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តសចរដ ៊ីត្ដ ើម
សាររ៊ី
ក្រសួ ង DOH
និងក្រ ុមហន
Prometric

ចាប់របស់រដ្ឋ វ៉ាស៊ីនតោនទមទរអន រត្វ ីការរិត្ក្បារដ្ថដ្លថែទាំរយៈតរលយូរក្ត្ូវមាន
វវ ិញ្ជបបនបក្ត្ថែទាំោមតគហដ្ឋឋន។ ក្រសួ ងសខាភិបាល(DOH) រដ្ឋ វ៉ាស៊ីនតោន ទ្ទ្ួ លែសក្ត្ូវរនុងការ
ឃ្លាំតមើល តរៀបចាំការក្បលង និងតចញវវ ិញ្ជបបនបក្ត្ជូ នអន រណាថដ្លបានក្បលងជាប់។
ក្រសួ ង DOH បានចេះរិចចសនាជាមួ យក្រ ុមហន Prometric Inc., អនវត្ត តរៀបចាំការក្បលងយរ
វវ ិញ្ជបបនបក្ត្ថែទាំោមតគហដ្ឋឋន (HCA) ថ្នរដ្ឋ វ៉ាស៊ីនតោន។ មូ លប័ក្ត្តនេះរ

៌នាអាំរ៊ីថបបបទ្រនុង

ការចេះបញ្ា៊ី និងការក្បលងយរ HCA។

ម្ថៃទ៊ី1 ខខឧសា ឆ្នំ2016៖ សំណុខំ បបបទថម៊ី និងការក្បលង
តបរច ជនក្ត្ូវថត្្ដ ល់នូវអាសយដ្ឋឋនអ៊ីថមលមួ យ តដ្ើមប៊ីរាំ

ត្់តរលតវលាសក្មាប់ការក្បលង។

ការក្បលងសរតសរ
និងក្បលងផ្ទៃល់មាត្់ក្ត្ូវបានចត្់ទ្រជាការប្រលងចាំត េះដ្ឹងមួ យ។
ក្គប់
តបរខ ជនទាំងអស់អាចសាដប់ឭការក្បលងផ្ទៃល់មាត្់ណាមួ យ តៅតរលរួ រតគបានតត្សត ។ ការក្បលង
ចាំត េះដ្ឹងតសៃ ើរទាំងក្ស ុងជាក្បតភទ្សាំ ួ ររិត្ឬមិនរិត្តដ្ឋយការតក្បើរ ូបភារ និងគាំនូរជ៊ីវចល។
ការថបងថចររវងសាំ

ាំថបបបទ្វវ ិញ្ជបបនបក្ត្រ៊ី

Prometric ក្ត្ូវបានចត្់ទ្រជាសាំ
សាំ

DOH

និងសាំ

ាំថបបបទ្ក្បលងរ៊ីក្រ ុមហន

ាំថបបបទ្ថត្មួ យ។ តលើរដ្ាំបូង អន រតត្សត នឹងត្ញើឥឡូវភាលមនូ វ

ាំថបបបទ្និងការទ្ូ ទត្់របស់រួរតគតៅកាន់ក្រសួ ងសខាភិបាល (DOH)

នឹងជូ នដ្ាំ

រដ្ឋ វ៉ាស៊ីនតោនថដ្ល

ឹងដ្ល់ក្រ ុមហន Prometric តៅតរលតបរខ ជនមានលរខ ែ ឌ ក្គប់ក្ោន់រនុងការតត្សត ។

តដ្ើមប៊ីចូលតៅកាន់តគហទ្ាំរ័រ DOH និងថសវ ងររឯរសារសាំ

ាំថបបបទ្ ចូ មចច ទ៊ីបនោះ ។

អន រតត្សត ជាែម ៊ីទ ាំងអស់នឹងក្ត្ូវទរ់ទ្ងក្រ ុមហន Prometric តដ្ឋយផ្ទៃល់ តដ្ើមប៊ីរាំ

ត្់កាលបរ ិតចេ ទ្

តត្សត ។

រ័ត្៌មានែល ៊ីៗ



សូ មអនវត្ត ោមជាំហានបនត បនាៃប់ទ ាំងតនេះ តបើអនរចង់ចូលក្បលង HCA ៖

តដ្ើមប៊ីក្បលង HCA និងទ្ទ្ួ លបាននូ វវវ ិញ្ជបបនបក្ត្សក្មាប់អនរ
1

ត្ញើ សំណ
ុ ំខបបបទក្បលងគិលានុបោឋរោម្បគហោឋន ថដ្លបានបាំតរញទាំងក្ស ុង តៅកាន់
DOH ។

2

តក្បើក្បាស់នូវតោលអត្ថ ន័យដ្ូ ចបានតក្ោងរនុងការថ

នាាំតនេះ តដ្ើមប៊ីតក្ត្ៀមតរៀបចាំការក្បលង

របស់អនរ។ (ទ្ាំរ័រទ្៊ី3)

3

ចូ លក្បលងោមកាលបរ ិតចេ ទ្។ ចូ រក្បារដ្ថា អន រភាញប់មរនូ វឯរសារចាំបាច់សាំោល់
អត្ត សញ្ជប

4

តៅកាន់ទ្៊ីោាំងត្វ ីតត្សត ។ (ទ្ាំរ័រទ្៊ី 5)

តបើអនរជាប់ការក្បលង និងត្ល ើយត្បោមត្ក្មូវការអនញ្ជបត្ដ្ថ្ទ្តទ្ៀត្ ក្រសួ ង នឹង្ដ ល់ជូន
អន រនូ វវវ ិញ្ជបបនបក្ត្។

5

តបើ អន របរាជ័ យ តដ្ឋយមិ ន អាចត្ល ើ យ ត្បោមត្ក្មូ វ ការថ្នការក្បលង ចូ រ
ទរ់ ទ្ ងក្រ ុមហ ន

Prometric តដ្ើ ម ប៊ី រ ាំ

1

ត្់ កា លប រ ិតចេ ទ្ការក្បលងជាែម ៊ី ។

ត ស ច រ ដ ៊ី ត ្ ដ ើ ម

តដ្ើមប៊ីទ្ទ្ួ លបានចតមល ើយ ថដ្លមិនបាន្ដ លជ
់ ូ នរនុងក្រឹត្តិបក្ត្តនេះ
ទរ់ទ្ងក្រ ុហន Prometric នូ វរាល់សាំ ួ រទាំងឡាយណា អាំរ៊ីដ្ាំត

ើរការក្បលង៖

ក្រ ុម្ហុន Prometric
7941 Corporate Drive
Nottingham, MD 21236
ទ្ូ រសរ័ៃ៖ 800.324.4689
អថ៊ី មល៖ WAHCA@prometric.com
តគហទ្ាំរ័រ៖ www.prometric.com/wadoh
ទរ់ទ្ង DOH នូ វរាល់សាំ ួ រទ ាំងឡាយណា អាំរ៊ីវវ ិញ្ជបបនបក្ត្៖
ក្រសួងសុខាភិ ល រដ្ឋ វ៉ាសុ៊ីនបោន
អងគ ភាពធានាគុណភាពក្បព័នធសុខភាព
ការ ិយាល័យបបក្ម្ើបសវអតិថិជន
111 Israel Road SE
P.O. Box 47877
Olympia, WA 98504-7877
ទ្ូ រស័រៃ៖ 360.236.4700
ទ្ូ រសារ៖ 360.236.2701
អ៊ីថមល៖ Homecareaides@doh.wa.gov.
តគហទ្ាំរ័រ៖ www.doh.wa.gov/LicensesPermitsandCertificates/
ProfessionsNewReneworUpdate/HomeCareAide.aspx
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ើរការបាំតរញថបបទ្ក្បលង

៌នា៖

 ត្ក្មូវត្ល ើយត្បលរខ ែ ឌ ក្គប់ក្ោន់សាំការក្បលង។
 រ័ត្៌មានរ៊ីរតបៀប បាំតរញសាំ ាំថបបបទ្។
 រ័ត្៌មានរ៊ីរតបៀប កាលបរ ិតចេ ទ្ជាែម ៊ី ចាំត េះការរាំ ត្់ការក្បលង។
អន របតសតបលើរទ៊ីម្ួយ៖ បាំតរញសាំ

ាំ ខបបបទ និងក្បគល់ជូន DOH ោមការថ

ថបបបទ្រនុងមួ យឯរសារ។ ក្រសួ ង DOH នឹងជូ នដ្ឹឹំ

នាាំ សក្មាប់សាំ

ាំ

ឹងដ្ល់ទ ាំងអន រ និងក្រ ុមហន Prometric

តៅតរលអន រក្ត្ូវបានយល់ក្រមឱ្យចូ លក្បលង។
អន របតសតជាថម៊ី៖អន រនឹងក្ត្ូវទរ់ទ្ងក្រ ុមហន Prometric តដ្ឋយផ្ទៃល់ តដ្ើមប៊ីរាំ
ក្បលងជាែម។៊ី តបើការទ្ូ ទត្់ក្បារ់តដ្ឋយប័ ណ ឥ

