
 

 សំណួរសួរញកឹញាប់អំពីអាជីវកមមរបេភទរទរទង់ជីវតិ  

1.  េតើខញ ុ ំអាចកំណត់យ៉ាងដូចេមតចថាេតើអាជីវកមមរបស់ខញ ុ ំរតវូបានចាត់ទកុថាជាអាជីវកមមរបេភទរទង់រទង់ជីវតិ េហើយរតវូ

បានអនុញាញ តឱយបនតរបតបិតត ិការេដាយផាទ ល់ និងរបតិបតត ិការេនៅទតីាងំជាក់ែសដ ង?  

បណាដ អាជីវកមមគួរែតពិនតិយេមើលបទបញាជ របស់អភបិាល ជាមុនសិន នងិបញជ ីេឈាម ះអាជីវកមមរបេភទរទរទង់ជីវតិែដល

មានេនៅទីេនះ។ បញជ ីេនះរតវូបានេធវ ើបចច ុបបននភាពេដើមបឱីយរសបតាមការែណនាំសដ ពីីេហដាឋ រចនាសមពន័ធសំខានច់ាំបាច ់

ែដលេចញេដាយទីភាន ក់ងារសនត ិសុខេលើបណាត ញអុនីធឺណិត និងសុវតថភិាពេហដាឋ រចនាសមពន័ធ ៃនរកសួងសនត ិសុខមាតុភូមិ។  

េរកាយពបីានពិនតិយេមើលបទបញាជ  នងិពនិិតយេមើលេសចកត ីែណនាំរបស់ទីភាន កង់ារសនត ិសុខេលើបណាត ញអុនីធឺណិត និង

សុវតថភិាពេហដាឋ រចនាសមពន័ធ ៃនរកសួងសនតសិុខមាតុភូមិ របសិនេបើចេមល ើយេនៅែតមនិចបាស់េទៀត រកមុហ៊នុអាជីវកមម

អាចេផញើអុីែមលេទៅរកសួងអភវិឌឍន៍សហគមន៍ និងេសដឋកចិច (DCED) េដើមបីសុំជំនួយបែនថមតាមគណនីអុីែមលខាងេរកា

ម។ ការសាកសួរព័តម៌ាននងឹរតវូេឆល ើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមែដលអាចេធវ ើេទៅបាន៖ ra-dcedcs@pa.gov។  

2.  េតើអនកណារតវូការការេលើកែលង?  

អាជីវកមមណាែដលមិនមានការអនញុាញ តឱយរកសារបតិបតតកិារេនៅទីតាងំជាក់ែសតងេយាងតាមបញជ ី នងិេសចកត ីែណនាំរបស់

ទីភាន កង់ារសនតសិុខេលើបណាត ញអុនីធិណិត និងសុវតថភិាពេហដាឋ រចនាសមពន័ធ ៃនរកសួងសនត ិសុខមាតភូុមិ គួរែតដាកព់ាកយ

សុំការេលើកែលង។  

3. េតើអាជីវកមមរតវូបានអនុញាញ តឱយបនតរបតបិតតកិារេដាយផាទ ល់េនៅទីតាងំជាក់ែសដ ងែដរឬេទេនៅេពលកំពុងដាកព់ាកយសំុ
ការេលើកែលង?  

 

អាជីវកមមែដលែសវងរកការេលើកែលងគួរែតអនុវតតតាមបទបញាជ របស់អភិបាល និងផាអ ករបតិបតត ិការេដាយផាទ ល់េនៅទី

តាំងជាក់ែសដងរហូតដលក់ារេលើកែលងរតវូបានអនុមត័ និងផតល់ជូន។   

 
4. េតើអាជវីកមមរតវូេសន ើសំុការេលើកែលងយ៉ាងដូចេមតច?  

 

 វធីិែដលរសួលបំផុត នងិរហស័បំផុតកន ុងការដាក់េសន ើសុកំារេលើកែលងគឺរតវូ បំេពញពាកយសុកំារេលើកែលងរបស់ DCED 

េហើយេផញើពាកយេនះេទៅ Ra-dcexemption@pa.gov ។  

5. េតើចំណុចអវខីលះគួរែតសរេសរបញច ូលេនៅកន ុងសំេណើសំុការេលើកែលងេនះ?  



ពាកយសុកំារេលើកែលង ែដលមានេនៅទីេនះ មានពត័៌មានលមអតិបែនថមអំពពីត័៌មានែដលរតវូដាក់េទៅកន ុងសំេណើសុកំារេលើក

ែលងេនះ។  

6. េតើរតវូចណំាយេពលយូរប៉នុណា េដើមបីទទួលបានការសេរមចចតិតេលើពាកយសុំការេលើកែលងែដលបានដាកជូ់ន?  

