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សេ�ចក្ដីី�បង្គាា�ប់ ជាមុុនពី� ការថែ�ទាំំ�ុខភាពី នៃនរដ្ឋឋ  
California
California Advance Health Care Directive

ទម្រង់បែែែទនេះអេុញ្ញាតឲញាយអ្នកេិយាយអំពីរនែៀែបែលអ្នកចង់ឲញាយនេបែទាំមែសិេនែើ
អ្នក្រិេអាចេិយាយនោយខ្លួេឯងបាេ។

    This form lets you have a say about how you want to be cared for if you cannot speak for yourself.

TM

Developed by

for your care

ឈ្មោះរបស់អ្នក   Your Name
www.prepareforyourcare.org

អ្នក្ដីអាចបំសេពីញ ថែ្្នក្ដីទ� 1 ថែ្្នក្ដីទ� 2 ឬទាំំងពី�រថែ្្នក្ដី បាន។    You can fill out Part 1, Part 2, or both.

បំសេពីញថែែថែ្្នក្ដីថែដ្ឋលអ្នក្ដីចង់បានថែែប៉ុសេ្ណ�ះ។ �ូមុចុះហែ្ថសេលខា សេលើទមមុង់ថែបបបទ សេៅក្ដី្ននុងថែ្្នក្ដីទ� 3 ជានិច្ច។ 

Fill out only the parts you want. Always sign the form in Part 3.

សាក្ដី�ស� 2 នាក្ដី់ មែរូវថែែ ចុះហែ្ថសេលខាសេៅសេលើ ទំពី័រទ�  14 ឬ សារការី មែរូវចុះហែ្ថសេលខា សេៅ ទំពី័រទ� 15 ។   
2 witnesses need to sign on page 14, or a notary on page 15.

ទមមុង់ថែបបបទសេនះ មាន 3 ថែ្្នក្ដី៖  This form has 3 parts:

សេមរើ�សេរី� អ្នក្ដីសេ្វើការ�សេមមុចចិែ្តថែ្្នក្ដី សេវរ្ជសាស�្ត  ទំពី័រ ទ� 3
Part 1: Choose a medical decision maker, page 3

អ្នកធ្វើការសធ្រេចចិត្តផ្្នកធេជ្ជសាសស្តគឺជារេនុស្សផែលអាចធ្វើការសធ្រេចចិត្តក្ននុងការផែទាំ
សុខភាពជូនអ្នកបាន្្រសិនធ្រើអ្នករេិនអាចធ្វើការសធ្រេចចិត្តបានធោយខ្លួនឯង។
A medical decision maker is a person who can make health care decisions for you if you are not able to make them yourself. 

រេនុស្សម្្ក់ធនះនឹងជាអ្នកគាំពាររ្រស់អ្នក។This person will be your advocate.

ពួកធគក៏្តរូេបានធៅ្ងផែរថាភា្្ក់ងារផែទាំសុខភាពអ្នកតំណាងឬអ្នកជំនួសរេុខ។
They are also called a health care agent, proxy, or surrogate.

សេ្វើការសេមរើ�សេរី� ការថែ�ទាំំ�ុខភាពីផ្�ល់ រប�់អ្នក្ដី ទំពី័រទ� 7
Part 2: Make your own health care choices, page 7

ទ្រេង់ផ្រ្រ្រទធនះអនុញ្ញាា្តឲ្្យអ្នកធ្ជើសធរ�ស្្រធ�ទនៃនការផែទាំសុខភាពផែលអ្នកចង់បាន។រធ្រៀ្រធនះ
អ្នកទាំងឡាយណាផែលផែទាំអ្នកនឹងរេិនចាំំបាច់្តរូេទាយពីអវីផែលអ្នកចង់បានធ�ើយ្្រសិនធ្រើអ្នករេិនអាច្បា្រ់
ពួកធគធោយខ្លួនឯងបាន។

ចុះហែ្ថសេលខាសេលើទមមុង់ថែបបបទ ទំពី័រទ� 13  Part 3: Sign the form, page 13

្តរូេផតចុះហត្ថធលខាធលើទ្រេង់ផ្រ្រ្រទធនះរេុនធពលវាអាចធ្្រើ្បាស់បាន។
The form must be signed before it can be used.

ថែ្្នក្ដីទ� 1

ថែ្្នក្ដីទ� 2

ថែ្្នក្ដីទ� 3

This form lets you choose the kind of health care you want.  
This way, those who care for you will not have to guess what you want if you are not able to tell them yourself.
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នេះគឺជាទម្រង់បែែែទផ្លូវច្បាែ់បែលអេុញ្្តឲ្យអ្នកមាេសំនេងនៅក្ននុងការបែទាំសុ
ខភាពរែស់អ្នក។This is a legal form that lets you have a voice in your health care.

វា�ឹងអ�ុញ្្ត ឲ្យប្រឹក្ុមប្រឹ្រួសារ  មិត្តភិក្្តិ �ិងអ្នក្ផ្តល់សសិវាក្ម្ម សវិជ្ជសាសសិ្ត រ�សិ់អ្នក្ ដឹង �ូវិរស�ៀ 
� ដដល អ្នក្ចង់ឲ្យស្ដែទា�  ប្រឹ�សិិ�ស�ើអ្នក្ មិ�អាច�ិយាយ សោយខ្លួ�ឯងបា�។  
It will let your family, friends, and medical providers know how you want to be cared for if you cannot speak for yourself.

សសិចក្ី��ង្គាា្�់ ជាមុ�ពី� ការដែទា�សិុខភាពី នៃ�រដឋ California

សេែើខ្នុំគួរ សេ្វើអវ�ខ្ះជាមុួយទមមុង់ថែបបបទសេនះ?   What should I do with this form?

• សូរេផចករំផលកទ្រេង់ផ្រ្រ្រទធនះជារេួយ្កុរេ្គួសាររេិត្ត�ក្តិនិងអ្នក្្តល់ធសវាករេមផែទាំធេជ្ជសាសស្តរ្រស់អ្នក។ 
Please share this form with your family, friends, and medical providers.

• សូរេធានាថាច្បា្រ់ចរេ្ងនៃនទ្រេង់ផ្រ្រ្រទធនះ្តរូេបានោក់ធ�ក្ននុងកំណត់្�ធេជ្ជសាសស្តរ្រស់អ្នកធ�្គ្រ់ទីកផន ្
ងទាំងអស់ផែលអ្នកទទួលការផែទាំ។Please make sure copies of this form are placed in your medical record at all the places you get care.

ចុះមប�ិនសេបើ ខ្នុំមាន�ំណួរ អំពី�ទមមុង់ថែបបបទ?   What if I have questions about the form?

• វារេិនអីធទក្ននុងការរំលងផ្្នកណារេួយនៃនទ្រេង់ផ្រ្រ្រទធនះ្្រសិនធ្រើអ្នកមនសំណួរឬរេិនចង់ធ�្ើយ។   
It is OK to skip any part of this form if you have questions or do not want to answer.

• សុំធេជ្ជ្រណិិតគិលានុ្រ្បោា្កយិកា្រុគគលិកសងគរេកិចច្កុរេ្គួសារឬរេិត្ត�ក្តិរ្រស់អ្នកឲ្្យជួយ។   

Ask your doctors, nurses, social workers, family, or friends to help. 

• ធរេធាេ�ក៏អាចជួយបានផែរ។ទ្រេង់ផ្រ្រ្រទធនះរេិន្្តល់ែំ្រូនាា្ន្្�េច្បា្រ់ធទ។  
Lawyers can help too. This form does not give legal advice.

ចុះមប�ិនសេបើ ខ្នុំ ចង់សេ្វើការសេមរើ�សេរី�ការ ថែ�ទាំំ�ុខភាពី ថែដ្ឋលមុិនសេៅ សេលើ ទមមុង ់
ថែបបបទសេនះវិញ?   What if I want to make health care choices that are not on this form?

• ធ�ទំព័រទី12អ្នកអាចសរធសរនូេអវីរេួយធ្្សងធទៀតផែលសំខាន់ចំធពាះអ្នកបាន។  
On page 12, you can write down anything else that is important to you.

សេែើសេពីល្ខ្នុំគួរ បំសេពីញទមមុង់ថែបបបទសេនះមុ្តង សេទៀែ ?   When should I fill out this form again?

• ្្រសិនធ្រើអ្នកផ្លាា្ស់្រ្ត�រចិត្តរ្រស់អ្នកអំពីជធ្រេើសក្ននុងការផែទាំសុខភាពរ្រស់អ្នកIf you change your mind about your health care choices

• ្្រសិនធ្រើសុខភាពរ្រស់អ្នកផ្លាា្ស់្រ្ត�រ   If your health changes

• ្្រសិនធ្រើអ្នកធ្វើការសធ្រេចចិត្តខាងផ្្នកធេជ្ជសាសស្តរ្រស់អ្នកផ្លាា្ស់្រ្ត�រ  If your medical decision maker changes

្្រសិនធ្រើសហព័ទ្ធរ្រស់អ្នកជាអ្នកធ្វើការសធ្រេចចិត្តរ្រស់អ្នកធហើយអ្នកផលងលះគា្្រេនុស្សម្្ក់ធនាះនឹងផលងជា
អ្នកធ្វើការសធ្រេចចិត្តរ្រស់អ្នកធទៀតធហើយ។   If your spouse is your decision maker, and you divorce, that person will no longer be your decision maker.

សូរេ្្តល់ទ្រេង់ផ្រ្រ្រទែមីធៅែល់អ្នកធ្វើការសធ្រេចចិត្តផ្្នកធេជ្ជសាសស្តនិងអ្នក្្តល់ធសវាករេមធេជ្ជសាសស្តរ្រស់អ្នក។ 
Give the new form to your medical decision maker and medical providers.

្រំផ្លាា្ញទ្រេង់ផ្រ្រ្រទចាំស់ធចាំល។   
Destroy old forms.

