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ព័ត៌មានសំខាន់សម្រមាប់អ្នកដែលធ្វើជាអ្នកផ្តល់ធសវាធៅធពលអ្នាគត  

សតីអ្ំពីែំធ ើរការននការច ុះធ ម្ ុះធ្វើជាអ្នកផ្តល់ធសវាធៅកនងុ 

កម្មវិ្ីធសវាការធម្ើលដែទកំនងុផ្ទុះ (IHSS) 
 

  

អ្នកផ្តល់សេវានៃ IHSS គឺជាជៃណាម្នន ក់ ដែលទទួលប្រាក់បង់ េប្រម្នប់កិច្ចការផ្តល់សេវាែល់មៃុេសម្នន ក់ ដែលទទួលសេវាការសមើល
ដែទំកនុងផ្ទះ សប្រកាមកមមវធីិ IHSS ។ ប្របេិៃសបើ អ្នកម្នៃបំណងច្ង់កាល យសៅជាអ្នកផ្តល់សេវានៃ IHSS, អ្នកប្ររូវដរបំសពញែំណាក់ការ
ទំងអ្េ់ ដែលម្នៃចុ្ះរាយសៅកនុងគសប្រម្នងខាងសប្រកាមសៃះសៅកនុងអំ្ឡុងសពល 90 នែៃ ពីនែៃដែលអ្នកាៃចាប់សផ្តើមែំសណើ រការ មុៃៃឹង 
អ្នកអាច្ប្ររូវាៃចុ្ះស ម្ ះសធវើជាអ្នកផ្តល់សេវា ៃិង ទទួលប្រាក់បង់ពីកមមវធីិ IHSS េប្រម្នប់កិច្ចការផ្តល់សេវាាៃ ។ ែំណាក់ការទំង
អ្េ់សៃះ មិៃចំាាច់្សធវើតាមលំដាប់លំសដាយជាពិសេេសទ ។ ប្របេិៃសបើអ្នកគិរថា អ្នកម្នៃការចាប់ខ្លួៃ ៃិង/ឬ ការផ្តន្ទទ សទេកនុងបទ
ឧប្រកិែឋ សៅកនុងរយៈសពលែប់ឆ្ន ំមុៃ មិៃគិរថាជាសរឿងរូច្តាច្ឬយ៉ាងណា អ្នកគួរដរចាប់សផ្តើមែំសណើ រការ សៅែំណាក់ការទី 2 ពីសប្ររះ 
អ្នកម្នៃសពលដរ 90 នែៃប៉ាុសណាណ ះ សែើមបីបំសពញែំណាក់ការទំងអ្េ់សន្ទះ ស ើយ វាប្ររូវសប្របើសពលយូរេប្រម្នប់ឱ្យប្រកេួងយុរតិធម៌ (DOJ) 
នៃរែឋកាលី វ័រៃីញ៉ា  សែើមបីពិៃិរយបញ្ជា ក់សៅកនុងែំសណើ រការឆ្លងការ់ការដឆ្កសាវតាឧប្រកិែឋកមមរបេ់អ្នក ៃិង ផ្តល់ជូៃសខាៃធីៃូវព័រ៌ម្នៃ
អំ្ពីបញ្ា ីអ្នកប្របប្រពឹរតបទសលមើេសទេប្រព មទណឌ  របេ់អ្នក ។ 
 

ែំណាក់ការទី 1. បំសពញ ៃិងចុ្ះ រតសលខាសៅសលើេំសៅចុ្ះស ម្ ះអ្នកផ្តល់សេវាការសមើលដែទំកនុងផ្ទះនៃកមមវធីិ IHSS (SOC 426)  
                          ៃិង យកវាមកប្របគល់ឱ្យសគសដាយផ្ទទ ល់សៅការយិល័យ IHSS សខាៃធី ឬអាជាា ធរសាធារណៈដផ្នក IHSS ។ 

