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ច្បាបសី់្ពត សិី្ទ្កាធិ រថែទតាាំ មគេហដ្ឋា នរបស់្ស្ហពន័ ធ នងិ 
រដ្រា មួបញូ្ចលគ្នា ស្ម្រាបអ់តែិជិនរស់្គៅគដ្ឋយម្រតវូការជនាំ យួ 
គស្ច្បក្ថត ែងែ ការណ៍អពាំ ស្ទ្ ធី ី ិ ិ
អតិថិជន ដែលទទលួបានសេវាដថទាំតាមផ្ទះ សៅក្នុងេហគមន ៍រេ់សៅ ដែលទទលួបានជាំនយួ គឺមានេិទធិបីយ៉ា ង សហើយ 
ក្កុ្មហ ុនផ្ត្ល់សេវាក្តូវដតផ្ត្ល់នូវេិទធិែូចខាងសក្ោមសនះ៖ 
*អាក្ផ្តល់គស្វាាននយ័ថាភ្នា ក្ង់ារសុ្ខភ្នពតាមផ្ទះថដ្លានវញិ្ញា បនបម្រតគមឌីឃារ (HHA) 
*អតិែិជនាននយ័ថា អាក្ជាំងឺ 

 

1. អាក្ផ្តល់គស្វាម្រតូវថតផ្តល់ពត័ា៌ន ថដ្លបានស្រគស្រគ ើង ជាភ្នសាសាមញ្ា  
អាំពីសិ្ទ្ធិក្ាុងក្ាំលុងគពលមក្គមើលជាគលើក្ដ្ាំបូង អាក្ផ្តល់គស្វា ថដ្លផ្តល់ការថែទាំដ្ល់អតិែិជនជាមុន។ 
គស្ច្បក្តីជូនដ្ាំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ម្រតូវថតានលក្ខណៈអាច្បងាយយល់បានច្បាំគ ះអាក្ 
ថដ្លនិយាយភ្នសាអងគ់េែស្គៅានក្ម្រមតិទប និង អាច្បគម្របើម្របាស់្បានច្បាំគ ះជនពិការាា ក្់ៗ  រមួទាំងអវីៗថដ្លម្រតូវគ វ្ើ 
ម្របសិ្នគបើសិ្ទ្ធិរបស់្គេម្រតូវបានរ ាំគលាភបាំ ន។ 

2. អាក្ផ្តល់គស្វាម្រតូវថតផ្តល់ពត័ា៌នទ្ាំនាក្ទ់្ាំនងរបស់្អាក្ម្រេបម់្រេងននអាក្ផ្តល់គស្វា រមួទាំងគ ម្ ះអាក្ម្រេបម់្រេង អាស្យដ្ឋា ន និង 
គលខទូ្រស្ពទអាជីវក្មម គដ្ើមបទី្ទ្លួ ក្យបណតឹ ងតវា៉ា ។ 

3. អាក្ផ្តល់គស្វាម្រតូវថតការជូនដ្ាំណឹងគដ្ឋយផ្ទទ ល់ាតអ់ាំពីសិ្ទ្ធ ិនិង ការទ្ទ្លួខុស្ម្រតូវនានារបស់្អតិែិជនជាភ្នសាច្បមបង ឬ 
ភ្នសា ថដ្លពកួ្គេច្បងប់ាន និង តាមរគបៀប ថដ្លបុេគលាា ក្់ៗ យល់ គដ្ឋយឥតេិតនែែ គដ្ឋយគម្របើអាក្បក្ថម្របភ្នសា 
ថដ្លានស្មតថភ្នព ម្របសិ្នគបើចាំបាច្ប។់ 

4. ទ្ទ្លួការថែទាំ និង គស្វានានា គដ្ឋយថផ្ែក្គៅតាមថផ្នការថដ្លស្មម្រស្ប និង ទនស់្មយ័ និង 
គដ្ឋយថផ្ែក្គៅគលើការថែទាំសុ្ខភ្នព ថដ្លបានទ្ទ្លួយក្បានតាមស្តងដ់្ឋរគវជជសាស្តស្ត ឬ េិលានុបដ្ឋា យិកា និង ការថែទាំ
គដ្ឋយយក្ចិ្បតតទុ្ក្ដ្ឋក្គ់លើមនុស្ស គដ្ើមបចូី្បលរមួយា៉ា ងស្ក្មមក្ាុងការអភវិឌឍ ការថក្ថម្រប និង ការវាយតនមែគៅគលើថផ្នការ និង 
គស្វានានា។ 

5. ម្រតូវម្របាបគ់ៅដ្ល់អតិែិជន មុនគពលទ្ទ្លួគស្វា និង អាំពីសិ្ទ្ធិចូ្បលរមួ ។ ម្រតូវថណនាាំអាំពីការថែទាំ និង ការយល់ម្រពម ឬ 
ការបដិ្គស្្ច្បាំគ ះការថែទាំគៅដ្ល់អតិែិជនជាមុន និង គៅក្ាុងក្ាំលុងគពលននការពាបាល គដ្ឋយគគ្នរពគៅតាម៖ 

 ជគម្រមើស្គផ្សងគទ្ៀត ថដ្លានស្ម្រាបក់ារគដ្ឋះម្រសាយគៅគលើតម្រមូវការថែទាំតាមផ្ទះ និង ផ្លវបិាក្ 
ថដ្លអាច្បគក្ើតាន ច្បាំគ ះការបដិ្គស្្គលើគស្វាទាំងអស់្គនះ។ 

 ការបញ្ចបក់ារវាយតនមែទាំងអស់្។ 

 ការថែទាំ ថដ្លបានផ្តល់ គដ្ឋយថផ្ែក្គៅគលើការវាយតនមែដ្ទូ៏្លាំទូ្លាយ។ 

 ការបគងកើត និង ការថក្ថម្របថផ្នការថែទាំ។ 

 វនិយ័ ថដ្លនឹងផ្តល់ការយក្ចិ្បតតទុ្ក្ដ្ឋក្ដ់្ល់ការថែទាំ។ 

 ភ្នពញឹក្ញាបន់នការមក្គមើល។ 

 លទ្ធផ្លរ ាំពឹងទុ្ក្ននការថែទាំ រមួបញ្ចូ លទាំងគគ្នលគៅ ថដ្លបានក្ាំណតគ់ៅគលើអតិែិជន និង ហានិភយ័ និង 
អតថម្របគយាជនន៍ានា ថដ្លបានបា៉ា នស់ាម នទុ្ក្។ 

