
ត�ើមានតេវាអ្វីខ្លះេម្មាប់ទារក 
និងតកមេង�ូច HRC?



តេវាដែលផ្ដល់តោយបុគ្គលិក HRC 

ការវាយ�ម្្ និងការពិតម្រលះតោបល់
អ្នកេម្្បេម្្រួលតេវារបេ់អ្នកអាចតរៀបចំការជួបម្បជំុជា្ួយអ្នកជំនាញរប

េ់ HRC ឬម្ករុ្ពហុវេ័ិយតែើ្្វីវាយ�ម្្�ម្្រូវការកូនរបេ់អ្នក ក៏ែូចជាផ្ដល់ជូ
នអ្នកនូវតេវាពិតម្រលះតោបល់ផងដែរ។ ការវាយ�ម្្ និងការពិតម្រលះតោបល់

អាចជួយតៅក្នុងការផ្ដល់ និងបញ្ជា ក់ការត្្ើតោគវនិិច្័យ កំណ�់ម្បតេទតេវា 
និងការរំម្ទដែលម្�រូវការ កំណ�់�ម្្រូវការេុខភាព និង�ម្្រូវការេុខភាពផ្ូវចិ
�្តរបេ់ទារក/ម្គរួសារ រំម្ទេិទ្ិទទួលបានអ�្ថម្បតោជន៍ដែលឧប�្ថ្្ភតោយ
្ូលនិ្ិសាធារណៈ។ល។

HRC មានអ្នកជំនាញដែលមានឯកតទេដផ្នកអេិវឌ្ឍន៍កុមារ�ូច 
ការពយាបាលតលើការនិោយ ការពយាបាលតោយចលនា ចិ�្តវទិយា 
េុខភាពផ្ូវចិ�្តេម្មាប់ទារក/ម្គរួសារ អន្តោគ្ន៍ចំតោលះឥរោិបថ 
តវជជាសាសេ្ត តេតនទិច ការដថទំា អនា្័យមា�់ត្មេញ ឱេថសាសេ្ត 
អាហារបូ�្ថ្្ភ បតចចេកវទិយាជំនួយ អ�្ថម្បតោជន៍ហិរញ្ញវ�្ថុ និងេុខភាព 
ការអប់រពិំតេេ និងចបាប់។

ថ្្ន ក់អេិវឌ្ឍន៍កុមារ�ូច៖ រួ្ រ្ន តំាងពវីែំបូង
ថ្្ន ក់េិកសាដែលែឹកនំាតោយអ្នកឯកតទេដផ្នកអេិវឌ្ឍន៍កុមារ�ូចផ្ដល់

នូវឱកាេេម្មាប់ឪពុកមា្ដ យ/េមាជិកម្គរួសារ ម្ព្ទំាងទារក និងតកមេង
�ូចរបេ់ពួករ�់តៅក្នុងការម្បាសេ័យទាក់ទងរ្ន ជា្ួយកុមារ និងឪពុ

កមា្ដ យតផសេងតទៀ�តោយរ វីកោយជា្ួយនឹងចតម្្ៀង �នន្តវី ការត្្ើចលនា 
ក៏ែូចជាការេដ្្ដងតផសេងៗផងដែរ។ ថ្្ន ក់េិកសាតនលះជួយឪពុកមា្ដ យតរៀនអំពវីបតចចេ

កតទេតៅក្នុងម្ករុ្ដែលបនាទា ប់្កអាចតម្បើម្បាេ់តៅតា្ផទាលះតែើ្្វីកសាងជំនាញ
អេិវឌ្ឍន៍ និងម្បាសេ័យទាក់ទងរបេ់កុមារ�ូច។ ថ្្ន ក់េិកសាតនលះរួ្ បញចេូ លមា៉ា ក់/បា៉ា  

និងខ្ួនខ្ុំ ការអេិវឌ្ឍភាសាេម្មាប់តកមេង�ូច �ួនាទវីជាឪពុកមា្ដ យ ការបណ្ដុ លះបណ្្ដ ល
អំពវីការតម្បើម្បាេ់បង្គន់ និងជំនាញតផសេងៗតទៀ�។

ថ្្ន ក់េិកសា និងបទបង្ហា ញផ្ដល់ព័�៌មានេម្មាប់ម្គរួសារម្�រូវបានផ្ដល់ជូនរយៈតពលតពញ្ួយ
ឆ្្ន ំដែលត ្្ត �តៅតលើម្បធានបទតផសេងៗែូចជា សារតៅកាន់ទារក �ួនាទវីជាឪពុកមា្ដ យ វគ្គេក្មេ

