សិទធិរបស់អកន ចំេពាះការចិញចឹមសតវបេរមើ ឬ ជំនួយទឹកចិតត កនុងនាមជាអនកជួលផទះ(ភតិកៈ)មានក់
ែដលមានបញាហ សុខភាពផលូវចិតត
1.

េតើអវីេទៅជា “ដំេណាះរសាយសមរសប” កនុងបញាហ ផទះសែមបង?

មនុសសពិការមានក់េនៅរដឋកាលីហវ័រញា៉ មានសិទធិសថិតេរកាមចបាប់រដឋ និង សហព័នធ1េដើមបីរួចពីបញាហ ការេរីសេអើងកនុងបញាហ ការលក់ ឬ ជួលផទះសែមបងសាន ក់េនៅ។ សិទធិេនះមានន័យថា
មាចស់ផទះ(ភតិសនយា)2, មាចស់ ឬ រកុមហ៊ុនផដល់េសវាកមមផទះសែមបងរស់េនៅ, ឬ រកុមហ៊ុនអចលនៈរទពយ មិនអាចនឹងបដិេសធជួល ឬ លក់ឲយអនកណាមានក់ ឬ
ចូលរួមចំែណកពាក់ព័នធេនៅកនុងរបេភទេផសងេទៀតៃនបញាហ ការេរីសេអើស េដាយសារែតបុគគលេនាះមានបញាហ សុខភាពផលូវចិតត ឬ ពិការភាពរាងកាយេនាះេទ។ រកុមហ៊ុនផដល់េសវាកមមផទះសែមបងមួយ
ក៏រតូវែតផដល់ “ដំេណាះរសាយសមរសបនានា” ដល់ភតិកៈ ែដលមានបញាហ សុខភាពផលូវចិតតផងែដរ។ េនះមានន័យថា រកុមហ៊ុនផដល់េសវាកមមផទះសែមបងសាន ក់េនៅ
រតូវែតរបកាន់យកនូវដំណាក់កាលសមរសបនានា េដើមបីផាលស់បដូរវិធានចបាប់ េគាលការណ៍ ឬ ការអនុវតតន៍នានា េដើមបីអនុញាញតឲយមនុសសមានបញាហ សុខភាពផលូវចិតតមានក់េរបើរបាស់ និង
រីករាយចំេពាះបញាហ ផទះសែមបងសាន ក់េនៅ។

សរមាប់ព័ត៌មានបែនថមអំពីសិទធិជនពិការចំេពាះដំេណាះរសាយសមរសបកនុងបញាហ ផទះសែមបងសាន ក់េនៅ ចូរេមើលទំព័រព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីសិទធិជនពិការេនៅរដឋកាលីហវ័រញា៉ : រកមុ អនកជួលផទះ
(ភតិកៈ) ែដលមានបញាហ សុខភាពផលូវចិតត: សិទធិចំេពាះដំេណាះរសាយសមរសបនានាកនុងបញាហ ផទះសែមបង។

1

ចបាប់ការងាររតឹមរតូវ និង ចបាប់សដីពីបញាហ ផទះសែមបងសាន ក់េនៅ េរបើពាកយថា៖ “ពិការ” ជំនួសឲយ “អសមតថភាព” ែតអតថន័យគឺដូចគាន។

ការេលើកែលងែតមួយគត់ គឺចំេពាះមាចស់ផទះ(ភតិសនយា) ែដលមាន ឬ ជាមាចស់ផទះរស់េនៅែតមួយរគួសារ (កំពុងរស់េនៅកនុងផទះេនាះ) េហើយជួលបនទប់មួយឲយេទៅភតិកៈ ែដលជួលផទះ និង
ទិញឥវា៉ន់ពីមាចស់ផទះ។

2

2.

េតើសតវចិញចឹមជំនយួ ទឹកចិតត និង សតវបេរមើមានភាពខុសគានយា៉ ងដូចេមដច?

សតវបេរមើមួយកបាល គឺជាសតវែដលមានការបេរងៀនឲយេចះេធវើកិចចការជាក់លាក់នានា ែដលជួយដល់ជនពិការរាងកាយ ឬ មានបញាហ សុខភាពផលូវចិតតមានក់។ ឧទាហរណ៍
ែឆកមួយកបាលទទួលបានការបេរងៀនឲយេចះសាគ ល់ េនៅេពលែដលមាចស់កំពុងែតមានបញាហ េរាគផលូវចិតត និងេឆលើយតបតាមវិធីមួយ ែដលជួយែថរកសាមនុសសឲយមានសុវតថិភាព
រហូតដល់បញាហ េរាគេនះបានថមថយចុះ។ សតវ (ឬ “សហការី”) ជំនួយផលូវចិតតមយួ កបាល គឺជាសតវមួយ ែដលផដល់នូវភាពងាយរសួលចំេពាះមនុសសមានក់ ែដលមានបញាហ សុខភាពផលូវចិតត
េដាយមិនចាំបាច់មានការបេរងៀនឲយេចះេធវើកិចចការជាក់លាក់នានា េដើមបីជួយលដល់មនុសសេនាះេទ។

3.

េតើខញុំអាចសុំឲយភតិសនយាេបាះបង់ ឬ បដិេសធវិធានចបាប់ហាមចិញចឹមសតវ េដើមបីអនុញាញតឲយចិញចឹមសតវបេរមើ ឬ
ជំនួយទឹកចិតតរស់េនៅជាមួយនឹងខញុំបានែដរឬេទ?

