
 

ប្រព័ន្ធការពារ និ្ងការតស ៊ូ មតិរដ្ឋកាលីហ្វ ័រនី្ញ៉ា  

កមម វធិីអន្ត រកាលសហ្គមន្រ៍ដ្ឋកាលីហ្វ ័រន្ី

ញ៉ា  (CCT, California Community Transitions) 

៖ ជាវវធិីសប្ារ់ជួយអនកជំង ឺ

ដដ្លរស់នៅទទួលការដែទពំាបាលនៅម

ណ្ឌ លដែទអំនកជំងឺ (Nursing Home 

Resident) នដ្ើមបីវលិប្តឡរ់នៅរស់នៅកន ុង

សហ្គមន្៍វញិ  
ខែមេសា ឆ្ន ាំ 2021 ឯកសារម ោះពុេពផ្សាយមេែ 5602.06 
 

េូេនិធិរបស់រដ្ឋា ភិ េសហព័នធ សម្រាប់ជាជាំនួយដេ់កេម វធិ ីCalifornia 

Community Transitions (CCT, California Community Transitions)  ម្ររូវ នបនត

មពេអនុវរតសកេមភាពរហូរដេ់ថ្ងៃទ ី31 ខែធន  ូឆ្ន ាំ 2023 ។  េូេនិធិឧបរថេភមនោះ

អាចបនតមពេសារជាងម ីគឺអាម្រស័យមេើអង្គនរីបិញ្ញរតរិបស់សហព័នធ មហើយថាមរើ

អាជាា ធររដាកាេីហវ រ័នីញ៉ា  អាចបនតកេម វធិីមនោះ នមទៀរខដរឬមទ ។  សូេចូេមេើេ

កន ុង្វ ៉ិបថ្សរ៍របស់ DRC សម្រាប់ព័រ៌ានបខនថេ មៅកន ុង្ប៉ាុន្មម នខែខាង្េុែមនោះ ។    

ស. មរើអវ ីជាកេម វធីិ California Community Transitions (CCT, California 
Community Transitions)? 

ច. កមមវធីិ CCT គឺជាកមមវធីិម៊ូលនិ្ធិ Medi-Cal 

តាមរយៈនាយកដ្ឋឋ ន្រដ្ឋដននកនសវាកមមដែទសុំខភាព (DHCS, Department of 

Health Care Services) សប្ារ់នតល់ជ៊ូន្ពលរដ្ឋដដ្លទទួលបាន្ការធានារ៉ា រ់

រងសុខភាពព ីMedi-Cal នហ្ើយរស់នៅកន ុងមណ្ឌ លដែទពំាបាលអនកជំងឺ 



  

 

ន្៊ូវជំនួ្យរដន្ែម ដដ្លពួកគាត់ប្តូវការ នដ្ើមបីអាចនចញពីមណ្ឌ លដែទអំនកជំងឺ 

នៅរស់នៅនទះររស់ខល នួ្វញិ ។ 

ស. មរើែុ្ាំម្ររូវានេកខណៈសេបរត ិខបបណាមទើបអាចទទួេ នមសវកេម  
CCT? 

ច.  នរើអនកទទួលបាន្ការធានារ៉ា រ់រងសុខភាពព ី Medi-Cal នហ្ើយអនក

រស់នៅមណ្ឌ លដែទអំនកជំងឺ ដ្៊ូចជាមន្ទីរនពទយ ឬមណ្ឌ លដែទឯំកនទស នប្ចើន្

ជាង 60 ថ្ែៃ នហ្ើយអនកនឹ្ងប្តូវការនសវាកមម ដ្៊ូចអវីដដ្លអនកបាន្ទទួលនៅកន ុង

មណ្ឌ ល នដ្ើមបីអាចរស់នៅបាន្នដ្ឋយខល នួ្ឯង គឺាន្ន័្យថា អនកាន្លកខណ្ៈ

សមបតត ិអាចទទួលបាន្នសវាកមមកមម វធីិ CCT ។ 

ស. មរើអវ ីជាដាំមណើរការកន ុ ង្ការផ្សតេម់សវាកេមថ្នកេម វធីិ CCT មដើេបីជយួដេ់

ែុ្ាំ? 

