
 

 
 

ច�ប់សទិ� ិមូល�� នរបស់និ�ស
នជន  
មណ� លេស�ែថ� ំនិងមន� ីរេស�ែថ�រំដ�  
MINNESOTA 

េ�លបំណងនីតិប�� ត� ិ 

េ�លបំណងៃនអង�នីតិប�� ត� ិនិងេ�លបំណង
ៃនេសចក� ីែថ�ង�រណ៍េនះគឺេដើម្ីបេលើកកម�ស់ផ
ល្របេ�ជន៍និងសុខុ�ល�ពរបស់និ�សនជ
នរស់េ�មណ� លេស�ែថ� ំ
និងមន� ីរេស�ែថ�។ំមណ� លេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ�មិំនត្រម�វឲ្យនិេវសនជនលះប
ង់សិទ�ិ�ងំេនះ�លក�ខណ� ៃន�រអនុ�� តចូល
មណ� លេនះេទ។��ព��លឬអ�កអភិរក្ស�
មួយរបស់និ�សនជនឬអវត��ន��ព��
លឬអ�កអភិរក្ស 
�មីខ� �ន�ចែស� ងរក�រអនុវត�សិទ�ិ�ងំេនះក� �
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ង�ម�និ�សនជន�� ក់។�មីខ� �ន�ចែស� ង
រក�រអនុវត�សិទ�ិ�ងំេនះក� �ង�ម�និ�សនជ
នែដល�ន��ព��លឬអ�កអភិរក្ស�មរ
យៈទី�� ក់�ររដ��ល 
ឬតុ��រមណ� លែដល�នែដនសមត�កិច�េលើ
��ព��លនិងអ�កអភិរក្ស។េ�យរង់�ំលទ�
ផលៃន�រអនុវត�បន�មណ� លេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ��ំចេ�រព�ម�រែណ�ំរប
ស់��ព��លឬអ�កអភិរក្សេ�យសុទ�ចិត�។
េ�លបំណងៃនច�ប់េនះែចង�េសរ ��ពសីុវ �ល
និង�ស�របស់និ�សនជនេ�យរមួប�� �ល�ំ
ងសិទ�ិក� �ង�រសេ្រមចចិត��� ល់ខ� �នេ�យឯក�
ជ្យនិងចំេណះដឹងអំពីជេ្រមើសែដល�នមិន្រត�វ
�នបំ�ន េហើយមណ� លេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ�្ំរត�វេលើកទឹកចិត�និងជួយអនុវ
ត�សិទ�ិ�ងំេនះឲ្យ�នេពញេលញដ�មែដល�
ចេធ� ើេ��ន។ 
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និយមន័យ 

ចំេ�ះេ�លបំណងៃនេសចក� ីែថ�ង�រណ៍េនះ 
"និ�សនជន" 
�នន័យ�បុគ�ល�� ក់ែដល្រត�វ�នអនុ�� ត
ចូលមណ� លេស�ែថ�សុំខ�ពរមួប�� �ល�ងំម
ណ� លេស�ែថ�រំយៈេពលែវងមណ� លេស�ែថ�និំ
ងមន� ីរេស�ែថ�សំ្រ�ប់ផ�ល់�រែថ�ែំដល�
ម�រេ�យ�រែត�នជំងឺ�ុៃំរផ� �វចិត�ឬផ� �វ�
យឬពិ�រ�ព�រ�សះេស្បើយពីរបួស 
ឬជំងឺឬ�យវុ �យជ�។ 

េសចក� ីែថ�ង�រណ៍ពីេ�លនេ��យ
��រណៈ 

េគ្រប�ស���េ�លនេ��យ��រណៈរ
បស់រដ�េនះែដលែចង� 
ផល្របេ�ជន៍របស់និេវសនជន�� ក់្រត�វ�ន
�រ�រេ�យេសចក� ីែថ�ង�រណ៍ពីច�ប់សិទ�ិមូល
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�� នែដលរមួប�� �លបុ៉ែន� មិនកំណត់ចំេ�ះសិទ�ិដូ
ចែដល�នប�� ក់េ�ក� �ងេសចក� ីែថ�ង�រណ៍
េនះ។ 

ព័ត៌�នអំពីសិទ� ិ 

េ�ង�ម�រអនុ�� ត 
និ�សនជន្រត�វ�ន្រ�ប់��នសិទ�ិ្រសបច�
ប់ស្រ�ប់�រ�រ�រខ� �នក� �ងអំឡ� ងេពល�រ��
ក់េ�មណ� លេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ�អំំឡ� ងេពលព��លនិង 
ែថ�េំ�ក� �ងសហគមន៍េហើយសិទ�ិ�ងំេនះ្រត�វ
�នេរៀប�ប់េ�ក� �ងេសចក� ីែថ�ង�រណ៍អម�
�យលក�ណ៍អក្សរអំពីសិទ�ិ 
និងតួ�ទីចូល�ធរ�នដូចែដលែចងក� �ងែផ�
កេនះ។�រ�� ក់េ�សមរម្យ្រត�វ�នផ�ល់ជូនបុ
គ�លែដលអសមត��ពក� �ង�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង
និងបុគ�លែដលនិ�យ��េផ្សងេ្រ�ពី
អង់េគ�ស។េ�លនេ��យបច� �ប្បន� របស់មណ�
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លលទ�ផលរកេឃើញៃន�រ្រត�តពិនិត្យរបស់���
ធរសុ��លរដ�និងមូល�� ននិង�រពន្យល់ប
ែន�មពីេសចក� ីែថ�ង�រណ៍អំពីសិទ�ិ��យលក�
ណ៍្រត�វ�នស្រ�ប់និ�សនជន��ព��លឬ
អ�កតំ�ងរបស់ពួក�ត់ែដល�នេ្រជើសេរ �ស
�ម�រេស� ើសំុសមរម្យេ��ន់អ�ក្រគប់្រគង 
ឬបុគ�លិកេផ្សងេទៀងែដល�នេ្រជើស�ំង្រសប
�មួយនឹងលក�ន� ិកៈរដ�Minnesotaជំពូកទី 
13ច�ប់ស� ីពី�រអនុវត�ទិន� ន័យនិង�្រ�ទី626
.557�ក់ទងេ�នឹងមនុស្សេពញវ �យែដល�យរ
ងេ្រ�ះ។ 

�រ្រប្រពឹត�េ�យសុវជីវធម៌ 

និ�សនជន�នសិទ�ិទទួល�ន�រ្រប្រពឹត�េ�
យសុវជីធម៌ 
និងក�រេ�រពចំេ�ះឯកត�បុគ�ល�ពរបស់ខ� �
នេ� 
យបុគ�លិក 
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ឬអ�កែដលផ�ល់េស�េ�ក� �ងមណ� លេស�ែថ�ឬំ
មន� ីរេស�ែថ�។ំ 

�រែថ�សុំខ�ពសមរម្យ 

និ�សនជន�នសិទ�ិទទូល�ន�រែថ�េំវជ��
�ស� និង�រែថ��ំ� ល់ខ� �ន�្រស័យេលើត្រម�វ�ររ
បស់បុគ�ល។�រែថ�សំមរម្យ�នន័យ��រែថ
�្ំរត�វ�នផ�ល់ជូនេដើម្ីបអនុ�� តឱ្យនិ�សនជ
នទទួល�ននូវសុខ�ពផ� �វ�យ 
និងផ� �វចិត�ល� បំផុសិទ�ិេនះ�នកំណត់ក� �ងករណី
េស�កម�េនះមិន�ចទូ�ត់េ�យធន�ន�
�រណៈឬឯកជន។. 

