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ច្បោប់ស�ីពីសិទ�ិរបសស់ហព័ន�  

ស្រមាប់អ�ករស់េ�ក��ង  Medicare / Medicaid មជ្ឍមណ� លែដលមានជំនញខាងែថទាំជំងឺ ឬេសវ  

អ�ករស់េ�ក��ងមណ� លែថទាំសុខភាពរយៈេពលែវងទាំងអស់មានសិទ�ិ្រត�វបានធានចំេពាះពួកេគេ�េ្រកាមច្បោប់របស់សហព័ន�និងរដ�។ សិទ�ិទាំងេនះចូលជធរមានេ�េ្រកាមច្បោប់សហព័ន�និងរដ� 

េហើយអនុវត�ចំេពាះពលរដ�េ�មណ� លននដូចែដលប�� ក់ស�ិតេ្រកាមកម�វ�ធី Medicaid ឬ Medicare។  

គា� នមណ� លណ0

1ឣចត្រម�វឱ្យពលរដ�លះបង់សិទ�ិទាំងេនះជលក�ខណ� ៃនការអនុ�� ត ឬបន�ការសា� ក់េ�។  

សទិ�រិបសព់លរដ�   

អ�ករស់េ�មានសិទ�ិទទួលបានអត�ិរភាពដ៏ៃថ�ថ��រការេប�ជ� ចិត�េដយខ��នឯងនិងការ្របា្រស័យទាក់ទងជមួយនិងការចូលេ�កាន់មនុស្សនិងេសវកម�េ�ក��ងនិងេ្រ�មជ្ឈមណ� ល:  

1. មណ� ល្រត�វែតផ�ល់ការេគារព និងកិត�ិយសដលព់លរដ�មា� ក់ៗ និងែថទាពំលរដ�មា� ក់ៗ ក��ងឥរ�យបថមួយ និងក��ងបរ�យកាសមួយែដលេលើកស��យការែថរក្សោ ឬ ការបេង�ើនជីវភាពរស់េ�របសគ់ាត់ 
េដយេធ�ើការកត់សមា� ល់បុគ�លិកលក�ណៈរបស់ពលរដ�មា� ក់ៗ។ មណ� ល្រត�វែតការពារនិងេលើកស��យសិទ�ិរបសព់លរដ�។   

2. មណ� ល្រត�វផ�ល់សិទ�ិេស�ើគា� ក��ងការទទួលបានេសវែថទាំ្របកបេដយគុណភាពខ�ស់ េដយមិន្របកាន់ពីេរគវ�និច�័យ សា� នភាពធ�ន់ធ�រ ឬ ្របភពៃនការទូទាត់្របាក់េឡើយ។ 
មណ� ល្រត�វបេង�ើតនិងរក្សោេគាលនេយបាយ និងទមា� ប់អនុវត�្រសេដៀងគា�  ទាក់ទងនឹងការេផ�រ ការេចញ និងការផ�ល់េសវកម� ែដលស�ិតេ�េ្រកាមគេ្រមាងរបសរ់ដ�ស្រមាប់ពលរដ�ទាំងអស់ 
េដយមិន្របកាន់ពី្របភពៃនការទូទាត់្របាក់េឡើយ។  

ការអនវុត�សទិ� ិ  

ពលរដ�មានសិទ�ិអនុវត�សិទ�ិរបស់ខ��នក��ងនមជពលរដ�េ�មណ� លេនះ និងជពលរដ� ឬ ពលរដ�របស់សហរដ�ឣេមរ�ក។  

1. មណ� ល្រត�វែតធានថ ពលរដ�ឣចេ្របើ្របាស់សិទ�ិរបសខ់��ន េដយមិនមានការេ្រជ�តែ្រជក ការបង�ិតបង�ំ ការេរ�សេអើង និងការសងសឹងពីមណ� ល។  

2. ពលរដ�មានសិទ�ិមានេសរ�ភាពរួចផុតពីការេ្រជ�តែ្រជក ការបង�ិតបង� ំការេរ�សេអើង និងការសងសឹងពីមណ� លក��ងការអនុវត�សិទ�ិរបស់ខ��ន។  

3. េ�ក��ងករណីពលរដ�ែដលមិន្រត�វបានវ�និច�័យថអសមត�ភាពេដយតុលាការរដ� ពលរដ�េនះមានសិទ�ិទទួលបានការេ្រជើសតាំងេធ�ើជអ�កតំណង េដយេយងេ�តាមច្បោប់រដ� និងសិទ�ិផ��វច្បោប់ 
ែដលការេ្រជើសតាំងេនះឣចជការអនុវត�សិទ�ិរបសព់លរដ�េ្រកាមវ�សាលភាពៃនច្បោប់រដ�។ សហព័ទ�របស់ពលរដ�ែដលមានេភទដូចគា�  
្រត�វទទួលបានការព្យោបាលដូចគា� នឹងសហព័ទ�ែដលមានេភទផ��យគា� ែដរ្របសិនេបើ ឣពាពិពាហ៍របស់ពួកេគបាន្របារព�េធ�ើេឡើងេដយ្រសបច្បោប់ និងមានការប�� ក់ពីឣជ� ធរ។  

A. អ�កតំណងពលរដ�មានសិទ�ិេ្របើ្របាស់សិទ�ិរបស់ពលរដ�េ្រកាមវ�សាលភាពែដលសិទ�ិទាំងេនះ្រត�វបានផ�ល់ជូនអ�កតំណងពលរដ�។  

                                                      
1 ក��ងឯកសារេនះពាក្យថ “មណ� ល” សំេ�េលើមណ� លេសវែថទា ំមណ� លជំនញែថទាមំានវ��� បនប្រត (SNF) ឬ ្រគឹះសា� នផ�ល់េសវែថទាមំានវ��� បនប្រត (NF)។  
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B. ពលរដ�រក្សោសិទ�ិក��ងការអនុវត�សិទ�ិទាំងេនះ ែដលមិន្រត�វបាន្របគល់ឱ្យអ�កតំណងពលរដ� រួមមានសិទ�ិបដិេសធការ្របគល់សិទ�ិ េលើកែលងែតកំណត់េដយច្បោប់រដ�។  

4. មណ� ល្រត�វចាត់ទុកេសចក�ីសេ្រមចរបស់អ�កតំណងពលរដ�ជេសចក�ីសេ្រមចរបស់ពលរដ�េ្រកាមវ�សាលភាពែដលត្រម�វេដយតុលាការ ឬ ែដល្រត�វបានេ្រជើសតាំងេដយពលរដ�។  

5. មណ� លមិន្រត�វបែន�មឱ្យអ�កតំណងពលរដ�នូវសិទ�ិេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចតាងនមឱ្យពលរដ� ែដលេលើសពីវ�សាលភាពត្រម�វេដយតុលាការ ឬ ែដល្រត�វបានេ្រជើសតាំងេដយពលរដ�េនះេទ។  

6. េបើសិនមណ� លមានេហតុផលេជឿជក់ថ អ�កតំណងពលរដ�កំពុងេធ�ើេសចក�ីសេ្រមច ឬ កំពុងចាត់វ�ធានការ ែដលផ��យពី្របេយជន៍របស់ពលរដ� មណ� ល្រត�វរយការណ៍អំពីប�� ទាំងេនះ។  

7. ក��ងករណីែដលតុលាការមានសមត�កិច�វ�និច�័យថ ពលរដ�អសម�ភាព សិទ�ិរបស់ពលរដ�្រត�វ្របគល់ជូន និង្រត�វអនុវត�េដយអ�កតំណងពលរដ�ែដល្រត�វបានេ្រជើសតាងំេ�េ្រកាមច្បោប់រដ� 
េដើម្បីេធ�ើសកម�ភាពតាងនមឱ្យពលរដ�។ អ�កតំណងពលរដ�ែដល្រត�វបានតុលាការេ្រជើសតាំង អនុវត�សិទ�រិបស់ពលរដ�ក��ងវ�សាលភាពែដល្រត�វបានវយតៃម�ថមានភាពចាំបាច់ 
េដយតុលាការមានសមត�កិច�។  

A. ក��ងករណីែដលអ�កតំណងពលរដ� ែដលសិទ�ិក��ងការេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត�របស់គាត់ ្រត�វបានកំណត់េដយច្បោប់រដ� ឬការេ្រជើសតាំងរបស់តុលាការេនះ 
ពលរដ�េនះរក្សោសិទ�ិក��ងការេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត�ែដលេ�េ្រ�ឣជ� ធររបស់អ�កតំណង។  

B. េសចក�ី្របាថ�  និងចំណូលចិត�របសព់លរដ�្រត�វែតពិចារណេ�ក��ងការអនុវត�សិទ�ិរបស់អ�កតំណង។  

C. តាមវ�សាលភាពែដលឣចអនុវត�បាន ពលរដ�្រត�វទទួលបានឱកាសចូលរួមក��ងដំេណើរការេរៀបចំគេ្រមាងេសវែថទាំ។  

ការេរៀបចគំេ្រមាង នងិការអនវុត�េសវែថទាំ  

ពលរដ�មានសិទ�ិទទួលបានការជូនដំណឹង និងចូលរួមក��ងការព្យោបាលរបស់ខ��ន ែដលរួមមាន៖   

1. សិទ�ិែដល្រត�វទទួលបានការជូនដំណឹងេពញេលញជភាសា ែដលគាត់ឣចយល់បានអំពីសា� នភាពសុខភាពរបស់គាត់ទាំង្រស�ង រួមទាំងសា� នភាពជំងឺរបស់គាត់ផងែដរ។   

2. សិទ�ិចូលរួមក��ងការអភិវឌ្ឍន៍ និងការអនុវត�គេ្រមាងេសវែថទាំេផ� តេលើបុគ�ល រួមមាន៖ :  

A. សិទ�ិចូលរួមក��ងដំេណើរការេរៀបចំគេ្រមាង រួមមានសិទ�ិសា� ល់បុគ�លមា� ក់ៗ ឬ តួនទីនិងអ�ីែដល្រត�វេធ�ើេ�ក��ងដំេណើរការេរៀបចំគេ្រមាង សិទ�ិេស�ើសុំេបើកកិច�្របជំុ 
និងសិទ�ិេស�ើសុំែកលម�ចំេពាះែផនការែដលេផ� តសំខាន់េ�េលើការែថទាំមនុស្ស។  

B. សិទ�ិចូលរួមក��ងការបេង�ើតេគាលេ�ែដលរ�ពឹងទុក និងលទ�ផលៃនការែថទាំ ្របេភទ ចំនួន ភាពញឹកញប់ និងរយៈេពលែថទា ំនិងកតា� េផ្សងៗ 
ែដលពាក់ព័ន�នឹង្របសិទ�ភាពៃនគេ្រមាងេសវែថទាំ។  

C. សិទ�ិទទួលបានការជូនដំណឹងជមុនអំពីការផ� សប់��រៃនគេ្រមាងេសវែថទាំ។  

D. សិទ�ិទទួលបានេសវ និង/ឬ សមា� រៈែដលមានេ�ក��ងគេ្រមាងេសវែថទាំ។  

E. សិទ�ិេមើលគេ្រមាងេសវែថទាំ រួមមាន សិទ�ិចុះហត�េលខា បន� ប់ពីមានការផ� ស់ប��រគួរឱ្យកត់សមា� ល់ចំេពាះគេ្រមាងេសវែថទាំ។  

3. មណ� ល្រត�វជូនដំណឹងដល់ពលរដ�អំពីសិទ�ិចូលរួមការព្យោបាលរបស់ពួកគាត់ និង្រត�វគាំ្រទពលរដ�ចំេពាះសិទ�ិេនះ។ ដំេណើរការេរៀបចំែផនការ្រត�វែត  

A. ស្រមបស្រម�លការដក់ប���លតំណងពលរដ�និង / ឬតំណងលំេ�ឋា㫴ន។  
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B. រួមប���លការវយតៃម�ៃនចំណុចខា� ំង និងត្រម�វការរបសព់លរដ�។   

C. រួមប���លចំណូលចិត�បុគ�ល និងវប្បធម៌របសព់លរដ�ក��ងការបេង�ើតេគាលេ�េសវែថទាំ។   

4. សិទ�ិទទួលបានការជូនដំណឹងជមុនអំពីការែថទាំែដល្រត�វផ�ល់ជូន និង្របេភទអ�កផ�ល់ការែថទាំ ឬ អ�កជំនញែដលនឹងផ�ល់ការែថទាំ។  

5. សិទ�ិទទួលបានការជូនដំណឹងជមុនេដយ្រគ�េពទ្យ ឬ េវជ�បណ� ិតេផ្សង ឬ អ�កជំនញ អំពីហានិភ័យ និងអត�្របេយជន៍ៃនការែថទាំែដលបានេស�ើ អំពីការព្យោបាល និងវ�ធីព្យោបាលេផ្សង ឬ 
ជេ្រមើសៃនការព្យោបាល និងេដើម្បេី្រជើសេរ�សវ�ធីេផ្សង ឬ ជេ្រមើស ែដលគាត់ចង់បាន។  

6. សិទ�ិេស�ើសុំ បដិេសធ និង/ឬ ផ� កការព្យោបាល េដើម្បចូីលរួម ឬ បដិេសធមិនចូលរួមក��ងការ្រសាវ្រជវពិេសាធន៍ និងេដើម្បីបេង�ើតេសចក�ីបង� ប់ជមុន។  

7. សិទ�ិក��ងការេ្របើ្របាស់ឱសថេដយខ��នឯង ្របសិនេបើ្រក�ម្រគ�េពទ្យពិនិត្យេឃើញថការអនុវត�ែបបេនះគឺមានសុវត�ភិាពល�។  

8. គា� នខ�ឹមសារណមួយេ�ក��ងកថខណ� េនះ គួរែតបានបក្រសាយថ ជសិទ�ិរបស់ពលរដ�េដើម្បីទទួលបានការផ�ល់ការព្យោបាលជំងឺ ឬ េសវេពទ្យ ែដល្រត�វបានចាត់ទុកថ មិនចាំបាច់ ឬ 
មិនសម្រសបែបបេវជ�សា�ស�េនះេទ។   

ការេ្រជើសេរ�ស្រគ�េពទ្យ្របចាកំារ   

ពលរដ�មានសិទ�ិេ្រជើសេរ�ស្រគ�េពទ្យ្របចាំការផ� ល់ខ��ន។   

1. ្រគ�េពទ្យ្រត�វមានឣជ� ប័ណ�ស្រមាប់ការអនុវត� េហើយ  

2. ្របសិនេបើ្រគ�េពទ្យែដល្រត�វបានេ្រជើសេរ�សេដយពលរដ� បដិេសធមិន្រពម ឬ មិនបំេពញតាមលក�ខណ� ែដលមានេរៀបរប់េ�ក��ងែផ�កេនះេទេនះ 
មណ� លឣចែស�ងរកការចូលរួមពី្រគ�េពទ្យេផ្សងេដើម្បីធានបាននូវការផ�ល់េសវែថទា ំនិងការព្យោបាលសមរម្យនិង្រគប់្រគាន់។   

3. មណ� ល្រត�វធានថ ពលរដ�មា� ក់ៗទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីេឈា� ះ ជំនញ និងរេបៀបទាក់ទង្រគ�េពទ្យ និងអ�កជំនញែថទាំចម្បង ែដលទទួលខុស្រត�វេលើការែថទាំរបសព់លរដ�។   

