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កម្រងច្បាបសិ់ទ្ធឯិកជនសម្ាបក់ារថែទាំតារគេហដ្ឋា នរបស់សហពន័ធ នងិ 
រដ្ាររួគ្នា  
គសច្បកតថីែែងការណ៍អាំពសិីទ្ធ ិ
អតិែិជន ថដ្លទ្ទ្លួបានគសវាថែទាំតារផ្ទះគៅកាុងសហេរនា៍នសិទ្ធិទាំងអស់គនះ គហើយអាកផ្តល់គសវាម្តូវថតផ្តល់នូវសិទ្ធិ ដូ្ច្បខាងគម្ការ៖ 

*អតិែិជនាននយ័ថា អាកជាំងឺ 

*អាកផ្តល់គសវាាននយ័ថា ភ្នា កង់ារសុខភ្នពតារផ្ទះ ថដ្លានវញិ្ញា បនបម្តគរឌីឃារ (HHA) 
 

1. ពត័ា៌ន ថដ្លបានសរគសរគ ើង ជាភ្នសាសារញ្ា  អាំពីសិទ្ធិកាុងកាំលុងគពលរកគរើលជាគលើកដ្ាំបូង និង អាកផ្តល់គសវា ថដ្ល
ផ្តល់ការថែទាំដ្ល់អតិែិជនជារុន។ គសច្បកតីជូនដ្ាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរ 
ម្តូវថតានលកខណៈអាច្បងាយយល់បានច្បាំគ ះអាក ថដ្លនិយាយភ្នសាអងគ់េែសគៅានកម្រតិទប និង អាច្ប
គម្បើម្បាស់បានច្បាំគ ះជនពិការាា ក់ៗ  ររួទាំងអវីៗថដ្លម្តូវគ វ្ើ ម្បសិនគបើសិទ្ធិរបស់គេម្តូវបានរ ាំគលាភបាំ ន។ 

2. ពត័ា៌នទ្ាំនាកទ់្ាំនងរបស់អាកម្េបម់្េងននអាកផ្តល់គសវា ររួទាំងគ ម្ ះអាកម្េបម់្េង អាសយដ្ឋា ន និង គលខទូ្រសពទអាជីវករម 
គដ្ើរបទី្ទ្លួ កយបណតឹ ងតវា៉ា ។ 

3. ការជូនដ្ាំណឹងគដ្ឋយផ្ទទ ល់ាតអ់ាំពីសិទ្ធ ិនិង ការទ្ទ្លួខុសម្តូវនានារបស់អតិែិជនជាភ្នសាច្បរបង ឬ ភ្នសា ថដ្លពកួគេច្បងប់ាន 
និង តាររគបៀប ថដ្លបុេគលាា ក់ៗ យល់ គដ្ឋយឥតេិតនែែ គដ្ឋយគម្បើអាកបកថម្បភ្នសា ថដ្លានសរតថភ្នព ម្បសិនគបើចាំបាច្ប។់ 

4. ទ្ទ្លួការថែទាំ និង គសវានានា គដ្ឋយថផ្ែកគៅតារថផ្នការថដ្លសរម្សប និង ទនស់រយ័ និង 
គដ្ឋយថផ្ែកគៅគលើការថែទាំសុខភ្នព ថដ្លបានទ្ទ្លួយកបានតារសតងដ់្ឋរគវជជសាស្តសត ឬ េិលានុបដ្ឋា យិកា និង ការថែទាំ
គដ្ឋយយកចិ្បតតទុ្កដ្ឋកគ់លើរនុសស គដ្ើរបចូី្បលររួយា៉ា ងសករមកាុងការអភវិឌឍ ការថកថម្ប និង ការវាយតនរែគៅគលើថផ្នការ និង 
គសវានានា។ 

5. ម្តូវម្បាបគ់ៅដ្ល់អតិែិជន រុនគពលទ្ទ្លួគសវា និង អាំពីសិទ្ធិចូ្បលររួ ។ ម្តូវថណនាាំអាំពីការថែទាំ និង ការយល់ម្ពរ ឬ 
ការបដិ្គស្ច្បាំគ ះការថែទាំគៅដ្ល់អតិែិជនជារុន និង គៅកាុងកាំលុងគពលននការពាបាល គដ្ឋយគគ្នរពគៅតារ៖ 

 ជគម្រើសគផ្សងគទ្ៀត ថដ្លានសម្ាបក់ារគដ្ឋះម្សាយគៅគលើតម្រូវការថែទាំតារផ្ទះ និង ផ្លវបិាក 
ថដ្លអាច្បគកើតាន ច្បាំគ ះការបដិ្គស្គលើគសវាទាំងអស់គនះ។ 

 ការបញ្ចបក់ារវាយតនរែទាំងអស់។ 

 ការថែទាំ ថដ្លបានផ្តល់ គដ្ឋយថផ្ែកគៅគលើការវាយតនរែដ្ទូ៏្លាំទូ្លាយ។ 

 ការបគងកើត និង ការថកថម្បថផ្នការថែទាំ។ 

 វនិយ័ ថដ្លនឹងផ្តល់ការយកចិ្បតតទុ្កដ្ឋកដ់្ល់ការថែទាំ។ 

 ភ្នពញឹកញាបន់នការរកគរើល។ 

 លទ្ធផ្លរ ាំពឹងទុ្កននការថែទាំ ររួបញ្ចូ លទាំងគគ្នលគៅ ថដ្លបានកាំណតគ់ៅគលើអតិែិជន និង ហានិភយ័ និង 
អតថម្បគយាជនន៍ានា ថដ្លបានបា៉ា នស់ាម នទុ្ក។ 

