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េដើម្បីទទួលបានឧបករណ៍ អ�ក្រត�វែត៖
បំេពញពាក្យសុំ

ឧបករណ៍ទំនោក់ទំនង (ទំព័រ 7 -

9)។

ពាក្យសុំបំេពញមិនបានេពញេលញឣចបណោ�លឱ្យមា
នការពន្យោរេពលេសវោកម�។
េយើងនឹងេផ�ើលិខិតមួយមកអ�ក
្របសិនេបើពាក្យសុំរបស់អ�កបំេពញមិនបានេពញេលញ
ឬ្រត�វបានបដិេសធ។
េផ�ើពាក្យសុំរបស់អ�កេទៅកម�វ�ធី TED
តាមឣសយដោ� នខោងេលើ។

វ�េដអូទូរស័ព�៖

360-339-7382

អុីែមល៖ odhh@dshs.wa.gov

េគហទំព័រ ៖ http://odhh.dshs.wa.gov

េពលពាក្យសុំរបស់អ�ក្រត�វបានទទួលយកនិងដំេណើរការ
េយើងនឹង៖
1. េផ�ើលិខិតមួយជូនអ�កែដលបងោ� ញពីតៃម�ៃនឧបករ
ណ៍ ្របសិនេបើមាន។
2. បែន�មេឈា� ះរបស់អ�កេទៅក��ងប��ីែចកឧបករណ៍េលើ
កេ្រកាយ។
3. ្របគល់ឧបករណ៍ជូនអ�ក។

ចំេពាះព័ត៌មានបែន�មអំពីដំេណើរការដោក់ពាក្យសុំ
សូមេមើលសំណួរសួរញឹកញោប់េនៅក��ងព័ត៌មានកម�វ�ធី
(ទំព័រ 2)។

ពាក្យសុំមានជោអក្សរពុមធ� ៗំ អក្សរផុសស្រមាប់ជនពិការែភ�ក និងភាសាេផ្សងេទៀត។
អ�កឣចទាក់ទង ODHH េដើម្បីេស�ើសុំពាក្យជោទ្រមង់េផ្សងេទៀតបាន។
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េសវោកម�ប��ន� ទំនោក់ទនំ ងបន�ៃនរដ� Washington (WATRS)
www.washingtonrelay.com
ឧបករណ៍ទំនោក់ទនំ ងឯកេទសមួយចំននួ ្រត�វែតេ្របជោើ មួយេសវោកម�ប��ន� បន�។
កា턔រប���នបន� គឺជោេសវោកម�ឥតគិត្របាក់
ែដលភា�ប់មនុស្សែដលេ្របើឧបករណ៍ទូរស័ព�ពិេសសេទៅកាន់មនុស្សែដលេ្របើទូរស័ពធ� ម�តា톜
េហើយនិងភា�ប់មនុស្សែដលេ្របើទូរស័ព�ធម�តា虘េទៅកា虘ន់មនុស្សែដលេ្របើឧបករណ៍ទូរស័ព�ពិេសស។