4. មណ� ល្រត�វជូនដំណឹងដល់ពលរដ� េបើសិនមណ� លកំណត់ថ ្រគ�េពទ្យែដល្រត�វបានេ្រជើសេរ�សេដយពលរដ�មិនឣច ឬ មិនចង់បំេពញតាមលក�ខណ� ែដលបានេរៀបរប់េ�ក��ងែផ�កេនះ 
េហើយមណ� លែស�ងរកការចូលរួមពី្រគ�េពទ្យេផ្សងេដើម្បធីានបាននូវការផ�ល់េសវែថទា ំនិងការព្យោបាលសមរម្យ និង្រគប់្រគាន់។ មណ� ល្រត�វពិភាក្សោអំពីការចូលរួមរបស់្រគ�េពទ្យេផ្សងជមួយពលរដ� 
និងេគារពការចូលចិត�របសព់លរដ�ក��ងចំេណមជេ្រមើសេផ្សងៗ។  

5. ្របសិនេបើអ�ក្រស�កបន�េ្រជើសេរ�សេវជ�បណ� ិតេផ្សងេទៀតែដលបំេពញនូវត្រម�វការែដលបានប�� ក់េ�ក��ងែផ�កេនះកែន�ងេនះ្រត�វែតេគារពតាមជេ្រមើសេនះ។  

ការេគារព នងិកតិ�យិស   

ពលរដ�មានសិទ�ិទទួលបានការេគារព និងកិត�ិយស ែដលរួមមាន៖   

1. សិទ�ិរួចផុតពីការ្រគប់្រគងរងកាយ ឬ សារធាតុគីមីណមួយែដលបានដក់េចញស្រមាប់េគាលបំណងដក់វ�ន័យ ឬ ភាពងយ្រស�ល និងមិនត្រម�វឱ្យព្យោបាលេរគស�� ែផ�កេវជ�សា�ស�របស់ពលរដ�។  

2. សិទ�ិរក្សោទុក និងេ្របើ្របាស់្រទព្យសម្បត�ិផ� ល់ខ��ន រួមប���លទាំងេ្រគ�ងសង� រ�មមួយចំនួន និងសេម��កបំពាក់ ្របសិនជមានកែន�ងទំេនរ លុះ្រតាែតការេធ�ើដូេច�ះឣចរ�េលាភេលើសិទ�ិ ឬសុខភាព 
និងសុវត�ិភាពរបស់ពលរដ�េផ្សងេទៀត។  
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3. សិទ�ិរស់េ�និងទទួលបានេសវកម�េ�ក��ងមណ� លេដយបំេពញត្រម�វការ និងចំណង់ចំណូលចិត�បុគ�លឱ្យបានសម្រសប េលើកែលងែតេ�េពល្រត�វេធ�ើដូេចា� ះ នឹងេធ�ើឱ្យមានេ្រគាះថ� ក់ដល់សុខភាព ឬ 
សុវត�ិភាពរបស់ពលរដ�េនះ ឬពលរដ�េផ្សងេទៀត ។  

4. សិទ�ិក��ងការែចករ�ែលកបន�ប់ជមួយៃដគូរបស់ខ��នេ�េពលែដលពលរដ�ែដលបានេរៀបការរស់េ�ក��ងមណ� លែតមួយ េហើយប�ី្របពន�ទាំងពីរនក់យល្់រពមចំេពាះការេរៀបចំេនះ។  

5. សិទ�ិក��ងការែចករ�ែលកបន�ប់ជមួយមិត�រួមបន�ប់តាមការេ្រជើសេរ�ស េបើឣចេធ�ើេ�បាន េ�េពលពលរដ�ទាំងពីររស់េ�ក��ងមណ� លែតមួយ េហើយពលរដ�ទាំងពីរយល្់រពមចំេពាះការេរៀបចំេនះ។  

6. សិទ�ិទទួលបានការជូនដំណឹងជលាយលក�ណ៍អក្សរ រមួមានេហតុផលស្រមាប់ការផ� ស់ប��រ មុនេពលបន�ប់ ឬ មិត�រួមបន�ប់របស់ពលរដ�េ�ក��ងមណ� លេនះ្រត�វបានផ� ស់ប��រ។  

7. សិទ�ិបដិេសធចំេពាះការេផ�រេ�បន�ប់េផ្សងេ�ក��ងមណ� ល េបើសិនេគាលបំណងៃនការេផ�រមានដូចខាងេ្រកាម៖  

A. ប��រទីតាំងពលរដ�របស ់SNF ពីែផ�កខុសៗគា� ៃនសា� ប័នេនះែដលជ SNF េ�ែផ�កមួយៃនសា� ប័នេនះែដលមិនែមនជ SNF ឬ  

B. ប��រទីតាំងពលរដ�របស ់NF ពីែផ�កខុសៗគា� ៃនសា� ប័នេនះែដលជ NF េ�ែផ�កមួយៃនសា� ប័នេនះែដលជ SNF។   

C. ស្រមាប់ភាពងយ្រស�លរបស់បុគ�លិកែតបុ៉េណ� ះ។  

8. ការអនុវត�សិទ�ិរបស់ពលរដ�ក��ងការបដិេសធការេផ�រេនះមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ�ិរបសព់លរដ�ចំេពាះការទទួលបានអត�្របេយជន៍ពី Medicare ឬ Medicaid េនះេទ។   

ស�យ័សេ្រមច   

ពលរដ�មានសិទ�ិ េហើយមណ� ល្រត�វេលើកស��យ និងស្រមបស្រម�លការសេ្រមចិត�ផ� ល់ខ��នរបសព់លរដ� តាមរយៈការគា្ំរទជេ្រមើសរបស់ពលរដ� ែដលរួមមានសិទ�ិដូចខាងេ្រកាម៖  

1. ពលរដ�មានសិទ�ិេ្រជើសេរ�សសកម�ភាព កាលវ�ភាគ (រួមមានេម៉ាងេគង និងេម៉ាងេដើរ) ការែថទាំសុខភាព និងអ�កផ�ល់េសវែថទាំសុខភាព េដយ្រសបជមួយនឹងផល្របេយជន៍ ការវយតៃម� 
គេ្រមាងេសវែថទា ំនិងខែចងជធរមានេផ្សងេទៀតៃនែផ�កេនះ។  

2. ពលរដ�មានសិទ�ិេធ�ើការេ្រជើសេរ�សអំពីទស្សនៈជីវ�តរបសខ់��នេ�ក��ងមណ� លែដលមានសារៈសំខាន់ចំេពាះពលរដ�។  

3. ពលរដ�មានសិទ�ិទាក់ទងជមួយសមាជិកសហគមន៍ និងចូលរួមក��ងសកម�ភាពសហគមន៍ទាំងក��ងនិងេ្រ�មណ� ល។  

4. ពលរដ�មានសិទ�ិទទួលអ�កសួរសុខទុក�តាមការេ្រជើសេរ�សរបស់ខ��ន តាមេពលេវលាែដលខ��នេ្រជើសេរ�ស េដយមានសិទ�ិបដិេសធមិនទទួលអ�កសួរសុខទុក� 
និងក��ងឥរ�យបថមួយែដលមិនដក់កំហិតេលើសិទ�ិរបសព់លរដ�មា� ក់េទៀត។  

A. មណ� ល្រត�វែតផ�លស់ិទ�ិពលរដ�មា� ក់ៗក��ងការទាក់ទងភា� មៗេ�កាន់ពលរដ�េផ្សងេទៀតតាមរយៈ -  

a. តំណងណមួយរបស់េលខាធិការ (មណ� លេសវ Medicare និង Medicaid (CMS)),  

b. តំណងណមួយរបស់រដ�   

c. តំណងណមួយៃនការ�យល័យេដះ្រសាយពាក្យបណ� ងឹែផ�កេសវែថទាំរយៈេពលែវងរបសរ់ដ�  

d. ្រគ�េពទ្យផ� ល់ខ��នរបសព់លរដ�  
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e. តំណងណមួយៃន្របព័ន�ការពារនិងតស៊ូមតិ ែដល្រត�វបានេ្រជើសតាំងេដយរដ� និងបេង�ើតេឡើងេ្រកាមជំនួយពិការភាពែផ�កអភិវឌ្ឍន៍ន៍ និងច្បោប់ សិទ�ិជមូលដ� នឆា�  ំ2000  

f. តំណងណមួយៃនទីភា� ក់ងរែដលទទួលខុស្រត�វេលើ្របព័ន�ការពារនិងតស៊ូមតិស្រមាប់អ�កែដលមានប�� សា� រតី និង  

g. តំណងពលរដ�។  

B. មណ� ល្រត�វផ�ល់សិទ�ិជូនពលរដ�តាមរយៈ្រក�ម្រគ�សារ និងសាច់ញតិដៃទេទៀតរបស់ពលរដ� ឣ្រស័យេលើសិទ�រិបស់ពលរដ�ក��ងការបដិេសធ ឬដកការយល់្រពមេ�េពលណមួយក៏បាន  

C. មណ� ល្រត�វផ�ល់សិទ�ិជូនពលរដ�តាមរយៈអ�កេផ្សងេទៀតែដលនឹងមកសួរសុខទុក�េដយមានការយល្់រពមពីពលរដ� ឣ្រសយ័េលើការព្រងឹងសុវត�ិភាពស្រមាប់ការព្យោបាល 
និងសិទ�ិរបស់ពលរដ�ក��ងការបដិេសធឬដកការយល់្រពមេ�េពលណមួយក៏បាន។  

D. មណ� ល្រត�វផ�ល់សិទ�ិសម្រសបជូនពលរដ�តាមរយៈអង�ភាព ឬបុគ�លណមួយ ែដលផ�ល់នូវេសវសុខភាព សង�មកិច� ផ��វច្បោប់ ឬ េសវកម�េផ្សងេទៀតដល់ពលរដ� 
ឣ្រស័យេលើសិទ�ិរបស់ពលរដ�ក��ងការបដិេសធឬដកការយល់្រពមេ�េពលណមួយក៏បាន។  

E. មណ� ល្រត�វមានេគាលនេយបាយនិងនិតិវ�ធីជលាយលក�ណ៍អក្សរ ទាក់ទងនឹងសិទ�ិចូលសួរសុខទុក�របស់ពលរដ� ែដលរួមមានការដក់េចញនូវការរ�តបន�ឹង ឬ ការរ�តត្បិតែដលសមេហតុផល ឬ 
ចាំបាច់ស្រមាប់ការព្យោបាល ឬ ការព្រងឹង ឬ ការរ�តត្បិតស្រមាប់សវុត�ិភាព េ�េពលែដលការរ�តត្បិតទាំងេនះឣចអនុវត�បាន្រសបតាមត្រម�វការៃនែផ�ករងេនះ 

ែដលមណ� លឣច្រត�វដក់ពីេលើសិទ� ិនិងេហតុផលទាំងេនះស្រមាប់ការរ�តបន�ឹង ឬ ការព្រងឹងេដើម្បីការព្យោបាល ឬសុវត�ិភាព។ F. មណ� ល្រត�វបំេពញតាមលក�ខណ� ដូចខាងេ្រកាម៖  

a. ជូនដំណឹងដលព់លរដ�នីមួយៗ (ឬតំណងពលរដ� តាមការគួរ) អំពីសិទ�ិចូលសួរសុខទុក� និងេគាលនេយបាយនិងនីតិវ�ធីពាក់ព័ន�របស់មណ� ល 
ែដលរួមមានការរ�តបន�ឹងស្រមាប់ការព្យោបាល ឬសុវត�ភិាព ឬការរ�តត្បិតេលើសិទ�ិទាំងេនះ ្រសបតាមលក�ខណ� ត្រម�វៃនែផ�ករងេនះ េហតុផលស្រមាប់ការរ�តបន�ឹង ឬ ការរ�តត្បតិ 
និងបុគ�លែដល្រត�វទទួលរងការរ�តបន�ឹង េ�េពលគាត់ទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីសិទ�ិេផ្សងៗរបស់ខ��នេ�េ្រកាមែផ�កេនះ។  

b. ជូនដំណឹងដលព់លរដ�នីមួយៗអំពីសិទ�ិ ឣ្រស័យេលើការយល់្រពមរបស់គាត់ ក��ងការទទួលអ�កសួរសុខទុក�ែដលគាត់េ្រជើសេរ�សឱ្យជួប រួមមាន ប�ី/្របពន� 

(រួមទាំងប�/ី្របពន�ែដលមានេភទដូចគា� ) ៃដគូេស�ហា (រួមទាំងៃដគូេស�ហាែដលមានេភទដូចគា� ) សមាជិក្រគ�សារ ឬ មិត�ភ័ក�ិ និងសិទ�ិរបស់គាត់ក��ងការបដិេសធ 
ឬដកការយល់្រពមេ�េពលណក៏បាន។  

c. គា� នការរ�តបន�ឹង ការរ�តត្បិត ឬ ការបដិេសធសិទ�ិចូលសួរសុខទុក� េដយែផ�កេលើជតិសាសន៍ ពណ៌សម្ប�រ ជតិកំេណើតេដើម សាសន េភទ អត�ស�� ណេយនឌ័រ ទំេនរផ��វេភទ ឬ 
ពិការភាពេឡើយ។  

d. ធានថ អ�កចូលសួរសុខទុក�ទាំងអស់ទទួលបាននូវសទិ�ចូិលសួរសុខទុក�េស�ើភាពនិងេពញេលញ ្រសបតាមចំណូលចិត�របស់ពលរដ�។  

5. ពលរដ�មានសិទ�ិេរៀបចំនិងចូលរួមក��ង្រក�មពលរដ�េ�ក��ងមណ� ល។  

A. មណ� ល្រត�វផ�ល់កែន�ងឯកជនដលព់លរដ�ឬ្រក�ម្រគ�សាររបស់គាត់ េបើសិនជមាន និងចាត់វ�ធានការសម្រសបេដយមានការឯកភាពពី្រក�ម្រគ�សារ េដើម្បេីធ�ើឱ្យពលរដ� 
និងសមាជិក្រគ�សារដឹងអំពីការ្របជំុនេពលខាងមុខឱ្យបានទាន់េពលេវលា។  

B. បុគ�លិក អ�កសួរសុខទុក� ឬ េភ��វេផ្សងៗ ឣចចូលរួមកិច�្របជំុ្រក�មពលរដ� ឬ ្រក�ម្រគ�សារបានលុះ្រតាែតមានការអេ��ើញឱ្យចូលរួមបុ៉េណ� ះ។  

C. មណ� ល្រត�វផ�ល់បុគ�លិកែដល្រត�វបានេ្រជើសតាំងមា� ក់ ែដលមានការឯកភាពពីពលរដ� ឬ ្រក�ម្រគ�សារ និងមណ� ល េហើយែដលទទួលខុស្រត�វេលើការផ�ល់ជំនួយ 
និងការេឆ�ើយតបចំេពាះសំេណើជលាយលក�ណ៍អក្សរេ�ក��ងកិច�្របជំុ្រក�ម។  
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D. មណ� ល្រត�វពិចារណអំពីទស្សនៈរបសព់លរដ� ឬ្រក�ម្រគ�សារ និងចាត់វ�ធានការភា� មៗចំេពាះបណ� ឹងសារទុក� និងការែណនំរបស់្រក�មនន ទាក់ទងនឹងប�� ក��ងការែថទាំពលរដ� 
និងជីវ�តេ�ក��ងមណ� ល។  

a. មណ� ល្រត�វែតឣចបង� ញការេឆ�ើយតប និងេហតុផលរបស់ខ��នស្រមាប់ការេឆ�ើយតបេនះ។  

b. មិនគួរមានការបក្រសាយឱ្យមានន័យថ មណ� ល្រត�វអនុវត�តាមការែណនំចំេពាះការេស�ើសុំនីមួយៗរបស់ពលរដ� ឬ្រក�ម្រគ�សារេនះេទ។  

