អ្នកបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ & និងអ្នកបកប្របភាសាសរសសរ ចំស ោះសាា នភាពបញ្ហាសុខភាពផ្លវូ ចិតត
1. សតើរតូវស្វើដូចសតតច របសិនសបើអ្នកផ្តល់សសវាកតមសុខភាពផ្លូវចិតតរបស់ខ្ញំតិនសចោះនិយាយភាសារបស់ខ្ញំ?
អ្នកអាចសសនើសុំឲ្យមានអ្នកបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ ឬសរសសរ ។ សនោះជាភាពតរតូវ ដូសចនោះ អ្នកមានឱកាសសសមើគ្នន សដើតបីបានទទួលអ្តារបសយាជន៍ពីសសវាកតម ។
ការបដិសស្តិនឲ្យអ្នកបានទទួលឱកាសប្បបសនោះ គឺជាការសរើសសអ្ើង ។

2. សតើអ្នកបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ និងអ្នកបកប្របភាសាសរសសរ ខុសគ្ននយា៉ា ងដូចសតតច?
អ្នកបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ បកប្របភាសានិយាយ ពីភាសារបស់អ្កន សៅជា ភាសាអ្ង់សគលស និងពីភាសាអ្ង់សគលស តកភាសារបស់អ្នកវិញ ។ អ្នកបកប្របភាសាសរសសរ
បកប្របភាសាប្ដលសគសរសសរជាភាសាអ្ង់សគលសសៅជាភាសារបស់អ្នក និងបកប្របនូវភាសាប្ដលសគសរសសរជាភាសារបស់អ្នកសៅជាភាសាអ្ង់សគលសវិញ ។

3. សតើអ្នកណាជាអ្នកផ្តល់ឲ្យខ្ញំនូវអ្នកបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ ឬភាសាសរសសរ?
ទំងអ្នកផ្តល់សសវាកតមប្ែទំជតងឺសុខភាពផ្លូវចិតតរបស់រដឋ និងឯកជន សោយរួតទំងអ្នកផ្តល់សសវាកតមប្ដលជាប់កិចចសនាជាតួយនឹងរសញក គឺជាអ្នកផ្តល់អ្នកបកប្របភាសាឲ្យអ្នក ។

4. សតើសសវាកតមបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ ឬសរសសរ ជាសសវាកតមប្ដលផ្តល់ឲ្យសោយតិនគិតថ្ែលប្តនសទ?
បាទ/ចាស៎ ។

5. សតើអ្វីជាវិ្ីដ៏លអបំផ្ុត សដើតបីបានទទួលអ្នកបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ ឬភាសាសរសសរ?
អ្នករតូវសួររកអ្នកបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ពីអ្នកផ្តល់សសវាកតមរបស់អ្នក ។ អ្នកអាចសសនើសុំអ្នកបកប្របភាសាកនញងសពលប្ដលអ្នកបានស្វើការណាត់ជួបជាសលើកទីតួយ ។ ការស្វើប្បបសនោះ
សដើតបីធានាបានថា នឹងមានអ្នកបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់សៅរង់ចាំជួយអ្នក សពលអ្នកតកជួបសពទយ ។
អ្នកផ្តល់សសវាកតម គួររបាប់អ្នកពីរសបៀបបានទទួលអ្នកបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ ឬភាសាសរសសរ ។ ព័ត៌មានសនោះ គួរប្តយកសៅបិទសៅតាតបរិសវណរង់ចាំ ឬការិយាល័យ ។
សបើអ្នកតិនបានទទួលនូវអ្វីប្ដលអ្នកចង់បាន សូតោក់សំសណើរបស់អ្នកជាលាយល័កណ
ខ ៍អ្កសរ ។ សូតរកា កយសុំសនោះទុកតួយចាប់ជាប់នងឹ ខលួន ។ សូតអានសំណួរទី 15 ដល់
20 ខាងសរកាត សដើតបីបានដឹងព័ត៌មានបប្នតា ។