ថែចក្ដីរំថែលក្ដីទមមុង់ថែបបបទសេនះ និង រសេមមុើ�រប�់ អ្នក្ដី ជាមុួយ មក្ដីុមុមគរួសារ មុិែ្តភក្ដី្តិ និង អ្នក្ដី្្តល់សេ�វាក្ដីមុ្ម
សេវរ្ជសាស�្តរប�់អ្នក្ដី ។     Share this form and your choices with your family, friends, and medical providers.
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ជ្រើសជ�ើសអ្នកជ្វើកា�សជ្រេចចិត្តផ្្នកជេរ្ជសាសស្ត�បស់អ្នក
Part 1: Choose your medical decision maker

សេសិចក្ី��ង្គាា្�់ ជាមុុ�ពី� ការថែ�ទាំ�សិុខភាពី នៃ�រដ្ឋឋ

ផ្្នកទី1៖

ផ្្នកទី1៖ជ្រើសជ�ើសអ្នកជ្វើកា�សជ្រេចចិត្តផ្្នកជេរ្ជសាសស្ត�បស់អ្នក

3

អ្នកជ្វើកា�សជ្រេចចិត្តផ្្នកជេរ្ជសាសស្ត�បស់អ្នកអាចជ្វើកា�សជ្រេចចិត្តខាងផ្្នកផែទាំសុខភាព
រូនអ្នកបាន្បសិនជបើអ្នករេិនអាចជ្វើកា�សជ្រេចចិត្តជោយខ្លួនឯងបាន។ 

Your medical decision maker can make health care decisions for you if you are not able to make them yourself.

California

អ្នក្ដីសេ្វើការ�សេមមុចចិែ្តខាងសេវរ្ជសាស�្តដ្ឋ៏លអមាា�ក្ដី់  គឺ ជា �មារិក្ដីមក្ដីុមុមគរួសារ  ឬមុិែ្តភក្ដី្តិថែដ្ឋល៖
A good medical decision maker is a family member or friend who:

• មនអាយុ18ឆ្នាំ្្ំឬធលើសធនះ   is 18 years of age or older

• អាចនិយាយនឹងអ្នកបានអំពី្រំណង្បាថា្្រ្រស់អ្នក   can talk to you about your wishes

• អាចធ�ទីធនាះធែើរេ្បីអ្នកធពលអ្នក្តរូេការពួកធគ   can be there for you when you need them

• អ្នកទុកចិត្តថានឹងធ្វើ�រេ្រំណង្បាថា្្រ្រស់អ្នកធហើយធ្វើអវីផែលលអ្រំ្ុតស្ម្រ់អ្នក  
you trust to follow your wishes and do what is best for you

• អ្នកទុកចិត្តថានឹងែឹងនូេព័ត៌មនធេជ្ជសាសស្តរ្រស់អ្នក  
you trust to know your medical information

• រេិនខាា្ចក្ននុងការសួរធេជ្ជ្រណិិតនូេសំណួរនិងហ៊ាា្ននិយាយអំពី្រំណង្បាថា្្រ្រស់អ្នក 
is not afraid to ask doctors questions and speak up about your wishes

�រេ្្�េច្បា្រ់អ្នកធ្វើការសធ្រេចចិត្តរ្រស់អ្នករេិនអាចជាធេជ្ជ្រណិិតរ្រស់អ្នកឬនរណាម្្ក់ផែលធ្វើការធ�រេន្ីរធពទ្យឬគ្ីនិក
រ្រស់អ្នកធ�ើយលុះ្�ផតពួកធគជាសមជិក្កុរេ្គួសារ។ 
 Legally, your decision maker cannot be your doctor or someone who works at your hospital or clinic, unless they are a family member.

សេែើអវ�នឹងសេក្ដីើែសេ�ើងមប�ិនសេបើ ខ្នុំ មុិនសេមរើ�សេរី� អ្នក្ដីសេ្វើការ�សេមមុចចិែ្ត ថែ្្នក្ដីសេវរ្ជសាស�្ត?  

What will happen if I do not choose a medical decision maker?

្្រសិនធ្រើអ្នករេិនអាចធ្វើការសធ្រេចចិត្តផ្លា្្ល់រ្រស់អ្នកបានធនាះធេជ្ជ្រណិិតរ្រស់អ្នកនឹងងាកធៅរក្កុរេ្គួសារនិងរេិត្ត�ក្តិ
ឬធៅ្ករេធែើរេ្បីធ្វើការសធ្រេចចិត្តជូនអ្នក។រេនុស្សម្្ក់ធនះអាចនឹងរេិនែឹងអវីផែលអ្នកចង់បានធទ។   
If you are not able to make your own decisions, your doctors will turn to family and friends or a judge to make decisions for you. This person may not know what you want.

មប�ិនសេបើអ្នក្ដីមុិនអាច  អ្នក្ដីសេ្វើការ�សេមមុចចិែ្ត ថែ្្នក្ដីសេវរ្ជសាស�្ត រប�់អ្នក្ដី អាចសេមរើ�សេរី�  
សេរឿងទាំំងសេនះ ឲ�យ អ្នក្ដីបាន៖  If you are not able, your medical decision maker can choose these things for you:

• ធេជ្ជ្រណិិតគិលានុ្រ្បោា្កយិកា្រុគគលិកសងគរេកិចចអ្នក្្តល់ការផែទាំdoctors, nurses, social workers, caregivers

• រេន្ីរធពទ្យគ្ីនិករេណិលចាំស់ជរា   hospitals, clinics, nursing homes

• ឱសែការធ្វើធតស្តឬការព្យាបាល medications, tests, or treatments

• អ្នកផែលអាចធរេើលព័ត៌មនធេជ្ជសាសស្តរ្រស់អ្នកបាន   who can look at your medical information

• អវីផែលធកើតធ�ើងចំធពាះរាងកាយនិងសរ�រាងគរ្រស់អ្នកធ្កាយពីអ្នកសាា្្រ់ធៅ 
what happens to your body and organs after you die
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ផ្នែកទី 1៖ ជ្រើសជ�ើស អនែកជ្វើកា�សជ្រេចចិត្តផ្នែក  ជេរ្ជសាសស្ត �បស់អនែក 

ឈ្ម្ះរ�សិ់អ្នក្  Your Name

ជេះគឺជាជសចក្តីសជ្រេចចិត្ត ជ្ចើេជទៀត ផែល អនែកជ្វើកា�សជ្រេចចិត្ត ផ្នែកជេរ្ជសាសស្ត �បស់អនែក 
អាចជ្វើជ�ើងបាេ៖   Here are more decisions your medical decision maker can make:

ឈសិចក្ី��ង្គាា្�់ ជាមុុ�ពី� ការថែ�ទាំ�សិុខភាពី នៃ�រដ្ឋឋ California

  CPR ឬ ការរួយ�សេសង្គាា�ះ សេបះដ្ឋូង និងដ្ឋសេងហើមុ    CPR or cardiopulmonary resuscitation

cardio=ធ្រះែូង• pulmonary=សួត• resuscitation=ការព្យាយារេនាំ្តល្រ់រេកេិញ    
cardio = heart  •  pulmonary = lungs  •  resuscitation = try to bring back

វាអាចនឹងពាក្ដី់ពី័ន្ធ៖   This may involve:

• ការសងកត់ខាា្ំងធ�ធលើ្ទរូងរ្រស់អ្នកធែើរេ្បីព្យាយារេរក្សាឈារេរ្រស់អ្នកឲ្្យធ�្ចបាច់   
pressing hard on your chest to try to keep your blood pumping

• ការ�ក់ធោយចរន្តអគគិសនីធែើរេ្បីព្យាយារេធ្វើឲ្្យធ្រះែូងរ្រស់អ្នកែំធណើរការ 
electrical shocks to try to jump start your heart

• ឱសែធ�ក្ននុងសរនៃសផេ�នរ្រស់អ្នក   medicines in your veins

  មា៉��ុ�នដ្ឋសេងហើមុ ឬមា៉��ុ�ន�ប់ ដ្ឋសេងហើមុ   Breathing machine or ventilator

ម៉្សុីនធនះស្រ់ខ្យល់ចូលធៅក្ននុងសួតរ្រស់អ្នកធហើយព្យាយារេែកែធងហើរេជំនួសអ្នក។
អ្នករេិនអាចនិយាយបានធទធ�ធពលអ្នកោក់ម៉្សុីនធនះ។ 
The machine pumps air into your lungs and tries to breathe for you. You are not able to talk when you are on the machine.

  ការលាងឈាមុ   Dialysis

ម៉្សុីនផែលព្យាយារេសម្្តឈារេរ្រស់អ្នក្្រសិនធ្រើត្រេងធនារេរ្រស់អ្នកឈ្រ់ធ្វើការ។
         A machine that tries to clean your blood if your kidneys stop working.

  បំពីង់្្តល់ចំណ�អាហារ   Feeding Tube

្រំពង់ផែល្តរូេបានធ្្រើ្បាស់ធែើរេ្បីព្យាយារេ្ ្តល់អាហ៊ារែល់អ្នក្្រសិនធ្រើអ្នករេិនអាចធល្របាន។
្រំពង់ធនាះអាច្តរូេបានោក់�្ងកាត់�រេ្ចរេុះរ្រស់អ្នកចុះធ្ការេចូលធៅក្ននុង្រំពង់កនិង្កពះរ្រស់អ្នក។
វាក៏អាច្តរូេបានោក់ធោយការេះកាត់ចូលធៅក្ននុង្កពះរ្រស់អ្នក្ងផែរ។ 
A tube used to try to feed you if you cannot swallow. The tube can be placed through your nose down into your throat and stomach.  
It can also be placed by surgery into your stomach.

  ការបញ្ចចូលឈាមុ  និងទឹក្ដី  (IV)   Blood and water transfusions (IV)

ធែើរេ្បីោក់ឈារេនិងទឹកចូលធៅក្ននុងរាងកាយរ្រស់អ្នក។  
To put blood and water into your body.

