ត�ើមានសេវាអ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សពេញវ ័យ HRC?

ជាញឹកញាប់ អតិថិជនរបស់យ�ើង ឬឪពុកម្ដា យ/សមាជិកគ្រួសារបានស្នើសុំព័ត៌មានអំពីសេវាដែលមាន។ យ�ើងបានរ�ៀបចំបញ្ជី
នេះដ�ើម្បីផ្ដល់ជូនអ្នកនូវទិដ្ឋភាពទូទៅអំពីសេវាទាំងនេះ។ សូមចងចាំថា សេវាត្រូវបានកំណត់ទៅតាមបុគ្គលម្នា ក់ៗ។ សេវាត្រូវ
តែកំណត់ទៅតាមការចាំបាច់នៅល�ើផែនការផ្ដោតល�ើបុគ្គល (IPP) និងត្រូវផ្ដល់ជូនស្របទៅតាមគោលនយោបាយសេវារបស់
មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ Harbor ដែលបានដាក់នៅល�ើវេបសាយត៍របស់យ�ើង។
សេវាមួយចំនួនត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយទីភ្នា ក់ងារសហគមន៍ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិសាធារណៈ ដូចជា Medi-Ca
វ ិទ្យាល័យសហគមន៍ នាយកដ្ឋានស្ដា រនីតិសម្បទា។ល។ និងមួយចំនួនទ�ៀតទទួលបានមូលនិធិពី HRC បន្ទា ប់ពីយ�ើងបានបំពេញ
តាមលក្ខខណ្ឌស្វែងរកធនធានមូលនិធិដែលអាចមានផ្សេងៗទ�ៀតទាំងអស់។
យ�ើងដឹងថា អ្នកចង់ដឹងអំពីប្រភេទសេវាផ្សេងៗដែលមានដ�ើម្បីឲ្យអ្នកអាចក្លា យជាអ្នកចូលរួមដែលទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់
នៅក្នុងដំណ�ើរការរ�ៀបចំផែនការសេវា។ ខាងក្រោមគឺជាបញ្ជីសេវា និងការគាំទ្រមួយចំនួនដែលជាទូទៅត្រូវបានណែនាំសម្រាប់ម
នុស្សពេញវ ័យ (លែងចូលរ�ៀននៅសាលារដ្ឋ) ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរ។

សេវាដែលផ្ដល់ដោយបុគ្គលិក
HRC
ការវាយតម្លៃ និងការពិគ្រោះយោបល់

អ្នកសម្របសម្រួលសេវារបស់អ្នកអាចរ�ៀបចំការជួបប្រជុំជាមួយ
អ្នកជំនាញរបស់ HRC ឬក្រុមពហុវ ិស័យដ�ើម្បីវាយតម្លៃតម្រូវការ
របស់អ្នក ក៏ដូចជាផ្ដល់ជូនអ្នកនូវសេវាពិគ្រោះយោបល់ផងដែរ។
HRC មានអ្នកជំនាញដែលមានឯកទេសផ្នែក ចិត្តវ ិទ្យា ឥរ ិយាបថ
សេនេទិច ការថែទាំ ការថែរក្សាមាត់ធ្មេញ ឱសថសាស្រ្ត អាហារូបត្ថម្ភ
សុខភាពផ្លូវចិត្ត ការនិយាយ ការព្យាបាលដោយចលនា ការរអប់រ ំ
ច្បាប់ អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ សេវាពេលថ្ងៃសម្រាប់មនុស្សធំ
បច្ចេកវ ិទ្យាជំនួយ និងជម្រើសផ្សេងៗសម្រាប់ការរស់នៅ។