ត្់កាលបរ ិតចេ ទ្ការ

ទន(credit card) អន រអាចតៅទ្ូ រស័រៃតៅកាន់

ក្រ ុមហន Prometric តដ្ឋយ្ដ ល់នូវរ័ត្៌មានបគលែល ួនអន រ និងតសន ើបញ្ជន
ូ ការទ្ូ ទត្់ក្បារ់របស់អនរ
ោមោមទ្ូ រស័រៃ។ តបើការទ្ូ ទត្់ក្បារ់តដ្ឋយមូ លបបទនប័ក្ត្ ឬប័ ណ ក្បារ់(money order) អន រក្ត្ូវ
តសន ើបញ្ជន
ូ សាំ

ាំថបបបទ្មួ យចាប់ (ដ្ូ ចមានតៅខាងចងថ្នឯរសារតនេះ) តដ្ឋយភាាប់មរជាមួ យ

មូ លបបទនប័ក្ត្។

ទ្៊ីោាំងតត្សត

អាចមានទ្៊ីរថនល ងចាំនួនរ៊ីរថដ្លតបរខ ជនអាចតៅក្បលង។ តបើរមម វ ិ្៊ីប ្ ុ េះបណា
ដ លថដ្លជារថនល ង
អន របាន្ល ងកាត្់ប ្ ុ េះបណា
ដ ល ក្ត្ូវបានចេះត្មេះជារថនល ងបងក ភារងាយក្សួ ល អន រនឹងក្ត្ូវតៅ
ក្បលងតៅទ្៊ីតនាេះ។ តបើមិនដ្ូ តចន េះតទ្ អន រនឹងតៅក្បលងតៅមជឈម ឌ លតត្សត ក្បចាំត្ាំបន់ណាមួ យ។

ទ៊ីោង
ំ បតសតរខនែ ងបងក ភាពងាយក្សួ ល
តបើរមម វ ិ្៊ីប ្ ុ េះបណា
ដ លរបស់អនរ្ដ ល់នូវការតត្សត ថដ្លជារថនល ងបងក ភារងាយក្សួ ល តគនឹង្ដ លជ
់ ូន
អន រនូ វតលែរូ ដ្ទ្៊ីោាំងតត្សត ។

ទ៊ីោង
ំ បតសតក្បចំតំបន់
តបើអនរមិនអាចចូ លក្បលង តៅទ្៊ីោាំងរថនល ងប ្ ុ េះបណា
ដ លរបស់អនរ អន រអាចតៅក្បលងតៅឯ
ទ្៊ីោាំងតត្សត ក្បចាំត្ាំបន់។ ចូ រក្បារដ្ែល ួនឯងនូ វោរាងតលែរូ ដ្ទ្៊ីោាំង ថដ្លអន រនឹងតៅក្បលងដ្ូ ច
បានសរតសរតៅរនុងទ្ក្មង់បាំតរញថបបបទ្ោម DOH ។
ោរាងថ្នទ្៊ីោាំងតត្សត ក្បចាំត្ាំបន់ នាតរលបចចុបបនន មានតៅ www.prometric.com/wadoh.



សំខាន់

ទ្៊ីោាំងតត្សត ក្បចាំត្ាំបន់អាចផ្ទលស់ប្ ូរ។ តបើអនរក្ត្ូវការត្ៃ ៀងផ្ទៃត្់ទ្៊ីោាំង អន រអាចតៅ
ទ្ូ រស័រៃតៅកាន់តលែ 800- 324- 4689 ។

លិខិតអនុញ្ញញតការក្បលង
តៅតរលក្រ ុមហន Prometric បានរាំ

ត្់កាលបរ ិតចេ ទ្ក្បលងសក្មាប់រ ូបអន រ អន រនឹងទ្ទ្ួ លបាននូ វ

លិែិត្អនញ្ជបត្ការក្បលង ោមរយៈអុ៊ីខម្ល ។ លិែិត្តនេះនឹងបញ្ជារ់ក្បាប់រ៊ី តរលតវលា កាលបរ ិតចេ ទ្
និងរាំ ត្់ទ្៊ីោាំងក្បលងរបស់អនរ។ តបើការក្បលងោមកាលបរ ិតចេ ទ្មិនសមក្សបសក្មាប់អនរ សូ ម
តៅទ្ូ រស័រៃ 800-324 - 4689 ភាែម្ តដ្ើមប៊ីរាំ

ត្់កាលបរ ិតចេ ទ្ការក្បលងជាែម ៊ី។

ព័ត៌ានព៊ីរម្ក្ម្
តបើអនរជាអន រតត្សត តលើរដ្ាំបូង សូ មចច ទ៊ីបនោះ សក្មាប់រ័ត្៌មានថ្នការទ្ូ ទត្់ក្បារ់។
សក្ាប់អនរបតសតជាថម៊ី ខតបុប្
ណ ោះ៖

ដ្ ាំ ត

ើ រ កា រ ប ាំ ត រ ញ ថ ប ប ទ្ ក្ ប ល ង

រថ្ក្មក្បលងគឺ ម្ិនអាចសងក្តលប់ វ ិញប ើយ បហើយរ៏ម្ិនអាចបផ្សេរ នខដ្រ។ រថ្ក្មនឹងក្ត្ូវបានសង
ក្ត្លប់ជូនអន រវ ិញ តបើអនរក្ត្ូវបានររត ើញថា អន រមិនមានលរខ ែ ឌ ក្គប់ក្ោន់សក្មាប់ចូលតត្សត ។
រថ្ក្មក្ត្ូវថត្គិត្រ ួមបញ្ចល
ូ ទ្ក្មង់បាំតរញសាំ ាំថបបបទ្្ងថដ្រ។ សំណុំខបបបទ នទទួ ល បុខនត ការ
ទូ ទាត់ក្ រ់ម្ិនក្តឹម្ក្តូវ វនឹងក្តូវបញ្ជន
ូ ក្តលប់ម្រវវ ិញ។
រថ្ក្មក្ត្ូវបង់ តដ្ឋយតយងោមលរខ

ៈខាងតក្កាមតនេះ៖

 ក្រ ុហន Prometric ទ្ទ្ួ លយរថត្ប័ ណ ក្បារ់ ( money orders) ឬមូ លបបទនបក្ត្្នាោរ
ថត្ប៉ាតណា
ណ េះថដ្លក្ត្វូ បង់ចូលក្រ ុមហន Prometric. ម្ូ លបបទានបក្តបចញសក្ាប់បុគគល ឬ
សាច់ក្

រ់សុទធម្ិនក្តូវ

នទទួ លយរប

 ការទ្ូ ទត្់ក្បារ់អាចត្វ ីតៅបាន

ើយ។
ោមរយៈប័ ណ ឥ

ទនថដ្លតៅមានសរលភាររ៊ីបណា
ដ

ក្រ ុមហនដ្ូ ចជា VISA, MasterCard or American Express ។ ក្រ ុមហន Prometric នឹងត្ៃ ៀងផ្ទៃត្់
ប័ ណ ឥទន មនដ្ាំត ើរការចេះបញ្ា៊ី។ ការរនារតរលអាចតរើត្ជួ បបញ្ជា តបើប័ ណ ឥទនមិនទន់ក្ត្វូ
បានត្ៃ ៀងផ្ទៃត្់។ សាំត ើសាំការយល់ក្រមទ្ូ ទត្់ក្បារ់ោមប័ ណ ឥទននឹងត្វ ីតឡើងថត្មដ ងគត្់ តបើវ
ក្ត្វូ បានបដ្ិតស្ ទ្ក្មង់ថ្នការទ្ូ ទត្់ក្បារ់រតបៀបត្េងតទ្ៀត្នឹងក្ត្ូវទមទរអនវត្ត ន៍។
បោលការណ៍សងក្តលប់។ តបើអនរក្ត្ូវបានររត ើញថា មិនមានលរខ ែ ឌ ក្គប់ក្ោន់សក្មាប់ការ
តត្សត ជាែមម
៊ី ដ ងតទ្ៀត្ រថ្ក្មក្បលងរបស់អនរនឹងក្ត្ូវសងក្ត្លប់ វ ិញ។

បរ ិកាារពិបសសសក្ាប់បតសត
បរ ិកាខរបតក្មើការតត្សត ដ្៏សមតហត្្លក្ត្ូវ្ដ ល់ជូន
សានមបញ្ជារ់ក្ត្ឹមក្ត្ូវ និងក្ត្ូវបានការ
មួ យរនុងការបងាាញនូ វជាំនាញ និងចាំត

