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IN-HOME SUPPORTIVE SERVICES PROGRAM  

អ្នកទទួល និង អ្នកផ្តល់សេវា 

 

ចំនួនម ៉ោងមេវាដែលបានអនុញ្ញា តទំងអេ់របស់ខ្ុុំ ។ 
 

ចំនួនម ៉ោងអតិបរ ិប្បចំេប្តា ហ៍ គឺជាចុំនួនម ៉ោងអនុញ្ញា តប្បចំខែរបេ់ែ្ុំ ខចកនឹង 4 ដែើម្បីកុំរតិម ើម ៉ោងប្បចំេប្តា ហ៍
របេ់ែ្ុំ។ កំរតិម ើម ៉ោងប្បចុំសបាា ហ៍របស់ខ្ុុំគឺ   ។  ដៅដប្ោម្ោលៈដេសៈដ៏ជាក់លាក់, ែ្ុំ
ប្បខហ ជាអាច លលតប្ម្ូវនូវចំនួនម ៉ោងសារបុប្បចុំសបាា ហ៍ខដ ប្តូវប្តនកំណត់ដនេះ នឹងអនុញ្ញា តឱ្យខ្ុុំផ្ាល់ម ៉ោងដប្ចើនជាងដៅ
កនុងម ៉ោងប្បចំសបាា ហ៍ម្វើការជាធម្មតាមនេះ, ដរាបណា ខ្ុុំបានដប្បើដេលតិចដ ៉ោងកនុងម ៉ោងប្បចំសបាា ហ៍មួ្យដផ្េងដេៀត។ 
 

ខ្ុុំដឹងថាេំមៅដនេះ គឺជាឧបករណ៍ដែលជួយខ្ុុំដអាយមរៀបចំដ ៉ោងតាមោលវភិាគ សប្ ប់អនកផ្ាល់ដសវារបស់ខ្ុុំ ។ ោលវភិាគ
ដនេះជួយខ្ុុំកនុងោរធានាថាអនកផ្ាល់ដសវារបស់ខ្ុុំ  ខដ អាចម្វើការប្តនកនុងរយៈដេលដែលបានម ៉ោងអនុញ្ញា តប្បចុំដខរបស់ខ្ុុំ។ 

 

ការដណនាុំបង្ហា ញ: 
1. កនុងជួរ A ខាងដប្ោម្, េូមេរមេរចូ នូវ ម ម្ េះ   របស់អនកផ្ដល់ដសវាទុំងអស់ ដែលអនក នបំណង

េេួលដសវាេីដនេះ។ 
2. កនុងជួរ B ខាងដប្ោម្, េូមេរមេរចូ នូវ ដលខអតាេញ្ាណប័ណណ នីមួ្យៗរបស់អនកទទួ មេវា (ម ែទំងមនេះ នេថិតមៅ

ម ើទំព័រកត់ប្តាមព ម ៉ោងម្វើការ)។  

3. ដៅកនុងជួរ C ដៅខាង, េូមេរមេរចូ នូវចំនួនដ ៉ោង ទំងខដ ប្តនកំណត់កនុងមួយសបាា ហ៍ េប្ ប់អនកផ្ា ់មេវា ន ក់ៗ 
របស់អនក។ 

4. ចុំនួន ដ ៉ោងសារបុ ខដ ប្តនអនុញ្ញា ត ទំងអេ់កនុងម ៉ោងប្បចុំសបាា ហ៍អតិបរ ិ េប្ ប់អនកផ្ាល់ដសវាទំងអេ់ (ជួរ C) 
ប្តូវដតបដនែម្ រហូតែល់ដៅ ចំនួនម ៉ោងប្បចំសបាា ហ៍អតិបរ សារបុ របស់អនក។ 

A B C 
 

                                          ដ ម្ េះអនកផ្ាល់ដសវា 
                               (ដ ម្ េះខលួន, កណ្តា ល, ប្តកូល) 

 

ដលខសុំណុុំ ដរឿង 
អនកផ្ាល់ដសខា 

   ចំនួនដ ៉ោងដែលដចកឲ្យ 

   ដៅកនុងសបាា ហ៍នីមួ្យៗ 

1. 
  

2. 

