
 

 

 

ច្បោប់សិទ�ិមូលដ� នរួមៃនសហព័ន� និងរដ�  
ស្រមាប់និវសនជនក��ង្រគឹះសា� នេសវែថទំាប�� ក់េដយគេ្រមាង MEDICARE/MEDICAID  
ឬ ្រគឹះសា� នេសវែថទំា   

និវសនជនទាំងអស់េ�ក��ងមណ� លេសវែថទាំរយៈេពលែវងទទួលបានសិទ�ិែដលធានចំេពាះពួកគាត់ស�ិតេ�េ្រកាមច្បោប់សហព័ន�និងរដ�។ សិទ�ិទាំងេនះចូលជធរមានេ�េ្រកាមច្បោប់សហព័ន�និងរដ� 

េហើយអនុវត�ចំេពាះនិវសនជនេ�មណ� លននែដលប�� ក់ថស�ិតេ្រកាមកម�វ�ធី Medicaid ឬ Medicare។   

សិទ�ិមួយចំនួនមានសុពលភាពែតេ�េ្រកាមច្បោប់ៃនរដ� Minnesota។  សិទ�ិទាំងេនះ្រត�វបានបង� ញជ អក្សរេ្រទត។ សិទ�ិេផ្សងេទៀតទាំងអស់មានសុពលភាពេ�េ្រកាមច្បោប់សហព័ន� 

និងអនុវត�ចំេពាះនិវសនជននមណ� លននដូចែដលប�� ក់ថស�ិតេ្រកាមកម�វ�ធី Medicaid ឬ Medicare។ ្របសិនេបើសិទ�ិរបស់អ�កេ�េ្រកាមច្បោប់រដ�មីនីសូតាេ្រប�បេធៀបេ�នឹងសិទ�ិរបស់អ�កេ�េ្រកាមច្បោប់សហព័ន� 
សិទ�ិសហព័ន�របស់អ�ក្រត�វបានផ�ល់ជូន។   

ឣណព្យោបាល ឬ អ�កអភិរក្សនិវសនជន ឬ បុគ�លែដលចាប់ឣរម�ណ៍ ក��ងករណីអវត�មានឣណព្យោបាល ឬ អ�កអភិរក្ស ឣចែស�ងរកការអនុវត�សិទ�ិទាំងេនះតាងនមឱ្យនិវសនជន។ 

គា� នមណ� លណ0

1ឣចត្រម�វឱ្យនិវសនជនលះបង់សិទ�ិទាំងេនះជលក�ខណ� ៃនការអនុ�� ត ឬបន�ការសា� ក់េ�។   

សទិ�និវិសនជន  
និវសនជនមានសិទ�ិរស់េ�េដយេសចក�ីៃថ�ថ��រ ស�័យសេ្រមច និងការ្របា្រសយ័ទំនក់ទំនងជមួយនិងសិទ�ិេ�ជួបមនុស្ស និងទទួលបានេសវេ�ខាងក��ង និងេ�ខាងេ្រ�មណ� ល៖:  

1. មណ� ល្រត�វែតផ�ល់ការេគារព និងកិត�ិយសដល់និវសនជនមា� ក់ៗ និងែថទាំនិវសនជនមា� ក់ៗ ក��ងឥរ�យបថមួយ និងក��ងបរ�យកាសមួយែដលេលើកស��យការែថរក្សោ ឬ ការបេង�ើនជីវភាពរស់េ�របស់គាត់ 
េដយេធ�ើការកត់សមា� ល់បុគ�លិកលក�ណៈរបស់និវសនជនមា� ក់ៗ។ មណ� ល្រត�វែតការពារនិងេលើកស��យសិទ�ិរបស់និវសនជន។ 

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�ស្រមាប់និវសនជនទាំងអស់ 
េដយមិន្របកាន់ពី្របភពៃនការទូទាត់្របាក់េឡើយ។ 

េសវេឆ�ើយតប  
និវសនជន្រត�វមានសិទ�ិទទួលបានការេឆ�ើយតបភា� មៗ និងសមេហតុផលេ�នឹងសំណួរ និងសំេណើររបស់ពួកគាត់។   

 

                                                      
1 ក��ងឯកសារេនះពាក្យថ “មណ� ល” សំេ�េលើមណ� លេសវែថទា ំមណ� លជំនញែថទាមំានវ��� បនប្រត (SNF) ឬ ្រគឹះសា� នផ�ល់េសវែថទាមំានវ��� បនប្រត (NF)។   

REV. 11/28/16 (បានែកែ្របេ�ៃថ�ទ ី2/1/17) 



ច្បោប់សិទ�ិមូលដ� នរួមសហពន័� និងរដ� 

2  REV. 11/28/16  

នរិន�រភាពៃនការែថទា ំ 
និវសនជន្រត�វមានសិទ�ិទទួលបានការយកចិត�ទុកដក់យ៉ងេទៀងទាត់សមរម្យ និង្របកបេដយនិរន�រភាពរបស់ការងរបុគ�លិកដរបណេគាលនេយបាយរបស់មណ� លេសវែថទាំឬមន�ីរេសវែថទាំអនុ�� ត។  

ការអនវុត�សទិ� ិ 
និវសនជនមានសិទ�ិអនុវត�សិទ�ិរបស់ខ��នក��ងនមជនិវសនជនេ�មណ� លេនះ និងជពលរដ� ឬ និវសនជនរបស់សហរដ�ឣេមរ�ក។   

1. មណ� ល្រត�វែតធានថ និវសនជនឣចេ្របើ្របាស់សិទ�ិរបសខ់��ន េដយរួចផុតពីការេ្រជ�តែ្រជក ការបង�ិតបង�ំ ការេរ�សេអើង និងការសងសឹងពីមណ� ល។ 

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

3. េ�ក��ងករណីនិវសនជនែដលមិន្រត�វបានវ�និច�័យថអសមត�ភាពេដយតុលាការរដ� និវសនជនមានសិទ�ិទទួលបានការេ្រជើសតាំងេធ�ើជអ�កតំណង េដយេយងេ�តាមច្បោប់រដ� និងសិទ�ិផ��វច្បោប់ 
ែដលការេ្រជើសតាំងេនះឣចជការអនុវត�សិទ�ិរបស់និវសនជនេ្រកាមវ�សាលភាពៃនច្បោប់រដ�។ សហព័ទ�របសនិ់វសនជនែដលមានេភទដូចគា�  ្រត�វទទួលបានការព្យោបាលដូចគា� នឹងសហព័ទ�ែដលមានេភទផ��យគា� ែដរ េបើសិន 
ឣពាពិពាហ៍របស់ពួកេគមានសុពលភាពេ�ក��ងែដនដីយុតា� ធិការែដលពិធីេនះ្រត�វបាន្របារព�េធ�ើេឡើង។ 

A. អ�កតំណងនិវសនជនមានសិទ�ិេ្របើ្របាស់សិទ�ិរបស់និវសនជនេ្រកាមវ�សាលភាពែដលសិទ�ិទាំងេនះ្រត�វបានផ�ល់ជូនអ�កតំណងនិវសនជន។ 

B. និវសនជនរក្សោសិទ�ិក��ងការអនុវត�សិទ�ទិាំងេនះ ែដលមិន្រត�វបាន្របគល់ឱ្យអ�កតំណងនិវសនជន រួមមានសិទ�ិបដិេសធការ្របគល់សិទ�ិ េលើកែលងែតកំណត់េដយច្បោប់រដ�។ 

4. មណ� ល្រត�វចាត់ទុកេសចក�ីសេ្រមចរបស់អ�កតំណងនិវសនជនជេសចក�ីសេ្រមចរបស់និវសនជនេ្រកាមវ�សាលភាពែដលត្រម�វេដយតុលាការ ឬ ែដល្រត�វបានេ្រជើសតាំងេដយនិវសនជន។ 

5. មណ� លមិន្រត�វបែន�មឱ្យអ�កតំណងនិវសនជននូវសិទ�ិេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចតាងនមឱ្យនិវសនជន ែដលេលើសពីវ�សាលភាពត្រម�វេដយតុលាការ ឬ ែដល្រត�វបានេ្រជើសតាំងេដយនិវសនជនេនះេទ។ 

6. េបើសិនមណ� លមានេហតុផលេជឿជក់ថ អ�កតំណងនិវសនជនកំពុងេធ�ើេសចក�ីសេ្រមច ឬ កំពុងចាត់វ�ធានការ ែដលផ��យពី្របេយជន៍របស់និវសនជន មណ� ល្រត�វរយការណ៍អំពីប�� ទាំងេនះ។ 

7. ក��ងករណីែដលតុលការមានសមត�កិច�វ�និច�័យថ និវសនជនអសម�ភាព សិទ�ិរបស់និវសនជន្រត�វ្របគល់ជូន និង្រត�វអនុវត�េដយអ�កតំណងនិវសនជនែដល្រត�វបានេ្រជើសតាំងេ�េ្រកាមច្បោប់រដ� 
េដើម្បីេធ�ើសកម�ភាពតាងនមឱ្យនិវសនជន។ អ�កតំណងនិវសនជនែដល្រត�វបានតុលាការេ្រជើសតាំង អនុវត�សិទ�ិរបស់និវសនជនក��ងវ�សាលភាពែដល្រត�វបានវយតៃម�ថមានភាពចាំបាច់ 
េដយតុលាការមានសមត�កិច�។ 

A. ក��ងករណីែដលអ�កតំណងនិវសនជន ែដលសិទ�ិក��ងការេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត�របស់គាត់ ្រត�វបានកំណត់េដយច្បោប់រដ� ឬការេ្រជើសតាំងរបស់តុលាការេនះ និវសនជនេនះរក្សោសិទ�ិក�� 

ងការេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត�ែដលេ�េ្រ�ឣជ� ធររបសអ់�កតំណង។ 

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

C. តាមវ�សាលភាពែដលឣចអនុវត�បាន និវសនជន្រត�វទទួលបានឱកាសចូលរួមក��ងដំេណើរការេរៀបចំគេ្រមាងេសវែថទាំ។ 

ការេរៀបចគំេ្រមាង នងិការអនវុត�េសវែថទាំ  
និវសនជនមានសិទ�ិទទួលបានការជូនដំណឹង និងចូលរួមក��ងការព្យោបាលរបស់ខ��ន ែដលរួមមាន៖:  

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

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



ច្បោប់សិទ�ិមូលដ� នរួមសហពន័� និងរដ� 
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A. សិទ�ិចូលរួមក��ងដំេណើរការេរៀបចំគេ្រមាង រួមមានសទិ�ិសា� ល់បុគ�ល ឬ តួនទីែដល្រត�វរួមប���លេ�ក��ងដំេណើរការេរៀបចំគេ្រមាង សិទ�េិស�ើសុំេបើកកិច�្របជំុ និងសទិ�ិេស�ើសុំពិនិត្យេមើលេឡើងវ�ញអំពីគ 

េ្រមាងេសវែថទាែំដលេផ� តេលើបុគ�ល។ 

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

C. សិទ�ិទទួលបានការជូនដំណឹងជមុនអំពីការផ� ស់ប��រៃនគេ្រមាងេសវែថទាំ។ 

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

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

3. មណ� ល្រត�វជូនដំណឹងដល់និវសនជនអំពីសិទ�ិចូលរួមការព្យោបាលរបស់ពួកគាត់ និង្រត�វគា្ំរទនិវសនជនចំេពាះសិទ�ិេនះ។ ដំេណើរការេរៀបចំគេ្រមាង ្រត�វ៖— 

A. ស្រមបស្រម�លការរួមប���លនិវសនជន និង/ឬ អ�កតំណងនិវសនជន។ 

B. រួមប���លការវយតៃម�ៃនចំណុចខា� ំង និងត្រម�វការរបស់និវសនជន។ 

C. រួមប���លចំណូលចិត�បុគ�ល និងវប្បធម៌របស់និវសនជនក��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។ 

និវសនជនែដលមានសមត�ភាព្រត�វមានសិទ�ិបដិេសធការព្យោបាល។ និវសនជនែដលមិន្រពមទទួលការព្យោបាល ការេ្របើថ�  ំឬ ការរ�តបន�ឹងរបបឣហារ នឹង្រត�វបានជូនដំណឹងអំពីលទ�ផលចម្បងែផ�កេវជ�សា�ស� 
ឬផ��វចិត�ៃនការបដិេសធ េដយមានឯកសារក��ងកំណត់្រតាេវជ�សា�ស�របស់បុគ�ល។ ក��ងករណីែដលនិវសនជនគា� នសមត�ភាពយល់ដឹងពីកាលៈេទសៈេនះេទ បុ៉ែន�មិន្រត�វបានវ�និច�័យថអសមត�ភាព ឬ 
េ�េពលែដលលក�ខណ� ច្បោប់ដក់ក្រមិតេលើសិទ�ិក��ងការបដិេសធការព្យោបាលសា� នភាព ឬកាលៈេទសៈ នឹង្រត�វបានចង្រកងជឯកសារយ៉ងេពញេលញេដយ្រគ�េពទ្យ្របចាំក��ងកំណត់្រតាេវជ�សា�ស�របស់និវសនជន។ 

7. សិទ�ិេ្របើ្របាស់ឱសថ្រគប់្រគងេដយខ��នឯង េបើសិនជ្រក�មអន�រវ�ស័យបានកំណត់ថការអនុវត�េនះគឺមានសុវត�ិភាព។ 

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

9. និវសនជន្រត�វមានសិទ�ិទទួលបានេសវែថទាំព្យោបាល និងេសវែថទាំផ� ល់ខ��ន េ�តាមត្រម�វការបុគ�ល។ ការែថទាំសមរម្យមានន័យថ 
ការែថទាំ្រត�វបានផ�ល់ជូនេដើម្បីអនុ�� តឱ្យនិវសនជនទទួលបាននូវសុខភាពផ��វកាយនិងផ��វចិត�ល�បំផុត។ សិទ�ិេនះមានកំណត់ក��ងករណីេសវកម�េនះមិនឣចទូទាត់េដយធនធានសាធារណៈឬ ឯកជន។ 

10. េបើសិននិវសនជនែដលចូលមណ� លេសវែថទាំ ឬមន�ីរេសវែថទា ំសន�ប់ ឬមិនដឹងខ��ន ឬ មិនឣចទំនក់ទំនង មណ� លេនះ្រត�វខិតខំ្របឹងែ្របងឱ្យបានសម្រសប (ដូចែដលត្រម�វេ្រកាមចំណុចេលខ 11 

ខាងេ្រកាម) េដើម្បីជូនដំណឹងដល់សាមជិក្រក�ម្រគ�សារឬបុគ�លណមួយែដលបានកំណត់ជលាយលក�ណ៍អក្សរេដយអ�កជំងឺជបុគ�លទាក់ទងក��ង្រគាសេ�ង� ះបន� ន់ 
និវសនជន្រត�វបានអនុ�� តចូលមណ� លេសវែថទា ំឬមន�ីរេសវែថទាំ។ មណ� លេសវែថទាំ ឬមន�ីរេសវែថទាំ្រត�វអនុ�� តឱ្យសមាជិក្រគ�សារចូលរួមេរៀបចំគេ្រមាង

ព្យោបាលក��ងករណីមណ� លេនះមិនដឹងឬគា� នេហតុផលេដើម្បេីជឿថនិវសនជនមានការបង� ប់ជមុនែដលមាន្របសិទ�ភាព ឬ ដឹងថនិវសនជនបានប�� ក់ជលាយលក�ណ៍អក្សរថ 
ពួកេគមិនចង់ឱ្យសមាជិក្រគ�សារចូលរួមេរៀបចំគេ្រមាងព្យោបាល។ បន� ប់ពីបានជូនដំណឹងដល់សមាជិក្រក�ម្រគ�សារ បុ៉ែន�មុនេពលែដលអនុ�� តឱ្យសមាជិក្រក�ម្រគ�សារចូលរួមេរៀបចំគេ្រមាងព្យោបាល 
មណ� លេសវែថទាំ ឬ មន�រីេសវែថទា្ំរត�វែតខិតខំ្របឹងែ្របងឱ្យសម្រសបេដយេយងតាមការអនុវត�េវជ�សា�ស�េដើម្បីកំណត់ថេតើនិវសនជនបានអនុវត�ការបង� ប់ជមុនែដលទាក់ទងេ�នឹងការសេ្រមចចិត�អំពី

