
 

ប្រព័ន្ធការពារន្ងិតស ៊ូ មតិររស់រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា  

ខ្សែទ៊ូរស័ពទឥតគិតថ្លៃលលស (800) 776-5746 

លសវាគាំពារលៅតាមផ្ទះ  

ការប្តួតពិនិ្តយការពារ 

ខែធ្ន  ូឆ្ន ាំ2019 ការប ោះពុម្ពផ្សាយ បេែ 5493.06 

ការប្តួតពិន្តិយការពារ គជឺាលសវា IHSS សប្ារ់អ្នកខ្ដ្លាន្តប្មូវការកន ុងការ

តាមដាន្រយៈលពល 24 លា៉ា ងកន ុងមួយថ្លៃលដ្ើមបីការពារពួកលគពីររួសស្នន ម 

ឧរតត ិលហ្តុ ឬលប្គះថ្នន ក់លផ្ែងៗ។  អ្នកផ្តល់លសវា IHSS អាចទទួលបាន្ការរង់ប្បាក់

លដ្ើមបលី វ្ ើការតាមដាន្ ន្ងិប្គរ់ប្គងកុារ ឬមន្ុសែលពញវយ័ខ្ដ្លាន្ពកិារភាព 

លៅលពលខ្ដ្លរុគគលរ ៊ូរល ះអាចរកាសុវតថភិាពលៅផ្ទះបាន្ ប្រសិន្លរើ

ាន្ការផ្តលជ់៊ូន្ការប្គរ់ប្គងតាមដាន្រយៈលពល 24 លា៉ា ង។  MPP 30-757; MPP 

30-757.173(a). 

លសវាប្តួតពិន្តិយការពារ អាចាន្ការលាំបាកកន ុងការទទួលបាន្ ន្ងិប្តវូការាន្

ឯកស្នរចាសល់ាសអ់្ាំពីតប្មូវការសប្ារ់លសវាល ះ។ ឯកស្នរលបាះពុមពផ្ាយលន្ះ គឺ

ជាមល្ោបាយលដ្ើមបជួីយអ្នកខ្សវងយលអ់្ាំពលីកខសណ្ឌ វនិ្ចិឆយ័ថ្ន្សិទធទិទួលបាន្

លសវាប្តួតពិន្តិយការពារ ន្ងិលដ្ើមបីជួយអ្នកល វ្ ើការតវា៉ា ចាំលពាះការរដ្ិលស្ថ្ន្

លសវាប្គរ់ប្គងការពារលន្ះ។ ឯកស្នរលបាះពមុពលន្ះ  

រមួាន្ឯកស្នរភាា រ់ ខ្ដ្លអ្នកន្ងឹប្តវូការលដ្ើមបីលសន ើសុាំការប្តួតពិន្ិតយការពារ ន្ងិ

លរៀរចាំសប្ារ់សវ ការ។ 

1) ការវាយតថ្មៃអ្ាំពីប្តូវការសប្ារ់ការប្តួតពិន្ិតយការពារសប្ារ់កមម វ ិ្ ីលសវា

គាំពារលៅតាមផ្ទះ (SOC 821 (3/06))។ - ទាំរងល់ន្ះប្តវូរាំលពញលដាយលវជារណ្ឌ តិ

ររសអ់្នកទទួលលសវា IHSS។ 

2) គាំរ ៊ូលិសិតលវជារណ្ឌ ិតថ្ន្ការប្តួតពិន្តិយការពារ – លវជារណ្ឌ ិតររស់អ្នកទទួល

បាន្លសវា IHSS ប្តូវប្រគលល់ិសិតមួយចារ់ខ្ដ្លពន្យលល់មអតិអ្ាំពីតប្មូវការ

។ លវជារណ្ឌ តិររស់អ្នកទទួលបាន្លសវា ក៏ន្ងឹប្តូវការចារ់លតចមៃងថ្ន្

កាំណ្ត់ប្តាសកមមភាពឧរតត ិលហ្តុ ឬររួសររសអ់្នកទទួលបាន្លសវាផ្ងខ្ដ្រ

លដ្ើមបសីរលសរលិសិតលន្ះ។ 



3) គលប្ាងរ៉ា រ់រងសប្ារ់ការប្តួតពិន្តិយការពារ 24 លា៉ា ងកន ុងមួយថ្លៃ (SOC 

825 (6/06))។ – អ្នកប្តូវរាំលពញទាំរងល់ន្ះ។ 

បេតុអ្វ ី នជាការត្តួតពិនិតយការពារមានសារៈសាំខាន់? 

កមម វ ិ្ ី IHSS រមួាន្កមម វ ិ្ ចីាំនួ្ន្រួន្ ខ្ដ្លន្ងឹប្តវូពិភាកាលៅលពលរ ទ រ់។ 

អ្នកខ្ដ្លាន្លកខណ្ៈសមបតត ិប្គរ់ប្គន្់សប្ារ់ការប្តួតពិន្តិយការពារ ាន្សទិធិ

ទទួលបាន្ចាំនួ្ន្លា៉ា ងប្រចាំខ្សអ្តិររា ចាំនួ្ន្ 195 លា៉ា ង ឬ 283 លា៉ា ង។ ក៏រ៉ាុខ្ន្ត  

ចាំនួ្ន្លា៉ា ងអ្តិររាខ្ដ្លប្តូវការ គឺអាប្ស័យលលើថ្នលតើកមម វ ិ្ មួីយណាកន ុងចាំលណាម

កមម វ ិ្ ទី ាំងរួន្ខ្ដ្លអ្ន្វុតត ន្ងិថ្នលតើអ្នកទទួលលសវា ប្តវូបាន្ចត់ទកុថ្នាន្ 

“ការចុះលសាយ ៃ្ន្់្ ៃ រ” ឬយ៉ា ងណា។ ចាំនួ្ន្លា៉ា ងសរុរខ្ដ្លទទួលបាន្ការអ្ន្ញុ្ញា ត 

(ឧ.ទ. ចាំនួ្ន្លា៉ា ងខ្ដ្លអ្នកទទួលលសវាាន ក់អាចទទួលបាន្) ក៏អាចាន្ការ

ខ្កសប្មួលលៅតាមការទទួលបាន្្ន្ធាន្ដ្ថ្ទលផ្ែងលទៀតផ្ងខ្ដ្រ។ អ្នកទទួលបាន្

លសវា IHSS ប្តូវអាន្លសចកត ីជ៊ូន្ដ្ាំណ្ឹងអ្ាំពចីាំណាត់ការ លដ្ើមបីពនិ្តិយលមើលថ្នលតើ

កមម វ ិ្ ី IHSS មួយណាខ្ដ្លពួកលគប្តវូបាន្លគដាក់រញ្ច លូ ន្ងិថ្នលតើចាំនួ្ន្លា៉ា ង

ររសពួ់កលគប្តវូបាន្លគកាំណ្ត់លៅ 

លោន្្ីល ះយ៉ា ងដ្៊ូចលមតច។ 

កម្ម វធីិ្ IHSS ទាំងបួន និងចាំនួនបមា៉ោ ងអ្តិបរមាខែេបុគ្គេអាចទទួេ

 នរមួ្មាន៖   

- កម្ម វធិីសំណល់ដ ើម្ (IHSS-R) 

- បុគ្គលដ លពុមំានកដម្ោយធងន់ធងរ អាចទទួលបានចនួំនដមា៉ោ ង

អតិបរមារហូត ល ់195 ដមា៉ោ ង កន ុងមួ្យដែ ដៅដពលទទួលបាន

ការត្តួតពិនិតយការពារ។ បុគ្គលដ លមានកដម្ោយធងន់ធងរ ទទួលបាន 

283 ដមា៉ោ ង កន ុងមួ្យដែ។ (ចាប់សត ីពីសុែុមាលភាព នងិស្ថា ប័ន  

- § 12303.4) 

- កម្ម វធិីដសវាដែទបុំគ្គល (PCSP) 

- អនកដត្បើត្បាស់ដសវាដ លបានចុុះដ ម្ ុះកន ុងកម្ម វធិី PCSP មានសិទធិទទួល

បាន 283 ដមា៉ោ ងកន ុងមួ្យដែ ដោយម្និគ្តិថាដតើពួកដគ្ត្តវូបានចាត់

ទុកថាមានការចុុះដែោយម្និធងនធ់ងរ ឬការចុុះដែោយធងនធ់ងរដ ុះដទ។ 

(លិែិតទងំអស់របស់ដោនធី 93-21 (16 ម្ ី 1993) ដៅ  

http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl93/93-
21.PDF  

http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl93/93-21.PDF
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl93/93-21.PDF


