
ផ្នែក A ព័ត៌មានអនែក្្តល់ការបំររ ើ ៖ 
1. រ ម្ ោះអនែក្្តល់ការបំររ ើ  ផែថ្ងៃឆ្នែ កំំរ�ើ តរបស់អនែក្្តលក់ារបំររ ើ / /

 អាសយដ្ឋា ន  កករុង  រដឋា ស៊ើបែូដ 
 ទូរស័ព្ទ (      )

 រដឋា California តក្រូវឲ្យមានភ័ស្ត៊តាងថាអនែកមានអាយ៊ 18 ឆ្នែ  ំ ឬចាស់ជាង ។  សូ្ដ្ក់ភ្ជា ប់្កជា្យួនូវសំរៅចំឡងអាជាញា ប័�្ណរបស់អនែក  
ឬភ័ស្ត៊តាងរ្សេងរទៀតបង្ហា ញពើអាយ៊របស់អនែក ។

2. ក្រួសារផដលទទួលការរ ើ្លផ្ទា ំ។
 រ ម្ ោះមាតាបិតា/្ន៊សសេធំទទួលែ៊សកតរូវ ទូរស័ព្ទ  (        )
 អាសយដ្ឋា ន  កករុង រដឋា ស៊ើបែូដ 

3. ការរ្ើលផ្ទាក៊ំមារនឹងកតរូវ្្តល់ជូនរៅ (្ូស្ួយ) ៖            ្្ទោះក៊មារ          ្្ទោះអនែក្្តលក់ារបំររ ើ

ផ្នែក B តំរូវការថនស្័យវញិ្ញា បនក្មស៊ែភ្ព និងស៊វត្ិ ភ្ព ៖

្្ទោះផដលអនែក្្តល់ការរ ើ្លផ្ទាក៊ំមារកតរូវផតមានលក្ខ�ៈតា្តំរូវការនានាសំរាបស៊់វត្ិភ្ព ។ និយា្ថនស៊ែភ្ព និងស៊វត្ិភ្ព្ឺមានរាយខាងរកកា្ ។  
មាតាបិតា និងអនែក្្តលក់ារបំររ ើមានទំនួលែ៊សកតរូវកនែ៊ងការតា្ដ្នរ ើ្លថានិយា្ជា្ូលដ្ឋា នទាងំឡាយរនាោះមានលក្ខ�កតឹ្កតរូវ តា្តំរូវការ ។

របើសិនជារសចក្តើផ្លែងកតឹ្កតរូវ មាតាបិតា/្ន៊សសេធំទទួលែ៊សកតរូវ និងអនែក្្តល់ការបំររ ើកតរូវផតចាររ ម្ ោះជាអកសេរកាត់សរង្ខបរបស់រ្រៅខាងរ្្ងថដ ។ 
ការរនោះនឹងបញ្ជា ក់ឲ្យដឹងថា្្ទោះរនាោះមានលក្ខ�ៈកតឹ្កតរូវតា្និយា្ថនស៊ែភ្ព និងស៊វត្ិភ្ព ។

1.  ________   _______  ្្ទោះផដលជាកផនលែង្្តល់ការរ្ើលផ្ទាក៊ំមារ មានកបដ្ប់ររាទ៍ផ្សេងកំព៊ងរកបើការ និងកបដ្ប់ពនលែត់រភលែើងផដលមាន
លក្ខ�ៈកតឹ្កតរូវតា្និយា្កំរតិរដ្យរសនាកប្៊ែផ្នែកអ្្ិភ័យរបស់រដឋា ។

2.  ________   _______  អនែក្្តល់ការបំររ ើរ្ើលផ្ទាក៊ំមារនឹង្ិនរកបើការដ្ក់ទ�្ឌ ក្មផ្នែករាងកាយរោររៅ ែ៊សពើធ្មតា ។
3.  ________   _______  អនែក្្តល់ការបំររ ើរ្ើលផ្ទាក៊ំមារកតរូវផតអន៊ញ្ញា តឲ្យមាតាបិតារចញចូលរដ្យគ្ម នកំ�ត់ែ�ៈកូនរបស់រ្រៅ

កនែ៊ងការរ្ើលផ្ទា ំ។
4.  ________   _______  អនែក្្តលក់ារបំររ ើរ្ើលផ្ទាក៊ំមារ្ិនកតរូវមានជំងឺ្លែង រ�ើយកតរូវផតមានស្ត្ភ្ពរពញរលញទាងំផ្នែករាងកាយ 