6. ពលរដ�មានសិទ�ិចូលរួមក��ង្រក�ម្រគ�សារ។  

7. ពលរដ�មានសិទ�ិក��ងការមានសមាជិក្រគ�សារ ឬ តំណងពលរដ�េផ្សងេទៀត ជួបជំុក��ងមណ� លជមួយ្រគ�សារ ឬ តំណងពលរដ�របស់ពលរដ�េផ្សងេ�ក��ងមណ� ល។  

8. ពលរដ�មានសិទ�ិចូលរួមក��ងសកម�ភាពេផ្សងៗ រួមមានសកម�ភាពសង�ម សកម�ភាពសាសន និងសកម�ភាពសហគមន៍ ែដលមិនេ្រជ�តែ្រជកជមួយនឹងសិទ�ិរបស់ពលរដ�េ�ក��ងមណ� ល។  

9. ពលរដ�មានសិទ�ិេ្រជើសេរ�ស ឬ បដិេសធមិន្រពមបំេពញការងរជូនមណ� ល េហើយមណ� លមិន្រត�វត្រម�វឱ្យពលរដ�បំេពញការងរជូនមណ� លេឡើយ។ ពលរដ�ឣចបំេពញការងរជូនមណ� ល 

េបើសិនគាត់េ្រជើសេរ�សេធ�ើដូេចា� ះ េ�េពល៖—   

A. មណ� លបានចង្រកងជឯកសារអំពីត្រម�វការ ឬ បំណង្របាថ� ចង់បានការងរេ�ក��ងគេ្រមាងេសវែថទាំរបសព់លរដ�។  

B. គេ្រមាងេនះប�� ក់ពីលក�ណៈៃនការងរែដល្រត�វបំេពញ និងថេតើការងរេនះគឺជការងរស�្័រគចិត� ឬ ការងរទទួលបាន្របាក់ឈ��ល។  

C. ្របាក់ឈ��លស្រមាប់ការងរែដលមានកៃ្រមគឺេ�ក្រមិត ឬេលើសពីអ្រតា្របាក់ឈ��លទូេ� និង  

D. ពលរដ�យល់្រពមចំេពាះកិច�េរៀបចំការងរែដលបានេរៀបរប់េ�ក��ងគេ្រមាងេសវែថទាំ។   

10. ពលរដ�មានសិទ�ិក��ងការ្រគប់្រគងកិច�ការហិរ��វត��របសខ់��ន។ វរួមមានសិទ�ដឹងឭជមុន អំពីៃថ�េសវែដលមណ� លឣចទាមទារពីថវ�កាផ� ល់ខ��នរបស់ពលរដ�។  

A. មណ� លមិនឣចត្រម�វឱ្យពលរដ�ដក់ថវ�កាផ� ល់ខ��នជមួយមណ� លេឡើយ។ េបើសិនពលរដ�េ្រជើសេរ�សដក់មូលនិធិផ� ល់ខ��នជមួយមណ� ល េដយមានការផ�ល់សិទ�ិជលាយលក�ណ៍អក្សរពីពលរដ� 
មណ� ល្រត�វផ�ល់ការទុកចិត�ដលព់លរដ�ស្រមាប់ការដក់មូលនិធិ និងរក្សោ ការពារ ្រគប់្រគង និងទទួលខុស្រត�វេលើមូលនិធិផ� ល់ខ��នរបស់ពលរដ�ែដលបានដក់មូលនិធីជមួយមណ� ល 
ដូចមានែចងក��ងែផ�កេនះ។ 

B. ការដក់្របាក់  

a. មណ� ល្រត�វដក់ថវ�កាផ� ល់ខ��នរបសព់លរដ�ណមួយែដលេលើសពី 100 ដុលា� រេ�ក��ងគណនីទទួលបានការ្របាក់ (ឬគណនី) 
ែដលដច់េដយែឡកពីគណនី្របតិបត�ិការរបស់មណ� ល េហើយផ�ល់ការ្របាក់ទាំងអស់បានមកពីការដក់្របាក់របស់ពលរដ�ក��ងគណនីេនះ។ 

(ក��ងគណនីែដលបានប���លគា� ្រត�វែតមានគណេនយ្យដច់េដយែឡកស្រមាប់គា�   

ការែចករ�ែលករបស់្របជពលរដ�។ ) មណ� ល្រត�វរក្សោទុកថវ�កាផ� ល់ខ��នរបស់ពលរដ�ែដលមិនេលើសពី 100 ដុលា� រេ�ក��ងគណនីមិនទទួលបានការ្របាក់ គណនីទទួលបានការ្របាក់ 
ឬ ថវ�កាជសាច់្របាក់បន�ិចបន��ច។  
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b. ពលរដ�ែដលទទួលបានថវ�កាពី Medicaid ស្រមាប់ការែថទាំ៖ មណ� ល្រត�វដក់ថវ�កាផ� ល់ខ��នរបស់ពលរដ�ណមួយែដលេលើសពី 50 

ដុលា� រេ�ក��ងគណនីទទួលបានការ្របាក់ (ឬគណនី) ែដលដច់េដយែឡកពីគណនី្របតិបត�ិការរបស់មណ� ល 

េហើយផ�ល់ការ្របាក់ទាំងអស់បានមកពីការដក់្របាក់របស់ពលរដ�ក��ងគណនីេនះ។ (ក��ងគណនីរួម ្រត�វមាន្របព័ន�គណេនយ្យដច់េដយែឡកមួយ 

ស្រមាប់ចំែណករបសព់លរដ�មា� ក់ៗ។) មណ� ល្រត�វរក្សោទុកថវ�កាផ� ល់ខ��នរបស់ពលរដ�ែដលមិនេលើសពី 50 ដុលា� រេ�ក��ងគណនីមិនទទួលបានការ្របាក់ គណនីទទួលបានការ្របាក់ 
ឬ ថវ�កាជសាច់្របាក់បន�ិចបន��ច។  

C. គណេនយ្យ និងកំណត់្រតា។ មណ� ល្រត�វបេង�ើតនិងរក្សោ្របព័ន�មួយែដលធាននូវគណេនយ្យេពញេលញ េពញលក�ណៈ និងដច់េដយែឡកេយងតាមេគាលការណ៍

គណេនយ្យទូេ�ស្រមាប់ថវ�កាផ� ល់ខ��នរបសព់លរដ�មា� ក់ៗ ែដល្របគល់េ�ឱ្យមណ� លេនះតាងនមជពលរដ�។  

a. ្របព័ន�េនះ្រត�វែត្រចានេចាលការដក់លាយឡំគា� ៃនថវ�ការបស់ពលរដ�ជមួយនឹងថវ�ការបស់មណ� ល ឬ ជមួយថវ�ការបស់បុគ�លណមួយេផ្សងេ្រ�ពីពលរដ�មា� ក់េទៀត។  

b. កំណត់្រតាហិរ��វត��ផ� ល់ខ��ន្រត�វែតឣចរកបានស្រមាប់ពលរដ� តាមរយៈរបាយការណ៍្របចាំ្រតីមាស និងតាមការេស�ើសុំ។  

D. េសចក�ីជូនដំណឹងអំពីសមតុល្យជក់លាក់។ មណ� ល្រត�វជូនដំណឹងដលព់លរដ�មា� ក់ៗ ែដលទទួលអត�្របេយជន៍ពីគេ្រមាង Medicaid។  

a. េពលែដលចំនួនទឹក្របាក់េ�ក��ងគណនីរបសព់លរដ�មានដល់ 200 ដុលា� រតិចជងចំនួនកំណត់ធនធាន SSI ស្រមាប់មនុស្សមា� ក់ និង  

b. ្របសិនេបើចំនួនទឹក្របាក់េ�ក��ងគណនីេនះ េ្រ�ពីតៃម�ៃន្របភពេផ្សងេទៀតែដលមិនេលើកែលងពន�របស់ពលរដ�ឈានដល់ចំនួនកំណត់ធនធាន SSI ស្រមាប់មនុស្សមា� ក់ 

ពលរដ�ឣចបាត់បង់សិទ�ិទទួលផល្របេយជន៍ពីគេ្រមាង Medicaid ឬ SSI។  

E. ការប���នេចញេ�េពលអនុ�� តឱ្យេចញ បេណ� ញេចញ ឬ មរណភាព។ េ�អំឡ�ងេពលអនុ�� តឱ្យេចញ បេណ� ញេចញ ឬមរណភាពរបស់ពលរដ�ែដលបានដក់ថវ�កាផ� ល់ខ��នជមួយមណ� ល 

មណ� ល្រត�វេផ�រថវ�ការបសព់លរដ�ក��ងរយៈេពល 30 ៃថ� និងប��ីគណេនយ្យហិរ��វត��ចុងេ្រកាយៃនថវ�កាទាងំេនះេ�ឱ្យពលរដ� ឬ ក��ងករណីមរណភាព បុគ�ល ឬ 
សមត�កិច�ែផ�កមរតកសាសន៍ែដល្រគប់្រគងចាត់ែចង្រទព្យសម្បត�ិរបសព់លរដ� ្រសបតាមច្បោប់រដ�។  

F. ការធានសវុត�ិភាពហិរ��វត��។ មណ� ល្រត�វែតទិញមូលប្រតបំណុល ឬផ�ល់នូវការធានគួរជទីេពញចិត�េ� CMS េដើម្បីធានសុវត�ិភាពៃនថវ�កាផ� ល់ខ��នទាំងអស់របស់ពលរដ�

ែដលបានដក់ជមួយមណ� ល។  

េសវកម�ែដលរបប់���លក��ងការទទូាត្់របាករ់បសគ់េ្រមាង Medicare ឬ Medicaid   

មណ� លមិនឣចគិតៃថ�េសវេលើថវ�កាផ� ល់ខ��នរបសព់លរដ�ស្រមាប់សមា� រៈ ឬ េសវកម�ណមួយែដលេគេធ�ើការទូទាត់េ�េ្រកាមគេ្រមាង Medicaid ឬ Medicare 

(េលើកែលងែតចំនួនទឹក្របាក់ែដលឣចកាត់េចញ និងចំនួនទឹក្របាក់ធានរ� ប់រងរួម)។ មណ� លឣចគិតៃថ�ពីពលរដ�ចំេពាះេសវែដលបានេស�ើសុំទាំងឡយ ែដលៃថ�ជង ឬ 

េលើសពីៃថ�េសវែដល្រត�វបានរ� ប់រង។ (វមិនប៉ះពាល់ដល់ការហាម្របាមេលើការគិតៃថ�របស់មណ� លស្រមាប់សមា� រៈ និងេសវកម�ែដល Medicaid បានទូទាត់េនះេទ។)   

1. ក��ងអំឡ�ងេពលសា� ក់េ�ែដលធានរ� ប់រងេដយគេ្រមាង Medicare ឬ Medicaid មណ� លមិន្រត�វឣចគិត្របាក់ពីពលរដ�េលើ្របេភទសមា� រៈ និងេសវកម�ដូចខាងេ្រកាម៖   

A. េសវកម�ផ�ល់ការែថទា ំ 

B. េសវកម�ផ�ល់ឣហារ និងឣហារូបត�ម�  
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C. កម�វ�ធីសកម�ភាពនន 

D. េសវកម�ែថទាំបន�ប់/ែ្រគ  

E. សមា� រៈ និងេសវអនម័យខ��នដូចែដលទាមទារេដើម្បីបំេពញត្រម�វការរបស់ពលរដ�រួមប���ល បុ៉ែន�មិនកំណត់ចំេពាះ៖  

 ការផ�ត់ផ�ង់អនម័យសក់, សិតសក់, ជក់  

 សាបូ៊ដុសខ��ន,  សាបូ៊លាងសមា� តេមេរគ ឬភា� ក់ងរឯកេទសខាងសមា� តេ�េពល្រត�វបានបង� ញេដើម្បីព្យោបាលប�� ែស្បកជពិេសសឬេដើម្ប្ីរបយុទ�្របឆាំងនឹងការឆ�ងេមេរគ  

 ឡម និងែ្រកមស្រមាប់េការ  

 ្រចាសដុសេធ�ញ, ថ� ំដុសេធ�ញ, ថ� ំដុសេធ�ញ, ថ� ំដុសេធ�ញ, សក់េធ�ញ  

 េឡការពារសំេណើម  

 ្រកដសជូតមាត់, សំលីដំុមូលៗ, សំលីត្បោរ្រតេជៀក 

 េឡបំបាត់ក�ិនេក��ក 

 ការែថទាំនិងផ�ត់ផ�ង់េស្ប�ងឣហារ, កែន្សងអនម័យនិងការផ�ត់ផ�ង់ែដលពាក់ព័ន�  

 កែន្សង, េបាកសំេលៀកបំពាក់, សេម��កបំពាក់មន�ីរេពទ្យ  

 េ�េលើថ� ្ំរបឆាំង  

 េសវអនម័យសក់ និង្រកចក  

 ជំនួយការងូតទឹក  

 ការេបាកគក់ផ� ល់ខ��នធម�តា 

F. េសវសង�មកិច�ទាក់ទងនឹងេវជ�សា�ស�។  

G. េសវសា� ក់េ�របស់អ�កជំងឺដំណក់កាលចុងេ្រកាយ ែដល្រត�វបានេ្រជើសេរ�សេដយពលរដ� និងទូទាត់តាមរយៈអត�្របេយជន៍របស់ Medicare 

ស្រមាប់ការសា� ក់េ�របស់អ�កជំងឺដំណក់កាលចុងេ្រកាយ ឬ ្រត�វបានទូទាត់េដយ Medicaid ្រសបតាមគេ្រមាងរបស់រដ�។  

2. សមា� រៈនិងេសវកម�ែដលឣចគិតៃថ�េ�េលើថវ�ការបសព់លរដ�។ ្របេភទទូេ�និងឧទាហរណ៍ៃនសមា� រៈ និងេសវកម�ែដលមណ� លឣចគិតៃថ�េលើថវ�ការបស់ពលរដ� ្របសិនេបើសមា� រៈនិង

េសវកម�្រត�វបានេស�ើេឡើងេដយពលរដ� ្របសិនេបើមណ� លជូនដំណឹងដលព់លរដ�ថនឹងមានការគិតៃថ� េហើយ្របសិនេបើការទូទាត់មិន្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដយគេ្រមាង Medicare ឬ 

Medicaid៖  

 ទូរស័ព�រួមទាំងទូរស័ព�ៃដ។  

 ទូរទស្សន៍ / វ�ទ្យ� កំុព្យ�ទ័រផ� ល់ខ��នឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�និកេផ្សងេទៀតស្រមាប់ការេ្របើ្របាសផ់� ល់ខ��ន។  

 សមា�រៈផ� ល់ខ��ន រួមទាំង សមា� រៈស្រមាប់ជក់បារ� ស�� ណេផ្សងៗ និងការៃច�្របឌិតថ�ី និង សេម��កបំពាក់ ។  

 សមា� រៈេ្រគ�ងសំឣងនិងសម�ិតសមា� ងការ េលើសពីការចំណយែដល្រត�វបានេធ�ើេឡើងេ្រកាម Medicaid ឬ Medicare ។  
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 សេម��កបំពាក់ផ� ល់ខ��ន។  

 ប�� ផ� ល់ខ��ន។  

 អំេណយែដល្រត�វបានទិញក��ងនមជអ�ករស់េ�។  

 ផ� និងរុក�ជតិ។  

 ការចំណយក��ងការចូលរួមេ�ក��ង្រពឹត�ិការណ៍សង�មនិងការកម្សោន�េ�េ្រ�វ�សាលភាពៃនកម�វ�ធីសកម�ភាព។  

 េសវែថទាំពិេសសែដលមិន្រគបដណ� ប់ដូចជគិលានុបដ� យិកា ឬជំនួយការឯកជន។  

 បន�ប់ឯកជនេលើកែលងែតេពលែដល្រត�វការការព្យោបាល (ឧទាហរណ៍ភាពឯេកាស្រមាប់ការ្រត�តពិនិត្យការឆ�ង) ។  

