
កាារថែ�ទាំា�របស់់ខ្ញុំំ��
ជម្រើ�ើ�ស់របស់់ខ្ញុំំ��

កាារិយាាល័័យម្រើរៀបចំ�ថែ�នកាារថែ�ទាំា�ទុុកជាាើុន 
កាារិិយាាល័័យរៀរិៀបចំំផែ�នកាារិផែ�ទាំាំទុុកជាាមុុន នៃនក្រកសួួង 
សួុខាាភិិបាាល័រិដ្ឋឋឃ្វីី�នផែសួែន គឺឺជាារៀសួវាាកមុមឥតគឺិតនៃ�ែ និង 
រិកាកាារិសួម្ងាាាត់សួក្រម្ងាាប់ពល័រិដ្ឋឋឃ្វីី�នផែសួែនទាំាំងអស់ួ រៀដ្ឋើមុី�ជួួយដ្ឋល័់
ដ្ឋំរៀ�ើរិកាារិនៃនកាារិរៀរិៀបចំំផែ�នកាារិផែ�ទាំាំទុុកជាាមុុនផែដ្ឋល័រិួមុម្ងាាន៖

•  កាារិ�តល់័កញ្ចចប់ព័ត៌ម្ងាាន និងសំួ�ំំផែបបបទុរៀរិៀបចំំផែ�នកាារិ
ផែ�ទាំាំទុុកជាាមុុន

•  ផែ�នាំាំអនកអំព�នរិណាាផែដ្ឋល័អនកក្រតូវនិយាាយជាាមួុយ អំព�
កាារិរៀរិៀបចំំផែ�នកាារិផែ�ទាំាំទុុកជាាមុុន រៀ�ាកន�ងតំបន់មុូល័ដ្ឋាឋាន
រិបសួ់អនក

•  ដ្ឋាាក់បផែនែមុចំាប់ចំមុែងនៃនឯកសាារិរៀរិៀបចំំផែ�នកាារិផែ�ទាំាំ
ទុុកជាាមុុនរិបសួ់អនក រៀ�ាកន�ងកំ�ត់ក្រ�ារៀវជួជសាាក្រសួត 
ក្រកសួួងសួុខាាភិិបាាល័រិដ្ឋឋឃ្វីី�នផែសួែន រិបស់ួអនក

•  រៀ�ែើយរាាល័់សួំ�ួរិអំព�កាារិរៀរិៀបចំំផែ�នកាារិផែ�ទាំាំទុុកជាាមុុន
រិបសួ់អនក។

ទុ�នាាក់ទុ�នងើកកាារិយាាល័័យម្រើរៀបចំ�ថែ�នកាារថែ�ទាំា�
ទុុកជាាើុន៖ 

 1300 007 227

 1300 008 227
 PO Box 2274, Runcorn Qld 4113
 acp@health.qld.gov.au
 mycaremychoices.com.au

ឯកសាារម្រើរៀបចំ�ថែ�នកាារថែ�ទាំា�
ទុុកជាាើុន ថែ�ល័ម្រើ�ម្រើ�ប�ជាាទូុម្រើ�ាម្រើ�ា
រ�ឋឃ្វីី�នថែស់ែន
បណ្តាំំ��ថែ�ទាំា�ស់ុខ្ញុំភាាពទុុកជាាើុន 
(Advance Health Directive)

នេះ�ះគឺឺជាាឯកសាារស្រ�បច្បាាប់ ដែ�លដែច្បាងអំំពីី
កាារ�នេះស្រេច្បាចិ្បាត្តតរប�់អំនក នេះ�ើយផ្តាំតាំនេះ�ើើពីីកាារដែ�ទាំាំ
�ុខភាាពីនាានេះពីលអំនាាគឺត្តរប�់អំនក កន�ងសាាា�ភាាពី
ជាាក់លាាក់ នេះ�ានេះពីលដែ�លអំនកេិ�អាាច្បានេះ�ើើកាារ

�នេះស្រេច្បាចិ្បាត្តត �ិងេិ�អាាច្បានេះ�ើើយ�ើងបាា�។ ឯកសាារនេះ�ះស្រត្តូវដែត្ត
ច្បាុះ�ត្តានេះលខាានេះ�ាយនេះវជ្ជជបណ្ឌិិិត្តរប�់អំនក អំនកត្តំណាាងដែ�នក
ច្បាាប់ម្នានាក ់�ិងសាាកីី។ ទស្រេង់ដែបបបទអាាច្បារកបាា�នេះ�ាតាាេ
នេះគឺ�ទំពី័រ justice.qld.gov.au.