 រាល់កតាត នានាណារយួ ថដ្លអាច្បប៉ាះ ល់ដ្ល់ម្បសិទ្ធភ្នពននការពាបាល។ 

 រាល់ការផ្ទែ ស់បតូរនានាណារយួគៅកាុងការថែទាំ ថដ្លបានផ្តល់ជូន។ 



កមរ្ងច្បាបសិ់ទ្ធិឯកជនសម្រាបក់ារថែទាំតាមគេហដ្ឋា នរបស់សហពន័ធ្ និង 
រដឋ្រមួគ្នា  
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6. ម្តូវម្បាបជ់ារុនអាំពីការផ្ទែ ស់បតូរ ថដ្លបានថណនាាំ គដ្ឋយអាកផ្តល់គសវាគៅកាុងថផ្នការគសវា និង 
ការចូ្បលររួច្បាំថណកយា៉ា ងសករមគៅកាុងការសគម្រច្បចិ្បតតអាំពីការផ្ទែ ស់បតូរថផ្នការគសវា។ 

7. ទ្ទ្លួបានគសវាទាំងអស់ ថដ្លានថច្បងកាុងថផ្នការថែទាំ។ 

8. បដិ្គស្គៅគលើគសវា ឬ ការពាបាល។ 

9. ម្តូវដឹ្ង រុនគពលទ្ទ្លួបានគសវា ឬ កាុងកាំលុងគពលរកជបួគលើកដ្ាំបូង រាល់កម្រតិណារយួ ច្បាំគ ះគសវា 
ថដ្លានផ្តល់ជូន គដ្ឋយអាកផ្តល់គសវាថែទាំតារផ្ទះ។ 

10. ម្តូវម្បាបជ់ារុន គៅរុនគពលគសវានឹងម្តូវបានផ្តួច្បគផ្តើរ ច្បាំគ ះអវី ថដ្លអាកផ្តល់គសវាេិតនែែសម្ាបគ់សវាម្តូវម្បាបអ់តិែិជន។ 
គតើការបងម់្បាកធ់ានារា៉ា បរ់ងកម្រតិណា ថដ្លអាច្បទ្ទ្លួបានពីការធានារា៉ា បរ់ងសុខភ្នព ករមវ ិ្ ីសាធារណៈ ឬ ម្បភពគផ្សង
ៗគទ្ៀត ររួបញ្ចូ លទាំង គរឌីឃារ និង គរឌីគខដ្  ឬ ករមវ ិ្  ីថដ្លផ្តល់ែវកិាគដ្ឋយសហពន័ធ ឬ ករមវ ិ្ ជីាំនយួសហពន័ធ 
ថដ្លម្តូវបានសាគ ល់ គដ្ឋយអាកផ្តល់គសវា ម្បសិនគបើគេសាគ ល់។ គតើការច្បាំណាយអវីខែះ ថដ្លអតិែិជនអាច្បទ្ទ្ួលខុសម្តូវ 
ច្បាំគ ះការបងម់្បាកនិ់ង ការផ្ទែ ស់បតូរណារយួ អាំពីពត័ា៌នការបងម់្បាកឱ់្យបានឆាបត់ារ ថដ្លអាច្បគ វ្ើគៅបាន 
រុនការរកជបួអាកផ្តល់គសវាបនាទ ប។់ 

11. ដឹ្ងថា អាច្បានគសវាគផ្សងគទ្ៀត ថដ្លដ្ាំគណើ រការគៅកាុងសហេរនរ៍រួទាំងគសវា និង អាកផ្តល់គសវាថែទាំតារផ្ទះគផ្សងគទ្ៀត 
និង ម្តូវដឹ្ងពីកថនែង ថដ្លម្តូវថសវងរកពត័ា៌នអាំពីគសវាទាំងគនះ។ 

12. គម្ជើសគរ ើសបានគដ្ឋយគសរកីាុងច្បាំគណារអាកផ្តល់គសវា ថដ្លាន និង ផ្ទែ ស់បតូរអាកផ្តល់គសវា 
បនាទ បពី់គសវាបានចបគ់ផ្តើរគហើយ គៅកាុងកម្រតិននការធានារា៉ា បរ់ងសុខភ្នព ការធានារា៉ា បរ់ងការថែទាំរយៈគពលថវង 
ជាំនយួគវជជសាស្តសត ឬ ករមវ ិ្ ីសុខភ្នពគផ្សងគទ្ៀត ឬ កក៏រមវ ិ្ ីសាធារណៈ។ 

13. ពត័ា៌នផ្ទទ ល់ខែួន ហិរញ្ា វតថុ និង គវជជសាស្តសតម្តូវបានរកាជាឯកជន គហើយម្តូវទ្ទ្លួបានការថណនាាំពីគគ្នលការណ៍ និង 
នីតិវ ិ្ ីរបស់អាកផ្តល់គសវាទកទ់្ងនឹងការបងាា ញពត័ា៌នថបបគនះ 
គដ្ឋយរាបប់ញ្ចូ លនូវគសច្បកតជូីនដ្ាំណឹងឯកជនភ្នពកាំណតព់ត័ា៌នលទ្ធផ្ល និង ការវាយតនរែ (OASIS) 
សម្ាបអ់តិែិជនទាំងអស់ ថដ្លទិ្នានយ័ OASIS របស់ខែួន ម្តូវបានម្បរូល។ 

14. ចូ្បលគរើលកាំណតម់្តាផ្ទទ ល់ខែួនរបស់អតិែិជន និង ពត័ា៌នជាលាយលកខណ៍អកសរគច្បញពីកាំណតម់្តាទាំងគនាះ 
គដ្ឋយអនុគលារគៅតារច្បាបក់ាំណតម់្តាសុខភ្នពរបស់រដ្ា រនីីសូតា រដ្ា្រមនុញ្ា រដ្ារនីីសូតា ាម្តា 144.291 ដ្ល់ 
144.298។ 

