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ង្រកងុហ្វ៊ីឡាឌែលញ្ហយ្ៀ
ការយិាលយ័ង្រតតួពនិ្តិយសាកសព (MEDICAL EXAMINER’S OFFICE)

មន្ទ៊ីរពញិ្សាធន្ជ៍ាតពិលុ (TOXICOLOGY LABORATORY)

ញ្ ើមប៊ីអាចបញ្ចេញសណំាក DNA របសអ់្នកសាល ប់ សង្រមាបញ់្ធ្ើការវភិាគ សាច់ញាតិ
ជិតសនតិរបសអ់្នកសាល ប់ ង្រតូវឌតបំញ្ពញ សណំុំឌបបបទ សង្រមាប់ការញ្ធ្ើញ្តសត DNA  ។ បឌន្ែមព៊ីញ្លើ
ការបំញ្ពញឌបបបទញ្ន្េះ សាច់ញាតិជិតសនតិរបសអ់្នកសាល ប់ ង្រតូវញ្ង្រជើសញ្រ ើសមន្ទ៊ីរពិញ្សាធន្៍
សង្រមាបក់ារញ្ធ្ើញ្តសត DNA ។ កនុងឌបបបទញ្ន្េះ ង្រតវូរមួបចេូ លញ្ ម្ េះ អាសយដ្ឋា ន្ ន្ងិញ្លខ
ទូរសព័ទរបសម់ន្ទ៊ីរពិញ្សាធន្៍ឌ លបាន្ញ្ង្រជើសញ្រ ើសសង្រមាបក់ារញ្ធ្ើញ្តសត DNA ក ៏ូចជាញ្លខញ្យាង
របសម់ន្ទ៊ីរពិញ្សាធន្ផ៍ងឌ រ ញ្បើអ្នក ឹង ។ មន្ទ៊ីរពិញ្សាធន្៍ឌ លបាន្ញ្ង្រជើសញ្រ ើសឲ្យញ្ធ្ើញ្តសត DNA 
ន្ឹងញ្ផញើមកឲ្យមន្ទ៊ីរពិញ្សាធន្៍របសក់ារយិាលយ័ពនិិត្យសាកសព ឌផនកពនិ្តិយជាតពិុល 
ន្ូវឧបករណ៍សមរមយ សង្រមាប់ញ្ផទរសណំាកញ្ន្េះ ។ សមូកតច់ណំំាទកុថា មន្ទ៊ីរពញិ្សាធន្៍
របសក់ារយិាលយ័ពនិតិ្យសាកសពផ្នែកពនិ្តិយជាតពិលុ មនិ្ញ្ធ្ើញ្តសត DNA ញ្ទ។  

គិតមកង្រតឹមថ្ងៃទ៊ី 1 ឌខញ្មសា ឆ្ន ំ 2017 មន្ទ៊ីរពិញ្សាធន្៍ជាតពិុលញ្យើងខញុ ំ ន្ងឹរកាទុក
សណំាក្ម ញ្ដ្ឋយមនិ្មាន្រយៈញ្ពលកំណត់ សង្រមាបក់ារញ្ធ្ើញ្តសត DNA ។ ញ្បើកាល
បរញិ្ចេទសាល ប់ របសអ់្នកសាល ប់ គឺមុន្ ថ្ងៃទ៊ី  1 ឌខញ្មសា ឆ្ន ំ 2017 សណំាក្មថ្ន្ DNA ង្រតូវ
បាន្រកាទុកចនំ្ួន្មយួឆ្ន ំ គិតចាប់ព៊ីកាលបរញិ្ចេទឌ លអ្នកសាល ប់បាន្សាល ប់ ។ កនុងករណ៊ី ឌ ល 
មិន្មាន្សណំាក្ម ញ្យើងន្ងឹរកាទុកសណំាកជាលកិាចំន្នួ្មួយឆ្ន ំ គិតចាបព់៊ីថ្ងៃឌ ល
អ្នកសាល ប់បាន្សាល ប់ ។ ញ្ៅមាន្ករណ៊ី ខលេះញ្ទៀត ឌ លសណំាក DNA មនិ្អាចរកបាន្ ។ 

 ញ្យើងមិន្អាចបញ្ចេញសណំាកណាមួយបាន្ញ្ ើយ ញ្ៅញ្ពលឌ ល មនិ្ទាន្ម់ាន្ការ
បំញ្ពញឌបបបទការញ្ធ្ើញ្តសត DNA ញ្ដ្ឋយសាច់ញាតិជិតរបសអ់្នកសាល ប់ ញ្ហើយមន្ទ៊ីរពិញ្សាធន្៍
សង្រមាបញ់្ធ្ើញ្តសត DNA ញ្ៅមិន្ទាន្់បាន្ញ្ង្រជើសញ្រ ើសឌ រញ្ េះ ។ ញ្បើមិន្មាន្សាច់ញាតិជិតរបស់
អ្នកសាល ប់ញ្ទ ឬកស៏ាចញ់ាតិជិតសនទិរបសអ់្នកសាល ប់ប ិញ្សធមិន្ឲ្យបញ្ចេញសណំាក គងឺ្រតូវឲ្យ
មាន្ញ្សចកត៊ីបាា ប់របសត់ុលាការ ញ្ទើបអាចបញ្ចេញសណំាកបាន្ ។ 



