
 

 
 

ច្បាប់សិទ្ធិមូលដ្ឋា នក្នុងការទ្ទួ្លការថែទំាសុខភាពសម្រាប់
និវាសនជននៅក្នុងមណ្ឌ លរស់នៅនម្រកាមការម្ររប់ម្ររង 

ប្រែសររូលសរាែ់ SLFS  ពីលក្ខនតិក្ៈ រដ្ឋMINNESOTA 

144.651ច្បាែ់សិទ្ធិរូលដ្ឋឋ នសតីពីការប្ែទំាសុខភាព 

គោលែំណងនីតិែញ្ញតតិ 
គោលែំណងននអងគនីតិែញ្ញតតិនិងគោលែំណងននប្នែក្គនះ 
គឺគដ្ើរបីគលើក្ក្រពស់នលរែគោជន៍និងសុខុាលភាពរែស់និវាសនជនរស់គៅរណឌ លគសវាប្ែទំាសុខភាព 
។រណឌ លគសវាប្ែទំាសុខភាព 
រិនតររូវឱ្យនិវាសនជនលះែង់សិទ្ធិទំាងគនះជាលក្ខខណឌ ននការអនុញ្ញញ តចូ្បលរណឌ លគនះគទ្។អាណាពាបាលឬ
អែក្អភិរក្សណារួយរែស់និវាសនជនឬអវតដានអាណាពាបាលឬអែក្អភិរក្ស 
សារីខលួនអាច្បប្សែងរក្ការអនុវតតសិទ្ធិទំាងគនះក្ែុងនារជានិវាសនជនាែ ក់្។សារីខលួនអាច្បប្សែងរក្ការអនុវតតសិទ្ធិ
ទំាងគនះក្ែុងនារជានិវាសនជនប្ដ្លានអាណាពាបាលឬអែក្អភិរក្សតាររយៈទី្ភាែ ក់្ងាររដ្ឋបាល 
ឬតុលាការរណឌ លប្ដ្លានប្ដ្នសរតថកិ្ច្បចគលើអាណាពាបាលនិងអែក្អភិរក្ស។គដ្ឋយរង់ចំាលទ្ធនលននការអនុវ
តតែនតរណឌ លគសវាប្ែទំា 
ឬរនទីរគសវាប្ែទំាអាច្បគោរពតារការប្ណនំារែស់អាណាពាបាលឬអែក្អភិរក្សគដ្ឋយសុទ្ធចិ្បតត។គោលែំណងនន
ច្បាែ់គនះប្ច្បងថាគសរភីាពសីុវលិនិងសាសនារែស់និវាសនជនគដ្ឋយររួែញ្ចូ លទំាងសិទ្ធិក្ែុងការសគររច្បចិ្បតតផ្ទទ ល់
ខលួនគដ្ឋយឯក្រាជយនិងចំ្បគណះដឹ្ងអំពីជគររើសប្ដ្លានរិនរតូវបានែំពាន គ ើយរណឌ លគសវាប្ែទំា 
ឬរនទីរគសវាប្ែទំារតូវគលើក្ទឹ្ក្ចិ្បតតនិងជួយអនុវតតសិទ្ធិទំាងគនះឲ្យបានគពញគលញដ្តារប្ដ្លអាច្បគ ែ្ើគៅបាន។ 

និយមន័យ 
ចំ្បគពាះគោលែំណងននគសច្បក្តីប្ែលងការណ៍គនះ "និវាសនជន" 
ានន័យថាែុគគលាែ ក់្ប្ដ្លរតូវបានអនុញ្ញញ តចូ្បលរណឌ លប្ដ្លានអាជាា ែ័ណណប្ដ្លជារណឌ លរស់គៅគរការកា
ររគែ់រគងគរការវធិានរដ្ឋMinnesotaប្នែក្ 4665.0100ដ្ល់4665.9900។ 
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គសច្បក្តីប្ែលងការណ៍ពីគោលនគោបាយសាធារណៈ 
គគរែកាសថាវាជាគោលនគោបាយសាធារណៈរែស់រដ្ឋគនះប្ដ្លប្ច្បងថា 
នលរែគោជន៍រែស់និវាសនជនាែ ក់្រតូវបានការពារគដ្ឋយគសច្បក្តីប្ែលងការណ៍ពីច្បាែ់សិទ្ធិរូលដ្ឋឋ នរែស់អែក្ជំងឺ 
ប្ដ្លររួែញ្ចូ លែុ៉ប្នតរិនកំ្ណត់ចំ្បគពាះសិទ្ធិដូ្ច្បប្ដ្លបានែញ្ញា ក់្គៅក្ែុងប្នែក្គនះ។ 

1. ព័ត៌ានអំពីសិទ្ធិ 
គោងតារការអនុញ្ញញ ត 
និវាសនជនរតូវបានរបាែ់ថាានសិទ្ធិស្សែច្បាែ់សរាែ់ការការពារខលួនក្ែុងអំឡុងគពលការសាែ ក់្គៅរណឌ លគស
វាប្ែទំា ឬរនទីរគសវាប្ែទំាអំឡុងគពលពាបាលនិង 
ប្ែទំាគៅក្ែុងស គរន៍គ ើយសិទ្ធិទំាងគនះរតូវបានគរៀែរាែ់គៅក្ែុងគសច្បក្តីប្ែលងការណ៍អរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
អំពីសិទ្ធិ 
និងតួនាទី្ចូ្បលជា្រានដូ្ច្បប្ដ្លប្ច្បងក្ែុងប្នែក្គនះ។ការសាែ ក់្គៅសរររយរតូវបាននតល់ជូនែុគគលប្ដ្លអសរតថភា
ពក្ែុងការរបាស្ស័យទាក់្ទ្ងនិងែុគគលប្ដ្លនិោយភាសាគនសងគរៅពី
អង់គគលស។គោលនគោបាយែច្បចុែបនែរែស់រណឌ លលទ្ធនលរក្គ ើញននការរតួតពិនិតយរែស់អាជាា ្រសុខាបាលរ
ដ្ឋនិងរូលដ្ឋឋ ននិងការពនយល់ែប្នថរពីគសច្បក្តីប្ែលងការណ៍អំពីសិទ្ធិជាលាយលក្ខណ៍រតូវានសរាែ់និវាសនជន
អាណាពាបាលឬអែក្តំណាងរែស់ពួក្ោត់ប្ដ្លបានគរជើសគរ ើសតារការគសែើសំុសរររយគៅកាន់អែក្រគែ់រគង 
ឬែុគគលិក្គនសងគទ្ៀងប្ដ្លបានគរជើសតំាងស្សែជារួយនឹងលក្ខនតិក្ៈរដ្ឋ Minnesotaជំពូក្ទី្ 
13ច្បាែ់សតីពីការអនុវតតទិ្នែន័យនិងារតាទី្626.557ទាក់្ទ្ងគៅនឹងរនុសសគពញវយ័ប្ដ្លងាយរងគរោះ។ 

