STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

កម� វ �ធីេស��ំ�រេ�ផ�ះ
កិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពស
ី ��ហ៍�រ�ររ�ង
អ� កទទួ លេស� និងអ� កផ�លេ់ ស�

េលខករណីរបស់អ�កទទួ លេស�

េ��ះអ� កទទួ លេស� (�ម �មក�
� ល �ម្រតកូ ល)

េ�៉ងសរុបរបស់ខ��ំ �នចំនួន ____________ ។
ឥឡ�វេនះ ចំនួនេ�៉ងសរុប្រប�ំែខរបស់ខ��ំែដល�នអនុ��តនឹង្រត�ងែចកនឹង 4 េដើម្បីកំណត់នូវចំនួនេ�៉ងអតិបរ�្រប�ំស��
ហ៍របស់ខ��ំ។ ចំនួនេ�៉ងអតិបរ�្រប�ំស��ហ៍របស់ខ��ំ�នចំនួន __________ ។ ក��ង�លៈេទសៈមួ យចំនួន ខ���
ំ ចែកស្រម� លចំនួន
េ�៉ង្រប�ំស��ហ៍របស់ខ��ំែដល�នអនុ��ត ែដលនឹងអនុ��តឱ្យខ��េំ ្របើចំនួនេ�៉ងេ្រចើន�ងមុន ក��ងស��ហ៍�មួ យ ដ�ប�ខ��ំ
េ្របើចំនួនេ�៉ងតិច�ងមុន ក��ងស��ហ៍េផ្សងេទៀត។
ខ��ំយល់ដឹង� ទ្រមង់�ក្យេនះ គឺ�ឧបករណ៍ជួយខ��ឲ
ំ ្យកំណត់�លវ ��គៃនចំនួនេ�៉ង ស្រ�ប់អ�កផ� ល់េស�របស់ខ��ំ។ �ល វ ��គេនះ
ជួ យឲ្យខ��ំ��� អ� កផ� ល់េស�របស់ខ��ំផ�ល់េស�ក��ងរង� ង់ចំនួនេ�៉ង្រប�ំែខរបស់ខ��ំែដល�នអនុ��ត។
េសចក� ីែណ�ំ៖
1.
2.
3.
4.

ក��ងជួ រ A �ងេ្រ�ម សូ មសរេសរេ��ះរបស់អ�កផ� ល់េស��ង
ំ អស់ ែដលអ� កចង់ឲ្យផ� ល់េស�ដល់អ�ក។
ក��ងជួ រ B �ងេ្រ�ម សូ មសរេសរេលខអ� កផ� ល់េស� របស់អ�កផ� ល់េស���ក់ៗរបស់អ�ក។ (េលខស� ិតេ�េលើសន� ឹកេ�៉ង�រ�រ ។
)
ក��ងជួ រ C �ងេ្រ�ម សូ មសរេសរចំនួនេ�៉ងសរុបអតិបរ� ែដលកំណត់ឲ្យអ� កផ� ល់េស���ក់ៗរបស់អ�កក��ងមួ យស��ហ៍។
ចំនួនេ�៉ងសរុបអតិបរ�្រប�ំស��ហ៍ស្រ�ប់អ�កផ� ល់េស�� ំងអស់របស់អ�ក (ជួ រ C) ្រត�វែតបូ កប��ល
� ��េស� ើនឹងចំនួនេ�៉ង
េស�សរុបអតិបរ�្រប�ំស��ហ៍របស់អ�ក។

A
េ��ះអ� កផ� ល់េស�
(�ម �មក�
� ល �ម្រតកូ ល)

B

េលខអ� កផ� ល់េស�

C
ចំនួនេ�៉ងែដល�ន
កំណត់ក��ងមួ យស��ហ៍

1.
2.
3.
4.
5.
ចំនួនេ�៉ងអតិបរ�សរុប្រប�ំស��ហ៍របស់អ�កទទួ លេស�
STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