- កម្ម វធិជីដត្ម្ើសបដនាម្ IHSS (IPO) 

- បុគ្គលដ លពុមំានកដម្ោយធងន់ធងរ អាចទទួលបានចនួំនដមា៉ោ ង

អតិបរមារហូត ល ់195 ដមា៉ោ ង កន ុងមួ្យដែ ដៅដពលទទួលបាន

ការត្តួតពិនិតយការពារ។ បុគ្គលដ លមានកដម្ោយធងន់ធងរ ទទួលបាន 

283 ដមា៉ោ ង កន ុងមួ្យដែ។ (ចាប់សត ីពីសុែុមាលភាព នងិស្ថា ប័ន § 

14132.952, លិែិតទងំអសរ់បស់ដោនធី 11-19 (23 កមុ្ភៈ 2011) ដៅ  

http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl/2011/11
-19.pdf  

- និង  

- កម្ម វធិីជដត្ម្ើសទមួី្យសហគ្ម្ន៍ (CFCO) 

- បុគ្គលដ លម្និមានការចុុះដែោយធងនធ់ងរ អាចទទួលបាន 195 ដមា៉ោ ង

ននដសវាត្តួតពិនិតយការពារ បូកនឹងចនួំនដមា៉ោ ងសត្មាប់ដសវា នទ

ដទៀតរហូត លដ់ៅ 283 ដមា៉ោ ងកន ុងមួ្យដែ។  (លិែិតទងំអស់របស់

ដោនធី 14-60 (29 សហីា 1993) ដៅ  

http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2014/1
4-60.pdf  

បតើបធ្វ ីែូចបម្េចបែើម្បមីានេកខណៈសម្បតេិត្គ្ប់ត្ាន់កន ុងនាម្ជាអ្នកមានកបម្ាយ

ធ្ងន់ធ្ងរ? 

លដ្ើមបាីន្លកខណ្ៈសមបតត ិប្គរ់ប្គន្ក់ន ុង មជាអ្នកាន្ “កលមាយ ៃ្ន្់ ៃ្រ” រុគគល

ាន ក់ប្តូវាន្តប្មូវការលា៉ា ងចាំនួ្ន្ថ្មៃលា៉ា ងឬលប្ចើន្ជាងលន្ះកន ុងមួយសបាត ហ៍្ កន ុង

ខ្ផ្នកលសវាមិន្ខ្មន្លវជាស្នស្រសតសប្ារ់រុគគល លហ្ើយាន្តប្មូវការសប្ារ់ការលរៀរចាំ

ចាំណ្ីអាហារ ការសាអ តចាំណ្អីាហារលៅលពលលរៀរចាំចមអនិ្មហ រូអាហារ ន្ងិលសវា

អ្មលវជាស្នស្រសត  (MPP 30-701(s)(1))។ 

បតើបៅបពេណាខែេអាចទទួេ នការត្តួតពិនិតយការពារននកម្ម វធីិ្ IHSS  ន? 

រុគគលខ្ដ្លាន្សិទធទិទួលបាន្ការប្តួតពិន្ិតយការពារ ប្តវូាន្៖ 

1) “ការចុះលសាយខ្ផ្នកផ្ល វូចតិត” ឬ “ជាំងផឺ្ល វូចតិត” ខ្ដ្លរណាត លឲ្យាន្រញ្ញា ខ្ផ្នក

មុសងារលលើ៖ 

http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl/2011/11-19.pdf
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl/2011/11-19.pdf
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2014/14-60.pdf
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2014/14-60.pdf


- ការចងចាំ (ឧ.ទ. លលៃចពវីតថ ុ មន្សុែ ទីកខ្ន្ៃង លលៃចល វ្ ើការ ឬរលងា ើយ

ការងារ ។ល។) 

- ការសប្មរសល នួ្ (ឧ.ទ. អ្សមតថភាពកន ុងការដ្ងឹ ន្ងិសប្មរលៅតាម

លពលលវលា មន្ុសែ ទកីខ្ន្ៃង ររសិ្នថ ន្ មជឈដាឋ ន្ជុាំវញិ ។ល។ ប្តូវការរសល់ៅ 

ន្ិងរញ្ច រ់ការងារ។) 

- ការ វនិ្ិចឆយ័ (ឧ.ទ. ល វ្ ើការសលប្មចចតិត ខ្ដ្លល វ្ ើឲ្យសុសភាព

ន្ិង/ឬសុវតថភិាពររសរុ់គគលប្រឈមន្ឹងលប្គះថ្នន ក់) 

ន្ិង 

2) ការចុះលសាយ រណាត លឲ្យអ្នកទទួលលសវាប្តូវប្រទះន្៊ូ វភាពវលងវងវងាវ ន្់ ន្ងិ

អ្សមតថភាពកន ុងការប្គរ់ប្គងសល នួ្ឯងចាំលពាះអាករបកិរយិររស់សល នួ្ កន ុង

ការរកាសវុតថភិាពផ្ទទ លស់ល នួ្ ន្ិងលគចផ្ុតពីការគាំរមកាំ ខ្ហ្ង ឬររួសស្នន ម។  

MPP 30-757.171.  ឧទហ្រណ្៍ អ្នកទទួលបាន្លសវា IHSS ខ្ដ្លពុាំយលអ់្ាំពអី្វ ើ

ខ្ដ្លសល នួ្អាចឬមនិ្អាចល វ្ ើបាន្ លហ្ើយប្រសិន្លរើគម ន្ការប្តួតពិន្តិយ

ការពារ ន្ឹងសថ ិតកន ុងស្នថ ន្ភាពលប្គះថ្នន កថ់្ន្ការរងររួសលដាយស្នរការសិតសាំ

ប្រឹងខ្ប្រងល វ្ ើការហួ្សពីសមតថភាពររសស់ល នួ្។ ការចុះលសាយ ៃ្ន្់្ ៃរខ្ររលន្ះ 

អាចលកើតល ើងលដាយស្នរការល៊ូតលាសយ់តឺយ៉ា វខ្ផ្នកសតិរញ្ញា  ជាំងអឺ្៊ូទីសឹម 

ជាំងឺវកិលចរតិ ជាំងលឺលៃចភាៃ ាំងស្នម រតី ន្ងិពិការភាពផ្ល វូចតិត។ ក៏ប៉ោុខនេ  

ការខែេមានពិការភាពណាមួ្យននពិការភាពទាំងបនោះខតមួ្យម្ែុ ពុាំមាន

េកខណៈសម្បតេិត្គ្ប់ត្ាន់កាា យជាអ្នកទទួេ នបសវា IHSS បោយសវ យ័

ត្បវតេ ិសត្មាប់ការត្តួតពិនិតយការពារបនាោះបទ។   

ន្ិង 

3) លោន្្កី៏ប្តូវល វ្ ើការកាំណ្តផ់្ងខ្ដ្រថ្នលតើអ្នកទទួលលសវាប្តវូការការប្គរ់ប្គង

ថ្មៃរួន្លា៉ា ងកន ុងមួយថ្លៃលដ្ើមបីឲ្យអ្នកទទួលលសវាល ះាន្សុវតថ ិភាពលៅផ្ទះខ្ដ្រ

ឬយ៉ា ងណា។ MPP 30-757.173. លន្ះពុាំាន្ន្័យថ្ន អ្នកផ្តលល់សវាប្តូវខ្តាន្

វតតាន្ ន្ងិតាមលមើលរុគគលល ះប្គរ់លពលលវលាទាំងអ្សល់ ះលទ។ វាអាចរមួ

រញ្ច លូន្៊ូ វការប្គរ់ប្គងរុគគលតាមវ ិ្ ីលផ្ែងលទៀត លហ្ើយរុគគលល ះអាចប្តវូ

បាន្លគដាក់ឲ្យលៅខ្តាន ក់ឯងសប្ារ់រយៈលពលសៃ ីមួយ ឬកន ុងរយៈលពលកាំណ្ត់

ណាមួយចាសល់ាស។់ MPP 30-172.(b)(3) ន្ងិ ACL 98-87។ 

រុគគលកិររសល់ោន្្ ីក៏ប្តវូតប្មូវឲ្យល វ្ ើការពន្យល់អ្ាំពលីទធភាពទទួលបាន្ ន្ងិតប្មូវ

ការសប្ារ់លសវាប្តួតពិន្ិតយការពារ ន្ងិថ្នលតើការខ្លទាំលៅលប្ៅផ្ទះន្ងឹជាជលប្មើស

ស្នកសម ឬអ្ត់សប្ារ់ការការប្តួតពិន្តិយការពារ។ MPP 30-757.174. 



