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 ការលុបបំបាត់ឧបសគ�ទំនោក់ទំនងស្រមាប់អ�កែដល 

 ថ�ង់  •  មានប�� ្រតេចៀកធ�ន់  •  ថ�ង់េនៅេពលធំ  •  ថ�ង់-ខោ� ក់  •  គ 

ការដោកព់ាក្យសុឧំបករណទ៍នំោកទ់នំង 

ការ�យោល័យេដើម្ីបអ�កែដលថ�ង់ និងមានប�� ្រតេចៀកធ�ន់ (ODHH) 

ដំេណើរការកម�វ�ធីែចកឧបករណ៍ទំនោក់ទំនង (TED)។  កម�វ�ធ ីTED 
ផ�ត់ផ�ង់ឧបករណ៍ទំនោក់ទនំងឯកេទសជូនដល់អ�កែដលបាត់បង់េសាតវ�

�� ណ ឬមនុស្សគ ដូេច�ះពកួេគឣចេ្របើទូរស័ព�េដោយខ��នឯងបាន។ 

្របជោពលរដ�រស់េនៅរដ� Washington ែដលមានឣយុចាប់ពី 4 
ឆា� ំេឡើងេទៅែដលជោមនុស្សថ�ង់ មានប�� ្រតេចៀកធ�ន់ ថ�ង់េនៅេពលធំ 

ថ�ង់-ខោ� ក់ ឬគ មានសិទ�ិដោក់ពាក្យសំុឧបករណ៍ទំនោក់ទំនង។ 
ពាក្យសំុេនះមានព័ត៌មានែដលអ�កនឹង្រត�វការេដើម្ីបបំេពញនីតិវ�ធីេនះ។  
្របសិនេបើអ�កមានសំណួរ ឬ្រត�វការជំនួយក��ងការបំេពញពាក្យសំុេនះ 

អ�កឣចទាក់ទងកម�វ�ធី TED។ 

មាតកិា 

ទំព័រមុខ ................................. 1 
ព័ត៌មាន 

កម�វ�ធី .................................. 2 
កាតាឡ�ក 

ឧបករណ៍ ............................... 4 

ពាក្យសំុ .......................... 7 – 9* 

*
 ............. អ�ក្រត�វែត្របគល់វ�ញនូវទំព័រទំាងបី

ៃនទ្រមង់ពាក្យសំុេនះ។ 

 

ការ�យោល័យេដើម្បីអ�កែដលថ�ង់ និងមានប�� ្រតេចៀកធ�ន់ 
កម�វ�ធីែចកឧបករណ៍ទំនោក់ទំនង 

កម�វ�ធី TED 

្របអប់សំបុ្រតេលខ 45301 
Olympia, WA 98504-5301 

(800) 422-7930 V/TTY 
(360) 725-3450 V/TTY 
(360) 725-3456 ទូរសារ 

វ�េដអូទូរស័ព�៖ 360-339-7382 
អុីែមល៖ odhh@dshs.wa.gov 
េគហទំព័រ ៖ http://odhh.dshs.wa.gov 

េ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។ 

េ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)។ 

ពាក្យសុំមានជោអក្សរពមុ�ធំៗ  អក្សរផសុស្រមាបជ់នពកិារែភ�ក នងិភាសាេផ្សងេទៀត។ 

អ�កឣចទាក់ទង ODHH េដើម្ីបេស�ើសំុពាក្យជោទ្រមង់េផ្សងេទៀតបាន។ 

mailto:odhh@dshs.wa.gov
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េសវោកម�ប���នទំនោកទ់នំងបន�ៃនរដ� Washington (WATRS) 

www.washingtonrelay.com 
ឧបករណទ៍ំនោកទ់នំងឯកេទសមួយចនំនួ្រត�វែតេ្របើជោមយួេសវោកម�ប���នបន�។  
ការប���នបន� គឺជោេសវោកម�ឥតគិត្របាក់ 
ែដលភា� ប់មនុស្សែដលេ្របើឧបករណទ៍ូរស័ព�ពិេសសេទៅកាន់មនុស្សែដលេ្របើទូរស័ព�ធម�តា 
េហើយនិងភា� ប់មនុស្សែដលេ្របើទូរស័ព�ធម�តាេទៅកាន់មនុស្សែដលេ្របើឧបករណ៍ទូរស័ព�ពិេសស។ 

• េដើម្ីបេ្របើេសវោកម�ប���នបន� អ�ក្រគាន់ែតចុចេលខ 7-1-1។ 

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

• RO នឹងចុចេលើេលខទូរស័ព�ែដលកំពុងេហៅ 
និងប���នបន�នូវការសន�នោរវោងមនុស្សទំាងពីរ។ 

សណួំរែដលសរួញកឹញោប ់(FAQ) 

េតើ្របាក់ចំណូលរបស់ខ�� ំេធ�ើឱ្យខ�� ំគា� នសិទ�ិទទួលបានឧបករណ៍តាមរយៈកម�វ�ធី TED ែដរឬេទ? 

េទ។  ជនណោែដលបំេពញបានតាមលក�ខណ�  (ទំព័រទី 1) ឣចដោក់ពាក្យសុំឧបករណ៍េដោយមិនគិតពី្របាក់ចំណូល។ 

េតើខ��ំ្រត�វបង់ៃថ�ឧបករណ៍ែដរឬេទ? 

