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បគ្ចេកវរិ ាជាំៃួញការផ្ដល់មូលៃិធិតាមរយៈមជឈមណឌ លតាំបៃ់
ខែតុលា ឆ្នាំ ការគ្ ោះព្ុមផ្ព ាយគ្លែ 5579.06
I.

គ្តមើ ជឈមណឌ លតាំបៃ់គជាឺ អ្វី?

មជឈមណឌ លតាំបៃ់ររួលែុសរតូវចាំគ្ពាោះការផ្ដល់ ឬការគ្រៀបចាំគ្សវាកមម ៃិងជាំៃួយសរាប់អ្នកាៃកគ្មាយការចគ្រមើៃែៃួៃ។ គ្ដ្ើមបីគ្សនើសបុាំ គ្ចេកវិរាជាំៃួយតាមរយៈមជឈមណឌ លតាំបៃ់
ៃ ជាដ្ាំបូងអ្នករតូវខតដាក់ពាកយគ្សនើសគ្ុាំ សវាកមមរបស់ព្ួកគ្គ ៃិងឲ្យាៃការព្ិៃិតយគ្មើលគ្លសើ ិរធិររួល ៃជាមុៃសិៃ។ ជៃព្ិការខដ្លគ្គរកគ្ ើញថាាៃសិរធិររួល ៃគ្សវាកមម
ឬអ្តថរបគ្ោជៃ៍ព្ីមជឈមណឌ លតាំបៃ់ រតូវ ៃគ្គគ្ៅថា៖ “អ្នកគ្របើរ ស់/អ្នកជាវរបចាំ”។ សរាប់ព្័តា
៌ ៃបខៃថមអ្ាំព្អ្ី នកាៃសិររធិ រួល ៃគ្សវាកមម ឬអ្តថរបគ្ោជៃ៍នៃ
មជឈមណឌ លតាំបៃ់ ៃិងរគ្បៀបដាក់ពាកយគ្សសនើ ុាំ សូមគ្មលើ ខផ្នកសដព្ី សី រិ ធិររួល ៃគ្សវាកមម ឬអ្តថរបគ្ោជៃ៍នៃមជឈមណឌ លតាំបៃ់គ្ៅគ្លវើ ិបសាយនៃរកសួងកិចកាេ រសងគម
(DDS) គ្ដាយចុច រតង់គ្ៃោះ។ បគ្ចេកវិរាជាំៃួយ គឺជាខផ្នកមួយនៃគ្សវាកមម ឬអ្តថរបគ្ោជៃ៍ខដ្លមជឈមណឌ លតាំបៃ់ ផ្ដល់ឲ្យ។ គ្ៅកខៃៃងគ្ផ្េងៗគ្រៀតខដ្លាៃ

របគ្េរដ្ូចជា សាលាគ្រៀៃឌីស្ទសទីក, Medi-Cal ៃិងរកសួងសាដ រៃីតិសមបទា (DoR) ក៏ផ្ដលប់ គ្ចេកវិរាជាំៃួយដ្ល់ជៃព្ិការខដ្រ ខតឯកសារព្័ត៌ាៃសាំខាៃ់ៗ
គ្ៃោះ ៃឹងគ្ដដតជាសាំខាៃ់គ្លើការររួល ៃបគ្ចេកវិរាជាំៃួយតាមរយៈមជឈមណឌ លតាំបៃ់។
II.

គ្តបើ គ្ចកេ វិរាជាំៃយួ សថតិ គ្រកាមចាប់សព្ដី កាី រផ្ដលជ់ ាំៃយួ (ការររររង់) ៃិងអ្តថរបគ្ោជៃ៍ដ្ល់មៃុសេាៃកគ្មាយការចគ្រមើៃែៃួៃ
(Lanterman Act) គឺជាអ្វី?