Khmer 

ពង្រាងសន្លឹកព័ត៌មាន្ការបញ្ចេញ 02/07/2022

ញ្បើញ្យើងមិន្ង្របាក ថាញ្តើន្រណាជាសាច់ញាតិជិត គឺញ្យើងង្រតវូគិតញ្ៅតាមលដំ្ឋប់ឌខែ
សាច់ញាតិ ូចខាងញ្ង្រកាម ៖  

1. បត៊ី/ង្របពន្ធង្រសបចាបរ់បសអ់្នកសាល ប់
2. កូន្ឌ លធំញ្ពញវយ័របសអ់្នកសាល ប់ ។ (ង្រតូវមាន្អាយ ុ18 ឆ្ន ំញ្ ើងញ្លើ) ។
3. ឪពុកមាត យរបសអ់្នកសាល ប់
4. បងបអូន្ជាមន្សុែញ្ពញវយ័របសអ់្នកសាល ប់ ។ (ង្រតវូមាន្អាយ ុ18 ឆ្ន ំញ្ ើងញ្លើ) ។

(សង្រមាប់ការញ្ធ្ើញ្តសតភាពជាឪពកុ ៖ សមូកត់ចណំំំាទុកថា មាត យរបសញ់្កមង មិន្ង្រតវូ
បាន្ចាត់ទុកថាជាសាចញ់ាតិជតិញ្ ើយ ញ្លើកឌលងឌតគាត់សែតិកនុ ងង្របញ្េទណាមួយ
ឌ លបាន្បាា ញខាងញ្លើ) ។ 

ញ្បើអ្នកមាន្សណួំរ ព៊ីរញ្បៀបបំញ្ពញឌបបបទសង្រមាប់ ការញ្ធ្ើញ្តសត DNA សមូទាក់ទង
ការយិាលយ័ពនិ្ិតយសាកសព តាមញ្លខ 215-685-7456 ។ 

ញ្បើអ្នកយកសណំុំឌបបបទញ្ន្េះ មកការយិាលយ័ញ្យើងខញុ ំញ្ដ្ឋយផ្ទទ ល ់គឺមនិ្ចំាបាចម់ាន្
ការបញ្ជា ក់ថាសណំុំឌបបបទញ្ន្េះ គឺជាការពតិញ្ ើយ ឌតអ្នកង្រតូវបាា ញេសតុតាងបញ្ជា ក់ព៊ី
អ្តតសញ្ជា ណ ។ ញ្បើអ្នកញ្ផញើតាមថ្ង្របសន្៊ីយ គឺតង្រមវូឲ្យមាន្ការបញ្ជា កថ់ាសណំុំឌបបបទញ្ន្េះ
គឺជាការពិត ញ្ហើយង្រតូវញ្ផញើមកកាន្់ ៖ 
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មន្ទ៊ីរពិញ្សាធន្ឌ៍ លបាន្ញ្ង្រជើសញ្រ ើស សង្រមាប់ញ្ធ្ើញ្តសត DNA ង្រតូវទាក់ទងមកកាន្់មន្ទ៊ីរ
ពិញ្សាធន្៍ជាតពិុលថ្ន្ការយិាលយ័ពិន្តិយសាកសព ញ្បើមាន្សណួំរតាមរយៈញ្លខ215-685-
7460 ។ ញ្ៅញ្ពលឌ លញ្យើងញ្ធ្ើការញ្ផទៀងផ្ទទ ត់ញ្ ើញថាញ្យើងបាន្ទទលួ ឌបបបទផតល់ញ្សចកត៊ី
យលង់្រពម (ឬលខិិតបាា ប់របសត់ុលាការ) ន្ិងឧបករណ៍សង្រមាប់ង្របមូលសណំាក ញ្យើងខញុ នំ្ឹង
បញ្ចេញសណំាកញ្ន្េះ សង្រមាប់យកញ្ៅញ្ធ្ើញ្តសត ។ 
មន្ទ៊ីរពញិ្សាធន្ជ៍ាតពិលុរបសក់ារយិាលយ័ពនិ្តិយសាកសព មនិ្ទទលួយកលទធផលញ្ធ្ើញ្តសត DNA 
ញ្ ើយ ។ 
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ក្រងុហ្វ៊ីឡាឌែលហ្ហយ្ៀ 
ការយិាលយ័ក្ររួពនិរិយសារសព (MEDICAL EXAMINER’S OFFICE)

មនទ៊ីរពហិ្សាធនជ៍ារពិលុ (TOXICOLOGY LABORATORY)

