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ច្បាប់ស្ត ីពីស្ិទ្ធ ិនៃរដ្ឋមីៃីសូ្តាស្ម្រាប់អតិថិជៃនៃអនកផ្តល់
សស្វាថថទាំតាមផ្ទះម្រតវូបាៃសលើកថលងពីការផ្តល់អាជ្ញា ប័ណ្ណ  

សស្ច្បកត ីថថែងការណ្៍អាំពីស្ិទ្ធ ិ 
អតិថិជនដែលទទួលបានសេវាដថទាំតាមផ្ទះសៅក្ន ុងេហគមន៍មានេិទធិទ ាំងសនះ៖ 
1. ទទួលបានព័ត៌មានេរសេរជាភាសាសាមញ្ញអាំពីេិទធិមុនសពលទទួលសេវារមួទាំងអវ ីដែលត្តវូស វ្ ីត្រេិនសរើេិទធិសនះត្តវូបានរំសោភរាំ

ពាន។ 
2. ទទួលការដថទាំ និង សេវានានា សោយដផ្ែក្សៅតាមដផ្នការដែលេមត្េរ និង ទន់េម័យ និង 

សោយដផ្ែក្សៅសលើការដថទាំេុាភាព ដែលបានទទួលយក្បានតាមេតង់ោរសវជជសាស្តេត  ឬ គិោនុរោា យិកា និង ការដថទាំ

សោយយក្ចិតតទុក្ោក់្សលើមនុេស សែើមបីចូលរមួយ៉ា ងេក្មមក្ន ុងការអភិវឌ្ឍ ការដក្ដត្រ និង ការវាយតម្មៃសៅសលើដផ្នការ និង 

សេវានានា។ 
3. ត្តវូត្បារ់សៅែល់អតិថិជន មុនសពលទទួលសេវាជាំសពាះត្រសភទ និង  វ នន័យររេ់រុគលលិក្ ដែលនឹងត្តវូផ្តល់សេវា 

ភាពញឹក្ញារ់ម្នការចុះមក្សមើល ដែលត្តវូបានសេន ើេុាំឲ្យផ្តល់ជូន ជសត្មើេសផ្សងសទៀត 

ដែលមានេត្មារ់សោះត្សាយតត្មូវការដថទាំតាមផ្ទះ និង ផ្លវ នបាក្ ដែលអាចសក្ើតមានស ើងពីការរែិសេ្សេវាទាំងសនះ។ 
4. ត្តវូបានត្បារ់ជាមុនអាំពីការផ្លៃ េ់រត រូ ដែលបានដែនាាំសោយអនក្ផ្តល់សេវាសៅក្ន ុងដផ្នការសេវា និង 

ចូលរមួចាំ ដែក្យ៉ា ងេក្មមក្ន ុងការេសត្មចចិតតសផ្សងៗអាំពីការផ្លៃ េ់រត រូដផ្នការសេវាសនះ។ 
5. រែិសេ្នូវសេវា ឬ ការពាបាល។ 
6. ត្តវូែឹង មុនសពលទទួលបានសេវា ឬ ក្ន ុងក្ាំលុងសពលមក្ជួរសលើក្ែាំរូង រាល់ក្ត្មិតណាមួយ ចាំសពាះសេវា 

ដែលមានផ្តល់ជូន សោយអនក្ផ្តល់សេវាដថទាំតាមផ្ទះ។ 
7. ត្តវូត្បារ់ជាមុន សៅមុនសពលសេវានឹងត្តវូបានផ្ត ចួសផ្តើម នូវអវ ីដែលអនក្ផ្តល់សេវាគិតម្ថៃេត្មារ់សេវា។ 

សតើការរង់ត្បាក្់ធានារា៉ា រ់រងែល់ក្ាំរ នតណា ដែលអាចទទួលបានពីការធានារា៉ា រ់រងេុាភាព ក្មម វ ន្ ីសាធារែៈ ឬ 

