
 

 
 

ច្បាប់សិទ្ធិមូលដ្ឋា នរបស់និវាសនជន  
មណ្ឌ លសសវាថែទំា និងមនទី រសសវាថែទំារដ្ា  MINNESOTA 

សោលបំណ្ងនីតិបញ្ញតតិ 
សោលបំណ្ងននអងគនីតិបញ្ញតតិនិងសោលបំណ្ងននសសច្បក្តីថែែងការណ៍្សនះគឺសដ្ើមបីសលើក្ក្មពស់ផលប្បសោជន៍និង
សុខុមាលភាពរបស់និវាសនជនរស់សៅមណ្ឌ លសសវាថែទំា និងមនទីរសសវាថែទំា។មណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំាមិនតប្មូវឲ្យនិសវសនជនលះបង់សិទ្ធិទំាងសនះជាលក្ខខណ្ឌ ននការអនុញ្ញញ តចូ្បលមណ្ឌ លសនះសទ្។
អាណាពាបាលឬអនក្អភិរក្សណាមួយរបស់និវាសនជនឬអវតដមានអាណាពាបាលឬអនក្អភិរក្ស 
សាមីខែួនអាច្បថសែងរក្ការអនុវតតសិទ្ធិទំាងសនះក្នុងនាមជានិវាសនជនមាន ក់្។សាមីខែួនអាច្បថសែងរក្ការអនុវតតសិទ្ធិ
ទំាងសនះក្នុងនាមជានិវាសនជនថដ្លមានអាណាពាបាលឬអនក្អភិរក្សតាមរយៈទី្ភាន ក់្ងាររដ្ាបាល 
ឬតុលាការមណ្ឌ លថដ្លមានថដ្នសមតថកិ្ច្បចសលើអាណាពាបាលនិងអនក្អភិរក្ស។សដ្ឋយរង់ចំាលទ្ធផលននការអនុវ
តតបនតមណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំាអាច្បសោរពតាមការថណ្នំារបស់អាណាពាបាលឬអនក្អភិរក្សសដ្ឋយសុទ្ធចិ្បតត។សោលបំណ្ងនន
ច្បាប់សនះថច្បងថាសសរភីាពសីុវលិនិងសាសនារបស់និវាសនជនសដ្ឋយរមួបញ្ចូ លទំាងសិទ្ធិក្នុងការសសប្មច្បចិ្បតតទទ ល់
ខែួនសដ្ឋយឯក្រាជយនិងចំ្បសណ្ះដឹ្ងអំពីជសប្មើសថដ្លមានមិនប្តូវបានបំពាន ស ើយមណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំាប្តូវសលើក្ទឹ្ក្ចិ្បតតនិងជួយអនុវតតសិទ្ធិទំាងសនះឲ្យបានសពញសលញដ្តាមថដ្លអាច្បស ែ្ើសៅបាន។ 

និយមន័យ 
ចំ្បសពាះសោលបំណ្ងននសសច្បក្តីថែែងការណ៍្សនះ "និវាសនជន" 
មានន័យថាបុគគលមាន ក់្ថដ្លប្តូវបានអនុញ្ញញ តចូ្បលមណ្ឌ លសសវាថែទំាសុខភាពរមួបញ្ចូ លទំាងមណ្ឌ លសសវាថែទំា
រយៈសពលថវងមណ្ឌ លសសវាថែទំានិងមនទីរសសវាថែទំាសប្មាប់ផតល់ការថែទំាថដ្លទាមទារសដ្ឋយសារថតមានជំងឺរុាំ
នរផែូវចិ្បតតឬផែូវកាយឬពិការភាពការជាសះសសបើយពីរបួស ឬជំងឺឬអាយុវយ័ជរា។ 

សសច្បក្តីថែែងការណ៍្ពីសោលនសោបាយសាធារណ្ៈ 
សគប្បកាសថាវាជាសោលនសោបាយសាធារណ្ៈរបស់រដ្ាសនះថដ្លថច្បងថា 
ផលប្បសោជន៍របស់និសវសនជនមាន ក់្ប្តូវបានការពារសដ្ឋយសសច្បក្តីថែែងការណ៍្ពីច្បាប់សិទ្ធិមូលដ្ឋា នថដ្លរមួបញ្ចូ
លបុ៉ថនតមិនកំ្ណ្ត់ចំ្បសពាះសិទ្ធិដូ្ច្បថដ្លបានបញ្ញា ក់្សៅក្នុងសសច្បក្តីថែែងការណ៍្សនះ។ 
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ព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិ 
សោងតាមការអនុញ្ញញ ត 
និវាសនជនប្តូវបានប្បាប់ថាមានសិទ្ធិស្សបច្បាប់សប្មាប់ការការពារខែួនក្នុងអំឡុងសពលការសាន ក់្សៅមណ្ឌ លសស
វាថែទំា ឬមនទីរសសវាថែទំាអំឡុងសពលពាបាលនិង 
ថែទំាសៅក្នុងស គមន៍ស ើយសិទ្ធិទំាងសនះប្តូវបានសរៀបរាប់សៅក្នុងសសច្បក្តីថែែងការណ៍្អមជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរ
អំពីសិទ្ធិ 
និងតួនាទី្ចូ្បលជា្រមានដូ្ច្បថដ្លថច្បងក្នុងថផនក្សនះ។ការសាន ក់្សៅសមរមយប្តូវបានផតល់ជូនបុគគលថដ្លអសមតថភា
ពក្នុងការប្បាស្ស័យទាក់្ទ្ងនិងបុគគលថដ្លនិោយភាសាសផសងសប្ៅពី
អង់សគែស។សោលនសោបាយបច្បចុបបននរបស់មណ្ឌ លលទ្ធផលរក្ស ើញននការប្តួតពិនិតយរបស់អាជាា ្រសុខាបាលរ
ដ្ានិងមូលដ្ឋា ននិងការពនយល់បថនថមពីសសច្បក្តីថែែងការណ៍្អំពីសិទ្ធិជាលាយលក្ខណ៍្ប្តូវមានសប្មាប់និវាសនជន
អាណាពាបាលឬអនក្តំណាងរបស់ពួក្ោត់ថដ្លបានសប្ជើសសរ ើសតាមការសសនើសំុសមរមយសៅកាន់អនក្ប្គប់ប្គង 
ឬបុគគលិក្សផសងសទ្ៀងថដ្លបានសប្ជើសតំាងស្សបជាមួយនឹងលក្ខនតិក្ៈរដ្ាMinnesotaជំពូក្ទី្ 
13ច្បាប់សតីពីការអនុវតតទិ្ននន័យនិងមាប្តាទី្626.557ទាក់្ទ្ងសៅនឹងមនុសសសពញវយ័ថដ្លងាយរងសប្ោះ។ 

ការប្បប្ពឹតតសដ្ឋយសុវជីវ្ម៌ 

និវាសនជនមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការប្បប្ពឹតតសដ្ឋយសុវជី្ម៌ និងក្ការសោរពចំ្បសពាះឯក្តតបុគគលភាពរបស់ខែួនសដ្ឋ 
យបុគគលិក្ ឬអនក្ថដ្លផតល់សសវាសៅក្នុងមណ្ឌ លសសវាថែទំាឬមនទីរសសវាថែទំា។ 

ការថែទំាសុខភាពសមរមយ 
និវាសនជនមានសិទ្ធិទ្ទូ្លបានការថែទំាសវជាសាស្រសតនិងការថែទំាទទ ល់ខែួនអាស្ស័យសលើតប្មូវការរបស់បុគគល។កា
រថែទំាសមរមយមានន័យថាការថែទំាប្តូវបានផតល់ជូនសដ្ើមបីអនុញ្ញញ តឱ្យនិវាសនជនទ្ទួ្លបាននូវសុខភាពផែូវកាយ 
និងផែូវចិ្បតតលអបំផុសិទ្ធិសនះមានកំ្ណ្ត់ក្នុងក្រណី្សសវាក្មមសនះមិនអាច្បទូ្ទាត់សដ្ឋយ្នធានសាធារណ្ៈឬឯក្ជន។. 