2. ការរែរពឹតតគដ្ឋយសុវជីវ្រ៌ 

និវាសនជនានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការរែរពឹតតគដ្ឋយសុវជី្រ៌ និងក្ការគោរពចំ្បគពាះឯក្តតែុគគលភាពរែស់ខលួនគដ្ឋ 
យែុគគលិក្ ឬអែក្ប្ដ្លនតល់គសវាគៅក្ែុងរណឌ លគសវាប្ែទំាឬរនទីរគសវាប្ែទំា។ 

3. ការប្ែទំាសុខភាពសរររយ 
និវាសនជនានសិទ្ធិទ្ទូ្លបានការប្ែទំាគវជាសាស្រសតនិងការប្ែទំាផ្ទទ ល់ខលួនអាស្ស័យគលើតររូវការរែស់ែុគគល។កា
រប្ែទំាសរររយសរាែ់និគវសនជនានន័យថាការប្ែទំារតូវបាននតល់ជូនគដ្ើរបីអនុញ្ញញ តឱ្យនិវាសនជនទ្ទួ្លបាន
នូវសុខភាពនលូវកាយ និងនលូវចិ្បតតលអែំនុត។សិទ្ធិគនះានកំ្ណត់ក្ែុងក្រណីគសវាក្រមគនះរិនអាច្បទូ្ទាត់គដ្ឋយ្នធា 
នសាធារណៈឬឯក្ជន។ 
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4. អតតសញ្ញញ ណរគូគពទ្យ 
និវាសនជនរតូវានឬរតូវបាននតល់ជូនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនូវគមម ះអាសយដ្ឋឋ នអាជីវក្រម គលខទូ្រស័ពទ 
និងជំនាញរែសិនគែើាន 
រែស់រគូគពទ្យទ្ទួ្លខុសរតូវសររែសររលួការប្ែទំាពួក្ោត់។ក្ែុងក្រណីរិនគួរនតល់គសវាគពទ្យដូ្ច្បប្ដ្លែញ្ញា ក់្
គដ្ឋយរគូគពទ្យរែចំាការគៅក្ែុងកំ្ណត់រតាប្ែទំារែស់និវាសនជនព័ត៌ានរតូវបាននតល់គៅឱ្យអាណាពាបាលរែ
ស់និវាសនជនឬែុគគលគនសងគទ្ៀតប្ដ្លបានកំ្ណត់គដ្ឋយនិវាសនជនជាតំណាងរែស់ខលួន។ 

5. ទំ្នាក់្ទំ្នងជារួយគសវាសុខភាពគនសងគទ្ៀត 

និវាសនជនប្ដ្លទ្ទួ្លគសវាពីអែក្នតល់គសវាខាងគរៅានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការជូនដំ្ណឹងអំពីអតដសញ្ញញ ណរែស់
អែក្នតល់គសវាតារការគសែើនិវាសនជននឹងរតូវបានជូនដំ្ណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីគសវាប្ែទំាសុខភាពណា
រួយប្ដ្លរតូវបាននតល់គៅឱ្យនិវាសនជនទំាងគនាះគដ្ឋយែុគគល រក្ុរ ុ៊ន 
ឬអងគភាពគនសងគទ្ៀតគរៅពីរណឌ លរែស់ពួក្ោត់។ព័ត៌ានរតូវររួែញ្ចូ លគមម ះរែស់អែក្នតល់គសវាក្រមខាងគរៅ 
អាសយដ្ឋឋ ន 
និងការគរៀែរាែ់ពីគសវាប្ដ្លអាច្បនតល់ជូន។ក្ែុងក្រណីរិនគួរនតល់គសវាគពទ្យដូ្ច្បប្ដ្លែញ្ញា ក់្គដ្ឋយរគូគពទ្យរែចំា
ការគៅក្ែុងកំ្ណត់រតាប្ែទំារែស់និវាសនជនព័ត៌ានរតូវបាននតល់គៅឱ្យអាណាពាបាលរែស់និវាសនជន 
ឬែុគគលគនសងគទ្ៀតប្ដ្លបានកំ្ណត់គដ្ឋយនិវាសនជនជាតំណាងរែស់ខលួន។ 

6. អំពីការពាបាល 

និវាសនជននឹងរតូវបាននតល់ជូនគដ្ឋយរគូគពទ្យនូវព័ត៌ានគពញគលញនិងែច្បចុែបនែប្ដ្លពាក់្ព័នធនឹងការគ ែ្ើគរាគវនិិ
ច្បឆ័យ ការពាបាល 
ជគររើសហានិភ័យនិងការពាក្រណ៍ដូ្ច្បប្ដ្លតររូវគដ្ឋយកាតពែកិ្ច្បចនលូវច្បាែ់រែស់រគូគពទ្យគដ្ើរបីលាតរតដ្ឋង។ព័ត៌
ានគនះរតូវានវាក្យស័ពទ 
និងភាសាប្ដ្លនិវាសនជនរតូវបានរពឹំងថាអាច្បយល់បានរតឹររតូវ។និគវសនជនអាច្បអរជារួយសាជិក្រក្ុររគួ
សារឬតំណាងគនសងគទ្ៀតប្ដ្លបានគរជើសគរ ើស 
ឬទំាងពីរ។ព័ត៌ានគនះរតូវររួែញ្ចូ លទំាងលទ្ធនលច្បរបងប្នែក្គវជាសាស្រសតឬនលូវចិ្បតតននការពាបាលនិងជគររើស។ក្ែុ
ងក្រណីរិនគួរនតល់គសវាគពទ្យដូ្ច្បប្ដ្លែញ្ញា ក់្គដ្ឋយរគូគពទ្យរែចំាការគៅក្ែុងកំ្ណត់រតាប្ែទំារែស់និវាសនជន
ព័ត៌ានរតូវបាននតល់គៅឱ្យអាណាពាបាលរែស់និវាសនជនឬែុគគលគនសងគទ្ៀតប្ដ្លបានកំ្ណត់គដ្ឋយនិវាសន
ជនជាតំណាងរែស់ខលួន។ែុគគលានសិទ្ធិក្ែុងការែដិ្គស្ព័ត៌ានគនះ។ 

រុនគពលឬគៅគពលអនុញ្ញញ តចូ្បល 
និងក្ែុងអំឡុងគពលសាែ ក់្គៅនិវាសនជនរគែ់រែូប្ដ្លទ្ទួ្លរងពីជំងឺរហារកី្សុដ្ន់រែគភទ្ណារួយរតូវបានជូនដំ្
ណឹងឱ្យបានគពញគលញអំពីវ ិ្ ីពាបាលទំាងអស់ប្ដ្លានរែសិទ្ធភាពប្ដ្លរគូគពទ្យពាបាលយល់ដឹ្ង 
ររួទំាងការពាបាលវះកាត់វទិ្យុសាស្រសត 
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ឬការពាបាលគីរីសាស្រសតឬការររួែញ្ចួ លការពាបាលនិងហានិភ័យប្ដ្លានទំ្នាក់្ទំ្នងជារួយវ ិ្ ីសាស្រសតនីរួ
យទំាងគនាះ។ 