បតើបៅបពេណាខែេម្ិនអាចខសវ ងរកត្តួតពិនិតយការពារ ន? 

ការប្តួតពិន្តិយការពារ ន្ងឹប្តវូបាន្រដ្លិស្លចលប្រសិន្លរើតប្មូវការប្តួតពិន្តិយ

ការពារគឺសប្ារ់៖ 

- ការលៅសួរសុសទកុខ  ឬសកមមភាពសងគម   

- លៅលពលខ្ដ្លតប្មូវការលកើតាន្លដាយស្នរស្នថ ន្ភាពលវជាស្នស្រសត  លហ្ើយ

រុគគលល ះប្តវូការការប្តួតពិន្តិយខ្ររលវជាស្នស្រសត  (ឧ.ទ. ការតាមលមើល

អ្នកទទួលលសវា ន្ងិរងហ រូទឹកតាមសុង ឬការរខ្ងវរសល នួ្អ្នកទទួលលសវា

លដ្ើមបកីាររងាា រការជារ់គាំង) 

- កន ុងលពលកាំពុងល វ្ ើការសលប្ងាគ ះរ ទ ន់្ខ្ផ្នកលវជាស្នស្រសត  (ឧ.ទ. ការចុះលសាយ

ៃ្ន្់្ ៃន្់ថ្ន្មុសងាររងកាយ ឬដ្ាំលណ្ើរការមិន្ប្រប្កតី្ ៃន្់្ ៃន្់ថ្ន្ខ្ផ្នក

ណាមួយររសអ់្វយវ 

រងកាយ។ ឧទហ្រណ្រ៍មួាន្ ការសទ ះ ការប្រកាច់ ឬគាំងលរះដ្៊ូង ឬ

ការវាយប្រហារលដាយជាំងឺហ្តឺ)។ 

- លដ្ើមបីប្គរ់ប្គង ន្ងិអាករបកិរយិប្រឆាំងន្ងឹសងគម ឬ

អាករបកិរយលេវឆវររសអ់្នកទទួលលសវា (ឧ.ទ. ការវាយតរ់គន  ឬការ

រាំលផ្ៃញរាំផ្ទៃ ញប្ទពយសមបតត ិ)។  

- លដ្ើមបកីារពារទរ់ទលន់្ឹងអាករបកិរយិរងាការមហ្ន្តរយដ្លស់ល នួ្ឯង

លដាយលចត  (ឧ.ទ. រ ទ រ់ពីការគតិពិចរណាយ៉ា ងយកចតិតទកុដាក់លលើ

ឥទធិពល ន្ងិផ្លរ៉ាះពាល់) ដ្៊ូចជា អ្តតឃាតកមម ឬលៅលពលរុគគលល ះាន្

លចត ចង់រងាលប្គះថ្នន ក់ដ្ល់សល នួ្ឯង។  (MPP 30-757.172) 

បតើការត្តួតពិនិតយការពារមានសត្មាប់កុមារខែរឬបទ? 

បាទ/ច៎ា ។ កុារអាចទទួលបាន្ការប្តួតពិន្ិតយការពារ។ ក៏រ៉ាខុ្ន្ត  កុារល ះប្តូវការ

ការប្គរ់ប្គងលប្ចើន្ជាងកាុរដ្ថ្ទខ្ដ្លាន្អាយុប្សករគន ។ 

រុគគលិកររសល់ោន្្បី្តូវការវាយតថ្មៃលលើមសុងារផ្ល វូចិតតររសក់ាុរទាំងអ្ស់លដាយ

លផ្ទត តលលើកុារាន ក់ៗ ន្ិងផ្តល់ការប្តួតពិន្តិយការពារលៅតាមតប្មូវការររស់

រុគគល។ កុារទាំងអ្ស់ខ្ដ្លាន្រញ្ញា កលមាយផ្ល វូចតិត  ប្តវូទទួលការវាយតថ្មៃ

សប្ារ់ប្តួតពិន្ិតយការពារ។ 

កុារអាចប្តវូបាន្លគរដ្ិលស្ការសប្ារ់ការប្តួតពនិ្តិយការពារ ខ្ផ្អកលលើ៖ 

- កតាត អាយុខ្តមោ៉ាង 

- លដាយស្នរកុារល ះពុាំាន្ររួសស្នន មកន ុងលពលលមីៗកន្ៃងមក 

- លដាយស្នរឪពកុាត យទុកក៊ូន្ឲ្យលៅខ្តាន ក់ឯងកន ុងរយៈលពលកាំណ្ត់

ណាមួយ ដ្៊ូចជារយៈលពលប្តមឹប្បាាំ ទជីាលដ្ើម។ 



 

លោន្្ីប្តូវគតិពិចរណាអ្ាំពកីតាត ទាំងអ្សក់ន ុងការកាំណ្ត់ពតីប្មូវការសប្ារ់

ការប្តួតពិន្តិយការពារ រមួាន្កតាត ដ្៊ូចជា អាយុ អ្វតតាន្ររួសស្នន ម ន្ងិ

អ្វតតាន្ឪពកុាត យជាលដ្ើម។ 

លោន្្កី៏ប្តូវល វ្ ើការជខ្ជកជាមួយឪពុកាត យ ឬអាណាពោបាលររសក់ាុរល ះ

អ្ាំពលីទធភាពទទួលបាន្ ន្ិងសិទធទិទួលបាន្ការប្តួតពិន្តិយការពារ ន្ិងមនិ្ប្តូវ

សន្មតថ្នឪពុកាត យឬអាណាពោបាលអាចផ្តល់ន្៊ូ វលសវា  លដាយឥតគិតថ្លៃល ះ

លទ។ (ACL 98-87) 

បរៀបចាំឯកសារពអីាកបបកិរយិាបោយសារបញ្ហា ចុោះបែាយខផ្សនកផ្សល វូចិតេ ឬជាំងឺផ្សល វូចិតេ

បែើម្បបីង្ហា ញសិទធ ិទទួេ នការត្តួតពនិតិយការពារ។ 

លដ្ើមបីរងាា ញពីសទិធ ិទទួលបាន្ការប្តួតពិន្តិយការពារ អ្នកន្ឹងប្តវូផ្តលន់្៊ូ វឯកស្នរ

ខ្ដ្លរងាា ញថ្ន លដាយស្នររញ្ញា ការចះុលសាយខ្ផ្នកផ្ល វូចិតត ឬជាំងផឺ្ល វូចិតត អ្នកទទួល

បាន្លសវា IHSS គកឺាំពុងសថ តិកន ុងហាន្ិលយ័ថ្ន្ការរងររួសស្នន ម ប្រសិន្លរើពុាំាន្

ការប្គរ់ប្គងលៅលពលណាមួយកន ុងអ្ាំ ុងលពលថ្មៃរួន្លា៉ា ងកន ុងមួយថ្លៃ។ ឯកស្នរ

លន្ះប្តូវផ្តល់ឧទហ្រណ្អ៍្ាំពីការងារខ្ដ្លអ្នកទទួលលសវាន្ឹងល វ្ ើលដ្ើមបីរងាការឈឺចរ់

ដ្លស់ល នួ្ឯង ឬល វ្ ើឲ្យសល នួ្ឯងសថ តិកន ុងលប្គះថ្នន ក់លៅលពលលៅខ្តាន កឯ់ង។ 

ប្រសិន្លរើអ្នកពុាំអាចកាំណ្ត់ពអីាករបកិរយិលប្គះថ្នន ក់ណាមួយខ្ដ្លអ្នកទទួលលសវា

ាន្ ឬកាំណ្ត់ពីអ្វ ើខ្ដ្លអ្នកទទួលលសវាន្ងឹល វ្ ើខ្ដ្លន្ងឹរងាឲ្យាន្ររួសស្នន ម ឬល វ្ ើ