ត្រភពសផ្សងសទៀតត្រេិនសរើែឹង និង អតិថិជនអាចទទួលាុេត្តវូេត្មារ់ការរង់ត្បាក់្ម្ថៃរ៉ាុនាម ន។ 
8. ែឹងថា អាចមានសេវាសផ្សងសទៀត ដែលែាំសែើរការសៅក្ន ុងេហគមន៍រមួទាំងសេវា និង 

អនក្ផ្តល់សេវាដថទាំតាមផ្ទះសផ្សងសទៀត និង ត្តវូែឹងពីក្ដនៃង ដែលត្តវូដេវ ងរក្ព័ត៌មានអាំពីសេវាទាំងសនះ។ 
9. សត្ជើេសរេីសោយសេរកី្ន ុងចាំសណាមអនក្ផ្តល់សេវាដែលមាន និង ផ្លៃ េ់រត រូអនក្ផ្តលស់េវារនាទ រ់ពីសេវាបានចារ់សផ្តើមសហើយ 

សៅក្ន ុងក្ត្មិតម្នការធានារា៉ា រ់រងេុាភាព ការធានារា៉ា រ់រងការដថទាំរយៈសពលដវង ជាំនួយសវជជសាស្តេត  ឬ 

ក្មម វ ន្ ីេុាភាពសផ្សងសទៀត ឬ ក៏្ក្មម វ ន្ ីសាធារែៈសផ្សងៗ។ 
10. ផ្តល់ព័ត៌មានផ្លទ ល់ាល នួ ព័ត៌មានហិរញ្ញ វតថ ុ និង ព័ត៌មានសវជជសាស្តេត ឲ្យសគរក្ាជាេមាា ត់ និង 

ត្តវូបានសគដែនាាំអាំពីសោលការែ៍ និង នីតិវ ន្ ីររេ់អនក្ផ្តល់សេវាទក់្ទងនឹងការរង្ហា ញព័ត៌មានដររសនះ។ 
11. ចូលសមើលក្ាំែត់ត្តាផ្លទ ល់ាល នួររេ់អតិថិជន 

និងព័ត៌មានជាោយលក្ខែ៍អក្សរសចញពីក្ាំែត់ត្តាទាំងសនាះសោយអនុសោមសៅតាមចារ់ក្ាំែត់ត្តាេុាភាពររេ់រែា

មីនីេូតា ចារ់រែា្មមនុញ្ញ រែា  មីនីេូតាដផ្នក្ 144.291 ែល់ 144.298 ។ 
12. ត្តវូបានរសត្មើសេវាដថទាំ សោយអនក្ ដែលទទួលការរែត ុ ះរណាត លត្តឹមត្តវូ និង មានេមតថភាពរាំសពញភារក្ិចចររេ់ាល នួ។ 
13. ត្តវូបានត្រត្ពឹតតោក់្សោយសចះគួរេម និង ការសោរព និង សោរពដថរក្ាត្ទពយេមបតត ិររេ់អតិថិជន។ 
14. រចួផុ្តពីការរំសោភរាំពានសលើរាងកាយ និង ពាក្យេាំែី ការត្ពសងើយក្សនត ើយ ការសក្ងត្រវញ័្ចខាងហិរញ្ញ វតថ ុ និង 

រាល់ទត្មង់ម្នការស វ្ ីទុក្ខ សតាេ ការរំសោភរាំពានទាំងអេ់ ដែលេថ ិតសៅសត្កាមចារ់មនុេសចាេ់ង្ហយរងសត្ោះ និង 

អាំសពើរំសោភរាំពានសលើអនីតិជន។ 

15. ការជូនែាំែឹងជាមុន សោយេមសហតុផ្លអាំពីការផ្លៃ េ់រត រូសេវា ឬ ការគិតម្ថៃសេវា។ 



ចារ់េត ីពីេិទធិម្នរែាមីនីេូតាេត្មារ់អតិថិជនម្នអនក្ផ្តល់សេវាដថទាំតាម
ផ្ទះត្តវូបានសលើក្ដលងពីការផ្តល់អាជាា រ័ែណ  
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16. ែឹងពីសហតុផ្លររេ់អនក្ផ្តល់សេវាក្ន ុងការរញ្ច រ់សេវា។ 

