ការបនថយ ឬ លុបបំបាត់ការបងាខំងការពារឥរិយាបថេរគាះថានក់េនៅតាមកែនលងពយាបាលសុខភាព
ផលវូ ចិតត (1-30-13)
េតើការបងាខំងការពារឥរិយាបថេរគាះថានក់គជាឺ អវ?ី
ការបងាខំងការពារឥរិយាបថេរគាះថានក់េយើងដល់ការករមិតលកខខណឌ ឬកំណត់រពំែដនកែនលងែដលេគេរបើកនុងសាថ នភាពមានអាសននែដលមានរបេភទដូចជាអនកទាំងឡាយណាែដលមានឥរិយាបថ
បំពាន ឬកាចសាហាវែដលបងាហញឲយេឃើញនូវលទធភាពមានេរគាះថានក់មួយេកើតេឡើងភាលមៗ និងធងន់ធងរ។ ការបងាខំងបងកេហតុឲយមនុសសមានក់ – នីតិជនមានក់ or អានីតិជនមានក់ - េដើមបីកុំឲយ
េធវើតាមចិតតបាន។ បញាហ េនះអាចនឹងករមិតលកខខណឌ សកមមភាព ឬការប៉ះពាល់ដល់រាងកាយៃនមនុសសមានក់។i វាអាចរួមមាននូវបញាហ កមាលំងកាយ ឬការបងាករទឹកម៉ូរតរបឡាក់េខា។ វាអាចរួមមាននូវ
េរគឿងឧបករណ៍េមកានិកែដលមានរបេភទដូចជា ែខសនីឡុង ឬែសបកទាក់ចងកៃដ។ េបើមិនដូេចានះេទ វាអាចរួមមានការឲយថានំពយាបាល ឬេរបើថានំែដលេគដឹងថាជាការេរបើថានំទប់ (ការបងាខំងេដាយ
េរបើសារធាតុគីមី)។

ការបងាខំងការពារឥរិយាបថេរគាះថានក់អាចមានឈឺចាប់ និងរបួសផលវូ ចិតែត ដរឬេទ?
បាទ/ចាស។ ការបងាខំងការពារឥរិយាបថេរគាះថានក់មានលកខណៈបងកឲយមានរបួសសាន មផលូវចិតត េហើយអាចនឹងបណាដលឲយមានរបួសរាងកាយដល់បុគគលេនាះក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកបុគគលិកេនៅ
ទីេនាះែដរ។ វាអាចនឹងបណាដលឲយសាល ប់បាន សូមបីែតេនៅេពលែដលេគបានេធវើ “របកបេដាយសុវតថិភាព” និងយា៉ ងរតឹមរតូវេហើយក៏េដាយ។ វានឹងបងកការភ័យខាលច និងធាលក់ទឹកចិតត េហើយអាច
បណាដលមានរបួសផលូវចិតតយូរអែងវងេទៀតផង។

េតើេយើងអាចកាត់បនថយការេរបើរបាស់វធិ បី ងាខំងការពារឥរិយាបថេរគាះថានក់បានយា៉ ងដូចេមដចខលះ?
ការេរបើវិធីបងាខំងការពារឥរិយាបថេរគាះថានក់គួរែតជារបេភទវិធានការណ៍ចុងេរកាយមួយ។ រហូតមកទល់េពលេនះ ការសិកសានានាបងាហញឲយេឃើញថា ជាេរឿយៗវារតូវបានេគេរបើរបាស់េនៅេពល
បុគគលមានក់កំពុងេធវើកឌុងកាឌំងខាលំង រំខាន ឬមិនសាដ ប់តាមការែណនាំរបាប់ (វេងវងវងាវន់)។ វាអាចបណាដលមកពីការបរមះនេនៀលមួយជាមួយនឹងបុគគលិកេពទយេនៅមនទីរពយាបាលែដលពយាយាម

អនុវតតន៍បទបញាជ នានារបស់មនទីរេពទយ ឬចាត់ការេលើឥរិយាបថអនកជមងឺមានក់េនៅេពលែដលអនកជមងឺេនាះកំពុងចង់បានអវីតាមជេរមើសផាទល់ខលួនយា៉ ងសាមញញ។ មានជេរមើសជំនួសនានាចំេពាះការេរបើ
វិធីបងាខំងការពារឥរិយាបថេរគាះថានក់ែដលមានរបេភទដូចជាការពយាបាលវិបតតិជមងឺកនុងេសបើយេឡើងវិញនានាែដលេផាដតេលើការេធវើការងារជាមួយនឹងអនកជមងឺជាជាងពយាយាមរគប់រគង ឬជមនះេលើ
ពួកេគ។