េសវែថទាំសុខភាពរបស់និវសនជន។ ចំេពាះេគាលបំណងៃនកថខណ� េនះ “កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងសម្រសប” រួមប���ល៖ 



ច្បោប់សិទ�ិមូលដ� នរួមសហពន័� និងរដ� 

4  REV. 11/28/16  

A. ការពិនិត្យេមើលផលប៉ះពាល់ផ� ល់ខ��នរបស់និវសនជន 

B. ការពិនិត្យេមើលកំណត់្រតាេវជ�សា�ស�របស់និវសនជនែដលមានេ�ក��ងមណ� លេនះ 

C. ការសួរេលខទំនក់ទំនងបន� ន់ណមួយ ឬសមាជិក្រក�ម្រគ�សារបានទាក់ទងថេតើនិវសនជនបានអនុវត�ការបង� ប់ជមុនឬអត់ និងនិវសនជនមាន្រគ�េពទ្យែដលនិវសនជនជទូេ�រកេសវែថទាំឬអត់ 

D. ការសួរ្រគ�េពទ្យែដលជទូេ�និវសនជនេ�រកេសវែថទា ំេបើដឹងថេតើនិវសនជនបានអនុវត�េសចក�ីបង� ប់ជមុនឬអត់។ េបើមណ� លេសវែថទាំឬមន�ីរេសវែថទាំជូនដំណឹងដល់សមាជិក្រក�ម្រគ�សារ 
ឬបានកំណត់េលខទំនក់ទំនងបន� ន់ ឬអនុ�� តឱ្យសមាជិក្រក�ម្រគ�សារេដើម្បីចូលរួមេរៀបចំគេ្រមាងព្យោបាល េដយេយងតាមកថខណ� េនះ មណ� លេនះមិនទទួលខុស្រត�វេលើនិវសនជនចំេពាះការខូចខាត

េដយមានេហតុផលថ ការជូនដំណឹងរបស់សមាជិក្រក�ម្រគ�សារ ឬ េលខទំនក់ទំនងបន� ន់ ឬ ការចូលរួមរបស់សមាជិក្រគ�សារគឺមិន្រតឹម្រត�វ ឬ បានរ�េលាភេលើសិទ�ិឯកជនភាព។ 

11. ក��ងការខិតខំ្របឹងែ្របងសម្រសបេដើម្បីជូនដំណឹងដល់សមាជិក្រក�ម្រគ�សារ ឬ បានកំណត់េលខទំនក់ទំនងបន� ន់ មណ� ល្រត�វព្យោយមកំណត់សមាជិក្រគ�សារ ឬ េលខទំនក់ទំនងបន� ន់ែដលបានកំណត់េដយពិនិត្យេមើលផល

ប៉ះពាល់ផ� ល់ខ��នរបស់និវសនជន ឬ របាយការណ៍េវជ�សា�ស�របស់និវសនជនែដលមានេ�ក��ងមណ� លេនះ។ េបើមណ� លេនះមិនឣចជូនដំណឹងដល់សមាជិក្រគ�សារ ឬ េលខទំនក់ទំនងបន� ន់ក��ងរយៈេពល 24 
េម៉ាងបន� ប់ពីបានអនុ�� តឱ្យចូលេនះ មណ� ល្រត�វជូនដំណឹងដល់ទីភា� ក់ងរេសវសង�មកិច�េខានធី ឬទីភា� ក់ងរអនុវត�ច្បោប់ក��ងមូលដ� នថ និវសនជន្រត�វបានអនុ�� តឱ្យចូល 
េហើយមណ� លេនះមិនឣចជូនដំណឹងដល់សមាជិក្រក�ម្រគ�សារ ឬ េលខទំនក់ទំនងបន� ន់ែដលបានកំណត់េនះេទ។ ទីភា� ក់ងរេសវសង�មកិច�េខានធី និងទីភា� ក់ងរអនុវត�ច្បោប់ក��ងមូលដ� ន ្រត�វជួយមណ� លេនះេដើម្បកំីណត់ 
និងជូនដំណឹងដល់សមាជិក្រក�ម្រគ�សារ ឬេលខទំនក់ទំនងបន� ន់ែដលបានកំណត់។ ទីភា� ក់ងរេសវសង�មកិច�េខានធី ឬទីភា� ក់ងរអនុវត�ច្បោប់ក��ងមូលដ� នែដលជួយមណ� លេសវែថទាំ 
ឬមន�ីរេសវែថទាំគឺមិនទទួលខុស្រត�វចំេពាះនិវសនជនេលើការខូចខាតេដយេហតុផលថ ការជូនដំណឹងរបស់សមាជិក្រក�ម្រគ�សារឬេលខទំនក់ទំនងបន� ន់ ឬ ការចូលរួមរបស់សមាជិក្រក�ម្រគ�សារគឺមិន្រតឹម្រត�វ 
ឬបានរ�េលាភេលើសិទ�ិឯកជនភាពរបស់អ�កជំងឺ។ 

12. ព័ត៌មានអំពីការព្យោបាល។ និវសនជនឣចអមដំេណើរេដយសមាជិក្រក�ម្រគ�សារ ឬតំណងេផ្សងេទៀតែដលបានេ្រជើសេរ�ស ឬ ទាំងពីរ។ ព័ត៌មានេនះ្រត�វរួមប���លទាំងលទ�ផលចម្បងែផ�កេវជ�សា�ស� ឬ 
ផ��វចិត�ៃនការព្យោបាល និងជេ្រមើសេផ្សងៗ។ ក��ងករណីែដលមិនគួរែផ�កេវជ�សា�ស�ដូចែដលបានចង្រកងជឯកសារេដយ្រគ�េពទ្យ្របចាំការក��ងកំណត់្រតាេវជ�សា�ស�របស់និវសនជន 
ព័ត៌មាន្រត�វបានផ�ល់េ�ឱ្យឣណព្យោបាលរបស់និវសនជន ឬ បុគ�លេផ្សងេទៀតែដលបានេ្រជើសតាំងេដយនិវសនជនជអ�កតំណង។ បុគ�លមានសិទ�ិក��ងការបដិេសធព័ត៌មានេនះ។ 

13. មុនេពលឬេ�េពលអនុ�� តចូល និងក��ងអំឡ�ងេពលសា� ក់េ� និវសនជន្រគប់រូបែដលទទួលរងពីជំងឺមហារ�កសុដន់្របេភទណមួយ្រត�វបានជូនដំណឹងឱ្យបានេពញេលញអំពីវ�ធីព្យោបាល

ទាំងអស់ែដលមាន្របសិទ�ភាពែដល្រគ�េពទ្យព្យោបាលយល់ដឹង រួមទាំងការព្យោបាលវះកាត់ វ�ទ្យ�សា�ស� ឬ ការព្យោបាលគីមីសា�ស� ឬ ការរួមប���លការព្យោបាល 
និងហានិភ័យែដលមានទំនក់ទំនងជមួយវ�ធីសា�ស�នីមួយៗទាំងេនះ។ 

ការេ្រជើសេរ�ស្រគ�េពទ្យ្របចាកំារ  
និវសនជនមានសិទ�ិេ្រជើសេរ�ស្រគ�េពទ្យ្របចាំការផ� លខ់��ន។  

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

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

3. មណ� ល្រត�វធានថ និវសនជនមា� ក់ៗទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីេឈា䥨� ះ ជំនញ និងរេបៀបទាក់ទង្រគ�េពទ្យ និងអ�កជំនញែថទាំចម្បង ែដលទទួលខុស្រត�វេលើការែថទាំរបស់និវសនជន។ 
ក��ងករណីែដលមិនគួរែផ�កេវជ�សា�ស� ដូចែដលបានចង្រកងជឯកសារេដយ្រគ�េពទ្យ្របចាកំារក��ងកំណត់្រតាេវជ�សា�ស�របស់និវសនជន ព័ត៌មាន្រត�វផ�ល់េ�ឱ្យឣណព្យោបាលរបស់និវសនជន ឬ 
បុគ�លេផ្សងេទៀតែដលបានេ្រជើសតាំងេដយនិវសនជនជអ�កតំណង។ 

4. មណ� ល្រត�វជូនដំណឹងដល់និវសនជន េបើសិនមណ� លកំណត់ថ ្រគ�េពទ្យែដល្រត�វបានេ្រជើសេរ�សេដយនិវសនជនមិនឣច ឬ មិនចង់បំេពញតាមលក�ខណ� ែដលបានេរៀបរប់េ�ក��ងែផ�កេនះ 
េហើយមណ� លែស�ងរកការចូលរួមពី្រគ�េពទ្យេផ្សងេដើម្បធីានបាននូវការផ�ល់េសវែថទាំ និងការព្យោបាលសមរម្យ និង្រគប់្រគាន់។ មណ� ល្រត�វពិភាក្សោអំពីការចូលរួមរបស់្រគ�េពទ្យេផ្សងជមួយនិវសនជន 
និងេគារពការចូលចិត�របស់និវសនជនក��ងចំេណមជេ្រមើសេផ្សងៗ។ 



ច្បោប់សិទ�ិមូលដ� នរួមសហពន័� និងរដ� 
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5. េបើសិននិវសនជនេ្រជើសេរ�ស្រគ�េពទ្យ្របចាំការេផ្សងែដលបំេពញតាមលក�ខណ� ត្រម�វែដលបានេរៀបរប់េ�ក��ងែផ�កេនះ មណ� ល្រត�វេគារពតាមការេ្រជើសេរ�សេនះ។ 

ទនំកទ់នំងជមយួេសវសខុភាពេផ្សងេទៀត  
និវសនជនែដលទទួលេសវពីអ�កផ�ល់េសវខាងេ្រ�មានសិទ�ិទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីអត�ស�� ណរបស់អ�កផ�ល់េសវតាមការេស�ើសុំ។ 
និវសនជននឹង្រត�វបានជូនដំណឹងជលាយលក�ណ៍អក្សរអំពីេសវែថទាំសុខភាពណមួយែដល្រត�វបានផ�ល់េ�ឱ្យនិវសនជនទាំងេនះេដយបុគ�ល ្រក�មហ៊ុន ឬអង�ភាពេផ្សងេទៀតេ្រ�ពីមណ� លេសវែថទា ំឬ មន�រីេសវែថទាំ។ 
ព័ត៌មាន្រត�វរួមប���លេឈា䥨� ះរបស់អ�កផ�ល់េសវកម�ខាងេ្រ� ឣសយដ� ន និងពិពណ៌នអំពីេសវកម�ែដលឣចផ�ល់ជូន។ ក��ងករណីមិនគួរផ�ល់េសវេពទ្យ ដូចែដលប�� ក់េដយ្រគ�េពទ្យ្របចាំការេ�ក��ងកំណត់្រតាែថទារំបស់និវសនជន 
ព័ត៌មាន្រត�វផ�ល់េ�ឱ្យឣណព្យោបាលរបស់និវសនជន ឬបុគ�លេផ្សងេទៀតែដលបានកំណត់េដយនិវសនជនជតំណងរបស់ខ��ន។  

ការេគារព នងិកតិ�យិស  
និវសនជនមានសិទ�ិទទួលបានការេគារព និងកិត�ិយស ែដលរួមមាន៖  

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

2. សិទ�ិរក្សោទុក និងេ្របើ្របាស់្រទព្យសម្បត�ិផ� ល់ខ��ន រួមប���លទាំងេ្រគ�ងសង� រ�មមួយចំនួន និងសេម��កបំពាក់ ្របសិនជមានកែន�ងទំេនរ លុះ្រតាែតការេធ�ើដូេច�ះឣចរ�េលាភេលើសិទ�ិ ឬសុខភាព 
និងសុវត�ិភាពរបស់និវសនជនេផ្សងេទៀត។ 

3. សិទ�ិរស់េ�និងទទួលបានេសវកម�េ�ក��ងមណ� លេដយបំេពញត្រម�វការ និងចំណង់ចំណូលចិត�បុគ�លឱ្យបានសម្រសប េលើកែលងែតេ�េពល្រត�វេធ�ើដូេចា� ះ នឹងេធ�ើឱ្យមានេ្រគាះថ� ក់ដល់សុខភាព ឬ 
សុវត�ិភាពរបស់និវសនជនេនះ ឬនិវសនជនេផ្សងេទៀត ។ 

4. សិទ�ិក��ងការែចករ�ែលកបន�ប់ជមួយៃដគូរបស់ខ��នេ�េពលែដលនិវសនជនែដលបានេរៀបការរស់េ�ក��ងមណ� លែតមួយ េហើយប�្ីរបពន�ទាំងពីរនក់យល់្រពមចំេពាះការេរៀបចំេនះ។ 

5. សិទ�ិក��ងការែចករ�ែលកបន�ប់ជមួយមិត�រួមបន�ប់តាមការេ្រជើសេរ�ស េបើឣចេធ�ើេ�បាន េ�េពលនិវសនជនទាំងពីររស់េ�ក��ងមណ� លែតមួយ េហើយនិវសនជនទាំងពីរយល់្រពមចំេពាះការេរៀបចំេនះ។ 

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

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

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

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

C. ស្រមាប់ភាពងយ្រស�លរបស់បុគ�លិកែតបុ៉េណ� ះ។ 

8. ការអនុវត�សិទ�ិរបស់និវសនជនក��ងការបដិេសធការេផ�រេនះមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ�ិរបស់និវសនជនចំេពាះការទទួលបានអត�្របេយជន៍ពី Medicare ឬ Medicaid េនះេទ។ 

ស�យ័សេ្រមច  
និវសនជនមានសិទ�ិ េហើយមណ� ល្រត�វេលើកស��យ និងស្រមបស្រម�លការសេ្រមចិត�ផ� ល់ខ��នរបស់និវសនជន តាមរយៈការគាំ្រទជេ្រមើសរបស់និវសនជន ែដលរមួមានសិទ�ិដូចខាងេ្រកាម៖   

1. និវសនជនមានសិទ�ិេ្រជើសេរ�សសកម�ភាព កាលវ�ភាគ (រួមមានេម៉ាងេគង និងេម៉ាងេដើរ) ការែថទាសំុខភាព និងអ�កផ�ល់េសវែថទាំសុខភាព េដយ្រសបជមួយនឹងផល្របេយជន៍ ការវយតៃម� 
គេ្រមាងេសវែថទា ំនិងខែចងជធរមានេផ្សងេទៀតៃនែផ�កេនះ។ 
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2. និវសនជនមានសិទ�ិេធ�ើការេ្រជើសេរ�សអំពីទស្សនៈជីវ�តរបស់ខ��នេ�ក��ងមណ� លែដលមានសារៈសំខាន់ចំេពាះនិវសនជន។ 

3. និវសនជនមានសិទ�ិទាក់ទងជមួយសមាជិកសហគមន៍ និងចូលរួមក��ងសកម�ភាពសហគមន៍ទាំងក��ងនិងេ្រ�មណ� ល។ 

4. និវសនជនមានសិទ�ិទទួលេភ��វតាមការេ្រជើសេរ�សរបស់ខ��ន តាមេពលេវលាែដលខ��នេ្រជើសេរ�ស េដយមានសិទ�ិបដិេសធមិនទទួលេភ��វ 
និងក��ងឥរ�យបថមួយែដលមិនដក់កំហិតេលើសិទ�ិរបស់និវសនជនមា� ក់េទៀត។ 

