California’s protection & advocacy system

សេវាគាំទ្រសៅផ្ទ ះ៖
េកម្ម ភាពទ្រឆាំងនឹងការក្កែ ងរនែ ាំ
ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2018, ឯកសារផ្សព្វ ផ្ាយ #F008.06 Cambodian
ឯកសារផ្សពវ ផ្ាយសនះពនយល់អាំពីេកម្ម ភាពនានាក្ែលរុគ្គលិកននសេវាគាំទ្រសៅផ្ទះ
(IHSS) ររេ់សោនធីអាចអនុវត្ត បាន សែើម្បីររ់សាាត្់ការក្កែ ងរនែ ាំ និងធានាថា
មានក្ត្អន កររួ លបាន IHSS ក្ែលមានេិរធិររួ លបានក្ត្រុស្
ណ ះ
ក្ែលនឹងររួ លបានសេវានានា និងររួ លបានក្ត្សេវា
ក្ែលពួ កសគ្មានេិរធរ
ិ រួ លបានក្ត្រុស្
ណ ះ។
I.

សាវតា

សែើម្បីស្ែ យ
ើ ត្រសៅនឹងលកខ ខណ្ឌត្ទ្ម្ូវថ្ម ីៗក្ែលមានរាំណ្ងររ់សាាត្់ការក្កែ ងរនែ ាំ
និងសធវ ឲ្
ើ យេុខភាព និងេុវត្ថ ភា
ិ ពររេ់អនកររួ លសេវាមានភាពលអទ្រសេើរជាងម្ុនសនាះ
ទ្កេួ ងសេវាេងគ ម្នន CA (CDSS) បានរសងា ត្
ើ
ពិធសា
ី រែូ ចគនរូ ទ ាំងរែឋ េទ្មារ់ការចុះទ្ត្ួ ត្ពិនត្
ិ យតាម្ផ្ទ ះសោយគមនការ
ជូ នែាំណ្ង
ឹ ជាម្ុន, ការសផ្ញេ
ើ ាំរុទ្ត្តាម្ការក្ណ្នាាំសៅកាន់អនកផ្ត ល់សេវា IHSS,
ការទ្ត្ួ ត្ពិនត្
ិ យសានម្ទ្មាម្នែ និងសាវតា និងការក្កក្ទ្រតារាងសពលសវលា។ (WIC
ទ្រការ 12305.7(e)(2), 12305.7(h), 12305.71(c)(3), 12305.71(c)(5), 12305.82)។
សោនធីនម្
ី ួ យៗបានរសងា ត្
ើ សគលនសោបាយ និងនីត្ិ វ ិធីររេ់ខល ួនផ្ទទល់
ក្ែលសលើកស ង
ើ អាំពីរសរៀរក្ែលសោនធីទ ាំងសនាះនឹងអនុវត្ត ពធ
ិ សា
ី រែូ ចគន
រូ ទ ាំងរែឋ សនះ។
II.

ត ើការខកែ ងបន្ែ ាំ IHSS គឺជាអ្វ ី?

ការក្កែ ងរនែ ាំ IHSS គ្ឺការរុនរងសោយសចត្នាររេ់អនកផ្ត ល់សេវាម្ួ យចាំនួន
ស ើយសៅកនុងករណ្ីម្ួយចាំនួន ររេ់អនកររួ លសេវា សែើម្បីររួ លបានការរូ ទត្់ទ្បាក់
ឬអត្ថទ្រសោជន៍នានាក្ែលគមនការអនុញ្ញាត្ពីកម្ម វ ិធីសនះ។

ការក្កែ ងរនែ ាំសនះអាចសធវ ើស ង
ើ សៅកនុងរទ្ម្ង់ជាសទ្ចើន រុក្នត ភាគ្សទ្ចើនពាក់ពន
័ ធ
នឹងអន កផ្ត លស់ េវាក្ែលសចញវ ិកា យរទ្ត្េទ្មារ់សេវានានាក្ែលម្ិនទ្ត្ូវ
បានអនុវត្ត សោយសចត្នា ឬសចញវ ិកា យរទ្ត្េទ្មារ់ការក្ថ្ទ ាំអន កររួ ល
សេវាជាសទ្ចើនអន កសទ្ចើនជាងចាំនួនអន កររួ លសេវាក្ែលពួ កសគ្បានផ្ត ល់
សេវាជូ នោងជាក់ក្េត ងសោយសចត្នា។
III.

