េលខសមា�ល់ពាក្យសុំែដលបានភា�ប់៖
សូមប���ល្របសិនេប�ដឹង

ពាក្យសុំស្រមាប់កម��វធីសំណងជនរងេ្រគាះេដយសា璍របទឧ្រកិដ្

ែផ�កទី 1

បុគ�លទាមទារសំណង

ភាសា璍និយយែដលចង់បាន៖

្រត�វដក់ពាក្យសុំេដយែឡកមួយស្រមាប់បុគ�លមា�ក់ៗែដលកំពុងែស�ងរកជំនួយ។

្រត�វបំេពញែផ�កទី 1 ក��ង្រគប់ពាក្យសុំទាំងអស់។ អ�កការទាមទារសំណងគឺជបុគ�លែដលមានចំណយេផ្សងៗ ឬកំពុងែស�ងរកជំនួយែដលជលទ�ផលៃនបទឧ្រកិដ�មួយ។

ភាសា璍សរេសរែដលចង់បាន៖

្របសិនេប�អ�កដក់ពាក្យសុំេនះក��ងនមបុគ�លណមា�ក់ សូមប���លព័ត៌មានរបស់ពួកេគេ�ក��ងែផ�កទី 1 េហ�យព័ត៌មានរបស់អ�កេ�ក��ងែផ�កទី 3។

នមកណ�ល៖

នមខ��ន៖

េគាត�នម៖

េភទ៖

សន�ិសុខសង�ម # (មិនមានរជ�ស�� )៖
េត�បុគ�លទាមទារសំណងមានេលខសន�ិសុខសង�មែដរឬេទ?

ទំនក់ទំនងជមួយជនរងេ្រគាះ៖

ឣសយដ�នេផ��សំបុត្

េលខផ��វ និងេឈា� ះ ឬ្របអប់សំបុ្រត ្របអប់៖

ចាប់ពីេពលឧ្រកិដ�កម�បានេក�តេឡ�ងមកទល់បច��ប្បន� េត� បុគ�លទាមទារសំណង ធា�ប់ជប់ពន�នគារ

េត�អ�កទាមទារត្រម�វឱ្យចុះេឈា� ះជអ�ក្រប្រព

្រត�វបានព្យ�រេទាស ឬេដះែលងមុនកំណត់េដយសា璍របទឧ្រកិដ�ធ�ន់ធ�រមួយែដរឬេទ?

ត�បទេល��សផ��វេភទែដរេទ?

ទី្រក�ង៖

ឣសយដ�នទី 2 (ឣផត់មិន ឬ អង�ភាពេលខ #)៖

ៃថ�ែខឆា�ំកំេណ�ត (ែខ ៃថ� ឆា�ំ)៖

រដ�៖

ទូរស័ព�េ�ផ�ះ៖

េលខកូដតំបន់៖

CA
ទូរស័ព�េ�កែន�ងេធ��ការ៖

េលខភា�ប់

ទូរស័ព�ចល័ត៖

អុីែម៉ល៖

្របេភទអុីែម៉ល៖

្របសិនេប�អ�កគឺជជនរងេ្រគាះែដលេពញវ�យ

សូមពិនិត្យ្របអប់េនះ្របសិនេប�អ�កគឺជឪពុក/មា�យ ឬឣណព្យោបាលែដលដក់ពាក្យសុំក�ងនមជសា璍ក្សីជអនីតិជនៃនបទឧ្រកិដ�អំេព�ហិង្សោ។

េហ�យចំណយទាំងេនះគឺស្រមាប់អ�ក សូមរ�លងេ�ែផ�កទី 4

សា璍ក្សីជអនីតិជនមានសិទ�ិទទួលបានែតការព្យោបាលសុខភាពផ��វចិត�ប៉ុេណ�ះ។ បុគ�លទាមទារសំណងមានឣយុេ្រកាម 18 ឆា�ំ ជសា璍ក្សីែដលេ�ជិតនឹងបទឧ្រកិដ�អំេព�ហិង្សោមួយ
ប៉ុែន�ពុំែមនជជនរងេ្រគាះេដយសា璍រអំេព�េនះ ឬពាក់ព័ន�ជមួយជនរងេ្រគាះេឡ�យ។ សូមពណ៌នអំពីជនរងេ្រគាះ បទឧ្រកិដ� ឬព័ត៌មានដៃទេទៀតេ�ក��ងែផ�កែដលេ�សល់។

ែផ�កទី 2

្របសិនេប�ពុំដូេចា�ះេទ សូមបន�េ�ែផ�កទី 2

ជនរងេ្រគាះេដយសា璍របទឧ្រកិដ្

ជនរងេ្រគាះេដយសា璍របទឧ្រកិដ�គឺជបុគ�លែដលរងរបួស ្រត�វបានគំរមកំែហងរហូតដល់មានរបួស ឬសមា�ប់ក�ងករណីឧ្រកិដ�កម�េនះ។
នមកណ�ល៖

នមខ��ន៖

េគាត�នម៖

សន�ិសុខសង�ម # (មិនមានរជ�ស�� )៖
េត�ជនរងេ្រគាះមានេលខសន�ិសុខសង�មែដរឬេទ?

េភទ៖

ៃថ�ែខឆា�ំកំេណ�ត (ែខ ៃថ� ឆា�ំ)៖

ឣសយដ�នេផ��សំបុត្

េលខផ��វ និងេឈា� ះ ឬ្របអប់សំបុ្រត ្របអប់៖

ចាប់ពីេពលឧ្រកិដ�កម�បានេក�តេឡ�ងមកទល់បច��ប្បន� េត� បុគ�លជនរងេ្រគាះ ធា�ប់ជប់ពន�នគារ

េត�ជនរងេ្រគាះត្រម�វឱ្យចុះេឈា� ះជអ�ក្រប្រពឹត្

្រត�វបានព្យ�រេទាស ឬេដះែលងមុនកំណត់េដយសា璍របទឧ្រកិដ�ធ�ន់ធ�រមួយែដរឬេទ?

បទេល��សផ��វេភទែដរេទ?

