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PATIENT CONSENT AND ACKNOWLEDGMENT — KHMER 

ការទទលួស្គា ល់ និងការយល់ព្រមរបស់អ្នកជំងឺ 
 

ននេះគឺជាការទទលួស្គា ល់ និងការយល់ព្រមរបស់អ្នកជំងឺតាមសតងដ់ាររបស់ Lifespan ដែលព្រូវបាននព្បើព្បាស់នៅនរលច េះន ម្ េះអ្នកជំងឺនៅឯមនទីនរទយ
ដែលជាស្គខារបស់ Lifespan (ែូចជា Newport, Rhode Island និង The Miriam)  គលីនិចរបស់មនទីនរទយទងំននេះ  ឬ ទីតាងំរាបាលនដាយព្កុមព្គូ
នរទយរបស់ Lifespan ("ទីតាងំដែទរំាបាល") 
 

ការយល់ព្រមឲ្យរិនិរយ និងរាបាល - ខ្ ំយល់ែឹងថា ខ្ ំអាចនឹងព្រូវការ ការរិនិរយជំងឺ ែំន ើ រការវនិិចឆយ័នោគនិងនវជជស្គស្តសត ការនព្បើព្បាស់ឱសែ ន ើយ
កន ងកាលៈនទសៈខលេះ ព្រូវការ ការរាបាលបដនែម ពាករ់ន័ធនឹងការន វ្ើនោគវនិិចឆយ័ និងការរាបាលសភារជំងឺរបស់ខ្ ំ។ ខ្ ំយល់ែឹងដែមនទៀរថា ជាលិកា 

និងស្គរធារ ោវជីវស្គស្តសតែូចជា ្ម ឬទឹកនោម អាចព្រូវបានព្បមូលយកនែើមបនី វ្ើការរិនិរយ និងវនិិចឆយ័នោគ  ន ើយនគកអ៏ាចនព្បើព្បាស់សំណាកទងំ
ននេះសព្ាបន់លើកកមពស់គ  ភារ ការអ្បរ់ ំ ដននកវនិិចឆយ័នោគ នោលបំ ងព្ស្គវព្ជាវមយួចំនួន ឬដននកវទិយស្គស្តសត។ ខ្ ំយល់ែឹងថាកន ងនរលដែទំ
រាបាលជំងឺ ខ្ ំអាចនឹងព្រូវទទលួការរិនិរយ និងរាបាលនដាយព្គូនរទយ និងប គាលិកននេងនទៀរដែលជាដននកននការប ្ េះបណ្ាលរបស់រកួនគដែល
សែិរនព្កាមការព្គបព់្គង។ ខ្ ំយល់ែឹងដែមនទៀរថា ការែររបូ ការែរវនីែអូ្ ការែរសំនេង ការករព់្តាដបបឌីជីែល ឬដបបននេងៗនទៀរ អាចព្រូវបានន វ្ើ
នេើងកន ងនោលបំ ងកំ រអ់្រតសញ្ញា   ឬន វ្ើជាឯកស្គរអំ្រីការដែទរំាបាល ឬសភារជំងឺរបស់ខ្ ំ។ តាមរយៈននេះ ខ្ ំយល់ព្រមឲ្យានការអ្ន វរតន៍
នូវការរិនិរយ និងែំន ើ រការទងំននេះដែលជាដននកននការរាបាលជំងឺរបស់ខ្ ំ ដែលអាចនឹងព្រូវបានចារទ់ កថាជាការសមរមយនដាយព្គូនរទយដែលន្ល់ការ
ដែទរំាបាលឲ្យខ្ ំ ("ព្កុមដែទរំាបាល")។ 
 

