California’s Protection & Advocacy System
Toll-Free (800) 776-5746

សិទ្ធិរបស់អ្នកទៅទ ើជទ្រើសការពិទ្រោះទោ
ប ់ និងផែនការទេញពីរនទ រី ទពទ្យ ទ្ការ
MDS 3.0 ផែនក Q
ធ្វ ើបច្ចុបបន្ន ភាពធ ើកច្ុងធរោយធៅខែមករា ឆ្នាំ2021 ឯកសារ
ធ ោះពុមពផ្សាយ #5497.06 - Cambodian
កខ ែណ្ឌតរមូវកនុងោរវាយតម្មៃ MDS
រា ់រនទ ីរផែទ ាំចាស់ជរាទ ាំងអ្ស់ផែ ទ្ទ្ួ បានរូ និធិ Medicare ឬ Medicaid
្រូវផរែត ់រង្វាយរម្រៃ ទ ើបណ្តាំទ្ិននន័យអ្បបបរមា (MDS) េាំទ ោះអ្ន កស្ននក់ទៅ
ទ ាំងអ្ស់ទៅរនទ ីរផែទ ាំរនុសសចាស់ជរា (NF)។ MDS ្រូវបានទ្បើ្បាស់ទែើរបី
ទ្ទ្ួ បានព័រ៌មានអ្ាំពី សររថ ភាពកនត ងការបាំទពញការង្វររបស់អ្ន កស្ននក់ទ ៅ
កាំណរ់បញ្ហាសុខភាព និងជួ យកនតងការបទងក ើរផែនការសុខភាពស្មាប់បុគ្គ
រ ួរទ ាំងការទធា ើផែនការទេញពីរនទ ីរផែទ ាំែងផែរ។
ការវាយរម្រៃ MDS ទពញទ ញ្រូវបានទធា ើទ ើងរិនទ ើសពី 14ម្ែៃ ទ្កាយពី
កា បរ ិទេេ ទ្េូ ស្មាកផែទ ាំ ទៅទព ផែ មានការផ្លៃ ស់បដ រូ ទៅទ ើ ស្នថនភា
ពសុខភាពែល ូវកាយនិងែល ូវេិរតរបស់អ្នកស្ននក់ទៅ ជាទរៀងរា ់ឆ្នាំ
ទ ើយទ្្រង់វាយរម្រៃ សទងេ បខៃ ីជាងទនោះ្រូវបានទធា ើទ ើង្បចាាំ្រីមាស។ ផែនក Q
ម្ន MDS ្រូវបានរ្រូវឲ្យទធា ើទ ើងកនតងអ្ាំ ុ ងទព វាយរម្រៃ ្គ្ប់្ជ ុងទ្ជាយ
នីរួយៗ។ អ្ន កស្ននក់ទៅ ឬអ្ន ករាំណាងរបស់ពួកទគ្ (្បសិនទបើអ្នកស្ននក់ទៅរិន
អាេទ្ៃ ើយរបបាន) អាេទ្ជើសទរ ើសរិនទ្ៃ ើយសាំណួរនានាទៅទ ើការវាយរម្រៃ
្បចាាំ្រីមាស (រិន្គ្ប់្ជ ុងទ្ជាយ) បាន។ បុផនត អ្ន កស្ននក់ទៅអាេបដ ូរេិរត ទ ើយ
ទសន ើសុាំព័រ៌មាន ក់ព័នធនឹង ទ្ធភាព្រ ប់រកកាន់ ស គ្រន៍
ិ
ិ
វញបាន្គ្ប់
ទព ទយយរិនគ្ិរអ្ាំពីកា វភាគ្វាយរម្រៃ
MDS ទនាោះទទ្។
ការទធា ើផែនការចាកទេញពីរនទ ីរផែទ ាំ ្រូវបានទ ើកទ ើងទៅកនតង ផែនក Q (ផែនក)
ម្នែាំទណើរការវាយរម្រៃ MDS។ ខផ្សនក Q ម្ន្ MDS តរមូវឲ្យមន្ទ ីរខែទាំមន្ុស្ស
ចាស្់ជរា សាកស្ួរធៅោន្់អ្នកសានក់ធៅថាធតើពួកធេចាប់អារមម ណ្៍កនុងោរផ្លៃស្់
ច្ូ ធៅកនុងស្ហេមន្៍ ខែរឬធេ។ របស្ិន្ធបើអ្នកសានក់ធ ៅធ្ៃ ើ យយ ់រ ពម
(ធោ េឺ អ្នកសានក់ធៅច្ង់ ន្ព័ត៌មាន្បខន្ែ មអ្ាំពោ
ី រ
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ផ្លៃស្់ច្ូ កនុងស្ហេមន្៍) ធ ោះ NF រតូវ ន្តរមូវឲ្យបញ្ជន្
ូ
អ្នកសានក់ធៅធៅោន្់េីភានក់ងារេាំ ក់េាំន្ងកនុងតាំបន្់ (LCA) កនុងរយៈធព
10ម្ែៃម្ន្ម្ែៃធ្វ ើោរ។
្បសិនទបើអ្នកស្ននក់ទៅចាប់អាររម ណ៍កនតងការផ្លៃស់េូ រកកនតងស គ្រន៍
ទនាោះការទ្ៃ ើយរបេាំទ ោះការវាយរម្រៃ MDS ្រូវបានរ្រូវឲ្យករ់្ាទៅ
កនតងផែនការផែទ ាំ ទ ើយការទធា ើផែនការផែទ ាំ្រូវផរ្រូវ
បានែដេទែដ
ួ
ើរទធា ើទ ើងទែើរបីឈានទៅរក ទ្ធភាពអាេ
ទែទរេូ កនតងស គ្រន៍បាន។ ជាធរម ាមានន័យថាជាការ
េុោះជួ បទយយបុគ្គ ិកសងគ រកិេច របស់ NF ឬអ្ន កទធា ើផែនការចាកទេញពី រនទ ី រផែ
ទាំ ទែើរបីពិភាកាអ្ាំពីការទធា ើផែនការចាកទេញពីរនទ ីរផែទ ាំនាទព អ្នាគ្រ
និងជទ្រើសនានាកនតងការរស់ទៅកនតងស គ្រន៍។
ស្មាប់ព័រ៌មាន រអ ិរ ក់ព័នធនឹងផែនក Q ម្ន MDS សូ រេូ ទៅកាន់
https://downloads.cms.gov/files/mds-3.0-rai-manual-v1.17.1_october_
2019.pdf.