ការគាំទ្រគ្រួសារ

នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ Harbor យ�ើងជ�ឿជាក់ថា ប្រព័ន្ធគាំទ្រល្អប្រ
ស�ើរគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏សំខាន់សម្រាប់គ្រួសារ។ បណ្
ដា ញព័ត៌មាន និ
ងការគាំទ្រផ្ដល់ជូនគ្រួសារនូវមូលដ្ឋានដ៏លប្រស�
្អ
ើរសម្រាប់ស្វែងរកប្
រព័ន្ធសេវា ធ្វើការជ្រើសរ� ើសក្រោយទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ និ
ងទទួលបានគុណភាពជីវ ិតកាន់តែល្អប្រស�ើរសម្រាប់គ្រួសារដែល
ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលវ ិវត្តទៅរកពិការភាព។ ការគាំទ្រត្រូវបានផ្ដល់ជូ
ននៅក្រោមរូបភាពក្រុមគាំទ្រឪពុកម្ដា យ កម្មវ ិធីឪពុកម្ដា យបង្ហាត់ឪ
ពុកម្ដា យនិងក្លិបបងប្អូន HRC។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីជម្រើស
គាំទ្រគ្រួសារទាំងនេះ សូមចូលម�ើលវេបសាយត៍របស់ HRC (www.
harborrc.org/resources/family) ពិភាក្សាជាមួយអ្នកសម្របសម្រួល
សេវារបស់អ្នក ឬអញ្ជើញទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាននិងបច្ចកវ ិទ្យា
ជំនួយរបស់ HRC នៅ Torrance ឬ Long Beach។

បទបង្ហាញផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ឪពុកម្ដា យ/គ្រួសារ

ថ្នា ក់សិក្សា និងបទបង្ហាញផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់គ្រួសារត្រូវបានផ្ដល់
ជូនរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំដែលផ្តោតទៅល�ើប្រធានបទផ្សេងៗដូច
ជា ប្រាក់ចំណូលរបបសន្តិសុខជំនួយ (SSI) និងសេវាគាំទ្រតាមផ្ទះ
(IHSS) ឥណទានតម្រូវការពិសេស ភាពជាអ្នកថែរក្សា
ការកម្សាន្តក្នុងសង្គម និងការហាត់កាយសម្ព័ន្ធ ឱកាសផ្សេងៗ
ជម្រើសសម្រាប់ការរស់នៅផ្សេងៗ។ល។ HRC ក៏ផ្ដល់ជូនផងដែរ
នូវជំនួយសេវាបកប្រែ ការថែទាំកុមារ និងការធ្វើដំណ�ើរនៅក្នុងការ
ធ្វើបទបង្ហាញដែលបានកំណត់ ប្រសិនប�ើចាំបាច់ដ�ើម្បីឲ្យអតិថិជន
ឪពុកម្ដា យ/អ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំអាចចូលរួមនៅក្នុងបទបង្ហាញផ្ដល់ព័ត៌
មានរបស់ HRC បាន។ បញ្ជីបទបង្ហាញនៅពេលខាងមុខអាចរកបាន
នៅក្នុងប្រតិទិនបណ្ដុះបណ្
ដា ល និងកម្មវ ិធីរបស់ HRC ក៏ដូចជានៅក្នុ
ងប្រតិទិនវេបសាយត៍របស់យ�ើងផងដែរ។

ឱកាសសម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

HRC ផ្ដល់ជូននូវឱកាសស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់អតិថិជនជាមនុស្សពេញ
វ ័យ និងសម្រាប់ឪពុកម្ដា យ/សមាជិកគ្រួសារដ�ើម្បីចូលរួមនៅក្នុងគ
ណៈកម្មាធិការ HRC កម្មវ ិធីផ្សេងៗ ក៏ដូចជាភាពតំណាងទៅល�ើគ
ណៈកម្មការប្រតិសិទ្ធិជនផងដែរ។

មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន និងបច្ចេកវ ិទ្យាជំនួយ

មជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់ HRC ផ្ដល់ជូននូវការគាំទ្រតាមរយៈ
ការផ្ដល់ព័ត៌មាន ការអប់រ ំ និងការបណ្ដុះបណ្
ដា ល បច្ចេកវ ិទ្យា
និងតាមរយៈឪពុកម្ដា យផ្សេងទ�ៀត។
សេវារួមមានបណ្ណាល័យពហុប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយ
បន្ទប់អនុវត្តកុំព្យូទ័រ បន្ទប់បច្ចេកវ ិទ្យាជំនួយបណ្ណាល័យឲ្យខ្ចីប្រដាប់ប្រ
ដារក្មេងលេង និងក្រុមគាំទ្រគ្រួសារ។