7. ការចូ្បលររួគរៀែចំ្បគគរាងពាបាលការជូនដំ្ណឹងរែស់ 
សាជិក្រកុ្ររគួសារ  
1. និវាសនជនរតូវានសិទ្ធិចូ្បលររួគរៀែចំ្បគគរាងគសវាប្ែទំាសុខភាពរែស់ខលួន។សិទ្ធិគនះររួែញ្ចូ លនូវឱ្កាសពិ
ភាក្ាអំពីការពាបាលនិងជគររើសជារួយអែក្ប្ែទំាាែ ក់្ៗ 
ឱ្កាសគសែើសំុនិងចូ្បលររួក្ែុងសនែិសីទ្សតីពីគសវាប្ែទំាជានលូវការ 
និងសិទ្ធិរាែ់ែញ្ចូ លសាជិក្រកុ្ររគួសារឬតំណាងគនសងគទ្ៀតប្ដ្លបានគរជើសគរ ើសឬទំាងពីក្ែុងក្រណីប្ដ្លនិ
វាសនជនរិនអាច្បានវតតានសាជិក្រគសួារឬតំណាងគនសងគទ្ៀតប្ដ្លបានគរជើសគរ ើសគដ្ឋយនិវាសនជន
អាច្បចូ្បលររួគៅក្ែុងសនែិសីទ្គនះ។ 

2. គែើនិវាសនជនប្ដ្លចូ្បលរណឌ លគសវាប្ែទំា ឬរនទីរគសវាប្ែទំា សនលែ់ ឬរិនដឹ្ងខលួន ឬរិនអាច្បទំ្នាក់្ទំ្នង  
រណឌ លគនះរតូវខិតខំរែឹងប្រែងឲ្យបានសរស្សែដូ្ច្បប្ដ្លតររូវគរការក្ថាខ័ណឌ ទី្ 3 
គដ្ើរបីជូនដំ្ណឹងដ្ល់សាជិក្រក្ុររគួសារឬែុគគលណារួយប្ដ្លបានកំ្ណត់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរគដ្ឋយវា
សនជនជាែុគគលទាក់្ទ្ងក្ែុងរោសគ្ងាគ ះែនាទ ន់ និវាសនជនរតូវបានអនុញ្ញញ តចូ្បលរណឌ លគសវាប្ែទំា 
ឬរនទីរគសវាប្ែទំា។រណឌ លរនទីរគសវាប្ែទំា ឬរនទីរគសវាប្ែទំារតូវអនុញ្ញញ តឱ្យសាជិក្រគួសារចូ្បលររួគរៀ
ែចំ្បគគរាងពាបាលក្ែុងក្រណីរណឌ លគនះរិនដឹ្ងឬោម នគ តុនលគដ្ើរបីគជឿថានិវាសនជនានការែងាគ ែ់ជា
រុនប្ដ្លានរែសិទ្ធភាព ឬដឹ្ងថា និវាសនជនបានែញ្ញា ក់្ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថា 
ពួក្គគរិនច្បង់ឲ្យសាជិក្រគសួារចូ្បលររួគរៀែចំ្បគគរាងពាបាល។ែនាទ ែ់ពីបានជូនដំ្ណឹងដ្ល់សាជិក្រក្ុរ
រគួសារ 
ែុ៉ប្នតរុនគពលប្ដ្លអនុញ្ញញ តឱ្យសាជិក្រក្រុរគួសារចូ្បលររួគរៀែចំ្បគគរាងពាបាលរណឌ លគសវាប្ែទំា 
ឬរនទីគសវាប្ែទំារតូវប្តខិតខំរែឹងប្រែងឲ្យសរស្សែគដ្ឋយគោងតារការអនុវតតគវជាសាស្រសតគដ្ើរបីកំ្ណត់ថាគតើ
និវាសនជនបានអនុវតតការែងាគ ែ់ជារុនប្ដ្លទាក់្ទ្ងគៅនឹងការសគររច្បចិ្បតតអំពីគសវាប្ែទំាសុខភាពរែស់និ
វាសនជន។ចំ្បគពាះគោលែំណងននក្ថាខណឌ គនះ "កិ្ច្បចខិតខំរែឹងប្រែងសរស្សែ" ររួែញ្ចូ ល៖ 

A. ការពិនិតយគរើលនលែ៉ះពាល់ផ្ទទ ល់ខលួនរែស់និវាសនជន 

B. ពិនិតយគរើលកំ្ណត់រតាគវជាសាស្រសតរែស់និវាសនជនប្ដ្លានគៅក្ែុងរណឌ លគនះ 

C. ការសួរគលខទំ្នាក់្ទំ្នងែនាទ ន់ណារួយ ឬសាជិក្រក្ុររគួសារបានទាក់្ទ្ងគរការារតាគនះ 
ថាគតើនិវាសនជនបានអនុវតតការែងាគ ែ់ជារុនឬអត់ 
និងនិវាសនជនានរគូគពទ្យប្ដ្លនិវាសនជនជាទូ្គៅគៅរក្គសវាប្ែទំា គ ើយនិង 

D. ការសួររគូគពទ្យប្ដ្លជាទូ្គៅនិវាសនជនគៅរក្គសវាប្ែទំា 
គែើដឹ្ងថាគតើនិវាសនជនបានអនុវតតការែងាគ ែ់ជារុនឬអត់។គែើរណឌ លជូនដំ្ណឹងដ្ល់សាជិក្រក្ុររគួ
សារ 
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ឬបានកំ្ណត់គលខទំ្នាក់្ទំ្នងែនាទ ន់ឬអនុញ្ញញ តឱ្យសាជិក្រក្ុររគួសារគដ្ើរបីចូ្បលររួគរៀែចំ្បគគរាងពា
បាលគដ្ឋយគោងតារក្ថាខណឌ គនះ 
រណឌ លគនះរិនទ្ទួ្លខុសរតូវចំ្បគពាះនិវាសនជនចំ្បគពាះការខូច្បខាតគដ្ឋយានគ តុនលថាការជូនដំ្ណឹ
ងរែស់សាជិក្រកុ្ររគួសារ ឬគលខទំ្នាក់្ទំ្នងែនាទ ន់ 
ឬការចូ្បលររួរែស់សាជិក្រគួសារគឺរិនរតឹររតូវឬបានរគំលាភគលើសិទ្ធិឯក្ជនភាព។ 

