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ດ້ານການການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ 
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ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນແມ່ນ ການບໍລິການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອຢູ່ບ້ານ (IHSS, In-Home 
Supportive Services) ສໍາລັບຜູ້ທ່ີມີບັນຫາທາງດ້ານສະໝອງ ຫືຼ ເຈັບປ່ວຍທາງຈິດ, ຊ່ຶງຕ້ອງການໃຫ້ມີຄົນ
ດູແລຕະຫຼອດ 24 ຊ່ົວໂມງຕ່ໍມ້ື ເພ່ືອປ້ອງກັນບ່ໍໃຫ້ບຸກຄົນດ່ັງກ່າວ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ ຫືຼ ເກີດ
ອຸບັດຕິເຫດ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ IHSS ອາດຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃນການເບ່ິງແຍງ ແລະ ຕິດຕາມ ເດັກນ້ອຍພິການ 
ຫືຼ ຜູ້ໃຫຍ່ ເມ່ືອບຸກຄົນດ່ັງກ່າວຕ້ອງການ ການເບ່ິງແຍງຕະຫຼອດ 24 ຊ່ົວໂມງ ແລະ ສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມປອດ
ໄພໃນເວລາຢູ່ບ້ານ ຖ້າວ່າໄດ້ຮັບການບໍລິການ. ຄູ່ມືກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຂະບວນການ (MPP, Manual 
of Policy and Procedures) 30-757; MPP 30-757.173(a). 

ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຂໍ ແລະ ຈະຕ້ອງ ການເອກະສານທ່ີຊັດ
ເຈນສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຮັບການບໍລິການ. ເອກະສານນ້ີ ຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາໃຈບັນທັດຖານຂອງການໄດ້ຮັບ
ສິດ ເພ່ືອຮັບເອົາຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮຽກຮ້ອງຕ່ໍການຖືກປະຕິເສດ 
ໃນເວລາທ່ີການບໍລິການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ຖືກປະຕິເສດ. ເອກະສານນ້ີ ມີເອກະສານຄັດຕິດ ຊ່ຶງ
ເປັນສ່ິງຈໍາເປັນໃນການຮ້ອງຂໍ ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ກະກຽມສໍາລັບການໄຕ່ສວນ. 

1) ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນສໍາລັບໂປຣແກຣມການ
ບໍລິການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອຢູ່ບ້ານ ລັດແຄລີຟໍເນັຍ (Assessment of Needs for Protective 
Supervision for In-Home Supportive Services Program [SOC, State of California)] 
821 (3/06)). - ແບບຟອມນ້ີ ຕ້ອງໃຫ້ທ່ານໝໍຂອງຜູ້ຮັບ IHSS ເປັນຜູ້ຕ່ືມຂ້ໍມູນໃສ່. 

2) ຕົວຢ່າງຈົດໝາຍຂອງທ່ານໝໍ ກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ (Protective 
Supervision Sample Doctor’s Letter). - ແບບຟອມນ້ີ ຕ້ອງໃຫ້ທ່ານໝໍຂອງຜູ້ຮັບບໍລິການ 
IHSS ເປັນຜູ້ຕ່ືມຂ້ໍມູນໃສ່. ທ່ານໝໍຂອງຜູ້ຮັບ ຈະຕ້ອງສໍາເນົາປ້ຶມບັນທຶກ ກ່ຽວກັບການ
ເກີດອັນຕະລາຍ ຫືຼ ອາການບາດເຈັບຕ່າງໆຂອງຜູ້ຮັບ ມາພ້ອມ ຈ່ຶງຖືວ່າແບບຟອມນ້ີສໍາເລັດສົມບູນ. 

3) ແຜນຄຸ້ມຄອງຕະຫຼອດ 24 ຊ່ົວໂມງຂອງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ (Protective 
Supervision 24-Hours-a-Day Coverage Plan) (SOC 825 (6/06)). – ທ່ານຕ້ອງຕ່ືມຂ້ໍ
ມູນໃສ່ແບບຟອມນ້ີ. 
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ເປັນຫຍັງ ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ຈ່ຶງມີຄວາມສໍາຄັນ? 

ບຸກຄົນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບສິດສໍາລັບການຮັບບໍລິການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ຈະໄດ້ຮັບຊ່ົວໂມງສູງສຸດຕ່ໍເດືອນ. 
ຊ່ົວໂມງ IHSS ສູງສຸດ ສໍາລັບຜູ້ທ່ີຖືກພິຈາລະນາວ່າ ມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບຂ້ັນບ່ໍຮ້າຍແຮງ ແມ່ນ 195 
ຊ່ົວໂມງຕ່ໍເດືອນ. ຊ່ົວໂມງ IHSS ສູງສຸດ ສໍາລັບຜູ້ທ່ີຖືກພິຈາລະນາວ່າ ມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບຂ້ັນຮ້າຍ
ແຮງແມ່ນ 283 ຊ່ົວໂມງຕ່ໍເດືອນ. 

ຈະຖືກຕີລາຄາວ່າ ມີບັນຫາສຸຂະພາບ “ຂ້ັນຮ້າຍແຮງ” (“severely impaired”) ບຸກຄົນດ່ັງກ່າວ ຈໍາເປັນຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບການບໍລິການທ່ີບ່ໍແມ່ນການປ່ິນປົວພະຍາດ, ການກະກຽມອາຫານ, ມ້ຽນອາຫານ ເມ່ືອຕ້ອງການໃຫ້ມີ
ການກະກຽມອາຫານ ແລະ ປ້ອນອາຫານ, ແລະ ບໍລິການກ່ຽວກັບເຈ້ົາໜ້າທ່ີຜູ້ຊ່ວຍແພດ ຈໍານວນຊາວຊ່ົວ
ໂມງຕ່ໍອາທິດ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າ (MPP 30-701(s)(1)). 

ທ່ານສາມາດຮູ້ວ່າ ຜູ້ຮັບການບໍລິການ ໄດ້ຮັບບໍລິການເຫ່ົຼານ້ີ 20 ຊ່ົວໂມງ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າ ໂດຍເບ່ິງແຈ້ງການ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອງຜູ້ຮັບ. ແຈ້ງການຈະມີຫ້ອງ “ດາວ- starred” ທ່ີຢູ່ກາງເຄ່ິງດ້ານລຸ່ມ
ຂອງແບບຟອມ. ຂ້ໍມູນນ້ີ ມີຈໍານວນຊ່ົວໂມງທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ໃນການບໍລິການເຫ່ົຼານ້ີ. 