ទី្រក�ង៖

ឣសយដ�នទី 2 (ឣផត់មិន ឬ អង�ភាពេលខ #)៖

្របសិនេប�ជនរងេ្រគាះបាត់បង់ជ�ីវត សូមប�� ក់ពីកាលបរ�េច�ទ (ែខ ៃថ� ឆា�ំ)៖

រដ�៖

េលខកូដតំបន់៖

ទូរស័ព�េ�ផ�ះ៖

CA
ទូរស័ព�េ�កែន�ងេធ��ការ៖

េលខភា�ប់

ទូរស័ព�ចល័ត៖

អុីែម៉ល៖

្របេភទអុីែម៉ល៖

្របសិនេប�អ�កបំេពញពាក្យសុំេនះក��ងនមជអនីតិជន ឬបុគ�លេពញវ�យែដលអសមត�ភាព សូមបន�េ�ែផ�កទី 3
្របសិនេប�ពុំដូេចា�ះេទ សូមរ�លងេ�ែផ�កទី 4
រដ�កាលីហ�័រញ៉

កម�វ�ធីសំណងជនរងេ្រគាះរដ�កាលីហ�័រញ៉

ែបបបទ VCGCB-VCP-005 (Rev. 04/16) [ភាសា璍អង់េគ�ស]

ទំព័រទី 1 ៃន 6

ែផ�កទី 3

ឪពុក/មា�យ ឬឣណព្យោបាល (អ�កដក់ពាក្យសុំ)

ែផ�កេនះគឺស្រមាប់ឪពុក/មា�យ ឬឣណព្យោបាលរបស់អនីតិជន ឬបុគ�លេពញវ�យែដលអសមត�ភាពេ�ក��ងែផ�កទី 1។

សូមប�� ក់ពីទំនក់ទំនងរបស់អ�កជមួយបុគ�លែដលមានេឈា� ះេ�ក��ងែផ�កទី 1៖
នមខ��ន៖

នមកណ�ល៖

សន�ិសុខសង�ម # (មិនមានរជ�ស�� )៖
េត�បុគ�លទាមទារសំណងមានេលខសន�ិសុខសង�មែដរឬេទ?

ៃថ�ែខឆា�ំកំេណ�ត (ែខ ៃថ� ឆា�ំ)៖

ឣសយដ�នេផ��សំបុត្

េភទ៖

េគាត�នម៖

ចាប់ពីេពលឧ្រកិដ�កម�បានេក�តេឡ�ងមកទល់បច��ប្បន� េត� អ�ក ធា�ប់ជប់ពន�នគារ ្រត�វបានព្យ�រេទាស
ឬេដះែលងមុនកំណត់េដយសា璍របទឧ្រកិដ�ធ�ន់ធ�រមួយែដរឬេទ?

េលខផ��វ និងេឈា� ះ ឬ្របអប់សំបុ្រត ្របអប់៖

ទី្រក�ង៖

ឣសយដ�ន 2 (ឣផត់មិន ឬ បន�ប់ #)៖

រដ�៖

េត�អ�កត្រម�វឱ្យចុះេឈា� ះជអ�ក្រប្រពឹត�បទេល��សផ��វភ
េទែដរេទ?

ទូរស័ព�េ�ផ�ះ៖

េលខកូដតំបន់៖

CA
ទូរស័ព�េ�កែន�ងេធ��ការ៖

េលខភា�ប់

ទូរស័ព�ចល័ត៖

អុីែម៉ល៖

្របេភទអុីែម៉ល៖

សូមបន�េ�ែផ�កទី 4

ព័ត៌មានអំពីចំណយេផ្សងៗរបស់អ�ក

ែផ�កទី 4

អត�្របេយជន៍ខាងេ្រកាមគឺមានស្រមាប់ជនរងេ្រគាះេដយសា璍រករណីឧ្រកិដ�កម�េនះ។ សូមពិនិត្យចំណយេផ្សងៗពាក់ព័ន�នឹងបទឧ្រកិដ� ែដលអ�កកំពុងេស��សុំ។ សូមភា�ប់មកជមួយនូវច្បោប់ចម�ង ឬប��ីវ�ក�យប័្រតទាំងឡយែដលពាក់ព័ន�នឹងបទឧ្រកិដ�។
ចំណយទន�សា璍�ស� និង/ឬេវជ�សា璍ស�

ការព្យោបាលសុខភាពផ��វចិត្

ការបាត់បង់ចំណូល (្របសិនេប�អ�កខកខានការងរេដយសា璍រករណីឧ្រកិដ�កម�េនះ)

ចំណយស្រមាប់ការផ�ស់ប�រទីតាំង

ការេធ��ឲ្យ្របេស�រេឡ�ងនូវសន�ិសុខេ�េគហដ�ន

ការជួសជុលែកលម�េគហដ�ន ឬយនយន�
(ស្រមាប់ជនរងេ្រគាះែដលអសមត�ភាពេដយសា璍រករណីឧ្រកិដ�កម�េនះ)

ការបណ�� ះបណ�លការងរ (ស្រមាប់ជនរងេ្រគាះែដលអសមត�ភាពេដយសា璍រករណីឧ្រកិដ�កម�េនះ)

ការសមា�តកែន�ងេក�តេហតុ

ចំណយេផ្សងេទៀតែដលពាក់ព័ន�នឹងបទឧ្រកិដ�៖

អត�្របេយជន៍ខាងេ្រកាមគឺមានស្រមាប់បុគ�លណមា�ក់េ្រ�ពីជនរងេ្រគាះ។ សូមពិនិត្យចំណយេផ្សងៗពាក់ព័ន�នឹងបទឧ្រកិដ� ែដលអ�កកំពុងេស��សុំ។ សូមភា�ប់មកជមួយនូវច្បោប់ចម�ង ឬប��ីវ�ក�យប័្រតទាំងឡយែដលពាក់ព័ន�នឹងបទឧ្រកិដ�។
សា璍ក្សីជអនីតិជនៃនបទឧ្រកិដ�អំេព�ហិង្សោឣចទទួលបានែតអត�្របេយជន៍សុខភាពផ��វចិត�ប៉ុេណ�ះ។ សូមបំេពញែផ�កទី 5។
ការព្យោបាលសុខភាពផ��វចិត្

ការបាត់បង់្របាក់កៃ្រម (រហូតដល់ 30 ៃថ�្របសិនេប�អនីតិជនបាត់បង់ជ�ីវត ឬទទួលការព្យោបាលេ�មន�ីរេពទ្យ)

ការបាត់បង់ការគាំ្រទ (ស្រមាប់អ�កេ�ក��ងបន��ករបស់ជនរងេ្រគាះែដលបានបាត់បង់ជីវ�ត ឬអសមត�ភាព)