តដ្ើមប៊ីអនញ្ជបត្ឱ្យតបរខ ជនរិការថដ្លមានលិែិត្

រតដ្ឋយចាប់រិការភាររបស់អាតមរ ិរ

(ADA) នូ វឱ្កាស

េះដ្ឹងរបស់រួរតគ។

ការតរៀបចាំតត្សត រិតសសទាំងតនេះទមទរការជូ នដ្ឹឹំ ឹងជាមន រយៈតរល រយៈតរលសាមសិបថ្ែៃ ។ អន រ
នឹងក្ត្ូវបានជូ នដ្ាំ ឹង មនកាលបរ ិតចេ ទ្ថ្នការតត្សត នូ វលទ្ធ ្លរ៊ីការវយត្ថ្មល ។ មិនមានការគិត្
រថ្ក្មបថនថ មតៅតលើប រ ិកាខរទាំងតនេះតទ្។
អង់បគែ សជាភាសាទ៊ីព៊ីរ (ESL) ។ តបើភាសាអង់តគល សជាភាសាទ្៊ីរ៊ីររបស់អនរ របាាំងភាសាមិនអាច
ចត្់ទ្រជារិការភារបានតឡើយ។ តទេះជាយ៉ាងណា អន រអាចតក្ជើសតរ ីសការក្បលងជាភាសាត្េងៗ
ដ្ូ ចជា ភាសារសេ៊ី ភាសាតអសា៉ាញ ភាសាអយថក្រន ភាសាតវៀត្ណាម ភាសារូ តរ៉ា ភាសាចិន
ភាសាសូ មា៉ាល៊ី ភាសាសាម័រ ភាសាថែម រ ភាសាោហាាឡ
ុ រ ភាសាអារា៉ាប់ ឬភាសាឡាវ ជាតដ្ើម ជតក្មើសតនេះ
ក្តូវខត រត្់ក្ោតៅរនុងទ្ក្មង់បាំតរញសាំ ាំថបបបទ្ មនការក្បលងោមកាលបរ ិតចេ ទ្។ អន រ ម្ិនអាច
តសន ើសាំក្បលងជាភាសាដ្ថ្ទ្តៅរនុងថ្ែៃត្វ ីតត្សត តឡើយ។
តបើអនរចង់ក្បលងជាភាសាណាមួ យថដ្លមិនមានបញ្ចល
ូ រនុងោរាងខាងតលើ
សូ មបាំតរញនូ វទ្ក្មង់
បរ ិកាខររិតសសសក្មាប់តត្សត និងបញ្ជារ់នូវភាសាថដ្លអន រចង់តក្បើរនុងតរលតត្សត តហើយរ ួមបញ្ចល
ូ ្ង
ថដ្រនូ វភាសាត្ាំបន់ តបើអាចអនវត្ត បាន។ ក្រ ុមហន Prometric នឹងដ្ឋរ់អមនូ វបគា លថដ្លជាអន រ
បរថក្បផ្ទៃល់មាត្់ តដ្ើមប៊ីបរថក្បទាំងការក្បលងចាំត

រាំ ត្់កាលបរ ិតចេ ទ្
ក្បលង ជាែម ៊ី

តដ្ើមប៊ីរាំ

េះដ្ឹង និងការក្បលងជាំនាញ។

ត្់កាលបរ ិតចេ ទ្ការក្បលងជាែម ៊ី អន រក្ត្ូវថត្ទរ់ទ្ងក្រ ុមហន Prometric ោមរយៈតលែ

ទ្ូ រស័រៃ 800-324-4689 ។ រថ្ក្មថ្នការតរៀបចាំកាលបរ ិតចេ ទ្ែម ៊ីដ្ូចមានខាងតក្កាម៖



រម្ក្ម្ $25 តដ្ើមប៊ីតរៀបចាំកាលបរ ិតចេ ទ្ជាែម ៊ី រហូតដ្ល់ក្

ម្
ំ ួ យម្ថៃម្នម្ថៃប្វ ើការបពញបាង មនការ

ក្បលងរបស់អនរ។



រថ្ក្មក្បលងតរញតលញ
តបើកាលបរ ិតចេ ទ្តឡើង វ ិញមានចាំនួនត្ិចជាងក្បាាំថ្ែៃ ថ្នថ្ែៃ ត្វ ីការតរញ
តមា៉ាង មនការក្បលង ឬតបើអនរបានបដ្ិតស្មិនចូ លទ្៊ីោាំងក្បលង តក្ េះថត្តហត្្លណាមួ យ
តនាេះ។

បបើអវតត ាន ឬយឺតយាវ។ តបើអនរែរខានមិនបានក្បលង ឬមរយឺត្ តហើយមិនចូ លតត្សត អន រនឹង
បាត្់រថ្ក្មរបស់អនរតហើយក្ត្ូវថត្បង់រថ្ក្មក្បលងតលើរតក្កាយតដ្ើមប៊ីត្វ ីតត្សត ។
តបើអនរែរខានការ
ក្បលងតដ្ឋយសារជាំងឺ ឬសតក្ងាាេះបនាៃន់ សូ មតៅទ្ូ រស័រៃតៅកាន់ក្រ ុមហន Prometric ភាលម។ រថ្ក្ម

2

កា រ ក្ ប ល ង ទ្ ូ ត ៅ

តរៀបចាំកាលបរ ិតចេ ទ្ក្បលងតឡើងវវ ិញអាចមិនក្ត្ូវបានគិត្តនាេះតទ្
ភសតុោងរ៊ីជាំងឺ ឬការសតក្ងាាេះបនាៃន់។

តដ្ឋយការបងាាញនូ វឯរសារ

ការបិទសបក្ងាគោះបនាេន់។ អាកាសធាត្អាក្ររ់ ឬការសតក្ងាាេះបនាៃន់អាចទមទរនូ វការតបាេះបង់ការ
ក្បលងោមកាលបរ ិតចេ ទ្។ តបើររ

ត៊ី នេះតរើត្មាន ក្រ ុមហន Prometric នឹងរាយមទរ់ទ្ងអន រ

ោមរយៈទ្ូ រស័រៃ ឬអ៊ីថមល។ អន រអាចតៅទ្ូ រស័រៃ្ងថដ្រ ោមរយៈតលែ 800-324-4689 តដ្ើមប៊ី
បានដ្ឹង តបើទ្៊ីោាំងណាមួ យតនាេះក្ត្ូវបានបិទ្។ តបើទ្៊ីោាំងតនាេះក្ត្ូវបិទ្ ការក្បលងរបស់អនរនឹងក្ត្ូវ
តរៀបចាំកាលបរ ិតចេ ទ្តឡើងវវ ិញ តដ្ឋយមិនក្ត្ូវបង់រថ្ក្មអវ ីតឡើយ។
ការប្វ ើបតសតប ើង វ ិញ។ អន រក្ត្ូវថត្ចូ លក្បលង និងជាប់ក្បលងទ ាំងរ៊ីរ គឺការក្បលងជាំនាញនិងការ
ក្បលងចាំត េះដ្ឹង។ អន រមានឱ្កាសក្បលងប៊ីតលើររនុងអាំឡ
ុ ងតរលរ៊ីរឆ្នាំថ្នការប ្ ុ េះបណា
ដ ល
តរញតលញ។ រថ្ក្មក្បលងគឺទមទរបង់ក្គប់តរលអន រចូ លក្បលង។ អន រក្ត្ូវបានទមទរក្បលង
តឡើងវវ ិញ នូ វមែវ ិជាាណាថដ្លអន រក្បលងធាលរ់ តលើរថលងថត្ររ ដ្
៊ី ូ ចមានរាំ ត្់ចាំណាខា
ាំ ងតក្កាម។



ចំ្ំ តបើអនរមិនតជាគជ័យរនុងការក្បលងរ៊ីរដ្ង រនុងការក្បលងប៊ីដ្ង អន រនឹងក្ត្ូវទ្ទ្ួ លការ
ប ្ ុ េះបណា
ដ លតឡើងវវ ិញោមរមម វ ិ្៊ីប ្ ុ េះបណា
ដ លគិលានបដ្ឋឋរថែទ ាំោមតគហដ្ឋឋនតដ្ឋយមានការ
យល់ក្រម មនតរលអន រចូ លក្បលងទ ាំងរ៊ីរតឡើងវវ ិញ។

ការក្បលង ទ្ូ តៅ
ការក្បលងយរវវ ិញ្ជបបនបក្ត្គិលានបដ្ឋឋរថែទាំោមតគហដ្ឋឋនថ្នរដ្ឋ វ៉ាស៊ីនតោនរ ួមមាន ការក្បលង
ចំបណោះដ្ឹង និងការអនវត្ត ន៍បងាាញថដ្លក្ត្ូវចត្់ទ្រជាការ ក្បលងជំនាញ ។
អន រក្តូវខតក្បលងជាប់ទាង
ំ ព៊ីរ ទាំងការក្បលងចាំត េះដ្ឹង និងការក្បលងជាំនាញ រនុងអាំឡ
ុ ងតរល
តរញរ៊ីរឆ្នាំ ោមរមម វ ិ្៊ីប ្ ុ េះបណា
ដ លគិលានបដ្ឋឋរថែទាំោមតគហដ្ឋឋន។ អន រមានឱ្កាសក្បលង
រហូ ត្ដ្ល់ប៊ីដ្ង។ តបើអនរបរាជ័យរនុងការក្បលងចាំត េះដ្ឹងឬក្បលងជាំនាញរនុងការក្បលងប៊ីដ្ង អន រ
នឹងក្ត្ូវទមទរឱ្យទ្ទ្ួ លការប ្ ុ េះបណា
ដ លតឡើងវវ ិញ តហើយក្ត្ូវក្បលងតឡើងវវ ិញទាំងការក្បលងចាំត េះ
ដ្ឹងនិងការក្បលងជាំនាញ។

ក្បលង ចាំត

ឹ
េះដ្ង

ក្បលងចាំត

េះដ្ឹងរ ួមមាននូ វសាំ ួ រក្បតភទ្ចតមល ើយតក្ចើនជតក្មើសចាំនួន 60សាំ ួ រថដ្លត្វ ីតត្សត ចាំត