អ�កឣចទទួលបានឧបករណ៍េដោយចំណោយ្របាក់តិច ឬមិនគិត្របាក់។  
តៃម�ៃនឧបករណ៍្រត�វបានកំណត់តាមមា្រតដោ� នបែ្រមប្រម�ល។  ទំហំ្រគ�សារ 
និង្របាក់ចំណូលរបស់អ�ក្រត�វបានេ្របើេដើម្បីគណនោចំនួនទឹក្របាក់ែដលអ�ក្រត�វបង់ ្របសិនេបើមាន។  
េយើងនឹងេផ�ើលិខិតមួយជូនអ�ក ែដលបងោ� ញពីចំនួនទឹក្របាក់ែដលអ�កជំពាក់។   

េយើង្រត�វែតទទួលបានទឹក្របាក់ទូទាត់មុនេពលេយើងឣច្របគល់ឧបករណ៍។  
េបើអ�កមិនឣចបង់ចំនួនទឹក្របាក់ជំពាក់បានេទ អ�កឣចេស�ើសុំការេលើកែលង។  

ចំេពាះព័ត៌មានបែន�មអំពីដំេណើរការៃនការេលើកែលង សូមទាក់ទងកម�វ�ធី TED។ 

េតើ្រត�វរោយការណ៍ពី្របាក់ចំណូលអ�ីខ�ះ? 

អ�ក្រត�វែតរោយការណ៍ពី្របភពចំណូលណោមយួ និងទាំងអស់រោបប់���លប៉ុែន�មិនកំណត់្រតឹមែត្របាក់ឈ��ល 
អត�្របេយោជន៍ពិការភាព ្របាក់ចូលនិវត�ន៍ សន�ិសុខសង�ម និងផល្របេយោជន៍ប៉ុេណោ� ះេឡើយ។ 

េតើខ��ំឣចេ្រជើសេរ�សឧបករណ៍អ�ីខ�ះពី? 

កាតាឡ�កឧបករណ៍ TED (ទំព័រ 4 - 6) បងោ� ញ្របេភទឧបករណ៍ែដលមាន។  

អ�កឣចេ្រជើសេរ�សឧបករណ៍ទំនោក់ទំនងមួយ (1) ែដលមានេ្រគ�ងបនោ� ស់ស្រមាប់ឧបករណ៍េនោះ ្របសិនេបើមាន និង 

ឧបករណ៍ឲ្យស�� មួយ (1)។  អ�ក្រត�វេ្រជើសេរ�ស្របេភទឧបករណ៍ែដលអ�កចង់បានេលើពាក្យសុំ (ទំព័រ 8 ែផ�ក 3)។ 

េតើទាមទារេសវោទរូសព័�តាមផ�ះ្របេភទអ�ី? 

អតិថិជនែដលដោក់ពាក្យសំុទទួលបានទរូស័ព�េចញជោអក្សរស្រមាប់មនុស្សថ�ង់ (Captioned Telephone) 
ទូរស័ព�បេង�ើនសំេឡងស្រមាប់មនុស្សថ�ង់ ឬឧបករណ៍ទំនោក់ទំនងេផ្សងេទៀត្រត�វែតមានេសវោទូរស័ព�្របេភទឣណោឡ�ក។  

េសវោទូរស័ព�តាមអុីនធឺណិត ឬែខ្សកាប�ិ៍ដូចជោ  េសវោកម�ែដលបានផ�ល់តាមរយៈ Comcast ឬ Wave Cable 

មិន្រត�វគា� នឹងទរូស័ព� CapTel េឡើយ ប៉ុែន�វោនឹងមាន្របសិទ�ភាពស្រមាប់ទូរស័ព�បេង�ើនសំេឡងស្រមាប់មនុស្សថ�ង់។ 
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សណួំរែដលសរួញកឹញោប ់(FAQ) (ត) 

េតើមានអ�កជនំោញអ�ខី�ះែដល្រត�វបានអន�ុ� តឲ្យចះុហត�េលខោេលើទ្រមង់ពាក្យសុំរបសខ់��ំ? 

ធីក្របអបែ់ដលពិពណ៌នោអំពវី�ជោ� ជីវៈរបស់បុគ�លែដលចុះហត�េលខោេលើទ្រមងព់ាក្យសំុេនះ។  មា្រតា WAC 388-818-010 
ែចងថោ បុគ�លដូចខោងេ្រកាម្រត�វបានអនុ�� តឱ្យប�� ក់សិទ�ិទទួលបានរបស់អ�កដោក់ពាក្យសំុ៖ 

a. បុគ�លែដល្រត�វបានផ�ល់ឣជោ� ប័ណ� ឬប�� ក់េដោយ្រកសួងសុខោភិបាលេដើម្ីបផ�ល់េសវោែថទំាសុខភាពេនៅរដ� 
Washington 

b. អ�កជំនោញេសាតវ��� ណ ឬអ�កជំនោញបំពាក់/េចញឧបករណ៍ជំនួយការសា� ប់េនៅរដ� Washington 

c. ្រគ�េពទ្យឯកេទសខោងថ�ង់ ឬអ�កស្រមបស្រម�លេនៅមជ្ឈមណ� លេសវោកម�សហគមន៍មួយស្រមាប់មនុស្សថ�ង់ 
និងមានប�� ្រតេចៀកធ�ន់េនៅក��ងរដ� 

d. បុគ�លណោមា� ក់េនៅក��ង‐េនៅក��ងអង�ការមិនរក្របាក់ចំេណញរបស់រដ�ែដលបេ្រមើជនថ�ង់ឬគ 

e. បុគ�លិកមកពីទីភា� ក់ងោររដ� Washington ែដលមានសមត�ភាព 

f. អ�កផ�ល់្របឹក្សោែផ�កសា� រនីតិសម្បទាវ�ជោ� ជីវៈេនៅក��ងរដ� Washington 

g. ្រគ�េពទ្យឯកេទសខោងថ�ង់‐គ ឬអ�កស្រមបស្រម�លេនៅអង�ការមួយែដលបេ្រមើមនុស្សថ�ង់‐ខោ� ក់េនៅក��ងរដ� 
Washington 

h. អ�កព្យោបាលឣជីពែដលមានឣជោ� បណ័� េ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� ំ ្របសិនេបើ 