 រាល់ក្តាត នានាណាមយួ ថដ្លអាច្បប៉ាះ ល់ដ្ល់ម្របសិ្ទ្ធភ្នពននការពាបាល។ 

 រាល់ការផ្ទែ ស់្បតូរនានាណាមយួគៅក្ាុងការថែទាំ ថដ្លបានផ្តល់ជូន។ 
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ចាបេ់តីពីេិទធិោរដថទាំតាមសគហដ្ឋា នរបេ់េហពន័ធ្ និង 
រែឋ្រមួបញ្ចូ លគ្នន េក្មាបអ់តិថិជនរេ់សៅសដ្ឋយក្តូវោរជាំនយួ 

 
 

 

 

6. ម្រតូវម្របាបជ់ាមុនអាំពីការផ្ទែ ស់្បតូរ ថដ្លបានថណនាាំ គដ្ឋយអាក្ផ្តល់គស្វាគៅក្ាុងថផ្នការគស្វា និង 
ការចូ្បលរមួច្បាំថណក្យា៉ា ងស្ក្មមគៅក្ាុងការស្គម្រមច្បចិ្បតតអាំពីការផ្ទែ ស់្បតូរថផ្នការគស្វា។ 

7. ទ្ទ្លួបានគស្វាទាំងអស់្ ថដ្លានថច្បងក្ាុងថផ្នការថែទាំ។ 

8. បដិ្គស្្គៅគលើគស្វា ឬ ការពាបាល។ 

9. ម្រតូវដឹ្ង មុនគពលទ្ទ្លួបានគស្វា ឬ ក្ាុងក្ាំលុងគពលមក្ជបួគលើក្ដ្ាំបូង រាល់ក្ម្រមតិណាមយួ ច្បាំគ ះគស្វា 
ថដ្លានផ្តល់ជូន គដ្ឋយអាក្ផ្តល់គស្វាថែទាំតាមផ្ទះ។ 

10. ម្រតូវម្របាបជ់ាមុន គៅមុនគពលគស្វានឹងម្រតូវបានផ្តួច្បគផ្តើម ច្បាំគ ះអវី ថដ្លអាក្ផ្តល់គស្វាេិតនែែស្ម្រាបគ់ស្វាម្រតូវម្របាបអ់តិែិជន។ 
គតើការបងម់្របាក្ធ់ានារា៉ា បរ់ងក្ម្រមតិណា ថដ្លអាច្បទ្ទ្លួបានពីការធានារា៉ា បរ់ងសុ្ខភ្នព ក្មមវ ិ្ ីសាធារណៈ ឬ ម្របភពគផ្សង
ៗគទ្ៀត រមួបញ្ចូ លទាំង គមឌីឃារ និង គមឌីគខដ្  ឬ ក្មមវ ិ្  ីថដ្លផ្តល់ែវកិាគដ្ឋយស្ហពន័ធ ឬ ក្មមវ ិ្ ជីាំនយួស្ហពន័ធ 
ថដ្លម្រតូវបានសាគ ល់ គដ្ឋយអាក្ផ្តល់គស្វា ម្របសិ្នគបើគេសាគ ល់។ គតើការច្បាំណាយអវីខែះ ថដ្លអតិែិជនអាច្បទ្ទ្ួលខុស្ម្រតូវ 
ច្បាំគ ះការបងម់្របាក្និ់ង ការផ្ទែ ស់្បតូរណាមយួ អាំពីពត័ា៌នការបងម់្របាក្ឱ់្យបានឆាបត់ាម ថដ្លអាច្បគ វ្ើគៅបាន 
មុនការមក្ជបួអាក្ផ្តល់គស្វាបនាទ ប។់ 

11. ដឹ្ងថា អាច្បានគស្វាគផ្សងគទ្ៀត ថដ្លដ្ាំគណើ រការគៅក្ាុងស្ហេមនរ៍មួទាំងគស្វា និង អាក្ផ្តល់គស្វាថែទាំតាមផ្ទះគផ្សងគទ្ៀត 
និង ម្រតូវដឹ្ងពីក្ថនែង ថដ្លម្រតូវថស្វងរក្ពត័ា៌នអាំពីគស្វាទាំងគនះ។ 

12. គម្រជើស្គរ ើស្គដ្ឋយគស្រកី្ាុងច្បាំគណាមអាក្ផ្តល់គស្វាថដ្លាន និង ផ្ទែ ស់្បតូរអាក្ផ្តល់គស្វាបនាទ បពី់គស្វាបានចបគ់ផ្តើមគហើយ 
គៅក្ាុងក្ម្រមតិននការធានារា៉ា បរ់ងសុ្ខភ្នព ការធានារា៉ា បរ់ងការថែទាំរយៈគពលថវង ជាំនយួគវជជសាស្តស្ត ឬ 
ក្មមវ ិ្ ីសុ្ខភ្នពគផ្សងគទ្ៀត ឬ ក្ក៏្មមវ ិ្ ីសាធារណៈគផ្សងៗ។ 

13. ពត័ា៌នផ្ទទ ល់ខែួន ហិរញ្ា វតថុ និង គវជជសាស្តស្តម្រតូវបានរក្ាជាឯក្ជន គហើយម្រតូវទ្ទ្លួបានការថណនាាំពីគគ្នលការណ៍ និង 
នីតិវ ិ្ ីរបស់្អាក្ផ្តល់គស្វាទក្ទ់្ងនឹងការបងាា ញពត័ា៌នថបបគនះ 
គដ្ឋយរាបប់ញ្ចូ លនូវគស្ច្បក្តជូីនដ្ាំណឹងឯក្ជនភ្នពក្ាំណតព់ត័ា៌នលទ្ធផ្ល និង ការវាយតនមែ (OASIS) 
ស្ម្រាបអ់តិែិជនទាំងអស់្ ថដ្លទិ្នានយ័ OASIS របស់្ខែួន ម្រតូវបានម្របមូល។ 

