
សម្រ្រប់បុគ្គលនិមួយៗទាំងអស់ដ្រលស្នើសុំចូលធ្វើដំណើរទៅមកដើម្របីចូលប្រើស្រវាកម្មព្រយាបាលនិងថ្រទាំសុខភាពសង្គ្រ្រះជីវិត ដោយត្រូវ
បានកំណត់ដោយគ្រូព្រទ្រយថ្រទាំ្រខាងសុខភាព

v. ខ្រម្រសា ឆ្ន្រ២ំ០២១

សា្ព្រនទាបស្ពូកខ្រនស្វីង (សា្ព្រនទាប)
ការដាក់ពាក្រយសុំចូលប្រើស្រវាថ្រទាំសុខភាពសង្គ្រ្រះជីវិត

គម្រ្រងសា្ព្រនអាកាសសុីអាថូខាងលិច

 • ការអនុញ្ញ្រតដល់ការធ្វើដំណើរទាំ្រងអស់ដ្រលជាប់ទាក់ទងពិស្រសជាមួយការព្រយាបាលថ្រទាំសុខភាពសង្គ្រ្រះជីវិត ដ្រលគ្រូព្រទ្រយ
ថ្រទាំខាងសុខភាព បានកំណត់បង្ហ្រញពីហានិភ័យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកនូវព្រលដ្រលពន្រយារការធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកពី
សុីអាថូខាងលិច។
 • សា្ព្រនទាបមិនត្រូវបានគ្រ អនុញ្ញ្រតឲ្រយការធ្វើដំណើរទូទៅចូលទ្រ គ្ម្រនការប្រលងជាបន្ទ្រន់ ការពិនិត្រយផ្ទ្រពោះជាប្រចាំ ការចាក់ថ្ន្រំ

បង្ក្រររោគឬការណាត់ជួបព្រទ្រយផ្រស្រងទៀតដ្រលមិនមានការចាំបាច់បន្ទ្រន់។.

ជំហានសម្រ្រប់សំណើសុំចូល:
1: សូមបំព្រញផ្ន្រកទី១ : ព័ត៌មានប្រក្ខជន
2: សូមឲ្រយគ្រូព្រទ្រយថ្រទាំខាងសុខភាពរបស់អ្នកបំព្រញផ្ន្រកទី២ : ព័ត៌មានរបស់គ្រូព្រទ្រយថ្រខាងទាំសុខភាព និងសូមបោះត្រ្រការិយាល័យ
ឬក៏ចុះហត្ថល្រខាអនុញ្ញ្រតលើសំបុត្របញ្ច្រក់បញ្ច្រព្រទ្រយឬ ក្របាលសំបុត្រមាន ឈ្ម្រះការិយាល័យព្រទ្រយ
3: ការផ្ញើអ៊ីម្រលផ្ន្រកទី១ ផ្ន្រកទី២ និងចុះឈ្ម្រះសុំអនុញ្ញ្រតទៅកាន់ LowBridgeAccess@seattle.gov (វាអាចជាការថតស្ក្រន ឬការ
ថតរូបភាពសម្រ្រប់ឯកសាទាំងនោះ)ឬជាអ៊ីម្រលទៅកាន់: Traffic permits, ATTN WSB, Seattle Dept. of Transportation, PO Box 
34996, Seattle, WA 98124-4996

4: ការដាក់ពាក្រយស្នើសុំទំរង់ប្របបទន្រះមិនមានន័យថអ្នកអាចអនុញ្ញ្រតឲ្រយជិះចូលប្រើសា្ព្រនទាបនោះទ្រ។ អ្នកត្រូវទទួលការបញ្ច្រក់ពីអ្រ
សដីអូធី(SDOT) ដើម្របីអនុញ្ញ្រតឲ្រយប្រើសា្ព្រនទាបទើបអ្នកអាចចូលបាន។

ផ្ន្រកទី១ : ព័ត៌មានរបស់ប្រក្ខជន

ហត្ថល្រខាប្រក្ខជន ឬក៏ហត្ថល្រខាអ្នកតំណាង ដ្រលបានផ្ដល់សិទ្ធអនុញ្ញ្រត

X

ដោយការចុះហត្ថល្រខា អ្នកបានទទួលដឹងឮនិងទទួលសា្គ្រល់
ថ និងយល់ព្រមគោរពជាមួយល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងអស់ហើយនិង
ស្រចក្ដីថ្ល្រងការឯកជននូវខាងក្រ្រយទំព័រ ន្រះ។