DCED បានទទួលនូវសំេណើសុកំារេលើកែលងជាេរចើន េហើយកំពងុដំេណើរការពនិតិយពាកយទាងំេនាះយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមែដល

អាចេធវ ើេទៅបាន។  

7. េបើអាជីវកមមរតវូបានចាត់ថាន កជ់ាអាជីវកមមមិនែមនរបេភទរទរទងជ់ីវតិ ប៉ុែនតមានសមតថភាពេធវ ើរបតិបតត ិការពីចមាង យ េតើ

អាជីវកមមេនាះរតវូបិទែដរឬអត់?  

េទ។ អាជីវកមមមិនែមនរបេភទរទរទង់ជីវតិអាចបនត របតបិតត ិការពចីមាង យតាមរយៈការេធវ ើការពចីមាង យ េហើយកន ុងការេធវ ើ

ដូេចនះរតវូអនុវតតតាមេសចកត ែីណនាំអពំកីារការឃាល តឆាង យពីគាន  នងិការកាត់បនថយផលប៉ះពាល់ៃនវរុីសកូវដី19 ែដលផតល់

េដាយរកសួងសុខាភបិាលៃនរដឋ Pennsylvania និង CDC ។  

8. េបើអាជីវកមមផលិតសថ តិេនៅកន ុងចណំាតថ់ាន ក់ែដលមិនរតវូរកសារបតិបតត ិការេនៅទតីាងំជាក់ែសត ង ប៉ែុនតសថ ិតេនៅកន ុងដំេណើរការៃន

ការបំែបលងេទៅជាដេំណើរការផលិតកមមែដលរតវូបានអនុញាញ តឱយរកសារបតបិតតកិារេនៅទតីាងំជាក់ែសត ង កន ុងេគាលបណំងេដើមបី

េដាះរសាយបញាហ វរុីសកូវដី19 េតើពួកេគគួរេធវ ើអវ ីខលះ?  

អាជីវកមមមនិចបាសល់ាសក់ន ុងចំណាត់ថាន ក់ែដលអនញុាញ តឱយរកសារបតិបតត ិការេនៅទីតាងំជាក់ែសតង េយាងតាមបញជ  ីនងិ

េសចកត ីែណនាំរបស់ ទីភាន កង់ារសនតសិុខេលើបណាដ ញអុនីធឺណិត និងសុវតថភិាពេហដាឋ រចនាសមពន័ធ ៃនរកសួងសនត ិសុខ

មាតភូុមិ គួរដាក់ពាកយសុកំារេលើកែលង។ កន ុងករណីពិេសសេនះ ពិេសសេនះសូមកតស់មាគ ល់េនៅកន ុងសំេណើសុកំារេលើក

ែលងថា សាថ ប័នេនះកំពងុេផទររបតិបតដកិារេទៅមុខងាររទរទង់ជីវតិ េហើយរកសួងអភិវឌឍសហគមន៍ នងិេសដឋកចិចនងឹ

ទំនាក់ទំនងជាមួយអនកអពំីជំហានបនាទ ប់។  

9. េតើអាជីវកមមែដលតរមូវឲយផាអ ករបតបិតដកិារេនៅទីតាងំជាក់ែសត ងអាចរកសាបគុគលិកសំខាន់ៗកន ុងចនួំនមានកំណត់ េដើមបី

សុវតថ ិភាព ការដំេណើរការមុខងារសំខាន់ចាបំាច់ ឬេដើមបីបនតការអនុេលាមតាមលកខខណឌ បទបបញញ តត ិរបស់សហព័នធ  រដឋ ឬ

មូលដាឋ នបានែដរឬេទ?  

អាជីវកមមែដលផាអ ករបតិបតតកិារេនៅទីតាងំជាក់ែសតងរតវូកំណតច់ំនួនបុគគលិកេនៅនងឹកែនលង េដើមបីរកសាមុខងារសខំាន់

ចាំបាច់ េហើយកន ុងករណីទាងំអសអ់នុវតតតាមេសចកត ីែណនាំអពំកីាររកសាចមាង យពគីាន  នងិការកាត់បនថយផលប៉ះពាលៃ់ន

 វរុីសកូវដី 19 ែដលផតល់េដាយរកសួងសខុាភបិាល PA និង CDC។   

10. េតើសណាឋ គារគួរផាអ ករបតិបតត ិការេដាយផាទ ល់េនៅទតីាងំជាក់ែសត ងឬអត់?  



