ព័ត៌�នអំពី�រចុះេ��ះស្រ�ប់មជ្ឈមណ�លសុខ�ព�ម��
2021-2022
��បិ�សិស្ស�ទីេ�រព!
ក��ង�ព�ៃដគូ �មួ យនឹង����រណៈ Portland, Westbrook, និង South Portland និងមជ្ឈមណ�លសុខ�ព
Maine Medical Center, Greater Portland Health ផ�ល់ជូននូ វេស�កម� មជ្ឈមណ�លសុខ�ព�ម��េ�៖ វ �ទ�ល័យ
Portland High School វ �ទ�ល័យ Deering High School វ �ទ�ល័យ Casco Bay High School និងអនុ វ �ទ�ល័យ King
Middle School វ �ទ�ល័យ Westbrook High School និង វ �ទ�ល័យ South Portland High School ។
សូ មបំេពញទ្រមង់ែបបបទចុះេ��ះែផ� កេវជ� ��ស� ែដល��ប់មក�មួ យ
េដើម្បីអនុ��តឱ្យកូ នរបស់អ�កទទួ ល�នេស�កម� សុខ�ព�ម��របស់ពួកេគ។
្របសិនេបើកូនរបស់អ�ក�នអ� កផ�ល់េស�កម� ែថ�ំសខ
ុ �ពបឋម�្រប�ំ ឬអ� កផ�ល់េស�កម� សុខ�ពផ� វ� ចិត�រ ួចេហើយ
អ� កេ�ែត�ចចុះេ��ះពួ កេគេ�ក��ងមជ្ឈមណ�លសុខ�ព�ម��របស់ Greater Portland Health ។
េ�លេ�របស់េយើងខ��ំគឺ� កុ�រ និងឪពុក��យរបស់ពួកេគ� ំងអស់
�នទំ�ក់ទំនង�មួ យនឹងមណ�លែថ� ំសុខ�ពបឋម។ មជ្ឈមណ�លសុខ�ព�ម��របស់ Greater Portland
Health ផ� ល់បែន� មពីេលើេស�កម� របស់អ�កផ� ល់េស�ែថ� ំបឋម�្រប�ំរបស់កូនអ� ក
និងស្រមបស្រម� ល�រែថ� ំ�មួ យពួ កេគ�មត្រម�វ�រ។ សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័ររបស់ Greater Portland Health
(http://www.greaterportlandhealth.org/) ស្រ�ប់ពត
័ ៌�នបែន� ម។
�រ�ម�រសំណង����ប់រងនឹង្រត�វ�ន�ក់ជូនស្រ�ប់េស�កម� ែដលផ� លជ
់ ូ ន�ម�រអនុវត� ។
្របសិនេបើអ�កជំងឺមិន�ន�រ����ប់រង Greater Portland Health នឹងផ� ល់ជូននូ វតៃម� �មក្រមិតៃន្រ�ក់ចំណូល។

មជ្ឈមណ�លសុខ�ព�ម��របស់
Greater Portland Health ផ�ល់ជូន៖
• េស�កម� សុខ�ពេវជ� ��ស� បឋម
• េស�កម� សុខ�ព�កប្បកិ រ ��
• េស�កម� ែផ� កចិត���ស�
• េស�កម� សុខ�ព�ត់េធ� ញ
(�រចុះេ��ះ�ច់េ�យែឡក)
• េស�កម� សុខ�ព�ម្របព័ន�អុីនធឺណិ
ត ឬទូ រសព�

េហតុផលចម្បង�ំង 5 �៉ងែដលគួ រចុះេ��ះកូ នរបស់អ�ក៖
1. បុគ�លិករ ួស�យ�ក់�ក់ យកចិត�ទុក�ក់
2. �យ្រស� ល កំណត់េពលេវ��ប់រហ័ស
(មិន�ម�រ�រដឹកជ��ន
� េទ!)
3. �រស្រមបស្រម� ល�មួ យអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពបឋមរបស់កូន
អ� ក
4. �រែថ� ំ្របកបេ�យគុណ�ព និងេម��ធម៌
5. �យ្រស� លក��ង�រ្រត� តពិនត
ិ ្យ��ន�ពែដល�ុៃំ រ�

េ�ក��ងក��ប់េស�កម� េនះ អ� កនឹងេឃើញ៖
•

•
•

ទ្រមង់ែបបបទចុះេ��ះែផ�កេវជ� ��ស� – សូមបំេពញ ចុះហត� េល�
និងេផ�ើ្រតលប់េ�មជ្ឈមណ�លសុខ�ព�ម�� ឬគិ�នុប��យិ�របស់��។
េ�ះបី�កូ នរបស់អ�ក�នចុះេ��ះ�លពី��ំមុនក៏េ�យ សូមបំេពញទ្រមង់ែបបបទេនះ
ពីេ្រ�ះេយើង្រត�វ�រព័ត៌�នថ�ីៗចុងេ្រ�យ។
េសចក� ីជូនដំណឹងអំពីឯកជន�ពរបស់ Greater Portland Health – េ�ែផ� ក��ងេទៀតៃនលិខិតេនះ –
ស្រ�ប់អ�កេដើម្បីរក�ទុក។
សំនួរែដលសួ រ�ញឹក�ប់អំពីមជ្ឈមណ�លសុខ�ពេ��ម�� – ស្រ�ប់អ�កេដើម្បីរក�ទុក។
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•

ចំេ�ះចម� ល់បែន� ម សូ ម�ក់ទងេ�េ�ក Jason Goff ែដល�អ� ក្រគប់្រគង�រអនុវត�
ស្រ�ប់�រែថ� ំសុខ�ពេ��ម�� �មេលខ (207) 874-2141 x 8402 ឬ jgoff@greaterportlandhealth.org
។

