ລະບົບການສະໜັບສະໜູ ນ ແລະ ການປົກປ້ ອງຂອງຣັຖຄາລີຟໍເນັຍ
ໂທຣ-ຟຣີ (800) 776-5746

ການບໍລິການໃຫ້ ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຢູ ່ ບ້ານ
ດ້ ານການການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ
ຈັ ດພິ ມ ເດື ອນຕຸ ລາ 2015 #5493.12 - Laotian
ການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນແມ່ ນ ການບໍລິການໃຫ້ ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຢູ ່ ບ້ານ (IHSS, In-Home
Supportive Services) ສໍາລັບຜູ້ ທ່ີ ມີບັນຫາທາງດ້ ານສະໝອງ ຫື ຼ ເຈັບປ່ ວຍທາງຈິດ, ຊຶ່ງຕ້ ອງການໃຫ້ ມີຄົນ
ດູ ແລຕະຫຼອດ 24 ຊ່ົ ວໂມງຕ່ໍ ມ້ື ເພື່ອປ້ ອງກັນບໍ່ໃຫ້ ບຸກຄົນດ່ັ ງກ່ າວ ໄດ້ ຮັບບາດເຈັບ, ໄດ້ ຮັບອັນຕະລາຍ ຫື ຼ ເກີດ
ອຸ ບັດຕິເຫດ. ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການ IHSS ອາດຈະໄດ້ ຮັບຄ່ າຈ້ າງໃນການເບ່ິ ງແຍງ ແລະ ຕິດຕາມ ເດັກນ້ ອຍພິການ
ຫື ຼ ຜູ້ ໃຫຍ່ ເມ່ື ອບຸ ກຄົນດ່ັ ງກ່ າວຕ້ ອງການ ການເບ່ິ ງແຍງຕະຫຼອດ 24 ຊ່ົ ວໂມງ ແລະ ສາມາດໄດ້ ຮັບຄວາມປອດ
ໄພໃນເວລາຢູ ່ ບ້ານ ຖ້ າວ່ າໄດ້ ຮັບການບໍລິການ. ຄູ ່ ມືກ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຂະບວນການ (MPP, Manual
of Policy and Procedures) 30-757; MPP 30-757.173(a).
ການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ ອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ ງຍາກໃນການຂໍ ແລະ ຈະຕ້ ອງ ການເອກະສານທີ່ຊັດ
ເຈນສໍາລັບຄວາມຕ້ ອງການຮັບການບໍລິການ. ເອກະສານນີ້ ຊ່ ວຍທ່ ານໃຫ້ ເຂົ້າໃຈບັນທັດຖານຂອງການໄດ້ ຮັບ
ສິດ ເພື່ອຮັບເອົາຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ ແລະ ຊ່ ວຍໃຫ້ ທ່ານຮຽກຮ້ ອງຕ່ໍ ການຖືກປະຕິເສດ
ໃນເວລາທ່ີ ການບໍລິການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ ຖືກປະຕິເສດ. ເອກະສານນີ້ ມີເອກະສານຄັດຕິດ ຊຶ່ງ
ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນໃນການຮ້ ອງຂໍ ການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ ແລະ ກະກຽມສໍາລັບການໄຕ່ ສວນ.
1) ການປະເມີນຄວາມຕ້ ອງການສໍາລັບການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນສໍາລັບໂປຣແກຣມການ
ບໍລິການໃຫ້ ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຢູ ່ ບ້ານ ລັດແຄລີຟໍເນັຍ (Assessment of Needs for Protective
Supervision for In-Home Supportive Services Program [SOC, State of California)]
821 (3/06)). - ແບບຟອມນ້ີ ຕ້ ອງໃຫ້ ທ່ານໝ
ໍ ຂອງຜູ້ ຮັບ IHSS ເປັນຜູ້ ຕື່ມຂ້ໍ ມູ ນໃສ່ .
2) ຕົວຢ່ າງຈົດໝາຍຂອງທ່ ານໝ
ໍ ກ່ ຽວກັບ ການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ (Protective
Supervision Sample Doctor’s Letter). - ແບບຟອມນ້ີ ຕ້ ອງໃຫ້ ທ່ານໝ
ໍ ຂອງຜູ້ ຮັບບໍລິການ
້
້
່
IHSS ເປັນຜູ້ ຕືມຂໍມູ ນໃສ່ . ທ່ ານໝ
ໍ ຂອງຜູ້ ຮັບ ຈະຕ້ ອງສໍາເນົາປຶມບັນທຶກ ກ່ ຽວກັບການ
ເກີດອັນຕະລາຍ ຫື ຼ ອາການບາດເຈັບຕ່ າງໆຂອງຜູ້ ຮັບ ມາພ້ ອມ ຈຶ່ງຖືວ່ າແບບຟອມນ້ີ ສໍາເລັດສົມບູ ນ.
3) ແຜນຄຸ ້ ມຄອງຕະຫຼອດ 24 ຊ່ົ ວໂມງຂອງການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ (Protective
Supervision 24-Hours-a-Day Coverage Plan) (SOC 825 (6/06)). – ທ່ ານຕ້ ອງຕ່ື ມຂ້ໍ
ມູ ນໃສ່ ແບບຟອມນ້ີ .
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ເປັນຫຍັງ ການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ຈ່ຶ ງມີຄວາມສໍາຄັນ?
ບຸ ກຄົນຜູ້ ທີ່ໄດ້ ຮັບສິດສໍາລັບການຮັບບໍລິການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ ຈະໄດ້ ຮັບຊົ່ວໂມງສູ ງສຸ ດຕ່ໍ ເດືອນ.
ຊົ່ວໂມງ IHSS ສູ ງສຸ ດ ສໍາລັບຜູ້ ທ່ີ ຖືກພິຈາລະນາວ່ າ ມີບັນຫາທາງດ້ ານສຸ ຂະພາບຂ້ັ ນບໍ່ຮ້ າຍແຮງ ແມ່ ນ 195
ຊົ່ວໂມງຕໍ່ເດືອນ. ຊົ່ວໂມງ IHSS ສູ ງສຸ ດ ສໍາລັບຜູ້ ທີ່ຖືກພິຈາລະນາວ່ າ ມີບັນຫາທາງດ້ ານສຸ ຂະພາບຂ້ັ ນຮ້ າຍ
ແຮງແມ່ ນ 283 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ເດືອນ.
ຈະຖືກຕີລາຄາວ່ າ ມີບັນຫາສຸ ຂະພາບ “ຂັ້ນຮ້ າຍແຮງ” (“severely impaired”) ບຸ ກຄົນດັ່ງກ່ າວ ຈໍາເປັນຕ້ ອງ
ໄດ້ ຮັບການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ ນການປິ່ນປົວພະຍາດ, ການກະກຽມອາຫານ, ມ້ ຽນອາຫານ ເມື່ອຕ້ ອງການໃຫ້ ມີ
ການກະກຽມອາຫານ ແລະ ປ້ ອນອາຫານ, ແລະ ບໍລິການກ່ ຽວກັບເຈົ້າໜ້ າທີ່ຜູ້ ຊ່ ວຍແພດ ຈໍານວນຊາວຊົ່ວ
ໂມງຕໍ່ອາທິດ ຫື ຼ ຫຼາຍກວ່ າ (MPP 30-701(s)(1)).
ທ່ ານສາມາດຮູ ້ ວ່າ ຜູ້ ຮັບການບໍລິການ ໄດ້ ຮັບບໍລິການເຫົ່ ຼ ານ້ີ 20 ຊົ່ວໂມງ ຫື ຼ ຫຼາຍກວ່ າ ໂດຍເບິ່ງແຈ້ ງການ
ວ່ າດ້ ວຍການຈັດຕ້ັ ງປະຕິບັດຂອງຜູ້ ຮັບ. ແຈ້ ງການຈະມີຫ້ ອງ “ດາວ- starred” ທ່ີ ຢູ ່ ກາງເຄິ່ງດ້ ານລຸ ່ ມ
ຂອງແບບຟອມ. ຂ້ໍ ມູ ນນີ້ ມີຈໍານວນຊົ່ວໂມງທ່ີ ໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັດ ໃນການບໍລິການເຫົ່ ຼ ານ້ີ .
ຈົ່ງຈ່ື ໄວ້ ວ່ າ ມີໂປຣແກຣມໃໝ່ ທີ່ມີຄົນຈໍານວນໜ່ຶ ງໄດ້ ຮັບ IHSS, ເອີ້ນວ່ າ ທາງເລືອກທໍາອິດຂອງຊຸມຊົນ ຫື ຼ
(CFCO, Community First Choice Option). ຜູ້ ທີ່ໄດ້ ຮັບການພິຈາລະນາວ່ າ ບໍ່ມີບັນຫາສຸ ຂະພາບຂັ້ນ
ຮ້ າຍແຮງ ແລະ ໄດ້ ຮັບການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ ຈະມີສິດໄດ້ ຮັບ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນເປັນ
ເວລາ 195 ຊົ່ວໂມງ ບວກກັບການບໍລິການປະເພດອື່ນຈໍານວນໜຶ່ງ ຈົນຮອດ 283 ຊົ່ວໂມງຕ່ໍ ເດືອນ. ເບ່ິ ງ,
http://www.dss.cahwnet.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2014/14-60.pdf