ខ្ ំយល់ែឹងថា ការនព្បើព្បាស់ឱសែគឺមនិដមនជាវទិាស្គស្តសតចាស់លាស់នទ ន ើយខ្ ំទទលួស្គា ល់ថា រ ំានការធាោណាមយួព្រូវបានន វ្ើនេើងចំនពាេះខ្ ំ
អំ្រីព្បសិទធិភារននែំន ើ រការោោ ការរាបាល ឬការរិនិរយ នោេះនទ។ ខ្ ំយល់ែឹងថា ខ្ ំានសិទធិបែិនស្មនិយល់ព្រមន វ្ើការវ  េះការ ់ ឬការរាបាល
ណាមយួកប៏ាន។  ខ្ ំយល់ែឹងដែមនទៀរថា ព្កុមដែទរំាបាលឲ្យខ្ ំ នឹងព្បាបខ្់ ំឲ្យែឹងរីនលូវបែិបរតិដែលសមន រ នលបំន រសព្ាបស់ភារជំងឺរបស់ខ្ ំ 
ន ើយនលូវបែិបរតិននេះនឹងព្រូវបានកំ រទ់ ក និងអ្ន វរតនែើមបជីាព្បនោជនែ៍ល៏អបំន រសព្ាបខ្់ ំដែលជាអ្នកជំងឺាន ក។់ ខ្ ំយល់ែឹងថា ទីតាងំដែទំ
រាបាល ានសិទធិបែិនស្មនិអ្ន វរនូវែំន ើ រណាមយួកប៏ាន ព្បសិននបើខ្ ំ ឬអ្នករំណាងរបស់ខ្ ំ មនិបាននតល់ការយល់ព្រមដែលបានជូនែំ ឹង
ឲ្យបានចាស់លាស់។ ខ្ ំែឹងថា នបើខ្ ំ ឬអ្នករំណាងដែលបាននព្ជើសតាងំរបស់ខ្ ំ បែិនស្មនិយល់ព្រមចំនពាេះែំន ើ រការដែលព្រូវបានន្ល់អ្ន ស្គសន ៍
នោេះការរាបាលអាចនឹងច េះអ្នែ់យព្បសិទធិភារនដាយដននក ឬទងំព្សុង។ 
 

ការចារដ់ចងអ្រែព្បនោជនធ៍ាោោ បរ់ង និងការអ្ន ញ្ញា រឲ្យបនចេញនូវររ័ា៌នដែទសំ ខភារនៅឲ្យអ្នកនតល់នសវាកមម - ខ្ ំយល់ែឹងថា ព្គូនរទយ 
ឬប គាលិកនៅទីតាងំដែទរំាបាលមយួចំននួ អាចនឹងមនិដមនជានិនោជិររបស់ទីតាងំដែទរំាបាលរបស់ Lifespan នទ។ តាមរយៈននេះ ខ្ ំអ្ន ញ្ញា រ
ឲ្យានការបងព់្បាកចំ់នពាេះអ្រែព្បនោជនធ៍ាោោ បរ់ងស ខភាររបស់ខ្ ំនដាយផ្ទទ ល់នៅឲ្យអ្ងាភារ Lifespan ជា្រាន និងនៅឲ្យព្គូនរទយដែលបានចូល
រមួជាមយួ Lifespan ដែលជាអ្នកន្ល់នសវាកមមកន ងនរលនៅរិនិរយរាបាល ឬនែកនរទយ។ ខ្ ំយល់ែឹងថា ខ្ ំទទលួខ សព្រូវចំនពាេះការចំណាយដែលមនិ
ព្រូវបានោ បរ់ងនដាយព្កុម   នធាោោ បរ់ងរបស់ខ្ ំ ន ើយខ្ ំយល់ែឹងថា វាជាការទទលួខ សព្រូវរបស់ខ្ ំកន ងការបំនរញតាមលកខខ ឌ រព្មូវននកិចេសនា
អំ្រីដននការស ខភាររបស់ខ្ ំ។ ខ្ ំយល់ែឹងថា ខ្ ំអាចនឹងទទួលបានវកិយ័បព្របងព់្បាកដ់ាចន់ដាយដេករីោន  រីខាងនសវាកមមដែលន្ល់នូវការសនស្ត ា្ េះ
បោទ ន ់ ការរនយល់អំ្រីរបូែរការំសមី X និងរបូែរវនិិចឆយ័នោគននេងៗនទៀរ ន ើយនសវាកមមរបស់ព្គូនរទយមយួចំននួអាចនឹងនចញវកិយ័បព្របងព់្បាកដ់ាច់
នដាយដេករីខាងនសវាកមមននទីតាងំដែទរំាបាល។ 
 

ការអ្ន ញ្ញា រនដាយ MEDICARE -   ែោបណាខ្ ំព្រូវបានោ បរ់ងនដាយ Medicare  ខ្ ំយល់ព្រមតាមលកខខ ឌ អំ្រីការចូលនែកនរទយដែលបាននរៀបោប់
កន ងកិចេព្រមនព្រៀងននេះ។ ខ្ ំសូមអ្េះអាងថា ោល់ររ័ា៌នទងំអ្ស់ដែលខ្ ំបានន្ល់ឲ្យពាករ់ន័ធនឹងពាកយស ំរបស់ខ្ ំនព្កាមកមមវ ិ្ ី Medicare (ារិកា XVIII 

