រកុមអនកជួលផទះ (ភតិកៈ) ែដលមានបញាហ សុខភាពផលូវចិត:ត
សិទធិចំេពាះដំេណាះរសាយសមរសបនានាកនងុ បញាហ ផទះសែមបង:
1.

េតើមានអវីខះល ែដលជា “ដំេណាះរសាយសមរសបា” កនុងបញាហ ផទះសែមបង?

េនៅរដឋកាលីហវ័រញា៉ ចបាប់រដឋ និង សហព័នធ1តរមូវឲយមាចស់ផទះ(ភតិសនយា)នានា2ផដល់នូវ “ដំេណាះរសាយសមរសបនានា” និង “ការែកសរមួលសមរសបនានា” ដល់ភតិកៈ
នានាែដលមានពិការភាព។ បញាហ េនះផដល់ឲយពួកេគនូវឱកាសេសមើភាពគានមួយដូចជាភតិកៈេផសងៗេទៀតេរបើ និង រីករាយចំេពាះផទះរស់េនៅ ឬ កែនលងសាមញញមួយ។
ដំេណាះរសាយសមរសបមួយគឺជាការផាលស់បដូរមួយកនុងវិធានចបាប់, េគាលការណ៍ ឬ ការអនុវតតន៍, ឬ
ការែរបរបួលមួយរបស់មាចស់ផទះតាមវិធីែដលរកុមហ៊ុនផដលេ់ សវាកមមផទះសែមបងសាន ក់េនៅទទួលបានការផដល់ឲយ។
ទំព័រព័ត៌មានសំខាន់ៗេនះេលើកេឡើងអំពីរបេភទដំេណាះរសាយសមរសបនានាែដលអនកអាចមានលទធភាពទទួលបានមកពីភតិសនយា(មាចស់ផទះ ឬ ដី)អនក ែដលជាអនកជួលមានក់
ែដលមានបញាហ សុខភាពផលូវចិតត ឬ បាត់ការចងចាំ (រេបៀបសុំការែកសរមួលមួយ) និង អវីែដលេកើតេឡើងេនៅេរកាយេពលែដលអនកបានេធវើការេសនើសុំេហើយេនាះ។

េដាយផទុយេទៅនឹងដំេណាះរសាយសមរសបមួយ ការែកសរមួលសមរសបមួយគឺជាការផាលស់បដូរជាក់ែសដងមួយេនៅកនុងផទះរស់េនៅ ឬ កែនលងសាមញញមួយ ែដលសំខាន់ចាំបាច់សរមាប់មនុសសមានក់
ែដលមានពិការភាពេដើមបីេរបើរបាស់ ឬ រីករាយចំេពាះបរិេវណផទះ។ ឧទាហរណ៍ ចំណុចេនះមានជាអាទិ៍ៈ ការដាក់តាំងរូបភាព ឬ សញាញ ឬ ផលូវេដើរែដលមានកូដពណ៌
1

េមើលចបាប់សដីពីវិេសាធនកមមេលើបញាហ ផទះសែមបងរតឹមរតូវឆានំ 1988, 42 U.S.C. §§3601 និង បនតបនាទប់េទៀត, និង ចបាប់សដីពីបញាហ ការងារ និង ផទះសែមបងរតឹមរតូវៃនរដឋកាលីហវ័រញា៉

(រកមចបាប់រដាឋភិបាល §§12900 និង បនតបនាទប់េទៀត), និង ចបាប់ Unruh (រកមចបាប់រដឋបបេវណី §§51) និង បនតបនាទប់េទៀត។ របេយាជន៍ែសវងយល់េរចើនេទៀតេលើចបាប់ទាំងេនះ
េមើលបណាដទំព័រព័ត៌មានសំខាន់អំពី DRC: សិទធិទទួលបានផទះសែមបងសាន ក់េនៅរតឹមរតូវរបស់អនកជួល(ភតិកៈ)ែដលមានបញាហ សុខភាពផលូវចិតតេនៅរដឋកាលីហវ័រញា៉
(រេបៀបេដាះរសាយបញាហ េរីសេអើងអំពីផទះសែមបងសាន ក់េនៅេលើមូលដាឋនពិការភាព)។
2

កាពវកិចចផដល់នូវដំេណាះរសាយ និង ការែកសរមួលសមរសបនានាអនុវតតចំេពាះមាចស់ផទះ(ភតិសនយា) ក៏ដូចជាចំេពាះបណាដរកុមហ៊ុនេសវាកមមផទះសែមបងសាន ក់េនៅសាធារណៈែដរ េវៀរែលងែតចំេពាះមាចស់ផទះ(ភតិសនយា)

