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លសវាគាំពារលៅតាមផ្ទ ះ
ការប្តួ តពិន្ិតយការពារ
ខែធ្ន ូ ឆ្នាំ2019 ការប

ោះពុម្ពផ្សាយ បេែ 5493.06

ការប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារ គឺជាលសវា IHSS សប្ារ់អ្នកខ្ដ្លាន្តប្មូវការកនុងការ
តាមដាន្រយៈលពល 24 លា៉ាងកនុងមួ យថ្លៃ លដ្ើមបីការពារពួ កលគពីររួ សស្ននម
ឧរតត ិលហ្តុ ឬលប្គះថ្ននក់លផ្ែងៗ។ អ្ន កផ្តល់លសវា IHSS អាចទទួ លបាន្ការរង់ប្បាក់
លដ្ើមបីល្វ កា
ើ រតាមដាន្ ន្ិងប្គរ់ប្គងកុារ ឬមន្ុសែលពញវ ័យខ្ដ្លាន្ពិការភាព
លៅលពលខ្ដ្លរុគគលរ ៊ូរល ះអាចរកាសុវតថ ភា
ិ ពលៅផ្ទះបាន្ ប្រសិន្លរើ
ាន្ការផ្ត លជ
់ ៊ូ ន្ការប្គរ់ប្គងតាមដាន្រយៈលពល 24 លា៉ាង។ MPP 30-757; MPP
30-757.173(a).
លសវាប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារ អាចាន្ការលាំបាកកនុងការទទួ លបាន្ ន្ិងប្តូវការាន្
ឯកស្នរចាស់លាស់អ្ព
ាំ ីតប្មូវការសប្ារ់លសវាល ះ។ ឯកស្នរលបាះពុមពផ្ាយលន្ះ គឺ
ជាមល្ោបាយលដ្ើមបីជួយអ្ន កខ្សវ ងយល់អ្ព
ាំ ល
ី កខ សណ្ឌ វ ិន្ិចឆយ
័ ថ្ន្សិទធទ
ិ ទួ លបាន្
លសវាប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារ ន្ិងលដ្ើមបីជួយអ្ន កល្វ ើការតវា៉ាចាំលពាះការរដ្ិលស្ថ្ន្
លសវាប្គរ់ប្គងការពារលន្ះ។ ឯកស្នរលបាះពុមពលន្ះ
រ ួមាន្ឯកស្នរភាារ់ ខ្ដ្លអ្ន កន្ឹងប្តូវការលដ្ើមបីលសន ើសុាំការប្តួ តពិន្ិតយការពារ ន្ិង
លរៀរចាំសប្ារ់សវ ការ។
1) ការវាយតថ្មៃ អ្ាំពីប្តូវការសប្ារ់ការប្តួ តពិន្ិតយការពារសប្ារ់កមម វ ិ្ីលសវា
គាំពារលៅតាមផ្ទះ (SOC 821 (3/06))។ - ទាំរង់លន្ះប្តូវរាំលពញលដាយលវជា រណ្ឌត
ិ
ររស់អ្នកទទួ លលសវា IHSS។
2) គាំរ ៊ូលិសត
ិ លវជា រណ្ឌិតថ្ន្ការប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារ – លវជា រណ្ឌិតររស់អ្នកទទួ ល
បាន្លសវា IHSS ប្តូវប្រគល់លិសិតមួ យចារ់ខ្ដ្លពន្យល់លមអ ត
ិ អ្ាំពីតប្មូវការ
។ លវជា រណ្ឌត
ិ ររស់អ្នកទទួ លបាន្លសវា ក៏ន្ង
ឹ ប្តូវការចារ់លតចមៃ ងថ្ន្
កាំណ្ត់ប្តាសកមម ភាពឧរតត ិលហ្តុ ឬររួ សររស់អ្នកទទួ លបាន្លសវាផ្ងខ្ដ្រ
លដ្ើមបីសរលសរលិសត
ិ លន្ះ។

3) គលប្ាងរ៉ារ់រងសប្ារ់ការប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារ 24 លា៉ាងកនុងមួ យថ្លៃ (SOC
825 (6/06))។ – អ្ន កប្តូវរាំលពញទាំរង់លន្ះ។
បេតុអ្វី

នជាការត្តួតពិនិតយការពារមានសារៈសាំខាន់?

កមម វ ិ្ី IHSS រ ួមាន្កមម វ ិ្ីចន្
ាំ ួ ន្រួ ន្ ខ្ដ្លន្ឹងប្តូវពិភាកាលៅលពលរ ទ រ់។
អ្ន កខ្ដ្លាន្លកខ ណ្ៈសមបតត ិប្គរ់ប្គន្់សប្ារ់ការប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារ ាន្សិទធិ
ទទួ លបាន្ចាំន្ួន្លា៉ាងប្រចាំខ្សអ្តិររា ចាំន្ួន្ 195 លា៉ាង ឬ 283 លា៉ាង។ ក៏រ៉ាុខ្ន្ត
ចាំន្ួន្លា៉ាងអ្តិររាខ្ដ្លប្តូវការ គឺអាប្ស័យលលើថ្នលតើកមម វ ិ្ីមួយណាកនុងចាំលណាម
កមម វ ិ្ីទ ាំងរួ ន្ខ្ដ្លអ្ន្ុវតត ន្ិងថ្នលតើអ្នកទទួ លលសវា ប្តូវបាន្ចត់ទក
ុ ថ្នាន្
“ការចុះលសាយ្ៃ ន្្
់ ៃ រ” ឬយ៉ាងណា។ ចាំន្ួន្លា៉ាងសរុរខ្ដ្លទទួ លបាន្ការអ្ន្ុញ្ញាត
(ឧ.ទ. ចាំន្ួន្លា៉ាងខ្ដ្លអ្ន កទទួ លលសវាានក់អាចទទួ លបាន្) ក៏អាចាន្ការ
ខ្កសប្មួ លលៅតាមការទទួ លបាន្្ន្ធាន្ដ្ថ្ទលផ្ែងលទៀតផ្ងខ្ដ្រ។ អ្ន កទទួ លបាន្
លសវា IHSS ប្តូវអាន្លសចកត ីជ៊ូន្ដ្ាំណ្ឹងអ្ាំពច
ី ាំណាត់ការ លដ្ើមបីពន្
ិ ត
ិ យលមើលថ្នលតើ
កមម វ ិ្ី IHSS មួ យណាខ្ដ្លពួ កលគប្តូវបាន្លគដាក់រញ្ចល
ូ ន្ិងថ្នលតើចាំន្ួន្លា៉ាង
ររស់ពួកលគប្តូវបាន្លគកាំណ្ត់លៅ
លោន្្ីល ះយ៉ាងដ្៊ូ ចលមត ច។
កម្ម វ ិធ្ី IHSS ទាំងបួ ន និងចាំនួនបមា៉ោងអ្តិបរមាខែេបុគ្គេអាចទទួ េ
នរ ួម្មាន៖
- កម្ម វ ិធីសណ
ំ ល់ដ ម្
ើ (IHSS-R)
- បុគ្គលដ លពុមា
ំ នកដម្ោយធង ន់ធងរ អាចទទួ លបានចំនួនដមា៉ោង
អតិបរមារហូ ត ល់ 195 ដមា៉ោង កនុងម្ួ យដែ ដៅដពលទទួ លបាន
ការត្តួ តពិនិតយការពារ។ បុគ្គលដ លមានកដម្ោយធង ន់ធងរ ទទួ លបាន
283 ដមា៉ោង កនុងម្ួ យដែ។ (ចាប់សតីពីសុែមា
ុ លភាព និងស្ថាប័ន
- § 12303.4)
- កម្ម វ ិធីដសវាដែទ ំបុគ្គល (PCSP)
- អន កដត្បើត្បាស់ដសវាដ លបានចុុះដ្មុះកនុងកម្ម វ ិធី PCSP មានសិទធិទទួ ល
បាន 283 ដមា៉ោងកនុងម្ួ យដែ ដោយម្ិនគ្ិតថាដតើពួកដគ្ត្តូវបានចាត់
ទុកថាមានការចុុះដែោយម្ិនធង នធ
់ ង រ ឬការចុុះដែោយធង នធ
់ ង រដ ុះដទ។
(លិែិតទ ំងអស់របស់ដោនធី 93-21 (16 ម្ី 1993) ដៅ
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl93/9321.PDF