ຈ່ົງຈ່ືໄວ້ວ່າ ມີໂປຣແກຣມໃໝ່ ທ່ີມີຄົນຈໍານວນໜ່ຶງໄດ້ຮັບ IHSS, ເອ້ີນວ່າ ທາງເລືອກທໍາອິດຂອງຊຸມຊົນ ຫືຼ 
(CFCO, Community First Choice Option).  ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າ ບ່ໍມີບັນຫາສຸຂະພາບຂ້ັນ
ຮ້າຍແຮງ ແລະ ໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ຈະມີສິດໄດ້ຮັບ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນເປັນ
ເວລາ 195 ຊ່ົວໂມງ ບວກກັບການບໍລິການປະເພດອ່ືນຈໍານວນໜ່ຶງ ຈົນຮອດ 283 ຊ່ົວໂມງຕ່ໍເດືອນ.  ເບ່ິງ, 
http://www.dss.cahwnet.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2014/14-60.pdf 

ເມ່ືອໃດການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ IHSS ຈ່ຶງເປີດໃຫ້ບໍລິການ?  

ຜູ້ທ່ີມີສິດໄດ້ຮັບ ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ຕ້ອງມີ: 

1) ບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບຈິດ (“mental impairment”) ຫືຼ ເຈັບປ່ວຍທາງຈິດ (“mental illness”) 
ທ່ີເຮັດໃຫ້ມີຂີດຈໍາກັດທາງດ້ານໜ້າທ່ີການເຮັດວຽກໃນ: 

- ຄວາມຈ່ືຈໍາ (ຕົວຢ່າງ: ລືມສ່ິງຂອງ, ຄົນ, ສະຖານທ່ີ, ເລ່ີມເຮັດ ຫືຼ ສໍາເລັດພາລະກິດ ເປັນຕ້ົນ) 
- ການກໍານົດເປ້ົາໝາຍ (ຕົວຢ່າງ: ບ່ໍສາມາດຈ່ືຈໍາ ແລະ ປັບຕົວເຂ້ົາກັບ ເວລາ, ຜູ້ຄົນ, ສະຖານທ່ີ, 

ສ່ິງແວດລ້ອມ, ສ່ິງອ້ອມຕົວ ແລະ ອ່ືນໆ ທ່ີຈໍາເປັນສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພາລະກິດ
ຂອງຕົນສໍາເລັດຜົນ.) 

- ການພິຈາລະນາ (ຕົວຢ່າງ: ຕັດສິນໃຈວ່າ ອັນໃດຈະເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບ ແລະ/ຫືຼ ຄວາມປອດໄພ
ຂອງຕົນໄດ້ຮັບຄວາມສ່ຽງ), 

ແລະ 

2) ຄວາມບົກພ່ອງຕ່າງໆນ້ັນ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮັບ ມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ບ່ໍສາມາດຄວບຄຸມຄວາມ
ປະພຶດຂອງຕົນເອງ ໃຫ້ມີສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງປອດໄພ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ ຫືຼ ເຈັບປ່ວຍ.  MPP 

http://www.dss.cahwnet.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2014/14-60.pdf
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30-757.171.  ຍົກຕົວຢ່າງ: ຜູ້ຮັບ IHSS ເປັນຜູ້ທ່ີບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າ ລາວສາມາດ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດເຮັດ ແລະ 
ຈະມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຮັດສ່ິງຕ່າງໆ ເກີນຄວາມ
ສາມາດຂອງລາວ ໂດຍບ່ໍໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ.  ບັນຫາດ້ານສະໝອງ ຂ້ັນຮ້າຍ
ແຮງດ່ັງກ່າວ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຊັກຊ້າທາງດ້ານຄວາມຄິດ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານການ
ສ່ືສານ ແລະ ອາລົມ, ສູນເສຍຄວາມຈ່ືຈໍາ, ຈິດເຊ່ືອມ, ແລະ ມີບັນຫາທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ.  ເຖິງ
ຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ການທ່ີມີບັນຫາໃດໜ່ຶງໃນບັນຫາເຫ່ົຼານ້ີ ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເໝາະສົມໄດ້ຮັບ IHSS 
ສໍາລັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ.  

ແລະ 

3) ຄາວຕ້ີ ຍັງຕ້ອງກໍານົດວ່າ ຜູ້ຮັບ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕາມເບ່ິງຕະຫຼອດຊາວ-ສ່ີ-ຊ່ົວ-ໂມງ-ຕ່ໍ-ມ້ື ເພ່ືອ
ໃຫ້ຜູ້ຮັບນ້ັນສາມາດອາໃສຢູ່ໃນບ້ານໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.  MPP 30-757.173.  ນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້
ໃຫ້ບໍລິການ ຕ້ອງຢູ່ປະຈໍາ ແລະ ເບ່ິງຄົນຜູ້ນ້ັນຕະຫຼອດເວລາ.  ອາດຈະເປັນ ການຕິດຕາມຜູ້ທ່ີມີບັນຫາ
ດ້ວຍຫຼາຍວິທີທາງ ໃນຂະນະທ່ີ ຜູ້ດ່ັງກ່າວຖືກປະຖ້ິມໄວ້ໃຫ້ຢູ່ຄົນດຽວໃນໄລຍະເວລາໃດໜ່ຶງ.  MPP 30-
172.(b)(3) ແລະ ຈົດໝາຍທຸກສະບັບຂອງຄາວຕ້ີ (ACL, All County Letters) 98-87. 

ພະນັກງານຂອງຄາວຕ້ີ ຍັງຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍ ການບໍລິການທ່ີມີຢູ່ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ໄດ້ຮັບການບໍລິການ
ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ການເບ່ິງແຍງຢູ່ນອກບ້ານ ຈະເປັນທາງເລືອກທ່ີເໝາະສົມ ໃນການໃຫ້
ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ຫືຼບ່ໍ.  MPP 30-757.174. 

ເມ່ືອໃດທ່ີ ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ບ່ໍໃຫ້ບໍລິການ? 

ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນຈະໄດ້ຮັບການປິຕິເສດ ຖ້າວ່າຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາລັບ ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນ
ການປ້ອງກັນແມ່ນເພ່ືອ: 

- ການເຂ້ົາຢ້ຽມຢາມແບບເປັນມິດ ຫືຼ ກິດຈະກໍາທາງສັງຄົມ 
- ເມ່ືອຄວາມຕ້ອງການແມ່ນເກີດມາຈາກເງ່ືອນໄຂຂອງການໃຊ້ຢາ ແລະ ບຸກຄົນດ່ັງກ່າວ ຕ້ອງການໄດ້

ຮັບຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການໃຫ້ຢາ (ຕົວຢ່າງ: ເບ່ິງຄົນຮັບ ແລະ ດູດຂ້ີກະເທີ ຫືຼ ຊ່ວຍຜູ້
ຮັບຈາກການຂາດອາກາດຫາຍໃຈ) 

- ດ້ວຍຈຸດປະສົງຂອງການສຸກເສີນທາງດ້ານສຸຂະພາບ (ຕົວຢ່າງ: ບັນຫາສຸຂະພາບຂ້ັນຮ້າຍແຮງໃນ
ການເຮັດໜ້າທ່ີຂອງຮ່າງກາຍ ຫືຼ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍບ່ໍສາມາດປະຕິບັດໜ້າທ່ີໄດ້.  ຍົກ
ຕົວຢ່າງ: ການອຸດຕັນຂອງເສ້ັນເລືອດໄປລ້ຽງສະໝອງ, ການຄອບງໍາຂອງຈິດໃຈ ຫືຼຫົວໃຈວາຍ 
ຫືຼຫອບຫືດກະທັນຫັນ). 