អតតសញ្ញញ ណ្ប្គូសពទ្យ 
និវាសនជនប្តូវមានឬប្តូវបានផតល់ជូនជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរនូវសមម ះអាសយដ្ឋា នអាជីវក្មម សលខទូ្រស័ពទ 
និងជំនាញប្បសិនសបើមាន 
របស់ប្គូសពទ្យទ្ទួ្លខុសប្តូវសប្មបសប្មលួការថែទំាពួក្ោត់។ក្នុងក្រណី្មិនគួរផតល់សសវាសពទ្យដូ្ច្បថដ្លបញ្ញា ក់្
សដ្ឋយប្គូសពទ្យប្បចំាការសៅក្នុងកំ្ណ្ត់ប្តាថែទំារបស់និវាសនជនព័ត៌មានប្តូវបានផតល់សៅឱ្យអាណាពាបាលរប
ស់និវាសនជនឬបុគគលសផសងសទ្ៀតថដ្លបានកំ្ណ្ត់សដ្ឋយនិវាសនជនជាតំណាងរបស់ខែួន។ 
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ទំ្នាក់្ទំ្នងជាមួយសសវាសុខភាពសផសងសទ្ៀត 

និវាសនជនថដ្លទ្ទួ្លសសវាពីអនក្ផតល់សសវាខាងសប្ៅមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការជូនដំ្ណឹ្ងអំពីអតដសញ្ញញ ណ្របស់
អនក្ផតល់សសវាតាមការសសនើសំុ។និវាសនជននឹងប្តូវបានជូនដំ្ណឹ្ងជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរអំពីសសវាថែទំាសុខភាព
ណាមួយថដ្លប្តូវបានផតល់សៅឱ្យនិវាសនជនទំាងសនាះសដ្ឋយបុគគល 
ប្កុ្ម ុ៊នឬអងគភាពសផសងសទ្ៀតសប្ៅពីមណ្ឌ លសសវាថែទំាឬមនទីរសសវាថែទំា។ព័ត៌មានប្តូវរមួបញ្ចូ លសមម ះរបស់អនក្
ផតល់សសវាក្មមខាងសប្ៅអាសយដ្ឋា ន 
និងការសរៀបរាប់ពីសសវាថដ្លអាច្បផតល់ជូន។ក្នុងក្រណី្មិនគួរផតល់សសវាសពទ្យដូ្ច្បថដ្លបញ្ញា ក់្សដ្ឋយប្គូសពទ្យប្បចំា
ការសៅក្នុងកំ្ណ្ត់ប្តាថែទំារបស់និវាសនជនព័ត៌មានប្តូវបានផតល់សៅឱ្យអាណាពាបាលរបស់និវាសនជនឬបុគគ
លសផសងសទ្ៀតថដ្លបានកំ្ណ្ត់សដ្ឋយនិវាសនជនជាតំណាងរបស់ខែួន។ 

អំពីការពាបាល 

និវាសនជននឹងប្តូវបានផតល់ជូនសដ្ឋយប្គូសពទ្យនូវព័ត៌មានសពញសលញនិងបច្បចុបបននថដ្លពាក់្ព័នធនឹងការស ែ្ើសរាគវនិិ
ច្បឆ័យ ការពាបាល 
ជសប្មើសហានិភ័យនិងការពាក្រណ៍្ដូ្ច្បថដ្លតប្មូវសដ្ឋយកាតពែកិ្ច្បចផែូវច្បាប់របស់ប្គូសពទ្យសដ្ើមបីលាតប្តដ្ឋង។ព័ត៌
មានសនះប្តូវមានវាក្យស័ពទ 
និងភាសាថដ្លនិវាសនជនប្តូវបានរពឹំងថាអាច្បយល់បានប្តឹមប្តូវ។និសវសនជនអាច្បអមជាមួយសមាជិក្ប្ក្ុមប្គួ
សារឬតំណាងសផសងសទ្ៀតថដ្លបានសប្ជើសសរ ើស 
ឬទំាងពីរ។ព័ត៌មានសនះប្តូវរមួបញ្ចូ លទំាងលទ្ធផលច្បមបងថផនក្សវជាសាស្រសតឬផែូវចិ្បតតននការពាបាលនិងជសប្មើស។ក្នុ
ងក្រណី្មិនគួរផតល់សសវាសពទ្យដូ្ច្បថដ្លបញ្ញា ក់្សដ្ឋយប្គូសពទ្យប្បចំាការសៅក្នុងកំ្ណ្ត់ប្តាថែទំារបស់និវាសនជន
ព័ត៌មានប្តូវបានផតល់សៅឱ្យអាណាពាបាលរបស់និវាសនជនឬបុគគលសផសងសទ្ៀតថដ្លបានកំ្ណ្ត់សដ្ឋយនិវាសន
ជនជាតំណាងរបស់ខែួន។បុគគលមានសិទ្ធិក្នុងការបដិ្សស្ព័ត៌មានសនះ។ 

មុនសពលឬសៅសពលអនុញ្ញញ តចូ្បល 
និងក្នុងអំឡុងសពលសាន ក់្សៅនិវាសនជនប្គប់របូថដ្លទ្ទួ្លរងពីជំងឺមហារកី្សុដ្ន់ប្បសភទ្ណាមួយប្តូវបានជូនដំ្
ណឹ្ងឱ្យបានសពញសលញអំពីវ ិ្ ីពាបាលទំាងអស់ថដ្លមានប្បសិទ្ធភាពថដ្លប្គូសពទ្យពាបាលយល់ដឹ្ង 
រមួទំាងការពាបាលវះកាត់វទិ្យុសាស្រសត 
ឬការពាបាលគីមីសាស្រសតឬការរមួបញ្ចួ លការពាបាលនិងហានិភ័យថដ្លមានទំ្នាក់្ទំ្នងជាមួយវ ិ្ ីសាស្រសតនីមួ
យទំាងសនាះ។ 
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ការចូ្បលរមួសរៀបចំ្បគសប្មាងពាបាល 

ការជូនដំ្ណឹ្ងរបស់សមាជិក្ប្ក្ុមប្គសួារ៖ 

1. និវាសនជនប្តូវមានសិទ្ធិចូ្បលរមួសរៀបចំ្បគសប្មាងសសវាថែទំាសុខភាពរបស់ខែួន។សិទ្ធិសនះរមួបញ្ចូ លនូវឱ្កាសពិ
ភាក្ាអំពីការពាបាលនិងជសប្មើសជាមួយអនក្ថែទំាមាន ក់្ៗ 
ឱ្កាសសសនើសំុនិងចូ្បលរមួក្នុងសននិសីទ្សតីពីសសវាថែទំាជាផែូវការ 
និងសិទ្ធិរាប់បញ្ចូ លសមាជិក្ប្កុ្មប្គួសារឬតំណាងសផសងសទ្ៀតថដ្លបានសប្ជើសសរ ើសឬទំាងពីក្នុងក្រណី្ថដ្លនិ
វាសនជនមិនអាច្បមានវតតមានសមាជិក្ប្គសួារឬតំណាងសផសងសទ្ៀតថដ្លបានសប្ជើសសរ ើសសដ្ឋយនិវាសនជន
អាច្បចូ្បលរមួសៅក្នុងសននិសីទ្សនះ។ 

2. សបើនិវាសនជនថដ្លចូ្បលមណ្ឌ លសសវាថែទំា ឬមនទីរសសវាថែទំា សនែប់ ឬមិនដឹ្ងខែួន ឬមិនអាច្បទំ្នាក់្ទំ្នង  
មណ្ឌ លសនះប្តូវខិតខំប្បឹងថប្បងឲ្យបានសមស្សបដូ្ច្បថដ្លតប្មូវសប្កាមក្ថាខ័ណ្ឌ ទី្ 3 
សដ្ើមបីជូនដំ្ណឹ្ងដ្ល់សមាជិក្ប្ក្ុមប្គួសារឬបុគគលណាមួយថដ្លបានកំ្ណ្ត់ជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរសដ្ឋយអន
ក្ជំងឺជាបុគគលទាក់្ទ្ងក្នុងប្ោសស្ងាគ ះបនាទ ន់ និវាសនជនប្តូវបានអនុញ្ញញ តចូ្បលមណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំា។មណ្ឌ លមនទីរសសវាថែទំា ឬមនទីរសសវាថែទំាប្តូវអនុញ្ញញ តឱ្យសមាជិក្ប្គួសារចូ្បលរមួសរៀ
បចំ្បគសប្មាងពាបាលក្នុងក្រណី្មណ្ឌ លសនះមិនដឹ្ងឬោម នស តុផលសដ្ើមបីសជឿថានិវាសនជនមានការបងាគ ប់ជា
មុនថដ្លមានប្បសិទ្ធភាព ឬដឹ្ងថា និវាសនជនបានបញ្ញា ក់្ជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរថា 
ពួក្សគមិនច្បង់ឲ្យសមាជិក្ប្គសួារចូ្បលរមួសរៀបចំ្បគសប្មាងពាបាល។បនាទ ប់ពីបានជូនដំ្ណឹ្ងដ្ល់សមាជិក្ប្ក្ុម
ប្គួសារ 
បុ៉ថនតមុនសពលថដ្លអនុញ្ញញ តឱ្យសមាជិក្ប្ក្មុប្គួសារចូ្បលរមួសរៀបចំ្បគសប្មាងពាបាលមណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីសសវាថែទំាប្តូវថតខិតខំប្បឹងថប្បងឲ្យសមស្សបសដ្ឋយសោងតាមការអនុវតតសវជាសាស្រសតសដ្ើមបីកំ្ណ្ត់ថាសតើ
និវាសនជនបានអនុវតតការបងាគ ប់ជាមុនថដ្លទាក់្ទ្ងសៅនឹងការសសប្មច្បចិ្បតតអំពីសសវាថែទំាសុខភាពរបស់និ
វាសនជន។ចំ្បសពាះសោលបំណ្ងននក្ថាខណ្ឌ សនះ "កិ្ច្បចខិតខំប្បឹងថប្បងសមស្សប" រមួបញ្ចូ ល៖ 

