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California’s Protection & Advocacy System 

ការត្រៀមលក្ខណៈស្ាប់សវនាការ៖ ការបញ្ចប់ ឬការ
ការ់បន្ថយចំនួ្ន្តា៉ោ ងតសវា IHSS 

ឧសភា 2019 ឯក្សារត ោះពមុពផ្សាយ #5482 - Cambodian 

ឯក្សារត ោះពុមពផ្សាយតន្ោះ ជួយអ្នក្ត វ្ ើការពិន្រិយត ើងវវ ញ  ន្ិងជជជក្រវា៉ា អ្ំពកីារការ់
បន្ថយ ឬការបញ្ច ប់តា៉ោ ងតសវាគំពារតាមផ្សទោះ (IHSS)។  ឯក្សារត ោះពុមពផ្សាយតន្ោះ ាន្
សាា រៈចំនួ្ន្បួន្ ត ើមបីជួយតោក្អ្នក្ឲ្យទទួល ន្ព័រ៌ាន្ ជ លអ្នក្្រូវការ ត ើមបី
ត្រៀមលក្ខណៈស្ាប់សវនាការយរុត ិ្ មណ៌ាមួយ៖ 

(1) សំណ ើស ឲំ្យចងក្រងព័ត៌មានអពីំដែនរក្រិតលរខ ៈរ ខងាររបស់អនរជំងឺ (ទពំ័រ 
9-21) – បំណពញទក្រង់ដបបបទណនេះ ណោយមានជនួំយពីណេជជប ឌ ិតរបសអ់នរ។ 

(2) ការណក្បៀបណ ៀបណោលការ ៍ដ នសំត ីពកីារងារគិតជាណមា៉ោ ង (ទំព័រ 22-24) - ការ
ពនយល់អពំីភាពខ សោន រវាងណោលការ ៍ដ នអំំពីការងារគិតជាណមា៉ោ ងបចច ុបបនន 
និងទក្រងច់ាស់។ 

(3) សនល ឹររិចចការសវ ័យវាយតម្រលណលើណសវា IHSS (ទំព័រ 25-32) - បំណពញទក្រង់ដបបបទ
ណនេះជារួយអនរផ្តល់ណសវា IHSS របស់អនរ។ ទក្រងដ់បបបទណនេះ ជួយអនរណរើលណ ើ ញ
ថាណតើណពលណេលាប៉ោ នា នដែលក្តេូការណែើរបបីំណពញការងារនរួីយៗម្នណសវា IHSS។ 

(4) សនល ឹររិចចការលរខខ ឌ េនិិចឆ ័យសក្មាប់ការវាយតម្រលណសវា IHSS (ទំព័រ 33-ចប់) 
បំណពញទក្រង់ដបបបទណនេះបនា ប់ពអីនរបានជួបជារួយណេជជប ឌ តិរបស់អនរ និង
បនា ប់ពទីទួលបានព័ត៌មានពឯីរសារណសវា IHSS របស់ណោន ីអនរ។ 
សនល ឹររិចចការណនេះ ជួយអនររន ុងការរំ តព់ីចំណាត់ថាន រ់សនាសសន៍រ ខងាររបស់
អនរ។ 

(ក្ំណរច់ណំា៖ំ សន្ល ឹក្ក្ិចចការតៅទំព័រ 25-32 មិន្អាចផ្សតលជូ់ន្ ន្តព តល តនាោះតទ។ 
សូមទនំាក្់ទំន្ងតយើងខ្ញ ំ ្បសិន្តបើអ្នក្្រូវការសន្ល ឹក្កិ្ចចការទ្មង់តផ្សេងមួយតទៀរ 
តាមរយៈតលខ 1-800-776-5746។) 

ណតើណោន ីណក្បើពត័៌មានអវ ីខលេះណែើរបីរំ ត់ពីសរតថភាពរបស់ខំុ្
រន ុងការបំណពញរ ខងារជារ់លារ់ណារួយ? 
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បុគ្គលិក្សងគមក្ចិចរបស់ IHSS ្រូវ ន្រ្មូវឲ្យត វ្ ើការក្ណំរពី់ក្្មរិនន្ការជួយ/ជំនួ្យ 
ជ លអ្នក្្រវូការត ើមបបំីតព មុខងារ ន្មួីយ  ៗ(ឬសក្មមភាពក្ន ញងជវីភាពរស់តៅ្បចំនងៃ)។    
រួតលខជ លតៅថា ចំណារ់ថាន ក្់សន្ទសេន្៍មុខងារ 
្រូវ ន្ក្ំណរ់ស្ាប់មុខងារន្ីមួយៗ។ ចំណារថ់ាន ក្់សន្ទសេន្៍មុខងារ 
គ្ឺស្ាប់វាសក់្្មរិជំនួ្យ ជ លបុគ្គលាន ក្់្រូវការស្ាប់បំតព មុខងារ 
ឬសក្មមភាព ជាក់្ោក្់ណាមួយក្ន ញងជីវភាពរស់តៅ្បចំនងៃ។ បុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច 
ត វ្ ើការក្ំណរ់តលើចណំារថ់ាន ក្់ន្មួីយៗ តោយជផ្សែក្តលើពរ័៌ាន្ជ លអ្នក្ផ្សតល់ឲ្យ ពរ័៌ាន្ 
ជ លអ្នក្ នទតទៀរផ្សតលឲ់្យ  ូចជា តវជជបណឌ រិរបសអ់្នក្ សាជិក្្គួ្សាររបស់អ្នក្ 
អ្នក្ផ្សតល់តសវា IHSS ន្ិងតោយជផ្សែក្តលើការសតងេរផ្ទទ លរ់បស់មន្រន្ត ីសងគមក្ិចច
ចំតពាោះអ្វ ីជ លអ្នក្អាចត វ្ ើ ន្ ន្ិងមិន្អាចត វ្ ើ។ ចំណារ់ថាន ក្់ស្ាប់មុខងារន្មួីយៗ 
្រូវជផ្សែក្តលើការចុោះតខាយ ជផ្សនក្រាងកាយ ជផ្សនក្ពទុធ ិ ន្ងិជផ្សនក្អារមមណ៍តៅ
ក្ន ញងការបំតព មុខងារ។ ចំណារថ់ាន ក្់តនាោះ មនិ្ជផ្សែក្តលើ ជ ន្ក្្មរិជផ្សនក្រាងកាយ
ជរមួយមុខតនាោះតទ។ 

ណតើមានរ ខងារអវ ីខលេះ ដែលក្តេូោរ់ចំណាត់ថាន រ់? 

បុគ្គលិក្សងគមក្ចិចតោន្្ី ្រវូក្ំណរច់ណំារថ់ាន ក្់តលើការបំតព មុខងាររបសអ់្នក្ចំតពាោះ
មុខងារន្មួីយៗ ូចរតៅតន្ោះ៖ 

 តសវាក្ន ញង្គួ្សារ (ក្ិចចការផ្សទោះ) 

 ការត ក្គ្ក្់សតមលៀក្បំពាក្ ់

 ការត ើរទ ិទនំ្ិ  ន្ងិការបំតព ក្ិចចការជំនួ្ស 

 ការតរៀបចមំហ បូអាហារ/ការសាែ រត្កាយតពលញ ំអាហារ 

 ការត ើរ (ពីមនុ្តៅថា ការត វ្ ើចលនាក្ន ញងអ្គរ/ផ្សទោះ) 

 ការងូរទកឹ្ ការត វ្ ើអានាមយ័ារ់ត ម្  ន្ិងការតាក់្ជរងកាយ/ការជូរ
សាែ រកាយតៅតលើជ្គ្ជា្បចំ (ការងូរទកឹ្ ន្ងិការតាក់្ជរងកាយ) 

 ការតសល ៀក្ពាក្/់ឧបក្រណស៍ិបបន្មិរិត  (ការតសល ៀក្ពាក្់) 

 ការជងទតំពាោះតវៀន្ ន្ងិរ្មងតនាម 

 ការតផ្សទរ (ការតរ ើទតីាំង) 

 ការទទួលទន្អាហារ 

 ការ ក្ តងហ ើម 

 ការចងច ំ
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 ទំតនារចតំណោះ ងឹ ន្ងិ 

 សមរថភាពវ ញន្ិចឆយ័។ 

ការចងចំ ទំតនារចតំណោះ ងឹ ន្ងិសមរថភាពវ ញន្ចិឆ ័យ ្រូវ ន្ត្បើត ើមបកី្ណំរ់
ពីតសចក្ត ី្រូវការតលើការតមើលខុស្រូវលក្ខណៈការពារជរប៉ោុតណាណ ោះ។ 

ណតើណោន រីំ ត់ចំណាត់ថាន រស់នាសសន៍រ ខងារណោយរណបៀបណាដែរ? 

ោងត្កាមតន្ោះ គ្ជឺាបញ្ជ ីសត ងោ់ទូតៅ ជ ល្រវូត្បើត ើមបកី្ណំរ់ចណំារ់ថាន ក្់
ស្ាប់មុខងារន្ីមួយៗ។ សន្លកឹ្ក្ិចចការសត ីពីលក្ខណវ ញន្ចិឆ ័យរបស ់IHSS ក្៏រាយបញ្ជជ ក្់
ពីសត ង់ោជាក្ោ់ក្ស់្ាប់មុខងារន្មួីយៗផ្សងជ រ។ សត ង់ោទូណៅ គឺក្តេូយរររណក្បើ
ជាោច់ោត ណោយសារសត ង់ោទងំណនេះមានរំ តណ់ៅរន ុងបទបបញ្ញ តត ិរបស់រែឋ ។ 
សតងោ់ជាក្ោ់ក្់ គឺ្្គន់្ជរជាតគលការណ៍ជណនំាប៉ោុតណាណ ោះ ពីត្ពាោះសត ង់ោទងំតនាោះ 
គម ន្ជចងតៅក្ន ញងបទបបញ្ញ រត ិតនាោះតទ។ ឯក្សារត ោះពុមពផ្សាយតន្ោះ តោងតៅតលើតលខ
នានាតៅជផ្សនក្ “MPP”។ MPP សំតៅតលើ “Manual of Policies & Procedures” 
(តសៀវតៅជណនំាអ្ំពីតគលន្តោ យន្ិងន្ីរិវ ញ្ ី)។ MPP គ្ឺជាវវ ញនន្នានាជ លក្មម វ ញ្ ី 
IHSS ្រូវអ្ន្ុវរតតាម។  វវ ញនន្នានារបសក់្មម វ ញ្  ីIHSS គ្ជឺា MPP ជផ្សនក្ 30-700 – 30-
785 ត ើយអ្នក្អាចជសវងរក្ ន្តៅតលើ្បព័ន្ធអ្ន្ឡា ។ [សូមតមើលវ ញនន្នានា] 
អ្ងគភាពសវនាការរបស់រ ឋ  ក្អ៏្ន្ុវរតតាមវវ ញននា MPP ជ រ។  វវ ញនន្នានារបសអ់្ងគភាព
សវនាការរ ឋ គ្ជឺា MPP ជផ្សនក្ 22-000 – 22-085 ត ើយអ្នក្អាចជសវងរក្ ន្តៅតលើ
្បព័ន្ធអ្ន្ឡា ។  [សូមតមើលវ ញនន្នានា] 

ចំណារថ់ាន ក្ស់្ាប់មុខងារន្មួីយៗ ្រវូជផ្សែក្តលើការចុោះតខាយ  ដផ្នររាងកាយ ដផ្នរព ទធ ិ 
ន្ិង ដផ្នរអាររា  ៍ក្ន ញងការបំតព មុខងារ។  ចណំារ់ថាន ក្់តនាោះ មិន្ជផ្សែក្តលើ ជ ន្ក្្មិរ
ជផ្សនក្រាងកាយជរមួយមុខតនាោះតទ។ 

ែំណ ើរការរ ខងារដផ្នរផ្ល េូចិតត។   ំតណើរការមុខងារជផ្សនក្ផ្សល វូចរិត ្រូវយក្មក្គ្រិពិចរណា
តៅតពលកំ្ណរ់ចំណារ់ថាន ក់្ស្ាប់មុខងារន្ីមួយៗ។ បទបបញ្ញ រត ិ IHSS របស់រ ឋ  
(MPP ជផ្សនក្ 30-756.37) ជចងពកីារវាយរនមលតលើ ំតណើរការមុខងារជផ្សនក្ផ្សល វូចរិត ូចរតៅ៖ 

MPP ជផ្សនក្ 30-756.371។ “វវ ញសាលភាពនន្ការចុោះតខាយដផ្នរព ទធ ិ ន្ងិ ដផ្នរ
អាររា ៍ របសអ់្នក្ទទួលតសវា (្បសិន្តបើាន្) ាន្ផ្សលប៉ោោះពាល់តៅតលើ 
រ ខងាររាងកាយចំនួន 11  ូចាន្រាយបញ្ជជ ក្រ់ចួ [តៅោងតលើតន្ោះ] 
ក្តេូបានរំ ត់ចំណាត់ថាន រ់ណៅតាររ ខងារនីរួយៗ
ម្នរ ខងារទងំណនេះ។   ក្្មរិ ន្ងិ្បតេទអ្ន្តរាគ្មន្៍របសម់ន្សុេ
ជ ល្រូវការចំ ច ់្រូវឆល ញោះបញ្ជច ងំតាមចណំារថ់ាន ក្់ស្ាប់មខុងារ
ន្ីមួយៗ។” 

MPP ជផ្សនក្ 30-756.372។ “មុខងារជផ្សនក្ផ្សល វូចិរត របស់អ្នក្ទទួលតសវា 
្រូវយក្មក្វាយរនមលតោយក្្មរិពនិ្ទ ញបីថាន ក្់ (ចំណារថ់ាន ក្់ 1 2 ន្ងិ 5) 

http://www.cdss.ca.gov/inforesources/Letters-Regulations/Legislation-and-Regulations/Adult-Services-Regulations
http://www.cdss.ca.gov/ord/entres/getinfo/pdf/4cfcman.pdf
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ចំតពាោះមុខងារជផ្សនក្ការចងចា ំទំណនរចំណ េះែងឹ ន្ងិ 
សរតថភាពេនិិចឆយ័។  ក្្មិរពិន្ទ ញ តន្ោះ ្រូវ ន្ត្បើត ើមបីក្ំណរ់ពី
ក្្មិរតសចក្ត ី្រូវការតលើ  ការក្គប់ក្គងបងាា រ។” 

ណសវាអរណេជជសាស្រសត ។  ្បសិន្តបើអ្នក្ទទួលការផ្សតល់អាហារតាមបំពង់ស្ាប់អាហារបូរថ
មាទងំអ្ស ់អ្នក្គួ្រទទួល ន្តសវាតន្ោះ ជាតសវាអ្មតវជជសាន្រសត  ជាជាងតសវាទទួ
លទន្អាហារ ការតរៀបចំអាហារ ឬការសាែ រត្កាយតពលញ អំាហារ។ ក្ន ញងក្រណតីនាោះ 
ទងំតសវាទទួលទន្អាហារ ន្ងិការតរៀបចំអាហារ/ការសាែ រត្កាយតពលញ ំអាហារ គ្បបី
ាន្ចំណារថ់ាន ក្ត់លខ 1។ សូមតមើល MPP ជផ្សនក្ 30-756.4។ 

្បសិន្តបើអ្នក្្រវូការការជងទសំ្ាប់ការវោះការ់បំពង់ តងហ ើម ន្ិងការបូមសងុ 
អ្នក្គួ្រទទួល ន្តសវាទងំតន្ោះ ជាតសវាអ្មតវជជសាន្រសត ត្កាមមខុងារ ក្ តងហ ើម។ 
្បសិន្តបើាន្ជរតសវាជផ្សនក្មុខងារ ក្ តងហ ើមតទ តនាោះការ ក្ តងហ ើម គ្បបាីន្
ចណំារថ់ាន ក្់តលខ 1។   សូមតមើល MPP ជផ្សនក្ 30-756.4។ 

ែំណ ើរការរ ខងារអណេរ។  ្បសិន្តបើអ្នក្ាន្ តំណើរការមុខងារលក្ខណៈមនិ្តទៀងទរ់
ក្ន ញងមួយជខតព  ចណំារថ់ាន ក្់ជផ្សនក្មុខងារ គ្បបឆីល ញោះបញ្ជច ងំ ពី ំតណើរការមុខងារក្ន ញង
នងៃមិន្លែ ជ លតក្ើរាន្ត ើងមតងត ើយមតងតទៀរ។ វាមិន្ជផ្សែក្ជរតៅតលើសាថ ន្ភាពនងៃ 
“អា្ក្ក្់បំផ្សុរ” ជរមួយមុខតនាោះតទ។ (ឧ.ទ. ្បសិន្តបើអ្នក្ាន្ជំងឺរោក្សនាល ក្់ អ្នក្អា
ចាន្នងៃជ លឈឺចប់ោល ំង ន្ងិនងៃជ លការឈចឺប់ាន្ក្្មរិរចិរួច។ បុគ្គលិក្
សងគមក្ចិច ន្ងឹក្ណំរ់ចណំារថ់ាន ក្ស់ន្ទសេន្៍មុខងារតោយជផ្សែក្តលើនងៃជ ល
អ្នក្ាន្ការឈឺចប់ោល ំង ជ លតក្ើរាន្ មតងត ើយមតងតទៀរ។) សូមតមើល MPP ជផ្សនក្ 
30-757.1(a)(1)។ 

សតងោ់ទូតៅស្ាប់ការក្ំណរច់ំណារថ់ាន ក្់តលើជ ន្ក្្មរិជផ្សនក្មុខងារ 
អាចរក្តមើល ន្តៅ MPP ជផ្សនក្ 30-756.1។ សតងោ់ទងំតនាោះ រមួាន្៖ 

“ចំណាត់ថាន រ់ទ ី1៖ ាន្ាច សក់ារតលើខល នួ្ឯង៖ អាចបំតព មខុងារ ន្
តោយគម ន្ជំនួ្យពីអ្នក្ នទ តទោះបីជាអ្នក្ទទួលតសវា 
អាចាន្ការលំ ក្ ក្ន ញងការបំតព មុខងារក្៏ពិរជមន្  ក៏្ប៉ោុជន្ត
ការបំតព មុខងារតោយាន្ ឬគម ន្ឧបក្រណ ៍ឬជនួំ្យជផ្សនក្ចលនា 
មិន្បងេ ហាន្េិ័យគួ្រឲ្យក្រ់សាគ ល់ចតំពាោះសុវរថភិាពរបសគ់រត់នាោះតទ។  
អ្នក្ទទួលតសវាណាាន ក្់ជ លាន្ចណំារថ់ាន ក្់តលខ "1" ចំតពាោះមុខងារ
ណាមួយ មនិ្្រូវទទួល ន្ការអ្ន្ញុ្ជញ រ ឲ្យត វ្ ើសក្មមភាពតសវា
ាន្ទំនាក្់ទនំ្ងគន តនាោះតទ។ 

ចំណាត់ថាន រ់ទ ី2៖ អាចបំតព មុខងារណាមួយ ន្ ប៉ោុជន្ត ្រូវការជនួំ្យ
ជផ្សនក្ពាក្យសំ  ី ូចជា ការត្ក្ើន្រំឭក្ ការជណនាំ ឬការតលើក្ទកឹ្ចរិត។ 

ចំណាត់ថាន រ់ទ ី3៖ អាចបំតព មុខងារ ន្តោយាន្ជនួំ្យខលោះៗអ្នក្ នទ 
រមួាន្ (ប៉ោុជន្តមិន្ក្ណំរ់្រឹម) ជនួំ្យជផ្សនក្រាងកាយតោយផ្ទទ លពី់អ្នក្ផ្សតល់
តសវាណាាន ក្។់ 
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ចំណាត់ថាន រ់ទ ី4៖ អាចបំតព មុខងារ ន្ ជរតៅតពលាន្
ជំនួ្យត្ចើន្គួ្រសមពអី្នក្ នទប៉ោតុណាណ ោះ។ 

ចំណាត់ថាន រ់ទ ី5៖ មនិ្អាចបំតព មុខងារ ន្ តោយាន្ឬគម ន្ជនួំ្យ
ពីអ្នក្ នទ។” 

ណតើខំុ្អាចណ វ ើអវបីាន ក្បសិនណបើណោន ីបានរំ ត់ចំណាត់ថាន រ់
ណលើរិចចការណារួយរិនបានក្តឹរក្តេូណនេះ? 

អ្នក្អាចបត ឹងឧទធរណច៍ំតពាោះតសចក្ត ជូីន្ ណំឹងជ លអ្នក្ទទួល ន្អ្ំពីការជក្ជ្បតលើតសវា
របស់អ្នក្ ន្ភាល មៗ ត ើយតសន ើសុំ ឲ្យតបើក្សវនាការក្រណី “ការពយួ រជំនួ្យជ លាន្ការ
ទូទរ”់  ន្។  អនរក្តេូបត ឹងពីការជូនែំ ងឹ IHSS របស់អនរ រ នម្េៃដែលការផ្លល ស់បត រូ
ចាប់ណផ្តើរមានក្បសិទធភិាពចំណ េះការពយួ រជនួំយដែលមានការទូទត់។  សូមតមើល MPP 
ជផ្សនក្ 22-072.5។ ការពយួ រជំនួយដែលមានការទូទត់ មាននយ័ថា ណសវារបស់អនរនងឹអាច
បនតែំណ ើរការ រហូតែល់មានសេនការណារួយ។  ្បសិន្តបើអ្នក្តសន ើសុំឲ្យាន្ការពយួ រ
ជំនួ្យជ លាន្ការទូទរ ់ន្ទន្់តពល តនាោះតសវារបស់អ្នក្ន្ងឹបន្ត ំតណើរការ ជ ល
រ ូរ ល់តពលាន្តសចក្ត ីសត្មចពីសវនាការ។ 

្បសិន្តបើអ្នក្ទទួល ន្តសចក្ត ីជូន្ ណំងឹយរឺតពល ឬអ្នក្
មិន្ទទួល ន្តសចក្ត ីជូន្ ណំងឹ អ្នក្គួ្របន្តបត ឹងឧទធរណភ៍ាល មៗ ន្ិងតសន ើសុំឲ្យាន្ការពយួ រ
ជំនួ្យជ លាន្ការទូទរ។់ 

្បសិន្តបើអ្នក្ខក្កាលបរ ញតចឆទក្ណំរ់ស្ាប់បត ឹងឧទធរណ៍ត ើមបីតសន ើសុំឲ្យាន្ការពយួ រ
ជំនួ្យជ លាន្ការទូទរ ់អ្នក្តៅាន្តពល 90 នងៃ ត ើមបីតសន ើសុំឲ្យតបើក្សវនាការមួយ 
គ្ិរចប់ពីកាលបរ ញតចឆទជ លអ្នក្ទទួល ន្តសចក្ត ីជូន្ ំណឹងអ្ំពីវ ញនន្ការតន្ោះ។ 
សូមតមើល MPP ជផ្សនក្ 22-009.1។ 

ណតើណោន ីណមា៉ោ ងតក្រូេការរបស់ខំុ្ណោយរណបៀបណាដែរ? 

តៅតពលជ លតោន្្ីចរ់ចណំារ់ថាន ក្អ់្នក្តៅក្ន ញងមុខងារណាមួយរចួ តោន្្កី្ណំរ់ពី
ចំនួ្ន្តពលតវោជ ល្រូវការស្ាប់បំតព តសវាន្មួីយរបស ់IHSS ជ លអ្នក្្រូវការជផ្សែក្
តលើតគលការណ៍ជណនំាសត ីពីការងារគ្ិរជាតា៉ោ ង (HTG)។ តគលការណ៍ជណនំាតន្ោះ ជួយ ល់
បុគ្គលិក្សងគមក្ចិចរបស ់IHSS តៅក្ន ញងការក្ំណរ់ពីចនួំ្ន្តពលតវោជ លគ្បបី្រវូផ្សតល់
ជូន្ស្ាប់ការងារក្ន ញងតសវា IHSS ន្មួីយៗ។ តគលការណ៍ជណនាតំន្ោះ ក្៏ជួយ លបុ់គ្គលិក្
សងគមក្ចិចត ើមបកី្ំណរ់ថាតពលណាជ ល្រវូត វ្ ើការតលើក្ជលង ត ើមបីឲ្យអ្នក្អាចទទួល ន្
តពលតវោចំ ចត់ ើមបីបំតព តសវាន្មួីយៗ។ 

ក្ន ញងការក្ណំរ់ពីតពលតវោស្ាប់ការងារន្មួីយៗ (តា៉ោ ង្រូវការស្ាប់តសវា IHSS) 
សមរថភាពរបសអ់្នក្ក្ន ញងការបំតព ការងារជផ្សែក្តលើចណំារថ់ាន ក្់សន្ទសេន្ម៍ុខងាររបស់
អ្នក្ គ្ជឺាក្តាត រមួចំជណក្មួយ ប៉ោជុន្តមនិ្ជមន្ជាក្តាត ក្ណំរ់ផ្ទត ច់មុខតនាោះតទ។ ក្តាត  នទ
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តផ្សេងតទៀរ រមួាន្ មជឈោឋ ន្រសត់ៅរបសអ់្នក្ ន្ិងភាពខុសៗគន នន្សមរថភាពមុខងារ
របស់អ្នក្។ សូមតមើល MPP ជផ្សនក្ 30-757.1(a)(1)។ 

មុខងារភាគ្ត្ចើន្ ជ ល្រូវ ន្ត វ្ ើចំណារថ់ាន ក្់ ាន្ក្្មិរតឆល ើយរបនន្តពលតវោជ ល
តោន្្ីអ្ន្ញុ្ជញ រស្ាប់ការងារនន្តសវា IHSS ន្ីមួយៗ។ បុគ្គលិក្សងគមក្ិចចរបស ់IHSS 
អាចផ្សតលត់ពលតវោជ ល្រវូការចំ ច់ស្ាប់ការបំតព ការងារនន្តសវា IHSS ជផ្សែក្តៅ
តាមតគលការណជ៍ណនាទំងំតន្ោះ។ ក្៏ប៉ោុជន្ត  ្បសិន្តបើអ្នក្្រវូការតពលត្ចើន្ជាងតពលជ ល
តគលការណជ៍ណនាសំត ពីកីារងារគ្រិជាតា៉ោ ង (HTG) ផ្សតលជូ់ន្ អ្នក្អាចទទួល ន្ការ
តលើក្ជលងណាមួយ ្បសិន្តបើបុគ្គលិក្សងគមកិ្ចចអាចតរៀបចំឯក្សារបញ្ជជ ក់្អំ្ពីមូលត 
រុជ លអ្នក្្រូវការតពលតវោត្ចើន្បជន្ថមតទៀរត ើមបីបំតព ការងារតន្ោះ។ សន្លកឹ្ក្ចិចការ 
#3 សន្ល ឹក្ក្ចិចការលក្ខខណឌ វ ញន្ចិឆ ័យវាយរនមល IHSS ាន្តគលការណ៍ជណនាំសត ីពីការងារ
គ្ិរជាតា៉ោ ង ជ លចង្ក្ងតៅក្ន ញងតនាោះ  ូចតន្ោះអ្នក្្រូវពនិ្រិយតមើលចណុំចទងំតន្ោះ។  
សូមតមើលឧបសមពន័្ធ  A ស្ាប់ពរ័៌ាន្បជន្ថមអ្ំព ីHTG។  បជន្ថមតលើតន្ោះ សូមតមើល
ឧទ រណអ៍្ំពថីាតរើតពលណាជ លបុគ្គលាន ក្់អាច្រូវការឲ្យាន្ការតលើក្ជលងចតំពាោះ
តគលការណត៍ន្ោះ ត ើមបីទទួល ន្តសវាត្ចើន្ឬរចិជាងមនុ្ ជ លតគលការណ៍តន្ោះផ្សតល់
ជូន្។ 

ណតើខំុ្ណសន ើស ំសេនការណនេះណោយរណបៀបណា (ឧ.ទ. ប ត ឹងឧទធរ ៍)? 

ត ើមបតីសន ើសុំឲ្យតបើក្សវនាការ ន្ អ្នក្អាចត វ្ ើក្ិចចការមួយក្ន ញងចតំណាមក្ចិចការនានា
 ូចោងត្កាមតន្ោះ៖ 

 បំតព ទ្មង់ជបបបទតៅទំព័រោងត្កាយនន្តសចក្ត ជូីន្ ណំងឹអ្ំពីវ ញនន្ការ 
ត ើយតផ្សញើរវាតៅអាសយោឋ ន្ ូចាន្បងាហ  ជូន្ 

 តផ្សញើរលិខិរតៅ៖ 
 
IHSS Fair Hearing 
State Hearings Division 
Department of Social Services 
744 P Street, Mail Station 9-17-37 
Sacramento, CA 95814 

 តផ្សញើសំតណើរសុរំបសអ់្នក្តាមទូរសារតៅកាន្ត់លខ 916-651-5210 ឬ 916-651-
2789 

 អ្នក្អាចទូរសពទតៅតលខ 800-743-8525  ន្  

 អ្នក្អាចោក្់ពាក្យតសន ើសុំសវនាការតាម្បព័ន្ធអ្ន្ឡា  ន្។ [សំតណើសុំសវនា
ការ] 

https://secure.dss.cahwnet.gov/shd/pubintake/cdss-request.aspx
https://secure.dss.cahwnet.gov/shd/pubintake/cdss-request.aspx
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ណតើមានអវ ីណរើតណ ើងបនា បព់ីខំុ្ណសន ើស ំសេនការ? 

អ្នក្ន្ងឹទទួល ន្តសចក្ត ីជូន្ ណំឹងចនួំ្ន្ពីរ ពី្ក្សួងតសវាសងគម ( Department of 
Social Services) អ្ងគភាពសវនាការ របសរ់ ឋ (State Hearings Division)។ 
តសចក្ត ីជូន្ ំណឹងទីមួយ គ្ឺជាការបញ្ជជ ក្់អ្ំពីសំតណើរបស់អ្នក្វ
ជ លសុំឲ្យតបើក្សវនាការតនាោះ។ តសចក្ត ជូីន្ ណំងឹទីពរី ន្ងឹាន្្ ប់ពីកាលបរ ញតចឆទ 
តពលតវោ ន្ងិទីក្ជន្លងសវនាការរបសអ់្នក្។   

ត្កាយតពលទទួល ន្តសចក្ត ីជូន្ ណំងឹទមួីយរបសអ់្នក្ តោន្្ីន្ងឹចរ់ឲ្យមន្រន្តបីណត ងឹ
ឧទធរណណ៍ាាន ក្់ ជ លរំណាងឲ្យតោន្្ ីតៅក្ន ញងសវនាការរបស់អ្នក្។ បុគ្គលាន ក្់ៗ 
អាចទំនាក្់ទនំ្ងតៅមន្រន្ត ីបណត ងឹឧទធរណ ៍ត ើមបី្ ប់ពមូីលត រុ ជ លពួក្តគ្តសន ើសំុ
ឲ្យតបើក្សវនាការ ត ើយអាចតោោះ្សាយបញ្ជហ  តោយមិន្ចំ ច់តបើក្សវនាការក្ ៏ន្។  
ត្រៀមលក្ខណៈស្ាប់សវនាការរបសអ់្នក្ ឲ្យ ន្ឆាប់តាមជ អាចត វ្ ើតៅ ន្ 
ក្ន ញងក្រណីបញ្ជហ របសអ់្នក្ មិន្អាចតោោះ្សាយ ន្តៅមុន្កាលបរ ញតចឆទតបើក្សវនាការ។ 

ណតើខំុ្ក្តេូណក្តៀរលរខ ៈអវ ីខលេះ ណែើរបីចូលសេនការ? 

ជំហានទី 1 – ពិនិតយណ ើងេញិណលើឯរសារររ ី IHSS របស់អនរ  

អ្នក្ាន្សិទធ ិពិន្រិយត ើងវ ញ តលើរាល់ព័រា៌ន្ក្ន ញងឯក្សារក្រណ ីIHSS ណាមួយ 
ជ លពាក្់ពន័្ធន្ងឹសំតណើសុំឲ្យតបើក្សវនាការរបសអ់្នក្ ន្។ សូមតមើល MPP ជផ្សនក្ 22-051.1
។  អ្នក្អាចទំនាក្់ទនំ្ងតៅមន្រន្តកី្រណ ីIHSS របស់អ្នក្ ឬអ្នក្ក្៏អាចទក្់ទងតៅមន្រន្ត ីបណត ឹ
ងឧទធរណរ៍បស់តោន្្ី ជ ល ន្ចរ់តាងំស្ាប់ក្រណរីបសអ់្នក្ 
តៅមនុ្កាលបរ ញតចឆទតបើក្សវនាការរបសអ់្នក្ ត ើមបកី្ណំរ់តពលណារជួ់បពិន្រិយត ើងវ ញ  
តលើឯក្សាររបសអ់្នក្។   

ក្ំណរច់ំណារ់ថាន ក្់សន្ទសេន្ម៍ងុោរក្ន ញងឯក្សារក្រណី IHSS របសអ់្នក្។ អ្នក្គួ្រពនិ្ិរយ
ត ើងវ ញ តលើទ្មង់ជបបបទ SOC 293 ស្ាប់ព័រ៌ាន្អ្ំពចីណំារថ់ាន ក្់សន្ទសេន្ម៍ខុងារ
របស់អ្នក្។ ្បសិន្តបើទ្មង់ជបបបទ SOC 293 មិន្ាន្តៅក្ន ញងឯក្សារក្រណីរបស់អ្នក្
តទ តនាោះបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិចអាចត ោះពមុពវាតច ពីក្ុំពយូ ទ័ររបស់តោន្្ីជូន្អ្នក្ ន្។  
អ្នក្ក្គួ៏្រជសវងរក្ទ្មង់ជបបបទជ លាន្បំតព រចួតោយតវជជបណឌ រិអ្ំពីជ ន្ក្្មិរ
ជផ្សនក្មុខងារ ន្ងិក្ណំរ់ត រុរបសម់ន្រន្តកីាន្ក់្រណអី្ំពីការចោុះតៅសតងេរតមើល/ការ
ត វ្ ើបទសាា សតាមផ្សទោះ។     

ជំហានទី 2 – ក្បរូលព័ត៌មាន   

 តសន ើសុំតវជជបណឌ រិរបសអ់្នក្ឲ្យផ្សតល់ព័រ៌ាន្បចច ញបបន្នអ្ំពីជ ន្ក្្មរិជផ្សនក្មុខងារ
របស់អ្នក្។ អ្នក្ ន្ងិតវជជបណឌ រិរបស់អ្នក្ គួ្រពិន្រិយត ើងវ ញ តលើព័រ៌ាន្ណាមួយ
ជ ល ន្ផ្សតល់ជូន្តៅតោន្្ ីពនិ្ិរយតលើភាព្រមឹ្រូវ ន្ិងជក្ក្ំ ុសណាមួយ។ 
តវជជបណឌ ិររបស់អ្នក្ ក្៏្រូវពន្យល់អ្ំពីរាល់បជ្មប្មួលចំតពាោះសាថ ន្ភាព
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របស់អ្នក្ផ្សងជ រ។ ្បសិន្តបើសាថ ន្ភាពរបស់អ្នក្ ជ្ប្បួលពីមួយនងៃ
តៅមួយនងៃតទៀរ តនាោះតវជជបណឌ រិរបសអ់្នក្គួ្រក្ណំរ់ចណំារថ់ាន ក្់របសអ់្នក្ 
តោយជផ្សែក្តលើនងៃាន្សាថ ន្ភាពមនិ្លែ របសអ់្នក្។ តវជជបណឌ ិររបសអ់្នក្ គួ្រត្បើ
សន្ល ឹក្ក្ចិចការ #1 (សណំ ើរស ំណរៀបចំឯរសារព័ត៌មានអពំីដែនរក្រិតដផ្នរ
រ ខងាររបស់អនរជំង)ឺ ត ើមបីផ្សតល់ព័រា៌ន្តន្ោះ។ 

 ក្ណំរច់នួំ្ន្តពលតវោជ លអ្នក្្រូវការត ើមបីបំតព តសវា IHSS ន្មួីយៗ ជ ល
អ្នក្្រវូការ តោយបំតព សន្លកឹ្ក្ិចចការ #2 សនល ឹររិចចការសវ យ័រងាវ យតម្រលណសវា 
IHSS។   

 តរៀបរាប់លមែរិពីរ្មូវការជងទរំបសអ់្នក្ត ើមបីតៅក្ន ញងសវនាការ តោយបំតព 
សន្លកឹ្ក្ចិចការ #3 សន្ល ឹក្ក្ចិចការលក្ខខណឌ វ ញន្ិចឆយ័វាយរនមល IHSS។  

ជំហានទី 3 – ក្តួតពិនិតយណ ើងវេញិណលើណសចរត ីដេលងការអំពីជំហររបស់ណោន ី   

រណបៀបណក្បើសនល ឹររិចចការ #2 – សនល ឹររិចចការសវ ័យរងាវ យតម្រលណសវា IHSS 

ត ើមបតីរៀបចំឯក្សារអ្ំពីចនួំ្ន្តពលតវោជ លអ្នក្្រូវការត ើមបបំីតព ក្ចិចការន្មួីយៗ 
សូមសរតសរតា៉ោ ងចប់តផ្សតើម តា៉ោ ងបញ្ច ប់ ន្ិងចំនួ្ន្តា៉ោ ងនិ្ងនាទីសរុបស្ាប់តសវា
ន្ីមួយ។ សូមក្ុំតេលចក្រច់ណំា ំ្បសិន្តបើអ្នក្្រវូការតា៉ោ ងត្ចើន្ជាងតា៉ោ ងជ លផ្សតលជូ់ន្ 
សថ ិរត្កាមតគលការណ៍ជណនាំសត ីពកីារងារគ្ិរជាតា៉ោ ង ន្ងិពន្យលអ់្ំពមូីលត រុ។  អ្នក្
្រូវបំតព តារាងតន្ោះត ើមបតី្រៀមលក្ខណៈឲ្យ ន្្គ្ប់្គន្់ស្ាប់សវនាការរបសអ់្នក្។  
តៅតពលតារាងតន្ោះ ន្បំតព រចួ សវ យ័រងាវ យរនមលរបសអ់្នក្ គ្ជឺាេសត ញតាងរបសអ់្នក្អ្ំពី
ចំនួ្ន្តពលតវោជ លអ្នក្្រវូការស្ាប់ការងារន្មួីយៗនន្តសវា IHSS ជ លអ្នក្្រូវការ
ជំនួ្យ។   

្បសិន្តបើអ្នក្្រូវការចូលសវនាការ ត ើមបីបងាហ  ខល នួ្តៅចំតពាោះមខុតៅ្ក្មចាប់រ ឋ ល 
ឬអ្នក្ពាោមចរចជាមួយ មន្រន្តរីំណាងសវនាការរបសត់ោន្្ី អ្នក្ចង់បងាហ  េសត ញតាង
ជ លអាចតជឿជាក្់ ន្ ( ូចជាសន្ល ឹក្ក្ចិចការសវ ័យរងាវ យរនមលតសវា IHSS)អ្ំពចីំនួ្ន្តពល
តវោជ ល្រវូការត ើមបីបំតព តសវា IHSS ន្មួីយៗ។ ការទយ ន្ិងការ ៉ោ ន្ស់ាម ន្
អ្ំពីចនួំ្ន្តពលតវោជ លអ្នក្្រូវការស្ាប់តសវា IHSS ន្មួីយៗ ន្ឹងមនិ្ាន្
្បតោជន្អ៍្វ ីស្ាប់អ្នក្តនាោះតទតៅក្ន ញងសវនាការរបសអ់្នក្។ តន្ោះតោយសារ
អ្នក្ាន្សិទធទិទួល ន្តពលតវោជ លអ្នក្្រវូការត ើមបីបំតព តសវា IHSS ន្មួីយៗ 
តោយាន្ជនួំ្យ ជ លអ្នក្្រវូការ។  អ្នក្គម ន្សទិធិទទួល ន្តពលតវោ ៉ោ ន្ស់ាម ន្ ឬ
តពលតវោជ លអ្នក្គ្រិឬទយ ថាអ្នក្្រវូការត ើមបីបំតព តសវា IHSS ន្ីមួយៗតនាោះតទ។ 

រណបៀបណក្បើសនល ឹររិចចការ #3 – សនល ឹររិចចការលរខខ ឌ េនិិចឆ ័យសក្មាប់
ការវាយតម្រលណសវា IHSS៖ 

ជំហានទ ី1 – គូ្ស្កី្ចណំារ់ថាន ក្់ជ លសម្សប  ូច ន្ក្ណំរ់តោយតវជជបណឌ រិរបស់
អ្នក្ស្ាប់មុខងារន្ីមួយៗតៅតលើសន្លកឹ្ក្ិចចការ #3។  ត ើមបីត វ្ ើការតផ្សទរព័រា៌ន្អ្ពំី
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ជ ន្ក្្មរិមុខងាររបសអ់្នក្ពីសន្លកឹ្ក្ចិចការ #1 (សំណ ើរស ំណរៀបចំឯរសារព័ត៌មានអំពី
ដែនរក្រិតដផ្នររ ខងាររបស់អនរជំង)ឺ តៅសន្លកឹ្ក្ចិចការ #3 (សនល ឹររិចចការ
លរខខ ឌ េនិិចឆយ័សក្មាប់ការវាយតម្រលណសវា IHSS)។ 

ជំហានទ ី2 – ក្រ់្តាចំនួ្ន្តា៉ោ ងជ លអ្នក្្រូវការត ើមបីបំតព តសវាន្មួីយរបស ់IHSS 
ជ លអ្នក្្រវូការជំនួ្យ។  ត ើមបីត វ្ ើជបបតន្ោះ ្រូវតផ្សទរពរ័៌ាន្អ្ពំចីំនួ្ន្តពលតវោជ ល
អ្នក្្រវូការស្ាប់បំតព តសវាន្ីមួយៗរបស ់IHSS ជ ល្រូវការឲ្យាន្ជនួំ្យតច ពី
សន្លកឹ្ក្ចិចការ #2 (សនល ឹររិចចការសវ ័យរងាវ យតម្រលណសវា IHSS) តៅសន្លកឹ្ក្ចិចការ #3 
(សនល ឹររិចចការលរខខ ឌ េនិិចឆ ័យសក្មាប់ការវាយតម្រលណសវា IHSS)។  ្បសិន្តបើអ្នក្្រវូ
ការតពលតវោបជន្ថមត្ចើន្ជាងតពលផ្សតលជូ់ន្ជផ្សែក្តលើចណំារថ់ាន ក្់របសអ់្នក្ 
សូមគូ្សសញ្ជញ តលើ្បអ្ប់ ទ/ចស ន្ិងពន្យលពី់មូលត រុជ លអ្នក្្រវូការតពលបជន្ថម។ 
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1. 