- ເພ່ືອຄວບຄຸມຄວາມປະພຶດໃນການຕ່ໍຕ້ານສັງຄົມ ຫືຼ ການຮຸກຮານຂອງຜູ້ຮັບ (ຕົວຢ່າງ: ເຂ້ົາໄປຕີ ຫືຼ 
ທໍາລາຍຊັບສິນ).  

- ເພ່ືອຄຸ້ມກັນຄວາມປະພຶດໃນການຕ່ໍຕ້ານຕົນເອງໂດຍເຈດຕະນາ (ຕົວຢ່າງ: ຫັຼງຈາກການພິຈາລະນາ
ທ່ີຮອບຄອບຂອງຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນທ່ີຕາມມາ) ເຊ່ັນ: ການຂ້າຕົວຕາຍ, ຫືຼ ເມ່ືອບຸກຄົນດ່ັງກ່າວ
ເຈດຕະນາທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງບາດເຈັບໂດຍຕ້ັງໃຈ.  (MPP 30-757.172) 
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ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ມີສໍາລັບເດັກນ້ອຍບໍ? 

ມີ. ເດັກນ້ອຍສາມາດໄດ້ຮັບການ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ.  ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ເດັກນ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການແນະນໍາຢ່າງໃກ້ຊິດກວ່າເດັກນ້ອຍຄົນອ່ືນທ່ີມີອາຍຸຊ່ໍາກັນ. 

ພະນັກງານຂອງຄາວຕ້ີ ຕ້ອງປະເມີນການເຮັດໜ້າທ່ີຂອງ ສະໝອງຂອງເດັກນ້ອຍ  ແຕ່ລະຄົນ ແລະ ໃຫ້ການ
ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຄົນ.  ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນທ່ີມີບັນຫາທາງ
ດ້ານສະໝອງ ຕ້ອງຖືກປະເມີນສໍາລັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ. 

ເດັກນ້ອຍ ອາດຈະບ່ໍໄດ້ຮັບການປະຕິເສດສໍາລັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ໂດຍອີງໃສ່: 

- ອາຍຸ ພຽງແຕ່ຢ່າງດຽວ, 
- ຍ້ອນວ່າ ເດັກນ້ອຍບ່ໍໄດ້ຮັບການບາດເຈັບມາກ່ອນ, 
- ຍ້ອນວ່າ ພ່ໍແມ່ປະໃຫ້ເດັກນ້ອຍຢູ່ຄົນດຽວໃນໄລຍະໃດໜ່ຶງ ເຊ່ັນ: ຫ້ານາທີ. 

ຄາວຕ້ີ ຕ້ອງພິຈາລະນາທຸກຄວາມເປັນຈິງໃນການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການ
ປ້ອງກັນ ລວມທັງສ່ິງຕ່າງໆ, ເຊ່ັນ: ອາຍຸ, ບ່ໍມີການໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ຂາດພ່ໍແມ່. 

ຄາວຕ້ີ ຍັງຕ້ອງໂອ້ລົມກັບພ່ໍແມ່ ຫືຼ ຜູ້ປົກຄອງຂອງເດັກນ້ອຍ ກ່ຽວກັບ ການບໍລິການ ຫືຼ ສິດທິຂອງການໃຫ້
ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ບ່ໍຄາດວ່າ ພ່ໍແມ່ ຫືຼ ຜູ້ປົກຄອງ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການ ໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍໄດ້.  (ACL 98-87) 

ປະກອບເອກະສານດ້ານຄວາມປະພຶດ ຍ້ອນວ່າ ບັນຫາ ຫືຼ ຄວາມເຈັບປ່ວຍທາງ
ສະໝອງ  ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນທັດຖະນໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ. 

ເພ່ືອພິສູດສິດ ສໍາລັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ທ່ີທ່ານຈະຕ້ອງການ ເພ່ືອສະໜອງເອກະສານທ່ີສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍ້ອນມີບັນຫາ ຫືຼ ການເຈັບປ່ວຍທາງສະໝອງຜູ້ຮັບ IHSS ຈ່ຶງມີຄວາມສ່ຽງໃນການໄດ້ຮັບ
ບາດເຈັບ ຖ້າວ່າ ບ່ໍໄດ້ຮັບການແນະນໍາໃນເວລາໃດໜ່ຶງໃນໄລຍະຊາວສ່ີຊ່ົວໂມງຕ່ໍມ້ື. ການປະກອບເອກະສານ 
ຕ້ອງມີຕົວຢ່າງສ່ິງຕ່າງໆທ່ີຜູ້ຮັບຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເອງບາດເຈັບ ຫືຼ ເຮັດຄວາມຮຸນແຮງໃສ່ຕົນເອງ ເມ່ືອຖືກປະໃຫ້
ຢູ່ຄົນດຽວ. 

ຖ້າຫາກທ່ານບ່ໍສາມາດກໍານົດຄວາມປະພຶດທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ ທ່ີຜູ້ຮັບເຄີຍມີມາ ຫືຼ ສ່ິງທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮັບໄດ້
ຮັບບາດເຈັບ ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮັບບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພ ເມ່ືອພວກເຂົາຖືກປະໃຫ້ຢູ່ຄົນດຽວ, ນ້ັນມີແນວໂນ້ມທ່ີ
ວ່າ ການຮ້ອງຂໍການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນຈະຖືກປະຕິເສດ. 

ນອກຈາກນ້ັນ ທ່ານຄວນຈະແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານໄດ້ເກັບຮັກສາສໍາເນົາເອກະສານທຸກສະບັບທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບມາ ເພ່ືອ
ສະແດງສິດສໍາລັບການບໍລິການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ. 