សម្រ្រប់សំនួរផ្រស្រងៗ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងភាសារបស់អ្នកឬក៏ត្រូវការជំនួយក្នុងការបំព្រញឯកសារ សូមទំនក់ទំនង 
LowBridgeAccess@seattle.gov ឬក៏ទូរស័ព្ទ ២០៦- ៤០០-៧៥១១. សូមម្រត្ត្រផ្ញើសារសំល្រងជាមួយឈ្ម្រះរបស់អ្នក  
ល្រខទូរស័ព្ទទំនល់ទំនង និងភាសារដ្រលអ្នកនិយាយ ហើយយើងនិងទូរស័ព្ទត្រលប់ទៅវិញ។

ព្រីន ឬ វាយឈ្ម្រះ (ត្រកូល, នម, ឈ្ម្រះកណា្ដ្រល)

អាស័យដា្ឋ្រនផ្ញើរសំបុត្រ(ប្រអប់សំបុត្រឬ អាស័យដា្ឋ្រនផ្លូវ និងល្រខផ្ទះ, ប្រសិនជាមាន) ទីក្រុង រដ្ឋ ល្រខកូដប្រទ្រស

(ល្រខកូដតំបន់) ល្រខទូរស័ព្ទព្រលថ្ង្រ អាស័យដា្ឋ្រនអ៊ីម្រល

ឈ្ម្រះគ្រូព្រទ្រយខាងថ្រទាំសុខភាព(ឈ្ម្រះនិង ត្រកូលរបស់អ្នកបំព្រញប្របបទផ្ន្រកទី២) ប្រភ្រទន្រពាក្រយសុំចូល 
           ពាក្រយសុំចូលថ្ម ី
           ការសុំពន្រយារទំរង់ប្របបទដ្រលបានអនុញ្ញ្រតឲ្រយចូល ពីការដាក់ពាក្រយមុន

អាចមានសា្ល្រកល្រខទៅដល់ពីរ : មួយសម្រ្រប់សា្ល្រកល្រខរបស់អ្នក និងមួយទៀតសម្រ្រប់សា្ល្រកល្រខបណ្ដ្រះអាសន្នឬសម្រ្រប់គ្រូព្រទ្រយថ្រទាំ
សុខភាពឬក៏គិលានុបដា្ឋ្រយិកាឬអ្នកថ្រទាំសុខភាពរបស់អ្នក។.

