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ខោនធី ឡូសខេនខេលែស

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ
Substance Abuse Prevention and Control

English
ATTENTION: If you speak another language, language
assistance services, free of charge, are available to you.
Call 1-888-742-7900 (TTY: 711).

រញ្ជាក់:

ជាំនួយឧរតថម្ភ និងខសវាកម្ម រួម្រញ្ចូែរុលនែម្ិនបានកាំណត់

េាំខ ោះឯកសារខបាោះពុម្ពធាំ និង្ទង់្ាយខសេងៗខទៀត
េនកអាេទទួែបានខដ្ឋយឥតគិតថ្ថៃតាម្ ការខសនើសុាំ។ ខៅម្កកាន់ខែខ 1-888742-7900 (TTY: 711).
Español (Spanish)
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame
1-888-742-7900 (TTY: 711).

Tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn
ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-888-742-7900 (TTY:
711) .

Tagalog (Tagalog/Filipino)
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang
gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang
bayad. Tumawag sa 1-888-742-7900 (TTY: 711).
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한국어 (Korean)
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를
무료로 이용하실 수 있습니다. 1-888-742-7900 (TTY: 711)
번으로 전화해 주십시오.

繁體中文(Chinese)
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服
務。請致電 1-888-742-7900 (TTY: 711) 。

Հայերեն (Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ
անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության
ծառայություններ: Զանգահարեք 1-888-742-7900 (TTY
(հեռատիպ)՝ 711):
Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то
вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1888-742-7900 (телетайп: 711 ).
( فارسیFarsi)
 تسهیالت زبانی بصورت رایگان برای، اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید:توجه
 تماس بگیرید1-888-742-7900 (TTY: 711)  با.شمافراهم می باشد
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日本語 (Japanese)
注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利
用いただけます。1-888-742-7900 (TTY: 711) まで、お電話
にてご連絡ください。

Hmoob (Hmong)
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog
lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-888-742-7900
(TTY: 711) .
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 1-888-742-7900 (TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
( العربيةArabic)
 فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك، إذا كنت تتحدث اذكر اللغة:ملحوظة
.)711)  (رقم هاتف الصم والب1-888-742-7900  اتصل برقم.بالمجان
ह िं दी (Hindi)
ध्यान दें : यदद आप द िं दी बोलते ैं तो आपके दलए मुफ्त में भाषा स ायता
सेवाएिं उपलब्ध ैं । 1-888-742-7900 (TTY: 711) पर कॉल करें ।
ภาษาไทย (Thai)
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เรียน:
ถ ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช ้บริการช่วยเหลือทางภาษาได ้ฟรี โทร
1-888-742-7900 (TTY: 711) .
ខ្មែ រ (Cambodian)
ប្រយ័ត្ន៖ ររ ស ើ ិិនជាអ្ន កនិយាយ ភាសាខ្មែ ,
រ វាជំនួយមននកភាសា សោយមិនគិត្្ិួ ិលន
គឺអាចមាន ំោ ិ ិំររ អ្្សិើ នក។ ចូ ទូ ័ព្ទ 1-888-742-7900
(TTY: 711) ។
ພາສາລາວ (Lao)
ໂປດຊາບ: ຖ້ າວ່ າ ທ່ ານເວ້ າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ ວຍເຫຼື ອດ້ ານພາສາ,
ໂດຍບ່ໍ ເສັຽຄ່ າ, ແມ່ ນມີພ້ ອມໃຫ້ ທ່ານ. ໂທຣ 1-888-742-7900 (TTY:
711) .
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ព័តមា៌ នទូខៅ
ខសវាសខគ្រ ោះរនាាន់
ខសវាសខគ្រ ោះរនាាន់្តូវបាន្គរែណែ រ់ 24ខមាង កនញងម្ួយថ្ថងនិង 7ថ្ថង កនញងម្ួយសបាែហ៍។
្រសិនខរើេនកគិតថ្េនកកាំពុងមាន្ាអាសននាក់ទងនឹងសុខភាព សូម្ទូរស័ពាម្ក 911
ឬខៅរកលសនកសខគ្រ ោះរនាាន់លែែខៅជិតេនករាំសុតខែើម្បីទទួែបានជាំនួយ។
ខសវាសខគ្រ ោះរនាាន់គឺជាខសវាកម្មលែែសែែ់ជូនស្មារ់ែកខខណឌ ខវជាសាគសែលែែម្ិនបានរំពឹងទុក
រួម្ាាំងសាថ នភាពខវជាសាគសែសខគ្រ ោះរនាាន់លសនកសៃូវេិតែ។
សាថ នភាពខវជាសាគសែសខគ្រ ោះរនាាន់មានវតែមានខៅខពែេនកមានខរាគសញ្ជាលែែរណាែែឱ្យមានការឈឺចរ់ធងន់ធងរ
ឬមានជម្ងឺធងន់ធងរ ឬររួស លែម្នុសេធម្មតា (ជាម្នុសេលែែម្ិនមានវិជាាជីវៈោងខវជាសាគសែ) ខជឿជាក់ថ្
ខរើម្ិនមានការលថាាំលសនកខវជាសាគសែ េនកអាេនឹង:
• សុខភាពររស់េនកនឹងសថត
ិ កនញងខ្ាោះថ្នក់ធងន់ធងរ ឬ
• ្រសិនខរើេនកមានថ្សាខ ោះ ខហើយសុខភាពររស់េនក ឬសុខភាពកូនេនកលែែម្ិនាន់ខកើតសថិតកនញងខ្ាោះថ្នក់ធងន់ធងរ ឬ
• រណា
ែ ែឱ្យមានខ្ាោះថ្នក់ធងន់ធងរខែើរខរៀរលែែរាងកាយររស់េនកខធវើការ ឬ
• រណា
ែ ែឱ្យខូេោតធងន់ធងរែែ់សរើរាងរ ឬលសនកណាម្ួយររស់រាងកាយ។
េនកមានសិទធិខ្រើ្បាស់ម្នាីរខពទយណាក៏បានកនញងករណីមានអាសនន។ ខសវាសខ្្គ ោះរនាាន់ ម្ិនត្ម្ូវឱ្យសុកាាំ រេនុញ្ជាត។

ថ្នាំហសួ ក្ម្ិត
្រសិនខរើេនក ឬនរណាមានក់លែែេនកសារ ែ់ខ្រើថ្នាំហសួ ក្ម្ិត សូម្ទូរស័ពា 911 ឱ្យបានឆ្រ់តាម្លែែអាេខធវើបាន
Naloxone គឺជាថ្នាំលែែអាេសែែ់សែរោះ ែ់ថ្នការេូតូេូេុីត/ខហរ៉ាូេុីនភាៃម្ៗ។
េនកអាេ្គរ់្គងវាបានខៅខពែនរណាមានក់ហួសក្ម្ិតខហើយគួរខៅទូរស័ពាខៅ 911 ភាៃម្ៗ។
រុគរែិកសខគ្រ ោះ្ាអាសននភាគខ្េើនយកវាជារ់ខៃួន ខហើយវាក៏មានខៅតាម្ឱ្សថសាថ នខៃោះ ខដ្ឋយម្ិន្តូវការខវជារញ្ជា។
សួរេនកសែែ់ខសវាលថាាំសុខភាពររស់េនកស្មារ់ព័ត៌មានរលនថម្។
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ខតើខ្្ញាំ តូវាក់ទងនរណា ្រសិនខរើខ្ញាំមានគាំនតិ េង់ខធវេើ តែឃាត?

្រសិនខរើេនក ឬនរណាមានក់លែែេនកែឹងថ្កាំពុងសថិតខៅកនញងវិរតាិសូម្ទូរស័ពាខៅកាន់ National Suicide Prevention
Lifeline តាម្រយោះខែខ 1-800-273-TALK (8255) ។
សាំរារ់េនករស់ខៅកនញងខោនធីឡូសខេនខេលែសលសវងរកជាំនួយកនញងវិរតាិ និងខែើម្បីេូែខៅកាន់កម្មវិធីសុខភាពសៃូវេិតែកនញងតាំរន់
សូម្ទូរស័ពាម្កខែខែូេោងខ្កាម្:
ទូរស័ពខា សវាកម្មម្នុសេខោនធីឡសូ ខេនខេលែស
http://www.211la.org
“211”

វាយខែខ
24 ខមាងសែែ់ជាំនួយលសនកភាសា
នាយកដ្ឋានសុខភាពសៃវូ េិតថ្ែ នខោនធីឡសូ ខេនខេលែស
http://dmh.lacounty.gov
800-854-7771
24

ខមាងសែែ់ជាំនួយលសនកភាសា

Didi Hirsch –

រ្ា រការខធវេើ តែឃាត

http://www.didihirsch.org
877-7-CRISIS or 877-727-4747

ខែខសាំរារ់ជទាំ ង់
www.teenlineonline.org
800-TLC-TEEN (852-8336)

វរិ តែយិ វុ ជនខៅកាែីហញា
វ
www.youthcrisisline.org
1-800-843-5200
24

ខមាងសែែ់ជាំនួយលសនកភាសា

គខ្មាងាហាន
www.thesoldiersproject.org
877-576-5343
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គខ្មាង Trevor
http://www.thetrevorproject.org
866-4- U-TREVOR (866-488-7386)

ម្ជឈម្ណឌ ែសែែ្់ រឹកោ និងពាបាែអាសុបាី សុភី េិ
http://www.apctc.org
213-252-2100

សែែ់ជាំនួយលសនកភាសា

ម្ជឈម្ណឌ ែឡូសខេនខេលែសខភទទី៣ និង ្សលា ្់ សីែូេាន
http://www.lagaycenter.org
323-993-7400

ខហតុេបាវី នជាចាំបាេ់កនញងការអានខសៀវខៅលណនាាំខនោះ?

សូម្សាវ គម្ន៍ម្កកាន់្រព័នធលថរកោការខ្រើ្បាស់ថ្នាំររស់ខោនធីឡូសខេនខេលែស។ ឯកសារខនោះពិពណ៌នាេាំពី State of
California’s Drug Medi-Cal Organized Delivery System (DMC-ODS)។ Drug Medi-Cal
(DMC) គឺជា្រខភទថ្នការធានារា៉ារ់រងសុខភាព លែែរង់ស្មារ់ការពាបាែការខ្រើសារធាតុខ ៀនម្ិន្រ្កតី
(្តូវបានខគសារ ែ់សងលែរថ្ជាការខ ៀនខ្គឿងខ ៀន និងខ្គឿង្សវឹង) ស្មារ់សមាជិកលែែមានសិទធិ។
រែាកាែីហវ័រញាបានេុោះកិេចសនាជាម្ួយនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈខោនធីឡូសខេនខេលែស Substance Abuse
Prevention and Control (SAPC) ខែើម្បីសែែ់ខសវាពាបាែែែ់េនកទទួែសែលែែមានសិទធិ។
ខៅខោនធីឡូសខេនខេលែស លសនការខ្រើថ្នាំលថាាំសុខភាព ្តូវបានខគខៅថ្
ការផ្លៃស់ររែូ ្រព័នខធ ែើម្បីសាែរខឡើងវិ និងការពាបាែ ឬ START-ODS។ ខសវាកម្មខៅខ្កាម្ START ODS
្តូវបានសែែ់ជូនខដ្ឋយរណាែ េនកសែែ់ខសវាលែែមានកិេច្ពម្ខ្ពៀងជាម្ួយខោនធីឡូសខេនខេលែស
ខែើម្បីសែែ់ការពាបាែខដ្ឋយខ្រើសារធាតុខ ៀន។
ខៅកនញងខសៀវខៅលណនាាំសាំរារ់េនកជាំងខឺ នោះ ខយើងនឹងខយាងខៅ "លសនការខោនធី" ឬ “START-ODS”។
ខនោះ្ាន់លតមានន័យថ្ខសវាកម្មពាបាែការខ្រើ្បាស់ថ្នាំលែែអាេរកបានខដ្ឋយឥតគិតថ្ថៃស្មារ់រុគរែលែែមានសិទធិ
ឬេុោះខ្ម ោះខៅកនញង Medi-Cal ឬ My Health LA
ឬេនកលែែ្តូវបានរញ្ាូនខៅកម្មវិធីជាក់លាក់លែែទទួែបានម្ូែនិធិពី្រព័នធយុតែិធម្៌្ពហមទណឌ ឬេនីតិជន។
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វាជាការសាំោន់ណាស់លែែេនកយែ់ពីរខរៀរលែែលសនការខោនធីខធវើការ ែូខេនោះេនកអាេទទួែបានការលថាាំលែែេនក្តូវការ។
ខសៀវខៅលណនាាំខនោះពនយែ់េាំពីសែ្រខយាជន៍ររស់េនក និងរខរៀរលថាាំ។ វាក៏នឹងខ្ៃើយសាំណួរជាខ្េើនររស់េនកសងលែរ។
េនកនឹងខរៀន:
• ខតើខធវើែូេខម្ែេខែើម្បីទទួែបានខសវាពាបាែការខ្រើសារធាតុខ ៀនម្ិន្រ្កតីតាម្រយៈ START-ODS
• សែ្រខយាជន៍លែែេនកអាេមាន
• េវីលែែ្តូវខធវើ្រសិនខរើេនកមានសាំណួរ ឬរញ្ជា
• សិទធិ និងការទទួែខុស្តូវររស់េនកជាសមាជិកថ្ន START-ODS
្រសិនខរើេនកម្ិនអានខសៀវខៅលណនាាំខនោះខទឥែូវខនោះខទ េនកគួរលតរកោទុកខសៀវខៅខនោះែូខេនោះេនកអាេអានវាខៅខពែខ្កាយ។
ខ្រើខសៀវខៅលណនាាំខនោះជាការរលនថម្ពីខែើខសៀវខៅសមាជិកលែែេនកទទួែបានខៅខពែេនកេុោះខ្ម ោះេូែកនញង Medi-Cal
ររស់េនក។ Medi-Cal រួម្មានាាំងលសនការលថរកោលែែបាន្គរ់្គងខដ្ឋយ Medi-Cal ឬកម្មវិធី "ថ្ថៃឈនួែខែើខសវាកម្ម"
Medi-Cal ធម្មតា។

ព័តមា៌ នសាំោន់េពាំ ី សុខភាពររស់ខ្ញាំ LA
ខោនធីឡូសខេនខេលែស សែែ់ជូនការលថាាំសុខភាពរឋម្ម្ិនគិតថ្ថៃ ស្មារ់េនកលែែម្ិនមានការធានារា៉ារ់រង
និងម្ិនអាេទទួែការធានារា៉ារ់រង ខដ្ឋយម្ិនគិតពីសាថនភាពេខនាែ្រខវសន៍តាម្រយៈលសនការសុខភាពររស់ខ្ញាំ LA។
សុខភាពររស់ខ្ញាំ LA អាេរកបានស្មារ់េនករស់ខៅខោនធីឡូសខេនខេលែស លែែមានអាយុ 19
ឆ្នាំនងិ ខ្េើនជាងខនោះលែែរាំខព តាម្ត្ម្ូវការ្បាក់េាំណូែ និងម្ិនមាន ្ពម្ាាំងម្ិនអាេទទួែបានការធានារា៉ារ់រងសុខភាព។
ខសវាកម្មរួម្មានការលថាាំសុខភាពរឋម្ និងការពិនិតយសុខភាព ព័ត៌មានសុខភាព និងែាំរូនាមន
ការលថាាំពិខសសខៅគៃីនិកខសវាសុោភិបាែថ្នខោនធី ឡូសខេនខេលែស (DHS) ម្នាីរខពទយ
និងខសវាសខគ្រ ោះរនាាន់ខៅម្នាីរខពទយ DHS ថ្នាំតាម្ខវជារញ្ជា ខសវាម្នាីរពិខសាធន៍ និងការខធវើខតសែ។
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្រសិនខរើេនកមានសិទជាធិ សមាជិកឬេុោះខ្ម ោះ សុខភាពររស់ខ្ញាំ LA រួេខហើយ
េនកអាេទទួែបានខសវាកម្មពាបាែការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀនលែែមានខៅកនញងខសៀវខៅលណនាាំខនោះខដ្ឋយម្ិនគិតថ្ថៃ។
ខែើម្បីលសវងយែ់ថ្ ខតើេនកមានសិទធិទទួែយកសុខភាពសុខភាពររស់ខ្ញាំសូម្ខៅកាន់ទាំព័រលវរសាយ សុខភាពររស់ខ្ញាំ LA
"DHS" ររស់ខ្ញាំខដ្ឋយេូែខៅកាន់តាំណោងខ្កាម្ខនោះ:
https://dhs.lacounty.gov/wps/portal/dhs/coverageoptions/myhealthla.

កនងញ នាម្ជាសមាជិកថ្នលសនការ START-ODS SAPC ្តូវទទួែខុស្តូវេាំខ ោះ:
•

កាំណត់ថ្ខតើេនកមានសិទធិទទួែខសវាកម្ម START-ODS ពីរណាែ ខោនធី ឬរណាែ េនកសែែ់ខសវាកម្ម។

•

ស្ម្រស្ម្ួែការលថាាំររស់េនក។

•

សែែ់ខសវាទូរស័ពាឥតគិតថ្ថៃលែែខ្ៃើយតរ 24ខមាងកនញងម្ួយថ្ថង និង 7ថ្ថងកនញងម្ួយសបាែហ៍ លែែអាេ្បារ់េនក
េាំពីរខរៀរទទួែបានខសវាកម្មពី លសនការខោនធី។
េនកក៏អាេាក់ទងលសនការខោនធីខៅខែខខនោះខែើម្បីខសនើសុាំការលថាាំខ្កាយខមាងខធវើការ។

•

មានេនកសែែ់ខសវា្គរ់្ាន់ ខែើម្បីធានាថ្េនកអាេទទួែបាននូវខសវាកម្មពាបាែការខ្រើសារធាតុខ ៀន
លែែ្គរែណែ រ់ខដ្ឋយលសនការខោនធី្រសិនជាេនក្តូវការ។

•

ជូនែាំណឹង និងេរ់រំេនកេាំពីខសវាកម្មលែែអាេរកបានពី លសនការខោនធីររស់េនក។

•

សែែ់ខសវាកម្មែែ់េនកជាភាសាររស់េនក ឬខដ្ឋយមានេនករកល្រ (ខរើចាំបាេ់) ខដ្ឋយម្ិនគិតថ្ថៃ
និងេនុញ្ជាតឱ្យេនកែឹងថ្មានខសវាកម្មរកល្រាាំងខនោះ។

•

សែែ់ជូនេនកនូវព័ត៌មានជាលាយែ័កេកេរ េាំពីេវីលែែមានស្មារ់េនកជាភាសាខសេងខទៀត ឬ្ទង់្ាយខសេងៗ។
ខនោះរួម្រញ្ចូែាាំងខសៀវខៅលណនាាំសាំរារ់េនកជាំងឺជាភាសាែថ្ទខទៀត និងតាម្រយៈការខ្រើជាំនួយនិងខសវាកម្មជាំនួយ។
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•

សែែ់ជូនេនកនូវខសេកែីជូនែាំណឹងេាំពីការផ្លៃស់រែូរែ៏សាំោន់ណាម្ួយ
ខៅព័ត៌មានខៅកនញងខសៀវខៅលណនាាំខនោះយាងខហាេណាស់ 30ថ្ថង
ម្ុនកាែររិខេឆទលែែមាន្រសិទធិភាពថ្នការផ្លៃស់រែូរ។ ការផ្លៃស់រែូរនឹង្តូវបានចត់ទុកថ្មានសារៈសាំោន់
ខៅខពែលែែមានការខកើនខឡើង ឬថយេុោះថ្នេាំនួនទឹក្បាក់ ឬ្រខភទថ្នខសវាកម្មលែែអាេរកបាន
ឬខរើមានការខកើនខឡើង ឬថយេុោះថ្នេាំនួនេនកសែែ់ខសវារណាែ
ឬ្រសិនខរើមានការផ្លៃស់រែូរខសេងខទៀតលែែនឹងរោះ ែ់ែែ់
េតថ្រខយាជន៍លែែេនកទទួែបានតាម្រយៈលសនការខោនធី។

•

ជូនែាំណឹងេនក្រសិនខរើេនកសែែ់ខសវាកម្មលែែបានេុោះកិេចសនារែិខសធម្ិនេនុវតែ
ឬាាំ្ទខសវាកម្មលែែបានរា៉ារ់រងណាម្ួយខដ្ឋយសារលតមានសីែធម្៌ ឬគិតថ្ជាការ្តឹម្្តូវ
ឬជាំាស់ោងសាសនា និង្បារ់េនកេាំពីេនកសែែ់ខសវាខសេងខទៀត លែែ្គរែណែ រ់ខសវាកម្មខនោះ។

•

ធានាថ្េនកបានរនែខ្រើេនកសែែ់ខសវាពីម្ុន និងរេចញរបននររស់េនកកនញងរយៈខពែម្ួយ
្រសិនខរើការផ្លៃស់រែូរេនកសែែ់ខសវានឹងខធវើឱ្យសុខភាពររស់េនករងខ្ាោះ
ឬរខងាើនហានិភ័យកនញងការស្មាកខៅម្នាីរខពទយ។

ស្មារ់ព័ត៌មានរលនថម្េាំពី START ODS េនកអាេខៅទូរស័ពាខៅខសវាកម្មជាំនួយការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀនឬ SASH
តាម្រយោះខែខទូរស័ពធ 1-844-804-7500 ។

ជាំនយួ ការសមាជិក
ព័តមា៌ នស្មារ់សមាជិកលែែ្តូវការឯកសារកនងញ ភាសាខសេង
រាែ់សមាភរៈលែែសែែ់ព័ត៌មានជាទូខៅរួម្មានខសៀវខៅលណនាាំេនកជាំងឺ និងទ្ម្ង់លរររទរណែ ឹងតវា៉ា
និងទ្ម្ង់លរររទរណែ ឹងឧទធរណ៍ គឺមានជាភាសាេង់ខគៃស ខេសប អារា៉ារ់ អាខម្នី លខមរ េិនកាតាាំង ហាវ សុី ម្ុង កូខរ៉ា
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េិនកុកងឺ រុសេី កាតាែុក និងខវៀតណាម្។ េនកអាេេូែខ្រើបានខដ្ឋយការខៅទូរស័ពាខៅ START ODS ខែខ 1-888742-7900 ឬតាម្ទាំព័រ “Patient and Public” ខៅ
http://publichealth.lacounty.gov/sapc/PatientPublic.htm.