1) ສ້າງປ້ຶມບັນຊີລາຍການອັນຕະລາຍ/ການບາດເຈັບ 
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ທາງທ່ີດີທ່ີສຸດໃນການສະແດງສິດທ່ີຄວນຈະໄດ້ຮັບ (ຕົວຢ່າງ: ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນ
ການປ້ອງກັນ) ດ້ວຍການສ້າງບັນທຶກ ຫືຼ ບັນຊີ ການປະກອບເອກະສານ ທຸກອຸບັດຕິເຫດ/ການບາດເຈັບທ່ີຜູ້
ຮັບມີ, ພາຍໃນໄລຍະຫົກ (6) ເດືອນກ່ອນໜ້າ ຫືຼ ຖ້າວ່າຈໍາເປັນແມ່ນດົນກວ່ານ້ັນ. 

ປ້ຶມບັນຊີ ຫືຼ ລາຍການທ່ີທ່ານເຮັດຂ້ຶນ ຄວນຈະອະທິບາຍທຸກການເຄ່ືອນໄຫວ ທ່ີຜູ້ຮັບມີ ທ່ີອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ
ການບາດເຈັບ ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບ ມີຄວາມສ່ຽງໃນການບາດເຈັບ ຫືຼ ອັນຕະລາຍ ແລະ ມັນເກີດຂ້ຶນເລ້ືອຍຊ່ໍາ
ໃດ.  

ຕົວຢ່າງຄວາມປະພຶດເຫ່ົຼານ້ີ ປະກອບດ້ວຍ: ປະຂ້ີກອກຢາທ່ີມີໄຟໄວ້ທ່ົວບ້ານ, ໃຊ້ແຜ່ນ SOS ອາບນ້ໍາ ແລະ 
ອະນາໄມຕົນເອງ, ເດີນທາງອອກຈາກບ້ານໂດຍບ່ໍມີເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຫົຼງທາງ, ພາຄົນແປກໜ້າເຂ້ົາມາໃນ
ບ້ານ, ເປີດເຕົາໄຟ ແລະ ລືມມອດ, ດັງໄຟອ້ອມບ້ານ, ເປີດນ້ໍາປະໄວ້, ກິນອາຫານອັນຕະລາຍ ຫືຼ ອາຫານທ່ີບ່ໍ
ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ, ເອົາຫົວໂຂກໃສ່ສ່ິງຂອງ, ກັດ ແລະ ຂູດຕົວເອງ, ໃຊ້ມີດ ຫືຼ ສ່ິງຂອງທ່ີບ່ໍປອດໄພຢູ່
ໃນຄົວເຮືອນ, ປີນຂ້ຶນບ່ອນສູງ ແລະ ໂດດລົງມາ ເພາະລາວພະຍາຍາມບິນ, ລ້ີຢູ່ໃນຕູ້ເຢັນ, ແຍ່ນ້ິວມືເຂ້ົາໃນຮູ
ປັກສຽບເພ່ືອເບ່ິງວ່າມີໄຟຟ້າຫືຼບ່ໍ, ອອກໄປຫາຫົນທາງໂດຍບ່ໍສົນໃຈລົດແລ່ນຕາມຖະໜົນ, ໂດດລົງສະລອຍນ້ໍາ 
ໂດຍບ່ໍຮູ້ວິທີລອຍນ້ໍາ, ພະຍາຍາມເຄ່ືອນຍ້າຍເຟີນີເຈີ ເມ່ືອບຸກຄົນດ່ັງກ່າວເສຍສູນ ແລະ ຕຶງຄຽດ, ພະຍາຍາມ
ອອກຈາກຕຽງເມ່ືອບຸກຄົນດ່ັງກ່າວບ່ໍສາມາດໃຊ້ ຫືຼ ຄວບຄຸມກ້າມເນ້ືອໃນຮ່າງກາຍ ໃນການເຮັດສ່ິງດ່ັງກ່າວ, 
ປະຕິບັດໜ້າທ່ີຕ່າງໆເກີນກວ່າຄວາມສາມາດທາງດ້ານສະໝອງ ຫືຼ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງຄົນ ທ່ີຈະເຮັດໃຫ້
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫືຼ ເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍຜູ້ຮັບ. 

ຖ້າວ່າຜູ້ຮັບບ່ໍໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫືຼ ເອົາໂຕຂອງລາວເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນສະຖານະພາບທ່ີເປັນອັນຕະ ລາຍໃນມ່ໍໆມານ້ີ, 
ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງ.  ຍົກຕົວຢ່າງ: ບຸກຄົນດ່ັງກ່າວ ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມເບ່ິງຕະຫຼອດ 24 ຊ່ົວໂມງຕ່ໍມ້ື ໂດຍ
ຜູ້ດູແລຂອງ IHSS ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ເພ່ືອປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດ.  

ທ່ານຍັງອາດຈະຕ້ອງສ້າງບັນທຶກ ໃນບັນຊີກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍ/ບາດເຈັບ ເພ່ືອອະທິບາຍວ່າ ເປັນຫຍັງບ້ານ
ຂອງຜູ້ຮັບ ບ່ໍສາມາດໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພທັງໝົດ ແລະ/ຫືຼ ວິທີທາງອ່ືນທ່ີ
ບຸກຄົນດ່ັງກ່າວຖືກຕິດຕາມເບ່ິງ ເມ່ືອຜູ້ຮັບ IHSS ຕ້ອງຖືກປະໄວ້ຄົນດຽວໃນໄລຍະເວລາໃດໜ່ຶງ (ຖ້າສາມາດ
ໃຊ້ໄດ້).  ຍົກຕົວຢ່າງ: ຜູ້ຮັບ ອາດຈະຖືກປ່ອຍໃຫ້ຢູ່ຄົນດຽວເປັນເວລາສອງຄ້ັງຕ່ໍເດືອນ ໃນເວລາສະມາຊິກໃນ
ຄອບຄົວໄປ ຕະຫຼາດບ່ໍເກີນ 2 ຊ່ົວໂມງ ແລະ ຜູ້ຮັບ ໄດ້ຖືກຕິດຕາມ ໂດຍການໄດ້ຮັບໂທລະສັບທຸກໆ 20 ນາທີ. 

2) ຮັບເອົາຈົດໝາຍ ເພ່ືອປະກອບເປັນເອກະສານຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ
ໃນການປ້ອງກັນ. 

ຮັບເອົາຈົດໝາຍຈາກສູນຄວບຄຸມຂອງເຂດ ຫືຼ ຈາກບ່ອນອ່ືນ ເຊ່ັນ: ໂປຣແກຣມໜ່ຶງວັນ ຫືຼ ໂປຣແກຣມຂອງ
ໂຮງຮຽນ.  ຈົດໝາຍຄວນຈະປະກອບດ້ວຍ ຂ້ໍມູນດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 

- ອາຍຸຂອງຜູ້ຮັບ, 
- ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບຄວາມບົກພ່ອງຂອງສະໝອງ ແລະ/ຫືຼ ການເຈັບປ່ວຍທາງຈິດຂອງຜູ້ຮັບ. 
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- ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງຂົງເຂດການເຮັດໜ້າທ່ີຂອງຮ່າງກາຍ ຍ້ອນຄວາມບົກພ່ອງໃນຂົງ
ເຂດຂອງຄວາມຈ່ືຈໍາ, ການກໍານົດເປ້ົາໝາຍ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ. 

