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្របព័ន��រ�រ និងតស៊ូ មតិរបស់រដ��លីហ� �រនី�៉ 

េ�ល�រណ៍ែណ�ំ�រ�យតៃម�ខ� �នឯងអំពីេស�កម� 
IHSS និងេ�ល�រណ៍ែណ�ំអំពីសវ��រយុត� ិធម៌ 
(IHSS, In-Home Supportive Services) 
ែខមិថុ� ��  ំ2019 ឯក�រេ�ះពុម�ផ�យេលខ #5013.06 - ��ែខ�រ  

ឯក�រេ�ល�រណ៍ែណ�ំេនះ គឺេដើម្បីជួយអ�កក� �ង�រេរៀបចំ
ស្រ�ប់�រ�យតៃម�ដំបូង េដើម្បីទទួលអ�កជងំឺចូលមណ� ល 
ឬេដើម្បេី្រត�មខ� �នចេំ�ះ�រពិនតិ្យេឡើងវ �ញ្រប�ំ�� ំ ពីបុគ�លិកកម� វ �ធ ីIHSS 
របស់េ�នធ ី។ ឯក�រេនះ កន៏ងឹ�ចជួយអ�កេធ� ��តំ�ងចំេ�ះខ� �នឯង 
និងចំេ�ះអ�កដៃទផងែដរ េ�ក� �ងសវ��រយតុ�ធិម ៌េ�េពល�ន
 វ ��ទអំពីចនួំនេ�៉ងស្រ�ប់ផ�ល់េស�កម�ែថ��ំមផ�ះ (IHSS, In-Home Supportive 
Services) ែដលអ�ក្រត�វ�រ ។  

�រេធ� �រ�� យតៃម�ខ� �នឯង �ចជួយអ�កគិតេឃើញនូវចនួំនេ�៉ងែដលអ�ក្រត�វ�រ 
និងអ� �ែដលអ�ក្រត�វ្រ�ប់ឲ្យបុគ�លិក IHSS �នដងឹ េ�េពលបំេពញឯក�រ
�យតៃម�ចំេ�ះអ�ក ។ ឯក�រេនះ 
មិន�ននិ�យ្រគប់ចំណុច�ងំអស់ពីរេបៀបដំេណើរ�រៃនកម� វ �ធ ីIHSS េឡើយ ។ 
សូម�នឯក�រេ�ះពុម�ផ�យេផ្សងេទៀតរបស់េយើងខ� � ំ អំពី IHSS 
ឬក៏េ�ទូរស័ព�មកេយើងខ� � ំេបើអ�ក�នសំណួរអំពីចណុំចេផ្សងេទៀត ែដលមនិ�ន
ន�ិយេ�ក� �ងឯក�រេនះ ដូច�េ�ល�រណ៍េស�កម�បែន�មេ�៉ងរបស់ IHSS 
ធន�ន�ជេ្រមើសេផ្សងេទៀត ប�� អំពី�រប� ឹងឧទ�រណ ៍ឬសវ��រ (ឧ�ហរណ៍ 
�របដិេសធមនិទទួលយកជនួំយពីេម�វ �) 
ឬប�� របស់អ�ករស់េ�ក� �ងទកឹដីសហរដ��េមរ �ក្រសបច�ប់�អចិៃ�ន�យ ៍
ឬប�� អ�ក�អតតីយុទ�ជន ែដល្រត�វ�រេស�កម� IHSS ។ 

ឯក�រេ�ះពុម�ផ�យេផ្សងេទៀតរបស់េយើងខ� �អំំពី IHSS �នេ�ទីេនះ ៖  

https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss
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េ�ក� �ងេ�ល�រណ៍ែណ�ំេនះ គឺ�នែចកេចញ�បីែផ�ក ។ 

1. ែផ�កទីមួយ េរៀប�ប់អំពី�រ�យតៃម�របស់ IHSS និងរេបៀបេ្រត�មខ� �នចំេ�ះ�រ
�យតៃម�េនះ សំណួរ និងចេម� ើយអំពី IHSS រេបៀបេស� ើសំុ នងិេ្រត�មខ� �នស្រ�ប់
សវ��រ នងិអ� �ែដលអ�ករ�ពឹង��ចេកើតេឡើងក� �ងសវ��រ ។ 
 

2. ែផ�កទីពីរ �្រក�សកិច��រស្រ�ប់�យតៃម�ខ� �នឯង ស្រ�ប់
គណ�រកចនួំនេ�៉ងែដលអ�ក្រត�វ�រេស�កម� ។ 

  
3. ែផ�កទីប ី�នឧ�ហរណអ៍ំពីអ�កទទួល�នេស�កម�របស់កម� វ �ធី IHSS ពន្យល់

ពីមូលេហតុែដលពួកេគ្រត�វ�រចំនួនេ�៉ងបែន�មស្រ�ប់េស�កម� IHSS ។  

  



 
 

3 
 

ែផ�កទី 1 ៖ �រ�យតៃម� IHSS និងសវ��រយុត�ធិម ៌
េតើអ� ��ដំេណើរ�រ�យតៃម� IHSS? 

េ�ក� �ងេពលេធ� ��រ�យតៃម� IHSS បុគ�លិករបស់េ�នធ ីនឹងចុះមកដល់ផ�ះរបស់អ�ក 
េដើម្បកីណំត់រកេមើល�េតើអ�ក�ច�នសិទ�ិទទួល�នេស�កម�អ� �ខ� ះ 
និងចនួំនេ�៉ងក� �ងមួយែខែដលអ�ក្រត�វ�រេស�កម�េ�ះ ។ េ�នធនីឹង�យតៃម�អ�ក ៖ 

• េ�េពលអ�ក�ក�់ក្យសំុេស�កម� IHSS �េលើកដំបូង  
• �រ�យតៃម�ធម�� ចំនួនមួយដងក� �ងមួយ��  ំនងិ 
• ្រគប់េពលែដលអ�កេស� ើសំុ�រ�យតៃម� ។ េ�នធី្រត�វេធ� ��រ�យតៃម�ក� �ងរ�ង 30 

ៃថ� គតិ�ប់ពីេពលែដលអ�ក�នេស� ើសំុ�រ�យតៃម� នងិផ�ល់ឲ្យអ�ក
នូវ�រជូនដណំងឹអំពីចំ�ត់�រសកម��ព IHSS (NOA, IHSS Notice of 
Action) ។ 

េសចក� ីជូនដណំងឹច�ំត់�រសកម��ព IHSS របស់អ�ក នឹង្រ�ប់អ�កឲ្យ�នដងឹអំពី
ចំនួនេ�៉ងែដលេ�នធ�ីនសេ្រមចផ�ល់ជូនអ�ក ចំេ�ះកិច��រ IHSS នមួីយៗ 
ែដលអ�ក្រត�វ�រឲ្យេគជួយ ។ េពលេវ�ែដលនិ�យេ�ក� �ងេសចក� ជូីនដណំឹងចំ�ត់�រ
សកម��ព IHSS គនឺិ�យ�េ�៉ង នងិ�ទ ី។ េសចក� ជូីនដណំងឹច�ំត�់រ
សកម��ព IHSS របស់អ�ក ក៏�នព័ត៌�នអំពីសិទ�ិប� ងឹឧទ�រណរ៍បស់អ�កផងែដរ ។ 

េតើេ�នធីេធ� ��រ�ស់ែវងេ�យរេបៀប�អំពីត្រម�វ�រ IHSS? 

• ច�ប់ និងបទប�� ត�  ិ
o បទ�� នស្រ�ប់�រ�ស់ែវងត្រម�វ�រេស�កម�របស់អ�កជងំ�ឺ� ក់ៗ ្រត�វ�ន

កណំតេ់�ក� �ង្រកមសុខុ�ល�ព នងិវ �ទ��� ន ែផ�កទ ី12300 (Welfare 
and Institutions Code Section 12300) ។  

o អ�ក្រត�វែតមិន�ចេធ� �េកើតនូវេស�កម�ែដលអ�ក្រត�វ�រ េ�យ�រ
ែតពិ�រ�ពរបបស់អ�ក ។  

o អ�ក្រត�វ�រេស�កម�េដើម្ប ី(1) �នសុវត��ិពេ�ក� �ងផ�ះរបស់ខ� �ន 
ឬ�នសុវត��ិពេ�កែន�ង�មួយែដលអ�កេ្រជើសេរ �សេដើម្បរីស់េ� នងិ/ឬ 
(2) បេង� ើត នងិរក��ន�� ន�ព�ររស់េ�េ�យខ� �នឯងេ�យមនិ�ច់
្រត�វ�រជនួំយតេ�េទៀត ។  

o េពលេវ�ែដលនងឹផ�ល់ឲ្យអ�ក គ�ឺ្រស័យេលើេពលេវ�ែដលអ�កផ�ល់េស�កម�
ឲ្យអ�ក ្រត�វចំ�យេដើម្បីេធ� �កិច��រែដលេ�នធអីន�ុ� តឲ្យផ�ល់ជូនអ�ក ។  
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o គឺមនិ�ន�រអន�ុ� តឲ្យ�នេពលផ�ល់ជូនចំេ�ះកិច��រ�មួយ ែដល
្រ�ន់ែតេដើម្បេីធ� �ឲ្យអ�ក�ន�ព “សុខ្រស�ល” ក� �ង�រ
រស់េ�ែតមួយមុខេឡើយ ។ 

o ចំនួនេ�៉ងែដល្រត�វផ�ល់ជូន�អតិបរ�ក� �ងមួយែខគ ឺ283 េ�៉ង ។ 
 

• េ�ល�រណ៍ែណ�ំៃនកចិ��រ្រប�ំេ�៉ងរបស់រដ� ៖ ស្រ�ប់េសចក� លំីអតិ
អំពីេ�ល�រែណ�ំកិច��រ្រប�ំេ�៉ង (HTGs, Hourly Task Guidelines) 
សូម�នេសចក� ីជូនដំណងឹព័ត៌�នេ�នធី�ងំអស់ (ACIN, All County 
Information Notice) េលខ I-82-17 (ៃថ�ទ ី5 ែខធ� � ��  ំ2017) 
�នេ�អន�ញ�ម�សយ�� ន ៖ 
http://www.cdss.ca.gov/inforesources/2017-All-County-Information-Notices  
 
ឯក�រ HTGs ែណ�ំបុគ�លិកសង�មកចិ�ៃនកម� វ �ធី IHSS របស់េ�នធ ី
ចំេ�ះ�រកណំតម់ុខ�រសកម��ព�ង�យ េ�យេ្របើ�រ�កច់ំ�ត�់� ក ់រចួ
ផ�ល់ចនួំនេ�៉ងស្រ�ប់េស�កម��មួយ េ�យ�្រស័យេលើចំ�ត�់� កេ់�ះ ។ 

ជំ�នទីមួយ ៖ �រកំណត់មខុ�រ�ង�យ  

បុគ�លិកសង�មកចិ�របស់ IHSS ្រត�វកណំត�់េតើអ�ក្រត�វ�រជនួំយបុ៉�� ចេំ�ះកចិ��រ 
IHSS នីមួយៗ ។ េដើម្បី�ចកំណត់�ន ពួកេគ្រត�វេ្របើឯក�រែណ�ំ HTGs ។ បុគ�លិក
សង�មកចិ�របស់ IHSS �ប់េផ�ើម�រ�រេនះ េ�យ�រ�កច់�ំត�់� ក់មុខ�រ�ង�យ
របស់អ�ក ក� �ងចណុំចនីមួយៗ�ងេ្រ�ម ៖ 

• េស�កម�ជនួំយកចិ��រក� �ងផ�ះ (�រ�រផ�ះ) 

• �រេ�កគក ់

• �រទញិឥ�� ន ់នងិ�របំេពញកិច��រអ� �មួយ 

• �រេធ� �ម� �ប/�រេលើក��រេចញពីត ុ

• �រេដើរ (ពីមនុេគេ�� ចល��ងក� �ង) 

• �រងូតទកឹ សំ�ត�ត់េធ�ញ 
និង�រសំ�តខ� �ន/�រងូតទកឹេ�េលើែ្រគ�្រប�ំ (�រងូតទកឹ 
និង�រសំ�តខ� �ន) 

• �រេស� �ក�ក/់ឧបករណសិ៍ប្បនមិ�តិ (�រេស� �ក�ក់) 

• �រជួយក� �ង�របតេ់ជើងតូចធ ំ

http://www.cdss.ca.gov/inforesources/2017-All-County-Information-Notices
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• �រេផ�រ (�រស្រ�ក) 

• �រហូបចុក 

• �រដកដេង� ើម 

• �រចង�ំ 

• �រចង�ំទិស និង 

• �រវ �និច�យ័ ។ 

�រ�កច់�ំត�់� ក ់គឺ្រត�វផ�ល់ពិន� �ពី 1 េ� 5 ។ ឧ�ហរណ ៍�រ�ក់ពិន� � 1 �ននយ័� 
អ�ក�ចេធ� �េ�យខ� �នឯង�ន េហើយ�ចបំេពញកិច��រ IHSS េ�យមនិ�ច់
�នជនួំយ េហើយ�រ�ក់ពិន� � 5 គ�ឺននយ័� អ�កមនិ�ចបំេពញកចិ��រ IHSS 
េ�យ�ន ឬមនិ�នជនួំយេឡើយ ។ �រ�កពិ់ន� �របស់ IHSS គឺ�្រស័យេលើ�របំេពញ
មុខ�ររបស់អ�កដូច�ងេ្រ�ម ៖  

ពិន� � 1 ៖ អ�ក�ចេធ� �កិច��រេ�ះ�នេ�យខ� �នឯង - �ចបំេពញកិច��រ IHSS 
េ�យមនិ�ច់�នជំនួយ ។ អ�កជងឺំែដលទទួល�នពិន� � "1" 
ចំេ�ះ�របំេពញមខុ�រ�មួយ គមឺិន�ចទទួល�នជំនួយេស�កម�
ពីកម� វ �ធីស្រ�ប់េស�េ�ះេឡើយ ។ 

ពិន� � 2 ៖ អ�ក�ចបំេពញកចិ��រ IHSS េ�យ�នជំនួយ��ក្យសំដី ដូច��រ
ជួយរ�ឭក �រែណ�ំ ឬ�រជួយេលើកទកឹចតិ�ពីអ�កផ�ល់េស�កម� IHSS ។ 

ពិន� � 3 ៖ អ�ក�ចបំេពញកចិ��រ IHSS េ�យ�នជំនួយខ�ះៗ �ន��ទិ៍ 
ែតក៏មនិកណំត់ែតចេំ�ះ ជនួំយ�របូវ �ន� ពីអ�កផ�ល់េស�កម� IHSS ។ 

ពិន� � 4 ៖ �ចបំេពញកិច��រ IHSS ែតេធ� ��នេ�យ�នជនួំយេ្រចើនពីអ�កផ�ល់
េស�កម� IHSS ។ 

ពិន� � 5 ៖ អ�កមនិ�ចបំេពញកិច��រ IHSS �ន េ�យ�ន ឬេ�យមនិ
�នជនួំយពីអ�កផ�ល់េស�កម� IHSS ។ 

េបើសមត��ព�របំេពញកចិ��ររបស់អ�ក �ន�រ�� ស់ប� �រ្រគប់េពលេវ�េពញមួយែខ 
�រ�កពិ់ន� �ចំេ�ះ�របំេពញកចិ��រនមួីយៗ ្រត�វ
ឆ� �ះប�� ំង�� ន�ព�របំេពញមុខ�ររបស់អ�ក 
េ�យែផ�កេលើសមត��ពបំេពញកចិ��រេ�ៃថ��ែដលមនិបំេពញកចិ��រ�ងេគ ។  



 
 

6 
 

ជំ�នទី 2 ៖ េ្របើឯក�រែណ��ំរបំេពញកិច��រ្រប�េំ�៉ង (Hourly Task 
Guidelines) េដើម្ីបអនុ�� តផ�លជូ់នចំនួនេ�៉ងេ��ម�របំេពញមុខ�រ  

ជំ�នប�� ប់គ�ឺរេ្របើឯក�រ HTGs េដើម្បកីំណត�់េតើចំេ�ះមុខ�រនីមួយ ្រត�វ
ផ�ល់ជំនួយបុ៉�� នេ�៉ង ។ ឯក�រេ�ល�រណេ៍នះ គឺ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្ប ីជួយដល់
បុគ�លិកសង�មកចិ� IHSS ស្រ�ប់កណំតច់ំនួនេ�៉ងែដល្រត�វផ�ល់ជូនចំេ�ះ កិច��រ 
IHSS នីមួយៗែដលអ�ក្រត�វ�រជនួំយ ។ ឯក�រ
េ�ល�រណេ៍នះកជួ៏យបុគ�លិកសង�មកចិ�របស់ IHSSផងែដរ 
ក� �ង�រកណំត់រក�� ន�ពែដល្រត�វេលើកែលងចំេ�ះអ�កទទលេស�កម�ពី IHSS េដើម្បី
ឲ្យេគ�ចទទួល�នជំនួយ្រតមឹ្រត�វចេំ�ះកិច��រ IHSS នមួីយៗ ។  

ឧ�ហរណ ៍ចំេ�ះកចិ��រ IHSS នមួីយៗ ែដលអ�ក្រត�វ�រជនួំយ ឯក�រ HTGs 
ផ�ល់ជូននូវលំ�ប់េពលេវ� (ពី�បេ�ខ�ស់) ស្រ�ប់
ចំ�ត�់� ក�់សន�ស្សនម៍ុខ�រនមួីយៗ ។ ដូេច�ះ េបើអ�កទទួល�នពិន� � 2 
ចំេ�ះកិច��រេស� �ក�ក ់គឺ�នលំ�ប់េពលែដលអ�កទទួល�នជនួំយក� �ង�រ
េធ� �កិច��រេនះ ។ សូមចង�ំ ឯក�រ HTGs គឺ�ចយកមកេ្របើ�នែតក� �ងករណីែដល
�ន�ពសមរម្យ ស្រ�ប់�� ន�ពរបស់អ�កជំង�ឺ� ក់ៗ  ។ ្រតង់េនះ�នន័យ� អ�ក
�ចទទួល�ន ចំនួនេ�៉ងស្រ�ប់ជំនួយក� �ងកចិ��រ េ្រចើន ឬតិច�ងអ� �ែដលឯក�រ 
HTGs �អ�ក្រត�វទទួល�ន្រតមឹេនះ ឬ្រតមឹេ�ះ 
ឲ្យែតបុគ�លិកសង�មកិច��នេធ� �កណំត់េហតុ្រតឹម្រត�វ� 
េតើេហតអុ� �អ�ក្រត�វ�រេ�៉ងេ្រចើន�ង ឬតិច�ងេ�៉ងស� ង�់រកណំត់ ។ ែផ�កទ ី3 
ៃនឯក�រេ�ល�រណ៍ែណ�ំេនះ �នផ�ល់ជូនេសចក� ីពន្យល់ 
អំពី�� ន�ពែដលមនិ�ចេ្របើឯក�រេនះ�ន េ�យ�រែត�� ន�ពរបស់អ�កជងំឺ ។ 

• កណំត់្រ�សកម��ព្រប�ំ��  ំ
o ែផ�កែដលសំ�នច់ំេ�ះ�រេ្រត�មស្រ�ប់�រ�យតៃម� ឬស្រ�ប់សវ��រ

យុត�ធិម៌ គ�ឺ�រកត់្រ�សកម��ព្រប�ំៃថ� នងិរយៈេពលបំេពញ
កិច��រនមួីយៗ ។ េនះក៏េ្រ�ះ�អ�ក�ចទទួល�នចនួំនេ�៉ងែដលអ�ក
្រត�វ�រ ស្រ�ប់បំេពញកចិ��រ IHSS ែដលអ�ក្រត�វ�រជនួំយ ។ មនុស្សេយើង
ក្រមដងឹ�ស់អពីំកចិ��រ�ងំអស់ែដល�ក់ព័ន�នឹង�រែថ� ំ
និងេពលេវ�ែដល្រត�វចំ�យស្រ�ប់បំេពញកចិ��រនមួីយៗ ។  
 ឧ�ហរណ ៍៖ េហតុ�រណ៍�គេ�យមនិដងឹខ� �នក� �ងបន�ប់ទកឹ 