ចំណយេល�ការេរៀបចំបុណ្យសព
និង/ឬការប���ះសព

ការសមា�តកែន�ងេក�តេហតុ

ការេធ��ឲ្យ្របេស�រេឡ�ងនូវសន�ិសុខេ�េគហដ�ន

ចំណយេល�េវជ�សា璍�ស�ស្រមាប់ជនរងេ្រគាះែដលបានបាត់បង់ជ�ីវត

សូមបន�េ�ែផ�កែដលេ�សល់
សំេណ�ជំនួយបន�ន់៖

ជំនួយបន�ន់ឣច្រត�វបានេស��សុំក�ងសា璍�នភាពជក់លាក់មួយចំនួន។ ជំនួយបន�ន់គឺទុកស្រមាប់សងៃថ�ចំណយេផ្សងៗែដលពាក់ព័ន�នឹងបទឧ្រកិដ� េពាលគឺក�ងករណីែដលអ�កនឹងរងវ�បត�ិហិរ��វត��ធ�ន់ធ�រ្របសិនេប�ចំណយទាំងេនះមិន្រត�វបានសងភា�មៗ។ ទុកលំបាកធ�ន់ធ�រេនះគឺមានន័យថ
បន�ប់ពីទូទាត់វ�ក�យប័្រតចំណយែដលពាក់ព័ន�នឹងបទឧ្រកិដ�រួច អ�កនឹងមិនមាន្របាក់េ�សល់ស្រមាប់របស់ចាំបាច់េផ្សងៗដូចជឣហា璍រឬការជួលេឡ�យ។ ជទូេ� ជំនួយបន�ន់ែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់្រត�វបានផ�ល់ក�ងរយៈេពល 30 ៃថ�្របតិទិនបន�ប់ពីទទួលបានពាក្យសុំ។

េត�អ�ក្រត�វការេស��សុំជំនួយបន�ន់ែដរឬេទ?

រដ�កាលីហ�័រញ៉

កម��វធីសំណងជនរងេ្រគាះរដ�កាលីហ�័រញ៉
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ទំព័រទី 2 ៃន 6

បាទ/ចាស៎

ែផ�កទី 5

ព័ត៌មានអំពីបទឧ្រកិដ្

េឈា� ះភា�ក់ងរអនុវត�ច្បោប់

កាលបរ�េច�ទែដលបទឧ្រកិដ�បានេក�តេឡ�ង
ពី៖

េឈា� ះភា�ក់ងរអនុវត�ច្បោប់ែដល្រត�វបានេគរយការណ៍ពីបទឧ្រកិដ�៖

ដល់៖

្របសិនេប�ក�ងែថ�ែតមួយ
សូមប���លេ�្រតង់េនះ

\

កាលបរ�េច�ទែដលបទឧ្រកិដ�្រត�វបានរយការណ៍៖

សូមពណ៌នពីសា璍�នភាពរបួស៖

េលខរបាយការណ៍ៃនបទឧ្រកិដ�៖

ទីតាំងៃនបទឧ្រកិដ� (្របសិនេប�ដឹង)
ឣសយដ�ន ចំណុច្របសព� តំបន់ -ល-៖

ទី្រក�ង៖

ឣសយដ�ន 2 (ឣផត់មិន ឬ បន�ប់ #)៖

រដ�៖

េលខកូដតំបន់៖

CA
េខានធីែដលបទឧ្រកិដ�បានេក�តេឡ�ង៖

បុគ�លែដលបាន្រប្រពឹត�ិបទឧ្រកិដ� (ជនសង្ស័យ) ្របសិនេប�ដឹង
នមខ��ន៖

្របេភទបទឧ្រកិដ�៖

ែផ�កទី 6

នមកណ�ល៖

ជនសង្ស័យែដល
មិនបានដឹង

េគាត�នម៖

ព័ត៌មានអំពីតំណង (តំណងគឺពុំចាំបាច់អ�កដក់ពាក្យសុំសំណងជនរងេ្រគាះេឡ�យ។)

ែផ�កេនះគឺស្រមាប់ែតអ�កតំណងប៉ុេណ�ះ ែដលមានអ�កគាំ្រទ និងេមធាវ�របស់ជនរងេ្រគាះ។ អ�កគាំ្រទមជ្ឈមណ� លជំនួយជនរងេ្រគាះ្រត�វផ�ល់ែតេលខទូរស័ព� េឈា� ះ េលខមជ្ឈមណ� ល # ហត�េលខា និងកាលបរ�េច�ទប៉ុេណ�ះ។ សូមេមធាវ�បំេពញែផ�កេនះឲ្យបានេពញ។

្របសិនេប�េផ្សងេទៀត សូមប�� ក់៖

សូមបង�ញពីទំនក់ទំនងរបស់អ�កជមួយបុគ�លែដលបានរយេ�ក��ងែផ�កទី 1៖
នមខ��ន៖

េលខទូរស័ព�៖

្រតកូល៖

នមកណ�ល៖

េលខបែន�ម៖

ឣសយដ�នេផ��សំបុ្រត៖

េឈា� ះអង�ភាព៖

េលខ និងេឈា� ះផ��វ ឬ្របអប់សំបុ្រតៃ្របសណីយ៍៖

ស្រមាប់បុគ�លិកមជ្ឈមណ� លជំនួយជនរងេ្រគាះប៉ុេណ�

ឣសយដ�ន 2 (ឣផត់មិន ឬ បន�ប់ #)៖

ទី្រក�ង៖

រដ�៖

ហ្ស�ីបកូដ៖

CA

JP/VWC #:

ស្រមាប់េមធាវ�ប៉ុេណ�
េលខសមា�ល់ពន�៖

េលខេ�្រកមរដ�# ៖

េលខទូរស័ព�៖

អុីែម៉ល

េត�អ�កកំពុងេស��សុំការទូទាត់េដយេយងតាម្រកមរដ�ភិបាល ែផ�ក 13957.7(g)ែដរេទ?

