
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

សទីិ�កិ ធ ា
 រើ�រើម្រាកាម្មកម្មវិធី ី�តម្រាបរើ�ជូន សាធារណ្តឹៈ រ�កាលម ិ ថ ៍ ឋ ី

ហូ �ញ៉ាា

….. សិប្រ��់ប្រ�ជាជំនដាក់ពាកយសិើំសិប្រ��់កា�
ដាក់ពាកយសិើំឬកា�ទីទីលជំំនយ ស្តាធា�ណ្តឹៈ ��កាលហួ ួ ា ី ូ �

ញ៉ាះ

   ប្របា�បើយើងប្រ�សិិនបើ�ើអ្នកប្រតវកា� ជំំនយ់ ន ូ ួ
បើដាយស្តា�ន្លែត�ិកា�ភា� ។

ប្របា�បើយើងប្រ�សិិនបើ�ើអ្នកប្រតវកា�  ជំំនយ 
បើដាយស្តា�ន្លែត�ិកា�ភា� ។

់ ន ូ ួ

ទីីភាក់ងា��លអ្នតប្រ�បើយាជំនស្តាធា�ណ្តឹៈអ្ននើវត
តាម្មចា�សិហ�ននិង�� បើហើយម្មិនអាចបើ�សិបើអ្នើង
��បើសិធី ឬ�ល់ឱ្យយអ្នកនវអ្នតប្រ�បើយាជំន៍ឬបើសិវាកម្ម
បើ�សងបើទីៀត ន្លែ�លខើសិគាំ�អ្នើន្លែ�លបាន�លបើ�ឱ្យយ
អ្នក�នៃទី 

ន ឹ ់ ថ ៍ ឹ
់ ័ ិ ា ើ

ិ ឹ ន ូ ថ ម
ន ី ើ ឹ ់

ន

State of California
Health & Human Services Agency

Department of Social Services

ខិត�័ណ្តឹះ បើន� គិឺ�នជូំន�ីកា�យិាល័យ សិើខើ�លភា� 
បើ�នធីីតាម្មមូ្មលដាា ន��សិ់អ្ននកបើ� CDSS website 
បើ�កុ�ងភាស្តា�ូច�ងបើប្រកាម្ម ៖ 
• អារាា �់
• អាបើម្មបើនៀន
• ន្លែខម �
• ចិន
• ហាើ សិើី 
• ហុ�ង
• ជំ�ះើន
• កូបើ�
• លាវ
• បើម្មៀន
• �ើយទូីគិីសិ
• ភាស្តា�ះើនយាះ ប៊ី ី
• ភាស្តា�សិស� ី
• ភាស្តាបើអ្នសិាញ
• ភាស្តាតាកាឡុ� ក
• យូបើប្រគិន
• បើវៀតណាម្ម
ក�៏នជូំនសិប្រ��អ់្នកស�បើបា��ើម្មភធីំៗ  បើដាយមិ្មនអ្នសិល់ើយ 
ភាស្តាសិប្រ��់ម្មនើសិស �កិា�ន្លែ�នក នងិអូ្នឌីយីះូ  សិើឌីី ី។
កា�បើបា��ើម័្ម�ាយបើន��នយល់អ្នំ�ីសិិទិីិ��សិ់អ្ននក 
�បើ�ៀ�បើសិន ើសិើំជំំនួយន្លែ�នកភាស្តា ឬកា�ស្តាន ក់បើ�សិម្ម
បើហតើ�លសិប្រ��់ជំន�ិកា� ឬ�ិកា�ភា�និង�បើ�ៀ�
ដាក់ពាកយ�ណឹ្តឹ�ងអ្នំ�ីកា�បើ� ើសិបើអ្នើង ។

PUB 13 (Cambodian) (8/20)