េពលែដល្រត�វច�ំយស្រ�ប់សំ�តបន�ប់ទកឹឲ្យ�� តេឡើងវ �ញ 
(ែដល�ែផ�កៃន�រែថ�ចំំេ�ះ�របត់េជើងតូច ធំ) 
គឺមនិែមនែតេ�៉ងស្រ�ប់សំ�តបន�ប់ទឹកេឡើយ គឺ្រត�វរមួ
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ប�� �លេ�៉ងែដល្រត�វយករបស់សំ�តមកេ្របើ េហើយ
យក�េ�ទកុ�ក់វ �ញ េ្រ�យេ្របើរចួផងែដរ ។ េបើចណុំចេនះ 
គឺ�ក់ព័ន�នងឹ�រ�តុ�វក� �ង�ង�យ ឬ�មកេទៀត គអឺ�ក្រត�វ
បូកេពលបែន�មស្រ�ប់េ្របើេដើម្បី�រ�រកុំឲ្យ�ង�យអ�ក
្រប�ក់�មួយនឹងវត� ��ងំេ�ះ ។ �រ�រ�រ�ង�យកុឲំ្យ្រប�ក់
នឹង�រ�ត�ុវរបស់�ង�យ គរឺមួប�� �លនូវ�រ�ងសំ�តៃដ 
និង�រេ្របើេ្រ�មៃដ ឬ�៉ស់�រ�រមុខ េ�េពលអ�កប៉ះ�ល់
�រ�ត�ុវ នងិ�កសំណល់របស់�ង�យ (ទកឹេ�ម �មក �ម 
ទឹកេ�នី ទឹក�ម ខ� �ះ ទកឹ�ត់) ឬ�រេ�កអ៊ុត 
�រេរៀបចំសំេលៀកបំ�ក ់ឬ�រេធ� �កចិ��រេផ្សងេទៀត ្រប�កន់ឹង
�រ�ត�ុវរបស់�ង�យ ។  
 

o ចំនួនេ�៉ងែដល�ក់ព័ន�នងឹកិច��រេនះ �ចប� �រេ��មៃថ�នីមួយៗ ។ 
ឧ�ហរណ ៍��ច្រត�វ�រចំ�យេពលពីរដងេ្រចើន�ង ក� �ងៃថ�េនះ ចេំ�ះ
�រេស� �ក�ក់ឲ្យអ�កជំង ឺខ� �នៃដេជើង�ងំបួន ក� �ងៃថ�ប�� ប់ 
ពីេ្រ�ះ���ន�ពខុស��  ក� �ង�រព�� តៃដេជើង ។ េស�កម� IHSS 
គិតបរ ��ណេ�៉ងេលើចនួំនមធ្យមៃនេពលេវ�ស្រ�ប់បំេពញកចិ��រ 
ដូេច�ះ គ�ឺ្រប�រសំ�នែ់ដលេយើង្រត�វដងឹ លំ�ប់េពលេវ�ែដល្រត�វេ្របើ
ក� �ង�របំេពញកចិ��រអ� �មួយ ។ 
 

o ជួន�លបុគ�លិកសង�មកចិ�របស់ IHSS �ចមិនេចះកំណត�់េតើ
េពល�ែដលអ�ក្រត�វ�រេពលេ្រចើន�ងេពលែដលកំណត់េ�យ HTGs 
ស្រ�ប់បំេពញកចិ��រ�មួយ ។ សូមចង�ំទុក� អ�ក�នសិទ� ិទទួល
�ន�រអនុម័តិេលើេពលេវ�ែដល្រត�វេ្របើេដើម្បីបំេពញកិច��រ IHSS 
នីមួយៗ ែដលអ�ក្រត�វ�រជំនួយ ។ េនះេហើយែដល�មូលេហតែុដល� 
��ន�រៈសំ�ន�់ស់ែដលអ�ក នងិអ�កផ�ល់េស�កម�របស់អ�ក �ម�ន
នូវេស�កម� IHSS �ងំអស់ ែដលអ�ក្រត�វ�រ ្រពម�ងំេពលេវ��ងំ្រស �ង
ែដលអ�ក្រត�វ�រេដើម្បីបំេពញកចិ��រនមួីយៗ ។ េយើងសូមែណ�ំឲ្យអ�ក
េធ� ��រ�ម�ន និងកត្់រ�េពលេវ�ចំេ�ះកិច��រនមួីយៗែដលអ�ក
្រត�វ�រជនួំយ �៉ងេ�ច�ស់ចនួំន 2ស�� ហ៍ មុនេពលបុគ�លិក
របស់េ�នធីចះុមកជួបអ�ក េដើម្បីេធ� ��រ�យតៃម�ដំបូង ឬេធ� ��រ
�យតៃម�េឡើងវ �ញ ។  
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o េបើសិន�េពលប�� ប់ែដលបុគ�លិកសង�មកចិ� IHSS របស់ េ�នធី្រត�វ
ចុះមកជួបអ�ក គេឺដើម្បេីធ� ��រ�យតៃម�េឡើងវ �ញ ្រត�វពិនិត្យេឡើងវ �ញនូវ
ចំនួនេ�៉ង ែដលបច� �ប្បន�  �នកណំតឲ់្យអ�ក ស្រ�ប់កចិ��រ�មួយ ។ 
្របសិនេបើេពលែដលអន�ុ� តឲ្យអ�ក ស� ិតេ�េ្រ�លំ�ប់េពល ែដល្រត�វ�រ
េដើម្បីបំេពញកចិ��រ�មួយ ្រត�វេ្រត�មខ� �នេដើម្បីពន្យល់ពីមូលេហតុែដល
អ�ក្រត�វ�រេពលបែន�ម (េ្រចើន�ងេពលែដលអន�ុ� តេ�យ HTGs) 
ស្រ�ប់�របំេពញកចិ��រ IHSS ែដលអ�ក្រត�វ�រជនួំយ ។  

េតើខ� � ំ�ចេធ� ��រ�យតៃម�ខ� �នឯងេ�យរេបៀប�? 

មុនេពលេធ� ��រ�យតៃម�េស�កម�េ្រ�មែ្រជង�មផ�ះ ឬមនុេពលសវ��រ សូមបំេពញ
្រក�សកិច��រ IHSS ែដល�នេ�ក� �ងែផ�កទី 2 ។ ្រក�សកចិ��រេនះ នងឹជួយអ�ក
�ម�ន អំពីចំនួនេ�៉ងែដលអ�ក្រត�វ�រ ស្រ�ប់កចិ��រ IHSS នីមួយៗ ។ 
សន�កឹកចិ��រ ដូច�សំណុំែបបបទ�យតៃម�របស់េ�នធីែដរ គ�ឺមូល�� នក� �ង�រ
កត្់រ�ចំនួន 1 ស�� ហ៍ គឺេលើកែលងែតស្រ�ប់�រប�� �លព័ត៌�នស្រ�ប់
េស�កម�ជនួំយកចិ��រក� �ងផ�ះ ែដលអ�ក្រត�វបំេពញព័ត�៌នចនួំន 1 ែខ ។ េពលែដលអ�ក
កត្់រ��នអស់េហើយអំពីចនួំនេ�៉ងែដលអ�ក្រត�វ�រ េដើម្បបំីេពញកចិ��រ IHSS 
នីមួយៗ ែដលអ�ក្រត�វ�រជនួំយក� �ងមួយស�� ហ៍ អ�ក�ចយកព័ត៌�នេនះមកេ្រប�ប
េធៀប�មួយនឹងអ� �ែដល�នេ�ក� �ងឯក�រ HTGs ។ 
េបើអ�ក្រត�វ�រេ�៉ងេ្រចើន�ងអ� �ែដលកណំត់េ�យ HTGs 
េ�ង�ម�� ន�ពបំេពញកចិ��ររបស់អ�ក គឺអ�ក�ចទទួល�នេ�៉ងេ្រចើនបែន�ម 
ដ�ប�បុគ�លិកសង�មកចិ�របស់អ�ក េធ� �កណំតេ់ហត្ុរតមឹ្រត�វ (ដូច� 
សរេសរពីមូលេហតុែដលអ�ក្រត�វ�រេ�៉ងបែន�ម េ�ក� �ងសំណុឯំក�រ IHSS របស់អ�ក) 
នូវមូលេហតែុដលអ�ក្រត�វ�រេ�៉ងបែន�ម ។  

េ�ក� �ងឯក�រេ�ល�រណ៍ែណ�ំេនះ គឺេយើងេ្របើទ្រមង់ឯក�េ�៉ង និង�ទ ី
ដូច�នេរៀប�ប់ក� �ង ACIN េលខI-82-17 (ៃថ�ទ ី5 ែខធ� � ��  ំ2017) 
�នេ�អន�ញ�ម�សយ�� ន ៖}http://www.cdss.ca.gov/inforesources/2017-
All-County-Information-Notices េសចក� ជូីនដណំងឹចំ�ត់�រសកម��ព IHSS 
របស់អ�ក ក៏ប�� ញឯក�កត្់រ�ក� �ងទ្រមង់ េ�៉ង នងិ�ទីែដរ ។ 

េបើអ�ក្រត�វ�រេ�៉ង IHSS េ្រចើន�ងលំ�ប់េពលែដល�នែចងេ�ក� �ង HTGs 
(សូម�នខ�មឹ�រ តណំ�� ប់េ��ន ់ACIN េលខ I-82-17 �ងេលើ) សូមសរេសរ
ពីមូលេហតុែដលអ�ក្រត�វ�រេពលបែន�ម ស្រ�ប់កចិ��រ�មួយ ។ េដើម្បីជួយអ�ក ែផ�កទី 
3 ៃនឯក�រេ�ល�រណ៍ែណ�ំេនះ �ន�យមុខនូវ “ក��  ឬមូលេហតុែដលអ�ក្រត�វ�រ

http://www.cdss.ca.gov/inforesources/2017-All-County-Information-Notices
http://www.cdss.ca.gov/inforesources/2017-All-County-Information-Notices
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េពលបែន�មស្រ�ប់បំេពញកចិ��រ IHSS” ែដលេយើង�នេឃើញក� �ងសំណុំេរឿងរបស់
បុគ�ល�� ក់ៗ ។ មូលេហតមួុយចនួំន�ងេ្រ�ម �ចយកមកេ្របើក� �ង
ករណរីបស់អ�ក�ន ។ 

េតើខ� � ំ�ចេ្រត�មខ� �ន�៉ងដូចេម�ចស្រ�ប់�រ�យតៃម�របស់េ�នធី? 

េ�លបំណងៃន�រចុះជួប�មផ�ះ គឺេដើម្បីរកេមើល នូវអ� �ែដលអ�ក�ច និងមនិ�ចេធ� �
េ�យខ� �នឯង�ន េស�កម�អ� �ែដលអ�ក្រត�វ�រ នងិចនួំនេ�៉ងែដលអ�កផ�ល់
េស�កម� ្រត�វ�រ េដើម្បីបំេពញេស�កម��ងំអស់េ�ះ ។ កចិ��ររបស់អ�ក 
គឺេដើម្បីជួយបុគ�លិកសង�មកចិ� IHSS របស់េ�នធ ីឲ្យយល់�ននូវ�រែថ��ំងំអស់ 
្រពម�ងំត្រម�វ�រពិេសស និងអ� �ែដលេគន�ិយ ចេំ�ះ�ក្យ�េពល ។ ្រប�រ
សំ�នគ់អឺ�ក្រត�វ�ន�ពេ�� ះ្រតង ់នងិេបើកចំហ ។ មនិ្រត�វបន�យប�� ពិ�រ�ព 
និងត្រម�វ�រែថ�មំកេ�ក្រមតិអប្បបរ� េ្រ�ះ�េបើអ�កេធ� �ែបបេនះ គអឺ�កនងឹមនិ
�ចទទួល�នចនួំនេ�៉ងែដលអ�ក្រត�វ�រេឡើយ ។ េបើេ�ះបី��រន�ិយែបបេនះ 
��ក់ព័ន�នងឹ�ព�� ស់េអៀនក៏េ�យ ក៏្រត�វែតពន្យល់�ច់េរឿងឲ្យ�នេពញេលញ េដើម្ប ី
ឲ្យបុគ�លិករបស់េ�នធ ី�ចយល់�ននូវ�� ន�ពរបស់អ�ក ។  

 
មុនេពលបុគ�លិកេ�នធមីកដល់ អ�ក្រត�វបំេពញសន�កឹកិច��រ IHSS ក� �ងែផ�កទ ី2 
ឲ្យ�នរចួ�ល់ េ�យ�នចុះចនួំនេ�៉ងែដលអ�កគិត� គ�ឺត្រម�វ�ររបស់ខ� �ន ។ 
ចូរចង�ំ� េ�នធ�ីចអន�ុ� តឲ្យ�នចំេ�ះែតអ� �ែដលអ�កពិត�្រត�វ�រេហើយ
នឹងមនិអន�ុ� តផ�ល់េ�៉ងបែន�មស្រ�ប់្រ�ន់ែតជួយឲ្យអ�ក “�ន�សុខ�ព” េឡើយ។ 
ឧ�ហរណ ៍អំពីេស�កម�ែដលេធ� �ឲ្យ�ន�សុខ�ព គឺ�រេ�សសំ�តបែន�ម េដើម្បី
ឲ្យេមើលេឃើញ�� ត ។  
 
េ្រត�មខ� �នេដើម្បីពន្យល់អំពីចំនួនេ�៉ងែដល�នបំេពញក� �ងសន� ឹកកចិ��ររបស់អ�ក ។ 
្រត�វសរេសរ�យមុខរបស់នីមួយេដើម្ប�ីរ�រ�រកុំឲ្យអ�កេភ�ចអ� �មួយ : 

• កិច��រែដលអ�ក្រត�វ�រ ឬកចិ��រែដលអ�កផ�ល់េស�កម�របស់អ�កេធ� � 
• រេបៀបកណំត់េពលេវ�ែដល្រត�វ�រស្រ�ប់កិច��រនមួីយៗ  

(�ពិេសសគឺ�សំ�ន់ េបើសិន��ន�ពខុស�� រ�ងអ� �ែដល
េ�នធី�នអនុ�� តពីេពលមនុ នងិអ� �ែដលអ�កយល់� �េពលែដលអ�ក្រត�វ�រ
ក� �ងេពលេនះ) 

• មូលេហតុែដល េ�ល�រណ៍ែណ�ំចំនួនេ�៉ងស្រ�ប់កចិ��រនីមួយៗរបស់រដ� 
�មនិ�ន�ពសមរម្យស្រ�ប់ត្រម�វ�រែថ�រំបស់អ�ក (�ចេ្របើមិន�ន
ចំេ�ះ�� ន�ពរបស់អ�ក) 
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• ក�� ពិេសសអ� �ខ�ះែដល្រត�វយកមកពិ�រ�  

េតើខ� � ំ�ចេធ� �កំណត់េហតុអំពីក�� ពិេសស�ន�៉ងដូចេម�ច? 

សំុឯក�រកណំតេ់ហតុេនះពី្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក អំពីត្រម�វ�រពិេសសរបស់អ�ក ។ 
ឧ�ហរណ ៍៖ 

• កណំតេ់ហត ុែដល�អ�ក្រត�វ�រកែន�ងរស់េ�ែដលមនិ�នធូលី 
េ�យ�រធូលីេធ� �ឲ្យអ�ក្របតកិម� ឬបង�រឲ្យ�នប�� សួត/�រដកដេង� ើម  

• កណំតេ់ហតអុំពីប�� �របតេ់ជើងតូចធំ របស់អ�ក 
• កណំត់្រ�ែដលប�� ក�់ អ�ក្រត�វ�រប� �រក្រ�លពួក នងិេ្រ�មេខ� ើយឲ្យ�ន

េ្រចើន�ងពីរដងក� �ងមួយែខ  

េតើអ� ��េស�កម�ជំនួយេវជ�បណ� ិត? 

េស�កម�ជនួំយេវជ�បណ� តិ ��រេចញេវជ�ប�� េ�យ្រគ�េពទ្យ ចំេ�ះជងំឺរបស់អ�ក 
េ�យ្រត�វ�រ�របណ� � ះប�� ល នងិ�រ វ �និច�យ័មួយចនួំន េដើម្បីេធ� �កិច��រេនះ ។ 
េស�កម��ម�� ៗ �ន��ទិ៍ �រ�ក�់�  ំ�រេ�ះបង� �រ�មកពីេ�ះេវៀនធ ំ
�រចុះប�� �លទុយ៉ូ បង� �រទកឹេ�ម/ែថ�តំ្រមងេ�ម �របូមទកឹេចញពី្រកពះ 
�រប�� �ល��រក� �ងេ�ះេ�យទយុ៉ូ  G នងិ NG �រចះុរន�ដកដេង� ើម 
និង�រប�� �លអកុសីុែសន �រទល់�មក �រេ្របើចល��េ្រចើនេដើម្បី
ែកលំអ�របំេពញមខុ�រ�ង�យ �រព��លរបួស/ដំេ�្រកពះ និងេស�កម�
េផ្សងៗេទៀត ែដល្រត�វ�រេ្របើទ្រមង់�រេស� រ �ល(ស�� ប់េមេ�គ) ។ ្រត�វសំុេពល្រគប់្រ�ន់ 
ស្រ�ប់េ្របើេដើម្បីបំេពញេស�កម�េពញេលញ គតិ�ប់ពីេពលេ្រត�មេរៀបច ំ
រហូតដល់េពលសំ�ត ។ ជួន�ល អ�កផ�ល់េស�កម� មនិ�នេស� ើសំុេពលបែន�ម 
ែដល�ច្រត�វ�រេដើម្បីរក�ទកុក� �ងកណំត់្រ�ព័ត៌�នេឡើយ ដូច�ស្រ�ប់�រ
េធ� �េតស� រកេមើលជងំទឺឹកេ�មែផ�ម នងិ�រេរៀបចំ�ក�់� �ំេដើម ។ 

េស�កម�ជនួំយេវជ�បណ� តិ គឺ�ន�រៈសំ�ន ់េ�យ�រអ�កជងឺំែដល្រត�វ�រ
ែថ�េំវជ���ស� ស� � ្រគ�� ញ �ច�� ក់េ�ក� �ងផ�ះរបស់ខ� �ន ជនួំសឲ្យ�រ
េ��� ក់េ�ទទួល�រព��លេ�មន� ីរ�� ក់�្រស័យផ�ល់�រែថ� ំ។ គឺ�នែត
្រគ�េពទ្យេទ�អ�កសេ្រមច� េតើេ�នធី្រត�វផ�ល់េស�កម�អ� �ខ� ះ និងេតើ្រត�វបង់
ៃថ�េស�កម�ចនួំនបុ៉�� នេ�៉ង ។ េ�នធមីិន�ច�តេ់�៉ងេស�កម�ែដលេចញេ�យ
េវជ�បណ� ិត�នេឡើយ ។ អ�កផ�ល់េស�កម� មិន�ច្់រត�វ�រ��� ប័ណ� ពិេសសអ� �េឡើយ 
េដើម្បីបំេពញេស�កម�េនះ ។  
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េដើម្ប�ីនសិទ�ទិទួល�នេស�កម� ៖  