ឧបករណ៍បច��ប្បន�របស់អ�កបានមកពីកម�វ�ធី TED មិនដំេណើរការ ឬ មិនបានបំេពញត្រម�វការរបស់អ�កេទៀត។  
្របសិនេបើអ�កបានទទួលឧបករណ៍េដោយមិនគិតៃថ� 
អ�កឣចត្រម�វឱ្យ្របគល់ឧបករណ៍េនោះវ�ញមុនេពលែដលេយើងឣចផ�ល់ឱ្យអ�កនូវឧបករណ៍ថ�ី។  ចំេពាះព័ត៌មានបែន�ម 

អ�កឣចទាក់ទងកម�វ�ធី TED។ 

េតើខ��ំនឹងទទួលបានឧបករណ៍េនៅេពលណោ? 

នីតិវ�ធីៃនការទទួលបានឧបករណ៍ឣចចំណោយេពលពីបួន (4) េទៅ្របាំបី (8) 
សបា� ហ៍ឣ្រស័យេលើការមានឧបករណ៍ក��ងស��ក។  ឧបករណ៍ភាគេ្រចើនឣចដឹកជ���នឲ្យអ�កេដោយផោ� ល់។  

ឧបករណ៍ពិេសសមួយចំនួន្រត�វែត្របគល់ជូនេដោយអ�កបណ�� ះបណោ� ល TED ែដលជោប់កិច�សន្យោ។   
្របសិនេបើឧបករណ៍្រត�វបាន្របគល់ឱ្យអ�កេដោយអ�កបណ�� ះបណោ� ល គាត់នឹងទាក់ទងអ�កេដើម្បីកំណត់ៃថ� 
និងេម៉ាងេដើម្បីជួបអ�ក និងអ�កេផ្សងេទៀតែដលឣចចាប់ឣរម�ណ៍។  

អ�កបណ�� ះបណោ� លនឹងវោយតៃម�ត្រម�វការរបស់អ�ក និងភា� ប់ឧបករណ៍និងបងោ� ញអ�កពីរេបៀបេ្របើវោ។  iPad និង iPhone 

ទាំងអស់នឹង្រត�វដឹកជ���នឲ្យអតិថិជនេដោយផោ� ល់េដោយអ�កលក់ជោប់កិច�សន្យោតាមរយៈ UPS 
េហើយនឹងត្រម�វឱ្យមានចុះហត�េលខោេដើម្បីទទួលឧបករណ៍ែដលបានដឹកមកេនោះ។ 

កម�វ�ធី TED ផ�ល់ជូននូវេសវោកម�ដឹកជ���ន និងបណ�� ះបណោ� លទាំងេនះេដោយឥតគិតៃថ�។ 
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កាតាឡ�កឧបករណ៍ទនំោកទ់នំង 

ែផ�កេនះគឺេដើម្ីបជួយអ�កដោក់ពាក្យ និងអ�កជំនោញេ្រជើសេរ�សឧបករណ៍ែដលសម្រសបបំផុត 
េដើម្ីបបំេពញត្រម�វការរបស់អ�កដោក់ពាក្យសំុ។   

្របេភទឧបករណ៍្រត�វែតេ្រជើសេរ�សេនៅេលើពាក្យសុ។ំ 

អ�កដោក់ពាក្យសំុមានសិទ�ិទទួលបានដូចខោងេ្រកាម៖ 

 ឧបករណ៍ទំនោក់ទំនងចនំនួមយួ (1) េ្រគ�ង 
មាន េ្រគ�ងបនោ� ស់ស្រមាប់ឧបករណេ៍នោះ េបើមាន។ 

នងិ ឧបករណឲ៍្យស��  ចនំួនមយួ (1) េ្រគ�ង។ 

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

• ម៉ូែដលទំាងអស់ឣចផោ� ស់ប��រ។ 

ឧបករណទ៍នំោក់ទនំងពិេសស 

ទរូស័ព�បេង�ើនសេំឡងស្រមាបម់នសុ្សថ�ង ់
ស្រមាប់អ�កបាត់បង់េសាតវ��� ណពីក្រមិត្រសាលេទៅក្រមិតមធ្យម។ 

 

• ដំេណើរការដូចជោទូរស័ព�ធម�តា។ 
• េ្របើមុខងោរបេង�ើនសំេឡងេដើម្បីសា� ប់ការសន�នោ

។ 
• េសេរ�ក្រមិតសំេឡង 

និងសំេឡងេដើម្បីបំេពញត្រម�វការជោក់លាក់។ 
មានមូ៉ែដលមានែខ្ស៖ 
• Clarity Alto 
• Clarity Alto Plus មានបងោ� ញ ID អ�កេហៅចូល 
មានមូ៉ែដលឥតែខ្ស៖ 
• Panasonic KX-TGM403B មានបងោ� ញ ID 

