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ិ ិម
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សោលបំណ្ងនីតិបញ្ញតិត
សោលបំណ្ងននអងគនីតិបញ្ញ តិន
ត ិងសោលបំណ្ងននសសច្បក្តីថែែងការណ្៍សនះគឺសដ្ើមបីសលើក្ក្មពស់ផលប្បសោជន៍និង
សុខុមាលភាពរបស់និវាសនជនរស់សៅមណ្ឌលសសវាថែទាំ និងមនទីរសសវាថែទាំ។មណ្ឌលសសវាថែទាំ
ឬមនទីរសសវាថែទាំមិនតប្មូវឲ្យនិសវសនជនលះបង់សិទ្ិទា
ធ ំងសនះជាលក្ខខណ្ឌននការអនុញ្ញញតច្បូលមណ្ឌលសនះសទ្។
អាណាពាបាលឬអនក្អភិរក្សណាមួយរបស់និវាសនជនឬអវតដមានអាណាពាបាលឬអនក្អភិរក្ស
សាមីខួនអាច្បថសែ
ែ
ងរក្ការអនុវតតសិទ្ិទា
ធ ំងសនះក្នុងនាមជានិវាសនជនមានក្់។សាមីខួនអាច្បថសែ
ែ
ងរក្ការអនុវតតសិទ្ិធ
ទាំងសនះក្នុងនាមជានិវាសនជនថដ្លមានអាណាពាបាលឬអនក្អភិរក្សតាមរយៈទ្ីភានក្់ងាររដ្ាបាល

ឬតុលាការមណ្ឌលថដ្លមានថដ្នសមតថក្ិច្បសច លើអាណាពាបាលនិងអនក្អភិរក្ស។សដ្ឋយរង់ចាំលទ្ធផលននការអនុវ
តតបនតមណ្ឌលសសវាថែទាំ
ឬមនទីរសសវាថែទាំអាច្បសោរពតាមការថណ្នាំរបស់អាណាពាបាលឬអនក្អភិរក្សសដ្ឋយសុទ្ធច្បិត។
ត សោលបំណ្ងនន
ច្បាប់សនះថច្បងថាសសរ ីភាពសុីវ ិលនិងសាសនារបស់និវាសនជនសដ្ឋយរួមបញ្ូច លទាំងសិទ្ិក្
ធ ុងការសសប្មច្បច្បិ
ន
តតទទល់
ខែួនសដ្ឋយឯក្រាជយនិងច្បំសណ្ះដ្ឹងអំពីជសប្មើសថដ្លមានមិនប្តូវបានបំពាន ស ើយមណ្ឌលសសវាថែទាំ
ឬមនទីរសសវាថែទាំប្តូវសលើក្ទ្ឹក្ច្បិតតនិងជួយអនុវតតសិទ្ិទា
ធ ំងសនះឲ្យបានសពញសលញដ្តាមថដ្លអាច្បស្ែើសៅបាន។

និយមន័យ
ច្បំសពាះសោលបំណ្ងននសសច្បក្តីថែែងការណ្៍សនះ "និវាសនជន"
មានន័យថាបុគគលមានក្់ថដ្លប្តូវបានអនុញ្ញញតច្បូលមណ្ឌលសសវាថែទាំសុខភាពរួមបញ្ូច លទាំងមណ្ឌលសសវាថែទាំ
រយៈសពលថវងមណ្ឌលសសវាថែទាំនិងមនទីរសសវាថែទាំសប្មាប់ ផតល់ការថែទាំថដ្លទាមទារសដ្ឋយសារថតមានជំងឺរាុំ
នរផែូវច្បិតតឬផែូវកាយឬពិការភាពការជាសះសសបើយពីរបួស ឬជំងឺឬអាយុវ ័យជរា។

សសច្បក្តីថែែងការណ្៍ពីសោលនសោបាយសាធារណ្ៈ
សគប្បកាសថាវាជាសោលនសោបាយសាធារណ្ៈរបស់រដ្ាសនះថដ្លថច្បងថា
ផលប្បសោជន៍របស់និសវសនជនមានក្់ប្តូវបានការពារសដ្ឋយសសច្បក្តីថែែងការណ្៍ពីច្បាប់សិទ្ិម
ធ ូលដ្ឋានថដ្លរួមបញ្ូច
លប៉ុថនតមិនក្ំណ្ត់ច្បំសពាះសិទ្ិធដ្ូច្បថដ្លបានបញ្ញ
ា ក្់សៅក្នុងសសច្បក្តីថែែងការណ្៍សនះ។

ច្បាប់សិទ្ិធមូលដ្ឋាន សហព័នធនិងរដ្ា

ព័ត៌មានអំពីសទ្
ិ ិធ
សោងតាមការអនុញ្ញញត
និវាសនជនប្តូវបានប្បាប់ថាមានសិទ្ិស្ធ សបច្បាប់សប្មាប់ការការពារខែួនក្នុងអំឡុងសពលការសានក្់សៅមណ្ឌលសស
វាថែទាំ ឬមនទីរសសវាថែទាំអំឡុងសពលពាបាលនិង
ថែទាំសៅក្នុងស

គមន៍ស

អំពីសិទ្ិធ

ើយសិទ្ិទា
ធ ំងសនះប្តូវបានសរៀបរាប់សៅក្នុងសសច្បក្តីថែែងការណ្៍អមជាលាយលក្ខណ្៍អក្សរ

និងតួនាទ្ីច្បូលជា្រមានដ្ូច្បថដ្លថច្បងក្នុងថផនក្សនះ។ការសានក្់សៅសមរមយប្តូវបានផតល់ជូនបុគគលថដ្លអសមតថភា
ពក្នុងការប្បាស្ស័យទាក្់ទ្ងនិងបុគគលថដ្លនិោយភាសាសផសងសប្ៅពី
អង់សគែស។សោលនសោបាយបច្បចុបបននរបស់មណ្ឌលលទ្ធផលរក្ស ើញននការប្តួតពិនិតយរបស់អាជាា្រសុខាបាលរ
ដ្ានិងមូលដ្ឋាននិងការពនយល់បថនថមពីសសច្បក្តីថែែងការណ្៍អំពីសិទ្ិធជាលាយលក្ខណ្៍ប្តូវមានសប្មាប់និវាសនជន
អាណាពាបាលឬអនក្តំណាងរបស់ពួក្ោត់ថដ្លបានសប្ជើសសរ ើសតាមការសសនើសុំសមរមយសៅកាន់អក្
ន ប្គប់ប្គង
ឬបុគគលិក្សផសងសទ្ៀងថដ្លបានសប្ជើសតាំងស្សបជាមួយនឹងលក្ខនិក្
ត ៈរដ្ាMinnesotaជំពូក្ទ្ី
13ច្បាប់សីព
ត ីការអនុវតតទ្ិននន័យនិងមាប្តាទ្ី626.557ទាក្់ទ្ងសៅនឹងមនុសសសពញវ ័យថដ្លងាយរងសប្ោះ។

ការប្បប្ពឹតសត ដ្ឋយសុវជីវ្ម៌
និវាសនជនមានសិទ្ិទ្
ធ ទ្ួលបានការប្បប្ពឹតតសដ្ឋយសុវជី្ម៌ និងក្ការសោរពច្បំសពាះឯក្តតបុគគលភាពរបស់ខួនសដ្ឋ
ែ
យបុគគលិក្ ឬអនក្ថដ្លផតល់សសវាសៅក្នុងមណ្ឌលសសវាថែទាំឬមនទីរសសវាថែទាំ។

ការថែទាំសខ
ុ ភាពសមរមយ
និវាសនជនមានសិទ្ិទ្
ធ ទ្ូលបានការថែទាំសវជាសាស្រសតនិងការថែទាំទទល់ខួនអាស្ស័
ែ
យសលើតប្មូវការរបស់បុគគល។កា

រថែទាំសមរមយមានន័យថាការថែទាំប្តូវបានផតល់ជូនសដ្ើមបីអនុញ្ញញតឱ្យនិវាសនជនទ្ទ្ួលបាននូវសុខភាពផែូវកាយ

និងផែូវច្បិតតលប
អ ំផុសិទ្ិសធ នះមានក្ំណ្ត់ក្ុងក្រណ្
ន
ី សសវាក្មមសនះមិនអាច្បទ្ូទាត់សដ្ឋយ្នធានសាធារណ្ៈឬឯក្ជន។.