• ្រគ�េពទ្យបំេពញ រចួចះុហត�េល�េលើលិខិតប�� ផ�ល់េស�កម� េ�យ�ន
ចំនួនេ�៉ងស្រ�ប់េស�កម�េ�ក� �ងេ�ះផងែដរ ៖ ្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក �អ�ក
សេ្រមចចំេ�ះចំនួនេ�៉ងស្រ�ប់ផ�ល់េស�កម� េ�យ�រចះុហត�េល�េលើលិខិត
េវជ�ប�� េស�កម� នងិចនួំនេ�៉ងបំេពញេស�កម� ។ េ�នធ�ីចេផ�ើ
សំណុំែបបបទេនះ េ��ន់្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក ។ ្រត�វ្រ�ប់
�រ ��ល័យ្រគ�េពទ្យឲ្យ�នដងឹពី�រេផ�ើែបបបទេនះ េហើយអ�ក�ច
ចូលរមួជួយបំេពញសំណុែំបបបទេនះែដរ ។ 
 

• អ�កមនិ�ចបំេពញ េស�កម��ន�ល់ែតេ�ះ ៖ ពិ�រ�ពខួរក�ល 
និងពិ�រ�ព�ង�យមួយចំនួន េធ� �ឲ្យអ�កមនិ�ចេធ� �កចិ��រេនះ�ន 
ដូច��រ�ក់��  ំឬ�រប� �របំពង់បូម ។ 
  

• ្រត�វ�រ�របណ� � ះប�� ល នងិ�រេធ� �វ �នចិ� ័យ េដើម្បីបំេពញេស�កម�េនះ ៖ អ�កផ�ល់
េស�កម�ទទួល�របណ� � ះប�� លពី្រគ�េពទ្យ ឬពីអ�ក
�នវ ��� ជវីៈែផ�កែថ�សុំខ�ពេផ្សងេទៀត ចំេ�ះជ�ំនែដល្រត�វេធ� � 
និងរេបៀបេធ� �ក� �ងជ�ំននមួីយៗ េដើម្ប�ីចបំេពញេស�កម�េ�ះ�ន ។ 
ជំ�ន�ងំេ�ះត្រម�វឲ្យ្រគ�េពទ្យ្រត�វសេង�តេ�យយកចិត�ទកុ�ក់ េដើម្បី
េចៀស�ងកំហុស ។ 

សំណុំែបបបទេស�កម�ជនួំយ្រគ�េពទ្យ SOC 321 �ន�កអ់ន�ញេ�ទេីនះ ៖ 
http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/SOC321.pdf 

េ�នធីេ្របើយុទ���ស� មួយចនួំន េដើម្បីបដិេសធ ឬប� �រេស�កម�ជនួំយវ �ជ�បណ� តិ 
ែដល្រគ�េពទ្យ�នអនុ�� ត ។ �នវ �ធមួីយចនួំន េដើម្បីប�្ឈប់េស�កម�េនះ ។ 

• េ�នធី�ច្រ�ប់អ�ក� េស�កម�មួយចនួំន មិនអន�ុ� តផ�ល់ជូន�នេឡើយ 
ស្រ�ប់េស�កម�ជំនួយវ �ជ�បណ� ិត ។  �រេឆ� ើយតប ៖ 
សូមពិ�ក�អំពីេស�កម�េនះ�មួយ្រគ�េពទ្យ ។ ្រត�វពន្យល់� េស�កម�
�មួយែដល្រត�វបង្់រ�កក់� �ង�ម��រែថ�ពំ��លឯកេទស 
ែដលស� តិេ្រ�ម�រ���� ប់រងរបស់ Medi-Cal/Medicare គ�ឺនសិទ�ិទទួល�ន។ 
�ទូេ� ្រគ�េពទ្យ�ត់ដងឹអំពីេរឿងេនះ�នល� �ស់ ។ 
 

• េ�នធីព��មប�� � ះប�� �ល្រគ�េពទ្យ ឲ្យប� �រ�រប�� ផ�ល់េស�កម� 
ឬប� �រចនួំនេ�៉ងស្រ�ប់េស�កម�េ�ះ ។ �រេឆ� ើយតប ៖ 

http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/SOC321.pdf
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្រត�វពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយ្រគ�េពទ្យ �មនុ េហើយ 
សំុ�រអនមុត័ិពីចំនួនេ�៉ងែដល្រត�វ�រ 
េ�យសំ�ងេលើកណំត់្រ�សកម��ពរបស់អ�ក ពិ�ក�អំពី�� ន�ពជងំ ឺ
និងត្រម�វ�ររបស់អ�ក េដើម្បីបេង� ើតទំ�ក់ទនំងរ�ងអ�កជងំឺ និង្រគ�េពទ្យ 
េដើម្ប�ីរ�រ�រេ្រជ�តែ្រជកពី�ងេ្រ� ។ ្រត�វពន្យល់� 
េសចក� ីសេ្រមចរបស់្រគ�េពទ្យែដល�នក� �ងសំណុំែបបបទ SOC 321 ែដល�ន
ចុះហត�េល�រចួ�ល់ គ�ឺ�រសេ្រមចចងុេ្រ�យ េហើយេ�នធី្រត�វែតេធ� ��ម ។ 

 
• គិ�នុប្ប�� ករបស់េ�នធមីកសេង�តេមើលែតមួយៃថ� ចៃំថ�ែដលអ�ក្រត�វ�រ

េពលតចិក� �ង�របំេពញកចិ��រ រចួទូរស័ព� ្រ�ប់្រគ�េពទ្យ ។ �រេឆ� ើយតប ៖ 
កណំត់្រ�សកម��ព្រប�ំៃថ� ប�� ញ� ត្រម�វ�រេពលេវ� គឺ�ន�ពខុស��  
េ��មៃថ�  េពល�មធ្យមែដល្រត�វ�រ គឺេ្រចើន�ងេពលែដលគ�ិនុប្ប�� ក
ចុះមកសេង�ត ។ 

 
• េ�នធនីិ�យ� ទ�ី� ក់�រសុខ�ព�មផ�ះ �អ�កផ�ល់េស�កម�េនះជូន 

អ�ក្រត�វេ�េស� ើសំុេស�ម�េនះ ពីទីេ�ះ�មនុ ។ �រេឆ� ើយតប ៖ ទី�� ក់�រ
សុខ�ព�មផ�ះ មនិែមន�ធន�នស្រ�ប់�ជេ្រមើសេឡើយ េ�យ�រ� 
ទី�� ក់�រសុខ�ព�មផ�ះ ផ�ល់ជូនេស�កម�ែដល�នេពលកណំត់ ។ 

 
• េ�នធនីិ�យ� លំ�ប់ៃនចល� គ�ឺេស�កម�ែថ��ំ� ល់ខ� �ន 

ែដលេ�នធី�ចសេ្រមចពីសិទ�ទទួលជនួំយ នងិចនួំនេ�៉ង ។ �រេឆ� ើយតប ៖ 
េ�េពលែដល្រគ�េពទ្យេចញេវជ�ប�� អំពីលំ�ប់ៃនសកម��ព េដើម្ប�ី�រ
េលើកកំពស់ នងិរក��ននូវមុខ�រ�ង�យ ក� �ងេពល�មួយ��  �គ�ឺ
េស�កម�ជនួំយវ �ជ�បណ� តិ ។ 

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មអំពីេស�កម�ជនួំយវ �ជ�បណ� ិត  នងិពត៌�នជនួំយ�� រតីពីរេបៀប
ទទួល�នេស�កម�េនះ  សូម�នឯក�រេ�ះពុម�ផ�យរបស់េយើងខ� �អំំពី 
េស�កម�ជនួំយវ �ជ�បណ� តិ ែដល�នេ�ទេីនះ ៖ 
https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-ihss-program-covers-
paramedical-services 

េតើអ� ���រ្រគប់្រគងប�� រ? 

�រ្រគប់្រគងប�� រ គ�ឺ�រ�ម�មចេំ�ះអ�កជងំឺសុខ�ពចិត�ធ�នធ់�រ 
េដើម្បកីុំឲ្យអ�កជងំឺេធ� ��បខ� �នេពលេ�ក� �ងផ�ះែតឯង ។ អ�កផ�ល់េស�កម� IHSS 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-ihss-program-covers-paramedical-services
https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-ihss-program-covers-paramedical-services


 
 

13 
 

�ចទទួល�នៃថ�ឈ� �លេដើម្បីេធ� ��រ�� ំេមើល អ�កទទួលេស�កម�ពី IHSS 
េដើម្បីប�� ររបួស�� ម ឬេ្រ�ះ�� ក ់េ�េពលែដលអ�កទទួលេស�កម�្រត�វ�រ 
�រ្រគប់្រគងចំនួន 24 េ�៉ងក� �ងមួយៃថ� េហើយអ�កជម�រឺបូេ�ះ�ច
ស� ិតេ�ក� �ងផ�ះ្របកបេ�យសុវត� ិ�ព េបើពួកេគទទួល�នេស�កម�េនះ ។ �រ
្រគប់្រគងប�� រ គ�ឺន�រៈសំ�ន ់េ�យ�រ� អ�កទទួល�នជនួំយពីកម� វ �ធ ីIHSS 
�ចទទួល�នេស�កម�េ្រចើនេ�៉ងក� �ងមួយែខ ែដល�៉ងេ�ច�ស់ចនួំន 195 េ�៉ង 
ស្រ�ប់អ�កជងំឺសុខ�ពផ� �វចតិ�មិនធ�នធ់�រ និងចនួំន 283 េ�៉ង 
ស្រ�ប់អ�កជងំឺផ� �វចតិ�ក� �ងក្រមិត “ធ�ន់ធ�រ” ។ អ�កទទួល�នេស�កម�ពីកម� វ �ធ ីIHSS 
ទទួល�នចនួំនេ�៉ងេស�កម�ក� �ងក្រមតិអតិបរ� (195 ឬ 283េ�៉ង) េបើេ�ះបី�
េ�នធ�ីតច់នួំនេ�៉ង េចញពីេស�កម� IHSS េផ្សងេទៀតក៏េ�យចះុ ។  

េដើម្ប�ីនសិទ�ទិទួល�នេស�កម� ៖ 

• អ�កជំង្ឺរត�វប�� ញឲ្យេឃើញពីជងំឺពិ�រ�ពខុស�ពផ� �វចតិ�ធ�ន់ធ�រឲ្យេគ�នេឃើញ 
ចុះេខ�យ�រ វ �នចិ� ័យ (េធ� ��រសេ្រមចចតិ�មិនល� អំពីសុខ�ព ឬសុវត��ិព) 
វេង�ង/មិន�� ល់ទិស (េចញេដើរេផ�ស�� ស វេង�ងផ� �វ ្រចឡំមនុស្ស មិន�� ល់ៃថ� 
ឬមិន�� ល់េពល) ឬ�ន�រចង�ំមនិល�  (េភ�ច�ប់េផ�ើមេធ� � ឬប�� ប់�រេធ� �
អ� �មួយ) ។ ពិ�រ�ពែបបេនះ �ច�ពិ�រ�ពសតិប��  មេ�វ �កត័ (អូទិសឹម) 
ជំងឺេភ�ច�� ងំ នងិជងំឺវ �កលចរ �ក ។ 
 

• បុគ�លេ�ះ្រត�វស� តិក� �ង�នភិយ័ពី�រេធ� ��បខ� �នឯង េពលេ�ក� �ងផ�ះ�� កឯ់ង 
(េដើរ្រ�ចច់រេចញពីផ�ះ ឲ្យមនុស្សចែម�កចូលផ�ះ េបើកច្រ�� ន�� ស ដុតេភ� ើង 
េបើកទកឹរ��ូ �េណេ�ល ហូប��េផ�ស�� ស ឬហូបអ� �ែដល�របស់ហូបមនិេកើត 
េ�កក�លខ� �នឯង �ំខ� �នឯង េអះ�ច់ែស្បកេពញខ� �ន �ន�ំ់បិត 
ឬរបស់មតុ្រស�ចក� �ងផ�ះ) ។  

 
• បុគ�លេ�ះ្រត�វែតស� តិក� �ង�រ�ម�ម 24 េ�៉ងក� �ងមួយៃថ� (មតិ�ភក័�  ិ

ឬ�ច់�តរិស់េ�ក� �ងផ�ះ ្រគ�េ���េរៀន ឬេ�មណ� លេមើលែថេពលៃថ� 
និងអ�កេបើកបររថយន�តូច ឬរថយន� ្រក �ង) ។  

េ�នធី�ចេផ�ើេ�ឲ្យ្រគ�េពទ្យព��ល នូវសំណុំែបបបទ េស� ើសំុព័ត៌�នអំពី
�� ន�ពជងំឺផ� �វចិត�របស់អ�កជងំ ឺេដើម្បចីង់ដងឹ� 
េតើបុគ�លេ�ះ្រត�វ�រេស�កម� ្រគប់្រគងប�� រែដរឬេទ ។ ្រត�វ្រ�ប់
�រ ��ល័យ្រគ�េពទ្យឲ្យ�នដងឹ� េ�នធនីឹងេផ�ើែបបបទែបបេនះមក្រគ�េពទ្យ 
េដើម្បឲី្យអ�ក�ចជួយ្រគ�េពទ្យបំេពញែបបបទេនះ ។ អ�កក៏�ច�ញយកទ្រមង់
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ែបបបទេនះេ�យខ� �នឯង រចួសំុ ឲ្យ្រគ�េពទ្យជួយបំេពញព័ត៌�ន ។ ទ្រមង់ែបបបទេនះ 
�នេ�ទីេនះ ៖ 
http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/SOC821.PDF 
 
េតើេគេធ� ��រ�យតៃម�កុ�រេ�យរេបៀប� 
េដើម្បីចង់�េតើកុ�ររបូេ�ះ្រត�វ�រេស�កម� ្រគប់្រគងប�� រែដរឬេទ? 

លិខិតេ�នធី�អំអស់ (ACL, All County Letter) 15-25 ទំព័រ ទី 6 ែចង� 
េ�ធនី�ងំអស់្រត�វេធ� ��មដំេណើរ�រែដល�ន 4 ជំ�ន ក� �ង�រកណំត់�ព�នសិទ�ិ
ទទួលេស�កម� ្រគប់្រគងប�� រ ។ េ�នធី្រត�វកណំត់ ៖ 

1) េតើេក�ងេ�ះមនិ�ច្រគប់្រគងខ� �នឯង�ន 
េ�យ�រែតពិ�រ�ពផ� �វចិត�/ជងំឺសុខ�ពផ� �វចិត� ែដរឬេទ? 

2) េបើកុ�រេ�ះ �នពិ�រ�ពផ� �វចតិ�/ជំងផឺ� �វចិត� 
េហើយមនិ�ច្រគប់្រគងខ� �នឯង�ន េតើេក�ងេ�ះ�ចេធ� �អ� �ែដល
�េរឿងេ្រ�ះ�� ក់ែដរឬេទ? 

3) េតើេក�ងេ�ះ ្រត�វ�រ “�រ្រគប់្រគងបែន�មេ្រចើន�ង” 
កុ�រែដល�នវ �យ្រប�ក់្របែហល�� ែដល�កុ�រមនិ�នពិ�រ�ពផ� �វចតិ�/ជំ
ងឺផ� �វចតិ�ែដរឬេទ េបើអនេុ�មេ��ម េសចក� ីប�� របស់ត�ុ�រ Garrett v. 
Anderson? “�រ្រគប់្រគងបែន�ម” �ច្រត�វ�រេពលបែន�ម 
�រ្រគប់្រគង�ន់ែត��ំ�ំងមនុ ឬ�ងំពីរ ។ 
�ពត្រម�វ�រេលើ�រ្រគប់្រគងបែន�ម ្រត�វែត �ន�រៈសំ�ន�់ង �រេមើលែថ�ំ
កុ�រក� �ងលក�ណៈទូេ� េហើយ�មិន្រតមឹែត
�ក់ព័ន�ចំេ�ះ�រ�នែដនកណំត់ចេំ�ះមុខ�រ�ង�យរបស់កុ�រេឡើយ 
គឺែថម�ងំជួយឲ្យក�ុរ�ចរស់េ�ក� �ងផ�ះរបស់ខ� �នេ�យសុវត��ិព �មួយនងឹ
ជំនួយេនះ ។ ឧ�ហរណ ៍កុ�រមិនពិ�រ�ចដងឹ�អ� �គ�ឺ�រឈ ឺេហើយេគនងឹ
ឈប់េធ� �ទេង� �េ្រ�ះ�� ក់ែបបេនះេទៀត ។ ចេំ�ះកុ�រែដល�នពិ�រ�ពខួរក�ល 
�ចមិនដឹង�អ� ���រឈ ឺេហើយេគនឹងបង�រេ្រ�ះ�� ក់
ចំេ�ះខ� �នឯង�បន�ប�� ប់ េបើមនិ�ន�រត្រមង់ទសិពីអ�កដៃទេទេ�ះ ។ 
�ច្រត�វ�រ�រ្រគប់្រគងបែន�ម េ�យ�រ� ��នត្រម�វ�រ�ប់�នចិ� 
ចំេ�ះ�រ្រគប់្រគងឲ្យ�ន់ែត�� ងំ (ដូច� េមើលេក�ងកុំឲ្យផតុពីែភ�ក) 
និងត្រម�វ�រ�ប់�និច� ក� �ង�រត្រមង់ទសិ េដើម្បីេចៀស�ងកុឲំ្យ�នេ្រ�ះ�� ក ់។ 

4) េបើសិន�្រត�វ�រ “�រ្រគប់្រគងបែន�ម” េតើ្រត�វ�រ�រ្រគប់្រគងចនួំន 24 
េ�៉ងក� �ងមួយៃថ�ែមនេទ េដើម្ប�ីចជួយឲ្យេក�ងរស់េ�ក� �ងផ�ះរបស់ខ� �ន្របកប
េ�យសុវត��ិព? 

http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/SOC821.PDF
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អ�ក�ចរក�នឯក�រ ACL 15-25 អន�ញេ�ឯ ៖  
https://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2015/15-25.pdf 

ឯក�រ ACLs េផ្សងេទៀតស� ីអំពី�រ្រគប់្រគងប�� រ �នរមួប�� �លនូវ ៖ 

ឯក�រ ACL 98-87 អន�ញេ�ឯ ៖  
https://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl98/98-87.PDF នងិ 

ឯក�រ ACL 17-95 អន�ញ េ�ឯ ៖ 
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/ACL/2017/17-95.pdf?ver=2017-09-14-
113431-017. 

េតើខ� � ំ្រត�វេ�ះ្រ�យនឹង�របដិេសធចំេ�ះ�រ្រគប់្រគងប�� រេ�យរេបៀប
�? 

េ�នធី�ន�រេ�ះ�រទូេ��េ្រចើន ស្រ�ប់្រ�ប់នរ��� ក�់ អ�កជងំឺរបូេ�ះមិន
�ចទទួល�នេស�កម�្រគប់្រគងប�� រេឡើយ ។ េនះ�ប��  ី
និងវ �ធមួីយចនួំនេដើម្បី្រ�នេ�ល�របដិេសធរបស់ពួកេគ ។ 

េតើអ�កជម��ឺនពិ�រ�ពខួរក�លធ�នធ់�រែដរឬេទ? 