សំណ ើរស ំណរៀបចឯំរសារព័ត៌មានអំពីដែនរក្រិត 
ដផ្នររ ខងាររបស់អនរជំង ឺ

អ្នក្ជំងរឺបសអ់្នក្  ន្ោក្ព់ាក្យតសន ើសុ ំឬទទួលតសវាពីតសវាគពំារតាមផ្សទោះ (IHSS)។    
ក្មម វ ញ្  ីIHSS ផ្សតលត់សវាជងទតំោយាន្អ្នក្តមើលជងតៅតាមផ្សទោះស្ាប់អ្នក្
ជ លមនិ្អាចបំតព ក្ិចចការមួយចនួំ្ន្ ( ូចជា សក្មមភាពក្ន ញងការរសត់ៅ្បចំនងៃ)
 ន្តោយខល នួ្ឯង ត ើមបីឲ្យបុគ្គលទងំតនាោះ អាចបន្តរស់តៅផ្សទោះ ន្។ តសវា
ជ លអាចទទួល ន្ការអ្ន្ញុ្ជញ រត្កាមក្មម វ ញ្  ីIHSS ាន្រាយត ម្ ោះ
តៅក្ន ញងតសៀវតៅជណនាំសត ីពីតគលន្តោ យ ន្ងិន្ីរិវ ញ្  ី(MPP) របស់្ក្សួងតសវាសងគម 
កាលី វ ័រញ៉ោ  (California Department of Social Services) តោយចប់តផ្សតើមតៅជផ្សនក្ 30-
757។ 

ក្មម វ ញ្  ីIHSS ្រូវការ ឹងអ្ំពីជ ន្ក្្មិរជផ្សនក្មុខងាររបស់អ្នក្ជំង ឺន្ងិរតបៀប
ជ លជ ន្ក្្មរិតនាោះ ាន្ផ្សលប៉ោោះពាល់តលើសមរថភាពរបសគ់រ់
ក្ន ញងការបំតព សក្មមភាពរស់តៅ្បចំនងៃ ត ើមបកី្ណំរ់ពចីនួំ្ន្តា៉ោ ងក្ន ញងមួយជខ ជ ល
អាច្រូវទទួល ន្ការអ្ន្ញុ្ជញ រស្ាប់តសវាជងទតំោយាន្អ្នក្តមើលជង។ ឧទ រណ៍ 
(មនិ្អាចត វ្ ើក្ចិចការផ្សទោះ ន្ តោយសារមនិ្អាចត ើរ ត្បើន  ន្ងិក្ន  ន្។) 

សូរបំណពញទក្រង់ដបបបទោងណក្ការណនេះ ណែើរបីណរៀបចំឯរសារសត ីពីដែនរក្រិតដផ្នរ 
រ ខងាររបស់អនរជំងឺរបស់អនរ។ 

ណ ា្ េះអនរទទួលផ្ល៖    

ម្េៃដខឆ្ន ំរំណ ើត៖   

ណរាគេនិិចឆ ័យ៖   

ការទសសន៍ទយណលើែណំ ើរណរាគ៖   

កាលបរណិចឆទដែលអនរជំងឺររជួបអនរច ងណក្កាយបផំ្ ត៖   

ដែនរក្រិតដផ្នររ ខងារ 

សូមតរៀបរាប់ពីជ ន្ក្្មរិជផ្សនក្មុខងាររបស់អ្នក្ជងំឺរបសអ់្នក្។ (ឧទ រណ៍៖ 
ការ ក្ តងហ ើម ការតមើលត ើ  ការសាត ប់ឮ ការត ើរ ការឈរ ការបរ់ខល នួ្ ការត្ងចប់ 
ការចប់កាន្ ់ការយួរ ការអ្ងគ ញយ ការជ្ប្រ ប់ខល នួ្ ភាពតខាយតៅន  ឬតជើង 
ការ រ់បងល់ទធភាពត្បើអាវៈយវៈ តសចក្ត ីអ្ណំរ ់ភាព រ់តន្ឿយ។ល។)៖ 
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ការវាយតម្រលណលើដែនរក្រិតដផ្នររ ខងារ 

សូមគូ្ស្ីក្តលើ្បអ្ប់ជ លសម្សប។ (មនិ្្រូវតលើសពី 1 ្បអ្ប់ស្ាប់ក្ចិចការ
ន្ីមួយៗ) 

ការងាររន ុងផ្ាេះ (រិចចការផ្ាេះ)  MPP ដផ្នរ 30-757.11 

ការត សសាែ រ ការបូម្ូលី ន្ងិការោងសាែ រឥ ឋ។ 
ការោងសាែ ររទូុចន្រងាេ ន្ យន្ិងឡាបូោងចន្។ ការោងសាែ របន្ទប់ទកឹ្។ 
ការរក្ាទកុ្ចណំីអាហារ ន្ិងត្គ្ឿងផ្សគរ់ផ្សគង់។ ការយក្សំរាមតៅតចល។ ការត ស្ូលី 
ន្ិងការតរ ើសសំរាម។ ការសាែ រចន្រងាេ ន្ោសំល ។ ការសាែ រ ន្ិងក្ាច រចំ់ជណក្ក្ក្
ក្ន ញងទូរទឹក្ក្ក្។ ការយក្ឥន្ធន្ៈពី្ ងុ តៅទីនល ត្ៅផ្សទោះចូលតៅក្ន ញងផ្សទោះ
ស្ាប់ការរក្ាក្ំតៅ ឬការចមែនិ្មហ បូអាហារ។ ការផ្ទល ស់បត រូក្្ាលជ្គ្។  

☐ ាន្ាច សក់ារតលើខល នួ្ឯង៖  អាចបំតព ក្ចិចការក្ំបិុចក្ំប៉ោុក្តៅក្ន ញងផ្សទោះ ន្ 

តោយមនិ្្បឈមន្ងឹហាន្េិយ័ជផ្សនក្សុខភាព ឬសុវរថភិាព។ 

☐ អាចបំតព ក្ចិចការ ន្ ជរ្រវូការការចងអ ញល្ ប់ ឬការតលើក្ទកឹ្ចិរត
ពីបុគ្គលតផ្សេងតទៀរ។ 

☐ ្រូវការជនួំ្យជផ្សនក្រាងកាយពីបុគ្គលាន ក្ត់ទៀរស្ាប់ក្ចិចការក្ំបិុក្ក្ំប៉ោកុ្ខល ោះៗ។ 

ឧ.ទ. ាន្ជ ន្ក្្មរិ ចតំពាោះតសចក្តអី្ណំរ់ ឬការបរ់ខល នួ្ ការតអាន្ចោុះ ការត្ង
យក្អ្វមួីយជាត ើម។ 

☐ តទោះបីជាអាចបំតព ក្ិចចការរូចតាច ន្ខលោះ ( ូចជា ត សសាែ រត្គ្ឿងសងាហ រមឹ 

ឬជូររុទូ) ក្ត ី ក្៏តៅ្រូវការជនួំ្យពីបុគ្គលតផ្សេងតទៀរ
ស្ាប់ក្ចិចការភាគ្ត្ចើន្ជ រ។ 

☐ ពឹងអា្សយ័តលើអ្នក្តផ្សេងតទៀរទងំ្ស  ងស្ាប់ក្ចិចការក្ន ញងផ្សទោះទងំអ្ស។់ 

សូមតរៀបរាប់តោយសតងខបអ្ំពីរតបៀបជ លជ ន្ក្្មរិជផ្សនក្មុខងាររបស់អ្នក្ជងំឺរបសអ់្នក្ 
ោក្់ក្ំ រិតលើសមរថភាពរបសគ់រក់្ន ញងការត វ្ ើក្ិចចការផ្សទោះ៖ 
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ការណបារគរ់សណរលៀរបំ រ់៖   MPP ដផ្នរ 30-757.134  

ាន្ា៉ោ សុនី្ត្បើ្ ស ់ការតរៀបចំជចក្្បតេទ ទកុ្ោក្់្បអ្បស់ាប ូ  ការត្ងន តៅត្បើ
ា៉ោ សុីន្ ការទកុ្ោក្ ់សតមលៀក្បំពាក្់តសើម  ំតណើរការតលើការ្គ្ប់្គ្ងា៉ោ សុនី្ ការពយួ រ
សតមលៀក្បំពាក្់សង រួ ការបរ ់ន្ិងការតរៀបចំតៅតាម្បតេទ។ សមរថភាព
ក្ន ញងការអ្ រុសតមលៀក្បំពាក្់
ជ លត ក្គ្ក្ត់ ើយជ លទន្ម់និ្អាចយក្មក្តសល ៀក្ពាក្ ់ន្ភាល មៗ 
្រូវ ន្ចរថ់ាន ក្់ ជាជផ្សនក្នន្មុខងារតន្ោះ ន្ ជរក្ន ញងក្រណាីន្ការរ្មូវប៉ោុតណាណ ោះ តោ
យសារសាថ ន្ភាពរបស់បុគ្គលតនាោះ  ូចជា ត ើមបីបងាេ រការឈឺចប់តោយសារសាព ្ ឬ
ស្ាប់អ្នក្ទទួលតសវាាន្ការងារត វ្ ើ ជ លគម ន្សតមលៀក្បំពាក្់ 
ជ លត ក្គ្ក្ត់ ើយអាច តលើក្មក្តសល ៀក្ពាក្ ់ន្តនាោះ។ 

☐ ាន្ាច សក់ារតលើខល នួ្ឯង៖  អាចបំតព ក្ចិចការក្ំបិុក្ក្ំប៉ោុក្ ន្ទងំអ្ស។់ 

☐ ្រូវការជនួំ្យស្ាប់តសទ ើរ្គ្ប់ក្ចិចការទងំអ្ស។់ អាចបំតព ក្ចិចការត ក្គ្ក្់

 ន្ខលោះ  ូចជា ត ក្គ្ក្់តោអាវក្ន ញងតោយន  បរ ់ន្ិង/ឬ រក្ាទុក្ 
សតមលៀក្បំពាក្់ តោយខល នួ្ឯង ឬតោយាន្ការតមើលខុស្រវូ។ 

☐ មិន្អាចបំតព ក្ចិចការណាមួយ ន្តនាោះតទ។ ពងឹអា្សយ័ទងំ្ស  ងតលើជំនួ្យ
ពីបុគ្គលតផ្សេងតទៀរ។ 

សូមតរៀបរាប់តោយសតងខបអ្ំពីរតបៀបជ លជ ន្ក្្មរិជផ្សនក្មុខងាររបស់អ្នក្ជងំឺរបសអ់្នក្ 
ោក្់ក្ំ រិតលើសមរថភាពរបសគ់រក់្ន ញងការត វ្ ើការងារត ក្គ្ក្ស់តមលៀក្បពំាក្់៖ 
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ការណែើរទិញទំនិញ និងការបំណពញរិចចការជំនួស៖  MPP ដផ្នរ 30-757.135 

ចង្ក្ងបញ្ជ ទីិ ទនំ្ ិតៅផ្សារ ការបរ់ខល នួ្ ការត្ងចប់ ន្ងិការតលើក្ោក្ ់ការ្គ្ប់
្គ្ងរតទោះ ឬក្ន្រន្តក្ ការក្ំណររ់ក្ទនំ្ិ ជ ល្រវូការ ការបញ្ជ នូ្ទនំ្ិ មក្ផ្សទោះ 
ការយក្ទំន្ិ តច  ការតៅទូរសពទចូល ន្ងិការមក្យក្តវជជបញ្ជជ  ន្ិងការទិ 
សតមលៀក្បំពាក្់។ 

☐ ាន្ាច សក់ារតលើខល នួ្ឯង៖  អាចបំតព ក្ចិចការ ន្ទងំអ្ស់
តោយមនិ្ច ំចា់ន្ជនួំ្យ។ 

☐ រ្មូវឲ្យាន្ជនួំ្យពអី្នក្តផ្សេងតទៀរស្ាប់ក្ិចចការមួយចនួំ្ន្  ូចជា 

ជួយតៅផ្សារទ ិឥវា៉ា ន្់សំោន្់ៗជ ល្រូវការ ប៉ោជុន្ត  អ្នក្ត្បើតសវា 
អាចតៅហាងតៅជក្បរោង ន្ស្ាប់ទ ិឥវា៉ា ន្់រូចៗ ឬ្រូវការ
ការបងាហ រ់បងាហ   ឬការជណនា។ំ 

☐ មិន្អាចបំតព ក្ចិចការណាមួយ ន្តោយឲ្យខល នួ្ឯង។ 

សូមតរៀបរាប់តោយសតងខបអ្ំពីរតបៀបជ លជ ន្ក្្មរិជផ្សនក្មុខងាររបស់អ្នក្ជងំឺរបសអ់្នក្ 
ោក្ក់្ំ ិរតលើសមរថភាពរបសគ់រ់ក្ន ញងការត ើរទិ ទនំ្ិ  ន្ងិការបំតព ក្ិចចការជំនួ្ស៖ 

  

  

  

  

ការណរៀបចំអាហារ និងការសមាា តណក្កាយណពលញ៉ោ អាហារ៖  MPP ដផ្នរ 30-
757.131 & 30-757.132 

ការត វ្ ើគ្ត្ាងបញ្ជ មីុខមហ បូ ការត ក្គ្ក្់ ការចរិសំបក្ ការហាន្់បជន្ល  ការតបើក្ក្ញ្ច ប់ 
ក្ំប៉ោុង ន្ិងតសាង ការោយត្គ្ឿងផ្សេ ំការតលើក្ឆាន ងំ ន្ងិខទោះ ការក្តតត មហ បូ ការចមែ ិរ
អាហារ ការតបើក្ ំតណើរការចន្រងាេ ន្តោយសុវរថភិាព ការតរៀបចរំុ ការតរៀបចោំក្់អាហារ 
ការការ់អាហារ ជា ុរូំចៗ។ ការោងន្ងិការសមង រួចន្ ន្ិងការតរៀបចទំុក្ោក្ម់ហ បូ
អាហារ។ 

☐ ាន្ាច សក់ារតលើខល នួ្ឯង៖  អាចត វ្ ើគ្ត្ាង តរៀបចំ ផ្សតលអ់ាហារ ន្ងិសាែ រត្កាយ

តពលញ ំអាហារ។ 

☐ ្រូវការជរការត្ក្ើន្រឭំក្ ឬការជណនាកំ្ន ញងគ្ត្ាងបញ្ជ មីុខមហ បូ ការតរៀបចំអាហារ 

ន្ិង/ឬការសាែ រ។ 
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☐ រ្មូវឲ្យាន្បុគ្គលតផ្សេងតទៀរត ើមបីតរៀបចំអាហារចមបង ន្ងិសាែ រត្កាយ
តពលញ ំអាហារចមបងក្ន ញងក្្មិររចិ ជាតរៀងរាល់នងៃ  ូចជា អាចក្តតត មហ បូអាហារ
ជ ល ន្តរៀបចំរចួតោយអ្នក្តផ្សេងតទៀរ ន្ អាចតរៀបចំអាហារ្មមតា ន្ងិ/ឬ 
្រូវការជនួំ្យក្ន ញងការសាែ រក្ន ញងក្្មរិរចិជាងរាល់នងៃ។ 

☐ រ្មូវឲ្យាន្បុគ្គលតផ្សេងតទៀរតៅតរៀបចអំាហារចមបង ន្ងិសាែ រត្កាយ
តពលញ ំអាហារចមបងរចួជាតរៀងរាលន់ងៃ។ 

☐ ពឹងអា្សយ័តលើបុគ្គលតផ្សេងតទៀរទងំ្ស  ង ត ើមបីតរៀបចំអាហារ ន្ងិសាែ រត្កាយ
តពលញ ំអាហារ្គ្ប់តពល។ 

☐ ទទួលអាហារតាមបំពង់។ (សូមបំតព ទ្មង់ជបបបទវាយរនមលតសវាអ្មតវជជសាន្រសត ) 

* 

សូមតរៀបរាប់តោយសតងខបអ្ំពីរតបៀបជ លជ ន្ក្្មរិជផ្សនក្មុខងាររបស់អ្នក្ជងំឺរបសអ់្នក្ 
ោក្់ក្ំ រិតលើសមរថភាពរបសគ់រក់្ន ញងការតរៀបចណំីអាហារន្ិងការសាែ រត្កាយតពល
ញ៉ោ អាហារ៖ 

  

  

  

  

  

ការណែើរ (ពីរ នណៅថា ការណ វ ើចលនរន ុងអោរ/ផ្ាេះ)៖  MPP ដផ្នរ 30-
757.14(k) 

ការត ើរ ឬការផ្ទល សទ់ីតៅោងក្ន ញងផ្សទោះ ការផ្ទល ស់បត រូទីតាំងក្ន ញងបន្ទប់ ការផ្ទល សទ់ីតាំងពីបន្ទ
ប់មួយតៅបន្ទប់មួយតទៀរ។ អាចតឆល ើយរប ន្្គ្ប់្គន្់ ្បសិន្តបើគរ់ជំពប់តជើង ឬ្ជ  
លចង់ ួល។  អាច្ន្រំលង ឬ្ក្ ឹងជុំវ ញ សរវចិញ្ច មឹ ឬឧបសគ្គ ន្ រមួទងំ
នផ្សទឥ ឋមនិ្រាបតសម ើផ្សងជ រ។ ការត ើង ឬការចុោះជតណត ើរ ្បសិន្តបើជតណត ើរ
សថ ិរតៅោងក្ន ញងផ្សទោះ។    មនិ្សំតៅតលើការតផ្សទរ សមរថភាព ឬតសចក្ត ី្ រវូការ
តៅតពល្ន្តៅ ល់តគលតៅតនាោះតទ សំតៅតលើសមរថភាព ក្ន ញងការចូលក្ន ញង ឬតច ពី
ផ្សទោះ ឬផ្ទល ស់ទីជុំវ ញ ផ្សទោះតៅជប៉ោក្ោងត្ៅ។ 

☐ ាន្ាច ស់ការតលើខល នួ្ឯង៖  មិន្រ្មូវឲ្យាន្ជំនួ្យជផ្សនក្រាងកាយតនាោះតទ តទោះបីជា

អ្នក្ត្បើ្ ស់តសវាអាចតពើប្បទោះន្ងឹការលំ ក្ ឬភាពមនិ្សុខ្សួល ខលោះក្ត ី។    
ការបំតព ក្ចិចការ មនិ្បងេឲ្យាន្ហាន្េិយ័ចតំពាោះសុវរថ ិភាពគរ់តនាោះតទ។ 
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☐ អាចផ្ទល សទ់ីតោយាន្ភាពាច ស់ការតលើខល នួ្ឯង តោយាន្ការបងាហ រ់បងាហ   ឬ
ការតលើក្ទឹក្ចរិត។ ឧទ រណ៍៖ ្រូវការការត្ក្ើន្រំឭក្្ ប់ឲ្យចក្់តសារឧបក្រណ៍
រណប តោោះតសាតៅអ្ីរ ុ ឬត្បើ្ សត់ឈើទប់ ឬតឈើ្ចរ់។ 

☐ រ្មូវឲ្យាន្ជនួំ្យជផ្សនក្រាងកាយពីបុគ្គលតផ្សេងតទៀរស្ាប់ចលនាជាក្ោ់ក្ ់
 ូចជា ការរុ តៅអ្រី ុជុំ វ ញ ជក្ង្ជ  ងអ្គរ ការផ្ទល សទ់ីតលើជតណត ើរ ឬការត វ្ ើចលនា
តលើនផ្សទជាក្ោ់ក្មួ់យចំនួ្ន្។ 

☐ រ្មូវឲ្យាន្ជនួំ្យពបុីគ្គលតផ្សេងតទៀរតសទ ើរជរ្គ្ប់តពល។ ្បឈមន្ងឹហាន្ិេយ័ 
្បសិន្តបើគម ន្ជនួំ្យ។ 

☐ ពឹងអា្សយ័ទងំ្ស  ងតលើអ្នក្តផ្សេងតទៀរ ត ើមបតី វ្ ើចលនា។ ្រូវតលើក្បី តលើក្ត ើង 

ឬោក្់ចូលតៅក្ន ញងរតទោះតៅអ្ី ឬរតទោះជ្គ្ ្គ្ប់តពលជរមតង។ 

សូមតរៀបរាប់តោយសតងខបអ្ំពីរតបៀបជ លជ ន្ក្្មរិជផ្សនក្មុខងាររបស់អ្នក្ជងំឺរបសអ់្នក្ 
ោក្់ក្ំ រិតលើសមរថភាពរបសគ់រក់្ន ញងការផ្ទល ស់ទី៖ 

  

  

  

  

  

ការងូតទឹរ ការណ វ ើអនរ័យមាត់ណ ាញ និងការតារ់ដតងខល នួ ការជូត
សមាា តខល នួណលើដក្គជាក្បចា៖ំ  

MPP ជផ្សនក្ 30-757.14 (d) & 30-757.14 (e) 

ការងូរទកឹ្ សតំៅតលើការោងជ្មោះរាងកាយ តោយត្បើអាងងូរទកឹ្ ក្ាលផ្ទត ឈូក្ងូរ
ទឹក្ ឬតអ្ប៉ោុងជូរ រមួទងំ ការរក្អាងទកឹ្ ការ្គ្ប់្គ្ងក្ាលរ៉ាបូ ៊ីតណ ការចូលតៅក្ន ញង
ន្ិងតច ពីអាងងូរទឹក្ ការត្ង លក់្ាលន្ិងជផ្សនក្នន្រាងកាយស្ាប់ការ ុសសាប ូ  
ការោងជ្មោះ ន្ងិការសមង រួខល នួ្។ ការតាក់្ជរងកាយ រមួាន្ការសរិសក្់
ន្ិងតរៀបរយសក្ ់ការក្ក្ស់ាប ូក្ាល ការត វ្ ើអ្នាមយ័ារ់ត ម្  ការតការតរាម 
ន្ិងការជងទំ្ក្ចក្ន  ន្ិង្ក្ចក្តជើង (តលើក្ជលងជរការជងទំ្ក្ចក្តជើង ្រវូ ន្
ហាមឃារ់ជផ្សនក្តវជាជ សាន្រសត  ត ើយត រុតន្ោះ្រូវវាយរនមលថាជាតសវាអ្មតវជជសាន្រសត )។ ក្ណំរ់
ចំណា៖ំ  ការចូលតៅក្ន ញង ន្ងិតច ពីបន្ទប់ទឹក្ ្រូវ ន្វាយរនមលថាជាចលនាផ្ទល ស់ទី
តៅក្ន ញងអាគរ/ផ្សទោះ។ 
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☐ ាន្ាច សក់ារតលើខល នួ្ឯង៖  អាចងូរទកឹ្ ន្ិងតាក់្ជរងកាយ ន្តោយខល ងួឯង
តោយ្បសិទធភាព ពុចំំ ចា់ន្ជំនួ្យពបុីគ្គលតផ្សេងតទៀរតនាោះតទ។ 

☐ អាចងូរទកឹ្ ន្ងិតាក់្ជរងកាយ ន្តោយខល ងួឯង 
ជរ្រូវាន្ការបងាហ រ់បងាហ   ឬការតមើលខុស្រូវមតងាេ ល។ អាច្រូវការ
ការត្ក្ើន្រំឭក្ ត ើមបីរក្ាអ្នាមយ័ផ្ទទ ល់ខល នួ្។ 

☐ ជាទូតៅ អាចងូរទកឹ្ ន្ិងតាក់្ជរងកាយ ន្តោយខល ងួឯង ជរ្រូវការជនួំ្យ
ចំតពាោះជផ្សនក្ខលោះនន្រាងកាយ  ូចជា ការចូលតៅក្ន ញង ន្ងិតច ពី
ក្ជន្លងងូរទកឹ្ផ្ទេ ឈូក្ ឬអាងងូរទកឹ្ ការក្ក្់សក្់ ឬការត្បើតអ្ប៉ោុងសាែ រ 
ប៉ោុជន្ត បុគ្គលាន ក្់តទៀរ ្រវូោក្ទ់ឹក្ ោក្ស់ាប ូ  យក្ក្ជន្េងឲ្យជាត ើម។ល។  

☐ រ្មូវឲ្យាន្ជនួំ្យផ្ទទ លច់ំតពាោះទ ិឋភាពភាគ្ត្ចើន្នន្ការងូរទឹក្ 
ន្ិងការតាក់្ជរងខល នួ្។ អាច្បឈមន្ឹងហាន្េិយ័ ្បសិន្តបើទុក្ឲ្យតៅាន ក្ឯ់ង។ 

☐ ពឹងអា្សយ័ទងំ្ស  ងតលើអ្នក្តផ្សេងតទៀរ ត ើមបងូីរទកឹ្ ន្ងិតាក់្ជរងកាយ។ 

សូមតរៀបរាប់តោយសតងខបអ្ំពីរតបៀបជ លជ ន្ក្្មរិជផ្សនក្មុខងាររបស់អ្នក្ជងំឺរបសអ់្នក្ 
ោក្់ក្ំ រិតលើសមរថភាពរបសគ់រក់្ន ញងការងូរទកឹ្ រក្ាអ្នាមយ័ារ់ត ម្  ន្ងិការ
តាក់្ជរងខល នួ្៖ 

  

  

  

  

  

ការណសល ៀរ រ់៖   MPP ដផ្នរ 30-757.14 (f) 

ការតសល ៀក្ពាក្ ់ន្ងិការតោោះសតមលៀក្បំពាក្់ ការចង ន្ងិការ្សាយជខេ សតមលៀក្បំពាក្ ់
ន្ិងតោអាវក្ន ញង ឧបក្រណ៍ពិតសស  ូចជា ឧបក្រណ៍រណបខនង ឬតជើង ្ក្ណារ់រុំ ររឹរួខល នួ្ 
ត្សាម/សតមលៀក្បពំាក្់យងឺ ន្ងិអាវយវៈ សិបបន្មិិរត ឬ បន្ទោះអ្ប។ 

☐ ាន្ាច សក់ារតលើខល នួ្ឯង៖  អាចតសល ៀក្ពាក្់ ចង ន្ងិតោោះសតមលៀក្បំពាក្់ 
ន្ិងឧបក្រណ៍ទងំអ្ស់ ន្តោយមិន្ច ំច់ាន្ជនួំ្យតនាោះតទ។ តសល ៀក្ពាក្់
តោយខល នួ្ឯង ន្សម្សប ត ើមបីសុខភាព ន្ងិសវុរថភិាព។ 
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☐ អាចតសល ៀក្ពាក្ ់ន្តោយខល នួ្ឯង ប៉ោុជន្ត ្រូវការការត្ក្ើន្រំឭក្ 
ឬការបងាហ រ់បងាហ  ចំតពាោះការត្ជើសតរ ើស សតមលៀក្បំពាក្់។ 

☐ មិន្អាចតសល ៀក្ពាក្ ់ន្តោយខល នួ្ឯងឲ្យ ន្តព តល តោយគម ន្ជនួំ្យ
ពីបុគ្គលតផ្សេងតទៀរ  ូចជា ការចងជខេជសបក្តជើង ការបិទត វអាវ ការររូជខេររូ 
ការោក្់បំពង ់ឬឧបក្រណរ៍ណបជាត ើម។ 

☐ មិន្អាចតសល ៀក្ពាក្ស់តមលៀក្បំពាក្់ភាគ្ត្ចើន្ ន្តោយខល នួ្ឯងតនាោះតទ។ 
តបើគម ន្ជនួំ្យ ្ ក្ ជាតសល ៀក្ពាក្ម់និ្ ន្សម្សប ឬមនិ្ ន្្គ្ប់្គន្់
តនាោះតទ។ 

☐ មិន្អាចតសល ៀក្ពាក្់តោយខល នួ្ឯង ន្តទ។ រ្មូវឲ្យាន្ជនួំ្យទងំ្ស  ង

ពីអ្នក្តផ្សេងតទៀរ។ 

សូមតរៀបរាប់តោយសតងខបអ្ំពីរតបៀបជ លជ ន្ក្្មរិជផ្សនក្មុខងាររបស់អ្នក្ជងំឺរបសអ់្នក្ 
ោក្់ក្ំ រិតលើសមរថភាពរបសគ់រក់្ន ញងការតសល ៀក្ពាក្់៖ 

  

  

  

  

  

[ការដេទ]ំណ េះណេៀន តក្រងណនរ និងការមាន្ររែូេ៖  MPP ដផ្នរ 30-
757.14(a) & 30-757.14(j) 

ការជួយបុគ្គលាន ក្ត់ៅន្ងិមក្ព ីត ើងន្ងិចោុះពីបងគន្ ់ឬក្តនាថ រ ន្ងិចក្់សាែ រក្តនាថ រ 
ការតរៀបចំសតមលៀក្បំពាក្ ់ការជូរ ន្ងិសាែ ររាងកាយ ត្កាយចូលបងគន្រ់ចួ ការជនួំ្យ
ក្ន ញងការត្បើ្ ស់ ន្ងិការចក្់សាែ រក្តនាថ រោក្ត់លើជ្គ្ រន្ធ វោះស្ាប់បតញ្ច ោមក្ 
ន្ិង/ឬ ឧបក្រណក៍្ាលបំពង់បងហ រូទកឹ្តនាម ន្ងិឧបក្រណទ៍ទួលផ្សទ ញក្ទឹក្តនាម 
ការត្បើ្  ស់ក្ន្ទប ន្ិងបន្ទោះទប់ ជ លអាចត ោះតចល ន្។ ការជងទតំពលមក្រ ូវ 
ាន្ក្្មិរ្រមឹការត្បើ្ ស់សំ ីអ្នាមយ័ជផ្សនក្ោងត្ៅ ន្ងិការសាែ រ។ (ក្ណំរ់
ចំណា៖ំ ការស ក្បំពងប់ងហ រូទឹក្តនាម ្បព័ន្ធ រន្ធ វោះស្ាប់បតញ្ច ោមក្ 
ន្ិងក្មម វ ញ្ ីតពាោះតវៀន្ ្រូវ ន្វាយរនមលថាជា តសវាអ្មតវជជសាន្រសត ។ * ការចូលតៅ 
ន្ិងការតច មក្ពីបន្ទប់ទកឹ្ ្រវូ ន្វាយរនមលថាជា ការផ្ទល សទ់ីតៅក្ន ញងអាគរ/ផ្សទោះ។) 
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☐ ាន្ាច សក់ារតលើខល នួ្ឯង៖  អាចចរ់ជចងការជងទតំពាោះតវៀន្ រ្មងតនាម 
ន្ិងតពលាន្រ ូវ តោយពុចំំ ច់ាន្ជំនួ្យពីបុគ្គលតផ្សេងតទៀរតនាោះតទ។  

☐ រ្មូវឲ្យាន្ការត្ក្ើន្រំឭក្ ឬការបងាហ រប់ងាហ  ជរប៉ោតុណាណ ោះ។ 

☐ រ្មូវឲ្យាន្ជនួំ្យអ្បបបរាចតំពាោះសក្មមភាពមួយចនួំ្ន្ ប៉ោុជន្ត វរតាន្ជា្បចំ
របសអ់្នក្ជួយ មនិ្ច ំច់តនាោះតទ។ 

☐ មិន្អាចត វ្ ើសក្មមភាពភាគ្ត្ចើន្តោយគម ន្ជនួំ្យ ន្តទ។ 

☐ រ្មូវឲ្យាន្ជនួំ្យជផ្សនក្រាងកាយតៅ្គ្ប់ជផ្សនក្នន្ការជងទទំងំអ្ស់។ 

សូមតរៀបរាប់តោយសតងខបអ្ំពីរតបៀបជ លជ ន្ក្្មរិជផ្សនក្មុខងាររបស់អ្នក្ជងំឺរបសអ់្នក្ 
ោក្់ក្ំ ិរតលើសមរថភាពរបស់គរ់ក្ន ញងការជងទតំពាោះតវៀន្ រ្មងតនាម ន្ិងតពលាន្
រ ូវ៖ 

  

  

  

  

  

ការណផ្ារ៖    MPP ដផ្នរ 30-757.14(h) 

ការផ្ទល ស់ទីពសីាថ ន្ភាពអ្ងគ ញយឬតផ្សតក្តៅក្ជន្លងមួយ តៅសាថ ន្ភាពអ្ងគ ញយឬតផ្សតក្មួយតទៀរ 
 ូចជា ពីជ្គ្តៅន្ិងមក្ព ីតៅអ្រីុ  ឬ តៅអ្សីា  ង ការជបរមក្សាថ ន្ភាពឈរ ន្ងិ/ឬ
ការផ្ទល ស់ទតីាំង ត ើមបីបងាេ រការខូចជសបក្។ (ក្ណំរច់ំណា៖ំ  ្បសិន្តបើតក្ើរាន្ ំតៅ
តោយសារសាែ ្ រ្មូវការជងទ ំំតៅតន្ោះ ្រូវ ន្វាយរនមលថាជាតសវាអ្មតវជជសាន្រសត ។) 

☐ ាន្ាច សក់ារតលើខល នួ្ឯង៖  អាចត វ្ ើការតផ្សទរទីតាងំ ន្ទងំអ្សត់ោយ្បសិទធភាព 
តោយពុំចំ ច់ាន្ជំនួ្យពីបុគ្គលតផ្សេងតទៀរតនាោះតទ។ 

☐ អាចតផ្សទរទីតាងំ ន្ ប៉ោុជន្ត ្រូវការការតលើក្ទឹក្ចរិត ឬការបងាហ រប់ងាហ  ។ 

☐ រ្មូវឲ្យាន្ជនួំ្យខលោះពីបុគ្គលតផ្សេងតទៀរ  ូចជា ការរ្មូវឲ្យាន្

ការជួយរុ ្ចន្ ឬ ការោក្ឲ់្យ្រូវទីតំាងវ ញ  ជា្បចំ។ 
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☐ មិន្អាចត វ្ ើការតផ្សទរទតីាំងភាគ្ត្ចើន្តោយគម ន្ជនួំ្យជផ្សនក្រាងកាយ ន្តនាោះតទ។    
អាចន្ឹង្បឈមន្ងឹហាន្េិយ័ ្បសិន្តបើគម ន្ជនួំ្យ។ 

☐ ពឹងអា្ស័យទងំ្ស  ងតលើបុគ្គលតផ្សេងតទៀរក្ន ញងការតផ្សទរទីតាងំ។ ្រវូជរាន្តគ្តលើក្
ោក្់ ឬ្រូវតផ្សទរទីតំាងលក្ខណៈតមកាន្កិ្។ 

សូមតរៀបរាប់តោយសតងខបអ្ំពីរតបៀបជ លជ ន្ក្្មរិជផ្សនក្មុខងាររបស់អ្នក្ជងំឺរបសអ់្នក្ 
ោក្់ក្ំ រិតលើសមរថភាពរបសគ់រក់្ន ញងការតផ្សទរទតីាំង៖ 

  

  

  

  

  

ការទទួលទន៖  MPP ដផ្នរ 30-757.14(c) 

ការត្ងចប់ ការតរ ើសត ើង ការចប់កាន្់ ្បោប់្បោត្បើ្ ស់ន្ងិជពង; 
ការទទួលអាហារតលើ្បោប់្បោត្បើ្ ស់ ការយក្អាហារ ្បោប់្បោត្បើ្ ស់ ជពង 
មក្ោក្ា់រ ់ការទពំារ ការតលបអាហារ ន្ងិសារនរុរាវ ការ ួសអាហារ តៅតលើចន្។ 
ការសាែ រតលើនផ្សទមុខ ន្ិងន  ជាការច ំច់ ត្កាយតពលទទួលទន្អាហាររចួ។ 

☐ ាន្ាច សក់ារតលើខល នួ្ឯង៖  អាចទទួលទន្ ន្តោយខល នួ្ឯង។ 

☐ អាចទទួលទន្ ន្តោយខល នួ្ឯង ប៉ោុជន្ត ្រូវការជនួំ្យជផ្សនក្ពាក្យសំ  ី ូចជា 

ការត្ក្ើន្រំឭក្ ឬការតលើក្ទកឹ្ចរិត ឲ្យទទួលទន្។ 

☐ ជំនួ្យជ ល្រវូការក្ន ញងតពលញ ំអាហារ  ូចជា ការត្បើឧបក្រណ៍ជនួំ្យ 
ការយក្តេសជជៈ ឬត្ងយក្អាហារជ លតៅជរិន  ជងមតទៀរ។ល។ ប៉ោជុន្ត  
មិន្រ្មូវឲ្យាន្វរតាន្ជា្បចំរបស់បុគ្គលតផ្សេងតទៀរតនាោះតទ។ 

☐ អាចទទួលទន្អាហារខលោះ ន្តោយខល នួ្ឯង ប៉ោុជន្តមនិ្អាចកាន្់

្បោប់្បោត្បើ្ ស់ ជពង ជក្វ ជាត ើម ន្ ន្ងិ រ្មូវឲ្យាន្វរតាន្ជា្បចំ
របស់បុគ្គលតផ្សេងតទៀរ។ 

☐ មិន្អាចទទួលទន្តោយខល នួ្ឯង ន្តនាោះតទ ត ើយពឹងអា្ស័យទងំ្ស  ង
តលើជំនួ្យពីបុគ្គលតផ្សេងតទៀរ។ 



 

 

20 

 

☐ ទទួលអាហារតាមបំពង់។ ្គ្ប់ទិ ឋភាពនន្ការផ្សតល់អាហារតាមបំពង់ទងំអ្ស ់្រវូ

 ន្វាយរនមលថាជា តសវាអ្មតវជជសាន្រសត ។ * 

សូមតរៀបរាប់តោយសតងខបអ្ំពីរតបៀបជ លជ ន្ក្្មរិជផ្សនក្មុខងាររបស់អ្នក្ជងំឺរបសអ់្នក្ 
ោក្់ក្ំ រិតលើសមរថភាពរបសគ់រក់្ន ញងការទទួលទន្ចំណអីាហារតោយខល នួ្ឯង៖ 

  

  

  

  

  

ការែរែណងហើរ៖  MPP ដផ្នរ 30-757.14(b) 

ការ ក្ តងហ ើម ្រវូ ន្ក្្មិរ្រមឹតសវាមិន្ជមន្តវជជសាន្រសត   ូចជា ជនួំ្យ
ក្ន ញងការោក្់ខយលអ់្កុ្សុីជសន្តោយខល នួ្ឯង ន្ិងការសាែ របរ ញកាខ រអ្កុ្សុជីសន្ 
ន្ិងា៉ោ សុនី្ IPPB។ 

☐ មិន្ត្បើ្ ស់ ឧបក្រណ៍ស្ាប់ ក្ តងហ ើម ឬ បរ ញកាខ រអ្ុក្សុជីសន្តផ្សេងតទៀរ 
ឬអាចត្បើ្ ស ់ន្ងិសាែ រ ន្តោយាន្ាច ស់ការតលើខល នួ្ឯង។ 

