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អ�កផ�ល់េស�កម� IHSS៖ 
េសចក� ីែណ�សំ្រ�ប់�រប�� ប់�រេសុើបអេង�ត�វ�រ�ប់បទ

េល� ើស (CBI)  
ច�ប់រដ�ត្រម�វឲ្យអ�កផ�ល់េស�កម�ែថ�េំ�ផ�ះរបស ់ IHSS �ងំអស ់ ឲ្យ�ក់ជូននូវ�� ម្រកេ�ៃដពួកេគ 
េហើយឆ�ង�ត�់រេសុើបអេង�ត�វ�រ�ប់បទេល� ើស (CBI) ែដល្រត�វ�ន្រគប់្រគងេ�យ្រកសួងយតុ� ិធ៌ម 
(DOJ) ៃនរដ��លីហ� ័រេនៀ 
�ែផ�កមួយៃនដំេណើរ�រចុះេ�� ះែដល�ំ�ច់�នមិន�នស្រ�ប់អ�កផ�ល់េស�កម�។ �� បម់ក�មួយ
េ��ងក� �ងក�� ប់េនះគ�ឺឯក�រែដលអ�ក្រត�វ�រស្រ�ប់ CBI។ �ងេ្រ�ម�សំណួរ ចេម� ើយ 
និង�រែណ�ំសំ�ន់ៗ �ក់ទងនឹងដំេណើរ�រេនះ។ សូម�នពួក�េ�យ្រប �ង្របយត័� េហើយ��ឲ្យ�ន
្រ�កដ��នេធ� ើ�ម។  

1. េពល�ខ� � ំ្រត�វែតឲ្យេគយក�� ម្រកេ�ៃដរបស់ខ� �?ំ

អ�ក្រត�វែតបំេពញដំេណើរ�រចះុេ�� ះ ែដលរមួ�ន�រចូលរមួក� �ង�រែណ�ំត្រមង់ទិស បំេពញទ្រមងែ់បប
បទចុះេ�� ះ និងកិច�្រពមេ្រព�ងែដល�ម�រត្រម�វេ�យរដ� �កប់�� �ន�� ម្រកេ�ៃដអ�កស្រ�ប ់ CBI 
និង�ន�បឆ់�ង�ត់ផតុ�រ្រត�តពិនតិ្យេមើលេឡើងវ �ញ CBI ៃនកំណត់្រ�្របវត� ិរបសអ់�ក 
មុនេពលអ�ក�ច្រត�វ�នផ�លស់ិទ�អិនុ�� តឲ្យទទួល�ន�របង់្រ�ក់ �មរយៈកម� វ �ធី IHSS។   

កំណត់ស�� ល់៖ ្របសិនេបើអ�កេធ� ើ�រ�រជូនអតថិិជនេលើសពីមួយ 
អ�កនឹង្រ�ន់ែត្រត�វ�កប់�� �ន�� ម្រកេ�ៃដអ�ក និង�ប់ឆ�ងផតុដេំណើរ�រ CBI ែតមួយដងប៉ុេ�� ះ។  

2. េតើ្រត�វឲ្យេគយក�� ម្រកេ�ៃដខ� � ំេ�ឯ�?

អ�ក�ចឲ្យេគយក�� ម្រកេ�ៃដអ�កេ�ទីកែន�ងេស� នបន��� ល់ែដល្រត�វ�នអនមុ័តយល្់រពមេ�យ្រក
សួងយុត� ិធម៌ (DOJ-Approved) េ��សេពញទូ�ងំេ�នធី        L.A �ន។ ប�� ីៃនទីកែន�ង�ចរកេឃើញ 
�ន េ�េលើេគហទំព័រ្រកសួងយុតិ�ធម៌ (DOJ) េ��សយ�� ន www.oag.ca.gov/fingerprints/locations។  
សូមពិនិត្យេមើលទីកែន�ង េហើយេ្រជើសេរ �សទី�ំងែដល�យ្រស�លបំផុត។   

អ�ក្រត�វែត េ�ទូរស័ព� េ�កែន�ងែដល�នេ្រជើសេរ �សរបសអ់�ក េហើយ េធ� ើ�រ�ត់ជួប េដើម្បីឲ្យេគយក�� ម
្រកេ�ៃដអ�ក។   

3. េតើអ�ក�បង់្រ�ក់ស្រ�ប់ដំេណើរ�រផ�ិតយក្រកេ�ៃដ/CBI?

ច�ប់រដ�ត្រម�វ� អ�ក ែដល�អ�កផ�លេ់ស�កម�របស់ IHSS បង់្រ�ក់ស្រ�ប់ដំេណើរ�រផ�ិតយក្រកេ�ៃដ 
និង CBI។ េពលអ�កេ��ន់ទី�ំងេស� នបន��� ល់ 
អ�ក្រត�វែតបង់ៃថ�ឈ� �ល្របតិបត��ិរេសុើបអេង�ត�វ�រ�បប់ទេល� ើសចំនួន $32 
បូកនឹងៃថ�ឈ� �លមួយេផ្សងេទៀតស្រ�ប�់រេស� នបន��� ល់ពិត្រ�កដ ែដល�ចនងឹ�ំកៃ្រម
សរបុ�ងំអស់ដល់េ្រចើនេស� ើនឹង $70។  
ៃថ�ឈ� �លស្រ�ប់ទីកែន�ងេស� នបន��� លខ់ុស�� ពីទី�ំងមួយេ�ទី�ំងមួយ 
េហើយទីកែន�ងខ�ះទទួលយកែត�ច់្រ�ក់សុទ�ប៉ុេ�� ះ ក� �ងខណៈែដលកែន�ងដៃទេទៀត្រពមទទួលយក
មូលប្ប�នប្័រត ប័ណ� ឥណ�ន ឬប័ណ� ឥណពន�។ មុនេពលអ�កេ� ្រត�វ្រ�កដ��នសួរអំពីៃថ�កៃ្រម 
 វ �ធី��ស� �របង់ទូ�ត់ែដល្រពមទទួលយកស្រ�បទី់កែន�ងែដលអ�កេពញចតិ�។   

