Community Behavioral Health
េសៀវេ�ែណ�ំស�ជិក

កុម�ៈ 2021

[ទំព័រទុកទំេនរេ�យ�នេ�លបំណង]

2

ជូ នចំេ�ះស�ជិក CBH �ទីេ�រព
សូ ម��គមន៍មក�ន់ប�
� ញ CBH!
េ�លបំណងៃនេសៀវេ�ែណ�ំស�ជិកេនះ
គឺេដើម្បីេធ� ��ឯក�រធន�នស្រ�ប់ត្រម�វ�រសុខ�ពឥរ ��បថរបស់អ�ក។ េ�ក��ងេសៀវេ�េនះ
អ� កនឹងរកេឃើញព័ត៌�នអំពីជំនួយសេ្រ��ះប��ន់ េស�កម� ែដល�ចរក�ន និង�ក្យបណ�ឹង
និងបណ�ឹង�រទុក�។
��ន�រៈសំ�ន់�ស់ក��ង�រ�នេសៀវេ�ែណ�ំេនះេ�យយកចិត�ទុក�ក់
េដើម្បីឱ្យអ� កដឹងអំពីេស�កម� � ំងអស់េ�ក��ងប�
� ញ CBH ក៏ដូច�សិទ�ិ និងទំនួល
ខុស្រត�វរបស់អ�កក��ង�ម�ស�ជិក CBH។
េ�យ�រែតបទប្ប�� ត� ិរបស់សហព័ន� និងរដ� ខ� ឹម�រៃនេសៀវេ�ែណ�ំ
េនះ�ចនឹង�ន�រ��ស់ប�រ។
� ចំេ�ះព័ត៌�នថ�ៗ
ី បំផុត
សូ មេមើលកំែណឌីជីថលៃនេសៀវេ�ែណ�ំស�ជិក CBH �មអន�ញេ�េលើេគហទំព័រ៖
cbhphilly.org។
េ�យក� ីេ�រព
ពីបុគ�លិក CBH

3

��ង�តិ�
សូម��គមន៍

6

េសចក� ីេផ� ើម

7

សូ ម��គមន៍មក�ន់កម� វ �ធីសុខ�ព�កប្បកិ រ ��សហគមន៍
េស�កម� ស�ជិកកម� វ �ធី CBH

7

ប័ណ�ស��ល់ស�ជិក

9

ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងសំ�ន់ៗ

9

េស�កម� ទ�
ំ ក់ទំនង

12

�រចុះេ��ះ

13

�រ��ស់ប�រេ�ក
�
� � ង�រ��ប់រង

13

ព័ត៌�នអំពីអ�កផ� លេ់ ស�កម�

14

�រេ្រជើសេរ �ស ឬ�រ��ស់ប�រអ�
� កផ� ល់េស�កម� របស់អ�ក

15

�រជួ បពិេ្រ�ះេ��រ ��ល័យ

15

�រែថ� ំសុខ�ពេ�េពលផុតេ�៉ងេធ� �
� រ

16

សិទ�ិ និង�រទទួ លខុស្រត�វ

17

សិទ�ិ និង�រទទួ លខុស្រត�វរបស់ស�ជិក

18

�រយល់្រពមចំេ�ះ�រែថ� ំសុខ�ពផ� វ� ចិត�

19

ឯកជន�ព និង�រស��ត់
ព័ត៌�នអំព�
ី រទូ �ត់ វ �ក� យប្រត

20
20

�រទទួ លខុស្រត�វរបស់�គីទីបី

21

�រស្រមបស្រម� លអត�្របេ�ជន៍

21

�រ�យ�រណ៍អំព�
ី រែក� ងបន� ំ និង�ររ�េ�ភបំ�ន

22

េស�កម� សុខ�ព�កប្បកិ រ ��

24

េស�កម� ែដល្រត�វ�ន��ប់រង

25

េស�កម� ែដល្រត�វ�ន����ប់រង

25

មតិេ�បល់ទីពីរ

25

េតើ�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��ត�មុនគឺ�អ� �?
េស�កម�្រត�វ�ន��ប់រង មនុស្សេពញវ �យ

25

េស�កម� ែដល្រត�វ�ន��ប់រង កុ�រ និងមនុស្សវ �យជំទង់

28

�រពណ៌�អំពីេស�កម�

32

េស�កម� េ្រ�ប�
� ញ និងេស�កម� េ្រ�ែផន�រ

26

34

អ� កផ� ល់េស�កម� េ្រ�ប�
� ញ

34

�រទទួ ល�ន�រែថ� ំសុខ�ពេ�ខណៈេពលេ�េ្រ�តំបន់េស�កម� ៃនកម� វ �ធី CBH

35

េស�កម� េ្រ�ែផន�រ

35

�រែណ�ំ�មុនអំពី�កប្បកិ រ ��

4

8

38

�រែណ�ំ�មុនអំព�
ី កប្បកិ រ ��

39

េសចក� �
ី យ�រណ៍អំពីសុខ�ពផ� វ� ចិត�

39

លិខិត្របគល់សិទ�ិអនុ��តែផ� កសុខ�ពផ� វ� ចិត�

39

ជំនួយេរៀបចំេសចក� ី�យ�រណ៍អំពីសុខ�ពផ� វ� ចិត�
និងលិខិត្របគល់សិទ�ិអនុ��តែផ� កសុខ�ពផ� វ� ចិត�

40

េតើ្រត�វេធ� �អ�ខ�ះ ្របសិនេបើអ�កផ� ល់េស�កម� មិនអនុវត� �មេសចក� �
ី យ�រណ៍អំពស
ី ុខ�ពផ� វ� ចិត�
ឬលិខិត្របគល់សិទ�ិអនុ��តែផ� កសុខ�ពផ� វ� ចិត�របស់អ�ក
េស�កម� សុខ�ពផ� វ� �យ

41

េតើអ�ក���ប់រងេលើេស�កម� សុខ�ពផ� វ� �យរបស់អ�ក?

42

េស�កម� សុខ�ពផ� វ� �យរបស់អ�ក

42

�រស្រមបស្រម� ល�រែថ� ំសុខ�ពផ� វ� �យនិង�រែថ� ំ�កប្បកិ រ ��
សុខ�ពផ� វ� �យៃនកម� វ �ធី HealthChoices

42

Community HealthChoices

43

បណ�ង
ឹ ត�� បណ�ឹង�រទុក� និងសវ��រយុត�ធ
ិ ម៌

43
45

បណ�ឹងត�� បណ�ឹង�រទុក� និងសវ��រយុត�ិធម៌
បណ�ឹងត��

46

បណ�ឹងត��ក្រមិតមួ យ
បណ�ឹងត��ក្រមិតពីរ

46

�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ង
ឹ ត���ងេ្រ�

51

បណ�ឹង�រទុក�

52

�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ង
ឹ �រទុក��ងេ្រ�
បណ�ឹងត�� និងបណ�ឹង�រទុក�ែដល�ប់រហ័ស

54

េតើខ��ំ�ច�ន្របេភទជំនួយអ� �ខ�ះ ចំេ�ះដំេណើរ�របណ�ឹងត�� និងបណ�ឹង�រទុក�?

58

សវ��រយុត�ិធម៌ៃន្រកសួ ងេស�កម� មនុស្ស

59

សវ��រយុត�ិធម៌ែដល�ប់រហ័ស

62

ឧបសម� ន
័ � I: �រពណ៌�អំពីេស�កម�

5

40

46
49

55

64

េស�កម�្រត�វ�ន��ប់រង មនុស្សេពញវ �យ

65

េស�កម� ែដល្រត�វ�ន��ប់រង កុ�រ និងមនុស្សវ �យជំទង់

70

ែផ�ក – 1
សូម��គមន៍

6

េសចក� ីេផ�ើម
េតើកម� វ �ធី HealthChoices គឺ�អ� �?
HealthChoices គឺ�កម� វ �ធីែថ� ំសុខ�ពែដល្រគប់្រគងជំនួយេវជ� ��ស� ៃនរដ� េផនសុីល��នេនៀ។ កម� វ �ធី HealthChoices
�នែផ� កសំ�ន់ៗចំនួនពីរ៖ �រែថ� ំសុខ�ពផ� វ� �យ និង�រែថ�ស
ំ ុខ�ព�កប្បកិ រ ��។
•

េស�កម� សុខ�ពផ� វ� �យ្រត�វ�នផ� ល់ជូន�មរយៈអង� �រែថ� ំសុខ�ពែផ� ក្រគប់្រគងសុខ�ពផ� វ� �យ
(Physical Health Managed Care Organizations (PH-MCOs))
ឬ�មរយៈអង� �រែថ� ំសុខ�ពែផ� ក្រគប់្រគងកម� វ �ធីសុខ�ព HealthChoices �មសហគមន៍ (Community
HealthChoices Managed Care Organizations (CHC-MCOs))។ អង� �រ PH-MCOs
្រត�វ�នេមើល�រខុស្រត�វេ�យ�រ ��ល័យកម� វ �ធីជំនួយេវជ� ��ស� ៃន្រកសួ ងេស�កម� មនុស្ស េហើយអង� �រ CHCMCOs ្រត�វ�នេមើល�រខុស្រត�វេ�យ�រ ��ល័យជី វ �តរស់េ�រយៈេពលែវង (Long Term Living)
ៃន្រកសួ ងេស�កម� មនុស្ស។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពីេស�កម� សុខ�ពផ� វ� �យ សូ មេមើលទំព័រ 41។

•

េស�កម� សុខ�ព�កប្បកិ រ �� រ ួម�នេស�កម� សុខ�ពផ� វ� ចិត� និងេស�កម� ែផ� ក វ �បត� ិេ្របើ្រ�ស់�រ�តុេញ�ន។
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូន�មរយៈអង� �រែថ� ំសុខ�ពែផ� ក្រគប់្រគងសុខ�ព�កប្បកិ រ �� (BHMCOs) ែដល្រត�វ�នេមើល�រខុស្រត�វេ�យ�រ ��ល័យេស�កម� សុខ�ពផ� វ� ចិត�
និងេស�កម� េ្របើ្រ�ស់�រ�តុេញ�ន (OMHSAS) ៃន្រកសួ ងេស�កម� មនុស្ស។
សូម��គមន៍មក�ន់កម� វ �ធីសុខ�ព�កប្បកិ រ ��សហគមន៍

សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ (Community Behavorial Health, CBH) សូ ម��គមន៍ េ�កអ� កែដល�ស�ជិកកម� វ �ធី
HealthChoices និងកម� វ �ធី CBH!
្របព័ន�សុខ�ពផ� វ� ចិត�េ�រដ� ហ���ែដលព�៉ រ ួមប��ល
� � ំង្រកសួ ងសុខ�ព�កប្បកិ រ ��
និងេស�កម� ែផ� កពិ�រ�ព�ងប�� (DBHIDS) ែដលកម� វ �ធី CBH គឺ�ែផ� កមួ យរបស់� និង�អ� កផ� ល់េស�កម� ។
្របព័ន�សុខ�ព�កប្បកិ រ ��េ�ទីេនះ េដើម្បីជួយ្រប�ពលរដ� ែដល�ន�រេ្របើ្រ�ស់�រ�តុេញ�ន
ឬប��្រត�វជំនះ�ងសុខ�ពផ� វ� ចិត�ឱ្យសេ្រមច�ននូ វសុខ�ព សុខុ�ល�ព និងស� �យសេ្រមចចិត�។
កម� វ �ធី CBH គឺ�អង� �រែថ� ំសុខ�ពែដល�ន�រ្រគប់្រគង (MCO) ។ កម� វ �ធី CBH
េធ� ��រ�មួ យៃដគូ រដ� េផនសុីល��នេនៀ Pennsylvania (PA) របស់េយើង េ��រ ��ល័យេស�កម� សុខ�ពផ� វ� ចិត�
និងេស�កម� ែផ� កេ្របើ�រ�តុេញ�ន (OMHSAS) ៃន្រកសួ ងេស�កម� មនុស្ស របស់រដ� PA។ � ំងអស់��
េយើង្រគប់្រគងអត�្របេ�ជន៍ែផ� កសុខ�ព�កប្បកិ រ ��ស្រ�ប់អ�ករស់េ�រដ� ហ���ែដលព�៉
ែដលទទួ ល�នជំនួយេវជ� ��ស� (MA) ែដល្រត�វ�នេគ��ល់ផងែដរ��កម� វ �ធី Medicaid �មរយៈកម� វ �ធី Medicaid
របស់រដ� PA ែដលេគេ��កម� វ �ធី HealthChoices ។
កម� វ �ធី CBH គឺ� MCO ៃនៃន�រែថ�ស
ំ ុខ�ព�កប្បកិ រ ��ស្រ�ប់េ�នធីហ���ែដលព�។ កម� វ �ធី CBH
មិនផ� ល់ជូនេស�កម� េ�យ��ល់េឡើយ។ េយើងខ��ំជួយេរៀបចំ និងបង់ៃថ� េស�កម� សុខ�ព�កប្បកិ រ ��របស់អ�ក
ែដលរ ួម�នេស�កម� សុខ�ព និងេស�កម� េ្របើ្រ�ស់�រ�តុេញ�ន។
េស�កម� � ំងេនះ ្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�យអ� កផ� ល់េស�កម� �មប�
� ញ។ អ� កផ� ល់េស�កម� �មប�
� ញ
គឺ�ទី��ក់�រសុខ�ព�កប្បកិ រ �� និង្រគ�េពទ្យព��លែដល ឯក�ជ្យ ែដលផ� ល់ជូនេស�កម� ដល់ស�ជិកកម� វ �ធី CBH
។ អ� កផ� ល់េស�កម�្រត�វទទួ ល�ន និងបែន� មេ�នឹងប�
� ញេនះ េ�យែផ� កេលើត្រម�វ�រេស�កម� ។ កម� វ �ធី CBH
ផ� ល់ជូន�រែណ�ំប��ន
� ដល់ស�ជិក��េ��ន់ទី��ក់�រ� ំងេនះ េ�យែផ� កេលើត្រម�វ�រនិងជេ្រមើសរបស់ស�ជិក។
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កម� វ �ធី CBH ���េ�កអ� កនឹងទទួ ល�ន្របេភទេស�កម� ែដលេ�កអ� ក្រត�វ�រ
េហើយ�េស�កម� ��្រត�វ�ន��ប់រងេ�េ្រ�មកម� វ �ធី HealthChoices ។ កម� វ �ធី CBH
�ចនឹងមិន��ប់រងេលើ�រែថ� ំសុខ�ព� ំងអស់របស់អ�កេឡើយ។ សូ ម�នេសៀវេ�ែណ�ំរបស់អ�កេ�យ្រប �ង្របយ័ត�
េដើម្បីកំណត់�េតើេស�កម� ែថ� ំសុខ�ពមួ យ� ្រត�វ�ន��ប់រង។ េ�កអ� ក�ចេ�ទូ រសព� កម� វ �ធី CBH �មេលខ 1888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482) �មួ យសំណួរ�មួ យអំពីេស�កម� ែថ� ំសុខ�ព�កប្បកិ រ ��។
េ�កអ� កក៏�ចចូ លេមើលេគហទំព័ររបស់េយើងផងែដរ�ម www.cbhphilly.org។
�ងេ្រ�មេនះគឺ�ែផនទីេ�នធីហ���ែដលព�៉ និងហ្ស
� ីបកូ ដែដលកម� វ �ធី CBH បេ្រមើជូន។

េស�កម� ស�ជិកកម� វ �ធី CBH
បុគ�លិកេ�ឯេស�កម� ស�ជិកកម� វ �ធី CBH �ច៖
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•

េឆ� ើយសំណួររបស់អ�ក

•

ជួ យេ�កអ� កែស� ងរកអ� កផ� ល់េស�កម� ែថ�ស
ំ ុខ�ព�កប្បកិ រ ��ែដលេ�ជិតេ�កអ� ក

•

��ប់ទំ�ក់ទន
ំ ងេ�កអ� កេ�នឹងធន�នមេធ��យេធ� �ដំេណើរ

•

្រត�វ្រ�កដ�េ�កអ� កកំពុងទទួ ល�នេស�កម�្រតឹម្រត�វ

•

្រត�វ្រ�កដ�េស�កម� របស់អ�ក្រត�វ�ន��ប់រង ដូ េច� ះេ�កអ� កមិន�ំ�ច់បង់្រ�ក់ស្រ�ប់ពួក�េទ

េស�កម� ស�ជិកកម� វ �ធី CBH របស់កម� វ �ធី CBH �ន�ចរក�ន 24 េ�៉ងក��ងមួ យៃថ� និង 7 ៃថ�ក��ងមួ យស��ហ៍
េហើយ�ច�ក់ទង�ន�មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482) ។ ស្រ�ប់ស�ជិកែដលថ� ង់
ធ� ន់្រតេចៀក ឬពិ�កនិ�យ េ�កអ� ក�ចេ�ទូ រសព� េ�្របតិបត� ិករប��ន
� �របន� ៃនរដ� េផនសុីល��នេនៀ
�មេលខ 711 េដើម្បីទទួ ល�នជំនួយក��ង�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួ យកម� វ �ធី CBH ។
្របសិនេបើេ�កអ� កនិ�យ��េ្រ�
ពី��អង់េគ� សេ�ះបុគ�លិក�ចជួ យេ�កអ� កឱ្យទទួ ល�នេស�កម� អ�កបកែ្រប��។
េស�កម� ស�ជិកកម� វ �ធី CBH ក៏�ច�ក់ទង�ន��យលក� ណ៍អក្សរផងែដរេ�៖

Community Behavioral Health
801 Market Street
7th Floor
Philadelphia, PA 19107
ATTN: Member Services
ប័ណ�ស��ល់ស�ជិក
កម� វ �ធី CBH មិនផ� ល់ជូនប័ណ�ស��ល់ស�ជិកេ្រ�ពីប័ណ� ACCESS ធម� �េឡើយ។
េ�កអ� កនឹងទទួ ល�នប័ណ� ACCESS មួ យ។ េ�កអ� ក�ចប��ញប័ណ�េនះេ��រ�ត់ជួប��
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រប��ក់ភស���ង�េ�កអ� ក�នចុះេ��ះក��ងកម� វ �ធីជំនួយេវជ� ��ស� ។
្របសិនេបើេ�កអ� ក�ត់ប័ណ� ACCESS របស់េ�កអ� ក សូ មេ�ទូ រស័ព�េ��រ ��ល័យជំនួយេ�នធី (CAO)
របស់េ�កអ� ក។ េលខទូ រសព� ស្រ�ប់ CAO �ន�យប�� ី�ងេ្រ�ម េ�េ្រ�មែផ� កព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងសំ�ន់ៗ។

ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងសំ�ន់ៗ
�ងេ្រ�មេនះគឺ�ប�� ីេលខទូ រសព� សំ�ន់ៗែដលេ�កអ� ក�ចនឹង្រត�វ�រ។ ្របសិនេបើេ�កអ� កមិន្រ�កដ�
្រត�វេ�ទូ រសព� េ�អ� ក�េទ សូ ម�ក់ទងេ�េស�កម� ស�ជិកកម� វ �ធី CBH ស្រ�ប់ជំនួយ៖ 1-888-545-2600 (TTY-1-
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888-436-7482)។ ស្រ�ប់េស�កម� TTY សូ មេ�ទូ រសព� េ�្របតិបត� ិករប��ន
� �របន� េ�រដ� េផនសុីល��នេនៀ �មេលខ
711 ។

�រសេ្រ��ះប��ន់
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពីេស�កម� សេ្រ��ះប��ន់ សូ មេមើលែផ� ក 3
េស�កម� សុខ�ព�កប្បកិ រ ��ែដល�ប់េផ� ើមេ�ទំព័រ 20។ ្របសិនេបើេ�កអ� ក�នប��សេ្រ��ះប��ន់
េ�កអ� ក�ចទទួ ល�នជំនួយេ�យេ�ទូ រសព� េ�េលខ�ងេ្រ�មេនះព័ត៌�នបែន� មអំពីេស�កម� សេ្រ��ះប��ន់
�ចរកេឃើញេ�ទំព័រទី 32។
្របសិនេបើេ�កអ� ក�នប��សេ្រ��ះប��ន់េ�ះ �និច��លសូ មទទួ លរកជំនួយ��មៗេ�យេ�ទូ រសព� េ�េលខ 911
ឬេ�យេ�បន� ប់សេ្រ��ះប��ន់។ េ�កអ� កមិន�ំ�ច់េ�ទូ រសព� េ�កម� វ �ធី CBH �មុនេឡើយ។
ប�
� ញទូ រសព� �ន់េហតុ�រណ៍សេ្រ��ះប��ន់
្របសិនេបើេ�កអ� កកំពុងគិតអំពី�រេធ� ��បខ� �នឯងេ�ះ សូ មេ�ទូ រសព� េ�េលខមួ យែខ្សក��ងចំេ�មេលខទូ រសព� �ង
ំ េនះ៖
•

ប�
� ញទូ រសព� �ន់េហតុ�រណ៍ែផ�កពិេ្រ�ះេ�បល់អំពី វ �បត� ិ/�រេធ� �អត� �ត (Crisis/Suicide
Counseling Hotline) (215-686-4420) ស្រ�ប់�រផ� ល់្របឹក� �រពិេ្រ�ះ និងែណ�ំប��ន
� 24
េ�៉ងក��ងមួ យៃថ� និង 7
ៃថ� ក��ងមួ យស��ហ៍ស្រ�ប់អ�កែដល�នត្រម�វ�រសុខ�ព�កប្បកិ រ ��ប��ន់។

•

ប�
� ញទូ រសព� �ន់េហតុ�រណ៍��ក់�តិស្រ�ប់អត� �ត (National Suicide Hotline) (1-800-273-TALK)

្របសិនេបើេ�កអ� ក កូ នរបស់េ�កអ� ក
ឬអ� ក���ក់ែដលេ�កអ� ក��ល់ស�ិតេ�ក��ង�នវ �បត� ិសុខ�ព�កប្បកិ រ �� សូ មេ�ទូ រសព� េ�េលខេនះ។
�ននរ���ក់ែដល�ចជួ ប�ន 24 េ�៉ងក��ងមួ យៃថ� និង 7 ៃថ� ក��ងមួ យស��ហ៍
េដើម្បី��ប់ទំ�ក់ទំនងេ�កអ� កេ�នឹងេស�កម� សេ្រ��ះប��ន់ែដលេ�ជិតបំផុត។ ្របសិនេបើ�ំ�ច់
ពួ កេគនឹងប��ន
� ្រក �មសេ្រ��ះប��ន់ចល័តេ�ទី�ំងរបស់អ�ក។
•

ែខ្សទូ រសព�្របតិភូសុខ�ពផ� វ� ចិត� (Mental Health Delegates Line) �មេលខ (215-685-6440)
ស្រ�ប់ជំនួយ 24 េ�៉ងក��ងមួ យៃថ� 7 ៃថ� មួយស��ហ៍ ក��ង�រ
េរៀបចំេស�កម� ែផ� ក វ �បត� ិស្រ�ប់អ�កែដល�នត្រម�វ�រសុខ�ព�កប្បកិ រ ��ប��ន់
និងស្រ�ប់�ររកកែន� ងសេ្រ��ះប��ន់
និងេដើម្បី�យ�រណ៍អំពីអ�ក�ត់ខ� �នែដល�នពិ�រ�ពែផ� ក វ �សតិប��ប��ប់ពីេ�៉ង 5 ��ច

មណ�លេឆ� ើយតបវ �បត� ិ (Crisis Response Centers)

មនុស្សេពញវ�យ
•

មណ�លេវជ���ស�េអនេស�ើន (Einstein Medical Center) (215-951-8300), 5501 Old York Road

•

មន� ីរេពទ្យមិត�ភ័ក�ិ (Friends Hospital) (215-831-4600), 4641 Roosevelt Boulevard

•

មន� ីរេពទ្យេផនសុីល��នេនៀ (Pennsylvania Hospital) (215-829-5433), Spruce Building, 801 Spruce
Street, 1st Floor

•

មន� ីរេពទ្យ�កលវ �ទ�ល័យេថមផលេ�បរ �េវណេអពីស���៉ល់ (Temple University Hospital Episcopal
Campus) (215-707-2577), 100 East Lehigh Avenue

កុ�រ
•

មណ�លេឆ� ើយតបវ �បត� ិរបស់កុ�រេ�រដ� ហ���ែដលព� (Philadelphia Children’s Crisis Response
Center)(215-878-2600), 3300 Henry Avenue, Falls Two Building
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ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងសំ�ន់ៗ - សេង� ប
ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនង៖ ទូ រស័ព� ឬ វ �ប�យ

េ��ះ

�រ�ំ្រទែដល�នផ�ល់ជូន

េលខទូ រសព�្រកសួងេស�កម� មនុស្សៃនរដ� េផនសុីល��នេនៀ
�រ ��ល័យជំនួយេ�ន

1-877-395-8930

��ស់ប�រព័
� ត៌�ន��ល់ខ� �នរបស់អ�កស្រ�ប់

ធី/COMPASS

ឬ

�ព�នសិទ�ិទទួ ល�នជំនួយេវជ� ��ស� ។

1-800-451-5886 (TTY/TTD)

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម

ឬ

សូ ម�នេសៀវេ�ែណ�ំេ�ទំព័រ 11។

www.compass.state.pa.us
ឬ
កម� វ �ធីទូរសព� ចល័ត myCOMPASS PA
ស្រ�ប់ទូរសព� ��តៃវ
ប�
� ញទូ រសព� �ន់េហតុ

1-844-DHS-TIPS

�យ�រណ៍ពី�រែក� ងបន� ំ

�រណ៍ស្រ�ប់�យ�រណ៍

(1-844-347-8477)

អំពី �រែក� ងបន� ំ

ឬ�ររ�េ�ភបំ�នរបស់ស�ជិក
ឬេ�ក��ងកម� វ �ធីជំនួយេវជ� ��ស� ។

និង�ររ�េ�ភបំ�ន្រក

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម

សួ ងេស�កម� មនុស្ស

សូ ម�នេសៀវេ�ែណ�ំេនះេ�ទំព័រ 23។

េលខទូ រសព� សំ�ន់ៗេផ្សងេទៀត
្រកសួ ង����ប់រង

េស� ើសុំទ្រមង់ែបបបទ�ក្យបណ�ឹងត��

1-877-881-6388

�រ ��ល័យេស�កម�

�ក់�ក្យបណ�ឹងត��

អតិថិជន

ឬពិ�ក��មួ យអ� កតំ�ងេស�កម� អតិថិ
ជន។

េស�កម� �រ�រ

1-800-490-8505

�យ�រណ៍អព
ំ ី�ររ�េ�ភបំ�ន
មិនេអើេពើយកចិត�ទុក�ក់
� � ែដលសង្ស័យ
�រេកង្របវ�
� �យុេលើ
ឬ�រេ�ះបង់េ�លមនុស្សេពញវយ
� �យុចេ��ះពី
សពី 60 ��ំ និងមនុស្សេពញវយ
18 ��ំ េ� 59 ��ំ
ែដល�នពិ�រ�ពផ� វ� �យឬផ� វ� ចិត�។

េលខទូ រសព� េផ្សងេទៀត
េស�កម� ចូលេ្របើជំនួយ
•

សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ (CBH)៖ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482) ស្រ�ប់ជំនួយ 24
េ�៉ងក��ងមួ យៃថ� 7 ៃថ� ក��ងមួ យស��ហ៍ដល់េស�កម� សុខ�ពផ� វ� ចិត� និងេស�កម� ែផ� កេ្របើ្រ�ស់�រ�តុេញ�ន

•

គំនិតផ� ចេផ�
�
ើមអ� កឯកេទស�ងសុខ�ព�កប្បកិ រ ��៖ 215-546-1200 េ�៉ងេធ� ��រ�ប់ពីៃថ� ច័ន�ដល់ៃថ� សុ្រក
ស្រ�ប់ជំនួយស្រ�ប់្រប�ពលរដ� ែដល�នប��េ្របើ�រ�តុេញ�ន ែដលមិន�ន�រ����ប់រង

•

ប�
� ញទូ រសព� ែផ� កពិ�រ�ព�ងសតិប��៖ 215-685-5900 ស្រ�ប់ជំនួយធម� �
�រ�ក់ឲ្យស�ិតេ្រ�ម�រេមើលឃុំ្រគងក��ងមណ�លេដើម្បីសុវត� ិ�ពេ�យ�រ��ន�ព�សន� ប��ន់
និងេដើម្បី�យ�រណ៍អំពីអ�ក�ត់ខ� �នែដល�នពិ�រ�ព�ងសតិប��

•

ប�
� ញទូ រសព� ែផ� កពិ�រ�ព�ងសតិប�� េ្រ�យេ�៉ង 5 ��ច៖ 215-685-6440
�រ�ក់ឲ្យស� ិតេ្រ�ម�រេមើលឃុំ្រគងក��ងមណ�លេដើម្បីសុវត� ិ�ពេ�យ�រ��ន�ព�សន� ប��ន់
និងេដើម្បី�យ�រណ៍អំពីអ�ក�ត់ខ� �នែដល�នពិ�រ�ព�ងសតិប�� េ្រ�យេ�៉ង 5 ��ច
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ធន�នែផ�កអំេពើហិង�ក��ង្រគ� �រ
•

ប�
� ញែខ្សទូ រសព� �ន់េហតុ�រណ៍ែផ� កអំេពើហិង�ក��ង្រគ� �រទី្រក �ងហ� ��ែដលព� 1-866-723-3014
ស្រ�ប់ព័ត៌�ន ឬជំនួយ�ំ្រទ 24 េ�៉ងក��ងមួ យៃថ� និង 7 ៃថ� ក��ងមួ យស��ហ៍ ស្រ�ប់អ�ក
ឬនរ���ក់ែដលអ� ក��ល់

•
•
•
•
•

�ស� ី្រប�ំងនឹង�ររ�េ�ភបំ�ន៖ 215-386-1280
�ស� ី្រប�ំងនឹង�ររ�េ�ភបំ�ន (ទីជ្រមក)៖ 215-386-7777
�ស� ីក��ងអន� រ�ល៖ 215-751-1111
ផ� ះមណ�លសហគមន៍ (Español)៖ 215-462-8610
ែខ្សប�
� ញទូ រសព� កុ�រ និង�រ ��ល័យចុះេ��ះ�រេធ� ��បបំ�ន៖ 1-800-932-0313

ធន�ន�ងលំេ���ន
•
•
•

�រ ��ល័យលំេ���នជំនួយ�រ�រ៖ 215-686-7150 ស្រ�ប់ជំនួយក��ង�រែស� ងរកទីជ្រមក (្រគប់េភទ)
កងទ័ពសេ្រ��ះ៖ 215-568-5111 ស្រ�ប់�ស� ីនិងកុ�រែដលែស� ងរកទីជ្រមក
មណ�លស្រមបស្រម� ល�រចុះ��ល់ដល់មូល��ន៖ 215-232-1984 ស្រ�ប់នរ���ក់ែដលជួ ប្របទះ
ប����នផ� ះសែម្បង ែដល្រត�វ�រជំនួយ

មេធ��យេធ� �ដំេណើរ
•

កម� វ �ធី Logisticare៖ 1-877-835-7412 ស្រ�ប់អ�កែដល្រត�វ�រជំនួយក��ង�រទទួ ល�នមេធ��យេធ� �ដំេណើរេ�
�រ�ត់ជួបកម� វ �ធីសុខ�ព�កប្បកិ រ ��

ជំនួយេផ្សងេទៀត
•

្រកសួ ងេស�កម� មនុស្សៃនរដ� េផនសុីល��នេនៀ (PA DHS) ៖ 1-800-692-7462
ស្រ�ប់�រ����ប់រងជំនួយ�ច់្រ�ក់ និង�រ��ប់រងេលើអត�្របេ�ជន៍

•

រដ� �លែផ� ក����ប់រងសង� មកិច�៖ 1-800-772-1213 ស្រ�ប់អត�្របេ�ជន៍ហិរ�� វត���ងែផ� កពិ�រ�ពនិង
� ចំ�ស់
មនុស្សេពញវយ

្រក �មជួយ�ំ្រទ
•
•
•
•
•
•

េស�កម� ែផ� កច�ប់សហគមន៍៖ 215-981-3700 ជំនួយែផ� កច�ប់ស្រ�ប់មនុស្សេពញវ�យនិងកុ�រ
Consumer Satisfaction Team, Inc.៖ 215-923-9627 �រជួ យ�ំ្រទស្រ�ប់មនុស្សេពញវ�យនិងកុ�រ
គេ្រ�ងច�ប់ស�ីពីពិ�រ�ព៖ 215-238-8070 ជំនួយែផ� កច�ប់ស្រ�ប់អ�កែដល�នពិ�រ�ព
ប�
� ញធន�ន្រក �ម្រគ� �រ៖ 215-599-5176 �រពិេ្រ�ះេ�បល់�មទូ រសព� េ�យជួ ប��ល់ សិ����
និង�្រក �ម; ្រក �ម�ំ្រទ្រក �ម្រគ� �រ; ព័ត៌�នអំពីអ�ក�ទី្រស�ញ់ែដល�ប់ឃុំ ែដល�ចនឹង�នជំងឺផ� វ� ចិត�
�ព�ៃដគូ សុខ�ពផ� វ� ចិត�៖ 215-751-1800 �រជួ យ�ំ្រទស្រ�ប់មនុស្សេពញវ�យ
ប�
� ញ�ក់ព័ន�នឹងឪពុក��យ៖ 267-507-3860 ឪពុក��យែដលែស� ងរកជំនួយេ�េ�ក��ង�រជួ យ�ំ្រទកូ នៗ

េស�កម� ទំ�ក់ទំនង
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កម� វ �ធី CBH �ចផ� ល់ជូនេសៀវេ�ែណ�ំេនះ
និងព័ត៌�នេផ្សងេទៀតែដលេ�កអ� ក្រត�វ�រ���េផ្សងេទៀតេ្រ�ពី��អង់េគ� សេ�យឥតគិតៃថ� ពីអ�ក។ កម� វ �ធី
CBH ក៏�ចផ� ល់ជូនេសៀវេ�ែណ�ំរបស់អ�ក និងព័ត៌�នេផ្សងេទៀតែដលេ�កអ� ក្រត�វ�រ�ទ្រមង់េផ្សងេទៀតផងែដរ
ដូ ច�កូ ន�ស អក្សរផុសស្រ�ប់មនុស្ស��ក់ អក្សរពុម�ទំហំធំៗ, DVD, �រទំ�ក់ទំនង�លក� ណៈេអឡិច្រត�និក
និងទ្រមង់េផ្សងៗ ្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រពួ ក�េ�យឥតគិតៃថ� ពីអ�ក។ សូ ម�ក់ទងសុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍
CBH �មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482) េដើម្បីេស� ើសុំជំនួយ�មួ យែដលេ�កអ� ក្រត�វ�រ។
�្រស័យេលើព័ត៌�នែដលេ�កអ� ក្រត�វ�រ ��ចនឹងចំ�យេពលរហូ តដល់ 5 ៃថ� ស្រ�ប់កម� វ �ធី CBH
េដើម្បីេផ�ើព័ត៌�នេ�េ�កអ� ក។
កម� វ �ធី CBH ក៏នឹងផ� ល់ជូនអ� កបកែ្រប����ក់ផងែដរ ែដលរ ួម�ន��ស���េមរ �ក ឬេស�កម� TTY
្របសិនេបើេ�កអ� កមិននិ�យ ឬយល់��អង់េគ� ស ឬថ� ង់ ឬធ� ន់្រតេចៀក។
េស�កម� � ំងេនះ�នេ�យឥតគិតៃថ� ចំេ�ះអ� ក។ ្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រអ� កបកែ្រប��
សូ មេ�ទូ រសព� េ�សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH �មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482)
េហើយសុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH នឹង��ប់ទំ�ក់ទំនងេ�កអ� ក�មួ យ
េស�កម� អ�កបកែ្រប��ែដលបំេពញ�ន�មត្រម�វ�ររបស់អ�ក។ ស្រ�ប់េស�កម� TTY
សូ មេ�ទូ រសព� េ�្របតិបត� ិករប��ន
� �របន� េ�រដ� េផនសុីល��នេនៀ �មេលខ 711 ។

�រចុះេ��ះ
េដើម្បីទទួ ល�នេស�កម� ��េ�ក��ងកម� វ �ធី HealthChoices ែតេ�ែត�នសិទ�ិទទួ ល�នជំនួយេវជ� ��ស� ។
េ�កអ� កនឹងទទួ ល�នឯក�រ្រក�ស��ម ឬ
ឬ�រេ�ទូ រសព� អំពី�របន� ឯក�រ�ថ� ីអំពី�ព�នសិទ�ិទទួ ល�នរបស់េ�កអ� ក។
��ន�រៈសំ�ន់�ស់ែដលេ�កអ� កេធ� ��ម�រែណ�ំ េហតុេនះជំនួយេវជ� ��ស� របស់អ�ក មិនប�្ឈប់ដំេណើរ�រេទ។
្របសិនេបើេ�កអ� ក�នសំណួរអំពីឯក�រ្រក�ស��ម�មួ យែដលេ�កអ� កទទួ ល�ន
ឬ្របសិនេបើេ�កអ� កមិន្រ�កដ�េតើ�ព�នសិទ�ិទទួ ល�នរបស់អ�កស្រ�ប់ជំនួយេវជ� �្រស� ្រត�វ�នេធ� �បច��ប្បន� �ព
ឬអត់េ�ះ សូ មេ�ទូ រព� េ�សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH �មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482)
ឬ�រ ��ល័យជំនួយេ�នធី CAO របស់អ�ក។

�រ��ស់ប�រេ�ក
�
� � ង�រ��ប់រង
�នមូ លេហតុ�េហតុអ���ន��ព�នសិទ�ិទទួ ល�នរបស់អ�កស្រ�ប់ជំនួយេវជ� ��ស� ឬកម� វ �ធី HealthChoices
�ចនឹង��ស់ប�រ។
� ែផ� ក�ងេ្រ�មេនះ ្រ�ប់េ�កអ� កនូ វមូ លេហតុែដល�ព�នសិទ�ិទទួ ល�នរបស់អ�ក
�ចនឹង��ស់ប�រ� និងអ� �ែដលេ�កអ� ក្រត�វេធ� � ្របសិនេបើ��ន�រ��ស់ប�រ។
�

