________________________________
________________________________
________________________________

COUNTY OF LOS ANGLES
DEPARTMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES
ខែថ្ងៃឆ្នាំ: _________________________________

________________________________

ឈ្មោះសាំណាំ ឈ ឿង:

_____________________________

ឈេែសាំណាំ ឈ ឿង:_______________________________

កា អនញ្ញាតសម្រាប់សទ្
ិ ិឈធ ម្របើម្រាស់ និង
បឈចេញព័ត៌ានសែភាពខែេានគាំពា

ឈ្មោះអនកកាន់សាំណាំ ឈ ឿង:__________________________
ឈេែ ID អនកកាន់សាំណាំ ឈ ឿង:_________________________
ឈេែទ្ូ ស័ពទអនកកាន់សាំណាំ ឈ ឿង:________________________
ឈេែ ID អតិងិជន:

______________________________

ឈគេបាំណងថ្នសាំឈៅឈនោះ: សាំឈៅឈនោះតម្ររូវឱ្យអនកយេ់ម្រពរឈែើរបីអនញ្ញាតឱ្យម្រកសួងឈសវាសងគរកិច្េសាធា ណៈ (DPSS) ឈែើរបី
ទ្ទ្ួេានព័ត៌ានអាំពីសែភាព បស់អនក។ DPSS នឹងឈម្របើព័ត៌ានឈនោះឈែើរបីកាំណត់អតថម្របឈោជន៍ បស់អនក ។
ម្របសិនឈបើអក
ន បាំឈពញសាំឈៅឲ្យានច្ប់សពវម្ររប់ ឈ
•

យ
ើ ច្ោះ

តថឈេខាឈេើសាំឈៅឈនោះ:

អនកយេ់ម្រពរថាម្ររូឈពទ្យ ឬអនកផ្តេ់ឈសវាខងទាំសែភាព បស់អនកអាច្ខច្ក ាំខេកព័ត៌ានអាំពីសែភាព បស់អន កជារួ យ
ម្រកសួង DPSS ។

•

ម្រកសួង DPSS អាច្នឹងខច្ក ាំខេកព័ត៌ាន បស់អនក ។

•

អនកានសិទ្ិផ្ល
ធ ា ស់បូត រាំ និត បស់អនកឈៅឈពេណាក៏ ានខែ ។

ម្របសិនឈបើអក
ន សឈម្ររច្ច្ិតរ
ត ិនច្ោះ

តថឈេខាឈេើសាំឈៅឈនោះ:

•

វានឹងរិនបោះពាេ់ែេ់កា ខងទាំសែភាព បស់អនកឈទ្។

•

វាអាច្បោះពាេ់ែេ់អតថម្របឈោជន៍ DPSS បស់អនក។

_______________________________________________________________________________________________________________
ឈ្មោះម្រតកូេ

ឈ្មោះែាួន

កាេប ិឈច្េទ្កាំ ឈណើត (ខែ/ថ្ងៃ/ឆ្នាំ)

ែ្ាំអនញ្ញាតឲ្យ: (សូររូសកនងម្របអប់ខែេទក់ទ្ងទាំងអស់):

□ Antelope Valley Community Clinic
□ Central Neighborhood Health Center
□ CHC/Health Center:
□ Harbor-UCLA Medical Center
__________________________________
□ JWCH, Inc.
□ Community Health Alliance of Pasadena
□ LAC+USC Medical Center
□ High Desert Multi-Service Ambulatory Care Center □ Martin Luther King, Jr. Multi-Service Ambulatory
Care Center
□ Korean Health Education & Research Center
□ Los Angeles Christian Health Center
□ Olive View-UCLA Medical Center
□ Mission City Community Network
□ St. John’s Well Child & Family Clinic
□ Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center
□ Other:______________________________________________________________________________
FACILITY NAME

STREET ADDRESS

CITY

STATE

ZIP CODE

បឈចេញព័ត៌ានអាំពីសែភាព បស់ែាំឈ្ ៅ:

_______________________________________________________________________________________________________________

ឈ្មោះកា ិោេ័យែណឌ បស់ម្រកសួងសងគរកិច្េសាធា ណៈ (DPSS)

