
សេចក្ដីបង្គា បថ់ែទាេុំខភាពជាមុន 
រដ្ឋកាលដីហ្វ័រនដីញ៉ា

California Advance Health Care Directive

កកដាេបំសពញសនះ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកនិយាយអ្ដីៗ 
អំពដីរសបៀបអ្នកចងប់ានឲ្យពយាបាល សបើេិនអ្នកឈធឺ្ងនស់ពក។
This form lets you have a say about how you want to be treated if you get very sick.

n   កកដាេបំសពញសនះមាន 3 ថ្្នក។ វាអនុញ្ញា តឲ្យអ្នក : 
This form has 3 parts. It lets you:

ថ្្នកទដី 1: សករើេសរ ើេភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាពរបេ់អ្នក។
Part 1:  Choose a health care agent.

ភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាព គឺជាមនុេ្សមា្ន កថ់ដលអាចសធ្ើការេំសរចខាងេុខភាពេំរាបអ់្នក 
សបើអ្នកឈធឺ្ងនស់ពក សដើម្ ដីេំសរចចិត្សដាយខ្លួនអ្នកបាន។
A health care agent is a person who can make medical decisions for you if you are too sick to make 
them yourself.

ថ្្នកទដី 2: សធ្ើការសករើេសរ ើេ ការថែទាេុំខភាពសដាយខ្លួនឯង។
Part 2: Make your own health care choices.

កកដាេបំសពញសនះ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសករើេសរ ើេ កបសេទននការថែទាេុំខភាពថដលអ្នក
ចងប់ាន។ យា៉ា ងសនះ អ្នកថដលថែទាអំ្នក នឹងមនិបាចស់្មា នអំពដីអ្ដីៗថដលអ្នកចងប់ាន 
សបើអ្នកឈធឺ្ងនស់ពក សដើម្ ដីកបាបស់គសដាយ ខ្លួនអ្នកបាន។
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 too sick to tell them yourself.

ថ្្នកទដី 3: ចុះហត្ថសលខាកកដាេបំសពញ។ 
Part 3:  Sign the form.

វាកតរូវថតបានចុះហត្ថសលខា មុននឹងវាអាចសកបើការបាន។
It must be signed before it can be used.

អ្នកអាចបំសពញថ្្នកទដី 1 ថ្្នកទដី 2 ឬទាងំពដីរថ្្នក។ 
You can fill out Part 1, Part 2, or both.

បំសពញថ្្នកថដលអ្នកចងប់ានថតប៉ាុស ណ្ ះ។  កតរូវចុះហត្ថសលខាកកដាេបំសពញក្នុងថ្្នកទដី 3 ជានិច្ច។
Fill out only the parts you want. Always sign the form in Part 3.

ស្ក្ស ដី 2 នាកក់ក៏តរូវចុះហត្ថសលខាសៅទំពវ័រ 10 ឬស្រការ ដីស្ធារណៈ សៅទំពវ័រ 11។
2 witnesses need to sign on page 10 or a notary public on page 11.

ស ម្ា ះរបេ់អ្នក YOUR NAME:                                                                     
សៅទំពវ័របនាទា បស់ទៀត
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n	     សតើខ្ុ ំកតរូវសធ្ើអ្ដីជាមលួយនឹងកកដាេបំសពញ បនាទា បព់ដីខ្ុ ំបានបំសពញវា? 
What do I do with the form after I fill it out?

 ថចកចាយកកដាេបំសពញ ជាមលួយនឹងអេ់អ្នកថដលថែទាអំ្នក :
 Share the form with those who care for you:

 • សវរ្ជបណិ្ត  doctors • កគរួស្រ និងមកិតេវ័ក្ិ  family & friends

 • សពទ្យ nurses • ភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាព  health care agent

 • អ្នកសធ្ើការេងគាមកិច្ច  social workers

n	     ចុះសបើេិនខ្ុដូំរចិត្របេ់ខ្ុ?ំ 
What if I change my mind?

 • បំសពញកកដាេបំសពញមលួយែមាដី។  Fill out a new form.

 •  កបាបអ់េ់អ្នកថដលថែទាអំ្នក អំពដីការផ្្េ់ប្ូររបេ់អ្នក។   Tell those who care for you about your changes.

 •  ឲ្យកកដាេបំសពញែមាដី សៅភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាព និងសវរ្ជបណិ្តរបេ់អ្នក។   
Give the new form to your health care agent and doctor.

n	     ចុះសបើេិនមានេំណលួ រអំពដីកកដាេបំសពញ?   
What if I have questions about the form?

 •  យកវាសៅសវរ្ជបណិ្ត, សពទ្យ, អ្នកសធ្ើការេងគាមកិច្ច, ភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាព, កគរួស្រ ឬមកិតេវ័ក្ិ របេ់អ្នក 
ឲ្យស្្ើយេំណលួ ររបេ់អ្នក។ Bring it to your doctors, nurses, social workers,  

health care agent, family or friends to answer your questions.

n	     ចុះសបើេិនខ្ុចំងស់ធ្ើការសករើេសរ ើេ ការថែទាេុំខភាព ថដលមនិមានសៅក្នុងកកដាេ
 បំសពញសនះ? What if I want to make health care choices that are not on this form?