14. ចូ្បលគមើលក្ាំណតម់្រតាផ្ទទ ល់ខែួនរបស់្អតិែិជន និង ពត័ា៌នជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ គច្បញពី ក្ាំណតម់្រតាទាំងគនាះ 
គដ្ឋយអនុគលាមគៅតាមច្បាបក់្ាំណតម់្រតាសុ្ខភ្នពរបស់្រដ្ាមនីីសូ្តា (Minnesota) រដ្ា្មមនុញ្ា រដ្ាមនីីសូ្តា ាម្រតា 
144.291 ដ្ល់ 144.298។ 

15. ម្រតូវបានបគម្រមើគស្វាថែទាំ គដ្ឋយអាក្ ថដ្លទ្ទ្លួការបណតុ ះបណាត លម្រតឹមម្រតូវ និង ានស្មតថភ្នពបាំគពញភ្នរកិ្ច្បចរបស់្ខែួន។ 

16. ម្រតូវបានម្របម្រពឹតតដ្ឋក្គ់ដ្ឋយគច្បះេរួស្ម និង ការគគ្នរព និង គគ្នរពថែរក្ាម្រទ្ពយស្មបតតិរបស់្អតិែិជន។ 

17. រចួ្បផុ្តពីការរ ាំគលាភបាំ នគដ្ឋយ ក្យស្ាំដី្ គលើផ្ែូវចិ្បតត ផ្ែូវគភទ្ និង ការរ ាំគលាភបាំ នគលើរាងកាយ រមួទាំងការរងរបសួ្ 
គដ្ឋយម្របភពមនិសាគ ល់ ការគ វ្ស្ម្របថហស្ ការគក្ងម្របវញ័្ច ថផ្ាក្ហិរញ្ា វតថុ/ការគម្របើម្របាស់្ម្រទ្ពយមនិម្រតឹមម្រតូវ និង 
ម្រេបទ់្ម្រមងទ់ាំងអស់្ននការគ វ្ើទុ្ក្ខគទស្ ថដ្លស្ថិតគៅគម្រកាមច្បាបម់នុស្សគពញវយ័ ថដ្លងាយរងគម្រគ្នះ និង 
ការរ ាំគលាភបាំ នគលើអនីតិជន។ 

18. ការជូនដ្ាំណឹងជាមុន ថដ្លស្មគហតុផ្លអាំពីការផ្ទែ ស់្បតូរគស្វា ឬ នែែគស្វា មុនគពលផ្តល់គស្វាជាក្ល់ាក្ណ់ាមយួ 
ថដ្លបានផ្តល់ជូន ម្របសិ្នគបើអាក្ផ្តល់គស្វាគជឿថា គស្វាគនាះអាច្បជាការថែទាំ ថដ្លមនិានការធានាគច្បញនែែ ឬ មុនគពលអាក្
ផ្តល់គស្វាកាតប់នថយ ឬ បញ្ឈបក់ារផ្តល់គស្វាជាម្របចាំ។ 

19. ដឹ្ងពីគហតុផ្លរបស់្អាក្ផ្តល់គស្វាក្ាុងការបញ្ចបគ់ស្វា។ 
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ច្បាប់ស្ត ីពីសិ្ទ្ធ ិការថែទាំតាមគេហដ្ឋា នរបស់្ស្ហព័នធ្ និង 
រដឋ្រមួបញ្ច លូគ្នា ស្ម្រាប់អតិែិជនរស់្គៅគដ្ឋយម្រតូវការជាំនួយ 

 
 

 

20. ម្រតូវបានជូនដ្ាំណឹងអាំពីគគ្នលការណ៍ និង នីតិវ ិ្ ីរបស់្អាក្ផ្តល់គស្វាស្ម្រាបក់ារគផ្ទរគច្បញ និង ការបញ្ជូ នគច្បញ (ពីមណឌ លថែទាំ) 
គៅក្ាុងភ្នសាមយួ ថដ្លអតិែិជនអាច្បយល់បាន និង អាច្បចូ្បលគម្របើម្របាស់្បានច្បាំគ ះជនពិការក្ាុងរយៈគពល 4 
នែៃនននែៃគ វ្ើការបនាទ បពី់ការចុ្បះវាយតនមែដ្ាំបូង។ អាក្ផ្តល់គស្វាអាច្បគផ្ទរគច្បញ ឬ ឲ្យអតិែិជនគច្បញបានលុះម្រតាថត៖ 

 ការគផ្ទរ ឬ ការបញ្ជូ នគច្បញ (ពីក្ថនែងថែទាំ) េឺចាំបាច្បស់្ម្រាបសុ់្ខុាលភ្នពរបស់្អតិែិជន ពីគម្រ ះអាក្ផ្តល់គស្វា និង 
ម្រេគូពទ្យ ថដ្លទ្ទ្លួខុស្ម្រតូវច្បាំគ ះថផ្នការថែទាំយល់ម្រស្បថា 
អាក្ផ្តល់គស្វាមនិអាច្បបាំគពញតម្រមវូការរបស់្អតិែិជនបានគទ្ៀតគទ្ គដ្ឋយថផ្ែក្គលើភ្នព ៃ្ន់្ ៃររបស់្អតិែិជន។ 
អាក្ផ្តល់គស្វាម្រតូវថតគរៀបច្បាំការគផ្ទរគច្បញ គដ្ឋយសុ្វតថភិ្នព និង ស្មរមយគៅអងគការថែទាំគផ្សងគទ្ៀតគៅគពល 
ថដ្លតម្រមវូការរបស់្អតិែិជន េឺហសួ្ពីស្មតថភ្នពរបស់្អាក្ផ្តល់គស្វា។ 

 អតិែិជន ឬ អាក្បងម់្របាក្នឹ់ងមនិបងន់ែែគស្វា ថដ្លបានផ្តល់ជូនគទ្ៀតគទ្។ 

 ការគផ្ទរគច្បញ ឬ ការបញ្ជូ នគច្បញ (ពីក្ថនែងថែទាំ) េឺស្មរមយម្រតឹមម្រតូវ ពីគម្រ ះម្រេគូពទ្យ 
ថដ្លទ្ទ្លួខុស្ម្រតូវថផ្នការថែទាំ និង អាក្ផ្តល់គស្វាថែទាំយល់ម្រស្បថាលទ្ធផ្ល និង គគ្នលគៅ 
ថដ្លបានថច្បងក្ាុងថផ្នការថែទាំម្រតូវបានស្គម្រមច្ប គហើយអាក្ផ្តល់គស្វាថែទាំ និង ម្រេគូពទ្យ 
ថដ្លទ្ទ្លួខុស្ម្រតូវច្បាំគ ះថផ្នការថែទាំយល់ម្រស្បថា អតិែិជន េឺពិតជាថលងម្រតូវការគស្វាគទ្ៀតគហើយ។ 