អតតសញ្ញញណ្ប្គូសពទ្យ
និវាសនជនប្តូវមានឬប្តូវបានផតល់ជូនជាលាយលក្ខណ្៍អក្សរនូវសមមះអាសយដ្ឋានអាជីវក្មម សលខទ្ូរស័ពទ
និងជំនាញប្បសិនសបើមាន
របស់ប្គូសពទ្យទ្ទ្ួលខុសប្តូវសប្មបសប្មួលការថែទាំពួក្ោត់ ។ក្នុងក្រណ្ីមិនគួរផតល់សសវាសពទ្យដ្ូច្បថដ្លបញ្ញ
ា ក្់

សដ្ឋយប្គូសពទ្យប្បចាំការសៅក្នុងក្ំណ្ត់ប្តាថែទាំរបស់និវាសនជនព័ត៌មានប្តូវបានផតល់សៅឱ្យអាណាពាបាលរប
ស់និវាសនជនឬបុគគលសផសងសទ្ៀតថដ្លបានក្ំណ្ត់សដ្ឋយនិវាសនជនជាតំណាងរបស់ខួន។
ែ
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ទ្ំនាក្់ទ្ំនងជាមួយសសវាសុខភាពសផសងសទ្ៀត
និវាសនជនថដ្លទ្ទ្ួលសសវាពីអនក្ផតល់សសវាខាងសប្ៅមានសិទ្ិទ្
ធ ទ្ួលបានការជូនដ្ំណ្ឹងអំពីអតដសញ្ញញណ្របស់
អនក្ផតល់សសវាតាមការសសនើសុំ។និវាសនជននឹងប្តូវបានជូនដ្ំណ្ឹងជាលាយលក្ខណ្៍អក្សរអំពីសសវាថែទាំសុខភាព
ណាមួយថដ្លប្តូវបានផតល់សៅឱ្យនិវាសនជនទាំងសនាះសដ្ឋយបុគគល
ប្ក្ុម

៊ុនឬអងគភាពសផសងសទ្ៀតសប្ៅពីមណ្ឌលសសវាថែទាំឬមនទីរសសវាថែទាំ។ព័ត៌មានប្តូវរួមបញ្ូច លសមមះរបស់អក្
ន

ផតល់សសវាក្មមខាងសប្ៅអាសយដ្ឋាន

និងការសរៀបរាប់ពីសសវាថដ្លអាច្បផតល់ជូន។ក្នុងក្រណ្ីមិនគួរផតល់សសវាសពទ្យដ្ូច្បថដ្លបញ្ញ
ា ក្់សដ្ឋយប្គូសពទ្យប្បចាំ

ការសៅក្នុងក្ំណ្ត់ប្តាថែទាំរបស់និវាសនជនព័ត៌មានប្តូវបានផតល់សៅឱ្យអាណាពាបាលរបស់និវាសនជនឬបុគគ
លសផសងសទ្ៀតថដ្លបានក្ំណ្ត់សដ្ឋយនិវាសនជនជាតំណាងរបស់ខួន។
ែ

អំពីការពាបាល
និវាសនជននឹងប្តូវបានផតល់ជូនសដ្ឋយប្គូសពទ្យនូវព័ត៌មានសពញសលញនិងបច្បចុបបននថដ្លពាក្់ព័នធនឹងការស្ែើសរាគវ ិនិ
ច្បឆ័យ ការពាបាល

ជសប្មើសហានិភ័យនិងការពាក្រណ្៍ដ្ូច្បថដ្លតប្មូវសដ្ឋយកាតពែក្ិច្បចផូវច្បាប់
ែ
របស់ប្គូសពទ្យសដ្ើមបីលាតប្តដ្ឋង។ព័ត៌
មានសនះប្តូវមានវាក្យស័ពទ

និងភាសាថដ្លនិវាសនជនប្តូវបានរ ំពឹងថាអាច្បយល់បានប្តឹមប្តូវ។និសវសនជនអាច្បអមជាមួយសមាជិក្ប្ក្ុមប្គួ
សារឬតំណាងសផសងសទ្ៀតថដ្លបានសប្ជើសសរ ើស
ឬទាំងពីរ។ព័ត៌មានសនះប្តូវរួមបញ្ូច លទាំងលទ្ធផលច្បមបងថផនក្សវជាសាស្រសតឬផែូវច្បិតតននការពាបាលនិងជសប្មើស។ក្នុ
ងក្រណ្ីមិនគួរផតល់សសវាសពទ្យដ្ូច្បថដ្លបញ្ញ
ា ក្់សដ្ឋយប្គូសពទ្យប្បចាំការសៅក្នុងក្ំណ្ត់ប្តាថែទាំរបស់និវាសនជន

ព័ត៌មានប្តូវបានផតល់សៅឱ្យអាណាពាបាលរបស់និវាសនជនឬបុគគលសផសងសទ្ៀតថដ្លបានក្ំណ្ត់សដ្ឋយនិវាសន
ជនជាតំណាងរបស់ខួន។បុ
ែ
គគលមានសិទ្ិក្
ធ ុងការបដ្ិ
ន
សស្ព័ត៌មានសនះ។
មុនសពលឬសៅសពលអនុញ្ញញតច្បូល
និងក្នុងអំឡុងសពលសានក្់សៅនិវាសនជនប្គប់រប
ូ ថដ្លទ្ទ្ួលរងពីជំងឺមហារ ីក្សុដ្ន់ប្បសភទ្ណាមួយប្តូវបានជូនដ្ំ
ណ្ឹងឱ្យបានសពញសលញអំពីវ ិ្ីពាបាលទាំងអស់ថដ្លមានប្បសិទ្ធភាពថដ្លប្គូសពទ្យពាបាលយល់ដ្ឹង
រួមទាំងការពាបាលវះកាត់វ ិទ្យុសាស្រសត

ឬការពាបាលគីមីសាស្រសតឬការរួមបញ្ួច លការពាបាលនិងហានិភ័យថដ្លមានទ្ំនាក្់ទ្ំនងជាមួយវ ិ្ីសាស្រសតនីមួ
យទាំងសនាះ។
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ច្បាប់សិទ្ិធមូលដ្ឋាន សហព័នធនិងរដ្ា

ការច្បូលរួមសរៀបច្បំគសប្មាងពាបាល
ការជូនដ្ំណ្ឹងរបស់សមាជិក្ប្ក្ុមប្គួសារ៖

1. និវាសនជនប្តូវមានសិទ្ិច្ប
ធ ូលរួមសរៀបច្បំគសប្មាងសសវាថែទាំសុខភាពរបស់ខួន។សិ
ែ
ទ្ិសធ នះរួមបញ្ូច លនូវឱ្កាសពិ
ភាក្ាអំពីការពាបាលនិងជសប្មើសជាមួយអនក្ថែទាំមានក្់ៗ

ឱ្កាសសសនើសុំនិងច្បូលរួមក្នុងសននិសីទ្សតីពីសសវាថែទាំជាផែូវការ

និងសិទ្ិរា
ធ ប់បញ្ូច លសមាជិក្ប្ក្ុមប្គួសារឬតំណាងសផសងសទ្ៀតថដ្លបានសប្ជើសសរ ើសឬទាំងពីក្ុងក្រណ្
ន
ី ថដ្លនិ
វាសនជនមិនអាច្បមានវតតមានសមាជិក្ប្គួសារឬតំណាងសផសងសទ្ៀតថដ្លបានសប្ជើសសរ ើសសដ្ឋយនិវាសនជន
អាច្បច្បូលរួមសៅក្នុងសននិសីទ្សនះ។

2. សបើនិវាសនជនថដ្លច្បូលមណ្ឌលសសវាថែទាំ ឬមនទីរសសវាថែទាំ សនែប់ ឬមិនដ្ឹងខែួន ឬមិនអាច្បទ្ំនាក្់ទ្ំនង
មណ្ឌលសនះប្តូវខិតខំប្បឹងថប្បងឲ្យបានសមស្សបដ្ូច្បថដ្លតប្មូវសប្កាមក្ថាខ័ណ្ឌទ្ី 3

សដ្ើមបីជូនដ្ំណ្ឹងដ្ល់សមាជិក្ប្ក្ុមប្គួសារឬបុគគលណាមួយថដ្លបានក្ំណ្ត់ជាលាយលក្ខណ្៍អក្សរសដ្ឋយអន
ក្ជំងឺជាបុគគលទាក្់ទ្ងក្នុងប្ោសស្ងាគះបនាទន់ និវាសនជនប្តូវបានអនុញ្ញញតច្បូលមណ្ឌលសសវាថែទាំ

ឬមនទីរសសវាថែទាំ។មណ្ឌលមនទីរសសវាថែទាំ ឬមនទីរសសវាថែទាំប្តូវអនុញ្ញញតឱ្យសមាជិក្ប្គួសារច្បូលរួមសរៀ
បច្បំគសប្មាងពាបាលក្នុងក្រណ្ីមណ្ឌលសនះមិនដ្ឹងឬោមនស