  ការវះកាែ់   Surgery

  ឱ��   Medicines  

ចាប់សេ្្តើមុ ឬបញ�ឈប់  ការគាំមទរ�វិែ ឬការពី�យាបាល សេវរ្ជសាស�្ត  ដ្ឋូចជា៖   Start or stop life support or medical treatments, such as:

• ធកាះអធ�្ជើញធរេែឹកនាំសាសនា   
 call in a religious or spiritual leader

• សធ្រេចចិត្តថាធតើអ្នកសាា្្រ់ធ�្្ះឬធ�ក្ននុងរេន្ីរធពទ្យ
decide if you die at home or in the hospital

• សធ្រេចចិត្តអំពីការេះពិនិត្យសាកសពឬការ្ររិចាំា្គសរ�រាងគ   
decide about autopsy or organ donation

• សធ្រេចចិត្តអំពីការក្រ់ឬការែុត្រូជា 
decide about burial or cremation

សេ�ចក្ដី្ត��សេមមុចចិែ្ត អំពី�ការបញ្ចប់រ�វិែ ថែដ្ឋល អ្នក្ដីសេ្វើការ �សេមមុចចិែ្ត ថែ្្នក្ដីសេវរ្ជសាស�្ត រប�់អ្នក្ដី អាចសេ្វើ 
បាន ៖   End of life decisions your medical decision maker can make:
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ផ្នែកទី 1៖ ជ្រើសជ�ើស អនែកជ្វើកា�សជ្រេចចិត្តផ្នែក  ជេរ្ជសាសស្ត �បស់អនែក 

តារេ�យៈកា�ចុះហត្ថជេខាជេើទ្រេង់ផបបបទជេះ អនែកអេុញ្ញាត ឲញាយអនែកជ្វើកា�សជ្រេច
ចិត្ត ផ្នែកជេរ្ជ សាសស្ត�បស់អនែក៖  By signing this form, you allow your medical decision maker to:

ឈសិចក្ី��ង្គាា្�់ ជាមុុ�ពី� ការថែ�ទាំ�សិុខភាពី នៃ�រដ្ឋឋ California

ខ្នុំចង់ ឲ�យមុនុ��សមាា�ក្ដី់សេនះ សេ្វើការ�សេមមុចចិែ្ត ថែ្្នក្ដីសេវរ្ជសាស�្ត រប�់ខ្នុំ មប�ិនសេបើ ខ្នុំមុិនអាច សេ្វើបានសេ�យខ្�នឯង៖  
I want this person to make my medical decisions if I am not able to make my own:

មប�ិនសេបើមុនុ��សទ�មុួយ មុិនអាចសេ្វើ វាបានសេទ សេនាះ ខ្នុំ ចង់ ឲ�យមុនុ��សមាា�ក្ដី់សេនះ សេ្វើការ�សេមមុចចិែ្ត ថែ្្នក្ដីសេវរ្ជសាស�្ត  រប�់ខ្នុំ៖ 
 If the first person cannot do it, then I want this person to make my medical decisions:

នារេខ្លួន  first name

នារេខ្លួន  first name 

ទូរស័ព្ទី#1  phone #1

ទូរស័ព្ទី#1  phone #1

អាសយោា្ន  address

អាសយោា្ន  address

ទូរស័ព្ទី#2   phone #2

ទូរស័ព្ទី#2   phone #2

ទី្កុង  city 

ទី្កុង  city  

រែ្ឋ state

រែ្ឋ   state 

ហ្សនុី្រកូែzip code 

ហ្សនុី្រកូែ  zip code 

ទំនាក់ទំនង   relationship

ទំនាក់ទំនង   relationship

នារេ្តកូល  last name

នារេ្តកូល  last name

• យល់្ស្រចំធពាះ្រែិធស្នឹងឬែកការគាំ្ទជីេិតឬការព្យាបាលធេជ្ជសាសស្តណារេួយ្្រសិនធ្រើអ្នករេិនអាចនិយាយធោយខ្លួន
ឯងបាន។    agree to, refuse, or withdraw any life support or medical treatment if you are not able to speak for yourself

• សធ្រេចថាអវីធកើតធ�ើងចំធពាះរាងកាយរ្រស់អ្នកធ្កាយអ្នកសាា្្រ់បាត់ែូចជាផ្នការ្រុណ្យសពនិងការ្ររិចាំា្គសរ�រាងគ   
decide what happens to your body after you die, such as funeral plans and organ donation

្្រសិនធ្រើមនការសធ្រេចចិត្តផែលអ្នករេិនចង់ឲ្្យពួកធគធ្វើសូរេសរធសរពួកវាធ�ទីធនះ៖ 
If there are decisions you do not want them to make, write them here:

សេែើសេពីល្អ្នក្ដីសេ្វើការ�សេមមុចចិែ្ត ថែ្្នក្ដីសេវរ្ជសាស�្ត រប�់ខ្នុំ អាច សេ្វើការ�សេមមុចចិែ្ត ឲ�យខ្នុំ បាន ?
When can my medical decision maker make decisions for me?

ផត្រនា្្្រ់ពីខ្នុំរេិនអាចធ្វើការសធ្រេចចិត្តផ្លា្្ល់រ្រស់ខ្នុំ្រ៉ុធណាណ្ះONLY after I am not able to make my own decisions

ឥ��េធនះភាា្រេៗធ្កាយពីខ្នុំចុះហត្ថធលខាធលើទ្រេង់ផ្រ្រ្រទធនះ  NOW, right after I sign this form

មប�ិនសេបើអ្នក្ដីចង់ អ្នក្ដីអាច�រសេ�រ មុូលសេហែុថែដ្ឋលអ្នក្ដី មានអារមុ្មណ៍ រសេបៀប សេនះបាន។   If you want, you can write why you feel this way.

�រសេ�រ សេឈាម�ះ រប�់អ្នក្ដីសេ្វើការ�សេមមុចចិែ្តថែ្្នក្ដីសេវរ្ជសាស�្ត រប�់អ្នក្ដី ។   Write the name of your medical decision maker.
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ផ្នែកទី 1៖ ជ្រើសជ�ើស អនែកជ្វើកា�សជ្រេចចិត្តផ្នែក  ជេរ្ជសាសស្ត �បស់អនែក 

ជេតុអវីបានអនែកជ្រើសជ�ើស អនែកជ្វើកា�សជ្រេចចិត្ត ផ្នែក ជេរ្ជសាសស្ត �បស់អនែក?  
Why did you choose your medical decision maker?

ឈសិចក្ី��ង្គាា្�់ ជាមុុ�ពី� ការថែ�ទាំ�សិុខភាពី នៃ�រដ្ឋឋ California

�ូមុគូ�្�ក្ដីរសេមមុើ�មុួយថែដ្ឋលអ្នក្ដីយល់ម�ប ជាមុួយសេមចើន បំ្ុែ។    Check the one choice you most agree with.

ភាពីបែ់ថែបន ទាំំងម�ុង៖វារេិនអីធទស្ម្រ់អ្នកធ្វើការសធ្រេចចិត្តរ្រស់ខ្នុំក្ននុងការផ្លាា្ស់្រ្ត�រ
ការសធ្រេចចិត្តផ្្នកធេជ្ជសាសស្តណារេួយក្ននុងចំធណារេការសធ្រេចចិត្តផ្្នកធេជ្ជសាសស្តរ្រស់ខ្នុំ
្្រសិនធ្រើធេជ្ជ្រណិិតខ្នុំគិតថាវាលអ្រំ្ុតស្ម្រ់ខ្នុំធ�ធពលធនាះ។  Total Flexibility: It is OK for my decision maker to change any 

of my medical decisions if my doctors think it is best for me at that time.
 

ភាពីបែ់ថែបនខ្ះៗ៖វារេិនអីធទស្ម្រ់អ្នកធ្វើការសធ្រេចចិត្តរ្រស់ខ្នុំក្ននុងការផ្លាា្ស់្រ្ត�រការសធ្រេចចិត្ត
ខ្ះក្ននុងចំធណារេការសធ្រេចចិត្តរ្រស់ខ្នុំ្្រសិនធ្រើធេជ្ជ្រណិិតគិតថាវាលអ្រំ្ុត។្រ៉ុផន្ត្រំណង្បាថា្្ទាំងធនះ
ខ្នុំរេិនផែលចង់ឲ្្យ្តរូេបានផ្លាា្ស់្រ្ត�រធ�ើយ៖  Some Flexibility: It is OK for my decision maker to change some of my decisions if the doctors 

think it is best. But, these wishes I NEVER want changed:

គាម�នការបែ់ថែបនសេទ៖ខ្នុំចង់ឲ្្យអ្នកធ្វើការសធ្រេចចិត្តរ្រស់ខ្នុំធគារព�រេ្រំណង្បាថា្្ផ្្នកធេជ្ជសាសស្ត
រ្រស់ខ្នុំផតរេ្ដង។វារេិនអីធទក្ននុងការផ្លាា្ស់្រ្ត�រការសធ្រេចចិត្តរ្រស់ខ្នុំធ្រើធទាះជាធេជ្ជ្រណិិតបាន្្តល់អនុសាសន៍
អំពីវាក៏ធោយ។  No Flexibility: I want my decision maker to follow my medical wishes exactly. It is NOT OK to change my decisions, even if the 
doctors recommend it.

មប�ិនសេបើអ្នក្ដីចង់ អ្នក្ដីអាច �រសេ�រ មុូលសេហែុថែដ្ឋលអ្នក្ដីសេមរើ�សេរី� អ្នក្ដីសេ្វើការ�សេមមុចចិែ្ត   #1 និង #2 រប�់អ្នក្ដី បាន។   
If you want, you can write why you chose your #1 and #2 decision makers.

�រសេ�រ សេឈាម�ះនរ្មាា�ក្ដី់ ថែដ្ឋលអ្នក្ដីមុិនចង់  ឲ�យរួយ សេ្វើ ការ �សេមមុចចិែ្ត ថែ្្នក្ដីសេវរ្ជសាស�្ត ឲ�យអ្នក្ដី ។   
Write down anyone you would NOT want to help make medical decisions for you.

សេែើអ្នក្ដីចង់ ឲ�យ អ្នក្ដីសេ្វើការ�សេមមុចចិែ្ត ថែ្្នក្ដីសេវរ្ជសាស�្តរប�់អ្នក្ដី សេ្វើតាមុបំណងមបាថ្នាា� រប�់អ្នក្ដី ែឹង រុ�ង
យ៉ា៉�ង្  មប�ិនសេបើអ្នក្ដី មុិនអាចនិយ៉ាយ សេ�យខ្�នឯងបាន?  How strictly do you want your medical decision maker to 
follow your wishes if you are not able to speak for yourself?

