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កម្មវធីិសេវាការសម្ើលថែទាំកនុងផ្ទះ (IHSS)

សេចកតីព្រម្សព្រៀងសលើការចុះស ម្ ះនៃអ្នកផ្តល់សេវា

ឈ ម្ ោះអ្នកផ្តល់ឈេវា (នាមខ្លួន ឈ ម្ ោះកណ្តត ល នាមត្រកូល) 

1. យល់ថាខ្ុាំតព្ម្ូវឲ្យសៅចូលរមួ្កនុងវគ្គថែនាំបង្ហា ញសលើកដាំបូងេាំរាប់អ្នកផ្តល់សេវាការសម្ើលថែទាំកនុងផ្ទះ IHSS ឈ ើយខ្្ញុំយល់ដឹង
និង យល់ត្រមដូចខាងឈត្ោម:
• ខ្្ញុំត្រូវបានឈេផ្តល់រ័រ៌មានអ្ុំរីោរឈ្វើជាអ្នកផ្តល់ឈេវាឈៅកនញងកមមវ ិ្ ី IHSS ។
• ខ្្ញុំព្តូវបាៃសគ្ ព្បាប់អ្ាំរីការទទួលខុេព្តូវរបេ់ខ្ុាំកនុងនម្ជាអ្នកផ្តល់សេវានៃ IHSS ។
• ខ្្ញុំព្តូវបាៃសគ្ព្បាប់អ្ាំរីផ្លវបិាកនៃការគេបៃលាំកនុងកម្មវធីិ IHSS ។
• ខ្ុាំព្តូវបាៃសគ្ផ្តល់សលខទូរេ័រទរិសេេេាំរាប់រាយការែ៍គនការនគ្បៃលាំនៃ Medi-Cal ថដលអាចសៅទូរេ័រទសោយឥតគិ្តនែល
សលខ 1-800-822-6222 ៃិងសគ្ហទាំរ័រ http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/StopMedi-CalFraud.aspx

េាំរាប់រាយការែ៍សលើការេងស័យថាមាៃការបៃលាំ ឬការរ ាំសោភនគ្បៃលាំកនុងកម្មវធីិ IHSS ។

2. ខ្្ញុំយល់រីរត្មូវោរខាងឈត្ោមេត្មាប់ទុំរ័រករ់ត្ាឈរលឈមា៉ោងឈ្វើោរៈ
• កមមវ ិ្ ី IHSS អាចបង់ត្បាក់ឱ្យខ្្ញុំេត្មាប់ឈមា៉ោងដដលខ្្ញុំបានឈ្វើោរផ្តល់ឈេវាដដលមានោរអ្នញញ្ញា រេត្មាប់អ្នកទទួលដដលខ្្ញុំ 
រាយោរណ៍ឈៅឈលើទុំរ័រករ់ត្ាឈរលឈមា៉ោងឈ្វើោររបេ់ខ្្ញុំ។

• ាមរយៈោរចញោះ រថឈលខាឈលើេនលឹកទុំរ័រករ់ត្ាឈរលឈមា៉ោងឈ្វើោររបេ់ខ្្ញុំ ខ្្ញុំបញ្ជា ក់ថា រ័ត៌មាៃថដលខ្ុាំបាៃរាយការែ៍
សៅកនុងទាំរ័រសនះគឺ្រិត ៃិងព្តឹម្ព្តូវ ។

• រាល់ឈរលដដលខ្្ញុំដាក់េនលឹកទុំរ័រករ់ត្ាឈរលឈមា៉ោងឈ្វើោរមួយេនលឹកមិនថាឈលើត្កដាេ ឬាមឈអ្ឡិចត្រូនិច ឈទវាត្រូវដរ
បុំឈរញឲ្យបានចប់េរវត្េប់ និងដាក់ឈេនើេញុំកនញងរយៈឈរលរីរេបាត  ៍ បនាា ប់រីបញ្ច ប់គនរយៈឈរលោរបង់ត្បាក់នីមួយៗ ។
ត្បេិនឈបើោរបញ្ជា ក់ថា រ័ត៌មាៃថដលខ្ុាំបាៃរាយការែ៍សៅកនុងទាំរ័រទុំរ័រករ់ត្ាឈរលឈមា៉ោងឈ្វើោរសនះគឺ្រិត ៃិងព្តឹម្ព្តូវ ។
េនលឹកទុំរ័រករ់ត្ាឈរលឈមា៉ោងឈ្វើោរត្រូវបានបុំឈរញឲ្យបានចប់េរវត្េប់ និងដាក់ឈេនើេញុំឱ្យបានទាន់ឈរលឈវលា ខ្្ញុំនឹងទទួល
បានោរបង់ត្បាក់កនញងរយៈឈរល 10 គងៃ គនគងៃដដលបានទទួលឈដាយកដនលងឈ្វើដុំឈណើ ោរ ឈលើទុំរ័រករ់ត្ាឈរលឈមា៉ោងឈ្វើោរ ។
ត្បេិនឈបើទុំរ័រករ់ត្ាឈរលឈមា៉ោងឈ្វើោរ មិនត្រូវបានដាក់ឈេនើេញុំកនញងរយៈ ឈរលរីរេបាត  ៍បនាា ប់រីោរបញ្ច ប់រយៈឈរលបង់
ត្បាក់ឈនាោះោរត្បាក់បង់របេ់ខ្្ញុំនឹងត្រូវបានរនារឈរល។

