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 California’s protection & advocacy system 
 

ការផ្លា ស់ប្ត រូនាពេលប្ច្ច ុប្បន្ន ពៅពលើការពលើកលលងច្ំព ោះ
សប្តា ហ៍ការងារសម្រាប្់ពសវាគំ រតាមផ្ទោះ (In-Home 
Supportive Services, IHSS) ន្ិងពសវាអន្ុពម្រគោះសិទ្ធិ
សម្រាប្់ការលែទផំ្លទ ល់ខ្ល នួ្ (Waiver Personal Care 
Services, WPCS)  

មីនា 2019 ឯកសារប ោះពុមពផ្សាយ បេខ 5603.06 - Cambodian 

ឯកសារពប្តោះេុមពផ្ាយពន្ោះ គឺសម្រាប់្អនកលែលទ្ទួ្លប្តន្ពសវាគំ រតាមផ្ទោះ 
(IHSS) ន្ងិពសវាអន្ពុម្រគោះសទិ្ធ ិសម្រាប់្ការលែទផំ្លទ ល់ខ្ល នួ្ (WPCS) ន្ងិអនកលែល
ផ្ាលព់សវាលែទរំប្សេួ់កពគ។1 ឯកសារពប្តោះេមុពផ្ាយពន្ោះ ាន្េត័ា៌ន្អំេីរពប្ៀប្
ពសន ើសុកំារអន្ពុម្រគោះសទិ្ធ ិសម្រាប់្ច្ំនួ្ន្ពា៉ោ ងអតិប្រាលែលអនកផ្ាល់ពសវាមួយច្នួំ្ន្
អាច្ព វ្ ើការងារជាពរៀងរាល់លខ្ពៅកន ុងកមម វ ិ្ ី IHSS ន្ងិកមម វ ិ្  ីWPCS។ 
តាមរយៈការពលើកលលងពន្ោះ អនកផ្ាល់ពសវាអាច្ព វ្ ើការរហូតែល ់360 
ពា៉ោ ងកន ុងមួយលខ្។ 

សាវតារ 

វវនិន្សម្រាប់្ពា៉ោ ងប្លន្ែមរប្ស់សហេន័្ធ  ន្ិងការកណំត់សប្តា ហ៍ព វ្ ើការរប្ស់រែឋ 

ជាការព ា្ ើយតប្ពៅន្ងឹការផ្លា ស់ប្ត រូពៅកន ុងប្ទ្ប្បញ្ញតា ិនន្នាយកដ្ឋឋ ន្ការងារ
រប្សស់ហេ័ន្ធ  រែឋកាលីហវញ៉ោ  ប្តន្យល់ម្រេមប្ង់ម្រប្តក់លែមពា៉ោ ងែល់បុ្គគ លិកព វ្ ើ
ការតាមផ្ទោះពៅកន ុងកមម វ ិ្  ីIHSS ន្ងិកមម វ ិ្ ី WPCS។ ប្ច្ច ុប្បន្ន ពន្ោះ រែឋ
កំេុងផ្ាល់ម្រប្តក់ពា៉ោ ងប្លន្ែមសម្រាប់្ពា៉ោ ងព វ្ ើការណាលែលពលើសេី 40 ពា៉ោ ងកន ុង
មួយសប្តា ហ៍។  សម្រាប់្េ័ត៌ាន្ប្លន្ែមអេំវីវនិន្សា ីេពីា៉ោ ងប្លន្ែមជាទូ្ពៅ សូម
ពមើលឯកសារពប្តោះេមុពផ្ាយ ពលខ្ 5586.01 សា ីេីវនិន្ែមីៗ សម្រាប់្ពសវា IHSS៖  

                                      
1 WPCS គជឺាពសវាលែលប្តន្ផ្ាល់ជូន្តាមរយៈការអន្ុពម្រគោះសិទ្ធសិម្រាប់្ជពម្រមើស
ពសវាពៅតាមផ្ទោះន្ងិសហគមន្៍ (េមីនុ្ម្រតូវប្តន្ពគពៅថា ការអន្ុពម្រគោះសិទ្ធសិម្រាប់្
ពសវាពៅតាមពវជជសាែ ន្លែទ/ំមន្ទ ីរពេទ្យសម្រាប់្អនកជំងឺ ង្ន់្ ឬការអនុ្ពម្រគោះសិទ្ធ ិ
ពលើ NF/AH)។ WPCS គឺជាការលែទពំដ្ឋយអនកលែទលំែលមិន្ាន្អាជាា ប្ណណ លែល
អាច្ជួយអនកពម្រប្ើពសវាលែលពប្តោះប្ង់សិទ្ធទិ្ទួ្លពសវា តាមរយៈការលែទផំ្លទ ល់ខ្ល នួ្ 
ន្ិងតម្រមូវការពផ្េងពទ្ៀត លែលេួកពគម្រតូវការពែើមបសីាន ក់ពៅកន ុងផ្ទោះ។   
“សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
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ពា៉ោ ងប្លន្ែម ន្ងិនែាប្ន្ទ ុកពផ្េងៗលែល ក់េ័ន្ធ  ពៅ https://www.disabilityrights
ca.org/publications/new-rules-for-ihss-overtime-and-related-changes។        

 
ទ្ន្ទមឹពេលជាមួយគន ពន្ោះលែរ រែឋប្តន្ដ្ឋកក់ណំត់ច្នួំ្ន្ពា៉ោ ងអតបិ្រាម្រប្ចសំប្តា ហ៍ 
លែលអនកផ្ាល់ពសវា IHSS ឬ WPCS អាច្ព វ្ ើការប្តន្កន ុងមួយសប្តា ហ៍ការងារ។  
ជាទូ្ពៅ៖ 

• អនកផ្ាល់ពសវាលែលព វ្ ើការឲ្យអនកទ្ទួ្លពសវាលតាន ក់ មនិ្អាច្ព វ្ ើការពលើសេី 
70 ពា៉ោ ងន្ងិ 45 នាទ្ី កន ុងមួយសប្តា ហ៍ប្តន្ពឡើយ សម្រាប់្ពសវា IHSS ន្ិង
/ឬពសវា WPCS រមួប្ញ្ច លូគន ។ 

• អនកផ្ាល់ពសវាលែលប្តន្ព វ្ ើការឲ្យអនកទ្ទួ្លពសវាពលើសេីាន ក ់មនិ្អាច្
ព វ្ ើការពលើសេី 66 ពា៉ោ ង កន ុងមួយសប្តា ហ៍ប្តន្ពឡើយ សម្រាប់្ពសវា IHSS ន្ងិ
/ឬពសវា WPCS រមួប្ញ្ច លូគន ។2 

ការពលើកលលងលផ្នករែឋប្តលនន្រែឋកាលីហវញ៉ោ  (2016) 

ចប់្ពផ្ាើមេីនែងទ្ី1 លខ្កុមភៈ ឆ្ន ំ2016 នាយកដ្ឋឋ ន្ពសវាសងគមរែឋកាលីហវញ៉ោ  
(California Department of Social Services, CDSS) ប្តន្ប្ពងក ើតការពលើកលលង
ច្ំនួ្ន្េីរម្រប្ពេទ្ លែលប្តន្អន្ញុ្ញញ តឲ្យអនកផ្ាល់ពសវា IHSS មួយច្ំនួ្ន្ ព វ្ ើការពលើស
េីការកំណត់ែូច្ប្តន្ពរៀប្រាប់្ខាងពលើ៖  ការពលើកលលងសម្រាប់្ “ម្រគួសារ” ន្ិង
ការពលើកលលងសម្រាប់្ “កាលៈពទ្សៈេិពសស”។  ខុ្សគន េីការកណំត់សប្តា ហ៍ការងារ 
ការពលើកលលងទងំពន្ោះ មិន្ប្តន្តាក់លតងពឡើងពៅកន ុងលកខន្ា ិកៈ ឬ
ប្ទ្ប្បញ្ញ តា ិច្ាប់្ពឡើយ ប្៉ោុលន្ាប្តន្ម្រប្កាសតាមរយៈលិខិ្តទងំអស់រប្ស់ពខាន្្ី 
លែលប្តន្ប្ញ្ជ នូ្ពៅកាន់្នាយកលផ្នកសុខុ្ាលភាេម្រប្ចំពខាន្្ី និ្ង
អនកម្រគប់្ម្រគងកមម វ ិ្ ី IHSS។3  អនកផ្ាល់ពសវាលែលទ្ទួ្លប្តន្ការពលើកលលង
ម្រប្ពេទ្ណាមួយ គឺនា ប់្ប្តន្/ពៅប្ន្ាទ្ទួ្លប្តន្ការកណំតព់ា៉ោ ងអតិប្រាច្ំនួ្ន្ 
90 ពា៉ោ ងកន ុងមួយសប្តា ហ៍ការងារ មិន្ឲ្យពលើសេី 360 ពា៉ោ ងកន ុងមួយលខ្ពឡើយ។4 
នាយកដ្ឋឋ ន្ពសវាលែទសំុខ្ភាេរែឋកាលីហវញ៉ោ  (DHCS) កប៏្តន្ពច្ញនូ្វ
ពសច្កា ីលណនាំម្រសពែៀងគន ពន្ោះសា ីេពីា៉ោ ងអតិប្រាម្រប្ចំនែង ម្រប្ចសំប្តា ហ៍ 
ន្ិងម្រប្ចំលខ្ លែលអនកផ្ាល់ពសវាាន ក់ៗអាច្ព វ្ ើការឲ្យអនកពម្រប្ើពសវា

                                      
2 Welf. & Inst. Code §§ 12300.4, 12301.1.  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
3 លិខិ្តម្រគប់្ពខាន្្ទីងំអស់ ពលខ្ 16-07 (“ACL 16-07”) អាច្លសវងរកប្តន្ពៅ 
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl/2016/16-07.pdf។ 
“សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
4 លិខិ្តម្រគប់្ពខាន្្ទីងំអស់ ពលខ្ 6-22 (“ACL 16-22”) អាច្លសវងរកប្តន្ពៅ 
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2016/16-22.pdf។ 
“សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/new-rules-for-ihss-overtime-and-related-changes
https://www.disabilityrightsca.org/publications/new-rules-for-ihss-overtime-and-related-changes
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl/2016/16-07.pdf
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2016/16-22.pdf
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លែលទ្ទួ្លប្តន្ពសវា WPCS លតមួយមុខ្ ឬទ្ទួ្លប្តន្ពសវា WPCS ន្ងិ IHSS 
រមួប្ញ្ច លូគន ។5 