A. ការពិនិតយសមើលផលប៉ះពាល់ទទ ល់ខែួនរបស់និវាសនជន 

B. ពិនិតយសមើលកំ្ណ្ត់ប្តាសវជាសាស្រសតរបស់និវាសនជនថដ្លមានសៅក្នុងមណ្ឌ លសនះ 

C. ការសួរសលខទំ្នាក់្ទំ្នងបនាទ ន់ណាមួយ 
ឬសមាជិក្ប្ក្មុប្គសួារបានទាក់្ទ្ងថាសតើនិវាសនជនបានអនុវតតការបងាគ ប់ជាមុនឬអត់ 
និងនិវាសនជនមានប្គូសពទ្យថដ្លនិសវសនជនជាទូ្សៅសៅរក្សសវាថែទំាស ើយនិង 

D. ការសួរប្គូសពទ្យថដ្លជាទូ្សៅនិវាសនជនសៅរក្សសវាថែទំាសបើដឹ្ងថាសតើនិវាសនជនបានអនុវតតការបងាគ ប់
ជាមុនឬអត់។សបើមណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំាជូនដំ្ណឹ្ងដ្ល់សមាជិក្ប្ក្ុមប្គួសារឬបានកំ្ណ្ត់សលខទំ្នាក់្ទំ្នងបនាទ ន់ឬអនុញ្ញញ ត
ឱ្យសមាជិក្ប្ក្មុប្គួសារសដ្ើមបីចូ្បលរមួសរៀបចំ្បគសប្មាងពាបាលសដ្ឋយសោងតាមក្ថាខណ្ឌ សនះ  
មណ្ឌ លសនះមិនទ្ទួ្លខុសប្តូវចំ្បសពាះនិវាសនជនចំ្បសពាះការខូច្បខាតសដ្ឋយមានស តុផលថាការជូនដំ្ណឹ្
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ងរបស់សមាជិក្ប្កុ្មប្គួសារ ឬសលខទំ្នាក់្ទំ្នងបនាទ ន់ 
ឬការចូ្បលរមួរបស់សមាជិក្ប្គួសារគឺមិនប្តឹមប្តូវឬបានរសំលាភសលើសិទ្ធិឯក្ជនភាព។ 

3. ក្នុងការខិតខំប្បឹងថប្បងសមស្សបសដ្ើមបីជូនដំ្ណឹ្ងដ្ល់សមាជិក្ប្កុ្មប្គួសារឬបានកំ្ណ្ត់សលខទំ្នាក់្ទំ្នងប
នាទ ន់ មណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំាប្តូវពាោមកំ្ណ្ត់សមាជិក្ប្គួសារឬសលខទំ្នក់្ទំ្នងបនាទ ន់ថដ្លបានកំ្ណ្ត់សដ្ឋយពិនិ
តយសមើលផលប៉ះពាល់ទទ ល់ខែួនរបស់និវាសនជននិងរបាយការណ៍្សវជាសាស្រសតរបស់និវាសនជនថដ្លមានសៅ
ក្នុងមណ្ឌ លសនះ។សបើមណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំាមិនអាច្បជូនដំ្ណឹ្ងដ្ល់សមាជិក្ប្គួសារឬសលខទំ្នាក់្ទំ្នងបនាទ ន់ក្នុងរយៈសពល 24 
សម៉ាងបនាទ ប់ពីបានអនុញ្ញញ តចូ្បល មណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំាប្តូវជូនដំ្ណឹ្ងដ្ល់ទី្ភាន ក់្ងារសសវាសងគមកិ្ច្បចសខាន្ីទី្ឬភាន ក់្ងារអនុវតតច្បាប់ក្នុងមូលដ្ឋា ន
ថដ្លនិវាសនជនប្តូវបានអនុញ្ញញ តចូ្បល 
និងមណ្ឌ លសនះមិនអាច្បជូនដំ្ណឹ្ងដ្ល់សមាជិក្ប្ក្ុមប្គួសារឬសលខទំ្នាក់្ទំ្នងបនាទ ន់ថដ្លបានកំ្ណ្ត់។ទី្
ភាន ក់្ងារសសវាសងគមកិ្ច្បចសខាន្ីនិងទី្ភាន ក់្ងារអនុវតតច្បាប់ក្នុងមូលដ្ឋា នប្តូវជួយមណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំាសដ្ើមបីកំ្ណ្ត់និងជូនដំ្ណឹ្ងដ្ល់សមាជិក្ប្ក្ុមប្គួសារឬសលខទំ្នាក់្ទំ្នងបនាទ ន់ថដ្លបានកំ្
ណ្ត់។ភាន ក់្ងារសសវាសងគមកិ្ច្បចសខាន្ីនិងទី្ភាន ក់្ងារអនុវតតច្បាប់ក្នុងមូលដ្ឋា នថដ្លជួយមណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំាគឺមិនទ្ទួ្លខុសប្តូវចំ្បសពាះនិវាសនជនចំ្បសពាះការខូច្បខាតសដ្ឋយស តុផលថា 
ការជូនដំ្ណឹ្ងរបស់សមាជិក្ប្កុ្មប្គួសារឬសលខទំ្នាក់្ទំ្នងបនាទ ន់ឬការចូ្បលរមួរបស់សមាជិក្ប្ក្ុមប្គួសារគឺ
មិនប្តឹមប្តូវឬការរសំលាភសលើសិទ្ធិឯក្ជនភាព។ 

និរនតរភាពននការថែទំា 
និវាសនជនប្តូវមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការយក្ចិ្បតតទុ្ក្ដ្ឋក់្ោ៉ងសទ្ៀងទាត់សមរមយ និងប្បក្បសដ្ឋយនិរនតរភា
ពរបស់ការងារបុគគលិក្ដ្រាបណាសោលនសោបាយរបស់មណ្ឌ លសសវាថែទំាឬមនទីរសសវាថែទំាអនុញ្ញញ ត។. 