ឲ្យអ្នកទទួលលសវាគម ន្សុវតថភិាពលៅលពលលៅខ្តាន ក់ឯង ល ះសាំលណ្ើសុាំររសអ់្នក

សប្ារ់ការប្តួតពិន្តិយការពារអាចន្ងឹប្តូវបាន្លគរដ្លិស្លចល។ 

អ្នកប្តវូប្បាកដ្កន ុងចតិតថ្ន ប្តវូរកាទុកចារ់លតចមៃងថ្ន្ឯកស្នរខ្ដ្លអ្នកបាន្

ប្រម៊ូលលដ្ើមបីរងាា ញពីសិទធ ិសប្ារ់ទទួលបាន្លសវាប្តួតពិន្តិយការពាររ។ 

1) បបងកើតតារាងសកម្មភាពននឧបតេិបេតុ/បត្ាោះថ្នន ក់ 

 វ ិ្ ីខ្ដ្លអរាំផ្ុតកន ុងការរងាា ញពីសទិធ ិទទួលបាន្លសវា (ឧ.ទ. តប្មូវការសប្ារ់

ការប្តួតពិន្តិយការពារ) គឺតាមរយៈការរលងា ើតរញ្ា ី 

ឬតារងកាំណ្ត់ប្តាលដ្ើមបកីត់ប្តាពីលប្គះថ្នន ក់/ររួសស្នន មជាលរៀងរល់ថ្លៃ ឬ ករណ្ី

ខ្ដ្លអ្នកទទួលលសវាជិតរងាលប្គះថ្នន ក/់ររួសស្នន ម លៅកន ុងរយៈលពលប្បាាំមួយ (6) ខ្ស

ចុងលប្កាយ ឬលប្ចើន្ជាងលន្ះ ប្រសិន្លរើចាំបាច។់ 

រញ្ា ី ឬតារងកាំណ្ត់ប្តាសកមមភាពខ្ដ្លអ្នកល វ្ ើ ប្តូវពិពណ្៌ ជាលរៀងរលថ់្លៃ

អ្ាំពីសកមមភាពខ្ដ្លអ្នកទទួលលសវាបាន្ល វ្ ើខ្ដ្លអាចរងាររួស ឬល វ្ ើឲ្យអ្នកទទួល



លសវាសថ ិតកន ុងហាន្លិយ័ថ្ន្ការរងាររួសឬការគាំរមកាំ ខ្ហ្ង ន្ងិថ្នលតើករណ្ីល ះ

លកើតាន្ញកឹញរ់រ៉ាណុាា ។ 

ឧទរណ្៍មួយចាំនួ្ន្ថ្ន្ប្រលលទថ្ន្អាករបកិរយិទាំងអ្សល់ ះរមួាន្៖ ការលចល

កន្ទ ុយបារ ើខ្ដ្លបាន្អ្ុចលៅកន ុងផ្ទះ លប្រើប្បាស់រន្ទះ SOS លដ្ើមបងី៊ូតទកឹ ន្ងិលដ្ើមបី

ដ្ុសលាងសាអ តសល នួ្ លដ្ើរលលងលៅលប្ៅផ្ទះ ន្ិងវលងវងផ្ទះ អ្ន្ញុ្ញា តឲ្យ

មន្សុែខ្រៃកមុសច៊ូលផ្ទះ លរើកចប្ងាា ន្លចល ន្ងិលលៃចរិទវញិ អ្ុចលលៃ ើងរន្ត ិចរន្ត ចួ

លៅជាំវញិផ្ទះ លរើកទកឹរងហ រូលចល ទទួលទន្ផ្លតិផ្លខ្ដ្លាន្លប្គះថ្នន ក់ 

ឬអាហារខ្ដ្លគម ន្សសុភាព លបាកកាល ោាំឬប្កល ៉ា សល នួ្ឯង លប្រើប្បាស់កាាំរិត

ឬសាៃ រៈខ្ដ្លគម ន្សវុតថភិាពលផ្ែងលទៀត ល ើងលៅកខ្ន្ៃងសពសរ់ចួលលាតចះុ

លដាយស្នរគត់ពោយមលហាះ ពួន្កន ុងទ៊ូរទកឹកក ស កប្ាមថ្ដ្ច៊ូលកន ុងប្រអ្រ់លលៃ ើង

លដ្ើមបលីមើលថ្នលតើាន្លលៃ ើងឬអ្ត់ លដ្ើរលលើផ្ល វូលដាយពុាំសវលពី់ចរចរណ្ល៍ៅមក 

លលាតច៊ូលកន ុងអាងទកឹទាំងសល នួ្ពុាំលចះខ្ហ្លទឹក ពោយមលរ ើលប្គឿងសងាា រមឹលៅ

លពលសល នួ្គម ន្លាំន្ងឹន្ិងកាៃ ាំងប្គរ់ប្គន្់ ពោយមលប្កាកលចញពីខ្ប្គលៅលពល

ខ្ដ្លរុគគលបាត់រងស់មតថភាពកន ុងការរញ្ញា  ឬប្គរ់ប្គងស្នចដ់្ុាំ  ល វ្ ើកចិចការខ្ដ្ល

លលើសមតថភាពរងកាយ ឬផ្ល វូចតិតររសរុ់គគលល ះខ្ដ្លអាចរងាជាររួស ឬ

លប្គះថ្នន ក់ដ្លអ់្នកទទួលលសវា។ 

ប្រសិន្លរើអ្នកទទួលលសវាពុាំធាៃ រ់ាន្លប្គះថ្នន ក់ ឬពុាំធាៃ រ់ល វ្ ើឲ្យសល នួ្សថ តិ

កន ុងស្នថ ន្ភាពលប្គះថ្នន ក់កន ុងលពលលមីៗលន្ះលទ ស៊ូមជួយពន្យលពីម៊ូលលហ្តុលន្ះ។ 

ឧទហ្រណ្៍ រុគគលរ ៊ូរល ះប្តវូបាន្លគតាមឃាៃ ាំលមើលលដាយអ្នកផ្តលល់សវាខ្លទាំ

ថ្ន្កមម វ ិ្ ី IHSS ន្ងិលដាយសាជកិប្គួស្នរ រយៈលពល 24 លា៉ា ងកន ុងមួយថ្លៃ លដ្ើមបី

រងាា រលប្គះថ្នន ក ់ ។ ពន្យល់ពីសកមមភាព  ខ្ដ្លអ្នកផ្តលក់ារខ្លទាំ

ន្ិងសាជកិប្គួស្នរបាន្ល វ្ ើលដ្ើមបីរងាា រររួសស្នន មន្ងិលប្គះថ្នន ក់  ។ 

អ្នកប្រខ្ហ្លជាចង់រលងា ើតខ្ផ្នកកាំណ្ត់ចាំណាាំមួយ លៅកន ុងកាំណ្ត់ប្តាសកមមភាព

លប្គះថ្នន ក់/ររួសស្នន ម ខ្ដ្លលរៀរររ់ពីរលរៀរខ្ដ្លផ្ទះររសអ់្នកទទួលលសវាមនិ្អាច

ល វ្ ើការផ្ទៃ ស់រត រូ ឬមនិ្អាចល វ្ ើឲ្យាន្សុវតថភិាពទាំងប្សងុបាន្ ន្ិង/ឬ វ ិ្ ីលផ្ែង

លទៀតខ្ដ្លលគអាចតាមឃាៃ ាំលមើលរុគគលល ះបាន្លៅលពលខ្ដ្លអ្នកទទួលលសវា IHSS 

ប្តូវខ្តទកុឲ្យលៅាន កឯ់ងកន ុងរយៈលពលសៃមួីយ ឬលពលលវលាកាំណ្ត់ណាមួយ (ប្រសិន្

លរើអាចល វ្ ើលៅបាន្)។ ឧទហ្រណ្៍ អ្នកទទួលលសវាអាចប្តូវបាន្លគទកុឲ្យលៅខ្ត

ាន កឯ់ងពរីដ្ងកន ុងមួយខ្សលដ្ើមបីឲ្យសាជិកប្គួស្នរលៅទិញឥវា៉ា ន្់លៅផ្ារសប្ារ់

រយៈលពលមនិ្លលើសពី 2 លា៉ា ង លហ្ើយអ្នកទទួលបាន្លសវាប្តវូបាន្លគតាមដាន្

លដាយការទទួលទ៊ូរសពទលៅផ្ទះជាលរៀងរល ់20  ទមីតង។ 

2) ការទទួេ នេិែិតបខនែម្បែើម្បបីរៀបចាំឯកសារតត្ម្ូវការសត្មាប់

ការត្តួតពិនិតយការពារ 



ការទទួលបាន្លិសិតមួយចារ់ពីមជឈមណ្ឌ លកន ុងតាំរន្់ ឬ្ន្ធាន្ដ្ថ្ទ

លផ្ែងលទៀតដ្៊ូចជាកមម វ ិ្ លីពលថ្លៃ ឬកមម វ ិ្ សី្នលាលរៀន្ជាលដ្ើម។ លិសិតលន្ះប្តវូាន្

ព័ត៌ាន្ដ្៊ូចោងលប្កាម៖ 

ការទទួលបាន្លិសិតមួយចារ់ពីមជឈមណ្ឌ លកន ុងតាំរន្់ ឬ្ន្ធាន្ដ្ថ្ទ

លផ្ែងលទៀតដ្៊ូចជាកមម វ ិ្ លីពលថ្លៃ ឬកមម វ ិ្ សី្នលាលរៀន្ជាលដ្ើម។ លិសិតលន្ះប្តវូាន្