សូមរកេមើលទ្រមង់ែបបបទចុះេ��ះស្រ�ប់សុខ�ព�ត់េធ� ញ�ច់េ�យែឡកេ�ក��ងក��ប់េស�កម� របស់កូនអ� ក។
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េសចក� ីជូនដំណឹងស�ីអំពី�រអនុវត� ព័ត៌�នសុខ�ព
េសចក� ីជូនដំណឹងេនះពណ៌�អំពីរេបៀបែដលព័ត៌�នេវជ���ស�អំពីអ�ក �ច្រត�វ�នេគេ្របើ និងប��ញេចញ
និងរេបៀបែដលអ� ក�ចទទួ ល�នព័ត៌�នេនះ។ សូមពិនិត្យេមើល�េ�យយកចិត�ទុក�ក់។
ែស�ងយល់អំពីកំណត់្រ�/ព័ត៌�នសុខ�ពរបស់អ�ក
េ�េពលអ� កេ�ជួ បពិេ្រ�ះ�មួ យ Greater Portland Health កំណត់្រ�ៃន�រជួ បពិេ្រ�ះេនះនឹង្រត�វ�នចង្រកង�ឯក�រ។
កំណត់្រ�េនះ�ច�នដូ ច� េ�គស�� �រពិនិត្យ និងលទ� ផលេធ� ើេតស� �រេធ� ើេ�គវ �និច�យ �រព��ល
និងគេ្រ�ងស្រ�ប់�រែថ�/ំ េស�កម� �េពលអ�គតរបស់អ�ក។ ព័ត៌�នេនះែដលេគេ��
កំណត់្រ�សុខ�ព/េវជ� ��ស� របស់អ�ក គឺ�ែផ� កដ៏សំ�ន់មួយៃន�រែថ� ំ/េស�កម� សុខ�ពែដលេយើងខ��ំផ�ល់ជូនអ� ក។ �បេ្រមើ�៖
• មូ ល��នស្រ�ប់េរៀបចំគេ្រ�ងែថ� ំ និង�រព��លសុខ�ពរបស់អ�ក។
• មេធ��យៃន�រទំ�ក់ទំនង�មួ យអ� កជំ�ញែផ� កសុខ�ព ែដលរ ួមចំែណកក��ង�រែថ� ំរបស់អ�ក។
• ឯក�រផ� វ� ច�ប់ែដលពិពណ៌�អំពី�រែថ� ំ/េស�កម� ែដលអ� កទទួ ល�ន។
• �រេផ� �ង��ត់េ�អ� កបង់្រ�ក់��គីទប
ី ី (្រក �មហ៊ុន����ប់រង) ែដលេស�កម� ្រត�វ�នផ� ល់ជូន។
សិទ�ិរបស់អ�ក�ក់ព័ន�នឹងព័ត៌�នសុខ�ពរបស់អ�ក
ព័ត៌�នេនះគឺ�កម� សិទ�ិរបស់អ�ក េ�ះបីឯក�រកំណត់្រ�សុខ�ពរបស់អ�ក គឺ�កម� សិទ�ិរ ូបវន� របស់ Greater Portland Health
ក៏េ�យ។ ស� ិតេ្រ�មច�ប់ឯកជន�ពរបស់សហព័ន� អ� ក�នសិទ�ិក��ង�រ៖
• ទទួ ល�រជូ នដំណឹងអំពី�រេ្របើ្រ�ស់ និង�រប��ញនូ វកំណត់្រ�សុខ�ព/េវជ� ��ស� របស់អ�ក
រ ួម� ំងឯក�រចម� ងៃនេសចក� ីជូនដំណឹង ្របសិនេបើ�នេស� ើសុំ។
• េស� ើសុំ�រ�ក់កំហិតេលើ�រេ្របើ្រ�ស់ និង�រប��ញៃនព័ត៌�នសុខ�ពរបស់អ�ក
ឬេស� ើសុំឱ្យេយើងខ��ំេផ�ើទំ�ក់ទំនងស��ត់របស់អ�ក�មមេធ��យេផ្សងៗ។
• ពិនិត្យ និងទទួ លយកច�ប់ចម� ងៃនកំណត់្រ�របស់អ�ក។
• េស� ើសុំឱ្យែកែ្របកំណត់្រ�សុខ�ពរបស់អ�ក។
ទំនួលខុស្រត�វរបស់េយើងខ��ំ
Greater Portland Health គឺ្រត�វ�នត្រម�វឱ្យ៖
• រក��ពឯកជនៃនព័ត៌�នសុខ�ពរបស់អ�ក។
• ផ� ល់ជូនអ� កនូ វេសចក� ជ
ី ូ នដំណឹងអំពី�តព� កិច�ែផ� កច�ប់ និង�រអនុវត� ឯកជន�ពរបស់ Greater Portland Health
�ក់ទងនឹងព័ត៌�នសុខ�ពែដលេយើងខ��ំ្របមូ ល�ន និងរក�ទុកអំពីអ�ក។
• េ�រព�មលក� ខណ�ៃនេសចក� ីជូនដំណឹងេនះ
• ទទួ ល�ន�រយល់្រពមពីអ�ក មុនេពលប��ញព័ត៌�នសុខ�ព/េវជ� ��ស� របស់អ�ក។
Greater Portland Health រក�សិទ�ិក��ង�រ��ស់ប�រនិ
� ង ែកស្រម� ល�រអនុវត� ឯកជន�ពរបស់ខ� �ន
េដើម្បីបន� អនុវត� �មច�ប់របស់សហព័ន� និងរដ� ។ ្របសិនេបើេនះគឺ�ត្រម�វ�រ អ� កជំងឺ/អតិថិជននឹងទទួ ល�ននូ វ
េសចក� ីជូនដំណឹងស�ីអំពី�រអនុវត� ព័ត៌�នសុខ�ព េ�ក��ងអំឡ
� ងេពលជួ បពិេ្រ�ះប��ប់។
ស្រ�ប់េ�លបំណង�តិ��ទិ�ព �រប��ញ្រត�វ�នអនុ��តេ�យមិន�ន�រយល់្រពម
Greater Portland Health ្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់
និងប��ញព័ត៌�នសុខ�ពរបស់អ�កេ�យមិន�ន�រយល់្រពមពីអ�កេ�េពល៖
• �ម�រេ�យច�ប់រដ� ឬសហព័ន�។
• ដល់���ធរ រ ួម� ំងម�ន� ីសុ�ភិ�លរបស់រដ� រដ� �លចំណី��រនិងឱសថ ���ធរអនុវត� ន៍ច�ប់ អង� �ពលទ� កម� ស រ ��ង�
អ� កពិនិត្យសុខ�ព�ក់ទងនឹងសំណងកម� ករ េ�េពលែដល្រត�វ�នេស� ើសុំស្រ�ប់មុខ�រពិេសសរបស់រ��ភិ�ល
រ ួម� ំងេ�� និង��ន�ព្រសេដៀង�� និង��ក់�រេផ្សងេទៀតែដល្រត�វ�នេ�ទ្រប�ន់ពីបទ�រ�រ ឬ្រគប់្រគងជំងឺ។
�រេរៀបចំ�រែថ�ំសុខ�ពែដល�ន្រ�ងទុក
Greater Portland Health គឺ�ស�ជិកៃន�ព�ៃដគូ ែថ�ស
ំ ហគមន៍របស់រដ� Maine (“ CCPM”) ែដល�
“�រេរៀបចំ�រែថ� ំសុខ�ពែដល�ន្រ�ងទុក” េ��តេលើ�រេធ� ើឱ្យសុខ�ពសហគមន៍ែដលខ� �នបេ្រមើ �ន�ព្របេសើរេឡើង។
ស�ជិកៃន CCPM ក��ងកិច�សហ�រ�មួ យ្រក �មហ៊ុន����ប់រង េ្របើ្រ�ស់�រវ ��គសុខ�ព្រប�ជន �រពិនិត្យេមើល�រេ្របើ្រ�ស់
�រ�យតៃម� គុណ�ព និងសកម� �ពែកលម�
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និងយុទ���ស� ែផ� កេលើភស���ងេផ្សងេទៀតក��ង�រេធ� ើឱ្យ�រែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�ក�ន�ព្របេសើរេឡើង។
ស�ជិក្រត�វទទួ លខុស្រត�វេ�វ �ញេ�មកចំេ�ះសុខ�ពរបស់អ�កជំងឺ�ង
ំ អស់ ែដល CCPM បេ្រមើេស�ដល់។
អង� �ពែដលបេង� ើត�រេរៀបចំ�រែថ�ស
ំ ុខ�ពែដល�ន្រ�ងទុកេនះ រ ួម�ន មជ្ឈមណ�លសុខ�ពសហគមន៍
និងមន� រី េពទ្យដូ ច�ងេ្រ�ម៖ មជ្ឈមណ�លសុខ�ព Cary Medical Center មជ្ឈមណ�លសុខ�ព DFD Russell Medical Center
មជ្ឈមណ�លសុខ�ព Fish River Rural Health មជ្ឈមណ�លសុខ�ព Katahdin Valley Health Center មន� ីរេពទ្យ Mayo Regional
Hospital មន� ីរេពទ្យ Millinocket Regional Hospital មជ្ឈមណ�លសុខ�ព Nasson Health Care េស�កម� សុខ�ព Pines Health Services
មជ្ឈមណ�លសុខ�ព Penobscot Community Health Center មជ្ឈមណ�លសុខ�ព Greater Portland Health េវជ� បណ�ិត្រគ� �រ
Sebasticook Family Doctors និងមជ្ឈមណ�លែថ� ំសុខ�ព St. Joseph Healthcare ។
�រេរៀបចំ�រែថ� ំសុខ�ពែដល�ន្រ�ងទុករបស់ CCPM អនុ��តឱ្យអង� �ពែដល�ន្រគបដណ�ប់�ច់េ�យែឡក� ំងេនះ
រ ួម� ំង Greater Portland Health ក��ងែចក�យព័ត៌�នអំពីសុខ�ពែដល�ន�រ�រ�រ�មួ យ���ម�ព�ំ�ច់
េដើម្បីអនុវត� �រព��ល �របង់្រ�ក់ ឬ្របតិបត� ិ�រែថ� ំសុខ�ព ែដល�ន�រអនុ��ត
�ក់ទងនឹង�រ�រៃន�រេរៀបចំ�រែថ�ស
ំ ុខ�ពែដល�ន្រ�ងទុក ្របសិនេបើមិន�ន�រ�ក់កំហិតេ�យច�ប់ វ ��ន�រ
ឬបទប��េទេ�ះ។ ប�� ីៃនអង� �ព�ច្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ព េដើម្បីអនុវត� ចំេ�ះអង� �ពថ�ីេ�េពល អ�គត។
អ� ក�ចចូ លេ្របើប�� ីថ�ីៗបំផុតេ�េគហទំព័រ www.ccpmmaine.org/members ឬទូ រសព� េ�េលខ 207-992-9200 ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម េដើម្បីេស�ើសុំព័ត៌�ន ឬ�យ�រណ៍អំពីប��
្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរ អ� ក�ច�ក់ទងមក Greater Portland Health ែដល�ន�សយ��ន 180 Park Ave, Portland, ME 04102 ។
(207) 874-2141. www.greaterportlandhealth.org ។ ្របសិនេបើអ�កេជឿ�ក់� សិទ�ិឯកជន�ពរបស់អ�ក្រត�វ�នរ�េ�ភបំ�ន
អ� ក�ច�ក់�ក្យបណ�ឹងេ� ម�ន� ីឯកជន�ព និងសុវត� ិ�ព (Privacy and Safety Officer) �មរយៈ�សយ��ន�ងេលើ
ឬ�ក់�ក្យបណ�ឹងេ��ន់ រដ� េល�ធិ�រ្រកសួ ងសុ�ភិ�ល និងេស�មនុស្ស�តិ (Secretary of Health and Human Services)
ែដល�ន�សយ��នេ�ក��ងទី្រក �ង Washington, D.C ។ នឹងមិន�ន�រសងសឹកចំេ�ះ�រ�ក់�ក្យបណ�ឹងេឡើយ។