4. េតើអ� ីខ�ះែដលខ� � ំ្រត�វយកេ��មួយខ� � ំេ��ន់កែន�ងផ�ិតយក្រកេ�ៃដេ�យេស� ន�� ល់?

♦ ្រ�កស់្រ�បប់ង់ទូ�ត ់ដូច�នេរៀប�ប់េ�ចណុំច #3 �ងេលើ
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♦ ទ្រមង់ែបបបទសំេណើសុំេស�កម�េស� នបន��� ល ់ ែដល�� ប់�មួយ�ងក� �ង បំេពញរចួ
ចំនួនពីរច�ប់។   បំេពញែផ�កក�� លៃនទ្រមង់ែបបបទនីមួយៗេ�យ�ប់េផ�ើមពី “�ម្រតកូល” 
និងប�� ប់េ�យ “េលខកូដតំបន់ៃ្របសណីយ”៍ កុំខ�ល់រវលន់ឹង “េលខេចញវ �ក�យប័្រតគិតៃថ�” និង 
“េលខេផ្សងៗ”។ យកច�ប់សំេ��ងំពីរ�មួយអ�កេ��ន់ទី�ំងេស� នបន��� ល់។ 
អ�ក្រតមឹែត�ចេ្របើ្រ�សទ់្រមង់ែបបបទ សំេណើសុេំស�កម�េស� នបន��� ល ់ ែដលផ�ល់ជូនេ�យ 
PASC ប៉ុេ�� ះ។ ្របសនិេបើអ�ក មិនេ្របើ�េទ PASC នឹងមិនទទួល�នលទ�ផល CBI េទ 
េហើយអ�កនឹង្រត�វែតឲ្យេគយក�� ម្រកេ�ៃដអ�ក ម�ងេទៀត េ�យ�រចំ�យ�� ល់របស់អ�ក។ 

♦ អត�ស�� ណប័ណ� �នបិទរបូថតរបសអ់�ក (ប័ណ� េបើកបរ�នសុពល�ព ឬអត�ស�� ណប័ណ� រដ�
�លីហ� រ័េនៀែដល�នសុពល�ព) 

♦ ប័ណ� របបសន� ិសុខសង�មរបស់អ�ក

5. េតើអ� ីេកើតេឡើងេ�ទីកែន�ងេស� នបន��� ល់?

អ�កបេច�កេទសនឹងកត្់រ�ទុកនូវ�� ម្រកេ�ៃដអ�ក។ េពលអ�កប�� ប�់រេស� នបន��� ល់េហើយ 
ទីកែន�ងេស� នគួរែតប�� �ន្រតឡប់ច�ប់សំេ�ៃនទ្រមង់ែបបបទ សំេណើសុំេស�កម�េស� នបន��� ល ់
មួយច�ប់េ�ឲ្យអ�កវ �ញ។ រក�ច�ប់សំេ�េ�ះទុក�ឯក�ររបសអ់�ក។ 

6. ចុះេបើខ� � ំ�នេធ�ើ CBI រចួ�ល់េហើយ េតើ�៉ងេម៉ចវ �ញ?

ថ�ីេបើអ�ក�ចនងឹ�នេធ� ើ CBI ចប់រចួ�ល់ពីមុនមកេហើយកេ៏�យស្រ�ប់េហតុផលដៃទេផ្សងេទៀត (គឺ� 
ស្រ�ប់�រប�� ក់ែផ�កវ ��� ជីវៈ អេ�� ្របេវសន៍ ្របេភទដៃទេផ្សងេទៀតៃន�រ�រ។ល។) ក៏អ�កេ�ែត្រត�វ
�នត្រម�វឲ្យឆ�ង�ត ់ CBI ថ� ី ស្រ�ប�់រជួលឲ្យចូលេធ� ើ�រ�អ�កផ�ល់េស�កម�ែថ��ំមផ�ះរបស ់ IHSS 
ដែដល។ 

7. េតើដំេណើរ�រផ�ិតយក�� ម្រកេ�ៃដ និង CBI េ្របើេពលយូរប៉ុន�?