  •  េរសេរការសករើេសរ ើេរបេ់អ្នក សៅសលើកកដាេមលួយេន្ឹក។ Write your choices on a piece of paper.

  •  ទុកកកដាេសនាះសៅជាមលួយនឹងកកដាេបំសពញសនះ។ 
Keep the paper with this form.

  •  ថចកចាយការសករើេសរ ើេរបេ់អ្នក ជាមលួយនឹងអេ់អ្នកថដលថែទាអំ្នក។ 
Share your choices with those who care for you.

សបើអ្នកចងប់ានថតភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាព សៅ ថ្្នកទដី 1 សៅទំពវ័រ 3។
If you only want a health care agent go to Part 1 on page 3.

សបើអ្នកចងប់ានថតសដើម្ ដីសធ្ើការសករើេសរ ើេការថែទាេុំខភាពខ្លួនអ្នក  សៅ ថ្្នកទដី 2 សៅទំពវ័រ 6។
If you only want to make your own health care choices go to Part 2 on page 6.

សបើអ្នកចងប់ានទាងំពដីរថ្្នក សនាះកតរូវបំសពញ ថ្្នកទដី 1 និង ថ្្នកទដី 2។
If you want both then fill out Part 1 and Part 2.

កតរូវចុះហត្ថសលខាកកដាេបំសពញក្នុងថ្្នកទដី 3 សៅទំពវ័រ 9 ជានិច្ច។
Always sign the form in Part 3 on page 9.

ស្ក្ស ដី 2 នាកក់ក៏តរូវចុះហត្ថសលខាសៅទំពវ័រ 10 ឬស្រការ ដីស្ធារណៈ សៅទំពវ័រ 11។
2 witnesses need to sign on page 10 or a notary public on page 11.
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n     សតើខ្ុគំលួរគប្ ដីសករើេសរ ើេអ្នក្ ឲ្យសធ្ើជាភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាពរបេ់ខ្ុ?ំ
Whom should I choose to be my health care agent?

  េមារិកកគរួស្រ ឬមកិតេវ័ក្ ថដល : 
A family member or friend who:

    •  មានអាយុយា៉ា ងតិចបំ្ុត 18 ឆ្្ន  ំ is at least 18 years old

    •  ស្គា ល់អ្នកចបាេ់  knows you well

    •   អាចសៅទដីសនាះេំរាបអ់្នក សៅសពលអ្នកកតរូវការសគ   
can be there for you when you need them

    •   អ្នកទុកចិត្ សដើម្ ដីសធ្ើអ្ដីៗដល៏្អបំ្ុតេំរាបអ់្នក  
 

you trust to do what is best for you

    •   អាចកបាបស់វរ្ជបណិ្តរបេ់អ្នក អំពដីការេំសរចថដលអ្នកបានសធ្ើសៅសលើកកដាេបំសពញសនះ   
can tell your doctors about the decisions you made on this form

  ភា្ន កង់្ររបេ់អ្នក មនិអាចជាសវរ្ជបណិ្តរបេ់អ្នក ឬរន្មា្ន កថ់ដលសធ្ើការសៅមនទាដីរសពទ្យ ឬគ្ដីនិកស�ើយ លុះករាថត             
គាតជ់ាេមារិកកគរួស្រ។ Your agent cannot be your doctor or someone who works at your hospital or clinic, unless he/she is a fami-

ly member.

n     សតើនឹងមានអ្ដីសកើតស�ើង សបើខ ្្ុ ំមនិសករើេសរ ើេភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាព?  
 What will happen if I do not choose a health care agent?

  សបើអ្នកឈធឺ្ងនស់ពក សដើម្ ដីសធ្ើការេំសរចសដាយខ្លួនអ្នកបាន សវរ្ជបណិ្តរបេ់អ្នកនឹងេូម
 េមារិកកគរួស្ររបេ់អ្នក ដរ៏ិតដិតបំ្ុត ឲ្យសធ្ើការេំសរចេំរាបអ់្នក។    

If you are too sick to make your own decisions, your doctors will ask your closest family  
members to make decisions for you.

  សបើអ្នកចងប់ានភា្ន កង់្ររបេ់អ្នក ជារន្មា្ន កស់ករៅពដីកគរួស្រ អ្នកកតរូវថតេរសេរ 
ស ម្ា ះរបេ់គាត ់សៅសលើកកដាេបំសពញសនះ។  If you want your agent to be someone  
other than family, you must write his or her name on this form.

n	     សតើការេំសរចកបសេទអ្ដីខ្ះ ថដលភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាពរបេ់ខ ្្ុ ំអាចសធ្ើ? What kind of decisions can my health care agent make?