ព័ត៌ាន្ដ្៊ូចោងលប្កាម៖ 

- អាយុររសអ់្នកទទួលលសវា 

- ព័ត៌ាន្អ្ាំពកីារចុះលសាយខ្ផ្នកផ្ល វូចតិតររសអ់្នកទទួលលសវា ន្ងិ/ឬជាំងឺ

ផ្ល វូចិតត 

- ព័ត៌ាន្អ្ាំពភីាព ៃ្ន្់ ៃ្រថ្ន្រញ្ញា មុសងារាន្កប្មិត ខ្ដ្លរណាត លមកពី

ការចុះលសាយកន ុងខ្ផ្នកការចងចាំ ការសប្មរសល នួ្ ន្ងិការវនិ្ចិឆ ័យ 

- ការពិពណ្៌ ថ្នលតើខ្ដ្ន្កាំណ្ត់ថ្ន្ការចងចាំ ការសប្មរសល នួ្ ន្ិង

ការវនិ្ិចឆយ័ រងាជាការភាន្់ប្ច ាំ ន្ិងអាករបកិរយិមនិ្អាចប្គរ់ប្គង

សល នួ្ឯងបាន្យ៉ា ងដ្៊ូចលមតច (ឧ.ទ. អ្សមតថភាពកន ុងការកាំណ្ត់ទកីខ្ន្ៃង 

លពលលវលា មន្សុែ ។ល។) 

- ព័ត៌ាន្ថ្នលតើរុគគលល ះប្តូវការឲ្យលគតាមដាន្ ន្ងិប្គរ់ប្គងឬអ្ត់

លដ្ើមបឲី្យពួកលគាន្សុវតថភិាព ន្ិងម៊ូលលហ្តុ (ដ្៊ូចជា លពលណាអ្នកទទួល

លសវាល វ្ ើលរឿងខ្ដ្លមនិ្ាន្សវុតថភិាព រុគគលល ះទទួលបាន្ការខ្ណ្ ាំជា

ពាកយសមត ី លហ្ើយអាករបកិរយិប្តូវបាន្រញ្ឈរ់) 

- ផ្តល់ឧទហ្រណ្អ៍្ាំពអីាករបកិរយិគម ន្សុវតថភិាពខ្ដ្លរុគគលល ះាន្ ន្ិង

ភាពញឹកញរ់ខ្ដ្លអាករបកិរយិល ះលកើតាន្។ 

ការទទួេ នឯកសារបពទយសេ ីពីតត្ម្ូវការសត្មាប់ការត្តួតពិនិតយការពារ 

1) ទទួេ នទាំរង់ “ការវាយតនម្ាអ្ាំពីត្តវូការសត្មាប់ការត្តួតពិនតិយ

ការពារសត្មាប់កម្ម វធីិ្បសវាាាំពារបៅតាម្ផ្សទោះ” (SOC 821 (3/06)) ខែេ

បាំបពញបោយបវជជបណឌ ិតរបសអ់្នកទទួេបសវា 

អ្នកប្តវូាន្ទាំរង់ SOC 821 រចច ុរបន្ន ខ្ដ្លរាំលពញលដាយលវជារណ្ឌ តិររសអ់្នកទទួល

លសវា លៅលពលលសន ើសុាំលសវាប្តួតពិន្ិតយការពារ។ រកាចារ់លតចមៃងថ្ន្ទាំរងឯ់កស្នរ

ល ះលដ្ើមបជីាកាំណ្ត់ប្តាផ្ទទ ល់សល នួ្ររសអ់្នក។ លោន្្ីន្ងឹលប្រើប្បាសទ់ាំរង់លន្ះលដ្ើមបី

ប្រម៊ូលព័ត៌ាន្ ន្ងិល វ្ ើការកាំណ្តអ់្ាំពតីប្មូវការសប្ារ់ការប្តួតពិន្តិយការពារ។ 

ទាំរង់ SOC 821 លន្ះអាចទញយកបាន្លៅ៖ 

http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/SOC821.PDF  

http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/SOC821.PDF


ទាំរង់លន្ះអាចប្តវូបាន្ចះុហ្តថលលោលដាយអ្នកជាំ ញលវជាស្នស្រសត ខ្តរ៉ាុលណាា ះ ជាមួយ

ន្ឹងជាំ ញវជិាា ជវីៈខ្ផ្នកលវជាស្នស្រសត  ឬខ្ដ្ន្អ្ន្ុវតតកន ុងខ្ផ្នកការចងចាំ ការ

សប្មរសល នួ្ ន្ងិការវនិ្ិចឆយ័។ MPP 30-757.173(a)(1)(A)។ 

ទាំរង់ SOC 821 ន្ងឹស្នកសួរលវជារណ្ឌ តិររសអ់្នកទទួលលសវាន្៊ូ វព័ត៌ាន្អ្ាំពមីុសងារ

ររសអ់្នកទទួលលសវាកន ុងខ្ផ្នកការចងចាំ ការសប្មរសល នួ្ ន្ងិការវនិ្ិចឆយ័។ ទាំរងល់ន្ះ 

ន្ឹងស្នសួរពត័៌ាន្អ្ាំពីររួសស្នន ម ឬលប្គះថ្នន ក់  ខ្ដ្លអ្នកទទួលលសវា

ធាៃ រ់ាន្លដាយស្នរការលមលយកន ុងខ្ផ្នកការចងចាំ ការសប្មរសល នួ្ ន្ងិ

ការ វនិ្ិចឆយ័ ន្ិងថ្នលតើរុគគលអាចរងាលប្គះថ្នន ក់ដ្ល់រងកាយ ឬល វ្ ើឲ្យសល នួ្

ឯងសថ ិតកន ុងស្នថ ន្ភាពលប្គះថ្នន ក់ឬអ្ត។់ 

ជាលប្ចើន្លលើក លោន្្ីន្ងឹផ្តលន់្៊ូ វការប្តួតពិន្តិយការពារ ប្រសិន្លរើលវជារណ្ឌ ិតររស់

អ្នកទទួលលសវាគ៊ូសកន ុងប្រអ្រព់ាកយថ្ន “បាទ/ចស” ចាំលពាះសាំណួ្រមួយឬពីរលៅកន ុង

ទាំរង់ SOC 821 ន្ងិគ៊ូសលលើប្រអ្រ់ពាកយថ្ន “ ៃ្ន្់្ ៃរ” កន ុងប្គរ់ខ្ផ្នកមុសងារទាំង

អ្ស ់លហ្ើយន្ឹងល វ្ ើការរដ្ិលស្ការប្តួតពនិ្ិតយការពារអ្នកលផ្ែងលទៀត។ ក៏រ៉ាុខ្ន្ត  

លោន្្តីប្មូវឲ្យលប្រើប្បាស់ទាំរង់ SOC 821 ភាា រ់ជាមួយន្ងឹពត័ា៌ន្ពាក់ពន័្ធដ្ថ្ទ

លផ្ែងលទៀតលដ្ើមបីល វ្ ើការវាយតថ្មៃអ្ាំពតីប្មូវការសប្ារ់ការប្តួតពិន្តិយការពារ។ 

ទាំរង់ (SOC 821) ខ្តមួយ មនិ្ប្តូវយកលៅលប្រើប្បាស់លដ្ើមបីរងាា ញពីសិទធ ិទទួលបាន្

ការប្តួតពិន្តិយការពារល ះលទ។ ចារ់សត ពីីសុសុាលភាព ន្ិងស្នថ រ័ន្ § 12301.21 

ន្ិង MPP 30-757.173(a)(2) ន្ងិ (3))។ 

ចាំណាាំ៖  ប្រសិន្លរើលវជារណ្ឌ ិតររសអ់្នកទទួលលសវារាំលពញទាំរង់ SOC 821 (3/06) លៅ

លពលមនុ្ ន្ិងបាន្រងាា ញថ្នអ្នកទទួលលសវាពុាំាន្តប្មូវការការប្តួតពិន្តិយការពារ

លទល ះ ន្ងិបាន្រងាា ញពីតប្មូវការសប្ារ់ការប្តួតពនិ្តិយការពារលៅកន ុងទាំរង់ 

SOC 821 ខ្ដ្លបាន្រាំលពញលហ្ើយលមីៗ លវជារណ្ឌ ិតប្តវូល វ្ ើការពន្យលពី់ម៊ូលលហ្តខុ្ដ្ល

ាន្ការផ្ទៃ ស់រត រូចាំលពាះតប្មូវការលន្ះ។  ឧទហ្រណ្៍ ប្រសនិ្លរើខ្ដ្ន្កាំណ្ត់ថ្ន្

មុសងារររសអ់្នកទទួលលសវាាន្សភាពកាន់្ខ្ត ៃ្ន្់្ ៃរល ើង ឬប្រសិន្លរើ

លវជារណ្ឌ ិតល វ្ ើការគ៊ូសប្រអ្រ់សុសពីលពលមនុ្ ឬពុាំបាន្ដ្ងឹពីរលរៀរប្តូវរាំលពញទាំរង់

