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ប្រព័ៃធការពារ ៃិងតស ៊ូ មតិររស់រដ្ឋកាលីហ្វ ័រៃីញ៉ា   

លលខទ៊ូរស័ពទលៅមិៃអស់ប្ាក់ (800) 776-5746 
 

ផែៃការផែទសំុខភាពប្រចំលោៃធី (MHP)  

រណ្ត ឹងសារទុកខ  រណ្ត ឹងឧទធរណ៍្ ៃិងសវនាការយុតត ិធម៌ 
 

ឯកសារប ោះពុម្ពផ្សាយបេខ 7134.06  - Cambodian ខខកកកដា ឆ្ន ាំ 2018 

 

លោៃធៃីមួីយៗ មាៃផែៃការផែទសំុខភាពែល វូចតិត ប្រចំលោៃធី (MHP, County 

Mental Health Plan) ។ MHPs អាចជាអនកែតល់

លសវាកមមឯកលទសផែទសំុខភាពែល វូចតិតលោយខល ៃួឯង ឬកល៏រៀរចំ 

ៃិងលចញនែៃលសវាកមមឯកលទសផែទសំុខភាពែល វូចតិត តាមរយៈអនកែតល់

លសវាកមមលែេង ។ 

 

ខៃ ឹមសារនៃឯកសារលាោះពុមពែាយកន ុងលលខលៃោះ គៃឺិយាយផតលរឿងរណ្ត ងឹសារទកុខ  

រណ្ត ឹងឧទធរណ្៍ ៃងិសវនាការយតុតធិម៌ ប្រឆំងៃឹងMHP ប្រចំលោៃធី (County 

MHP) រ៉ាុល ណ្ ោះ ។ សប្មារ់ព័ត៌មាៃរផៃែម អំពសីាែ ៃភាពទ៊ូលៅនៃលសវាកមមឯកលទស

ផែទសំុខភាពែល វូចតិត ផដ្លឧរតែមភម៊ូលៃិធលិោយ Medi-Cal  ស៊ូមអាៃ ឯកសារ

លាោះពមុពែាយលលខ 5084.01 សត ីអំពី “លសវាកមមផែៃការផែទសំុខភាពផដ្ល

លរៀរចទំុកជាមៃុររស់ Medi-Cal ៃិងលសវាកមមផែទសំុខភាពែល វូចិតត- Medi-Cal 

Managed Care Plan and Mental Health Services” ។1 

                                                           
1 ស៊ូមអាៃ ៖ ប្កមរដ្ឋរបលវណ្ីកាលីហ្វ រ័ៃញី៉ា  Health & Human Services Agency, 

MHSUDS ការជ៊ូៃដ្ណំ្ងឹព័តម៌ាៃលលខ 16-061, 

លសចកត ីរញ្ជា កអ់ំពីការទទួលខុសប្តវូចំលពាោះការ

ផែទសំុខភាពែល វូចតិតសប្មារ់ការែតល់

លសវាកមមឯកលទសផែទសំុខភាពែល វូចតិតផដ្លឧរតែមភលោយ MEDI-CAL 

ដ្ល់អតិែជិៃផដ្លចោុះល ម្ ោះកន ុងផែៃការផែទសំុខភាព MEDI-CAL  ផដ្លមាៃការ

លរៀរចទំុកជាមៃុ (MEDI-CAL MANAGED CARE HEALTH PLANS)  

(2016)។(“ប្តឡរ់លៅកាៃឯ់កសារលដ្ើមវញិ) ។  

https://www.disabilityrightsca.org/publications/getting-medi-cal-outpatient-specialty-mental-health-services
https://www.disabilityrightsca.org/publications/getting-medi-cal-outpatient-specialty-mental-health-services
https://www.disabilityrightsca.org/publications/getting-medi-cal-outpatient-specialty-mental-health-services
https://www.disabilityrightsca.org/publications/getting-medi-cal-outpatient-specialty-mental-health-services
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MHSUDS%20Information%20Notices/MHSUDS_16-061.pdf
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MHSUDS%20Information%20Notices/MHSUDS_16-061.pdf
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MHSUDS%20Information%20Notices/MHSUDS_16-061.pdf
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MHSUDS%20Information%20Notices/MHSUDS_16-061.pdf
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MHSUDS%20Information%20Notices/MHSUDS_16-061.pdf
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លរើអនកមៃិលពញចតិតចំលពាោះលសវាកមមផដ្លអនកាៃទទួលលៅឯមៃទ រីផែទំ

សុខភាពែល វូចតិតររស់លោៃធី ឬពីអនកែតល់លសវាកមម ឬមួយថាអនកមៃិយល់ប្សរ

ជាមួយៃងឹលសចកត ីសលប្មច ផដ្លលធវ ើលឡើងលោយ MHP ររសអ់នក ព័ត៌មាៃ

ោងលប្កាម អាចជួយអនកាៃកន ុងការសលប្មចថាលតើអនកចង់លធវ ើដ្៊ូចលមតចជាមួយ

ៃឹងរញ្ជា ររស់អនក ។  

 

រណ្ត ឹងសារទកុខ  គជឺារណ្ត ឹងតវា៉ា ទ៊ូលៅ ចំលពាោះរទពិលសាធៃ៍ផដ្លអនកាៃជួរ 

ជាមួយៃងឹ MHP ររស់អនក ។ រណ្ត ងឹឧទធរណ្៍ គឺជាការមៃិយលប់្សរ 

ចំលពាោះលសចកត ីសលប្មចផដ្លាៃលធវ ើលឡើង សត ីអំពីលសវាកមមផែទសំុខភាពែល វូចតិត

ររស់អនក ។ ទងំរណ្ត ងឹសារទុកខ  ៃងិរណ្ត ឹងឧទធរណ្៍ 

មាៃលរៀររារ់ជ៊ូៃលមអតិលៅោងលប្កាម ។ 

 

បណ្ត ឹងសារទុកខចាំប ោះខផ្សនការសខុភាពផ្សល វូចិត្តរបស់បោនធី  

 

អនកអាចោកព់ាកយរតងឹសារទុកខ  លរើអនកមៃិ រ ើករាយ (មិៃលពញចិតត) 

ចំលពាោះរទពិលសាធៃ៍ផដ្លអនកាៃជួរ ជាមួយៃងឹ MHP ររសអ់នក ។ ឧទហ្រណ្៍ 

លរើអនកមៃិលពញចតិតចំលពាោះគុណ្ភាពនៃការផែទ ំឬលសវាកមមផដ្លអនកាៃទទួល 

ឬក៏មៃិលពញចតិតចំលពាោះអតតចរកិររស់រុគគលកិ ។2 

 

បត្ើខ្ញ ាំអាចដាក់ កយបត ឹងសារទុកខចាំប ោះ MHP របសខ្់ញ ាំយ៉ា ងដូចបម្តច? 

