ប្រព័ន្ធការការពារ ន្ិងការតស៊ូ មតិររស់រដ្ឋ កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ា
ការយល់ដឹងអំពីក្រមលលនធឺ លមន-ផឺក្រិស-ហ៊្សត ( LPS, Lanterman-Petris-Short )

ការប

ោះពុមពផាយបលខ 5608.06

បសចរត ីបផតម
ើ
មុន្ឆ្នាំ 1967 ប្រព័ន្ធសុខភាពផ្ល វូ ចិតតររស់រដ្ឋ កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ា
មាន្ភាពខុសគ្ននខ្លង
ាំ ពីអ្វក្
ី ន ុ ងពពលរចចុរបន្ន ពន្េះ ។ ជាទ៊ូ ពៅ
មាន្អ្ន ក្ជមង ឺពកា
ិ រភាពផ្ផ្នក្ផ្ល វូ ចិតតជាពប្ចើន្ បាន្រស់ពៅក្នុងមន្ទ រី ពពទយរដ្ឋ
ន្ិងមន្ទ ីរពពទយធាំៗ ក្នុងរយៈពពលមួ យដ្៏យ៊ូរលង់ក្នុងឆ្ក្ជី វ ិតររស់ពួក្ពេ ។
ពប្កាយមក្ រដ្ឋ កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ាបាន្អ្ន្ុមត
័ ប្ិ ក្ម ផ្លន្ធឺផ្មន្-ផ្ឺប្ទិស-ហ្សត
(ប្ក្មសុខុមាលភាព ន្ិងមន្ទ ីរពាបាលសុខភាពផ្ល វូ ចិតតវេគ ទី 5000 et seq) ។
ចារ់ពន្េះ ប្តូវបាន្ពេពៅតាមព្មេះររស់អ្នក្តាក្់ផ្តងវាព ង
ើ
ផ្ដ្លជាសមាជិក្សភារដ្ឋ មាន្ព្មេះថា Frank Lanterman
ន្ិងប្ពឹទធសភារដ្ឋ កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ា មាន្ព្មេះថា Nicholas C. Petris ន្ិង Alan Short
ផ្ដ្លពៅកាត់ថា LPS េឺមាន្រាំណង “រញ្ច រ់ភាពមិន្សមរមយ មិន្ជាក្់លាក្់
ន្ិងការរង្ខង
ាំ ពោយមិន្មាន្ការសម ប្័ េចិតតចពាំ ពាេះអ្ន ក្មាន្ជមង ឺផ្ល វូ ចិតត” ។
ចារ់ពន្េះក្៏បាន្រពងក ត
ើ ជាសិទធទ
ិ ទួ លបាន្ការវាយតម្មល
ន្ិងការពាបាលចិតតសាស្រសតជារន្ទទន្់ ក្នុងក្រណីមួយចាំន្ួន្ ន្ិងក្ាំណត់បាន្ន្៊ូ វ
ដ្ាំពណើរការការពារប្រក្រពោយភាពតឹងផ្តងចាំពពាេះអ្ន ក្ជមង ឺផ្ល វូ ចិតតផ្ងផ្ដ្រ ។
ពសៀវពៅផ្សពវ ផ្ាយពត៌មាន្ពន្េះ មាន្ពរៀររារ់សពងខ រអ្ាំពីម៊ូលោឋន្ប្េឹេះម្ន្ប្ក្ម
LPS សប្មារ់អ្នក្ពប្រើប្បាស់ផ្ដ្លមាន្រញ្ហាផ្ល វូ ចិតត ។ ជំពូររី 1 ពរៀររារ់ពីប្ក្ម
LPS ផ្ដ្លឃាត់ឲ្យអ្ន ក្ជមង ឺ សានក្់ពៅមន្ទ រី ពាបាលក្នុងរយៈពពលខល ី ៖ “5150”s,
ការឃាត់ចន្
ាំ ួ ន្ 72 ពមា៉ាង ពដ្ើមបីទទួ លការវាយតម្មល ន្ិងការបា៉ាន្់ប្រមាណ ន្ិង
“5250”s, ការឃាត់ចន្
ាំ ួ ន្ 14 ម្ងង ពដ្ើមបីទទួ លបាន្ការពាបាលពពញពលញ ។ ជំពូររី
2 ពរៀររារ់អ្ាំពីដ្ពាំ ណើរការចាត់តាង
ាំ អាណាពាបាល LPS ផ្ដ្លប្េរ់ប្េងការពាបាល
ន្ិងការរញ្ជន្
ូ មន្ុសសផ្ដ្លមាន្ “ជមង ឺផ្ល វូ ចិតតធងន្ធ
់ ង រ” ន្ិងប្តូវការ
ជាំន្ួយក្នុងរយៈពពលយ៊ូរអ្ផ្ងវ ង តាមរយៈអ្ន ក្សពប្មចិតតជាភាេីទីរី ។ ជំពូររី 3
ពរៀររារ់អ្ាំពីសទ
ិ ធិ
ន្ិងការការពារផ្ដ្លប្តូវបាន្ផ្ត ល់ឲ្យអ្ន ក្ពប្រើប្បាស់ផ្ដ្លមាន្ជមង ឺផ្ល វូ ចិតត
ឹ ក្ិចចការពារទ ាំងអ្ស់ពន្េះ ។
សត ីអ្ាំពអ្
ី ាំណាចLPS ន្ិងរពរៀរពប្ងង
លក្ខ ន្ត ិក្ៈ ន្ិងរញ្ញ តត ិ LPS អាចមាន្ភាពសាាំញាំ ។ ការពបាេះពុមពផ្ាយពន្េះ
េឺប្គ្នន្់ផ្តពរៀររារ់សពងខ រអ្ាំពច
ី ារ់ពន្េះ ។
ពោយសារផ្តវាពាក្់ពន្
័ ធ ន្ឹងសារៈសាំខ្ន្់ម្ន្ពសរ ីភាព