ហត�េលខា និងកាលបរ�េច�ទែដល្រត�វបានត្រម�វស្រមាប់អ�កតំណងទាំងអស់
ហត�េលខារបស់េមធាវ�/តំណង៖អ�ក៖

ែផ�កទី 7

កាលបរ�េច�ទ៖

េត�អ�កបានែស�ងយល់ពីកម�វ�ធីេនះយ៉ងដូចេម�ច?
េមធាវ�តំបន់
អ�កផ�ល់េសវសុខភាពផ��វចិត្

ការអនុវត�ច្បោប់
េសវការពារបុគ�លេពញវ�យ
បដ ឬផ�ំងផ្សព�ផ្សោយ

ប័ណ� ឬកូនេសៀវេ�ផ្សព�ផ្សោយ
រដ�កាលីហ�័រញ៉

អ�កផ�ល់េសវេវជ�សា璍ស�
មជ្ឈមណ� លជំនួយសា璍ក្សីជនរងេ្រគា

េសវការពារកុមារ
្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ (ទូរទស្សន៍ �វទ្យ� កាែសត -ល-)

េផ្សងៗ៖

កម��វធីសំណងជនរងេ្រគាះរដ�កាលីហ�័រញ៉
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ទំព័រទី 3 ៃន 6

ែផ�កទី 8

ការរយការណ៍ព័ត៌មានសហព័ន្

ព័ត៌មាន ែដលស�័្រគចិត� ខាងេ្រកាមគឺស្រមាប់ បុគ�លែដលទទួលបានសំណង និង្រត�វបានេ្រប�ស្រមាប់ែតេគាលបំណងស�ិតិេដ�ម្បីអនុេលាមតាមបទប្ប��ត�ិសហព័ន�ប៉ុេណ�ះ។
ឣេមរ�កកាត់ឣ�ហ�ិក

ជនជតិ៖

ឣសុីបា៉សុីហ�ិក

កូកាសុី

ហុីែស�ននីក

េត�ជនរងេ្រគាះបាត់បង់សមត�ភាពែដរឬេទ?

ែផ�កទី 9

ជនជតិេដ�មឣេមរ�ក

េផ្សងៗ៖

េត�ជនរងេ្រគាះបានបាត់បង់សមត�ភាពមុនេពលេក�តមានបទឧ្រកិដ�ែដរឬេទ?

ព័ត៌មានអំពីធានរ�ប់រង

សូមប�� ក់ពីព័ត៌មានធានរ�ប់រងរបស់អ�កេ�ខាងេ្រកាមេនះ។ កម�វ�ធីសំណងជនរងេ្រគាះរដ�កាលីហ�័រញ៉ (CalVCP) គឺជអ�កសងចុងេ្រកាយ។ េយ�ងនឹងទាក់ទង្រក�មហ៊ុនធានរ�ប់រងរបស់អ�កឲ្យេធ��ជ្របភពសំណងសកា�នុពល។
្របសិនេប�អ�កមិនមានធានរ�ប់រងណមួយេទ សូមពិនិត្យ្រតង់េនះ៖

ធានរ�ប់រងសុខភាព
កាលបរ�េច�ទផ�ល់៖

េលខប័ណ�សមា�ល់អត�្របេយជន៍ Medi-Cal៖

្រក�មេលខ៖

េគាលការណ៍េលខ៖

េឈា� ះ្រក�មហ៊ុនធានរ�ប់រងសុខភាព៖

ឣសយដ�នេផ��សំបុត្

េលខផ��វ និងេឈា� ះ ឬ្របអប់សំបុ្រត ្របអប់៖

ទូរស័ព�៖

ទី្រក�ង៖

ឣសយដ�ន 2 (បន�ប់ #)៖

េលខភា�ប់

រដ�៖

េលខកូដតំបន់៖

CA

េឈា� ះបុគ�លែដល្រត�វបានធាន
នមខ��ន៖

េត�អ�កបានដក់បណ� ឹងធានរ�ប់រងែដលពាក់ព័ន�នឹងបទ
ឧ្រកិដ�េនះែដរេទ?

េគាត�នម៖

នមកណ�ល៖

ធានរ�ប់រងយនយន�/ស�័យ្របវត�ិ

(រួមមានរថយន� រថយន�ដឹកទំនិញ េទាច្រកយនយន� រថយន�មានេគហដ�ន ទូក ម៉ូតូស�ី យន�េហា璍ះ -ល-)
បំេពញ ្របសិនេប�បទឧ្រកិដ�ជប់ពាក់ព័ន�នឹងយនយន�មួយ ែដលរួមទាំងអ�កេថ��រេជ�ងែដលបុកេដយយនយន�មួយ។
េឈា� ះ្រក�មហ៊ុនធានរ�ប់រងស�័យ្របវត�ិ៖

ឣសយដ�នេផ��សំបុត្

េលខផ��វ និងេឈា� ះ ឬ្របអប់សំបុ្រត ្របអប់៖

េគាលការណ៍េលខ៖

ទី្រក�ង៖

ឣសយដ�ន 2 (បន�ប់ #)៖

ទូរស័ព�៖

េលខភា�ប់

រដ�៖

េលខកូដតំបន់៖

CA

េឈា� ះបុគ�លែដល្រត�វបានធាន
នមខ��ន៖

នមកណ�ល៖

េត�អ�កបានដក់បណ� ឹងធានរ�ប់រងែដលពាក់ព័ន�នឹងបទ
ឧ្រកិដ�េនះែដរេទ?

េគាត�នម៖

ធានរ�ប់រងេផ្សងេទៀត
សូមពិនិត្យ្របភពធានរ�ប់រងបែន�មែដលឣច្រត�វបានេ្រប�្របាស់ចំេពាះពាក្យសុំរបស់អ�ក៖
Medi-Cal

Medicare

Workers’ Comp

េផ្សងៗ៖

្របសិនេប�អ�កមានអ�កផ�ល់េសវធានរ�ប់រងេល�សពីមួយ សូមេរៀបរប់ពីអ�កផ�ល់េសវទាំងេនះេ�េល�្រកដសេដយែឡកមួយ រួចេហ�យេផ��មកជមួយពាក្យសុំរបស់អ�ក។
រដ�កាលីហ�័រញ៉
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ែផ�កIsទី the
10 victim disabled?ព័ត/៌មា¿La
នអំពvíctima
ីនិេយជក está incapacitada?

Yes / Sí

No

Yes / Sí

No

សូមេរៀបរប់ពីនិេយជករបស់ជនរងេ្រគាះ។ ្របសិនេប�អ�កគឺជឪពុក/មា�យ ឬឣណព្យោបាលែដលកំពុងែស�ងរកអត�្របេយជន៍ៃនការបាត់បង់្របាក់កៃ្រមេដយសា璍រជនរងេ្រគាះជអនីតិជន្រត�វទទួលការព្យោបាលេ�មន�ីរេពទ្យ ឬបាត់បង់ជីវ�ត សូមេរៀបរប់ពីនិេយជករបស់អ�ក។
បុគ�លស្រមាប់ទំនក់ទំនង
នមខ��ន៖

េឈា� ះឣជីវកម�របស់និេយជក៖

ឣសយដ�នេផ��សំបុត្

េលខផ��វ និងេឈា� ះ ឬ្របអប់សំបុ្រត ្របអប់៖

េគាត�នម៖

ទូរស័ព�៖

ទី្រក�ង៖

ឣសយដ�ន 2 (បន�ប់ #)៖

យល់្រពម ចំេពាះបុគ�លស្រមាប់ទំនក់
ទំនងែដរឬេទ?

