កររ ំេǎភបំពន ករមិនេអើេពើ និងករេកង្របវ ័ញច

េǎកអនកមនសិទិរធ ច
ួ ផុតពីកររ ំេǎភបំពន ករមិ នេអើេពើ និងករេកង្របវ ័ញច ។ េƽយមិន្របកន់
ពីេសǏែដលេǎកអនកទទួលបន សុខភព និងសុខុមលភពរបស់េǎកអនក ្រតូវបនករពរេ្រកមចបប់

សហព័នធ និងចបប់រដ្ឋ ។ ខងេ្រកមជឧទហរណ៍ៃនរេបៀបកំណត់អត្តសញញណកររ ំេǎភបំពន

ករមិនេអើេពើ និងករេកង្របវ ័ញច ។
កររ ំេǎភបំពន

កររ ំេǎភបំពន មនន័យថេនេពលែដលនរǁមនក់បងកឱយមន របួសǒនម ករƽក់ក្រមិតករ

គ្រមមកំែហង ករƽក់ទណ្ឌកមម កររងទុកផ
ខ ូវចិ
្ល ត្ត កររ ំេǎភបំពនផ្លូវេភទ ឬករេកង្របវ ័ញចចំេពះ
េǎកអនក ។ Ǐគឺជទេង្វើមួយែដលបំពនសិទិធ ឬេសចក្តីៃថ្លថូររបស់
ន
េǎកអនក ឬǕចបងកឱយមន ឬ
បងកឱយមនរបួសǒនមេលើǍងកយ ឬផលមិនល្អែផនកសតិǕរមមណ៍ ។

ទំងេនះ គឺជ្របេភទរ ំេǎភបំពនមួយចំនួន ែដលេកើតមនញឹកញយបំផុត ៖
កររ ំេǎភបំពនេលើǍងកយ - ជទេង្វើមួយ្រប្រពឹត្តេƽយបុគគលមនក់ ែដលǕចបងករបួសǒនមេលើǍងកយ

(រួមទំង ករƽក់ក្រមិតេលើǍងកយ និងេƽយេ្របើǒរធតុគីមី) ។

ឧទហរណ៍មួយចំនួន មនដូចជ ៖ ǒនមជំ ឆ្អឹងបក់ ឬǒ្លកǒនមរǎកនន ែដលបងកេƽយǒ្វមីភរ ិយ

របស់េǎកអនក ឬអនកដៃទ ។ ្រតូវបនចងភជប់េទនឹងរេទះរុញជនពិករ េƽយអនកេមើលែថទំរបស់េǎកអនក ។

ឬមនǕរមមណ៍េល្វើយខ្លំងហួស្របមណ ឬមិនǕចតបត េនេពលឱយេǎកអនកេ្របើឱសថមិន្រតឹម្រតូវ្រតូវបន
ផ្ដល់ឱយអនកេƽយេចតន ។

កររ ំេǎភបំពនផ្លូវចិត្ត - ជទេង្វើមួយ េលើសពីពកយសំដី ែដលǕចប៉ះពល់ដល់Ǖរមមណ៍ បេងកើតឱយមនករ
ភ័យខ្លច និង/ឬេធ្វើឱយ មនករǕម៉ ស់ ឬបំភិតបំភ័យដល់េǎកអនក ។

ឧទហរណ៍មួយចំនួន មនដូចជ ៖ អនកេមើលែថទំ ឬបុគគលិកែថទំផទល់ខួន
្ល ទុកឱយេǎកអនកេនƽច់ឆងយពី

មិត្តភក្តិ និង្រកុម្រគួǒរ ។ អនកេមើលែថទំយករបស់អីម
្វ ួយមនǒរៈសំខន់ ពីេǎកអនក ។

កររ ំេǎភបំពនផ្លូវេភទ - ជទេង្វើមួយ ឬទេង្វើប៉ុនប៉ងមួយ ដូចជកររ ំេǎភេសពសនថវៈ សននធករ ករេកង
្របវ ័ញចផ្លូវេភទ ឬករយយីផូវេភទ
្ល
និង/ឬករប៉ះពល់ មិនសមរមយ ឬែដលគមនករយល់្រពម ។