សិទ្ធិក្នុងការបដិ្សស្ការថែទំា 

និវាសនជនថដ្លមានសមតថភាពប្តូវមានសិទ្ធិក្នុងការបដិ្សស្ការពាបាលសដ្ឋយថផអក្សលើព័ត៌មានថដ្លតប្មូវសៅ
សប្កាមមាប្តាខាងសលើថដ្លមានចំ្បណ្ងសជើងថា "ព័ត៌មានអំពីការពាបាល" 
។និវាសនជនថដ្លមិនប្ពមទ្ទួ្លការពាបាលការសប្បើថាន ំឬការរតឹបនតឹងរបបអាហារនឹងប្តូវបានជូនដំ្ណឹ្ងអំពីល
ទ្ធផលច្បមបងថផនក្សវជាសាស្រសតឬផែូវចិ្បតតននការបដិ្សស្សដ្ឋយមានឯក្សារក្នុងកំ្ណ្ត់ប្តាសវជាសាស្រសតរបស់បុគគល។ក្នុ
ងក្រណី្ថដ្លនិវាសនជនោម នសមតថភាពយល់ដឹ្ងពីកាលៈសទ្សៈសនាះសទ្ 
បុ៉ថនតមិនប្តូវបានវនិិច្បឆ័យថាអសមតថភាពឬសៅសពលថដ្លលក្ខខណ្ឌ ច្បាប់ដ្ឋក់្ក្ប្មិតសលើសិទ្ធិក្នុងការបដិ្សស្ការ
ពាបាលសាថ នភាពនិងកាលៈសទ្សៈនឹងប្តូវបានច្បងប្ក្ងជាឯក្សារោ៉ងសពញសលញសដ្ឋយប្គូសពទ្យប្បចំាក្នុងកំ្
ណ្ត់ប្តាសវជាសាស្រសតរបស់និវាសនជន។ 
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ការស្សាវប្ជាវពិសសា្ន៍ 
ការប្ពមសប្ពៀងជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរសដ្ឋយមានការជូនដំ្ណឹ្ងប្តូវបានទ្ទួ្លមុនសពលការចូ្បលរមួរបស់និវាសន
ជនក្នុងការស្សាវប្ជាវពិសសា្ន៍។និវាសនជនមានសិទ្ធិក្នុងការបដិ្សស្ការចូ្បលរមួ។ទំាងការយល់ប្ពមនិងការបដិ្
សស្នឹងប្តូវបានច្បងប្ក្ងជាឯក្សារក្នុងកំ្ណ្ត់ប្តាការថែទំារបស់បុគគល។ 

សិទ្ធិឯក្ជនចំ្បសពាះការពាបាល 

និវាសនជនប្តូវមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការសោរព 
និងភាពឯក្ជនសដ្ឋយសារវាទាក់្ទ្ងសៅនឹងក្មមវ ិ្ ីថែទំាសវជាសាស្រសតនិងក្មមវ ិ្ ីថែទំាទទ ល់ខែួនរបស់ពួក្ោត់។ការពិ
ភាក្ាក្រណី្ ការពិសប្ោះសោបល់ 
ការពិនិតយនិងការពាបាលគឺជាការសមាា ត់ស ើយនឹងប្តូវស ែ្ើសឡើងោ៉ងយក្ចិ្បតតទុ្ក្ដ្ឋក់្។ភាពឯក្ជនប្តូវបានសោរ
ពក្នុងអំឡុងសពលសមអិតសមាអ ងខែួន ងូតទឹ្ក្ 
និងសក្មមភាពអនាម័យខែួនសផសងសទ្ៀតសលើក្ថលងថតក្នុងក្រណី្ចំាបាច់្បសប្មាប់សុវតថិភាពឬជំនួយរបស់និវាសនជ
ន។ 

ការរក្ាការសមាា ត់ននកំ្ណ្ត់ប្តា 

និវាសនជនប្តូវបានធានាការសមាា ត់ននការក្ត់ប្តាសពទ្យ និងទទ ល់ខែួនរបស់ពួក្ោត់ 
និងអាច្បយល់ប្ពមឬបដិ្សស្ការផសពែផាយសៅបុគគលណាមួយសៅខាងសប្ៅមណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំា។និវាសនជននឹងប្តូវបានជូនដំ្ណឹ្ងសៅសពលថដ្លកំ្ណ្ត់ប្តាទទ ល់ខែួនប្តូវបានសសនើសដ្ឋយបុគគ
លណាមួយសៅសប្ៅមណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំាស ើយអាច្បសប្ជើសសរ ើសនរណាមាន ក់្រមួដំ្សណ្ើ រជាមួយពួក្ោត់សៅសពលកំ្ណ្ត់ប្តាឬព័ត៌មានគឺជា
ប្បធានបទ្ននការសមាា សន៍ទទ ល់ខែួន។ច្បាប់ច្បមែងននកំ្ណ្ត់ប្តានិងព័ត៌មានជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរពីកំ្ណ្ត់ប្តា
ប្តូវបានស ែ្ើសឡើងសដ្ឋយអនុសលាមតាមមាប្តារង និងច្បាប់សតីពីកំ្ណ្ត់ប្តាសុខាភិបាលរដ្ាមីនីសូតា 
មាប្តាទី្144.291 

ដ្ល់144.298។សិទ្ធិសនះមិនអនុវតតចំ្បសពាះការសសុើបអសងេតនិងការប្តួតពិនិតយពាក្យបណ្តឹ ងសដ្ឋយប្ក្សួងសុខាភិបាល
ក្នុងក្រណី្តប្មូវសដ្ឋយកិ្ច្បចសនាទូ្ទាត់សដ្ឋយភាគីទី្បី ឬក្នុងក្រណី្ថច្បងសផសងពីសដ្ឋយច្បាប់។ 

ការបងាា ញពីសសវាថដ្លមាន 

មុនសពលឬក្នុងសពលអនុញ្ញញ តចូ្បលនិងអំឡុងសពលសាន ក់្និវាសនជននឹងប្តូវបានជូនដំ្ណឹ្ង
អំពីសសវាថដ្លរាប់បញ្ចូ លសៅក្នុងនែែសសវាប្បចំានែា ឬអប្តានែែបនទប់ប្បចំានែារបស់មណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំា ស ើយនិងសសវាក្មមសផសងសទ្ៀតមានការផតល់ជូនសប្មាប់គិតនែែសសវាបថនថម។មណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំាប្តូវខិតខំប្បឹងថប្បងោ៉ងណាសដ្ើមបីជួយដ្ល់និវាសនជនទ្ទួ្លបានព័ត៌មានទាក់្ទិ្ននឹងថាសតើក្
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មមវ ិ្ ីជំនួយសវជាសាស្រសត Medicare ឬ Medical ប្តូវបង់នែែសសវាណាមួយ 
ឬទំាងអស់ដូ្ច្បថដ្លបានជប្មាបពីខាងសដ្ើម។ 

សសវាស្ែើយតប 
និវាសនជនប្តូវមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការស ែ្ើយតបភាែ ម និងសមស តុផលសៅនឹងសំណួ្រនិងសំសណ្ើ របស់ពួក្ោត់។ 

សិទ្ធិឯក្ជនទទ ល់ខែួន 
និវាសនជនប្តូវមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការពិចារណាពីសិទ្ធិឯក្ជនភាព ឯក្តតបុគគលភាព 
និងអតតសញ្ញញ ណ្វបប្ម៍របស់ពួក្ោត់ថដ្លទាក់្ទ្ងសៅនឹងសុខុមាលភាពសងគម 
សាសនានិងផែូវចិ្បតត។បុគគលិក្មណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំាប្តូវសោរពសិទ្ធិឯក្ជនសៅក្នុងបនទប់របស់និវាសនជនសដ្ឋយសោះទាែ ររបស់ពួក្ោត់ 
និងថសែងរក្ការយល់ប្ពមមុនសពលចូ្បលសលើក្ថលងថតក្នុងប្ោអាសនន ឬក្នុងក្រណី្មិនគួរសផសង។ 