• ខ្្ញុំមិនអាចចញោះ រថឈលខាឈលើទុំរ័រករ់ត្ាឈរលឈមា៉ោងឈ្វើោររបេ់ខ្្ញុំេត្មាប់អ្នកទទួល ឬយល់ត្រមឈលើទុំរ័រករ់ត្ាឈរលឈមា៉ោងឈ្វើ
ោររបេ់ខ្្ញុំាមត្បរ័នធឈអ្ឡិចត្រូនិច (ឈទាោះបីជាអ្នកទទួលដចករ ុំដលកក៏ឈដាយឈលើទុំរ័រវបិផ្រងលឈេវាឈអ្ឡិចត្រូនិច (ESP)

ឈដាយ គារ់/នាង ឈ ម្ ោះអ្នកឈត្បើត្បាេ់ និងឈេវាឈអ្ឡិចត្រូនិក ឬឈលខ្កូដេមាៃ រ់ ឬត្បរ័នធទូរេ័រាគនទុំរ័រករ់ត្ា ឈរល
ឈមា៉ោងឈ្វើោរ (TTS) ជាមួយខ្្ញុំក៏ឈដាយ) ឈលើកដលងដរខ្្ញុំជាអ្នករុំណ្តងស្េបចាប់របេ់អ្នកទទួល ។ (អាណ្តរាបាល
ដដលត្រូវបានដរងាុំងឈដាយរញលាោរ ឬ អ្នកអ្ភិរកស ឬ ឪរញកមាត យរបេ់អ្នកទទួលអ្នីរិជន) និងេុំឈៅគនោរឈត្ជើេឈរ ើេ
អ្នករុំណ្តងដដលទទួលបានោរអ្នញញ្ញា ររីកមមវ ិ្ ី IHSS (SOC 839) ដផ្នក C ត្រូវបានដាក់ឈេនើេញុំឈៅឈខាន្ី។

• ខ្្ញុំមិនអាចចញោះ រថឈលខាឈលើទុំរ័រករ់ត្ាឈរលឈមា៉ោងឈ្វើោររបេ់អ្នកផ្តល់ឈេវាឈផ្សងឈទៀរេត្មាប់អ្នកទទួល ឬយល់ត្រមឈលើ
ទុំរ័រករ់ត្ាឈរលឈមា៉ោងឈ្វើោររបេ់អ្នកផ្តល់ឈេវាឈអ្ឡិចត្រូនិចឈផ្សងឈទៀរ (ឈទាោះបីជាអ្នកទទួលដចករ ុំដលកឈ ម្ ោះអ្នកឈត្បើ
គារ់/នាង និង ឈលខ្េមាៃ រ់ ឬទុំរ័រវបិផ្រងលឈេវាឈអ្ឡិចត្រូនិច ESP និងឈលខ្កូដេមាៃ រ់ ឬត្បរ័នធទូរេ័រាគនទុំរ័រករ់ត្ា
ឈរលឈមា៉ោងឈ្វើោរ TTS ជាមួយខ្្ញុំ) លញោះត្ាដរខ្្ញុំជារុំណ្តងស្េបចាប់របេ់អ្នកទទួល (អាណ្តរាបាល ឬ អ្នកអ្ភិរកសដដល
ដរងាុំងឈដាយរញលាោរ ឬ ឪរញកមាត យគន

ឈលខ្អ្នកផ្តល់ឈេវា 
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អ្នកទទួលអ្នីរិជន) ឬ ខ្្ញុំត្រូវបានឈេកុំណរ់ថាជា រថឈលខី្គន រថឈលខារបេ់អ្នកទទួលាមរយៈោរដាក់ឈេនើ SOC 839 
ដដលបានបុំឈរញឲ្យបានចប់េរវត្េប់ដផ្នក C ឈៅឈខាន្ី។ 