• �រេ�ះ�ររបស់េ�នធ ី៖ េ�េពលេយើងខ� � ំចុះេ�េមើលដល់ផ�ះ 
េយើងខ� � ំមនិេឃើញអ�កជំងឺប�� ញពីពិ�រ�ពខួរក�លធ�ន់ធ�រេឡើយ ។ �រេឆ� ើយតប 
៖ កណំត់្រ�សកម��ព្រប�ំៃថ�របស់អ�ក �រលិខិតរបស់្រគ�េពទ្យ កណំត្់រ�
ព័ត៌�នរបស់មជ្ឈមណ� ល្រប�ំតំបន ់េ�នធី
ចំ�យេពលតចិេពកក� �ង�រចុះេ�េមើលអ�កជងំឺដល់ផ�ះ េ�នធី�ន
សេង�តេមើល�កប្បកិរ ��របស់អ�កជងំ ឺេហើយមិន�នេឆ� ើយ
សំណួរ�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំេឡើយ សំណុឯំក�រ
�យតៃម�របស់េ�នធីប�� ញ��នពិ�រ�ពផ� �វចតិ�ធ�នធ់�រ ។ 
 

• �រេ�ះ�ររបស់េ�នធ ី៖ ្រត�វ�រេស�កម�្រគប់្រគងប�� រ េ�យ�រ
ពិ�រ�ព�ង�យ គឺមនិែមនេ�យ�រពិ�រ�ពខួរក�លេឡើយ ។ �រេឆ� ើយតប 
៖ េ�យ�រពិ�រ�ពខួរក�ល មនិយល់ចំេ�ះពិ�រ�ព�ង�យ មនិយល់ 
ឬក៏មនិដងឹចំេ�ះផលវ ��កៃនទេង� �មកេលើពិ�រ�ព�ង�យ 
(ព��មេងើបឈរ ឬេដើរេ�យមិន�នជនួំយ េ�េពលែដលខ� �នមនិ�ច

https://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2015/15-25.pdf
https://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl98/98-87.PDF
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/ACL/2017/17-95.pdf?ver=2017-09-14-113431-017
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/ACL/2017/17-95.pdf?ver=2017-09-14-113431-017
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េធ� �ែបបេនះ�ន េ�យមនិ�ន�និភយ័ចំេ�ះេ្រ�ះ�� ក ់
នឹងបរ �េ�គអ� �ែដលែផ�ម េបើេ�ះបី��ន�នភិយ័ចេំ�ះរបួស�� ម 
ប�� លពីជំងទឺកឹេ�មែផ�ម នងឹព��មបកបងរ់ុ�របួស �ញទយុ៉ូ  
ឬែដក្រគីបេចញ េ�យ�រ�ឈឺ ឬ�រ�ស់ �េដើម) ។ 

 
• �រេ�ះ�ររបស់េ�នធ ី៖ ពិ�រ�ព�ង�យ ែដលប�� លឲ្យអ�កជម�  ឺ�ន

�កប្បកិរ ��េ្រ�ះ�� ក់ ។ �រេឆ� ើយតប ៖ ពិ�រ�ពខួរក�ល ក៏ប�� លឲ្យ�ន
ប�� េនះែដរ គមឺនិ�ំ�ច្់រត�វប�� ញ�ប�� េនះ�ប�� លែតមកពី�� ន�ពផ� �វ
ចិត�ែតមួយមុខេឡើយ ។ 

េតើេ�ផ�ះ អ�កជម� ឺ�នបេ�� ញ�កប្បកិរ ��្របកបេ�យ�ពេ្រ�ះ�� កែ់ដរឬេទ? 

• �រេ�ះ�ររបស់េ�នធ ី៖ �រេធ� �េ�គវ �នចិ�យ័ធម�� ស� អីំពី�� ន�ពផ� �វចិត� 
មិន�ន�ចប�� ក�់នអំពីត្រម�វ�រេស�កម�េឡើយ ។ �រេឆ� ើយតប ៖ លិខិត
របស់្រគ�េពទ្យស� អីំពី�កប្បកិរ ���ក�់ករ់បស់មនសុ្សែដល�នេ�គស��
ែបបេនះ ។ 
 

• �រេ�ះ�ររបស់េ�នធ ី៖ ថ�ីៗេនះ មិន�នរបួស�� មេទ ។ �រេឆ� ើយតប ៖ 
អ�កជម��ឺនទទួល�រ្រគប់្រគង�៉ងល�  ។ 

 
• �រេ�ះ�ររបស់េ�នធ ី៖ មនិ�នភស� ��ងប�� ញអំពី�កប្បកិរ ��

្របកបេ�យ�ពេ្រ�ះ�� ក ់ក� �ងេពលបុគ�លិកេ�នធី�នចះុេ�េមើលអ�កជម� ឺ
ដល់ផ�ះ ។ �រេឆ� ើយតប ៖ �ពញឹក�ប់ មនិែមន្រប�ំេ�៉ងេទ 
មិន�ន្រគប់្រគងមួយៃថ�មនុ នងិមួយៃថ�ប�� ប់ មនិ�ចកណំត់�ន�ទូេ�ពី 
1 េ�៉ង េ� 24 េ�៉ងក� �ងមួយៃថ� ។ 

 
• �រេ�ះ�ររបស់េ�នធ ី៖ “�រ�� ប់�ង�យ "�ងំ្រស �ង" ��នប�� រអ�កជម� ឺ

មិនឲ្យេធ� �អ� �ៗ�នេឡើយ ។ �រេឆ� ើយតប ៖ 
សកម��ព្របកបេ�យេ�លបំណង�មួយ ែដល��នេ្រ�ះ�� ក់ 
�រ�ញបំពង់បូម ទយុ៉ូ  G េចញពីខ� �ន ។ល។ 

 
• �រេ�ះ�ររបស់េ�នធ ី៖ �ពគេឃ� ើន 

និង្រប�ំងសង�មេ�យ�រជងំឺវ �កលចរ �ក េ�យ�រ�យអ�កដៃទ 
ឬបំ�� ញ្រទព្យសម្បត�  ិ។ �រេឆ� ើយតប ៖ ចេំ�ះមនសុ្ស�ស់ ៖ ទេង� �ែដល
បង�របួស�� មេលើខ� �នឯង ដូច��ំខ� �នឯង េ�កក�ល បំ�� ញ្រទព្យសម្បត�  ិ
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ែដលប�� លឲ្យ�នរបួស�� មខ� �នឯង គ�ឺទេង� ��ម�� ចំេ�ះអ�កជំងឺវ �កលចរ �ក 
ឬអ�កជំងផឺ� �វចតិ� ។ ចំេ�ះកុ�រ ៖ �កប្បកិរ ��ធម�� គ�ឺន�ពគេឃ� ើន 
និងមនិចុះស្រម �ង�មួយេក�ងដៃទ ។ 

េតើ្រត�វ�រឲ្យ�ន�រ្រគប់្រគងចនួំន 24 េ�៉ងស្រ�ប់េក�ងេនះ 
និងទទួល�ន�រ្រគប់្រគងេ�ះែដរឬេទ? 

• �រេ�ះ�ររបស់េ�នធ ី៖ មនិ្រត�វ�រឲ្យ�ន�រ្រគប់្រគងចនួំន 24 េ�៉ងេទ 
េ្រ�ះេពលខ�ះមិន្រត�វ�រឲ្យ�ន�រ្រគប់្រគងេទ ដូច�េ�េលើ�ន្រក �ង 
និងេ�ក� �ង�នតូច�េដើម ។ �រេឆ� ើយតប ៖ ្រត�វ�រឲ្យ�ន�រ្រគប់្រគង�ប់
�និច� េ�ក� �ង�ន្រក �ង/�នតូច  
គឺ្រត�វ�នលក�ណៈ�រ្រគប់្រគងពីអ�កេបើកបរ ។ 
 

• �រេ�ះ�ររបស់េ�នធ ី៖ ជួន�លអ�កជងំឺ្រត�វ�នទុកឲ្យេ�ែតឯង 
ដូេច�ះមនិ្រត�វ�ន្រគប់្រគងចនួំន 24 េ�៉ងេឡើយ ។ �រេឆ� ើយតប ៖ មនិ�ន
្រ�ក់េចញៃថ�េស�កម� �នអ�កជួយេមើល សំ�ងល� មនិ�នេ្រ�ះ�� ក ់
�� ន�ពរបស់អ�កជងំឺ�ន់ែតដនុ�ប�� ងំ�ងមនុ ។ 

 
• �រេ�ះ�ររបស់េ�នធ ី៖ ្រត�វ�រត្រមងទ់ិស�របូវន� ពីអ�កដៃទ 

គឺមនិែមនែតេមើលនងឹែភ�ក ឬ្រ�ប់េ�យ�ក្យសំដីេឡើយ ។ �រេឆ� ើយតប ៖ 
�រ្រគប់្រគងគឺរមួប�� �លនូវ�រត្រមង់ទសិ �រេធ� �អន��គមន៍មួយចនួំន ។ 

 
• �រេ�ះ�ររបស់េ�នធ ី៖ 

្រគ��រមនិេលើកទកឹចិត�ឲ្យអ�កជំងរឺស់េ�េ�យខ� �នឯង េហើយ�ន�រ
�រ�រ�� ងំ្រជ �លចេំ�ះអ�កែដល�នពិ�រ�ពខួរក�លក� �ងក្រមិតមធ្យម ។ 
�រេឆ� ើយតប ៖ �រឲ្យអ�កជំងរឺស់េ�េ�យខ� �នឯង�ន់ែតេ្រចើន 
�ំឲ្យេកើត�នរបួស�� ម ឬក៏េស� ើរែត�នេ្រ�ះ�� ក ់ក� �ងេពលកន�ងេ�  េផ្សងៗ 
(្រគ�េពទ្យៃនមជ្ឈមណ� ល្រប�ំតំបន់) ែណ�ំឲ្យ�ន�រ្រគប់្រគងចនួំន 24 េ�៉ង ។ 

 
• �រេ�ះ�ររបស់េ�នធ ី៖ ប� �របរ ��� នរស់េ� េដើម្បីលុបបំ�ត�់នភិយ័ ៖ 

ដក្រប�ប់មួលច្រ�� នេចញ �កេ់�រឧបករណ៍េ្របើ្រ�ស់ �ក់ែដកអបរេទះរុញ 
�ក់ែខ្ស្រក�ត�់កអ់�កជំង�ឺប់នងឹរេទះរុញ ដក្រប�ប់េបើកទឹកេ�� េចញ 
�ក់ប�� នៃ់ដែ្រគឲ្យខ�ស់ �រ�រអ�កជងំឺេ្រ�កេដើរេផ�ស�� សេ�េពលយប់ 
�ក់រនកុេ្រគ�ងស�� រ �ម ។ �រេឆ� ើយតប ៖ មិន�ចេធ� ��រ�� ស់ប� �រ�ន�ងំអស់  
េផ្សងេទៀតេ�យ�រប� �រផ�ះរស់េ�មក�ផ�ះផ�ល់�រែថ�ពំ��ល 
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ឬ�បន�ប់ឃំុ�ងំ �ល�អ�កទទួលជនួំយ�មនុស្សែដល�នវ �យ�ន់ែត�ស់ 
គឺ�រ�� ស់ប� �រ�ន់ែតតិច  
េ�យមនិ�ន�រ�ត់បង់លក�ណៈៃនរបូេដើមរបស់ផ�ះ ។ 

 
• �រេ�ះ�ររបស់េ�នធ ី៖ េក�ងេលង�ងេ្រ�  

េ�យមនិ�នមនុស្សធំ្រគប់្រគង ។ �រេឆ� ើយតប ៖ �ក់របងព័ទ�កែន�ងេលង 
មិន�ចេឡើងរចួ មនិ�នេ្រ�ះ�� កេ់�កែន�ងេលង 

 
• �រេ�ះ�ររបស់េ�នធ ី៖ �នចិ��ល ក�ុរ្រត�វ�រ�រ្រគប់្រគងពីមនុស្សធំ ។ 

�រេឆ� ើយតប ៖ �នចិ��ល ឪពុក�� យមនិ�ច្រគប់្រគងេក�ង (េមើលេក�ង) 
ែដលមនិ�នពិ�រ�ពខួរក�ល�ន្រគប់េពលេឡើយ កុ�រេនះ្រត�វ�រ
�រ្រគប់្រគងឲ្យ�នេ្រចើន �ងេក�ងែដល�ន�យុដូច��  ។ 
�ល�កុ�រ�ន់ែតេ�តូច 
�កប្បកិរ ��របស់�តក់៏�ន់ែត�ន�ពធ�នធ់�រែដរ ។ �ន�រពិ�ក�� ងំ
ចំេ�ះកុ�រ�ន�យុេ្រ�ម 2 �� ំ ។ 

 
• �រេ�ះ�ររបស់េ�នធ ី៖ េ�ចូលរមួ

�� ក់េរៀន�រេរៀប�កប្បកិរ ���ឪពុក�� យេគ ។ �រេឆ� ើយតប ៖ 
មិន�ចេ�ះ្រ�យប�� �កប្បកិរ ���ក់ឫស�នេឡើយ �នេ�ចូលរមួ 
ែតមិនទទួល�នេ�គជ័យេឡើយ នងឹេ�ចូលរមួ ែត្រត�វ�រេធ� �ែបបេនះ
រហូតដល់�ចប�� ក�់�នទទួលេ�គជ័យ ។ែ◌មនិទទួល�នេ�គជ័យេឡើយ 
នឹ��ឪពុក�� យេគ ។◌ានប់េពលេឡើយ តូរ�ន់ែតតិច េ�យមនិ�ន�រ
�ត់បង់ពខួរក�លក� �ងក្រមតិមធ្យម ។_____ 

េតើអ�កទទួលជនួំយ ែលង�នសិទ�ិទទួល�នជនួំយពីកម� វ �ធីេទៀតេហើយែមនេទ? 

�រេ�ះ�ររបស់េ�នធ ី៖ 
េ�នធី�នផ�ល់�រអន�ុ� តឲ្យ�ន�រ្រគប់្រគង�រ�រែដលមិនសមរម្យ 
�រ�យតៃម�េឡើងវ �ញប�� ញ� 
មិន�នលិខិតជូនដណំងឹអំពី�រប�្ឈប់សិទ�ិទទួលជនួំយពីកម� វ �ធេីឡើយ ។ 
�រេឆ� ើយតប ៖ មិន�ន�រែ្រប្រប�លេ�ក� �ងែបបបទ SOC 293 ជួរ H 
អំពីពិន� ��របំេពញមខុ�ររបស់ខួរក�ល មិន�ន�រ�� ស់ប� �រចំេ�ះផ�ះអ�កជងំ ឺ
ឬក៏មនិ�ន�រ�� ស់ប� �រ�� ន�ព�របូវន�  ប�ងឹឧទ�រណ�៍ប�� ន ់េដើម្បីរក�ទុកេស�កម� 
IHSS រហូតដល់េពលសេ្រមចរបស់សវ��រ ។ សំណុំែបបបទេនះ 
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�នេ�ក� �ងសំណុឯំក�រ IHSS របស់អ�ក ។ អ�ក�ចេស� ើសំុេ�នធីឲ្យផ�ល់ឲ្យអ�កនូវ
សំេ�ៃនសំណុំែបបបទេនះ ។ 

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មអំពី�រ្រគប់្រគងប�� រ នងិជនួំយ�� រតីពីរេបៀបទទួល�ន
េស�កម�េនះ សូម�នឯក�រេ�ះពុម�ផ�យរបស់េយើងខ� � ំស� ីអពីំ�រ្រគប់្រគងប�� រ 
ែដល�នេ�ទីេនះ ៖ https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-
supportive-services-protective-supervision 

េតើមនុស្ស�នពិ�រ�ពេ�យ�រជំងឺវ �កលចរ �ក �ចទទួល�នេស�កម� 
IHSS ែដរឬេទ? 

�ចទទួល�ន ។ េស�កម� IHSS គមឺនិែមនស្រ�ប់ែត
ផ�ល់ជូនអ�កែដល�នពិ�រ�ពផ� �វ�យ ឬពិ�រ�ពខួរក�លេឡើយ ។ 
េបើអ�កពិ�រ�ពេ�យ�រជងំឺវ �កលចរ �ក អ�ក�ច�នលក�ណៈសម្បត�ទិទួល�ន
េស�កម�េនះ េបើអ�ក្រត�វ�រជនួំយេដើម្បី�ចរស់េ�ក� �ងផ�ះខ� �នឯង ឬផ�ះរបស់អ�កដៃទ ។ 
“ផ�ះ” �ចរមួប�� �លផ�ះែល� ង ែដលអ�ករស់េ��មួយអ�កដៃទ ឬបន�ប់ស�� �រ ។ អ�ក
មិន�ចទទួល�នេស�កម� IHSS ឬេស�កម��រែថ��ំ� ល់ខ� �ន េឡើយ េបើអ�ក
រស់េ�ក� �ងមណ� ល�� ក់េ� និងែថ� ំឬេ�ក� �ងមណ� ល�លក�ណៈផ�ះស្រ�ប់រស់េ� ។ 
េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ ក៏េស�កម��ងំអស់េនះ �ចជួយអ�ក
េដើម្បេីរ �េចញពីមណ� ល�� ក់េ� និងែថ� ំមក�ន់ផ�ះែល� ង 
ឬបន�ប់ស�� �ររបស់អ�កវ �ញ ។  

េនះ�មូលេហតមួុយចំនួន ែដលអ�ក�ច្រត�វ�រេស�កម� IHSS េដើម្បី�ច
រស់េ�ក� �ងផ�ះរបស់ខ� �ន ឬផ�ះរបស់�ច�់ត ិឬផ�ះរបស់មតិ�ភ័ក�  ិ៖ 

• អ�ក្រត�វ�រ “�រជរំុញ” េដើម្បីេងើបពីេគងេ�េពល្រពឹក េហើយេធ� �កចិ��រ�� 
ដូច�ងូតទកឹ សំ�តខ� �ន្រ�ណ េស� �ក�ក ់��ំ��  ំបរ �េ�គ��រ ។ �រជរំុញ 
និងជំនួយ�លំ�ប់លំេ�យ 
គ�ឺ�ក្យស្រ�ប់េរៀប�ប់�រជួយែដលអ�កជងំឺ្រត�វ�រ េដើម្ប�ីប់េផ�ើមេធ� �កចិ��រ 
និង�របន�កិច��រពីជំ�នមួយ េ�ជ�ំនមួយេទៀត ។ េ�យ�រែតពិ�រ�ព 
ឬផលប៉ះ�ល់ពី�រេ្របើ្រ�ស់�� េំពទ្យ េធ� �ឲ្យអ�កមនិ�ចេធ� �កិច��រេ�ះ
េ�យមនិ�ននរ��� ក់ដកឹ�ំអ�កេ��មជ�ំនៃនដំេណើរ�រកិច��រ ។  

• ្រសេដៀង�� េនះែដរ គឺអ�ក្រត�វ�រ “�រជរំញុ” េដើម្បជួីយអ�កក� �ង�របំេពញកិច��រ 
ែដ�នេ�រក�រចូលេគងេ�េពលយប់ ។ 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-protective-supervision
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-protective-supervision
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• �រេរៀបចំេធ� �ម� �ប ែដលអ�កជងំឺមនិ�ចេធ� ��នែតឯងេ�យ�ប់�ប់ 
និង្របកបេ�យសុវត� ិ�ព ។ 

• �ររ�ឭកឲ្យហូបចកុ និងផឹកទកឹ ។  
• �រទញិឥ�� ន ់�រសំ�ត �រេ�កគក ់និង�រេរៀបចមំុខម� �ប ។  
• ត្រម�វ�រ្រត�តពិនតិ្យ និង�រេធ� �អន��គមន�៍លក�ណៈ “�រ្រគប់្រគងប�� រ” 

ពីេ្រ�ះ�អ�ក�ចេមើលមិនេឃើញ���នេ្រ�ះ�� កេ់ទ 
េមើលេឃើញ�� ន�រណ�៍��ន�ពធូរ្រ�ល ែត��រគ្រ�មកំែហង�� ល់ខ� �ន 
ែដលអ�កេជឿ�្រត�វ�រ�រេឆ� ើយតប ែដល�ចប�� លឲ្យ�នរបួស�� មដល់
ខ� �នឯង ។ ចេំ�ះករណីែបបេនះ អ�ក�ច
្រត�វ�រជនួំយក� �ង�របែង�រ�រ�ប់�រម�ណ ៍ឬ�រត្រមងទ់ិស 
ជួយេមើល��មិន�ន�រគ្រ�មកំែហង ឬេធ� �ចំ�ត់�រ េដើម្បីប�� រមនិឲ្យ�ន
របួស�� ម ។ 