ចាប់សដីព្កាី រផ្ដលជ់ ាំៃួយ (ការររររង់) ៃិងអ្តថរបគ្ោជៃ៍ដ្ល់មៃុសេាៃកគ្មាយការចគ្រមើៃែៃួៃ(Lanterman Act) គឺជាចាប់នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ខដ្ល
ផ្ដល់ឲ្យអ្នកាៃកគ្មាយការចគ្រមើៃែៃួៃៃូវសិរធិររួល ៃគ្សវាកមម ឬអ្តថរបគ្ោជៃ៍ ៃិងជាំៃួយខដ្លព្ួកគ្គចាំ ច់រតូវការគ្ដ្ើមបីបៃតជីវិតរស់គ្ៅកាៃ់ខតឯករាជយ ៃិងតាមធមមតា។
ចាប់សដីព្កាី រផ្ដលជ់ ាំៃួយ (ការររររង់) ៃិងអ្តថរបគ្ោជៃ៍ដ្ល់មៃុសេាៃកគ្មាយការចគ្រមើៃែៃួៃ(Lanterman Act) គ្របើពាកយថា៖ “គ្រគឿងបរិកាារ

ព្ិគ្សសខដ្លអាចខរបរបួលគ្ៅតាមគ្ដាយែៃួៃឯង” គ្ដ្ើមបីបរិោយអ្ាំព្បី គ្ចេកវិរាជាំៃួយ។ Welf. & Inst. §4685(c)(1). ចាប់សដីព្ីការផ្ដលជ់ ាំៃួយ
(ការររររង់) ៃិងអ្តថរបគ្ោជៃ៍ដ្ល់មៃុសេាៃកគ្មាយការចគ្រមើៃែៃួៃ(Lanterman Act) មិៃផ្ដល់ៃូវបញ្ជីគ្្មោះរបគ្េរគ្រគឿងបរិកាារព្ិគ្សសខដ្លអាច

ខរបរបួលគ្ៅតាមគ្ដាយែៃួៃឯង/បគ្ចេកវិរាជាំៃួយខដ្លអ្នកអាចគ្សនើសឲ្ុាំ យមជឈមណឌ លតាំបៃ់របស់អ្នកផ្ដលឲ្់ យគ្ ោះគ្រ ខតវាាៃៃិោយថា៖ “គ្រគឿងបរិកាារព្ិគ្សសខដ្លអាចខរប
របួលគ្ៅតាមគ្ដាយែៃៃួ ឯងខដ្លាៃរបគ្េរដ្ូចជា គ្ៅអ្ីសរាប់អ្នកព្ិការគ្ជើង, ខរគគ្ៅមៃទីរគ្ព្រយ, ឧបករណ៍រាំ ក់រាំៃង, ៃិងគ្រគឿងឧបករណ៍ ៃិងគ្រគឿងផ្គត់ផ្គង់សាំខាៃ់
ចាំ ច់គ្ផ្េងៗគ្រៀត” រតូវខតអាចរក ៃ កនុងករណីសាំខាៃ់ចាំ ច់។ Welf. & Inst. §4685(c)(1). វបិ សាយ DDS ៃិោយថា៖ “បគ្ចេក
វិរាជាំៃួយ (AT) បរិោយអ្ាំព្ីគ្រគឿងឧបករណ៍

ខដ្លគ្របើគ្ដាយកុារ ៃិងមៃុសេធាំខដ្លាៃកគ្មាយការចគ្រមើៃែៃួៃ ៃិងព្ិការគ្ផ្េងៗគ្រៀតគ្ដ្ើមបីចូលរួមគ្ៅកនុងបរ
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ព្ិគ្សាធៃ៍នៃជីវភាព្រស់គ្ៅរបចាំនលៃ។” DDS ាៃចុោះៃូវរបគ្េរ AT មួយចាំៃួៃ ៃិងរ ប់ៃូវឧទាហ្រណ៍ ខដ្លាៃជាអារិ៍ ឧបករណ៍សរាប់: រាំ ក់រាំៃង, ការគ្ធវើ
ឱ្យាៃចល , ខដ្លអាចគ្មើលគ្ ើញ ៃិងសាត ប់ឭ, រគប់រគងបរិោកាសជុាំវិញ ៃិងការខរបរបួលគ្ៅតាមរូបរាងកាយ។ អ្នកអាចគ្មើលព្័ត៌ាៃគ្រចើៃគ្រៀតអ្ាំព្ី AT គ្ៅគ្លើវិ
បសាយ DDS គ្ដាយចុច រតង់គ្ៃោះ។

III.