ភាពរវាងឪពុកមា្ដ យជា្ួយកូន ការបតងកើ�កាលវភិាគេក្មេភាព ម្បាក់ចំណូលរបបេន្តិេុខជំនួយ 
(SSI) និងតេវារំម្ទតា្ផទាលះ (IHSS) ឥណទាន�ម្្រូវការពិតេេ។ល។ HRC ក៏ផ្ដល់ជូនផងដែរនូ
វជំនួយតេវាបកដម្ប ការដថទំាកុមារ និងការត្្ើែំតណើ រតៅក្នុងការត្្ើបទបង្ហា ញដែលបានកំណ�់ 

ម្បេិនតបើចំាបាច់តែើ្្វីឲ្យអ�ិថិជន ឬឪពុកមា្ដ យចូលរួ្ បាន។

ការរំម្ទម្គរួសារ 
តៅឯ្ជ្ឈ្ណ្ឌ ល�ំបន់ HARBOR តយើងតជឿជាក់ថ្ ម្បព័ន្រំម្ទល្អម្បតេើរគឺជាអ�្ថម្បតោ
ជន៍ែ៏េំខាន់េម្មាប់ម្គរួសារ។ បណ្្ដ ញព័�៌មាន និងការរំម្ទផ្ដល់ជូនម្គរួសារនូវ្ូលោឋា នែ៏
ល្អម្បតេើរេម្មាប់ដេង្រកម្បព័ន្តេវា ត្្ើការតម្ជើេតរ ើេតម្កាយទទួលបានព័�៌មានម្គប់ម្រ
ន់ និងទទួលបានគុណភាពជវីវ�ិកាន់ដ�ល្អម្បតេើរេម្មាប់កុមារដែលមានការអេិវឌ្ឍន៍យឺ� 

ឬពិការភាព។ ការរំម្ទម្�រូវបានផ្ដល់ជូនតៅតម្កា្របូភាពម្ករុ្រំម្ទឪពុកមា្ដ យ ក្មេវ ិ្ វីឪពុកមា្ដ
យបង្ហា �់ឪពុកមា្ដ យនិងក្ិបបងប្អូន HRC។ េម្មាប់ព័�៌មានល្្អិ�អំពវីជតម្ ើ្េរំម្ទម្គរួសារទំាង

តនលះ េូ្ចូលត ើ្លតវបសាយ�៍របេ់ HRC (RESOURCES/FAMILY) ពិភាកសាជា្ួយអ្នកេម្្ប
េម្្រួលតេវារបេ់អ្នក ឬអតញជា ើញតៅកាន់្ជ្ឈ្ណ្ឌ ល្នធាននិងបចចេកវទិយាជំនួយរបេ់ HRC តៅ 

TORRANCE ឬ LONG BEACH។

្ជ្ឈ្ណ្ឌ ល្នធាន និងបតចចេកវទិយាជំនួយ 
្ជ្ឈ្ណ្ឌ ល្នធាន និងបតចចេកវទិយាជំនួយរបេ់ HRC ផ្ដល់ជូននូវការរំម្ទតា្រយៈការផ្ដល់ព័�៌មាន ការអប់រ ំនិងការបណ្ដុ លះបណ្្ដ ល 
បតចចេកវទិយា និងតា្រយៈការរំម្ទពវីឪពុកមា្ដ យតផសេងតទៀ�។ តេវារួ្ មានបណ្ណា ល័យពហុម្បព័ន្ផសេព្ផសាយទូលំទូលាយ បនទាប់អនុវ�្តកំុព្ូយទ័រ បនទា
ប់បតចចេកវទិយាជំនួយបណ្ណា ល័យឲ្យខចេវីម្បោប់ម្បោរតកមេងតលង ម្ព្ទំាងម្ករុ្រំម្ទម្គរួសារ និងបងប្អូន។