អ�កេហៅចូល 
េ្រគ�ងបនោ� ស់៖ 
• ែខ្សពាក់ជំុវ�ញក (NKL) 

ទរូស័ព� “CapTel” េចញជោអក្សរស្រមាប់មនសុ្សថ�ង ់(CAP) * 
ស្រមាប់បុគ�លែដលបង់បាត់េសាតវ��� ណពីក្រមិតខោ� ំងេទៅក្រមិតធ�ន់ធ�រ។ 

 

• ្របា្រស័យទាក់ទងេដោយេ្របើសំេឡង 
និងឣនសារសន�នោចូលមកជោអក្សរេនៅេលើេអ្រកង់។ 

• អ�កេ្របើឣចសា� ប់ការសន�នោែដលនិយោយតាមរយៈទូរស័ព�

បេង�ើនសំេឡងស្រមាប់មនុស្សថ�ង់។ 

• ទូរស័ព� CapTel 

ឣណោឡ�កធម�តាឣចរកបានតាមរយៈកម�វ�ធី TED។  
្របសិនេបើអ�កមានអីុនធឺណិតេល្ប�នេលឿន 

សូមចូលេមើលេគហទំព័រ www.captel.com 
េដើម្បីែស�ងយល់បែន�មអំពីមូ៉ែដលែផ�កេលើអីុនធឺណិត 

ែដលមានេដោយផោ� ល់ពី CapTel។ 

• ត្រម�វឲ្យេ្របើ្របាស់េសវោកម�ប���ន

បន�ៃនរដ� Washington។ 
 
ត្រម�វឲ្យមាន៖ 

• ែខ្សទូរស័ព�ឣណោឡ�ក ឬ 
• ែខ្សទូរស័ព�អ�កជោវឌីជីថល 

(DSL) 
ែដលមានត្រមងឌីជីថល-
ឣណោឡ�ក។ 

 

http://www.captel.com/
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iPad ឬ iPhone - ឣចេ្របើបានជោមយួែតជេ្រមើស្របពន័�ទរូសព័� ឬ WiFi ប៉ុេណោ� ះ* 

 

ស្រមាប់ចូលេ្របើបណោ� ញទំនោក់ទំនងែផ�កេលើ្របព័ន�េសវោទូរស័ព� និង WiFi។ 

ឧបករណ៍ iPad និង iPhone ្រត�វបានផ�ល់ជូននូវេ្រសាមការពារ (ត្រម�វឱ្យរក្សោប័ណ�ធានោ)។  

អតិថិជនឣនេ្រជើសេរ�ស iPad, iPad Mini ឬ iPhone។  
ឧបករណ៍ទំាងេនះ្រត�វបានែចកចាយយ៉ោងពិេសស 

េដើម្បីផ�ល់នូវការ្របា្រស័យទាក់ទងតាមបណោ� ញេសវោទូរស័ព�ចល័ត ឬ WiFi 
េហើយនឹង្រតវបានដឹកជ��នេទៅឲ្យអ�កេដោយអ�កលក់ជោប់កិច�សន្យោ។ 

ម៉ាសុីនអង��លេីលខទនំោកទ់ំនង (TTY) 
ស្រមាប់បុគ�លែដលបាត់បង់េសាតវ��� ណពីក្រមិតធ�ន់ធ�ររហូតដល់ក្រមិតបាត់បង់េសាតវ��� ណទំាង្រស�ង និង/ឬគ។ 

 

• ទំនោក់ទំនងគា� តាមរយៈការវោយអក្សរ។ 

• សារេលចេឡើងេនៅេលើេអ្រកង់ 
េហើយក៏ឣចេបាះពុម�េចញបានផងែដរ។ 

• ការសន�នោគឺជោដំេណើរការប��រេវនគា� ។ 

• ឣចត្រម�វឱ្យេ្របើេសវោកម�ប���នប

ន�ៃនរដ� Washington។ 

• ត្រម�វឱ្យមានេសវោទូរស័ព�ឣណោឡ�ក

ធម�តា។ 

ឧបករណប៍ំពងសេំឡងប�� ពីចមា� យ * 
ស្រមាប់បុគ�លែដលមានការពិបាកក��ងការេដើរ និង បាត់បង់េសាតវ��� ណពីក្រមិត្រសាល េទៅមធ្យម និង/ឬគ។ 

 

• ឧបករណ៍បំពងសំេឡងេដោយមិនេ្របើៃដឣច

ឱ្យអ�កេ្របើ្របា្រស័យទាក់ទងគា� ដូចជោេ្របើទូរ

ស័ព�ធម�តាែដរ។ 
• ទាមទារការយល់្រពមជោមុនេដោយ TED។ 

• ឣចត្រម�វឱ្យេ្របើេសវោកម�ប���នបន�

ៃនរដ� Washington។ 
 
េ្រគ�ងបនោ� ស់៖ 

• មី្រក�ហ��ន 
• កុងតាក់ 

ទរូស័ព� 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 (សូមេមើលព័ត៌មានទំនោកទ់ំនងេនៅទំព័រ 1)។ 
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ឧបករណផ៍�លស់�� េរោទ ៍