អត�ស�� ណ្រគ�េពទ្យ 

និ�សនជន្រត�វ�នឬ្រត�វ�នផ�ល់ជូន��យ
លក�ណ៍អក្សរនូវេ�� ះ�សយ�� ន�ជីវកម� 
េលខទូរស័ព� និងជំ�ញ្របសិនេបើ�ន 
របស់្រគ�េពទ្យទទួលខុស្រត�វស្រមបស្រម�ល�រែថ
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�ពួំក�ត់។ក� �ងករណីមិនគួរផ�ល់េស�េពទ្យដូច
ែដលប�� ក់េ�យ្រគ�េពទ្យ្រប�ំ�រេ�ក� �ងកំ
ណត់្រ�ែថ�រំបស់និ�សនជនព័ត៌�ន្រត�វ�
នផ�ល់េ�ឱ្យ��ព��លរបស់និ�សនជនឬ
បុគ�លេផ្សងេទៀតែដល�នកំណត់េ�យនិ�ស
នជន�តំ�ងរបស់ខ� �ន។ 

ទំ�ក់ទំនង�មួយេស�សុខ�ពេផ្ស
ងេទៀត 

និ�សនជនែដលទទួលេស�ពីអ�កផ�ល់េស��ង
េ្រ��នសិទ�ិទទួល�ន�រជូនដំណឹងអំពីអត�
ស�� ណរបស់អ�កផ�ល់េស��ម�រេស� ើសំុ។និ�ស
នជននឹង្រត�វ�នជូនដំណឹង��យលក�ណ៍អ
ក្សរអំពីេស�ែថ�សុំខ�ព�មួយែដល្រត�វ�
នផ�ល់េ�ឱ្យនិ�សនជន�ងំេ�ះេ�យបុគ�ល 
្រក �មហុ៊នឬអង��ពេផ្សងេទៀតេ្រ�ពីមណ� លេស
�ែថ�ឬំមន� ីរេស�ែថ�។ំព័ត៌�ន្រត�វរមួប�� �ល
េ�� ះរបស់អ�កផ�ល់េស�កម��ងេ្រ��សយ��
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ន 
និង�រេរៀប�ប់ពីេស�ែដល�ចផ�ល់ជូន។ក� �ង
ករណីមិនគួរផ�ល់េស�េពទ្យដូចែដលប�� ក់េ�
យ្រគ�េពទ្យ្រប�ំ�រេ�ក� �ងកំណត់្រ�ែថ�រំប
ស់និ�សនជនព័ត៌�ន្រត�វ�នផ�ល់េ�ឱ្យ�
�ព��លរបស់និ�សនជនឬបុគ�លេផ្សងេទៀ
តែដល�នកំណត់េ�យនិ�សនជន�តំ�ង
របស់ខ� �ន។ 

អំពី�រព��ល 

និ�សនជននឹង្រត�វ�នផ�ល់ជូនេ�យ្រគ�េពទ្យ
នូវព័ត៌�នេពញេលញនិងបច� �ប្បន� ែដល�ក់ព័
ន�នឹង�រេធ� ើេ�គវ �និច� ័យ �រព��ល 
ជេ្រមើស�និភ័យនិង�រព�ករណ៍ដូចែដលត
្រម�វេ�យ�តព�កិច�ផ� �វច�ប់របស់្រគ�េពទ្យេដើ
ម្ីប�ត្រត�ង។ព័ត៌�នេនះ្រត�វ�ន�ក្យស័ព� 
និង��ែដលនិ�សនជន្រត�វ�នរ�ពឹង��
ចយល់�ន្រតឹម្រត�វ។និេវសនជន�ចអម�មួ
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យស�ជិក្រក �ម្រគ��រឬតំ�ងេផ្សងេទៀតែដ
ល�នេ្រជើសេរ �ស 
ឬ�ងំពីរ។ព័ត៌�នេនះ្រត�វរមួប�� �ល�ងំលទ�ផ
លចម្បងែផ�កេវជ���ស� ឬផ� �វចិត�ៃន�រព��
លនិងជេ្រមើស។ក� �ងករណីមិនគួរផ�ល់េស�េពទ្យ
ដូចែដលប�� ក់េ�យ្រគ�េពទ្យ្រប�ំ�រេ�ក� �ង
កំណត់្រ�ែថ�រំបស់និ�សនជនព័ត៌�ន្រត�វ
�នផ�ល់េ�ឱ្យ��ព��លរបស់និ�សនជន
ឬបុគ�លេផ្សងេទៀតែដល�នកំណត់េ�យនិ�
សនជន�តំ�ងរបស់ខ� �ន។បុគ�ល�នសិទ�ិក� �
ង�របដិេសធព័ត៌�នេនះ។ 

មុនេពលឬេ�េពលអនុ�� តចូល 
និងក� �ងអំឡ� ងេពល�� ក់េ�និ�សនជន្រគប់រ ូ
បែដលទទួលរងពីជំងឺម�រ �កសុដន់្របេភទ�
មួយ្រត�វ�នជូនដំណឹងឱ្យ�នេពញេលញអំពី វ �
ធីព��ល�ងំអស់ែដល�ន្របសិទ��ពែដល
្រគ�េពទ្យព��លយល់ដឹង 
រមួ�ងំ�រព��លវះ�ត់វ �ទ្យ� ��ស�  
ឬ�រព��លគីមី��ស� ឬ�ររមួប�� �ល�រព�
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�លនិង�និភ័យែដល�នទំ�ក់ទំនង�មួ
យវ �ធី��ស� នីមួយ�ងំេ�ះ។ 

�រចូលរមួេរៀបចំគេ្រ�ងព��ល 

�រជូនដំណឹងរបស់ស�ជិក្រក �ម្រគ��រ៖ 

1. និ�សនជន្រត�វ�នសិទ�ិចូលរមួេរៀបចំគេ្រ�
ងេស�ែថ�សុំខ�ពរបស់ខ� �ន។សិទ�ិេនះរមួប
�� �លនូវឱ�សពិ�ក�អំពី�រព��លនិងជ
េ្រមើស�មួយអ�កែថ��ំ� ក់ៗ 
ឱ�សេស� ើសំុនិងចូលរមួក� �ងសន� ិសីទស� ីពីេស�
ែថ��ំផ� �វ�រ 
និងសិទ�ិ�ប់ប�� �លស�ជិក្រក �ម្រគ��រឬតំ
�ងេផ្សងេទៀតែដល�នេ្រជើសេរ �សឬ�ងំពី
ក� �ងករណីែដលនិ�សនជនមិន�ច�នវត�
�នស�ជិក្រគ��រឬតំ�ងេផ្សងេទៀតែដ
ល�នេ្រជើសេរ �សេ�យនិ�សនជន�ចចូលរ ួ
មេ�ក� �ងសន� ិសីទេនះ។ 
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2. េបើនិ�សនជនែដលចូលមណ� លេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ� ំសន�ប់ ឬមិនដឹងខ� �ន 
ឬមិន�ចទំ�ក់ទំនង  
មណ� លេនះ្រត�វខិតខំ្របឹងែ្របងឲ្យ�នសម្រស
បដូចែដលត្រម�វេ្រ�មក�ខ័ណ� ទី 3 
េដើម្ីបជូនដំណឹងដល់ស�ជិក្រក �ម្រគ��រឬបុ
គ�ល�មួយែដល�នកំណត់��យលក�ណ៍
អក្សរេ�យអ�កជំងឺ�បុគ�ល�ក់ទងក� �ង្រ�
សេ��� ះប�� ន់ 
និ�សនជន្រត�វ�នអនុ�� តចូលមណ� លេស�
ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ�។ំមណ� លមន� ីរេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ�្ំរត�វអនុ�� តឱ្យស�ជិក្រគ�
�រចូលរមួេរៀ
បចំគេ្រ�ងព��លក� �ងករណីមណ� លេនះមិន
ដឹងឬ�� នេហតុផលេដើម្ីបេជឿ�និ�សនជន
�ន�រប�� ប់�មុនែដល�ន្របសិទ��ព 
ឬដឹង� 
និ�សនជន�នប�� ក់��យលក�ណ៍អក្សរ
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� 
ពួកេគមិនចង់ឲ្យស�ជិក្រគ��រចូលរមួេរៀប
ចំគេ្រ�ងព��ល។ប�� ប់ពី�នជូនដំណឹង
ដល់ស�ជិក្រក �ម្រគ��រ 
បុ៉ែន� មុនេពលែដលអនុ�� តឱ្យស�ជិក្រក �ម
្រគ��រចូលរមួេរៀបចំគេ្រ�ងព��លមណ� ល
េស�ែថ� ំ
ឬមន� ីេស�ែថ�្ំរត�វែតខិតខំ្របឹងែ្របងឲ្យសម
្រសបេ�យេ�ង�ម�រអនុវត�េវជ���ស� េដើ
ម្ីបកំណត់�េតើនិ�សនជន�នអនុវត��រប
�� ប់�មុនែដល�ក់ទងេ�នឹង�រសេ្រមច
ចិត�អំពីេស�ែថ�សុំខ�ពរបស់និ�សនជន។
ចំេ�ះេ�លបំណងៃនក�ខណ� េនះ 
"កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងសម្រសប" រមួប�� �ល៖ 