- កម្ម វ ិធីជដត្ម្ើសបដនា ម្ IHSS (IPO)
- បុគ្គលដ លពុមា
ំ នកដម្ោយធង ន់ធងរ អាចទទួ លបានចំនួនដមា៉ោង
អតិបរមារហូ ត ល់ 195 ដមា៉ោង កនុងម្ួ យដែ ដៅដពលទទួ លបាន
ការត្តួ តពិនិតយការពារ។ បុគ្គលដ លមានកដម្ោយធង ន់ធងរ ទទួ លបាន
283 ដមា៉ោង កនុងម្ួ យដែ។ (ចាប់សតីពីសុែមា
ុ លភាព និងស្ថាប័ន §
14132.952, លិែត
ិ ទ ំងអស់របស់ដោនធី 11-19 (23 កុម្ភៈ 2011) ដៅ
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl/2011/11
-19.pdf
- និង
- កម្ម វ ិធីជដត្ម្ើសទីម្ួយសហគ្ម្ន៍ (CFCO)
- បុគ្គលដ លម្ិនមានការចុុះដែោយធង នធ
់ ង រ អាចទទួ លបាន 195 ដមា៉ោង
ននដសវាត្តួ តពិនិតយការពារ បូ កនឹងចំនួនដមា៉ោងសត្មាប់ដសវា នទ
ដទៀតរហូ ត ល់ដៅ 283 ដមា៉ោងកនុងម្ួ យដែ។ (លិែិតទ ំងអស់របស់
ដោនធី 14-60 (29 សីហា 1993) ដៅ
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2014/1
4-60.pdf
បតើបធ្វ ីែូចបម្េ ចបែើម្បីមានេកខ ណៈសម្បតេ ិត្គ្ប់ត្ាន់កនុងនាម្ជាអ្ន កមានកបម្ាយ
ធ្ង ន់ធ្ងរ?
លដ្ើមបីាន្លកខ ណ្ៈសមបតត ិប្គរ់ប្គន្់កនុង មជាអ្ន កាន្ “កលមាយ្ៃ ន្់្ៃរ” រុគគល
ានក់ប្តូវាន្តប្មូវការលា៉ាងចាំន្ួន្ថ្មៃ លា៉ាងឬលប្ចើន្ជាងលន្ះកនុងមួ យសបាតហ្៍ កនុង
ខ្ផ្ន កលសវាមិន្ខ្មន្លវជា ស្នស្រសតសប្ារ់រុគគល លហ្ើយាន្តប្មូវការសប្ារ់ការលរៀរចាំ
ចាំណ្ីអាហារ ការសាអតចាំណ្អា
ី ហារលៅលពលលរៀរចាំចមអ ន្
ិ មហរអាហារ
ូ
ន្ិងលសវា
អ្មលវជា ស្នស្រសត (MPP 30-701(s)(1))។
បតើបៅបពេណាខែេអាចទទួ េ

នការត្តួ តពិនិតយការពារននកម្ម វ ិធ្ី IHSS

ន?

រុគគលខ្ដ្លាន្សិទធទ
ិ ទួ លបាន្ការប្តួ តពិន្ិតយការពារ ប្តូវាន្៖
ឺ ល វូ ចិតត” ខ្ដ្លរណា
1) “ការចុះលសាយខ្ផ្នកផ្ល វូ ចិតត” ឬ “ជាំងផ្
ត លឲ្យាន្រញ្ញាខ្ផ្នក
មុសងារលលើ៖

- ការចងចាំ (ឧ.ទ. លលៃ ចពីវតថុ មន្ុសែ ទីកខ្ន្ៃ ង លលៃ ចល្វ ើការ ឬរលងា ើយ
ការងារ ។ល។)
ឹ ន្ិងសប្មរលៅតាម
- ការសប្មរសល ួន្ (ឧ.ទ. អ្សមតថ ភាពកនុងការដ្ង
លពលលវលា មន្ុសែ ទីកខ្ន្ៃ ង ររ ិស្នថន្ មជឈដាឋន្ជុាំ វ ិញ ។ល។ ប្តូវការរស់លៅ
ន្ិងរញ្ច រ់ការងារ។)
- ការ វ ិន្ិចឆយ
័ (ឧ.ទ. ល្វ ើការសលប្មចចិតត ខ្ដ្លល្វ ឲ្
ើ យសុសភាព
ន្ិង/ឬសុវតថ ភា
ិ ពររស់រុគគលប្រឈមន្ឹងលប្គះថ្ននក់)
ន្ិង
2) ការចុះលសាយ រណា
ត លឲ្យអ្ន កទទួ លលសវាប្តូវប្រទះន្៊ូ វភាពវលងវ ងវងាវន្់ ន្ិង
អ្សមតថ ភាពកនុងការប្គរ់ប្គងសល ួន្ឯងចាំលពាះអាករបកិ រ ិយររស់សល ួន្ កនុង
ការរកាសុវតថ ភា
ិ ពផ្ទទល់សល ួន្ ន្ិងលគចផ្ុតពីការគាំរមកាំខ្ហ្ង ឬររួ សស្ននម។
MPP 30-757.171. ឧទហ្រណ្៍ អ្ន កទទួ លបាន្លសវា IHSS ខ្ដ្លពុយ
ាំ ល់អ្ាំពអ្
ី វើ
ខ្ដ្លសល ួន្អាចឬមិន្អាចល្វ ើបាន្ លហ្ើយប្រសិន្លរើគមន្ការប្តួ តពិន្ត
ិ យ
ការពារ ន្ឹងសថ ិតកនុងស្នថន្ភាពលប្គះថ្ននក់ថ្ន្ការរងររួ សលដាយស្នរការសិតសាំ
ប្រឹងខ្ប្រងល្វ ើការហ្ួ សពីសមតថ ភាពររស់សល ួន្។ ការចុះលសាយ្ៃ ន្្
់ ៃ រខ្ររលន្ះ
ឺ ៊ូ ទីសម
អាចលកើតល ង
ើ លដាយស្នរការល៊ូ តលាស់យត
ឺ យ៉ាវខ្ផ្នកសតិរញ្ញា ជាំងអ្
ឹ
ជាំងឺ វ ិកលចរ ិត ជាំងលឺ លៃ ចភាៃង
ាំ ស្នមរតី ន្ិងពិការភាពផ្ល វូ ចិតត។ ក៏ប៉ោុខនេ
ការខែេមានពិការភាពណាម្ួ យននពិការភាពទាំងបនោះខតម្ួ យម្ុែ ពុមា
ាំ ន
េកខ ណៈសម្បតេ ិត្គ្ប់ត្ាន់កាាយជាអ្ន កទទួ េ នបសវា IHSS បោយសវយ
័
ត្បវតេ ិសត្មាប់ការត្តួ តពិនិតយការពារបនាោះបទ។
ន្ិង
3) លោន្្ីក៏ប្តូវល្វ ើការកាំណ្ត់ផ្ងខ្ដ្រថ្នលតើអ្នកទទួ លលសវាប្តូវការការប្គរ់ប្គង
ថ្មៃ រួន្លា៉ាងកនុងមួ យថ្លៃលដ្ើមបីឲ្យអ្ន កទទួ លលសវាល ះាន្សុវតថ ិភាពលៅផ្ទ ះខ្ដ្រ
ឬយ៉ាងណា។ MPP 30-757.173. លន្ះពុា
ាំ ន្ន្័យថ្ន អ្ន កផ្ត លល់ សវាប្តូវខ្តាន្
វតត ាន្ ន្ិងតាមលមើលរុគគលល ះប្គរ់លពលលវលាទ ាំងអ្ស់ល ះលទ។ វាអាចរ ួម
រញ្ចល
ូ ន្៊ូ វការប្គរ់ប្គងរុគគលតាមវ ិ្ីលផ្ែងលទៀត លហ្ើយរុគគលល ះអាចប្តូវ
បាន្លគដាក់ឲ្យលៅខ្តានក់ឯងសប្ារ់រយៈលពលសៃ ីមួយ ឬកនុងរយៈលពលកាំណ្ត់
ណាមួ យចាស់លាស់។ MPP 30-172.(b)(3) ន្ិង ACL 98-87។
រុគគលិកររស់លោន្្ី ក៏ប្តូវតប្មូវឲ្យល្វ កា
ើ រពន្យល់អ្ាំពល
ី ទធ ភាពទទួ លបាន្ ន្ិងតប្មូវ
ការសប្ារ់លសវាប្តួ តពិន្ិតយការពារ ន្ិងថ្នលតើការខ្លទ ាំលៅលប្ៅផ្ទ ះន្ឹងជាជលប្មើស
ស្នកសម ឬអ្ត់សប្ារ់ការការប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារ។ MPP 30-757.174.

បតើបៅបពេណាខែេម្ិនអាចខសវងរកត្តួតពិនិតយការពារ

ន?