ភាព្រត់ផ្រនអនុញ្ញាា្តឲ្្យអ្នកធ្វើការសធ្រេចចិត្តរ្រស់អ្នកផ្លាា្ស់្រ្ត�រការសធ្រេចចិត្តពីរេុនរ្រស់អ្នក្្រសិនធ្រើធេជ្ជ្រណិិតគិតថាអវីរេួយធ្្ស
ងធទៀត្្រធសើរជាងស្ម្រ់អ្នកធ�ធពលធនាះ។ Flexibility allows your decision maker to change your prior decisions if doctors think something else is better for 
you at that time.

ការសធ្រេចចិត្តពីរេុនអាចនឹងជា្រំណង្បាថា្្ផែលអ្នកបានសរធសរឬនិយាយអំពីជារេួយអ្នកធ្វើការសធ្រេចចិត្តផ្្នកធេជ្ជសាសស្ត
រ្រស់អ្នក។អ្នកអាចសរធសរ្រំណង្បាថា្្រ្រស់អ្នកបានធ�ក្ននុងផ្្នកទី2នៃនទ្រេង់ផ្រ្រ្រទធនះ។ 
Prior decisions may be wishes you wrote down or talked about with your medical decision maker. You can write your wishes in Part 2 of the form.

មប�ិនសេបើអ្នក្ដីចង់ អ្នក្ដីអាច�រសេ�រមុូល សេហែុថែដ្ឋលអ្នក្ដីមានអារមុ្មណ៍ រសេបៀប សេនះបាន។   If you want, you can write why you feel this way.

សេដ្ឋើមុ�ប�សេ្វើការ សេមរើ�សេរី� ការថែ�ទាំំ�ុខភាពី ផ្�ល់រប�់អ្នក្ដី �ូមុសេៅកាន់ ថែ្្នក្ដីទ� 
2 សេៅទំពី័រ ទ� 7។  មប�ិនសេបើអ្នក្ដីរួចរាល់សេហើយ អ្នក្ដីមែរូវថែែចុះហែ្ថសេលខា សេលើ 
ទមមុង់ថែបបបទ សេនះសេៅទំពី័រទ� 13។ �ូមុថែចក្ដីរំថែលក្ដី បំណងមបាថ្នាា�រប�់អ្នក្ដី  
ជាមុួយមក្ដីុមុមគរួសារ មុិែ្តភក្ដី្តិ និង អ្នក្ដី្្តល់សេ�វាក្ដីមុ្មថែ�ទាំំ សេវរ្ជសាស�្ត រប�់អ្នក្ដី។ 

To make your own health care choices, go to Part 2 on page 7. If you are done, you must sign this 
form on page 13. Please share your wishes with your family, friends, and medical providers.
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ផ្នែកទី 2៖
ធ្វើការ ធ្រើសធរើស ការផែទាំសុខភាព ផ្ទាល់របស់អនែក 
បំធពញផែសំណួរ ផែលអនែកចង់បំធពញប៉ុធ្ណទាះ។ Make your own health care choices

Fill out only the questions you want.

ធែើអនែក ចង់ធ្វើការ សធ្រេចចិែ្ត ផ្នែកធេរ្ជសាសស្ត យ៉ទាងែូចធរេ្តច?  How do you prefer to make medical decisions?

ឈសិចក្ី��ង្គាា្�់ ជាមុុ�ពី� ការថែ�ទាំ�សិុខភាពី នៃ�រដ្ឋឋ California

សេែើអវ��ំខាន់បំ្ុែក្ដី្ននុងរ�វិែរប�់អ្នក្ដី?  What is most important in your life?

្កុរេ្គួសារឬរេិត្ត�ក្តិរ្រស់អ្នកYour famiy or friends  

សតវចិ�ចឹរេរ្រស់អ្នកYour pets  

ការងារករេ្សាន្តែូចជាការធ្វើសួនការធែើរធលងកាត់នៃ្ព�្នំនិងការចរេអិនអាហ៊ារHobbies, such as gardening, hiking, and cooking

ការងារករេ្សាន្តរ្រស់អ្នកYour hobbies  

ធ្វើការងារឬសម័្គចិត្តWorking or volunteering  

ការផែទាំខ្លួនអ្នកនិងការផែលមនឯករាជ្យមា្ស់ការCaring for yourself and being independent

រេិនជា្រន្នុកធ�ធលើ្កុរេ្គួសាររ្រស់អ្នកNot being a burden on your family

សាសនាឬផ្្នក្្�េសាសនា៖សាសនារ្រស់អ្នក
Religion or spirituality: Your religion

អវីរេួយធ្្សងធទៀតSomething else  

ធតើអវីនាំភាពរ�ករាយរេកែល់ជីេិតរ្រស់អ្នក?ធតើអវីផែលអ្នករង់ចាំំធោយក្ដីទន្ឹង្រំ្ុតធ�ក្ននុងជីេិត? 
What brings your life joy? What are you most looking forward to in life?

រេនុស្សខ្ះចូលចិត្តធ្វើការសធ្រេចចិត្តផ្្នកធេជ្ជសាសស្តផ្លា្្ល់រ្រស់ពួកធគ។រេនុស្សខ្ះចូលចិត្តរេតិចូលរួរេរេកពីអ្នកធ្្សងធទៀត
(្កុរេ្គួសាររេិត្ត�ក្តិនិងអ្នក្្តល់ធសវាករេមធេជ្ជសាសស្ត)រេុនធពលពួកធគធ្វើការសធ្រេចចិត្ត។ធហើយរេនុស្សខ្ះធទៀតចូលចិត្ត
ឲ្្យរេនុស្សែនៃទធទៀតធ្វើការសធ្រេចចិត្តឲ្្យពួកធគ។Some people prefer to make their own medical decisions. Some people prefer input from others (family, 
friends, and medical providers) before they make a decision. And, some people prefer other people make decisions for them.

�ូមុក្ដីែ់�មាា�ល់៖ អ្នក្ដី្្តល់សេ�វាក្ដីមុ្មសេវរ្ជសាស�្ត  មុិនអាច សេ្វើ ការ �សេមមុចចិែ្ត ឲ�យអ្នក្ដីបានសេទ។ ពីួក្ដីសេគអាច មែឹមុថែែ ្ ្តល់ពី័ែ៌ 
មាន  សេដ្ឋើមុ�ប�រួយដ្ឋល់  ការសេ្វើការ �សេមមុចចិែ្ត ថែែប៉ុសេ្ណ�ះ។   Please note: Medical providers cannot make decisions for you. They can only give information to 
help with decision making.

សេែើអ្នក្ដីចូលចិែ្តសេ្វើការ �សេមមុចចិែ្ត ថែ្្នក្ដីសេវរ្ជសាស�្ត  យ៉ា៉�ងដ្ឋូចសេមុ្តច?  How do you prefer to make medical decisions?

ខ្នុំចូលចិត្តធ្វើការសធ្រេចចិត្តផ្្នកធេជ្ជសាសស្តធោយខ្លួនឯងធោយគាា្នរេតិចូលរួរេពីអ្នកែនៃទ។
ខ្នុំចូលចិត្តធ្វើការសធ្រេចចិត្តផ្្នកធេជ្ជសាសស្តផតធ្កាយពីបានរេតិចូលរួរេរេកពីអ្នក 
ែនៃទ្រ៉ុធណាណ្ះ។I prefer to make medical decisions only after input from others. 

ខ្នុំចូលចិត្តឲ្្យរេនុស្សែនៃទធទៀតធ្វើការសធ្រេចចិត្តផ្្នកធេជ្ជសាសស្តឲ្្យខ្នុំ។I prefer to have other people make medical decisions for me.

មប�ិនសេបើអ្នក្ដីចង់ អ្នក្ដីអាច�រសេ�រមុូលសេហែុថែដ្ឋលអ្នក្ដី មានអារមុ្មណ៍ រសេបៀប សេនះបាន និងនរ្ ថែដ្ឋលអ្នក្ដីចង់ បានមុែិចូលរួមុមុក្ដីពី�។  
If you want, you can write why you feel this way, and who you want input from.

សេែើអវ�ថែដ្ឋល�ំខាន់បំ្ុែ សេៅក្ដី្ននុងរ�វិែ? គុណភាពីនៃនរ�វិែខុ�គាា� �មមាប់ មុនុ��ស មាា�ក្ដី់ៗ។ 
What matters most in life? Quality of life differs for each person.

I prefer to make medical decisions on 
my own without input from others.

គូស្ីកឲ្្យបានធ្ចើន�រេផែលអ្នកចង់។
Check as many as you want.
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ធ�ើ អវីសំខាន់់បំ្ុ� ស្�ប់ការផែទាំធេរជសាស្ត្រសរ របស់អនែក? ចំំណុុចំធន់ះខុសគ្នាាទា
ស្�ប់មន់ុសទាស�ាទាក់ៗ។  What matters most for your medical care? This differs for each person.

ឈសិចក្ី��ង្គាា្�់ ជាមុុ�ពី� ការថែ�ទាំ�សិុខភាពី នៃ�រដ្ឋឋ California

ស្ម្រ់រេនុស្សខ្ះធគាលធ�ចរេ្បងគឺ្តរូេបានធគរក្សាឲ្្យធ�រស់បានយូរ�រេផែលអាចធៅរួចធ្រើធទាះ្រីជា៖   
For some people, the main goal is to be kept alive as long as possible even if:

• ពួកធគ្តរូេផត្តរូេបានរក្សាឲ្្យមនជីេិតធោយោក់ម៉្សុីននិងកំពុងរងទុកខ   They have to be kept alive on machines and are suffering

• ពួកធគឈឺខាា្ំងធពករេិនអាចនិយាយធៅកាន់្កុរេ្គួសារនិងរេិត្ត�ក្តិរ្រស់ពួកធគបាន   They are too sick to talk to their family and friends

ស្ម្រ់រេនុស្សែនៃទធទៀតធគាលធ�ចរេ្បងគឺធផ្លាត្តធលើគុណភាពនៃនជីេិតនិងការមនផ្លាសុកភាព។
For other people, the main goal is to focus on quality of the life and being comfortable.