A. មណ� ល្រត�វែតផ�ល់សិទ�ិជូននិវសនជនណមួយតាមរយៈបុគ�លដូចខាងេ្រកាម៖ 

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

c. តំណងណមួយៃនការ�យល័យេដះ្រសាយពាក្យបណ� ងឹែផ�កេសវែថទាំរយៈេពលែវងរបសរ់ដ� 

d. ្រគ�េពទ្យផ� ល់ខ��នរបស់និវសនជន 

e. តំណងណមួយៃន្របព័ន�ការពារនិងតស៊ូមតិ ែដល្រត�វបានេ្រជើសតាំងេដយរដ� និងបេង�ើតេឡើងេ្រកាមជំនួយពិការភាពែផ�កអភិវឌ្ឍន៍ និងច្បោប់ សិទ�ិជមូលដ� នឆា�  ំ2000 
f. តំណងណមួយៃនទីភា� ក់ងរែដលទទួលខុស្រត�វេលើ្របព័ន�ការពារនិងតស៊ូមតិស្រមាប់អ�កែដលមានប�� សា� រតី និង 

g. តំណងនិវសនជន។ 

B. មណ� ល្រត�វផ�ល់សិទ�ិជូននិវសនជនតាមរយៈ្រក�ម្រគ�សារ និងសាច់ញតិដៃទេទៀតរបស់និវសនជន ឣ្រស័យេលើសិទ�ិរបស់និវសនជនក��ងការបដិេសធ ឬដកការយល់្រពមេ�េពលណមួយក៏បាន 

C. មណ� ល្រត�វផ�ល់សិទ�ិជូននិវសនជនតាមរយៈអ�កេផ្សងេទៀតែដលនឹងមកសួរសុខទុក�េដយមានការយល្់រពមពីនិវសនជន ឣ្រស័យេលើការរ�តបន�ឹងស្រមាប់ការព្យោបាលនិងសុវត�ិភាព 
និងសិទ�ិរបស់និវសនជនក��ងការបដិេសធឬដកការយល់្រពមេ�េពលណមួយក៏បាន។ 

D. មណ� ល្រត�វផ�ល់សិទ�ិសម្រសបជូននិវសនជនតាមរយៈអង�ភាព ឬបុគ�លណមួយ ែដលផ�ល់នូវេសវសុខភាព សង�មកិច� ផ��វច្បោប់ ឬ េសវកម�េផ្សងេទៀតដល់និវសនជន 
ឣ្រស័យេលើសិទ�ិរបស់និវសនជនក��ងការបដិេសធឬដកការយល់្រពមេ�េពលណមួយក៏បាន។ 

E. មណ� ល្រត�វមានេគាលនេយបាយនិងនិតិវ�ធីជលាយលក�ណ៍អក្សរ ទាក់ទងនឹងសិទ�ិចូលសួរសុខទុក�របស់និវសនជន ែដលរួមមានការដក់េចញនូវការរ�តបន�ឹង ឬ ការរ�តត្បតិែដលសមេហតុផល ឬ 
ចាំបាច់ស្រមាប់ការព្យោបាល ឬ ការរ�តបន�ឹង ឬ ការរ�តត្បិតស្រមាប់សុវត�ិភាព េ�េពលែដលការរ�តត្បិតទាំងេនះឣចអនុវត�បាន្រសបតាមលក�ខណ� ត្រម�វៃនែផ�ករងេនះ 

ែដលមណ� លឣច្រត�វដក់ពីេលើសិទ�ិ និងេហតុផលទាំងេនះស្រមាប់ការរ�តបន�ឹង ឬ ការរ�តត្បិតស្រមាប់ការព្យោបាល ឬសុវត�ិភាព។ A. មណ� ល្រត�វបំេពញតាមលក�ខណ� ដូចខាងេ្រកាម៖ 

a. ជូនដំណឹងដល់និវសនជននីមួយៗ (ឬតំណងនិវសនជន 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�តត្បិត 
និងបុគ�លែដល្រត�វទទួលរងការរ�តបន�ឹង េ�េពលគាត់ទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីសិទ�ិេផ្សងៗរបស់ខ��នេ�េ្រកាមែផ�កេនះ។ 

b. ជូនដំណឹងដល់និវសនជននីមួយៗអំពីសិទ� ិឣ្រស័យេលើការយល្់រពមរបស់គាត់ 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�របស់និវសនជន។ 
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េ�េពលអនុ�� តចូលមណ� លក��ងករណីច្បោប់សហព័ន�ហាមឃាត់ការបង� ញេដយគា� នការអនុ�� តនូវព័ត៌មានកំណត់អត�ស�� ណនិវសនជនេ�ដល់អ�កេ�ចូលនិងេភ��វ និវសនជន ឬ ឣណព្យោបាល្រសបច្បោប់ ឬ 
អ�កអភិរក្សរបស់និវសនជន នឹង្រត�វបានផ�ល់ឱកាសក��ងការផ�ល់សិទ�ិអនុ�� តការបង� ញវត�មានរបស់និវសនជនក��ងមណ� លេ�កាន់អ�កេ�ចូលនិងេភ��វែដលឣចព្យោយមទាក់ទងជមួយនិវសនជនេនះ។ េបើឣចេធ�ើបាន 
ឣណព្យោបាល្រសបច្បោប់ ឬ អ�កអភិរក្សរបស់និវសនជន្រត�វពិចារណពីទស្សនៈរបស់និវសនជនទាក់ទងនឹងការបង� ញវត�មានរបស់និវសនជនេ�ក��ងមណ� ល។ 
សិទ�ិេនះមានការកំណត់ក��ងករណីែដលមិនគួរតាមេវជ�សា�ស�ដូចែដលបានចង្រកងជឯកសារេដយ្រគ�េពទ្យ្របចាំការេ�ក��ងកំណត់្រតាែថទាំរបស់និវសនជន។ 
ក��ងករណី្រត�វបានកំណត់ក��ងកម�វ�ធីេដយែផនការបង� រការ្រប្រពឹត�ិេល�ើសរបស់មណ� ល អនុេលាមតាមច្បោប់ស�ីពីការការពារមនុស្សេពញវ�យងយរងេ្រគាះ។   

5. និវសនជនមានសិទ�ិេរៀបចំនិងចូលរួមក��ង្រក�មនិវសនជនេ�ក��ងមណ� ល។ 

A. មណ� ល្រត�វផ�ល់កែន�ងឯកជនដល់និវសនជនឬ្រក�ម្រគ�សាររបស់គាត់ េបើសិនជមាន និងចាត់វ�ធានការសម្រសបេដយមានការឯកភាពពី្រក�ម្រគ�សារ េដើម្បីេធ�ើឱ្យនិវសនជន 
និងសមាជិក្រគ�សារដឹងអំពីការ្របជំុនេពលខាងមុខឱ្យបានទាន់េពលេវលា។ 

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

C. មណ� ល្រត�វផ�ល់បុគ�លិកែដល្រត�វបានេ្រជើសតាំងមា� ក់ ែដលមានការឯកភាពពីនិវសនជន ឬ ្រក�ម្រគ�សារ និងមណ� ល េហើយែដលទទួលខុស្រត�វេលើការផ�ល់ជំនួយ 
និងការេឆ�ើយតបចំេពាះសំេណើរជលាយលក�ណ៍អក្សរេ�ក��ងកិច�្របជំុ្រក�ម។ 

D. មណ� ល្រត�វពិចារណអំពីទស្សនៈរបស់និវសនជន ឬ្រក�ម្រគ�សារ និងចាត់វ�ធានការភា� មៗចំេពាះបណ� ឹងសារទុក� និងការែណនំរបស់្រក�មនន ទាក់ទងនឹងប�� ក��ងការែថទាំនិវសនជន 
និងជីវ�តេ�ក��ងមណ� ល។ 

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

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

6. និវសនជនមានសិទ�ិចូលរួមក��ង្រក�ម្រគ�សារ។ 

7. និវសនជនមានសិទ�ិក��ងការមានសមាជិក្រគ�សារ ឬ តំណងនិវសនជនេផ្សងេទៀត ជួបជំុក��ងមណ� លជមួយ្រគ�សារ ឬ តំណងនិវសនជនរបស់និវសនជនេផ្សងេ�ក��ងមណ� ល។ 

8. និវសនជនមានសិទ�ិចូលរួមក��ងសកម�ភាពេផ្សងៗ រួមមានសកម�ភាពសង�ម សកម�ភាពសាសន និងសកម�ភាពសហគមន៍ ែដលមិនេ្រជ�តែ្រជកជមួយនឹងសិទ�ិរបស់និវសនជនេ�ក��ងមណ� ល។ 

9. និវសនជនមានសិទ�ិេ្រជើសេរ�ស ឬ បដិេសធមិន្រពមបំេពញការងរជូនមណ� ល េហើយមណ� លមិន្រត�វត្រម�វឱ្យនិវសនជនបំេពញការងរជូនមណ� លេឡើយ។ និវសនជនឣចបំេពញការងរជូនមណ� ល 

េបើសិនគាត់េ្រជើសេរ�សេធ�ើដូេចា� ះ េ�េពល៖— 

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

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

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

D. និវសនជនយល់្រពមចំេពាះកិច�េរៀបចំការងរែដលបានេរៀបរប់េ�ក��ងគេ្រមាងេសវែថទាំ។ 

10. និវសនជនមានសិទ�ិក��ងការ្រគប់្រគងកិច�ការហិរ��វត��របស់ខ��ន។ វរួមមានសិទ�ដឹងឭជមុន អំពីៃថ�េសវែដលមណ� លឣចទាមទារពីថវ�កាផ� ល់ខ��នរបស់និវសនជន។ 

A. មណ� លមិនឣចត្រម�វឱ្យនិវសនជនដក់ថវ�កាផ� ល់ខ��នជមួយមណ� លេឡើយ។ េបើសិននិវសនជនេ្រជើសេរ�សដក់មូលនិធិផ� ល់ខ��នជមួយមណ� ល េដយមានការផ�ល់សិទ�ិជលាយលក�ណ៍អក្សរពីនិវសនជន 
មណ� ល្រត�វផ�ល់ការទុកចិត�ដល់និវសនជនស្រមាប់ការដក់មូលនិធិ និងរក្សោ ការពារ ្រគប់្រគង និងទទួលខុស្រត�វេលើមូលនិធិផ� ល់ខ��នរបស់និវសនជនែដលបានដក់មូលនិធីជមួយមណ� ល ដូចមានែចងក��ងែផ�កេនះ។  

B. ការដក់្របាក់ 
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a. មណ� ល្រត�វដក់ថវ�កាផ� ល់ខ��នរបស់និវសនជនណមួយែដលេលើសពី 100 ដុលា� រេ�ក��ងគណនីទទួលបានការ្របាក់ (ឬគណនី) ែដលដច់េដយែឡកពីគណនី្របតិបត�ិការរបស់មណ� ល 

េហើយផ�ល់ការ្របាក់ទាំងអស់បានមកពីការដក់្របាក់របស់និវសនជនក��ងគណនីេនះ។ (ក��ងគណនីរួម ្រត�វមាន្របព័ន�គណេនយ្យដច់េដយែឡកមួយ ស្រមាប់ចំែណករបស់និវសនជនមា� ក់ៗ។) 

មណ� ល្រត�វរក្សោទុកថវ�កាផ� ល់ខ��នរបស់និវសនជនែដលមិនេលើសពី 100 ដុលា� រេ�ក��ងគណនីមិនទទួលបានការ្របាក់ គណនីទទួលបានការ្របាក់ ឬ ថវ�កាជសាច់្របាក់បន�ិចបន��ច។ 

b. និវសនជនែដលទទួលបានថវ�កាពី Medicaid ស្រមាប់ការែថទាំ៖ មណ� ល្រត�វដក់ថវ�កាផ� ល់ខ��នរបស់និវសនជនណមួយែដលេលើសពី 50 ដុលា� រេ�ក��ងគណនីទទួលបានការ្របាក់ (ឬគណនី) 

ែដលដច់េដយែឡកពីគណនី្របតិបត�ិការរបស់មណ� ល េហើយផ�ល់ការ្របាក់ទាំងអស់បានមកពីការដក់្របាក់របស់និវសនជនក��ងគណនីេនះ។ (ក��ងគណនីរួម ្រត�វមាន្របព័ន�គណេនយ្យដច់េដយែឡកមួយ 

ស្រមាប់ចំែណករបស់និវសនជនមា� ក់ៗ។) មណ� ល្រត�វរក្សោទុកថវ�កាផ� ល់ខ��នរបស់និវសនជនែដលមិនេលើសពី 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��នរបស់និវសនជនមា� ក់ៗ ែដល្របគល់េ�ឱ្យមណ� លេនះតាងនមជនិវសនជន។ 

a. ្របព័ន�េនះ្រត�វែត្រចានេចាលការដក់លាយឡំគា� ៃនថវ�ការបស់និវសនជនជមួយនឹងថវ�ការបស់មណ� ល ឬ ជមួយថវ�ការបស់បុគ�លណមួយេផ្សងេ្រ�ពីនិវសនជនមា� ក់េទៀត។ 

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

D. េសចក�ីជូនដំណឹងអំពីសមតុល្យជក់លាក់។ មណ� ល្រត�វជូនដំណឹងដល់និវសនជនមា� ក់ៗ ែដលទទួលអត�្របេយជន៍ពីគេ្រមាង Medicaid។— 

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

b. ្របសិនេបើចំនួនទឹក្របាក់េ�ក��ងគណនីេនះ េ្រ�ពីតៃម�ៃន្របភពេផ្សងេទៀតែដលមិនេលើកែលងពន�របស់និវសនជនឈា䥨នដល់ចំនួនកំណត់ធនធាន SSI ស្រមាប់មនុស្សមា� ក់ 

និវសនជនឣចបាត់បង់សិទ�ិទទួលផល្របេយជន៍ពីគេ្រមាង Medicaid ឬ SSI។ 

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

មណ� ល្រត�វេផ�រថវ�ការបស់និវសនជនក��ងរយៈេពល 30 ៃថ� និងប��ីគណេនយ្យហិរ��វត��ចុងេ្រកាយៃនថវ�កាទាំងេនះេ�ឱ្យនិវសនជន ឬ ក��ងករណីមរណភាព បុគ�ល ឬ សមត�កិច�ែផ�កមរតកសាសន៍ែដល្រគប់្រគង

ចាត់ែចង្រទព្យសម្បត�ិរបស់និវសនជន ្រសបតាមច្បោប់រដ�។ 

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

ែដលបានដក់ជមួយមណ� ល។ 

េសវកម�ែដលរបប់���លក��ងការទទូាត្់របាករ់បសគ់េ្រមាង Medicare ឬ Medicaid  
មណ� លមិនឣចគិតៃថ�េសវេលើថវ�កាផ� ល់ខ��នរបស់និវសនជនស្រមាប់សមា� រ ឬ េសវកម�ណមួយែដលេគេធ�ើការទូទាត់េ�េ្រកាមគេ្រមាង Medicaid ឬ Medicare 

(េលើកែលងែតចំនួនទឹក្របាក់ែដលឣចកាត់េចញ និងចំនួនទឹក្របាក់ធានរ� ប់រងរួម)។ មណ� លឣចគិតៃថ�ពីនិវសនជនចំេពាះេសវែដលបានេស�ើសុំទាំងឡយ ែដលៃថ�ជង ឬ េលើសពីៃថ�េសវែដល្រត�វបានរ� ប់រង។ 

(វមិនប៉ះពាល់ដល់ការហាម្របាមេលើការគិតៃថ�របស់មណ� លស្រមាប់សមា� រ និងេសវកម�ែដល Medicaid បានទូទាត់េនះេទ។)  

1 ក��ងអំឡ�ងេពលសា� ក់េ�ែដលធានរ� ប់រងេដយគេ្រមាង Medicare ឬ Medicaid មណ� លមិន្រត�វឣចគិត្របាក់ពីនិវសនជនេលើ្របេភទសមា� រ និងេសវកម�ដូចខាងេ្រកាម៖ 