ព្ិធីសារត ើមបីទប់សាា ់ការខកែ ងបន្ែ ាំ IHSS
a. ការតផ្ញើសប
ាំ ុត្ តាមការខែនាាំតៅកាន្់អ្នកផ្តលត់ សវា

សេចកត ីជូនែាំណ្ង
ឹ ជាលាយលកខ ណ្៍អកសរអាចទ្ត្ូវបានសផ្ញើតាម្នទ្រេណ្ីយ៍
សៅកាន់អនកផ្ត លស់ េវាក្ែល៖ ទម្ទរសមាងផ្ត ល់សេវាសទ្ចើនសពកសៅកនុងរយៈសពលម្ួ យក្ខ,
សធវ ើការេទ្មារ់អនកររួ លសេវាសលើេពីមានក់, ោក់ជូននូ វ
តារាងសពលសវលានានាក្ែលគមនេងគ ត្ភា
ិ ព, សេន ើេុាំការផ្ទែេ់រតរតារាង
ូ
សពលសវលាសារជាថ្ម ីសទ្ចើនែងសពក, ជាអន កររួ ល IHSS សោយខល ួនឯង,
ឬបានឲ្យអន កែនរសផ្ញកា
ើ ររូ ទត្់ទ្បាក់ IHSS ររេ់ពួកសគ្សៅកាន់
អាេយោឋន្ម្ួ យសៅោងសទ្ៅរែឋ ។
សេចកត ីជូនែាំណ្ង
ឹ នានាផ្ត ល់ជូននូ វម្ូ លស ត្ុក្ែលអន កផ្ត លស់ េវាកាំពុង
ររួ លបានសេចកត ីជូនែាំណ្ង
ឹ សនាះ (សពាលគ្ឺ កងវ ល់្ម្ួ យកនុងចាំស្ម្
កងវ ល់នានាអាំពីេច
ុ រ ិត្ភាពននកម្ម វ ិធីោងសលើ), ជូ នែាំណ្ឹងែល់អនកផ្ត ល់សេវាអាំពី វ ិធាន
និងលកខ ខណ្ឌត្ទ្ម្ូវររេ់ IHSS ក្ែលេម្ទ្េរ, និងរង្ហាញ
អាំពីលរធ ផ្លននការម្ិនអនុវត្ត តាម្វ ិធាន និងលកខ ខណ្ឌត្ទ្ម្ូវទ ាំងសនាះ។ (WIC ទ្រការ
12305.71)
b. ការចុុះត្ ួ ព្ិន្ិ យតាមផ្ទុះតោយគ្មាន្ការជូន្ ាំែង
ឹ ជាមុន្ (UHVs)
UHV គ្ឺជាការចុះទ្ត្ួ ត្ពិនត្
ិ យក្ែលម្ិនបានទ្ពាងរុកម្ួ យក្ែលទ្ត្ូវបាន
សធវ ើស ង
ើ សោយរុគ្គលិក IHSS ររេ់សោនធីក្ែលបាន្ែ ងកាត្់ការរណ្តុះរ្
ត ល
សៅកនុងផ្ទះររេ់អនកររួ ល IHSS ម្ួ យចាំនួនក្ែលមានហានិភយ
័ ខព េ់។ កាលររ ិសចេ រ
និងសពលសវលាននការចុះទ្ត្ួ ត្ពិនត្
ិ យនឹងម្ិនទ្ត្ូវបាន
ជូ នែាំណ្ង
ឹ ជាម្ុនសៅកាន់អនកររួ ល ឬអន កផ្ត ល់សេវាសនាះសរ។ សៅសពលចុះទ្ត្ួ ត្ពិនត្
ិ យ
រុគ្គលិកររេ់សោនធីនឹងសធវ កា
ើ រសផ្ទ ៀងផ្ទទត្់អាំពីអនកររួ លសេវា
និងគ្ុណ្ភាពននសេវានានា សផ្ទ ៀងផ្ទទត្់អាំពេ
ី ុខមាលភាពររេ់អនកររួ លសេវា
និងសធវ កា
ើ រពិភាកាទ្ត្ួ េៗអាំពក
ី ងវ ល់្ម្ួ យជាម្ួ យអន កររួ លសេវា។
ទ្រេិនសរើអនកររួ លសេវាម្ិនអាច ម្ិនរាំសនរ ឬពុាំមានរាំណ្ងចូ លរ ួម្សៅកនុង UHV
្ម្ួ យសរសនាះ សោនធីទ្ត្ូវបានត្ទ្ម្ូវឲ្យសធវ ើេកម្ម ភាពសៅសពលសទ្កាយសរៀត្
2