ការសម្របសម្រួលសេវា

ការរ�ៀបចំផែនការបុគ្គលជាមួយបុគ្គល និងគ្រួសារ ការបញ្ជូ ន ឬនិង
ការសម្របសម្រួលសេវាដែលមានពីទីភ្នា ក់ងារសហគមន៍ ឬអ្នកផ្ដល់
សេវាដែលឧបត្ថម្ភមូលនិធិដោយមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ ការគាំទ្រសម្រាប់
ការទទួលបានសេវាសមស្រប និងការពិនិត្យម�ើលជាប្រចាំយ៉ាងហោ
ចណាស់ម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំ ឬញឹកញាប់ជាងនេះប្រសិនប�ើចាំបាច់។

ការឆ្លើយតបបន្ទា ន់រយៈពេលម្ភៃបួនម៉ោ ង

HRC រក្សាប្រព័ន្ធឆ្លើយតបបន្ទា ន់រយៈពេលម្ភៃបួនម៉ោ ង។ ប្រសិនប�ើ
អ្នកមានស្ថា នភាពត្រូវការជំនួយបន្ទា ន់ និងត្រូវការទាក់ទងទៅ HRC
ក្រៅម៉ោ ងធ្វើការធម្មតា គឺនៅមានអ្នកចាំទទួលសំណ�ើរបស់អ្នក។

សេវានានាដែល HRC
ទិញពីកម្មវ ិធី និងពេទ្យពិនិត្យជំងឺ
នៅក្នុងសហគមន៍
កម្មវ ិធីសកម្មភាពពេលថ្ងៃរបស់មនុស្សពេញវ ័យ

ការងារបង្ហាត់នូវជំនាញផ្សេងៗដែលត្រូវការចាំបាច់ដ�ើម្បីស្វែងរក
និងទទួលបានការងារ។ សូមម�ើលការងារដែលទទួលបានការគាំទ្រ)

ការរ�ៀបចំផែនការសម្រាប់អនាគត

បុគ្គលិក HRC អាចផ្ដល់ជំនួយដល់គ្រួសារមនុស្សចាស់ដ�ើម្បីបង្កើត
ផែនការសម្រាប់ការថែទាំ និងការគាំទ្រនាពេលអនាគត។

សេវាបកប្រែផ្ទា ល់មាត់
និងបកប្រែឯកសារ

កម្មវ ិធីសកម្មភាពពេលថ្ងៃរបស់មនុស្សពេញវ ័យផ្ដ
ល់នូវសកម្មភាពគាំទ្រពេលថ្ងៃដល់មនុស្សពេញវ ័យ
ដែលមិនអាចទទួលឲ្យបម្រើការងារបាន។ សកម្ម
ភាពទាំងនេះត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីផ្ដល់នូវឱកា
សដាក់បញ្ចូ លទៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យបានច្រើនបំផុត
តាមដែលអាចធ្វើបាន និងជម្រើសលក្ខណៈបុគ្គល
សម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្
ដា លជំនាញរស់នៅរបស់ម
នុស្សធំ សកម្មភាពការងារ និងការស្ម័គ្រចិត្ត ការប
ង្ហាញអំពីអារម្មណ៍ផ្ទា ល់ខលួន
្ ការចូលរួមក្នុងសង្គម
និងការគាំទ្រល�ើការព្យាបាលជំងឺ។
ជម្រើសនានារួមមាន មជ្ឈមណ្ឌលដាក់បញ្ចូ ល
ការដាក់បញ្ចូ លដោយផ្នែក ការងារដោយផ្នែក
សិល្បៈបែបច្នៃប្រឌិត និងកម្មវ ិធីព្យាបាលជាដ�ើម។

HRC អាចផ្ដល់សេវាបកប្រែផ្ទា ល់
មាត់នៅក្នុងការប្រជុំជាមួយ HRC
និងការបកប្រែសំណៅឯកសារ
(ផែនការសេវាបុគ្គល/គ្រួសារ
និងផែនការផ្ដោតល�ើបុគ្គល) ពីភាសាអ
ង់គ្លេសទៅជាភាសាកំណ�ើតរបស់អតិថិ
ជន/គ្រួសារ។

ជម្រើសសម្រាប់ការរស់នៅ
ការបណ្ដុះបណ្
ដា លអំពីការរស់នៅ
ដោយខ្លួនឯង

សម្រាប់មនុស្សពេញវ ័យដែលឈប់រ�ៀន
និងត្រៀមខ្លួនដ�ើម្បីរស់នៅដោយខ្លួនឯង
HRC ផ្ដល់នូវការវាយតម្លៃបុគ្គល និងការបណ្ដុះបណ្
ដា លតាមមណ្ឌល
អំពីជំនាញរស់នៅដោយខ្លួនឯង។