A. េសវផ�ល់ការែថទា ំ

B. េសវផ�ល់ឣហារ និងឣហារូបត�ម� 

C. កម�វ�ធីសកម�ភាព 

D. េសវែថទាំបន�ប់/ែ្រគ 
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E. សមា� រ និងេសវអនម័យខ��នដូចែដលទាមទារេដើម្បីបំេពញត្រម�វការរបស់និវសនជនរួមប���ល បុ៉ែន�មិនកំណត់ចំេពាះ៖ 

 ការផ�ត់ផ�ង់អនម័យសក់, សិតសក់, ជក់ 
 លាងសមាតសាបូ៊លាងសមាតសាបូ៊ឬភា� ក់ងរសំឣតឯកេទសេ�េពល្រត�វបានបង� ញេដើម្បីព្យោបាលប�� ែស្បកពិេសសឬេដើម្បី្របយុទ�្របឆាំងនឹងការឆ�ងេមេរគ 
 ្រចាសេការកាំបិត 
 ្រចាសដុសេធ�ញ, ថ� ំដុសេធ�ញ, ថ� ំដុសេធ�ញ, ថ� ំដុសេធ�ញ, សក់េធ�ញ 
 េឡលាបផ�ល់សំេណើម 

 ជលិកាកប្បោសកែន្សងកប្បោស 
 ដុសែធ�ញ 
 ការែថទាំនិងផ�ត់ផ�ង់េស្ប�ងឣហារ, កែន្សងអនម័យនិងការផ�ត់ផ�ង់ែដលពាក់ព័ន� 
 កែន្សង, លាងសំេលៀកបំពាក់, ឣវយឺតមន�ីរេពទ្យ 
 េ�េលើថ� ្ំរបឆាំង 
 សក់និងេសវអនម័យ្រកចក 
  ការងូតទឹក និង  

  ការេបាកគក់សេម��កបំពាក់ផ� ល់ខ��ន។ 

F. េសវសង�មកិច�ទាក់ទងនឹងេវជ�សា�ស�។ 

G. េសវសា� ក់េ�របស់អ�កជំងឺដំណក់កាលចុងេ្រកាយ ែដល្រត�វបានេ្រជើសេរ�សេដយនិវសនជន និងទូទាត់តាមរយៈអត�្របេយជន៍របស់ Medicare ស្រមាប់ការសា� ក់េ�របស់អ�កជំងឺដំណក់កាលចុងេ្រកាយ ឬ 

្រត�វបានទូទាត់េដយ Medicaid ្រសបតាមគេ្រមាងរបសរ់ដ�។ 

2 សមា� រនិងេសវកម�ែដលឣចគិតៃថ�េ�េលើថវ�ការបស់និវសនជន។ ្របេភទទូេ�និងឧទាហរណ៍ៃនសមា� រ និងេសវកម�ែដលមណ� លឣចគិតៃថ�េលើថវ�ការបស់និវសនជន ្របសិនេបើសមា� រនិង

េសវកម�្រត�វបានេស�ើេឡើងេដយនិវសនជន ្របសិនេបើមណ� លជូនដំណឹងដលនិ់វសនជនថនឹងមានការគិតៃថ� េហើយ្របសិនេបើការទូទាត់មិន្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដយគេ្រមាង Medicare ឬ 

Medicaid៖  

 ▪ ទូរស័ព�រួមទាំងទូរស័ព�ៃដ។ 

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

▪ ធាតុផសុកភាពផ� ល់ខ��នរួមទាំងសមា�រៈការជក់បារ�ស�� ណនិងការៃច�្របឌិតថ�ីនិង confection ។ 

▪ សមា� រៈេ្រគ�ងសំឣងនិងសម�ិតសមា� ងការេលើសពីការចំណយែដល្រត�វបានេធ�ើេឡើងេ្រកាម Medicaid ឬ Medicare ។ 

 ▪  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។ 
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 ▪ េ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�េពទ្យរបស់និវសនជន ជំនួយការ្រគ�េពទ្យ អ�កែថទាំ ឬ 
អ�កឯកេទសែថទាំេនះេទ។ 

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

3. សំេណើរសុំសមា� រនិងេសវកម� 

A. មណ� លឣចគិត្របាក់ពីនិវសនជនបានស្រមាប់ែតសមា� រ ឬ េសវណមួយែដលមិន្រត�វបានរ� ប់រង ឬ េសវកម�ែដល្រត�វបានេស�ើសុំជពិេសសេដយនិវសនជនបុ៉េណ� ះ។ 

B. មណ� លមិន្រត�វត្រម�វឱ្យនិវសនជនេស�ើសុំសមា� រ ឬ េសវកម�ណមួយជលក�ខណ� ៃនការអនុ�� តចូល ឬការសា� ក់េ�បន�េឡើយ។ 

C. មណ� ល្រត�វជូនដំណឹងេដយផ� ល់មាត់ និងជលាយលក�ណ៍អក្សរដល់និវសនជនែដលេស�ើសុំសមា� រ ឬ េសវកម�ែដល្រត�វគិតៃថ� និង្រត�វ្របាប់ពួកេគអំពីការគិតៃថ�េលើសមា� រឬេសវកម�េនះ 
និងតៃម�ែដល្រត�វគិតៃថ�។ 

ពត័ម៌ាន នងិការទនំកទ់នំង  
1. និវសនជនមានសិទ�ិទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីសិទ� ិច្បោប់ និងវ�ន័យទាំងអស់របស់ខ��ន និងបទប្ប��ត�ិែដល្រគប់្រគងចរ�យមាយទ និងការទទួលខុស្រត�វរបស់និវសនជនក��ងអំឡ�ងេពលសា� ក់េ�ក��ងមណ� ល។ 

2. និវសនជនមានសិទ�ិចូលេមើលកំណត់្រតាេវជ�សា�ស� និងកំណត់្រតាផ� លខ់��នែដលទាក់ទងនឹងខ��នរបស់គាត់។ 

A. មណ� ល្រត�វផ�ល់សិទ�ិឱ្យនិវសនជនក��ងការចូលេមើលកំណត់្រតាេវជ�សា�ស� និងកំណត់្រតាផ� ល់ខ��ន ែដលទាក់ទងនឹងខ��នរបស់គាត់ េដយមានការេស�ើសុផំ� ល់មាត់ ឬ ជលាយលក�ណ៍អក្សរ 

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

ក��ងទ្រមង់េសចក�ីចម�ងេ�េលើ្រកដស ឬ ទ្រមង់េផ្សង និងទ្រមង់ែដល្រត�វបាន្រពមេ្រព�ងរវងមណ� ល និងនិវសនជន ក��ងរយៈេពល 24 េម៉ាង (េដយមិនរប់ប���លៃថ�ចុងសបា� ហ៍ 

និងៃថ�បុណ្យនន) និង 

B. មណ� ល្រត�វអនុ�� តឱ្យនិវសនជនទទួលបានេសចក�ីចម�ងៃនកំណត់្រតា ឬ ែផ�កណមួយៃនេសចក�ីចម�ងេនះ (រួមទាំងទ្រមង់េអឡិច្រត�និច េបើសិនកំណត់្រតាទាំងេនះ្រត�វបានរក្សោទុកក��ង្របព័ន�េអឡិច្រត�និច) 

តាមការេស�ើសុ ំនិងការជូនដំណឹង 2 ៃថ�េធ�ើការជមុនេ�កាន់មណ� ល។ មណ� លឣចដក់េចញៃថ�េសវសម្រសបមួយែដលែផ�កេលើៃថ�ចំណយ ចំេពាះការផ�ល់ជូនឯកសារចម�ង 
េបើសិនៃថ�េសវេនះរួមមានៃថ�ចំណយេលើ៖ 

▪ 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 និវសនជនមា� ក់ៗទទួលបានព័ត៌មានជទ្រមង់ និងរេបៀបែដលនិវសនជនឣចេ្របើ្របាស់បាន 

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

4. និវសនជនមានសិទ�ិទទួលបានការជូនដំណឹងផ� ល់មាត់ (ការនិយយ្របាប់) និងជលាយលក�ណ៍អក្សរ (រួមមាន អក្សរផុសស្រមាប់មនុស្សពិការែភ�ក) ក��ងទ្រមង់ និងភាសាែដលគាត់ឣចយល់ រួមមាន៖  



ច្បោប់សិទ�ិមូលដ� នរួមសហពន័� និងរដ� 
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A. ការេរៀបរប់ពីលក�ណៈៃនការការពារមូលនិធផ� លខ់��ន។ 

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

C. ប��ីេឈា䥨� ះ ឣសយដ� ន (ៃ្របសណីយ៍ និងអីុែមល) និងេលខទូរសព�របស់ទីភា� ក់ងរច្បោប់រដ� និងទីភា� ក់ងរផ�ល់ព័ត៌មានែដលពាក់ព័ន�ទាំងអស់ ្រក�មគាំ្រទនិវសនជន 

និងអង�ភាព្រត�តពិនិត្យការលួចបន�ំរបស់គេ្រមាង Medicaid (សូមេមើលទំព័រ 29-30) និង 

D. េសចក�ីែថ�ងការណ៍ែដលនិវសនជនឣចដក់ពាក្យបណ� ឹងេ�ការ�យល័យដក់ពាក្យប�ឹងមណ� លសុខភាពៃនរដ�មីនីសូតា ែដលពាក់ព័ន�នឹងការសង្ស័យ្រប្រពឹត�ិេល�ើសបទប្ប��ត�ិរបស់មណ� លែថទាំ្របចាំរដ� 
ឬ សហព័ន� រួមមានការរ�េលាភបំពាន ការេធ�ស្របែហស ការេកង្របវ��� ការកិបេកង្រទព្យសម្បត�ិរបស់និវសនជនេ�ក��ងមណ� ល និងការមិនអនុវត�តាមលក�ខណ� ៃនេសចក�ីបង� ប់ជមុន 
និងការេស�ើសុំព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការវ�ល្រតឡប់េ�សហគមន៍វ�ញ។   

a. ព័ត៌មាន និងព័ត៌មានទំនក់ទំនងស្រមាប់សា� ប័នតស៊ូមតិ្របចាំមូលដ� ន និងរដ� (សូមេមើលទំព័រ 29-30) 

b. ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសិទ�ិេ្របើ្របាស ់និងការរ� ប់រងរបស ់Medicare និង Medicaid (សមូេមើលទំព័រ 29-30) 
c. ព័ត៌មានទំនក់ទំនងស្រមាប់មជ្ឈមណ� លធនធានមនុស្សវ�យចំណស់ និងពិការ ឬ កម�វ�ធី No Wrong Door (សូមេមើលទំព័រ 29-30) 

d. ព័ត៌មានទំនក់ទំនងស្រមាប់អង�ភាព្រត�តពិនិត្យការែក�ងបន�ំរបស ់Medicaid (សូមេមើលទំព័រ 29-30) 

e. ព័ត៌មាននិងព័ត៌មានទំនក់ទំនងស្រមាប់ការដក់ពាក្យបណ� ងឹឬបណ� ឹងទាក់ទងនឹងការរ�េលាភេលើបទប�� របស់មន�ីររដ�ឬសហព័ន�ែដលមានសង្ស័យថមានការរ�េលាភបំពានែដលរួមមានបុ៉ែន�មិនកំ

ណត់ចំេពាះការរ�េលាភបំពានេលើអ�ក្រស�កការេធ�ស្របែហសការេកង្របវ���និងការេ្របើ្រទព្យសម្បត�ិសា� ក់េ�ក��ងេរងច្រកេដយមិនេគារពតាមេសចក�ីែណនំជមុននិង 

េស�ើសុំព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការវ�ល្រតលប់េ�សហគមន៍វ�ញ (សូមឣនទំព័រ 2930) ។ 

5. មណ� ល្រត�វ្របកាសក��ងទ្រមង់ និងក��ងរេបៀបែដលឣចេ្របើ្របាស់បាន និងឣចយល់បានស្រមាប់និវសនជន និងអ�កតំណងនិវសនជន៖ 

A. ប��ីេឈា䥨� ះ ឣសយដ� ន (ៃ្របសណីយ៍ និងអីុែមល) និងេលខទូរសព�របស់ទីភា� ក់ងររដ� និង្រក�មតស៊ូមតិែដលពាក់ព័ន�ទាំងអស់ដូចជ ទីភា� ក់ងរស�ង់មតិរបស់រដ� ការ�យល័យេចញឣជ� ប័ណ� របស់រដ� 
េសវការពារមនុស្សេពញវ�យ ែដលច្បោប់រដ�ផ�ល់យុតា� ធិការេ�ក��ងមណ� លែថទាំរយៈេពលែវង កម�វ�ធីៃនការ�យល័យេដះ្រសាយពាក្យបណ� ឹងែផ�កេសវែថទាំរយៈេពលែវង បណ� ញការពារនិងតស៊ូមតិ 

កម�វ�ធីផ�ល់េសវេ�លំេ�ឋាន និងសហគមន៍ និង អង�ភាព្រត�តពិនិត្យការលួចបន�ំរបស់គេ្រមាង Medicaid (សូមេមើលទំព័រ 29-30) និង 

B. េសចក�ីែថ�ងការណ៍ែដលែចងថនិវសនជនឣចដក់ពាក្យបណ� ឹងជមួយទីភា� ក់ងរស�ង់មតិរបស់រដ� ែដលពាក់ព័ន�នឹងការសង្ស័យ្រប្រពឹត�ិេល�ើសបទប្ប��ត�ិរបស់មណ� លែថទាំ្របចារំដ� ឬ សហព័ន� 
រួមមានការរ�េលាភបំពាន ការេធ�ស្របែហស ការេកង្របវ��� ការកិបេកង្រទព្យសម្បត�ិរបស់និវសនជនេ�ក��ងមណ� ល និងការមិនអនុវត�តាមលក�ខណ� ៃនេសចក�ីបង� ប់ជមុន 
និងការេស�ើសុំព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការវ�ល្រតឡប់េ�សហគមន៍វ�ញ។ 

6. និវសនជនមានសិទ�ិសមរម្យក��ងការេ្របើ្របាស់ទូរសព� រមួមានេសវ TTY និងេសវ TDD និងកែន�ងមួយេ�ក��ងមណ� លែដលគា� ននរណមា� ក់លួចសា� ប់។ វរួមមានទាំងសិទ�ិរក្សោ 
និងេ្របើ្របាស់ទូរសព�ចល័តេ�តាមការចំណយផ� លខ់��នរបស់និវសនជន។ 

7. មណ� ល្រត�វការពារ និងស្រមបស្រម�លសិទ�ិរបស់និវសនជនក��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� រការ�យល័យ ៃ្របសណីយ ៍សមា� រស្រមាប់សរេសរ និងសមត�ភាពេផ�ើសំបុ្រត។ 

8. និវសនជនមានសិទ�ិេផ�ើនិងទទួលសំបុ្រត និងទទួលលិខិត ក��ប់បេ��ើ និងសមា� រេផ្សងៗ ែដលប���នមកដល់មណ� លស្រមាប់និវសនជន តាមរយៈមេធ្យោបាយេផ្សងៗេ្រ�ពីេសវៃ្របសណីយ៍ 
រួមទាំងសិទ�ិទទួលបាន៖ 
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A. ភាពឯកជនៃនការ្របា្រស័យទាក់ទងទាំងេនះ្រសបតាមែផ�កេនះ និង 

B. លទ�ភាពទទួលបានសមា� រការ�យល័យ ៃ្របសណីយ៍ និងសមា� រស្រមាប់សរេសរ េ�តាមការចំណយផ� ល់ខ��នរបស់និវសនជន។ 

9. និវសនជនមានសិទ�ិទទួលបានលទ�ភាពសមរម្យ និងភាពឯកជនក��ងការេ្របើ្របាស់ទូរគមនគមន៍េអឡិច្រត�និចដូចជ ការទាក់ទងតាមអីុែមល និងវ�េដអូ និងស្រមាប់ការ្រសាវ្រជវតាមអីុនេធើណិត។ A. 
េបើសិនមណ� លមានលទ�ភាព។ 