• យកេំសៅច្មលង SOC 426 ដែលពំុទៃ់េរសេរមួយ ពីការយិល័យ IHSS សខាៃធី ឬ អាជាា ធរសាធារណៈដផ្នក 

IHSS ។ េូមសមើលព័រ៌ម្នៃសដាយប្របុងប្របយ័រន មុៃៃឹងអ្នកបំសពញេំសៅសន្ទះ ។ 

• បំសពញេំសៅ SOC 426 ៃិង សឆ្លើយៃូវេំណួរទំងអ្េ់ឱ្យាៃច្ប់េពវប្រគប់ ៃិង សដាយប្ររឹមប្ររូវតាមសេច្កតីពិរ ។ 
អ្នកប្ររូវសធវើសេច្កតីរាយការណ៍ឱ្យសគ ប្របេិៃសបើ អ្នកប្ររូវាៃជាប់សទេកនុងបទឧប្រកិែឋណាមួយ ដែលៃឹងមិៃអ្ៃុញ្ជា រ
ឱ្យអ្នកសធវើកិច្ចការជាអ្នកផ្តល់សេវាាៃ ។ 

• យកមកជាមួយៃូវការេំគាល់ខ្លួៃម្នៃរបូែរដែលម្នៃេុពលភាព ដែលសច្ញឱ្យសដាយរដាឋ ភិាលេ រែឋអាសមរកិ 
ឬ ទីភាន ក់ងារដែលគំាប្រទសដាយរដាឋ ភិាលរែឋ ឬសដាយអ្ងគការនៃកុលេមព័ៃធ ជៃជារិសែើមអាសមរកំិាង ឬ ជៃជារិសែើម
អាឡាសាា រ ដែលាៃទទួលសាគ ល់សដាយរដាឋ ភិាលេ ព័ៃធ ស ើយៃិង ការេូេាល់េឺគួរទីី ច្ាប់សែើម ឬ ការ
ជំៃួេដែលម្នៃេំបុប្ររសច្ញសដាយន្ទយកដាឋ ៃេូេាល់េឺគួរទីី ។  

• ព័រ៌ម្នៃដែលអ្នកផ្តល់សៅសលើេំសៅ SOC 426 ៃឹងប្ររូវយកមកពិៃិរយបញ្ជា ក់សៅកនុងែំសណើ រការឆ្លងការ់ការដឆ្ក
សាវតាឧប្រកិែឋកមមសដាយប្រកេួងយុរតិធម៌ (DOJ) ។ 

 

ែំណាក់ការទី 2.  បំសពញែំសណើ រការ ការផ្តិរប្រម្នមនែ ៃិង ឆ្លងការ់ែំសណើ រការ ការដឆ្កសាវតាឧប្រកិែឋកមមសដាយប្រកេួងយុរតិធម៌នៃរែឋ   
                          កាលី វ័រ៍ៃីញ៉ា  ។ 

• ការយិល័យ IHSS សខាៃធី ឬអាជាា ធរសាធារណៈៃឹងផ្តល់ការដណនំ្ទអំ្ពីរសបៀបបំសពញែំសណើ រការ ការផ្តិរប្រម្នមនែ ។  
េូមកំុពាយមសធវើការផ្តិរប្រម្នមនែឱ្យសសាះ រ ូរទល់ដរ អ្នកាៃទទួលការដណនំ្ទសផ្សងៗពីសខាៃធី ។ 