េតើមានចបាប់ែ់ ដលនឹងកាត់បនថយការេរបើវធិ បី ងាខំងការពារឥរិយាបថេរគាះថានក់នានាេនាះបានែដរឬេទ?
បាទ/ចាស។ របជាពលរដឋេនៅកាលីហវ័រញា៉ ទាំងអស់សថិតេនៅតាមមនទីរពយាបាលសុខភាពផលូវចិតត មានសិទធិេជៀងវាងបញាហ េរគាះថានក់បាន េដាយរួមមានការេរបើវិធីមិនចាំបាច់ចំេពាះការបងាខំងការពារ
ឥរិយាបថេរគាះថានក់រជុលហួសេហតុខាលំងេពក។ii បេចចកេទស ឬវិធីនានាសរមាប់េដាះរសាយបញាហ ជមងឺែដលមានករមិតលកខខណឌ តិចតួចរតូវែតទទួលបានការេរបើរបាស់របេយាជន៍ជួយឲយមនុសស
េនាះរគប់រគងេលើឥរិយាបថរបស់ខលួនេគបាន។

េតើេគអាចេរបើវធិ បី ងាខំងការពារឥរិយាបថេរគាះថានក់បានេនៅេពលណា?
វិធីបងាខំងការពារឥរិយាបថេរគាះថានក់រគាន់ែតអាចទទួលបានការេរបើរបាស់ដូចខាងេរកាម:
1. េនៅេពលមានភាពអាសនននានាែដលរតូវការពារលទធភាពេរគាះថានក់រាងកាយមកដល់
2. េនៅេពលណាែដលវិធីធូររសាលបំផុតេផសងៗេទៀតមិនបានសេរមច
3. សរមាប់រយៈេពលចាំបាច់ែដលខលី
4. តាមធូររសាលបំផុត iii

េតើេនៅេពលណាែដលវធិ បី ងាខំងការពារឥរិយាបថេរគាះថានក់មានលកខណៈមិនរតឹមរតូវ?
ការបងាខំងការពារមិនរតូវមានការេរបើរបាស់ជា “មេធយាបាយបងខិតបងខំ, វិន័យ, ភាពសមគួរ, ឬសងសឹក” មួយេនាះេទ។iv វាមិនគួរមានការេរបើរបាស់េនៅេពលមានវធិ ីធូររសាលតិចតួចនានាែដល
អាចេដាះរសាយសាថ នភាពអាសននបានយា៉ ងមានរបសិទធភាព។ បញាហ ទាំងេនះគួរទទួលបានការពិេរគាះពិភាកសាគានរវាងបុគគលែដលជាអនកជមងឺ និងរកុមការងារពយាបាលេដាយអារស័យេលើការរពម
ទទួលឲយចូលសរមាកេនៅមនទីរេពទយមួយ។ ការបងាខំងការពារមិនអាចមានការេរបើរបាស់ជាេវជជបញាជ រគូេពទយសរមាប់ការពយាបាលអនកជមងឺេទ (មានន័យថា បទបញាជ ជាលាយលកខណ៍អកសរជាមុន
និងកនុងការរំពឹងទុកចំេពាះេពលមានអាសននមួយែដលអាចនឹងេកើតមានេឡើង)។ បទបញជថមីមួយរតូវែតមានការេធវើេឡើងេដាយរគូេពទយអាជីពមានក់ែដលមានការទទួលសាគ ល់រតឹមរតូវ (មានន័យថា រគូ
េពទ ឬអនកអាជីពេផសងេទៀតែដលទទួលបានការអនុញាញតរតឹមរតូវពីរដឋឲយសរេសរបញាជ ការពយាបាលនានា) េនៅេរៀងរាល់េពលែដលេគេរបើវា។ បទបញាជ សរមាប់ការបងាខំងការពារក៏ជាការករមិត
េពលេវលាផងែដរ។ រតូវែតមានការវាយតៃមលទល់មុខគានជាេទៀងទាត់មួយចំេពាះមនុសសេនាះ េរកាយមានការបងាខំងការពារ។ ការអនុវតតន៍ជាក់ែសដងនានាមានលកខណៈេកើតមានហានិភ័យជាពិេសស
ឬមានការហាមរបាម ែដលមានរបេភទដូចជា ការបងាខំងការពារសំយុងមុខចុះេដាយៃដទាំងពីររបស់មនុសសេនាះែដលបានទប់េនៅេរកាយខនង។ េលើសពីេនះ មានលកខខណឌ នានាេទៀតសរមាប់
ការរតួតពិនិតយតាមដាន ឬសេងកតេមើលេលើមនុសសែដលេគបងាខំងការពារផងែដរ។