ការប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារ ន្ឹងប្តូវបាន្រដ្ិលស្លចលប្រសិន្លរើតប្មូវការប្តួ តពិន្ត
ិ យ
ការពារគឺសប្ារ់៖
- ការលៅសួ រសុសទុកខ ឬសកមម ភាពសងគ ម
- លៅលពលខ្ដ្លតប្មូវការលកើតាន្លដាយស្នរស្នថន្ភាពលវជា ស្នស្រសត លហ្ើយ
រុគគលល ះប្តូវការការប្តួ តពិន្ត
ិ យខ្ររលវជា ស្នស្រសត (ឧ.ទ. ការតាមលមើល
អ្ន កទទួ លលសវា ន្ិងរងហរទឹ
ូ កតាមសុង ឬការរខ្ងវ រសល ួន្អ្ន កទទួ លលសវា
លដ្ើមបីការរងាារការជារ់គាំង)
- កនុងលពលកាំពុងល្វ កា
ើ រសលប្ងាគះរ ទ ន្់ខ្ផ្នកលវជា ស្នស្រសត (ឧ.ទ. ការចុះលសាយ
្ៃ ន្្
់ ៃ ន្់ថ្ន្មុសងាររងកាយ ឬដ្ាំលណ្ើរការមិន្ប្រប្កតី្ៃន្្
់ ៃ ន្់ថ្ន្ខ្ផ្នក
ណាមួ យររស់អ្វយវ
រងកាយ។ ឧទហ្រណ្៍រ ួមាន្ ការសទ ះ ការប្រកាច់ ឬគាំងលរះដ្៊ូ ង ឬ
ការវាយប្រហារលដាយជាំងឺហ្ត
ឺ )។
- លដ្ើមបីប្គរ់ប្គង ន្ិងអាករបកិ រ ិយប្រឆាំងន្ឹងសងគ ម ឬ
អាករបកិរយលេវឆវររស់អ្នកទទួ លលសវា (ឧ.ទ. ការវាយតរ់គន ឬការ
រាំលផ្ៃ ញរាំផ្ទៃញប្ទពយសមបតត ិ)។
- លដ្ើមបីការពារទរ់ទល់ន្ឹងអាករបកិ រ ិយរងា ការមហ្ន្ត រយដ្ល់សល ួន្ឯង
លដាយលចត (ឧ.ទ. រ ទ រ់ពកា
ី រគិតពិចរណាយ៉ាងយកចិតតទក
ុ ដាក់លលើ
ឥទធ ិពល ន្ិងផ្លរ៉ាះពាល់) ដ្៊ូ ចជា អ្តត ឃាតកមម ឬលៅលពលរុគគលល ះាន្
លចត ចង់រងា លប្គះថ្ននក់ដ្ល់សល ួន្ឯង។ (MPP 30-757.172)
បតើការត្តួ តពិនិតយការពារមានសត្មាប់កមា
ុ រខែរឬបទ?
បាទ/ច៎ា។ កុារអាចទទួ លបាន្ការប្តួ តពិន្ិតយការពារ។ ក៏រខ្៉ាុ ន្ត កុារល
ការប្គរ់ប្គងលប្ចើន្ជាងកុារដ្ថ្ទខ្ដ្លាន្អាយុប្សករគន។

ះប្តូវការ

រុគគលិកររស់លោន្្ីប្តូវការវាយតថ្មៃ លលើមស
ុ ងារផ្ល វូ ចិតតររស់កា
ុ រទ ាំងអ្ស់លដាយ
លផ្ទតតលលើកុារានក់ៗ ន្ិងផ្ត ល់ការប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារលៅតាមតប្មូវការររស់
រុគគល។ កុារទ ាំងអ្ស់ខ្ដ្លាន្រញ្ញាកលមាយផ្ល វូ ចិតត ប្តូវទទួ លការវាយតថ្មៃ
សប្ារ់ប្តួ តពិន្ិតយការពារ។
កុារអាចប្តូវបាន្លគរដ្ិលស្ការសប្ារ់ការប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារ ខ្ផ្អ កលលើ៖
- កតាតអាយុខ្តមោ៉ា ង
- លដាយស្នរកុារល ះពុា
ាំ ន្ររួ សស្ននមកនុងលពលលម ីៗកន្ៃ ងមក
- លដាយស្នរឪពុកាតយទុកក៊ូ ន្ឲ្យលៅខ្តានក់ឯងកនុងរយៈលពលកាំណ្ត់
ណាមួ យ ដ្៊ូ ចជារយៈលពលប្តឹមប្បាាំ ទីជាលដ្ើម។

លោន្្ីប្តូវគិតពិចរណាអ្ាំពក
ី តាតទ ាំងអ្ស់កនុងការកាំណ្ត់ពត
ី ប្មូវការសប្ារ់
ការប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារ រ ួមាន្កតាតដ្៊ូ ចជា អាយុ អ្វតត ាន្ររួ សស្ននម ន្ិង
អ្វតត ាន្ឪពុកាតយជាលដ្ើម។
លោន្្ីក៏ប្តូវល្វ ើការជខ្ជកជាមួ យឪពុកាតយ ឬអាណាពោបាលររស់កា
ុ រល ះ
អ្ាំពល
ី ទធ ភាពទទួ លបាន្ ន្ិងសិទធទ
ិ ទួ លបាន្ការប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារ ន្ិងមិន្ប្តូវ
សន្ម តថ្នឪពុកាតយឬអាណាពោបាលអាចផ្ត លន្
់ ៊ូ វលសវា
លដាយឥតគិតថ្លៃ ល ះ
លទ។ (ACL 98-87)
បរៀបចាំឯកសារពីអាកបបកិ រ ិយាបោយសារបញ្ហាចុោះបែាយខផ្សនកផ្សល វូ ចិតេ ឬជាំងឺផ្សល វូ ចិតេ
បែើម្បីបង្ហាញសិទធិទទួ េ នការត្តួ តពិនត
ិ យការពារ។
លដ្ើមបីរងាាញពីសទ
ិ ធ ិទទួ លបាន្ការប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារ អ្ន កន្ឹងប្តូវផ្ត លន្
់ ៊ូ វឯកស្នរ
ឺ ល វូ ចិតត អ្ន កទទួ ល
ខ្ដ្លរងាាញថ្ន លដាយស្នររញ្ញាការចុះលសាយខ្ផ្នកផ្ល វូ ចិតត ឬជាំងផ្
បាន្លសវា IHSS គឺកព
ាំ ុងសថ ត
ិ កនុងហាន្ិលយ
័ ថ្ន្ការរងររួ សស្ននម ប្រសិន្លរើពា
ុាំ ន្
ការប្គរ់ប្គងលៅលពលណាមួ យកនុងអ្ាំ ុ ងលពលថ្មៃ រួន្លា៉ាងកនុងមួ យថ្លៃ ។ ឯកស្នរ
លន្ះប្តូវផ្ត ល់ឧទហ្រណ្៍អ្ាំពីការងារខ្ដ្លអ្ន កទទួ លលសវាន្ឹងល្វ លើ ដ្ើមបីរងា ការឈឺចរ់
ដ្ល់សល ួន្ឯង ឬល្វ ើឲ្យសល ួន្ឯងសថ ត
ិ កនុងលប្គះថ្ននក់លៅលពលលៅខ្តានក់ឯង។
ប្រសិន្លរើអ្នកពុអា
ាំ ចកាំណ្ត់ពអា
ី ករបកិ រ ិយលប្គះថ្ននក់ណាមួ យខ្ដ្លអ្ន កទទួ លលសវា
ាន្ ឬកាំណ្ត់ពអ្
ី វ ើខ្ដ្លអ្ន កទទួ លលសវាន្ឹងល្វ ើខ្ដ្លន្ឹងរងា ឲ្យាន្ររួ សស្ននម ឬល្វ ើ
ឲ្យអ្ន កទទួ លលសវាគមន្សុវតថ ភា
ិ ពលៅលពលលៅខ្តានក់ឯង ល ះសាំលណ្ើសរុាំ រស់អ្នក
សប្ារ់ការប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារអាចន្ឹងប្តូវបាន្លគរដ្ិលស្លចល។
អ្ន កប្តូវប្បាកដ្កនុងចិតតថ្ន ប្តូវរកាទុកចារ់លតចមៃ ងថ្ន្ឯកស្នរខ្ដ្លអ្ន កបាន្
ប្រម៊ូ លលដ្ើមបីរងាាញពីសិទធិសប្ារ់ទទួ លបាន្លសវាប្តួ តពិន្ត
ិ យការពាររ។
1) បបងក ើតតារាងសកម្ម ភាពននឧបតេ ិបេតុ/បត្ាោះថ្ននក់
វ ិ្ីខ្ដ្លអ រាំផ្ុតកនុងការរងាាញពីសទ
ិ ធ ិទទួ លបាន្លសវា (ឧ.ទ. តប្មូវការសប្ារ់
ការប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារ) គឺតាមរយៈការរលងា ត
ើ រញ្ា ី
ឬតារងកាំណ្ត់ប្តាលដ្ើមបីកត់ប្តាពីលប្គះថ្ននក់/ររួ សស្ននមជាលរៀងរល់ថ្លៃ ឬ ករណ្ី
ខ្ដ្លអ្ន កទទួ លលសវាជិតរងា លប្គះថ្ននក់/ររួ សស្ននម លៅកនុងរយៈលពលប្បាាំមួយ (6) ខ្ស
ចុងលប្កាយ ឬលប្ចើន្ជាងលន្ះ ប្រសិន្លរើចាំបាច់។
រញ្ា ី ឬតារងកាំណ្ត់ប្តាសកមម ភាពខ្ដ្លអ្ន កល្វ ើ ប្តូវពិពណ្៌ ជាលរៀងរល់ថ្លៃ
អ្ាំពីសកមម ភាពខ្ដ្លអ្ន កទទួ លលសវាបាន្ល្វ ើខ្ដ្លអាចរងា ររួ ស ឬល្វ ើឲ្យអ្ន កទទួ ល