បណឹ្តឹ�ងតវ៉ាា ការរើរ ើសរើ�ើង
ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្ននកគិិតថាអ្ននកប្រតវូបានបើគិបើ� ើសិបើអ្នើងជំំទាស់ិ
អ្ននកអាច�ំបើ�ញពាកយ�ណឹ្តឹ�ង ។ ទីីកន្លែនែង ន្លែ�លដាក់
ពាកយ�ណឹ្តឹ�ង��សិ់អ្ននកគឺិន្លែ�ែកបើ�កម្មម វធិីីណាមួ្មយដាក់
ពាកយ�ណឹ្តឹ�ងអ្នំ�ី ។
សម្រា�ប់កម្មម វិធិីី ទាំងំ�ស់ ដែ�លទីីភ្នាា ក់ងាររើ�ន
ធីីរបស់�ាកផឹ្តល់ជូូន ៖  បើសិើើ�សួិ�កា�យិាល័យបើ�ន
ធីី ��សិ់អ្ននក សិប្រ��់បើ�ម � អាស័ិយដាា ន និង
បើលខទូី�សិ័�ទនៃនអ្ននកសិប្រម្ម�សិប្រមួ្មលសិទិិីិសិើី វលិ��សិ់
�ួកបើគិ ។ បើ�នន�ងបើសិើើ�អ្នបើងេត ពាកយ�ណឹ្តឹ�ងបើដាយ
ឯករាជំ ។
សម្រា�ប់ Covered California ៖
Civil Rights Coordinator Covered California
PO Box 989725
West Sacramento, CA 95789 
(916) 228-8764
CivilRights@covered.ca.gov
សម្រា�ប់កម្មម វិធិីី Medi-Cal និង Medi-Cal ៖ 
អ្ននកអាចប្របាប្រសិ័យទាក់ទីង អ្ននកសិប្រម្ម�សិប្រមួ្មល
សិិទិីិសិើី វលិ��សិ់បើ�នធីី ប្រកសួិង បើសិវាកម្មមកា�ន្លែ�ទា ំ
សិើខភា���ា ឬ បើសិវាកម្មមម្មនើសិសនិងសិើខភា�
សិហ�័និ ។
Department of Health Care Services, 
Office of Civil Rights
P.O. Box 997413, MS 0009 
Sacramento, CA 95899-7413
(916) 440-7370 or 711 (Calif. Relay Service)
CivilRights@dhcs.ca.gov
សម្រា�ប់កម្មម វិធិីីរ�ឋទាំងំ�ស់ �ទៃទីរើទីៀត រ៉ាា ប់រងរើ�យ
ខិិតប័ណ្តឹណ រើន ៖
អ្នងគភា�សិិទិីិម្មនើសិស
California Department of Social Services 
P.O. Box 944243, M/S 8-16-70
Sacramento, CA 94244-2430
(866) 741-6241 (បើដាយម្មិនអ្នស់ិលើយ៖)
crb@dss.ca.gov
រើ�ើម្មីី�ក់ពាកយបណឹ្តឹ�ង CalFresh មួ្មយទីីភ្នាា ក់ងារ 
សហព័័នធ ៖
នាយក United States Department of Agriculture 
Director, Office of Adjudication
1400 Independence Avenue, S.W.
Washington, D.C. 20250-9410
(866) 632-9992 (បើដាយម្មិនអ្នស់ិលើយ៖) ឬ (202) 260-
1026
(800) 877-8339 (�ិកា�ភា��ងកា�សឹ្តា�់)
program.intake@usda.gov

Tរើ�ើម្មី�ីក់ពាកយបណឹ្តឹ�ង ជាមួ្មយទីភី្នាា កង់ារ សហព័ន័ធ ៖
ន្លែតសិប្រ��់កា�បើ� ើសិបើអ្នើង ន្លែ�ែកបើ�បើលើ�ូជំស្តាសិន៍ �ណ្តឹ៌ 
សិម្មុ� � បើ�ើម្មកំបើណ្តឹើត ជាតិ �ិកា�ភា� អាយើ ឬ បើ�ទី ៖
ប្រ�តិ�តឹកិា�ណ្តឹ៍កា�ប្រគិ�់ប្រគិងក�ណ្តឹី ភាគិកណឹាល  
US Dept. Health និង Human Services
200 Independence Ave.,
S.W. Room 509F HHH Bldg. 
Washington DC, 20201
ដាក់ពាកយ�ណឹ្តឹ�ង តាម្មអ្នើនិធឺីន្លែណ្តឹតបើ�៖
US Health & Human Services Civil Rights 
Complaint Portal
(800) 368-1019 (បើដាយមិ្មនអ្នស់ិលើយ)
(800) 537-7697 (�ិកា��ងកា�សឹ្តា�់/កា�និយាយសីឹិ)
កំណ្តឹត់រើព័ល សម្រា�ប់ពាកយបណឹ្តឹ�ង ការរើរ ើសអាង
អ្ននកប្រតវូន្លែត ដាក់ពាកយ�ណឹ្តឹ�ងជំំទាសិ់ន�ងកា�បើ� ើសិបើអ្នើង 
កុ�ងអ្នំឡុ� ង 180 នៃ�ៃ នៃនកាល��បិើចេទី ន្លែ�លអ្ននកប្រតវូ
បានបើគិបើ� ើសិបើអ្នើងជំំទាស់ិ ។
ប្រ�សិិនបើ�ើកា�បើ� ើសិបើអ្នើងបើន��ះ�ពាល�់លក់ំ�តិនៃនអ្នតថប្រ�បើយាជំន៍
នងិបើសិវាកម្មម��សិអ់្ននក សូិម្មបើសិន ើសិើសំិវនាកា�មួ្មយ ។

