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មន� រី េពទ្យ� ំងេ�ះ�នែ្រគនិងឧបករណ៍ស��រៈ្រគប់្រ�ន់។
ឯក�រែណ�ំេ�ះ ្រ�ប់មន� ីរេពទ្យ� ំង�យ អំពរី េបៀបេធ� �
� រសេ្រមចចិត�
�េតើអ�ក�នឹងទទួ ល�ន�រជួ យសេ្រ��ះ ្របសិនេបើ
ពុំ�នឧបករណ៍ស��រៈ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់មនុស្ស្រគប់រ ូប។

�រមិនេរ �សេអើង
ឯក�រែណ�ំេ�ះ សរេសរ�មន� រី េពទ្យនិងេវជ� បណ�ត
ិ ្រត�វអនុវត� �ម
ច�ប់សហពន� ន
័ ង
ិ ច�ប់រដ� ែដល្រប�ំងនឹង�រេរ �សេអើង េ�ះបី�
�នវ �បត� ិកេ៏ �យ។ ឯក�រែណ�ំេ�ះ សរេសរ� េវជ� បណ�ិតនិងមន� រី េពទ្យ
មិន�ចសេ្រមចចិត�េលើ�រព��លអ� ក េ�យែផ�កេលើ៖
• �យុរបស់អ�ក
• �តិ�សន៍របស់អ�ក
• �េតើអ�ក�នពិ�រ�ព ែដរឬេទ
ចំណុចេនះរ ួមប��ល
� � ំងពិ�រ�ពែដល�ក់ព័ន�នង
ឹ ទម� ន់ ��ន�ព
េវជ� ��ស� ��ៃំ រ� ឬពិរ�រ�ព�មួ យ
• េភទរបស់អ�ក
ចំណុចេនះ សំេ� �េតើអ�កគឺ�បុរស ឬ��រ �
ឬមិនែមនេភទ� ំងពីរ
• �រម� ណផ
៍ � វ� េភទរបស់អ�ក
ចំណុចេនះ សំេ� �េតើអ�កគឺ�មនុស្ស្រស�ញ់មនុស្ស្រប �សដូ ច��
្រស�ញ់មនុស្សែដល�នេភទផ� យ
� �� ្រស�ញ់មនុស្ស្រសីដូច��
ឬ�មនុស្សែដល្រស�ញ់មនុស្ស� ំងពីរេភទ
• អត� ស��ណេភទរបស់អ�ក
ចំណុចេនះ សំេ� �េតើអ�កគឺ�មនុស្សែដលប� �រអត� ស��ណេភទ
ែដរឬេទ
• �តិពន� របស់អ�ក ឬេដើមកំេណើត�តិរបស់អ�ក
ចំណុចេនះ សំេ� �េតើ អ� កគឺ�្រប�ជនែដល�នេដើមកំេណើត
និ�យ��េអស�៉ញ ឬ�្រប�ជនែដល�នេដើមកំេណើតមកពី
�េមរ �ក�ទីន �េតើអ�កនិ�យ��េផ្សង ឬ�េតើអ�កឬ្រគ� �រ
របស់អ�កមកពី ្របេទសេផ្សង
• លទ� �ពបង់្រ�ក់
ចំណុចេនះ �នន័យ�េតើអ�ក�នលទ��ព�ចបង់ៃថ� ច�
ំ យ
របស់មន� រី េពទ្យ ែដរឬេទ។
• ទម� ន់ ឬ �ឌ របស់អ�ក
ចំណុចេនះ សំេ��េតើ អ� ក�ន�ឌធំ តូ ច �ត់ ស� ម �ប ឬ ខ� ស់
• ��ន�ពេសដ� កិច�សង� មរបស់អ�ក
ចំណុចេនះ រ ួមប��ល
� បរ ��ណលុយែដលអ� ក�ន ទីកែន� ងែដលអ� ក
រស់េ� �េតើអ�ក�នចូ លេរៀនេ��កលវ �ទ�ល័យ ឬ �េតើ�រ�រ