េលខភា�ប់

រដ�៖

េលខកូដតំបន់៖

CA
េត�ជនរងេ្រគាះគឺឬធា�ប់ជនិេយជកខ��នឯងផ�ល់ែដរឬេទ?

េត�ជនរងេ្រគាះបានខកខានការងរេដយសា璍រការរងរបួសពីករណីបទឧ្រកិដ�ែដរឬេទ?
េត�បទឧ្រកិដ�បានេក�តេឡ�ងក��ងេពលជនរងេ្រគាះកំពុងបំេពញការងរ ឬេ�កែន�ងេធ��ការែដរឬេទ?

្របសិនេប�អ�កមាននិេយជកេល�សពីមួយ សូមេរៀបរប់េ�េល�្រកដសេដយែឡកមួយ រួចេហ�យេផ��មកជមួយពាក្យសុំរបស់អ�ក។

ែផ�កទី 11

ព័ត៌មានអំពីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណី

េត�អ�កបានដក់ ឬមានគេ្រមាងដក់បណ� ឹងរដ�ប្បេវណីែដលពាក់ព័ន�នឹងបទឧ្រកិដ�េនះែដរេទ?
សមា�ល់៖ ្របសិនេប�អ�កសេ្រមចចិត�ដក់បណ� ឹងរដ�ប្បេវណី តាមច្បោប់អ�ក្រត�វត្រម�វឲ្យជូនដំណឹងេ� CalVCP ក��ងរយៈេពល 30 ៃថ�ៃនការដក់េនះ។

េឈា� ះរបស់េមធាវ�

នមខ��ន៖

នមកណ�ល៖

ឣសយដ�នេផ��សំបុត្

េលខផ��វ និងេឈា� ះ ឬ្របអប់សំបុ្រត ្របអប់៖

ឣសយដ�ន 2 (បន�ប់ #)៖

េលខភា�ប់

ទូរស័ព�៖

េគាត�នម៖

ទី្រក�ង៖

រដ�៖

េលខកូដតំបន់៖

CA

ពាក្យសុំរបស់អ�កស្រមាប់សំណងជនរងេ្រគាះេដយសា璍រឧ្រកិដ�កម�គឺបំេពញជិតអស់េហ�យ
► បន�ប់ពីប���លព័ត៌មានែដលមានទាំងអស់េហ�យ សូម្រពីនពាក្យសុំេនះ។
► សូមភា�ប់ច្បោប់ចម�ងៃនឯកសា璍រទាំងឡយណែដលជជំនួយស្រមាប់ពាក្យសុំសំណងជនរងេ្រគាះេដយសា璍របទឧ្រកិដ�របស់អ�ក ែដលរួមមានវ�ក�យប័្រត ធានរ�ប់រង ឬអ�ីេផ្សងែដលពាក់ព័ន�នឹងបទឧ្រកិដ�េនះ។ សូមរក្សោច្បោប់េដ�មស្រមាប់េធ��ជកំណត់្រតារបស់អ�ក។
► សូមឣនទំព័របន�ប់េដយ្រ�បង្របយ័ត� ចុះហត�េលខា និងកាលបរ�េច�ទ រួចេហ�យេផ��េ�កាន់ឣសយដ�នែដលបានប�� ក់ជូន ឬមជ្ឈមណ� លជំនួយសា璍ក្សីជនរងេ្រគាះេ�ក��ងតំបន់របស់អ�ក។
► CalVCP នឹងេផ��សំបុ្រតមួយច្បោប់ជូនអ�កេដ�ម្បីប�� ក់ថទទួលបានពាក្យសុំរបស់អ�កេហ�យ។ សំបុ្រតទទួលសា璍�ល់េនះនឹងមានព័ត៌មានអំពីអត�្របេយជន៍ែដល្រត�វបានេស��សុំេ�ក��ងពាក្យសុំរបស់អ�ក។
► អ�កតំណងរបស់ CalVCP នឹងទាក់ទងអ�កេដ�ម្បីសា璍កសួរព័ត៌មានបែន�ម្របសិនេប�អ�កពុំឣចផ�ល់ព័ត៌មានទាំងេនះេ�ក��ងពាក្យសុំរបស់អ�កបាន។
► េដ�ម្បីទទួលបានព័ត៌មានេផ្សងៗអំពីសំណងជនរងេ្រគាះ អ�កឣចទាក់ទងេ�មជ្ឈមណ� លជំនួយសា璍ក្សីជនរងេ្រគាះេ�ក��ងតំបន់របស់អ�កតាមរយៈទូរស័ព� CalVCP េលខ 1-800-777-9229។

រដ�កាលីហ�័រញ៉
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þÿ – Ò š ¸ “ ” Â ” ” ‘
ែផ�កទី 12