☐ ្រូវការជនួំ្យស្ាប់ការត្បើ្ សត់ោយខល នួ្ឯង ន្ងិ/ឬ ការសាែ រ។ 

☐ ្រូវការតសវាអ្មតវជជសាន្រសត   ូចជា ការបូម។ * 

សូមតរៀបរាប់តោយសតងខបអ្ំពីរតបៀប ជ លជ ន្ក្្មរិជផ្សនក្មុខងារ
របស់អ្នក្ជងំរឺបស់អ្នក្ ោក្ក់្ំ ិរ តលើសមរថភាពរបស់អ្នក្ជងំឺរបស់អ្នក្
ក្ន ញងការ ក្ តងហ ើម៖ 
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ការវាយតម្រលរ ខងារផ្ល េូចិតត 

សូមគូ្ស្ីក្តលើ្បអ្ប់ជ លសម្សប។  (មិន្្រវូតលើសពី 1 ្បអ្ប់ស្ាប់ជ ន្ក្្មិរនន្
មុខងារផ្សល វូចរិតន្ីមួយៗ) 

☐ ការចងចំ៖ ការរំឭក្ត ើងវ ញ អ្ំពអី្ក្បបក្ិរ ញោ ន្ិងពរ័៌ាន្ជ ល ន្យល់ ងឹ
ពីអ្ររីកាលយូរមក្ត ើយ ន្ងិតពលងមីៗក្ន្លងតៅតន្ោះ។ 

☐ គម ន្បញ្ជហ ៖  ាន្ការចងចំ ន្ចាសោ់ស់។ អ្នក្ត្បើតសវា អាចផ្សតល់ព័រ៌ាន្
្រមឹ្រវូអ្ំពី្បវរត ិតវជជសាន្រសត របស់គរ់ លអ់្នក្។ អាចន្ោិយ  ន្សម្សប
អ្ំពីតោបលជ់ លតលើក្ត ើងពមីុន្ៗមក្ក្ន ញងការសន្ទនាគន ។ ាន្ការចងចំ
 ន្លែអ្ំពី្ពឹរត ិការណ៍ តក្ើរាន្ក្ន្លងមក្។ 

☐ ការ រ់បងក់ារចងចំ ាន្ក្្មរិម្យម ឬតក្ើរាន្មតងាេ ល៖  អ្នក្ត្បើតសវា
បងាហ  េសត ញតាងបញ្ជជ ក្់ពកីារចុោះតខាយខលោះៗនន្ការចងច ំប៉ោុជន្ត
មិន្ លក់្្មរិជ ល គរ់្បឈមន្ឹងហាន្ិេ័យតនាោះតទ។ អ្នក្ត្បើតសវា្រូវការ
ការត្ក្ើន្រំឭក្មតងាេ ល ត ើមបីត វ្ ើក្ិចចការ្បចំនងៃ ឬជួយរំឭក្ត ើងវ ញ 
អ្ំពី្ពឹរត ិការណ៍ តក្ើរាន្ក្ន្លងមក្។ 

☐ ការនល ក្ច់ុោះការចងចំក្្មរិ ៃ្ន្់៖  អ្នក្ត្បើតសវាតេលច ចប់តផ្សតើម ឬបញ្ច ប់សក្មមភា

ពរស់តៅ្បចំនងៃ ជ លាន្សារៈសោំន្ច់តំពាោះសុខភាព ន្ងិ/ឬ សុវរថ ិភាព
របស់គរ់។ មនិ្អាចរក្ាការគ្ិរជាបន្តបនាទ ប់តៅក្ន ញងតពលសន្ទនាជាមួយអ្នក្។ 

សូមតរៀបរាប់តោយសតងខបអ្ំពីរតបៀបជ លជ ន្ក្្មរិជផ្សនក្ការចងចំរបស់អ្នក្ជងំឺរបស់
អ្នក្ ោក្់ក្ំ រិតលើសមរថភាពរបសគ់រក់្ន ញងការបំតព  ADL៖ 

  

  

  

  

  

ការយល់ែឹង៖  ការយល់ែឹងអំពីណពលណេលា ទីរដនលង ខល ងួឯង និងប គគលណផ្សងៗ 
ណទៀត ណៅរន ុងបរបិទរបស់ោត់។ 

☐ គម ន្បញ្ជហ ៖  ាន្ការយល់ ងឹ ន្ចាសោ់ស់។  អ្នក្ត្បើតសវាយល់ ងឹអ្ំពីទីក្ជន្លង
ជ លគរ់សថ ិរតៅ ន្ងិអាចផ្សតល់ព័រ៌ាន្ជាទីទកុ្ចរិត ន្ លអ់្នក្ តៅតពលាន្
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ការតចទសួរអ្ំពសីក្មមភាពរស់តៅ្បចំនងៃ ឬ្ក្  ម្គួ្សារជាត ើម។ យល់ ងឹ
អ្ំពីតពលតវោក្ន ញងមួយនងៃៗ។ 

☐ ការវជងវងមតងាេ ល ន្ិងការេន័្ត ្ច ំ តក្ើរាន្ត ើងចាស ់ប៉ោជុន្តមិន្បងេហាន្េិយ័

 ល់ខល នួ្ឯងតនាោះតទ៖  អ្នក្ត្បើតសវា ាន្ការយល់ ឹងទូតៅអ្ំពីតពលតវោក្ន ញងមួយ
នងៃ ។ៗ អាចផ្សតល់ព័រា៌ន្រចិរួចអ្ំពី្ក្  ម្គួ្សារ មិរតេក្ត  ិទាល ប់្បចំនងៃ ។ល។  ន្។ 

☐ ការវជងវងក្្មិរ ៃ្ន្់ជ លត វ្ ើឲ្យអ្នក្ត្បើតសវា្បឈមន្ងឹហាន្េិយ័៖ 

ត ើរវជងវងទីក្ជន្លង; ក្ងវោះការយល់ ឹង ឬក្ត ីរមាអ្ំពីសុវរថ ិភាព ឬសុខាលភាព; 
មិន្អាចតមើលសាគ ល់ន គូ្ជីវ ញរ ឬផ្សារភាជ ប់តោយសុវរថ ិភាពតៅន្ងឹបរ ញសាថ ន្ 
ឬសភាពការណណ៍ាមួយ; គម ន្ការយល់ ឹងអ្ំពីតពលតវោក្ន ញងមួយនងៃៗ។ 

សូមតរៀបរាប់តោយសតងខបអ្ំពីរតបៀបជ លជ ន្ក្្មរិជផ្សនក្ការយល់ ងឹរបស់អ្នក្ជងំឺ

របស់អ្នក្ ោក្ក់្ំ រិតលើសមរថភាពរបសគ់រក់្ន ញងការបំតព  ADL៖ 

  

  

  

  

  

សរតថភាពវេនិិចឆ ័យ៖ ការសណក្រចចិតត ដែលរិនណ វ ើឲ្យខល នួឯង ឬអចលនក្ទពយសថ ិ
តរន ុងសាថ នភាពណក្ោេះថាន រ់; មានស េតថ ិភាពណពលណៅដរបរចស្រងាា ន។ សរតថភា
ពណ ល្ ើយតបណៅនឹងបដក្របក្រួលរន ុងបរសិាថ ន ែូចជា ផ្ាេះមានណ ល្ ើងរណតត  
ផ្ាេះក្តជារ់។ យល់ែឹងពីជណក្រើស និងហានិ្័យននដែល រ់ព័នធ  
ណហើយទទួលយរផ្លេបិារននពីការសណក្រចចិតតណនេះ។ 

☐ សមរថភាពវវ ញន្ិចឆយ័ជ លគម ន្ការចុោះតខាយ៖  អាចវាយរនមលរ្ម  យ
ពីបរ ញបទជុំវ ញ  ន្ ត ើយតឆល ើយរប ន្សម្សប។ 

☐ សមរថភាពវវ ញន្ិចឆយ័ជ លាន្ការចុោះតខាយក្្មរិ្សាល៖ បងាហ  ពីក្ងវោះសមរថភាព

ក្ន ញងការត វ្ ើជផ្សន្ការស្ាប់ខល នួ្ឯង; ាន្ការលំ ក្ក្ន ញងការសត្មចចរិត ត្ជើសយក្ 
រវាងជត្មើសនានា ប៉ោជុន្តអាចទទួលយក្ការជណនាំ ន្; សមរថភាពវវ ញន្ចិឆ ័យ
ជផ្សនក្សងគមាន្ក្្មរិតខាយ។ 
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☐ សមរថភាពវវ ញន្ិចឆយ័ជ លាន្ការចុោះតខាយក្្មរិ ៃ្ន្់៖  ខក្ោន្
មិន្អាចត វ្ ើការសត្មចចរិត ន្ ឬត វ្ ើការសត្មចចរិតតោយមនិ្គ្ិរពីសុវរថ ិភាព ឬ
សុខាលភាព។ 

សូមតរៀបរាប់តោយសតងខបអ្ំពីរតបៀបជ លជ ន្ក្្មរិជផ្សនក្សមរថភាពវវ ញន្ចិឆ ័យ
របស់អ្នក្ជងំរឺបសអ់្នក្ ោក្ក់្ំ ិរតលើសមរថភាពរបសគ់រ់ក្ន ញងការបំតព  ADL៖ 

  

  

  

  

  

* ក្បសនិណបើអនរជំងឺក្តេូការណសវាអរណេជជសាស្រសត  សូរបំណពញទក្រង់ដបបបទ SOC 321។ 

ខ្ញ ំសូមបញ្ជជ ក្់ថា ខ្ញ ំទទួល ន្អាជាញ ប័ណណ ស្ាប់្បក្បតសវាតវជជសាន្រសត ក្ន ញងរ ឋ     
កាលី វ ័រញ៉ោ  ត ើយពរ័៌ាន្ជ លាន្ផ្សតលជូ់ន្ តៅោងតលើតន្ោះ ពិរជា្រមឹ្រូវ្ ក្ 
ជមន្។ 

 

 រថតលោអ្នក្អាជីព៖ ត ម្ ោះជាអ្ក្េរ រិ៖ 

    

កាលបរ ញតចឆទ៖   ឯក្តទសជផ្សនក្តវជជសាន្រសត ៖   

អាសយោឋ ន្៖   តលខអាជាញ ប័ណណ ៖   

ទី្ក្  ង៖    រ ឋ៖   ទូរសពទ៖   
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2. 

ការណក្បៀបណ ៀបណោលការ ដ៍ នសំត ីពីការងារគតិជាណមា៉ោ ង 

ណតើណោលការ ៍ដ នសំត ីពីការងារគិតជាណមា៉ោ ងមានអវ ីខលេះ? 

តគលការណ៍ជណនាសំត ពីកីារងារគ្រិជាតា៉ោ ង (HTG) គ្ឺជាមត្ា យមួយជ លបុគ្គលកិ្
សងគមក្ិចចរបស់ IHSS ត្បើ្ ស់ត ើមបីកំ្ណរ់ពីចំនួ្ន្តា៉ោ ងជ ល្រូវផ្សតល់ជូន្ស្ាប់
ការងារន្មួីយៗ។ តគលការណ៍ HTG ាន្ភាពខុសៗកាន ស្ាប់ការងារន្មួីយៗ ន្ិង
ស្ាប់ចំណារថ់ាន ក្ស់ន្ទសេន្ម៍ុខងារន្ីមួយៗ។ ស្ាប់ការងារន្ីមួយៗ តគលការណ៍ HTG 
ផ្សតល់នូ្វក្្មិរតពលតវោជាត្ចើន្ (ពីរចិតៅត្ចើន្) ស្ាប់ចណំារថ់ាន ក្់សន្ទសេន្ម៍ុខងារ
ន្ីមួយៗ។ តៅតពលអ្នក្គ្រិត ើ អ្ំពចីនួំ្ន្តា៉ោ ងស្ាប់ការងារន្មួីយៗក្ន ញងមួយស ត  ៍ 
អ្នក្អាចត វ្ ើការត្បៀបត្ៀបចនួំ្ន្តា៉ោ ងសរុបជាមួយតគលការណ ៍HTG ត ើមបីត វ្ ើ្ ក្ 
ថា អ្នក្សថ ិរតៅក្ន ញងក្្មរិតពលតវោ្មមតាជ ល ន្ផ្សតលជូ់ន្ស្ាប់ចំណារ់
ថាន ក្់សន្ទសេន្ម៍ុខងាររបសអ់្នក្ តបើតទោះបីជាាន្ការតលើក្ជលងខលោះក្៏តោយ។ 

ឯក្សារត ោះពុមពផ្សាយរបស់តយើង អ្ន្ុវរតតាមទ្មង់ងម ី(តា៉ោ ង៖នាទី) ត ើយទ្មងត់ន្ោះ
ាន្លក្ខណៈ ូចរតៅ៖ 1.30 តា៉ោ ង ស្ាប់ 1 ½ តា៉ោ ង ឬ 1 តា៉ោ ង ន្ងិ 30 នាទ។ី  
្បសិន្តបើការងារណាមួយ្រវូការតពល 1 តា៉ោ ង ន្ងិ 1 នាទ ី ូចតន្ោះអ្នក្្រវូសរតសរថា 
1.01។  ោងត្កាមតន្ោះ គ្ជឺាឧទ រណអ៍្ពំទី្មង់តលខទងំអ្សត់ន្ោះ៖ 

.01 = 1 នាទ ី

.02 = 2 នាទ ី 

.03 = 3 នាទ ី 

.04 = 4 នាទ ី 

.10 = 10 នាទ ី 

.20 = 20 នាទ ី

.30 = 30 នាទ ី 

.40 = 40 នាទ ី 

.50 = 50 នាទ ី 

.60 = 1 តា៉ោ ង (60 នាទី) 

1.05 = 1 តា៉ោ ង ន្ងិ 5 នាទី  
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2.25 = 2 តា៉ោ ង ន្ងិ 25 នាទី   

តន្ោះគ្ឺជាទ្មង់ងមមួីយ ត ើយតសចក្ត ីជូន្ ណំឹងអ្ំពចីំណារ់ការរបសអ់្នក្ ត្បើទ្មង់តន្ោះ។  
កំ្ជណជ្បកាលពមីនុ្នន្ឯក្សារត ោះពមុពផ្សាយតន្ោះ  ន្ត្បើ្ សទ់្មងជ់ ល MPP ត្បើ 
ជ លជាទសភាគ្ក្ន ញងតពលមួយតា៉ោ ង។  ទ្មងត់ន្ោះ ាន្លក្ខណៈ ូចោងត្កាម៖ 1.50 
តា៉ោ ង ជ លជា 1 ½ តា៉ោ ង ឬ 1 តា៉ោ ងន្ងិ 30 នាទី។  ោងត្កាមតន្ោះគ្ជឺារតបៀបគ្ណនា៖ 

.05 = 03 នាទ ី

.08 = 05 នាទ ី 

.10 = 06 នាទ ី 

.15 = 09 នាទ ី 

.17 = 10 នាទ ី 

.20 = 12 នាទ ី 

.25 = 15 នាទ ី 

.30 = 18 នាទ ី 

.33 = 20 នាទ ី 

.35 = 21 នាទ ី 

.40 = 24 នាទ ី 

.42 = 25 នាទ ី 

.45 = 27 នាទ ី 

.50 = 30 នាទ ី 

.55 = 33 នាទ ី 

.58 = 35 នាទ ី 

.60 = 36 នាទ ី 

.65 = 39 នាទ ី 

.70 = 42 នាទ ី 
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.75 = 45 នាទ ី 

.80 = 48 នាទ ី 

.83 = 50 នាទ ី 

.90 = 54 នាទ ី 

.92 = 55 នាទ ី 

.95 = 57 នាទ ី 

1.00 = 60 នាទី  

2.00 = 120 នាទី  

3.00 = 180 នាទី  

4.00 = 240 នាទី  

5.00 = 300 នាទី  

អ្នក្អាចជសវងរក្ពរ័ា៌ន្តន្ោះ ន្តៅក្ន ញងលិខិរជូន្ ណំឹងអ្ំពពី័រ៌ាន្របសត់ោន្្ីទំ
ងអ្សត់លខ I-82-17 (នងៃទី5 ជខ ន្  ូឆាន ំ2017) ជ លអាចជសវងរក្ ន្តាម្បព័ន្ធអ្ន្ឡា ។  
[តគ្ ទំពរ័តៅកាន្់លខិិរជូន្ ណំឹងរបសត់ោន្្ី] 

 

  

http://www.cdss.ca.gov/Portals/9/ACIN/2017/I-82_17.pdf?ver=2017-12-08-145619-190
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(ក្ណំរច់ណំា៖ំ ជផ្សនក្ោងត្កាមតន្ោះ គ្ឺពុអំាចជសវងរក្ ន្តព តល តនាោះតទ។ សូម
ទំនាក្់ទនំ្ងតយើងខ្ញ  ំ្បសិន្តបើអ្នក្្រវូការសន្លកឹ្ក្ចិចការទ្មងត់ផ្សេងមួយតទៀរ តាមរយៈ
តលខ 1-800-776-5746។) 
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3. 

សនល ឹររិចចការសវ យ័រងាវ យតម្រលណសវា IHSS 

សនល ឹររិចចការសវ ័យរងាវ យតម្រលណសវាោ ំរតារផ្ាេះ 

តសវាតាមផ្សទោះ៖ ស្ាប់ជរមន្ុសេ្តំព វយ័ជរប៉ោុតណាណ ោះ។ ក្ាុរ គម ន្សទិធិទទួល ន្ចំនួ្ន្តា៉ោ ងស្ាប់តសវាតាមផ្សទោះតនាោះតទ។   

ជាទូតៅ តសវាតាមផ្សទោះ ាន្ក្្មរិ្រឹម 6 តា៉ោ ងក្ន ញងមួយជខ ស្ាប់្គួ្សារន្មួីយៗ ត ើយជបងជចក្តាមចំនួ្ន្មន្ុសេក្ន ញង
្គួ្សារតនាោះ។ ្បសិន្តបើអ្នក្្រូវការចំនួ្ន្តា៉ោ ងតសវាតាមផ្សទោះត្ចើន្ជាងតន្ោះ តោយសារពិការភាពរបស់អ្នក្ទទួលតសវា ( ូចជា 
ការសាែ របន្ទប់ទកឹ្ជា កឹ្ យ តោយសារមនិ្អាចទប់ោមក្-ទឹក្តនាម ន្ ការត សសាែ រ្ូលីជា ឹក្ ប ់តោយសារ
ជំងឺ ឺរជាត ើម) តនាោះ សូម្ ប់ពតីពលតវោជ ល្រវូការតៅចតនាល ោះោងត្កាមតន្ោះ។   

តារាងណសវា IHSS តារផ្ាេះ ដែលក្តេូក្ពីនណចញ នងិបំណពញចណនល េះ 

ណសវាតារផ្ាេះ ចនា អងាគ រ ព   ក្ពហសបតតិ៍ ស ក្រ ណៅរ ៍ អាទិតយ សរ ប 

a. ការជូរការ៉ា ូន្ងិការបូម
្ូលី 

        

b. ការោងសាែ ររទូុ      
ចន្រងាេ ន្ យ 

        

c. ការសាែ រចន្រងាេ ន្ោសំល           

d. ការសាែ រ 
ន្ិងក្ាច រចំ់ជណក្ក្ក្ក្ន ញ
ងទូរទកឹ្ក្ក្ 
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ណសវាតារផ្ាេះ ចនា អងាគ រ ព   ក្ពហសបតតិ៍ ស ក្រ ណៅរ ៍ អាទិតយ សរ ប 

e. ការរក្ាទកុ្ចណំីអាហារ 
ន្ិងត្គ្ឿងផ្សគរ់ផ្សគង ់

        

f. ការយក្សំរាមតៅតចល         

g. ការត ស្ូលី 
ន្ិងការតរ ើសសំរាម 

        

h. ការយក្ឥន្ធន្ៈពី្ ុង 
តៅទីនល ត្ៅផ្សទោះចូលតៅក្ន ញ
ងផ្សទោះស្ាប់ការរក្ាក្ំតៅ 
ឬការចមែនិ្មហ បូអាហារ 

        

i. ការផ្ទល ស់បត រូក្្ាលជ្គ្         

j. តផ្សេងៗ         

ណសវាតារផ្ាេះសរ ប         
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តសវាពាក្់ពន័្ធនានា៖ ការតរៀបចំអាហារ សាែ រត្កាយបរ ញតភាគ្អាហារ ការត ក្គ្ក្់្ បចំនងៃ ការទិ អ្ីវា៉ា ន្់ ន្ងិការបំតព ក្ចិច
ការជនួំ្សតផ្សេងតទៀរ។ (ពីនងៃចន្ទ លន់ងៃអាទិរយ។) 

តារាងណសវា IHSS ដែល រ់ពន័ធ  ដែលក្តេូក្ពីនណចញ និងបំណពញចណនល េះ 

ណសវាដែល រ់ពន័ធ ចនា អងាគ រ ព   ក្ពហសបតតិ៍ ស ក្រ ណៅរ ៍ អាទិតយ សរ ប 

អាហារតពល្ពឹក្=B 
អាហារតពលនងៃ្រង់=L 
អាហារតពលោៃ ច=D 

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

a. ការតរៀបចមំអ បូអាហារ 
ការបត្មើបហ បូអាហារ 
ន្ិងការការចំ់ជណក្
មហ បូអាហារ* 

        

b. ការសាែ រត្កាយតពល
ញ៉ោ អាហារ ន្ិងការត វ្ ើ
គ្ត្ាងបញ្ជ មីុខមអ បូ** 

        

c. ការត ក្គ្ក្ ់ការត រ
ប៉ោោះ ការអ្ រុ ន្ងិតរៀបចំ 
ការបរន់្ងិតរៀបចទំកុ្
ោក្់សតមលៀក្បពំាក្ ់ 

(ជាទូតៅ ចណំាយតពល 60 
នាទី ក្ន ញងមួយស ត  ៍តៅក្ន ញង
ផ្សទោះ, 90 នាទ ីក្ន ញងមួយស ត  ៍
តៅត្ៅផ្សទោះ)*** 
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ណសវាដែល រ់ពន័ធ ចនា អងាគ រ ព   ក្ពហសបតតិ៍ ស ក្រ ណៅរ ៍ អាទិតយ សរ ប 

d. ការត ើរទ ិទនំ្ិ /ការ
បំតព ក្ចិចការជនួំ្ស
 នទតផ្សេងតទៀរ 

(ជាទូតៅ ចណំាយ
តពលអ្រិបរា 30 នាទី 
ក្ន ញងមួយស ត  ៍)*** 

        

ណសវាដែល រ់ពន័ធសរ ប         
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ណសវាររា រ់ពន័ធ៖  ការសមាា ត់ណក្ចើន ណសវាផ្លា លខ់ល នួរនិដរនណេជជសាស្រសត   

តារាងណសវាផ្លា លខ់ល នួរិនដរនណេជជសាស្រសត របស ់IHSS ដែលក្តេូក្ពីនណចញ និងបំណពញចណនល េះ 

ណសវាផ្លា លខ់ល នួរនិដរន
ណេជជសាស្រសត  

ចនា  អងាគ រ  ព    ក្ពហសបតតិ៍  ស ក្រ  ណៅរ ៍  អាទិតយ  សរ ប 

3 ការសាែ រ់ត្ចើន្         

4 តសវាផ្ទទ ល់ខល នួ្មនិ្ជមន្តវជជសាន្រសត          

a. ការ ក្ តងហ ើម*         

b. ការជងទតំពាោះតវៀន្/
រ្មងតនាម (រមួទងំជនួំ្យ
ត ើង/ចោុះបងគន្់ផ្សងជ រ)* 

        

c. ការបញ្ច ញ ក្ចណំីអាហារ ន្ងិ
តេសជជៈ* 

        

d. ការជូន្សាែ រខល នួ្តលើជ្គ្*         

e. ការតសល ៀក្ពាក្*់         

f. ការជងទតំពលាន្រ ូវ*         

g. ការត ើរ*         

h. ការត វ្ ើចលនាចូលន្ងិតច         
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ណសវាផ្លា លខ់ល នួរនិដរន
ណេជជសាស្រសត  

ចនា  អងាគ រ  ព    ក្ពហសបតតិ៍  ស ក្រ  ណៅរ ៍  អាទិតយ  សរ ប 

ពីជ្គ្* 

i. ការតាក់្ជរងខល នួ្ ការងូរ
ទឹក្ ការជងទសំក្ ់ត ម្  
ន្ិង្ក្ចក្* 

        

j. ការ្ច ច់តលើជសបក្ត ើមបី
ជំនួ្យលំ ូរ្ម  

     ការ្រ ប់តៅជ្គ្ 
ការបត រូទិសតៅរតទោះរ ុ ការ
ជួយឲ្យអ្ងគ ញយចោុះន្ងិ
ត្កាក្តច ពីោន្ជនំ្ិោះ* 

        

k. ការជងទនំ្ងិការជួយជាមួយ
ឧបក្រណ៍សិបបន្មិម ិរ*  

        

ណសវាដេទផំ្លា លខ់ល នួសរ ប         

 

  

តារាងណសវាែឹរជញ្ជ នូរបស ់IHSS ដែលក្តេូក្ពីនណចញ និងបណំពញចណនល េះ 
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ណសវាែឹរជញ្ជ នូ  ចនា  អងាគ រ  ព    ក្ពហសបតតិ៍  ស ក្រ  ណៅរ ៍  អាទិតយ សរ ប 

ការែឹរជញ្ជ នូដផ្នរណេជជសាស្រសត          

a. ការណារ់ជួបជផ្សនក្តវជជសាន្រសត
*** 

        

b. តៅកាន្ជ់ផ្សនក្្ន្នន្ជំ
នួ្ស 

        

ការលុបបំ រ់ត្គោះថាន ក្់តៅ
តាមសំោបផ្សទោះ 

        

ការ្គ្ប់្គ្ងបងាេ រ         

9 តសវាអ្មតវជជសាន្រសត  

( ូចជា ការសុងបំពង់ ការ
ចក្ថ់ាន  ំ្បតេទនន្លហំារត់ វ្ ើ
ចលនាជាត្ចើន្ ។ល។ សូម
បញ្ជច ក្់) 

        

ណសវាក្បចាសំបាត ហស៍រ ប 

(តសវាទងំអ្ស ់តលើក្ជលងជរ
តសវាតាមផ្សទោះ) 
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* ្បសិន្តបើចនួំ្ន្តា៉ោ ងជ លាន្សញ្ជញ ផ្ទេ យ តសន ើន្ងឹ 20 តា៉ោ ង ឬត្ចើន្ជាងតន្ោះក្ន ញងមួយស ត  ៍ តនាោះអ្នក្ទទួលតសវា្រវូ ន្
ចរចូ់លថា “ាន្ការចោុះតខាយក្្មិរ ៃ្ន្់”។ 

** ចនួំ្ន្តា៉ោ ងស្ាប់ការសាែ រត្កាយតពលញ ំអាហារ ្រូវ ន្រមួបញ្ច លូតៅតពលត វ្ ើការក្ណំរថ់ាតរើាន្ការចោុះតខាយ 
ក្្មិរ ៃ្ន្់ឬអ្រ ់្បសិន្តបើជនួំ្យ IHSS ចំតពាោះការតរៀបចំអាហារ ន្ិងការទទួលទន្អាហារ ជាការច ំច។់ 

*** IHSS ន្ងឹបង់្ ក្់នងលតពលតវោត វ្ ើ ំតណើរតៅយក្អ្នក្តៅកាន្ន់្ងិមក្ពីការណារ់ជួបតវជជសាន្រសត  ក្៏ ូចជាតពលតវោរងចំ់
ផ្សងជ រ។ ត ើមបីទទួល ន្ការបង់្ ក្់ស្ាប់ការរង់ចំតៅក្ន ញងការណារ់ជួបតវជជសាន្រសត  អ្នក្ផ្សតល់តសវា្រូវបងាហ  ថា តៅតពល
ជ លពួក្តគ្ក្ំពុងសថ ិរតៅក្ន ញងការណារ់ជួបជផ្សនក្តវជជសាន្រសត របស់អ្នក្ទទួលតសវា ពួក្តគ្មិន្អាចចក្តច  ន្ តោយសារ
ពួក្តគ្ពុអំាចទយ ន្ថាតរើការណារជួ់បរបសអ់្នក្ទទួលតសវាតនាោះ ្រូវការតពលយូរប៉ោណុាណ ។ ស្ាប់ព័រ៌ាន្បជន្ថមអ្ំពកីារ
 ឹក្ជញ្ជ នូ្តៅកាន្់ន្ងិមក្ពីការណារ់ជួបជផ្សនក្តវជជសាន្រសត  ន្ងិតពលតវោរង់ចរំបសអ់្នក្ផ្សតល់តសវាតៅក្ន ញងការណារ់ជួបទងំតនាោះ 
សូមតមើលឯក្សារត ោះពុមពផ្សាយអ្ំពតីពលតវោរង់ចនំ្ិងតពលតវោត វ្ ើ តំណើររបសអ់្នក្ផ្សតល់តសវា IHSS ជ លាន្ផ្សតលជូ់ន្តៅតលើ
អ្ន្ឡា ។ ឯក្សារត ោះពុមពផ្សាយរបស ់DRC តលខ 5607.01។  
 

គ្ណុន្ងឹ 4.33 ត ើមបទីទួល ន្
តសវា្បចំជខសរុប)         

បូក្ន្ងឹតសវាតាមផ្សទោះ 

(អ្រិបរា 6 តា៉ោ ងក្ន ញងមួយជខ 
តលើក្ជលងតា៉ោ ងបជន្ថមជ ល្រវូ
ការ អាចបងាហ  ជូន្ ន្តៅ
ទំព័រទី 1 ោងតលើ) 

        

ណសវាក្បចាដំខសរ ប         

https://www.disabilityrightsca.org/publications/ihss-provider-wait-and-travel-times
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4. 

សនល ឹររិចចការលរខខ ឌ េនិិចឆ ័យសក្មាប់ការវាយតម្រលណសវាោ ំរតារផ្ាេះ 

ត ម្ ោះអ្នក្ត្បើតសវា IHSS៖ ចចុ ឬប៉ោោះតៅទីតន្ោះត ើមបីបញ្ច លូអ្រថបទ។ 

ការវាយតម្រលរបស់ IHSS 

បរ ញាណនន្ IHSS ជ លអ្នក្ទទួល ន្ អា្ស័យតលើចនួំ្ន្តា៉ោ ងជ លអ្នក្្រូវការ។ បុគ្គលិក្សងគមក្ចិចរបស់តោន្្ី គ្ណនា
ចំនួ្ន្តា៉ោ ងជ លអ្នក្្រូវការត្កាយត វ្ ើ “ការវាយរនមលជផ្សនក្មុខងារ” រចួ។ តន្ោះ គ្ជឺាការវាយរនមលតលើជ ន្ក្្មិរជ លអ្នក្ាន្
ក្ន ញងការត វ្ ើសក្មមភាពរស់តៅតផ្សេងៗជា្បចំនងៃ។ 

ត្កាយបុគ្គ លិក្សងគមក្ិចចត វ្ ើការវាយរនមល ជផ្សនក្មុខងារ ត ើយគ្ណនាចំនួ្ន្តា៉ោ ងជ លអ្នក្្រូវការរចួ បុគ្គលិក្សងគមកិ្ចច  
ត្បៀបត្ៀបការវាយរនមលជផ្សនក្មុខងាររបស់អ្នក្តៅន្ឹងចនួំ្ន្តា៉ោ ងជ លអ្នក្្រវូការ ត ើមបីឲ្យ្ ក្ ថា អ្នក្ទទួល ន្ ចនួំ្ន្
តា៉ោ ងជ លអ្នក្្រវូការពិរ្ ក្ ន្ងិ្រមឹ្រូវ។ 

ទ្មង់ជបបបទតន្ោះ ន្ឹងជួយអ្នក្ក្ន ញងការក្ណំររ់ក្ចណំារថ់ាន ក្់សន្ទសេន្៍មុខងារ (FI) របស់អ្នក្។ ចំណារថ់ាន ក្ ់FI ្រូវត្បើ
ស្ាប់វាស់ជវងពីភាព ៃ្ន្់្ ៃរនន្ជ ន្ក្្មិរជផ្សនក្មុខងាររបស់អ្នក្។ ចំណារថ់ាន ក្ ់FI ទងំតន្ោះ ្រវូ ន្ត្បើតោយបុគ្គលកិ្
សងគមក្ចិចរបស់តោន្្ី ត ើមបីជួយក្ណំរ់រក្ចនួំ្ន្តា៉ោ ងជ លអ្នក្្រូវការស្ាប់តសវា IHSS ភាគ្ត្ចើន្។ 

សន្លកឹ្ក្ចិចការតន្ោះ ក្ន៏្ឹងជួយអ្នក្ឲ្យយល់ ងឹអ្ំពតីគលការណ៍ជណនាំសត ីពកីារងារគ្ិរជាតា៉ោ ងរបស ់(HTG) របស ់IHSS។    
ទងំតន្ោះ គ្ជឺាតគលការណ៍ជណនាំជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិចតោន្្ ីត្បើ្ សត់ៅតពលត វ្ ើការក្ណំរ់ពចីនួំ្ន្តា៉ោ ង IHSS ជ ល
អ្នក្្រវូការ។ សន្ល ឹក្ក្ិចចការតន្ោះ ក្ន៏្ឹងជួយអ្នក្ក្ន ញងការជបងជចក្តា៉ោ ង ន្ផ្សងជ រ ្បសិន្តបើចំ ច។់ 

ក្ំណរច់ំណា៖ំ CDSS  ន្ត វ្ ើបចច ញបបន្នភាពតលើទ្មង់ស្ាប់ HTG តៅក្ន ញងជខ ន្  ូឆាន ំ2017 ត ើមបីបន្េ គីន តៅន្ឹង្បព័ន្ធ ្គ្ប់្គ្ង
ក្រណរីបស ់CDSS។ ការត វ្ ើបចច ញបបន្នភាពតន្ោះ ្រូវ ន្ពន្យលត់ៅក្ន ញងលិខិរជូន្ ណំឹងរបសត់ោន្្ីទងំ (ACIN) តលខ I-82-17 
(នងៃទី5 ជខ ន្  ូឆាន ំ2017) ជ លអាចជសវងរក្ ន្តៅទីតន្ោះ។ តន្ោះាន្ន្យ័ថា ទ្មង់ងមជី ល ន្ត វ្ ើបចច ញបបន្នភាពរចួ ាន្ភាពខុស
គន បន្តចិបន្ត ចួពីជផ្សនក្នានារបស ់MPP ជ លតយើងតោងតៅតលើ។  MPP បងាហ  អ្ពំ ីHTG ជាទ្មង់ទសភាគ្ខទង់ ប់ក្ន ញងមួយ
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តា៉ោ ង ន្ិងាន្លក្ខណៈ ូចឧទ រណត៍ន្ោះ៖ 1.50 តា៉ោ ង ស្ាប់ 1 ½ តា៉ោ ង ឬ 1 តា៉ោ ង ន្ងិ 30 នាទ។ី សូមតមើលឧបសមពន័្ធ  A 
ស្ាប់ព័រ៌ាន្អ្ំពរីតបៀបបជមលងតពលតវោរបសអ់្នក្តៅជាទសភាគ្ក្ន ញងមួយតា៉ោ ង។   

តសចក្ត ីជូន្ ណំងឹអ្ពំចីំណារ់ការរបសអ់្នក្ ត្បើទ្មង់ងមីតន្ោះ ជ លបងាហ   HTG ជាទ្មង ់តា៉ោ ង៖នាទ។ី ទ្មង់ងមតីន្ោះ ាន្
លក្ខណៈ ូចឧទ រណត៍ន្ោះ៖ 1.30 តា៉ោ ង ស្ាប់ 1 ½ តា៉ោ ង ឬ 1 តា៉ោ ង ន្ងិ 30 នាទី។ ឧទ រណមួ៍យតទៀរ គ្ឺាន្ទ្មង់ជបប
តន្ោះ៖ 1:17 ស្ាប់ 1 តា៉ោ ង ន្ិង 17 នាទី។ 

ទងំតន្ោះ គ្ជឺារតបៀបត្បើសន្លកឹ្ក្ចិចការតន្ោះ៖ 

 តផ្សទរពរ័៌ាន្ពីសន្ល ឹក្ក្ិចចការ #1 (សំតណើរសុតំរៀបចឯំក្សារពរ័ា៌ន្អ្ំពជី ន្ក្្មិរជផ្សនក្មុខងាររបសអ់្នក្ជងំឺ) 
តៅសន្ល ឹក្ក្ចិចការតន្ោះ (សន្ល ឹក្ក្ិចចការ #4 សន្ល ឹក្ក្ិចចការលក្ខខណឌ វ ញន្ិចឆយ័ស្ាប់ការវាយរនមលតសវា IHSS)។ តវជជបណឌ ិរ
របសអ់្នក្ ផ្សតលច់ំណារថ់ាន ក្មួ់យស្ាប់ការងារន្មួីយៗ ត ើយអ្នក្្រូវការបំតព វាតៅតលើសន្លកឹ្ក្ចិចការតន្ោះ ត ើមបីបន្េ ី
គន ជាមួយន្ងិចំណារថ់ាន ក្ ូ់ចគន ទងំតនាោះ។  

 តផ្សទរពរ័៌ាន្ពីសន្ល ឹក្ក្ិចចការ #3 (សន្ល ឹក្ក្ចិចការសវ ័យរងាវ យរនមលតសវា IHSS) តៅសន្ល ឹក្ក្ចិចការតន្ោះ (សន្ល ឹក្ក្ចិចការ 
#4 សន្ល ឹក្ក្ចិចការលក្ខខណឌ វ ញន្ិចឆយ័ស្ាប់ការវាយរនមលតសវា IHSS)។  សន្ល ឹក្ក្ចិចការ #3 (សន្ល ឹក្ក្ិចចការសវ ័យរងាវ យ
រនមលតសវា IHSS) ជួយអ្នក្ត វ្ ើការគ្ណនាចំនួ្ន្តា៉ោ ងសរុបស្ាប់ការងារន្ីមួយៗ។ តន្ោះគ្ជឺាចនួំ្ន្តា៉ោ ងរ្មូវការ
ជាក់្ជសតង។ តសចក្ត ី្រូវការតលើតសវាតាមផ្សទោះ (ក្ចិចការផ្សទោះ) គឺ្ជផ្សែក្តលើចនួំ្ន្តា៉ោ ងក្ន ញងមួយជខ។ តសចក្ត ី្រូវការតលើតសវា
តផ្សេងៗតទៀរ គឺ្ជផ្សែក្តលើចនួំ្ន្តា៉ោ ងក្ន ញងមួយស ត  ៍។ 

 ត្បៀបត្ៀបចនួំ្ន្តា៉ោ ងសរុបជ ល្រវូការជាមួយន្ងឹតគលការណ៍ជណនាំសត ីពីការងារគ្រិជាតា៉ោ ង (HTG)។    ្បសិន្
តបើចនួំ្ន្តា៉ោ ងសរុបជ ល្រវូការ សថ រិតៅត្ៅគ្ាល រចនួំ្ន្តា៉ោ ងតៅក្ន ញងតគលការណ៍ជណនា ំសូមពន្យលព់ីមូលត រុ
ជ លអ្នក្្រវូការឲ្យាន្ការតលើក្ជលង។ 

 សូមនលលក្ចនួំ្ន្តា៉ោ ងតាមការសម្សប ្បសិន្តបើាន្អ្នក្តផ្សេងតទៀររស់តៅក្ន ញង្គួ្សារជ លមនិ្ទទួល ន្ 
IHSS។ 
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ចំណាត់ថាន រ់សនាសសន៍រ ខងារ៖   MPP ដផ្នរ 30-756.1 

បុគ្គលិក្សងគមក្ចិចរបស់តោន្្ ី្រូវក្ណំរ់ចណំារ់ថាន ក្់ជផ្សនក្មខុងាររបសអ់្នក្ តលើមខុងារន្មួីយៗនន្មុខងារ  ូចោងត្កាម
តន្ោះ។    ចណុំចចងុត្កាយទងំបី ការចងចំ ទតំនារចំតណោះ ងឹ ន្ិងសមរថភាពវ ញន្ចិឆយ័ ្រវូ ន្ត្បើត ើមបកី្ណំរ់
ពីតសចក្ត ី្រូវការតលើការតមើលខុស្រូវលក្ខណៈការពារជរប៉ោុតណាណ ោះ។ 

 តសវាក្ន ញង្គួ្សារ (ក្ិចចការផ្សទោះ) 