សិទ្ធិឯក្ជនចំ្បសពាះការប្បាស្ស័យទំ្នាក់្ទំ្នង 

និវាសនជនអាច្បភាា ប់ទំ្នាក់្ទំ្នង និងប្បាស្ស័យទាក់្ទ្ងជាលក្ខណ្ៈឯក្ជនជាមួយបុគគលថដ្លខែួនសប្ជើសសរ ើស 
និងចួ្បល និងសច្បញពីមណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំាតាមពួក្ោត់សប្ជើសសរ ើសសលើក្ថលងក្រណី្មានថច្បងសដ្ឋយច្បាប់រដ្ាមីនីសូតាសតីពីការសបតជាា ចិ្បតត។និ
វាសនជនប្តូវមានសិទ្ធិសប្បើប្បាស់សមាា រៈសប្មាប់សរសសរសមាា រៈការោិល័យនិងការសផាើតាមនប្បសណី្យ៍ 
ថដ្លជាបនទុក្ចំ្បណាយរបស់ពួក្ោត់។សំបុប្តទទ ល់ខែួននឹងប្តូវបានសផាើសដ្ឋយោម នការសប្ជៀតថប្ជក្និងទ្ទួ្លបាន
សដ្ឋយបិទ្សស្សាមជិតក្នុងក្រណី្មិនជំទាស់សដ្ឋយសវជាសាស្រសត ឬក្មមវ ិ្ ី 
និងបានច្បងប្ក្ងជាឯក្សារសដ្ឋយប្គូសពទ្យសៅក្នុងកំ្ណ្ត់ប្តាសវជាសាស្រសត។ប្តូវមានសិទ្ធិសប្បើប្បាស់ទូ្រស័ពទថដ្លនិវា
សនជនអាច្បស្ែើការសៅទូ្រស័ពទ 
និងទ្ទួ្លការសៅទូ្រស័ពទប្ពមទំាងនិោយជាលក្ខណ្ៈឯក្ជន។.មណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំាថដ្លមិនអាច្បផដល់នូវតំបន់ឯក្ជនមួយ 
ប្តូវស ែ្ើការសរៀបចំ្បសមស្សបសដ្ើមបីផតល់នូវឯក្ជនភាពននការសៅទូ្រស័ពទរបស់និសវសជន។សៅសពលអនុញ្ញញ តចូ្បលម
ណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំាក្នុងក្រណី្ច្បាប់ស ព័នធហាមឃាត់ការបងាា ញសដ្ឋយោម នការអនុញ្ញញ តនូវព័ត៌មានកំ្ណ្ត់អតតស
ញ្ញញ ណ្និសវសជនសៅដ្ល់អនក្សៅចូ្បលនិងសភាៀវនិវាសនជនឬអាណាពាបាលស្សបច្បាប់ឬអនក្អភិរក្សរបស់និវាស
នជននឹងប្តូវបានផតល់ឱ្កាសក្នុងការផតល់សិទិ្ធអនុញ្ញញ តការបងាា ញវតតមានរបស់និវាសនជនក្នុង 
មណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំាសៅកាន់អនក្សៅចូ្បលនិងសភាៀវថដ្លអាច្បពាោមទាក់្ទ្ងជាមួយនិវាសនជនសនះ។សបើអាច្បស ែ្ើបា
ន 
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អាណាពាបាលស្សបច្បាប់ឬអនក្អភិរក្សរបស់និវាសនជនប្តូវពិចារណាពីទ្សសនៈរបស់និវាសនជនទាក់្ទ្ងនឹង
ការបងាា ញវតតមានរបស់និវាសនជនសៅក្នុងមណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំា។សិទ្ធិសនះមានការកំ្ណ្ត់ក្នុងក្រណី្ថដ្លមិនគួរតាមសវជាសាស្រសត 
ដូ្ច្បថដ្លបានច្បងប្ក្ងជាឯក្សារសដ្ឋយប្គូសពទ្យប្បចំាការសៅក្នុងកំ្ណ្ត់ប្តាថែទំារបស់និវាសនជន។ក្នុងក្រណី្ប្តូ
វបានកំ្ណ្ត់ក្នុងក្មមវ ិ្ ីសដ្ឋយមណ្ឌ ល 
អនុវតតខុសថផនការបងាេ រសដ្ឋយអនុសលាមតាមច្បាប់សតីពីការការពារមនុសសសពញវយ័ងាយរងសប្ោះ មាប្តាទី្ 
626.557មាប្តារង 14 ក្ថាខណ្ឌ  (ខ) សិទ្ធិសនះក៏្ប្តូវបានកំ្ណ្ត់សៅតាមសនាះថដ្រ។ 

ប្ទ្ពយសមបតតិទទ ល់ខែួន 
និវាសនជនអាច្បរក្ាទុ្ក្និងសប្បើប្បាស់សសមែៀក្បំពាក់្និងប្ទ្ពយសមបតតិទទ ល់ខែួនរបស់ពួក្ោត់ប្បសិនជាមានក្ថនែងទំ្
សនរ  
លុះប្តាថតការស ែ្ើដូ្សច្បនះរសំលាភសៅសលើសិទ្ធិរបស់និវាសនជនសផសងសទ្ៀតនិងលុះប្តាថតមានការប្បឆំាងថផនក្សវជាសាស្រសត 
ឬក្មមវ ិ្ ី សប្មាប់មូលស តុសវជាសាស្រសត សុវតថិភាព 
ឬក្មមវ ិ្ ីថដ្លបានច្បងប្ក្ងជាឯក្សារ។និវាសនជនអាច្បរក្ាទុ្ក្និងសប្បើប្បាស់សសមែៀក្បំពាក់្និងប្ទ្ពយសមបតតិទទ ល់ខែួ
នរបស់ពួក្ោត់ប្បសិនជាមានក្ថនែងទំ្សនរ  
លុះប្តាថតការស ែ្ើដូ្សច្បនះរសំលាភសៅសលើសិទ្ធិរបស់និសវសនជនសផសងសទ្ៀតនិងលុះប្តាថតមានការប្បឆំាងថផនក្សវជាសាស្រសត 
ឬក្មមវ ិ្ ី សប្មាប់មូលស តុសវជាសាស្រសត សុវតថិភាព ឬក្មមវ ិ្ ីថដ្លបានច្បងប្ក្ងជាឯក្សារ។មណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំា អាច្បបុ៉ថនតមិនតប្មូវឱ្យផតល់សំណ្ងឬទែ ស់បតូរែមីនូវរបស់ថដ្លបាត់ឬសចារលួច្ប។ 

សសវាក្មមសប្មាប់មណ្ឌ ល 
និវាសនជនមិនប្តូវអនុវតតការងារឬសសវាក្មមសប្មាប់មណ្ឌ លសសវាថែទំា ឬមនទីរសសវាថែទំា 
លុះប្តាថតសក្មមភាពសនាះប្តូវបានដ្ឋក់្បញ្ចូ លសប្មាប់សោលបំណ្ងពាបាលនិងពាក់្ព័នធនឹងសោលសៅសមស្ស
បសៅក្នុងកំ្ណ្ត់ប្តាសវជាសាស្រសតបុគគលរបស់ពួក្ោត់។. 

ការសប្ជើសសរ ើសអនក្ផគត់ផគង់ 
និវាសនជនអាច្បទិ្ញឬជួលទំ្និញឬសសវាក្មមថដ្លមិនប្តូវបានរាប់បញ្ចូ លសៅក្នុងអប្តានែែសសវាប្បចំានែាពីអនក្ផគត់
ផគង់តាមជសប្មើសរបស់ពួក្ោត់លុះប្តាថតមានការថច្បងសផសងពីសនះសដ្ឋយច្បាប់។អនក្ផគត់ផគង់ប្តូវធានាថា 
ទំ្និញទំាងសនះគឺប្គប់ប្ោន់សដ្ើមបីបំសពញតប្មូវការសវជាសាស្រសតឬការពាបាលរបស់និវាសនជន។ 
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កិ្ច្បចការ ិរញ្ញវតថុ 
និវាសនជនថដ្លមានសមតថភាពអាច្បចាត់ថច្បងកិ្ច្បចការ ិរញ្ញវតថុទទ ល់ខែួនរបស់ពួក្ោត់ឬនឹងប្តូវបានផតល់ោ៉ង
សហាច្បណាស់នូវគណ្សនយយប្បចំាប្តីមាសននប្បតិបតតិការ ិរញ្ញវតថុតាងនាមឲ្យពូក្ោត់ប្បសិនសបើពួក្ោត់សផទរតួនា
ទី្សនះសដ្ឋយអនុសលាមតាមច្បាប់ននរដ្ាMinnesotaសៅឱ្មណ្ឌ លសនះសប្មាប់រយៈសពលណាមួយ។ 

សិទ្ធិក្នុងការចូ្បលរមួ 
1. និវាសនជនអាច្បជួបជាមួយនិងទ្ទួ្លសភាៀវនិងចូ្បលរមួក្នុងសក្មមភាពពាណិ្ជាក្មម សាសនានសោបាយ, 
ដូ្ច្បថដ្លបានកំ្ណ្ត់ក្នុងមាប្តាទី្ 203B.11 (ការសបាះសឆាន តកំ្បំាងមុខ) 
និងប្ក្ុមស គមន៍សដ្ឋយោម នការសប្ជៀតថប្ជក្តាម្នាទ នុសិទ្ធិរបស់ពួក្ោត់ប្បសិនសបើសក្មមភាពមិនបានរ ំ
សលាភសលើសិទ្ធិឯក្ជនរបស់និវាសនជនសផសងសទ្ៀតឬមិនប្តូវបានប្បឆំាងក្នុងក្មមវ ិ្ ី។សនះរមួបញ្ចូ លទំាង៖ 