A. �រពិនិត្យេមើលផលប៉ះ�ល់�� ល់ខ� �នរបស់និ
�សនជន 

B. ពិនិត្យេមើលកំណត់្រ�េវជ���ស� របស់និ�ស
នជនែដល�នេ�ក� �ងមណ� លេនះ 
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C. �រសួរេលខទំ�ក់ទំនងប�� ន់�មួយ 
ឬស�ជិក្រក �ម្រគ��រ�ន�ក់ទង�េតើនិ
�សនជន�នអនុវត��រប�� ប់�មុនឬអ
ត់ 
និងនិ�សនជន�ន្រគ�េពទ្យែដលនិេវសនជ
ន�ទូេ�េ�រកេស�ែថ�េំហើយនិង 

D. �រសួរ្រគ�េពទ្យែដល�ទូេ�និ�សនជនេ�រ
កេស�ែថ�េំបើដឹង�េតើនិ�សនជន�នអ
នុវត��រប�� ប់�មុនឬអត់។េបើមណ� លេស
�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ�ជូំនដំណឹងដល់ស�ជិក្រក �
ម្រគ��រឬ�នកំណត់េលខទំ�ក់ទំនងប
�� ន់ឬអនុ�� តឱ្យស�ជិក្រក �ម្រគ��រេដើ
ម្ីបចូលរមួេរៀបចំគេ្រ�ងព��លេ�យេ�
ង�មក�ខណ� េនះ  
មណ� លេនះមិនទទួលខុស្រត�វចំេ�ះនិ�សន
ជនចំេ�ះ�រខូច�តេ�យ�នេហតុផល
��រជូនដំណឹងរបស់ស�ជិក្រក �ម្រគ��រ 
ឬេលខទំ�ក់ទំនងប�� ន់ 
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ឬ�រចូលរមួរបស់ស�ជិក្រគ��រគឺមិន្រតឹ
ម្រត�វឬ�នរ�េ�ភេលើសិទ�ិឯកជន�ព។ 

3. ក� �ង�រខិតខំ្របឹងែ្របងសម្រសបេដើម្ីបជូនដំ
ណឹងដល់ស�ជិក្រក �ម្រគ��រឬ�នកំណត់
េលខទំ�ក់ទំនងប�� ន់ មណ� លេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ�្ំរត�វព��មកំណត់ស�ជិក
្រគ��រឬេលខទំនក់ទំនងប�� ន់ែដល�នកំ
ណត់េ�យពិនិត្យេមើលផលប៉ះ�ល់�� ល់ខ� �នរ
បស់និ�សនជននិងរ�យ�រណ៍េវជ���ស� រប
ស់និ�សនជនែដល�នេ�ក� �ងមណ� លេនះ។
េបើមណ� លេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ�មិំន�ចជូនដំណឹងដល់ស�
ជិក្រគ��រឬេលខទំ�ក់ទំនងប�� ន់ក� �ងរយៈ
េពល 24 េ�៉ងប�� ប់ពី�នអនុ�� តចូល 
មណ� លេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ�្ំរត�វជូនដំណឹងដល់ទី�� ក់�រ
េស�សង�មកិច�េ�នធីទីឬ�� ក់�រអនុវត�
ច�ប់ក� �ងមូល�� នែដលនិ�សនជន្រត�វ�ន
អនុ�� តចូល 
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និងមណ� លេនះមិន�ចជូនដំណឹងដល់ស�ជិ
ក្រក �ម្រគ��រឬេលខទំ�ក់ទំនងប�� ន់ែដល
�នកំណត់។ទី�� ក់�រេស�សង�មកិច�េ�ន
ធីនិងទី�� ក់�រអនុវត�ច�ប់ក� �ងមូល�� ន្រត�វ
ជួយមណ� លេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ�េំដើម្ីបកំណត់និងជូនដំណឹងដ
ល់ស�ជិក្រក �ម្រគ��រឬេលខទំ�ក់ទំនងប
�� ន់ែដល�នកំណត់។�� ក់�រេស�សង�មកិ
ច�េ�នធីនិងទី�� ក់�រអនុវត�ច�ប់ក� �ងមូល
�� នែដលជួយមណ� លេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ�គឺំមិនទទួលខុស្រត�វចំេ�ះនិ
�សនជនចំេ�ះ�រខូច�តេ�យេហតុផល
� 
�រជូនដំណឹងរបស់ស�ជិក្រក �ម្រគ��រឬេល
ខទំ�ក់ទំនងប�� ន់ឬ�រចូលរមួរបស់ស�
ជិក្រក �ម្រគ��រគឺមិន្រតឹម្រត�វឬ�ររ�េ�ភេលើ
សិទ�ិឯកជន�ព។ 
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និរន�រ�ពៃន�រែថ� ំ

និ�សនជន្រត�វ�នសិទ�ិទទួល�ន�រយកចិត�
ទុក�ក់�៉ងេទៀង�ត់សមរម្យ 
និង្របកបេ�យនិរន� រ�
ពរបស់�រ�របុគ�លិកដ�ប�េ�លនេ��
យរបស់មណ� លេស�ែថ�ឬំមន� ីរេស�ែថ�អំនុ
�� ត។. 

សិទ� ិក� �ង�របដិេសធ�រែថ� ំ

និ�សនជនែដល�នសមត��ព្រត�វ�នសិទ�ិក� �
ង�របដិេសធ�រព��លេ�យែផ�កេលើព័ត៌
�នែដលត្រម�វេ�េ្រ�ម�្រ��ងេលើែដល
�នចំណងេជើង� "ព័ត៌�នអំពី�រព��ល" 
។និ�សនជនែដលមិន្រពមទទួល�រព��ល
�រេ្របើ�� ឬំ�ររ �តបន� ឹងរបប��រនឹង្រត�វ�
នជូនដំណឹងអំពីលទ�ផលចម្បងែផ�កេវជ���ស�
ឬផ� �វចិត�ៃន�របដិេសធេ�យ�នឯក�រក� �
ងកំណត់្រ�េវជ���ស� របស់បុគ�ល។ក� �ងករណីែដ
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លនិ�សនជន�� នសមត��ពយល់ដឹងពី�លៈ
េទសៈេ�ះេទ 
បុ៉ែន� មិន្រត�វ�នវ �និច� ័យ�អសមត��ពឬេ�
េពលែដលលក�ខណ� ច�ប់�ក់ក្រមិតេលើសិទ�ិក� �ង
�របដិេសធ�រព��ល�� ន�ពនិង�លៈេទ
សៈនឹង្រត�វ�នចង្រកង�ឯក�រ�៉ងេពញ
េលញេ�យ្រគ�េពទ្យ្រប�ំក� �ងកំណត់្រ�េវជ��
�ស� របស់និ�សនជន។ 