3. ក្ែុងការខិតខំរែឹងប្រែងសរស្សែគដ្ើរបីជូនដំ្ណឹងដ្ល់សាជិក្រកុ្ររគួសារឬបានកំ្ណត់គលខទំ្នាក់្ទំ្នងែ
នាទ ន់ រណឌ លគសវាប្ែទំា 
ឬរនទីរគសវាប្ែទំារតូវពាោរកំ្ណត់សាជិក្រគួសារឬគលខទំ្នក់្ទំ្នងែនាទ ន់ប្ដ្លបានកំ្ណត់គដ្ឋយពិនិ
តយគរើលនលែ៉ះពាល់ផ្ទទ ល់ខលួនរែស់និគវសនជន 
និងរបាយការណ៍គវជាសាស្រសតរែស់និគវសនជនប្ដ្លានគៅក្ែុងរណឌ លគនះ។គែើរណឌ លគសវាប្ែទំា 
ឬរនទីរគសវាប្ែទំារិនអាច្បជូនដំ្ណឹងដ្ល់សាជិក្រគួសារឬគលខទំ្នាក់្ទំ្នងែនាទ ន់ក្ែុងរយៈគពល 24 
គា៉ងែនាទ ែ់ពីបានអនុញ្ញញ តចូ្បល រណឌ លគសវាប្ែទំា 
ឬរនទីរគសវាប្ែទំារតូវជូនដំ្ណឹងដ្ល់ទី្ភាែ ក់្ងារគសវាសងគរកិ្ច្បចគខាន្ីទី្ឬភាែ ក់្ងារអនុវតតច្បាែ់ក្ែុងរូលដ្ឋឋ ន
ប្ដ្លនិគវសនជនរតូវបានអនុញ្ញញ តចូ្បល 
និងរណឌ លគនះរិនអាច្បជូនដំ្ណឹងដ្ល់សាជិក្រក្ុររគួសារឬគលខទំ្នាក់្ទំ្នងែនាទ ន់ប្ដ្លបានកំ្ណត់។ទី្
ភាែ ក់្ងារគសវាសងគរកិ្ច្បចគខាន្ីនិងទី្ភាែ ក់្ងារអនុវតតច្បាែ់ក្ែុងរូលដ្ឋឋ នរតូវជួយរណឌ លគសវាប្ែទំា 
ឬរនទីរគសវាប្ែទំាគដ្ើរបីកំ្ណត់និងជូនដំ្ណឹងដ្ល់សាជិក្រក្ុររគួសារឬគលខទំ្នាក់្ទំ្នងែនាទ ន់ប្ដ្លបានកំ្
ណត់។ទី្ភាែ ក់្ងារគសវាសងគរគខាន្ីឬទី្ភាែ ក់្ងារអនុវតតច្បាែ់ក្ែុងរូលដ្ឋឋ នប្ដ្លជួយ 
រណឌ លក្ែុងការអនុវតតារតារងគនះ 
គឺរិនទ្ទួ្លខុសរតូវចំ្បគពាះនិវាសនជនចំ្បគពាះការខូច្បខាតគដ្ឋយានគ តុនលថា 
ការជូនដំ្ណឹងរែស់សាជិក្រកុ្ររគួសារឬគលខទំ្នាក់្ទំ្នងែនាទ ន់ឬការចូ្បលររួរែស់សាជិក្រគួសារគឺរិន
រតឹររតូវឬរគំលាភគលើ សិទ្ធិឯក្ជនរែស់អែក្ជំងឺ។ 

8. និរនតរភាពននការប្ែទំា 
និវាសនជនរតូវានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការយក្ចិ្បតតទុ្ក្ដ្ឋក់្ោ៉ងគទ្ៀងទាត់សរររយ 
និងរែក្ែគដ្ឋយនិរនតរភាពរែស់ការងារែុគគលិក្ដ្រាែណាគោលនគោបាយរែស់រណឌ លអនុញ្ញញ ត។ 

9. សិទ្ធិក្ែុងការែដិ្គស្ការប្ែទំា 

និវាសនជនប្ដ្លានសរតថភាពរតូវានសិទ្ធិក្ែុងការែដិ្គស្ការពាបាលគដ្ឋយប្នអក្គលើព័ត៌ានប្ដ្លតររូវ 
ក្ែុងារតាទី្ 6 
។និវាសនជនប្ដ្លរិនរពរទ្ទួ្លការពាបាលការគរែើថាែ ំឬការរតឹែនតឹងរែែអាហារនឹងរតូវបានជូនដំ្ណឹងអំពីល
ទ្ធនលច្បរបងប្នែក្ 
គវជាសាស្រសតឬនលូវចិ្បតតននការែដិ្គស្គដ្ឋយានឯក្សារក្ែុងកំ្ណត់រតាគវជាសាស្រសតរែស់ែុគគល។ក្ែុងក្រណីប្ដ្លនិវា
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សនជនោម នសរតថភាពយល់ដឹ្ងពីកាលៈគទ្សៈគនាះគទ្ 
ែុ៉ប្នតរិនរតូវបានវនិិច្បឆ័យថាអសរតថភាពឬគៅគពលប្ដ្លលក្ខខណឌ ច្បាែ់ដ្ឋក់្ក្ររិតគលើសិទ្ធិក្ែុងការែដិ្គស្ការ
ពាបាលសាថ នភាពនិងកាលៈគទ្សៈនឹងរតូវបានច្បងរក្ងជាឯក្សារោ៉ងគពញគលញគដ្ឋយរគូគពទ្យរែចំាក្ែុងកំ្
ណត់រតាគវជាសាស្រសតរែស់និវាសនជន។ 

10. ការស្សាវរជាវពិគសា្ន៍ 
ការរពរគរពៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរគដ្ឋយានការជូនដំ្ណឹងរតូវបានទ្ទួ្លរុនគពលការចូ្បលររួរែស់និវាសន
ជនក្ែុងការស្សាវរជាវពិគសា្ន៍។និវាសនជនានសិទ្ធិក្ែុងការែដិ្គស្ការចូ្បលររួ។ទំាងការយល់រពរនិងការែដិ្
គស្នឹងរតូវបានច្បងរក្ងជាឯក្សារក្ែុងកំ្ណត់រតាការប្ែទំារែស់ែុគគល។ 

11. គសរភីាពរចួ្បនុតពីការគ្ែើទុ្ក្ខែុក្គរែញ 

និវាសនជនរតូវានគសរភីាពរចួ្បនុតពីការគ្ែើទុ្ក្ខែុក្គរែញដូ្ច្បបានកំ្ណត់ក្ែុងច្បាែ់សតីពីការការពាររនុសសគពញ    
វយ័ប្ដ្លងាយរងគរោះ។“ការគ ែ្ើទុ្ក្ខែុក្គរែញ" ានន័យថាការរែរពឹតដប្ដ្លបានគរៀែរាែ់ក្ែុងារតាទី្ 626.5572 
ារតារងទី្ 15 ឬការែងកការឈចឺាែ់ ឬរែួសគលើរាងកាយគដ្ឋយគច្បតនានិងរិនប្រនជាការពាបាល 
ឬសក្រមភាពរែរពឹតដប្ដ្លានគោលែំណងែគងកើតទុ្ក្ខរពួយនលូវចិ្បតតឬនលូវអាររមណ៍។និវាសនជនរគែ់រែូក៏្រតូវរចួ្បនុត
ពីការរគែ់រគងរាងកាយ 
និងគីរីប្ដ្លរិនប្រនជាការពាបាលគទ្គលើក្ប្លងប្តក្ែុងរោអាសនែគោងតារការច្បងរក្ងជាឯក្សារោ៉ងគពញ
គលញឬបានអនុញ្ញញ តជាលាយលក្ខណ៍អក្សរែនាទ ែ់ពីបានពិនិតយគដ្ឋយរគូគពទ្យរែស់និវាសនជនសរាែ់រយៈគព
លជាក់្លាក់្ និងានកំ្ណត់ គ ើយនិងប្តគៅគពលប្ដ្លចំាបាច់្បគដ្ើរបីការពារនិវាសនជនពីការរងែួសខលួន  
ឬរែួសដ្ល់អែក្ដ្នទ្។. 