តុផលសដ្ើមបីសជឿថានិវាសនជនមានការបងាគប់ជា

មុនថដ្លមានប្បសិទ្ធភាព ឬដ្ឹងថា និវាសនជនបានបញ្ញ
ា ក្់ជាលាយលក្ខណ្៍អក្សរថា
ពួក្សគមិនច្បង់ឲ្យសមាជិក្ប្គួសារច្បូលរួមសរៀបច្បំគសប្មាងពាបាល។បនាទប់ពីបានជូនដ្ំណ្ឹងដ្ល់សមាជិក្ប្ក្ុម
ប្គួសារ
ប៉ុថនតមុនសពលថដ្លអនុញ្ញញតឱ្យសមាជិក្ប្ក្ុមប្គួសារច្បូលរួមសរៀបច្បំគសប្មាងពាបាលមណ្ឌលសសវាថែទាំ
ឬមនទីសសវាថែទាំប្តូវថតខិតខំប្បឹងថប្បងឲ្យសមស្សបសដ្ឋយសោងតាមការអនុវតតសវជាសាស្រសតសដ្ើមបីក្ំណ្ត់ថាសតើ
និវាសនជនបានអនុវតតការបងាគប់ជាមុនថដ្លទាក្់ទ្ងសៅនឹងការសសប្មច្បច្បិតតអំពីសសវាថែទាំសុខភាពរបស់និ
វាសនជន។ច្បំសពាះសោលបំណ្ងននក្ថាខណ្ឌសនះ "ក្ិច្បចខិតខំប្បឹងថប្បងសមស្សប" រួមបញ្ូច ល៖

A. ការពិនិតយសមើលផលប៉ះពាល់ទទល់ខួនរបស់
ែ
និវាសនជន
B. ពិនិតយសមើលក្ំណ្ត់ប្តាសវជាសាស្រសតរបស់និវាសនជនថដ្លមានសៅក្នុងមណ្ឌលសនះ
C. ការសួរសលខទ្ំនាក្់ទ្ំនងបនាទន់ណាមួយ
ឬសមាជិក្ប្ក្ុមប្គួសារបានទាក្់ទ្ងថាសតើនិវាសនជនបានអនុវតតការបងាគប់ជាមុនឬអត់
និងនិវាសនជនមានប្គូសពទ្យថដ្លនិសវសនជនជាទ្ូសៅសៅរក្សសវាថែទាំស

ើយនិង

D. ការសួរប្គូសពទ្យថដ្លជាទ្ូសៅនិវាសនជនសៅរក្សសវាថែទាំសបើដ្ឹងថាសតើនិវាសនជនបានអនុវតតការបងាគប់
ជាមុនឬអត់។សបើមណ្ឌលសសវាថែទាំ
ឬមនទីរសសវាថែទាំជូនដ្ំណ្ឹងដ្ល់សមាជិក្ប្ក្ុមប្គួសារឬបានក្ំណ្ត់សលខទ្ំនាក្់ទ្ំនងបនាទន់ឬអនុញ្ញញត
ឱ្យសមាជិក្ប្ក្ុមប្គួសារសដ្ើមបីច្បូលរួមសរៀបច្បំគសប្មាងពាបាលសដ្ឋយសោងតាមក្ថាខណ្ឌសនះ
មណ្ឌលសនះមិនទ្ទ្ួលខុសប្តូវច្បំសពាះនិវាសនជនច្បំសពាះការខូច្បខាតសដ្ឋយមានស

4

តុផលថាការជូនដ្ំណ្ឹ

ច្បាប់សិទ្ិធមូលដ្ឋាន សហព័នធនិងរដ្ា

ងរបស់សមាជិក្ប្ក្ុមប្គួសារ ឬសលខទ្ំនាក្់ទ្ំនងបនាទន់
ឬការច្បូលរួមរបស់សមាជិក្ប្គួសារគឺមិនប្តឹមប្តូវឬបានរ ំសលាភសលើសិទ្ិឯ
ធ ក្ជនភាព។

3. ក្នុងការខិតខំប្បឹងថប្បងសមស្សបសដ្ើមបីជូនដ្ំណ្ឹងដ្ល់សមាជិក្ប្ក្ុមប្គួសារឬបានក្ំណ្ត់សលខទ្ំនាក្់ទ្ំនងប
នាទន់ មណ្ឌលសសវាថែទាំ

ឬមនទីរសសវាថែទាំប្តូវពាោមក្ំណ្ត់សមាជិក្ប្គួសារឬសលខទ្ំនក្់ទ្ំនងបនាទន់ថដ្លបានក្ំណ្ត់សដ្ឋយពិនិ
តយសមើលផលប៉ះពាល់ទទល់ខួនរបស់
ែ
និវាសនជននិងរបាយការណ្៍សវជាសាស្រសតរបស់និវាសនជនថដ្លមានសៅ
ក្នុងមណ្ឌលសនះ។សបើមណ្ឌលសសវាថែទាំ
ឬមនទីរសសវាថែទាំមិនអាច្បជូនដ្ំណ្ឹងដ្ល់សមាជិក្ប្គួសារឬសលខទ្ំនាក្់ទ្ំនងបនាទន់ក្ុងរយៈសពល
ន
24
សមា៉ ងបនាទប់ពីបានអនុញ្ញញតច្បូល មណ្ឌលសសវាថែទាំ

ឬមនទីរសសវាថែទាំប្តូវជូនដ្ំណ្ឹងដ្ល់ទ្ីភានក្់ងារសសវាសងគមក្ិច្បសច ខាន្ីទ្ីឬភានក្់ងារអនុវតតច្បាប់ក្ុងមូ
ន
លដ្ឋាន
ថដ្លនិវាសនជនប្តូវបានអនុញ្ញញតច្បូល

និងមណ្ឌលសនះមិនអាច្បជូនដ្ំណ្ឹងដ្ល់សមាជិក្ប្ក្ុមប្គួសារឬសលខទ្ំនាក្់ទ្ំនងបនាទន់ថដ្លបានក្ំណ្ត់។ទ្ី
ភានក្់ងារសសវាសងគមក្ិច្បសច ខាន្ីនិងទ្ីភានក្់ងារអនុវតតច្បាប់ក្ុងមូ
ន
លដ្ឋានប្តូវជួយមណ្ឌលសសវាថែទាំ

ឬមនទីរសសវាថែទាំសដ្ើមបីក្ំណ្ត់និងជូនដ្ំណ្ឹងដ្ល់សមាជិក្ប្ក្ុមប្គួសារឬសលខទ្ំនាក្់ទ្ំនងបនាទន់ថដ្លបានក្ំ
ណ្ត់។ភានក្់ងារសសវាសងគមក្ិច្បសច ខាន្ីនិងទ្ីភានក្់ងារអនុវតតច្បាប់ក្ុងមូ
ន
លដ្ឋានថដ្លជួយមណ្ឌលសសវាថែទាំ
ឬមនទីរសសវាថែទាំគឺមិនទ្ទ្ួលខុសប្តូវច្បំសពាះនិវាសនជនច្បំសពាះការខូច្បខាតសដ្ឋយស

តុផលថា

ការជូនដ្ំណ្ឹងរបស់សមាជិក្ប្ក្ុមប្គួសារឬសលខទ្ំនាក្់ទ្ំនងបនាទន់ឬការច្បូលរួមរបស់សមាជិក្ប្ក្ុមប្គួសារគឺ
មិនប្តឹមប្តូវឬការរ ំសលាភសលើសិទ្ិឯ
ធ ក្ជនភាព។

និរនតរភាពននការថែទាំ
និវាសនជនប្តូវមានសិទ្ិទ្
ធ ទ្ួលបានការយក្ច្បិតតទ្ុក្ដ្ឋក្់ោ៉ងសទ្ៀងទាត់សមរមយ និងប្បក្បសដ្ឋយនិរនតរភា
ពរបស់ការងារបុគគលិក្ដ្រាបណាសោលនសោបាយរបស់មណ្ឌលសសវាថែទាំឬមនទីរសសវាថែទាំអនុញ្ញញត។.