�រ្រ�វ្រ�វពិេ�ធន ៍

�រ្រពមេ្រព�ង��យលក�ណអ៍ក្សរេ�យ�ន
�រជូនដំណឹង្រត�វ�នទទួលមុនេពល�រចូលរ ួ
មរបស់និ�សនជនក� �ង�រ្រ�វ្រ�វពិេ�ធន៍។
និ�សនជន�នសិទ�ិក� �ង�របដិេសធ�រចូលរ ួ
ម។�ងំ�រយល់្រពមនិង�របដិេសធនឹង្រត�វ
�នចង្រកង�ឯក�រក� �ងកំណត់្រ��រែថ
�រំបស់បុគ�ល។ 
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សិទ� ិឯកជនចំេ�ះ�រព��ល 

និ�សនជន្រត�វ�នសិទ�ិទទួល�ន�រេ�រព 
និង�ពឯកជនេ�យ�រ��ក់ទងេ�នឹងក
ម� វ �ធីែថ�េំវជ���ស� និងកម� វ �ធីែថ��ំ� ល់ខ� �នរ
បស់ពួក�ត់។�រពិ�ក�ករណី 
�រពិេ្រ�ះេ�បល់ 
�រពិនិត្យនិង�រព��លគឺ��រស�� ត់េហើ
យនឹង្រត�វេធ� ើេឡើង�៉ងយកចិត�ទុក�ក់។�ព
ឯកជន្រត�វ�នេ�រពក� �ងអំឡ� ងេពលសម� ិតស
�� ងខ� �ន ងូតទឹក 
និងសកម��ពអ�ម័យខ� �នេផ្សងេទៀតេលើក
ែលងែតក� �ងករណី�ំ�ច់ស្រ�ប់សុវត� ិ�ពឬជំ
នួយរបស់និ�សនជន។ 

�ររក��រស�� ត់ៃនកំណត់្រ� 

និ�សនជន្រត�វ�ន���រស�� ត់ៃន�រកត់
្រ�េពទ្យ និង�� ល់ខ� �នរបស់ពួក�ត់ 
និង�ចយល់្រពមឬបដិេសធ�រផ្សព�ផ�យេ�
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បុគ�ល�មួយេ��ងេ្រ�មណ� លេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ�។ំនិ�សនជននឹង្រត�វ�នជូន
ដំណឹងេ�េពលែដលកំណត់្រ��� ល់ខ� �ន្រត�វ�
នេស� ើេ�យបុគ�ល�មួយេ�េ្រ�មណ� លេស�
ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ�េំហើយ�ចេ្រជើសេរ �សនរ���
ក់រមួដំេណើរ�មួយពួក�ត់េ�េពលកំណត់្រ�
ឬព័ត៌�នគឺ�្រប�នបទៃន�រស�� សន៍��
ល់ខ� �ន។ច�ប់ចម�ងៃនកំណត់្រ�និងព័ត៌�ន
��យលក�ណ៍អក្សរពីកំណត់្រ�្រត�វ�នេធ� ើេឡើ
ងេ�យអនុេ�ម�ម�្រ�រង 
និងច�ប់ស� ីពីកំណត់្រ�សុ�ភិ�លរដ�មីនីសូ
� �្រ�ទី144.291 
ដល់144.298។សិទ�ិេនះមិនអនុវត�ចំេ�ះ�រេសុើ
បអេង�តនិង�រ្រត�តពិនិត្យ�ក្យបណ� ឹងេ�យ
្រកសួងសុ�ភិ�លក� �ងករណីត្រម�វេ�យកិច�ស
ន�ទូ�ត់េ�យ�គីទីបី 
ឬក� �ងករណីែចងេផ្សងពីេ�យច�ប់។ 
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�រប�� ញពីេស�ែដល�ន 

មុនេពលឬក� �ងេពលអនុ�� តចូលនិងអំឡ� ងេព
ល�� ក់និ�សនជននឹង្រត�វ�នជូនដំណឹង
អំពីេស�ែដល�ប់ប�� �លេ�ក� �ងៃថ�េស�្រប�ំ
ៃថ� 
ឬអ្រ�ៃថ�បន�ប់្រប�ំៃថ�របស់មណ� លេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ� ំ
េហើយនិងេស�កម�េផ្សងេទៀត�ន�រផ�ល់ជូន
ស្រ�ប់គិតៃថ�េស�បែន�ម។មណ� លេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ�្ំរត�វខិតខំ្របឹងែ្របង�៉ង�
េដើម្ីបជួយដល់និ�សនជនទទួល�នព័ត៌�ន
�ក់ទិននឹង�េតើកម� វ �ធីជំនួយេវជ���ស�  
Medicare ឬ Medical ្រត�វបង់ៃថ�េស��មួយ 
ឬ�ងំអស់ដូចែដល�នជ្រ�បពី�ងេដើម។ 

េស�េឆ� ើយតប 

និ�សនជន្រត�វ�នសិទ�ិទទួល�ន�រេឆ� ើយត
ប�� ម 
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និងសមេហតុផលេ�នឹងសំណួរនិងសំេណើរបស់
ពួក�ត់។ 

សិទ� ិឯកជន�� ល់ខ� �ន 

និ�សនជន្រត�វ�នសិទ�ិទទួល�ន�រពិ�រ
�ពីសិទ�ិឯកជន�ព ឯកត�បុគ�ល�ព 
និងអត�ស�� ណវប្បធម៍របស់ពួក�ត់ែដល�ក់
ទងេ�នឹងសុខុ�ល�ពសង�ម 
�ស�និងផ� �វចិត�។បុគ�លិកមណ� លេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ�្ំរត�វេ�រពសិទ�ិឯកជនេ�ក� �ង
បន�ប់របស់និ�សនជនេ�យេ�ះ�� ររបស់ពួក
�ត់ 
និងែស� ងរក�រយល់្រពមមុនេពលចូលេលើកែល
ងែតក� �ង្រ��សន�  ឬក� �ងករណមិីនគួរេផ្សង។ 
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សិទ� ិឯកជនចំេ�ះ�រ្រ�្រស័យទំ�ក់
ទំនង 