ការេម្្បេម្្រួលតេវា
ការតរៀបចំដផនការបុគ្គលជា្ួយម្គរួសារអាចមានែូចជា ការបញជាូ នតៅ ឬនិងការេម្្បេម្្រួលតេវាដែលផ្ដល់តោយបុគ្គលិករបេ់ HRC 
ទវីភា្ន ក់ង្រេហគ្ន៍ ឬអ្នកផ្ដល់តេវាដែលឧប�្ថ្្ភ្ូលនិ្ិតោយ្ជ្ឈ្ណ្ឌ ល�ំបន់ ការរំម្ទេម្មាប់ការទទួលបានតេវាេ្សេប និងការពិនិ
�្យត ើ្លជាម្បចំាោ៉ាងតហាចណ្េ់ពវីរែងក្នុង្ួយឆ្្ន ំ ឬញឹកញាប់ជាងតនលះម្បេិនតបើចំាបាច់។

ការត្្ើយ�បបនាទា ន់រយៈតពលម្្ភបួនតមា៉ា ង
HRC រកសាម្បព័ន្ត្្ើយ�បបនាទា ន់រយៈតពលម្្ភបួនតមា៉ា ង។ ម្បេិនតបើអ្នកមានសា្ថ នភាពម្�រូវការជំនួយបនាទា ន់ និងម្�រូវការទាក់ទងតៅHRC 
តម្រៅតមា៉ា ងត្្ើការ្្មេតា គឺតៅមានអ្នកចំាទទួលេំតណើ របេ់អ្នក។

 
ជាញឹកញាប់ 
អ�ិថិជនរបេ់តយើង 
ឬឪពុកមា្ដ យ/េមាជិកម្គរួ
សារបានតេ្នើេំុព័�៌មានអំពវីតេ
វាដែលមាន។ តយើងបានតរៀបចំប
ញជា វីតនលះតែើ្្វីផ្ដល់ជូនអ្នកនូវទិែឋាភាពទូ
តៅអំពវីតេវាទំាងតនលះ។ េូ្ចងចំាថ្ 
តេវាម្�រូវបានកំណ�់តៅតា្បុគ្គលមា្ន
ក់ៗ។ តេវាម្�រូវដ�កំណ�់តៅតា្ការចំា
បាច់តៅតលើដផនការម្គរួសារ/បុគ្គល (IFSP) 
និងម្�រូវផ្ដល់ជូនសេបតៅតា្តរលនតោ
បាយតេវារបេ់ ្ជ្ឈ្ណ្ឌ ល�ំបន់ Harbor 
ដែលបានោក់តៅតលើតវបសាយ�៍របេ់តយើង។ 

តេវា្ួយចំនួនម្�រូវបានផ្ដល់ជូនតោយទវីភា្ន
ក់ង្រេហគ្ន៍ឧប�្ថ្្ភតោយ្ូលនិ្ិសា
ធារណ ែូចជា Medi-Cal, Head Start។ល។ 
និង្ួយចំនួនតទៀ�ទទួលបាន្ូលនិ្ិពវី HRC 
បនាទា ប់ពវីតយើងបានបំតពញតា្លក្ខខណ្ឌ ដេង្រក
្នធាន្ូលនិ្ិដែលអាចមានតផសេងៗតទៀ�ទំាង
អេ់។

តយើងែឹងថ្ អ្នកចង់ែឹងអំពវីម្បតេទតេវាតផសេ
ងៗដែលមានតែើ្្វីឲ្យអ្នកអាចក្ាយជាអ្នក
ចូលរួ្ ដែលទទួលបានព័�៌មានម្គប់ម្រ
ន់តៅក្នុងែំតណើ រការតរៀបចំដផនការតេ
វា។ ខាងតម្កា្គឺជាបញជា វីតេវា និងការ
រំម្ទ្ួយចំនួនដែលជាទូតៅម្�រូវបាន
ដណនំាេម្មាប់ទារក និងតកមេង�ូច 
(ចាប់ពវីតពលតកើ�ែល់អាយុបវីឆ្្ន ំ) 
ក៏ែូចជាម្ករុ្ម្គរួសាររបេ់ពួ
កតគផងដែរ។



តេវាឥរោិបថ
តេវាឥរោិបថម្�រូវបានតរៀបចំត�ើងតែើ្្វីជួយែល់ឪពុកមា្ដ យ/អ្នក
ផ្ដល់តេវាដថទំាតៅក្នុងការអនុវ�្តតរលការណ៍ឥរោិបថ និងប
តម្ងៀនជំនាញថមេវីៗតោយតម្បើម្បាេ់ឧទាហរណ៍លក្ខណៈបុគ្គល 
និងអនុវ�្តជាក់ដេ្ដង។ 