េះ

ដ្ឹងទ្ូ តៅសដ ៊ីរ៊ីកាត្វ រិចចការងារគិលានបដ្ឋឋរថែទាំោមតគហដ្ឋឋន។ អន រនឹងមានតរល 90នាទ្៊ី តដ្ើមប៊ី
បញ្ច ប់ការក្បលង។
ក្បលងចាំត េះដ្ឹងក្ត្ូវបានក្គប់ក្គងតដ្ឋយរាំរូ យទ្័រ។ អន រមិនក្ត្ូវការបទ្រិតសា្ន៍ថ្ន ររាំរូ យទ្័រតឡើង
រនុងការតក្បើក្បាស់ក្បរ័នធតនេះ។ អន រនឹងតក្បើរូនរ ្ ុ រថ្នរាំរូ យទ្័រតដ្ើមប៊ីតក្ជើសយរចតមល ើយ។ គាំរ ូសាំ ួ រ
មានតៅ ទ៊ីបនោះ។
សូ មចាំណាថា
ាំ អាំឡ
ុ ងការត្វ ីតត្សត តនេះ អន រនឹងមានជតក្មើសសាដប់ឮសាំ ួ រោមរយៈការអាន ែ ៈការ
អាននិងការត្ល ើយសាំ ួ រតដ្ឋយក្បរ័នធរាំរូ យទ្័រ។ អន រអាចចចសាដប់សាំ ួ រតឡើងវវ ិញជាតក្ចើនដ្ងោមថត្
អាចក្ត្ូវការ អាំឡ
ុ ងតរលក្បលង។

តោល អត្ថ ន័យ ការ
ក្បលង

ក្បធានបទ្ថ្នការក្បលងចាំត

េះដ្ឹងក្គបដ្ ដ ប់ដ្ូចមានខាងតក្កាម។
បោលអតថ ន័យក្បលងចំបណោះដ្ឹង
60 សំណួរ —90នាទ៊ី រយៈបពលអនុញ្ញញត

ចំ្ំ៖ ដ្ប់សាំ ួ រតៅរនុងការក្បលងតនេះក្ត្ូវបានតក្បើក្បាស់សក្មាប់តោលតៅសថិត្ិថត្ប៉ាតណា
ណ េះ តហើយនឹងមិនក្ត្ូវ
បានគិត្បញ្ចល
ូ រនុងដ្ាំត ើរការដ្ឋរ់រន
ិ ទ ុ តទ្។
ខផ្សនរទ៊ី I:
3

កា រ ក្ ប ល ង ទ្ ូ ត ៅ

តួ នាទ៊ីនឹងការទទួ លខុសក្សូ វម្នគិលានុបោឋរខថទាំោម្បគហោឋន— 38% [19 សំណួរ]
រ.

តួ នាទ៊ីអនរប្វ កា
ើ រ និងក្ពំខដ្នរំណត់

ខ.

សិទធ និងបសចរដ ម្៊ី ថែថនរម្នអន
ូ
របក្បើក្

គ.

ការរំបលាភបំពាន និងការរាយការណ៍ចំ

ឃ.

ការឃ្ែបំ ម្ើលនិងការរាយការណ៍

ង.

ជំនាញទំនារ់ទន
ំ ង

ច.

ការបោោះក្សាយបញ្ញា

ឆ.

អន រប្វ ើការខថទាំខល ួនឯង

ស់
ច់

ខផ្សនរទ៊ី II:
ការោំក្ទដ្ល់រ ូបកាយ និងសុខុាលភាពខផ្សនរចិតតសាស្តសត — 44% [22 សំណួរ]
រ.

សរម្ម ភាពោំក្ទម្នការរស់បៅក្បចំម្ថៃ (ADL)

ខ.

ការខថទាំខសបរ

គ.

អាហាររ ូបតថ ម្ភនិងររាសំបណើម្

ឃ.

ជំនួយឱសថ

ង.

ការក្បកាន់វបប្ម្៌

ច.

សុខភាពនិងសុខុាលភាព

ឆ.

ទុរខក្ពួ យនិងការ

ត់បង់

ខផ្សនរទ៊ី III:
ការបលើររម្ព ស់សុវតថ ិភាព — 18% [9 សំណួរ]

ក្បលងជាំនាញ

រ.

ការក្តួ តពិនិតយការឆែ ងបម្បរាគ

ខ.

ធាតុបងក ជំងឺោម្ឈាម្ និងជំងឺHIV/AIDs

គ.

ការការពារការធាែរ់ចុោះម្ុខងារសរ ើរាងគ បផ្សេង

ឃ.

ការបរៀបចំម្ហ ូបអាហារនិងការខបងខចរ

ការក្បលងជាំនាញគឺជាការក្បលងរាំ ត្់ោមតមា៉ាង។ អន រនឹងក្ត្ូវបានដ្ឋរ់រិនទុតៅតលើជាំនាញចាំនួន
ក្បាាំ។
រនុងតរលសថមដ ងជាំនាញក្ត្ូវបានដ្ឋរ់អនវត្ត ន៍ចាំនួនប៊ី
អន រនឹងក្ត្ូវបានដ្ឋរ់រិនទុ្ងថដ្រ
ចាំត

េះជាំនាញចាំនួនរ៊ីរបថនថ មត្េងតទ្ៀត្ — ការលាងថ្ដ្និងការអនវត្ត ន៍ថែទាំទ្ូ តៅ។ ការអនវត្ត ន៍

ថែទាំទ្ូ តៅក្ត្ូវបានដ្ឋរ់អនវត្ត ថដ្លជាថ្ន រមួ យថ្នជាំនាញន៊ីមួយៗដ្ូ ចជា
សិទ្ធិអត្ិែិជន
ការ
ទ្ាំនារ់ទ្ាំនងជាមួ យអត្ិែិជន សវត្ថ ិភារអត្ិែិជននិងផ្ទសរភារ និងការក្គប់ក្គងជាំងឺ្លង។
តដ្ើមប៊ីជាប់ការក្បលងជាំនាញ អន រក្ត្ូវថត្ក្បលងជាប់ជាំនាញទាំងក្បាាំតនេះ។
បញ្ា៊ីរិនិត្យជាំនាញគិលានបដ្ឋឋរថែទាំោមតគហដ្ឋឋនអាចររបានតៅតគហទ្ាំរ័រ
www.prometric.com/wadoh ។ តៅតរលចប់ត្ដ ើមក្បលងជាំនាញ

តមក្បតយគនឹងថ

នាាំអនររនុង

សថមដ ងជាំនាញចាំនួនប៊ីសក្មាប់អត្ិែិជន។
តមក្បតយគនឹងក្បាប់អនរអាំរ៊ីរយៈតរលអន រក្ត្ូវការ
សក្មាប់ការក្បលងតដ្ឋយតយងោមជាំនាញន៊ីមួយៗថដ្លក្ត្ូវបានតសន ើសតាំ ្វ ីការសថមដ ង។ តដ្ើមប៊ីក្បលង
ជាប់ជាំនាញណាមួ យតនាេះ អន រមិនក្ត្ូវបានទមទរសថមដ ងឱ្យលអ ឥត្តខាចេះតនាេះតទ្ ប៉ាថនត អន រក្ត្ូវបាន
ទមទរត្វ ីការបងាាញនូ វសមត្ថ ភាររបស់ែល ួនចាំត េះជាំនាញតនាេះ។ តមក្បតយគនឹងតមើលការសថមដ ង
ជាំនាញរបស់អនរ តហើយតក្បៀបត្ៀបការសថមដ ងរបស់អនរតៅហន ឹងរិនទុតោលតៅោមជាំនាញ។
តោលការ ៍សក្មាប់ការក្បលងជាំនាញអនញ្ជបត្ឱ្យអន រត្វ ីការថរត្ក្មូវ ែ ៈតរលសថមដ ងជាំនាញណា
មួ យតនាេះ។ អន រក្ត្ូវថត្ក្បាប់តមក្បតយគថា អន ររាំរងត្វ ីការថរត្ក្មូវមួ យ អាំឡ
ុ ងតរលសថមដ ងជាំនាញ
។
តៅតរលអន របានបញ្ច ប់ការសថមដ ងជាំនាញណាមួ យតហើយបានចងអុលបងាាញដ្ល់តមក្បតយគថា
អន របានបញ្ច ប់ការសថមដ ងជាំនាញ អន រនឹងមិនអាចក្ត្លប់តៅថរត្ក្មូវជាំនាញមនតនាេះតទ្។ អន រមិន
ក្ត្ូវបាន្ត ល់តរលតវលាបថនថ មសក្មាប់ថរត្ក្មូវជាំនាញណាមួ យតឡើយ។
តក្ េះថត្តនេះគឺជាការក្បលង
យរវវ ិញ្ជបបនបក្ត្រ៊ីរដ្ឋ មួយ តមក្បតយគមិនក្ត្ូវបានអនញ្ជបត្ឱ្យ ជួ យ បតក្ងៀន ឬ្ដ ល់គនល ឹេះ រ៊ីរតបៀប
សថមដ ងជាំនាញដ្ល់អនរតឡើយ។ តមក្បតយគមិនក្ត្ូវបានអនញ្ជបត្្ងថដ្ររនុងការរិភារារ៊ីលទ្ធ ្ល
របស់អនរ ឬការសថមដ ងជាមួ យអន រតឡើយ។
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បបរា ជនបដ្ើរតួ នាទ៊ីជាអតិថិជន
អន រនឹងតក្បើរ ូបមា៉ារា៉ាកាាំង តបើអនរក្ត្ូវការត្វ ីបទ្បងាាញជាំនាញថែទាំ Peri និងឬជាំនាញថែទាំដ្ឋរ់
បាំរង់តនាម។ ចាំត េះជាំនាញតៅតសសសល់ តបរខ ជនដ្ថ្ទ្នឹងតដ្ើរត្ួ ជាអត្ិែិជន។ អន រក្ត្ូវបានរំរឹង
តដ្ើរត្ួ ជាអត្ិែិជនសក្មាប់តបរខ ជនត្វ ីការតត្សត រនុងថ្ែៃជាមួ យោន។ តមក្បតយគនឹងអានការថ នាាំ
រនយល់ត្ួនាទ្៊ីថ្នត្ួ អងា អត្ិែិជនមនការក្បលងចប់ត្ដ ើម។
តបើអនរមិនបញ្ជាឱ្សែថដ្លប៉ាេះ ល់ដ្ល់លទ្ធ ភាររបស់អនររនុងការតដ្ើរត្ួ ជាអត្ិែិជនសក្មាប់ការ
សថមដ ងជាំនាញដ្ូ ចជា តបើអនរមានជាំងឺទ្ឹរតនាមថ្អ ម តហើយមិនអាចទ្ទ្ួ លទនតភសជៈថ្ល ត ើ
ក្បតភទ្ cocktail សូ មក្បាប់ឱ្យតមក្បតយគបានដ្ឹង តៅតរលអន រចេះត្មេះសថមដ ងតៅថ្ែៃ ត្វ ីតត្សត ។
ខាងតក្កាមជាការរ