និ�សនជន�ច�� ប់ទំ�ក់ទំនង 
និង្រ�្រស័យ�ក់ទង�លក�ណៈឯកជន�មួយ
បុគ�លែដលខ� �នេ្រជើសេរ �ស និងចួល 
និងេចញពីមណ� លេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ��ំមពួក�ត់េ្រជើសេរ �សេលើក
ែលងករណី�នែចងេ�យច�ប់រដ�មីនីសូ�ស� ី
ពី�រេប��� ចិត�។និ�សនជន្រត�វ�នសិទ�ិេ្របើ
្រ�ស់ស�� រៈស្រ�ប់សរេសរស�� រៈ�រ ��ល័យ
និង�រេផ�ើ�មៃ្របសណយី៍ 
ែដល�បន� �កចំ�យរបស់ពួក�ត់។សំបុ្រត��
ល់ខ� �ននឹង្រត�វ�នេផ�ើេ�យ�� ន�រេ្រជ�តែ្រជ
កនិងទទួល�នេ�យបិទេ្រ�មជិតក� �ងករណី
មិនជំ�ស់េ�យេវជ���ស�  ឬកម� វ �ធី 
និង�នចង្រកង�ឯក�រេ�យ្រគ�េពទ្យេ�
ក� �ងកំណត់្រ�េវជ���ស� ។្រត�វ�នសិទ�ិេ្របើ្រ�ស់
ទូរស័ព�ែដលនិ�សនជន�ចេធ� ើ�រេ�ទូរស័ព� 
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និងទទួល�រេ�ទូរស័ព�្រពម�ងំនិ�យ�ល
ក�ណៈឯកជន។.មណ� លេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ�ែំដលមិន�ចផ�ល់នូវតំបន់ឯ
កជនមួយ 
្រត�វេធ� ើ�រេរៀបចំសម្រសបេដើម្ីបផ�ល់នូវឯកជន
�ពៃន�រេ�ទូរស័ព�របស់និេវសជន។េ�េពល
អនុ�� តចូលមណ� លេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ�កំ� �ងករណចី�ប់សហព័ន��ម
�ត់�រប�� ញេ�យ�� ន�រអនុ�� តនូវព័ត៌
�នកំណត់អត�ស�� ណនិេវសជនេ�ដល់អ�ក
េ�ចូលនិងេភ��វនិ�សនជនឬ��ព��ល
្រសបច�ប់ឬអ�កអភិរក្សរបស់និ�សនជននឹង
្រត�វ�នផ�ល់ឱ�សក� �ង�រផ�ល់សិទិ�អនុ�� ត�
រប�� ញវត��នរបស់និ�សនជនក� �ង 
មណ� លេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ�េំ��ន់អ�កេ�ចូលនិងេភ��វ
ែដល�ចព��ម�ក់ទង�មួយនិ�សនជន
េនះ។េបើ�ចេធ� ើ�ន 
��ព��ល្រសបច�ប់ឬអ�កអភិរក្សរបស់និ
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�សនជន្រត�វពិ�រ�ពីទស្សនៈរបស់និ�សនជ
ន�ក់ទងនឹង�រប�� ញវត��នរបស់និ�សន
ជនេ�ក� �ងមណ� លេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ�។ំសិទ�ិេនះ�ន�រកំណត់ក� �ងក
រណីែដលមិនគួរ�មេវជ���ស�  
ដូចែដល�នចង្រកង�ឯក�រេ�យ្រគ�េពទ្យ
្រប�ំ�រេ�ក� �ងកំណត់្រ�ែថ�រំបស់និ�សន
ជន។ក� �ងករណ្ីរត�វ�នកំណត់ក� �ងកម� វ �ធីេ�យ
មណ� ល 
អនុវត�ខុសែផន�រប�� រេ�យអនុេ�ម�ម
ច�ប់ស� ីពី�រ�រ�រមនុស្សេពញវ �យ�យរង
េ្រ�ះ �្រ�ទី 626.557�្រ�រង 14 ក�ខណ�  
(ខ) សិទ�ិេនះក៏្រត�វ�នកំណត់េ��មេ�ះែដរ។ 

្រទព្យសម្បត��ិ� ល់ខ� �ន 

និ�សនជន�ចរក�ទុកនិងេ្របើ្រ�ស់សេម��ក
បំ�ក់និង្រទព្យសម្បត� ិ�� ល់ខ� �នរបស់ពួក�ត់
្របសិន��នកែន�ងទំេនរ  
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លុះ្រ�ែត�រេធ� ើដូេច�ះរ�េ�ភេ�េលើសិទ�ិរបស់និ
�សនជនេផ្សងេទៀតនិងលុះ្រ�ែត�ន�រ្រប
�ំងែផ�កេវជ���ស�  ឬកម� វ �ធី 
ស្រ�ប់មូលេហតុេវជ���ស�  សុវត� ិ�ព 
ឬកម� វ �ធីែដល�នចង្រកង�ឯក�រ។និ�ស
នជន�ចរក�ទុកនិងេ្របើ្រ�ស់សេម��កបំ�ក់
និង្រទព្យសម្បត� ិ�� ល់ខ� �នរបស់ពួក�ត់្របសិន
��នកែន�ងទំេនរ  
លុះ្រ�ែត�រេធ� ើដូេច�ះរ�េ�ភេ�េលើសិទ�ិរបស់និ
េវសនជនេផ្សងេទៀតនិងលុះ្រ�ែត�ន�រ្រប
�ំងែផ�កេវជ���ស�  ឬកម� វ �ធី 
ស្រ�ប់មូលេហតុេវជ���ស�  សុវត� ិ�ព 
ឬកម� វ �ធីែដល�នចង្រកង�ឯក�រ។មណ� ល
េស�ែថ� ំឬមន� ីរេស�ែថ� ំ
�ចបុ៉ែន�មិនត្រម�វឱ្យផ�ល់សំណងឬ�� ស់ប� �រថ� ីនូ
វរបស់ែដល�ត់ឬេ�រលួច។ 
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េស�កម�ស្រ�ប់មណ� ល 

និ�សនជនមិន្រត�វអនុវត��រ�រឬេស�កម�ស
្រ�ប់មណ� លេស�ែថ� ំឬមន� ីរេស�ែថ� ំ
លុះ្រ�ែតសកម��ពេ�ះ្រត�វ�ន�ក់ប�� �លស
្រ�ប់េ�លបំណងព��លនិង�ក់ព័ន�នឹង
េ�លេ�សម្រសបេ�ក� �ងកំណត់្រ�េវជ���ស�
បុគ�លរបស់ពួក�ត់។. 

�រេ្រជើសេរ �សអ�កផ�ត់ផ�ង់ 

និ�សនជន�ចទិញឬជួលទំនិញឬេស�កម�ែដ
លមិន្រត�វ�ន�ប់ប�� �លេ�ក� �ងអ្រ�ៃថ�េស�
្រប�ំៃថ�ពីអ�កផ�ត់ផ�ង់�មជេ្រមើសរបស់ពួក�
ត់លុះ្រ�ែត�ន�រែចងេផ្សងពីេនះេ�យច�
ប់។អ�កផ�ត់ផ�ង់្រត�វ��� 
ទំនិញ�ងំេនះគឺ្រគប់្រ�ន់េដើម្ីបបំេពញត្រម�វ
�រេវជ���ស� ឬ�រព��លរបស់និ�សនជន។ 
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កិច��រហិរ�� វត� � 

និ�សនជនែដល�នសមត��ព�ច�ត់ែច
ងកិច��រហិរ�� វត� ��� ល់ខ� �នរបស់ពួក�ត់ឬនឹង
្រត�វ�នផ�ល់�៉ងេ�ច�ស់នូវគណេនយ្យ្រប
�ំ្រតី�សៃន្របតិបត� ិ�រហិរ�� វត� ��ង�មឲ្យ
ពូក�ត់្របសិនេបើពួក�ត់េផ�រតួ�ទីេនះេ�
យអនុេ�ម�មច�ប់ៃនរដ�Minnesotaេ�ឱមណ� ល
េនះស្រ�ប់រយៈេពល�មួយ។ 

សិទ� ិក� �ង�រចូលរមួ 

1. និ�សនជន�ចជួប�មួយនិងទទួលេភ��វនិ
ងចូលរមួក� �ងសកម��ព�ណិជ�កម� 
�ស�នេ��យ, 
ដូចែដល�នកំណត់ក� �ង�្រ�ទី 203B.11 
(�រេ�ះេ�� តកំ�ំងមុខ) 
និង្រក �មសហគមន៍េ�យ�� ន�រេ្រជ�តែ្រជក
�មឆ�� នុសិទ�ិរបស់ពួក�ត់្របសិនេបើសក
ម��ពមិន�នរ�េ�ភេលើសិទ�ិឯកជនរបស់និ
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�សនជនេផ្សងេទៀតឬមិន្រត�វ�ន្រប�ំងក� �
ងកម� វ �ធី។េនះរមួប�� �ល�ងំ៖ 