• ោរយល់ត្រមឈលើឈលើទុំរ័រករ់ត្ាឈរលឈមា៉ោងឈ្វើោរទាុំងឈលើត្កដាេ ឬឈអ្ឡិចត្រូនិច កនញងនាមអ្នកទទួលឈៅឈរលដដលខ្្ញុំមិន
ត្រូវបានអ្នញញ្ញា រឱ្យឈ្វើដូចដដល បានបញ្ញា ក់ខាងឈលើអាចត្រូវបានចារ់ទញកថាជាោរដកលងបនលុំ ដដលអាចបណ្តត លឱ្យមាន 
ោរឈចាទត្បោន់រីបទត្រ មទណឌ ។ វាេឺជាោរទទួលខ្ញេត្រូវផ្ទា ល់ខ្លួនរបេ់ខ្្ញុំកនញងោរបញ្ញា ក់ថា SOC 839, ដផ្នក C ត្រូវបាន 
បុំឈរញឲ្យបានចប់េរវត្េប់ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និង ដាក់ឈេនើេញុំឈៅឈខាន្ី មញនឈរលខ្្ញុំចញោះ រថឈលខា ឬយល់ត្រមឈលើទុំរ័រ
ករ់ត្ាឈរលឈមា៉ោងឈ្វើោរកិចចោរណ្តមួយកនញងនាមអ្នកទទួល។ 

• ោរផ្តល់រ័រ៌មានមិនរិរឈលើឈលើទុំរ័រករ់ត្ាឈរលឈមា៉ោងឈ្វើោររបេ់ខ្្ញុំ េឺជាបទឧត្កិដឋឈ ើយអាចបណ្តត លឱ្យមានោរឈចាទ
ត្បោន់រីបទឧត្កិដឋ។ 

• ខ្ុាំយល់ថាសបើេិៃជា ខ្ុាំជាប់សទេសោយការរាយការែ៍រ័ត៌មាៃកនុងសចតទននគ្បៃលាំសលើេនលឹកទាំរ័រករ់ត្ាសរលសមា៉ោងសធវើការ 
ជាបថៃែម្ សលើការផ្តនទ សទេបទឧព្កិដឋ ខ្ុាំព្បថហលជាតព្ម្វូឲ្យបង់ត្បាក់តាម្ចាប់រដឋបបសវែីជាទឹកព្បាក់ចាំៃួៃយ៉ោងតិច $500 
ប៉ោុថៃត មិ្ៃសព្ចើៃជាង $1,000 េាំរាប់ការរ ាំសោភបុំពានឈលើចាប់ៃិមួ្យៗ ។  

3. ខ្្ញុំយល់ថាខ្្ញុំត្រូវបុំឈរញឲ្យបានចប់េរវត្េប់េុំឈៅោរបញ្ញា ក់ោរងារនិងភារមានលកខណេមបរតិទទួល (េុំឈៅ I-9) ដដលត្រូវ
បានរកាទញកឈដាយអ្នកទទួលជុំនួយ។ េុំឈៅឈនាោះដចងថាខ្្ញុំមានលកខណេមបរតិស្េបចាប់កនញងោរឈ្វើោរឈៅកនញងេ រដឋអាឈមរកិ។ 

4. ខ្្ញុំយល់ថាខ្្ញុំមានជឈត្មើេកនញងោរ់ទញកត្បាក់ឧបរថមភរបេ់និឈោជិក (េុំឈៅ W-4) ឈដើមបីឈេនើេញុំដករនធឈលើត្បាក់ចុំណូល េ រ័នធ
និង/ឬោរបញ្ញា ក់ោរ់ទញកត្បាក់ឧបរថមភរបេ់និឈោជិកោលី វ័រញ៉ោ  (េុំឈៅ DE4) ឈដើមបីឈេនើេញុំដករនធឈលើត្បាក់ចុំណូលរបេ់
រដឋរីត្បាក់ឈ្នួលរបេ់ខ្្ញុំ។ ខ្្ញុំយល់ថាត្បេិនឈបើខ្្ញុំមិនដាក់ឈេនើេញុំេុំឈៅ W-4 និង/ឬ DE4 រនធឈលើត្បាក់ចុំណូលរបេ់េ រ័នធ និង
រដឋ សទសនះគ្មម ៃការដកព្បាក់សចញរីព្បាក់ថខរបេ់ខ្ុាំស ើយ ។  