ឧបករណផ៍�លស់�� េរោទែ៍ដលឣចសា� បប់ាន 

 
• ឧបករណ៍ផ�ល់ស�� េរោទ៍េឡើងេនៅេពលទូរ

ស័ព�េលើតុេរោទ៍។ 
• េសេរ�ក្រមិតសំេឡងេរោទ៍េដើម្បីបំេពញ 

ត្រម�វការជោក់លាក់។ 

ឧបករណផ៍�លស់�� េរោទែ៍ដលមានេចញ

ពន�េឺភ�ើង 

 
• ភា� ប់េទៅនឹងអំពូលេភ�ើង។ 

• អំពូលេភ�ើងភ�ឺេនៅេពលែដលទូរស័ព�េរោ

ទ៍។ 

ឧបករណផ៍�លស់�� េរោទញ៍រ័ 

 
• ឧបករណ៍ផ�ល់ស�� ញ័រេនៅេពលទូរស័ព�

េលើតុេរោទ៍ 
• ទាមទារការយល់្រពមជោមុនេដោយ 

TED។ 
• ស្រមាប់ែតមនុស្សថ�ង់- គបុ៉េណោ� ះ។ 

េ្រគ�ងបនោ� ស ់

ែខ្សពាកជ់ុវំ�ញក 

 

• ស្រមាប់អ�កេ្របើ្របាស់ទូរស័ព�ែដលមា

នឧបករណ៍ជំនួយសា� ប់ telecoil (t-
coil)។   

• សូមទាក់ទងអ�កែចកចាយឧបករណ៍

ជំនួយការសា� ប់ 
ឬអ�កជំនោញមានគុណសម្បត�ិ្រគប់

្រគាន់េផ្សងេទៀត 
េដើម្បីកំណត់ថោេតើែខ្សពាក់ជំុវ�ញកគឺ

្រត�វគា� ឬអត់។ 

េ្រគ�ងបនោ� ស់ឣចនឹង្រត�វបានេ្របើជោមួយ៖ 

• ទូរស័ព�បេង�ើនសំេឡងស្រមាប់មនុស្សថ�

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

(CapTel) 
• ទូរស័ព� TeliTalk Electrolarynx (TEL)  

ម្ីរក�ហ��ន* 

 
កាស 

 
មី្រក�ហ��នឡោែប៉ល 

េ្រគ�ងបនោ� ស់ឣចនឹង្រត�វបានេ្របើជោមួយ៖ 

• ឧបករណ៍បំពងសំេឡងប�� ពីចមា� យ 
 

កុងតាក់* 

 
កុងតាក់ប��រខ្យល់ 

 
កុងតាក់ប��រេខ�ើយ 

េ្រគ�ងបនោ� ស់ឣចនឹង្រត�វបានេ្របើជោមួយ៖ 

• ឧបករណ៍បំពងសំេឡងប�� ពីចមា� យ 

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

េសចក�ែីថ�ងបដេិសធទនំួលខុស្រត�វ៖  ម៉ាក/ម៉ូែដលឧបករណឣ៍ចមានការផោ� សប់��រ។ 
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ែហ

 

 

ការដោកព់ាក្យសុឧំបករណទ៍នំោកទ់ំ

នង 

ស្រមាបក់ារ�យោលយ័េ្របើែតប៉េុណោ� ះ 
ៃថ�ទទទលួ 

      
ពាក្យសុំបំេពញមិនបានេពញេលញឣច្រត�វបាន្របគល់ជូនវ�ញ េហើយបណោ� លឱ្យមានការពន្យោរេពលេសវោកម�។ 

សូម្របាកដថោ កែន�ងប���ល “ចាំបាច់” ្រត�វបានបំេពញ។  េបាះពុម� ឬវោយអក្សរឲ្យច្បាស់។ 
េនៅេពលអ�កបានបំេពញពាក្យេហើយ សមូដកយកទពំរ័ទ ី7 ដលទ់ពំរ័ទី 9 េហើយេផ�ើេទៅ៖ កម�វ�ធី TED 
 ្របអប់សំបុ្រតេលខ 45301 
 Olympia, WA 98504-5301 
េតើអ�កបានឮពីកម�វ�ធ ីTED តាមរេបៀបណោ? 

 មិត�ភ័ក�ិ ឬសមាជិក្រគ�សារ  ទស្សនោវដ�ី ឬ្រពឹត�ិប័្រតព័ត៌មាន 
 អ�កជំនោញេវជ�សា្រស�  បទបងោ� ញ ឬស�ង់ផ�ល់ព័ត៌មាន 
 ការផ្សោយពាណិជ�កម�តាមទរូទស្សន ៍  េផ្សងេទៀត៖        

េតើអ�កធា� ប់បានទទួលឧបករណព៍ីកម�វ�ធី TED 
កាលពីេពលមុនេទ? 