េពលអ�ក�ន�កប់�� �ន�� ម្រកេ�ៃដអ�កេ�ទីកែន�ងេស� នបន��� ល់េហើយ (ែដលគួរែតសុីេពលែត
ប៉ុ�� ន�ទីែតប៉ុេ�� ះ) អ�កគួរែតរង�ំ់�៉ងេ�ច�ស់មួយស�� ហ ៍
េហើយប�� ប់មកពិនតិ្យេមើល�� ន�ពៃន�រេសុើបអេង�ត�វ�រ�ប់បទេល� ើសរបស់អ�កេ�៖ 
https://applicantstatus.doj.ca.gov។ 

្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរ�មួយអពីំេសចក� ីែណ�ំ�ងំេនះ សូមេ�ទូរស័ព�េ�េលខ (877) 565-4482។ 

8. េតើខ� �នំឹង្រត�វ�នជូនដំណឹងអំពីលទ�ផលៃន�រេស� នបន��� ល់េ�យរេបៀប�?

អ�ក�ក់�ក្យសុំែដល�នអ�កទទួលេស�កម�ែដលពួកេគនឹងេធ� ើ�រជូន 
េហើយ�នបំេពញ្រគប់លក័�ខ័ណ� ត្រម�វ�ម�រ�ងំអស់ស្រ�បអ់�កផ�លេ់ស�កម�េហើយ នឹង
្រត�វ�នេផ�ើជូននូវទ្រមង់ែបបបទ SOC848 គឺេសចក� ីជូនដំណឹង
ពី�ព�នសិទ�ិសក� ិសមស្រ�ប់អ�កផ�ល់េស�កម�របស់កម� វ �ធីេស�កម�ជំនួយ�ំ្រទក� �ងផ�ះ។ អ�ក�ក់
�ក្យសុំែដល�� ក់ឆ�ងមនិផតុ�រពិនតិ្យ�វ�រនឹងទទួល�នលិខតិមកពី PASC រមួ�ងំឯក�រែដល
្រត�វ�រ�ងំអស។់ 

9. ចុះ្របសិនេបើខ� � ំមនិ�នអ�កទទួលេស�កម�ែដលខ� � ំេធ� ើ�រជូនេទ េតើ�៉ងេម៉ចវ �ញ?

�នែត អស់អ�ក�ក់�ក្យ�ងំ�យ�ែដលមិនេធ� ើ�រជូនអ�កទទួលេស�កម�ប៉ុេ�� ះនងឹ្រត�វែតរង�ំ់បី
ស�� ហ៍ និងេ�ទូរស័ព�េ��នេ់លខ   (877) 565-4482 ស្រ�ប់លទ�ផលរបស់ពួកេគ។ េដើម្បីចូលរមួក� �ង 
ប�� ីចុះេ�� ះ PASC េហើយ្រត�វ�នែណ�ំប�� �នេ��ន់អ�កទទួលេស�កម�ែដល្រត�វ�រអ�កផ�ល់េស�កម� 
សូមេ�ទូរស័ព�េ��ន់េលខ (877) 565-4477។ 

10. េតើខ� � ំនឹងដឹង�េពល�ខ� � ំ្រត�វ�នចុះេ�� ះ�ផ� �វ�រ�អ�កផ�ល់េស�កម� IHSS េ�យរេបៀប�?

អ�ក�ក់�ក្យសុំែដល្រត�វ�នចុះេ�� ះ�ផ� �វ�រ��អ�កផ�លេ់ស�កម� IHSS នឹងទទួល�នទ្រមងែ់បប
បទSOC848 គឺេសចក� ីជូនដំណឹងពី�ព�នសិទ�ិសក�សិម
ស្រ�ប់អ�កផ�ល់េស�កម�របស់កម� វ �ធីេស�កម�ជំនួយ�ំ្រទក� �ងផ�ះ  
ពីសំ�ក់្រកសួងេស�កម�សង�មៃនរដ��លីហ� ័រេនៀ។ អ�កេពលេនះេ្រត�មរចួ�ល់េហើយេដើម្បីេធ� ើ�រ 
េហើយទទួល�ន�របង់្រ�ក់ក� �ង�ម�អ�កផ�ល់េស�កម� IHSS។  
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ពាក្យស ន្ើ  ្ុំស្វាឡាយស េ្ន
ស្ចក្តជីូនព័តម៌ានអុំពី្ ិទ្ធឯិក្ជន