ເມື່ອໃດການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ IHSS ຈ່ຶ ງເປີດໃຫ້ ບໍລິການ?
ຜູ້ ທີ່ມີສິດໄດ້ ຮັບ ການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ ຕ້ ອງມີ:
1) ບັນຫາທາງດ້ ານສຸ ຂະພາບຈິດ (“mental impairment”) ຫື ຼ ເຈັບປ່ ວຍທາງຈິດ (“mental illness”)
ທີ່ເຮັດໃຫ້ ມີຂີດຈໍາກັດທາງດ້ ານໜ້ າທີ່ການເຮັດວຽກໃນ:
-

-

ຄວາມຈ່ື ຈໍາ (ຕົວຢ່ າງ: ລືມສ່ິ ງຂອງ, ຄົນ, ສະຖານທ່ີ , ເລ່ີ ມເຮັດ ຫື ຼ ສໍາເລັດພາລະກິດ ເປັນຕົ້ນ)
ການກໍານົດເປົ້າໝາຍ (ຕົວຢ່ າງ: ບໍ່ສາມາດຈື່ຈໍາ ແລະ ປັບຕົວເຂ້ົ າກັບ ເວລາ, ຜູ້ ຄົນ, ສະຖານທ່ີ ,
ສິ່ງແວດລ້ ອມ, ສ່ິ ງອ້ ອມຕົວ ແລະ ອ່ື ນໆ ທ່ີ ຈໍາເປັນສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ພາລະກິດ
ຂອງຕົນສໍາເລັດຜົນ.)
ການພິຈາລະນາ (ຕົວຢ່ າງ: ຕັດສິນໃຈວ່ າ ອັນໃດຈະເຮັດໃຫ້ ສຸຂະພາບ ແລະ/ຫື ຼ ຄວາມປອດໄພ
ຂອງຕົນໄດ້ ຮັບຄວາມສ່ ຽງ),

ແລະ
2) ຄວາມບົກພ່ ອງຕ່ າງໆນ້ັ ນ ຕ້ ອງເຮັດໃຫ້ ຜູ້ຮັບ ມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ບ່ໍ ສາມາດຄວບຄຸ ມຄວາມ
ປະພຶດຂອງຕົນເອງ ໃຫ້ ມີສຸ ຂະພາບຂອງຕົນເອງປອດໄພ ຫື ຼ ບໍ່ໄດ້ ຮັບອັນຕະລາຍ ຫື ຼ ເຈັບປ່ ວຍ. MPP
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30-757.171. ຍົກຕົວຢ່ າງ: ຜູ້ ຮັບ IHSS ເປັນຜູ້ ທ່ີ ບໍ່ເຂ້ົ າໃຈວ່ າ ລາວສາມາດ ຫື ຼ ບ່ໍ ສາມາດເຮັດ ແລະ
ຈະມີຄວາມສ່ ຽງຕ່ໍ ການ ໄດ້ ຮັບບາດເຈັບຈາກຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຮັດສ່ິ ງຕ່ າງໆ ເກີນຄວາມ
ສາມາດຂອງລາວ ໂດຍບ່ໍ ໄດ້ ຮັບການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ. ບັນຫາດ້ ານສະໝອງ ຂ້ັ ນຮ້ າຍ
ແຮງດ່ັ ງກ່ າວ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ ມີຄວາມຊັກຊ້ າທາງດ້ ານຄວາມຄິດ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ ານການ
ສ່ື ສານ ແລະ ອາລົມ, ສູ ນເສຍຄວາມຈ່ື ຈໍາ, ຈິດເຊ່ື ອມ, ແລະ ມີບັນຫາທາງດ້ ານຈິດຕະວິທະຍາ. ເຖິງ
ຢ່ າງໃດກໍ່ຕາມ, ການທ່ີ ມີບັນຫາໃດໜ່ຶ ງໃນບັນຫາເຫ່ົ ຼ ານ້ີ ບໍ່ໄດ້ ໝາຍຄວາມວ່ າ ເໝາະສົມໄດ້ ຮັບ IHSS
ສໍາລັບການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ.
ແລະ
3) ຄາວຕ້ີ ຍັງຕ້ ອງກໍານົດວ່ າ ຜູ້ ຮັບ ຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການຕິດຕາມເບ່ິ ງຕະຫຼອດຊາວ-ສ່ີ -ຊ່ົ ວ-ໂມງ-ຕ່ໍ -ມ້ື ເພ່ື ອ
ໃຫ້ ຜູ້ຮັບນ້ັ ນສາມາດອາໃສຢູ ່ ໃນບ້ ານໄດ້ ຢ່າງປອດໄພ. MPP 30-757.173. ນ້ີ ບ່ໍ ໄດ້ ໝາຍຄວາມວ່ າ ຜູ້
ໃຫ້ ບໍລິການ ຕ້ ອງຢູ ່ ປະຈໍາ ແລະ ເບ່ິ ງຄົນຜູ້ ນ້ັ ນຕະຫຼອດເວລາ. ອາດຈະເປັນ ການຕິດຕາມຜູ້ ທ່ີ ມີບັນຫາ
ດ້ ວຍຫຼາຍວິທີທາງ ໃນຂະນະທ່ີ ຜູ້ ດ່ັ ງກ່ າວຖືກປະຖ້ິ ມໄວ້ ໃຫ້ ຢູ່ຄົນດຽວໃນໄລຍະເວລາໃດໜ່ຶ ງ. MPP 30172.(b)(3) ແລະ ຈົດໝາຍທຸ ກສະບັບຂອງຄາວຕ້ີ (ACL, All County Letters) 98-87.
ພະນັກງານຂອງຄາວຕີ້ ຍັງຕ້ ອງໄດ້ ອະທິບາຍ ການບໍລິການທ່ີ ມີຢູ ່ ແລະ ຄວາມຕ້ ອງການ ໄດ້ ຮັບການບໍລິການ
ໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ ແລະ ການເບ່ິ ງແຍງຢູ ່ ນອກບ້ ານ ຈະເປັນທາງເລືອກທ່ີ ເໝາະສົມ ໃນການໃຫ້
ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ ຫື ຼ ບ່ໍ . MPP 30-757.174.