�រ��ស់ប�រក
� � � ង្រក �ម្រគ� �រ
សូ មេ�ទូ រសព� េ� CAO របស់អ�ក ្របសិនេបើ�ន�រ��ស់ប�រ�មួ
�
យចំេ�ះ្រគ� �ររបស់អ�ក។
ឧ�ហរណ៍៖
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•

�ននរ���ក់េ�ក��ង្រក �ម្រគ� �ររបស់អ�ក�នកូ នតូ ច

•

�សយ��ន ឬេលខទូ រស័ព�របស់អ�ក�ន�រ��ស់ប�រ�

•

េ�កអ� ក ឬស�ជិក្រគ� �រែដលរស់េ��មួ យេ�កអ� ក ទទួ ល�ន�រ����ប់រងសុខ�ពេផ្សងេទៀត

•

ស�ជិក្រគ� �រ��ស់ចូល ឬេចញពី្រក �ម្រគ� �ររបស់អ�ក

•

�នមរណ�ពេ�ក��ង្រក �ម្រគ� �រ

សូ មចង�ំ���ន�រៈសំ�ន់�ស់ក��ង�រេ�ទូ រសព� េ� CAO របស់អ�ក��មៗ
្របសិនេបើេ�កអ� ក�ន�រ��ស់ប�រ�មួ
�
យេ�ក��ង្រគ� �ររបស់េ�កអ� ក
េ�យ�រ�រ��ស់ប�រេនះ�ចប៉
�
ះ�ល់ដល់អត�្របេ�ជន៍របស់េ�កអ� ក។

េតើ�នអ� �េកើតេឡើង ្របសិនេបើខ��ំ��ស់ទីលំេ�?
្របសិនេបើេ�កអ� កនឹង��ស់ទីលំេ�េ�េ�នធីេផ្សងេទៀតេ�ក��ងរដ� េផនសុីល��នេនៀ
សូ មេ�ទូ រស័ព�េ�សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH �មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482)
ឹ � េ�កអ� កនឹង��ស់ទីលំេ�។ េយើងខ��ំ�ចជួ យេធ� �ឱ្យ្រ�កដ�
េដើម្បីឲ្យេយើងខ��ំដង
េ�កអ� កទទួ ល�នេស�កម� េ�សហគមន៍ថ�ីរបស់េ�កអ� ក។ េ�កអ� កក៏គួរេ�ទូ រសព� េ� CAO របស់េ�កអ� កផងែដរ
េហើយផ� ល់ជូនពួ កេគនូ វ�សយ��ន និងេលខទូ រសព� ថ�ីរបស់េ�កអ� ក។
្របសិនេបើេ�កអ� ក��ស់ទីលំេ�េចញេ្រ�រដ� េ�កអ� កនឹងែលង�ចទទួ ល�នេស�កម� �មរយៈកម� វ �ធី HealthChoices
តេ�េទៀតេហើយ។ េ�កអ� កគួ រឱ្យ CAO របស់អ�ក និងកម� វ �ធី CBH ដឹង�េ�កអ� កនឹង�កេចញពីរដ� េផនសុីល��នេនៀ ។
បុគ�លិក�ន់ករណីរបស់អ�ក នឹងប�� ប់អត�្របេ�ជន៍របស់អ�កេ�រដ� េផនសុីល��នេនៀ។
េ�កអ� កនឹង្រត�វ�រ�ក់�ក្យសុំអត�្របេ�ជន៍េ�រដ� ថ�ីរបស់េ�កអ� ក។

�រ�ត់បង់អត�្របេ�ជន៍
្របសិនេបើេ�យ�រេហតុផល�មួ យេ�កអ� ក�ត់បង់អត�្របេ�ជន៍ជំនួយេវជ� ��ស� របស់េ�កអ� ក
េ�ះេ�កអ� កគួ រែតេ�ទូ រសព� េ� CAO របស់េ�កអ� ក។ CAO
នឹងជួ យេ�កអ� កឱ្យយល់េហតុអ���នអត�្របេ�ជន៍ជំនួយេវជ� ��ស� របស់េ�កអ� ក�នចប់
េហើយអ� �្រត�វែតេកើត�នេឡើងេដើម្បីឲ្យេ�កអ� ក េដើម្បី�នសិទ�ិទទួ ល�នអត�្របេ�ជន៍ជំនួយ
េវជ� ��ស� េឡើង វ �ញ។

ព័ត៌�នអំពីអ�កផ�ល់េស�កម�
េសៀវេ��យេ��ះ និងព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងអ� កផ� ល់េស�កម� ៃនកម� វ �ធី CBH
�នព័ត៌�នអំពីអ�កផ� ល់េស�កម� េ�ក��ងប�
� ញៃនកម� វ �ធី CBH ។ េសៀវេ��យេ��ះ
និងព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងអ� កផ� ល់េស�កម� �ន�មអន�ញេ�ទីេនះ៖ https://cbhphilly.org/cbhmembers/provider-directory/។ េ�កអ� ក�ចេ�ទូ រសព� េ�សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH �មេលខ 1-888-5452600 (TTY-1-888-436-7482) េដើម្បីេស� ើសុំច�ប់ចម� ងមួ យច�ប់ៃនេសៀវេ��យេ��ះ
និងព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងអ� កផ� ល់េស�កម� ្រត�វេផ�ើជូនេ�កអ� ក។ េសៀវេ��យេ��ះ និងព័ត៌�នទំ�ក់ទំនង
អ� កផ� ល់េស�កម� រ ួម �នព័ត៌�នដូ ច�ងេ្រ�មអំពីអ�កផ� ល់េស�កម� �មប�
� ញ៖
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•

េ��ះ �សយ��ន �សយ��នេគហទំព័រ �សយ��នអុីែមល េលខទូ រសព�

•

�េតើអ�កផ� ល់េស�កម� កំពុងទទួ លយកអ� កជំងឺថ�ីឬអត់េ�ះេទ

•

ចំនួនៃថ� និងេ�៉ងេធ� ��រ

•

លិខិតប��ក់លក� ណៈសម្បត� ិ និងេស�កម� ែដលផ� ល់ជូនេ�យអ� កផ� ល់េស�កម� ��

•

�េតើអ�កផ� ល់េស�កម� និ�យ��េផ្សងេទៀតេ្រ�ពី��អង់េគ� សឬអត់ េហើយេបើនិ�យ េតើ��មួ យ�

•

�េតើទីកែន� ងអ� កផ� ល់េស�កម� �ចេចញចូ ល�នេ�យេ�អីកង់ជនពិ�រឬអត់

�រេ្រជើសេរ �ស ឬ�រ��ស់ប�រអ�
� កផ�ល់េស�កម� របស់អ�ក
េ�កអ� ក�ចេ្រជើសេរ �សអ� កផ� ល់េស�កម� ែដលេ�កអ� កជួ ប។
•

្របសិនេបើេ�កអ� កកំពុង�ប់េផ� ើមេស�កម� ថ�ី �រ��ស់ប�រ�រែថ�
�
ែំ ដលេ�កអ� កទទួ ល�ន
ឬចង់��ស់ប�រអ�
� កផ� ល់េស�កម� េ�យមូ លេហតុ�មួ យក៏េ�យ កម� វ �ធី CBH
នឹងជួ យេ�កអ� កេ្រជើសេរ �សអ� កផ� ល់េស�កម� ថ�ីរបស់េ�កអ� ក។ ស្រ�ប់ជំនួយ
សូ មេ�ទូ រសព� សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH �មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482)

•

្របសិនេបើេ�កអ� ក�ស�ជិកថ� ីៃនកម� វ �ធី CBH េហើយបច��ប្បន� េ�កអ� កកំពុងទទួ ល�នេស�កម� ��េ�ះ
េ�កអ� ក�ចនឹង្រត�វ�រ�ប់េផ� ើមទទួ ល�នេស�កម� របស់អ�កពីអ�កផ� ល់េស�កម� េ�ក��ងប�
� ញរបស់េយើង។
្របសិនេបើអ�កផ� ល់េស�កម� បច��ប្បន� របស់អ�ក ្រត�វ
�នចុះេ��ះេ�ក��ងកម� វ �ធីជំនួយេវជ� ��ស� រដ� េផនសុីល��នេនៀ ប៉ុែន� មិនស� ត
ិ េ�ក��ងប�
� ញៃនកម� វ �ធី CBH
េ�ះ េ�កអ� ក�ចបន� ទទួ ល�នេស�កម� របស់េ�កអ� កពីអ�កផ� ល់េស�កម� បច��ប្បន� របស់េ�កអ� ករហូ តដល់
60 ៃថ� ។ កម� វ �ធី CBH នឹងបង់ៃថ� អ�កផ� ល់េស�កម� របស់អ�កស្រ�ប់េស�កម� � ំងេនះ។
្របសិនេបើអ�កផ� ល់េស�កម� បច��ប្បន� របស់អ�ក មិន្រត�វ�នចុះេ��ះក��ងកម� វ �ធីជំនួយ
េវជ� ��ស� េ�រដ� េផនសុីល��នេនៀេទ េ�ះកម� វ �ធី CBH
នឹងមិនបង់ៃថ� េស�កម� ��ែដលេ�កអ� កទទួ ល�នពីអ�កផ� ល់េស�កម� របស់អ�កេឡើយ។
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រជំនួយែស� ងរកអ� កផ� ល់េស�កម� ��ក់េ�ក��ងប�
� ញកម� វ �ធី CBH េ�ះ
សូ មេ�ទូ រសព� េ�សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH �មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482)

•

�ចនឹង�នេពលែដលអ� កផ� ល់េស�កម� �កេចញពីប�
� ញៃនកម� វ �ធី CBH ។
ឧ�ហរណ៍អ�កផ� ល់េស�កម� �ចបិទដំេណើរ�រ ឬ��ស់ទីកែន� ង។ ក��ងករណីអ�កផ� ល់េស�កម� ��ក់
ែដលេ�កអ� កកំពុងទទួ ល�នេស�កម� ��ពី�ត់�រ�កេចញពីប�
� ញរបស់កម� វ �ធី CBH េ�ះ
េ�កអ� កនឹងទទួ ល�នដំណឹង។
្របសិនេបើអ�កផ� ល់េស�កម�្រត�វ�នចុះេ��ះេ�ក��ងកម� វ �ធីជំនួយេវជ� ��ស� ៃនរដ� េផនសុីល��នេនៀ េ�ះ
េ�កអ� ក�ចបន� ទទួ ល�នេស�កម� របស់េ�កអ� កពីអ�កផ� ល់េស�កម� េ�ះអស់រយៈេពលរហូ តដល់ 60 ៃថ� ។
េ�កអ� កក៏នឹង្រត�វេ្រជើសេរ �សអ� កផ� ល់េស�កម� ថ�ីផងែដរ។

�រជួបពិេ្រ�ះេ��រ ��ល័យ
េធ� ��រ�ត់ជួប�មួ យអ� កផ�ល់េស�កម� របស់អ�ក
េដើម្បីេធ� ��រ�ត់ជួប�មួ យអ� កផ� ល់េស�កម� របស់អ�ក សូ មេ�ទូ រសព� េ��រ ��ល័យអ� កផ� ល់េស�កម� របស់អ�ក។
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រជំនួយក��ង�រេធ� ��រ�ត់ជួប សូ មេ�ទូ រសព� េ�សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH
�មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482)។
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្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រជំនួយក��ង�រេ��ន់�រ�ត់ជួបអ� កផ� ល់េស�កម� របស់អ�ក
សូ មេមើលែផ� កកម� វ �ធីមេធ��យេធ� �ដំេណើរៃនជំនួយេវជ� ��ស� (MATP) េ�ទំព័រ 34 ៃនេសៀវេ�ែណ�ំេនះ
ឬេ�ទូ រសព� េ�សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH �មេលខទូ រសព� �ងេលើ។

បទ��នៃន�រ�ត់ជួប
អ� កផ� លេ់ ស�កម� ៃនកម� វ �ធី CBH ្រត�វផ� ល់ជូនេស�កម� ��ក��ងរយៈេពល 1 េ�៉ង ស្រ�ប់�រសេ្រ��ះប��ន់ ក��ង
រយៈេពល 24 េ�៉ងស្រ�ប់��ន�ពប��ន់ និងក��ងរយៈេពល 7 ៃថ� ស្រ�ប់�រ�ត់ជួបធម� � និង�រែណ�ំប��ន
� េ�
អ� កឯកេទស។ �រសេ្រ��ះប��ន់គឺ���ន�ពែដលធ� ន់ធ�រ�៉ង��ំង ែដលបុគ�លសមេហតុផលែដលមិន�ន
�របណ��ះប�
� លែផ� កេវជ� ��ស� េ�ះ �ចេជឿ�ក់��ន�និភ័យ��មៗចំេ�ះជី វ �តរបស់បុគ�ល ឬចំេ�ះសុខ�ព
យូរអែង� ង។ ��ន�ពប��ន់គឺ�ជំងឺឬ��ន�ពមួ យែដល ្របសិនេបើមិន�នព��លក��ងរយៈេពល 24 េ�៉ងេទ
�ចែ្រប�៉ងរហ័ស�វ �បត� ិឬ�រសេ្រ��ះប��ន់។

�រែថ�ំសុខ�ពេ�េពលផុតេ�៉ងេធ� ��រ
េ�កអ� ក�ចេ�ទូ រសព� េ�កម� វ �ធី CBH ស្រ�ប់ប��សុខ�ព�កប្បកិ រ �� 24 េ�៉ងក��ងមួ យៃថ� 7 ៃថ� ក��ងមួ យស��ហ៍។
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ែផ�ក – 2
សិទ�ិ និង�រទទួ លខុស្រត�វ
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សិទ�ិ និង�រទទួ លខុស្រត�វរបស់ស�ជិក
សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ (CBH) និងប�
� ញអ� កផ� ល់េស�កម� របស់�
មិនេរ �សេអើង្រប�ំងស�ជិក��េ�យែផ� កេលើ�តិ�សន៍ េភទ �ស� េដើមកំេណើត�តិ�សន៍ ពិ�រ�ព �យុ
ទំេ�រផ� វ� េភទ អត� ស��ណេយនឌ័រ ឬមូ ល��នេផ្សងេទៀត�មួ យ ែដល�ម�ត់េ�យច�ប់េឡើយ។
ក��ង�ម�ស�ជិកកម� វ �ធី CBH េ�កអ� ក�នសិទ�ិនិង�រទទួ លខុស្រត�វដូ ច�ងេ្រ�ម។

សិទ�ិស�ជិក
េ�កអ� ក�នសិទ�ិ៖
1)

្រត�វ�ន្រប្រពឹត�ចំេ�ះេ�យ�រេ�រព េ�យទទួ ល��ល់�ពៃថ� ថ�ររបស់
�
េ�កអ� ក
និងត្រម�វ�រឯកជន�ពរបស់េ�កអ� កេ�យបុគ�លិក និង អ� កផ� ល់េស�កម� �មប�
� ញកម� វ �ធី CBH

2)

េដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នែដលេ�កអ� ក�ចរកេឃើញនិងយល់�៉ង�យ្រស� លអំពីកម� វ �ធី CBH, េស�កម� និង
អ� កផ� ល់េស�កម� របស់�ែដលព��លេ�កអ� កេពលេ�កអ� ក្រត�វ�រ�

3)

េដើម្បីេ្រជើសេរ �សអ� កផ� ល់េស�កម� �មប�
� ញកម� វ �ធី CBH �មួ យែដលេ�កអ� កចង់ឱ្យព��លេ�កអ� ក។
េ�កអ� ក�ចនឹង��ស់ប�រអ�
� កផ� ល់េស�កម� ្របសិនេបើេ�កអ� កមិនសប�យចិត�

4)

េដើម្បីទទួ ល�នេស�កម� សេ្រ��ះប��ន់េ�េពលេ�កអ� ក្រត�វ�រពួ ក�ពីអ�កផ� ល់េស�កម� �មួ យេ�យមិន�ច់
�ន�រអនុម័តរបស់ កម� វ �ធី CBH

5)

េដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នែដលេ�កអ� ក�ចយល់�៉ង�យពីអ�កផ� ល់េស�កម� របស់េ�កអ� ក
និង�ចពិ�ក��មួ យពួ កេគអំពីជេ្រមើស�រព��លរបស់េ�កអ� ក េ�យ��ន�រេ្រជ�តែ្រជក�មួ យពីកម� វ �ធី
CBH

6)

េដើម្បីេធ� ��រសេ្រមចចិត�េលើ�រព��លរបស់អ�ក។
្របសិនេបើេ�កអ� កមិន�ចេធ� ��រសេ្រមចចិត�េលើព��លេ�យខ� �នឯងេទ
េ�កអ� ក�នសិទ�ិេដើម្បីឱ្យ�ននរ���ក់េផ្សងេទៀតជួ យេ�កអ� កេធ� ��រសេ្រមចចិត�
ឬេធ� ��រសេ្រមចចិត�ជំនួសេ�កអ� ក។ េ�កអ� ក�ចនឹងបដិេសធចំេ�ះ�រព��ល ឬេស�កម� ��
លុះ្រ�ែតេ�កអ� ក្រត�វ�នេគត្រម�វឱ្យទទួ លយក�រព��លេ�យមិន�នស� ័្រគចិត�
េ�េ្រ�មច�ប់ស�ីពីទ្រមង់�រសុខ�ពផ� វ� ចិត�។

7)

េដើម្បីពិ�ក��មួ យអ� កផ� ល់េស�កម� �ស��ត់ និងេដើម្បីឲ្យព័ត៌�ន
និងឯក�រកំណត់្រ�របស់េ�កអ� ក្រត�វ�ន រក�ទុក��រស��ត់

8)

េដើម្បីេមើលនិងទទួ ល�នឯក�រថតចម� ងមួ យច�ប់ៃនកំណត់្រ�េវជ� ��ស� របស់អ�ក
និងេដើម្បីេស� ើសុំ�រ��ស់ប�រឬ�រែកត្រម�
�
វចំេ�ះឯក�រកំណត់្រ�របស់អ�ក

9)

េដើម្បីេស� ើសុំមតិេ�បល់ទីពីរ

10)

េដើម្បី�ក់�ក្យបណ�ឹង�រទុក� ្របសិនេបើេ�កអ� កមិនយល់្រពមចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�របស់កម� វ �ធី CBH
�េស�កម� មួយមិន�ំ�ច់ែផ� កេវជ� ��ស� ស្រ�ប់េ�កអ� កេទ (ព័ត៌�នអំពីដំេណើរ�រេនះ
�ចរក�នេ�យ�ប់េផ� ើមេ�េលើទំព័រ 51)។

11)

េដើម្បី�ក់�ក្យបណ�ឹងត�� ្របសិនេបើេ�កអ� កមិន រ �ក�យអំពី�រែថ� ំឬ�រព��លែដលេ�កអ� ក�នទទួ ល
(ព័ត៌�នអំពីដំេណើរ�រេនះ �ចរក�នេ�យ�ប់េផ� ើមេ�េលើទំព័រ 46)។

12)

េដើម្បីេស� ើសុំសវ��រយុត�ិធម៌ៃន្រកសួ ងេស�កម� មនុស្ស (ព័ត៌�នអំពីដំេណើរ�រេនះ
�ចរក�នេ�យ�ប់េផ� ើមេ�េលើទំព័រ 58)។

13)

រ ួច�កផុតពី�ល់្រគប់ទ្រមង់ៃន�រ�ប់ប��ង
ំ ឬ�រ�ក់ឱ្យេ��ច់ពីេគមិន�នស� ័្រគចិត�
ែដល្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីបង� ំេ�កអ� កឲ្យេធ� �អ��មួយ េដើម្បី�ក់ វ �ន័យេ�កអ� ក
េដើម្បីេធ� �ឱ្យ�ន់ែត�យ្រស� លស្រ�ប់អ�កផ� ល់
េស�កម� ឬេដើម្បី�ក់ទណ�កម� េ�កអ� ក។
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14)

េដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នអំពីេស�កម� ែដលកម� វ �ធី CBH ឬអ� កផ� ល់េស�កម� មិន��ប់រងេទ

15)

េ�យ�រ�ន�រជំ�ស់ែផ� កសីលធម៌ឬ�ស� និងអំពីរេបៀបទទួ ល�នេស�កម� � ំងេ�ះ។
េដើម្បីអនុវត� សិទ�ិរបស់អ�កេ�យ���នផលប៉ះ�ល់អ វ �ជ� �នដល់រេបៀបែដល្រកសួ ងេស�កម� មនុស្ស កម� វ �ធី CBH,
ឬអ� កផ� ល់េស�កម� �មប�
� ញ ្រប្រពឹត�ិចំេ�ះេ�កអ� ក។

�រទទួ លខុស្រត�វរបស់ស�ជិក
ស�ជិក��្រត�វែតេធ� ��រ�រ�មួ យអ� កផ� ល់េស�កម� សុខ�ព�កប្បកិ រ ��របស់ពួកេគ។ កម� វ �ធី CBH
្រត�វ�រជំនួយរបស់អ�ក េហតុេនះេ�កអ� កទទួ ល�នេស�កម� និង�រ�ំ្រទែដលេ�កអ� ក្រត�វ�រ។
� ំងេនះគឺ�េរឿងែដលេ�កអ� កគួ រេធ� �៖
1) ផ� ល់ជូន� ំងេនះគឺ�េរឿងែដលេ�កអ� កគួ រេធ� �រហូ តដល់ក្រមិតែដលេ�កអ� ក�ចេធ� ��ននូ វព័ត៌�នែដលអ� កផ� ល់
េស�កម� របស់េ�កអ� ក្រត�វ�រ។
2) ្រ�ប់អ�កផ� ល់េស�កម� របស់អ�កអំពី��ែំ ដលេ�កអ� កកំពុងេ្របើ។ រ ួម�ន��ែំ ដល�ចទិញេ�យ��នេវជ� ប�� វ ��មីន
និង��ព
ំ ��លធម� �តិ។
3) ្រត�វចូ លរ ួម�ក់ព័ន�ក��ង�រសេ្រមចចិត�េលើ�រែថ� ំសុខ�ព និង�រព��លរបស់អ�ក។
4) េធ� ��រ�រ�មួ យអ� កផ� ល់េស�កម� របស់អ�ក េដើម្បីបេង� ើតនិងអនុវត� ែផន�រព��លរបស់អ�ក។
5) ្រ�ប់អ�កផ� ល់េស�កម� របស់អ�កអំពីអ��ែដលេ�កអ� កចង់�ននិង្រត�វ�រ។
6) េ្របើ��រំ បស់អ�ក�មេវជ� ប�� េហើយ្រ�ប់អ�កផ� ល់េស�កម� របស់អ�ក ្របសិនេបើ�នប��។
7) េ��ម�រ�ត់ជួបរបស់អ�ក។
ឹ អំពី�រ����ប់រងរបស់កម� វ �ធី CBH ែដលរ ួម�នអត�្របេ�ជន៍ែដល្រត�វ�ន��ប់រង
8) យល់ដង
និងមិន្រត�វ�ន��ប់រង និងក្រមិតែដនកំណត់� ំងអស់។។
9) េ្របើ្រ�ស់ែតអ� កផ� ល់េស�កម� �មប�
� ញប៉ុេ�
� ះ លុះ្រ�ែតកម� វ �ធី CBH យល់្រពមចំេ�ះអ� កផ� ល់េស�កម�
េ�េ្រ�ប�
� ញ។
10) េ�រពអ� កជំងឺដៃទេទៀត បុគ�លិកអ� កផ� ល់េស�កម� និងអ� កេធ� ��ររបស់អ�កផ� ល់េស�កម� ។
11) �យ�រណ៍អំពី�រែក� ងបន� ំ និង�ររ�េ�ភបំ�នជូ នេ�ប�
� ញទូ រសព� �ន់េហតុ�រណ៍ែផ� កេ�រព�មច�ប់
ៃនកម� វ �ធី CBH (1-800-229-3050) និងប�
� ញទូ រសព� �ន់េហតុ�រណ៍ស្រ�ប់�រ�យ�រណ៍អំពី�រែក� ងបន� ំ
និង�ររ�េ�ភបំ�នៃន្រកសួ ងេស�កម� មនុស្ស (1-866-379-8477)។

�រយល់្រពមចំេ�ះ�រែថ�ំសខ
ុ �ពផ� វ� ចិត�
កុ�រ�យុេ្រ�ម 14 ��ំ ្រត�វែត�ន�រអនុ��តពីឪពុកឬ��យ ឬ��ព��ល្រសបច�ប់របស់ពួកេគ
េដើម្បីទទួ ល�ន�រែថ� ំសុខ�ពផ� វ� ចិត�។ កុ�រ�យុ 14 ��ំ ឬ�យុេ្រចើន�ងេនះ
មិន្រត�វ�រ�ន�រអនុ��តពីឪពុកឬ��យ ឬ��ព��ល្រសបច�ប់របស់ពួកេគ
េដើម្បីទទួ ល�ន�រែថ� ំសុខ�ពផ� វ� ចិត�េឡើយ។
កុ�រ� ំងអស់�ចទទួ ល�នជំនួយស្រ�ប់ប��េ្រគ�ង្រសវ �ងឬេ្រគ�ងេញ�ន
េ�យមិន�ំ�ច់�ន�រអនុ��តពីឪពុកឬ��យ ឬ��ព��ល្រសបច�ប់របស់ពួកេគេឡើយ។
ពួ កេគ�ចយល់្រពមចំេ�ះ�រែថ� ំសុខ�ពផ� វ� ចិត�
និង�នសិទ�ិសេ្រមចចិត��េតើអ�ក��ចេមើលឯក�រកំណត់្រ�របស់ពួកេគ�ន
្របសិនេបើពួកេគ�នយល់្រពមចំេ�ះ�រែថ� ំសុខ�ពផ� វចិ
� ត�។ បែន� មេលើេនះ ឪពុកឬ��យឬ��ព��ល្រសបច�ប់
�ចយល់្រពមចំេ�ះ�រែថ�ស
ំ ុខ�ពផ� វ� ចិត�ស្រ�ប់កុ�រែដល�ន�យុ 14 ��ំ ឬ�យុេ្រចើន�ងេនះ ែតេ្រ�ម 18
��ំ។
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��ន�រៈសំ�ន់�ស់ស្រ�ប់មនុស្ស្រគប់��ែដលជួ យ�ំ្រទកុ�រ ក��ង�រេធ� ��រ�មួ យ��
និង�ែផ� កមួ យៃន�រេរៀបចំែផន�រស្រ�ប់�រែថ� ំកុ�រ។ មនុស្ស្រគប់រ ូបែដលជួ យ�ំ្រទកុ�រ
គួ រែតែចករ� ែលកព័ត៌�នែដល�ំ�ច់ស្រ�ប់�រែថ�ក
ំ ុ�រេ�េពល�ក៏េ�យែដល�ចេធ� �េ��ន។
��ង�ងេ្រ�មេនះ ពន្យល់�េតើអ�ក��ចយល់្រពមចំេ�ះ�រព��ល។
្របសិនេបើកុ�រ

ប��ប់មកេគ

�យុេ្រ�ម 14 ��ំ

្រត�វែត�ន�រអនុ��តពីឪពុកឬ��យ ឬ��ព��ល្រសបច�ប់ េដើម្បីទទួ ល�ន�រែថ� ំសុខ�ពផ� វ� ចិត�

�យុ 14 ��ំ

�ចទទួ ល�ន�រែថ� ំសុខ�ពផ� វ� ចិត�េ�យមិន�ំ�ច់�ន�រអនុ��តពីឪពុកឬ��យឬ��ព��ល្រសបច�ប់េឡើយ

ឬ�យុេ្រចើន�ងេនះ
្រគប់�យុ� ំងអស់

�ចទទួ ល�នជំនួយស្រ�ប់ប��េ្រគ�ង្រសវ �ងឬេ្រគ�ងេញ�នេ�យមិន�ំ�ច់�ន�រអនុ��តពីឪពុកឬ��យ
ឬ��ព��ល្រសបច�ប់របស់ពួកេគេឡើយ

េដើម្បីែស� ងយល់បែន� មអំពីនរ��ចយល់្រពមចំេ�ះ�រព��ល េ�កអ� ក�ចេ�ទូ រស័ព�េ�សុខ�ពឥរ ��បថ
សហគមន៍ CBH �មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482) េពលខ� ះ�ពិ�កយល់�កុ�រ��ក់�នសិទ�ិឯកជន�ព
េហើយ�ចយល់្រពមចំេ�ះ�រែថ� ំសុខ�ពផ� វ� ចិត��ន។ កម� វ �ធី CBH
�ចជួ យេ�កអ� កឱ្យយល់ដឹង�ន់ែតច�ស់ែថមេទៀតអំពីសិទ�ិ� ំងេនះ
េហតុេនះេ�កអ� ក�ចផ� ល់ជូន�រ�ំ្រទដ៏ល�បំផុតស្រ�ប់កូនរបស់េ�កអ� ក ែដលេ�កអ� ក�ចេធ� ��ន។

ឯកជន�ព និង�រស��ត់
កម� វ �ធី CBH ្រត�វែត�រ�រឯកជន�ពៃនព័ត៌�នសុខ�ព��ល់ខ� �ន (PHI) របស់អ�ក។ កម� វ �ធី CBH
្រត�វែត្រ�ប់េ�កអ� កពីរេបៀបែដល PHI របស់េ�កអ� ក �ចនឹង្រត�វ�នេ្របើ ឬែចករ� ែលក�មួ យអ� កដៃទ។
�រណ៍េនះរ ួមប��ល
� �ង
ំ �រែចករ� ែលក PHI របស់េ�កអ� ក�មួ យអ� កផ� ល់េស�កម� ែដលកំពុងព��លេ�កអ� ក
េហតុេនះកម� វ �ធី CBH �ចបង់្រ�ក់ជូនអ� កផ� ល់េស�កម� របស់េ�កអ� ក។ �ក៏រ ួមប��ល
� � ំង�រែចករ� ែលក PHI
របស់អ�ក�មួ យ្រកសួ ងេស�កម� មនុស្សផងែដរ។ ព័ត៌�នេនះ
្រត�វ�ន�ក់ប��ល
� ក��ងលិខិតជូ នដំណឹងស� ីពី�រអនុវត� ឯកជន�ពរបស់កម� វ �ធី CBH។
េដើម្បីទទួ ល�នច�ប់ចម� ងមួ យច�ប់ៃនលិខិតជូ នដំណឹងស� ីពី�រអនុវត� ឯកជន�ពរបស់កម� វ �ធី CBH
សូ មេ�ទូ រសព� េ�ម�ន� ីែផ� កឯកជនៃនកម� វ �ធី CBH �មេលខ 215-413-8585 ឬចូ លេមើល វ �ប�យ
https://cbhphilly.org។

ព័ត៌�នអំពី�រទូ �ត់ វ �ក� យប្រត
អ� កផ� ល់េស�កម� េ�ក��ងប�
� ញកម� វ �ធី CBH មិន�ចគិតលុយេ�កអ� កស្រ�ប់េស�កម� ��ែដលកម� វ �ធី CBH
��ប់រងេឡើយ។ េបើេ�ះបី�អ� កផ� ល់េស�កម� របស់អ�ក
មិន�នទទួ ល�រទូ �ត់្រ�ក់ឬចំនួនេពញេលញៃន�រគិតៃថ� របស់�ត់ពីកម� វ �ធី CBH ក៏េ�យ ក៏អ�កផ� ល់េស�កម� េនះ
មិន�ចគិតលុយេ�កអ� ក�នេទ។ �រណ៍េនះេ���រទូ �ត់ វ �ក� យប្រតសមតុល្យ។

េតើអ�កផ�ល់េស�កម� �ចគិតលុយខ��ំេ�េពល�?
អ� កផ� ល់េស�កម� �ចនឹងគិតលុយេ�កអ� ក្របសិនេបើ៖
•

េ�កអ� ក�នទទួ លេស�កម� ពីអ�កផ� ល់េស�កម� េ្រ�ប�
� ញេ�យមិន�ំ�ច់�ន�រយល់្រពមពីកម� វ �ធី CBH េហើយ
អ� កផ� លេ់ ស�កម� �ន្រ�ប់េ�កអ� កមុនេពលេ�កអ� ក�នទទួ លេស�កម� �
េស�កម� េនះនឹងមិន្រត�វ�ន��ប់រងេទ េហើយេ�កអ� ក�នយល់្រពមបង់ៃថ� េស�កម� េនះ
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•

េ�កអ� ក�នទទួ លេស�កម� ែដលមិន្រត�វ�ន��ប់រងេ�យកម� វ �ធី CBH
េហើយអ� កផ� ល់េស�កម� �ន្រ�ប់េ�កអ� កមុនេពលេ�កអ� ក�នទទួ លេស�កម� �
េស�កម� េនះនឹងមិន្រត�វ�ន��ប់រងេទ េហើយេ�កអ� ក
�នយល់្រពមបង់ៃថ� េស�កម� េនះ

•

េ�កអ� ក�នទទួ លេស�កម� ពីអ�កផ� ល់េស�កម� ែដលមិន្រត�វ�នចុះេ��ះក��ងកម� វ �ធីជំនួយេវជ� ��ស� ។

េតើខ��ំ្រត�វេធ� �អ�ខ�ះ ្របសិនេបើខ��ំទទួ ល�នវ �ក� យប្រត?
្របសិនេបើេ�កអ� កទទួ ល�នវ �ក� យប្រតពីអ�កផ� ល់េស�កម� �មប�
� ញរបស់កម� វ �ធី CBH េហើយេ�កអ� កគិត�
អ� កផ� ល់េស�កម� មិន្រត�វគិតលុយេ�កអ� កេទ េ�កអ� ក�ចេ�ស័ព�េ�សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH �មេលខ
1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482) ។
្របសិនេបើេ�កអ� កទទួ ល�នវ �ក� យប្រតពីអ�កផ� ល់េស�កម� ស្រ�ប់េហតុផលមួ យក��ងចំេ�មេហតុផល�ងេលើេនះ ែដល
អ� កផ� លេ់ ស�កម�្រត�វ�ន�រអនុ��តឱ្យគិតលុយេ�កអ� កេ�ះ េ�កអ� កគួ រែតបង់ៃថ� វ �ក� យប្រតេនះ
ឬេ�ទូ រសព� េ�អ� កផ� ល់េស�កម� ។

�រទទួ លខុស្រត�វរបស់�គីទប
ី ី
េ�កអ� ក�ចនឹង�នកម� វ �ធី Medicare ឬ�រ����ប់រងសុខ�ពេផ្សងេទៀត។ កម� វ �ធី Medicare
និង�រ����ប់រងសុខ�ពេផ្សងេទៀតរបស់េ�កអ� ក គឺ��រ����ប់រងបឋមរបស់អ�ក។
�រ����ប់រងេផ្សងេទៀតេនះ ្រត�វ�នេគ��ល់�� “�រទទួ លខុស្រត�វរបស់�គីទីបី” ឬ TPL ។
�រ�ន�រ����ប់រងេផ្សងេទៀតមិនប៉ះ�ល់ដល់�ព�នសិទ�ិទទួ ល�នជំនួយេវជ� ��ស� របស់អ�កេឡើយ។
ក��ងសឹង្រគប់ករណី�គេ្រចើនកម� វ �ធី Medicare ឬ�រ����ប់រងេផ្សងេទៀតរបស់អ�ក
នឹងបង់ៃថ� អ�កផ� ល់េស�កម� របស់អ�កមុនេពលកម� វ �ធី CBH បង់ៃថ� ជូន។ កម� វ �ធី CBH
�ច្រត�វ�នទូ �ត់ វ �ក� យប្រតស្រ�ប់ែតចំនួនទឹក្រ�ក់ែដលកម� វ �ធី Medicare
ឬ�រ����ប់រងសុខ�ពេផ្សងេទៀតរបស់អ�ក មិនបង់ជូនែតប៉ុេ�
� ះ។
េ�កអ� ក្រត�វែត្រ�ប់�ង
ំ CAO និង�ង
ំ សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH របស់អ�ក�មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1888-436-7482) ្របសិនេបើេ�កអ� ក�នកម� វ �ធី Medicare ឬ�រ����ប់រងសុខ�ពេផ្សងេទៀត។
េ�េពលេ�កអ� កេ�រកអ� កផ� ល់េស�កម� ឬេ�ឱសថ��ន �ជួ យ�នេ្រចើនែដលប��ញអ� កផ� ល់េស�កម�
ឬឱសថ��ននូ វប័ណ�កម� វ �ធី Medicare និងកម� វ �ធី ACCESS របស់េ�កអ� ក។ �ណ៍េនះជួ យេធ� �ឱ្យ្រ�កដ�
វ �ក� យប្រតែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�ក ្រត�វ�នបង់្រ�ក់។