សោយមានរាំណ្ងចុះទ្ត្ួ ត្ពិនត្
ិ យោងត្ិចពីរសលើកសរៀត្
ការសៅរូ រេ័ពទោងត្ិចពីរសលើកសរៀត្ និងការសផ្ញើលិខត្
ិ ម្ួ យចារ់កនុងរយៈសពល 45-60
រនាទរ់សរៀត្។ (WIC ទ្រការ 12305.71(c)(3))។
c. ការសត្មបសត្មួ លការតសុើបរក ន្ិងការទប់សាា ់ការខកែ ងបន្ែ តាំ ៅទូ ទាំងរ ឋ
ខ លមាន្ភាព្លអត្បតសើរជាងមុន្
CDSS, ទ្កេួ ងសេវាក្ថ្ទ ាំេុខភាព (DHCS), ទ្កេួ ងយុត្តិធម្៌ (DOJ),
ទ្កេួ ងេុខមាលភាពររេ់សោនធី, ការ ិោល័យសម្ធាវ ើទ្េ ុកននសោនធី
និងរីភានក់ង្ហរ្ម្ួ យក្ែលអាចទ្ត្ូវបានរ ួម្រញ្ចល
ូ សៅកនុងកម្ម វ ិធី IHSS
និង/ឬការសេុើររក និងការររ់សាាត្់ការក្កែ ងរនែ ាំ នឹងសធវ កា
ើ រង្ហរជាម្ួ យគន
សលើឯកសារសោងអាំពកា
ី រក្កែ ងរនែ ាំ និងការសេុើរអសងា ត្នានា។
ទ្រេិនសរើស ត្ុការណ្៍ននការក្កែ ងរនែ ាំក្ែលទ្ត្ូវបានេងស័យ្ម្ួ យ
ទ្ត្ូវបានេមាគល់ស ញ
ើ សនាះ រុគ្គលិកទ្រចាំសោនធីទ្ត្ូវក្ត្ោក់ជូននូ វរទ្ម្ង់
ពាកយរណ្តង
ឹ អាំពកា
ី រក្កែ ងរនែ ាំក្ែលទ្ត្ូវបានេងស័យ (SOC 2248) សៅកាន់
រុគ្គលិកក្ែលទ្ត្ូវបានចត្់តាង
ាំ សែើម្បីសធវ កា
ើ រទ្ត្ួ ត្ពិនត្
ិ យពាកយរណ្តឹងស ង
ើ វ ិញ
និងកាំណ្ត្់ថាសត្ើវាបានកាែយជាឯកសារសោងអាំពីការក្កែ ងរនែ ាំម្ួយក្ែរឬសរ។
ឯកសារសោងអាំពីការក្កែ ងរនែ ន
ាំ ឹងទ្ត្ូវបានសផ្ញសើ ៅកាន់រភា
ី ន ក់ង្ហរអនុវត្ត ចារ់
សែើម្បីសធវ កា
ើ រសេុើរអសងា ត្អាំពីការក្កែ ងរនែ ។ាំ (WIC ទ្រការ 12305.82)
d. ការត្ ួ ព្ិន្ិ យសានមត្មាមដ