សា្ល្រកល្រខមួយ រដ្ឋ សា្ល្រកល្រខទីពីរ(ប្រសិនជាត្រូវការ) រដ្ឋ

mailto:LowBridgeAccess%40seattle.gov%20?subject=
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ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងអស់ដើម្របីចូលប្រើសា្ព្រនទាប:
1: គ្រូព្រទ្រយថ្រទាំខាងសុខភាពរបស់អ្នកនិងតំរូវឲ្រយបង្ហ្រញប្រសិនបើសា្ថ្រនភាពគ្លីនិកនិងកម្មវិធីព្រយាបាលតម្រូវអោយប្រើសា្ព្រនទាបដើម្របីអាច
ធ្វើដំណើរទៅមកពីការណាត់ជួបព្រទ្រយឬការទទួលការព្រយាបាល។ សូមម្រត្ត្រកុំច្រកចាយពីសា្ថ្រនភាពជំងឺឬការព្រយាបាលជំងឺរបស់អ្នកនូវលើក្រ
ដាស់បំព្រញពាក្រយន្រះ។  
2: ទំរង់ប្របបទ និង ក្រដាស់ដាច់ដោយឡ្រកជាមូយហត្ថ្រល្រខាអនុញ្ញ្រតរបស់គ្រូព្រទ្រយថ្រទាំសុខភាពរបស់អ្នក ត្រូវត្រដាក់ស្នើរទៅ អ្រសឌីអូ
ធី(SDOT)ដោយអ៊ីម្រលឬក៏ប្រអប់សំបុត្រនៅថ្ង្រទី១៥ន្រខ្រដើម្របីប្រកដថអ្នកអាចជិះចូលនៅដើមខ្របន្ទ្រប់។ ជាឧទាហណ៏ សំរាប់ការឲ្រយជិះ
ចូលក្នុងថ្ង្រទី១ខ្រមិថុន អ្រសឌីអូធី(SDOT)ត្រូវទទួល ពាក្រយដាក់ស្នើសុំដ្រលរួចរាល់របស់អ្នកនៅថ្ង្រទី១៥ខ្រឧសភា។  
3: ការអនុញ្ញ្រតន្រះសំរាប់ត្រការធ្វើដំណើរជាពិស្រសដ្រលទាក់ទងជាមួយការថ្រទាំខាងសុខភាព ព្រយាបាលសង្គ្រ្រះជីវិត នៅព្រលគ្រូព្រទ្រយ
ថ្រទាំខាងសុខភាពបានកំណត់ថការធ្វើដំណើរខ្លីជាងន្រះ ត្រូវបានធានដោយសារត្រសា្ថ្រនភាពសុខភាពរបស់អ្នក។  
4: សា្ព្រនទាបមិនត្រូវបានគ្រ អនុញ្ញ្រតឲ្រយការធ្វើដំណើរទូទៅចូលទ្រ គ្ម្រនការប្រលងជាបន្ទ្រន់ ការពិនិត្រយផ្ទ្រពោះជាប្រចាំ ការចាក់ថ្ន្រំបង្ក្រររោគ
ឬការណាត់ជួបព្រទ្រយផ្រស្រងទៀតដ្រលមិនមានការចាំបាច់បន្ទ្រន់។  
5: ការជិះចូលសា្ព្រនទាបរបស់អ្នកអាចត្រូវបានគ្របិទ ប្រសិនបើមានការស្ទះចរាចរណ៏ខា្ល្រំងនៅលើសា្ព្រនទាបឬក៏បណា្ដ្រលមកពីត្រូវការរៀបចំ
ចរាចរណ៏ផ្រស្រងទៀត។ អ្នកនិងត្រូវបានផ្តល់ស្រចក្តីជូនដំណឹងទុកជាមុនក្នុងករណីន្រះ។  
6: ការដាក់កំណត់និងត្រូវបានគ្រដាក់លើចំនួនការធ្វើដំណើរដ្រលអ្នកអាចជិះចូលលើសា្ព្រនទាប។ ការជិះចូលនិងត្រូវបានបិទឲ្រយអ្នកជិះចូល
ទៀតបើសិនជាអ្នកជិះចូលលើសចំនួនកំណត់។  
7: ការជិះចូលនិងត្រូវបានប្រើសំរាប់រយះព្រល៩០ថ្ង្រ។ ប្រសិនបើការព្រយាបាលសង្គ្រ្រះជីវិតលើសពី៩០ថ្ង្រ ការដាក់ពាក្រយថ្មីត្រូវត្របំព្រញនិង
ដាក់ពាក្រយឡើងវិញរាល់៩០ថ្ង្រម្តងដើម្របីស្នើរសុំចូលគម្រ្រងម្តងទៀត។ 
8: ការដាក់បញ្ជូនពាក្រយព្រញល្រញសំរាប់ការថ្រទាំសុខភាពសង្គ្រ្រះជីវិតដើម្របីស្នើរសុំជិះចូល មិនមានន័យថអ្នកនិងទទួលបាននូវ
ការអនុញ្ញ្រតឲ្រយជិះចូលសា្ព្រនទាបនោះទ្រ។ ការដាក់ពាក្រយដ្រលមិនព្រញល្រញឬការដាក់ពាក្រយមិនច្របាស់លាស់ឬក៏ឯកសារមិនច្របាស់លាស់
និងត្រូវបានពន្រយាព្រលឬក៏ត្រូវបានបដិស្រដ។ ប្រសិនបើងអ្នកត្រូវបានគ្រអនុម័ត្តឲ្រយចូលប្រើ នោះឯកសារទទួលសា្គ្រល់និងផ្ញើទៅអ្នកនៅ
ថ្ង្រទី២២ន្រខ្រ មុនព្រលដ្រលអ្នកចាប់ផ្តើមប្រើសា្ព្រននោះបាន។ សូមរក្រសាសំបុត្រទទួលសា្គ្រល់របស់អ្នកទុកជាឯកសារយោង។ អ្នកត្រូវត្រ
ទទួលសំបុត្រអនុញ្ញ្រតពីអ៊ីម្រលមុននិងអ្នកអាចចូលប្រើសា្ព្រនទាបបាន។ ប្រសិនអ្នកបើកបរនៅលើសា្ព្រនទាបដោយគ្ម្រនសំបុត្រអនុញ្ញ្រតនោះ
អ្នកនិងត្រូវពិន័យ៧៥ដុលា្ល្ររាល់ដង នៅព្រលដ្រលអ្នកជិះចូលសា្ព្រនក្នុងព្រលម៉្រងហាមឃាត់។ សំរាប់ម៉្រងហាមឃាតចាប់ពីម៉្រង ៥ព្រឹក
ដល់ម៉្រង៩យប់នៅថ្ង្រធម្មតនិង ចាប់ពីម៉្រង ៨ព្រឹកដល់ម៉្រង៩យប់សំរាប់ថ្ង្រចុងសបា្ត្ររហ៏។