ការពលើកលលងច្ំព ោះសប្តា ហ៍ការងារសម្រាប់្អនកផ្ាល់ពសវា IHSS ន្ងិ WPCS ប្តន្
អន្មុត័ជាច្ាប់្ពៅកន ុងឆ្ន ំ2017 

គិតម្រតឹមនែងទ្ី1 លខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ2017 ប្ច្ច ុប្បន្ន ពន្ោះ ាន្ការពលើកលលងចំ្ព ោះពសវា 
IHSS ចំ្នួ្ន្េីរម្រប្ពេទ្ លែលប្តន្តាក់លតងពឡើងពៅកន ុងច្ាប់្រែឋកាលីហវញ៉ោ ។6 
អនកផ្ាល់ពសវាលែលទ្ទួ្លប្តន្ការឯកភាេសម្រាប់្ការពលើកលលងណាមួយ អាច្ាន្
ពា៉ោ ងកណំត់កន ុងសប្តា ហ៍ការងារពលើសេី 66 ពា៉ោ ង រហូតពៅែលព់ា៉ោ ងអតិប្រាច្នួំ្ន្ 
360 ពា៉ោ ងកន ុងមួយលខ្ បូ្កប្ញ្ច លូគន សម្រាប់្អនកទ្ទួ្លពសវា IHSS ទងំអស់ លែល
េួកផ្ាល់ពសវាជូន្។ 

ក៏ាន្ការពលើកលលងច្ំនួ្ន្េីរផ្ងលែរសម្រាប់្អនកផ្ាល់ពសវា WPCS លែលអន្ុញ្ញញ ត
ឲ្យអនកផ្ាលព់សវាលែលទ្ទួ្លប្តន្ការយល់ម្រេម ព វ្ ើការងាររហូតែល់ 12 
ពា៉ោ ងកន ុងមួយនែង និ្ងរហូតែល់ពា៉ោ ងអតិប្រាចំ្នួ្ន្ 360 ពា៉ោ ងកន ុងមួយលខ្ 
សម្រាប់្ពសវា IHSS ន្ិងពសវា WPCS លែលគត់ផ្ាលជូ់ន្។7 

ការបេើកលេងសម្រាប់បសវា IHSS 

1. ព័ត៌ានទូបៅ 

1.1. ពតើខំុ្្ែងឹថាខំុ្្ាន្លកខណៈសមបតា ិទ្ទួ្លប្តន្ការពលើកលលងច្ំព ោះពស
វា IHSS ពន្ោះប្តន្ពដ្ឋយរពប្ៀប្ណា? 

កន ុងអំឡុងពេលវាយតនមា ឬវាយតនមាពឡើងវវញិ កមម វ ិ្  ីIHSS ម្រប្ចពំខាន្្ ីន្ឹង
ព វ្ ើការវាយតនមាពៅពលើអនកពែើមបកីណំតថ់ាពតើសាែ ន្ភាេរប្សអ់នកប្ងាា ញថា 
អនកផ្ាល់ពសវារប្សអ់នក អាច្ាន្សទិ្ធទិ្ទួ្លប្តន្ការពលើកលលងម្រប្ពេទ្ទ្ ី1 
ឬម្រប្ពេទ្ទ្ ី2 (ែូច្ាន្េិភាកាពៅលផ្នកខាងពម្រកាម) លែរឬពទ្។  ពខាន្្ីម្រតវូផ្ាល់
េ័ត៌ាន្ែលអ់នកទ្ទួ្លពសវាលែលាន្លកខណៈសមបតា ិម្រគប់្ម្រគន្ន់ាពេលអនាគត
អំេីការពលើកលលង ន្ងិន្តីិវ ិ្ ី លែលអនកឬអនកផ្ាល់ពសវារប្សអ់នកអាច្ដ្ឋក ់កយ
សុំប្តន្។8 

                                      
5 លិខិ្តរប្ស ់DHCS ពលខ្ 16-001 អាច្លសវងរកប្តន្ពៅ http://www.dhcs.ca.
gov/services/ltc/Documents/WPCSOvertimeBulletin.pdf។  
“សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
6 Welf. & Inst. Code § 12300.4(d)(3)(A)-(B).  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
7 Welf. & Inst. Code § 14132.99(d)(1)(B)(2).  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
8 Welf. & Inst. Code § 12300.4(d)(3)(C).  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 

http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Documents/WPCSOvertimeBulletin.pdf
http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Documents/WPCSOvertimeBulletin.pdf


 4 

1.2. ម្រប្សិន្ពប្ើអនកផ្ាល់ពសវារប្ស់ខំុ្្ទ្ទួ្លប្តន្ការពលើកលលងណាមួយ  ពតើ
គត់អាច្ព វ្ ើការងារសម្រាប់្ពា៉ោ ងទងំអស់លែលប្តន្អន្ុញ្ញញ ត ផ្ាល់
ជូន្សម្រាប់្អនកពម្រប្ើពសវា លែលគត់ផ្ាលព់សវា IHSS ជូន្លែរឬពទ្? 

ពទ្។ ពទោះបី្ាន្ការពលើកលលងពន្ោះក៏ពដ្ឋយ ក៏អនកផ្ាល់ពសវាមិន្អាច្ព វ្ ើការងារ
រហូតែល់ 360 ពា៉ោ ងកន ុងមួយលខ្ប្តន្លែរ។ ពដ្ឋយសារលតរែឋនឹ្ងមិន្ព វ្ ើការ
ប្ង់ម្រប្តក់ែលអ់នកផ្ាល់ពសវាសម្រាប់្ច្នួំ្ន្ពា៉ោ ងពលើសេី 360 ពា៉ោ ងកន ុងមួយលខ្
ពឡើយ ែូពច្នោះ DRC មិន្អាច្ជួយអនកឲ្យទ្ទួ្លប្តន្ការពលើកលលង
ពលើសេីការកំណត់អតិប្រាពន្ោះពឡើយ។  ម្រប្សិន្ពប្ើច្ំនួ្ន្ពា៉ោ ងសរុប្
សម្រាប់្អនកទ្ទួ្លពសវារប្សអ់នកផ្ាល់ពសវាពលើសេី 60 ពា៉ោ ង ពនាោះអនកម្រតូវលត
ជួលអនកផ្ាល់ពសវា IHSS ពផ្េងពទ្ៀត ឲ្យព វ្ ើការងារពៅកន ុងពា៉ោ ងពសវា IHSS លែល
ពៅសល់។ 

2. ការបេើកលេងចំប ោះបសវា IHSS ម្របបេទទី 1 (ពីមនុបៅថា ការបេើកលេង
សម្រាប់ម្ររួសារ) 

2.1. ពតើន្រណាាន្សិទ្ធទិ្ទួ្លប្តន្ការការពលើកលលងម្រប្ពេទ្ទ្ ី1 ពន្ោះ? 

ការពលើកលលងម្រប្ពេទ្ទ្មួីយ គឺសម្រាប់្អនកផ្ាល់ពសវាទងំឡាយណា
លែលប្តន្បំ្ពេញប្តន្តាមម្រគប់្លកខខ្ណឌទអំស់ែូច្ខាងពម្រកាមពៅម្រតមឹនែង ឬមុន្
នែងទ្ី31 លខ្មករា ឆ្ន 2ំ016៖ 

1. ផ្ាល់ពសវា IHSS ែលអ់នកទ្ទួ្លពសវា IHSS េីរនាក់ឬពម្រច្ើន្នាក ់ន្ងិ 

2. រស់ពៅកន ុងផ្ទោះលតមួយជាមួយអនកទ្ទួ្លពសវាទងំអស់លែលេួកពគម្រតូវ
ផ្ាល់ពសវាជូន្ ន្ងិ 

3. ជាប់្ទ្ំនាកទ់្ំន្ងសាច្់ញតិប្ពងក ើត តាមរយៈសំុ្កូន្ ឬកន ុងនាមជាអនកលែទំ
ជំនួ្ស អាណាេាប្តលម្រសប្ច្ាប់្ ឬអនកពមើលខុ្សម្រតូវ ជាមួយន្ឹងអនកទ្ទួ្ល
ពសវាទងំអស់លែលគត់ផ្ាល់ពសវាកន ុងនាមជាឪេកុាា យ ឪេកុាា យច្ងុ 
ឪេុកាា យច្ិញ្ច មឹ ឬសំុ្កូន្ ជែូីន្ជីតា អាណាេាប្តលម្រសប្ច្ាប់្ ឬអនក
ពមើលខុ្សម្រតវូរប្ស់អនកទ្ទួ្លពសវា។9   

2.2. ពតើខំុ្្ដ្ឋក ់កយសុំការពលើកលលងម្រប្ពេទ្ទ្ ី1 ពន្ោះប្តន្ពដ្ឋយរពប្ៀប្ណា
? 

