ត�ើមានសេវាអ្វីខ្លះសម្រាប់ទារក
និងក្មេងតូច HRC?

ជាញឹកញាប់
អតិថិជនរបស់យ�ើង
សេវាដែលផ្ដល់ដោយបុគ្គលិក HRC
ឬឪពុកម្ដា យ/សមាជិកគ្រួ
ការវាយតម្លៃ និងការពិគ្រោះយោបល់
សារបានស្នើសុំព័ត៌មានអំពីសេ
វាដែលមាន។ យ�ើងបានរ�ៀបចំប
អ្នកសម្របសម្រួលសេវារបស់អ្នកអាចរ�ៀបចំការជួបប្រជុំជាមួយអ្នកជំនាញរប
ញ្ជីនេះដ�ើម្បីផ្ដល់ជូនអ្នកនូវទិដ្ឋភាពទូ
ស់ HRC ឬក្រុមពហុវ ិស័យដ�ើម្បីវាយតម្លៃតម្រូវការកូនរបស់អ្នក ក៏ដូចជាផ្ដល់ជូ
ទៅអំពីសេវាទាំងនេះ។ សូមចងចាំថា
នអ្នកនូវសេវាពិគ្រោះយោបល់ផងដែរ។ ការវាយតម្លៃ និងការពិគ្រោះយោបល់
សេវាត្រូវបានកំណត់ទៅតាមបុគ្គលម្នា
អាចជួយនៅក្នុងការផ្ដល់ និងបញ្
ជា ក់ការធ្វើរោគវ ិនិចឆ័យ
្ កំណត់ប្រភេទសេវា
ក់ៗ។ សេវាត្រូវតែកំណត់ទៅតាមការចាំ
និងការគាំទ្រដែលត្រូវការ កំណត់តម្រូវការសុខភាព និងតម្រូវការសុខភាពផ្លូវចិ
បាច់នៅល�ើផែនការគ្រួសារ/បុគ្គល (IFSP)
ត្តរបស់ទារក/គ្រួសារ គាំទ្រសិទធិទ
្ ទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដែលឧបត្ថម្ភដោយ
និងត្រូវផ្ដល់ជូនស្របទៅតាមគោលនយោ
មូលនិធិសាធារណៈ។ល។
បាយសេវារបស់ មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ Harbor
HRC មានអ្នកជំនាញដែលមានឯកទេសផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍កុមារតូច
ដែលបានដាក់នៅល�ើវេបសាយត៍របស់យ�ើង។
សេវាមួយចំនួនត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយទីភ្នា
ក់ងារសហគមន៍ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិសា
ធារណ ដូចជា Medi-Cal, Head Start។ល។
និងមួយចំនួនទ�ៀតទទួលបានមូលនិធិពី HRC
បន្ទាប់ពីយ�ើងបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ធនធានមូលនិធិដែលអាចមានផ្សេងៗទ�ៀតទាំង
អស់។

ការព្យាបាលល�ើការនិយាយ ការព្យាបាលដោយចលនា ចិត្តវ ិទ្យា
សុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់ទារក/គ្រួសារ អន្តរាគមន៍ចំពោះឥរ ិយាបថ
វេជ្ជសាស្រ្ត សេនេទិច ការថែទាំ អនាម័យមាត់ធ្មេញ ឱសថសាស្រ្ត
អាហារូបត្ថម្ភ បច្ចេកវ ិទ្យាជំនួយ អត្ថប្រយោជន៍ហិរញ្ញ វត្ថុ និងសុខភាព
ការអប់រ ំពិសេស និងច្បាប់។

ថ្នាក់អភិវឌ្ឍន៍កុមារតូច៖ រួមគ្នា តាំងពីដំបូង

ថ្នាក់សិក្សាដែលដឹកនាំដោយអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍កុមារតូចផ្ដល់
នូវឱកាសសម្រាប់ឪពុកម្ដា យ/សមាជិកគ្រួសារ ព្រមទាំងទារក និងក្មេង
តូចរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា ជាមួយកុមារ និងឪពុ
កម្ដា យផ្សេងទ�ៀតដោយរ ីករាយជាមួយនឹងចម្រៀង តន្រ្តី ការធ្វើចលនា
ក៏ដូចជាការសម្ដែងផ្សេងៗផងដែរ។ ថ្នាក់សិក្សានេះជួយឪពុកម្ដា យរ�ៀនអំពីបច្ចេ
កទេសនៅក្នុងក្រុមដែលបន្ទាប់មកអាចប្រើប្រាស់នៅតាមផ្ទះដ�ើម្បីកសាងជំនាញ
អភិវឌ្ឍន៍ និងប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់កុមារតូច។ ថ្នាក់សិក្សានេះរួមបញ្ចូលម៉ា ក់/ប៉ា
និងខ្លួនខ្ញុំ ការអភិវឌ្ឍភាសាសម្រាប់ក្មេងតូច តួនាទីជាឪពុកម្ដា យ ការបណ្ដុះបណ្
ដា ល
អំពីការប្រើប្រាស់បង្គន់ និងជំនាញផ្សេងៗទ�ៀត។