 

អនកអាចោកព់ាកយរតងឹសារទុកខមកកាៃ់ MHP ររស់អនក លោយផ្ទទ ល់មាត់ 

ឬលោយការសរលសរជាលាយល័កខណ្អ៍កេរ លៅលពល្ក៏ាៃ ។ 3 លោៃធៃីមួីយៗ 

ប្តូវរិទលសចកត ីជ៊ូៃដ្ណំ្ងឹ ៃងិែតលជ់៊ូៃក៊ូៃលសៀវលៅលៅប្គរ់ទតីាំងទងំអស់ 

ផដ្លជាទកីផៃៃងលធវ ើការររសអ់នកែតលល់សវាកមម MHP 

ផដ្លលៅកន ុងឯកសារលៃោះមាៃពៃយលអ់ំពដី្ំលណ្ើរការរណ្ត ងឹឧទធរណ្៍ 

                                                           
2 ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  (C.F.R.) §438.400(b) ។ 
3 ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  (C.F.R.) § 438.402(c)(3)(ii); ជំព៊ូក 9 

នៃប្កមៃយិតតកមមកាលីហ្វ ័រៃីញ៉ា  (C.C.R.) §1850.206(a) ។ 
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ៃិងរណ្ត ងឹសារទុកខ  ។ 4 អនកអាចលៅទ៊ូរស័ពទមក MHP ប្រចំលោៃធរីរសអ់នក 

តាមលលខផដ្លលៅមៃិអស់ប្ាក់ លដ្ើមបទីទួលាៃជៃួំយអំពកីាររត ឹងសារទកុខ  ។ 

អនកក៏អាចទទួលាៃផរររទពាកយរណ្ត ងឹសារទុកខ  

ៃិងលប្សាមសំរុប្តផដ្លមាៃការខនងរចួជាលប្សច លៅតាមទីតាងំររស់អនកែតល់

លសវាកមមែងផដ្រ ។  

 

MHP ប្តូវប្ារ់អនកឲ្យាៃដ្ងឹែងផដ្រថា លគាៃទទួលរណ្ត ឹង

សារទកុខ ររសអ់នកលហ្ើយ ។5 

 

បត្ើខ្ញ ាំនងឹដឹងេទធផ្សេចាំប ោះបណ្ត ងឹសារទកុខ របសខ្់ញ ាំបៅបពេណា? 

 

MHP ររស់អនក ប្តវូដ្លំណ្ើរការរណ្ត ងឹសារទកុខ ររសអ់នក លោយការកតច់៊ូលកន ុង

លសៀវលៅកណំ្ត់ប្តាកន ុងរវាងមួយនែៃនៃនែៃលធវ ើការលប្កាយលពលទទួលាៃរណ្ត ងឹ

សារទកុខ ររសអ់នក ។6 រុគគលិក MHP ៃងឹអាចប្ារ់អនកាៃៃ៊ូ វព័ត៌មាៃ

សត ីអំពីរណ្ត ឹងសារទកុខ ររស់អនក ឬសាែ ៃភាពអំពីរណ្ត ងឹសារទកុខ ររស់អនក ។7 

រុគគលិក MHP ៃងឹលធវ ើលសចកត ីសលប្មច ចលំពាោះរណ្ត ឹងសារទកុខ  

ៃិងជ៊ូៃដ្ណំ្ឹងដ្ល់អនកពីលទធែល ។ លយាងតាមចារ់រដ្ឋ MHPs 

លៅកន ុងរដ្ឋកាលីហ្វ រ័ៃញី៉ា  ប្តូវែតលល់សចកតសីលប្មចចំលពាោះរណ្ត ងឹសារទកុខ  ៃងិប្តវូ

ែតល់ដ្ណំ្ឹងឲ្យអនកាៃដ្ងឹអំពីលទធែលកន ុងរវាង 60 នែៃតាមប្រតិទៃិ 

លប្កាយលពលខល ៃួាៃទទួលរណ្ត ងឹសារទុកខ ររស់អនក រចួរាល់ ។8  

 

                                                           
4 ជំព៊ូក 9 នៃប្កមៃយិតតកមមកាលីហ្វ ័រៃញី៉ា  (C.C.R.) §1850.205(c)(1)(B) ។ 
5 ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  (C.F.R.) §438.406(b)(1); ជំព៊ូក 9 

នៃប្កមៃយិតតកមមកាលីហ្វ ័រៃីញ៉ា  (C.C.R.) §1850.205(d)(4) ។ 
6 ជំព៊ូក 9 នៃប្កមៃយិតតកមមកាលីហ្វ ័រៃញី៉ា  (C.C.R.) §1850.205(d)(1) ។ 
7 ជំព៊ូក 9 នៃប្កមៃយិតតកមមកាលីហ្វ ័រៃញី៉ា  (C.C.R.) §1850.205(d)(3) ។ 
8 ជំព៊ូក 9 នៃប្កមៃយិតតកមមកាលីហ្វ ័រៃញី៉ា  (C.C.R.) §1850.206(b); 

លទោះជាយា៉ា ង្ក៏លោយ ស៊ូមកតច់ំ្ថំា លរើលយាងតាមចារ់រោឋ ភិាលសហ្ព័ៃធ  

MHPs ប្តវូផតលោោះប្សាយរណ្ត ងឹឧទធរណ្រ៍រស់អនកឲ្យាៃកន ុងរវាង 90 នែៃ ។ ជំព៊ូក 42 

នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  (C.F.R.) §438.408(b)(1) ។ 