5. ខ្្ញុំយល់ថាខ្្ញុំនឹងទទួលបានកមមវ ិ្ ី IHSS ឈេចកតីជូនដុំណឹងអ្ុំរីឈមា៉ោងដដលបានអ្នញញ្ញា ររបេ់អ្នកទទួល និងឈេវាឈ ើយឈមា៉ោងឈ្វើោរ
ត្បចាុំេបាត  ៍អ្រិបរមា (SOC 2271) ដដលមានឈ ម្ ោះអ្នកទទួល និងឈេវាដដលខ្្ញុំត្រូវបានឱ្យអ្នញវរតេត្មាប់អ្នកទទួលមាន ក់ៗដដល 
ខ្្ញុំផ្តល់ឈេវា ។ 

6. ខ្្ញុំបានទទួលរ័រ៌មានទាក់ទងនឹងចុំនួនឈមា៉ោងអ្រិបរមាត្បចាុំេបាត  ៍និងឈរលឈវលាឈ្វើដុំឈណើ រឈ ើយយល់ដូចខាងឈត្ោមៈ 

• ខ្្ញុំនឹងទទួលបានត្បាក់បង់បដនថមឈមា៉ោងត្បេិនឈបើខ្្ញុំឈ្វើោរឈលើេរី 40 ឈមា៉ោងកនញងមួយេបាត  ៍។ េបាត  ៍ឈ្វើោរចាប់ឈផ្តើមឈៅ
ឈមា៉ោង 12:00 am (ពាក់កណ្តត លអ្ត្ាត្រ) គងៃអាទិរយនិងបញ្ច ប់ឈៅឈមា៉ោង 11:55 pm យប់គងៃឈៅរប៍នាា ប់។ 

 

ឈលខ្អ្នកផ្តល់ឈេវា 

OVIDER NUMBER 



State of California – Health and Human Services Agency California Department of Social Services 

SOC 846 (10/19) CAMBODIAN Page 3 of 6 

 

 

 

• ត្បេិនឈបើខ្្ញុំឈ្វើោរឈអាយអ្នកទទួលដរមួយនាក់ខ្្ញុំអាចឈ្វើបានដរចុំនួនឈមា៉ោងអ្រិបរមិាត្បចាុំេបាត  ៍របេ់អ្នកទទួលឈទលញោះត្ា
ដរឈយើងដករត្មូវឈមា៉ោងរបេ់ខ្្ញុំឈអាយមានរញលយភារនឹងឈមា៉ោងបដនថមដដលខ្្ញុំបានឈ្វើោរកនញងេបាត  ៍ឈ្វើោរឈដាយឈ្វើោររិចជាង
មញនកនញងមួយេបាត  ៍ឈទៀរគនដខ្ឈដើមបីឈចៀេវាងកញុំឈអាយឈលើេឈមា៉ោងអ្នញញ្ញា រត្បចាុំដខ្របេ់អ្នកទទួល។ ត្បេិនឈបើឈមា៉ោងបដនថម
ទាុំងឈនោះអាចបណ្តត លឱ្យខ្្ញុំឈ្វើោរឈលើេរី 40 ឈមា៉ោងកនញងេបាត  ៍ឈ្វើោរ ឬទទួលបានឈមា៉ោងបដនថមឈមា៉ោងកនញងដខ្ជាងឈរលដដលខ្្ញុំ
ទទួលបានកនញងដខ្្មមាអ្នកទទួលត្រូវដរទទួលោរយល់ត្រមរីឈខាន្ីមញនឈរលខ្្ញុំអាចឈ្វើោរបដនថមឈមា៉ោង។ 

• ត្បេិនឈបើខ្្ញុំដាក់ឈេនើេញុំឈលើទុំរ័រករ់ត្ាឈរលឈមា៉ោងឈ្វើោរដដលឈលើេឈមា៉ោងត្បចាុំេបាត  ៍ឈ្វើោរអ្រិបរមាឈ ើយបណ្តត លឱ្យខ្្ញុំ 
រវា៉ោបង់ត្បាក់បដនថមឈមា៉ោងឈត្ចើនជាងឈរល្មមាដដលខ្្ញុំរវា៉ោកនញងអ្ុំឡញងឈរលមួយេបាត  ៍ឈ្វើោរឈដាយគាម នោរអ្នញញ្ញា ររី 
ឈខាន្ីខ្្ញុំនឹងមានោររ ុំឈលាភបុំពានឈលើចាប់។ 