12. សិទ្ធិឯក្ជនចំ្បគពាះការពាបាល 

និវាសនជនរតូវានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការគោរព 
និងភាពឯក្ជនគដ្ឋយសារវាទាក់្ទ្ងគៅនឹងក្រមវ ិ្ ីប្ែទំាគវជាសាស្រសតនិងក្រមវ ិ្ ីប្ែទំាផ្ទទ ល់ខលួនរែស់ពួក្ោត់។ការពិភា
ក្ាក្រណី ការពិគរោះគោែល់ 
ការពិនិតយនិងការពាបាលគឺជាការសាា ត់គ ើយនឹងរតូវគ ែ្ើគឡើងោ៉ងយក្ចិ្បតតទុ្ក្ដ្ឋក់្។ភាពឯក្ជនរតូវបានគោរពក្ែុ
ងអំឡុងគពលសរអិតសាអ ងខលួន ងូតទឹ្ក្ 
និងសក្រមភាពអនារ័យខលួនគនសងគទ្ៀតគលើក្ប្លងប្តក្ែុងក្រណីចំាបាច់្បសរាែ់សុវតថិភាពឬជំនួយរែស់និវាសនជន។ 



ច្បាប់សិទ្ធិមូលដ្ឋា នក្នុងការទ្ទួ្លការថែទំាសុខភាពសម្រាប់និវាសនជននៅក្នុងមណ្ឌ លរស់នៅនម្រកាមការម្ររប់ម្ររង 
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13. ការរក្ាការសាា ត់ននកំ្ណត់រតា 

និវាសនជនរតូវបានធានាការសាា ត់ននការក្ត់រតាគពទ្យ និងផ្ទទ ល់ខលួនរែស់ពួក្ោត់ 
និងអាច្បយល់រពរឬែដិ្គស្ការនសពែនាយគៅែុគគលណារួយគៅខាងគរៅរណឌ ល។និវាសនជននឹងរតូវបានជូ
នដំ្ណឹងគៅគពលប្ដ្លកំ្ណត់រតាផ្ទទ ល់ខលួនរតូវបានគសែើគដ្ឋយែុគគលណារួយគៅគរៅរណឌ ល 
គ ើយអាច្បគរជើសគរ ើសនរណាាែ ក់្ររួដំ្គណើ រជារួយពួក្ោត់គៅគពលកំ្ណត់រតាឬព័ត៌ានគឺជារែធានែទ្ននការ
សាា សន៍ផ្ទទ ល់ខលួន។ច្បាែ់ច្បរលងននកំ្ណត់រតានិងព័ត៌ានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីកំ្ណត់រតារតូវបានគ ែ្ើគឡើង
គដ្ឋយអនុគលារតារសិទ្ធិគនះនិងច្បាែ់សតីពីកំ្ណត់រតាសុខាភិបាលរដ្ឋ Minnesotaារតាទី្144.291 

ដ្ល់144.298។សិទ្ធិគនះរិនអនុវតតចំ្បគពាះការគសុើែអគងកត 
និងការរតួតពិនិតយពាក្យែណតឹ ងគដ្ឋយរក្សួងសុខាភិបាលក្ែុងក្រណីតររូវគដ្ឋយកិ្ច្បចសនាទូ្ទាត់គដ្ឋយភាគីទី្ែី 
ឬក្ែុងក្រណីប្ច្បងគនសងពីគដ្ឋយច្បាែ់។ 

14. ការែងាា ញពីគសវាប្ដ្លាន 

រុនគពលឬក្ែុងគពលអនុញ្ញញ តចូ្បលនិងអំឡុងគពលសាែ ក់្និវាសនជននឹងរតូវបានជូនដំ្ណឹង
អំពីគសវាប្ដ្លរាែ់ែញ្ចូ លគៅក្ែុងនែលគសវារែចំានែា 
ឬអរតានែលែនទែ់រែចំានែារែស់រណឌ លគ ើយនិងគសវាក្រមគនសងគទ្ៀតានការនតល់ជូនសរាែ់គិតនែលគសវាែប្នថរ។
រណឌ លរតូវខិតខំរែឹងប្រែងោ៉ងណាគដ្ើរបីជួយដ្ល់និវាសនជនទ្ទួ្លបានព័ត៌ានទាក់្ទិ្ននឹងថាគតើក្រមវ ិ្ ីជំនួ
យគវជាសាស្រសត Medicare ឬ Medical រតូវែង់នែលគសវាណារួយ ឬទំាងអស់ដូ្ច្បប្ដ្លបានជរាែពីខាងគដ្ើរ។ 

15. គសវាគ្លើយតែ 
និវាសនជនរតូវានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការគ ល្ើយតែភាល រ និងសរគ តុនលគៅនឹងសំណួរនិងសំគណើ រែស់ពួក្ោត់។ 

16. សិទ្ធិឯក្ជនផ្ទទ ល់ខលួន 
និវាសនជនរតូវានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការពិចារណាពីសិទ្ធិឯក្ជនភាព ឯក្តតែុគគលភាព 
និងអតតសញ្ញញ ណវែប្រ៍រែស់ពួក្ោត់ប្ដ្លទាក់្ទ្ងគៅនឹងសុខុាលភាពសងគរ 
សាសនានិងនលូវចិ្បតត។ែុគគលិក្រណឌ លរតូវគោរពសិទ្ធិឯក្ជនគៅក្ែុងែនទែ់រែស់និវាសនជនគដ្ឋយគោះទាែ ររែស់ពួ
ក្ោត់ និងប្សែងរក្ការយល់រពររុនគពលចូ្បលគលើក្ប្លងប្តក្ែុងរោអាសនែ ឬក្ែុងក្រណីរិនគួរគនសង។. 

17. ែណតឹ ងសារទុ្ក្ខ 
និវាសនជនរតូវបានគលើក្ទឹ្ក្ចិ្បតតនិងជួយក្ែុងអំឡុងគពលសាែ ក់្គៅក្ែុងរណឌ ល 
ឬអំឡុងគពលពាបាលគដ្ើរបីប្សែងយល់និងអនុវតតសិទ្ធិរែស់ពួក្ោត់ក្ែុងនារជានិវាសនជននិងពលរដ្ឋ។និវាសន



ច្បាប់សិទ្ធិមូលដ្ឋា នក្នុងការទ្ទួ្លការថែទំាសុខភាពសម្រាប់និវាសនជននៅក្នុងមណ្ឌ លរស់នៅនម្រកាមការម្ររប់ម្ររង 
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ជនអាច្បតវ៉ានិងនតល់អនុសាសន៍ពីការផ្ទល ស់ែតូរគោលនគោបាយនិងគសវាក្រមដ្ល់ែុគគលិក្រណឌ ល 
និងអែក្គនសងគទ្ៀតតារជគររើសរែស់ពួក្ោត់ានគសរភីាពរចួ្បនុតពីការរាងំសទះ ការគរជៀតប្រជក្ ការែងខិតែងខំ 
ការគរ ើសគអើងឬការសងសឹក្ក្ែុងគនាះានទំាងការគំរារកំ្ប្ ងននការែគណដ ញគច្បញ។គសច្បក្តីជូនដំ្ណឹងអំពីនីតិវ ិ្ ី
ែណតឹ ងសារទុ្ក្ខរែស់រណឌ លឬក្រមវ ិ្ ីរពរទំាងអាសយដ្ឋឋ ននិងគលខទូ្រស័ពទសរាែ់ការោិល័យពាក្យែណតឹ ងរែ
ស់រគឹះសាថ នសុខាភិបាល និងរ្នតីគដ្ឋះស្សាយពាក្យែណតឹ ងអនុគលារតារច្បាែ់សតីពីជនជាតិអាគររកិ្វយ័ចំ្បណាស់ 
ារតា307(a)(12)  នឹងរតូវបានែិទ្គៅក្ែុងក្ប្នលងប្ដ្លអាច្បគរើលគ ើញ ។ 