ក��ងមួ យស��ហ៍៖
CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

�រទទួ ល��ល់របស់អ�កទទួ លេស�
•

ខ��ំយល់ដឹង� េ�យបំេពញ និង�ក់ទ្រមង់េនះេ�កម� វ �ធីេស��ំ�រេ�ផ� ះ (IHSS) របស់េ�នធី ខ��ក
ំ ំពុងែតកំណត់ចំនួនេ�៉ង
ឲ្យអ� កផ� ល់េស�របស់ខ��ំ ែដល�នេ��ះ�ងេលើ។
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•

ខ��ំយល់ដឹង� ខ��្រំ ត�វទទួ លខុស្រត�វកំណត់�ល វ ��គឲ្យអ� កផ� ល់េស���ក់ៗ េដើម្បីឲ្យចំនួនេ�៉ងសរុបែដលអ� កផ� ល់េស�� ំងអស់
របស់ខ���
ំ នេធ� ��រ មិន្រត�វេលើសចំនួនេ�៉ងអតិបរ�្រប�ំស��ហ៍ ឬ្រប�ំែខែដល�នអនុ��តរបស់ខ��ំេឡើយ។

•

ខ��ំយល់ដឹង� ក��ង�លៈេទសៈមួ យចំនួន ខ��ំ�ចែកស្រម� លចំនួនេ�៉ង្រប�ំស��ហ៍ែដល�នអនុ��តរបស់ខ���
ំ ន ប៉ុែន� ចំនួន
េ�៉ង្រប�ំែខរបស់ខ��ំមិន��ស់ប�រេទ
� េលើកែលងែតខ���
ំ នទទួ លលិខិតជូ នដំណឹងថ� ី ្រពម�មួ យនឹង�រអនុ��តថ� ព
ី េី �នធី។

•

ខ��ំយល់ដឹង� អ� កផ� ល់េស�របស់ខ��ំនឹងមិនទទួ ល�ន្រ�ក់កៃ្រមពីកម� វ �ធី IHSS ចំេ�ះចំនួនេ�៉ងែដលេលើសេឡើយ ្របសិនេបើ
ចំនួនេ�៉ងែដលេគផ� ល់េស�ឲ្យខ��ំ េលើសចំនួនេ�៉ង្រប�ំែខែដល�នអនុ��តរបស់ខ��។ំ ្របសិនេបើអ�កផ� ល់េស�េធ� ��រេលើសពី
ចំនួនេ�៉ង្រប�ំែខែដល�នអនុ��តរបស់ខ��ំ ឬផ� ល់េស�កម� ែដលមិន្រត�វ�នអនុ��តេ�យកម� វ �ធី IHSS េ�ះខ��្រំ ត�វទទួ ល
ខុស្រត�វបង់្រ�ក់ស្រ�ប់ចំនួនេ�៉ង ឬេស�កម� បែន� ម� ំងេ�ះ។

•

ខ��ំយល់ដឹង� ្របសិនេបើខ��ំចង់ឲ្យចំនួនេ�៉ង្រប�ំស��ហ៍ ែដល�នកំណត់ឲ្យអ� កផ� ល់េស�របស់ខ��ំ ឲ្យេ�ដែដល េហើយឲ្យេគែតង
ំ ឹងេធ� ��រេស� ើសុំ
ែតពិនិត្យសន� ឹកេ�៉ង�រ�ររបស់អ�កផ� ល់េស�របស់ខ��ំ ចំេ�ះេ�៉ងែដលខ���
ំ នកំណត់ឲ្យអ� កផ� ល់េស� េ�ះខ��ន
េហើយបំេពញនូ វទ្រមង់អ�កទទួ លេស�កំណត់ចំនួនេ�៉ងឲ្យអ� កផ� ល់េស�(ទ្រមង់ SOC838) និង�ក់េ�ឲ្យេ�នធី។

ហត� េល�អ� កទទួ លេស�

�លបរ �េច� ទ

េ��ះអ� កទទួ លេស� (�ម �មក�
� ល �ម្រតកូ ល)