របស់អ�កគឺ��រ�រអ� �

• ��ន�ព����ប់រងរបស់អ�ក
ចំណុចេនះ សំេ� �េតើអ�ក�ន�រ����ប់រងសុខ�ពែដរឬអត់។
• �រៈសំ�ន់របស់អ�ក ឬ គុណ�ពៃនជី វ �តរបស់អ�កែដលែផ�កេលើ
�រយល់េឃើញរបស់អ�កដ៏ៃទ
ចំណុចេនះ សំេ�េ�គំនិតែដលអ� កដ៏ៃទយល់េឃើញអំពីជី វ �តឬ
�ង�យរបស់អ�ក
• ��ន�ពអេ��្របេវសន៍របស់អ�ក
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ចំណុចេនះ សំេ� �េតើអ�ក�នឯក�រេដើម្បី��ក់េ�ក��ងសហរដ�
�េមរ �ក ឬអ� កមិន�នឯ�រែបបេ�ះ។
• ��ន�ព�ប់ឃរុំ បស់អ�ក
ចំណុចេនះ សំេ� �េតើអ�កកំពង
ុ �ប់ពន� ��រ
ឬ�េតើអ�ក��ប់�ប់ពន� ��រ ែដរឬេទ។
• �េតើអ�ក��នទីជ្រមក
• �រេ្របើ្រ�ស់ធន�ន �លពីអតីត�ល ឬ�េពលអ�គត របស់អ�ក
ចំណុចេនះ សំេ� �េតើអ�ក��ប់ស្រ�កេ�ក��ងមន� រី េពទ្យ
ក��ងរយៈេពលែវង េ�ក��ងអតីត�ល ឬ�េតើអ�ក�ចនឹង��ក់េ�ក��ង
មន� រី េពទ្យក��ងរយៈេពលែវង �េពលអ�គត ែដរឬេទ។

�រប��រទប់��ត់ វ �បត� ិ
ឯក�រែណ�ំេនះ ្រ�ប់មន� ីរេពទ្យ� ពួ កេគ្រត�វខិតខំ្របឹងែ្របង
ែស� ងរកឧបករណ៍ស��រៈែដលពួ កេគ្រត�វ�រ��ំ�ច់ េដើម្បីជួយសេ្រ��ះ
មនុស្ស្រគប់រ ូបែដល្រត�វ�រ�។ មន� រី េពទ្យ� ំង�យ
្រត�វជែជកពិ�ក��មួ យ�� និងសហ�រ�មួ យ��
េដើម្បីជួយសេ្រ��ះមនុស្ស្រគប់រ ូប។ រហូ តមកដល់េពលេនះ មន� ីរេពទ្យ
េ�ក��ងរដ� �លីហ�រ� �៉
�នសមត� �ព�ចជួ យមនុស្ស្រគប់រ ូបែដល្រត�វ�រជំនួយ។
វ �ធី��ស�ែដលមន� ីរេពទ្យនិងេវជ�បណ�ិតេធ� ��រសេ្រមចចិត��េតើអ�ក�នឹងទទួ
ល�នជំនួយសេ្រ��ះេ�ក��ងេពល�នវ �បត� ិ
ឯក�រែណ�ំេ�ះ ្រ�ប់មន� ីរេពទ្យនិងេវជ� បណ�ត
ិ អំពរី េបៀបេធ� ��រ
សេ្រមចចិត�្របសិនេបើពុំ�នែ្រគនិងឧបករណ៍ស��រៈ្រគប់្រ�ន់
េដើម្បីជួយសេ្រ��ះមនុស្ស្រគប់រ ូបែដល្រត�វ�រជំនួយសេ្រ��ះ។

េ�ក��ង��ន�ពែបបេ�ះ ឯក�រែណ�ំ សរេសរ� មន� រី េពទ្យ
និងេវជ� បណ�ត
ិ គួ រជួ យសេ្រ��ះជី វ �តមនុស្សឲ្យ�នេ្រចើនបំផត
ុ ។