  បាទ/ចាស   េទ   មិនដឹង 

ែផ�កទ ី1. ពត័ម៌ានរបសអ់�កដោកព់ាក្យ 
1.  នោម្រតកូល នោមខ��ន អក្សរដំបូងៃននោមកណោ� ល 
      

2.  េភទ  
       ្រប�ស       ្រសី  

3.  ឣសយដោ� នផ�ះ (រួមទាំងេលខផ�ះ) ទី្រក�ង រដ� េលខកូដតបំន ់
                        
4.  ឣសយដោ� នេផ�ើសបំុ្រត (េបើខុសគា� ) ទី្រក�ង រដ� េលខកូដតបំន ់
                        
5.  េឈា� ះសហគមន៍/សា� ប័ន (ឧ.មណ� លែថទាំមនសុ្សចាស ់អគារឣផោមិន) 
      

6.  េខោនធ ី 
      

េលខទូរសព័� (រួមប���លទាំងេលខកូដតំបន់) 
       សារសំេឡង  VP  TTY
  

8.  េលខទូរស័ព�ៃដ (រួមទាំងេលខកូដតំបន់) 
       សារសំេឡង  VP  TTY
  9.  េតើអ�កណោជោអ�កផ�ល់េសវោទរូស័ព�របស់អ�ក?  ទាមទារ ស្រមាប់ទូរសព័�េចញជោអក្សរស្រមាប់មនុស្សថ�ង់។ 

      

10.  ឣសយដោ� នអុីែមល 
      

11. េពលេវលាល�បផំុតេដើម្បទីាក់ទង  
      

12.  េលខសន�ិសខុសង�ម (ជោជេ្រមើស) 
      

13. ៃថ�ែខឆា� ំកំេណើត (ទាមទារេដើម្បទីទលួបានសិទ�ិ) 
      

14.  បគុ�លស្រមាបទ់នំោកទ់នំងជនំសួ/សារ 
េឈា� ះ  
      

ទំនោក់ទំនង 
      

េលខទូរសព័� (រួមប���លទាំងេលខកូដតំបន់) 
       សារសំេឡង  VP  TTY
  

ឣសយដោ� នអុីែមល 
      

ែផ�កទ ី2.  ្របវត�រិបូ 

1. ពត័ម៌ានហរិ��វត�� (ចាំបាច់)៖ 
 ទំហំ្រគ�សារ៖      ចំណូល្របចាែំខ៖  $      ចំណូល្របចាឆំា� ំ៖  $      

2.  ពិការភាព (ទាមទារេដើម្បទីទួលបានសិទ�)ិ  
   ថ�ង ់   ថ�ង់-ខោ� ក់  
   មានប�� ្រតេចៀកធ�ន ់   គ 

  ថ�ង់េនៅេពលធ ំ

3. បែន�មពីេលើការបាត់បង់េសាតវ��� ណ ឬគ៖ 
 a.  េតើអ�កមានម��បែភ�កអត់?  បាទ/ចាស    េទ 
 b.  េតើអ�កខោ� ក់អត់?  បាទ/ចាស    េទ 
 c.  េតើអ�កមានការពិបាកក��ងការេដើរអត់?  បាទ/ចាស    េទ 

4. ចំណូលចិត�ស្រមាប់ការទំនោក់ទនំង 
 a. ភាសាស�� ៖ 
    ASL   PSE 
    េមើល   សា� ប 

b. និយោយ៖ 
   ការនយិោយ 
   វ�ធីឣនបបូរមាត ់

c.    ការសរេសរ 
d.    េផ្សងេទៀត៖ 

       
 e. េតើអ�កនិយោយភាសាអ�ី? 
    អង់េគ�ស       េផ្សងេទៀត៖         
 f. េតើអ�ក្រត�វការអ�កបកែ្រប ឬេទ?    បាទ/ចាស       េទ  
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5. េតើអ�កជោជនជោតិេដើមេអស្៉បាញែមនេទ?           បាទ/ចាស       េទ 

សំណួរជោភាសាេអស្៉បាញ/េអស្បាញេដើម/ឡោទីនគឺនយិោយអំពជីនជោតិមនិែមនជោតិសាសន៍េទ។ 
សូមបន�េឆ�ើយសំណួរខោងេ្រកាមេដោយគូសធីកក��ង្របអប់មយួឬេ្រចើន េដើម្បីបងោ� ញពជីោតិសាសន៍របសអ់�ក 
(ធីកចំណុចទាំងអស់ែដល្រតឹម្រត�វ)៖ 

  ជនជោតិែស្បកស   ជនជោតិឥណោ� េដើមឣេមរ�ក ឬជនជោតិេដើមឣឡោសា�    ជនជោតិេដើមេកាះហាៃវ 
ឬអ�កេកាះប៉ាសុីហ�កិ 

  ជនជោតិឣេមរ�កែស្បកេខៅ�  ឬេដើមកំេណើតឣ្រហ�ិក   ជនជោតិឣសុ ី   
ពូជសាសន៍េផ្សងេទៀត 

ែផ�កទ ី3.  ការេ្រជើសេរ�សឧបករណ ៍
1. េ្រជើសេរ�សឧបករណទ៍នំោកទ់នំងមយួ នងិឧបករណឲ៍្យស�� មយួ។ 

ទរូសព័�ផ�ះបេង�ើនសេំឡងស្រមាបម់នសុ្សថ�ង ់(ត្រម�វឲ្យមានេសវោទូរសព័�េលើតុ)៖ 
  ទូរស័ព�ែដលមានែខ្សមានបងោ� ញ ID អ�កេហៅចលូ   ទូរស័ព�គា� នែខ្ស្របេភទបេង�ើនសំេឡងស្រមាប់មនុស្សថ�ង ់
  ទូរស័ព�មានែខ្ស - មិនមានបងោ� ញ ID អ�កេហៅចូល  

ទរូសព័�េនៅផ�ះស្រមាបេ់ផ�ើសារ (ត្រម�វឲ្យមានេសវោទូរស័ព�េលើតុ្របេភទឣណោឡ�ក)៖   ទូរស័ព�េចញជោអក្សរស្រមាប់មនុស្សថ�ង ់  
ម៉ាសុីនអង��លេីលខទំនោកទ់ំនង (TTY) 