A. សិទ្ធិក្នុងការចូ្បលរមួជាមួយបុគគលសផសងសទ្ៀតសៅក្នុងនិងសប្ៅមណ្ឌ លសនះសដ្ើមបីស ែ្ើការថក្លមអការថែទំា 

រយៈសពលថវង 

B. សិទ្ធិក្នុងការទ្ទួ្លការទ្សសនកិ្ច្បចសដ្ឋយបុគគលណាមួយ 
ថដ្លអនក្ជំងឺបានថតងតំាងជាភាន ក់្ងារថែទំាសុខភាពរបស់អនក្ជំងឺសថិតសៅសប្កាម ជំពូក្145C  

C. សិទ្ធិក្នុងការទ្ទួ្លការទ្សសនកិ្ច្បចនិងការសសប្មច្បចិ្បតតសលើការថែទំាសុខភាពសដ្ឋយបុគគលថដ្លបានសប្ជើស
តំាងសដ្ឋយអនក្ជំងឺសថិតសប្កាមក្ថាខណ្ឌ ទី្  3 ។ 

2. សៅសពលអនុញ្ញញ តចូ្បលមណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំាក្នុងក្រណី្ច្បាប់ស ព័នធហាមឃាត់ការបងាា ញសដ្ឋយោម នការអនុញ្ញញ តនូវព័ត៌មានកំ្ណ្ត់អ
តតសញ្ញញ ណ្និវាសនជនសៅដ្ល់អនក្សៅចូ្បលនិងសភាៀវនិវាសនជនឬអាណាពាបាលស្សបច្បាប់ឬអនក្អភិរក្សរ
បស់និវាសនជននឹងប្តូវបានផតល់ឱ្កាសក្នុងការផតល់សិទិ្ធអនុញ្ញញ តការបងាា ញវតតមានរបស់និវាសនជនក្នុងម
ណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំាសៅកាន់អនក្សៅចូ្បលនិងសភាៀវថដ្លអាច្បពាោមទាក់្ទ្ងជាមួយនិវាសនជនសនះ។សបើអាច្ប
ស ែ្ើបាន 
អាណាពាបាលស្សបច្បាប់ឬអនក្អភិរក្សរបស់និវាសនជនប្តូវពិចារណាពីទ្សសនៈរបស់និវាសនជនទាក់្ទ្ង
នឹងការបងាា ញវតតមានរបស់និវាសនជនសៅក្នុងមណ្ឌ ល។ 

3. សៅសពលអនុញ្ញញ តចូ្បលមណ្ឌ លសសវាថែទំា ឬមនទីរសសវាថែទំា 
និវាសនជនឬអាណាពាបាលស្សបច្បាប់ឬអនក្អភិរក្សរបស់និវាសនជនប្តូវថតប្តូវបានផតល់ឱ្យនូវឱ្កាសសដ្ើ
មបីកំ្ណ្ត់បុគគលថដ្លមិនជាប់ទាក់្ទ្ងជាមួយអនក្ណាជាសាច់្បញាតិរបស់និវាសនជនជនទាក់្ទិ្ននឹងទ្សសន
កិ្ច្បច 
និងការស ែ្ើការសសប្មច្បចិ្បតតសលើការថែទំាសុខភាព។ការសប្ជើសតំាងសនះប្តូវថតរាប់បញ្ចូ លសៅក្នុងកំ្ណ្ត់ប្តាសុខ
ភាព។ទាក់្ទិ្ននឹងការស្ែើការសសប្មច្បចិ្បតតសលើការថែទំាសុខភាព  
សសច្បក្តីថណ្នំាអំពីការថែទំាសុខភាពឬការថតងតំាងភាន ក់្ងារថែទំាសុខភាពសៅសប្កាមជំពូក្ 145C  
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មានអាទិ្ភាពសលើការសប្ជើសតំាងសនះថដ្លបានស ែ្ើសឡើងសប្កាមក្ថាខណ្ឌ សនះ។បុគគលថដ្លមិនជាប់ទាក់្ទ្ងអា
ច្បប្តវូបានកំ្ណ្ត់ជាបុគគលប្បសភទ្សនះសដ្ឋយនិវាសនជនឬសដ្ឋយប្កុ្មប្គួសាររបស់និវាសនជន។ 

ប្កុ្មប្បឹក្ាពិសប្ោះសោបល់ 
និវាសនជន និងប្ក្ុមប្គួសាររបស់ពួក្ោត់នឹងមានសិទ្ធិសរៀបចំ្ប រក្ា និងចូ្បលរមួក្នុងប្កុ្មប្បឹក្ានិវាសនជន 
និងប្គួសារ។មណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំានីមួយៗប្តូវផតល់ជំនួយនិងទី្ក្ថនែងសប្មាប់កិ្ច្បចប្បជំុ។កិ្ច្បចប្បជំុប្កុ្មប្បឹក្ាប្តូវបានផតល់ឯក្ជនភា
ពជាមួយបុគគលិក្ឬសភាៀវថដ្លចូ្បលរមួសដ្ឋយការអសញ្ា ើញពីប្កុ្មប្បឹក្ាថតបុ៉សណាោ ះ។បុគគលិក្នឹងប្តូវបានផតល់តួនាទី្
ក្នុងការផតល់ជំនួយសនះនិងស្ែើយតបសៅនឹងសំសណ្ើ ជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរ 
ថដ្លមក្ពីកិ្ច្បចប្បជំុប្កុ្មប្ក្ុមប្បឹក្ានិវាសនជន 
និងប្គួសារនឹងប្តូវបានសលើក្ទឹ្ក្ចិ្បតតក្នុងការផដល់អនុសាសន៍ទាក់្ទ្ងនឹងសោលនសោបាយរបស់មណ្ឌ លសសវាថែ
ទំា ឬមនទីរសសវាថែទំា។ 

និវាសនជនថដ្លបានសរៀបការ 
ប្បសិនសបើបានសរៀបការស ើយ 
និវាសនជននឹងប្តូវបានធានានូវឯក្ជនភាពចំ្បសពាះទ្សសនកិ្ច្បចសដ្ឋយស ព័នធរបស់ពួក្ោត់ 
និងប្បសិនសបើស ព័នធទំាងពីរគឺជានិវាសជនរស់សៅមណ្ឌ លសសវាថែទំា ឬមនទីរសសវាថែទំា 
ពួក្ោត់នឹងប្តូវបានអនុញ្ញញ តឱ្យថច្បក្រថំលក្បនទប់ 
លុះប្តាថតបានប្បឆំាងនឹងថផនក្សវជាសាស្រសតនិងបានច្បងប្ក្ងជាឯក្សារសដ្ឋយប្គូសពទ្យរបស់ពួក្ោត់ក្នុងកំ្ណ្ត់ប្តា
សវជាសាស្រសត ។ 