(ប្តឡរ់លៅកាៃឯ់កសារលដ្ើមវញិ) ។    
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លរើអនកលជឿថា លគប្តូវដ្ំលណ្ើរការរណ្ត ងឹសារទុកខ ររសអ់នកជារនាទ ៃ់ 

លោយសារផតការគប្មាមកំផហ្ងអាចលកើតលឡើងភាៃ មៗ ៃងិមាៃភាពធៃៃ់ធៃរចំលពាោះ

សុខភាពអនក អនកអាចលសន ើសុចំំ្ តក់ាររណ្ត ងឹសារទកុខ ផរររនាទ ៃ់ ។ MHP 

ៃឹងដ្ំលណ្ើរការរណ្ត ងឹសារទកុខរនាទ ៃរ់រសអ់នក កន ុងរវាង 72 លមា៉ា ង ។9  

 

ការបត ឹងឧទធរណ្៍ចាំប ោះចាំណាត់្ការរបស់ខផ្សនការសខុភាពផ្សល វូចិត្ត ប្បចាំបោនធី  

 

ឧទធរណ្៍ គជឺាការពិៃតិយលឡើងវញិៃ៊ូ វសកមមភាពររស់ MHP ។ អនកអាច

ោក់ពាកយរត ឹងឧទធរណ្៍ លៅលពលផដ្ល MHP លធវ ើការកណំ្តអ់តថ ប្រលយាជៃឲ៍្យអនក

ែទ យុពអីវ ើផដ្លអនកគួរផតទទួលាៃ ។ អនកប្តូវោក់ពាកយរតងឹឧទធរណ្៍ រចួលហ្ើយប្តូវ

រំលពញដ្ំលណ្ើរការឧទធរណ្ឲ៍្យាៃរចួរាល់ លៅមៃុលពលអនកោកព់ាកយសុំសវនាការ ។10  

បត្ើអ្វ ីគឺជាការកាំណ្ត្់អ្ត្ថ ប្បបយជនខ៍សុពអី្វ ីខដេអ្តិ្ថិជនប្ត្វូទទួេ ន 

(Adverse Benefit Determination)? 

 

ការកំណ្តអ់តថ ប្រលយាជៃ៍ខុសពីអវ ើផដ្លអតែិិជៃប្តវូទទួលាៃ គឺ លសចកត ីសលប្មច

ផដ្លលធវ ើលឡើងលោយ MHP ផដ្លមាៃការរ៉ាោះពាលច់ំលពាោះលសវាកមមររសអ់នក ។ 

ការកំណ្តអ់តថ ប្រលយាជៃ៍ខុសពីអវ ើផដ្លអតែិិជៃប្តវូទទួលាៃ អាច

ជាអវ ើមួយកន ុងចំល្មសកមមភាពទងំប្ាពំីរោងលប្កាម ៖ 

 

1. លរើអនកប្តវូាៃរដ្ិលសធ ឬោកក់ំហ្តិចំលពាោះការទទួលលសវាកមម 

2. លរើលសវាកមមររស់អនកប្តូវាៃកាត់រៃែយ ពយួ រ ឬរញ្ច រ់  

3. លរើMHP រដ្លិសធមៃិប្ពមលចញនែៃចំ្ យលសវាកមមររសអ់នក  

4. លរើអនកមៃិទទួលាៃលសវាកមមទៃ់លពលលវលា 

5. លរើMHP មៃិចត់សកមមភាពឲ្យាៃទៃល់ពលលវលា ពាកំ់ពៃ័ធៃងឹ

រណ្ត ឹងសារទកុខ  ៃងិរណ្ត ងឹឧទធរណ្ជ៍ារទោឋ ៃ  

6. លរើអនករសល់ៅតំរៃជ់ៃរទ លហ្ើយពិាកលៅទទួលលសវាកមមពអីនកែតល់

លសវាកមមកន ុងរ ត្ ញ លហ្ើយអនកប្តវូាៃរដ្ិលសធៃម៍ៃិឲ្យទទួល

លសវាកមម ពអីនកែតលល់សវាកមមលៅលប្ៅរ ត្ ញ ឬ  

                                                           
9 ប្កមសុខភាព ៃិងសុវតែភិាពកាលីហ្វ រ័ៃញី៉ា  (Health & Safety Code) 

§1368.01(b) ។ 
10 ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  (C.F.R.) §438.408(f)(i) ។ 
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7. លរើអនកប្តវូាៃរដ្ិលសធមិៃឲ្យសុតំវា៉ា ចំលពាោះ

នែៃចំ្ យលសវាកមមផដ្លប្តវូផចករំផលក នែៃចំ្ យផដ្លប្តូវទ៊ូទត់

រមួគ្នន  នែៃចំ្យរុពវលាភរា៉ា រ់រង នែៃចំ្យផដ្លអាចកាតា់ៃ 

នែៃធានារា៉ា រ់រងរមួគ្នន  ៃិងនែៃចំ្យលែេងលទៀតផដ្លជាការទទួល

ខុសប្តូវររសអ់តែិិជៃ11 

 

លៅលពលផដ្ល MHP រដ្ិលសធ ឬផកផប្រសំលណ្ើសុរំរស់អនកែតលល់សវាកមមផដ្ល

ាៃការអៃញុ្ជា តពី MHP សប្មារ់លសវាកមមែតល់ជ៊ូៃអតិែិជៃ MHP 

ប្តូវែតល់ឲ្យអនកៃ៊ូ វការជ៊ូៃដ្ណំ្ងឹអំពីចំ្ ត់ការ (Notice of Action) ។12 ការ

ជ៊ូៃដ្ណំ្ងឹអំពីចំ្ ត់ការ គជឺាការជ៊ូៃដ្ណំ្ងឹជាលាយលក័ខណ្អ៍កេរពី MHP 

លែញើជ៊ូៃមកអនក លដ្ើមបបី្ារ់ឲ្យអនកដ្ងឹថា MHP ាៃលធវ ើលសចកត ីសលប្មច

ផកផប្រការកណំ្តអ់តថ ប្រលយាជៃ ៍។ 

 