 អតិែិជនបដិ្គស្្គស្វា ឬ គម្រជើស្គរ ើស្ការគផ្ទរគច្បញ ឬ ការបញ្ជូ នគច្បញ (ពីក្ថនែងថែទាំ)។ 

 អាក្ផ្តល់គស្វាក្ាំណតត់ាមគគ្នលការណ៍ ថដ្លបានថច្បង 
គដ្ឋយអាក្ផ្តល់គស្វាខែួនឯងក្ាុងគគ្នលបាំណងគដ្ឋះម្រសាយការបញ្ជូ នគច្បញ (ពីក្ថនែងថែទាំ) គដ្ឋយានមូលគហតុ 
ថដ្លបាំគពញតាមលក្ខខណឌ ននាម្រតាគនះ ថដ្លថាអតិែិជន (ឬ មនុស្សគផ្សងគទ្ៀតគៅក្ាុងផ្ទះរបស់្អតិែិជន) 
ានអាក្បបកិ្រយិារ ាំខាន ការរ ាំគលាភបាំ ន ឬ ការមនិស្ហការដ្ល់ក្ម្រមតិមយួ ថដ្លថា 
ការផ្តល់ការថែទាំដ្ល់អតិែិជន ឬ ស្មតថភ្នពរបស់្អាក្ផ្តល់គស្វា គដ្ើមបមី្របតិបតតកិារម្របក្ប គដ្ឋយម្របសិ្ទ្ធភ្នពគនាះ 
េឺអនុវតតគៅពុាំានម្របសិ្ទ្ធិភ្នព។ អាក្ផ្តល់គស្វាម្រតូវគ វ្ើដូ្ច្បតគៅគនះមុនគពលខែួនឲ្យអតិែិជនការបញ្ជូ នគច្បញ (ពី
ក្ថនែងថែទាំ) គដ្ឋយានមូលគហតុ៖ 

○  ថណនាាំដ្ល់អតិែិជន អាក្តាំណាង (ម្របសិ្នគបើាន) ម្រេគូពទ្យ 
ថដ្លគច្បញគវជជបញ្ញជ ស្ម្រាបថ់ផ្នការថែទាំ និង អាក្ថែទាំបឋមរបស់្អតិែិជន ឬ 
អាក្ជាំនាញថែទាំសុ្ខភ្នពគផ្សងគទ្ៀត ថដ្លនឹងទ្ទ្លួខុស្ម្រតូវក្ាុងការផ្តល់ការថែទាំ និង 
គស្វាដ្ល់អតិែិជន បនាទ បពី់បានចក្គច្បញពីអាក្ផ្តល់គស្វា (ម្របសិ្នគបើាន) គដ្ឋយម្របាបថ់ា 
ការឲ្យចក្គច្បញ គដ្ឋយានមូលគហតុ េឺក្ាំពុងថតម្រតូវបានពិចរណា។ 

○  ខិតខាំម្របឹងថម្របងគដ្ឋះម្រសាយបញ្ញា  ថដ្លបងកគ ើង គដ្ឋយឥរយិាបទ្របស់្អតិែិជន 
ឥរយិាបទ្របស់្មនុស្សគផ្សងគទ្ៀត គៅក្ាុងផ្ទះរបស់្អតិែិជន ឬ គដ្ឋយសាថ នភ្នពណាមយួ។ 

○  ផ្តល់ជូនអតិែិជន និង អាក្តាំណាង (ម្របសិ្នគបើាន) នូវពត័ា៌នទ្ាំនាក្ទ់្ាំនងស្ម្រាបទី់្ភ្នា ក្ង់ារ ឬ 
អាក្ផ្តល់គស្វាគផ្សងគទ្ៀត ថដ្លអាច្បផ្តល់ការថែទាំបាន។ 

○  ច្បងម្រក្ងឯក្សារអាំពីបញ្ញា  និង ការខិតខាំម្របឹងថម្របង ថដ្លបានគ វ្ើគ ើង គដ្ើមបគីដ្ឋះម្រសាយបញ្ញា  
គហើយបញ្ចូលឯក្សារគនះគៅក្ាុងក្ាំណតម់្រតាេែនិីក្។ 

 អតិែិជនបានសាែ ប។់ 

 ទី្ភ្នា ក្ង់ារអាក្ផ្តល់គស្វាបានឈបដ់្ាំគណើ រការ។ 

21. ការជូនដ្ាំណឹងជាមុនយា៉ា ងតិច្ប 30 នែៃអាំពីការបញ្ចបគ់ស្វា គដ្ឋយអាក្ផ្តល់គស្វាគលើក្ថលងថតក្ាុងក្រណីថដ្លាន៖ 

 អាក្ទ្ទ្លួគស្វាចូ្បលរមួក្ាុងការម្របម្រពឹតដថដ្លផ្ទែ ស់្បតូរលក្ខខណឌ ការងារ 
ដូ្ច្បានថច្បងក្ាុងកិ្ច្បចស្នាការងាររវាងអាក្ផ្តល់គស្វាថែទាំតាមផ្ទះ និង បុេគល ថដ្លផ្តល់គស្វាថែទាំតាមផ្ទះ ឬ 
បគងកើតបរយិាកាស្ការងារ ថដ្លរ ាំគលាភបាំ ន ឬ មនិានសុ្វតថិភ្នពស្ម្រាបបុ់េគល 
ថដ្លផ្តល់គស្វាថែទាំតាមផ្ទះគនាះ។ 
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ច្បាប់ស្ត ីពីសិ្ទ្ធ ិការថែទាំតាមគេហដ្ឋា នរបស់្ស្ហព័នធ្ និង 
រដឋ្រមួបញ្ច លូគ្នា ស្ម្រាប់អតិែិជនរស់្គៅគដ្ឋយម្រតូវការជាំនួយ 