•

េដើម្បីេ្របើេសវោកម�ប���នបន� អ�ក្រគាន់ែតចុចេលខ 7-1-1។

•

អ�កនឹង្រត�វបានភា�ប់េទៅនឹង្របតិបត�ិករប���នត (RO)។

•

RO នឹងចុចេលើេលខទូរស័ព�ែដលកំពុងេហៅ
និងប���នបន�នូវការសន�នោរវោងមនុស្សទាំងពីរ។

សំណួរែដលសួរញឹកញោប់ (FAQ)
េតើ្របា址ក់ចំណូលរបស់ខ�ំេធ�ើឱ្យខ�ំគា址�នសិទ�ិទទួលបា址នឧបករណ៍តា址មរយៈកម�វ�ធី TED ែដរឬេទ?
េទ។ ជនណោែដលបំេពញបានតាមលក�ខណ� (ទំព័រទី 1) ឣចដោក់ពាក្យសុំឧបករណ៍េដោយមិនគិតពី្របា苐ក់ចំណូល។
េតើខ�ំ្រត�វបង់ៃថ�ឧបករណ៍ែដរឬេទ?
អ�កឣចទទួលបានឧបករណ៍េដោយចំណោយ្របាក់តិច ឬមិនគិត្របាក់។
តៃម�ៃនឧបករណ៍្រត�វបានកំណត់តាមមា្រតដោ�នបែ្រមប្រម�ល។ ទំហំ្រគ�សា圤រ
និង្របា葨ក់ចំណូលរបស់អ�ក្រត�វបា葨នេ្របើេដើម្បីគណនោចំនួនទឹក្របាក់ែដលអ�ក្រត�វបង់ ្របសិនេបើមាន។
េយើងនឹងេផ�ើលិខិតមួយជូនអ�ក ែដលបងោ� ញពីចំនួនទឹក្របាߠក់ែដលអ�កជំពាក់។
េយើង្រត�វែតទទួលបានទឹក្របាក់ទូទាត់មុនេពលេយើងឣច្របគល់ឧបករណ៍។
េបើអ�កមិនឣចបង់ចំនួនទឹក្របា莼ក់ជំពា莼ក់បា莼នេទ អ�កឣចេស�ើសុំកាߠរេលើកែលង។
ចំេពាះព័ត៌មានបែន�មអំពីដំេណើរកា虤រៃនកា虤រេលើកែលង សូមទាក់ទងកម�វ�ធី TED។
េតើ្រត�វរោយកា莠រណ៍ពី្របា莠ក់ចំណូលអ�ីខ�ះ?
អ�ក្រត�វែតរោយកាฬរណ៍ពី្របភពចំណូលណោមួយ និងទាᅴំងអស់រោប់ប���លប៉ុែន�មិនកំណត់្រតឹមែត្របាᅴក់ឈ�ល
អត�្របេយោជន៍ពិកាඤរភាඤព ្របាݬក់ចូលនិវត�ន៍ សន�ិសុខសង�ម និងផល្របេយោជន៍បុេ៉ ណោ�ះេឡើយ។
េតើខ�ំឣចេ្រជើសេរ�សឧបករណ៍អ�ីខ�ះពី?
កាුតាුឡ�កឧបករណ៍ TED (ទំព័រ 4 - 6) បងោ� ញ្របេភទឧបករណ៍ែដលមាន។
អ�កឣចេ្រជើសេរ�សឧបករណ៍ទំនោក់ទំនងមួយ (1) ែដលមា蘴នេ្រគ�ងបនោ� ស់ស្រមា蘴ប់ឧបករណ៍េនោះ ្របសិនេបើមាඈន និង
ឧបករណ៍ឲ្យស�� មួយ (1)។ អ�ក្រត�វេ្រជើសេរ�ស្របេភទឧបករណ៍ែដលអ�កចង់បានេលើពា臠ក្យសុំ (ទំព័រ 8 ែផ�ក 3)។
េតើទាមទារេសវោទូរស័ពតា艌� មផ�ះ្របេភទអ�ី?
អតិថិជនែដលដោក់ពាក្យសុំទទួលបានទូរស័ពេ� ចញជោអក្សរស្រមាប់មនុស្សថ�ង់ (Captioned Telephone)
ទូរស័ព�បេង�ើនសំេឡងស្រមា蘐ប់មនុស្សថ�ង់ ឬឧបករណ៍ទំនោក់ទំនងេផ្សងេទៀត្រត�វែតមានេសវោទូរស័ព�្របេភទឣណោឡ�ក។
េសវោទូរស័ព�តា茌មអុីនធឺណិត ឬែខ្សកាଡ଼ប�ិ៍ដូចជោ េសវោកម�ែដលបានផ�ល់តាមរយៈ Comcast ឬ Wave Cable
មិន្រត�វគា�នឹងទូរស័ព� CapTel េឡើយ ប៉ុែន�វោនឹងមាន្របសិទ�ភាពស្រមាប់ទូរស័ព�បេង�ើនសំេឡងស្រមាប់មនុស្សថ�ង់។
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សំណួរែដលសួរញឹកញោប់ (FAQ) (ត)
េតើមានអ�កជំនោញអ�ខី ះ� ែដល្រតវ� បា킌នអនុ��តឲ្យចះុ ហត�េលខោេលើទ្រមង់ពាក្យសំុរបស់ខ�ំ?
ធីក្របអប់ែដលពិពណ៌នោអំពវី �ជោ�ជីវៈរបស់បុគ�លែដលចុះហត�េលខោេលើទ្រមង់ពាក្យសុំេនះ។ មា្រតា WAC 388-818-010
ែចងថោ បុគ�លដូចខោងេ្រកាម្រតវ� បានអនុ��តឱ្យប�� ក់សិទ�ិទទួលបានរបស់អ�កដោក់ពាក្យសុំ៖
a.

បុគ�លែដល្រត�វបា恬នផ�ល់ឣជោ�ប័ណ� ឬប�� ក់េដោយ្រកសួងសុខោភិបាលេដើម្បីផ�ល់េសវោែថទាំសុខភាពេនៅរដ�
Washington

b.

អ�កជំនោញេសាㅨតវ���ណ ឬអ�កជំនោញបំពាក់/េចញឧបករណ៍ជំនួយការសា� ប់េនៅរដ� Washington

c.

្រគ�េពទ្យឯកេទសខោងថ�ង់ ឬអ�កស្រមបស្រម�លេនៅមជ្ឈមណ� លេសវោកម�សហគមន៍មួយស្រមាἜប់មនុស្សថ�ង់
និងមានប�� ្រតេចៀកធ�ន់េនៅក��ងរដ�

d.
e.

បុគ�លណោមាධ�ក់េនៅក��ង‐េនៅក��ងអង�កា鳴រមិនរក្របា鳴ក់ចំេណញរបស់រដ�ែដលបេ្រមើជនថ�ង់ឬគ

f.

អ�កផ�ល់្របឹក្សោែផ�កសា鰠�រនីតិសម្បទាវ�ជោ�ជីវៈេនៅក��ងរដ� Washington

g.

្រគ�េពទ្យឯកេទសខោងថ�ង់‐គ ឬអ�កស្រមបស្រម�លេនៅអង�កា饸រមួយែដលបេ្រមើមនុស្សថ�ង់‐ខោ�ក់េនៅក��ងរដ�

បុគ�លិកមកពីទីភា깰�ក់ងោររដ� Washington ែដលមា鴀នសមត�ភា鴀ព

Washington
h. អ�កព្យោបាលឣជីពែដលមានឣជោ�ប័ណ�េនៅក��ងរដ� Washington
i.

អ�កព្យោបាលេរោគនិយោយមិនេចញែដលមានឣជោ�ប័ណ�េនៅរដ� Washington ឬ

j.