អនកប្តវូោកព់ាកយរតងឹឧទធរណ្ជ៍ារទោឋ ៃ ឬឧទធរណ្៍លលឿៃ កន ុងរវាង 60 

នែៃតាមប្រតទិៃិ គតិចរ់ពីកាលររលិចេទលៅកន ុងលិខិតជ៊ូៃដ្ណំ្ងឹអំពចីំ្ត់

សកមមភាពររស់ MHP ។13 

 

លរើអនកមៃិទទួលាៃការជ៊ូៃដ្ណំ្ឹងអំពចីំ្ត់ការសកមមភាព ផតលសវាកមមររស់

ប្តូវាៃរដ្លិសធ កាត់រៃែយ ពយួ រ ឬរញ្ច រ់ គឺអនកលៅផតគួរោក់រណ្ត ងឹឧទធរណ្៍ 

ឲ្យាៃឆរ់ផដ្រ ។   

 

បត្ើខ្ញ ាំប្ត្វូដាក់ កយបតងឹឧទធរណ្៍តាម្របបៀបណា? 

 

អនកអាចោក់រណ្ត ឹងឧទធរណ្ជ៍ារទោឋ ៃលោយផ្ទទ លម់ាត់ ឬជាលាយល័កខណ្អ៍កេរ ។ 

លរើអនករត ឹងឧទធរណ្ល៍ោយផ្ទទ លម់ាត់ អនកប្តូវតាមោៃរណ្ត ងឹលៃោះ ជាមួយៃងឹការ

                                                           
11 ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  (C.F.R.) §438.400(b) ។ 
12 ជំព៊ូក 9 នៃប្កមៃយិតតកមមកាលីហ្វ ័រៃញី៉ា  (C.C.R.) §1850.210(a) ។ 
13 ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  (C.F.R.) §438.402(c)(2)(ii) ។ 
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រត ឹងឧទធរណ្ជ៍ាលាយល័កខណ្៍អកេរ ។ 14 អនកប្តូវរកាទកុសំលៅ

រណ្ត ឹងឧទធរណ្៍ជាលាយលក័ខណ្អ៍កេរររសអ់នក ជាកណំ្ត់ប្តាររស់ខល ៃួ ។  

 

MHP ររស់អនក ប្តវូប្ារ់ឲ្យអនកាៃដ្ងឹថា លគាៃទទួលរណ្ត ងឹឧទធរណ្៍ររសអ់នក

លហ្ើយ លោយការលែញើឲ្យអនកៃ៊ូ វលិខិតជាលាយលក័ខណ្អ៍កេររញ្ជា ក់ពីការាៃទទួល

រណ្ត ឹងររសអ់នក កន ុងរវាង 5 នែៃ គតិចរ់ពីលពលផដ្លលគាៃទទួលរណ្ត ងឹឧទធរណ្៍

ររស់អនក ។15 

 

បត្ើខ្ញ ាំបៅខត្អាចទទួេ នអ្ត្ថ ប្បបយជន៍ខដរឬបទ បបើខ្ញ ាំដាក់ កយបត ឹងឧទធរណ្៍? 

 

លដ្ើមបឲី្យអតថ ប្រលយាជៃ៍ររសអ់នកលៅរៃតលៅមុខ កន ុងលពលផដ្លអនកប្តវូឆ្ៃងកាត់

ដ្ំលណ្ើរការឧទធរណ្៍ អនកប្តូវលសន ើសុំ “ការពយួ រប្ាក់នែៃលសវាកមម” កន ុងរវាង 10 នែៃ 

លប្កាយលពលអនកទទួលាៃលសចកត ីជ៊ូៃដ្ណំ្ងឹអំពចីំ្ត់សកមមភាព 

ឬលៅមៃុកាលររលិចេទនៃលសចកតសីលប្មចច៊ូលជាធរមាៃ 

គឺយកកាលររលិចេទមួយ្ផដ្លមកដ្លល់ប្កាយ ។16 

 

បត្ើខ្ញ ាំនងឹទទួេ នេទធផ្សេអ្ាំពីបណ្ត ឹងឧទធរណ្៍របសខ្់ញ ាំបៅបពេណា?  

 

លយាងតាមចារ់ររសរ់ដ្ឋកាលីហ្វ ័រៃញី៉ា  MHP ររសអ់នកប្តូវផតលចញ

លសចកត ីសលប្មចឲ្យាៃកន ុងរវាង 45 នែៃ គតិចរ់ពីលពលផដ្លទទួលាៃពាកយ

                                                           
14 ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  (C.F.R.) §438.402(c)(3)(ii); ជំព៊ូក 9 

នៃប្កមៃយិតតកមមកាលីហ្វ ័រៃីញ៉ា  (C.C.R.) §1850.207(a-b) ។ 
15 ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  (C.F.R.) §438.406(b)(2)(1); ជំព៊ូក 9 

នៃប្កមៃយិតតកមមកាលីហ្វ ័រៃីញ៉ា  (C.C.R.) §1850.205(d)(4) ។ 
16 ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  (C.F.R.) §438.420(a-c) ។ 
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រណ្ត ឹងឧទធរណ្៍ររសអ់នក ។17 MHP អាចលប្រើលពលរផៃែមចៃួំៃ 14 នែៃ លរើអនក

លសន ើសុំការពៃារ ឬលរើ MHP កណំ្តល់ ើញថា ប្តូវរកព័ត៌មាៃរផៃែម លហ្ើយ

ការពៃារលៃោះ គឺលដ្ើមបីជាប្រលយាជៃច៍ំលពាោះរ ៊ូរអនក ។18 

 