6. សតើនរណាអាចជាអ្នកបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ ឬភាសាសរសសរ សរមាប់ខ្ញំ?
អ្នកបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ ឬភាសាសរសសរ រតូវប្តសចោះនិយាយភាសាអ្ង់សគលស និងភាសារបស់អ្នកយា៉ា ងសាា ត់ជំនាញ ។ អ្នកបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ ឬភាសាសរសសរ រតូវសចោះ កយ
ឬគំនិតប្ផ្នកសុខភាពផ្លូវចិតត ប្ដលសគសរបើ ។ អ្នកសនាោះរតូវប្តដឹងពីទសសនៈចំស ោះបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិតត កនញងវបប្ត៌របស់អ្នក ។ អ្នកបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ ឬសរសសរ
រតូវប្តបានទទួលការបណតញ ោះបណាតល អ្ំពកាី ររកាទុកព័ត៌មាន ប្ដលសគបានដឹងអ្ំពីការសមាងត់របស់អ្នក ។

7. សតើអ្នកផ្តល់សសវាកតមអាចឲ្យខ្ញំនាំអ្នកបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ ឬសរសសរ របស់ខ្ញំបានសទ?
សទ ។

8. សតើកំណត់រតាសុខភាពផ្លូវចិតតរបស់ខ្ញំ គួរមានសរសសរថា ខ្ញំរតូវការសសវាកតមអ្នកបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ ឬសរសសរប្ដរឬសទ?
បាទ/ចាស៎ ។ អ្នកផ្តល់សសវាកតមរបស់អ្កន រតូវកត់រតាទុកនូវភាសាប្ដលអ្នកនិយាយនិងថាសតើអ្នករតូវការអ្នកបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ ឬសរសសរប្ដរឬសទ ។

9. សតើសពលណាសទើបខ្ញំមានសិទធិបានទទួលអ្នកបកប្របភាសាសរសសរ?
អ្នកផ្តល់សសវាកតមរតូវបកប្របឯកសារ សបើភាសាដំបូងរបស់អ្នកជា “ភាសាប្ដលអ្នករតូវសរបើ” (threshold language) ។ ភាសាណាតួយរតូវចាត់ទុកថាជា

“ភាសាប្ដលសគរតូវសរបើ” អារស័យសលើភាគរយ ឬចំនួនថ្នតនុសសសៅកនញងរសញកប្ដលសរបើភាសាសនោះ ។ សរមាប់សុខភាពផ្លូវចិតតសតឌិកាល់ (Medi-Cal Mental
Health) “ភាសាប្ដលសគរតូវសរបើ” មានន័យថា ជាភាសាដំបូងរបស់អ្កន ទទួលផ្លចំនួន 3,000 នាក់ ឬមានចំននួ របាំភាគរយថ្នចំនួនអ្នកទទួលផ្លសរុប
សៅកនញងរសញក ។ សូតអាន សលើចំណុចភាាប់ខាងសរកាត សរមាប់ព័ត៌មានអ្ំពីភាសាប្ដលសគសរបើសៅកនញងសុខភាពផ្លូវចិតតសតឌិកាល់ (Medi-Cal Mental

Health) (ប្ខតុលា ឆ្នំ 2011) ៖
http://www.dmh.ca.gov/dmhdocs/docs/notices11/Enclosure2.pdf

10.

សតើខ្ញំអាចដឹងបានសោយរសបៀបណាថា ភាសារបស់ខ្ញំជា “ភាសាប្ដលសគសរបើ”?

អ្នកអាចសៅទូរស័ពាសៅរកនាយកោឋ នសុខភាពផ្លូវចិតតរសញក (County Mental Health Department)

សដើតបីបានដឹងថាសតើភាសារបស់អ្នកជាភាសាប្ដលសគសរបើ ប្ដរឬសទ ។ រសញកនីតួយៗ មានសលខសៅសោយតិនបាច់អ្ស់របាក់តកកាន់ប្ផ្នកសុខភាពផ្លូវចិតត (Mental
Health Access Line) ប្ដលអ្នកអាចសៅបាន ។ សូតអានព័ត៌មានសលើចំណុចភាាប់ ខាងសរកាត សរមាប់បញ្ាីសលខទូរស័ពាសៅតកកាន់
ប្ផ្នកសុខភាពផ្លូវចិតតរបស់រសញក ៖ http://www.dmh.ca.gov/docs/CMHDA.pdf
ប្ផ្នការសុខភាពសាធារណៈ ឬឯកជនដថ្ទសទៀត គួរប្តមានព័ត៌មានសនោះប្ដរ ។ អ្នកអាចសសនើសុំពីពួកសគបាន ។

11.