ឧបករណឥ៍តែខ្ស (* ទូរស័ព�្រត�វបានេដោះេសា េហើយឣចដំេឡើងជោមួយអ�កផ�ល់េសវោទូរសព័�ណោមួយកប៏ាន។  
ការចំណោយេលើេសវោទូរសព័�ចល័តគជឺោបន��ករបស់អតិថិជន េហើយមិន្រត�វបានធានោរោ� ប់រងេដោយកម�វ�ធ ីTED េទ )៖ 

  iPad   iPad Mini   iPhone 
** ឧបករណ៍ iPad ឣចភា� ប់ែត WiFi ប៉ុេណោ� ះ។  ្របសិនេបើអតិថជិន្រត�វការ iPad ឣចភា� បប់ណោ� ញេសវោទូរស័ព�ចលត័ សូមធីកទីេនះ៖  

  ឣចភា� ប់បណោ� ញេសវោទូរស័ព�ចល័ត* នងិ ប�� ក់េហតផុលស្រមាប់ការេស�ើសុំពិេសសេនះ៖          
េឈា� ះ្រក�មហ៊ុនេសវោទូរស័ព�៖         

ឧបករណឲ៍្យស��  – ែតទូរស័ព�េលើតុប៉ុេណោ� ះ។  មិន្រត�វគា� ជោមួយឧបករណ៍ឥតែខ្ស។ 
  ឧបករណ៍េរោទ៍ខោ� ងំ   ឧបករណ៍េរោទ៍េចញេភ�ើងr   ឧបករណ៍េរោទ៍ញរ័ (ស្រមាប់ែតអតិថិជនថ�ង់ផងខោ� ក់ផងែតប៉ុេណោ� ះ) 

ឣចផ�លជ់នូឧបករណព៍េិសសស្រមាបអ់តថិជិនគ។ 

  TeliTalk ElectroLarnyx   ឧបករណ៍បំពងសំេឡងពចីមា� យ 
  េផ្សងេទៀត៖         

2. េតើអ�កចង់បានការបណ�� ះបណោ� លេទ?    បាទ/ចាស       េទ ្របសិនេបើេឆ�ើយេទ 
ឧបករណ៍េនះនឹង្រត�វបានដកឹជ���នឲ្យអ�កេដោយផោ� ល់។ 

iPads នងិ iPhones នងឹ្រត�វបានដកឹជ���នឲ្យអ�កេដោយផោ� ល។់   

េដោយការចះុហត�េលខោេលើែផ�កទ ី4 ខោងេ្រកាម អ�កផ�លស់ទិ�អិន�ុ� តឲ្យការ�យោលយ័េដើម្បអី�កែដលថ�ង ់នងិមានប�� ្រតេចៀកធ�នផ់�លេ់ឈា� ះ 
ឣសយដោ� នអុែីមល ពត័ម៌ានទនំោកទ់នំង នងិរោយការណព៍ពីកិារភាពេដោយខ��នឯង 
េនៅេលើពាក្យសុេំនះេទៅអ�កលកជ់ោបក់ចិ�សន្យោក��ងេគាលបណំងៃនការដកឹឧបករណ ៍នងិផ�លក់ារធានោ នងិេសវោកម�គាំ្រទបេច�កេទស។ 

ែផ�កទ ី4.  ហត�េលខោអតថិជិន 

ខ��ំយល់ថោ ឧបករណែ៍ដលខ��ំទទួលបានេដោយមនិគិត្របាកគ់ឺឱ្យខ��ំខ�ីេ្របើ េហើយេនៅែតជោ្រទព្យសម្បត�ិរបស់រដ� Washington។   
ខ��ំយល់ថោ ខ��ំ្រត�វែតការពារឧបករណម៍និឲ្យខូច។  ខ��ំ្រត�វែតការពារវោមនិឲ្យខចូ ែដលឣចបណោ� លមកពីទកឹេភ��ង កេមៅ�  
និងការេ្របើខសុបេច�កេទស។   

ខ��ំយល់ថោ ្របសិនេបើខ��ំេ្របើឧបករណេ៍ដោយមិន្រតមឹ្រត�វ ខ��្ំរបែហលជោមិនមានសិទ�ិទទលួឧបករណ៍ថ�ីេទ។   

្របសិនេបើឧបករណ៍ បាតប់ង ់ឬ្រត�វេចារលចួខ��ំនឹងរោយការណក៍រណីេនះេទៅកម�វ�ធី TED េហើយខ��នំឹងប�ឹងប៉ូលីស។  ខ��យំល់ថោ 
ខ��ំ្រត�វែតផ�លច់្បាបច់ម�ងឯកសាររបាយការណ៍ប៉លូីសេទៅកម�វ�ធី TED។ 
េបើខ��ំផោ� ស់ទលីំេនៅ ខ��នំឹងជូនដណំឹងដល់កម�វ�ធ ីTED អំពឣីសយដោ� នថ�ី និងេលខទូរសព័�របសខ់��ំ។   