• អ្នកអាច្បំសពញែំសណើ រការ ការផ្តិរប្រម្នមនែ សៅទីភាន ក់ងារម្នៃេមរថកិច្ចសៅកនុងរំបៃ់ខ្លះសទៀរ ែូច្ជា (ប្រកេួងទី             
ភាន ក់ងារប៉ាូលីេ ឬប្រកេួងរប្រមួរ) ឬ សៅសាថ ប័ៃជំៃួញ ដែលផ្តល់សេវាការផ្តិរប្រម្នមនែ ដែលពិៃិរយែរសដាយម្ន៉ា េីុៃ
ឌីជីែល (ម្ន៉ា េីុៃែរយករូបភាពពីរាងកាយ) ។ ការយិល័យ IHSS សខាៃធី ឬអាជាា ធរសាធារណៈ អាច្ផ្តល់ជូៃអ្នកៃូវ
បញ្ា ីរាយស ម្ ះនៃទីតំាងដែលសៅជិរកដៃលងអ្នករេ់សៅ ។ 
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• ច្ាប់រែឋរប្រមូវថា អ្នកប្ររូវបង់នែលេប្រម្នប់ការផ្តិរប្រម្នមនែ ៃិង ែំសណើ រការឆ្លងការ់ការដឆ្កសាវតាឧប្រកិែឋកមម ។ នែលផ្តិរ
ប្រម្នមនែ គឺម្នៃរនមលខុ្េៗគាន  អាស្េ័យសៅសលើទីកដៃលងដែលអ្នកសប្រជើេយកការផ្តិរប្រម្នមនែ ។ ការផ្តិរប្រម្នមនែ ម្នៃ
រនមលពី $40 សៅ $90 ។ 

• ប្របេិៃសបើ ែំសណើ រការឆ្លងការ់ការដឆ្កសាវតាពីអ្រីរបញ្ជា ក់ថា អ្នកប្ររវូាៃជាប់សទេកនុងបទសលមើេប្រព មទណឌ        
ថាន ក់ទី 1 ឬ បទសលមើេប្រព មទណឌ ថាន ក់ទី 2 ណាមួយសន្ទះ េូមសមើលដផ្នកដែលទក់ទងៃឹងច្ាប់ទំងអ្េ់ ដែលម្នៃ
សៅខាងសប្រកាម ស ើយៃឹងម្នៃសៅទំព័របន្ទទ ប់ ។ 

 
 

ប្របេិៃសបើ អ្នកប្ររវូាៃសគផ្តន្ទទ សទេ ឬ ប្ររូវាៃជាប់ពៃធន្ទគារ បន្ទទ ប់ពីការដាក់សទេេប្រម្នប់បទសលមើេប្រព មទណឌ ថាន ក់ទី 1 ឬ បទ
សលមើេប្រព មទណឌ ថាន ក់ទី 2 សៅកនុងអំ្ឡុងសពល 10 ឆ្ន ំកៃលងផុ្រសៅសន្ទះ អ្នកមិៃម្នៃលកខណេមបរតិចុ្ះស ម្ ះសធវើជាអ្នកផ្តល់សេវានៃ 

IHSS ឬ ទទួលាៃប្រាក់បង់ពីកមមវធីិ IHSS េប្រម្នប់កិច្ចការផ្តល់សេវាការសមើលដែទំកនុងផ្ទះាៃសឡើយ ។ 
 

បទសលមើេប្រព មទណឌ ថាន ក់ទី 1 រមួម្នៃ: 
• ការរសំោភបំរៃសលើកូៃសកមង ដែលាៃកំណរ់បញ្ជា ក់
សៅកនុង (ច្ាប់ប្រព មទណឌ  (PC)  វគគសលខ្ 273a(a); 

• ការរសំោភបំរៃសលើមៃុេសចាេ់ ឬមៃុេសសពញវយ័សៅ 
កនុងបៃទុក ដែលាៃដច្ងសៅកនុង (ច្ាប់ប្រព មទណឌ  (PC) 
វគគសលខ្ 368); ឬ 

• ការនគបៃលំសលើកមមវធីិដែទំេុខ្ភាព ឬ សេវាេុខ្ភាពដែល 
ឧបរថមភសដាយែវកិារែឋ ។ 

ប្របេិៃសបើ អ្នកប្ររូវាៃផ្តន្ទទ សទេកនុងបទសលមើេប្រព មទណឌ        
ថាន ក់ទី 1 សៅកនុងអំ្ឡុងសពល 10 ឆ្ន ំកៃលងផុ្រសៅសន្ទះ អ្នក
មិៃម្នៃលកខណេមបរតិសធវើជាអ្នកផ្តល់សេវាាៃសទ ។ 