យោងតាមក្រមសុវីិល § 1798.17

អុំពកី្ិចចការប្រមលូ និងសប្រើប្ា្់ពត័៌មានផ្ទាលខ់្លនួ។ មន្ទីរយសវាព័ត្ម៌ាន្យុត្តធិម៌រដ្ឋកាលីហ្វរ័ញ៉ា (CJIS) នន្ក្រសងួយតុ្តិធម៌ ក្រមូលព័ត្ម៌ាន្តាមសំយ ើ ដដ្លក្ត្ូវ
បាន្រយំពញយៅរនុងទក្មង់ដរររទយន្េះ ក្សរតាមដននរ 4600-4621 7574-7574.16 26050-26059 11340-11346 ន្ិង 22440-22449 នន្ក្រមសតីពី
អាជីវរមម ន្ងិមខុរររ ដននរ 11100-11112 ន្ិង 11077.1 នន្ក្រមក្ពហ្មទ ឌ ដននរ 15221416.20-1416.50 1569.10-1569.24 1596.80-
1596.879 1725-1742 ន្ិង 18050-18055 នន្ក្រមសតពីីសុខភាព ន្ិងសុវត្ថភិាព ដននរ 8700-87200, 8800-8823 ន្ិង 8900-8925 នន្ក្រមសតីពី
ក្រួសារ ដននរ 1300-1301 22100-22112 17200-17215 ន្ិង 28122-28124 នន្ក្រមសតីពហី្ិរញ្ញវត្ថុ ដននរ 44330-44355 នន្ក្រមសតីពីការអរ់រំ ដននរ 
9710-9719.5 14043-14045 4684-4689.8 ន្ងិ 16500-16523.1 នន្ក្រមសតពីីសុខមុាលភាព ន្ងិសាារន័្ ក្ពមទងំលរខន្តរិៈ ន្ិងរទរញ្ញត្តិរដ្ឋជាយក្រើន្
យទៀត្។ មន្ទីរ CJIS យក្រើក្បាស់ពត័្៌មាន្ទំងយន្េះ រនុងន្តី្ិវិធយី្លើយត្រយៅន្ឹងសយំ ើររស់អងគភាពដដ្លទទួលសិទធអិន្ញុ្ញាត្ ន្ងិក្ត្វូការព័ត្ម៌ាន្ ជាចំបារ់ ន្ិងដននរ
ណាមយួនន្រំ ត្់ក្តាររសរ់ដ្ឋ ឬររ ីទ ឌវាទសហ្ព័ន្ធ យដ្ើមបជីួយរ ំត្់រក្មតិ្សមក្សរ សក្មារក់ារងារ ឬការងារសម័ក្ររតិ្តជាមួយរុមារ មន្ុសសចស ់ឬជន្
ពិការ ឬយសររតីអន្ុមត័្យលើអាជាារ័ ណ លិខតិ្រញ្ញារ ់ឬលិខតិ្អន្ុញ្ញាត្។ ជាងយន្េះយទៀត្ ពត័្៌មាន្ផ្ទាលខ់លួន្ណារ៏យោយឲ្យដត្ក្រមលូបាន្យោយទីភាារង់ាររដ្ឋ ក្ត្ូវ
មាន្ដដ្ន្រំ ត្ ់យៅរនងុរារ់ក្រត្រិត្តពិ័ត្ម៌ាន្ ន្ងិយោលន្យោបាយរដ្ឋ។ យោលន្យោបាយទូយៅសតពីពី័ត្៌មាន្ឯរជន្ររស ់ក្រសួងយុត្តធិម ៌មាន្យៅយរហ្ទពំ័រ
http://oag.ca.gov/privacy-policy ។

សោលការណ៍ផ្តល់ពត័៌មានផ្ទាលខ់្លួន៖ ព័ត្៌មាន្ផ្ទាលខ់លួន្ទំងអស់ដដ្លក្ត្ូវបាន្យសនើសុំយៅរនុងទក្មង់ដរររទយន្េះ ក្ត្ូវដត្ក្ត្ូវបាន្នតល់។ ររ ីខរខាន្
មិន្បាន្នតល់ពត័្៌មាន្ចបំារ់ៗ ន្ងឹនឲំ្យសំយ ើររស់យោរអនរក្ត្វូបាន្ពន្ាយពល ន្ងិ/ឬរដ្ិយសធ។

្ិទ្ធិសប្រើប្ា្ព់ត័៌មានររ្់សោក្អនក្៖ យោរអនរអារពនិ្ិត្យរំ ត្់ក្តា ដដ្លក្ត្ូវបាន្ររាទរុយោយមន្ទីរ CJIS យៅក្រសងួ DOJ ដដ្លមាន្
ព័ត្៌មាន្ផ្ទាល់ខលនួ្ យោងតាមរារ់ក្រត្រិត្តិពត័្៌មាន្។ សមូយមើលពត័្៌មាន្ទំនរទ់ំន្ងខាងយក្កាម។

សោលការណ៍រង្ហាញពត័៌មានផ្ទាល់ខ្លនួ៖ រនងុយោលរ ំងដ្ំយ ើរការន្តី្ិវិធោីរព់ារយយសនើសុ ំយសវារមម Live Scan យដ្ើមបរីំ ត្រ់ក្មិត្សមក្សរររស់
រុរគលដដ្លោរព់ារយយសនើសុអំាជាារ័ ណ ការងារ ឬការងារសម័ក្ររតិ្តយធវើការជាមយួរមុារ មន្សុសចស់ ឬជន្ពកិារ យយើងខ្ុំអារក្ត្ូវដរររដំលរពត័្៌មាន្ដដ្ល
យោរអនរនតល់ដ្ល់យយើងខ្ុ ំជាមួយទីភាារ់ងារពារព់័ន្ធននដដ្លមាន្យសររតអីន្ុញ្ញាត្។

ព័ត្ម៌ាន្ដដ្យោរអនរនតល់ រ៏អារក្ត្វូបាន្រងាហាញរនងុររ ីដ្រូខាងយក្កាម៖

• យធវើការជាមយួររុគល ឬទីភាារង់ារដដ្លក្ត្ូវអន្ុវត្តភារររិចដននររារ់ជាចបំារ់ ន្ងិមាន្ត្ក្មូវការយក្រើក្បាសព់័ត្ម៌ាន្ររសយ់ោរអនរ រនងុ
លរខខ ឌក្សរតាមរារ់រដ្ឋ ដ្រូជា ក្រត្រិត្តកិារយសុើរអយងេត្ ឬអន្ុវត្តន្ន៍្ីត្ិវធិីនតល់អាជាារ័ ណ ឬយោលររំ ងអន្ុវត្តរទរញ្ញត្តយនស
ងៗ។