ប្រ�សិិនបើ�ើកា�បើ� ើសិបើអ្នើងបើន��ះ�ពាល់�ល់កំ�តិនៃន
អ្នតថប្រ�បើយាជំន៍និងបើសិវាកម្មម��សិ់អ្ននក សូិម្មបើសិន ើសិើំ
សិវនាកា�មួ្មយ។ �នន្លែតសិវនាកា� ��ា�ះើបើណាះ � 
អាចបើធីើ ើន្លែ��បើនា� ។

អ្ននក�នបើ�ល 90 នៃ�ៃគិតិចា��់នីៃ�ៃជូំន�ណំ្តឹ�ងអ្ន�ំអី្នតថ
ប្រ�បើយាជំនអ៍្ននក បើ�ើម្មុបីើសិន ើសិើសំិវនាកា�មួ្មយ ។ ប្រ�សិនិបើ�ើ
អ្ននកដាក់ពាកយបើប្រកាយ�បីើ�លបើវលាបើនា� បើ�ប្រកម្ម 
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកអាច�នសិវនាកា�មួ្មយ ។

  កម្មម វិធិីីរ៉ាា ប់រង រើ�យ ខិិតប័ណ្តឹណ រើនះ
•   កម្មម វធិីី ជំំនួយកា�យកបើកមងម្មកចិញឹ្ចឹ�ម្ម (AAP)
• កម្មម វធិីបីើប្រគិឿងប្រសិវងឹ និងបើប្រគិឿងបើញៀន
• កម្មម វធិីីជំនួំយ អាហា� ��ា កាលីហូ �ញ៉ាះ  (CFAP)
• CalWORKs
• កម្មម វធិីីជំំនួយជាប្របាក់សិើទិីសិប្រ��់ជំនអ្ននឹ�ប្រ�បើវសិន៍ (CAPI)
• CalFresh (ហូ ��ន្លែសឹិម្ម)
• កម្មម វធិីីកា�ធានារាា �់�ងសិើខភា�កើ�� (CHIP)
• លកខណ្តឹៈសិម្មុតិឹចំបើពា� Covered California
• បើសិវវាកា�ចិញឹ្ចឹ�ម្មន្លែ�ទា/ំសិើខើ�លភា�កើ��
• កម្មម វធិីីលំបើ�ដាា នតាម្ម�យៈនាយកដាា នបើសិវាកម្មមសិងគម្ម បើ�នធីី
• បើសិវាកម្មមជួំយគាំំប្រទីបើ�កុ�ង�ទ� (In-Home

Supportive Services)
• ជំំនួយ អាណា�ាបាល សិម័័្មនិភា� (KinGAP)
• កម្មម វធិីបីើធីមញ��សិ់ Medi-Cal – Medi-Cal Dental
• ជំំនួយប្របាក់សិើទិីសិប្រ��់ជំនអ្នបើនឹាប្រ�បើវសិន៍ (RFA)
• កា�អ្ននើញ្ញាា តធីនធានសិប្រ��់ប្រគួិស្តា� (Resource

Family Approvals, RFA)
• កម្មម វធិីីជំបើប្រម្មើសិ�ឹល់មូ្មលនិធិីសិប្រ��់អ្ននកន្លែ�ទានំ្លែ�ល

ប្រតវូបានអ្ននើម្ម័ត (Approved Relative Caregiver
Funding Funding Option Program, ARC)

• កា�អ្ននើញ្ញាា តបើសិវាកម្មមសិតើ(Service Animal
Allowance)
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mailto:mailto:crb%40dss.ca.gov?subject=
mailto:mailto:program.intake%40usda.gov?subject=
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mailto:https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf?subject=