�រស្រមបស្រម� លអត�្របេ�ជន៍
្របសិនេបើេ�កអ� ក�នកម� វ �ធី Medicare េហើយេស�កម� ឬ�រែថ�េំ ផ្សងេទៀតែដលេ�កអ� ក្រត�វ�រ
្រត�វ�ន��ប់រងេ�យកម� វ �ធី Medicare េ�ះ េ�កអ� ក�ចទទួ ល�ន�រែថ� ំពីអ�កផ� ល់ កម� វ �ធី Medicare
�មួ យែដលេ�កអ� កេ្រជើសេរ �ស។ អ� កផ� ល់េស�កម� មិន�ំ�ច់្រត�វែតេ�ក��ងប�
� ញរបស់កម� វ �ធី CBH ។
េ�កអ� កក៏មិន�ំ�ច់្រត�វែតទទួ ល�ន�រអនុ��ត�មុនពីកម� វ �ធី CBH ែដរ។ កម� វ �ធី CBH នឹងេធ� ��រ�មួ យកម� វ �ធី
Medicare េដើម្បីសេ្រមច�េតើ�្រត�វបង់្រ�ក់ជូនអ� កផ� ល់េស�កម� ប��ប់ពីកម� វ �ធី Medicare
បង់្រ�ក់�មុនសិនែដរឬេទ ្របសិនេបើអ�កផ� ល់េស�កម�្រត�វ�នចុះេ��ះក��ងកម� វ �ធីជំនួយេវជ� ��ស� ។
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្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រេស�កម� មួយែដលមិន្រត�វ�ន��ប់រងេ�យកម� វ �ធី Medicare ប៉ែុ ន�្រត�វ�ន��ប់រងេ�យកម� វ �ធី
CBH េ�ះ េ�កអ� ក្រត�វែតទទួ ល�នេស�កម� េនះពីអ�កផ� ល់េស�កម� �មប�
� ញកម� វ �ធី CBH ។ វ ��ន��ៃនកម� វ �ធី CBH
� ំងអស់ ដូ ច��រផ� ល់សិទ�ិអនុ��ត�មុន និង�រែណ�ំប��ន
� េ�អ� កជំ�ញឯកេទសអនុវត� ចំេ�ះេស�កម� � ំងេនះ។
្របសិនេបើេ�កអ� កមិន�នកម� វ �ធី Medicare ប៉ុែន� េ�កអ� ក�ន�រ����ប់រងសុខ�ពេផ្សងេទៀត
េហើយេ�កអ� ក្រត�វ�រេស�កម� មួយឬ�រែថ� ំសុខ�ពេផ្សងេទៀតែដល្រត�វ�ន��ប់រងេ�យ�រ����ប់រងេផ្សងេទៀតរ
បស់េ�កអ� កេ�ះ
េ�កអ� ក្រត�វែតទទួ ល�នេស�កម� េនះពីអ�កផ� ល់េស�កម� ែដល�នេ�ក��ង� ំងប�
� ញៃន�រ����ប់រងេផ្សងេទៀត
និង� ំងប�
� ញកម� វ �ធី CBH របស់េ�កអ� ក។
េ�កអ� ក្រត�វអនុវត� �មវ ��ន��ៃន�រ����ប់រងេផ្សងេទៀតរបស់អ�ក និងកម� វ �ធី CBH
ដូ ច��រផ� ល់សិទ�ិអនុ��ត�មុន និង�រែណ�ំប��ន
� េ�អ� កជំ�ញឯកេទស។ កម� វ �ធី CBH
នឹងេធ� ��រ�មួ យ�រ����ប់រងេផ្សងេទៀតរបស់អ�ក េដើម្បីសេ្រមច�េតើ�្រត�វបង់្រ�ក់ស្រ�ប់េស�កម� ��
ប��ប់ពី�រ����ប់រងេផ្សងេទៀតរបស់អ�ក បង់ៃថ� ជូនអ� កផ� ល់េស�កម� សិនែដរឬេទ។
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រេស�កម� មួយែដលមិន្រត�វ�ន��ប់រងេ�យ�រ����ប់រងេផ្សងេទៀតរបស់េ�កអ� កេទ
េ�កអ� ក្រត�វែតទទួ ល�នេស�កម� េនះពីអ�កផ� ល់េស�កម� �មប�
� ញកម� វ �ធីរបស់ CBH ។ វ ��ន��ៃនកម� វ �ធី CBH
� ំងអស់ ដូ ច��រផ� ល់សិទ�ិអនុ��ត�មុន និង�រែណ�ំប��ន
� េ�អ� កឯកេទស អនុវត� ចំេ�ះេស�កម� � ំងេនះ។

�រ�យ�រណ៍អំពី�រែក� ងបន� ំ និង�ររ�េ�ភបំ�ន
េតើេ�កអ� ក�យ�រណ៍អំពី�រែក� ងបន� ំ ឬ�ររ�េ�ភបំ�នរបស់ស�ជិក�៉ងដូ ចេម� ច?
្របសិនេបើេ�កអ� កគិត��ននរ���ក់កំពុងេ្របើ្រ�ស់ប័ណ� ACCESS របស់េ�កអ� ក ឬរបស់ស�ជិក��ក់េផ្សងេទៀត
េដើម្បីទទួ ល�នេស�កម� ស��រៈ បរ ���រ ឬឱសថកំពុងែក� ងបន� ំ ឬ��ស់ប�រេវជ�
�
ប��របស់ពួកេគ
ឬកំពុងទទួ ល�នេស�កម� ែដលពួ កេគមិន្រត�វ�រេ�ះ
េ�កអ� ក�ចេ�ទូ រស័ព�េ�ប�
� ញទូ រស័ព��ន់េហតុ�រណ៍អំពី�រែក� ងបន� ំនិង�ររ�េ�ភបំ�នកម� វ �ធី CBH �មេលខ
1-800-229-3050 េដើម្បីផ�ល់ជូនកម� វ �ធី CBH នូ វព័ត៌�នេនះ។
េ�កអ� កក៏�ច�យ�រណ៍អំពីព័ត៌�នេនះផងែដរជូ នេ�ប�
� ញទូ រស័ព��ន់េហតុ�រណ៍ស្រ�ប់�យ�រណ៍អំពី�រែក� ង
បន� ំ និង�ររ�េ�ភបំ�នរបស់្រកសួ ងេស�កម� មនុស្ស�មេលខ 1-844-DHS-TIPS (1-844-347-8477)។

េតើេ�កអ� ក�យ�រណ៍អំពី�រែក� ងបន� ំ ឬ�ររ�េ�ភបំ�នរបស់អ�កផ�ល់េស�កម� �៉ងដូ ចេម� ច?
�រែក� ងបន� ំរបស់អ�កផ� ល់េស�កម� គឺេ�េពលអ� កផ� ល់េស�កម� គិតលុយេស�កម� ស��រៈ បរ ���រ ឬឱសថ
ែដលេ�កអ� កមិន�នទទួ ល ឬគិតលុយស្រ�ប់េស�កម� េផ្សងេទៀតេ្រ�ពីេស�កម� ែដលេ�កអ� ក�នទទួ ល។
�រេចញវ �ក� យប្រតទូ �ត់្រ�ក់ស្រ�ប់េស�កម� ដែដលែតមួ យ
ែដល�នេ្រចើន�ងមួ យដងឬ�រ��ស់ប�រ�លបរ
�
�េច� ទៃនេស�កម�
ក៏�ឧ�ហរណ៍ៃន�រែក� ងបន� ំរបស់អ�កផ� ល់េស�កម� ផងែដរ។ េដើម្បី�យ�រណ៍អំពី�រែក� ងបន� ំរបស់អ�កផ� ល់េស�កម�
េ�កអ� ក�ចេ�ទូ រសព� េ��ន់ប�
� ញទូ រសព� �ន់េហតុ�រណ៍អំពី�រែក� ងបន� ំនិង�ររ�េ�ភបំ�នកម� វ �ធី CBH
�មេលខ 1-800-229-3050។ េ�កអ� ក�ចនឹង�យ�រណ៍អំពីព័ត៌�នេនះផងែដរ
ជូ នេ�ប�
� ញទូ រស័ព��ន់េហតុ�រណ៍ស្រ�ប់�យ�រណ៍អំពី�រែក� ងបន� ំនិង�ររ�េ�ភបំ�នរបស់្រកសួ ង DHS
�មេលខ 1-844-DHS-TIPS (1-844-347-8477)។
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ែផ�ក – 3
េស�កម� សុខ�ព�កប្បកិ រ ��

24

េស�កម� ែដល្រត�វ�ន��ប់រង
សូ ម�នជំពូកេនះេ�យ្រប �ង្របយ័ត� ដូ េច� ះេ�កអ� កដឹង�េស�កម� អ��ខ�ះ្រត�វ�ន����ប់រង។
្របសិនេបើេ�កអ� កេ�ែត�នសំណួរអំពីេស�កម� មួយ� ្រត�វ�ន����ប់រង
ឬ្រត�វ�រព័ត៌�នបែន� មអំពីេស�កម� ែដល្រត�វ�ន����ប់រងេ�ះ សូ ម�ក់ទងេ�សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH
�មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482)។
េស�កម� ��ែដល្រត�វ�ន��ប់រងេ�យកម� វ �ធីសុខ�ព�កប្បកិ រ ��សហគមន៍ (CBH)
្រត�វ�ន�យប�� ីនិងពិពណ៌�េ�ក��ងឧបសម� ័ន� I (ទំព័រ 62)។

េស�កម� ែដល្រត�វ�ន����ប់រង
កម� វ �ធី CBH ��ប់រងែតេស�កម� សុខ�កប្បកិ រ ��របស់អ�កប៉ុេ�
� ះ។ អង� �រ MCO ែផ� កសុខ�ព�ង�យរបស់អ�ក
នឹង��ប់រងេស�កម� សុខ�ពផ� វ� �យរបស់អ�ក ឱសថេស� ើរ� ំងអស់ �រែថ�េំ ធ� ញ និង�រែថ�ែំ ភ� ក។
្របសិនេបើេ�កអ� ក�នសំណួរ�មួ យអំពី�េតើកម� វ �ធី CBH េចញ��ប់រងេលើេស�កម� ជូនេ�កអ� កឬអត់េ�ះ
សូ មេ�ទូ រស័ព�េ�សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH �មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482)។

មតិេ�បល់ទីពីរ
េ�កអ� ក�នសិទ�ិេស� ើសុំមតិេ�បល់ទីពីរ ្របសិនេបើេ�កអ� កមិនច�ស់អំពី�រព��លេវជ� ��ស� ឬេស�កម� �មួ យ
ែដល�នេស� ើសុំស្រ�ប់េ�កអ� ក។ មតិេ�បល់្រគ�េពទ្យទីពីរ
�ចនឹងផ� ល់ជូនេ�កអ� កនូ វព័ត៌�នបែន� មេទៀតែដល�ចជួ យេ�កអ� កេធ� ��រសេ្រមចចិត�សំ�ន់ៗអំពី�រព��លរ
បស់េ�កអ� ក។ មតិេ�បល់ទីពីរ�ច�នជូ នេ�កអ� កេ�យឥតគិតៃថ� ។
សូ មេ�ទូ រសព� េ�សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH របស់េ�ក�មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482)
េដើម្បីេស� ើសុំេ��ះអ� កផ� ល់េស�កម� �មប�
� ញរបស់កម� វ �ធី CBH េផ្សងេទៀត េដើម្បីទទួ ល�នមតិេ�បល់ទីពីរ។
្របសិនេបើមិន�នអ� កផ� ល់េស�កម� ដៃទេទៀតេ�ក��ងប�
� ញកម� វ �ធី CBH េទ េ�កអ� ក�ចេស� ើសុំកម� វ �ធី CBH
សុំ�រអនុម័តេដើម្បីទទួ ល�នមតិេ�បល់ទីពីរពីអ�កផ� ល់េស�កម� េ្រ�ប�
� ញ។

េតើ�រផ�ល់សិទ�ិអនុ��ត�មុនគឺ�អ� �?
េស�កម� មួយចំនួន្រត�វ�រអនុមត
័ ពីកម� វ �ធី CBH មុនេពលេ�កអ� ក�ចទទួ ល�នេស�កម� េនះ។ �រណ៍េនះេ��
�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��ត�មុន។ ស្រ�ប់េស�កម� ែដល្រត�វ�រ�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��ត�មុនេ�ះ កម� វ �ធី CBH សេ្រមច�េតើ
េស�កម� ែដល្រត�វ�នេស� ើសុំេ�ះ �ំ�ច់�ងេវជ� ��ស� ឬអត់ មុនេពលេ�កអ� កទទួ ល�នេស�កម� េនះ។
េ�កអ� កឬអ� កផ� ល់េស�កម� របស់អ�ក ្រត�វែតេធ� �សំេណើេ�កម� វ �ធី CBH
សុំ�រយល់្រពមមុនេពលេ�កអ� កទទួ ល�នេស�កម� ។
ទំព័រ�ងេ្រ�មប��ញអំពីត្រម�វ�រ�ម�រៃន�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��តស្រ�ប់េស�កម� េផ្សងៗ��។

25

េស�កម�្រត�វ�ន��ប់រង មនុស្សេពញវ �យ
(�យុ 18 ��ំ និង�យុេ្រចើន�ងេនះ)

ចំ�ត់��ក់

េស�កម�

េតើ�រផ� ល់សិទ�ិ
អនុ�
� ត�មុនត្រម�វឱ្
យ�នឬេទ?

េតើខ��ំចូលេ្របើេស�កម� េ�យរេបៀប�?

េទ

្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រេស�កម� សេ្រ��ះ
ប�
� ន់ សូមេ�ទូ រសព� េ�េលខ 911 ឬេ�
មជ្ឈមណ�លេឆ� ើយតបែផ� ក វ�បត� ិ ឬេ�បន� ប់សង្
េ្រ�ះប�
� ន់។

េស�កម� សេ្រ��ះប��ន់

�រេធ� �អន� �គមន៍ វ �បត� ិ

េស�កម� ែផ� ក វ�បត� ិេ�យេដើរចូ លមិន�ច់�ត់ (មជ្ឈមណ�លេឆ� ើយ
តបែផ� ក វ�បត� ិ )

េស�កម� ប��ន់

េស�កម� ពិេ្រ�ះជំងឺក��ង

�រេធ� �អន� �គមន៍ វ �បត� ិ
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�រពិនិត្យអេង� តេមើល 24 េ�៉ង

�ទ/�ស៎

�រចូ លស្រ�កេពទ្យែផ� ក វ�កលវ�ទ�ែបបពិេ្រ�ះជំងឺក��ង្រស� ច្រ�វ

�ទ/�ស៎

�រចូ លស្រ�កេពទ្យែផ� ក វ�កលវ�ទ�ែបបពិេ្រ�ះជំងឺក��ងក្រមិតេ្រ�ម
្រស� ច្រ�វ

�ទ/�ស៎

�រែថ� ំ្រស� ច្រ�វបន� ពីស្រ�កេពទ្យ

�ទ/�ស៎

�របន�ប�តិពុលែដល�ន្រត� តពិនិត្យ�ងេវជ� ��ស�ចំេ�ះេ្រគ�ង
្រសវ�ង និងេ្រគ�ងេញ�ន

�ទ/�ស៎

�រព��ល��ច់េ្រគ�ងេញ�ន និង េ្រគ�ង្រសវ�ងែដល្រត�វ�ន្រត� តពិនិត្
យ�ម�នែបបេវជ� ��ស�

�ទ/�ស៎

�រ��រនីតិសម្ប���ច់េ្រគ�ងេញ�ន និង េ្រគ�ង្រសវ�ងែដល្រត�វ�ន
្រត� តពិនិត្យ�ម�នែបបេវជ� ��ស�ែបបពិេ្រ�ះជំងឺក��ង

�ទ/�ស៎

េស�កម� ព��លអ� កជំងឺេ�ផ� ះ

�ទ/�ស៎

្របសិនេបើេ�កអ� កេជឿ�ក់�េ�កអ� ក្រត�វ�រ
ព��លេ�ក��ងែផ� កពិេ្រ�ះជំងឺក��ងេ�ះ េ�ក
អ� កនឹង្រត�វេ�បន� ប់សេ្រ��ះប�
� ន់ ឬ
មជ្ឈមណ�លេឆ� ើយតបវ�បត� ិស្រ�ប់�រ�យតៃម� ។
្របសិនេបើេ�កអ� កកំពុងែស�ងរកេស�កម� ែផ� ក
េ្របើ្រ�ស់�រ�តុេញ�ន េ�កអ� កក៏�ចេ�
មជ្ឈមណ�ល�យតៃម� ែផ� កេ្របើ្រ�ស់�រ�តុ
េញ�នផងែដរ។

េស�កម�្រត�វ�ន��ប់រង មនុស្សេពញវ �យ
(�យុ 18 េឡើងេ�) (បន� )
ចំ�ត់��ក់

េតើ�រផ�ល់សិទ�ិ
អនុ��ត�មុនត្រម�វឱ្
យ�នឬេទ?

េស�កម�

េតើខ��ំចូលេ្របើេស�កម� េ�យរេបៀប�?

េស�ក
 ម� មិនប��ន់

�រព��លសុខ�ពផ� វ�
ចិត�ែបបពិេ្រ�ះជំងឺេ្រ�

េស�កម� ព��លែផ�កសុខ�ពផ� វ� ចិត�ែបបពិេ្រ�ះជំងឺេ្រ�

េទ

មជ្ឈមណ� ល��រេឡើង វ�ញែបបច្រម �ះរបស់សហគមន៍

េទ

េស�កម� ��រនីតិសម្ប� វ�កលវ�ទ�ចល័ត

�ទ/�ស៎

�រចូ លស្រ�កេពទ្យែផ�កសុខ�ពផ� វ� ចិត�មិនេពញេ�៉ង

�ទ/�ស៎

ឱសថក� �ហ�ពីន (Clozapine)

េទ

�រេធ� �េតស� �ងចិត���ស�

�ទ/�ស៎

�រព��លផ� វ� ចិត�េ�យឆក់ ែខ្សេភ� ើង

�ទ/�ស៎

េស�កម� អ�កជំងឺែតមិនេដកេពទ្យែដល�ក់ព័ន�នឹងេ្រគ�ង្រស វ�ងនិង
េ្រគ�ងេញ�ន

េទ

កម� វ�ធីព��ល�៉ងហ� ត់ចត់ស្រ�ប់អ�កជំងឺែតេពទ្យ
�រព��ល�រេញ�ន�� ំ
និងេញ�នេ្រគ�ង្រស វ�ង
�រចូ លស្រ�កេពទ្យមិនេពញេ�៉ង ែផ�កេ្រគ�ងេញ�ន និងេ្រគ�ង្រស
ែបបពិេ្រ�ះជំងឺេ្រ�
វ�ង
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េទ
េទ

�រ្រគប់្រគងករណីទូលំទូ�យ

�ទ/�ស៎

�រ្រគប់្រគងករណីេ�យវ�ធី�្រស�្រចបល់រ ួម��

�ទ/�ស៎
�ទ/�ស៎
�ទ/�ស៎

�រព��លផ� វ� ចិត�ែបបមុត�ំេ�នឹងសហគមន៍

�ទ/�ស៎

អ� កជំ�ញឯកេទស�ៃដគូ ែដល�នវ���បនប្រតប��ក់

�ទ/�ស៎

មណ� ល��រនីតិសម្ប��ក់ក��លទី ែផ�កេ្រគ�ងេញ�ន និងេ្រគ�ង្រស វ�ង

�ទ/�ស៎

េស�កម� ��រនីតិសម្ប�
�រព��ល��េំ ញ�ន និង េ្រគ�ង្រស វ�ងេ�នឹងនិេវសន��នេ�យ្រត�វ
េ�នឹងនិេវសន��ន
�ន្រត�តពិនិត្យ�ម�នែបបេវជ���ស� រយៈេពលខ� ី
ស្រ�ប់�ព�្រស័យ/
�រេញ�ននឹង��េំ ញ�ន
និងេ្រគ�ង្រស វ�ង
�រព��ល��េំ ញ�ន និង េ្រគ�ង្រស វ�ងេ�នឹងលំេ���នេ�យ្រត�វ
�ន្រត�តពិនិត្យ�ម�នែបបេវជ���ស� រយៈេពលែវង

��ប័នព��លេ�នឹង
និេវសន��នស្រ�ប់
មនុស្សេពញវ�យ

េទ

�រព��លេ្របើឱសថជំនួយ

េស�កម� ្រគប់្រគងករណី
�រស្រមបស្រម�លធន�ន
និងជំនួយ�ំ្រទពីអ�ក
�ន��ន�ព្រប�ក់ �រ្រគប់្រគងករណី ែដលេ��ត�េ�លេ�ចំេ�ះែផ�កេ្រគ�ងេញ�ន និង
្របែហល
េ្រគ�ង្រស វ�ង

��ប័នព��លេ�នឹងនិេវសន��នស្រ�ប់មនុស្សេពញវ�យ (RTFA)

ែស� ងរកេសៀវេ��យេ��ះ និងព័ត៌�នទំ�ក់
ទំនងអ� កផ�ល់េស�កម� �មេគហទំព័ររបស់េយើង
ឬេ�ទូ រសព� េ�េស�កម� ស�ជិក េដើម្បីែស� ង
រកអ� កផ�ល់េស�កម� ែបបពិេ្រ�ះជំងឺេ្រ�។ អ� កផ្
តល់េស�កម� នឹងជួយេ�កអ� កេ�ក� � ង�រចូ ល
េ្របើ្រ�ស់េស�កម� �ងំ េនះ។

េទ

�ទ/�ស៎

�ទ/�ស៎

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម និងេដើម្បីទទួល�នេស
�កម� ្រគប់្រគងករណី និងេស�កម� ព��លផ� វ�
ចិត�ែបបមុត�ំេ�នឹងសហគមន៍ សូ ម
�ក់ទង�មេលខ (215) 599-2150 ។

្របសិនេបើេ�កអ� កេជឿ�ក់�េ�កអ� ក្រត�វ�រ
ព��លេ�ក��ងបរ�បទែបប�រ��រនីតិសម្ប�
េ�នឹងនិេវសន��នេ�ះ េ�កអ� កនឹង្រត�វេ�
បន� ប់សេ្រ��ះប��ន់ ឬមជ្ឈមណ� លេឆ� ើយតប
វ�បត� ិស្រ�ប់�រ�យតៃម� ។ ្របសិនេបើេ�កអ� ក
កំពុងែស� ងរកេស�កម� ែផ�កេ្របើ្រ�ស់�រ�តុ
េញ�ន េ�កអ� កក៏�ចេ�មជ្ឈមណ� ល�យតៃម�
ែផ�កេ្របើ្រ�ស់�រ�តុេញ�នផងែដរ។

្របសិនេបើេ�កអ� កេជឿ�ក់�េ�កអ� ក្រត�វ�រ
ព��លេ�ក��ង RTFA េ�កអ� ក្រត�វែត្រត�វ
�នេគ��ប់ទំ�ក់ទំនង�មួ យអ� កផ�ល់េស�
កម� បច� � ប្បន� ែដលនឹងផ�ល់ជូន�រ�យតៃម� ែផ�ក
វ�កលវ�ទ�។ ្របសិនេបើេ�កអ� កមិន�នអ� កផ�
ល់េស�កម� ែដល�ន្រ�ប់េ�ះេទ សូ ម�ក់ទង
េ�េស�កម� ស�ជិកេដើម្បី្រត�វ�នេគ��ប់
ទំ�ក់ទំនង។

េស�កម� ែដល្រត�វ�ន��ប់រង កុ�រ និងមនុស្សវ �យជំទង់
(រហូតដល់�យុ 18 ��ំ, 21 ��ំស្រ�ប់េស�កម� មួយចំនួន)

ចំ�ត់��ក់

េតើ�រផ�ល់សិទ�ិអនុ��ត
�មុនត្រម�វឱ្យ�នឬេទ?

េស�កម�

េតើខ��ំចូលេ្របើេស�កម� េ�យរេបៀប�?

េស� កម� សេ���ះប��ន់
េស�កម� ែផ�កអន� �គមន៍ វ �បត� ិែបប
េដើរចូ លេ�យមិន�ច់�ន�ត់

េទ

្រក �ម�រ�រែផ�ក វ �បត� ិចល័តកុ�រ

េទ

�រេធ� ើអន� �គមន៍ វ �បត� ិ

្របសិនេបើេ�កអ� ក/កូ នរបស់អ�ក�ន�រសេ���ះប��ន់ែដល
មិនគំ�មកំែហង�យុជី វ �តេទ េហើយ្រត�វ�រេស�កម� ចល័តេ�ះ
សូ មេ�ទូ រសព� េ�ប�
� ញទូ រសព� ្របតិភូសុខ�ពផ� វ� ចិត�
(Mental Health Delegate Line) �មេលខ 215-685-6440 ។
េ�កអ� កក៏�ចេ�ទូ រសព� េ�េលខ 911 ឬេ���ល់េ��ន់
មជ្ឈមណ�លេឆ� ើយតបវ �បត� ិ ឬបន� ប់សេ���ះប��ន់�នផងែដរ។

េស� កម� ប��ន់

េស�កម� ��រនីតិសម្ប�េ�នឹង
និេវសន��នទីសំ�ក់�្រស័យ
ស្រ�ប់េស�កម� ែផ�ក�ព�្រស័យ/
�ពេញ�ននឹង��េំ ញ�ន និងេ្រគ�ង្រស
វ �ងែបបពិេ្រ�ះជំងឺក��ង

�រ��រនីតិសម្ប�េ�នឹង
និេវសន��នែផ�ក��េំ ញ�ន និង
េ្រគ�ង្រសវ �ងស្រ�ប់មនុស្សវ �យជំទង់

�ទ/�ស៎

�រ�ក់ឲ្យចូ លស្រ�កេពទ្យែផ�ក
វ �កលវ �ទ�្រស� ច្រ�វែបបពិេ្រ�ះជំងឺ
ក��ងែផ�ក វ �កលវ �ទ�្រស� ច្រ�វែបប
ពិេ្រ�ះជំងឺក��ង

�ទ/�ស៎

េស�កម� អន� �គមន៍ចល័តរបស់កុ�រ
(CMIS)

េទ

អង� �ពេស� រ�ពនីយកម� វ �បត� ិ

�ទ/�ស៎

�រេធ� ើអន� �គមន៍ វ �បត� ិ
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្របសិនេបើេ�កអ� កេជឿ�ក់�េ�កអ� ក/កូ នរបស់េ�កអ� ក
្រត�វ�រ�រព��លេ�ក��ងែផ�កពិេ្រ�ះជំងឺក��ងេ�ក��ងែផ�ក
ពិេ្រ�ះជំងឺក��ងេ�ះ េ�កអ� កនឹង្រត�វ�រឲ្យ្រត�វ�នេគ�យ
តៃម� េ�បន� ប់សេ���ះប��ន់ ឬមជ្ឈមណ�លេឆ� ើយតបវ �បត� ិ។

្របសិនេបើេ�កអ� កេជឿ�ក់�េ�កអ� ក/កូ នរបស់េ�កអ� ក
្រត�វ�រព��លពីេស�កម� អន� �គមន៍ចល័តរបស់កុ�រេ�ះ
េ�កអ� កនឹង្រត�វ�រឲ្យ្រត�វ�នេគ�យតៃម� េ�បន� ប់សេ���ះ
ប��ន់ ឬមជ្ឈមណ�លេឆ� ើយតបវ �បត� ិ ឬេ�យ្រក �ម�រ�រែផ�ក
វ �បត� ិចល័តរបស់កុ�រ។

េស�កម� ែដល្រត�វ�ន��ប់រង កុ�រ និងមនុស្សវ �យជំទង់
(រហូតដល់�យុ 18 ��ំ, 21 ��ំស្រ�ប់េស�កម� មួយចំនួន) (បន� )

ចំ�ត់��ក់

េតើ�រផ�ល់សិទ�ិអនុ��ត
�មុនត្រម�វឱ្យ�នឬេទ?

េស�កម�

េតើខ��ំចូលេ្របើេស�កម� េ�យរេបៀប�?

េស� កម� មិនប��ន់

�រព��លសុខ�ពផ� វ� ចិត�ែបប
ពិេ្រ�ះជំងឺេ្រ�

�រព��ល�រេញ�ន�� ំ និងេញ�ន
េ្រគ�ង្រសវ �ងែបបពិេ្រ�ះជំងឺេ្រ�

េស�កម� ព��លែផ�កសុខ�ពផ� វ�
ចិត�ែបបពិេ្រ�ះជំងឺេ្រ�

េទ

កម� វ �ធីព��លស្រ�កេពទ្យមិន
េពញេ�៉ងស្រ�ប់ករណីជំងឺ្រស� ច្រ�វ

�ទ/�ស៎

�រេធ� ើេតស� �ងចិត���ស�

�ទ/�ស៎

េស�កម� អ�កជំងឺែតមិនេដកេពទ្យ
ែដល�ក់ព័ន�នឹងេ្រគ�ង្រសវ �ងនិង
េ្រគ�ងេញ�ន

េទ

កម� វ �ធីព��លមុត�ំែផ�ក��េំ ញ�ន
និងេ្រគ�ង្រសវ �ងែបបពិេ្រ�ះជំងឺេ្រ�

េទ

�រ្រគប់្រគងករណីេ�យវ �ធី��ស�
្រចបល់រ ួម��

�ទ/�ស៎

�រ្រគប់្រគងករណីែដលេធ� ើឱ្យ្របេសើរ
េឡើង

�ទ/�ស៎

�រព��លចល័ត (MT)

�ទ/�ស៎

អ� កពិេ្រ�ះេ�បល់�អ� កឯកេទស
សុខ�ព�កប្បកិ រ �� (BSC)

�ទ/�ស៎

អ� កឯកេទសសុខ�ព�កប្បកិ រ ��
ស្រ�ប់កុ�រែដល�នជំងឺអូធីហ្សឹម
(BSC/ASD)

�ទ/�ស៎

បុគ�លិកជំនួយ�ំ្រទែផ�កព��ល
(TSS)

�ទ/�ស៎

េស�កម� ្រគប់្រគងករណី

េស�កម� ��រនីតិសម្ប�ែផ�កសុខ
�ព�កប្បកិ រ �� (BHRS) ស្រ�ប់
ស�ជិកែដល�ន�យុេ្រ�ម 21 ��ំ

េស�កម� ព��លផ� វ� ចិត�េ���
េរៀន (STS)
�រវ ��គ�ង�កប្បកិ រ ��ែដល
�នអនុវត� (ABA)
កម� វ �ធីព��លកុ�រតូ ចៗ

េស�កម� ែផ�កេលើ្រក �ម្រគ� �រ

កម� វ �ធីសកម� �ពព��លផ� វ� ចិត�េ�
វ �ស្សម�លរដូ វេ�� (STAP)
េស�កម� េស� រ�ពនីយកម� និងអន� រ
�លគ� ីនិក (CTSS)
េស�កម� ែផ�កេលើ្រក �ម្រគ� �រ
�រព��លេដើម្បីឲ្យ្រក �ម្រគ� �រ
ដំេណើរ�ររលូន
�រព��លពហុ្របព័ន�ស្រ�ប់
�កប្បកិ រ ��ផ� វ� េភទែដល�ប��
(MST-PSB)

�ទ/�ស៎
�ទ/�ស៎
�ទ/�ស៎
�ទ/�ស៎
�ទ/�ស៎
�ទ/�ស៎
�ទ/�ស៎
�ទ/�ស៎

��ប័នព��លេ�និេវសន��ន (RTF)

��ប័នព��លេ�និេវសន��ន
(្រត�វ�នប��ក់ទទួ ល��ល់េ�យ
JCAHO និង េ�យមិនែមន JCAHO)

�ទ/�ស៎

កម� វ �ធីផ�ះផ�ល់េស�កម� ��រនីតិសម្ប
�េ�នឹងនិេវសន��ន�មសហគម
ន៍េ�យរស់េ���ល់នឹង��ស់ផ�ះ

ផ�ះផ�ល់េស�កម� CRR េ�យរស់េ�
��ល់នឹង��ស់ផ�ះ

�ទ/�ស៎

29

ែស� ងរកប�� ី�យេ��ះ និងព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងអ� កផ�ល់េស�
កម� េ�េលើេគហទំព័ររបស់េយើង ឬេ�ទូ រស័ព�េ�េស�កម�
ស�ជិក េដើម្បីរកអ� កផ�ល់េស�កម� ពិេ្រ�ះជំងឺេ្រ�។

ែស� ងរកប�� ី�យេ��ះ និងព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងអ� កផ�ល់េស�
កម� េ�េលើេគហទំព័ររបស់េយើង ឬេ�ទូ រស័ព�េ�េស�កម�
ស�ជិក េដើម្បីរកអ� កផ�ល់េស�កម� ពិេ្រ�ះជំងេឺ ្រ�។ អ� កផ�ល់េស
�កម� នឹងជួ យេ�កអ� កេ�ក��ង�រចូ លេ្របើ្រ�ស់េស�កម� � ំង
េនះ។

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម និងេដើម្បីទទួ ល�នេស�កម� ្រគប់្រគង
ករណី សូ ម�ក់ទង�មេលខ (215) -599-2150 ។

ែស� ងរកប�� ី�យេ��ះ និងព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងអ� កផ�ល់េស�
កម� េ�េលើេគហទំព័ររបស់េយើង ឬេ�ទូ រស័ព�េ�េស�កម�
ស�ជិក េដើម្បីរកអ� កផ�ល់េស�កម� ពិេ្រ�ះជំងឺេ្រ�។ អ� កផ�ល់េស
�កម� នឹងជួ យេ�កអ� កក��ងេរៀបចំកំណត់េពលេវ�ទុកស្រ�ប់
�រ�យតៃម� ែដលត្រម�វឱ្យ�នេដើម្បីទទួ ល�នេស�កម� � ំងេនះ។

េតើត្រម�វ�រ�ំ�ច់ែផ�កេវជ���ស��នអត� ន័យដូ ចេម� ច?
“ត្រម�វ�រ�ំ�ច់ែផ� កេវជ� ��ស� ” �នន័យ�េស�កម� មួយ ឬឱសថ�នដូ ច�ងេ្រ�ម៖
•

�នឹង្រត�វ�នេគរ�ពឹង� ឬ្រត�វ�នេគរ�ពឹងេ�យសមេហតុផល េដើម្បី�រ�រជំងឺ ��ន�ព ឬពិ�រ�ព។

•

�នឹង ឬ្រត�វ�នេគរ�ពឹង�៉ងល� មសមេហតុផល� នឹង�ត់បន� យ ឬេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងនូ វឥទ� ិពលផ� វ� �យ
ផ� វ� ចិត� ឬឥទ� ិពលែផ� កអភិវឌ្ឍេកើតេចញៃនជំងឺ��ន�ព របួ ស ឬពិ�រ�ព។

•

�នឹងជួ យេ�កអ� កឱ្យទទួ ល�ន ឬរក�សមត� �ពក��ង�របំេពញ�រកិច�្រប�ំៃថ�
េ�យយកមកពិ�រ�� ំងសមត� �ពរបស់េ�កអ� ក និងសមត� �ពរបស់នរ���ក់ែដល�ន�យុដូច��។

្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រជំនួយ�មួ យ�ក់ទងនឹង�រយល់ដឹងេ�េពលេស�កម� ឬឱសថែដល្រត�វ�រ�ំ�ច់ែផ�
កេវជ� ��ស� ឬ្រត�វ�រព័ត៌�នបែន� មេ�ះ សូ មេ�ទូ រសព� េ�សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH �មេលខ 1-888-5452600 (TTY-1-888-436-7482)។

រេបៀបេស�ើសុំ�រផ�ល់សិទ�ិអនុ��ត�មុន
េស�កម� ៃនកម� វ �ធី CBH មួ យចំនួន �ចត្រម�វឱ្យ�ន�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��ត�មុន។ �រផ� ល់សិទ�ិអនុ��ត�មុន
�នន័យ�� ំងអ� កផ� ល់េស�កម� និងកម� វ �ធី CBH របស់អ�ក
្រត�វែតអនុម័តេលើេស�កម� មុនេពលេ�កអ� ក�ចទទួ ល�ន�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��ត�មុនេនះ។
អ� កផ� ល់េស�កម� របស់អ�កទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រេស� ើសុំកម� វ �ធី CBH ស្រ�ប់�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��ត�មុន។ កម� វ �ធី CBH
នឹងពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វសំេណើរបស់អ�កផ� ល់េស�កម� េហើយេស�កម� របស់អ�កនឹង្រត�វ�នអនុម័ត
្របសិនេបើត្រម�វ�ររបស់អ�កបំេពញ�មលក� ណៈវ �និច�យស� ីពី�ព�ំ�ច់�ងេវជ� ��ស� ស្រ�ប់េស�កម� េ�ះ។
លក� ណៈវ �និច�យស� ីពី�ព�ំ�ច់�ងេវជ� ��ស� សំេ�េលើប�� ីេ�គស��និង��ន�ព��ែដលេធ� �ឱ្យេស�កម� មួយ “
�ព�ំ�ច់�ងេវជ� ��ស� ” ស្រ�ប់សុខ�ពរបស់អ�ក។
េហើយេនះជួ យ���េ�កអ� កទទួ ល�នេស�កម� ែដល្រតឹម្រត�វស្រ�ប់េ�កអ� ក និងចំនួនទឹក្រ�ក់្រតឹម្រត�វ។
្របសិនេបើកម� វ �ធី CBH បដិេសធ�រេស� ើសុំេស�កម� េ�ះ េយើងខ��ំនឹងេផ�ើលិខិតមួ យច�ប់ែដលពន្យល់អំពី�រសេ្រមចចិត�េនះ
េហើយេស�កម� � ំងេ�ះនឹងមិន្រត�វ�នអនុម័តស្រ�ប់�របង់្រ�ក់េឡើយ។
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រជំនួយក��ង�រយល់ដឹង្របេសើរេឡើងែថមេទៀតអំពីដំេណើរ�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��ត�មុន
សូ មពិ�ក��មួ យអ� កផ� ល់េស�កម� របស់អ�ក សូ មេ�ទូ រសព� េ�សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH �មេលខ 1-888545-2600 (TTY-1-888-436-7482)។
្របសិនេបើេ�កអ� កឬអ� កផ� ល់េស�កម� ្រត�វ�រច�ប់ចម� ងៃនេ�ល�រណ៍ែណ�ំអំពី�ព�ំ�ច់�ងេវជ� ��ស�
ឬច�ប់េផ្សងេទៀត ែដល�នេ្របើេដើម្បីសេ្រមចចិត�េលើ�រេស� ើសុំផ�ល់សិទ�ិអនុ��ត�មុន សូ មចូ លេមើល វ �ប�យ
https://cbhphilly.org/cbh-providers/oversight-and-monitoring/medical-necessity-criteria/។

េតើ�នេស�កម� ឬឱសថអ� �ខ�ះ ែដល្រត�វ�រផ�ល់សិទ�ិអនុ��ត�មុន?
កម� វ �ធី CBH មិនបង់្រ�ក់ស្រ�ប់ឱសថេទ។
ឱសថរ ួម�នឱសថែដលេ�កអ� កេ្របើស្រ�ប់សុខ�ព�កប្បកិ រ ��របស់អ�ក
្រត�វ�ន��ប់រងេ�យអង� �រែថ� ំសុខ�ពែផ� ក្រគប់្រគងសុខ�ពផ� វ� �យ (PH-MCO) របស់អ�ក។ សូ មេមើលអង� �រ PHMCO របស់អ�ក េដើម្បីែស� ងរក�ឱសថ�មួ យ្រត�វ�ន��ប់រង។
សូ មេមើល��ងេ�ទំព័រ 25-29 េដើម្បីពិនិត្យេមើល�េស�កម� �មួ យែដលត្រម�វឱ្យ�ន�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��ត�មុន។
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្របសិនេបើេ�កអ� ក
ឬអ� កផ� ល់េស�កម� របស់អ�កយល់មិនច�ស់អំពី�េតើេស�កម� មួយ�ត្រម�វឱ្យ�ន�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��ត�មុន
សូ មេ�ទូ រសព� េ�សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH �មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482)។