ព័តមា៌ នស្មារ់សមាជិក លែែមានរញ្ជាកនងញ ការអាន
សមាជិកលែែមានរញ្ជាកនញងការអាន អាេាក់ទងម្ក START ODS តាម្ខែខ 1-888-742-7900 ឬេូែខម្ើែទាំព័រ
“Patient and Public” ខៅ http://publichealth.lacounty.gov/sapc/PatientPublic.htm
ស្មារ់ព័ត៌មានរលនថម្េាំពីរខរៀរទទួែបានឯកសារខៅកនញង្ទង់្ាយខសេងខទៀត (ឧាហរណ៍: េូឌីយសូ ាំខែង ពុម្ពេកេរធាំ)។
េនកក៏អាេខសនើសុាំេនកសែែ់ខសវាពាបាែររស់េនក ខែើម្បីជួយេនកកនញងការទទួែបានេបរ់េម្ៃង ថ្នឯកសារាាំងខនោះខដ្ឋយឥតគិតថ្ថៃ។

ព័តមា៌ នស្មារ់សមាជិក លែែពិការការសាា រ់ ឬនិយាយ
សមាជិកលែែមានរញ្ជាពិការលសនកសាែ រ់ ឬនិយាយអាេទាំនាក់ទាំនងខៅកាន់ California Relay Service
ខដ្ឋយទូរស័ពាខៅខែខ 711 ខែើម្បីភាារ់ជាម្ួយ Substance Abuse Service Helpline (SASH) ស្មារ់ការពិនិតយ
និងរញ្ាូនខសវាកម្មខែខ 1-844-804-7500 ។ ស្មារ់ខសវាកម្មសាំណួរជាេកេរ
ខដ្ឋយមានេនករកល្រខដ្ឋយម្ិនគិតថ្ថៃអាេ្តូវបានខស្ើខៅ SUDtransformation@ph.lacounty.gov.

ព័តមា៌ នស្មារ់សមាជិក លែែមានទសេនៈវសិ យ័ ខខោយ
េនកជាំងឺពិការលភនកអាេាក់ទង START ODS ខដ្ឋយការខៅទូរស័ពាខៅខែខ -888-742-7900 ឬេូែខម្ើែទាំព័រ
“Patient and Public” ខៅ http://publichealth.lacounty.gov/sapc/PatientPublic.htm
ស្មារ់ព័ត៌មានរលនថម្េាំពីរខរៀរទទួែបានឯកសារខៅកនញង្ទង់្ាយខសេងខទៀត (ឧាហរណ៍: េូឌីយូសាំខែង ពុម្ពេកេរធាំ) ។
េនកក៏អាេខសនើសុាំេនកសែែ់ខសវាពាបាែររស់េនក ខែើម្បីជួយេនកកនញងការទទួែបានេបរ់េម្ៃង ថ្នឯកសារាាំងខនោះខដ្ឋយឥតគិតថ្ថៃ។

ការជូនែាំណងឹ េាំពកាី រេនុវតែភាពឯកជន
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េនកអាេទទួែបានេបរ់េម្ៃងថ្ន ការជូនែាំណឹងេាំពីការេនុវតែភាពឯកជនភាព ពីេនកសែែ់ខសវាពាបាែររស់េនក ឬខៅេនឡា

:

http://publichealth.lacounty.gov/sapc/PatientPublic.htm.

ខតើខ្្ញាំ តូវាក់ទងនរណា ្រសិនខរើខ្ញាំមានអារម្មណថ្៍ ខ្្ញាំ តូវបានខរើសខេើង?
ការខរើសខេើងគឺសាញយនឹងេបរ់។ រែាកាែីហវ័រនីញា និងលសនការខោនធីេនុខលាម្ខៅតាម្េបរ់សិទធិសុីវិែររស់សហព័នធ
ខហើយម្ិនខរើសខេើងខែើម្ូែដ្ឋានពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បញរ ខែើម្កាំខណើត ពូជពងេ សាសនា ខភទ សាថ នភាពអា ហ៍ពិ ហ៍
ខយនឌ័រ េតែសញ្ជាណខយនឌ័រ សៃូវខភទ អាយុ ឬពិការភាព។ លសនការខោនធីររស់េនក:
•

សែែ់នូវជាំនួយ និងខសវាកម្មឥតគិតថ្ថៃែែ់ជនពិការែូេជា:
o
o

•

េនករកល្រភាសាសញ្ជា លែែមានែកខណៈសម្បតែិ្គរ់្ាន់
ព័ត៌មានជាលាយែកខណ៍េកេរ ខៅកនញង្ទង់្ាយខសេងៗ (េកេរស្មារ់ជនពិការលភនក េកេរពុម្ពធាំ សខម្ៃង
ខេឡិេ្តូនិេ និង្ទង់្ាយខសេងៗខទៀត)

សែែ់ជូនខសវាកម្មរកល្រភាសាឥតគិតថ្ថៃ ែែ់េនកលែែមានភាសារេម្បងម្ិនលម្នជាភាសាេង់ខគៃសែូេជា:
o
o

េនកនិយាយរកល្រភាសា លែែមានែកខណៈសម្បតែិ្គរ់្ាន់
ពត៌មានខៅកនញងក្ម្ិតភាសា

្រសិនខរើេនក្តូវការខសវាកម្មាាំងខនោះ សូម្ាក់ទង START ODS។ ្រសិនខរើេនកខជឿថ្រែាកាែីហវញា ឬ STARTODS បានររាជ័យកនញងការសែែ់ខសវាកម្មាាំងខនោះ ឬ្តូវបានខរើសខេើងតាម្រខរៀរខសេងខទៀត ខដ្ឋយលសែកខែើពូជសាសន៍
ពណ៌សម្បញរ ជាតិសាសន៏ អាយុ ពិការភាព ឬខភទ េនកអាេដ្ឋក់រណែ ឹងជាម្ួយ:
Substance Abuse Prevention and Control
ATTN: Complaints and Investigation
1000 South Fremont Avenue, Building A-9 East, 3rd Floor
Alhambra, California 91803
Phone: 1-888-742-7900 (TTY 711)
e-mail: SAPC_compliance@ph.lacounty.gov

េនកអាេដ្ឋក់ កយរណែ ឹងតវា៉ាខដ្ឋយផ្លាែ់ ឬតាម្លម្ែ ឬេុីលម្ែ។ ្រសិនខរើេនក្តូវការជាំនួយកនញងការដ្ឋក់រណែ ឹងតវា៉ា START
ODS ខៅទីខនោះខែើម្បីជួយេនក។
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េនកក៏អាេដ្ឋក់ កយរណែ ឹងសិទធិសុីវែិ តាម្ខេឡិេ្តូនិេ ជាម្ួយ្កសួងសុោភិបាែ និងខសវាកម្មម្នុសេររស់សហរែាអាខម្រិក
ការិយាែ័យសិទធិសុីវិែ តាម្រយៈការិយាែ័យស្មារ់រណែ ឹងតវា៉ាេាំពីសិទធិ្រជាពែរែា លែែមានខៅ
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf ។ េនកអាេដ្ឋក់ កយរណែ ឹងសិទធិសុីវិែ តាម្សាំរុ្ត
ឬទូរស័ពាខៅ:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

សាំណុាំលរររទ កយរណែ ឹងអាេរកបានខៅ https://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocr/index.html.
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ខសវាកម្ម START ODS
ខសវាកម្មសែែ់ជូនខដ្ឋយលសនការខោនធីគឺម្ិនគិតថ្ថៃ ស្មារ់ Medi-Cal និង សុខភាពររស់ខ្ញាំ LA
ខែើរុគរែលែែមានសិទធិ្គរ់្ាន់ ឬសាំខៅខៅខែើកម្មវិធីជាក់លាក់
លែែសែែ់ម្ូែនិធិខដ្ឋយ្រព័នធយុតែិធម្៌្ពហមទណឌ ឬេនីតិជន

េនកសែែ់ខសវាកម្មររស់េនកម្ិនអាេខសនើសុាំការទូាត់្បាក់ររស់េនក ខែើម្បីទទួែបានខសវាកម្មោងខ្កាម្ខនោះខទ។
ខនោះមានន័យថ្ ាម នថ្ថៃឈនួែ ឬ្បាក់រខញ្ាើខទ ម្ិនមានការរង់្បាក់ខែើម្ខទ និងាម នេាំលណកថ្នការេាំណាយ
(ែុោះ្តាលតមានត្ម្ូវការខដ្ឋយលសនការ Medi-Cal ររស់េនក ខដ្ឋយសារលត្បាក់េាំណូែររស់េនក)។
ខសវាកម្មឥតគិតថ្ថៃាាំងខនោះក៏អាេរកបានស្មារ់េនក ខាោះរីជាេនកម្ិនបានរាំខព ែាំខណើរការដ្ឋក់ កយសុាំក៏ខដ្ឋយ
ក៏េនកអាេមានសិទធិទទួែបាន Medi-Cal ឬ My Health LA។

ខតើខសវាកម្ម START-ODS ជាេវ?ី
ខសវាកម្ម START-ODS គឺជាខសវាលថាាំសុខភាពស្មារ់េនកលែែមានរញ្ជាខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀនយាងខហាេណាស់ម្ួយ
(SUD) លែែ្គូខពទយធម្មតាម្ិនអាេពាបាែបាន។
ខសវាកម្ម START-ODS រួម្មាន:
•
•
•
•
•
•
•

េនកជាំងឺម្ិនសាំរាកខៅម្នាីខពទយ ខហើយកាំពុងមានហានិភ័យ
ខសវាកម្មេនកជាំងឺម្ិនសាំរាកខៅម្នាីខពទយ
ការពាបាែែែិតែែន់ ខែើេនកជាំងម្ឺ ិនសាំរាកខៅម្នាីខពទយ
ពាបាែខៅម្នាីរខពទយខខដ្ឋយលសនក (ម្ិនមានខៅកនញងខោនធីឡូសខេនខេលែសខទ)
ការពាបាែខដ្ឋយមានែាំខៅដ្ឋាន (្តូវមានការេនុញ្ជាតិជាម្ុនពីខោនធី)
្គរ់្គងការរនោរខេ
ការពាបាែ Opioid
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•
•
•

ថ្នាំជាំនយួ ការពាបាែ
ខសវាខែើម្បីជាសោះខសបើយខឡើងវិ
ការ្គរ់្គងសាំណុាំករណី

្រសិនខរើេនកេង់ខរៀនរលនថម្ខទៀតេាំពីខសវាកម្ម START-ODS និម្ួយៗ លែែេនកអាេខ្រើ សូម្ខម្ើែការពណ៌នាែាំេិត
ោងខ្កាម្ខនោះ:
•

ខសវាេនកជាំងឺម្ិនសាំរាកខៅម្នាខី ពទយ ខហើយកាំពងុ មានហានិភយ័
ខសវាពិខ្ាោះខយារែ់អាេរកបានស្មារ់សមាជិកជាយុវជន (អាយុពី 12-20 ឆ្នាំ)
លែែ្តូវបានខគវាយតថ្ម្ៃថ្ ជាបានរាំខព ត្ម្ូវការលសនកខវជាសា្សត ខែើខសវាកាំពុងមានហានិភ័យ។
ខសវាេនកជាំងឺម្ិនសាំរាកខៅម្នាីខពទយ ខហើយកាំពុងមានហានិភ័យ រួម្មានការពិនិតយខម្ើែ ការវាយតថ្ម្ៃ
ការេនែរាគម្ន៍ខៃីៗ ែូេជាការ្រឹកោជា្កញម្ ការ្រឹកោរុគរែ ការ្គរ់្គងសាំាំណុាំករណី
េរ់រំេនកជាំងឺនិងការខរៀរេាំលសនការពាបាែ។
ខសវាកាំណត់ម្ិនខអាយខែើសពីែរ់ (10) ខមាង កនញងរយៈខពែ 60-ថ្ថង ថ្នខសវាកម្មពាបាែ
អាេ្តូវបានសែែ់រហូតែែ់េាំនួនពីរ (2) វគរ កនញង្រតិទិន្រចាំឆ្នាំ។
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•

ខសវាកម្មេកន ជាំងម្ឺ ិនសាំរាកខៅម្នាខី ពទយ
ខសវាពិខ្ាោះខយារែ់ ្តូវបានសែែ់ជូនសមាជិករហូតែែ់ (9)
ខមាងកនញងម្ួយសបាែហ៍ស្មារ់ម្នុសេខព វ័យ និងតិេជាង្បាាំម្ួយ (6)
ខមាងកនញងម្ួយសបាែហ៍ស្មារ់ម្នុសេវ័យជាំទង់ ខៅខពែ្តូវបានកាំណត់ថ្ចាំបាេ់្តូវការោងខវជាសាគសែ
និង្សរតាម្លសនការពាបាែរុគរែ។
ខសវាកម្មខនោះអាេ្តូវបានសែែ់ជូនខដ្ឋយេនកជាំនា លែែមានអាជា្រ័ណណ
ឬេនកសែែ់្រឹកោលែែបានទទួែការរញ្ជាក់កនញងការកាំណត់្តឹម្្តូវខៅកនញងសហគម្ន៍។
ខសវាកម្មេនកជាំងឺម្ិនសាំរាកខៅម្នាីខពទយ រារ់រញ្ចូែាាំងការទទួែាន និងការវាយតថ្ម្ៃ
ការខរៀរេាំលសនការពាបាែ ការ្រឹកោខដ្ឋយរុគរែ ការសាែ់្រឹកោជា្កញម្ ការពាបាែតាម្្គួសារ
ខសវារញ្ជចាំ ការេរ់រំសមាជិក ខសវាថ្នាំ ខសវាវិរតែិេនែរាគម្ន៍ ការ្គរ់្គងករណី និងការខរៀរេាំគខ្មាង។
រនែការវាយតថ្ម្ៃថ្នខសវាកម្មេនកជាំងឺម្ិនសាំរាកខៅម្នាីខពទយ លែែ្តូវការចាំបាេ់
និងការពិនិតយរយៈខពែ្បាាំម្ួយលខ នឹង្តូវបានសែែ់ជូន។

•

ខសវាកម្មពាបាែែែិតែែន់ ខែើេនកជាំងម្ឺ ិនសាំរាកខៅម្នាខី ពទយ
ខសវាពាបាែែែិតែែន់ ខែើេនកជាំងឺម្ិនសាំរាកខៅម្នាីខពទយ
្តូវបានសែែ់ជូនេាំខ ោះសមាជិកេាំនួនេរបរមា្បាាំរួន (9) ខមាង និងេតិររមាែរ់្បាាំរួន (19)
ខមាងកនញងម្ួយសបាែហ៍ ស្មារ់ម្នុសេខព វ័យ និងេាំនួនេរបរមា្បាាំម្ួយ (6)
ខមាងជាម្ួយនឹងេាំនួនេតិររមាែរ់្បាាំរួន (19) ខមាង កនញងម្ួយសបាែហ៍ស្មារ់ ម្នុសេវ័យជាំទង់
ខៅខពែ្តូវបានកាំណត់ថ្ចាំបាេ់្តូវការោងខវជាសាគសែ និង្សរតាម្លសនការពាបាែរុគរែ។
ខសវាកម្មខនោះអាេ្តូវបានសែែ់ជូនខដ្ឋយេនកជាំនា លែែមានអាជា្រ័ណណ
ឬេនកសែែ់្រឹកោលែែបានទទួែការរញ្ជាក់កនញងការកាំណត់្តឹម្្តូវខៅកនញងសហគម្ន៍។
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ខសវាពាបាែែែិតែែន់ ខែើេនកជាំងឺម្ិនសាំរាកខៅម្នាីខពទយ
រួម្មានេវីលែែមានលេងខៅកនញងខសវាកម្មេនកជាំងឺម្ិនសាំរាកខៅម្នាីខពទយ។
ការខកើនខឡើងខៅខែើេាំនួនខមាងថ្នខសវាកម្ម គឺជាភាពខុសាន េាំរង។
សាែ់ជូននូវេតថ្រខយាជន៍ជាខ្េើនស្មារ់គសែីមានថ្សាខ ោះ
និងគសែីជាមាែយលែែរខងាើនេាំនួនខសវាកម្មែែ់ខៅ 31ខមាងស្មារ់ការពាបាែែែិតែែន់
ខែើេនកជាំងឺម្ិនសាំរាកខៅម្នាីខពទយ។
START ODS

រនែការវាយតថ្ម្ៃថ្នខសវាកម្មពាបាែែែិតែែន់ ខែើេនកជាំងម្ឺ ិនសាំរាកខៅម្នាីខពទយ លែែ្តូវការចាំបាេ់
និងការពិនិតយរយៈខពែ្បាាំម្ួយលខ នឹង្តូវបានសែែ់ជូន។
•

•

ពាបាែខៅម្នារី ខពទយខដ្ឋយលសនក (ម្ិនមានខៅកនងញ ខោនធីឡសូ ខេនខេលែសខទ)
ខសវាពាបាែខៅម្នាីរខពទយខដ្ឋយលសនក មានជាង 20ខមាងថ្នកម្មវិធីែម្ែិតខៅគៃីនិកកនញងម្ួយសបាែហ៍
ែូេបានរញ្ជាក់ខៅកនញងលសនការពាបាែររស់សមាជិក។ កម្មវិធីម្នាីរខពទយខដ្ឋយលសនក
ជាទូខៅអាេទទួែបានខសវាពាបាែសៃូវេិតែ និងខវជាសា្សតខដ្ឋយផ្លាែ់ និងខសវាកម្មម្នាីរពិខសាធន៍
ខហើយ្តូវរាំខព ត្ម្ូវការលែែ្តូវបានកាំណត់ ខែើម្បីធានាថ្ការ្តួតពិនិតយ្រចាំថ្ថង ឬការ្គរ់្គង
រុលនែអាេ្តូវបានខដ្ឋោះ្សាយខដ្ឋយសម្រម្យ ខៅកនញងររិយាកាសេនកជាំងឺលែែបានខរៀរេាំ។
ខសវាពាបាែខៅម្នាីរខពទយខដ្ឋយលសនក គឺ្សខែៀងាន ខៅនឹងខសវាពាបាែែែិតែែន់
ខែើេនកជាំងឺម្ិនសាំរាកខៅម្នាីខពទយ គឺជាម្ួយនឹងការខកើនខឡើងេាំនួនខមាង
និងការទទួែបានខសវាខវជាសា្សតរលនថម្ខទៀត លែែជាភាពខុសាន េាំរង។
ការពាបាែខដ្ឋយមានែាំខៅដ្ឋាន (្តូវមានការេនុញ្ជាតិជាម្ុនពីខោនធី)
ការពាបាែខដ្ឋយមានែាំខៅដ្ឋាន គឺជាកម្មវិធី 24ខមាង លែែម្ិនលម្នជាសាថ រ័ន ម្ិនលម្នជាខវជាសាគសែ
កម្មវិធី "រស់ខៅខដ្ឋយផ្លាែ់" រយៈខពែខៃី លែែសែែ់ខសវាសាែ រនីតិសម្បា
ែែ់សមាជិកលែែមានខរាគវិនិេឆ័យ SUD ខៅខពែ្តូវបានកាំណត់ថ្ ចាំបាេ់្តូវការោងខវជាសាគសែ
និង្សរតាម្លសនការពាបាែឯកជន។ សមាជិកនីម្ួយៗរស់ខៅកនញងអាារ
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ខហើយ្តូវបានជាំនួយខៅកនញងកិេចខិតខាំ្រឹងល្រងររស់ពួកខគកនញងការសាែ រ រកោ និងេនុវតែជាំនា រស់ខៅឯករាជយ
និងមាន្រព័នធាាំ្ទសហគម្ន៍។ េនកសែែ់ខសវាកម្ម និងេនកខធវើការរួម្ាន ខែើម្បីកាំណត់ឧរសគរ កាំណត់អាទិភាព
រខងាើតខាែខៅ រខងាើតលសនការពាបាែ និងខដ្ឋោះ្សាយរញ្ជា ក់ព័នធនឹង SUD។
ខាែរាំណងរួម្មានការទរ់សាាត់ ការតម្ ខដ្ឋយការខរៀរេាំស្មារ់ការរខងាើតខឡើងវិ
ការខធវើឱ្យសុខភាព្រខសើរខឡើង និងការេូែសងរម្ និងរនែការលថរកោ។
ខសវាកម្មែាំខៅដ្ឋាន ត្ម្ូវឱ្យសុកាាំ រេនុញ្ជាតជាម្ុន ខដ្ឋយលសនការខោនធី។
រាែ់ការេនុញ្ជាតស្មារ់ខសវាកម្មែាំខៅដ្ឋានអាេមានរយៈខពែ 90ថ្ថងស្មារ់ម្នុសេខព វ័យ និង
30ថ្ថងស្មារ់យុវជន។ ការេនុញ្ជាតអាេ្តូវបានរនែរ ែូេលែែបានវាយតថ្ម្ៃ
ខដ្ឋយេនកឯកខទសលែែមានអាជា្រ័ណណ ខៅខពែ្តូវបានកាំណត់ថ្ជាការចាំបាេ់ោងខវជាសាគសែ។
គសែីមានថ្សាខ ោះអាេទទួែបានខសវាែាំខៅដ្ឋាន រហូតែែ់ថ្ថងេុងខ្កាយថ្នលខ លែែថ្ថងទី 60
រនាារ់ពីការរញ្ចរ់ការមានថ្សាខ ោះ។
សមាជិកលែែមានសិទធិទទួែការខធវើខតសែពិនិតយ ខរាគវិនិេឆ័យ និងពាបាែាន់ខពែ (EPSDT)
(អាយុខ្កាម្ 21 ឆ្នាំ) នឹង្តូវបានសែែ់សិទធិេនុញ្ជាតរនែ ខសវាកម្មែាំខៅដ្ឋាន
ខដ្ឋយលសែកខែើភាពចាំបាេ់ថ្នការពាបាែ។
ខសវាកម្មែាំខៅដ្ឋានរួម្រញ្ចូែាាំងការទទួែាន និងការវាយតថ្ម្ៃ លសនការពាបាែ ការ្រឹកោរុគរែ
ការ្រឹកោជា្កញម្ ការពាបាែតាម្្គួសារ ខសវារញ្ជចាំ ការរណែញ ោះរណាែែសមាជិក ខសវាថ្នាំ
ការលថរកោឱ្សថ (កលនៃងសាញកថ្នាំររស់េនកសាន ក់ខៅ និងរុគរែិកម្នាីរខពទយអាេជួយែែ់េនកជាំងឺខៃួនឯង
នូវការខ្រើ្បាស់ឱ្សថ។) ខសវាេនែរាគម្ន៍វិរតែិ ការែឹកជញ្ាូន (ការសែែ់
ឬការខរៀរេាំស្មារ់ការែឹកជញ្ាូនខៅ និងម្កពីកលនៃងពាបាែលែែចាំបាេ់) និងការខរៀរេាំលសនការរញ្ឈរ់។
•