þÿ Ÿ ˜ Ò ¢ ¶ •
្រត�វចុះហត�េលខា និងកាលបរ�េច�ទេល�ទំព័រេនះ

ការេចញផ្សោយព័ត៌មាន

ខ��ំអនុ��តឲ្យអ�កផ�ល់េសវែថទាំសុខភាព អ�កេចញវ�ក�យប័្រតេវជ�សា璍�ស� អ�កចាត់ែចងពិធីបុណ្យសពឬបុគ�លែដលមានតួនទី្រសេដៀងេនះ និេយជក ប៉ូលីស ឬភា�ក់ងររដ�ភិបាលដៃទេទៀតែដលរួមមាន្រកសួងយុត�ិធម៌ រដ�បាលសន�ិសុខសង�ម ្រក�ម្របឹក្សោពន�េល�្របាក់ចំណូលរដ� និងេសវចំណូលៃផ�ក�ងសហព័ន� ្រក�មហ៊ុនធានរ�ប់រង ឬបុគ�ល ឬភា�ក់ងរេផ្សងេទៀត ផ�ល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន�នឹងពាក្យសុំេនះែដលមានដូចជកំណត់្រតាេវជ�សា璍�ស�
(រួមមានប៉ុែន�មិនកំណត់ែតចំេពាះកំណត់្រតារងកាយ ឬ្របវត�ិសា璍�ស� របាយការណ៍ពិេ្រគាះេយបល់ កាំរស�ីអុិច និងការព្យោបាលេដយវ�ទ្យ�សកម� ពិេសា璍ធន៍ តារងេពទ្យ របាយការណ៍លំដប់លំេដយ និងកំណត់្រតាវ�ក�យប័្រត) សុខភាពផ��វចិត� និងកំណត់្រតាជប់េចាទពីបទេល��សធ�ន់ធ�រ ឲ្យេ�កម�វ�ធីសំណងជនរងេ្រគាះរដ�កាលីហ�័រញ៉ (CalVCP) ឬតំណងរបស់កម��វធី ស្រមាប់េ្រប�្របាស់ក�ងេគាលបំណងកំណត់សិទ�ិទទួលបានអត�្របេយជន៍ពីកម��វធី
CalVCP។ ការអនុ��តេនះក៏អនុវត�ចំេពាះ្របភពទាំងអស់ែដលឣចទទួលបានមកវ�ញនូវការខាតបង់ែដលបានទាមទារេផ្សងៗែដលរួមមានប៉ុែន�មិនកំណត់ែតចំេពាះអត�្របេយជន៍េវជ�សា璍�ស� ភាពគា�នការងរេធ��ឬអសមត�ភាព សន�ិសុខសង�ម (អសមត�ភាពសន�ិសុខសង�ម ចំណូលសន�ិសុខបែន�ម និង/ឬការចូលនិវត�ន៍ រួមទាំងកំណត់្រតាសុខភាពផ��វចិត� និង/ឬជំនួយេវជ�សា璍�ស�) និងអត�្របេយជន៍អតីតយុទ�ជន។
ខ��ំក៏អនុ��តឲ្យផ�ល់ព័ត៌មានអំពីពន�រដ�និងសហព័ន�ដូចជលិខិត្របកាសពន�ជេដ�ម ស្រមាប់េ្រប�្របាស់ក�ងេគាលបំណងប�� ក់ពីចំណូល។ ខ��ំសូមេបាះបង់េចាលនូវអភ័យឯកសិទ�ិតាមផ��វច្បោប់ទាំងអស់ចំេពាះព័ត៌មានទាំងេនះ ែដលកម�វ�ធី CalVCP បានត្រម�វពាក់ព័ន�នឹងការទាមទាររបស់ខ�ំ។
ខ��ំឯកភាពថ ច្បោប់ចម�ងឬទូរសា璍រៃនែបបបទែដលបានចុះហត�េលខាេនះគឺមានសុពលភាពដូចច្បោប់េដ�មែដរ េហ�យហត�េលខារបស់ខ�ំផ�ល់សិទ�ិឲ្យផ�ល់ព័ត៌មានច្បោស់លាស់ទាំងអស់េនះ។

ខ��ំឯកភាពថ កម�វ�ធី CalVCP ឬតំណងនឹងទាមទារសំណងពីជនជប់េចាទក��ងករណីេនះេដ�ម្បីទទួលបានមកវ�ញនូវចំនួនទឹក្របាក់ែដល CalVCP បានចំណយេល�រូបខ��ំ េហ�យតាមរយៈការបំេពញពាក្យសុំេនះ ខ��ំបានផ�ល់សិទ�ិឲ្យេ្រប�្របាស់ព័ត៌មានេ�ក��ងពាក្យសុំនិងការដក់ពាក្យសុំបន�បន�ប់ េដ�ម្បីទាមទារសំណងពីជនជប់េចាទ។

េដ�ម្បីប�� ក់ឬដំេណ�រការពាក្យសុំេនះ ខ��ំសូមឯកភាពថ កម��វធី CalVCP ឬតំណងឣចផ�ល់ព័ត៌មានអំពីនិងេ�ក��ងពាក្យសុំេនះ េ�តំណងែដលមានេឈា� ះេ�ក��ងពាក្យសុំ ភា�ក់ងររដ�ភិបាល ឬអ�កផ�ល់េសវែថទាំសុខភាព ឬអ�កផ�ល់េសវែថទាំដៃទេទៀត េហ�យនឹងបង់្របាក់ឲ្យអ�កផ�ល់េសវេនះេដយផ�ល់្របសិនេប�ការបង់្របាក់េសវទាំងេនះ្រត�វបានអនុម័ត។
ខ��ំឯកភាពថ ខ��ំឣចលុបេចាលសិទ�ិេនះេ�េពលណមួយក៏បាន។ ការលុបេចាលេនះ្រត�វេធ��េ�ជលាយលក�ណ៍អក្សរ។ ការលុបេចាលនឹងមាន្របសិទ�ភាពេ�េពល CalVCP ទទួលបានវ ប៉ុែន�ខ�ំឣច្រត�វបានចាត់ទុកថមិនមានសិទ�ិ្រគប់្រគាន់េដ�ម្បីទទួលបានអត�្របេយជន៍ពី CalVCP េ�េពលែដល CalVCP ទទួលបានការលុបេចាលេនះ។ ប៉ុែន� ពុំមានអ�កផ�ល់េសវែថទាំសុខភាពណឣចកំណត់លក�ខណ� ការព្យោបាល ការបង់្របាក់ ការចុះេឈា� ះ
ឬសិទ�ិទទួលបានអត�្របេយជន៍ េល�ការែដលខ��ំចុះហត�េលខាផ�ល់សិទ�ិេនះេឡ�យ។ ខ��ំមានសិទ�ិចំេពាះច្បោប់ចម�ងៃនលិខិតផ�ល់សិទ�ិេនះេល�កែលងែតក��ងកាលៈេទសៈែដល្រត�វបានកំណត់។ ខ��ំឯកភាពថ ព័ត៌មានែដលបានផ្សព�ផ្សោយតាមរយៈការផ�ល់េនះឣច្រត�វបានអ�កទទួលេធ��ការផ្សព�ផ្សោយជថ�ីេទៀតដូចច្បោប់បានត្រម�វ េហ�យច្បោប់រដ�ឬសហព័ន�មិនឣចការពារការផ្សព�ផ្សោយជថ�ីេនះបានេទៀតេទ។
ខ��ំឯកភាពថ ការផ�ល់សិទ�ិនិងការ្រពមេ្រព�ងេ�ក��ងេនះនឹងអស់សុពលភាពក��ងរយៈេពលដប់ (10) ឆា�ំបន�ប់ពីៃថ�ចុះហត�េលខាេល�ែបបបទេនះ។