B. តាមការចំណយរបស់និវសនជន េបើសិនមានការចំណយបែន�មណមួយរបស់មណ� លក��ងការផ�លល់ទ�ភាពទាំងេនះជូនដល់និវសនជន។ 

C. ការេ្របើ្របាស់ទាំងេនះ្រត�វ្រសបតាមច្បោប់រដ� និងច្បោប់សហព័ន�។ 

10. និវសនជនមានសិទ�ិ— 

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�ងណមួយែដលនិវសនជន និងសមាជិក្រគ�សារ និងអ�កតំណងនិវសនជន្រសបច្បោប់ឣចេមើលេឃើញ។ 

B. មានរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងការស�ង់មតិ វ��� បនប្រត និងការេសុើបអេង�តពាក្យបណ� ឹង ែដលេធ�ើេឡើងពាក់ព័ន�នឹងមណ� លក��ងអំឡ�ងេពល 3 ឆា� ំចុងេ្រកាយ និងគេ្រមាងែកត្រម�វជធរមានពាក់ព័ន�នឹងមណ� ល 
ែដលឣចរកបានស្រមាប់អ�កែដលចង់ពិនិត្យេមើលេឡើងវ�ញតាមការេស�ើសុំ និង 

C. ្របកាសការជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាំងេនះេ�ទីតាំងក��ងមណ� ល ែដលសាធារណជនឣចេមើលេឃើញ និងងយ្រស�លរក។ 

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

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

A. លក�ខណ� ត្រម�វទាំងេនះរួមមាន ខែចងអំពីការជូនដំណឹង និងការផ�ល់ព័ត៌មានជលាយលក�ណ៍អក្សរេ�ឱ្យនិវសជនេពញវ�យទាំងអស់ ពាក់ព័ន�នឹងសិទ�ិទទួល ឬ សទិ�ិបដិេសធការព្យោបាលេដយេ្របើថ� ំ 
ឬ ការវះកាត់ និងបេង�ើតេសចក�ីបង� ប់ជមុនតាមការេ្រជើសេរ�សរបស់និវសនជន។ 

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. េបើសិនបុគ�លេពញវ�យមា� ក់បាត់បង់សមត�ភាពេ�េពលអនុ�� តចូល និងមិនឣចទទួលបានព័ត៌មាន ឬ មិនឣចនិយយបានថ ខ��នបានអនុវត�េសចក�ីបង� ប់ជមុន ឬអត់េនះ 

មណ� លឣចផ�ល់ព័ត៌មានស�ីពីេសចក�ីបង� ប់ជមុនេ�ឱ្យអ�កតំណងនិវសនជនរបស់បុគ�លេនះ េដយេយងតាមច្បោប់រដ�។   

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 េ�ដល់និវសនជន ែដល្រត�វការការែថទាំបន� ន់ទាំងេនះ មុនេពលបុគ�លិកែផ�កសេ�ង� ះបន� ន់េ�ដល ់និង្រត�វេធ�ើតាមេវជ�ប�� របស់្រគ�េពទ្យ 
និងេសចក�ីបង� ប់ជមុនរបស់និវសនជន។ 
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13. មណ� ល្រត�វបង� ញេ�ក��ងព័ត៌មានជលាយលក�ណ៍អក្សរ និងផ�ល់ឱ្យនិវសនជន 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�វជូនដំណឹងដល់និវសនជនភា� មៗ។ ពិេ្រគាះេយបល់ជមួយ្រគ�េពទ្យរបស់និវសនជន និង្រត�វជូនដំណឹងដល់តំណងរបស់និវសនជន ្រសបតាមការេ្របើ្របាស់សិទ�ិរបស់ខ��ន េ�េពលែដលមាន៖ 

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

B. ការផ� ស់ប��រគួរឱ្យតកត់សមា� ល់េលើសា� នភាពរងកាយ សា� រតី ឬ ផ��វចិត�របស់និវសនជន (ែដលេធ�ើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សា� នភាពសុខភាព សា� រតី ឬ ផ��វចិត�េ�ក��ងលក�ខណ� ែដលគំរមកំែហងដលជី់វ�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�� តនិវសនជនេចញពីមណ� ល។ 

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

3. មណ� លក៏្រត�វជូនដំណឹងភា� មៗដល់និវសនជន និងអ�កតំណងនិវសនជន ក��ងករណីដូចខាងេ្រកាម៖— 

A. ការផ� ស់ប��របន�ប់ឬមិត�រួមបន�ប់ 

B. ការផ� ស់ប��រសិទ�រិបស់និវសនជនែដលស�ិតេ្រកាមច្បោប់រដ� ឬបទប្ប��ត�ិនន 

C. មណ� ល្រត�វកត់្រតា និងេធ�ើបច��ប្បន�ភាពជេទៀងទាត់អំពីឣសយដ� ន (ៃ្របសណីយ ៍និងអីុែមល) និងេលខទូរសព�របស់អ�កតំណងនិវសនជន។ 

ការអន�ុ� តចលូ  
1. ការចូលេ�ក��ងែផ�កេផ្សងគា� ផ្សំគា�  1

2 មណ� លែដលមានែផ�កដច់េដយែឡក្រត�វបង� ញេ�ក��ងកិច�្រពមេ្រព�ងអនុ�� តឱ្យចូលសា� ក់េ�របស់ខ��ន អំពីការកំណត់រចនសម�័ន�រូបវ�ន� រួមមានទីតាំងេផ្សងៗ

ែដលមានែផ�កដច់េដយែឡក និង្រត�វេរៀបរប់អំពីេគាលនេយបាយែដលអនុវត�ស្រមាប់ការផ� ស់ប��របន�ប់រវងទីតាំងខុសៗគា� របស់ខ��ន។ 

2. មណ� ល្រត�វែតផ�ល់ការជូនដំណឹងពីសិទ�ិ និងេសវកម�និវសនជនមុន ឬអំឡ�ងេពលចូល និងអំឡ�ងេពលសា� ក់េ�របស់និវសនជន។ 

A. មណ� ល្រត�វែតជូនដំណឹងនិវសនជនទាំងេដយផ� លម់ាត់ និងសរេសរជភាសាែដលនិវសនជនយល់ពីសិទ�ិរបស់គាត់ ឬនង និងច្បោប់ និងបទប��ត�ិទាំងអស់ដឹកនំនិវសនជន្រប្រពឹត� 
និងទំនួលខុស្រត�វអំឡ�ងេពលសា� ក់េ�មណ� លេនះ។ 

B. មណ� លក៍្រត�វែតផ�ល ់ដំណឹងពីការអភិវឌ្ឍន៍របសរ់ដ� េលើ Medicaid និងបទប��ត�ិ Medicaid ដល់និវសនជន េបើមាន។ 

C. វ�ក�យប្រតព័ត៌មាន និងវ�េសាធនកម�ណមួយដល់វ ្រត�វែតទទួលសា� ល់ជលាយលក�ណ៍អក្សរ។ 

3. មណ� ល្រត�វែតជូនដំណឹងរល់និវសនជន មានសិទ�េិលើ Medicaid េ�េពលចូលមណ� លែថទាំ និងេពលនិវសនជនមានសិទ�ិស្រមាប់ Medicaid 

A. សមា� រៈ និងេសវកម�ែដលរួមប���លក��ងេសវមណ� លែថទាំេ្រកាមគេ្រមាងរដ� និងស្រមាប់និវសនជនណែដលមិន្រត�វគិត្របាក់។ 

                                                      
2 ែផ�កមណ� លសមាសធាតុ្រត�វែតឣចែបងែចករងកាយពីសា� ប័នធជំង និងបំែបកដច់េដយែឡកពីគា� ស្រមាបក់ាររយការណ៍ៃថ�។  



ច្បោប់សិទ�ិមូលដ� នរួមសហពន័� និងរដ� 

14  REV. 11/28/16  

B. សមា� រៈនិងេសវកម�េផ្សងទាំងេនះែដលមណ� លផ�ល់ជូននិវសនជនណែដល្រត�គិត្របាក់ និងចំនួន្រត�វបង់ស្រមាប់េសវកម�ទាំងេនះ និង 

C. ជូនដំណឹងនិវសនជនែដលមានសិទ�ីទទួលបាន Medicaid េ�េពល ការផ� ស់ប��របានេធ�ើេឡើងេលើសមា� រៈ និងេសវកម�ទាំងេនះ។ 

4. មណ� ល្រត�វែតជូនដំណឹងនិវសនជននីមួយៗមុនេពល ឬេ�េពលចូលសា� ក់េ� េហើយេទៀងទាត់ក��ងអំឡ�ងេពលនិវសនជនសា� ក់េ� នូវេសវកម�ឣចរកបានក��ងមណ� ល និងតៃម�ស្រមាប់េសវកម�ទាំងេនះ 

រួមទាំងតៃម�ណមួយស្រមាប់េសវកម�មិនបាន្រគប់ដណ� ប់េ្រកាម Medicare/ Medicaid ឬេដយអ្រតាតំៃលៃនក��ងមួយៃថ�របស់មណ� ល ។ 

A. ការផ� ស់ប��រេលើសមា� រៈ និងេសវកម�ែដល្រគបដណ� ប់េដយ Medicare និង/ឬេដយគេ្រមាងរដ� Medicaid ចាត់ចូលជការផ� ស់ប��រក��ងការ្រគបដណ� ប់ 

ែដលមណ� ល្រត�វែតផ�ល់ការជូនដំណឹងដល់និវសនជនពីការផ� ស់ប��រទាំងេនះឲ្យបានឆាប់ៗតាមែដលឣចេធ�ើេ�បាន។ 

B. ការផ� ស់ប��រែដលតំរូវេឣយមានការបង់្របាក់េលើសមា� រៈនិងេសវកម�ែដលមណ� លផ�ល់ជូន មណ� ល្រត�វែតជូនដំណឹងដល់និវសនជនជលាយលក�ណ៍អក្សរេ�យ៉ងតិច 60 
ៃថ�អំឡ�ងេពលៃនការអនុវត�ការផ� ស់ប��រ។ 

C. ្របសិនេបើនិវសនជនមា� ក់សា� ប់ ឬ្រត�វបានចូលមន�ីរេពទ្យ ឬ្រត�វបានេផ�រ េហើយមិន្រតលប់មកមណ� លវ�ញ មណ� ល្រត�វែត្របគល់្របាក់សំណងេ�និវសនជន អ�កតំណងនិវសនជន ឬអចលន្រទព្យ 
ដូចែដលឣចអនុវត� មូលនិធិ ឬ ទឹក្របាក់ ណមួយែដលបានចំណយរួចេហើយ តិចជងអ្រតាតំៃលៃនក��ងមួយៃថ�របស់មណ� ល ស្រមាប់ៃថ�ែដលនិវសនជនបានរស់េ� ឬកក់ទុក 
ឬរក្សោទុកែ្រគមួយក��ងមណ� លេដយមិនគិតអប្បបរមាៃនសា� ក់េ� ឬការជូនដំណឹងត្រម�វេឣយចាកេចញពីមណ� ល។   

D. មណ� ល្រត�វែតសងនិវសនជន ឬតំណងនិវសនជនណមួយ នូវ្របាក់សំណងខ�ះ និងសំណងទាំងអស់េ�និវសនជនក��ងេពល 30 ៃថ� ចាប់ពីៃថ�ែដលនិវសនជនេចញពីមណ� ល។ 

E. លក�ខណ� កិច�សន្យោចូលសា� ក់េ� ឬតាងនមេឣយបុគ�លែដលែស�ងរកការចូលសា� ក់េ�ក��ងមណ� ល្រត�វែតមិនការប៉ះទង�ិចជមួយនឹងត្រម�វការបទប��ត�ិទាំងេនះេទ។ 

ឯកជនភាព នងិការសមា� ត ់ 
និវសនជនមានសិទិ�រក្សោឯកជនភាព និងការសមា� ត់ េលើព័ត៌មានផ� ល់ខ��ន និងកំណត់្រតាេវជ�សា�ស�។   

1. ឯកជនភាពផ� ល់ខ��នរួមទាំងការសា� ក់ ការព្យោបាលេវជ�សា�ស� ការទំនក់ទំនងជលាយលក�ណ៍អក្សរ និងទូរស័ព� ការែថទាំផ� ល់ខ��ន ការសាកសួរសុខទុក� និងការ្របជំុ្រគ�សារ និង្រក�មនិវសនជន 
បុ៉ែន�េនះមិនត្រម�វឱ្យមណ� លផ�ល់បន�ប់ឯកជនដល់និវសនជននីមួយៗេទ។ 

2. មណ� ល្រត�វែតេគារពសិទ�ិឯកជនផ� ល់ខ��នរបសនិ់វសជន រួមទាំងសិទ�ិឯកជនក��ងការនិយយរបស់គាត់ ឬនង (ែដលបាននិយយ) ជលាយលក�ណ៍អក្សរ និងទំនក់ទំនងេអឡិច្រត�និក រួមទាំងសិទ�ិេផ�ើ 
និងទទួលភា� មៗ សំបុ្រតមិនបានេបើក និងលិខិតេផ្សងៗេទៀត ក��ប់ និងេ្រគ�ងេផ្សងេទៀតែដលបានប���នេ�មណ� លស្រមាប់និវសនជន រួមទាំងអ�ីទាំងអស់ែដលបានប���នតាមរយៈេសវេ្រ�ពីៃ្របសណីយ៍។ 

3. និវសនជនមានសិទ�ិរក្សោសុវត�ិភាព និងការសមា� ត់េលើព័ត៌មានផ� ល់ខ��ន និងកំណត់្រតាេវជ�សា�ស�។ 

A. និវសនជនមានសិទ�ិបដិេសធការបង� ញព័ត៌មានផ� ល់ខ��ន និងកំណត់្រតាេវជ�សា�ស� េលើកែលងែត្រត�វផ�ល់េ្រកាមច្បោប់សហព័ន� និងរដ�េទើបឣចអនុវត�បាន។ 

B. មណ� ល្រត�វែតអនុ�� តអ�កតំណង ៃនការ�យល័យ រដ� ែថទាំសុខភាពរយៈេពលែវងOmbudsman ឱ្យ្រត�តពិនិត្យកំណត់្រតាេវជ�សា�ស� សង�ម និងរដ�បាលក��ងការអនុេលាមតាមច្បោប់រដ�។ 

4. បុគ�លិកមណ� លនឹងេគារពឯកជនភាពៃនបន�ប់និវសនជនេដយការេគាះទា� ររបស់ពួកេគ និងរកេមើលមុនេពលចូល េលើកែលងែតក��ងការបន� ន់ ឬេពលមិន្របេសើរ។ 

5. និវសនជននឹង្រត�វជូនដំណឹងេពលកំណត់្រតាផ� ល់ខ��ម្រត�វបានេស�ើេដយបុគ�លខាងេ្រ�មណ� ល េហើយឣចេ្រជើសនរណមា� ក់ឱ្យចូលរួមពួកេគេពលកំណត់្រតា ឬព័ត៌មានជ្របធានបទៃនការសមា� សន៍ផ� ល់ខ��ន។ 