លសវាសថ ិតកនុងហាន្ិលយ
័ ថ្ន្ការរងា ររួ សឬការគាំរមកាំខ្ហ្ង ន្ិងថ្នលតើករណ្ីល
លកើតាន្ញឹកញរ់រណា
៉ាុ ា ។

ះ

ឧទរណ្៍មួយចាំន្ួន្ថ្ន្ប្រលលទថ្ន្អាករបកិ រ ិយទ ាំងអ្ស់ល ះរ ួមាន្៖ ការលចល
កន្ទុយបារ ើខ្ដ្លបាន្អ្ុចលៅកនុងផ្ទ ះ លប្រើប្បាស់រន្ទ ះ SOS លដ្ើមបីង៊ូតទឹក ន្ិងលដ្ើមបី
ដ្ុសលាងសាអតសល ួន្ លដ្ើរលលងលៅលប្ៅផ្ទ ះ ន្ិងវលងវ ងផ្ទ ះ អ្ន្ុញ្ញាតឲ្យ
មន្ុសែខ្រៃ កមុសច៊ូ លផ្ទ ះ លរើកចប្ងាាន្លចល ន្ិងលលៃ ចរិទ វ ិញ អ្ុចលលៃ ង
ើ រន្ត ិចរន្ត ួច
លៅជាំ វ ិញផ្ទះ លរើកទឹករងហរលចល
ូ
ទទួ លទន្ផ្លិតផ្លខ្ដ្លាន្លប្គះថ្ននក់
ឬអាហារខ្ដ្លគមន្សុសភាព លបាកកាល ោាំឬប្កល ៉ា សល ួន្ឯង លប្រើប្បាស់កាាំរិត
ឬសាៃរៈខ្ដ្លគមន្សុវតថ ភា
ិ ពលផ្ែងលទៀត ល ើងលៅកខ្ន្ៃ ងសព ស់រ ួចលលាតចុះ
លដាយស្នរគត់ពោយមលហាះ ពួ ន្កនុងទ៊ូ រទឹកកក សកប្ាមថ្ដ្ច៊ូ លកនុងប្រអ្រ់លលៃ ង
ើ
លដ្ើមបីលមើលថ្នលតើាន្លលៃ ង
ើ ឬអ្ត់ លដ្ើរលលើផ្ល វូ លដាយពុាំសវល់ពច
ី រចរណ្៍លៅមក
លលាតច៊ូ លកនុងអាងទឹកទ ាំងសល ួន្ពុាំលចះខ្ហ្លទឹក ពោយមលរ ើលប្គឿងសងាា រ ឹមលៅ
លពលសល ួន្គមន្លាំន្ង
ឹ ន្ិងកាៃង
ាំ ប្គរ់ប្គន្់ ពោយមលប្កាកលចញពីខ្ប្គលៅលពល
ខ្ដ្លរុគគលបាត់រង់សមតថ ភាពកនុងការរញ្ញា ឬប្គរ់ប្គងស្នច់ដ្ុាំ ល្វ ក
ើ ច
ិ ច ការខ្ដ្ល
លលើសមតថ ភាពរងកាយ ឬផ្ល វូ ចិតតររស់រគ
ុ គ លល ះខ្ដ្លអាចរងា ជាររួ ស ឬ
លប្គះថ្ននក់ដ្ល់អ្នកទទួ លលសវា។
ប្រសិន្លរើអ្នកទទួ លលសវាពុធា
ាំ ៃ រ់ាន្លប្គះថ្ននក់ ឬពុធា
ាំ ៃ រ់ល្វ ើឲ្យសល ួន្សថ ត
ិ
កនុងស្នថន្ភាពលប្គះថ្ននក់កនុងលពលលម ីៗលន្ះលទ ស៊ូ មជួ យពន្យលពីម៊ូលលហ្តុលន្ះ។
ឧទហ្រណ្៍ រុគគលរ ៊ូរល ះប្តូវបាន្លគតាមឃាៃាំលមើលលដាយអ្ន កផ្តលល់ សវាខ្លទ ាំ
ថ្ន្កមម វ ិ្ី IHSS ន្ិងលដាយសាជិកប្គួ ស្នរ រយៈលពល 24 លា៉ាងកនុងមួ យថ្លៃ លដ្ើមបី
រងាារលប្គះថ្ននក់
។ ពន្យល់ពីសកមម ភាព
ខ្ដ្លអ្ន កផ្ត លកា
់ រខ្លទ ាំ
ន្ិងសាជិកប្គួ ស្នរបាន្ល្វ ើលដ្ើមបីរងាារររួ សស្ននមន្ិងលប្គះថ្ននក់
។
អ្ន កប្រខ្ហ្លជាចង់រលងា ត
ើ ខ្ផ្នកកាំណ្ត់ចណា
ាំ ម
ាំ ួ យ លៅកនុងកាំណ្ត់ប្តាសកមម ភាព
លប្គះថ្ននក់/ររួ សស្ននម ខ្ដ្លលរៀរររ់ពីរលរៀរខ្ដ្លផ្ទ ះររស់អ្នកទទួ លលសវាមិន្អាច
ល្វ ើការផ្ទៃស់រតរូ ឬមិន្អាចល្វ ើឲ្យាន្សុវតថ ភា
ិ ពទ ាំងប្ស ុងបាន្ ន្ិង/ឬ វ ិ្ីលផ្ែង
លទៀតខ្ដ្លលគអាចតាមឃាៃលាំ មើលរុគគលល ះបាន្លៅលពលខ្ដ្លអ្ន កទទួ លលសវា IHSS
ប្តូវខ្តទុកឲ្យលៅានក់ឯងកនុងរយៈលពលសៃ ម
ី ួ យ ឬលពលលវលាកាំណ្ត់ណាមួ យ (ប្រសិន្
លរើអាចល្វ ើលៅបាន្)។ ឧទហ្រណ្៍ អ្ន កទទួ លលសវាអាចប្តូវបាន្លគទុកឲ្យលៅខ្ត
ានក់ឯងពីរដ្ងកនុងមួ យខ្សលដ្ើមបីឲ្យសាជិកប្គួ ស្នរលៅទិញឥវា៉ាន្់លៅផ្ារសប្ារ់
រយៈលពលមិន្លលើសពី 2 លា៉ាង លហ្ើយអ្ន កទទួ លបាន្លសវាប្តូវបាន្លគតាមដាន្
លដាយការទទួ លទ៊ូ រសពទ លៅផ្ទ ះជាលរៀងរល់ 20 ទីមតង។
2) ការទទួ េ នេិែិតបខនែ ម្បែើម្បីបរៀបចាំឯកសារតត្ម្ូវការសត្មាប់
ការត្តួ តពិនិតយការពារ