• អ្នកមិៃម្នៃលកខណេមបរតិចុ្ះស ម្ ះសធវើជាអ្នកផ្តល់  
សេវាាៃសទ សទះបីជា អ្នកម្នៃបទសលមើេប្រព មទណឌ
ថាន ក់ទី 1 ដែលាៃលុបសចាលពីបញ្ា ីឧប្រកិែឋកមមរបេ់អ្នក
ក៏សដាយ ។ 

បទសលមើេប្រព មទណឌ ថាន ក់ទី 2 រមួម្នៃ: 
• បទឧប្រកិែឋែ៏សោសៅ ឬែ៏ធៃៃ់ធៃរ ដែលាៃកំណរ់បញ្ជា ក់
សៅកនុងច្ាប់ប្រព មទណឌ  វគគសលខ្ 667.5(c), ៃិង ច្ាប់
ប្រព មទណឌ  វគគសលខ្ 1192.7(c), 

• បទឧប្រកិែឋដែលមៃុេសម្នន ក់រប្រមូវឱ្យចុ្ះកនុងបញ្ា ីស ម្ ះជា 
អ្នកប្របប្រពឹរតសលមើេសលើសភទ សដាយអ្ៃុសោមសៅតាមច្ាប់
ប្រព មទណឌ  វគគសលខ្ 290(c); ៃិង 

• បទឧប្រកិែឋកនុងការនគបៃលំប្រាក់ជំៃួយនៃកមមវធីិសេវាេងគម 
កិច្ចសាធារណៈ ែូច្ដែលាៃបញ្ជា ក់សៅកនុងបទបញ្ជា
ច្ាប់ដវលដ វរៃិ៍ងសាថ ប័ៃ (Welfare & Institutions Code) 
វគគសលខ្ 10980(c)(2) ៃិង 10980(g)(2) ។ 

 
 
អ្នកអាច្សេនើេំុបញ្ា ីរាយស ន្ ះបទសលមើេប្រព មទណឌ ថាន ក់ទី 2 ពី
ការយិល័យ IHSS សខាៃធី ឬអាជាា ធរសាធារណៈដផ្នក  IHSS ាៃ។ 

ប្របេិៃសបើ អ្នកប្ររូវាៃផ្តន្ទទ សទេកនុងបទសលមើេប្រព មទណឌ
ថាន ក់ទី 2 សៅកនុងអំ្ឡុងសពល 10 ឆ្ន ំកៃលងផុ្រសៅសន្ទះ អ្នក
ប្របដ លជាអាច្ម្នៃលកខណេមបរតិសធវើជាអ្នកផ្តល់សេវា: 

• ប្របេិៃសបើ បទសលមើេប្រព មទណឌ ថាន ក់ទី 2 របេ់អ្នក     
ប្ររូវាៃ ឬ អាច្ប្ររូវាៃលុបសចាលពីបញ្ា ីឧប្រកិែឋកមម
របេ់អ្នក ។ 

• ប្របេិៃសបើ អ្នកទទួលជំៃួយសេនើេំុការលះបង់េិទធិផ្ទទ ល់
ខ្លួៃសែើមបីជួលរបូអ្នក ។ 

• ប្របេិៃសបើ អ្នកប្ររូវាៃទទួលការយល់ប្រពមេប្រម្នប់ការ
សលើកដលងជាទូសៅ ។ 

 
 
 
េូមសមើលដផ្នកខាងសប្រកាមេប្រម្នប់ព័រ៌ម្នៃបដៃថម ។ 

 

ការលុបសចាលេប្រម្នប់បទឧប្រកិែឋថាន ក់ទី 2: 