15. ម្តូវបានបគម្រើគសវាថែទាំ គដ្ឋយអាក ថដ្លទ្ទ្លួការបណតុ ះបណាត លម្តឹរម្តូវ និង ានសរតថភ្នពបាំគពញភ្នរកិច្បចរបស់ខែួន។ 

16. ម្តូវបានម្បម្ពឹតតដ្ឋកគ់ដ្ឋយគច្បះេរួសរ និង ការគគ្នរព និង គគ្នរពថែរកាម្ទ្ពយសរបតតិរបស់អតិែិជន។ 

17. រចួ្បផុ្តពីការរ ាំគលាភបាំ នគដ្ឋយ កយសាំដី្ គលើផ្ែូវចិ្បតត ផ្ែូវគភទ្ និង ការរ ាំគលាភបាំ នគលើរាងកាយ ររួទាំងការរងរបសួ 
គដ្ឋយម្បភពរនិសាគ ល់ ការគ វ្សម្បថហស ការគកងម្បវញ័្ច ថផ្ាកហិរញ្ា វតថុ/ការគម្បើម្បាស់ម្ទ្ពយរនិម្តឹរម្តូវ និង 
ម្េបទ់្ម្រងទ់ាំងអស់ននការគ វ្ើទុ្កខគទស ថដ្លសថិតគៅគម្ការច្បាបរ់នុសសគពញវយ័ ថដ្លងាយរងគម្គ្នះ និង 
ការរ ាំគលាភបាំ នគលើអនីតិជន។ 

18. ការជូនដ្ាំណឹងជារុន ថដ្លសរគហតុផ្លអាំពីការផ្ទែ ស់បតូរគសវា ឬ នែែគសវា រុនគពលផ្តល់គសវាជាកល់ាកណ់ារយួ 
ថដ្លបានផ្តល់ជូន ម្បសិនគបើអាកផ្តល់គសវាគជឿថា គសវាគនាះអាច្បជាការថែទាំ ថដ្លរនិានការធានាគច្បញនែែ ឬ រុនគពលអាក
ផ្តល់គសវាកាតប់នថយ ឬ បញ្ឈបក់ារផ្តល់គសវាជាម្បចាំ។ 

19. ដឹ្ងពីគហតុផ្លរបស់អាកផ្តល់គសវាកាុងការបញ្ចបគ់សវា។ 

20. ម្តូវបានជូនដ្ាំណឹងអាំពីគគ្នលការណ៍ និង នីតិវ ិ្ ីរបស់អាកផ្តល់គសវាសម្ាបក់ារគផ្ទរគច្បញ និង ការបញ្ជូ នគច្បញ (ពីរណឌ លថែទាំ) 
គៅកាុងភ្នសារយួ ថដ្លអតិែិជនអាច្បយល់បាន និង អាច្បចូ្បលគម្បើម្បាស់បានច្បាំគ ះជនពិការកាុងរយៈគពល 4 
នែៃនននែៃគ វ្ើការបនាទ បពី់ការចុ្បះវាយតនរែដ្ាំបូង។ អាកផ្តល់គសវាអាច្បគផ្ទរគច្បញ ឬ ឲ្យអតិែិជនគច្បញបានលុះម្តាថត៖ 



កមរ្ងច្បាបសិ់ទ្ធិឯកជនសម្រាបក់ារថែទាំតាមគេហដ្ឋា នរបស់សហពន័ធ្ និង 
រដឋ្រមួគ្នា  

3 

 

 

 

 ការគផ្ទរ ឬ ការបញ្ជូ នគច្បញ (ពីកថនែងថែទាំ) េឺចាំបាច្បស់ម្ាបសុ់ខុាលភ្នពរបស់អតិែិជន ពីគម្ ះអាកផ្តល់គសវា និង 
ម្េគូពទ្យ ថដ្លទ្ទ្លួខុសម្តូវច្បាំគ ះថផ្នការថែទាំយល់ម្សបថា 
អាកផ្តល់គសវារនិអាច្បបាំគពញតម្រវូការរបស់អតិែិជនបានគទ្ៀតគទ្ គដ្ឋយថផ្ែកគលើភ្នព ៃ្ន់្ ៃររបស់អតិែិជន។ 
អាកផ្តល់គសវាម្តូវថតគរៀបច្បាំការគផ្ទរគច្បញ គដ្ឋយសុវតថភិ្នព និង សរររយគៅអងគការថែទាំគផ្សងគទ្ៀតគៅគពល 
ថដ្លតម្រវូការរបស់អតិែិជន េឺហសួពីសរតថភ្នពរបស់អាកផ្តល់គសវា។ 

 អតិែិជន ឬ អាកបងម់្បាកនឹ់ងរនិបងន់ែែគសវា ថដ្លបានផ្តល់ជូនគទ្ៀតគទ្។ 

 ការគផ្ទរគច្បញ ឬ ការបញ្ជូ នគច្បញ (ពីកថនែងថែទាំ) េឺសរររយម្តឹរម្តូវ ពីគម្ ះម្េគូពទ្យ 
ថដ្លទ្ទ្លួខុសម្តូវថផ្នការថែទាំ និង អាកផ្តល់គសវាថែទាំយល់ម្សបថាលទ្ធផ្ល និង គគ្នលគៅ 
ថដ្លបានថច្បងកាុងថផ្នការថែទាំម្តូវបានសគម្រច្ប គហើយអាកផ្តល់គសវាថែទាំ និង ម្េគូពទ្យ 
ថដ្លទ្ទ្លួខុសម្តូវច្បាំគ ះថផ្នការថែទាំយល់ម្សបថា អតិែិជន េឺពិតជាថលងម្តូវការគសវាគទ្ៀតគហើយ។ 