កនុង មជាអ្នកាៃកគ្មាយការចគ្រមើៃែៃួៃ គ្តែើ ា្ុាំ ៃសិររធិ រួល ៃបគ្ចេកវរិ ាជាំៃួយខដ្រឬគ្រ?

រ/ចស (ាៃ!)។ កនុង មជាអ្នកគ្របើរ ស់/អ្នកជាវរបចាំរបស់មជឈមណឌ លតាំបៃ់ អ្នកាៃាៃសិររធិ រួល ៃគ្សវាកមម ឬអ្តថរបគ្ោជៃ៍ ៃិងជាំៃួយខដ្លាៃរបគ្េរ
ដ្ូចជា បគ្ចេកវិរាជាំៃួយគ្ៅកខៃៃងខដ្លាៃ “បរិោកាសកាំហ្ិតលកាែណឌ តិចតួច”។ Welf. & Inst. §4648(a)(1)-(2). គ្ ោះាៃៃ័យ
ថា មជឈមណឌ លតាំបៃ់រតូវផ្ដល់ៃូវបគ្ចេកវិរាជាំៃួយដ្ល់រគប់រីកខៃៃងខដ្លអ្នករស់គ្ៅ: គ្ៅផ្ទោះដទ ល់របស់អ្នក, គ្ៅទារកដាឋៃ, គ្ៅតាមមណឌ លសុែភាព្, គ្ៅតាមមៃទីរ
ព្ា លតាមសហ្គមៃ៍ខដ្លាៃការអ្ៃុញ្ញាតរតឹមរតុវ, ឬគ្ៅតាមគៃីៃិកព្ា លតាមផ្ទោះ។ Welf. & Inst. §4648(a)(9)(A).1 ជ
មឈមណឌ លតាំបៃ់

រតូវខតគ្ធវើឲ្យរ កដ្របជាថា អ្នកររួល ៃបគ្ចេកវិរាជាំៃួយខដ្លៃឹងជួយឲ្យអ្នកគ្្ៃើយតប ៃគ្ៅតាមតរមូវការដទ ល់ែៃួៃរបស់អ្នក។ Welf. &

Inst. §4648(a)(2).
IV.

គ្តែើ រ្ុាំ តូវព្ាោមការគ្សសនើ បុាំ គ្ចកេ វរិ ាជាំៃយួ ព្ីមជឈមណឌ លតាំបៃ់ោ៉ាងដ្ូចគ្មដចែៃោះ?

គ្រកាយាៃការរកគ្ ញើ សិរធិររួល ៃកនុង មជាអ្នកគ្របើរ ស់/អ្នកជាវរបចាំនៃមជឈមណឌ លតាំបៃ់មួយគ្ហ្ើយ មជឈមណឌ លតាំបៃ់គ្ ោះរតូវខតបគ្ងកើតកមមវិធីជាំៃួយសមតថភាព្នៃ
បុគគលាៃកគ្មាយការចគ្រមើៃែៃួៃ ៃិងរកុមរគួសារ (IPP) ឲ្យអ្នកខដ្លជាគគ្រាងជាលាយលកាណអ្៍ កេរមួយខដ្លៃឹងជួយឲ្យអ្នកសគ្រមចកមមវតថុ ៃិងគ្ោលបាំណងរបស់
អ្នក ៃ គ្ហ្ើយៃិងបូកបញ្េូលៃូវគ្សវាកមម ឬអ្តថរបគ្ោជៃ៍ ៃិងជាំៃួយខដ្លរតូវការចាំ ច់គ្ដ្ើមបីគ្្ៃើយៃឹងវា ៃ។ គ្មើលព្័ត៌ាៃគ្រចើៃគ្រៀតអ្ាំព្ីការបគ្ងកើត IPP មួយគ្ ើង
ៃិងមូលគ្ហ្តុខដ្លកមមវិធី IPP ាៃសារៈសាំខាៃ់ខាៃាំងគ្ៅគ្លវើ ិបសាយ DDS គ្ដាយចុច រតង់ៃវ (គ្មើលរាំព្័រ S-4, S-7 ៃិង S-8)។ កមមវិធី IPP