• ប្របេិៃសបើ អ្នកទទួលាៃលិខិ្រសាត ៃីរិេមបទសឡើងវញិ ឬលិខិ្រនៃការលុបសចាលេប្រម្នប់បទសលមើេប្រព មទណឌ ថាន ក់ទី 2, 
អ្នកប្របដ លជាអាច្ម្នៃលកខណេមបរតិ សែើមបីសធវើជាអ្នកផ្តល់សេវានៃ IHSS ាៃ ។ េូមផ្តល់ៃូវលិខិ្រច្មលងសាត ៃីរិេមបទ
សឡើងវញិ ឬ ឯកសារច្មលងេតីអំ្ពីការលុបសចាល មកជាមួយៃឹងេំសៅ SOC 426 ដែលអ្នកាៃបំសពញច្ប់េពវប្រគប់ ។ 

• ប្របេិៃសបើ អ្នកកំពុងដរសៅកនុងែំសណើ រការនៃការលុបសចាលបទឧប្រកិែឋ អ្នកគួរដរបំសពញែំសណើ រការនៃការលុបសចាលសន្ទះឱ្យ
ាៃច្ប់េពវប្រគប់េិៃ មុៃៃឹងអ្នកបៃតែំសណើ រការឆ្លងការ់ការដឆ្កសាវតាឧប្រកិែឋកមម ។ 
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ការលះបង់េិទធិផ្ទទ ល់ខ្លួៃកនុងការមិៃរាប់បញ្ចូ លកនុងការផ្តន្ទទ សទេេប្រម្នប់បទសលមើេប្រព មទណឌ ថាន ក់ទី 2: 

ការលះបង់េិទធិផ្ទទ ល់ខ្លួៃអ្ៃុញ្ជា រឱ្យអ្នក ផ្តល់សេវាការសមើលដែទំកនុងផ្ទះ េប្រម្នប់អ្នកទទួលជំៃួយពិសេេម្នន ក់ដែលសប្រជើេជួល
យកអ្នក សែើមបីផ្តល់សេវាែល់របូសគ ដរប៉ាុសណាណ ះ សទះបីជា អ្នកប្ររូវាៃជាប់សទេកនុងបទឧប្រកិែឋ ក៏សដាយ ។ 

• អ្នកទទួលជំៃួយប្ររូវដរដាក់រកយេំុ ៃិង សផ្ាើេំសៅ (SOC 862) សេច្កតីសេនើេំុនៃអ្នកទទួលជំៃួយកនុងការលះបង់េិទធិផ្ទទ ល់
ខ្លួៃេប្រម្នប់អ្នកផ្តល់សេវា សៅការយិល័យ IHSS សខាៃធី ឬអាជាា ធរសាធារណៈ សែើមបីអ្ៃុញ្ជា រឱ្យអ្នកាៃសធវើកិច្ចការជាអ្នក
ផ្តល់សេវាការសមើលដែទំកនុងផ្ទះ ។ 

• អ្នកទទួលជំៃួយ IHSS ដែលម្នៃបំណងជួលអ្នក ៃឹងប្ររូវសគប្រាប់អំ្ពីការផ្តន្ទទ សទេរបេ់អ្នក; សទះបីជាយ៉ាងណាក៏សដាយ 
គារ់/ន្ទង ៃឹងប្ររូវសគប្រាប់សដាយផ្ទទ ល់ឱ្យរកាទុក ព័រ៌ម្នៃនៃការជាប់សទេកនុងបទឧប្រកិែឋសៃះ ជាការេម្នៃ រ់ ។ 