• ត្បេិនឈបើខ្្ញុំឈ្វើោរឱ្យអ្នកទទួលឈលើេរីមួយឈនាោះចុំនួនឈមា៉ោងអ្រិបរមាដដលខ្្ញុំអាចឈ្វើោរកនញងេបាត  ៍ឈ្វើោរេត្មាប់អ្នកទទួល
របេ់ខ្្ញុំទាុំងអ្េ់េឺ 66 ឈមា៉ោង។ ត្បេិនឈបើអ្នកទទួលមាន ក់របេ់ខ្្ញុំឈេនើេញុំឱ្យខ្្ញុំឈ្វើោរបដនថមឈមា៉ោងដដលនឹងឈ្វើឱ្យខ្្ញុំឈ្វើោរឈលើេ 66 
ឈមា៉ោងកនញងមួយេបាត  ៍ឈ្វើោរអ្រិបរមាខ្្ញុំត្រូវដរបនថយ ឬបនថយឈមា៉ោងដដលខ្្ញុំឈ្វើោរឱ្យអ្នកទទួលឈផ្សងឈទៀរដូឈចនោះខ្្ញុំមិនឈ្វើោរ
ឈលើេរី 66 ឈមា៉ោងកនញងេបាត  ៍ឈ្វើោរឈនោះឈទ។ 

• ត្បេិនឈបើខ្្ញុំឈ្វើោរឈអាយអ្នកទទួលឈលើេរីមួយនាក់កនញងគងៃដរមួយខ្្ញុំអាចទទួលបានបង់ត្បាក់េត្មាប់ឈរលឈវលាឈ្វើដុំឈណើ រ
ឈដាយចុំណ្តយឈរលឈវលាឈ្វើដុំឈណើ រឈដាយផ្ទា ល់រីទីាុំងមួយដដលខ្្ញុំផ្តល់ឈេវាដដលមានោរអ្នញញ្ញា រដល់អ្នកទទួលឈៅទី
ាុំងមួយឈផ្សងឈទៀរដដលខ្្ញុំផ្តល់ឈេវាដដលមានោរអ្នញញ្ញា រេត្មាប់អ្នកទទួលខ្ញេៗគាន ។ ។ ឈរលឈវលាឈ្វើដុំឈណើ រឈនោះនឹង
មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូ លជាដផ្នកមួយគនឈមា៉ោងឈ្វើោរត្បចាុំេបាត  ៍ឈ្វើោរអ្រិបរមារបេ់ខ្្ញុំឈទ។ 

• ចុំនួនឈរលឈវលាអ្រិបរមិាដដលខ្្ញុំអាចរវា៉ោេត្មាប់ោរឈ្វើដុំឈណើ រកនញងមួយេបាត  ៍ឈ្វើោរេឺ 7 ឈមា៉ោង។ 

• ត្បេិនឈបើខ្្ញុំដាក់ឈេនើេញុំទុំរ័រករ់ត្ាឈរលឈមា៉ោងឈ្វើោរដដលខ្្ញុំរវា៉ោឈរលឈវលាឈ្វើដុំឈណើ រឈលើេរី 7 ឈមា៉ោងកនញងមួយេបាត  ៍ឈ្វើោរ
ខ្្ញុំនឹងមានោររ ុំឈលាភបុំពានឈលើចាប់។ 

• ត្បេិនឈបើខ្្ញុំរវា៉ោឈរលឈវលាឈ្វើដុំឈណើ រឈត្ចើនឈមា៉ោងឈលើឈរលឈវលារបេ់ខ្្ញុំជាងអ្វីដដលខ្្ញុំបានដចងឈៅឈលើកិចចត្រមឈត្រៀងអ្នកផ្តល់
កមមវ ិ្ ីោរងារនិងកិចចត្រមឈត្រៀងឈរលឈវលាឈ្វើដុំឈណើ រ (SOC 2255) ខ្្ញុំអាចត្រូវបានឈេនើេញុំឈដាយឈខាន្ី ឈដើមបីផ្តល់ឯកសារគន
ោរឈ្វើដុំឈណើ របដនថមឈនោះ។ ត្បេិនឈបើខ្្ញុំមិនអាចឈទ ឈរលឈវលាឈ្វើដុំឈណើ របដនថម ដដលបានរវា៉ោអាចត្រូវបានចារ់ទញកថាជាោរ
បង់ត្បាក់ឈលើេកុំររិនិង / ឬជាលទធផ្លឈៅកនញងោរបញ្ាូ នរ ុំឈលាភបុំពានឈលើចាប់។ 