អ្ន ក្ពប្រើប្បាស់មាន្សិទធិទទួ លបាន្ពសវាក្មម ការតស៊ូ មតិពលើសិទធរិ រស់អ្នក្ជមង ឺ
ពហ្ើយក្នុងក្រណីមួយចាំន្ួន្
មាន្សិទធិទទួ លបាន្ពមធាវ ីផ្ដ្លប្តូវបាន្ចាត់តាង
ាំ ជ៊ូ ន្ផ្ងផ្ដ្រ ។ ពរើអ្នក្
ឬមន្ុសសជាទីប្សឡាញ់ររស់អ្នក្មាន្សាំណួរអ្ាំពី LPS ឬប្តូវការជាំន្ួយ េឺជាប្រការ
សាំខ្ន្់ផ្ដ្លអ្ន ក្ប្តូវពៅជួ រពមធាវ ី ឬអ្ន ក្តស៊ូ មតិផ្ដ្លមាន្សមតថ ភាពប្េរ់ប្គ្នន្់
។

ពយើងខ្ុាំចង់សាតរ់ពោរល់អ្នក្! ស៊ូ មជួ យរាំពពញសាំណួរសប្មង់មតិខ្ងពប្កាម សត ីអ្ាំពី
ការពបាេះពុមពផ្ាយររស់ពយើងខ្ុាំ
ឹ ពីេណ
ពហ្ើយប្បារ់ឲ្យពយើងខ្ុបា
ាំ ន្ដ្ង
ុ ភាពការង្រររស់ពយើងខ្ុាំ!
[ចារ់ពផ្ត ើមរាំពពញសាំណួរសប្មង់មតិ]
សប្មារ់ជាំន្ួយផ្ល វូ ចារ់ ស៊ូ មពៅមក្ពលខ 800-776-5746 ឬរាំពពញ
ផ្រររទពសន ើសុាំជន្
ាំ ួ យ ។ សប្មារ់ពគ្នលរាំណងពផ្សងៗពទៀត ស៊ូ មពៅទ៊ូ រស័ពទមក្ពលខ
916-504-5800 (កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ាខ្ងពជើង) 213-213-8000 (កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ាខ្ងតប
ូ ង)
។

Disability Rights California បាន្ទទួ លម៊ូ លន្ិធិឧរតថ មភពីប្រភពផ្ត ល់
ជាំន្ួយមួ យចាំន្ួន្ ។ សប្មារ់រញ្ជ ីលមអ ត
ិ ម្ន្អ្ន ក្ផ្ត លជ
់ ន្
ាំ ួ យ ស៊ូ មទសសន្ទពេហ្ទាំពរ័
http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html ។