លៅលពល MHP លធវ ើលសចកត ីសលប្មច ចលំពាោះរណ្ត ងឹឧទធរណ្៍ររសអ់នក លគៃងឹលែញើឲ្យអនក

ៃ៊ូ វលសចកត ីជ៊ូៃដ្ណំ្ងឹអំពីដ្ំល្ោះប្សាយចលំពាោះរណ្ត ឹងឧទធរណ្ ៍(Notice of Appeal 

Resolution) ផដ្លពៃយលអ់ំពលីសចកត ីសលប្មចផដ្លាៃលធវ ើលឡើង ។ 

លសចកត ីជ៊ូៃដ្ណំ្ងឹអពំីដ្ំល្ោះប្សាយរណ្ត ងឹឧទធរណ្៍ 

ប្តូវមាៃរមួរញ្ច លូៃ៊ូ វលទធែលនៃដ្លំណ្ើរការដ្ំល្ោះប្សាយ ៃិងកាលររលិចេទផដ្ល

ដ្ំល្ោះប្សាយាៃរញ្ច រ់ សិទធិលដ្ើមបីលសន ើសុសំវនាការយតុតធិម៌រដ្ឋ (State Fair 

Hearing) ៃងិរលរៀរលសន ើសុំសវនាការលៃោះ ប្ពមទងំសិទធលិដ្ើមបីលសន ើសុំ ៃងិទទួលាៃ

                                                           
17 ជំព៊ូក 9 នៃប្កមៃយិតតកមមកាលីហ្វ ័រៃញី៉ា  (C.C.R.) §1850.207(c) ។ 

ស៊ូមកតច់ំ្ ថំា 

រនាទ ត់លពលលវលាកន ុងការលោោះប្សាយរណ្ត ងឹររស់រោឋ ភិាលសហ្ព័ៃធ  គឺខុសពីលៃោះ ។ 

លយាងតាមចារ់រោឋ ភិាលសហ្ព័ៃធ  MHP ររសអ់នក ប្តូវ

លចញលសចកត ីសលប្មចផដ្លលៅថា ការជ៊ូៃដ្ណំ្ងឹអំពដី្ំល្ោះប្សាយរណ្ត ងឹឧទធរណ្៍ 

(Notice of Appeal Resolution) កន ុងរវាង 30 នែៃ គិតចរ់ពីលពលផដ្ល

ខល ៃួទទួលាៃរណ្ត ងឹឧទធរណ្ជ៍ារទោឋ ៃ ។ ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃិយតតកមមសហ្ព័ៃធ  

(C.F.R.) §438.408(b)(2-3) ។ (ប្តឡរ់លៅកាៃ់ឯកសារលដ្ើមវញិ) ។  
18 Id. MHP អាចលប្រើលពល 14 នែៃ រផៃែម ប្រសិៃលរើ MHP រង្ហា ញថា 

ពួកលគប្តូវការព័ត៌មាៃរផៃែម លហ្ើយការពៃារលពលលៃោះ 

គឺលដ្ើមបជីាប្រលយាជៃស៍ប្មារ់រ ៊ូរអនក ។ ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  

(C.F.R.) §438.408(c)(1)(i-ii) ។ លរើ MHP មៃិលចញលសចកត ីសលប្មចកន ុង

ប្ករខ័ណ្ឌ លពលលវលាលៃោះលទ គឺមាៃៃយ័ថា រណ្ត ឹងឧទធរណ្៍ររសអ់នក 

ប្តូវាៃរដ្លិសធលចល ។ ប្កមរដ្ឋរបលវណ្កីាលីហ្វ ័រៃញី៉ា  ទភីាន កង់្ហរលសវាកមម

សុខភាព ៃងិមៃសុេជាតិ (Health & Human Services Agency) ឯកសារភាា រ់ 

លិខិតរទោឋ ៃទងំអស់ររស់ផែៃការផែទសំុខភាព (All Plan Letter) 17-006 

ភាពតប្មូវចំលពាោះរណ្ត ងឹសារទកុខ  ៃងិរណ្ត ងឹឧទធរណ្៍ 

ៃិងឯកសារគរំ ៊ូផដ្លាៃផកសប្មួល ៃងិ “សិទធ ិររសអ់នក”  (2017)។ 

(ប្តឡរ់លៅកាៃឯ់កសារលដ្ើមវញិ) ។  

http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/APL2017/APL17-006.pdf
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/APL2017/APL17-006.pdf
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អតថ ប្រលយាជៃ៍ កន ុងលពលផដ្លអនកកំពងុរង់ចំសវនាការ 

ៃិងរលរៀរលសន ើសុអំតថ ប្រលយាជៃ៍ទងំអស់លៃោះ ។19  

 

បណ្ត ឹងឧទធរណ៍្ខបបបេឿន ជាមួ្យនឹងខផ្សនការសខុភាពផ្សល វូចិត្តរបស់បោនធី  

 

អនកអាចោកព់ាកយរតងឹឧទធរណ៍្ផររលលឿៃ មកកាៃ់ផែៃការសខុភាពែល វូចតិតររស់

លោៃធី (County Mental Health) ាៃ លរើអនក ឬអនកែតលល់សវាកមមររសអ់នក 

លជឿថា ការរតងឹឧទធរណ្៍តាមរទោឋ ៃផដ្លប្តូវលប្រើលពលយ៊ូ រ 

អាចរងករលប្គ្នោះថាន កធ់ៃៃធ់ៃរចលំពាោះសុខភាព ជីវតិ ឬលទធភាពកន ុងការ

រកាាៃសមតែភាពរាងកាយ ររសអ់នក ។20 

 

អនកអាចរតងឹផ្ទទ ល់មាត់ ជាមួយៃឹង MHP សប្មារ់ការរតងឹឧទធរណ៍្ផរររហ្ស័ ។ 

មិៃដ្៊ូចរណ្ត ងឹឧទធរណ្ធ៍មមតាលឡើយ គអឺនកមៃិចាំចត់ាមោៃចលំពាោះការ

លសន ើសុំផ្ទទ ល់មាត់លលើរណ្ត ងឹឧទធរណ៍្ផរររហ្ស័ 

ជាមួយៃងឹពាកយសំុជាលាយល័កខណ្អ៍កេរលឡើយ ។21 លទោះជាយា៉ា ង្ក៏លោយ 

លយើងស៊ូមផណ្នាអំនក ឲ្យពាយាមតាមោៃជាលាយលក័ខណ្អ៍កេរ 

លហ្ើយរកាសលំៅលិខិតតាមោៃលៃោះ ទកុជាកំណ្ត់ប្តាររសអ់នក ។ 

 

MHP ប្តូវប្ារ់ឲ្យអនកដ្ឹងថា លគាៃទទួលរណ្ត ឹងឧទធរណ៍្ផរររហ្័សររសអ់នកលហ្ើយ 

។22 

 

បត្ើខ្ញ ាំ នងឹដឹងេទធផ្សេអ្ាំពបីណ្ត ងឹឧទធរណ៍្ខបបរហស័របសខ្់ញ ាំបៅបពេណា? 