�រផ�ល់សិទ�ិអនុ��ត�មុនចំេ�ះេស�កម� មួយ
�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��ត�មុនស្រ�ប់េស�កម� ប��ន់ �ចេស� ើសុំ 24 េ�៉ងក��ងមួ យៃថ� ។ កម� វ �ធី CBH
នឹងេ�ទូ រសព� េ�អ� កផ� ល់េស�កម� របស់អ�ក េដើម្បីជូនដំណឹងដល់ពួកេគ�នដឹង�
្របសិនេបើសំេណើេនះ�នអនុម័តឬ�នបដិេសធេ�ក��ង
រយៈេពល 24 េ�៉ង ប��ប់ពីសំេណើេនះ។
�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��ត�មុនស្រ�ប់េស�កម� មិនប��ន់ �នដំេណើរ�រេ�េ�៉ងេធ� ��រធម� �។
ក��ងករណី�នសំេណើសុំេស�កម� មិនប��ន់ �នទទួ លេ្រ�េ�៉ងេធ� ��រេ�ះ
សំេណើសុំេនះ្រត�វ�នកត់ស��ល់��នទទួ លេ�ៃថ� េធ� ��រប��ប់។ កម� វ �ធី CBH
នឹងេធ� ��រសេ្រមចចិត�េលើសំេណើសុំេស�កម� មិនប��ន់ក��ងរយៈេពល 2 ៃថ� ៃនៃថ� េធ� ��រ
ប��ប់ពី�រទទួ ល�នសំេណើេនះរ ួច។
្របសិនេបើកម� វ �ធី CBH មិន�នព័ត៌�ន្រគប់្រ�ន់េដើម្បីសេ្រមចចិត�េលើសំេណើេ�ះេទ កម� វ �ធី CBH
្រត�វែតជូ នដំណឹងដល់អ�កផ� ល់េស�កម� របស់អ�កក��ងរយៈេពល 4 េ�៉ងប��ប់ពី�រទទួ ល�នសំេណើែដលកម� វ �ធី CBH
្រត�វ�រព័ត៌�នបែន� មេដើម្បីសេ្រមចចិត�េលើសំេណើេ�ះ េហើយទុករយៈេពល 14 ៃថ�
ស្រ�ប់អ�កផ� ល់េស�កម� េដើម្បីផ�ល់ជូនព័ត៌�នបែន� មេទៀតដល់កម� វ �ធី CBH ។ កម� វ �ធី CBH
នឹង្រ�ប់េ�កអ� កពី�រសេ្រមចចិត�របស់ខ� �នក��ងរយៈេពល 2 ៃថ� ៃនៃថ� េធ� ��រ ប��ប់ពីទទួ ល�នព័ត៌�នបែន� ម។
េ�កអ� កនិងអ� កផ� ល់េស�កម� របស់អ�ក
នឹងទទួ ល�នលិខិតជូ នដំណឹង��យលក� ណ៍អក្សរមួ យច�ប់ែដលជូ នដំណឹងដល់េ�កអ� ក�
្របសិនេបើសំេណើ្រត�វ�នអនុម័តឬបដិេសធ េហើយ្របសិនេបើ�នបដិេសធេ�ះ
្រត�វជូ នដំណឹងអំពីមូលេហតុែដល�នបដិេសធ។

េតើ�នអ� �េកើតេឡើង ្របសិនេបើខ��ំទទួ ល�នលិខិតជូនដំណឹងអំពី�របដិេសធ?
្របសិនេបើកម� វ �ធី CBH បដិេសធសំេណើសុំេស�កម� ឬមិនយល់្រពម�មសំេណើេ�ះ េ�កអ� ក�ច�ក់�ក្យបណ�ឹងត�� ឬ
បណ�ឹង�រទុក�។ ្របសិនេបើេ�កអ� ក�ក់�ក្យបណ�ឹងត��
ឬបណ�ឹង�រទុក�ចំេ�ះ�របដិេសធេស�កម� ែដលកំពុងដំេណើរ�រេ�ះ កម� វ �ធី CBH
្រត�វែតផ� ល់សិទ�ិអនុ��តដល់េស�កម� េនះ រហូ តដល់បណ�ឹងត��ឬបណ�ឹង�រទុក�្រត�វ�នេ�ះ្រ�យ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិតស� ីពីបណ�ឹងត�� និងបណ�ឹង�រទុក� សូ មេមើលែផ� ក 7 អំពីបណ�ឹងត�� បណ�ឹង�រទុក�
និងសវ��រយុត�ិធម៌ែដល�ប់េផ� ើមេ�ទំព័រ 45 ៃនេសៀវេ�ែណ�ំេនះ។
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�រពណ៌�អំពីេស�កម�
េស�កម� សេ្រ��ះប��ន់
េស�កម� សេ្រ��ះប��ន់គឺ�េស�កម� ��ែដល្រត�វ�រ េដើម្បីព��លឬ�យតៃម� ��ន�ពេវជ� ��ស� ប��ន់
ែដលរ ួម�ន��ន�ពសុខ�ព�កប្បកិ រ ��។ ��ន�ពេវជ� ��ស� សេ្រ��ះប��ន់គឺ���ន�ពែដលធ� ន់ធ�រ
ែដលបុគ�លសមេហតុផលែដលមិន�ន�របណ��ះប�
� លែផ� កេវជ� ��ស� េ�ះ
�ចេជឿ�ក់��នេ្រ�ះ��ក់��មៗចំេ�ះជី វ �តរបស់បុគ�លឬសុខ�ពយូរអែង� ង។
្របសិនេបើេ�កអ� ក�ន��ន�ពេវជ� ��ស� សេ្រ��ះប��ន់ សូ មេ�បន� ប់សេ្រ��ះប��ន់ែដលេ�ជិតបំផុត
សូ មចុចេលខទូ រសព� 911 ឬេ�ទូ រសព� េ�អ� កផ� ល់េស�កម� សេ្រ��ះប��ន់ែដល�នរថយន� សេ្រ��ះេ�មូ ល��នរបស់អ�ក។
េ�កអ� កមិន�ំ�ច់ទទួ ល�ន�រយល់្រពម�មុនពីកម� វ �ធី CBH េដើម្បីទទួ ល�នេស�កម� សេ្រ��ះប��ន់
េហើយេ�កអ� ក�ចេ្របើ្រ�ស់មន� ីរេពទ្យឬទី�ំងកែន� ង�មួ យេផ្សងេទៀតស្រ�ប់�រែថ� ំសុខ�ពសេ្រ��ះប��ន់។

េស�កម� ជំងឺមិនេដកេពទ្យ
កម� វ �ធី CBH េចញៃថ� េស�កម� អ�កជំងឺមិនេដកេពទ្យស្រ�ប់ត្រម�វ�រសុខ�ព�កប្បកិ រ �� និងប��េ្របើ�រ�តុេញ�ន។
េស�កម� ជំងឺមិនេដកក��ងេពទ្យ មិនត្រម�វឱ្យ�ន�រ��ក់េ�មួ យយប់េ�មន� ីរេពទ្យេឡើយ។ កម� វ �ធី CBH
នឹងជួ យេរៀបចំេស�កម� � ំងេនះ ែដល�នអ� កផ� ល់េស�កម� ��ក់ក��ងចំេ�មអ� កផ� ល់េស�កម� របស់េយើង។

េស�កម� មន� ីរេពទ្យស្រ�ប់អ�កជំងឺេដកេពទ្យ
កម� វ �ធី CBH ��ប់រងេលើេស�កម� មន� ីរេពទ្យស្រ�ប់អ�កជំងឺេដកក��ងេពទ្យស្រ�ប់ត្រម�វ�រ�កប្បកិ រ �� និងប��េ្របើ
�រ�តុេញ�ន។ េ�កអ� ក្រត�វែតេ្របើមន� ីរេពទ្យមួ យេ�ក��ងប�
� ញរបស់កម� វ �ធី CBH ។
េដើម្បីែស� ងរកមន� ីរេពទ្យមួ យេ�ក��ងប�
� ញរបស់កម� វ �ធី CBH សូ មេ�ទូ រសព� េ�សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH
�មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482)។ េ�កអ� ក�ចចូ លេមើលេសៀវេ��យេ��ះ
និង�សយ��នអ� កផ� ល់េស��មេគហទំព័រកម� វ �ធី CBH គឺ https://cbhphilly.org/cbh-members/provider-directory/
េដើម្បីពិនិត្យេមើល�េតើមន� ីរេពទ្យមួ យស�ិតេ�ក��ងប�
� ញកម� វ �ធី CBH ឬអត់។។
្របសិនេបើេ�កអ� កេ�េ្រ�តំបន់ៃនរដ� ហ���ែដលព�៉ េហើយ្រត�វ�រេស�កម� �កប្បកិ រ ��
ឬេស�កម� ែផ� កេ្របើ�រ�តុេញ�នសេ្រ��ះប��ន់េ�ះ សូ មេ�ទូ រសព� េ�េលខ 911
ឬេ�មន� ីរេពទ្យឬគ� ីនិកែដលេ�ជិតបំផុត េដើម្បីទទួ ល�ន�រែថ� ំសុខ�ពប��ន់។
អ� កផ� ល់េស�កម� សេ្រ��ះប��ន់នឹង�ក់ទងកម� វ �ធី CBH េដើម្បី����រទូ �ត់្រ�ក់្រត�វ�នេរៀបចំ។
��ន�រៈសំ�ន់�ស់េដើម្បីពិនិត្យ�ម�ន�មួ យេវជ� បណ�ិតរបស់អ�ក ប��ប់ពីេ�កអ� ក�នេចញពីមន� ីរេពទ្យ។
េ�កអ� ក្រត�វេ��ម�រ�ត់ជួប� ំងអស់របស់អ�ក ប��ប់ពីេ�កអ� កេចញពីមន� ីរេពទ្យ។
�មធម� �េ�កអ� កនឹង�ន�រ�ត់ជួបរបស់េវជ� បណ�ិតក��ងរយៈេពល 7 ៃថ� ប��ប់ពេី �កអ� កេចញពីមន� ីរេពទ្យ។

ឱសថស្រ�ប់អ�កជំងឺមិនេដកេពទ្យ
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កម� វ �ធី CBH មិនបង់្រ�ក់ស្រ�ប់ឱសថេទ។
ឱសថរ ួម�នឱសថែដលេ�កអ� កេ្របើស្រ�ប់សុខ�ព�កប្បកិ រ ��របស់អ�ក
្រត�វ�ន��ប់រងេ�យអង� �រែថ� ំសុខ�ពែផ� ក្រគប់្រគងសុខ�ពផ� វ� �យ (PH-MCO) របស់អ�ក។ សូ មេមើលអង� �រ PHMCO របស់អ�ក េដើម្បីែស� ងរក�ឱសថ�មួ យ្រត�វ�ន��ប់រង។

�រព��លេ្របើឱសថជំនួយ
�រព��លេ្របើឱសថជំនួយ េ្របើ្រ�ស់ឱសថ ដូ ច� Methadone, Suboxone, ឬ Vivitrol
េដើម្បីព��លអ� កពឹងែផ� កេលើ�រ�តុេញ�នអូ ពីអ័ត (opioid) ។ �រព��លេ្របើឱសថជំនួយ ្រត�វ�ន��ប់រងេ�យកម� វ �ធី
CBH។ ឱសថ Methadone, Suboxone, Vivitrol និងឱសថដៃទេទៀត
ែដលេ្របើេដើម្បីព��លអ� កពឹងែផ� កេលើ�រ�តុេញ�នអូ ពីអ័ត (opioid)
្រត�វ�នេចញេវជ� ប��េ�យអ� កផ� ល់កម� ប�
� ញរបស់កម� វ �ធី CBH
េហើយ្រត�វ�ន��ប់រង�មែផន�រសុខ�ពផ� វ� �យរបស់អ�ក។
្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរ�មួ យអំពី�រព��លេ�យេ្របើឱសថជំនួយ
េ�កអ� ក�ចេ�ទូ រសព� េ�សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH �មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482)។

Telehealth
េស�កម� មួយចំនួន�ចផ� ល់ជូនេ�កអ� ក�មរយៈបេច� ក វ �ទ�ជួ ប�មវ �េដអូ
(េ�កអ� កពិ�ក��មួ យេវជ� បណ�ិតឬអ� កផ� ល់េស�កម� េផ្សងេទៀតរបស់អ�ក�មេអ្រកង់េអឡិច្រត�និក)។
េហើយ�្រត�វ�នេគេ�� telehealth ។ �រេ្របើ្រ�ស់ Telehealth ជួ យស�ជិកែដល�ន�រលំ�ក
េដើម្បីេរៀបចំកម� វ �ធីេ្រ�ងទុកស្រ�ប់េស�កម� ឱ្យ�ន�ប់រហ័ស។
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�នេគផ� ល់ជូនេស�កម� �មរយៈ telehealth េ�ះ
េ�កអ� កនឹង្រត�វ�នេគផ� ល់ជូនជេ្រមើសរ�ងេស�កម� telehealth ឬេស�កម� ជួបេ�យ��ល់។ បច��ប្បន� ប�
� ញកម� វ �ធី
CBH ផ� ល់ជូន�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� telehealth ែដល�នកំណត់។
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ែផ�ក – 4
េស�កម� េ្រ�ប�
� ញ និងេស�កម� េ្រ�ែផន�រ

អ� កផ�ល់េស�កម� េ្រ�ប�
� ញ
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អ� កផ� លេ់ ស�កម� េ្រ�ប�
� ញ គឺ�អ� កផ� ល់េស�កម� ែដលមិន�នកិច�សន��មួ យកម� វ �ធី�កប្បកិ រ ��សហគមន៍ (CBH)
េដើម្បីផ�ល់ជូនេស�កម� ដល់ស�ជិកកម� វ �ធី CBH េឡើយ។
��ច�នេពលេវ�ែដលេ�កអ� ក្រត�វ�រេ្របើអ�កផ� ល់េស�កម� ��ក់ ឬមន� ីរេពទ្យមួ យ
ែដលមិន�នេ�ក��ងប�
� ញកម� វ �ធី CBH ។ ្របសិនេបើ�រណ៍េនះេកើត�នេឡើងេ�ះ
េ�កអ� ក�ចេ�ទូ រសព� េ�សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH �មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482)។
កម� វ �ធី CBH នឹងពិនិត្យេមើល�េតើ�នអ� កផ� ល់េស�កម� េផ្សងេទៀតេ�ក��ងតំបន់របស់អ�ក
ែដល�ចផ� ល់ជូនេ�កអ� កនូ វ្របេភទៃន�រែថ� ំសុខ�ពដូ ច��ែដលេ�កអ� ក្រត�វ�រឬអត់។ ្របសិនេបើកម� វ �ធី CBH
មិន�ចផ� ល់ជូនេ�កអ� កនូ វ�រេ្រជើសេរ �សអ� កផ� ល់េស�កម� �៉ងតិចចំនួនពីរ�ក់េ�ក��ងតំបន់របស់អ�កេ�ះេទ
កម� វ �ធី CBH នឹង��ប់រងេលើ�រព��លេ�យអ� កផ� ល់េស�កម� េ្រ�ប�
� ញ។

�រទទួ ល�ន�រែថ�ំសុខ�ពេ�ខណៈេពលេ�េ្រ�តំបន់េស�កម� ៃនកម� វ �ធី CBH
្របសិនេបើេ�កអ� កេ�េ្រ�តំបន់េស�កម� ៃនកម� វ �ធី CBH េហើយ�ន�រសេ្រ��ះប��ន់ែផ� កេវជ� ��ស� េ�ះ
សូ មេ�បន� ប់េ�េលខ 911 ។ ចំេ�ះ��ន�ពេវជ� ��ស� សេ្រ��ះប��ន់
េ�កអ� កមិន�ំ�ច់ទទួ ល�ន�រយល់្រពមពីកម� វ �ធី CBH េដើម្បីទទួ ល�ន�រែថ�ស
ំ ុខ�ពេ�ះេទ។
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រែថ� ំសុខ�ពស្រ�ប់��ន�ពេវជ� ��ស� ែដលមិនែមនសេ្រ��ះប��ន់
េ�ខណៈេពលេ�េ្រ�តំបន់េស�កម� េ�ះ សូ មេ�ទូ រសព� េ�សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH �មេលខ 1-888-5452600 (TTY-1-888-436-7482) ែដលនឹងជួ យេ�កអ� កឱ្យទទួ ល�ន�រែថ�ស
ំ ុខ�ពសមរម្យបំផុត។
កម� វ �ធី CBH នឹងមិនបង់ៃថ� េស�កម� ែដល�នទទួ លេ�េ្រ�សហរដ� �េមរ �កេឡើយ។

េស�កម� េ្រ�ែផន�រ
េ�កអ� ក�ច�នសិទ�ិទទួ ល�នេស�កម� ��េ្រ�ពីេស�កម� � ំងេ�ះ ែដលផ� ល់ជូនេ�យកម� វ �ធី CBH ។
ចំណុច�ងេ្រ�មេនះគឺ�េស�កម� មួយចំនួនែដល�ច�ន ប៉ុែន� មិន្រត�វ�ន��ប់រងេ�យកម� វ �ធី CBH េឡើយ។
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រជំនួយេរៀបចំ ប៉ុែន� មិនបង់្រ�ក់ជូនេស�កម� � ំងេនះ
សូ មេ�ទូ រសព� េ�សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH �មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482)។

មេធ��យេធ� �ដំេណើរែផ�កេវជ���ស�ែដលមិនែមនសេ្រ��ះប��ន់
កម� វ �ធី CBH មិន�ប់ប��ល
� មេធ��យេធ� �ដំេណើរែផ� កេវជ� ��ស� ែដលមិនែមនសេ្រ��ះប��ន់ស្រ�ប់ស�ជិកកម� វ �ធី
HealthChoices េឡើយ។ កម� វ �ធី CBH
�ចជួ យេ�កអ� កេរៀបចំមេធ��យេធ� �ដំេណើរេ��ម�រ�ត់ជួបេស�កម� ែដល្រត�វ�ន��ប់រង�មរយៈកម� វ �ធី��
ដូ ច�កម� វ �ធី Shared Ride ឬកម� វ �ធីមេធ��យេធ� �ដំេណើរជំនួយែផ� កេវជ� ��ស� ែដលពណ៌�ដូ ច�ងេ្រ�ម។
្របសិនេបើេ�កអ� ក�នសំណួរ�មួ យអំពីមេធ��យេធ� �ដំេណើរែផ� កេវជ� ��ស� ែដលមិនែមនសេ្រ��ះប��ន់
សូ មេ�ទូ រសព� េ�សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH �មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482)។
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កម� វ �ធីមេធ��យេធ� �ដំេណើរជំនួយែផ�កេវជ���ស�
កម� វ �ធីមេធ��យេធ� �ដំេណើរជំនួយែផ� កេវជ� ��ស� (MATP)
ផ� ល់ជូនមេធ��យេធ� �ដំេណើរែផ� កេវជ� ��ស� ែដលមិនែមនសេ្រ��ះប��ន់ េដើម្បីេ��ម�រ�ត់ជួបែផ� កេវជ� ��ស�
និងឱសថ��ន��េ�យមិនគិតៃថ� េ�កអ� ក ្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រជំនួយេដើម្បីទទួ ល�ន�រ�ត់ជួប
ឬេ�ឱសថ��ន។ កម� វ �ធីមេធ��យេធ� �ដំេណើរ MATP េ�េ�នធី�ទីកែន� ងែដលេ�កអ� ករស់េ�េ�ះ
នឹងកំណត់ត្រម�វ�ររបស់អ�កស្រ�ប់កម� វ �ធីេនះ និងផ� ល់ជូន្របេភទមេធ��យេធ� �ដំេណើរែដល្រតឹម្រត�វស្រ�ប់េ�កអ� ក។
�មធម� � េស�កម� មេធ��យេធ� �ដំេណើរ ្រត�វ�នផ� ល់ជូន�មវ �ធីដូច�ងេ្រ�ម៖
•

ក��ងករណីមេធ��យេធ� �ដំេណើរ��រណៈែដល�ច�នេ�ះ កម� វ �ធីមេធ��យេធ� �ដំេណើរ MATP
ផ� ល់ជូន�ក់ឬសំបុ្រតេធ� �ដំេណើរ
ឬេចញសង្រ�ក់ៃថ� េធ� �ដំេណើរជូ នេ�កអ� កវ �ញស្រ�ប់មេធ��យេធ� �ដំេណើរ��រណៈ។

•

្របសិនេបើេ�កអ� ក�ចេ្របើរថយន� ��ល់ខ� �នរបស់អ�ក ឬរថយន� របស់នរ���ក់េផ្សងេទៀត�នេទេ�ះ
កម� វ �ធីមេធ��យេធ� �ដំេណើរ MATP �ចនឹងបង់លុយជូ នេ�កអ� កនូ វចំនួនទឹក្រ�ក់�មច��យ��៉លយ៍
េ�យបូ កែថមៃថ� កែន� ងចតរថយន� និងបង់ៃថ� េ្របើផ� វ� ឬ��ន ែដល�នប��ន់ៃដបង់្រ�ក់្រតឹម្រត�វ។

•

ក��ងករណីមេធ��យេធ� �ដំេណើរ��រណៈមិន�ចេ្របើ�ន ឬមិនសមនឹងេ�កអ� កេទ
កម� វ �ធីមេធ��យេធ� �ដំេណើរ MATP ផ� ល់ជូន�រជិះរថយន� ដឹកអ� កដំេណើរ
ែដលរ ួម�នរថយន� ដឹកអ� កដំេណើរតូ ចៗ រថយន� ដឹកអ� កដំេណើរែដល�ចេ្របើេ�អីកង់ជនពិ�រ
ឬរថយន� �ក់សុីផងងែដរ។ �មធម� �រ ថយន� េនះ នឹង�នអ� កជិះេ្រចើន�ងមួ យ�ក់
ែដល�នទី�ំងេ�យកអ� កជិះ និង�ក់ចុះអ� កជិះេផ្សងៗ��។

្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រមេធ��យេធ� �ដំេណើរេ��ម�រ�ត់ជួបែផ� កេវជ� ��ស� ឬេ�ឱសថ��នេ�ះ
សូ ម�ក់ទងមកកម� វ �ធីមេធ��យេធ� �ដំេណើរ MATP េដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នបែន� ម និងចុះេ��ះស្រ�ប់េស�កម� ។
Logisticare គឺ�កម� វ �ធីមេធ��យេធ� �ដំេណើរ MATP ស្រ�ប់េ�នធីហ���ែដលព�៉ កម� វ �ធីេនះ �ច�ក់ទង�មេលខ 1877-835-7412 ។ េ�កអ� ក�ចូ លេមើល វ �ប�យកម� វ �ធីមេធ��យេធ� �ដំេណើរ MATP ៃន្រកសួ ងេស�កម� មនុស្សគឺ
http://matp.pa.gov/CountyContact.aspx។
កម� វ �ធីមេធ��យេធ� �ដំេណើរ MATP នឹងេធ� ��រ�មួ យកម� វ �ធី CBH
េដើម្បីប��ក់��រ�ត់ជួបែផ� កេវជ� ��ស� ែដលេ�កអ� ក្រត�វ�រមេធ��យេធ� �ដំេណើរ
គឺ�េស�កម� ែដល្រត�វ�ន����ប់រង។ កម� វ �ធី CBH េធ� ��រ�មួ យកម� វ �ធីមេធ��យេធ� �ដំេណើរ MATP
េដើម្បីជួយេ�កអ� កេរៀបចំមេធ��យេធ� �ដំេណើរ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម
េ�កអ� ក�ចេ�ទូ រសព� សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH �មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482)។

កម� វ �ធី�ស�ី �រក និងកុ�រ
កម� វ �ធី�ស� ី �រក និងកុ�រ (WIC) ផ� ល់ជូនេស�កម� ��រ និង��រ ូបត� ម�ែដល�នសុខ�ពល� ដល់�រក កុ�រ
ែដល�ន�យុេ្រ�ម្រ�ំ (5) ��ំ និង�ស� ី�នៃផ� េ�ះ ស្រ�លកូ ន ឬបំេ�កូ នេ�យទឹកេ�ះ។ កម� វ �ធី WIC ជួ យេ�កអ� ក
និងកូ នរបស់អ�កបរ �េ�គ��រ�នល� �មរយៈ�របេ្រង�នេ�កអ� កអំពី��រ ូបត� ម�ល�ៗ
និងផ� លជ
់ ូ នេ�កអ� កនូ វប័ណ���រេដើម្បីេ្របើេ��ម�ងលក់េ្រគ�ងេទស។ កម� វ �ធី WIC
ជួ យ�រកនិងកុ�រតូ ចៗឱ្យបរ �េ�គ��រ�ន្រតឹម្រត�វ ដូ េច� ះពួ កេគ�ចលូ ត�ស់ធំ�ត់�នសុខ�ពល� ។
េ�កអ� ក�ចេស� ើសុំអ�កផ� ល់េស�កម� ែថ� ំសុខ�ព�តុ�ពរបស់អ�កស្រ�ប់�រ�ក់�ក្យសុំកម� វ �ធី WIC
េ�េពលមកជួ បេលើកេ្រ�យរបស់អ�ក ឬេ�ទូ រសព� េលខ 1-800-WIC-WINS (1-800-942-9467)។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម
សូ មចូ លេមើល វ �ប�យកម� វ �ធី WIC �ម�សយ��ន www.pawic.com
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ប�� និង�រទប់��ត់អំេពើហិង�ក��ង្រគ� �រ
មនុស្ស្រគប់រ ូបដឹងអំពីជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ក��ង្រគ� �រ។ ពួ កេគ�ច�អ� កជិត�ង អ� ករ ួម�រ�រ ឬស�ជិក្រគ� �រ
របស់អ�ក។ ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ក��ង្រគ� �រ�គេ្រចើន គឺ��ស� ី ប៉ុែន� បុរសក៏�ច�ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ផងែដរ។
អំេពើហិង�ក��ង្រគ� �រេកើត�នេឡើងេ�ក��ង្រគ� �រ ឬទំ�ក់ទំនង�ច់�តិជិតស� ិទ�
ែដល�វ �ធីមួយស្រ�ប់មនុស្ស��ក់្រគប់្រគងមនុស្ស��ក់េទៀត។
អំេពើហិង�ក��ង្រគ� �រ រ ួម�ន�ររ�េ�ភបំ�នេលើ�ង�យ ដូ ច��រ�យដំ �រ�ត់�ក់ �រ្រច�ច់ក �ររុញ្រ�ន
ឬ�រេ្របើ្រ�ស់វត�� ឬស��រៈ ដូ ច��ំបិត និង�ំេភ� ើង េដើម្បីបង� របួ ស��មដល់ជនរងេ្រ�ះ។
អំេពើហិង�ក៏�ប់ប��ល
� � ំង�រេធ� �ឱ្យេ្រ�ះ��ក់ដល់នរ���ក់�ម�រប��ញផ� វ� ចិត�េ�យ�រគំ�មកំែហង
�រេ្របើ��្រប�ថ ឬ�ររ �ះគន់នរ���ក់ផងែដរ។ ជនរងេ្រ�ះ�ចទទួ លរង�រ�ប់រ�េ�ភ
ឬ�របង� ិតបង� ំឱ្យេធ� �សកម� �ពផ� វ� េភទែដលមិនចង់�ន។ ប� ីឬ្របពន� ឬៃដគូ �ចលួ ចលុយ និងរបស់របរអ� �េផ្សងេទៀត
បំ��ញ្រទព្យសម្បត� ិ��ល់ខ� �ន េធ� �ឱ្យរងទុក�េ�សដល់សត� ចិ��ឹម គំ�មកំែហងកូ នៗ
ឬមិនអនុ��តឱ្យនរ���ក់�កេចញពីផ�ះ កែន� ងេធ� ��រ ឬជួ បមិត�ភក� ិនិង្រក �ម្រគ� �ររបស់ពួកេគ។
្របសិនេបើ�នេរឿង�មួ យកំពុងេកើតេឡើងចំេ�ះេ�កអ� ក ឬេ�កអ� ក��ចៃដគូ របស់អ�ក
េ�កអ� ក�ចស� ិតេ�ក��ងទំ�ក់ទំនង�ច់�តិ�ពែដលរ�េ�ភបំ�នខុសច�ប់។ អំេពើហិង�ក��ង្រគ� �រ
គឺ�បទឧ្រកិដ� េហើយ�រ�រ�រ�មច�ប់�ច�នស្រ�ប់េ�កអ� ក។
�រ�កេចញពីទំ�ក់ទំនង�ច់�តិ�ពែបបហិង�មិន�យ្រស� លេទ ប៉ុែន� េ�កអ� ក�ចទទួ ល�នជំនួយ។

េតើ្រត�វទទួ លយកជំនួយេ�ឯ�៖
ប�
� ញទូ រសព� �ន់េហតុ�រណ៍ែផ� កអំេពើហិង�ក��ង្រគ� �រ��ក់�តិ
https://www.thehotline.org/
1-800-799-7233 (SAFE)
TTY-1-800-787-3224
�ររ ួបរ ួម��្រប�ំងនឹងអំេពើហិង�ក��ង្រគ� �រេ�រដ� េផនសុីល��នេនៀ
https://www.pcadv.org/
េស�កម� ែដលផ� ល់ជូនជនរងេ្រ�ះេ�យអំេពើហិង�ក��ង្រគ� �រ រ ួម�ន៖ �រេធ� �អន� �គមន៍ែផ� ក វ �បត� ិ �រ្របឹក�េ�បល់
�របន� ដំេណើរ�រ�ប់ជួបប៉ូ លិស ែផ� កេវជ� ��ស� និងតុ��រ និងទីជ្រមកសេ្រ��ះប��ន់
ែដល�នបេ�
� ះ�សន� ស្រ�ប់ជនរងេ្រ�ះ និងកុ�រេ�ក��ងបន��ក។ កម� វ �ធីប��រ និងអប់រ� ្រត�វ�នផ� ល់ជូនផងែដរ
េដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យៃនអំេពើហិង�ក��ង្រគ� �រេ�សហគមន៍។
1-800-932-4632 (េ�រដ� េផនសុីល��នេនៀ )
1-800-537-2238 (េ���ក់�តិ)
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ែផ�ក – 5
�រែណ�ំ�មុនអំពី�កប្បកិ រ ��
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�រែណ�ំ�មុនអំពី�កប្បកិ រ ��
�រែណ�ំអំពី�កប្បកិ រ ��
គឺ�ឯក�រែដលអនុ��តឱ្យេ�កអ� កប��ក់អំពី�រែថ� ំសុខ�ពផ� វ� ចិត�ែដលេ�កអ� កចង់�ន
្របសិនេបើេ�កអ� ក�នប��ផ� វ� �យនិងខួ រក�លមិន�ចសេ្រមចចិត�េ�យខ� �នឯង។
�រែណ�ំ�មុនអំពី�កប្បកិ រ ���នពីរ្របេភទ៖ េសចក� ី�យ�រណ៍អំពីសុខ�ពផ� វ� ចិត�
និងលិខិត្របគល់សិទ�ិអនុ��តែផ� កសុខ�ព
ផ� វ� ចិត�។ ្របសិនេបើេ�កអ� ក�នេសចក� ី�យ�រណ៍អំពីសុខ�ពផ� វ� ចិត�
ឬលិខិត្របគល់សិទ�ិអនុ��តែផ� កសុខ�ពផ� វ� ចិត�
េ�កអ� ក្រត�វផ� ល់ជូន�េ�អ� កផ� ល់េស�កម� ែថ� ំសុខ�ពផ� វ� ចិត�របស់អ�ក និងស�ជិក្រគ� �រ ឬមិត�ភក� ិែដលទុកចិត�
េដើម្បីឱ្យពួ កេគដឹងអំពីបំណង្រ���របស់អ�ក។
េសចក� ី�យ�រណ៍អំពីសុខ�ពផ� វ� ចិត� និងលិខិត្របគល់សិទ�ិអនុ��តែផ� កសុខ�ពផ� វ� ចិត� ្រត�វសរេសរ��យលក� ណ៍អក្សរ។
្រ�ន់ែតនិ�យអំអ�ែ� ដលេ�កអ� កចង់�នេ�ះ គឺមិន�ន់្រគប់្រ�ន់េទ។
្របសិនេបើច�ប់�ក់ទងនឹងេសចក� ី�យ�រណ៍អំពីសុខ�ពផ� វ� ចិត� និងលិខិត្របគល់សិទ�ិអនុ��តែផ� កសុខ�ពផ� វ� ចិត�
្រត�វ�ន��ស់ប�រេ�ះ
�
កម� វ �ធីសុខ�ពផ� វ� ចិត�សហគមន៍ (CBH)
នឹងជូ នដំណឹងដល់េ�កអ� ក��យលក� ណ៍អក្សរអំពីអ����រ��ស់ប�រេនះ
�
ក��ងរយៈេពល 90 ៃថ� ប��ប់ពី�រ��ស់ប�រេនះ។
�
ស្រ�ប់ព័ត៌�នអំពីេ�ល�រណ៍កម� វ �ធី CBH ស� ីពីេសចក� ី�យ�រណ៍អំពីសុខ�ពផ� វ� ចិត�
និងលិខិត្របគល់សិទ�ិអនុ��តែផ� កសុខ�ពផ� វ� ចិត� សូ មេ�ទូ រសព� មកសុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH �មេលខ 1888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482) ឬចូ លេមើល វ �ប�យកម� វ �ធី CBH �ម�សយ��ន https://cbhphilly.org។

េសចក� ី�យ�រណ៍អំពីសុខ�ពផ� វ� ចិត�
េសចក� ី�យ�រណ៍អំពីសុខ�ពផ� វ� ចិត� គឺ�ឯក�រែដលេ�កអ� កបេង� ើតេឡើង។ ឯក�រ�ច�ន៖
•

េតើ្របេភទៃន�រព��ល ឬ�រែថ� ំសុខ�ពែបប�ែដលេ�កអ� កចូ លចិត�។

•

ទីកែន� ងែដលេ�កអ� កចង់ឱ្យ�ន�រែថ�ស
ំ ុខ�ពរបស់អ�កេ�ឯ�។

•

�រែណ�ំ�ក់�ក់�មួ យែដលេ�កអ� ក�ច�នអំពី�រព��លសុខ�ពផ� វចិ
� ត�របស់អ�ក។

អ� កផ� ល់េស�កម� របស់អ�ក្រត�វែត�នឯក�រថតម� ងមួ យច�ប់ៃនេសចក� ី�យ�រណ៍អំពីសុខ�ពផ� វ� ចិត�របស់អ�ក
េដើម្បីអនុវត� �មឯក�រេនះ។ េសចក� ី�យ�រណ៍អំពីសុខ�ពផ� វ� ចិត�របស់អ�ក នឹង្រត�វេ្របើ្រ�ស់
្របសិនេបើេ�កអ� ក�នប��ផ� វ� �យ ឬខួ រក�លមិន�ចេធ� ��រសេ្រមចចិត�េ�យខ� �នឯង។
េ�កអ� ក�ចដកហូ តមកវ �ញ ឬ��ស់ប�រេសចក�
�
ី�យ�រណ៍អំពីសុខ�ពផ� វ� ចិត��ន
លុះ្រ�ែតេ�កអ� ក�ចដកហូ តមកវ �ញ ឬ��ស់ប�រ��ន។
�

លិខិត្របគល់សិទ�ិអនុ��តែផ�កសុខ�ពផ� វ� ចិត�
លិខិត្របគល់សិទ�ិអនុ��តែផ� កសុខ�ពផ� វ� ចិត�
គឺ�ឯក�រែដលក��ងេ�ះេ�កអ� កផ� ល់ជូននរ���ក់េទៀតនូ វសិទ�ិអនុ��តេដើម្បីេធ� ��រសេ្រមចចិត�េលើ�រព��លសុខ
�ពផ� វ� ចិត�ជំនួសេ�កអ� ក
្របសិនេបើេ�កអ� ក�នប��ផ� វ� �យនិងខួ រក�លមិន�ចេធ� ��រសេ្រមចចិត�េ�យខ� �នឯង។
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ឯក�រេនះក៏ប��ក់ផងែដរ អំពីអ��ែដល្រត�វែតេកើត�នេឡើងចំេ�ះលិខិត្របគល់សិទ�ិអនុ��តែផ� កសុខ�ពផ� វ� ចិត�
េដើម្បីឲ្យ�ន្របសិទ��ព។ េដើម្បីេរៀបចំលិខិត្របគល់សិទ�ិអនុ��តែផ� កសុខ�ពផ� វ� ចិត� េ�កអ� ក�ច
ឬមិន�ំ�ច់ទទួ ល�នជំនួយែផ� កច�ប់េឡើយ។ េ�កអ� ក�ចដកហូ តមកវ �ញ ឬ��ស់ប�រលិ
� ខិត
្របគល់សិទ�ិអនុ��តែផ� កសុខ�ពផ� វ� ចិត��ន លុះ្រ�ែតេ�កអ� ក�ចដកហូ តមកវ �ញ ឬ��ស់ប�រ��ន។
�

ជំនួយេរៀបចំេសចក� ី�យ�រណ៍អំពីសុខ�ពផ� វ� ចិត� និង
លិខិត្របគល់សិទ�ិអនុ��តែផ�កសុខ�ពផ� វ� ចិត�
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រ�នេសចក� ី�យ�រណ៍អំពីសុខ�ពផ� វ� ចិត� ឬលិខិត្របគល់សិទ�ិអនុ��តែផ� កសុខ�ពផ� វ� ចិត�
ឬ�ន� ំងពីរ េហើយ្រត�វ�រជំនួយបេង� ើត�េ�ះ េ�កអ� ក�ច�ក់ទងេ�អង� �រ�ំ�រ
ដូ ច�ស�គមសុខ�ពផ� វ� ចិត�េ�រដ� េផនសុីល��នេនៀ (សូមេ�ទូ រសព� ឥតគិតៃថ��មេលខ 1-866-578-3659 ឬអុែី មល
info@mhapa.org) ឬ
ៃដគូ សុខ�ពផ� វ� ចិត� (សូមេ�ទូ រសព� េលខ 1-215-751-1800។ ពួ កេគនឹងផ� ល់ជូនេ�កអ� កនូ វសំណុំែបបបទ
និងេឆ� ើយសំណួរ�មួ យ។