ច្បោប់ចម�ងកំណត់្រតា និងព័ត៌មានជលាយល័ក្សអក្សនឹង្រត�វេធ�ើឱ្យេ្របើបានក��ងការអនុេលាមជមួយែផ�កែបកែចករង និងច្បោប់កំណត់្រតាសុខភាពៃនរដ� Minnesota ។ 
សិទ�ិេនះមិនអនុវត�េលើការេសុើបអេង�តបណ� ឹង និងអធិការកិច�េដយ្រកសួងសុខាភិបាល ែដលបានត្រម�វេដយកិច�សន្យោការទូទាត់ភាគីទីបី ឬកែន�ងណែដល្រត�វបានផ�ល់េដយច្បោប់។ 
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បរ�សា� នសវុត�ភិាព  
និវសនជនមានសិទ�ិេ�កែន�ងសុវត�ិភាព មានអនម័យ ផសុខភាព និងបរ�យកាសដូចផ�ះ រួមប���លែតមិនបានក្រមិតេដើម្បីទទួលបានការព្យោបាល និងការគាំ្រទស្រមាប់សុវត�ិភាពរស់េ�្របចាៃំថ�។ 

មណ� ល្រត�វែតផ�ល់-   

1. បរ�យកាសែដលមានសុវត�ិភាព មានផសុខភាព និង ដូចផ�ះ ែដលអនុវ�� តេឣយនិវសនជនេ្របើសមា� រៈផ� ល់ខ��នរបស់់គាត់ ឬនងតាមវ�សាលភាពែដលឣចេធ�ើបាន។ 

A. េនះរួមមានការធានថនិវសនជនឣចទទួលការែថទា ំនិងេសវកម�សុវត�ិភាព និងប�ង់រូបវន�របស់មណ� ល ព្រងីកឯករជ្យភាពរបស់និវសនជនធំបំផុតតាមែដលឣចេ�រួច 
និងមិនបង�ហានិភ័យដល់សុវត�ិភាព។ 

B. មណ� លនឹងអនុវត�ការែថទាំសមេហតុផលស្រមាប់ការការពា្រទព្យសម្បត�ិរបស់និវសជនពីការបាត់បង់ ឬលួច។ 

C. មណ� លេមើលែថ ឬែថទាំ្របឹក្សោ្រត�វែតរក្សោឃា� ំងសមា� ត់កណ� ល ឬផ�ល់កែន�ងផ��ករបស់ែដលឣចចាក់េសាបានេហើយែដលនិវសនជនឣចរក្សោរបស់មានតៃម�របស់ពួកេគេដយសុវត�ិភាព។ 
មណ� លេមើលែថ ឬែថទាំ្របឹក្សោឣច ែតមិនបានត្រម�វ ផ�ល់សំណងស្រមាប់ការជំនួសវត��ែដលបាត់ ឬលួច។ 

2. អ�កែថទាំផ�ះ និងេសវកម�ែថទាំចាំបាច់ែថរក្សោអនម័យ រេបៀបរបប និងៃផ�ខាងក��ងែដលមានផសុខភាព 

3. សមា� តែ្រគ និងបន�ប់ងូតទឹកេឣយបានសា� តក��ងលក�ណល�  

4. ។ ទូទំេនរមានភាពឯកជនក��ងបន�ប់និវសនជននីមួយៗ 

5. ក្រមិតពន�ឺ្រគប់្រគាន់ និងមានផសុខភាពក��ង្រគប់តំបន់ទាំងអស ់

6. ក្រមិតសីតុណ� ភាពមានផសុខភាព និងសុវត�ិភាព។ មណ� លែដល្រត�វបានប�� ក់ដំបូងបន� ប់ពីៃថ�ទី 1 ែខតុលាឆា� ំ 1990 ្រត�វរក្សោ សីតុណ� ភាពចេន� ះពី 71 េ� 81  ° ។ 

7. ស្រមាប់ការរក្សោក្រមិតសំេឡងមានផសុខភាព។ 

ការតវ�   
1. និវសនជនមានសិទ�ិបេ��ញសំេឡងតវ� េ�មណ� ល ឬភា� ក់ងរេផ្សង ឬអង�ភាពែដលសា� ប់ការតវ� េដយគា� នការេរ�សេអើង ឬការសងសឹក និងេដយគា� នការភ័យខា� ចពីការេរ�សេអើង ឬការសងសឹក។ 

ការតវ� ទាំងេនះរួមជមួយការេគារពការែថទា ំនិងការព្យោបាលែដល្រត�វបានបំពាក់េ្រគ�ងសង� រ�មក៏ដូចជេ្រគ�ងសង� រ�មែតមិន្រត�វបានបំពាក់ ឥរ�យបថបុគ�លិក និងនិវសនជនេផ្សងេទៀត 

េហើយនិងការបារម�េផ្សងេទៀតទាក់ទង  LTC (ការែថទាំរយះេពលែវង) ការសា� ក់េ�មណ� ល។ 

2. និវសនជនមានសិទ�ិ និងមណ� ល្រត�វែតបង� ញេចញការខិតខំ្របឹងែ្របងេដយមណ� លេដះ្រសាយការតវ� ែដលនិវសនជនឣចមាន ក��ងការអនុេលាមតាមច្បោប់ក��ងកថខណ� េនះ។ 

3. មណ� ល្រត�វែតបេង�ើតព័ត៌មានពីរេបៀបប�ឹងសារទុក� ឬបណ� ឹងឣចរកបានស្រមាប់និវសនជន។ 

4. មណ� ល្រត�វែតបេង�ើតេគាលការណ៍បណ� ឹងសារទុក�េដើម្បីធានថដំេណះ្រសាយភា� មៗៃនបណ� ឹងសារទុក�ទាំងអស់ទាក់ទងសិទ�ិនិវសនជនមានក��ងកថខណ� េនះ។ អំឡ�ងេពលេស�ើ 
អ�កផ�ល់្រត�វែតផ�ល់ច្បោប់ចម�ងេគាលការណ៍សារទុក�េ�និវសនជន។ េគាលការណ៍សារទុក�្រត�វែតរួមមាន៖   

A. ការជូនដំណឹងបុគ�លនិវសនជនមា� ក់ៗ ឬតាមរយៈការ្របកាសពីទីតាំងេលចេធា� េ�ទូទាំងមណ� លៃនសិទ�ិប�ឹងសារទុក�េដយមាត់ (មានន័យថនិយយ) ឬជលាយលក�ណ៍អក្សរ 

សិទ�ិប�ឹងសារទុក�េធ�ើេឡើងជលក�ណៈអនមិក ព័ត៌មានទាក់ទងអ�កទទួលបណ� ឹងសារទុក�ផ��វការ មានេឈា䥨� ះរបស់គាត់ ឬនង ឣស័យដ� ន (សំបុ្រត និងអីុែម៉ល) និងេលខទូរស័ព�ជំនួញ 
េពលេវលារ�ពឹងទុកសមេហតុផលស្រមាប់ការបំេពញការពិនិត្យេឡើងវ�ញនូវការជំទាស ់សិទ�ិទទួលបានការសេ្រមចចិត�ជលាយលក�ណ៍អក្សរទាក់ទងការតវ� របស់គាត់ ឬនង 
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និងព័ត៌មានទាក់ទងអង�ភាពឯករជ្យ ែដលឣចដក់ប�ឹងសារទុក�បាន ែដលគឺភា� ក់ងររដ�ពាក់ព័ន� អង�ការការព្រងឹងគុណភាព ភា� ក់ងរស�ង់មតិរដ� និងកម�វ�ធី Ombudsman 

ការែថទាំលក�ខណ� ែវងរដ� ឬការការពារ និង្របព័ន�តស៊មូតិ (េមើលទំព័រ 29-30); 

B. ការសា� ល់ម្រន�ីែផ�កបណ� ឹងសារទុកជែដលទទួលខុស្រត�វស្រមាប់ការ្រត�តពិនិត្យដំេណើរការការតវ�  ការទទួល និងការតាមដនការតវ� តាមរយៈេសចក�ីសន�ិដ� ន 
ដឹកនំការេសុើបអេង�តចាំបាច់ណមួយេដយមណ� ល ការែថរក្សោការសមា� ត់ព័ត៌មានទាំងអស់ទាក់ទងនឹងការតវ�  ឧទាហរណ៍ សមា� ល់និវសនជនស្រមាប់ការតវ� បាន្របគល់េដយឣនមិក 
េដះ្រសាយការសេ្រមចចិត�ជលាយលក�ណ៍អក្សរដល់និវសនជន និងស្រមបស្រម�លជមួយភា� ក់ងររដ� និងសហព័ន�ែដលចាំបាច់េ�ក��ងពន�ឺៃនការេចាទ្របកាន់ជក់លាក់ 

C. ជចាំបាច់ ការេធ�ើសកម�ភាពភា� មៗេដើម្បីបង� រការបំពានសកា� នុពលបែន�មេទៀតៃនសិទ�ិរបស់និវសនជនណមួយែដលការរ�េលាភ្រត�វបានេសុើបអេង�ត 

D. រយការណ៍ភា� មៗរល់ការេចាទ្របកាន់ែដលពាក់ព័ន�នឹងការមិនយកចិត�ទុកដក់ ការរ�េលាភបំពាន រួមទាំងការរងរបួសេដយមិនដឹង្របភព និង/ឬការវេង�ង្រទព្យសម្បត�ិនិវសនជន 
េដយនរណមា� ក់ផ�ល់េសវកម�តាងនមឲ្យអ�កផ�លេ់សវ េ�កាន់អ�ក្រគប់្រគងរដ�បាល 

E. ការធានថការសេ្រមចចិត�ការតវ� ជលាយលក�ណ៍អក្សររួមមានកាលបរ�េច�ទការតវ� ្រត�វបានទទួល និងេសចក�ែីថ�ងការណ៍សេង�បការតវ� និវសនជន 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�េបើការរ�េលាភបំពានេលើសិទ�ិនិវសនជន្រត�វបានប�� ក់េដយមណ� ល ឬ អង�ភាពខាងេ្រ�មានយុតា� ធិការ ដូចជភា� ក់ងរស�ង់មតិរដ� 
អង�ភាពព្រងឹងគុណភាព ឬភា� ក់ងរការអនុវត�ន៏ច្បោប់ប�� ក់ពីការរ�េលាភសិទ�ិនិវសនជនទាំងេនះណមួយក��ងតំបន់ទំនូលខុស្រត�វ និង 

G. រក្សោភស��តាងបង� ញលទ�ផលការតវ� ទាំងអស់ស្រមាប់រយៈេពលមិនតិចជង 3 ឆា� ំពីសកម�ភាពបង� ញការសេ្រមចចិត�ការតវ� ។ 

ទាកទ់ងជមយួអង�ភាពខាងេ្រ�  
មណ� ល្រត�វែតមិនហាមឃាត់ ឬបំបាក់ទឹកចិត�េ�ក��ងវ�ធីណមួយែដលមិនឱ្យនិវសនជនមានទំនក់ទំនងជមួយសហព័ន� រដ� និងម�ន�ីក��ងតំបន់ រួមប���ល ែតមិនបានក្រមិតដល់ អ�កស�ង់មតិរបស់សហព័ន� និងរដ� 

បុគ�លិក្រកសួងសុខាភិបាលរដ� រួមទាំងអ�កតំណងការ�យល័យ Ombudsman ការ�យល័យរដ�ែថទាំរយះេពលែវង និងអ�កតំណងណមួយៃន ភា� ក់ងរទទួលខុស្រត�វស្រមាប់ការងរ 
និង្របព័ន�តស៊ូមតិស្រមាប់បុគ�លមានជំងឺផ��វចិត�ទាក់ទងប�� ណមួយ ថេតើ ស�ិតឬមិនស�ិតេ�េ្រកាមឣជ� កណ� ល ឬ្របេភទណមួយេផ្សងេទៀតៃនវ�ធានការតុលាការឬបទប��ត�ិ។  

េសរ�ភាពពកីាររ�េលាភបពំាន នងិការេកង្របវ���  
1. និវសនជនមានសិទ�ិេសរ�ភាពពីការរ�េលាភបំពាន ការេធ�ស្របែហស វេង�ង្រទព្យសម្បត�ិនិវសនជន និងការេកង្របវ���ដូចបានកំណត់េ�ក��ងែផ�ករងេនះ។ េនះរួមប���លែតមិនបានក្រមិតដល់េសរ�ភាពពីការផ�ន�

េទាសេលើខ��ន្របាណ ការបង�ំេឣយេ�ែតឯងនិង្រគប់្រគងេលើរងកាយនិងេដយការ្រគប្រគងេដយេ្របើសារធាតុគីមីែដល មិនបានត្រម�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��ងេគាលបំណង្រគប់្រគង ឬភាព្រសណុក និងែដលមិនបានត្រម�វឱ្យព្យោបាលេលើេរគស�� េវជ�សា្រស�របស់និវសនជន។ 
េ�េពលេ្របើ្របាស់ការដក់កំហិត្រត�វបានបង� ញ មណ� ល្រត�វែតេ្របើជេ្រមើសការដក់កំហិតតិចបំផុត ស្រមាប់បរ�មាណៃនេពលេវលាតិចបំផុត 
និងឯកសារែដលកំពុងបន�េលើការវយតៃម�េឡើងវ�ញៃនេសចក�ី្រត�វការស្រមាប់ការដក់កំហិត។ 

3. និវសនជននឹង្រត�វរួចផុតពីការទទួលរងការ្រប្រពឹត�ិបទឧ្រកិដ�ដូចបានកំណត់ក��ងច្បោប់មនុស្សេពញវ�យងយរងេ្រគាះ Minnesota ។ "ការ្រប្រពឹត�ិបទឧ្រកិដ�"មានន័យថការ្រប្រពឹត�បានេរៀបរប់ក��ងែផ�ក 

626.5572 ែផ�ករង 15 ឬខាងក��ង និងការដក់កំហិតមិនេ្របើវ�ធីសា្រស�ឈឺចាប់រងកាយ ឬរងរបួស ឬការ្រប្រពឹត�ដ៏ខា� ប់ខ��នណមួយមានបំណងេដើម្បីបេង�ើតឱ្យមានទុក�្រព�យផ��វចិត� ឬឣរម�ណ៍។ 
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ការដកក់ហំតិ  
1. ការែថទាំមានសមត�កិច�តាមផ�ះនវសនជន សមាជិក្រគ�សារនិវសនជនែដលមិនមានសមត�កិច� និងអ�កអភិរក្សែដលបានែតងតាំង្រសបច្បោប់ និងភា� ក់ងរែថទាំសុខភាពដូចបានកំណត់េ្រកាមែផ�ក 

145C.01 មានសិទ�ិេស�ើ និងយល្់រពមេ្របើការដក់កំហិតេលើរងកាយេដើម្បីព្យោបាលេរគស�� េវជ�សា្រស�និវសនជន។ 

2. អំឡ�ងេពលទទួលសំេណើស្រមាប់ដក់កំហិតេលើរងកាយ ការែថទាំតាមផ�ះនឹងជូនដំណឹងនិវសនជន សមាជិក្រគ�សារ ឬអ�កតំណង្រសបច្បោប់ជំនួស និងហានិភ័យែដលពាក់ព័ន�នឹងការេ្របើ្របាស់ការដក់កំហិតេលើរងកាយ។ 
ការែថទាំតាមផ�ះនឹង្រត�វផ�ល់ការដក់កំហិតេលើរងកាយដល់និវសជនែតអំឡ�ងេពលបង� ន់ៃដសំណំុែបបបទយល់្រពមែដលបានចុះហត�េលខាពី ការអនុ�� តេឣយេ្របើការដក់កំហិត 

និងេវជ�ប�� សរេសរពី្រគ�េពទ្យែដលមានេសចក�ីែថ�ងការណ៍ និងការកំណត់ទាក់ទងេរគស�� េវជ�សា�ស� និងប�� ក់ពីកាលៈេទសៈែដលកំណត់នឹង្រត�វបានេ្របើ។ 

3. ការែថទាំតាមផ�ះផ�ល់ការដក់កំហិតេ្រកាមកថខណ� ទី 2 ្រត�វែត៖ 

A. ឯកសារែដលនីតិវ�ធីគូសប�� ក់ក��ងកថខណ� ្រត�វបានេធ�ើតាម 

B. តាមដនការេ្របើការដក់កំហិតេដយនិវសនជន និង 

C. ជេទៀងទាត់ េ�ក��ងការពិេ្រគាះេយបល់ជមួយនិវសនជន ្រគ�សារ និងការេ�ជួប្រគ�េពទ្យវយតៃម�េឡើងវ�ញនូវត្រម�វការរបស់អ�កនិវសនជនេលើដក់កំហិត។ 