យ�ើងដឹងថា អ្នកចង់ដឹងអំពីប្រភេទសេវាផ្សេ
ងៗដែលមានដ�ើម្បីឲ្យអ្នកអាចក្លា យជាអ្នក
ចូលរួមដែលទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រា
ន់នៅក្នុងដំណ�ើរការរ�ៀបចំផែនការសេ
វា។ ខាងក្រោមគឺជាបញ្ជីសេវា និងការ
គាំទ្រមួយចំនួនដែលជាទូទៅត្រូវបាន
ណែនាំសម្រាប់ទារក និងក្មេងតូច
(ចាប់ពីពេលក�ើតដល់អាយុបីឆ្នាំ)
ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួ
ថ្នាក់សិក្សា និងបទបង្ហាញផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់គ្រួសារត្រូវបានផ្ដល់ជូនរយៈពេលពេញមួយ
កគេផងដែរ។
ឆ្នាំដែលផ្តោតទៅល�ើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជា សារទៅកាន់ទារក តួនាទីជាឪពុកម្ដា យ វគ្គសកម្ម
ភាពរវាងឪពុកម្ដា យជាមួយកូន ការបង្កើតកាលវ ិភាគសកម្មភាព ប្រាក់ចំណូលរបបសន្តិសុខជំនួយ
(SSI) និងសេវាគាំទ្រតាមផ្ទះ (IHSS) ឥណទានតម្រូវការពិសេស។ល។ HRC ក៏ផ្ដល់ជូនផងដែរនូ
វជំនួយសេវាបកប្រែ ការថែទាំកុមារ និងការធ្វើដំណ�ើរនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញដែលបានកំណត់
ប្រសិនប�ើចាំបាច់ដ�ើម្បីឲ្យអតិថិជន ឬឪពុកម្ដា យចូលរួមបាន។

ការគាំទ្រគ្រួសារ

នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ HARBOR យ�ើងជ�ឿជាក់ថា ប្រព័ន្ធគាំទ្រល្អប្រស�ើរគឺជាអត្ថប្រយោ
ជន៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់គ្រួសារ។ បណ្
ដា ញព័ត៌មាន និងការគាំទ្រផ្ដល់ជូនគ្រួសារនូវមូលដ្ឋានដ៏
ល្អប្រស�ើរសម្រាប់ស្វែងរកប្រព័ន្ធសេវា ធ្វើការជ្រើសរ� ើសក្រោយទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រា
ន់ និងទទួលបានគុណភាពជីវ ិតកាន់តែល្អប្រស�ើរសម្រាប់កុមារដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍យឺត
ឬពិការភាព។ ការគាំទ្រត្រូវបានផ្ដល់ជូននៅក្រោមរូបភាពក្រុមគាំទ្រឪពុកម្ដា យ កម្មវ ិធីឪពុកម្ដា
យបង្ហាត់ឪពុកម្ដា យនិងក្លិបបងប្អូន HRC។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីជម្រើសគាំទ្រគ្រួសារទាំង
នេះ សូមចូលម�ើលវេបសាយត៍របស់ HRC (RESOURCES/FAMILY) ពិភាក្សាជាមួយអ្នកសម្រប
សម្រួលសេវារបស់អ្នក ឬអញ្ជ ើញទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាននិងបច្ចកវ ិទ្យាជំនួយរបស់ HRC នៅ
TORRANCE ឬ LONG BEACH។

មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន និងបច្ចេកវ ិទ្យាជំនួយ

មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន និងបច្ចេកវ ិទ្យាជំនួយរបស់ HRC ផ្ដល់ជូននូវការគាំទ្រតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មាន ការអប់រ ំ និងការបណ្ដុះបណ្
ដា ល
បច្ចេកវ ិទ្យា និងតាមរយៈការគាំទ្រពីឪពុកម្ដា យផ្សេងទ�ៀត។ សេវារួមមានបណ្ណាល័យពហុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយ បន្ទប់អនុវត្តកុំព្យូទ័រ បន្ទ
ប់បច្ចេកវ ិទ្យាជំនួយបណ្ណាល័យឲ្យខ្ចីប្រដាប់ប្រដារក្មេងលេង ព្រមទាំងក្រុមគាំទ្រគ្រួសារ និងបងប្អូន។