្គរ់្គងការរនោរខេ
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ខសវាកម្ម្គរ់្គងការរនោរខេ
្តូវបានសែែ់ជូនខៅខពែលែែ្តូវបានកាំណត់្តូវការចាំបាេ់ោងខវជាសាគសែ
និង្សរតាម្លសនការេតិថិជនមានក់ៗ។
សមាជិកមានក់ៗ្តូវរស់ខៅកនញងម្ណឌ ែខនោះ្រសិនខរើទទួែបានខសវាកម្មែាំខៅដ្ឋាន
ខហើយនឹង្តូវបាន្តួតពិនិតយកនញងែាំខណើរការរនោរ។ ខសវាស្ម្រស្ម្ួែ និងការសាា រនីតិសម្បាជាចាំបាេ់
្តូវបានសែែ់ជូនខដ្ឋយខយាងតាម្លសនការេតិថិជនមានក់ៗ លែែខេ ខវជារញ្ជា
ខដ្ឋយ្គូខពទយលែែមានអាជា្រ័ណណ ឬេនកខេ ខវជារញ្ជាលែែមានអាជា្រ័ណណ ខហើយ្តូវបានេនុម្័ត
និងេនុញ្ជាតខដ្ឋយខយាងតាម្ត្ម្ូវការថ្នរែាកាែីហវ័រនីញា។
ខសវាកម្ម្គរ់្គងការរនោរខេ រួម្រញ្ចូែាាំងការទទួែាន និងការវាយតថ្ម្ៃ តាម្ដ្ឋន
(ខែើម្បីវាយតថ្ម្ៃសាថនភាពសុខភាព និងការខ្ៃើយតរខៅនឹងថ្នាំលែែបានខេ ខវជារញ្ជា) ខសវាកម្មថ្នាំ
និងការខធវើលសនការរញ្ឈរ់។
ខសវាកម្ម្គរ់្គងការរនោរខេ ្តូវបានសែែ់ជូនរហូតែែ់ 14 ថ្ថងជារ់ៗាន
ែូេលែែបានវាយតថ្ម្ៃស្មារ់ត្ម្ូវការខវជាសា្សត
ខដ្ឋយេនកជាំនា លែែមានអាជា្រ័ណណខធវើការខៅកនញងវិសាែភាពថ្នការេនុវតែររស់ពួកខគ។
•

កម្មវធិ ពី ាបាែ Opioid

ខសវាកម្មកម្មវិធីពាបាែ (OTP/NTP)
្តូវបានសែែ់ជូនខៅកនញងររិកាខរលែែទទួែបានអាជា្រ័ណណពី NTP។ ខសវាកម្មចាំបាេ់លសនកខវជាសា្សត
្តូវបានសែែ់ជូន្សរតាម្លសនការេតិថិជននិម្ួយៗលែែកាំណត់ខដ្ឋយ្គូខពទយមានអាជា្រ័ណណ
ឬេនកខេ ខវជារញ្ជាលែែមានអាជា្រ័ណណ ខហើយ្តូវបានេនុម្័ត
និងេនុញ្ជាតខដ្ឋយខយាងខៅតាម្ត្ម្ូវការថ្នរែាកាែីហវ័រនីញា។ OTPs/NTPs ្តូវបានត្ម្ូវឱ្យសែែ់
និងខេ ខវជារញ្ជាឱ្សថ េាំខ ោះសមាជិកលែែបាន្គរែណា រ់ខ្កាម្រូរម្នែ START-ODS រួម្ាាំងថ្នាំ
methadone ថ្នាំ buprenorphine ថ្នាំ naloxone និង ថ្នាំ disulfiram ។
Opioid (Narcotic)
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សមាជិក្តូវលតទទួែបានយាងខហាេណាស់ការ្រឹកោខយារែ់រយៈខពែ 50នាទី ជាម្ួយេនកពាបាែ
ឬេនកសែែ់្រឹកោ រហូតែែ់ 200នាទីកនញងម្ួយ្រតិទិនលខ ខរើខាោះរីជាខសវារលនថម្អាេ្តូវបានសែែ់ឱ្យ
ខដ្ឋយលសែកខែើត្ម្ូវការចាំបាេ់ ថ្នការពាបាែក៏ខដ្ឋយ។
ខសវាកម្មពាបាែ Opioid រួម្រញ្ចូែនូវសមាសភាពែូេាន
នឹងខសវាពាបាែេនកជាំងឺម្ិនសាំរាកខៅម្នាីខពទយ ខដ្ឋយរួម្រញ្ចូែការពាបាែេិតែសាគសែ
លែែរួម្មានការពិភាកោខដ្ឋយផ្លាែ់ លែែខធវើខឡើងខដ្ឋយ្គូខពទយម្ួយទែ់នឹងម្ួយ ជាម្ួយសមាជិក។
•

ថ្នាំជនាំ យួ ការពាបាែ
ខសវាថ្នាំជាំនួយការពាបាែ (MAT) មានសែែ់ជូនខៅោងខ្ៅគៃីនិក OTP ។ MAT
គឺជាការខ្រើឱ្សថតាម្ខវជារញ្ជា លែែរួម្រញ្ចូែជាម្ួយការ្រឹកោ
និងការពាបាែអាករបកិរិយាខែើម្បីសែែ់វិធីពាបាែម្នុសេាាំងម្ូែ ខៅនឹងការពាបាែររស់ SUD។
ក្ម្ិតថ្នខសវាកម្មខនោះគឺការសែែ់ជូនជាជខ្ម្ើសខោនធីលែែេូែរួម្។
ខសវាកម្ម MAT រួម្មានការកុម្មង់ ការខេ ខវជារញ្ជា ការ្គរ់្គង និងការ្តួតពិនិតយ្គរ់ថ្នាំាាំងេស់
ស្មារ់ SUD។ ជាពិខសសេនកពឹងលសែកខៅខែើ Opioid
និងជាតិអាែ់កុែបានរខងាើតនូវជខ្ម្ើសឱ្សថែ៏ែែ។ ្គូខពទយ និងេនកខេ ខវជារញ្ជាខសេងខទៀត
អាេសែែ់ឱ្សថែែ់សមាជិកលែែ្តូវបាន្គរែណា រ់ ខ្កាម្រូរម្នែ DMC រួម្ាាំងថ្នាំ
Buprenorphine, Naloxone, Disulfiram, Vivitrol, Acamprosate
FDA
SUD

ឬថ្នាំលែែ្តូវបានេនុម្័តខដ្ឋយ

សាំរារ់ពាបាែជាំងឺ

។

ការរនែការវាយតថ្ម្ៃ និងការពិនិតយខឡើងវិ ្រចាំឆ្នាំ នឹង្តូវបានសែែ់ជូន
ខែើម្បីធានានូវការរនែភាពចាំបាេ់ថ្នការពាបាែ។
•

ខសវាខែើម្បីជាសោះខសបើយខឡើងវិ
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ខសវាខែើម្បីជាសោះខសបើយខឡើងវិ គឺជាការសាំោន់េាំខ ោះការជាសោះខសបើយររស់សមាជិក និងសុខភាព។
សហគម្ន៍ពាបាែបានកាៃយជាភានក់្រពាបាែ តាម្រយៈសមាជិកលែែ្តូវបានព្ងឹង
និងខរៀរេាំខែើម្បី្គរ់្គងសុខភាព និងការលថាាំសុខភាពររស់ពួកខគ។ ែូេនោះការពាបាែចាំបាេ់
្តូវសងាត់សាំោន់ខែើតួនាទីកណាែែររស់សមាជិកកនញងការ្គរ់្គងសុខភាពររស់ពួកខគ
ខ្រើយុទធសា្សតាាំ្ទការ្គរ់្គងខៃួនឯង្រករខដ្ឋយ្រសិទធភាព
និងធនធានសហគម្ន៍ខែើម្បីរនែការាាំ្ទខែើការ្គរ់្គងខៃួនឯងលែែខៅសមាជិក។
ខសវាកម្មខែើម្បីជាសោះខសបើយខឡើងវិ រួម្រញ្ចូែាាំងការ្រឹកោរុគរែនិង្កញម្
ការ្តួតពិនិតយខែើការជាសោះខសបើយខឡើងវិ /ជាំនួយការខ្រើថ្នាំ (ការរងវឹកការជាសោះខសបើយខឡើងវិ
ការ រការខកើតខឡើងវិ និងខសវាកម្មលេករំលែកខៅវិ ខៅម្ក) និងការ្គរ់្គងសាំណុាំករណី
(ភាារ់ខៅនឹងការេរ់រំ វិជាាជីវៈ ការាាំ្ទពី្គួសារ ការាាំ្ទពីសហគម្ន៍ ែាំខៅដ្ឋាន ការែឹកជញ្ាូន
និងខសវាកម្មខសេងខទៀតលែែលសែកខែើត្ម្ូវការ) ។
រនែការវាយតថ្ម្ៃថ្នខសវាកម្មខែើម្បីជាសោះខសបើយខឡើងវិ និងពិនិតយខឡើងវិ រយៈខពែ្បាាំម្ួយលខ
លែែ្តូវបានសែែ់ជូនខែើម្បីធានានូវភាពចាំបាេ់លសនកខវជាសា្សត។
•

ការ្គរ់្គងសាំណុកាំ រណី
ខសវាកម្ម្គរ់្គងសាំណុាំករណី ជួយសមាជិកខអាយទទួែបាននូវខសវាកម្មខវជាសាគសា ការេរ់រំ េូែសងរម្
្រញងខ្រៀរម្ុនវិជាាជីវៈ វិជាាជីវៈ ការសាែ រនីតិសម្បា ឬខសវាសហគម្ន៍ខសេងខទៀត។
ខសវាកម្មាាំងខនោះខផ្លែតខៅខែើការស្ម្រស្ម្ួែថ្នការលថាាំ SUD
ការខធវើសមាហរណកម្មជុាំវិ ការលថាាំសុខភាព ជាពិខសសស្មារ់សមាជិករាុថ្ាំ រ៉ា SUD
និងទាំនាក់ទាំនងជាម្ួយ្រព័នធយុតែិធម្៌្ពហមទណឌ ្រសិនខរើចាំបាេ់។
ខសវាកម្ម្គរ់្គងសាំណុាំករណី រួម្មានការវាយតថ្ម្ៃែ៏ទូែាំទូលាយ និងការវាយតថ្ម្ខៃ ឡើងវិ ជាខទៀងាត់
តាម្ត្ម្ូវការរុគរែ ខែើម្បីកាំណត់ពីត្ម្ូវការស្មារ់រនែខសវាកម្ម្គរ់្គងសាំណុាំករណី។
ការផ្លៃស់រែូរខៅក្ម្ិតខពស់ ឬារថ្នការលថរកោ SUD ការេភិវឌឍនិងការពិនិតយខឡើងវិ ជាខទៀងាត់
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ខែើលសនការេតិថិជនលែែរួម្មានសកម្មភាពខសវាកម្ម។ ទាំនាក់ទាំនង ការស្ម្រស្ម្ួែ ការរញ្ាូន
និងសកម្មភាពលែែ ក់ព័នធ ការសែែ់ខសវាកម្ម្តួតពិនិតយ ខែើម្បីធានាសមាជិកអាេខ្រើ្បាស់ខសវាកម្ម
និង្រព័នធសែែ់ជូនខសវាកម្ម។ ពិនិតយតាម្ដ្ឋនែាំខណើរការររស់សមាជិក និង ការការ រម្តិររស់សមាជិក
ការតភាារ់ខៅនឹងការលថាាំសុខភាពសៃូវកាយនិងសៃូវេិតែ ការែឹកជញ្ាូននិងរកោខៅកនញងខសវាលថាាំរឋម្។
ការ្គរ់្គងសាំណុាំករណី្តូវលត្សរតាម្ ខហើយម្ិនរំខលាភរាំ នខែើការរកោរការសមាងត់ថ្នសមាជិកណាម្ួយ
ែូេលែរមានលេងខៅកនញងេបរ់សហព័នធ និងរែាកាែីហវ័រញាខឡើយ។
ខសវាកម្ម្គរ់្គងសាំណុាំករណី ្តូវបានសែែ់ជូនខសវាកាំណត់េតិររមាកនញងរយៈខពែែរ់ (10)
ខមាងកនញងម្ួយលខ។
្សតីលែែមានថ្សាខ ោះ និងគសែីលែែជាមាែយអាេទទួែបានខសវាកម្ម្គរ់្គងករណីស្មារ់កុមារខ្កាម្រនាញក
លែែមានសិទធិទទួែបាន ស្មារ់ការកាំណត់ខសវាេតិររមាម្ួយ (1) ខមាងកនញងម្ួយលខ
ស្មារ់កុមារអាយុចរ់ពី 0-16 ឆ្នាំ។
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ការពិនតិ យខម្ើែខទៀងាត់ ការខធវើខរាគវនិ េិ យឆ័ និងការពាបាែាន់ខពែ (EPSDT)
្រសិនខរើេនកមានអាយុខ្កាម្ 21ឆ្នាំ េនកអាេទទួែបាននូវខសវាកម្មចាំបាេ់រលនថម្ោងលសនកខវជាសាគសែ
ខ្កាម្ការពិនិតយខម្ើែខទៀងាត់ ការខធវើខរាគវិនិេឆ័យ និងការពាបាែាន់ខពែ (EPSDT)។ ខសវាកម្ម EPSDT
រួម្មានការពិនិតយខម្ើែេកខញវិស័យ ខធម ខសាតវិញ្ជាណ និងខសវាកម្មលសនកខវជាសា្សតចាំបាេ់
និងខសវាកម្មតាម្ជខ្ម្ើសលែែមានកនញងេបរ់សហព័នធ 42 U.S.C. 1396d(a) លកត្ម្ូវ ឬលកែម្ែពិការភាព
និងជាំងឺសៃូវកាយនិងសៃូវេិតែ និងែកខខណឌ លែែបានកាំណត់ខៅកនញងការ្តួតពិនិតយ EPSDT
ថ្ខតើខសវាកម្មខនោះ្តូវបាន្គរែណែ រ់ស្មារ់ម្នុសេខព វ័យឬេត់។ ត្ម្ូវការស្មារ់ត្ម្ូវការខវជាសា្សត
និងតថ្ម្ៃ្រសិទធភាពគឺជាលែនកាំណត់ ឬការខែើកលែងលតរុខណាណោះលែែអាេេនុវតែបានេាំខ ោះខសវាកម្ម EPSDT។
សាំរារ់ការពិពណ៌នាខព ខែ េាំពីខសវាកម្ម EPSDT អាេរកបាន និងេខម្ៃើយខៅនឹងសាំនួរររស់េនក
សូម្ទូរស័ពាម្កលសនកជាំនួយខសវាកម្មសារធាតុខ ៀនខែខ 1-844-804-7500.

រខរៀរទទួែខសវាកម្ម START ODS
ខតើខទ្ញាំ ទួែបានខសវាកម្ម START ODS ខដ្ឋយរខរៀរណា?
្រសិនខរើេនកគិតថ្េនក ឬនរណាមានក់លែែេនកសារ ែ់្តូវការខសវាពាបាែការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀន
េនកអាេទទួែបានខសវាកម្មខនោះ ខដ្ឋយខៅទូរស័ពាឥតគិតថ្ថៃម្ក លសនកជាំនួយខសវាកម្មសារធាតុខ ៀន ឬ SASH ខែខទូរស័ពា
1-844-804-7500 ឬលសវងរកេនកសរត់សរង់រណា
ែ ខដ្ឋយខ្រើឧរករណ៍េនឡា លែែមានខៅ
http://sapccis.ph.lacounty.gov/sbat/.

េនកក៏អាេ្តូវបានខគរញ្ាូនខៅខសវាពាបាែ SUD តាម្វិធីខសេងសងលែរ។ លសនការខោនធីត្ម្ូវឱ្យទទួែការរញ្ាូន
ស្មារ់ខសវាកម្មពាបាែការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀនពីែុកទ័រ
និងេនកសែែ់ខសវាលថាាំរឋម្ខសេងខទៀតលែែគិតថ្េនកអាេ្តូវការខសវាកម្មាាំងខនោះ និងការ្គរ់្គងលសនការសុខភាព MediCal ្រសិនខរើេនកជាសមាជិក។ ជាធម្មតាេនកសែែ់ខសវាកម្ម ឬលសនការលថាាំសុខភាព Medi-Cal នឹង្តូវសុកា
ាំ រេនុញ្ជាត
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ឬការេនុញ្ជាតពីមាតារិតា ឬអាណាពាបាែររស់កុមារខែើម្បីខធវើការរញ្ាូន ខែើកលែងលតមានភាពអាសនន។ ម្នុសេ
និងេងរការខសេងខទៀតក៏អាេខធវើការរញ្ាូនខៅកាន់ខោនធី រួម្ាាំងសាលាខរៀន ខោនធីសុខុមាែភាព ឬលសនកខសវាកម្មសងរម្
េនកេភិរកេ អាណាពាបាែ ឬសមាជិក្គួសារ និងភានក់្រេនុវតែេបរ់។
ខសវាកម្មបាន្គរែណែ រ់តាម្រយៈ រណាែ េនកសែែ់ខសវាកម្មខោនធីឡូសខេនខេលែស។ ្រសិនខរើេនកសរត់សរងណា
់ មានក់
ខែើកខឡើងនូវការជាំាស់កនញងការសលម្ែង ឬការាាំ្ទែែ់ខសវាកម្មលែែបាន្គរែណែ រ់ណាម្ួយខនាោះ ខោនធីឡូសខេនខេលែស
នឹងខរៀរេាំស្មារ់េនកសែែ់ខសវាខសេងខទៀតខែើម្បីេនុវតែខសវាកម្មខនោះ។ ខោនធីឡូសខេនខេលែស នឹងខ្ៃើយតរជាម្ួយការរញ្ាូន
និងការសាំររសាំរួែាន់ខពែខវលា កនញងករណីលែែខសវាលែែ្តូវ្គរែណែ រ់ម្ិនអាេរកបានពីេនកសែែ់ខសវា
ខដ្ឋយសារលតការជាំាស់ោងសាសនា សីែធម្៌ ឬឥរិយារថ េាំខ ោះខសវាកម្មលែែ្គរែណែ រ់។
្រសិនខរើេនក្តូវផ្លៃស់រែូរេនកសរត់សរង់ខសវា ឬផ្លៃស់រែូរពីខសវាម្ួយ ខៅខសវាម្ួយខសេងខទៀត (ែូេជាការផ្លៃស់រែូរពីកនញងែាំខៅដ្ឋាន
ខៅជាការពាបាែេនកជាំងឺម្ិនសាំរាកខៅម្នាីខពទយ) េនក្គរ់្គងករណីខៅកលនៃងសែែ់ខសវាកម្មពាបាែរេចញរបននររស់េនក
នឹងស្ម្រស្ម្ួែការផ្លៃស់រែូរ និងជួយេនកលសវងរកេនកសែែ់ខសវាលែែរាំខព តាម្ត្ម្ូវការ និងេាំណូែេិតែ។
ខៅខពែលែែេនកសែែ់ខសវាកម្មថមី្តូវបានរកខ ើ េនក្គរ់្គងករណីខៅកលនៃងសែែ់ខសវាកម្មរេចញរបននររស់េនក
នឹងខធវើការជាម្ួយេនក្គរ់្គងករណីខនោះខៅកលនៃងសែែ់ខសវាកម្មថមី ខែើម្បីជួយេនកឱ្យមានការខជាគជ័យកនញងការផ្លៃស់រែូរ។
េនកក៏អាេលសវងរកេនកសរត់សរង់ថមីខដ្ឋយខៃួនឯងបាន ខដ្ឋយការលសវងរកតាម្រណាែ េនកសែែ់ខសវាេនឡា ខៅ
http://sapccis.ph.lacounty.gov/sbat/ ឬក៏ខៅម្កកាន់ SASH ខែខ 1-844-804-7500.