េតើ្រត�វេធ� �អ�ខ�ះ ្របសិនេបើអ�កផ�ល់េស�កម� មិនអនុវត� �មេសចក� ី�យ�រណ៍អំពីសុខ�ពផ� វ� ចិត�
ឬលិខិត្របគល់សិទ�ិអនុ��តែផ�កសុខ�ពផ� វ� ចិត�របស់អ�ក
អ� កផ� ល់េស�កម� មិន�ំ�ច់េធ� ��មេសចក� ី�យ�រណ៍អំពីសុខ�ពផ� វ� ចិត�
ឬលិខិត្របគល់សិទ�ិអនុ��តែផ� កសុខ�ពផ� វ� ចិត�របស់អ�កេទ ្របសិនេបើ�នប��អំពី�រយល់ដឹងេ�ះ
�រសេ្រមចចិត�របស់អ�កគឺផ�យ
� នឹង�រអនុវត� គ�ីនិក និងបទ��នេវជ� ��ស�
េ�យ�រ�រព��លែដលេ�កអ� កចង់�នគឺមិន�ច�ន
ឬេ�យ�រែតអ� �ែដលេ�កអ� កចង់ឱ្យអ� កផ� ល់េស�កម� េធ� �េ�ះ គឺផ�យ
� នឹងេ�ល�រណ៍របស់អ�កផ� ល់េស�កម� ។
្របសិនេបើអ�កផ� ល់េស�កម� របស់អ�កមិន�ច
អនុវត� �មេសចក� ី�យ�រណ៍អំពីសុខ�ពផ� វ� ចិត� ឬលិខិត្របគល់សិទ�ិអនុ��តែផ� កសុខ�ពផ� វ� ចិត�របស់អ�កេទ កម� វ �ធី
CBH នឹងជួ យេ�កអ� កក��ង�រែស� ងរកអ� កផ� ល់េស�កម� ែដលនឹងអនុវត� �មបំណង្រ���ចង់�នរបស់អ�ក។
សូ មេ�ទូ រសព� េ�សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH �មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482)។
្របសិនេបើអ�កផ� ល់េស�កម� មិនអនុវត� �មេសចក� ី�យ�រណ៍អំពីសុខ�ពផ� វ� ចិត�
ឬលិខិត្របគល់សិទ�ិអនុ��តែផ� កសុខ�ពផ� វ� ចិត�របស់អ�កេ�ះេទ េ�កអ� ក�ច�ក់�ក្យបណ�ឹងត���ន។
សូ មេមើលទំព័រ 44 េ�ក��ងែផ� ក 7 ៃនេសៀវេ�ែណ�ំេនះ ដូ ច�បណ�ឹងត�� បណ�ឹង�រទុក� និងសវ��រយុត�ិធម៌
ស្រ�ប់ព័ត៌�នអំពីរេបៀប�ក់�ក្យបណ�ឹងត��
ឬេ�ទូ រសព� េ�សុខ�ពឥរ ��បថសហគមន៍ CBH �មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482)។

40

ែផ�ក – 6
េស�កម� សុខ�ពផ� វ� �យ
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េតើអ�ក���ប់រងេលើេស�កម� សុខ�ពផ� វ� �យរបស់អ�ក?
េស�កម� សុខ�ពផ� វ� �យ�ច�ន�មរយៈអង� �រែថ�ស
ំ ុខ�ពែផ� ក្រគប់្រគងសុខ�ព�ង�យៃនកម� វ �ធីែថ�ស
ំ ុខ
�ព (PH-MCO) របស់អ�ក ឬ�មរយៈអង� �រែថ� ំសុខ�ពែផ� ក្រគប់្រគងកម� វ �ធីសុខ�ពសហគមន៍ (CHC-MCO)
របស់អ�ក។ ្របសិនេបើេ�កអ� ក�នសំណួរអំពីេស�កម� សុខ�ពផ� វ� �យ
េ�កអ� ក្រត�វ�រ�ក់ទងេ�អង� �រែថ� ំសុខ�ពែផ� ក្រគប់្រគង (MCO) ែដលផ� ល់ជូនេស�កម� � ំងេនះ។
្របសិនេបើេ�កអ� កយល់មិនច�ស់�េតើេ�កអ� ក�នចុះេ��ះេ�ក��ងអង� �រ PH-MCO ឬអង� �រ CHC-MCO ឬេទ
សូ ម�ក់ទងេ� CAO េ�មូ ល��នរបស់អ�ក។
អង� �រ PH-MCOs �នអង� �ពត្រម�វ�រពិេសស
ែដលជួ យស្រមបស្រម� លេស�កម� សុខ�ពផ� វ� �យរបស់ស�ជិកែដល�នត្រម�វ�រសុខ�ពផ� វ� ចិត�របស់ពួកេគ។
្របសិនេបើអ�កចូ លរ ួមរបស់អង� �រ CHC-MCO �នសិទ�ិទទួ ល�នេស�កម� និង�រ�ំ្រទរយៈេពលែវងេ�ះ
អ� កស្រមបស្រម� លេស�កម� របស់អ�កចូ លរ ួមនឹងេធ� ��រ�មួ យអ� កចូ លរ ួម
េដើម្បីេរៀបចំបេង� ើតែផន�រែថ� ំសុខ�ពែដលេឆ� ើយតបេ�នឹងត្រម�វ�រសុខ�ពផ� វ� �យនិងសុខ�ពផ� វ� ចិត�របស់អ�ក
ចូ លរ ួម។ ្របសិនេបើអ�កចូ លរ ួមរបស់អង� �រ CHC-MCO មិន�នសិទ�ិទទួ ល�នេស�កម� និង�រ�ំ្រទរយៈេពលែវង
េហើយ្រត�វ�រជំនួយេស�កម� បែន� មេទៀតេ�ះ អ� កចូ លរ ួម�ចទទួ ល�នជំនួយពីអ�កស្រមបស្រម� លេស�កម� ��ក់។
មិន�ែផន�ររបស់អង� �រ MCO �មួ យ��ប់រងេលើេស�កម� សុខ�ពផ� វ� �យរបស់អ�កេ�ះេទ
េ�កអ� កនឹង��យ�ស�ជិក��ក់ៃនកម� វ �ធី�កប្បកិ រ ��សហគមន៍ (CBH)
លុះ្រ�ែតេ�កអ� ក�នចុះេ��ះក��ងកម� វ �ធី HealthChoices េហើយរស់េ�ក��ងេ�នធីៃនរដ� ហ���ែដលព�៉ ។

េស�កម� សុខ�ពផ� វ� �យរបស់អ�ក
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រេស�កម� �មួ យដូ ច�ងេ្រ�មេនះ េស�កម� នឹង្រត�វផ� ល់ជូនេ�យអង� �រ PH-MCO
ឬអង� �រ CHC-MCO របស់អ�ក៖
•

�រពិនិត្យ។

•

េស�កម� ��ស្រ�ប់��ន�ពសុខ�ពផ� វ� �យឬជំងឺ។

•

�រេ្របើ���
ំ គេ្រចើន។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពីេស�កម� សេ្រ��ះប��ន់ សូ មេមើលែផ� ក 3
អំពី�រេ្របើ��ស
ំ ្រ�ប់អ�កជំងឺមិនេដកេពទ្យ និង�រព��លេ្របើឱសថជំនួយែដល�ប់េផ� ើមេ�ទំព័រ 33
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពីអង� �រ MCO មួ យ� ��ប់រងេលើឱសថ។

•

រថយន� សេ្រ��ះ។
�រស្រមបស្រម� ល�រែថ�ំសុខ�ពផ� វ� �យនិង�រែថ�ំ�កប្បកិ រ ��

សុខ�ពទូ េ�របស់អ�ក�ចេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើង�៉ង��ំង
េ�ខណៈេពលអ� កផ� ល់េស�កម� របស់អ�កពិ�រ�� ំងត្រម�វ�រសុខ�ពផ� វ� �យ
និង�កប្បកិ រ ��របស់អ�កេ�េពលែតមួ យ និងស្រមបស្រម� ល�រែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�ក។
វ ��ន�រែដលេ�កអ� ក�ចេធ� �េដើម្បីជួយអ� កផ� ល់េស�កម� របស់អ�កឱ្យ�ន�រស្រមបស្រម� លត្រម�វ�រសុខ�ពរបស់អ�ក
ឱ្យ�ន់ែត្របេសើរេឡើង រ ួម�ន៖
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•

�រចុះហត� េល�េលើសំណុំែបបបទេចញផ�យែដលនឹងអនុ��តឱ្យអ� កផ� ល់េស�កម� របស់អ�កែចករ� ែលកព័ត៌�ន
េ� វ �ញេ�មកអំពី�រព��លែដលេ�កអ� កកំពុងទទួ ល�ន។

•

�រជូ នដំណឹងេ�អ� កផ� ល់េស�កម� សុខ�ពផ� វ� �យរបស់អ�ក

o
•

អំពី���
ំ ង
ំ អស់ែដលេ�កអ� កេ្របើស្រ�ប់�រវ ��គេ�គវ �និច�យ�កប្បកិ រ ��របស់អ�ក។

o

អំពី�រ��ស់ប�រ�មួ
�
យចំេ�ះ�រវ ��គេ�គវ �និច�យយ ឬ�រព��ល�កប្បកិ រ ��របស់អ�ក។

o

អំពី���
ំ ង
ំ អស់ែដលេ�កអ� កេ្របើស្រ�ប់�រវ ��គេ�គវ �និច�យសុខ�ពផ� វ� �ង�យរបស់អ�ក។
អំពី�រ��ស់ប�រ�មួ
�
យចំេ�ះ�រវ ��គេ�គវ �និច�យ ឬ�រព��លសុខ�ពផ� វ� �យរបស់អ�ក។

�រជូ នដំណឹងេ�អ� កផ� ល់េស�កម� �កប្បកិ រ ��របស់អ�ក
o

សុខ�ពផ� វ� �យៃនកម� វ �ធី HealthChoices
�រេ្រជើសេរ �សអង� �រ PH-MCO របស់អ�ក។
្របសិនេបើេ�កអ� ក�អ� កថ� ីចំេ�ះកម� វ �ធី HealthChoices េហើយមិន�ន់�នេ្រជើសេរ �សអង� �រ PH-MCO
េ�កអ� ក�ច�ក់ទងេ�េស�កម� ចុះេ��ះPA
េដើម្បីជួយេ�កអ� កេ្រជើសេរ �សយកែផន�រសុខ�ពែដលបំេពញ�មត្រម�វ�ររបស់អ�ក�៉ងល� បំផុត�ន។
្របសិនេបើេ�កអ� កមិនេ្រជើសេរ �សអង� �រ PH-MCO េទ អង� �រ PH-MCO េនះ នឹង្រត�វ�នេគេ្រជើសេរ �សជំនួសអ� ក។
្របសិនេបើេ�កអ� កចង់��ស់ប�រអង�
�
�រ PH-MCO របស់អ�ក េ�កអ� កក៏�ច�ក់ទងេ�េស�កម� ចុះេ��ះេ� PA
ផងែដរ។
េ�នធីរដ� ហ���ែដលព�៉ �នអង� �រ PH-MCOs ដូ ច�ងេ្រ�ម៖
•
•
•
•

Aetna Better Health៖ 1-866-638-1232 (TTY: េលខ��ប់បន� 7-1-1)
Health Partners Plans៖ 1-800-553-0784 (TTY: 215-849-1579)
Keystone First៖ 1-800-521-6860 (TTY:1-800-684-5505)
United Healthcare Community Plan of Pennsylvania៖ 1-800-321-4462 - (TTY:1-800-654-5984)

េដើម្បី�ក់ទងេស�កម� ចុះេ��ះេ�រដ� PA សូ មេ�ទូ រសព� េ�េលខ 1-800-440-3989 ឬ TTY-1-800-618-4225
ពី�ៃថ� ចន� ដល់ៃថ� សុ្រក េ�៉ង 8:00 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 6:00 ��ច។

Community HealthChoices
កម� វ �ធីCommunity HealthChoices (CHC)
គឺ�កម� វ �ធីែថ� ំសុខ�ពែដល្រគប់្រគងជំនួយែផ� កេវជ� ��ស� េ�រដ� េផនសុីល��នេនៀ
ែដលរ ួម�ន� ំង�រ����ប់រងសុខ�ពផ� វ� �យ និងេស�កម� និង�រ�ំ្រទរយៈេពលែវង (LTSS)។
�រ ��ល័យែផ� ក�ររស់េ�រយៈេពលែវង (OLTL)
េ�្រកសួ ងេស�កម� មនុស្ស្រត� តពិនិត្យេមើល�រ����ប់រងសុខ�ពផ� វ� �យ និង
េស�កម� និង�រ�ំ្រទ LTSS ៃនកម� វ �ធីCommunity HealthChoices។
េស�កម� � ំងេ�ះ្រត�វ�នផ� ល់ជូន�មរយៈអង� �រែថ�ស
ំ ុខ�ពែផ� ក្រគប់្រគងកម� វ �ធីCommunity HealthChoices
Managed Care Organizations (CHC-MCOs)។
កម� វ �ធី CHC បេ្រមើ�រ�រជូ នបុគ�លែដល�ន�រេចញៃថ� ����ប់រងេលើ Medicare
និងមនុស្សេពញវ �យែដលពិ�រ�យុ�ប់ពី 21 ��ំេឡើងេ�។
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ស�ជិកកម� វ �ធី CHC �ន�រេ្រជើសេរ �សអង� �រែថ�ស
ំ ុខ�ពែផ� ក្រគប់្រគងចំនួនបីដូច�ងេ្រ�ម
េដើម្បីស្រមបស្រម� ល�រែថ�ស
ំ ុខ�ពផ� វ� �យ និងេស�កម� និង�រ�ំ្រទរយៈេពលែវង៖
•

AmeriHealth Caritas Pennsylvania (Keystone First Community HealthChoices េ��គ�េគ� យ៍)៖
1-800-521-6007

•
•

PA Health & Wellness៖ 1-844-626-6813
UPMC for You៖ 1-844-860-9303

្របសិនេបើេ�កអ� ក�នសំណួរ�ក់ទងនឹងកម� វ �ធី CHC សូ មេ�ទូ រសព� េ�េលខ (833) 735-4416។

េពលេវ�អនុវត� កម� វ �ធី Community HealthChoices
កម� វ �ធី CHC នឹង�ប់េផ� ើមអនុវត� បន� ិចម� ងៗេ�ទូ �ង
ំ រដ� ក��ងរយៈេពល�ង 3 ��ំ។
��ង�ងេ្រ�ម�ន�លបរ �េច� ទែដលកម� វ �ធី CHC នឹង្រត�វអនុវត� េ�ក��ងតំបន់កម� វ �ធី HealthChoices
ៃនភូ មិ��ស� នីមួយៗ។
តំបន់�គនីរតី

តំបន់�គ�េគ� យ៍

Lehigh/Capital, តំបន់�គ�យព្យ និង�គឥ�ន� ។

មក� 2018

មក� 2019

មក� 2020

Allegheny, Armstrong,

Bucks, Chester,

Adams, Berks, Bradford, Cameron, Carbon, Centre,

Beaver, Bedford, Blair,

Delaware,

Clarion, Clearfield, Clinton, Columbia, Crawford,

Butler, Cambria, Fayette,

Montgomery,

Cumberland, Dauphin, Elk, Erie, Forest, Franklin, Fulton,

Greene, Indiana, Lawrence,

Philadelphia

Huntingdon, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster,

Somerset, Washington,

Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer,

Westmoreland

Mifflin, Monroe, Montour, Northampton,
Northumberland, Perry, Pike, Potter, Schuylkill, Snyder,
Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren,
Wayne, Wyoming, York

�រេ្រជើសេរ �សអង� �រ CHC-MCO របស់អ�ក
្របសិនេបើេ�កអ� ក�អ� កថ� ីចំេ�ះកម� វ �ធី HealthChoices េហើយ្រត�វ�រជំនួយេ្រជើសេរ �សអង� �រ CHC-MCO របស់អ�ក
េ�កអ� ក�ចចូ លេមើល វ �ប�យ www.enrollchc.com ឬេ�ទូ រសព� េ�េលខ 1-844-824-3655។
្របសិនេបើេ�កអ� កមិនេ្រជើសេរ �សយកអង� �រ CHC-MCO េ�ះេទ អង� �រ CHC-MCO េនះ
នឹង្រត�វ�នេគេ្រជើសេរ �សស្រ�ប់េ�កអ� ក។
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ែផ�ក – 7
បណ�ឹងត�� បណ�ឹង�រទុក� និងសវ��រយុត�ិធម៌
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បណ�ឹងត�� បណ�ឹង�រទុក� និងសវ��រយុត�ិធម៌
្របសិនេបើអ�កផ� ល់េស�កម� ឬកម� វ �ធី�កប្បកិ រ ��សហគមន៍ (Community Behavioral Health, CBH)
េធ� �អ��មួយែដលេ�កអ� កមិនេពញចិត� ឬមិនយល់្រពម�មួ យ េ�ះេ�កអ� ក�ចជូ នដំណឹងដល់កម� CBH
ឬ្រកសួ ងេស�កម� មនុស្ស អំពីអ��ែដលេ�កអ� កមិនេពញចិត�
ឬែដលេ�កអ� កមិនយល់្រពម�មួ យអ� �ែដលអ� កផ� ល់េស�កម� ឬកម� វ �ធី CBH �នេធ� �។
ែផ� កេនះពណ៌�អំពីអ��ែដលេ�កអ� ក�ចេធ� ��ន និងអ� �ែដលនឹងេកើត�នេឡើង។

បណ�ឹងត��
េតើអ�េ��បណ�ឹងត��?
បណ�ឹងត��េកើត�នេឡើងក��ងេពលែដលេ�កអ� កជូ នដំណឹងដល់កម� វ �ធី CBH
�េ�កអ� កមិនេពញចិត��មួ យនឹងកម� វ �ធី CBH ឬអ� កផ� ល់េស�កម� របស់េ�កអ� ក
ឬេ�កអ� កមិនយល់្រពម�មួ យនឹង�រសេ្រមចចិត�របស់កម� វ �ធី CBH។
ប��មួ យចំនួនែដលេ�កអ� ក�ច�ក់�ក្យបណ�ឹងត���នគឺ៖


េ�កអ� កមិនេពញចិត��មួ យនឹងេស�ែថ� ំសុខ�ពែដលេ�កអ� កកំពុងទទួ ល�ន។



េ�កអ� កមិន�ចទទួ ល�នេស�កម� ែដលេ�កអ� កចង់�ន
េ�យ�រ�មិនែមន�េស�កម� ែដល្រត�វ�ន����ប់រងេឡើយ។



េ�កអ� កមិន�នទទួ ល�នេស�កម� ែដលកម� វ �ធី CBH �នអនុម័ត។

បណ�ឹងត��ក្រមិតមួ យ
េតើខ��ំ្រត�វេធ� �អ�ខ�ះ ្របសិនេបើខ��ំ�នបណ�ឹងត��?
េដើម្បី�ក់បណ�ឹងត��ក្រមិតមួ យ៖
•

សូ មេ�ទូ រសព� េ�កម� វ �ធី CBH �មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482) េហើយ្រ�ប់កម� វ �ធី CBH
អំពីបណ�ឹងត��របស់េ�កអ� ក ឬ

•

សរេសរ�ក្យបណ�ឹងត��របស់េ�កអ� ក េហើយេផ�ើ�េ�កម� វ �ធី CBH �មប៉ុស�ិ៍ៃ្របសណីយ៍ ឬ�មទូ រ�រ។
�សយ��ន និងេលខទូ រ�ររបស់កម� វ �ធី CBH ស្រ�ប់�ក្យបណ�ឹងត��៖
�សយ��ន និងេលខទូ រ�រកម� វ �ធី CBH ស្រ�ប់បណ�ឹងត��៖

Community Behavioral Health
801 Market Street, 7th Floor
Philadelphia, PA 19107
ATTN: Quality Management
ទូ រ�រ៖ 215-413-7132
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អ� កផ� ល់េស�កម� របស់េ�កអ� ក�ច�ក់�ក្យបណ�ឹងត��ជំនួសេ�កអ� ក�ន
្របសិនេបើេ�កអ� កផ� ល់�រយល់្រពម��យលក� ណ៍អក្សរដល់អ�កផ� ល់េស�កម� របស់អ�កឲ្យេធ� �ែបបេនះ។
េតើខ��ំ្រត�វ�ក់បណ�ឹងត��ក្រមិតមួ យេ�េពល�?
បណ�ឹងត��ខ� ះ�ន�រកំណត់េពលេវ�ចំេ�ះ�រ�ក់ឯក�របណ�ឹង។ េ�កអ� ក្រត�វ�ក់បណ�ឹងត��េ�ក��ងរយៈេពល 60
ៃថ�ប��ប់ពីទទួ ល�នលិខិតជូនដំណឹងមួ យច�ប់ែដល្រ�ប់េ�កអ� ក�
•

កម� វ �ធី CBH �នសេ្រមច�េ�កអ� កមិន�ចទទួ ល�នេស�កម� ែដលេ�កអ� កចង់�ន
េ�យ�រមិនែមន�េស�កម� ែដល្រត�វ�ន��ប់រង។

•

កម� វ �ធី CBH មិន�នជូ នដំណឹងដល់េ�កអ� កនូ វ�រសេ្រមចចិត�របស់ខ� �នអំពី�ក្យបណ�ឹងត��
ឬបណ�ឹង�រទុក�ែដលេ�កអ� ក�នជូ នដំណឹងដល់កម� វ �ធី CBH ក��ងរយៈេពល 30 ៃថ� ឬតិច�ងេនះ
េ�យគិត�ប់ពីេពលែដលកម� វ �ធី CBH �នទទួ ល�ក្យបណ�ឹងត�� ឬបណ�ឹង�រទុក�របស់េ�កអ� ក។

•

�របដិេសធចំេ�ះ�រទូ �ត់្រ�ក់េ�យកម� វ �ធី CBH ប��ប់ពីេស�កម�្រត�វ�នផ� ល់ជូន
ពីេ្រ�ះេស�កម� េនះ្រត�វ�នផ� ល់េ�យ��ន�រអនុ��តពីអ�កផ� ល់េស�ែដលមិន�នចុះេ��ះេ�ក��ង

•

Pennsylvania Medical Assistance Program (កម� វ �ធីជំនួយេវជ� ��ស� Pennsylvania)។
�របដិេសធចំេ�ះ�រទូ �ត់្រ�ក់េ�យកម� វ �ធី CBH ប��ប់ពីេស�កម�្រត�វ�នផ� ល់ជូន
េ�យ�រេស�កម� េនះមិនែមន�អត�្របេ�ជន៍ែដល្រត�វ�ន����ប់រងស្រ�ប់ស�ជិកេ�ះេទ។

•

�របដិេសធចំេ�ះសំេណើរបស់ស�ជិកក��ង�រជំ�ស់នឹងទំនួលខុស្រត�វែផ� កហិរ�� វត��
រ ួម�ន�រែចករ� ែលក�រចំ�យ �រទូ �ត់រ ួម បុព��ភ��ប់រង ្រ�ក់�ត់កង �រ����ប់រងរ ួម
និងបំណុលហិរ�� វត��របស់ស�ជិកដៃទេទៀត។

•

កម� វ �ធី CBH មិន�ចេ�រព�មេពលេវ��ំ�ច់ស្រ�ប់ផ�លេ់ ស�កម� ។

េ�កអ� ក្រត�វ�ក់បណ�ឹងត��េ�ក��ងរយៈេពល 60 ៃថ� ប��ប់ពីៃថ�ែដលេ�កអ� កគួ រែតទទួ ល�នេស�កម� មួយ
្របសិនេបើេ�កអ� កមិន�នទទួ លេស�កម� មួយ។ េ�េពលេវ�ែដលក��ងេ�ះេ�កអ� ក្រត�វទទួ ល�នេស�កម� មួយ
�ន�យប�� ីដូច�ងេ្រ�ម៖
•

្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រេស�កម� េ�យ�រែត�នសេ្រ��ះប��ន់េ�ះ េស�កម� ��្រត�វែតផ� ល់ជូនក��ង
រយៈេពល 1 េ�៉ង។

•

្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រេស�កម� េ�យ�រែត�ន��ន�ពប��ន់េ�ះ េស�កម� ��្រត�វែតផ� ល់ជូន
ក��ងរយៈេពល 24 េ�៉ង។

•

្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រ�រ�ត់ជួបធម� � ឬ�រែណ�ំប��ន
� របស់អ�កជំ�ញេ�ះ
�រ�ត់ជួបរបស់អ�ក្រត�វែត�នក��ងរយៈេពល 7 ៃថ� ។

េ�កអ� ក�ច�ក់បណ�ឹងត��េផ្សងេទៀត�ំងអស់េ�េពល�មួ យក៏�ន។
េតើ�នអ� �េកើតេឡើងប��ប់ពីខ��ំ�ក់បណ�ឹងត��ក្រមិតមួ យ?
ប��ប់ពីេ�កអ� ក�ក់�ក្យបណ�ឹងត��របស់អ�ក េ�កអ� កនឹងទទួ ល�នលិខិតមួ យច�ប់ពីកម� វ �ធី CBH
ែដលជូ នដំណឹងដល់េ�កអ� ក�កម� វ �ធី CBH �នទទួ ល�ក្យបណ�ង
ឹ របស់អ�ក
និងអំពីដំេណើរ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹងត��ក្រមិតមួ យេហើយ។
េ�កអ� ក�ចេស� ើសុំកម� វ �ធី CBH ពិនិត្យេមើលព័ត៌�ន�មួ យែដលកម� វ �ធី CBH �នអំពីប��ែដលេ�កអ� ក�ន�ក់
បណ�ឹងត��របស់អ�កេ�យមិនគិតៃថ� េឡើយ។
េ�កអ� កក៏�ចេផ�ើព័ត៌�នែដលេ�កអ� ក�នអំពីបណ�ឹងត��របស់អ�កេ�កម� វ �ធី CBH �នផងែដរ។
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េ�កអ� ក�ចចូ លរ ួម�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹងត��េនះ ្របសិនេបើេ�កអ� កចង់ចូលរ ួម។
េ�កអ� ក�ចប��ញខ� �នេ�ឯកែន� ងពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹងត��េនះេ�យ��ល់�មទូ រសព� ឬសន� ិសីទ វ �េដអូ ។
្របសិនេបើេ�កអ� កសេ្រមចចិត�� េ�កអ� កមិនចង់ចូលរ ួម�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹងត��េនះេទ
�មិន�នផលប៉ះ�ល់ដល់�រសេ្រមចចិត�េ�ះេទ។
គណៈក��ធិ�រៃនបុគ�លិកកម� វ �ធី CBH ែដល�នចំនួន 1 �ក់ ឬេ្រចើន�ក់
ែដលមិន�នចូ លរ ួមនិងមិនបេ្រមើ�រ�រឱ្យនរ���ក់ែដល�ក់ព័ន�នឹងប��ែដលេ�កអ� ក�ន�ក់�ក្យបណ�ឹងរបស់
អ� កេ�ះ នឹងជួ បេដើម្បីេធ� ��រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹងត��របស់អ�ក។ ្របសិនេបើ�ក្យបណ�ឹងេនះអំពីប��គ� ីនិក
េវជ� បណ�ិតែដល�នវ ���បនប្រតប��ក់នង
ឹ េ�ែត�គណៈក��ធិ�រដែដល។ កម� វ �ធី CBH
នឹងេផ�ើលិខិតជូ នដំណឹងដល់េ�កអ� ក�មប៉ុស�ៃ្របសណីយ៍ក��ងរយៈេពល 30 ៃថ�
េ�យគិត�ប់ពីៃថ� ែដលេ�កអ� ក�ន�ក់�ក្យបណ�ឹងត��ក្រមិតមួ យរបស់អ�ក
េដើម្បីជូនដំណឹងដល់េ�កអ� កអំពី�រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹងត��ក្រមិតមួ យរបស់អ�ក។
លិខិតជូ នដំណឹងេនះនឹង្រ�ប់េ�កអ� កអំពីអ��ែដលេ�កអ� ក�ចេធ� ��ន
្របសិនេបើេ�កអ� កមិនេពញចិត�ចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�េនះ។
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រព័ត៌�នបែន� មអំពីជំនួយេ�អំឡ
� ងេពលដំេណើរ�រ�ក់�ក្យបណ�ឹងត��េនះ សូ មេមើលទំព័រ 51

កិច��រែដល្រត�វអនុវត� េដើម្បីបន� ទទួ ល�នេស�៖
្របសិនេបើ�រ�ក់�ក្យបណ�ឹងត��គឺេដើម្បីជំ�ស់នឹង�រសេ្រមចចិត�ក��ង�រប�្ឈប់ �ត់បន� យ ឬ��ស់ប�រ�
េស�កម� ែដលស�ជិកកំពុងទទួ ល�ន េ�យ�រេស�កម� េនះមិនែមន�េស�កម� ែដល្រត�វ�ន����ប់រង
េ�ះស�ជិក្រត�វែតបន� ទទួ ល�នេស�កម� ែដល�នជេ��ះ
េ��មក្រមិតែដល�នអនុ��តពីមុនេ�យរង់�ំ�រេ�ះ្រ�យ�ក្យបណ�ឹងត��។
្របសិនេបើ�ក្យបណ�ឹងត���ក់ទងនឹងក្រមិត្រស� ច្រ�វៃនេស�កម� េគ្រត�វែត�ក្យបណ�ឹងត��េនះេ�យ��ល់�ត់
្របគល់��ល់ៃដ េផ�ើ�មទូ រ�រ ឬេផ�ើ�មប៉ុស�ិ៍ៃ្របសណី
យ៍ក��ងរយៈេពលមួ យៃថ� គិត�ប់ពីៃថ� េផ�ើលិខិតជូ នដំណឹង��យលក� ណ៍អក្សរអំពី�រសេ្រមចចិត�
េហើយ�ក្យបណ�ឹងត��អំពីេស�កម� េផ្សងេទៀត� ំងអស់្រត�វែត�ក់ក��ងរយៈេពល 10
ៃថ� គិត�ប់ពីៃថ� េផ�ើលិខិតជូ នដំណឹង��យលក� ណ៍អក្សរអំពី�រសេ្រមចចិត�េនះ។

េតើ្រត�វេធ� �ដូចេម� ច ្របសិនេបើខ��ំមិនេពញចិត�ចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�របស់កម� វ �ធី CBH?
េ�កអ� ក�ចេស� ើសុំ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹងត���ងេ្រ� និងសវ��រយុត�ិធម៌
្របសិនេបើបណ�ង
ឹ ត��េនះគឺអំពីចំណុចមួ យក��ងចំេ�មចំណុចដូ ច�ងេ្រ�ម៖
•

�រសេ្រមចចិត�របស់កម� វ �ធី CBH �េ�កអ� កមិន�ចទទួ ល�នេស�កម� ែដលេ�កអ� កចង់�ន
េ�យ�រមិនែមន�េស�កម� ែដល្រត�វ�ន��ប់រង។

•

�រខក�នរបស់កម� វ �ធី CBH េដើម្បីសេ្រមចេលើ�ក្យបណ�ឹងត�� ឬបណ�ឹង�រ
ទុក�ែដលេ�កអ� ក�នជូ នដំណឹងដល់កម� វ �ធី CBH ក��ងរយៈេពល 30 ៃថ� ឬតិច�ងេនះ
គិត�ប់ពីេពលែដលកម� វ �ធី CBH �នទទួ ល�ក្យបណ�ឹងត�� ឬបណ�ឹង�រទុក�របស់េ�កអ� ក។

•
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េ�កអ� កមិនកំពុងទទួ ល�នេស�កម� មួយក��ងរយៈេពលែដលេ�កអ� កគួ រែតទទួ ល�ន។

•

�របដិេសធចំេ�ះ�រទូ �ត់្រ�ក់េ�យកម� វ �ធី CBH ប��ប់ពីេស�កម�្រត�វ�នផ� ល់ជូន
ពីេ្រ�ះេស�កម� េនះ្រត�វ�នផ� ល់េ�យ��ន�រអនុ��តពីអ�កផ� ល់េស�ែដលមិន�នចុះេ��ះេ�ក��ង
Pennsylvania Medical Assistance Program (កម� វ �ធីជំនួយេវជ� ��ស� Pennsylvania)។

•

�របដិេសធចំេ�ះ�រទូ �ត់្រ�ក់េ�យកម� វ �ធី CBH ប��ប់ពីេស�កម�្រត�វ�នផ� ល់ជូន
េ�យ�រេស�កម� េនះមិនែមន�អត�្របេ�ជន៍ែដល្រត�វ�ន����ប់រងស្រ�ប់ស�ជិកេ�ះេទ។

•

�របដិេសធចំេ�ះសំេណើរបស់ស�ជិកក��ង�រជំ�ស់នឹងទំនួលខុស្រត�វែផ� កហិរ�� វត��
រ ួម�ន�រែចករ� ែលក�រចំ�យ �រទូ �ត់រ ួម បុព��ភ��ប់រង ្រ�ក់�ត់កង �រ����ប់រងរ ួម

•

និងបំណុលហិរ�� វត��របស់ស�ជិកដៃទេទៀត។
កម� វ �ធី CBH មិន�ចេ�រព�មេពលេវ��ំ�ច់ស្រ�ប់ផ�ល់េស�កម� ។

េ�កអ� ក្រត�វេស� ើសុំ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹងត���ងេ្រ�ក��ងរយៈេពល
15ៃថ�េ�យគិត�ប់ពីៃថ�ែដលេ�កអ� ក�នទទួ លលិខិតជូនដំណឹងអំពី�រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹងត��ក្រមិតមួ យ។
េ�កអ� ក្រត�វេស� ើសុំសវ��រយុត�ិធម៌ក��ងរយៈេពល
120ៃថ�េ�យគិត�ប់ពី�លបរ �េច� ទលិខិតជូនដំណឹងែដល្រ�ប់េ�កអ� កអំពី�រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹងត��េនះ។
ស្រ�ប់�ក្យបណ�ឹងត��េផ្សងេទៀត� ំងអស់ េ�កអ� ក�ច�ក់�ក្យបណ�ឹងត��ក្រមិតទីពីរក��ងរយៈេពល 45
ៃថ�គិត�ប់ពីៃថ�ែដលេ�កអ� ក�នទទួ លលិខិតជូនដំណឹងអំពី�រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹងត��េនះ�ន។
េដើម្បីអនុ��តឱ្យ�ន�រេផ�ើលិខិត�មប៉ុស�ិ៍ៃ្របសណីយ៍កម� វ �ធី CBH �ប់េផ� ើម�ប់ចំនួន 45 ៃថ� ពី 7
ៃថ� ប��ប់ពីៃថ� េផ�ើលិខិត។
កិច��រែដល្រត�វអនុវត� េដើម្បីបន� ទទួ ល�នេស�៖
្របសិនេបើេ�កអ� កទទួ ល�នេស�កម� ែដល្រត�វ�ត់បន� យ ��ស់ប�រ� ឬបដិេសធ
េហើយសំេណើសុំ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹងត���ងេ្រ�របស់េ�កអ� ក្រត�វ�នេផ�ើ�មប៉ុស�ិ៍ៃ្របសណីយ៍
ឬ្របគល់ជូនេ�យៃដក��ងរយៈេពល 1
ៃថ� គិត�ប់ពី�លបរ �េច� ទេ�េលើលិខិតជូ នដំណឹងែដល្រ�ប់េ�កអ� កអំពី�រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹងត��ក្រមិតទីមួយរ
បស់កម� វ �ធី CBH � េ�កអ� កមិន�ចទទួ លេស�កម� ព��លអ� កជំងឺេដកក��ងមន� ីរេពទ្យែដល�នក្រមិត្រស� ច្រ�វ
ែដលេ�កអ� កកំពុងទទួ ល�ន េ�យ�រ�មិនែមន�េស�កម� ្រត�វ�ន����ប់រងស្រ�ប់េ�កអ� ក
ឬក��ងរយៈេពល 10
ៃថ� គិត�ប់ពី�លបរ �េច� ទេ�េលើលិខិតជូ នដំណឹងែដល្រ�ប់េ�កអ� កអំពី�រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹងត��ក្រមិតទីមួយរ
បស់កម� វ �ធី CBH � េ�កអ� កមិន�ចទទួ ល�នេស�កម� �មួ យេផ្សងេទៀតែដលេ�កអ� កកំពុងទទួ ល�ន
�
� ិ ែ
� �
ែដ
វ
� ់ង
់
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពីសវ��រយុត�ិធម៌ សូ មេមើលទំព័រ 58
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពី�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹងត���ងេ្រ� សូ មេមើលទំព័រ 50។
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រព័ត៌�នបែន� មអំពីជំនួយេ�អំឡ
� ងេពលដំេណើរ�រ�ក់�ក្យបណ�ឹងត��េនះ សូ មេមើលទំព័រ 46

បណ�ឹងត��ក្រមិតពីរ
េតើខ��ំ្រត�វេធ� �អ�ខ�ះ ្របសិនេបើខ��ំចង់�ក់�ក្យបណ�ឹងត��ក្រមិតពីរ?
េដើម្បី�ក់បណ�ឹងត��ក្រមិតពីរ៖

•

សូ មេ�ទូ រសព� េ�កម� វ �ធី CBH �មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482) េហើយ្រ�ប់កម� វ �ធី CBH
អំពីបណ�ឹងត��ក្រមិតពីររបស់អ�ក ឬ

•
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សរេសរ�ក្យបណ�ឹងត��ក្រមិតពីររបស់អ�ក េហើយេផ�ើ�េ�កម� វ �ធី CBH �មប៉ុស�ៃ្របសណីយ៍ ឬ�មទូ រ�រ។