លន្ះលទ លវជារណ្ឌ តិប្តវូពន្យល់ពីរញ្ញា លន្ះលៅកន ុងទាំរង់ SOC 821 ខ្ដ្លលទើរបាន្

រាំលពញលមីល ះ។ 

 

2) ទទួេ នេិែិតបវជជបណឌ ិតបខនែម្មួ្យបទៀតខែេកត់ត្តាពតីត្ម្ូវការ

សត្មាប់ការត្តួតពិនតិយការពារ (ឯកសារភាជ ប់ 1) 

ប្តូវាន្លិសិតររសល់វជារណ្ឌ តិមួយចារ់ខ្ដ្លកត់ប្តាពីពកិារភាពររសអ់្នក

ទទួលលសវា (ជាំងផឺ្ល វូចតិត ឬការចុះលសាយខ្ផ្នកផ្ល វូចតិត) កប្មិតមុសងារ អាយុ ន្ិង

ពិពណ្៌ អ្ាំពរីលរៀរខ្ដ្លពិការភាពរណាត លឲ្យាន្រញ្ញា ចុះលសាយដ្ល់ការ វនិ្ចិឆយ័ 



ការភាន្់ប្ច ាំ ការចង់ចាំចុះលសាយ ឬការលងវងស្នម រតី។  អ្នកអាចលប្រើប្បាស់ទាំរងល់ៅ

ចុងរញ្ច រ់ថ្ន្ឯកស្នរលបាះពមុពផ្ាយលន្ះលដ្ើមបីទទួលបាន្ពត័៌ាន្ខ្ដ្លលរៀរររ់

ោងលលើពីលវជារណ្ឌ តិររស់អ្នកទទួលលសវា។ 

លវជារណ្ឌ ិតប្តវូាន្ការយលដ់្ងឹសៃះៗអ្ាំពអីាករបកិរយិន្ិងសមមតថភាព

រ ៊ូររងកាយន្ិងផ្ល វូចតិតររសរុ់គគលលន្ះ ខ្ដ្លអាចល វ្ ើឲ្យសល នួ្ឯងសថ ិតកន ុងស្នថ ន្ភាព

លប្គះថ្នន ក់ លដ្ើមបីអាចរាំលពញទាំរង់លៅកន ុងកញ្ច រ់លន្ះបាន្ប្តមឹប្តូវ ឬលដ្ើមបីផ្តលជ់៊ូន្

ន្៊ូ វលិសិតមួយខ្ដ្លាន្ពត័៌ាន្ចាំបាច់អ្ាំពរីលរៀរខ្ដ្លការចុះលសាយររសអ់្នក

ទទួលលសវាខ្ដ្លចាំបាចមនិ្អាចទុករុគគលល ះឲ្យលៅខ្តាន កឯ់ងបាន្។  អ្នកអាច

ផ្តលជ់៊ូន្ដ្លល់វជារណ្ឌ តិររសអ់្នកទទួលលសវាន្៊ូ វចារ់លតចមៃងថ្ន្កាំណ្ត់ប្តា

លប្គះថ្នន ក់/ររួសស្នន ម លដ្ើមបខី្ចករំខ្លកពត័ា៌ន្ជាមួយលវជារណ្ឌ តិអ្ាំពី

អាករបកិរយិលប្គះថ្នន ក់ខ្ដ្លអ្នកទទួលលសវាាន្ខ្ដ្លចាំបាចមនិ្អាចទុករុគគល

ល ះឲ្យលៅខ្តាន កឯ់ងបាន្កន ុងអ្ាំ ុងលពលណាមួយកន ុងរយៈលពលថ្មៃរួន្លា៉ា ង

កន ុងមួយថ្លៃ។ 

ទាំរង់ែនទបផ្សេងបទៀតខែេត្តវូការបែើម្បទីទួេ នការត្តួតពនិតិយការពារ 

1) “គ្បត្មាងរា៉ា ប់រងសត្មាប់ការត្គ្ប់ត្គ្ងបង្ហក ររយៈបពេ 24បមា៉ោ ងកន ុងមួ្យនងង” 

ទាំរង់ (SOC 825 (6/06)) ខែេអ្នក នបាំបពញ 

ប្រសិន្លរើអ្នកកាំពងុលសន ើសុាំការការប្តួតពិន្តិយការពាររយៈលពល 24លា៉ា ង អ្នកក៏ប្តវូ

រាំលពញទាំរង់ SOC 825 ផ្ងខ្ដ្រ។  ទាំរង់លន្ះតប្មូវឲ្យអ្នកផ្តល់ន្៊ូ វពត័ា៌ន្អ្ាំពីរលរៀរ

ខ្ដ្លប្តូវផ្តលក់ារប្តួតពិន្ិតយការពាររយៈលពល 24លា៉ា ង។ MPP 30-

757.173(a)(1)(A)(5)។ លរើលទះរីជាទាំរងល់ន្ះលលើកល ើងថ្ន “ទាំរង់

លប្រើប្បាស់ររសល់ោន្្ីមនិ្ចាំបាច់” ក៏ពតិខ្មន្ រ៉ាខុ្ន្ត លយើងស៊ូមខ្ណ្ ាំឲ្យអ្នកល វ្ ើការ

រាំលពញទាំរង់លន្ះ។ 

ទាំរង់លន្ះអាចខ្សវងរកបាន្លៅការយិលយ័សុសុាលភាពលោន្្កីន ុងម៊ូលដាឋ ន្

ររសអ់្នក។  

ទាំរង់លន្ះអាចខ្សវងរកបាន្លៅលលើអ្ុនី្្ណឺ្តិតាមរយៈលគហ្ទាំព័រ 

http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/soc825.pdf 

http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/soc825.pdf


 

បខានធ្នីិយាយថ្ន ែុ្ាំពុាំត្តវូការការត្តួតពិនិតយការពារបនាោះបទ។  បតើែុ្ាំត្តវូបធ្វ ី

ខបបណា? 

លោន្្មួីយចាំនួ្ន្ាន្លហ្តុផ្លស្នមញ្ាៗសប្ារ់ប្បារ់ដ្លអ់្នកណាាន កថ់្នពួកលគ

ពុាំាន្សទិធិទទួលបាន្ការប្តួតពិន្តិយការពារល ះលទ។  ោងលប្កាមលន្ះ គជឺា

លហ្តុផ្លងាយៗន្ិងចលមៃ ើយសមប្សរមួយចាំនួ្ន្ររសល់ោន្្ី។ 



បតើមានការចុោះបែាយខផ្សនកផ្សល វូចិតេធ្ងន់ធ្ងរឬបទ? 