េផ្សងេទៀត៖ សរេសរបំេពញវ�ជោ�ជីវៈរបស់អ�ក។

ខ��ំបានទទួលឧបករណ៍ពីមុន។ េតើខ�ំឣចដោក់ពាក្យម�ងេទៀតសុំឧបករណ៍ថ�ីបានេទ?
អ�កមានសិទ�ិដោក់ពាក្យម�ងេទៀតសុំឧបករណ៍ថ�ីបនោ� ប់ពីបី (3) ឆា韐�ំ ្របសិនេបើ
ឧបករណ៍បច��ប្បន�របស់អ�កបានមកពីកម�វ�ធី TED មិនដំេណើរកា鸀រ ឬ មិនបានបំេពញត្រម�វការរបស់អ�កេទៀត។
្របសិនេបើអ�កបានទទួលឧបករណ៍េដោយមិនគិតៃថ�
អ�កឣចត្រម�វឱ្យ្របគល់ឧបករណ៍េនោះវ�ញមុនេពលែដលេយើងឣចផ�ល់ឱ្យអ�កនូវឧបករណ៍ថ�ី។ ចំេពាះព័ត៌មានបែន�ម
អ�កឣចទា굈ក់ទងកម�វ�ធី TED។
េតើខ�ំនឹងទទួលបា鯤នឧបករណ៍េនៅេពលណោ?
នីតិវ�ធីៃនការទទួលបានឧបករណ៍ឣចចំណោយេពលពីបួន (4) េទៅ្របា韐ំបី (8)
សបា� ហ៍ឣ្រស័យេលើការមានឧបករណ៍ក�ងស��ក។ ឧបករណ៍ភាគេ្រចើនឣចដឹកជ���នឲ្យអ�កេដោយផោ� ល់។
ឧបករណ៍ពិេសសមួយចំនួន្រត�វែត្របគល់ជូនេដោយអ�កបណ�� ះបណោ�ល TED ែដលជោប់កិច�សន្យោ។
្របសិនេបើឧបករណ៍្រត�វបាꙨន្របគល់ឱ្យអ�កេដោយអ�កបណ�� ះបណោ�ល គា긘ត់នឹងទាꙨក់ទងអ�កេដើម្បីកំណត់ៃថ�
និងេមាꛘ៉ងេដើម្បីជួបអ�ក និងអ�កេផ្សងេទៀតែដលឣចចា긘ប់ឣរម�ណ៍។
អ�កបណ�� ះបណោ�លនឹងវោយតៃម�ត្រម�វកា꽐ររបស់អ�ក និងភា꽐�ប់ឧបករណ៍និងបងោ� ញអ�កពីរេបៀបេ្របើវោ។ iPad និង iPhone
ទា骐ំងអស់នឹង្រត�វដឹកជ���នឲ្យអតិថិជនេដោយផោ� ល់េដោយអ�កលក់ជោប់កិច�សន្យោតា馌មរយៈ UPS
េហើយនឹងត្រម�វឱ្យមា鞐នចុះហត�េលខោេដើម្បីទទួលឧបករណ៍ែដលបា鞐នដឹកមកេនោះ។
កម�វ�ធី TED ផ�ល់ជូននូវេសវោកម�ដឹកជ���ន និងបណ�� ះបណោ�លទាំងេនះេដោយឥតគិតៃថ�។
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កាﵜតា㬨ឡ�កឧបករណ៍ទនោំ ក់ទនំ ង
ែផ�កេនះគឺេដើម្បីជួយអ�កដោក់ពា탠ក្យ និងអ�កជំនោញេ្រជើសេរ�សឧបករណ៍ែដលសម្រសបបំផុត
េដើម្បីបំេពញត្រម�វការរបស់អ�កដោក់ពាក្យសុំ។
្របេភទឧបករណ៍្រតវ� ែតេ្រជសើ េរ�សេនៅេលើពាក្យស។ុំ
អ�កដោក់ពាក្យសុំមានសិទ�ិទទួលបានដូចខោងេ្រកាម៖
ឧបករណ៍ទំនោក់ទំនងចំននួ មួយ (1) េ្រគ�ង
េ្រគ�ងបនោ�ស់ស្រមា⁸ប់ឧបករណ៍េនោះ េបើមា鶰ន។

មាꔤន

និង

•

ឧបករណ៍ែដលបងោ�ញស�� ផោ�យ (*) ្រត�វែត្របគល់ជូនេដោយអ�កបណ�� ះបណោ�លជំនោញ។
ឧបករណ៍េនះនឹងមិន្រត�វបានដឹកជ��ន� ឲ្យេទ។
អ�កដោក់ពាក្យែដលេ្រជើសេរ�សឧបករណ៍េនោះ្រត�វបានប���នេទៅអ�កបណ�� ះបណោ�លេដោយស�័យ្របវត�ិ។

•

ម៉ូែដលទា㊘ំងអស់ឣចផោ�ស់ប�រ។

ឧបករណ៍ឲ្យស�� ចំនួនមួយ (1) េ្រគ�ង។

ឧបករណ៍ទនោំ ក់ទនំ ងពិេសស
ទូរស័ពប� េង�ើនសំេឡងស្រមាប់មនុស្សថ�ង់

ស្រមាប់អ�កបាត់បង់េសាតវ���ណពីក្រមិត្រសាលេទៅក្រមិតមធ្យម។
• ដំេណើរកា眴រដូចជោទូរស័ព�ធម�តា眴។

• េ្របើមុខងោរបេង�ើនសំេឡងេដើម្បីសា⩘�ប់ការសន�នោ
។
• េសេរ�ក្រមិតសំេឡង
និងសំេឡងេដើម្បីបំេពញត្រម�វការជោក់លាក់។
មានម៉ូែដលមានែខ្ស៖