សតើកំណត់រតាព័ត៌មានអ្វីប្ដលរតូវបកប្រប?

កតមវិ្ីសុខភាពផ្លូវចិតតរសញក (County Mental Health) រតូវបកប្របនូវព័ត៌មានជា លាយល័កណ
ខ អ្កសរដូចខាងសរកាត តាតភាសាប្ដលសគសរបើ ៖
 កូនសសៀវសៅ ឬខិតប័ណណសសវាកតមសមាជិក
 លិខិតទំនាក់ទំនងទូសៅ

 ឯកសារដំសណាោះរសាយសលើបញ្ហា បណត ឹងសារទុកខ និងសវនាការយុតតិ្ត៌របស់អ្នកទទួលផ្ល
 ការអ្សងេតអ្ំពីសសចកតីសពញចិតតរបស់អ្នកទទួលផ្ល

 ការយល់រពតតាតការបានដឹងឮ សរមាប់ប្បបបទសវជាសារសត
 ប្បបបទព័ត៌មានសមាងត់ និងប្បបបទបសញ្ចញព័ត៌មាន
 ការប្ណនាំអ្ំពីសសវាកតមចំស ោះអ្តិែិជន
 សមាារៈអ្ប់រំសុខភាពផ្លូវចិតត

 ភសតញតាងប្ដលបញ្ហាក់ថាឯកសារប្ដលបកប្របស ើយ បានយកសៅប្ចកចាយ និងសរបើរបាស់
ប្ផ្នការសុខភាពឯកជន ឬសាធារណៈសផ្សងសទៀត ក៏រតូវប្តបកប្របឯកសារទំងសនោះផ្ងប្ដរ សដើតបីស្វើតាតចាប់រដឋ និងស ព័នធ ។

12.

សតើមានឯកសារដថ្ទសទៀតប្ដលរតូវប្តបកប្របប្ដរឬសទ?

មាន ។ សាិតសរកាតចាប់រដឋ អ្នកប្ដលបានទទួលការប្ែទំសោយតិនសម័រគចិតត រតូវប្ត បានទទួលនូវការជូនដំណឹងជាភាសាដំបងូ របស់ខលួន ។ សដើតបីអ្នុវតតតាតចាប់រដឋ និងស ព័នធ
អ្នកផ្តល់សសវាកតមអាចរតូវបកប្របឯកសារសផ្សងៗសទៀតផ្ងប្ដរ សោយមានរួតទំង ប្តក៏តិនកំណត់ប្តសលើ ៖
 ការោក់ កយសុំសសវាកតម
 ការបសញ្ចញកំណត់រតា

 សសវាកតមតរតូវតាតបុគគល ឬប្ផ្នការពាបាល
 សរកាយការប្ែទំ ឬប្ផ្នការសចញពីតនាីរប្ែទំ

 សសចកតីជូនដំណងឹ អ្នុវតតសកតមភាព សលើការផ្តល់សសវាកតម និងសិទធិសុំស្វើឧទធណ៍

13.

សតើអាចមានអ្វីសកើតស ើង សបើអ្នកផ្តល់សសវាកតមរបស់ខ្ញំ បដិសស្តិនបកប្របកំណត់រតារបស់ខ្ញំ?

ករខកខានតិនបកប្រប អាចជាការរំសលាភសលើចាប់ស ព័នធ និង/ឬរដឋ ។ សូតអានសំណួរទី 15 ខាងសរកាត ។ កនញងករណីណាក៏សោយ តាតករតិតអ្បបបរមា អ្នកផ្តលស់ សវា
កតមតរតូវប្ត ផ្តល់ជូននូវការបកប្របផ្ទាល់មាត់ នូវព័ត៌មានជាលាយល័កណ
ខ អ្៍ កសរទំងអ្ស់ ។

14.