រាល់រណឌ លគសវាប្ែទំាទូ្គៅ 
និងរាល់រណឌ លប្ដ្លានែុគគលិក្គរច្បើនជាងពីរនាក់្ប្ដ្លនតល់នូវគសវាសុខភាពនលូវចិ្បតតសរាែ់អែក្ជំងឺគរៅរនទីរ
គពទ្យរតូវាននីតិវ ិ្ ីែណតឹ ងសារទុ្ក្ខននទក្ែុងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ 
ោ៉ងគហាច្បណាស់ប្ច្បងពីដំ្គណើ រការប្ដ្លរតូវអនុវតត 
ការកំ្ណត់គពលគវលាររួានការកំ្ណត់គពលគវលាសរាែ់ការគ្លើយតែរែស់រណឌ ល 
នដល់ជូននិវាសនជននូវជំនួយននការតសូ៊រតិ 
តររូវឱ្យានការគ្លើយតែជាលាយលក្ខណ៍អក្សរគៅែណតឹ ងសារទុ្ក្ខជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ 
គ ើយនតល់ឱ្យានការសគររច្បចិ្បតតទាន់គពលគវលាគដ្ឋយអែក្គ ែ្ើការសគររច្បចិ្បតតគដ្ឋយឥតលំគអៀងរែសិនគែើែណតឹ
ងសារទុ្ក្ខគនះរិនរតូវបានគដ្ឋះស្សាយ។ 

18. សិទ្ធិឯក្ជនចំ្បគពាះការរបាស្ស័យទំ្នាក់្ទំ្នង 

និវាសនជនអាច្បភាា ែ់ទំ្នាក់្ទំ្នង និងរបាស្ស័យទាក់្ទ្ងជាលក្ខណៈឯក្ជនជារួយែុគគលប្ដ្លខលួនគរជើសគរ ើស 
និងចួ្បល និងគច្បញពីរណឌ លតារពួក្ោត់គរជើសគរ ើសគលើក្ប្លងក្រណីានប្ច្បងគដ្ឋយច្បាែ់រដ្ឋ 
Minnesotaសតីពីការគែតជាា ចិ្បតត។និវាសនជនរតូវានសិទ្ធិគរែើរបាស់សាា រៈសរាែ់សរគសរសាា រៈការោិល័យនិ
ងការគនាើតារនរែសណីយ៍ 
ប្ដ្លជាែនទុក្ចំ្បណាយរែស់ពួក្ោត់។សំែុរតផ្ទទ ល់ខលួននឹងរតូវបានគនាើគដ្ឋយោម នការគរជៀតប្រជក្និងទ្ទួ្លបាន
គដ្ឋយែិទ្គស្សារជិតក្ែុងក្រណីរិនជំទាស់គដ្ឋយគវជាសាស្រសត ឬក្រមវ ិ្ ី 
និងបានច្បងរក្ងជាឯក្សារគដ្ឋយរគូគពទ្យគៅក្ែុងកំ្ណត់រតាគវជាសាស្រសត។រតូវានសិទ្ធិគរែើរបាស់ទូ្រស័ពទប្ដ្លនិគវ
សជនអាច្បគ ែ្ើការគៅទូ្រស័ពទ 
និងទ្ទួ្លការគៅទូ្រស័ពទរពរទំាងនិោយជាលក្ខណៈឯក្ជន។រណឌ លប្ដ្លរិនអាច្បនដល់នូវតំែន់ឯក្ជនរួយ 
រតូវគ ែ្ើការគរៀែចំ្បសរស្សែគដ្ើរបីនតល់នូវឯក្ជនភាពននការគៅទូ្រស័ពទរែស់និវាសនជន។ 
គៅគពលអនុញ្ញញ តចូ្បលរណឌ លក្ែុងក្រណីច្បាែ់ស ព័នធហារឃាត់ការែងាា ញគដ្ឋយោម នការអនុញ្ញញ តនូវព័ត៌ាន
កំ្ណត់អតតសញ្ញញ ណនិវាសនជនគៅដ្ល់អែក្គៅចូ្បលនិងគភាៀវនិវាសនជនឬអាណាពាបាលស្សែច្បាែ់ឬអែក្អភិ
រក្សរែស់និវាសនជននឹងរតូវបាននតល់ឱ្កាសក្ែុងការនតល់សិទិ្ធអនុញ្ញញ តការែងាា ញវតតានរែស់និវាសនជនក្ែុងរ
ណឌ លគៅកាន់អែក្គៅចូ្បលនិងគភាៀវប្ដ្លអាច្បពាោរទាក់្ទ្ងជារួយនិវាសនជនគនះ។គែើអាច្បគ ែ្ើបាន 
អាណាពាបាលស្សែច្បាែ់ឬអែក្អភិរក្សរែស់និវាសនជនរតូវពិចារណាពីទ្សសនៈរែស់និវាសនជនទាក់្ទ្ងនឹង
ការែងាា ញវតតានរែស់និវាសនជនគៅក្ែុងរណឌ លសិទ្ធិគនះានការកំ្ណត់ក្ែុងក្រណីប្ដ្លរិនគួរតារគវជាសាស្រសត 
ដូ្ច្បប្ដ្លបានច្បងរក្ងជាឯក្សារគដ្ឋយរគូគពទ្យរែចំាការគៅក្ែុងកំ្ណត់រតាប្ែទំារែស់និវាសនជន។ក្ែុងក្រណីរតូ



ច្បាប់សិទ្ធិមូលដ្ឋា នក្នុងការទ្ទួ្លការថែទំាសុខភាពសម្រាប់និវាសនជននៅក្នុងមណ្ឌ លរស់នៅនម្រកាមការម្ររប់ម្ររង 
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វបានកំ្ណត់ក្ែុងក្រមវ ិ្ ីគដ្ឋយរណឌ ល អនុវតតខុសប្ននការែងាក រគដ្ឋយអនុគលារតារារតាទី្ 626.557ារតារង 
14ក្ថាខណឌ  (ខ) សិទ្ធិគនះក៏្រតូវបានកំ្ណត់គៅតារគនាះប្ដ្រ។ 

