ប្រព័ន្ធ ការពារ ន្ិងការតស៊ូ មតិរដ្ឋ កាលីហ្វ ័រន្ីញ៉ា

ិ Medi-Cal ដដ្ើមបីជួយអ្ន កឲ្យអាចរន្ត ស្ននក់ដៅ
កមម វធី
កនុ ងផ្ទ ះររស់ខ្ល ួន្
ឬចាកដចញពីផ្ទះផ្ត ល់ការថែទព
ាំ ាបាល
ការដបាះពុមពផ្ាយប្រចាាំថខ្មករា ឆ្នាំ 2019 ដលខ្ 5392.06
ដៅកនុងរដ្ឋ កាលីហ្វរ័ ន្ីញ៉ា មាន្កមម វ ិធីមួយចាំន្ួន្
ថដ្លអាចជួ យពលរដ្ឋ ថដ្លមាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្ ន្ិង/ឬមន្ុសសចាស់
ថដ្លទទួ លបាន្ជាំន្ួយពីកមម វ ិធី Medi-Cal អាចរន្ត រស់ដៅកនុងផ្ទ ះររស់ខ្ល ួន្
ឬអាចជួ យឲ្យពួ កដេដចញពីមណ្ឌលថែទ ាំយ៊ូរអ្ថងវ ងដដ្ើមបីប្តឡរ់មកផ្ទ ះ វ ិញ
(មណ្ឌលទ ាំងដ ះមាន្ដ្៊ូ ចជា មន្ទ ីរដពទយ ផ្ទ ះផ្ត ល់ការថែទ ាំពាបាល
ន្ិងមណ្ឌលសុខាភិបាលដផ្សងដទៀត) ។ ឯកស្នរដបាះពុមពផ្ាយដន្ះ
ផ្ត ល់ជ៊ូន្ន្៊ូ វរ ៊ូរភាពរ ួមររស់កមម វ ិធីទ ាំងអ្ស់ដន្ះ ថតដរើអ្នកប្តូវការជាំន្ួយ
ដដ្ើមបីទទួ លបាន្ដសវាកមម ទ ាំងអ្ស់ដន្ះ ស៊ូ មទក់ទងមកកាន្់អ្ងគ ការ Disability Rights
California តាមថខ្សទ៊ូ រស័ពទដៅ មិន្អ្ស់ប្បាក់ េឺដលខ្ (800) 776-5746
ឬសប្មារ់អ្នកដប្រើ TTY ស៊ូ មដៅមកដលខ្ ៖ (800) 719-5798. (800) 719-5798 ។
អ្ន កក៏អាចច៊ូ លទសស វ៉ិរសសត៍ររស់ដយើងខ្្ុាំ តាមអាសយដ្ឋឋន្
www.disabilityrightsca.org.

ត ើខ្ញុំអាចទទួ លបានជុំនួយផ្នែកការផ្ែទុំប្រចុំថ្ែៃតៅនទះបានតោយរតរៀរណា?
កមម វ ិធីចមបងររស់ Medi-Cal ថដ្លផ្ត លជ
់ ៊ូ ន្អ្ន ក ផ្តល់ការថែទ ាំ
ដដ្ើមបីជួយដ្ល់អ្នកថដ្លមាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្ ចាំដពាះការថែទ ាំផ្ទទល់ខ្ល ួន្ ការសាំអាតផ្ទ ះ
ការជួ យការងារដប្ៅផ្ទ ះ ន្ិងការដរៀរចាំអាហារ េឺកមម វ ិធី តេវាកម្ម តប្ោម្ផ្ប្ជងតាម្នទះ
(IHSS, InHome Supportive Services) ។ ដសវាកមម IHSS
ប្តូវបាន្ដរៀរចាំដឡើងដដ្ើមបីជួយដ្ល់ពលរដ្ឋ ថដ្លមាន្ប្បាក់ចណ្
ាំ ៊ូ លទរថដ្លមាន្ពិការភា
ពជារ់ខ្ល ួន្ មិន្ថាចាស់ ឬដកម ងដឡើយ ដដ្ើមបីឲ្យពួ កដេអាចរស់ដៅកនុង
ផ្ទ ះររស់ខ្ល ួន្ប្រករដដ្ឋយសុវតថ ិភាព ដរើដន្ះជាអ្វ ីថដ្លពួ កដេចង់បាន្
ជាជាងរស់ដៅកនុងផ្ទះផ្ត ល់ការថែទ ាំពាបាល
ឬការរស់ដៅកនុងមណ្ឌលថែទ ាំជាមួ យអ្ន កដ្សទ ។ ដសវាកមម IHSS
ជួ យដចញសែៃ ដសវាកមម មួយចាំន្ួន្ ថដ្លផ្ត លជ
់ ៊ូ ន្ដៅតាមផ្ទ ះ
ថដ្លរុេគលិកថផ្ន កថែទ ាំជាអ្ន កផ្ត ល់ជ៊ូន្ ថដ្លដសវាកមម ទ ាំងដ ះ
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មាន្រ ួមរញ្ចល
ូ កិចចការថែទ ាំផ្ទទល់ខ្ល ួន្ ថដ្លមិន្ពាក់ព័ន្ធន្ឹងដវជជ ស្នស្រសត ដ្៊ូ ចជាការង៊ូ តទឹក
ការសាំអាតរាងកាយ ការរញ្ចុកអាហារ ការដសៃ ៀកពាក់ ឬជួ យ ច
ាំ ៊ូ ល ន្ិងដចញពីរងគ ន្់ ។
កមម វ ិធីដន្ះ ក៏ជួយដចញសែៃ ដសវាកមម ដផ្សងដទៀត ផ្ងថដ្រ ដ្៊ូ ចជា ការជ៊ូ តសាំអាត ដបាកេក់
ទិញឥវាន្់ ចាំអ្ន្
ិ អាហារ ន្ិងលាងចាន្ឆ្នាំង ។ កមម វ ិធី IHSS អាចផ្ត ល់ែ វ ិកាដ្ល់
“ដសវាកមម ជន្
ាំ ួ យការប្េូដពទយ” ថដ្លមាន្ការអ្ន្ុញ្ញាតពីប្េូដពទយ
ដហ្ើយក៏អាចជួ យដចញសែៃមដធាបាយដធវ ដ្