សណាឋ គារ នងិម៉ូ ែតលមនិតរមូវឱយផាអ ករបតបិតត ិការេដាយផាទ ល់េនៅទីតាងំជាក់ែសតងេទ។ េទាះយ៉ាងណា ក៏ដូចអាជីវកមមទាងំ

អស់ែដរ ពួកេគរតវូែតអនវុតតតាមេសចកត ែីណនាំអពំកីាររកសាចមាង យពគីាន  និងការកាត់បនថយផលប៉ះពាល់ៃនវរុីសកូវដី 19 

ែដលផតល់េដាយរកសួងសុខាភិបាល PA នងិ CDC និងធានាថាសណាឋ គារេនះមិនមានការជួបជំុគាន េលើសពី 10 នាក់តាមការ

ែណនាំរបស់ CDC។ សណាឋ គារេនះនងឹមនិរបតិបតតកិារេសវាបេរមើអាហារេពលលាង ចេទ េសវាបេរមើអាហារទាងំអសរ់តវូែតផតល់

ជេរមើសែតមួយគតគ់ឺទិញខចប់េទៅផទះ។   

11. អងគភាពនេយាបាយកន ុងមូលដាឋ នមិនមានេឈាម ះេនៅកន ុងបញជ េីនះេទ។  េតើសាលារកងុនានាគួរបទិែដរឬេទ?  

អងគភាពនេយាបាយកន ុងមូលដាឋ នមិនតរមូវឱយផាអ ករបតបិតត ិការេដាយផាទ ល់េនៅទីតាងំជាក់ែសតងេទ បុ៉ែនត គួរែតកាត់បនថយ

របតិបតតកិារេដាយផាទ ល់េទៅតាម វសិាលភាពែដលអាចអាចអនុវតតេទៅបាន នងិេគារពតាមតាមេសចកត ីែណនាំអពំកីារកាត់

បនថយផលប៉ះពាល់ៃនវរុីសកូវដី 19 ែដលផតល់េដាយរកសួងសខុាភិបាលៃនរដឋ Pennsylvania និង CDC។ រាល់េសចកតសីេរមច

ចិតតទាងំអសគួ់រែតរកសាតលុយភាពៃនសុវតថភិាពសាធារណៈឱយបានសមរសបេដាយធានាឲយបាននូវការបនតផតល់េសវាកមម និង

មុខងារៃនេហដាឋ រចនាសមពន័ធសំខាន់ៗ។  

12. េតើរដាឋ ភិបាលទីរកងុ និងរដាឋ ភិបាលមូលដាឋ នគួរអនុវតតសិទធ ិអំណាចរបស់ខល នួយ៉ាងដូចេមតច េដើមបីគារំទបទបញាជ

របស់អភិបាល?  

 វសិ័យែដលបានកំណត់េនៅកន ុងបញជ ីេឈាម ះអាជីវកមមរបេភទរទរទង់ជីវតិមនិែមនបេងក ើតេឡើងជាបញជ ីយកជាការបាន ឬបញជ ី

លមអតិអពំីវសិយ័េហដាឋ  រចនាសមពន័ធសខំាន់ៗ  នងិមុខងារសំខាន់ែដលគួរែតបនតកន ុងអឡុំងេពលទប់ទល់នងឹវរុីសកូវដី19 េនាះ

េទ។ មរនត ីរដឋ នងិមរនត មូីលដាឋ នគួរែតេរបើសភុវនិចិឆ ័យលអ បំផុតកន ុងការអនុវតតសិទធិអំណាចរបស់ខល នួ នងិេចញសារាចរែណនំា 

និងេសចកត ីែណនាំអពំកីារអនវុតត។ រសេដៀងគាន េនះផងែដរ ៃដគូឧសសាហកមមេហដាឋ រចនាសមពន័ធសខំាន់រតវូែតេរបើសុភវនិិចឆ ័យលអ

បំផុត ែដលទទួលបានដំណឹងពីបញជ ី និងេសចកត ីែណនាំរបស់ DHS េដើមបធីានាបាននូវការបនត របតិបតតកិារ និងេសវាកមមេហដាឋ

រចនាសមពន័ធសខំាន់ៗ ។ រាល់ការសេរមចចិតតទាងំអស់ែបបេនះគួរែតេធវ ើឲយមានតុលយភាពរវាងវសិ័យ      សុខាភបិាល នងិសុវតថ ិ