17. ការជូនែាំែឹងជាមុនយ៉ា ងសោចណាេ់ឲ្យបានែរ់ម្ថា មុនសពលការរញ្ឈរ់សេវាសោយអនក្ផ្តល់សេវាដថទាំតាមផ្ទះ។ 

ត្រសយគល័ក្ខា័ែឌ សនះមិនត្តវូបានអនុវតតក្ន ុងក្រែីដែលមាន៖ 

 អតិថិជនចូលរមួក្ន ុងការត្រត្ពឹតតមួយដែលផ្លៃ េ់រត រូយ៉ា ងេាំខាន់នូវល័ក្ខ ា័ែឌ ម្នដផ្នការសេវាជាមួយអនក្ផ្តល់សេវាដថទាំ

តាមផ្ទះ។ 

 អតិថិជន អនក្ដែលរេ់សៅជាមួយអតិថិជន ឬ អនក្សផ្សងសទៀតរសងក ើតររ នយកាេការង្ហរ ដែលរំសោភរាំពាន ឬ 

មិនមានេុវតថ ិភាពេត្មារ់អនក្ ដែលផ្តលស់េវាដថទាំតាមផ្ទះ។ 

 ភាពអាេនន  ឬ ការផ្លៃ េ់រត រូគួរឱ្យក្ត់េមាល ល់សៅក្ន ុងសាថ នភាពររេ់អតិថិជនបានរណាត លឱ្យមានតត្មូវការសេវា 

ដែលសលើេពីដផ្នការសេវារចច ុរបនន  សហើយដែលមិនអាចផ្តល់ឱ្យ សោយអនក្ផ្តល់សេវាដថទាំតាមផ្ទះ 

ត្រក្រសោយេុវតថ ិភាពបាន។ 

18. ការសផ្ទរសចញសោយមានការេាំររេាំរលួសៅសពលមានការផ្លៃ េ់រត រូអនក្ផ្តល់សេវា។ 

19. រែត ឹងតវាសៅកាន់រុគលលិក្និងអនក្ែម្ទសទៀតអាំពីជសត្មើេររេ់អតិថិជនេត្មារ់សេវា ដែលបានផ្តល់ជូន ឬ 

ាក្ខានមិនបានផ្តល់ជូន និង ក្ងវះេុជីវ្ម៌ ឬ ការសោរពចាំសពាះអតិថិជន ឬ ត្ទពយេមបតត ិររេ់អតិថិជន និង 

េិទធិក្ន ុងការផ្តល់សយរល់អាំពីការផ្លៃ េ់រត រូសោលការែ៍ និង សេវា សោយមិនមានការេងេឹក្ 

រមួទ ាំងការគាំរាមក្ាំ ដហងម្នការរញ្ឈរ់សេវាសនាះ។ 

20. ែឹងពីវ ន្ ីទក់្ទងរុគលល 
ដែលមានទាំនាក់្ទាំនងជាមួយអនក្ផ្តល់សេវាដថទាំតាមផ្ទះដែលទទួលាុេត្តវូក្ន ុងការសោះត្សាយរញ្ហា  និង 

អនុញ្ហញ តឱ្យអនក្ផ្តល់សេវាដថទាំតាមផ្ទះស វ្ ីការសេុើរអសងកត និង ពាយមសោះត្សាយរែត ឹងសារទុក្ខ  ឬ 

ការតវា៉ា សផ្សងៗ។ 

21. សាល ល់ស ម្ ះ និង អាេយោា នររេ់ទីភាន ក្់ង្ហររែា ឬ សខាន្ី សែើមបីទក់្ទងេុាំព័ត៌មាន ឬ ជាំនួយរដនថម។ 