បុគ�លិករបស់េ�នធីែដល�អ�កដេំណើរ�រ�ក្យសំុេស�កម� IHSS 
�គេ្រចើនេធ� ��រ�មួយអ�កែដល�នពិ�រ�ពែផ�ក�ង�យ (ែដលេ្របើរេទះរុញ 
ឬមិន�ចេធ� �អ� �េកើតេ�យ�រែតរ�កស�� ក់) ឬពិ�រ�ពផ� �វចតិ� 
(ែដល�នពិ�រ�ពែផ�កសតិ្រ���  ឬ�ពរេវ �រ�យ) ។ ពួកេគមិន
�នបទពិេ�ធន៍េធ� ��រ�មួយអ�ក�នពិ�រ�ពវ �កលចរ �កេឡើយ ។ 
្រតង់េនះគឺ�ននយ័� បុគ�លិករបស់េ�នធ ីនឹង្រត�វ�រជនួំយ�េ្រចើនពីអ�ក 
និងមនុស្សែដលជួយរបូអ�ក 
េដើម្បឲី្យយល់�ននូវមូលេហតុែដលអ�ក្រត�វ�រអ�កេមើលែថ�សំ្រ�ប់ជួយេ�ផ�ះ ។ 
អ�ក្រត�វ�រលិខិតពីេពទ្យវ �កលចរ �ក េពទ្យចិត���ស�  
បុគ�លិកសង�មកចិ�េ�គ�នីិកែដលអ�កេ� ឬអ�ក្រគប់្រគងសំណុំេរឿងរបស់អ�ក 
(ឬមនុស្សដៃទែដលជួយអ�ក នងិដងឹពីអ� ��ត្រម�វ�ររបស់អ�ក) ។ ខ� ឹម�រលិខិត 
្រត�វពន្យល់អំពី ៖ 

• អ� �ែដលអ�ក្រត�វ�រជនួំយ និង្របេភទជនួំយែដល អ�ក្រត�វ�រ ។ 
• មូលេហតុែដលអ�ក្រត�វ�រជំនួយែបបេ�ះេ�យ�រពិ�រ�ពរបស់អ�ក ។ 

ឧ�ហរណ ៍ពួកេគ�ចពន្យល់� �� ពំ��ល នងិពិ�រ�ពរបស់អ�ក េធ� �ឲ្យអ�ក
�ន�ពពិ�កេងើបពីដំេណកឲ្យ�ន់េពល 
និងេធ� �កចិ��រ��េ�េពល្រពឹក�មជ�ំន េ�យមនិ�នជំនួយ ។  

• ្រ�ប់ពីមូលេហត�ុ េបើសិន�អ�កមិន�នទទួលជនួំយែដលអ�ក្រត�វ�រេទ 
គឺ�ននយ័� អ�កមនិ�ចបន�រស់េ�ក� �ងផ�ះ ឬបន�ប់ស�� �រ 
ឬផ�ះែល� ងេ�យខ� �នឯង�នេឡើយ ។  



 
 

21 
 

• ្រ�ប់ពីមូលេហត�ុ េបើអ�កមនិទទួល�នជំនួយែដលអ�ក្រត�វ�រេទ 
�� ន�ពជងំឺរបស់អ�ក�ចវ �វត�េ�រក�ពធ�នធ់�រ ។ ឧ�ហរណ ៍េបើសិន�អ�កមនិ
ទទួល�នជំនួយេដើម្ប�ីស់អ�កឲ្យេងើបពីដំេណក�េរៀង�ល់ៃថ� 
និងេរៀបចំបន�ប់េទ ជីវ �ត្រប�ំៃថ�របស់អ�ក�ច�ន�ពរេញ៉រៃញ៉ 
និង�ំេ�រកវ �បត�  ិ។ េបើ�� នជនួំយក� �ង�រផ�ល់ជូនែបបែផន 
និង�រេរៀបចកំ� �ងជីវ �តរបស់អ�កេទ គអឺ�កនឹងស� ិតក� �ង�នភិយ័ចេំ�ះវ �បត�  ិ
ែដល�ច�ននយ័�្រត�វេ��ន់បន�ប់សេ្រ�� ះប�� ន ់។ 

េតើកុ�រ�ចទទួល�នេស�កម� IHSS ែដរឬេទ? 

�ចទទួល�ន ។ ក�ុរ�ចទទួល�ន ៖ 

• េស�កម��រែថ��ំ� ល់ខ� �ន (ងូតទកឹ បតេ់ជើង េស� �ក�ក ់ប�� � កចណំ ី
ជំនួយក� �ង�រេដើរ ។ល។) ។ 

• េស�កម�ែដល�ក់ព័ន�  (�រេរៀបចេំធ� �ម� �ប �រេធ� �ែផន�រ នងិសំ�ត 
�រេ�កគក់ �រទញិ��រ) ។ 

• េស�កម�ជនួំយវ �ជ�បណ� តិ  (េបើ�� េំ�ះ�នេវជ�ប�� ពី្រគ�េពទ្យ - �� �ំក ់
បំពង់បូមវត� ��វពីក� �ងខ� �ន �រប�� �ល��រ�មបំពង់  
�របូមទកឹេចញពី្រកះពះ) ។ 

• �រ្រគប់្រគងប�� រ (�រ្រត�តពិនតិ្យ នងិ�រ្រគប់្រគង 24 េ�៉ង 
េដើម្បីប�� ររបួស�� ម) 

o មិនែមន��រែថ� ំនងិ្រគប់្រគងកុ�រ�្រប�ំេទ 
o ្រត�វប�� ញឲ្យេឃើញ�ពខុស�� រ�ងក�ុរពិ�រ 

និងកុ�រេផ្សងេទៀតែដល�ន�យុដូច��  ។ 
• កុ�រមនិ�ចទទួល�នេស�កម�ជនួំយកិច��រក� �ងផ�ះេទ 

េតើឪពុក�� យខ� � ំ �ចេធ� ��អ�កផ�ល់េស�កម�ឲ្យខ� � ំ�នេទ? 

�ចទទួល�ន ។ េបើអ�ក�មនុស្សធំ គអឺ�ក�ចយកឪពុក�� យេធ� ��អ�កផ�ល់េស�កម� 
េ�យមនិ�ន�រ�ក់កហិំតអ� �េឡើយ ។  
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េតើឪពុក�� យរបស់កុ�រអនីតិជន �ចេធ� ��អ�កផ�ល់េស�កម� IHSS 
ដល់កូនរបស់ខ� �ន�នេទ? 

េបើអ�ក�នកូន�អនីតជិនែដលទទួល�នេស�កម� IHSS គឺអ�ក�ច
ផ�ល់េស�កម��ន ្របសិនេបើ ៖ 

• អ�កឈប់េធ� ��រ ឬកអ៏�កមនិ�ចេធ� ��រ�ន េ�យ�រ្រត�វេមើលកូន េហើយ 
• រកអ�កេមើលែថ��ំមួយែដល�ន�ពសមរម្យមនិ�ន (ចង់ជួយ 

និង�ចជួយ�ន) េហើយ 
• កូនរបស់អ�កស� ិតក� �ង�នភិយ័ពី�រ្រត�វឲ្យេ�េ្រ�ផ�ះ ឬមិន�នទទួល�រ

ែថ�ដំតិដល់ ។ 

េបើ�ងំឪពុក នងិ�� យេក�ងេ�ក� �ងផ�ះ�មួយ��  ឪពុក ឬ�� យ�អ�កេមើលែថកូននឹង
ទទួល�ន្រ�កៃ់ថ�េស�កម� ក� �ងេពលែដល �� ក់េទៀត�ឪពុក ឬ�� យ 
្រត�វេចញេ�េធ� ��រ េ�េរៀន ស្រ�ក ឬ�ជន�នពិ�រ�ពក� �ងខ� �ន ។ 
កូនរបស់អ�កក៏�នសិទ�ទិទួល�ន�រែថ�បំេ�� ះ�សន�  ចនួំន 8 
េ�៉ងក� �ងមួយស�� ហ៍ផងែដរ (�រែថ�ពីំអ�កេមើលែថែដលមនិែមន�ឪពុក�� យ) 
េ�េពលអ�ក្រត�វេចញេ�ទិញឥ�� ន់ ្រត�វេធ� �កចិ��រអ� �មួយ 
ឬ�រេធ� �អ� �េផ្សងេទៀតស្រ�ប់្រគ��រ ។ 

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូម�ន “�រប�� កអ់ំពីបទប�� ត�សិ� ីអំពីអ�កទទួលេស�កម�
�េក�ងអនតីិជនរស់េ��មួយឪពុក�� យ - Clarification of Regulations Regarding 
Minor Recipients Living With Parent(s),” ACL 19-02 (ៃថ�ទ ី9 ែខមក� ��  ំ2019) 
េ�ទីេនះ ៖ http://www.cdss.ca.gov/inforesources/2019-All-County-Letters 

អ�កក៏�ចេធ� �ពិនតិ្យេមើលឯក�រ ACL 15-45 ែដល�ន “សំណួរ និងចេម� ើយ 
ស� ីអំពីអ�កទទួលេស��កុ�រអនតីិជនរស់េ��មួយឪពុក�� យ” េ�ឯ ៖ 
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2015/15-45.pdf. 

េតើខ� � ំ្រត�វេ�ះ្រ�យ�៉ងដូចេម�ចេលើ�របដិេសធមិនឲ្យឪពុក�� យេធ� ��អ�ក
ផ�ល់េស�កម� IHSS? 

េតើឪពុក�� យេ�ះ�នសិទ�ិេធ� ��អ�កផ�ល់េស�កម�ែដរឬេទ (�ចផ�ល់ជូន�ន 
និង�នេពលេធ� ��ន)? 

http://www.cdss.ca.gov/inforesources/2019-All-County-Letters
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2015/15-45.pdf
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�រេ�ះ�ររបស់េ�នធ ី៖ ឪពុក�� យ�ចេធ� ��រេពញេ�៉ង (40 េ�៉ងក� �ងមួយ
ស�� ហ៍) េ�យ�កកូ់នេ�កែន�ងេមើលេក�ងេ្រ�យេ�៉ង�� ។ �រេឆ� ើយតប ៖ 
មិន�នកែន�ងសមរម្យ��ចេមើលេក�ង�ន 
មិន�ចជួលអ�កេមើលែថេក�ងក� �ងតៃម�អប្បរ��ន 
កុ�រេនះ្រត�វ�រ�ពជ្រម �ញទកឹចតិ�ពិេសសពីឪពុក�� យ ។ 

�រេ�ះ�ររបស់េ�នធ ី៖ ឪពុក�� យេក�ងេធ� ��រតចិ�ង 40 េ�៉ង 
ែត�ចេធ� ��រ�នេពញេ�៉ង ។ �រេឆ� ើយតប ៖ �រេធ� �ដំេណើរញឹក�ប់េ�ជួបេពទ្យ 
ប�� ប�� នេ់ផ្សងៗ ឬ�ពតប់្របមល់ក� �ង�រម�ណ ៍មនិ�ចឲ្យឪពុក�� យេធ� ��រ
េពញេ�៉ង�ន �ត់បង�់ទិ�ពចំេ�ះ�រ�រេពញេ�៉ង ។ 

េតើ្រ�ក់ចំណូលរបស់ឪពុក�� យេក�ងពីេស�កម� IHSS 
នឹងប៉ះ�ល់ចំេ�ះអត� ្របេ�ជន ៍SSI របស់កុ�រែដរឬេទ? 

្រ�កច់ណូំលពីេស�កម� IHSS ចេំ�ះឪពុក�� យេក�ង�អនីតជិន 
ែដលខ� �នផ�ល់េស�កម� IHSS ជូន នងឹមនិប៉ះ�ល់ចេំ�ះ្រ�ក់ជនួំយ SSI របស់
កុ�រេឡើយ ។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ ្រ�ក់ចណូំលេផ្សងេទៀតែដល
ឪពុក�� យទទួល�ន �ចប៉ះ�ល់ចំេ�ះចនួំន្រ�ក់ជនួំយ SSI ែដលេក�ង្រត�វ
ទទួល�ន ។ 

េតើខ� � ំ�ចទទួល�នេស�កម� IHSS 
និងេ�ទទួល�ន�រែថ�បំេ�� ះ�សន�ពីមជ្ឈមណ� ល្រប�តំំបន់
ែដរឬេទ? 
�ចទទួល�ន ។ េស�កម�ែថ�បំេ�� ះ�សន�ពីមជ្ឈមណ� ល្រប�ំតំបន ់
�ន�ពខុស�� ពីេស�កម�របស់ IHSS ។ អ�ក្រត�វទទួល�ន េស�កម� IHSS 
បូករមួ�ងំេស�កម� ្រគប់្រគងប�� រ េ�យមិន�ត់បងច់ំនួនេ�៉ង
េស�កម�ែថ�បំេ�� ះ�សន�ពីមជ្ឈមណ� ល្រប�ំតំបន់ ។ 
សូមេ�ទូរស័ព�មក�នអ់ង��រ Disability Rights California ្របសិនេបើមជ្ឈមណ� ល
្រប�ំតំបន ់ព��ម�តប់ន�យចនួំនេ�៉ងែថ�បំេ�� ះ�សន�របស់អ�ក េ�យ�រ
ែតអ�កទទួល�នេស�កម� IHSS ។ 
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េតើប� ី ឬ្របពន�ខ� � ំ�ចេធ� ��អ�កផ�ល់េស�កម�ដល់ខ� � ំ�នេទ? 

�ចទទួល�ន ។ ស្រ�ប់េស�កម�ែថ��ំ� ល់ខ� �នមនិែមនេវជ���ស�  (សូម�ន្របេភទទ ី
4 េ�ក� �ងែបបបទសន� ឹកកចិ��រ) នងិេស�កម�ជនួំយវ �ជ�បណ� តិ  គឺប� ី ឬ្របពន�អ�ក 
ឬអ�ក�ក៏េ�យ ក�៏ចេធ� ��អ�កផ�ល់េស�កម� IHSS ែដលទទួល�ន្រ�កឈ់� �លែដរ ។ 
ស្រ�ប់�រ្រគប់្រគងប�� រ ប�  ីឬ្របពន�របស់អ�ក �ច�អ�កផ�ល់េស�កម�ជូនអ�ក�ន 
េបើ ៖  

• ប� ី ឬ្របពន�របស់អ�កលះបង់�រ�រេពញេ�៉ង ឬ  
• ��ងំមិនឲ្យ�ត់�ចទទួល�ន�រ�រេពញេ�៉ង េ�យ�រ�អ�កមនិ�ច

រកអ�កផ�ល់េស�កម�េផ្សងេទៀតសមរម្យ ស្រ�ប់ជួយអ�ក�ន  និង  
• �លទ�ផល គ�ឺន�នភិយ័ពី�រទទួល�នអ�កផ�ល់េស�កម�ែដលមនិសមរម្យ 

្រត�វយកេ�ឲ្យេ�េ្រ�ផ�ះ ឬទទួល�ន�រែថ�មំនិដតិដល់ ។  

េបើប� ី ឬ្របពន�របស់អ�ក មិន�ច ឬមនិ�នេពល េស�កម� �ងំអស់េនះ នងិេស�កម� 
IHSS េផ្សងៗេទៀត �ច្រត�វផ�ល់ជូនេ�យអ�កេផ្សង ។ “មនិ�នេពល” 
រមួ�ងំេពលែដលប�  ីឬ្របពន�មនិេ�ផ�ះ េ�យ�រ្រត�វេ�េធ� ��រ ឬេ�យ�រ
មូលេហតុ�ំ�ចេ់ផ្សងេទៀត ឬេ�េពលប�  ីឬ្របពន�ចូលេគង ឬ្រត�វេធ� �អ� �េផ្សងេទៀត
ស្រ�ប់ត្រម�វ�ររបស់ស�ជកិ្រគ��រ ។ 

េតើខ� � ំ�ចទទួល�ន
ចំនួនេ�៉ងអតិបរ�្រប�ែំខចំនួន283េ�៉ងពីេស�កម� IHSS 
�នេ�យរេបៀប�? 

គឺអ�ក្រត�វែត “ពិ�រធ�នធ់�រ” នងិទទួល�នេស�កម� ្រគប់្រគងប�� រ ឬកអ៏�ក
្រត�វ�រេស�កម� IHSS �៉ងេ�ច�ស់ចនួំន 283 េ�៉ងក� �ងមួយែខ 
(មនិបូករមួនងឹចំនួនេ�៉ងស្រ�ប់េស�កម� ្រគប់្រគងប�� រ) ។ េដើម្បីកណំត់រកេមើល� 
េតើអ�កស� ិតក� �ង�� ន�ព�អ�កទទួលជនួំយែដល “ពិ�រធ�នធ់�រ” ឬេទ 
្រត�វបូក្របេភទេស�កម� “ែដល�ំ�ច់” ែដល�ន�ក�់� កេ�� ះេលើសន�កឹកិច��រ 
េ�ក� �ងែផ�កទី 2 ែដល�នស�� �� យ (*) ។ េបើសរុបចនួំនេ�៉ងេនះ គេឺស� ើនឹង 20 េ�៉ង 
ឬេ្រចើន�ងេនះក� �ងមួយស�� ហ៍ គ�ឺនន័យ� អ�កស� តិក� �ង�� ន�ពពិ�រធ�នធ់�រ ។ 

េបើអ�ក�នសិទ�ទិទួល�នេស�កម�្រគប់្រគងប�� រ គឺអ�កនឹងទទួល�នេស�កម�ចំនួន 
283 េ�៉ង ក� �ងករណីែដលអ�កស� តិក� �ង�� ន�ព “ពិ�រធ�នធ់�រ” ។ េបើអ�កមនិ�ន
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សិទ�ិទទួល�នេស�កម� ្រគប់្រគងប�� រេទ គអឺ�កនងឹទទួល�នេស�កម�ចំនួន 283 
េ�៉ង េបើ�រែថ�រំបស់អ�ក្រត�វ�រចំនួនេ�៉ងសរុបក� �ងចំនួនេនះ ក� �ងមួយែខៗ ។ 

េបើអ�ក�នសិទ�ទិទួល�នេស�កម�្រគប់្រគងប�� រ ចំនួនេ�៉ងេស�កម�សរុបរបស់អ�ក 
�៉ងេ�ច�ស់�នចនួំន 195 េ�៉ងក� �ងមួយែខ ក� �ងករណីែដលអ�កមិនស� ិតក� �ង
�� ន�ពពិ�រធ�នធ់�រ ។ ចំនួនេ�៉ងសរបុៃនេស�កម�ែដលអ�កទទួល�ន គ�ឺ្រស័យេលើ
�រ�យតៃម�របស់េ�នធី នងិ�េតើអ�កស� តិេ�ក� �ងកម� វ �ធ ីIHSS មួយ� ។ េបើអ�ក
�នសំណួរ�េតើអ�កស� ិតេ�ក� �ងកម� វ �ធ ីIHSS មួយ� �បឋម 
សូមសួរបុគ�លិកេ�នធរីបស់អ�ក ។ េបើអ�ក�នកង�ល់ ឬ�នសំណួរ េ្រ�យ
ពិ�ក��មួយបុគ�លិកេ�នធរីបស់អ�ក អ�ក�ចេ�ទូរស័ព�មក�ន ់DRC ែផ�កទទួល
អ�កជំង ឺ�មេលខ 1-800-776-5746 ។ 

េបើអ�កមនិយល់្រសប�មួយចនួំនេ�៉ងៃនេស�កម� IHSS របស់អ�ក អ�ក�ចប� ឹង
ឧទ�រណ ៍នងិេស� ើសំុឲ្យ�នសវ��រយតុ�ធិម ៌។ 
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េតើខ� � ំ�ចេស� ើសុំសវ��រ�នេ�េពល�? 