�សយ��ន និងេលខទូ រ�រកម� វ �ធី CBH ស្រ�ប់បណ�ឹងត��ក្រមិតពីរ៖

Community Behavioral Health
801 Market Street, 7th Floor
Philadelphia, PA 19107
ATTN: Quality Management
ទូ រ�រ៖ 215-413-7132
េតើ�នអ� �េកើតេឡើងប��ប់ពីខ��ំ�ក់បណ�ឹងត��ក្រមិតពីរ?
ប��ប់ពីេ�កអ� ក�ក់�ក្យបណ�ឹងត��ក្រមិតពីររបស់អ�ករ ួច េ�កអ� កនឹងទទួ ល�នលិខិតមួ យច�ប់ពីកម� វ �ធី CBH
ែដលជូ នដំណឹងដល់េ�កអ� ក�កម� វ �ធី CBH �នទទួ ល�ក្យបណ�ឹងរបស់អ�ក
និងអំពីដំេណើរ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹងត��ក្រមិតពីរេនះេហើយ។
េ�កអ� ក�ចេស� ើសុំកម� វ �ធី CBH ពិនិត្យេមើលព័ត៌�ន�មួ យែដលកម� វ �ធី CBH �នអំពីប��ែដលេ�កអ� ក�ន�ក់
បណ�ឹងត��របស់អ�កេ�យមិនគិតៃថ� េឡើយ។
េ�កអ� កក៏�ចេផ�ើព័ត៌�នែដលេ�កអ� ក�នអំពីបណ�ឹងត��របស់អ�កេ�កម� វ �ធី CBH �នផងែដរ។
េ�កអ� ក�ចចូ លរ ួមក��ងដំេណើរ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វ�ក្យបណ�ឹងត��េនះ�ន ្របសិនេបើេ�កអ� កចង់ចូលរ ួម។ កម� វ �ធី

CBH នឹងជូ នដំណឹងដល់េ�កអ� កអំពីទី�ំង �លបរ �េច� ទ
និងេពលេវ�ៃន�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វ�ក្យបណ�ឹងត��ែដល�នរយៈេពល�៉ងតិច 10 ៃថ�
មុនេពល�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វ�ក្យបណ�ឹងត��េនះ។
េ�កអ� ក�ចប��ញខ� �នេ�កែន� ងពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វ�ក្យបណ�ឹងត��េនះេ�យ��ល់ �មទូ រសព� ឬសន� ិសីទ វ �េដអូ ។
្របសិនេបើេ�កអ� កសេ្រមចចិត�� េ�កអ� កមិនចង់ចូលរ ួមក��ងដំេណើរ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹងត��េនះេទ
�នឹងប៉ះ�ល់ដល់�រសេ្រមចចិត�េ�ះេឡើយ។
គណៈកម� �រែដល�នស�ជិកចំនួន 3 រ ូប ឬេ្រចើន�ងេនះ ែដលរ ួម�នស�ជិក�៉ងតិច 1 �ក់
ែដលមិនបេ្រមើ�រ�រឱ្យកម� វ �ធី CBH នឹងជួ ប្របជុំេដើម្បីសេ្រមចេលើបណ�ឹងត��ក្រមិតទីពីររបស់េ�កអ� ក។
ស�ជិកៃនគណៈកម� �រេនះនឹងមិនចូ លរ ួម�ក់ព័ន�
និងមិនបេ្រមើ�រ�រឱ្យនរ���ក់ែដល�នចូ លរ ួម�ក់ព័ន�េ�ក��ងប��ែដលេ�កអ� ក�ន�ក់�ក្យបណ�ឹងត��របស់
េ�កអ� កេឡើយ។ ្របសិនេបើ�ក្យបណ�ឹងត��េនះ�ក់ទងនឹងប��គ� ីនិក
េវជ� បណ�ិតែដល�ន���ប័ណ�នឹងេ�ែត�គណៈកម� �រដែដល។ កម� វ �ធី CBH
នឹងេផ�ើលិខិតជូ នដំណឹងដល់េ�កអ� ក�មប៉ុស�ិ៍ៃ្របសណីយ៍ក��ងរយៈេពល 45 ៃថ� គិត�ប់ពីៃថ� ែដលេ�កអ� ក�ន�ក់
�ក្យបណ�ឹងត��ក្រមិតទីពីររបស់អ�ក េដើម្បីជូនដំណឹងដល់េ�កអ� កអំពី�រសេ្រមចចិត�
េលើបណ�ឹងត��ក្រមិតទីពីររបស់េ�កអ� ក។ លិខិតេនះក៏នឹង្រ�ប់េ�កអ� កអំពីអ��ែដលេ�កអ� ក�ចេធ� ��ន
្របសិនេបើេ�កអ� កមិនេពញចិត�ចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�េនះ។
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រព័ត៌�នបែន� មអំពីជំនួយេ�អំឡ
� ងេពលដំេណើរ�រ�ក់�ក្យបណ�ឹងត��េនះ សូ មេមើលទំព័រ 46

េតើ្រត�វេធ� �ដូចេម� ច ្របសិនេបើខ��ំមិនេពញចិត�ចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�របស់កម� វ �ធី CBH ចំេ�ះបណ�ឹងត��ក្រមិតពីរបស់ខ��ំ?
េ�កអ� ក�ចេស� ើសុំ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញេ��ងេ្រ�េ�យ្រកសួ ងសុ�ភិ�ល ឬ្រកសួ ង����ប់រង។
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េ�កអ� ក្រត�វេស� ើសុំ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញ�ងេ្រ�ក��ងរយៈេពល 15
ៃថ�េ�យគិត�ប់ពីៃថ�ែដលេ�កអ� ក�នទទួ លលិខិតជូ នដំណឹងអំពី�រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹងត��ក្រមិតពីរ។

�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹងត���ងេ្រ�
េតើខ��ំ្រត�វេស�ើសុំ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹងត���ងេ្រ�េ�យរេបៀប�?
េ�កអ� ក្រត�វែតប��ន
� សំេណើរបស់អ�កស្រ�ប់�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹងត���ងេ្រ�របស់អ�ក��យលក� ណ៍អក្សរេ�៖
Pennsylvania Department of Health
Bureau of Managed Care

Pennsylvania Insurance Department
ឬ

Bureau of Consumer Services

Health and Welfare Building, Room 912

Room 1209, Strawberry Square

625 Forster Street

Harrisburg, Pennsylvania 17120

Harrisburg, PA 17120-0701
េលខទូ រសព� ៖ 1-888-466-2787

េលខទូ រសព� ៖ 1-877-881-6388

្របសិនេបើេ�កអ� កេស� ើសុំេ�ះ ្រកសួ ងសុ�ភិ�លនឹងជួ យេ�កអ� ក�ក់បណ�ឹងត��របស់អ�ក��យលក� ណ៍អក្សរ។
្រកសួ ងសុ�ភិ�លេ�ះ្រ�យបណ�ឹងត��ែដល�ក់ព័ន�នឹង វ �ធីែដលអ� កផ� ល់េស�កម� ផ�ល់ជូន�រែថ�ស
ំ ុខ�ព
ឬេស�កម� ��។
្រកសួ ង����ប់រងពិនិត្យេមើលេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹងត��ែដល�ក់ព័ន�នឹងេ�ល�រណ៍និងនីតិ វ �ធីរបស់កម� វ �ធី CBH។
្របសិនេបើេ�កអ� កប��ន
� សំេណើសុំ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញេ��ងេ្រ�េ�្រកសួ ងែដលមិន្រតឹម្រត�វេ�ះ
សំេណើេនះនឹង្រត�វប��ន
� មក្រកសួ ងែដល្រតឹម្រត�វ វ �ញ។

េតើ�នប��អ� �េកើតេឡើង ប��ប់ពីខ��ំេស�ើសុំ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹងត���ងេ្រ�េ�យរេបៀប�?
្រកសួ ងសុ�ភិ�ល ឬ្រកសួ ង����ប់រង នឹងទទួ លយកឯក�ររបស់អ�កពីកម� វ �ធី CBH។
អ� កក៏�ចេផ�ើព័ត៌�នេផ្សងេទៀតែដល�ចជួ យក��ង�រពិនិត្យេឡើង វ �ញេ��ងេ្រ�ស្រ�ប់បណ�ឹងត��របស់អ�ក�ន
ផងែដរ។
េម�វ �ឬបុគ�ល��ក់េផ្សងេទៀត �ចេធ� ��តំ�ងឱ្យេ�កអ� ក
ដូ ច�អ� កតំ�ងរបស់អ�កេ�អំឡ
� ងេពលពិនិត្យេឡើង វ �ញេ��ងេ្រ�។
លិខិតសេ្រមចមួ យច�ប់នឹង្រត�វេផ�ើជូនេ�កអ� ក ប��ប់ពី�រសេ្រមចចិត�េនះ ្រត�វ�នេធ� �េឡើង។
លិខិតេនះនឹង្រ�ប់េ�កអ� កអំពីមូលេហតុ�ង
ំ អស់ែដល�ក់ព័ន�នឹង�រសេ្រមចចិត�េនះ
និងអ� �ែដលេ�កអ� ក�ចេធ� ��ន ្របសិនេបើេ�កអ� កមិនេពញចិត�ចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�េនះ។
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កិច��រែដល្រត�វអនុវត� េដើម្បីបន� ទទួ ល�នេស�៖
្របសិនេបើេ�កអ� កទទួ ល�នេស�កម� ��ែដល្រត�វ�ត់បន� យ ��ស់ប�រ� ឬបដិេសធ េហើយសំេណើរបស់អ�កចំេ�ះ
�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹងត���ងេ្រ� �ន�យ្រ�ៃ្របសណីយ៍ ឬ្របគល់ជូនេ�យៃដក��ងរយៈេពល 1
ៃថ� េ�យគិត�ប់ពី�លបរ �េច� ទលិខិតជូ នដំណឹងែដល្រ�ប់េ�កអ� កអំពី�រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹងត��ក្រមិតមួ យរបស់
កម� វ �ធី CBH � េ�កអ� កមិន�ចទទួ លេស�កម� ព��លអ� កជំងេឺ ដកក��ងមន� ីរេពទ្យែដល�នក្រមិតធ� ន់ធ�រ
ែដលេ�កអ� កកំពុងទទួ ល�នេ�ះ េ�យ�រ�មិនែមន�េស�កម� េចញៃថ� ស្រ�ប់េ�កអ� កេទ ឬក��ងរយៈេពល 10
ៃថ� េ�យគិត�ប់ពី�លបរ �េច� ទលិខិតជូ នដំណឹងែដល្រ�ប់េ�កអ� កអំពី�រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹងត��ក្រមិតមួ យរបស់
កម� វ �ធី CBH � េ�កអ� ក�េស�កម� �មួ យេផ្សងេទៀតែដលេ�កអ� កកំពុងទទួ ល�នេ�ះេទ
េ�យ�រ�មិនែមន�េស�កម� េចញៃថ� ស្រ�ប់េ�កអ� កេទេ�ះ
េស�កម� � ំងេនះនឹងបន� ដំេណើរ�ររហូ តដល់�រសេ្រមចចិត�មួយ្រត�វ�នេធ� �េឡើង។

បណ�ឹង�រទុក�
េតើអ�េ��បណ�ឹង�រទុក�?
ក��ងករណីកម� វ �ធី CBH បដិេសធ �ត់បន� យ ឬអនុម័តេលើេស�កម� មួយែដល�នខុស��ពីេស�កម� លេ�កអ� ក�ន
េស� ើសុំ េ�យ�រែត�មិន្រត�វ�រ�ំ�ច់�ងេវជ� ��ស� េ�ះ
េ�កអ� កនឹងទទួ ល�នលិខិតជូ នដំណឹងមួ យមួ យច�ប់ែដល្រ�ប់េ�កអ� កអំពី�រសេ្រមចចិត�របស់កម� វ �ធី CBH ។
បណ�ឹង�រទុក�គឺក��ងករណីែដលេ�កអ� កជូ នដំណឹងដល់កម� វ �ធី CBH �
េ�កអ� កមិនយល់្រពមចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�របស់កម� វ �ធី CBH ។

េតើខ��ំ្រត�វេធ� �អ�ខ�ះ ្របសិនេបើខ��ំ�នបណ�ឹង�រទុក�?
េដើម្បី�ក់�ក្យបណ�ឹង�រទុក�៖
•

សូ មេ�ទូ រសព� េ�កម� វ �ធី CBH �មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482) េហើយ្រ�ប់កម� វ �ធី CBH
អំពីបណ�ឹង�រទុក�របស់អ�ក ឬ

•

សរេសរ�ក្យបណ�ឹង�រទុក�របស់អ�ក េហើយេផ�ើ�េ�កម� វ �ធី CBH �មប៉ុស�ិ៍ៃ្របសណីយ៍ ឬ�មទូ រ�រ។
�សយ��ន និងេលខទូ រ�រកម� វ �ធី CBH ស្រ�ប់បណ�ឹង�រទុក�៖

Community Behavioral Health
801 Market Street, 7th Floor
Philadelphia, PA 19107
ATTN: Quality Management
ទូ រ�រ៖ 215-413-7132
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អ� កផ� ល់េស�កម� របស់អ�ក�ច�ក់បណ�ឹង�រទុក�ជំនួសេ�កអ� ក�ន
្របសិនេបើេ�កអ� កផ� ល់ជូន�រយល់្រពម��យលក� ណ៍អក្សរដល់អ�កផ� ល់េស�កម� របស់អ�កឲ្យេធ� �ែបបេនះ។
្របសិនេបើអ�កផ� ល់េស�កម� របស់អ�ក�ក់បណ�ឹង�រទុក�ជំនួសេ�កអ� កេ�ះ
េ�កអ� កមិន�ច�ក់បណ�ឹង�រទុក�េ�យែឡកមួ យេទៀតេ�យខ� �នឯង�នេឡើយ។
េតើខ��ំ្រត�វ�ក់បណ�ឹង�រទុក�េ�េពល�?
េ�កអ� ក្រត�វែត�ក់�ក្យបណ�ឹង�រទុក�ក��ងរយៈេពល 60 ៃថ�គិត
�ប់ពីៃថ�ែដលេ�កអ� កទទួ ល�នលិខិតជូនដំណឹងែដល្រ�ប់េ�កអ� កអំពី�របដិេសធ �រ�ត់បន� យ
ឬ�រអនុម័តេលើេស�កម� ខុស��ស្រ�ប់េ�កអ� ក។ CBH �ប់េផ� ើម�ប់ចំនួន 60 ៃថ� ពី 7 ៃថ� គិត�ប់ពីៃថ� េផ�ើលិខិត។
េតើ�នអ� �េកើតេឡើង ប��ប់ពីខ��ំ�ក់បណ�ឹង�រទុក�?
ប��ប់ពីេ�កអ� ក�ក់�ក្យបណ�ឹង�រទុក�របស់អ�ករ ួចេហើយ េ�កអ� កនឹងទទួ ល�នលិខិតមួ យច�ប់ពីកម� វ �ធី CBH
ែដលជូ នដំណឹងដល់េ�កអ� ក�កម� វ �ធី CBH �នទទួ ល�ក្យបណ�ឹង�រទុក�របស់អ�ក
និងអំពីដំេណើរ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក�េនះែដរឬេទ។
េ�កអ� ក�ចេស� ើសុំឲ្យកម� វ �ធី CBH ពិនិត្យេមើលព័ត៌�ន�មួ យែដលកម� វ �ធី CBH
�នេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីេធ� ��រស្រមចចិត�ែដលេ�កអ� ក�ន�ក់បណ�ឹង�រទុក�របស់អ�កេ�យមិនគិតៃថ� េឡើយ។
េ�កអ� កក៏�ចេផ�ើព័ត៌�នែដលេ�កអ� ក�នអំពីបណ�ឹង�រទុក�របស់អ�កេ�កម� វ �ធី CBH �នផងែដរ។
េ�កអ� ក�ចចូ លរ ួមក��ងដំេណើរ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក�េនះ�ន ្របសិនេបើេ�កអ� កចង់ចូលរ ួម។ កម� វ �ធី

CBH នឹងជូ នដំណឹងដល់េ�កអ� កអំពីទី�ំង �លបរ �េច� ទ
និងេពលេវ�ៃន�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក�ែដល�នរយៈេពល�៉ងតិច 10 ៃថ�
មុនេពល�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក�េនះ។
េ�កអ� ក�ចប��ញខ� �នេ�កែន� ងពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក�េនះេ�យ��ល់ �មទូ រសព� ឬសន� ិសីទ វ �េដអូ ។
្របសិនេបើេ�កអ� កសេ្រមចចិត�� េ�កអ� កមិនចង់ចូលរ ួមក��ង�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក�េនះេទ
�នឹងមិនប៉ះ�ល់ដល់�រសេ្រមចចិត�េ�ះេឡើយ។
គណៈកម� �រែដល�នស�ជិកចំនួន 3 រ ូប ឬេ្រចើន�ងេនះ ែដលរ ួម�នេវជ� បណ�ិតែដល�ន���ប័ណ�ប��ក់
នឹងជួ ប្របជុំេដើម្បីសេ្រមចេលើបណ�ឹង�រទុក�របស់េ�កអ� ក។ ស�ជិកៃនគណៈកម� �រេនះនឹងមិនចូ លរ ួម�ក់ព័ន�
និងមិនបេ្រមើ�រ
�រឱ្យនរ���ក់ែដល�នចូ លរ ួម�ក់ព័ន�ក��ងប��ែដលេ�កអ� ក�ន�ក់�ក្យបណ�ឹងត��របស់េ�កអ� កេឡើយ។
កម� វ �ធី CBH នឹងេផ�ើលិខិតជូ នដំណឹងដល់េ�កអ� ក�មប៉ុស�ៃិ៍ ្របសណីយក
៍ � � ងរយៈេពល 30 ៃថ�
គិត�ប់ពីៃថ� ែដលេ�កអ� ក�ន�ក់�ក្យបណ�ឹង�រទុក� េដើម្បីជូនដំណឹងដល់េ�កអ� កអំពី�រសេ្រមច
ចិត�េលើបណ�ឹង�រទុក�របស់េ�កអ� ក។ លិខិតជូ នដំណឹងេនះក៏នឹង្រ�ប់េ�កអ� កអំពីអ��ែដលេ�កអ� ក�ចេធ� ��ន
្របសិនេបើេ�កអ� កមិនេពញចិត�ចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�េនះ។
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រព័ត៌�នបែន� មអំពីជំនួយេ�អំឡ
� ងេពលដំេណើរ�រ�ក់�ក្យបណ�ឹង�រទុក�េនះ
សូ មេមើលទំព័រ 51
កិច��រែដល្រត�វអនុវត� េដើម្បីបន� ទទួ ល�នេស�៖
្របសិនេបើេ�កអ� កទទួ ល�នេស�កម� ��ែដល្រត�វ�ត់បន� យ ��ស់ប�រ� ឬបដិេសធ
េហើយេ�កអ� ក�ក់�ក្យបណ�ឹង�រទុក�េ�យ��ល់�ត់ ឬេផ�ើ�មទូ រ�រ �យ្រ�ៃ្របសណីយ៍
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ឬ្របគល់ជូនេ�យៃដក��ងរយៈេពល 1
ៃថ� េ�យគិត�ប់ពី�លបរ �េច� ទលិខិតជូ នដំណឹងែដល្រ�ប់េ�កអ� ក�េស�កម� ព��លអ� កជំងឺេដកក��ងមន� ីរេពទ្យែដ
ល�នក្រមិតធ� ន់ធ�រ ែដលេ�កអ� កកំពុងទទួ ល�នេ�ះ ្រត�វ�ន�ត់បន� យ ��ស់ប�រ� ឬបដិេសធ ឬក��ងរយៈេពល 10
ៃថ� េ�យគិត�ប់ពី�លបរ �េច� ទលិខិតជូ នដំណឹងែដល្រ�ប់េ�កអ� ក�េស�កម� �មួ យេផ្សងេទៀតែដលេ�កអ� កកំពុ
ងទទួ ល�នេ�ះ
្រត�វ�ន�ត់បន� យ ��ស់ប�រ� ឬបដិេសធេ�ះ
េស�កម� � ំងេនះនឹងបន� ដំេណើរ�ររហូ តដល់�រសេ្រមចចិត�មួយ្រត�វ�នេធ� �េឡើង។

េតើ្រត�វេធ� �ដូចេម� ច ្របសិនេបើខ��ំមិនេពញចិត�ចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�របស់កម� វ �ធី CBH?
េ�កអ� ក�ចេស� ើសុំ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក��ងេ្រ� ឬសវ��រយុត�ិធម៌
ឬេ�កអ� ក�ចេស� ើសុំ� ំងពីរក៏�ន។ សវ��រយុត�ិធម៌គឺ�បណ�ឹងឧទ� រណ៍របស់អ�កេ�្រកសួ ងេស�កម� មនុស្ស DHS
�រ ��ល័យសវ��រនិងបណ�ឹងឧទ� រណ៍ េដើម្បីេធ� ��រសេ្រមចចិត�ែដល�ក់ព័ន�នឹងបណ�ឹងត��របស់អ�ក។
�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក��ងេ្រ� គឺ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញេ�យេវជ� បណ�ិតែដលមិនបេ្រមើ�រ�រឱ្យកម� វ �ធី
CBH។
េ�កអ� ក្រត�វេស� ើសុំ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក��ងេ្រ�ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�គិត�ប់ពីៃថ�ែដលេ�ក
អ� ក�នទទួ លលិខិតជូនដំណឹងអំពី�រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹង�រទុក�េនះ។
េ�កអ� ក្រត�វេស� ើសុំសវ��រយុត�ិធម៌��យលក� ណ៍អក្សរពី្រកសួ ងេស�កម� មនុស្សក��ងរយៈេពល 120
ៃថ�គិត�ប់ពី�លបរ �េច� ទេ�េលើលិខិតជូនដំណឹងែដល្រ�ប់េ�កអ� កអំពី�រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹង�រទុក�េនះ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពីសវ��រយុត�ិធម៌ សូ មេមើលទំព័រ 58
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពី�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក��ងេ្រ� សូ មេមើលចំណុច�ងេ្រ�ម
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រព័ត៌�នបែន� មអំពីជំនួយេ�អំឡ
� ងេពលដំេណើរ�រ�ក់�ក្យបណ�ឹង�រទុក�េនះ
សូ មេមើលទំព័រ 51
�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក��ងេ្រ�
េតើខ��ំ្រត�វេស�ើសុំ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក��ងេ្រ�េ�យរេបៀប�?
េដើម្បីេស� ើសុំ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក��ងេ្រ�៖
•

សូ មេ�ទូ រសព� េ�កម� វ �ធី CBH �មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482) េហើយ្រ�ប់កម� វ �ធី CBH
អំពីបណ�ឹង�រទុក�របស់អ�ក ឬ

•

សរេសរ�ក្យបណ�ឹង�រទុក�របស់អ�ក េហើយេផ�ើ�េ�កម� វ �ធី CBH �មប៉ុស�ិ៍ៃ្របសណីយ៍េ�៖

Community Behavioral Health
801 Market Street, 7th Floor
Philadelphia, PA 19107
ATTN: Quality Management
ទូ រ�រ៖ 215-413-7132
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កម� វ �ធី CBH នឹងប��ន
� សំេណើរបស់អ�កស្រ�ប់�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក��ងេ្រ�េ�្រកសួ ងសុ�ភិ�ល។

េតើ�នប��អ� �េកើតេឡើង ប��ប់ពីខ��ំេស�ើសុំ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក��ងេ្រ�?
្រកសួ ងសុ�ភិ�លនឹងជូ នដំណឹងដល់េ�កអ� កអំពីេ��ះ�សយ��ន
និងេលខទូ រសព� អ�កពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក��ងេ្រ�េនះ។
េ�កអ� កនឹង្រត�វ�នេគផ� ល់ជូនព័ត៌�នអំពីដំេណើរ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក��ងេ្រ�។
កម� វ �ធី CBH នឹងេផ�ើឯក�របណ�ឹង�រទុក�របស់េ�កអ� កេ�អ� កពិនិត្យេឡើង វ �ញ។
េ�កអ� ក�ចផ� ល់ព័ត៌�នបែន� មេទៀត
ែដល�ចជួ យក��ង�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក��ងេ្រ�របស់េ�កអ� កេ�អ� កពិនត
ិ ្យេឡើង វ �ញក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�
គិត�ប់ពីៃថ� ែដល�ន�ក់សំេណើសុំ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក��ងេ្រ�។
េ�កអ� កនឹងទទួ ល�នលិខិតសេ្រមចចិត�មួយច�ប់ក��ងរយៈេពល 60 ៃថ�
េ�យគិត�ប់ពីៃថ� ែដលេ�កអ� ក�នេស� ើសុំ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក��ងេ្រ�។
លិខិតេនះនឹង្រ�ប់េ�កអ� កអំពីមូលេហតុ�ង
ំ អស់ែដល�ក់ព័ន�នឹង�រសេ្រមចចិត�េនះ
និងអ� �ែដលេ�កអ� ក�ចេធ� ��ន ្របសិនេបើេ�កអ� កមិនេពញចិត�ចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�េនះ។

កិច��រែដល្រត�វអនុវត� េដើម្បីបន� ទទួ ល�នេស�៖
្របសិនេបើេ�កអ� កទទួ ល�នេស�កម� ��ែដល្រត�វ�ត់បន� យ ��ស់ប�រ� ឬបដិេសធ
េហើយេ�កអ� កេស� ើសុំ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក�េ�យ��ល់�ត់
ឬ�លិខិតមួ យច�ប់ែដល�ន�យ្រ�ៃ្របសណីយ៍ ឬ្របគល់ជូនេ�យៃដក��ង
រយៈេពល 1
ៃថ� េ�យគិត�ប់ពី�លបរ �េច� ទលិខិតជូ នដំណឹងែដល្រ�ប់េ�កអ� ក�េស�កម� ព��លអ� កជំងឺេដកក��ងមន� ីរេពទ្យែដ
ល�នក្រមិតធ� ន់ធ�រ ែដលេ�កអ� កកំពុងទទួ ល�នេ�ះ ្រត�វ�ន�ត់បន� យ ��ស់ប�រ� ឬបដិេសធ ឬក��ង
រយៈេពល 10
ៃថ� េ�យគិត�ប់ពី�លបរ �េច� ទលិខិតជូ នដំណឹងែដល្រ�ប់េ�កអ� ក�េស�កម� �មួ យេផ្សងេទៀតែដលេ�កអ� កកំពុ
ងទទួ ល�នេ�ះ ្រត�វ�ន�ត់បន� យ ��ស់ប�រ� ឬបដិេសធេ�ះ េស�កម� �ង
ំ េនះនឹងបន� ដំេណើរ�រ
រហូ តដល់�រសេ្រមចចិត�មួយ្រត�វ�នេធ� �េឡើង។

បណ�ឹងត�� និងបណ�ឹង�រទុក�ែដល�ប់រហ័ស
េតើខ��ំ�ចេធ� �អ�ខ�ះ ្របសិនេបើសុខ�ពរបស់ខ��ំ ស�ិតក��ង��ន�ព�នេ្រ�ះ��ក់��មៗ?
្របសិនេបើេវជ� បណ�ិតរបស់េ�កអ� កេជឿ�ក់� �ររង់�ំរយៈេពល 30 ៃថ� េដើម្បី
ទទួ ល�ន�រសេ្រមចចិត�អំពីបណ�ឹង�រទុក�របស់េ�កអ� ក�ចបង� េ្រ�ះ��ក់ដល់សុខ�ពរបស់េ�កអ� ក
េ�ះេ�កអ� ក ឬេវជ� បណ�ិតរបស់េ�កអ� ក�ចេស� ើសុំ�
បណ�ឹងត�� ឬបណ�ឹង�រទុក�របស់េ�កអ� ក្រត�វសេ្រមចឱ្យ�ន�ប់រហ័សេឡើង�ន។ កម� វ �ធី CBH
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ក៏�ចេធ� �េសចក� ីសេ្រមចេ�យែផ� កេលើក�ីកង� ល់អំពី�ក្យបណ�ឹងត��
ឬ�របដិេសធេស�កម� េដើម្បីពេន� �ន�រេ�ះ្រ�យបណ�ង
ឹ ត�� ឬបណ�ឹង�រទុក�ផងែដរ។ េដើម្បីឱ្យបណ�ឹងត��
ឬបណ�ឹង�រទុក�របស់េ�កអ� ក ្រត�វ�នេគសេ្រមចឱ្យ�ន�ប់រហ័សេឡើង៖
•

េ�កអ� ក្រត�វែតេស� ើសុំ�រសេ្រមចចិត�ពីកម� វ �ធី CBH ឱ្យ�នមុនេពល�មរយៈ�រេ�ទូ រសព� េ�កម� វ �ធី CBH
�មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482) �រប��ន
� លិខិត�មទូ រ�រេលខ 215-413-7132,
ឬ�រេផ�ើអុីែមល�ម CBH.Quality.Review@phila.gov។

•

្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក្រត�វប��ន
� លិខិតែដល�នចុះហត� េល��មទូ រ�រេលខ 215-413-7132 ក��ងរយៈេពល 72
េ�៉ងប��ប់ពីសំេណើសុំរបស់អ�កស្រ�ប់�រសេ្រមចចិត�ឱ្យ�នមុនេពល ែដលពន្យល់អំពីមូលេហតុែដលកម� វ �ធី
CBH ្រត�វចំ�យេពល 30 ៃថ�
េដើម្បីជូនដំណឹងដល់េ�កអ� កអំពី�រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹងត��ឬបណ�ឹង�រទុក�របស់អ�ក
�ចបង� េ្រ�ះ��ក់ដល់សុខ�ពរបស់អ�ក។

្របសិនេបើកម� វ �ធី CBH មិនទទួ ល�នលិខិតមួ យច�ប់ពី្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក េហើយព័ត៌�នែដល�នផ� ល់េ�ះ
មិនប��ញ�្រត�វចំ�យេពលធម� �េដើម្បីសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹងត��ឬបណ�ឹង�រទុក�របស់អ�ក
�ចបង� េ្រ�ះ��ក់ដល់សុខ�ពរបស់អ�កេ�ះេទ កម� វ �ធី CBH
នឹងេធ� ��រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹងត��ឬបណ�ឹង�រទុក�របស់អ�ក�ម�រកំណត់េពលេវ�ធម� �ែដល�នរយៈ 30 ៃថ�
េ�យគិត�ប់ពីេពលកម� វ �ធី CBH �នទទួ លបណ�ឹងត��ឬបណ�ឹង�រទុក�របស់អ�ករបស់អ�ក
េលើកទីមួយ។
បណ�ឹងត��ែដល�ប់រហ័ស និងបណ�ឹងត���ងេ្រ�ែដល�ប់រហ័ស
បណ�ឹងត��ែដល�ប់រហ័សរបស់អ�ក នឹង្រត�វពិនិត្យេឡើង វ �ញេ�យគណៈក��ធិ�រ
ែដល�ប់ប��ល
� េវជ� បណ�ិតែដល�នវ ���បនប្រតប��ក់��ក់ផងែដរ។ ស�ជិកៃនគណៈក��ធិ�រេនះ
មិនចូ លរ ួម�ក់ព័ន�
និងមិនបេ្រមើ�រ�រឱ្យនរ���ក់ែដល�ក់ពន
័ � នឹងប��ែដលេ�កអ� ក�ន�ក់�ក្យបណ�ង
ឹ ត��របស់អ�កេឡើយ។
េ�កអ� ក�ចចូ លរ ួម�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹងត��ែដល�ប់រហ័សេនះ ្របសិនេបើេ�កអ� កចង់ចូលរ ួម។
េ�កអ� ក�ចចូ លរ ួម�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹងត��េ�យ��ល់ ប៉ុែន� �ច្រត�វប��ញខ� �ន �មទូ រសព� ឬសន� ិសីទ វ �េដអូ
េ�យ�រែតកម� វ �ធី CBH �នេពលេវ�ខ� ីេដើម្បីសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹងត��ែដល�ប់រហ័សេនះ។
្របសិនេបើេ�កអ� កសេ្រមចចិត�� េ�កអ� កមិនចង់ចូលរ ួម�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹងត��េនះេទ
�មិន�នផលប៉ះ�ល់ដល់�រសេ្រមចចិត�េ�ះេទ។
កម� វ �ធី CBH នឹងជូ នដំណឹងដល់េ�កអ� កអំពី�រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹងត��របស់អ�កក��ងរយៈេពល 48 េ�៉ង
ប��ប់ពីកម� វ �ធី CBH
ទទួ ល�នលិខិតេវជ� បណ�ិតរបស់អ�កែដលពន្យល់អំពីមូលេហតុ�រកំណត់េពលេវ�ធម� �ស្រ�ប់�រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹ
ងត��របស់អ�ក នឹង�នផលប៉ះ�ល់ដល់សុខ�ពរបស់អ�ក ឬក��ងរយៈេពល 72 េ�៉ងេ�យគិត�ប់ពីេពលែដលកម� វ �ធី
CBH ទទួ ល�នសំេណើសុំរបស់អ�កស្រ�ប់�រសេ្រមចចិត�មុនេពល ែដលមួ យ�្រត�វសេ្រមចមុន�ងេគ
លុះ្រ�ែតេ�កអ� កេស� ើសុំកម� វ �ធី CBH េដើម្បីឱ្យចំ�យេពលេ្រចើន�ង េដើម្បីសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹងត��របស់អ�ក។
េ�កអ� ក�ចេស� ើសុំកម� វ �ធី CBH េដើម្បីចំ�យេពលរហូ តដល់ 14 ៃថ� ែថមេទៀត េដើម្បីសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹងត��របស់អ�ក។
េ�កអ� កនឹងទទួ ល�នលិខិតជូ នដំណឹងមួ យច�ប់ែដល្រ�ប់េ�កអ� កអំពីមូលេហតុ�ក់ព័ន�នឹង�រសេ្រមចចិត�េនះ
និងរេបៀបេស� ើសុំ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹងត���ងេ្រ�ែដល�ប់រហ័ស
្របសិនេបើេ�កអ� កមិនេពញចិត�ចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�េនះ។
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្របសិនេបើេ�កអ� កមិនេពញចិត�ចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹងត��ែដល�ប់រហ័សេនះ
េ�កអ� ក�ចេស� ើសុំ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹងត���ងេ្រ�ែដល�ប់រហ័សពី្រកសួ ងសុ�ភិ�លក��ងរយៈេពល 2 ៃថ�
ៃនៃថ�េធ� ��រេ�យគិត�ប់ពីៃថ�ែដលេ�កអ� កទទួ ល�នលិខិតជូនដំណឹងអំពី�រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹងត��ែដល�ប់រហ័
សេនះ។ េដើម្បីេស� ើសុំ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹងត���ងេ្រ�ែដល�ប់រហស័៖
•

សូ មេ�ទូ រសព� េ�កម� វ �ធី CBH �មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482) េហើយ្រ�ប់កម� វ �ធី CBH

•

អំពីបណ�ឹងត��របស់អ�ក ឬ
េផ�ើអុីែមលេ�កម� វ �ធី CBH �ម CBH.Quality.Review@phila.gov, ឬ

•

សរេសរ�ក្យបណ�ឹងត��របស់អ�ក េហើយេផ�ើ�េ�កម� វ �ធី CBH �មប៉ុស�ិ៍ៃ្របសណីយ៍ ឬ�មទូ រ�រ៖ 801 Market
Street, 7th; ATTN: Quality Management, Philadelphia, PA, 19107; ទូ រ�រ៖ 215-413-7132

បណ�ឹង�រទុក�ែដល�ប់រហស័ស និងបណ�ឹង�រទុក��ងេ្រ�ែដល�ប់រហស័ស
គណៈកម� �រែដល�នស�ជិកចំនួន 3 រ ូប ឬេ្រចើន�ងេនះ ែដលរ ួម�នេវជ� បណ�ិតែដល�ន���ប័ណ�ប��ក់
នឹងជួ ប្របជុំេដើម្បីសេ្រមចេលើបណ�ឹង�រទុក�របស់េ�កអ� ក។ បុគ�លិកកម� វ �ធី CBH
ៃនគណៈកម� �រេនះនឹងមិនចូ លរ ួម�ក់ព័ន�
និងមិនបេ្រមើ�រ�រឱ្យនរ���ក់ែដល�ក់ព័ន�ក��ងប��ែដលេ�កអ� ក�ន�ក់�ក្យបណ�ឹង�រទុក�របស់េ�កអ� កេឡើ
យ។
េ�កអ� ក�ចចូ លរ ួម�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក�ែដល�ប់រហ័សេនះ�ន ្របសិនេបើេ�កអ� កចង់ចូលរ ួម។
េ�កអ� ក�ចចូ លរ ួម�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក�េ�យ��ល់ ប៉ុែន� �ច្រត�វប��ញខ� �ន�មទូ រសព�
ឬសន� ិសីទ វ �េដអូ េ�យ�រែតកម� វ �ធី CBH �នេពលេវ�ខ� ីេដើម្បីសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹង�រទុក�ែដល�ប់រហ័សេនះ។
្របសិនេបើេ�កអ� កសេ្រមចចិត�� េ�កអ� កមិនចង់ចូលរ ួម�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក�េនះេទ
�មិន�នផលប៉ះ�ល់ដល់�រសេ្រមចចិត�របស់េយើងេឡើយ។
កម� វ �ធី CBH នឹងជូ នដំណឹងដល់េ�កអ� កអំពី�រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹង�រទុក�របស់អ�កក��ងរយៈេពល 48 េ�៉ង
ប��ប់ពីកម� វ �ធី CBH
ទទួ ល�នលិខិតេវជ� បណ�ិតរបស់អ�កែដលពន្យល់អំពីមូលេហតុ�រកំណត់េពលេវ�ធម� �ស្រ�ប់�រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹ
ង�រទុក�របស់អ�ក នឹង�នផលប៉ះ�ល់ដល់សុខ�ពរបស់អ�ក ឬក��ងរយៈេពល 72
េ�៉ងេ�យគិត�ប់ពីេពលែដលកម� វ �ធី CBH ទទួ ល�នសំេណើសុំរបស់អ�កស្រ�ប់�រសេ្រមចចិត�មុនេពល
ែដលមួ យ�្រត�វសេ្រមចមុន�ងេគ លុះ្រ�ែតេ�កអ� កេស� ើសុំកម� វ �ធី CBH េដើម្បីឱ្យចំ�យេពលេ្រចើន�ង
េដើម្បីសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹង�រទុក�របស់អ�ក។ េ�កអ� ក�ចេស� ើសុំកម� វ �ធី CBH េដើម្បីចំ�យេពលរហូ តដល់ 14
ៃថ� ែថមេទៀត េដើម្បីសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹង�រទុក�របស់អ�ក។ េ�កអ� កនឹងទទួ ល�នលិខិតជូ នដំណឹងមួ យច�ប់ផងែដរ
ែដល្រ�ប់េ�កអ� កអំពីមូលេហតុ�ក់ព័ន�នឹង�រសេ្រមចចិត�េនះ និងអ� �ែដល្រត�វេធ� �
្របសិនេបើេ�កអ� កមិនេពញចិត�ចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�េនះ។
្របសិនេបើេ�កអ� កមិនចូ លចិត�ចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹង�រទុក�ែដល�ប់រហ័សេទ េ�កអ� ក�ចេស� ើសុំ�រ
ពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក��ងេ្រ�ែដល�ប់រហ័ស ឬសវ��រយុត�ិធម៌ែដល�ប់រហ័សេ�យ្រកសួ ងេស�កម� ពលរដ�
ឬ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក�ែដល�ប់រហ័ស និងសវ��រយុត�ិធម៌ែដល�ប់រហ័ស។
េ�កអ� ក្រត�វេស� ើសុំ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក��ងេ្រ�ែដល�ប់រហ័សេ�យ្រកសួ ងេស�កម� មនុស្សឮក��ង
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រយៈេពល 2 ៃថ�
េ�យគិត�ប់ពីៃថ�ែដលេ�កអ� កទទួ ល�នលិខិតជូនដំណឹងអំពី�រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹង�រទុក�ែដល�ប់រហ័សេនះ។
េដើម្បីេស� ើសុំ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹង�រទុក��ងេ្រ�ែដល�ប់រហស័៖
•