ពៅមុន្ពេលលែលការអន្ុពម្រគោះម្រប្ពេទ្ទ្ី 1 ពន្ោះ (េីមុន្ពៅថា ការពលើកលលង
សម្រាប់្ម្រគួសារ) ម្រតវូប្តន្តាក់លតងពឡើងពៅកន ុងលកខន្ាកិៈច្ាប់្ CDSS ប្តន្ប្ញ្ជ នូ្
លិខិ្តន្ងិទ្ម្រមង់លប្ប្ប្ទ្មួយច្ាប់្ពៅកាន្អ់នកផ្ាល់ពសវាលែលម្រតវូប្តន្
កណំតថ់ាប្តន្បំ្ពេញតាមលកខខ្ណឌ តម្រមូវទងំពនាោះ។  ម្រប្សិន្ពប្ើអនកផ្ាលព់សវា ប្តន្
បំ្ពេញតាមលកខខ្ណឌ វវនិ្ិច័្័យពន្ោះ ប្៉ោុលន្ាមិន្ទ្ទួ្លប្តន្ការជូន្ែំណឹងណាមួយ

                                      
9 Welf. & Inst. Code § 12300.4(d)(3)(A).  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
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ពនាោះពទ្ ែូពច្នោះ CDSS ន្ងឹផ្ាលព់ោប្ល់ពៅពខាន្្ ីន្ងិអនកទ្ទួ្លពសវាពែើមបី
បំ្ពេញ កយសុំការពលើកលលងម្រប្ពេទ្ទ្ ី1 ពហើយពផ្ាើវាពៅកាន្ ់CDSS ពដ្ឋយផ្លទ ល។់  
 កយសុចំ្នួំ្ន្បី្ទ្ំេរ័ ម្រតូវប្តន្ភាជ ប់្មកជាមួយន្ងឹលិខិ្តម្រគប់្ពខាន្្ីទងំអស់ 
ពលខ្ 16-07 ន្ិងអាច្ទញយកឯកសារពន្ោះប្តន្ពៅ 
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl/2016/16-07.pdf។ 
អនកអាច្ពផ្ាើទ្ម្រមង់លប្ប្ប្ទ្លែលប្តន្បំ្ពេញរចួ្ពៅកាន្់៖ 

CDSS – Adult Programs Division 
744 P Street, Mail Stop 9-7-96 

Sacramento, CA 95814 

ម្រប្សិន្ពប្ើអនកាន្បំ្ណងដ្ឋក់ កយសុំ ប្៉ោុលន្ាមនិ្អាច្ចូ្លពៅពម្រប្ើម្រប្តស់អុីន្្ឺណតិ
ប្តន្ អនកអាច្ទូ្រសេទពៅ CDSS តាមរយៈពលខ្ (916) 651-5350 ពហើយពសន ើសុឲំ្យ
េួកពគឲ្យប្ញ្ជ នូ្ទ្ម្រមង់លប្ប្ប្ទ្ កយសុមួំយច្ាប់្ជូន្ែលអ់នក។  សូមកុំពេាច្
ទ្ុកសារខ្ា ីមួយលែលាន្ព ម្ ោះ ន្ងិពលខ្ទូ្រសេទរប្សអ់នក ពែើមបីអាច្ទ្ទួ្លប្តន្ការ
ពៅទូ្រសេទម្រតឡប់្មកវវញិ។  អនកក៏អាច្ពសន ើសុំ កយពសន ើសុពំន្ោះេីបុ្គគលិកសងគមកចិ្ច
ម្រប្ចំពខាន្្រីប្សអ់នកប្តន្ផ្ងលែរ។ 

3. ការបេើកលេងចំប ោះបសវា IHSS ម្របបេទទី 2 (ពីមនុបៅថា ការបេើកលេង
សម្រាប់កាេៈបទសៈពិបសស) 

3.1. ពតើន្រណាាន្សិទ្ធទិ្ទួ្លប្តន្ការការពលើកលលងម្រប្ពេទ្ទ្ ី2 ពន្ោះ? 

អនកផ្ាល់ពសវាលែលព វ្ ើការឲ្យអនកពម្រប្ើពសវា IHSS េីរនាក់ឬពម្រច្ើន្នាក ់ាន្សិទ្ធិ
ទ្ទួ្លប្តន្ការពលើកលលងម្រប្ពេទ្ទ្ ី2 ពន្ោះ ម្រប្សិន្ពប្ើអនកទ្ទួ្លពសវាន្មួីយៗ ាន្
សាែ ន្ភាេណាមួយែូច្ខាងពម្រកាម លែលព វ្ ើឲ្យអនកពម្រប្ើពសវាាន្ហាន្េិយ័ ង្ន្់្ ង រពៅ
កន ុងការដ្ឋក់ឲ្យសែ តិពៅកន ុងការលែទពំៅខាងពម្រៅផ្ទោះ កន ុងករណីលែលពសវាកមមពនាោះ 
មិន្អាច្ផ្ាលជូ់ន្ប្តន្ពដ្ឋយអនកផ្ាលព់សវាពនាោះ៖ 

លកខខ្ណឌ  A៖  ាន្សាែ ន្ភាេពវជជសាស្រសា សុ្គសាម ញ ន្ងិ/ 
ឬតម្រមូវការអាកប្បកិរោិលែលម្រតូវបំ្ពេញតាមតម្រមូវការទងំពនាោះ
ពដ្ឋយអនកផ្ាលព់សវាលែលរស់ពៅកន ុងផ្ទោះជាមួយអនកទ្ទួ្លពសវា ឬ 

លកខខ្ណឌ  B៖  រស់ពៅកន ុងទ្ីជន្ប្ទ្ ឬតំប្ន្ដ់្ឋច្់ម្រសោល
លែលអនកផ្ាល់ពសវាាន្ច្នួំ្ន្កំណត ់ពហើយពហតុពន្ោះ អនកពម្រប្ើពសវាមនិ្
អាច្ជួលអនកផ្ាលព់សវាពផ្េងពទ្ៀតប្តន្ ឬក ៏

http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl/2016/16-07.pdf


 6 

លកខខ្ណឌ  C៖  មនិ្អាច្ជួលអនកផ្ាល់ពសវាពផ្េងពទ្ៀតលែល
ន្ិោយភាសាែូច្គន ជាមួយអនកទ្ទួ្លពសវាប្តន្ ពហើយពហតុពន្ោះ 
អនកទ្ទួ្លពសវាមនិ្អាច្ចត់លច្ងពលើការលែទផំ្លទ ល់ខ្ល នួ្គតប់្តន្។10 

3.2. ពតើខំុ្្ម្រតវូព វ្ ើែូច្ពមាច្ពទ្ើប្ាន្សិទ្ធទិ្ទួ្លប្តន្ការពលើកលលងម្រប្ពេទ្ ទ្ី 
2 ពន្ោះ? 

ពៅមនុ្ពេលលែលការពលើកលលងម្រប្ពេទ្ទ្ ី2 ពន្ោះ ម្រតវូប្តន្តាក់លតងពឡើងពៅកន ុង
លកខន្ាកិៈច្ាប់្ ពសច្កា ីលណនារំប្ស់រែឋ11 ប្តន្តម្រមូវឲ្យពខាន្្ ីន្ងិអនកទ្ទួ្លពសវា
ព វ្ ើការលសវ ងយល ់ន្ិងពម្រប្ើម្រប្តស់រាលជ់ពម្រមើសទងំអសល់ែលាន្សម្រាប់្ការលសវងរក
អនកផ្ាល់ពសវាពផ្េងពទ្ៀតមកព វ្ ើការកន ុងពា៉ោ ងម្រប្ចំសប្តា ហ៍ន្ងិម្រប្ចំលខ្ 
លែលទ្ទួ្លប្តន្ការអន្ុញ្ញញ តេីអនកទ្ទួ្លពសវា។ លកខន្ា ិកៈពន្ោះ មិន្រាប់្ប្ញ្ច ូលនូ្វ
លកខខ្ណឌ តម្រមូវពន្ោះពឡើយ ពហើយែូពច្នោះ អនកមិន្ចំប្តច្់ពម្រប្ើម្រប្តស់ជពម្រមើស
អនកផ្ាល់ពសវាទងំអស់ពឡើយ។ ប្៉ោលុន្ា ពខាន្្ីមួយច្នួំ្ន្ពៅលតប្ន្ាភាន្់ម្រច្ឡំតម្រមូវឲ្យ
ាន្លកខខ្ណឌ ពន្ោះពទ្ៀត។ ពោងតាមលិខិ្តម្រគប់្ពខាន្្ីទងំអស់ច្ងុពម្រកាយ លែល
ពច្ញពដ្ឋយរែឋប្ញ្ញជ កថ់ា “ពម្រៅេីការបំ្ពេញតាមលកខខ្ណឌណាមួយកន ុងច្ំពណាម
លកខខ្ណឌ ពលើកលលង [A-C ខាងពលើ] អនកទ្ទួ្លពសវាម្រតូវលសវ ងយល់េីជពម្រមើសទងំ
អស់លែលាន្ សម្រាប់្ការជួលអនកផ្ាល់ពសវា(នានា) ប្លន្ែម ពដ្ឋយាន្ជនួំ្យេី
ពខាន្្ី ពៅតាមការចំប្តច្់។” ការពាយាមលែេ នចងម្រកងជាឯកសារ
ពមីនុមកបែើមបីលសែ ងរក/ បម្របើម្រ ស់អ្នកផ្សតេ់បសវាបផ្សេងបទៀត អាចនឹងយកមកពិចារ
ណាបៅកន ុងការបំបពញតាមេកខខណ្ឌ តម្រមវូបនោះ។”  (ការគូសប្ញ្ញជ ក់ប្លន្ែម)។12 

3.3. ពតើខំុ្្ដ្ឋក ់កយសុំការពលើកលលងម្រប្ពេទ្ទ្ ី2 ពន្ោះ ប្តន្ពដ្ឋយរពប្ៀប្ណា
? 

កន ុងពេលនន្ការវាយតនមា ឬការវាយតនមាពឡើងវវញិរប្សព់ខាន្្នី្ីមួយៗ 
បុ្គគលិកសងគមកិច្ច ម្រប្ចំពខាន្្ីម្រតូវវាយតនមាថាពតើសាែ ន្ភាេរប្ស់អនកទ្ទួ្ល
ពសវា អាច្ប្ញ្ញជ ក់ថាអនកផ្ាល់ពសវាសម្រាប់្អនកទ្ទួ្លពសវាពនាោះ អាច្
ាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លប្តន្ការពលើកលលងណាមួយលែរឬពទ្។ ប្នាទ ប់្មក ពខាន្្ីម្រតូវផ្ាល់
េ័ត៌ាន្ែល់អនកពម្រប្ើពសវាទងំពនាោះអំេីការពលើកលលងលែលអាច្អន្ុវតាប្តន្
នាពេលអនាគត ន្ិងន្តីិវ ិ្ ី លែលអនកផ្ាល់ពសវារប្សេួ់កពគអាច្ដ្ឋក់ កយសុំការ

                                      
10 Welf. & Inst. Code § 12300.4(d)(3)(B); លិខិ្តម្រគប់្ពខាន្្ទីងំអស់ពលខ្ 18-
31 (“ACL 18-31”) ច្ណុំច្ 2 អាច្លសវងរកប្តន្ពៅ៖ 
http://www.cdss.ca.gov/Portals/9/ACL/2018/18-31.pdf?ver=2018-03-23-
130932-073.   
“សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
11 ACL 16-22 ច្ណុំច្ 3។  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
12 ACL 18-31 ច្ណុំច្ 2។  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 

http://www.cdss.ca.gov/Portals/9/ACL/2018/18-31.pdf?ver=2018-03-23-130932-073
http://www.cdss.ca.gov/Portals/9/ACL/2018/18-31.pdf?ver=2018-03-23-130932-073
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ពលើកលលងពន្ោះប្តន្។13  អនកផ្ាល់ពសវា គប្បីពសន ើសុំ បំ្ពេញ ន្ិងម្រប្គល់ពៅឲ្យ
ពខាន្្នូី្វលប្ប្ប្ទ្ពសន ើសុំការពលើកលលងពន្ោះ (SOC 2305)។ 

3.4. ពតើាន្អវ ីពកើតពឡើងពម្រកាយពេលខំុ្្ម្រប្គល ់កយសុរំប្ស់ខំុ្្រចួ្? 