22. អះអាងពីេិទធិទ ាំងសនះសោយផ្លទ ល់ ឬ ឲ្យេិទធិទ ាំងសនះអះអាងសោយតាំណាងររេ់អតិថិជន ឬ 

សោយនរណាមាន ក្់ជាំនួេអតិថិជនសោយោម នការេងេឹក្។ 

23. ោក់្ឧរក្រែ៍ត្តួតពិនិតយសអ ិចត្តនិូចសៅក្ន ុងក្ដនៃងររេ់អតិថិជន ឬ 

អនក្រេ់សៅសោយសោរពសៅតាមលក្ខាែឌ ររេ់រែា។ 

អនក្អាចសត្ជើេសរេីពិភាក្ាអាំពីក្ងវល់ណាមួយជាមួយនឹងអនក្ផ្តល់សេវាររេ់អនក្។ ជាការរំលឹក្ អនក្ផ្តល់សេវា គឺត្តវូបានតត្មូវ

ឲ្យស វ្ ីការយ៉ា ងណា សែើមបីធានាអាំពេិីទធិររេ់អនក្ សហើយតត្មូវការសផ្សងសទៀតត្តវូបានអនុវតតតាមផ្ងដែរ។ 

សៅសពលអនក្ផ្តល់សេវារំសោភរាំពានសៅសលើេិទធសិៅក្ន ុងមាត្តាសនះ ពួក្សគត្តវូទទួលការពិន័យ និង ការចាត់វ នធានការ 

ដផ្នក្អាជាា រ័ែណ ។ 

អនក្ផ្តល់សេវាត្តវូស វ្ ីែូចខាងសត្កាម៖ 

 សលើក្ទឹក្ចិតត និង ជួយក្ន ុងការអនុវតតេិទធិទ ាំងសនះឱ្យបានសពញសលញ។ 

 ផ្តល់ស ម្ ះ និង សលាទូរេពទររេ់រុគលល និង អងលការ ដែលផ្តល់ការតេ ូ មតិនិង សេវាផ្ល វូចារ់េត្មារ់អតិថិជន 

និង ត្រជាជនក្ន ុងតាំរន់ ដែលក្ាំពុងដេវ ងរក្េិទធិររេ់ពួក្សគ។ 

 ាិតាាំត្រឹងដត្រងយ៉ា ងណាសែើមបីជួយែល់អតិថិជន ឬ 

អនក្រេ់សៅក្ន ុងតាំរន់ឲ្យទទួលបានព័ត៌មានទក្់ទងនឹងថាសតើសមឌី្ឃារ ជាំនួយសវជជសាស្តេត  

ក្មម វ ន្ ីេុាភាពសផ្សងសទៀត ឬ ក្មម វ ន្ ីសាធារែៈនឹងរង់ម្ថៃេត្មារ់សេវាឬសទ។ 

 សរៀរចាំក្ដនៃងសាន ក្់សៅឲ្យបានេមរមយេត្មារ់អនក្ ដែលមានពិការភាពក្ន ុងការទាំនាក្់ទាំនង ឬ 

អនក្ដែលនិយយភាសាសផ្សងសត្ៅពីភាសាអង់សគៃេ។ 



ចារ់េត ីពីេិទធិម្នរែាមីនីេូតាេត្មារ់អតិថិជនម្នអនក្ផ្តល់សេវាដថទាំតាម
ផ្ទះត្តវូបានសលើក្ដលងពីការផ្តល់អាជាា រ័ែណ  

3 

 

 

 

 ផ្តល់នូវរាល់ព័ត៌មាន និង ការជូនែាំែឹងជាភាសាសាមញ្ញ  និង តាមដររ ដែលអតិថិជន ឬ 

អនក្រេ់ក្ន ុងតាំរន់សនាះអាចយល់បាន។ 

ោម នអនក្ផ្តល់សេវាណាមួយមានេិទធិទមទរ ឬ សេន ើេុាំអតិថិជន ឬ អនក្រេ់សៅក្ន ុងតាំរន់សនាះឲ្យលះរង់េិទធិណាមួយររេ់ពួក្សគ 