A. សិទ�ិក� �ង�រចូលរមួ�មួយបុគ�លេផ្សងេទៀត
េ�ក� �ងនិងេ្រ�មណ� លេនះេដើម្ីបេធ� ើ�រែក
លម��រែថ�រំយៈេពលែវង 

B. សិទ�ិក� �ង�រទទួល�រទស្សនកិច�េ�យបុគ�
ល�មួយ 
ែដលអ�កជំងឺ�នែតង�ំង��� ក់�រែថ
�សុំខ�ពរបស់អ�កជំងឺស� ិតេ�េ្រ�ម 
ជំពូក145C  

C. សិទ�ិក� �ង�រទទួល�រទស្សនកិច�និង�រស
េ្រមចចិត�េលើ�រែថ�សុំខ�ពេ�យបុគ�ល
ែដល�នេ្រជើស�ំងេ�យអ�កជំងឺស� ិតេ្រ�
មក�ខណ� ទី  3 ។ 

2. េ�េពលអនុ�� តចូលមណ� លេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ�កំ� �ងករណចី�ប់សហព័ន��ម
�ត់�រប�� ញេ�យ�� ន�រអនុ�� តនូវព័
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ត៌�នកំណត់អត�ស�� ណនិ�សនជនេ�ដល់
អ�កេ�ចូលនិងេភ��វនិ�សនជនឬ��ព�
�ល្រសបច�ប់ឬអ�កអភិរក្សរបស់និ�សនជ
ននឹង្រត�វ�នផ�ល់ឱ�សក� �ង�រផ�ល់សិទិ�អនុ
�� ត�រប�� ញវត��នរបស់និ�សនជនក� �ង
មណ� លេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ�េំ��ន់អ�កេ�ចូលនិងេភ��
វែដល�ចព��ម�ក់ទង�មួយនិ�សនជ
នេនះ។េបើ�ចេធ� ើ�ន 
��ព��ល្រសបច�ប់ឬអ�កអភិរក្សរបស់
និ�សនជន្រត�វពិ�រ�ពីទស្សនៈរបស់និ�ស
នជន�ក់ទងនឹង�រប�� ញវត��នរបស់និ
�សនជនេ�ក� �ងមណ� ល។ 

3. េ�េពលអនុ�� តចូលមណ� លេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ� ំ
និ�សនជនឬ��ព��ល្រសបច�ប់ឬអ�ក
អភិរក្សរបស់និ�សនជន្រត�វែត្រត�វ�នផ�ល់
ឱ្យនូវឱ�សេដើម្ីបកំណត់បុគ�លែដលមិន�ប់
�ក់ទង�មួយអ�ក���ច់�តិរបស់និ�
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សនជនជន�ក់ទិននឹងទស្សនកិច� 
និង�រេធ� ើ�រសេ្រមចចិត�េលើ�រែថ�សុំខ�
ព។�រេ្រជើស�ំងេនះ្រត�វែត�ប់ប�� �លេ�ក� �ង
កំណត់្រ�សុខ�ព។�ក់ទិននឹង�រេធ� ើ�រស
េ្រមចចិត�េលើ�រែថ�សុំខ�ព  
េសចក� ីែណ�ំអំពី�រែថ�សុំខ�ពឬ�រែត
ង�ំង�� ក់�រែថ�សុំខ�ពេ�េ្រ�មជំពូ
ក 145C  
�ន�ទិ�ពេលើ�រេ្រជើស�ំងេនះែដល�ន
េធ� ើេឡើងេ្រ�មក�ខណ� េនះ។បុគ�លែដលមិន
�ប់�ក់ទង�ច្រត�វ�នកំណត់�បុគ�ល្រប
េភទេនះេ�យនិ�សនជនឬេ�យ្រក �ម្រគ��រ
របស់និ�សនជន។ 

្រក �ម្របឹក�ពិេ្រ�ះេ�បល់ 

និ�សនជន 
និង្រក �ម្រគ��ររបស់ពួក�ត់នឹង�នសិទ�ិេរៀប
ចំ រក� និងចូលរមួក� �ង្រក �ម្របឹក�និ�សនជន 
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និង្រគ��រ។មណ� លេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ�នីំមួយៗ្រត�វផ�ល់ជំនួយនិងទីក
ែន�ងស្រ�ប់កិច�្របជុំ។កិច�្របជុំ្រក �ម្របឹក�្រត�វ
�នផ�ល់ឯកជន�ព�មួយបុគ�លិកឬេភ��វែដ
លចូលរមួេ�យ�រអេ�� ើញពី្រក �ម្របឹក�ែតបុ៉
េ�� ះ។បុគ�លិកនឹង្រត�វ�នផ�ល់តួ�ទីក� �ង�រ
ផ�ល់ជំនួយេនះនិងេឆ� ើយតបេ�នឹងសំេណើ��
យលក�ណ៍អក្សរ 
ែដលមកពីកិច�្របជុំ្រក �ម្រក �ម្របឹក�និ�សនជន 
និង្រគ��រនឹង្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ក� �ង�រផ�
ល់អនុ�សន៍�ក់ទងនឹងេ�លនេ��យរប
ស់មណ� លេស�ែថ� ំឬមន� ីរេស�ែថ�។ំ 

និ�សនជនែដល�នេរៀប�រ 

្របសិនេបើ�នេរៀប�រេហើយ 
និ�សនជននឹង្រត�វ�ន��នូវឯកជន�ព
ចំេ�ះទស្សនកិច�េ�យសហព័ន� របស់ពួក�ត់ 
និង្របសិនេបើសហព័ន��ងំពីរគឺ�និ�សជនរស់
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េ�មណ� លេស�ែថ� ំឬមន� ីរេស�ែថ� ំ
ពួក�ត់នឹង្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យែចករ�ែលកប
ន�ប់ 
លុះ្រ�ែត�ន្រប�ំងនឹងែផ�កេវជ���ស� និង�
នចង្រកង�ឯក�រេ�យ្រគ�េពទ្យរបស់ពួក�
ត់ក� �ងកំណត់្រ�េវជ���ស�  ។ 

�រេផ�រ និង�រេចញពីមន� ីរេពទ្យ 

និ�សនជន
មិន្រត�វ�នេផ�រឬេចញពីមន� ីរេពទ្យ�មអំេពើចិ
ត�េឡើយ។និ�សនជន្រត�វែតទទួល�រជូនដំណឹង
��យលក�ណ៍អក្សរអំពី�រេស� ើសំុ�រេចញពីម
ន� ីរ ឬ�រេផ�រនិង�នេហតុផលមិនេលើសពី 30 
ៃថ�មុនេពលេចញពីមណ� លេស�ែថ�ឬំមន� ីរេស
�ែថ�និំង្រ�ំពីរៃថ�មុនេពលេផ�រេ�បន�ប់េផ្ស
ងេទៀតេ�ក� �ងមណ� លេស�ែថ�ឬំមន� ីរេស�ែថ
�។ំេសចក� ីជូនដំណឹងេនះ្រត�វរមួ�ន�ងំសិទ�ិរ
បស់និ�សនជនេដើម្ីប្រប�ំងនឹងចំ�ត់�រែដ
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ល�នេស� ើេឡើងែដល�ន�សយ�� ននិងេលខ
ទូរស័ព�របស់ម�ន� ីេ�ះ្រ�យ�ក្យបណ� ឹងស្រ�ប់
�រែថ�រំយៈេពលែវងេ�យអនុេ�ម�មច�
ប់ស� ីពីជន�តិ�េមរ �កវ �យ�ស់ �្រ�ទី 307 
(ក) (12) 
។និ�សនជនែដល្រត�វ�នជូនដំណឹងអំពីសិទ�ិ
េនះ�ចសេ្រមចប� �រទីកែន�ងមុនេពលរយៈេពល
ៃន�រជូនដំណឹង�នប�� ប់។រយៈេពលជូនដំណឹ
ងេនះ�ច្រត�វ�នប្រង�មេ�ក� �ង�� ន�ពេ�
េ្រ�មណ� លេស�ែថ� ំឬមន� ីរេស�ែថ� ំ
ដូច��រកំណត់េ�យ�រពិនិត្យ�រេ្របើ្រ�ស់
កែន�ង�� ក់េ�របស់និ�សនជនែដលេទើបែត
�នអនុ�� ត  
�រ�� ស់ប� �រកម� វ �ធីេវជ���ស� ឬកម� វ �ធីព��លរ
បស់និ�សនជន  
សុខុ�ល�ពរបស់និ�សនជន 
ឬនិ�សនជនេផ្សងេទៀត 
ឬ�រមិនទូ�ត់្រ�ក់ស្រ�ប់�រ�� ក់េ�លុះ
្រ�ែត�ន�ម�ត់េ�យកម� វ �ធី��រណៈឬ
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កម� វ �ធីបង់្រ�ក់ស្រ�ប់េស�ែថ�រំបស់និ�ស
នជន 
ដូចែដល�នចង្រកង�ឯក�រក� �ងកំណត់
្រ�េវជ���ស� ។មណ� លេស�ែថ� ំ
ឬមន� ីរេស�ែថ�្ំរត�វខិតខំ្របឹងែ្របងឲ្យសមរម្យ
េដើម្ីបផ�ល់កែន�ង�� ក់េ�ស្រ�ប់និ�សនជនថ�ី
េ�យ�� ន�ររ��នដល់�រេរៀបចំបន�ប់។ 