 

                                                           
19 ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  (C.F.R.) §438.408(e) ។ 

20 ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  (C.F.R.) §438.410(a); ជំព៊ូក 9 

នៃប្កមៃយិតតកមមកាលីហ្វ ័រៃីញ៉ា  (C.C.R.) § 1850.208(a) ។   
21 ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  (C.F.R.) §438.406(b)(3); ជំព៊ូក 9 

នៃប្កមៃយិតតកមមកាលីហ្វ ័រៃីញ៉ា  (C.C.R.) §1850.208(b) ។ 
22 ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  (C.F.R.) §438.406(b)(1); ជំព៊ូក 9 

នៃប្កមៃយិតតកមមកាលីហ្វ ័រៃីញ៉ា  (C.C.R.) §1850.205(d)(4) ។ 
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លយាងតាមចារ់រដ្ឋកាលីហ្វ័ ៃញី៉ា  MHP ររស់អនក ប្តវូែតល់ដ្ំណ្ងឹឲ្យអនកអំពី

លសចកត ីសលប្មចររសខ់ល ៃួកន ុងរវាងរីនែៃនៃនែៃលធវ ើការ 

លប្កាយលពលាៃទទួលរណ្ត ងឹររសអ់នក ។  23 MHP អាចលប្រើលពល 14 នែៃរផៃែម 

លរើអនកលសន ើសុំពៃារលពល ឬលរើ MHP គតិថាប្តូវការព័ត៌មាៃរផៃែម ។24 

 

សវនាការយុត្ត ិធម្៌រដឋ  

 

សវនាការយតុតធិម៌រដ្ឋ គជឺាការពិៃតិយលឡើងវញិៃ៊ូ វលសចកតសីលប្មច 

ឬសកមមភាពផដ្លាៃលធវ ើលឡើងលោយ MHP ររសអ់នក ។ អនកអាច

ោក់ពាកយសុំសវនាការយតុតធិម៌ លរើអនកមិៃ

យល់ប្សរជាមួយៃងឹលសចកត ីសលប្មចររស់ MHP ចំលពាោះរណ្ត ឹងឧទធរណ្៍ររសអ់នក ។25  

 

បត្ើខ្ញ ាំប្ត្វូដាក់ កយបសន ើសុាំសវនាការយុត្ត ិធម្៌រដឋ នបដាយរបបៀបណា? 

 

រនាទ រ់ពីផខកកកោ ឆន ំ 2017 អនកប្ត្វូខត្ោក់រណ្ត ងឹឧទធរណ្ជ៍ាមុៃសិៃ 

លទើរអនកអាចោក់ពាកយសុំសវនាការយតុតធិម៌រដ្ឋាៃ ។ ស៊ូមអាៃព័ត៌មាៃោងលលើ 

អំពីដ្ំលណ្ើរការឧទធរណ្ន៍ែទកន ុង ។  

 

លប្កាយលពលអនកឆ្ៃងកាត់ដ្លំណ្ើរការឧទធរណ្៍រចួរាល់អស់លហ្ើយ លហ្ើយអនកមៃិយល់

ប្សរជាមួយៃងឹលសចកត ីសលប្មចររស់ MHP លពលលនាោះអនកអាចលសន ើសុំ

                                                           
23 ជំព៊ូក 9 នៃប្កមៃយិតតកមមកាលីហ្វ ័រៃញី៉ា  (C.C.R.) §1850.208(d). 

ស៊ូមកតច់ំ្ ថំា 

រនាទ ត់លពលលវលាកន ុងការលោោះប្សាយរណ្ត ងឹររស់រោឋ ភិាលសហ្ព័ៃធ  គឺខុសពីលៃោះ ។ 

លយាងតាមចារ់រោឋ ភិាលសហ្ព័ៃធ  MHP ររសអ់នក ប្តូវែតល់ដ្ណំ្ងឹដ្លអ់នក 

អំពីលសចកត ីសលប្មចររស់ខល ៃួ ឲ្យាៃកន ុងរវាង 72 លមា៉ា ង 

គិតចរ់ពីលពលផដ្លលគទទួលាៃរណ្ត ងឹឧទធរណ្រ៍រស់អនក ។ 

(ប្តឡរ់លៅកាៃឯ់កសារលដ្ើមវញិ) ។ 

24 MHP អាចប្តវូចំ្ យលពលរផៃែមចៃួំៃ 14 នែៃ លរើអនកលសន ើសុកំារពៃារលពល 

ឬក៏លរើ MHP រង្ហា ញថា ពួកលគប្តវូការព័ត៌មាៃរផៃែម ។  

(“ប្តឡរ់លៅកាៃឯ់កសារលដ្ើមវញិ) ។ 
25 ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  (C.F.R.) §438.402(c)(1)(i) ។ 
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សវនាការយតុតធិម៌រដ្ឋ លោយោកព់ាកយសុមំកកាៃ់ 

ប្កសួងលសវាកមមសងគមកចិចកាលីហ្វ ័រៃញី៉ា  (California Department of Social 

Services) ។26 សវនាការយុតតធិម៌រដ្ឋ គកឺារពិៃិតយលឡើងវញិលោយឯករាជយ 

លដ្ើមបកីណំ្ត់អំពសីិទធរិរស់អនកលប្កាម MHP ររស់អនក ។ MHPs ប្តូវ

ែតល់ឲ្យអនកៃ៊ូ វព័តម៌ាៃសត អីំពីសិទធលិដ្ើមបីលសន ើសុំសវនាការយុតតធិម៌ ៃិងរលរៀរលសន ើសុំ

សវនាការលៃោះ ។27 

 