និងសតិសំរាប់រ ើ្លផ្ទាក៊ំមារ(រកចើន) ។  អនែក្្តល់ការបំររ ើកតរូវផតបង្ហា ញភ័ស្ត៊តាងឲ្យមាតាបិតាដឹងថារូបរ្បាន
រធ្ើរតស្តកនែ៊ងរយៈរពល 12 ផែកនលែង្ក រ�ើយ្ិនមានជំងឺររបងសក្មរទ ។

5.  ________   _______  ្្ទោះផដលជាកផនលែង្្តលក់ាររ្ើលផ្ទាកូំនរបស់អនែក មានទើធ្លែ  នងឹកផនលែងរកមងរលងផដលកតរូវបានកតរួតពិនតិ្យ រ�ើយមាន
ស៊វត្ភិ្ពសរំាបក៊់មារ (រកចើន) ។  ក៊មារ (រកចើន) កតរូវបានការពារពើរកគ្ោះថានែ ក់នានាដូចជា អាងទឹក, អាងទឹករ ្្ត , 
កផនលែងរដ្តរភលែើងអ្្សិនើ, ជរ�្តើ រ, រក ឿ្ងព៊ល, ថានែ រំពទ្យ, ការំភលែើង និង/ ឬកគ្ប់ ជារដើ្ ។ល។ 

6.  ________   _______  មានប៊្្លកិលក្ខ�ៈរយាងជា្ូលដ្ឋា នយា៉ា ងរោចណាស់ពើរយា៉ា ងផដលនឹងបញ្ជា ក់ពើប៊្្លកិលក្ខ�ៈល្អរបស់
អនែក្្តល់ការបំររ ើ នងិស្តភ្្ពរបសគ់្តក់នែ៊ងការ្្តល់ការរ ើ្លផ្ទាក៊ំមារកនែ៊ងបរយិាកាសដម៏ានស៊វត្ភិ្ព្យួ ។  
សូ្អាន ភ្្ C រៅកនែ៊ងទពំរ័បនា្ទ ប់ ។

ពត័ម៌ានអពំើស៊ែភ្ព នងិស៊វតិ្ភ្ព នងិការ�្កឹ�្នឺពើររបៀបរ្ើលផ្ទាក៊ំមារជា្ូលដ្ឋា នរ្សេងៗរទៀត្មឺានរៅតា្ក ម្វធិើបញជាូ ន នងិធនធ្នរ្ើលផ្ទាក៊ំមារ
តា្្ូលដ្ឋា ន និងតា្ទើភ្នែ កង់្រស�្្ន៍ ដូចជាទើភ្នែ ក់ង្រកាកបាទកក�្អារ្រកិាងំ, ្ោវទិយាលយ័ស�្្ន,៍ កកសួងអ្ិ្ភ័យជារដើ្  ។ល។
មាតាបិតានិងអនែក្្តលក់ារបំររ ើកតរូវបានរ្ជំរ៊ញឲ្យរកបើបញជា ើព័ត៌មានស៊ែភ្ព & ស៊វត្ិភ្ព (CCP 6) រដើ្្ើធ្នាថា្្ទោះផដលជាកផនលែង្្តល់ការរ ើ្លផ្ទាំ
រនាោះ្ឺមានស៊វត្ិភ្ពសំរាប់ក៊មារ (រកចើន) ។
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សំរាប់ផតរខានធើបំរពញស្័យវញិ្ញា បនក្មស៊ែភ្ព និងស៊វត្ភិ្ព
(សំរាប់អនែក្្តលក់ារបំររ ើអាជាញា ប័�្ណរលើកផលង)

ការផ�នា ំ ៖ កនែ៊ងនា្ជាអនែក្្តលក់ារបរំរ ើអាជាញា ប�័្ណរលើកផលង ( ក្រួសារ,  ្តិ្តភក័្តើ,  ឬអនែកជិតខាង) 
ផដល្្តលរ់សវាដល់ក្រួសារផដលទទលួជំនយួផ ន្ែករ្ើលផ្ទាក៊ំមារពើរដឋា អនែកកតរូវផតបរំពញទក្ងរ់នោះ ។ 
សូ្បរំពញទក្ងរ់នោះ រ�ើយរ្ញាើកតឡប់រៅការយិាលយ័កកសងួផវ ៉ាលផ�រ្រខានធើ, ក្មវធិើបង់កបាក់ផបបរ្សេង, 
ឬទើភ្នែ កង់្របង់កបាកដ់ថទរ្សេងរទៀត ឲ្យទាន់រពលរវលា ។