សតើយា៉ាងសតតចប្ដរ របសិនសបើភាសារបស់ខ្ញំតិនប្តនជា “ភាសាប្ដលសគសរបើ”—សតើខ្ញំសៅប្តមានសិទធិបានទទួលឯកសារប្ដល

បកប្របរួចស ើយប្ដរឬសទ?
វាអារស័យសលើស តុការណ៍ ។ ការជូនដំណឹងអ្ំពីការពាបាលសុខភាពផ្លូវចិតសត ោយតិនសម័រគចិតត រតូវប្ត ផ្តល់ជូនជាភាសាដំបូងរបស់អ្កន ។ អ្នកផ្តល់សសវាកតម
អាចរតូវបកប្របឯកសារដថ្ទសទៀត សោយរួតទំងឯកសារសយាងពីខាងសលើ កនញងសំណួរទី 11 និង 12 ។ ចាប់កងនញ ប្ផ្នកសនោះ កំពងុ សាិតកនញងពរាង ដូសចនោះសយើងតិន
អាចផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវចសតលើយជាក់លាក់បានស ើយ ។

15.

សតើរតូវស្វដើ ូចសតតច របសិនសបើអ្កន ផ្តល់សសវាកតមរបស់ខ្ញំ បដិសស្តិនផ្តលអ្់ កន បកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ ឬសរសសរឲ្យខ្ញំ?

សូតឲ្យអ្នកផ្តល់សសវាកតមរបស់អ្នក ផ្តល់ការពនយល់ជាលាយល័កខណ៍អ្កសរ ស ើយ
សសនើសុំនូវឯកសារសគ្នលនសយាបាយរបស់ពួកសគ សតីអ្ំពីសសវាកតមអ្កន បក ប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ និងសរសសរ ។ សួរអ្ំពីដំសណើរការបណត ឹងសារទុកខរបស់អ្នកផ្តលស់ សវាកតម ។
អ្នកអាចោក់ កយបតឹងខាងសរៅ ជាតួយភានក់ាររដឋ ឬស ព័នធ ។ អ្នកគួរបញ្ហាក់ថា សតើការោក់ កយបណត ឹងសារទុកខខាងកនញង ជាការចាំបាច់ប្ដរឬសទ សៅតុនសពលោក់ កយ
បណត ឹងខាងសរៅ ។

16. សតើបណត ឹងសារទុកខខាងកនញង បណត ឹង និងសរឿងកតី ខុសគ្ននយា៉ា ងដូចសតតច?
បណត ឹងសារទុកខខាងកនញង គឺការោក់ កយបតឹងសោយផ្ទាល់ជាតួយអ្នកផ្តល់សសវាកតម ។ ជាទូសៅ បណត ឹងជាការបតឹងសៅកានភានក់ាររដឋបាល ប្ដលទទួលខុសរតូវសលើអ្នកផ្តលស់ សវាកតម ។
សរឿងកតី គឺជាបណត ឹងសៅកាន់តុលាការ ។

17. សតើខ្ញំគួរបញ្ចូលព័ត៌មានអ្វីខលោះសៅកនញងបណត ឹងសារទុកខ ឬ កយបណត ឹង?
បណត ឹងសារទុកខ ឬ កយបណត ឹង គួររួតបញ្ចូលនូវព័ត៌មានដូចតសៅ ៖
 ស្ម ោះ អាសយោឋ ន សលខទូរស័ពា តាសលខា របស់អ្នក និងកាលបរិសចេទ
 ស្ម ោះ អាសយោឋ ន និងសលខទូរស័ពារបស់អ្នកផ្តល់សសវាកតម