លរើ MHP ខកោៃមៃិាៃជ៊ូៃដ្ណំ្ងឹអនក ឬកម៏ៃិលធវ ើតាមដ្លំណ្ើរការជ៊ូៃដ្ណំ្ឹង 

ៃិងមៃិាៃលធវ ើតាមលពលលវលាតប្មូវលទ អនកអាចោកព់ាកយលសន ើសុំ

សវនាករយតុត ិធមរ៌ដ្ឋាៃ ។28 

 

អនកមាៃលពលចំៃួៃ 120 នែៃ លដ្ើមបលីសន ើសុំសវនាការយតុតធិមរ៌ដ្ឋ  

លោយគតិចរ់ពកីាលររលិចេទនៃលសចកតសីលប្មចររស់ MHP 

ចំលពាោះរណ្ត ឹងឧទធរណ្រ៍រស់អនក ។29 លរើអនកមៃិាៃទទួល

លសចកត ីសលប្មចជាលាយលក័ខណ្អ៍កេរពី MHP ររសអ់នកលទ អនកប្តូវ

ោក់ពាកយសុំសវនាការយតុតធិមរ៌ដ្ឋ  ឲ្យាៃលលឿៃ ។  

 

បត្ើខ្ញ ាំបៅខត្ទទួេ នអ្ត្ថ ប្បបយជន៍ខដរឬបទ កន ញងអ្ាំឡុងបពេសវនាការ

យុត្ត ិធម្៌រដឋ? 

 

អនកអាចរៃតទទួលាៃអតថ ប្រលយាជៃ៍ររស់អនក កន ុងលពលផដ្ល

សវនាការយតុតធិម៌រដ្ឋររស់អនក កំពងុសែ ិតកន ុងការរង់ច ំលរើអនកាៃលសន ើសុ ំ

ការពយួ រនែៃជៃួំយឲ្យាៃកន ុងរវាង 10 នែៃតាមប្រតទិៃិ 

គិតចរ់ពីនែៃជ៊ូៃដ្ណំ្ងឹអំពកីារសលប្មចចិតតដ្ំរ៊ូង សត ីអំពីរណ្ត ងឹឧទធរណ្៍ 

                                                           
26 ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  (C.F.R.) §438.402(c)(1)(i) ។ 
27 ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  (C.F.R.) §438.408(e)(i); ជំព៊ូក 9 

នៃប្កមៃយិតតកមមកាលីហ្វ ័រៃីញ៉ា  (C.C.R.) 1850.207(h)(3) ។ 
28 ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  (C.F.R.) §438.408(f)(1)(ii) ។ 
29 ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  (C.F.R.) §438.408(2) ។ 
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ឬមុៃកាលររលិចេទច៊ូលជាធរមាៃចំលពាោះលសចកត ីសលប្មច 

គឺយកកាលររលិចេទ្ផដ្លមកលប្កាយ ។30 

 

សិទធ ិសុាំបយបេ់អ្នកទពីីរ 

 

អនកក៏មាៃសទិធិលសន ើសុំលយារល់ពីអនកទីពរី ាៃផដ្រ លរើអនកមៃិយល់ប្សរជាមួយៃងឹ

លសចកត ីសលប្មចរដ្ិលសធលសវាកមមឯកលទសសុខភាពែល វូចតិតររស់អនក 

។ការពិៃតិយលឡើងវញិលៃោះ 

ប្តូវលធវ ើលឡើងលោយប្គូលពទយឯកលទសសុខភាពែល វូចិតតផដ្លមាៃអាជាញ រ័ណ្ណ  ផដ្លមៃិ

ផមៃជាអនកលចញលសចកតសីលប្មចពលីលើកដ្រំ៊ូង ។MHP កណំ្ត់ថា 

លតើការពិៃិតយលឡើងវញិលៃោះ គឺប្តវូពិៃតិយផតឯកសារពាក់ព័ៃធ  

ឬក៏ប្តូវជួរអនកពាកព័់ៃធ លោយផ្ទទ ល់ ។31  ចលំពាោះលសចកត ីសលប្មចរដ្ិលសធ្មួយ 

ផដ្លអាចលកើតលឡើង គឺអនកអាចរៃតរត ឹងសារទកុខ  ឬរត ឹងឧទធរណ្៍ ាៃលៅលទៀត ។  

 

ព័ត៌្មានទូបៅ 

 

បត្ើខ្ញ ាំអាចទទួេ នព័ត៌្មានសត ពីីបណ្ត ឹងសារទុកខ  និងបណ្ត ឹងឧទធរណ្ព៍ីទីណា?  

 

MHPs ប្តវូពៃយល់អំពីដ្ំលណ្ើរការរណ្ត ងឹសារទុកខ  រណ្ត ងឹឧទធរណ្៍ 

ៃិងដ្ំលណ្ើរការរណ្ត ងឹឧទធរណ៍្ផរររហ្័ស លៅកន ុងក៊ូៃលសៀវលៅ ។ 32 MHPs ប្តូវ

ែតល់ព័ត៌មាៃលៃោះដ្លអ់នក លោយលែញើលសៀវលៅលៃោះលៅឲ្យអនក 

អុីលម៉ាលសំលៅ១ចារ់ឲ្យអនក ឬក៏រលង្ហា ោះពត័៌មាៃលៃោះតាមអៃឡាញ 

ៃិងប្ារ់អនកពីអាសយោឋ ៃអុៃិែណឺ្តិផដ្លអនកអាចច៊ូលលៅអាៃ

ព័ត៌មាៃលៃោះាៃ ។33 

 

                                                           
30 ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  (C.F.R.) §438.420(a); ជំព៊ូក 22 

នៃប្កមៃយិតតកមមកាលីហ្វ ័រៃីញ៉ា  (C.C.R.) §51014.2(a) ។ 

31 ជំព៊ូក 9 នៃប្កមៃយិតតកមមកាលីហ្វ រ័ៃញី៉ា  (C.C.R.) §1810.405(e) 
32 ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  (C.F.R.) §438.10(g)(2)(xi); ជំព៊ូក 9 

នៃប្កមៃយិតតកមមកាលីហ្វ ័រៃីញ៉ា  (C.C.R.) § 1850.205(c)(1)(A) ។ 
33 ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  (C.F.R.) §438.10(g)(3) ។ 



ទំព័រទី 12 នៃ 13 
 

បត្ើនរណាជាអ្នកបធវ ីការសបប្ម្ចចិត្តចាំប ោះបណ្ត ឹងសារទុកខ  

និងបណ្ត ឹងឧទធរណ្៍របសខ្់ញ ាំ? 