• យ្លើយត្រយៅន្ងឹសំយ ើសុរំរសទ់ីភាារង់ាររោាភិបាលដ្នទយទៀត្ ក្សរតាមរារ់រដ្ឋ ឬរារ់សហ្ពន័្ធ។

ព័ត៌មានទ្ុំនាក្ទ់្ុំនង៖ ក្រសនិ្យរើមាន្សំ ួរទរទ់ងន្ឹងយសររតជីូន្ព័ត្ម៌ាន្យន្េះ ឬសិទធិយក្រើក្បាសរ់ំ ត្ក់្តាររស់យោរអនរ យោរអនរអារទនំរ់
ទំន្ងមន្តន្តីវភិាររមមវធិីរោាភិបាល យៅដននរររាទរុរ ំត្់ក្តា នន្ក្រសងួ DOJ តាមរយៈយលខទូរសព័ទ ឬតាមសារយអឡរិក្ត្នូ្រិ
keeperofrecords@doj.ca.gov ឬតាមលខិិត្យន្ើយៅកាន្់៖

ក្រសងួយតុ្តិធម ៌

ការិោល័យព័ត្ម៌ាន្ ន្ងិវិភារក្ពហ្មទ ឌ

ដននរររាទុររំ ត្ក់្តា
ក្រអរ់សរំុក្ត្យលខ 903417

រដ្ឋធាន្ី Sacramento, C94203-4170

Cambodian 1

http://oag.ca.gov/privacy-policy
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ពាក្យស ន្ើ  ្ុំស្វាឡាយស េ្ន

រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

ស្ចក្តរីញ្ចាក្អ់ុំពីចារឯ់ក្ជនភាព

្ិទ្ធិអន ញ្ចាត៖ សំយ ើទិញ ររាទរុ ន្ិងផ្ទ់សរ់តររររស់ទភីាារង់ារ FBI យលើសាាមក្មាមនដ្ ន្ិងពត័្៌មាន្ពារព់័ន្ធ ជាទូយៅ ទទួលបាន្យសររតី
អន្ុញ្ញាត្យោយ 28 U.S.C. 534។ ដនែរយលើព័ត្ម៌ាន្យៅរនងុពារយយសនើសុំររសយ់ោរអនរ អាជាាធ័រអន្វុត្តន្ីត្វិិធីោររ់ញ្ចរលលរខន្តិរៈសហ្ព័ន្ធ 
លរខន្តរិៈរដ្ឋ ក្សរតាម Pub. L. 92-544 រទរញ្ញាឲ្យក្រត្រិត្តរិរសក់្រធានធិរត្ី ន្ងិរទរញ្ញត្តសហ្ពន័្ធនន។ ររិចការនតល់សាាមក្មាមនដ្ 
ន្ិងព័ត្ម៌ាន្ពារព់័ន្ធររស់យោរអនរយធវើយឡើង យោយសម័ក្ររតិ្ត រ៏រ ុដន្ត ក្រសិន្យរើមាន្ររ ីខរខាន្មនិ្បាន្នតល ់ពារយយសនើសុំររស់យោរអនរអារ
ន្ឹងមិន្ររ ់ឬមនិ្ទទួលបាន្យសររតអីន្ុមត័្។ 

សោលរុំណងចមបង៖ រក្មិត្រញ្ញាររ់ាស់ោស់ ដ្ូរជា រិរចការជក្មេះរញ្ជីរនងុការងារ អាជាារ័ ណ ឬសន្តិសខុ អារក្ត្ូវបាន្រញ្ញារ ់តាមក្រត្រិត្តិ
ការពនិ្ិត្យសាវតារ យោយដនែរយលើសាាមក្មាមនដ្។ សាាមក្មាមនដ្ ន្ិងពត័្៌មាន្ពារព់័ន្ធ/ពត័្៌មាន្ជីវសាក្សត អារក្ត្ូវបាន្នតលដ់្លទ់ីភាារង់ារនតល់
ការងារ យសុើរអយងេត្ ឬទីភាារ់ងារមាន្ភាររិរចទទលួខុសក្ត្ូវណាមួយ ន្ងិ/ឬទីភាារ់ងារ FBI សក្មារ់យោលរំ ងយក្រៀរយធៀរសាាមក្មាមនដ្ររស់
យោរអនរ ជាមយួសាាមក្មាមនដ្យនសងៗយៅរនងុក្រពន័្ធរំ ត្អ់ត្តសញ្ញា ជំនន្់ថ្ម ី(NGI) ររស់ទភីាារ់ងារ FBI ឬរ៏ក្រពន័្ធភាារ់រន្ត (រួមទងំ
រដន្លងយន្ើទរុររ ីសុីវលិ ក្ពហ្មទ ឌ ន្ិងររ ីសមាាត្់) ឬរំ ត្់ក្តាយនសងៗយទៀត្ដដ្លមាន្យៅទភីាារង់ារនតល់ការងារ យសុើរអយងេត្ ឬទីភាារង់ារ
ដដ្លមាន្ភារររិចទទួលខុសក្ត្ូវ។ ទីភាារង់ារ FBI អារររាទរុសាាមក្មាមនដ្ររស់យោរអនរ ន្ិងព័ត្ម៌ាន្ពារព់័ន្ធ/ពត័្៌មាន្ជីវសាក្សត យៅរនងុ
ក្រពន័្ធ NGI រនារព់ីពារយយសនើសុំក្ត្វូបាន្រំយពញ ន្ងិរនងុយពលររាទរុ សាាមក្មាមនដ្ររស់យោរអនរអារយៅដត្ក្ត្ូវបាន្យក្រៀរយធៀរជាមួយសាាម
យមនដ្ដ្នទយទៀត្ ដដ្លក្ត្ូវបាន្ោរ់រលូ ឬររាទុរយោយក្រព័ន្ធ។ 