ី ាំដណ្ើរដៅជួ រដពទយ ន្ិងប្តឡរ់មកផ្ទ ះ វ ិញ
ប្ពមទ ាំងការដធវ ដ្
ី ាំដណ្ើរដៅតាមការណាត់សខា
ាំ ន្់ៗមួ ចាំន្ួន្ ដទៀត ។ ពលរដ្ឋ ភាេដប្ចើន្
ថសវ ងរកន្ិងជួ លអ្ន កជួ យកិចចការប្រដភទដន្ះដដ្ឋយខ្ល ួន្ឯង
(ថដ្លមាន្រ ួមរញ្ចល
ូ ទ ាំងការជ៊ូ លសមាជិកប្េូស្នរ កនុងស្នថន្ភាពខ្ៃ ះ)
ថតដៅកនុងដខាន្ធីមួយចាំន្ួន្ ទីភានក់ងាររដ្ឋ អាចជួ យរកអ្ន កជួ យសប្មារ់កមម វ ិធី IHSS
ឲ្យអ្ន ក បាន្ ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន្រថន្ថ មអ្ាំពីកមម វ ិធី IHSS
ស៊ូ មអាន្ឯកស្នរដបាះពុមពផ្ាយររស់ DRC សត ីអ្ាំពដី សវាកមម ដប្ជាមថប្ជងតាមផ្ទះ (InHome Supportive Services) ៖ កប
ួ ន្ខានតមួ លដ្ឋឋន្ តាមអាសយ ដ្ឋឋន្ ៖
http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsIHSSNutsandBolts.htm
ឬច៊ូ លដមើលកនុងវ៉ិរសសត៍ររស់ យកដ្ឋឋន្កាលីហ្វរ័ ន្ីញ៉ាថផ្នកដសវាកមម សងគ មកិចច
(Department of Social Services) តាមអាសយដ្ឋឋន្ http://www.cdss.ca.gov/InHome-Supportive-Services .
ជដប្មើសមួ យដផ្សងដទៀតសប្មារ់ពលរដ្ឋ មាន្អាយុដលើសពី 55 ឆ្នាំ
ថដ្លមាន្សិទធទ
ិ ទួ លបាន្ជាំន្ួយពី Medi-Cal ន្ិង Medicare
ដហ្ើយអាចមាន្លកខ ណ្ៈសមបតត ទ
ិ ទួ លបាន្ការថែទ ាំពីមណ្ឌលថែទ ាំពាបាល
េឺកមម វ ិធីការផ្ែទុំរ ួម្គ្នែទុំងអេ់េប្ារ់ម្នុេសចេ់ (PACE, Program of All
Inclusive care for the Elderly) ។ កមម វ ិធី PACE
មាន្ផ្ត លជ
់ ៊ូ ន្ការធា រារ់រងចាំដពាះដសវាកមម ទ ាំងអ្ស់ថដ្លប្តូវការដដ្ើមបីរងាារ
ការថែទ ាំរឋម ដសវាកមម ថែទ ាំធង ន្់ធងរ ន្ិងការថែទ ាំយ៊ូរអ្ថងវ ង
រ៊ូ ករ ួមទ ាំងសែៃថានតា
ាំ មដវជជ រញ្ញជ ការថែទ ាំដវជជ ស្នស្រសតររស់ប្េូដពទយ សែៃមដធាបាយដធវ ីដ្ដាំ ណ្ើរ
ការថែទ ាំតាមផ្ទ ះ ការពិន្ិតយសុខ្ភាព ការមកមន្ទ ីរដពទយ
រ ួមទ ាំងការថែទ ាំពាបាលដៅមណ្ឌលថែទ ាំពាបាលតាមភាពចាាំបាច់ ។
ដៅដពលអ្ន កចុះដ្មះច៊ូ លកនុងកមម វ ិធី PACE េឺអ្នកប្តូវដធវ ីការជាមួ យអ្ន កផ្ត ល់ដសវាកមម
PACE ដហ្ើយអ្ន កមិន្អាចទទួ លបាន្ដសវាកមម ពក
ី មម វ ិធី IHSS ដឡើយ
(ដរើដទះរីជាកមម វ ិធី PACEមាន្ផ្ត ល់ជ៊ូន្ដសវាកមម ថែទ ាំមួ យចាំន្ួន្ដៅតាមផ្ទះក៏ដដ្ឋយ) ។
កមម វ ិធី PACE មិន្បាន្ផ្ត លដ់ សវាកមម ជ៊ូន្ដៅទ៊ូ ទ ាំងរដ្ឋ កាលីហ្វ័ន្ញ
ី ៉ា ដឡើយ ។
សប្មារ់ព័ត៌មាន្រថន្ថ ម
ស៊ូ មអាន្អ្តថ រទកនុងវ៉ិរសសត៍ររស់ យកដ្ឋឋន្ដសវាកមម ថែទ ាំសុខ្ភាពរដ្ឋ កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ា
(California Department of Health Care Services) តាមអាសយដ្ឋឋន្ ៖
http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/ProgramofAllInclusiveCarefortheElderl
y.aspx.
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ចុះតរើខ្ញុំប្ វូ ការតេវាកម្ម តលើេពីការផ្ែទុំពីអែកជុំនួយ
(ដូ ចោការផ្ែទុំពាបាល ឬការផ្ែទុំផ្ររម្ណ្ឌលនតល់ការផ្ែទុំ) ត ើខ្ញុំ
ប្ វូ ត្វ ើដូចតម្ត ច?