មូ្េបេតរុបស់បខានធី្ ចបម្ា ើយតបមួ្យចាំនួន 

ការចុះលសាយខ្ផ្នកផ្ល វូចិតត ៃ្ន្់្ ៃ រមនិ្

បាន្ 

ពិន្ិតយល ើញ កន ុងលពលចុះពនិ្តិយតាម

ផ្ទះ 

ល ះលទ។  

កាំណ្ត់ប្តាសកមមភាពប្រចាំថ្លៃររស់

អ្នក, របាយការណ្រ៍រសល់វជារណ្ឌ តិ, 

កាំណ្តល់ហ្តរុរសម់ជឈមណ្ឌ ល

កន ុងតាំរន្់, ការប្តួតពិន្ិតយដ្ល់ផ្ទះាន្

លពលសៃ ីលពក, អាករបកិរយិខ្ដ្លបាន្

អ្លងាត ន្ងិពុាំបាន្លេៃ ើយតរន្ឹងសាំណួ្រ

ខ្ណ្ ាំ, ឪពកុាត យខ្ដ្លាន្

ការលលៃចភាៃ ាំងរងាា ញខ្ត “

ថ្លៃណាខ្ដ្លលអ ” ដ្លអ់្នកចះុប្តួតពនិ្តិយ, 

ទាំរង់ SOC 293, រ ទ ត់ H ចាំណុ្ច 5 

សប្ារ់ការចុះលសាយខ្ផ្នកផ្ល វូចតិត។  

ប្តូវការប្តួតពិន្តិយការពារលដាយស្នរ

ការចុះលសាយខ្ផ្នករ ៊ូររងកាយ មនិ្

ខ្មន្ជាការចុះលសាយខ្ផ្នកផ្ល វូចតិតល ះ

លទ។ 

លដាយស្នរខ្តការចុះលសាយខ្ផ្នកផ្ល វូចតិត

ពុាំដ្ឹងពីការចុះលសាយរ ៊ូររងកាយ 

ពុាំដ្ឹងឬឲ្យតថ្មៃលលើផ្លវបិាក 

សកមមភាពលលើការចុះលសាយខ្ផ្នករង

កាយ ដ្៊ូចជាពោយមលប្កាក ឬលដ្ើរ

លដាយគម ន្ជាំនួ្យ លៅលពលមនិ្អាចល វ្ ើ

ខ្ររល ះបាន្លដាយពុាំាន្លប្គះថ្នន ក់

ររួសស្នន ម, ន្ឹងទទួលទន្រខ្ងអមលរើ

លទះរីជាាន្ហាន្លិយ័ថ្ន្ការរងលប្គះ

លដាយជាំងឺទកឹល មខ្ផ្អមក៏លដាយ, ន្ងឹ

ពោយមប្ស្នយរង់ររំរួស  

ទុយលយ ឬរណ្រលដាយស្នរខ្តការ

ឈឺចរ់ ឬការរំោន្។ល។ 

ការចុះលសាយខ្ផ្នករ ៊ូររងកាយ រណាត ល

ឲ្យាន្អាករបកិរយិលប្គះថ្នន ក់។ 

ការចុះលសាយខ្ផ្នកផ្ល វូចិតតក៏អាច

រណាត លឲ្យាន្អាករបកិរយិគម ន្

សុវតថភិាពផ្ងខ្ដ្រ។ មនិ្តប្មូវឲ្យរងាា ញ

រញ្ញា ផ្ល វូចតិតថ្នជាម៊ូលលហ្តចុាំរង

ខ្តមួយគត់ល ះលទ។ 



 

បតើមានអាកបបកិរយិាបត្ាោះថ្នន ក់បៅផ្សទោះខែរឬបទ? 

ការបោោះសាររបស់បខានធី្ ចបម្ា ើយតបមួ្យចាំនួន 

ការល វ្ ើលរគវនិ្ិចឆយ័ផ្ល វូការពីស្នថ ន្ភាព

លវជាស្នស្រសត ពុាំរងាា ញពីតប្មូវការល ះលទ។ 

របាយការណ្រ៍រស់លវជារណ្ឌ ិតពី

អាករបកិរយិ្មមតាថ្ន្រុគគលខ្ដ្ល

បាន្ល វ្ ើលរគ 

 វនិ្ិចឆយ័។ 

ពុាំាន្ររួសស្នន មណាមួយកន ុងលពល

កន្ៃងមក។ 

អ្នកទទួលលសវាប្តវូបាន្លគប្គរ់ប្គង

យ៉ា ងលអ ។ 

ពុាំាន្លសត ុតាងពីអាករបកិរយិលប្គះ

ថ្នន ក់កន ុងអ្ាំ ុងលពលការចុះប្តួតពិន្តិយ

លៅផ្ទះលដាយរុគគលិកររសល់ោន្្ី។ 

ភាពញកឹញរ់ពុាំលកើតាន្តាមលា៉ា ង។ 

សកោន្ថ្លៃមុន្ន្ងិថ្លៃរ ទ រ់។ 

មិន្អាចល វ្ ើទ៊ូលៅកមមបាន្សប្ារ់រយៈ

លពលពីមួយលា៉ា ងលៅ 24 លា៉ា ងកន ុង

មួយថ្លៃ។ 

ការសវ ិន្រ ៊ូររងកាយ “ទាំងប្សងុ” ររាំង

មិន្ឲ្យអ្នកទទួលលសវាល វ្ ើអ្វ ើៗបាន្។ 

សកមមភាពលដាយលចត ណាមួយខ្ដ្ល

ាន្លកខណ្ៈលប្គះថ្នន ក់ ដ្៊ូចជាការទញ

ទុយលយសងុ ទយុលយ G-tube ។ល។ 

 

  



ធ្នធានសត្មាប់ការត្តួតពិនិតយការពារ នងិ IHSS បផ្សេងបទៀត 

អ្ងគការសទិធ ិជន្ពិការរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា  ាន្ឯកស្នរលបាះពមុពផ្ាយ   ន្ងិពត័៌ា

ន្សាំោន្់ៗលៅលលើលគហ្ទាំព័រររស់សល នួ្សត ីពី IHSS ខ្ដ្លអាចខ្សវងរកបាន្លៅ  

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

services-ihss  

អ្ងគការសទិធ ិជន្ពិការរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា  ក៏ផ្តលល់សវា  លដាយឥតគិតថ្លៃដ្ល់

ប្រជាជន្ 

រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា ខ្ដ្លាន្ពិការភាពលលើរញ្ញា មួយចាំនួ្ន្ពាកន់្ឹងពិការភាពផ្ងខ្ដ្រ។ 

លដ្ើមបទីទួលបាន្ជាំនួ្យ អ្នកអាចទក់ទងលៅអ្ងគការសិទធជិន្ពកិាររដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា

លដាយទ៊ូរសពទលៅលលស  

1-800-776-5746 លដ្ើមបីលសន ើសុាំការទទួលយក។ 

ប្កសួងលសវាសងគមររស់រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា  លបាះពុមពរទរបញ្ាតត ិររសស់ល នួ្ ខ្ដ្លាន្

ចាំណ្ងលជើងថ្ន “លសៀវលៅខ្ណ្ ាំអ្ាំពីលគលការណ្៍ន្ងិន្តីិវ ិ្ ”ី ឬ “MPP” លៅ

លលើលគហ្ទាំពរ័ររស់សល នួ្ http://www.cdss.ca.gov/inforesources/Letters-

Regulations/Legislation-and-Regulations/Adult-Services-Regulations.  ។ 

ប្កសួងលសវាសងគមររស់រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា លបាះពុមពផ្ាយលិសិតទាំងអ្សរ់រស់

លោន្្ីសល នួ្ (ACLs) ន្ិងលសចកតជី៊ូន្ដ្ាំណ្ងឹព័តា៌ន្ររសល់ោន្្ទី ាំងអ្ស ់(ACINs) 

លៅលលើលគទាំព័រររសស់ល នួ្ http://www.cdss.ca.gov/inforesources/Letters-

Regulations/Letters-and-Notices/All-County-Letters   

https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss
http://www.cdss.ca.gov/inforesources/Letters-Regulations/Legislation-and-Regulations/Adult-Services-Regulations
http://www.cdss.ca.gov/inforesources/Letters-Regulations/Legislation-and-Regulations/Adult-Services-Regulations
http://www.cdss.ca.gov/inforesources/Letters-Regulations/Letters-and-Notices/All-County-Letters
http://www.cdss.ca.gov/inforesources/Letters-Regulations/Letters-and-Notices/All-County-Letters


 

ឯកសារភាជ ប ់1



 