• ចុំឈពាោះោររ ុំឈលាភបុំពានឈលើចាេ់នីមួយៗដដលខ្្ញុំទទួលវានឹងមានផ្លវបិាក: 
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ោររ ុំឈលាភឈលើចាប់ឈលើកទីមួយ 
• ខ្្ញុំនឹងទទួលបានឈេចកតីជូនដុំណឹងត្រមានជាលាយលកខណ៍អ្កសររីឈខាន្ីជាមួយរ័រ៌មាន
េតីរីរឈបៀបឈេនើេញុំោរត្រួររិនិរយរីឈខាន្ី ។ 

 
 
 
 

ោររ ុំឈលាភឈលើចាប់ឈលើកទីរីរ 

• ខ្្ញុំនឹងទទួលបានឈេចកតីជូនដុំណឹងអ្ុំរីោររ ុំឈលាភឈលើចាប់ឈលើកទីរីរ ជាមួយរ័រ៌មានអ្ុំរី
រឈបៀបឈេនើេញុំោររិនិរយរីឈខាន្ី។ ជាមួយនឹងឈេចកតីជូនដុំណឹងអ្ុំរីោររ ុំឈលាភឈលើចាប់
ឈលើកទី2 ខ្្ញុំនឹងមានជឈត្មើេកនញងោររិនិរយឈមើលឯកសារដណនាុំអ្ុំរីេបាត  ៍ឈ្វើោរងារ និង
ឈរលឈវលាកុំណរ់គនោរឈ្វើដុំឈណើ រឈ ើយចញោះ រថឈលខា និងដាក់ឈេនើេញុំឈេចកតីជូនដុំណឹង
អ្ុំរីោរបញ្ញា ក់ឈៅោន់ោរោិល័យ IHSS ។ ត្បេិនឈបើខ្្ញុំេុំឈរចចិរតបញ្ច ប់ោរត្រួររិនិរយ
ឈនោះឈ ើយបញ្ាូ នឈេចកតីជូនដុំណឹងខ្្ញុំនឹងឈជៀេវាងោររ ុំឈលាភឈលើចាប់ឈលើកទីរីរ។ ឈទាោះ
ោ៉ោងណ្តក៏ឈដាយត្បេិនឈបើខ្្ញុំឈត្ជើេឈរ ើេមិនបុំឈរញឲ្យបានចប់េ្វត្េប់ោរត្រួររិនិរយ
និងដាក់ឈេនើេញុំឈេចកតីជូនដុំណឹងកនញងរយៈឈរល 14 គងៃគនគងៃត្បរិទិនេិរចាប់រីគងៃជូនដុំណឹង
ខ្្ញុំនឹងទទួលបានឈេចកតីជូនដុំណឹងបញ្ញា ក់រីោររ ុំឈលាភឈលើចាប់ឈលើកទី 2 របេ់ខ្្ញុំ។ 

 
 

 

ោររ ុំឈលាភឈលើចាប់ឈលើកទីបី 

• នឹងទទួលបានឈេចកតីជូនដុំណឹងអ្ុំរីោររ ុំឈលាភឈលើចាប់ឈលើកទីបី ជាមួយនឹងរ័រ៌មានអ្ុំរី
រឈបៀបឈេនើេញុំោរត្រួររិនិរយរីឈខាន្ី។ 

• ត្បេិនឈបើេុំឈណើ រិនិរយរីឈខាន្ីរបេ់ខ្្ញុំត្រូវបានបដិឈេ្ខ្្ញុំនឹងទទួលបានរ័រ៌មានអ្ុំរីរឈបៀប
ឈេនើេញុំោររិនិរយរដឋបាលរបេ់រដឋអ្ុំរីោររ ុំឈលាភឈលើចាប់ឈនោះ។ 

• ខ្្ញុំនឹងត្រូវបញ្ឈប់បឈណ្តណ ោះអាេ័ននជាអ្នកផ្តល់ឈេវាជាមួយកមមវ ិ្ ី IHSS យៈឈរល 90 គងៃ។ 
 

 
 

 

ោររ ុំឈលាភឈលើចាប់ឈលើកទីបួន 

• ខ្្ញុំនឹងទទួលបានឈេចកតីជូនដុំណឹងអ្ុំរីោររ ុំឈលាភឈលើចាប់ឈលើកទីបួន ដដលមានរ័រ៌មានអ្ុំរី
រឈបៀបឈេនើេញុំោរត្រួររិនិរយរីឈខាន្ី ។ 

• ត្បេិនឈបើេុំឈណើ រិនិរយរីឈខាន្ីរបេ់ខ្្ញុំត្រូវបានបដិឈេ្ខ្្ញុំនឹងទទួលបានរ័រ៌មានអ្ុំរីរឈបៀប
ឈេនើេញុំោររិនិរយរដឋបាលរបេ់រដឋអ្ុំរីោររ ុំឈលាភឈលើចាប់ឈនោះ។ 