ឧទហរណ៍មួយចំនួន មនដូចជ ៖ េǎកអនក្រតូវបនេគរ ំេǎភេសពសនថវៈ ។ អនកជិតខងរបស់េǎកអនក

ប៉ះពល់េǎកអនក េƽយមិនសមរមយ ។ បុគគលិកែថទំេƽយផទល់របស់េǎកអនក គំǍមេǎកអនកថ
ពួកេគនឹងǎឈប់ េបើេǎកអនកមិនរួមេភទជមួយ ។

កររ ំេǎភបំពនេƽយពកយសំដី - ជទេង្វើមួយែដលេ្របើ្របស់ ពកយគ្រមមកំែហង យយី បំភិតបំភ័យ

ឬេធ្វើឱយេǎកអនកǕម៉ ស់ ។

ឧទហរណ៍មួយចំនួន មនដូចជ ៖ អនកផ្តល់េសǏរបស់េǎកអនកេជរេǎកអនក េហើយេ្របើសំដីធងន់មកេលើ

េǎកអនក េនេពលេǎកអនកមិនបនេធ្វើ ǂម រេបៀបែដលពួកេគចង់បន ។ បងប្អូនរបស់េǎកអនកចំអក

ឡកឡឺយƽក់េǎកអនក រហូតដល់យំ ។ ǒ្វមីភរ ិយលរបស់េǎកអនក គ្រមមកំែហងេធ្វើបបេǎកអនក ឬ

ƽក់េǎកអនកេនកនុងមណ្ឌលែថទំ។

្របេភទេផƞងេទៀតៃនកររ ំេǎភបំពន - កររ ំេǎភបំពន ក៏Ǖចរួមមន កររ ំខនដល់េសǏកមមេƽយេចតន

និងករខកខន កនុងករផ្តល់ឱសថ ǂមេវជជបញ
ជ របស់្រគូេពទយរបស់េǎកអនក ជេដើម ្របសិនេបើអំេពើទំងេនះ

េធ្វើឱយសុខភព ឬសុខុមលភពរបស់េǎកអនក ្របឈមនឹងǓនិភ័យ ។

ករមិនេអើេពើ

ករមិនេអើេពើ សំេǮេលើករណីែដល បុគល
គ មនក់ ខកខន មិនបនផ្តល់ ករែថទំសមេហតុផល

ដូចជម្ហូបǕǓរ សេម្លȣកបំពក់ កែន្លងǒនក់េន ករែថទំែផនកេវជជǒ្រស្ដ អនម័យផទល់ខួន
្ល
និងករករពរពីេហតុǕ្រកក់ ដល់េǎកអនក ។

ឧទហរណ៍មួយចំនួន មនដូចជ ៖ េǎកអនករងនូវកររǎកែសបកេƽយេដកេនមួយកែន្លង

ពីេ្រពះអនកេមើលែថទំរបស់េǎកអនកមិនែ្របខ្លួនឱយេǎកអនក ។ េǎកអនកខ្វះជតិទឹក េƽយǒរ

េǎកអនកមិនទទួលបនទឹក េនេពលេǎកអនកេ្រសក ។ េǎកអនកឃ្លន េƽយǒរៃដគូររបស់

េǎកអនក មិនផ្តល់មូបǕǓរដល់
្ហ
េǎកអនក ។ េǎកមនបញ
្ហ សុខភពធងន់ធងរ េƽយǒរែតភរ ិយ

របស់េǎកមិននំេǎកេទជួបេវជជបណិ្ឌ ត ។ េǎកអនកមនពូក្របǔក់ដី ឬេសើមរហូត េƽយǒរ
បុគគលិកែថទំេƽយផទល់របស់េǎកអនកមិនេធ្វើករេបកគក់ឱយេǎកអនក ។