េីភានក់ងារេាំ

ក់េាំន្ងកនុងតាំបន្់

ទៅទព ផែ មានការផណនាាំរកកាន់ LCA រ ួេទ ើយទនាោះ LCA មានទ្ាំនួ
ខុស្រូវកនតងការទក់ទ្ងទៅកាន់អ្នកស្ននក់ទៅរបស់ NF និងនិោយជារួ យអ្ន ក
ស្ននក់ទៅអ្ាំពីការទធា ើផែនការទេញពីរនទ ីរផែទ ាំ និងទសវាករម នានាផែ អាេឲ្យ
បុគ្គ មានក់អាេរស់ទៅកនតងស គ្រន៍បា នទយយមានការ
ែដ ់ជូនជាំនួយនិងទសវាករម នានា។ អ្ន កស្ននក់ទៅរបស់ NF ជាទ្េើនអាេ
ិ
នឹងអាេ្រ ប់រកកាន់ស គ្រន៍ វ ញបានទយយមានការែដ
់
ជូ នជាំនួយនិងទសវាករម នានា។ LCA និង NF មានទ្ាំនួ ខុស្រូវកនតងការ
ទធា ើការជារួ យរន ទែើរបីជួយែ ់ការទែទររកកាន់ស គ្រន៍របស់អ្នកស្ននក់ទៅ
ផែ ពួ កទគ្អាេទែទរេូ រកបាន។ អ្ន កអាេទក់ទ្ង LCA
ស្មាប់ទោនធីរបស់អ្នកបានទយយេូ ទៅកាន់
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/Local-Agenciesfor-MDS-3-0-Section-Q.aspx

រធបៀបេេួ

ន្ព័ត៌មាន្អ្ាំពីោរវាយតម្មៃ ខផ្សនក Q ម្ន្ MDS របស្់ែ្ុាំ

អ្ន កអាេនិោយទៅកាន់បុគ្គ ិកសងគ រកិេចរបស់ NF ផែ ្រូវបានចារ់ាាំង
ស្មាប់អ្នកទែើរបីទ្ទ្ួ បានព័រ៌មានអ្ាំពីទព ទវលាទធា ើការវាយរម្រៃ ផែនក Q ម្ន
MDS បនាទប់របស់អ្នក និងទែើរបីបញ្ហាក់ថា NF មានព័រ៌មាន្រឹរ្រូវអ្ាំពីេាំណា
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ប់អាររម ណ៍របស់អ្នកកនតងការផ្លៃស់េូ ទៅកនតងស គ្រន៍
ទៅកនតងការវាយរម្រៃ ផែនក Q ម្ន MDS របស់អ្នក ។