• Clarity Alto
• Clarity Alto Plus មា砤នបងោ�ញ ID អ�កេហៅចូល
មា瘰នម៉ូែដលឥតែខ្ស៖

• Panasonic KX-TGM403B មានបងោ�ញ ID
អ�កេហៅចូល
េ្រគ�ងបនោ�ស់៖

• ែខ្សពាក់ជុំវ�ញក (NKL)
ទូរស័ព� “CapTel” េចញជោអក្សរស្រមាប់មនុស្សថង� ់ (CAP) *

ស្រមា螠ប់បុគ�លែដលបង់បា颤ត់េសាតវ���ណពីក្រមិតខោ�ំងេទៅក្រមិតធ�ន់ធ�រ។

• ្របា្រស័យទាក់ទងេដោយេ្របើសំេឡង
និងឣនសារសន�នោចូលមកជោអក្សរេនៅេលើេអ្រកង់។
• អ�កេ្របើឣចសា� ប់កា飘រសន�នោែដលនិយោយតាមរយៈទូរស័ព�
បេង�ើនសំេឡងស្រមាប់មនុស្សថ�ង់។
• ទូរស័ព� CapTel
ឣណោឡ�កធម�តាឣចរកបានតាមរយៈកម�វ�ធី TED។
្របសិនេបើអ�កមានអុីនធឺណិតេល្ប�នេលឿន
សូមចូលេមើលេគហទំព័រ www.captel.com
េដើម្បីែស�ងយល់បែន�មអំពីម៉ូែដលែផ�កេលើអុីនធឺណិត

• ត្រម�វឲ្យេ្របើ្របាស់េសវោកម�ប���ន
បន�ៃនរដ� Washington។
ត្រម�វឲ្យមាន៖
• ែខ្សទូរស័ព�ឣណោឡ�ក ឬ

• ែខ្សទូរស័ព�អ�កជោវឌីជីថល
(DSL)
ែដលមានត្រមងឌីជីថលឣណោឡ�ក។

ែដលមានេដោយផោ�ល់ពី CapTel។
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iPad ឬ iPhone - ឣចេ្របបាើ នជោមួយែតជេ្រមសើ ្របព័ន�ទរូ ស័ព� ឬ WiFi ប៉ុេណោ�ះ*

ស្រមា㣸ប់ចូលេ្របើបណោ�ញទំនោក់ទំនងែផ�កេលើ្របព័ន�េសវោទូរស័ព� និង WiFi។
ឧបករណ៍ iPad និង iPhone ្រត�វបានផ�ល់ជូននូវេ្រសាꬨមការពារ (ត្រម�វឱ្យរក្សោប័ណ�ធានោ)។
អតិថិជនឣនេ្រជើសេរ�ស iPad, iPad Mini ឬ iPhone។
ឧបករណ៍ទាំងេនះ្រត�វបា⬐នែចកចាយយោ៉ ងពិេសស
េដើម្បីផ�ល់នូវការ្របា្រស័យទាក់ទងតាមបណោ�ញេសវោទូរស័ព�ចល័ត ឬ WiFi
េហើយនឹង្រតវបា⤜នដឹកជ��នេទៅឲ្យអ�កេដោយអ�កលក់ជោប់កិច�សន្យោ។
មា眀៉សុីនអង��លេី លខទំនោក់ទំនង (TTY)

ស្រមាꟘប់បុគ�លែដលបាꐘត់បង់េសាꝰតវ���ណពីក្រមិតធ�ន់ធ�ររហូតដល់ក្រមិតបាꐘត់បង់េសាꝰតវ���ណទាꐘំង្រស�ង និង/ឬគ។
• ទំនោក់ទំនងគាꫴ�តាꫴមរយៈការវោយអក្សរ។
• សារេលចេឡើងេនៅេលើេអ្រកង់
េហើយក៏ឣចេបា⦘ះពុម�េចញបា⦘នផងែដរ។
• កា⪤រសន�នោគឺជោដំេណើរកា⪤រប��រេវនគា⪤�។

• ឣចត្រម�វឱ្យេ្របើេសវោកម�ប���នប
ន�ៃនរដ� Washington។
• ត្រម�វឱ្យមានេសវោទូរស័ព�ឣណោឡ�ក
ធម�តា꠰។

ឧបករណ៍បំពងសំេឡងប�� ពីចមាꫠ�យ *

ស្រមាប់បុគ�លែដលមានការពិបាꢠកក��ងកាꢠរេដើរ និង បាត់បង់េសាតវ���ណពីក្រមិត្រសាល េទៅមធ្យម និង/ឬគ។
• ឧបករណ៍បំពងសំេឡងេដោយមិនេ្របើៃដឣច
ឱ្យអ�កេ្របើ្របា相្រស័យទា相ក់ទងគា相�ដូចជោេ្របើទូរ
ស័ព�ធម�តាែដរ។

• ទាꪠមទាꪠរកាꪠរយល់្រពមជោមុនេដោយ TED។

• ឣចត្រម�វឱ្យេ្របើេសវោកម�ប���នបន�
ៃនរដ� Washington។
េ្រគ�ងបនោ�ស់៖
• មី្រក�ហ�ន
• កុងតាក់

ទូរស័ព� Telitalk Electrolarynx

ស្រមាប់បុគ�លែដលជោអ�កជំងឺែដលបានវះកាត់បំពង់ខ្យល់។

• ដំេណើរការដូចជោទូរស័ព�ធម�តា។
• េ្របើឧបករណ៍េអឡិច្រត�និកជំនួយការនិយោយ
េដើម្បីេធ�ើទំនោក់ទំនងគា�។
• បំពង់កសិប្បនិម�ិតអនុ��តេលើកដោក់សំេឡ
ងែបបធម�ជោតិេនៅេពលនិយោយ។

• TeliTalk
្រត�វបានដឹកជ���នេទៅឲ្យអតិថិជន
ែដលមានការយល់្រពម។
• Electrolarynx
ឣចេ្របើដោច់េដោយែឡកពីទូរស័ព�។

• ទាមទារការយល់្រពមជោមុនេដោយ TED។
• ឣច្រត�វេ្របើជោមួយេសវោកម�និយោយប���នបន�ៃនរដ� Washington។