េបើខ��ំផោ� ស់េចញពីរដ� Washington ខ��ំយល់ថោខ��ំ្របែហលជោ្រត�វ្របគល់ឧបករណ៍ឲ្យកម�វ�ធ ីTED វ�ញមុនេពលែដលខ��ចំាកេចញពីរដ� 
Washington។ 
ខ��ំយល់ថោ ខ��ំមិនឣចយកឧបករណ៍េនះេទៅលក់ ប��  ំឬឲ្យនរណោមា� កខ់�េី្របើេដោយេហតុផលណោមួយបានេឡើយ។   
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្របសិនេបើមានឧបករណ៍េនះ ខចូខ��នំឹងមិនព្យោយោមជួសជលុេដោយខ��នឯងេទ។  ខ��ំនឹងទាក់ទងកម�វ�ធី TED េដើម្បីសុំការែណនោំ។ 

ខ��ំយល់ថោ ្របសិនេបើខ��ំមានប�� ជោមួយ iPad េសវោកម�ទាំងអស្់រត�វផ�ល់េដោយអ�កបណ�� ះបណោ� លពកីម�វ�ធី TED ឬ “Teltex” 
តាមរយៈការែណនោំែដលមានេនៅក��ង/េនៅេលើ្របអប់ iPad។   
ខ��ំយល់ថោ ខ��ំមិនឣចយក iPad េទៅហាង Apple Store បានេទ េហើយខ��កំ៏មិនឣចទាក់ទង Apple Care េដើម្បីសុំជនំួយេនៅេលើ TED 
Program iPad បានេទ។   

ខ��ំយល់ថោ iPad ្រត�វែតរក្សោទកុក��ងេ្រសាមការពារែដលវោបានមកដល់ៃដ។ 

ខ��ំយល់ថោ iPad ្រត�វបានផ�លជ់នូស្រមាប់េគាលបំណងទំនោកទ់ំនងគា� ។  ្របសិនេបើមនិេ្របើស្រមាប់េគាលបំណងទនំោក់ទំនង កម�វ�ធ ីODHH 

TED ឣចេស�ើឱ្យអ�ក្របគល់ iPad មកវ�ញ។ 

ខ��សំមូប�� ក ់(ឬ្របកាស) េ្រកាមបទពនិយ័ៃនស្បថបពំានេ្រកាមច្បាបរ់បសរ់ដ� Washington ថោពត័ម៌ានេនៅេលើទ្រមងេ់នះគពឺតិ្របាកដ 
នងិ្រតមឹ្រត�វ។ 

1.  ហត�េលខោ កាលបរ�េច�ទ 
       
2.  អ�កបំេពញពាក្យសុំ (េបើសនិជោេ្រកៅពីអ�កដោក់ពាក្យសុ)ំ 
េឈា� ះ 
      

ទំនោក់ទំនង 
      

េលខទូរសព័� (រួមប���លទាំងេលខកូដតំបន់) 
       សារសំេឡង  VP  TTY  

ឣសយដោ� នអុីែមល 
      

ែផ�កទ ី5.  ការប�� កអ់ពំវី�ជោ� ជវីៈ 
អ�កជនំោញ្រត�វែតចះុហត�េលខោេលើពាក្យសុ ំេដើម្បបី�� កព់កីារបាតប់ងេ់សាតវ��� ណ ឬគ។ 

េសចក�ីែណនោសំ្រមាប ់“អ�កជនំោញ”៖  អ�ក្រត�វែតមានការអនុ�� តឱ្យេធ�ើការេនៅក��ងរដ� Washington 
េដើម្បីេផ��ងផោ� ត់ប�� កព់ីការបាតប់ង់េសាតវ��� ណ ឬភាពគរបស់អ�កដោកព់ាក្យ។  តាមរយៈការចះុហត�េលខោខោងេ្រកាម អ�កសមូប�� កថ់ោ 
អ�កដងឹអពំវី�សាលភាពៃនការបាតប់ងេ់សាតវ��� ណ ឬភាពគរបសអ់�កដោកព់ាក្យ 

េហើយេជឿជោកថ់ោអ�កដោកព់ាក្យឣចទទលួបានអត�្របេយោជនព៍ឧីបករណែ៍ដលបានេស�ើសុេំនៅក��ងែផ�កទ ី3 ខោងេលើ។ 
សមូទាកទ់ងកម�វ�ធ ីTED ្របសនិេបើអ�កដោកព់ាក្យ្រត�វការឧបករណទ៍នំោកទ់នំងពេិសស។ 

1. ព័ត៌មានវ�ជោ� ជីវៈ៖ 
  េវជ�បណ� ិត  
  អ�កបពំាក់/អ�កែចកចាយឧបករណជ៍ំនួយការសា� ប ់
  អ�កជនំោញែផ�កេសាតវ��� ណ  
  បុគ�លកិទីភា� កង់ោររដ� 
  អ�កជនំោញខោងថ�ង ់  
  ទី្របឹក្សោសា� រនីតសិម្បទាវ�ជោ� ជីវៈ 
  អ�កតណំោងអង�ការមិនរកែស�ងរក្របាក់ចំេណញ  
  អ�កឯកេទសខោងថ�ង់-ខោ� ក ់
  អ�កព្យោបាលេដោយវ�ជោ� ជីវៈ 
  អ�កជនំោញព្យោបាលេរោគនយិោយមិនេចញ 
  េផ្សងេទៀត៖      

2. ការប�� កអ់ពំីវ�ជោ� ជីវៈ 
ហត�េលខោ

 កាលបរ�

េច�ទ 
       

េឈា� ះជោអក្សរពុម�ធ ំនិងមខុតំែណង 
      

េលខទូរសព័� 
      

េលខឣជោ� បណ័�/វ��� បនប្រត (េបើមាន) 
      

 