រដ្ឋ កាលីហ្វរ័ ន្ីញ៉ា ក៏ប្រតិរតត ិការកមម វ ិធីមួយចាំន្ួន្សត ីពីសទ
ិ ធ ិទទួ លការថែទ ាំតាមផ្ទ ះ
ន្ិងសហ្េមន្៍ (HCBS, Home and Community-Based) ថដ្លជាកមម វ ិធីពដិ សសររស់
Medi-Cal ថដ្លដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ ជាក់លាក់មួយចាំន្ួន្ររស់ Medi-Cal
ដដ្ើមបីឲ្យពលរដ្ឋ ជាអ្ន កទទួ លផ្លអាចរន្ត រស់ដៅកនុងផ្ទះររស់ខ្ល ួន្
ជាជាងរស់ដៅទទួ លការពាបាលពីមណ្ឌលផ្ត ល់ការថែទ ាំ ។
ដៅរដ្ឋ កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ាដយើង មាន្កមម វ ិធី HCBS មួ យចាំន្ួន្ថដ្លដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ
មាន្ដ្៊ូ ចជា ៖ ការដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ ចាំដពាះអ្ន កដកើតដអ្ដ្ស៍
ការដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ ចាំដពាះឧរករណ្៍ជន្
ាំ ួ យការរស់ដៅ (ALW, Assisted Living Waiver)
ការដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ ដលើដសវាកមម ដៅតាមផ្ទ ះ ន្ិងសហ្េមន្៍
សប្មារ់ជន្មាន្ពិការភាពខ្ួ រកាលជារ់ខ្ល ួន្ (HCBS-DD, Home and CommunityBased Services Waiver for the Developmentally Disabled)
ការដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ ដលើជដប្មើសដសវាកមម ដៅតាមផ្ទ ះ ន្ិងសហ្េមន្៍ (HCB, Home and
Community-Based)
(ពីមន្
ុ ដេដៅថាការដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ ការថែទ ាំដៅតាមមណ្ឌល/ការថែទ ាំកប្មិតធង ន្ដ់ ៅម
ន្ទ ីរដពទយ (NF/AH, Nursing Facility/Acute Hospital) Waiver)
ន្ិងការដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ ដលើដសវាកមម ពហ្ុរណ្
ាំ ងសប្មារ់មន្ុសសចាស់ (MSSP, MultiPurpose Senior Services Waiver) ។ កមម វ ិធីដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ ទ ាំងអ្ស់ដន្ះ
មាន្ដរៀររារ់ជ៊ូន្ខាងដប្កាម ៖
ការដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ ចាំដពាះឧរករណ្៍ជន្
ាំ ួ យការរស់ដៅ (ALW, Assisted Living Waiver) ៖
ការដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ ចាំដពាះឧរករណ្៍ជន្
ាំ ួ យការរស់ដៅ េឺជាកមម វ ិធីររស់ Medi-Cal
សប្មារ់ជួយដចញសែៃឧរករណ្៍សប្មារ់រស់ដៅ ការសប្មរសប្មួ លការថែទ ាំ
ប្ពមទ ាំងអ្តថប្រដោជន្៍ដផ្សងដទៀត
ថដ្លផ្ត ល់ជ៊ូន្ដ្ល់មន្ុសសចាស់ថដ្លមាន្សិទធិទទួ លបាន្ជាំន្ួយថររដន្ះ
ប្ពមទ ាំងជន្ថដ្លមាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្
ថដ្លមាន្លកខ ណ្ៈសមបតត ិអាចទទួ លបាន្ការថែទ ាំពីមណ្ឌលថែទ ាំពាបាល ។ ដសវាកមម
ALW មាន្ផ្ត ល់ជ៊ូន្ដៅដខាន្ធី Alameda, Contra Costa, Fresno, Kern, Los Angeles,
Orange, Riverside, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco,
San Joaquin, San Mateo, Santa Clara ន្ិងដខាន្ធី Sonoma ។
រុេគលមានក់ៗទទួ លបាន្ដសវាកមម ពម
ី ណ្ឌលស្ននក់ដៅថែទ ាំ (RCFs, Residential Care
Facilities) មណ្ឌលស្ននក់ដៅថែទ ាំសប្មារ់មន្ុសសចាស់ (RCFEs, Residential Care
Facilities for the Elderly) ឬផ្ទ ះស្នធារណ្ៈផ្ត ល់ការថែទ ាំថដ្លទទួ លែវ ិកាឧរតថ មភររស់រដ្ឋ
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ថដ្លច៊ូ លរ ួមកនុងកមម វ ិធីដន្ះ ។ សប្មារ់ពត
័ មា
៌ ន្រថន្ថ មអ្ាំពក
ី មម វ ិធីដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ ដន្ះ
ស៊ូ មច៊ូ លមកកាន្់អាសយដ្ឋឋន្
៖http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/AssistedLivingWaiver.aspx.
ការដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ កមម វ ិធីជដប្មើសការថែទ ាំតាមផ្ទះ ន្ិងសហ្េមន្៍ (HCBA, Home and
Community Based Alternatives)
(ពីមន្
ុ ដេដៅថាការដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ ការថែទ ាំដៅតាមមណ្ឌល/ការថែទ ាំកប្មិតធង ន្ដ់ ៅម
ន្ទ ីរដពទយ (NF/AH, Nursing Facility/Acute Hospital) Waiver) ៖
កមម វ ិធីការដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ HCBA
មាន្ផ្ត លជ
់ ៊ូ ន្ការរតរមកទទួ
ូ
លការថែទ ាំពាបាលដៅតាមផ្ទ ះ ការថែទ ាំពីអ្នកជួ យ
ការស្នតរន្ីតិសមបទ ការប្េរ់ប្េងសាំណ្ុាំដរឿង ន្ិងផ្ត ល់ជ៊ូន្ដសវាកមម ដផ្សងៗដទៀត
ដ្ល់ពលរដ្ឋ ថដ្លមាន្លកខ ណ្ៈសមបតត ទ
ិ ទួ លបាន្ដសវាកមម ពម
ី ណ្ឌលថែទ ាំររស់ Medi-Cal
ដ្៊ូ ចជាមណ្ឌលថែទ ាំពាបាល មណ្ឌលថែទ ាំកប្មិតមធយម មណ្ឌលថែទ ាំរ ទ ន្់
សប្មារ់ពលរដ្ឋ មាន្ពិការភាពខ្ួ រកាល/ការរន្ត ថែទ ាំពាបាល (ICF/DD-CN,
Intermediate Care Facilities for Individuals with Intellectual
Disabilities/Continuous Nursing) ឬមន្ទ ីរដពទយផ្ត លកា
់ រថែទ ាំកប្មិតធង ន្់ ។ កមម វ ិធីដន្ះ
មាន្ផ្ត លជ
់ ៊ូ ន្ទ៊ូ ទ ាំងរដ្ឋ
ដហ្ើយប្តូវបាន្ដមើលការខ្ុសប្តូវដដ្ឋយផ្ទទល់ពី យកដ្ឋឋន្ដសវាកមម ថែទ ាំសុខ្ភាព
(Department of Health Care Services) – ថផ្នកប្រតិរតត ិការថែទ ាំតាមផ្ទ ះ ។
ចារ់ពីថខ្សីហា ឆ្នាំ 2018 កមម វ ិធី DHCS
បាន្ចារ់ដផ្ត ើមដធវ ក
ី ច
ិ ច សន្ាជាមួ យទីភានក់ងារផ្ត ល់ដសវាកមម ដលើកថលងលកខ ណ្
័ ឌ ដៅតាមស
ហ្េមន្៍ ដដ្ើមបីដធវ កា
ី រវាយតសមៃ ន្ិងការប្េរ់ប្េងសាំណ្ុដាំ រឿង ។
សប្មារ់ព័ត៌មាន្រថន្ថ មអ្ាំពីការដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ HCBA
ស៊ូ មអាន្អ្តថ រទកនុងទាំព័រវ៉ិរររស់ DHCS តាមអាសយដ្ឋឋន្ ៖
http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/Home-ន្ិង-Community-Based-(HCB)Alternatives-Waiver.aspx. កនុងដន្ះផ្ងថដ្រ DRC
ក៏មាន្ឯកស្នរសន្ៃ ក
ឹ ការពិតសត ីអ្ាំពកា
ី រដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ HCBA ថដ្លមាន្ដៅឯ ៖
https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-home-and-communitybased-alternatives-hcb-alternatives-waiver-formerly-known-as.