ការសផទរ និងការសច្បញពីមនទីរសពទ្យ 
និវាសនជន
មិនប្តូវបានសផទរឬសច្បញពីមនទីរសពទ្យតាមអំសពើចិ្បតតសឡើយ។និវាសនជនប្តូវថតទ្ទួ្លការជូនដំ្ណឹ្ងជាលាយលក្ខណ៍្
អក្សរអំពីការសសនើសំុការសច្បញពីមនទីរ ឬការសផទរនិងមានស តុផលមិនសលើសពី 30 
នែាមុនសពលសច្បញពីមណ្ឌ លសសវាថែទំាឬមនទីរសសវាថែទំានិងប្បំាពីរនែាមុនសពលសផទរសៅបនទប់សផសងសទ្ៀតសៅក្នុងម
ណ្ឌ លសសវាថែទំាឬមនទីរសសវាថែទំា។សសច្បក្តីជូនដំ្ណឹ្ងសនះប្តូវរមួមានទំាងសិទ្ធិរបស់និវាសនជនសដ្ើមបីប្បឆំាងនឹង
ចំ្បណាត់ការថដ្លបានសសនើសឡើងថដ្លមានអាសយដ្ឋា ននិងសលខទូ្រស័ពទរបស់ម្នតីសដ្ឋះស្សាយពាក្យបណ្តឹ ងសប្មា
ប់ការថែទំារយៈសពលថវងសដ្ឋយអនុសលាមតាមច្បាប់សតីពីជនជាតិអាសមរកិ្វយ័ចាស់ មាប្តាទី្ 307 (ក្) (12) 
។និវាសនជនថដ្លប្តូវបានជូនដំ្ណឹ្ងអំពីសិទ្ធិសនះអាច្បសសប្មច្បបតូរទី្ក្ថនែងមុនសពលរយៈសពលននការជូនដំ្ណឹ្ង
បានបញ្ច ប់។រយៈសពលជូនដំ្ណឹ្ងសនះអាច្បប្តូវបានបប្ងួមសៅក្នុងសាថ នភាពសៅសប្ៅមណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំា 
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ដូ្ច្បជាការកំ្ណ្ត់សដ្ឋយការពិនិតយការសប្បើប្បាស់ក្ថនែងសាន ក់្សៅរបស់និវាសនជនថដ្លសទ្ើបថតបានអនុញ្ញញ ត  
ការទែ ស់បតូរក្មមវ ិ្ ីសវជាសាស្រសតឬក្មមវ ិ្ ីពាបាលរបស់និវាសនជន  សុខុមាលភាពរបស់និវាសនជន 
ឬនិវាសនជនសផសងសទ្ៀត 
ឬការមិនទូ្ទាត់ប្បាក់្សប្មាប់ការសាន ក់្សៅលុះប្តាថតបានហាមឃាត់សដ្ឋយក្មមវ ិ្ ីសាធារណ្ៈឬក្មមវ ិ្ ីបង់ប្បាក់្ស
ប្មាប់សសវាថែទំារបស់និវាសនជន 
ដូ្ច្បថដ្លបានច្បងប្ក្ងជាឯក្សារក្នុងកំ្ណ្ត់ប្តាសវជាសាស្រសត។មណ្ឌ លសសវាថែទំា 
ឬមនទីរសសវាថែទំាប្តូវខិតខំប្បឹងថប្បងឲ្យសមរមយសដ្ើមបីផតល់ក្ថនែងសាន ក់្សៅសប្មាប់និវាសនជនែមីសដ្ឋយោម នការរ ំ
ខានដ្ល់ការសរៀបចំ្បបនទប់។ 

សសវាការពារនិងតសូ៊មតិ 

និវាសនជនប្តូវមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានសមស្សបសៅសពលថដ្លសមរមយសដ្ើមបីទ្ទួ្លបានសសវាការពារសិទ្ធិណាមួយ 
និងសសវាតសូ៊មតិសដ្ើមបីឲ្យនិវាសនជនអាច្បទ្ទួ្លបានជំនួយក្នុងការថសែងយល់ដឹ្ង អនុវតត 
និងការពារសិទ្ធិដូ្ច្បថដ្លបានសរៀបរាប់សៅក្នុងច្បាប់សិទ្ធិមូលដ្ឋា នសនះនិងសៅក្នុងច្បាប់សផសងសទ្ៀត 
។.សិទ្ធិសនះប្តូវរមួបញ្ចូ លនូវឱ្កាសសប្មាប់ការប្បាស័យទំ្នាក់្ទំ្នងឯក្ជនរវាងនិវាសនជន 
និងតំណាងរបស់សសវាការពារសិទ្ធិ ឬសសវាតសូ៊មតិ។ 

ការប្គប់ប្គង 
1. និវាសនជនថដ្លមានសមតថភាពសៅមណ្ឌ លសសវាថែទំា 
សមាជិក្ប្គួសាររបស់និវាសនជនថដ្លមិនមានសមតថភាព និងអនក្អភិរក្ស 
អាណាពាបាលថដ្លបានថតងតំាងសដ្ឋយស្សបច្បាប់និងភាន ក់្ងារថែរក្ាសុខភាពដូ្ច្បថដ្លបានកំ្ណ្ត់សៅ
សប្កាមមាប្តាទី្ 145C.01 មានសិទ្ធិក្នុងការសសនើសំុនិងយល់ប្ពមសប្បើប្បាស់ការប្គប់ប្គងរាងកាយសដ្ើមបី 
ពាបាលសរាគសញ្ញញ សវជាសាស្រសតរបស់និវាសនជនសនះ។. 

2. សៅសពលទ្ទួ្លបានសំសណ្ើ សំុការប្គប់ប្គងរាងកាយ 
មណ្ឌ លសសវាថែទំាប្តូវជូនដំ្ណឹ្ងនិវាសនជនសមាជិក្ប្ក្ុមប្គួសារឬតំណាងស្សបច្បាប់អំពីជសប្មើសសផសងៗ 
និងហានិភ័យថដ្លពាក់្ព័នធនឹងការសប្បើការប្គប់ប្គងរាងកាយ។មណ្ឌ លសសវាថែទំាប្តូវ
ផតល់នូវការប្គប់ប្គងរាងកាយសប្មាប់និវាសនជនថតសៅសពលទ្ទួ្លបានទ្ប្មង់ថបបបទ្ប្ពមសប្ពៀងមានចុ្បះ 
តថសលខានិងសវជាបញ្ញា ជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរពីប្គូសពទ្យប្បចំាការ 
ថដ្លមានថច្បងពីសសច្បក្តីថែែងការណ៍្និងការសបតជាា ចិ្បតតទាក់្ទ្ងនឹងសរាគសញ្ញញ សវជាសាស្រសតនិងបញ្ញា ក់្ពីកាលៈសទ្
សៈថដ្លសគសប្បើការប្គប់ប្គង។ 

3. មណ្ឌ លសសវាថែទំាថដ្លផតល់នូវការប្គប់ប្គងសប្កាមក្ថាខ័ណ្ឌ ទី្ 2 ប្តូវ៖ 

A. ឯក្សារថដ្លនីតិវ ិ្ ីដូ្ច្បថដ្លបានថច្បងសៅក្នុងក្ថាខណ្ឌ សនាះប្តូវបានអនុវតតតាម 

B. តាមដ្ឋនការសប្បើប្បាស់ការប្គប់ប្គងសដ្ឋយនិវាសនជន ស ើយនិង 
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C. សដ្ឋយសទ្ៀងទាត់ការពិសប្ោះសោបល់ជាមួយនិវាសនជនប្កុ្មប្គួសារនិងប្គូសពទ្យប្បចំាការ  
វាយតនមែសឡើងវញិពីតប្មូវការប្គប់ប្គងរបស់និវាសនជន។ 

4. មណ្ឌ លសសវាថែទំាមិនប្តូវមានការទក្ពិន័យប្បាក់្ 
ការពិន័យប្បាក់្សីុវលិឬមស្ាបាយអនុវតតការសទង់មតិថាន ក់្រដ្ាឬស ព័នធសផសងសទ្ៀតជាលទ្ធផលននការអនុ
ញ្ញញ តឱ្យសប្បើប្បាស់ការប្គប់ប្គងរាងកាយដូ្ច្បថដ្លបានអនុញ្ញញ តក្នុងមាប្តារងសនះ។ោម នប្បការណាមួយសៅក្នុ
ងមាប្តារងសនះប្តូវរារាងំសនងការមិនឲ្យការពារសុខភាពនិងសុវតថិភាពរបស់និវាសនជនប្បសិនសបើ៖ 

A. ការសប្បើប្បាស់ការប្គប់ប្គងបានស ែ្ើឱ្យសប្ោះថាន ក់្ដ្ល់សុខភាពនិងសុវតថិភាពរបស់និវាសនជនស ើយនិង 

B. មណ្ឌ លសសវាថែទំាបានបរាជ័យក្នុងការចាត់វធិានការសមស តុផលសដ្ើមបីការពារសុខភាពនិងសុវតថិភាពរ
បស់និវាសនជន។ 

5. ចំ្បសពាះសោលបំណ្ងននមាប្តារងសនះ "សរាគសញ្ញញ ថផនក្សវជាសាស្រសត" រមួបញ្ចូ ល៖ 

A. ការប្ពួយបារមាចំ្បសពាះសុវតថិភាពរាងកាយរបស់និវាសនជនស ើយនិង 

B. តប្មូវការរាងកាយឬផែូវចិ្បតតថដ្លបងាា ញសដ្ឋយនិវាសនជន។ការភ័យខាែ ច្បដួ្លរបស់និវាសនជនអាច្បជាមូ
លដ្ឋា នននសរាគសញ្ញញ សវជាសាស្រសត។ 

សវជាបញ្ញា ជាលាយលក្ខណ៍្អក្សររបស់ប្គូសពទ្យប្បចំាថដ្លមានថច្បងពីសសច្បក្តីថែែងការណ៍្និងការសបដជាា ចិ្បតតទាក់្
ទិ្ននឹងសរាគសញ្ញញ សវជាសាស្រសតគឺជាភសតុតាងប្គប់ប្ោន់ននភាពចំាបាច់្បសវជាសាស្រសតននការប្គប់ប្គងរាងកាយ។ 