សិទ្ិក្
ធ ុងការបដ្ិ
ន
សស្ការថែទាំ
និវាសនជនថដ្លមានសមតថភាពប្តូវមានសិទ្ិក្
ធ ុងការបដ្ិ
ន
សស្ការពាបាលសដ្ឋយថផអក្សលើព័ត៌មានថដ្លតប្មូវសៅ
សប្កាមមាប្តាខាងសលើថដ្លមានច្បំណ្ងសជើងថា "ព័ត៌មានអំពីការពាបាល"

។និវាសនជនថដ្លមិនប្ពមទ្ទ្ួលការពាបាលការសប្បើថានំឬការរ ឹតបនតឹងរបបអាហារនឹងប្តូវបានជូនដ្ំណ្ឹងអំពីល
ទ្ធផលច្បមបងថផនក្សវជាសាស្រសតឬផែូវច្បិតតននការបដ្ិសស្សដ្ឋយមានឯក្សារក្នុងក្ំណ្ត់ប្តាសវជាសាស្រសតរបស់បុគគល។ក្នុ
ងក្រណ្ីថដ្លនិវាសនជនោមនសមតថភាពយល់ដ្ឹងពីកាលៈសទ្សៈសនាះសទ្

ប៉ុថនតមិនប្តូវបានវ ិនិច្ប័យ
ឆ ថាអសមតថភាពឬសៅសពលថដ្លលក្ខខណ្ឌច្បាប់ដ្ឋក្់ក្ប្មិតសលើសិទ្ិក្
ធ ុងការបដ្ិ
ន
សស្ការ
ពាបាលសាថនភាពនិងកាលៈសទ្សៈនឹងប្តូវបានច្បងប្ក្ងជាឯក្សារោ៉ ងសពញសលញសដ្ឋយប្គូសពទ្យប្បចាំក្ុងក្ំ
ន
ណ្ត់ប្តាសវជាសាស្រសតរបស់និវាសនជន។
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ការស្សាវប្ជាវពិសសា្ន៍
ការប្ពមសប្ពៀងជាលាយលក្ខណ្៍អក្សរសដ្ឋយមានការជូនដ្ំណ្ឹងប្តូវបានទ្ទ្ួលមុនសពលការច្បូលរួមរបស់និវាសន
ជនក្នុងការស្សាវប្ជាវពិសសា្ន៍។និវាសនជនមានសិទ្ិក្
ធ ុងការបដ្ិ
ន
សស្ការច្បូលរួម។ទាំងការយល់ប្ពមនិងការបដ្ិ
សស្នឹងប្តូវបានច្បងប្ក្ងជាឯក្សារក្នុងក្ំណ្ត់ប្តាការថែទាំរបស់បុគល
គ ។

សិទ្ិឯ
ធ ក្ជនច្បំសពាះការពាបាល
និវាសនជនប្តូវមានសិទ្ិទ្
ធ ទ្ួលបានការសោរព
និងភាពឯក្ជនសដ្ឋយសារវាទាក្់ទ្ងសៅនឹងក្មមវ ិ្ីថែទាំសវជាសាស្រសតនិងក្មមវ ិ្ីថែទាំទទល់ខួនរបស់
ែ
ពួក្ោត់។ការពិ
ភាក្ាក្រណ្ី ការពិសប្ោះសោបល់

ការពិនិតយនិងការពាបាលគឺជាការសមាាត់ស

ើយនឹងប្តូវស្ែើសឡើងោ៉ ងយក្ច្បិតតទ្ុក្ដ្ឋក្់។ភាពឯក្ជនប្តូវបានសោរ

ពក្នុងអំឡុងសពលសមអិតសមាអងខែួន ងូតទ្ឹក្
និងសក្មមភាពអនាម័យខែួនសផសងសទ្ៀតសលើក្ថលងថតក្នុងក្រណ្ីចាំបាច្ប់សប្មាប់សុវតថិភាពឬជំនួយរបស់និវាសនជ
ន។

ការរក្ាការសមាាត់ននក្ំណ្ត់ប្តា
និវាសនជនប្តូវបានធានាការសមាាត់ននការក្ត់ប្តាសពទ្យ និងទទល់ខួនរបស់
ែ
ពួក្ោត់

និងអាច្បយល់ប្ពមឬបដ្ិសស្ការផសពែផាយសៅបុគគលណាមួយសៅខាងសប្ៅមណ្ឌលសសវាថែទាំ
ឬមនទីរសសវាថែទាំ។និវាសនជននឹងប្តូវបានជូនដ្ំណ្ឹងសៅសពលថដ្លក្ំណ្ត់ប្តាទទល់ខួនប្តូ
ែ
វបានសសនើសដ្ឋយបុគគ
លណាមួយសៅសប្ៅមណ្ឌលសសវាថែទាំ
ឬមនទីរសសវាថែទាំស

ើយអាច្បសប្ជើសសរ ើសនរណាមានក្់រម
ួ ដ្ំសណ្ើរជាមួយពួក្ោត់សៅសពលក្ំណ្ត់ប្តាឬព័ត៌មានគឺជា

ប្បធានបទ្ននការសមាាសន៍ទទល់ខួន។ច្បាប់
ែ
ច្បមែងននក្ំណ្ត់ប្តានិងព័ត៌មានជាលាយលក្ខណ្៍អក្សរពីក្ំណ្ត់ប្តា
ប្តូវបានស្ែើសឡើងសដ្ឋយអនុសលាមតាមមាប្តារង និងច្បាប់សីព
ត ីក្ំណ្ត់ប្តាសុខាភិបាលរដ្ាមីនីសូតា
មាប្តាទ្ី144.291
ដ្ល់144.298។សិទ្ិសធ នះមិនអនុវតតច្បំសពាះការសសុើបអសងេតនិងការប្តួតពិនិតយពាក្យបណ្ឹត ងសដ្ឋយប្ក្សួងសុខាភិបាល
ក្នុងក្រណ្ីតប្មូវសដ្ឋយក្ិច្បស
ច នាទ្ូទាត់សដ្ឋយភាគីទ្ីបី ឬក្នុងក្រណ្ីថច្បងសផសងពីសដ្ឋយច្បាប់។

ការបងាាញពីសសវាថដ្លមាន
មុនសពលឬក្នុងសពលអនុញ្ញញតច្បូលនិងអំឡុងសពលសានក្់និវាសនជននឹងប្តូវបានជូនដ្ំណ្ឹង

អំពីសសវាថដ្លរាប់បញ្ូច លសៅក្នុងនែែសសវាប្បចាំនែា ឬអប្តានែែបនទប់ប្បចាំនែារបស់មណ្ឌលសសវាថែទាំ
ឬមនទីរសសវាថែទាំ ស

ើយនិងសសវាក្មមសផសងសទ្ៀតមានការផតល់ជូនសប្មាប់គិតនែែសសវាបថនថម។មណ្ឌលសសវាថែទាំ

ឬមនទីរសសវាថែទាំប្តូវខិតខំប្បឹងថប្បងោ៉ ងណាសដ្ើមបីជួយដ្ល់និវាសនជនទ្ទ្ួលបានព័ត៌មានទាក្់ទ្ិននឹងថាសតើក្
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មមវ ិ្ីជំនួយសវជាសាស្រសត Medicare ឬ Medical ប្តូវបង់នែែសសវាណាមួយ
ឬទាំងអស់ដ្ូច្បថដ្លបានជប្មាបពីខាងសដ្ើម។

សសវាស្ែើយតប
និវាសនជនប្តូវមានសិទ្ិទ្
ធ ទ្ួលបានការស្ែើយតបភាែម និងសមស

តុផលសៅនឹងសំណ្ួរនិងសំសណ្ើរបស់ពួក្ោត់។

សិទ្ិឯ
ធ ក្ជនទទល់ខួន
ែ
និវាសនជនប្តូវមានសិទ្ិទ្
ធ ទ្ួលបានការពិចារណាពីសិទ្ិឯ
ធ ក្ជនភាព ឯក្តតបុគគលភាព
និងអតតសញ្ញញណ្វបប្ម៍របស់ពួក្ោត់ថដ្លទាក្់ទ្ងសៅនឹងសុខុមាលភាពសងគម
សាសនានិងផែូវច្បិតត។បុគគលិក្មណ្ឌលសសវាថែទាំ

ឬមនទីរសសវាថែទាំប្តូវសោរពសិទ្ិឯ
ធ ក្ជនសៅក្នុងបនទប់របស់និវាសនជនសដ្ឋយសោះទាែររបស់ពួក្ោត់
និងថសែងរក្ការយល់ប្ពមមុនសពលច្បូលសលើក្ថលងថតក្នុងប្ោអាសនន ឬក្នុងក្រណ្ីមិនគួរសផសង។

សិទ្ិឯ
ធ ក្ជនច្បំសពាះការប្បាស្ស័យទ្ំនាក្់ទ្ំនង
និវាសនជនអាច្បភាាប់ទ្ំនាក្់ទ្ំនង និងប្បាស្ស័យទាក្់ទ្ងជាលក្ខណ្ៈឯក្ជនជាមួយបុគគលថដ្លខែួនសប្ជើសសរ ើស
និងច្បួល និងសច្បញពីមណ្ឌលសសវាថែទាំ