 បានេរៀបចំពិេសសម��បឣហារជំនួសឬឣហារជំនួសែដលបានេស�ើជំនួសឣហារនិងឣហារជទូេ�េរៀបចំេដយកែន�ង។  

មណ� លមិនឣចគិតៃថ�ឣហារពិេសស និងឣហារនន ែដលរួមមាន ការបែន�មរបបឣហារតាមេវជ�ប��  ការប�� ពី្រគ�េពទ្យរបស់ពលរដ� ជំនួយការ្រគ�េពទ្យ អ�កែថទាំ ឬ 
អ�កឯកេទសែថទាំេនះេទ។  

េ�េពលេរៀបចំឣហារ មណ� ល្រត�វពិចារណេលើត្រម�វការនិងចំណង់ចំណូលចិត�របស់ពលរដ� ្រពមទាំងវប្បធម៌ទូេ� និងសាសនរបស់អ�កេ�ក��ងមណ� ល។  

3. សំេណើស្រមាប់ទំនិញនិងេសវកម�។  

A. មណ� លឣចគិត្របាក់ពីពលរដ�បានស្រមាប់ែតសមា� រៈ ឬ េសវណមួយែដលមិន្រត�វបានរ� ប់រង ឬ េសវកម�ែដល្រត�វបានេស�ើសុជំពិេសសេដយពលរដ�បុ៉េណ� ះ។  

B. មណ� លមិន្រត�វត្រម�វឱ្យពលរដ�េស�ើសុំសមា� រៈ ឬ េសវកម�ណមួយជលក�ខណ� ៃនការអនុ�� តចូល ឬការសា� ក់េ�បន�េឡើយ។  

C. មណ� ល្រត�វជូនដំណឹងេដយផ� ល់មាត់ និងជលាយលក�ណ៍អក្សរដលព់លរដ�ែដលេស�ើសុំសមា� រៈ ឬ េសវកម�ែដល្រត�វគិតៃថ� និង្រត�វ្របាប់ពួកេគអំពីការគិតៃថ�េលើសមា� រៈឬេសវកម�េនះ 
និងតៃម�ែដល្រត�វគិតៃថ�។   

ពត័ម៌ាន នងិការទនំកទ់នំង  

1. ពលរដ�មានសិទ�ិទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីសិទ� ិច្បោប់ និងវ�ន័យទាំងអស់របស់ខ��ន និងបទប្ប��ត�ិែដល្រគប់្រគងចរ�យមាយទ និងការទទួលខុស្រត�វរបស់ពលរដ�ក��ងអំឡ�ងេពលសា� ក់េ�ក��ងមណ� ល។  

2. ពលរដ�មានសិទ�ិចូលេមើលកំណត់្រតាេវជ�សា�ស� និងកំណត់្រតាផ� ល់ខ��នែដលទាក់ទងនឹងខ��នរបស់គាត់។  

A. មណ� ល្រត�វផ�ល់សិទ�ិឱ្យពលរដ�ក��ងការចូលេមើលកំណត់្រតាេវជ�សា�ស� និងកំណត់្រតាផ� ល់ខ��ន ែដលទាក់ទងនឹងខ��នរបស់គាត់ េដយមានការេស�ើសុំផ� លម់ាត់ ឬ ជលាយលក�ណ៍អក្សរ 

ជទ្រមង់ែដលគាត់េស�ើសុំ េបើសិនជកំណត់្រតាេនះឣចរកបានក��ងទ្រមង់ែបបេនះ (រូមមានទ្រមង់េអឡិច្រត�និច េ�េពលកំណត់្រតាេនះ្រត�វបានរក្សោទុកក��ង្របព័ន�េអឡចិ្រត�និច) ឬ 

េបើមិនដូេចា� ះ ក��ងទ្រមង់េសចក�ីចម�ងេ�េលើ្រកដស ឬ ទ្រមង់េផ្សង និងទ្រមង់ែដល្រត�វបាន្រពមេ្រព�ងរវងមណ� ល និងពលរដ� ក��ងរយៈេពល 24 េម៉ាង 

(េដយមិនរប់ប���លៃថ�ចុងសបា� ហ ៍និងៃថ�បុណ្យនន) និង  

B. មណ� ល្រត�វអនុ�� តឱ្យពលរដ�ទទួលបានេសចក�ីចម�ងៃនកំណត់្រតា ឬ ែផ�កណមួយៃនេសចក�ីចម�ងេនះ (រួមទាំងទ្រមង់េអឡិច្រត�និច 

េបើសិនកំណត់្រតាទាំងេនះ្រត�វបានរក្សោទុកក��ង្របព័ន�េអឡិច្រត�និច) តាមការេស�ើសុំ និងការជូនដំណឹង 2 ៃថ�េធ�ើការជមុនេ�កាន់មណ� ល។ 
មណ� លឣចដក់េចញៃថ�េសវសម្រសបមួយែដលែផ�កេលើៃថ�ចំណយ ចំេពាះការផ�ល់ជូនឯកសារចម�ង េបើសិនៃថ�េសវេនះរួមមានៃថ�ចំណយេលើ៖  
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 ការងរស្រមាប់ការថតចម�ងកំណត់្រតាែដលេស�ើសុំេដយបុគ�លេទាះជក��ងទ្រមង់្រកដសឬេអឡិច្រត�និចក៏េដយ។  

 ការផ�ត់ផ�ង់ស្រមាប់ការបេង�ើត្រកដសឬ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយេអឡិច្រត�និក្របសិនេបើបុគ�លមា� ក់េស�ើសុំឱ្យចម�ងេអឡិច្រត�និកេ�េលើ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយចល័ត និង  

 ការបង់្របាក់េ�េពលបុគ�លមា� ក់បានេស�ើសុំថតចម�ង។  

3. េលើកែលងព័ត៌មានែដលបានេរៀបរប់ក��ងកថខណ�  (2) និង (11) ៃនែផ�កេនះ មណ� ល្រត�វធានថ ពលរដ�មា� ក់ៗទទួលបានព័ត៌មានជទ្រមង់ និងរេបៀបែដលពលរដ�ឣចេ្របើ្របាស់បាន 

និងយល់បាន រួមមានទ្រមង់េផ្សង ឬ ភាសាមួយែដលពលរដ�ឣចយល់បាន។ េសចក�ីសេង�បែដលបកែ្របព័ត៌មានែដលបានេរៀបរប់ក��ងកថខណ�  (2) ៃនែផ�កេនះ 
ឣចរកបានស្រមាប់អ�កជំងឺតាមការេស�ើសុ ំនិងការចំណយរបស់ពួកេគ ្រសបតាមច្បោប់ជធរមាន។  

4. អ�ករស់េ�មានសិទ�ិទទួលបានការជូនដំណឹងេដយផ� ល់មាត់ (មានន័យថនិយយ) និងជលាយលក�ណ៍អក្សរ (រួមប���លទាំងអក្សរស្រមាប់សរេសរអក្សរ) 

េ�ក��ង្រទង់្រទាយនិងភាសាែដលគាត់យល់ដឹងរួមទាំង:  

A. . ការពិពណ៌នអំពីលក�ណៈៃនការការពារមូលនិធិផ� ល់ខ��ន។  

B. ការេរៀបរប់ពីលក�ខណ�  និងនីតិវ�ធីស្រមាប់ការបេង�ើតសិទ�ិទទួលបានផល្របេយជន៍ពីគេ្រមាង Medicaid រួមប���លទាំងសិទ�ិក��ងការេស�ើសុំការវយតៃម�ធនធាន។  

C. ប��ីេឈា� ះឣស័យដ� ន (សំបុ្រតនិងអីុែម៉ល) និងេលខទូរស័ព�ែដលពាក់ព័ន�ទាំងអស់  

ទីភា� ក់ងរប��ត�ិនិងព័ត៌មានរដ�និង្រក�មតស៊ូមតិក��ងផ�ះនិងអង�ភាព្រត�ត្រតាការែក�ងបន�ំ Medicaid (សូមឣនទំព័រ 25-26) ។ និង  

D. េសចក�ីែថ�ងការណ៍ែដលពលរដ�ឣចដក់ពាក្យបណ� ឹងេ�ការ�យល័យដក់ពាក្យប�ឹងមណ� លសុខភាពៃនរដ�មីនីសូតា ែដលពាក់ព័ន�

នឹងការសង្ស័យ្រប្រពឹត�ិេល�ើសបទប្ប��ត�ិរបស់មណ� លែថទាំ្របចាំរដ� ឬ សហព័ន� រួមមានការរ�េលាភបំពាន ការេធ�ស្របែហស ការេកង្របវ��� 
ការកិបេកង្រទព្យសម្បត�ិរបសព់លរដ�េ�ក��ងមណ� ល និងការមិនអនុវត�តាមលក�ខណ� ៃនេសចក�ីបង� ប់ជមុន និងការេស�ើសុំព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការវ�ល្រតឡប់េ�សហគមន៍វ�ញ។  

a. ព័ត៌មាន និងព័ត៌មានទំនក់ទំនងស្រមាប់សា� ប័នតស៊ូមតិ្របចាំមូលដ� ន និងរដ� (សូមេមើលទំព័រ 25-26)  

b. ព័ត៌មានអំពីសិទ�ិនិងការធានរ� ប់រងរបស ់Medicare និង Medicaid (សូមេមើលទំព័រ 25-26);  

c. ព័ត៌មានទំនក់ទំនងស្រមាប់មជ្ឈមណ� លធនធានមនុស្សវ�យចំណស ់និងពិការ ឬ កម�វ�ធី No Wrong Door (សូមេមើលទំព័រ 25-26)  

d. ព័ត៌មានទំនក់ទំនងស្រមាប់អង�ភាព្រត�តពិនិត្យការែក�ងបន�ំរបស ់Medicaid (សូមេមើលទំព័រ 25-26)  

e. ព័ត៌មាននិងព័ត៌មានទំនក់ទំនងស្រមាប់ការដក់ពាក្យបណ� ងឹឬបណ� ឹងទាក់ទងនឹងការរ�េលាភេលើបទប�� របស់មន�ីររដ�ឬសហព័ន�ែដលមានសង្ស័យថមានការរ�េលាភបំពានែដលរួមមានបុ៉

ែន�មិនកំណត់ចំេពាះការរ�េលាភបំពានេលើអ�ក្រស�កការេធ�ស្របែហសការេកង្របវ���និងការេ្របើ្រទព្យសម្បត�ិសា� ក់េ�ក��ងេរងច្រកេដយមិនេគារពតាមេសចក�ីែណនជំមុននិង 

េស�ើសុំព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការវ�ល្រតលប់េ�សហគមន៍វ�ញ (សូមឣនទំព័រ 25 និង 26) ។  

5. មណ� ល្រត�វ្របកាសក��ងទ្រមង់ និងក��ងរេបៀបែដលឣចេ្របើ្របាស់បាន និងឣចយល់បានស្រមាប់ពលរដ� និងអ�កតំណងពលរដ�៖  

A. ប��ីេឈា� ះឣស័យដ� ន (សំបុ្រតនិងអីុែម៉ល) និងេលខទូរស័ព�របស់ភា� ក់ងររដ�ធម�នុ��និង្រក�មអ�កតស៊ូមតិពាក់ព័ន�ទាំងអស់ដូចជភា� ក់ងរស�ង់មតិរដ�ការ�យល័យអជ�  

ធររដ�េសវការពារមនុស្សេពញវ�យែដលច្បោប់របស់រដ�ផ�ល់សិទ�ិយុតា� ធិការក��ងការែថទាយំូរអែង�ងកែន�ងការ�យល័យការ�យល័យកម�វ�ធីែថរក្សោសុខភាពរយៈេពលែវងរបស់រដ�បណ� ញការពារនិងត

ស៊ូរមតិកម�វ�ធីេសវកម�តាមផ�ះនិងសហគមន៍និងអង�ភាព្រត�ត្រតាការែក�ងបន� ំMedicaid (សូមឣនទំព័រ 25-26) ។ និង  
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B. េសចក�ីែថ�ងការណ៍ែដលែចងថពលរដ�ឣចដក់ពាក្យបណ� ឹងជមួយទីភា� ក់ងរស�ង់មតិរបស់រដ� ែដលពាក់ព័ន�នឹងការសង្ស័យ្រប្រពឹត�ិេល�ើសបទប្ប��ត�ិរបស់មណ� លែថទាំ្របចាំរដ� ឬ សហព័ន� 
រួមមានការរ�េលាភបំពាន ការេធ�ស្របែហស ការេកង្របវ��� ការកិបេកង្រទព្យសម្បត�ិរបស់ពលរដ�េ�ក��ងមណ� ល និងការមិនអនុវត�តាមលក�ខណ� ៃនេសចក�ីបង� ប់ជមុន 
និងការេស�ើសុំព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការវ�ល្រតឡប់េ�សហគមន៍វ�ញ។  

6. ពលរដ�មានសិទ�ិសមរម្យក��ងការេ្របើ្របាស់ទូរសព� រួមមានេសវ TTY និងេសវ TDD និងកែន�ងមួយេ�ក��ងមណ� លែដលគា� ននរណមា� ក់លួចសា� ប់។ វរួមមានទាំងសិទ�ិរក្សោ 
និងេ្របើ្របាស់ទូរសព�ចល័តេ�តាមការចំណយផ� លខ់��នរបសព់លរដ�។  

7. មណ� ល្រត�វការពារ និងស្រមបស្រម�លសិទ�ិរបសព់លរដ�ក��ងការ្របា្រស័យទាក់ទងជមួយបុគ�ល និងអង�ភាពនន េ�ក��ងនិងេ�េ្រ�មណ� ល រួមទាំងលទ�ភាពសមរម្យក��ងការេ្របើ្របាស់៖  

A. ទូរសព� រួមមានេសវ TTY និងេសវ TDD  

B. អីុនេធើណិត ែដលមានេ�ក��ងមណ� ល និង  

C. សមា� រៈការ�យល័យ ៃ្របសណីយ៍ សមា� រៈស្រមាប់សរេសរ និងសមត�ភាពេផ�ើសំបុ្រត។  

8. ពលរដ�មានសិទ�ិេផ�ើនិងទទួលសំបុ្រត និងទទួលលិខិត ក��ប់បេ��ើ និងសមា� រៈេផ្សងៗ ែដលប���នមកដល់មណ� លស្រមាប់ពលរដ� តាមរយៈមេធ្យោបាយេផ្សងៗេ្រ�ពីេសវៃ្របសណីយ៍ 
រួមទាំងសិទ�ិទទួលបាន៖  

A. ភាពឯកជនៃនការ្របា្រស័យទាក់ទងទាំងេនះ្រសបតាមែផ�កេនះ និង  

B. លទ�ភាពទទួលបានសមា� រៈការ�យល័យ ៃ្របសណីយ ៍និងសមា� រៈស្រមាប់សរេសរ េ�តាមការចំណយផ� លខ់��នរបស់ពលរដ�។  

9. ពលរដ�មានសិទ�ិទទួលបានលទ�ភាពសមរម្យ និងភាពឯកជនក��ងការេ្របើ្របាស់ទូរគមនគមន៍េអឡិច្រត�និចដូចជ ការទាក់ទងតាមអីុែមល និងវ�េដអូ និងស្រមាប់ការ្រសាវ្រជវតាមអីុនេធើណិត។   