ទិែឋភាពរមួ្ននការត្តួតពិនិតយការពារ 

លដ្ើមបទីទួលបាន្សិទធសិប្ារ់ការប្តួតពិន្តិយការពារ រុគគលាន ក់ប្តូវាន្ជាំងឺផ្ល វូ

ចិតត ឬការចុះលសាយខ្ផ្នកផ្ល វូចិតតខ្ដ្លរណាត លឲ្យាន្អាករបកិរយិដ្៊ូចជា៖  

កលមាយខ្ផ្នក វនិ្ចិឆ ័យ (ល វ្ ើការសលប្មចចតិតមិន្បាន្លអអ្ាំពរីញ្ញា សុសភាព ឬ

សុវតថភិាព) ភាន្់ប្ច ាំ/វលងវងស្នម រតី (លដ្ើរចុះល ើង វលងវង ប្ច ាំមន្សុែ 

មិន្ដ្ឹងថ្លៃឬយរ់) ឬាន្ការចងចាំមនិ្ស៊ូ វលអ  (លលៃចល វ្ ើការ ឬរលងា ើយការងារ

អ្វ ើមួយ)។  ការចុះលសាយខ្ររលន្ះ អាចលកើតល ើងលដាយស្នរការល៊ូ តលាស់យតឺយ៉ា វ

ខ្ផ្នកសតិរញ្ញា  ជាំងអឺ្៊ូទីសឹម ជាំងឺវកិលចរតិ ន្ិងជាំងលឺលៃចភាៃ ាំងស្នម រតី ន្ងិ

ពិការភាពផ្ល វូចតិត។ ប្តួតពិន្តិយការពាររមួាន្ការតាមដាន្អ្នកណាាន ក់លដ្ើមបីល វ្ ើ

លគាន្សវុតថភិាព។ 

ការប្តួតពន្តិយការពារគឺពុាំអាចខ្សវងរកបាន្លទសប្ារ់៖   

- ការលៅសួរសុសទកុ ឬសកមមភាពសងគម  ។ 

- លៅលពលខ្ដ្លតប្មូវការរណាត លមកពីលកខសណ្ឌ លវជាស្នស្រសត  លហ្ើយរុគគលល ះ

ប្តូវការការប្គរ់ប្គងខ្ររលវជាស្នស្រសត ។ 

- កាំពុងទទួលការសលប្ងាគ ះរ ទ ន្់ខ្ផ្នកលវជាស្នស្រសត ។ 

- លដ្ើមបីប្គរ់ប្គងលលើអាករបកិរយិប្រឆាំងន្ងឹសងគម ឬអាករបកិរយិលេវឆវ។ 

គ្ាំរអូ្ាំពីព័ត៌មានខែេត្តវូមានបៅកន ុងេែិតិរបស់បវជជបណឌ ិត 

លដ្ើមបីរងាា ញថ្នអ្នកទទួលបាន្កមម វ ិ្ ី IHSS ាន្សទិធិទទួលបាន្ការ

ប្គរ់ប្គងរងាា រ អ្នកទទួលបាន្កមម វ ិ្ ី IHSS ប្តូវាន្លសត ុតាង (កន ុងទាំរងជ់ាលិសិត

ររសល់វជារណ្ឌ តិ) ខ្ដ្លទទួលបាន្ពី 

លវជារណ្ឌ ិតររស់ពួកលគខ្ដ្លន្ិយយអ្ាំពតីប្មូវការសប្ារ់លសវាលន្ះ។ លិសិត

លវជារណ្ឌ ិតគមបីពិពណ្៌ អ្ាំពពីិការភាពររសរុ់គគល (ជាំងឺផ្ល វូចតិត  ឬការចះុលសាយ

ខ្ផ្នកផ្ល វូចតិត) កប្មតិមុសងារ ការចុះលសាយខ្ផ្នកមុសងារ អាយ ុន្ិងលរៀរររ់ពី

រលរៀរខ្ដ្លពិការភាពររសគ់ត់រណាត លឲ្យាន្ការ វនិ្ិចឆយ័ពុាំបាន្លអ  ការភាន្់ប្ច ាំ 

ការចងច់ាំលសាយ ឬការវលងវងស្នម រតី ន្ងិផ្តលជ់ាឧទហ្រណ្ ៍ អ្ាំពី

អាករបកិរយិលប្គះថ្នន ក់ខ្ដ្លរុគគលាន្ ខ្ដ្លគត់ពុាំបាន្ដ្ងឹថ្នទលងវ ើទ ាំងល ះ

ាន្លប្គះថ្នន ក់ល ះលទ។ 

លិសិតល ះក៏ប្តវូផ្តលជ់៊ូន្ន្៊ូ វចលមៃ ើយចាំលពាះសាំណួ្រោងលប្កាមលៅទាំព័ររ ទ រ់ ឬ

រាំលពញទាំរង់ល ះលៅទាំព័ររ ទ រ់រខ្ន្ថមលលើលិសិតជាលាយលកខណ្អ៍្កែរអ្ាំពតីប្មូវ

ការររសរុ់គគលសប្ារ់ការប្តួតពិន្តិយការពារលន្ះ។ 



 

ល ម្ ះអ្តថគហ្ក៖         ថ្លៃខ្សឆន ាំកាំលណ្ើត៖    

   

លរគវនិ្ិចឆយ័៖              

លទធផ្លលៅថ្លៃមុស៖             

1. លតើរុគគលលន្ះាន្ការចះុលសាយខ្ផ្នកផ្ល វូចតិត ឬការចះុលសាយខ្ផ្នកពុទធខិ្ដ្ល

រងាល ើងលដាយពកិារភាពររសគ់ត់ខ្ដ្រឬលទ? 

ស៊ូមគ៊ូស្ីកចាំលពាះចលមៃ ើយខ្ដ្លសមប្សរ៖   ☐ បាទ/ចស ឬ ☐ លទ 

2. លតើការចុះលសាយខ្ផ្នកផ្ល វូចិតត ឬការចុះលសាយខ្ផ្នកពុទធលិ វ្ ើឲ្យលគពុាំអាច

ទុករុគគលល ះឲ្យលៅខ្តាន កឯ់ងខ្មន្លទ? 

ស៊ូមគ៊ូស្ីកចាំលពាះចលមៃ ើយខ្ដ្លសមប្សរ៖   ☐ បាទ/ចស ឬ ☐ លទ 

3. លតើអាករបកិរយិ  ខ្ដ្លលរៀរររ់លៅកន ុងតារងសកមមភាព

លប្គះថ្នន ក់ន្ងិររួសស្នន មប្សរគន ជាមួយន្ឹងការល វ្ ើលរគ វនិ្ចិឆយ័ររស់រុគគលល ះ

ខ្ដ្រឬលទ? 

ស៊ូមគ៊ូស្ីកចាំលពាះចលមៃ ើយខ្ដ្លសមប្សរ៖   ☐ បាទ/ចស ឬ ☐ លទ 

4. លតើពិការភាពររស់រុគគលអាចរំពងឹថ្នន្ឹងរណាត លឲ្យាន្ប្រលលទថ្ន្

អាករបកិរយិខ្ដ្លលកើតាន្លៅកន ុងកាំណ្ត់ប្តាអ្ាំពលីប្គះថ្នន ក់ឬររួស្នន មឬលទ? 

ស៊ូមគ៊ូស្ីកចាំលពាះចលមៃ ើយខ្ដ្លសមប្សរ៖   ☐ បាទ/ចស ឬ ☐ លទ 

5. លតើពិការភាពអាចជះឥទធិពលលលើការវនិ្ចិឆយ័ររសរុ់គគលពាក់ពន័្ធសុវតថភិាព

ខ្ដ្រឬលទ? 

ស៊ូមគ៊ូស្ីកចាំលពាះចលមៃ ើយខ្ដ្លសមប្សរ៖   ☐ បាទ/ចស ឬ ☐ លទ 

6. ស៊ូមផ្តលក់ារពន្យល់លដាយសលងខរអ្ាំពចីលមៃ ើយោងលលើ ន្ងិការលរៀរររ់អ្ាំពី

ខ្ដ្ន្កាំណ្ត់ខ្ផ្នកមុសងារររសអ់្តថគហ្ក៖ 

             

             

             

             



             

              

 

សុ្ាំបាន្ផ្តល់ជ៊ូន្ន្៊ូ វព័ត៌ាន្ោងលលើតាមចាំលណ្ះដ្ងឹខ្ដ្លសុ្ាំាន្។ 

ចុះហ្តថលលោលដាយ       កាលររលិចឆទ៖     



 

លយើងចងស់្នា រ់មតិលយរល់ររស់លលាកអ្នក! 

ស៊ូ មរាំលពញការសទងម់តដិ្៊ូចោងលប្កាមលន្ះអ្ាំពី 

ឯកស្នរលបាះពុមពផ្ាយររស់លយើងសុ្ាំន្ងិស៊ូមឲ្យលយើងដ្ងឹថ្នលតើសកមមភាពខ្ដ្ល

លយើងកាំពងុល វ្ ើលន្ះាន្លកខណ្ៈដ្៊ូចលមតច។  [ល វ្ ើការសទង់មតិ] 

លដ្ើមបទីទួលបាន្ជាំនួ្យខ្ផ្នកចារ់ស៊ូមលៅលៅលលស 800-776-5746 ឬរាំលពញ 

សាំណុ្ាំខ្រររទលសន ើសុាំជាំនួ្យ។ សប្ារ់លគលរាំណ្ងលផ្ែងលទៀត 

ស៊ូ មលៅទ៊ូរសពទលៅកាន្់ 916-504-5800 (ភាគោងលជើងរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា ) 213-213-

8000 ( ភាគោងតបូ ងរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា )។  

អ្ងគការសទិធ ិជន្ពិការរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា  (Disability Rights California) 

ប្តវូបាន្ផ្តល់ម៊ូលន្ិ្ លិដាយប្រលពសុសៗគន សប្ារ់រញ្ា ីលពញ

លលញថ្ន្អ្នកផ្តល់ម៊ូលន្ិ្សិ៊ូ មច៊ូលលៅកាន្ ់

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