ការគាំទ្រមនុស្សពេញវ ័យតាមផ្ទះ

សម្រាប់មនុស្សពេញវ ័យដែលរស់នៅជាមួយសមាជិកគ្រួសារជាមនុ
ស្សចាស់ មានជំងឺ ឬមិនអាចផ្ដល់រាល់ការគាំទ្រដែលត្រូវការចាំបាច់
នោះសេវាគាំទ្រតាមផ្ទះអាចផ្ដល់ជូនដ�ើម្បីជួយនៅក្នុងការភ្ជា ប់ទំនាក់
ទំនងជាមួយធនធានសហគមន៍ និងរក្សាសុខុមាលភាពរបស់អតិថិជ
នជាមនុស្សពេញវ ័យ។

ផ្ទះមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

សម្រាប់មនុស្សពេញវ ័យដែលមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្រួសារ
ឬរស់នៅដោយខ្លួនឯងបាន ផ្ទះមានអាជ្ញាប័ណ្ណផ្ដល់នូវការថែទាំផ្ទា ល់
ការគាំទ្រល�ើផ្នែកសុខភាព និងឥរ ិយាបថ និងផ្ទះប្រកបដោយផាសុក
ភាពនៅក្នុងសហគមន៍។

សេវារស់នៅដោយមានការគាំទ្រ

សេវាឥរ ិយាបថ

សេវាឥរ ិយាបថត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីជួយដល់ឪពុកម្ដា យ/
អ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំនៅក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ឥរ ិយាបថ និ
ងបង្រៀនជំនាញថ្មីៗដោយប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍លក្ខណៈបុគ្
គល និងអនុវត្តជាក់ស្ដែង។ វគ្គផ្សេងៗសម្រាប់ឪពុកម្ដា យ និងក្មេ
ងជំទង់ផ្ដល់នូវឱកាសក្នុងការល�ើកកម្ពស់ការចូលរួមក្នុងសង្គម
និងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសហគមន៍។ វគ្គផ្សេងៗសម្រាប់អតិថិជនជាមនុ
ស្សពេញវ ័យ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេផ្ដល់នូវឱកាសក្នុងការល�ើកកម្ព
ស់ការចូលរួមក្នុងសង្គម និងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសហគមន៍។

ការត្រៀមសម្រាប់ការងារ

ថ្នា ក់តម្រង់ទិសការងារ និងត្រៀមសម្រាប់ការងារត្រូវបានផ្ដល់ជូ
នរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំសម្រាប់មនុស្សពេញវ ័យដែលមិនបានចូ
លរ�ៀន និងចង់ស្វែងរកការងារ។ ដំណាក់កាលដំបូងឆ្ពោះទៅការ
ស្វែងរកការងារតាមរយៈសេវាត្រៀមសម្រាប់ការងារគឺត្រូវចូលរួម
នៅក្នុងការប្រជុំផ្ដល់ព័ត៌មានតម្រង់ទិសការងារ។ វគ្គត្រៀមសម្រាប់

សម្រាប់មនុស្សពេញវ ័យដែលលែងរស់នៅជាមួយគ្រួសាររបស់ខលួន
្
នោះ សេវារស់នៅដោយមានការគាំទ្រជួយអតិថិជនឲ្យកាន់តែមាន
ភាពម្ចាស់ការនៅពេលដែលពួកគេរស់នៅក្នុងសហគមន៍ដោយខ្លួនឯ
ងផ្ទា ល់។ សេវានេះអាចរួមមានជំនួយដ�ើម្បីទទួលបានជម្រើសលំនៅ
ដ្ឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យ។

សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត ទន្តសាស្រ្ត និងថែទាំ

ដ�ើម្បីបំពេញតម្រូវការសេវាវេជ្ជសាស្រ្ត ទន្តសាស្រ្ត និងថែទាំសម្
រាប់អតិថិជនដែលពុំមានធនធានថែទាំសុខភាពផ្សេងទ�ៀតដូចជា
ធានារ៉ា ប់រងឯកជន ឬ Medi-Calនោះនឹងអាចមានការផ្ដល់ជំនួយតាម
ការចាំបាច់។ ការវាយតម្លៃល�ើការថែទាំ ឬការថែទាំសុខភាពតាមផ្ទះ
អាចផ្ដល់ជូនដ�ើម្បីគាំទ្រអតិថិជន ឬគ្រួសារនៅក្នុងការបំពេញតម្រូវកា
រថែទាំសុខភាពពិសេស។