• រេនុស្សទាំងធនះចង់បានការសាា្្រ់�រេ្រេមជាតិនិងរេិន្តរូេបានរក្សាឲ្្យធ�រស់ធោយោក់ម៉្សុីនធទ។   
These people would prefer a natural death, and not be kept alive on machines

រេនុស្សែនៃទគឺធ�្តង់កផន្ងណារេួយធ�ចធនាា្ះកណា្្ល។ធតើអវីផែលសំខាន់ចំធពាះអ្នក?
Other people are somewhere in between. What is important to you?

ធគាលធ�រ្រស់អ្នកអាចនឹងខុសគា្្នៃែងៃធនះធ�ក្ននុងសុខភាព្រចចនុ្រ្បន្នរ្រស់អ្នកជាងធ�ចុង្រ�ច្រ់នៃនជីេិត។
Your goals may differ today in your current health than at the end of life.

នៃ�ងៃសេនះ សេៅក្ដី្ននុង�ុខភាពីបច្ចនុប�បន្នរប�់អ្នក្ដី    TODAY, IN YOUR CURRENT HEALTH

សេៅចុងបញ្ចប់នៃនរ�វិែ     AT THE END OF LIFE

សំខាន់ធសមើគា្្
Equally important

ធគាលធ�ចរេ្បងរ្រស់ខ្នុំគឺរស់ធ�
បានយូរ�រេផែលអាចធៅរួចរេិនថា
យា៉្ងធរេ៉ចក៏ធោយ។  
My main goal is to live as long as possible, no matter what.

ធគាលធ�ចរេ្បងរ្រស់ខ្នុំគឺធផ្លាត្តធៅធលើគុណ
ភាពនៃនជីេិតនិងការផែលមនផ្លាសុកភាព។ 

My main goal is to focus on quality of life and being comfortable.

�ូមុគូ�ឬ្�ក្ដីរសេមមុើ�មុួយសេៅតាមុបនា្�ែ់សេនះ សេដ្ឋើមុ�ប�បង្គាា�ញថ្នាសេែើនៃ�ងៃសេនះអ្នក្ដីមានអារមុ្មណ៍យ៉ា៉�ង្ ចំសេពាះ
�ុខភាពីបច្ចនុប�បន្នរប�់អ្នក្ដី។  Check one choice along this line to show how you feel today, in your current health.

សំខាន់ធសមើគា្្
Equally important

ធគាលធ�ចរេ្បងរ្រស់ខ្នុំគឺរស់ធ�
បានយូរ�រេផែលអាចធៅរួចរេិនថា
យា៉្ងធរេ៉ចក៏ធោយ។  
My main goal is to live as long as possible, no matter what.

ធគាលធ�ចរេ្បងរ្រស់ខ្នុំគឺធផ្លាត្តធៅធលើគុណ
ភាពនៃនជីេិតនិងការផែលមនផ្លាសុកភាព។ 

My main goal is to focus on quality of life and being comfortable.

�ូមុគូ�ឬ្�ក្ដីរសេមមុើ�មុួយសេៅតាមុបនា្�ែ់សេនះ សេដ្ឋើមុ�ប�បង្គាា�ញថ្នាសេែើអ្នក្ដីនឹងមានអារមុ្មណ៍យ៉ា៉�ង្ មប�ិនសេបើ
អ្នក្ដីមានរំងឺថែបបសេនះ ថែដ្ឋលអ្នក្ដីអាចសាា�ប់សេៅសេពីលឆា ប់ៗ សេនះ។ 

មប�ិនសេបើអ្នក្ដីចង់ អ្នក្ដីអាច�រសេ�រ មុូលសេហែុថែដ្ឋលអ្នក្ដី មានអារមុ្មណ៍ រសេបៀប សេនះបាន។   If you want, you can write why you feel this way.

មប�ិនសេបើអ្នក្ដីចង់ អ្នក្ដីអាច�រសេ�រ មុូលសេហែុថែដ្ឋលអ្នក្ដី មានអារមុ្មណ៍ រសេបៀប សេនះបាន។   If you want, you can write why you feel this way.

Check one choice along this line to show how you would feel if you were so 
sick that you may die soon.
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គុណភាពនៃរីវិតខុសគ្ទា ស្រាប់ មៃុសទាស រា្ទាក់ៗធៅចុង 
បញ្ចប់ នៃរីវិត។  ធតើអវីផែលៃឹងសំខាៃ់បំ្ុតចំធោះអនែក ?

Quality of life differs for each person at the end of life. 
What would be most important to you?

ឈសិចក្ី��ង្គាា្�់ ជាមុុ�ពី� ការថែ�ទាំ�សិុខភាពី នៃ�រដ្ឋឋ California

សេៅចុងញ្ចប់នៃនរ�វិែ   AT THE END OF LIFE

មុនុ��ស ខ្ះ �ុខចិែ្ត រ�់សេៅឆ្ងកាែ់ សេរឿងរា៉�វជាសេមចើន សេដ្ឋើមុ�ប�បានឱកា� រ�់សេៅកាន់ថែែយូរ។   
Some people are willing to live through a lot for a chance of living longer. 

មុនុ��សដ្ឋនៃទសេទៀែ ដ្ឋឹង ថ្នា សេរឿងជាក្ដី់លាក្ដី់ខ្ះនឹង ពីិ បាក្ដី្ងៃន់្ងៃរ  ្ �់ ចំសេពាះគុណភាពីនៃនរ�វិែរប�់ពីួក្ដីសេគ។   
Other people know that certain things would be very hard on their quality of life.

• ធរឿងទាំងធនាះអាចនឹងធ្វើឲ្្យពួកធគចង់ធផ្លាត្តធៅធលើផ្លាសុកភាពជាជាងការព្យាយារេរស់ធ�ឲ្្យបានយូរ�រេផែលអាចធៅរួច។
Those things may make them want to focus on comfort rather than trying to live as long as possible.

សេៅចុងបញ្ចប់ នៃនរ�វិែ សេែើ សេរឿងមួុយ្ក្ដី្ននុងចំសេ្មុ សេរឿង ទាំំងសេនះនឹង ពីិបាក្ដី ្ �់ ចំសេពាះ  គុណភាពីរ�វិែរប�់អ្នក្ដី? គូ�្�ក្ដី 
ឲ�យបានសេមចើន តាមុថែដ្ឋលអ្នក្ដីចង់បាន។  At the end of life, which of these things would be very hard on your quality of life? Check as many as you want.

កំពុងសន្្រ់និងរេិនអាចភាា្ក់ែឹងខ្លួនឬនិយាយធៅកាន់្កុរេ្គួសារនិងរេិត្ត�ក្តិរ្រស់ខ្នុំបាន។Being in a coma and not able to 
wake up or talk to my family and friends

រេិនអាចរស់ធ�ធោយរេិនបានពាក់ភា្្្រ់ធៅនឹងម៉្សុីនNot being able to live without being hooked up to machines

រេិនអាចគិតឲ្្យខ្លួនខ្នុំបានែូចជាមនជំងឺធ�្ចភាា្ំង្ ងៃន់្ងៃរNot being able to think for myself, such as severe dementia 
រេិនអាច្ររិធភាគងូតទឹកឬធរេើលផែទាំខ្លួនឯងបានNot being able to feed, bathe, or take care of myself

រេិនអាចរស់ធ�ផតឯងបានែូចជាធ�ក្ននុងរេណិលចាំស់ជរាNot being able to live on my own, such as in a nursing home

មនការឈឺចាំ្រ់ឬភាពគាា្នផ្លាសុកភាពជា្រ់ជានិចច្ងៃន់្ងៃរHaving constant, severe pain or discomfort

អវីរេួយធ្្សងធទៀត  

                                    

ឬខ្នុំសុខចិត្តរស់ធ��្ងកាត់ធរឿងរាា្េទាំងអស់ធនះធែើរេ្បីមនឱកាសរស់ធ�បានកាន់ផតយូរ។   
OR, I am willing to live through all of these things for a chance of living longer.

មប�ិនសេបើអ្នក្ដីចង់ អ្នក្ដីអាច�រសេ�រមុូល សេហែុថែដ្ឋលអ្នក្ដី មានអារមុ្មណ៍ រសេបៀប សេនះបាន។   If you want, you can write why you feel this way.

សេែើបទពីិសេសា្ន៍អវ�ខ្ះថែដ្ឋលអ្នក្ដីមានជាមុួយរំងឺ្ងៃន់្ងៃរ  ឬ ជាមុួយនរ្មាា�ក្ដី់ថែដ្ឋលរិែ�្និទ្ធិនឹង អ្នក្ដី ថែដ្ឋល ឈឺឺយ៉ា៉�ងខាា�ំង  
ឬក្ដីំពីុងរិែសាា�ប់?  What experiences have you had with serious illness or with someone close to you who was very sick or dying?

• ្្រសិនធ្រើអ្នកចង់អ្នកអាចសរធសរនូេអវីផែលែំធណើរការបានលអឬរេិនែំធណើរការធៅបានលអនិងធហតុអវី។ 
If you want, you can write down what went well or did not go well, and why.

មប�ិនសេបើអ្នក្ដីរិែសាា�ប់ សេែើអ្នក្ដីចង់ សេៅក្ដីថែន្ង្? If you were dying, where would you want to be?

ធ�្្ះធ�ក្ននុងរេន្ីរធពទ្យរេួយណាក៏បានញនុំរេិនច្បាស់
                      at home                          in the hospital                                        either                                                 I am not sure

សេែើអវ�ខ្ះសេ្�សង សេទៀែ ថែដ្ឋល នឹង�ំខាន់  ដ្ឋូចជា អាហារ  ែសន្ត� �ែវចិញ្ចឹមុ ឬ មុនុ��សថែដ្ឋលអ្នក្ដីចង់ ឲ�យសេៅ រុំវិញអ្នក្ដី?  
What else would be important, such as food, music, pets, or people you want around you?

Something else
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ផ្នែកទី 2៖ ធ្វើការ ធ្រើសធរើស ការផែទាំសុខភាព ផ្ទាល់របស់អនែក 

ធ�ើអនែកធ្វើឲទាយគុណភាពរីវិ�មាន�ុលទាយភាពជាមួយការផែទាំធវរ្ជសាសស្រយ៉ទាងដូចធម្រច? ធពលខ្លះ  
រំងឺ  និង ការពទាយាបាល ផដល្�រូវបានធ្បើ្បាស់ធដើមទាបី ពទាយាយម រួយមនុសទាសឲទាយរស់ធៅបានកាន់ផ�យូរ
អាចបណ្ទាល ឲទាយ មានការឈឺចាប់ ្លរំខានបន្ទាប់បនទាសំ និង អសម�្ថភាព កនែនុងការ ផែទាំខ្លួនអនែក ។   

How do you balance quality of life with medical care? Sometimes illness and the treatments used to try to help people live longer can cause pain, side effects, and the 
inability to care for yourself.