 អតិែិជនបដិ្គស្គសវា ឬ គម្ជើសគរ ើសការគផ្ទរគច្បញ ឬ ការបញ្ជូ នគច្បញ (ពីកថនែងថែទាំ)។ 

 អាកផ្តល់គសវាកាំណតត់ារគគ្នលការណ៍ ថដ្លបានថច្បង 
គដ្ឋយអាកផ្តល់គសវាខែួនឯងកាុងគគ្នលបាំណងគដ្ឋះម្សាយការបញ្ជូ នគច្បញ (ពីកថនែងថែទាំ) គដ្ឋយានរូលគហតុ 
ថដ្លបាំគពញតារលកខខណឌ ននាម្តាគនះ ថដ្លថាអតិែិជន (ឬ រនុសសគផ្សងគទ្ៀតគៅកាុងផ្ទះរបស់អតិែិជន) 
ានអាកបបកិរយិារ ាំខាន ការរ ាំគលាភបាំ ន ឬ ការរនិសហការដ្ល់កម្រតិរយួ ថដ្លថា 
ការផ្តល់ការថែទាំដ្ល់អតិែិជន ឬ សរតថភ្នពរបស់អាកផ្តល់គសវា គដ្ើរបមី្បតិបតតកិារម្បកប គដ្ឋយម្បសិទ្ធភ្នពគនាះ 
េឺអនុវតតគៅពុាំានម្បសិទ្ធិភ្នព។ អាកផ្តល់គសវាម្តូវគ វ្ើដូ្ច្បតគៅគនះរុនគពលខែួនឲ្យអតិែិជនការបញ្ជូ នគច្បញ (ពី
កថនែងថែទាំ) គដ្ឋយានរូលគហតុ៖ 

 ថណនាាំដ្ល់អតិែិជន អាកតាំណាង (ម្បសិនគបើាន) ម្េគូពទ្យ ថដ្លគច្បញគវជជបញ្ញជ សម្ាបថ់ផ្នការថែទាំ និង 
អាកថែទាំបឋររបស់អតិែិជន ឬ អាកជាំនាញថែទាំសុខភ្នពគផ្សងគទ្ៀត 
ថដ្លនឹងទ្ទ្លួខុសម្តូវកាុងការផ្តល់ការថែទាំ និង គសវាដ្ល់អតិែិជន 
បនាទ បពី់បានចកគច្បញពីអាកផ្តល់គសវា (ម្បសិនគបើាន) គដ្ឋយម្បាបថ់ា ការឲ្យចកគច្បញ 
គដ្ឋយានរូលគហតុ េឺកាំពុងថតម្តូវបានពិចរណា។ 

 ខិតខាំម្បឹងថម្បងគដ្ឋះម្សាយបញ្ញា  ថដ្លបងកគ ើង គដ្ឋយឥរយិាបទ្របស់អតិែិជន 
ឥរយិាបទ្របស់រនុសសគផ្សងគទ្ៀត គៅកាុងផ្ទះរបស់អតិែិជន ឬ គដ្ឋយសាថ នភ្នពណារយួ។ 

 ផ្តល់ជូនអតិែិជន និង អាកតាំណាង (ម្បសិនគបើាន) នូវពត័ា៌នទ្ាំនាកទ់្ាំនងសម្ាបទី់្ភ្នា កង់ារ ឬ 
អាកផ្តល់គសវាគផ្សងគទ្ៀត ថដ្លអាច្បផ្តល់ការថែទាំបាន។ 

 ច្បងម្កងឯកសារអាំពីបញ្ញា  និង ការខិតខាំម្បឹងថម្បង ថដ្លបានគ វ្ើគ ើង គដ្ើរបគីដ្ឋះម្សាយបញ្ញា  
គហើយបញ្ចូលឯកសារគនះគៅកាុងកាំណតម់្តាេែនិីក។ 

 អតិែិជនបានសាែ ប ់ឬ 

 ទី្ភ្នា កង់ារអាកផ្តល់គសវាបានឈបដ់្ាំគណើ រការ។ 

21. ការជូនដ្ាំណឹងជារុនយា៉ា ងគហាច្បណាស់ឲ្យបានដ្បន់ែៃ រុនគពលការបញ្ឈបគ់សវាគដ្ឋយអាកផ្តល់គសវាថែទាំតារផ្ទះ។ 
ម្បគយាេល័កខខណ័ឌ គនះរនិម្តូវបានអនុវតតកាុងករណីថដ្លាន៖ 

 អតិែិជនចូ្បលររួកាុងការម្បម្ពឹតតរយួថដ្លផ្ទែ ស់បតូរយា៉ា ងសាំខាននូ់វល័កខខណ័ឌ ននថផ្នការគសវាជារយួអាកផ្តល់គស
វាថែទាំតារផ្ទះ។ 



កមរ្ងច្បាបសិ់ទ្ធិឯកជនសម្រាបក់ារថែទាំតាមគេហដ្ឋា នរបស់សហពន័ធ្ និង 
រដឋ្រមួគ្នា  

4 

 

 

 

 អតិែិជន អាកថដ្លរស់គៅជារយួអតិែិជន ឬ អាកគផ្សងគទ្ៀតបគងកើតបរយិាកាសការងារ ថដ្លរ ាំគលាភបាំ ន ឬ 
រនិានសុវតថិភ្នពសម្ាបអ់ាក ថដ្លផ្តល់គសវាថែទាំតារផ្ទះ។ 

 ភ្នពអាសនា ឬ ការផ្ទែ ស់បតូរេរួឱ្យកតស់ាគ ល់គៅកាុងសាថ នភ្នពរបស់អតិែិជនបានបណាត លឱ្យានតម្រូវការគសវា 
ថដ្លគលើសពីថផ្នការគសវាបច្បចុបបនា គហើយថដ្លរនិអាច្បផ្តល់ឱ្យ គដ្ឋយអាកផ្តល់គសវាថែទាំតារផ្ទះ 
ម្បកបគដ្ឋយសុវតថិភ្នពបាន។ 