ច.  ដ្ំរ៊ូង អនកសប្មរសប្មួលកមម វធីិ CCT (CCT Coordinator) ប្រចំតំរន់្

ររស់អនក នឹ្ងចុះមកជួរអនក នដ្ើមបីនរៀរចំដនន្ការសប្ារ់អនកកន ុងការ

ចកនចញពីមណ្ឌ ល ដដ្លអនកកំពុងរស់នៅ ទទួលការពាបាល នៅកាន់្

ទីកដន្ែងកន ុងសហ្គមន៍្ដដ្លអនកបាន្នប្ជើសនរសី ។  ចំណុ្ចនន្ះ គឺអនកអាច

សំុនចញពីមណ្ឌ លនដ្ើមបីប្តឡរ់នៅនទះររស់អនកវញិ នទះររស់ប្គួសារអនក 

ឬនទះដលវងររស់អនកផ្ទទ ល់ ។   

ស. មបើែុ្ាំេិនានេទធភាពកន ុង្ការជេួផ្សទោះខេវ ង្មៅ និង្ទិញរបស់របរ

សម្រាបម់ម្របើកន ុ ង្ផ្សទោះ ខដេែុ្ាំចង់្មៅរស់មៅ មរើកេម វធីិ CCT មៅខរអាច

ជយួែុ្ាំ នមទ? 

ច.  អាចជួយបាន្ ។ កមមវធីិ CCT អាចជួយអនក

រកនទះដលវងដដ្លអនកាន្លទធភាពជួល និ្ងនចញថ្ែែទិញឥវា៉ា ន់្ នដ្ើមបីជួយអនកកន ុង

ការនៅរស់នៅទីននាះ សប្ារ់ការចរ់ននតើមការរស់នៅនដ្ឋយខល នួន្ង ។ កមមវធីិ 

CCT ក៏អាចជួយអនកកន ុងការនចញថ្ែែដកសប្មួលនទះ ដ្៊ូចជារង្កា ន់្ថ្ដ្ និ្ងជនណ្ត ើរ

ជប្ាលសប្ារ់រនទះជន្ពិការនចញច៊ូលជានដ្ើម ។  



  

 

ស. មរើានអវីមផ្សេង្មទៀរមទ ខដេកេម វធីិ CCT អាចមធវីមដើេបីជយួែុ្ាំ? 

ច.  ាន្ ។ កមមវធីិនន្ះនឹ្ងជួយអនករកររស់រររទងំអស់ដដ្លអនកប្តូវការ 

សប្ារ់ការប្តឡរ់នៅរស់នៅកន ុងសហ្គមន៍្វញិ ។ កមមវធីិ CCT នឹ្ងជួយអនក

រកនមើលថានតើកមម វធីិណាមួយអាចជួយនតល់នសវាកមមទងំនន្ះបាន្ ។ 

នសវាកមមមួយចំនួ្ន្កន ុងចំនណាមនសវាកមមទងំអស់ គឺជាការដែទជំាលកខណ្ៈ

ឯកនទស រុគគលិកនមើលដែអនកនៅតាមនទះ (នសវាកមមនប្ជាមដប្ជងនៅតាមនទះ 

(IHSS, In Home Supportive Services)) ការទទួលបាន្ឧរករណ្៍នវជជសាស្រសត  

ដដ្លអនកប្តូវការនប្រើនៅកន ុងនទះ មនធាបាយនធវីដ្ំនណ្ើរ និ្ងជំនួ្យកន ុងការ

ដសវងរកនសវាកមមននេងនទៀតដដ្លអនកប្តូវការ នដ្ើមបីអាចរស់នៅបាន្

សមរមយនៅកន ុងសហ្គមន៍្ នគាលនៅររស់អនក ។   

ស. មម្រកាយមពេកេម វធីិ CCT ជយួែុ្ាំរកផ្សទោះខេវ ង្ នមៅ 

មរៀបចាំចារ់ខចង្មដើេបីចូេមៅរស់មៅទីមន្មោះ និង្រកមេើេកេម វធីិ និង្ការ

មម្រជាេខម្រជង្ ខដេែុ្ាំម្ររូវការមដើេបីអាចរស់មៅកន ុង្សហគេន៍ ន 

មរើកេម វធីិ CCT ឈប់ជយួែុ្ាំមទៀរមហើយខេនមទ? 