ឈសិចក្ី��ង្គាា្�់ ជាមុុ�ពី� ការថែ�ទាំ�សិុខភាពី នៃ�រដ្ឋឋ California

សេែើអវ�សេ្�សង សេទៀែ ថែដ្ឋលអ្នក្ដី្្តល់សេ�វាក្ដីមុ្មសេវរ្ជសាស�្ត  និងអ្នក្ដី សេ្វើការ �សេមមុចចិែ្ត រប�់អ្នក្ដីគួរ ដ្ឋឹង អំពី�រសេមមុើ� សេនះ? ឬ សេហែុអវ� 
បាន អ្នក្ដី សេមរើ�សេរី� រសេមមុើ�សេនះ?   
What else should your medical providers and decision maker know about this choice? Or, why did you choose this option?

�ូមុអានទំពី័រទាំំងមុូលសេនះមុុនសេពីលសេ្វើការសេមរើ�សេរី� ។   Please read this whole page before making a choice.

សេៅចុងបញ្ចប់នៃនរ�វិែ មុនុ��សខ្ះ �ុខចិែ្ត រ�់សេៅឆ្ងកាែ់ សេរឿងរា៉�វសេមចើនយ៉ា៉�ង  សេដ្ឋើមុ�ប�ឱកា� រ�់ សេៅកាន់ថែែយូរ។ មុនុ��សដ្ឋនៃទ
សេទៀែ ដ្ឋឹងថ្នា សេរឿងជាក្ដី់លាក្ដី់ខ្ះ នឹង ពីិបាក្ដី្ងៃន់្ងៃរ ្ �់ ចំសេពាះ គុណភាពីនៃនរ�វិែរប�់ពីួក្ដីសេគ។  AT THE END OF LIFE, some people are 
willing to live through a lot for a chance of living longer. Other people know that certain things would be very hard on their quality of life.

ការព្យាបាល្ទ្ទង់ជីេិតអាចជាCPRម៉្សុីនែកែធងហើរេ្រំពង់ស្ម្រ់្រ 
�ច�លអាហ៊ារការលាងឈារេឬការ្រ�ច�លឈារេ។ 
Life support treatment can be CPR, a breathing machine, feeding tubes, dialysis, or transfusions.

�ូមុគូ�្�ក្ដីរសេមមុើ�មុួយថែដ្ឋលអ្នក្ដីយល់ម�ប ជាមុួយសេមចើន បំ្ុែ។   
Check the one choice you most agree with.

មប�ិនសេបើ អ្នក្ដីធ្លាា�ក្ដី់ខ្�ន ឈឺឺយ៉ា៉�ងខាា�ំងថែដ្ឋលអ្នក្ដីអាចនឹង សាា�ប់ឆាប់ៗសេនះ សេែើអ្នក្ដីចង់បាន អវ�?   

If you were so sick that you may die soon, what would you prefer?

សាក្ដីល�បង មគប់ ការពី�យាបាល សេដ្ឋើមុ�ប�មទមទង់រ�វិែ ទាំំងអ�ផ់ែលធេជ្ជ្រណិិតរ្រស់ខ្នុំគិតថាអាចនឹងជួយបាន។ខ្នុំចង់
ធ�្រន្តការព្យាបាលមទមទង់រ�វិែធ្រើធទាះ្រីជាមនសង្ឃឹឹរេតិចតួចក្ននុងការបាន្្រធសើរធ�ើងេិញឬបានរស់ធ�ក្ននុងជីេិត
ផែលខ្នុំឲ្្យតនៃរេ្ក៏ធោយ។  
Try all life support treatments that my doctors think might help. I want to stay on life support treatments even if there is little hope of getting better or  
living a life I value.

ធ្វើការសាក្ដីល�បង ការពី�យាបាលមទមទង់រ�វិែ ផែលធេជ្ជ្រណិិតរ្រស់ខ្នុំគិតថាអាចនឹងជួយបាន។្រ៉ុផន្តខ្នុំមុិនចង់បន្ត 
សេៅ ក្ដី្ននុងការព្យាបាល្ទ្ទង់ជីេិតធ�ើយ្្រសិនធ្រើការព្យាបាលរេិនមន្្រសិទ្ធភាពធហើយមនសង្ឃឹឹរេតិចតួចក្ននុ 
ងការបាន្្រធសើរធ�ើងេិញឬបានរស់ធ�ក្ននុងជីេិតផែលខ្នុំឲ្្យតនៃរេ្។  
Do a trial of life support treatments that my doctors think might help. But, I DO NOT want to stay on life support treatments if the treatments do not work and 
there is little hope of getting better or living a life I value.

ខ្នុំមុិនចង់ បានការពី�យាបាល មទមទង់រ�វិែសេ�ើយធហើយខ្នុំចង់ធផ្លាត្តធលើការមនផ្លាសុកភាព។ខ្នុំចង់សាា�ប់តាមុ្មុ្មជាែិ។  

 I do not want life support treatments, and I want to focus on being comfortable. I prefer to have a natural death.
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ផ្នែកទី 2៖ ធ្វើការ ធ្រើសធរើស ការផែទាំសុខភាព ផ្ទាល់របស់អនែក 

អនែកធ្វើការសធ្រេចចិត្ត របស់អនែកអាចនឹង្តរូវបានធេសួរអំពី ការ បរិច្ទាេសរើរាង្គ និង 
ការវះកាត់ពិនិតទាយសព ធ្កាយអនែក ស្ទាប់។  សូរេ្បាប់ធយើងអំពីបំណង្បាថ្ទារបស់អនែក។
Your decision maker may be asked about organ donation and autopsy after you die. Please tell us your wishes.

ឈសិចក្ី��ង្គាា្�់ ជាមុុ�ពី� ការថែ�ទាំ�សិុខភាពី នៃ�រដ្ឋឋ California

មុនុ��សខ្ះ�សេមមុចចិែ្ត បរិចា្�គ�រីរាង្គ ឬថែ្្នក្ដីនៃនរាងកាយ ពីួក្ដីសេគ។ សេែើអ្នក្ដីចង់សេ្វើអវ�?   
Some people decide to donate their organs or body parts. What do you prefer?

ខ្នុំចង់ ្ររិចាំា្គសរ�រាងគឬផ្្នកនៃនរាងកាយរ្រស់ខ្នុំ។
I want to donate my organs or body parts.

ធតើសរ�រាងគឬផ្្នកនៃនរាងកាយរេួយណាផែលអ្នកចង់្ររិចាំា្គ?
Which organ or body part do you want to donate?

សរ�រាងគឬផ្្នកនៃនរាងកាយណារេួយក៏បាន   Any organ or body part

ផត ្រ៉ុធណាណ្ះOnly 

ខ្នុំមុិនចង់្ររិចាំា្គសរ�រាងគឬផ្្នកនៃនរាងកាយរ្រស់ខ្នុំធ�ើយ។   I do not want to donate my organs or body parts.

ធតើមនអវីធ្្សងធទៀតផែលអ្នក្្តល់ធសវាករេមធេជ្ជសាសស្តនិងអ្នកធ វ្ើការសធ្រេចចិត្តផ្្នកធេជ្ជសាសស្តរ្រស់អ្នកគួរែឹងអំពីការ្ររិចាំា្គ
សរ�រាងគឬផ្្នកនៃនរាងកាយរ្រស់អ្នក?
What else should your medical providers and medical decision maker know about donating your organs or body parts?

ការបរិចា្�គ�រីរាង្គ   ORGAN DONATION

ការពីិនិែ�យសេកា�ល�យវិច្ច័យសាក្ដី�ពីអាច សេ្វើសេ�ើងបាន សេមកាយ ការសាា�ប់ សេដ្ឋើមុ�ប�ថែ�វងរក្ដី ឲ�យដ្ឋឹងមុូលសេហែុថែដ្ឋលមុនុ��សមាា�ក្ដី់ 
សាា�ប់។  វា មែរូវបានសេ្វើសេ�ើងសេ�យការវះកាែ់ ។ វាអាច សេមបើសេពីល ប៉ុនាម�ននៃ�ងៃ។ 
An autopsy can be done after death to find out why someone died. It is done by surgery. It can take a few days.

ខ្នុំចងប់ានការេះកាត់ពិនិត្យសព។   I want an autopsy.

ខ្នុំមុិនចង់បានការេះកាត់ពិនិត្យសពធទ។   I do not want an autopsy.
 

ខ្នុំចង់បានការេះកាត់ពិនិត្យសពលុះមតាថែែមនសំណួរអំពីការសាា្្រ់រ្រស់ខ្នុំ្រ៉ុធណាណ្ះ។ 

I only want an autopsy if there are questions about my death.

សេែើអ្នក្ដី្្តល់សេ�វាក្ដីមុ្មសេវរ្ជសាស�្ត និង អ្នក្ដីសេ្វើការ�សេមមុចចិែ្ត រប�់អ្នក្ដី គួរដ្ឋឹងអវ�ខ្ះអំពី�រសេបៀប ថែដ្ឋលអ្នក្ដីចង់ ឲ�យរាងកាយរប�់ 
អ្នក្ដី មែរូវបាន មបមពីឹែ្តចំសេពាះ សេមកាយពី�អ្នក្ដីសាា�ប់សេៅ និង បំណងមបាថ្នាា�ទាំក្ដី់ទង នឹង បុណ�យ�ពី ឬការក្ដីប់រប�់អ្នក្ដី?  
What should your medical providers and decision maker know about how you want your body to be treated after you die, and your funeral or burial wishes?

• ធតើអ្នកមន្រំណង្បាថា្្ខាងសាសនាឬខាង្្�េសាសនាផែរឬធទ?Do you have religious or spiritual wishes?

• ធតើអ្នកមន្រំណង្បាថា្្ទាក់ទងនឹង្រុណ្យសពឬការក្រ់ផែរឬធទ?Do you have funeral or burial wishes?