ករេកង្របវ ័ញច

ករេកង្របវ ័ញច គឺេនេពលែដលនរǁមនក់ដកហូត េបក្របស់ ឬេបើមិនដូេចនះេទ យក្របក់

ឬ្រទពយសមបត្តិផទល់ខួនរបស់
្ល
េǎកអនក យ៉ ងេឃរេឃ ឬេƽយអយុតិធ
្ត ម៌ផុយពី
ទ
ចិតរ្ត បស់

េǎកអនក ឬេƽយគមនករយល់្រពម ឬករដឹងឮរបស់េǎកអនក េដើមបីផល្របេយជន៏ផទល់

ខ្លួនរបស់គត់ ។

ឧទហរណ៍មួយចំនួន មនដូចជ ៖ េǎកអនកសេងកតេឃើញថ មនបត់្របក់ បនទប់ពីបុគគលិកែថទំ
េƽយផទល់របស់េǎកអនកេចញេទបត់ ។ អនកផ្តល់ករែថទំយកេ្រគȠងអលងកររបស់េǎកអនក ឬ

សមជិក្រគួǒរ ឬអនកជិតខងƽក់សមពធ ឱយអនកផ្លស់បូរបǁ
្ត
្ត ំ មរតករបស់េǎកអនក ឬƽក់ពួកេគជ

សហហǂថេលខីស្រមប់គណនីធនគររបស់េǎកអនក ។

្របសិនេបើចំនុចǁមួយខងេលើ េកើតមនចំេពះេǎកអនក ្រតូវទូរស័ពទ និងពិភកǜជមួយ

បុគគលែដលមនǍយេឈមះ េនខងេ្រកមេនះ !

កររ ំេǎភបំពន ករមិនេអើេពើ និងករេកង្របវ ័ញច គឺជអំេពើ្របឆំងនឹងចបប់ !

េតើេǎកអនកេធ្វើយ៉ងេម៉ច ្របសិនេបើេǎកអនកសងƞ័យថ េǎកអនករងកររ ំេǎភបំពន ?
្របសិនេបើេǎកអនក មនǕយុេ្រកម 60 ឆនំ ៖





ទូរស័ពទេទេលខ 911 ្របសិនេបើជីវ ិតរបស់េǎកអនកកំពុង្របឈមនឹងេ្រគះថនក់

ទូរស័ពទេទអនកស្រមបស្រមួលេសǏរបស់េǎកអនក

ទក់ទងបǁ
្ត ញទូរស័ពទជំនួយអនកចូលរួមǕយុែវង ǂមរយៈេលខ 1-800-757-5042

េនចេន្លះេម៉ ង 8:00 ្រពឹក និង 4:30 ǎងច ពីៃថងច័នទដល់ៃថងសុ្រក
្របសិនេបើេǎកអនកមនǕយុ េលើសពី 60 ឆនំ៖








ទូរស័ពទេទកន់េលខ 911 ្របសិនេបើជីវ ិតរបស់អនកកំពុង្របឈមនឹងេ្រគះថនក់

ទូរស័ពទេទកន់បǁ
្ត ញបនទន់ៃនកររ ំេǎភបំពនេលើមនុសƞចស់ ǂមរយៈេលខ 1-800-4908505

ទូរស័ពទេទកន់ទីភនក់ងរមនុសƞចស់ជǍេនមូលƽ្ឋនរបស់េǎកអនក

ទូរស័ពទេទកន់អនកស្រមបស្រមួលេសǏរបស់េǎកអនក

ទក់ទងបǁ
្ត ញទូរស័ពទជំនួយអនកចូលរួមǕយុែវង ǂមរយៈេលខ 1-800-757-5042

េនចេន្លះេម៉ ង 8:00 ្រពឹក និង 4:30 ǎងច ពីៃថងច័នទដល់ៃថងសុ្រក
បនេចញផǜយេនៃថងទី12 ែខកកកƽ ឆនំ 2013