ល័ិខ្ញុំិត�ប�ល័់សិ់ទុឋិអំ�ណាាចំជាាអំចិំន្ត្រៃ�ន�យ៍ 
(Enduring Power of Attorney)

នេះ�ះគឺឺជាាឯកសាារស្រ�បច្បាាប់ ដែ�លដែត្តងតាាំងបុគឺគល
ម្នានាក់ ឬេ�ុ�ីនេះស្រច្បាើ�នាាក់ដែ�លអំនកនេះស្រជ្ជើ�នេះរើ� ឱ្យយនេះ�ើើ
កាារ�នេះស្រេច្បាចិ្បាត្តត�ំខាា�់ៗ�ស្រម្នាាប់អំនក នេះ�ានេះពីលដែ�ល
អំនកេិ�អាាច្បានេះ�ើើបាា�នេះ�ាយខើ��ឯង។ ឯកសាារនេះ�ះ

ស្រត្តូវដែត្តច្បាុះ�ត្តានេះលខាានេះ�ាយអំនកត្តំណាាងស្រ�បច្បាាប់ ក៏�ូច្បាជាា
បុគឺគលដែ�លអំនកនេះស្រជ្ជើ�នេះរើ��ងដែ�រ។  ទស្រេង់ដែបបបទអាាច្បា
រកបាា�នេះ�ាតាាេនេះគឺ�ទំពី័រ justice.qld.gov.au. ឬ�ិយាាយនេះ�ា
កាា�់នេះេធាាវីរប�់អំនក ឬអំនកទទួលភាារកិច្បាចស្រគឺប់ស្រគឺង 
ជាាសាាធាារណ្ឌិៈ(Public Trustee)។

ម្រើស់ចំក��ថែ�ែងកាារណ្តាំ៍ស់��អំ�ព�ជម្រើ�ើ�ស់ 
(Statement of Choices)

ឯកសាារនេះ�ះនេះផ្តាំតាត្តនេះលើបំណ្ឌិងស្របាាថ្នានា គឺុណ្ឌិត្តម្លៃេើ  
�ិងជំ្ជនេះ�ឿរប�់អំនក។ វាាអាាច្បាជួ្ជយ�ល់អំនកទាំាំងឡាាយ
ដែ�លជ្ជិត្ត�និទឋ�ឹងអំនក នេះ�ើេីីនេះ�ើើកាារ�នេះស្រេច្បាច្បាិត្តត
អំំពីីកាារដែ�ទាំាំ�ុខភាាពីជំ្ជ�ួ�អំនក ស្រប�ិ�នេះបើ

ចាំាំបាាច្បា់។ វាា�តល់�ូវភាាពី�ុខស្រ�ួល�ស្រម្នាាប់អំនក �ិងេ�ុ�ីជាា
ទីស្រ�ឡាាញ់់រប�់អំនក។ វាាស្រត្តូវដែត្តច្បាុះ�ត្តានេះលខាានេះ�ាយ
នេះវជ្ជជបណ្ឌិិិត្ត។ ទស្រេង់ដែបបបទអាាច្បារកបាា�នេះ�ាតាាេនេះគឺ�ទំពី័រ 
mycaremychoicescom.au �ិយាាយនេះ�ាកាា�់នេះវជ្ជជបណ្ឌិិិត្តពិី�ិត្តយ
ជ្ជំងឺទូនេះ�ារប�់អំនក ឬទាំាក់ទងេកកាារិយាាល័យនេះរៀបច្បាំដែ��កាារ
ដែ�ទាំាំទុកជាាេុ� (Office of Advance Care Planning)។

រៀសួវាាកមុមអនកបកផែក្របភាាសាា ម្ងាាន�តល័់ជួូនរៀ�ាកន�ងអំឡុ�ងរៀម្ងាោាង
រៀ�ីើកាារិ  រៀដ្ឋើមុី��តល័់ព័ត៌ម្ងាាន និង�នធាានអំព�កាារិរៀរិៀបចំំផែ�នកាារិ
ផែ�ទាំាំទុុកជាាមុុន កន�ងរិដ្ឋឋឃ្វីី�នផែសួែន ៖