 

ការវះកាែ់ពីិនិែ�យ�ពី   AUTOPSY

បំណងមបាថ្នាា�ទាំក្ដី់ទងបុណ�យ�ពី ឬការក្ដីប់     FUNERAL OR BURIAL WISHES
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ផ្នែកទី 2៖ ធ្វើការ ធ្រើសធរើស ការផែទាំសុខភាព ផ្ទាល់របស់អនែក 

ធ�ើអវីធ្ទា�ង ធទៀ� ផ�លអនែក្តល់ធសវាកម្មមធេរជសាស្ត្រសត  និិងអនែក ធ្វើការ សធ្ម្មចចិ�ត របស់អនែកគួួរ �ឹង អំពី
អនែក និិង រធ្ម្មើសរបស់ អនែក ស្�ប់ការផែទាំធេរជសាស្ត្រសត?

ឈសិចក្ី��ង្គាា្�់ ជាមុុ�ពី� ការថែ�ទាំ�សិុខភាពី នៃ�រដ្ឋឋ California

What else should your medical providers and medical decision 
maker know about you and your choices for medical care?

 

 
 

ជារសេមមុើ�៖ សេែើអ្នក្ដីចង់ទទួលបានពី័ែ៌មានសេវរ្ជសាស�្តយ៉ា៉�ងដ្ឋូចសេមុ្តច? 
OPTIONAL: How do you prefer to get medical information? 

រេនុស្សខ្ះ្្រផហលជាចង់ែឹងព័ត៌មនធេជ្ជសាសស្តទាំងអស់រ្រស់ពួកធគ។រេនុស្សធ្្សងធទៀត្្រផហលជារេិនចង់ែឹងធទ។
Some people may want to know all of their medical information. Other people may not. 

មប�ិនសេបើអ្នក្ដីមានរំងឺ្ងៃន់្ងៃរ សេែើអ្នក្ដីចង់ឲ�យសេវរ្ជបណិិែ និងអ្នក្ដី្្តល់សេ�វាសេវរ្ជសាស�្តរប�់អ្នក្ដីមបាប់អ្នក្ដីថ្នាអ្នក្ដីឈឺឺខាា�ំង
ប៉ុន្ ឬអ្នក្ដីអាចរ�់សេៅបានយូរប៉ុនាម�នសេទៀែថែដ្ឋរឬសេទ?  If you had a serious illness, would you want your doctors and medical providers to tell you 
how sick you are or how long you may have to live?

បាទ/ចាំសខ្នុំចង់ែឹងព័ត៌មនធនះ។Yes, I would want to know this information.

ធទខ្នុំរេិនចង់ែឹងធទ។សូរេនិយាយជារេួយអ្នកធ្វើការសធ្រេចចិត្តជំនួសខ្នុំ។

មប�ិនសេបើអ្នក្ដីចង់ អ្នក្ដីអាច�រសេ�រថ្នាសេហែុអវ�បានជាអ្នក្ដីមានអារមុ្មណ៍ថែបបសេនះ។  If you want, you can write why you feel this way.

*ពិធ្គាះជារេួយអ្នក្្តល់ធសវាធេជ្ជសាសស្តរ្រស់អ្នកធែើរេ្បីឱ្យពួកធគែឹងពីរធ្រៀ្រផែលអ្នកចង់ទទួលបានព័ត៌មន។
* Talk to your medical providers so they know how you want to get information.

No, I would not want to know. 
Please talk with my decision maker instead.
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សេសិចក្ី��ង្គាា្�់ ជាមុុ�ពី� ការថែ�ទាំ�សិុខភាពី នៃ�រដ្ឋឋ California

សាក្ដី�ស� ឬសារការី   Witnesses or Notary

• ចុះហត្ថធលខាធលើទ្រេង់ផ្រ្រ្រទធនះ្្រសិនធ្រើអ្នកអាយុ18ឆ្នាំ្្ំឬធលើសធនះ   sign this form if you are 18 years of age or older

• មនសាក្សីពីរនាក់ឬសារការ�ម្្ក់ចុះហត្ថធលខាធលើទ្រេង់ផ្រ្រ្រទធនះ   have two witnesses or a notary sign the form

ចុះហត្ថធលខាធលើធឈាា្ះរ្រស់អ្នក  signature  

សរធសរនារេខ្លួនរ្រស់អ្នកជាអក្សរពុរេ្ពfirst name

កាល្ររិធចឆេទនៃែងៃធនះ   today's date

សរធសរនារេ្តកូលរ្រស់អ្នកជាអក្សរពុរេ្ពlast name

សាក្ដី�ស�រប�់អ្នក្ដីមែរូវថែែ៖   Your witnesses must:

• មនអាយុ18ឆ្នាំ្្ំឬធលើសធនះ   be 18 years of age or older

• សាា្ល់អ្នក   know you

• យល់្ស្រថាវាគឺជារូ្រអ្នកផែលចុះហត្ថធលខាធលើទ្រេង់ផ្រ្រ្រទធនះ 
agree that it was you that signed this form

សាក្ដី�ស�រប�់អ្នក្ដី មុិនអាច៖   Your witnesses cannot:

• ជាអ្នកធ្វើការសធ្រេចចិត្តផ្្នកធេជ្ជសាសស្តរ្រស់អ្នក   be your medical decision maker

• ជាអ្នក្្តល់ធសវាករេមផែទាំសុខភាពរ្រស់អ្នក   be your health care provider

• ធ្វើការឲ្្យអ្នក្្តល់ធសវាករេមផែទាំសុខភាពរ្រស់អ្នក   work for your health care provider

• ធ្វើការធ�កផន្ងផែលអ្នករស់ធ�(្្រសិនធ្រើអ្នករស់ធ�ក្ននុងរេណិលចាំស់ជរាសូរេធៅកាន់ទំព័រទី15)   

work at the place that you live (if you live in a nursing home go to page 15)

ដ្ឋូចគាា�្ងថែដ្ឋរ សាក្ដី�ស�មាា�ក្ដី់ មុិនអាច៖    Also, one witness cannot:

• ជា្រ់សាច់ញាតិនឹងអ្នកធ�ក្ននុងរធ្រៀ្រណារេួយ   be related to you in any way

• ទទួលអត្ថ្្រធយាជន៍ផ្្នកហិរ�ញេត្ថនុ(ទទួលបាន្បាក់ឬ្ទព្យសរេ្បត្តិណារេួយ)ធ្កាយពីអ្នកសាា្្រ់ធៅ 
benefit financially (get any money or property) after you die

ចុះហែ្ថសេលខាសេលើ  សេឈាម�ះរប�់អ្នក្ដី សេហើយ�រសេ�រ កាល បរិសេចឆេទ។    Sign your name and write the date.

អាសយោា្ន  address ទី្កុង  city រែ្ឋ  state ហ្សនុី្រកូែ
zip code

មុុនទមមុង់ថែបបបទសេនះអាច សេមបើមបា�់បាន អ្នក្ដីមែរូវថែែមាន សាក្ដី�ស� 2 នាក្ដី់ ឬ សារការីចុះហែ្ថសេលខា 
សេលើទមមុង់ថែបបបទសេនះ។ ការង្គារ រប�់សារការីគឺធ្លានាឲ�យមបាក្ដីដ្ឋថ្នា វាគឺរូបអ្នក្ដីថែមុនថែដ្ឋលចុះហែ្ថសេលខា 
សេលើទមមុង់ថែបបបទ។   
Before this form can be used, you must have 2 witnesses or a notary sign the form. The job of a notary is to make sure it is you signing the form.

សាក្ដី�ស�មែរូវថែែចុះហែ្ថសេលខាសេលើ សេឈាម�ះរប�់ពីួក្ដីសេគសេៅទំពី័រទ� 14។ មប�ិនសេបើអ្នក្ដីមុិន
មាន សាក្ដី�ស�សេទ សារការី មែរូវថែែចុះហែ្ថសេលខា  សេៅសេលើទំពី័រទ� 15 ។  
Witnesses need to sign their names on page 14. If you do not have witnesses, a notary must sign on page 15.

នៃែងៃផខឆ្នាំ្្ំកំធណើតDOB
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Developed by

for your care
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�រេរយៈការចុះហត្ថធលខាខ្នុំសូរេសន្យាថា       បានចុះហត្ថធលខាធលើទ្រេង់
ផ្រ្រ្រទធនះ។ 
By signing, I promise that (the person named on page 13) signed this form.

ពួកធគកំពុងគិតយា៉្ងច្បាស់លាស់ធហើយរេិន្តរូេបាន្រងខំឲ្្យចុះហត្ថធលខាធលើវាធ�ើយ។   
They were thinking clearly and were not forced to sign it.

ខ្នុំក៏សន្យា្ងផែរថា៖   I also promise that:

• ខ្នុំសាា្ល់រេនុស្សម្្ក់ធនះឬពួកធគអាច្រញ្ញា្្ក់ឲ្្យធ�ើញពិតថាពួកធគជានរណាធគបាន   I know this person or they can prove who they are

• ខ្នុំមនអាយុ18ឆ្នាំ្្ំឬធលើសធនះ   I am 18 years of age or older

• ខ្នុំរេិនផរេនជាអ្នកធ្វើការសធ្រេចចិត្តផ្្នកធេជ្ជសាសស្តរ្រស់ពួកធគធ�ើយ   I am not their medical decision maker

• ខ្នុំរេិនផរេនជាអ្នក្្តល់ធសវាករេមផែទាំសុខភាពរ្រស់ពួកធគធ�ើយ   I am not their health care provider

• ខ្នុំរេិនធ្វើការឲ្្យអ្នក្្តល់ធសវាករេមផែទាំសុខភាពរ្រស់ពួកធគធ�ើយ   I do not work for their health care provider

• ខ្នុំរេិនធ្វើការធ�កផន្ងផែលពួកធគរស់ធ�ធ�ើយ   I do not work where they live

សាក្ដី�ស�មុួយរូបក្ដី៏្ តរូេផតសន្យា្ងផែរថា៖   One witness must also promise that:

