នឹងដា

Administration ដែរឬទេ។អត្ថប្រយ
 ោជន៍ទាំងនេះជួយជនពិការជា

ជាផែនការរបស់ល ោក

ទៅរកគោលដៅរបស់គេ
 ។

ដំណ�ើរការ។

ត្រូវការ។

គណៈកម្មកា
 រស្តារសម្បទានៃរដ្ឋ Massachusetts (MRC)ល�ើកកំពស់សមភាព ផ្តល់អំណាច 

ជំនាញថ្មី និង

ថា លោកអ្នកត្រូវការជំនួយ

ភាពឯករាជ្យម្ចា ស់ការរបស់

លោកអ្នកជាគោលដៅចម្បង
 ម្រេចវា
របស់យ�ើង។ ចូរស
ទាំងអស់គ្នា ។

បន្តនៅផ្នែកខាងក្រោយ

និងឯករាជ្យភាពសម្រាប់ជនពិការ។ គោលដៅទាំងនេ
 ះត្រូវសម្រេចបាន តាមរយៈការពង្រឹង និងការ
ល�ើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើការការជ្រើសរ� ើសនិងប្រើសិទិ្ធផ្ទាល់ខលួន ដ�ើ
្
ម្បីឲ្យបានជោគជ័យ ឬបរាជ័យក្នុង
ការស្វែងរកឯករាជ្យភាព និងការងារ ក្នុងសហគមន៍។

MRC ផ
 ្តល់សេវាគ្រប់យ
 ៉ា ងដល់ជនពិការ ដែលបង្កើនគុណភាពនៃជីវ ិត និងមានសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រាន់
សម្រាប់ខលួនជាអតិ
្
បរមា នៅកនុង
្ សហគមន៍។

www.mass.gov/mrc       1-800-245-6543

(ទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃតែកនុង
្ រដ្ឋ MA មួយគត់)

គណៈកម្មការស្តារសម្បទានៃរដ្ឋMassachusetts

ធ្វើការជាមួយ MRC
សេចក្តីត្រូវការ
របស់អក
្ន ប្រប្រា
ើ
ស់
ត្រូវបានសម្គា ល់

2

3
ការប្រឹក្សា 
និងព័ត៌មាន

បុគ្គលិក

របស់ MRC ត្រូវ

4

ការរស់នៅក្ងសហគមន៍
នុ

បានចាត់តាំង

5

គោលដៅ និង

ការងារ

កិច្ចការត្រូវបាន
បង្កើតឡ�ើង

លក្ខណៈសម្បត្តិទទួល

6A

MRC នឹងនាំមក

នូវធនធានផ្ទៃកនុង
្
សមរម្យទាំងអស់

6B

ដៃគូ  MRC
នឹងផ្តល់

សេវាកម្មបន្ថែម

អត្ថប្រយោជន៍ភាពពិការ

7

អ្នកប្រើប្រា
 ស់
ឆ្ពោះទៅ
គោលដៅ

បុគ្គលិក MRC ពិនិត្យធនធាន
ដែលមានទាំងអស់
ជាញឹកញាប់ ប្រជាជនទាក់
ទងយ�ើង បន្ទា ប់ពីសមាជិក

ក្នុងកិចប្រ
្ច ជុំទីមួយរបស់
យ�ើង យ�ើងនឹងខិតខំស្វែង

បន្ទា ប់ពីយ�ើងបានពិភាក្សា

អ្នក និងស្វែងរកវ ិធីទា
 ំង

ក្នុង MRC ន
 ឹងធ្វើជាជន
ត្រូវទាក់ទងចម្បងសម្រាប់

គ្រួសារ មិត្តភក្តិ ឬអ្នកវ ិជ្ជាជីវៈ

យល់ស្ថានការណ៍របស់ល ោក

 
ជួយពួកគេឲ្យរស់នៅកាន់តែ

អស់ ដែលយ�ើងអាចជួយ

បានឲ្យយោបល់ថា យ�ើងអាច
ឯករាជ្យថែមទ�ៀត។

បាន។

ិ យ និងបេសកកម្ម
ចក្ខុវស័

ទទួលបានសេវាដែលលោក
អ្នកត្រូវការ។

ដោយសារលោកអ្នកសិក្សា

ទីមួយ។ ផែនការដែលយ�ើង

បណ្
តា លអាជីវកម្ម និងការថែទាំសុខភាព ដ�ើម្បីឲ្យដឹងថាត�ើលោក

ប្រស�ើរបំផុត យ�ើងក៏ពិនិត្យម�ើលលក្ខណៈសម្បតិ្តទទួលការបណតុះ
្ 

បង្កើតឡ �ើងជាមួយលោក

អ្នកមា
 នលក្ខណៈសម្បតិ្តទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពី Social Security

បណដុះ
្ បណ្
ដា លសមត្ថភាព
ថ្មី លោកអ្នកអាចយល់ឃ�ើញ

មានបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពជាច្រើននាក់ នៅកនុង MRC ហ�ើ
្
យ

ស្តែង និងច្បាស់លាស់។វានឹង

ច្រើននាក់ឲ្យជួយខលួ្នឯង ខណៈពេលដែលពួកគេធ្វើការរម
ួ គ្នា
 ឆ្ពោះ

កាន់តែតិចទៅៗពី MRC។

ួ គ្នា
 ជា “MRC តែមួយ” ដ�ើម្បីរក
ក្លា យជាអ្នកជំនាញក្នុងការធ្វើការរម

អ្នក ហ�ើយយ�ើងនឹងធ ្វើឲ្យវា

នឹងសម្រេចថាត�ើអ្នកណា

ទទួលបន្ទុកធ្វើឲ្យលោកអ្នក

ខណៈពេលដែលយ�ើងបង្កើតក្
 រុមដែលអាចជួយលោកអ្នកឲ្យបាន

សមាជិកនៃក្រុម ចាប់ពីថ្ងៃ

ជាមួយនឹងលោកអ្នក យ�ើង

លោកអ្នក។បុគ្គលិកនោះនឹង

លោកអ្នកនឹងក្លា យជា

យ�ើងក៏មានដៃគូជាច្
 រើននាក់ ជួយជ្រោមជ្រែងផងដែរ។ យ�ើងបាន
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 ះត្រូវសម្រេចបាន តាមរយៈការពង្រឹង និងការ
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