ននចាបស់្ីរីសនតិស ខសងាម) គឺរិរជាព្រឹមព្រូវ។ ខ្ ំនសនើស ំែូនចនេះថាការបងព់្បាកស់ព្ាបអ់្រែព្បនោជន ៍Medicare ដែលព្រូវបានអ្ន ញ្ញា រ ដែលនឹងព្រូវ
បងក់ន ងោមខ្ ំ សូមបងន់ៅឲ្យមនទីនរទយ ឬព្គូនរទយដែលមនទីនរទយបានជលួ។ ខ្ ំអ្ន ញ្ញា រឲ្យអ្នកដែលកានក់ាបរ់រ័ា៌នរាបាលជំងឺ ឬររ័ា៌នននេងនទៀរ
អំ្រីខ្ ំ ន្ល់នៅឲ្យមជឈម ឌ លនសវាកមម Medicare និង Medicaid (CMS) និងភាន ក់្ ររបស់មជឈម ឌ លននេះនូវររ័ា៌នតាមព្រូវការនែើមបបីញ្ញជ ករី់
សិទធិរបស់ខ្ ំកន ងការទទលួបានអ្រែព្បនោជន ៍Medicare ទងំននេះ ឬអ្រែព្បនោជនស៍ព្ាបន់សវាកមមដែលពាករ់ន័ធននេងៗ។ 
 

ការទទួលខ សព្រូវខាង ិរចា វរែ  -   ខ្ យំល់ព្រមឲ្យ Lifespan នព្បើព្បាស់គ នីរបស់ខ្ ំ ឬព្បមូលព្បាកក់ន ងចំនួនណាមយួដែលខ្ ំអាចនឹងជំពាក ់
Lifespan អាចទំោកទំ់នងមកកានខ្់ តំាមទូរស័រទតាមរយៈនលខទូរស័រទណាមយួដែលពាករ់ន័ធនឹងគ នីរបស់ខ្ ំដែលរមួ
ាននលខទូរស័រទចល័រដែលអាចឲ្យបណ្ាលឲ្យានការគិរនែលរីខ្ ំ។ វ ិ្ ីទំោកទំ់នងអាចរមួានការនព្បើព្បាស់ស្គរជាសំនេងដែល
បានែរទ កជាម ន/សិបបនិមមរិ និង/ឬការនព្បើព្បាស់នសវានៅទូរស័រទនដាយសវ័យព្បវរតិដែលអាចនព្បើបាន។ 
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ខ្ ំអ្ន ញ្ញា រឲ្យទីតាងំដែទរំាបាល នព្បើព្បាស់សមរ លឥ ទនមនិទនស់ងដែលខ្ ំអាចនឹងាននៅកន ងគ នីរបស់ខ្ ំនែើមបបំីនរញបដនែមឲ្យបាន 
នរញនលញបំន រតាមដែលអាចន វ្ើបាននៅនលើសមរ លគ នីមនិទនស់ងោោដែលខ្ ំអាចនឹងានជាមយួទីតាងំដែទរំាបាល
ននេងនទៀរម ននរលន វ្ើការសងព្បាកស់ព្ាបអ់្នកជំងឺមកឲ្យខ្ ំវញិ។ 
 