_______________________________________________________________________________________________________________

ឈេែអាសយដ្ឋានផ្ាូវ

កា អនញ្ញាតឈនោះរឺានសពេភាព

ម្រកុង

ូតែេ់: _______/_______/_______។
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កា ប ិឈច្េទ្បចេ ប់ (ខែ/ថ្ងៃ/ឆ្នាំ)

ែា

សីពកូែ

ព័ត៌ានខែេអាច្នឹងម្រតូវបឈចេញឲ្យែឹង (សូររូសកនងម្របអប់ខែេទក់ទ្ងទាំងអស់):

□ ឈសច្កតីសឈងេបថ្នកា ឲ្យអនកជរៃឺឈច្ញពីរនទី ឈពទ្យ។
□ កា ាន់ម្របាណខាងជងៃឺផ្ូវច្ិ
ា តត ឬសែភាពផ្ាូវច្ិតត
□ ម្របវតតិអនកជរៃឺទក់ទ្ងនឹងរាងកាយ។
□ កា ពាាេកា ឈម្របើម្រាស់ឈម្ររឿងឈញៀន និង/ឬកា ឈម្របើម្រាស់ឈម្ររឿងស្សវ ឹង។
□ កា ពិឈម្រគោះឈោបេ់។
□ ឈរារសញ្ញាថ្ន HIV/AIDS។
□ ាយកា ណ៍ថ្នកា វោះកាត់
□ ឈរារឆ្ាងឈដ្ឋយកា រ
ួ ឈេទ្។
□ ាយកា ណ៍ថ្នកា ឈម្របើវ ិទ្យសករម។
□ ាយកា ណ៍ថ្ន EKG ។
□ ិេ
វ (ងត ប
ូ ) ឈដ្ឋយកា ឈម្របើវ ិទ្យសករម។
□ ាយកា ណ៍ថ្ន EEG ។
□ កា ឈ្វើឈតសត ឈរារវ ិនិច្័យ
េ /ឈៅរនទី ពិឈសា្ន៍ ។
□ ឈសច្កតីសឈងេបថ្នម្របវតតិជរៃឺ/កា ពាាេ។
□ េិែិតបញ្ញាក់ពីវឌ្ឍនភាពទក់ទ្ងនឹងថានាំឈ ើយនឹងកា ពាាេជរៃឺ។
□ ឈផ្េងៗឈទ្ៀត (សូរបញ្ញាក់): _________________________________________________________
អនកានសិទ្ិទ្
ធ ទ្ួេានទ្ាំព័ ច្រាងថ្នសាំឈៅឈនោះ។ ឈបើសិនជាអនកច្ោះ
សាំឈៅច្រាងខែេានច្ោះ

តថឈេខា។

ឈបើសិនជាអនកបែិឈស្រិនម្រពរច្ោះ
•
•

តថឈេខាឈេើសាំឈៅឈនោះ អនកនឹងទ្ទ្ួ េានទ្ាំ ព័ ថ្ន

តថឈេខាឈេើសាំឈៅឈនោះ:

វានឹងរិនបោះពាេ់ែេ់កា ពាាេឈដ្ឋយអនកផ្តេ់ឈសវាឈរើ េខងទាំ បស់អនកឈ

ោះឈទ្។

វាអាច្ានផ្េបោះពាេ់ ឈបើ សិនជា អនកានេកេណៈសរបតតិទ្ទ្ួេានអតថម្របឈោជន៍ពី DPSS ។

_____ ែ្ាំយេ់ និងយេ់ម្រពរថាអនកផ្តេ់ឈសវាឈរើេខងទាំសែភាព បស់ែាំអា
្ ច្ផ្តេ់ព័ត៌ានអាំពីសែភាព បស់ែាំឈ្ ៅឲ្យម្រកសួងសងគរ
កិច្េសាធា ណៈ (DPSS) ។ DPSS នឹងឈម្របើម្រាស់ព័ត៌ានឈនោះឈែើរបីកាំណត់ឈេើេកេណៈសរបតតិទ្ទ្ួេជាំនួយ បស់ែាំ។
្