បរ ិក្ខា រ និងសម្ភា រវេជ្ជសាស្រ្ត

HRC អាចផ្ដល់ការវាយតម្លៃទៅល�ើតម្រូវការវេជ្ជសាស្រ្ត និងផ្ដល់ជំ
នួយនៅក្នុងការកំណត់ធនធានសហគមន៍ផ្សេងៗដូចជា Medi-Cal
ជាដ�ើម។ ប្រសិនប�ើពុំមានធនធានទាំងនេះទេ យ�ើងអាចចូលរួម
ចំណែកនៅក្នុងការទិញសម្ភា រ និងបរ ិក្ខា រផ្សេងៗ ដូចជាកៅអីរញ
ុ
គ្រែបច្ចេកទេសជាដ�ើម។ល។

ការធ្វើដំណ�ើរ

HRC ផ្ដល់នូវការវាយតម្លៃជំនាញធ្វើ
ដំណ�ើរ ការបណ្ដុះបណ្
ដា ល និងការប
ញ្ជូ នដល់អតិថិជនជាមនុស្សពេញវ ័យ
ដ�ើម្បីគាំទ្រពួកគេនៅក្នុងការប្រើប្រាស់
សេវាដឹកជញ្ជូ នសាធារណៈដ�ើម្បីធ្វើ
ដំណ�ើរទៅ និងមក ពីទីកន្លែងធ្វើការ
ឬទីតាំងបណ្ដុះបណ្
ដា លពេលថ្ងៃ។

ជំនួយផ្ទា ល់ខលួន
្

នៅក្នុងស្ថា នភាពមួយចំនួន ជំនួយផ្ទា
ល់ខលួនអាចផ្ដ
្
ល់ជូនដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ម
នុស្សពេញវ ័យដែលមានតម្រូវរូបវ ័ន្ត
និងវេជ្ជសាស្រ្តខ្ពស់។

ការគាំទ្រក្រោយបញ្ច ប់វ ិទ្យាល័យ

កម្មវ ិធីពីវ ិទ្យាល័យទៅអាជីពការងារ (College 2 Career program) ផ្ដ
ល់ជូនសិស្សនូវឱកាសទទួលបានបទពិសោធន៍ជីវ ិតសិក្សានៅវ ិទ្យា
ល័យ និងសម្រេចបានគោលដៅអប់រ ំ និងអភិវឌ្ឍន៍ក្រោយបញ្ច ប់វ ិទ្យា
ល័យរបស់ពួកគេ។ អ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវ ិធីនេះទទួលបានការគាំទ្រល
ក្ខណៈបុគ្គលផ្សេងៗ ដូចជា លំនៅដ្ឋានសម្រាប់សិស្សដែលទទួលបា
នការគាំទ្រ ការឧបត្ថម្ភល�ើការសិក្សា និងការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភា
ពវ ិទ្យាល័យទូទៅ នៅពេលពួកគេខិតខំសិក្សាឆ្ពោះទៅកម្មវ ិធីកម្រិត
ឬសញ្ញាប័ត្រដ�ើម្បីទទួលបានការងារ។ បច្ចុប្បន្នកម្មវ ិធីនេះមានផ្ដល់ជូ
ននៅ LBCC។
សិស្សដែលចូលរ�ៀននៅវ ិទ្យាល័យផ្សេងទ�ៀតអាចទទួលបាន
ការគាំទ្រពីសេវាសិស្សពិការដែលផ្ដល់ ជូនដោយសាលាដូចជា
ជំនួយល�ើការចុះឈ្មោះ ការពិគ្រោះយោបល់ អ្នកធ្វើកំណត់ហេតុ
បច្ចេកវ ិទ្យាកុំព្យូទ័រជំនួយ។ល។ ប្រសិនប�ើសិស្សត្រូវការជំនួយផ្ទា ល់ខលួ្
នដ�ើម្បីគាំទ្រសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពេលសិក្សានៅសាលា HRC
អាចជួយតាមរយៈការផ្ដល់ការគាំទ្រនេះ។