- ອະທິບາຍວ່າ ຂອບເຂດຈໍາກັດເປັນແນວໃດ ໃນຂົງເຂດຂອງຄວາມຈ່ືຈໍາ, ການກໍານົດເປ້ົາໝາຍ ແລະ 
ການຕັດສິນໃຈ ທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນ ແລະ ຄວາມປະພຶດທ່ີບ່ໍຊ້ີນໍາຕົນເອງ (ຕົວຢ່າງ: ບ່ໍ
ສາມາດກໍານົດສະຖານທ່ີ, ເວລາ, ຜູ້ຄົນ ແລະ ອ່ືນໆ), 

- ຂ້ໍມູນທ່ີບອກວ່າ ບຸກຄົນດ່ັງກ່າວ ຕ້ອງການໄດ້ຮັບການດູແລ ແລະ ຕິດຕາມ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ
ປອດໄພແມ່ນ ຫືຼບ່ໍ ແລະ ດ້ວຍເຫດຜົນຫຍັງ (ຕົວຢ່າງ: ເມ່ືອຜູ້ຮັບເຮັດສ່ິງຕ່າງໆທ່ີບ່ໍປອດໄພ ບຸກຄົນ
ດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການຊ້ີນໍາດ້ວຍຄໍາເວ້ົາໃຫ້ປ່ຽນວິທີການໃໝ່ ແລະ ຄວາມປະພຶດດ່ັງກ່າວຈະຢຸດ), 

- ໃຫ້ຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມປະພຶດທ່ີບ່ໍປອດໄພ ທ່ີບຸກຄົນດ່ັງກ່າວມີ ແລະ ມັນເກີດຂ້ຶນເລ້ືອຍຊ່ໍາໃດ. 

ຮັບເອົາເອກະສານທາງການແພດຂອງຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນ
ການປ້ອງກັນ 

1) ຮັບເອົາ “ການປະເມີນຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ 
ສໍາລັບການບໍລິການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອຢູ່ບ້ານ” (“Assessment of Need for 
Protective Supervision for In-Home Supportive Services Program”) ແບບ
ຟອມ (SOC 821 (3/06)) ທ່ີຕ້ອງໃຫ້ທ່ານໝໍຂອງຜູ້ຮັບເປັນຜູ້ໃສ່ຂ້ໍມູນ 

ທ່ານຄວນຈະຮັບເອົາ SOC 821 ສະບັບລ້າສຸດ ທ່ີທ່ານໝໍຂອງຜູ້ຮັບເປັນຜູ້ຂຽນ ເວລາຂໍ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາ
ແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ. ສໍາເນົາແບບຟອມໄວ້ ເພ່ືອໃຫ້ທ່ານເກັບຮັກສາໄວ້.  ຄາວຕ້ີ ຈະໃຊ້ແບບຟອມນ້ີ 
ເພ່ືອເກັບຮວບຮວມຂ້ໍມູນ ແລະ ໃຫ້ການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການ
ປ້ອງກັນ.  ສາມາດດາວໂຫລດແບບຟອມ SOC 821 ທ່ີ: 
http://www.dss.cahwnet.gov/forms/english/SOC821.PDF. 

ແບບຟອມ ສາມາດເຊັນໂດຍຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບທ່ີເປັນວິຊາສະເພາະທາງດ້ານການຢາ ຫືຼ ຂົງເຂດດ້ານ
ຄວາມຈ່ືຈໍາ, ການກໍານົດເປ້ົາໝາຍ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ ເທ່ົານ້ັນ. MPP 30-757.173(a)(1)(A). 

ແບບຟອມ SOC 821 ຈະສອບຖາມທ່ານໝໍຂອງຜູ້ຮັບສໍາລັບຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບໜ້າທ່ີຂອງຜູ້ຮັບໃນຂົງເຂດ
ຄວາມຈ່ືຈໍາ, ການກໍານົດເປ້ົາໝາຍ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ.  ແບບຟອມ ຍັງຈະສອບຖາມຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການ
ບາດເຈັບ ຫືຼ ອຸບັດຕິເຫດ ທ່ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນກັບຜູ້ຮັບ ຍ້ອນຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານຄວາມຈ່ືຈໍາ, ການກໍານົດເປ້ົາ
ໝາຍ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ. ນອກຈາກນ້ັນ ຍັງກໍານົດວ່າ ບຸກຄົນດ່ັງກ່າວສາມາດເອົາຕົນເອງເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນ
ສະຖານນະການທ່ີອັນຕະລາຍຕ່ໍຮ່າງກາຍ ຫືຼບ່ໍ. 

ມີຫຼາຍຄ້ັງ ທ່ີຄາວຕ້ີ ຈະຊ່ວຍເຫືຼອການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ. ຖ້າວ່າທ່ານໝໍຂອງຜູ້ຮັບ ໝາຍໃສ່
ຫ້ອງ “ແມ່ນແລ້ວ” ໃນຄໍາຖາມໜ່ຶງ ແລະ ສອງ ຂອງແບບຟອມ SOC 821 ແລະ ໝາຍຫ້ອງ “ຮ້າຍແຮງ” 
ໃນທຸກຂົງເຂດຂອງການປະຕິບັດໜ້າທ່ີ ແລະ ຈະປະຕິເສດການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ກັບທຸກຄົນ
ອີກ.  ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ຄາວຕ້ີ ຄາດຈະໃຊ້ແບບຟອມ SOC 821 ຮ່ວມກັບຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນໆ ເພ່ືອປະ
ເມີນຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ.  ແບບຟອມ (SOC 821) ພຽງແຕ່ອັນດຽວ 
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ຈະບ່ໍສາມາດໃຊ້ເພ່ືອສະແດງສິດສໍາລັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ.  ກົດໝາຍສະຫວັດດີການ ແລະ 
ສະຖາບັນ (Welfare and Institution Code) § 12301.21 ແລະ MPP 30-757.173(a)(2) ແລະ (3)). 

ຂ້ໍສັງເກດ:  ຖ້າວ່າ ທ່ານໝໍຂອງຜູ້ຮັບໄດ້ປະກອບແບບຟອມ SOC 821 (3/06) ໃນເມ່ືອກ່ອນ ແລະ ລະບຸ
ວ່າ ຜູ້ຮັບບ່ໍຈໍາເປັນໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ລະບຸຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການໃຫ້ຄໍາ
ແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ໃສ່ໃນ SOC 821 ທ່ີໄດ້ຂຽນໃໝ່, ທ່ານໝໍຄວນຈະອະທິບາຍເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງ
ຈ່ຶງຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງຄວາມຈໍາເປັນດ່ັງກ່າວ.  ຍົກຕົວຢ່າງ: ທ່ານໝໍອາດຈະໝາຍຫ້ອງຜິດ ຫືຼ ບ່ໍຮູ້ວິທີຂຽນ
ແບບຟອມ. 