19. រទ្ពយសរបតតិផ្ទទ ល់ខលួន 
និវាសនជនអាច្បរក្ាទុ្ក្និងគរែើរបាស់សគរលៀក្ែំពាក់្និងរទ្ពយសរបតតិផ្ទទ ល់ខលួនរែស់ពួក្ោត់រែសិនជាានក្ប្នល
ងទំ្គនរ  
លុះរតាប្តការគ ែ្ើដូ្គច្បែះរគំលាភគៅគលើសិទ្ធិរែស់និវាសនជនគនសងគទ្ៀតនិងលុះរតាប្តានការរែឆំាងប្នែក្គវជាសា
ស្រសត ឬក្រមវ ិ្ ី សរាែ់រូលគ តុគវជាសាស្រសត សុវតថិភាព 
ឬក្រមវ ិ្ ីប្ដ្លបានច្បងរក្ងជាឯក្សារ។រណឌ លរតូវរក្ាទុ្ក្ក្ប្នលងទុ្ក្ដ្ឋក់្គដ្ឋយចាក់្គសារឬនដល់នូវក្ប្នលងទុ្ក្ដ្ឋ
ក់្ផ្ទទ ល់ខលួនគដ្ឋយចាក់្គសាគៅក្ែុងគនាះនិវាសនជនអាច្បរក្ាទុ្ក្រែស់ានតនរលរែស់ខលួន។រណឌ លអាច្បែុ៉ប្នតរិនត
ររូវឱ្យនតល់សំណងឬផ្ទល ស់ែតូរែមីនូវរែស់ប្ដ្លបាត់ឬគចារលួច្ប។ 

20. គសវាក្រមសរាែ់រណឌ ល 
និវាសនជនរិនរតូវអនុវតតការងារឬគសវាក្រមសរាែ់រណឌ លលុះរតាប្តសក្រមភាពគនាះរតូវបានដ្ឋក់្ែញ្ចូ លស
រាែ់គោលែំណងពាបាលនិងពាក់្ព័នធនឹងគោលគៅសរស្សែគៅក្ែុងកំ្ណត់រតាគវជាសាស្រសតែុគគលរែស់ពួក្ោ
ត់ ។ 

21. ការគរជើសគរ ើសអែក្នគត់នគង់ 
និវាសនជនអាច្បទិ្ញឬជួលទំ្និញឬគសវាក្រមប្ដ្លរិនរតូវបានរាែ់ែញ្ចូ លគៅក្ែុងអរតានែលគសវារែចំានែាពីអែក្នគត់
នគង់តារជគររើសរែស់ពួក្ោត់លុះរតាប្តានការប្ច្បងគនសងពីគនះគដ្ឋយច្បាែ់។អែក្នគត់នគង់រតូវធានាថា 
ទំ្និញទំាងគនះគឺរគែ់រោន់គដ្ើរបីែំគពញតររូវការគវជាសាស្រសតឬការពាបាលរែស់និវាសនជន។ 

22. កិ្ច្បចការ ិរញ្ញវតថុ 
និវាសនជនប្ដ្លានសរតថភាពអាច្បចាត់ប្ច្បងកិ្ច្បចការ ិរញ្ញវតថុផ្ទទ ល់ខលួនរែស់ពួក្ោត់ឬនឹងរតូវបាននតល់ោ៉ង
គហាច្បណាស់នូវគណគនយយរែចំារតីាសននរែតិែតតិការ ិរញ្ញវតថុតាងនារឲ្យពូក្ោត់រែសិនគែើពួក្ោត់គនទរតួនា
ទី្គនះគដ្ឋយអនុគលារតារច្បាែ់ននរដ្ឋ Minnesotaគៅឱ្រណឌ លគនះសរាែ់រយៈគពលណារួយ។ 



ច្បាប់សិទ្ធិមូលដ្ឋា នក្នុងការទ្ទួ្លការថែទំាសុខភាពសម្រាប់និវាសនជននៅក្នុងមណ្ឌ លរស់នៅនម្រកាមការម្ររប់ម្ររង 
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23. សិទ្ធិក្ែុងការចូ្បលររួ 
1. និវាសនជនអាច្បជួែជារួយនិងទ្ទួ្លគភាៀវនិងចូ្បលររួក្ែុងសក្រមភាពពាណិជាក្រម សាសនានគោបាយ, 
ដូ្ច្បប្ដ្លបានកំ្ណត់ក្ែុងារតាទី្ 
203B.11និងរក្ុរស គរន៍គដ្ឋយោម នការគរជៀតប្រជក្តារ្នាទ នុសិទ្ធិរែស់ពួក្ោត់រែសិនគែើសក្រមភាពរិន
បានរគំលាភគលើសិទ្ធិឯក្ជនរែស់និវាសនជនគនសងគទ្ៀតឬរិនរតូវបានរែឆំាងក្ែុងក្រមវ ិ្ ី។គនះររួែញ្ចូ លទំាង៖ 

A. សិទ្ធិក្ែុងការចូ្បលររួជារួយែុគគលគនសងគទ្ៀតគៅក្ែុងនិងគរៅរណឌ លគនះគដ្ើរបីគ ែ្ើការប្ក្លរអការប្ែទំា 

រយៈគពលប្វង 

B. ។សិទ្ធិក្ែុងការទ្ទួ្លការទ្សសនកិ្ច្បចគដ្ឋយែុគគលណារួយនិវាសនជន បានប្តងតំាងភាែ ក់្ងារ 
ប្ែទំាសុខភាព រែស់និវាសនជន គៅគរការជំពូក្ 145C គ ើយនិង  

C. សិទ្ធិក្ែុងការទ្ទួ្លការទ្សសនកិ្ច្បចនិងការសគររច្បចិ្បតតគលើការប្ែទំាសុខភាពគដ្ឋយែុគគលប្ដ្លបានគរជើស
តំាងគដ្ឋយនិវាសនជនសថិតគរការក្ថាខណឌ ទី្ 3។ 

2. គៅគពលអនុញ្ញញ តចូ្បលរណឌ លក្ែុងក្រណីច្បាែ់ស ព័នធហារឃាត់ការែងាា ញគដ្ឋយោម នការអនុញ្ញញ តនូវព័ត៌
ានកំ្ណត់អតតសញ្ញញ ណនិវាសនជនគៅដ្ល់អែក្គៅចូ្បលនិងគភាៀវនិវាសនជនឬអាណាពាបាលស្សែច្បាែ់
ឬអែក្អភិរក្សរែស់និវាសនជននឹងរតូវបាននតល់ឱ្កាសក្ែុងការនតល់សិទិ្ធអនុញ្ញញ តការែងាា ញវតតានរែស់និវា
សនជនក្ែុងរណឌ លគៅកាន់អែក្គៅចូ្បលនិងគភាៀវប្ដ្លអាច្បពាោរទាក់្ទ្ងជារួយនិវាសនជនគនះ។គែើអា
ច្បគ្ែើបាន 
អាណាពាបាលស្សែច្បាែ់ឬអែក្អភិរក្សរែស់និវាសនជនរតូវពិចារណាពីទ្សសនៈរែស់និវាសនជនទាក់្ទ្ង
នឹងការែងាា ញវតតានរែស់និវាសនជនគៅក្ែុងរណឌ ល។ 