សោលការណ៍សប្រើប្ា្ធ់មមតា៖ អឡំុងយពលអន្ុវត្តន្ីត្វិិធីយ្លើយត្រសំយ ើ ន្ងិយក្កាយយពលសាាមក្មាមនដ្ ន្ិងព័ត្ម៌ាន្ពារព់័ន្ធ/ព័ត្ម៌ាន្ជីវសាស្
ក្ត្ររស់យោរអនរក្ត្ូវបាន្ររាទរុយៅរនុងក្រពន័្ធ NGI ព័ត្ម៌ាន្ររស់យោរអនរអារក្ត្វូបាន្រងាហាញ យោយយោងតាមយសររតីយល់ក្ពមររស់
យោរអនរ ន្ងិអារក្ត្ូវបាន្រងាហាញ យោយមនិ្មាន្យសររតីយល់ក្ពមពីយោរអនរ រ ុដន្តមាន្យសររតអីន្ុញ្ញាត្យោយរារ់សតពីីសទិធិឯរជន្ឆ្ាំ
1974 ន្ិងយោលការ ៍យក្រើក្បាសធ់មមតាសក្មារ់ក្រពន័្ធ NGI ន្ិងយោលការ ៍យក្រើក្បាស់ធមមតារិទជតិ្ររស់ទីភាារ់ងារ FBI ដដ្លអារមាន្ដ្ូរ
ជា ររ ីរងាហាញដ្ល់ទភីាារង់ារនតល់ការងារ ទីភាារ់ងាររោាភបិាល ឬទភីាារ់ងារមនិ្ដមន្រោាភិបាលដដ្លមាន្យសររតអីន្ុញ្ញាត្ រនងុយោលរំ ង
ការងារ ររិចសន្ា អាជាារ័ ណ សន្តិសខុ ន្ិងរក្មិត្សមក្សរ ជាយដ្ើម ក្ពមទងំទីភាារង់ារអន្ុវត្តរារ់យៅរក្មិត្មូលោាន្ រដ្ឋ ររខសមព័ន្ធ ឬសហ្
ព័ន្ធ ទភីាារ់ងារយុត្តធិម៌ដននរក្ពហ្មទ ឌ ន្ិងទីភាារ់ងារដដ្លទទួលខសុក្ត្ូវយលើសន្តសិុខជាត្ិ ឬសវុត្ថិភាពសាធារ ៈ។ 
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រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

្ិទ្ធិសលើព័ត៌មានឯក្ជនររ្់អនក្ដាក្់្ុំសណើសប្ៅក្រណីប្ពហ្មទ្ណឌ

ក្រសនិ្យរើយោរអនរជាអនរោរ់សំយ ើដដ្លក្ត្ូវ្លងកាត្ក់្រត្ិរត្តិការក្ត្តួ្ពនិ្ិត្យរំ ត្់ក្តាសាវតាររនុងដននរក្ពហ្មទ ឌ យោយដនែរយលើសាាមក្មាម
នដ្ជាត្ិ រ ុដន្តសក្មារ់យោលរំ ងយតុ្តិធម៌យក្ៅររ ីក្ពហ្មទ ឌ (ដ្ូរជា សំយ ើសុំការងារយធវើ អាជាារ ័ណ ឬអយនោក្រយវសន្៍ ឬលរខខ ឌធមមជាត្ិ 
សន្តិសខុ ឬសមុរំូន្) យោរអនរមាន្សទិធិជារោ់រ ់ដដ្លន្ងឹក្ត្ូវបាន្ក្សាយរញ្ញារ់ដ្រូខាងយក្កាម។

• យោរអនរក្ត្ូវដត្ទទួលលខិតិ្ជនូ្ពត័្៌មាន្ជាោយលរខ ៍អរសរ1ថា សាាមក្មាមនដ្ររស់យោរអនរន្ងឹក្ត្វូបាន្យក្រើក្បាស ់រនងុការ
ក្ត្ួត្ពិន្តិ្យរំ ត្ក់្តាសាវតារក្ពហ្មទ ឌររស់ទភីាារ់ងារ FBI ។