4

�រចុះេ��ះេ�មជ្ឈមណ�លសុខ�ព�ម��របស់ Greater Portland Health
ទ្រមង់ែបបបទអនុ��តស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ និង�រប��ញព័ត៌�នែថ�ំសុខ�ព
�មរយៈ�រចុះហត� េល��ងេ្រ�ម ខ��ំទទួ ល��ល់ និងយល់្រពមដូ ចតេ�េនះ
�ក់ទងនឹង�រចុះេ��ះរបស់កូនខ��ំេ�មជ្ឈមណ�លសុខ�ព�ម��របស់ Greater Portland Health
(“the GPH School Health Center”) និង�រប��ញពីកំណត់្រ�សុខ�ពរបស់កូនខ��ំ និងព័ត�
៌ ន�ក់ព័ន�៖
•

ខ��ំ�នទទួ ល និង�នេសចក� ីជូនដំណឹងរបស់មណ�លសុខ�ពេ���របស់ GPH
ស� ីអំពី�រអនុវត� ព័ត៌�នសុខ�ព ែដលផ� លដ
់ ំបូ��ន�ក់ទងនឹង�រេ្របើ្រ�ស់
និង�រប��ញែដល�ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើងពីព័ត៌�នសុខ�ពេ�ក��ងកំណត់្រ�សុខ�ពរបស់កូនខ��ំ
្រសប�មស� ង់�ររក��រស��ត់របស់ HIPAA ។

•

ខ��ំផ�ល់សិទ�ិឱ្យមណ�លសុខ�ពេ���របស់ GPH ក��ង�រចូ លេ្របើកំណត់្រ�សុខ�ព��របស់កូនខ��ំ
រ ួមប��ល
� � ំង ប៉ុែន� មិនកំណត់ចំេ�ះែត កំណត់្រ�ៃន�យសម្ប� �កប្បកិ រ �� និង�រ្របឹក�្របសិនេបើ�ន
និងព័ត៌�ន�ក់ព័ន��មួ យ ស្រ�ប់េ�លបំណង�ក់ទងនឹង�រព��ល ឬ�ម�រត្រម�វ
ឬ�នអនុ��តេ�យច�ប់ដូចែដល�នកំណត់េ�យមណ�លសុខ�ព GPH ។