22. ការគផ្ទរគច្បញគដ្ឋយានការសាំរបសាំរលួគៅគពលានការផ្ទែ ស់បតូរអាកផ្តល់គសវា។ 

23. បណតឹ ងតវាគៅកានបុ់េគលិក និង អាកដ្នទ្គទ្ៀតអាំពីជគម្រើសរបស់អតិែិជនសម្ាបគ់សវា ការពាបាល ឬ ការថែទាំ 
ថដ្លបានផ្តល់ជូន ឬ ខកខានរនិបានផ្តល់ជូន និង កងវះសុជីវ្រ ៌ឬ ការគគ្នរពច្បាំគ ះអតិែិជន ឬ ម្ទ្ពយសរបតតិរបស់អតិែិជន 
និង សិទ្ធិកាុងការផ្តល់គយាបល់អាំពីការផ្ទែ ស់បតូរគគ្នលការណ៍ និង គសវាគដ្ឋយរនិានការសងសឹក 
ររួទាំងការេាំរារកាំថហងននការបញ្ឈបគ់សវា។ សិទ្ធិម្តូវបានថណនាាំពី រជឈរណឌ ល
រាយការណ៍អាំពីការរ ាំគលាភបាំ នរនុសសគពញវយ័ MN (MAARC) ថដ្លគគ្នលបាំណងរបស់វា 
េឺគដ្ើរបទី្ទ្លួយក កយបណតឹ ងតវា និងថខសទូ្រសពទសុខភ្នពតារផ្ទះ គដ្ឋយឥតេិតនែែរបស់រដ្ា ពត័ា៌នទ្ាំនាកទ់្ាំនងរបស់វា 
គា៉ា ងននម្បតិបតតកិារសម្ាបក់ារសួរសាំណួរអាំពីអាកផ្តល់គសវាកាុងម្សកុ។ 

24. ដឹ្ងពីវ ិ្ ីទកទ់្ងបុេគល ថដ្លានទ្ាំនាកទ់្ាំនងជារយួអាកផ្តល់គសវាថែទាំតារផ្ទះថដ្លទ្ទ្លួខុសម្តូវកាុងការគដ្ឋះម្សាយបញ្ញា  
និង អនុញ្ញា តឱ្យអាកផ្តល់គសវាថែទាំតារផ្ទះគ វ្ើការគសុើបអគងកត និង ពាយារគដ្ឋះម្សាយបណតឹ ងសារទុ្កខ។ 

25. សាគ ល់គ ម្ ះ និង អាសយដ្ឋា ន និង គលខទូ្រសពទរបស់ទី្ភ្នា កង់ាររដ្ា ឬ គខាន្ីគដ្ើរបទីកទ់្ងសាកសួរពត័ា៌ន ឬ 
ជាំនយួបថនថរ គហើយម្បសិនគបើអាច្ប េឺសាកសួរពីអងគការ ថដ្លានរូលនិ្ិសហពន័ធ ថដ្លបគម្រើកាុងតាំបន ់
ថដ្លអតិែិជនរស់គៅ។ 

26. អះអាងអាំពីសិទ្ធិទាំងគនះគដ្ឋយផ្ទទ ល់ ឬ អនុញ្ញា តឲ្យានការអះអាងគដ្ឋយតាំណាងរបស់អតិែិជន ឬ 
គដ្ឋយនរណាាា កក់ាុងនារអតិែិជន គដ្ឋយរនិានការសងសឹក និង រចួ្បផុ្តពីការគរ ើសគអើង ឬ 
ការសងសឹកច្បាំគ ះការអនុវតតសិទ្ធិរបស់ខែួនកាុងការបងាា ញនូវការតវា៉ា ច្បាំគ ះអាកផ្តល់គសវា ឬ អងគការខាងគម្ៅ។ 

27. ម្តូវបានជូនដ្ាំណឹងអាំពីសិទ្ធកិាុងការទ្ទ្លួបានជាំនយួបថនថរ និង គសវាជាំនយួខាងភ្នសា និង 
វ ិ្ ីគដ្ើរបទី្ទ្លួបានគសវាទាំងគនះ។ 

28. ដ្ឋកឧ់បករណ៍ម្តួតពិនិតយគអ ិច្បម្តូនិច្បគៅកាុងកថនែងរបស់អតិែិជន ឬ អាករស់គៅគដ្ឋយគគ្នរពគៅតារលកខខណឌ របស់រដ្ា។ 

អាកអាច្បគម្ជើសគរ ើសពិភ្នកាអាំពីកងវល់ណារយួជារយួនឹងអាកផ្តល់គសវារបស់អាក។ ជាការរ ាំលឹក អាកផ្តល់គសវា េឺម្តូវបានតម្រូវ
ឲ្យគ វ្ើការយា៉ា ងណា គដ្ើរបធីានាអាំពីសិទ្ធិរបស់អាក គហើយតម្រូវការគផ្សងគទ្ៀតម្តូវបានអនុវតតតារផ្ងថដ្រ។ 
គៅគពលអាកផ្តល់គសវារ ាំគលាភបាំ នគៅគលើសិទ្ធិគៅកាុងាម្តាគនះ ពកួគេម្តូវទ្ទ្លួការពិនយ័ និង ការចតវ់ធិានការ ថផ្ាកអាជាា បណ័ណ ។ 