A. ្របសិនេបើមានការចូលដំេណើរការេ�កែន�ង។  

B. តាមការចំណយរបស់ពលរដ� េបើសិនមានការចំណយបែន�មណមួយរបស់មណ� លក��ងការផ�លល់ទ�ភាពទាំងេនះជូនដល់ពលរដ�។  

C. ការេ្របើ្របាស់ទាំងេនះ្រត�វ្រសបតាមច្បោប់រដ� និងច្បោប់សហព័ន�។  

10. ពលរដ�មានសិទ�ិ—   

A. ពិនិត្យលទ�ផលៃនការស�ង់មតិថ�ីៗរបស់មណ� ល ែដលេធ�ើេឡើងតាមរយៈអ�កស�ង់មតិរបស់រដ� ឬ សហព័ន� និងគេ្រមាងែកត្រម�វជធរមានទាក់ទងនឹងមណ� ល និង  

B. ទទួលបានព័ត៌មានពីទីភា� ក់ងរែដលេដើរតួនទីជអ�កគាំ្រទអតិថិជន និងទទួលបានឱកាសទាក់ទងជមួយទីភា� ក់ងរទាំងេនះ។  

11. មណ� ល្រត�វ៖—   

A. ្របកាសលទ�ផលៃនការស�ង់មតិថ�ីៗរបស់មណ� លេ�កែន�ងណមួយែដលពលរដ� និងសមាជិក្រគ�សារ និងអ�កតំណងពលរដ�្រសបច្បោប់ឣចេមើលេឃើញ។  

B. មានរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងការស�ង់មតិ វ��� បនប្រត និងការេសុើបអេង�តពាក្យបណ� ឹង ែដលេធ�ើេឡើងពាក់ព័ន�នឹងមណ� លក��ងអំឡ�ងេពល 3 ឆា� ំចុងេ្រកាយ 
និងគេ្រមាងែកត្រម�វជធរមានពាក់ព័ន�នឹងមណ� ល ែដលឣចរកបានស្រមាប់អ�កែដលចង់ពិនិត្យេមើលេឡើងវ�ញតាមការេស�ើសុ ំនិង  
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C. ្របកាសការជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាំងេនះេ�ទីតាំងក��ងមណ� ល ែដលសាធារណជនឣចេមើលេឃើញ និងងយ្រស�លរក។  

D. មណ� លមិន្រត�វបង� ញព័ត៌មានអត�ស�� ណរបស់អ�កប�ឹង ឬ ពលរដ�េនះេទ។  

12. មណ� ល្រត�វេគារពតាមលក�ខណ� ត្រម�វៃនេសចក�ីបង� ប់ជមុន។  

A. លក�ខណ� ត្រម�វទាំងេនះរួមមាន បទប្ប��ត�ិអំពីការជូនដំណឹង និងការផ�ល់ព័ត៌មានជលាយលក�ណ៍អក្សរេ�ឱ្យនិវសជនេពញវ�យទាំងអស់ ពាក់ព័ន�នឹងសិទ�ិទទួល ឬ 
សិទ�ិបដិេសធការព្យោបាលេដយេ្របើថ� ំ ឬ ការវះកាត់ និងបេង�ើតេសចក�ីបង� ប់ជមុនតាមការេ្រជើសេរ�សរបសព់លរដ�។  

B. វរួមមានេសចក�ីពណ៌នជលាយលក�ណ៍អក្សរអំពីេគាលនេយបាយរបស់មណ� លក��ងការអនុវត�េសចក�ីបង� ប់ជមុន និងច្បោប់រដ�ជធរមាន។  

C. មណ� ល្រត�វបានអនុ�� តឱ្យចុះកិច�សន្យោជមួយអង�ភាពននក��ងការផ�ល់ព័ត៌មានេនះ បុ៉ែន�េ�ែត្រត�វទទួលខុស្រត�វតាមផ��វច្បោប់ក��ងការធានឱ្យបាននូវការបំេពញលក�ខណ� ត្រម�វៃនែផ�កេនះ។  

D. ្របសិនេបើមនុស្សេពញវ�យមា� ក់មិនមានសមត�ភាពក��ងេពលចូលេរៀនេហើយមិនឣចទទួលបានព័ត៌មានឬបេ��ញេយបល់ថេតើគាត់ឬមិនបានអនុវត�េសចក�ីែណនំជមុនេទេនះមជ្ឈមណ� លឣចផ�

ល់ព័ត៌មានែណនំជមុនដល់អ�កតំណងនិេយជិតរបស់បុគ�ល្រសបតាមច្បោប់រដ�។  

E. មណ� លេសវែថទាំ មិន្រត�វបានេលើកែលងេចញពីកាតព�កិច�របស់ខ��នក��ងការផ�ល់ព័ត៌មានេនះេ�កាន់បុគ�លេនះេឡើយ េ�េពលបុគ�លេនះឣចទទួលបានព័ត៌មាន។ 
នីតិវ�ធីតាមដន្រត�វែតមានជេ្រសចេដើម្បីផ�ល់ព័ត៌មានដល់បុគ�លេនះេដយផ� ល់េ�េពលេវលាសមរម្យ។  

F. បុគ�លិកផ�ល់ការគាំ្រទជីវ�តជមូលដ� ន រួមមាន CPR េ�ដល់ពលរដ� ែដល្រត�វការការែថទាំបន� ន់ទាំងេនះ មុនេពលបុគ�លិកែផ�កសេ�ង� ះបន� ន់េ�ដល់ 
និង្រត�វេធ�ើតាមេវជ�ប�� របស់្រគ�េពទ្យ និងេសចក�ីបង� ប់ជមុនរបសព់លរដ�។  

13. មណ� ល្រត�វបង� ញេ�ក��ងព័ត៌មានជលាយលក�ណ៍អក្សរ និងផ�ល់ឱ្យពលរដ� និងអ�កដក់ពាក្យេស�ើសុំការអនុ�� តចូល នូវព័ត៌មានជលាយលក�ណ៍អក្សរ និងព័ត៌មានផ� ល់មាត់អំពីរេបៀបដក់ពាក្យ 

និងេ្របើ្របាស់អត�្របេយជន៍របស ់Medicare និង Medicaid និងរេបៀបទទួលបានសំណងស្រមាប់ការទូទាត់មុនៗ ែដល្រត�វបានរប់រ�ងេដយអត�្របេយជន៍ទាំងេនះ។  

េសចក�ជីនូដណំងឹអពំកីារផ� សប់��រ   

1. មណ� ល្រត�វជូនដំណឹងដល់ពលរដ�ភា� មៗ។ ពិេ្រគាះេយបល់ជមួយ្រគ�េពទ្យរបស់ពលរដ� និង្រត�វជូនដំណឹងដល់តំណងរបស់ពលរដ� ្រសបតាមការេ្របើ្របាស់សិទ�ិរបស់ខ��ន េ�េពលែដលមាន៖  

A. េ្រគាះថ� ក់ែដលពាក់ព័ន�នឹងពលរដ�ែដលបណ� លឱ្យរងរបួស និងឣចត្រម�វឱ្យមានការេធ�ើអន�រគមន៍ពី្រគ�េពទ្យ។  

B. ការផ� ស់ប��រគួរឱ្យតកត់សមា� ល់េលើសា� នភាពរងកាយ សា� រតី ឬ ផ��វចិត�របស់ពលរដ� (ែដលេធ�ើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សា� នភាពសុខភាព សា� រតី ឬ ផ��វចិត�េ�ក��ងលក�ខណ� ែដលគំរមកំែហងដល់ជីវ�ត 

ឬ សា� នភាពជំងឺ)។  

C. ត្រម�វការផ� ស់ប��រការព្យោបាលគួរឱ្យកត់សមា� ល ់(ែដលជត្រម�វការឱ្យផ� ក ឬ ផ� ស់ប��រទ្រមង់ៃនការព្យោបាលបច��ប្បន� េដយសារមានផលអវ�ជ�មាន ឬ ចាប់េផ�ើមទ្រមង់ព្យោបាលថ�ី) ឬ  

D. ការសេ្រមចចិត�េផ�រឬអនុ�� តពលរដ�េចញពីមណ� ល។  

2. េ�េពលេធ�ើការជូនដំណឹងេ�ក��ងកថខណ�  (1) ៃនែផ�កេនះ មណ� ល្រត�វធានថ ព័ត៌មានពាក់ព័ន�ទាំងអស់ឣចរកបាន និងឣច្របគល់ជូន្រគ�េពទ្យតាមការេស�ើសុ។ំ  



  
13  

Rev. 3/17  

3. មណ� លក៏្រត�វជូនដំណឹងភា� មៗដលព់លរដ� និងអ�កតំណងពលរដ� ក��ងករណីដូចខាងេ្រកាម៖—   

A. ការផ� ស់ប��រេ�ក��ងបន�ប់ ឬមិត�រួមបន�ប់។  

B. ការផ� ស់ប��រសិទ�រិស់េ�េ្រកាមច្បោប់សហព័ន� ឬ រដ� ឬបទប្ប��ត�ិ។  

C. មណ� ល្រត�វកត់្រតា និងេធ�ើបច��ប្បន�ភាពជេទៀងទាត់អំពីឣសយដ� ន (ឣស័យដ� នផ�ះ  និងអីុែមល) និងេលខទូរស័ព�របស់អ�កតំណងពលរដ�។  

ការចលូស្រមាក 

1. ការចូលស្រមាក្រត�វែបងែចកជែផ�កេផ្សងគា�  1

2  មណ� លែដលមានែផ�កដច់េដយែឡក្រត�វបង� ញេ�ក��ងកិច�្រពមេ្រព�ងអនុ�� តឱ្យចូលសា� ក់េ�របស់ខ��ន អំពីការកំណត់រចនសម�័ន�រូបវ�ន� 
រួមមានទីតាំងេផ្សងៗែដលមានែផ�កដច់េដយែឡក និង្រត�វេរៀបរប់អំពីេគាលនេយបាយែដលអនុវត�ស្រមាប់ការផ� ស់ប��របន�ប់រវងទីតាំងខុសៗគា� របស់ខ��ន។  

2. មណ� ល្រត�វែតផ�ល់ការជូនដំណឹងសិទ�ិ និងេសវកម�ពលរដ�មុន ឬអំឡ�ងេពលចូល និងអំឡ�ងេពលសា� ក់េ�របស់និវសជន។  

A. មណ� ល្រត�វែតជូនដំណឹងពលរដ�ទាំងេដយផ� ល់ និងសរេសរជភាសាែដលពលរដ�យល់ពីសិទ�រិបស់គាត់ និងច្បោប់ និងបទប្ប��ត�ិទាំងអស់ដឹកនំពលរដ�្រប្រពឹត� 
និងទំនួលខុស្រត�វអំឡ�ងេពលសា� ក់េ�មណ� លេនះ។  

B. មណ� លក៍្រត�វែតផ�លព់លរដ�ជមួយការជូនដំណឹងអំពីរដ�ែដលបានអភិវឌ្ឍន៏ និងបទប្ប��ត�ិ Medicaid េបើមាន។  

C. ការទទួលព័ត៌មាននិងការេធ�ើវ�េសាធនកម�េលើច្បោប់េនះ្រត�វែតទទួលសា� ល់ជលាយលក�ណ៍អក្សរ។  

3. មណ� ល្រត�វែតជូនដំណឹងរលព់លរដ� Medicaid មានសិទ� ិេ�េពលចូលមណ� លែថទាំ និងេពលពលរដ�មានសិទ�ិស្រមាប់ Medicaid  

A. សមា� រៈមួយចំនួន និងេសវកម�ែដលរួមប���លក��ងេសវកម�របសម់ណ� លែថទាំេ្រកាមគេ្រមាងរដ� ស្រមាប់ពលរដ�ឣចនឹងមិន្រត�វគិត្របាក់។  

B. សមា� រៈមួយចំនួន និងេសវកម�េផ្សងទាំងេនះែដលមណ� លផ�ល់ជូនពលរដ�ឣចនឹង្រត�វគិត្របាក់ និងចំនួន្រត�វបង់ស្រមាប់េសវកម�ទាំងេនះ និង  

C. ជូនដំណឹងពលរដ�ែដលមានសិទ�ិទទួលបាន Medicaid េពលបានេធ�ើការផ� ស់ប��រេលើធាតុ និងេសវកម�។  

4. មណ� ល្រត�វែតជូនដំណឹងពលរដ�នីមួយៗមុនេពល ឬេ�េពលចូល េហើយេទៀងទាត់ក��ងអំឡ�ងេពលពលរដ�សា� ក់េ� នូវេសវកម�ឣចរកបានក��ងមណ� ល និងតៃម�ស្រមាប់េសវកម�ទាំងេនះ 

រួមទាំងតៃម�ណមួយស្រមាប់េសវកម�មិនបាន្រគប់ដណ� ប់េ្រកាម Medicare/ Medicaid ឬេដយមណ� លដុលា� រក��ងមួយែខ។  

A. ការែដលផ� ស់ប��រ្រត�វបានេធ�ើេឡើងស្រមាប់សមា� រៈមួយចំនួន និងេសវកម�្រត�វបានរ� ប់រងេដយ Medicare និង/ឬេដយគេ្រមាងរដ� Medicaid 
មណ� ល្រត�វែតផ�ល់ការជូនដំណឹងដលព់លរដ�នូវការផ� ស់ប��រឆាប់ៗតាមែដលឣចេធ�ើេ�បាន។  

B. ការែដលផ� ស់ប��រ្រត�វបានេធ�ើេឡើងស្រមាប់សមា� រៈមួយចំនួន និងេសវកម�ែដលមណ� លផ�ល់ជូន មណ� ល្រត�វែតជូនដំណឹងពលរដ�ជលាយលក�ណ៍អក្សរេ�យ៉ងតិច 60 
ៃថ�អំឡ�ងេពលការអនុវត�ការផ� ស់ប��រ។   

                                                      
2 ែផ�កនមីួយៗ្រត�វែតែបងែចកេឣយដច់ពគីា� ពីសា� ប័នធំជង និងែចកដច់េដយែឡកពីគា� ស្រមាប់ការរយការណ៍អំពីតៃម�។  
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C. ្របសិនេបើពលរដ�មា� ក់សា� ប់ ឬ្រត�វបានចូលមន�ីរេពទ្យ ឬ្រត�វបានេផ�រ េហើយមិន្រតលប់មកមណ� លវ�ញ មណ� ល្រត�វែតសងេ�ពលរដ�វ�ញ ឬអចលន្រទព្យ ដូចែដលឣចអនុវត� ការដក 
ការផ� ស់ប��រណមួយែដលបានចំណយរួចេហើយក��ងអ្រតាទាប  ស្រមាប់ៃថ�ែដលពលរដ�បានរស់េ� ឬរក្សោទុក ែ្រគមួយក��ងមណ� លេដយមិនគិតអប្បរមាសា� ក់េ� 
ឬសំណងបំេពញត្រម�វការជូនដំណឹង។   

D. មណ� ល្រត�វែតសងពលរដ� ឬតំណងពលរដ�ណមួយ និងសំណងទាំងអស់េ�ពលរដ�ក��ងេពល 30 ៃថ�ពីៃថ�ពលរដ�មិនបានបង់ៃថ�ពីមណ� ល។  

E. លក�ខណ� កិច�សន្យោចូល ឬក��ងនមជបុគ�លែស�ងរកការចូលេ�មណ� ល្រត�វែតមិនមានការប៉ះពាល់ជមួយនឹងត្រម�វការបទប��ត�ិទាំងេនះេទ។   

ឯកជនភាព នងិការសមា� ត ់  

ពលរដ�មានសិទិ�ឯកជនភាព និងសមា� ត់មួយផ� ល់ខ��ន និងកំណត់្រតាេវជ�សា�ស�។  

1. ឯកជនភាពផ� ល់ខ��នរួមទាំងការសា� ក់េ� ការព្យោបាលេវជ�សា�ស� ការទំនក់ទំនងជលាយលក�ណ៍អក្សរ និងទូរស័ព� ការែថទាំផ� ល់ ការេមើល និងការ្របជំុ្រគ�សារ និង្រក�មពលរដ� 
បុ៉ែន�េនះមិនត្រម�វឱ្យមណ� លផ�ល់បន�ប់ឯកជនដលព់លរដ�នីមួយៗេទ។  