• ខ្្ញុំនឹងត្រូវបានកុំណរ់ថា មិនមានលកខណេមបរតិ ជាអ្នកផ្គល់ឈេវាកនញងកមមវ ិ្ ី IHSS រយៈឈរល 
1ឆ្ន ុំ។ 

 
 

 

• ត្បេិនឈបើខ្្ញុំនឹងត្រូវបានកុំណរ់ថាមិនមានលកខណេមបរតិ ជាអ្នកផ្គល់ឈេវាកនញងកមមវ ិ្ ី IHSS រីឈត្ពាោះខ្្ញុំមានោររ ុំឈលាភឈលើ
ចាប់ឈលើកទីបួន ខ្្ញុំអាចដាក់ពាកយឈេនើេញុំឈ្វើជាអ្នកផ្តល់ឈេវា IHSS ឈៅឈរលដដលមិនមានលកខណេមបរតិទទួលរយៈឈរល
មួយឆ្ន ុំត្រូវបានបញ្ច ប់ ។ ខ្្ញុំនឹងត្រូវបុំឈរញឲ្យបានចប់េរវត្េប់រាល់រត្មូវោរចញោះឈ ម្ ោះអ្នកផ្តល់ឈេវាជាងមីមតងឈទៀរ រមួទាុំង
ោរដែករិនិរយត្បវរតិសាវាឧត្កិដឋ ោរដណនាុំអ្នកផ្តល់ឈេវា និងោរបុំឈរញឲ្យបានចប់េរវត្េប់េុំឈៅដដលត្រូវោរ
មញនឈរលខ្្ញុំអាចចូលឈ្វើោរឈឡើងវញិ។ 
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7. ខ្្ញុំយល់ថាខ្្ញុំនឹងមានលកខណេមបរតិរកត្បាក់ចុំណូល និងឈត្បើោរឈ្ប់េត្មាកឈ្ឺឈៅឈរលដដល ខ្្ញុំបានបុំឈរញឲ្យបានចប់េរវ
ត្េប់ល័កខខ័្ណឌ ដដលអាចទទួលបាន។ ោរឈ្ប់េត្មាក ឈ្ឺដដលទទួលបានរបេ់ខ្្ញុំអាចត្រូវបានឈត្បើេត្មាប់ឈរលេត្មាក
ឈរលខ្្ញុំឈ្ឺ ឬមានោរណ្តរ់ជួបត្េូឈរទយឬឈៅឈរលេមាជិកត្េួសារឈ្ឺ ឬមានោរណ្តរ់ជួបត្េូឈរទយ ។ 

 

8. ខ្្ញុំយល់ថាត្បេិនឈបើអ្នកទទួលរបេ់ខ្្ញុំមានគងលជួយឈចញចុំដណកគងលឈរទយ Medi-Cal គារ់ / នាងនឹងទទួលខ្ញេត្រូវកនញងោរបង់គងលឈនោះ 
ដល់ខ្្ញុំឈដាយផ្ទា ល់ ដដលជាចុំដណកគនត្បាក់ឈ្នួលរបេ់ខ្្ញុំ ឈ ើយវានឹងមិនរាប់បញ្ចូ លកនញងដែកត្បាក់ដខ្របេ់ខ្្ញុំឈឡើយ។ 

 

9. ខ្្ញុំយល់ថាខ្្ញុំជា ”អ្នកយករ័រ៌មានដដលបានអ្នញញ្ញា រ ឬរវា៉ោ” ។ ឈនោះមានន័យថាខ្្ញុំរត្មូវឈដាយចាប់ឈដើមបីរាយោរណ៍អ្ុំរីោរ
រ ុំឈលាភបុំពានឈលើចាប់ ឬោរឈ្វេត្បដ េណ្តមួយដដលខ្្ញុំេឈងេរឈ ើញឈរលកុំរញងឈ្វើោរ។ ោររ ុំឈលាភបុំពានអាចជា: 
• មនញេសចាេ់ ឬមនញេសឈរញវយ័ដដលត្រូវរាយោរណ៍ឈៅព្កេួងកិចចការពារម្ៃុេសសរញវយ័ឈខាន្ីភាល មៗ ឬឆ្ប់បុំផ្ញរាម
ដដលអាចឈ្វើឈៅបានាមរត្មូវោរាមដផ្នកដ វលដ វរ និងសាថ ប័នឈលខ្ 15630(b)(1) ឬ 