ເມື່ອໃດທີ່ ການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ ບໍລິການ?
ການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນຈະໄດ້ ຮັບການປິຕິເສດ ຖ້ າວ່ າຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາລັບ ການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນ
ການປ້ ອງກັນແມ່ ນເພື່ອ:
-

-

-

ການເຂົ້າຢ້ ຽມຢາມແບບເປັນມິດ ຫື ຼ ກິດຈະກໍາທາງສັງຄົມ
ເມ່ື ອຄວາມຕ້ ອງການແມ່ ນເກີດມາຈາກເງື່ອນໄຂຂອງການໃຊ້ ຢາ ແລະ ບຸ ກຄົນດັ່ງກ່ າວ ຕ້ ອງການໄດ້
ຮັບຄໍາແນະນໍາກ່ ຽວກັບການໃຫ້ ຢາ (ຕົວຢ່ າງ: ເບິ່ງຄົນຮັບ ແລະ ດູ ດຂີ້ກະເທີ ຫື ຼ ຊ່ ວຍຜູ້
ຮັບຈາກການຂາດອາກາດຫາຍໃຈ)
ດ້ ວຍຈຸ ດປະສົງຂອງການສຸ ກເສີນທາງດ້ ານສຸ ຂະພາບ (ຕົວຢ່ າງ: ບັນຫາສຸ ຂະພາບຂ້ັ ນຮ້ າຍແຮງໃນ
ການເຮັດໜ້ າທີ່ຂອງຮ່ າງກາຍ ຫື ຼ ອະໄວຍະວະຕ່ າງໆຂອງຮ່ າງກາຍບ່ໍ ສາມາດປະຕິບັດໜ້ າທ່ີ ໄດ້ . ຍົກ
ຕົວຢ່ າງ: ການອຸ ດຕັນຂອງເສັ້ນເລືອດໄປລ້ ຽງສະໝອງ, ການຄອບງໍາຂອງຈິດໃຈ ຫື ຼ ຫົວໃຈວາຍ
ຫື ຼ ຫອບຫືດກະທັນຫັນ).
ເພື່ອຄວບຄຸ ມຄວາມປະພຶດໃນການຕໍ່ຕ້ ານສັງຄົມ ຫື ຼ ການຮຸ ກຮານຂອງຜູ້ ຮັບ (ຕົວຢ່ າງ: ເຂົ້າໄປຕີ ຫື ຼ
ທໍາລາຍຊັບສິນ).
ເພື່ອຄຸ ້ ມກັນຄວາມປະພຶດໃນການຕໍ່ຕ້ ານຕົນເອງໂດຍເຈດຕະນາ (ຕົວຢ່ າງ: ຫັ ຼ ງຈາກການພິຈາລະນາ
ທີ່ຮອບຄອບຂອງຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນທີ່ຕາມມາ) ເຊັ່ນ: ການຂ້ າຕົວຕາຍ, ຫື ຼ ເມ່ື ອບຸ ກຄົນດັ່ງກ່ າວ
ເຈດຕະນາທ່ີ ຈະເຮັດໃຫ້ ຕົນເອງບາດເຈັບໂດຍຕັ້ງໃຈ. (MPP 30-757.172)
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ການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ມີສໍາລັບເດັກນ້ອຍບໍ?
ມີ. ເດັກນ້ ອຍສາມາດໄດ້ ຮັບການ ໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ. ເຖິງຢ່ າງໃດກໍ່ຕາມ, ເດັກນ້ ອຍຕ້ ອງໄດ້ ຮັບ
ການແນະນໍາຢ່ າງໃກ້ ຊິດກວ່ າເດັກນ້ ອຍຄົນອ່ື ນທ່ີ ມີອາຍຸ ຊ່ໍ າກັນ.
ພະນັກງານຂອງຄາວຕີ້ ຕ້ ອງປະເມີນການເຮັດໜ້ າທີ່ຂອງ ສະໝອງຂອງເດັກນ້ ອຍ ແຕ່ ລະຄົນ ແລະ ໃຫ້ ການ
ໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ ໂດຍອີງໃສ່ ຄວາມຕ້ ອງການຂອງແຕ່ ລະຄົນ. ເດັກນ້ ອຍທຸ ກຄົນທີ່ມີບັນຫາທາງ
ດ້ ານສະໝອງ ຕ້ ອງຖືກປະເມີນສໍາລັບການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ.
ເດັກນ້ ອຍ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ ຮັບການປະຕິເສດສໍາລັບການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ ໂດຍອີງໃສ່ :
- ອາຍຸ ພຽງແຕ່ ຢ່ າງດຽວ,
- ຍ້ ອນວ່ າ ເດັກນ້ ອຍບ່ໍ ໄດ້ ຮັບການບາດເຈັບມາກ່ ອນ,
- ຍ້ ອນວ່ າ ພໍ່ແມ່ ປະໃຫ້ ເດັກນ້ ອຍຢູ ່ ຄົນດຽວໃນໄລຍະໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ຫ້ ານາທີ.
ຄາວຕີ້ ຕ້ ອງພິຈາລະນາທຸ ກຄວາມເປັນຈິງໃນການກໍານົດຄວາມຕ້ ອງການສໍາລັບການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການ
ປ້ ອງກັນ ລວມທັງສ່ິ ງຕ່ າງໆ, ເຊັ່ນ: ອາຍຸ , ບໍ່ມີການໄດ້ ຮັບບາດເຈັບ, ຂາດພໍ່ແມ່ .
ຄາວຕີ້ ຍັງຕ້ ອງໂອ້ ລົມກັບພໍ່ແມ່ ຫື ຼ ຜູ້ ປົກຄອງຂອງເດັກນ້ ອຍ ກ່ ຽວກັບ ການບໍລິການ ຫື ຼ ສິດທິຂອງການໃຫ້
ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ ແລະ ບ່ໍ ຄາດວ່ າ ພໍ່ແມ່ ຫື ຼ ຜູ້ ປົກຄອງ ສາມາດໃຫ້ ບໍລິການ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່ າໃຊ້
ຈ່ າຍໄດ້ . (ACL 98-87)