ខតើខអា្ញាំ េទទួែបានខសវាកម្ម START ODS ខៅទីណា?
ខោនធីឡូសខេនខេលែស កាំពុងេូែរួម្កនញងកម្មវិធីសាកែបង្រព័នធ្គរ់្គងខ្គឿងខ ៀន Medi-Cal (DMC ODS)
ថ្នរែាកាែីហវញា។ រារ់តាាំងពីេនកចរ់ខសែើម្រស់ខៅកនញងខោនធីឡូសខេនខេលែស េនកអាេទទួែបានតាម្រយៈលសនការ STARTODS។ START-ODS មានសរត់សរងេ
់ នកពាបាែសារធាតុខ ៀន ខៅខ្កាម្ែកខខណឌ ការពាបាែ
លែែ្គរែណែ រ់ខដ្ឋយលសនការ។ ខោនធីខសេងខទៀតលែែសែែ់ខសវា Drug Medi-Cal លែែម្ិនេូែរួម្កនញងការសាកែបង
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នឹងអាេសែែ់ខសវា DMC ជាខទៀងាត់្រសិនខរើេនក្តូវការ។ ្រសិនខរើេនកមានអាយុខ្កាម្ 21ឆ្នាំ
េនកក៏មានសិទធិទទួែបានខសវាកម្ម EPSDT ខៅកនញងខោនធីណាម្ួយខសេងខទៀត ខៅកនញងរែាាាំងម្ូែសងលែរ។
DMC-ODS

ខ្ៅខមាងលថាាំ
្រសិនខរើេនក្តូវការខសវារនាារ់ពីខមាងខធវើការ ឬេុងសបាែហ៍េនកអាេខៅទូរស័ពាខៅជាំនួយខសវាកម្មសារធាតុខ ៀន (SASH)
ខែខ 1-844-804-7500 ខែើម្បីខម្ើែថ្ខតើេនកសរត់សរងកា់ រពាបាែអាេរខ្ម្ើេនកភាៃម្ៗបានឬខទ។
្រសិនខរើេនកកាំពុងទទួែការពាបាែ េនកអាេនិយាយជាម្ួយេនកសរត់សរងកា់ រពាបាែររស់េនក
ខែើម្បីលសវងយែ់រលនថម្េាំពីខមាងខ្ៅខធវើការររស់ពួកខគ។ ្គរ់េនកសរត់សរងខ់ ែើ េនកជាំងឺម្ិនសាំរាកខៅម្នាីខពទយ
និងការពាបាែែែិតែែន់ ខែើេនកជាំងឺម្ិនសាំរាកខៅម្នាីខពទយ ត្ម្ូវខអាយខរើកខពែលាង េយាងខហាេណាស់
ពីរែងកនញងម្ួយសបាែហ៍ ខហើយនិងេុងសបាែហ៍ម្ួយថ្ថង ែូខេនោះខទើរមានខមាងរលនថម្លែែេនកអាេទទួែការលថាាំ។

ខតើខធវយា
ើ ងខម្េ ខ្ែញាំ ងឹ ថ្ខពែណាខ្្ញាំ តូវការជាំនយួ ?
ម្នុសេជាខ្េើនមានខពែខវលាែាំបាកកនញងជីវិត ខហើយអាេមានរញ្ជាខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀន។
េវីលែែសាំោន់រាំសុតខែើម្បីេងចាំខៅខពែសួរខៃួនឯងថ្ ខតើេនក្តូវការជាំនួយពីេនកជាំនា ឬខទ គឺ្តូវខជឿជាក់ខែើខៃួនឯង។
្រសិនខរើេនកមានសិទធិទទួែយក Medi-Cal ឬ សុខភាពររស់ខ្ញាំ LA
ខហើយេនកគិតថ្េនក្រលហែជា្តូវការជាំនួយពីេនកជាំនា េនកគួរលតខៅខៅខែខទូរស័ពាឥតគិតថ្ថៃ លែែមានេាំនួន
24ខមាងកនញងម្ួយថ្ថង 7ថ្ថងកនញងម្ួយសបាែហ៍ តាម្រយោះខែខ 1-844-804-7500 ។ ខែើម្បីខសនស
ើ ុាំការ្តួតពិនិតយ
ឬការវាយតថ្ម្ៃ។

ខតើខធវយា
ើ ងខម្េខ្ែញាំ ងឹ ថ្ ខពែណាកុមារ ឬខកមងជាំទង់្តូវការជាំនយួ ?
េនកអាេទាំនាក់ទាំនងលសនការខោនធី ស្មារ់ខធវកាើ រវាយតថ្ម្ៃ ខែើកូនររស់េនក
ឬខកមងជាំទង់្រសិនខរើេនកគិតថ្ពូកខគកាំពុងរខញ្ច សញ្ជាណាម្ួយ លែែជារញ្ជាខែើការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀន។
្រសិនខរើកូនខកមង ឬខកមងជាំទង់ររស់េនកមានែកខណៈសម្បតែិ្គរ់្ាន់ស្មារ់ Medi-Cal ឬសុខភាពររស់ខ្ញាំ LA ឬនិង
Substance Use Treatment Services
PATIENT HANDBOOK Version 3.0
Last Updated: June 2019
Page 31 of 64

ការវាយតថ្ម្ៃររស់ខោនធីរ្ា ថ្ខសវាកម្មពាបាែខ្គឿងខ ៀន
និងខ្គឿង្សវឹងលែែ្គរែណែ រ់ខដ្ឋយខោនធីលែែ្តូវការេូែរួម្ខនាោះ ត្ម្ូវខអាយខរៀរេាំស្មារ់កូនររស់េនក
ឬខកមងជាំទង់ខែើម្បីទទួែបានខសវាកម្ម។
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រខរៀរទទួែខសវាកម្មសខុ ភាពសៃវូ េិតែ
ខតើខអា្ញាំ េទទួែបានខសវាជាំនា សុខភាពសៃវូ េិតែខៅទីណា?
េនកអាេទទួែបានខសវាជាំនា សុខភាពសៃូវេិតែខៅខោនធីលែែេនករស់ខៅ។ ខោនធីនីម្ួយៗមានខសវាសុខភាពសៃូវេិតែពិខសស
ស្មារ់កុមារ យុវវ័យ ម្នុសេខព វ័យ និងម្នុសេចស់។ ្រសិនខរើេនកមានអារម្មណ៍ថ្ េនក្តូវការខសវាសុខភាពសៃូវេិតែ
សូម្ទាំនាកទាំនងម្កនាយកដ្ឋានសុខភាពសៃូវេិតែររស់ខោនធីឡូសខេនខេលែស ខដ្ឋយឥតគិតថ្ថៃ 24/7 តាម្រយោះខែខ 1-800854-7771។ ្រសិនខរើេនកមានអាយុខ្កាម្ 21ឆ្នាំេនកអាេមានសិទធិទទួែបានការពិនិតយខម្ើែខទៀងាត់ ការខធវើខរាគវិនិេឆ័យ
និងការពាបាែាន់ខពែ (EPSDT) លែែអាេរួម្រញ្ចូែការធានារា៉ារ់រងនិងេតថ្រខយាជន៍រលនថម្។
លសនការសុខភាពសៃូវេិតែ (MHP) នឹងកាំណត់ថ្ខតើេនក្តូវការខសវាជាំនា សុខភាពសៃូវេិតែឬខទ។
្រសិនខរើេនក្តូវការខសវាកម្មជាំនា សុខភាពសៃូវេិតែ MHP នឹងរញ្ាូនេនកខៅេនកសរត់សរង់ខសវាសុខភាពសៃូវេិតែ។

ភាពចាំបាេ់ថ្នសុខភាព
ខតើេខវី ៅជាការចាំបាេ់ោងខវជាសាគសែ ខហើយខហតុេវីវាជាការសាំោន់?
ែកខខណឌ ម្ួយលែែចាំបាេ់ខែើម្បីទទួែបានខសវាកម្មពាបាែការខ្រើ្បាស់សារធាតិខ ៀនតាម្រយៈលសនការ START-ODS
ថ្នខោនធីររស់េនក គឺជាេវីលែែខគខៅថ្ "ការចាំបាេ់ោងខវជាសាគសែ"។ ខនោះមានន័យថ្្គូខពទយ
ឬេនកឯកខទសលែែមានអាជា្រ័ណណខសេងខទៀត នឹងនិយាយជាម្ួយេនកខែើម្បីសាំខរេថ្ ខតើមានត្ម្ូវការខវជាសាគសែខែើខសវានិង
ខតើេនកអាេ្តូវបានជួយខដ្ឋយខសវា ្រសិនខរើេនកបានទទួែ។
ែកខខណឌ ចាំបាេ់ោងខវជាសាគសែ គឺសាំោន់ណាស់ខ្ ោះវានឹងជួយសាំខរេថ្ ខតើេនកមានសិទធិទទួែខសវាកម្ម START-ODS
និងខសវាកម្មលថាាំសុខភាពខោនធី្រខភទណាលែែសម្្សរ។ ការសខ្ម្េេិតែ ចាំបាេ់ោងខវជាសាគសែ
គឺជាលសនកម្ួយែ៏សាំោន់ថ្នែាំខណើរការថ្នការទទួែបានខសវា START-ODS។
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ខតើេខវី ៅជាែកខណៈ "ចាំបាេ់ោងខវជាសា្សត" ស្មារ់្គរែណែ រ់
ខែើខសវាពាបាែជាំងឺថ្នការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀន?
ជាលសនកម្ួយថ្នការសខ្ម្េេិតែ ្រសិនខរើេនក្តូវការខសវាកម្មពាបាែការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀន
លសនការខោនធីនឹងខធវើការជាម្ួយេនក និងេនកសរត់សរង់ខសវាររស់េនក ខែើម្បីសាំខរេថ្ខតើខសវាខនោះគឺជា ការចាំបាេ់ោងខវជាសាគសែ
ែូេបានពនយែ់ោងខែើ។ លសនកខនោះពនយែ់េាំពីរខរៀរលែែខោនធីឡូសខេនខេលែស នឹងខធវើការសខ្ម្េេិតែ។
ខែើម្បីទទួែបានខសវាកម្មតាម្រយៈលសនការខោនធី េនក្តូវលតរាំខព តាម្ែកខខណឌ ែូេោងខ្កាម្ខនោះ:
• េនក្តូវលតេុោះខ្ម ោះកនញង Medi-Cal ឬមានសិទធិទទួែយកកម្មវិធី សុខភាពររស់ខ្ញាំ LA
ឬកម្មវិធីខសេងខទៀតលែែមានែកខណៈសម្បតែិ្គរ់្ាន់ររស់ខោនធី។
• េនក្តូវលតរស់ខៅកនញងខោនធីឡូសខេនខេលែស និងមានេតថ្រខយាជន៍ Medi-Cal
លែែបានកាំណត់ខដ្ឋយខោនធីឡូសខេនខេលែស ្រសិនខរើ Medi-Cal អាេេនុវតែបាន។
• េនក្តូវលតមានខរាគវិនិេឆ័យយាងខហាេណាស់ម្ួយ ពី ខរាគវិនិេឆ័យនិងសថិតិថ្នជាំងឺសៃូវេិតែ (DSM)
ស្មារ់ជាំងឺាក់ទងនឹងសារធាតុខ ៀន និងការខ ៀន។ ម្នុសេខព វ័យ ឬយុវវ័យលែែមានអាយុខ្កាម្ 21
ឆ្នាំលែែ្តូវបានខគវាយតថ្ម្ៃថ្មាន "ហានិភ័យ" ស្មារ់េភិវឌឍ SUD នឹងមានសិទធិទទួែបានខសវាេនែរាគម្ន៍ែាំរូង
្រសិនខរើពួកខគម្ិនរាំខព តាម្ែកខខណឌ ចាំបាេ់ថ្នការពាបាែ។
• េនក្តូវលតសថិតកនញងនិយម្ន័យ សមាគម្ន៍ខ្គឿងខ ៀនអាខម្រិេកាាំង (ASAM) ថ្នភាពចាំបាេ់លសនកខវជាសា្សត
ស្មារ់ខសវាកម្មចាំបាេ់ោងខវជាសាគសែ លែែមានម្ូែដ្ឋានខែើែកខខណឌ ររស់ ASAM (ែកខខណឌ ASAM
គឺជាសែង់ដ្ឋរជាតិ ថ្នការពាបាែស្មារ់ការខ ៀន និងែកខខណឌ ាក់ទងនឹងសារធាតុខ ៀន) ។
េនកម្ិនចាំបាេ់ែឹងថ្ េនកមានខរាគវិនិេឆ័យខែើម្បីសុាំជាំនួយខទ។ លសនការខោនធីនឹងជួយេនកទទួែបានព័ត៌មានខនោះ
ខហើយនឹងកាំណត់ភាពចាំបាេ់លសនកខវជាសា្សត ជាម្ួយនឹងការវាយតថ្ម្ៃម្ួយ។
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ការខ្ជើសខរើសេនកសរត់សងរ ់
ខតើខ្្ញាំ តូវលសវងរក េនកសរតស់ ងរ ់ខសវារខរៀរណា
លែែពាបាែជាំងខឺ ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀនម្ិន្រ្កតីលែែខ្ញាំ្តូវការ?
អាេដ្ឋក់ក្ម្ិតខែើជខ្ម្ើសេនកសែែ់ខសវាររស់េនក
រុលនែ្តូវសែែជ់ ូនេនកនូវឱ្កាសខែើម្បីខ្ជើសខរើសេនកសែែ់ខសវាយាងខហាេណាស់ពីរជខ្ម្ើស ខៅខពែលែែេនកចរ់ខសែើម្ខ្រើខសវាកម្ម
ែុោះ្តាលតលសនការខោនធីមានខហតុសែែែណាម្ួយ លែែម្ិនអាេសែែ់ជខ្ម្ើសបាន
ឧាហរណ៍មានេនកសែែ់ខសវាលតម្ួយគត់លែែអាេសែែ់ខសវាកម្មលែែេនក្តូវការ។ លសនការខោនធី្តូវលតេនុញ្ជាត
ឱ្យេនកផ្លៃស់រែូរេនកសែែ់ខសវាសងលែរ។ ខៅខពែលែែេនកខសនើសុាំការផ្លៃស់រែូរេនកសែែ់ខសវាកម្ម
ខោនធី្តូវេនុញ្ជាតិឱ្យេនកខ្ជើសខរើសរវាងេនកសែែ់ខសវាយាងខហាេណាស់ពីរជខ្ម្ើស
ែុោះ្តាលតមានខហតុសែែែណាម្ួយលែែម្ិនអាេខធវើែូខេនោះបាន។
START ODS

ជួនកាែេនកសែែ់ខសវាបានចកខេ ពីរណាែ ខោនធីខដ្ឋយខៃួនឯង ឬតាម្សាំខណើររស់លសនការខោនធី។
ខៅខពែខរឿងខនោះខកើតខឡើង
លសនការខោនធី្តូវលតខិតខាំ្រឹងល្រងខែើម្បីសែែ់ខសេកែីជូនែាំណឹងជាលាយែកខណ៍េកេរេាំពីការរញ្ចរ់េនកសែែ់ខសវាកម្មខោនធី
កនញងរយៈខពែ 15ថ្ថងរនាារ់ពីទទួែបាន ឬខេ ការជូនែាំណឹងថ្នការរញ្ចរ់
ជូនែែ់រុគរែមានក់ៗលែែកាំពុងទទួែខសវាកម្មពាបាែ SUD ពីេនកសរត់សរងខ់ សវាខនោះ។

ខៅខពែខ្រញាំ កបានេនកសរតស់ ងរ ់ខសវា ខតើលសនការខោនធីររស់ខ្ញាំ អាេ្បារ់េកន សរតស់ ងរ ់ខសវា
នូវខសវាកម្មេលវី ែែខ្ញាំអាេទទួែបាន?
េនក ្ពម្ាាំងេនកសែែ់ខសវា និងលសនការខោនធីររស់េនកាាំងេស់សុទធលត ក់ព័នធខៅកនញងការសខ្ម្េេិតែ
ថ្ខតើខសវាកម្មេវីខៃោះលែែេនក្តូវការខែើម្បីទទួែបានតាម្រយៈខោនធី ខដ្ឋយេនុវតែតាម្ែកខខណឌ ភាពចាំបាេ់ោងខវជាសាគសែ
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និងរញ្ាីថ្នខសវាកម្មលែែ្តូវបាន្គរែណែ រ់។ ខពែខៃោះខោនធីអាេនឹង្រគែ់ការសខ្ម្េេិតែខនោះ ខៅេនកនិងេនកសែែ់ខសវាកម្ម។
ខៅខពែខសេងខទៀតលសនការខោនធី អាេត្ម្ូវឱ្យេនកសែែ់ខសវាររស់េនកខសនើសុាំលសនការខោនធី
ខែើម្បីពិនិតយខឡើងវិ នូវម្ូែខហតុលែែេនកសែែ់ខសវាគិតថ្ េនក្តូវការខសវាកម្មម្ុនខពែសែែ់ខសវា។
លសនការខោនធី្តូវលតខ្រើេនកជាំនា លែែមានសម្តថភាព្តឹម្្តូវ ខែើម្បីខធវើការ្តួតពិនិតយ។ ែាំខណើរការពិនិតយខម្ើែខនោះ
្តូវបានខគខៅថ្ែាំខណើរការថ្នលសនការេនុញ្ជាតការទូាត់្បាក់ ។
ែាំខណើរការសែែ់ការេនុញ្ជាតិររស់លសនការខោនធី ្តូវលតខធវើតាម្ការកាំណត់ខពែខវលាជាក់លាក់។ ស្មារ់សែង់ដ្ឋរថ្នការេនុញ្ជាតិ
លសនការ្តូវលតខធវើការសខ្ម្េេិតែខែើសាំខណើររស់េនកសែែ់ខសវាររស់េនក កនញងរយៈខពែ 14ថ្ថងថ្នថ្ថង្រតិទិន។ ្រសិនខរើេនក
ឬេនកសែែ់ខសវាកម្មររស់េនកខសនើសុាំ ឬ្រសិនខរើលសនការខោនធីគិតថ្វាជាសែ្រខយាជន៍ររស់េនក
ខដ្ឋយទទួែបានព័ត៌មានរលនថម្ពីេនកសាែ់ខសវាររស់េនក ការកាំណត់ខពែខវលាអាេពនារបានរហូតែែ់
14ថ្ថង្រតិទិនខសេងខទៀត។ ឧាហរណ៍េាំពីខពែលែែរនែអាេជាសែ្រខយាជន៍ររស់េនក គឺខៅខពែលែែលសនការខោនធីគិតថ្
ការេនុញ្ជាតអាេនឹងទទួែពីសាំខណើររស់េនកសែែ់ខសវាររស់េនក
្រសិនខរើលសនការខោនធីមានព័ត៌មានរលនថម្ខនោះពីេនកសាែខ់ សវាររស់េនក
ខហើយសាំខណើអាេ្តូវរែិខសធខរើម្ិនបានទទួែព័ត៌មានខនោះ។ ្រសិនខរើលសនការខោនធីរនែរយៈខពែ
ខនាោះខោនធីនឹងខស្ើខសេកែីជូនែាំណឹងជាលាយែកខណ៍េកេរេាំពីការរនែខនោះ។
សិនខរើខោនធីម្ិនាន់ខធវើការសាំខរេេិតែកនញងកាំឡញងខពែសែង់ដ្ឋរ ឬពខនៃឿនថ្នការខសនើសុាំេនុញ្ជាតជារនាាន់ លសនការខោនធី្តូវលតខស្ើ
ខសេកែីជូនែាំណឹងេាំពីការកាំនត់េតថ្រខយាជន៍ ្បារ់េនកថ្ខសវាកម្ម្តូវបានរែិខសធ ខហើយេនកអាេដ្ឋក់ កយរណែ ឹងឧទធរណ៍
ឬខសនសើ ខុាំ អាយមានសវនការរែារកយុតែិធម្៌។
េនកអាេខសនើសុាំលសនការខោនធីស្មារ់ព័ត៌មានរលនថម្ េាំពីែាំខណើរការខសនើសកាុាំ រេនុញ្ជាតររស់ខៃួនតាម្រយៈការខៅទូរស័ពា 1626-299-4595។
្រសិនខរើេនកម្ិនយែ់្ពម្ជាម្ួយនឹងការសខ្ម្េេិតែររស់លសនការខោនធី េាំពីែាំខណើរការខសនើសកាុាំ រេនុញ្ជាត
េនកអាេដ្ឋក់ កយរណែ ឹងឧទធរណ៍ជាម្ួយខោនធី ឬខសនើសុាំខអាយមានសវនការរែារកយុតែិធម្៌។
Substance Use Treatment Services
PATIENT HANDBOOK Version 3.0
Last Updated: June 2019
Page 36 of 64

ខតើេកន សរតស់ រងខ់ សវាកម្មណាម្ួយ លែែខ្រើគខ្មាង START-ODS ររស់ខ?្ញាំ
្រសិនខរើេនកថមីជាម្ួយ START ODS េនកអាេរកបានរញ្ាីខព ខែ ថ្នេនកសែែ់ខសវាខៅកនញងលសនការខោនធីខៅ
http://sapccis.ph.lacounty.gov/sbat/ និងមានព័ត៌មានេាំពីទីតាាំងេនកសែែ់ខសវា ការពាបាែខសវាកម្ម SUD
លែែពួកខគអាេសែែ់ និងព័ត៌មានខសេងខទៀតខែើម្បីជួយេនកកនញងការទទួែបានការលថាាំ
រួម្ាាំងព័ត៌មានេាំពីខសវាវរបធម្៌និងភាសាលែែអាេរកបានពីេនកសែែ់ខសវា។ ្រសិនខរើេនកមានសាំណួរេាំពីេនកសែែ់ខសវា
សូម្ទូរស័ពាម្កលសនកជាំនួយខសវាកម្មសារធាតុខ ៀនខែខ ឬ SASH តាម្រយោះខែខ 1-844-804-7500។
េបរ់េម្ៃងថ្នរញ្ាីេនកសរត់សរងខ់ សវាក៏មានខៅខែើខគហទាំព័រសងលែរ។