រ ម្ ោះជា 
អកសេរកាត់រប 
ស់មាតាបិតា/ 

្ន៊សសេធំ 
ទទួលែ៊សកតរូវ

រ ម្ ោះជាអកសេរ 
កាត់របស់អនែក្្តល ់

ការបំររ ើ

CASE NAME

CLIENT CASE NUMBER

WORKER NAME

WORKER NUMBER



ផ្នែក C ព័ត៌មានរ្សេងៗរទៀត

1. អនែកបញ្ចា ក់្ូលដ្ឋា ន
ការផ�នា ំ៖ រាយព័ត៌មានទាងំឡាយខាងរកកា្សំរាប់អនែកបញ្ជា ក់្ូលដ្ឋា នពើរនាក់ ។ អនែកបញ្ជា ក់រនាោះ្ិនអាចជាឳព៊ក/មា្ត យរបសក៊់មាររទ ។  
ឳព៊ក/មា្ត យ្ួរផតទាក់ទង្កអនែកបញ្ជា ក់ទាងំរនោះរដើ្្ើពិនតិ្យនូវប៊្្លិកលក្ខ�ៈល្អ និងអំពើស្ត្ភ្ពកនែ៊ងការ្្តល់ការរ ើ្លផ្ទារំកមង ។

 រ ម្ ោះ  រ ម្ ោះ

 អាសយដ្ឋា ន  អាសយដ្ឋា ន

 កករុង/រដឋា  កករុង/រដឋា

 រលែទូរស័ព្ទ (    )  រលែទូរស័ព្ទ (    )

2. ្ន៊សសេធំដថទៗរទៀតរៅកនែ៊ង្្ទោះផដលជាកផនលែង្្តល់ការរ ើ្លផ្ទាក៊ំមារ
ការផ�នា ំ៖ បំរពញពត័៌មានខាងរកកា្សំរាប់្ ន៊សសេធំទាងំអស់ផដលរសរ់ៅកនែ៊ង្្ទោះ្្តល់ការរ្ើលផ្ទាក៊ំមារ ។

 រ ម្ ោះ  ទំនាក់ទំនងជា្ួយ   ក៊មារ  រលាកអនែក ទំនាក់ទំនង 

 រ ម្ ោះ  ទំនាក់ទំនងជា្ួយ   ក៊មារ  រលាកអនែក ទំនាក់ទំនង 

 រ ម្ ោះ  ទំនាក់ទំនងជា្ួយ   ក៊មារ  រលាកអនែក ទំនាក់ទំនង 

 រ ម្ ោះ  ទំនាក់ទំនងជា្ួយ   ក៊មារ  រលាកអនែក ទំនាក់ទំនង 
3. រសចក្តើផ្លែងអំពើស្ត្ភ្ព្្តល់ការរ ើ្លផ្ទាក៊ំមារ

ការផ�នា ំ៖  ពពិ�៌នាពើស្តភ្្ពរបសរ់លាកអនែកកនែ៊ងការ្្តល់ការរ ើ្លផ្ទាក៊ំមារ រ�ើយរាយនូវបទពិរសាធន៍ នងិ្៊�ស្្ត្តរិបស់រលាកអនែក ។

 

 

ផ្នែក D រសចក្តើផ្លែងរបស់អនែក្្តល់ការបំររ ើ/ឳព៊ក/មា្ត យ

ពត័៌មានសំខាន់ៗបផន្្សរំាប់ឳព៊ក/មា្ត យ/្ន៊សសេធំទទួល ែ៊សកតរូវ/ អនែក្្តល់ការបំររ ើ ៖
 • របើសនិជារលាកអនែករកជើសឲ្យរ្្្តល់ការរ ើ្លផ្ទាក៊ំមាររៅកនែ៊ង្្ទោះរលាកអនែក (ការរ្ើលផ្កនែ៊ង ្្ទោះ- in-home care), រលាកអនែកនឹងកតរូវរ្ចាត់ទ៊កថាជា

នរិយាជក រ�ើយមានការទទលួែ៊សកតរូវឲ្យបង់ថ្លែយា៉ា ងរោចណាស់ រសមើនងឹកបាក់របៀវតសេរ ៍្ ធ្យ្របស់រដឋា, ពន្ធសន្តស៊ិែសង្ ,្ Medicare និងកបាក់ធ្
នាជួសជ៊លរកគ្ោះថានែ ក់កនែ៊ងការង្ររបស់រដឋាសំរាប់អនែក្្តល់ការបំររ ើរបសរ់លាកអនែក ។ រលាកអនែកកក៏បផ�លទទួលែ៊សកតរូវរលើពន្ធសរំាបនិ់ក្មភ្ព ។