ປະກອບເອກະສານດ້ ານຄວາມປະພຶດ ຍ້ ອນວ່ າ ບັນຫາ ຫື ຼ ຄວາມເຈັບປ່ວຍທາງ
ສະໝອງ ສະແດງໃຫ້ ເຫັນບັນທັດຖະນໄດ້ ຮັບການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ.
ເພ່ື ອພິສູ ດສິດ ສໍາລັບການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ ທ່ີ ທ່ ານຈະຕ້ ອງການ ເພ່ື ອສະໜອງເອກະສານທີ່ສະ
ແດງໃຫ້ ເຫັນວ່ າ ຍ້ ອນມີບັນຫາ ຫື ຼ ການເຈັບປ່ ວຍທາງສະໝອງຜູ້ ຮັບ IHSS ຈຶ່ງມີຄວາມສ່ ຽງໃນການໄດ້ ຮັບ
ບາດເຈັບ ຖ້ າວ່ າ ບ່ໍ ໄດ້ ຮັບການແນະນໍາໃນເວລາໃດໜ່ຶ ງໃນໄລຍະຊາວສ່ີ ຊ່ົ ວໂມງຕ່ໍ ມ້ື . ການປະກອບເອກະສານ
ຕ້ ອງມີຕົວຢ່ າງສ່ິ ງຕ່ າງໆທ່ີ ຜູ້ ຮັບຈະເຮັດໃຫ້ ຕົວເອງບາດເຈັບ ຫື ຼ ເຮັດຄວາມຮຸ ນແຮງໃສ່ ຕົນເອງ ເມ່ື ອຖືກປະໃຫ້
ຢູ ່ ຄົນດຽວ.
ຖ້ າຫາກທ່ ານບ່ໍ ສາມາດກໍານົດຄວາມປະພຶດທ່ີ ເປັນອັນຕະລາຍ ທ່ີ ຜູ້ ຮັບເຄີຍມີມາ ຫື ຼ ສ່ິ ງທ່ີ ຈະເຮັດໃຫ້ ຜູ້ຮັບໄດ້
ຮັບບາດເຈັບ ຫື ຼ ເຮັດໃຫ້ ຜູ້ຮັບບ່ໍ ໄດ້ ຮັບຄວາມປອດໄພ ເມ່ື ອພວກເຂົາຖືກປະໃຫ້ ຢູ່ຄົນດຽວ, ນ້ັ ນມີແນວໂນ້ ມທີ່
ວ່ າ ການຮ້ ອງຂໍການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນຈະຖືກປະຕິເສດ.
ນອກຈາກນ້ັ ນ ທ່ ານຄວນຈະແນ່ ໃຈວ່ າ ທ່ ານໄດ້ ເກັບຮັກສາສໍາເນົາເອກະສານທຸ ກສະບັບທ່ີ ທ່ ານໄດ້ ຮັບມາ ເພ່ື ອ
ສະແດງສິດສໍາລັບການບໍລິການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ.
1) ສ້ າງປ້ຶ ມບັນຊີລາຍການອັນຕະລາຍ/ການບາດເຈັບ
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ທາງທ່ີ ດີທ່ີ ສຸ ດໃນການສະແດງສິດທ່ີ ຄວນຈະໄດ້ ຮັບ (ຕົວຢ່ າງ: ຄວາມຕ້ ອງການ ຂອງການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນ
ການປ້ ອງກັນ) ດ້ ວຍການສ້ າງບັນທຶກ ຫື ຼ ບັນຊີ ການປະກອບເອກະສານ ທຸ ກອຸ ບັດຕິເຫດ/ການບາດເຈັບທ່ີ ຜູ້
ຮັບມີ, ພາຍໃນໄລຍະຫົກ (6) ເດືອນກ່ ອນໜ້ າ ຫື ຼ ຖ້ າວ່ າຈໍາເປັນແມ່ ນດົນກວ່ ານ້ັ ນ.
ປ້ຶ ມບັນຊີ ຫື ຼ ລາຍການທ່ີ ທ່ ານເຮັດຂຶ້ນ ຄວນຈະອະທິບາຍທຸ ກການເຄື່ອນໄຫວ ທ່ີ ຜູ້ ຮັບມີ ທ່ີ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ ເກີດ
ການບາດເຈັບ ຫື ຼ ເຮັດໃຫ້ ຜູ້ໄດ້ ຮັບ ມີຄວາມສ່ ຽງໃນການບາດເຈັບ ຫື ຼ ອັນຕະລາຍ ແລະ ມັນເກີດຂ້ຶ ນເລ້ື ອຍຊ່ໍ າ
ໃດ.
ຕົວຢ່ າງຄວາມປະພຶດເຫ່ົ ຼ ານ້ີ ປະກອບດ້ ວຍ: ປະຂ້ີ ກອກຢາທ່ີ ມີໄຟໄວ້ ທ່ົ ວບ້ ານ, ໃຊ້ ແຜ່ ນ SOS ອາບນ້ໍ າ ແລະ
ອະນາໄມຕົນເອງ, ເດີນທາງອອກຈາກບ້ ານໂດຍບ່ໍ ມີເປ້ົ າໝາຍ ແລະ ຫົ ຼ ງທາງ, ພາຄົນແປກໜ້ າເຂ້ົ າມາໃນ
ບ້ ານ, ເປີດເຕົາໄຟ ແລະ ລືມມອດ, ດັງໄຟອ້ ອມບ້ ານ, ເປີດນ້ໍ າປະໄວ້ , ກິນອາຫານອັນຕະລາຍ ຫື ຼ ອາຫານທ່ີ ບ່ໍ
ເຮັດໃຫ້ ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ, ເອົາຫົວໂຂກໃສ່ ສ່ິ ງຂອງ, ກັດ ແລະ ຂູ ດຕົວເອງ, ໃຊ້ ມີດ ຫື ຼ ສ່ິ ງຂອງທີ່ບໍ່ປອດໄພຢູ ່
ໃນຄົວເຮືອນ, ປີນຂ້ຶ ນບ່ ອນສູ ງ ແລະ ໂດດລົງມາ ເພາະລາວພະຍາຍາມບິນ, ລ້ີ ຢູ ່ ໃນຕູ ້ ເຢັນ, ແຍ່ ນິ້ວມືເຂ້ົ າໃນຮູ
ປັກສຽບເພື່ອເບ່ິ ງວ່ າມີໄຟຟ້ າຫື ຼ ບ່ໍ , ອອກໄປຫາຫົນທາງໂດຍບ່ໍ ສົນໃຈລົດແລ່ ນຕາມຖະໜົນ, ໂດດລົງສະລອຍນ້ໍ າ
ໂດຍບ່ໍ ຮູ ້ ວິທີລອຍນ້ໍ າ, ພະຍາຍາມເຄ່ື ອນຍ້ າຍເຟີນີເຈີ ເມ່ື ອບຸ ກຄົນດ່ັ ງກ່ າວເສຍສູ ນ ແລະ ຕຶງຄຽດ, ພະຍາຍາມ
ອອກຈາກຕຽງເມ່ື ອບຸ ກຄົນດ່ັ ງກ່ າວບ່ໍ ສາມາດໃຊ້ ຫື ຼ ຄວບຄຸ ມກ້ າມເນ້ື ອໃນຮ່ າງກາຍ ໃນການເຮັດສ່ິ ງດ່ັ ງກ່ າວ,
ປະຕິບັດໜ້ າທ່ີ ຕ່ າງໆເກີນກວ່ າຄວາມສາມາດທາງດ້ ານສະໝອງ ຫື ຼ ທາງດ້ ານຮ່ າງກາຍຂອງຄົນ ທ່ີ ຈະເຮັດໃຫ້
ໄດ້ ຮັບບາດເຈັບ ຫື ຼ ເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍ ຜູ້ ຮັບ.
ຖ້ າວ່ າຜູ້ ຮັບບ່ໍ ໄດ້ ຮັບບາດເຈັບ ຫື ຼ ເອົາໂຕຂອງລາວເຂ້ົ າໄປຢູ ່ ໃນສະຖານະພາບທ່ີ ເປັນອັນຕະ ລາຍໃນມໍ່ໆມານ້ີ ,
ອະທິບາຍວ່ າເປັນຫຍັງ. ຍົກຕົວຢ່ າງ: ບຸ ກຄົນດັ່ງກ່ າວ ໄດ້ ຮັບການຕິດຕາມເບ່ິ ງຕະຫຼອດ 24 ຊ່ົ ວໂມງຕ່ໍ ມ້ື ໂດຍ
ຜູ້ ດູ ແລຂອງ IHSS ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ເພ່ື ອປ້ ອງກັນອຸ ບັດຕິເຫດ.
ທ່ ານຍັງອາດຈະຕ້ ອງສ້ າງບັນທຶກ ໃນບັນຊີກ່ ຽວກັບອັນຕະລາຍ/ບາດເຈັບ ເພ່ື ອອະທິບາຍວ່ າ ເປັນຫຍັງບ້ ານ
ຂອງຜູ້ ຮັບ ບ່ໍ ສາມາດໄດ້ ຮັບການແກ້ ໄຂ ຫື ຼ ເຮັດໃຫ້ ໄດ້ ຮັບຄວາມປອດໄພທັງໝົດ ແລະ/ຫື ຼ ວິທີທາງອ່ື ນທ່ີ
ບຸ ກຄົນດ່ັ ງກ່ າວຖືກຕິດຕາມເບ່ິ ງ ເມ່ື ອຜູ້ ຮັບ IHSS ຕ້ ອງຖືກປະໄວ້ ຄົນດຽວໃນໄລຍະເວລາໃດໜ່ຶ ງ (ຖ້ າສາມາດ
ໃຊ້ ໄດ້ ). ຍົກຕົວຢ່ າງ: ຜູ້ ຮັບ ອາດຈະຖືກປ່ ອຍໃຫ້ ຢູ່ຄົນດຽວເປັນເວລາສອງຄັ້ງຕ່ໍ ເດືອນ ໃນເວລາສະມາຊິກໃນ
ຄອບຄົວໄປ ຕະຫຼາດບ່ໍ ເກີນ 2 ຊ່ົ ວໂມງ ແລະ ຜູ້ ຮັບ ໄດ້ ຖືກຕິດຕາມ ໂດຍການໄດ້ ຮັບໂທລະສັບທຸ ກໆ 20 ນາທີ.
2) ຮັບເອົາຈົດໝາຍ ເພ່ື ອປະກອບເປັນເອກະສານຄວາມຕ້ ອງການສໍາລັບການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາ
ໃນການປ້ອງກັນ.
ຮັບເອົາຈົດໝາຍຈາກສູ ນຄວບຄຸ ມຂອງເຂດ ຫື ຼ ຈາກບ່ ອນອື່ນ ເຊັ່ນ: ໂປຣແກຣມໜ່ຶ ງວັນ ຫື ຼ ໂປຣແກຣມຂອງ
ໂຮງຮຽນ. ຈົດໝາຍຄວນຈະປະກອບດ້ ວຍ ຂໍ້ມູ ນດ່ັ ງຕ່ໍ ໄປນ້ີ :
-