សូ មេ�ទូ រសព� េ�កម� វ �ធី CBH �មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482) េហើយ្រ�ប់កម� វ �ធី CBH

•

អំពីបណ�ឹង�រទុក�របស់អ�ក ឬ
េផ�ើអុីែមលេ�កម� វ �ធី CBH �មCBH.Quality.Review@phila.gov ឬ

•

សរេសរ�ក្យបណ�ឹង�រទុក�របស់អ�ក េហើយេផ�ើ�េ�កម� វ �ធី CBH �មប៉ុស�ិ៍ៃ្របសណីយ៍ ឬ�មទូ រ�រ៖ 801 Market
Street, 7th Floor, ATTN: Quality Management; Philadelphia, PA 19107; ទូ រ�រ៖ 215-413-7132

កម� វ �ធី CBH នឹងប��ន
� សំេណើរបស់អ�កេ�្រកសួ ងសុ�ភិ�លក��ងរយៈេពល 24 េ�៉ង ប��ប់ពីទទួ ល�ន�ក្យ
បណ�ឹង�រទុក�របស់អ�ក។
េ�កអ� ក្រត�វេស� ើសុំសវ��រយុត�ិធម៌ក��ងរយៈេពល 120 ៃថ�
េ�យគិត�ប់ពី�លបរ �េច� ទលិខិតជូនដំណឹងែដល្រ�ប់េ�កអ� កអំពី�រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹង�រទុក�ែដល�ប់រហ័ស
េនះ។

េតើខ��ំ�ច�ន្របេភទជំនួយអ� �ខ�ះ ចំេ�ះដំេណើរ�របណ�ឹងត�� និងបណ�ឹង�រទុក�?
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រជំនួយ�ក់បណ�ឹងត�� ឬបណ�ឹង�រទុក�របស់អ�កេ�ះ បុគ�លិកកម� វ �ធី CBH នឹងជួ យេ�កអ� ក។
បុគ�លេនះ�ចេធ� ��តំ�ងឱ្យេ�កអ� កផងែដរ េ�អំឡ
� ងេពលដំេណើរ�របណ�ឹងត�� និងបណ�ឹង�រទុក�េនះ។
េ�កអ� កមិន�ំ�ច់បង់្រ�ក់ស្រ�ប់ជំនួយពីបុគ�លិកេនះេទ។
បុគ�លិកេនះនឹងមិនចូ លរ ួម�ក់ព័ន�នឹង�រសេ្រមចចិត��មួ យចំេ�ះបណ�ឹងត�� ឬបណ�ឹង�រទុក�របស់អ�កេឡើយ។
េ�កអ� ក (ស�ជិកកម� វ �ធី CBH) ឬមនុស្ស�ទី្រស�ញ់របស់អ�កក��ង�មតំ�ងឱ្យអ� ក �ច�ក់�ក្យបណ�ឹងត��
ឬបណ�ឹង�រទុក�េនះ។ សូ មកត់ស��ល់� េលើកែលងែតអ� កែដល�ក់�ក្យបណ�ឹងត�� ឬបណ�ឹង�រទុក�េនះ
គឺ�ឪពុកឬ��យ ��ព��ល អ� កតំ�ង��ល់ខ� �ន ឬបុគ�លែដល�នសិទ�ិអនុ��តេផ្សងេទៀតេ�ះ
ឯក�រ� ំងអស់ែដល�ក់ទងនឹង
បណ�ឹងត�� និងបណ�ឹង�រទុក�េនះ នឹង្រត�វប��ន
� េ�យ��ល់េ�ស�ជិកកម� វ �ធី CBH ែដល�ន�យុ 14 ��ំេឡើងេ�។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពីរេបៀប��យ�អ� កតំ�ងែដល�នសិទ�ិអនុ��ត ឬអ� កតំ�ង��ល់ខ� �នេ�ះ
សូ មេមើល វ �ប�យកម� វ �ធី CBH Website។
េ�កអ� កក៏�ច�នស�ជិក្រគ� �រ មិត�ភក� ិ េម�វ � ឬបុគ�លេផ្សងេទៀត ជួ យេ�កអ� ក�ក់�ក្យបណ�ឹងត��
ឬបណ�ង
ឹ �រទុក�េនះផងែដរ។ បុគ�លេនះក៏�ចជួ យេ�កអ� កផងែដរ ្របសិនេបើេ�កអ� កសេ្រមចចិត��
េ�កអ� កចង់ប��ញខ� �នេ�កែន� ងពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹងត�� ឬបណ�ឹង�រទុក�េនះ។
េ�េពល�មួ យេ�អំឡ
� ងេពលដំេណើរ�របណ�ឹងត�� ឬបណ�ឹង�រទុក�េនះ
េ�កអ� ក�ច�ននរ���ក់ែដលអ� ក��ល់េ�ះ េធ� ��តំ�ងឱ្យេ�កអ� ក ឬេធ� ��រ�រជំនួសេ�កអ� ក។
្របសិនេបើអ�កសេ្រមចចិត�� ្រត�វ�ននរ���ក់េធ� ��តំ�ងឱ្យេ�កអ� ក ឬេធ� ��រ�រជំនួសេ�កអ� កេ�ះ
សូ មជូ នដំណឹង��យលក� ណ៍អក្សរមកកម� វ �ធី CBH េហើយប��ក់េ��ះរបស់បុគ�លេ�ះ និងរេបៀបែដលកម� វ �ធី CBH
�ច�ក់ទង�ត់�ន។
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េ�កអ� កឬបុគ�លែដលេ�កអ� កេ្រជើសេរ �សេដើម្បីេធ� ��តំ�ងឱ្យេ�កអ� កេ�ះ េ�កអ� ក�ចេស� ើសុំកម� វ �ធី CBH
ពិនិត្យេមើលព័ត៌�ន�មួ យែដលកម� វ �ធី CBH �នអំពីប��ែដលេ�កអ� ក�ន�ក់បណ�ឹងត��
ឬបណ�ឹង�រទុក�របស់អ�កេ�យមិនគិតៃថ� េឡើយ។
េ�កអ� ក�ចេ�េលខទូ រសព� េ�យឥតគិតៃថ� របស់កម� វ �ធី CBH �មេលខ 1-888-545-2600 (TTY-1-888-436-7482)
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រជំនួយ ឬ�នសំណួរអំពីបណ�ឹងត�� ឬបណ�ឹង�រទុក�េ�ះ
េ�កអ� ក�ច�ក់ទងេ�ប�
� ញជំនួយែផ� កច�ប់ Pennsylvania Legal Aid Network �មេលខ 1-800-322-7572 ឬ
ែផ� កច�ប់សហគមន៍(Community Legal) �មេលខ 215-227-2400 ឬ 215-981-3700
ឬេ�ទូ រសព� េ�គេ្រ�ងច�ប់ស�ីពីសុខ�ព Pennsylvania Health Law Project �េលខ 1-800-274-3258 ឬ
កម� វ �ធី�ព�ៃដគូ Mental Health Partnerships �មេលខ 267-507-3800 ។

បុគ�ល�ំង�យ ែដល��កំេណើតរបស់ពួកេគមិនែមន���អង់េគ� ស
្របសិនេបើេ�កអ� កេស� ើសុំេស�កម� អ�កបកែ្រប��េ�ះ កម� វ �ធី CBH នឹងផ� លជ
់ ូ នេស�កម� េនះ េ�យឥតគិតៃថ� ។
េស�កម� � ំងេនះ �ច�ន៖


�រផ� ល់ជូនអ� កបកែ្រប��េ�យ��ល់



�រផ� ល់ជូនអ� កបកែ្រប���មទូ រសព� និង



�រផ� ល់ជូន�របកែ្របឯក�រ

បុគ�លែដល�នពិ�រ�ព
្របសិនេបើ�នត្រម�វ�រ�ំ�ច់េ�ះ កម� វ �ធី CBH នឹងផ� ល់ជូនបុគ�លែដល�នពិ�រ�ព
េ�យ�នជំនួយក��ង�រប��ញបណ�ឹងត�� ឬបណ�ឹង�រទុក� េ�យឥតគិតៃថ� ។ ជំនួយ�ង
ំ េនះ �ន៖


�រផ� ល់ជូនអ� កបកែ្រប��េ�យេ្របើស��



�រផ� ល់ជូនព័ត៌�នែដល�នប��ន
� េ�យកម� វ �ធី CBH េ�កែន� ងពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វបណ�ឹងត�� ឬបណ�ឹង�រទុក�
�ទ្រមង់ែដល�នជេ្រមើស។ កំែណថ� ីៃនទ្រមង់ែដល�នជេ្រមើសេនះ
នឹង្រត�វផ� ល់ជូនេ�កអ� កមុនេពលពិនិត្យេឡើង វ �ញេនះ និង



�រផ� ល់ជូនបុគ�ល��ក់ឱ្យជួ យថតចម� ង និង ប��ញព័ត៌�ន

សវ��រយុត�ិធម៌ៃន្រកសួងេស�កម� មនុស្ស
ក��ងករណីខ�ះ េ�កអ� ក�ចេស� ើសុំ្រកសួ ងេស�កម� មនុស្សេបើកសវ��រមួ យ េ�យ�រែតេ�កអ� កមិនេពញចិត�
ឬមិនយល់្រពម�មួ យនឹងអ� �មួយែដលកម� វ �ធី CBH �នេធ� � ឬមិន�នេធ� �។ សវ��រ� ំងេនះ ្រត�វ�នេគេ��
“សវ��រយុត�ិធម៌” ។ េ�កអ� ក�ចេស� ើសុំសវ��រយុត�ិធម៌មួយ ប��ប់ពីកម� វ �ធី CBH
សេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹងត��ក្រមិតទីពីរ ឬសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹង�រទុក�របស់េ�កអ� ក។
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េតើខ��ំ�ចេស�ើសុំសវ��រយុត�ិធម៌អំពីអ�ខ�ះ េហើយខ��ំ្រត�វេស�ើសុំសវ��រយុត�ិធម៌េ�េពល�?
សំេណើរបស់អ�កស្រ�ប់សវ��រយុត�ិធម៌ ្រត�វ�ន�យ្រ�ៃ្របសណីយ៍ក��ងរយៈេពល 120ៃថ�
េ�យគិត�ប់ពី�លបរ �េច� ទលិខិតជូនដំណឹងែដល្រ�ប់េ�កអ� កអំពី�រសេ្រមចចិត�របស់កម� វ �ធី CBH
េលើបណ�ឹងត��ក្រមិតមួ យរបស់អ�កអំពីចំណុចដូ ច�ងេ្រ�ម៖

•

�រសេ្រមចចិត�របស់កម� វ �ធី CBH �េ�កអ� កមិន�ចទទួ ល�នេស�កម� ែដលេ�កអ� កចង់�ន
េ�យ�រ�មិនែមន�េស�កម� ែដល្រត�វ�ន����ប់រង។

•

�រខក�នរបស់កម� វ �ធី CBH េដើម្បីសេ្រមចេលើ�ក្យបណ�ឹងត�� ឬបណ�ឹង�រ
ទុក�ែដលេ�កអ� ក�នជូ នដំណឹងដល់កម� វ �ធី CBH ក��ងរយៈេពល 30 ៃថ� ឬតិច�ងេនះ
គិត�ប់ពីេពលែដលកម� វ �ធី CBH �នទទួ ល�ក្យបណ�ឹងត�� ឬបណ�ឹង�រទុក�របស់េ�កអ� ក។

•

េ�កអ� កមិនកំពុងទទួ ល�នេស�កម� មួយក��ងរយៈេពលែដលេ�កអ� កគួ រែតទទួ ល�ន។

•

�របដិេសធចំេ�ះ�រទូ �ត់្រ�ក់េ�យកម� វ �ធី CBH ប��ប់ពីេស�កម�្រត�វ�នផ� ល់ជូន
ពីេ្រ�ះេស�កម� េនះ្រត�វ�នផ� ល់េ�យ��ន�រអនុ��តពីអ�កផ� ល់េស�ែដលមិន�នចុះេ��ះេ�ក��ង
Pennsylvania Medical Assistance Program (កម� វ �ធីជំនួយេវជ� ��ស� Pennsylvania)។

•

�របដិេសធចំេ�ះ�រទូ �ត់្រ�ក់េ�យកម� វ �ធី CBH ប��ប់ពីេស�កម�្រត�វ�នផ� ល់ជូន
េ�យ�រេស�កម� េនះមិនែមន�អត�្របេ�ជន៍ែដល្រត�វ�ន����ប់រងស្រ�ប់ស�ជិកេ�ះេទ។

•

�របដិេសធចំេ�ះសំេណើរបស់ស�ជិកក��ង�រជំ�ស់នឹងទំនួលខុស្រត�វែផ� កហិរ�� វត��
រ ួម�ន�រែចករ� ែលក�រចំ�យ �រទូ �ត់រ ួម បុព��ភ��ប់រង ្រ�ក់�ត់កង �រ����ប់រងរ ួម
និងបំណុលហិរ�� វត��របស់ស�ជិកដៃទេទៀត។

េ�កអ� កក៏�ចេស� ើសុំសវ��រយុត�ិធម៌ក��ងរយៈេពល 120 ៃថ� គិត
�ប់ពី�លបរ �េច� ទេ�េលើលិខិតជូ នដំណឹងែដល្រ�ប់េ�កអ� ក�កម� វ �ធី CBH
មិន�នសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹងត��ក្រមិតទីមួយ ឬបណ�ឹង�រទុក�ែដលេ�កអ� ក�នជូ នដំណឹងដល់កម� វ �ធី CBH
ក��ងរយៈេពល 30 ៃថ� គិត�ប់ពីេពលែដលកម� វ �ធី CBH �នទទួ លបណ�ឹងត�� ឬបណ�ឹង�រទុក�របស់េ�កអ� ក។

េតើខ��ំ្រត�វេស�ើសុំសវ��រយុត�ិធម៌េ�យរេបៀប�?
សំេណើរបស់អ�កស្រ�ប់សវ��រយុត�ិធម៌ ្រត�វែតសរេសរ��យលក� ណ៍អក្សរ។
សំេណើសវ��រយុត�ិធម៌របស់អ�ក ្រត�វែតរ ួមប��ល
� ព័ត៌�នដូ ច�ងេ្រ�មេនះ៖


េ��ះ និងៃថ� ែខ��ំកំេណើតរបស់អ�ក (របស់ស�ជិក)



េលខទូ រសព� ែដល�ច�ក់ទងេ�េ�កអ� ក�នេ�េពលៃថ�



�េតើេ�កអ� កចង់ឱ្យ�នសវ��រយុត�ិធម៌េ�យ��ល់ ឬ�មទូ រសព� ែដរឬេទ



មូ លេហតុ��ែដលេ�កអ� កេស� ើសុំសវ��រយុត�ិធម៌មួយ និង



ឯក�រថតចម� ងមួ យច�ប់ៃនលិខិត�មួ យែដលេ�កអ� ក�នទទួ លអំពីប��ែដលេ�កអ� កកំពុងេស� ើសុំ
សវ��រយុត�ិធម៌។

េ�កអ� ក�ចប��ន
� សំេណើរបស់អ�កស្រ�ប់សវ��រយុត�ិធម៌�មប៉ុស�ិ៍ៃ្របសណីយ៍េ��សយ��នដូ ច�ងេ្រ�ម៖

Department of Human Services
Office of Mental Health Substance Abuse Services
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Division of Quality Management
Commonwealth Towers, 12th Floor
P.O. Box 2675
Harrisburg, PA 17105-2675
ឬ
េ�កអ� ក�ចប��ន
� សំេណើរបស់អ�កស្រ�ប់សវ��រយុត�ិធម៌�មេលខទូ រ�រដូ ច�ងេ្រ�ម៖
717-772-7827

េតើ�នប��អ� �េកើតេឡើង ប��ប់ពីខ��ំេស�ើសុំសវ��រយុត�ិធម៌?
េ�កអ� កនឹងទទួ ល�នលិខិតមួ យច�ប់ពី� រ ��ល័យេស�កម� សវ��រនិងបណ�ឹងឧទ� រណ៍ៃន្រកសួ ងេស�កម� មនុស្ស
ែដល្រ�ប់េ�កអ� កអំពីទីកែន� ងែដលសវ��រេនះ នឹង្រត�វេធ� �េឡើង
និង�លបរ �េច� ទនិងេពលេវ�ស្រ�ប់សវ��រេនះ។ េ�កអ� កនឹងទទួ ល�នលិខិតេនះែដល�នរយៈេពល�៉ងតិច 10
ៃថ� មុន�លបរ �េច� ទេបើកសវ��រ។
េ�កអ� ក�ចេ�ដល់ទីកែន� ងសវ��រយុត�ិធម៌ នឹង្រត�វេធ� �េឡើង ឬ�ក់ទង�មទូ រសព� ។ ស�ជិក្រគ� �រ មិត�ភក� ិ
េម�វ � ឬបុគ�លេផ្សងេទៀត �ចជួ យេ�កអ� កេ�អំឡ
� ងេពលសវ��រយុត�ិធម៌េនះ។
េ�កអ� ក្រត�វែតចូ លរ ួមក��ងសវ��រយុត�ិធម៌េនះ។
កម� វ �ធី CBH នឹងេ�ចូ លរ ួមសវ��រយុត�ិធម៌របស់អ�កផងែដរ េដើម្បីពន្យល់អំពីមូលេហតុែដលកម� វ �ធី CBH
�នេធ� ��រសេ្រមចចិត� ឬពន្យល់អំពីប��អ� �ែដល�នេកើតេឡើង។
េ�កអ� ក�ចេស� ើសុំកម� វ �ធី CBH ផ� ល់ជូនេ�កអ� កនូ វកំណត់្រ� រ�យ�រណ៍ និងព័ត៌�ន�មួ យអំពីប��ែដល
េ�កអ� ក�នេស� ើសុំសវ��រយុត�ិធម៌របស់អ�កេ�យមិនគិតៃថ� េឡើយ។
េតើសវ��រយុត�ិធម៌នឹង្រត�វសេ្រមចេ�េពល�?
សវ��រយុត�ិធម៌នឹង្រត�វសេ្រមចក��ងរយៈេពល 90 ៃថ�
េ�យគិត�ប់ពីេពលែដលេ�កអ� ក�ន�ក់បណ�ឹងត��ឬបណ�ឹង�រទុក�របស់អ�កេ�កម� វ �ធី CBH
េ�យមិន�ប់ប��ល
� ចំនួនៃថ� រ�ង�លបរ �េច� ទេ�ក��ងលិខិតជូ នដំណឹង��យលក� ណ៍អក្សរអំពី�រសេ្រមចចិត�េលើបណ�ឹង
ត��ក្រមិតមួ យ ឬបណ�ឹង�រទុក�របស់កម� វ �ធី CBH និង�លបរ �េច� ទែដលេ�កអ� ក�នេស� ើសុំ សវ��រយុត�ិធម៌។
្របសិនេបើេ�កអ� ក�នេស� ើសុំសវ��រយុត�ិធម៌េ�យ�រែតកម� វ �ធី CBH មិន�នជូ នដំណឹងដល់េ�កអ� ក�
���រសេ្រមចចិត�អំពីបណ�ឹងត��ឬបណ�ង
ឹ �រទុក�ែដលេ�កអ� ក�នជូ នដំណឹងដល់កម� វ �ធី CBH ក��ងរយៈេពល 30 ៃថ�
េ�យគិត�ប់ពីេពលែដលកម� វ �ធី CBH �នទទួ លបណ�ឹងត��ឬបណ�ឹង�រទុក�របស់អ�កេ�ះ
សវ��រយុត�ិធម៌របស់អ�កនឹង្រត�វសេ្រមចក��ងរយៈេពល 90
ៃថ� េ�យគិត�ប់ពីេពលែដលេ�កអ� ក�ន�ក់បណ�ឹងត��ឬបណ�ឹង�រទុក�របស់អ�កេ�កម� វ �ធី CBH
េ�យមិន�ប់ប��ល
� ចំនួនៃថ� រ�ង�លបរ �េច� ទលិខិតជូ នដំណឹងែដល្រ�ប់េ�កអ� ក�កម� វ �ធី CBH
មិន�នេធ� ��រសេ្រមចេលើបណ�ឹងត��ឬបណ�ឹង�រទុក�របស់អ��ន់េពលេវ�
និង�លបរ �េច� ទែដលេ�កអ� ក�នេស� ើសុំសវ��រយុត�ិធម៌។
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្រកសួ ងេស�កម� មនុស្សនឹងេផ�ើជូនេ�កអ� កនូ វ�រសេ្រមចចិត���យលក� ណ៍អក្សរ និង្រ�ប់េ�កអ� កអំពីអ��ែដល្រត�វេធ� �
្របសិនេបើេ�កអ� កមិនេពញចិត�ចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�េនះ។
្របសិនេបើសវ��រយុត�ិធម៌របស់អ�ក មិន្រត�វ�នសេ្រមចក��ងរយៈេពល 90
ៃថ� េ�យគិត�ប់ពីៃថ� ែដល្រកសួ ងេស�កម� មនុស្សទទួ ល�នសំេណើរបស់អ�កេ�ះេទ
េ�កអ� ក�ចទទួ ល�នេស�កម� របស់អ�ករហូ តដល់សវ��រយុត�ិធម៌របស់អ�ក�នសេ្រមច។
េ�កអ� ក�ចេ�ទូ រសព� េ�្រកសួ ងេស�កម� មនុស្ស�មេលខ 1-800-798-2339 េដើម្បីេស� ើសុំេស�កម� របស់អ�ក។
កិច��រែដល្រត�វអនុវត� េដើម្បីបន� ទទួ ល�នេស�៖
្របសិនេបើេ�កអ� កទទួ ល�នេស�កម� ��ែដល្រត�វ�ត់បន� យ ��ស់ប�រ� ឬបដិេសធ
េហើយេ�កអ� កេស� ើសុំវ��រយុត�ិធម៌ េហើយសំេណើរបស់អ�ក្រត�វ�ន�យ្រ�ៃ្របសណីយ៍ ឬ្របគល់ជូនេ�យៃដក��ងរយៈេពល
1
ៃថ� េ�យគិត�ប់ពី�លបរ �េច� ទលិខិតជូ នដំណឹងែដល្រ�ប់េ�កអ� កអំពី�រសេ្រមចេលើបណ�ឹងត��ក្រមិតមួ យឬបណ�ឹង
�រទុក�របស់កម� វ �ធី CBH � េស�កម� ព��លអ� កជំងេឺ ដកក��ងមន� ីរេពទ្យែដល�នក្រមិតធ� ន់ធ�រ
ែដលេ�កអ� កកំពុងទទួ ល�នេ�ះ ្រត�វ�ន�ត់បន� យ ��ស់ប�រ� ឬបដិេសធ ឬក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�
េ�យគិត�ប់ពី�លបរ �េច� ទលិខិតជូ នដំណឹងែដល្រ�ប់េ�កអ� កអំពីអំពី�រសេ្រមចេលើបណ�ឹងត��ក្រមិតមួ យឬបណ�ឹង
�រទុក�របស់កម� វ �ធី CBH � េស�កម� �មួ យេផ្សងេទៀតែដលេ�កអ� កកំពុងទទួ ល�នេ�ះ ្រត�វ�ន�ត់បន� យ
��ស់ប�រ� ឬបដិេសធេ�ះ
េស�កម� � ំងេនះនឹងបន� ដំេណើរ�ររហូ តដល់�រសេ្រមចចិត�មួយ្រត�វ�នេធ� �េឡើង។

សវ��រយុត�ិធម៌ែដល�ប់រហ័ស
េតើខ��ំ�ចេធ� �អ�ខ�ះ ្របសិនេបើសុខ�ពរបស់ខ��ំ ស�ិតក��ង��ន�ព�នេ្រ�ះ��ក់��មៗ?
្របសិនេបើ្រគ�េពទ្យរបស់អ�កេជឿ�ក់� �ររង់�ំ�រកំណត់េពលេវ�ធម� �ស្រ�ប់�រសេ្រមចចិត�េលើសវ��យុត�ិធម៌
�ចបង� េ្រ�ះ��ក់ដល់សុខ�ពរបស់អ�កេ�ះ េ�កអ� ក�ចេស� ើសុំ�សវ��យុត�ិធម៌េនះ ្រត�វេធ� �េឡើង�៉ង�ប់រហ័ស។
�រណ៍េនះ្រត�វ�នេគេ��សវ��រយុត�ិធម៌ែដល�ប់រហ័ស។
េ�កអ� ក្រត�វែតេស� ើសុំ�រសេ្រមចចិត�ឱ្យ�នមុនេពល�មរយៈ�រេ�ទូ រសព� េ�្រកសួ ង�មេលខ 1-800-798-2339
�រប��ន
� លិខិត�មទូ រ�រេលខ 717-772-6328 ។
្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក្រត�វែតេផ�ើលិខិតែដល�នចុះហត� េល�មួ យច�ប់�មទូ រ�រេលខ 717-772-6328
ែដលពន្យល់អំពីមូលេហតុែដល្រត�វចំ�យេពលេវ�ធម� �េដើម្បីសេ្រមចចិត�េលើសវ��រយុត�ិធម៌ែដល�ចបង� េ្រ�ះ��ក់
ដល់សុខ�ពរបស់អ�ក។ ្របសិនេបើ្រគ�េពទ្យរបស់អ�កមិនេផ�ើលិខិតមួ យច�ប់េ�ះ
្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក្រត�វែតេធ� ��កសិណេ�ឯសវ��រយុត�ិធម៌
េដើម្បីពន្យល់អំពីមូលេហតុែដល្រត�វចំ�យេពលេវ�ធម� �េដើម្បីសេ្រមចចិត�េលើសវ��រយុត�ិធម៌ែដល�ចបង� េ្រ�ះ��ក់
ដល់សុខ�ពរបស់អ�ក។
�រ ��ល័យសវ��រនិងបណ�ឹងឧទ� រណ៍ នឹងកំណត់េពលេវ�េ្រ�ងទុកស្រ�ប់សវ��រ�មទូ រសព�
េហើយនឹង្រ�ប់េ�កអ� កអំពី�រសេ្រមចចិត�ក��ងរយៈេពល 3
ៃថ� ៃនៃថ� េធ� ��រប��ប់ពីេ�កអ� ក�នេស� ើសុំសវ��រយុត�ិធម៌។
្របសិនេបើេវជ� បណ�ិតរបស់អ�កមិនេផ�ើរ�យ�រណ៍��យលក� ណ៍អក្សរេទ
េហើយមិនផ� ល់ជូនសក� ីកម� េ�ឯសវ��រយុត�ិធម៌េ�ះ �រសេ្រមចចិត�េលើសវ��រយុត�ិធម៌េនះ
នឹងមិនទទួ ល�ន�ប់រហ័សេឡើយ។

62

សវ��រមួ យេទៀតនឹង្រត�វ�នកំណត់េពលេវ�េ្រ�ងទុកេហើយសវ��រយុត�ិធម៌េនះនឹង្រត�វសេ្រមចេ�យេ្របើ្រ�ស់�រ
កំណត់េពលេវ�ធម� �ស្រ�ប់�រសេ្រមចចិត�េលើសវ��រយុត�ិធម៌េនះ។

េ�កអ� ក�ចេ�េលខទូ រសព� េ�យឥតគិតៃថ� របស់កម� វ �ធី CBH �មេលខ 1-888-545-2600
សិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រជំនួយ ឬ�នសំណួរ��អំពីសវ��រយុត�ិធម៌េ�ះ
េ�កអ� ក�ច�ក់ទងេ�ែផ� កច�ប់សហគមន៍ Community Legal �មេលខ 215-227-2400 or 215-981-3700
ឬប�
� ញជំនួយែផ� កច�ប់ Pennsylvania Legal Aid Network �មេលខ
1-800-322-7572 ឬេ�ទូ រសព� េ�គេ្រ�ងច�ប់ស�ីពីសុខ�ព Pennsylvania Health Law Project �មេលខ
1-800-274-3258 ។
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ឧបសម� ័ន� I: �រពណ៌�អំពីេស�កម�
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េស�កម�្រត�វ�ន��ប់រង មនុស្សេពញវ �យ
(�យុ 18 ��ំ និង�យុេ្រចើន�ងេនះ)
េស�កម� សេ្រ��ះប��ន់

�រេធ� អ
� ន� �គមន៍ វ �បត� ិ
េស�កម� ែផ�ក វ �បត� ិេ�យេដើរចូ លមិន�ច់�ត់ (មជ្ឈមណ�លេឆ� ើយតបែផ�ក វ �បត� ិ)
េស�កម� អតិថិជនមិន�ំ�ច់�ត់ជួបេពល�នវ �បត� ិ (ផ� ល់ជូនេ�ឯមជ្ឈមណ�លេឆ� ើយតបវ �បត� ិ (CRC))
រ ួម�ន� ំង�រ�យតៃម� អព
ំ ី វ �បត� ិសេ្រ��ះប��ន់
េដើម្បីកំណត់�េតើបុគ�ល��ក់�នសិទ�ិទទួ ល�ន�រចូ លស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យស្រ�ប់អ�កជំងឺេដកក��ង
មន� ីរេពទ្យ ឬត្រម�វ�រេស�កម� េផ្សងេទៀតឬេទ។
េស�កម� ចល័តែផ�ក វ �បត� ិ (្រក �ម�រ�រសេ្រ��ះប��ន់ចល័ត)
េស�កម� ចល័តែផ� ក វ �បត� ិ្រត�វ�នប��ន
� េ�ជួ យ�ំ្រទអ� កែដលកំពុង�ន�សន� ែផ� ក�កប្បកិ រ ��
ប៉ុែន� មិន�ចេ�ដល់មជ្ឈមណ�ល CRC ។
េស�កម� ប��ន់

េស�កម� ស ុខ�ពផ� វ� ចិត�ស ្រ�ប់អ�កជំងឺេដកេពទ្យ
�រពិនិត្យេមើល 23 េ�៉ង (�ច�នស្រ�ប់សុខ�ពផ� វ� ចិត� និង/ឬ ត្រម�វ�រេ្របើ្រ�ស់�រ�តុេញ�ន)
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូន�ម�រកំណត់មន� ីរេពទ្យ ែដល�នរយៈេពលតិច�ង 23 េ�៉ង
េដើម្បី�យតៃម� េ�គស�� និង�យតៃម� ត្រម�វ�របែន� មេទៀត។ េស�កម� ���ច�ន៖
•

�រេរៀបចំែផនេ្រ�យ�រែថ� ំសុខ�ព

•

ក្រមិតៃន�រ�យតៃម� េលើ�រែថ� ំសុខ�ព។

មន� ីរេពទ្យព��លជំងឺសរៃស្រប�ទស្រ�ប់ជំងឺេដកេពទ្យែដលធ� ន់ធ�រ
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូន�ម�រកំណត់មន� ីរេពទ្យ េដើម្បីជួយនរ���ក់ែដល�នេ្រ�ះ��ក់ដល់ពួកេគ
ឬអ� កេផ្សងេទៀតឱ្យ�នស� ិរ�ព្រគប់្រ�ន់ េដើម្បី វ �ល្រតលប់េ�សហគមន៍ វ �ញ។ េស�កម� ���ច�ន៖
•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�លនិង�្រក �ម

•

�រេរៀបចំែផនេ្រ�យ�រែថ� ំសុខ�ព

•

�រឈប់េ្របើ��ជ
ំ ក់

�រចូ លស្រ�កក��ងមន� ីរេពទ្យព��លជំងឺសរៃស្រប�ទស្រ�ប់អ�កជំងឺេដកេពទ្យក្រមិតធ� ន់ធ�រមធ្យម
េស�កម� � ំងេនះគឺ�េស�កម� មិនសូ វ�នេ្រចើន ែដលផ� ល់ជូន�ម�រកំណត់មន� ីរេពទ្យ ែដល�នរយៈេពលខ� ី
េដើម្បីជួយ�រ��ស់ប�របុ
� គ�លេ�សហគមន៍ ឬ�រកំណត់អ�កជំងេឺ �ផ� ះ។ េស�កម� ���ច�ន៖
•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�លនិង�្រក �ម

•

�រេរៀបចំែផនេ្រ�យ�រែថ� ំសុខ�ព

�រែថ�ំ្រស� ច្រ�វបន� ពីស្រ�កេពទ្យ
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េស�កម� � ំងេនះគឺ�េស�កម� ែដល�ក់ព័ន�នឹងមន� ីរេពទ្យរយៈេពលែវងស្រ�ប់បុគ�លែដល�ន�រចូ លស្រ�ក
ឺ � ន់ធ�រពីមុនេ្រចើនមុខ
េ�មន� ីរេពទ្យស្រ�ប់អ�កជំងឺេដកក��ងមន� ីរេពទ្យែដល�នជំងធ
ែដលត្រម�វឱ្យ�ន�រ�រព��ល និង�រេធ� �ឱ្យ�នស� ិរ�ពបែន� មេទៀត។ េស�កម� ���ច�ន៖
•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�លនិង�្រក �ម

•

�រេរៀបចំែផនេ្រ�យ�រែថ� ំសុខ�ព

•

�រេធ� �េតស� �ងចិត���ស� (ត្រម�វឱ្យ�ន�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��ត�មុន�ច់េ�យែឡកពី��)

េស�កម� ែផ�កេ្រគ�ង្រស វ �ងនិងេ្រគ�ងេញ�នស្រ�ប់អ�កជំងឺេដកេពទ្យ
�របន�ប�តិពុលែដល�ន្រត�តពិនិត្យ�ងេវជ���ស�ចំេ�ះេ្រគ�ង្រសវ �ង និងេ្រគ�ងេញ�ន
េស�កម� � ំងេនះគឺ�េស�កម� ែដល្រត� តពិនិត្យែផ� កេវជ� ��ស� �ម�រកំណត់មន� ីរេពទ្យែដល�នរយៈេពលខ� ី
េដើម្បីជួយប�្ឈប់�រេ្របើ្រ�ស់េ្រគ�ង្រសវ �ង និង/ឬ េ្រគ�ងេញ�ន។ េស�កម� ���ច�ន៖
•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�លនិង�្រក �ម

•

�រេរៀបចំែផនេ្រ�យ�រែថ� ំសុខ�ព

�របន�ប�តិពុលែផ�ក្រគប់្រគងេវជ���ស�ែដល�ក់ព័ន�នឹងេ្រគ�ង្រសវ �ងនិងេ្រគ�ងេញ�នស្រ�ប់អ�កជំងឺេពទ្យ
េស�កម� � ំងេនះគឺ�េស�កម� ែផ� ក្រគប់្រគងេវជ� ��ស� ែដលផ� ល់ជូន�ម�រកំណត់មន� ីរេពទ្យ
ែដល�នរយៈេពលខ� ី េដើម្បីជួយប�្ឈប់បុគ�លែដល�ន��ន�ពេវជ� ��ស� ធ� ន់ធ�រឱ្យឈប់េ្របើ្រ�ស់េ្រគ�ង្រសវ �ង
និង/ឬ េ្រគ�ងេញ�ន។ េស�កម� ���ច�ន៖
•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�លនិង�្រក �ម

•

�រេរៀបចំែផនេ្រ�យ�រែថ� ំសុខ�ព

�រ��រនីតិសម្ប�េឡើង វ �ញែផ�ក្រគប់្រគងេវជ���ស�ែដល�ក់ព័ន�នឹងេ្រគ�ង្រសវ �ងនិងេ្រគ�ងេញ�នស្រ�ប់អ�កជំ
ងឺេដកេពទ្យ
េស�កម� � ំងេនះគឺ�េស�កម� ែផ� ក្រគប់្រគងេវជ� ��ស� ែដលផ� ល់ជូន�ម�រកំណត់អ�កជំងឺេ�ផ� ះ
េដើម្បីជួយបុគ�លែដល�ន��ន�ពេវជ� ��ស� ធ� ន់ធ�រឱ្យ�ត់្រសវ �ងេ�សហគមន៍។ េស�កម� ���ច�ន៖
•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�លនិង�្រក �ម

•

�រេរៀបចំែផនេ្រ�យ�រែថ� ំសុខ�ព

•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

•

�របេ្រង�នេ្របើ្រ�ស់ជំ�ញ�ររស់េ�និងជំ�ញ��រេឡើង វ �ញេ�យខ� �នឯង។
�រព��លជំងឺផ� វ� ចិត�េ�យ�រេ្របើចរន� អគ� ិសនីេ�នឹងខួ រក�ល(ECT)

•

(ត្រម�វឱ្យ�ន�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��ត�មុន�ច់េ�យែឡកពី��)