របស់អ្នករតូវាៃបញ្េូលៃូវរាល់បគ្ចេកវិរាជាំៃួយខដ្លសាំខាៃ់ចាំ ច់ទាាំងអ្ស់។2 គ្រកាយព្ីាៃការសរគ្សរអ្ាំព្ីសាំគ្ណបើ គ្ចេកវិរាជាំៃួយរបស់អ្នកចូលគ្ៅកនុងកមមវិធី IPP
របស់អ្នកគ្ហ្ើយគ្ ោះ មជឈមណឌ លតាំបៃ់រតូវខតរូទាត់នលៃឲ្យ, ររួលយក, ហ្វឹកហ្វឺៃអ្នកអ្ាំព្រី គ្បៀបគ្របើ ៃិងជួសជុលខលទាាំវាដ្ល់អ្នក។

1

ជាដ្ាំបូង មជឈមណឌ លតាំបៃ់ៃឹងគ្សនើសុាំឲ្យអ្នកបគ្ញ្េញរ ប់ៃូវរបេព្ជគ្រមើសណាមួយចាំៃួៃខដ្លាៃរបគ្េរដ្ូចជា កមមវិធី Medi-Cal, កមមវិធីអ្តថរបគ្ោជៃ៍កុារគ្ៅកា

លីហ្វ័រញ៉ា , សាលាគ្រៀៃឌីស្ទសទីក, ឬរកុមហ្ុៃធា រា៉ាប់រងសុែភាព្ជាមុៃសិៃ មុៃៃឹងែៃួៃព្ិចរណាគ្លកាើ រផ្ដល់គ្សវាកមម ៃិង/ឬមុែរបស់មួយ។
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V.

គ្តែើ រ្ុាំ តូវគ្ធវើោ៉ាងដ្ូចគ្មដច គ្បមើ ជឈមណឌ លតាំបៃ់បដ្ិគ្សធសាំគ្ណសើ បុាំ គ្ចកេ វិរាជាំៃយួ របស់ែ្ុាំ?