ອາຍຸ ຂອງຜູ້ ຮັບ,
ຂ້ໍ ມູ ນກ່ ຽວກັບຄວາມບົກພ່ ອງຂອງສະໝອງ ແລະ/ຫື ຼ ການເຈັບປ່ ວຍທາງຈິດຂອງຜູ້ ຮັບ.
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-

-

-

ຂ້ໍ ມູ ນກ່ ຽວກັບຄວາມຮຸ ນແຮງຂອງຂົງເຂດການເຮັດໜ້ າທ່ີ ຂອງຮ່ າງກາຍ ຍ້ ອນຄວາມບົກພ່ ອງໃນຂົງ
ເຂດຂອງຄວາມຈ່ື ຈໍາ, ການກໍານົດເປ້ົ າໝາຍ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ.
ອະທິບາຍວ່ າ ຂອບເຂດຈໍາກັດເປັນແນວໃດ ໃນຂົງເຂດຂອງຄວາມຈື່ຈໍາ, ການກໍານົດເປົ້າໝາຍ ແລະ
ການຕັດສິນໃຈ ທ່ີ ເຮັດໃຫ້ ເກີດຄວາມສັບສົນ ແລະ ຄວາມປະພຶດທ່ີ ບໍ່ຊີ້ນໍາຕົນເອງ (ຕົວຢ່ າງ: ບ່ໍ
ສາມາດກໍານົດສະຖານທ່ີ , ເວລາ, ຜູ້ ຄົນ ແລະ ອື່ນໆ),
ຂ້ໍ ມູ ນທ່ີ ບອກວ່ າ ບຸ ກຄົນດ່ັ ງກ່ າວ ຕ້ ອງການໄດ້ ຮັບການດູ ແລ ແລະ ຕິດຕາມ ເພ່ື ອເຮັດໃຫ້ ພວກເຂົາ
ປອດໄພແມ່ ນ ຫື ຼ ບ່ໍ ແລະ ດ້ ວຍເຫດຜົນຫຍັງ (ຕົວຢ່ າງ: ເມ່ື ອຜູ້ ຮັບເຮັດສ່ິ ງຕ່ າງໆທ່ີ ບໍ່ປອດໄພ ບຸ ກຄົນ
ດ່ັ ງກ່ າວຈະໄດ້ ຮັບການຊ້ີ ນໍາດ້ ວຍຄໍາເວ້ົ າໃຫ້ ປ່ຽນວິທີການໃໝ່ ແລະ ຄວາມປະພຶດດັ່ງກ່ າວຈະຢຸ ດ),
ໃຫ້ ຕົວຢ່ າງກ່ ຽວກັບຄວາມປະພຶດທ່ີ ບ່ໍ ປອດໄພ ທ່ີ ບຸ ກຄົນດ່ັ ງກ່ າວມີ ແລະ ມັນເກີດຂ້ຶ ນເລ້ື ອຍຊ່ໍ າໃດ.