េស��រ�រនិងតសូ៊មតិ 

និ�សនជន្រត�វ�នសិទ�ិទទួល�នសម្រសប
េ�េពលែដលសមរម្យេដើម្ីបទទួល�នេស��រ
�រសិទ�ិ�មួយ 
និងេស�តសូ៊មតិេដើម្ីបឲ្យនិ�សនជន�ចទទួល
�នជំនួយក� �ង�រែស� ងយល់ដឹង អនុវត� 
និង�រ�រសិទ�ិដូចែដល�នេរៀប�ប់េ�ក� �ង
ច�ប់សិទ�ិមូល�� នេនះនិងេ�ក� �ងច�ប់េផ្សង
េទៀត 
។.សិទ�ិេនះ្រត�វរមួប�� �លនូវឱ�សស្រ�ប់�រ្រ�
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ស័យទំ�ក់ទំនងឯកជនរ�ងនិ�សនជន 
និងតំ�ងរបស់េស��រ�រសិទ�ិ 
ឬេស�តសូ៊មតិ។ 

�រ្រគប់្រគង 

1. និ�សនជនែដល�នសមត��ពេ�មណ� ល
េស�ែថ� ំ
ស�ជិក្រគ��ររបស់និ�សនជនែដលមិន�
នសមត��ព និងអ�កអភិរក្ស 
��ព��លែដល�នែតង�ំងេ�យ្រសប
ច�ប់និង�� ក់�រែថរក�សុខ�ពដូចែដល
�នកំណត់េ�េ្រ�ម�្រ�ទី 145C.01 
�នសិទ�ិក� �ង�រេស� ើសំុនិងយល់្រពមេ្របើ្រ�ស់
�រ្រគប់្រគង�ង�យេដើម្ីប 
ព��លេ�គស�� េវជ���ស� របស់និ�សនជន
េនះ។. 

2. េ�េពលទទួល�នសំេណើសំុ�រ្រគប់្រគង�ង
�យ 
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មណ� លេស�ែថ�្ំរត�វជូនដំណឹងនិ�សនជនស
�ជិក្រក �ម្រគ��រឬតំ�ង្រសបច�ប់អំពីជ
េ្រមើសេផ្សងៗ 
និង�និភ័យែដល�ក់ព័ន�នឹង�រេ្របើ�រ្រគ
ប់្រគង�ង�យ។មណ� លេស�ែថ�្ំរត�វ
ផ�ល់នូវ�រ្រគប់្រគង�ង�យស្រ�ប់និ�សន
ជនែតេ�េពលទទួល�នទ្រមង់ែបបបទ្រព
មេ្រព�ង�នចុះហត�េល�និងេវជ�ប�� ��
យលក�ណ៍អក្សរពី្រគ�េពទ្យ្រប�ំ�រ 
ែដល�នែចងពីេសចក� ីែថ�ង�រណ៍និង�រ
េប��� ចិត��ក់ទងនឹងេ�គស�� េវជ���ស� និង
ប�� ក់ពី�លៈេទសៈែដលេគេ្របើ�រ្រគប់្រគង
។ 

3. មណ� លេស�ែថ�ែំដលផ�ល់នូវ�រ្រគប់្រគង
េ្រ�មក�ខ័ណ� ទី 2 ្រត�វ៖ 

A. ឯក�រែដលនីតិវ �ធីដូចែដល�នែចងេ�
ក� �ងក�ខណ� េ�ះ្រត�វ�នអនុវត��ម 
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B. �ម�ន�រេ្របើ្រ�ស់�រ្រគប់្រគងេ�យនិ
�សនជន េហើយនិង 

C. េ�យេទៀង�ត់�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយ
និ�សនជន្រក �ម្រគ��រនិង្រគ�េពទ្យ្រប�ំ�
រ  
�យតៃម�េឡើងវ �ញពីត្រម�វ�រ្រគប់្រគងរបស់
និ�សនជន។ 

4. មណ� លេស�ែថ�មិំន្រត�វ�ន�រ�កពិន័យ
្រ�ក់ 
�រពិន័យ្រ�ក់សីុវ �លឬមេធ��យអនុវត��រ
ស� ង់មតិ�� ក់រដ�ឬសហព័ន� េផ្សងេទៀត�លទ�ផ
លៃន�រអនុ�� តឱ្យេ្របើ្រ�ស់�រ្រគប់្រគង�
ង�យដូចែដល�នអនុ�� តក� �ង�្រ�រង
េនះ។�� ន្រប�រ�មួយេ�ក� �ង�្រ�រងេនះ
្រត�វ��ងំស� ង�រមិនឲ្យ�រ�រសុខ�ពនិងសុ
វត� ិ�ពរបស់និ�សនជន្របសិនេបើ៖ 
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A. �រេ្របើ្រ�ស់�រ្រគប់្រគង�នេធ� ើឱ្យេ្រ�ះ
�� ក់ដល់សុខ�ពនិងសុវត� ិ�ពរបស់និ�ស
នជនេហើយនិង 

B. មណ� លេស�ែថ��ំនប�ជ័យក� �ង�រ�ត់វ �
�ន�រសមេហតុផលេដើម្ីប�រ�រសុខ�
ពនិងសុវត� ិ�ពរបស់និ�សនជន។ 

5. ចំេ�ះេ�លបំណងៃន�្រ�រងេនះ 
"េ�គស�� ែផ�កេវជ���ស� " រមួប�� �ល៖ 

A. �រ្រព�យ�រម�ចំេ�ះសុវត� ិ�ព�ង�យរប
ស់និ�សនជនេហើយនិង 

B. ត្រម�វ�រ�ង�យឬផ� �វចិត�ែដលប�� ញេ�
យនិ�សនជន។�រភ័យ�� ចដួលរបស់និ�ស
នជន�ច�មូល�� នៃនេ�គស�� េវជ��
�ស� ។ 

4. េវជ�ប�� ��យលក�ណ៍អក្សររបស់្រគ�េពទ្យ្រប
�ំែដល�នែចងពីេសចក� ីែថ�ង�រណ៍និង�
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រេប��� ចិត��ក់ទិននឹងេ�គស�� េវជ���ស� គឺ
�ភស� � �ង្រគប់្រ�ន់ៃន�ព�ំ�ច់េវជ��
�ស� ៃន�រ្រគប់្រគង�ង�យ។ 