ន្ិងសាវតាបទឧត្កិ ឋ សត្មាប់អ្នកផ្តលត់ សវា

អន កផ្ត ល់សេវាទ្គ្រ់រ ូរទ្ត្ូវបានត្ទ្ម្ូវឲ្យផ្តត្
ិ សានម្ទ្មាម្នែ និង្ែ ងកាត្់
ែាំសណ្ើរការននការទ្ត្ួ ត្ពិនិត្យសាវតាររឧទ្កិែឋម្ួយ។
e. កិចចត្ព្មតត្ព្ៀងចុុះត្ាុះចូ លរ ួមរបស់អ្នកផ្តលត់ សវា IHSS
អន កផ្ត ល់សេវាទ ាំងឡាយទ្ត្ូវបានត្ទ្ម្ូវឲ្យោក់ជូននូ វកិចចទ្ពម្សទ្ពៀងចុះស្មះចូ លរ ួម្ររ
េ់អនកផ្ត ល់សេវា (SOC 846) ម្ួ យចារ់ ក្ែលររួ លសាគល់
ថាពួ កសគ្ទ្ត្ូវបានជូ នែាំណ្ង
ឹ អាំពីលរធ ផ្លននការសធវ ើការក្កែ ងរនែ ាំ IHSS រ ួចរាល់ស ើយ។
កិចចទ្ពម្សទ្ពៀងសនះក៏រញ្ញាក់អះអាងផ្ងក្ែរថា អន កផ្ត ល់សេវា្មានក់ក្ែល
បានជារ់សទេពីរររាយការណ្៍ពត្
័ ៌មានអាំពីតារាងសពលសវលាររេ់ពួកសគ្សោយមាន
ការក្កែ ងរនែ ាំសនាះ នឹងទ្ត្ូវរូ ទត្់ម្កវ ិញនូ វរឹកទ្បាក់រូទត្់សលើេ
្ម្ួ យក្ែលពួ កសគ្បានររួ ល រ ួម្ជាម្ួ យការោក់រណ្ឌកម្ម ក្ផ្ន កេុី វ ិលជារឹកទ្បាក់ពី
$500 សៅ $1000 េទ្មារ់រសងវ ើននការក្កែ ងរនែ ាំនីម្ួយៗ។
IV.

ត ើែ្ញាំគួរតធវ ី ូ ចតមត ចែែ ុះ?
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ទ្រេិនសរើអនកសជឿជាក់ថា ការក្កក្ទ្រសៅកនុងចារ់ទ ាំងសនះទ្ត្ូវបានយកសៅ
អនុវត្ត ម្ន
ិ បានទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវ ឬទ្ត្ូវបានយកសៅអនុវត្ត សៅកនុងឥរ ិោរថ្ក្ែលមាន
ការសរ ើេសអើងសនាះ អន កសេន ើេសុាំ រើកសាវនាការែ៏េុទ្កឹត្យម្ួ យសោយរាំសពញ
សេចកត ីក្ណ្នាាំនានាក្ែលេថ ិត្សៅក្ផ្នកោងខន ងននសេចកត ីជូនែាំណ្ង
ឹ អាំពី
ចាំ្ត្់ការររេ់អនក។
អន កក៏អាចោក់ជូននូ វរទ្ម្ង់ពាកយរណ្តង
ឹ អាំពកា
ី រសរ ើេសអើង្ម្ួ យសៅកាន់ CDSS
តាម្រយៈអុក្ី ម្ល ជាលាយលកខ ណ្៍អកសរ ឬតាម្រយៈការសៅរូ រេ័ពទសៅកាន់៖
California Department of Social Services - Civil Rights
744 P Street, M.S. 8-16-70
Sacramento, CA 95814
រូ រេ័ពទ ៖ (916) 654-2107
អុីក្ម្ល crb@dss.ca.gov
រូ រសារ ៖ (916) 653-9332
រទ្ម្ង់ពាកយរណ្តង
ឹ អាំពីការសរ ើេសអើងអាចក្េវ ងរកបានសៅតាម្ទ្រព័នធអុន
ី ធឺណ្ិត្ សៅ
http://www.cdss.ca.gov/Reporting/File-a-Complaint/Discrimination-Complaints។
រទ្ម្ង់សនះម្ិនអាចោក់ជូនតាម្ទ្រព័នធអុីនធឺណ្ត្
ិ បានសនាះសរ។ េូ ម្ទ្ពីនរទ្ម្ង់សនះ
រាំសពញវា និងោក់ជូន CDSS តាម្រយៈអុក្ី ម្ល ការសផ្ញើេាំរុទ្ត្តាម្នទ្រេណ្ីយ៍
ឬរូ រសារ។
V.

ត ើសិទធិរបស់ជន្ព្ិការដន្រ ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ាផ្ទ យ
ញ គ្មនព្ីការខកខត្បទាំងតន្ុះខ រឬតទ?