 ការត ក្គ្ក្់សតមលៀក្បំពាក្ ់

 ការត ើរទ ិទនំ្ិ  ន្ងិការបំតព ក្ិចចការជំនួ្ស 

 ការតរៀបចមំហ បូអាហារ/ការសាែ រត្កាយតពលញ ំអាហារ 

 ការត ើរ (ពីមនុ្តៅថា ការត វ្ ើចលនាក្ន ញងអ្គរ/ផ្សទោះ) 

 ការងូរទកឹ្ ការត វ្ ើអានាមយ័ារ់ត ម្  ន្ិងការតាក់្ជរងកាយ/ការជូរសាែ រកាយតៅតលើជ្គ្ជា្បចំ (ការងូរទឹក្ 
ន្ិងការតាក់្ជរងកាយ) 

 ការតសល ៀក្ពាក្/់ឧបក្រណស៍ិបបន្មិរិត  (ការតសល ៀក្ពាក្់) 

 ការជងទតំពាោះតវៀន្ រ្មងតនាម ន្ងិការាន្្មរ ូវ 

 ការតផ្សទរ (ការតរ ើទតីាំង) 

 ការទទួលទន្អាហារ 

 ការ ក្ តងហ ើម 

 ការចងច ំ

 ទំតនារចតំណោះ ងឹ ន្ងិ 
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 សមរថភាពវ ញន្ិចឆយ័។ 

ចំណុចោងត្កាមតន្ោះ គឺ្ជាសត ង់ោទូតៅជ លអ្នក្ត្បើត ើមបីក្ំណរ់ពីចំណារ់ថាន ក្់តលើមុខងារន្ីមួយៗ។ សន្ល ឹក្ក្ិចចការតន្ោះ ក្៏រា
យបញ្ជជ ក់្ពីសត ង់ោជាក្់ោក្់ស្ាប់មុខងារន្ីមួយៗផ្សងជ រ។ សតង់ោទូតៅ គ្ឺ្រូវយក្មក្ត្បើជាោច់ោរ 
តោយសារសតង់ោទងំតន្ោះាន្ក្ំណរ់តៅក្ន ញងបទបបញ្ញរត ិរបស់រ ឋ។ សតងោ់ជាក្់ោក្់ គ្ឺ្គន់្ជរជាតគលការណ៍ជណនាំប៉ោតុណាណ ោះ 
ពីត្ពាោះសតង់ោទងំតនាោះ គម ន្ជចងតៅក្ន ញងបទបបញ្ញរត ិតនាោះតទ។ 

ចំណារថ់ាន ក្ស់្ាប់មុខងារន្មួីយៗ ្រវូជផ្សែក្តលើការចុោះតខាយ  ជផ្សនក្រាងកាយ ជផ្សនក្ពុទធ ិ ន្ងិ ជផ្សនក្អារមមណ៍ ក្ន ញង
ការបំតព មុខងារ។  ចំណារថ់ាន ក្ត់នាោះ មនិ្ជផ្សែក្តលើ ជ ន្ក្្មរិជផ្សនក្រាងកាយជរមួយមុខតនាោះតទ។ 

ទងំតន្ោះ គ្ជឺាសតងោ់ទូតៅស្ាប់ក្ណំរច់ំណារថ់ាន ក្់តលើជ ន្ក្្មិរជផ្សនក្មុខងារ ជ ល ក្្សងត់ច ពីបទបបញ្ញរត  ិIHSS 
របស់រ ឋ តៅ MPP ជផ្សនក្ 30-756.1៖ 

ចំណាត់ថាន រ់ទ ី1៖ ាន្ាច ស់ការតលើខល នួ្ឯង៖ អាចបំតព មុខងារ ន្តោយគម ន្ជនួំ្យពីអ្នក្ នទ តទោះបីជាអ្នក្
ទទួលតសវា អាចាន្ការលំ ក្ ក្ន ញងការបំតព មុខងារក្៏ពិរជមន្ ក្៏ប៉ោុជន្តការបតំព មុខងារតោយាន្ ឬ
គម ន្ឧបក្រណ ៍ឬជនួំ្យជផ្សនក្ចលនា មនិ្បងេ ហាន្ិេយ័គួ្រឲ្យក្រ់សាគ លច់ំតពាោះសវុរថភិាពរបស់គរ់តនាោះតទ។ 
អ្នក្ទទួលតសវាណាាន ក្់ជ លាន្ចណំារថ់ាន ក្់តលខ "1" ចំតពាោះមុខងារណាមួយ មិន្្រូវទទួល ន្ការអ្ន្ញុ្ជញ រ 
ឲ្យត វ្ ើសក្មមភាពតសវាាន្ទំនាក្់ទនំ្ងគន តនាោះតទ។ 

ចំណាត់ថាន រ់ទ ី2៖ អាចបំតព មុខងារណាមួយ ន្ ប៉ោុជន្ត ្រូវការជនួំ្យជផ្សនក្ពាក្យសំ ី  ូចជា ការត្ក្ើន្រំឭក្ 
ការជណនា ំឬការតលើក្ទកឹ្ចិរត។ 

ចំណាត់ថាន រ់ទ ី3៖ អាចបំតព មុខងារ ន្តោយាន្ជំនួ្យខលោះៗអ្នក្ នទ រមួាន្ (ប៉ោុជន្តមិន្ក្ណំរ់្រមឹ) 
ជំនួ្យជផ្សនក្រាងកាយតោយផ្ទទ លពី់អ្នក្ផ្សតលត់សវាណាាន ក្់។ 

ចំណាត់ថាន រ់ទ ី4៖ អាចបំតព មុខងារ ន្ ជរតៅតពលាន្ជនួំ្យត្ចើន្គួ្រសមពអី្នក្ នទប៉ោុតណាណ ោះ។ 

ចំណាត់ថាន រ់ទ ី5៖ មនិ្អាចបំតព មុខងារ ន្ តោយាន្ឬគម ន្ជនួំ្យពីអ្នក្ នទ។ 
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រំ ត់សមាគ ល់៖  ែំណ ើរការរ ខងារដផ្នរផ្ល េូចិតត។   ំតណើរការមុខងារជផ្សនក្ផ្សល វូចិរត  ្រូវយក្មក្គ្ិរពិចរណាតៅតពលកំ្ណរ់
ចំណារថ់ាន ក្ស់្ាប់មុខងារន្មួីយៗ។  MPP ជផ្សនក្ 30-756.37 ក្ណំរអ់្ំពីការវាយរនមលតលើ ំតណើរការមុខងារផ្សល វូចិរត
 ូចោងត្កាមតន្ោះ៖ 

MPP ជផ្សនក្ 30-756.371។  “វវ ញសាលភាពនន្ការចុោះតខាយជផ្សនក្ពទុធ ិ ន្ងិ ជផ្សនក្អារមមណ៍របស់អ្នក្ទទួលតសវា (្បសិន្
តបើាន្) ាន្ផ្សលប៉ោោះពាល់តៅតលើ មុខងាររាងកាយចនួំ្ន្ 11  ូចាន្រាយបញ្ជជ ក្់រចួ [តៅោងតលើតន្ោះ] 
្រូវ ន្ក្ណំរ់ចណំារថ់ាន ក្ត់ៅតាមមុខងារន្ីមួយៗនន្មុខងារទងំតនាោះ។ ក្្មរិ ន្ងិ្បតេទអ្ន្តរាគ្មន្រ៍បស់
មន្សុេជ ល្រវូការចំ ច ់្រូវឆល ញោះបញ្ជច ងំតាមចណំារ់ថាន ក្ស់្ាប់មុខងារន្ីមួយៗ។” 

MPP ជផ្សនក្ 30-756.372។ “មុខងារជផ្សនក្ផ្សល វូចិរតរបស់អ្នក្ទទួលតសវា ្រូវយក្មក្វាយរនមលតោយក្្មិរពនិ្ទ ញបីថាន ក្ ់
(ចណំារថ់ាន ក្ ់1 2 ន្ងិ 5) ចំតពាោះមុខងារជផ្សនក្ការចងច ំទតំនារចតំណោះ ងឹ ន្ងិ សមរថភាពវ ញន្ចិឆយ័។ ក្្មរិពិន្ទ ញតន្ោះ 
្រូវ ន្ត្បើត ើមបកី្ណំរ់ពីក្្មរិតសចក្ត ី្រូវការតលើ ការ្គ្ប់្គ្ងបងាេ រ។” 

រំ តស់មាគ ល់៖  ណសវាអរណេជជសាស្រសត ។  ្បសិន្តបើអ្នក្ទទួលការផ្សតល់អាហារតាមបំពង់ស្ាប់អាហារបូរថមាទងំអ្ស ់
អ្នក្គួ្រទទួល ន្តសវាតន្ោះ ជាតសវាអ្មតវជជសាន្រសត  ជាជាងតសវាទទួលទន្អាហារ ការតរៀបចំអាហារ ឬការសាែ រត្កាយតពលញ ំ
អាហារ។ ក្ន ញងក្រណីតនាោះ ទងំតសវាទទួលទន្អាហារ ន្ិងការតរៀបចំអាហារ/ការសាែ រត្កាយតពលញ ំអាហារ គ្បបីាន្
ចំណារថ់ាន ក្ត់លខ 1។  សូមតមើល MPP ជផ្សនក្ 30-756.4។ 

្បសិន្តបើអ្នក្្រវូការការជងទសំ្ាប់ការវោះការ់បំពង់ តងហ ើម ន្ិងការបូមសងុ អ្នក្គួ្រទទួល ន្តសវាទងំតន្ោះ ជាតសវាអ្ម
តវជជសាន្រសត ត្កាមមុខងារ ក្ តងហ ើម។ ្បសិន្តបើាន្ជរតសវាជផ្សនក្មុខងារ ក្ តងហ ើមតទ តនាោះការ ក្ តងហ ើម គ្បបីាន្
ចំណារថ់ាន ក្ត់លខ 1។  សូមតមើល MPP ជផ្សនក្ 30-756.4។ 

រំ ត់សមាគ ល់៖  ែំណ ើរការរ ខងារអណេរ។  ្បសិន្តបើអ្នក្ាន្ ំតណើរការមុខងារលក្ខណៈមិន្តទៀងទរ់ក្ន ញងមួយជខតព  
ចំណារថ់ាន ក្ជ់ផ្សនក្មុខងារ គ្បបឆីល ញោះបញ្ជច ងំ ពី ំតណើរការមុខងារក្ន ញងនងៃមនិ្លែ ជ លតក្ើរាន្ត ើងមតងត ើយមតងតទៀរ។ 
វាមនិ្ជផ្សែក្ជរតៅតលើសាថ ន្ភាពនងៃ “អា្ក្ក្់បំផ្សរុ” ជរមួយមុខតនាោះតទ។ (ឧ.ទ. ្បសិន្តបើអ្នក្ាន្ជំងរឺោក្សនាល ក្់ 
អ្នក្អាចាន្នងៃជ លឈឺចប់ោល ងំ ន្ងិនងៃជ លការឈចឺប់ាន្ក្្មិររចិរួច។ បុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច ន្ឹងក្ណំរ់
ចំណារថ់ាន ក្ស់ន្ទសេន្៍មុខងារតោយជផ្សែក្តលើនងៃជ លអ្នក្ាន្ការឈចឺប់ោល ំង ជ លតក្ើរាន្ មតងត ើយមតងតទៀរ។)  MPP 
ជផ្សនក្ 30-757.1(a)(1)។ 
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រំ តស់មាគ ល់៖  ការរំ ត់រយៈណពលសក្មាប់រិចចការ។  ក្ន ញងការក្ំណរ់ពីតពលតវោស្ាប់ការងារ (តា៉ោ ង្រូវការស្ាប់តសវា 
IHSS) សមរថភាពរបសអ់្នក្ក្ន ញងការបំតព ការងារជផ្សែក្តលើចណំារថ់ាន ក្់សន្ទសេន្ម៍ុខងាររបសអ់្នក្ គ្ជឺាក្តាត រមួចំជណក្មួយ 
ប៉ោុជន្តមិន្ជមន្ជាក្តាត ក្ណំរ់ផ្ទត ចម់ុខតនាោះតទ។ ក្តាត  នទតផ្សេងតទៀរ រមួាន្ មជឈោឋ ន្រសត់ៅរបសអ់្នក្ ន្ងិភាពខុសៗគន នន្
សមរថភាពមុខងាររបសអ់្នក្។  MPP ជផ្សនក្ 30-757.1(a)(1)។ 

រំ តស់មាគ ល់៖  ររ ីណលើរដលងចំណ េះណោលការ ៍ដ នសំត ពីីការងារគិតជាណមា៉ោ ង (HTG)។  ការតលើក្ជលង
ចំតពាោះតគលការណ៍ជណនាំសត ីពកីារងារគ្ិរជាតា៉ោ ង (HTG) ្រវូត វ្ ើត ើងតាមការច ំច ់ត ើមបីផ្សតលល់ទធភាព ឲ្យអ្នក្អាចបតងេ ើរ 
ន្ិងរក្ាការតរៀបចកំាររស់តៅតោយាន្ភាពាច ស់ការតលើខល នួ្ឯង ន្ិង/ឬសាន ក្់អា្ស័យតៅផ្សទោះរបស់អ្នក្តោយសុវរថ ិភាព 
ន្ិង្រវូចរជ់ាជផ្សនក្្មមតានន្ ំតណើរការផ្សតល់ការអ្ន្ុញ្ជញ រ។ MPP ជផ្សនក្ 30-757.1(a)(3)។ 

ការវាយតម្រលរបស់ប គគលិរសងគររិចចរបស់ណោន ី 

ោងត្កាមតន្ោះ គ្ជឺាលក្ខណវ ញន្ចិឆយ័នន្ការវាយរនមលជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិចរបសត់ោន្្តី្បើ្ ស់។ លក្ខណវ ញន្ិចឆយ័
នន្ការវាយរនមលតលើជ ន្ក្្មិរជផ្សនក្មុខងារជាក្ោ់ក្ ់ាន្្បេពតច ពីលក្ខណវ ញន្ិចឆយ័នន្ការវាយរនមល ជ លាន្
ផ្សតល់ជាតោបល់ ឯក្សារពន្យល ់B លិខិរស្ាប់តោន្្ទីងំអ្ស់ (ACL) តលខ 06-34E2 ចុោះនងៃទី4 ជខឧសភា 2007។ 
តគលការណ៍ជណនាំសត ពីីការងារគ្រិជាតា៉ោ ង (HTG) ាន្្បេពតច ពីបទបបញ្ញរត  ិIHSS របសរ់ ឋ។  MPP ជផ្សនក្ 30-757។ 

ណសវារន ុងក្គួសារ (រិចចការផ្ាេះ)៖  MPP ដផ្នរ 30-757.11 

ការត សសាែ រ ការបូម្ូលី ន្ិងការោងសាែ រ/ការជូរសាែ រឥ ឋ។ ការោងសាែ ររទូុចន្រងាេ ន្ យន្ិងឡាបូោងចន្។ 
ការោងសាែ របន្ទប់ទឹក្។ ការរក្ាទុក្ចណំីអាហារ ន្ងិត្គ្ឿងផ្សគរ់ផ្សគង់។ ការយក្សំរាមតៅតចល។ ការត ស្ូលី ន្ងិ
ការតរ ើសសំរាម។ ការសាែ រចន្រងាេ ន្ោសំល ។ ការសាែ រ ន្ងិក្ាច រ់ចំជណក្ក្ក្ក្ន ញងទូរទឹក្ក្ក្។ ការយក្ឥន្ធន្ៈពី្ ុង 
តៅទីនល ត្ៅផ្សទោះចូលតៅក្ន ញងផ្សទោះស្ាប់ការរក្ាក្ំតៅ ឬការចមែនិ្មហ បូអាហារ។ ការផ្ទល ស់បត រូក្្ាលជ្គ្។ ការផ្ទល ស់បត រូអ្ំពូលតេល ើង 
ន្ិងការសាែ រតៅអ្រីុ  ន្ងិការផ្ទល ស់បត រូ/ការសាក្ងមតៅអ្រីុ ។ 

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី1 - ាន្ាច ស់ការតលើខល នួ្ឯង៖  អាចបំតព ្គ្ប់ក្ិចចការក្ំបិុចក្ំប៉ោកុ្តៅក្ន ញងផ្សទោះ ន្ទងំអ្ស ់
តោយមនិ្្បឈមន្ងឹហាន្េិយ័ជផ្សនក្សុខភាព ឬសុវរថភិាព។ អ្នក្ទទួលតសវា អាចត វ្ ើក្ិចចការទងំអ្ស ់
តទោះបីជាគរអ់ាច្រូវត វ្ ើក្ចិចការពីរបមីខុជាតរៀងរាល់នងៃ ត ើមបីក្ុំឲ្យគរ់្បងឹ្ជ  ល ួសក្ាល ងំក្ត ី។ 
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• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ ផ្សទោះសាែ រ ន្ងិាន្សណាត ប់នន ប់ជ រឬអ្រ់។ សតងេរតមើលថាតរើ 
ចលនារបស់អ្នក្ទទួលតសវា មនិ្ាន្ការឲ្យចោុះតខាយ ឬោ៉ោ ងណា។ 

• ឧទ រណ៍៖  អ្នក្ទទួលតសវា ជ លគម ន្សញ្ជញ នន្ការចោុះតខាយ ត វ្ ើចលនាផ្ទល ស់ទ ីន្តោយងាយ 
តៅក្ន ញងបន្ទប់ាន្សណាត ប់នន ប់ ត ើមបឱីន្តរ ើសយក្វរថ ញ ន្ងិត្ងយក្វរថ ញពតី ន្ ើ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្អាចត វ្ ើក្ិចចការផ្សទោះទងំអ្ស់ 
រមួទងំការយក្សំរាមតៅចក្់តចល ន្តោយខល នួ្ឯងជ រឬតទ? 

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី2 - អាចបំតព ក្ិចចការ ន្ ប៉ោុជន្ត ្រវូការការបងាហ រ់បងាហ   ឬការតលើក្ទកឹ្ចរិតពីបុគ្គលតផ្សេងតទៀរ។  
អ្នក្ទទួលតសវា អាចបំតព ក្ចិចការ ន្ ្បសិន្តបើអ្នក្តផ្សេងតទៀរត វ្ ើបញ្ជ ីឲ្យ ឬត្ក្ើន្រំឭក្គរ។់ 

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖ សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវាហាក្ ូ់ចជាាន្ការវជងវងវងាវ ន្់ ឬ
ការតេលចភាល ងំជ រឬតទ ត ើយគម ន្ការអ្តងេរត ើ ការចុោះតខាយជផ្សនក្រាងកាយក្ន ញងក្្មិរ ៃ្ន្់ ៃ្រគួ្រឲ្យក្រ់សាគ ល ់
ជ លហាក្់ ូចជាោក្់ក្្មរិតលើសមរថភាពបំតព ក្ចិចការរបស់គរ។់ សតងេរតមើលថាតរើាន្សាថ ន្ភាពផ្សទ ញយគន
ចំតពាោះចំណុច ជ លអ្នក្សតងេរ  ូចជា ាន្ចន្ក្ាន្ក្ខវក្់តៅក្ន ញងទូ ឬអ្រ។់   

• ឧទ រណ៍៖  បុរសវយ័តក្មង ជ លតមើលតៅ ាន្សុខភាពលែ ជផ្សនក្រាងកាយ ប៉ោុជន្តាន្ការវជងវងវងាវ ន្់ ន្ងិការតេលចភាល ងំ 
ចាស់ន្ងឹជេនក្តនាោះ ្រូវ ន្ត្ក្ើន្រំឭក្ ពតីពលជ លគរ ់្រូវត សសាែ រ ន្ងិបូម្ូលី។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្អាចរក្ាផ្សទោះជលវងរបសអ់្នក្ ឲ្យ ន្សាែ រ ន្ 
តោយរតបៀបណាជ រ?  តរើាន្ន្រណាាន ក្់ ជួយអ្នក្តទ រ ូរមក្ទល់តពលតន្ោះ? 

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី3 - ្រវូការជំនួ្យជផ្សនក្រាងកាយពីបុគ្គលាន ក្់តទៀរស្ាប់ក្ិចចការក្បិុំក្ក្ំប៉ោកុ្ខល ោះៗ។ ឧ.ទ. 
ាន្ជ ន្ក្្មរិ ចំតពាោះតសចក្តអី្ំណរ ់ឬការបរ់ខល នួ្ ការតអាន្ចោុះ ការត្ងយក្អ្វ ីមួយជាត ើម។ 

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ាន្បញ្ជហ ត វ្ ើចលនា មួយចនួំ្ន្ 
 ូចាន្តរៀបរាប់ោងតលើ; ាន្ភាពអ្ណំរ់ រចិរួច; ឆាប់ រ់តន្ឿយ; ាន្បញ្ជហ តមើលមិន្ត ើ  ក្្មរិ ៃ្ន្ ់
ឬអ្រត់នាោះ។    សតងេរតមើលថាតរើ ជាទូតៅ ផ្សទោះាន្សណាត ប់នន ប់ ប៉ោុជន្ត ្រូវការការសាែ រ  ៏លែ មួយ; ថាតរើ 
ាន្ត ើ ចាស់ថា អ្នក្ទទួលតសវា  ន្ពាោមសាែ រ ប៉ោុជន្តមនិ្អាចត វ្ ើតៅ ន្ ឬអ្រ់តនាោះ។  
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• ឧទ រណ៍៖  ន្រសត ីរាងរូចលែ រិ ក្ាល ងំតខាយ តៅតបើក្ទវ រផ្សទោះជលវង។  ផ្សទោះជលវង ាន្ក្តមទចក្ទំ ីមួយចំនួ្ន្ 
រាយតលើក្្ាល្ពំ ន្ងិ្ងុសំរាម តពារតព សថ ិរតៅក្ន ញងផ្សទោះ យ។  ជផ្សនក្តផ្សេងៗ តទៀររបសផ់្សទោះជលវង ាន្សណាត ប់នន ប់។ 

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្ ន្ត វ្ ើក្ិចចការផ្សទោះតោយខល នួ្ឯង រ ូរមក្ឬ? 
តរើអ្នក្ ន្ត វ្ ើអ្វ ីខល ោះ ត ើមបីបំតព ក្ចិចការផ្សទោះអ្នក្  ន្រចួរាល់ត ើយ មក្ទល់តពលតន្ោះ? 

☐ ចំណាត់ថាន រ់ 4 - តទោះបីជាអាចបំតព ក្ចិចការរូចតាច ន្ខលោះ ( ូចជា ត សសាែ រត្គ្ឿងសងាហ រមឹ ឬជូររុទូ) ក្ត  ី
ក្៏តៅ្រវូការជនួំ្យពីបុគ្គលតផ្សេងតទៀរស្ាប់ក្ចិចការភាគ្ត្ចើន្ជ រ។ 

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖ សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ាន្ក្ាល ងំតខាយ ន្ងិចលនាផ្ទល ស់ទ ីជាត្ចើន្ 
ាន្ការចុោះតខាយ ឬអ្រត់នាោះ។  សតងេរតមើលថាតរើ ផ្សទោះ្រូវការការសាែ រ ក្្មរិោល ងំកាល  ឬអ្រ់តនាោះ។  

• ឧទ រណ៍៖  អ្នក្ទទួលតសវា ជ លត ើរ តោយត្បើតឈើ្ចរ ់ាន្ការពិ ក្ក្ន ញងការ ក្ តងហ ើមក្ន ញងបន្ទប់ទទួលតេញៀវ 
ជ លាន្ឥវា៉ា ន់្ រាយ ៉ោ យ។ អាងងូរទឹក្ ន្ិងបងគន្់ ចំ ច់្រូវសាែ រ។ សក្មមភាពនានារបស់អ្នក្ទទួលតសវា  
គ្ឺាន្ក្្មរិ តោយសារការ ក្ តងហ ើប  ជបប ងហក្ ់ន្ិងការវ ញលមុខ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើាន្ក្ចិចការផ្សទោះអ្វ ីខលោះ ជ លអ្នក្អាចបំតព  ន្? តរើតវជជបណឌ រិ
របស់អ្នក្ ាន្ោក្ក់្្មិរ តលើសក្មមភាពរបស់អ្នក្ ជ រឬតទ? 

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទី 5 - ពងឹអា្សយ័តលើអ្នក្តផ្សេងតទៀរទងំ្ស  ងស្ាប់ក្ចិចការក្ន ញងផ្សទោះទងំអ្ស់។ 

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ ្ូលី/ក្តមទចក្ទំី ាន្ពរិជមន្; ថាតរើ ាន្ក្លនិ្ 
ពី្ុងសំរាម; ថាតរើ បន្ទប់ទកឹ្ ្រវូការ សុសាែ រ; ថាតរើ ក្ិចចការផ្សទោះ ពរិជា ្រវូ ន្ទកុ្តចលក្ន ញងមួយរយៈតពល 
ឬអ្រត់នាោះ។   សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ាន្សមរថភាពផ្ទល សទ់ ីឬ សមរថភាពជផ្សនក្បញ្ជហ សាម ររី
ក្ន ញងក្្មរិោ៉ោ ងរចិរួច ឬអ្រត់នាោះ។  

• ឧទ រណ៍ខលោះៗ៖  អ្នក្ទទួលតសវា ជ លតគ្ងតលើជ្គ្ ជាប់រ ូរ អាចតឆល ើយរប តៅន្ឹងសំណួរ ន្ ត ើយគម ន្ចលនាន  
ឬតជើងតនាោះតទ។ បុរសវយ័ចំណាស់ ទន្ត់ខាយ ក្ំពងុជាសោះតសបើយ ពីការវោះការត់បោះ ូង 
ត ើយ្រូវ ន្តវជជបណឌ រិហាមឃារ ់មិន្ឲ្យត វ្ ើក្ចិចការផ្សទោះ។  
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• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើាន្ក្ចិចការផ្សទោះអ្វ ីខលោះ ជ លអ្នក្ អាចបំតព  ន្? តរើាន្អ្វ ីខល ោះ 
ជ លោក្ក់្្មរិតលើ សក្មមភាពរបសអ់្នក្? តរើាន្ន្រណាខលោះ ជ ល ន្ជួយអ្នក្ គ្រិមក្ទល់តពលតន្ោះ? 
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ណសវារន ុងក្គួសារ (រិចចការផ្ាេះ)៖  MPP ដផ្នរ 30-757.11 

ណសចរត ីក្តេូការសរ បសក្មាប់រិចចការ 

(មនុ្ការត្បើត្ៀបតគលការណ៍
ជណនាសំត ីពកីារងារគ្រិជាតា៉ោ ង 
(HTG)) 

(តា៉ោ ងក្ន ញងមួយជខ) 

ចំណាត់ថាន រ់សនាសសន៍រ ខងារ 

 

ការណក្បៀបណ ៀបណោលការ ៍ដ នសំត ីពី
ការងារគិតជាណមា៉ោ ង (HTG)  

(តា៉ោ ងក្ន ញង មួយជខ ស្ាប់តសវាតាមផ្សទោះ) 

តា៉ោ ងក្ន ញងមួយជខ៖  ____ 

 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី2 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី3 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី4 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី5 

6:00 តា៉ោ ងក្ន ញងមួយជខ ស្ាប់មួយ
្គួ្សារ 

តរើាន្្រូវការការតលើក្ជលងស្ាប់តគលការណ៍ជណនាសំត ីពកីារងារគ្រិជាតា៉ោ ងជ រឬតទ?   ទ/ចស ☐  តទ ☐ 

មូលត រុស្ាប់ការតលើក្ជលង៖   
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ការណបារគរ់សណរលៀរបំ រ់៖  MPP ដផ្នរ 30-757.134 

ាន្ា៉ោ សុនី្ត្បើ្ ស ់ការតរៀបចំសតមលៀក្បំពាក្ ់ោក្់្បអ្ប់សាប ូ  ការត្ងន តៅត្បើា៉ោ សុីន្ ការទកុ្ោក្់ សតមលៀក្បំពាក្់
តសើម  ំតណើរការតលើការ្គ្ប់្គ្ងា៉ោ សុនី្ ការពយួ រសតមលៀក្បពំាក្់សង រួ ការបរ់ ន្ងិការតរៀបចំតៅតាម្បតេទ។ (ក្ំណរ់សាគ ល់៖ 
ចំណារថ់ាន ក្ ់ទី 2 ន្ងិ ទី 3 មនិ្្រវូ ន្ត្បើ ត ើមបកី្ំណរ ់ ំតណើរការមុខងារស្ាប់ក្ិចចការតន្ោះតទ។) 

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី1 - ាន្ាច ស់ការតលើខល នួ្ឯង៖  អាចបំតព ក្ិចចការក្ំបិុក្ក្ំប៉ោុក្ ន្ទងំអ្ស់។ 

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ ចលនារបសអ់្នក្ទទួលតសវា តមើលតៅហាក្់ ូចជា 
មិន្ចោុះតខាយ; ថាតរើ គរ់អាច ផ្ទល សទ់ី ចប់កាន្ ់ឱន្ចោុះ តលើក្ោក្ ់ន្ិងឈរ  ន្្រមឹ្រវូ; ថាតរើ គរត់សល ៀក្ពាក្ ់
 ន្សាែ រ រ ឬអ្រ់តនាោះ។  

• ឧទ រណ៍៖  អ្នក្ទទួលតសវាតមើលតៅាន្រាងកាយាំមួន្លែ ។  ចលនារបស់អ្នក្ទទួលតសវាក្ន ញងតពលសាា សន្៍ 
បងាហ  ថា គរ់គម ន្ការលំ ក្ក្ន ញងត្ងន  ឱន្ចោុះ ឬតលើក្ោក្់តនាោះតទ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្អាចត ក្គ្ក្ ់ន្ងិសមង រួ សតមលៀក្បពំាក្់ខល នួ្ឯង
 ន្ជ រឬតទ?  តរើអ្នក្ ក្៏អាចបរ់សតមលៀក្បំពាក្់ ត ើយយក្តៅទុក្ោក្់  ន្ជ រឬតទ?  

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី4 - ្រវូការជំនួ្យស្ាប់តសទ ើរ្គ្ប់ក្ចិចការទងំអ្ស់។  អាចបំតព ក្ចិចការត ក្គ្ក្់ ន្ខលោះ ( ូចជា 

ត ក្គ្ក្់តោអាវក្ន ញងតោយន  បរ ់ន្ងិ/ឬ រក្ាទកុ្ សតមលៀក្បំពាក្ ់តោយខល នួ្ឯង ឬតោយាន្ការតមើលខុស្រូវ)។ 

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖ សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលាន្ការចុោះតខាយខលោះចំតពាោះជផ្សនក្ចលនា  ័រក្ា
លចុោះត ើង បងាហ  ការតេលចភាល ំង ឬ ជេនក្តមើលមិន្សូវត ើ  ក្្មិរ ៃ្ន្់; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ាន្សាន មោន្ ឬ 
សាន មអ្ចុ ឬអ្រ់តនាោះ។  

• ឧទ រណ៍៖ ន្រសត ទីន្់តខាយ មនិ្អាចតផ្សទរ សតមលៀក្បំពាក្ត់ ក្គ្ក្ត់សើម ជាពិតសស ្ក្ណារ់េួយ ន្ងិក្ជន្េងតពាោះតគ 
តៅោក្់ក្ន ញងា៉ោ សុីន្សមង រួ ន្តនាោះតទ។ មិរតរមួផ្សទោះ តលើក្ទឹក្ចិរតគរ់ ឲ្យជួយចរ់្បតេទ ន្ិងបរ់ សតមលៀក្បំពាក្់ 
ជាត ើម។ 
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• សំណួរជ លបុគ្គលិក្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្អាច តលើក្ត ើង ន្ិងតផ្សទរ សតមលៀក្បំពាក្់តសើម តពលត ក្គ្ក្ ់
 ន្ជ រឬតទ? តរើអ្នក្ ន្ត វ្ ើក្ចិចការត ក្គ្ក្ត់ន្ោះ រ ូរមក្ឬ?  តរើក្ន្លងមក្ រ ូរ ល់តពលតន្ោះ 
ន្រណាជាអ្នក្ត វ្ ើក្ិចចការត ក្គ្ក្់ ឲ្យអ្នក្? តរើតវជជបណឌ រិាន្តសន ើឲ្យអ្នក្ ត វ្ ើក្ចិចការ្មមតា តោយន  ខលោះជ រឬតទ? 

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី5 - មនិ្អាចបំតព ក្ិចចការណាមួយ ន្តទ គ្ឺពឹងអា្ស័យទងំ្ស  ងតលើជំនួ្យពីបុគ្គលតផ្សេងតទៀរ។ 

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើាន្ជ ន្ក្្មិរ ៃ្ន្់ ៃ្រជផ្សនក្ចលនា ឬអ្រ។់  

• ឧទ រណ៍៖  អ្នក្ទទួលតសវា ជ លសាល ប់អាវយវៈ ទងំបួន្ ្រវូ ន្ោក្ឲ់្យអ្ងគ ញយក្ន ញងរតទោះតៅអ្ ី
ជ លជសតងបញ្ជជ ក្់ោ៉ោ ងចាសថ់ា មនិ្អាចបំតព ក្ចិចការត ក្គ្ក្់  តនាោះតទ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើសពវនងៃតន្ោះ ន្រណាត វ្ ើក្ចិចការត ក្គ្ក្ ់ឲ្យអ្នក្? តរើាន្អ្វ ីខលោះ 
ជ ល ន្ផ្ទល ស់បត រូចំតពាោះសាថ ន្ភាពរបសអ់្នក្ ជ លនំាឲ្យអ្នក្្រវូតសន ើសំុជំនួ្យ នាតពលតន្ោះ? 

ការណបារគរ់សណរលៀរបំ រ់៖  MPP ដផ្នរ 30-757.134 

ណសចរត ីក្តេូការសរ បសក្មាប់រិចចការ 

(មនុ្ការត្បើត្ៀបតគលការណ៍ជណនាសំត ពីី
ការងារគ្រិជាតា៉ោ ង (HTG)) 

ចំណាត់ថាន រ់សនាសសន៍រ ខងារ 

 

ការណក្បៀបណ ៀបណោលការ ៍
ដ នសំត ីពីការងារគិតជាណមា៉ោ ង 
(HTG)  

(តា៉ោ ងក្ន ញង មួយស ត  ៍) 

តា៉ោ ងក្ន ញងមួយស ត  ៍៖ ____ 
ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី4 ឬ  

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី5 

1:00 តា៉ោ ងក្ន ញងមួយស ត  ៍ 
្បសិន្តបើសមបទត ក្គ្ក្ ់
ាន្តៅក្ន ញងផ្សទោះ។ 

1:30 តា៉ោ ងក្ន ញងមួយស ត  ៍ 
្បសិន្តបើសមបទត ក្គ្ក្ ់
ាន្តៅត្ៅផ្សទោះ។ 
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តរើាន្្រូវការការតលើក្ជលងស្ាប់តគលការណ៍ជណនាសំត ីពកីារងារគ្រិជាតា៉ោ ងជ រឬតទ?   ទ/ចស ☐ តទ ☐ 

មូលត រុស្ាប់ការតលើក្ជលង៖   

  

  

ការណែើរទិញទំនិញ និងការបំណពញរិចចការជំនួស៖  MPP ដផ្នរ 30-757.135 

ការចង្ក្ងបញ្ជ ី; ការឱន្ចោុះ ការត្ងន  ការតលើក្ត ើង ន្ងិការចរ់ជចង រតទោះ ឬ ក្ន្រន្តក្; ការក្ំណររ់ក្វរថ ញ ជ ល្រវូការ; 
ការតផ្សទរវរថ ញ យក្តៅផ្សទោះ ត ើយយក្តៅទកុ្ោក្់; ការតៅទូរសពទចូល ន្ងិការតៅយក្តវជជបញ្ជជ ; ន្ិងការទ ិសតមលៀក្បំពាក្។់   
(ក្ណំរស់ាគ ល់៖ ចណំារថ់ាន ក្់ ទី 2 ន្ងិ ទី 4 មិន្្រវូ ន្ត្បើ ត ើមបកី្ណំរ់  តំណើរការមុខងារស្ាប់ក្ចិចការតន្ោះតទ)។ 

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី1 - ាន្ាច ស់ការតលើខល នួ្ឯង៖  អាចបំតព ក្ិចចការ ន្ទងំអ្ស់តោយមនិ្ច ំចា់ន្ជនួំ្យ។ 

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖ ពនិ្រិយតមើលថាតរើ ចលនា តមើលតៅហាក្់ ូចជា គម ន្ការចុោះតខាយ 
ត ើយអ្នក្ទទួលតសវា ហាក្ ូ់ចជា ាន្សាម ររីយល់ ងឹ ឬអ្រ់តនាោះ។  

• ឧទ រណ៍៖ បុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច សាក្សួរតៅ បុរសវយ័ចណំាស់ ជ លការតឆល ើយរបរបស់គរ ់បងាហ  ថា គរ់អា
ចតៅផ្សារ ន្តោយខល នួ្ឯង ត ើយអាចទកុ្ោក្ត់្គ្ឿងតទស ន្ងិវរថ ញតផ្សេងៗ តទៀរ ន្។ តទោះបីជាចលនារបស់គរ ់
រាងយរឺបន្ត ិចក្ត  ីវាបងាហ  ចាសថ់ា គរអ់ាចបំតព ក្ចិចការតន្ោះ ន្។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្ចរ់ជចង ការងារតៅផ្សារ ន្ងិ តំណើរររច់ុោះត ើង បំតព ក្ចិចការ 
ក្ំបិុក្ក្ំប៉ោកុ្របសអ់្នក្ ន្តោយរតបៀបណាជ រ?  

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី3 – រ្មូវឲ្យាន្ជនួំ្យពីបុគ្គលតផ្សេងតទៀរចតំពាោះក្ចិចការមួយចំនួ្ន្ ( ូចជា អ្នក្ទទួលតសវា 

្រូវការជនួំ្យចំតពាោះការតៅផ្សារទិ ឥវា៉ា ន្់្ ំៗ ជ ល្រវូការ ប៉ោុជន្តអាចតៅហាងទនំ្ ិ ជ លតៅជរិៗ
ស្ាប់ឥវា៉ា ន្រូ់ចៗ ឬ អ្នក្ទទួលតសវា្រូវការការបងាហ រ់បងាហ   ឬការជណនាំ)។ 
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• ការអ្តងេររបស់បុគ្គលិក្សងគមក្ិចច៖ សតងេរតមើលថាតរើ ចលនារបស់អ្នក្ទទួលតសវា ាន្ការចោុះតខាយ ខលោះជ រ; 
ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវាាន្ ភាពអ្ណំរក់្្មរិតខាយ ឬមនិ្អាចតលើក្ឥវា៉ា ន្់្ ៃន្ ់ន្; ថាតរើ គរហ់ាក្់ ូចជា ងាយវជងវង 
ឬ ាន្បញ្ជហ តមើលមនិ្ចាស ់ក្្មរិ ៃ្ន្់; ថាតរើាន្អាហាររចិ តៅក្ន ញងទូរទកឹ្ក្ក្ ន្ិងទូចន្រងាេ ន្ យ។  

• ឧទ រណ៍៖  អ្នក្ទទួលតសវា តៅផ្សារតៅកាច់្ជ  ងផ្សទោះ ជាតរៀងរាល់នងៃ ត ើមបីទិ ឥវា៉ា ន្់រូចតាច។ អ្នក្តផ្សេងតទៀរ 
ត វ្ ើបញ្ជ ទីិ ឥវា៉ា ន្។់ 

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្ាន្ការលំ ក្ក្ន ញងការតៅផ្សារទិ ឥវា៉ា ន្់ ជ រឬតទ? 
តរើឥវា៉ា ន្់ ៃ្ន្់បំផ្សរុ ជ លអ្នក្អាចតលើក្ ន្ ជាអ្វ ីតៅ?  តរើជា្មមតា អ្នក្ទិ ឥវា៉ា ន្ ់ជ លអ្នក្ាន្គ្ត្ាងទិ ឬ? 
តរើអ្នក្ាន្ការល ំក្ក្ន ញងការចងចំអ្ំពីឥវា៉ា ន្ ់ជ លអ្នក្ចងទ់ិ  ឬក្ន ញងការសត្មចចរិតទិ ឥវា៉ា ន្ ់ជ រឬតទ? 
(សាក្សួរតៅ ន គូ្ជីវ ញររបសអ់្នក្ទទួលតសវា ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវាាន្ការល ំក្ក្ន ញងការសត្មចចរិតទិ ឥវា៉ា ន្ ់ឬ 
ថាតរើ  ំតណើរការមុខងារផ្សល វូចិរតរបសអ់្នក្ទទួលតសវា ហាក្់ ូចជា ចុោះតខាយ។) 

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី5 – មនិ្អាចបំតព ក្ិចចការណាមួយ ន្តោយខល នួ្ឯង។ 

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ  តំណើរការមុខងារផ្សល វូចិរត ឬចលនា ាន្ជ ន្ក្្មិរ ៃ្ន្់្ ៃ រ 
ឬអ្រត់នាោះ។ 

• ឧទ រណ៍៖  អ្នក្ជរិោង ជួយតៅតពលពួក្តគ្ អាចជួយ ន្។ តក្មង្ប  សជំទង ់
មក្ផ្សទោះអ្នក្ជរិោងត ើយទទួល ន្្ ក្់ ន្ងិបញ្ជ ទីិ ឥវា៉ា ន្ ់ពីអ្នក្ទទួលតសវា ត ើមបីទ ិត្គ្ឿងតទស មួយចនួំ្ន្។ 

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖ តរើាន្អ្នក្តៅផ្សារទិ ឥវា៉ា ន្់ ឲ្យអ្នក្ ជ រឬតទ? 
តរើអ្នក្ទទួល ន្របបឱសង តោយរតបៀបណាជ រ? 