ពខាន្្ីពន្ោះន្ងឹេនិ្តិយពមើលសំពណើសុកំារពលើកលលងម្រប្ពេទ្ទ្ ី2 ន្ិងេចិរណាថាពតើ 
ការប្ែិពស្ណាមួយ អាច្ព វ្ ើឲ្យអនកាន្ហាន្ិេ័យ ង្ន្់ ង្ រពៅកន ុងការ
លែទពំៅពម្រៅផ្ទោះលែរឬពទ្ ពដ្ឋយសារលតសាែ ន្ភាេពៅកន ុងច្ណុំច្ទ្ី1 ទ្ី2 ន្ងិទ្ី3 
ខាងពលើ។  កន ុងរយៈពេល 30 នែង ពម្រកាយការទ្ទួ្លប្តន្ កយសុកំារពលើកលលងម្រប្ពេទ្ 
2 ពនាោះកមម វ ិ្ ី IHSS ម្រប្ចំពខាន្្ី ន្ឹងពផ្ាើលិខិ្តជូន្ែំណឹងជាលាយលកខណ៍អកេរ
ពៅកាន្អ់នកផ្ាល់ពសវា ន្ងិអនកទ្ទួ្លពសវា លែលេួកពគផ្ាលព់សវាជូន្ ថាពតើ កយសុំ
រប្ស់េួកពគទ្ទួ្លប្តន្ការឯកភាេ ឬក៏ម្រតូវប្តន្ប្ែពិស្។14 

3.5. ពតើពខាន្្គីប្បីេិចរណាពលើច្ំណុច្អវ ីខ្ា ោះ ពៅពេលពគេិន្តិយពមើល
 កយសុរំការពលើកលលងពម្រកាមលកខខ្ណឌ  A រប្សខំុ្់្? 

សម្រាប់្លកខខ្ណឌ  A សាែ ន្ភាេពវជជសាស្រសា សុ្គសាម ញ ន្ិង/ឬសាែ ន្ភាេ
អាកប្បកិរោិសម្រាប់្ការពលើកលលងម្រប្ពេទ្ទ្ី 2 ពន្ោះាន្ន្យ័ថា អនកទ្ទួ្លពសវា 
IHSS ទ្ទួ្លប្តន្ពសវាលែទផំ្លទ ល់ខ្ល នួ្លែល “តម្រមូវឲ្យាន្ការយកច្តិាទ្ុកដ្ឋក ់ន្ងិ
ការលែទជំាក់លាក់ ពហើយពសវាទងំពន្ោះមិន្អាច្ផ្ាល់ជូន្ពដ្ឋយន្រណាាន ក់
ពផ្េងពទ្ៀតពម្រៅេអីនកផ្ាល់ពសវា IHSS រប្ស់គត់លែលរស់ពៅកន ុងផ្ទោះជាមួយគន
ពដ្ឋយមនិ្ាន្ផ្លប្៉ោោះ ល់ែលភ់ាេ្ន្់ម្រទលំផ្នករាងកាយរប្ស់អនកទ្ទួ្លពសវា 
ន្ិង/ឬផ្លប្៉ោោះ លព់លើទ្ំពនារអាកប្បកិរោិរប្ស់េួកពគពដ្ឋយសារលតវាាន្ជាប់្
 ក់េ័ន្ធ ពៅន្ឹងសាែ ន្ភាេសុខ្ភាេផ្ល វូច្ិតា  (ឧ.ទ. ជំងឺសរនសម្រប្សាទ្លប្ប្
អូទ្ីសីុម ភាេពេាច្ភាា ំង ន្ងិជងំរឺពងវងសាម រតជីាពែើម)។ ម្រប្សិន្ពប្ើពសវាទងំពន្ោះ 
ប្តន្ផ្ាលជូ់ន្ពដ្ឋយន្រណាាន ក់ពម្រៅេីអនកផ្ាល់ពសវាប្ច្ច ុប្បន្ន  វាអាច្ប្ណាា លឲ្យអនក
ពម្រប្ើពសវា IHSS ាន្ពម្រគោះថាន កព់ដ្ឋយសារលតភាេតាន្តងឹលផ្នករាងកាយ ន្ងិ/ឬ
ផ្ល វូច្ិតា លែលនាំពៅរកការលែទពំៅខាងពម្រៅផ្ទោះ។”15  ពខាន្្ីទ្ទួ្លប្តន្ការលណនាំ
ឲ្យព វ្ ើការេចិរណាថាពតើអនកទ្ទួ្លពសវាទ្ទួ្លប្តន្ពសវាអមពវជជសាស្រសា  ឬពសវាលែល
តម្រមូវឲ្យាន្ការលែទជំំនាញ (ែូច្ជាការលែទពំ ោះពវៀន្្ ំន្ងិតម្រមងពនាម ឬការ
ពលើកច្ុោះពឡើងជាពែើម) លែរឬពទ្ ថាពតើេួកពគព វ្ ើពរាគវនិ្ច័ិ្យ័ព ើញថាេួកពគអាច្
ប្ងាា ញេីតម្រមូវការអាកប្បកិរោិលែរឬពទ្ ន្ងិថាពតើេួកពគទ្ទួ្លប្តន្ការលែទេីំ
អនកពផ្េងពទ្ៀត ែូច្ជាកមម វ ិ្ ីសម្រាប់្ពេលនែង ឬេីអនកផ្ាលព់សវា IHSS លែរឬពទ្។16 

                                      
13 ACL 18-31 ច្ណុំច្ 2។  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
14 Welf. & Inst. Code § 12300.4(d)(3)(E)(ii); ACL 18-31 ច្ណុំច្ទ្ ី3។ 
  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
15 ACL 18-31 ច្ណុំច្ 3-4។  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
16 ACL 18-31 ច្ណុំច្ 4-5។  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
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3.6. ពតើពខាន្្គីប្បីេិចរណាពលើច្ំណុច្អវ ីខ្ា ោះ ពៅពេលពគេិន្តិយពមើល
 កយសុរំប្ស់ខំុ្្សម្រាប់្ការពលើកលលងពម្រកាមលកខខ្ណឌ  B? 

សម្រាប់្លកខខ្ណឌ  B ទ្ីជន្ប្ទ្ ឬតំប្ន្់ដ្ឋច្់ម្រសោ៉ោ ល គឺជាទ្ីកលន្ាងមួយលែល 
“សែ ិតពៅពម្រៅតំប្ន្់ទ្មី្រកងុ ន្ងិទ្ីម្រប្ជុជំន្។”  ពខាន្្ ីម្រតូវព វ្ ើការវាយតនមា
ពលើលទ្ធភាេទ្ទួ្លប្តន្អនកផ្ាល់ពសវារប្សអ់នកពម្រប្ើពសវាពៅកន ុងតំប្ន្រ់ប្ស់េួកពគ 
ន្ិងម្រតវូេិចរណាផ្ងលែរពលើច្ំនួ្ន្អនកផ្ាល់ពសវាលែលអាច្លសវ ងរកប្តន្ (ែូច្ជា 
ប្ញ្ជ ីព ម្ ោះអនកផ្ាល់ពសវា សាជកិម្រគួសារ អនកជតិខាង។ល។) លែលេួកពគសុខ្ច្ិតា
ព វ្ ើែពំណើរផ្ល វូឆ្ង យពែើមបមីកផ្ាលព់សវា។ ពខាន្្ ីម្រតូវច្ងម្រកងឯកសារលែលប្ញ្ញជ ក់
េីឧប្សគគ លែលរារាងំែល់លទ្ធភាេរប្ស់អនកពម្រប្ើពសវាពៅកន ុងការជួលអនកផ្ាល់ពសវា
ប្លន្ែម។17  អនកផ្ាល់ពសវា មនិ្ចំប្តច្់ម្រតវូរសព់ៅកន ុងផ្ទោះជាមួយអនកពម្រប្ើពសវាពនាោះ
ពទ្។ 

3.7. ពតើពខាន្្គីប្បីេិចរណាពលើច្ំណុច្អវ ីខ្ា ោះ ពៅពេលពគេិន្តិយពមើល
 កយសុរំប្ស់ខំុ្្សម្រាប់្ការពលើកលលងពម្រកាមលកខខ្ណឌ  C? 