ធតើរតូវធ្វ ើែូច្ធមេ ច្ របស្ិន្ធបើអ្នករតូវ ន្បែិធស្្ោរេេួ
ន្ខផ្សនក Q ម្ន្ MDS ឬោរធ្វ ើខផ្សន្ោរធច្ញពីមន្ទ ីរខែទាំ

ន្ព័ត៌មា

្បសិនទបើរនទ ីរផែទ ាំរិនែដ ់ជូនអ្ន កនូ វព័រ៌ មា នអ្ាំពីការវាយរម្រៃ ផែនក Q ម្ន
MDS របស់អ្នកទទ្ទនាោះ អ្ន កអាេទក់ទ្ងទៅកាន់រន្តនត ីកា រ ិោ ័យ្បជាព រែឋ
ទយយទ្ូ រសពទ ទៅកាន់ទ ខ 1-800-231-4024។ រន្តនត ីកា រ ិោ ័យ្បជាព រ
ែឋ ទធា ើការ 24ទមាងកនតងរួ យម្ែៃ 7ម្ែៃកនតងរួ យសបាដ ៍ ទែើរបីទ្ទ្ួ ទ្ូ រសពទ និងបញ្ជ ូន
កយបណដឹងពីអ្នកស្ននក់ទៅ។ អ្ន កក៏អាេផសា ងរកការ ិោ ័យ្បជាព រែឋ ារ
រូ យឋនទៅកនតងរាំបន់របស់អ្នកបានែងផែរទយយេូ ទៅកាន់
https://www.aging.ca.gov/Find_Services_in_My_County។
បផនថ រពីទ ើទនាោះ អ្ន កអាេយក់ កយបណដឹ ងទៅកាន់្កសួ ងសុខភាពស្នធារណៈ
ម្នរែឋ កា ី ា ័រញបាន។ ្កសួ ងសុខភាពស្នធារណៈម្នរែឋ កា ី ា ័ រញ ទ្ទ្ួ
បនទតកទ ើការែដ ់អាជាាប័ណណនិង្រួ រពិនិរយរណឌ ផែទ ាំរនុសសចាស់ជរា។
ទែើរបីយក់ កយបណដឹងទៅកាន់ CDPH អ្ន កអាេទក់ទ្ងទៅកាន់កា រ ិោ យ
័
ិ ា បនប្រ ទៅកនតងរាំបន់របស់អ្នក។
រណឌ ម្នផែនកែដ ់អាជាាប័ណណនិង វញ្ហ
ស្មាប់ារាងទ្ីាាំងនិងព័រ៌មានទ្ាំនាក់ទ្ាំនង សូ រេូ ទៅកាន់
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/DistrictOffices.as
px។
អ្ន កក៏អាេទក់ទ្ងទៅអ្ងគ ការសិទ្ធិជនពិការរែឋ កា ី ា ញ (Disability Rights
California) ាររយៈទ្ូ រសពទ ទ ខ 1-800-776-5746 បានែងផែរ។
ព័រ៌មានបផនថ រអ្ាំពី ផែនក Q ម្ន MDS អាេផសា ងរកបានទយយេូ ទៅកាន់៖
https://www.disabilityrightsca.org/publications/enhanced-dischargeplanning-rights-for-nursing-facility-residents-under-mds-30-section

ទយើងេង់ស្នដប់ររិទោប ់របស់ទលាកអ្ន ក! សូ របាំទពញនូ វការសទ ង់ររិោង
ទ្ការអ្ាំពីឯកស្នរទបាោះពុរពែាយរបស់ទយើង និង្បាប់ទយើងថាអ្ា ីផែ ទយើងកាំ
ពុងទធា ើទនោះមាន កេ ណៈែូ េទរត េផែរ!

ទ្ាំព័រ 4 ម្ន 4

https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wD
PzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1

អ្ងគ ការសិទ្ជ
ធិ នពិការរែឋ កា ី ា ញ
្រូវបានែដ ់រូ និធិទយយ្បភពទែសងៗជាទ្េើន ស្មាប់
ារាងទពញទ ញម្នអ្ន កែដ ់រូ និធិ សូ រេូ ទៅកាន់
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContra
cts.html