_____ ែ្ាំយេ់ថា DPSS អាច្បឈចេញព័ត៌ានខែេានឈម្របើម្រាស់ ឬបឈចេញឲ្យែឹង ឈដ្ឋយសា ខតែ្ាំានច្ោះ

តថឈេខាឈេើសាំឈៅ

ឈនោះ។ ឈបើ សិនជាក ណីឈនោះានឈកើតឈ

ើង ព័ត៌ាន បស់ែាំខ្ េងម្រតូវានកា ពា ឈដ្ឋយច្ាប់សិទ្ិឯ
ធ កជនសតីអាំពីព័ត៌ានសែភាព បស់

ែ្ាំានានឱ្កាសឈែើរបីពិនិតយឈរើ េឈ

ើងវ ិញ និងយេ់ែឹងអាំពីព័ត៌ានខែេានឈៅកនងសាំឈៅឈនោះ។ ឈដ្ឋយកា ច្ោះ

ស

ព័នធ តឈៅឈទ្ៀតឈ

ើយ។

សាំឈៅអនញ្ញាតឈនោះ ែ្ាំ សូរបញ្ញ
ា ក់ថា វាបង្ហាញោងម្រតឹ រម្រតូវនូ វឈសច្កតីម្រាថាន បស់ែាំ្។

តថឈេខាឈេើ

___________________________________________________________________________
តថឈេខា បស់អនកជរៃឺ/អនកតាំណាងស្សបច្ាប់

ឈ្មោះស ឈស ជាអកេ ពរព

កាេប ិឈច្េទ្ (ខែ/ថ្ងៃ/ឆ្នាំ)

___________________________________________________________________________
តថឈេខា បស់សាកេី
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ឈ្មោះស ឈស ជាអកេពរព/ទ្ាំ

ក់ទ្ាំនងម្រតូវជាអវីនឹងអនកជរៃឺ

កាេប ិឈច្េទ្ (ខែ/ថ្ងៃ/ឆ្នាំ)

ឈបើសិនជាអនកផ្លាស់បូត រាំនិត
អនកានសិទ្ិផ្ល
ធ ា ស់បូត រាំនិត បស់អក
ន ឈៅឈពេណាក៏ាន។ ប ទ ប់ពីអនកបាំ ឈពញច្ប់សពវម្ររប់ និងច្ោះ

តថឈេខាឈេើ សាំឈៅអនញ្ញាត

ឈនោះ ឈបើសិនជាអនកផ្លាស់បូត រាំ និត អនកម្រតូវខតម្រាប់ ឈៅ DPSS ឲ្យានែឹង ឈដ្ឋយស ឈស សាំបម្រតជាលាយេកេណ៍អកេ ។ អនកអាច្ឈ្វើ
កិច្េកា ឈនោះានឈដ្ឋយ:
•

ច្ោះ

តថឈេខាឈេើកា េបឈោេកា អនញ្ញាត។

• ឈផ្្ើ ឬម្របរេ់សាំឈៅេបឈោេកា អនញ្ញាតខែេានច្ោះ តថឈេខាឈនោះ ឈៅអាសយដ្ឋានខែេានច្ោះឈៅខាងឈម្រការ:

កា េបឈោេកា អនញ្ញាត
ែ្ាំតារ យៈឈនោះសូរេបឈោេកា អនញ្ញាតខែេែ្ាំ ានផ្តេ់ឲ្យពីរន។ ែ្ាំ យេ់ថា DPSS អាច្ឈម្របើ ម្រាស់និងបឈចេញព័ ត៌ានឲ្យែឹ ង
អាំពីសែភាព ខែេអនកផ្តេ់ឈសវាខងទាំសែភាព បស់ែាំា
្ នផ្តេ់ឈៅឲ្យ DPSS ច្
ួ ឈ

ើយ។

__________________________________________________________________________
តថឈេខា បស់អនកជរៃឺ/អនកតាំណាងស្សបច្ាប់
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ឈ្មោះស ឈស ជាអកេ ពរព

កាេប ិឈច្េទ្ (ខែ/ថ្ងៃ/ឆ្នាំ)