4. ការែថទាំមតាមផ�ះនឹងមិនែមនជ្របធានបទេដើម្បីពិន័យ ពិន័យ្របាក់សុីវ�ល ឬ ការព្យោបាលេដយអនុវត�ការស�ង់មតិរបស់រដ� ឬសហព័ន�ែដល 

ជេគាលកំណត់លទ�ផលៃនការអនុ�� តឲ្យេ្របើការដក់កំហិតេលើរងកាយដូចបានអនុម័តក��ងែផ�ករង។ គា� នអ�ីក��ងែផ�កររងនឹងររងំភារកិច�ពីការចាត់វ�ធានការេដើម្បីការពារសុខភាព និងសវុត�ិភាពនិវសនជនេបើ៖ 

A. ការេ្របើការដក់កំហឹតេនះបានបង�េ្រគាះថ� ក់សុខភាព និងសុវត�ិភាពនិវសនជន និង 

B. ការែថទាំតាមផ�ះបានបរជ័យក��ងការចាត់វ�ធានការសមេហតុសមផលេដើម្បីការពារសុខភាព និងសុវត�ិភាពនិវសនជន។ 

5. ស្រមាប់េគាលបំណងៃនែផ�ករង  "េរគស�� េវជ�សា�ស�" រួមទាំង៖ 

A. ការបារម�ស្រមាប់សុវត�ិភាពរងកាយនិវសនជន និង 

B. ត្រម�វការរងកាយ ឬផ��វចិត�ែដលបង� ញេដយនិវសនជនមា� ក់។ ការភ័យខា� ចរបស់និវសនជនពីការដួលឣចជមូលដ� នៃនេរគស�� េវជ�សា�ស�។ 

C. បទប�� ជលាយលក�ណ៍អក្សរពី្រគ�េពទ្យែដលចូលរួមែដលមានេសចក�ីែថ�ងការណ៍ និងការកំណត់ទាក់ទងេរគស�� េវជ�សា�ស�គឺជភស��តាង្រគប់្រគាន់ៃនត្រម�វការេវជ�សា្រស�ៃនការអត់ធ�ត់រងកាយ។ 

6. េពលការវ�ភាគពីសកម�ភាពក��ងេគាលបំណងៃនការែថទាជំមួយនឆងស�ង់ដររដ� និងសហព័ន�ស្រមាប់ការេ្របើការដក់កំហឹតេលើរងកាយ ស�ងការសុខភាព្រត�វបានចងេដយេសចក�ីែថ�ងការណ៍ 

និងការកំណត់មានក��ងការចូលរួមប�� ្រគ�េពទ្យទាក់ទងេរគស�� េវជ�សា�ស�។ ស្រមាប់េគាលបំណងប�� េនះ "េរគស�� េវជ�សា�ស�" រួមទាំសំេណើេដយនិវសនជនមានសមត�ភាព សមាជិក្រគ�សារ 

និវសនជនែដលមិនមានអសមត�ភាព ឬឣណព្យោបាល តម�ល់ទុកេដយ្រសបច្បោប់ ឬភា� ក់ងរែថទាំសុខភាពដូចបានកំណត់េ្រកាមែផ�ក 145C.01 
ែដលមណ� លផ�ល់និវសនជនេដើម្បីបេង�ើនសុវត�ិភាពរងកាយនិវសនជន។ 

ចលូ េផ�រ នងិការឱ្យេចញ  
1. េគាលនេយបាយចូល។ 

A. មណ� ល្រត�វែតបេង�ើតនិងអនុវត�េគាលការណ៍ចូលសា� ក់េ�មណ� ល។ 

B. មណ� ល្រត�វ៖— 
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a. មិនបានេស�ើ ឬត្រម�វនិវសនជន ឬនិវសនជនសកា� នុពលលះបង់សិទ�ិរបស់ខ��នដូចមានែចងក��ងែផ�ករងេនះ និងរដ�ឣចអនុវត�បាន សហព័ន� ឬឬឣជ� ប័ណ�ក��ងតំបន់ឬច្បោប់វ��� បនប្រត 

រួមប���លែតមិនបានក្រមិតដល់សិទ�ិពួកេគេ� Medicare ឬ Medicaid និង 

b. មិនេស�ើ ឬត្រម�វការធានរ� ប់រងែដលនិវសនជន ឬនិវសនជនែដលឣច មិនមានសិទ�ិ ឬនឹងមិនបានេស�ើរសុអំត�្របេយជន៍ Medicare ឬ  Medicaid។ 

c. មិនេស�ើរ ឬត្រម�វនិវសនជន ឬនិវសនជនសន� នុពលលះបង់ទំនួលខុស្រត�វមណ� លមានសកា� នុពលស្រមាប់ការបាត់បង់្រទព្យសម្បត�ិផ� ល់ខ��ន 

C. មណ� លមិន្រត�វេស�ើ ឬត្រម�វការធានការទូទាត់ភាគីទីបីដលម់ណ� លជលក�ខណ� ចូលសា� ក់េ� ឬបន�សា� ក់េ�ក��ងមណ� ល។ េទាះយ៉ងណក៏េដយ មណ� លឣចេស�ើ 
និងត្រម�វឲ្យអ�កតំណងនិវសនជនែដលមានសិទ�្រសបច្បោប់េលើចំណូលនិវសនជន ឬ្របភពឣចរកបានេដើម្បីចំណយេលើ មណ� លែថទាំ 
សុីេញ៉េលើកិច�សន្យោេដយគា� នការប៉ះពាល់េលើទំនួលខុស្រត�វែផ�កហិរ��វត��ផ� ល់ខ��ន េដើម្បីបង់េលើមណ� លពីចំណូលឬធនធានរបស់និវសនជន។   

D. ក��ងករណីបុគ�លមានសិទ�ិស្រមាប់ Medicaid មណ� លែថទាំ្រត�វែតមិនគិតៃថ� េស�ើសុ ំយក ឬទទួល ក��ងករណីចំនួនណមួយេបើមិនដូេច�ះត្រម�វឱ្យគិតៃថ�េ្រកាមគេ្រមាងរដ� កាដូណមួយ ្របាក់ 

ការបរ�ចា� គ ឬការពិចារណជមុនេលើលក�ខណ� ៃនការចូលសា� ក់េ� ការចូលសា� ក់េ�ឆាប់រហ័ស ឬការបន�សា� ក់េ�ក��ងមណ� ល។ េទាះយ៉ងណ- 

a. មណ� លែថទាំឣចគិត្របាក់និវសនជនែដលមានសិទ� ិMedicaid ស្រមាប់វត�� និងេសវកម�និវសនជនបានេស�ើ និងបានទទួល និងមិនបានប�� ក់ក��ងគេ្រមាងរដ�ដូចបានរួមប���លក��ង 

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

b. មណ� លែថទាំឣចេស�ើសុំ យក ឬទទួលវ�ភាគទានសប្ប�រសធម៌ សាសន ឬ សប្ប�រសជនពីអង�ការមនុស្សែដលមិនទាក់ទងនិង និវសនជនមានសិទ�ិ Medicaid 
បុ៉ែន�ឣចទទួលបាន្រតឹមែតវ�ភាគទានែដលមិនែមនក��ងលក�ណជការចូលសា� ក់េ� ការចូលសា� ក់េ�ឆាប់រហស័ ឬការបន�សា� ក់េ�ក��ងមណ� ល។ ។ 

E. រដ� ឬែផ�ករងនេយបាយឣចអនុវត�ស�ង់ដរចូលសា� ក់េ�មណ� លកាន់ែតតឹងរុ�ងេ្រកាមច្បោប់រដ� ឬច្បោប់ក��ងតំបន់ជជងអ�ីែដលបានប�� ក់ក��ងែផ�កេនះ េដើម្បីហាមឃាត់ការេរ�សេអើង្របឆាំងបុគ�លមានសិទ� ិ

Medicaid ។ 

F. មណ� លែថទាំ្រត�វែតបង� ញ និងផ�ល ់ េពលេវលាៃនការចូលសា� ក់េ�ជមុន ជូនដំណឹងលក�ណៈពិេសស ឬការក្រមិតេសវកម�មណ� លេ�និវសនជន ឬនិវសនជនសកា� នុពល។ 

G. មណ� លែថទាំែដលជបណ�� ំផ្សំៃនែផ�កខុសគា� ្រត�វែតបង� ញពីកិច�យល់្រពមក��ងការចូលសា� កេ�របស់មណ� ល ប�ង់រចនសម�័ន រួមមានទីតាំងេផ្សងៗបណ�� ំផ្សំៃនែផ�កខុសគា�  

និង្រត�វែតប�� ក់ពីេគាលការណ៍ៃនការផ� ស់ប��របន�ប់រវងទីកែន�ងេផ្សងគា� ។ 

2. ការចូលេ្របើេស�ើគា� ដល់ការែថគុណភាព។ 

A. លទ�ភាពេស�ើគា� ៃនគុណភាពែថទាំមណ� ល្រត�វែតបេង�ើត រក្សោ និងអនុវត�េគាលការណ៍ដូចគា�  និងការអនុវត�ទាក់ទងការេផ�រ និងការឱ្យេចញពីមណ� ល 
និងការផ�ល់េសវកម�ស្រមាប់បុគ�លមា� ក់ៗមិនគិតពី្របភពៃនការទូទាត់។ 

B. មណ� លឣចគិត្របាក់ចំនួនណមួយស្រមាប់េសវេ្រគ�ងសង� រ�មចំេពាះនិវសនជនមិនែមន Medicaid េបើមិនដូេច�ះេទលុះ្រតាែតមានការ ក្រមិតពីច្បោប់រដ� 
និង្រសបជមួយការជូនដំណឹងពីតំរូការេរៀបរប់ពីការបង់្របាក់ 

C. រដ�មិនបានត្រម�វឱ្យផ�ល់េសវកម�បែន�មតាងនមឲ្យនិវសនជន េ្រ�ពីេសវបានផ�ល់ក��ងគេ្រមាងរដ�។ 

3. េផ�រ និងេចញពីមណ� លែថទាំ-- 

និវសនជននងឹមិនបានេផ�រតាមអំេពើចតិ� ឬមិនគិត្របាក់។ និវសនជន្រត�វបានជនូដំណឹង ជលាយលក�ណអ៍ក្សរ ពីការមិនគិត្របាក់ ឬេផ�រែដលបានេស�ើសុ ំនិងការប�� កម់ិនេលើសព ី30 
ៃថ�មុនេពលេចញពីមណ� លែថទាំពីមណ� លែថទា ំឬផ�ះ ែថរក្សោនិង្របាពំីរៃថ�មុនេពលេផ�រេ�បន�ប់មួយេទៀត ។ ការជូនដំណឹងេនះនឹងរួមទាងំសទិ�ិនិវសនជនេដើម្បីតវ� នឹងសកម�បានេស�ើេឡើង ភា� ប់ជមួយឣស័យដ� ន 

និងេលខទរូសព័�តំបន់ Ombudsman ស្រមាប់ការែថទាំរយៈេពលែវងអនុេលាមតាមឣេមរ�កចាស់។ និវសនជន ែដល្រត�វបានជូនដណំងឹសិទ� ិឣចេ្រជើសេរ�សផ� ស់ទីលំេ�មុនេពលការជូនដណំឹងប��ប។់ 
រយៈេពលៃនការកត់សមា� ល់ឣចនឹង្រត�វបានកាត់បន�យក��ងសា� នភាពែដលេ�ខាងេ្រ�កែន�ងែថទាំឬការែថរក្សោលំេ�ដ� នរបស់អ�កជំងឺដូចជការសំេរចចិត�េដយការពិនិត្យេឡើងវ�ញការេ្របើ្របាស់ការសា� ក់េ�របស់អ�ករស់េ�ថ�ីែដលបា
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នទទួលការសា� ក់េ�ការផ� ស់ប��រកម�វ�ធីសុខាភបិាលឬការព្យោបាលរបសអ់�ករស់េ�ផ� ល់ខ��នឬសុខមុាលភាពរបសអ់�ករស់េ�េផ្សងេទៀត, 
ឬការបង់្របាកឥ់តសំណងស្រមាបក់ារសា� ក់េ�េលើកែលងែតមានការហាមឃាត់េដយកម�វ�ធសីាធារណៈឬកម�វ�ធីែដលបង់្របាក់ស្រមាបក់ារែថទាំអ�កសា� ក់េ�ដូចែដលបានកត់្រតាេ�ក��ងកណំត់្រតាេវជ�សា�ស�។ 
មណ� លែថរក្សោ្រត�វេធ�ើការខតិខំ្របឹងែ្របងសមេហតុផលេដើម្បីស្រមបស្រម�ល្របជពលរដ�ថ�េីដយមិនមានការរ�ខានដល់ការងរក��ងបន�ប់។   

បទប្ប��ត�ិបែន�មឣចអនវុត�ក��ងករណីមានការផ� ស់ប��រទលីំេ�របស់្របជពលរដ�េ�ក��ងករណីបិទការកាត់បន�យឬផ� ស់ប��រ្របតិបត�ិការ។  

A. ត្រម�វការរបស់មណ� ល - 

a.     មណ� ល្រត�វអនុ�� តឱ្យនិវសនជននីមួយៗេ�ែតបន�សា� ក់េ�ក��ងមណ� លេនះេហើយមិន្រត�វេផ�រឬប�� ឲ្យនិវសនជនេចញពីកែន�ងេនះេទេលើកែលងែត - 

▪ ការេផ�រ ឬការឱ្យេចញគឺចាបំាច់ស្រមាប់សុខុមាលភាពរបស់និវសនជនេផ្សងេទៀតេហើយត្រម�វការរបស់និវសនជនមិនឣច្រត�វបានបំេពញេ�ក��ងកែន�ងេនះេទ។ 

▪ ការេផ�រឬការឱ្យេចញេនះគឺសម្រសបេ្រពាះសុខភាពរបសនិ់វសនជនមានភាព្របេសើរេឡើងដូេច�ះនិវសនជនមិន្រត�វការេសវកម�ែដលផ�ល់េដយមជ្ឈមណ� លេនះេទ។ 

▪ សុវត�ិភាពៃនបុគ�លមា� ក់ៗេ�ក��ងមណ� លគឺមានហានីភ័យេយងតាមសា� នភាពព្យោបាល ឬឣកប្បកិរយរបស់និវសនជន 

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

▪ និវសនជនមិនបាន បង់ (ឬ្រត�វបានបង់េ�េ្រកាម Medicare ឬ Medicaid) ការសា� ក់េ�កែន�ងបន� ប់ពីការជូនដំណឹងសមរម្យនិង្រតឹម្រត�វេដើម្បី ។ 

ការមិនទូទាត់្រត�វបានអនុវត�េបើសិនជនិវសនជនមិនបានដក់ឯកសារចាំបាច់ស្រមាប់ការបង់្របាក់របស់ភាគីទីបីឬបន� ប់ពីភាគីទីបីរួមទាំង Medicare ឬ Medicaid 

បដិេសធការប�ឹងទាមទារសំណងេហើយនិវសនជនបដិេសធមិន្រពមបង់ៃថ�សា� ក់េ�របស់ពួកេគ។ សំរប់អ�ករស់េ�ែដលមានសិទ�ិទទួលជំនួយពី Medicaid 

បន� ប់ពីចូលសា� ក់េ�ក��ងមន�ីរេពទ្យេនះមណ� លេនះឣចនឹងគិតកៃ្រមនិវសនជន េ�េ្រកាម Medicaidែតបុ៉េណ� ះ ។  