េបើេ�នធី�តប់ន�យចនួំនេ�៉ងេស�កម� ឬប�� ប់េស�កម� IHSS របស់អ�ក អ�ក្រត�វ
េស� ើសំុសវ��រយតុ�ធិម ៌មុនេពលែដល�រ�ត់បន�យចំនួនេ�៉ងេ�ក� �ង 
េសចក� ីជូនដណំងឹច�ំត់�រ�ត់បន�យេស�កម� IHSS (IHSS NOA) របស់អ�ក
ចូល�ធរ�ន ។ េបើអ�កេស� ើសំុសវ��រ មុនេពល�រ�� ស់ប� �រេ�ក� �ង IHSS NOA ្រត�វ
េកើតេឡើង គអឺ�កនងឹេ�បន�ទទួល�នចនួំនេ�៉ងេស�កម�របស់អ�កដូចេដើម 
រហូតដល់ចប់សវ��រ ។ ទំព័រទមួីយ ៃន IHSS NOA របស់អ�ក 
�នព័ត៌�នអំពី�លបរ �េច�ទចូល�ធរ�នៃន IHSS NOA ។ េបើអ�កមនិទទួល�ន 
IHSS NOA ឬក ៏NOA របស់អ�ក ចូល�ធរ�នក� �ងរយៈេពលតចិ�ង 10 ៃថ� 
គិតពីេពលែដលអ�កទទួល�នលិខិតេនះ គអឺ�ក្រត�វេស� ើសំុសវ��រ នងិ�របង់
្រ�ក់ជនួំយ�� ម េ�េពលែដលសវ��រ េ�មនិ�ន់េចញេសចក�សីេ្រមច ។ 
េ�េពលអ�កេស� ើសំុសវ��រ គអឺ�ក្រត�វែតពន្យល់�អ�កមនិ�នទទួលលិខិត IHSS 
NOA េឡើយ ឬក�៏អ�ក�នទទួលលិខិត IHSS NOA យតឺេពល ។ េបើេ�នធី
�នបដិេសធ�ក្យសំុេស�កម� IHSS ឬបដិេសធ�រេស� ើសំុចនួំនេ�៉ងេ្រចើន
ែថមេទៀតរបស់អ�ក អ�ក្រត�វប� ឹងឧទ�រណឲ៍្យ�នក� �ងរ�ង 90 ៃថ� ។ 

េតើខ� � ំ�ចេស� ើសុំសវ��រ�ន�៉ងដូចេម�ច? 

អ�ក�ចេស� ើសំុសវ��រអន�ញ �មទូរស័ព� �មអុេីមល៉ ឬ�មទូរ�រ ។ 

សូមចុចទីេនះ េបើអ�កចង់េស� ើសំុសវ��រ �មអន�ញ  

េស� ើសុសំវ��រ�មទូរស័ព�  ៖  

េ�ទូរស័ព�េ��ន់េលខទូរស័ព�មនិអស់្រ�ករ់បស់�យក�� នសវ��ររដ�   
(800) 743-8525 ឬ (855) 795-0634  

េលខទូរស័ព�េ�មនិអស់្រ�ក ់ស្រ�ប់�រសួរសំណួរ នងិ�រេឆ� ើយតប���រណៈ 
(800) 952-5253 ឬ អ�កេ្របើ TDD សូមចចុមកេលខ (800) 952-8349  

�រេស� ើសុសំវ��រ�មលខិិត ៖  

�ក់េស� ើ�ក្យសំុរបស់អ�កេ��ន់�យក�� នសុខុ�ល�ពេ�នធី (county welfare 
department) �ម�សយ�� នែដល�នសរេសរក� �ងលិខិតជូនដណំងឹអំពីចំ�ត�់រ 
ឬ�ចេផ�ើ�មៃ្របសនីយេ��ន់ ៖  

https://acms.dss.ca.gov/acms/login.request.do
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California Department of Social Services 
State Hearings Division 
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37 
Sacramento, California 94244-2430  

េផ �ើទូរ�រនូវ�ក្យេស� ើសុសំវ��រ េ��នេ់លខ (833) 281-0905  

េបើអ�ក្រត�វ�រអ�កបកែ្រប�� ឬេបើអ�ក្រត�វ�រអ�កបកែ្រប�� 
ស្រ�ប់បកែ្របឲ្យអ�កែដលនងឹចូលេធ� ��កសិណ�ក្ស ី(ដូច�អ�កផ�ល់េស�កម� IHSS 
របស់អ�ក) សូម�កប់�� �លេ�ក� �ងសំេណើសំុរបស់អ�ក ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មអពីំ
ដំេណើរ�រសវ��រ សូមចុចទីេនះេដើម្បចូីលទស្ស�វ��បៃសតរ៍បស់�យក�� ន
សវ��ររដ� (State Hearings Division). 

េតើខ� � ំ�ចទទួលព័ត៌�នអំពីសវ��ររបស់ខ� � ំ�នេ�យរេបៀប�? 

្របមូលព័ត៌�នអំពីរេបៀបែដលបុគ�លិក IHSS របស់េ�នធកីណំត់ចនួំនេ�៉ងទទួល
េស�កម� ។ 

• �ត់ជួប េដើម្បចូីលមក�ន�់រ ��ល័យ IHSS របស់អ�ក 
េដើម្បីពិនតិ្យេមើលេឡើងវ �ញនូវឯក�រសំណុេំរឿង IHSS របស់អ�ក ។ 

• សំុសំេ�មួយច�ប់ចងុេ្រ�យបំផតុពីបុគ�លិកសង�មកចិ�អំពីែបបបទ 
“�រ�យតៃម�ត្រម�វ�រ” ។ ែបបបទ�ងំអស់េនះរបស់េ�នធ ី
នឹង�នរមួប�� �លកណំត់្រ� ស� ីអំពីមូលេហតុែដលអ�កទទួល�ន 
ឬមិនទទួល�នេ�៉ងទទួលេស�កម�ក� �ងចំនួនេនះ ។ េហើយក៏្រត�វេស� ើសំុែបបបទ 
SOC 293 ចងុេ្រ�យបំផុត ផងែដរ ។ ែបបបទ SOC 293 
�នរមួប�� �លព័ត៌�នអំពី ពិន� �ចេំ�ះមខុ�រ�ង�យ ស� ីពីអ� �ែដល�ច 
និងមនិ�ចេធ� �េកើត ។ េបើអ�កត�ំងចំេ�ះ�រ�ត់បន�យចនួំនេ�៉ងទទួល
េស�កម�របស់អ�ក គអឺ�ក្រត�វេស� ើសំុែបបបទ�យតៃម�របស់េ�នធ ី�ងំ�ស់ 
និងថ�ី នងិែបបបទ SOC 293 �ស់ ផងែដរ ។  

• ្រត�វសំុសំេ�ែដល�នេ�ក� �ងសំណុំឯក�ររបស់អ�ក ស� អីំពី
កណំតេ់ហតៃុន�រ�ក់ទង នងិ�រចុះមកជួបអ�ក �លពី�� មំុន ។ 

• ្រត�វេស� ើសំុសំេ�ៃនឯក�រេ�ល�រែណ�ំកចិ��រ្រប�ំេ�៉ងរបស់េ�នធ ី។  

http://www.cdss.ca.gov/Reporting/Hearings-and-Appeals
http://www.cdss.ca.gov/Reporting/Hearings-and-Appeals
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• ្រត�វេស� ើសំុសំេ�រ�យ�រណ៍�ងំអស់របស់្រគ�េពទ្យ ឬរ�យ�ណ៍េវជ���ស�  
ែដល�នេ�ក� �ងសំណុឯំក�ររបស់អ�ក 
និងសំេ��មួយៃនែបបបទេស�កម�ជំនួយវ �ជ�បណ� ិត ។ 

• េបើកម� វ �ធ ីIHSS �ត់បន�យចំនួនេ�៉ងទទួលេស�កម�របស់អ�ក ្រត�វេស� ើសំុ
សំេ�ៃនបទប�� ត�ពីិបុគ�លិកសង�មកចិ� ែដល�នសរេសរចូលក� �ងកណំត់េហតុ
�រ�ត់បន�យចំនួនេ�៉ងទទួលេស�កម�របស់អ�ក ។ 

េតើ្រត�វេធ� �ដូចេម�ចេបើសិន�បុគ�លិកសង�មកិច�មិន្រពមផ�ល់
សំេ�ក� �ងសំណុំឯក�រឲ្យខ� � ំ? 

្រត�វ្រ�ប់បុគ�លិកេ�ះឲ្យ�នដងឹ� អ�ក�នសិទ�ិេដើម្ប ី
ពិនិត្យេមើលសំណុំឯក�ររបស់អ�ក ែដល�នន័យ� គេឺ�នធី្រត�វផ�ល់ឲ្យអ�កនូវ
សំេ�ឯក�រេ�ះផងែដរ ។ អ�ក�ចផ�ល់ឲ្យបុគ�លិកសង�មកចិ�នូវលិខិត ACL 18-52 
ែដលេគេ�� “�របេ�� ញកណំត់្រ�រ�យ�រណ៍សំណុេំរឿងេស�កម�
េ្រ�មែ្រជងេ��មផ�ះ (IHSS) ដល់អ�ក�ក់�ក្យសំុ/អ�កទទួលេស�កម� 
ឬអ�កត�ំង្រសបច�ប់ (Release Of In-Home Supportive Services (IHSS) Case 
Records To Applicant/Recipient Or Authorized Representative)” (ចះុៃថ�ទី 9 
ែខឧស� �� ំ 2018) ។ េ�ក� �ងលិខិតេនះ �ននិ�យខ� ឹម�រច�ប់ 
និងបទប�� ត� ិស� ីអំពីសំណុឯំក�ររបស់អ�ក នងិ�រែណ�ំចំេ�ះេ�នធ ី។ 

  

http://www.cdss.ca.gov/Portals/9/ACL/2018/18-52.pdf?ver=2018-05-16-104440-207
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េតើខ� � ំ�ចែស� ងរកច�ប់ស� ីអំពីេស�កម� IHSS �នេ�ទី�? 

ឯក�របទប�� ត�អិពីំ IHSS គឺ�នេ�ក� �ងេសៀវេ�ក្ប� ន�� តេ�លនេ��យ 
និងនតី ិវ �ធីរបស់�យក�� នេស�កម�សង�មកចិ� �យក�� ន 30 (Department of 
Social Services’ Manual of Policy and Procedures, Division 30) ។ សូមចុចទីេនះ 
េដើម្បី�នបទប�� ត�  ិIHSS  ។ េ�ក� �ងេនះ �ន�រប�� �លទិន�នយ័ចនួំន 4 
ចំេ�ះបទប�� ត� ិ�យក�� ន 30 (Division 30) ។ 
សូមរ�លងេ�លនូវ�រប�� �លទនិ�ន័យដំបូង ។ បទប�� ត�  ិIHSS �ប់េផ�ើម្របែហល� 5 
ទំព័រ េ�ក� �ង�រប�� �លទិន�នយ័ទ ី2 ែដល�នបន�ចូលេ�ដល់�រប�� �លទិន�នយ័ទ ី3 
េហើយប�� ប់េ�ក� �ង�រប�� �លទិន�នយ័ទ ី4 ។  

លិខិតេ�នធី�ងំអស់ (All-county letters) គ�ឺេសចក� ីប�� ប់ែដល�យក�� នរដ� 
ែផ�កេស�កម�សង�មកិច� (state Department of Social Services) េផ�ើេ�ឲ្យេ�នធ ី។ 
េ�ក� �ងលិខិតេនះ �ននិ�យអំពីកម� វ �ធ�ីេ្រចើន ។ 
ែត�នលិខិតែតមួយចនួំនតូចបុ៉េ�� ះនិ�យអំពីេស�កម� IHSS ។ សូមចុចទីេនះ
េដើម្បី�នលខិិតេ�នធី�ងំអស ់(All-County Letters).  

�រជូនដណំងឹព័ត�៌នេ�នធី�ងំអស់ (All-county information notices) 
គ�ឺេសចក� ្ីរប�សែដល�យក�� នេស�កម�សង�មកចិ�រដ� (state Department of 
Social Services) េផ�ើេ�ឲ្យេ�នធ ី។ េ�ក� �ងេសចក� ជូីនដំណងឹេនះ 
�ននិ�យអំពីកម� វ �ធ�ីេ្រចើន ។ 
ែត�នលិខិតែតមួយចនួំនតូចបុ៉េ�� ះនិ�យអំពីេស�កម� IHSS ។ សូមចុចទីេនះ 
េដើម្បី�នេសចក� ីជូនដំណឹងព័ត៌�នេ�នធី�ងំអស ់(All-County Information 
Notices). 

េតើនឹង�នអ� �េកើតេឡើង េ្រ�យេពលខ� � ំ�ន�ក់�ក្យសុំសវ��ររចួ�ល?់  

េ្រ�យអ�ក�ក�់ក្យប� ឹងឧទ�រណ៍េហើយ រដ�នឹងេផ�ើឲ្យអ�កនូវព័ត�៌នស� អីំពី 
សិទ�ិរបស់អ�កចេំ�ះសវ��រ ។ េ�ក� �ងព័ត៌�នេនះ នងឹ�នរមួប�� �លនូវ េ�� ះ 
និងព័ត៌�នស្រ�ប់ទំ�ក់ទនំងរបស់បុគ�លិកៃផ�កបណ� ងឹឧទ�រណ៍ ។ 
បុគ�លិកបណ� ងឹឧទ�រណ៍របស់េ�នធ ីគ�ឺបុគ�លែដលនងឹេធ� ��អ�កត�ំងឲ្យេ�នធ ី
េ�ក� �ងសវ��រ ។ សំណុឯំក�រ IHSS របស់អ�ក �ចទុកេ�ក� �ង�រ ��ល័យេ�ះ ។ 
បុគ�លិកែផ�កបណ� ងឹឧទ�រណមួ៍យចនួំនធ ំែតងព��មេ�ះ្រ�យ វ ��ទេ�យមិន�ច់
�នសវ��រ ។ �ធម�� បុគ�លិកែផ�កបណ� ឹងឧទ�រណ ៍ែតង�នបទពិេ�ធន ៍
និង�នចំេណះដឹងេ្រចើន �ងអ�កែដលអ�ក�នឆ�ង�ត់េ�ក� �ង�រ ��ល័យ IHSS ។  

http://www.cdss.ca.gov/inforesources/Letters-Regulations/Legislation-and-Regulations/Adult-Services-Regulations
http://www.cdss.ca.gov/inforesources/Letters-Regulations/Legislation-and-Regulations/Adult-Services-Regulations
http://www.cdss.ca.gov/inforesources/Letters-Regulations/Letters-and-Notices/All-County-Letters
http://www.cdss.ca.gov/inforesources/Letters-Regulations/Letters-and-Notices/All-County-Letters
http://www.cdss.ca.gov/inforesources/Letters-Regulations/Letters-and-Notices/All-County-Information-Notices
http://www.cdss.ca.gov/inforesources/Letters-Regulations/Letters-and-Notices/All-County-Information-Notices
http://www.cdss.ca.gov/inforesources/Letters-Regulations/Letters-and-Notices/All-County-Information-Notices
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បុគ�លិកែផ�កបណ� ងឹឧទ�រណ ៍�ចេ�ទូរស័ព�ជួបអ�កេដើម្បនី�ិយអំពី 
“�រដកបណ� ឹងេ�យ�នលក�ណ័� ” េដើម្បីេធ� ��រ�យតៃម��� ន�ពរបស់អ�ក�ថ�ី ។ 
េបើអ�កយល់្រពមចំេ�ះ�រដកបណ� ងឹេ�យ�នលក�ណ័� ៃនសំេណើសំុសវ��រ 
(បណ� ងឹឧទ�រណ៍) របស់អ�ក គឺ�ននយ័� អ�កមនិ�ច់េ�ចូលរមួសវ��រេឡើយ ។ 
េ�នធី្រត�វេធ� �អ� �ម�៉ង (ដូច� េធ� ��រ�យតៃម��ថ�ីឲ្យចប់ចងុចប់េដើម) 
ែដលេនះគ�ឺលក� ័ណ� ៃន�រដក�ក្យរបស់អ�កពីសវ��រ ។ េ�នធនីឹងេធ� �កចិ��រេនះ 
េ�យ�រ្របគល់ឲ្យអ�កនូវឯក�រមួយច�ប់ែដលេគេ�� 
សំណុំែបបបទ�រដកបណ� ឹងេ�យ�នលក�ណ័�  ។ អ�ក្រត�វែត្រ�កដខ� �នឯង� 
អ�ក�នទទួល �ន យល់ េហើយយល់្រពម�មួយនងឹលក� ័ណ� ែដល�នែចងក� �ងែបបបទ
ដក�ក្យបណ� ងឹេ�យ�នលក� ័ណ�  មុនេពលចុះហត�េល� (យល់្រពម) 
ដក�ក្យបណ� ងឹេស� ើសំុសវ��ររបស់អ�ក ។ េបើអ�កេស� ើសំុ េ�នធ�ីគេ្រចើននងឹ
ផ�ល់ឲ្យអ�កនូវឯក�រដក�ក្យបណ� ងឹេ�យ�នលក� ័ណ� �មអុេីម៉ល ។ អ�ក�ចេស� ើសំុ
សវ��រេឡើងវ �ញ�ន េបើអ�កមិនយល់្រពម�មួយ�រ�យតៃម�ថ� ីឬ្របសិនេបើេ�នធី
មិន�នផ�ល់អត� ្របេ�ជន៍្របតិសកម�ឲ្យអ�កេទេ�ះ ។ 
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េតើខ� � ំ�ចសុំសំេ�ភស� ��ងរបស់េ�នធ ីមុន�រេបើកសវ��រ�នឬេទ? 

�ចទទួល�ន ។ អ�ក�នសិទ�ទិទួល�នេសចក� ីែថ�ង�រណ៍របស់េ�នធ ី
អំពីជំហររបស់េគ �៉ងេ�ច�ស់ចនួំន 2 ៃថ�ៃនៃថ�េធ� ��រ មនុសវ��រចូលមកដល់ ។  
ឧ�ហរណ ៍េបើសវ��ររបស់អ�ក ្រត�វេធ� �េ�ៃថ�សុ្រក គអឺ�ក�នសិទ�ទិទួល�ន
េសចក� ីែថ�ង�រណ៍េនះ េ�្រពឹកៃថ�ពុធ ។ មនិ�នអ� �េ�ក� �ងបទប�� ត� ិ�ម�ត់េ�នធី
មិនឲ្យ្របគល់េសចក� ីែថ�ង�រណ៍របស់ខ� �នឲ្យអ�កឲ្យ�នេលឿនេឡើយ 
េបើេគ�នេចញេសចក� ីែថ�ង�រណ៍ែមនេ�ះ ។ 
អ�កក៏�នសិទ�ិេមើលសំណុឯំក�ររបស់អ�ក�ន្រគប់េពលេវ� ផងែដរមនិ�អ�ក កំពុង 
ឬមិនកំពុងរង់�ំសវ��រេឡើយ �មអ� �ែដល�ន្រ�ប់ពី�ងេដើម្រ�ប់ ។ េសចក� ី
ែថ�ង�រណ៍េ�នធអីពីំជំហររបស់ខ� �ន នងឹ�ចជួយអ�ក�នក� �ង�រកណំត់េឃើញនូវ
ភស� ��ង នងិ�ក្សីេផ្សងេទៀត ែដលអ�ក្រត�វ�រ ។ េបើអ�កមនិ�នទទួលសំេ�ែន
េសចក� ីែថ�ង�រណ៍េនះ រហូតដល់េពលសវ��រជតិចូលមកដល់ អ�ក�ចេស� ើសំុ 
“េបើកចំហកំណត់្រ�ព័ត៌�ន” េដើម្ប�ីកេ់ស� ើភស� ��ងបែន�ម (ដូច�លិខិត 
ឬេសចក� ីែថ�ង�រណ)៍ េដើម្បីេឆ� ើយតបចំេ�ះអ� �មួយ ែដល�នេ�ក� �ងេសចក� ីែថ�ងពីជំហរ
របស់េ�នធី ។ េបើេ�ះបី�អ�កទទួល�នេសចក� ីែថ�ង�រណអ៍ំពីជំហររបស់េ�នធី�ន
�ន់េពលក៏េ�យ កអ៏�កេ�ែត�ច
េស� ើសំុសវ��រឲ្យចំហេ�ល�រ�ក់េស� ើកណំត់្រ�ព័ត៌�ន�នែដរ េដើម្បីឲ្យអ�ក�ន
េពល�កេ់ស� ើភស� ��ងបែន�ម ។ 

េតើេគេធ� �អ� �ខ�ះេ�ឯសវ��រ? 