អាកផ្តល់គសវាម្តូវគ វ្ើដូ្ច្បខាងគម្ការ៖ 

 គលើកទឹ្កចិ្បតត និង ជយួ កាុងការអនុវតតសិទ្ធិទាំងគនះឱ្យបានគពញគលញ។ 

 ផ្តល់គ ម្ ះ និង គលខទូ្រសពទរបស់បុេគល និង អងគការ ថដ្លផ្តល់ការតស ូរតិនិង គសវាផ្ែូវច្បាបស់ម្ាបអ់តិែិជន និង 
ម្បជាជនកាុងតាំបន ់ថដ្លកាំពុងថសវងរកសិទ្ធិរបស់ពកួគេ។ 

 ខិតខាំម្បឹងថម្បងយា៉ា ងណាគដ្ើរបជីយួ ដ្ល់អតិែិជន ឬ អាករស់គៅកាុងតាំបនឲ់្យទ្ទ្លួបានពត័ា៌នទកទ់្ងនឹងថាគតើគរឌីឃារ 
ជាំនយួគវជជសាស្តសត ករមវ ិ្ ីសុខភ្នពគផ្សងគទ្ៀត ឬ ករមវ ិ្ ីសាធារណៈនឹងបងន់ែែសម្ាបគ់សវាឬគទ្។ 



កមរ្ងច្បាបសិ់ទ្ធិឯកជនសម្រាបក់ារថែទាំតាមគេហដ្ឋា នរបស់សហពន័ធ្ និង 
រដឋ្រមួគ្នា  

5 

 

 

 

 គរៀបច្បាំកថនែងសាា កគ់ៅឲ្យបានសរររយសម្ាបអ់ាក ថដ្លានពិការភ្នពកាុងការទ្ាំនាកទ់្ាំនង ឬ 
អាកថដ្លនិយាយភ្នសាគផ្សងគម្ៅពីភ្នសាអងគ់េែស។ 

 ផ្តល់នូវរាល់ពត័ា៌ន និង ការជូនដ្ាំណឹងជាភ្នសាសារញ្ា  និង តារថបប ថដ្លអតិែិជន ឬ 
អាករស់កាុងតាំបនគ់នាះអាច្បយល់បាន។ 

គ្នម នអាកផ្តល់គសវាណារយួានសិទ្ធិទរទរ ឬ គសាើសុាំអតិែិជន ឬ អាករស់គៅកាុងតាំបនគ់នាះឲ្យលះបងសិ់ទ្ធិណារយួរបស់ពកួគេ 
ថដ្លបានចុ្បះបញ្ជ ីគៅកាុងថផ្ាកគនះ គៅគពលណារយួ ឬ គដ្ឋយគហតុផ្លណារយួគនាះគទ្ 
គដ្ឋយរាបប់ញ្ចូ លទាំងលកខខណឌ ននការផ្តួច្បគផ្តើរគសវា ឬ ចុ្បះកិច្បចសនាការរស់គៅ ថដ្លានជាំនយួ។ 

 

ការបកម្សាយ នងិ ការអនុវតតសិទ្ធ ិ
សិទ្ធិទាំងគនះម្តូវបានបគងកើតគ ើង គដ្ើរបជីាម្បគយាជនដ៍្ល់អតិែិជន ថដ្លទ្ទ្លួបានគសវាថែទាំតារគេហដ្ឋា ន។ 
អាកផ្តល់គសវាថែទាំតារផ្ទះទាំងអស់ម្តូវថតគគ្នរពតារសិទ្ធិទាំងគនះ។ សាងការកនឹ៏ងម្តូវអនុវតតគរឿងគនះ។ អាកផ្តល់គសវាថែទាំតារផ្ទះ ឬ 
គេហដ្ឋា នរនិអាច្បគសាើសុាំ ឬ តម្រូវឲ្យអតិែិជនលះបងសិ់ទ្ធិទាំងគនះ គដ្ើរបជីាលកខខណឌ ននការទ្ទ្លួគសវាគ ើយ។ 
គសច្បកតីថែែងការណ៍អាំពីសិទ្ធិគនះរនិអាច្បជាំនសួ ឬ បនថយនូវសិទ្ធិនិង គសរភី្នពគផ្សងគទ្ៀត ថដ្លអាច្បានទកទ់្ងគៅនឹងអតិែិជន 
ថដ្លទ្ទ្លួបានគសវាថែទាំតារផ្ទះ អាកផ្តល់គសវាថែទាំតារផ្ទះ ឬ អាកផ្តល់គសវាថែទាំតារផ្ទះ ថដ្លានអាជាា បណ័ណ ។ 

 

្នធាននានា 
អាកអាច្បទកទ់្ងអាកផ្តល់គសវា ថដ្លានអាជាា បណ័ណ របស់អាក ដូ្ច្បបានបងាា ញខាងគម្ការ៖ 

គ ម្ ះអាកកានអ់ាជាា បណ័ណ ៖    

ទូ្រសពទ៖  

អីុថរ៉ាល៖  

អាសយដ្ឋា ន៖  

គ ម្ ះ និង រុខតាំថណងរបស់អាកថដ្លបញ្ញា  ឬ ការតវា៉ាអាច្បម្តូវបានគយាងគៅ៖   

 

រាយការណ៍ពីការរ ាំគលាភបាំ ន ថដ្លបានសងសយ័ ការគ វ្សម្បថហស ឬ ការគកងម្បវញ័្ច ថផ្ាកហរិញ្ា វតថុពីរនុសសចស់ ថដ្លងាយរងគម្គ្នះ៖ 

រជឍរណឌ លរាយការណ៍អាំពីការរ ាំគលាភបាំ នរដ្ា រនីីសូតា (MAARC) 
ទូ្រសពទ៖ 1-844-880-1574 