កមម វ ិធីដសវាកមម ពហ្ុរាំណ្ងសប្មារ់មន្ុសសចាស់ (MSSP, Multipurpose Senior
Services Program) ៖ កមម វ ិធីការដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ MSSP
មាន្ផ្ត លជ
់ ៊ូ ន្ដសវាកមម ដៅតាមផ្ទ ះ ន្ិងសហ្េមន្៍ (HCBS, Home and CommunityBased Services) ដ្ល់ពលរដ្ឋ ថដ្លមាន្សិទធិទទួ លជាំន្ួយ Medi-Cal ថដ្លមាន្អាយុ 65
ឆ្នាំដឡើងដលើ ន្ិងជាជន្មាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្
ជាំន្ួសឲ្យការស្ននក់ដៅមណ្ឌលផ្ត ល់ដសវាកមម ថែទ ាំពាបាល ។ កមម វ ិធី MSSP

ទាំព័រទី 5 សន្ 10
មាន្ផ្ត លជ
់ ៊ូ ន្ការប្េរ់ប្េងសាំណ្ុាំដរឿងដៅសហ្េមន្៍
ផ្ត ល់ការតភាជរ់ដៅកាន្់ដសវាកមម ដផ្សងៗដទៀតថដ្លប្តូវការ ដហ្ើយអាចគាំប្ទែវ ិកា
ឬដចៀវដសវាកមម ដផ្សងដទៀតថដ្លប្តូវការ
ដដ្ើមបីជួយប្ក ុមដគលដៅឲ្យអាចរន្ត ស្ននក់ដៅកនុងផ្ទ ះររស់ខ្ល ួន្បាន្ ។ កមម វ ិធី MSSP
េឺមាន្ផ្ត ល់ដសវាកមម ដសទ ើរទ៊ូ ទ ាំងរដ្ឋ ថតមត ង ។ សប្មារ់ព័តមា
៌ ន្រថន្ថ ម
រ ួមទ ាំងព័ត៌មាន្សប្មារ់ទាំ ក់ទន្
ាំ ងររស់កមម វ ិធី MSSP ដៅតាមដខាន្ធី
ស៊ូ មច៊ូ លទសស វ៉ិរសសត៍ររស់ យកដ្ឋឋន្មន្ុសសចាស់រដ្ឋ កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ា (California
Department of Aging) តាមអាសយដ្ឋឋន្ ៖
http://www.aging.ca.gov/programsproviders/mssp/ ឯកស្នរដបាះពុមពផ្ាយររស់
DRC អ្ាំពីកមម វ ិធី MSSP តាមអាសយដ្ឋឋន្ ៖
https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-multipurpose-senior-servicesprogram-may-be-the-answer-to-staying-at-home-rather.
ការដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ កមម វ ិធីដសវាកមម តាមផ្ទ ះ ន្ិងសហ្េមន្៍
សប្មារ់ជន្មាន្ពិការភាពខ្ួ រកាល (HCB-DD Waiver, Home and CommunityBased Services Waiver for the Developmentally Disabled)៖
កមម វ ិធីដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ DD (DD Waiver) ផ្ត ល់ែ វ ិកាដ្ល់ដសវាកមម តាមផ្ទ ះ ន្ិងសហ្េមន្៍
មួ យចាំន្ួន្ ថដ្លមាន្ផ្ត ល់ជ៊ូន្ដ្ល់អ្នកមាន្ពិការភាពខ្ួ រកា
តាមរយៈមជឈមណ្ឌលប្រចាាំតាំរន្់ររស់រដ្ឋ កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ា (California’s regional centers) ។
សប្មារ់ព័ត៌មាន្រថន្ថ មអ្ាំពីដសវាកមម ទ៊ូដៅររស់មជឈមណ្ឌលប្រចាាំតាំរន្់
ស៊ូ មច៊ូ លកនុងវ៉ិរសសត៍ររស់ យកដ្ឋឋន្ដសវាកមម ពិការភាពខ្ួ រកាលកាលីហ្វរ័ ន្ីញ៉ា
(California Department of Developmental Services) តាមអាសយដ្ឋឋន្ ៖
http://www.dds.ca.gov/RC/index.cfm ឬអាន្ឯកស្នរដបាះពុមពផ្ាយររស់ DRC
សត ីអ្ាំពីសទ
ិ ធ ិដប្កាមចារ់ Lanterman (Rights Under the Lanterman Act) ដៅឯ ៖
http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsRULAEnglish.htm.
ការដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ ចាំដពាះអ្ន កជាំងដឺ អ្ដ្ស៍ (AIDS, Acquired Immune Deficiency
Syndrome) ៖ ការដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ ចាំដពាះអ្ន កជាំងឺដអ្ដ្ស៍ (AIDS Waiver)
ជួ យចាំដពាះកុមារមាន្សិទធទ
ិ ទួ លបាន្ជាំន្ួយ Medi-Cal ន្ិងមន្ុសសធាំឆ្ៃងដមដរាេដអ្ដ្ស៍
ន្ិងដកើតជាំងឺដអ្ដ្ស៍
ថដ្លមាន្លកខ ណ្ៈសមបតត ិអាចស្ននក់ដៅទទួ លការថែទ ាំពីមណ្ឌលថែទ ាំពាបាល ។
ដសវាកមម ថដ្លមាន្ផ្តល់ជ៊ូន្មាន្ជាអាទិ៍ ៖ ការប្េរ់ប្េងសាំណ្ុាំដរឿង
ការថែទ ាំពាបាលឯកដទស ការថែទ ាំពីអ្នកជួ យដមើលថែ ការពាបាលចិតតស្នស្រសត
ការរញ្ជ ូន្អាហារដ្ល់ផ្ទះ ការប្រឹកាដោរល់ថផ្ន កអាហារ ៊ូរតថ មភ
ការផ្ត លអា
់ ហាររាំរ៉ាន្រថន្ថ ម ររ ិកាខរដពទយ ន្ិងការផ្គ តផ្
់ គ ង់
ការសប្មរខ្ល ួន្តិចតួ ចចាំដពាះស្នថន្ភាពផ្ទ ះ
មដធាបាយដធវ ដ្
ី ាំដណ្ើរមិន្សថ ិតកនុងលកខ ណ្ៈអាសន្ន
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ន្ិងការផ្ត ល់ហ្ិរញ្ា វតថុរថន្ថ មសប្មារ់ការចិញ្ចឹមថែទ ាំ ។ ដៅកនុងរដ្ឋ ដន្ះ
មាន្អ្ន កផ្ត ល់ដសវាកមម ដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ ចាំដពាះអ្ន កដកើតជាំងឺដអ្ដ្ស៍ ចាំន្ួន្ 20 ។
ដន្ះជារញ្ជ ីរចចុរបន្ន ភាពររស់អ្នកផ្ត ល់ដសវាកមម ទ ាំងអ្ស់ ៖
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/CDPH%20Document%20Library
/MCWP%20Provider%20List.pdf. សប្មារ់ព័ត៌មាន្រថន្ថ ម
ស៊ូ មច៊ូ លដៅកាន្់វ៉ិរសសត៍ររស់ដសវាកមម ថែទ ាំសុខ្ភាពកាលីហ្វរ័ ន្ីញ៉ា (California
Department of Health Care Services) តាមអាសយដ្ឋឋន្ ៖
http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/AIDS.aspx. កនុងដន្ះផ្ងថដ្រ DRC
ក៏មាន្សន្ៃ ឹកការពិតអ្ាំពីកមម វវ ិធីដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ សប្មារ់អ្នកដកើតជាំងដឺ អ្ដ្ស៍ ដៅឯ ៖
https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-the-aids-medi-cal-waiver-canhelp-you-get-the-care-you-need-at-home-instead-of-in .

ិ
ត ើអែកណាអាចជួយឲ្យខ្ញុំតចញពីម្ណ្ឌលផ្ែទុំពាបាលម្កកាន់នទះររេ់ខ្ញុំ វញ
បាន?
ដរើអ្នកប្តូវការជាំន្ួយ ដដ្ើមបីចាកដចញពីមណ្ឌលសុខាភិបាល
ឺ កដចញពីមណ្ឌលអាច ជួ យអ្ន កបាន្ ។
អ្ន កដរៀរចាំថផ្ន្ការឲ្យអ្ន កជាំងចា
ស៊ូ មកត់ចណា
ាំ ថា
ាំ កមម វ ិធីដបាះរង់លកខ ណ្
័ ឌ ជាជដប្មើសចាំដពាះ HCB
ថដ្លបាន្ដរៀររារ់ខាងដលើ ក៏អាចផ្ត ល់ជ៊ូន្ន្៊ូ វដសវាកមមប្េរ់ប្េងសាំណ្ុាំដរឿងអ្ន្ត រកាល
ន្ិងដសវាកមម សហ្េមន្៍អ្ន្ត រកាល ដដ្ើមបីជួយអ្ន កកនុងការរកផ្ទះស្ននក់ដៅ
ន្ិងជួ យដចញសែៃចណា
ាំ យ
ដ្៊ូ ចជាការកក់ប្បាក់ជួល ន្ិងការដរៀរចាំយ៊ូធីលធ
ិ ី។
ែវ ិកាគាំប្ទររស់សហ្ព័ន្ធ សប្មារ់ កម្ម វ ិ្ីអនត រកាលេហគម្ន៍កាលីហវ័រនីញ៉ា (CCT,
California Community Transitions) បាន្រញ្ច រ់ដហ្ើយ ។
ែវ ិកាគាំប្ទដន្ះអាចមាន្ផ្ត លជ
់ ៊ូ ន្ស្នរជាែម ី េឺអាប្ស័យដលើអ្ងគ ន្ត
ី ិរញ្ា តត រិ រស់សហ្ព័ន្ធ
ដហ្ើយថាដតើអាជាាធររដ្ឋ កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ា អាចរន្ត កមម វ ិធីដន្ះបាន្ដទៀតថដ្រឬដទ ។
ស៊ូ មច៊ូ លដមើលកនុងវ៉ិរសសត៍ររស់ DRC សប្មារ់ព័ត៌មាន្រថន្ថ ម
ដៅកនុងរ៉ាុ ម ន្ថខ្ខាងមុខ្ដន្ះ ។ កមម វ ិធី CCT
ធាៃរ់មាន្ផ្តល់ដសវាកមម ជ៊ូន្អ្ន កថដ្លមាន្សិទធិទទួ លជាំន្ួយពី Medi-Cal
ថដ្លបាន្សប្មាកដពទយ ឬមណ្ឌលថែទ ាំពាបាល ោ៉ាងដហាចណាស់ 90 សែង ។ កមម វ ិធី CCT
បាន្ជួ យអ្ន កជាំងរឺ កកថន្ៃ ងស្ននក់ដៅ ដហ្ើយធា ឲ្យបាន្ថា ការថែទ ាំផ្ទ ះ ដប្េឿងសងាា រ ិម
ន្ិងយ៊ូធីលធ
ិ ី មិន្មាន្រញ្ញា ដដ្ើមបីឲ្យអ្ន កអាចច៊ូ លដៅរស់ដៅបាន្ ។ The CCT was not
available in all counties. កនុងដពលដ ះកមម វ ិធី CCT
មិន្មាន្ផ្ត ល់ដសវាកមម ជ៊ូន្ដៅប្េរ់ដខាន្ធីដឡើយ ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន្រថន្ថ ម
ស៊ូ មអាន្អ្តថ រទកនុងវ៉ិរសសត៍ររស់ យកដ្ឋឋន្ដសវាកមម ថែទ ាំសុខ្ភាពរដ្ឋ កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ា
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(California Department of Health Care Services) តាមអាសយដ្ឋឋន្ ៖
http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx, ឬឯកស្នរដបាះពុមពផ្ាយររស់
DRC ដៅឯ ៖
https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-california-communitytransitions-cct-program-a-way-for-a-nursing-home-resident-to

ត ើខ្ញុំអាចទទួ លបានជុំនួយតពលតៅតប្ៅនទះ តៅតពលថ្ែៃ យ៉ាងដូ ចតម្ត ច?