6. សៅសពលថដ្លកំ្ណ្ត់ការអនុវតតតាមសដ្ឋយប្គឹះសាថ នថែទំានិងស ព័នធនូវបទ្ដ្ឋា នរដ្ា 
និងស ព័នធសប្មាប់សប្បើប្បាស់ការប្គប់ប្គងរាងកាយ 
សនងការសុខាភិបាលប្តូវមានកាតែកិ្ច្បចតាមរយៈសសច្បក្តីថែែងការណ៍្និងការសបដជាា ចិ្បតតថដ្លមានសៅក្នុងសវជាប
ញ្ញា របស់ប្គូសពទ្យប្បចំាទាក់្ទិ្ននឹងសរាគសញ្ញញ សវជាសាស្រសត។ចំ្បសពាះសោលបំណ្ងននសវជាបញ្ញា សនះ 
"សរាគសញ្ញញ ថផនក្សវជាសាស្រសត" រមួបញ្ចូ លទំាងការសសនើសំុសដ្ឋយនិវាសនជនមានសមតថភាព  
សមាជិក្ប្ក្ុមប្គួសាររបស់និវាសនជនថដ្លមិនមានសមតថភាព ឬអនក្អភិរក្ស 
អាណាពាបាលថដ្លបានថតងតំាងសដ្ឋយស្សបច្បាប់ ឬ 
ភាន ក់្ងារថែទំាសុខភាពដួ្ច្បថដ្លមានកំ្ណ្ត់សៅសប្កាមមាប្តាទី្ 145C.01 ថច្បងថាមណ្ឌ លសនះ 
ផតល់នូវការប្គប់ប្គងរាងកាយក្នុងសោលបំណ្ងបសងេើនសុវតថិភាពរាងកាយរបស់និវាសនជន។ 

សសរភីាពរចួ្បផុតពីការស្ែើទុ្ក្ខបុក្សមនញ 

និវាសនជនប្តូវមានសសរភីាពរចួ្បផុតពីការស ែ្ើទុ្ក្ខបុក្សមនញដូ្ច្បបានកំ្ណ្ត់ក្នុងច្បាប់សតីពីការការពារមនុសសសពញវ ័
យថដ្លងាយរងសប្ោះ។“ការស្ែើទុ្ក្ខបុក្សមនញ" មានន័យថាការប្បប្ពឹតដថដ្លបានសរៀបរាប់ក្នុងមាប្តាទី្ 626.5572 
មាប្តារងទី្ 15 ឬការបងេការឈចឺាប់ ឬរបួសសលើរាងកាយសដ្ឋយសច្បតនានិងមិនថមនជាការពាបាល 
ឬសក្មមភាពប្បប្ពឹតដថដ្លមានសោលបំណ្ងបសងេើតទុ្ក្ខប្ពួយផែូវចិ្បតតឬផែូវអារមមណ៍្។និវាសនជនប្គប់របូក៏្ប្តូវរចួ្បផុត
ពីការប្គប់ប្គងរាងកាយ 
និងគីមីថដ្លមិនថមនជាការពាបាលសទ្សលើក្ថលងថតក្នុងប្ោអាសននសោងតាមការច្បងប្ក្ងជាឯក្សារោ៉ងសពញ
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សលញឬបានអនុញ្ញញ តជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរបនាទ ប់ពីបានពិនិតយសដ្ឋយប្គូសពទ្យរបស់និវាសនជនសប្មាប់រយៈសព
លជាក់្លាក់្ និងមានកំ្ណ្ត់ ស ើយនិងថតសៅសពលថដ្លចំាបាច់្បសដ្ើមបីការពារនិវាសនជនពីការរងបួសខែួន  
ឬរបួសដ្ល់អនក្ដ្នទ្។. 

បណ្តឹ ងសារទុ្ក្ខ 
និវាសនជននឹងប្តូវបានសលើក្ទឹ្ក្ចិ្បតតនិងជួយសៅអំឡុងសពលសាន ក់្សៅក្នុងមណ្ឌ លសសវាថែទា 
ឬមនទីរសសវាថែទំាឬអំឡុងសពលពាបាលសដ្ើមបីថសែងយល់និងអនុវតតសិទ្ធិរបស់ពួក្សគជានិវាសនជន 
និងពលរដ្ា។អនក្ស្សុក្អាច្បតវ៉ានិងផតល់អនុសាសន៍ការទែ ស់បតូរសោលនសោបាយនិងសសវាក្មមសៅបុគគលិក្មណ្ឌ
លសសវាថែទំា ឬមនទីរសសវាថែទំា និងអនក្សផសងសទ្ៀតតាមជសប្មើសរបស់ពួក្ោត់ មានសសរភីាពរចួ្បផុតពីការរាងំសទះ 
ការសប្ជៀតថប្ជក្ ការបងខិតបងខំ 
ការសរ ើសសអើងឬការសងសឹក្ក្នុងសនាះមានទំាងការគំរាមកំ្ថ ងននការបសណ្ត ញសច្បញ។សសច្បក្តីជូនដំ្ណឹ្ងអំពីនីតិវ ិ្ ី
សារទុ្ក្ខរបស់មណ្ឌ លសនះឬក្មមវ ិ្ ីប្ពមទំាងអាសយដ្ឋា ននិងសលខទូ្រស័ពទសប្មាប់ការោិល័យពាក្យបណ្តឹ ងរបស់
ប្គឹះសាថ នសុខាភិបាលស ើយម្នតីសដ្ឋះស្សាយពាក្យបណ្តឹ ងប្បចំាតំបន់សប្មាប់ការថែទំារយៈសពលថវងអនុសលាម
តាមច្បាប់សតីពីជនជាតិអាសមរកិ្វយ័ចាស់ មាប្តាទី្ 307 (ក្) (12) នឹងប្តូវបានបិទ្សៅទី្ក្ថនែង 
ថដ្លអាច្បសមើលស ើញ។  
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្នធាន 
(ការោិល័យពាក្យបណ្តឹ ងរបស់ប្គឹះសាថ នសុខាភិបាល) 
OFFICE OF HEALTH FACILITY COMPLAINTS 
PO Box 64970 
St. Paul, MN 55164-0970 

(800) 369-7994 ឬ (651) 201-4200 (សម៉ប្តូ) 
(ម្នតីសដ្ឋះស្សាយពាក្យបណ្តឹ ងសប្មាប់ការថែទំារយៈសពល) 
OMBUDSMAN FOR LONG-TERM CARE 
PO Box 64971 
St. Paul, MN 55164-0971 

(800) 657-3591 ឬ (651) 431-2555 (សម៉ប្តូ) 

(ប្ក្សួងសុខាភិបាលននរដ្ាMINNESOTA) 

MINNESOTA DEPARTMENT OF HEALTH 
(នាយក្ដ្ឋា នសុខភាព) 
Health Regulation Division 
PO Box 64900 
St. Paul, MN 55164-0900 
(651) 201-4101 

(គសប្មាងតសូ៊មតិរបស់ជនពិការ) 
THE DEVELOPMENTALLY DISABLED ADVOCACY PROJECT 
(គសប្មាងច្បាប់សតពីីសុខភាពផែូវចិ្បតត) 
The Mental Health Law Project 
430 First Avenue North, Suite 300 
Minneapolis, MN 55401-1780 

(800) 292-4150 ឬ (612) 332-1441 (សម៉ប្តូ) 

(សសវាតាមដ្ឋននិងពិនិតយសឡើងវញិសុច្បរតិភាព) 
SURVEILLANCE & INTEGRITY REVIEW SERVICES  

(ការបនែំនិងការរសំលាភបំពានក្មមវ ិ្ ីMedicaid - បញ្ញា ទូ្ទាត់ប្បាក់្) 

(ប្ក្សួងសសវាមនុសសសាស្រសតននរដ្ាMinnesota) 

Minnesota Department of Human Services 
PO Box 64982 
St. Paul, MN 55164-0982 

(800) 657-3750 ឬ (651) 431-2650 (សម៉ប្តូ)

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 

 

កាលបរសិច្បឆទ្៖នែាទី្4ថខ្នូ ឆាន ំ 2015 

សដ្ើមបីទ្ទួ្លបានព័ត៌មានសនះសៅក្នុងទ្ប្មង់
សផសងៗោន  សៅទូ្រស័ពទ៖:  

651201-4101 
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