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

សិទីធ ិរបស់�ាក 
  ប្រ�ជាជំននិង អ្នងគកា�ទាងំអ្នសិ់ កំ�ើងន្លែត�ឹល់ជំំនួយ
ស្តាធា�ណ្តឹៈ ប្រតវូន្លែតបើគាំ�� សិិទិីិ��ស់ិអ្ននក ។ �ួកបើគិអាច
ជួំយអ្ននកឲ្យយយល់និងដាក់ពាកយសិើំ អ្នតថប្រ�បើយាជំន៍ និង
បើសិវាកម្មម ។ 
• You have the right to an interpreter free of

charge.
یحق لک الحصول علی مترجم فوري مجانآ. •
• Դուք ունեք թարգմանչի իրավունք՝ անվճար
•   អ្ននក�នសិទិិីិ�កបានអ្ននក�កន្លែប្រ� បើដាយម្មិនអ្នសិ់

លើយ
• 您有權免費獲得口譯員。
• شما حق دارید یک مترجم رایگان دریافت کنید.
• आपको दभुाषिये की सेवाएँ मुफ़्त प्ाप्त करने का अषिकार ह।ै
• Koj yeej muaj cai mus siv ib tus kws txhaislus

dawb.
• あなたは通訳サービスを無料で受ける権利を

有されています。
• 귀하는 무료로 통역 서비스를 요청할 수 있는

법적 권리가 있습니다.
•   ທ່່ ານມີີສິິ ດໄດ້ຮັັ ບບໍລິິການຈາກນາຍພາສິາໂດຍບໍເສິຍຄ່່າ
• Meih maaih leiz duqv zipv maiv zuqc cuotv

nyaanh nyei faan waac mienh.
• Você tem o direito de solicitar um intérprete

gratuitamente.
• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ

ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ।
• Вы имеете право на бесплатные услуги

переводчика.
• Usted tiene derecho a servicios gratuitos de

un intérprete.
• May karapatan ka sa isang tagasalin, nang

walang bayad.
•  ท่่านมีีสิิท่ธิิท่ี�จะได้้รัับบรัิการัจากล่่ามีแปล่ภาษาฟรัี
• Ви маєте право на безкоштовні послуги

перекладача.
• Bạn có quyền phiên dịch, miễn phí.

បើសិើើ�សួិ� ទីីភាន ក់ងា� ន្លែ�លទីទួីលខើសិប្រតវូសិប្រ��់អ្នតថ
ប្រ�បើយាជំន៍ ឬបើសិវាកម្មម��សិ់អ្ននកសិប្រ��់ជំំនួយ�ង
ភាស្តា ។

�ាក�នសិទីធ ិរើ�ើម្មីី ៖ 
1.   យល់នូវអ្នើ ើន្លែ�លកំ�ើងន្លែតបើកើតបើឡុើង ជាមួ្មយ

ពាកយសិើឬំអ្នតថប្រ�បើយាជំន៍��ស់ិអ្ននក ។
2. ទីទួីលកា��នយល់ជាពាកយសំិ�ី ឬអ្នកស�

លាយលកខណ្តឹ៍ អ្នំ�ី ពាកយសិើំឬ អ្នតថប្រ�បើយាជំន៍
��សិ់អ្ននក ។ អ្ននក�នសិិទិីិបើ�ើម្មុី�័ត៌�នបើដាយ
ម្មិនអ្នសិ់លើយសិប្រ��់�័ត៌�នបើន� ។ បើសិើើ�សួិ�
ទីីភាន ក់ងា� ទីទួីលខើសិប្រតវូចំបើពា�អ្នតថប្រ�បើយាជំន៍/

បើសិវាកម្មម សិប្រ��់ជំំនួយភាស្តា ។
3. ប្រ�សិិនបើ�ើទីភីាន ក់ងា� ��ា�នកា��នយល់

ជាលាយលកខណ្តឹ៍ អ្នកស� កុ�ងភាស្តាបើប្រ��ី
ភាស្តាអ្នង់បើគិែសិ អ្ននក�នសិិទិីិបើ�ើម្មុីទីទួីល�ណ្តឹ៌
�នបើនា�កុ�ងភាស្តាទាងំបើនា� ភាស្តា ។