 

រាល់រណ្ត ងឹសារទុកខ  ៃងិរណ្ត ងឹឧទធរណ្៍ទងំអស់ផដ្ល

ពាក់ពៃ័ធៃឹងរញ្ជា គណុ្ភាពការផែទលំវជាសាស្រសត  

ប្តូវោក់លសន ើលៅកាៃន់ាយកលវជាសាស្រសត  MHP ររសអ់នក លដ្ើមបីលធវ ើចំ្ត់ការ ។34  

MHP ររស់អនកប្តូវធានាថា អនកលចញលសចកត ីសលប្មចចងុលប្កាយ 

ចំលពាោះរណ្ត ឹងសារទកុខ  ៃិងរណ្ត ងឹឧទធរណ្រ៍រស់អនក មៃិាៃច៊ូលរមួកន ុងការលធវ ើ

លសចកត ីសលប្មច្មួយកាលពីលពលមៃុ ផដ្លពាក់ព័ៃធៃងឹរណ្ត ងឹសារទកុខ  

ៃិងឧទធរណ្៍ររសអ់នក ។ លលើសពីលៃោះ អនកលធវ ើលសចកត ីសលប្មច ជាទ៊ូលៅគជឺាអនកមាៃ

 វជិាា ជវីៈផែនកផែទសំខុភាព 

ផដ្លមាៃឯកលទសផែនកពាាលលកខខ័ណ្ឌ ជមៃ ឹររសអ់តិែិជៃ ។35 

 

បត្ើខ្ញ ាំអាចខសវ ងរកជាំនួយកន ញងការដាក់ កយបណ្ត ឹងសារទុកខ  បណ្ត ងឹឧទធរណ្៍ 

ឬការបសន ើសុាំសវនាការយុត្ត ិធម្៌រដឋ  នខដរឬបទ?  

 

ចារ់ររស់រដ្ឋកាលីហ្វ រ័ៃញី៉ា  តប្មូវឲ្យលោៃធីៃមួីយៗ 

មាៃែតល់ជ៊ូៃប្កមុតស ៊ូ មតិលដ្ើមបីសិទធ ិអនកជមៃ ឺ (PRA, Patients’ Rights Advocate) 

លដ្ើមបជួីយលលើកទកឹចតិត ៃងិជួយអតិែិជៃផដ្លទទួលលសវាកមមសុខភាពែល វូចតិត 

អាចលប្រើសទិធ ិពលរដ្ឋ ៃិងសិទធមិៃុសេររសខ់ល ៃួាៃ ។36 អនកអាចសួររកព័ត៌មាៃ

ទំនាក់ទៃំងជាមួយៃឹង PRA ប្រចំលោៃធីររសអ់នក ពី MHP ឬក៏អនកអាច

រកលមើលរញ្ា លី ម្ ោះប្កមុតស ៊ូ មតិលដ្ើមបសិីទធអនកជមៃ ឺ លៅតាមលោៃធៃីមួីយៗ 

លៅឯwww.disabilityrightsca.org/pod/pra-directory ។  

 

លៅកន ុងដ្លំណ្ើរការរណ្ត ងឹសារទកុខ  រណ្ត ងឹឧទធរណ្៍ រណ្ត ងឹឧទធរណ៍្ផរររហ្ស័ 

ឬដ្ំលណ្ើរការសវនាការយតុតធិមរ៌ដ្ឋ  អនកអាចរកអនកតំ្ ងផែនកចារ់ 

                                                           
34 ជំព៊ូក 22 នៃប្កមៃយិតតកមមកាលីហ្វ រ័ៃញី៉ា  (C.C.R.) § 53858(e)(2) ។  
35 ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  (C.F.R.) §438.406(b)(2) ។ 
36 ជំព៊ូក 9 នៃប្កមៃយិតតកមមកាលីហ្វ រ័ៃញី៉ា  (C.C.R.) §863.1(a) ។ 

http://www.disabilityrightsca.org/pod/pra-directory


ទំព័រទី 13 នៃ 13 
 

ឲ្យតំ្ ងរ ៊ូរអនក ។ 37  អនកក៏អាចអៃុញ្ជា តឲ្យរុគគលលែេងលទៀត (ដ្៊ូចជាមិតតភកត ិ 

ឬសមាជិកប្គួសារ) លធវ ើជាតំ្ ងរ ៊ូរអនកាៃផដ្រ ។38 

 

លរើអនករត ឹងឧទធរណ្ជ៍ាមួយៃងឹ MHP ផតជារញ្ជា ពាក់ពៃ័ធៃងឹលសវាកមមផដ្ល

ែតល់ជ៊ូៃលោយអនកែតល់លសវាកមមផដ្លចុោះកចិចសៃា គអឺនកអាចលសន ើសុំឲ្យ អនក

ែតល់លសវាកមមលនាោះ 

លធវ ើជាអនកតំ្ងរ ៊ូរអនកលៅកន ុងដ្ំលណ្ើរការឧទធរណ្៍/ឧទធរណ្ឆ៍រ់រហ្័ស តទលៃ់ងឹ 

MHP ររស់អនក ។39 

                                                           
37 ជំព៊ូក 42 នៃប្កមៃយិតតកមមសហ្ព័ៃធ  (C.F.R.) §438.402(c)(1)(ii); ជំព៊ូក 9 

នៃប្កមៃយិតតកមមកាលីហ្វ ័រៃីញ៉ា  (C.C.R.) §§1850.205(c)(2)&(3) ។ 
38 ជំព៊ូក 9 នៃប្កមៃយិតតកមមកាលីហ្វ ័រៃញី៉ា  (C.C.R.) §1850.205(c)(2) ។ 

39 ជំព៊ូក 9 នៃប្កមៃយិតតកមមកាលីហ្វ ័រៃញី៉ា  (C.C.R.) §1850.205(c)(2) ។ 