ចំណុចេនះ�នន័យ� មន� រី េពទ្យ និងេវជ� បណ�ត
ិ គួ រជួ យសេ្រ��ះជី វ �ត
មនុស្សេ�យែផ�កេលើ�រ�យតៃម� �េតើអ�ក��ចនឹង�ន�ពល�
្របេសើរ�ងមុន េ�េពលទទួ ល�ន�រព��ល។ ឯក�រែណ�ំេ�ះ សរេសរ�
េវជ� បណ�ិត ្រត�វពិនិត្យេមើលអ� កេ�យ��ល់ និងពិនត
ិ ្យេមើល
ព័ត៌�នេវជ� ��ស� � ំងអស់ េដើម្បីេធ� ��រ
សេ្រមចចិត��េតើអ�ក�ចនឹង�ន�ពល�្របេសើរ�ងេនះ ែដរឬេទ េ�េពល
ទទួ ល�ន�រព��ល។
ឯក�រែណ�ំេ�ះ ្រ�ប់េវជ� បណ�ត
ិ �ពួ កេគ�ចនឹងេ្របើ្រ�ស់
េតស� មួ យែដល្រត�វ�នេ�� SOFA (�រ�យតៃម� អំពី�រ��ប់ស រ ��ង�
�េពលប��ប់) េដើម្បីជួយពួ កេគក��ង�រេធ� ��រសេ្រមចចិត�។ េតស� SOFA
េធ� ��រ�ស់ែវង�យតៃម� �េតើអ�ក�ចនឹង�ន�ពល�្របេសើរ�ងេនះ ែដរឬេទ
េ�េពលទទួ ល�ន�រព��ល។ ពិន��េតស� SOFA �ន់ែត�ប �នន័យ�
លទ� �ពែដល�អ� ក�ចនឹង�ន�ពល�្របេសើរ�ងេនះ
េ�េពលទទួ ល�រព��ល គឺ�ន់ែតខ� ស់។
្របសិនេបើអ�ក�នពិ�រ�ព ពិ�រ�ពរបស់អ�ក�ចនឹងបេង� ើនពិន��េតស� SOF
A របស់អ�ក។ ្របសិន េបើេរឿងែបបេនះ េកើតេឡើង ឯក�រែណ�ំ សរេសរ�
េវជ� បណ�ិត គួ រប��បពិន��របស់អ�ក េដើម្បីេធ� �ឲ្យពិ�រ�ពរបស់អ�ក មិន្រត�វ�ន
�ប់ប��ល
� ្រប�ំងនឹងអ� ក េ�ះេឡើយ។ ឧ�ហរណ៍
ពិ�រ�ពមិន្រត�វ�នរ ួមប��ល
� េដើម្បី្រប�ំងនឹងអ� កេ�ះេឡើយ
្របសិនេបើពិ�រ�ពរបស់អ�ក៖
• ក្រមិតរេបៀបេធ� �ចល� ឬរេបៀបនិ�យរបស់អ�ក
• ក្រមិត�រដកដេង� ម
ើ របស់អ�ក �ពិេសស ្របសិនេបើអ�កពុ�
ំ នឧបករណ៍
ែដលជួ យអ� កក��ង�រដកដេង� ម
ើ
• ប�
� លឲ្យ�នសំ�ធ�ម�ប ឬបង� ឲ្យ�ន�រែ្រប្រប� ល
ៃន�រេធ� �េតស� �ម �ពិេសស ្របសិនេបើអ�កពុទ
ំ ទួ ល�ន
ឱសថរបស់អ�ក។
ឯក�រែណ�ំេ�ះ ្រ�ប់េវជ� បណ�ត
ិ � ពួ កេគ�ច�ក់ មនុស្ស
ែដល�នពិន��េតស� SOFA ្រប�ក់្របែហល�� ចូ លេ�ក��ង “្រក �ម�ទិ�ព”
ដូ ច�� េដើម្បីទទួ ល�នជំនួយសេ្រ��ះ។ ្របសិនេបើ
ពុំ�នែ្រគនិងឧបករណ៍ស��រៈ្រគប់្រ�ន់េដើម្បីជួយសេ្រ��ះមនុស្ស្រគប់រ ូប

េវជ� បណ�ិត �ចនឹងសេ្រមចចិត��នឹងជួ យសេ្រ��ះអ� ក���ក់