• ខ្នុំរេិនជា្រ់សាច់ញាតិនឹងពួកធគ�រេរយៈសាច់ឈារេការធរៀ្រការឬការសមនុំចិ�ចឹរេជាកូនធ�ើយ។ 
• ខ្នុំនឹងរេិនបានអត្ថ្្រធយាជន៍ផ្្នកហិរ�ញេត្ថនុ(ទទួលបាន្បាក់ឬ្ទព្យសរេ្បត្តិណារេួយ)ធ្កាយពីពួកធគសាា្្រ់បាត់ធៅធ�ើយ  

I will not benefit financially (get any money or property) after they die

សាក្ដី�ស� #1  Witness #1

សាក្ដី�ស� #2  Witness #2

ចុះហត្ថធលខាធលើធឈាា្ះរ្រស់អ្នក  signature  

សរធសរនារេខ្លួនរ្រស់អ្នកជាអក្សរពុរេ្ព  print first name 

កាល្ររិធចឆេទ    date

សរធសរនារេ្តកូលរ្រស់អ្នកជាអក្សរពុរេ្ព  print last name

ចុះហត្ថធលខាធលើធឈាា្ះរ្រស់អ្នក  signature  

សរធសរនារេខ្លួនរ្រស់អ្នកជាអក្សរពុរេ្ព   print first name 

កាល្ររិធចឆេទ    date

សរធសរនារេ្តកូលរ្រស់អ្នកជាអក្សរពុរេ្ពprint last name

�ូមុឲ�យសាក្ដី�ស�រប�់អ្នក្ដីចុះហែ្ថសេលខាសេលើ សេឈាម�ះរប�់ពីួក្ដីសេគ និង �រសេ�រ កាលបរិសេចឆេទ។  
Have your witnesses sign their names and write the date.

ជនផែល្តរូេបានោក់ធឈាា្ះធ�ធលើទំព័រទី13

អាសយោា្ន  address ទី្កុង  city រែ្ឋ  state ហ្សនុី្រកូែ
zip code

អាសយោា្ន  address ទី្កុង  city រែ្ឋ  state ហ្សនុី្រកូែ 
zip code

ថែចក្ដីរំថែលក្ដីទមមុង់ថែបបបទសេនះ ជាមុួយ មក្ដីុមុមគរួសារ មុិែ្តភក្ដី្តិ និង អ្នក្ដី្្តល់សេ�វាក្ដីមុ្មសេវរ្ជ
សាស�្តរប�់អ្នក្ដី ។  និយ៉ាយជាមុួយពីួក្ដីសេគ អំពី�បំណងមបាថ្នាា�ថែ្្នក្ដីសេវរ្ជសាស�្ត រប�់អ្នក្ដី ។ 
សេដ្ឋើមុ�ប�ថែ�វងយល់បថែន្ថមុ �ូមុសេៅកាន់ www.prepareforyourcare.org   

Share this form with your family, friends, and medical providers. Talk with them about your medical wishes.  
To learn more go to www.prepareforyourcare.org

ឥ�ចូវសេនះអ្នក្ដីរួចរាល់ជាមុួយទមមុង់ថែបបបទសេនះសេហើយ។   You are now done with this form.

I am not related to them by 
blood, marriage, or adoption



រក្្សា សិិទ្ធិិ ិ© ប្រឹ�ឹក្្សា ភិិបាល នៃ�សាក្លវិិទ្ធិ្យាល័យ California ឆ្នាំំ្� 2016  Copyright © The Regents of the University of California, 2016
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រក្្សា សិិទ្ធិិិ © ប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល នៃ�សាក្លវិិទ្ធិ្យាល័យ California ឆ្នាំំ្� 2016។ រក្្សាសិិទ្ធិិិប្រឹ��់យ៉ាា្ង ។ ពិិ�ិត្្យកែក្សិប្រឹ�ួលឡើ�ើងវិិញ ឆ្នាំំ្� 2021។ គ្មាា្��រណាម្នាំ្ក្់ អាច ផលិត្ទ្ធិប្រឹ�ង់កែ���ទ្ធិឡើ�ះ
ឡើ�ើងវិិញតា��ឡើ�្យាបាយណា�ួយ សិប្រឹម្នា�់ ឡើគ្មាល��ណងពាណិជ្ជជក្�ម ឬ �កែ�ែ�ឡើ�កា�់ ឬកែក្ត្ប្រឹ�ូវិ ទ្ធិប្រឹ�ង់កែ���ទ្ធិឡើ�ះ  ឡើ�ក្ុ�ងរឡើ�ៀ� ណា�ួយឡើ�យគ្មាា្� ក្ិចចប្រឹពិ�ឡើប្រឹពិៀង អាជ្ញាា្�័ណណ  �ិង
ការអ�ុញ្ញាា្ត្ជ្ញាលាយលក្ខណ៍អក្្សរ ពិីប្រឹ�ឹក្្សា ភិិបាល ឡើ�ើយ។ ប្រឹ�ឹក្្សា ភិិបាល �ិ�បា�ឡើ�ើើការធានា អ�ពិីទ្ធិប្រឹ�ង់កែ���ទ្ធិ ឡើ�ះឡើ�ើយ។ ឡើ�ើ�្បីីកែសិើងយល់�កែ�ែ�អ�ពិី ច�ណុចឡើ�ះ �ិង លក្ខខណឌ
ឡើប្រឹ�ើប្រឹបាសិ់  សិូ�ឡើ�កា�់ www.prepareforyourcare.org  
Copyright © The Regents of the University of California, 2016. All rights reserved. Revised 2021. No one may reproduce this form by any means for 
commercial purposes or add to or modify this form in anyway without a licensing agreement and written permission from the Regents. The Regents 
makes no warranties about this form. To learn more about this and the terms of use, go to www.prepareforyourcare.org

ឡើសិចក្ីី�ង្គាា្�់ ជ្ញា�ុ�ពិី ការកែ�ទាំ�សិុខភាពិ នៃ�រ�ឋ California

សេ�ចក្ដី្ត�ថែ�្ងការណ៍�ី�ពី�អ្នក្ដីគាំពារអ្នក្ដីរំងឺ ឬ អ្នក្ដីសេ�៊ើបអសេងកេែ បណ្ឹង   Statement of the patient advocate or ombudsman

*ខ្នុំសូរេ្្រកាសធ�ធ្ការេធទាស្រ�ញត្តិនៃនការស្បែ្រំពានធ្ការេច្បា្រ់រែ្ឋCaliforniaថាខ្នុំជាអ្នកគាំពារអ្នកជំងឺឬអ្នកធស៊ើ្រអធងកត្រណ្ឹងែូចផែល
្តរូេបានចាំត់�ំងធោយ្កសួងជនចាំស់ជរា្្រចាំំរែ្ឋនិងថាខ្នុំកំពុង្រំធពញតួនាទីជាសាក្សី�រេផែល្តរូេបានត្រេរូេធោយផ្្នក4675នៃន្ករេ
ស្តីអំពីរេរតកសាសន៍។*  "I declare under penalty of perjury under the laws of California that I am a patient advocate or ombudsman as designated by the State Department 
of Aging and that I am serving as a witness as required by Section 4675 of the Probate Code."

�មមាប់ អ្នក្ដីរ�់សេៅក្ដី្ននុងមុណិលចា�់ររានៃនរដ្ឋឋ California ថែែប៉ុសេ្ណ�ះ   For California Nursing Home Residents ONLY

ឲ្្យទ្រេង់ផ្រ្រ្រទធនះធៅនាយករេណិលចាំស់ជរារ្រស់អ្នកលុះ្�ផតអ្នករស់ធ�ក្ននុងរេណិលចាំស់ជរា។ច្បា្រ់រែ្ឋCaliforniaត្រេរូេឲ្្យ
អ្នករស់ធ�ក្ននុងរេណិលចាំស់ជរាមនអ្នកធសុើ្រអធងកត្រណ្ឹងធ�រេណិលចាំស់ជរាជាសាក្សីនៃនធសចក្ដី្រងាា្្រ់ជារេុន។  

Give this form to your nursing home director ONLY if you live in a nursing home. California law requires nursing home residents to have the nursing home ombudsman as a 
witness of advance directives.

សារការីសាធ្លារណៈ៖ យក្ដីទមមុង់ថែបបបទសេនះសេៅកាន់ សារការីសាធ្លារណៈ លុះមតាថែែ សាក្ដី�ស�ពី�ររូប មុិនបានចុះហែ្ថសេលខា 
សេលើទមមុង់ថែបបបទ សេនះប៉ុសេ្ណ�ះ។  យក្ដីអែ្ត�ញ្�ណប័ណ្ណថែដ្ឋលមានបិទរូប�ែ  (ប័ណ្ណសេបើក្ដីបរ លិខិែឆ្ងថែដ្ឋន។ល។)។   
Notary Public: Take this form to a notary public ONLY if two witnesses have not signed this form. Bring photo I.D. (driver's license, passport, etc.).

ចុះហត្ថធលខាធលើធឈាា្ះរ្រស់អ្នក  signature  

សរធសរនារេខ្លួនរ្រស់អ្នកជាអក្សរពុរេ្ព   print first name 

កាល្ររិធចឆេទ  date

សរធសរនារេ្តកូលរ្រស់អ្នកជាអក្សរពុរេ្ព   print last name

អាសយោា្ន  address ទី្កុង  city រែ្ឋ   state ហ្សនុី្រកូែ
zip code

CERTIFICATE OF ACKNOWLEDGEMENT OF NOTARY PUBLIC
A Notary Public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the 
document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California    County of _________________________
On _________________ before me, ____________________________________________ , personally
appeared _______________________________________________________________________________  

who proved to me the basis of satisfactory evidence to be the person(s) whose name(s) is/are subscribed to 
the within instrument and acknowledged to me that he/she/they executed the same in his/her/their authorized 
capacity(ies), and that by his/her/their signature(s) on the instrument the person(s), or the entity upon behalf 
of which the person(s) acted, executed the instrument.
I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph 
is true and correct. WITNESS my hand and official seal.

Signature _______________________________________

Description of Attached Document
Title or type of document: ___________________
Date: _________ Number of pages: ___________  
Capacity(ies) Claimed by Signer(s)
Signer's Name: ___________________________

Individual
Guardian or conservator
Other _________________________________

Here insert name and title of the officer

Names(s) of Signer(s)

Signature of Notary Public

Date

(Notary Seal)
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