ទុូរស់័ពទម្រើ�ាម្រើល័ខ្ញុំ  13 14 50

•  បញ្ជាជាក់ព�ភាាសាាផែដ្ឋល័អនកនិយាាយ

•  រៀសួនើសួុំឱ្យយរៀគឺតភាជាប់រៀ�ាកាារិិយាាល័័យរៀរិៀបចំំផែ�នកាារិ

ផែ�ទាំាំទុុកជាាមុុន រៀល័ខ 1300 007 227.

ក្របសួិនរៀបើអនករិងរិបួសួភាែាមុៗ ឬធាែាក់ខែ�នឈឺឺ

�ាន់�ារិ រៀតើបុគឺគល័ិករៀពទុយនឹងដ្ឋឹងព�បំ�ងក្របាាថ្នានា

នៃនកាារិផែ�ទាំាំសួុខភាាពរិបសួ់អនកយាោាងដូ្ឋចំរៀមុតចំ?

�តល់័អំណាាចំឱ្យយខែ�នឯង កន�ងកាារិរៀរិៀបចំំផែ�នកាារិ
ផែ�ទាំាំសួុខភាាពនាំារៀពល័អនាំាគឺតរិបស់ួអនក

mycaremychoices.com.au

Khmer



ម្រើត�កាារម្រើរៀបចំ�ថែ�នកាារថែ�ទាំា�
ទុុកជាាើុន�ឺជាាអំី�?

កាារិរៀរិៀបចំំផែ�នកាារិផែ�ទាំាំទុុកជាាមុុន គឺឺជាាដ្ឋំរៀ�ើរិកាារិនៃនកាារិ
រិិ�គឺិត និងកាារិរៀ�ីើទុំនាំាក់ទុំនងអំព�ចំំ�ង់ចំំ�ូល័ចំិតតរិបសួ់
អនក សួក្រម្ងាាប់កាារិផែ�ទាំាំសួុខភាាពនាំារៀពល័អនាំាគឺត។ ផែ�នកាារិ

ផែ�ទាំាំទុុកជាាមុុន ក្រតូវបាានរៀក្របើកន�ងសាែានភាាពផែដ្ឋល័អនកមុិនអាាចំនិយាាយ
រៀដ្ឋាាយខែ�នឯងបាាន។

កាារិរៀរិៀបចំំផែ�នកាារិផែ�ទាំាំទុុកជាាមុុនគឺឺជាាកាារិសួម័ក្រគឺចំិតត រៀ�ើយអាាចំ
ទាំាក់ទុិននឹង៖

 •  កាារិរិិ�គឺិត និងកាារិពិភាាកាអំព�គឺុ�តនៃមុែ ជួរៀក្រមុើសួផែ�ទាំាំ
សួុខភាាព និងជួរៀក្រមុើសួគឺុ�ភាាពនៃនជួ�វិតរិបសួ់អនក ជាាមុួយអនក
ទាំាំងឡាាយផែដ្ឋល័អនកទុុកចំិតត

 •  កាារិផែតង�ាំងអនកសួរៀក្រមុចំចំិតតជួំនួសួម្ងានាក់ ឬរៀក្រចំើននាំាក់ រៀដ្ឋើមុី�
និយាាយជួំនួសួអនក ក្របសួិនរៀបើចាំាំបាាចំ់

 •  កត់ទុុកអំព�ចំំ�ង់ចំំ�ូល័ចំិតតកន�ងកាារិផែ�ទាំាំសួុខភាាពរិបសួ់អនក 
រៀ�ាកន�ងឯកសាារិមុួយ។

ដ្ឋូចំគ្នានានឹងប�ំ�ំមុរិតកផែដ្ឋរិ  កាារិរៀរិៀបចំំផែ�នកាារិផែ�ទាំាំទុុកជាាមុុន គឺឺជាា
ផែ�នកមុួយនៃនកាារិរៀរិៀបចំំផែ�នកាារិសួក្រម្ងាាប់រៀពល័អនាំាគឺត។