• ប្របេិៃសបើអ្នក ជាអ្នកផ្តល់សេវា គឺជាអ្នករំណាងសពញច្ាប់របេ់អ្នកទទួលជំៃួយផ្ងដែរសន្ទះ អ្នកមិៃប្ររូវាៃអ្ៃុញ្ជា រឱ្យចុ្ះ
 រថសលខាសលើការសលើកដលង កនុងន្ទមរំណាងឱ្យអ្នកទទួលជំៃួយ សែើមបីសលើកដលងបទឧប្រកិែឋទំងឡាយណាដែលអ្នកប្ររូវ
ាៃផ្តន្ទទ សទេាៃសទ ។ កនុងករណីសៃះ ការសលើកដលងប្ររូវដរចុ្ះ រថសលខាសដាយផ្ទទ ល់ សដាយអ្នកទទួលជំៃួយ ឬប្របេិៃសបើ
កិច្ចការសន្ទះមិៃអាច្សធវើសៅាៃ មៃុេសម្នន ក់សផ្សងសទៀរប្ររូវដរាៃប្របកាេថាជាអ្នករំណាងសពញច្ាប់ សែើមបីជាសគាលបំណង 
នៃការចុ្ះ រថសលខាសលើការសលើកដលងសៃះ ។ 

ប្របេិៃសបើអ្នកទទួលជំៃូយចុ្ះ រថសលខាសលើេំសៅការលះបង់េិទធិផ្ទទ ល់ខ្លួៃ ដែលអ្ៃុញ្ជា រឱ្យអ្នកផ្តល់កិច្ចការេប្រម្នប់ដរគារ់/ន្ទង 
ដរប៉ាុសណាណ ះ ៃិង គារ់/ន្ទងាៃសរ ើទីលំសៅសៅសៅសខាៃធីសផ្សងមួយសទៀរ ឬ អ្នកេសប្រមច្ចិ្រតសធវើការឱ្យអ្នកទទួលជំៃួយម្នន ក់សផ្សងសទៀរ 
ដែលរេ់សៅកនុងសខាៃធីមួយសទៀរ អ្នកៃឹងប្ររូវដរសធវើការឆ្លងការ់ែំសណើ រការដឆ្កសាវតាឧប្រកិែឋកមម សៅកនុងសខាៃធីែមីសន្ទះ ស ើយ អ្នក
ទទួលជំៃួយដែលអ្នកសធវើការឱ្យសន្ទះ ៃឹងប្ររូវបំសពញ ៃិងដាក់សេនើរកយេំុមួយសផ្សងសទៀរ េប្រម្នប់ការលះបង់េិទធិផ្ទទ ល់ខ្លួៃសៅកនុង               
សខាៃធីែមីសន្ទះ ។ 

ការសលើកដលងជាទូសៅេប្រម្នប់បទសលមើេប្រព មទណឌ ថាន ក់ទី 2: 

អ្នកដែលប្ររូវសគរកស ើញថា មិៃម្នៃលកខណេមបរតិសែើមបីចុ្ះស ម្ ះសធវើជាអ្នកផ្តល់សេវា សយងសៅសលើការជាប់សទេកនុងបទសលមើេ
ប្រព មទណឌ ថាន ក់ទី 2, ដរ ដែលសគច្ង់ម្នៃស ម្ ះចុ្ះសៅកនុងបញ្ា ីចុ្ះស ម្ ះអ្នកផ្តល់សេវាសន្ទះ អាច្ដាក់រកយេំុេប្រម្នប់ការបែិសេធសលើការ
សលើកដលងជាទូសៅមួយ ។ 

• ដាក់រកយេំុេប្រម្នប់ការសលើកដលកជាទូសៅ សដាយបំសពញេំសៅ (SOC 863) សេច្កតីសេនើេំុការសលើកដលងជាទូសៅរបេ់
អ្នកដាក់រកយេំុផ្តល់សេវានៃ IHSS ។ 

• អ្នកៃឹងប្ររូវសគរប្រមូវឱ្យផ្តល់ៃូវឯកសារគំាប្រទន្ទន្ទ (ឧទ រណ៍ ប្របវរតិការងារ េំបុប្ររបញ្ជា ក់ដែលយកជាេំអាង ។ល។)  
សែើមបីគំាប្រទការសេនើេំុរបេ់អ្នក េប្រម្នប់ការសលើកដលងជាទូសៅ ។ 