ច.  នទ ។ នសវាកមមមួយកន ុងចំនណាមនសវាកមមដដ្លកមម វធីិ CCT នតល់ជ៊ូន្ 

គឺជាការប្គរ់ប្គងសំណុ្ំនរឿងអនកជំងឺ ។  កមមវធីិ CCT នឹ្ងរកាសំណុ្ំនរឿង

ររស់អនកចំហ្នចល និ្ងនតល់នសវាកមមការប្គរ់ប្គងសំណុ្ំនរឿងររស់អនក ចំនួ្ន្ 1 

ឆ្ន ំ គិតចរ់ពីនពលដដ្លអនកបាន្ប្តឡរ់នៅកាន់្ទីកដន្ែងរស់នៅររស់អនកវញិ ។ 

ស. មរើែុ្ាំអាចទាក់ទង្ជាេួយបុគគេិកកេម វធីិ CCT  នមដ្ឋយ

រមបៀបណា? 

ច.  DHCS នធវ ីកិចចសន្ាការង្ករជាមួយអនកនតល់នសវាកមមកន ុងសហ្គមន៍្ 

ដដ្លនគនៅថាអងគការដ្ឹកនំានសវាកមមថ្ន្កមម វធីិ CCT នដ្ើមបីនតល់នសវាកមម CCT 

ដ្ល់ពលរដ្ឋ នៅទ៊ូទងំរដ្ឋកាលីហ្វ ័រនី្ញ៉ា  ។  ដតនទះជាយ៉ា ងណាក៏នដ្ឋយ 

មិន្ដមន្ប្គរ់នោន្ធីទងំអស់សុទធដតាន្កមមវធីិ CCT នៅទីននាះនឡើយ ។  នដ្ើមបី

ដសវងរកអងគការដ្ឹកនំានសវាកមម CCT កន ុងតំរន់្ររស់អនក ស៊ូមច៊ូលមកកាន់្

តំណ្ភាជ រ់ររស់ DHCS ដ្៊ូចោងនប្កាម ៖ 

California Community Transitions Project - DHCS - CA.gov 

http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx


  

 

ឬននញើអុីនម៉ាលមកកាន្់ DHCS តាមអាសយដ្ឋឋ ន្ នដ្ើមបីទទួលបាន្ព័ត៌ាន្

រដន្ែម ៖ 

California.CommunityTransitions@dhcs.ca.gov  

ឬនៅទ៊ូរស័ពទមកកាន្់ DHCS នដ្ើមបីបាន្ទទួលព័ត៌ាន្រដន្ែម តាមនលខ  
(916) 552-9105  
(916) 552-9105 
(833)388-4551 

អនកក៏អាចសំុឲ្យសាជិកប្គួសារ មិតតភកត ិ 

ឬរុគគលិកសងគមកិចច ររស់មណ្ឌ ល ជួយអនកទក់ទងជាមួយន្ឹង CCT 

នងដដ្រ។   

បញ្ជ ីម ម្ ោះអង្គការផ្សតេម់សវា កេម វធីិ CCT ានមៅខាង្មម្រកាេ ៖  

កមមវវធិីអន្តរកាលសហ្គមន្៍រដ្ឋកាលីហ្វ ័រន្ីញ៉ា  (CCT, CALIFORNIA 

COMMUNITY TRANSITIONS) ព័ត៌ាន្ទំនាក់ទំន្ងអងគការដឹ្កនំា

នសវាកមម   

នធវ ីរចច ុរបន្នភាពចុងនប្កាយ ៖ ថ្ែៃទី 19 ដខមីនា ឆ្ន ំ 2020 
 
ACCESS TLC HOME HEALTH CARE 
Shelly Chilton 
shelley@AccessTLC.com 
(805) 517-1620 