េ�នធ�ីអ�ក�ប់េផ�ើមដំបូង េ�យប�� កអ់ំពីមួលេហតែុដលេគ�ត់បន�យ
ចំនួនេ�៉ងទទួលេស�កម�របស់អ�ក ឬប�� ក់ពីមូលេហតុែដលអ�កមនិ�ចទទួល�ន
ចំនួនេ�៉ងបែន�មេដើម្ប ីទទួលេស�កម� �មអ� �ែដលអ�ក្រត�វ�រ ។ េបើេ�នធី�ន�ត់
បន�យចនួំនេ�៉ងទទួលេស�កម� ឬប�� ប់េស�កម�របស់អ�ក (ដូច�េស�កម�
្រគប់្រគងប�� រ) េ�នធ ី្រត�វ�នបន� �កប�� ញឲ្យេឃើញ� េតើ�� ន�ពរបស់អ�ក
�ន�ព្របេសើរេឡើង ឬប�� ញ�េតើ�� ន�ព�ររស់េ�របស់អ�ក�នប� �រែបប� 
ែដល�ននយ័� អ�ក្រត�វ�រេ�៉ងទទួលេស�កម�តិច�ងមនុ ។  

អ�ក និងេ�នធ ី�ចប�� ញភស� ��ង (សក� ី�ពេ�យ�ក្ស ីលិខិត កំណត់្រ�
សកម��ព្រប�ំៃថ� រ�យ�រណ៍េវជ���ស� ) អំពីត្រម�វ�ររបស់អ�ក េ�ក� �ង
្របេភទេស�កម�នមួីយៗ ែដលអ�ក នងិេ�នធី�ន�រែខ�ងគំនតិ��  ។ 
ភស� ��ងរបស់អ�ក្រត�វពន្យល់� ៖ 
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• េស�កម�អ� �ែដលអ�ក្រត�វ�រ  
• េតើ្រត�វេ្របើេពលយូរបុ៉��  េដើម្បផី�ល់េស�កម�េ�ះ 
• មូលេហតុែដលអ�ក្រត�វ�រេពលបែន�ម េ្រចើន�ងអ� �ែដល�នកណំត់េ�ក� �ង

�រ�យតៃម� ឬេ�ល�រណ៍ែណ�ំ នងិ  
• អ�ក�ច្របឈមនងឹ�នភិយ័អ� � េបើអ�កមិនទទួល�នេស�កម�ក� �ងក្រមតិេ�ះ ។  

សវ��រយតុ�ធិម៌ អពីំេស�កម� IHSS គ�ឺដំេណើរ�រេ្រ�ផ� �វ�រ ។ 
អ�កអង� �យេ�តមួុយ មនិែមនអង� �យក� �ងបន�ប់�តក់� រីបស់ត�ុ�រ េឡើយ ។ 
ចណុំចសំ�ន់គឺ្រត�វពន្យល់ពីមូលេហតែុដលអ�ក្រត�វ�រេពលបែន�ម ។. ភស� ��ង
ល� បំផុតគឺ េចញពីអ�កផ�ល់�រែថ�អំ�ក 
និង�នកណំត់្រ�្រប�ំៃថ�ពីេពលេវ�ែដល្រត�វេ្របើចំេ�ះេស�កម�នមួីយៗ ។ 
�ក្សី�ចរមួប�� �ល�ងំរបូអ�ក អ�កផ�ល់េស�កម� IHSS ក� �ងេពលកន�ងេ� 
និងបច� �ប្បន�  អ�ក្របឹក�េ�បល់ពីមជ្ឈមណ� ល្រប�ំតំបន ់មតិ�ភ័ក�  ិ្រគ��រ 
និងអ�កដៃទែដល�នព័ត�៌នែដលេ�្រកម្រត�វ�រ ។ ស្រ�ប់�ក្សនីមួីយៗ សូម
សរេសរចូលនូវចំណុចែដលអ�ក្រត�វ�រឲ្យ�ក្សីេ�ះប�� ញ 
េហើយគូសេ�លចណុំចនមួីយៗ េ�េពលែដល�ក្សីេ�ះ�នប�� ញរចួេហើយ ។ 

េតើខ� � ំ�ចទទួល�នជំនួយអំពីសវ��ររបសខ់� � ំេ�យរេបៀប�? 

ឯក�រេ�ះពុម�ផ�យរបស់េយើងខ� � ំស� អីំពី �រេ្រត�មខ� �នេដើម្បចូីលសវ��រ (Prepare 
for Hearing) ៖ �រប�� ប់េស�កម� ឬ�របន�យចនួំនេ�៉ងទទួលេស�កម� IHSS (IHSS 
Terminations or Reductions in Hours) (ចុចទីេនះ) 
េដើម្ប�ីនព័ត៌�ន�រតសូ៊មតិបែន�ម អំពីសវ��រ ។ �ក�៏នសំណុំែបបបទចនួំន 2 
ែដលអ�ក�ចយកមកេ្របើ�នផងែដរ ៖ 

1. ែបបបទេដើម្បទីទួល�នសំណុឯំក�រេវជ���ស�  
ស� ីអំពីក្រមតិមុខ�រ�ង�យរបស់អ�ក េចញេ�យ្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក   

2. ែបបបទប�� កមូ់លេហតែុដលអ�ក្រត�វ�រេ�៉ងេស�កម�
េ្រចើន�ងអ� �ែដលអនុ�� តេ�យ HTGs េ�យឈរេលើមូល�� នមុខ�រ�ង�យអ�ក  

ស្រ�ប់ជំនួយបែន�ម សូមេ�ទូរស័ព�េ��នម់ជ្ឈមណ� ល្រប�ំតំបន់ (េបើអ�ក
�អតថិិជនរបស់មជ្ឈមណ� ល្រប�ំតំបន)់ មជ្ឈមណ� ល�ររស់េ�េ�យខ� �នឯង 
កម� វ �ធីជនួំយផ� �វច�ប់ កម� វ �ធីតសូ៊មតិស្រ�ប់មនុស្ស�ស់ អង��រ Disability Rights 
California �មេលខទូរស័ព�េ�មនិអស់្រ�ក ់(800) 776-5746 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/challenge-ihss-reductions-and-or-terminations-and-prepare-for-hearing
https://www.disabilityrightsca.org/publications/challenge-ihss-reductions-and-or-terminations-and-prepare-for-hearing
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ឬេ�មក�នម់ជ្ឈមណ� លែផ�កច�ប់របស់អង��រ Disability Rights �មេលខ (213) 
736-1031 ។ េដើម្បរីកេមើលេលខទូរស័ព� របស់កម� វ �ធតីសូ៊មតិេដើម្បមីនុស្ស�ស់ េ�ក� �ង
តំបនរ់ស់េ�របស់អ�ក សូមេ�ទូរស័ព�េ��ន់�រ ��ល័យ
េ�នធីែផ�កកចិ��រមនសុ្ស�ស់របស់អ�ក ឬេ�ទូរស័ព�េ��ន�់យក�� នមនសុ្ស�ស់
របស់រដ�  (State Department of Aging) �មេលខ (800) 510-2020 ។  
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ែផ�កទី 2 ៖ សន� ឹកកចិ��រ�យតៃម�ខ� �នឯង 
 (ច�ំ ំ៖ ែផ�ក�ងេ្រ�ម មនិ�ចេបើកេមើល�ន�ងំអស់េទ ។ សូម�កទ់ងេយើងខ� � ំ េបើអ�ក្រត�វ�រ
សន�កឹកចិ��រ�ងំអស់េនះ ក� �ងទ្រមង់េផ្សងេទៀត �មទូរស័ព�េលខ 1-800-776-5746) ។ 

សន� ឹកកិច��រ�យតៃម�ខ� �នឯងចំេ�ះកម� វ �ធីេស�កម�េ្រ�មែ្រជង�មផ�ះ 
(In-Home Supportive Services Self-Assessment Worksheet) 
េស�កម�ជនួំយកចិ��រក� �ងផ�ះ ៖ ស្រ�ប់ែតមនសុ្សធ ំ។ កុ�រមិន�នសិទ�ទិទួល�នេ�៉ងស្រ�ប់េស�កម�ជនួំយកចិ��រ
ក� �ងផ�ះេឡើយ ។  

�ធម�� េស�កម�ជនួំយកចិ��រក� �ងផ�ះ គឺ�ចផ�ល់ជូន�នែតចនួំន 6 េ�៉ង បុ៉េ�� ះក� �ងមួយែខ េហើយចនួំនេនះ្រត�វ
ែចក�មួយនឹងចនួំនស�ជកិក� �ង្រគ��រ ។ េបើអ�ក្រត�វ�រេស�កម�ជនួំយកចិ��រក� �ងផ�ះ េ្រចើន�ង 6 េ�៉ង ក� �ងមួយែខ 
េ�យ�រែតពិ�រ�ពរបស់អ�កទទួលេស�កម� (ដូច�  �រសំ�តបន�ប់ទកឹញឹក�ប់�ងមនុ េ�យ�រេ�ម 
ជុះមនិដងឹខ� �ន �រជូតសំ�តធូលីញឹក�ប់�ងមនុេ�យ�រជំងឺហឺត ។ល។) សូមសរេសរចូលនូវចំនួនេ�៉ងែដលអ�ក្រត�វ�រ 
ក� �ងជួរឈរ�ងេ្រ�ម ។  

��ងេស�កម�ជំនួយកិច��រក� �ងផ�ះ IHSS ែដល្រត�វេ�ះពមុ� នងិបំេពញ្របេ�ះទំេនរ  

េស�កម�ជំនួយកិច��រក� �ងផ�ះ ច័ន� អ�� រ ពុធ ្រពហស្បត�ិ៍ សុ្រក េ�រ� �ទិត្យ សរុប 

a. �រេ�ស 
និង�របូមធូលី 

        

b. �ងសំ�តតកុ� �ងបរ �េវណ
ផ�ះ�យ 
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េស�កម�ជំនួយកិច��រក� �ងផ�ះ ច័ន� អ�� រ ពុធ ្រពហស្បត�ិ៍ សុ្រក េ�រ� �ទិត្យ សរុប 

c. ជូតសំ�តឡ និងច្រ�� ន  
        

d. សំ�ត 
និងរ��យទកឹកកក� �ង
ទូរទឹកកក 

        

e. �រទកុ�ក់��រ 
និងេស្ប�ង 

        

f. យកស្រ�មេ�េ�ល 
        

g. �រសំ�តធូលី នងិ�រ
េរ �សរបស់របរ 

        

h. �រយកឥន�នៈចូលផ�ះស
្រ�ប់កំេ� 
ឬស្រ�ប់ចអំនិ��រ 
ពីធុងឥន�នៈេ�ក� �ងទី��
េ្រ�ផ�ះ កិច��រ
េផ្សងៗេទៀត 

        

i. �រដូរក្រ�លពូក 
និងេ្រ�មេខ� ើយ 

        

j. េផ្សងៗ 
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េស�កម�ជំនួយកិច��រក� �ងផ�ះ ច័ន� អ�� រ ពុធ ្រពហស្បត�ិ៍ សុ្រក េ�រ� �ទិត្យ សរុប 
សរុបចំនួនេ�៉ងស្រ�ប់េស�
កម�ជំនួយកិច��រក� �ងផ�ះ 

        

 

 



37 
 

េស�កម�ែដល�ក់ព័ន�  ៖ �រេរៀបចំចអំនិ��រ �រយក��រេចញពីត ុ�រេ�កគក�់្រប�ំ �រទញិឥ�� ន់ 
និង�រ�រេផ្សងៗ ។ (ពីៃថ�ចន័�  ដល់ៃថ��ទិត្យ) ។ 

��ងេស�កម��ក់ព័ន�នឹង IHSS ែដល្រត�វេ�ះពុម� នងិបំេពញ្របេ�ះទំេនរ  

េស�កម�ែដល�ក់ពន័� ច័ន� អ�� រ ពុធ ្រពហស្បត�ិ៍ សុ្រក េ�រ� �ទិត្យ សរុប 

��រេពល្រពឹក=B 
��រៃថ�្រតង់=L 
��រេពល�� ច=D 

B L D B L D B L D B L D B L D B L D B L D  

a. �រេរៀបចចំំអនិម� �ប
��រ 
�របេ្រមើ��រ 
�រ�ត់បំែបក��រ
* 

        

b. �រយក��រេចញពី
តុ 
និង�រេរៀបចំែផន�រ
មុខ��រ ** 
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េស�កម�ែដល�ក់ពន័� ច័ន� អ�� រ ពុធ ្រពហស្បត�ិ៍ សុ្រក េ�រ� �ទិត្យ សរុប 

c. �រេ�កគក់ 
�រេដរប៉ះ �រអ៊តុ 
�រេរៀបសេម��កបំ�ក់
េ��ម្របេភទ 
�របត ់និង�រទកុ
�កស់េម��កបំ�ក ់  

(�ធម�� ចនួំន 60 
�ទកី� �ងមួយស�� ហ៍  
េ�ក� �ងផ�ះ នងិ 90 
�ទកី� �ងមួយស�� ហ៍ 
េ�េ្រ�ផ�ះ)*** 

        

d. �រទញិឥ�� ន/់កចិ��រ
េផ្សងេទៀត 

(�ធម�� ចនួំន 30 
�ទកី� �ងមួយស�� ហ៍�អតិបរ
�)*** 

        

សរុបចំនួនេ�៉ង
ស្រ�ប់េស�កម�ែដល�ក់ពន័� 
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��ងេស�កម��� លខ់� �នមនិែមនេវជ���ស�  IHSS ស្រ�បេ់�ះពុម� និងបំេពញ្របេ�ះទំេនរ  

េស�កម��� លខ់� �នមនិែមនេវជ���ស�   ច័ន�  អ�� រ  ពុធ  ្រពហស្បត�ិ៍  សុ្រក  េ�រ�  �ទិត្យ  សរុប 

3 �រសំ�ត្រគប់្រជ �ងេ្រ�យ          

4 េស�កម��� ល់ខ� �នមនិែមនេវជ���ស�           

a. �រដកដេង� ើម* 
        

b. �រជួយេលើ�របត់េជើងតូច/ធំ  
(រមួ�ងំ�រជួយេចញ /ចូលបង�ន)់* 

        

c. �រប�� � ក��រ នងិ�រផកឹទកឹ* 
        

d. ងូតទកឹអ�កជងំឺេ�េលើែ្រគ*         

e. �រេស� �ក�ក*់         

f. �រសំ�ត�មរដូវ*         

g. �រេដើរ*         

h. េលើក�ក់េលើ នងិចុះពីេលើែ្រគ*         

i. �រសំ�តខ� �ន �រងូតទកឹ  
�រែថ�សំក ់�រសំ�តេធ�ញ 
និង្រកចកៃដ* 

        

j. ្រតដុសែស្បក េដើម្បជួីយចល��មរត ់
េលើក�ក់េលើ  
ែ្រគ �កឲ់្យអង� �យឲ្យ្រស�លបួលេលើរេទះរុញ 
ជួយេលើក�ក់ នងិចះុពីរថយន�* 
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េស�កម��� លខ់� �នមនិែមនេវជ���ស�   ច័ន�  អ�� រ  ពុធ  ្រពហស្បត�ិ៍  សុ្រក  េ�រ�  �ទិត្យ  សរុប 

k. �រែថ� ំ
និងជំនួយេ�យឧបករណ៍ជនួំយ*  

        

សរុបចំនួនេ�៉ងស្រ�ប�់រែថ��ំ� លខ់� �ន         

 

��ងេស�កម�េធ� �ដំេណើរ IHSS ែដល្រត�វេ�ះពុម� និងបំេពញ្របេ�ះទំេនរ 
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េស�កម��រេធ� �ដំេណើរ    ច័ន�  អ�� រ  ពុធ  ្រពហស្បត�ិ៍  សុ្រក  េ�រ�  �ទិត្យ សរុប 
�រេធ��ដំេណើរមូលេហតុេវជ���ស�           

a. េ�ជួបេពទ្យ�ម�ត*់** 
         

b. េ��នម់ណ� ល���ជេ្រមើស 
         

�របន�យេ្រ�ះ�� កក់� �ងទី��           

េស�កម� ្រគប់្រគងប�� រ          

 េស�កម�ជនួំយវ �ជ�បណ� តិ  

(ដូច� �រប�� �លបំពង់បូមវត� ��វពី្រកពះ 
�រ�ក�់�  ំលំ�ប់លំ�ត្់រ�ណចល� 
។ល។ ប�� ក់) 

 

        

សរុបចំនួនេ�៉ងស្រ�ប់េស�កម�
្រប�សំ�� ហ ៍

(អ� �ៗ�ងំអស់ េលើកែលងែតេស�កម�
ជំនួយក� �ងផ�ះ) 

 

        

គណុ�មួយនងឹ 4.33 េដើម្បទីទួល�ន
ចំនួនេ�៉ងសរុប្រប�ំែខ 
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* េបើចនួំនេ�៉ងក� �ងស�� �� យ េស� ើនងឹ 20េ�៉ង ឬេ្រចើន�ងេនះក� �ងមួយស�� ហ៍ អ�កជំងសឺ� ិតក� �ង�� ន�ព 
“ពិ�រ�ពធ�នធ់�រ” ។ 

** េ�៉ងយក��រេចញពីតុ គឺ្រត�វ�នរមួប�� �លក� �ង�រកណំត�់េតើអ�កជងំឺស� តិក� �ងពិ�រ�ពធ�នធ់�រឬេទ េបើជនួំយ 
IHSS ចំេ�ះ�រេរៀបចំចអំនិ��រ និង�របរ �េ�គ��រ គ�ឺេរឿង�ំ�ច ់។ 

*** IHSS នងឹេចញៃថ�ស្រ�ប់េធ� �ដំេណើរេដើម្បយីកអ�កេ��ន់ នងិយកអ�កពីកែន�ងជួបេពទ្យមកផ�ះវ �ញ កដូ៏ច�េពល
រង�ំ់ផងែដរ ។ េដើម្បទីទួល�ន្រ�កឈ់� �លក� �ងេពលរង�ំ់ជួបេពទ្យ អ�កផ�ល់េស�កម�្រត�វែតប�� ញឲ្យេឃើញ� 
ក� �ងេពលែដលខ� �នមកដល់កែន�ងអ�កជងំ្ឺរត�វ�ំជួបេពទ្យ �តម់ិន�ច�កេចញេ�លអ�កជងំឺ�នេឡើយ 
េ�យ�រែតមនិ�ចដងឹ�ន�េតើ អ�កជំងឺ្រត�វជួបេពទ្យយូរបុ៉��  ។ ស្រ�ប់ព័ត�៌នបែន�មអំពី�រេធ� �
ដំេណើរេ�ជួបេពទ្យ និង្រតឡប់មកផ�ះវ �ញ នងិេពលេវ�អ�កផ�ល់េស�កម�្រត�វរង់�ំ េ�កែន�ងអ�កជំងជួឺបេពទ្យ 
សូម�នឯក�រេ�ះពុម�ផ�យរបស់េយើងខ� � ំ�នចំណងេជើង� េពលេវ�អ�កផ�ល់េស�កម� IHSS រង់�ំ 
និងេពលេវ�េធ� �ដំេណើរ (IHSS Provider Wait and Travel Times) ែដល�នផ�យអន�ញ ។ DRC ឯក�រ
េ�ះពុម�ផ�យេលខ 5607.01.  
  