• កញមារដដលត្រូវរាយោរណ៍ឈៅឈេវាោរពារកញមារឈខាន្ីកនញងរយៈឈរល 36 ឈមា៉ោងបនាា ប់រីទទួលបានរ័រ៌មានាមរត្មូវោរ 
ាមត្កម ត្រ មទណឌ  11166 (a)។ 

ោររ ុំឈលាភបុំពានឈលើចាប់អាចជារបេ់អ្នកទទួលដដលខ្្ញុំបឈត្មើនរណ្តមាន ក់ឈផ្សងឈទៀរឈៅកនញងផ្ាោះរបេ់អ្នកទទួល ឬអ្នកឈផ្សងឈទៀរ។ 
 

10. ខ្្ញុំយល់ថាឈលខ្កូដរដាឋ ភិបាលដផ្នក 6253.2  រត្មូវឱ្យឈ ម្ ោះខ្្ញុំ អាេ័យដាឋ ន ឈលខ្ទូរេ័រា និងផ្ាោះ ឈ ើយអាេយដាឋ នអ្ញីដម៉ោល 
ផ្ទា ល់ខ្លួន ឈៅអ្ងគោររលកមមកនញងរុំបន់ដូឈចនោះរួកឈេអាចទាក់ទងខ្្ញុំឈដើមបីអ្ឈញ្ា ើញខ្្ញុំឱ្យចូលរមួកនញងអ្ងគោរេ ជីរ។ 

 

11. ខ្្ញុំយល់ថាខ្្ញុំនឹងមិនទទួលបានបង់ត្បាក់ឈដើមបីអ្នញវរតឈេវាកមមវ ិ្ ី IHSS ដដលមានោរអ្នញញ្ញា រឈៅឈរលអ្នកទទួល របេ់ខ្្ញុំ
ឈៅឆ្ៃ យរីផ្ាោះរបេ់គារ់ (ឈៅមនាីរឈរទយ ឬម្ៃទីរថែទាំដ៏ង្ហយស្េួលេាំរាប់អ្នកមាៃជម្ងឺធងៃ់ធងរ មណឌ លដងទាុំកត្មិរម្យម 
មណឌ លេ េមន៍ដងទាុំ ឬម្ៃទីរេាំណាក់ថដលមាៃអាហារូបតែម្ភ ៃិង ការសម្ើលថែទាំ) ។ ត្បេិនឈបើខ្្ញុំផ្តល់ជុំនួយណ្តមួយដល់អ្នក 
ទទួលរបេ់ខ្្ញុំឈៅទីាុំងណ្តមួយឈនាោះវាមិនដមនជាោរងាររបេ់ខ្្ញុំដដលជាអ្នកផ្តល់ឈេវា IHSS ។ ត្បេិនឈបើ ខ្្ញុំរវា៉ោឈមា៉ោងកមមវ ិ្ ី 
IHSS ។ 

 

12. ខ្្ញុំនឹងេ ោរជាមួយរដឋ ឬបញេគលិកឈខាន្ីឈដើមបីផ្តល់រ័រ៌មានដដលទាក់ទងោរវាយរុំគលេុំណញុំ ឈរឿង IHSS របេ់អ្នកទទួល។ 
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ខ្ុាំយល់ថាចាប់អ្ុំរីវាិននៃកម្មវធីិ IHSS (ដដលរមួបញ្ចូ លរ័រ៌មានដដលផ្តល់ជូនកនញងេុំឈៅឈនោះ) និងរ័រ៌មាន
ផ្តល់ដល់ខ្្ញុំាមោរោិល័យកម្មវធីិ IHSS ។ ខ្្ញុំទទួលយកោរទទួលខ្ញេត្រវូឈដើមបឈី្វើាមរ័រ៌មានដដលបាន
ផ្តល់ឈដាយសោៃធី ។ ខ្ុាំយល់ថាការខកោៃ មិ្ៃបាៃសធវើតាម្សេចកតីតព្ម្វូថដលបាៃផ្តល់ឲ្យខ្ុាំសនះអាចបណាា ល
ឲ្យមាៃការបញ្ឈប់រីកិចចការជាអ្នកផ្តល់សេវានៃកមមវ ិ្ ី IHSS ។  

 
 
 

 

ហតែសលោរបេ់អ្នកផ្តល់សេវា IHSS  ថខនែងឆ្ន ាំ 

ឈ ម្ ោះអ្នកផ្តល់ឈេវា (ឈ ម្ ោះ កណ្តត ល នាមត្រកូល) 
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