េ�យែផ�កេលើ្រក �ម�ទិ�ព។
្របសិនេបើេវជ� បណ�ិត មិន�ចជួ យសេ្រ��ះមនុស្ស្រគប់រ ូបេ�ក��ង្រក �ម�ទិ�ព
ដូ ច�� ឯក�រែណ�ំេ�ះ សរេសរ� ពួ កេគ�ចពិនត
ិ ្យេមើល�េតើ
អ� ក���ក់េ�ក��ង្រក �ម �ន��ន�ពធ� នធ
់ � រ ែដល�ចនឹង��ប់
ក��ងរយៈេពលខ� ី។ ឧ�ហរណ៍មួយ គឺជំងឺម�រ �ក
ែដលមនុស្ស��ក់េ�ះ្រត�វរ�ពឹង�នឹង��ប់ េ�ក��ងរយៈេពល 6ែខ
េ�ះបី�ទទួ ល�ន�រព��ល ក៏េ�យ។
្របសិនេបើពុំ�នឧបករណ៍ស��រៈ្រគប់្រ�ន់េដើម្បីជួយសេ្រ��ះមនុស្ស្រគប់រ ូប
ឯក�រែណ�ំេ�ះ សរេសរ� េវជ� បណ�ិត�ចសេ្រមចចិត�ជួយសេ្រ��ះមនុស្សែដ
លមិន�ន��ន�ពធ� នធ
់ � រែដល�ច��ប់ក��ងរយៈេពលខ� ី ែបបេ�ះ។ ្របសិន
េបើេវជ� បណ�ិត េ�ែត�នមនុស្សេ្រចើនែដល្រត�វព��ល ឯក�រែណ�ំ សរេស
រ� ពួ កេគ�ចេធ� �
� រ�ប់េ��ត េដើម្បីេធ� ��រសេ្រមចចិត�។
អ� ក�ចចង់រក�ទុកឯក�រ�មួ យេ��ប់�មួ យអ� ក េ�យឯក�រេ�ះ
�នផ� �កព័ត៌�នស� ីពីពិ�រ�ពរបស់អ� ក។ ឯក�រេ�ះ
�ចរ ួមប��ល
� នូ វរេបៀបែដលពិ�រ�ពរបស់អ�ក�ចបេង� ន
ើ ពិន��េតស� SOFA
របស់អ�ក។ ឯក�រេ�ះ �ចរ ួមប��ល
� ព័ត៌�នស� ីពីឱសថ និងឧបករណ៍
ែដលអ� ក្រត�វ�រ េដើម្បីរក�សុខ�ពរបស់អ�ក។ ឯក�រេ�ះ
�ចរ ួមប��ល
� � ំងរយៈេពលែដលអ� ក�ចរស់េ�
ែដលេវជ� បណ�ត
ិ ្រប�ំខ� �នរបស់អ�ក �នព�ករណ៍។ ឯក�រេ�ះ
�ចរ ួមប��ល
� ព័ត៌�នស្រ�ប់ទំ�ក់ទំនង ស្រ�ប់េស� ស
ើ ុំអ�កផ�ល់ជំនួយ�ំ្រទ។
អ� ក�ចរក�ទុកឯក�រេ�ះ�ប់�មួ យអ� ក ក��ងករណីែដល�ន�រលំ�ក
ក��ង�រទំ�ក់ទន
ំ ង េ�េពលអ� ក��ក់េ�ក��ងមន� ីរេពទ្យ។ អ� ក�ច�នបំណង
�ំអ�កផ� ល់ជន
ំ ួ យ�ំ្រទ��ក់មក�ន់មន� រី េពទ្យ �មួ យអ� ក។

�រែកែ្របសម្រសបចំេ�ះវ ��នរបស់មន� ីរេពទ្យ
េ�យអនុេ�មេ��មច�ប់ មន� ីរេពទ្យ និងេវជ� បណ�ត
ិ ្រត�វេធ� ��រែកែ្រប
វ ��នេ�យសមេហតុសមផល េដើម្បីឲ្យអ� កជំងឺែដល�នវ �យ�ស់�ង
ឬ�នពិ�រ�ព �ចទទួ ល�នជំនួយែដលពួ កេគ្រត�វ�រ។ ពួ កេគ
ឺ ូ វ �ដ19 ក៏េ�យ។
្រត�វេធ� �
� រែកែ្រប េ�ះបី�ក��ងអំឡ