• យោរអនរក្ត្ូវដត្ទទួលបាន្ ន្ងិក្ត្វូទទួលសាាលយ់សររតីក្សាយរញ្ញារ ់អំពរីារស់តីពីសទិធឯិរជន្សមក្សរ យៅយពលដដ្លយោរ
អនរោរ់សាាមក្មាមនដ្ ន្ន្ងិពត័្៌មាន្ផ្ទាលខ់លួន្ពារព់័ន្ធររស់យោរអនរឲ្យយរពនិ្ិត្យ។ យសររតីក្សាយរញ្ញារអ់ំពរីារស់តីពីសទិធឯិរ
ជន្យន្េះ រួរដត្ររក្សាយអំពសីិទធកិ្រមូលព័ត្៌មាន្ររស់យោរអនរ ន្ងិរយរៀរយក្រើក្បាស់ ររាទុរ ន្ិងដរររំដលរពត័្៌មាន្ររស់យោរ
អនរ។ 2

• ក្រសនិ្យរើយោរអនរមាន្រំ ត្់ក្តាសាវតារដននរក្ពហ្មទ ឌ មន្តន្តីទទួលរន្ទរុំ ត្រ់ក្មិត្សមក្សរររសយ់ោរអនរ សក្មារ់
ការងារ អាជាារ័ ណ ឬនលក្រយោជន្៍យនសងៗយទៀត្ ក្ត្ូវនតលដ់្ល់យោរអនរន្ូវយពលយវោរំយពញ ឬរញ្ញារភ់ាពក្ត្មឹក្ត្វូនន្ព័ត្ម៌ាន្
យៅរនងុរំ ត្់ក្តាយនេះ។

• មន្តន្តទីំងយនេះក្ត្ូវដ នំយោរអនរថា ន្តី្ិវធិីសក្មារទ់ទលួបាន្រំ ុរដរដក្រ ដរត្ក្មូវ ឬររចុរបន្នភាពនន្រំ ត្់ក្តាសាវតារ
ដននរក្ពហ្មទ ឌររស់យោរអនរ ក្ត្វូបាន្ដរងយៅរនុងរំ ងយជើងទ ី28 ដននរទី Section 16.34 នន្ក្រមសតីពរីទរញ្ញត្តសហ្
ព័ន្ធ (CFR) ។

• ក្រសនិ្យរើយោរអនរមាន្រំ ត្់ក្តាសាវតារដននរក្ពហ្មទ ឌ យោរអនររួរដត្ក្ត្ូវបាន្នតល់យពលយវោសមក្សរ រនុងការដរត្ក្មូវ ឬ
រំយពញរំ ត្់ក្តាយនេះ (ឬរដ្ិយសធមិន្យធវើដ្យូរនេះ) មនុ្យពលមន្តន្តីរដ្ិយសធមនិ្នតល់ការងារ អាជាារ ័ណ ឬនលក្រយោជន្៍ដ្នទយទៀត្
យោយដនែរយលើពត័្៌មាន្យៅរនុងរំ ត្់ក្តាសាវតារក្ពហ្មទ ឌយនេះ។ 3

យោរអនរមាន្សទិធិរពំឹងឲ្យមន្តន្តីដដ្លទទលួបាន្លទធនលនន្ក្រត្រិត្តិការក្ត្ួត្ពិន្តិ្យសាវតារដននរក្ពហ្មទ ឌ យក្រើក្បាស់វា ដត្រនងុយោលរំ ងមាន្
យសររតីអន្ុញ្ញាត្រ ុយណាណេះ ន្ិងមនិ្ររាទុរ ឬនសពវនាយវា យោយខុសន្ងឹលរខន្តរិៈសហ្ពន័្ធ រទរញ្ញត្ត ឬរទរញ្ញាក្រធានធិរត្ី ឬវិធាន្ ន្ីត្វិធិី 
ឬសតងោ់ររំ ត្់យោយក្រុមក្ររឹាជាត្ិទទួលរន្ទរុក្រត្រិត្តិការទរ់សាាត្់រទយលមើ ន្ងិការពារសទិធិឯរជន្។ 4

ក្រសនិ្យរើយោលការ ៍ទីភាារង់ារអន្ុញ្ញាត្ មន្តន្តីអារនតលដ់្ល់យោរអនរន្ូវរារថ់្ត្រមលងនន្រ ំត្់ក្តាសាវតារដននរក្ពហ្មទ ឌររស់យោរអនរ 
យៅទីភាារ់ងារ FBI រំន្ួន្មួយរារ ់យដ្ើមបពីនិ្ិត្យ ន្ងិត្វា ។ ក្រសិន្យរើយោលការ ៍ទីភាារ់ងារមិន្អន្ុញ្ញាត្ឲ្យនតល់ដ្ល់យោរអនរន្ូវរារ់ថ្ត្
រមលងយនេះយទ យោរអនរអារទទួលបាន្រារថ់្ត្រមលងយនេះ យោយោរស់ាាមក្មាមនដ្ ន្ិងនថ្លយសវាយៅទភីាារង់ារ FBI ។ ព័ត្ម៌ាន្ទរទ់ងន្ឹងន្តី្ិ
វិធីយន្េះមាន្យៅយរហ្ទពំ័រ https://www.fbi.gov/services/cjis/identity- history-summary-checks ។