ជូនែាំណងឹ េាំពកាី រកាំណត់េតថ្រខយាជន៍េវជិ មាា ន
ខតើេខវី ៅជាខសេកែីជូនែាំណឹងេាំពកាី រកាំនត់េតថ្រខយាជន៍?
ខសេកែីជូនែាំណឹងេាំពីការកាំនត់េតថ្រខយាជន៍ លែែជួនកាែ្តូវបានខគខៅថ្ NOABD គឺជាទ្ម្ង់លែែ START ODS
ខ្រើខែើម្បី្បារ់េនក ខៅខពែលែែលសនការបានសខ្ម្េេិតែថ្
ខតើេនកនឹងទទួែបានខសវាកម្មពាបាែការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀនឬខទ។ ខសេកែីជូនែាំណឹងេាំពីការកាំនត់េតថ្រខយាជន៍
ក៏្តូវបានខ្រើ្បាស់ខែើម្បី្បារ់េនកថ្ខតើការរែឹងតវា៉ា រណែ ឹងឧទធរណ៍ ឬការពខនៃឿនរណែ ឹងឧទធរណ៍ររស់េនក
ម្ិន្តូវបានខដ្ឋោះ្សាយាន់ខពែខទ
ឬ្រសិនខរើេនកម្ិនបានទទួែខសវាកម្មខៅកនញងសែង់ដ្ឋរខពែខវលាររស់លសនការខោនធីស្មារ់ការសែែ់ខសវាកម្ម។

ខតើខៅខពែណាខ្នញាំ ងឹ ទទួែបាន ខសេកែីជូនែាំណងឹ េាំពកាី រកាំនត់េតថ្រខយាជន៍?
េនកនឹងទទួែបាន ខសេកែីជូនែាំណឹងេាំពីការកាំនត់េតថ្រខយាជន៍ខៅខពែ:
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•

្រសិនខរើលសនការខោនធី ឬម្ួយកនញងេាំខណាម្េនកសែែ់ខសវា
ររស់ខៃួនសាំខរេថ្េនកម្ិនមានែកខណៈ្គរ់្ាន់ខែើម្បីទទួែបានខសវាកម្មពាបាែការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀន
Medi-Cal ខដ្ឋយសារលតេនកម្ិនបានរាំខព តាម្ែកខខណឌ ចាំបាេ់លសនកខវជាសា្សត។

•

្រសិនខរើេនកសែែ់ខសវាររស់េនក គិតថ្េនក្តូវការខសវាខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀន
ខហើយខសនើសុាំលសនការខោនធីខែើម្បីេនុម្័ត រុលនែខោនធីម្ិនយែ់្ពម្និងរែិខសធសាំខណើរររស់េនកសរត់សរង់ររស់េនក
ឬផ្លៃស់រែូរ្រខភទ ឬទាំលារ់ខសវាកម្ម។ ភាគខ្េើនេនកអាេនឹងទទួែបាន
ខសេកែីជូនែាំណឹងេាំពីការកាំនត់េតថ្រខយាជន៍ ម្ុនខពែេនកទទួែបានខសវាកម្មរុលនែជួនកាែ
ខសេកែីជូនែាំណឹងេាំពីការកាំនត់េតថ្រខយាជន៍ នឹងខកើតខឡើងរនាារ់ពីេនកទទួែបានខសវាកម្ម
ឬខៅខពែលែែេនកកាំពុងទទួែបានខសវាកម្ម។ ្រសិនខរើេនកទទួែបាន
ខសេកែីជូនែាំណឹងេាំពីការកាំនត់េតថ្រខយាជន៍ រនាារ់ពីេនកបានទទួែខសវារួេខហើយ
េនកម្ិនចាំបាេ់រង់ថ្ថខៃ សវាកម្មខទ។

•

្រសិនខរើេនកសែែ់ខសវាររស់េនក បានខសនើសុាំលសនការខោនធីស្មារ់ការេនុម្័ត
រុលនែលសនការខោនធី្តូវការព័ត៌មានរលនថម្ខែើម្បីខធវើការសាំខរេេិតែ
ខហើយម្ិនអាេរាំខព ែាំខណើរការេនុម្័តឱ្យាន់ខពែខវលា។

•

្រសិនខរើលសនការខោនធី
ម្ិនអាេសែែ់ខសវាកម្មែែ់េនកខដ្ឋយលសែកខែើខពែខវលាលែែលសនការខោនធី្តូវបានរខងាើតខឡើង។
ទូរស័ពាខៅលសនការខោនធីខែើម្បីលសវងយែ់ពីសែង់ដ្ឋរ ខពែខវលាជាក់លាក់ររស់ខោនធី។

•

្រសិនខរើេនកដ្ឋក់ កយរណែ ឹងតវា៉ាជាម្ួយលសនការខោនធី ខហើយលសនការខោនធីម្ិនាន់ខធវើខសេកែីសាំខរេខ្ៃើយតរ
ជាលាយែកខណ៍េកេរ ខែើរណែ ងឹ តវា៉ាររស់េនកកនញងរយៈខពែ 90ថ្ថង ថ្ន្រតិទិន។
្រសិនខរើេនកដ្ឋក់ កយរណែ ឹងឧទធរណ៍ជាម្ួយលសនការខោនធី
ខហើយលសនការខោនធីម្ិនាន់ខធវើខសេកែីសាំខរេខ្ៃើយតរ ជាលាយែកខណ៍េកេរ
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ខែើរណែ ឹងឧទធរណ៍ររស់េនកកនញងរយៈខពែ 30ថ្ថង ថ្ន្រតិទិន ឬ្រសិនខរើេនកបានដ្ឋក់ការពខនៃឿនរណែ ឹងឧទធរណ៍
ខហើយម្ិនបានទទួែការខ្ៃើយតរកនញងរយៈខពែ 72ខមាង។

ខតើខល្ញាំ តងលតទទួែ ខសេកែីជូនែាំណឹងេាំពកាី រកាំនត់េតថ្រខយាជន៍
ខៅខពែលែែខ្ម្ញាំ និ បានទទួែខសវាកម្មលែែខ្េញាំ ង់បាន?
មានករណីខៃោះលែែេនក្រលហែជាម្ិនទទួែបាន ខសេកែីជូនែាំណឹងេាំពីការកាំនត់េតថ្រខយាជន៍។
េនកខៅលតអាេដ្ឋក់រណែ ឹងឧទធរណ៍ជាម្ួយលសនការខោនធី ឬ្រសិនខរើេនកបានរញ្ចរ់ែាំខណើរការរណែ ឹងឧទធរណ៍
េនកក៏អាេខសនើសុាំសវនាការរែារកយុតែិធម្៌ ខៅខពែខរឿងាាំងខនោះខកើតខឡើង។ ព័ត៌មានសែីពីរខរៀរដ្ឋក់រណែ ឹងឧទធរណ៍
ឬខសនើសសុាំ វនាការរែារកយុតែិធម្៌ ្តូវបានរញ្ចូែខៅកនញងខសៀវខៅលណនាាំខនោះ។
ព័ត៌មានក៏គួរមានខៅការិយាែ័យររស់េនកសែែ់ខសវាកម្មររស់េនកសងលែរ។

ខតើខសេកែជី នូ ែាំណងឹ េាំពកាី រកាំនត់េតថ្រខយាជន៍្បារ់ខេ្ញាំ ពាំ េី ខវី ោះៃ ?
ខសេកែីជូនែាំណឹងេាំពីការកាំនត់េតថ្រខយាជន៍ នឹង្បារ់េនកេាំព:ី
•
េវីលែែលសនការខោនធីបានខធវើ ខហើយរោះ ែ់ែែ់េនកនិងសម្តថភាព កនញងការទទួែបានខសវាកម្មររស់េនក។
•
កាែររិខេឆទថ្នការសខ្ម្េេិតែមាន្រសិទធភាព និងម្ូែខហតុលែែលសនការខនោះ្តូវបានសខ្ម្េ។
•
រែា ឬសហព័នធ ្តូវបានសាំខរេខដ្ឋយខោនធីខៅខពែលែែបានខធវើការសខ្ម្េេិតែ។
•
ខតើេនកមានសិទធិេវីខៃោះ ្រសិនខរើេនកម្ិនយែ់្សរនឹងេវីលែែលសនការខនោះបានខធវើ។
•
រខរៀរដ្ឋក់រណែ ឹងឧទធរណ៍ជាម្ួយលសនការ។
•
រខរៀរខសនើសុាំសវនារែារកយុតែិធម្៌។
•
រខរៀរខសនើសុាំពខនៃឿនរណែ ឹងឧទធរណ៍ ឬពខនៃឿនសវនាការរកយុតែិធម្៌។
•
រខរៀរទទួែបានជាំនួយកនញងការដ្ឋក់ កយរណែ ឹងឧទធរណ៍ ឬខសនើសុាំសវនាការរែារកយុតែិធម្៌។
•
រយៈខពែលែែេនក្តូវដ្ឋក់រណែ ឹងឧទធរណ៍ ឬខសនើសុាំសវនាការរែារកយុតែិធម្៌។
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•

•

្រសិនខរើេនកមានសិទធិរនែទទួែខសវាកម្ម ខៅខពែេនកកាំពុងរង់ចាំការសខ្ម្េេិតែពីរណែ ឹងឧទធរណ៍
ឬសវនាការរែារកយុតែិធម្៌។
ខៅខពែេនក្តូវការដ្ឋក់ កយរណែ ឹងឧទធរណ៍ ឬសវនាការរែារកយុតែិធម្៌ររស់េនក
ខហើយ្រសិនខរើេនកេង់រនែខសវាកម្ម។

ខតើខគ្ញាំ រួ ខធវយា
ើ ងែូេខម្ែេខៅខពែខ្ទញាំ ទួែបាន ខសេកែីជូនែាំណឹងេាំពកាី រកាំនត់េតថ្រខយាជន៍?
ខៅខពែលែែេនកទទួែបាន ខសេកែីជូនែាំណឹងេាំពីការកាំនត់េតថ្រខយាជន៍
េនកគួរលតអានព័ត៌មានាាំងេស់ខៅខែើសាំណុាំលរររទខដ្ឋយ្រញង្រយ័តន។ ្រសិនខរើេនកម្ិនយែ់េាំពីទ្ម្ង់លរររទ
ខនាោះលសនការខោនធីអាេជួយេនកបាន។ េនកក៏អាេសុាំឱ្យេនកខសេងខទៀតជួយេនកសងលែរ។
ខលាកេនកអាេខសនើសុាំរនែខសវាកម្មលែែ្តូវបានរញ្ឈរ់ ខៅខពែខលាកេនកដ្ឋក់រណែ ឹងឧទធរណ៍ ឬខសនើសុាំសវនារែារកយុតែិធម្៌។
េនកម្ិនអាេខសនើសុាំរនែខសវាកម្មខែើសពី 10ថ្ថងថ្ន្រតិទិនខទ រនាារ់ពីកាែររិខេឆទលែែ
ខសេកែីជូនែាំណឹងេាំពីការកាំនត់េតថ្រខយាជន៍ ្តូវបាន្រកាស ឬ្រគែ់ខដ្ឋយផ្លាែ់ែែ់េនក ឬម្ុនកាែររិខេឆទថ្នការផ្លៃស់រែូរ។

ែាំខណើរការខដ្ឋោះ្សាយរញ្ជា
េុោះខរើខម្្ញាំ ិនទទួែបានខសវាកម្ម លែែខ្ញាំេង់បានពីលសនការខោនធីររស់ខ្ញាំ?
មានវិធីស្មារ់េនក
ខែើម្បីខដ្ឋោះ្សាយខែើរញ្ជាណាម្ួយលែែាក់ទងនឹងខសវាកម្មពាបាែការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀនលែែេនកកាំពុងទទួែបាន។
ខនោះ្តូវបានខគខៅថ្ែាំខណើរការខដ្ឋោះ្សាយរញ្ជា ខហើយវាអាេ ក់ព័នធនឹងែាំខណើរការែូេោងខ្កាម្។
1. ែាំខណើរការរណែ ឹងតវា៉ា – ជាការរ្ា ពីភាពម្ិនសរបយេិតែ
េាំពីេាវី ាំងេស់លែែាក់ទងនឹងខសវាកម្មពាបាែការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀនររស់េនក ខ្ៅពីការកាំនត់េតថ្រខយាជន៍។
START ODS
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2.

ែាំខណើរការដ្ឋក់ កយរណែ ឹងឧទធរណ៍ – ពិនិតយខម្ើែខឡើងវិ នូវការសាំខរេេិតែ (ការរែិខសធ ឬការផ្លៃស់រែូរខសវាកម្ម)
លែែ្តូវបានខធវើខឡើងេាំពីខសវាកម្មពាបាែការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀនររស់េនក តាម្រយៈលសនការខោនធី
ឬេនកសែែ់ខសវាររស់េនក។

3.

ែាំខណើរការសវនាការរែារកយុតែិធម្៌ – ពិនិតយខឡើងវិ ខែើម្បីឱ្យ្បាកែថ្
េនកបានទទួែខសវាកម្មពាបាែការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀនលែែេនកមានសិទធិខ្កាម្កម្មវិធី Medi-Cal។

ការដ្ឋក់រណែ ឹងតវា៉ា ឬរណែ ឹងឧទធរណ៍ រឺសវនាការរែារកយុតែិធម្៌ នឹងម្ិនលម្នជាការ្រឆ្ាំងេនកខទ
ខហើយនឹងម្ិនរោះ ែ់ែែ់ខសវាកម្មលែែេនកកាំពុងទទួែខឡើយ។ ខៅខពែការជាំាស់តវា៉ា ឬរែឹងឧទធរណ៍ររស់េនក្តូវបានរញ្ចរ់
លសនការខោនធីររស់េនកនឹងជូនែាំណឹងេនក និងេនកខសេងខទៀតលែែ ក់ព័នធនូវែទធសែេុងខ្កាយ។
ខៅខពែសវនាការរែារកយុតែិធម្៌ររស់េនក្តូវបានរញ្ចរ់ ការិយាែ័យសវនាការរែានឹងជូនែាំណឹងេនក
និងេនកខសេងខទៀតលែែ ក់ព័នធនូវែទធសែេុងខ្កាយ។
សូម្លសវងយែ់រលនថម្េាំពីែាំខណើរការខដ្ឋោះ្សាយរញ្ជានីម្ួយៗខៅោងខ្កាម្ខនោះ។

ខតើខអា្ញាំ េរកជាំនយួ ខែើម្បីដ្ឋក់ កយរណែ ងឹ ឧទធរណ៍ ឬសវនាការរែារកយុតធែិ ម្៌បានលែរឬខទ?
ខោនធីររស់េនក នឹងមានេនកលែែអាេពនយែ់ពីែាំខណើរការាាំងខនោះែែ់េនក និងខែើម្បីជួយេនករាយការណ៍ពីរញ្ជា
លែែជារណែ ឹងតវា៉ា ការរែឹងឧទធរណ៍ រឺជាសាំខណើសុាំសវនាការរែារកយុតែិធម្៌។ ពួកខគក៏អាេជួយេនកកនញងការសខ្ម្េថ្
ខតើេនកមានែកខណៈសម្បតែិ្គរ់្ាន់លែែអាេទទួែនូវេវីលែែ្តូវបានខគខៅថ្ "ពខនៃឿនែាំខណើរការ" លែែមានន័យថ្
វានឹង្តូវបានខគពិនិតយខឡើងវិ ខែឿនជាងម្ុន ខដ្ឋយសារលតសុខភាព ឬខសថរភាពររស់េនកកាំពុងសថិតកនញងខ្ាោះថ្នក់។
េនកក៏អាេេនុញ្ជាតឱ្យរុគរែខសេងខទៀត ខធវើសកម្មភាពជាំនួសេនកសងលែរ រួម្ាាំងេនកសែែខ់ សវាពាបាែខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀន។
្រសិនខរើេនកេង់បានជាំនួយ សូម្ទូរស័ពាខៅខសវាកម្មជាំនួយលសនកខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀនឬ SASH តាម្រយោះខែខ 1-844804-7500។
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េុោះខរើខ្្ញាំ តូវការជាំនយួ ខែើម្បីខដ្ឋោះ្សាយរញ្ជាជាម្ួយលសនការខោនធីររស់ខ្ញាំ
រលុ នែម្និ េង់ដ្ឋក់រណែ ងឹ តវា៉ា ឬរណែ ងឹ ឧទធរណ៍ខទ?
េនកអាេទទួែជាំនួយពីរែា ្រសិនខរើេនកមានរញ្ជាកនញងការលសវងរកម្នុសេលែែ្តឹម្្តូវខៅតាម្ខោនធី
ខែើម្បីជួយេនកលសវងរកនិតវិ ិធីររស់េនកខៅកនញង្រព័នធ។
េនកអាេទទួែបានជាំនួយលសនកេបរ់ខដ្ឋយឥតគិតថ្ថៃ ខៅការិយាែ័យជាំនួយលសនកេបរ់ខៅកនញងតាំរន់ររស់េនក ឬ្កញម្ខសេងខទៀត។
េនកអាេសួរេាំពីសិទធិសវនាការររស់េនក ឬជាំនួយលសនកេបរ់ឥតគិតថ្ថៃពីេងរភាពសាកសួរ និងខ្ៃើយតរសាធារណៈ:
ខែឥតគិតថ្ថៃ: 1-800-952-5253
្រសិនខរើេនកថៃង់ ខហើយខ្រើ TDD, ខែ: 1-800-952-8349

ែាំខណើរការតវា៉ា
េវខី ៅជារណែ ងឹ តវា៉ា?
រណែ ឹងតវា៉ាគឺជាការរខញ្ច ពីការម្ិនសរបយេិតែេាំពីេវីាាំងេស់
លែែាក់ទងខៅនឹងខសវាកម្មពាបាែការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀនររស់េនក
លែែម្ិនលម្នជារញ្ជាម្ួយលែែ្គរែណែ រ់ខដ្ឋយែាំខណើរការរណែ ឹងឧទធរណ៍ និងសវនាការរែារកយុតែធម្៍ ។
ែាំខណើការរណែ ឹងតវា៉ានឹង:
•
េនុវតែនីតិវិធីសាម្ញ្ាៗ និង្យយែ់លែែេនុញ្ជាតឱ្យេនករ្ា ពីរណែ ឹងតវា៉ាររស់េនកខដ្ឋយផ្លាែ់មាត់
ឬជាលាយែកខណ៍េកេរ។
•

នឹងម្ិន្រឆ្ាំងេនក ឬេនកសែែ់ខសវាររស់េនកកនញងម្ខធាបាយណាម្ួយខឡើយ។
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•

អាេឱ្យេនកេនុញ្ជាតឱ្យរុគរែណាមានក់ខទៀត ខធវើសកម្មភាពជាំនួសេនករួម្ាាំងេនកសែែ់ខសវា។
្រសិនខរើេនកេនុញ្ជាតឱ្យនរណាមានក់ខទៀតខធវើសកម្មភាពជាំនួសេនក
ខនាោះលសនការខោនធីអាេនឹងខសនើសុាំឱ្យេនកេុោះហតថខែោខែើលរររទម្ួយ
លែែសែែ់សិទធិែែ់លសនការខែើម្បីរខញ្ច ព័ត៌មានខៅម្នុសេមានក់ខនាោះ។

•

ធានាថ្រុគរែលែែខធវើការសាំខរេេិតែមានែកខណៈ្គរ់្ាន់ខែើម្បីខធវើែូខេនោះ ខហើយនឹងម្ិនេូែរួម្កនញងការ្តួតពិនិតយ
ឬការសខ្ម្េេិតែណាម្ួយពីម្ុនខឡើយ។

•

កាំណត់ម្ុខនាទី និងការទទួែខុស្តូវររស់េនក លសនការខោនធី និងេនកសែែ់ខសវាររស់េនក។

•

សែែ់ែាំខណាោះ្សាយស្មារ់ការដ្ឋក់ កយរណែ ឹងតវា៉ា កនញងកាំឡញងខពែលែែ្តូវការ។

ខតើខអា្ញាំ េដ្ឋក់ កយរណា ងឹ តវា៉ាខៅខពែណា?
េនកអាេដ្ឋក់ កយរណែ ឹងតវា៉ាជាម្ួយ START ODS ្គរ់ខពែ
្រសិនខរើេនកម្ិនសរបយេិតែនឹងខសវាកម្មពាបាែការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀន លែែេនកកាំពុងទទួែបានពីលសនការខោនធី
ឬមានកងវែ់ខសេងខទៀតាក់ទងខៅនឹងលសនការខោនធី។

ខតើខអា្ញាំ េដ្ឋក់ កយរណែ ងឹ តវា៉ាតាម្រខរៀរណា?
េនកអាេខៅទូរស័ពាខៅខែខ 1-888-742-7900 ខែើម្បីទទួែបានជាំនួយពីរណែ ឹងតវា៉ា។
េនកក៏អាេរកខ ើ ទ្ម្ង់រណែ ឹងតវា៉ារខណាែោះអាសនន START ODS ខៅខែើលសនកេនកជម្ងឺនិងសាធារណៈ ថ្នខគហទាំព័រររស់
SAPC ឬេនកអាេទទួែបានវាពីេនកសែែ់ខសវាពាបាែររស់េនក។
លសនការខោនធីនឹងសែែ់ជូននូវខ្សាម្សាំរុ្តលែែមានអាសយដ្ឋានខៃួនឯង
ខៅេនកសែែ់ខសវាខែើម្បីខអាយេនកខស្ើសាររណែ ឹងតវា៉ាររស់េនក។ េនកក៏អាេខស្ើរណែ ឹងតវា៉ាតាម្វិធីែូេោងខ្កាម្:
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•
•

េុលី ម្ែទាំរង់លរររទខៅ SAPCMonitoring@ph.lacounty.gov
ទូរសារទាំរង់លរររទខៅ 1-626-458-6692

រណែ ឹងតវា៉ាអាេខធវើខឡើងខដ្ឋយផ្លាែ់មាត់ ឬជាលាយែកខណ៍េកេរ។ រណែ ឹងតវា៉ាតាម្មាត់ម្ិនចាំបាេ់្តូវការសរខសរខទ។