ការសម្របសម្រួលសេវា

ការរ�ៀបចំផែនការបុគ្គលជាមួយគ្រួសារអាចមានដូចជា ការបញ្ជូនទៅ ឬនិងការសម្របសម្រួលសេវាដែលផ្ដល់ដោយបុគ្គលិករបស់ HRC
ទីភ្នា ក់ងារសហគមន៍ ឬអ្នកផ្ដល់សេវាដែលឧបត្ថម្ភមូលនិធិដោយមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ ការគាំទ្រសម្រាប់ការទទួលបានសេវាសមស្រប និងការពិនិ
ត្យម�ើលជាប្រចាំយ៉ាងហោចណាស់ពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ ឬញឹកញាប់ជាងនេះប្រសិនប�ើចាំបាច់។

ការឆ្លើយតបបន្ទាន់រយៈពេលម្ភៃបួនម៉ោ ង

HRC រក្សាប្រព័ន្ធឆ្លើយតបបន្ទាន់រយៈពេលម្ភៃបួនម៉ោ ង។ ប្រសិនប�ើអ្នកមានស្ថា នភាពត្រូវការជំនួយបន្ទាន់ និងត្រូវការទាក់ទងទៅHRC
ក្រៅម៉ោ ងធ្វើការធម្មតា គឺនៅមានអ្នកចាំទទួលសំណ�ើរបស់អ្នក។

សេវានានាដែល HRC ទិញពីកម្មវ ិធី
និងពេទ្យពិនិត្យជំងឺនៅក្នុងសហគមន៍
សេវាឥរ ិយាបថ

សេវាឥរ ិយាបថត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីជួយដល់ឪពុកម្ដា យ/អ្នក
ផ្ដល់សេវាថែទាំនៅក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ឥរ ិយាបថ និងប
ង្រៀនជំនាញថ្មីៗដោយប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍លក្ខណៈបុគ្គល
និងអនុវត្តជាក់ស្ដែង។

សេវាថែទាំពេលថ្ងៃ

សម្រាប់ឪពុកម្ដា យធ្វើការរបស់កុមារដែលមិនអាចទទួលធន
ធានថែទាំពេលថ្ងៃធម្មតាបាន នោះ HRC អាចផ្ដល់ការគាំទ្រ
ថែទាំពេលថ្ងៃនៅមណ្ឌលថែទាំពេលថ្ងៃធម្មតា ឬនៅផ្ទះ។

សេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់ និងបកប្រែឯកសារ

HRC អាចផ្ដល់សេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់នៅក្នុងការប្រជុំជាមួយ
HRC និងការបកប្រែសំណៅឯកសារ (ផែនការសេវាបុគ្គល/
គ្រួសារ) ពីភាសាអង់គ្លេសទៅជាភាសាកំណ�ើតរបស់អតិថិជន/
គ្រួសារ។

សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត ទន្តសាស្រ្ត និងថែទាំ

ដ�ើម្បីបំពេញតម្រូវការសេវាវេជ្ជសាស្រ្ត ទន្តសាស្រ្ត និងថែ
ទាំសម្រាប់អតិថិជនដែលពុំមានធនធានថែទាំសុខភា
ពផ្សេងទ�ៀតដូចជា ធានារ៉ា ប់រងឯកជន MEDI-CAL
ឬ EPSDT (ការត្រួតពិនិត្យពីដំបូង និងជាទ�ៀងទាត់
កម្មវ ិធីធ្វើរោគវ ិនិចឆ័យ
្ និងព្យាបាល) នោះនឹ
ងអាចមានការផ្ដល់ជំនួយតាមការចាំបាច់។
ការវាយតម្លៃល�ើការថែទាំ ឬការថែទាំសុខភាពតាមផ្ទះ
អាចផ្ដល់ជូនដ�ើម្បីគាំទ្រគ្រួសារនៅក្នុងការបំពេញតម្រូ
វការថែទាំសុខភាពពិសេស។

បរ ិក្ខា រ និងសម្ភា រវេជ្ជសាស្រ្ត

HRC អាចផ្ដល់ការវាយតម្លៃទៅល�ើតម្រូវការវេ
ជ្ជសាស្រ្ត និងផ្ដល់ជំនួយនៅក្នុងការកំណត់ធនធា
នសហគមន៍ផ្សេងៗដូចជា MEDI-CAL ជាដ�ើម។
ប្រសិនប�ើពុំមានធនធានទាំងនេះទេ យ�ើងអាចចូលរួមចំ
ណែកនៅក្នុងការទិញសម្ភា រ និងបរ ិក្ខា រផ្សេងៗ ដូចជាកៅអីរញ
ុ
គ្រែបច្ចេកទេសជាដ�ើម។ល។