� ងេពលៃន�រផ� ះ� ជំងក
ឯក�រែណ�ំ ផ� ល់នូវឧ�ហរណ៍មួយចំនួន៖

• �រែកែ្របចំនួនកំណត់ៃនអ� កសួ រសុខទុក�អ� កជំងឺកូ វ �ដ19 េដើម្បីឲ្យអ�ក�
ច�នស�ជិក្រគ� �រមួ យរ ូប អ� កែថ� ំ��ល់ខ� �ន��ក់ អ� កទំ�ក់
ទំនង��ក់ ឬអ� កជួ យ�ំ្រទេផ្សងេទៀត េ��មួ យអ� ក
េ�ក��ងមន� រី េពទ្យ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មចូ លេ��ន់៖
https://www.disabilityrightsca.org/post/coronavirus-hospitalvisitation
• េ�យេធ� �ឲ្យ្រ�កដ�អ� ក�នទំ�ក់ទំនង្របកបេ�យ្របសិទ��ព
ដូ ច���ស�� ឬ�រសរេសរអក្សរចំណងេជើង��មៗ។
មន� រី េពទ្យ្រត�វផ� ល់ជន
ំ ួ យែផ�ក��ផងែដរ ្របសិនេបើ�ំ�ច់។
• �រែកែ្រប�� េដើម្បី��ឲ្យ�ន�រព��លេ�យេស� ើ�ព
ក��ង�រសេ្រមចចិត��េតើអ�ក�នឹងទទួ ល�នជំនួយសេ្រ��ះ
ដូ ច��រែកែ្របពិន��េតស� SOFA និង�រជួ យសេ្រ��ះេ�យ�៉សុីន
ជំនួយដេង� ម
ើ ក��ងរយៈេពលយូរ�ងមុន េដើម្បីរ ួមប��ល
� ពិ�រ�ព។
ឯក�រែណ�ំេ�ះ សរេសរ� មន� រី េពទ្យគួ រ�នបុគ�លិកែដល្រត�វ�ន
�ត់�ង
ំ ឲ្យទទួ លខុស្រត�វេដើម្បី����រែកែ្រប��ស់ប� �រែដល�ំ�ច់្រត�វ�ន
េធ� �េឡើង ពិត្រ�កដែមន។
�៉សុន
ី ជំនួយដេង� ើម��ល់ខ� �ន
្របសិនេបើអ�កេ្របើ្រ�ស់�៉សុីនជំនួយដេង� ម
ើ ្របេភទ�ក៏េ�យ
េហើយអ� ក�ំយក�៉សុីនជំនួយដេង� ម
ើ ��ល់ខ� �នមក�ន់មន� ីរេពទ្យ
�៉សុីនជំនួយដេង� ើម��ល់ខ� �ន មិន�ច្រត�វ�នយកេចញពីអ�កនិងផ�ល់េ�ឲ្យ
ឺ ៏ៃទ េ�ះេឡើយ។
អ� កជំងដ
្របសិនេបើអ�កមិនយល់្រសប�មួ យនឹង�រសេ្រមចចិត�អំពអ
ី �ក
ែដលទទួ ល�ន�រព��ល
្របសិនេបើអ�ក ឬ្រគ� �ររបស់អ�ក ឬអ� កផ�ល់ជំនួយ�ំ្រទ មិនយល់្រសប�មួ យ
និង�រសេ្រមចចិត�អព
ំ ី�រែថ� ំព��លរបស់អ�ក ដូ ច��រសេ្រមចចិត�ប�្ឈប់
ឬបដិេសធ �រព��ល�ក់�ក់�មួ យ អ� ក�ចេធ� ��រប� ឹងត��។
េដើម្បីប�ឹងត�� អ� ក ឬេម�វ �របស់អ�ក គួ រ្រ�ប់េវជ� បណ�ិត �អ� កមិនយល់្រសប
�មួ យនិង�រសេ្រមចចិត�េ�ះ ្រពម� ំង្រ�ប់េហតុផលរបស់អ�ក។