  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

                                សារបុចំនួនដ ៉ោងប្បចុំសបាា ហ៍អតិបរ ិ របេ់អនកេេួលជំនួយ      កនុងមួ្យសបាា ហ៍: 

ដលខសុំណុុំ ដរឿងលនអនកេេួល IHSS  

ដ ម្ េះអនកេេួល (ដ ម្ េះខលួន, កណ្តា ល,  ប្តកូល) 

សេចកតីព្រមសព្រៀងននេប្តត ហ៍ស្វើការ 
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ោរេេួលស្គា ល់អនកេេួលជំនួយ: 
• ខ្ុុំដឹងថា ដោយោរបុំដេញ និងមផ្្ើេំមៅដនេះមៅឲ្យកមមវ ិ្ ីមេវាមមើ ខែទំកនុងផ្ទេះ In-Home Supportive Services (IHSS) 

ននមខាន្ី, ខ្ុុំកំពុងដរៀបចុំកា វភិាគ ននម ៉ោងអនុញ្ញា ត ដែើម្បីផ្ាល់ដសវាដែល នដ ម្ េះទំងមនេះ ។ 
 

• ខ្ុុំដឹងថា ជាោរេេួលខុសប្តូវរបស់ខ្ុុំដែើម្បីដធវើោលវភិាគសប្ ប់អនកផ្ាល់ ន ក់ៗ ែូដចនេះចំនួនស្គរបុដ ៉ោងដធវើោរ ទុំងអស់ 
លនោរផ្ាល់ដសវារបស់ខ្ុុំនឹងមិ្នឲ្យដលើសេីម ៉ោងប្បចំសបាា ហ៍អតិបរ ិរបស់ខ្ុុំ ឬដ ៉ោងដែលបានអនុញ្ញា តប្បចុំដខម ើយ។ 

 

• ខ្ុុំដឹង ថាដៅកនុងោលៈដេសៈដ៏ជាក់លាក់ ដែលខ្ុុំអាចខកេប្មួ ដ ៉ោងប្បចុំសបាា ហ៍ដែលបានអនុញ្ញា តរបស់ខ្ុុំ ប៉ោុដនាថាមបើ 
ដ ៉ោងអនុញ្ញា តប្បចុំដខរបស់ខ្ុុំមិ្នផ្លល ស់បាូរ លុេះប្តាដតខ្ុុំេេួលបានដសចកាីប្បកាេអំពីការេមប្មចចិតាែមី មួ្យដែល ន
ោរអនុញ្ញា តថ្មីអំពីមខាន្ីដនាេះ។ 

 

• ខ្ុុំដឹង ថាោរផ្ាល់ដសវារបស់ែ្ុំ នឹងមិ្នប្តូវបានបង់ដោយកម្មវធីិ IHSS ម ើេដ ៉ោងកំណត់ ណ្តមួ្យប្បសិនដបើ ចុំនួនដ ៉ោង 
ដែលបានផ្ាល់នូវដសវា សប្ ប់ខ្ុុំដលើសេីោរម ៉ោងអនុញ្ញា តប្បចុំដខរបស់ខ្ុុំ។ ដបើេិនអនក  នោរផ្ាល់ដសវារបស់ែ្ុំ 
ដធវើោរដប្ចើនជាងោរដែលបានម ៉ោងអនុញ្ញា តប្បចុំដខរបស់ខ្ុុំ ឬផ្ដល់នូវដសវាមិ្នប្តូវបានអនុញ្ញា តដោយកម្មវធីិ IHSS, 
គឺជាោរេេួលខុសប្តូវរបស់ខ្ុុំ ដែើម្បីបង់ប្បាក់សប្ ប់ដ ៉ោង ឬដសវាបដនែម្ទុំងដនាេះ។ 

 

• ែ្ុំដឹងថា មបើ ែ្ុំចង់ឱ្យមព ម ៉ោងខដ ប្តនកំណត់ប្បចំេប្តា ហ៍ននអនកផ្ា ់មេវារបេ់ែ្ុំ េថិតមៅកនុងចំនួនដខដ  និង ទំព័រ
កត់ប្តាមព ម ៉ោងម្វើការននអនកផ្ា ់មេវារបេ់ែ្ុំ ប្តូវប្តនដំមណើ រការប្គប់មព មៅកនុងចំនួនម ៉ោងមេវាខដ ែ្ុំប្តនកំណត់
ឱ្យគាត់ម េះ ែ្ុំនឹងប្តូវមេនើេំុ និង បំមពញនូវ េំមៅមេនើេំុននអនកទទួ ជំនួយេំរាប់ការកំណត់នូវចំនួនម ៉ោងមេវាខដ 
អនុញ្ញា តដ ់អនកផ្ា ់មេវាការមមើ ខែទំកនុងផ្ទេះ មហើយមផ្្ើេំមៅ  (SOC 838) មនេះមៅឱ្យ មខាន្ី។ 

 

 

 
   ដ ម្ េះអនកទទួ  (ដ ម្ េះខលួន, កណ្តា ល, នាម្ប្តកូល) 
 
 