សម្រាប់្លកខខ្ណឌ  C ពខាន្្ីម្រតូវកណំត់េិវវសិាលភាេនន្អសមតែភាេរប្ស់អនកពម្រប្ើ
ពសវាពៅកន ុងការជួលអនកផ្ាល់ពសវាលែលន្ិោយភាសាែូច្ខ្ល នួ្ លែលជាឧប្សគគ
ពៅកន ុងការផ្ាលព់សវាលែលទ្ទួ្លប្តន្ការអន្ុញ្ញញ តផ្ាល់ជូន្សម្រាប់្អនកទ្ទួ្លពសវា។  
ពខាន្្ ីម្រតូវវាយតនមាថាពតើកិច្ចការណាមួយ ឧ.ទ. កចិ្ចការកន ុងផ្ទោះ ន្ិងកិច្ចការ
លែល ក់េ័ន្ធន្ឹងពសវាកមម  អាច្អន្ុវតាប្តន្ោ៉ោ ងាន្ម្រប្សិទ្ធភាេ
ពដ្ឋយអនកផ្ាល់ពសវាលែលមិន្ពច្ោះន្ិោយភាសារប្ស់អនកពម្រប្ើពសវា ពម្រកាយេីាន្
ជំនួ្យលផ្នកប្កលម្រប្ែំបូ្ងខ្ាោះៗមក។  សាែ ន្ភាេេិពសស អាច្ពកើតពឡើងលតពៅពេល
លែលអសមតែភាេរប្ស់អនកទ្ទួ្លពសវាពៅកន ុងការជួលអនកផ្ាល់ពសវាលែលន្ិោយ
ភាសាែូច្ខ្ល នួ្ ប្ងកជាឧប្សគគែលអ់នកពម្រប្ើពសវាពៅកន ុងការម្រគប់្ម្រគងការលែទំ
ផ្លទ ល់ខ្ល នួ្ លែលឧប្សគគពន្ោះមនិ្អាច្លុប្បំ្ប្តត់ប្តន្។18 

3.8. ពែើមបទី្ទួ្លប្តន្ការពលើកលលងណាមួយ ពតើខំុ្្ចំប្តច្់ម្រតវូលសវងរកអនក
ផ្ាល់ពសវាពផ្េងពទ្ៀតជាមុន្លែរឬពទ្? 

ពៅមនុ្ពេលទ្ទួ្លប្តន្ការពលើកលលងម្រប្ពេទ្ទ្ ី2 ពខាន្្ ីម្រតវូេនិ្ិតយពមើលអនកផ្ាល់
ពសវាលែលអាច្លសវងរកប្តន្។  ពខាន្្ីម្រតូវជួយលសវងរកអនកផ្ាល់ពសវាប្លន្ែមពទ្ៀត 
ម្រប្សិន្ពប្ើាន្ការពសន ើសុំ។ ចា ំច់ម្រតវូកត់សាា េ់ថា បបើបយាងបៅតាមរែឋ 
“[ការ]ពនិិតយប ើងវវ ញញបនោះ អាចរមួបញ្ច ូេទងំការម្របឹងលម្របងបពេបចច ុបបនន  និង
ការម្របឹងលម្របងពីមនុមកបែើមបកំីណ្តល់សែ ងរក/បម្របើម្រ ស់អ្នកផ្សតេ់បសវាបលនែម។”  
ពខាន្្ីអាច្េិចរណា ន្ងិម្រតវូច្ងម្រកងឯកសារម្រប្វតា ិនន្ផ្លប្៉ោោះ ល់្ ងន្់្ ងរ
ពៅពលើអនកទ្ទួ្លពសវា(នានា) េីការផ្ាល់ពសវារប្ស់អនកផ្ាល់ពសវា ពប្ើពទោះបី្ជា
ប្ញ្ញា ពន្ោះប្តន្ពកើតពឡើងមុន្ពេលព វ្ ើការពសន ើសុំការពលើកលលងក៏ពដ្ឋយ។  

                                      
17 ACL 18-31 ច្ណុំច្ 5។  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
18 ACL 18-31 ច្ណុំច្ 5។  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
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ម្រប្វតា ិទងំពន្ោះ អាច្បំ្ពេញតាមលកខខ្ណឌ តម្រមូវនន្ការលសវងរកអនកផ្ាល់ពសវា
ប្លន្ែម។19 

3.9. ពតើការអន្មុត័យលម់្រេមពលើការពលើកលលងម្រប្ពេទ្ទ្ ី2 រប្ស់ខំុ្្ ន្ឹងម្រតវូ
ការពេលយូរប្៉ោណុាណ ?  

ការអន្មុត័យលម់្រេមពលើការពលើកលលងម្រប្ពេទ្ទ្ី 2 ពន្ោះ ាន្រយៈពេលមួយឆ្ន ំ 
ន្ិងអាច្ប្ន្ាសុេលភាេប្តន្ ម្រប្សិន្ពប្ើមិន្ាន្ការលម្រប្ម្របួ្លកាលៈពទ្សៈណាមួយ
។20 ម្រប្សិន្ពប្ើាន្ការលម្រប្ម្របួ្លណាមួយកន ុងកាលៈពទ្សៈនានា  ប្៉ោុលន្ាការ
ពលើកលលងពន្ោះគពឺៅលតមនិ្ាន្ភាេចបំ្តច្់ពដ្ឋយប្ុេវពហតុពផ្េងៗ ពនាោះពខាន្្ី
ម្រតូវចតទ់្កុការពលើកលលងពន្ោះជាការពសន ើសុែំម ី។ 

3.10. ពតើខំុ្្ម្រតវូព វ្ ើអវ ីខ្ា ោះម្រប្សិន្ពប្ើ កយសុរំប្ស់ខំុ្្ម្រតវូប្តន្ពគប្ែពិស្? 

ម្រប្សិន្ពប្ើពខាន្្ីប្ែពិស្ការពលើកលលងពន្ោះ ពខាន្្កី៏ម្រតវូព វ្ ើការេន្យល់ប្កម្រសាយ
ពៅកន ុងលិខិ្តជូន្ែណំងឹអំេមូីលពហតុនន្ការប្ែពិស្ពន្ោះ ន្ងិេ័ត៌ាន្សា ីេែីំពណើរ
ការពសន ើសុកំារេនិ្តិយពឡើងវវញិពដ្ឋយ CDSS លែលាន្ភាេឯករាជយ
េីការសពម្រមច្ច្ិតា រប្ស់ពខាន្្ី។  កិច្ចែំពណើរការពន្ោះពៅថា ESAR 
(ការម្រតួតេិនិ្តយរែឋប្តលរប្សរ់ែឋពៅពលើការពលើកលលងម្រប្ពេទ្ទ្ ី2)។   អនកផ្ាល់ពសវា 
ឬអនកពម្រប្ើពសវា អាច្ពសន ើសុកំារម្រតួតេិន្តិយណាមួយពដ្ឋយ CDSS។21  កន ុង
អំឡុងពេលនន្កិច្ចែំពណើរការពន្ោះ ការបំ្ ន្ពលើពា៉ោ ងពលើស ន្ឹងម្រតូវហាមឃាត់ 
ពដ្ឋយេុំគិតេីពសច្កា ីសពម្រមច្ច្តិារប្សរ់ែឋពឡើយ។22 

ពែើមបពីសន ើសុំការម្រតួតេិន្ិតយ ESAR កន ុងរយៈពេល 45 នែង ប្នាទ ប់្េីការជូន្ែណំងឹ
អំេីការមនិ្ទ្ទួ្លប្តន្សិទ្ធពិន្ោះ អនកម្រតូវពផ្ាើទ្ម្រមង់លប្ប្ប្ទ្ SOC 2313 ពៅ៖ 

California Department of Social Services 
Appeals, Administrative Review and Reimbursement Bureau 

Attention: Exemption 2 State Administrative Review Unit 
744 P Street, MS 9-12-04  
Sacramento, CA 95814 

ESAR ន្ឹងពផ្ាើពៅឲ្យអនកនូ្វការជូន្ែណំឹងមួយ ពដ្ឋយកណំតនូ់្វជំនួ្ប្តាមទូ្រសេទ
កន ុងរយៈពេល 10 នែងព វ្ ើការប្នាទ ប់្េីកាលប្រពិច័្ទ្នន្ការទ្ទួ្លប្តន្សំពណើ ESAR 
ពន្ោះ។  អំឡុងពេលនន្ជំនួ្ប្តាមទូ្រសេទ  អនកអាច្ផ្ាល់េ័ត៌ាន្ប្លន្ែម លែល
អាច្រមួប្ញ្ច លូនូ្វ “សំណំុឯកសារសា ីេីពម្រគោះថាន ក់កាលេីមុន្លែលាន្ការប្៉ោោះ
 ល់ ង្ន្់ ង្ រែល់អនកទ្ទួ្លពសវា ពដ្ឋយសារលតការទ្ទួ្លប្តន្ពសវាលែលផ្ាល់

                                      
19 ACL 18-31 ច្ណុំច្ 6។  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
20 ACL 18-31 ច្ណុំច្ 9។  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
21 Welf. & Inst. Code § 12300.4(d)(3)(E)(iii)(I); លិខិ្តម្រគប់្ពខាន្្ទីងំអស់
ពលខ្ 18-58 (“ACL 18-58”)។  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
22 ACL 18-58 ច្ណុំច្ 4។  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
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ពដ្ឋយអនកផ្ាល់ពសវាពផ្េងពទ្ៀត។ ឧទហរណមួ៍យច្នួំ្ន្ រមួាន្ជាអាទ្ិ៍ លិខិ្តេអីនក
ផ្ាលព់សវាលែទសំុខ្ភាេ សាជិកម្រគួសារ មិតាេកា ិ ឬអនកែនទ្ពទ្ៀត លផ្ែកពៅពលើ
ការអពងកត ឬប្ទ្េិពសា្ន៍្អំេីលកខខ្ណឌ សុខ្ភាេ និ្ង/ឬសុវតែ ិភាេរប្ស់អនក
ទ្ទួ្លពសវា លែលម្រតវូរងការផ្លប្៉ោោះ លជ់ាអវជិជាន្ តាមរយៈការលណនាឲំ្យសាគ ល់
អនកផ្ាល់ពសវាែមី។” 23 អនកកអ៏ាច្ពសន ើសុផំ្ាល់េ័ត៌ាន្ប្លន្ែមជាលាយលកខណអ៍កេប្តន្
ផ្ងលែរ លែលេត័៌ាន្ពនាោះម្រតវូប្ញ្ជ ុ ន្មកតាមទូ្រសារ ឬាន្ពប្តោះម្រតានម្រប្សណយី៍
កន ុងរយៈពេល 10 នែងព វ្ ើការ ប្នាទ ប់្េជីនួំ្ប្តាមទូ្រសេទ។ 

3.11. ពតើាន្អវ ីពកើតពឡើងពម្រកាយការម្រតួេិន្តិយរប្សខំុ្់្? 