ចុះហត�េលខា៖

កាលបរ�េច�ទ៖
(ឪពុក/មា�យ ឬឣណព្យោបាល្រត�វចុះហត�េលខា្របសិនេប�ជនរងេ្រគាះគឺជអនីតិជន ឬបុគ�លអសមត�ភាព។)

ែផ�កទី 13

ការ្រពមេ្រព�ងរបស់ខ�ំចំេពាះកម��វធីសំណងជនរងេ្រគាះរដ�កាលីហ�័រញ៉

ដូច្រត�វបានត្រម�វតាមច្បោប់រដ�កាលីហ�័រញ៉ ខ��ំនឹងទាក់ទងនិងបង់្របាក់ឲ្យកម�វ�ធីសំណងជនរងេ្រគាះរដ�កាលីហ�័រញ៉ (CalVCP) ម�ងេទៀត្របសិនេប�ខ�ំ ឬអ�កតំណងទទួលបានសំណងពីជនជប់េចាទ បណ� ឹង្រពហ�ទណ� េគាលការណ៍ធានរ�ប់រង ឬសា璍�ប័នរដ�ភិបាលឬរដ�េផ្សងេទៀត ស្រមាប់ការខាតបង់ែដលជលទ�ផលផ�ល់ពីបទឧ្រកិដ�ែដលជមូលដ�នស្រមាប់ការទទួលបានអត�្របេយជន៍ពីកម��វធី CalVCP ក��ងចំនួនអត�្របេយជន៍សរុបែដល CalVCP
ផ�ល់ឲ្យ។ ខ��ំដឹងថ ខ��ំ្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពាះការបង់្របាក់ឲ្យកម�វ�ធី CalVCP ម�ងេទៀតក��ងចំនួនែដល្រត�វបានកំណត់េ�េពលេ្រកាយថ ខ��ំមិនមានសិទ�ិទទួលបាន។ ខ��ំនឹងជូនដំណឹងេ� CalVCP ្របសិនេប�ខ�ំជួលេមធាវ�មួយរូបតំណងឲ្យរូបខ��ំ េ�ក��ងសកម�ភាពណមួយែដលពាក់ព័ន�នឹងបទឧ្រកិដ�េនះ ឬ្របសិនេប�ខ�ំេធ��សកម�ភាពណមួយេដយខ��នឯងផ�ល់។
ទឹក្របាក់ែដលខ��ំទទួលបានពីកម�វ�ធី CalVCP ស្រមាប់ចំណយផ�ស់ប�រទីតាំង ការេធ��ឲ្យ្របេស�រេឡ�ងនូវសន�ិសុខក��ងេគហដ�ន ឬជួសជុលែកលម�េគហដ�នឬយនយន�ឲ្យជនរងេ្រគាះែដលអសមត�ភាព នឹង្រត�វបានេ្រប�្របាស់ស្រមាប់ែតេគាលបំណងទាំងេនះប៉ុេណ�ះ។ ្របសិនេប�ខ�ំគឺជជនរងេ្រគាះេដយសា璍រអំេព�ហិង្សោក��ង្រគ�សា璍រែដលទទួលបានចំណយស្រមាប់ការផ�ស់ប�រទីតាំង ខ��ំនឹងមិន្របាប់ជនេល��សពីឣសយដ�នផ�ះរបស់ខ�ំ
ឬអនុ��តឲ្យជនេល��សចូលក��ងបរ�េវណផ�ះក��ងេពលណមួយេឡ�យ ឬខ��ំនឹងរ�ះរកវ�ធីទប់សា璍�ត់ជនេល��សរូបេនះ។
ក��ងករណីែដលខ��ំទទួលបានសំណងចំេពាះការខាតបង់ជ្របាក់កាសពីកម��វធី CalVCP េហ�យរដ�កាលីហ�័រញ៉ទទួលបានសំណងពីជនេល��សចំេពាះការខាតបង់ដូចគា�េនះក��ងនមរបស់ខ�ំ (ដូចជ្របាក់ែដលទទួលបានតាមរយៈដីកាទាមទារសំណង) ឬពី្របភពដៃទេទៀត ខ��ំសូមផ�ល់ឲ្យ្រ�កម្របឹក្សោទាមទារសំណងជនរងេ្រគាះនិងរដ�ភិបាលនូវសិទ�ិណមួយឬទាំងអស់ ចំេពាះសំណងដូចគា�េនះ។
ខ��ំសូម្របកាសេ្រកាមេទាសទណ� ៃនសម្បថៃនច្បោប់រដ�កាលីហ�័រញ៉ថ ព័ត៌មានែដលខ��ំបានផ�ល់គឺពិត ្រតឹម្រត�វ និងេពញេលញជទីបំផុត។ ខ��ំដឹងថ ខ��ំឣច្រត�វបានចាត់ទុកថមិនមានសិទ�ិទទួលបានអត�្របេយជន៍ េហ�យនឹងមានការចាត់វ�ធានការទាមទារអត�្របេយជន៍ែដលខ��ំទទួលបានមកវ�ញ្របសិនេប�ខ�ំផ�ល់ព័ត៌មានមិនពិត មិនេពញេលញ ឬនំឲ្យមានការភ័ន�្រចឡំេដយេចតន។

ចុះហត�េលខា៖

កាលបរ�េច�ទ៖
(ឪពុក/មា�យ ឬឣណព្យោបាល្រត�វចុះហត�េលខា្របសិនេប�ជនរងេ្រគាះគឺជអនីតិជន ឬបុគ�លអសមត�ភាព។ បុគ�លិកសង�មេខានធី សូមេម�លែផ�កទី 13ក។)