2) ຮັບເອົາຈົດໝາຍຂອງທ່ານໝໍເພ່ີມເຕີມ ປະກອບເອກະສານຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ. (ເອກະສານຄັດຕິດ 1) 

ຮັບເອົາຈົດໝາຍຂອງທ່ານໝໍ ປະກອບເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມບົກພ່ອງຂອງຜູ້ຮັບ (ເຈັບປ່ວຍທາງ
ດ້ານສະໝອງ ຫືຼ ມີຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານສະໝອງ), ລະດັບຂອງການເຮັດໜ້າທ່ີຂອງຮ່າງກາຍ, ອາຍຸ, ແລະ 
ອະທິບາຍສາຍເຫດໃນການຕັດສິນໃຈທ່ີຜິດພາດ, ຄວາມສັບສົນ, ຄວາມຈ່ືຈໍາທ່ີໃຊ້ການບ່ໍໄດ້ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດ
ກໍານົດເປ້ົາໝາຍ.  ທ່ານອາດຈະໃຊ້ແບບຟອມໃນຕອນທ້າຍຂອງເອກະສານນ້ີ ເພ່ືອຮັບເອົາຂ້ໍມູນທ່ີໄດ້
ອະທິບາຍຂ້າງເທິງຈາກທ່ານໝໍຂອງຜູ້ຮັບ. 

ທ່ານໝໍຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຈໍານວນໜ່ຶງກ່ຽວກັບຄວາມປະພຶດຂອງບຸກຄົນດ່ັງກ່າວ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານ
ກາຍະພາບ ແລະ ຈິດໃຈ ໃນການເອົາຕົນເອງເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນສະຖານະພາບທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ ເພ່ືອໃຫ້
ສາມາດຂຽນແບບຟອມໃນແພັກເກັດນ້ີໃຫ້ສໍາເລັດ ຫືຼ ໃຫ້ຈົດໝາຍທ່ີມີຂ້ໍມູນທ່ີເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບວ່າ 
ຄວາມບົກພ່ອງຂອງຜູ້ຮັບອັນໃດທ່ີຊ່ວຍປ້ອງກັນບຸກຄົນດ່ັງກ່າວບ່ໍໃຫ້ຢູ່ຄົນດຽວ.  ທ່ານສາມາດເອົາສໍາເນົາ
ເອກະສານກ່ຽວກັບລາຍການທ່ີອັນຕະລາຍ/ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃຫ້ທ່ານໝໍຂອງຜູ້ຮັບ ເພ່ືອບອກຂ້ໍມູນໃຫ້ທ່ານໝໍ
ກ່ຽວກັບຄວາມປະພຶດທ່ີເປັນອັນຕະລາຍທ່ີຜູ້ຮັບມີ ເພ່ືອປ້ອງກັນບຸກຄົນດ່ັງກ່າວບ່ໍໃຫ້ຢູ່ຄົນດຽວ ຍາມໃດ
ກ່ໍຕາມຕະຫລອດໄລຍະຊາວສ່ີຊ່ົວໂມງຕ່ໍມ້ື. 

ແບບຟອມອ່ືນໆທ່ີຈໍາເປັນໃນການຮັບເອົາການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ. 

1) ແຜນຄຸ້ມຄອງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນຕະຫຼອດ 24 ຊ່ົວໂມງຕ່ໍມ້ື 
(“PROTECTIVE SUPERVISION 24-HOURS-A-DAY COVERAGE PLAN”) ແບບ
ຟອມ (SOC 825 (6/06)) ຕ້ອງຂຽນໂດຍທ່ານໝໍຂອງຜູ້ຮັບ 

ຖ້າທ່ານຂໍ ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ 24 ຊ່ົວໂມງຕ່ໍມ້ື ທ່ານຍັງຕ້ອງຂຽນແບບຟອມ SOC 825 
ໃຫ້ສົມບູນ.  ແບບຟອມນ້ີ ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານສະໜອງຂ້ໍມູນ ທ່ີລະບຸວ່າ ເປັນຫຍັງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການ
ປ້ອງກັນ ຕະຫລອດຊາວສ່ີຊ່ົວໂມງ ຈ່ຶງມີຄວາມຈໍາເປັນ. MPP 30-757.173(a)(1)(A)(5). 

ແບບຟອມນ້ີມີໃຫ້ຢູ່ຫ້ອງການສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງຄາວຕ້ີປະຈໍາເຂດ.  ສາມາດເບ່ິງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດທ່ີ 
http://www.dss.cahwnet.gov/cdssweb/entres/forms/English/soc825.pdf.
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ຄາວຕ້ີບອກວ່າ ຂ້ອຍບ່ໍຕ້ອງການການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ. ຂ້ອຍຕ້ອງ
ເຮັດແນວໃດ? 

ເປັນເລ່ືອງປົກກະຕິທ່ີຄາວຕ້ີ ບອກວ່າ ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງບ່ໍມີສິດໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ.  ລຸ່ມ
ນ້ີແມ່ນລາຍການທ່ີຄາວຕ້ີ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວອ້າງເຫດຜົນ ແລະ ບາງວິທີການທ່ີປະຕິເສດພວກມັນໄດ້. 

ມີຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານສະໝອງຂ້ັນຮ້າຍແຮງບໍ?

ຄາວຕ້ີ ອ້າງເຫດຜົນ  

- ຄວາມບົກພ່ອງທ່ີຮ້າຍແຮງທາງສະໝອງ ບ່ໍໄດ້
ສັງເກດເຫັນຈາກການເຂ້ົາໄປຢ້ຽມຢາມຢູ່ບ້ານ.  

- ຕ້ອງການການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ 
ຍ້ອນວ່າຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ບ່ໍ
ແມ່ນຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານສະໝອງ 

- ຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ມີ
ຄວາມປະພຶດທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ.

ການຕອບຮັບຈໍານວນໜ່ຶງ  
- ເອກະສານບັນທຶກປະຈໍາວັນ, ແຈ້ງການຈາກທ່ານໝໍ, 
ປ້ຶມບັນທຶກຂອງສູນບໍລິການຂອງເຂດ; ການເຂ້ົາໄປ
ຢ້ຽມຢາມຢູ່ບ້ານມີໄລຍະສ້ັນເກີນໄປ, ສັງເກດຄວາມປະ
ພຶດ ແລະ ບ່ໍຕອບຄໍາຖາມຢູ່ໃນຄູ່ມື; ແບບຟອມ SOC 
293, ເສ້ັນ H ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 5 ສໍາລັບຄວາມ
ບົກພ່ອງທາງສະໝອງໜ່ຶງຢ່າງ.  