ការទំោកទំ់នងតាមព្បរន័ធនអ្េចិព្រនិូច 
ខ្ ំយល់ព្រមទទលួយកការទំោកទំ់នងតាមព្បរន័ធនអ្េិចព្រូនិចដែលានលកខ ៈរែឋបាលរី Lifespan។ 
វ ិ្ ីស្គស្តសតននការបចជូ នការទំោកទំ់នងននេះអាចរមួានែូចជា អ្ ីដមល ស្គរជាអ្កេរ ស្គរតាមទូរសរទ 
និងមន្ាបាយដបបនអ្េិចព្រូនិចែនទនទៀរដែលអាចនឹងាន។ នោលបំ ងននការទំោកទំ់នងននេះអាចនឹងរមួាន 
ដរមនិកំ រព់្រឹមដរការកំ រន់រលនវលាណារជ់បួ ឬការរលឹំករីការណារជ់បួ ការជព្ាបជូនែំ ឹងទកទ់ងនឹងនរែលសព្ាបអ់្នកជំងឺ 
MyLifespan ការច េះន ម្ េះកន ងកមមវ ិ្ ី ការសទងម់រិ សំ ួរទូនៅ ឬបញ្ញា ននការនចញវកិកយបព្រគិរនែល/បងទូ់ទរន់ែលដរប  នណាណ េះនទ។ 
តាមរយៈការយល់ព្រមតាមការបចជូ នររ័ា៌នទងំននេះ ខ្ ំទទលួស្គា ល់ថា ឯកជនភារ និងស វរែិភារននការទំោកទំ់
នងតាមព្បរន័ធនអ្េិចព្រូនិចមនិអាចធាោបាននេើយ និងថាភាគីដែលជាមយួរកួនគខ្ ំបាននព្ជើសនរ ើសដចករដំលកអាសយដាឋ ននអ្េិចព្រូនិច 
ឬនលខទូរស័រទជាមយួអាចនឹងែឹងនូវការបចជូ នដបបនោេះដែរ ន ើយ
អាចនឹងានមន្ាបាយកន ងការចូលនៅកានរ់រ័ា៌នស ខភារផ្ទទ ល់ខលួនរបស់ខ្ ំបាននដាយនព្បើព្បាស់ររ័ា៌នរីការបចជូ នទងំននេះ។ 

 
ការទទលួស្គា ល់ - ខ្ ំសូមអ្េះអាងថា ខ្ ំបានអាននូវនសចកី្នរៀបោបខ់ាងនលើ ន ើយនគបានរនយល់នសចកី្ទងំនោេះែល់ខ្ ំ ន រ ែូនចនេះន ើយ ខ្ បំានយល់។ 
ខ្ ំសូមអ្េះអាងថា ខ្ ំជាអ្នកជំងឺ ឪរ កា្យ/អាណារាបាលរបស់អ្នកជំងឺ ឬអ្នករំណាងរបស់អ្នកជំងឺដែលទទលួបានការអ្ន ញ្ញា រព្រឹមព្រូវ ដែលអាច
ព្រួររិនិរយនូវខដចងទងំឡាយខាងនលើ និងព្រមទទលួខដចងទងំនោេះបាន។ 
 

ព្បសិននបើខ្ ំព្រូវច េះន ម្ េះ ឬនដាយស្គរការដែទជំំងឺរបស់ខ្ ំ ឬទទលួយកការរាបាល (ពាករ់ន័ធនឹងវបិរតិននការនព្បើព្បាស់ស្គរធារ នញៀន) ថាន នំញៀន 
ឬនព្គឿងព្សវងឹនៅឯកមមវ ិ្ ីមយួែូចខាងនព្កាម៖  Caritas House (នៅមនទីរនរទយ Bradley Hospital) កមមវ ិ្ ីអ្នតោគមនអ៍្នកនព្បើអំ្នរើវាយែំ, នសវាកមម
ន្ល់ព្បឹកាអំ្រីការនញៀនថាន  ំEastman House ឬ Pawtucket (នៅឯ Gateway Healthcare) និង/ឬម ឌ លរាបាលនវជជស្គស្តសត
នៅនលើមន សេនរញវយ័ដែលាននោគចិរត (នៅឯមនទីរអ្ន វរតនដាយព្កុមព្គូនរទយ Lifespan) ខ្ ំកនឹ៏ងព្រូវនសនើស ំឲ្យរព្ងីកការទទលួស្គា ល់ 
និងការយល់ព្រមរបស់ខលួនតាមនសចកី្ដែលងការ ៍ែូចរនៅ៖ 
 