 
 

 

 

 ភ្នពអាស្នាស្ម្រាបអ់ាក្ថែទាំគម្រៅផ្ែូវការ ឬ 
ការផ្ទែ ស់្បតូរេរួឱ្យក្តស់្ាគ ល់គៅក្ាុងសាថ នភ្នពរបស់្អាក្ទ្ទ្លួការថែទាំបានបណាត លឱ្យានតម្រមូវការគស្វា 
ថដ្លគលើស្ពីកិ្ច្បចម្រពមគម្រពៀងរបស់្អាក្ផ្តល់គស្វាបច្បចុបបនា 
គហើយថដ្លមនិអាច្បផ្តល់ឱ្យគដ្ឋយអាក្ផ្តល់គស្វាថែទាំតាមផ្ទះគដ្ឋយសុ្វតថិភ្នពបាន។ ឬ 

 អាក្ផ្តល់គស្វាមនិបានទ្ទ្លួការបងម់្របាក្ស់្ម្រាបគ់ស្វា 
ថដ្លគស្ច្បក្តីជូនដ្ាំណឹងយា៉ា ងគហាច្បណាស់្ឲ្យបានដ្បន់ែៃជាមុនអាំពីការបញ្ចបគ់ស្វានឹងម្រតូវបានផ្តល់ជូន។ 

22. ការគផ្ទរគច្បញគដ្ឋយានការស្ាំរបស្ាំរលួគៅគពលានការផ្ទែ ស់្បតូរអាក្ផ្តល់គស្វា។ 

23. បណតឹ ងតវាគៅកានបុ់េគលិក្និងអាក្ដ្នទ្គទ្ៀតអាំពីជគម្រមើស្របស់្អតិែិជនស្ម្រាបគ់ស្វា, ការពាបាល ឬ ការថែទាំ 
ថដ្លបានផ្តល់ជូន ឬ ខក្ខានមនិបានផ្តល់ជូន និង ក្ងវះសុ្ជីវ្ម ៌ឬ ការគគ្នរពច្បាំគ ះអតិែិជន ឬ ម្រទ្ពយស្មបតតិរបស់្អតិែិជន 
និង សិ្ទ្ធិក្ាុងការផ្តល់គយាបល់អាំពីការផ្ទែ ស់្បតូរគគ្នលការណ៍ និង គស្វាគដ្ឋយមនិានការស្ងសឹ្ក្ 
រមួទាំងការេាំរាមក្ាំថហងននការបញ្ឈបគ់ស្វា។ សិ្ទ្ធិម្រតូវបានថណនាាំពី 
មជឈមណឌ លរាយការណ៍អាំពីការរ ាំគលាភបាំ នមនុស្សគពញវយ័ MN (MAARC), ថដ្លគគ្នលបាំណងរបស់្វា 
េឺគដ្ើមបទី្ទ្លួយក្ ក្យបណតឹ ងតវា និងថខសទូ្រស្ពទសុ្ខភ្នពតាមផ្ទះ គដ្ឋយឥតេិតនែែរបស់្រដ្ា ពត័ា៌នទ្ាំនាក្ទ់្ាំនងរបស់្វា 
គពលគវលាម្របតិបតតកិារស្ម្រាបសួ់្រស្ាំណួរអាំពីអាក្ផ្តល់គស្វាក្ាុងម្រស្កុ្។ 

24. ដឹ្ងពីវ ិ្ ីទក្ទ់្ងបុេគល ថដ្លានទ្ាំនាក្ទ់្ាំនងជាមយួអាក្ផ្តល់គស្វាថែទាំតាមផ្ទះថដ្លទ្ទ្លួខុស្ម្រតូវក្ាុងការគដ្ឋះម្រសាយបញ្ញា  
និង អនុញ្ញា តឱ្យអាក្ផ្តល់គស្វាថែទាំតាមផ្ទះគ វ្ើការគសុ្ើបអគងកត និង ពាយាមគដ្ឋះម្រសាយបណតឹ ងសារទុ្ក្ខ។ 

25. សាគ ល់គ ម្ ះ និង អាស្យដ្ឋា ន និង គលខទូ្រស្ពទរបស់្ទី្ភ្នា ក្ង់ាររដ្ា ឬ គខាន្ីគដ្ើមបទីក្ទ់្ងសាក្សួ្រពត័ា៌ន ឬ 
ជាំនយួបថនថម គហើយម្របសិ្នគបើអាច្ប េឺសាក្សួ្រពីអងគការ ថដ្លានមូលនិ្ិស្ហពន័ធ ថដ្លបគម្រមើក្ាុងតាំបន ់
ថដ្លអតិែិជនរស់្គៅ។ 

26. អះអាងអាំពីសិ្ទ្ធិទាំងគនះគដ្ឋយផ្ទទ ល់ ឬ អនុញ្ញា តឲ្យានការអះអាងគដ្ឋយតាំណាងរបស់្អតិែិជន ឬ 
គដ្ឋយនរណាាា ក្ក់្ាុងនាមអតិែិជន គដ្ឋយមនិានការស្ងសឹ្ក្ និង រចួ្បផុ្តពីការគរ ើស្គអើង ឬ 
ការស្ងសឹ្ក្ច្បាំគ ះការអនុវតតសិ្ទ្ធិរបស់្ខែួនក្ាុងការបងាា ញនូវការតវា៉ា ច្បាំគ ះអាក្ផ្តល់គស្វា ឬ អងគការខាងគម្រៅ។ 

27. ម្រតូវបានជូនដ្ាំណឹងអាំពីសិ្ទ្ធកិ្ាុងការទ្ទ្លួបានជាំនយួបថនថម និង គស្វាជាំនយួខាងភ្នសា និង 
វ ិ្ ីគដ្ើមបទី្ទ្លួបានគស្វាទាំងគនះ។ 

28. ដ្ឋក្ឧ់បក្រណ៍ម្រតួតពិនិតយគអ ិច្បម្រតូនិច្បគៅក្ាុងក្ថនែងរបស់្អតិែិជន ឬ អាក្រស់្គៅគដ្ឋយគគ្នរពគៅតាមលក្ខខណឌ របស់្រដ្ា។ 