6. េ�េពលែដលកំណត់�រអនុវត��មេ�យ
្រគឹះ�� នែថ�និំងសហព័ន�នូវបទ�� នរដ� 
និងសហព័ន�ស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់�រ្រគប់្រគង�
ង�យ 
ស� ង�រសុ�ភិ�ល្រត�វ�ន�ត�កិច��មរ
យៈេសចក� ីែថ�ង�រណ៍និង�រេប��� ចិត�ែដល
�នេ�ក� �ងេវជ�ប�� របស់្រគ�េពទ្យ្រប�ំ�ក់
ទិននឹងេ�គស�� េវជ���ស� ។ចំេ�ះេ�លបំ
ណងៃនេវជ�ប�� េនះ 
"េ�គស�� ែផ�កេវជ���ស� " 
រមួប�� �ល�ងំ�រេស� ើសំុេ�យនិ�សនជន�
នសមត��ព  
ស�ជិក្រក �ម្រគ��ររបស់និ�សនជនែដលមិ
ន�នសមត��ព ឬអ�កអភិរក្ស 
��ព��លែដល�នែតង�ំងេ�យ្រសប
ច�ប់ ឬ 
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�� ក់�រែថ�សុំខ�ពដួចែដល�នកំណត់
េ�េ្រ�ម�្រ�ទី 145C.01 
ែចង�មណ� លេនះ 
ផ�ល់នូវ�រ្រគប់្រគង�ង�យក� �ងេ�លបំណ
ងបេង� ើនសុវត� ិ�ព�ង�យរបស់និ�សនជន
។ 

េសរ ��ពរចួផុតពី�រេធ� ើទុក�បុកេម�ញ 

និ�សនជន្រត�វ�នេសរ ��ពរចួផុតពី�រេធ� ើទុ
ក� បុកេម�ញដូច�នកំណត់ក� �ងច�ប់ស� ីពី�រ�
រ�រមនុស្សេពញវ �យែដល�យរងេ្រ�ះ។“�រេធ� ើ
ទុក� បុកេម�ញ" 
�នន័យ��រ្រប្រពឹត�ែដល�នេរៀប�ប់ក� �ង
�្រ�ទី 626.5572 �្រ�រងទី 15 
ឬ�របង��រឈឺ�ប់ 
ឬរបួសេលើ�ង�យេ�យេចត�និងមិនែមន
��រព��ល 
ឬសកម��ព្រប្រពឹត�ែដល�នេ�លបំណងប
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េង� ើតទុក� ្រព�យផ� �វចិត�ឬផ� �វ�រម�ណ៍។និ�សនជ
ន្រគប់របូក៏្រត�វរចួផុតពី�រ្រគប់្រគង�ង�យ 
និងគីមីែដលមិនែមន��រព��លេទេលើក
ែលងែតក� �ង្រ��សន�េ�ង�ម�រចង្រកង
�ឯក�រ�៉ងេពញេលញឬ�នអនុ�� ត�
�យលក�ណ៍អក្សរប�� ប់ពី�នពិនិត្យេ�យ្រគ�
េពទ្យរបស់និ�សនជនស្រ�ប់រយៈេពល�ក់�
ក់ និង�នកំណត់ 
េហើយនិងែតេ�េពលែដល�ំ�ច់េដើម្ីប�រ�រ
និ�សនជនពី�ររងបួសខ� �ន  
ឬរបួសដល់អ�កដៃទ។. 

បណ� ឹង�រទុក�  

និ�សនជននឹង្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�និងជួយ
េ�អំឡ� ងេពល�� ក់េ�ក� �ងមណ� លេស�ែថ� 
ឬមន� ីរេស�ែថ�ឬំអំឡ� ងេពលព��លេដើម្ីបែស�
ងយល់និងអនុវត�សិទ�ិរបស់ពួកេគ�និ�សនជ
ន 
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និងពលរដ�។អ�ក្រស �ក�ចត�� និងផ�ល់អនុ�ស
ន៍�រ�� ស់ប� �រេ�លនេ��យនិងេស�កម�េ�
បុគ�លិកមណ� លេស�ែថ� ំឬមន� ីរេស�ែថ� ំ
និងអ�កេផ្សងេទៀត�មជេ្រមើសរបស់ពួក�ត់ 
�នេសរ ��ពរចួផុតពី�រ�ងំស� ះ 
�រេ្រជ�តែ្រជក �របង� ិតបង� ំ 
�រេរ �សេអើងឬ�រសងសឹកក� �ងេ�ះ�ន�ងំ
�រគំ�មកំែហងៃន�របេណ� ញេចញ។េសចក� ីជូ
នដំណឹងអំពីនីតិវ �ធី�រទុក� របស់មណ� លេនះឬក
ម� វ �ធី្រពម�ងំ�សយ�� ននិងេលខទូរស័ព�ស
្រ�ប់�រ ��ល័យ�ក្យបណ� ឹងរបស់្រគឹះ�� នសុ
�ភិ�លេហើយម�ន� ីេ�ះ្រ�យ�ក្យបណ� ឹង្រប
�ំតំបន់ស្រ�ប់�រែថ�រំយៈេពលែវងអនុេ�
ម�មច�ប់ស� ីពីជន�តិ�េមរ �កវ �យ�ស់ 
�្រ�ទី 307 (ក) (12) 
នឹង្រត�វ�នបិទេ�ទីកែន�ង 
ែដល�ចេមើលេឃើញ។  
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ធន�ន 

(�រ ��លយ័�ក្យបណ� ឹងរបស់្រគឹះ�� នសុ�ភិ
�ល) 
OFFICE OF HEALTH FACILITY COMPLAINTS 
PO Box 64970 
St. Paul, MN 55164-0970 
(800) 369-7994 ឬ (651) 201-4200 (េម៉្រត�) 

(ម�ន� ីេ�ះ្រ�យ�ក្យបណ� ឹងស្រ�ប់�រែថ�រំ
យៈេពល) 
OMBUDSMAN FOR LONG-TERM CARE 
PO Box 64971 
St. Paul, MN 55164-0971 
(800) 657-3591 ឬ (651) 431-2555 (េម៉្រត�) 

(្រកសួងស�ុភិ�លៃនរដ�MINNESOTA) 
MINNESOTA DEPARTMENT OF HEALTH 
(�យក�� នសុខ�ព) 
Health Regulation Division 
PO Box 64900 
St. Paul, MN 55164-0900 
(651) 201-4101 
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(គេ្រ�ងតស៊ូ មតិរបស់ជនពិ�រ) 
THE DEVELOPMENTALLY DISABLED ADVOCACY PROJECT 
(គេ្រ�ងច�ប់ស� ីពីសុខ�ពផ� �វចិត�) 
The Mental Health Law Project 
430 First Avenue North, Suite 300 
Minneapolis, MN 55401-1780 
(800) 292-4150 ឬ (612) 332-1441 (េម៉្រត�) 

(េស��ម�ននិងពិនិត្យេឡើងវ �ញសុចរ �ត�ព) 
SURVEILLANCE & INTEGRITY REVIEW SERVICES  
(�របន� ំនិង�ររ�េ�ភបំ�នកម� វ �ធីMedicaid 

- ប�� ទូ�ត់្រ�ក់) 
(្រកសួងេស�មនុស្ស��ស� ៃនរដ�Minnesota) 
Minnesota Department of Human Services 
PO Box 64982 
St. Paul, MN 55164-0982 
(800) 657-3750 ឬ (651) 431-2650 (េម៉្រត�)

Minnesota Department of 
Health 

Licensing and Certification 
PO Box 64900, St. Paul, 

MN 55164 
651-201-4101  

health.fpc-
licensing@state.mn.us 

www.health.mn.us 

 
�លបរ �េច�ទ៖ៃថ�ទី4

ែខធ� � ��  ំ2015 

េដើម្បីទទួល�នព័ត៌
�នេនះេ�ក� �ងទ្រម

ង់េផ្សងៗ��  
េ�ទូរស័ព�៖:  

651-201-4101 
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