េតើបគុ លគ កិ េពទយទទួលបានការបណដុ ះបណាដលឲយបងាករសុវតថិភាពចំេពាះការេរបើវធិ បី ងាខំងការពារឥរិយាបថេរគាះថានក់ែដរឬេទ?
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មិនជានិចចកាលេទ។ េនៅតាមមនទីរេពទយភាគេរចើន សមាជិកសមាជិកបុគគលិកេនៅទីេនាះទទួលបានការបណដុ ះបណាដលេលើជំនាញបងាករតាមជេរមើសជំនួសនានាេដើមបីេជៀសវាងបញាហ ការបងាខំង និង
(េបើចាំបាច់) រេបៀបេរបើវិធីបងាខំងការពារបានរតឹមរតូវ។ យា៉ ងណាក៏េដាយ ការបណដុ ះបណាដលមិនមានតរមូវការចាំបាច់េនៅតាមមនទីរពយាបាលសុខភាពផលូវចិតតទាំងអស់េនាះេទ។

េតើការែណនាំជាមុនមួយអាចកាត់បនថយលទធភាពមានេរគាះថានក់បានែដរឬេទ?
បាទ/ចាស។ មនទីរេពទយនានាមានកំណត់លកខខណឌ ឲយពិេរគាះពិភាកសាគានេលើចំណូលចិតត ឬការនិយមនានារបស់មនុសសមានក់សរមាប់ការេដាះរសាយសាថ នភាពជមងឺវិបតតិផលូវចិតតធំៗេនៅេពលយល់រពម
ទទួលយក។ បញាហ េនះមានជាអាទិ៍ ការកំណត់សញាញ រពមានដំបូង ឬគនលឹះនានា និងការពយាបាលជមងឺវិបតតិផលូវចិតតែដលមានរបសិទធភាពបំផុត។ បញាហ របួសផលូវចិតត ឬ លកខខណឌ េវជជសារសតជា
អាទិភាពរតូវែតទទួលបានការេលើកយកមកពិេរគាះពិភាកសាគាន។ ការវាយតៃមលេនះមានជាអាទិ៍ ការរួមចំែណកពីមនុសសមានក់ែដលមនុសសេនាះចង់ចូលរួមែដលមានរបេភទដូចជាសមាជិករកុមរគួសារ
តំណាងេផសងេទៀត ឬ មានការអនុញាញតរតឹមរតូវសំខាន់ៗ (េបើមាន)។v

េតើការពិេរគាះពិភាកសាគានមួយេរកាយមានេរគាះថានក់េកើតេឡើងអាចជួយកាត់បនថយការេរបើវធិ បី ងាខំងការពារឥរិយាបថេរគាះថានក់បានែដរឬេទ?
បាទ/ចាស។ រតូវមានការជែជកពិេរគាះពិភាកសាគានឲយបានហមត់ចត់េនៅេរកាយេពលមានេរគាះថានក់េកើតេឡើង:
1. ការេដាះរសាយបញាហ
2. េធវើការែកែរបនានា េបើមានបណាដបញាហ ែដលបានកំណត់
3. ករមិត ឬបនថយផលប៉ះពាល់ៃនការយឺតយូរជាអវិជជមាន
4. បងាកបញាហ េរគាះថានក់នាេពលអនាគត

េតើមានវធិ សា
ី រសតវជិ មាជ ននានាែដលអាចកាត់បនថយលទធភាពេកើតមានេរគាះថានក់បានែដរឬេទ?
បាទ/ចាស។ រហូតមកទល់េពលេនះ មជឈមណឌ លជំនួយបេចចកេទសជាតិបានកំណត់យកនូវយុទធសារសតចំនួនរបាំមួយសំខាន់ៗសរមាប់ការកាត់បនថយការេរបើវិធីបងាខំងការពារ:
1. ផដល់ការដឹកនាំរួមេដើមបីេធវើការផាលស់ជាវិជជមាន
2. េរបើទិននន័យអំពីការេរបើវធិ ីបងាខំងការពារេដើមបីេរបើពីការអនុវតតន៍ជាក់ែសដងនានាេនៅេពលអនាគត
3. បងវឹកសមាជិកសមាជិកាបុគគលិកេពទយ
4. េរបើឧបករណ៍បងាខំងការពារ និងបងាករវិបតតិផលូវចិតតនានា
5. េរជើសេរីសបុគគលិកយា៉ ងសកមម េហើយចូលរួមជាមួយខាងអនកជមងឺ (អតិថិជន)