ឯកជនភាព,  ទិន្នន័យ, និងសំរាប់ការស្នើរសុំបិទជាសាធារណះ
អ្រសឌីអូធី(SDOT)និងត្រូវដាក់បញ្ចូលល្រខសា្ល្រកសញ្ញ្រនិមួយៗ និងចំនួនដងរបស់អ្នកដ្រល អនុញ្ញ្រតឲ្រយជិះចូលបាន។តមរយះការស្នើរសុំ
ជិះចូលសា្ព្រនទាប មានន័យថអ្នលយល់ព្រមជាមួយការទាមទារព័ត៌មានដើម្របីអាចជិះចូលសា្ព្រនទាបបាន ក្នុងគោលបំណងមើលអង្គ្រតនិង
វាយតម្ល្រ។ការចុះបញ្ជីធ្វើដំណើរន្រះនិងត្រូវបានគ្ររក្រសាទុកក្នុងឯកសាររបស់ច្របាប់កំណត់ត្រ្រសាធារណះ របស់វា៉្រសុីនតោន ( Washington 
Public Records Act) ហើយនិងអាចត្រូវបានគ្របញ្ច្រញព័ត៌មាន សំរាប់គោលបំណងរបស់អ្នកទីបី ប្រសិនជាមានការស្នើរសុំ។

ព័ត៌មានផ្ទ្រល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងត្រូវបានច្រកចាញជាមួយ អ្រសឌីអូធី(SDOT)រួមបញ្ចូលទាំងឈ្ម្រះ និងសា្ល្រកល្រខរបស់អ្នក គឺត្រូវបានបញ្ចូន
ទៅកាន់ច្របាប់កំណត់ត្រ្រសាធារណះ របស់វា៉្រសុីនតោន (Washington Public Records Act) និងត្រូវបានគ្របញ្ច្រញព័ត៌មាន សំរាប់
គោលបំណងរបស់អ្នកទីបី ប្រសិនជាមានការស្នើរសុំ។ នៅទីក្រុង សុីអាថូ យើងសូមប្ត្រជា្ញ្រថនិងព្រយាយាមដាច់ខាតដើម្របីរក្រសាព័ត៌មានផ្ទ្រល់ខ្លួន
របស់អ្នក ហើយក៏សូមប្រកដថការបញ្ច្រញព័ត៌មានទាំងអស់ និងត្រូវធ្វើឡើងតមច្របាប់។ ដើម្របីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថ្រមពីរបៀបគ្រប់គ្រង
ព័ត៌មានផ្ទ្រល់ខ្លួន សូមចូលទៅមើលស្រចក្តីថ្ល្រងការអំពីភាពជាឯកជន តមរយះគ្រហទំព័រ(www.seattle.gov/tech/initiatives/privacy/
privacy-statement)

សា្ព្រនទាបស្ពូកខ្រនស្វីង (សា្ព្រនទាប)
ការដាក់ពាក្រយសុំចូលប្រើស្រវាថ្រទាំសុខភាពសង្គ្រ្រះជីវិត

គម្រ្រងសា្ព្រនអាកាសសុីអាថូខាងលិច

http://www.seattle.gov/tech/initiatives/privacy/privacy-statement
http://www.seattle.gov/tech/initiatives/privacy/privacy-statement


ព័ត៌មានគ្រូព្រទ្រយខាងថ្រទាំសុខភាព:
បន្ថ្រមពីលើន្រះដើម្របីបំព្រញពាក្រយនិងចុះហត្ថល្រខាពីក្រ្រម អ្នកត្រូវត្របោះត្រ្រការិយាល័យ ឬត្រ្រគ្រូព្រទ្រយថ្រទាំសុខភាព ឬក៏ចុះហត្ថល្រខា
លើក្របាលសំបុត្រ ឬក្រដាស់បញ្ច្រក់បញ្ច្ររពីព្រទ្រយ។:
1: ឈ្ម្រះរបស់ប្រក្ខជននិង
2: ពួកគ្រទទួលស្រវាការព្រយាបាលសង្គ្រ្រះជីវិត សំរាប់ល័ក្ខខ័ណ្ឌពួកគ្រដើម្របីទទួលបានសិទ្ធជិះចូលសា្ព្រនទាប។.