អនកតុំណ្តងស្េបចាប់ (ប្បសិនដបើជាអនកេេួលជំនួយ 
មិ្នអាចចុេះហតែដលខាកនុងនាម្ផ្លា ល់ននខលួនដគផ្ទទ  ់) 

    េុំនាក់េុំនងដៅនឹងអនកេេួលជំនួយ ដលខេូរស័េា 

ហតែដលខារបស់អនកតុំណ្តងស្េបចាប់ ដខលថ្ៃឆ្ន ុំ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

ហតែដលខារបស់អនកេេួល ដខលថ្ៃឆ្ន ុំ 
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ោរេេួលស្គា ល់អនកផ្ាល់ដសវា: 
 

• ខ្ុុំដឹង ថាដោយចុេះហតែដលខាដលើេំមៅដនេះ ខ្ុុំយល់ប្ពមនឹងោលវភិាគោរងារ និងមិនដធវើោរឲ្យម ើេម ៉ោងប្តនកំណត់ 
េប្ ប់ អនកេេួលមប្ចើនជាងដ ៉ោងដែលបានផ្ដល់ម្កឱ្យខ្ុុំ, លុេះប្តាដតគាត់ / នាងខកេប្មួ ោលវភិាគលនដ ៉ោងដនេះ។ 

 

• ខ្ុុំដឹងថា ដបើេិនអនកេេួលបានអនុញ្ញា ត ឲ្យដធវើោរដសវាទុំងដនាេះ ដប្ចើនជាងដ ៉ោងជាដរៀងរាល់ដខម េះ, អនកមិ្នប្តូវបានចត់
េុកថាជាកមមវ ិ្ ី IHSS ដហើយវានឹងមិ្នប្តូវបានបង់ប្ប្តក់ដោយកម្មវធីិ IHSS ម េះមទ ។ វាគឺជាោរេេួលខុសប្តូវរបស់អនកេេួល
របស់ខ្ុុំកនុងោរផ្ាល់នូវោរបង់ប្បាក់បដនែម្ដ ៉ោងទុំងដនាេះ។ កម្មវធីិ IHSS បង់សប្ ប់ដ ៉ោងកម្មវធីិប្តូវបានអនុញ្ញា ត IHSS និង
ដសវាកម្មដតមួ្យគត់ប៉ោុមណាណ េះ។ 

 

• ខ្ុុំែឹងថា ខ្ុុំប្តូវដតអនុវតាតាម្មេចកាីតប្ម្ូវោររបស់កម្មវធីិដនេះដែលបានបញ្ញា ក់ដចងដៅកនុងេំមៅ មេចកាីប្េម្ដប្េៀង 
ចុេះដ ម្ េះ អនកផ្ាល់មេវាកាមមើ ខែទំកនុងផ្ទេះ (SOC 846) មនេះ។ 

 

1. ហតែដលខាអនកផ្ា ់មេវា 
 

ដខលថ្ៃឆ្ន ុំ 
 

អនកផ្ាល់ដសវា #1 សរដសរដ ម្ េះជាអកេរពុមព និងដលខសុំណុុំ ដរឿងអនកផ្ា ់ដសវា ដលខេូរស័េា 

2. ហតែដលខាអនកផ្ា ់មេវា 
 

ដខលថ្ៃឆ្ន ុំ 
 

អនកផ្ាល់ដសវា #2 សរដសរដ ម្ េះជាអកេរពុមព និងដលខសុំណុុំ ដរឿងអនកផ្ា ់ដសវា ដលខេូរស័េា 

3. ហតែដលខាអនកផ្ា ់មេវា 
 

ដខលថ្ៃឆ្ន ុំ 
 

អនកផ្ាល់ដសវា #3 សរដសរដ ម្ េះជាអកេរពុមព និងដលខសុំណុុំ ដរឿងអនកផ្ា ់ដសវា ដលខេូរស័េា 

4. ហតែដលខាផ្ា ់មេវា 
 
 

ដខលថ្ៃឆ្ន ុំ 
 

អនកផ្ាល់ដសវា #4 សរដសរដ ម្ េះជាអកេរពុមព និងដលខសុំណុុំ ដរឿងអនកផ្ា ់ដសវា ដលខេូរស័េា 

5. ហតែដលខាផ្ា ់មេវា 
 

ដខលថ្ៃឆ្ន ុំ 
 

អនកផ្ាល់ដសវា #5 សរដសរដ ម្ េះជាអកេរពុមព និងដលខសុំណុុំ ដរឿងអនកផ្ា ់ដសវា ដលខេូរស័េា 

 

 

WORKER NAME (FIRST MIDDLE LAST): WORKER PHONE: 
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