ការទទួ លបាន្លិសត
ិ មួ យចារ់ពម
ី ជឈមណ្ឌលកនុងតាំរន្់ ឬ្ន្ធាន្ដ្ថ្ទ
លផ្ែងលទៀតដ្៊ូ ចជាកមម វ ិ្ីលពលថ្លៃ ឬកមម វ ិ្ីស្នលាលរៀន្ជាលដ្ើម។ លិសិតលន្ះប្តូវាន្
ព័ត៌ាន្ដ្៊ូ ចោងលប្កាម៖
ការទទួ លបាន្លិសត
ិ មួ យចារ់ពម
ី ជឈមណ្ឌលកនុងតាំរន្់ ឬ្ន្ធាន្ដ្ថ្ទ
លផ្ែងលទៀតដ្៊ូ ចជាកមម វ ិ្ីលពលថ្លៃ ឬកមម វ ិ្ីស្នលាលរៀន្ជាលដ្ើម។ លិសិតលន្ះប្តូវាន្
ព័ត៌ាន្ដ្៊ូ ចោងលប្កាម៖
- អាយុររស់អ្នកទទួ លលសវា
- ព័ត៌ាន្អ្ាំពកា
ី រចុះលសាយខ្ផ្ន កផ្ល វូ ចិតតររស់អ្នកទទួ លលសវា ន្ិង/ឬជាំងឺ
ផ្ល វូ ចិតត
- ព័ត៌ាន្អ្ាំពភា
ី ព្ៃ ន្់្ៃរថ្ន្រញ្ញាមុសងារាន្កប្មិត ខ្ដ្លរណា
ត លមកពី
ការចុះលសាយកនុងខ្ផ្នកការចងចាំ ការសប្មរសល ួន្ ន្ិងការវ ិន្ិចឆ័យ
- ការពិពណ្៌ ថ្នលតើខ្ដ្ន្កាំណ្ត់ថ្ន្ការចងចាំ ការសប្មរសល ួន្ ន្ិង
ការវ ិន្ិចឆយ
័ រងា ជាការភាន្់ប្ច ាំ ន្ិងអាករបកិ រ ិយមិន្អាចប្គរ់ប្គង
សល ួន្ឯងបាន្យ៉ាងដ្៊ូ ចលមត ច (ឧ.ទ. អ្សមតថ ភាពកនុងការកាំណ្ត់ទក
ី ខ្ន្ៃ ង
លពលលវលា មន្ុសែ ។ល។)
- ព័ត៌ាន្ថ្នលតើរុគគលល ះប្តូវការឲ្យលគតាមដាន្ ន្ិងប្គរ់ប្គងឬអ្ត់
លដ្ើមបីឲ្យពួ កលគាន្សុវតថ ភា
ិ ព ន្ិងម៊ូ លលហ្តុ (ដ្៊ូ ចជា លពលណាអ្ន កទទួ ល
លសវាល្វ ើលរឿងខ្ដ្លមិន្ាន្សុវតថ ភា
ិ ព រុគគលល ះទទួ លបាន្ការខ្ណ្ ជា
ាំ
ពាកយសមត ី លហ្ើយអាករបកិ រ ិយប្តូវបាន្រញ្ឈរ់)
- ផ្ត ល់ឧទហ្រណ្៍អ្ាំពអា
ី ករបកិ រ ិយគមន្សុវតថ ភា
ិ ពខ្ដ្លរុគគលល ះាន្ ន្ិង
ភាពញឹកញរ់ខ្ដ្លអាករបកិ រ ិយល ះលកើតាន្។
ការទទួ េ

នឯកសារបពទយសេីពីតត្ម្ូវការសត្មាប់ការត្តួ តពិនិតយការពារ

1) ទទួ េ នទាំរង់ “ការវាយតនម្ា អ្ព
ាំ ីត្តូវការសត្មាប់ការត្តួ តពិនត
ិ យ
ការពារសត្មាប់កម្ម វ ិធ្ីបសវាាាំពារបៅតាម្ផ្សទោះ” (SOC 821 (3/06)) ខែេ
បាំបពញបោយបវជជបណឌិតរបស់អ្នកទទួ េបសវា
អ្ន កប្តូវាន្ទាំរង់ SOC 821 រចចុរបន្ន ខ្ដ្លរាំលពញលដាយលវជា រណ្ឌត
ិ ររស់អ្នកទទួ ល
លសវា លៅលពលលសន ើសលុាំ សវាប្តួ តពិន្ិតយការពារ។ រកាចារ់លតចមៃ ងថ្ន្ទាំរង់ឯកស្នរ
ល ះលដ្ើមបីជាកាំណ្ត់ប្តាផ្ទទល់សល ួន្ររស់អ្នក។ លោន្្ីន្ង
ឹ លប្រើប្បាស់ទាំរង់លន្ះលដ្ើមបី
ប្រម៊ូ លព័ត៌ាន្ ន្ិងល្វ ើការកាំណ្ត់អ្ាំពត
ី ប្មូវការសប្ារ់ការប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារ។
ទាំរង់ SOC 821 លន្ះអាចទញយកបាន្លៅ៖
http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/SOC821.PDF

ទាំរង់លន្ះអាចប្តូវបាន្ចុះហ្តថ លលោលដាយអ្ន កជាំ ញលវជា ស្នស្រសតខ្តរ៉ាុលណា
ា ះ ជាមួ យ
ន្ឹងជាំ ញវ ិជាាជវី ៈខ្ផ្នកលវជា ស្នស្រសត ឬខ្ដ្ន្អ្ន្ុវតត កនុងខ្ផ្នកការចងចាំ ការ
សប្មរសល ួន្ ន្ិងការវ ិន្ិចឆយ
័ ។ MPP 30-757.173(a)(1)(A)។
ទាំរង់ SOC 821 ន្ឹងស្នកសួ រលវជា រណ្ឌត
ិ ររស់អ្នកទទួ លលសវាន្៊ូ វព័ត៌ាន្អ្ាំពម
ី ុសងារ
ររស់អ្នកទទួ លលសវាកនុងខ្ផ្នកការចងចាំ ការសប្មរសល ួន្ ន្ិងការវ ិន្ិចឆយ
័ ។ ទាំរង់លន្ះ
ន្ឹងស្នសួ រព័ត៌ាន្អ្ាំពីររួ សស្ននម ឬលប្គះថ្ននក់
ខ្ដ្លអ្ន កទទួ លលសវា
ធាៃរ់ាន្លដាយស្នរការលមលយកនុងខ្ផ្នកការចងចាំ ការសប្មរសល ួន្ ន្ិង
ការ វ ិន្ិចឆយ
័ ន្ិងថ្នលតើរុគគលអាចរងា លប្គះថ្ននក់ដ្ល់រងកាយ ឬល្វ ើឲ្យសល ួន្
ឯងសថ ិតកនុងស្នថន្ភាពលប្គះថ្ននក់ឬអ្ត់។
ជាលប្ចើន្លលើក លោន្្ីន្ង
ឹ ផ្តលន្
់ ៊ូ វការប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារ ប្រសិន្លរើលវជា រណ្ឌិតររស់
អ្ន កទទួ លលសវាគ៊ូ សកនុងប្រអ្រ់ពាកយថ្ន “បាទ/ចស” ចាំលពាះសាំណ្ួរមួ យឬពីរលៅកនុង
ទាំរង់ SOC 821 ន្ិងគ៊ូ សលលើប្រអ្រ់ពាកយថ្ន “្ៃ ន្្
់ ៃ រ” កនុងប្គរ់ខ្ផ្ន កមុសងារទ ាំង
អ្ស់ លហ្ើយន្ឹងល្វ កា
ើ ររដ្ិលស្ការប្តួ តពិន្ិតយការពារអ្ន កលផ្ែងលទៀត។ ក៏រ៉ាុខ្ន្ត
លោន្្ីតប្មូវឲ្យលប្រើប្បាស់ទរាំ ង់ SOC 821 ភាារ់ជាមួ យន្ឹងព័តា
៌ ន្ពាក់ពន្
័ ធ ដ្ថ្ទ
លផ្ែងលទៀតលដ្ើមបីល្វ កា
ើ រវាយតថ្មៃ អ្ាំពត
ី ប្មូវការសប្ារ់ការប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារ។
ទាំរង់ (SOC 821) ខ្តមួ យ មិន្ប្តូវយកលៅលប្រើប្បាស់លដ្ើមបីរងាាញពីសិទធិទទួ លបាន្
ការប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារល ះលទ។ ចារ់សតព
ី ីសុសុាលភាព ន្ិងស្នថរ័ន្ § 12301.21
ន្ិង MPP 30-757.173(a)(2) ន្ិង (3))។
ចាំណាាំ៖ ប្រសិន្លរើលវជា រណ្ឌិតររស់អ្នកទទួ លលសវារាំលពញទាំរង់ SOC 821 (3/06) លៅ
លពលមុន្ ន្ិងបាន្រងាាញថ្នអ្ន កទទួ លលសវាពុា
ាំ ន្តប្មូវការការប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារ
លទល ះ ន្ិងបាន្រងាាញពីតប្មូវការសប្ារ់ការប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារលៅកនុងទាំរង់
SOC 821 ខ្ដ្លបាន្រាំលពញលហ្ើយលម ីៗ លវជា រណ្ឌិតប្តូវល្វ ើការពន្យល់ពម
ី ៊ូ លលហ្តុខ្ដ្ល
ាន្ការផ្ទៃស់រតរចាំ
ូ លពាះតប្មូវការលន្ះ។ ឧទហ្រណ្៍ ប្រសិន្លរើខ្ដ្ន្កាំណ្ត់ថ្ន្
មុសងារររស់អ្នកទទួ លលសវាាន្សភាពកាន្់ខ្ត្ៃ ន្្
់ ៃ រល ង
ើ ឬប្រសិន្លរើ
ឹ ពីរលរៀរប្តូវរាំលពញទាំរង់
លវជា រណ្ឌិតល្វ កា
ើ រគ៊ូ សប្រអ្រ់សុសពីលពលមុន្ ឬពុបា
ាំ ន្ដ្ង
លន្ះលទ លវជា រណ្ឌត
ិ ប្តូវពន្យល់ពរ
ី ញ្ញាលន្ះលៅកនុងទាំរង់ SOC 821 ខ្ដ្លលទើរបាន្
រាំលពញលម ីល ះ។
2) ទទួ េ នេិែិតបវជជបណឌិតបខនែ ម្ម្ួ យបទៀតខែេកត់ត្តាពីតត្ម្ូវការ
សត្មាប់ការត្តួ តពិនត
ិ យការពារ (ឯកសារភាជប់ 1)
ប្តូវាន្លិសិតររស់លវជា រណ្ឌត
ិ មួ យចារ់ខ្ដ្លកត់ប្តាពីពកា
ិ រភាពររស់អ្នក
ឺ ល វូ ចិតត ឬការចុះលសាយខ្ផ្ន កផ្ល វូ ចិតត) កប្មិតមុសងារ អាយុ ន្ិង
ទទួ លលសវា (ជាំងផ្
ពិពណ្៌ អ្ាំពរី លរៀរខ្ដ្លពិការភាពរណា
ត លឲ្យាន្រញ្ញាចុះលសាយដ្ល់ការ វ ិន្ិចឆយ
័