3. គៅគពលអនុញ្ញញ តចូ្បលរណឌ លនិវាសនជនឬអាណាពាបាលស្សែច្បាែ់ឬអែក្អភិរក្សរែស់និវាសនជនរតូវ
ប្តរតូវបាននតល់ឱ្យនូវឱ្កាសគដ្ើរបីកំ្ណត់ែុគគលប្ដ្លរិនជាែ់ទាក់្ទ្ងជារួយអែក្ណាជាសាច់្បញាតិរែស់និវា
សនជនទាក់្ទិ្ននឹងទ្សសនកិ្ច្បច 
និងការគ ែ្ើការសគររច្បចិ្បតតគលើការប្ែទំាសុខភាព។ការគរជើសតំាងគនះរតូវប្តរាែ់ែញ្ចូ លគៅក្ែុងកំ្ណត់រតាសុខ
ភាពរែស់និវាសនជន។ទាក់្ទិ្ននឹងការគ្ែើការសគររច្បចិ្បតតគលើការប្ែទំាសុខភាព  
គសច្បក្តីប្ណនំាអំពីការប្ែទំាសុខភាពឬការប្តងតំាងភាែ ក់្ងារប្ែទំាសុខភាពគៅគរការជំពូក្ 145C  
ានអាទិ្ភាពគលើការគរជើសតំាងគនះប្ដ្លបានគ ែ្ើគឡើងគរការក្ថាខណឌ គនះ។ែុគគលប្ដ្លរិនជាែ់ទាក់្ទ្ងអា
ច្បរតូវបានកំ្ណត់ជាែុគគលរែគភទ្គនះគដ្ឋយនិវាសនជនឬគដ្ឋយរកុ្ររគួសាររែស់និវាសនជន។ 

24. រកុ្ររែឹក្ាពិគរោះគោែល់ 
និវាសនជន និងរក្ុររគួសាររែស់ពួក្ោត់នឹងានសិទ្ធិគរៀែចំ្បរក្ា និងចូ្បលររួក្ែុងរកុ្ររែឹក្ានិវាសនជន 
និងរគួសារ។រណឌ លនីរួយៗរតូវនតល់ជំនួយនិងទី្ក្ប្នលងសរាែ់កិ្ច្បចរែជំុ។កិ្ច្បចរែជំុរកុ្ររែឹក្ារតូវបាននតល់ឯក្ជ
នភាពជារួយែុគគលិក្ឬគភាៀវប្ដ្លចូ្បលររួគដ្ឋយការអគញ្ា ើញពីរកុ្ររែឹក្ាប្តែុ៉គណាណ ះ។ែុគគលិក្នឹងរតូវបាននតល់តួ
នាទី្ក្ែុងការនតល់ជំនួយគនះនិងគ្លើយតែគៅនឹងសំគណើ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ 



ច្បាប់សិទ្ធិមូលដ្ឋា នក្នុងការទ្ទួ្លការថែទំាសុខភាពសម្រាប់និវាសនជននៅក្នុងមណ្ឌ លរស់នៅនម្រកាមការម្ររប់ម្ររង 
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ប្ដ្លរក្ពីកិ្ច្បចរែជំុរកុ្ររែឹក្ា។រកុ្ររែឹក្ានិវាសនជន 
និងរគួសារនឹងរតូវបានគលើក្ទឹ្ក្ចិ្បតតក្ែុងការនដល់អនុសាសន៍ទាក់្ទ្ងនឹងគោលនគោបាយរែស់រណឌ ល។ 

25. គសវាការពារនិងតសូ៊រតិ 

និវាសនជនរតូវានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានសរស្សែគៅគពលប្ដ្លសរររយគដ្ើរបីទ្ទួ្លបានគសវាការពារសិទ្ធិណារួយ 
និងគសវាតសូ៊រតិគដ្ើរបីឲ្យនិវាសនជនអាច្បទ្ទួ្លបានជំនួយក្ែុងការប្សែងយល់ដឹ្ង អនុវតត 
និងការពារសិទ្ធិដូ្ច្បប្ដ្លបានគរៀែរាែ់គៅក្ែុង ារតាគនះ និងគៅក្ែុងច្បាែ់គនសងគទ្ៀត 
។សិទ្ធិគនះរតូវររួែញ្ចូ លនូវឱ្កាសសរាែ់ការរបាស័យទំ្នាក់្ទំ្នងឯក្ជនរវាងនិវាសនជន 
និងតំណាងរែស់គសវាការពារសិទ្ធិ ឬគសវាតសូ៊រតិ។ 

  



ច្បាប់សិទ្ធិមូលដ្ឋា នក្នុងការទ្ទួ្លការថែទំាសុខភាពសម្រាប់និវាសនជននៅក្នុងមណ្ឌ លរស់នៅនម្រកាមការម្ររប់ម្ររង 
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្នធាន 

ពាក្យែណតឹ ង 

ច្បរាល់ 
ឬពាក្យែណតឹ ងទាក់្ទ្ងគៅនឹងច្បាែ់សិទ្ធិរូលដ្ឋឋ នសតីពីការប្ែទំាសុខភាពសរាែ់និវាសនជនគៅរណឌ លរស់គៅ
គរការការរគែ់រគង ឬការប្ែទំាប្ដ្លបាននដល់ជូន  អាច្បែញ្ាូ នគៅកាន់៖ 

(ការោិល័យពាក្យែណតឹ ងរែស់រគឹះសាថ នសុខាភិបាល) 
OFFICE OF HEALTH FACILITY COMPLAINTS 

P.O. Box 64970 
St. Paul, MN 55164-0970 

(800) 369-7994 ឬ (651) 201-4201 (គរ៉រតូ) 

គគ ទំ្ព័រ៖  http://www.health.state.mn.us/divs/fpc/ohfcinfo/contohfc.htm 

អីុប្រ៉ល៖  health.ohfc-complaints@state.mn.us 

ការទ្ទួ្លបានគសវាប្ែទំាឬក្រមវ ិ្ ី 
ច្បរាល់ទាក់្ទ្ងនឹងការទ្ទួ្លបានគសវាប្ែទំាឬក្រមវ ិ្ ីអាច្បែញ្ាូ នគៅកាន់៖ 

(ការោិល័យរែស់រ្នតីគដ្ឋះស្សាយពាក្យែណតឹ ងសរាែ់ភាពពិការននការលូតលាស់ និងសុខភាពនលូវចិ្បតត) 
THE OFFICE OF OMBUDSMAN FOR MENTAL HEALTH AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES 
121 7th Place East, Suite 420 
St. Paul, MN 55101-2117 
(800) 657-3506 or (651) 757-1800 (metro) 

គគ ទំ្ព័រ៖  http://mn.gov/omhdd/ 

អីុប្រ៉ល៖  ombudsman.mhdd@state.mn.us 

 
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 

 

កាលែរគិច្បឆទ្៖នែាទី្4ប្ខ្ែូ ឆាែ ំ 2015 

គដ្ើរបីទ្ទួ្លបានព័ត៌ានគនះគៅក្ែុងទ្ររង់
គនសងៗោែ  គៅទូ្រស័ពទ៖:  

651201-4101 
 

http://www.health.state.mn.us/divs/fpc/ohfcinfo/contohfc.htm
mailto:health.ohfc-complaints@state.mn.us
http://mn.gov/omhdd/
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