អ� កតំ�ងេពញសិទ� ិ (្របសិនេបើអ�កទទួ លេស�មិន�ចចុះហត� េល�េ�យ
ខ� �នឯង)

ទំ�ក់ទំនង�មួ យនឹងអ� កទទួ លេស�

ហត� េល�អ� កតំ�ងេពញសិទ� ិ
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េលខទូ រស័ព�

�លបរ �េច� ទ

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

�រទទួ ល��ល់របស់អ�កផ�ល់េស�៖
• ខ��ំយល់ដឹង� េ�យចុះហត� េល�េលើទ្រមង់េនះ ខ��ំយល់្រសបនឹង�លវ ��គ�រ�រ េហើយេធ� ��រឲ្យអ� កទទួ លេស� មិនឲ្យេលើស
ចំនួនេ�៉ង ែដល�នកំណត់ឲ្យខ��េំ ឡើយ េលើកែលងែតអ� កទទួ លេស�ែកស្រម� លនូ វ�ល វ ��គេ�៉ងេធ� ��រ។
• ខ��ំយល់ដឹង� ្របសិនេបើេធ� ��រេលើសចំនួនេ�៉ង្រប�ំែខែដល�នអនុ��តរបស់អ�កទទួ លេស� េ�ះេស�� ំងេ�ះមិន្រត�វ�ត់
ទុក��េស� IHSS េទ េហើយកម� វ �ធី IHSS នឹងមិនបង់កៃ្រមេស�េ�ះេឡើយ។ អ� កទទួ លេស�របស់ខ���
ំ ន�រទទួ លខុស្រត�វបង់
្រ�ក់ស្រ�ប់ចំនួនេ�៉ងបែន� ម� ំងេ�ះ។ កម� វ �ធី IHSS បង់្រ�ក់ស្រ�ប់ែតចំនួនេ�៉ង និងេស�កម� ែដលកម� វ �ធី�ន
អនុ��តប៉ុេ�
� ះ។
• ខ��យ
ំ ល់ដឹង� ខ��ំ្រត�វែតអនុវត� �មលក� ខណ�ត្រម�វរបស់កម� វ �ធី ែដល�នែចងក��ងទ្រមង់កិច�្រពមេ្រព�ងចុះេ��ះអ� កផ� ល់េស�
(SOC846) ។
1. ហត� េល�អ� កផ� លេ់ ស�
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�លបរ �េច� ទ
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េ��ះ�អក្សរធំរបស់អ�កផ� លេ់ ស�ទី 1 និងេលខរបស់អ�កផ� ល់េស�

េលខទូ រស័ព�

2. ហត� េល�អ� កផ� លេ់ ស�

�លបរ �េច� ទ

េ��ះ�អក្សរធំរបស់អ�កផ� លេ់ ស�ទី 2 និងេលខរបស់អ�កផ� ល់េស�

េលខទូ រស័ព�

3. ហត� េល�អ� កផ� លេ់ ស�

�លបរ �េច� ទ

េ��ះ�អក្សរធំរបស់អ�កផ� លេ់ ស�ទី 3 និងេលខរបស់អ�កផ� ល់េស�

េលខទូ រស័ព�

4. ហត� េល�អ� កផ� លេ់ ស�

�លបរ �េច� ទ

េ��ះ�អក្សរធំរបស់អ�កផ� លេ់ ស�ទី 4 និងេលខរបស់អ�កផ� ល់េស�

េលខទូ រស័ព�

5. ហត� េល�អ� កផ� លេ់ ស�

�លបរ �េច� ទ

េ��ះ�អក្សរធំរបស់អ�កផ� លេ់ ស�ទី 5 និងេលខរបស់អ�កផ� ល់េស�

េលខទូ រស័ព�

ស្រ�ប់េ�នធីប៉ុេ�
� ះ
េ��ះបុគ�លិកសង� មកិច� (�ម �មក�
� ល �ម្រតកូ ល)
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េលខទូ រស័ព�បុគ�លិកសង� មកិច�
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