ក្រសនិ្យរើយោរអនរសយក្មររិត្តត្វា យលើភាពក្ត្មឹក្ត្វូ ឬភាពយពញយលញយៅរនងុរំ ត្់ក្តាសាវតារដននរក្ពហ្មទ ឌររសយ់ោរអនរយៅទីភាារង់ារ 
FBI យោរអនរររួដត្យន្ើរំ ុរត្វា យៅកាន្ទ់ីភាារ់ងារដដ្លនតលព់័ត្ម៌ាន្មាន្រ ុំរក្ត្ូវត្វា យនេះ ឲ្យយៅទភីាារ់ងារ។ តាមរយរៀរមា៉ាងយទៀត្ យោរ
អនរអារយន្ើរំ ុរត្វា ររស់យោរអនរយោយផ្ទាល់យៅកាន្់ទីភាារ់ងារ FBI រ៏បាន្។ ទីភាារង់ារ FBI ន្ឹងរញ្ជរន្រំ ុរត្វា ររស់យោរអនរទី
ភាារ់ងារដដ្លនតលព់ត័្៌មាន្ក្ត្ូវត្វា  យហ្ើយយសនើឲ្យទីភាារ់ងារយនេះពនិ្ិត្យយនទៀងផ្ទាត្់ ឬដរត្ក្មូវរំ ុរដដ្លក្ត្ូវត្វា យនេះ។ រនារ់ពទីទលួបាន្សារ
ទំនរទ់នំ្ងនលរវការពទីីភាារង់ារយនេះ ទភីាារ់ងារ FBI ន្ឹងដរដក្រ/ដរត្ក្មូវព័ត្៌មាន្រនុងរំ ត្ក់្តាររស់យោរអនរ ក្សរតាមពត័្៌មាន្ដដ្លទី
ភាារ់ងារយនេះបាន្នតល។់ (សូមយមើលរំ ុរទ ី28 CFR 16.30 ដ្ល ់16.34.)។ យោរអនរអារទទួលបាន្ព័ត្ម៌ាន្រដន្ថមយៅយលើយរហ្ទំព័រ 
FBI ដដ្លមាន្អាសយោាន្ https://www.fbi.gov/about-us/cjis/background-checks។ 

1 យសររតីជូន្ព័ត្៌មាន្ជាោយលរខ ៍អរសរ រួមមាន្យសររតីជូន្ព័ត្៌មាន្តាមក្រព័ន្ធយអឡិរក្ត្ូន្ិរ រ ុដន្តមិន្រារ់រញ្ចរលយសររតីជូន្ព័ត្៌មាន្យោយផ្ទាល់មាត្់យទ
2 https://www.fbi.gov/services/cjis/compact-council/privacy-act-statement 
3 សូមយមើលរំ ុរទី 28 CFR 50.12(b)
4 សូមយមើលរំ ុរ U.S.C. 552a(b); 28 U.S.C. 534(b); 34 U.S.C. § 40316 (ពីមុន្ក្ត្ូវបាន្ោរ់ថា 42 U.S.C. § 14616) មាក្តា IV(c)

Cambodian 3

https://www.fbi.gov/services/cjis/identity-history-summary-checks
https://www.fbi.gov/services/cjis/identity-history-summary-checks
https://www.fbi.gov/about-us/cjis/background-checks
https://www.fbi.gov/services/cjis/compact-council/privacy-act-statement
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REQUEST FOR LIVE SCAN SERVICE 
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Applicant Submission 
 

A1934 ELDER CARE 
  

ORI (Code assigned by DOJ) Authorized Applicant Type 

IHSS CARE PROVIDER 
 

Type of License/Certification/Permit OR Working Title (Maximum 30 characters - if assigned by DOJ, use exact title assigned) 

Contributing Agency Information: 

PERSONAL ASSISTANCE SERVICES COUNCIL (PASC) 07189 
Agency Authorized to Receive Criminal Record Information Mail Code (five-digit code assigned by DOJ) 

3452 E. FOOTHILL BLVD., SUITE 900 
Street Address or P.O. Box 

PASADENA 
City 

 

Applicant Information: 

 
 

CA 
State 

 
 

91107 
ZIP Code 

CW 
 

Contact Name (mandatory for all school submissions) 

(877) 565-4482 
Contact Telephone Number 

 

Last Name First Name Middle Initial Suffix 

Other Name: (AKA or Alias) 

Last Name First Name Suffix 
 

 

Date of Birth 

Sex Male Female  

Driver's License Number 

Billing 
 

   

Height Weight Eye Color Hair Color 
Number Applicant to pay 

 

(Agency Billing Number) 

 
 

Place of Birth (State or Country) Social Security Number 
Misc. 

Number Not Applicable 
 

(Other Identification Number) 

Home               

Address    Street Address or P.O. Box City State ZIP Code 

 

I have received and read the included Privacy Notice, Privacy Act Statement, and Applicant's Privacy Rights. 
 
 

 

Applicant Signature Date 
 

 
OCA Number (Agency Identifying Number) (If the Level of Service indicates FBI, the fingerprints will be used to check the 

criminal history record information of the FBI.) 

If re-submission, list original ATI number:     

(Must provide proof of rejection) Original ATI Number 
 

Employer (Additional response for agencies specified by statute): 

 
 

Employer Name 

 

Street Address or P.O. Box Telephone Number (optional) 

 

City State 
 

 
 

ZIP Code Mail Code (five digit code assigned by DOJ) 
 

Live Scan Transaction Completed By:  

 
 

Date 

 
 

 

ATI Number 

 

Name of Operator   

Transmitting Agency LSID Amount Collected/Billed 

Your Number:      Level of Service: DOJ FBI 
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