គ្បមើ ជឈមណឌ លតាំបៃ់បដ្ិគ្សធសាំគ្ណើសុាំបគ្ចេកវិរាជាំៃួយរបស់អ្នក គ្ហ្ើយអ្នកមិៃយល់រសបតាមគ្សចកដីសគ្រមចរបស់ព្ួកគ្គ អ្នកអាច “បដឹងសារុកា ឬតវា៉ា” ៃ (គ្ផ្ល្ើ ិែិតជូៃ
ដ្ាំណឹងគ្ដាយរ ប់ព្ួកគ្គថា អ្នកមិៃយល់រសប)។ Welf. & Inst. § 4710.5(a). ាៃករមិតគ្ព្លគ្វលាសរាប់ដ្ាំគ្ណើរការបដឹងសារុកា ឬតវា៉ាខដ្លអ្នក
រតូវខតគ្ធវើតាម។ ដ្ាំបូង គ្បមើ ជឈមណឌ លតាំបៃ់សគ្រមចថា ែៃួៃៃឹងផ្ដល់គ្សវាកមម/អ្តថរបគ្ោជៃ៍ ឬជាំៃួយខដ្លអ្នកគ្សនើសគ្ុាំ រគ្ ោះ ែៃួៃរតូវខតផ្ដល់ការជូៃដ្ាំណឹងជាលាយលកាណអ្៍ កេរ
ឲ្យអ្នកតាមរយៈសាំបុរតអ្ៃុសិដ្ឋកនុងរយៈគ្ព្ល 5 នលៃខដ្លគ្ធវើការ(មិៃរតូវាៃការរាប់បញ្េូលនលៃចុងស ដ ហ្៍ ៃិងនលៃឈប់សរាកគ្រ)។ Welf. & Inst.
§ 4710(b). ជួៃកាល មជឈមណឌ លតាំបៃ់មិៃគ្ផ្ល្ើ ិែិតជូៃដ្ាំណឹងគ្រ គ្ៅគ្ព្លខដ្លព្ួកគ្គសគ្រមចបដ្ិគ្សធ ឬដៃ ស់បដូរគ្សវាកមម ឬអ្តថរបគ្ោជៃ៍ខដ្លអ្នកចង់ ៃ ឬ
ចាំ ច់រតូវការ។ ការគ្ធវើដ្ូគ្ចនោះ គឺែុសចាប់។ អ្នករតូវគ្សនើសលុាំ ិែិតជូៃដ្ាំណឹងគ្ៅគ្ព្លខដ្លអ្នកមិៃយល់រសបតាមគ្សចកដីសគ្រមចរបស់មជឈមណឌ លតាំបៃ់មួយ។ ប ទ ប់មក អ្នកអាច
សគ្រមចថាគ្តអ្ើ នកចង់បដឹងសារុកា ឬឧរធរណ៍ (តវា៉ា) ឬក៏អ្ត់។ គ្បើអ្នកចង់ ៃគ្សវាកមម/អ្តថរបគ្ោជៃ៍ ឬជាំៃួយគ្ដ្ើមបីបៃតាៃជាជាំៃួសគ្ៅែណៈគ្ព្លនៃដ្ាំគ្ណើរការបដឹងសារុកា ឬ
ឧរធរណ៍ (តវា៉ា) អ្នកចាំ ច់រតូវដាក់ពាកយបដឹងសារុកា ឬឧរធរណ៍ (តវា៉ា) កនុងរយៈគ្ព្ល 10 នលៃ ចប់ព្ីនលៃររួល ៃការជូៃដ្ាំណឹងរបស់មជឈមណឌ លតាំបៃ់។ Welf. &
Inst. § 4715 (a). ការបៃតផ្ដល់គ្សវាកមម/អ្តថរបគ្ោជៃ៍គ្ៅកាំ ុងគ្ព្លាៃដ្ាំគ្ណើរការសវៃការយុតតិធម៌ ក៏គ្គដ្ឹងថាជា “ជាំៃួយខដ្លមិៃទាៃ់ាៃការរូទាត់”
ខដ្រ។
អ្នកាៃគ្ព្ល 30 នលៃ គ្ដ្ើមបីដាក់ពាកយបដឹងសារុកា ឬឧរធរណ៍ (តវា៉ា) គ្ដ្ើមបីគ្សនើសឲ្ុាំ យាៃសវៃការយុតតិធម៌មួយ ៃ។ Welf. & Inst. § 4710,5
(a). ខតគ្បើអ្នករង់ចាំដ្ាំគ្ណាោះរសាយគ្ ោះយូរ មជឈមណឌ លតាំបៃ់អាចបញ្ឈប់ កាត់ដដច់ ឬដៃ ស់បដូររបគ្េរគ្សវាកមម/អ្តថរបគ្ោជៃ៍ ឬជាំៃួយកនុងរយៈគ្ព្លាៃដ្ាំគ្ណើរការបដឹងសា
រុកា ឬឧរធរណ៍ (តវា៉ា) គ្ ោះ ៃ។ សរាប់ព្័ត៌ាៃបខៃថមអ្ាំព្ីដ្ាំគ្ណើរការសវ ការយុតតិធម៌ គ្ឆ្ពោះគ្ៅកាៃ់វិបសាយ DDS គ្ហ្ើយគ្មើលខផ្នកសដីព្ី “ដ្ាំគ្ណើរការសវ ការ
យុតតិធម៌សរាប់អ្នកគ្របើរ ស់/អ្នកជាវរបចាំខដ្លាៃអាយុចប់ព្ី 3 ឆ្នាំគ្ ើងគ្ៅ” គ្ដាយចុច រតង់គ្ៃោះ។ គ្បើអ្នកចាំ ច់រតូវការព្័ត៌ាៃខដ្លទាក់រងៃឹងដ្ាំគ្ណើរការសវៃការ
យុតតិធម៌សរាប់អ្នកគ្របើរ ស់/អ្នកជាវរបចាំខដ្លាៃអាយុគ្រកាមបីឆ្នាំ សូមគ្មើលព្័ត៌ាៃគ្រចើៃគ្រៀតខដ្លាៃគ្ៅគ្លវើ ិបសាយ DDS គ្ដាយចុច រតង់គ្ៃោះ។
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គ្រោងការណ៍ការពារ & ោាំររនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ររួល ៃការឧបតថមភលវកាិ ព្ីរបេព្ជាគ្រចើៃ សរាប់បញ្ជីអ្នកឧបតថមភលវកាិ គ្ព្ញគ្លញ គ្ឆ្ពោះគ្ៅកាៃ់រាំព្័រខដ្លាៃតាំណ
http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html។
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