 

 

50 

 

ការណែើរទិញទំនិញ និងការបំណពញរិចចការជំនួស៖  MPP ដផ្នរ 30-757.135 

ណសចរត ីក្តេូការសរ បសក្មាប់រិចចការ 

(មនុ្ការត្បើត្ៀបតគលការណ៍
ជណនាសំត ីពកីារងារគ្រិជាតា៉ោ ង 
(HTG)) 

ចំណាត់ថាន រ់សនាសសន៍រ ខងារ 

 

ការណក្បៀបណ ៀបណោលការ ៍ដ នសំត ីពី
ការងារគិតជាណមា៉ោ ង (HTG)  

(តា៉ោ ងក្ន ញង មួយស ត  ៍) 

តា៉ោ ងក្ន ញងមួយស ត  ៍៖ ____ 
ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី3 ឬ 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី5 

1:00 តា៉ោ ងក្ន ញងមួយស ត  ៍ ស្ាប់តៅ
ផ្សារទិ ឥវា៉ា ន្់។     

0:30 តា៉ោ ងក្ន ញងមួយស ត  ៍ ស្ាប់ការ
ត ើរទិ ទនំ្ិ  ន្ិងការបំតព ក្ិចចការ
ជំនួ្ស។  

គម ន្តពលតវោ អ្ន្ញុ្ជញ រឲ្យ 
អ្នក្ទទួលតសវា តៅក្ ំ អ្នក្ផ្សតល់ជនួំ្យ
តនាោះតទ។ 

តរើាន្្រូវការការតលើក្ជលងស្ាប់តគលការណ៍ជណនាសំត ីពកីារងារគ្រិជាតា៉ោ ងជ រឬតទ?   ទ/ចស ☐ តទ ☐ 
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មូលត រុស្ាប់ការតលើក្ជលង៖   

  

  

ការណរៀបចំរហ បូអាហារ/ការសមាា តណក្កាយណពលញ ំអាហារ៖  MPP ដផ្នរ 30-757.131 & 30-757.132 

ការណរៀបចំអាហារ  រមួាន្ ក្ចិចការក្ន ញងការត វ្ ើគ្ត្ាងបញ្ជ មីុខមហ បូ; ការយក្អាហារតច  ពីទូរទកឹ្ក្ក្ ឬឆាន ំង; ការោងសាែ រ
/ការសមង រួ ន  តៅមុន្តពល និ្ងត្កាយតពល តរៀបចំអាហាររចួ; ការោងសាែ រ ការបក្សមបក្ និ្ងការចិរហាន់្បជន្ល ; 
ការតបើក្ក្ញ្ច ប់ ក្ំប៉ោងុ ន្ងិតសាង; ការវាស់ងលឹង ន្ិងការផ្សេ ំត្គ្ឿង; ការតលើក្ឆាន ងំ ន្ងិខទោះ; ការការស់ាច;់ 
ការក្តតត អាហារត ើងវ ញ ; ការចមែ ិន្ ន្ិងការត្បើចន្រងាេ ន្ ន្តោយសុវរថ ិភាព; ការតរៀបចរំុ; ការ ួសអាហារោក្់ទទួលទន្; 
ការត វ្ ើអាហារស ុបោប់ៗ; ន្ងិការការ់អាហារ ជា ុរូំចៗ អាចោក្់ក្ន ញងារទ់ទួលទន្ ន្។ 

ការសមាា ត ត្កាយតពលញ ំអាហារ រមួាន្ការោក្ច់ន្ក្ាន្ ចូលតៅក្ន ញង ន្ងិ យក្វាតច ពី ា៉ោ សុនី្ោងចន្; 
ការោងសាែ រ ការ ុសោង ន្ិងការសមង រួ ចន្ ឆាន ងំ ខទោះ ្បោប់្បោត្បើ្ ស ់ន្ិងត្គ្ឿងសាល ប្ពាសម 
ត ើយយក្វាតៅទុក្ោក្់; ការរក្ាទកុ្/ការទកុ្ោក្ ់អាហារ/ចណំីរាវ ជ លតៅសល;់ ការជូរសាែ ររុ ទូ ចន្រងាេ ន្/  
ន្ិងអាងោងចន្; ន្ិងការោងសាែ រ/សមង រួ ន ។  

រំ ត់សមាគ ល់៖ ការសាែ រត្កាយតពលញ ំអាហារ មិន្រមួបញ្ច លូ ការសាែ រទូតៅ តលើទូរទឹក្ក្ក្ ចន្រងាេ ន្/  ឬរុទូ 
ន្ិងអាងោងចន្តនាោះតទ។ តសវាទងំតន្ោះ ្រូវ ន្វាយរនមល ត្កាមតសវាតាមផ្សទោះ។  

រំ ត់សមាគ ល់៖  ការផ្តល់អាហារតារបំពង់។  ្បសិន្តបើជាអាហារបូរថមា  ចូលតៅក្ន ញងខល នួ្ទងំអ្ស់របស់អ្នក្ទទួលតសវា 
្រូវ ន្ផ្សតល់ឲ្យ តាមរយៈបំពង់តនាោះ អ្នក្ទទួលតសវា្រវូាន្ ចណំារថ់ាន ក្់ ទី “1” ទងំស្ាប់ការតរៀបចអំាហារ 
ន្ិងការទទួលទន្ តោយសារការផ្សតល់អាហារ តាមបំពង ់គ្ជឺា តសវាអ្មតវជជសាន្រសត ។ (MPP 30-756.41) 

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី1 - ាន្ាច ស់ការតលើខល នួ្ឯង៖ អាចត វ្ ើជផ្សន្ការអាហារ តរៀបចអំាហារ ោក្់អាហារទទួលទន្ 
ន្ិងសាែ រត្កាយតពលញ ំអាហារ។  
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• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ ចលនារបសអ់្នក្ទទួលតសវា ហាក្់ ូចជាមិន្ាន្ការ
ឲ្យចោុះតខាយ ឬោ៉ោ ងណា។  

• ឧទ រណ៍៖  អ្នក្ទទួលតសវា ចមែ ិន្អាហារ ន្ិងោក្់បងេក្អាហារ ជ លតៅសលស់្ាប់ក្តតត ត ើងវ ញ ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្អាចចមែនិ្អាហារខល នួ្ឯង ត ើយសាែ រត្កាយតពលញ ំអាហារ 
 ន្ជ រឬតទ?  តរើអ្នក្ាន្ របបអាហារ ពិតសស ជ រឬតទ?  ្បសិន្តបើាន្ សូមតរៀបរាប់។ 

☐ ចំណាត់ថាន រ់ 2 - ្រូវការជរការត្ក្ើន្រំឭក្ ឬការជណនាកំ្ន ញងគ្ត្ាងបញ្ជ ីមុខមហ បូ ការតរៀបចំអាហារ ន្ិង/ឬការសាែ រ។ 

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖ អ្នក្ទទួលតសវា ហាក្់ ូចជា ាន្ការតេលចភាល ងំ។ ាន្អាហារជូរផ្សអ មូ គម ន្អាហារ 
តៅក្ន ញងទូរទឹក្ក្ក្ ឬ ាន្ជរគ្នំ្រ Twinkies® ប៉ោុតណាណ ោះ។ សតមលៀក្បំពាក្់របសអ់្នក្ទទួលតសវា ាន្ទ ំំ្តំពក្ 
ជ លអាចសបញ្ជជ ក្ ់ពីការ្សក្ទមៃន្់។ គម ន្សញ្ជញ បញ្ជជ ក្ ់ពីការចមែនិ្អាហារតនាោះតទ។ 

• ឧទ រណ៍៖  អ្នក្ទទួលតសវាវយ័ចស់ មិន្អាចត វ្ ើជផ្សន្ការស្ាប់អាហារ ជ លាន្រលុយភាព ាន្បញ្ជហ ក្ន ញងការ ងឹ
អ្ំពីអាហារ ជ ល្រវូទទួលទន្ ត រុតន្ោះ តទើប ទទួល ន្បជងែម ន្ងិអាហារស្មន្ជ់ាត្ចើន្ 
ឲ្យតៅតៅទិ អាហារចមែនិ្្សាប់ឲ្យ។ អ្នក្ទទួលតសវា ទកុ្ចន្តចល តៅតលើតៅអ្សីា  ង ជ លជាក្ជន្លងគរ់ 
ទទួលទន្; គរត់្បើចន្្បឡាក្់តនាោះ ត ើងវ ញ  ្បសិន្តបើគម ន្ការត្ក្ើន្រំឭក្ ឲ្យោង ន្ងិសមង រួ ចន្តទតនាោះ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្អាចតរៀបចំ ន្ងិសាែ រត្កាយតពលញ ំអាហាររបស់អ្នក្ផ្ទទ ល់ 
 ន្ ជ រឬតទ? 

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី3 - រ្មូវឲ្យាន្ បុគ្គលតផ្សេងតទៀរ តរៀបចំអាហារ ន្ងិសាែ រត្កាយតពលញ ំអាហារ ត្កាមក្្មិរ 

ជាតរៀងរាលន់ងៃ ( ូចជា អ្នក្ទទួលតសវា អាចក្តតត អាហារត ើងវ ញ  ត្កាយវា ន្តរៀបចំរចួត ើយ តោយបុគ្គលតផ្សេង
តទៀរ អាចតរៀបចំអាហារ្មមតាៗ  ន្ ន្ងិ/ឬ ្រូវការជនួំ្យខលោះចំតពាោះការសាែ រ ប៉ោជុន្តរ្មូវឲ្យាន្ 
បុគ្គលតផ្សេងតទៀរ ត ើមបីតរៀបចំអាហារសម ញគ្សាម   ន្ងិសាែ រត្កាយតពលអាហារ ជ លវាាន្ពាក្់ព័ន្ធន្ងឹ 
ការចិរសមបក្ ការការ ់ជាត ើតមើ ត្កាមក្្មិរ ជាតរៀងរាល់នងៃ)។ 
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• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ ចលនារបសអ់្នក្ទទួលតសវា ាន្ការចោុះតខាយ; ថាតរើ 
គរ់ាន្ក្ាល ងំតខាយ ន្ងិភាពអ្ណំរ ់រិច ឬ ាន្បញ្ជហ តមើលមនិ្ចាស ់ក្្មរិ ៃ្ន្;់ ថាតរើ គរហ់ាក្់ ូចជា 
ាន្អាហារបូរថមា ន្ងិទកឹ្ ទទួលទន្  ន្្គ្ប់្គន្ ់ឬអ្រ់តនាោះ។  

• ឧទ រណ៍៖  អ្នក្ទទួលតសវា អាចក្តតត អាហារត ើងវ ញ  ត វ្ ើន្ំប័ុងសាំងវ ញច ន្ងិយក្អាហារស្មន្ ់តច ពីក្ញ្ច ប់។  
អ្នក្ទទួលតសវា ាន្ជំងរឺោក្សនាល ក្ ់ជ លត វ្ ើឲ្យសមរថភាពចប់កាន្់របសគ់រ ់ចុោះតខាយ; 
គរម់ិន្អាចោងសាែ រ ចន្ក្ាន្ ន្ តោយសារគរ់កាន្ច់ន្ក្ាន្មនិ្ជាប់។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអាហារ្បតេទណា ជ លអ្នក្អាចតរៀបចំតោយខល នួ្ឯង ន្?   
តរើអ្នក្អាចតលើក្ ចន្ ន្ងិឆាន ងំខទោះ្ំ ន្ ជ រឬតទ? តរើអ្នក្អាចក្តតត ត ើងវ ញ  នូ្វអាហារ 
ជ លចមែរិទកុ្រចួជាត្សច ជ រឬតទ? តរើអ្នក្អាចោងចន្ក្ាន្ ជ រឬតទ? តរើអ្នក្អាចជូរសាែ រ រទូុ ន្ងិចន្រងាេ ន្ 
ជ រឬតទ? 

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី4 - រ្មូវឲ្យាន្ បុគ្គលតផ្សេងតទៀរ តរៀបចំអាហារ ន្ងិសាែ រត្កាយតពលញ ំអាហារជា្បចំនងៃ។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  អ្នក្ទទួលតសវា ាន្បញ្ជហ ជផ្សនក្ចលនា ន្ិងជផ្សនក្ភាពអ្ណំរ ់ត ើយាន្ក្ាល ងំ 
ាន្ក្្មិរ ត ើមបីចប់កាន្់។  

• ឧទ រណ៍៖  អ្នក្ទទួលតសវា មនិ្អាចឈរ ន្យូរតនាោះតទ។ អ្នក្ទទួលតសវា អាចតៅយក្អាហារស្មន្់ពីទូរទកឹ្ក្ក្ 
 ូចជា ជផ្សលតឈើ ន្ងិតេសជជៈ ្រជាក្់ អាចតៅយក្ ្គប់្ញ្ញជារិ ឬ អាងំន្ំប័ុងស្ាប់អាហារតពល្ពឹក្ ជាត ើម។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្អាចឈរ ន្យូរ ត ើមប ីត្បើចន្រងាេ ន្ ោងសាែ រ សមង រួ 
ន្ិងទកុ្ោក្ច់ន្ក្ាន្ ន្ងិ/ឬ ោក្ច់ន្ក្ាន្ ចូលតៅក្ន ញង/យក្វាតច ពី ា៉ោ សុនី្ោងចន្ ជ រឬតទ? 

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី5 - ពងឹអា្សយ័តលើបុគ្គលតផ្សេងតទៀរទងំ្ស  ង ត ើមបីតរៀបចអំាហារ ន្ងិសាែ រត្កាយតពលញ ំអាហារ

្គ្ប់តពល។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ាន្បញ្ជហ ជផ្សនក្ចលនា ក្្មិរ ៃ្ន្ ់ឬ 
ាន្ការវជងវងវងាវ ន្់ ជលង ងឹខុស្រវូ ត ើយគម ន្សុវរថ ិភាព តពលតៅជរិចន្រងាេ ន្។  
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• ឧទ រណ៍៖  អ្នក្ទទួលតសវា ាន្ជំងឺខួរក្ាល។  អ្នក្ទទួលតសវា គ្រិថា តៅតពលគរ់តសើមទទកឹ្ 
តនាោះទកឹ្ាន្អ្ំណាច ត វ្ ើឲ្យមន្សុេតមើល ល្ ញោះចិរតគរ ់ន្។ អ្នក្ផ្សតល់ជំនួ្យចរិការម់ហ បូអាហារ ជាទំ ំរូចៗ 
អាចតលប ន្ ន្ិងយក្ថាសអាហារ តៅអ្នក្ទទួលតសវា ជ លតគ្ងជាប់ន្ងឹជ្គ្។   

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្អាចតរៀបចំអាហារស្ាប់ខល នួ្ឯងញ ំ  ន្ជ រឬតទ? តរើអាហារ 
ន្ិងតេសជជៈរបស់អ្នក្្រូវចរ់ជចងក្ន ញងលក្ខណៈពិតសសណាមួយ ជ រឬតទ? តរើអ្នក្អាចោងចន្ក្ាន្  ន្ជ រឬតទ? 

ការណរៀបចំរហ បូអាហារ/ការសមាា តណក្កាយណពលញ ំអាហារ៖  MPP ដផ្នរ 30-757.131 & 30-757.132 

តក្រូេការសរ បសក្មាប់ការងារ 

(មនុ្ការត្បើត្ៀប
តគលការណជ៍ណនាសំត ពីី
ការងារគ្រិជាតា៉ោ ង (HTG)) 

ចំណាត់ថាន រ់សនាសសន៍រ ខងារ 

 

ការណក្បៀបណ ៀប
ណោលការ ៍ដ នសំត ីពី
ការងារគិតជាណមា៉ោ ង 
(HTG)  

(តា៉ោ ងក្ន ញង មួយស ត  ៍) 
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ការណរៀបចំអាហារ៖  MPP ដផ្នរ 30-757.131 

តា៉ោ ងក្ន ញងមួយស ត  ៍៖ ____  

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី2 3:01 តៅ 7:00 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី3 3:30 តៅ 7:00 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី4 5:15 តៅ 7:00 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី5 7:00 តៅ 7:00 

ការសមាា តណក្កាយណពលញ ំអាហារ៖  MPP ដផ្នរ 30-757.132 

តា៉ោ ងក្ន ញងមួយស ត  ៍៖ ____ 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី2 1:10 តៅ 3:30 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី3 1:45 តៅ 3:30 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី4 1:45 តៅ 3:30 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី5 2:20 តៅ 3:30 

តរើាន្្រូវការការតលើក្ជលងស្ាប់តគលការណ៍ជណនាសំត ីពកីារងារគ្រិជាតា៉ោ ងជ រឬតទ?   ទ/ចស ☐ តទ ☐ 
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មូលត រុស្ាប់ការតលើក្ជលង៖  

  

  

ការណែើរ (ពីរ នណៅថា ការណ វ ើចលនរន ុងអោរ/ផ្ាេះ)៖  MPP ដផ្នរ 30-757.14(K) 

ការជួយអ្នក្ទទួលតសវាក្ន ញងការត ើរ ឬផ្ទល សទ់ី ពីក្ជន្លងមួយ តៅក្ជន្លងមួយតទៀរ តៅោងក្ន ញងផ្សទោះ រមួទងំ ការតៅ ន្ងិមក្ព ី
បន្ទប់ទឹក្; ការត ើង ឬការចុោះ ជតណត ើរ; ការយក្ឧបក្រណ៍ជនួំ្យតច  ន្ិងការយក្ឧបក្រណ៍ជនួំ្យ មក្ត្បើវ ញ   ូចជា ក្ំណារ់
 ំបង តឈើ្ចរ់ រតទោះតៅអ្ ីជាត ើម; ន្ិង ការោងសាែ រ/ការសមង រួ ន  មនុ្តពល ន្ិងត្កាយតពល បំតព ក្ចិចការទងំតន្ោះ។   
ការផ្ទល ស់ទ ីក្៏រមួាន្ជំនួ្យ តៅ/មក្ ពីទវ ោងមុខផ្សទោះ តឆាព ោះតៅរងយន្ត  (រមួទងំ ការចូលតៅក្ន ញង ន្ងិតច ត្ៅ ពរីងយន្ត ) 
ស្ាប់ការអ្ម ំតណើរតវជជសាន្រសត  ន្ងិ/ឬ ការត វ្ ើ ំតណើរតៅរក្្ន្នន្ ជាជត្មើស តផ្សេងតទៀរ។ 

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី1 – ាន្ាច ស់ការតលើខល នួ្ឯង៖  មិន្រ្មូវឲ្យាន្ជំនួ្យជផ្សនក្រាងកាយតនាោះតទ តទោះបីជាអ្នក្ទទួលតសវា
អាចតពើប្បទោះន្ឹងការលំ ក្ ឬភាពមនិ្សុខ្សួល ខលោះក្ត ី។ ការបំតព ក្ចិចការ មនិ្បងេឲ្យាន្ហាន្េិយ័
ចំតពាោះសវុរថភិាពគរ់តនាោះតទ។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ិចច៖ សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ឈរ ន្ន្ឹង អាចផ្ទល ស់ទីជុំវ ញ ត្គ្ឿងសងាហ រមឹ
 ន្ ជាត ើម ឬអ្រ់តនាោះ។ សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ្រូវការត្គ្ឿងសងាហ រមឹស្ាប់តតាងកាន្់ ឬ ជញ្ជជ ំង
ស្ាប់គំ្ទ ឬអ្រត់នាោះ។ ្ ប់ឲ្យអ្នក្ទទួលតសវា បងាហ  ផ្សទោះ  ល់អ្នក្ ត ើយសតងេរតមើល តលើការផ្ទល ស់ទ។ី  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្ាន្ការលំ ក្ក្ន ញងការផ្ទល សទ់ី ចុោះត ើង ជ រឬតទ? 
តរើអ្នក្នល ប់្រវូការត្បើ  ំបង ឬ តឈើ្ចរ់ ជ រឬតទ? តរើអ្នក្ាន្អារមមណ៍ថា ាន្សុវរថ ិភាព តៅតពលត ើរក្ន ញងផ្សទោះអ្នក្ 
ាន ក្់ឯង ជ រឬតទ?  

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី2 – អាចផ្ទល សទ់ី ន្តោយាន្ាច ស់ការតលើខល នួ្ឯង ជរ្រូវាន្ការត្ក្ើន្រំឭក្ ឬការតលើក្ទកឹ្ចិរត 

( ូចជា តសចក្ត ី្ រវូការ ឲ្យាន្ការត្ក្ើន្រំឭក្ ្ ប់ឲ្យោក្គ់្ន្ល ឹោះរណប តោោះគ្ន្ល ឹោះរតទោះតៅអ្ ីឬ ឲ្យត្បើ ក្ណំារ់ ំបង 
ឬតឈើ្ចរ់)។  
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• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវាអាចត្បើ តឈើ្ចរ ់ឬក្ណំរ់ ំបង 
តាមការសត្មចរបស់គរផ់្ទទ ល;់ ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា អាចពឹងអា្សយ័ តលើឧបក្រណ ៍ ន្សម្សប; ថាតរើ 
ាន្ត ើ  ឧបក្រណជ៍ំនួ្យ តៅតក្ៀន្ជញ្ជជ ំង ជាជាង តៅជរិ អ្នក្ទទួលតសវា តៅតពលគរ់អ្ងគ ញយ; 
ពីរតបៀបជ លអ្នក្ទទួលតសវា អាចផ្ទល សទ់ី  ន្ តោយាន្ឧបក្រណ៍ជនួំ្យ; ថាតរើ ាន្ការជក្រ្មូវណាមួយ 
គួ្រឲ្យក្រ់សាគ ល់ តៅក្ន ញងផ្សទោះ  ូចជា បងាេ ន្់ន ស្ាប់តតាងកាន្់ ជាត ើម ឬអ្រត់នាោះ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្ាន្បញ្ជហ ក្ន ញងការត្បើ្ ស់ ឧបក្រណ ៍ជ រឬតទ? តរើាន្តពល 
ជ លអ្នក្តេលចភាល ងំ ត ើយតៅ ល់ក្ជន្លងមួយ ជ ល្រូវការជនួំ្យ ត ើមបី្រ ប់មក្ក្ជន្លងត ើមវ ញ  ឬ 
មិន្ចង់ត្បើឧបក្រណរ៍បស់អ្នក្ ជ រឬតទ? អ្ញ្ច ងឹ តរើាន្អ្វ ីតក្ើរត ើងតៅ? តរើអ្នក្ាន្នល ប់ ួល ជ រឬតទ? 
សូមតរៀបរាប់។  

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទី 3 - រ្មូវឲ្យាន្ជនួំ្យជផ្សនក្រាងកាយពីបុគ្គលតផ្សេងតទៀរស្ាប់ចលនាជាក្ោ់ក្ ់ ូចជា ការរ ុ
តៅអ្រីុ ជុំវ ញ ជក្ង្ជ  ងអ្គរ ការផ្ទល ស់ទតីលើជតណត ើរ ឬការត វ្ ើចលនាតលើនផ្សទជាក្ោ់ក្មួ់យចនួំ្ន្។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖ សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ចំ ច់្រូវតសន ើសំុជនួំ្យពីអ្នក្; ថាតរើ 
អ្នក្ទទួលតសវា ហាក្ ូ់ចជា ាន្ការពិ ក្ក្ន ញងការត វ្ ើចលនាផ្ទល សទ់ី ជ លអាចត វ្ ើឲ្យ គរ់្បឈមន្ឹងហាន្េិ័យ ្បសិ
ន្តបើគម ន្អ្នក្តមើលជង; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ហាក្ ូ់ចជា ាន្ក្ាល ំងោល ងំ្គ្ប់្គន្ ់ត ើមបីត្បើ្ សឧ់បក្រណ៍ ន្; 
ថាតរើាន្ឧបសគ្គជផ្សនក្សាថ បរយក្មមក្ន ញងផ្សទោះ ឬអ្រ់តនាោះ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖   តរើាន្តពល ជ លអ្នក្ចំ ច់្រវូពឹងអា្ស័យ តលើអ្នក្តផ្សេងតទៀរ 
ឲ្យជួយអ្នក្ផ្ទល ស់ទជីុំ វ ញ ផ្សទោះ ជ រឬតទ? តរើជនួំ្យ្បតេទណាខលោះ ជ លអ្នក្្រូវការ ត ើយ្រវូការវា តៅតពលណាជ រ?    
តរើាន្អ្វ ីតក្ើរត ើង តៅតពលគម ន្អ្នក្ជួយអ្នក្តនាោះ? តរើាន្តពលខលោះក្ន ញងតពលនងៃ ឬតពលយប ់ជ លការត វ្ ើចលនា 
ាន្ការលំ ក្ជាងតគ្ចំតពាោះអ្នក្? តរើ្គ្ប់ជផ្សនក្ទងំអ្ស់ តៅក្ន ញងផ្សទោះអ្នក្ ាន្លក្ខណៈងាយតច ចូល ន្ចំតពាោះអ្នក្ 
ជ រឬតទ? 

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទី 4 – រ្មូវឲ្យាន្ជនួំ្យពីបុគ្គលតផ្សេងតទៀរតសទ ើរជរ្គ្ប់តពល។ ្បឈមន្ងឹហាន្ិេយ័ 
្បសិន្តបើគម ន្ជនួំ្យ។  
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• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ិចច៖ សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវាអាចតៅតបើក្ទវ រ ន្; ថាតរើ គរអ់ាច្រ ប់ 
មក្ក្ជន្លងអ្ងគ ញយវ ញ  ន្តោយសុវរថភិាព; ថាតរើ ាន្ឥវា៉ា ន្់រាយ ៉ោ យ តៅតលើឥ ឋ តលើក្្ាល្ពំ ឬតលើកាជំតណត ើរ; 
ថាតរើ ាន្ការ រ់តន្ឿយ ឬការពិ ក្ ក្ តងហ ើម ជាក្ន់្ឹងជេនក្; ថាតរើ ាន្ សាន មជា ំរបក្ជសបក្ សាន មបុក្ទងគ ិច ឬ 
សាន មរោក្ (សញ្ជញ នន្ការ ួល)របសអ់្នក្ទទួលតសវា។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖ តរើសពវនងៃតន្ោះ ាន្មន្សុេ តៅក្ន ញងផ្សទោះ ជួយអ្នក្ ជ រឬតទ?    
្បសិន្តបើ ូតចនោះជមន្ តរើជនួំ្យ ្រវូាន្ក្្មិរណាជ រ?  

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី5 – អា្ស័យទងំ្ស  ងតលើអ្នក្តផ្សេងតទៀរ ត ើមបតី វ្ ើចលនា។  ្រូវតលើក្បី តលើក្ត ើង ឬជួយោក្់ចូល
តៅក្ន ញងរតទោះតៅអ្ី ឬរតទោះជ្គ្ ្គ្ប់តពលជរមតង។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ហាក្់ ូចជាមិន្អាចផ្ទល ស់ទី ន្; ថាតរើ 
គរហ់ាក្ ូ់ចជា គម ន្ភាព្សណុក្្សួល ឬាន្ការឈចឺប់; ថាតរើ គរា់ន្ការេ័យោល ច 
ពាក្់ព័ន្ធន្ឹងការជ ល្រវូតគ្ផ្ទល ស់ទីគរ;់ ថាតរើ គរ់្ ប់តគ្ឲ្យ ឹងពីតសចក្ត ី្រវូការរបសគ់រ ់ឬអ្រត់នាោះ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើន្រណាខលោះជ លទំតន្រ អាចជួយអ្នក្ ន្ 
តៅតពលអ្នក្្រវូការផ្ទល ស់ទ?ី តរើអ្នក្គ្រិថា គរអ់ាចត វ្ ើជបបតន្ោះ ន្ តោយមនិ្បងេឲ្យាន្ការឈចឺប់ ឬ 
ភាពមនិ្្សណុក្្សួល មនិ្ច ំចច់ំតពាោះអ្នក្ ជ រឬតទ?  តរើាន្អ្វ ី្រូវត វ្ ើការជក្ជ្ប ត ើមបីឲ្យអ្នក្កាន់្ជរាន្ 
ភាព្សណុក្្សួល ជ រឬតទ? 

ការណែើរ៖  MPP ដផ្នរ 30-757.14(k) 

តសចក្ត ី្រូវការសរុបស្ាប់ក្ចិចការ 

(មនុ្ការត្បើត្ៀបតគលការណ៍ជណនាសំត ពីីការងារគ្រិជាតា៉ោ ង (HTG)) ចំណារថ់ាន ក្់សន្ទសេន្៍មុខងារ 

ការត្បៀបត្ៀបតគលការណ៍ជណនាំសត ីពកីារងារគ្រិជាតា៉ោ ង (HTG) (តា៉ោ ងក្ន ញងមួយស ត  ៍) 

តា៉ោ ងក្ន ញងមួយស ត  ៍៖ ____ 
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2 0:35 តៅ 1:45 

3 1:00 តៅ 2:06 

4 1:45 តៅ 3:30 

5 1:45 តៅ 3:30 

តរើាន្្រូវការការតលើក្ជលងស្ាប់តគលការណ៍ជណនាសំត ីពកីារងារគ្រិជាតា៉ោ ងជ រឬតទ?   ទ/ចស ☐ តទ ☐ 

មូលត រុស្ាប់ការតលើក្ជលង៖   

  

  

ការងូតទឹរ ការណ វ ើអនរ័យមាត់ណ ាញ និងការតារ់ដតងខល នួ ការជូតសមាា តខល នួណលើដក្គជាក្បចា៖ំ MPP ដផ្នរ 
30-757.14 (d) & 30-757.14 (e) 

ការងូតទឹរ (ការងូតទឹររន ុងអាង/ការងូតទឹរផ្លា ឈូរ)  រមួាន្ការសាែ ររាងកាយ តៅក្ន ញងអាងងូរទឹក្ 
ឬតោយងូរទឹក្ផ្ទេ ឈូក្; ការតៅយក្ទឹក្/ត្គ្ឿងផ្សគរ់ផ្សគង់ ត ើយទុក្ោក្់វា ឲ្យ្សួលបួល; ការតបើក្/បិទ ក្ាលរ៉ាបូ ៊ីតណ 
ន្ិងក្ំណរ់ សរីុណហភាពទកឹ្; ជនួំ្យ ត ើមបចូីលតៅក្ន ញង/តងើបតច ពី អាងងូរទកឹ្ ឬក្ជន្លងងូរទកឹ្ផ្ទេ ឈូក្; 
ជំនួ្យក្ន ញងការសាែ រ  ុសោង ជូរសមង រួ ន្ងិ ោបត  តមស៉ោ  ថាន បំំ រ់ក្លនិ្ តៅ្គ្ប់ជផ្សនក្នន្រាងកាយ; ន្ិង 
ការោងសាែ រ/សមង រួ ន ។  

អនរយ័មាត់ណ ាញ  រមួាន្ការោក្់ថាន  ំសុត ម្  ការ ុសត ម្  ការោងជ្មោះារ ់ការជងទតំ ម្ សិបបន្មិិរត 
ការសាែ រត ម្ ជខេឆាម  ន្ិង ការោងសាែ រ/ការសមង រួ ន ។  

ការតារ់ដតងកាយ  រមួាន្ការសិរសក្/់ការតរៀបរយសក្;់ ការការរ់្មឹមសក្ ់តៅតពលអ្នក្ទទួលតសវា មិន្អាចតៅ 
ក្ជន្លងការស់ក្/់ក្ជន្លងជងទសំមផសេ; ការក្ក្់សក្់ ោក្ោ់បត  ន្ងិការសមង រួសក្;់ ការតការតរាម; 
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ការជងទំ្ក្ចក្តជើង/ន  តៅតពលតសវាទងំតន្ោះ មនិ្្រូវ ន្វាយរនមលថាជា តសវាអ្មតវជជសាន្រសតស្ាប់អ្នក្ទទួលតសវា; 
ន្ិង ការោងសាែ រ/ការសមង រួ ន ។  

រំ ត់សមាគ ល់៖ ការងូរទកឹ្ អ្នាមយ័ារ់ត ម្  ន្ងិ ការតាក់្ជរងខល នួ្ មិន្រមួបញ្ច លូ ការត ើរតៅ/មក្ព ីបន្ទប់ទកឹ្
តនាោះតទ។  ក្ចិចការទងំតន្ោះ មនិ្្រូវ ន្វាយរនមល ជាចលនាផ្ទល ស់ទី ត្កាមតសវាផ្ទល សទ់ីតនាោះតទ។ 

ការងូតទឹរណលើដក្គ ជាទមាល ប់  រមួាន្ការោងសាែ រ ្បោប់ោក្ទ់ឹក្ ឬ សាា រៈតផ្សេងៗ តទៀរ 
ជ លត្បើស្ាប់ការងូរទកឹ្ តោយត្បើតអ្ប៉ោុងជ្មោះ តៅតលើជ្គ្ ត ើយយក្វាតៅទកុ្ោក្់វ ញ ; ការតៅយក្ ទកឹ្ 
ន្ិងត្គ្ឿងផ្សគរ់ផ្សគង;់ ការោងសាែ រ ការ ុស្ជោះ ន្ងិការសមង រួ រាងកាយ; ការោបត  តម៉ោស ន្ងិថាន បំំ រក់្ល ិន្ខល នួ្; ន្ងិ 
ោងសាែ រ/ការសមង រួ ន  មនុ្ ន្ងិត្កាយតពលងូរទកឹ្។ 

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី1 - ាន្ាច ស់ការតលើខល នួ្ឯង៖ អាចងូរទកឹ្  ុសត ម្  ន្ងិតាក់្ជរងខល នួ្ ន្តោយសវុរថភិាព 

តោយពុំចំ ច់ាន្ជំនួ្យពីបុគ្គលតផ្សេងតទៀរ។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ សមរថភាពត វ្ ើចលនាផ្ទល ស់ទីរបសអ់្នក្ទទួលតសវា 
ាន្ការចុោះតខាយ; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា សាែ រ រ ន្ងិតាក់្ជរងខល នួ្  ន្សមរមយ; ថាតរើ ាន្បរ ញកាខ រជំនួ្យ 
តៅក្ន ញងបន្ទប់ទកឹ្ ឬអ្រត់នាោះ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្្រូវការជនួំ្យ ត ើមប ីងូរទកឹ្ ត វ្ ើអ្នាមយ័ារ់ត ម្  ឬ តាក្់
ជរងខល នួ្ ជ រឬតទ? តរើអ្នក្អាច ចូលតៅក្ន ញង ន្ិងតច ព ីអាងងូរទឹក្ ឬ ក្ជន្លងងូរទកឹ្ផ្ទេ ឈូក្
 ន្តោយសុវរថភិាព ជ រឬតទ? តរើអ្នក្នល ប់ ួល ជ រឬតទ? 

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី2 - អាចងូរទឹក្  ុសត ម្  ន្ិងតាក់្ជរងខល នួ្ តោយាន្ការបងាហ រប់ងាហ   ឬ ការតាមោន្តមើល 

មតងាេ ល។  អាច្រវូការការត្ក្ើន្រំឭក្ ត ើមបីរក្ាអ្នាម័យផ្ទទ លខ់ល នួ្។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថា អ្នក្ទទួលតសវា ាន្ក្លនិ្ខល នួ្ មនិ្ក្ក្ស់ក្់ សាន ម  ី
ឬសាន ម្សអាប់ តៅតលើរាងកាយ មនិ្ការ់្ ក្ចក្ន ; ្បសិន្តបើអ្នក្ទទួលតសវា មិន្តការតរាម បងាហ  ពី 
ក្ងវោះអ្នាម័យារ់ត ម្  ឬ ការតាក់្ជរងខល នួ្ ជាទូតៅ មនិ្ ន្លែ ; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា មនិ្ ងឹខល នួ្ 
ពីសណាឋ ន្របូរាងរបសខ់ល នួ្។  
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• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖   តរើាន្តពល ជ លអ្នក្តេលចងូរទឹក្  ុសត ម្  ន្ិង តាក់្ជរងខល នួ្ ឬ 
្គន់្ជរគ្រិត ើ ថា វាជាការរោំន្តពក្ ជមន្ជ រឬតទ? តរើាន្អ្នក្ជួយអ្នក្តរៀបច ំអាងងូរទឹក្ ឬ 
ក្ជន្លងងូរទកឹ្ផ្ទេ ឈូក្ ជ រឬតទ?  

☐ ចំណាត់ទី 3 - ជាទូតៅ អាចងូរទឹក្ ន្ិងតាក់្ជរងខល នួ្ ន្ ប៉ោុជន្ត  ្រវូការជនួំ្យចតំពាោះជផ្សនក្ខលោះនន្រាងកាយ ( ូចជា 

ការចូលតៅក្ន ញង ន្ងិតច ពី ក្ជន្លងងូរទកឹ្ផ្ទេ ឈូក្ ឬអាងងូរទកឹ្ ការក្ក្់សក្់ ឬ ការ ុសត ម្ )។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖ សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ាន្ចណុំចតខាយ ឬ ការចកុ្ចប់ 
តៅតលើន តជើង ឬសនាល ក្;់ ាន្ការពិ ក្ក្ន ញងការតលើក្ន ត ើង ឲ្យផ្សរុពីក្ាល ទន្ត់ខាយ ការចុោះតខាយ ជាទូតៅ 
 ំតណើរមិន្ន្ងឹន្រ ជ លបងាហ  ពី ហាន្ិេយ័ជផ្សនក្សវុរថភិាព; ថាតរើ បន្ទប់ទឹក្ មិន្្រវូ ន្តរៀបចំត ើង 
ត ើមបីបំតព តៅតាម តសចក្ត ី្ រវូការជផ្សនក្សុវរថភិាពរបសអ់្នក្ទទួលតសវា ( ូចជា ការតតាងបងាេ ន្់ន  តៅអ្ីអ្ងគ ញយ
ក្ន ញងអាងងូរទកឹ្); ថាតរើ ការតាក់្ជរងខល នួ្របសអ់្នក្ទទួលតសវា បងាហ  ពីតសចក្ត ី្ រូវការ ជ លគម ន្ការតឆល ើយរប 
ឬអ្រត់នាោះ។  

• ឧទ រណ៍៖  អ្នក្ទទួលតសវា ាន្ការេ័យោល ច ពាក្់ពន័្ធន្ងឹសាថ ន្ភាពខវោះការត វ្ ើចលនា។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើាន្ ក្ជន្លងស្ាប់ងូរទកឹ្ ត វ្ ើអ្នាម័យារត់ ម្  ឬ 
តាក់្ជរងខល នួ្ ជ លអ្នក្គ្រិថា ្រវូាន្ជនួំ្យ ជ រឬតទ? តរើអ្វ ីខល ោះ? តៅតពលណា? តរើអ្នក្ចូលតៅក្ន ញង 
ក្ជន្លងងូរទកឹ្ផ្ទេ ឈូក្ ឬ អាងងូរទកឹ្ ន្តោយរតបៀបណាជ រ? តរើអ្នក្ាន្អារមមណថ៍ា គម ន្សវុរថ ិភាព
ក្ន ញងបន្ទប់ទកឹ្ ជ រឬតទ? តរើអ្នក្នល ប់ាន្ឧបទទវត រ ុតៅតពលងូរទកឹ្ ជ រឬតទ? តរើអ្នក្ន្ងឹត វ្ ើអ្វ ីខល ោះ 
តៅតពលអ្នក្ ន្ ួលត ើយតនាោះ?  