អាក្អាច្បគម្រជើស្គរ ើស្ពិភ្នក្ាអាំពីក្ងវល់ណាមយួជាមយួនឹងអាក្ផ្តល់គស្វារបស់្អាក្។ ជាការរ ាំលឹក្ អាក្ផ្តល់គស្វា េឺម្រតូវបានតម្រមូវ
ឲ្យគ វ្ើការយា៉ា ងណា គដ្ើមបធីានាអាំពីសិ្ទ្ធិរបស់្អាក្ គហើយតម្រមូវការគផ្សងគទ្ៀតម្រតូវបានអនុវតតតាមផ្ងថដ្រ។ 
គៅគពលអាក្ផ្តល់គស្វារ ាំគលាភបាំ នគៅគលើសិ្ទ្ធិគៅក្ាុងាម្រតាគនះ ពកួ្គេម្រតូវទ្ទ្លួការពិនយ័ និង ការចតវ់ធិានការ ថផ្ាក្អាជាា បណ័ណ ។ 

អាក្ផ្តល់គស្វាម្រតូវគ វ្ើដូ្ច្បខាងគម្រកាម៖ 

 គលើក្ទឹ្ក្ចិ្បតត និង ជយួ ក្ាុងការអនុវតតសិ្ទ្ធិទាំងគនះឱ្យបានគពញគលញ។ 

 ផ្តល់គ ម្ ះ និង គលខទូ្រស្ពទរបស់្បុេគល និង អងគការ ថដ្លផ្តល់ការតស្ ូមតិនិង គស្វាផ្ែូវច្បាបស់្ម្រាបអ់តិែិជន និង 
ម្របជាជនក្ាុងតាំបន ់ថដ្លក្ាំពុងថស្វងរក្សិ្ទ្ធិរបស់្ពកួ្គេ។ 

 ខិតខាំម្របឹងថម្របងយា៉ា ងណាគដ្ើមបជីយួ ដ្ល់អតិែិជន ឬ អាក្រស់្គៅក្ាុងតាំបនឲ់្យទ្ទ្លួបានពត័ា៌នទក្ទ់្ងនឹងថាគតើគមឌីឃារ 
ជាំនយួគវជជសាស្តស្ត ក្មមវ ិ្ ីសុ្ខភ្នពគផ្សងគទ្ៀត ឬ ក្មមវ ិ្ ីសាធារណៈនឹងបងន់ែែស្ម្រាបគ់ស្វាឬគទ្។ 
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ច្បាប់ស្ត ីពីសិ្ទ្ធ ិការថែទាំតាមគេហដ្ឋា នរបស់្ស្ហព័នធ្ និង 
រដឋ្រមួបញ្ច លូគ្នា ស្ម្រាប់អតិែិជនរស់្គៅគដ្ឋយម្រតូវការជាំនួយ 

 
 

 

 

 គរៀបច្បាំក្ថនែងសាា ក្គ់ៅឲ្យបានស្មរមយស្ម្រាបអ់ាក្ ថដ្លានពិការភ្នពក្ាុងការទ្ាំនាក្ទ់្ាំនង ឬ 
អាក្ថដ្លនិយាយភ្នសាគផ្សងគម្រៅពីភ្នសាអងគ់េែស្។ 

 ផ្តល់នូវរាល់ពត័ា៌ន និង ការជូនដ្ាំណឹងជាភ្នសាសាមញ្ា  និង តាមថបប ថដ្លអតិែិជន ឬ អាក្រស់្ក្ាុងតាំបនគ់នាះអាច្បយល់បាន។ 

គ្នម នអាក្ផ្តល់គស្វាណាមយួានសិ្ទ្ធិទមទរ ឬ គស្ាើសុ្ាំអតិែិជន ឬ អាក្រស់្គៅក្ាុងតាំបនគ់នាះឲ្យលះបងសិ់្ទ្ធិណាមយួរបស់្ពកួ្គេ 
ថដ្លបានចុ្បះបញ្ជ ីគៅក្ាុងថផ្ាក្គនះ គៅគពលណាមយួ ឬ គដ្ឋយគហតុផ្លណាមយួគនាះគទ្ 
គដ្ឋយរាបប់ញ្ចូ លទាំងលក្ខខណឌ ននការផ្តួច្បគផ្តើមគស្វា ឬ ចុ្បះកិ្ច្បចស្នាការរស់្គៅ ថដ្លានជាំនយួ។ 

 

ការបក្ម្រសាយ នងិ ការអនុវតតសិ្ទ្ធ ិ
សិ្ទ្ធិទាំងគនះម្រតូវបានបគងកើតគ ើង គដ្ើមបជីាម្របគយាជនដ៍្ល់អតិែិជន ថដ្លទ្ទ្លួបានគស្វាថែទាំតាមគេហដ្ឋា ន។ 
អាក្ផ្តល់គស្វាថែទាំតាមផ្ទះទាំងអស់្ម្រតូវថតគគ្នរពតាមសិ្ទ្ធិទាំងគនះ។ ស្ាងការក្នឹ៏ងម្រតូវអនុវតតគរឿងគនះ។ អាក្ផ្តល់គស្វាថែទាំតាមផ្ទះ ឬ 
គេហដ្ឋា នមនិអាច្បគស្ាើសុ្ាំ ឬ តម្រមូវឲ្យអតិែិជនលះបងសិ់្ទ្ធិទាំងគនះ គដ្ើមបជីាលក្ខខណឌ ននការទ្ទ្លួគស្វាគ ើយ។ 
គស្ច្បក្តីថែែងការណ៍អាំពីសិ្ទ្ធិគនះមនិអាច្បជាំនសួ្ ឬ បនថយនូវសិ្ទ្ធិនិង គស្រភី្នពគផ្សងគទ្ៀត ថដ្លអាច្បានទក្ទ់្ងគៅនឹងអតិែិជន 
ថដ្លទ្ទ្លួបានគស្វាថែទាំតាមផ្ទះ អាក្ផ្តល់គស្វាថែទាំតាមផ្ទះ ឬ អាក្ផ្តល់គស្វាថែទាំតាមផ្ទះ ថដ្លានអាជាា បណ័ណ ។ 

 

្នធាននានា 
អាក្អាច្បទក្ទ់្ងអាក្ផ្តល់គស្វា ថដ្លានអាជាា បណ័ណ របស់្អាក្ ដូ្ច្បបានបងាា ញខាងគម្រកាម៖ 