6. ជែជកពិភាកសាគានឲយបានហមត់ចត់េលើរគប់បញាហ េនៅេរកាយរាល់េពលែដលមានការបងាខំងការពារvi
ការបងាករវិបតតិផលូវចិតត និងការបងាករជាមុនគួរែតកាលយេទៅជាកិចចខិតខំរបឹងែរបងរបស់រកុមការងារមួយែដលរួមមានការជែជកពិភាកសាគានេទៅវិញេទៅមកកនុងចំេណាមបុគគលជាអនកជមងឺ និង សមាជិក
សមាជិកបុគគលេពទយ – េដាយរួមគានអនកអាចរកេឃើញនូវវិធីនានាកាន់ែតរបេសើរេដើមបីេជៀសវាងការេរបើវិធីបងាខំងការពារឥរិយាបថមានេរគាះថានក់បាន។
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េតើមាននីតវិ ធិ បី ណដ ងឹ សាទុកនាខ នាចំេពាះបញាហ ការេរបើវធិ បី ងាខំងការពារមិនរតឹមរតូវែដរឬេទ?
បាទ/ចាស។ សរមាប់ព័ត៌មានបែនថម សូមទាក់ទង:
1. អនកជួយគាំពារសិទធិអនកជមងឺសុខភាពផលូវចិតតរបចាំតំបន់ (េខានធី)vii
2. ការអនុញាញត & ការបញាជ ក់ទទួលសាគ ល់ៃនរកសួងសុខភាពសាធារណៈៃនរដឋកាលីហវ័រញា៉ viii
3. គណៈេមធាវីរបចាំតំបន់ (េខានធី)ix
4. ែផនកសិទធិជនពិការៃនរដឋកាលីហវ័រញា៉ េនៅ: 1-800-776-5746។
េយើងខញុំចង់សាដប់ឮពីអនក! េរកាយការអានឯកសារសដីពីចំណុចសំខាន់ៗេនះេហើយ សូមចូលរួមការេធវើអេងកត និងបេញចញមតិេយាបល់ឲយេយើងខញុំបានដឹង។
សំេណៅជាភាសាអង់េគលស: http://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form54/index.html
សំេណៅជាភាសាេអសបា៉ញ: http://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form55/index.html

ii
iii

េមើល Welf. & Inst. រកម § 5325.1(c).
េមើល ចំណងេជើងទី 22, រកមចបាប់ៃនរដឋកាលីហវ័រញា៉ , § 71545; ចំណងេជើងទី 9, រកមចបាប់ៃនរដឋកាលីហវ័រញា៉ , §865.2(a).

iv
v
vi

េមើល រកមចបាប់សដីពីសុខភាព & សុវតថិភាព § 1180.4(k); ចំណងេជើងទី 9, រកមចបាប់ៃនរដឋកាលីហវ័រញា៉ , § 865.4(a).
េមើល រកមចបាប់សដីពីសុខភាព & សុវតថិភាព § 1180.4(a).

vii
viii
ix

េមើល http://66.147.244.209/~tashorg/wp-content/uploads/2011/01/National-Technical-Assistance-Center.pdf
េមើល តំណខាងេរកាយេនះេដើមបីរកបញជីេឈាម ះការិយាល័យទទួលបនទុកសិទធិអនកជមងឺរបចាំតំបន់ (េខានធី) http://www.disabilityrightsca.org/OPR/pra_directory.pdf
េមើល: http://www.cdph.ca.gov/programs/LnC/Pages/LnCContact.aspx
េមើល: http://california.lp.findlaw.com/ca03_associations/cabar.html
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អាជាញធរទទួលបនទុកេសវាកមមសុខភាពផលូវចិតតៃនរដឋកាលីហវ័រញា៉ (CalMHSA) គឺជាអងគការមួយៃនរដាឋភិបាលរបចាំតំបន់ (េខានធី) ែដលេធវើការេលើកកមពស់លទធផលពយាបាលសុខភាពផលូវចិតត
ឲយដល់បុគគល, រកមុ រគួសារ និងសហគមន៍នានា។ ការបងាករ និងកមមវធិ ីបងាករជាមុននានាែដលអនុវតតេដាយ CalMHSA ទទួលបានការឧបតថមភថវកាិ ពីសំណាក់តំបន់ (េខានធី) នានា
តាមរយៈចបាប់សដីពីអតថរបេយាជន៍ការពយាបាលសុខភាពផលូវចិតតរបស់អនកមានសិទធិេបាះេឆានតែដលទទួលបានការបញាជ ក់យល់រពមរតឹមរតូវ (សំេណើេលខ 63)។ សំេណើ េលខ 63 របាប់អំពីបញាហ
ការផគត់ផគង់ថវកាិ និង រកបខណឌ ការងារែដលរតូវការចាំបាច់េដើមបីពរងីកេសវាកមមពយាបាលសុខភាពផលូវចិតតដល់របជាពលរដឋែដលមិនទទួលបានពីមុនមក និងសហគមន៍នានាទាំងអស់ៃនរដឋកាលីហវ័រ
ញា៉ ។