•

ខ��ំអនុ��តឱ្យមណ�លសុខ�ពេ���របស់ GPH ផ� ល់ជូន�� (រ ួម� ំងគិ�នុបដ� យ�
ិ និងបុគ�លិកសង� មកិច�)
នូ វព័ត៌�នអំពីកំណត់្រ�ពីមណ�លសុខ�ពេ���របស់ GPH �ម�ព�ំ�ច់
និងសម្រសបស្រ�ប់េ�លបំណង�ក់ទងនឹង�រព��ល ឬ�ម�រត្រម�វ
ឬ�នអនុ��តេ�យច�ប់ដូចែដល�នកំណត់េ�យ Greater Portland Health ។

•

ខ��ំអនុ��តឱ្យមណ�លសុខ�ពេ���របស់ GPH
ែចករ� ែលកព័ត៌�នេ�ក��ងកំណត់្រ�ៃនមណ�លសុខ�ពេ���របស់ GPH (រ ួម� ំងកំណត់្រ�សុខ�ព��
្របសិនេបើរ ួមប��ល
� េ�ក��ងកំណត់្រ�ៃនមណ�លសុខ�ពេ���របស់ GPH) �មួ យ្រគ�េពទ្យ
និងអ� កផ� ល់េស�កម� ព��លដៃទេទៀត រ ួម� ំងអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពបឋម ទន� េពទ្យ
និងអ� កជំ�ញសុខ�ពផ� វ� ចិត� េដើម្បីជួយស្រម� លដល់�រផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពដល់កូនរបស់ខ��ំ។

•

ខ��ំអនុ��តឱ្យអ� កផ� លេ់ ស�កម� ែថ� ំសុខ�ពបឋម ទន� េពទ្យ និងអ� កជំ�ញសុខ�ពផ� វ� ចិត�
(“អ� កផ� ល់េស�កម� �គីទប
ី ី”) របស់កូនខ��ំ ផ� ល់ព័ត៌�នសុខ�ព និងកំណត់្រ�ដល់មណ�លសុខ�ពេ���របស់
GPH េដើម្បីជួយស្រម� លដល់�រផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពេ�យមណ�លសុខ�ពេ���របស់ GPH
ស្រ�ប់កូនរបស់ខ��ំ។ ខ��ំយល់�ខ��ំ�ច្រត�វ�នេស� ើសុំេ�យអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ព�គីទីបី
ឱ្យអនុវត� �រអនុ��ត�ច់េ�យែឡក
េដើម្បីអនុ��តឱ្យ�ន�រប��ញពីកំណត់្រ��ក់ទងនឹង�រព��លេ�យអ� កផ� ល់េស�កម� ែថ� ំសុខ�ព�គីទី
បី។

•

ខ��ំអនុ��តឱ្យមណ�លសុខ�ពេ���របស់ GPH ប��ញព័ត៌�នអំពីកំណត់្រ�មណ�លសុខ�ពេ���របស់
GPH ែដល�ំ�ច់ស្រ�ប់អ�ក��េចញវ �ក� យប្រត ឬអ� កបង់្រ�ក់េផ្សងេទៀត។

•

ខ��ំយល់ និងយល់្រពមែដល៖ (i) �រអនុ��តេនះ�នសុពល�ពរយៈេពលមួ យ��ំ គិត�ប់ពីៃថ� ចុះហត� េល�
លុះ្រ�ែត�ន�រផ� លជ
់ ូ នរយៈេពលខ� ី�ងេនះេ�ក��ងឯក�រេនះ េហើយ (ii)
ខ��ំ�ចដកហូ ត�រអនុ��តេនះ�ន្រគប់េពល
េ�យ�ក់ជូនេសចក� ីជូនដំណឹង��យលក� ណ៍អក្សរអំពី�រដក�រអនុ��ត
េលើកែលងែតវ ��ល�ពែដលមណ�លសុខ�ពេ���របស់ GPH �នពឹងែផ�កេ�េលើ�លពី�រយល់្រពមដំបូង។

ហត� េល�ឪពុក��យ/អ�ព��ល៖

�លបរ �េច� ទ៖

សរេសរេ��ះ៖

ទំ�ក់ទំនង៖

ទ្រមងែបបបទចុះេ��ះស្រ�ប់មណ�លសុខ�ព
2021-2022
**សូមបំេពញ រ ួចេហើយេផ�ើ្រតលប់េ���វ �ញ**
េ��ះ��៖
េ��ះសិស្ស៖
�សយ��ន៖