គ ម្ ះអាក្កានអ់ាជាា បណ័ណ ៖    

ទូ្រស្ពទ៖  

អីុថម៉ាល៖  

អាស្យដ្ឋា ន៖  

គ ម្ ះ និង មុខតាំថណងរបស់្អាក្ថដ្លបញ្ញា  ឬ ការតវា៉ាអាច្បម្រតូវបានគយាងគៅ៖   

 

រាយការណ៍ពីការរ ាំគលាភបាំ ន ថដ្លបានស្ងសយ័ ការគ វ្ស្ម្របថហស្ ឬ ការគក្ងម្របវញ័្ច ថផ្ាក្ហរិញ្ា វតថុពីមនុស្សចស់្ ថដ្លងាយរងគម្រគ្នះ៖ 

មជឍមណឌ លរាយការណ៍អាំពីការរ ាំគលាភបាំ នរដ្ា មនីីសូ្តា (MAARC) 

ទូ្រស្ពទ៖ 1-844-880-1574 

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

ស្ម្រាបប់ណតឹ ងតវា៉ា គផ្សងគទ្ៀត ថដ្លមនិម្រតូវបានគេស្ងសយ័ថា ជាការរ ាំគលាភបាំ ន ការគ វ្ស្ម្របថហស្ ឬ 
ការគក្ងម្របវញ័្ចហិរញ្ា វតថុពីមនុស្សចស់្ ថដ្លងាយរងគម្រគ្នះ សូ្មទក្ទ់្ងមក្កានក់ារយិាល័យ ក្យបណតឹ ងមនទីរសុ្ខាភបិាល 
គៅនាយក្ដ្ឋា នសុ្ខាភបិាលរដ្ាមនីីសូ្តា៖ 

https://mn.gov/dhs/people-we-serve/people-with-disabilities/services/adult-protection/
https://mn.gov/dhs/people-we-serve/people-with-disabilities/services/adult-protection/
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ច្បាប់ស្ត ីពីសិ្ទ្ធ ិការថែទាំតាមគេហដ្ឋា នរបស់្ស្ហព័នធ្ និង 
រដឋ្រមួបញ្ច លូគ្នា ស្ម្រាប់អតិែិជនរស់្គៅគដ្ឋយម្រតូវការជាំនួយ 

 
 

 

 

នាយក្ដ្ឋា នសុ្ខាភបិាលរដ្ា មនីីសូ្តា 
ការយិាល័យ ក្យបណតឹ ងមនទីរសុ្ខាភបិាល 
PO Box 64970 
St. Paul, Minnesota 55164-0970 
គលខទូ្រស្ពទ៖ 651-201-4201 or 1-800-369-7994 

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

គលខទូ្រស្ពទបនាទ នទី់្ភ្នា ក្ង់ារសុ្ខភ្នពតាមផ្ទះ ថដ្លានការបញ្ញជ ក្គ់មឌីឃាររបស់្រដ្ាថដ្លឥតេិតនែែ 
ស្ម្រាប ់ក្យបណតឹ ងតវា៉ា  និង ស្ាំណួរអាំពី HHAs ក្ាុងតាំបន ់

គា៉ា ងគ វ្ើការ៖ ច្បន័ទ ដ្ល់ សុ្ម្រក្ គា៉ា ង 8:00 ម្រពឹក្ ដ្ល់ 4:30 រគស្ៀល - សារអាច្បគផ្ាើរចូ្បលបាន 24/7 
នាយក្ដ្ឋា នសុ្ខាភបិាលរដ្ា មនីីសូ្តា 
ការយិាល័យដ្ឋក្ ់ក្យបណតឹ ងមនទីរសុ្ខាភបិាល 
គលខទូ្រស្ពទ៖ 651-201-4201 or 1-800-369-7994 

គលខទូ្រសារ៖ 651-281-9796 

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

គដ្ើមបគីស្ាើសុ្ាំគស្វាតស្ ូមតិ សូ្មទក្ទ់្ងការយិាល័យអាក្តស្ ូមតិសាធារណៈស្ម្រាបក់ារថែទាំរយៈគពលថវង ឬ 
ការយិាល័យអាក្តស្ ូមតិសាធារណៈស្ម្រាបសុ់្ខភ្នពផ្ែូវចិ្បតតនិង ពិការភ្នពស្ម្រាបក់ារលូតលាស់្៖ 

ការយិាល័យអាក្តស្ ូមតិសាធារណៈស្ម្រាបក់ារថែទាំរយៈគពលថវង  

PO Box 64971 

St. Paul, MN 55164-0971 

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

ការយិាល័យអាក្តស្ ូមតិសាធារណៈស្ម្រាបសុ់្ខភ្នពផ្ែូវចិ្បតត និង ពិការភ្នពស្ម្រាបក់ារលូតលាស់្ 

121 7th Place  

East Metro Square Building  

St. Paul, MN 55101-2117 
1-800-657-3506 ឬ 651-757-1800 
Ombudsman.mhdd@state.mn.us 
ការយិាល័យអ្នក្តស្ ៊ូ មតិសាធារណ្ៈស្្ាប់ស្ុខភាេផ្ល ែូចិតត  និង េិការភាេស្្ាប់ការល៊ូ តោស្់ 
(https://mn.gov/omhdd/) 
 

mailto:health.ohfc-complaints@state.mn.us
https://www.health.state.mn.us/facilities/regulation/ohfc/index.html
mailto:health.ohfc-complaints@state.mn.us
https://www.health.state.mn.us/facilities/regulation/ohfc/index.html
http://www.mnaging.org/Advocate/OLTC.aspx
mailto:Ombudsman.mhdd@state.mn.us
https://mn.gov/omhdd/
https://mn.gov/omhdd/
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ច្បាប់ស្ត ីពីសិ្ទ្ធ ិការថែទាំតាមគេហដ្ឋា នរបស់្ស្ហព័នធ្ និង 
រដឋ្រមួបញ្ច លូគ្នា ស្ម្រាប់អតិែិជនរស់្គៅគដ្ឋយម្រតូវការជាំនួយ 

 
 

 

 