ការយល់ព្រមឲ្យកមមវ ិ្  ីLIFESPAN (42 CFR PART 2) បនចេញនូវររ័ា៌នអំ្រីការរាបាលការនញៀនថាន /ំនព្គឿងព្សវងឹរបស់ខ្  ំ- ខ្ ំយល់ព្រមអ្ន ញ្ញា រ
ឲ្យកមមវ ិ្ ី Lifespan បនចេញនូវទិនននយ័អំ្រីបញ្ញា  និងការអ្េះអាងទកទ់ងនឹងវបិរតិនព្បើព្បាស់ស្គរធារ នញៀនទងំអ្ស់របស់ខ្ ំរមួានប  ដនតមនិកំ រ់
ព្រឹមដរព្បវរតិ ការវភិាគ ការនព្បើព្បាស់ថាន  ំនិងការរាបាលរបស់ខ្  ំនិងររ័ា៌នបញ្ញជ កអ់្រតសញ្ញា  ននេងនទៀរនៅកានកំ់ រព់្តា LifeChart របស់ខ្ ំ 
(កំ រព់្តាស ខភារនអ្េិចព្រូនិករបស់ខ្ ំនៅឯ Lifespan) និងនៅកានអ់្នកន្ល់នសវាដែទ ំនិងអ្នកានអាជីរជាអ្នកដែទដំែលព្រូវបានអ្ន ញ្ញា រឲ្យ
ចូលនព្បើកំ រព់្តា LifeChart របស់ខ្ ំ នទេះជារកួនគន វ្ើការអ្ន វរត ឬមនិអ្ន វរតនៅព្កុម   នប ព្រសមពន័ធ Lifespan កន៏ដាយ។ ការយល់ព្រមននេះនឹង
ន រកំ រព់្បសិននបើ និងនរលដែល Lifespan ឬអ្ងាភារបនតនវនរបស់វា និង LifeChart ឬព្បរន័ធករព់្តានវជជស្គស្តសតតាមនអ្េិចព្រូនិករបស់អ្ងាភារ
បនតនវនដលងានរនៅនទៀរ។ ខ្ ំយល់ែឹងថា ខ្ ំអាចនឹងែក ូរការយល់ព្រមននេះជាលាយលកខ ៍អ្កេរនដាយានការជូនែំ ឹងនៅកានក់មមវ ិ្ ី 
Lifespan ដែលខ្ ំទទលួបានការរាបាលការនញៀនថាន  ំឬនព្គឿងព្សវងឹនៅនរលណាមយួ។ នទេះបីោ ងណា ខ្ ំកយ៏ល់ែឹងនងដែរថា ខ្ ំមនិអាច
ែក ូរការយល់ព្រមរបស់ខ្ ំសព្ាបក់ារបនចេញររ័ា៌នណាមយួដែលបានន វ្ើរចួន ើយនដាយានការយល់ព្រមរីម នរបស់ខ្ ំបាននទ។ 
 

ខ្ ំកយ៏ល់ែឹងនងដែរថា ខ្ ំានសិទធិនសនើស ំបចជ ីន្ល់សិទធិកន ងការនចញនាយររ័ា៌នអំ្រីការរាបាលការនញៀនថាន  ំឬនព្គឿងព្សវងឹរបស់ខ្ ំនដាយកមមវ ិ្ ី
រាបាលរបស់ Lifespan របស់ខ្ ំនដាយអ្ន នលាមតាមការយល់ព្រមននេះនងដែរ។ ខ្ ំយល់ថាខ្ ំជាមន សេដរាន កគ់រដ់ែលានសិទធិចំនពាេះបចជ ីន្ល់សិទធិ
កន ងការបនចេញររ័ា៌នរបស់ខ្ ំដែលបានន វ្ើនេើងកន ងរយៈនរលរីរឆ្ន មំ នការនសនើស ំរបស់ខ្ ំ។ 
 

នដាយការច េះន ម្ េះនលើទព្មងដ់បបបទយល់ព្រមននេះខាងនព្កាមននេះ ខ្ ំទទួលស្គា ល់ថាខ្ ំយល់ និងថាររ័ា៌នអំ្រីការរាបាលរបស់ខ្ ំដែលព្រូវបានការ
ពារនព្កាមបទបចារតការរកាការសាា ររ់បស់ស រន័ធនៅកន ងដននក 42 CFR Part 2 អាចព្រូវបាននចញនាយនៅកានកំ់ រព់្តា LifeChart របស់ខ្ ំ 
និងអាចចូលនព្បើព្បាស់នដាយអ្នកន្ល់ការរយបាល និងអ្នកានអាជីររាបាលរបស់ខ្ ំបាន។  
 

ព្បសិននបើខ្ នឹំងព្រវូច េះន ម្ េះជាអ្នកជំងឺនែកនរទយ ឬនដាយស្គរការដែទជំំងឺដែលខ្ ពំ្រវូរាបាល នៅកន ងស្គែ បនណាមយួខាងនព្កាមននេះ ៖ មនទីនរទយ 