តេវាកម្ម តាម្េហគម្ន៍េប្ារ់ម្នុេសតពញវ ័យ (CBAS, Community Based Adult
Services) ជាកមម វ ិធីថដ្លមាន្អាជាារ័ណ្
ណ ប្តឹមប្តូវ ថដ្លផ្តល់ជ៊ូន្ដសវាកមម ថែទ ាំសុខ្ភាព
ន្ិងដសវាកមម ដផ្សងៗដទៀតដៅដពលសែង ដៅឯមជឈមណ្ឌលប្រចាាំតរ
ាំ ន្់ ទ៊ូ ទ ាំងរដ្ឋ ។
ដដ្ឋយដេដៅផ្ងថដ្រថា ដសវាកមម ថែទ ាំសុខ្ភាពមន្ុសសដពញវ ័យ ដពលសែង (Adult Day
Health Care) កមម វ ិធី CBAS
េឺមាន្ផ្ត ល់ដសវាកមម សប្មារ់មន្ុសសដពញវ ័យថដ្លមាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្
ថដ្លជាអ្ន កមាន្លកខ ណ្ៈសមបតត ិអាចទទួ លបាន្ការថែទ ាំពីមណ្ឌលថែទ ាំពាបាល
ឬជារុេគលថដ្លសថ ត
ិ កនុងស្នថន្ភាពជាំងឺរាសាំ រ
ថដ្លសថ ត
ិ កនុងលកខ ណ្ៈវ ិន្ិចឆយ
័ ឲ្យច៊ូ លពាបាលដៅកនុងមណ្ឌល (ដ្៊ូ ចជា ភាពវ ិកលចរ ិក
ដរាេវ ិន្ិចឆយ
័ ដលើសុខ្ភាពចិតត) ។ Services provided at CBAS programs include:
ដសវាកមម ថដ្លមាន្ផ្តល់ជ៊ូន្ដដ្ឋយកមម វ ិធី CBAS មាន្ជាអាទិ៍ ៖ professional nursing
services; physical, occupational and speech therapies; mental health services;
therapeutic activities; social services; personal care; hot meals and nutritional
counseling; and transportation to and from the participant's residence.
ដសវាកមម ថែទ ាំពាបាលជាលកខ ណ្ៈវ ិជាជជវី ៈ
ការពាបាលដដ្ឋយចល ចាំដពាះជាំងដឺ លើរាងកាយ ពាបាលចល ស្នច់ដ្ុាំ ន្ិងសរសស
ន្ិងពិការភាពការន្ិោយ ដសវាកមម សុខ្ភាពផ្ល វូ ចិតត
ការពាបាលដរាេដដ្ឋយដប្រើសកមម ភាពប្រចាាំសែង ដសវាកមម សងគ ម ការថែទ ាំផ្ទទល់ខ្ល ួន្
ការប្រឹកាដោរល់ចាំដពាះអាហារដៅត ន្ិងអាហាររាំរ៉ាន្
ន្ិងមដធាបាយដធវ ីដ្ដាំ ណ្ើរដចញពីផ្ទះ ន្ិងប្តឡរ់មកផ្ទះ វ ិញ ។
សប្មារ់ព័ត៌មាន្រថន្ថ មអ្ាំពី CBAS
រ ួមទ ាំងរដរៀរថសវ ងរកដសវាកមម ថដ្លមាន្ផ្ត ល់ជ៊ូន្ដៅជិតអ្ន ក
ស៊ូ មអាន្វ៉ិរសសត៍ររស់ យកដ្ឋឋន្មន្ុសសចាស់កាលីហ្វរ័ ន្ីញ៉ា តាមអាសយដ្ឋឋន្ ៖
http://www.aging.ca.gov/ProgramsProviders/ADHC-CBAS/ ន្ិង
http://www.aging.ca.gov/ProgramsProviders/ADHCCBAS/Program_Overview.asp
x. ដលើសពីដន្ះ កមម វ ិធី PACE (ដ្៊ូ ចបាន្ដរៀររារ់ខាងដលើ)
មាន្ផ្ត លជ
់ ៊ូ ន្ដសវាកមម ថែទ ាំសុខ្ភាពមន្ុសសដពញវ ័យដៅដពលសែង
សប្មារ់ជាថផ្ន កមួ យសន្កមម វ ិធីររស់ខ្ល ួន្ ។
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http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/ProgramofAllInclusiveCarefortheElderl
y.aspx.

ត ើខ្ញុំអាចទទួ លបានតេវាកម្ម ផ្ែទុំេុខភាពនល វូ ចិ ត តាម្េហគម្ន៍
តោយរតរៀរណា?