ឧបករណ៍ទំនោក់ទំនងឯកេទសេផ្សងេទៀតឣចរកបានស្រមាប់បុគ�លែដលមានត្រម�វការពិេសស។
សូមទាក់ទងកម�វ�ធី TED ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម (សូមេមើលព័ត៌មានទំនោក់ទំនងេនៅទំព័រ 1)។
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ឧបករណ៍ផល� ស់ �� េរោទ៍
ឧបករណ៍ផល� ស់ �� េរោទ៍ែដលឣចសា� ប់បាន

• ឧបករណ៍ផ�ល់ស�� េរោទ៍េឡើងេនៅេពលទូរ
ស័ព�េលើតុេរោទ៍។
• េសេរ�ក្រមិតសំេឡងេរោទ៍េដើម្បីបេំ ពញ
ត្រម�វកា歨រជោក់លា歨ក់។

ឧបករណ៍ផល� ស់ �� េរោទ៍ែដលមា殄នេចញ
ពន�េឺ ភ�ើង

ឧបករណ៍ផល� ស់ �� េរោទ៍ញរ័

• ឧបករណ៍ផ�ល់ស�� ញ័រេនៅេពលទូរស័ព�
េលើតុេរោទ៍
• ទាមទារការយល់្រពមជោមុនេដោយ

• ភា歨�ប់េទៅនឹងអំពូលេភ�ើង។
• អំពូលេភ�ើងភ�ឺេនៅេពលែដលទូរស័ព�េរោ
ទ៍។

TED។
• ស្រមាប់ែតមនុស្សថ�ង់- គប៉ុេណោ�ះ។

េ្រគ�ងបនោ�ស់
ែខ្សពា그ក់ជវុំ ញ� ក

• ស្រមាប់អ�កេ្របើ្របាស់ទូរស័ព�ែដលមា

នឧបករណ៍ជំនួយសា汰�ប់ telecoil (t-

coil)។
• សូមទាក់ទងអ�កែចកចា⧘យឧបករណ៍
ជំនួយកា깔រសា� ប់
ឬអ�កជំនោញមា⧴នគុណសម្បត�ិ្រគប់
្រគា텈ន់េផ្សងេទៀត
េដើម្បីកំណត់ថោេតើែខ្សពាក់ជុំវ�ញកគឺ
្រត�វគា텈�ឬអត់។

េ្រគ�ងបនោ�ស់ឣចនឹង្រត�វបានេ្របើជោមួយ៖

• ទូរស័ព�បេង�ើនសំេឡងស្រមាប់មនុស្សថ�
ង់ (AMP)

• ឧបករណ៍ប���នសំេឡង (VCO)
• ទូរស័ព�េចញជោអក្សរស្រមាប់មនុស្សថ�ង់
(CapTel)

• ទូរស័ព� TeliTalk Electrolarynx (TEL)

មី្រកហ� ន� *
េ្រគ�ងបនោ�ស់ឣចនឹង្រត�វបា棈នេ្របើជោមួយ៖
• ឧបករណ៍បំពងសំេឡងប�� ពីចមា�យ

កា楄ស

មី្រក�ហ�នឡោែប៉ល
កុងតា⧘ក់*

េ្រគ�ងបនោ�ស់ឣចនឹង្រត�វបា棈នេ្របើជោមួយ៖
• ឧបករណ៍បំពងសំេឡងប�� ពីចមា�យ

កុងតាក់ប�រខ្យល់

កុងតា糄ក់ប�រេខ�ើយ

* ឧបករណ៍ែដលបងោ�ញស�� ផោ�យ (*) ្រត�វែត្របគល់ជូនេដោយអ�កបណ�� ះបណោ�លជំនោញ។
ឧបករណ៍េនះនឹងមិន្រត�វបានដឹកជ���នឲ្យេទ។
អ�កដោក់ពាក្យែដលេ្រជើសេរ�សឧបករណ៍េនោះ្រត�វបានប���នេទៅអ�កបណ�� ះបណោ�លេដោយស�័យ្របវត�ិ។

េសចក�ែី ថ�ងបដិេសធទំនួលខុស្រតវ� ៖ មា៉ក/ម៉ូែដលឧបករណ៍ឣចមានការផោ�ស់បរ� ។
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ស្រមា๘ប់កាຬរ�យោល័យេ្របែើ តប៉េុ ណោ�ះ
ៃថ�ទទទួល

កា菬រដោក់ពាក្យសឧុំ បករណ៍ទនោំ ក់ទំ
នង
ពាក្យសុំបំេពញមិនបានេពញេលញឣច្រត�វបាន្របគល់ជូនវ�ញ េហើយបណោ� លឱ្យមានការពន្យោរេពលេសវោកម�។
សូម្របាᘐកដថោ កែន�ងប���ល “ចា” ្រត�វបានបំេពញ។ េបាᕘះពុម� ឬវោយអក្សរឲ្យច្បាស់។
េនៅេពលអ�កបានបំេពញពាក្យេហើយ សូមដកយកទំពរ័ ទី 7 ដល់ទពំ រ័ ទី 9 េហើយេផ�េើ ទៅ៖

កម�វ�ធី TED
្របអប់សំបុ្រតេលខ 45301
Olympia, WA 98504-5301

េតើអ�កបា鿨នឮពីកម�វ�ធី TED តា鴜មរេបៀបណោ?