៌នាែល ៊ីៗនូ វអវ ីនឹងក្ត្ូវបានរំរឹងទ្រ តៅតរលតដ្ើរត្ួ ជាអត្ិែិជន។

ជំនាញក្តូវប្វ ើ
បទបងាាញ

បដ្ើរតួ ជាអតិថិជន អន រនឹង

ថដ្នរក្មិត្ថ្នចលនា

តដ្រតៅតលើថក្គ និងត្វ ល
ី ាំហាត្់ក្បា
មាខង។

ថែទ ាំតជើង

អងគុយតលើតៅអ៊ីមួយ និងក្ត្ូវឱ្យតគលាងតជើងមាចង សមាអត្រ្រចរតជើង និង
លាបតឡតលើតជើង។

ជួ យតសលៀរ

រ់

បញ្ចុរអាហារជូ នអត្ិែិជន

តៅតលើសាមថត្មាខង ជងា ង់មាខង និងរតជើង

អងគុយតលើតៅអ៊ីមួយ និងក្ត្ូវឱ្យ រ់អាវ តសលៀរតខារ៊ីតលើតខាអាវរបស់អនរ សរ
តក្សាមតជើង និង រ់ថសបរតជើង។
អងគុយតលើតៅអ៊ីមួយ និងក្ត្ូវឱ្យទ្ទ្ួ លទនតភសជៈថ្ល ត

ក្ើ បតភទ្ cocktail និង

ជូ នទ្ឹរ្ឹរ។
ជួ យតដ្ើរចេះតឡើង

ក្ត្ូវ

បងវ ិលែល ួន និងប្ ូរទ្៊ីោាំង

តដ្រតលើថក្គ តហើយក្ត្លប់ែល ួនតៅមាខងតទ្ៀត្ តហើយដ្ឋរ់ក្ទ្នាប់ខាងតក្កាមែន ង
របស់អនរ និងចតនាលេះតជើងទ ាំងរ៊ីរ តដ្ើមប៊ីជួយដ្ល់ទ្៊ីោាំងរបស់អនរ។

រ់ថែេក្រវ៉ាត្់ក្ត្ង់ចតងក េះ តហើយក្ត្ូវតដ្ើរក្បថហល 20ជាំហាន។

ជំនាញក្តូវប្វ ើ
បទបងាាញ

បដ្ើរតួ ជាអតិថិជន អន រនឹង

សមាអត្និងររាត្ម ញ
សិបបនិមិត្ត

ក្ត្ូវ្ដ លជ
់ ូ ននូ វតរងដ្ឋរ់ត្ម ញ និងត្ម ញសិបបនិមិត្តតៅរនុងវក្សាប់។ អន រនឹង
តលើរបងាាញថរងតនេះជូ នតបរខ ជន។ ត្ម ញសិបបនិមិត្តមិនក្ត្ូវបានដ្ឋរ់រនុង
មាត្់របស់អនរតនាេះតទ្។

ដ្ឋរ់តក្សាមតជើងតៅសូ
ដ្៏ថវងជូ នអត្ិែិជន

តដ្រតលើថក្គ រនុងតរលតបរខ ជនដ្ឋរ់
ណាមួ យតនាេះ។

ត្ៃ ររ៊ីថក្គតៅកាន់តៅអ៊ីរញ

តដ្រតលើថក្គ តហើយនឹងក្ត្ូវបានជាំនួយរនុងការតងើបអងគុយតលើថក្គ តក្ការ
និងប្ ូរទ្៊ីកាន់តៅអ៊ីរញ។

ថែទ ាំមាត្់

អងគុយតលើតៅអ៊ី និងហាមាត្់ឱ្យតគដ្េះត្ម ញ។

ថែទ ាំក្រចរថ្ដ្ និងថ្ដ្

អងគុយតលើតៅអ៊ី និងក្ោាំក្មាមថ្ដ្រនុងទ្ឹរ សមាអត្ក្រចរនិងខាត្់ថ្ដ្ ។ តឡលាប
ថសបរក្ត្ូវបានតក្បើ្ងថដ្រសក្មាប់លាបតលើថ្ដ្។

ជួ យអត្ិែិជន្ឹរថាន ាំ

ក្ត្ូវបាន្ដ ល់ជូននូ វសករក្ោប់ថដ្លតក្បើសក្មាប់តោលបាំ ងថ្នការតត្សត ក្ត្ូវ
បានចត្់ទ្រជាឱ្សែ។ អន រក្ត្ូវបានអនញ្ជបត្ទ្ាំ រ ឬតលបសករក្គប់តនាេះ។ សក រ
ក្ោប់បានតក្បើ គឺមានរ ូបរាង និងទ្ាំហាំដ្ូចោនតៅហន ឹងឱ្សែ។ អន រក្ត្ូវបាន
អនញ្ជបត្រិនិត្យដ្បឱ្សែ មនការក្បលងចប់ត្ដ ើម។

រ់តក្សាមតជើងតៅសូ ដ្៏ថវងចូ លតៅតជើង
រ

ចូ លក្បលង
ការដ្ឹងនូ វអវ ីថដ្លអន ររំរឹងទ្រ តៅតរលចូ លក្បលង អាចជួ យអន ររនុងការតក្ត្ៀមតរៀបចាំមនចាំត
បញ្ជាតនាេះ។ ជាំរូរតនេះរ ួមមាន៖

 បញ្ា៊ីត្មេះនូ វអវ ីៗថដ្លក្ត្វូ ការនាាំចូលតៅកាន់ទ្៊ីោាំងត្វ ីតត្សត។
5
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 បទ្បញ្ជាថ្្ៃ រនុងថដ្លនឹងចប់បងខ ាំក្ត្វូ អនវត្ត តៅទ្៊ីោាំងតត្សត។
 ការថ នាាំ តដ្ើមប៊ីយល់ដ្ឹងនូ វលទ្ធ ្លក្បលងរបស់អនរ។
 រ័ត្៌មានអាំរ៊ីការជាំទស់

អវ ីែលេះក្ត្វូ នាាំចូល តរល
ក្បលង

អន រគួ រថត្តៅកាន់ទ្៊ីោាំងក្បលងយ៉ាងត្ិច 30 នាទ៊ីម្ុន ការក្បលងចប់ត្ដ ើម។ តនេះអនញ្ជបត្ឱ្យអន រ
មានតរលចូ លរនុងទ្៊ីោាំងក្បលង និងបងក ភារងាយក្សួ លដ្ល់បគា លិរត្ៃ ៀត្ផ្ទៃត្់អត្ត សញ្ជប
អន រ។ អន រនឹងក្ត្ូវការ្ដ ល់នូវទ្ិននន័យដ្ូ ចត្តៅតនេះ៖
លិែិត្អនញ្ជបត្តត្សត ។

របស់

អន រក្ត្ូវបងាាញលិែិត្ចាប់តដ្ើមថដ្លបានត្ញើជូនអ្នរតដ្ឋយក្រ ុមហន

Prometric។ ចាប់ចមៃ លនឹងមិនទ្ទ្ួ លយរតឡើយ។
រាំ ត្់អត្ត សញ្ជប
។
អន រក្ត្ូវបងាាញឯរសារបញ្ជារ់អត្ត សញ្ជប ោមទ្ក្មង់ក្ត្ឹមក្ត្ូវចាំនួនរ៊ីរ
មនតរលអន រអាចចូ លតត្សត ។ ឯរសារបញ្ជារ់អត្ត សញ្ជប
តនាេះក្តូវខត៖
1

តចញតដ្ឋយរដ្ឋឋភិបាល(ឧទហរ
អត្ត សញ្ជប

៍៖ ប័ ណ តបើរបរ អត្ត សញ្ជប

ប័ ណ តចញតដ្ឋយរដ្ឋ លិែិត្រាំ

ត្់

រងទ្័រ ឬលិែិត្្ល ងថដ្ន) ថដ្លមាន៖

ទាំងព៊ីរ នូ វរ ូបែត្បចចុបបនន មួ យ និងហត្ថ តលខារបស់អនរ និង
ត្មេះថដ្លដ្ូ ចទ ាំងក្ស ុងហន ឹងត្មេះតៅរនុងបាំតរញថបបបទ្
ក្បលង (រ ួមបញ្ចល
ូ សញ្ជបសមាាល់ដ្ូចជា “Jr.” and “III”)។
2