នោន្ធីនគាលនៅ ៖ Los Angeles និ្ង Ventura 
 
ARCHANGEL HOME HEALTH, INC. (AHHI) 
Daniel Suh 
cca-lo@archangelhomehealth.com 
(562) 861-7047 

នោន្ធីនគាលនៅ ៖ Los Angeles, Orange, Riverside និ្ង San Bernardino 
CHOICE IN AGING (CIA) 
Karen Stuckey 
kstuckey@choiceinaging.org 
(925) 682-6330 

mailto:California.CommunityTransitions@dhcs.ca.gov
file:///C:/Users/trichard/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WMLYSF0R/shelley@AccessTLC.com
file:///C:/Users/trichard/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WMLYSF0R/cca-lo@archangelhomehealth.com
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នោន្ធីនគាលនៅ ៖ Contra Costa, Sacramento និ្ង Solano 
 
DAYLE MCINTOSH CENTER (DMC) 
Bruce Morgan 
bmorgan@daylemc.org 
(714) 621‐3300 

នោន្ធីនគាលនៅ ៖ Orange 
 
EAST BAY INNOVATIONS (EBI) 
Serom Kim Sanftner 
ssanftner@eastbayinnovations.org 
(510) 618‐1580 

នោន្ធីនគាលនៅ ៖ Alameda 
 
 
 
 
 
FREED CENTER FOR INDEPENDENT LIVING (FREED) 
Valerie Sharp 
valerie@freed.org 

(530) 477-3333 / (530) 615‐7327 / សប្ារ់អនកនប្រើ TTY (530) 477-8194 

នោន្ធីនគាលនៅ ៖ Colusa, Nevada, Sierra, Sutter និ្ង Yuba 
 
HOME AND HEALTH CARE MANAGEMENT (HHCM) 
Shelly Estrada, Director of Transitional Care 
sestrada@homeandhealthcaremgmt.com 
(530) 343‐0727 / (800) 400‐0727 

នោន្ធីនគាលនៅ ៖ Butte, Colusa, Del Norte, El Dorado, Glenn, Humboldt, Lake, 
Lassen, Modoc, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, San Joaquin, Shasta, Sierra, 

Siskiyou, Solano, Sutter, Tehama, Trinity, Yolo និ្ង Yuba 
 
INDEPENDENT LIVING CENTER OF KERN COUNTY (ILC‐KC) 
Jimmie Soto, Director of ILCKC 
Jimmie@ilcofkerncounty.org 
(661) 325‐1063 
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នោន្ធីនគាលនៅ ៖ Kern 
 
 
 
INDEPENDENT LIVING CENTER OF SOUTHERN CALIFORNIA, INC. (ILC‐SC) 
Norma Jean Vescovo 
nvescovo@ilcsc.org 
(818) 785‐6934 

នោន្ធីនគាលនៅ ៖ Los Angeles 
 
INDEPENDENT LIVING RESOURCE CENTER, INC. (ILRC‐SB) 
Brian Hollander 
bhollander@ilrc-trico.org 
(805) 963‐0595 x 112 

នោន្ធីនគាលនៅ ៖ San Luis Obispo, Santa Barbara និ្ង Ventura 
 
INNERJOY HOME HEALTH SERVICE (INNER JOY) 
Craig Michayluk 
craig@innerjoy.com 
(805) 522-1420 

នោន្ធីនគាលនៅ ៖ Los Angeles និ្ង Ventura 
 
 
 
 
INSTITUTE ON AGING (IOA) 
Matthew Mouille 
mmouille@ioaging.org 
(415) 750‐8760 

នោន្ធីនគាលនៅ ៖ San Francisco, San Mateo និ្ង Santa Clara 
 
LASTING INCOME FOR ELDERLY INC. (LIFE) 
Lilian Bruce 
lilianbruce@lifereferral.org 
(805) 377-0625 