☐ ចំណាត់ទី 4 - រ្មូវឲ្យាន្ជនួំ្យផ្ទទ ល់ចតំពាោះក្ិចចការភាគ្ត្ចើន្នន្ការងូរទកឹ្ ការត វ្ ើអ្នាម័យារត់ ម្  

ន្ិងការតាក់្ជរងខល នួ្។ ន្ឹង្បឈមន្ងឹហាន្េិយ័ តៅតពលតៅាន ក្ឯ់ង។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ្រវូការជនួំ្យ ត ើមបតីផ្សទរផ្ទល សទ់;ី 
ត វ្ ើចលនា ន្រិចរួចណាស់ ទន់្តខាយ ខវោះរុលយភាព  រ់តន្ឿយ; បញ្ជហ ជសបក្ ( ូចជា សញ្ជញ បងាហ  ពី ហាន្ិេ័យ
ជផ្សនក្សវុរថ ិភាព)។  ការក្ណំរ់ ពរីតបៀប ជ លបន្ទប់ទកឹ្ត វ្ ើឲ្យ អាចចូលត្បើ្ ស់ ន្ ន្ិង្រវូ ន្ជក្រ្មូវ 
ត ើមបីបំតព តៅតាមតសចក្ត ី្រូវការរបសអ់្នក្ទទួលតសវា។  
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• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្្រូវការជនួំ្យក្្មរិណាជ រ ត ើមបងូីរទកឹ្ ន្ងិក្ក្់សក្់
របស់អ្នក្?  ្បសិន្តបើគម ន្អ្នក្ជួយអ្នក្តទ តរើាន្អ្វ ីខល ោះ ជ លន្ឹងទកុ្តចល តោយត វ្ ើវាមនិ្ ន្តនាោះ? 
តរើអ្នក្ាន្ រ់បងញ់ណ ងឹអ្ំពីរាងកាយរបសអ់្នក្ ជ រឬតទ? តរើអ្នក្ាន្ការេយ័ោល ច ពាក្់ព័ន្ធន្ងឹការងូរទកឹ្ 
ជ រឬតទ? តរើអ្នក្ជ ល ួល តៅតពលចូលតៅក្ន ញង ឬតច ពី អាងងូរទឹក្ ឬ ក្ជន្លងងូរទកឹ្ផ្ទេ ឈូក្ ជ រឬតទ? 
តរើអ្នក្ន្ងឹត វ្ ើអ្វ ីខល ោះ តៅតពលអ្នក្ ន្ ួលត ើយតនាោះ?  

☐ ចំណាត់ទី 5 - ពឹងអា្ស័យទងំ្ស  ងតលើអ្នក្តផ្សេងតទៀរ ត ើមបងូីរទកឹ្ ត វ្ ើអ្នាមយ័ារ់ត ម្  ន្ងិតាក់្ជរងខល នួ្។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ ាន្ចលនា តោយឯក្ឯង ន្ងិតមើល តលើទីតាងំចលនាតនាោះ; 
ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ាន្សមប រជសបក្លែ  ាន្សុខភាពលែ  ជសបក្ ន្ងិសក្់ សាែ រ រ; ថាតរើ 
កាលវ ញភាគ្ងូរទឹក្/សក្មមភាពនានា ាន្លក្ខណៈសម្សបស្ាប់ពិការភាព/ជ ន្ក្្មរិ ជាក្ោ់ក្់
របស់អ្នក្ទទួលតសវា ឬអ្រត់នាោះ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្តព ចរិត ន្ងឹការងូរទឹក្ ការត វ្ ើអ្នាម័យារត់ ម្  
ន្ិងការតាក់្ជរងខល នួ្ ជាទាល ប់របសអ់្នក្ ជ រឬតទ? តរើាន្អ្វមួីយបំេយ័ ឬត វ្ ើឲ្យអ្នក្ោល ច តៅតពលអ្នក្ងូរទកឹ្ 
ជ រឬតទ ? 
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ការងូតទឹរ ការណ វ ើអនរ័យមាត់ណ ាញ និងការតារ់ដតងខល នួ ការជូតសមាា តខល នួណលើដក្គជាក្បចា៖ំ 

MPP ដផ្នរ 30-757.14 (d) & 30-757.14 (e) 

ណសចរត ីក្តេូការសរ បសក្មាប់រិចចការ 

(មនុ្ការត្បើត្ៀបតគលការណ៍
ជណនាសំត ីពកីារងារគ្រិជាតា៉ោ ង 
(HTG)) 

ចំណាត់ថាន រ់សនាសសន៍រ ខងារ 

 

ការណក្បៀបណ ៀបណោលការ ៍ដ នំ
សត ីពីការងារគិតជាណមា៉ោ ង (HTG)  

(តា៉ោ ងក្ន ញង មួយស ត  ៍) 

ការងូតទឹរ ការណ វ ើអនរ័យមាតណ់ ាញ និងការតារ់ដតងកាយ៖  MPP ដផ្នរ 30-757.14 (d) 

តា៉ោ ងក្ន ញងមួយស ត  ៍៖ ____  

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី2 0:30 តៅ 1:55 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី3 1:16 តៅ 3:09 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី4 2:21 តៅ 4:05 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី5 3:00 តៅ 5:06 

ការជូតសមាា តខល នួណលើដក្គ៖  MPP ដផ្នរ 30-757.14 (e) 

តា៉ោ ងក្ន ញងមួយស ត  ៍៖ ____  

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី2 0:30 តៅ 1:45 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី3 1:00 តៅ 2:20 
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ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី4 1:10 តៅ 3:30 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី5 1:45 តៅ 3:30 

តរើាន្្រូវការការតលើក្ជលងស្ាប់តគលការណ៍ជណនាសំត ីពកីារងារគ្រិជាតា៉ោ ងជ រឬតទ?   ទ/ចស ☐ តទ ☐ 

មូលត រុស្ាប់ការតលើក្ជលង៖   

  

  

ការជូតសមាា តខល នួណលើដក្គ៖  MPP ដផ្នរ 30-757.14 (e) 

តា៉ោ ងក្ន ញងមួយស ត  ៍៖ ____  

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី2 0:30 តៅ 1:45 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី3 1:00 តៅ 2:20 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី4 1:10 តៅ 3:30 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី5 1:45 តៅ 3:30 

ការណសល ៀរ រ់/ការ រ់ឧបររ ៍សិបបនិរិតត (ការណសល ៀរ រ់)៖  MPP ដផ្នរ 30-757.14(f) 

ការតសល ៀក្ពាក្/់ឧបក្រណស៍ិបបន្មិរិត៖ ការតសល ៀក្ពាក្/់ការតោោះសតមលៀក្បំពាក្់ ការបិទភាជ ប់/ការតបើក្តច  
ការោក្ត់ វ/ការតោោះត វ ការររូជខេររូបិទ /ការររូជខេររូតបើក្ ន្ិងការចងភាជ ប់/ការ្សាយ សតមលៀក្បំពាក្់ តច  
តោអាវក្ន ញង ក្ំណារវ់ររឹរាងរួខល នួ្ ត្សាមយឺរ រណប ន្ងិឧបក្រណ៍សិបបន្មិិរត; ការផ្ទល ស់ សតមលៀក្បំពាក្់្ បឡាក្់  ីតច ; 
ន្ិង ការយក្ឧបក្រណ៍ តៅជួយអ្នក្ទទួលតសវា ត ើមបអីាចតសល ៀក្ពាក្់ ន្តោយាន្ាច ស់ការតលើខល នួ្ឯង។  
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☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី1 - ាន្ាច ស់ការតលើខល នួ្ឯង៖ ាន្ាច សក់ារតលើខល នួ្ឯង៖ អាចតសល ៀក្ពាក្ ់បិទភាជ ប់ ន្ិងតោោះ 
សតមលៀក្បំពាក្់ទងំអ្ស់ តច  ន្។  តសល ៀក្ពាក្់តោយខល នួ្ឯង ន្សម្សប ត ើមបីសុខភាព ន្ិងសវុរថ ិភាព។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា តសល ៀក្ពាក្់  ន្សមរមយ; ថាតរើ 
សតមលៀក្បំពាក្់ ាន្បិទត វ ររូបិទ ចងជខេភាជ ប់; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា គម ន្ការព ិក្ក្ន ញងការត វ្ ើចលនា្បអ្ប់ន  
បន្ត ិចបន្ត ចួ  ូចាន្បងាហ  តោយលទធភាពអាចចុោះ រថតលោ តលើពាក្យតសន ើសុរំបស់គរ។់  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្ាន្ការពិ ក្ក្ន ញងការតសល ៀក្ពាក្ ់( ូចជា ការោក្់ត វ ឬ 
ររូជខេររូ សតមលៀក្បពំាក្ ់ជាត ើម)?  

☐ ចំណាត់ទី 2 - អាចតសល ៀក្ពាក្់ ន្តោយខល នួ្ឯង; ប៉ោុជន្ត ្រូវការការត្ក្ើន្រំឭក្ ឬ ការបងាហ រ់បងាហ  ។ 

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើល តលើភាពសមរមយនន្សតមលៀក្បំពាក្់របសអ់្នក្ទទួលតសវា ផ្សទមឹន្ងឹ 
សីរណុហ ភាព្មមតា ឬ តមើលថាតរើ សតមលៀក្បំពាក្់របស់អ្នក្ទទួលតសវា ាន្លក្ខណៈចជមលក្ ( ូចជា ការតសល ៀក្តោក្ន ញង 
តៅត្ៅសតមលៀក្បំពាក្់ោងត្ៅ); ថាតរើ សតមលៀក្បំពាក្់ ាន្បិទត វ ររូបិទ ចងជខេភាជ ប់; ថាតរើ សតមលៀក្បំពាក្់ 
ាន្ភាពសាែ រ រ ាន្ត រប៉ោោះ ្បសិន្តបើចំ ច ់ាន្ទំ លំមមន្ឹង អ្នក្ទទួលតសវា; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ងងឹង
ជេនក្; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា  ឹងខល នួ្ ន្ងិយល់ ងឹពសីាថ ន្ភាពរបូរាងរបស់គរ ់ឬអ្រ់តនាោះ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលិក្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖ តរើាន្តពល ជ លការតសល ៀក្ពាក្់ស្ាប់មួយនងៃៗ តនាោះហាក្ ូ់ចជា 
ការរោំន្ោល ងំតពក្ ជ រឬតទ? តរើាន្អ្នក្សត ីថា ពីរតបៀបតសល ៀក្ពាក្រ់បសអ់្នក្ ជ រឬតទ? តរើអ្នក្ាន្អារមមណ៍ 
តៅត លមម ឬ តៅត តពក្ ជ រឬតទ? តរើអ្នក្អាចត្បើជនួំ្យខលោះ ត ើមបតីរៀបចំសតមលៀក្បំពាក្រ់បស់អ្នក្ស្ាប់មួយនងៃៗ?  

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី3 - មនិ្អាចតសល ៀក្ពាក្់ ន្តោយខល នួ្ឯងឲ្យ ន្តព តល តោយគម ន្ជនួំ្យពីបុគ្គលតផ្សេងតទៀរ 

( ូចជា ការចងជខេជសបក្តជើង ការបិទត វអាវ ការររូជខេររូ ការោក្់បំពង ់ឬឧបក្រណរ៍ណបជាត ើម)។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖ សតងេរតមើលថាតរើ សតមលៀក្បំពាក្់របសអ់្នក្ទទួលតសវា ាន្បិទភាជ ប់ 
 ន្្រមឹ្រវូ; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា សុំតទស ឬ ហាក្់ាន្ភាពោម ស់តអ្ៀន្អ្ំពសីាថ ន្ភាព សតមលៀក្បំពាក្់របស់គរ;់ 
ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា តសន ើសុំជនួំ្យពអី្នក្; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ពិការន  ជ លជាន ត្បើ ន្លុបតគ្; ថាតរើ 
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អ្នក្ទទួលតសវា ាន្ការចុោះតខាយចំតពាោះ ចលនា ការចប់កាន្ ់ចលនាន  បន្តចិបន្ត ចួ; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា្រូវការ 
សតមលៀក្បំពាក្់ពិតសស។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖ តរើាន្សតមលៀក្បំពាក្ ់ជ លអ្នក្ព ិក្តសល ៀក្ពាក្ ់ឬ បិទភាជ ប់ 
ជ រឬតទ? តរើអ្នក្្រូវការជនួំ្យ ត ើមបតីសល ៀក្ពាក្ ់មនុ្តពលអ្នក្អាចាន្អារមមណថ៍ា តសល ៀក្ពាក្់ ន្សមរមយ 
ជ រឬតទ?    តរើអ្នក្្រូវការត្បើ ឧបក្រណព៍ិតសស ត ើមបីតសល ៀក្ពាក្ ់ជ រឬតទ?  តរើអ្នក្ត្បើ Velcro® ត ើមបីបិទភាជ ប់ 
ជ រឬតទ?  

☐ ចំណាត់ទី 4 - មិន្អាចតសល ៀក្ពាក្់ ន្តោយខល នួ្ឯងចតំពាោះសតមលៀក្បំពាក្់ ភាគ្ត្ចើន្។ តបើគម ន្ជនួំ្យ អ្នក្ទទួលតសវា
ន្ឹងតសល ៀក្ពាក្់ មនិ្ ន្សមរមយ ឬមិន្ ន្្គ្ប់្គន្់តនាោះតទ។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ  តំណើរ ន្ងិចលនាជាត្ចើន្របស់អ្នក្ទទួលតសវា 
ាន្ចុោះតខាយ។  សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ាន្តសល ៀក្ពាក្ ់សតមលៀក្បពំាក្់តគ្ង រ៉ាបូ ន្ិងជសបក្តជើងផ្ទទ រ់ 
ជាជាង សតមលៀក្បំពាក្់ស្ាប់តច ត្ៅផ្សទោះ; ្បសិន្តបើ អ្នក្ទទួលតសវា ហាក់្ាន្អារមមណ៍ ្រជាក្់ ឬ តៅត  តពក្
ស្ាប់សីរណុហ ភាព្មមតា; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ហាក្់ ូចជា វរ ើក្រាយន្ឹងសាក្លបង ស្មបតៅតាមវ ើ្ ីសាន្រសត  ជាជត្មើ
សស្ាប់ការតសល ៀក្ពាក្។់  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖ តរើអ្នក្ាន្អារមមណ៍ថា មិន្អាចតច ត្ៅ ឬ ាន្មន្សុេមក្តមើល 
តោយសារអ្នក្ មនិ្អាចតសល ៀក្ពាក្ ់ ន្សមរមយ? តរើអ្នក្ាន្អារមមណថ៍ា តៅត  ឬ ្រជាក្ ់តពក្ តោយសារអ្នក្ 
មិន្អាចតសល ៀក្ពាក្់ ឬ តោោះសតមលៀក្បំពាក្់ ជ លច ំច ់ត ើមបីត វ្ ើឲ្យអ្នក្ កាន់្ជរាន្អារមមណ៍្សណុក្្សួល 
បជន្ថមតទៀរ? តរើសខុភាពរបសអ់្នក្ នល ប់ទទួលរង ផ្សលប៉ោោះពាល់ តោយសារអ្នក្មនិ្អាច ត្បើឱសង ឬ តសល ៀក្ពាក្ ់
 ន្្រមឹ្រវូ តោយសារអាកាសនរ ុឬ សីរណុហ ភាព?  

☐ ចំណាត់ទី 5 - មនិ្អាចតសល ៀក្ពាក្ត់ោយខល នួ្ឯង ន្ ទល់ជរតសាោះ រ្មូវឲ្យាន្ជនួំ្យតព តល  ពអី្នក្តផ្សេងតទៀរ។  

• ការអ្តងេររបស់បុគ្គលិក្សងគមក្ិចច៖ សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវាអាចត វ្ ើចលនា តោយឯក្ឯង ន្? ថាតរើ 
សតមលៀក្បំពាក្់របសអ់្នក្ទទួលតសវា ហាក្ ូ់ចជា ាន្ភាព្សណុក្្សួល ន្ងិសាែ រ រ; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា 
ហាក្ ូ់ចជា ាន្ការតព ចរិត ន្ងឹក្្មរិនន្ការតសល ៀក្ពាក្ ់ឬអ្រត់នាោះ។ ក្ណំរ់រក្តមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា 
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ចងត់សល ៀក្ពាក្់ សតមលៀក្បំពាក្់ ន្ងិពាក់្ជសបក្តជើង ល ប់ ជាជាង តសល ៀក្រ៉ាបូ ន្ងិពាក់្ជសបក្តជើងផ្ទទ រ់ ្គ្ប់តពល 
ឬអ្រត់នាោះ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលិក្សងគមក្ិចច អាចតចទសួរ៖ តរើអ្នក្ផ្ទល ស់បត រូ សតមលៀក្បំពាក្់របស់អ្នក្ តោយរតបៀបណាជ រ? តរើអ្នក្
ាន្អារមមណថ៍ា តៅត  ឬ ្រជាក្់ តពក្ តពលតសល ៀក្ពាក្់ ជ រឬតទ? តរើសតមលៀក្បំពាក្់របស់អ្នក្ ាន្ភាព្សណុក្្សួល 
ន្ិងសាែ រ រ ្គ្ប់្គន្់តទ? តរើអ្នក្ផ្ទល ស់បត រូសតមលៀក្បពំាក្ ់ ឹក្ញប់ តាមការចំ ច ់ជ រឬតទ?  

ការណសល ៀរ រ់/ឧបររ ៍សិបបនិរិតត៖  MPP ដផ្នរ 30-757.14(f) & 30-757.14(i) 

ណសចរត ីក្តេូការសរ បសក្មាប់រិចចការ 

(មនុ្ការត្បើត្ៀបតគលការណ៍
ជណនាសំត ីពកីារងារគ្រិជាតា៉ោ ង 
(HTG)) 

ចំណាត់ថាន រ់សនាសសន៍រ ខងារ 

 

ការណក្បៀបណ ៀបណោលការ ៍ដ នំ
សត ីពីការងារគិតជាណមា៉ោ ង (HTG)  

(តា៉ោ ងក្ន ញង មួយស ត  ៍) 

ការណសល ៀរ រ់៖  MPP ដផ្នរ 30-757.14(f) 

តា៉ោ ងក្ន ញងមួយស ត  ៍៖ ____  

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី2 0:34 តៅ 1:12 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី3 1:00 តៅ 1:52 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី4 1:30 តៅ 2:20 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី5 1:54 តៅ 3:30 
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ឧបររ ៍សិបបនិរិតត៖  MPP ដផ្នរ 30-757.14(i) 

តា៉ោ ងក្ន ញងមួយស ត  ៍៖ ____ ចំណារថ់ាន ក្់៖  មនិ្អាចអ្ន្វុរត
 ន្ 

0:28  ល ់1:07 

តរើាន្្រូវការការតលើក្ជលងស្ាប់តគលការណ៍ជណនាសំត ីពកីារងារគ្រិជាតា៉ោ ងជ រឬតទ?   ទ/ចស ☐  តទ ☐ 

មូលត រុស្ាប់ការតលើក្ជលង៖   

  

  

ការដេទណំ េះណេៀន តក្រងណនរ និងការមាន្ររែូេ៖  MPP ដផ្នរ 30-757.14(a) & 30-757.14(j) 

ការដេទណំ េះណេៀន តក្រងណនរ និងការមាន្ររែូេ៖ ចក្ត់ចល ន្ងិ ការសាែ រ ក្តនាថ រោក្់តលើជ្គ្/ក្តនាថ រោក់្ជក្បរជ្គ្ 
បងគន្ត់នាមបុរស  ការតចោះតពាោះបតញ្ច ោមក្-ទកឹ្តនាម ទកឹ្ោងតពាោះតវៀន្ ន្ងិ/ឬ ក្ាលបំពង់បូម; ការត្បើក្ន្ទប្ទប់;  
ការក្ំណរទ់ីតាងំស្ាប់ការផ្ទល ស់បត រូក្ន្ទប្ទប់; ការចរ់ជចងសតមលៀក្បពំាក្់; ការផ្ទល ស់បត រូបន្ទោះបិទទប់ 
ជ លអាចត ោះតចល ន្; ការពាក្/់តោោះ ត្សាមន  ជ លអាចត ោះតចល ន្; ការជូរ ន្ងិសាែ រ តលើអ្នក្ទទួលតសវា; ការជួយ
ចំតពាោះការត ើងអ្ងគ ញយ/ចុោះព ីក្តនាថ រ ឬ បងគន្;់ ន្ងិ ការោងសាែ រ/ការសមង រួ ន ។ ការជងទ ំតពលាន្្មរ ូវ 
ាន្ក្្មិរ្រមឹ    ការត្បើ្ ស់សំ ីអ្នាមយ័ តៅជផ្សនក្ោងត្ៅ ន្ិងការសាែ រ ពោីងត្ៅ ្ពមទងំការក្ណំរ់ទតីាងំ
ស្ាប់ការផ្ទល ស់បត រូសំ ីអ្នាមយ័ តោយត្បើ ន្ិង/ឬ ត ោះតចល បន្ទោះបិទទប់ ការចរ់ជចងសតមលៀក្បពំាក្ ់ការជូរ ការសាែ រ 
ន្ិង ការោងសាែ រ/ការសមង រួ ន ។ 

រំ ត់សមាគ ល់៖ កិ្ចចការតន្ោះ មិន្រមួបញ្ច លូ ការោក្់ ទឹក្ោងតពាោះតវៀន្ បំពង់បូម ឱសងសុលតាមរន្ធគូ្ង ការរំតញច 
ជបបឌីជីងល ជាជផ្សនក្នន្ក្មម វ ញ្ ីតពាោះតវៀន្ ឬ ការវោះតចោះតពាោះតវៀន្្ ំរតច មក្ត្ៅតពាោះ។ ក្ចិចការទងំតន្ោះ 
្រូវ ន្វាយរនមលថាជា តសវាអ្មតវជជសាន្រសត ។ ក្ន ញងការវាយរនមល តលើការជងទតំពលាន្្មរ ូវ វាអាចចំ ច ់្រូវវាយរនមល 
តលើតពលតវោបជន្ថម តលើ្បតេទតសវាតផ្សេងតទៀរ  ូចជា ការត ក្គ្ក្ ់ការតសល ៀក្ពាក្ ់ក្ចិចការផ្សទោះ ការងូរទឹក្ 
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ការត វ្ ើអ្នាម័យារត់ ម្  ន្ងិ ការតាក់្ជរងខល នួ្។ ទន្ទមឹន្ងឹតនាោះ ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ពាក្ក់្ន្ទប្ទប់ តពលតវោ
ស្ាប់ការជងទ ំតពលាន្្មរ ូវ មនិ្គួ្រជាការចំ ច ់ឬអ្រត់នាោះ។   

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី1 - ាន្ាច ស់ការតលើខល នួ្ឯង៖ អាចចរ់ជចង ការជងទតំពាោះតវៀន្ រ្មងតនាម ន្ងិតពលាន្្មរ ូវ 

តោយពុចំំ ច់ាន្ជំនួ្យពីបុគ្គលតផ្សេងតទៀរ។ 

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ ចលនារបសអ់្នក្ទទួលតសវា មនិ្ចុោះតខាយ 
ត ើយគម ន្ក្លនិ្តឆែោះទកឹ្តនាម; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ាន្ជំងមឺហារ ើក្តពាោះតវៀន្្ ំសតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា 
ពាក្ត់សាងតចោះតពាោះតវៀន្្ ំឬ តចោះរពីផ្សល វូបតញ្ច ោមក្ ឬ ថាតរើាន្ តសាងតចោះតពាោះតវៀន្្ំ ឬ 
តសាងតចោះរពផី្សល វូបតញ្ច ោមក្ ឬអ្រ់តនាោះ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្្រូវការជនួំ្យ តពលត្បើបងគន្់ ជ រឬតទ? តរើអ្នក្ក្៏ត្បើ 
ក្តនាថ រតៅជក្បរជ្គ្ បងគន្ត់នាមបុរស ឬ ក្តនាថ រតៅតលើជ្គ្ ជ រឬតទ? តរើអ្នក្ាន្បញ្ជហ ចូលបន្ទប់ទកឹ្ 
ឲ្យ ន្ទន្ត់ពល ជ រឬតទ? 

☐ ចំណាត់ទី 2 - រ្មូវឲ្យាន្ការត្ក្ើន្រំឭក្ ឬការបងាហ រ់បងាហ  ជរប៉ោុតណាណ ោះ។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ហាក្់ ូចជា វជងវងវងាវ ន្់ ឬ ភាន្់្ច ;ំ ថាតរើ 
ាន្ក្ល ិន្តឆែោះទកឹ្តនាម; ថាតរើ ត្គ្ឿងសងាហ រមឹ ាន្តពារតព តៅតោយ សំ ីអ្នាមយ័ ឬ បន្ទោះជរ័; ថាតរើ ក្ន្ទប្ទប់
របស់មន្ុសេ្ំតព វយ័ ាន្តៅក្ន ញង បន្ទប់តគ្ង ឬ បន្ទប់ទឹក្របស់អ្នក្ទទួលតសវា; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា 
ត្បើឱសងបញ្ច ញ ោះទកឹ្តនាម  ូចជា Lasix®; ថាតរើ សតមលៀក្បំពាក្់របសអ់្នក្ទទួលតសវា ាន្សាន ម្បឡាក្់ ជ លបងាហ  ថា 
ាន្បញ្ជហ ក្ងវោះខន្ត  ីឬអ្រត់នាោះ។   

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តៅជខមនុ្ តរើអ្នក្ាន្ការព ិក្ក្ន ញងការត ើងអ្ងគ ញយតលើ 
បងគន្/់ក្តនាថ រ ឲ្យ ន្ទន្់តពល ជ រឬតទ? ្បសនិ្ជា ូតចន ោះជមន្ តរើាន្ប៉ោុនាម ន្ ង? តរើាន្អ្នក្ត្ក្ើន្រំឭក្អ្នក្ 
ជ រឬតទ? 

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទី 3 - រ្មូវឲ្យាន្ជំនួ្យអ្បបបរាចំតពាោះសក្មមភាពមួយចំនួ្ន្ ប៉ោុជន្ត វរតាន្ជា្បចំរបស់អ្នក្ជួយ 
ពុំចំ ចត់នាោះតទ។  
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• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖ សតងេរតមើលថាតរើ ាន្ការចុោះតខាយជផ្សនក្ចលនា ក្្មរិម្យម; ថាតរើ ាន្ជ ន្
ក្្មិរ ៃ្ន្់ ៃ្រចំតពាោះការត្បើ្ ស់ន របសអ់្នក្ទទួលតសវា; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ្រវូការជួយរុ  ត ើមបីតផ្សទរទីតាងំ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលិក្សងគមក្ិចច អាចតចទសួរ៖ តរើអ្នក្ាន្ការព ិក្ក្ន ញងការ ត្បើ្ ស់បន្ទប់ទឹក្ ឬចរ់ជចងសតមលៀក្
បំពាក្រ់បស់អ្នក្ ជ រឬតទ? តរើាន្អ្នក្ជួយអ្នក្ ជ រឬតទ? ្បសិន្តបើាន្ តរើជនួំ្យជបបណា ជ លអ្នក្្រូវការ 
ត ើយ្រូវការប៉ោុនាម ន្ ឹង ជ រ? តរើអ្នក្អាច ចក្ត់ចលក្តនាថ រទឹក្តនាម/ោមក្  ន្ជ រឬតទ 
(្បសិន្តបើាន្ត្បើ្ ស)់?    តរើអ្នក្នល ប់ជួបឧបទទវត រ ុជ រឬតទ? តរើឧបទទវត រ ុតក្ើរាន្ត ើង  កឹ្ញប ់
ជ រឬតទ? តរើតោក្អ្ ន្ក្អាចសាែ រ ន្តទ ត្កាយតពលវាតក្ើរាន្ត ើង?  

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទី 4 - មនិ្អាចត វ្ ើសក្មមភាពភាគ្ត្ចើន្តោយគម ន្ជនួំ្យ ន្តទ។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើល តលើភាព ៃ្ន្់ ៃ្រនន្បញ្ជហ ចលនារបស់អ្នក្ទទួលតសវា; ថាតរើ 
អ្នក្ទទួលតសវា មិន្អាចតផ្សទរទីតាងំ ន្ តពលគម ន្ជំនួ្យ; ពាក្យសំ ីរបស ់អ្នក្ទទួលតសវា ឬអ្នក្ផ្សតល់តសវាអ្ពំ ីបរ ញាណ 
ឬ ចនួំ្ន្ ងនន្ការត ក្គ្ក្ ់ជា្បចំនងៃ ន្ិងរាល់សញ្ជញ  ជ លបញ្ជជ ក្ថ់ា សតមលៀក្បំពាក្់ ្រវូ ន្ត ក្គ្ក្ ់
ជា្បចំនងៃ “តោយន ”។ សតងេរតមើលថាតរើ ាន្សតមលៀក្បំពាក្ម់ិន្ទន្ត់ ក្គ្ក្ ់ជ លក្ល ិន្ទឹក្តនាម ោមក្ ជ រ 
ឬអ្រ់តនាោះ។ សតងេរតមើលថាតរើ ាន្ត ើ ឱសង  ូចជា ថាន បំន្ទន្់ោមក្ ឬអ្រ់តនាោះ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  ន្រណា ជាអ្នក្ជួយអ្នក្? តោយរតបៀបណាជ រ? តរើគរា់ន្តពលតវោ 
ជួយអ្នក្ ជ រឬតទ? តរើអ្នក្្រវូការជំនួ្យបជន្ថមតទៀរ តៅខណៈខលោះ តៅតពល នងៃ/យប ់ជ រឬតទ?  

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទី 5 - រ្មូវឲ្យាន្ជនួំ្យជផ្សនក្រាងកាយតៅ្គ្ប់ជផ្សនក្នន្ការជងទទំងំអ្ស់។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ិចច៖  សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ាន្ចលនា តោយឯក្ឯង; ថាតរើ អ្នក្ទទួល
តសវា តៅតគ្ងជាប់តលើជ្គ្ ឬ តៅអ្ងគ ញយជាប់តលើតៅអ្;ី ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា អាច្ ប់ព ីតសចក្ត ី្រវូការ
របស់គរ់ ន្ ឬអ្រ់តនាោះ។ 

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  ន្រណា ជាអ្នក្ជួយអ្នក្? តរើអ្នក្ាន្ ទាល ប់ ជា្បចំនងៃ ជបបណាជ រ? 
តរើអ្នក្ក្៏្រវូការជំនួ្យចតំពាោះសក្មមភាព ជ លតយើងចរថ់ាន ក្ថ់ាជា តសវាអ្មតវជជសាន្រសត  ជ រឬតទ? 
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ការដេទណំ េះណេៀន តក្រងណនរ និងការមាន្ររែូេ៖  MPP ដផ្នរ 30-757.14(a) & 30-757.14(j) 

ណសចរត ីក្តេូការសរ បសក្មាប់រិចចការ 

(មនុ្ការត្បើត្ៀបតគលការណ៍ជណនាំ
សត ីពកីារងារគ្ិរជាតា៉ោ ង (HTG) 

ចំណាត់ថាន រ់សនាសសន៍រ ខងារ ការណក្បៀបណ ៀបណោលការ ៍ដ នសំត ីពី
ការងារគិតជាណមា៉ោ ង (HTG)  

(តា៉ោ ងក្ន ញង មួយស ត  ៍) 

ការដេទណំ េះណេៀន និងតក្រងណនរ៖  MPP ដផ្នរ 30-757.14(a) 

តា៉ោ ងក្ន ញងមួយស ត  ៍៖ ____  

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី2 0:35 តៅ 2:00 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី3 1:10 តៅ 3:20 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី4 2:55 តៅ 5:50 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី5 4:05 តៅ 8:00 

ការដេទណំពលមានរែូេ៖  MPP ដផ្នរ 30-757.14(j) 

តា៉ោ ងក្ន ញងមួយស ត  ៍៖ ____ ចំណារថ់ាន ក្់៖  មនិ្អាចអ្ន្វុរត ន្ 0:17  ល ់0:48 

តរើាន្្រូវការការតលើក្ជលងស្ាប់តគលការណ៍ជណនាសំត ីពកីារងារគ្រិជាតា៉ោ ងជ រឬតទ?   ទ/ចស ☐  តទ ☐ 

មូលត រុស្ាប់ការតលើក្ជលង៖   
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ការណផ្ារ (ការណរ ើទីតាងំ)៖  MPP ដផ្នរ 30-757.14(h) 

ការណផ្ារទីតាងំ៖  ការជួយឲ្យ ត្កាក្ឈរ អ្ងគ ញយ ឬ ផ្ទល ស ់ពីការតគ្ងក្ន ញងសាថ ន្ភាពមួយ ជ្បតៅសាថ ន្ភាពមួយតផ្សេងតទៀរ ន្ងិ/ឬ 
ពីបរ ញកាខ រ ឬ ត្គ្ឿងសងឹាហ រមឹ មួយ តៅមួយតទៀរ។ តន្ោះរមួបញ្ច លូ ការតផ្សទរទតីាំង តច ព ីជ្គ្ តៅអ្ី ជ្គ្សា  ង រតទោះតៅអ្ ីតឈើ
្ចរ់ ឬ ឧបក្រណ៍ជនួំ្យ តផ្សេងៗ តទៀរ ជ លជាទូតៅ សថ រិតៅក្ន ញងបន្ទប់ជរមួយ។  

រំ ត់សមាគ ល់៖ ការតផ្សទរទតីាំង មិន្រមួបញ្ច លូ ការជួយឲ្យអ្ងគ ញយតលើ/តងើបតច ពី បងគន្់តនាោះតទ។ ក្ចិចការតន្ោះ 
្រូវ ន្វាយរនមលថាជាជផ្សនក្ជន្ការជងទតំពាោះតវៀន្ រ្មងតនាម ន្ងិ តពលាន្្មរ ូវ។ ការជងទ ំំតៅ តោយសារតគ្ងយូរ 
(ការជងទជំសបក្ ន្ងិ ំតៅ)។ ក្ចិចការតន្ោះ ្រូវ ន្វាយរនមលថាជាជផ្សនក្នន្តសវាអ្មតវជជសាន្រសត ។  

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី1 - ាន្ាច ស់ការតលើខល នួ្ឯង៖ អាចត វ្ ើរាល់ការតផ្សទរទតីាំងទងំអ្ស់  ន្្បក្បតោយសវុរថ ិភាព តោយ
ពុំចំ ចា់ន្ជំនួ្យពីបុគ្គលតផ្សេងតទៀរ តទោះបីជាអ្នក្ទទួលតសវា អាចាន្ការព ិក្ ឬ ភាពមនិ្្សណុក្្សួល 
ខលោះក្ត  ី ការបំតព ក្ចិចការ មនិ្បងេឲ្យាន្ ហាន្េិយ័ចំតពាោះសុវរថភិាពរបស់គរ់តនាោះតទ។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ ចលនារបសអ់្នក្ទទួលតសវា ាន្ការចោុះតខាយ; ថាតរើ 
គរ់អាចតងើបតច ពីតៅអី្តោយគម ន្ជំនួ្យ តៅតពលបងាហ  ផ្សល វូអ្នក្ ចូលតៅក្ន ញងផ្សទោះ; ថាតរើ គរ់ជ្ប្បួលទមៃន់្ 
ខណៈតពលអ្ងគ ញយ ឬអ្រត់នាោះ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្នល ប់្រវូការ ឲ្យតគ្ជួយរុ តងើបតច  ពីជ្គ្ ឬ តៅអ្ី ជ រឬតទ? 
តៅតពលណា?  តរើឲ្យតគ្ជួយ  ន្ប៉ោុនាម ន្ ង? តរើអ្នក្នល ប់ាន្ការពិ ក្ក្ន ញងការផ្ទល ស់ទី តៅក្ជន្លងជុំវ ញ  ជ រឬតទ?  

☐ ចំណាត់ទី 2 - អាចតផ្សទរទតីាំង ន្ ប៉ោុជន្ត ្រូវការការតលើក្ទឹក្ចរិត ឬ ការបងាហ រ់បងាហ  ។  
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• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ហាក្់ ូចជាភាន្់្ច ំ ត ើយព ិក្ 
តងើបតច ពីតៅអ្ ី(អាចកាន់្ជរពិ ក្ តងើបតច ពីជ្គ្)។ ក្ណំរ់ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា តៅតគ្ងជាប់ន្ងឹជ្គ្ 
តៅនងៃមនិ្លែ  ឬអ្រ់តនាោះ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើាន្អ្នក្ជួយអ្នក្ ឲ្យតងើបតច ពីជ្គ្ តៅតពល្ពឹក្ ជ រឬតទ?   
តរើតគ្ជួយអ្នក្ តោយរតបៀបណាជ រ?  

☐ ចំណាត់ទី 3 - រ្មូវឲ្យាន្ជនួំ្យខលោះ ពីអ្នក្តផ្សេងតទៀរ ( ូចជា ្រវូការឲ្យតគ្ជួយរុ  ជាទាល ប់)។ 

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖ សតងេរតមើល ពរីយៈតពល ជ លអ្នក្ទទួលតសវាត្បើ ត ើមបីតៅតបើក្ទវ រ; 
ាន្ឮសតមលង តៅតពលអ្នក្ទទួលតសវា មក្ ល់ារ់ទវ រ; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា សំុឲ្យអ្នក្ជួយរ ុ្ចន្ 
តៅតពលគរ់តងើបត ើង តៅតលបឱសង ឬ ាន្ការ ័រ តៅតពលត្បើឧបក្រណជ៍នួំ្យ; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា 
នរ់តលើសទមៃន្់ ត ើយាន្ការព ិក្ក្ន ញងការតងើបត ើង។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្ជរងជរ ាន្ការពិ ក្ក្ន ញងការតងើបតច  ពតីៅអ្ីឬ? ន្រណា 
ជាអ្នក្ជួយអ្នក្? តោយរតបៀបណាជ រ? តរើឲ្យតគ្ជួយ  ន្ប៉ោុនាម ន្ ង?  តរើអ្នក្ក្៏ព ិក្ ន្ឹងតងើបតច  ពីជ្គ្ ជ រឬតទ?    
តរើអ្នក្្រូវការជនួំ្យ ្បតេទណាជ រ? (ការសជមតងចណំាប់អារមមណ ៍តលើរតបៀប ជ លអ្នក្ទទួលតសវា  ន្តោោះ្សាយ
បញ្ជហ មួយ ជា្មមតា តលើក្ទឹក្ចរិតឲ្យគរ ់្ ប់អ្នក្អ្ំពីវ ញ្  ីជ លគរ់ ន្តោោះ្សាយបញ្ជហ តផ្សេងៗ តទៀរ។)  

☐ ចំណាត់ទី 4 - មនិ្អាចបំតព  ការតផ្សទរ ភាគ្ត្ចើន្តោយគម ន្ជនួំ្យជផ្សនក្រាងកាយ ន្តនាោះតទ។  
អាចន្ឹង្បឈមន្ងឹហាន្េិយ័ ្បសិន្តបើគម ន្ជនួំ្យ។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖ សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ត្បើឧបក្រណជ៍ំនួ្យចលនា; ថាតរើ សនាល ក្់
របស់អ្នក្ទទួលតសវា  ន្ខូច្ទង់្ទយ តោយសារជងំឺរោក្សនាល ក្ ់ឬជងំឺតផ្សេងៗ តទៀរ; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា 
ាន្រុំពុមពផ្ទល កា ឬ ពាក្់រណប; ថាតរើ អ្នក្តផ្សេងតទៀរ តៅក្ន ញងផ្សទោះ ជួយអ្នក្ទទួលតសវា ឲ្យត្កាក្ឈរត ើង 
្បសិន្តបើគរ់ត្បើតឈើ្ចរ ់ឬ អ្ងគ ញយតលើរតទោះតៅអ្;ី ថាតរើាន្ សាន មជា ំ្ក្មរ ំតៅ សាន មបុក្ទងគចិ ឬ សាន មរោក្ 
តៅតលើអ្នក្ទទួលតសវា ឬអ្រ់តនាោះ។  
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• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  ន្រណា ជាអ្នក្ជួយអ្នក្?  តោយរតបៀបណាជ រ? តរើឲ្យតគ្ជួយ 
 ន្ប៉ោុនាម ន្ ង? ទងំត ើងតលើ ន្ិងតងើបតច ពី ជ្គ្ អ្ងគ ញយតលើ ន្ងិតងើបតច ពី តៅអ្ី/រតទោះតៅអ្ី? 
តរើអ្នក្្រវូការជនួំ្យបជន្ថមតទៀរ តៅខណៈខលោះ តៅតពល នងៃ/យប់ ជ រឬតទ?  