2. មណ� ល្រត�វែតេគារណសិទ�ិឯកជនផ� ល់ខ��ននិវសជន រួមទាំងសិទ�ិឯកជនក��ងនិយយរបស់គាត់ (ែដលបាននិយយ) ជលាយលក�ណ៍អក្សរ និងទំនក់ទំនងេអឡិច្រត�និក រួមទាំងសិទ�ិេផ�ើ 
និងទទួលភា� មៗនូវ សំបុ្រតែដលមិនទាន់បានេបើក និងលិខិតេផ្សងៗេទៀត, ក��ប់ និងសមា� រៈេផ្សងេទៀត្រត�វបានប���នេ�មណ� លស្រមាប់ពលរដ� រួមទាំងបានប���នតាមរយៈេសវេ្រ�ពីៃ្របសណីយ៍។  

3. ពលរដ�មានសិទ�ិរក្សោសុវត�ិភាព និងការសមា� ត់ផ� ល់ខ��ន និងកំណត់្រតាេវជ�សា�ស�។  

A. ពលរដ�មានសិទ�ិបដិេសដការេចញផ្សោយផ� ល់ខ��ន និងកំណត់្រតាេវជ�សា�ស� េលើកែលងែតបានផ�ល់េ្រកាមច្បោប់សហព័ន� និងរដ�ឣចអនុវត�បាន។  

B. មណ� ល្រត�វែតអនុ�� តេឣយអ�កតំណងៃន សា� ប័នែថទាំរបស់រដ�ែដលមានរយៈេពលែវង  ្រត�តពិនិត្យកំណត់្រតាេវជ�សា�ស� សង�ម និងរដ�បាលក��ងការអនុេលាមតាមច្បោប់រដ�។  

បរ�សា� នសវុត�ភិាព   

ពលរដ�មានសិទ�ិសុវត�ិភាព មានផសុខភាព និងបរ�យកាសដូចេ�ផ�ះ រួមប���លទាំងបានការព្យោបាល និងការគាំ្រទស្រមាប់សុវត�ិភាពរស់េ�្របចាៃំថ�េដយគា� នកំណត់។ មណ� ល្រត�វែតផ�ល់-  

1. សុវត�ិភាព មានផសុខភាព និងបរ�យកាសដូចេ�ផ�ះ ការអនុ�� តេឣយពលរដ�េ្របើសមា� រៈផ� ល់ខ��នរបស់គ់ាត ឬវ�សាលភាពែដលឣចេធ�ើបាន។  

A. េនះរួមទាំងការធានថពលរដ�ឣចទទួលការែថទា ំនិងេសវកម�សុវត�ិភាព និងប�ង់រូបវន�របស់មណ� លជអតិបរមា េដយឯករជ្យភាពពលរដ� មិនបង�ហានិភ័យ។  

B. មណ� លគួរែតមានការែថទាំេឣយបានល� និងសមេហតុផលស្រមាប់ការការពារ្រទព្យសម្បត�ិរបស់និវសជនពីការបាត់បង់ ឬលួច។  

2. េសវែថទាំេគហដ� ននិងែថទាំចាំបាច់េដើម្បរីក្សោនូវអនម័យ, សណ� ប់ធា� ប់និងមានផសុខភាព។  

3. សមា� តែ្រគេគងនិងមុជទឹកែដលមានសភាពល�។  

4. ចេន� ះទូឯកជនេ�បន�ប់សា� ក់េ�នីមួយៗ។  

5. ក្រមិតពន�ឺ្រគប់្រគាន់និងមានផសុកភាពេ�្រគប់ទីកែន�ងទាំងអស់។  
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6. ក្រមិតសីតុណ� ភាពមានផសុខភាព និងសុវត�ិភាព។ កែន�ងែដល្រត�វបានប�� ក់ដំបូងបន� ប់ពីៃថ�ទី 1 ែខតុលាឆា� ំ 1990 ្រត�វរក្សោចេន� ះសីតុណ� ភាពពី 71 េ� 81 F ° ។  

7. ស្រមាប់ការរក្សោក្រមិតសំេឡងមានផសុខភាព។  

ការតវ�   
1. ពលរដ�មានសិទ�ិបេ��ញសំេឡងតវ� េ�មណ� ល ឬភា� ក់ងរេផ្សង ឬអង�ភាពែដលឮការេប�ជ� ចិត�េដយគា� នការេរ�សេអើង ឬការសងសឹក និងេដយគា� នការភ័យខា� ចៃនការេរ�សេអើង ឬការសងសឹក។ 

ដូចជការតវ� រួមទាំជមួយការេគារពការែថទា ំនិងការព្យោបាលែដល្រត�វបានបំពាក់េ្រគ�ងសង� រ�មក៏ដូចជេ្រគ�ងសង� រ�មែតមិន្រត�វបានបំពាក់េ្រគ�ងសង� រ�ម ឥរ�យបថបុគ�លិក និងពលរដ�េផ្សងេទៀត 

និងការបារម�េផ្សងេទៀតទាក់ទង LTC (ការែថទាំលក�ខណ� ែវង) ការសា� ក់េ�មណ� ល។  

2. ពលរដ�មានសិទ�ិ និងមណ� ល្រត�វែតខិតខំ្របឹងែ្របងេដយមណ� លេដះ្រសាយការតវ� ែដលពលរដ�ឣចមាន ក��ងការអនុេលាមតាមច្បោប់ក��ងកថខណ� េនះ។  

3. មណ� ល្រត�វែតបេង�ើតព័ត៌មានេលើរេបៀបប�ឹងសារទុក� ឬបណ� ឹងឣចរកបានស្រមាប់ពលរដ�។  

4. មណ� ល្រត�វែតបេង�ើតេគាលនេយបាយបណ� ឹងសារទុក�េដើម្បីធានថដំេណះ្រសាយភា� មៗសារទុក�ទាំងអស់ទាក់ទងសិទ�ិពលរដ�មានក��ងកថខណ� េនះ។ អំឡ�ងេពលេស�ើ 
អ�កផ�ល់្រត�វេតផ�ល់ច្បោប់ចម�ងេគាលនេយបាយសារទុក�េ�ពលរដ�។ េគាលនេយបាយសារទុក�្រត�វែតមានដូចខាងេ្រកាម៖  

A. ជូនដំណឹងដល់អ�កតាំងទីលំេ�ជលក�ណៈបុគ�លឬតាមរយៈការដក់្របកាសេ�ទីតាំងេលចេធា� េ�្រគប់ទីកែន�ងៃនសិទ�ិក��ងការដក់ពាក្យបណ� ឹងេដយផ� ល់មាត់ (មានន័យថនិយយ) 
ឬជលាយលក�ណ៍អក្សរ។ សិទ�ិក��ងការដក់ពាក្យបណ� ឹងេដយមិនបេ��ញេឈា� ះ។ 

ព័ត៌មានទំនក់ទំនងរបស់ម្រន�ីឣណព្យោបាលែដលឣចដក់ពាក្យបណ� ឹងឣចមានេឈា� ះឣសយដ� នឣជីវកម� (សំបុ្រតនិងអីុែម៉ល) និងេលខទូរស័ព�ឣជីវកម�។ 
តារងេពលេវលាែដលសមេហតុសមផលស្រមាប់ការបំេពញការពិនិត្យេឡើងវ�ញៃនការដក់ពាក្យបណ� ឹង។ សិទ�ិទទួលបានេសចក�ីសំេរចជលាយលក�ណ៍អក្សរទាក់ទងនឹងការជំទាស់របស់ខ��ន។ 

និងព័ត៌មានទាក់ទងៃនសា� ប័នឯករជ្យែដលឣចដក់ពាក្យបណ� ងឹបានគឺថទីភា� ក់ងររដ�ែដលពាក់ព័ន�, អង�ការេលើកកំពស់គុណភាព, 

ទីភា� ក់ងរសា� បស�ង់មតិរដ�និងកម�វ�ធីស�ីពីការែថរក្សោសុខភាពរយៈេពលែវងរបស់រដ�ឬ្របព័ន�ការពារនិងតស៊ូមតិ (សូមឣនទំព័រ 25-26) ;  

B. ការកំណត់ការតវ� ផ��វការែដលជទំនួលខុស្រត�វស្រមាប់ការ្រត�តពិនិត្យដំេណើរការការតវ�  ការទទួល និងការតាមដនការតវ� តាមរយៈេសចក�ីសន�ិដ� ន 
ដឹកនំការេសុើបអេង�តចាំបាច់ណមួយេដយមណ� ល ការែថរក្សោការសមា� ត់នូវព័ត៌មានទាំងអស់ទាក់ទងនឹងការតវ�  ឧទាហរណ៍ សមា� ល់ពលរដ�ស្រមាប់ការតវ� បាន្របគល់េដយឣនមិក 
េដះ្រសាយការសេ្រមចចិត�ជលាយលក�ណ៍អក្សរដលព់លរដ� និងស្រមបស្រម�លជមួយភា� ក់ងររដ� និងសហព័ន�ែដលចាំបាច់េ�ក��ងពន�ឺៃនការេចាទ្របកាន់ជក់លាក់  

C. ជការចាំបាច់ ការេធ�ើសកម�ភាពភា� មៗេដើម្បីបង� រការបំពានសកា� នុពលបែន�មេទៀតរបស់សិទ�ិពលរដ�ណមួយែដលការរ�េលាភែដល្រត�វបានេគកំពុង្រត�វបានេសុើបអេង�ត  

D. រយការណ៍ភា� មៗរល់ការេចាទ្របកាន់ែដលពាក់ព័ន�នឹងការមិនយកចិត�ទុកដក់ ការរ�េលាភបំពាន រួមទាំងការរងរបួសេដយមិនដឹង្របភព និង/ឬការវេង�ង្រទព្យសម្បត�ិពលរដ� 
េដយនរណមា� ក់ េសវកម�ផ�ល់េ្រគ�ងសង� រ�មក��ងនមជអ�កផ�លេ់ឣយដល់អ�ក្រគប់្រគងៃនអ�កផ�ល់េឣយ 

E. ការធានថការសេ្រមចចិត�ការតវ� ជលាយលក�ណ៍អក្សររួមទាំងកាលបរ�េច�ទការតវ� ្រត�វបានទទួល និងេសចក�ែីថ�ងការណ៍សេង�បការតវ� ពលរដ� ជំហានបាននំយកេ�េសុើបអេង�តេលើការតវ�  
េសចក�ីសេង�បៃនការរកេឃើញែដលពាក់ព័ន� ឬេសចក�ីសន�ិដ� នទាក់ទងការ្រព�យបារម� េសចក�ីែថ�ងការណ៍ថេតើការតវ� ្រត�វបានប�� ក់ ឬមិនបានប�� ក់ 
រល់សកម�ភាពែកត្រម�វែដល្រត�វបានយកឬ្រត�វយកេ�េដយមណ ឌលជលទ�ផលការតវ�  និងកាលបរ�េច�ទការសេ្រមចចិត�ជលាយលក�ណ៍អក្សរ្រត�វបានេដះ្រសាយ  

F. ចាត់វ�ធានការែកត្រម�វសម្រសបតាមច្បោប់របស់រដ�េបើបានរ�េលាភបំពានេលើសិទ�ពិលរដ�្រត�វបានប�� ក់េដយមណ� ល ឬ្របអ�កេ្រ�អង�ភាពមានយុតា� ធិការ ដូចជភា� ក់ងរស�ង់មតិរដ� 
អង�ភាពព្រងឹងគុណភាព ឬភា� ក់ងរការអនុវត�ន៏ច្បោប់ប�� ក់សិទ�ពិលរដ�ទាំងេនះណមួយក��ងតំបន់ទំនូលខុស្រត�វ និង  
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G. រក្សោភស��តាងបង� ញលទ�ផលការតវ� ទាងំអស់ស្រមាប់រយៈេពលមិនតិចជង 3 ឆា� ំពីការធានរ� ប់រងការសេ្រមចចិត�ការតវ� ។  

ទាកទ់ងជមយួអង�ភាពខាងេ្រ�   

មណ� ល្រត�វែតមិនហាមឃាត់ ឬេ�ក��ងវ�ធីណមួយែដលមិនឱ្យពលរដ�មួយពីការទំនក់ទំនងជមួយសហព័ន� រដ� និងម�ន�ីក��ងតំបន់ ទាំងមូល ែតមិនបានក្រមិតដល់ អ�កស�ង់មតិរបស់សហព័ន� និងរដ� 
បុគ�លិក្រកសួងសុខាភិបាលរបសរ់ដ� រួមទាំងអ�កតំណងការ�យល័យ សា� ប័នែថទាំរបស់រដ�ែដលមានរយៈេពលែវង និងអ�កតំណងណមួយៃនទំនួលខុស្រត�វភា� ក់ងរស្រមាប់ការងរ 
និង្របព័ន�តស៊ូមតិស្រមាប់បុគ�លជមួយជំងឺផ��វចិត�ទាក់ទងប�� ណមួយ ថេតើស�ិតេ� ឬមិនស�ិតេ�េ្រកាមឣជ� កណ� ល ឬ្របេភទណមួយេផ្សងេទៀតៃនវ�ធានការតុលាការឬបទប��ត�ិ។  

េសរ�ភាពពកីាររ�េលាភបពំាន នងិការេកង្របវ���   

1. ពលរដ�មានសិទ�ិេសរ�ភាពពីការរ�េលាភបំពាន ការេធ�ស្របែហស វេង�ង្រទព្យសម្បត�ិពលរដ� និងការេកង្របវ���ដូចបានកំណត់េ�ក��ងែផ�ករងេនះ។ េនះរួមប���លែតមិនបានក្រមិតដល់េសរ�ភាពពីការផ�ន�

េទាសខ��ន្របាណ ការបំែបកខ��នេដយអេចតន និងសារធាតុរវរងកាយ ឬគីមីមិនបានត្រម�វឱ្យព្យោបាលេរគស�� ខាងេវជ�សា�ស�និេវសនជនេឡើយ។  

2. មណ� ល ្រត�វែត៖  

A. មិនេ្របើការរ�េលាភបំពាន ជពាក្យសម�ី ផ��វចិត� ផ��វេភទឬ ផ��វកាយ, ការដក់ពិន័យេលើរយកាយ ឬឯកវសភាពែដលមិនស�័្រគចិត�  

B. ធានថ និេវសនជនគឺមិនមានការដក់កំហិតេលើរងកាយ ឬសារធាតុគីមីs ែដលដក់ឱ្យេ្របើក��ងេគាលបំណងៃនវន័យ ឬភាព្រសណុក 
និងែដលមិនត្រម�វឱ្យ្រប្រពឹត�េលើេរគស�� េវជ�សា្រស�របសព់លរដ�។ េ�េពលេ្របើ្របាស់ការដក់កំហិត្រត�វបានបង� ញ មណ� ល្រត�វែតេ្របើជេ្រមើសកំហិតតិចបំផុត 
ស្រមាប់បរ�មាណៃនេពលេវលាតិចបំផុត និងឯកសារែដលកំពុងបន�េលើការវយតៃម�េឡើងវ�ញៃនេសចក�ី្រត�វការស្រមាប់ការដក់កំហិត។  