ដែលបានចុះរញ្ជ ីសៅក្ន ុងដផ្នក្សនះ សៅសពលណាមួយ ឬ សោយសហតុផ្លណាមួយសនាះសទ 

សោយរារ់រញ្ច លូទាំងលក្ខាែឌ ម្នការផ្ត ចួសផ្តើមសេវា ឬ ចុះកិ្ចចេនាការរេ់សៅ ដែលមានជាំនួយ។ 
 

ការបកម្រាយ ៃិង ការអៃុវតតស្ិទ្ធ ិ 
េិទធិទ ាំងសនះត្តវូបានរសងក ើតស ើងសែើមបីជាត្រសយជន៍ែល់អតិថិជន ដែលទទួលបានសេវាដថទាំតាមផ្ទះ។ 

អនកផ្តល់សស្វាថថទាំតាមផ្ទះទាំងអស្់ រមួទាំងអនក ថដ្លម្រតវូបាៃសលើកថលងសម្រកាមថផ្នក 144A.471, ម្រតវូថតសោរពតាមថផ្នកសៃះ។ 

េនងការត្តវូអនុវតតដផ្នក្សនះ សហើយចារ់េត ីពីលក្ខាែឌ េិទធិម្នការដថទាំតាមផ្ទះ 

ចាំសពាះអនក្ផ្តល់សេវាដថទាំតាមផ្ទះត្តវូបានសលើក្ដលងពីការផ្តល់អាជាា រ័ែណ ក្ន ុងលក្ខែៈែូចនឹងអនក្ ដែលសគផ្តល់អាជាា រ័ែណ ដែរ។ 

អនក្ផ្តល់សេវាដថទាំតាមផ្ទះ ឬ សគហោា នមិនអាចសេន ើេុាំ ឬ តត្មូវឲ្យអតិថិជនលះរង់េិទធិទ ាំងសនះ 

សែើមបីជាលក្ខាែឌ ម្នការទទួលសេវាស ើយ។ សេចក្ត ីដថៃងការែ៍អាំពីេិទធ ិសនះមិនអាចជាំនួេ ឬ រនថយនូវេិទធិ និង 

សេរភីាពសផ្សងសទៀត ដែលអាចទក់្ទងសៅនឹងអតិថិជន ដែលទទួលបានសេវាដថទាំតាមផ្ទះ អនក្ផ្តល់សេវាដថទាំតាមផ្ទះ 

ឬអនក្ផ្តល់សេវា ដែលមានអាជាា រ័ែណ  ដែលេថ ិតសត្កាមដផ្នក្ 144A.43 ែល់ 144A.482។ 
 

ធៃធាៃនានា 
អនក្អាចទក្់ទងអនក្ផ្តល់សេវា ដែលមានអាជាា រ័ែណ ររេ់អនក្ ែូចបានរង្ហា ញខាងសត្កាម៖ 

ស ម្ ះអនក្កាន់អាជាា រ័ែណ ៖    

ទូរេពទ៖  

អុដីម៉ាល៖  

អាេយោា ន៖  

ស ម្ ះ និង មុាតាំ ដែងររេ់អនក្ដែលរញ្ហា  ឬ ការតវា៉ាអាចត្តវូបានសយងសៅ៖   

  

 
 

រាយការណ្៍ពីការរំសោភបាំពាៃ ថដ្លបាៃស្ងស័យ ការសធេស្ម្របថែស្ ឬ ការសកងម្របវញ័្ច ថផ្នកែរិញ្ញ វតថ ុពីមៃុស្សចាស្់ 

ថដ្លងាយរងសម្រោះ៖ 

មជឍមែឌ លរាយការែ៍អាំពីការរំសោភរាំពានរែា មីនីេូតា (MAARC) 