CDSS ន្ឹងពផ្ាើពសច្កាសីពម្រមច្ជាលាយលកខណ៍អកេរកន ុងរយៈពេល 20 នែង ពម្រកាយ
កាលប្រពិច័្ទ្លែលអនកប្តន្កំណត់ពែើមបីេិភាកាជាមួយបុ្គគលិកលែលប្តន្ច្ោុះ
ម្រតួតេិន្តិយ ពលើកលលងលតអនកទ្ទួ្លប្តន្ពេលពវលាប្លន្ែមពែើមបីម្រប្គល់
េ័ត៌ាន្ពនាោះ។ ពសច្កា ីសពម្រមច្ជាលាយលកខណ៍អកេរ ន្ឹងម្រតូវម្រប្គល់ពៅឲ្យអនកផ្ាល់
ពសវា ន្ិងអនកទ្ទួ្លពសវារប្ស់ខ្ល នួ្ ថាពតើការពលើកលលងពនាោះម្រតូវប្តន្ផ្ាល់ជូន្ ឬ
ម្រតូវប្តន្ប្ែិពស្ឬោ៉ោ ងណា។ ម្រប្សិន្ពប្ើ CDSS ប្ែិពស្ការពលើកលលងពន្ោះ 
េួកពគកម៏្រតវូព វ្ ើការេន្យល់ផ្ងលែរពៅកន ុងពសច្កា ីសពម្រមច្ពនាោះ នូ្វមូលពហតុ
សម្រាប់្ការប្ែិពស្ពនាោះ។24 ម្រប្សិន្ពប្ើការពលើកលលងពនាោះម្រតូវប្តន្ប្ែិពស្ 
អនកផ្ាល់សិទ្ធិអាច្មិន្ព វ្ ើការងារពលើសេី 66 ពា៉ោ ងកន ុងមួយសប្តា ហ៍ពឡើយ (ឬ 264 
ពា៉ោ ងកន ុងមួយលខ្) ពហើយអនកពម្រប្ើពសវាចំប្តច្់ម្រតូវលសវងរកអនកផ្ាល់ពសវាពផ្េងពទ្ៀត
ពែើមបីរា៉ា ប់្រងច្នួំ្ន្ពា៉ោ ងលែលពៅសល់។ 

4. បទបបញ្ញ តតសិត ីពីការបេើកលេងសម្រាបស់ ត ហ៍ការងារននបសវា IHSS 
និងអ្នកផ្សតេ់បសវាជាឪពុក/ាត យ  

DRC ប្តន្ទ្ទួ្លសំណួរជាពម្រច្ើន្សា ីេីការកំណត់សប្តា ហ៍ការងារសម្រាប់្ពសវា IHSS 
ពៅពេលឪេកុ/ាា យជាអនកផ្ាល់ពសវាសម្រាប់្កូន្ៗរប្សេួ់កពគ ពហើយការ
ពលើកលលងពន្ោះ មនិ្ប្តន្ម្រគប្ែណា ប់្ពលើច្ំនួ្ន្ពា៉ោ ងទងំអសល់ែលទ្ទួ្លប្តន្ការ
អន្ញុ្ញញ តេអីនកពម្រប្ើពសវាពឡើយ។  វវនិន្សម្រាប់្សាែ ន្ភាេពន្ោះ ម្រតូវប្តន្េន្យល់
ខាងពម្រកាមតាមរយៈឧទហរណមួ៍យច្នួំ្ន្។25 

ឧទហរណ្៍ទី 1៖  ខំុ្្ជាាា យ ន្ងិជាអនកផ្ាល់ពសវាកន ុងនាមជាាា យសម្រាប់្កូន្
បី្នាក់លែលជាអន្តីជិន្ លែលេួកពគទ្ទួ្លប្តន្ច្នួំ្ន្ពា៉ោ ងពសវា IHSS សរុប្
ច្ំនួ្ន្ 460 ពា៉ោ ងកន ុងមួយលខ្។  សំពណើរប្សខំុ្់្សម្រាប់្ការពលើកលលង
ពលើសប្តា ហ៍ការងារនន្ពសវា IHSS ពទ្ើប្លតប្តន្ទ្ទួ្ល ប្៉ោុលន្ា ខំុ្្ម្រតវូការអនកផ្ាលព់សវា
ាន ក់ប្លន្ែមពទ្ៀតពែើមបីរា៉ា ប់្រងពលើពា៉ោ ងពលើសច្នួំ្ន្ 100 ពា៉ោ ងប្លន្ែមពទ្ៀត។  

                                      
23 ACL 18-58 ច្ណុំច្ 4។  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
24 ACL 18-58 ច្ណុំច្ 5។  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
25 សូមពមើល ACL 18-31 ច្ណុំច្ 6-7 សម្រាប់្ការេន្យល់អំេីវនិន្ទងំពន្ោះ។    
“សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
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4.1. ពតើខំុ្្ន្ឹងប្តត់ប្ង់ការទ្ទួ្លប្តន្សទិ្ធិរប្សខំុ្់្ជាអនកផ្ាល់ពសវាលែលជា
ាា យនន្កូន្ៗជាអន្តីិជន្លែរឬពទ្ កន ុងករណីលែលខំុ្្រកប្តន្អនក
ផ្ាល់ពសវាពែើមបពី វ្ ើការងារកន ុងរយៈពេល 360 ពា៉ោ ងកន ុងមួយសប្តា ហ៍? 

មនិ្ប្តត់ប្ង់ពទ្។ ការពលើកលលងពលើពសវា IHSS អន្ញុ្ញញ តឲ្យឪេកុាា យលែលទ្ទួ្ល
ប្តន្ការពលើកលលងពែើមបីជួលអនកផ្ាល់ពសវាប្លន្ែមពែើមបីប្ំពេញតាមតម្រមូវការរប្ស់
កូន្ ម្រប្សិន្ពប្ើេួកពគទ្ទួ្លប្តន្ពា៉ោ ងអន្ុញ្ញញ តម្រប្ចំលខ្ពលើសេី 360 ពា៉ោ ង (ឬ 
264 ពា៉ោ ងកន ុងមួយលខ្ ពដ្ឋយមនិ្ាន្ការពលើកលលង)។  ពា៉ោ ងប្លន្ែម អាច្ន្ងឹ
ផ្ាល់ជូន្ពដ្ឋយសាជកិលែលមនិ្ជាម្រកមុម្រគួសារ។ 

4.2. ពតើឪេកុរប្ស់កូន្ខំុ្្ អាច្ព វ្ ើការពា៉ោ ងប្លន្ែមពលើសេី 360 ពា៉ោ ង
កន ុងមួយលខ្ប្តន្លែរឬពទ្? 

អាច្ប្តន្ កន ុងករណខី្ា ោះ។ ប្ទ្ប្បញ្ញតា ិលែលម្រគប់្ម្រគងពលើអនកផ្ាលព់សវា IHSS លែលជា
ឪេុក/ាា យ អនុ្ញ្ញញ តឲ្យឪេុកាា យទងំេីរនាក់ប្ង់ម្រប្តក់ពៅអនកផ្ាល់ពសវា
សម្រាប់្កូន្លែលជាអន្តីិជន្េរីនាក់ឬពម្រច្ើន្នាក ់ប្៉ោុលន្ាឪេកុាា យទងំេីរនាក់
ពន្ោះ ម្រតូវបំ្ពេញតាមលកខខ្ណឌ ពៅកន ុង MPP § 30-763.451។ ប្ទ្ប្បញ្ញតា ិពន្ោះ
កំណត់ថា ឪេកុ/ាា យម្រតវូប្តន្លាឈប្់េីការងារពេញពា៉ោ ង ឬម្រតូវរារាងំមនិ្ឲ្យ
ព វ្ ើការពេញពា៉ោ ង (លែលកំណត់ថាាន្ច្ំនួ្ន្ 40 ពា៉ោ ង ឬ
ពលើសេីពនាោះកន ុងមួយសប្តា ហ៍) ពដ្ឋយសារតម្រមូវការលែទរំប្សកូ់ន្, មិន្ាន្អនក
ផ្ាល់ពសវាលែលសមម្រសប្ពផ្េងពទ្ៀត, ពហើយអសមតែភាេរប្ស់
ឪេុក/ាា យពៅកន ុងការផ្ាលព់សវាកមមពនាោះ អាច្ន្ងឹនំាមកនូ្វការដ្ឋក់ប្ញ្ច លូ
មិន្សមម្រសប្ ឬការលែទមំនិ្ប្តន្ម្រគប់្ម្រគន្។់ កន ុងករណីពន្ោះ ឪេុក 
(ភាគខីាងឪេុក) អាច្ព វ្ ើការកន ុងច្ំនួ្ន្ពា៉ោ ងពលើសេីច្នួំ្ន្ពា៉ោ ងអតិប្រា 360 
ពា៉ោ ងរប្សអ់នកផ្ាលព់សវាជាាា យប្តន្ ែរាប្ណាគត់បំ្ពេញតាមលកខខ្ណឌ
តម្រមូវពផ្េងពទ្ៀតពៅកន ុង MPP § 30-763.451។ 

ឧទហរណ្៍ទី 2៖  ខំុ្្ជាាា យរប្ស់កូន្េីរនាក់ាន្អាយុ  10 ឆ្ន ំ លែលាន្ជំងឺ

អូទ្ីសីុម។  េួកពគទងំេីរទ្ទួ្លប្តន្ពសវា IHSS ន្ិងការម្រគប់្ម្រគងការ រ។  
Michael ទ្ទួ្លប្តន្ពេល 212 ពា៉ោ ង កន ុងមួយលខ្ ពហើយ Joey ទ្ទួ្លប្តន្ 218 
ពា៉ោ ង កន ុងមួយលខ្ សម្រាប់្ច្នួំ្ន្ពា៉ោ ងសរមុរមួ 430 ពា៉ោ ងកន ុងមួយលខ្។  ខំុ្្
ទ្ទួ្លប្តន្ការពលើកលលងម្រប្ពេទ្ទី្ 1។ ពខ្ាើព វ្ ើការ 25 ពា៉ោ ងកន ុងមួយសប្តា ហ៍ជា
ជំនួ្យការលផ្នករែឋប្តល ពហើយមិន្អាច្ព វ្ ើការងារពេញពា៉ោ ងប្តន្ពដ្ឋយសារម្រតូវ
ផ្ាល់ពសវា IHSS ែល់កូន្ម្រប្សុរប្ស់ខំុ្្។ ប្ា រីប្ស់ខំុ្្ ព វ្ ើការងារពម្រៅពា៉ោ ង 
ពហើយច្ង់ផ្ាល់ពា៉ោ ងពសវា IHSS លែលពៅសលព់លើសេី 360 ពា៉ោ ងកន ុងមួយលខ្។ ខំុ្្
ប្តរមភថា ខំុ្្ន្ឹងប្តតប់្ង់សិទ្ធទិ្ទួ្លប្តន្រប្ស់ខំុ្្កន ុងនាមជាអនកផ្ាល់ពសវាជាាា យ 
ម្រប្សិន្ពប្ើប្ា ីរប្ស់ខំុ្្ពសន ើសុំព វ្ ើជាអនកផ្ាល់ពសវាប្លន្ែម។ 