400 N. Broad Street
Philadelphia, PA 19130

ញ្សចក្តយីលង់្រពមឲ្យញ្្វើញ្េសត DNA 

ពេ័ម៌ានរែសអ់្នក្ស្លា ែ ់បែលង្រេវូែញំ្ពញញ្ោយអាណាពាបាលង្រសែចាែ/់ស្លចញ់ាេជិេិរែសអ់្នក្ស្លា ែ ់

ញ្ ម្ ោះអ្នក្ស្លា ែ់ ៖ (សរញ្សរឲ្យចាស)់   ង្រែុស ង្រស ី
  នាមខ្ាួន   នាមក្ណាត ល   នាមង្រេក្ូល 

ថ្ងៃបខ្ឆ្ន ំក្ំញ្ណើ េអ្នក្ស្លា ែ់ ៖  (ខ្ខ្/ងង/ឆឆឆឆ)     /  / 

ថ្ងៃបខ្ស្លា ែ់រែសអ់្នក្ស្លា ែ់ ៖ (ខ្ខ្/ងង/ឆឆឆឆ)     /  / ញ្លខ្ញ្ោងក្រណី MEO 
(ញ្ែើមាន) 

ខ្្ ំ ________________________________ ង្រេូវជា ___________________ ថ្ន__________________________ 
(ញ្ ម្ ោះ)  (ភាពជាស្លច់ញាេិ) (អ្នក្ស្លា ែ់) 

ញ្ ើយខ្្ ំសមូង្រែគលស់ទិធិឲ្យែញ្ចេញសណំាក្ថ្ន ____________________ សង្រមាែ់ការញ្្វើញ្េសត DNA ។ 
 (ង្រែញ្េទការញ្្វើញ្េសត) 

 េថញ្លខា (ស្លច់ញាេិជេិ/អាណាពាបាល)      កាលែរញិ្ចេទ (ខ្ខ្/ងង/ឆឆឆឆ) 

អាសយោា ន ញ្លខ្ទូរសព័ទ 

ឯក្ស្លរញ្នោះ មនិចំបាចម់ានការែញ្ជា ក្ញ់្ ើយ ង្រែសនិញ្ែើបានច ោះ េថញ្លខា ក្ន ងញ្ពលមានវេតមានែ គគលកិ្រែសក់ារោិលយ័បននក្ពនិេិយញ្វជាស្លស្រសត 
(េង្រមវូឲ្យែាា ញអ្េតសញ្ជា ណែណ័ណ) 

ង្រែញ្េទការពនិេិយ DNA ៖ មនទរីពញិ្ស្ល្នញ៍្ង្រជើសញ្រ ើសញ្្វើញ្េសត DNA ៖ 
(សមូសរញ្សរឲ្យចាស)់ 

 ភាពជាឪព ក្ 

 ភាពជាមាត យ 
ញ្ ម្ ោះ ៖   __________________________ ទូរសព័ទ ៖ _________________________ 

 ញ្នេងៗ អាសយោា ន ៖    _____________________ អ្ ីញ្ម៉េល ៖ _______________________ _ 

ង្រក្ុង/រែា/ េ ិែ ៖  _______________ ញ្លខ្ញ្ោង ៖   _________________________ 
(ញ្ែើមាន) 
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ស្លរការសី្លធារណៈ ៖  

ថ្នរែា  ________________________________________ ថ្នញ្ខាន្ី   ________________________________________ 

ញ្ៅថ្ងៃញ្នោះ ជាថ្ងៃទី _____ ថ្នបខ្ _______ឆ្ន ំ 20____ ញ្ៅចំញ្ ោះម ខ្ខ្្ ំគឺ ______________ បែលជាមស្រនតីច ោះ េថញ្លខា 

គឺមានែ គគលញ្ ម្ ោះ ___________ បែលខ្្ ំបានស្លគ ល ់(ឬបានែាា ញេសត តាង) ថាជាែ គគលញ្នោះពិេង្របាក្ែ បែលញ្ ម្ ោះរែស់

គាេង់្រេូវបានសរញ្សរញ្ៅក្ន ងឯក្ស្លរញ្នោះ ញ្ ើយទទួលស្លគ លថ់ា រែូ __________ មានសទិធិញ្ពញញ្លញក្ន ងការនតលក់ារ

អ្ន ញ្ជា េញ្នោះ ។ 

ក្ន ងការញ្្វើជាស្លក្េីចំញ្ ោះឯក្ស្លរញ្នោះ ក្ន ងង្រគាញ្នោះ ខ្្ ំសមូច ោះ េថញ្លខា និងញ្បាោះង្រតានាូ វការទទួលស្លគ លថ់ា ឯក្ស្លរញ្នោះ គឺជាការ

ពិេទំងង្រសុង ។ 

 ___________________________ 

 េថញ្លខាស្លរការសី្លធារណៈ 

For MEO use only/ សង្រមាែ់ញ្ង្រែើង្របាសញ់្ោយ MEO  ៖ 

_____________________________ _____________________________ 
(Type of ID/ID number) (MEO employee signature) 

ត្រា
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