ច្បាំគ ះពត័ា៌នបថនថរ៖ 
ការការពារមនុស្សចាស្់ ដែលងាយរងគ្រោះ និង ការរំគោភបំពានគលើមនុស្សចាស្់ 
(https://mn.gov/dhs/adult-protection/) 
 

សម្ាបប់ណតឹ ងតវា៉ា គផ្សងគទ្ៀត ថដ្លរនិម្តូវបានគេសងសយ័ថា ជាការរ ាំគលាភបាំ ន ការគ វ្សម្បថហស ឬ 
ការគកងម្បវញ័្ចហិរញ្ា វតថុពីរនុសសចស់ ថដ្លងាយរងគម្គ្នះ សូរទកទ់្ងរកកានក់ារយិាល័យ កយបណតឹ ងរនទីរសុខាភបិាល 
គៅនាយកដ្ឋា នសុខាភបិាលរដ្ារនីីសូតា៖ 

https://mn.gov/dhs/people-we-serve/people-with-disabilities/services/adult-protection/
https://mn.gov/dhs/people-we-serve/people-with-disabilities/services/adult-protection/
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នាយកដ្ឋា នសុខាភបិាលរដ្ា រនីីសូតា 
ការយិាល័យ កយបណតឹ ងរនទីរសុខាភបិាល 
PO Box 64970 

St. Paul, Minnesota 55164-0970 
គលខទូ្រសពទ៖ 651-201-4201 or 1-800-369-7994 

គលខទូ្រសារ៖ 651-281-9796 
health.ohfc-complaints@state.mn.us 
ការយិាល័យពាក្យបណ្ត ឹងមនទ ីរស្ុខាភិបាល 
(https://www.health.state.mn.us/facilities/regulation/ohfc/index.html) 
 

គលខទូ្រសពទបនាទ នទី់្ភ្នា កង់ារសុខភ្នពតារផ្ទះ ថដ្លានការបញ្ញជ កគ់រឌីឃាររបស់រដ្ាថដ្លឥតេិតនែែ 
សម្ាប ់កយបណតឹ ងតវា៉ា  និង សាំណួរអាំពី HHAs កាុងតាំបន ់

គា៉ា ងគ វ្ើការ៖ ច្បន័ទ ដ្ល់ សុម្ក គា៉ា ង 8:00 ម្ពឹក ដ្ល់ 4:30 រគសៀល - សារអាច្បគផ្ាើរចូ្បលបាន 24/7 
នាយកដ្ឋា នសុខាភបិាលរដ្ា រនីីសូតា 
ការយិាល័យដ្ឋក ់កយបណតឹ ងរនទីរសុខាភបិាល 
គលខទូ្រសពទ៖ 651-201-4201 or 1-800-369-7994 

គលខទូ្រសារ៖ 651-281-9796 

health.ohfc-complaints@state.mn.us 
ការយិាល័យពាក្យបណ្ត ឹងមនទ ីរស្ុខាភិបាល 
(https://www.health.state.mn.us/facilities/regulation/ohfc/index.html) 

គដ្ើរបគីសាើសុាំគសវាតស ូរតិ សូរទកទ់្ងការយិាល័យអាកតស ូរតិសាធារណៈសម្ាបក់ារថែទាំរយៈគពលថវង ឬ 
ការយិាល័យអាកតស ូរតិសាធារណៈសម្ាបសុ់ខភ្នពផ្ែូវចិ្បតតនិង ពិការភ្នពសម្ាបក់ារលូតលាស់៖ 

ការយិាល័យអាកតស ូរតិសាធារណៈសម្ាបក់ារថែទាំរយៈគពលថវង  

PO Box 64971 

St. Paul, MN 55164-0971 

1-800-657-3591 or 651-431-2555 
ការយិាល័យអ្នក្តស្ ៊ូ មតិសាធារណ្ៈស្្ាប់ការដែទរំយៈគេលដែង 
(http://www.mnaging.org/Advocate/OLTC.aspx) 
 

ការយិាល័យអាកតស ូរតិសាធារណៈសម្ាបសុ់ខភ្នពផ្ែូវចិ្បតត និង ពិការភ្នពសម្ាបក់ារលូតលាស់ 

121 7th Place  

East Metro Square Building  

St. Paul, MN 55101-2117 

1-800-657-3506 or 651-757-1800 
Ombudsman.mhdd@state.mn.us 
ការយិាល័យអ្នក្តស្ ៊ូ មតិសាធារណ្ៈស្្ាប់ស្ុខភាេផ្ល ែូចិតត  និង េិការភាេស្្ាប់ការល៊ូ តោស្់ 
(https://mn.gov/omhdd/) 

 

mailto:health.ohfc-complaints@state.mn.us
https://www.health.state.mn.us/facilities/regulation/ohfc/index.html
mailto:health.ohfc-complaints@state.mn.us
https://www.health.state.mn.us/facilities/regulation/ohfc/index.html
http://www.mnaging.org/Advocate/OLTC.aspx
mailto:Ombudsman.mhdd@state.mn.us
https://mn.gov/omhdd/
https://mn.gov/omhdd/
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ជាំនយួថផ្ាកច្បាប ់កក់ណាត លរដ្ារនីីសូតា/រជឍរណឌ លច្បាបស់ម្ាបពិ់ការភ្នពរដ្ា រនីីសូតា 

(ម្បពន័ធការ រ និង ការតស ូរតិ) 
430 First Avenue North, Suite 300 
Minneapolis, MN 55401-1780 
1-800-292-4150 
mndlc@mylegalaid.org 
ជំនួយដផ្នក្ចាប់ (http://mylegalaid.org/) 
 