ប្េូដពទយរឋម ឬអ្ន កផ្ត ល់ដសវាកមម ថែទ ាំសុខ្ភាពកាយដផ្សងដទៀត ររស់អ្នក
អាចផ្ត លដ់ សវាកមម ថែទ ាំសុខ្ភាពចិតតដ្ល់អ្នក ដរើអ្នកទ ាំងពីរយល់ប្ពម ។
ដសវាកមម ឯកដទសសុខ្ភាពផ្ល វូ ចិតត ប្តូវផ្តល់ជ៊ូន្ដដ្ឋយដពទយឯកដទសសុខ្ភាពផ្លវវចិ
ូ តត
ដ្៊ូ ចជា ដពទយវ ិកលចរ ិក ចិតតរណ្ឌត
ិ
រុេគលិកសងគ មកិចចថផ្ន កពាបាលជមង ឺផ្ល វូ ចិតតថដ្លមាន្អាជាារ័ណ្ណ (LCSWs, Licensed
Clinical Social Workers) អ្ន កពាបាលជមង ឺផ្ល វូ ចិតតចាំដពាះអ្ន កដរៀរការ ន្ិងប្េួ ស្នរ
ថដ្លមាន្អាជាារ័ណ្ណ (MFTs, Marriage and Family Therapists)
អ្ន ករដចច កដទសជមង ឺ វ ិកលចរ ិក ឬអ្ន កផ្ត ល់ដសវាកមម មត
ិ ត ដប្ជាមថប្ជងមិតត ។
ដសវាកមម ឯកដទសថែទ ាំសុខ្ភាពផ្ល វូ ចិតត ប្តូវផ្ត ល់ជ៊ូន្ដ្ល់អ្នកទទួ លផ្លររស់កមម វ ិធី
Medi-Cal តាមរយៈថផ្ន្ការថែទ ាំសុខ្ភាពចិតត Medi-Cal (MHPs, Medi-Cal Mental
Health Plans) ។ MHPs ទ ាំងអ្ស់េជា
ឺ ថផ្នកសន្ យកដ្ឋឋន្សុខ្ភាពចិតត
ឬ យកដ្ឋឋន្សុខ្ភាពស្នមរតីររស់ដខាន្ធី ។ MHP
អាចផ្ត លដ់ សវាកមម តាមរយៈន្ិដោជិកររស់ខ្ល ួន្
ឬតាមរយៈអ្ន កផ្តល់ដសវាកមម ជារ់កច
ិ ច សន្ា ។
សប្មារ់ព័ត៌មាន្រថន្ថ មអ្ាំពីដសវាកមម ឯកដទសថែទ ាំសុខ្ភាពចិតត
ស៊ូ មអាន្ឯការដបាះពុមពផ្ាយររស់ DRC តាមអាសយដ្ឋឋន្ ៖
https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-mental-health-entitlement

ចុះតរើខ្ញុំានថ្ែៃចុំណាយចូ លរ ួម្តលើថ្ែៃផ្ែទុំេុខភាពោម្ួ យ Medi-Cal
ផ្ដលត្វ ើឲ្យតេវាកម្ម ផ្ែទុំតៅតាម្នទះកាន់ផ្ ាន ថ្ម្ៃ ខពេ់
ត ើប្ វូ ត្វ ើផ្ររណា?
ដរើអ្នកមាន្សិទធិទទួ លជាំន្ួយ Medi-Cal ថតអ្ន កប្តូវដចញការចាំណាយរ ួម (SOC, Share of
Cost) េឺអ្នកអាចយកសែៃចណា
ាំ យរ ួមដន្ះ សប្មារ់ដចញសែៃ ដសវាកមម ដៅតាមផ្ទះ
ន្ិងសហ្េមន្៍ ថដ្លរ ួមទ ាំងសែៃ ដសវាកមម ថែទ ាំផ្ទទល់ខ្ល ួន្ ថដ្លអ្ន កប្តូវដរ ីដចញពីផ្ទះ
ឬរន្ត រស់ដៅកនុងផ្ទ ះ ។
យកដ្ឋឋន្ថែទ ាំសុខ្ភាពកាលីហ្វរ័ ន្ីញ៉ា (DHCS, California
Department of Health Care Services) បាន្ដចញដគលការណ្៍ថណ្ អ្
ាំ ាំពីរញ្ញាដន្ះ
កនុង មជាលិខ្ត
ិ ររស់ យកសុខ្ុមាលភាពដខាន្ធីទ ាំងអ្ស់ ដលខ្ 15-02 (All County
Welfare Director’s Letter 15-02) ថដ្លមាន្ដៅឯ ៖
http://www.dhcs.ca.gov/services/medical/eligibility/Documents/ACWDL/2015/15-02.pdf

ទាំព័រទី 9 សន្ 10
សប្មារ់ព័ត៌មាន្រថន្ថ ម ស៊ូ មអាន្អ្តថ រទដបាះពុមពផ្ាយររស់ DRC អ្ាំពីប្រធាន្រទដន្ះ
ដៅឯអាសយដ្ឋឋន្ ៖ https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-can-i-usemy-share-of-cost-to-get-more-services-i-need.

ចុះតរើខ្ញុំោម្នុេសតរៀរការ តហើយានពិការភាពោរ់ខល ួន
ត ើខ្ញុំអាចទទួ លបានតេវាកម្ម Medi-Cal តៅនទះ
គឺម្ិនផ្ម្នផ្ តេវាកម្ម តៅឯម្ណ្ឌលផ្ែទុំពាបាល បានតោយរតរៀរណា?