ឬមនទីរសសវាថែទាំតាមពួក្ោត់សប្ជើសសរ ើសសលើក្ថលងក្រណ្ីមានថច្បងសដ្ឋយច្បាប់រដ្ាមីនីសូតាសតីពីការសបតជាាច្បិតត។និ
វាសនជនប្តូវមានសិទ្ិសធ ប្បើប្បាស់សមាារៈសប្មាប់សរសសរសមាារៈការ ិោល័យនិងការសផាើតាមនប្បសណ្ីយ៍
ថដ្លជាបនទុក្ច្បំណាយរបស់ពួក្ោត់។សំបុប្តទទល់ខួននឹ
ែ
ងប្តូវបានសផាើសដ្ឋយោមនការសប្ជៀតថប្ជក្និងទ្ទ្ួលបាន
សដ្ឋយបិទ្សស្សាមជិតក្នុងក្រណ្ីមិនជំទាស់សដ្ឋយសវជាសាស្រសត ឬក្មមវ ិ្ី

និងបានច្បងប្ក្ងជាឯក្សារសដ្ឋយប្គូសពទ្យសៅក្នុងក្ំណ្ត់ប្តាសវជាសាស្រសត។ប្តូវមានសិទ្ិសធ ប្បើប្បាស់ទ្ូរស័ពទថដ្លនិវា
សនជនអាច្បស្ែើការសៅទ្ូរស័ពទ

និងទ្ទ្ួលការសៅទ្ូរស័ពប្ទ ពមទាំងនិោយជាលក្ខណ្ៈឯក្ជន។.មណ្ឌលសសវាថែទាំ
ឬមនទីរសសវាថែទាំថដ្លមិនអាច្បផដល់នូវតំបន់ឯក្ជនមួយ
ប្តូវស្ែើការសរៀបច្បំសមស្សបសដ្ើមបីផតល់នូវឯក្ជនភាពននការសៅទ្ូរស័ពទរបស់និសវសជន។សៅសពលអនុញ្ញញតច្បូលម
ណ្ឌលសសវាថែទាំ
ឬមនទីរសសវាថែទាំក្ុងក្រណ្
ន
ី ច្បាប់ស

ព័នហា
ធ
មឃាត់ការបងាាញសដ្ឋយោមនការអនុញ្ញញតនូវព័ត៌មានក្ំណ្ត់អតតស

ញ្ញញណ្និសវសជនសៅដ្ល់អក្
ន សៅច្បូលនិងសភាៀវនិវាសនជនឬអាណាពាបាលស្សបច្បាប់ឬអនក្អភិរក្សរបស់និវាស
នជននឹងប្តូវបានផតល់ឱ្កាសក្នុងការផតល់សិទ្ិធអនុញ្ញញតការបងាាញវតតមានរបស់និវាសនជនក្នុង
មណ្ឌលសសវាថែទាំ

ឬមនទីរសសវាថែទាំសៅកាន់អនក្សៅច្បូលនិងសភាៀវថដ្លអាច្បពាោមទាក្់ទ្ងជាមួយនិវាសនជនសនះ។សបើអាច្បស្ែើបា
ន
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អាណាពាបាលស្សបច្បាប់ឬអនក្អភិរក្សរបស់និវាសនជនប្តូវពិចារណាពីទ្សសនៈរបស់និវាសនជនទាក្់ទ្ងនឹង
ការបងាាញវតតមានរបស់និវាសនជនសៅក្នុងមណ្ឌលសសវាថែទាំ

ឬមនទីរសសវាថែទាំ។សិទ្ិសធ នះមានការក្ំណ្ត់ក្ុងក្រណ្
ន
ី ថដ្លមិនគួរតាមសវជាសាស្រសត

ដ្ូច្បថដ្លបានច្បងប្ក្ងជាឯក្សារសដ្ឋយប្គូសពទ្យប្បចាំការសៅក្នុងក្ំណ្ត់ប្តាថែទាំរបស់និវាសនជន។ក្នុងក្រណ្ីប្តូ
វបានក្ំណ្ត់ក្ុងក្មម
ន
វ ិ្ីសដ្ឋយមណ្ឌល

អនុវតតខុសថផនការបងាេរសដ្ឋយអនុសលាមតាមច្បាប់សីព
ត ីការការពារមនុសសសពញវ ័យងាយរងសប្ោះ មាប្តាទ្ី
626.557មាប្តារង 14 ក្ថាខណ្ឌ (ខ) សិទ្ិសធ នះក្៏ប្តូវបានក្ំណ្ត់សៅតាមសនាះថដ្រ។

ប្ទ្ពយសមបតតិទទល់ខួន
ែ
និវាសនជនអាច្បរក្ាទ្ុក្និងសប្បើប្បាស់សសមែៀក្បំពាក្់និងប្ទ្ពយសមបតតិទទល់ខួនរបស់
ែ
ពួក្ោត់ប្បសិនជាមានក្ថនែងទ្ំ
សនរ

លុះប្តាថតការស្ែើដ្ូសច្បនះរ ំសលាភសៅសលើសិទ្ិរធ បស់និវាសនជនសផសងសទ្ៀតនិងលុះប្តាថតមានការប្បឆាំងថផនក្សវជាសាស្រសត
ឬក្មមវ ិ្ី សប្មាប់មូលស

តុសវជាសាស្រសត សុវតថិភាព

ឬក្មមវ ិ្ីថដ្លបានច្បងប្ក្ងជាឯក្សារ។និវាសនជនអាច្បរក្ាទ្ុក្និងសប្បើប្បាស់សសមែៀក្បំពាក្់និងប្ទ្ពយសមបតតិទទល់ខួែ
នរបស់ពួក្ោត់ប្បសិនជាមានក្ថនែងទ្ំសនរ

លុះប្តាថតការស្ែើដ្ូសច្បនះរ ំសលាភសៅសលើសិទ្ិរធ បស់និសវសនជនសផសងសទ្ៀតនិងលុះប្តាថតមានការប្បឆាំងថផនក្សវជាសាស្រសត
ឬក្មមវ ិ្ី សប្មាប់មូលស

តុសវជាសាស្រសត សុវតថិភាព ឬក្មមវ ិ្ីថដ្លបានច្បងប្ក្ងជាឯក្សារ។មណ្ឌលសសវាថែទាំ

ឬមនទីរសសវាថែទាំ អាច្បប៉ុថនតមិនតប្មូវឱ្យផតល់សំណ្ងឬទែស់បូរែម
ត ីនូវរបស់ថដ្លបាត់ឬសចារលួច្ប។

សសវាក្មមសប្មាប់មណ្ឌល
និវាសនជនមិនប្តូវអនុវតតការងារឬសសវាក្មមសប្មាប់មណ្ឌលសសវាថែទាំ ឬមនទីរសសវាថែទាំ
លុះប្តាថតសក្មមភាពសនាះប្តូវបានដ្ឋក្់បញ្ូច លសប្មាប់សោលបំណ្ងពាបាលនិងពាក្់ព័នធនឹងសោលសៅសមស្ស
បសៅក្នុងក្ំណ្ត់ប្តាសវជាសាស្រសតបុគគលរបស់ពួក្ោត់។.

ការសប្ជើសសរ ើសអនក្ផគត់ផង
គ ់
និវាសនជនអាច្បទ្ិញឬជួលទ្ំនិញឬសសវាក្មមថដ្លមិនប្តូវបានរាប់បញ្ូច លសៅក្នុងអប្តានែែសសវាប្បចាំនែាពីអនក្ផគត់
ផគង់តាមជសប្មើសរបស់ពួក្ោត់លុះប្តាថតមានការថច្បងសផសងពីសនះសដ្ឋយច្បាប់។អនក្ផគត់ផគង់ប្តូវធានាថា
ទ្ំនិញទាំងសនះគឺប្គប់ប្ោន់សដ្ើមបីបំសពញតប្មូវការសវជាសាស្រសតឬការពាបាលរបស់និវាសនជន។
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ក្ិច្បកា
ច រ

រិ ញ្ញវតថុ

និវាសនជនថដ្លមានសមតថភាពអាច្បចាត់ថច្បងក្ិច្បចការ

ិរញ្ញ វតថុទទល់ខួែនរបស់ពួក្ោត់ឬនឹងប្តូវបានផតល់ោ៉ង

សហាច្បណាស់នូវគណ្សនយយប្បចាំប្តីមាសននប្បតិបតតិការ

ិរញ្ញ វតថុតាងនាមឲ្យពូក្ោត់ប្បសិនសបើពួក្ោត់សផទរតួនា

ទ្ីសនះសដ្ឋយអនុសលាមតាមច្បាប់ននរដ្ាMinnesotaសៅឱ្មណ្ឌលសនះសប្មាប់រយៈសពលណាមួយ។

សិទ្ិក្
ធ ុងការច្បូ
ន
លរួម
1. និវាសនជនអាច្បជួបជាមួយនិងទ្ទ្ួលសភាៀវនិងច្បូលរួមក្នុងសក្មមភាពពាណ្ិជាក្មម សាសនានសោបាយ,
ដ្ូច្បថដ្លបានក្ំណ្ត់ក្ុងមាប្តាទ្ី
ន
203B.11 (ការសបាះសឆានតក្ំបាំងមុខ)
និងប្ក្ុមស