តេវាដថទំាតពលមថងៃ
េម្មាប់ឪពុកមា្ដ យត្្ើការរបេ់កុមារដែល្ិនអាចទទួល្ន
ធានដថទំាតពលមថងៃ្្មេតាបាន តនាលះ HRC អាចផ្ដល់ការរំម្ទ
ដថទំាតពលមថងៃតៅ្ណ្ឌ លដថទំាតពលមថងៃ្្មេតា ឬតៅផទាលះ។

តេវាបកដម្ប ទ្ា ល់មា�់ និងបកដម្បឯកសារ
HRC អាចផ្ដល់តេវាបកដម្ប ទ្ា ល់មា�់តៅក្នុងការម្បជំុជា្ួយ 
HRC និងការបកដម្បេំតៅឯកសារ (ដផនការតេវាបុគ្គល/
ម្គរួសារ) ពវីភាសាអង់តគ្េតៅជាភាសាកំតណើ �របេ់អ�ិថិជន/
ម្គរួសារ។

តេវាតវជជាសាសេ្ត ទន្តសាសេ្ត និងដថទំា
តែើ្្វីបំតពញ�ម្្រូវការតេវាតវជជាសាសេ្ត ទន្តសាសេ្ត និងដថ
ទំាេម្មាប់អ�ិថិជនដែលពំុមាន្នធានដថទំាេុខភា
ពតផសេងតទៀ�ែូចជា ធានាោ៉ាប់រងឯកជន MEDI-CAL 
ឬ EPSDT (ការម្�រួ�ពិនិ�្យពវីែំបូង និងជាតទៀងទា�់ 
ក្មេវ ិ្ វីត្្ើតោគវនិិច្័យ និងពយាបាល) តនាលះនឹ
ងអាចមានការផ្ដល់ជំនួយតា្ការចំាបាច់។ 
ការវាយ�ម្្តលើការដថទំា ឬការដថទំាេុខភាពតា្ផទាលះ
អាចផ្ដល់ជូនតែើ្្វីរំម្ទម្គរួសារតៅក្នុងការបំតពញ�ម្្រូ
វការដថទំាេុខភាពពិតេេ។ 

បរកិា្ខ រ និងេមា្ភ រតវជជាសាសេ្ត
HRC អាចផ្ដល់ការវាយ�ម្្តៅតលើ�ម្្រូវការតវ
ជជាសាសេ្ត និងផ្ដល់ជំនួយតៅក្នុងការកំណ�់្នធា
នេហគ្ន៍តផសេងៗែូចជា MEDI-CAL ជាតែើ្។ 
ម្បេិនតបើពំុមាន្នធានទំាងតនលះតទ តយើងអាចចូលរួ្ ចំ
ដណកតៅក្នុងការទិញេមា្ភ រ និងបរកិា្ខ រតផសេងៗ ែូចជាតរៅអវីរញុ 
ដម្គបតចចេកតទេជាតែើ្។ល។

ការដថទំាជំនួេបតណ្្ដ លះអាេន្ន 
ជំនួយបតណ្្ដ លះអាេន្នពវីការដថទំា និងម្គប់ម្គងអាចផ្ដល់ជូនែល់ឪ
ពុកមា្ដ យ ឬអ្នកផ្ដល់តេវាដថទំាបឋ្តផសេងៗតទៀ�េម្មាប់អ�ិថិជន
ដែលមានកង្លះខា�្ំក្នុងការដថទំាខ្ួន �ម្្រូវការតវជជាសាសេ្តជាម្បចំា 
ឬបញ្ហា ឥរោិបថតផសេងៗ។ តេវាដថទំាជំនួេបតណ្្ដ លះអាេន្នម្�រូវបាន
ផ្ដល់ជូនតៅតា្ផទាលះរបេ់អ�ិថិជន/ម្គរួសារតោយបុគ្គលិករបេ់ទវីភា្ន ក់
ង្រដថទំាតា្ផទាលះ។ តៅក្នុងការដថទំាជំនួេបតណ្្ដ លះអាេន្នកំណ�់តោ
យម្គរួសារ េមាជិកម្គរួសារអាចបញជាូ នតៅ្ិ�្តេក្ដិ ឬសាច់ញា�ិដែល
ខ្ួនទុកចិ�្តដែលបតម្ ើ្ការង្រឲ្យទវីភា្ន ក់ង្រដថទំាតា្ផទាលះ តែើ្្វីផ្ដល់កា
រដថទំាជំនួេបតណ្្ដ លះអាេន្នេម្មាប់េមាជិកម្គរួសាររបេ់អ្នក។ កា
ដថទំាជំនួេបតណ្្ដ លះអាេន្នតម្រៅផទាលះអាចផ្ដល់ជូនតៅតា្ផទាលះដែលមា
នអាជ្ាប័ណណា ម្បេិនតបើមាន។  