រហ្៊ូ តមកដ្ល់ដពលែមៗ
ី ដន្ះ ចារ់ររស់ Medicaid
បាន្ដប្រើលកខ ណ្
័ ឌ ធ៊ូ រប្ស្នលចាំដពាះកាំហ្ត
ិ ប្បាក់ចណ្
ាំ ៊ូ ល
ចាំដពាះពលរដ្ឋ ថដ្លមាន្សិទធទ
ិ ទួ លបាន្ជាំន្ួយ Medicaid ថដ្លមាន្រត ី/ប្រពន្ធ ថដ្លរត ី
ឬប្រពន្ធ ររស់គត់កាៃយជាមន្ុសសមាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្
ដហ្ើយដៅទទួ លដសវាកមម ពម
ី ជឈមណ្ឌលថែទ ាំពាបាល ។ ចាំណ្ុចដន្ះ
េឺដធវ ីដឡើងដដ្ើមបីការពារប្េួ ស្នររត ី/ប្រពន្ធ កនុងសហ្េមន្៍ កុឲ្
ាំ យអ្ស់ប្បាក់ (ធាៃក់ខ្ល ួន្ប្ក)
ដដ្ឋយស្នរការរង់សែៃ ដសវាកមម ថែទ ាំរត ី/ប្រពន្ធ ពិការររស់ខ្ល ួន្ ។ លកខ ណ្
័ ឌ ទ ាំងអ្ស់ដន្ះ
ក៏អាចយកមកដប្រើបាន្ថដ្រ ដៅដពលថដ្លរត ី/ប្រពន្ធ ថដ្លមាន្ពិការភាពជារ់ខ្ល ួន្
ជាអ្ន កសថ ត
ិ កនុងការដលើកថលងលកខ ណ្
័ ឌ សន្កមម វ ិធី HCBS ។
ចារ់ថែទ ាំសុខ្ភាពមាន្តសមៃ ដថាក (Affordable Care Act)
ី វ ិស្នលភាពលកខ ណ្
បាន្ពប្ងក
័ ឌ សន្ “ការជួ យមិន្ឲ្យរត ី/ប្រពន្ធប្ក” ដៅកាន្់ប្េួ ស្នររត /ី ប្រពន្ធ
ថដ្លរត ី/ប្រពន្ធ ររស់ខ្ល ួន្
សថ ិតកនុងកប្មិតទទួ លបាន្ការថែទ ាំពាបាលពីមណ្ឌលថែទ ាំពាបាល ថតកាំពុង
(ដហ្ើយចង់) រន្ត រស់ដៅកនុងសហ្េមន្៍ ។ ការអ្ន្ុវតត លកខ ណ្
័ ឌ ទ ាំងអ្ស់ដន្ះ
អាចជួ យឲ្យអ្ន កមាន្រត ី/ប្រពន្ធ អាចទទួ លបាន្ដសវាកមម Medi-Cal ដៅតាមសហ្េមន្៍
ដ្៊ូ ចដៅន្ឹងដសវាកមម ររស់ IHSS, CBAS ។ល។ ថដ្រ ។ លិខ្ត
ិ ដ ះ មាន្ដៅទីដន្ះ ៖
https://www.dhcs.ca.gov/services/medical/eligibility/Documents/ACWDL/2018/18-19.pdf
តទះោយ៉ាងណាក៏តោយ ការពប្ងីក វ ិសាលភាពថ្នលកខ ណ្
័ ឌ រង្ការម្ិនឲ្យរត ី/ប្រពនធ
ធ្លៃក់ខល ួនប្ក ដូ ចោកម្ម វ ិ្ី CCT បានរញ្ចរ់េកម្ម ភាពររេ់ខល ួនកាលពីថ្ែៃទី 31 ផ្ខ្ន ូ
ឆ្ែុំ 2018 ។ កនញងចុំណ្ុចតនះ គឺានសាានភាពម្ួ យផ្ដលអាចតៅរ ួចផ្ដលថា
អងគ នី ិរញ្ញ ត ិររេ់េហព័នធ ឬចុំណា កា
់ រររេ់រដឋ អាចរនត កម្ម វ ិ្ី CCT តៅម្ុខតទៀ
តហើយត្វ ើការពប្ងីក វ ិសាលភាពតនះ តដើម្បីរង្ការរត ី/ប្រពនធ ម្ន
ិ ឲ្យធ្លៃក់ខល ួនប្ក ។
ការការពាររត ី/ប្រពនធ ម្ិនឲ្យធ្លៃក់ខល ួនប្ក
គឺតៅផ្ អាចអនុវ ត បានចុំតពាះរុគគលផ្ដលរេ់តៅកនញងម្ណ្ឌលផ្ែទុំពាបាល
និងេាិ កនញងការតលើកផ្លងលកខ ័ណ្ឌថ្នកម្ម វ ិ្ី HCBS ។ តរើអែកម្ិនប្បាកដថា
កិចចការពារតនះ អាចអនុវ ត បានចុំតពាះអែ កផ្ដរឬតទ េូម្ទក់ទងោម្ួ យនឹង DRC ។

ទាំព័រទី 10 សន្ 10
ដយើងខ្្ុាំចង់ស្នតរ់ដោរល់អ្នក! ស៊ូ មជួ យរាំដពញសាំណ្ួរសប្មង់មតិខាងដប្កាម សត អ្
ី ាំពីការ
ដបាះពុមពផ្ាយររស់ដយើងខ្្ុាំ
ឹ ពីេណ្
ដហ្ើយប្បារ់ឲ្យដយើងខ្្ុបា
ាំ ន្ដ្ង
ុ ភាពការងារររស់ដយើងខ្្ុាំ! [ច៊ូ លរ ួមការសទ ង់មតិ]
សប្មារ់ជាំន្ួយផ្ល វូ ចារ់ ស៊ូ មដៅមកដលខ្ 800-776-5746 ឬរាំដពញ
ថរររទដសន ើសុាំជន្
ាំ ួ យ} ។ សប្មារ់ដគលរាំណ្ងដផ្សងៗដទៀតទ ាំងអ្ស់
ស៊ូ មដៅទ៊ូ រស័ពទមកដលខ្ 916-504-5800 (កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ាខាងដជើង) 213-213-8000
(កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ាខាងតប
ូ ង) ។

អ្ងគ ការ Disability Rights California បាន្ទទួ លែវ ិកាឧរតថ មភពីប្រភពផ្ត ល់
ជាំន្ួយមួ យចាំន្ួន្ ។ សប្មារ់រញ្ជ ីលមអ ត
ិ សន្អ្ន កផ្ត ល់ជន្
ាំ ួ យ ស៊ូ មទសស ដេហ្ទាំពរ័
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html.