ការថែទាំជំនួសបណ្ដោះអាសន្ន

ជំនួយបណ្ដោះអាសន្នពីការថែទាំ និងគ្រប់គ្រងអាចផ្ដល់ជូនដល់ឪ
ពុកម្ដា យ ឬអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំបឋមផ្សេងៗទ�ៀតសម្រាប់អតិថិជន
ដែលមានកង្វះខាតធំក្នុងការថែទាំខលួន
្ តម្រូវការវេជ្ជសាស្រ្តជាប្រចាំ
ឬបញ្
ហា ឥរ ិយាបថផ្សេងៗ។ សេវាថែទាំជំនួសបណ្ដោះអាសន្នត្រូវបាន
ផ្ដល់ជូននៅតាមផ្ទះរបស់អតិថិជន/គ្រួសារដោយបុគ្គលិករបស់ទីភ្នា ក់
ងារថែទាំតាមផ្ទះ។ នៅក្នុងការថែទាំជំនួសបណ្ដោះអាសន្នកំណត់ដោ
យគ្រួសារ សមាជិកគ្រួសារអាចបញ្ជូនទៅមិត្តភក្ដិ ឬសាច់ញាតិដែល
ខ្លួនទុកចិត្តដែលបម្រើការងារឲ្យទីភ្នា ក់ងារថែទាំតាមផ្ទះ ដ�ើម្បីផ្ដល់កា
រថែទាំជំនួសបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់សមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នក។ កា
ថែទាំជំនួសបណ្ដោះអាសន្នក្រៅផ្ទះអាចផ្ដល់ជូននៅតាមផ្ទះដែលមា
នអាជ្ញា ប័ណ្ណ ប្រសិនប�ើមាន។

ការបណ្ដុះបណ្
ដា លជំនាញសង្គមសម្រាប់កុមារ និងក្មេងជំទង់
ដែលមានបញ្
ហា វ ិសាលគមន៍មនោវ ិក័ត

កម្មវ ិធី និងក្រុមអប់រ ំឪពុកម្ដា យដែលដឹកនាំដោយគ្រូពេទ្យព្យាបាលជួ
យឪពុកម្ដា យនៅក្នុងការរ�ៀនអំពីបច្ចេកទេសដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់
ដ�ើម្បីធ្វើកិច្ចការជាមួយកូននៅផ្ទះ និងជំរញ
ុ ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍កូនរប
ស់អ្នក។

ប្រសិនប�ើកូនរបស់អ្នកត្
រូវការការព្យាបាលលក្ខ
ណៈបុគ្គល ឬសេវាព្យាបា
លសុខភាពឥរ ិយាបថដ�ើ
ម្បីព្យាបាលមនោវ ិក័ត ហ�ើ
យការព្យាបាលទាំងនេះត្រូ
វបានចាត់ទុកថាមានភាពចាំ
បាច់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត នោះអ្នក
សម្របសម្រួលសេវារបស់អ្នកអា
ចណែនាំអ្នកនៅក្នុងការទទួលបានវេជ្ជ
បញ្
ជា ពីវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក និងទទួលបាន
សេវាទាំងនេះតាមរយៈផែនការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពឯកជនរបស់អ្នក
ឬតាមរយៈ MEDI-CAL។
មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់អាចជួយគ្រួសារផ្នែកមូលនិធិដ�ើម្បីចំណាយ
ទៅល�ើផ្នែកដែលគ្មា នធានារ៉ា ប់រង ធានារ៉ា ប់រងរួមគ្នា ឬទូទាត់រមគ្នាស
ួ
ម្រាប់វ ិធីព្យាបាលនិងការព្យាបាលដែលមានភាពចាំបាច់ផ្នែកវេជ្ជសាស្
រ ្ត នៅពេលផែនការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពឯកជននឹងផ្ដល់ការធានាស
ម្រាប់សេវាទាំងនេះ ហ�ើយគ្រួសារអាចទទួលបានដោយផ្អែកទៅល�ើ
កម្រិតប្រាក់ចំណូលទាប។

មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន

ដោយផ្អែកល�ើតម្រូវការបុគ្គល/គ្រួសារ HRC អាចជួយភ្ជាប់គ្រួ
សារទៅនឹងសេវាដឹកជញ្ជូនសមស្របនៅក្នុងសហគមន៍ ដូចជា
សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ សេវាដឹកជញ្ជូនរួមរបស់សហគមន៍ជា
ដ�ើម។ HRC ក៏ផ្ដល់ជូនផងដែរនូវជំនួយផ្នែកដឹកជញ្ជូននៅពេលចាំបា
ច់ដ�ើម្បីឲ្យអតិថិជន ឬឪពុកម្ដា យអាចចូលរួមនៅក្នុងបទបង្ហាញផ្ដល់
ព័ត៌មានរបស់ HRC ឬសេវាដែលបានកំណត់នៅក្នុងផែនការសេវា
បុគ្គល/គ្រួសារ។
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