- ຍ້ອນວ່າ ຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານສະໝອງບ່ໍເຂ້ົາໃຈ
ຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ຫືຼ ພໍໃຈ 
ໃນຜົນ ຂອງການກະທໍາທາງດ້ານຄວາມບົກພ່ອງຂອງ
ຮ່າງກາຍ. ຕົວຢ່າງ:  ພະຍາຍາມລຸກຂ້ຶນ ຫືຼ ຍ່າງ ໂດຍບ່ໍ
ມີການຊ່ວຍເຫືຼອ ເມ່ືອບ່ໍສາມາດເຮັດສ່ິງນ້ັນໄດ້ ໂດຍບ່ໍ
ມີຄວາມສ່ຽງຂອງການບາດເຈັບ, ຈະກິນຂອງຫວານ
ເຖິງວ່າມີຄວາມ 

ສ່ຽງເຮັດໃຫ້ເກີດບາດແຜຍ້ອນພະຍາດເບົາຫວານ, ຈະ
ພະຍາຍາມເອົາຜ້າພັນບາດອອກ ຫືຼ ເອົາທ່ໍ ຫືຼ ສາຍຮັດ
ອອກ ຍ້ອນວ່າມີອາການເຈັບ ຫືຼ ລະຄາຍເຄືອງ, ອ່ືນໆ.  

- ຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານສະໝອງຍັງເປັນສາຍເຫດ
ຂອງມັນ; ບ່ໍຕ້ອງການສະແດງສະພາບຈິດໃຈ ເປັນພຽງ
ແຕ່ສາຍເຫດ.



 

ຄວາມປະພຶດທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ ມີຢູ່ບ້ານບໍ?

ຄາວຕ້ີ ອ້າງເຫດຜົນ  

- ການບ່ົງມະຕິພະຍາດທ່ົວໄປຂອງເງ່ືອນໄຂທາງ
ດ້ານສະໝອງບ່ໍພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນ.  

- ບ່ໍມີອາການບາດເຈັບໃນໄລຍະຜ່ານມາ.  

- ບ່ໍປະກົດມີຄວາມປະພຶດທ່ີອັນຕະລາຍ ໃນຂະນະທ່ີ
ເຈ້ົາໜ້າທ່ີຂອງຄາວຕ້ີ ເຂ້ົາໄປຢ້ຽມຢາມຢູ່ບ້ານ.  

- "ສໍາເລັດ" ການເປັນອໍາມະພາດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮັບບ່ໍ
ສາມາດເຮັດອັນໃດໄດ້.

ການໂຕ້ຕອບຈໍານວນໜ່ຶງ  

- ຄໍາເຫັນຈາກທ່ານໝໍທາງດ້ານຄວາມປະພຶດສະ
ເພາະຂອງບຸກຄົນທ່ີມີການບ່ົງມະຕິນ້ັນ.  

- ຜູ້ຮັບ ໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາທ່ີດີຫຼາຍ.  

- ຄວາມຖ່ີບ່ໍແມ່ນທຸກໆຊ່ົວໂມງ; ມ້ືທ່ີຂາດກ່ອນ 
ແລະ ຫັຼງ; ບ່ໍສາມາດສະຫລຸບຈາກໜ່ຶງຊ່ົວໂມງ 
ເປັນ 24 ຊ່ົວໂມງຕ່ໍມ້ື.  

- ການກະທໍາໂດຍມີການເຈດຕະນາ ທ່ີເປັນ
ອັນຕະລາຍ, ຍົກຕົວຢ່າງ: ດຶງທ່ໍແຍ່, ທ່ໍ-G ອອກ 
ແລະ ອ່ືນໆ.



 

ແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງ IHSS ແລະ ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນອ່ືນໆ 

Disability Rights California ຈັດພິມເອກະສານ ແລະ ຂ້ໍມູນທ່ີເປັນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ຢູ່ເທິງເວັບໄຊຂອງ
ພວກເຂົາ ກ່ຽວກັບ IHSS, ຊ່ຶງສາມາດເຂ້ົາເບ່ິງໄດ້ທ່ີ 
http://www.disabilityrightsca.org/issues/inhome_pubs.html. 

Disability Rights California ໃຫ້ບໍລິການໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ ແກ່ພົນລະເມືອງຂອງແຄລີຟໍເນັຍ ດ້ານບັນຫາ
ຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄວາມພິການ.  ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ ທ່ານສາມາດຕິດຕ່ໍຫາ ສິດ ຂອງຄົນພິການຂອງແຄ
ລີຟໍເນັຍ ໂດຍໂທໄປທ່ີ 1-800-776-5746 ຖ້າຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ. 

ພະແນກບໍລິການສັງຄົມຂອງຣັຖແຄລີຟໍເນັຍ (The California Department of Social Services) ຈັດ
ພິມກົດລະບຽບຕ່າງໆ, ເອ້ີນວ່າ ຄູ່ມືທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ຂະບວນການ ຫືຼ “MPP,” ຢູ່ເວັບໄຊຂອງພວກ
ເຂົາທ່ີ http://www.dss.cahwnet.gov/ord/PG310.htm. 

ພະແນກບໍລິການສັງຄົມຂອງຣັຖແຄລີຟໍເນັຍ ຈັດພິມ ຈົດໝາຍທຸກສະບັບຂອງຄາວຕ້ີ (ACLs) ແລະ ແຈ້ງ
ການທຸກຂ້ໍມູນຂອງຄາວຕ້ີ (ACINs, All County Information Notices) ຢູ່ເວັບໄຊຂອງພວກເຂົາທ່ີ 
http://www.dss.cahwnet.gov/lettersnotices/default.htm.  

http://www.disabilityrightsca.org/issues/inhome_pubs.html
http://www.dss.cahwnet.gov/ord/PG310.htm
http://www.dss.cahwnet.gov/lettersnotices/default.htm
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ຕົວຢ່າງສ່ິງທ່ີຄວນຈະມີຢູ່ໃນຈົດໝາຍຂອງທ່ານໝໍ  