ប្របេិៃសបើ អ្នកប្ររូវាៃែក ូរេិទធិដលងម្នៃលកខណេមបរតិសធវើជាអ្នកផ្តល់សេវា សយងសៅសលើការជាប់សទេកនុងបទសលមើេប្រព ម
ទណឌ ថាន ក់ទី 1 ឬ ថាន ក់ទី 2, អ្នកអាច្សេនើេំុេំសៅច្មលងព័រ៌ម្នៃអំ្ពីអ្នកប្របប្រពឹរតបទសលមើេសទេប្រព មទណឌ  (CORI) របេ់អ្នកពី         
សខាៃធីាៃ ។ េូមជំរាបឱ្យែឹងថា CORI អាច្យកមកសប្របើ េប្រម្នប់ដរសៅកនុងែំសណើ រការនៃការចុ្ះស ម្ ះសៃះ ដរប៉ាុសណាណ ះ ។ 

ប្របេិៃសបើអ្នកគិរថា ព័រ៌ម្នៃសៅសលើសាវតាឧប្រកិែឋកមមរបេ់អ្នក គឺមិៃប្ររឹមប្ររវូសទសន្ទះ អ្នកអាច្ទំន្ទក់ទំៃងសធវើការសដាះស្សាយអំ្ពី
ព័រ៌ម្នៃសៃះ តាមរយៈែំសណើ រការឆ្លងការ់ការពិៃិរយសឡើងវញិៃូវេំណំុសរឿងពី ប្រកេួងយុរតិធម៌ (DOJ) ។ 
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ែំសណើ រការឆ្លងការ់ការពិៃិរយសឡើងវញិៃូវេំណំុសរឿងពីប្រកេួងយុរតិធម៌ (DOJ) ម្នៃរមួទំងការដាក់ផ្តិរប្រម្នមនែ ការបង់នែលការចារ់ដច្ង 
ៃិង ការសធវើតាមការដណនំ្ទដែលម្នៃសៅសលើសគ ទំព័រ DOJ អាេយដាឋ ៃ http://ag.ca.gov/fingerprints/security.php ។ ប្របេិៃសបើម្នៃ
ព័រ៌ម្នៃេតីអំ្ពីបទឧប្រកិែឋសៅកនុងបញ្ា ីេំណំុសរឿងរបេ់អ្នក េំណំុដបបបទេតីអំ្ពីបណតឹ ងទមទរេំណងៃូវភាពមិៃប្ររឹមប្ររូវឬមិៃពិរ 
ឬ ការមិៃទៃ់ច្ប់បរបូិរណ៍ (េំសៅ BCII 8706) ៃឹងប្ររូវម្នៃដាក់មកជាមួយសៅកនុងការសឆ្លើយរបសៃះ ។ 

ែំណាក់ការទី 3.   សៅចូ្លរមួកនុងកមមវធីិ IHSS សៅកនុងវគគដណនំ្ទបងាា ញសលើកែំបូងេប្រម្នប់អ្នកផ្តល់សេវា ដែលាៃផ្តល់ឱ្យសដាយ
សខាៃធី 

 

• ការយិល័យ IHSS សខាៃធី ឬអាជាា ធរសាធារណៈៃឹងជំរាបអ្នកឱ្យាៃែឹង សពលណា ៃិង កដៃលងណាដែលអ្នកអាច្
សៅចូ្លរមួកនុងវគគដណនំ្ទបងាា ញសលើកែំបូង ។ 

• វគគដណនំ្ទបងាា ញសលើកែំបូងសៃះ ៃឹងផ្តល់ជូៃអ្នកៃូវព័រ៌ម្នៃែ៏េំខាៃ់អំ្ពីកមមវធីិ IHSS ៃិង ច្ាប់ ស ើយៃិងសេច្កតី
រប្រមូវទំង អ្េ់ដែលអ្នកប្ររូវអ្ៃុវរតតាម សែើមបីសធវើជាអ្នកផ្តល់សេវា ។ 