េតើអ�កធា�ប់បានទទួលឧបករណ៍ពីកម�វ�ធី TED

មិត�ភ័ក�ិ ឬសមាជិក្រគ�សារ

ទស្សនោវដ�ី ឬ្រពឹត�ិប័្រតព័ត៌មាន

ការផ្សោយពាណិជ�កម�តាሜមទូរទស្សន៍

េផ្សងេទៀត៖

អ�កជំនោញេវជ�សា្រស�

កាលពីេពលមុនេទ?
បាទ/ចាស

បទបងោ�ញ ឬស�ង់ផល� ់ព័ត៌មា鴔ន

ែផ�កទី 1. ព័តមា៌ នរបស់អក� ដោក់ពាក្យ
1. នោម្រតកូល នោមខ��ន អក្សរដំបូងៃននោមកណោ�ល

2. េភទ

្រប�ស

មិនដឹង

្រសី

3. ឣសយដោ�នផ�ះ (រួមទាំងេលខផ�ះ)

ទី្រក�ង

រដ�

េលខកូដតំបន់

4. ឣសយដោ�នេផ�ើសបំ ុ្រត (េបើខុសគា�)

ទី្រក�ង

រដ�

េលខកូដតំបន់

5. េឈា� ះសហគមន៍/សា� ប័ន (ឧ.មណ� លែថទាំមនុស្សចាស់ អគារឣផោមិន)

6. េខោនធី

េលខទូរស័ព� (រួមប��ល� ទាំងេលខកូដតំបន់)

VP

សារសំេឡង

ែហ

េទ

TTY

8. េលខទូរស័ព�ៃដ (រួមទាំងេលខកូដតំបន់)
សារសំេឡង

9. េតើអ�កណោជោអ�កផ�ល់េសវោទូរស័ពរ� បស់អក� ? ទាមទារ ស្រមាប់ទូរស័ព�េចញជោអក្សរស្រមាប់មនុស្សថ�ង់។
10. ឣសយដោ�នអុីែមល

11. េពលេវលាល�បផំ ុតេដើម្បទាី ក់ទង

12. េលខសន�ិសខុ សង�ម (ជោជេ្រមើស)

13. ៃថ�ែខឆា�ំកំេណើត (ទាមទារេដើម្បទី ទួលបានសិទ�ិ)

14. បុគល� ស្រមាប់ទនោំ ក់ទនំ ងជំនសួ /សារ
េឈា� ះ

ទំនោក់ទំនង

VP

TTY

ឣសយដោ�នអុីែមល

េលខទូរស័ព� (រួមប��ល� ទាំងេលខកូដតំបន់)

VP

សារសំេឡង

TTY

ែផ�កទី 2. ្របវត�រិ បូ
1.

ព័តមា៌ នហិរ��វត�� (ចាំបាច់)៖

ចំណូល្របចាំែខ៖ $

ទំហំ្រគ�សារ៖
2. ពិការភាព (ទាមទារេដើម្បទី ទួលបានសិទ)�ិ
ថ�ង់
មានប�� ្រតេចៀកធ�ន់
ថ�ង់េនៅេពលធំ
a.

ភាសាស�� ៖
ASL
េមើល

e.

េតើអ�កនិយោយភាសាអ�ី?

f.

េតើអ�ក្រត�វការអ�កបកែ្រប ឬេទ?

អង់េគ�ស

3. បែន�មពីេលើការបាត់បង់េសាតវ���ណ ឬគ៖
a. េតើអក� មានម��បែភ�កអត់?
b. េតើអក� ខោ�ក់អត់?
c. េតើអក� មានការពិបាកក�ង� ការេដើរអត់?

ថ�ង់-ខោ�ក់
គ

4. ចំណូលចិតស� ្រមាប់ការទំនោក់ទនំ ង
PSE
សា� ប

ចំណូល្របចាំឆា�ំ៖ $

b. និយោយ៖
ការនិយោយ
វ�ធីឣនបបូរមាត់

c.
d.

បាទ/ចាស
បាទ/ចាស
បាទ/ចាស

េទ
េទ
េទ

ការសរេសរ
េផ្សងេទៀត៖

េផ្សងេទៀត៖
បាទ/ចាស

េទ
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5.

េតើអ�កជោជនជោតិេដើមេអស្បា៉ញែមនេទ?

បា駌ទ/ចា马ស

េទ

សំណួរជោភាសាេអស្បា៉ញ/េអស្បាញេដើម/ឡោទីនគឺនយោ
ិ យអំពជី នជោតិមនិ ែមនជោតិសា葀សន៍េទ។
សូមបន�េឆ�ើយសំណួរខោងេ្រកាមេដោយគូសធីកក�ង� ្របអប់មយួ ឬេ្រចើន េដើម្បីបងោ�ញពីជោតិសាសន៍របស់អ�ក
(ធីកចំណុចទាំងអស់ែដល្រតឹម្រត�វ)៖
ជនជោតិែស្បកស

ជនជោតិឥណោ�េដើមឣេមរ�ក ឬជនជោតិេដើមឣឡោសា�

ឬអ�កេកា鲄ះបា꜀៉សុីហក�ិ

ជនជោតិឣេមរ�កែស្បកេខៅ� ឬេដើមកំេណើតឣ្រហ�ិក

ជនជោតិេដើមេកាះហាៃវ

ជនជោតិឣសុី

ពូជសា瞀សន៍េផ្សងេទៀត
ែផ�កទី 3. ការេ្រជសើ េរ�សឧបករណ៍
1.

េ្រជសើ េរ�សឧបករណ៍ទនោំ ក់ទនំ ងមួយ និងឧបករណ៍ឲ្យស�� មួយ។
ទូរស័ពផ� ះ� បេង�នើ សំេឡងស្រមាប់មនុស្សថង� ់ (ត្រមវ� ឲ្យមានេសវោទូរស័ព�េលើតុ)៖
ទូរស័ព�ែដលមានែខ្សមានបងោ�ញ ID អ�កេហៅចូល

ទូរស័ពគា쎜� � នែខ្ស្របេភទបេង�នើ សំេឡងស្រមា쎜ប់មនុស្សថ�ង់

ទូរស័ពមា� នែខ្ស - មិនមា韨នបងោ�ញ ID អ�កេហៅចូល
ទូរស័ពេ� នៅផ�ះស្រមាប់េផ�សា
ើ រ (ត្រម�វឲ្យមា⌌នេសវោទូរស័ព�េលើតុ្របេភទឣណោឡ�ក)៖