Lifespan Patient Consent 073018 

Newport  មនទីនរទយ Rhode Island ឬ មនទីនរទយ The Miriam  ខ្ កំនឹ៏ងព្រវូនសនើស ំឲ្យរព្ងីកការទទលួស្គា ល់ និងការយល់ព្រមរបស់ខលួនតាមនសចកតី
ដែលងការ ៍ែូចរនៅ ៖  
 

សិទធកិន ងការន វ្ើនសចកី្ប ា្ បជ់ាម ន -   ខ្ ំបានទទលួនូវររ័ា៌នជាលាយលកខ ៍អ្កេរអំ្រីសិទធិរបស់ខ្ ំកន ងការន វ្ើនសចកី្សនព្មចចិរតរាបាល និងកន ងការ
ន វ្ើនសចកី្ប ា្ បជ់ាម ន (កន ងរបូភារជាបណំ្ាអ្ន វរតការរាបាល ឬលិខិរននទរសិទធិឋរិនែរសព្ាបក់ារដែទសំ ខភារ)។ ខ្ ំយល់ែឹងថា វាជាការទទលួ
ខ សព្រូវរបស់ខ្ ំកន ងការន្ល់ឲ្យព្កុមដែទរំាបាលរបស់ខ្ ំនូវនសចកី្ចមលងនននសចកី្ប ា្ បជ់ាម នមយួចាប ់ ន ើយនបើខ្ ំមនិបានន វ្ើែូនចនេះនទ ាននយ័ថា
នសចកី្ព្បាថាន របស់ខ្ ំមនិបានែឹងែល់អ្នកន្ល់នសវាកមមរបស់ខ្ ំនទ។ ខ្ ំយល់ែឹងថានសចកី្ប ា្ បជ់ាម នរបស់ខ្ ំនឹងព្រូវបានទ កដាកោ់ ងព្បុងព្បយរ័ន និង
សាា រព់្រឹមព្រូវ ន ើយខ្ ំយល់ែឹងថាខ្ ំនឹងទទលួបានការដែទរំាបាលនដាយគ  ភារែូចោន  នទេះបីជាខ្ ំាន ឬោម ននសចកី្ប ា្ បជ់ាម នកន៏ដាយ។ 

 
ព្ទរយសមបរតិផ្ទទ ល់ខលួន-ខ្ ំយល់ែឹងថាLifespan មនិអាចទទលួខ សព្រូវចំនពាេះព្ទរយសមបរតិផ្ទទ ល់ខលួនរបស់ខ្ ំនេើយ។ ខ្ ំបានទ កវរែ ានរនមលរបស់ខ្ ំនៅនទេះ 
ឬខ្ ំនឹងព្រមទទលួរងនូវហានិភយ័ននការបារប់ងន់បើសិនជាខ្ ំបានយកវរែ ទងំនោេះតាមខលួនមកកានម់នទីនរទយ/ស្គខា Lifespan។ 
 

ឧបករ ៍នអ្េិចព្រូនិចផ្ទទ ល់ខលួន - ខ្ ំយល់ែឹងថា ការនព្បើព្បាស់ឧបករ ៍នអ្េិចព្រូនិចផ្ទទ ល់ខលួននដាយអ្នកជំងឺ និង/ឬ នភ្ៀវ កន ងនោលបំ ងែរ និង/ឬ 
បចជូ ន របូែរ វនីែអូ្ ឬសំនេង របស់អ្នកជំងឺ ប គាលិករាបាល ឬនិនោជិរមនទីនរទយ គឺព្រូវបានហាមឃារ។់ 

 
 

ការទទលួស្គា ល់អំ្រីការនព្បើព្បាស់កានំមោ ស វរែភិារន្ល់ែំ ឹង - ខ្ ំយល់ែឹងថា កានំមោ ស វរែិភារព្រូវបានដាកន់ៅទីស្គធារ ៈមយួចំនួនននមនទីនរទយ 
ដែលរមួទងំនៅកដនលងអ្នកជំងឺខលេះៗនងដែរ។ 

 
 

នសចកី្ចមលងននេះសព្ាបន្់ល់ជាររ័ា៌នែល់នលាកអ្នកប  នណាណ េះ 
ចាបន់ែើមដែលបានច េះ រែនលខាជាលកខ ៈនអ្េិចព្រនិូចព្រវូបានបចេូ លកន ងឯកស្គររាបាលរបស់នលាកអ្នកន ើយ។ 