ការភាន្់ប្ច ាំ ការចង់ចច
ាំ ុះលសាយ ឬការលងវ ងស្នមរតី។ អ្ន កអាចលប្រើប្បាស់ទរាំ ង់លៅ
ចុងរញ្ច រ់ថ្ន្ឯកស្នរលបាះពុមពផ្ាយលន្ះលដ្ើមបីទទួ លបាន្ព័ត៌ាន្ខ្ដ្លលរៀរររ់
ោងលលើពលី វជា រណ្ឌត
ិ ររស់អ្នកទទួ លលសវា។
ឹ សៃ ះៗអ្ាំពអា
លវជា រណ្ឌិតប្តូវាន្ការយល់ដ្ង
ី ករបកិ រ ិយន្ិងសមមតថ ភាព
រ ៊ូររងកាយន្ិងផ្ល វូ ចិតតររស់រគ
ុ គ លលន្ះ ខ្ដ្លអាចល្វ ឲ្
ើ យសល ួន្ឯងសថ ិតកនុងស្នថន្ភាព
លប្គះថ្ននក់ លដ្ើមបីអាចរាំលពញទាំរង់លៅកនុងកញ្ច រ់លន្ះបាន្ប្តឹមប្តូវ ឬលដ្ើមបីផ្តលជ
់ ៊ូ ន្
ន្៊ូ វលិសត
ិ មួ យខ្ដ្លាន្ព័ត៌ាន្ចាំបាច់អ្ាំពរី លរៀរខ្ដ្លការចុះលសាយររស់អ្នក
ទទួ លលសវាខ្ដ្លចាំបាចមិន្អាចទុករុគគលល ះឲ្យលៅខ្តានក់ឯងបាន្។ អ្ន កអាច
ផ្ត លជ
់ ៊ូ ន្ដ្ល់លវជា រណ្ឌត
ិ ររស់អ្នកទទួ លលសវាន្៊ូ វចារ់លតចមៃ ងថ្ន្កាំណ្ត់ប្តា
លប្គះថ្ននក់/ររួ សស្ននម លដ្ើមបីខ្ចករំ ខ្លកព័តា
៌ ន្ជាមួ យលវជា រណ្ឌត
ិ អ្ាំពី
អាករបកិ រ ិយលប្គះថ្ននក់ខ្ដ្លអ្ន កទទួ លលសវាាន្ខ្ដ្លចាំបាចមិន្អាចទុករុគគល
ល ះឲ្យលៅខ្តានក់ឯងបាន្កនុងអ្ាំ ុ ងលពលណាមួ យកនុងរយៈលពលថ្មៃ រួន្លា៉ាង
កនុងមួ យថ្លៃ។
ទាំរង់ែនទបផ្សេងបទៀតខែេត្តូវការបែើម្បីទទួ េ

នការត្តួ តពិនត
ិ យការពារ

1) “គ្បត្មាងរា៉ាប់រងសត្មាប់ការត្គ្ប់ត្គ្ងបង្ហកររយៈបពេ 24បមា៉ោងកនុងម្ួ យនងង”
ទាំរង់ (SOC 825 (6/06)) ខែេអ្ន ក នបាំបពញ
ប្រសិន្លរើអ្នកកាំពង
ុ លសន ើសុាំការការប្តួ តពិន្ត
ិ យការពាររយៈលពល 24លា៉ាង អ្ន កក៏ប្តូវ
រាំលពញទាំរង់ SOC 825 ផ្ងខ្ដ្រ។ ទាំរង់លន្ះតប្មូវឲ្យអ្ន កផ្ត លន្
់ ៊ូ វព័តា
៌ ន្អ្ាំពីរលរៀរ
ខ្ដ្លប្តូវផ្ត លកា
់ រប្តួ តពិន្ិតយការពាររយៈលពល 24លា៉ាង។ MPP 30757.173(a)(1)(A)(5)។ លរើលទះរីជាទាំរង់លន្ះលលើកល ើងថ្ន “ទាំរង់
លប្រើប្បាស់ររស់លោន្្ីមន្
ិ ចាំបាច់” ក៏ពត
ិ ខ្មន្ រ៉ាខ្ុ ន្ត លយើងស៊ូ មខ្ណ្ ាំឲ្យអ្ន កល្វ ើការ
រាំលពញទាំរង់លន្ះ។
ទាំរង់លន្ះអាចខ្សវ ងរកបាន្លៅការ ិយល័យសុសុាលភាពលោន្្ីកនុងម៊ូ លដាឋន្
ររស់អ្នក។
ទាំរង់លន្ះអាចខ្សវ ងរកបាន្លៅលលើអ្ន្
ុី ្ឺណ្ត
ិ តាមរយៈលគហ្ទាំព័រ
http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/soc825.pdf

បខានធ្ីនិយាយថ្ន ែ្ុព
ាំ ុាំត្តូវការការត្តួ តពិនិតយការពារបនាោះបទ។ បតើែ្ុាំត្តូវបធ្វ ី
ខបបណា?
លោន្្ីមួយចាំន្ួន្ាន្លហ្តុផ្លស្នមញ្ា ៗសប្ារ់ប្បារ់ដ្ល់អ្នកណាានក់ថ្នពួ កលគ
ពុា
ាំ ន្សិទធិទទួ លបាន្ការប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារល ះលទ។ ោងលប្កាមលន្ះ គឺជា
លហ្តុផ្លងាយៗន្ិងចលមៃ ើយសមប្សរមួ យចាំន្ួន្ររស់លោន្្ី។

បតើមានការចុោះបែាយខផ្សនកផ្សល វូ ចិតេធ្ងន់ធ្ងរឬបទ?
ម្ូ េបេតុរបស់បខានធ្ី

ចបម្ា ើយតបម្ួ យចាំនួន

ការចុះលសាយខ្ផ្នកផ្ល វូ ចិតត្ៃន្្
់ ៃ រមិន្
បាន្
ពិន្ិតយល ើញ កនុងលពលចុះពិន្ត
ិ យតាម
ផ្ទ ះ
ល ះលទ។

កាំណ្ត់ប្តាសកមម ភាពប្រចាំថ្លៃ ររស់
អ្ន ក, របាយការណ្៍ររស់លវជា រណ្ឌត
ិ ,
កាំណ្ត់លហ្តុររស់មជឈមណ្ឌល
កនុងតាំរន្់, ការប្តួ តពិន្ិតយដ្ល់ផ្ទះាន្
លពលសៃ ីលពក, អាករបកិ រ ិយខ្ដ្លបាន្
អ្លងា ត ន្ិងពុាំបាន្លេៃ ើយតរន្ឹងសាំណ្ួរ
ខ្ណ្ ាំ, ឪពុកាតយខ្ដ្លាន្
ការលលៃ ចភាៃង
ាំ រងាាញខ្ត “
ថ្លៃ ណាខ្ដ្លលអ ” ដ្ល់អ្នកចុះប្តួ តពិន្ត
ិ យ,
ទាំរង់ SOC 293, រ ទ ត់ H ចាំណ្ុច 5
សប្ារ់ការចុះលសាយខ្ផ្ន កផ្ល វូ ចិតត។
លដាយស្នរខ្តការចុះលសាយខ្ផ្ន កផ្ល វូ ចិតត
ពុដ្
ាំ ឹងពីការចុះលសាយរ ៊ូររងកាយ
ពុាំដ្ឹងឬឲ្យតថ្មៃ លលើផ្លវ ិបាក
សកមម ភាពលលើការចុះលសាយខ្ផ្នករង
កាយ ដ្៊ូ ចជាពោយមលប្កាក ឬលដ្ើរ
លដាយគមន្ជាំន្ួយ លៅលពលមិន្អាចល្វ ើ
ខ្ររល ះបាន្លដាយពុាំាន្លប្គះថ្ននក់
ររួ សស្ននម, ន្ឹងទទួ លទន្រខ្ងអ មលរើ
លទះរីជាាន្ហាន្ិលយ
័ ថ្ន្ការរងលប្គះ
លដាយជាំងឺទក
ឹ ល មខ្ផ្អ មក៏លដាយ, ន្ឹង
ពោយមប្ស្នយរង់ររំ រួ ស
ទុយលយ ឬរណ្រលដាយស្នរខ្តការ
ឈឺចរ់ ឬការរំោន្។ល។