ទូរស័ព�េចញជោអក្សរស្រមា鑄ប់មនុស្សថ�ង់

មា魨៉សុីនអង��លេី លខទំនោក់ទំនង (TTY)

ឧបករណ៍ឥតែខ្ស (* ទូរស័ព�្រតវ� បានេដោះេសា蒬 េហើយឣចដំេឡើងជោមួយអ�កផ�ល់េសវោទូរស័ព�ណោមួយក៏បាន។

ការចំណោយេលើេសវោទូរស័ព�ចល័តគឺជោបន��ករបស់អតិថិជន េហើយមិន្រតវ� បានធានោរោ�ប់រងេដោយកម�វ�ធី TED េទ )៖
iPad
iPad Mini
iPhone
** ឧបករណ៍ iPad ឣចភា餼�ប់ែត WiFi ប៉ុេណោ�ះ។ ្របសិនេបើអតិថជិ ន្រត�វកា題រ iPad ឣចភា�ប់បណោ�ញេសវោទូរស័ពច� ល័ត សូមធីកទីេនះ៖
ឣចភា그�ប់បណោ�ញេសវោទូរស័ព�ចល័ត* និង ប�� ក់េហតុផលស្រមាប់ការេស�ើសុំពិេសសេនះ៖
េឈា� ះ្រក�មហ៊ុនេសវោទូរស័ព�៖
ឧបករណ៍ឲ្យស�� – ែតទូរស័ព�េលើតុប៉ុេណោ�ះ។ មិន្រត�វគា푀�ជោមួយឧបករណ៍ឥតែខ្ស។
ឧបករណ៍េរោទ៍ខោ�ងំ

ឧបករណ៍េរោទ៍េចញេភ�ើងr

ឧបករណ៍េរោទ៍ញរ័ (ស្រមាᰜប់ែតអតិថិជនថ�ង់ផងខោ�ក់ផងែតប៉ុេណោ�ះ)

ឣចផ�លជ់ នូ ឧបករណ៍ពេិ សសស្រមា鋨ប់អតិថជិ នគ។
TeliTalk ElectroLarnyx

ឧបករណ៍បំពងសំេឡងពីចមា�យ

េផ្សងេទៀត៖
2.

េតើអ�កចង់បា预នកា기របណ�� ះបណោ�លេទ?

បាᰜទ/ចា魨ស

េទ ្របសិនេបើេឆ�ើយេទ

ឧបករណ៍េនះនឹង្រត�វបានដឹកជ��ន� ឲ្យអ�កេដោយផោ�ល់។
iPads និង iPhones នឹង្រតវ� បានដឹកជ��ន� ឲ្យអក� េដោយផោ�ល់។
េដោយការចុះហត�េលខោេលើែផ�កទី 4 ខោងេ្រកា솠ម អ�កផ�លស់ ទិ អ�ិ នុ��តឲ្យកាꮸរ�យោល័យេដើម្បអី ក� ែដលថ�ង់ និងមានប�� ្រតេចៀកធ�នផ់ ល� េ់ ឈា� ះ
ឣសយដោ�នអុែី មល ព័តមា꺤៌ នទំនោក់ទនំ ង និងរោយការណ៍ពពី កាិ រភាពេដោយខ�ន� ឯង
េនៅេលើពា솠ក្យសេុំ នះេទៅអ�កលក់ជោប់កចិ ស� ន្យោក�ង� េគាᛈលបំណងៃនកា솠រដឹកឧបករណ៍ និងផ�លកា솠់ រធា솠នោ និងេសវោកម�គា錘ំ្រទបេច�កេទស។
ែផ�កទី 4. ហត�េលខោអតិថជិ ន
ខ��ំយល់ថោ ឧបករណ៍ែដលខ��ំទទួលបានេដោយមិនគិត្របាក់គឺឱ្យខ�ំខ�ីេ្របើ េហើយេនៅែតជោ្រទព្យសម្បត�ិរបស់រដ� Washington។

ខ��ំយល់ថោ ខ��ំ្រត�វែតការពារឧបករណ៍មនិ ឲ្យខូច។ ខ��ំ្រត�វែតការពារវោមិនឲ្យខចូ ែដលឣចបណោ�លមកពីទកឹ េភ��ង កេមៅ�
និងការេ្របើខសុ បេច�កេទស។
ខ��ំយល់ថោ ្របសិនេបើខ�ំេ្របើឧបករណ៍េដោយមិន្រតមឹ ្រត�វ ខ�្រ�ំ បែហលជោមិនមានសិទ�ិទទួលឧបករណ៍ថ�ីេទ។

្របសិនេបើឧបករណ៍ បា쇜ត់បង់ ឬ្រតវ� េចាⱌរលួចខ��ំនឹងរោយកា瞀រណ៍ករណីេនះេទៅកម�វ�ធី TED េហើយខ�ន�ំ ឹងប�ឹងប៉ូលីស។ ខ�យ�ំ ល់ថោ
ខ��ំ្រត�វែតផ�លច់ ្បាប់ចម�ងឯកសាររបា啬យការណ៍បល៉ូ ីសេទៅកម�វ�ធី TED។
េបើខ�ំផោ�ស់ទលី ំេនៅ ខ�ន�ំ ឹងជូនដំណឹងដល់កម�វធ� ី TED អំពឣី សយដោ�នថ�ី និងេលខទូរស័ព�របស់ខ�ំ។