ទូរេពទ៖ 1-844-880-1574 
ចាំសពាះព័ត៌មានរដនថម៖ 

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

 

https://www.revisor.leg.state.mn.us/statutes?id=144A.471%23stat.144A.471
https://www.revisor.leg.state.mn.us/statutes?id=144A.43%23stat.144A.43
https://www.revisor.leg.state.mn.us/statutes?id=144A.482%23stat.144A.482
https://www.revisor.leg.state.mn.us/statutes?id=144A.482%23stat.144A.482
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/


ចារ់េត ីពីេិទធិម្នរែាមីនីេូតាេត្មារ់អតិថិជនម្នអនក្ផ្តល់សេវាដថទាំតាម
ផ្ទះត្តវូបានសលើក្ដលងពីការផ្តល់អាជាា រ័ែណ  

4 

 

 

 

ស្ម្រាប់បណ្ត ឹងតវា៉ា សផ្សងសទ្ៀត ដែលមិនត្តវូបានសគេងស័យថា ជាការរំសោភរាំពាន ការស វ្េត្រដហេ ឬ 

ការសក្ងត្រវញ័្ច ហិរញ្ញ វតថ ុពីមនុេសចាេ់ ដែលង្ហយរងសត្ោះ េូមទក្់ទងមក្កាន់ការ នយល័យពាក្យរែត ឹងមនទ ីរេុខាភិបាល 

សៅនាយក្ោា នេុខាភិបាលរែាមីនីេូតា៖ 
 

នាយក្ោា នេុខាភិបាលរែា មីនីេូតា 

ការ នយល័យពាក្យរែត ឹងមនទ ីរេុខាភិបាល 

PO Box 64970 
St. Paul, Minnesota 55164-0970 
សលាទូរេពទ៖ 651-201-4201 or 1-800-369-7994 
សលាទូរសារ៖ 651-281-9796 
health.ohfc-complaints@state.mn.us 
ការយិាល័យពាក្យបណ្ត ឹងមនទ ីរស្ុខាភិបាល 
(https://www.health.state.mn.us/facilities/regulation/ohfc/index.html) 
 

សដ្ើមបីសស្ន ើស្ុាំសស្វាតស្ ូ មតិ េូមទក្់ទងការ នយល័យអនក្តេ ូ មតិសាធារែៈេត្មារ់ការដថទាំរយៈសពលដវង ឬ 

ការ នយល័យអនក្តេ ូ មតិសាធារែៈេត្មារ់េុាភាពផ្ល វូចិតតនិង ពិការភាពេត្មារក់ារលូតោេ់៖ 

ការ នយល័យអនក្តេ ូ មតិសាធារែៈេត្មារ់ការដថទាំរយៈសពលដវង 

PO Box 64971 
St. Paul, MN 55164-0971 
1-800-657-3591 or 651-431-2555 
MBA.OOLTC@state.mn.us 
ការយិាល័យអ្នក្តស្ ៊ូ មតិសាធារណ្ៈស្្ាប់ការដែទរំយៈគេលដែង 
(http://www.mnaging.org/Advocate/OLTC.aspx) 
 

ការ នយល័យអនក្តេ ូ មតិសាធារែៈេត្មារ់េុាភាពផ្ល វូចិតត  និង ពិការភាពេត្មារ់ការលូតោេ ់
121 7th Place East  
Metro Square Building  
St. Paul, MN 55101-2117 
1-800-657-3506 ឬ 651-757-1800 

Ombudsman.mhdd@state.mn.us 
ការយិាល័យអ្នក្តស្ ៊ូ មតសិាធារណ្ៈស្្ាប់ស្ុខភាេផ្ល ែូចិតត  និង 
េិការភាេស្្ាប់ការល៊ូតោស្់ (https://mn.gov/omhdd/) 
 

ជាំនួយដផ្នក្ចារ់ពាក់្ក្ណាត លរែាមីនីេូតា/មជឍមែឌ លចារ់េត្មារ់ពិការភាពរែា មីនីេូតា 
(ត្រព័នធការពារ និង ការតេ ូ មតិ) 