ែដលរគប់រគង ែដលមានែតមួយរគួសារ (កំពុងរស់េនៅនាេពលេនាះ) និង បានជួលែតបនទប់មួយឲយេទៅអនកជួលបនទប់ និង ទិញឥវា៉ន់ពីមាចស់ផទះមានក់។

(កនុងករណីែដលបញាហ អសតថភាព ឬ ពិការភាពរបស់អនកេធវើឲយអនកមិនអាចេរបើសញាញ ែដលបានសរេសរនានាបាន)។ សរមាប់ព័ត៌មានអំពីការែកសរមួលនានាសមរសបកនុងបញាហ ផទះសែមបងសាន ក់

ចូរេមើលទំព័រព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពី DRC , អនកជួល(ភតិកៈ)នានាែដលមានបញាហ សុខភាពផលូវចិតត: សិទធិចំេពាះការែកសរមួលសមរសបនានាកនុងបញាហ ផទះសែមបង។

2.

េតើខញុំអាចទទួលបានការពីមាចស់ផទះ(ភតិសនយា)របស់ខញុំនូវការែកសរមួលសមរសបែបបណាខលះ?

មាចស់ផទះ(ភតិសនយា) រតូវែតែកសរមួលវិធាន េគាលការណ៍ ឬ ការអនុវតតន៍របស់ខលួន ែដលជាដំេណាះរសាយសមរសបមួយ េបើសំេណើេនះអាចេធវើេទៅបាន មានលកខណៈជាក់ែសដង និង
សំខាន់ចចាំបាច់ េដាយសារបញាហ ពិការភាពរបស់អនក។ េលើសពីេនះ មាចស់ផទះ(ភតិសនយា) មិនរតូវផដល់នូវដំេណាះរសាយេនះេទ េបើវានឹងដាក់បនទុកែផនកហិរញញវតថុ ឬ
រដឋបាលមួយែដលមិនសមេហតុផល ឬ ផាលស់បដូរជាមូលដាឋននូវសភាពៃនេសវាកមមផទះសែមបងសាន ក់េនៅ ែដលភតិសនយាផដល់ឲយ។ ភតិសនយារតូវែតផដល់នូវដំេណាះរសាយសមរសប
តាមការចំណាយផាទល់ខលួនរបស់ពួកេគ។
ទាំងេនះគឺជាឧទាហរណ៍ចំនួននដំេណាះរសាយសមរសប ែដលមាចស់ផទះ(ភតិសនយា)អាចផដល់ឲយអនកកនុងនាមជាអនកជួល(ភតិកៈ) ឬ
អនកជួលផទះសែមបងសាន ក់េនៅធំមានក់ែដលមានបញាហ សុខភាពផលូវចិតត:
1. ការអនុញាញតឲយអនកផាលស់េទៅកាន់ផទះែដលសងប់សាងត់ជាមួយ េដាយសារបញាហ សេមលងេធវើឲយដុនដាបដល់បញាហ ពិការភាពរបស់អនក;
2. ការទទួលយកឯកសារធានាពីនិេយាជក ឬ អនកេធវើការងារសងគមកិចច េនៅខណៈកំពុងដំេណើរការសំេណើ េបើអនកមិនមានកំណត់េហតុជួលថមីមួយ េដាយសារការពយាបាលេរាគផលូវចិតត;
3. ការជួយអនកកនុងការបំេពញសំេណើជួលមួយ; ឬ
4. ការបដិេសធបញញតតិមិនឲយមានចិញចឹមសតវ េដើមបីឲយអនកបនតការចិញចឹមសតវសរមាប់ជំនួយផលូវចិតតេនៅផទះអនក។ សរមាប់ព័ត៌មានេរចើនេទៀតអំពីដំេណាះរសាយេនះ
ចូរេមើលទំព័រព័ត៌មានសំខាន់ៗពី DRC អនកជួលផទះ(ភតិកៈ) ែដលមានបញាហ សុខភាពផលូវចិតតេនៅរដឋកាលីហវ័រញា៉ : េសវាកមម និង សតវចិញចឹមតាមខលួន

ែដលជាការេលើកែលងចំេពាះេគាលការណ៍មិនឲយចិញចឹមសវតវេនៅកនុងផទះសាន ក់េនៅ។

3.