☐ ចំណាត់ទី 5 - ពឹងអា្ស័យ ទងំ្ស  ងតលើបុគ្គលតផ្សេងតទៀរស្ាប់ការតផ្សទរទងំអ្ស។់  ្រូវជរាន្តគ្តលើក្ោក្់ 
ឬ្រូវតផ្សទរទីតំាងលក្ខណៈតមកាន្កិ្។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ហាក្់ ូចជាមិន្អាចផ្ទល ស់ទី ន្; ថាតរើ 
គរហ់ាក្ ូ់ចជា គម ន្ភាព្សណុក្្សួល ឬាន្ការឈចឺប់; ថាតរើ គរា់ន្ការេ័យោល ច 
ពាក្់ព័ន្ធន្ឹងការជ ល្រវូតគ្ផ្ទល ស់ទីគរ;់ ថាតរើគរ់្ ប់តគ្ឲ្យ ឹងពីតសចក្ត ី្រូវការរបស់គរ់ ឬអ្រ់តនាោះ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើន្រណាខលោះជ លទំតន្រ អាចជួយអ្នក្ ន្ តៅតពលអ្នក្្រូវការផ្ទល ស់
ទ?ី  តរើអ្នក្ាន្អារមមណ៍ថា ពួក្តគ្អាចត វ្ ើ ូតចន ោះ ន្ តោយបងេឲ្យាន្ការឈចឺប់ ឬ ការមិន្្សណុក្្សួល 
ជ រឬតទ? តរើាន្អ្វ ី្រូវត វ្ ើការជក្ជ្ប ត ើមបីឲ្យអ្នក្កាន់្ជរាន្ ភាព្សណុក្្សួល ជ រឬតទ? 

ការណផ្ារទីតាងំ៖  MPP ដផ្នរ 30-757.14(h) 

ណសចរត ីក្តេូការសរ ប
សក្មាប់រិចចការ 

(មនុ្ការត្បើត្ៀប
តគលការណជ៍ណនាសំត ពីី
ការងារគ្រិជាតា៉ោ ង (HTG)) 

ចំណាត់ថាន រ់សនាសសន៍រ ខងារ 

 

ការណក្បៀបណ ៀបណោលការ ៍ដ នសំត ីពកីារងារ
គិតជាណមា៉ោ ង (HTG)  

(តា៉ោ ងក្ន ញង មួយស ត  ៍) 

ការតផ្សទរទតីាំង 

តា៉ោ ងក្ន ញងមួយស ត  ៍៖ ____  

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី2 0:30 តៅ 1:10 
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ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី3 0:35 តៅ 1:24 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី4 1:06 តៅ 2:20 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី5 1:10 តៅ 3:30 

តរើាន្្រូវការការតលើក្ជលងស្ាប់តគលការណ៍ជណនាសំត ីពកីារងារគ្រិជាតា៉ោ ងជ រឬតទ?   ទ/ចស ☐  តទ ☐ 

មូលត រុស្ាប់ការតលើក្ជលង៖   

  

  

ការដក្បទីតាងំខល នួ/ការក្តែ ស ណលើដសបរ៖  MPP ដផ្នរ 30-757.14(g) 

ការជ្បទីតាងំខល នួ្/ការ្រ ុស តលើជសបក្៖ រមួាន្ការ្រ ុល តលើជសបក្ ត ើមបជីំរុ ចលនា្មររ ់ន្ងិ/ឬ បងាេ រការត្បោះជសបក្; 
ជ្បខល នួ្ តៅតលើជ្គ្ ន្ងិ្បតេទតផ្សេងៗ តទៀរនន្ការជ្បទីតាំងខល នួ្; ន្ិង លំហារ់ចលនាជាត្ចើន្ ជ លាន្ក្ំណរ់្រឹម៖  

• ការចរ់ជចងទូតៅ តលើលំហារ់្ ណ ជ ល ន្បត្ងៀន្អ្នក្ទទួលតសវា តោយអ្នក្ពា ល ជ លាន្អាជាញ ប័ណណ  ឬ 
អ្នក្អាជីពជផ្សនក្ជងទសំុខភាព តផ្សេងៗ តទៀរ ត ើមបសីាត រសមរថភាពចលនាត ើងវ ញ  ត្កាយរងជ ន្ក្្មរិ តោយសារ 
របួសសាន ម ការមនិ្ត្បើ្ ស់ ឬ ជងំឺ។  

• ការពា ល ជបបជងទ ំតៅតពលមនិ្រ្មូវឲ្យាន្ ចតំណោះ ងឹ ន្ិងសមរថភាពវវ ញន្ចិឆយ័ លក្ខណៈឯក្តទសរបស់អ្នក្ពា ល 
ជ លាន្គ្ណុវុឌឍន្៍ ត ើយលហំារ់្ ណ ាន្លក្ខណៈសម្សបតៅន្ងឹ សមរថភាព ន្ងិភាពអ្ណំរ់របស់អ្នក្ជងំឺ។  

o លំហារ់្ ណទងំតន្ោះ រមួាន្ការអ្ន្វុរតក្មម វ ញ្ ី ជងទនំានា ( ូចជា ការត វ្ ើលហំារ់្  ណ ្ចំជ ល ត ើមបរីក្ាឲ្យាន្ 
 ំតណើរការមុខងារ ជក្លំអ្តលបឿន្ ំតណើរ រក្ាឲ្យាន្ក្ាល ងំ ឬ ភាពអ្ណំរ់; លហំារ់្  ណ លក្ខណៈអ្សក្មម 
ត ើមបរីក្ាឲ្យាន្ការត វ្ ើចលនា ឲ្យ ន្ត្ចើន្ តលើជផ្សនក្នន្រាងកាយ ជ លសាល ប់គម ន្ចលនា; ន្ងិការត ើរ 
តោយាន្ជនួំ្យ)។   
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រំ ត់សមាគ ល់៖ “ការជ្បទីតាងំខល នួ្ ន្ិងការ្រ ុស តលើជសបក្” មនិ្រមួបញ្ច លូ៖  

• ការជងទ ំំតៅ តោយសារតគ្ងយូរ (ការជងទជំសបក្ ន្ិង ំតៅ)។ តន្ោះ្រូវ ន្វាយរនមល ជាជផ្សនក្នន្ “អ្មតវជជសាន្រសត ” តៅ 
MPP 30-757.19.  

• ការពា ល តោយកាំរសម ីពណ៌សាវ យ (រតមល ើង ន្ិងតាមោន្ បរ ញកាខ រ) ស្ាប់ ំតៅ តោយសារតគ្ងយូរ ន្ិង/ឬ ការោប 
ឱសង ជាជ្ក្ម តៅតលើជសបក្។  ក្ចិចការទងំតន្ោះ ្រវូ ន្វាយរនមល ជាជផ្សនក្នន្ “ជំនួ្យ ជាមួយឧបក្រណសិ៍បបន្មិិរត” តៅ 
MPP 30-757.14(i)។ 

ោា ន ចំណាត់ថាន រ់សនាសសនរ៍ ខងារសក្មាប់ណសវាណនេះណទ។ 

ការដក្បទីតាងំខល នួ/ការក្តែ ស ណលើដសបរ៖  MPP ដផ្នរ 30-757.14(g) 

ណសចរត ីក្តេូការសរ ប
សក្មាប់រិចចការ 

(មនុ្ការត្បើត្ៀប
តគលការណជ៍ណនាសំត ពីី
ការងារគ្រិជាតា៉ោ ង (HTG)) 

ចំណាត់ថាន រ់សនាសសន៍រ ខងារ 

 

ការណក្បៀបណ ៀបណោលការ ៍ដ នសំត ីពី
ការងារគិតជាណមា៉ោ ង (HTG)  

(តា៉ោ ងក្ន ញង មួយស ត  ៍) 

តា៉ោ ងក្ន ញងមួយស ត  ៍៖ ____ ចំណារថ់ាន ក្់៖  មនិ្អាចអ្ន្វុរត
 ន្ 

0:45  ល ់2:48 

តរើាន្្រូវការការតលើក្ជលងស្ាប់តគលការណ៍ជណនាសំត ីពកីារងារគ្រិជាតា៉ោ ងជ រឬតទ?   ទ/ចស ☐  តទ ☐ 

មូលត រុស្ាប់ការតលើក្ជលង៖   
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ការទទួលទន៖  MPP ដផ្នរ 30-757.14(c) 

ការជួយ  ល់ការទទួលទន្អាហារ ន្ិងការននាឲ្យាន្ការទទួលទន្វរថ ញរាវ  ន្្គ្ប់្គន្់ សម្សប តៅន្ឹងការទទួលទន្ ឬ 
ជំនួ្យពាក្់ពន័្ធស្ាប់អ្នក្ទទួលតសវា ជ លមិន្អាចទទួលទន្ ន្តោយខល នួ្ឯង ឬ ជ លរ្មូវឲ្យាន្ជនួំ្យពីឧបក្រណ៍
ពិតសស ត ើមបីអាចទទួលទន្តោយខល នួ្ឯង ន្ ឬអាចទទួលទន្វរថ ញរាវ  ន្្គ្ប់្គន្។់ ក្ចិចការទទួលទន្ រមួាន្ជនួំ្យ
ក្ន ញងការត្ងយក្ ការតរ ើសត ើង ន្ិង ការចប់យក្្បោប់្បោត្បើ្ ស់ ន្ងិជពង; ការសាែ រមុខ ន្ងិន ; ន្ងិ 
ការោងសាែ រ/ការសមង រួ ន របសអ់្នក្ផ្សតល់តសវា។  

រំ ត់សមាគ ល់៖ តន្ោះមិន្រមួបញ្ច លូ ការការ់អាហារ ជា ុរូំច  ៗអាចោក្់ចូលារ ់ន្ ឬអាហារស ុបោប់  ៗតោយសារក្ចិចការ
ទងំតន្ោះ ្រូវ ន្វាយរនមលក្ន ញងតសវាតរៀបចំអាហារ។ 

រំ ត់សមាគ ល់៖  ការផ្តល់អាហារតារបំពង់។  ្បសិន្តបើជាអាហារបូរថមា  ចូលតៅក្ន ញងខល នួ្ទងំអ្ស់របស់អ្នក្ទទួលតសវា 
្រូវ ន្ផ្សតល់ឲ្យ តាមរយៈបំពង់តនាោះ អ្នក្ទទួលតសវា្រវូាន្ ចណំារថ់ាន ក្់ ទី “1” ទងំស្ាប់ការតរៀបចអំាហារ 
ន្ិងការទទួលទន្ តោយសារការផ្សតល់អាហារ តាមបំពង ់គ្ជឺា តសវាអ្មតវជជសាន្រសត ។ សូមតមើល MPP ជផ្សនក្ 30-756.41។ 

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី1 - ាន្ាច ស់ការតលើខល នួ្ឯង៖ អាចទទួលទន្ ន្តោយខល នួ្ឯង។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ ាន្ការចុោះតខាយក្ន ញងការចប់កាន្ ់ ូចាន្បងាហ  រចួ 
តៅតពលអ្នក្ទទួលតសវា ចុោះ រថតលោ តលើពាក្យតសន ើសុ ំឬ កាន្ ់បឱសង; ថាតរើាន្ ជពង ឬ ជក្វ តៅជក្បរតៅអ្ី
របស់អ្នក្ទទួលតសវា; សតងេរតមើលពី រតបៀប ជ លអ្នក្ទទួលតសវា ទទួលទន្វរថ ញរាវ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖ តរើតោក្្រូវការជំនួ្យ ត ើមបីទទួលទន្ ជ រឬតទ? 
(តោយសារសាថ ន្ភាពចុោះ នុ្ោប តក្ើរាន្ត ើង ជា្មមតា តៅតាមលោំប់ឋាន្ុ្ក្ម ន្ិងការទទួលទន្ 
គ្ជឺាមុខងារចុងត្កាយ ជ លន្ឹង រ់បងត់នាោះ សំណួរអាចមិន្ចំ ច ់តលើក្មក្សួរតនាោះតទ ្បសិន្តបើអ្នក្ទទួលតសវា 
អាចតសល ៀក្ពាក្ ់ន្ ត ើយ ន្ពនិ្ទ ញ 1ស្ាប់ការជងទតំពាោះតវៀន្ ន្ងិរ្មងតនាម តលើក្ជលងក្រណ ី
ជ លអ្នក្ទទួលតសវា ហាក្ ូ់ចជា ាន្ការចុោះតខាយជផ្សនក្ផ្សល វូចរិត។) 
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☐ ចំណាត់ទី 2 - អាចទទួលទន្ ន្តោយខល នួ្ឯង ប៉ោុជន្ត ្រូវការ ជនួំ្យជផ្សនក្ពាក្យសំ  ី ូចជាការត្ក្ើន្រំឭក្ ឬ ការតលើ
ក្ទឹក្ចរិត ឲ្យទទួលទន្។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ិចច៖ សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ហាក្់ាន្ បញ្ជហ នល ក្់ទកឹ្ចរិត  ខូចចិរត ឬវជងវង
វងាវ ន្់; ថាតរើ សតមលៀក្បំពាក្រ់បស់អ្នក្ទទួលតសវា ហាក្់តមើលតៅ្ជំាងខល នួ្ ជ លបងាហ  ពី ការ្សក្ទមៃន្់ នាតពលងមីៗ  
តន្ោះ; ថាតរើ ាន្អាហារជូរផ្សអ មូ គម ន្អាហារ តៅក្ន ញងទូរទកឹ្ក្ក្ ឬ ាន្ជរ គ្នំ្រ Twinkies®; ថាតរើ គម ន្សញ្ជញ  
បងាហ  ពីការចមែ ិន្អាហារ ឬអ្រ់តនាោះ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើនងៃតន្ោះ អ្នក្ ន្ទទួលទន្ រចួត ើយឬតៅ? តរើាន្អាហារ ប៉ោុនាម ន្
តពល ជ លអ្នក្ទទួលទន្ក្ន ញងមួយនងៃៗ តរើអ្នក្ាន្បញ្ជហ មិន្សូវឃាល ន្អាហារ ជ រឬតទ? តរើាន្ការលំ ក្  អ្វ ីខលោះ? 
តរើាន្តពល ជ លអ្នក្ តេលចទទួលទន្ ជ រឬតទ? តរើតពលខលោះ ហាក្ ូ់ចជា ្រូវ្បឹងជ្បងោល ងំតពក្ ត ើមបីទទួលទន្ 
ជ រឬតទ? តរើអ្នក្ាន្បញ្ជហ ក្ន ញងការសត្មចចរិត ពីអាហារ ្រូវទទួលទន្ ជ រឬតទ?  

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី3 - ជនួំ្យជ ល្រូវការក្ន ញងតពលញ ំអាហារ ( ូចជា ការត្បើឧបក្រណជ៍ំនួ្យ ការយក្តេសជជៈ 

ឬត្ងយក្អាហារជ លតៅជរិន  ជងមតទៀរ ។ល។) ប៉ោុជន្ត  មនិ្រ្មូវឲ្យាន្វរតាន្ជា្បចំរបស់បុគ្គលតផ្សេងតទៀរ
តនាោះតទ។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ សមរថភាពត្បើន  ាន្ការចុោះតខាយ ជាពិតសស ន  
ជ លាន្ភាពលប់; ថាតរើាន្ បំពង់បឺរ ឬ ជពង ជ លាន្គ្្មបការពារ មនិ្ឲ្យគ្ពំប់; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា 
ាន្ការពិ ក្ក្ន ញងការចប់ន សាវ គ្មន្;៍ ថាតរើ គរ់ាន្បញ្ជហ តមើលមិន្ចាស់ ក្្មរិ ៃ្ន្។់  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្្រូវការជនួំ្យ ត ើមបទីទួលទន្អាហារ ជ រឬតទ? 
តរើអ្នក្្រវូការត្បើ ្បោប់្បោពតិសស ត ើមបីទទួលទន្អាហារ ជ រឬតទ? តរើអ្នក្ាន្អារមមណថ៍ា 
អ្នក្ទទួលទន្អាហារ  ន្្គ្ប់្គន្ ់ជ រឬតទ? តរើអ្នក្ាន្ការពិ ក្ក្ន ញងត្ងយក្អាហារ តៅតលើចន្របស់អ្នក្ 
ឬ ត្ងយក្ជក្វរបស់អ្នក្ ជ រឬតទ?  

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី4 - អាចទទួលទន្អាហារខលោះ ន្តោយខល នួ្ឯង ប៉ោុជន្តមិន្អាចកាន្់្បោប់្បោត្បើ្ ស់ ជពង ជក្វ 
ជាត ើម ន្ ន្ងិ រ្មូវឲ្យាន្វរតាន្ជា្បចរំបស់បុគ្គលតផ្សេងតទៀរ។  



 

 

79 

 

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សាន មអាហារ ្បឡាក្់តៅតលើ សតមលៀក្បំពាក្់; ការ រ័ន ; 
ការខូច្ទង់្ទយ្បអ្ប់ន  តោយាន្ជ ន្ក្្មរិ ជផ្សនសមរថភាពក្ន ញងការចប់យក្ ឬ កាន្់ ថាស ក្ជន្េង 
្ក្ណារ់្ទត្កាមារ់។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើាន្អ្នក្ជួយអ្នក្ឲ្យទទួលទន្ ជ រឬតទ? តោយរតបៀបណាជ រ?  
តរើឲ្យតគ្ជួយ  ន្ប៉ោនុាម ន្ ង?  តរើអ្នក្ទទួលទន្ ជាមួយ្គួ្សារ ជ រឬតទ? តរើអ្នក្អាចទទួលទន្ អាហារញ ំតោយន 
 ន្តោយខល នួ្ឯង ជ រឬតទ? តរើអ្នក្អាចត្បើ សម ឬ សាល ប្ពា  ន្ជ រឬតទ? តរើអ្នក្ាន្ការពិ ក្ក្ន ញងការទពំារ 
ឬ ការតលប ជ រឬតទ? ្បសិន្តបើ ូតចនោះជមន្ តរើអ្នក្តោោះ្សាយបញ្ជហ  ន្តោយរតបៀបណាជ រ?  

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី5 - មនិ្អាចទទួលទន្តោយខល នួ្ឯង ន្តនាោះតទ ត ើយពឹងអា្ស័យទងំ្ស  ងតលើជំនួ្យ
ពីបុគ្គលតផ្សេងតទៀរ។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា មនិ្ត្បើ្ ស់ជផ្សនក្ោងតលើបំផ្សុរ; ថាតរើាន្ 
ថាស ក្ជន្េងតពាោះតគ ្ក្ណារ់្រងត្កាមារ់ ជាត ើម តៅជិរ អ្នក្ទទួលតសវា ឬអ្រត់នាោះ។   

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្ាន្ ទាល ប់ ជា្បចំនងៃ ជបបណាចំតពាោះការទទួលទន្អាហារ? 

ការទទួលទន៖ MPP ដផ្នរ 30-757.14(c) 

ណសចរត ីក្តេូការសរ បសក្មាប់រិចចការ 

(មនុ្ការត្បើត្ៀបតគលការណ៍ជណនាំ
សត ីពកីារងារគ្ិរជាតា៉ោ ង (HTG)) 

ចំណាត់ថាន រ់សនាសសន៍រ ខងារ 

 

ការណក្បៀបណ ៀបណោលការ ៍ដ នសំត ីពី
ការងារគិតជាណមា៉ោ ង (HTG)  

(តា៉ោ ងក្ន ញង មួយស ត  ៍) 

តា៉ោ ងក្ន ញងមួយស ត  ៍៖ ____  

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី2 0:42 តៅ 2:18 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី3 1:10 តៅ 3:30 
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ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី4 3:30 តៅ 7:00 

ចំណារថ់ាន ក្ទ់ ី5 5:15 តៅ 9:20 

តរើាន្្រូវការការតលើក្ជលងស្ាប់តគលការណ៍ជណនាសំត ីពកីារងារគ្រិជាតា៉ោ ងជ រឬតទ?   ទ/ចស ☐  តទ ☐ 

មូលត រុស្ាប់ការតលើក្ជលង៖   
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ការែរែណងហើរ៖  MPP ដផ្នរ 30-757.14(b) 

ការ ក្ តងហ ើម ្រវូ ន្ក្្មិរ្រមឹតសវាមិន្ជមន្តវជជសាន្រសត   ូចជា ជនួំ្យក្ន ញងការោក្់ខយល់អ្កុ្សុជីសន្តោយខល នួ្ឯង 
ន្ិងការសាែ របរ ញកាខ រអ្កុ្សុីជសន្ ន្ិងា៉ោ សុីន្ IPPB។  

រំ តស់មាគ ល់៖  ការដេទកំារណចាេះបំពង់ែរែណងហើរ និងការបូរ  ្បសិន្តបើតសចក្ត ី្រវូការរបសអ់្នក្ទទួលតសវា តលើតសវាមន្ុសេ
ចំតពាោះការ ក្ តងហ ើម ្រវូ ន្បំតព  តោយតសវាអ្មតវជជសាន្រសតក្ន ញងជផ្សនក្ជងទកំារតចោះបំពង់ ក្ តងហ ើម ន្ិងការបូម តនាោះ 
អ្នក្ទទួលតសវា គួ្រ្រវូ ន្ក្ណំរ ់ចណំារថ់ាន ក្់ ទី “1” តោយសារការជងទតំន្ោះ ជាតសវាអ្មតវជជសាន្រសត  ជាជាងជផ្សនក្ ក្ តងហ ើម។  
សូមតមើល MPP ជផ្សនក្ 30-756.42។ 

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី1 -មនិ្ត្បើ្ ស់ ឧបក្រណ៍ស្ាប់ ក្ តងហ ើម ឬ បរ ញកាខ រអ្ុក្សុជីសន្តផ្សេងតទៀរ ឬអាចត្បើ្ ស់ 
ន្ិងសាែ រ ន្តោយាន្ាច ស់ការតលើខល នួ្ឯង។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖ សតងេរតមើល តលើបរ ញកាខ រអ្ុក្សុីជសន្ ជ លាន្; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ាន្ក្ែក្ ឬ 
 ក្ តងើហមាន្សតមលង មនិ្ឈប់ឈរ ឬ ថាតរើាន្្បឹង ក្ តងហ ើម ឬអ្រ់តនាោះ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖ តរើអ្នក្អាចសាែ រ ន្ងិជងទ ំបរ ញកាខ រ ន្តោយខល នួ្ឯង ជ រឬតទ?  

☐ ចំណាត់ទី 5 - ្រវូការជំនួ្យ តពលត្បើបរ ញកាខ រតោយខល នួ្ឯង ន្ងិ/ឬ តពលសាែ រ។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើល តលើចណុំច ូចគន  ន្ឹងោងតលើជ រ ត ើយ ថាតរើ 
អ្នក្ទទួលតសវាាន្ការពិ ក្ក្ន ញងការ ក្ តងហ ើម ឬ ្រូវ្បឹង ក្ តងហ ើម តៅតពលគរផ់្ទល សទ់ី ឬអ្រ់តនាោះ។  
អ្តងេរតមើលឱសងរបស់អ្នក្ទទួលតសវា; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ាន្ចណុំចតខាយ ឬ មនិ្អាចផ្ទល សទ់ី ន្ រមួជាមួយ 
បញ្ជហ  ក្ តងហ ើម;    ថាតរើ ាន្ សញ្ជញ  តៅតលើា៉ោ សុនី្អ្ុក្សុីជសន្ បញ្ជជ ក្ថ់ា អ្នក្ទទួលតសវា មិន្តចោះជងទបំរ ញកាខ រតនាោះ 
ឲ្យ ន្លែ  ឬអ្រ់តនាោះ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្អាចសាែ រ ន្ងិជងទ ំបរ ញកាខ រ ន្តោយខល នួ្ឯង ជ រឬតទ?  
្បសិន្តបើមិន្ ូតចន ោះតទ តរើវាបំតព  ន្ តោយរតបៀបណាជ រ? តរើអ្នក្ត្បើតសវាបរ ញកាខ រ  ឹក្ញប់ ជ រឬតទ? 
តរើអ្នក្ាន្ការព ិក្ក្ន ញងការោក្់អ្កុ្សុជីសន្ ឬត្បើា៉ោ សុនី្ ក្ តងហ ើមរបសអ់្នក្តោយខល នួ្ឯង ជ រឬតទ? 
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(្បសិន្តបើ ូតចន ោះជមន្ សូមតៅរក្តសវាអ្មតវជជសាន្រសត ។) តរើន្រណា ជាអ្នក្សាែ របរ ញកាខ រ 
ត្កាយតពលអ្នក្ត្បើតសវាត ើយ? 
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ការវាយតម្រលរ ខងារផ្ល េូចិតត 

(គូ្ស្កី្ជរ 1 ្បអ្ប់ប៉ោុតណាណ ោះ ស្ាប់ជ ន្ក្្មរិនន្មុខងារផ្សល វូចិរតន្មួីយៗ) 

ការចងចា ំ

ការរំឭក្ត ើងវ ញ អ្ំពអី្ក្បបក្ិរ ញោ ន្ិងពរ័៌ាន្ជ ល ន្យល់ ឹងពអី្រីរកាលយូរមក្ត ើយ ន្ងិតពលងមីៗក្ន្លងតៅតន្ោះ។ 

☐ ចំណាត់ទី 1 - គម ន្បញ្ជហ ៖  ការចងច ំាន្ភាពចាស់ោស់។  អ្នក្ទទួលតសវា អាចផ្សតល ់ពរ័៌ាន្អ្ំពី្ បវរត ិតវជជសាន្រសត

របស់គរ់  ន្ចាសោ់ស់  លអ់្នក្; អាចន្ិោយ  ន្សម្សបអ្ំពីមរិតោបល់ ជ ល ន្ផ្សតល់ឲ្យពមីនុ្មក្
ក្ន ញងតពលសន្ទនាគន ; ាន្ការចងចំ ន្លែអ្ំពី្ពឹរត ិការណ ៍តក្ើរាន្ក្ន្លងមក្។  អ្នក្ទទួលតសវា អាចផ្សតល់ជូន្អ្នក្ 
នូ្វព័រ៌ាន្លំអ្រិ ជាការតឆល ើយរប ន្ងឹសំណួររបសអ់្នក្។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ ការតឆល ើយរបសអ់្នក្ទទួលតសវា របន្ងឹសណួំររបស់អ្នក្ បងាហ  
ថា គរា់ន្ចងច ំពីតរឿងចស់ៗ  ន្លែ ;  ងឹពីត ម្ ោះរបស់តវជជបណឌ រិគរ់;  ងឹពីតលខទូរសពទរបស់ខល នួ្គរ ់
ឬតលខទូរសពទរបសម់រិតេក្ត ិជរិសន ទិធ;  ងឹចាស់ោស់ ពី្បេពចណូំល ន្ងិសមបរត ;ិ សាគ ល ់សាចញ់រិជរិ ិរ 
ន្ិងទកី្ជន្លង ជ លតគ្រសត់ៅ។ ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ាន្សមរថភាពជផ្សនក្ផ្សល វូចរិតក្ន ញងការបំតព សក្មមភាពរស់តៅ 
ជា្បចំនងៃ; ថាតរើ គរ់ាន្ជនំា សងគម លែ ; ថាតរើ  តំណើរការគ្ិររបសអ់្នក្ទទួលតសវា ហាក្់ ូចជា ចាស់ោស ់
ត ើយគរ់អាចរក្ាលំ ូរ្បទក្់្ក្ឡាគន ក្ន ញងតពលសន្ទនា ន្ ឬអ្រ់តនាោះ។  

• ឧទ រណ៍៖  ន្រសត វីយ័ចណំាស់ាន ក្់ រស់តៅាន ក្់ឯង តៅក្ន ញងផ្សទោះគរ់ តឆល ើយ  ន្ោ៉ោ ងតលឿន្ 
ន្ិង្បក្បតោយការតជឿជាក្់ របន្ឹងសណួំររបសអ់្នក្ ត ើមបតី វ្ ើឲ្យគរ ់ាន្សិទធទិទួល ន្តសវា IHSS 
ន្ិងត ើមបកី្ំណររ់ក្ តសចក្ត ី្រវូការ តលើតសវានានា។ អ្នក្ទទួលតសវា ាន្សណាត ប់នន ប់ សមរមយ។ របបឱសងរបស់គរ ់
ាន្តៅន្ងឹក្ជន្លង។    ាន្វ ញក្េយប្រវាយ្តារចួ តៅក្ន ញង្បអ្ប់សំបុ្រ។ ្ងុសំរាម ហាក្់ ូចជា ាន្ចក្់តចល 
ជាតទៀងទរ។់ ាន្បញ្ជ ីត្គ្ឿងតទស ត្រៀមរចួជាត្សចស្ាប់អ្នក្ផ្សតល់តសវា IHSS។   

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើន្រណា ជាតវជជបណឌ រិរបសអ់្នក្? តរើរបបឱសងអ្វ ីខលោះ ជ លអ្នក្តលប 
ជាតទៀងទរ់តនាោះ? តរើអ្នក្អាសយោឋ ន្ តៅឯណា ន្ិងាន្ទូរសពទ  តលខអ្វ ីខល ោះ? តរើអ្នក្តក្ើរ តៅឆាន ំណា? 
តរើអ្នក្តក្ើរ តៅឯណា? តរើនងៃទតីន្ោះ គ្ជឺានងៃទីប៉ោុនាម ន្? តរើអ្នក្ ន្រសត់ៅក្ន ញងផ្សទោះតន្ោះ អ្ស់រយៈតពលប៉ោនុាម ន្ឆាន តំ ើយ?   
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តរើអ្នក្រស់តៅឯណា មុន្តពលអ្នក្ ន្មក្រសត់ៅទីតន្ោះ? តរើអ្នក្ាន្ ជងំឺ្ ៃន្់្ ៃរ ឬការវោះការ់្ ំអ្វ ីខល ោះ? តរើជងំឺ 
ឬការវោះការ់ ន្មួីយៗ ាន្ អាយុកាល ប៉ោនុាម ន្ត ើយ?  

☐ ចំណាត់ថាន រ់ទ ី2 - ការ រ់បង់ការចងចំ ាន្ក្្មិរម្យម ឬតក្ើរាន្មតងាេ ល៖  អ្នក្ទទួលតសវា 
បងាហ  េសត ញតាងអ្ំពកីារចុោះតខាយការចងចំខលោះ ប៉ោុជន្ត  មិន្ទន្ ់ល់ក្្មិរ ជ លគរ់្ បឈមន្ងឹ ហាន្ិេយ័តនាោះតទ។ 
អ្នក្ទទួលតសវា្រវូការការត្ក្ើន្រំឭក្ មតងាេ ល ត ើមបីបតំព ក្ចិចការ ជាទាល ប់ ឬជួយរំឭក្ ពី្ ពឹរតកិារណ ៍តក្ើរាន្ 
ក្ន្លងមក្។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ហាក្់ ូចជា ាន្ការតេលចភាល ងំ 
ត ើយាន្ការពិ ក្ក្ន ញងការចងច ំត ម្ ោះ កាលបរ ញតចឆទ អាសយោឋ ន្ ន្ងិតលខទូរសពទ; ថាតរើ 
សមរថភាពអាចចងចំ ន្ ន្ិងការផ្សចងអ់ារមមណរ៍បសអ់្នក្ទទួលតសវា ាន្បញ្ជហ ; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា 
ាន្ការម៉ោួ រតត៉ោ  ្ជួ ចិតញ្ច ើម ជាត ើម ជ លអាចបងាហ  ពី ការព ិក្ក្ន ញងការរំឭក្តរឿងត ើងវ ញ ; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា 
ន្ិោយ្ចំជ ល ន្ិងសួរសំណួរ ជ ល; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវាតេលចភាល ងំតលបឱសង មតងាេ ល ឬ មនិ្ចងចំ 
ពីតពលជ លគរ់ ន្តលបថាន  ំចងុត្កាយតគ្ ន្ិងថាតរើ បញ្ជហ ្រូវ ន្ជក្នខ ន្ តោយត្បើ ឈុរឱសង 
(្បអ្ប់ជបងជចក្្គប់ឱសង) ជ លាន្ក្ំណរ់រចួ តោយបុគ្គល តផ្សេងតទៀរ។ សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា 
អាចាន្អារមមណ៍ពោុះក្តន្រញ្ជជ ល ឬ ហាក្់ ូចជា ាន្អារមមណត៍ន្ឿយណាយ តនាតពលសួរនំា ពីព័រា៌ន្លអំ្ិរ; ថាតរើ 
 ំតណើរការរំឭក្ត ើងវ ញ  បងេឲ្យាន្ការភាន្់្ច ំ ឬ ការ រ់បង់ការចងច ំមតងាេ ល; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា 
ាន្ការភាន្់្ច  ំក្្មរិម្យម តៅតពលាន្ការជក្ជ្បទាល ប់ ្បចំនងៃ ឬអ្រត់នាោះ។  

• ឧទ រណ៍៖  បុរសវយ័ចំណាស់ ្រូវជរាន្ការក្ជំរ ុ មតងាេ ល ពីេរ ញោគរ ់តៅតពលគរ់ពាោមតឆល ើយរប 
ន្ឹងសំណួរអ្នក្។ គរស់ុំតទសចតំពាោះ ឬ ពាោមោក្ ់ំង ការតេលចភាល ងំ។ 

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្ តក្ើរតៅឆាន ំណាជ រ? តរើឥ ូវតន្ោះ អ្នក្ាន្អាយុ ប៉ោុនាម ន្ត ើយ? 
តរើអ្នក្ាន្អាយុប៉ោុនាម ន្ តៅតពលកូ្ន្ ំបូងរបស់អ្នក្  ន្តក្ើរមក្? តរើអ្នក្ទទួល របបឱសង អ្វ ីខលោះ?  
សូម្ ប់ខ្ញ ំអំ្ពីតរឿង ជ លអ្នក្ត វ្ ើ ជា្មមតាក្ន ញងតពលនងៃ។ តរើន្រណាខលោះ ជ លទូរសពទចូល ឬ មក្ សួរសុខទុក្ខ   អ្នក្ 
ជាតរឿយៗ តនាោះ? តរើអ្នក្ាន្អាហារតពលោៃ ចអ្វ ីខល ោះស្ាប់ទទួលទន្ តៅយប់តន្ោះ?  
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☐ ចំណាត់ទី 5 - ឱន្ភាពក្ន ញងការចងច ំក្្មិរ ៃ្ន្់៖  អ្នក្ទទួលតសវា តេលចចប់តផ្សតើម ឬបញ្ច ប់ សក្មមភាពរស់តៅ 

ជា្បចនំងៃ ជ លាន្សារៈសំោន្ច់ំតពាោះសខុភាព ន្ងិ/ឬ សវុរថភិាពរបសគ់រ។់ អ្នក្ទទួលតសវាមនិ្អាចរក្ា ភាពបន្ត
នន្ការគ្រិក្ន ញងតពលសន្ទនា ជាមួយអ្នក្។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ាន្ទកឹ្មុខភាងំ ឬទកឹ្មុខសល រូ 
តសទ ើរ្គ្ប់តពល; ថាតរើ គរ់ាន្តលើក្ោក់្វរថ ញ តៅក្ន ញងបន្ទ ប់ ចោុះត ើងរ ូរ ត ើមបីតជៀសវាង មិន្តឆល ើយនឹ្ង 
សំណួររបស់អ្នក្; ថាតរើ គរផ់្សតល់ការតឆល ើយរប មនិ្សម្សបចតំពាោះសណួំរ; ថាតរើ សតមលង ន្ិង/ឬ  ំតណើរការគ្រិ
របស់អ្នក្ទទួលតសវា ផ្ទល ស់បត រូតៅតផ្សេង តៅក្ណាត លតពលក្ំពុងសន្ទនា; ថាតរើ គរ់ចប់តផ្សតើមសក្មមភាព 
ត ើយតេលចបញ្ច ប់វា; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា តេលចតលបឱសង ជា្បចំ ឬ តលបឱសង មនិ្ ន្្រមឹ្រូវ តទោះបីជាាន្ 
្បអ្ប់ក្ណំរ់ឱសង ជាត្សចក្ត ។ី  ក្ំណរ់ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវាាន្ ្បវរត ិតបើក្ចន្រងាេ ន្តចល ឬតបើក្ទឹក្
ក្ន ញងអាងោងចន្ ន្ិង/ឬក្ន ញងអាងងូរទឹក្ ឲ្យ ូរត ៀរតចល។ សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា 
មិន្អាចចងចំ ន្ ពីតពលចុងត្កាយបផំ្សុរ ជ លគរ ់ន្ទទួលទន្រចួ; ថាតរើ គរម់ិន្អាចចងច ំត ម្ ោះ
របស់សាចញ់រិ ជរិបំផ្សុរ  ន្;  ន្ រ់បង់សមរថភាពជផ្សនក្ពាក្យសំ ី; ាន្ការចោុះតខាយជផ្សនក្បញ្ជញ សាម ររ;ី 
បងាហ  អាក្បបក្ិរ ញោ មនិ្្ប្ក្រី ន្ងិអាក្បបក្ិរ ញោ ជ លអាចបងេ ត្គោះថាន ក្។់  

• ឧទ រណ៍៖  បុរសវយ័ក្ណាត លាន ក្ ់ជ លាន្ជងំឺតេលចភាល ងំ(Alzheimer) មនិ្អាចតឆល ើយសណួំររបស់អ្នក្ 
 ន្តសាោះជរមតង។  គរ់ ន្ខឹងសមារោល ំងតោយគម ន្មូលត រុ; តងើប ពតីៅអ្ី ហាក្ ូ់ចជា ចងត់ច ពីបន្ទប់ 
ត ើយសមលងឹតមើលជងល; ្រូវការឲ្យតគ្ោក្ឲ់្យអ្ងគ ញយ តលើតៅអ្ីវ ញ ។ គរ់ហាក្គ់ម ន្ក្ត ី រមាចតំពាោះ្ពរឹត ិការណក៍្ន ញងជីវ ញរ ជា្ប
ចំនងៃ ត ើយមនិ្អាច្ ប់ ពីតសចក្ត ី្រូវការរបសគ់រ ់តលើតសវានានា ន្តនាោះតទ។ ទាល ប់ ជា្បចំនងៃរបស់គរ ់
ត ើរតាមគ្ន្លង ជ លាន្លក្ខណៈន្ងឹងេល ់ជបបរងឹងែឹង។ គរ់ផ្សារភាជ ប់ខល នួ្ តៅន្ងឹសភាពការណ៍ក្ន ញងលក្ខណៈរាក្កំ់្ជេល។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើត ម្ ោះ ន្ងិទនំាក្ទ់ំន្ងរបស់សាចញ់រជិិរបំផ្សុររបសអ់្នក្ 
ាន្អ្វ ីខល ោះ? តរើអ្នក្ ន្ទទួលទន្ អាហារតពល្ពឹក្ រចួត ើយ ឬតៅ? តរើអ្នក្ ន្ទទួលទន្ អ្វ ីខល ោះ? 
តរើអ្នក្អាច្ ប់ខ្ញ ំ ពីរបស់ជ លខ្ញ ំកំ្ពុងកាន់្ក្ន ញងន របស់ខ្ញ ំ ជ រឬតទ? តរើអ្នក្ាន្ អាយុប៉ោុនាម ន្ត ើយ? 
តរើអ្នក្តក្ើរ តៅកាលបរ ញតចឆទ ណាជ រ?  សាក្សួរ តៅមរិតរមួផ្សទោះ៖ តរើាន្អ្វ តីក្ើរត ើង តៅតពលអ្នក្ទទួលតសវា 
តៅាន ក្់ឯង? តរើគរ់ចងច ំ      ពី្ពឹរត ិការណ៍ តក្ើរាន្ តៅនងៃ តា៉ោ ង ឬ នាទី ក្ន្លងមក្ ជ រឬតទ?  
តរើគរ់ចងចំថា អ្នក្ ជាន្រណា ជ រឬតទ?    តរើគរ់ចងច ំពីរតបៀប ត្បើចន្រងាេ ន្ តការតរាម ឬ បំតព ក្ិចចការ 
តផ្សេងៗ តទៀរ ន្តោយសុវរថ ិភាព ជ រឬតទ? 
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ការយល់ែឹង 

ការយល់ ងឹអ្ំពតីពលតវោ ទីក្ជន្លង ខល ងួឯង ន្ងិបុគ្គលតផ្សេងៗ តទៀរ តៅក្ន ញងបរ ញបទរបស់គរ់។ 

☐ ចំណាត់ទី 1 – គម ន្បញ្ជហ ៖  ាន្ការយល់ ងឹ ន្ចាសោ់ស។់  អ្នក្ទទួលតសវា ាន្ការយល់ ងឹអ្ំពទីកី្ជន្លង
ជ លគរ់សថ រិតៅ ន្ងិអាចផ្សតល់ព័រ៌ាន្ជាទទីកុ្ចរិត ន្ ល់អ្នក្ តៅតពលាន្ការតចទសួរអ្ំពសីក្មមភាពរស់តៅ
្បចំនងៃ ឬ្ក្  ម្គួ្សារជាត ើម, ាន្ការយល់ ឹងអ្ំពីតពលតវោក្ន ញងមួយនងៃៗ។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថា អ្នក្ទទួលតសវា ហាក្់ ូចជា ាន្ភាព្សណុក្្សួល ជាមួយន្ឹង 
ត ើយសាគ ល ់ពី បរ ញបទជុំ វ ញ ខល នួ្គរ។់  អ្នក្ទទួលតសវា សមលងឹតមើលចំជេនក្អ្នក្ ត ើយបន្តត វ្ ើជបបតន្ោះតទៀរ។  ទកឹ្មុខ
របស់គរ់ ាន្សណាឋ ន្ជបបត្រៀមលក្ខណៈ ន្ងិសម្សប តៅតាមសភាពការណ៍។ អ្នក្ទទួលតសវា 
ាន្ការរបរភាល មៗ ន្ងិន្ិោយចំៗ ។ អ្នក្ទទួលតសវា បងាហ  ពីចំណាប់អារមមណ ៍តលើការរក្ាឲ្យាន្ 
របូរាងោងត្ៅផ្ទទ លខ់ល នួ្  ន្លែសាែ រ។ អ្នក្ទទួលតសវា  ងឹចាស់ ពីរងភាព;  ឹងពតីពលតវោ ន្ងិទីក្ជន្លង; 
តឆល ើយរប ន្ឹងសណួំរអ្ំពីការតរៀបចំជីវ ញររស់តៅ ្គួ្សាររបស់ខល នួ្ ជាត ើម  ន្ភាល មៗ;  ងឹចាស់អ្ំពមូីលត រ ុ
ជ លអ្នក្ចូលមក្ជួប។  ក្ណំរថ់ាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ាន្លទធភាពជផ្សនក្រាងកាយ ជ លអាចចក្តច  ពីផ្សទោះ 
តោយមនិ្ ច់ាន្ជំនួ្យ ន្ងិថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា អាចរក្ផ្សល វូវមក្ផ្សទោះវ ញ  ន្ តោយមនិ្វជងវង 
ត ើយអាចត ើរតៅក្ជន្លងនានា តោយត្បើមត្ា យត វ្ ើ ំតណើរ សានរណៈ ន្។  

• ឧទ រណ៍៖ អ្នក្ទទួលតសវា ត្រៀមលក្ខណៈរចួជាត្សច ត ើយរងចំ់អ្នក្មក្ជួប។ គរ់ចប់តផ្សតើម ការទទួលរាក្់ទក្់ 
ជបបសងគម  ូចជា ផ្សតល់កាត វ  ទ តៅអ្ ីឲ្យអ្ងគ ញយ ជាត ើម។ អ្នក្ទទួលតសវា ជណនា ំសាជិក្្គួ្សារ ន្ងិ/ឬ 
អាចសាគ លរ់បូភាព្គួ្សារ តៅតពលសួរនំា ន្ិងាន្ឯក្សារ ជ លអ្នក្ ន្តសន ើឲ្យរក្តនាោះ ត្រៀមជាត្សច។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្ាន្សាច់ញរ ិរសត់ៅជក្បរោង ជ រឬតទ? 
ត រអុ្វអី្នក្តសន ើសុំជនួំ្យ តៅតពលតន្ោះ? តរើអ្នក្ចរ់ជចក្ ការជងទខំល នួ្ឯង រ ូរមក្ ល់សពវនងៃតន្ោះ
 ន្តោយរតបៀបណាជ រ?    តរើអ្នក្ាន្ អ្នក្ជួយក្ន ញងផ្សទោះ ជ រឬតទ?  