នោន្ធីនគាលនៅ ៖ Kern, Kings, Santa Barbara និ្ង Ventura 
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LIBERTANA HOME HEALTH OF SHERMAN OAKS (LHH) 
Yanine Arias 
yarias@libertana.com 
(800) 750‐1444 

នោន្ធីនគាលនៅ ៖ Fresno, Imperial, Kern, Los Angeles, Orange, Riverside, San 

Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara និ្ង Ventura 
 
 
 
 
PARTNERS IN CARE FOUNDATION (PARTNERS) 

Jacqueline Ascenzi, ប្រធាន្ប្កមុសប្មរសប្មួលអន្តរកាល MSW  
jascenzi@picf.org 
(818) 408-5250 

នោន្ធីនគាលនៅ ៖ Los Angeles, Riverside និ្ង San Bernardino 
 
SILICON VALLEY INDEPENDENT LIVING CENTER (SVILC) 
Sheri Burns 
Sherib@svilc.org 
(408) 894‐9041 

នោន្ធីនគាលនៅ ៖ Santa Clara 
 
THE CARING CONNECTION (TCC) 
Deb Harvey 
deb@thecaringconnection.com 
(818) 368‐5007 / (888) 595‐4555 

នោន្ធីនគាលនៅ ៖ Los Angeles, Orange និ្ង Ventura 
 
 
 
 
 
VENTURA COUNTY AREA AGENCY ON AGING (VCAAA) 
Haleh Hashemzadeh 
Haleh.Hashemzadeh@ventura.org 
(805) 477-7384 

នោន្ធីនគាលនៅ ៖ Ventura 

file:///C:/Users/trichard/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WMLYSF0R/yarias@libertana.com
file:///C:/Users/trichard/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WMLYSF0R/jascenzi@picf.org
file:///C:/Users/trichard/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WMLYSF0R/Sherib@svilc.org
file:///C:/Users/trichard/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WMLYSF0R/deb@thecaringconnection.com
file:///C:/Users/trichard/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WMLYSF0R/Haleh.Hashemzadeh@ventura.org


  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នយើងខំុ្ចង់សាត រ់នយរល់ររស់អនក! ស៊ូមជួយរំនពញសំណួ្រសប្មង់មតិោងនប្កាម 

សត ីអំពកីារនបាះពមុពនាយររស់នយើងខំុ្ 

នហ្ើយប្បារ់ឲ្យនយើងខំុ្បាន្ដ្ឹងពីគុណ្ភាពការង្ករររស់នយើងខំុ្!  [ច៊ូលរមួការសទង់

មតិ] 

ទទួេជាំនួយ 

នរើអនកជារុគគល សាជិកប្គួសារ ឬតស ៊ូ មតិនដ្ើមបនី្រណាាន ក់ ដដ្លាន្ពកិារភាព

ជារ់ខល នួ្ នហ្ើយាន្សំណួ្រអំពសិីទធនិល ូវចារ់ ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងពកិារភាពជារ់ខល នួ្អនក 

ស៊ូមនៅទ៊ូរស័ពទនៅនលខ ៖ 
1-800-776-5746 

ឬសប្ារ់អនកនប្រើ TTY ស៊ូមនៅនៅនលខ ៖ 1-800-719-5798 

ាន្នតល់នសវាកមមជ៊ូន្ពថី្ែៃ ច-សុ ម៉ា 9 ប្ពឹក - ម៉ា 4 ល្ងៃ ច 
 

អងគការ Disability Rights California បាន្ទទួលែវកិាឧរតែមភពបី្រភពនតល់

ជំនួ្យននេង  ៗសប្ារ់រញ្ជ ីលមអ ិតថ្ន្ាច ស់ជំនួ្យ ស៊ូមទសេនានគហ្ទំពរ័ 
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ 
Documents/ListofGrantsAndContracts.html. 
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