 រសបៀប តូលស តុ និងសពលសវលាប្ដលសរឿងស តុបានសកើតស ើង ។ ឧទ រណ៍ “សគបដិសស្តិនផ្តល់អ្នកបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ឲ្យខ្ញំ សៅថ្ែងទី 1 ប្ខឧសភា
ឆ្នំ2012 ។ សពទយចិតសា
ត រសតបាននិយាយថា តិនមានអ្នកបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់សទ” ។ “I was denied an interpreter on
May 1, 2012. The psychiatrist said that no interpreter was available.”)
សូតកុំសភលចរកាទុកតួយចាប់ជាប់នឹងខលួន ។ ការោក់បណត ឹងសារទុកខ ឬបណត ឹងជាលាយល័កខណអ្៍ កសរ ជាតួយអ្នកផ្តល់សសវាកតមរបស់អ្នក អ្ចជាវិ្ីដ៏ សលឿនបំផ្ុត
កនញងការបានទទួលនូវអ្វីប្ដលអ្នកចង់បាន ។ កយបណត ឹងចំស ោះភានក់ ាររដឋ ឬស ព័នធ ប្ដលមាននិយាយខាងសរកាត អាចរតូវចំណាយសពលសរចើន សដើតបីស្វើការសសុើបអ្សងេត ។
របសិនសបើអ្នកផ្តល់សសវាកតមរបស់អ្នក តិនសអ្ើសពើ ឬបដិសស្សំសណើរបស់អ្នក សយើងសូតជំរុញឲ្យអ្នកោក់ កយបណត ងឹ ជាតួយនឹងភានក់ាររដឋ ឬស ព័នធ
សដើតបីបានទទួលនូវអ្វីប្ដលអ្នកចង់បាន ។

18. សតើខអា្ញំ ចោក់ កយបណត ងឹ សៅកាន់ភានក់ាររដឋតយួ ណា ?
សបើអ្នកដឹងថាអ្នកផ្តល់សសវាកតមប្ែទំសុខភាពផ្លូវចិតតរបស់អ្នក មានការសរើសសអ្ើង ចំស ោះអ្នក សោយសារប្តសដើតកំសណើតជាតិសាសន៍របស់អ្កន សោយការតិនផ្តល់ឲ្យ

អ្នកនូវសសវាកតមអ្នកបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ ឬសរសសរ អ្នកអាចោក់ កយបណត ឹងជាតួយនឹងរកសួងយុតតិ្ត៌ការារ និងសគ កិចច (DFEH, Department of
Fair Employment and Housing) ។ សូតទសសនា DFEH អ្នឡាញ តាតរយៈអាសយោឋ ន
www.dfeh.ca.gov ឬសៅទូរស័ពាសៅជួបពួកសគ តាតរយៈសលខ (800) 884-1684 សដើតបីសរៀបចំការណាត់ជួប សដើតបីោក់ កយបណត ឹង ។
ជាទូសៅ ការបតឹងសៅកាន់រដឋ របឆ្ំងនឹងអ្នកផ្តល់សសវាកតមសាធារណៈ រតូវបតឹងឲ្យបានកនញងរងវង់ 180 ថ្ែង សោយគិតចាប់ពីថ្ែងប្ដលអ្នកគិតថា ទសងវើសនាោះជាការសរើសសអ្ើង។ ការបតឹងសៅកាន់រដឋ
របឆ្ំងនឹងអ្នកផ្តល់សសវាកតមឯកជន រតូវបតឹងកនងញ រងវង់តួយឆ្នំ សោយគិតចាប់ពីថ្ែងប្ដលអ្ំសពើសរើសសអ្ើងបានសកើតស ើង ។ សបើអ្នកចង់ោក់ កយបណត ឹង
វាជាសរឿងសំខាន់ប្ដលអ្នករតូវទក់ទងជាតួយនឹងសតធាវើប្ដលមានប្ដលមាន សរសសរសៅកនញងសំណួរទី 20 សរមាប់បានព័ត៌មានបប្នាត ឲ្យបានសលឿនតាតប្ដលអាចស្វើសៅបាន ។