បារ/ចេេិរធិររេ់ជនពិការននរែឋ កាលី វ ័រញផ្ទ យ
ុ គនពីការក្កក្ទ្រទ ាំងសនះ។
េិរធិទ ាំងសនះទ្ត្ូវបានសម្ើលរំលងសៅកនុងការទ្រឆាំងររេ់សយើង និងការទ្រឆាំងររេ់អនក
ត្េូ ម្ត្ិជាសទ្ចើននាក់សផ្សងសរៀត្។
សយើងបានទ្រឆាំងនឹងការក្កក្ទ្រទ ាំងសនះសោយសារក្ត្ម្ូ លស ត្ុនានាែូ ចោងសទ្កាម្៖
- ការក្កក្ទ្រទ ាំងសនះម្ិនយុត្តធ
ិ ម្៌ចសាំ ពាះអន កររួ ល និងអន កផ្ត ល់សេវាសនាះសរ។
ការក្កក្ទ្រទ ាំងសនះរក្នថ ម្រនទុកែល់អនកររួ ល និងអន កផ្តល់សេវាទ ាំងឡាយ
សោយម្ិនបានផ្ត ល់អត្ថទ្រសោជន៍េោ
ាំ ន់្ម្ួ យែល់រែឋ សនាះសរ។
នីត្ិ វ ិធីថ្មីៗមានត្នម្ែ នថ្ែ និងទ្ត្ូវចាំ្យសពលសទ្ចើន ែូ សចន ះស ើយវាសធវ ើឲ្យមានភាព
លាំបាកោែាំងជាងម្ុនចាំសពាះអន កររួ លសេវា IHSS សៅកនុងក្េវ ងរកអន កផ្តល់សេវា
ក្ែលមានលកខ ណ្ៈេម្បត្ត ិទ្គ្រ់ទ្គន់។
- ការរាយការណ្៍អាំពីការក្កែ ងរនែ ាំ IHSS ទ្ត្ូវបានសគ្និោយពសនែ េ
ើ ោងោែាំង
ែូ សចន ះការក្កក្ទ្រក្ែលនឹងទ្ត្ូវអនុវត្ត សនាះ រក្នថ ម្ពីការកាែយជារនទុកក្ផ្នក
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រែឋ បាលេទ្មារ់សោនធីនានាស ើយសនាះ វាម្ិនបានក្ផ្ែកសលើម្ូលស ត្ុ
ក្ែលទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវសនាះសរ។
- ការក្កក្ទ្រទ ាំងសនះនឹងមានត្នម្ែ នថ្ែ និងមានការលាំបាកកនុងការអនុវត្ត សៅ
សពលក្ែលរែឋ កាលី វ ័រញកាំពង
ុ ក្ត្កាត្់ផ្ទតច់កម្ម វ ិធីេ្
ាំ ញ់េុវត្ថ ិភាព
នានាក្ែលចាំបាច់។
- ការក្កក្ទ្រទ ាំងសនះនឹងម្ិនរ្
ត លឲ្យមានការកាត្់រនថ យចាំ្យ្ម្ួ យ
សនាះសរ សលើកក្លងក្ត្ការរសងា ើនរនទុកក្ផ្នកការ ិោធិរសត្យយ ក្ែលរងខ ាំឲ្យ
ទ្រជាជនក្ែលមានលកខ ណ្ៈទ្គ្រ់ទ្គន់កនុងការររួ លបាន IHSS ឈរ់ររួ ល
យកសេវានានាក្ែលពួ កសគ្ទ្ត្ូវការ។

ឹ ពីសោរល់សលាកអន ក! េូ ម្រាំសពញ កទ្ម្ងេាំណ្ួរអសងា ត្
សយើងខ្ុាំចង់ែង
អាំពីការផ្សពវ ផ្ាយ ររេ់សយើងខ្ុាំ ស ើយទ្បារ់សយើងខ្ុាំ ពីសោរល់សលាកអន កផ្ង!
[េូ ម្រាំសពញ កទ្ម្ងេាំណ្ួរអសងា ត្]
េទ្មារ់ជាំនួយក្ផ្ន កចារ់ េូ ម្សៅរូ រេ័ពទ សៅសលខ 800-776-5746 ឬ រាំសពញ
រទ្ម្ង់ក្ររររេាំសណ្ើេុាំជាំនួយ។ េទ្មារ់សគលរាំណ្ងសផ្សងៗ សរៀត្ េូ ម្សៅរូ រេ័ពទ
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សៅសលខ 916-504-5800 (កាលី វ ័រញោងសជើង); 213-213-8000
(កាលី វ រ័ ញោងត្ប
ូ ង)។

េិរធិររេ់ជនពិការននរែឋ កាលី វ រ័ ញបានររួ លម្ូ លនិធិពីទ្រភពខុេៗគនជាសទ្ចើន
េទ្មារ់រញ្ា ីអនកផ្ត លម្
់ ូ លនិធសិ ពញសលញ េូ ម្ចូ លសៅកាន់
http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html។
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