ប្តូវការប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារលដាយស្នរ
ការចុះលសាយខ្ផ្នករ ៊ូររងកាយ មិន្
ខ្មន្ជាការចុះលសាយខ្ផ្ន កផ្ល វូ ចិតតល ះ
លទ។

ការចុះលសាយខ្ផ្នករ ៊ូររងកាយ រណា
ត ល ការចុះលសាយខ្ផ្នកផ្ល វូ ចិតតក៏អាច
រណា
ត លឲ្យាន្អាករបកិ រ ិយគមន្
ឲ្យាន្អាករបកិ រ ិយលប្គះថ្ននក់។
សុវតថ ភា
ិ ពផ្ងខ្ដ្រ។ មិន្តប្មូវឲ្យរងាាញ
រញ្ញាផ្ល វូ ចិតតថ្នជាម៊ូ លលហ្តុចាំរង
ខ្តមួ យគត់ល ះលទ។

បតើមានអាកបបកិ រ ិយាបត្ាោះថ្ននក់បៅផ្សទោះខែរឬបទ?
ការបោោះសាររបស់បខានធ្ី

ចបម្ា ើយតបម្ួ យចាំនួន

ការល្វ ើលរគវ ិន្ិចឆយ
័ ផ្ល វូ ការពីស្នថន្ភាព
លវជា ស្នស្រសតពុរ
ាំ ងាាញពីតប្មូវការល ះលទ។

របាយការណ្៍ររស់លវជា រណ្ឌិតពី
អាករបកិ រ ិយ្មម តាថ្ន្រុគគលខ្ដ្ល
បាន្ល្វ ើលរគ
វ ិន្ិចឆយ
័ ។

ពុា
ាំ ន្ររួ សស្ននមណាមួ យកនុងលពល
កន្ៃ ងមក។

អ្ន កទទួ លលសវាប្តូវបាន្លគប្គរ់ប្គង
យ៉ាងលអ ។

ពុា
ាំ ន្លសតុតាងពីអាករបកិ រ ិយលប្គះ ភាពញឹកញរ់ពលុាំ កើតាន្តាមលា៉ាង។
ថ្ននក់កនុងអ្ាំ ុ ងលពលការចុះប្តួ តពិន្ត
ិ យ សកោន្ថ្លៃមុន្ន្ិងថ្លៃ រ ទ រ់។
មិន្អាចល្វ ទ
ើ ៊ូ លៅកមម បាន្សប្ារ់រយៈ
លៅផ្ទ ះលដាយរុគគលិកររស់លោន្្ី។
លពលពីមួយលា៉ាងលៅ 24 លា៉ាងកនុង
មួ យថ្លៃ។
ការសវ ិន្រ ៊ូររងកាយ “ទ ាំងប្ស ុង” ររាំង
មិន្ឲ្យអ្ន កទទួ លលសវាល្វ អ្
ើ វ ើៗបាន្។

សកមម ភាពលដាយលចត ណាមួ យខ្ដ្ល
ាន្លកខ ណ្ៈលប្គះថ្ននក់ ដ្៊ូ ចជាការទញ
ទុយលយសុង ទុយលយ G-tube ។ល។

ធ្នធានសត្មាប់ការត្តួ តពិនិតយការពារ និង IHSS បផ្សេងបទៀត
អ្ងគ ការសិទធិជន្ពិការរដ្ឋ កាលីហ្វញ៉ា ាន្ឯកស្នរលបាះពុមពផ្ាយ
ន្ិងព័ត៌ា
ន្សាំោន្់ៗលៅលលើលគហ្ទាំព័រររស់សល ួន្សត ីពី IHSS ខ្ដ្លអាចខ្សវ ងរកបាន្លៅ
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportiveservices-ihss
អ្ងគ ការសិទធិជន្ពិការរដ្ឋ កាលីហ្វញ៉ា ក៏ផ្តលល់ សវា
លដាយឥតគិតថ្លៃ ដ្ល់
ប្រជាជន្
រដ្ឋ កាលីហ្វញ៉ាខ្ដ្លាន្ពិការភាពលលើរញ្ញាមួ យចាំន្ួន្ពាក់ន្ឹងពិការភាពផ្ងខ្ដ្រ។
លដ្ើមបីទទួ លបាន្ជាំន្ួយ អ្ន កអាចទក់ទងលៅអ្ងគ ការសិទធជ
ិ ន្ពិការរដ្ឋ កាលីហ្វញ៉ា
លដាយទ៊ូ រសពទ លៅលលស
1-800-776-5746 លដ្ើមបីលសន ើសកា
ុាំ រទទួ លយក។
ប្កសួ ងលសវាសងគ មររស់រដ្ឋ កាលីហ្វញ៉ា លបាះពុមពរទរបញ្ា តត ិររស់សល ួន្ ខ្ដ្លាន្
ចាំណ្ងលជើងថ្ន “លសៀវលៅខ្ណ្ អ្
ាំ ាំពីលគលការណ្៍ន្ង
ិ ន្ីតិ វ ិ្ី” ឬ “MPP” លៅ
លលើលគហ្ទាំពរ័ ររស់សល ួន្ http://www.cdss.ca.gov/inforesources/LettersRegulations/Legislation-and-Regulations/Adult-Services-Regulations. ។
ប្កសួ ងលសវាសងគ មររស់រដ្ឋ កាលីហ្វញ៉ាលបាះពុមពផ្ាយលិសិតទ ាំងអ្ស់ររស់
លោន្្ីសល ួន្ (ACLs) ន្ិងលសចកត ជ
ី ៊ូ ន្ដ្ាំណ្ង
ឹ ព័តា
៌ ន្ររស់លោន្្ីទ ាំងអ្ស់ (ACINs)
លៅលលើលគទាំព័រររស់សល ួន្ http://www.cdss.ca.gov/inforesources/LettersRegulations/Letters-and-Notices/All-County-Letters
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ទិែឋភាពរ ួម្ននការត្តួតពិនិតយការពារ
លដ្ើមបីទទួ លបាន្សិទធស
ិ ប្ារ់ការប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារ រុគគលានក់ប្តូវាន្ជាំងឺផ្ល វូ
ចិតត ឬការចុះលសាយខ្ផ្ន កផ្ល វូ ចិតតខ្ដ្លរណា
ត លឲ្យាន្អាករបកិ រ ិយដ្៊ូ ចជា៖
កលមាយខ្ផ្ន ក វ ិន្ិចឆ័យ (ល្វ ើការសលប្មចចិតតមិន្បាន្លអ អ្ាំពរ
ី ញ្ញាសុសភាព ឬ
សុវតថ ភា
ិ ព) ភាន្់ប្ច /ាំ វលងវ ងស្នមរតី (លដ្ើរចុះល ើង វលងវ ង ប្ច ាំមន្ុសែ
មិន្ដ្ឹងថ្លៃ ឬយរ់) ឬាន្ការចងចាំមន្
ិ ស៊ូ វលអ (លលៃ ចល្វ កា
ើ រ ឬរលងា ើយការងារ
អ្វ ើមួយ)។ ការចុះលសាយខ្ររលន្ះ អាចលកើតល ង
ើ លដាយស្នរការល៊ូ តលាស់យត
ឺ យ៉ាវ
ឺ ៊ូ ទីសឹម ជាំងឺ វ ិកលចរ ិត ន្ិងជាំងលឺ លៃ ចភាៃាំងស្នមរតី ន្ិង
ខ្ផ្ន កសតិរញ្ញា ជាំងអ្
ពិការភាពផ្ល វូ ចិតត។ ប្តួ តពិន្ត
ិ យការពាររ ួមាន្ការតាមដាន្អ្ន កណាានក់លដ្ើមបីល្វ ើ
លគាន្សុវតថ ភា
ិ ព។
ការប្តួ តពន្ិតយការពារគឺពអា
ុាំ ចខ្សវ ងរកបាន្លទសប្ារ់៖
- ការលៅសួ រសុសទុក ឬសកមម ភាពសងគ ម
។
- លៅលពលខ្ដ្លតប្មូវការរណា
ត លមកពីលកខ សណ្ឌលវជា ស្នស្រសត លហ្ើយរុគគលល ះ
ប្តូវការការប្គរ់ប្គងខ្ររលវជា ស្នស្រសត។
- កាំពុងទទួ លការសលប្ងាគះរ ទ ន្់ខ្ផ្នកលវជា ស្នស្រសត។
- លដ្ើមបីប្គរ់ប្គងលលើអាករបកិ រ ិយប្រឆាំងន្ឹងសងគ ម ឬអាករបកិ រ ិយលេវឆវ។
គ្ាំរ ូអ្ាំពីព័ត៌មានខែេត្តូវមានបៅកនុងេិែត
ិ របស់បវជជបណឌិត
លដ្ើមបីរងាាញថ្នអ្ន កទទួ លបាន្កមម វ ិ្ី IHSS ាន្សិទធិទទួ លបាន្ការ
ប្គរ់ប្គងរងាារ អ្ន កទទួ លបាន្កមម វ ិ្ី IHSS ប្តូវាន្លសតុតាង (កនុងទាំរង់ជាលិសត
ិ
ររស់លវជា រណ្ឌត
ិ ) ខ្ដ្លទទួ លបាន្ពី
លវជា រណ្ឌិតររស់ពួកលគខ្ដ្លន្ិយយអ្ាំពត
ី ប្មូវការសប្ារ់លសវាលន្ះ។ លិសិត
លវជា រណ្ឌិតគមបីពិពណ្៌ អ្ាំពព
ី ិការភាពររស់រុគគល (ជាំងឺផ្ល វូ ចិតត ឬការចុះលសាយ
ខ្ផ្ន កផ្ល វូ ចិតត) កប្មិតមុសងារ ការចុះលសាយខ្ផ្នកមុសងារ អាយុ ន្ិងលរៀរររ់ពី
រលរៀរខ្ដ្លពិការភាពររស់គត់រណា
ត លឲ្យាន្ការ វ ិន្ិចឆយ
័ ពុបា
ាំ ន្លអ ការភាន្់ប្ច ាំ
ការចង់ចាំលសាយ ឬការវលងវ ងស្នមរតី ន្ិងផ្ត លជា
់ ឧទហ្រណ្៍
អ្ាំពី
ឹ ថ្នទលងវ ើទ ាំងល ះ
អាករបកិ រ ិយលប្គះថ្ននក់ខ្ដ្លរុគគលាន្ ខ្ដ្លគត់ពបា
ុាំ ន្ដ្ង
ាន្លប្គះថ្ននក់ល ះលទ។
លិសិតល ះក៏ប្តូវផ្ត លជ
់ ៊ូ ន្ន្៊ូ វចលមៃ យ
ើ ចាំលពាះសាំណ្ួរោងលប្កាមលៅទាំព័ររ ទ រ់ ឬ
រាំលពញទាំរង់ល ះលៅទាំព័ររ ទ រ់រខ្ន្ថ មលលើលិសិតជាលាយលកខ ណ្៍អ្កែរអ្ាំពត
ី ប្មូវ
ការររស់រគ
ុ គ លសប្ារ់ការប្តួ តពិន្ត
ិ យការពារលន្ះ។