 • អនែកកបផ�លតំរវូឲ្យដកពន្ធកបាកច់�ូំលសរំាបស់�ពន័្ធ នងិរដឋាពើកបាកច់�ូំលរាបសអ់នែក្្តល់ការបំររ ើ្ ង ផដរ ។  អនែក្្តលក់ារបរំរ ើ្ ទឺទលួែ៊សកតរូវសំ
រាប់របាយការ�៍ កបាកច់�ូំល និងបង់រលើពន្ធច�ូំលសរំាបស់�ពន័្ធ និងរដឋារបើមាន ។

 • របើសនិជារលាកអនែក រកជើសយកអនែក្្តល់ការបរំរ ើ្ មើ្ យួផដលតរំវូឲ្យច៊ោះរ ម្ ោះជា្យួ TrustLine អនែក្្តលក់ារបរំរ ើរនោះ្ិនមានសិទិ្ធសំរាប់កបាកស់ំ
�ង រ�ូតទាល់ផតគ្ត់ច៊ោះរ ម្ ោះជា្យួ TrustLine ។  អនែក្្តល់ការបំររ ើផដលអាជាញា ប័�្ណ រលើកផលងផដលតំរវូច៊ោះរ ម្ ោះជា្យួ TrustLine 
អាចទទលួកបាកស់�ំងកបតសិក ម្រ�ូតដល់ 12 0  ថ ង្ៃ ចាប់ពើកាលបររិចឆេទផដលរ្បានរសនែើសំ៊រសវារ្ើលផ្ទាកូំន រ�ើយកតរូវបានរ្ ្្តល់ឲ្យ 
របើសនិជាអនែក្្តល់ការបំររ ើរនាោះ រពលរកកាយ្កកាលែ យជាអនែកច៊ោះរ ម្ ោះជា្យួ TrustLine ។

 • សរំាបព់ត័ម៌ានផ្្រទៀតអពំើ ការទទលួែ៊សកតរូវរបសរ់លាកអនែកកនែ៊ងនា្ជានិរយាជក សូ្ទាកទ់ង្កការយិាលយ័តា្្ូលដ្ឋា នថនកកសងួអភិវឌ្ឍន៍
ការង្រ (Employment Development Department) តា្រលែ (888-745-3886) ។ សរំាបព់ត័ម៌ានទូរៅអពំើធនធ្នថនការរ្ើលផ្ទាំ
ក៊មារ និងក្មវធិើបញជាូ ន រលាកអនែកអាចទូរសព័្ទ រដ្យឥតបង់ថ្ល្ែ ក (800-KIDS R WE) (800-543-7793) ។

1. រសចក្តើផ្លែងរបសអ់នែក្្តលក់ារបរំរ ើ ៖  ក្បព់ត័ម៌ានទាងំអស់ ផដលែញា៊បំាន្្តលជូ់នរៅកនែ៊ងទក្ងរ់នោះ្ឺជាព័ត៌មានពិត នងិកតឹ្ កតរូវរៅតា្ការរចោះដងឹដ៏កបរសើរ
បំ្ ត៊របស ់ែញា៊ ំ ។  របើសនិជាែញា៊ ំ្ ្តលក់ាររ្ើលផ្ទាក៊ំមាររៅកនែ៊ង្្ទោះរបសែ់ញា៊ ំ ែញា៊សូំ្បញ្ជា កថ់ា្្ទោះរបសែ់ញា៊មំានលក្ខ�ៈកតឹ្ កតរូវ តា្តំរវូការស៊ែភ្ព នងិស៊
វតិ្ភ្ពដូចមានរាយកនែ៊ងផ ន្ែក B ។  ែញា៊យំលថ់ាពត័ម៌ានអពំើ ស៊ែភ្ពនិងការ�្កឹ�្នឺស៊វត្ភិ្ព្មឺានរៅសរំាបជូ់នពើក្មវធិើធនធ្នការរ ើ្លផ្ទាក៊ំមារ
តា្្ូលដ្ឋា ន នងិការបញជាូ ន នងិពើទើភ្នែ ក់ង្រស�្្ន៍នានា ។ ែញា៊យំលថ់ាែញា៊ ំ្ និផ្នជានរិយាជកិរបស់កកសួងផវ ៉ាលផ�រ្រខានធើ, ក ម្វធិើបង់កបាក់ផបបរ្សេង 
ឬទើភ្នែ កង់្របង់កបាករ់្សេងរទៀត ។