ខតើខែ្ញាំ ងឹ ខដ្ឋយយាងណាថ្ ខតើលសនការខោនធីបានទទួែការរណែ ងឹ តវា៉ាររស់ខ?្ញាំ
លសនការខោនធី នឹងេនុញ្ជាតឱ្យេនកែឹងថ្បានទទួែរណែ ឹងតវា៉ាររស់េនក ខដ្ឋយខស្ើការរញ្ជាក់ជាលាយែកខណ៍េកេរម្កជូនេនក។

ខតើខពែណារណែ ងឹ តវា៉ាររស់ខន្ញាំ ងឹ ្តូវបានសាំខរេេិត?ែ
លសនការខោនធី ្តូវលតសខ្ម្េេិតែេាំពរី ណែ ឹងតវា៉ាររស់េនកកនញងរយៈខពែ
90ថ្ថងថ្ន្រតិទិនគិតចរ់ពីថ្ថងលែែេនកបានដ្ឋក់ កយរែឹង។ កាែវិភាគអាេពនារខពែរហូតែែ់ 14ថ្ថងថ្ន្រតិទិន
្រសិនខរើេនកខសនើសុាំរនែ ឬ្រសិនខរើលសនការខោនធីខជឿជាក់ថ្ មានតាំរូវការព័ត៌មានរលនថម្ខហើយការពនារខពែខនោះ
គឺស្មារ់េតថ្រខយាជន៍ររស់េនក។ ឧាហរណ៍ថ្នការពនាខពែលែែអាេជាសែ្រខយាជន៍ររស់េនក
គឺខៅខពែលែែខោនធីខជឿថ្វាអាេខដ្ឋោះ្សាយរណែ ឹងតវា៉ាររស់េនក្រសិនខរើលសនការខោនធីមានខពែខវលាខ្េើន
ខែើម្បីទទួែបានព័ត៌មានពីេនក ឬេនកែថ្ទខទៀតលែែ ក់ព័នធ។

ខតើខែ្ញាំ ងឹ ខដ្ឋយរខរៀរណា ថ្លសនការខោនធីបានខធវើការសាំខរេេិតេែ ពាំ ីរណែ ងឹ តវា៉ាររស់ខ?្ញាំ
ខៅខពែមានការសខ្ម្េេិតែាក់ទងខៅនឹងរណែ ឹងតវា៉ាររស់េនក លសនការខោនធីនឹងជូនែាំណឹងេនក
ឬេនកតាំណាងររស់េនកជាលាយែកខណ៍េកេរេាំពីខសេកែីសាំខរេេិតែ។ ្រសិនខរើលសនការខោនធីររស់េនកខកោនជូនែាំណឹងែែ់េនក
ឬភាគីលែែទទួែរងសែរោះ ែ់ណាម្ួយពីការសខ្ម្េេិតែាន់ខពែខវលា ខនាោះលសនការខោនធីនឹងសែែ់ជូនេនកនូវ
ខសេកែីជូនែាំណឹងេាំពីការកាំនត់េតថ្រខយាជន៍ លែែសែែ់ខយារែ់ែែ់េនកេាំពីសិទធិររស់េនកកនញងការខសនើសុាំសវនាការរែារកយុតែិធម្៌។
លសនការខោនធីររស់េនក នឹងសែែ់ជូនេនកនូវខសេកែីជូនែាំណឹងេាំពីការកាំនត់េតថ្រខយាជន៍
ខៅកាែររិខេឆទលែែខពែខវលា្តូវសុតកាំណត់។
Substance Use Treatment Services
PATIENT HANDBOOK Version 3.0
Last Updated: June 2019
Page 44 of 64

ខតើមានកាែររិខេឆទសុតកាំណត់ ខែើម្បីដ្ឋក់រណែ ងឹ តវា៉ាខទ?
េនកអាេដ្ឋក់ កយរណែ ឹងតវា៉ាបាន្គរ់ខពែ។

ែាំខណើរការរណែ ងឹ ឧទធរណ៍ (តាម្សែងដ្ឋ់ និងពខនៃឿន)
គឺទទួែខុស្តូវេាំខ ោះការេនុញ្ជាតិឱ្យេនកខសនើសុាំការពិនិតយខឡើងវិ
នូវការសខ្ម្េេិតែលែែ្តូវបានខធវើខឡើងេាំពីខសវាពាបាែការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀនររស់េនក ខដ្ឋយលសនការ
ឬេនកសែែ់ខសវាររស់េនក។ មានវិធីពីរយាងលែែេនកអាេខសនើសុាំពិនិតយបាន។
វិធីទីម្ួយគឺការខ្រើ្បាស់ែាំខណើរការរណែ ឹងឧទធរណ៍តាម្សែង់ដ្ឋ។ វិធីទីពីរគឺខដ្ឋយខ្រើែាំខណើរការរណែ ឹងឧទធរណ៍ពខនៃឿន។
ទ្ម្ង់លរររទថ្នការរែឹងឧទធរណ៍ាាំងពីរខនោះ គឺ្សខែៀងាន ។ ខាោះយាងណាក៏ខដ្ឋយ
ត្ម្ូវខអាយមានែកខណៈជាក់លាក់្គរ់្ាន់ ស្មារ់ការរែឹងឧទធរណ៍ពខនៃឿន។
ត្ម្ូវការជាក់លាក់នឹង្តូវបានពនយែ់ែូេោងខ្កាម្។
START ODS

ខតើេខវី ៅជាលែែជារណែ ងឹ ឧទធរណ៍តាម្សែងដ្ឋ់ រ?
រណែ ឹងឧទធរណ៍តាម្សែង់ដ្ឋរគឺជាការខសនើសុាំពិនិតយខឡើងវិ នូវរញ្ជាលែែេនកមានជាម្ួយលសនការ
ឬេនកសែែ់ខសវាររស់េនកលែែ ក់ព័នខធ ៅនឹងការរែិខសធ ឬការផ្លៃស់រែូរខសវាកម្មលែែេនកគិតថ្ េនក្តូវការ។
្រសិនជាេនកខសនើសុាំងឧទធរណ៍សែង់ដ្ឋរលសនការខោនធីអាេេាំណាយខពែ 30ថ្ថងថ្ន្រតិទិនខែើម្បីពិនិតយខម្ើែខឡើងវិ ។
្រសិនខរើេនកគិតថ្ការរង់ចាំ 30ថ្ថងថ្ន្រតិទិននឹងខធវើឱ្យេនកមានខ្ាោះថ្នក់ែែ់សុខភាព េនកគួរលតខសនើសុាំ
“ កយរណែ ឹងឧទធរណ៍ពខនៃឿន។”
ែាំខណើរការរណែ ឹងឧទធរណ៍តាម្សែង់ដ្ឋរនឹង:
•
េនុញ្ជាតឱ្យេនកដ្ឋក់ កយរណែ ឹងឧទធរណ៍ខដ្ឋយផ្លាែ់ តាម្រយៈទូរស័ពា ឬជាេកេរ។
្រសិនខរើេនកដ្ឋក់ កយរណែ ឹងឧទធរណ៍ររស់េនកខដ្ឋយផ្លាែ់ ឬតាម្ទូរស័ពា
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េនក្តូវរលនថម្ កយរណែ ឹងជាេកេរលែែបានេុោះហតថខែោ។
េនកអាេទទួែបានជាំនួយកនញងការសរខសររណែ ឹងឧទធរណ៍។
្រសិនខរើេនកម្ិនបានរលនថម្ កយរណែ ឹងជាេកេរលែែបានេុោះហតថខែោខទ
រណែ ឹងឧទធរណ៍ររស់េនកនឹងម្ិន្តូវបានខដ្ឋោះ្សាយខឡើយ។ ខាោះជាយាងណាក៏ខដ្ឋយ
កាែររិខេឆទលែែេនកដ្ឋក់ កយរណែ ឹងឧទធរណ៍ផ្លាែ់មាត់ គឺជាថ្ថលង ែែេនកបានដ្ឋក់ខសនើរ។
•

ធានាថ្ការដ្ឋក់ កយរណែ ឹងឧទធរណ៍ នឹងម្ិន្រឆ្ាំេនកឬេនកសែែ់ខសវាកម្មេនក តាម្ម្ខធាបាយណាម្ួយខឡើយ។

•

អាេឱ្យេនកេនុញ្ជាតឱ្យរុគរែណាមានក់ខទៀត ខធវើសកម្មភាពជាំនួសេនករួម្ាាំងេនកសែែ់ខសវា។
្រសិនខរើេនកេនុញ្ជាតឱ្យនរណាមានក់ខទៀតខធវើសកម្មភាពជាំនួសេនក
ខនាោះលសនការខោនធីអាេនឹងខសនើសុាំឱ្យេនកេុោះហតថខែោខែើលរររទម្ួយ
លែែសែែ់សិទធិែែ់លសនការខែើម្បីរខញ្ច ព័ត៌មានខៅម្នុសេមានក់ខនាោះ។

•

េតថ្រខយាជន៍ររស់េនកនឹង្តូវរនែ ខៅខពែខសនើសុាំរណែ ឹងឧទធរណ៍កនញងរយៈខពែលែែបានកាំណត់គឺ 10 ថ្ថង្រតិទិន
គិតចរ់ពីថ្ថងលែែ ខសេកែីជូនែាំណឹងេាំពីការកាំនត់េតថ្រខយាជន៍ ររស់េនក្តូវបានកាំណត់ថ្រញ្ាូន
ឬ្រគែ់ឱ្យេនកខដ្ឋយផ្លាែ់។ េនកម្ិនចាំបាេ់រង់ថ្ថៃខសវាលែែរនែខទ ខណៈខពែលែែការរែឹងឧទធរណ៏កាំពុងរង់ចាំ។
្រសិនខរើេនកខសនើសុាំរនែេតថ្រខយាជន៍ ខហើយការសខ្ម្េេុងខ្កាយថ្នរណែ ឹងឧទធរណ៍បានសខ្ម្េថ្
កាត់រនថយឬរញ្ឈរ់ខសវាកម្មលែែេនកកាំពុងទទួែ
េនក្រលហែជា្តូវរង់ថ្ថៃខសវាលែែបានសែែ់ជូនខណៈខពែលែែរណែ ឹងឧទធរណ៍កាំពុងរង់ចាំ។

•

ធានាថ្រុគរែលែែខធវើការសាំខរេេិតែមានែកខណៈ្គរ់្ាន់ខែើម្បីខធវើែូខេនោះ ខហើយនឹងម្ិនេូែរួម្កនញងការ្តួតពិនិតយ
ឬការសខ្ម្េេិតែណាម្ួយពីម្ុនខឡើយ។

•

េនុញ្ជាតឱ្យេនក ឬេនកតាំណាងររស់េនក ពិនិតយខម្ើែសាំណុាំខរឿងររស់េនករួម្ាាំងកាំណត់្តាខវជាសា្សតររស់េនក
និងឯកសារខសេងខទៀត ឬកាំណត់្តាែថ្ទខទៀតលែែ្តូវបានពិចរណាកនញងេាំឡញងខពែរណែ ឹងឧទធរណ៍
ម្ុននិងកនញងេាំឡញងខពែរណែ ឹងឧទធរណ៍។
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•

េនុញ្ជាតឱ្យេនកមានឱ្កាស្គរ់្ាន់ ខែើម្បីរ្ា ភសែញតាងនិងការខចទ្រកាន់េាំពីការពិត ឬេបរ់
ខដ្ឋយផ្លាែ់ឬជាលាយែកខណ៍េកេរ។

•

េនុញ្ជាតឱ្យេនក ឬេនកតាំណាងររស់េនក ឬេនកតាំណាងលសនកេបរ់ថ្នេេែនររស់េនកលែែសាៃ រ់
្តូវបានដ្ឋក់រញ្ចូែជាភាគីថ្នរណែ ឹងឧទធរណ៍។
េនុញ្ជាតឱ្យេនកែឹងថ្រណែ ឹងឧទធរណ៍ររស់េនក
កាំពុង្តូវបានពិនិតយខឡើងវិ ខដ្ឋយខស្ើការរញ្ជាក់ជាលាយែកខណ៍េកេរជូនេនក។

•

•

ជូនែាំណឹងេនកេាំពីសិទធិររស់េនក កនញងការខសនើសុាំសវនាការរែារកយុតែធម្៌ រនាារ់ពីរញ្ចរ់ែាំខណើរការរណែ ឹងឧទធរណ៍។

ខតើខអា្ញាំ េដ្ឋក់ កយរណា ងឹ ឧទធរណ៍បានខៅខពែណា?
េនកអាេដ្ឋក់រណែ ឹងឧទធរណ៍ជាម្ួយ START-ODS:
•
្រសិនខរើខោនធីររស់េនក ឬេនកសែែ់ខសវាជារ់កិេចសនាជាម្ួយខោនធីេនក
សាំខរេថ្េនកម្ិនមានែកខណៈសម្បតែិ្គរ់្ាន់ខែើម្បីទទួែបានខសវាកម្មពាបាែការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀន
Medi-Cal ខដ្ឋយសារលតេនកម្ិនបានរាំខព តាម្ែកខណៈវិនិេឆ័យចាំបាេ់ថ្នការពាបាែ។
•

្រសិនខរើេនកសែែ់ខសវាររស់េនកគិតថ្ េនក្តូវការខសវាកម្មពាបាែការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀន
ខហើយខសនើសខុាំ ោនធីឱ្យមានការេនុម្័ត រុលនែខោនធីម្ិនយែ់្ពម្ និងរែិខសធសាំខណើរររស់េនក ឬផ្លៃស់រែូរ្រខភទ
ឬភាព ឹកញារ់ថ្នខសវាកម្ម។

•

្រសិនខរើេនកសែែ់ខសវាររស់េនកបានខសនើសុាំលសនការខោនធី
ស្មារ់ការេនុម្័តរុលនែខោនធី្តូវការព័ត៌មានរលនថម្ខែើម្បីខធវើការសាំខរេេិតែ
ខហើយម្ិនបានរាំខព ែាំខណើរការេនុម្័តឱ្យាន់ខពែខវលា។

•

្រសិនខរើលសនការខោនធីររស់េនក
ម្ិនសែែ់ខសវាកម្មែែ់េនកលសែកខែើខពែខវលាលែែលសនការខោនធី្តូវបានរខងាើតខឡើង។
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•

្រសិនខរើេនកម្ិនគិតថ្លសនការខោនធី សែែ់ខសវាកម្មបានឆ្រ់រហ័សខែើម្បីរាំខព តាម្ត្ម្ូវការររស់េនក។

•

្រសិនខរើរណែ ឹងតវា៉ា រណែ ឹងឧទធរណ៍ ឬរណែ ឹងឧទធរណ៍ពខនៃឿនររស់េនក ម្ិន្តូវបានខដ្ឋោះ្សាយាន់ខពែខវលា។

•

្រសិនខរើេនក និងេនកសែែ់ខសវាររស់េនកម្ិនយែ់្សរខែើខសវាកម្មខ្រើសារធាតុខ ៀនលែែេនក្តូវការ។

ខតើខអា្ញាំ េដ្ឋក់រណែ ឹងឧទធរណ៍បានខដ្ឋយរខរៀរណា?
េនកអាេខៅទូរស័ពាខៅខែខ 1-888-742-7900 ខែើម្បីទទួែបានជាំនួយពីរណែ ឹងឧទធរណ៍។ េនកក៏អាេរកខ ើ ទ្ម្ង់
លសនការខោនធីរណែ ឹងឧទធរណ៍ START ODS ខៅខែើលសនកេនកជម្ងឺនិងសាធារណៈ ថ្នខគហទាំព័រររស់ SAPC
ឬេនកអាេទទួែបានវាពីេនកសែែ់ខសវាពាបាែររស់េនក។
លសនការខោនធីនឹងសែែ់ជូននូវខ្សាម្សាំរុ្តលែែមានអាសយដ្ឋានខៃួនឯង ខៅេនកសែែ់ខសវាខែើម្បីខអាយេនកខស្ើសាររណែ ឹងឧទធរណ៍
ររស់េនក។ េនកក៏អាេខស្ើរណែ ឹងឧទធរណ៍តាម្វិធីែូេោងខ្កាម្:
•
េុលី ម្ែទាំរង់លរររទខៅ SAPCMonitoring@ph.lacounty.gov
•
ទូរសារទាំរង់លរររទខៅ 1-626-458-6692

ខតើខអា្ញាំ េែឹងថ្ខតើរណែ ងឹ ឧទធរណ៍ររស់ខ្្ញាំ តូវបានសខ្ម្េខដ្ឋយរខរៀរណា?
លសនការខោនធីនឹងជូនែាំណឹងេនក ឬេនកតាំណាងររស់េនកជាលាយែកខណ៍េកេរ
េាំពីការសខ្ម្េេិតែររស់ពួកខគខែើរណែ ឹងឧទធរណ៍ររស់េនក។ ការជូនែាំណឹងនឹងមានព័ត៌មានែូេោងខ្កាម្:
•
ែទធសែថ្នែាំខណើរការខដ្ឋោះ្សាយរណែ ឹងឧទធរណ៍។
•
កាែររិខេឆទលែែខសេកែីសាំខរេររស់រណែ ឹងឧទធរណ៍្តូវបានខធវើខឡើង។

Substance Use Treatment Services
PATIENT HANDBOOK Version 3.0
Last Updated: June 2019
Page 48 of 64

•

្រសិនខរើរណែ ឹងឧទធរណ៍ម្ិន្តូវបានខដ្ឋោះ្សាយាាំង្សញងខអាយេនកខព េិតែ
ខនាោះខសេកែីជូនែាំណឹងក៏នឹងមានព័ត៌មានាក់ទងនឹងសិទធិររស់េនក េាំខ ោះសវនាការរែារកយុតែធម្៌
និងនីតិវិធីស្មារ់ការដ្ឋក់ កយសវនាការរែារកយុតែិធម្៌។

ខតើមានកាែររិខេឆទសុតកាំណត់ខែើម្បីដ្ឋក់រណែ ងឹ ឧទធរណ៍លែឬខទ?

េនក្តូវលតដ្ឋក់ កយរណែ ឹងឧទធរណ៍ កនញងរយៈខពែ 60ថ្ថងថ្ន្រតិទិនចរ់ពីកាែររិខេឆទខែើ
ខសេកែីជូនែាំណឹងេាំពីការកាំនត់េតថ្រខយាជន៍។ សូម្េងចាំថ្ េនកនឹងម្ិនលតងលតទទួែបាន
ខសេកែីជូនែាំណឹងេាំពីការកាំនត់េតថ្រខយាជន៍។ ម្ិនមានថ្ថងសុតកាំណត់ ស្មារ់ដ្ឋក់ កយរណែ ឹងឧទធរណ៍ខទ
ខៅខពែលែែេនកម្ិនទទួែបាន ខសេកែីជូនែាំណឹងេាំពីការកាំនត់េតថ្រខយាជន៍។
ែូខេនោះេនកអាេដ្ឋក់ កយរណែ ឹងឧទធរណ៍្រខភទខនោះ ខៅខពែណាម្ួយក៏បាន។

ខតើខៅខពែណាការសខ្ម្េេិតែនឹង្តូវខធវខើ ឡើងេាំខ ោះរណែ ងឹ ឧទធរណ៍ររស់ខ្ញាំ?
លសនការខោនធី្តូវលតសខ្ម្េេិតខែ ែើរណែ ឹងឧទធរណ៍ររស់េនក កនញងរយៈខពែ
30ថ្ថថ្ង ន្រតិទិនខៅខពែលែែលសនការខោនធីទទួែបានសាំខណើររស់េនក ស្មារ់រណែ ឹងឧទធរណ៍។
កាែវិភាគអាេពនារបានរហូតែែ់ 14ថ្ថងថ្ន្រតិទិន ្រសិនខរើេនកខសនើសុាំរនែ
ឬ្រសិនខរើលសនការខោនធីខជឿជាក់ថ្មានតាំរូវការព័ត៌មានរលនថម្ ខហើយការពនារខពែខនោះគឺជាេតថ្រខយាជន៍ររស់េនក។
ឧាហរណ៍ថ្នការពនាខពែគឺជាេតថ្រខយាជន៍ររស់េនក គឺខៅខពែលែែខោនធីខជឿថ្
អាេនឹងយែ់្ពម្ខែើរណែ ឹងឧទធរណ៍ររស់េនក ្រសិនខរើលសនការខោនធីមានខពែខវលាខ្េើន ខែើម្បីទទួែបានព័ត៌មានពីេនក
ឬេនកសែែ់ខសវាររស់េនក។

ខតើមានេវីខកើតខឡើង្រសិនខរើខម្្ញាំ និ អាេរង់ចាំ 30ថ្ថខង ែើការសខ្ម្េរណែ ងឹ ឧទធរណ៍ររស់ខ្ញាំ?
ែាំខណើរការរណែ ឹងឧទធរណ៍អាេខែឿនជាងខនោះ ្រសិនខរើមានែកខណៈ្គរ់្ាន់ស្មារ់ែាំខណើរការរណែ ឹងឧទធរណ៍ពខនៃឿន។
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ខតើេជាវី ខៅជារណែ ងឹ ឧទធរណ៍ពខនៃឿន?