4. �កា�ងាេ ន់នៃ� សិប្រ��់ឯកស្តា�ន្លែ�ល អ្ននកយកបើ�
ឲ្យយបើគិផ្ទាទ ល់នៃ� ។

5. សូិម្មបើម្មើលកំណ្តឹត់ប្រតាក�ណ្តឹី��សិ់អ្ននក
6. សូិម្មបើម្មើលចា�់ និង�ទី�ញ្ចឹា តឹិអំ្ន�ីកម្មម វធិី�ី�សិ់

អ្ននក ។
7. បើសិន ើសិើំបើ�ប្រកម្ម�ិនិតយបើឡុើងវញិនូវសិកម្មមភា�

ឬភា�អ្នសិកម្មមណាមួ្មយ��សិ់ភាន ក់ងា� អំ្ន�ីសិិទិីិ
ទីទួីលបានអ្នតថប្រ�បើយាជំន៍ ឬបើសិវាកម្មម��សិ់អ្ននក។

8. ម្មិនប្រ�ឈម្មម្មើខ កា�បើ� ើសិបើអ្នើង កុ�ងកា�
ដាក់ពាកយសិើំឬកា�ទីទួីលអ្នតថប្រ�បើយាជំន៍ �ី
កម្មម វធិីី ឬបើសិវកម្មម ។

9. ដាក់ពាកយ�ណឹ្តឹ�ងអ្នំ�ីកា�បើ� ើសិបើអ្នើង ។ 
10. ទីទួីលបាន “កន្លែនែងស្តាន ក់បើ�សិម្មបើហតើ�ល”

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក�ន�ិកា�ភា�ឬភា�ចើ�បើខាយ
។ បើន�គិឺជាជំំនួយ�ិបើសិសិសិប្រ��់អ្ននកបើ�ើម្មុីទីទួីល
បាន ឬចូល�មួ្មកុ�ងកម្មម វធិីី ។

11. ឲ្យយបើគិ �កា �័ត៌�ន��ស់ិអ្ននកបើដាយសិ�ៃ ត់ ។
12. ទីទួីលបានកា�បើគាំ�� និងកា�គួិ�សិម្ម ។

  ម្រាបសិនរើបើ�ាកកំព័ុងដែត�នបញ្ហាា  ជាមួ្មយ�តថ
ម្រាបរើ�ជូន៍ រ រើសវ៉ាកម្មមរបស់�ាក ។
  រកាកំណ្តឹត់ម្រា� នៃន�័ត៌�ន ឯកស្តា� និង�័ត៌�ន
ទាក់ទីង ��ស់ិអ្ននកជាមួ្មយទីភីាន ក់ងា� ។.
ទីទួីលបានបងាា ន់ទៃ� បើ�បើ�លអ្ននកឲ្យយអ្នើ ើមួ្មយ �ល់បើគិ ។ 
យកនរណា�ា ក់ម្មកជាមួ្មយ�ាក  បើ�កិចឹប្រ�ជំើំមួ្មយ
ជាមួ្មយទីភីាន ក់ងា� ។
តវ៉ាា  ។ �នវធិី�ួីនបើ�ើម្មុីបើធីើ ើន្លែ��បើន�

រើម្រា�ផូ្ត �វិការ ៖ អ្ននកអាចបើសិន ើសិើំនិយាយជាមួ្មយ
អ្ននកប្រគិ�់ប្រគិង បើ�ើម្មុីនិយាយអំ្ន�ី�ញ្ញាា ជាមួ្មយ
កម្មមក�ឬក៏�ិនិតយ បើម្មើលចា�់និង សិកម្មមភា� 
បានបើសិន ើសិើ ំអំ្ន�ី អ្នតថប្រ�បើយាជំន៍ ឬ បើសិវាកម្មម��សិ់
អ្ននក ។
សវិនាការរ�ឋ៖  បើសិន ើសិើំសិវនាកា���ា ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
ម្មិនយល់ប្រសិ�ន�ងសិកម្មមភា� ឬភា�អ្នសិកម្មម
��សិ់ទីីភាន ក់ងា�អ្នំ�ីអ្នតថប្រ�បើយាជំន៍ឬបើសិវាកម្មម
��សិ់អ្ននក ។ អ្ននកប្រតវូបើសិន ើសិើំសិវនាកា�កុ�ង�យៈបើ�ល 
90 នៃ�ៃគិិតចា�់�ីនៃ�ៃជូំន�ំណ្តឹ�ង��សិ់ភាន ក់ងា�អ្នំ�ី
អ្នតថប្រ�បើយាជំន៍ឬបើសិវាកម្មម ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបើសិន ើ
សិើំសិវនាកា��នាទ �់�ី�យៈបើ�ល 90 នៃ�ៃ បើ�ប្រកម្ម 
ន�ង ប្រតវូ �ិនិតយ បើម្មើល ថា បើតើ អ្ននក �ន បើហតើ�ល 
ប្រត�ម្មប្រតវូ កុ�ង កា�បើសិន ើសិើ ំយឺត �ូច ជា ជំំងឺ ឬ
�ិកា�ភា� ន្លែ�� ឬ បើទី ។ 
ពាកយបណឹ្តឹ�ងការរើរ ើសរើ�ើង ៖  សូិម្មបើម្មើលន្លែ�ន ពាកយ
�ណឹ្តឹ�ង កា�បើ� ើសិអាង កុ�ង ខិត�័ណ្តឹះ បើន�

សារទីុកខ  ៖  អ្ននកអាចដាក់ពាកយ �ណឹ្តឹ�ងជាមួ្មយ
ទីីភាន ក់ងា� ប្រ�សិិនបើ�ើវា�នទីប្រម្មង់កា� ស្តា�ទីើកខ  ។

រើនះ ម្មិនការពារ �តថម្រាបរើ�ជូន៍ របស់�ាកកុ�ងររើបៀប
ដែ�លកំពុ័ងរើសា ើសុ ំសវិនាការរ�ឋ រើធីើ ើរើ�ើយ ។

សវិនាការ រ�ឋ 
  អ្ននកក៏អាចបើសិន ើសិើំសិវនាកា���ាមួ្មយ ប្រ�សិិនបើ�ើ
ទីីភាន ក់ងា�ម្មិន�ឹល់អ្នតថប្រ�បើយាជំន៍ឬបើសិវាកម្មមន្លែ�ល
អ្ននកគិិតថាអ្ននកគួិ�ន្លែតទីទួីល ។ សូិម្មបើម្មើល PUB 412 
សិប្រ��់�័ត៌�ន សិវនាកា���ា ។ 
ម្រាបសិនរើបើបញ្ហាា របស់�ាកជាមួ្មយ ជូំនួយទូីរើ�  ឬ 
ជំំនួយទូីបើ� អ្ននកប្រតវូន្លែតបើសិន ើសិើំសិវនាកា� បើ�នធីីមួ្មយ ។
ម្រាបសិនរើបើបញ្ញញ ហារបស់�ាកជាមួ្មយ សនឹិសុខិសងគម្ម 
អ្នតថប្រ�បើយាជំន៍ អ្ននកប្រតវូន្លែតទាក់ទីង ជាមួ្មយ Social 
Security Administration. 

  រើធីើ ើការរើសា ើសុសំវិនាការរ�ឋមួ្មយ 
ដាក់�ណឹ្តឹ�ឧទិី�ណ៍្តឹ ប្រ��័និ កា�ប្រគិ�់ប្រគិងក�ណ្តឹី តាម្មអ្នើិ
នធឺីន្លែណ្តឹត - អ្ននកអាច�បើងេ ើតគិណ្តឹនីមួ្មយ បើ�ើម្មុីទីទួីល
បានរាល់�ណឹ្តឹ�ងឧទិី�ណ្តឹ៍��សិ់អ្ននកតាម្មអ្នើិនធឺីន្លែណ្តឹត ឬ
�ញូ្ចឹ�នសិំបើណ្តឹើតាម្មអ្នើីនធឺីន្លែណ្តឹតបើដាយគាំម នគិណ្តឹនី 
បើលខទូី�សិ័�ទ៖ 1-800-743-8525
អ្នើីន្លែម្មល៖  SHDCSU@dss.ca.gov
បើលខទូី�ស្តា�៖  833-281-0905 
បើ�ើើ�បើ�៖ State Hearings Division

PO Box 944243, MS 21-37
Sacramento, CA 94244-2430 

  សវិនាការដែ�លបានព័រើនឿ�ន
  ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្ននក�ន�ញ្ញាា ជា�នាទ ន់ អ្ននកអាចបើសិន ើសិើំឱ្យយ
�នសិវនាកា� “ជា�នាទ ន់” បើ�ើម្មុីឱ្យយ�នសិវនាកា�
ប្រតវូបានបើធីើ ើយាះ ងឆា�់ ។ សិំរា�់ Medi-Cal បើន�គិឺជា
បើ�លន្លែ�លកាលវភិាគិសិវនាកា�បើទីៀងទាត់អាចបើធីើ ើឱ្យយ
បើប្រគាំ�ថាន ក់ �ល់សិើខភា�រាងកាយនិង�ូ �វចិតឹ ។