គមន៍សដ្ឋយោមនការសប្ជៀតថប្ជក្តាម្នាទនុសិទ្ិធរបស់ពួក្ោត់ប្បសិនសបើសក្មមភាពមិនបានរ ំ

សលាភសលើសិទ្ិឯ
ធ ក្ជនរបស់និវាសនជនសផសងសទ្ៀតឬមិនប្តូវបានប្បឆាំងក្នុងក្មមវ ិ្ី។សនះរួមបញ្ូច លទាំង៖

A. សិទ្ិក្
ធ ុងការច្បូ
ន
លរួមជាមួយបុគគលសផសងសទ្ៀតសៅក្នុងនិងសប្ៅមណ្ឌលសនះសដ្ើមបីស្ែើការថក្លមអការថែទាំ
រយៈសពលថវង

B. សិទ្ិក្
ធ ុងការទ្ទ្ួ
ន
លការទ្សសនក្ិច្បចសដ្ឋយបុគគលណាមួយ

ថដ្លអនក្ជំងឺបានថតងតាំងជាភានក្់ងារថែទាំសុខភាពរបស់អនក្ជំងឺសិត
ថ សៅសប្កាម ជំពូក្145C

C. សិទ្ិក្
ធ ុងការទ្ទ្ួ
ន
លការទ្សសនក្ិច្បចនិងការសសប្មច្បច្បិតតសលើការថែទាំសុខភាពសដ្ឋយបុគគលថដ្លបានសប្ជើស
តាំងសដ្ឋយអនក្ជំងឺសិត
ថ សប្កាមក្ថាខណ្ឌទ្ី 3 ។

2. សៅសពលអនុញ្ញញតច្បូលមណ្ឌលសសវាថែទាំ
ឬមនទីរសសវាថែទាំក្ុងក្រណ្
ន
ី ច្បាប់ស

ព័នហា
ធ
មឃាត់ការបងាាញសដ្ឋយោមនការអនុញ្ញញតនូវព័ត៌មានក្ំណ្ត់អ

តតសញ្ញញណ្និវាសនជនសៅដ្ល់អនក្សៅច្បូលនិងសភាៀវនិវាសនជនឬអាណាពាបាលស្សបច្បាប់ឬអនក្អភិរក្សរ
បស់និវាសនជននឹងប្តូវបានផតល់ឱ្កាសក្នុងការផតល់សិទ្ិអ
ធ នុញ្ញញតការបងាាញវតតមានរបស់និវាសនជនក្នុងម
ណ្ឌលសសវាថែទាំ

ឬមនទីរសសវាថែទាំសៅកាន់អនក្សៅច្បូលនិងសភាៀវថដ្លអាច្បពាោមទាក្់ទ្ងជាមួយនិវាសនជនសនះ។សបើអាច្ប
ស្ែើបាន
អាណាពាបាលស្សបច្បាប់ឬអនក្អភិរក្សរបស់និវាសនជនប្តូវពិចារណាពីទ្សសនៈរបស់និវាសនជនទាក្់ទ្ង
នឹងការបងាាញវតតមានរបស់និវាសនជនសៅក្នុងមណ្ឌល។

3. សៅសពលអនុញ្ញញតច្បូលមណ្ឌលសសវាថែទាំ ឬមនទីរសសវាថែទាំ
និវាសនជនឬអាណាពាបាលស្សបច្បាប់ឬអនក្អភិរក្សរបស់និវាសនជនប្តូវថតប្តូវបានផតល់ឱ្យនូវឱ្កាសសដ្ើ
មបីក្ំណ្ត់បុគគលថដ្លមិនជាប់ទាក្់ទ្ងជាមួយអនក្ណាជាសាច្ប់ញាតិរបស់និវាសនជនជនទាក្់ទ្ិននឹងទ្សសន
ក្ិច្បច
និងការស្ែើការសសប្មច្បច្បិតតសលើការថែទាំសុខភាព។ការសប្ជើសតាំងសនះប្តូវថតរាប់បញ្ូច លសៅក្នុងក្ំណ្ត់ប្តាសុខ
ភាព។ទាក្់ទ្ិននឹងការស្ែើការសសប្មច្បច្បិតសត លើការថែទាំសុខភាព

សសច្បក្តីថណ្នាំអំពីការថែទាំសុខភាពឬការថតងតាំងភានក្់ងារថែទាំសុខភាពសៅសប្កាមជំពូក្ 145C
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មានអាទ្ិភាពសលើការសប្ជើសតាំងសនះថដ្លបានស្ែើសឡើងសប្កាមក្ថាខណ្ឌសនះ។បុគគលថដ្លមិនជាប់ទាក្់ទ្ងអា
ច្បប្តូវបានក្ំណ្ត់ជាបុគល
គ ប្បសភទ្សនះសដ្ឋយនិវាសនជនឬសដ្ឋយប្ក្ុមប្គួសាររបស់និវាសនជន។

ប្ក្ុមប្បឹក្ាពិសប្ោះសោបល់
និវាសនជន និងប្ក្ុមប្គួសាររបស់ពួក្ោត់នឹងមានសិទ្ិសធ រៀបច្បំ រក្ា និងច្បូលរួមក្នុងប្ក្ុមប្បឹក្ានិវាសនជន
និងប្គួសារ។មណ្ឌលសសវាថែទាំ

ឬមនទីរសសវាថែទាំនីមួយៗប្តូវផតល់ជំនួយនិងទ្ីក្ថនែងសប្មាប់ក្ិច្បចប្បជុំ។ក្ិច្បចប្បជុំប្ក្ុមប្បឹក្ាប្តូវបានផតល់ឯក្ជនភា
ពជាមួយបុគល
គ ិក្ឬសភាៀវថដ្លច្បូលរួមសដ្ឋយការអសញ្ាើញពីប្ក្ុមប្បឹក្ាថតប៉ុសណាោះ។បុគគលិក្នឹងប្តូវបានផតល់តួនាទ្ី
ក្នុងការផតល់ជំនួយសនះនិងស្ែើយតបសៅនឹងសំសណ្ើជាលាយលក្ខណ្៍អក្សរ
ថដ្លមក្ពីក្ិច្បចប្បជុំប្ក្ុមប្ក្ុមប្បឹក្ានិវាសនជន
និងប្គួសារនឹងប្តូវបានសលើក្ទ្ឹក្ច្បិតតក្ុងការផដ
ន
ល់អនុសាសន៍ទាក្់ទ្ងនឹងសោលនសោបាយរបស់មណ្ឌលសសវាថែ
ទាំ ឬមនទីរសសវាថែទាំ។

និវាសនជនថដ្លបានសរៀបការ
ប្បសិនសបើបានសរៀបការស

ើយ

និវាសនជននឹងប្តូវបានធានានូវឯក្ជនភាពច្បំសពាះទ្សសនក្ិច្បចសដ្ឋយស
និងប្បសិនសបើស

ព័នរធ បស់ពួក្ោត់

ព័នទា
ធ ំងពីរគឺជានិវាសជនរស់សៅមណ្ឌលសសវាថែទាំ ឬមនទីរសសវាថែទាំ

ពួក្ោត់នឹងប្តូវបានអនុញ្ញញតឱ្យថច្បក្រ ំថលក្បនទប់
លុះប្តាថតបានប្បឆាំងនឹងថផនក្សវជាសាស្រសតនិងបានច្បងប្ក្ងជាឯក្សារសដ្ឋយប្គូសពទ្យរបស់ពួក្ោត់ក្ុងក្ំ
ន
ណ្ត់ប្តា
សវជាសាស្រសត ។

ការសផទរ និងការសច្បញពីមនទីរសពទ្យ
និវាសនជន
មិនប្តូវបានសផទរឬសច្បញពីមនទីរសពទ្យតាមអំសពើច្បិតសត ឡើយ។និវាសនជនប្តូវថតទ្ទ្ួលការជូនដ្ំណ្ឹងជាលាយលក្ខណ្៍
អក្សរអំពីការសសនើសុំការសច្បញពីមនទីរ ឬការសផទរនិងមានស

តុផលមិនសលើសពី 30

នែាមុនសពលសច្បញពីមណ្ឌលសសវាថែទាំឬមនទីរសសវាថែទាំនិងប្បាំពីរនែាមុនសពលសផទរសៅបនទប់សផសងសទ្ៀតសៅក្នុងម