នាយកដ្ឋា នរដ្ា រនីីសូតាននគសវារនុសសជាតិ 

(បញ្ញា ការទូ្ទតម់្បាកស់ាំណងគលើការលួច្បបនែាំ និង 
ការរ ាំគលាភបាំ នរបស់គរឌីគខដ្) 
គសវាពិនិតយគ ើងវញិគលើសុច្បរភិ្នព និង ការពិនិតយថែទាំ 
PO Box 64982 
St Paul, MN 55164-0982 
1-800-657-3750 or 651-431-2650 
DHS.SIRS@state.mn.us 
 

ថខសភ្នជ បគ់ៅកានអ់ាកជាំនាញសម្ាបរ់នុសសចស់ 

(រជឈរណឌ ល្នធានសម្ាបពិ់ការភ្នព និង ចស់ជរា/ភ្នា កង់ារចស់ជរា) 
ម្កុរម្បឹកាភបិាលរដ្ា រនីីសូតាសតីពីចស់ជរា 

PO Box 64976 
St. Paul, MN 55155 
1-800-333-2433 
senior.linkage@state.mn.us 
ដខសភាា ប់គៅកាន់អ្នក្ជំនាញស្្ាប់មនុស្សចាស្់ (www.SeniorLinkageLine.com) 
 

រជឈរណឌ លសម្ាបក់ាររស់គៅឯករាជយ 
នាយក្ដ្ឋា នការងារនិងការអ្ភិែឌ្ឍគស្ែាក្ិចច - ការរស្់គៅគដ្ឋយឯក្រាជយ 
(https://mn.gov/deed/job-seekers/disabilities/independent/) 
សូរគរើលគេហទ្ាំពរ័សម្ាបគ់ ម្ ះ អាសយដ្ឋា ន និង គលខទូ្រសពទ។ 
 

អតថគ្នហកថែទាំសុខភ្នពគរឌីឃារ និង អងគការគលើកករពស់េុណភ្នពការថែទាំគផ្ទត តគលើម្កុរម្េួសារ 
Livanta LLC - ករមវ ិ្ ី BFCC-QIO 
10820 Guilford Road, Suite 202 
Annapolis Junction, MD 20701-1105 
1-888-524-9900, TTY 1-888-985-8775 
 

អងគការ STRATIS HEALTH 

(អងគការថកលរែេុណភ្នព) 
2901 Metro Drive, Suite 400 
Bloomington, MN 55425-1525 
ទូ្រសពទ៖ 952-854-3306 

ទូ្រសពទឥតេិតនែែតាររយៈគលខ៖ 1-877-STRATIS (787-2847) 
ទូ្រសារ៖ 952-853-8503 

info@stratishealth.org 

mailto:mndlc@mylegalaid.org
http://mylegalaid.org/
mailto:DHS.SIRS@state.mn.us
mailto:senior.linkage@state.mn.us
https://www.seniorlinkageline.com/
https://mn.gov/deed/job-seekers/disabilities/independent/
mailto:info@stratishealth.org
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សម្ាបក់ារសាកសួរទូ្គៅ សូរទ្ាំនាកទ់្ាំនង៖ 

នាយកដ្ឋា នសុខាភបិាលរដ្ារនីីសូតា  

ថផ្ាកបទ្បញ្ញជ ម្តួតពិនិតយសុខភ្នព 

85 E. 7th Place  
PO Box 64970 
St. Paul, MN 55164-0970 
651-201-4101 
health.fpc-web@health.state.mn.us 
នាយក្ដ្ឋា នស្ុខាភិបាលននរែា  មីនីស្៊ូតា (www.health.state.mn.us) 

គដ្ើរបមី្តូវបានគម្បើគដ្ឋយអាកផ្តល់គសវា ថដ្លបានបញ្ញជ កគ់ដ្ឋយគរឌីឃារកាុងលកខនតិកៈរបស់រដ្ា រនីីសូតា ថផ្ាកទី្ 144A.44 ថផ្ាករងទី្ 1 
គលើកថលងថតភ្នសា ថដ្លគបាះពុរពជាអកសរដិ្ត ថដ្លតាំណាងឱ្យសិទ្ធិអាកគម្បើម្បាស់បថនថរគម្ការច្បាបស់ហពន័ធគលខ 42CFR 484.50 ។ 

អាកផ្តល់គសវាថែទាំតារគេហដ្ឋា នម្តូវផ្តល់ជូនអតិែិជននូវលិខិតជូនដ្ាំណឹងអាំពីសិទ្ធិនានារុនគពលកាលបរគិច្បេទ្ 
ថដ្លផ្តល់គសវាម្តូវបានផ្តល់គ ើងជាគលើកដ្ាំបូងដ្ល់អតិែិជនគនាះ។ អាកផ្តល់គសវាម្តូវខិតខាំម្បឹងថម្បងឲ្យបានសរម្សប 
គដ្ើរបផី្តល់គសច្បកតីជូនដ្ាំណឹងអាំពីសិទ្ធិដ្ល់អតិែិជន ឬ តាំណាងអតិែិជនគដ្ឋយគម្បើភ្នសារយួាំ ថដ្លអតិែិជនឬ 
តាំណាងអតិែិជនអាច្បយល់បាន។ 

 

 
នាយកដ្ឋា នសុខាភបិាលរដ្ា រនីីសូតា 
ថផ្ាកបទ្បញ្ញជ ម្តួតពិនិតយសុខភ្នព 

P.O. Box 64900 
St. Paul, Minnesota 55164-0900 
651-201-4101 
health.fpc-licensing@state.mn.us 
 

 

បានថកសម្រួលថខវចិ្បេិកាឆាា ាំ 2019 

គដ្ើរបីទ្ទ្លួបានពត័ា៌នគនះកាុ ងម្ទ្ងម់្ទយគផ្សង សូរទូ្រសពទគៅ៖ 651-201-4101 ។ 

mailto:health.fpc-web@health.state.mn.us
mailto:health.fpc-licensing@state.mn.us