ក្រមិត��ក់��៖
(ដូ ចេ�េលើប័ណ� MaineCare េបើ�ន)

េលខទូ រសព� ឪពុក��យ៖

ៃថ�ែខ��ំកំេណើត_____/_____/______

េភទ

េលខកូ ដតំបន់៖

��នផ�ះសែម្បង 

�រ យល់្រពម �ទឬ�ស/េទ

�សយ��នអុីែមលស្រ�ប់េស�កម� សុខ�ព�ម្របព័ន�អុីនធឺណិតឬទូ រសព�
េ��ះៃន�រ����ប់រង

េតើអ�កមិន�ន�រ����ប់រងែមនេទ៖

េលខស��ល់េ�ល�រណ៍ #

�ទឬ�ស / េទ

្របសិនេបើអ�កមិន�ន�រ����ប់រង
អ� ក្របឹក�ជំនួយែផ�កហិរ�� វត����ក់របស់េយើងខ��ំនឹង�ក់ទងេ�អ� ក
េដើម្បីពិ�ក�អំពី�រ����ប់រង
និងជេ្រមើសតៃម� �មក្រមិតៃន្រ�ក់ចំណូលរបស់េយើង។

្រក �ម #
�សយ��ន�ម�រសំណង
អ� ក��/េ��ះឪពុក��យ
េលខទូ រសព� #
េលខស��ល់ MaineCare (ប�� ប់េ�យអក្សរ A)

្របវត� ិសុខ�ពរបស់ខ� �ន/្រគ� �រ –
សូ មពិនិត្យេមើល្របវត� ិ្រគ� �រស្រ�ប់��ន�ពសុខ�ព�មួ យ�ង
េ្រ�មេនះ៖

ព័ត៌�នសុខ�ព៖
េវជ�បណ�ិត/អ� កផ�ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពបឋម៖
កូ នរបស់ខ��ំ�នេធ� ើ�រពិនិត្យ�យសម្ប�ក��ងរយៈេពលពីរ��ំចុង
េ្រ�យេនះ។ ___�ទឬ�ស ___េទ ___មិន្រ�កដក��ងចិត�
កូ នរបស់ខ��ំនឹង្រត�វ�រ�រ�ក់��ប
ំ ��រេ���ំេនះ។
___�ទឬ�ស ___េទ ___មិន្រ�កដក��ងចិត�
េតើកូនរបស់អ�ក�នជំងឺហឺតែដរឬេទ?
�ទឬ�ស/េទ
គេ្រ�ងជំងឺហឺតែដល�នសរេសរេ���?
�ទឬ�ស/េទ
េតើកូនរបស់អ�ក�នជំងឺទឹកេ�មែផ�មែដរឬេទ?
�ទឬ�ស/េទ
គេ្រ�ងអំពីជំងឺទឹកេ�មែផ�មែដល�នសរេសរេ���?
�ទឬ�ស/េទ
ប��សុខ�ពផ� វ� �យ សុខ�ព�ត់េធ� ញ
ឬសុខ�ពផ� វ� ចិត�េផ្សងេទៀត៖
ពូ ជអម្ប
� ររបស់សិស្ស៖

ជំងឺ�ែឡរហ្សី
ជំងឺ្របព័ន��ព�ុំ
ជំងឺេបះដូ ង
�រេសពេ្រគ�ង្រសវ �ង ឬេ្រគ�ងេញ�ន
កូ េឡេស� រ�ុលខ� ស់