ទ្ក្មង់ទ្៊ីរ៊ីរថ្នការរាំ

ត្់អត្ត សញ្ជប

ក្ត្ូវថត្រ ួមបញ្ចល
ូ នូ វត្មេះអន រ និងហត្ថ តលខា។ ឧទហរ

ថ្នការទ្ទ្ួ លយរទ្ក្មង់ទ្៊ីរ៊ីររនុងការរាំ ត្់អត្ត សញ្ជប
រ ួមមាន កាត្បណា
ណ ល័យ
ក្បមា៉ាញ់ កាត្សនត ិសែសងា ម។ ចាប់ចមល ងនឹងមិនទ្ទ្ួ លយរតទ្។



៍

អាជាញប័ ណ

សំខាន់ តបើអនរមិនអាច្ដ ល់នូវឯរសារបញ្ជារ់អត្ត សញ្ជប ក្ត្ឹមក្ត្ូវ រនុងតរលក្ត្ួ ត្រិនិត្យ វនឹង
ក្ត្ូវចត្់ទ្រអន រែរខានការក្បលង។
តដ្ើមប៊ីរាំ

អន រនឹងក្ត្ូវបានទមទរទ្ូ ទត្់រថ្ក្មការក្បលងទ ាំងមូ ល

ត្់កាលបរ ិតចេ ទ្តឡើងវវ ិញសក្មាប់ការក្បលងតលើរតក្កាយ។

សំខាន់៖ មនតរលចប់ត្ដ ើមក្បលង អន រនឹងទមទរក្ត្ូវត្ល ើយសាំ ួ របញ្ជារ់រ៊ីរាំរូ យទ្័រ មនការក្បលង
ថដ្លនឹងក្ត្ូវចប់ត្ដ ើម។ តបើអនរមិនយល់ក្រមតៅហន ឹងសាំ ួ របញ្ជារ់តនាេះតទ្ អន រនឹងមិនក្ត្ូវបាន
អនញ្ជបត្ឱ្យចូ លក្បលងតឡើយ។ អ្នរនឹងក្ត្ូវបានសួ រ តបើអនរបានបញ្ច ប់វគា ប ្ ុ េះបណា
ដ លតដ្ឋយ
តជាគជ័យ តដ្ើមប៊ី្នតៅដ្ល់ការអងគុយតៅអ៊ីក្បលង ឬតបើអនរទ្ទ្ួ លបាននូ វសិទ្ធិរិតសសតដ្ឋយ
វវ ិញ្ជបបនបក្ត្ោមរយៈការងារអទ្ិភាររនុងនាមជាអន រត្វ ីការថែទាំរយៈតរលយូរ(ដ្ាំតណាេះក្សាយទ្៊ី2) ឬ
តដ្ឋយសារអន រមានសញ្ជបបក្ត្អវ ីត្េង

(ដ្ាំតណាេះក្សាយទ្៊ី3)។

បគា លិរក្បចាំការទ្៊ីោាំងតត្សត មានសិទ្ធិ

រនុងការបដ្ិតស្មិនឱ្យតបរខ ជនណាមួ យចូ ល តៅតរលទ្ាំរង់បញ្ជារ់អត្ត សញ្ជប

ក្ត្ូវបានបងាាញ៖

 ហារ់ដ្ូចជាថរល ងកាលយ ឬមានសានមថរ។
 មានរ ូបែត្ថដ្លមិនដ្ូ ចហន ឹងរ ូបតបរខ ជនក្ត្ូវចូ លក្បលង។ សូមក្បារដ្ថា ទ្ក្មង់អត្ត សញ្ជប របស់
អន រតក្បើក្បាតសើរ ូបែត្ែម ៊ីបាំ្ត្។

 មានហត្ថ តលខាថដ្លមិនស៊ីោនហន ឹងហត្ថ តលខារបស់តបរខ ជន។
ការមរយឺត្។ តបើអនរមរក្បលងយឺត្ អន រនឹងក្ត្ូវបដ្ិតស្មិនឱ្យចូ លត្វ ីតត្សត ។ ដ្ូ ចតនេះអន រនឹងក្ត្ូវ
ទ្ូ ទត្់ក្បារ់ថ្ែល រថ្ក្មក្បលងតលើរតក្កាយ និងការរាំ ត្់តរៀបចាំកាលបរ ិតចេ ទ្ការក្បលងតឡើងវវ ិញ។
រតបៀបតសល ៀរ រ់។
តដ្ើមប៊ីចូលក្បលង អន រក្ត្ូវបានទមទរឱ្យ រ់តក្សាមតជើង ក្ត្ង់ មិនរអិល
ជាមួ យថសបរតជើង ល ុ ប។ វក្ត្ូវបានតសន ើថា អន រតសល ៀរ រ់ដ្ូចអន រតៅត្វ ីការ តសល ៀរ រ់តខាអាវថដ្ល
មានសវត្ថ ិភារ និងផ្ទសរភារសក្មាប់ថសបរថដ្លអន រនឹងក្ត្ូវសថមដ ង។ អន រអាចក្ត្ូវបានបដ្ិតស្
មិនឱ្យចូ លត្វ ីតត្សត តបើអនរតសល ៀរ រ់មិនសារសម។ តបើអនរមិនក្ត្ូវបានអនញ្ជបត្ឱ្យចូ លក្បលង
អន រនឹងខាត្បង់រថ្ក្មក្បលង តហើយក្ត្ូវទ្ូ ទត្់បង់ក្បារ់រថ្ក្មសក្មាប់ការក្បលងតលើរតក្កាយ និង
ការតរៀបចាំកាលបរ ិតចេ ទ្ក្បលងតឡើងវវ ិញ។
6

ច ូ ល ក្ ប ល ង



ចំ្ំ ចប់រ៊ីតរលបញ្ច ប់ការក្បលងទ ាំងរ៊ីរជាំនាញ

ទ ាំងការក្បលងចាំត េះដ្ឹងនិងការក្បលង
ជាំនាញអាចក្ត្ូវការតរលតវលាតក្ចើនតមា៉ាង។ វក្ត្ូវបានតក្រើនរំលឹរថា អន រគួ រនាាំោមែល ួននូ វ អាហារ
រហ័ស និងឬអាហារថ្ែៃក្ត្ង់ និងតភសជៈោមនជាត្ិអារល។ ការទ្ទ្ួ លទនអាហារនិង្ឹរទ្ឹរមិន
អនញ្ជបត្ឱ្យ
ុ មានរនុងតរលក្បលងតទ្
អន រនឹងក្ត្ូវថ នាាំក្បាប់ទ្៊ីោាំងត្ាំបន់ថដ្លអន រក្ត្ូវបាន
អនញ្ជបត្ទ្ទ្ួ លទន រនុងតរលរង់ចាំត្វ ីតត្សត ។ មិនក្ត្ូវអាក្ស័យរឹង រ់តៅតលើមា៉ាស៊ីនលរ់អាហារ
តដ្ឋយសវ ័យក្បវត្ត ិថដ្លមានវត្ត មានតៅទ្៊ីោាំងតត្សត តឡើយ។
បទ្បញ្ជាថ្្ៃ រនុងខាងតក្កាមតនេះនឹងក្ត្ូវបានដ្ឋរ់ឃ្លាំតមើល តៅោមទ្៊ីោាំងត្វ ីតត្សត ន៊ីមួយៗ។ តបើអនរ
មិនអនវត្ត ោមតោលការ ៍ទ ាំងតនេះ លទ្ធ ្លនឹង្ដ ល់នូវការក្បលងមិនត្ល ើយត្បោមតោលការ ៍
រាំ ត្់។ ក្រ ុមហន Prometric មានសិទ្ធិរនុងការែត្សតមល ង ឬែត្វវ ីតដ្អូ រនុងតរលក្បលងនាតរលណា

បទ្បញ្ជាថ្្ៃ រនុង
មជឈម ឌ លតត្សត

រ៏បាន។
ឯរសារបយាង

របស់បក្បើក្



ោមនឯរសារតយង ក្រដ្ឋស់ ឬឯរសារសិរា ក្ត្ូវបានអនញ្ជបត្តក្បើតៅទ្៊ីោាំងត្វ ីតត្សត តឡើយ។
តបើអនរក្ត្ូវបានររត ើញនូ វឯរសារទាំងតនាេះ ឬឯរសារជាំនួយដ្ថ្ទ្ អន រនឹងមិនអនញ្ជបត្ឱ្យបនត
ក្បលងតទ្ៀត្តឡើយ តហើយការក្បលងរបស់អនរនឹងមិនក្ត្ូវបានដ្ឋរ់រិនទុតទ្។
ក្រ ុមហន Prometric មិនទ្ទ្ួ លែសក្ត្ូវចាំត

ស់បុគគល

េះរបស់តក្បើក្បាស់លរខ

ៈបគា លថដ្លបាននាាំចូល

រនុងទ្៊ីោាំងត្វ ីតត្សត តឡើយ។ វក្ត្ូវបានតក្រើនរំលឹរថា របស់តក្បើក្បាស់បគា លមិនគួ រនាាំចូលរនុង
ទ្៊ីោាំងត្វ ីតត្សត តឡើយ។ សូ មចាំណាខា
ាំ ងតក្កាមតនេះ៖