ណ្ឌលសសវាថែទាំឬមនទីរសសវាថែទាំ។សសច្បក្តីជូនដ្ំណ្ឹងសនះប្តូវរួមមានទាំងសិទ្ិរធ បស់និវាសនជនសដ្ើមបីប្បឆាំងនឹង
ច្បំណាត់ការថដ្លបានសសនើសឡើងថដ្លមានអាសយដ្ឋាននិងសលខទ្ូរស័ពទរបស់ម្នតីសដ្ឋះស្សាយពាក្យបណ្ឹត ងសប្មា
ប់ការថែទាំរយៈសពលថវងសដ្ឋយអនុសលាមតាមច្បាប់សីព
ត ីជនជាតិអាសមរ ិក្វ ័យចាស់ មាប្តាទ្ី 307 (ក្) (12)
។និវាសនជនថដ្លប្តូវបានជូនដ្ំណ្ឹងអំពីសិទ្ិសធ នះអាច្បសសប្មច្បបតូរទ្ីក្ថនែងមុនសពលរយៈសពលននការជូនដ្ំណ្ឹង
បានបញ្ចប់។រយៈសពលជូនដ្ំណ្ឹងសនះអាច្បប្តូវបានបប្ងួមសៅក្នុងសាថនភាពសៅសប្ៅមណ្ឌលសសវាថែទាំ
ឬមនទីរសសវាថែទាំ

10

ច្បាប់សិទ្ិធមូលដ្ឋាន សហព័នធនិងរដ្ា

ដ្ូច្បជាការក្ំណ្ត់សដ្ឋយការពិនិតយការសប្បើប្បាស់ក្ថនែងសានក្់សៅរបស់និវាសនជនថដ្លសទ្ើបថតបានអនុញ្ញញត
ការទែស់បូរក្មម
ត
វ ិ្ីសវជាសាស្រសតឬក្មមវ ិ្ីពាបាលរបស់និវាសនជន សុខុមាលភាពរបស់និវាសនជន
ឬនិវាសនជនសផសងសទ្ៀត

ឬការមិនទ្ូទាត់ប្បាក្់សប្មាប់ការសានក្់សៅលុះប្តាថតបានហាមឃាត់សដ្ឋយក្មមវ ិ្ីសាធារណ្ៈឬក្មមវ ិ្ីបង់ប្បាក្់ស
ប្មាប់សសវាថែទាំរបស់និវាសនជន
ដ្ូច្បថដ្លបានច្បងប្ក្ងជាឯក្សារក្នុងក្ំណ្ត់ប្តាសវជាសាស្រសត។មណ្ឌលសសវាថែទាំ

ឬមនទីរសសវាថែទាំប្តូវខិតខំប្បឹងថប្បងឲ្យសមរមយសដ្ើមបីផតល់ក្ថនែងសានក្់សៅសប្មាប់និវាសនជនែមីសដ្ឋយោមនការរ ំ
ខានដ្ល់ការសរៀបច្បំបនទប់។

សសវាការពារនិងតស៊ម
ូ តិ
និវាសនជនប្តូវមានសិទ្ិទ្
ធ ទ្ួលបានសមស្សបសៅសពលថដ្លសមរមយសដ្ើមបីទ្ទ្ួលបានសសវាការពារសិទ្ិណា
ធ
មួយ
និងសសវាតស៊ូមតិសដ្ើមបីឲ្យនិវាសនជនអាច្បទ្ទ្ួលបានជំនួយក្នុងការថសែងយល់ដ្ឹង អនុវតត

និងការពារសិទ្ិធដ្ូច្បថដ្លបានសរៀបរាប់សៅក្នុងច្បាប់សិទ្ិម
ធ ូលដ្ឋានសនះនិងសៅក្នុងច្បាប់សផសងសទ្ៀត
។.សិទ្ិសធ នះប្តូវរួមបញ្ូច លនូវឱ្កាសសប្មាប់ការប្បាស័យទ្ំនាក្់ទ្ំនងឯក្ជនរវាងនិវាសនជន
និងតំណាងរបស់សសវាការពារសិទ្ិធ ឬសសវាតស៊ូមតិ។

ការប្គប់ប្គង
1. និវាសនជនថដ្លមានសមតថភាពសៅមណ្ឌលសសវាថែទាំ
សមាជិក្ប្គួសាររបស់និវាសនជនថដ្លមិនមានសមតថភាព និងអនក្អភិរក្ស
អាណាពាបាលថដ្លបានថតងតាំងសដ្ឋយស្សបច្បាប់និងភានក្់ងារថែរក្ាសុខភាពដ្ូច្បថដ្លបានក្ំណ្ត់សៅ
សប្កាមមាប្តាទ្ី 145C.01 មានសិទ្ិក្
ធ ុងការសសន
ន
ើសុំនិងយល់ប្ពមសប្បើប្បាស់ការប្គប់ប្គងរាងកាយសដ្ើមបី
ពាបាលសរាគសញ្ញញសវជាសាស្រសតរបស់និវាសនជនសនះ។.

2. សៅសពលទ្ទ្ួលបានសំសណ្ើសុំការប្គប់ប្គងរាងកាយ
មណ្ឌលសសវាថែទាំប្តូវជូនដ្ំណ្ឹងនិវាសនជនសមាជិក្ប្ក្ុមប្គួសារឬតំណាងស្សបច្បាប់ អំពីជសប្មើសសផសងៗ
និងហានិភ័យថដ្លពាក្់ព័នធនឹងការសប្បើការប្គប់ប្គងរាងកាយ។មណ្ឌលសសវាថែទាំប្តូវ
ផតល់នូវការប្គប់ប្គងរាងកាយសប្មាប់និវាសនជនថតសៅសពលទ្ទ្ួលបានទ្ប្មង់ថបបបទ្ប្ពមសប្ពៀងមានច្បុះ
តថសលខានិងសវជាបញ្ញ
ា ជាលាយលក្ខណ្៍អក្សរពីប្គូសពទ្យប្បចាំការ
ថដ្លមានថច្បងពីសសច្បក្តីថែែងការណ្៍និងការសបតជាាច្បិតទា
ត ក្់ទ្ងនឹងសរាគសញ្ញញសវជាសាស្រសតនិងបញ្ញ
ា ក្់ពីកាលៈសទ្
សៈថដ្លសគសប្បើការប្គប់ប្គង។

3. មណ្ឌលសសវាថែទាំថដ្លផតល់នូវការប្គប់ប្គងសប្កាមក្ថាខ័ណ្ឌទ្ី 2 ប្តូវ៖
A. ឯក្សារថដ្លនីតិវ ិ្ីដ្ូច្បថដ្លបានថច្បងសៅក្នុងក្ថាខណ្ឌសនាះប្តូវបានអនុវតតតាម
B. តាមដ្ឋនការសប្បើប្បាស់ការប្គប់ប្គងសដ្ឋយនិវាសនជន ស ើយនិង
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C. សដ្ឋយសទ្ៀងទាត់ការពិសប្ោះសោបល់ជាមួយនិវាសនជនប្ក្ុមប្គួសារនិងប្គូសពទ្យប្បចាំការ
វាយតនមែសឡើងវ ិញពីតប្មូវការប្គប់ប្គងរបស់និវាសនជន។

4. មណ្ឌលសសវាថែទាំមិនប្តូវមានការទក្ពិន័យប្បាក្់
ការពិន័យប្បាក្់សុីវ ិលឬមស្ាបាយអនុវតតការសទង់មតិថានក្់រដ្ាឬស

ព័នធសផសងសទ្ៀតជាលទ្ធផលននការអនុ

ញ្ញញតឱ្យសប្បើប្បាស់ការប្គប់ប្គងរាងកាយដ្ូច្បថដ្លបានអនុញ្ញញតក្នុងមាប្តារងសនះ។ោមនប្បការណាមួយសៅក្នុ
ងមាប្តារងសនះប្តូវរារាំងសនងការមិនឲ្យការពារសុខភាពនិងសុវតថិភាពរបស់និវាសនជនប្បសិនសបើ៖

A. ការសប្បើប្បាស់ការប្គប់ប្គងបានស្ែើឱ្យសប្ោះថានក្់ដ្ល់សុខភាពនិងសុវតថិភាពរបស់និវាសនជនស ើយនិង
B. មណ្ឌលសសវាថែទាំបានបរាជ័យក្នុងការចាត់វ ិធានការសមស តុផលសដ្ើមបីការពារសុខភាពនិងសុវតថិភាពរ
បស់និវាសនជន។

5. ច្បំសពាះសោលបំណ្ងននមាប្តារងសនះ "សរាគសញ្ញញថផនក្សវជាសាស្រសត" រួមបញ្ូច ល៖
A. ការប្ពួយបារមាច្បំសពាះសុវតថិភាពរាងកាយរបស់និវាសនជនស ើយនិង
B. តប្មូវការរាងកាយឬផែូវច្បិតតថដ្លបងាាញសដ្ឋយនិវាសនជន។ការភ័យខាែច្បដ្ួលរបស់និវាសនជនអាច្បជាមូ
លដ្ឋានននសរាគសញ្ញញសវជាសាស្រសត។