Printed
/ Nombre Escrito:
េឈា�
ះអ�កចុះហត�េName
លខា៖

ែផ�កទី 13ក

ស្រមាប់ែតបុគ�លិកសង�មេខានធីប៉ុេណ�

ដូច្រត�វបានត្រម�វតាមច្បោប់រដ�កាលីហ�័រញ៉ ខ��ំនឹងទាក់ទងនិងជូនដំណឹងេ�កម��វធីសំណងជនរងេ្រគាះរដ�កាលីហ�័រញ៉ (CalVCP) ្របសិនេប�ខ�ំដឹងថ បុគ�លទាមទារសំណងទទួលបានសំណងពីជនជប់េចាទ បណ� ឹង្រពហ�ទណ� េគាលការណ៍ធានរ�ប់រង ឬសា璍�ប័នរដ�ភិបាលឬរដ�េផ្សងេទៀត ស្រមាប់ការខាតបង់ែដលជលទ�ផលផ�ល់ពីបទឧ្រកិដ�ែដលជមូលដ�នស្រមាប់ការទទួលបានអត�្របេយជន៍ពីកម��វធី ក��ងចំនួនអត�្របេយជន៍សរុបែដល CalVCP
ផ�ល់ឲ្យ។
ខ��ំសូម្របកាសេ្រកាមេទាសទណ� ៃនសម្បថៃនច្បោប់រដ�កាលីហ�័រញ៉ថ ព័ត៌មានែដលខ��ំបានផ�ល់គឺពិត ្រតឹម្រត�វ និងេពញេលញជទីបំផុត។ ខ��ំដឹងថ បុគ�លទាមទារសំណងឣច្រត�វបានចាត់ទុកថមិនមានសិទ�ិទទួលបានអត�្របេយជន៍ េហ�យនឹងមានការចាត់វ�ធានការទាមទារអត�្របេយជន៍ែដលបុគ�លទាមទារសំណងទទួលបានមកវ�ញ្របសិនេប�គាត់ផ�ល់ព័ត៌មានមិនពិត មិនេពញេលញ ឬនំឲ្យមានការភ័ន�្រចឡំេដយេចតន។

ចុះហត�េលខា៖

កាលបរ�េច�ទ៖

Printed
/ Nombre Escrito:
េឈា�
ះអ�កចុះហត�េName
លខា៖

សូមេផ��ពាក្យសុំែដលេពញេលញេ�៖

California Victim Compensation Program
PO Box 3036, Sacramento, CA 95812-3036
-ឬ-

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមទាក់ទង៖

1-800-777-9229

្របសិនេប�អ�កមានប�� ការសា璍�ប់ សូមទាក់ទងេសវប���នទំនក់ទំនងរដ�កាលីហ�័រញ៉ (711)

េផ��េ�មជ្ឈមណ� លជំនួយសា璍ក្សីជនរងេ្រគាះ ក��ងតំបន់របស់អ�ក

calvcp.ca.gov ជួយជនរងេ្រគាះេដយសា璍របទឧ្រកិដ�ចាប់តាំងពីឆា�ំ 1965
រដ�កាលីហ�័រញ៉

កម��វធីសំណងជនរងេ្រគាះរដ�កាលីហ�័រញ៉

ែបបបទ VCGCB-VCP-005 (Rev. 04/16) [ភាសា璍អង់េគ�ស]

ទំព័រទី 6 ៃន 6

ការជូនដំណឹងឯកជនភាពេល�ការ្របមូល
1. VCGCB ្របមូលនូវព័ត៌មានេនះែផ�កេល�្រកមរដ�ភិបាលកាលីហ�័រញ៉ ែផ�ក 13952 et seq. និង 13954។
2. ព័ត៌មានទាំងអស់ែដលបាន្របមូលពីទំព័រវ�បេនះគឺឣចែ្រប្រប�លតាម ប៉ុែន�មិនបានក្រមិតេល� ច្បោប់អនុវត�ន៍ៃនព័ត៌មាន។ សូមេម�ល http://vcgcb.ca.gov/media/pra.aspx.
3. ព័ត៌មានេនះ្រត�វបាន្របមូលស្រមាប់េគាលបំណងៃនការកំណត់ពីភាពមានសិទ�ិទទួលបានការទូទាត់សំណង។
4. VCGCB ឣចបង�ញព័ត៌មានផ�ល់ខ�នរបស់អ�កេ�កាន់អ�កេស��សុំមួយេផ្សង ែត្របសិនេប�ត្រម�វឱ្យេធ��ដូេច�ះេដយច្បោប់ ឬក��ងជំេនឿល�ថ សកម�ភាពែបបេនះគឺចាំបាច់ប៉ុេណ�ះ៖
a. អនុេលាមតាមប��ត�ិៃនច្បោប់ ឬអនុវត�តាមដំេណ�រការផ��វច្បោប់ែដលបេ្រម�េ�េល� VCGCB ឬទីតាំងេនះ;
b. គាំពារ និងការពារសិទ�ិ ឬ្រទព្យសម្បត�ិរបស់ VCGCB និង;
c. សកម�ភាពេ�េ្រកាមកាលៈេទសៈបន�ន់េដ�ម្បីការពារសុវត�ិភាពផ�ល់ខ�នៃនអ�កេ្រប�ៃន VCGCB ឬសា璍ធារណជន។
5. បុគ�លមា�ក់ៗគឺ្រត�វផ�ល់នូវព័ត៌មានែដលបានេស��សុំប៉ុេណ�ះ។
6. ព័ត៌មានែដលបានផ�ល់គឺចាំបាច់។
7. ផលវ�បាកៃនការមិនផ�ល់នូវព័ត៌មានែដលបានេស��សុំឣចបណ�លឱ្យមានការបដិេសធៃនពាក្យសុំរបស់អ�ក។
8. អ�កមានសិទ�ិក�ងការចូលេ្រប�កំណត់្រតាែដលមានព័ត៌មានផ�ល់ខ�នែដលអ�កបានផ�ល់។
9. ព័ត៌មានែដលបាន្របមូលគឺ្រត�វបានេ្រប�្របាស់េដយកម�វ�ធីទូទាត់សំណងេល�ជនរងេ្រគាះកាលីហ�័រញ៉។
10. សំណួរណមួយទាក់ទងនឹងព័ត៌មានែដលបាន្របមូល សូមសរេសរេ�កាន់ឣសយដ�នខាងេ្រកាម៖ PO Box 48, Sacramento, CA 95812 េផ��អុីែម៉លេ� info@vcgcb.ca.gov ទូរស័ព�េ�េលខ (800) 777-9229
ឬទាក់ទងអ�កស្រមបស្រម�លឯកជនភាព VCGCB តាម InfoSecurityandPrivacy@vcgcb.ca.gov.
11. ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មទាក់ទងនឹងឯកជនភាព សូមេម�លការជូនដំនឹងឯកជនភាពរបស់ VCGCB។ សូមេម�ល http://vcgcb.ca.gov/privacy.aspx.
12. ស្រមាប់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងព័ត៌មានអ�កេ្រប�្របាស់ស�ីពីសន�ិសុខ សូមចូលេម�ល https://oag.ca.gov/privacy/online-privacy.