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

mailto:health.ohfc-complaints@state.mn.us
https://www.health.state.mn.us/facilities/regulation/ohfc/index.html
mailto:MBA.OOLTC@state.mn.us
http://www.mnaging.org/Advocate/OLTC.aspx
mailto:Ombudsman.mhdd@state.mn.us
https://mn.gov/omhdd/
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mailto:mndlc@mylegalaid.org
http://mylegalaid.org/


ចារ់េត ីពីេិទធិម្នរែាមីនីេូតាេត្មារ់អតិថិជនម្នអនក្ផ្តល់សេវាដថទាំតាម
ផ្ទះត្តវូបានសលើក្ដលងពីការផ្តល់អាជាា រ័ែណ  
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នាយក្ោា នរែា មីនីេូតាម្នសេវាមនុេសជាតិ 
(រញ្ហា ការទូទត់ត្បាក់្េាំែងសលើការលួចរនៃ ាំ និង 

ការរំសោភរាំពានររេ់សមឌ្ីសាែ) 

សេវាពិនិតយស ើងវ នញសលើេុចរ នភាព និង ការពិនិតយដថទាំ 

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

ដាសភាជ រ់សៅកាន់អនក្ជាំនាញេត្មារ់មនុេសចាេ់ 
(មជឈមែឌ ល្នធានេត្មារ់ពិការភាព និង ចាេ់ជរា/ភាន ក្់ង្ហរចាេ់ជរា) 

ត្ក្មុត្រឹក្ាភិបាលរែា មីនីេូតាេត ីពីចាេ់ជរា 
PO Box 64976 
St. Paul, MN 55155 

1-800-333-2433 
senior.linkage@state.mn.us 
ដខសភាា ប់គៅកាន់អ្នក្ជំនាញស្្ាប់មនុស្សចាស្់ (www.SeniorLinkageLine.com) 
 

ស្ម្រាប់ការាកសួ្រទូ្សៅ សូ្មទ្ាំនាក់ទ្ាំៃង៖ 
នាយក្ោា នេុខាភិបាលរែាមីនីេូតា  
ដផ្នក្រទរញ្ហជ ត្តួតពិនិតយេុាភាព 
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) 
ត្តវូបានសត្រើសោយអនក្ផ្តល់សេវាដថទាំតាមផ្ទះ ដែលត្តវូបានសលើក្ដលងពីអាជាា រ័ែណ សត្កាមចារ់រែា្មមនុញ្ញ រែាមីនីេូតាដផ្នក្ 

144A.471 ដផ្នក្រង 8 ក្ន ុងរែា្មមនុញ្ញ រែាមីនីេូតាដផ្នក្ 144A.44 ដផ្នក្រង 1។ 
អនក្ផ្តល់សេវាដថទាំតាមសគហោា នត្តវូផ្តល់ជូនអតិថិជននូវលិាិតជូនែាំែឹងអាំពីេិទធិនានាមុនសពលកាលររ នសចេទ 

ដែលផ្តលស់េវាត្តវូបានផ្តល់ស ើងជាសលើក្ែាំរូងែល់អតិថិជនសនាះ។ អនក្ផ្តល់សេវាត្តវូាិតាាំត្រឹងដត្រងឲ្យបានេមត្េរ 

សែើមបីផ្តល់សេចក្ត ីជូនែាំែឹងអាំពីេិទធ ិែល់អតិថិជន ឬ តាំណាងអតិថិជនសោយសត្រើភាសាមួយាំ ដែលអតិថិជនឬ 

តាំណាងអតិថិជនអាចយល់បាន។ 
 

នាយក្ោា នេុខាភិបាលរែា មីនីេូតា 

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

បានដក្េត្មួលដាវ នចេ ិកាឆ្ន ាំ 2019 

សែើមបីទទួលបានព័ត៌មានសនះក្ន ុងត្ទង់ត្ទយសផ្សង េូមទូរេពទសៅ៖ 651-201-4101 ។ 
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