�រេធ� �អន� �គមន៍ វ �បត� ិ (មិនែមនសេ្រ�� ះប��ន់)
េស�កម� ព��លអ� កជំងឺេ�ផ�ះ
េស�កម� � ំងេនះគឺ�េស�កម� ព��លអ� កជំងឺេ�ផ� ះែដលផ� ល់ជូន�ម�រកំណត់ែដលែផ� កេលើសហគមន៍
េដើម្បីផ�ល់�រ�ំ្រទបែន� មប��ប់ពី�រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ
ឬេ�ខណៈេពលរង់�ំ�រព��លអ� កជំងេឺ �ផ� ះឬមណ�លព��លែដល�នេរៀបចំែផន�រ។
�រេរៀបចំែផន�រេចញពីមន� ីរេពទ្យត្រម�វឱ្យ�នស្រ�ប់�រអនុ��តឱ្យចូ លមន� ីរេពទ្យ េស�កម� ���ច�ន៖
• �រ�ក់ទងនឹង�រព��លអ� កមកពិនិត្យជំងឺែតមិនេដកក��ងមន� ីរេពទ្យ
•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

•

បុគ�លិក�ំ្រទដំេណើរ�រ 24 េ�៉ង

េស�កម� មិនប��ន់
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េស�កម� ព ��លែផ�កសុខ�ពផ� វ� ចិត�ែបបពិេ្រ�ះជំងឺេ្រ�
េស�កម� ព��លែផ�កសុខ�ពផ� វ� ចិត�ែបបពិេ្រ�ះជំងឺេ្រ�
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូន�ម�រកំណត់េ��រ ��ល័យ ែដល�ញឹក�ប់�ន 1 ដងក��ងមួ យស��ហ៍។
េស�កម� ���ច�ន៖
•

�រ�៉ន់��ននិង�រ�យតៃម�

•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�ល ្រក �ម្រគ� �រ និង/ឬ �្រក �ម

មជ្ឈមណ�ល��រេឡើង វ �ញរ ួមប���លសហគមន៍ (CIRC)
ឺ ិនេដកេពទ្យែដល�នេរៀបចំែផន�រ
េហើយេនះគឺ�កម� វ �ធីស្រ�ប់អ�កជំងម
ែដល�នផ� ល់អនុ�សន៍េ�យអ� កផ� ល់េស�កម� ស្រ�ប់បុគ�លែដល�នជំងឺផ� វ� ចិត�ធ�ន់ធ�រនិង�អចិៃ�ន� យ៍
ែដល�ញឹក�ប់�ន 1 ដងក��ង
មួ យស��ហ៍។ េស�កម� ���ច�ន៖
•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�ល និង/ឬ �្រក �ម

•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

•

សកម� �ពព្រងឹងជំ�ញេ��មតំបន់រស់េ� �រសិក� �រេធ� ��រ�រ និង�រេធ� �កិច��រសង� ម។

េស�កម� ��រនីតិសម្ប�េឡើង វ �ញែផ�កចិត���ស�ចល័ត (MPRS)
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�សហគមន៍ែដល�ន�៉ងតិច 1 ដងក��ងមួ យស��ហ៍ េហើយ�ច�ន៖
•

ជួ យកំណត់េ�លេ�របស់បុគ�ល

•

ជួ យកំណត់និងអភិវឌ្ឍជំ�ញ េដើម្បីរស់េ�េ�យខ� �នឯង។

�រចូ លស្រ�កក��ងមន� ីរេពទ្យខ� ះែផ�កសុខ�ពផ� វ� ចិត�
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូន�ម�រកំណត់េ�មន� ីរេពទ្យេ�អំឡ
� ងេ�៉ងេធ� ��រេពលៃថ�
េដើម្បីជួយេធ� �ឱ្យ�នស� ិរ�ព។ េស�កម� ���ច�ន៖
•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�ល ្រក �ម្រគ� �រ និង/ឬ �្រក �ម

•

�រេរៀបចំែផនេ្រ�យ�រែថ� ំសុខ�ព

ឱសថក� �ហ�ពីន (Clozapine)
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�យ្រគ�េពទ្យឬគិ�នុប្ប��យិ�ែផ� ក វ �កលចរ �ក
េដើម្បីពិនិត្យេឡើង វ �ញអំពីរេបៀបែដលនរ���ក់កំពុងព��លេនះ �េតើពួកេគេ្របើេ្របើ��ក
ំ � �ហ�រ �ល Clozaril
(ក� �ហ�ពីន clozapine) ឬេទ។ េស�កម� ���ច�ន៖
•

�រមកជួ បេ��រ ��ល័យ�្រប�ំ

•

�រេធ� �េតស� េ�មន� ីរពិេ�ធន៍េដើម្បីេធ� �ឱ្យ្រ�កដ��រេ្របើ��េំ នះកំពុង�នដំេណើរ�រ�ម�រចង់�ន
ឬេទ។

�រេធ� �េតស��ងចិត���ស�
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�យ្រគ�េពទ្យែផ� ក វ �កលចរ �ក េដើម្បីជួយកំណត់�រវ ��គេ�គវ �និច�យ
និងក្រមិតមុខ�រ។
�រព��លជំងឺផ� វ� ចិត�េ�យ�រេ្របើចរន� អគ� ិសនីេ�នឹងខួ រក�ល (ECT)
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េស�កម� � ំងេនះគឺ�េស�កម� ែដល�នែណ�ំេ�យ្រគ�េពទ្យ
េហើយ�នផ� ល់ជូន�ម�រកំណត់េ�មន� ីរេពទ្យេ��មេ�ល�រណ៍អ�កជំងឺេដកេពទ្យ ឬអ� កជំងឺមិនេដកេពទ្យ។
ECT
គឺ��រព��លមួ យេ�អំឡ
� ងេពលែដលចរន� អគ� ិសនី�នតិចតួ ចែដលឆ� ង�ត់�មខួ រក�លេ�ឡ
� ងេពល
េ�ះ ែដលប�
� លឱ្យ�ន�រ្រប�ច់តិចតួ ច េដើម្បីជួយ�ត់បន� យេ�គស����។

េស�កម� អ�កជំងឺែតមិនេដកេពទ្យែដល�ក់ព ័ន�នឹងេ្រគ�ង្រស វ �ងនិងេ្រគ�ងេញ�ន
េស�កម� អ�កជំងឺែតមិនេដកេពទ្យែដល�ក់ព័ន�នឹងេ្រគ�ង្រសវ �ងនិងេ្រគ�ងេញ�ន
េស�កម� � ំងេនះគឺ�េស�កម� ែដលផ� ល់ជូន�ម�រកំណត់េ��រ ��ល័យ ែដល�ញឹក�ប់�ន 1
ដងក��ងមួ យស��ហ៍ ឬតិច�ងេនះ េដើម្បីផ�ល់ជូនជំនួយែដល�នប��េ្របើេ្រគ�ង្រសវ �ង
ឬ�រ�តុេញ�នេផ្សងេទៀត។ េស�កម� ���ច�ន៖
•

�រ�៉ន់��ននិង�រ�យតៃម�

•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�ល និង/ឬ �្រក �ម

•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

កម� វ �ធីព��ល�៉ងហ� ត់ចត់ស្រ�ប់អ�កជំងឺែតេពទ្យ
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូន�ម�រកំណត់េ��រ ��ល័យ ែដល�ន 3 ដងក��ងមួ យស��ហ៍ ស្រ�ប់
�រ�ំ្រទក្រមិតខ� ស់ ែដល�នប��េ្របើេ្រគ�ង្រសវ �ង ឬ�រ�តុេញ�ន ែដលរ ួម�ន៖
•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�លនិង�្រក �ម

•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

កម� វ �ធីចូលស្រ�កេពទ្យខ� ះ ែដល�ក់ព័ន�នឹងេ្រគ�ង្រសវ �ងនិងេ្រគ�ងេញ�ន
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូន�ម�រកំណត់េ��រ ��ល័យ ែដល�ន 20 ដងក��ងមួ យស��ហ៍
េ�យេ្របើ�រព��លែដលែផ� កេលើភស���ងចំេ�ះ�រេ្របើ្រ�ស់�រ�តុេញ�ន
និងប��្របឈមនឹងសុខ�ពផ� វ� ចិត�។
េស�កម� ���ច�ន៖
•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�ល ្រក �ម និង្រក �ម្រគ� �រ

•

�រ្រគប់្រគងឱសថែដលរ ួម�ន�រ្រគប់្រគង�រដកេចញ�តិ�េភៀន
និង�រព��លេ�យេ្របើ��ជ
ំ ំនួយ (MAT) េ�យេ្របើ�� ំ Suboxone (buprenorphine) Methadone និង
Vivitrol (naltrexone)

•

�រ�ំ្រទ�ម�រេ�ទូ រស័ព�ែដល�នដំេណើរ�រ24/7ស្រ�ប់�រ្រគប់្រគងករណីេ�នឹងកែន� ង និង
េស�កម� �ំ្រទ�មគំរ ូែថ� ំសុខ�ពផ� វ� ចិត�ែដលែផ� កេលើភស���ង។

�រព��លេ្របើឱសថជំនួយ (MAT)
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូន េដើម្បីព��ល�រេញ�ន�េភៀន ដូ ច�េហរ� ូអុីនឬអុកសុីកូដូ ន។
េស�កម� ���ច�ន៖
•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�ល និង/ឬ �្រក �ម

•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

•

�រព��លេ�យេ្របើ��ជ
ំ ំនួយ (MAT) េ�យេ្របើ�� ំ Suboxone (buprenorphine) Methadone និង
Vivitrol (naltrexone)

េស�កម�្រគប់្រ គងករណ ី និងគំរ ូែថ� ស
ំ ុខ�ពផ� វ� ចិត�ែដលែផ�កេលើភស�� �ង
េស�កម�្រគប់្រគងករណី
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េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�សហគមន៍ េដើម្បីជួយបុគ�លឱ្យទទួ ល�ននិងស្រមបស្រម� លធន�ន
េហើយ�ច�ន៖
•

�រកំណត់េពលេវ�និង�ររក��ត់ជួប�ងសុខ�ព�ង�យនិងសុខ�ព�កប្បកិ រ ��

•

�រជួ យេរៀបចំថ វ ��និង�រេ្របើ្រ�ស់មេធ��យេធ� �ដំេណើរ��រណៈ

•

�រេ្រកើនរ�លឹកឱ្យេ្របើ�� ំ

�រ�ំ្រទេ�យៃដគូ
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�សហគមន៍ េ�យបុគ�លែដល�នបទពិេ�ធន៍រស់េ� េហើយ�ច�ន៖
• �រែណ�ំអំពីេ�លេ���រេឡើង វ �ញ
•

�របេ្រង�ននិង�រជួ យអនុវត� ជំ�ញថ� ីៗ

•

ជួ យែស� ងរកេស�កម� ែដល្រតឹម្រត�វ

េស�កម� �� រនីតិស ម្ប�េឡ ើង វ �ញស្រ�ប់�រព��លអ� កជំងឺេ�ផ�ះស្រ�ប់អ�កពឹងែផ�កេលើ�� /ំ �រេញ�នេ្រគ�ង្រស វ �ងនិ
ងេ្រគ�ងេញ�ន
មណ�ល��រនីតិសម្ប��ក់ក�
� លទីែផ�កេ្រគ�ងេញ�ន និងេ្រគ�ង្រសវ �ង
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូន�មទីកែន� ងែដលអ� កជំងេឺ �ផ� ះែផ� កេលើសហគមន៍ េហើយ�ច�ន៖
•

�រព��លចំេ�ះ�រេ្របើ�រ�តុេញ�នែដលកំពុងបន�

•

ជួ យរក��រ��រេឡើង វ �ញេ�ក��ងសហគមន៍

•

�រអភិវឌ្ឍនិង�រ�ំ្រទជំ�ញស្រ�ប់�ររស់េ�េ�យខ� �នឯង

�រព��ល��េំ ញ�ន និង េ្រគ�ង្រសវ �ងេ�នឹងនិេវសន��នេ�យ្រត�វ�ន្រត� តពិនិត្យ�ម�នែបបេវជ���ស�
រយៈេពលខ� ី
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូន�មទីកែន� ងអ� កជំងឺេ�ផ� ះឬេ�មន� ីរេពទ្យ េហើយ�ច�ន៖
•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�លនិង�្រក �ម

•

�រេរៀបចំែផនេ្រ�យ�រែថ� ំសុខ�ព

•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

•

ជួ យ�ំ្រទ�រេ្របើ្រ�ស់ជំ�ញ�ររស់េ�និងជំ�ញ��រេឡើង វ �ញេ�យខ� �នឯង

�រព��ល��េំ ញ�ន និង
េ្រគ�ង្រសវ �ងេ�នឹងលំេ���នេ�យ្រត�វ�ន្រត� តពិនិត្យ�ម�នែបបេវជ���ស�រយៈេពលែវង
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូន�មទីកែន� ងអ� កជំងឺេ�ផ� ះឬេ�មន� ីរេពទ្យ េហើយ�ច�ន៖
•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�លនិង�្រក �ម

•

�រេរៀបចំែផនេ្រ�យ�រែថ� ំសុខ�ព

•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

•

ជួ យព្រងឹងជំ�ញ�ររស់េ�និងជំ�ញ��រេឡើង វ �ញេ�យខ� �នឯង

�រព��លអ� កជំងឺេ�ផ�ះ
មណ�លព��លអ� កជំងឺេ�និេវស��នស្រ�ប់មនុស្សេពញវ �យ (RTFA)
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូន�មទីកែន� ងែដលអ� កជំងេឺ �ផ� ះែផ� កេលើសហគមន៍
េដើម្បីជួយ��ស់ប�រដល់
�
�ររស់េ�េ�យខ� �នឯង េហើយ�ច�ន៖
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•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�ល ្រក �ម និង្រក �ម្រគ� �រ

•

វគ� សិក�ព្រងឹងជំ�ញ

•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

េស�កម� ែដល្រត�វ�ន��ប់រង កុ�រ និងមនុស្សវ �យជំទង់
(រហូតដល់�យុ 18 ��ំ, 21 ��ំស្រ�ប់េស�កម� មួយចំនួន)
េស�កម� សេ្រ��ះប��ន់

�រេធ� អ
� ន� �គមន៍ វ �បត� ិ
េស�កម� អតិថិជនមិន�ំ�ច់�ត់ជួបេពល�នវ �បត� ិ
េស�កម� អតិថិជនមិន�ំ�ច់�ត់ជួបេពល�នវ �បត� ិ (ផ� ល់ជូនេ�ឯមជ្ឈមណ�លេឆ� ើយតបវ �បត� ិ (CRC))
រ ួម�ន� ំង�រ�យតៃម� អព
ំ ី វ �បត� ិសេ្រ��ះប��ន់
េដើម្បីកំណត់�េតើបុគ�ល��ក់�នសិទ�ិទទួ ល�ន�រចូ លស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យស្រ�ប់អ�កជំងឺេដកក��ង
មន� ីរេពទ្យ ឬត្រម�វ�រេស�កម� េផ្សងេទៀតឬេទ។
្រក �ម�រ�រែផ�ក វ �បត� ិចល័តកុ�រ
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�សហគមន៍រហូ តដល់ 72 េ�៉ង ស្រ�ប់កុ�រែដល�ន�យុ 21 ��ំ
និង�នវ �បត� ិសុខ�ព�កប្បកិ រ ��។ េស�កម� � ំងេនះនឹងជួ យេធ� �ឱ្យ�នស� ិរ�ពចំេ�ះ��ន�ពេនះ
និង�ត់បន� យ�និភ័យែដល�នេ្រ�ះ��ក់��មៗ។ េស�កម� ���ន 24 េ�៉ងក��ងមួ យៃថ� េហើយ�ច�ន៖
• �រ�យតៃម� េលើ វ �បត� ិ និង�រេរៀបចំែផន�រសុវត� ិ�ព
•

�រចូ លរ ួម�មួ យយុវជន និង្រក �ម្រគ� �រ

•

�រែណ�ំប��ន
� និង�រ��ប់េស�កម� ែដល�នបេង� ើតេឡើង

េស�កម� ប��ន់

េស�កម� �� រនីតិស ម្ប�េ�នឹងនិេវសន�� នស្រ�ប់�រព��លអ� កជំងឺេ�ផ�ះស្រ�ប់អ�កពឹងែផ�កេលើ�� /ំ �រេញ�ន
េ្រគ�ង្រស វ �ងនិងេ្រគ�ងេញ�ន
�រ��រនីតិសម្ប�េ�នឹងនិេវសន៍��នែផ�ក��េំ ញ�ន និងេ្រគ�ង្រសវ �ងស្រ�ប់មនុស្សវ �យជំទង់
� ំងេនះគឺ�េស�កម� អ�កជំងឺេ�ផ� ះរយៈេពលខ� ីឬែវង ស្រ�ប់កុ�រៗែដល�ន�យុពី 13 – 18 ��ំ
ែដល�នប��េ្របើ�រ�តុេញ�ន។ េស�កម� � ំងេនះ �ច�ន៖
•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�ល ្រក �ម្រគ� �រ និង�្រក �ម

•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

•

�រេរៀបចំែផនេ្រ�យ�រែថ� ំសុខ�ព

េស�កម� ព ��លែផ�កសុខ�ពផ� វ� ចិត�ែបបពិេ្រ�ះជំងឺេដកេពទ្យ
�រ�ក់ឲ្យចូ លស្រ�កេពទ្យែផ�ក វ �កលវ �ទ�្រស� ច្រ�វែបបពិេ្រ�ះជំងឺក��ងែផ�ក វ �កលវ �ទ�្រស� ច្រ�វែបបពិេ្រ�ះជំ
ងឺក��ង
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូន�មទីកែន� ងរបស់មន� ីរេពទ្យែដល�នរយៈេពលខ� ី
េដើម្បីជួយកុ�រឬមនុស្សជំទង់ឱ្យ�នស� ិរ�ព្រគប់្រ�ន់ េដើម្បី វ �ល្រតលប់េ�សហគមន៍ វ �ញ ែដលរ ួម�ន៖
•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�លនិង�្រក �ម

•

�រេរៀបចំែផនេ្រ�យ�រែថ� ំសុខ�ព

�រេធ� អ
� ន� �គមន៍ វ �បត� ិ (មិនែមនសេ្រ�� ះប��ន់)
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េស�កម� អន� �គមន៍ចល័តរបស់កុ�រ (CMIS)
េស�កម� � ំងេនះគឺេ��តសំ�ន់េលើដំេ�ះ្រ�យេ�យ�នេស�កម�្រគប់្រគងវ �បត� ិរយៈេពលខ� ី
ែដលផ� ល់ជូនេ��មផ� ះស្រ�ប់កុ�រៗរហូ តដល់�យុ 21 ��ំ
ប��ប់ពី�ន�រ�យតៃម� របស់េស�កម� អន� �គមន៍ CMCT ឬ�រអនុ��តឱ្យេចញពីមជ្ឈមណ�ល CRC ។
្រក �ម�រ�រេស�កម� អន� �គមន៍ CMIS�ន្រគ�េពទ្យព��លេ�គែដល�នជំ�ញក្រមិតខ� ស់
អ� ក្រគប់្រគងករណី និង្រគ�េពទ្យែផ� ក វ �កលចរ �ក
ឬ្រគ�េពទ្យជំ�ញ�ងគិ�នុប��យិ�ែដល�នវ ���បនប្រតប��ក់
េដើម្បីផ�ល់ជូនេស�កម� �ងេ្រ�មែដល�ន 2 ដង ឬេ្រចើនដងក��ងមួ យស��ហ៍៖
•

�រ�យតៃម�

•

�រ្រគប់្រគងករណី

•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

•

�រព��ល្រក �ម្រគ� �រ

•

�រ�ំ្រទដំេណើរ�រេ�ទូ រសព� 24/7

េស�កម� េស�រ�ពនីយកម� និងអន� រ�លគ� ីនិក (CTSS)
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�សហគមន៍ែដល�នរយៈេពលអតិបរ� 90 ៃថ�
េដើម្បីេ�ះ្រ�យត្រម�វ�រសុខ�ពផ� វ� ចិត�និង�រេធ� �ឱ្យ�នស� ិរ�ពសម�ប់កុ�រៗែដលស� ិតក��ង�រែថ� ំជួ យឱ្យ
រ �កចេ្រមើនេឡើង។
េស�កម� ���ច�ន៖
•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�លនិង្រក �ម្រគ� �រេ��មផ� ះ
�រេធ� �អន� �គមន៍ វ �បត� ិ

•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

•

�រស្រមបស្រម� លេស�កម� ែដល្រត�វ�រ

•

េស�កម� មិនប��ន់

េស�កម� ព ��លែផ�កសុខ�ពផ� វ� ចិត�ែបបពិេ្រ�ះជំងឺេ្រ�
េស�កម� ព��លែផ�កសុខ�ពផ� វ� ចិត�ែបបពិេ្រ�ះជំងឺេ្រ�
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូនកុ�រៗែដល�ន�យុេ្រ�ម 18 ��ំ �ម�រកំណត់េ��រ ��ល័យ
ែដល�ញឹក�ប់�ន 1 ដងក��ងមួ យស��ហ៍ េហើយ�ច�ន៖
•

�រ�៉ន់��ននិង�រ�យតៃម�

•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�ល ្រក �ម្រគ� �រ និង/ឬ �្រក �ម

កម� វ �ធីព��លស្រ�កេពទ្យមិនេពញេ�៉ងស្រ�ប់ករណីជំងឺ្រស� ច្រ�វ
� ំងេនះគឺ�េស�កម� រយៈេពលខ� ី ែដលផ� ល់ជូនកុ�រៗ�យុ 5-17 ��ំ
�មទីកែន� ងេ�មន� ីរេពទ្យេ�អំឡ
� ងេ�៉ងេធ� ��រេពលៃថ� េដើម្បីជួយេធ� �ឱ្យ�នស� ិរ�ព េហើយ�ច�ន៖
•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�ល ្រក �ម្រគ� �រ និង/ឬ �្រក �ម

•

�រេរៀបចំែផនេ្រ�យ�រែថ� ំសុខ�ព

•

េស�កម� អប់រ�

�រេធ� �េតស��ងចិត���ស�
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េស�កម� �ង
ំ េនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�យ្រគ�េពទ្យែផ� ក វ �កលចរ �ក េដើម្បីជួយកំណត់�រវ ��គេ�គវ �និច�យ, IQ,
និងក្រមិតមុខ�រ។

េស�កម� អ�កជំងឺែតមិនេដកេពទ្យែដល�ក់ព ័ន�នឹងេ្រគ�ង្រស វ �ងនិងេ្រគ�ងេញ�ន
េស�កម� អ�កជំងឺែតមិនេដកេពទ្យែដល�ក់ព័ន�នឹងេ្រគ�ង្រសវ �ងនិងេ្រគ�ងេញ�ន
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូនកុ�រៗែដល�ន�យុេ្រ�ម 18 ��ំ �មទីកែន� ងេ��រ ��ល័យ ែដល�
ញឹក�ប់�ន 1 ដងក��ងមួ យស��ហ៍ េដើម្បីជួយេ�ះ្រ�យប��េ្របើេ្រគ�ង្រសវ �ង ឬ�រ�តុេញ�នេផ្សងេទៀត
េហើយ�ច�ន៖
•

�រ�៉ន់��ននិង�រ�យតៃម�

•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�ល ្រក �ម្រគ� �រ និង/ឬ �្រក �ម

•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

កម� វ �ធីព��លមុត�ំែផ�ក��េំ ញ�ន និងេ្រគ�ង្រសវ �ងែបបពិេ្រ�ះជំងឺេ្រ�
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូនកុ�រៗែដល�ន�យុរហូ តដល់ 18 ��ំ �មទីកែន� ងេ��រ ��ល័យ
ែដល�ន�៉ងតិច 6 ដងក��ងមួ យស��ហ៍ ស្រ�ប់�រ�ំ្រទក្រមិតខ� ស់ ែដល�នប��េ្របើេ្រគ�ង្រសវ �ង
ឬ�រ�តុេញ�ន ែដលរ ួម�ន៖
•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�ល

•

�រព��ល�្រក �ម

•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

េស�កម�្រគប់្រ គងករណ ី
េស�កម�្រគប់្រគងករណី
េស�កម� � ំងេនះ (�រ្រគប់្រគងករណីែដលរ ួមចូ ល�� និង�រ្រគប់្រគងករណីែដលេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើង
្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�សហគមន៍ស្រ�ប់កុ�រៗែដល�ន�យុរហូ តដល់ 18 ��ំ េដើម្បីជួយឱ្យទទួ ល�ន
និងស្រមបស្រម� លធន�ន េហើយ�ច�ន៖
•

�រកំណត់េពលេវ�និង�ររក��ត់ជួប�ងសុខ�ព�ង�យនិងសុខ�ព�កប្បកិ រ ��
�រជួ យេរៀបចំថ វ ��និង�រេ្របើ្រ�ស់មេធ��យេធ� �ដំេណើរ��រណៈ

•

�រេ្រកើនរ�លឹកឱ្យេ្របើ�� ំ

•

េស�កម� Hifidelity Wraparound/ ្រក �ម�រ�រេរៀបចំែផន�ររ ួម
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�សហគមន៍ស្រ�ប់្រក �ម្រគ� �ររបស់កុ�រែដល�ន�យុពី 10-17 ��ំ
ែដលស� ិតេ�មណ�លព��លអ� កជំងេឺ �មន� ីរេពទ្យ (RTF) ឬ�ន�និភ័យស្រ�ប់�ររកកែន� ងេ�មណ�ល RTF។
េស�កម� ���ច�ន៖
•

�រអភិវឌ្ឈែផន�រវ �បត� ិ

•

�រ�ំ្រទេ�យៃដគូ

•

�រ�ំ្រទ្រក �ម្រគ� �រ

េស�កម� ស ុខ�ព�កប្បកិ រ ��ដិតដល់ (IBHS)
IBHS សំេ�េ�េលើេស�កម� �េ្រចើន្របេភទែដល្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�ក��ង
បរ ���នធម� �តិរបស់កុ�រដូ ច�េ�ផ� ះ ��េរៀន (រ ួម�ង
ំ ��មេត� យ្យ) និងសហគមន៍។ IBHS
ជំនួសេស�កម� � ំងអស់ែដលពីមុនេគ��ល់�េស�កម� នីតិសម្ប�សុខ�ព�កប្បករ �� (BHRS),
េស�ព��លរបស់�� (STS) ឬេស�កម� �ំ្រទស្រ�ប់កុ�រ។ IBHS �នផ� ល់ជូនស�ជិក CBH
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�ំងពីកុ�រ�ពរហូ តដល់�យុ 21 ��ំ ្របសិនេបើ�នប��ក់��ន�ព�ំ�ច់ែផ� កេវជ� ��ស� ។ IBHS
�ច�ក់ប��ល
� អ� កជំ�ញ��ក់ ឬេ្រចើន�ក់ដូច�ងេ្រ�ម៖ អ� កព��លចល័ត (MT)
អ� កពិេ្រ�ះសុខ�ព�កប្បកិ រ �� (BC) និង/ឬអ� កបេច� កេទស�ងសុខ�ព�កប្បកិ រ �� (BHT)។
•

�រព��លចល័ត (MT)
េស�កម� MT ្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�យ្រគ�េពទ្យ��ក់អនុបណ�ិត ែដលពួ កេគ�គេ្រចើន្រត�វ�នផ� ល់���ប័
ណ��ទី្របឹក��ជីព (LPC), បុគ�លិកសង� មកិច�គ�ីនិក (LCSW) ឬអ� កព��លជំងឺ��ហ៍ពិ�ហ៍ និង
្រគ� �រ (LMFT)។ េស�កម� េនះរ ួមប��ល
� �ង
ំ �រព��ល�លក� ណៈបុគ�លស្រ�ប់ស�ជិក និង/ឬ�រ
ព��ល�លក� ណៈ្រគ� �រស្រ�ប់ស�ជិក CBH និង្រក �ម្រគ� �រ� ំងមូ លេ��ងេ្រ�ទី�ំង�រ ��ល័យ
�ធម� �េ�េពលកុ�រស� ិតេ�ក��ងផ� ះ ឬ��េរៀន។

•

អ� កពិេ្រ�ះសុខ�ព�កប្បកិ រ �� (BC)
េស�កម� BC ្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�យទី្របឹក���ក់អនុបណ�ិត ឬបណ�ិតែដល�អ� កជំ�ញ�ង�យតៃម�
�កប្បកិ រ ��មុខ�រ និងយុទ���ស� �ំ្រទ�កប្បកិ រ ��វ �ជ� �ន។ BC នឹងេធ� ��រេដើម្បីបេង� ើតែផន�រ
ព��លស្រ�ប់ផ�ល់េស�កម� និងជួ យស�ជិកឱ្យេរៀនជំ�ញថ� ី និង វ �ធីេ�ះ្រ�យ។

•

អ� កបេច� កេទស�ងសុខ�ព�កប្បកិ រ �� (BHT)
BHT សំេ�េ�េលើេស�កម� មួយទល់នឹងមួ យែដលផ� ល់េ�យអ� កជំ�ញ�ំ្រទ��ល់ដល់កុ�រេ�ក��ងផ� ះ
��េរៀន ឬសហគមន៍ែដល�កែន� ងកុ�រ�នប���កប្បកិ រ ��។ តួ �ទីរបស់ BHT គឺេដើម្បីជួយ
កុ�រឱ្យសេ្រមចេ�លេ��មែផន�រព��លរបស់ពួកេគ ែដលបេង� ើតេ�យេស�កម� ពិេ្រ�ះេ�បល់
របស់ BC។

•

អ� កស្រមបស្រម� លេស�ែថ�ំ
អ� កស្រមបស្រម� លេស�ែថ�ទ
ំ ទួ លខុស្រត�វក��ង�រផ� ល់ជំនួយ�ំ្រទ្រគប់្រគងករណីដល់្រក �ម្រគ� �រែដល�
�រ��ប់េ�នឹង�រព��លែបបគ� ីនិក។ អ� កស្រមបស្រម� លេស�ែថ� ំទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រជំរុញ
ឲ្យកុ�រ ្រគ� �ររបស់ពួកេគ និងមនុស្សសំ�ន់ដៃទេទៀតចូ លរ ួមេ�ក��ងទំ�ក់ទំនងសហ�រេដើម្បីេលើក
កម� ស់លទ� ផលវ �ជ� �ន។ េលើសពីេនះេទៀត អ� កស្រមបស្រម� លេស�ែថ� ំគួ រែតចំ�យេពលេវ��េ្រចើន
េដើម្បីកំណត់ �យតៃម� និងេ�ះ្រ�យក��សង� មៃនសុខ�ព�ក់ទងនឹង្រគ� �រនីមួយៗ រ ួម� ំងជំនួយ
�ក់ទងនឹងលំេ���ន ��រ មេធ��យដឹកជ��ន
� ច�ប់ និងធន�នស្រ�ប់ែថ� ំសុខ�ព។

•

�រ�ំ្រទមិត�្រគ� �រ
អ� កឯកេទសមិត�្រគ� �រ

(Family

Peer

Specialist)

គឺ�បុគ�លែដល�នបទ

ពិេ�ធរស់េ��ស�ជិក្រគ� �ររបស់កុ�រែដល�នប��សុខ�ព�កប្បកិ រ ��

ែដល�ំ្រទ

និងផ� ល់អំ�ចដល់្រក �ម្រគ� �រឱ្យយល់ពីតួ�ទីរបស់ពួកេគក��ង�ម�ស�ជិកៃន្រក �មព��ល
ផ� ល់ជំនួយ�ំ្រទ

និងបង� �កក��ងេពល្របជុំ

េធ� ��រ�មួ យ្រក �ម្រគ� �រេដើម្បីអភិវឌ្ឍធន�នធម� �តិ

និងផ� ល់ធន�នេផ្សងេទៀត�មត្រម�វ�រ។ េស�កម� េនះ�ច្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�យអ� កផ� ល់េស� IBHS
មួ យចំនួន។
�រវ ��គ�ង�កប្បកិ រ ��ែដល�នអនុវត� (ABA)
េស�កម� ABA គឺ�ទ្រមង់ៃនេស�កម� ែដល�ន្របសិទ��ពខ� ស់ែដលផ� ល់ជូនេ�យ BCs និង BHTs
ែដល�ន�របណ��ះប�
� លជំ�ញឯកេទស និងបទពិេ�ធន៍។ ABA
្រត�វ�នេគ�ត់ទុក��បទ��ន�សស្រ�ប់�ំ្រទដល់កុ�រែដល�នជំងឺអូទីសឹម
និង�ពខុស���ងែផ� ក្របព័ន�្រប�ទេផ្សងេទៀត។ ABA ជួ យកុ�រឱ្យេរៀនជំ�ញថ� ីៗ
ដូ ច�រេបៀប្រ�្រស័យ�ក់ទង �រទំ�ក់ទំនងក��ងសង� ម និងេធ� �អ��ៗ�េ្រចើនេទៀតស្រ�ប់ខ� �នេគ។ ABA
ក៏្រត�វ�នេគែណ�ំេដើម្បីជួយ�ត់បន� យ�កប្បកិ រ ��បង� ប��ែដលប�
�
លមកពីកុ�រែដល�នកង� ះជំ�ញ្របេភទ� ំងេនះផងែដរ។ បុគ�លិក� ំងអស់ែដលផ� ល់េស�កម� ABA
្រត�វ�ន្រត� តពិនិត្យេ�យគណៈអ� កវ ��គ�កប្បកិ រ ��ែដល�នវ ���បនប័្រត (BCBA) េ�ទី��ក់�រ
អ� កផ� ល់េស�។
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កម� វ �ធីព��លកុ�រតូ ចៗ
កម� វ �ធីព��លកុ�រតូ ចៗ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងស្រ�ប់កុ�រតូ ចៗ (�យុ 2-6 ��ំ)
ែដល�នប��ចម្បង�ងផ� វ� ចិត� ឬ�កប្បកិ រ �� េហើយមិន�ន
េ�គជ័យក��ងកម� វ �ធីមេត� យ្យេ�យ�ន�រពិេ្រ�ះេ�បល់ែផ� កសុខ�ពផ� វ� ចិត�
ឬកម� វ �ធី�ំ្រទេផ្សងេទៀតែផ� ក�រម� ណ៍ និងសង� ម។
កម� វ �ធីលម� ិត�ង
ំ េនះ�ធម� �្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ��មមណ�ល��ក��ងសហគមន៍
េហើយផ� ល់ជូនកុ�រនូ វឱ�សេរៀនជំ�ញថ� ី និង�កប្បកិ រ ��ថ� ីៗរ ួម�មួ យកុ�រដៃទេទៀត។
េស�កម� េផ្សងេទៀត�ន៖
•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�លនិង្រក �ម្រគ� �រ

•

�រ្រគប់្រគងករណី

•

េស�កម� ែផ� កចិត���ស� �មត្រម�វ�រ

កម� វ �ធីសកម� �ពព��លផ� វ� ចិត�េ�វ �ស្សម�លរដូ វេ�� (STAP)
STAP សំេ�េ�េលើកម� វ �ធីេ�ះជំរុ�េ�សហគមន៍ស្រ�ប់កុ�រែដល�ន�យុ�ប់ព1
ី 4
��ំេឡើងេ�ែដល្រត�វ�រ�រព��ល�្រក �មេ�យ�ន�រេរៀប
ចំេ្រចើន�ងអ� �ែដល�រេ�ះជំររុ� ដូ វេ��ធម� ��ចផ� ល់ជូន�ន។
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូនែតក��ងអំឡ
� ងេពលែខរដូ វេ���ម�លវ ��គ�នកំណត់
និងក��ងទីកែន� ងតូ ច�ងមុនែដល�នកែន� ង�នកំណត់ប៉ុេ�
� ះ។ េស�កម� េផ្សងេទៀត�ន៖
•

�រព��ល�្រក �ម

•

សកម� �ពព��លែដល�នេរៀបចំែផន�រ

េស�កម� ែផ�កេលើ្រ ក �ម្រគ� � រ
េស�កម� ែផ�កេលើ្រក �ម្រគ� �រ
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូន្រក �ម្រគ� �រ េដើម្បីជួយពួ កេគែថ� ំសុខ�ពកុ�រៗែដល�ន�យុពី 3-21 ��ំ
ែដល�នប��្របឈមនឹងត្រម�វ�រនិង�កប្បកិ រ ��េ�ក��ងផ� ះរបស់ពួកេគ។ េស�កម� � ំងេនះ�ន៖
•

�រ្រគប់្រគងករណី និង�រ�ំ្រទ្រគ� �រ

•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�លនិង្រក �ម្រគ� �រចល័ត

•

�រ�ំ្រទែផ� ក វ �បត� ិ ដំេណើរ�រ 24/7

�� ប័នព��លេ�និេវសន�� ន (RTF)
មណ�លព��លអ� កជំងឺេ�មន� ីរេពទ្យ (្រត�វ�នប��ក់ទទួ ល��ល់េ�យ JCAHO និង េ�យមិនែមន JCAHO)
េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូនកុ�រៗែដល�ន�យុេ្រ�ម 21 ��ំ �ម�រកំណត់អ�កជំងេឺ �ផ� ះ
ែដល�ន�និភ័យចំេ�ះសុវត� ិ�ពខ� �នឯង និងអ� កដៃទ
េហើយមិនទទួ ល�នេ�គជ័យចំេ�ះ�រព��លែដលែផ� កេលើសហគមន៍។ េស�កម� ���ច�ន៖
•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�ល ្រក �ម្រគ� �រ និង�្រក �ម
េស�កម� ជំងឺសរៃស្រប�ទ

•

��សិក�េ�នឹងកែន� ង

•

កម� វ �ធីផ�ះផ�ល ់េស�កម� �� រនីតិស ម្ប�េ�នឹងនិេវសន�� ន�មសហគមន៍ (CRR)
ផ�ះផ�ល់េស�កម� CRR េ�យរស់េ���ល់នឹង��ស់ផ�ះ
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េស�កម� � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូនកុ�រៗែដល�ន�យុពី 6-18 ��ំ
�ម�រកំណត់្រគ� �រែដលទទួ លស�ជិក្រគ� �រែដលមិនែមន្រគ� �ររបស់ខ� �ន
េ�លេ�ៃនគំរ ូកម� វ �ធីអ�កជំងេឺ �ផ� ះ គឺស្រ�ប់កុ�រេដើម្បី វ �ល្រតលប់េ�អ� កជួ យ�ំ្រទវ �ញេ�សហគមន៍។
េស�កម� � ំងេនះ �ច�ន៖
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•

�រព��ល�លក� ណៈបុគ�លនិង្រក �ម្រគ� �រចល័ត

•

�រ្រគប់្រគងឱសថ

•

�រ្រគប់្រគងករណី