សវជាបញ្ញ
ា ជាលាយលក្ខណ្៍អក្សររបស់ប្គូសពទ្យប្បចាំថដ្លមានថច្បងពីសសច្បក្តីថែែងការណ្៍និងការសបដជាាច្បិតតទាក្់
ទ្ិននឹងសរាគសញ្ញញសវជាសាស្រសតគឺជាភសតុតាងប្គប់ប្ោន់ននភាពចាំបាច្ប់សវជាសាស្រសតននការប្គប់ប្គងរាងកាយ។

6. សៅសពលថដ្លក្ំណ្ត់ការអនុវតតតាមសដ្ឋយប្គឹះសាថនថែទាំនិងស ព័នន
ធ ូវបទ្ដ្ឋានរដ្ា
និងស

ព័នស
ធ ប្មាប់សប្បើប្បាស់ការប្គប់ប្គងរាងកាយ

សនងការសុខាភិបាលប្តូវមានកាតែក្ិច្បចតាមរយៈសសច្បក្តីថែែងការណ្៍និងការសបដជាាច្បិតតថដ្លមានសៅក្នុងសវជាប
ញ្ញ
ា របស់ប្គូសពទ្យប្បចាំទាក្់ទ្ិននឹងសរាគសញ្ញញសវជាសាស្រសត។ច្បំសពាះសោលបំណ្ងននសវជាបញ្ញ
ា សនះ
"សរាគសញ្ញញថផនក្សវជាសាស្រសត" រួមបញ្ូច លទាំងការសសនើសុំសដ្ឋយនិវាសនជនមានសមតថភាព
សមាជិក្ប្ក្ុមប្គួសាររបស់និវាសនជនថដ្លមិនមានសមតថភាព ឬអនក្អភិរក្ស
អាណាពាបាលថដ្លបានថតងតាំងសដ្ឋយស្សបច្បាប់ ឬ
ភានក្់ងារថែទាំសុខភាពដ្ួច្បថដ្លមានក្ំណ្ត់សៅសប្កាមមាប្តាទ្ី 145C.01 ថច្បងថាមណ្ឌលសនះ
ផតល់នូវការប្គប់ប្គងរាងកាយក្នុងសោលបំណ្ងបសងេើនសុវតថិភាពរាងកាយរបស់និវាសនជន។

សសរ ីភាពរួច្បផុតពីការស្ែើទ្ុក្ប
ខ ុក្សមនញ
និវាសនជនប្តូវមានសសរ ីភាពរួច្បផុតពីការស្ែើទ្ុក្ខបុក្សមនញដ្ូច្បបានក្ំណ្ត់ក្ុងច្បាប់
ន
សីព
ត ីការការពារមនុសសសពញវ ័
យថដ្លងាយរងសប្ោះ។“ការស្ែើទ្ុក្ខបុក្សមនញ" មានន័យថាការប្បប្ពឹតដថដ្លបានសរៀបរាប់ក្ុងមាប្តាទ្ី
ន
626.5572
មាប្តារងទ្ី 15 ឬការបងេការឈឺចាប់ ឬរបួសសលើរាងកាយសដ្ឋយសច្បតនានិងមិនថមនជាការពាបាល

ឬសក្មមភាពប្បប្ពឹតថដ ដ្លមានសោលបំណ្ងបសងេើតទ្ុក្ខប្ពួយផែូវច្បិតតឬផែូវអារមមណ្៍។និវាសនជនប្គប់រប
ូ ក្៏ប្តូវរួច្បផុត
ពីការប្គប់ប្គងរាងកាយ

និងគីមីថដ្លមិនថមនជាការពាបាលសទ្សលើក្ថលងថតក្នុងប្ោអាសននសោងតាមការច្បងប្ក្ងជាឯក្សារោ៉ ងសពញ
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សលញឬបានអនុញ្ញញតជាលាយលក្ខណ្៍អក្សរបនាទប់ពីបានពិនិតយសដ្ឋយប្គូសពទ្យរបស់និវាសនជនសប្មាប់រយៈសព
លជាក្់លាក្់ និងមានក្ំណ្ត់ ស
ឬរបួសដ្ល់អក្
ន ដ្នទ្។.

ើយនិងថតសៅសពលថដ្លចាំបាច្ប់សដ្ើមបីការពារនិវាសនជនពីការរងបួសខែួន

បណ្ឹត ងសារទ្ុក្ខ
និវាសនជននឹងប្តូវបានសលើក្ទ្ឹក្ច្បិតតនិងជួយសៅអំឡុងសពលសានក្់សៅក្នុងមណ្ឌលសសវាថែទា

ឬមនទីរសសវាថែទាំឬអំឡុងសពលពាបាលសដ្ើមបីថសែងយល់និងអនុវតតសិទ្ិរធ បស់ពួក្សគជានិវាសនជន

និងពលរដ្ា។អនក្ស្សុក្អាច្បតវា៉ និងផតល់អនុសាសន៍ការទែស់បូរសោលនសោបាយនិ
ត
ងសសវាក្មមសៅបុគគលិក្មណ្ឌ

លសសវាថែទាំ ឬមនទីរសសវាថែទាំ និងអនក្សផសងសទ្ៀតតាមជសប្មើសរបស់ពួក្ោត់ មានសសរ ីភាពរួច្បផុតពីការរាំងសទះ
ការសប្ជៀតថប្ជក្ ការបងខិតបងខំ
ការសរ ើសសអើងឬការសងសឹក្ក្នុងសនាះមានទាំងការគំរាមក្ំថ

ងននការបសណ្តញសច្បញ។សសច្បក្តីជូនដ្ំណ្ឹងអំពីនីតិវ ិ្ី

សារទ្ុក្ខរបស់មណ្ឌលសនះឬក្មមវ ិ្ីប្ពមទាំងអាសយដ្ឋាននិងសលខទ្ូរស័ពទសប្មាប់ការ ិោល័យពាក្យបណ្ឹត ងរបស់
ប្គឹះសាថនសុខាភិបាលស

ើយម្នតីសដ្ឋះស្សាយពាក្យបណ្ឹត ងប្បចាំតំបន់សប្មាប់ការថែទាំរយៈសពលថវងអនុសលាម

តាមច្បាប់សីព
ត ីជនជាតិអាសមរ ិក្វ ័យចាស់ មាប្តាទ្ី 307 (ក្) (12) នឹងប្តូវបានបិទ្សៅទ្ីក្ថនែង
ថដ្លអាច្បសមើលស
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ច្បាប់សិទ្ិធមូលដ្ឋាន សហព័នធនិងរដ្ា

្នធាន
(ការ ិោល័យពាក្យបណ្ឹត ងរបស់ប្គឹះសាថនសុខាភិបាល)

OFFICE OF HEALTH FACILITY COMPLAINTS
PO Box 64970
St. Paul, MN 55164-0970
(800) 369-7994 ឬ (651) 201-4200 (សម៉ប្តូ)
(ម្នតីសដ្ឋះស្សាយពាក្យបណ្ឹត ងសប្មាប់ការថែទាំរយៈសពល)

OMBUDSMAN FOR LONG-TERM CARE
PO Box 64971
St. Paul, MN 55164-0971
(800) 657-3591 ឬ (651) 431-2555 (សម៉ប្តូ)
(ប្ក្សួងសុខាភិបាលននរដ្ាMINNESOTA)

MINNESOTA DEPARTMENT OF HEALTH
(នាយក្ដ្ឋានសុខភាព)

Health Regulation Division
PO Box 64900
St. Paul, MN 55164-0900
(651) 201-4101
(គសប្មាងតស៊ម
ូ តិរបស់ជនពិការ)

THE DEVELOPMENTALLY DISABLED ADVOCACY PROJECT
(គសប្មាងច្បាប់សព
ីត ីសខ
ុ ភាពផែូវច្បិត)ត

The Mental Health Law Project
430 First Avenue North, Suite 300
Minneapolis, MN 55401-1780
(800) 292-4150 ឬ (612) 332-1441 (សម៉ប្តូ)
(សសវាតាមដ្ឋននិងពិនិតយសឡើងវ ិញសុច្បរ ិតភាព)

SURVEILLANCE & INTEGRITY REVIEW SERVICES
(ការបនែំនិងការរ ំសលាភបំពានក្មមវ ិ្ីMedicaid - បញ្ញ
ា ទ្ូទាត់ប្បាក្់)
(ប្ក្សួងសសវាមនុសសសាស្រសតននរដ្ាMinnesota)

Minnesota Department of Human Services
PO Box 64982
St. Paul, MN 55164-0982
(800) 657-3750 ឬ (651) 431-2650 (សម៉ប្តូ)
Minnesota Department of Health
Licensing and Certification
PO Box 64900, St. Paul, MN 55164
651-201-4101
health.fpc-licensing@state.mn.us
www.health.mn.us
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