ពៅពេលអនកផ្ាល់ពសវាជាឪេុក/ាា យាន ក់ សែ ិតពៅកន ុងកម្រមិតអតិប្រា (264 ឬ 
360 ពា៉ោ ងកន ុងមួយលខ្ ពដ្ឋយាន្ការពលើកលលង) ពនាោះឪេកុ/ាា យាន ក់ពទ្ៀត
អាច្ផ្ាល់ពសវាពា៉ោ ងលែលពៅសល់ប្តន្ ម្រប្សិន្ពប្ើគត់បំ្ពេញតាមលកខខ្ណឌ តម្រមូវ
រប្ស់ MPP § 30-763.451។ ករណីពន្ោះ ពៅពេលណាាា យសែ ិតពៅកន ុងកម្រមិត
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អតិប្រា 360 ពា៉ោ ងកន ុងមួយលខ្ គត់ម្រតវូប្តន្ចតទ់្ុកថា “មនិ្ទ្ពំន្រ”។ 
ពៅពេលពនាោះ ឪេុកអាច្ផ្ាលព់សវាពា៉ោ ងពៅសល់ច្នួំ្ន្ 70 ពា៉ោ ងប្តន្ ពដ្ឋយសារ
លតគត់បំ្ពេញតាមលកខខ្ណឌ អនកផ្ាលព់សវាកន ុងនាមជាឪេុកពៅកន ុង MPP § 30-
763.451 (ឧ.ទ. គត់ម្រតូវព វ្ ើការតិច្ជាង 40 ពា៉ោ ងកន ុងមួយសប្តា ហ៍ ពែើមបផី្ាល់ពសវា 
IHSS ែល់កូន្រប្សគ់ត ់ពដ្ឋយសារគម ន្អនកផ្ាល់ពសវាលែលសមម្រសប្ ពហើយ
អសមតែភាេរប្ស់ឪេុកពៅកន ុងការផ្ាល់ពសវា IHSS អាច្នំាមកនូ្វ
ការដ្ឋក់ប្ញ្ច ូលមិន្សមម្រសប្ ឬការលែទមំិន្ប្តន្ម្រគប់្ម្រគន្់)។ 

សូមច្ំណាថំា អសមតែភាេរប្ស់ាា យ គអឺាម្រស័យពៅពលើកតាា លែលថាគត់
សែ ិតពៅកន ុងច្ំនួ្ន្ពា៉ោ ងអតិប្រាលែលប្តន្អន្ញុ្ញញ តឲ្យ។ អសមតែភាេរប្ស់គត់ 
គឺមនិ្លមន្ពដ្ឋយសារឪេុកឬាា យព វ្ ើកការសម្រាប់្កូន្ាន ក់ ន្ិងមិន្ទ្ំពន្រ
សម្រាប់្ព វ្ ើការងារសម្រាប់្កូន្ាន ក់ពទ្ៀតពនាោះពទ្។ 

ការបេើកលេងសម្រាប់ការអ្នុបម្ររោះសិទធសិម្រាប់បសវាលែទផំ្ទា េខ់ល នួ (WPCS) 

អនកផ្ាល់ពសវាសម្រាប់្ការអន្ុពម្រគោះសិទ្ធ ិសម្រាប់្ជពម្រមើសពសវាពៅតាមផ្ទោះន្ិង
សហគមន្៍ (Home and Community Based Alternatives, HCBA) (េមីនុ្ពៅថា 
ការអន្ពុម្រគោះសទិ្ធ ិសម្រាប់្ពសវាពៅតាមពវជជសាែ ន្លែទ/ំមន្ទ ីរពេទ្យសម្រាប់្
អនកជំងឺ្ ងន្់) ឬអនកចូ្លរមួឬអនកដ្ឋក់ កយសុំសម្រាប់្ការអន្ុពម្រគោះសិទ្ធ ិសម្រាប់្
ែំពណើរការពៅតាមផ្ទោះ (IHO) លែលេួកពគប្តន្ច្ុោះព ម្ ោះពៅកន ុងការអន្ពុម្រគោះសទិ្ធ
ពៅម្រតឹមនែង ឬមនុ្នែងទ្ី31 លខ្មករា ឆ្ន ំ2016 ពហើយលែលតម្រមូវការលផ្នក
ពវជជសាស្រសាន្ងិតម្រមូវការលផ្នកអាកប្បកិរោិរប្សេួ់កពគ តម្រមូវឲ្យាន្ការផ្ាល់ជូន្
ពសវាពដ្ឋយអនកផ្ាលព់សវាលែលប្តន្ពសន ើសុ ំគជឺាអនកទ្ទួ្លប្តន្សិទ្ធិសម្រាប់្ការ
ពលើកលលង WPCS ម្រប្សិន្ពប្ើសាែ ន្ភាេណាមួយែូច្ខាងពម្រកាមពន្ោះប្តន្ពកើត
ពឡើង៖ 

1. អនកផ្ាល់ពសវារស់ពៅកន ុងផ្ទោះជាមួយអនកដ្ឋក់ កយសំុឬអនកចូ្លរមួ
ពម្រប្ើម្រប្តស់ពសវាអន្ុពម្រគោះសិទ្ធ ិពទោះប្ីជាអនកផ្ាល់ពសវាមនិ្លមន្ជាសាជិក
ម្រគួសារក៏ពដ្ឋយ ឬ 

2. អនកផ្ាល់ពសវាប្ច្ច ុប្បន្ន ពន្ោះ កំេុងផ្ាល់ការលែទែំល់អនកចូ្លរមួពម្រប្ើ
ពសវាអន្ុពម្រគោះសទិ្ធ ិ ពហើយពគប្តន្ព វ្ ើការអស់រយៈពេលេីរឬពម្រច្ើន្ឆ្ន ំ
ពដ្ឋយគម ន្ការឈប់្សម្រាក ឬ 

3. អនកដ្ឋក ់កយសុំឬអនកចូ្លរមួពម្រប្ើពសវាអន្ុពម្រគោះសិទ្ធ ិមិន្អាច្លសវងរក
អនកផ្ាល់ការលែទកំន ុងម្រសកុលែលន្ោិយភាសាែូច្គន ជា
មួយអនកដ្ឋក ់កយសំុឬអនកចូ្លរមួពម្រប្ើពសវាអន្ុពម្រគោះសិទ្ធពិន្ោះ ពហើយពហតុពន្ោះ 
េួកពគមនិ្អាច្ម្រគប់្ម្រគងការលែទផំ្លទ ល់ខ្ល នូ្ប្តន្។26 

                                      
26 Welf. & Inst. Code § 14132.99(d)(1)(A)(i)-(iii).   
“សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
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1. ខុ្ំ នចុោះប ម្ ោះបៅកន ុង HCBA (NF/AH) ឬ ការអ្នុបម្ររោះសិទធ ិ IHO បម្រកាយនែៃ
ទី31 លខមករា ឆ្ន 2ំ016។ បតើខុ្ាំនសិទធ ិទទួេ នការបេើកលេង WPCS 
លែរឬបទ? 

សម្រាប់្អនកចូ្លរមួពម្រប្ើពសវាលែលប្តន្ច្ុោះព ម្ ោះពៅកន ុងការអន្ុពម្រគោះសិទ្ធ ិIHO ឬ 
HCBA ពម្រកាយនែងទ្ី31 លខ្មករា ឆ្ន ំ2016 ពនាោះ DHCS ម្រតូវផ្ាល់
ពៅឲ្យអនកផ្ាល់ពសវានូ្វការពលើកលលងចប់្េកីារកំណត់សប្តា ហ៍ការងារច្នួំ្ន្ 66 
ពា៉ោ ង លផ្ែកពលើករណ ីន្ីមួយៗ។27 

2. ខុ្ំ នទទួេការបេើកលេង WPCS។  បតើបនោះាននយ័ថា 
ខុ្ំអាចប ែ្ ើការបម្រចើនបា៉ោ ងតាមលែេខុ្ំចង ់នលមនបទ? 

មិន្ប្តន្ពទ្។ សូមច្ណំាថំា អនកផ្ាល់ពសវា IHSS ឬពសវា WPCS (ឬពសវាទងំេីរ) 
លែលទ្ទួ្លប្តន្ការពលើកលលងណាមួយ អាច្ព វ្ ើការរហូតែល់រយៈពេលសរុប្ច្នួំ្ន្ 
12 ពា៉ោ ងកន ុងមួយនែង ឬរហូតែល់ពេលសរុប្ 360 ពា៉ោ ងកន ុងមួយលខ្ បូ្កប្ញ្ច លូគន
រវាងពសវា IHSS ន្ិងពសវា WPCS លែលគត់ផ្ាល់ជូន្ មិន្ឲ្យពលើសេីច្ំនួ្ន្ពា៉ោ ង
លែលទ្ទួ្លប្តន្ការអន្ញុ្ញញ ត ម្រប្ចំលខ្សម្រាប់្ការអន្ពុម្រគោះសទិ្ធ ិពលើអនកចូ្លរមួ
ពម្រប្ើពសវា។28 

3. បតើខុ្ំម្រតវូដាក់ កយបសន ើសុំការការបេើកលេងបសវា WPCS យា៉ោ ងែូចបមតច? 