អ្នកតំណាងទទួលប្រាក់/ការគ្រប់គ្រងប្រាក់

សម្រាប់អតិថិជន/គ្រួសារដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងអត្ថប្រយោជន៍ប្រចាំ
ខែដែលទទួលបានពីរបបសន្តិសុខសង្គមបាន HRC អាចផ្ដល់សេវាអ្ន
កតំណាងទទួលប្រាក់។

ការថែទាំជំនួសបណ្ដោះអាសន្ន

ជំនួយបណ្ដោះអាសន្នពីការថែទាំ និងគ្រប់គ្រងអាចផ្ដល់ជូនដល់ឪ
ពុកម្ដា យ ឬអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំបឋមផ្សេងៗទ�ៀតសម្រាប់អតិថិជន
ដែលមានកង្វះខាតធំក្នុងការថែទាំខលួន
្ តម្រូវការវេជ្ជសាស្រ្តជាប្រចាំ
ឬបញ្
ហា ឥរ ិយាបថផ្សេងៗ។ សេវាថែទាំជំនួសបណ្ដោះអាសន្នត្រូវបា
នផ្ដល់ជូននៅតាមផ្ទះរបស់អតិថិជន/គ្រួសារដោយទីភ្នា ក់ងារថែទាំតា
មផ្ទះជាប់កិច្ចសន្យា។ នៅក្នុងការថែទាំជំនួសបណ្ដោះអាសន្នកំណត់
ដោយគ្រួសារ សមាជិកគ្រួសារអាចបញ្ជូ នទៅមិត្តភក្ដិ ឬសាច់ញាតិដែ
លខ្លួនទុកចិត្តដែលបម្រើការងារឲ្យទីភ្នា ក់ងារថែទាំតាមផ្ទះ ដ�ើម្បីផ្ដល់
ការថែទាំជំនួសបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់សមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នក។
កាថែទាំជំនួសបណ្ដោះអាសន្នក្រៅផ្ទះអាចផ្ដល់ជូននៅតាមផ្ទះដែល
មានអាជ្ញាប័ណ្ណ ប្រសិនប�ើមាន។
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ការងារដែលទទួលបានការគាំទ្រ

សេវាការងារដែលទទួលបានការគាំទ្រផ្ដល់នូវសេវា និងការគាំទ្រល
ក្ខណៈបុគ្គលសម្រាប់មនុស្សពេញវ ័យដែលឈប់ពីសាលា និងត្រៀ
មខ្លួនចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវការងាររបស់ខលួន។
្
សេវាការងារដែលទទួល
បានការគាំទ្ររួមមានការវាយតម្លៃជំនាញ និងចំណាប់អារម្មណ៍បុគ្គល
កាអភិវឌ្ឍ និងការដាក់ការងារលក្ខណៈបុគ្គល
(ទាំងជាលក្ខណៈបុគ្គល ឬជាក្រុម) និងការបណ្ដុះបណ្
ដា លពេលកំពុង
បំពេញការងារដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់ការងារប្រកបដោយជោគជ័យ។ សេ
វាទាំងនេះមានផ្ដល់ជូនដោយសហការជាមួយនាយកដ្ឋានស្ដា រនីតិស
ម្បទា។

មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូ ន

HRC នឹងធ្វើការវាយតម្លៃ និងដោយផ្អែកល�ើតម្រូវការ
និងសមត្ថភាពបុគ្គល ជួយភ្ជា ប់អតិថិជនជាមនុស្សពេ
ញវ ័យទៅនឹងសេវាដឹកជញ្ជូ នសមស្របផ្សេងៗ ដូចជា
សេវាដឹកជញ្ជូ នសាធារណៈ សេវាដឹកជញ្ជូ នរួមរបស់សហគមន៍ និ
ងអ្នកផ្ដល់សេវាជាប់កិច្ចសន្យាជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ជាដ�ើម។
ពេលខ្លះយ�ើងទាក់ទងជាមួយឪពុកម្ដា យ/សមាជិកគ្រួសារដ�ើម្បីសេវា
ដឹកជញ្ជូ ននៅពេលដែលការធ្វើបែបនេះជាជម្រើសដែលមានផលចំ
ណេញ។
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