ឧបររ

៍តអឡិចក្ត្ូនិរមិនក្ត្វូ បានអនញ្ជបត្នាាំចូលរនុងត្ាំបន់ត្វ ីតត្សតតទ្។ ឧបររ

៍

ទាំងតនេះរ ួមមាន ទ្ូ រស័រៃថ្ដ្ ទ្ូ រស័រៃក្បតភទ្PDAs ក្រដ្ឋស មា៉ាស៊ីនែត្ មា៉ាស៊ីនែត្
សតមល ង ។ល។ របស់តក្បើក្បាស់ទ ាំងតនេះនឹងក្ត្វូ ក្បមូ លតដ្ឋយអន រវយត្ថ្មល ក្បចាំទ្៊ីោាំង
តត្សត។


ការ

ត់បង់ ការសក្ារ

បភញៀវ
សរម្ម ភាពខុសឆគ ង ឬ
សរម្ម ភាពរំខាន

អាវុ្



របស់តក្បើក្បាស់ដ្ថ្ទ្ដ្ូ ចជា កាបូ បលយ កាបូ បថសបរ ។ល។ មិនក្ត្វូ បានអនញ្ជបត្ចូ ល
រនុងត្ាំបន់ត្វ ីតត្សតតឡើយ។ ចំ្ំ៖ វក្ត្វូ បានតក្រើនរំលឹរថា កាបូ បលចមិនគួ រនាាំមរជា
មួ យរនុងទ្៊ីោាំងតត្សតតនាេះតទ្។ ការតក្បើក្បាស់កាបូ បលយរនុងតរលតត្សតមិនក្ត្វូ អនញ្ជបត្
តឡើយ។



តបើអនរចរតចញរ៊ីបនៃ ប់ត្វ ីតត្សត រនុងតរលក្បលង អន រក្ត្វូ ថត្បាំតរញរនុងតសៀវតៅរត្់ក្ោតចញ
ចូ ល តហើយអន រនឹងបាត្់បង់តមា៉ាងក្បលង។



អន រនឹងមិនមានសិទ្ធិតក្បើក្បាស់របស់បគា លតឡើយ អាំឡ
ុ ងតរលសក្មារ។




អន រមិនក្ត្វូ បានអនញ្ជបត្ឱ្យតក្បើឧបររ ៍តអឡិចក្ត្ូនិរ ឬទ្ូ រស័រៃ រនុងតរលសក្មារតឡើយ។
ោមន តភញៀវ អន រមរតលង រូ នតរម ង ឬសមាជិរក្គួ សារក្ត្ូវបានអនញ្ជបត្ឱ្យចូ លទ្៊ីោាំងតត្សត
តឡើយ។
តបើអនរបានបងាាញនូ វអារបបរិ រ ិយរំខាន ឬបងក តហត្ អន រនឹងក្ត្ូវតដ្ញតចញរ៊ីការក្បលង។ តបើ
ក្ត្ូវបានតដ្ញតចញ លទ្ធ ្លថ្នការក្បលងរបស់អនរនឹងក្ត្ូវនិរាររ ៍។ ឧទហរ ៍៖ ្ដ ល់នូវ ឬ
ទ្ទ្ួ លយរជាំនួយ សបម្ែ ងទូ រស័ពេបរាទ៍បៅរខនែ ងប្វ ើបតសត ត្ួ សថមដ ងអត្ិែិជននិយយ រំលឹរ ឬ
ផ្ទលស់ប្ ូរទ្៊ីោាំងតដ្ឋយោមនការថ នាាំឱ្យត្វ ីការងារតនាេះ ចូ លរ ួមសរមម ភាររនុងន័យជាំនួសអន រ
ត្េង ក្បមូ លឯរសារក្បលង ឬរត្់ក្ោែត្ចមល ងឯរសារតចញរ៊ីបនៃ ប់ក្បលង តក្បើក្បាស់នូវ
ភាសារក្រតហើនឬភាសាវយក្បហារ និងសរមម ភារថដ្លបងក ការយឺត្យ៉ាវ ឬរំខានការត្វ ីតត្សត ។
អាវ្មិនក្ត្ូវបានអនញ្ជបត្តៅទ្៊ីោាំងតត្សត តឡើយ។





សំខាន់ ក្គប់តរលអន រចូ លបនៃ ប់តត្សត អន រនឹងក្ត្ូវតសន ើសាំបងាាញតហាបា៉ាវតខាមរតក្ៅ តដ្ើមប៊ី
បញ្ជារ់ថា អន រមានមានរបស់ហាមឃ្ត្់។ មជឈម ឌ លតត្សត នឹងក្បមូ លឯរសារ
តោលការ ៍។

រ់រ័នធថដ្លតលម ើស

សាំ ួ រររាសិទ្ធិ។ ក្គប់សាំ ួ រក្បលងទ ាំងអស់ជាក្ទ្រយរប់ក្រសួ ងសខាភិបាល រដ្ឋ វ៉ាស៊ីនតោន តហើយក្ត្ូវ
បានការ រតដ្ឋយចាប់ររាសិទ្ធ។ិ
ចាប់សហរ័នធបានរាំ ត្់នូវការរិន័យថ្ន ររដ្ឋ បបតវ ៊ី
និង
តទសថ្នក្រហម ទ្ ឌ យ៉ាងត្ឹង រ ឹង ចាំត េះសរមម ភារែត្ចមល ង ថចរចយ ឬបងាាញរិរ័ ៌ នូ វឯរសារ
ែសចាប់ថដ្លក្ត្ូវបានររាសិទ្ធិ។

លទ្ធ ្លការ
ក្បលងរបស់អនរ

លទ្ធ ្លក្បលងរបស់អនរនឹងក្ត្ូវរាយការ
ការក្បលងទាំងរ៊ីជាំនាញឬយ៉ាងណាតនាេះ។
7

៍តៅក្រសួ ង DOH តទេះជាអន របានបញ្ច ប់តដ្ឋយតជាគជ័យ

ច ូ ល ក្ ប ល ង

ក្បលងចាំត

េះដ្ឹង

ចប់រ៊ីតរលការក្បលងរបស់អនរក្ត្ូវបានត្វ ីតៅតលើមា៉ាស៊ីនររ
ាំ ូ យទ្័រ អន រនឹងទ្ទ្ួ លបាននូ វោរាងរិនទុ
តដ្ឋយក្រ៊ីនតចញភាលមៗ បនាៃប់រ៊ីអនរបានបញ្ច ប់ការក្បលង។ ោរាងរិនទុនឹងនឹងបងាាញនូ វរិនទុទ ាំង
មូ ល តទេះជាជាប់ ឬធាលប់យ៉ាងណារ៏តដ្ឋយ។ ោរាងរិនទុនឹង្ដ ល់ឱ្យអន រដ្ឹងរ៊ីភាគរយថ្នចតមល ើយ
ក្ត្ឹមក្ត្ូវោមជាំរូរន៊ីមួយៗថ្នសាំ ួ រក្បលង ។ បុគគលិរក្បចំការទ៊ីោង
ំ ប្វ ើបតសតម្ិនក្តូវ នអនុញ្ញញត
ឱយពិភារាអំព៊ីលទធ ផ្សលរបស់អនរ ឬរិចចការសខម្ដ ងជាម្ួ យអន រប ើយ។
តដ្ើមប៊ីជាប់ការក្បលងចាំត េះដ្ឹង អន រក្ត្ូវទ្ទ្ួ លបាននូ វចាំនួនសរបសាំ ួ រថដ្លត្ល ើយក្ត្ូវ។ វមិនសាំខាន់
ចាំត េះរនុងការជាប់ថ្ន រក្បធានបទ្អត្ថ ន័យណាមួ យតនាេះតទ្។
តរឿងតនេះជួ យអន រអាចមិនជាប់រនុង
ថ្ន រវវ ិស័យថ្នក្បធានបទ្ណាមួ យតនាេះរនុងតរលក្បលងចាំត េះដ្ឹង ប៉ាថនត តៅថត្ទ្ទ្ួ លលទ្ធ ្លសរបគឺ
ជាប់ការក្បលង។ តទេះជាអន របានទ្ទ្ួ លតជាគជ័យ អន រក្ត្ូវបានតលើរទ្ឹរចិត្តយ៉ាងខាលាំង តដ្ើមប៊ីតផ្ទដត្
ថ្ន រវវ ិស័យទាំងតនាេះថដ្លទមទរការយរចិត្តទ្រដ្ឋរ់បថនថ មតទ្ៀត្ តៅតរលអន រចប់ត្ដ ើម្ដ ល់តសវ
ថែទាំជូ នសាធារ ជន។

ក្បលងជាំនាញ
អន រនឹងទ្ទ្ួ លបានោរាងរិនទុតៅរថនល ងត្វ ីតត្សត បនត ិចតក្កាយមរ បនាៃប់រ៊ីបញ្ច ប់ការក្បលងរបស់
ែល ួន។ ោរាងរិនទុនឹងបងាាញនូ វជាំនាញន៊ីមួយៗ និងលទ្ធ ្លបញ្ជារ់ថ្ន រណាទ្ទ្ួ លបានរិនទុជាប់ ឬ
ធាលរ់។ អន រក្ត្ូវថត្ជាប់ក្គប់ជាំនាញទាំងក្បាាំទ ាំងអស់ តដ្ើមប៊ីជាប់ការក្បលង។ តបើអនរក្បលងមិនជាប់
អន រនឹងទ្ទ្ួ រនូ វរ័ត្៌មានអាំរ៊ីការក្បលងមដ ងតទ្ៀត្។ បម្ក្បបយាគពិនិតយការវយតម្ម្ែ ជំនាញម្ិនក្តូវ
នអនុញ្ញញតឱយពិភារាលទធ ផ្សលរបស់អនរ ឬការសខម្ដ ងរបស់អនរប ើយ។