អ� ក�ចប� ង
ឹ ត�� ពីេ្រ�ះអ� កគិត� �រសេ្រមចចិត�េ�ះ គឺែផ� កេលើ �យុ
�តិ�សន៍ ទម� ន់ �ឌ ឬពិ�រ�ពរបស់អ�ក។ អ� កមិន�ចប� ឹងត��

េ�យ្រ�ន់ែតអ� កគិត� មន� រី េពទ្យមិនគួ រេធ� �
� រសេ្រមចចិត�ែបបេនះ
ឬេ�យ�រអ� កមិនចូ លចិត� វ �ធី��ស� ែដលមន� ីរេពទ្យ
េធ� ��រសេ្រមចចិត��ទូ េ�របស់ខ� �ន េ�ះេឡើយ។
ឯក�រែណ�ំេ�ះ សរេសរ� មនុស្សមួ យ្រក �មេផ្សង គួ រេធ� �
� រ
សេ្រមចចិត�េលើបណ�ង
ឹ ត��របស់អ�ក។ �រសេ្រមចចិត�ស�ីពី�រែថ� ំព��ល
គួ រ្រត�វ��ស់ប� �រ ្របសិនេបើ �រសេ្រមចចិត�េ�ះ ែផ�កេលើ�យុ �តិ�សន៍
ទម� ន់ �ឌ ឬពិ�រ�ព ឬលក� ណៈ�មួ យេផ្សងេទៀត ែដល�នេ�េលើ��ង
េ��ងេដើម។ �រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ង
ឹ ត��របស់អ�ក
្រត�វេធ� �េឡើងឲ្យ�ន�ប់រហ័សេដើម្បីេចៀស�ង�រខូ ច�តដល់អ�ក
ឬមនុស្សដ៏ៃទេទៀតែដលកំពង
ុ រង់��
ំ រព��ល។

េយើងេ�ទីេនះេដើម្បីជួយអ� ក
េយើងេ�ទីេនះេដើម្បីជួយអ� ក។ ្របសិនេបើអ�ក ឬអ� ក���ក់ែដលអ� ក��ល់
មិន�ចទទួ ល�ន�រព��ល
ឺ ូ វ �ដ19េនះ សូ ម�ក់ទងមកេយើង។
េ�មន� រី េពទ្យក��ងអំឡ
� ងេពលផ� ះ� ជំងក
អង� �រសិទ�ិពិ�រ�ពរដ� �លីហ�រ� �៉ (Disability Rights California)
ទូ រសព� ៖ 1-800-776-5746
https://www.disabilityrightsca.org/contact-us/how-to-get-help
មូ លនិធស
ិ ្រ�ប់�រអប់រន
� ង
ិ �រ�រសិទ�ព
ិ ិ�រ�ព (Disability Rights
Education and Defense Fund)
ទូ រសព� ៖ (510) 644-2555
អុីែម៉ល៖ info@dredf.org
អង� �រយុត�ិធម៌ស្រ�ប់វ �យ�ស់ (Justice in Aging)
េគហទំព័រ៖ https://www.justiceinaging.org/contact
មជ្ឈមណ�លធន�នរស់ឯក�ជ្យៃនទី្រក �ង�ន់្រ��ន់សុីសស� � (Independent
Living Resource Center San Francisco) (ស្រ�ប់អ�ករស់េ�ក��ងឬែក្បរទី្រក �
ង�ន់្រ��ន់សុីសស�)�
ទូ រសព� ៖ 628-231-2287
អុីែម៉ល៖ brandie@ilrcsf.org