ការរែឹងឧទធរណ៍ពខនៃឿន គឺជាម្ខធាបាយខែឿនជាងម្ុនកនញងការសខ្ម្េរណែ ឹងឧទធរណ៍។ ែាំខណើរការរណែ ឹងឧទធរណ៍ពខនៃឿន
ែាំខណើរការតាម្រខរៀរ្សខែៀងាន ខៅនឹងែាំខណើរការរណែ ឹងឧទធរណ៍សែង់ដ្ឋរលែរ។ ខាោះជាយាងណាខរើ:
•
រណា ឹងឧទធរណ៍ររស់េនក ្តូវលតរាំខព តាម្ត្ម្ូវការជាក់លាក់។
•
ែាំខណើរការរណែ ឹងឧទធរណ៍ពខនៃឿន ក៏មានកាែកាំណត់ខុសៗាន រណែ ឹងឧទធរណ៍សែង់ដ្ឋរ។
•

េនកអាេដ្ឋក់ កយរណែ ឹងឧទធរណ៍ពខនៃឿនផ្លាែ់មាត់។ េនកម្ិនចាំបាេ់ដ្ឋក់ខសនើសរុាំ ណែ ឹងឧទធរណ៍ពខនៃឿនររស់េនក
ជាលាយែកខណ៍េកេរខទ។

ខតើខអា្ញាំ េដ្ឋក់ កយរណា ងឹ ឧទធរណ៍ពខនៃឿនខៅខពែណា?
្រសិនខរើេនកគិតថ្ ការរង់ចាំរហូតែែ់ 30ថ្ថងថ្ន្រតិទិនខែើការសខ្ម្េេិតែរណែ ឹងឧទធរណ៍សែង់ដ្ឋរ នឹងខធវើឱ្យរោះ ែ់ែែ់ជីវិត
ឬសុខភាព ឬសម្តថភាពររស់េនក ខែើម្បីទទួែបាន ឬរកោបាន ឬ្តែរ់ម្កវិ នូវម្ុខ្រេតិររមា
េនកអាេខសនើសពុាំ ខនៃឿនខែើែាំខណាោះ្សាយរណែ ឹងឧទធរណ៍។ ្រសិនខរើលសនការខោនធីយែ់្ពម្ថ្
រណែ ឹងឧទធរណ៍ររស់េនករាំខព តាម្ត្ម្ូវការស្មារ់រណែ ឹងឧទធរណ៍ពខនៃឿន
ខោនធីររស់េនកនឹងខដ្ឋោះ្សាយការរែឹងឧទធរណ៍ពខនៃឿនររស់េនកកនញងរយៈខពែ
72ខមាងរនាារ់ពីលសនការខោនធីទទួែបានរណែ ឹងឧទធរណ៍។ កាែវិភាគអាេពនារខពែរហូតែែ់
14ថ្ថងថ្ន្រតិទិន្រសិនខរើេនកខសនើសុាំរនែ ឬ្រសិនខរើលសនការខោនធីរ្ា ថ្មានតាំរូវការសាំរារ់ព័ត៌មានរលនថម្
ខហើយការពនារខពែគឺសថិតកនញង្រខយាជន៍ររស់េនក។ ្រសិនខរើលសនការខោនធីររស់េនកពនារខពែ
លសនការខនោះនឹងសែែ់ឱ្យេនកនូវការពនយែ់ ជាលាយែកខណ៍េកេរេាំពីម្ូែខហតុលែែបានកាំណត់រយៈខពែ។
្រសិនខរើលសនការខោនធី សខ្ម្េថ្ការរែឹងឧទធរណ៍ររស់េនកម្ិនមានែកខណៈ្គរ់្ាន់ស្មារ់រណែ ឹងឧទធរណ៍ពខនៃឿន
ខនាោះលសនការខោនធី្តូវលតខិតខាំ្រឹងល្រងឱ្យបាន្តឹម្្តូវ ខែើម្បីសែែ់ជូនែាំណឹងផ្លាែ់មាត់ភាៃម្ៗ
ខហើយនឹងជូនែាំណឹងេនកជាលាយែកខណ៍េកេរកនញងរយៈខពែ
2ថ្ថងថ្ន្រតិទិនលែែសែែ់ឱ្យេនកនូវខហតុសែខែើការសខ្ម្េេិតែខនោះ។ រណែ ឹងឧទធរណ៍ររស់េនកនឹងខធវើតាម្សែង់ដ្ឋរ
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រណែ ឹងឧទធរណ៍សែង់ដ្ឋរលែែបានខរៀររារ់ោងខែើខនោះខៅកនញងលសនកខនោះ។
្រសិនខរើេនកម្ិនយែ់្សរនឹងការសខ្ម្េេិតែររស់ខោនធី
លែែរណែ ឹងឧទធរណ៍ររស់េនកម្ិនបានរាំខព តាម្ែកខណៈវិនិេឆ័យរណែ ឹងឧទធរណ៍ពខនៃឿន េនកអាេដ្ឋក់រណែ ឹងតវា៉ា។
ខៅខពែលសនការខោនធីជួយខដ្ឋោះ្សាយរណែ ឹងពខនៃឿន លសនការនឹងជូនែាំណឹងែែ់េនក
និងភាគីលែែរងសែរោះ ែ់ាាំងេស់ខដ្ឋយផ្លាែ់មាត់ និងជាលាយែកខណ៍េកេរ។

ែាំខណើរការរែាសវនាការខដ្ឋយយុតធែិ ម្៌
ខតើេខវី ៅជាសវនាការរែារកយុតធែិ ម្៌?
សវនការរែារកយុតែិធម្៌ គឺជាការពិនិតយខឡើងវិ ខដ្ឋយឯករាជយ នូវេវីលែែខធវើខឡើងខដ្ឋយ
នាយកដ្ឋានខសវាសងរម្ថ្នរែាកាែីហវ័រនីញា
ខែើម្បីធានាថ្េនកទទួែបានខសវាពាបាែការខ្រើសារធាតុខ ៀនលែែេនកមានសិទធិខៅខ្កាម្កម្មវិធី Medi-Cal។

ខតើេខវី ៅជាសិទធសវនាការរែារកយុតធែិ ម្៌ររស់ខ?្ញាំ
េនកមានសិទធិ:
•

មានសវនាការខៅេាំខ ោះម្ុខនាយកដ្ឋានខសវាកម្មសងរម្ថ្នរែាកាែីហវ័រញា (ក៏អាេខៅថ្សវនាការរែារកយុតែិធម្៌)

•

្តូវបាន្បារ់េាំពីរខរៀរខសនើសុាំសវនាការរែារកយុតែិធម្៌។

•

្តូវបាន្បារ់េាំពីេបរ់ លែែ្គរ់្គងការតាំណាងខៅកនញងសវនាការរែារកយុតែិធម្៌។

•

រនែទទួែបានេតថ្រខយាជន៍ររស់េនក កនញងកាំឡញងខពែខសនើសុាំែាំខណើរការសវនាការរែារកយុតែិធម្៌
្រសិនខរើេនកខសនើសុាំសវនាការរែារកយុតែិធម្៌ ខៅកនញងកាំឡញងខពែលែែ្តូវការ។
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ខតើខៅខពែណាខ្អាញាំ េខសនើសុាំសវនាការរែារកយុតធែិ ម្៌?
េនកអាេខសនើសុាំសវនាការរែារកយុតែិធម្៌:
•
្រសិនខរើេនកបានរញ្ចរ់ែាំខណើរការរណែ ឹងឧទធរណ៍ររស់ខោនធី។
•

្រសិនខរើខោនធីររស់េនក ឬេនកសែែ់ខសវាជារ់កិេចសនាជាម្ួយខោនធី
ជាេនកសាំខរេថ្េនកម្ិនមានែកខណៈសម្បតែិ្គរ់្ាន់
ខែើម្បីទទួែបានខសវាកម្មពាបាែការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀន Medi-Cal
ខដ្ឋយសារលតេនកម្ិនបានរាំខព តាម្ែកខណៈវិនិេឆ័យចាំបាេ់ ថ្នការពាបាែ។

•

្រសិនខរើេនកសែែ់ខសវាររស់េនកគិតថ្ េនក្តូវការខសវាកម្មពាបាែការខ្រើ្បាស់សារធាតុថ្នាំ
ខហើយខសនើសុាំលសនការខោនធីស្មារ់ការេនុម្័ត រុលនែខោនធីខោនធីម្ិនយែ់្ពម្ និងរែិខសធសាំខណើរររស់េនក
ឬផ្លៃស់រែូរ្រខភទ ឬភាព ឹកញារ់ថ្នខសវា។

•

្រសិនខរើេនកសែែ់ខសវាររស់េនក បានខសនើសុាំលសនការខោនធីស្មារ់ការេនុម្័ត
រុលនែលសនការខោនធី្តូវការព័ត៌មានរលនថម្ខែើម្បីខធវើការសាំខរេេិតែ
ខហើយម្ិនអាេរាំខព ែាំខណើរការេនុម្័តឱ្យាន់ខពែខវលា។

•

្រសិនខរើលសនការខោនធី
ម្ិនអាេសែែ់ខសវាកម្មែែ់េនកខដ្ឋយលសែកខែើខពែខវលាលែែលសនការខោនធី្តូវបានរខងាើតខឡើង។

•

្រសិនខរើេនកម្ិនគិតថ្លសនការខោនធី អាេសែែ់ខសវាកម្មបានឆ្រ់្គរ់្ាន់ ខែើម្បីរាំខព តាម្ត្ម្ូវការររស់េនក។

•

្រសិនខរើរណែ ឹងតវា៉ា ឬរណែ ឹងឧទធរណ៍ ឬការរណែ ឹងឧទធរណ៍ពខនៃឿនររស់េនក
ម្ិនបាន្តូវខដ្ឋោះ្សាយាន់ខពែខវលា។
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•

្រសិនខរើេនក និងេនកសែែ់ខសវាររស់េនកម្ិនយែ់្សរ
ខែើខសវាកម្មពាបាែការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀនលែែេនក្តូវការ។

ខតើខខ្ញាំ សនើសុាំសវនាការរែារកយុតធែិ ម្៌ខដ្ឋយរខរៀរណា?
េនកអាេខសនើសុាំសវនាការរែារកយុតែិធម្៌ ខដ្ឋយផ្លាែ់ ពីនាយកដ្ឋានខសវាសងរម្ថ្នរែាកាែីហវញា។
េនកអាេខសនើសុាំសវនាការរែារកយុតែិធម្៌:
State Hearings Division
California Department of Social Services
744 P Street, Mail Station 9-17-37
Sacramento, California 95814

េនកក៏អាេខៅទូរស័ពាខៅ 1-800-952-8349 ឬ TDD 1-800-952-8349.

ខតើមានថ្ថសង តុ កាំណត់ស្មារ់ការដ្ឋក់ កយរណែ ឹងសុាំសវនាការរែារកយុតធែិ ម្៌លែរឬខទ?
េនកមានរយៈខពែលត 120ថ្ថថ្ង ន្រតិទិនរុខណាណោះ ខែើម្បីខសនើសុាំសវនាការរែារកយុតែិធម្៌។ រយៈខពែ
120ថ្ថងចរ់ខសែើម្រារពីថ្ថងរនាារ់ពីលសនការខោនធី បានសាែ់ឱ្យេនកនូវការជូនខសេកែីសខ្ម្េខែើរណែ ឹងឧទធរណ៍
ឬថ្ថងរនាារ់ពីថ្ថលង ែែបានកាំណត់រញ្ាូន ខសេកែីសខ្ម្េររស់សាលាឧទធរណ៍។
្រសិនខរើេនកម្ិនបានទទួែ ខសេកែីជូនែាំណឹងេាំពីការកាំនត់េតថ្រខយាជន៍
េនកអាេដ្ឋក់ កយស្មារ់សវនាការរែារកយុតែិធម្៌្គរ់ខពែ។

ខតើខអា្ញាំ េរនែទទួែខសវាកម្មបានខទ
ខណៈខពែលែែខ្កញាំ ពាំ ងុ រង់ចាំការសខ្ម្េេិតពែ ីសវនាការរែារកយុតែិធម្៌?
បាទ/ចស ្រសិនខរើេនកកាំពុងទទួែការពាបាែ ខហើយេនកេង់រនែការពាបាែខៅកាំឡញងខពែរណែ ឹងឧទធរណ៍
េនក្តូវលតខសនើសសុាំ វនាការរែារកយុតែិធម្៌កនញងរយៈខពែ
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ថ្ថងគិតចរ់ពីថ្ថងលែែខសេកែីជូនែាំណឹងពីរណែ ឹងឧទធរណ៍្តូវបានកាំណត់រញ្ាូន ឬរញ្ាូនខៅកាន់េនក
ឬម្ុនកាែររិខេឆទលែែលសនការខោនធីររស់េនក និយាយថ្ខសវាកម្មនឹង្តូវបានរញ្ឈរ់ឬកាត់រនថយ។
ខៅខពែេនកខសនើសសុាំ វនាការរែារកយុតែិធម្៌ េនក្តូវលតនិយាយថ្ េនកេង់រនែទទួែការពាបាែររស់េនក។ ខែើសពីខនោះខៅខទៀត
េនកនឹងម្ិនចាំបាេ់រង់ថ្ថៃខសវាកម្មលែែទទួែបានខទ ខណៈខពែកាំពុងរង់ចសាំ វនាការរែារកយុតែិធម្៌។
10

្រសិនខរើេនកខសនើសុាំរនែេតថ្រខយាជន៍ ខហើយការសខ្ម្េេិតែេុងខ្កាយថ្នសវនាការរែារកយុតែិធម្៌
រញ្ជាក់ការសខ្ម្េេិតែថ្្តូវកាត់រនថយឬរញ្ឈរ់ ខសវាកម្មលែែេនកកាំពុងទទួែ
េនកអាេត្ម្ូវឱ្យរង់ថ្ថៃខសវាលែែបានសែែ់ជូនកាំឡញងខពែរង់ចាំ សវនាការរែារកយុតែិធម្៌។

ខតើមានេវីខកើតខឡើងខរើខម្្ញាំ និ អាេរង់ចាំ 90ថ្ថបាង នខែើការសខ្ម្េេិតសែ វនាការរែារកយុតធែិ ម្៌ររស់ខ?្ញាំ
េនកអាេខសនើសសុាំ វនាការរែារកយុតែិធម្៌ពខនៃឿន (រហ័សជាង) ្រសិនខរើេនកគិតថ្រយៈខពែ
90ថ្ថងថ្ន្រតិទិននឹងខធវើឱ្យរោះ ែ់ែែ់ជីវិត ឬសុខភាព ឬសម្តថភាពររស់េនក ខែើម្បីទទួែបាន ឬរកោបាន
ឬ្តែរ់ម្កវិ នូវម្ុខ្រេតិររមា េនកអាេខសនើសពុាំ ខនៃឿនខែើែាំខណាោះ្សាយ។ នាយកដ្ឋានខសវាកម្មសងរម្
លសនកសវនាការរែានឹងពិនិតយខឡើងវិ នូវសាំខណើររស់េនកស្មារ់សវនាការរែារកយុតែិធម្៌ពខនៃឿន
ខហើយនឹងសខ្ម្េថ្ខតើមានែកខណៈសម្បតែិ្គរ់្ាន់ឬយាងណា។ ្រសិនខរើសាំខណើសវនាការពខនៃឿនររស់េនក្តូវបានេនុម្័ត
សវនាការនឹង្តូវបានខធវើខឡើង ខហើយការសខ្ម្េេិតែររស់សវនាការនឹង្តូវបានខេ កនញងរយៈខពែ 3 ថ្ថងខធវើការ
ចរ់ពីថ្ថងលែែសាំខណើររស់េនក្តូវបានទទួែខដ្ឋយលសនកសវនាការរែា។

ព័តមា៌ នសាំោន់ៗេាំពរី ែាររស់កាែីហរវ័ នីញាកម្មវធិ ី MEDI-CAL
ខតើនរណាអាេទទួែបាន Medi-Cal?
េនកអាេមានែកខណៈសម្បតែិ្គរ់្ាន់ស្មារ់ Medi-Cal ្រសិនខរើេនកជួរម្ួយ កនញងេាំខណាម្្កញម្ាាំងខនោះ:
•
មានអាយុ 65ឆ្នាំ ឬចស់ជាងខនោះ
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•
•
•
•
•
•

អាយុខ្កាម្ 21ឆ្នាំ
ម្នុសេខព វ័យ អាយុេខនាៃោះពី 21ឆ្នាំ ែែ់ 65ឆ្នាំលសែកខែើសិទ្ធិ បាក់េាំណូែ
ពិការលភនក ឬពិការភាព
មានថ្សាខ ោះ
ជនខភៀសខៃួនម្ួយេាំនួន ឬជនេខនាែ្រខវសន៍គុយបា/ថ្ហទី
ទទួែបានការលថាាំខៅកនញងកលនៃងលថាាំ

េនក្តូវលតរស់ខៅកនញងរែាកាែីហវ័រនីញា ខែើម្បីមានែកខណៈ្គរ់្ាន់ស្មារ់ Medi-Cal។ សូម្ខៅទូរស័ពា
ឬម្កការិយាែ័យខសវាកម្មសងរម្ខោនធីររស់េនក ខែើម្បីខសនើសុាំលរររទកម្មវិធី Medi-Cal ឬអាេា យកបានតាម្េុីនធឺរលណតខៅ
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/pages/MediCalApplications.aspx

ខតើខ្្ញាំ តូវរង់ថ្ថៃ Medi-Cal លែរឬខទ?
េនកអាេនឹង្តូវរង់ថ្ថៃ Medi-Cal អា្ស័យខែើេាំនួនទឹក្បាក់លែែេនកទទួែបាន ឬរកបានកនញងម្ួយលខៗ
•
្រសិនខរើ្បាក់េាំណូែររស់េនកតិេជាងេាំនួនកាំណត់ររស់ Medi-Cal ខែើទាំហាំ្គួសារររស់េនក
េនកនឹងម្ិនចាំបាេ់រង់ថ្ថៃខសវា Medi-Cal ខទ។
•

្រសិនខរើ្បាក់េាំណូែររស់េនកខ្េើនជាងេាំនួនកាំណត់ររស់ Medi-Cal ខែើទាំហាំ្គួសារររស់េនក
េនកនឹង្តូវេាំណាយ្បាក់ខៃោះខែើការពាបាែខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀន។ េាំនួនទឹក្បាក់លែែេនករង់
្តូវបានខគខៅថ្ "េាំលណកថ្នការេាំណាយ" ។ ខៅខពែលែែេនកបានរង់្បាក់ "េាំលណកថ្នការេាំណាយ"
ររស់េនកMedi-Cal នឹងរង់វិក័យរ័្តថ្ថខៃ វជាសា្សតលែែខៅសែ់ររស់េនកស្មារ់លខខនាោះ។
ខៅកនញងលខលែែេនកម្ិនមានការេាំណាយខវជាសា្សត េនកនឹងម្ិន្តូវរង់េវីខនាោះខទ។

•

េនក្រលហែជា្តូវរង់ "សហេាំណាយ" ស្មារ់ការពាបាែណាម្ួយខៅខ្កាម្ Medi-Cal។ ខនោះមានន័យថ្
េនកនឹងរង់្បាក់ខេ ពីខហាខ រាែ់ខពែលែែេនកទទួែបានការពាបាែខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀន
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ឬឱ្សថលែែមានខវជារញ្ជា ខហើយនិងសហេាំណាយ ្រសិនខរើេនក្តូវេូែរនារ់សខគ្រ ោះរនាាន់ខៅម្នាីរខពទយ
ខែើខសវាកម្មធម្មតាររស់េនក។
េនកសែែ់ខសវាររស់េនក នឹង្បារ់េនក្រសិនខរើេនក្តូវរង់សហេាំណាយ។
្រសិនខរើកម្មវិធីពាបាែការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀនររស់េនក សុាំឱ្យេនករង់ថ្ថៃខសវាកម្ម
រុលនែេនកគិតថ្្បាក់េាំណូែររស់េនកខៅមានក្ម្ិតារ្គរ់្ាន់ លែែេនកគួរលតទទួែបានខសវាខដ្ឋយឥតគិតថ្ថៃ (ម្ិនរង់្បាក់)
េនកអាេទូរស័ពាខៅខោនធី (SAPC) តាម្រយោះខែខ 1-888-742-7900 ខែើម្បីជាំនួយ ។
ម្នុសេភាគខ្េើនជាម្ួយ Medi-Cal លែែទទួែបានខសវាកម្មខ្រើសារធាតុខ ៀន ពីេនកសែែ់ខសវាតាម្រណាែ
ODS ររស់ខោនធីឡូសខេនខេលែស នឹងម្ិនមានេាំលណកថ្នការេាំណាយ Medi-Cal ខទ
ែូខេនោះខសវាកម្មាាំងេស់នឹង្តូវបានសែែ់ជូនខដ្ឋយឥតគិតថ្ថៃ (ម្ិនគិតថ្ថៃ) ។

START-

ខតើ Medi-Cal ្គរែណែ រ់ខែើការែឹកជញ្ានូ លែរឬខទ?
្រសិនខរើេនកមានរញ្ជាកនញងការខៅណាត់ជួរខវជាសាគសែ ឬការណាត់ជួរពាបាែខ្គឿងខ ៀននិងខ្គឿង្សវឹង កម្មវិធី MediCal អាេជួយេនកកនញងការលសវងរកយាខនែជាំនិោះ។
•
សាំរារ់កុមារ កម្មវិធីេភិរកេសុខភាពនិងពិការភាពកុមារ (CHDP) អាេជួយបាន (1-800-993-2437)។
ឬេនកអាេាក់ទងម្កនាយកដ្ឋានខសវាកម្មសងរម្សាធារណៈ (1-866-613-3777)។
ខែខទូរស័ពារលនថម្អាេរកបានខៅកនញងខសៀវខៅទូរស័ពា កនញងតាំរន់ររស់េនកខៅកនញងទាំព័រ “County
Government”។ េនកក៏អាេទទួែបានព័ត៌មានេនឡា ខដ្ឋយេូែខម្ើែខគហទាំព័រ www.dhcs.ca.gov
រនាារ់ម្កេុេខែើ កយ “Services” រនាារ់ម្ក “Medi-Cal”។
•

ស្មារ់ម្នុសេខព វ័យ ាក់ទងនាយកដ្ឋានខសវាកម្មសងរម្សាធារណៈ (1-866-613-3777)
ស្មារ់ជាំនួយ។ ខែខទូរស័ពារលនថម្អាេរកបានខៅកនញងខសៀវខៅទូរស័ពា កនញងតាំរន់ររស់េនកខៅកនញងទាំព័រ “County
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។ េនកក៏អាេទទួែបានព័ត៌មានេនឡា ខដ្ឋយេូែខម្ើែខគហទាំព័រ www.dhcs.ca.gov
រនាារ់ម្កេុេខែើ កយ “Services” រនាារ់ម្ក “Medi-Cal”។
Government”