េតើខញុំេសនើសុំដំេណាះរសាយសមរសបនានាបានយា៉ ងដូចេមដច?

េដើមបីទទួលបានដំេណាះរសាយសមរសបមួយេនាះ អនករតូវែតេសនើសុំមួយ។ េបើអាចេធវើេទៅបាន េគគួរេធវើការេសនើសុំជាលាយលកខណ៍អកសរ េហើយរតូវសុំឲយមាចស់ផទះ(ភតិសនយា)
េឆលើយតបមកអនកវិញតាមកាលបរិេចឆទមួយជាក់លាក់។ េនៅកនុងសំេណើ អនកគួរ:
1. េលើកេឡើងអំពីការពិត ែដលថា អនកមានបញាហ អសមតថភាព ឬ ពិការភាព;
2. េរៀបរាប់អំពីដំេណាះរសាយ ែដលអនកកំពុងេធវើការេសនើសុំ; និង
3. េរៀបរាប់របាប់អំពីរេបៀប ែដលបញាហ ពិការភាព ឬ អសមតថភាពនឹងជួយឲយអនករស់េនៅកនុងផទះបាន ឬ េសនើសុំផទះសែមបងសាន ក់េនៅ។
េបើអនកេសនើសុំដំេណាះរសាយសមរសបមួយ មាចស់ផទះ(ភតិសនយា) មានសិទធិសុំឲយអនកបងាហញភសតុតាងថា អនកជាមនុសសពិការមានក់។ អនកមិនរតូវរបាប់មាចស់ផទះ(ភតិសនយា)
នូវេរាគវិនិចឆ័យជាក់លាក់របស់អនក ឬ ផដល់នូវសំេណៅឯកសារេពញេលញមួយចបាប់អំពីកំណត់េហតុេពទយរបស់អនកេនាះេទ។ អនករគាន់ែតរតូវផដល់លិខិតមួយចបាប់ ែដលបានពីេវជជបណឌ ិត ឬ
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រគូេពទយតំែហទាំសុខភាពមានក់េទៀតរបស់អនក ែដលេលើកមកបញាជ ក់របាប់ថា អនកពិតជាមានពិការភាពែមន េហើយថា ការែកសរមួល
ែដលអនកកំពុងេសនើសុំេនាះមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់សរមាប់ឲយអនកេរបើរបាស់ ឬ រីករាយចំេពាះផទះសែមបងសាន ក់េនៅបាន។

4.

េតើេនៅេពលណាែដលខញុំអាចេធវើសំេណើសុំដំេណាះរសាយសមរសបមួយបាន?

អនកអាចេសនើសុំដំេណាះរសាយសមរសបមួយពីមាចស់ផទះ(ភតិសនយា)អនកេនៅេពលណាមួយបាន ចាប់ពីេពលែដលអនកេសនើសុំផទះសាន ក់េនៅ រហូតដល់េពល ែដលអនកេរីេចញ ឬ ឈប់េនៅ។
េបើេទាះជាមាចស់ផទះ(ភតិសនយា)បានចាប់េផដើមនីតិវិធីបេណដ ញេចញរបឆាំងនឹងអនកក៏េដាយ ក៏អនកអាចេនៅែតេសនើសុំដំេណាះរសាយសមរសបនានា
ែដលនឹងអនុញាញតឲយអនកសាន ក់េនៅកនុងផទះសាន ក់េនៅរបស់អនកបានែដរ។

5.

េតើមានអវីេកើតេឡើង បនាទប់ពីខញុំបានេធវើសំេណើេនះេហើយ?