ល្មះអ្តថ គហ្ក៖

ថ្លៃ ខ្សឆនក
ាំ ាំលណ្ើត៖

លរគវ ិន្ិចឆយ
័ ៖
លទធ ផ្លលៅថ្លៃមុស៖
1. លតើរគ
ុ គ លលន្ះាន្ការចុះលសាយខ្ផ្ន កផ្ល វូ ចិតត ឬការចុះលសាយខ្ផ្នកពុទធខ្ិ ដ្ល
រងា ល ង
ើ លដាយពិការភាពររស់គត់ខ្ដ្រឬលទ?
ស៊ូ មគ៊ូ ស្ីកចាំលពាះចលមៃ យ
ើ ខ្ដ្លសមប្សរ៖ ☐ បាទ/ចស ឬ ☐ លទ
2. លតើការចុះលសាយខ្ផ្នកផ្ល វូ ចិតត ឬការចុះលសាយខ្ផ្នកពុទធលិ ្វ ឲ្
ើ យលគពុអា
ាំ ច
ទុករុគគលល ះឲ្យលៅខ្តានក់ឯងខ្មន្លទ?
ស៊ូ មគ៊ូ ស្ីកចាំលពាះចលមៃ យ
ើ ខ្ដ្លសមប្សរ៖ ☐ បាទ/ចស ឬ ☐ លទ
3. លតើអាករបកិ រ ិយ
ខ្ដ្លលរៀរររ់លៅកនុងតារងសកមម ភាព
លប្គះថ្ននក់ន្ង
ិ ររួ សស្ននមប្សរគនជាមួ យន្ឹងការល្វ លើ រគ វ ិន្ិចឆយ
័ ររស់រគ
ុ គ លល
ខ្ដ្រឬលទ?
ស៊ូ មគ៊ូ ស្ីកចាំលពាះចលមៃ យ
ើ ខ្ដ្លសមប្សរ៖ ☐ បាទ/ចស ឬ ☐ លទ
4. លតើពិការភាពររស់រគ
ុ គ លអាចរំពង
ឹ ថ្នន្ឹងរណា
ត លឲ្យាន្ប្រលលទថ្ន្
អាករបកិ រ ិយខ្ដ្លលកើតាន្លៅកនុងកាំណ្ត់ប្តាអ្ាំពលី ប្គះថ្ននក់ឬររួ ស្ននមឬលទ?
ស៊ូ មគ៊ូ ស្ីកចាំលពាះចលមៃ យ
ើ ខ្ដ្លសមប្សរ៖ ☐ បាទ/ចស ឬ ☐ លទ
5. លតើពិការភាពអាចជះឥទធ ិពលលលើការវ ិន្ិចឆយ
័ ររស់រគ
ុ គ លពាក់ពន្
័ ធ សុវតថ ភា
ិ ព
ខ្ដ្រឬលទ?
ស៊ូ មគ៊ូ ស្ីកចាំលពាះចលមៃ យ
ើ ខ្ដ្លសមប្សរ៖ ☐ បាទ/ចស ឬ ☐ លទ
6. ស៊ូ មផ្ត លកា
់ រពន្យល់លដាយសលងខ រអ្ាំពច
ី លមៃ យ
ើ ោងលលើ ន្ិងការលរៀរររ់អ្ាំពី
ខ្ដ្ន្កាំណ្ត់ខ្ផ្នកមុសងារររស់អ្តថ គហ្ក៖

ះ

ឹ ខ្ដ្លស្ុាំាន្។
ស្ុាំបាន្ផ្ត លជ
់ ៊ូ ន្ន្៊ូ វព័ត៌ាន្ោងលលើតាមចាំលណ្ះដ្ង
ចុះហ្តថ លលោលដាយ

កាលររ ិលចឆ ទ៖

លយើងចង់ស្នារ់មតិលយរល់ររស់លលាកអ្ន ក!
ស៊ូ មរាំលពញការសទ ង់មតិដ្៊ូចោងលប្កាមលន្ះអ្ាំពី
ឹ ថ្នលតើសកមម ភាពខ្ដ្ល
ឯកស្នរលបាះពុមពផ្ាយររស់លយើងស្ុាំន្ង
ិ ស៊ូ មឲ្យលយើងដ្ង
លយើងកាំពង
ុ ល្វ ើលន្ះាន្លកខ ណ្ៈដ្៊ូ ចលមត ច។ [ល្វ ើការសទ ង់មតិ]
លដ្ើមបីទទួ លបាន្ជាំន្ួយខ្ផ្នកចារ់ស៊ូមលៅលៅលលស 800-776-5746 ឬរាំលពញ
សាំណ្ុាំខ្រររទលសន ើសុាំជន្
ាំ ួ យ។ សប្ារ់លគលរាំណ្ងលផ្ែងលទៀត
ស៊ូ មលៅទ៊ូ រសពទ លៅកាន្់ 916-504-5800 (ភាគោងលជើងរដ្ឋ កាលីហ្វញ៉ា) 213-2138000 ( ភាគោងតប
ូ ងរដ្ឋ កាលីហ្វញ៉ា)។

អ្ងគ ការសិទធិជន្ពិការរដ្ឋ កាលីហ្វញ៉ា (Disability Rights California)
ប្តូវបាន្ផ្ត លម
់ ៊ូ លន្ិ្លិ ដាយប្រលពសុសៗគនសប្ារ់រញ្ា ីលពញ
លលញថ្ន្អ្ន កផ្ត លម
់ ៊ូ លន្ិ្ស
ិ ៊ូ មច៊ូ លលៅកាន្់
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/
ListofGrantsAndContracts.html។