☐ ចំណាត់ទី 2 – ការវជងវងវងាវ ន់្ និ្ង ការភាន្់សាម ររី មតងាេ ល ាន្តលចត ើងចាស់ ប៉ោុជន្តអ្នក្ទទួលតសវា មិន្បងេ

ហាន្េិយ័ ឲ្យខល នួ្ឯងតនាោះតទ។ អ្នក្ទទួលតសវា ាន្ការយល់ ងឹទូតៅអ្ំពតីពលតវោក្ន ញងមួយនងៃៗ។ 
អាចផ្សតល់ព័រ៌ាន្រចិរួចអ្ំពី្ក្  ម្គួ្សារ មរិតេក្ត  ិទាល ប់្បចំនងៃ ។ល។  ន្។  
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• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ហាក្់ ូចជា គម ន្សណាត ប់នន ប់ 
ត ើយបរ ញតវណជុំវ ញ  ាន្សភាពរត ៉ោរន ៉ោ។ សតងេរតមើលថា ឥវា៉ា ន្់ សថ រិតៅខុសក្ជន្លង ឬសថ រិតៅក្ជន្លង មិន្សម្សប; 
ថាតរើ ាន្អាហារ ោុះផ្សេិរ តៅក្ន ញង ន្ងិតៅត្ៅ ផ្សទោះ យ; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា មនិ្ ន្ក្រ់សាគ ល់ ងឹថា 
ផ្សទោះាន្ក្តតត  ោល ំងតពក្ ឬមិន្សូវតៅត  រ ូរទល់ជរអ្នក្្ ប់; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ហាក្់ ូចជា មិន្សូវភាន្់្ច ំ
ចំតពាោះបរ ញបទជុំវ ញ  ជ លនល ប់សាគ ល់ ន្ងិចតំពាោះមរិតេក្ត ិជរិ រិ មួយចនួំ្ន្; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា អាចរក្ា ន្ 
នូ្វក្្មរិទំនាក្ទ់ំន្ងសងគម ្រឹមបន្តចិបន្ត ចួ ឬក្ន ញងលក្ខណៈមតងាេ ល; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវាអាចផ្សតល ់ព័រ៌ាន្ខលោះ 
ប៉ោុជន្ត តពលខលោះ ាន្ការភាន្់្ច  ំន្ងិមនិ្ចាសោ់ស;់ ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា មិន្ជរងជរ  ងឹពី តពលតវោ 
បរ ញបទជុំវ ញ  ន្ងិមន្សុេាន ; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា អាចតឆល ើយរប តៅតពលអ្នក្ទទួលតសវា អាចតឆល ើយរប ន្ 
តៅតពលាន្ការបងាហ រ់បងាហ   ឬ ាន្ការត្ក្ើន្រំឭក្។  

• ឧទ រណ៍៖ ពរី ងក្ន ញងឆាន កំ្ន្លងមក្ អ្នក្ទទួលតសវា  ន្តៅកូ្ន្្សីរបសគ់រ ់តៅតា៉ោ ង 2:00 យប ់ត ើយមិន្ ឹងថា 
តៅតពលវាតៅក្ណាត លយប់តនាោះតទ។ តៅតពល្ ប់ពីតពលតវោ អ្នក្ទទួលតសវា  ន្សុំតទស 
ត ើយ្រ ប់តៅតគ្ងវ ញ ។ តៅតពលអ្នក្ចូលតៅក្ន ញង ផ្សទោះជលវងរបស់អ្នក្ទទួលតសវា ន្រសត វីយ័ចណំាស់ សួរថា 
“ត រអុ្វ ី ន្ជានងៃតន្ោះ អ្នក្ មក្ទីតន្ោះ?   អ្នក្ ន្្ ប់ថា អ្នក្ន្ងឹមក្ លទ់ីតន្ោះ តៅនងៃអ្ងាគ រ។”  អ្នក្តឆល ើយរប 
“តន្ោះ គ្ជឺា នងៃអ្ងាគ រ។”    អ្នក្ទទួលតសវា ហាក្់ ូចជា មនិ្ ន្ត្រៀមលក្ខណៈចតំពាោះការមក្ជួបរបសអ់្នក្តនាោះតទ 
ត ើយាន្ការពិ ក្ក្ន ញងការចូលរមួសាា សន្៍ ន្តោយសៃ ប់ចិរត។ គរ់ចូលរមួ តោយាន្ការព ិក្។ 
គរម់ិន្សូវ្សណុក្ចិរត តពលសថ ិរតៅត្ៅ បរ ញបទផ្ទទ លរ់បសគ់រ ់ត ើយក្្មន្ងឹត ើរតច ត្ៅណាស។់ 
បតញ្ញ ើន្បសណយីរ៍បសគ់រ ់ាន្ទកុ្តចល មិន្តបើក្តមើល មតងាេ ល ត ើយសតមលៀក្បំពាក្ ់ន្ិងចណំីអាហារ 
ជ លងាយខូចរបសគ់រ ់មនិ្្រូវ ន្រក្ាទុក្  ន្្រមឹ្រវូ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  នងៃតន្ោះ គ្ជឺានងៃអ្វ ី? តរើផ្សទោះអ្នក្ ាន្ប៉ោុនាម ន្បន្ទប់? 
តរើហាងលក្ត់្គ្ឿងតទស ជ លតៅជរិបំផ្សរុ សថ រិតៅឯណាជ រ? តរើអ្នក្សាគ ល់ខ្ញ ំតទ ត ើយ ងឹពីមូលត រុ 
ជ លខ្ញ ំមក្ទីតន្ោះ ជ រឬតទ?    តរើអ្នក្តច តៅត្ៅ ជរាន ក្់ឯងឬ? តរើអ្នក្នល ប់វជងវងផ្សល វូ តៅតពលអ្នក្តច ត្ៅផ្សទោះ 
ាន ក្ឯ់ង ជ រឬតទ? តរើអ្នក្អ្នក្ ឹងពី ត ម្ ោះរងយន្ត ្ក្  ង ជ លអ្នក្ជោិះ តៅតពលអ្នក្តៅហាងទំនិ្  និ្ង 
ពីទីក្ជន្លងជ លរងយន្ត ្ក្  ងឈប់ ត ើមបី្រ ប់តៅផ្សទោះវ ញ  ជ រឬតទ?    តរើតន្ោះ ជា ជខ ឆាន ំ រ ូវកាល វវ ញសេមកាល ជាត ើម 
អ្វ ី?  
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☐ ចំណាត់ទី 5 – ការវជងវងវងាវ ន់្ ក្្មិរ ៃ្ន្់ ជ លត វ្ ើឲ្យអ្នក្ទទួលតសវា ្បឈមន្ឹងហាន្ិេ័យ៖  អ្នក្ទទួលតសវា 

ត ើរវជងវងទីក្ជន្លង; ក្ងវោះការយល់ ឹង ឬក្ត ី រមាអ្ំពីសុវរថ ិភាព ឬសុខាលភាព; មិន្អាចតមើលសាគ ល់ន គូ្ជីវ ញរ ឬ
ផ្សារភាជ ប់តោយសវុរថភិាពតៅន្ងឹបរ ញសាថ ន្ ឬសភាពការណណ៍ាមួយ; គម ន្ការយល់ ងឹអ្ំពីតពលតវោក្ន ញងមួយនងៃៗ។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ិចច៖  តមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ត ើរចុោះត ើងតោយគម ន្តគលតៅ តព ជរផ្សទោះ; ថាតរើ 
គរ់បងាហ  ពី អាក្បបក្ិរ ញោ មិន្សមរមយ  ូចជា ការតសើចក្ក្ែ ឹក្ ឬត ោះសមត ី មិន្ពាក្់ព័ន្ធន្ឹង ការសន្ទនា; ថាតរើ 
គរ់កាន្វ់រថ ញ តោយមិន្្ប  ង្បយ័រន; ហាក្់ ូចជា គម ន្រតបៀបតរៀបរយ បងាហ  អ្នាម័យ ផ្ទទ ល់ខល នួ្ មនិ្លែ ; 
ាន្រតបៀបតសល ៀក្ពាក្់ ជ លមិន្សមរមយ ឬចជមលក្; ថាតរើ តៅតពលបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច ពាោមចប់ន  
អ្នក្ទទួលតសវា គរច់ង់ោំន របស់បុគ្គលកិ្សងគមក្ិចច។ តមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា ាន្ការភាន្់្ច ំត្ចើន្ មនិ្ ងឹ
ពីតពលតវោ ទកី្ជន្លង ន្ិង/ឬ មន្ុសេាន ក្់ៗ ; ត ើរតៅរក្្បអ្ប់សបុំ្រ ត ើយមនិ្អាចរក្ផ្សល វូត ើ  
ត ើមបី្រ ប់មក្ផ្សទោះជលវងវ ញ  ន្; មនិ្សាគ ល់អ្នក្្គ្ប់្គ្ងផ្សទោះជលវង តៅតពលអ្នក្្គ្ប់្គ្ង ពាោមជួយ 
អ្នក្ទទួលតសវាត ើមបីរក្ផ្សល វូ្រ ប់ មក្ផ្សទោះវ ញ  ត ើយអ្នក្ទទួលតសវា ាន្ការខឹងសមារោល ងំ។ តមើលថាតរើ 
អ្នក្ទទួលតសវា ហាក្ ូ់ចជា វជងវងវងាវ ន្ ់ត ើយាន្ការរតវ ើរវាយ ន្ិងបងាហ  ពី ការភាំងសាម ររី ន្ិងការភាន់្្ច ំ; 
មិន្អាចតឆល ើយសំណួរ្មមតា ឲ្យ ន្្រឹម្រូវ; ថាតរើ  វ តតគ្ង-ភាញ ក្់ត ើងរបសអ់្នក្ទទួលតសវា អាចមិន្្ប្ក្រី; ថាតរើ 
អ្នក្ទទួលតសវា ភាន្់្ច ំ ថាសាចញ់រជិរិ រិ (កូ្ន្្ប  ស/កូ្ន្្សី) ជ លតៅរស់ជាសាច់ញរិ ជ ល ន្សាល ប់តៅត ើយ 
(សាវ មី ជាត ើម); ថាតរើ ាន្បញ្ជហ អារមមណគ៍ម ន្លនំ្ងឹ ឬអ្រ់តនាោះ។  

• ឧទ រណ៍៖  សាជកិ្្គួ្សារ ឬ មរិតេក្ត  ិ្រូវតៅតបើក្ទវ រផ្សទោះ តោយអ្នក្ទទួលតសវា មិន្អាចផ្ទល សទ់ ីតៅក្ន ញងផ្សទោះ
តោយគម ន្ការតរចុោះត ើងតនាោះតទ។ អ្នក្ទទួលតសវា ្រូវាន្ការនាំផ្សល វូ តៅរក្តៅអ្ីអ្ងគ ញយ។ អ្នក្ទទួលតសវា បងាហ  ពី 
ការមិន្យល់ ងឹអ្ំពីតគលបំណងនន្ការមក្ជួបរបសបុ់គ្គលកិ្សងគមក្ចិច។ អ្នក្ទទួលតសវា មនិ្អាចផ្សចងអ់ារមមណ ៍ន្; 
គរម់ិន្តឆល ើយរប ន្ តៅន្ងឹសណួំរ ឬ ន្ិោយ តោយខវោះភាព ល្ សនវ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្ាន្ ត ម្ ោះអ្វ ី? ?  តរើអ្នក្រសត់ៅទណីា?  តរើនងៃទីតន្ោះ 
គ្ជឺានងៃទីប៉ោុនាម ន្? តរើឆាន ំតន្ោះ ជាឆាន អំ្វ ី? តរើអ្នក្តៅ ឯណាជ រ?   តរើអ្នក្ ក្ំពុងត វ្ ើអ្វ ី? ្បសិន្តបើអ្នក្ទទួលតសវា 
មិន្អាចតឆល ើយរប ន្ ឬ តឆល ើយរប មនិ្ ន្្រមឹ្រវូតនាោះ សាក្សួរតៅ មរិតរមួផ្សទោះ៖ តរើបញ្ជហ ផ្សល វូចរិតរបសf់ 
___ាន្សណាឋ ន្លក្ខណៈ  ូចតមតចខលោះ? តរើអ្នក្ទទួលតសវា អាចត វ្ ើអ្វ ីន្ខលោះស្ាប់ខល នួ្ឯង? 
តរើអ្នក្ទទួលតសវាត វ្ ើអ្វ ីខល ោះ តៅតពលតៅាន ក្់ឯង?  
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សរតថភាពវេនិិចឆ ័យ 

ត វ្ ើការសត្មចចិរត ត ើមបីឲ្យខល នួ្ ឬផ្សទោះ រចួផ្សុរ ពីត្គោះថាន ក្់ ន្។  អ្នក្ទទួលតសវា បងាហ  ពី សវុរថភិាព តៅជុំវ ញ ចន្រងាេ ន្។    
អ្នក្ទទួលតសវា ាន្សមរថភាពតឆល ើយរប តៅន្ងឹ បជ្មប្មួលក្ន ញងបរ ញសាថ ន្ ( ូចជា តេល ើងតឆោះផ្សទោះ ផ្សទោះចុោះ្រជាក្់)។ 
អ្នក្ទទួលតសវា យល់ ឹងពីជត្មើស ន្ងិហាន្េិយ័នានា ជ លពាក្់ពន័្ធ  ន្ងិទទួលយក្ ផ្សលវ ញ ក្ តក្ើរតច ពី 
ការសត្មចចិរតទងំតនាោះ  

☐ ចំណាត់ទី 1 – សមរថភាពវ ញន្ចិឆ ័យ មនិ្ចោុះតខាយ៖  អាចវាយរនមលរ្ម  យពីបរ ញបទជុំវ ញ  ន្ ត ើយតឆល ើយរប

 ន្សម្សប។ 

• ការអ្តងេររបស់បុគ្គលិក្សងគមក្ិចច៖  សតងេរតមើលថា ផ្សទោះ្រូវ ន្ជងរក្ា  ន្្រឹម្រូវ ត ើយាន្ការជួសជុល 
្បក្បតោយសុវរថ ិភាព; ថាតរើ ការតឆល ើយរបរបស់អ្នក្ទទួលតសវា បងាហ  ពី សមរថភាពត វ្ ើការសត្មចចិរត  
ាន្សាថ ន្ភាពលែ ; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា តសល ៀក្ពាក្់ ន្សម្សប តៅតាមអាកាសនរ;ុ ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា 
អាចត វ្ ើការសន្នោិឋ ន្ ជផ្សែក្តលើចតំណោះ ងឹ ជ លទទួល ន្ ពីបទពិតសា្ន្៍; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវាអាច សត្មចចរិត
 ន្តោយាន្ាច សក់ារតលើខល នួ្ឯង ន្ិងអាចទំនាក្់ទនំ្ង ជាមួយអ្នក្ នទតទៀរ។ 

• ឧទ រណ៍៖  អ្នក្ទទួលតសវា ាន្តាទន្ភាព ន្ឹងចរ់ជចងក្ិចចការរបស់ខល នួ្ឯងផ្ទទ ល ់
ត ើយបំតព ក្ចិចការទងំតនាោះ ន្តោយសម្សប។ អ្នក្ទទួលតសវា ាន្បញ្ជ ីតលខទូរសពទស្ាប់តៅតៅ 
តៅតពលាន្ក្រណីបនាទ ន្;់ ចរ់វ ញនន្ការ ត ើមបីរក្ាសវុរថភិាព  ូចជា ចក្ត់សារទវ រ តៅតពលយប់ 
តោយមនិ្អ្ន្ុញ្ជញ រឲ្យ ជន្ចជមលក្មុខ ចូលមក្ក្ន ញងផ្សទោះ ជាត ើម។ 

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្ាន្ បញ្ជ ីតលខទូរសពទស្ាប់តៅតៅ 
តៅតពលាន្ក្រណីបនាទ ន្ ់ជ រឬតទ? តរើអ្នក្ាន្ មរិតេក្ត  ិឬ្គួ្សារ ជ លអាចជួយអ្នក្ ន្ក្ន ញងសាថ ន្ភាពាន្វ ញបរត  ិ
ជ រឬតទ? តរើអ្នក្ន្ងឹត វ្ ើអ្វ ីខល ោះ ្បសិន្តបើអ្នក្ផ្សតល់តសវារបសអ់្នក្ មនិ្អាចមក្បំតព ការងារ ន្
ក្ន ញងរយៈតពលមួយនងៃតនាោះ? 

☐ ចំណាត់ទី 2 – សមរថភាពវ ញន្ិចឆ ័យចោុះតខាយក្្មិរ្សាល៖  បងាហ  ពីក្ងវោះសមរថភាពក្ន ញងការត វ្ ើជផ្សន្ការ

ស្ាប់ខល នួ្ឯង; ាន្ការលំ ក្ក្ន ញងការសត្មចចិរត ត្ជើសយក្រវាងជត្មើសនានា ប៉ោុជន្តអាចទទួលយក្
ការជណនាំ ន្; សមរថភាពវវ ញន្ចិឆ ័យជផ្សនក្សងគមាន្ក្្មរិតខាយ។  
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• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ ការងារជួសជុលក្ន ញងផ្សទោះ មិន្ ន្បំតព  
(ក្ាលរ៉ាបូ ៊ីតណតលចទកឹ្ ឧបក្រណ៍ត្បើ្ ស់ ខូចមនិ្ ំតណើរការ ការោក្អ់្ំពូលបំេល  ឺមិន្ ន្្គ្ប់្គន្ ់ជាត ើម); ថាតរើ 
ក្តមទចក្ទំី ្រូវ ន្ទុក្ឲ្យត ើងគ្រ តៅ្ចក្ផ្សល វូចូល; ថាតរើ អាហារ តៅក្ន ញងផ្សទោះ ាន្ក្្មរិជីវជារ ិរចិរួច; ថាតរើ 
អ្នក្ទទួលតសវា មិន្អាចតមើលសាគ ល់ថា ាន្ជត្មើសតផ្សេងៗ តទៀរ ឬ មិន្អាចសត្មចត្ជើសតរ ើស
ក្ន ញងចំតណាមជត្មើសទងំតនាោះ ន្ងិមនិ្អាចត វ្ ើជផ្សន្ការ ឬ តមើល ឹងពីផ្សលវ ញ ក្ ពកីារសត្មចចិរត ន្ ឬអ្រត់នាោះ។ 
សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវាមនិ្អាចសត្មចចរិតតោយគម ន្ការជណនា ំពីអ្នក្តផ្សេងតទៀរ ន្ អាចយល់ ងឹ
ពីជត្មើសនានា តៅតពលាន្ការពន្យល ់សត្មចចិរតត្ជើសតរ ើស  ន្្រឹម្រវូ; យល់ ឹង  ន្្គ្ប់្គន្់
ក្ន ញងការតបើក្ តំណើរការចន្រងាេ ន្ ត ើយបិទវ ញ ។  

• ឧទ រណ៍៖  អ្នក្ទទួលតសវា ខជោះោជ យ្ ក្់ តលើវរថ ញមិន្ចំ ច់ ខណៈជ លទកុ្ការងារ្រវូជួសជុលតចល 
តោយមនិ្គ្រិគូ្រ។ អ្នក្ទទួលតសវា “នលលក្” តៅតាមសាថ ន្ភាពផ្សទោះ តទោះបីជាវាគម ន្ភាពងាយ្សួល
ស្ាប់អ្នក្ទទួលតសវាក្ត ី។ អ្នក្ទទួលតសវា ហាក្់ ូចជា “អ្នក្្បមូលសន្េ”ំ ាន្ការពិ ក្ក្ន ញងការត ោះឥវា៉ា ន្់តចល 
តទោះបីជាផ្សទោះចតងែៀរត ើយក្ត ី។ អ្នក្ទទួលតសវា មិន្អាចសត្មច ត្ជើសតរ ើសអ្នក្ផ្សតលត់សវា ជ លគរច់ង ់ន្តនាោះតទ។ 
បញ្ជ ីត្គ្ឿងតទសចតំពាោះអ្នក្ផ្សតលត់សវា គ្ឺភាគ្ត្ចើន្ ាន្ជរអាហារមនិ្លែចំតពាោះសុខភាព។ អ្នក្ទទួលតសវា  ន្បញ្ឈប់ 
អាហារាន្តៅក្ន ញងផ្សទោះ តៅតពលគរ ់ន្សត្មចថា អាហារទងំតនាោះ គម ន្រសជ់ារ ិគ្ឺាន្ជរោក្់អ្ំបិលប៉ោុតណាណ ោះ។ 
គរប់ ិតស្មនិ្ត្បើតឈើ្ចរ ់ឬក្ណំារ ់ំបង។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្ន្ឹងទូរសពទ តៅរក្ន្រណា តៅតពលអ្នក្ាន្ក្រណីបនាទ ន្់តនាោះ? 
្បសិន្តបើាន្មន្ុសេជ លអ្នក្មិន្សាគ ល់ចូលមក្រក្ទវ រផ្សទោះអ្នក្តៅតពលយប់តនាោះ តរើអ្នក្ន្ឹងត វ្ ើអ្វ ីខល ោះ?   
តរើាន្ក្ិចចការអ្វ ីខល ោះ ជ លអ្នក្ត វ្ ើតោយខល នួ្ឯង ន្? តរើអ្នក្្រូវការមន្ុសេជួយអ្នក្ជ រឬតទ? តរើអ្នក្ពងឹន្រណាខលោះ 
ឲ្យជួយអ្នក្ ្បសិន្តបើអ្នក្្រវូការបំតព ការងារជួសជុលក្ន ញងផ្សទោះ ូចជា ្បសិន្តបើា៉ោ សុីន្ក្តតត របស់អ្នក្ 
មិន្ ំតណើរការតនាោះ?  

☐ ចំណាត់ទី 5 – សមរថភាពវ ញន្ចិឆ ័យ ាន្ចុោះតខាយ ក្្មិរ ៃ្ន្់៖  អ្នក្ទទួលតសវាខក្ោន្
មិន្អាចត វ្ ើការសត្មចចរិត ន្ ឬត វ្ ើការសត្មចចិរតតោយមនិ្គ្រិពីសុវរថ ិភាព ឬសុខាលភាព។  

• ការអ្តងេររបសបុ់គ្គលិក្សងគមក្ចិច៖  សតងេរតមើលថាតរើ ត្គោះថាន ក្់ចតំពាោះសុវរថ ិភាពាន្ជាក់្ជសតង ឬអ្រ់តនាោះ៖    
សតមលៀក្បំពាក្់ ាន្សាន មតឆោះ ល្ ញោះ; ជខេតេល ើងរត ៉ោរន ៉ោ នល យឧសម ន័្ ្បោប់្បោចមែនិ្ ាន្តឆោះតោល ចជាត ើម។   
សតងេរតមើលថាតរើ តសវាបត្មើប្ាស់ ្រវូ ន្បិទ ំតណើរការ; ត្គ្ឿងចណំីអាហារាន្មនិ្្គ្ប់្គន្ ់ឬ 
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មិន្អាចទទួលទន្ ន្ ឬអ្រ់តនាោះ។ ្បសិន្តបើអ្នក្ទទួលតសវាាន្សរវចិញ្ច មឹ សតងេរតមើលថាតរើ ាន្ោមក្សរវ 
តៅក្ន ញងផ្សទោះ ឬអ្រ់តនាោះ។ សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា មនិ្ ឹងអ្ីតសាោះ ពីសភាពការណ៍  ត៏្គោះថាន ក្់
មិន្បញ្ជជ ខល នួ្ឯង ន្ ទន្់តខាយជផ្សនក្ផ្សល វូចិរតក្ន ញងការចូលរមួក្ន ញងសក្មមភាពរសត់ៅ ជា្បចំនងៃ; តៅត្ៅផ្សទោះ
តោយខល នួ្ទតទ; ថាតរើ អ្នក្ជរិោង ន្ត ើ  ាន្ជផ្សេង  យុតច ពីផ្សទោះជលវង ជាត្ចើន្ ង; ថាតរើ 
ពួក្តគ្ ន្ចូលក្ន ញងផ្សទោះ ត ើយពន្លរ់តេល ើង តៅតលើចន្រងាេ ន្; ថាតរើ អ្នក្តផ្សេងតទៀរ តៅក្ន ញងស គ្មន្ ៍
ាន្ទូរសពទរាយការណ៍្ ប់ថា អ្នក្ទទួលតសវា ក្ំពងុជុោះោមក្ ឬជុោះតនាម តៅទនីល ោងមុខផ្សទោះ ឬ អ្រ់តនាោះ។ 
សតងេរតមើលថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា មិន្អាចសត្មចចរិតចំតពាោះការទទួលទន្ ការតសល ៀក្ពាក្ ់ឬ ការតលបឱសង; ថាតរើ 
អ្នក្ទទួលតសវា ហាក្ ូ់ចជា ងប់ងល់ន្ឹងតរឿងអ្វ ីមួយ វជងវងវងាវ ន្់ ឬ ាន្ការេយ័ោល ច; ថាតរើ អ្នក្ទទួលតសវា 
មិន្ ឹងអ្ ីឬ ទន្់តខាយតពក្ ឬ មនិ្សូវតចោះសត្មចចរិតក្ន ញងការរក្ារឲ្យាន្សវុរថភិាព  ល់ខល នួ្ឯង តៅក្ន ញងផ្សទោះ; 
ថាតរើ គរងូ់រទកឹ្ តោយមនិ្តោោះសតមលៀក្បំពាក្់តច ; ទទួលទន្ ទកឹ្តោោះតគជូរផ្សអ មូ ជាត ើម ឬអ្រ់តនាោះ។  

• ឧទ រណ៍៖  អ្នក្ទទួលតសវា ាន្ការតបើក្ទូោយចំតពាោះផ្សទោះ ន្ងិអ្នក្ ជ លចូលមក្រក្គរ់។ អ្នក្ទទួលតសវា ហាក្ ូ់
ចជា មនិ្ទទួលរងផ្សលប៉ោោះពាល ់ពីក្ល និ្សអ ញយ ឬ ក្ល ិន្ ពីសំរាម ោមក្ ទកឹ្តនាម ជាត ើម; ហាក្់គម ន្ក្ត ី រមា
អ្ំពីត្គោះថាន ក្ជ់ាក្ន់្ងឹជេនក្ចំតពាោះសុវរថភិាព ( ូចជា ក្តមទចក្ំទគី្រ តៅតលើចន្រងាេ ន្ ្ក្ោស់រាយ តៅជរិ 
ា៉ោ សុីន្ក្តតត  ជាត ើម); ទុក្របួសសាន ម  ូចជា សាន មរោក្ តចល តោយមិន្គ្ិរគូ្រ។ កាលពីឆាន ំតៅ អ្នក្ទទួលតសវា 
 ន្ចប់តផ្សតើមត វ្ ើអាហារតពលោៃ ច ត ើយតគ្ងលងល់ក្ ់ន្ិង ន្ ងឹខល នួ្ត ើង 
ត ើ ចន្រងាេ ន្ យាន្តផ្សេង យុ្ទតោម ជ លក្រណីតន្ោះ ន្តក្ើរត ើង ជាតរឿយៗ។  

• សំណួរជ លបុគ្គលកិ្សងគមក្ចិច អាចតចទសួរ៖  តរើអ្នក្ន្ឹងត វ្ ើអ្វ ខីល ោះ ្បសិន្តបើអ្នក្ ន្ត ើ របសក់្ំពុងតឆោះ 
តៅក្ន ញងផ្សទោះអ្នក្តនាោះ? ្បសិន្តបើអ្នក្្រូវការតៅជួប តវជជបណឌ រិ តរើអ្នក្ន្ងឹត វ្ ើអ្ីវខល ោះតៅ? សាក្សួរ មរិតរមួផ្សទោះ៖ 
តរើាន្អ្វ ីតក្ើរត ើង តៅតពល _________ តៅាន ក្ឯ់ង? តរើគរ់អាចសាគ ល ់ពីសភាពការណ ៍
ជ លនាំតៅរក្ត្គោះថាន ក្់  ន្ជ រឬតទ?  តរើគរ់អាចសត្មចចិរត ្បក្បតោយត រុផ្សល  ន្ជ រឬតទ? 

ដផ្នររិចចការ 

ណមា៉ោ ងរន ុងរួយសបាត ហ៍ 

ការអ្ម ំតណើរតៅតាមការណារ់ជួបជផ្សនក្តវជជសាន្រសត ៖ បងាហ  ចនួំ្ន្នន្ការណារ់ជួបជផ្សនក្តវជជសាន្រសតក្ន ញងមួយស ត  ៍ ចាៃ យត វ្ ើ
 ំតណើរ ន្ងិតពលតវោរងចំ់ (អ្នក្ផ្សតល់តសវាអាចទទួល ន្្ ក្ឈ់ន លួស្ាប់ការអ្ម ំតណើរអ្នក្ទទួលតសវាតៅកាន្ក់ារណារ់
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ជួបតវជជសាន្រសតណាមួយ ្បសិន្តបើបុគ្គលកិ្តនាោះសថ រិក្ន ញង “ភារក្ចិច” - ាន្ន្យ័ថា អ្នក្ផ្សតល់តសវារបូតនាោះ ្រូវ ន្រ្មូវឲ្យតៅត វ្ ើ
ការតោយសារតៅតពលតនាោះ អ្នក្ផ្សតល់តសវាន្ឹង្រវូជូន្អ្នក្ទទួលតសវា្រ ប់តៅផ្សទោះវវ ញ ។ ស្ាប់ព័រា៌ន្បជន្ថម សូមតមើល
ឯក្សារត ោះពុមពផ្សាយអ្ំពតីពលតវោរងច់ំន្ងិតពលតវោត វ្ ើ ំតណើររបសអ់្នក្ផ្សតលត់សវា IHSS ជ លអាចជសវងរក្ ន្តៅទីតន្ោះ)។  

តពលតវោម្យមជ ល្រវូការ៖ ចចុ ឬប៉ោោះតៅទីតន្ោះត ើមបីបញ្ច លូអ្រថបទ។ 

ការអ្ម ំតណើរតៅកាន្់ជផ្សនក្្ន្នន្ជនួំ្ស ន្៖ បងាហ  ចំនួ្ន្នន្ការតៅជួបជផ្សនក្្ន្នន្ជនួំ្ស ន្ក្ន ញងមួយស ត  ៍ ន្ិង
ចាៃ យផ្សល វូត វ្ ើ ំតណើរ។ ាន្ផ្សតលជូ់ន្ជរតពលជ ល្រូវការស្ាប់ត វ្ ើ ំតណើរតៅកាន្ ់ន្ិង្រ ប់មក្ពីផ្សទោះប៉ោុតណាណ ោះ។  

តពលតវោម្យមជ ល្រវូការ៖ ចចុ ឬប៉ោោះតៅទីតន្ោះត ើមបីបញ្ច លូអ្រថបទ។ 

ការ្គ្ប់្គ្ងបងាេ រ (សូមតមើលឯក្សារផ្សេពវផ្សាយរបសអ់្ងគការ Disability Rightsអ្ំពរីតបៀបទទួល ន្តសវាតន្ោះ។)  
តសចក្ត ីពន្យល់៖ 1) ពកិារភាពរបស់អ្នក្ទទួលតសវា 2) ជ ន្ក្្មរិជផ្សនក្មុខងារ  ូចជា ការចងច ំការយល់ ឹង ន្ងិការវ ញន្ិចឆយ័ 
(សមរថភាព ក្ន ញងការសត្មចចិរតជ លរក្ាសុវរថភិាព លអ់្នក្ទទួលតសវា) ្ពមទងំ ជ ន្ក្្មិរជផ្សនក្មុខងារ 3) សមរថភាព 
របស់អ្នក្ទទួលតសវាក្ន ញងការយល់ ងឹអ្ំពលីំោប់លំតោយនន្អាក្បបក្ិរ ញោ/ការសត្មចចរិត 4) អាក្បបក្ិរ ញោ ជ លត វ្ ើឲ្យអ្នក្
ទទួលតសវា ្បឈមន្ងឹហាន្េិយ័ ឬបងេរបួសសាន ម ន្ងិ/ឬ ម ន្តរាយ លអ់្នក្ទទួលតសវា ន្។  

អ្មតវជជសាន្រសត  (SOC 321 ្រូវបំតព តោយ ្គ្តូពទយ ន្ិង អ្រងិជិន្)៖  តសចក្ត ីពន្យលអ់្ំពីតពលតវោជ ល្រូវការស្ាប់
បំតព តសវា ន្ងិភាព ឹក្ញបន់ន្រ្មូវការតន្ោះ។  

តពលតវោម្យមជ ល្រវូការ៖ ចចុ ឬប៉ោោះតៅទីតន្ោះត ើមបីបញ្ច លូអ្រថបទ។ 

ការបត្ងៀន្ ន្ិងការអ្ន្ុវរតបងាហ   (ក្ំណរ់្រឹមបីជខចំតពាោះការបត្ងៀន្ពីការជងទខំល នួ្ឯង ្បសិន្តបើាន្ការរំពឹងទកុ្សម្សប
តៅតៅតនាោះ ខណៈជ លាន្ការការ់បន្ថយតៅក្ន ញងរ្មូវការស្ាប់តសវា IHSS)៖  ការពន្យលអ់្ំពកីារងារជ ល្រវូបត្ងៀន្ ការ
ជណនាអំ្ំពវីវ ញ្ តី្បើ្ ស ់ភាព កឹ្ញបន់្ងិរយៈតពលនន្ការបត្ងៀន្។ ↓ 

តពលតវោម្យមជ ល្រវូការ៖ ចចុ ឬប៉ោោះតៅទីតន្ោះត ើមបីបញ្ច លូអ្រថបទ។ 

Yard Hazard Abatement/ Snow Removal (តសវាាន្ក្ណំរ់។ សូមតមើល MPP ជផ្សនក្ 30-757.16) 

តពលតវោម្យមជ ល្រវូការ៖ ចចុ ឬប៉ោោះតៅទីតន្ោះត ើមបីបញ្ច លូអ្រថបទ។ 
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 នធានជំនួសបាន៖ 

តរើតោន្្ី ន្ក្ណំរថ់ាតរើអ្នក្ណាាន ក្ ់ឬទីភាន ក្់ងារណាមួយ ឬអ្ងគភាពណាមួយជ លអាចផ្សតលត់សវា IHSS តោយឥរគ្រិនងល
ត ើយឬតៅ?   

គូ្សរងវង់ជុំវ ញ ចតមល ើយោងត្កាម ↓ 

 ទ/ចស☐  ឬ  តទ☐  

ក្បសិនណបើបាទ/ចាស៖ តោន្្ី្រូវ ន្រ្មូវឲ្យទទួល ន្នូ្វតសចក្ត ីជងលងបញ្ជជ ក្ជ់ លាន្ចុោះ រថតលោ (SOC 450) ពីអ្នក្ផ្សតល់
តសវាជ ល ន្ន្ិោយថាអ្នក្ផ្សតលត់សវា ងឹអ្ំពសីិទធទិទួល ន្្ ក្ក់្ន្មតោយ IHSS ប៉ោុជន្តសម ័្គ្ចរិតត្ជើសតរ ើសមនិ្ទទួលយក្
្ ក្ក់្ន្មតនាោះ។ សូមតមើល MPP ជផ្សនក្ 30-757.176។  តោន្្អីាចមិន្ការ់បន្ថយតា៉ោ ងតោយសារ្ន្នន្ជនួំ្ស ន្តនាោះ
តទ រ ូរ លា់ន្ការបំតព ទ្មង ់ SOC 450 ចប់សពវ្គ្ប់ ន្ងិោក្ត់ៅក្ន ញងសណុំឯំក្សារអ្នក្ោក្ព់ាក្យសុំតសវា IHSS។ 
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តយើងចងស់ាា ប់មរិតោបល់របស់តោក្អ្នក្! សូមបំតព នូ្វការសទងម់រោិងត្កាមអ្ំពីឯក្សារត ោះពមុពផ្សាយរបសត់យើង ន្ងិ
្ ប់តយើងថាអ្វ ជី លតយើងក្ំពងុត វ្ ើតន្ោះាន្លក្ខណៈ ូចតមតចជ រ!  [ត វ្ ើការសទងម់រិ] 

ត ើមបទីទួល ន្ជំនួ្យជផ្សនក្ចាប់ សូមតៅតៅតលខ 800-776-5746 ឬបំតព សណុំំជបបបទតសន ើសុជំំនួ្យតាម្បពន័្ធអ្ន្ឡា ។  
[ទ្មង់ជបបបទតសន ើសុជំំនួ្យ] ស្ាប់តគលបំណងតផ្សេងតទៀរ សូមតៅតៅតលខ 916-504-5800 (រ ឋកាលី វញ៉ោ ភាគ្ោងតជើង); 
213-213-8000 (រ ឋកាលី វញ៉ោ ភាគ្ោងរបូ ង)។  

Disability Rights California ក្តេូបានផ្តលរូ់លន ិិណោយក្ប្ពណផ្សងៗោន ជាណក្ចើនសក្មាបប់ញ្ជ ីណ ា្ េះមាច ស់រូលន ិិណពញ
ណលញ សូរចូលណៅកាន់ http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ 
ListofGrantsAndContracts.html។ 

 

https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://goo.gl/fssd0G
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html