ដូេចនះ អនកេធវើសំេណើសុំដំេណាះរសាយសមរសបមួយ និង ផដល់នូវឯកសារបញាជ ក់នានា ែដលមាចស់ផទះ(ភតិសនយា)មានកាតពវកិចចពិនិតយពិចារណាេលើសំេណើេនះ។ មាចស់ផទះ(ភតិសនយា)
រតូវែតឲយអនកដឹង េបើគាត់មានចមងល់ណាមួយ ឬ ចង់បាននូវព័ត៌មានេរចើនេទៀត។ អនករតូវរកសាសំេណៅឯកសារសំេណើរបស់អនក លិខិតបញាជ ក់(នានា) ការេឆលើយតបរបស់មាចស់ផទះ(ភតិសនយា)
និង ឯកសារមួយចំនួនេផសងេទៀត ែដលទាក់ទងនឹងសំេណើអនក។
េបើមាចស់ផទះ(ភតិសនយា)គិតេឃើញថា សំេណើសុំដំេណាះរសាយសមរសបមួយរបស់អនកមិនសមេហតុេនាះ គាត់រតូវពនយល់របាប់ពីមូលេហតុ និង ែណនាំរបាប់នូវជេរមើសមួយ។
មាចស់ផទះ(ភតិសនយា)រតូវបនតការសនទនាពិេរគាះពិភាកសាគានេនះ រហូតដល់អនកបានយល់រពមេលើដំេណាះរសាយមួយ ឬ រហូតដល់វាមានលកខណៈចបាស់លាស់
ែដលអនកមិនអាចយល់រពមទទួលយកបាន។
េបើអនកមិនមានការេពញចិតតជាមួយនឹងការេឆលើយតបរបស់មាចស់ផទះ(ភតិសនយា)ចំេពាះសំេណើសុំដំេណាះរសាយសមរសបមួយរបស់អនកេទេនាះ
េនៅមានវិធីជាេរចើនេទៀតេដើមបីេដាះរសាយបញាហ ការសេរមចចិតតរបស់គាត់បាន។ វិធីទាំងេនះមានជាអាទិ៍ៈ ការសរមុះសរមួល បណដ ឹងផលូវការ និង បណដ ឹងវិវាទ។ សរមាប់ព័ត៌មានេរចើនេទៀត
ចូរេមើលទំព័រព័ត៌មានសំខាន់ៗពី DRC, រេបៀបេដាះរសាយការេរីសេអើងអំពីបញាហ ផទះសែមបងសាន ក់េនៅេលើមូលដាឋនពិការភាព។

6.

េតើខញុំែសវងយល់បែនថមយា៉ ងដូចេមដច?

េបើអនកមានចមងល់នានាអំពីបញាហ សិទធិ ឬ កាតពវកិចចនានារបស់អនក ែដលសថិតេរកាមចបាប់រដឋ ឬ សហព័នធ ែដលការពារជនពិការពីការេរីសេអើងេលើបញាហ ផទះសែមបងសាន ក់េនៅ
ចូរទាក់ទងេទៅែផនកការពារសិទធិជនពិការេនៅរដឋកាលីហវ័ញា៉:
ទូរសពទ: 800-776-5746
TTY: 800-649-0154
www.disabilityrightsca.org
េយើងខញុំចង់សាដប់ឮពីអនក! បនាទប់ពីការអានទំព័រព័ត៌មានសំខាន់ៗេនះ សូមចូលរួមេធវើអេងកត ឬ កិចចសមាភសន៍ខលីេនះ េហើយផដល់មតិេយាបល់ ឬ លទធផលរតឡប់របស់អនកមកេយើងខញុំវិញ។
សំេណៅបកែរបជាភាសាអង់េគលស: http://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form54/index.html
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សំេណៅបកែរបជាភាសាេអសបា៉ញ: http://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form55/index.html

កមមវធិ រី គប់រគងសាល កសាន មទុយស, កាត់បនថយបញាហ ការេរីសេអើង, និង អនុវតតេគាលការណ៍ជរមញុ លុបបំបាត់បញាហ ការេរីសេអើង (APEDP)
ទទួលបានការឧបតថមថភ វកាិ តាមរយៈចបាប់សដីពេី សវាកមមសុខភាពផលវូ ចិតត ែដលទទួលបានការបញាជ ក់យល់រពមេដាយការេបាះេឆានត (Prop. 63) និង
មានការរគប់រគងេដាយអាជាញធរទទួលបនទកុ សុខភាពផលវូ ចិតៃត នរដឋកាលីហរវ័ ញា៉ (CalMHSA)។ មូលនិធិ MHSA តំបន់ ឬ េខានធី គាំរទដល់ CalMHSA
ែដលជាអងគការមួយរបស់រដាឋភិបាលតំបន់នានា ែដលេធវកាើ រេលើកកមពសល់ ទធផលសុខភាពផលវូ ចិតសត រមាប់បុគលគ រកមុ រគួសារ និង សហគមន៍នានា។ CalMHSA
េធវរើ បតិបតតកាិ រផដលេ់ សវាកមម និង កមមវធិ ីអប់រនាំ នាេនៅទូទាំងរដឋ តាមតំបន់ និង មូលដាឋននានា។ េដើមបីែសវងយល់ពត័ ៌មានេរចើនេទៀត ចូរេមើលវបិ សាយ
http://www.calmhsa.org។
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