  ការរើរ ើសរើ�ើងដែ�លម្រាតវូិបានហាម្មឃាត់
  បើ�បើប្រកាម្មចា�់ ទីីភាន ក់ងា� អាចម្មិន��ិបើសិធី អ្នតថ
ប្រ�បើយាជំន៍ ឬបើសិវា ឬ �ឹល់�ល់អ្ននកនូវជំំនួយ ន្លែ�ល
ខើសិ�ីជំំនួយ បាន�ឹល់�ល់អ្ននកនៃទី ន្លែ�ែកបើ�បើលើ ៖

�ូជំស្តាសិន�៍ណ៌្តឹសិម្មុ� � ជំ�ូីនជំតីា បើ�ើម្មកបំើណ្តឹើត ជាតិ 
(�មួ្មទាងំភាស្តា) អ្នតឹសិញ្ញាា ណ្តឹ ប្រក �ម្មជំនជាត ិអាយើ 
�កិា�ភា��ូ �វកាយ ឬ�ូ �វចតឹិ ស្តាថ នភា� សិើខភា� 
ស្តាសិនា បើ�ទី អ្នតឹសិញ្ញាា ណ្តឹបើ�ទីឬ ទីបំើនាបើ�ទីកា�
�បើញឹ្ចឹញម្មតនិនិាន កា�បើ�ទីស្តាថ នភា�ប្រគួិស្តា�ភា�ជានៃ�គូិ 
កុ�ងប្រគួិស្តា� សិម័័្មនិភា� នបើយាបាយ សិញ្ញាា ត ិស្តាថ នភា� 
អ្នបើនឹាប្រ�បើវសិន ៍នងិ�ត័�៌ន�នុ�។

ចា�់សិហ�័និ ក៏ហាម្មឃាត់ កា�បើ� ើសិបើអ្នើង បើ�បើលើ 
កតឹាមួ្មយចំនួន �ើើបើ�ើម្មិនន្លែម្មនទាងំអ្នសិ់កឹ ីន្លែ�ល

បានសិ�បើសិ�រាយបើ��ងបើលើ ។ ចា�់សិហ�័និ ក៏
ហាម្មឃាត់ ៖
កា��នា ឬកា���ិបើសិធីចំបើពា�កា�ដាក់បើកមង�ន ក់
សិប្រ��់កា�បើ� ើសិយកម្មកចិញឹ្ចឹ�ម្ម ឬ ចូលបើ�កា�ន្លែ�ទាំ
ចិញឹ្ចឹ�ម្ម បើដាយន្លែ�ែកបើ�បើលើ�ូជំស្តាសិន៍
�ណ្តឹ៌សិម្មុ� � ឬបើ�ើម្មកំបើណ្តឹើត ជាតិ��សិ់ ឪ�ើក
�ឹយចិញឹ្ចឹ�ម្ម ឬកូនចិញឹ្ចឹ�ម្ម ឬ កើ��;
កា���ិបើសិធី�ើគិគលណា�ន ក់នូវឱ្យកាសិ បើ�ើម្មុីកាែ យជា
ឪ�ើក�ឹយចិញឹ្ចឹ�ម្ម ឬកូនចិញឹ្ចឹ�ម្ម បើដាយន្លែ�ែកបើលើ
�ូជំស្តាសិន៍ �ណ្តឹ៌សិម្មុ� � ឬបើ�ើម្មកំបើណ្តឹើត ជាតិ��សិ់
�ើគិគល ឬកើ��ន្លែ�លជា�់ពាក់�័និ ។