ເພ່ືອໃຫ້ມີສິດໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ບຸກຄົນຜູ້ໜ່ຶງຕ້ອງເປັນຄົນປ່ວຍທາງດ້ານສະໝອງ 
ຫືຼ ມີຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານສະໝອງ ທ່ີເຮັດໃຫ້ມີຄວາມປະພຶດ ເຊ່ັນ:  ຕັດສິນໃຈຜິດພາດ (ຕັດສິນໃຈບ່ໍ
ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຫືຼ ຄວາມປອດໄພ), ຄວາມ ສັບສົນ/ບ່ໍສາມາດກໍານົດເປ້ົາໝາຍ (ອອກໄປຂ້າງ
ນອກໂດຍບ່ໍມີຈຸດໝາຍ, ຫົຼງທາງ, ຈ່ືຄົນສັບສົນ, ຫຼາຍວັນ ຫືຼ ຫຼາຍຄ້ັງ) ຫືຼ ມີບັນຫາທາງດ້ານຄວາມຈ່ືຈໍາ 
(ລືມບາງຢ່າງໃນການກະທໍາໃນຕອນເລ່ີມ ຫືຼ ສ້ິນສຸດ).  ຄວາມບົກພ່ອງດ່ັງກ່າວນ້ັນ ລວມມີ: ຄວາມຊັກຊ້າທາງ
ດ້ານຄວາມຄິດ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານການສ່ືສານ ແລະ ອາລົມ, ສູນເສຍຄວາມຈ່ືຈໍາ, ຈິດເຊ່ືອມ, ແລະ 
ມີບັນຫາທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ. 

ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ບ່ໍແມ່ນສໍາລັບ:   

- ເຂ້ົາຫາຢ່າງເປັນມິດ ຫືຼ ກິດຈະກໍາທາງສັງຄົມ: 
- ເມ່ືອຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວເກີດຂ້ຶນຍ້ອນເງ່ືອນໄຂທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ບຸກຄົນດ່ັງກ່າວຕ້ອງການ

ໄດ້ຮັບການດູແລໃນການປ້ອງກັນ 
- ໃນຄວາມຄາດຫວັງ ກ່ຽວກັບຄວາມສຸກເສີນທາງດ້ານສຸຂະພາບ. 
- ໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຄວາມປະພຶດຕ່ໍຕ້ານສັງຄົມ ຫືຼການປະພຶດທ່ີເປັນການຮຸກຮານ. 

ເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ຮັບ IHSS ມີສິດໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ຜູ້ຮັບ IHSS ຕ້ອງໄດ້
ຮັບການພິສູດ (ໃນຮູບແບບຂອງຈົດໝາຍຈາກທ່ານໝໍ) ຈາກທ່ານໝໍຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນ
ຂອງພວກເຂົາ ທ່ີຕ້ອງໄດ້ຮັບການບໍລິການ.  ຈົດໝາຍ ຂອງທ່ານໝໍ ຄວນຈະອະທິບາຍຄວາມພິການຂອງ
ບຸກຄົນດ່ັງກ່າວ (ການເຈັບປ່ວຍທາງຈິດ ຫືຼ ຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານສະໝອງ), ລະດັບຂອງການເຮັດໜ້າທ່ີ
ຂອງຮ່າງກາຍ, ອາຍຸຂອງຜູ້ກ່ຽວ ແລະ ອະທິບາຍ ສາຍເຫດທ່ີບຸກຄົນດ່ັງກ່າວມີການຕັດສິນໃຈທ່ີຜິດພາດ, 
ເກີດຄວາມສັບສົນ, ມີບັນຫາດ້ານຄວາມຈ່ືຈໍາ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດກໍານົດເປ້ົາໝາຍໄດ້. 

ຈົດໝາຍຍັງຄວນຈະຕອບຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ.



 

ຊ່ືຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:     
ວັນເດືອນປີເກີດ:      

ການບ່ົງມະຕິ:            

ການທໍານາຍອາການຂອງພະຍາດ:          

1. ບຸກຄົນດ່ັງກ່າວມີຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານສະໝອງຫືຼ ມີຄວາມບົກພ່ອງກ່ຽວກັບຂະບວນການຮັບຮູ້ ຊ່ຶງເປັນ
ສາຍເຫດມາຈາກຄວາມພິການຂອງພວກເຂົາ?  

ກະລຸນາໝາຍໃສ່ຄໍາຕອບທ່ີຖືກຕ້ອງ:   ☐ ແມ່ນ ຫືຼ ☐ ບ່ໍແມ່ນ 

2. ຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານສະໝອງ ຫືຼ ຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານການຮັບຮູ້ ປ້ອງກັນບ່ໍໃຫ້ບຸກຄົນດ່ັງກ່າວຢູ່ຄົນ
ດຽວບໍ? 

ກະລຸນາໝາຍໃສ່ຄໍາຕອບທ່ີຖືກຕ້ອງ:   ☐ ແມ່ນ ຫືຼ ☐ ບ່ໍແມ່ນ 

3. ຄວາມປະພຶດທ່ີໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນລາຍການສ່ິງທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ການບາດເຈັບຂອງຄົນ ສອດຄ່ອງກັບ
ການບ່ົງມະຕິພະຍາດຂອງບຸກຄົນດ່ັງກ່າວບໍ? 

ກະລຸນາໝາຍໃສ່ຄໍາຕອບທ່ີຖືກຕ້ອງ:   ☐ ແມ່ນ ຫືຼ ☐ ບ່ໍແມ່ນ 

4. ຄວາມພິການຂອງບຸກຄົນດ່ັງກ່າວ ຄາດວ່າຈະເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ຄວາມປະພຶດປະເພດດ່ັງກ່າວ ສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຢູ່ໃນບັນທຶກອັນຕະລາຍ ແລະ ອາການບາດເຈັບບໍ? 

ກະລຸນາໝາຍໃສ່ຄໍາຕອບທ່ີຖືກຕ້ອງ:   ☐ ແມ່ນ ຫືຼ ☐ ບ່ໍແມ່ນ 

5. ຄວາມພິການສາມາດສ່ົງຜົນຕ່ໍການຕັດສິນໃຈຂອງບຸກຄົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພບໍ? 

ກະລຸນາໝາຍໃສ່ຄໍາຕອບທ່ີຖືກຕ້ອງ:   ☐ ແມ່ນ ຫືຼ ☐ ບ່ໍແມ່ນ 

6. ກະລຸນາ ອະທິບາຍໂດຍຫຍ້ໍສໍາລັບຄໍາຕອບຂ້າງເທິງນ້ັນ ແລະ ອະທິບາຍຂອບເຂດ ການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ທ່ີໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດ: 

            
            
            
            
            
            
       

ຂ້ອຍໄດ້ໃຫ້ຂ້ໍມູນຂ້າງເທິງຕາມຄວາມຮູ້ທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງຂ້ອຍ. 

ເຊັນໂດຍ:   ວັນທີ:       



 

 

Disability Rights California ໄດ້ຮັບທຶນຈາກຫຼາຍແຫ່ຼງທຶນ, ຢາກເບ່ິງລາຍການທັງໝົດຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຈ່ົງ
ເຂ້ົາເບ່ິງເວັບໄຊທ໌ 
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html. 

http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
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