េបើខ�ំផោ�ស់េចញពីរដ� Washington ខ��ំយល់ថោខ��ំ្របែហលជោ្រត�វ្របគល់ឧបករណ៍ឲ្យកម�វ�ធី TED វ�ញមុនេពលែដលខ�ចា鋨�ំ កេចញពីរដ�
Washington។
ខ��ំយល់ថោ ខ��ំមិនឣចយកឧបករណ៍េនះេទៅលក់ ប�� ំ ឬឲ្យនរណោមា�ក់ខេ�ី ្របើេដោយេហតុផលណោមួយបានេឡើយ។
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្របសិនេបើមា珜នឧបករណ៍េនះ ខូចខ�ន�ំ ឹងមិនព្យោយោមជួសជុលេដោយខ�ន� ឯងេទ។ ខ��ំនឹងទា瞀ក់ទងកម�វធ� ី TED េដើម្បីសុំកា珜រែណនោំ។
ខ��ំយល់ថោ ្របសិនេបើខ�ំមា⡄នប�� ជោមួយ iPad េសវោកម�ទាំងអស់្រត�វផ�ល់េដោយអ�កបណ�� ះបណោ�លពីកម�វ�ធី TED ឬ “Teltex”

តា⡄មរយៈការែណនោំែដលមា⡄នេនៅក�ង� /េនៅេលើ្របអប់ iPad។

ខ��ំយល់ថោ ខ��ំមិនឣចយក iPad េទៅហាង Apple Store បានេទ េហើយខ�ក�ំ ៏មិនឣចទាក់ទង Apple Care េដើម្បីសុំជនំ ួយេនៅេលើ TED
Program iPad បា⡄នេទ។

ខ��ំយល់ថោ iPad ្រត�វែតរក្សោទុកក��ងេ្រសាមការពារែដលវោបានមកដល់ៃដ។
ខ��ំយល់ថោ iPad ្រត�វបានផ�លជ់ នូ ស្រមាប់េគាលបំណងទំនោក់ទំនងគា�។ ្របសិនេបើមនិ េ្របើស្រមាប់េគាលបំណងទំនោក់ទំនង កម�វ�ធី ODHH
TED ឣចេស�ើឱ្យអ�ក្របគល់ iPad មកវ�ញ។
ខ�ស�ំ មូ ប�� ក់ (ឬ្របកាស) េ្រកាฌមបទពិនយ័ ៃនស្បថបំពាฌនេ្រកាฌមច្បាប់របស់រដ� Washington ថោព័តមា琬៌ នេនៅេលើទ្រមង់េនះគឺពតិ ្របា᳸កដ
និង្រតមឹ ្រតវ� ។
1. ហត�េលខោ

កា瞰លបរ�េច�ទ

2. អ�កបំេពញពា᳜ក្យសុំ (េបើសនិ ជោេ្រកៅពីអ�កដោក់ពាក្យស)ុំ
េឈា瀐� ះ

ទំនោក់ទំនង

េលខទូរស័ព� (រួមប��ល� ទាំងេលខកូដតំបន់)

ឣសយដោ�នអុីែមល
សារសំេឡង

ែផ�កទី 5. ការប�� ក់អពំ វី ជោ� � ជីវៈ

VP

TTY

អ�កជំនោញ្រតវ� ែតចុះហត�េលខោេលើពាក្យសុំ េដើម្បបី �� ក់ពកា⋔ី របា⋔ត់បង់េសាតវ���ណ ឬគ។

េសចក�ីែណនោំស្រមា᳜ប់ “អ�កជំនោញ”៖ អ�ក្រត�វែតមានការអនុ��តឱ្យេធ�កាើ រេនៅក��ងរដ� Washington
េដើម្បីេផ��ងផោ�ត់ប�� ក់ពីកា鋐របា鋐ត់បង់េសាតវ���ណ ឬភាពគរបស់អក� ដោក់ពាក្យ។ តា瞀មរយៈកា瞀រចុះហត�េលខោខោងេ្រកា瞀ម អ�កសូមប�� ក់ថោ
� លភាฌពៃនកា᳜របា᳜ត់បង់េសាតវ���ណ ឬភាពគរបស់អក� ដោក់ពាក្យ
អ�កដឹងអំពវី សា

េហើយេជឿជោក់ថោអ�កដោក់ពា⋔ក្យឣចទទួលបា⋔នអត�្របេយោជន៍ពឧី បករណ៍ែដលបា⋔នេស�សើ េុំ នៅក�ង� ែផ�កទី 3 ខោងេលើ។
សូមទា⋔ក់ទងកម�វធ� ី TED ្របសិនេបើអក� ដោក់ពាក្យ្រតវ� កា쇜រឧបករណ៍ទនោំ ក់ទនំ ងពិេសស។
1.

ព័ត៌មា瞜នវ�ជោ�ជីវៈ៖
េវជ�បណ� ិត

អ�កបំពាૼក់/អ�កែចកចាꗤយឧបករណ៍ជំនួយកាૼរសា� ប់
អ�កជំនោញែផ�កេសាតវ���ណ
បុគ�លកិ ទីភាꗤ�ក់ងោររដ�
អ�កជំនោញខោងថ�ង់

ទី្របឹក្សោសា瞀�រនីតសិ ម្បទាꗤវ�ជោ�ជីវៈ

2. ការប�� ក់អពំ ីវ�ជោ�ជីវៈ
ហត�េលខោ
េច�ទ

កាលបរ�

េឈា� ះជោអក្សរពុមធ� ំ និងមុខតំែណង

អ�កតំណោងអង�ការមិនរកែស�ងរក្របាក់ចំេណញ

េលខទូរស័ព�

អ�កព្យោបាលេដោយវ�ជោ�ជីវៈ

េលខឣជោ�ប័ណ�/វ���បនប្រត (េបើមា᮴ន)

អ�កឯកេទសខោងថ�ង់-ខោ�ក់

អ�កជំនោញព្យោបាលេរោគនិយោយមិនេចញ
េផ្សងេទៀត៖
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