និងេស�កម�ជំនួយក� �ងផ�ះ 
 
(6 េ�៉ង អតិបរ�ក� �ងមួយែខ 
លុះ្រ�ែត�នត្រម�វ�រចំនួនេ�៉ងបែន�ម 
ប�� ញក� �ងទំព័រទ ី1 �ងេលើ) 

 

        

សរុបចំនួនេ�៉ងស្រ�ប់េស�កម�
្រប�ែំខ 

 
        

https://www.disabilityrightsca.org/publications/ihss-provider-wait-and-travel-times
https://www.disabilityrightsca.org/publications/ihss-provider-wait-and-travel-times


ទំព័រទី 43 ៃន 47 
 

 

ែផ�កទី 3 ៖ ក��  ឬមូលេហតុែដល្រត�វ�រេ�៉ងេ្រចើនស្រ�ប់ផ�ល់
េស�កម� IHSS 

េស�កម�ជំនួយក� �ងផ�ះ 

�ទូេ� បទប�� ត�រិបស់រដ�អន�ុ� តឲ្យែត 6 េ�៉ងេទក� �ងមួយែខ ស្រ�ប់មួយ្រគ��រ ស្រ�ប់
េស�កម�ជនួំយក� �ងផ�ះ ។ េ�េពលែដលបទប�� ត� េិនះ្រត�វ�នេចញឲ្យេ្របើ រដ��នពន្យល់� 
�រអនុ�� តចិនួំន 6 េ�៉ងក� �ងមួយែខ គ�ឺនេធ� �េឡើងេ�យសំ�ងេលើ�រទទួល�នេស�កម�
ជំនួយក� �ងផ�ះចនួំនពីរដងក� �ងមួយែខ ។  

េបើ�នមនុស្ស 4 �ក់រស់េ�ក� �ងផ�ះ ចនួំនេ�៉ង IHSS ែដលអន�ុ� តផ�ល់ជូនដល់អ�កជំងគឺ ឺ
1.5 េ�៉ងក� �ងមួយែខ ។ េបើអ�ករស់េ�ក� �ងបន�ប់�មួយអ�កជងំ ឺ
្រ�ន់ែត�អ�កេមើលែថែដលមករស់េ��មួយ េគមិន្រត�វយកចំនួនេ�៉ងផ�ល់
េស�កម�ជនួំយក� �ងផ�ះមកែចកនងឹចំនួនស�ជិកេនះេទ ។  

េ�នធី្រត�វែចកចនួំនេ�៉ង�មួយចនួំនស�ជិក ែតចំេ�ះ�រគណ�បិរេវណធម��ក� �ងផ�ះ 
(បន�ប់របស់អ�ក ឬបន�ប់ទកឹ្រត�វកណំតេ់�៉ងជូន�ច់េ�យែឡកពី�� ) ។ េបើអ�ក្រត�វ�រ
េពលបែន�មស្រ�ប់េស�កម�ជនួំយក� �ងផ�ះេដើម្ប�ីចរស់េ�េ�យសុវត� ិ�ពេ�ផ�ះ េ�នធី្រត�វ
អន�ុ� តចំេ�ះ�រេលើកែលង ចេំ�ះ�រកណំតច់នួំន 6 
េ�៉ងក� �ងមួយែខ�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំ ។ ឧ�ហរណ ៍៖ 

• ្របតិកម��ត ុឬប�� �រដកដេង� ើម ែដល��រប�� ក�់ 
្រត�វ�រកែន�ងរស់េ�ែដលមនិ�នធូលី នងិត្រម�វ�រឲ្យ�ន�រជូតសំ�ត 
និងបូមធូលីញឹក�ប់ ។ 

• ស្រ�ម្រត�វយកេ�េ�ល�ល់ៃថ� ឬ្រត�វយកេ�េ�លេ្រចើន�ងពីរដងក� �ងមួយែខ 
េ�យ��នប�� ក�� ត ឬសត�ចៃ្រងេផ្សងៗ�តត�ត ។ 

• េបើអ�កេធ� �ឲ្យរបស់អ� �កពំប់ គឺ្រត�វឲ្យ�ន�រសំ�ត�ញឹក�ប់ 
�ពិេសសេបើ�នប�� សត�ក�� ត ឬសត�ល� ិតចៃ្រង�តត�ត ។ 

• លទ�ផលពី�រជះុ េ�ម េ�យមិនដឹងខ� �ន ែដល្រត�វសំ�ត�មក្រ�ល េ្រគ�ងស�� រ �ម 
។ល។ ឲ្យ�នញឹក�ប់ ។ 

• ធុងស្រ�ម្រត�វទុកក� �ងកែន�ងែដល�� រ�នេ�រពីរ�នេ់��ងេ្រ�យផ�ះ េហើយ្រត�វ
េ្របើេពល 10 �ទីេដើម្បីេដើរេ��ន ់ធុងស្រ�ម និង្រតឡប់ចូលមកក� �ងផ�ះវ �ញ ។ 
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• េបើអ�កបរ �េ�គេ�េលើែ្រគ គឺ្រត�វបូមធូលីេលើែ្រគ និងេរៀបែ្រគេឡើងវ �ញចនួំន 3 
ដងក� �ងមួយៃថ� េដើម្បីកុំឲ្យ�ន�កសំណល់េ�េលើែ្រគ ។ ក្រ�លពូក 
និងេ្រ�មេខ� ើយ្រត�វែតប� �រឲ្យ�នញឹក�ប់ េ�យ�រ��នរបស់កំពប់្រប�កេ់្រចើន ។ 

• េបើអ�កជុះ េ�ម/�គ េ�យមនិដងឹខ� �ន ក្រ�លពូកនងិេ្រ�មេខ� ើយ 
្រត�វប� �រញឹក�ប់�ងពីរដងក� �ងមួយែខ (�ល់ៃថ� បីដងក� �ងមួយស�� ហ៍ 
មួយដងក� �ងមួយស�� ហ៍ ។ល។) 

• េ�យ�រែត�រេ្របះែស្បក និងរង�នភិយ័ពី�រេកើតដេំ�រលួយ ពិ�កេដក 
ក្រ�លពូក្រត�វែតរេ�ង េដើម្បីប�� រកុំឲ្យេ�� រ�ក ្រតង់បរ �េវណ
�ង�យែដលប៉ះនងឹពូក�� ងំ ្រត�វ្រ�កដ�មិន�នអ� �េលើែ្រគ្រតដុស 
ឬេធ� �ឲ្យរ�ស់ែស្បក ។ 

• េ�យ�រអ�កេធ� �ឲ្យរបស់្រជ �ះ គឺ្រត�វ�រឲ្យ�ន�រេរ �សរបស់�ងំអស់េ�ះ�ញឹក�ប់ ។ 
• េ�យ�រសន�ះ�រ�រខ្យល់ចូលទូរកក�សឹក គឺ្រត�វ�រេពលបែន�មេដើម្បីសំ�ត 

និងរ��យទកឹកក�ងក� �ងទូរកក ។  
• េ�យ�រែតអ�ក្រត�វេដកេលើែ្រគ�គេ្រចើន ឬេ�យ�រែត�រែបកេញើស 

ក្រ�លពូក្រត�វប� �រញឹក�ប់�ងពីរដងក� �ងមួយែខ ។ 
• ្រត�វ�រឲ្យ�ន�រ�ញ់�� កំំ�ត់ក�� ត្រគប់កែន�ងក� �ងផ�ះ គ�ឺញ់�� មួំយដងឲ្យរចួ�ល់ 

ែដល្រត�វេរ �អី�� ន់េចញពីផ�ះ�យ នងិេធ� ើ�ក់ឥ�� ន ់េហើយេ្រ�យេពល�ញ់រចួេហើយ ្រត�វ
េលើកចូលវ �ញ ។ (េពលេវ�ស្រ�ប់េស�កម� ្របេភទេនះ គឺ�នេហតុផលសមរម្យ 
េ�យមនិែមនស្រ�ប់ែតប�� សុខ�ព និងសុវត� ិ�ពេឡើយ ែតគេឺដើម្បីបេង� ើតេឡើង 
និងរក��ននូវ�� ន�ពែដលជួយឲ្យអ�កជំងឺ�ចរស់េ��នេ�យខ� �នឯង េ�យ�រ
�េបើេយើងមនិ�នេធ� �ែបបេនះេទ គអឺ�ក�ច្រត�វេរ �េចញពីផ�ះេនះ) ។ 

េស�កម�ែថ��ំ� ល់ខ� �ន  

េស�កម�ែថ��ំ� ល់ខ� �ន ្រត�វែត�យតៃម��� ក់ម�ង ។ 
សូមកុំេភ�ច�ប់េពលែដល្រត�វចំ�យេធ� �កចិ��រ�ងំមូល 
ពីេពល�ប់េផ�ើមេធ� �រហូតដល់េពលប�� ប់ ។ េបើអ�ក្រត�វ�រេពលបែន�ម ស្រ�ប់េស�កម�ែថ�ំ
�� ល់ខ� �ន េដើម្បីឲ្យអ�ក�ចរស់េ�ក� �ងផ�ះ្របកបេ�យសុវត� ិ�ព េ�នធី្រត�វ
ផ�ល់�រេលើកែលងពីេ�ល�រណ៍ែណ�ំ ។ ឧ�ហរណ ៍៖ 

• រេទះរុញមនិ�ចរញុចូលក� �ងបន�ប់ទកឹេកើត ។ ្រតង់េនះគឺ�នន័យ� ្រត�វ�រ
េពលបែន�មចំេ�ះ�រងូតទកឹ នងិសកម��ពែថ��ំ� ល់ខ� �ន/�រសំ�តខ� �នេផ្សងៗ ។ 

• �រ�គ េ�យមិនដងឹខ� �នក� �ងបន�ប់ទឹក �ម�រឲ្យ�ន�រសំ�តបែន�ម ។ 
• �ង�យអ�ក�យរង�រឈ�ឺប់ សូម្បីែត�រសិតសក់កឈឺ៏ែដរ ។ េស�កម�ែថ��ំ� ល់

ខ� �ន្រត�វែតេធ� �េឡើងេ�យយតឺៗ នងិេ�យយកចិត�ទកុ�ក�់ទីបំផតុ ។ 
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• អ�កបរ �េ�គ នងិទ�ំរ��រយតឺៗ េហើយ្រត�វ�រេ�ងេ�មេ�យសម�ែីផ�ម 
ឬ្រត�វយកៃដជួយរុញ�� ម េដើម្បទី�ំរ ។ �របរ �េ�គ��រមួយេពល 
្រត�វច�ំយេពលរហូតដល់ 45 �ទ ី។ 

• េបើេ�ះបី�អ�ក�ចបរ �េ�គ��រ�នេ�យខ� �នឯង កអ៏�ក្រត�វ�រអ�កេ�ែក្បរ 
េដើម្បជួីយេលើករបស់ឲ្យែដរ នងិេ�យ�រប�� ឈ�ក ់។ 

• អ�ក្រត�វងូតទកឹេ្រចើន�ងពីរដងក� �ងមួយស�� ហ៍ ពីេ្រ�ះ�នរបស់កំពប់េលើ 
បេ�� បង់េ�យមនិដឹងខ� �ន ប�� ែស្បក ។ 

• ែស្បករបស់អ�កេ្របះ េហើយ�យរ�ក្រតងក់ែន�ងែដលប៉ះ�� ំង 
ែដល�ចប�� លឲ្យេកើតដំេ�រលួយ ឬពិ�កេដក ្រត�វ្រ�កដ�មិន�នអ� �្រតដុស 
ឬេធ� �ឲ្យែស្បករបស់អ�ករ�ស់ ដូច�សេម��កបំ�ក ់
ឬរេបៀប�កអ់�កអង� �យេលើរេទះរុញរបស់អ�ក ។ល។ 

• ្រត�វកក់សក់របស់អ�កេ្រចើន�ងមួយដងក� �ងមួយស�� ហ៍ េ�យ�រអែង�រ 
ឬ��រ�ប់សក ់។ 

• ្រត�វ�រេពលបែន�មស្រ�ប់�រទំ�ក់ទនំង�មួយនងឹអ�កផ�ល់េស�កម� IHSS 
(ស្រ�ប់អ�ក�ន  វ �បត� ិខួរក�លេ�យ�រ�រប៉ះទង�ចិ ែដល្រត�វេ្របើ�� រ�ក្យ 
និងអក� រ្រកមេដើម្បទី�ំកទ់ំនង) ។ 

• �យរងជំងឆឺ�ង្របព័ន�ដកដេង� ើម ដូេច�ះ្រត�វសម� �តសក់េ្រ�យេពលកក់រចួ ។ 
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េស�កម��ក់ព័ន�  

្រត�វ�រេពលបែន�មចេំ�ះ�រេរៀបចចំអំិន��រ នងិ/ឬេរៀបចគំិតអំពីមុខម� �ប េ�យ�រ� ៖ 

• អ�ក្រត�វ�រ��រពិេសស ដូច���រមនិ�កអ់ំពិល នងិស� រ 
ឬអ�ក្រត�វបរ �េ�គែត��រ្រសស់  

• ��ររបស់អ�ក្រត�វែត�ត�់ដុំៗ ឬកនិឲ្យ�ប់  
• អ�ក្រត�វ�រទទួល�ន�រ�តុ�វ នងិ��រស្រមន់េ�ចេ�� ះេពល��រនីមួយៗ 
• របប��រ នងិរេបៀបហូបចុករបស់អ�ក 

ខុសពីស�ជិកេផ្សងេទៀតេ�ក� �ង្រគ��រ�ងំមូល ដូេច�ះ��ររបស់អ�ក្រត�វចំអនិ�ច់
េ�យែឡក  

អ�ក្រត�វ�រ���ំ�រ 2-3 ដង េ្រចើន�ងអ�កដៃទ 
េ្រ�ះអ�ក�នវ �បត� ិខួរក�លេ�យ�រ�រប៉ះទង�ចិ េ�យ�ន�ច់ដុំរ �ងក� �ងខួរក�ល 
ដូេច�ះគឺ្រត�វ�រេពលេ្រចើនស្រ�ប់�រេរៀបចំអនិ��រ គតិអពីំមុខម� �ប 
និងេរៀបចំទកុ�កេ់្រ�យទទួល�ន��រ ទញិឥ�� ន ់នងិប�� � ក��រ ។  

េពលេវ�បែន�ម គឺ្រត�វ�រស្រ�ប់�រយក��រេចញពីត ុេដើម្បីសំ�តតុ��រ រេទះរុញ 
និងក្រ�ល េ�យ�រែត�រកំពប់��រ ។ 

េពលេវ�បែន�ម្រត�វ�រស្រ�ប់�រេ�កគក ់ពីេ្រ�ះ� ៖ 

• ្រត�វប� �រក្រ�លពូក នងិេ្រ�មេខ� ើយ ្រពម�ងំសេម��កបំ�កញឹ់ក�ប់�ងធម�� 
េ�យ�រែត�រជះុ េ�ម េ�យមនិដងឹខ� �ន �រកំពប់��រ នងិ�រ�ងជំរះ 
មុន�រ�ងសំ�ត ។ 

• ្រត�វ�រេពលបែន�ម  េដើម្បអីនុវត��មេ�ល�រណ៍�រ�រមនិឲ្យ
�រ�ត�ុវរបស់�ង�យ្រប�ក ់េ�េពល�រសំ�តេនះ �ក់ព័ន�នងឹ
�រ�ត�ុវៃន�ង�យ (ទកឹេ�ម �មក �ម ទកឹ�ត់ េស� ះ កំអួត) 
ដូច��រ�ងជរំះ �រែញកេចញពី�រេ�កគគេ់ផ្សងៗ នងិ�រ�ងសំ�ត�ច់
េ�យែឡក ។ 

• ក� �ងេពលេ�កគក់ និង�លសម� �តមិន�ចេដើរេ�ល�ន េ្រ�ះ�� ចេ�រលួច ។ 
• ្រត�វ�រ�ក់សេម��កបំ�ក�់ងជំរះបែន�ម េ�យ�រែតែស្បក�យ្របតិកម� ។ 

្រត�វ�រេពលបែន�មស្រ�ប់�រទិញឥ�� ន ់េធ� �អ� �េផ្សងៗ ពីេ្រ�ះ ៖ 

• ច�� យេ��ន់ផ�រចម្បង ។ 
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• ្រត�វេ�ផ�រញឹក�ប់ ឬ្រត�វេ�ទិញឥ�� នេ់្រចើន�ងមួយកែន�ង 
េ�យ�រែត្រត�វបរ �េ�គ��រពិេសស ្រត�វែតបរ �េ�គ��រ្រសស់ ។ 

• ្រត�វេ�ទទួល�� ញឹំក�ប់ េ�យ�រែត Medi-Cal កណំតម់និឲ្យទទួល�� យំកមកេ្របើក� �ង
ចំនួនេ្រចើន េ�យ�រ� �� ែំដល្រត�វយកមកេ្របើ ្រត�វេ�ទញិពីេ្រចើនកែន�ង ។ 

• រស់េ�ក� �ងតំបន់ែដល�ន្រ�កច់ណូំល�ប �នផ�រតចិ េហើយ�នមនុស្សេ្រចើន 
ែដល្រត�វឈរជួរ�ំយូរ ។ 

• ្រត�វេធ� �ដំេណើរ�មមេធ��យេធ� �ដំេណើរ��រណៈ និង�កសីុ់ ។ 

េយើងខ� � ំចង�់� ប់េ�បល់អ�ក! សូមជួយបំេពញសំណួរស្រមងម់ត�ិងេ្រ�ម ស� អីំពី�រ
េ�ះពុម�ផ�យរបស់េយើងខ� � ំេហើយ្រ�ប់ឲ្យេយើងខ� � ំ�នដងឹពីគណុ�ព�រ�ររបស់េយើងខ� � !ំ 
[ចូលរមួ�រស� ង់មតិ] 

ស្រ�ប់ជំនួយផ� �វច�ប់ សូមេ�មកេលខ 800-776-5746 ឬបំេពញ ែបបបទេស� ើសុជំំនួយ} ។ 
ស្រ�ប់េ�លបំណងេផ្សងៗេទៀត�ងំអស់ សូមេ�ទូរស័ព�មកេលខ 916-504-5800 
(�លីហ� �រន�៉ី�ងេជើង) 213-213-8000 (�លីហ� �រន�៉ី�ងត្ប� ង) ។  

Disability Rights California �នទទួលថវ ��ឧបត�ម�ពី្របភពផ�ល់ជំនួយមួយចនួំន ។ 
ស្រ�ប់ប�� ីលម�តិៃនអ�កផ�ល់ជនួំយ សូមទស្ស�េគហទំព័រ 
http://www.disabilityrightsca.org/ListofGrantsAndContracts.html 

https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://goo.gl/fssd0G
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	 សុំសំណៅមួយច្បាប់ចុងក្រោយបំផុតពីបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចអំពីបែបបទ “ការវាយតម្លៃតម្រូវការ” ។ បែបបទទាំងអស់នេះរបស់ខោនធី នឹងមានរួមបញ្ចូលកំណត់ត្រា ស្តីអំពីមូលហេតុដែលអ្នកទទួលបាន ឬមិនទទួលបានម៉ោងទទួលសេវាកម្មក្នុងចំនួននេះ ។ ហើយក៏ត្រូវស្នើសុំបែបបទ SOC 293 ចុងក...
	 ត្រូវសុំសំណៅដែលមាននៅក្នុងសំណុំឯកសាររបស់អ្នក ស្តីអំពីកំណត់ហេតុនៃការទាក់ទង និងការចុះមកជួបអ្នក កាលពីឆ្នាំមុន ។
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