ជាំនយួថផ្ាក្ច្បាប ់ក្ក់្ណាត លរដ្ាមនីីសូ្តា/មជឍមណឌ លច្បាបស់្ម្រាបពិ់ការភ្នពរដ្ា មនីីសូ្តា 

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

នាយក្ដ្ឋា នរដ្ា មនីីសូ្តាននគស្វាមនុស្សជាតិ 

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

ថខសភ្នជ បគ់ៅកានអ់ាក្ជាំនាញស្ម្រាបម់នុស្សចស់្ 

(មជឈមណឌ ល្នធានស្ម្រាបពិ់ការភ្នព និង ចស់្ជរា/ភ្នា ក្ង់ារចស់្ជរា) ម្រកុ្មម្របឹក្ាភបិាលរដ្ា មនីីសូ្តាស្តីពីចស់្ជរា 

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

មជឈមណឌ លស្ម្រាបក់ាររស់្គៅឯក្រាជយ 
នាយក្ដ្ឋា នការងារនិងការអ្ភិែឌ្ឍគស្ែាក្ិចច - ការរស្់គៅគដ្ឋយឯក្រាជយ 
(https://mn.gov/deed/job-seekers/disabilities/independent/) 

សូ្មគមើលគេហទ្ាំពរ័ស្ម្រាបគ់ ម្ ះ អាស្យដ្ឋា ន និង គលខទូ្រស្ពទ។ 
 

អតថគ្នហក្ថែទាំសុ្ខភ្នពគមឌីឃារ និង អងគការគលើក្ក្មពស់្េុណភ្នពការថែទាំគផ្ទត តគលើម្រកុ្មម្រេួសារ 
Livanta LLC - ក្មមវ ិ្ ី BFCC-QIO 
10820 Guilford Road, Suite 202 
Annapolis Junction, MD 20701-1105 
1-888-524-9900, TTY 1-888-985-8775 
 

អងគការ STRATIS HEALTH 

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

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

info@stratishealth.org 

mailto:mndlc@mylegalaid.org
http://mylegalaid.org/
mailto:DHS.SIRS@state.mn.us
mailto:senior.linkage@state.mn.us
https://www.seniorlinkageline.com/
https://mn.gov/deed/job-seekers/disabilities/independent/
mailto:info@stratishealth.org
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ច្បាប់ស្ត ីពីសិ្ទ្ធ ិការថែទាំតាមគេហដ្ឋា នរបស់្ស្ហព័នធ្ និង 
រដឋ្រមួបញ្ច លូគ្នា ស្ម្រាប់អតិែិជនរស់្គៅគដ្ឋយម្រតូវការជាំនួយ 

 
 

 

 

ស្ម្រាបក់ារសាក្សួ្រទូ្គៅ សូ្មទ្ាំនាក្ទ់្ាំនង៖ 

នាយក្ដ្ឋា នសុ្ខាភបិាលរដ្ាមនីីសូ្តា  

ថផ្ាក្បទ្បញ្ញជ ម្រតួតពិនិតយសុ្ខភ្នព 

85 E. 7th Place  
PO Box 64970 
St. Paul, MN 55164-0970 
651-201-4101 

health.fpc-web@health.state.mn.us 
នាយក្ដ្ឋា នស្ុខាភិបាលននរែា  មីនីស្៊ូតា (www.health.state.mn.us) 

គដ្ើមបមី្រតូវបានគម្របើគដ្ឋយអាក្ផ្តល់គស្វាថដ្លបានបញ្ញជ ក្គ់ដ្ឋយ Medicare ក្ាុងច្បាបរ់ដ្ា្មមនុញ្ា របស់្រដ្ាមនីីសូ្តាថផ្ាក្ទី្ 144A.44 ថផ្ាក្រង 1 
និង 144A.441 គលើក្ថលងថតភ្នសាថដ្លគបាះពុមពជាអក្សរដិ្តថដ្លតាំណាងឱ្យសិ្ទ្ធិអាក្គម្របើម្របាស់្បថនថមគម្រកាមច្បាបស់្ហពន័ធគលខ 42CFR 
484.50។ សិ្ទ្ធិទាំងគនះទក្ទ់្ងនឹងអតិែិជន ថដ្លទ្ទ្លួបានគស្វាថែទាំតាមគេហដ្ឋា នពីភ្នា ក្ង់ារ ថដ្លានលិខិតបញ្ញជ ក្គ់មឌីឃារ 
ថដ្លជាអាក្ផ្តល់គស្វាថែទាំតាមផ្ទះថដ្លានអាជាា បណ័ណ ថដ្លផ្តល់ការថែទាំដ្ល់អតិែិជនថដ្លរស់្គៅម្រតូវការជាំនយួដូ្ច្បថដ្លបានក្ាំណតគ់ដ្ឋ
យ 144G ។ 

អាក្ផ្តល់គស្វាថែទាំតាមគេហដ្ឋា នម្រតូវផ្តល់ជូនអតិែិជននូវលិខិតជូនដ្ាំណឹងអាំពីសិ្ទ្ធិនានាមុនគពលកាលបរគិច្បេទ្ 
ថដ្លផ្តល់គស្វាម្រតូវបានផ្តល់គ ើងជាគលើក្ដ្ាំបូងដ្ល់អតិែិជនគនាះ។ អាក្ផ្តល់គស្វាម្រតូវខិតខាំម្របឹងថម្របងឲ្យបានស្មម្រស្ប 
គដ្ើមបផី្តល់គស្ច្បក្តីជូនដ្ាំណឹងអាំពីសិ្ទ្ធិដ្ល់អតិែិជន ឬ តាំណាងអតិែិជនគដ្ឋយគម្របើភ្នសាមយួាំ ថដ្លអតិែិជនឬ 
តាំណាងអតិែិជនអាច្បយល់បាន។ 

 

 
នាយក្ដ្ឋា នសុ្ខាភបិាលរដ្ា មនីីសូ្តា 
ថផ្ាក្បទ្បញ្ញជ ម្រតួតពិនិតយសុ្ខភ្នព 

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

 

បានថក្ស្ម្រមួលថខវចិ្បេិកាឆាា ាំ 2019 

គដ្ើមបីទ្ទ្លួបានពត័ា៌នគនះក្ាុ ងម្រទ្ងម់្រទយគផ្សង សូ្មទូ្រស្ពទគៅ៖ 651-201-4101 ។ 

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