▪ ឬ កែន�ងឈប់ដំេណើរការ។ 

b.   កែន�ងេនះមិនឣចេផ�រឬបេណ� ញនិវសនជនបានេទខណៈេពលែដលការប�ឹងឧទ�រណ៍មិនទាន់្រត�វបានសេ្រមចេ�េពលែដលនិវសនជន

អនុវត�សិទ�ិរបស់ពួកេគក��ងការប�ឹងឧទ�រណ៍ការជូនដំណឹងពីការេផ�រឬការចាកេចញេលើកែលងែតការខកខានមិនបានប���នឬេផ�រឣចេធ�ើឱ្យេ្រគាះថ� ក់ដល់សុខភាពឬសុវត�ិភាពរបស់និវសនជនឬបុគ�

លេផ្សងេទៀត េ�ក��ងមណ� ល។ មណ� លេនះ្រត�វកត់្រតាេ្រគាះថ� ក់ែដលថការបរជ័យក��ងការេផ�រឬការឱ្យេចញ។ 

B. ឯកសារ។ េ�េពលែដលការផ� ស់ប��រទីតាំងឬការបង� ប់ឲ្យនិវសនជនចាកេចញ េ្រកាមកាលៈេទសៈណមួយែដលបានប�� ក់ 

មណ� ល្រត�វធានថការផ� ស់ប��រឬការឱ្យេចញ្រត�វបានកត់្រតាេ�ក��ងកំណត់្រតាេវជ�សា្រស�របស់និវសនជនេហើយព័ត៌មានែដលសមរម្យ្រត�វបានទាក់ទងេ�សា� ប័នែថទាំសុខភាពឬអ�កផ�ល់េសវ។ 
2

3a. មួយ។ 

ឯកសារេ�ក��ងកំណត់្រតាេវជ�សា�ស�របសនិ់វសនជន្រត�វែតរួមប���ល: 

 ▪ មូលដ� នស្រមាប់េផ�រ។ 

▪ ត្រម�វការជក់លាក់របស់និវសនជនែដលមិនឣចបំេពញបាន, មណ� លខិតខំ្របឹងែ្របងេដើម្បីបំេពញត្រម�វការនិវសនជននិងេសវកម�ែដលឣចរកបានេ�កែន�ងទទួលបានេដើម្បីបំេពញនូវត្រម�វការ (s) 
បាន។ 

b. ឯកសារែដលបានទាមទារ្រត�វែតេធ�ើេ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។ 
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c. ព័ត៌មានែដលបានផ�ល់ជូនអ�កផ�ល់េសវ្រត�វែតមានយ៉ងេហាចណស់ដូចខាងេ្រកាម: 

▪ ព័ត៌មានទំនក់ទំនងរបស់អ�កអនុវត�ការទទួលខុស្រត�វែថរក្សោនិវសនជន  

▪ ព័ត៌មានអ�កតំណងនិវសនជនរួមប���លព័ត៌មានទំនក់ទំនង។ 

 ▪ ពត៌មានការែណនំមុន។ 

 ▪ ការែណនំពិេសសឬការ្រប�ង្របយ័ត�ទាំងអស់ស្រមាប់ការែថទាំែដលកំពុងបន�េ�េពលែដលសម្រសប។ 

 ▪ េគាលេ�ែថរក្សោសុខភាពទូលំទូលាយ។ 

▪  រល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗដៃទេទៀតរួមទាំងច្បោប់ថតចំលងរបាយការណ៍សេង�បចាកេចញរបស់និវសនជននិងឯកសារេផ្សងៗេទៀតតាមែដលឣចអនុវត�េដើម្បីធាននូវការផ� ស់ប��រ្របកបេដយសុវត�ិភាពនិង្របសិទ�ភាព។ 

C. ជូនដំណឹងមុនេពលេផ�រ មុនេពលមណ� លេផ�រឬឲ្យនិវសនជនចាកេចញ, មណ� ល្រត�វ - 

a. ជូនដំណឹងដលនិ់វសនជននិងអ�កតំណងនិវសនជនអំពីការេផ�រឬការឱ្យេចញនិងេហតុផលស្រមាប់បំលាសទី់េនះជលាយលក�ណ៍អក្សរនិងជភាសានិងរេបៀបែដលពួកេគយល់។ 
មណ� ល្រត�វេផ�ើេសចក�ីចំលងៃនការជូនដំណឹងេ�អ�កតំណងការ�យល័យៃនការ�យល័យរដ�បាលែថរក្សោសុខភាពរយៈេពលែវងរបស់រដ�។ 

b. កត់្រតាេហតុផលស្រមាប់ការេផ�រឬការឱ្យេចញេ�ក��ងកំណត់្រតាេវជ�សា្រស�របស់និវសនជន; និង 

c. រួមប���លេ�ក��ងេសចក�ីជូនដំណឹងមានសមា� រៈែដលបានពិពណ៌នេ�ក��ងែផ�កេនះ។ 

D. េពលេវលាៃនេសចក�ីជូនដំណឹង។ 

a. េលើកែលងែតបានប�� ក់ ការជូនដំណឹងអំពីការេផ�រ ឬការេចញែដលត្រម�វេ្រកាមែផ�កេនះ្រត�វេធ�ើេដយមណ� លេនះយ៉ងេហាចណស់ 30 ៃថ�មុនេពលនិវសនជនេផ�រ ឬចាកេចញ។ 

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

 ▪ សុវត�ិភាពៃនបុគ�លមា� ក់ៗេ�ក��ងមន�ីរេនះនឹង្រត�វគំរមកំែហង។ 

 ▪    សុខភាពរបស់បុគ�លេ�ក��ងមណ� លេនះនឹង្រត�វបានគំរមកំែហង។ 

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

▪     ការផ� ស់ប��របន� ន់ឬការឱ្យេចញ្រត�វបានទាមទារេដយត្រម�វការេវជ�សា្រស�បន� ន់របសនិ់វសនជនេ្រកាមកថខណ� ។ ឬ 

 ▪     និវសនជនមិនបានរស់េ�ក��ងមណ� លេនះអសរ់យៈេពល 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� របស់និវសនជនរួមទាំងេឈា䥨� ះឣស័យដ� ន (សំបុ្រតនិងអីុែម៉ល) និងេលខទូរស័ព�របស់អង�ភាពែដលទទួលបានសំេណើែបបេនះ។ និង 

e. ព័ត៌មានអំពីរេបៀបទទួលសំណំុែបបបទបណ� ឹងឧទ�រណ៍និងជំនួយក��ងការបំេពញែបបបទនិងការដក់សំេណើសវនការបណ� ឹងសាទុក�។ 
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f. េឈា䥨� ះឣសយដ� ន (សំបុ្រតនិងអីុែម៉ល) និងេលខទូរស័ព�ការ�យល័យរបស់ រដ�ការែថរក្សោសុខភាពរយៈេពលែវងរបសរ់ដ�; 

g. សំរប់អ�កសា� ក់េ�ែដលមានពិការភាពខាងប�� និងការអភិវឌ្ឍន៍ឬពិការភាពែដលពាក់ព័ន�ឣសយ័ដ� ននិងអីុែម៉លនិងេលខទូរស័ព�របស់ទីភា� ក់ងរទទួលខុស្រត�វក��ងការការពារនិងតស៊ូមតិរបស់បុគ�

លែដលមានពិការភាពខាងការអភិវឌ្ឍ។ និង 

h. ស្រមាប់និវសនជនែដលមានជំងឺផ��វចិត�ឬពិការភាពទូរសារនិងឣស័យដ� នអីុែម៉លនិងេលខទូរស័ព�របស់ភា� ក់ងរទទួលខុស្រត�វចំេពាះការការពារនិងការតស៊ូមតិរបស់បុគ�លែដលមានជំងឺផ��វចិត�ែដល្រត�វបានបេង�ើតេឡើង

េ្រកាមច្បោប់ការពារនិងតស៊ូមតិស្រមាប់បុគ�លផ��វចិត�។ 

F. ការផ� ស់ប��រេសចក�ីជូនដំណឹង។្របសិនេបើព័ត៌មានេ�ក��ងេសចក�ីជូនដំណឹងផ� ស់ប��រមុនេពលអនុវត�ការេផ�រឬការឱ្យេចញេនះមណ� ល្រត�វែតេធ�ើបច��ប្បន�ភាពអ�កទទួលេសចក�ីជូនដំណឹងឱ្យបានឆាប់តាមែដ

លឣចេធ�ើេ�បានេ�េពលែដលព័ត៌មានែដលបានេធ�ើបច��ប្បន�ភាពឣចរកបាន។ 

G. ការែណនំស្រមាប់ការេផ�រឬការឱ្យេចញ។ កែន�ងមួយ្រត�វែតផ�ល់និងេរៀបចំឯកសារេរៀបចំនិងែណនំេឣយបាន្រគប់្រគាន់ដល់និវសនជនេដើម្បីធានការេផ�រេដយសវុត�ិភាពនិងសណ� ប់ធា� ប់ 

ចាកេចញពីមណ� លែថទា ំការតំរង់ទិសេនះ្រត�វែតផ�លជូ់នតាមែបបបទនិងែបបបទែដលនិវសនជនឣចយល់បាន។   

H. ជូនដំណឹងជមុនអំពីការបិទទា� រ។ក��ងករណីែដលបិទទា� របុគ�លែដលជអ�ក្រគប់្រគងមជ្ឈមណ� ល្រត�វែតផ�ល់ការជូនដំណឹងជលាយលក�ណ៍អក្សរមុនេពលការបិទទា� រែដលជិតនឹងទីភា� ក់ងរភា� ក់ងរស�ង់មតិរ

ដ�ការ�យល័យអជ� ធរែថរក្សោសុខភាពរយៈេពលែវងអ�ករស់េ�កែន�ងនិងអ�ករស់េ� តំណងក៏ដូចជែផនការស្រមាប់ការេផ�រនិងការផ� ស់លេំ�ថ�ីឱ្យបាន្រគប់្រគាន់។ 

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

សិនេបើអ�ករស់េ�ស�័្រគចិត�យល្់រសបេដើម្បីផ� ស់ទីេ�ទីតាំងេផ្សងេទៀតៃនែផ�កេផ្សងគា� ។ 

4. េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីេគាលនេយបាយែថទាំែ្រគនិងការវ�ល្រតឡប់ - 

A. ជូនដំណឹងមុនេពលេផ�រ មុនេពលមន�ីរេពទ្យេផ�រនិវសនជនេ�កាន់មន�ីរេពទ្យឬនិវសនជនបន�ការឈប់ស្រមាកព្យោបាលមន�ីរេពទ្យ្រត�វផ�ល់ព័ត៌មានជលាយលក�ណ៍អក្សរេ�កាន់និវសនជនឬតំណងនិវសនជនែដលប�� ក់ថ 

- 

a. រយៈេពលៃនេគាលការណ៍រក្សោទុកែ្រគរបស់រដ�្របសិនេបើមានក��ងអំឡ�ងេពលែដលនិវសនជន្រត�វបានអនុ�� តេឣយ្រតឡប់និងបន�សា� ក់េ�ក��ងមណ� លែថទាំ។ 

b. េគាលការណ៍បង់្របាក់កក់ែ្រគេ�ក��ងែផនការរដ�្របសិនេបើមាន 

c. េគាលការណ៍របស់មណ� លែថទាំទាក់ទងនឹងរយៈេពលៃនការរក្សោទុកែ្រគស្រមាកែដល្រត�វ្រសបនឹងែផ�កេនះែដលអនុ�� តឱ្យនិវសនជនវ�ល្រតឡប់មកវ�ញ និង 

d. ព័ត៌មានែដលបានប�� ក់េ�ក��ងែផ�កេនះ។ 

B. ជូនដំណឹងស�ីពីការរក្សោទុកេ�េពលេផ�រ។ េ�េពលែដលនិវសនជនផ� ស់ប��រទីេ�ស្រមាកេ�មន�ីរេពទ្យឬការចាកេចញេ�ទទួលការសំរកព្យោបាល 

មណ� លែថទាំ្រត�វផ�ល់ឱ្យនិវសនជននិងអ�កតំណងនិវសនជននូវេសចក�ីជូនដំណឹងជលាយលក�ណ៍អក្សរប�� ក់ពីរយៈេពលៃនេគាលការណ៍រក្សោទុកែ្រគឲ្យ។ 

5. អនុ�� តឱ្យនិវសនជន្រតលប់េ�មណ� លវ�ញ។ 

A. មណ� ល្រត�វែតបេង�ើតនិងអនុវត�តាមេគាលការណ៍ជលាយលក�ណ៍អក្សរស�ីពីការអនុ�� តឱ្យនិវសនជន្រតឡប់េ�មណ� លវ�ញេ្រកាយពីពួកេគ្រត�វស្រមាកព្យោបាលេ�មន�ីរេពទ្យឬេ�កែន�ងឈប់ស្រមាក

ព្យោបាល។ េគាលការណ៍្រត�វផ�ល់ជូនដូចខាងេ្រកាម។ 

a. និវសនជនែដលមានការស្រមាកព្យោបាលេ�មន�ីរេពទ្យឬការព្យោបាលេលើសពីរយៈេពលៃនការសា� ក់េ�េ្រកាមគេ្រមាងរដ�្រតឡប់េ�បន�ប់ចាស់វ�ញេបើបន�ប់ឣចរកបានឬភា� មៗេ�េលើែ្រគដំបូងេ�បន�ប់ឯកជន្របសិនេបើនិ

វសនជន  

▪ ត្រម�វឱ្យមានេសវកម�ែដលបានផ�ល់េដយមជ្ឈមណ� លេនះ។ និង 

▪ មានសិទ�ទទួលបានេសវែថទាMំedicare  ឬេសវកម�ែថទាំេវជ�សា�ស� Medicaid ។ 
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b. ្របសិនេបើមណ� លកំណត់ថនិវសនជនែដល្រត�វបានេគេផ�រជមួយនឹងការរ�ពឹងថនឹងមិនវ�ល្រតឡប់មកវ�ញ មណ� ល ្រត�វែតេគារពតាមលក�ខណ� ែដលពួកេគអនុវត�ចំេពាះការេឣយចាកេចញ។ 

B ខ។ ការចូលសា� ក់េ�ម�ងេទៀតេ�ែផ�កខុសគា� ។ េ�េពលែដលមណ� លែដលនិវសនជន្រតឡប់មកវ�ញគឺជែផ�កខិសគា�  និវសនជន

្រត�វែត្រត�វបានអនុ�� តឱ្យ្រតឡប់េ�មណ� លែដលឣចរកែ្រគទំេនរបានេ�ក��ងទីតាំងជក់លាក់ៃនសមាសធាតុខុសដច់ពីគា� ែដលគាត់រស់េ�មុន។ 
្របសិនេបើែ្រគមិនមានេ�ក��ងទីតាំងេនះេ�េពលែដលនិវសនជន្រតលប់មកវ�ញ និវសនជន្រត�វែតមានជេ្រមើសេដើម្បីវ�ល្រតឡប់េ�កាន់ទីតាំងេនះវ�ញេ�េពលែដលមានែ្រគមួយេ�ទីេនះ។  
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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) 

(Protection and Advocacy Systems)  
430 First Avenue North, Suite 300  
Minneapolis, MN 55401-1780 1-800-292-4150 
intake number mndlc@mylegalaid.org 

OFFICE 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 

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 
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SENIOR LINKAGE LINE  

(Aging and Disability Resource Center) Minnesota Board on Aging  
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)  

(បង� ញការែក�ងបន�ំ និងទូទាត់បំពាន Medicaid) េសវឃា� ំេមើល និងពិនិត្យសុចភាពេឡើងវ�ញ   

Surveillance and Integrity Review Services  
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 

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  
(មន�រីសខុាភបិាលៃនរដ�មនីសីតូា) 

Office of Health Facility Complaints  
PO Box 64970  
St. Paul MN 55164-0971  
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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/
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