ការចលូសា� កេ់� ការេផ�រ នងិការឱ្យេចញ   

1. េគាលនេយបាយចូលសា� ក់េ�។  

A. មណ� ល្រត�វែតបេង�ើតនិងអនុវត�េគាលនេយបាយចូលសា� ក់េ�។  

B. មណ� ល្រត�វ៖—  

a. មិនបានេស�ើ ឬត្រម�វេឣយពលរដ� ឬពលរដ�សកា� នុពល លះបង់សិទ�ិរបស់ខ��នដូចមានែចងក��ងែផ�ករងេនះ និងរដ�ឣចអនុវត�បាន សហព័ន� ឬឬឣជ� ប័ណ�ក��ងតំបន់ឬច្បោប់វ��� បនប្រត 

រួមប���លែតមិនបានក្រមិតដល់សិទ�រិបសពួ់កេគេ� Medicare ឬ Medicaid និង  

b. មិនេស�ើ ឬត្រម�វការធានរ� ប់រងែដលពលរដ� ឬពលរដ�សកា� នុពលមិនមានសិទ�ិ ឬនឹងមិនអនុវត�អត�្របេយជន៍ Medicare  Medicaid។  

c. មិនេស�ើសុំឬត្រម�វឱ្យអ�ករស់េ�ឬអ�កមានសកា� នុពលេបាះបង់េចាលការទទួលខុស្រត�វកែន�ងមានសកា� នុពលស្រមាប់ការបាត់បង់្រទព្យសម្បត�ិផ� ល់ខ��ន។  

C. មណ� ល្រត�វែតេស�ើ ឬត្រម�វការធានការទូទាត់ពីភាគីទីបីដលម់ណ� លែដលមានលក�ខណ� ចូលសា� ក់េ� ឬការពេន��នេឣយបានឆាប់ចូលសា� ក់េ� ឬបន�សា� ក់េ�ក��ងមណ� ល។ េទាះយ៉ងណ 
មណ� លឣចេស�ើេឣយមានអ�កតំណងែដលឣចេ្របើ្របាស់េដយ្រសបច្បោប់នូវចំណូលរបស់ពលរដ� ឬ្របភពែដលឣចរកបានេដើម្បីចំណយស្រមាប់ការែថទាំមណ� ល 
ចុះកិច�សន្យោេដយគា� នការទទួលខុស្រត�វែផ�កហិរ��វត��ផ� ល់ខ��ន។  
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D. ក��ងករណីបុគ�លមានសិទ�ិស្រមាប់ Medicaid មណ� លែថទាំ្រត�វែតមិនគិតៃថ� េស�ើសុ ំទទួល ឬទទួល ក��ងករណីចំនួនណមួយេបើមិនដូេច�ះេទបានត្រម�វឱ្យគិតៃថ�េ្រកាមគេ្រមាងរដ� 

កាដូណមួយ ្របាក់ ការបរ�ចា� គ ឬការពិចារណជបុេរលក�ខណ� ៃនការទទួលយកការចូលឆាប់រហ័ស ឬបន�សា� ក់េ�ក��ងមណ� ល។ េទាះយ៉ងណ-  

a. មណ� លែថទាំឣចគិត្របាក់ពលរដ�ែដលមានសិទ� ិMedicaid ស្រមាប់វត�� និងេសវកម�ពលរដ�បានេស�ើ និងបានទទួល និងមិនបានប�� ក់ក��ងគេ្រមាងរដ�ដូចបានរួមប���លក��ង 

‘‘េសវកម�មណ� លែថទា’ំ យូរដូចមណ� លបានផ�ល់ការជូនដំណឹង្រតឹម្រត�វនូវលទ�ភាព និងតៃម�េសវកម�ទាំងេនះដល់និវសនកម� និងមិនែមនលក�ខណ� ចូលពលរដ� 
ឬបានបន�រស់េ�េលើសេំណើស្រមាប់ និងវ�ក�យប្រតេសវបានបែន�ម និង  

b. មណ� លែថទាំឣចេស�ើសុំ ទទួល ឬទទួលសប្ប�រសធម៌ សាសន ឬវ�ភាគទានសប្ប�រសជនមិនែមនជលក�ខណ� ចូលឆាប់រហ័ស ឬបានបន�សា� ក់េ�ក��ងមណ� លពលរដ�មានសិទ�ិ 

Medicaid ។  

E. រដ� ឬែផ�ករងនេយបាយឣចអនុវត�ស�ង់ដរចូលសា� ក់េ�កាន់ែតតឹងរុ�ងេ្រកាមរដ� ឬច្បោប់ក��ងតំបន់ដូចបានប�� ក់ក��ងែផ�កេនះ េដើម្បីហាមឃាត់ការេរ�សេអើង្របឆាំងបុគ�លមានសិទ�ិដល់ 

Medicaid ។  

F. មណ� លែថទាំ្រត�វែតបិទ និងផ�ល់េ�ពលរដ� ឬពលរដ�សកា� នុពលមុនេពលចូលសា� ក់េ� និងជូនដំណឹងជលក�ណៈពិេសស ឬការក្រមិតេសវកម�មណ� ល។  

G. មណ� លែថទាំែដលែផ�កសមាសធាតុ្រត�វែតបង� ញក��ងកិច�្រពមេ្រព�ងការចូលសា� ក់េ� ការកំណត់រចនសម�័ន�របូរងរបស់វ រួមទាំងទីតាំងននែដលមានសមាសធាតុខុសគា�  
េហើយ្រត�វប�� ក់ពីេគាលនេយបាយែដលអនុវត�ចំេពាះការផ� ស់ប��របន�ប់រវងទីតាំងេផ្សងៗគា� ។  

2. ការចូលេ្របើេស�ើគា� ដល់ការែថគុណភាព។  

A. មណ� ល្រត�វែតបេង�ើត រក្សោ និងអនុវត�េគាលនេយបាយដូចគា�  និងការអនុវត�ទាក់ទងការេផ�រ និងការឱ្យេចញ និងការផ�ល់េសវកម�ស្រមាប់បុគ�លមា� ក់ៗមិនគិតពី្របភពៃនការទូទាត់។  

B. មណ� លឣចគិត្របាក់ចំនួនណមួយស្រមាប់េសវេ្រគ�ងសង� រ�មពលរដ�មិនែមន Medicaid េបើមិនដូេច�ះេទគឺ្រត�វបានក្រមិតេដយច្បោប់រដ� 
និង្រសបជមួយការជូនដំណឹងេរៀបរប់អំពីតៃម� និង  

C. រដ�មិនបានត្រម�វឱ្យផ�ល់េសវកម�បែន�មក��ងនមជពលរដ�េផ្សងេទៀតេ្រ�ពីេសវបានផ�ល់ក��ងគេ្រមាងរដ�។  

3. េផ�រ និងចាកេចញ--  

A. ត្រម�វការរបស់មណ� ល -  

a. កែន�ងេនះ្រត�វអនុ�� តឱ្យអ�ករស់េ�នីមួយៗសា� ក់េ�ក��ងមណ� លេនះេហើយមិន្រត�វេផ�រឬប���នអ�ករស់េ�េចញពីកែន�ងេនះេទេលើកែលងែត -  

 ការេផ�រ ឬការឱ្យេចញគឺចាបំាច់ស្រមាប់សុខុមាលភាពរបស់អ�ករស់េ�េហើយត្រម�វការរបស់អ�ករស់េ�មិនឣច្រត�វបានបំេពញេ�ក��ងកែន�ងេនះេទ។  

 ការេផ�រឬការឱ្យេចញេនះគឺសម្រសបេ្រពាះសុខភាពរបស់អ�ករស់េ�មានភាព្របេសើរេឡើងដូេច�ះអ�ករស់េ�មិន្រត�វការេសវកម�ែដលផ�ល់េដយមជ្ឈមណ� លេនះេទ។  

 សុវត�ិភាពៃនបុគ�លមា� ក់ៗេ�ក��ងមណ� លគឺ្រត�វមានេ្រគាះថ� ក់េដយសារទសា� នភាពព្យោបាល ឬឣកប្បកិរយរបស់ពលរដ�  

 េបើមិនដូេចា� ះេទសុខភាពរបស់បុគ�លេ�ក��ងមណ� លេនះនឹង្រត�វបានគំរមកំែហង។  

 អ�ករស់េ�បានបរជ័យបន� ប់ពីការជូនដំណឹងសមរម្យនិង្រតឹម្រត�វេដើម្បីបង់ (ឬ្រត�វបានបង់េ�េ្រកាម Medicare ឬ Medicaid) ការសា� ក់េ�កែន�ង។ 

ការមិនទូទាត់្រត�វបានអនុវត�េបើសិនជអ�ករស់េ�មិនបានដក់ឯកសារចាំបាច់ស្រមាប់ការបង់្របាក់របស់ភាគីទីបីឬបន� ប់ពីភាគីទីបីរួមទាំង Medicare ឬ 
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Medicaid បដិេសធការប�ឹងទាមទារសំណងេហើយអ�ក្រស�កបដិេសធមិន្រពមបង់ៃថ�សា� ក់េ�របស់ពួកេគ។ ស្រមាប់អ�ករស់េ�ែដលមានសិទ�ិទទួលជំនួយពី 

Medicaid បន� ប់ពីចូលេរៀនក��ងមន�ីរេពទ្យេនះមជ្ឈមណ� លេនះឣចនឹងគិតកៃ្រមអ�ករស់េ�ែតបុ៉េណ� ះេ�េ្រកាម Medicaid ។ ឬ 

 កែន�ងឈប់ដំេណើរការ។  

b. កែន�ងេនះមិនឣចេផ�រឬបេណ� ញអ�កសា� ក់េ�បានេទខណៈេពលែដលការប�ឹងឧទ�រណ៏មិនទាន់្រត�វបានសេ្រមចេ�េពលែដលអ�ក្រស�កេធ�ើការសំេរចចិត�របស់ពួកេគក��ងការប�ឹងឧទ�រណ៍ការជូ

នដំណឹងអំពីការេផ�រឬការែឆកេឆរលុះ្រតាែតការបរជ័យក��ងការបេ��ញឬេផ�រឣចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬសវុត�ិភាពៃន  

ទីលំេ�ឬបុគ�លេផ្សងេទៀតេ�ក��ងកែន�ង។ កែន�ងេនះ្រត�វកត់្រតាេ្រគាះថ� ក់ែដលថការបរជ័យក��ងការេផ�រឬការឱ្យេចញ។  

B. ឯកសារ។េ�េពលែដលការផ� ស់ប��រទីតាំងឬការបេ��ញេចាលអ�ករស់េ�េ្រកាមកាលៈេទសៈណមួយែដលបានប�� ក់ទីតាំង្រត�វធានថការផ� ស់ប��រឬការឱ្យេចញ្រត�វបានកត់្រតាេ�ក��ងកំណត់

្រតាេវជ�សា្រស�របស់អ�ករស់េ�េហើយព័ត៌មានែដលសមរម្យ្រត�វបានទាក់ទងេ�សា� ប័នែថទាំសុខភាពឬអ�កផ�ល់េសវ។  មួយ។ 

ឯកសារេ�ក��ងកំណត់្រតាេវជ�សា�ស�របស់អ�ករស់េ�្រត�វែតរួមប���ល:  

 មូលដ� នស្រមាប់េផ�រ។  

 ត្រម�វការលេំ�ដ� នជក់លាក់ែដលមិនឣចបំេពញបាន, 

ការខិតខំ្របឹងែ្របងេដើម្បីបំេពញត្រម�វការអ�ករស់េ�និងេសវកម�ែដលឣចរកបានេ�កែន�ងទទួលបានេដើម្បីបំេពញនូវត្រម�វការ (s) បាន។  

b.  ឯកសារែដលបានទាមទារ្រត�វេធ�ើេឡើងេដយ -  

 ្រគ�េពទ្យរបស់អ�កជំងឺេ�េពលែដលការេផ�រឬការឱ្យេចញគឺចាំបាច់េ�េ្រកាមកថខណ� ទី 3 A a ។ ចំណុចទី 1 និងទី 2 ៃនែផ�កេនះ។ និង  

 ្រគ�េពទ្យេ�េពលមានការផ� ស់ប��រឬការឱ្យេចញគឺចាបំាច់េ�េ្រកាមកថខណ� ទី 3 A a ។ ចំណុចទីបីនិងទីបួន។  

C. ព័ត៌មានែដលបានផ�ល់ជូនអ�កផ�ល់េសវ្រត�វែតមានយ៉ងេហាចណស់ដូចខាងេ្រកាម:  

 ព័ត៌មានទំនក់ទំនងរបស់អ�កអនុវត�ែដលទទួលខុស្រត�វែថទាំអ�កសា� ក់េ�។  

 ព័ត៌មានតំណងអ�កតាំងទីលំេ�រួមទាំងព័ត៌មានទំនក់ទំនង។  

 ព័ត៌មានការែណនំមុន។  

 ការែណនំពិេសសឬការ្រប�ង្របយ័ត�ទាំងអស់ស្រមាប់ការែថទាំែដលកំពុងបន�េ�េពលែដលសម្រសប។  

 េគាលេ�ែថរក្សោសុខភាពទូលំទូលាយ។  

 រល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗដៃទេទៀតរួមទាំងច្បោប់ថតចំលងរបាយការណ៍សេង�បរបស់អ�ករសេ់�និងឯកសារេផ្សងៗេទៀតតាមែដលឣចអនុវត�េដើម្បីធាននូវការផ� ស់ប��រ្របកបេដយសុវ

ត�ិភាពនិង្របសិទ�ភាព។  

C. ជូនដំណឹងមុនេពលេផ�រ  មុនេពលការផ� ស់ប��រកែន�ងឬការបេ��ញអ�ករសេ់�, មណ� ល្រត�វ -  
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a. ជូនដំណឹងដល់អ�កតាំងទីលំេ�និងអ�កតំណងរបស់អ�ករស់េ�អំពីការេផ�រឬការឱ្យេចញនិងេហតុផលស្រមាប់ការសរេសរជលាយលក�ណ៍អក្សរនិងជភាសានិងរេបៀបែដលពួកេគយល់។ 
កែន�ងេនះ្រត�វេផ�ើចំលងៃនេសចក�ីជូនដំណឹងេ�អ�កតំណងការ�យល័យៃនការ�យល័យរដ�បាលែថរក្សោសុខភាពរយៈេពលែវងរបស់រដ�។  

b. កត់្រតាេហតុផលស្រមាប់ការេផ�រឬការឱ្យេចញេ�ក��ងកំណត់្រតាេវជ�សា្រស�របស់អ�ករសេ់�; និង  

c. រួមប���លេ�ក��ងេសចក�ីជូនដំណឹងធាតុែដលបានពិពណ៌នេ�ក��ងែផ�កេនះ។ D។  េពលេវលាៃនការជូនដំណឹង។  

a. េលើកែលងែតបានប�� ក់ការជូនដំណឹងអំពីការេផ�រ ឬការេចញែដលត្រម�វេ្រកាមែផ�កេនះ្រត�វេធ�ើេដយកែន�ងេនះយ៉ងេហាចណស់ 30 ៃថ�មុនេពលអ�កផ� ស់ប��រទីលំេ� ឬចាកេចញ។  

b. េសចក�ីជូនដំណឹង្រត�វែតេធ�ើេឡើងឱ្យបានឆាប់តាមែដលឣចេធ�ើេ�បានមុននឹងេផ�រឬចុះចតេ�េពល -  

 សុវត�ិភាពៃនបុគ�លមា� ក់ៗេ�ក��ងមន�ីរេនះនឹង្រត�វេគគំរមកំែហង។  

 សុខភាពរបស់បុគ�លេ�ក��ងមជ្ឈមណ� លេនះនឹង្រត�វបានគំរមកំែហង។  

 សុខភាពរបស់អ�ករស់េ�មានភាព្របេសើរេឡើងេដើម្បីអនុ�� តឱ្យមានការេផ�រឬការឱ្យេចញជបន� ន់។  

 ការផ� ស់ប��របន� ន់ឬការឱ្យេចញ្រត�វបានទាមទារេដយត្រម�វការេវជ�សា្រស�បន� ន់របស់អ�ករស់េ�េ្រកាមកថខណ� ។ ឬ  