19. សតើខ្ញំអាចោក់ កយបណត ឹងសៅកាន់ភានក់ារស ព័នធ តួយណា?
អ្នកអាចោក់ កយបណត ងឹ ជាតួយនឹងភានក់ារស ព័នធប្ដលមានស្ម ោះថា ការិយាល័យសិទធិពលរដឋ (OCR, Office of Civil Rights) ។ ទសសនា
OCR អ្នឡាញសៅឯ www.hhs.gov/ocr/civilrights/complaints ឬសៅទូរស័ពសា ៅជួប ពួកសគបានតាតរយៈសលខ
(800) 368-1019 ។
ជាទូសៅ បណត ឹងសៅកាន់ភានក់ារស ព័នធ រតូវស្វើស ើងកនញងរងវង់ 180 គិតចាប់ពីថ្ែប្ង ដលអ្នកគិតថាអ្ំសពើសរើសសអ្ើងបានសកើតស ើង ។ OCR អាចពនារអ្ំ ញងសពល 180
បានសបើអ្នកអាចបាា ញពួកសគនូវ “តូលស តុលអៗ” (good cause) ។ សូតទំនាក់ទំនងជាតួយនឹងសតធាវើ ប្ដលមានសរសសរសៅកនញងសំណួរទី 20
សរមាប់ព័ត៌មានបប្នាត ។

20.

សតើមានសតធាវើសរមាប់ជួយខ្ញំបានសទ?

មាន ។ អ្នកអាចសៅសតធាវើការ រសិទធិអ្នកជតងឺសុខភាពផ្លូវចិតតរសញក (County Mental Health Patients’ Rights

Advocate) ។ អានព័ត៌មានសៅកនញងសគ ទំព័រភាាប់ខាងសរកាត សរមាប់បញ្ាីស្ម ោះថ្នការិយាល័យសិទធិ អ្នកជតងឺរសញក (County Patients’
Rights) ៖ http://www.disabilityrightsca.org/OPR/pra_directory.pdf
អ្នកក៏អាចសៅទូរស័ពាតកកាន់អ្ងគការ Disability Rights California តាតរយៈសលខ 1-800-776-5746 ។
សយើងចង់ដឹងដំណឹងពីអ្កន ! សរកាយពីបានអានព័ត៌មានការពិតសនោះរួច សូតចូលរួតការអ្សងេតខលីៗតួយសនោះ ស ើយផ្តល់ចសតលើយរត ប់របស់អ្នកតកកាន់សយើងខ្ញំ ។
សំណួរអ្សងេតជាភាសាអ្ង់សគលស ៖ http://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form54/index.html
សំណួរអ្សងេតជាភាសាសអ្សាញ ៖ http://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form55/index.html

សាល កសាន តទុយ៌ស ការសរើសសអ្ើង កតមវ្ិ ីសគ្នលនសយាបាយកាត់បនាយ និងការ្នតុខ សដើតបីលុបបំបាត់ការសរើសសអ្ើង (APEDP, Stigma,
Discrimination, Reduction and Advancing Policy to Eliminate Discrimination
Program), បានទទួលែវិកាឧបតាតាពីចាប់សតីអ្ំពីសសវាកតមសុខភាពផ្លូវចិតត (Mental Health Services Act (Prop.

63))ប្ដលយល់រពតសោយអ្នកសបាោះសឆ្នត និងសតើលការខុសរតូវសោយ អាជា្្រសសវាកតមសុខភាពផ្លូវចិតតរដឋកាលី វ័រនីញ៉ា (CalMHSA, California
Mental Health Services Authority) ។ រសកញ MHSA ផ្តល់ែវិកាគ្នំរទ CalMHSA

ប្ដលជាអ្ងគការថ្នរសកញ ប្ដលរោឋ ភិបាលស្វើការសដើតបី សលើកកំពស់លទធផ្លសុខភាពផ្លូវចិតតសរមាប់បុគគលមានក់ៗ រគួសារ និងស គតន៍ ។ CalMHSA
ស្វើរបតិបតតិការសសវាកតម និងកតមវ្ិ ីអ្ប់រំសៅទូទំងរដឋ សោយគិតទំងប្ផ្នកតំបន់ និងតូលោឋ ន ។ សរមាប់ព័ត៌មានបប្នាត សូតទសសនា
http://www.calmhsa.org ។