ម្រើ�តុអំី��តូវម្រើរៀបចំ�ថែ�នកាារជាាើុន?
កាារិរៀរិៀបចំំផែ�នកាារិផែ�ទាំាំទុុកជាាមុុន អាាចំធាានាំាបាានូវ៖

•  ទុទុួល័បាានកាារិពាបាាល័ និងកាារិផែ�ទាំាំផែដ្ឋល័�ែ��បញ្ជាចាំងព�
បំ�ងក្របាាថ្នានារិបសួ់អនក

 •  មុនុសួសជាាទុ�ក្រសួឡាាញ់់រិបសួ់អនក ដ្ឋឹងព�អី�ៗផែដ្ឋល័អនកចំង់បាាន 
ក្របសួិនរៀបើពួករៀគឺក្រតូវរៀ�ីើកាារិសួរៀក្រមុចំចំិតតជួំនួសួអនក

 •  កាារិសួរៀក្រមុចំចំិតតរៀល័ើកាារិផែ�រិកាសួុខភាាព មុិនក្រតូវរៀ�ីើរៀឡុើងផែត
រៀ�ារៀពល័ម្ងាានវិបតតិរៀកើតរៀឡុើងរៀនាំា�រៀទុ។

ម្រើត�ម្រើ�តៀើខ្ញុំែ�នរួចំរាាល័់ម្រើ��ើី�ចាាប់ម្រើ���ើ
ម្រើរៀបចំ�ថែ�នកាារម្រើ��យឬម្រើ�ា? 
ជ�ហាានទុ�១ - ពិភាាកា

វាាអាាចំពិបាាកកន�ងកាារិនិយាាយអំព�អី�ផែដ្ឋល័អនកក្របផែ�ល័ជាា
ចំង់បាាន ក្របសួិនរៀបើអនកធាែាក់ខែ�នឈឺ�ឺាន់�ារិ បោុផែនតវាាអាាចំ�តល័់
ឱ្យយអនក និងអសួ់អនកផែដ្ឋល័អនកក្រសួឡាាញ់់នូវរៀសួចំកត�សួាប់ចំិតត 

ក្របសួិនរៀបើពួករៀគឺបាានដ្ឋឹងព�បំ�ងក្របាាថ្នានារិបសួ់អនក។

បនាំាាប់ព�បាានរិិ�គឺិតព�ចំំ�ង់ចំំ�ូល័ចំិតត រៀល័ើកាារិផែ�រិកាសួុខភាាពនាំា
រៀពល័អនាំាគឺតរិបសួ់អនក៖

 •  ពិភាាកាព�សាែានភាាពសួុខភាាពរិបសួ់អនក ជាាមុួយរៀវជួជប�ិិត
រិបសួ់អនក និងព�រិរៀបៀបផែដ្ឋល័វាាអាាចំបោ�ពាាល័់ដ្ឋល័់អនកនាំារៀពល័
អនាំាគឺត

 •  និយាាយអំព�ចំំ�ង់ចំំ�ូល័ចំិតតរៀល័ើកាារិផែ�រិកាសួុខភាាពរិបសួ់
អនក ជាាមុួយក្រកុមុក្រគឺួសាារិរិបសួ់អនកនិងអនកទាំាំងឡាាយ  
ផែដ្ឋល័ជួិតសួនិទុឋនឹងអនក

 •  រៀសួនើសួុំបុគឺគល័ម្ងានាក់/បុគឺគល័រៀក្រចំើននាំាក់ ផែដ្ឋល័អនកទុុកចំិតត ឱ្យយរៀ�ីើ 
ជាាអនកសួរៀក្រមុចំចំិតតជួំនួសួរិបសួ់អនក រៀដ្ឋើមុី�រៀ�ីើកាារិសួរៀក្រមុចំចំិតត
ជួំនួសួអនកក្របសួិនរៀបើចាំាំបាាចំ់។

ជ�ហាានទុ�២ - កត់��ា
កត់ក្រ�ាព�ចំំ�ង់ចំំ�ូល័ចំិតត និងកាារិសួរៀក្រមុចំចំិតតរិបសួ់អនក 
រៀដ្ឋាាយបំរៀពញ់ឯកសាារិមុួយ ឬរៀក្រចំើននៃនឯកសាារិខាាងរៀក្រកាាមុ
រៀន�៖