ភាពសាធារណៈឱយបានសមរសបេដាយធានាឲយបាននូវការបនតផតល់េសវាកមម និងមខុងារេហដាឋ រចនាសមព ័នធសខំាន់ៗ។  

13. រកមុហ៊ុនសំណង់រតវូបានចាត់ថាន កជ់ាអាជីវកមមរបេភទមិនែមនរទរទង់ជីវតិ។ េតើរកមុហុ៊នសំណង់ទាងំអស់គួរផាអ ករបតបិតត ិ

ការេដាយផាទ ល់េនៅទីតាងំជាក់ែសត ងែដរឬេទ? េតើរកមុហ៊នុសំណងអ់ាចបនតគេរមាងែដលទាក់ទងនឹងការជួសជុលផល វូថនល់ ការ

បញច ប់ការសងផ់ល  ូវ ការកាតប់នថយទឹកជំនន់ជាេដើមែដរឬេទ?  

សកមមភាពសាងសង់ែដលមនិរតវូបានអនញុាញ តចបាស់លាស់េរកាមការែណនាំរបស់ DHS គួរែតផាអ ករបតិបតតកិារទូេទៅ បុ៉ែនត

អាចរកសារបតបិតត ិការជាកល់ាក់ែដលមានែដនកំណត ់េហើយចាបំាច់េដើមបធីានាបាននូវការអនុេលាមតាមលកខខណឌ បទ

បបញញតតសិហពន័ធ  រដឋ ឬមូលដាឋ ន។  

14. របសិនេបើអាជីវកមមរតវូបានផតល់ការេលើកែលង េតើអាជីវកមមេនះអាចបងាហ ញការេលើកែលងេនះដល់ទីភាន កង់ារអនុវតតចបាប់

យ៉ាងដូចេមតច?  



អាជីវកមមែដលបានអនុមត័សរមាប់ការេលើកែលងនងឹទទួលបានការបញាជ ក់ជាលាយលកខណ៍អកសរ ែដលបញាជ ក់ថា អាជីវកមមទាងំ

េនះអាចែចករំែលកជាមួយទីភាន កង់ារអនុវតតចបាប់េដើមបបីញាជ កព់ីការអនុញាញ តឲយរកសារបតិបតតកិារ។  

 

15.េតើបទបញាជ េនះនឹងរតវូបានអនុវតតយ៉ាងដូចេមតច? េតើនឹងមានការរពមានេទមុនមានការដាកពិ់ន័យ ឬចណំាត់

ការអនុវតតតាមចបាបេ់ផសងេទៀត?  

ការបិទអាជីវកមមមិនែមនរបេភទរទរទងជី់វតិ គឺជាវធិានការណ៍ែដលបានអនុវតតេដើមបីរគប់រគងការរកីរាលដាលៃនជំងឆឺលង

ែដលមានេឈាម ះថា កូវដី 19 េហើយរតវូបានេចញបញាជ េដាយអភបិាល នងិរដឋមរនត ីរកសួងសខុាភិបាល។ ការបិទអាជីវកមមអាច

អនុវតតេទៅបានតាមរយៈការពិនយ័ពីបទរពហមទណឌ េរកាមចបាប់សត ពីកីាររគប់រគង នងិបងាក រជំងឆឺាន ំ 1955 នងិរកមរដឋបាលឆាន ំ 

1929។  

េនៅេពលែដលេទាសបទរពហមទណឌ េផសងេទៀតេនៅកន ុងចបាប់ទាងំេនាះកដូ៏ចជារកមរពហមទណឌ  នងិរកមសត ពីីេរគឿងរសវងឹអាច

អនុវតតបាន ខាងេរកាមេនះគឺជាបទបបញញតត ិចូលធរមានេដាយផាទ ល់បំផុតកន ុងការអនុវតតបទបញាជ ៖ 71 P. S. § 1409 និង 35 

P.S. § 521.20(a) ។  

េយើងខិតខំធានាថាការអនុវតតបទបញាជ នងឹមានភាពរសបគាន េនៅទូទាងំរដឋ។  េយើងករំ៏ពឹងផងែដរថា ការដាក់ពនិ័យណា

មួយពីបទេលម ើសបទបញាជ នងឹជាការដាកព់ិនយ័ជាបនតបនាទ ប់េដាយចាប់េផតើមពីការរពមានដល់ជនេលម ើសណាមួយែដលជាប់

សងសយ័។ េលើសពីេនះេទៀត ការអនុវតតចបាប់គួរែតផតល់អាទិភាពេផាត តេលើអាជីវកមមែដលមានមនុសសរបមូលផត ុគំាន ។  