ຮັບເອົາເອກະສານທາງການແພດຂອງຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນ
ການປ້ອງກັນ
1) ຮັບເອົາ “ການປະເມີນຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ
ສໍາລັບການບໍລິການໃຫ້ ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຢູ ່ ບ້ານ” (“Assessment of Need for
Protective Supervision for In-Home Supportive Services Program”) ແບບ
ຟອມ (SOC 821 (3/06)) ທ່ີ ຕ້ ອງໃຫ້ ທ່ ານໝ
ໍ ຂອງຜູ້ ຮັບເປັນຜູ້ ໃສ່ ຂ້ໍ ມູ ນ
ທ່ ານຄວນຈະຮັບເອົາ SOC 821 ສະບັບລ້ າສຸ ດ ທີ່ທ່ ານໝ
ໍ ຂອງຜູ້ ຮັບເປັນຜູ້ ຂຽນ ເວລາຂໍ ການບໍລິການໃຫ້ ຄໍາ
່
ແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ. ສໍາເນົາແບບຟອມໄວ້ ເພືອໃຫ້ ທ່ານເກັບຮັກສາໄວ້ . ຄາວຕ້ີ ຈະໃຊ້ ແບບຟອມນ້ີ
ເພ່ື ອເກັບຮວບຮວມຂ້ໍ ມູ ນ ແລະ ໃຫ້ ການພິຈາລະນາກ່ ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການ
ປ້ ອງກັນ. ສາມາດດາວໂຫລດແບບຟອມ SOC 821 ທ່ີ :
http://www.dss.cahwnet.gov/forms/english/SOC821.PDF.
ແບບຟອມ ສາມາດເຊັນໂດຍຊ່ ຽວຊານດ້ ານສຸ ຂະພາບທ່ີ ເປັນວິຊາສະເພາະທາງດ້ ານການຢາ ຫື ຼ ຂົງເຂດດ້ ານ
ຄວາມຈ່ື ຈໍາ, ການກໍານົດເປົ້າໝາຍ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ ເທົ່ານ້ັ ນ. MPP 30-757.173(a)(1)(A).
ແບບຟອມ SOC 821 ຈະສອບຖາມທ່ ານໝ
ໍ ຂອງຜູ້ ຮັບສໍາລັບຂ້ໍ ມູ ນກ່ ຽວກັບໜ້ າທ່ີ ຂອງຜູ້ ຮັບໃນຂົງເຂດ
ຄວາມຈ່ື ຈໍາ, ການກໍານົດເປົ້າໝາຍ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ. ແບບຟອມ ຍັງຈະສອບຖາມຂໍ້ມູ ນກ່ ຽວກັບການ
ບາດເຈັບ ຫື ຼ ອຸ ບັດຕິເຫດ ທ່ີ ໄດ້ ເກີດຂ້ຶ ນກັບຜູ້ ຮັບ ຍ້ ອນຄວາມບົກພ່ ອງທາງດ້ ານຄວາມຈ່ື ຈໍາ, ການກໍານົດເປ້ົ າ
ໝາຍ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ. ນອກຈາກນ້ັ ນ ຍັງກໍານົດວ່ າ ບຸ ກຄົນດ່ັ ງກ່ າວສາມາດເອົາຕົນເອງເຂ້ົ າໄປຢູ ່ ໃນ
ສະຖານນະການທ່ີ ອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່ າງກາຍ ຫື ຼ ບໍ່.
ມີຫຼາຍຄ້ັ ງ ທ່ີ ຄາວຕ້ີ ຈະຊ່ ວຍເຫື ຼ ອການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ. ຖ້ າວ່ າທ່ ານໝ
ໍ ຂອງຜູ້ ຮັບ ໝາຍໃສ່
່
ຫ້ ອງ “ແມ່ ນແລ້ ວ” ໃນຄໍາຖາມໜຶງ ແລະ ສອງ ຂອງແບບຟອມ SOC 821 ແລະ ໝາຍຫ້ ອງ “ຮ້ າຍແຮງ”
ໃນທຸ ກຂົງເຂດຂອງການປະຕິບັດໜ້ າທ່ີ ແລະ ຈະປະຕິເສດການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ ກັບທຸ ກຄົນ
ອີກ. ເຖິງຢ່ າງໃດກ່ໍ ຕາມ, ຄາວຕີ້ ຄາດຈະໃຊ້ ແບບຟອມ SOC 821 ຮ່ ວມກັບຂ້ໍ ມູ ນທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງອື່ນໆ ເພ່ື ອປະ
ເມີນຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ. ແບບຟອມ (SOC 821) ພຽງແຕ່ ອັນດຽວ
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ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ ເພ່ື ອສະແດງສິດສໍາລັບການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ. ກົດໝາຍສະຫວັດດີການ ແລະ
ສະຖາບັນ (Welfare and Institution Code) § 12301.21 ແລະ MPP 30-757.173(a)(2) ແລະ (3)).
ຂ້ໍ ສັງເກດ: ຖ້ າວ່ າ ທ່ ານໝ
ໍ ຂອງຜູ້ ຮັບໄດ້ ປະກອບແບບຟອມ SOC 821 (3/06) ໃນເມ່ື ອກ່ ອນ ແລະ ລະບຸ
ວ່ າ ຜູ້ ຮັບບໍ່ຈໍາເປັນໄດ້ ຮັບການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ ແລະ ລະບຸ ຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການໃຫ້ ຄໍາ
ແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ ໃສ່ ໃນ SOC 821 ທ່ີ ໄດ້ ຂຽນໃໝ່ , ທ່ ານໝ
ໍ ຄວນຈະອະທິບາຍເຫດຜົນວ່ າ ເປັນຫຍັງ
່ຈຶງຕ້ ອງມີການປ່ ຽນແປງຄວາມຈໍາເປັນດ່ັ ງກ່ າວ. ຍົກຕົວຢ່ າງ: ທ່ ານໝ
ໍ ອາດຈະໝາຍຫ້ ອງຜິດ ຫື ຼ ບ່ໍ ຮູ ້ ວິທີຂຽນ
ແບບຟອມ.
2) ຮັບເອົາຈົດໝາຍຂອງທ່ ານໝ
ໍ ເພ່ີ ມເຕີມ ປະກອບເອກະສານຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການ
ໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ. (ເອກະສານຄັດຕິດ 1)
ຮັບເອົາຈົດໝາຍຂອງທ່ ານໝ
ໍ ປະກອບເອກະສານກ່ ຽວກັບຄວາມບົກພ່ ອງຂອງຜູ້ ຮັບ (ເຈັບປ່ ວຍທາງ
ດ້ ານສະໝອງ ຫື ຼ ມີຄວາມບົກພ່ ອງທາງດ້ ານສະໝອງ), ລະດັບຂອງການເຮັດໜ້ າທ່ີ ຂອງຮ່ າງກາຍ, ອາຍຸ , ແລະ
ອະທິບາຍສາຍເຫດໃນການຕັດສິນໃຈທ່ີ ຜິດພາດ, ຄວາມສັບສົນ, ຄວາມຈ່ື ຈໍາທ່ີ ໃຊ້ ການບໍ່ໄດ້ ຫື ຼ ບ່ໍ ສາມາດ
ກໍານົດເປົ້າໝາຍ. ທ່ ານອາດຈະໃຊ້ ແບບຟອມໃນຕອນທ້ າຍຂອງເອກະສານນ້ີ ເພ່ື ອຮັບເອົາຂໍ້ມູ ນທ່ີ ໄດ້
ອະທິບາຍຂ້ າງເທິງຈາກທ່ ານໝ
ໍ ຂອງຜູ້ ຮັບ.
ທ່ ານໝ
ໍ ຕ້ ອງມີຄວາມຮູ ້ ຈໍານວນໜ່ຶ ງກ່ ຽວກັບຄວາມປະພຶດຂອງບຸ ກຄົນດ່ັ ງກ່ າວ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ້ ານ
ກາຍະພາບ ແລະ ຈິດໃຈ ໃນການເອົາຕົນເອງເຂ້ົ າໄປຢູ ່ ໃນສະຖານະພາບທ່ີ ເຮັດໃຫ້ ເກີດອັນຕະລາຍ ເພ່ື ອໃຫ້
ສາມາດຂຽນແບບຟອມໃນແພັກເກັດນ້ີ ໃຫ້ ສໍາເລັດ ຫື ຼ ໃຫ້ ຈົດໝາຍທ່ີ ມີຂ້ໍ ມູ ນທ່ີ ເປັນປະໂຫຍດກ່ ຽວກັບວ່ າ
ຄວາມບົກພ່ ອງຂອງຜູ້ ຮັບອັນໃດທ່ີ ຊ່ ວຍປ້ ອງກັນບຸ ກຄົນດ່ັ ງກ່ າວບ່ໍ ໃຫ້ ຢູ່ຄົນດຽວ. ທ່ ານສາມາດເອົາສໍາເນົາ
ເອກະສານກ່ ຽວກັບລາຍການທ່ີ ອັນຕະລາຍ/ໄດ້ ຮັບບາດເຈັບ ໃຫ້ ທ່ານໝ
ໍ ຂອງຜູ້ ຮັບ ເພ່ື ອບອກຂໍ້ມູ ນໃຫ້ ທ່ານໝ
ໍ
່
່
່
່
່
ກ່ ຽວກັບຄວາມປະພຶດທີເປັນອັນຕະລາຍທີຜູ້ ຮັບມີ ເພືອປ້ ອງກັນບຸ ກຄົນດັງກ່ າວບໍໃຫ້ ຢູ່ຄົນດຽວ ຍາມໃດ
ກ່ໍ ຕາມຕະຫລອດໄລຍະຊາວສ່ີ ຊ່ົ ວໂມງຕ່ໍ ມ້ື .

ແບບຟອມອ່ື ນໆທ່ີ ຈໍາເປັນໃນການຮັບເອົາການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ.
1) ແຜນຄຸ ້ ມຄອງການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມ້ື
(“PROTECTIVE SUPERVISION 24-HOURS-A-DAY COVERAGE PLAN”) ແບບ
ຟອມ (SOC 825 (6/06)) ຕ້ ອງຂຽນໂດຍທ່ ານໝ
ໍ ຂອງຜູ້ ຮັບ
ຖ້ າທ່ ານຂໍ ການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ 24 ຊ່ົ ວໂມງຕໍ່ມື້ ທ່ ານຍັງຕ້ ອງຂຽນແບບຟອມ SOC 825
ໃຫ້ ສົມບູ ນ. ແບບຟອມນີ້ ຕ້ ອງການໃຫ້ ທ່ານສະໜອງຂໍ້ມູ ນ ທີ່ລະບຸ ວ່ າ ເປັນຫຍັງການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການ
ປ້ ອງກັນ ຕະຫລອດຊາວສີ່ຊ່ົ ວໂມງ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນ. MPP 30-757.173(a)(1)(A)(5).
ແບບຟອມນ້ີ ມີໃຫ້ ຢູ່ຫ້ອງການສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງຄາວຕີ້ປະຈໍາເຂດ. ສາມາດເບິ່ງໄດ້ ທາງອິນເຕີເນັດທີ່
http://www.dss.cahwnet.gov/cdssweb/entres/forms/English/soc825.pdf.

ຄາວຕ້ີ ບອກວ່ າ ຂ້ ອຍບໍ່ຕ້ ອງການການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ. ຂ້ ອຍຕ້ ອງ
ເຮັດແນວໃດ?
ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທ່ີ ຄາວຕ້ີ ບອກວ່ າ ບຸ ກຄົນໃດໜ່ຶ ງບໍ່ມີສິດໄດ້ ຮັບການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ. ລຸ ່ ມ
ນ້ີ ແມ່ ນລາຍການທ່ີ ຄາວຕີ້ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ ວອ້ າງເຫດຜົນ ແລະ ບາງວິທີການທ່ີ ປະຕິເສດພວກມັນໄດ້ .
ມີຄວາມບົກພ່ ອງທາງດ້ ານສະໝອງຂ້ັ ນຮ້ າຍແຮງບໍ?
ຄາວຕ້ີ ອ້ າງເຫດຜົນ

່ຶ ງ
ການຕອບຮັບຈໍານວນໜ

- ຄວາມບົກພ່ ອງທີ່ຮ້ າຍແຮງທາງສະໝອງ ບໍ່ໄດ້
ສັງເກດເຫັນຈາກການເຂົ້າໄປຢ້ ຽມຢາມຢູ ່ ບ້ານ.