 •  ប�ំ�ំផែ�ទាំាំសួុខភាាពទុុកជាាមុុន

 •  ល័ិខិតក្របគឺល័់សួិទុឋិអំណាាចំជាាអចំិនៃ�នតយ៍

 •  រៀសួចំកត�ផែ�ែងកាារិ�៍សួត�អំព�ជួរៀក្រមុើសួ។

ទាំាញ់យកឯកសាារិទាំាំងរៀន�រៀដ្ឋាាយឥតគឺិតនៃ�ែ ព�៖   
mycaremychoices.com.au

ជ�ហាានទុ�៣ - ថែចំករំថែល័ក
ក្រតូវក្របាាកដ្ឋថ្នាា បំ�ងក្របាាថ្នានាអំព�កាារិផែ�រិកាសួុខភាាព
ផែដ្ឋល័បាានចំងក្រកងជាាឯកសាារិ ក្រតូវបាានដ្ឋឹងឮ និងម្ងាាន
សួក្រម្ងាាប់អនកទាំាំងឡាាយផែដ្ឋល័ផែ�ទាំាំអនក។

 រៀដ្ឋើមុី�ផែចំករិំផែល័កជួរៀក្រមុើសួរិបសួ់អនក៖

 •  �តល័់ចំាប់ចំមុែងនៃនឯកសាារិរិបសួ់អនក ដ្ឋល័់អនកទាំាំងឡាាយ
ផែដ្ឋល័អនកទុុកចំិតត (ឧទាំា�រិ�៍ សួម្ងាាជួិកក្រកុមុក្រគឺួសាារិ មុិតតភិកតិ
ជួិតសួនិទុឋ អនកសួរៀក្រមុចំចំិតតជួំនួសួអនក) និងសាែាប័ន�តល័់
កាារិផែ�ទាំាំសួុខភាាពរិបសួ់អនក (ឧទាំា�រិ�៍ រៀវជួជប�ិិតពិនិតយ
ជួំងឺទុូរៀ�ា)

  និង
 •  �តល័់ចំាប់ចំមុែងនៃនឯកសាារិរិបសួ់អនក រៀ�ាកាារិិយាាល័័យ

រៀរិៀបចំំផែ�នកាារិផែ�ទាំាំទុុកជាាមុុន រៀដ្ឋើមុី�ឱ្យយរៀគឺដ្ឋាាក់បផែនែមុរៀ�ាកន�ង
កំ�ត់ក្រ�ារៀវជួជសាាក្រសួត ក្រកសួួងសួុខាាភិិបាាល័រិដ្ឋឋឃ្វីី�នផែសួែន 
រិបសួ់អនក (ស់ូើម្រើើ�ល័ម្ខាាាងម្រើទុៀតស់�ម្ខាាប់ជម្រើ�ើ�ស់នាានាា)។

 •  បញ្ចច�ល័ឯកសាារិរិបស់ួអនក រៀ�ាកន�ងកំ�ត់ក្រ�ាសួុខភាាព
រិបសួ់ខំ�ំ (My Health Record) រិបសួ់អនក រៀ�ា�ាមុរៀគឺ�ទុំព័រិ  
myhealthrecord.gov.au ។

ជ�ហាានទុ�៤ - ពិនិតយម្រើ��ងវិញ
វាាជាារៀរិឿងសួំខាាន់ផែដ្ឋល័ក្រតូវពិនិតយរៀមុើល័រៀឡុើងវិញ់នូវឯកសាារិ
រៀរិៀបចំំផែ�នកាារិផែ�ទាំាំទុុកជាាមុុនរិបសួ់អនកឱ្យយបាានរៀទុៀងទាំាត់ 
ជាាពិរៀសួសួក្របសួិនរៀបើសាែានភាាពសួុខភាាពរិបសួ់អនកផ្លាែាសួ់បត�រិ 
ឬក្របសួិនរៀបើអនកផ្លាែាសួ់បត�រិ ចំំ�ង់ចំំ�ូល័ចំិតតរៀល័ើកាារិផែ�ទាំាំ 

 សួុខភាាពរិបសួ់អនក។