ជំងឺទឹកេ�មែផ�ម
ជំងឺហឺត
ជំងឺផ� វ� ចិត�
ជំងឺេលើស�ម
ជំងឺរេបង

______ែស្បកស

______ែស្បកេ�� ��ហ� ិក �េមរ ��ំងេដើមកំេណើត��ហ� ិក

______�សុី

______ ជន�តិេដើម�េមរ ��ំង�ងត្ប
� ង/ក�
� ល/េជើង ជន�តិេដើម����

______ ជន�តិេដើម�ៃវ�

______អ� កេ�ះ�៉សុីហ�ិកេផ្សងេទៀត

______ ច្រម �ះ�តិ�សន៍

�តិ�សន៍របស់សិស្ស៖ ______�សន៍និ�យ��េអស�៉ញ/�ទីន

______មិនែមន �សន៍និ�យ��េអស�៉ញ/�ទីន

្រ�ក់ចំណូលក��ង្រគ� �រ្រប�ំ��ំសរុប៖

ចំនួនស�ជិក្រគ� �រែដលរស់េ�ក��ង្រគ� �រសរុប៖

េ��ះេម្រគ� �រ៖

ទំ�ក់ទំនង�មួ យសិស្ស៖

�មរយៈ�រចុះហត�េល�េ�េលើទ្រមង់ែបបបទេនះ ខ��ំទទួ ល��ល់ និងយល់�៖
•
•

•

•

ខ��ំ�នទទួ ល និង�ន លិខិតជូ នឪពុក��យអំពីមណ�លសុខ�ពេ���របស់ Greater Portland Health (“GPH”)
ែដលពន្យល់�អ� ីគឺ�មជ្ឈមណ�លសុខ�ព�ម��របស់ GPH និងេស�កម� និងអត� ្របេ�ជន៍អ�ីែដល��ចផ�លជ
់ ូ នកូ នរបស់ខ��ំ។
មជ្ឈមណ�លសុខ�ព�ម��របស់ GPH គឺ�អង� �ព�ច់េ�យែឡកមួ យ ពី�� និងពី� រ ��ល័យគិ�នុប��យិ�។ មណ�លសុខ�ព GPH
ផ�ល់ជូន�រ�យតៃម� េលើ�រែថ� ំសុខ�ពបឋម
និង�រព��លែថ� ំសុខ�ព�េ្រចើនេ�ក��ងទី�ំង�ម��ខណៈេពលែដលចូ លរ ួមេ�ក��ង�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួ យអ� កផ�ល់េស�ែថ� ំសុខ�ព
េផ្សងេទៀត ែដល�ច�ក់ព័ន�ក��ង�រែថ� ំកូ នរបស់ខ��ំផងែដរ។
�រយល់្រពមេនះ�នសុពល�ពក��ងរយៈេពលែដលសិស្សចុះេ��ះចូ លេរៀន�មួ យ្របព័ន��� Portland ្របព័ន��� Westbrook ឬ្របព័ន��� South
Portland ឬរហូ តដល់ពួកេគេផ�រេ���េផ្សងេទៀត (ឧ�ហរណ៍ ពីអនុ វ �ទ�ល័យ េ�វ �ទ�ល័យ) ។ េ�េពលសិស្ស�កូ នរបស់ខ��ំ��ស់ប�រពី
� អនុ វ �ទ�ល័យ
េ�វ �ទ�ល័យ ខ��ំ្រត�វែតចុះេ��ះពួ កេគេឡើង វ �ញេ�ក��ងមជ្ឈមណ�លសុខ�ព�ម��របស់ GPH
្របសិនេបើខ��ំចង់ឱ្យពួ កេគបន� ទទួ ល�នេស�កម� េ�មណ�លសុខ�ព�ម��របស់ GPH ។
ខ��ំ្រត�វពិនិត្យ និងចុះហត� េល�េលើ ទ្រមង់ែបបបទអនុ��តស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ និង�រប��ញព័ត�
៌ នែថ� ំសុខ�ព
�ក់ទងនឹង�រចុះេ��ះចូ លេរៀនរបស់កូនខ��េំ �ក��ងមជ្ឈមណ�លសុខ�ព�ម��របស់ GPH ។

ខ��ំ�ន�នទ្រមង់ែបបបទេនះ�ំង្រស �ង និងយល់្រពមចុះេ��ះសិស្ស�កូ នរបស់ខ��ំេ�ក��ងមណ�លសុខ�ព�ម��របស់ GPH េ�េពលេនះ។
 ហត� េល�ឪពុក��យ/��ព��ល៖

�លបរ �េច� ទ៖

សរេសរេ��ះ៖

ទំ�ក់ទំនង៖