សូមកុំច្រកចាយព័ត៌មានសុខមាលភាពរបស់អ្នកជំងឺរបស់អ្នក។ សូមបញ្ចូនទំរង់ប្របបទត្រលប់ជាមួយហត្ថល្រខាអនុញ្ញ្រតលើពាក្រយស្នើសុំ
របស់ប្រក្ខជន។

ផ្ន្រកទី២ : គ្រូព្រទ្រយខាងថ្រទាំសុខភាព
គ្រូព្រទ្រយ អ្នកវិជ្ជសាស្រ្ត ឬគិលានុបដា្ឋ្រយិកា
ដ្រលបានចុះបញ្ចីតំណ្រង នឹងបំព្រញផ្ន្រកន្រះបន្ទ្រប់ពីប្រក្ខជនបានបំព្រញនៅផ្ន្រកទី ១ហើយ។

សូមព្រីន ឬ ក៏សរស្ររ ឈ្ម្រះរបស់គ្រូព្រទ្រយខាងថ្រទាំសុខភាព (ត្រកូល នម ឈ្ម្រះកណា្ដ្រល)

ចំណាត់ថ្ន្រក់វិជា្ជ្រជីវៈ សា្ល្រកល្រខវិជា្ជ្រជីវៈ

អាស័យដា្ឋ្រនការិយាល័យ(ប្រអប់សំបុត្រឬ អាស័យដា្ឋ្រនផ្លូវ និងល្រខអាគ/ល្រខផ្ទះ, ប្រសិនជា
មាន)

ទីក្រុង រដ្ឋ ល្រខកូដ
ប្រទ្រស

(ល្រខកូដតំបន់) ល្រខទូរស័ព្ទព្រលថ្ង្រ អាស័យដា្ឋ្រនអ៊ីម្រល

អ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំគឺស្ថិតក្នុងសា្ថ្រនភាពការព្រយាបាលសង្គ្រ្រះជីវិត ប្រសិនបើមានការពន្រយាព្រលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមបពី សុីអាថូខាងលិចអាច
បណា្ដ្រលឲ្រយមានហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរ។ ជាឧទាហរណ៏ រួមបញ្ចូលទាំងការព្រយាបាលសង្គ្រ្រះជីវិតប៉ុន្ត្រមិនមានកំណត់ទៅលើការព្រយាបាលដោយ
ប្រើគីមី តមការបាញ់កាំរស្មី ការលាងឈាម និងការបញ្ចូលឈាមនៅកន្ល្រងព្រយាបាលណាមួយដ្រលទាមទាឲ្រយមានការធ្វើដំណើរ ទៅមកពី
សុីអាថូខាងលិច។

ខ្ញុំសូមបញ្ច្រក់ថអ្នកដាក់ពាក្រយខាងលើន្រះពិតជាស្ថិតក្នុងសា្ថ្រនភាពព្រយាបាលសង្គ្រ្រះជីវិត ដ្រលត្រូវធានថអាចប្រើប្រ្រស់លើផ្លូវ សា្ព្រនទាប
ឡូវើ ស្ពកខ្រន ស្រ្ទីតស្វីងប្រីច(សា្ព្រនទាប)ដើម្របីធ្វើដំណើរទៅមកសំរាប់ការណាត់ជួបព្រយាបាល។

ខ្ញុំបានបោះត្រ្ររបស់ការរិយាល័យឬត្រ្ររបស់គ្រូព្រទ្រយថ្រទាំសុខភាព ឬបានចុះហត្ថល្រខានៅលើក្របាលក្រដាស់ដោយឡ្រកឬលើក្រដាស់
បញ្ច្រក់បញ្ច្ររពីព្រទ្រយ។

សូមឆ្លើយសំនួរខាងក្រ្រម

ថ្ង្របរិច្ឆ្រទនិងទីកន្ល្រង(ទីក្រុង/ ខោនធី) ហត្ថល្រខា:

X
សូមចុះហត្ថល្រខារបស់គ្រូព្រទ្រយនៅទីន្រះ(អ្រមដី ដីអូ អ្រនដី អ្រអរអ្រនភី ឬ សុីអ្រនអ្រម)

សា្ល្រកល្រខ

ឈ្ម្រះអ្នកជំងឺ (ត្រកូល, នម, ឈ្ម្រះកណា្ដ្រល)

ត្រ្រ

សា្ព្រនទាបស្ពូកខ្រនស្វីង (សា្ព្រនទាប)
ការដាក់ពាក្រយសុំចូលប្រើស្រវាថ្រទាំសុខភាពសង្គ្រ្រះជីវិត

គម្រ្រងសា្ព្រនអាកាសសុីអាថូខាងលិច
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