- ເອກະສານບັນທຶກປະຈໍາວັນ, ແຈ້ ງການຈາກທ່ ານໝ
ໍ ,
້ປຶມບັນທຶກຂອງສູ ນບໍລິການຂອງເຂດ; ການເຂ້ົ າໄປ
ຢ້ ຽມຢາມຢູ ່ ບ້ານມີໄລຍະສັ້ນເກີນໄປ, ສັງເກດຄວາມປະ
ພຶດ ແລະ ບໍ່ຕອບຄໍາຖາມຢູ ່ ໃນຄູ ່ ມື; ແບບຟອມ SOC
293, ເສ້ັ ນ H ສະແດງໃຫ້ ເຫັນ 5 ສໍາລັບຄວາມ
ບົກພ່ ອງທາງສະໝອງໜຶ່ງຢ່ າງ.

- ຕ້ ອງການການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ
ຍ້ ອນວ່ າຄວາມບົກພ່ ອງທາງດ້ ານຮ່ າງກາຍ, ບໍ່
ແມ່ ນຄວາມບົກພ່ ອງທາງດ້ ານສະໝອງ
- ຄວາມບົກພ່ ອງທາງດ້ ານຮ່ າງກາຍເຮັດໃຫ້ ມີ
ຄວາມປະພຶດທ່ີ ເປັນອັນຕະລາຍ.

- ຍ້ ອນວ່ າ ຄວາມບົກພ່ ອງທາງດ້ ານສະໝອງບໍ່ເຂ້ົ າໃຈ
ຄວາມບົກພ່ ອງທາງດ້ ານຮ່ າງກາຍ, ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫື ຼ ພໍໃຈ
ໃນຜົນ ຂອງການກະທໍາທາງດ້ ານຄວາມບົກພ່ ອງຂອງ
ຮ່ າງກາຍ. ຕົວຢ່ າງ: ພະຍາຍາມລຸ ກຂ້ຶ ນ ຫື ຼ ຍ່ າງ ໂດຍບ່ໍ
ມີການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ ເມື່ອບໍ່ສາມາດເຮັດສິ່ງນັ້ນໄດ້ ໂດຍບໍ່
ມີຄວາມສ່ ຽງຂອງການບາດເຈັບ, ຈະກິນຂອງຫວານ
ເຖິງວ່ າມີຄວາມ
ສ່ ຽງເຮັດໃຫ້ ເກີດບາດແຜຍ້ ອນພະຍາດເບົາຫວານ, ຈະ
ພະຍາຍາມເອົາຜ້ າພັນບາດອອກ ຫື ຼ ເອົາທໍ່ ຫື ຼ ສາຍຮັດ
ອອກ ຍ້ ອນວ່ າມີອາການເຈັບ ຫື ຼ ລະຄາຍເຄືອງ, ອື່ນໆ.
- ຄວາມບົກພ່ ອງທາງດ້ ານສະໝອງຍັງເປັນສາຍເຫດ
ຂອງມັນ; ບ່ໍ ຕ້ ອງການສະແດງສະພາບຈິດໃຈ ເປັນພຽງ
ແຕ່ ສາຍເຫດ.

ຄວາມປະພຶດທ່ີ ເປັນອັນຕະລາຍ ມີຢູ ່ ບ້ານບໍ?
ຄາວຕ້ີ ອ້ າງເຫດຜົນ

່ຶ ງ
ການໂຕ້ ຕອບຈໍານວນໜ

- ການບ່ົ ງມະຕິພະຍາດທ່ົ ວໄປຂອງເງ່ື ອນໄຂທາງ
ດ້ ານສະໝອງບ່ໍ ພິສູ ດໃຫ້ ເຫັນວ່ າ ມີຄວາມຈໍາເປັນ.

- ຄໍາເຫັນຈາກທ່ ານໝ
ໍ ທາງດ້ ານຄວາມປະພຶດສະ
່
ເພາະຂອງບຸ ກຄົນທີມີການບ່ົ ງມະຕິນ້ັ ນ.

- ບ່ໍ ມີອາການບາດເຈັບໃນໄລຍະຜ່ ານມາ.

- ຜູ້ ຮັບ ໄດ້ ຮັບຄໍາແນະນໍາທ່ີ ດີຫຼາຍ.

- ບໍ່ປະກົດມີຄວາມປະພຶດທ່ີ ອັນຕະລາຍ ໃນຂະນະທ່ີ
ເຈ້ົ າໜ້ າທ່ີ ຂອງຄາວຕ້ີ ເຂ້ົ າໄປຢ້ ຽມຢາມຢູ ່ ບ້ານ.

- ຄວາມຖ່ີ ບໍ່ແມ່ ນທຸ ກໆຊ່ົ ວໂມງ; ມ້ື ທ່ີ ຂາດກ່ ອນ
ແລະ ຫັ ຼ ງ; ບໍ່ສາມາດສະຫລຸ ບຈາກໜ່ຶ ງຊ່ົ ວໂມງ
ເປັນ 24 ຊ່ົ ວໂມງຕໍ່ມ້ື .

- "ສໍາເລັດ" ການເປັນອໍາມະພາດ ເຮັດໃຫ້ ຜູ້ຮັບບ່ໍ
ສາມາດເຮັດອັນໃດໄດ້ .

- ການກະທໍາໂດຍມີການເຈດຕະນາ ທີ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍ, ຍົກຕົວຢ່ າງ: ດຶງທ່ໍ ແຍ່ , ທ່ໍ -G ອອກ
ແລະ ອື່ນໆ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງ IHSS ແລະ ການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນອື່ນໆ
Disability Rights California ຈັດພິມເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູ ນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕ່ າງໆ ຢູ ່ ເທິງເວັບໄຊຂອງ
ພວກເຂົາ ກ່ ຽວກັບ IHSS, ຊຶ່ງສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ ທີ່
http://www.disabilityrightsca.org/issues/inhome_pubs.html.
Disability Rights California ໃຫ້ ບໍລິການໂດຍບ່ໍ ເສຍຄ່ າ ແກ່ ພົນລະເມືອງຂອງແຄລີຟໍເນັຍ ດ້ ານບັນຫາ
ຕ່ າງໆກ່ ຽວກັບຄວາມພິການ. ຕ້ ອງການຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ ທ່ ານສາມາດຕິດຕ່ໍ ຫາ ສິດ ຂອງຄົນພິການຂອງແຄ
ລີຟໍເນັຍ ໂດຍໂທໄປທ່ີ 1-800-776-5746 ຖ້ າຕ້ ອງການຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ.
ພະແນກບໍລິການສັງຄົມຂອງຣັຖແຄລີຟໍເນັຍ (The California Department of Social Services) ຈັດ
ພິມກົດລະບຽບຕ່ າງໆ, ເອີ້ນວ່ າ ຄູ ່ ມືທາງດ້ ານນະໂຍບາຍ ແລະ ຂະບວນການ ຫື ຼ “MPP,” ຢູ ່ ເວັບໄຊຂອງພວກ
ເຂົາທ່ີ http://www.dss.cahwnet.gov/ord/PG310.htm.
ພະແນກບໍລິການສັງຄົມຂອງຣັຖແຄລີຟໍເນັຍ ຈັດພິມ ຈົດໝາຍທຸ ກສະບັບຂອງຄາວຕ້ີ (ACLs) ແລະ ແຈ້ ງ
ການທຸ ກຂ້ໍ ມູ ນຂອງຄາວຕ້ີ (ACINs, All County Information Notices) ຢູ ່ ເວັບໄຊຂອງພວກເຂົາທ່ີ
http://www.dss.cahwnet.gov/lettersnotices/default.htm.
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ຕົວຢ່າງສ່ິ ງທ່ີ ຄວນຈະມີຢູ ່ ໃນຈົດໝາຍຂອງທ່ ານໝ
ໍ
ເພື່ອໃຫ້ ມີສິດໄດ້ ຮັບການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ ບຸ ກຄົນຜູ້ ໜຶ່ງຕ້ ອງເປັນຄົນປ່ ວຍທາງດ້ ານສະໝອງ
ຫື ຼ ມີຄວາມບົກພ່ ອງທາງດ້ ານສະໝອງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ມີຄວາມປະພຶດ ເຊັ່ນ: ຕັດສິນໃຈຜິດພາດ (ຕັດສິນໃຈບ່ໍ
ຖືກຕ້ ອງກ່ ຽວກັບສຸ ຂະພາບ ຫື ຼ ຄວາມປອດໄພ), ຄວາມ ສັບສົນ/ບໍ່ສາມາດກໍານົດເປົ້າໝາຍ (ອອກໄປຂ້ າງ
ນອກໂດຍບໍ່ມີຈຸ ດໝາຍ, ຫົ ຼ ງທາງ, ຈື່ຄົນສັບສົນ, ຫຼາຍວັນ ຫື ຼ ຫຼາຍຄັ້ງ) ຫື ຼ ມີບັນຫາທາງດ້ ານຄວາມຈື່ຈໍາ
(ລືມບາງຢ່ າງໃນການກະທໍາໃນຕອນເລີ່ມ ຫື ຼ ສິ້ນສຸ ດ). ຄວາມບົກພ່ ອງດັ່ງກ່ າວນ້ັ ນ ລວມມີ: ຄວາມຊັກຊ້ າທາງ
ດ້ ານຄວາມຄິດ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ ານການສ່ື ສານ ແລະ ອາລົມ, ສູ ນເສຍຄວາມຈື່ຈໍາ, ຈິດເຊື່ອມ, ແລະ
ມີບັນຫາທາງດ້ ານຈິດຕະວິທະຍາ.
ການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ ບໍ່ແມ່ ນສໍາລັບ:
-