បាទ/ចាស។ មាចស់ផទះ(ភតិសនយា)មានក់ ឬ រកុមហ៊ុនផដល់េសវាកមមផទះសែមបងសាន ក់េនៅេផសងេទៀត អាចនឹងមានតរមូវការចាំបាច់ឲយបដិេសធ ឬ េបាះបង់វិធានចបាប់ “ហាមចិញចឹមសតវ”
ែដលជាដំេណាះរសាយសមរសបមួយ េដើមបីអនុញាញតឲយភតិកៈ ែដលជាជនពិការមានក់រស់េនៅេដាយមានសតវបេរមើ ឬ ជំនួយទឹកចិតតមួយបាន។3 េលើសពីេនះ
ដំេណាះរសាយេនះនឹងមិនទទួលបានការគិតពិចារណាថាសមរសបេទ េបើសតវេនាះនឹង: េចាទជាបញាហ គរមាមកែមហងដល់ភតិកៈេផសងៗេទៀត
បណាដលឲយមានអនតរាយជាក់ែសដងធំៗដល់រទពយសមបតតិ នាំឲយមានបនទុកែផនកហិរញញវតថុ ឬ រដឋបាលេរចើនហួសេហតុ ឬ បដូរជាមូលដាឋននូវសភាពេដើមៃនេសវាកមមនានា ែដលភតិសនយាផដល់ឲយ។
កនុងនាមជាមាចស់ៃនសតវបេរមើ ឬ ជំនួយទឹកចិតត អនកមានទំនួលខុសរតូវចំេពាះការេមើលែថទាំសតវេនាះ។ េលើសពីេនះ អនករតូវធានាឲយបានថា
សតវេនាះមានលកខណៈសមរសបេទៅនឹងចបាប់រគប់រគងរបស់រដឋ និង តាមមូលដាឋន េហើយមិនមានេរគាះថានក់ ឬ រំខានដល់សហគមន៍របស់េនៅទីេនាះ។

4.

េតើខញុំរតូវេធវើសំេណើមួយសុំចិញចឹមសតវរបស់ខញុំ ែដលជាដំេណាះរសាយសមរសបមួយេនាះបានយា៉ ងដូចេមដច?

េបើអាច អនករតូវេធវើសំេណើអនក េដើមបីចិញចឹមសតវបេរមើ ឬ ជំនួយទឹកចិតតជាលាយលកខណ៍អកសរ។ េនៅកនុងសំេណើ អនករតូវពនយល់របាប់ថា អនកគឺជាមនុសសពិការមានក់ និង
មូលេហតុែដលអនកចាំបាច់រតូវការមានសតវរស់េនៅជាមួយនឹងអនក ែដលជាដំេណាះរសាយសមរសបមួយេទៅនឹងេគាលការណ៍ហាមចិញចឹមសតវសំណពវ។
អនករតូវសុំឲយរកុមហ៊ុនផដល់េសវាកមមផទះសាន ក់េនៅ េឆលើយតបសំេណើអនកឲយបានមុនកាលបរិេចឆទពិតរបាកដមួយ។
េនៅកនុងការេឆលើយតបេទៅនឹងសំេណើអនក រកុមហ៊ុនផដល់េសវាកមមផទះសែមបងសាន ក់េនៅ អាចនឹងសុំលិខិតបញាជ ក់មួយចបាប់ពីេវជជបណឌ ិត ឬ រគូេពទយជំនាញេផសងេទៀត ែដលបញាជ ក់របាប់ថា
អនកពិតជាជនពិការែមន េហើយនិងមានេលើកេឡើងអំពីមូលេហតុ ែដលអនកចាំបាច់រតូវការមានការចិញចឹមសតវបេរមើ ឬ ជំនួយទឹកចិតតឲយរស់េនៅជាមួយនឹងអនក។ យា៉ ងណាមុិញ
រកុមហ៊ុនផដល់េសវាកមមផទះសែមបងសាន ក់េនៅ មិនមានសិទធិទាមទារសំេណៅកំណត់េហតុេពទយ េរាគវិនិចឆ័យជាក់លាក់មួយចបាប់ ឬ
ការអនុញាញតឲយនិយាយជាមួយនឹងរគូេពទយតំែហទាំសុខភាពអនកេដាយផាទល់េនាះេទ។

េនៅឆានំ 2011បញញតតិចបាប់នានា ែដលសថិតេរកាមចបាប់ការពារជនពិការអាេមរិកាំង បានចូលជាធរមាន ែដលតរមូវឲយេភាជនីយដាឋន ហាងទំនិញ និង រកុមហ៊ុនេផសងៗេទៀត
អនុញាញតឲយមានែតែឆកបេរមើ និង មិនមានសតវជាសហការី ឬ របេភទសតវបេរមើេផសងៗេទៀតេទ ែដលជាដំេណាះរសាយសមរសបចំេពាះអតិថិជនពិការ។ យា៉ ងណាមុិញ

3

បញញតតិចបាប់ទាំងេនះមិនប៉ះពាល់ដល់សិទធិភតិកៈ ែដលជាជនពិការចំេពាះសិទធិមានសតវបេរមើេលើសពីសតវែឆក ឬ សតវជាសហការី (ចិញចឹមបានជាគាន) េនៅកនុងផទះសាន ក់េនៅេទ។
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5.

េ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
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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