  ឧទាំហរណ៍្តឹទៃនការរើរ ើសរើ�ើង 
  ទីីភាន ក់ងា�ម្មិន�ឹល់�ល់អ្ននកនូវអ្ននក�កន្លែប្រ�បើដាយម្មិន
អ្នសិ់លើយ 
កម្មមក��ន ក់ប្របា�់ប្រក �ម្មជំនជាតិភាគិតិចមួ្មយចំនួន
អ្នំ�ីកម្មម វធិីីនិងបើសិវាកម្មមបើប្រចើនជាងប្រ�ជាជំននៃន
ជំនជាតិបើ�សងបើទីៀត ។ 
ទីីភាន ក់ងា�បើន�ន�ងម្មិនជួំយអ្ននកឱ្យយទីទួីលបាន�័ត៌�ន
ធីំ ៗ ឬអ្នកស� សិប្រ��់ជំន�ិកា�ន្លែ�នក ន្លែ�លសិ�បើសិ�ជា
អ្នកស� បើ�ើម្មុីជួំយអ្ននកជាមួ្មយន�ង�ិកា�ភា� នៃនចកុ�  បើទី ។
កម្មមក��ន ក់បើ�ៀនអ្នំ�ីស្តាសិនា ឬទីំបើនា��ូ �វបើ�ទី��សិ់
អ្ននក បើហើយ�នាទ �់ម្មកបើធីើ ើឱ្យយអ្ននកខើសិគាំន  ។
អ្ននកម្មិនអាចទីទួីលបានកា�ណាត់ជួំ� បើដាយស្តា�
អ្នគាំ�ទីីភាន ក់ងា� ម្មិន�នជំបើណឹ្តឹើ�យនឹ បើហើយអ្ននក�ន
�ិកា�ភា� បើដាយដាក់កំហិតចំបើពា�កា�បើប្រ�ើ ជំបើណឹ្តឹើ� ។ 
អ្ននកម្មិនអាចទីទួីលបានបើ�អ្នី�នកង់ ចូល បើ� កុ�ង
�នទ�់ �ិនិតយសិើខភា��នទ�់ សិ�ភ សិន៍ ឬ�នទ�់ទី�ក ។ 
ទីីភាន ក់ងា�ម្មិនចង់បើអាយអ្ននក�នកា��ណ្តឹះ � ��ណឹាល
បើទី �ីបើប្រពា��ួកបើគិនិយាយថាអ្ននក “ចាសិ់បើ�កបើហើយ” ។ 

  �នុសាសន៍សម្មរើហតុផ្តល ៖ ជូំនួយពិ័រើសសសម្រា�ប់
ម្រាបជាជូន�នព័ិការភ្នាព័ 
  អ្ននកន្លែ�ល�នភា��ិកា��ងរាងកាយ ឬ�ូ �វចិតឹ
អាច�នសិិទិីិទីទួីលបានកា�បើ�ៀ�ចំ�ិបើសិសិន្លែ�ល
សិម្ម�ម្មយបើដាយឥតគិិតនៃ�ែ�ីទីីភាន ក់ងា��ដាា �ិបាល 
បើ�ើម្មុីជួំយ�ួកបើគិ�នសិិទិីិចូលនិងចូល�មួ្មកុ�ង
កម្មម វធិីីនិងបើសិវាកម្មមនានា ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក�ន
�ិកា�ភា� និងប្រតវូកា�ជំំនួយ�ន្លែនថម្ម អ្ននកគួិ�ន្លែតបើសិន ើសិើំ
ទីីភាន ក់ងា�មូ្មលដាា នឬ��ាន្លែ�ល�នទីំនួលខើសិប្រតវូ
សិប្រ��់ពាកយសិើំ ឬអ្នតថប្រ�បើយាជំន៍/ បើសិវាកម្មម��សិ់អ្ននក 
។ ទីីភាន ក់ងា� ប្រតវូន្លែតបើធីើ ើកា�ជាមួ្មយអ្ននកបើ�ើម្មុីសិបើប្រម្មច
នូវអ្នើ ើណាមួ្មយន្លែ�លអ្ននកប្រតវូកា� ។ ប្រ�សិិនបើ�ើទីីភាន ក់ងា� 
កំ�ើង��ិបើសិធី អ្ននកនូវកា�បើ�ៀ�ចំ�ិបើសិសិ បើគិប្រតវូន្លែត
�ឹល់�ល់អ្ននកនូវកា�ជូំន�ំណ្តឹ�ងជាលាយលកខណ្តឹ៍អ្នកស� 
សីឹិ�ីមូ្មលបើហតើ សិប្រ��់កា���ិបើសិធី ។ កា�ជូំន�ំណ្តឹ�ង
ប្រតវូន្លែតសិ�បើសិ�រាយនូវសិិទិីិ�ណឹ្តឹ�ងឧទិី�ណ្តឹ៍��សិ់អ្ននក ។ 
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