ເຂົ້າຫາຢ່ າງເປັນມິດ ຫື ຼ ກິດຈະກໍາທາງສັງຄົມ:
ເມື່ອຄວາມຕ້ ອງການດັ່ງກ່ າວເກີດຂຶ້ນຍ້ ອນເງື່ອນໄຂທາງດ້ ານສຸ ຂະພາບ ແລະ ບຸ ກຄົນດ່ັ ງກ່ າວຕ້ ອງການ
ໄດ້ ຮັບການດູ ແລໃນການປ້ ອງກັນ
ໃນຄວາມຄາດຫວັງ ກ່ ຽວກັບຄວາມສຸ ກເສີນທາງດ້ ານສຸ ຂະພາບ.
ໃນການຄວບຄຸ ມ ແລະ ຄວາມປະພຶດຕໍ່ຕ້ ານສັງຄົມ ຫື ຼ ການປະພຶດທີ່ເປັນການຮຸ ກຮານ.

ເພ່ື ອສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່ າ ຜູ້ ຮັບ IHSS ມີສິດໄດ້ ຮັບການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ ອງກັນ ຜູ້ ຮັບ IHSS ຕ້ ອງໄດ້
ຮັບການພິສູ ດ (ໃນຮູ ບແບບຂອງຈົດໝາຍຈາກທ່ ານໝ
ໍ ) ຈາກທ່ ານໝ
ໍ ຂອງພວກເຂົາກ່ ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນ
່
ຂອງພວກເຂົາ ທີຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການບໍລິການ. ຈົດໝາຍ ຂອງທ່ ານໝ
ໍ ຄວນຈະອະທິບາຍຄວາມພິການຂອງ
່
ບຸ ກຄົນດັງກ່ າວ (ການເຈັບປ່ ວຍທາງຈິດ ຫື ຼ ຄວາມບົກພ່ ອງທາງດ້ ານສະໝອງ), ລະດັບຂອງການເຮັດໜ້ າທ່ີ
ຂອງຮ່ າງກາຍ, ອາຍຸ ຂອງຜູ້ ກ່ ຽວ ແລະ ອະທິບາຍ ສາຍເຫດທີ່ບຸ ກຄົນດ່ັ ງກ່ າວມີການຕັດສິນໃຈທ່ີ ຜິດພາດ,
ເກີດຄວາມສັບສົນ, ມີບັນຫາດ້ ານຄວາມຈື່ຈໍາ ຫື ຼ ບ່ໍ ສາມາດກໍານົດເປ້ົ າໝາຍໄດ້ .
ຈົດໝາຍຍັງຄວນຈະຕອບຄໍາຖາມຕ່ໍ ໄປນີ້.

ຊື່ຂອງຜູ້ ໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
ວັນເດືອນປີເກີດ:
ການບ່ົ ງມະຕິ:
ການທໍານາຍອາການຂອງພະຍາດ:
1. ບຸ ກຄົນດ່ັ ງກ່ າວມີຄວາມບົກພ່ ອງທາງດ້ ານສະໝອງຫື ຼ ມີຄວາມບົກພ່ ອງກ່ ຽວກັບຂະບວນການຮັບຮູ ້ ຊ່ຶ ງເປັນ
ສາຍເຫດມາຈາກຄວາມພິການຂອງພວກເຂົາ?
ກະລຸ ນາໝາຍໃສ່ ຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ ອງ:

☐ ແມ່ ນ ຫື ຼ ☐ ບ່ໍ ແມ່ ນ

2. ຄວາມບົກພ່ ອງທາງດ້ ານສະໝອງ ຫື ຼ ຄວາມບົກພ່ ອງທາງດ້ ານການຮັບຮູ ້ ປ້ ອງກັນບ່ໍ ໃຫ້ ບຸກຄົນດ່ັ ງກ່ າວຢູ ່ ຄົນ
ດຽວບໍ?
ກະລຸ ນາໝາຍໃສ່ ຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ ອງ:

☐ ແມ່ ນ ຫື ຼ ☐ ບ່ໍ ແມ່ ນ

3. ຄວາມປະພຶດທີ່ໄດ້ ອະທິບາຍຢູ ່ ໃນລາຍການສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ການບາດເຈັບຂອງຄົນ ສອດຄ່ ອງກັບ
ການບົ່ງມະຕິພະຍາດຂອງບຸ ກຄົນດັ່ງກ່ າວບໍ?
ກະລຸ ນາໝາຍໃສ່ ຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ ອງ:

☐ ແມ່ ນ ຫື ຼ ☐ ບ່ໍ ແມ່ ນ

4. ຄວາມພິການຂອງບຸ ກຄົນດ່ັ ງກ່ າວ ຄາດວ່ າຈະເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ ຄວາມປະພຶດປະເພດດ່ັ ງກ່ າວ ສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ ເກີດອັນຕະລາຍຢູ ່ ໃນບັນທຶກອັນຕະລາຍ ແລະ ອາການບາດເຈັບບໍ?
ກະລຸ ນາໝາຍໃສ່ ຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ ອງ:

☐ ແມ່ ນ ຫື ຼ ☐ ບ່ໍ ແມ່ ນ

5. ຄວາມພິການສາມາດສ່ົ ງຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງບຸ ກຄົນກ່ ຽວກັບຄວາມປອດໄພບໍ?
ກະລຸ ນາໝາຍໃສ່ ຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ ອງ:

☐ ແມ່ ນ ຫື ຼ ☐ ບ່ໍ ແມ່ ນ

6. ກະລຸ ນາ ອະທິບາຍໂດຍຫຍ້ໍ ສໍາລັບຄໍາຕອບຂ້ າງເທິງນ້ັ ນ ແລະ ອະທິບາຍຂອບເຂດ ການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ ທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:

ຂ້ ອຍໄດ້ ໃຫ້ ຂ້ໍ ມູ ນຂ້ າງເທິງຕາມຄວາມຮູ ້ ທ່ີ ດີທ່ີ ສຸ ດຂອງຂ້ ອຍ.
ເຊັນໂດຍ:

ວັນທີ:

Disability Rights California ໄດ້ ຮັບທຶນຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງທຶນ, ຢາກເບ່ິ ງລາຍການທັງໝົດຂອງຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ ຈ່ົ ງ

ເຂ້ົ າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌

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