ចំ្ំ លទ្ធ ្លក្ត្ូវបានររាការសមាៃត្់ និងមិនក្ត្ូវបាន្ដ លជ
់ ូ នោមទ្ូ រស័រៃតឡើយ។ សាំ ួ រ
ត្េងៗណាមួ យ ឬតយបល់អាំរ៊ីការក្បលងរបស់អនរអាចទរ់ទ្ងផ្ទៃល់តៅកាន់ក្រ ុហន Prometric
ោមរយៈតលែទ្ូ រស័រៃ 800-324-4689។
បបើបរើតានររណ៊ីាសុ៊ីនក្ព៊ីនោំងបៅរខនែ ងប្វ ើបតសត អន ររ៏អាចចូ លបម្ើលលទធ ផ្សលផ្សល វូ ការរបស់
ខល ួន បោយអនុវតត ោម្ជំហានខាងបក្កាម្បនោះ៖
1

ចូ លតៅកាន់ https://ibt.prometric.com/wadoh.

2

ចចតលើ

3

បាំតរញតលែ Prometric ID របស់អនរ ជាត្មេះអន រតក្បើក្បាស់ និង

រយ« secure sign in»។
រយសមាៃត្់ (តលែតនេះមាន

តៅរនុងលិែិត្ ATT របស់អនរ)។ តបើអនរមិនមានលិែិត្របស់ែល ួន អន រអាចទរ់ទ្ងតសវបតក្មើ
អត្ិែិជន តដ្ើមប៊ីទ្ទ្ួ លបានតលែតនាេះ។
4

តៅរនុងមឺនយតម សូ មចចត្ាំ

ថដ្លមានសរតសរថា « Review Scores»។

5

ចចតលើកាលបរ ិតចេ ទ្ថ្នការក្បលងនឹងតចញលទ្ធ ្លនូ វោរាងរនុងក្បអប់ក្បវត្ត ិ តដ្ើមប៊ីទ្ទ្ួ ល
បានោរាងរិនទុរបស់អនរ។

6

តដ្ើមប៊ីតមើលរិនទុតោលថដ្លអន រធាលរ់ការក្បលងជាំនាញ សូ មចចត្ាំ

រនុងោរាងរិនទុថដ្លមាន

រយសរតសរថា « Item Feedback»។

វយត្ថ្មល
ឹ
ចាំត េះដ្ង

តត្សត

តបើអនរចង់វយត្ថ្មល នូវសាំ ួ រទាំងឡាយណាចាំត េះចតមល ើយថដ្លអន របានត្ល ើយែស ចាំត េះការក្បលង
ចាំត េះដ្ឹង អន រអាចត្វ ីបានោមរយៈការត្ញើសាំ ាំថបបបទ្មួ យចាប់ និងតក្ជើសយរជតក្មើសវយត្ថ្មល
$40 ។ អន រនឹងក្ត្ូវបានជូ នដ្ាំ ឹងអាំរ៊ីការវយត្ថ្មល សាំ ួ ររបស់អនរដ្ូ ចោន្ងថដ្រតៅហន ឹងវវ ិ្៊ីថដ្ល
អន រទ្ទ្ូ លបានការជូ នដ្ាំ

ឹងរ៊ីកាលបរ ិតចេ ទ្ក្បលង។ តៅតរលអន រមរដ្ល់ទ្៊ីោាំងត្វ ីតត្សត អន រនឹង

ក្ត្ូវតសន ើបាំតរញរត្់ក្ោរនុងតសៀវតៅតចញចូ ល តហើយ្ដ លន
់ ូ វរ័ត្៌មាន ID តហើយដ្ូ ចោនតនេះថដ្រអន រអាច
ត្វ ីដ្ូចអន រចូ លក្បលង។ តទេះយ៉ាងណា ជាំនួសឱ្យការក្បលង អន រនឹងក្ត្ូវ្ដ ល់នូវក្រដ្ឋសក្រ៊ីននូ វ សាំ ួ រ
ថដ្លអន រមិនបានត្ល ើយរនុងតរលក្បលងចាំត េះដ្ឹង ចតមល ើយមិនក្ត្ឹមក្ត្ូវតៅហន ឹងសាំ ួ រទាំងតនាេះ និង
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ចតមល ើយក្ត្ូវតៅហន ឹងសាំ ួ រទាំងតនាេះ។ អន រនឹងមានតរលតវលា ក្បាាំនាទ្៊ី តដ្ើមប៊ីវយត្ថ្មល ការត្វ ីតត្សត ។
អន រមិនក្ត្ូវបានអនញ្ជបត្ចរតចញរ៊ីបនៃ ប់តដ្ឋយនាាំឯរសារតចញតឡើយ។ ត្ក្មូវការសនត ិសែទាំង
អស់ថដ្លបានអនវត្ត អាំឡ
ុ ងតរលតត្សត រ៏អនវត្ត ្ងថដ្រចាំត េះរយៈតរលតសន ើសាំវយត្ថ្មល ។ អន រក្ត្ូវថត្
រង់ចាំ 30ថ្ែៃ បនាៃប់រ៊ីរយៈតរលវយត្ថ្មល តដ្ើមប៊ីរាំ ត្់កាលបរ ិតចេ ទ្តរៀបចាំការត្វ ីតត្សត តឡើងវវ ិញ។

ដ្ត ើរការ
ជាំទស់

តោលបាំ ងរបស់តយើងគឺ្ដល់នូវការក្បលងក្បរបតដ្ឋយគ ភារ និងបទ្រិតសា្ន៍ការត្វ ីតត្សដ ដ្៏
វរ ីររាយសក្មាប់ក្គប់តបរខ ជនន៊ីមួយៗ។ តបើអនរមិនសបាយចិត្តជាមួ យ និងអស់ជាំតនឿ តយើងអាចថរ
ត្ក្មូវបញ្ជា តយើងចង់ដ្ឹង ចង់ឮរ៊ីអនរ។ តយើង្ដ លឱ្
់ កាសសក្មាប់ការបតញ្ច ញតយបល់ទ្ូតៅ តៅ
ដ្ាំណាច់ក្រក្បលងរបស់អនរ។ តយបល់របស់អនរនឹងក្ត្ូវបានរិនិត្យវយត្ថ្មល តដ្ឋយបគា លិររបស់តយើង
ប៉ាថនត អន រនឹងមិនទ្ទ្ួ លបានការត្ល ើយត្បផ្ទៃល់តនាេះតទ្។
តបើអនរចង់តសន ើលនូ វរដ ៊ីរងវ ល់ជាំទស់ណាមួ យ អត្ថ ន័យការក្បលង ការចេះបញ្ា៊ី ការរាំ

ត្់កាលបរ ិតចេ ទ្

ឬការក្គប់ក្គងការក្បលង(ថបបបទ្ទ្៊ីោាំងតត្សត បរ ិកាខរ បគា ល ។ល។) សូ មបញ្ជន
ូ សាំត

ើជាំទស់ោម

រយៈទ្ាំនារ់ទ្ាំនងតនេះ www.prometric.com/contactus ។
សាំបក្ត្ជាំទស់របស់អ្នរក្ត្ូវថត្បាំតរញនូ វ ត្មេះ និងតលែរូ ដ្ Prometric ID ចាំ

ងតជើងការក្បលង

កាលបរ ិតចេ ទ្ក្បលងថដ្លអន របានតត្សត និងរ័ត្៌មានលមអ ិត្អាំរ៊ីរដ៊ីបារមភ របស់អនរ
រ ួមទាំងរោត

រ់រ័នធ។ សាំបក្ត្ក្ត្ូវថត្ទ្ទ្ួ លបានរនុងរយៈតរល 60ថ្ែៃចប់រ៊ីថ្ែៃ ក្បលង។ ចូ រក្បារដ្ថា

ហត្ថ តលខារបស់អនរក្ត្ូវបានបញ្ចល
ូ រនុងសាំបក្ត្ រ ួមទាំងអាសយដ្ឋឋនត្ញើក្ត្លប់វវ ិញ្ងថដ្រ។
ត្ញើលិែិត្ជាំទស់របស់អនរជូ ន៖
Prometric
ATTN: គ

រមម ការជាំទស់

7941 Corporate Drive
Nottingham, MD 21236
គ

រមម ការនឹងរិនិត្យតឡើង វ ិញនូ វរងវ ល់របស់អនរ តហើយនឹងត្ញើលិែិត្ជាលាយលរេ

៍អរេរត្ល ើយ

ត្បអន រវវ ិញរនុងរយៈតរល 20ថ្ែៃ ត្វ ីការ បនាៃប់រ៊ីថ្ែៃ ទ្ទ្ួ លបានលិែិត្ដ្ូ ចបានបញ្ជារ់រនុងបងាកន់ថ្ដ្
ទ្ទ្ួ លលិែិត្។
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