ការបណ្ដុ លះបណ្្ដ លជំនាញេង្គ្េម្មាប់កុមារ និងតកមេងជំទង់
ដែលមានបញ្ហា វសិាលគ្ន៍្តនាវក័ិ�
ក្មេវ ិ្ វី និងម្ករុ្អប់រឪំពុកមា្ដ យដែលែឹកនំាតោយម្គរូតពទ្យពយាបាលជួ
យឪពុកមា្ដ យតៅក្នុងការតរៀនអំពវីបតចចេកតទេដែលអ្នកអាចតម្បើម្បាេ់
តែើ្្វីត្្ើកិចចេការជា្ួយកូនតៅផទាលះ និងជំរញុែល់ការអេិវឌ្ឍន៍កូនរប
េ់អ្នក។

ម្បេិនតបើកូនរបេ់អ្នក�្
រវូការការពយាបាលលក្ខ
ណៈបុគ្គល ឬតេវាពយាបា
លេុខភាពឥរោិបថតែើ

្្វីពយាបាល្តនាវក័ិ� តហើ
យការពយាបាលទំាងតនលះម្�រូ

វបានចា�់ទុកថ្មានភាពចំា
បាច់ដផ្នកតវជជាសាសេ្ត តនាលះអ្នក

េម្្បេម្្រួលតេវារបេ់អ្នកអា
ចដណនំាអ្នកតៅក្នុងការទទួលបានតវជជា

បញ្ជា ពវីតវជជាបណ្ឌិ �របេ់អ្នក និងទទួលបាន
តេវាទំាងតនលះតា្រយៈដផនការធានាោ៉ាប់រងេុខភាពឯកជនរបេ់អ្នក 
ឬតា្រយៈ MEDI-CAL។

្ជ្ឈ្ណ្ឌ លថ្្ន ក់�ំបន់អាចជួយម្គរួសារដផ្នក្ូលនិ្ិតែើ្្វីចំណ្យ
តៅតលើដផ្នកដែលរមេ នធានាោ៉ាប់រង ធានាោ៉ា ប់រងរួ្ រ្ន  ឬទូទា�់រួ្ រ្ន េ
ម្មាប់វ ិ្ វីពយាបាល និងការពយាបាលដែលមានភាពចំាបាច់ដផ្នកតវជជាសាេ្
រ ្ត តៅតពលដផនការធានាោ៉ាប់រងេុខភាពឯកជននឹងផ្ដល់ការធានាេ
ម្មាប់តេវាទំាងតនលះ តហើយម្គរួសារអាចទទួលបានតោយដផ្អកតៅតលើ
កម្្ិ�ម្បាក់ចំណូលទាប។

្ត្យាបាយែឹកជញជាូ ន
តោយដផ្អកតលើ�ម្្រូវការបុគ្គល/ម្គរួសារ HRC អាចជួយភាជា ប់ម្គរួ
សារតៅនឹងតេវាែឹកជញជាូ នេ្សេបតៅក្នុងេហគ្ន៍ ែូចជា 
តេវាែឹកជញជាូ នសាធារណៈ តេវាែឹកជញជាូ នរួ្ របេ់េហគ្ន៍ជា
តែើ្។ HRC ក៏ផ្ដល់ជូនផងដែរនូវជំនួយដផ្នកែឹកជញជាូ នតៅតពលចំាបា
ច់តែើ្្វីឲ្យអ�ិថិជន ឬឪពុកមា្ដ យអាចចូលរួ្ តៅក្នុងបទបង្ហា ញផ្ដល់
ព័�៌មានរបេ់ HRC ឬតេវាដែលបានកំណ�់តៅក្នុងដផនការតេវា 
បុគ្គល/ម្គរួសារ។

តេវានានាដែល HRC ទិញពវីក្មេវ ិ្ វី 
និងតពទ្យពិនិ�្យជំងឺតៅក្នុងេហគ្ន៍
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