ពៅពេលដ្ឋក់ កយសុពំលើែំបូ្ង ន្ិងោ៉ោ ងពហើយណាស់ជាពរៀងរាលឆ់្ន ំ DHCS ម្រតវូជូន្
ែំណឹងែលអ់នកដ្ឋក ់កយសុំឬអនកចូ្លរមួពម្រប្ើពសវាអន្ុពម្រគោះសទិ្ធ ិលែលអនកផ្ាល់
ពសវារប្ស់េួកពគអាច្ាន្សិទ្ធទិ្ទួ្លប្តន្ការពលើកលលង ន្ងិជូន្ែណំងឹែលអ់នក
ផ្ាល់ពសវារប្សេួ់កពគអំេីការពលើកលលង ន្ងិកចិ្ចែំពណើរការដ្ឋក ់កយសុំពនាោះ។29 
ឈរពលើមូលដ្ឋឋ ន្ផ្ាលព់សវាលតមាងគត ់DHCS ន្ងឹពផ្ាើការជូន្េ័តា៌ន្ ន្ងិទ្ម្រមង់់
លប្ប្ប្ទ្ពសន ើសុំការពលើកលលងពៅែល់អនកផ្ាលព់សវាទងំអស ់លែលអាច្
ាន្សទិ្ធិទ្ទួ្លប្តការពលើកលលងណាមួយ ន្ងិពៅែល់អនកចូ្លរមួពម្រប្ើពសវាអន្ុពម្រគោះ
សិទ្ធ ិលែលអនកផ្ាលព់សវាទងំពនាោះប្តន្ផ្ាលព់សវាែល់េួកពគ។30 

4. បតើានអ្ែ ីបកើតប ើងបម្រកាយបពេខុ្ំម្របរេ ់កយសុំរបសខុ្់ំរចួ? 

DHCS ន្ឹងេនិ្តិយពមើលសំពណើសុំការពលើកលលងពនាោះ ពៅតាមន្តីិវ ិ្ លីែលប្ពងក ើត
ពឡើងពដ្ឋយពម្រប្ើម្រប្តសេ់័ត៌ាន្េីភាគី កេ់័ន្ធនានា។ ពៅកន ុងការកំណតរ់ប្ស់ខ្ល នួ្ 
DHCS ន្ឹងេិចរណាថាពតើអនកដ្ឋក់ កយសុ ំន្ិងអនកចូ្លរមួពម្រប្ើពសវាអន្ុពម្រគោះសិទ្ធិ 
បំ្ពេញតាមលកខខ្ណឌ ែូច្ប្តន្េន្យល់ពៅកន ុងទ្ំេ័រ 7 លែរឬពទ្។31 

                                      
27 Welf. & Inst. Code § 14132.99(d)(1)(B).  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
28 Welf. & Inst. Code § 14132.99(d)(1)(B)(2).  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
29 Welf. & Inst. Code §14132.99(d)(1)(B)(4).  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
30 Welf. & Inst. Code § 14132.99(d)(1)(B)(3).  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
31 Welf. & Inst. Code § 14132.99(d)(1)(B)(5)(A).  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល”  
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កន ុងរយៈពេល 30 នែងប្នាទ ប់្េីទ្ទួ្លប្តន្សំពណើសុពំលើកលលងេអីនកផ្ាលព់សវា ន្ិង
េីអនកដ្ឋក់ កយសុំឬអនកចូ្លរមួពម្រប្ើពសវាអន្ុពម្រគោះសទិ្ធ ិ ជនួំ្សមខុ្ឲ្យអនកផ្ាល់ពសវា
លែលប្តន្ច្ុោះព ម្ ោះពៅកន ុងការអន្ពុម្រគោះសិទ្ធិណាមួយពៅពម្រកាយនែងទ្ី31 លខ្មករា ឆ្ន ំ
2016 ពនាោះ DHCS ន្ងឹពផ្ាើលិខិ្តជាលកខណអ៍កេរមួយច្ាប់្ពដ្ឋយជូន្ែំណងឹពៅ
ែល់អនកផ្ាលព់សវា ន្ងិអនកដ្ឋក់ កយសុ ំឬអនកចូ្លរមួពម្រប្ើពសវាពលើកលលងអំេី
ការយល់ម្រេម ឬការប្ែិពស្រប្ស់ខ្ល នួ្ពៅពលើការពលើកលលងពនាោះ។ DHCS ន្ឹងប្ពងក ើ
តលិខិ្តជូន្ែណំងឹសាងដ់្ឋពដ្ឋយពម្រប្ើម្រប្តស់េ័ត៌ាន្េីភាគី កេ់័ន្ធទងំអស។់32 

5. បតើខុ្ំម្រតវូប ែ្ ើអ្ែ ីខលោះម្របសនិបបើ កយសុំរបស់ខុ្ំម្រតវូ នបែិបស្ន៍? 

ម្រប្សិន្ពប្ើសំពណើររប្ស់អនកម្រតូវប្តន្ពគប្ែិពស្ ពនាោះ DHCS ម្រតូវព វ្ ើការេន្យល់
ពៅកន ុងលិខិ្តរប្ស់ខ្ល នួ្អំេីមូលពហតុសម្រាប់្ការប្ែិពស្ពនាោះ។33  ប្ច្ច ុប្បន្ន ពន្ោះ 
គម ន្មព្ាប្តយណាមួយពែើមបីប្ា ឹងឧទ្ធរណព៍លើពសច្កាសីពម្រមច្
មិន្សមម្រសប្ណាមួយពឡើយ។ ម្រប្សិន្ពប្ើអនកប្តន្ពសន ើសុំការម្រតួតេិន្ិតយ
ពដ្ឋយឯករាជយ ពហើយពៅលតម្រតវូប្តន្ប្ែិពស្ពលើការពលើកលលងណាមួយ អនក
ម្រតូវជួលអនកផ្ាល់ពសវាពផ្េងពទ្ៀតពែើមបីរា៉ា ប់្រងពលើច្នួំ្ន្ពា៉ោ ងលែលពៅសល់ 
ពហើយម្រតូវននាថាតម្រមូវការរប្ស់អនកម្រតូវប្តន្បំ្ពេញ។ 

បតើប ែ្ ើែូចបមតចបទើបបយើងែឹងថាបតើកិចចែំបណ្ើរការែមីៗកំពុងានែំបណ្ើរការឬអ្ត់? 

 ក់េ័ន្ធន្ឹងការពលើកលលង IHSS ពន្ោះ ពខាន្្ីទងំឡាយម្រតូវកត់ម្រតាថាពតើាន្
សំពណើសុកំារពលើកលលងច្នួំ្ន្ប្៉ោុនាម ន្លែលេួកពគទ្ទួ្លប្តន្ ន្ងិច្នួំ្ន្សំពណើសុំ
លែលប្តន្អន្មុត័យល់ម្រេមឬប្ែិពស្ពចល ពហើយម្រប្គលច់្នួំ្ន្សំពណើសុំទងំពនាោះ
ពៅឲ្យ CDSS។  ែូច្គន ពន្ោះលែរ CDSS ន្ងឹកត់ម្រតាថាពតើាន្សំពណើសុំ
ការម្រតួតេិន្តិយច្នួំ្ន្ប្៉ោុនាម ន្លែលេួកពគទ្ទួ្លប្តន្ ន្ងិច្ំនួ្ន្សពំណើសុលំែលប្តន្
អន្មុត័យល់ម្រេមឬប្ែិពស្ពចលតាមរយៈកចិ្ចែពំណើរការម្រតួតេិន្ិតយពន្ោះ។ 
ច្ំនួ្ន្ទងំពន្ោះ ន្ងឹពច្ញផ្ាយពរៀងរាល់បី្លខ្មាងពៅពលើពគហទ្េំ័ររប្ស ់CDSS។34 
អាច្លសវងរកប្តន្ពៅទ្ីពន្ោះ៖ http://www.cdss.ca.gov/inforesources/IHSS-
New-Program-Requirements។ 

 ក់េន័្ធន្ឹងការពលើកលលងពសវា WPCS ពន្ោះ DHCS ន្ឹងកត់ម្រតាច្នួំ្ន្សំពណើសុំ
ការពលើកលលងលែលខ្ល នួ្ទ្ទួ្លប្តន្ ន្ងិច្នួំ្ន្សពំណើសុំលែលប្តន្អន្មុត័យល់ម្រេម 
ឬប្ែិពស្ពចល។ ច្ំនួ្ន្ទងំពន្ោះ នឹ្ងពច្ញផ្ាយ មិន្ពលើសេីបី្លខ្មាងពឡើយ
ពៅពលើពគហទ្ំេ័ររប្ស់ CDSS។ 

                                      
32 Welf. & Inst. Code § 14132.99(d)(1)(B)(5)(B).  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
33 Welf. & Inst. Code § 14132.99(d)(1)(B)(5)(B).  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 
34 Welf. & Inst. Code § 12300.4(d)(3)(E)(iv).  “សូមម្រតឡប់្ពៅឯកសារពគល” 

http://www.cdss.ca.gov/inforesources/IHSS-New-Program-Requirements
http://www.cdss.ca.gov/inforesources/IHSS-New-Program-Requirements
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បតើខុ្ំអាចទទួេ នជំនួយយា៉ោ ងែូចបមតច ម្របសនិបបើខុ្ំម្រតវូ នបរបែិបស្បេើការ
បេើកលេងបនោះ? 

ម្រប្សិន្ពប្ើអនកពជឿជាកថ់ាសំពណើសុំការពលើកលលងរប្សអ់នកម្រតូវប្តន្ពគ
ប្ែិពស្ពចលពដ្ឋយមិន្ម្រតមឹម្រតូវ សូមទក់ទ្ងពៅកាន្ ់DRC តាមរយៈពលខ្ 1-
800-776-5746។ សូមច្ំណាថំា ពដ្ឋយសារលតរែឋន្ឹងមិន្ប្ង់ម្រប្តកែ់លអ់នកផ្ាលព់សវា
សម្រាប់្រយៈពេលពលើសេី 360 ពា៉ោ ងកន ុងមួយលខ្ ែូពច្នោះ DRC មិន្អាច្ជួយអនក
ឲ្យទ្ទួ្លប្តន្ការពលើកលលងពលើសេីការកណំតអ់តិប្រាពន្ោះពឡើយ។ អនកចំប្តច្់ម្រតវូ
លសវ ងរកអនកផ្ាល់ពសវាប្លន្ែមពែើមបីព វ្ ើការសម្រាប់្ពា៉ោ ងលែលពលើសេី
ច្ំនួ្ន្ពា៉ោ ងលែលអនកផ្ាល់ពសវារប្ស់អនកទ្ទួ្លប្តន្ការអន្ញុ្ញញ តឲ្យផ្ាល់ជូន្។ 