 ្របជពលរដ�មា� ក់មិនបានរស់េ�ក��ងមណ� លេនះអស់រយៈេពល 30 ៃថ�។  

E. មាតិកាៃនេសចក�ីជូនដំណឹង។ េសចក�ីជូនដំណឹងជលាយលក�ណ៍អក្សរែដលមានែចងក��ងែផ�កេនះ្រត�វែតរួមប���ល:  

a. មូលេហតុៃនការេផ�រឬការឱ្យេចញ។  

b. កាលបរ�េច�ទមាន្របសិទ�ភាពៃនការេផ�រឬការឱ្យេចញ។  

c. ទីតាំងែដល្របជពលរដ�្រត�វបានេផ�រឬេចញ។  

d. េសចក�ីែថ�ងអំពីសិទ�ិបណ� ឹងតវ� របសព់លរដ�រួមទាំងេឈា� ះឣស័យដ� ន (សំបុ្រតនិងអីុែម៉ល) និងេលខទូរស័ព�របស់អង�ភាពែដលទទួលបានសំេណើែបបេនះ។ និង  

e. ព័ត៌មានអំពីរេបៀបទទួលសំណំុែបបបទបណ� ឹងឧទ�រណ៍និងជំនួយក��ងការបំេពញែបបបទនិងការដក់សំេណើសវនការបណ� ឹងសាទុក�។  

f. េឈា� ះឣសយដ� ន (សំបុ្រតនិងអីុែម៉ល) និងេលខទូរស័ព�ការ�យល័យរបស់ រដ�ការែថរក្សោសុខភាពរយៈេពលែវងរបសរ់ដ�;  

g. ស្រមាប់អ�កសា� ក់េ�ែដលមានពិការភាពខាងប�� និងការអភិវឌ្ឍន៍ន៍ឬពិការភាពែដលពាក់ព័ន�ឣសយដ� ននិងអីុែម៉លនិងេលខទូរស័ព�របស់ទីភា� ក់ងរទទួលខុស្រត�វក��ងការការពារនិងត

ស៊ូមតិរបស់បុគ�លែដលមានពិការភាពខាងការអភិវឌ្ឍន៍។ និង  

h. ស្រមាប់អ�កសា� ក់េ�ែដលមានជំងឺផ��វចិត�ឬពិការភាពែដលទាក់ទងនឹងសំបុ្រតនិងឣសយដ� នអីុែម៉លនិងេលខទូរស័ព�របស់ភា� ក់ងរទទួលខុស្រត�វចំេពាះការការពារនិងការតស៊ូមតិរបស់បុ

គ�លែដលមានជំងឺផ��វចិត�ែដល្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេ្រកាមច្បោប់ការពារនិងតស៊ូមតិស្រមាប់បុគ�លផ��វចិត�។  

F. ការផ� ស់ប��រេសចក�ីជូនដំណឹង។្របសិនេបើព័ត៌មានេ�ក��ងេសចក�ីជូនដំណឹងផ� ស់ប��រមុនេពលអនុវត�ការេផ�រឬការឱ្យេចញេនះកែន�ង្រត�វែតេធ�ើបច��ប្បន�ភាពអ�កទទួលេសចក�ីជូនដំណឹងឱ្យបានឆាប់

តាមែដលឣចេធ�ើេ�បានេ�េពលែដលព័ត៌មានែដលបានេធ�ើបច��ប្បន�ភាពឣចរកបាន។  
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G. ការែណនំស្រមាប់ការេផ�រឬការឱ្យេចញ។កែន�ងមួយ្រត�វែតផ�ល់ឯកសារនិងការេរៀបចំឱ្យបាន្រគប់្រគាន់និងការត្រមង់ទិសដល់្របជពលរដ�េដើម្បីធានការេផ�រឬការែឆកេឆរេដយសវុត�ិភាពនិងស

ណ� ប់ធា� ប់។ ការតំរង់ទិសេនះ្រត�វែតផ�ល់ជូនតាមែបបបទនិងែបបបទែដលអ�ករស់េ�ឣចយល់បាន។  

H. ជូនដំណឹងជមុនអំពីការបិទទា� រ។ ក��ងករណីែដលបិទទា� រ បុគ�លែដលជអ�ក្រគប់្រគងមជ្ឈមណ� ល្រត�វែតផ�ល់ការជូនដំណឹងជលាយលក�ណ៍អក្សរមុនេពលមានការបិទទា� រែដលជិតនឹងទីភា� ក់ងរភា� ក់ងរស�ង់មតិ 

សា� ប័នែថទាំរបស់រដ�ែដលមានរយៈេពលែវងអ�ករសេ់�មណ� លនិងអ�ក តំណងក៏ដូចជែផនការស្រមាប់ការេផ�រនិងការផ� ស់លំេ�ថ�ីឱ្យបាន្រគប់្រគាន់។  

I. ការផ� ស់ប��របន�ប់ក��ងែផ�កខុសគា� ។ ការផ� ស់ប��របន�ប់េ�ក��ងកែន�ងែដលជែផ�កេផ្សងគា� ្រត�វបានត្រម�វឱ្យមានត្រម�វការនិង្រត�វបានកំណត់ចំេពាះការផ� ស់ 

ប��រេ�ក��ងអគារជក់លាក់ែដល្របជពលរដ�រស់េ�្របសិនេបើអ�ករស់េ�ស�័្រគចិត�យល្់រសបេដើម្បីផ� ស់ទីេ�ទីតាំងេផ្សងេទៀតៃនែផ�កេផ្សងគា� ។  

4. េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីេគាលនេយបាយែថទាំែ្រគនិងការវ�ល្រតឡប់ -  

A. ជូនដំណឹងមុនេពលេផ�រ មុនេពលមន�ីរេពទ្យេផ�រអ�កតាំងទីលំេ�េ�កាន់មន�ីរេពទ្យឬអ�ករសេ់�បន�ការឈប់ស្រមាកព្យោបាល 

មន�ីរេពទ្យ្រត�វផ�ល់ព័ត៌មានជលាយលក�ណ៍អក្សរេ�កាន់អ�ករស់េ�ឬតំណងអ�ករស់េ�ែដលប�� ក់ថ -  

a. រយៈេពលៃនេគាលនេយបាយ្រគប់្រគងែ្រគរបស់រដ� ្របសិនេបើមានក��ងអំឡ�ងេពលែដលអ�កសា� ក់េ�្រត�វបានអនុ�� តេឣយ្រតឡប់និងបន�សា� ក់េ�ក��ងមណ� លែថទាំ។  

b. េគាលនេយបាយបង់្របាក់ប្រម�ងទុកេ�ក��ងែផនការរដ�្របសិនេបើមាន  

c. េគាលនេយបាយរបស់មណ� លគិលានុបដ� កទាក់ទងនឹងរយៈេពលៃនការស្រមាកែដល្រត�វ្រសបនឹងែផ�កេនះែដលអនុ�� តឱ្យអ�ក្រស�កវ�ល្រតឡប់មកវ�ញ និង  

d. ព័ត៌មានែដលបានប�� ក់េ�ក��ងែផ�កេនះ។  

B. ជូនដំណឹងស�ីពីការកក់ទុកេ�េពលេផ�រ។ េ�េពលែដលអ�កផ� ស់ប��រទីលំេ�ស្រមាប់ការស្រមាកេ�មន�ីរេពទ្យឬការស្រមាកព្យោបាល 

មន�ីរេពទ្យ្រត�វផ�ល់ឱ្យអ�កសា� ក់េ�និងអ�កតំណងសា� ក់េ�នូវេសចក�ីជូនដំណឹងជលាយលក�ណ៍អក្សរប�� ក់ពីរយៈេពលៃនេគាលនេយបាយឣ្រស័យេលើែ្រគ។  

5. អនុ�� តឱ្យអ�ករស់េ�្រតលប់េ�មណ� លវ�ញ។  

A. មណ� ល្រត�វែតបេង�ើតនិងអនុវត�តាមេគាលនេយបាយជលាយលក�ណ៍អក្សរស�ីពីការអនុ�� តឱ្យអ�ករស់េ�្រតឡប់េ�កែន�ងេ្រកាយពីពួកេគ្រត�វស្រមាកព្យោបាលេ�មន�ីរេពទ្យឬេ�កែន�ងឈប់ស

្រមាកព្យោបាល។ េគាលនេយបាយ្រត�វផ�ល់ជូនដូចខាងេ្រកាម។  

a. អ�កសា� ក់េ�ែដលមានការស្រមាកព្យោបាលេ�មន�ីរេពទ្យឬការព្យោបាលេលើសពីរយៈេពលៃនការស្រមាកេ�េ្រកាមែផនការរបស់រដ�េនះ្រតឡប់េ�កែន�ងមុនវ�ញ្របសនិេបើឣចរកបានឬ

ភា� មៗេ�េពលមានែ្រគដំបូងេ�ក��ងបន�ប់ពាក់កណ� លឯកជន្របសិនេបើអ�ករស់េ�:  

 ត្រម�វឱ្យមានេសវកម�ែដលបានផ�ល់េដយមជ្ឈមណ� លេនះ។ និង  

 មានសិទ�ទទួលបានេសវែថទាពីំេវជ�បណ� ិតែដលមាននញឬេសវកម�ែថទាំេវជ�សា�ស� Medicaid ។  

b. ្របសិនេបើមណ� លេនះកំណត់ថអ�ក្រស�កមា� ក់ែដល្រត�វបានេគេផ�រជមួយនឹងការរ�ពឹងថនឹងវ�ល្រតឡប់េ�កែន�ងេនះមិនឣច្រតឡប់េ�កែន�ងេនះវ�ញបានេទេនះ 

មណ� ល្រត�វែតេគារពតាមលក�ខណ� ែដលពួកេគអនុវត�ចំេពាះការបំេពញពាក្យសុំេចញ។  
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B.  ការប���លេ�ែផ�កខុសគា� ។ េ�េពលែដលកែន�ងែដលអ�កសា� ក់េ�្រតឡប់មកវ�ញគឺជែផ�កដច់េដយែឡកពីគា� អ�ករស់េ�្រត�វែត្រត�វបានអនុ�� តឱ្យ្រតឡប់េ�កែន�ងែដលឣចរកបាន 

េ�ក��ងទីតាំងជក់លាក់ៃនសមាសធាតុខុសដច់ពីគា� ែដលគាត់រស់េ�មុន។ ្របសិនេបើែ្រគមិនមានេ�ក��ងទីតាងំេនះេ�េពលែដលអ�ក្រតលប់មកវ�ញអ�កតាំងលំេ�្រត�វែតមានជេ្រមើសេដើម្ប ី

វ�ល្រតឡប់េ�កាន់ទីតាំងេនះវ�ញេ�េពលែដលមានែ្រគមួយេ�ទីេនះ។  

 

 

ធនធាន   

ការតស៊មូត ិ 

KEPRO   

(អ�កទទួលផលពី Medicare អ�កទទួលអត�្របេយជន៍និងអង�ការែកលម�គុណភាពែថទាំ្រគ�សារ)   

5201 West Kennedy Boulevard, Suite 900   
Tampa, Florida 33609   
ចំណប់ឣរម�ណ៍៖ បណ� ឹងអ�កទទួលផល Medicare   

855-408-8557  
beneficiary.complaints@hcqis.org  

MID-MINNESOTA LEGAL AID/MINNESOTA DISABILITY LAW CENTER   

(ជនំយួែផ�កច្បោបៃ់នរដ�មនីសីតូា / មជ្ឍមណ� លច្បោបព់កិារភាពៃនរដ�មនីសិតូា) 
  (ការការពារ នងិ ្របពន័�តស៊មូត)ិ 

(Protection and Advocacy Systems)   
430 First Avenue North, Suite 300   
មីេនៀបូ៉លីស, មីសស 55401-1780 

េលខទូរស័ព�ចំនួនអ�កទទួលបានចំនួនទឹកេដះេគាចំនូន 1-800-292-4150 

mndlc@mylegalaid.org  

ICE OF OMBUDSMAN FOR LONG-TERM CARE   

(ការ�យលយ័ៃនសា� បន័ែថទាំរបសរ់ដ�ែដលមានរយៈេពលែវង) 

 PO Box 64971   

St. Paul, MN 55164-0971   
1-800-657-3591 or 651-431-2555 (metro) MBA.OOLTC@state.mn.us 

mailto:MBA.OOLTC@state.mn.us
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OFFICE OF OMBUDSMAN FOR MENTAL HEALTH AND DEVELOPMENTAL 

DISABILITIES  

(ការ�យលយ័ៃនសា� បន័សខុភាពផ��វចតិ� នងិការអភវិឌ្ឍនៃ៍នពកិារភាព) 

121 7th Place East   
Metro Square Building   
St. Paul, MN 55101-2117   
1-800-657-3506 or 651-757-1800 (metro)  
Ombudsman.mhdd@state.mn.us  

SENIOR LINKAGE LINE   

(មជ្ឈមណ� លធនធានជនចាស់ជរ និងជនពិការ)  
្រក�ម្របឹក្សោមីនេនសូតាេលើជនចាស់ជរ   

PO Box 64976  

St. Paul, MN 55155  1-800-333-2433 
senior.linkage@state.mn.us   

  
Medicaid   

MINNESOTA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES   
(នយកដ� នេសវកម�មនសុ្សៃនរដ�មនីសីតូា) 

  (Medicaid Fraud and Abuse-payment issues)  
Surveillance and Integrity Review Services   
(បង� ញការែក�ងបន�ំ និងទូទាត់បំពាន Medicaid) េសវឃា� ំេមើល និងពិនិត្យសុចភាពេឡើងវ�ញ   

PO Box 64982   
St Paul, MN 55164-0982   
1-800-657-3750 or 651-431-2650 (metro) DHS.SIRS@state.mn.us  

Regulatory   

CENTERS FOR MEDICAID/MEDICARE SERVICES (CMS)   
មជ្ឍមណ� លស្រមាប ់Medicaid/ េសវកម� Medicare (CMS) 

 Region V   
233 North Michigan Ave, Suite 600   
Chicago, IL 60601   
312-353-9810  
ROCHIORA@cms.hhs.gov  
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MINNESOTA ADULT ABUSE REPORTING CENTER (MAARC)   
(មជ្ឍមណ� លរយការណអ៍ំពកីាររ�េលាភបពំាននតិជិនៃនរដ�មីនសីតូា) 

 Department of Human Services   
PO Box 64976   
St. Paul, MN 55164-0976   
1-844-880-1574  
DHS.AdultProtection@state.mn.us  

MINNESOTA DEPARTMENT OF HEALTH  Office 
of Health Facility Complaints   
(្រកសងួសខុាភបិាលមីនសីតូាការ�យលយ័បណ� ងឹមណ� លសខុភាព ) 

PO Box 64970   
St. Paul MN 55164-0971   
1-800-369-7994 or 651-201-4201 (metro)  health.ohfc-complaints@state.mn.us  

MINNESOTA DEPARTMENT OF HEALTH   
(មន�រីសខុាភបិាលៃនរដ�មនីសីតូា) 

Health Regulation Division   
ែផ�ក្រគប្់រគងសខុភាព 

PO Box 64900   
St. Paul, MN 55164-0900   
651-201-4101 health.fpc-licensing@state.mn.us|www.health.state.mn.us  

េដើម្បីទទួលព័ត៌មានេនះក��ងទ្រមង់ខុសៗគា� សូមទូរស័ព�: 651-201-4101 ។ េបាះពុម�េលើ្រកដស់ែកៃច�។   

http://www.health.state.mn.us/
http://www.health.state.mn.us/
http://www.health.state.mn.us/
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