ែំណាក់ការទី 4.   សៅចុ្ងបញ្ច ប់នៃវគគដណនំ្ទបងាា ញសលើកែំបូង េូមចុ្ះ រថសលខាសលើេំសៅ (SOC 846) សេច្កតីប្រពមសប្រពៀងចុ្ះ
ស ម្ ះអ្នកផ្តល់សេវាការសមើលដែទំកនុងផ្ទះនៃកមមវធីិ IHSS ។ 

• សដាយការចុ្ះ រថសលខាសលើេំសៅ SOC 846 សៃះ អ្នកាៃបញ្ជា ក់ថា អ្នកយល់ ៃិងយល់ប្រពមអ្ៃុវរតសៅតាមច្ាប់ 
ៃិង សេច្កតីរប្រមូវទំងអ្េ់ េប្រម្នប់សធវើជាអ្នកផ្តល់សេវាសៅកនុងកមមវធីិ IHSS ។ 

អ្នកគួរដរច្មលងទុកៃូវឯកសារទំងអ្េ់ដែលអ្នកាៃសផ្ាើសៅឱ្យសគ ៃិង េំបុប្ររសាន មណាមួយដែលអ្នកាៃទទួលពីសខាៃធីសែើមបីទុកសធវើ
ជាកំណរ់ប្រតារបេ់អ្នក ។ 

សៅសពលដែល អ្នកាៃបំសពញែំណាក់ការទំងបួៃ (4) ែំណាក់សៃះប្របកបសដាយសជាគជ័យ ៃិង ទទួលាៃការយល់ប្រពមពីសខាៃធី ឬ 
អាជាា ធរសាធារណៈ សែើមបីសធវើជាអ្នកផ្តល់សេវានៃ IHSS ែរាបណា អ្នកសៅដរជាអ្នកផ្តល់សេវាេកមម ស ើយការដឆ្កសាវតាឧប្រកិែឋកមម
របេ់អ្នក ម្នៃភាពប្រជះស្េឡះ អ្នកៃឹងសៅដរម្នៃលកខណេមបរតិទទួលកិច្ចការជាអ្នកផ្តល់សេវាការសមើលដែទំកនុងផ្ទះ េប្រម្នប់អ្នក
ទទួលជំៃួយ IHSS ណាមួយាៃ ។ 

ប្របេិៃសបើ អ្នកមិៃាៃបំសពញែំណាក់ការទំងបួៃ (4) ែំណាក់សៃះ សៅកនុងអំ្ឡុងសពល 90 នែៃ បន្ទទ ប់ពីអ្នកាៃចាប់សផ្តើមែំសណើ រការចុ្ះ
ស ម្ ះសធវើជាអ្នកផ្តល់សេវា អ្នកៃឹងប្ររវូសគរកស ើញថាមិៃម្នៃលកខេមបរតិប្រគប់ប្រគាៃ់ៃឹងសធវើការ ៃិង ទទួលាៃប្រាក់បង់េប្រម្នប់សធវើជាអ្នក
ផ្តល់សេវាាៃសន្ទះសទ ស ើយៃឹងរប្រមវូឱ្យអ្នកចាប់សផ្តើមែំសណើ រការសៃះសារជាែមីមតងសទៀរ សែើមបឱី្យាៃចុ្ះស ម្ ះសធវើជាអ្នកផ្តល់សេវានៃ 

IHSS ។ 

ប្របេិៃសបើអ្នកម្នៃេំណួរណាមួយ អំ្ពីសេច្កតីរប្រមូវទំងសៃះសែើមបីចុ្ះស ម្ ះសធវើជាអ្នកផ្តល់សេវា េូមសធវើការទក់ទងសៅការយិល័យ 

IHSS សខាៃធី ឬអាជាា ធរសាធារណៈដផ្នក IHSS ។ 
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