 ែញា៊សូំ្កបកាសរកកា្រទាសបញ្ញា ត្តថិនការស្្បំពាន រកកា្ចបាបរ់ដឋា California ថាពត័ម៌ានផដលែញា៊បំាន្្តលជូ់នកនែ៊ងរនោះ ្ ពឺតិ រ�ើយកតឹ្កតរូវរៅតា្ការរចោះ
ដងឹដ៏កបរសើបំ្ ត៊របសែ់ញា៊ ំ ។  ែញា៊យំលថ់ាការ្្តលព់ត៌័មាន្និពតិ ឬ្និចប់កតឹ្កតរូវអាចបណា្ត លឲ្យរ្រចាទកបកាន់ជាបទឧកកដិឋា ផដលអាចមានរួ្ នូវ
ការដ្កទ់�្ឌ ក្ម ថនការផាកពិន័យ ជាបព់ន្ធនាគ្រ ឬទាងំពើរ ។

 �ត្រលខារបស់អនែក្្តល់ការបំររ ើ  កាលបររិចឆេទ 
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ផ្នែក D. រសចក្តើផ្លែងរបស់អនែក្្តល់ការបំររ ើ/ឳព៊ក/មា្ត យ (បន្ត) 

2. រសចក្តើផ ល្ែងរបស់ឳព៊ក/មា្ត យ/្ន៊សសេធទំទលួែ៊សកតរូវ៖  ែញា៊បំានរធ្ើសមាភា ស រ�ើយយលក់ព្ទទលួយកអនែក្្តល់ការបំររ ើរនោះ ។  ែញា៊យំលព់ើរសចក្តើផ្លែងបាន ្្ត
ល់រៅកនែ៊ងទក្ងរ់នោះ ។ ែញា៊យំលថ់ាជាការទទលួែ៊សកតរូវរបសែ់ញា៊កំនែ៊ងការធ្នាថាការរ ើ្លផ្ទាកំតរូវបាន្្តលឲ់្យកូនរបសែ់ញា៊(ំរកចើន) រ�ើយកផនលែង្្តល់ការរ ើ្ល
ផ្ទារំនាោះ្ឺមានស៊វតិ្ភ្ព ។ ែញា៊កំយ៏លផ់ដរថារដឋា California, កកសួងផវ ៉ាលផ�រ្, ការបង់ថ ល្ែផបបរ្សេង (Alternative Payment Program - APP) 
ឬទើផានែ កង់្របង់ថ្លែដថទរទៀត ្និ នងិ្និពនិតិ្យអពំើស៊វត្ភិ្ពការរ្ើលផ្ទាក៊ំមារផដល្្តលរ់ដ្យអនែក្្តលក់ារបរំរ ើរនោះ ។  របើសនិជារខានធើ ឬ APP/ 
ទើភ្នែ ក់ង្រ ្និអាចរចញកបាកស់�ំងសរំាបថ់្លែផដលអនែក្្តលក់ារបរំរ ើរបសែ់ញា៊ទំារពើែញា៊ ំ រដ្យសាររសវា្្តល់រលើសពើការកំរតិរដ្យរដឋា ែញា៊នំងឹរចញថ ល្ែបង់រង
រៅឲ្យអនែក្្តល់ការបំររ ើសរំាបថ់្លែរសវាផដលែ៊សគ្នែ ផដលែញា៊ជំពំាក់ ។ ែញា៊កំអ៏ាចប្តូររកអនែក្្តល់ការបំររ ើផដលទារថ ល្ែឈនែលួតិចជាង ។

 ែញា៊សូំ្កបកាសរកកា្រទាសបញ្ញា ត្តថិនការស្្បំពាន រកកា្ចបាប់រដឋា Ca l i forn ia  ថាពត័ម៌ានផដលែញា៊បំាន្្តលជូ់នកនែ៊ងរនោះ ្ពឺតិ រ�ើយកតឹ្កតរូវ
រៅតា្ការរចោះដងឹដ៏កបរសើបំ្៊តរបសែ់ញា៊ ំ ។  ែញា៊យំលថ់ាការ្្តលព់ត័ម៌ាន្និពតិ ឬ្និចប់កតឹ្កតរូវអាចបណា្ត លឲ្យរ្រចាទកបកាន់ជាបទឧកកដិឋា 
ផដលអាចមានរួ្ នូវការដ្កទ់�្ឌ ក្ម ថនការផាកពិន័យ ជាប់ពន្ធនាគ្រ ឬទាងំពើរ ។

 �ត្រលែរបស់ឳព៊ក/មា្ត យ/្ន៊សសេធំទទួលែ៊សកតរូវ  កាលបររិចឆេទ 

(សំរាប់ផតរខានធើ ឬ APP រកបើផតប៉ា៊រណា្ណ ោះ)
COUNTY OR APP USE ONLY

Return this form by:  to:
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