•

្រសិនខរើេនកបានេុោះខ្ម ោះជាម្ួយនឹងលសនការលថាាំសុខភាព្គរ់្គងខដ្ឋយ Medi-Cal (MCP) ខនាោះ
MCP ្តូវជួយខរៀរេាំយានែជាំនិោះកនញងការែឹកជញ្ាូនខយាងខៅតាម្ Section 14132 (ad)
ថ្ន្កម្សុខុមាែភាពនិងសាថ រ័ន។ ខសវាែឹកជញ្ាូនស្មារ់ត្ម្ូវការខសវាាាំងេស់
រួម្ាាំងកម្មវិធីលែែម្ិនមានលេងខៅកនញងកម្មវិធី START-ODS។

សិទធិ និងការទទួែខុស្តូវររស់សមាជិក
ខតើខមា្ញាំ នសិទេធិ វីខោះៃ លែែជាេនកទទួែខសវាកម្ម START-ODS ?
កនញងនាម្ជាេនកលែែមានសិទធិទទួែយក Medi-Cal ឬសុខភាពររស់ខ្ញាំ LA និងខៅកនញងកម្មវិធីខោនធីសាកែបង DMCODS េនកមានសិទធិទទួែខសវាពាបាែការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀន លែែចាំបាេ់ពីលសនការខោនធី។ េនកមានសិទស
ធិ ្មារ់:
•
្តូវបានពាបាែខដ្ឋយការខារព ខដ្ឋយយកេិតែទុកដ្ឋក់ខែើសិទធិឯកជនភាពររស់េនក
និងរកោការសមាងត់ព័ត៌មានខវជាសា្សតររស់េនក។
•

ទទួែបានព័ត៌មានេាំពីជាំខរើសថ្នការពាបាែលែែមាន
និងជខ្ម្ើសជាំនួសលែែ្តូវបានរ្ា តាម្ែកខណៈសម្្សរ ខៅនឹងែកខខ័ណឌររស់សមាជិក
និងសម្តថភាពកនញងការយែ់ែឹង។

•

េូែរួម្កនញងការសខ្ម្េេិតែាក់ទងនឹងការលថាាំការខ្រើ្បាស់សារធាតុររស់េនក
រួម្ាាំងសិទធិកនញងការរែិខសធការពាបាែ។
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•

ទទួែបានការលថាាំាន់ខពែខវលា រួម្ាាំងខសវាកម្មលែែអាេខ្រើបាន 24 ខមាងកនញងម្ួយថ្ថង
7ថ្ថងកនញងម្ួយសបាែហ៍ខៅខពែចាំបាេ់ ខែើម្បីពាបាែសាថ នភាពសខគ្រ ោះរនាាន់ ឬរនាាន់
ឬសាថ នភាពកាំពុងមានវិរតែិ។

•

ទទួែបានព័ត៌មានខៅកនញងខសៀវខៅលណនាាំខនោះេាំពីខសវាកម្មពាបាែការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀន
លែែ្គរែណែ រ់ខដ្ឋយលសនការខោនធី START-ODS កាតពវកិេចខសេងខទៀតថ្នលសនការខោនធី
និងសិទធិររស់េនកែូេបានពណ៌នាខៅទីខនោះ។

•

ព័ត៌មានសុខភាពសមាងត់ររស់េនក្តូវបានការ រ។

•

ខសនើសុាំនិងទទួែបានេបរ់េម្ៃងថ្នកាំណត់្តាខវជាសា្សតររស់េនក ខហើយខសនើសុាំឱ្យពួកខគលកល្រ
ឬលកត្ម្ូវែូេលែែបានលេងខៅកនញង 45 CFR §164.524 និង 164.52។

•

ទទួែបានឯកសារជាលាយែកខណ៍េកេរ កនញង្ទង់្ាយខសេង (រូករួម្ាាំងេកេរស្មារ់ម្នុសេពិការ េកេរពុម្ធព ាំ
និង្ទង់្ាយសាំខែងេូឌីយូ) តាម្ការខសនើសុាំនិងខពែខវលាសម្្សរស្មារ់ទ្ម្ង់លែែ្តូវបានខសនើសុាំ។

•

ទទួែបានខសវាកម្មរកល្រភាសាផ្លាែ់មាត់ ស្មារ់ភាសាលែែេនកខព េិតែ។

•

ទទួែបានខសវាពាបាែការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀន
ពីលសនការខោនធីលែែេនុខលាម្តាម្ត្ម្ូវការថ្នកិេចសនាររស់ខៃួនជាម្ួយរែា ខៅកនញងលសនកលែែមានខសវានាៗ
ការធានាសម្តថភាពនិងខសវា្គរ់្ាន់ ការស្ម្រស្ម្ួែនិងរនែការលថាាំនិងការ្គរែណែ រ់
្ពម្ាាំងការេនុញ្ជាតថ្នខសវាកម្ម។

•

មានខសវា ការយែ់្ពម្េនីតិជន ខរើេនកជាេនីតិជន។

•

អាេខ្រើខសវាកម្មចាំបាេ់លសនកខវជាសា្សតលែែខៅខ្ៅរណាែ
កនញងែកខណៈរនាាន់្រសិនខរើលសនការខនោះម្ិនមានរុគរែិក ឬេនកសែែ់ខសវាជារ់កិេចសនា។
“េនកសែែ់ខសវាខ្ៅ្រព័ន”ធ មានន័យថ្ជាេនកសែែ់ខសវាលែែម្ិនមានខៅកនញងរញ្ាីេនកសែែ់ខសវាររស់ខោនធី។
Substance Use Treatment Services
PATIENT HANDBOOK Version 3.0
Last Updated: June 2019
Page 58 of 64

ខោនធី្តូវ្បាកែថ្ េនកនឹងម្ិនរង់េវីរលនថម្ ស្មារ់ជួរេនកសែែ់ខសវាខ្ៅរណាែ ។ េនកអាេទាំនាក់ទាំនង
លសនកជាំនួយខសវាកម្មសារធាតុខ ៀន ឬ SASH តាម្រយៈខែខ 1-844-804-7500
ស្មារ់ព័ត៌មានេាំពីរខរៀរទទួែខសវាកម្មពីេនកសែែ់ខសវាខ្ៅរណាែ ។
•

ខសនើសគុាំ ាំនិតទីពីរ ពីេនកជាំនា លថាាំសុខភាពលែែមានសម្តថភាពខៅកនញងរណាែ ខោនធី
ឬម្ួយខៅោងខ្ៅរណាែ ខដ្ឋយាម នការេាំណាយរលនថម្ពីេនកខឡើយ។

•

ដ្ឋក់ កយរណែ ឹងតវា៉ាខដ្ឋយផ្លាែ់មាត់ ឬសរខសរជាលាយែកខណេ៍ កេរេាំពីសាថរ័នឬការលថាាំលែែេនកទទួែបាន។

•

ខសនើសុាំរណែ ឹងឧទធរណ៍ខដ្ឋយផ្លាែ់មាត់ ឬជាលាយែកខណ៍េកេរខៅខពែទទួែបាន
ខសេកែីជូនែាំណឹងេាំពីការកាំនត់េតថ្រខយាជន៍។

•

ខសនើសុាំសវនាការរែារកយុតែិធម្៌ Medi-Cal
រួម្ាាំងព័ត៌មានសែីពីកាែៈខទសៈលែែអាេែាំខណើរការសវនាការយុតែិធម្៌ពខនៃឿន។

•

ម្ិនមានេវីជាទ្ម្ង់ថ្នការរាាំងសាោះ ឬការដ្ឋក់កាំហិតណាម្ួយលែែ្តូវបានខ្រើ ជាម្ខធាបាយថ្នការរងខិតរងខាំ វិន័យ
ភាព្យ្សួែ ឬការសងសឹកខឡើយ។

•

េនុវតាសិទធិាាំងខនោះខដ្ឋយខសរើ ខដ្ឋយម្ិនរោះ ែ់ែែ់រខរៀរលែែលសនការខោនធីេនុវតែេាំខ ោះេនក េនកសែែ់ខសវា
ឬរែា។

ខតើខទ្ញាំ ទួែខុស្តូវេវខី ោះៃ កនងញ នាម្ជាេនកទទួែខសវាកម្ម START-ODS?
កនញងនាម្ជាេនកទទួែខសវាកម្ម START-ODS ខនោះជាទាំណួែខុស្តូវររស់េនក:
•

អានខដ្ឋយ្រងញ ្រយ័តននូវសមាជិកព័ត៌មានលែែេនកបានទទួែពីលសនការខោនធី។
វតថញធាតុាាំងខនោះនឹងជួយេនកឱ្យែឹងថ្ ខតើខសវាកម្មណាលែែអាេរកបាននិងវិធីពាបាែ្រសិនខរើេនក្តូវការវា។
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•

េូែរួម្ការពាបាែររស់េនកតាម្កាែវិភាគ។ េនកនឹងទទួែបានែទធសែែែរាំសុត
្រសិនខរើេនកខធវើតាម្លសនការពាបាែររស់េនក។ ្រសិនខរើេនកម្ិនអាេខៅតាម្ការណាត់ជួរខទ
សូម្ទូរស័ពាខៅកាន់េនកសែែ់ខសវាររស់េនកយាងខហាេណាស់ 24ខមាងជាម្ុន
និងកាំណត់ខពែខវលាស្មារ់ថ្ថងនិងខពែខសេងខទៀត។

•

ជានិេចកាែ្តូវដ្ឋក់រ័ណណសមារែ់ Medi-Cal ររស់េនក (លសនការខោនធី)
និងេតែសញ្ជាណរ័ណណលែែមានរូរថត ខៅខពែេនកខៅទទួែការពាបាែ។

•

្បារ់េនកសែែ់ខសវាររស់េនក ្រសិនខរើេនក្តូវការេនករកល្រភាសា ម្ុនការណាត់ជួរររស់េនក។

•

្បារ់េនកសែែ់ខសវាររស់េនកេាំពីការ្ពួយបារម្ភោងខវជាសាគសែររស់េនក ខែើម្បីភាព្តឹម្្តូវថ្នលសនការររស់េនក។
ព័ត៌មានខព ខែ លែែេនកលេករំលែកពីតាំរូវការររស់េនក ទទួែបានការពាបាែកាន់លតខជាគជ័យ។

•

្តូវ្បាកែថ្េនកបានសួរសាំណួរខៅេនកសែែ់ខសវាររស់េនក។ វាជាការសាំោន់ោៃាំងណាស់
លែែេនកយែ់េបស់េាំពីលសនការពាបាែររស់េនក
និងព័ត៌មានខសេងខទៀតលែែេនកទទួែបានកនញងកាំឡញងខពែពាបាែ។

•

ខធវើតាម្លសនការពាបាែលែែេនក និងេនកសែែ់ខសវាររស់េនកបានយែ់្ពម្។

•

មាន្នាៈកនញងការកសាងទាំនាក់ទាំនងការ្ររឹងមាាំ ជាម្ួយេនកសែែ់ខសវាលែែកាំពុងពាបាែេនក។

•

ទាំនាក់ទនងលសនការខោនធី ្រសិនខរើេនកមានសាំណួរេាំពីខសវាកម្មររស់េនក
ឬ្រសិនខរើេនកមានរញ្ជាជាម្ួយេនកសែែ់ខសវាររស់េនក លែែេនកម្ិនអាេខដ្ឋោះ្សាយបាន។

•

្បារ់េនកសែែ់ខសវានិងលសនការខោនធីររស់េនក ្រសិនខរើេនកមានការផ្លៃស់រែូរព័ត៌មានផ្លាែ់ខៃួន។
ខនោះរារ់រញ្ចូែាាំងអាស័យដ្ឋាន ខែខទូរស័ពានិងព័ត៌មានខវជាសាគសែខសេងៗខទៀត
លែែអាេរោះ ែ់ែែ់សម្តថភាពររស់េនក កនញងការេូែរួម្ថ្នការពាបាែ។
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•

ខរៀរឥរិយារថេាំខ ោះរុគរែិកលែែសែែ់ការពាបាែជូនេនក ខដ្ឋយកែខី ារពនិងភាពគួរសម្។

•

្រសិនខរើេនកសងេ័យថ្ មានការលកៃងរនៃាំឬការខធវើខុស សូម្រាយការណ៍ខដ្ឋយការខៅទូរស័ពាម្កខែខ 1-888742-7900

រញ្ាខី ្ម ោះេនកសែែខ់ សវា
រញ្ាីខ្ម ោះេនកសែែ់ខសវាររស់លសនការខោនធី លែែ្តូវបានខគសារ ែ់សងលែរថ្ជា ឧរករណ៍លែែមានខសវាកម្មនិងល្គឬ
SBAT រួម្រញ្ចូែព័ត៌មានាក់ទងនឹង:
1)
2)
3)
4)
5)

ខសវាកម្ម ឬក្ម្ិតថ្នការលថាាំេវីខៃោះលែែអាេរកបាន តាម្រយៈអាសយដ្ឋានខគហទាំព័រ។
ព័ត៌មានទាំនាក់ទាំនង និងខមាងខធវើការខៅតាម្អាសយដ្ឋានខគហទាំព័រនីម្ួយៗ។
មានខសវាកម្មភាសា និងោងវរបធម្៌ជាក់លាក់។
ថ្ខតើេនកសែែ់ខសវាអាេទទួែយកេនកជាំងឺថមី
រុគរែិកមានអាជា្រ័ណណ ខធវើការខៅកនញងក្ម្ិតថ្នការេនុវតែររស់ពួកខគ ខៅតាម្អាសយដ្ឋានខគហទាំព័រនីម្ួយៗ

េនកក៏អាេាក់ទងរកជាំនួយលសនកខសវាកម្មសារធាតុខ ៀន (1-844-804-7500) ខែើម្បីទទួែបានការពិនិតយ
និងជាំនួយការកាំណត់កាែររិខេឆទ ថ្នការណាត់ជួរ។

ខសនសើ កាុាំ រខសារេនកលថរកោ
ខតើខៅខពែណាលែែខ្ញាំអាេខសនសើ រុាំ កោទុកេនកសែែខ់ សវាកម្មពីម្ុនររស់ខ្ញាំ
លែែឥែូវខនោះខ្ៅរណាែ ?
•

រនាារ់ពីេូែរួម្កនញងលសនការខោនធី េនកអាេខសនើសុាំរកោេនកសែែ់ខសវាខៅខ្ៅរណាែ ររស់េនក ្រសិនខរើ:
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o

ការផ្លៃស់រែូរខៅរកេនកសែែ់ខសវាថមី នឹងរណាែែឱ្យមានការខូេោតធងន់ធងរែែ់សុខភាពររស់េនក
ឬរខងាើនហានិភ័យថ្នការស្មាកខៅម្នាីរខពទយ ឬសាថ រ័នររស់េនក។ និង

o

េនកបានទទួែការពាបាែពីេនកសែែ់ខសវាខ្ៅរណាា
ម្ុនខពែកាែររិខេឆទថ្នការផ្លៃស់រែូរររស់េនកខៅលសនការខោនធី។

ខតើខខ្ញាំ សនើសរុាំ កោេនកសែែខ់ សវាខ្ៅរណាែ ររស់ខ្ញាំ ខដ្ឋយរខរៀរណា?
•

េនក ឬេនកមានសិទធិតាំណាងររស់ ឬេនកសែែ់ខសវាកម្មរេចញរបននររស់េនក
អាេដ្ឋក់សាំខណើរជាលាយែកខណ៍េកេរខៅលសនការខោនធី។ េនកក៏អាេាក់ទងង
លសនកជាំនួយការខ្រើ្បាស់សារធាតុខ ៀនឬ SASH តាម្រយោះខែខ 1-844-804-7500
ស្មារ់ព័ត៌មានេាំពីរខរៀរខសនើសុាំខសវាពីេនកសែែ់ខសវាខ្ៅរណាែ ។

•

លសនការខោនធីនឹងខស្ើការរញ្ជាក់ជាលាយែកខណ៍េកេរថ្នការទទួែសាំខណើររស់េនក
ខហើយចរ់ខសែើម្ែាំខណើរការសាំខណើររស់េនកកនញងរយៈខពែ (3)ថ្ថង ថ្នថ្ថងខធវើការ។

ខតើមានេវីខកើតខឡើង្រសិនខរើខ្ញាំខៅលតរនែជរួ េនកសែែខ់ សវាខ្ៅរណាែ ររស់ខ្ញាំ
រនាារ់ពខី ្ញាំ្តូវបានផ្លៃស់ររែូ ខៅលសនការខោនធី?
•

េនកអាេខសនើសុាំការផ្លៃស់រែូរ ការសុាំរែូរថ្នការលថាាំកនញងរយៈខពែសាម្សិរ (30)ថ្ថថ្ង ន្រតិទិន
កនញងការទទួែបានខសវាពីេនកសែែ់ខសវាខ្ៅរណាែ ។

ខហតុេបាវី នជាលសនការខោនធីនឹងរែិខសធថ្នការផ្លៃស់ររែូ សាំខណើរការលថាាំររស់ខ្ញាំ?
•

លសនការខោនធីអាេរែិខសធការខសនើសុាំររស់េនកខែើម្បីទុកេនកែរលែែ ខហើយឥឡូវខនោះខៅខ្ៅរណាា េនកសែែ់ខសវា
្រសិនខរើ:
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o

លសនការខោនធីមានឯកសាររញ្ជាគុណភាពថ្នការលថាាំ ជាម្ួយេនកសែែ់ខសវា

ខតើមានេវីខកើតខឡើង្រសិនខរើការផ្លៃស់រែូរសាំខណើរថ្នការលថាាំររស់ខ្្ញាំ តូវបានរែិខសធ?
•

្រសិនខរើលសនការខោនធីរែិខសធការផ្លៃស់រែូរការលថាាំររស់េនក នឹង្តូវ:
o ជូនែាំណឹងេនកជាលាយែកខណ៍េកេរ
o សែែ់ជូនេនកយាងខហាេណាស់ េនកសែែ់ខសវាកម្មជាំនួសកនញងរណា
ែ ម្ួយ
លែែសែែ់ក្ម្ិតខសវាកម្មែូេាន ខៅនឹងេនកសែែ់ខសវាកម្មខៅខ្ៅរណាា ។ និង
o ជូនែាំណឹងេនកេាំពីសិទធិររស់េនក ខែើម្បីដ្ឋក់ កយរណែ ឹងតវា៉ា្រសិនខរើេនកម្ិនយែ់្សរ
ខៅនឹងការរែិខសធខនោះ។

•

្រសិនខរើលសនការខោនធីសែែ់ជូនេនកនូវជខ្ម្ើសេនកសែែ់ខសវាកម្មកនញងរណាែ ខ្េើនខហើយ
លតេនកម្ិនខធវើការសខ្ម្េេិតែខទខនាោះ លសនការខោនធីនឹងរញ្ាូនឬចត់តាាំងេនកខៅខអាយេនកសែែ់ខសវាម្ួយ
ខហើយនឹងជូនែាំណឹងេនកេាំពីការរញ្ាូន ឬភារកិេចខនោះជាលាយែកខណ៍េកេរ។

ខតើមានេវីខកើតខឡើង្រសិនខរើ សាំខណើរថ្នការផ្លៃស់ររែូ ការលថាាំររស់ខ្ញាំ្តូវបានេនុម្ត័ ?
•

កនញងរយៈខពែ្បាាំពីរ (7) ថ្ថងថ្នការេនុម្័តខែើការខសនើសកាុាំ រផ្លៃស់រែូរលថាាំររស់េនក លសនការខោនធីនឹងសែែជ់ ូនេនកនូវ:
o ការេនុម្័តសាំខណើ
o រយៈខពែថ្នការខរៀរេាំការផ្លៃស់រែូរការលថាាំ
o ែាំខណើរការលែែនឹង្តូវខកើតខឡើងខែើម្បីផ្លៃស់រែូរការលថាាំររស់េនក ខៅេុងរញ្ចរ់ថ្នរយៈខពែថ្នការលថាាំ។ និង
o ជាសិទធិររស់េនកកនញងការខ្ជើសខរើសេនកសែែ់ខសវាខសេង ពីកនញងរណា
ែ េនកសែែ់ខសវាកម្មររស់ខោនធី
ខៅខពែណាក៏បាន។

ខតើសខាំ ណើរសុកាាំ រផ្លៃស់ររែូ ថ្នការលថាាំររស់ខន្ញាំ ងឹ ្តូវបានែាំខណើរការខែឿនយាងណា?
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•

លសនការខោនធីនឹងរញ្ចរ់ការពិនិតយខឡើងវិ ថ្នសាំខណើរផ្លៃស់រែូរររស់េនក កនញងរយៈខពែសាម្សិរ (30)ថ្ថថ្ង ន្រតិទិន
គិតចរ់ពីកាែររិខេឆទលែែលសនការខោនធីទទួែបានសាំខណើររស់េនក។

ខតើមានេវីខកើតខឡើងខៅរយៈខពែេុងរញ្ចរ់ ថ្នការផ្លៃស់ររែូ ការលថាាំររស់ខ្ញាំ?
•

លសនការខោនធីនឹងជូនែាំណឹងែែ់ខលាកេនកកនញងរយៈខពែសាម្សិរ (30) ថ្ថថ្ង ន្រតិទិនម្ុនខពែរញ្ចរ់ការផ្លៃស់រែូរ
ថ្នការលថាាំេាំពីែាំខណើរការលែែនឹងខកើតមានខឡើង
ខែើម្បីរាំលាស់រែូរការលថាាំររស់ខលាកេនកខៅកាន់េនកសែែ់ខសវាកនញងរណាែ
ខៅេុងរញ្ចរ់ថ្នការផ្លៃស់រែូររយៈខពែថ្នការលថាាំ។
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