  យល់កពមចំសោះ កបថកកចំសោះ ផ្្េ់ប្ូរ បញ្ឈប ់ឬសករើេសរ ើេ :   
Agree to, say no to, change, stop or choose:

 •  សវរ្ជបណិ្ត សពទ្យ អ្នកសធ្ើការេងគាមកិច្ច  doctors, nurses, social workers

 •  មនទាដីរសពទ្យ ឬគ្ដីនិក  hospitals or clinics

 •  ថ្្ន សំពទ្យ ការសធ្ើសតេ្ ឬការពយាបាល  medications, tests, or treatments

 •   អ្ដីៗសកើតស�ើងចំសោះខ្លួនកបាណ និងេរ ដីរាងគារបេ់អ្នក បនាទា បព់ដីអ្នកស្្ប ់ 
 what happens to your body and organs after you die

  ភា្ន កង់្ររបេ់អ្នក នឹងកតរូវសធ្ើរាមការសករើេសរ ើេការថែទាេុំខភាព ថដលអ្នកសធ្ើសៅក្នុងថ្្នកទដី 2។  
 Your agent will need to follow the health care choices you make in Part 2.

សៅទំពវ័របនាទា បស់ទៀត
Go to the next page

ថ្្នកទដី 1 សករើេសរ ើេភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាពរបេ់អ្នក

មនុេ្សថដលអាចសធ្ើការេំសរចខាងេុខភាពេំរាបអ់្នក សបើអ្នកឈធឺ្ងនស់ពក  
សដើម្ ដីសធ្ើការេំសរចចិត្សដាយខ្លួនអ្នក។

The person who can make medical decisions for you if you are too sick to make them yourself.
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n    ការពយាបាលកទកទងរ់ដីវតិ – ការថែទាេុំខភាពសដើម្ ដីពយាយាមរលួយ�អ្នកឲ្យរេ់រានបានយូរជាង       
Life support treatments – medical care to try to help you live longer

 • CPR ឬ ការ្្ុ ំដសងហើមសបះដូងឲ្យសដើរវញិ  CPR or cardiopulmonary resuscitation

កបពវ័ន្ធសបះដូង = សបះដូង កបពវ័ន្ធ = េលួត ការ្្ុ ំដសងហើមសបះដូង = សដើម្ ដីឲ្យសដើរស�ើងវញិ
cardio = heart  pulmonary = lungs  resuscitation = to bring back

   ការសនះអាចនឹងទាកទ់ង :  This may involve:

    –  ការេង្កតខ្់ាងំសលើសដើមកទរូងរបេ់អ្នក សដើម្ ដីរកសាការបូម្មរបេ់អ្នក   
pressing hard on your chest to keep your blood pumping

    –  បញ្ឆកអ់គគាិេនដី សដើម្ ដីឲ្យសបះដូងរបេ់អ្នកសោត  electrical shocks to jump start your heart

    –  បញ្ចូ លថ្្ន កំ្នុងេរនេ្មរបេ់អ្នក  medicines in your veins

  • មា៉ា េុដីនដកដសងហើម ឬកបដាបស់បើក្្ូវខ្យល់  Breathing machine or ventilator

     មា៉ា េុដីនបូមខ្យល់ចូលសៅេលួតរបេ់អ្នក និងដកដសងហើមេំរាបអ់្នក។ សៅសពលអ្នកសកបើមា៉ា េុដីនសនះ 
អ្នកមនិអាចនិយាយបានសទ។  The machine pumps air into your lungs and breathes for you. You are 

not able to talk when you are on the machine.

  • ការោង្ម  Dialysis

      មា៉ា េុដីនថដលោងេំអាត្មរបេ់អ្នក សបើវក្កំ (ដំរងសនាម) របេ់អ្នកឈបស់ធ្ើការ។ 
A machine that cleans your blood if your kidneys stop working.

  • បំពងប់ញ្ចុ កចំណដី    Feeding Tube

         បំពងម់លួយកតរូវបានសកបើ សដើម្ ដីបញ្ចុ កចំណដី អ្នក សបើអ្នកមនិអាចសលបបាន។ បំពងស់នាះកតរូវបានដាកចុ់ះ
សៅរាមបំពងក់របេ់អ្នក ចូលសៅកកពះរបេ់អ្នក។ វាកអ៏ាចបានដាកស់ដាយស្រការវះ
កាតថ់ដរ។  A tube used to feed you if you cannot swallow. The tube is placed down your throat into 

your stomach. It can also be placed by surgery.

  • ការបញ្ចូ ល្ម  Blood transfusions

     សដើម្ ដីដាក់្ មរាមេរនេ្មរបេ់អ្នក។  To put blood in your veins.
  • ការវះកាត ់ Surgery

  • ថ្្ន សំពទ្យ  Medicines

n	 ការថែទាទំដីបំ្ុតរដីវតិ – សបើអ្នកអាចនឹងស្្បឆ់្ប់ៗ  ភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាពរបេ់អ្នកអាច : 
	 End of life care – if you might die soon your health care agent can:

   –  សៅអ្នកដឹកនាខំាងកពលឹងវញិ្ញា ណឲ្យមក 
call in a spiritual leader

   –  េំសរចសបើអ្នកនឹងស្្បស់ៅ្ទាះ ឬសៅក្នុងមនទាដីរសពទ្យ
 decide if you die at home or in the hospital

ថ្្នកទដី 1:  សករើេសរ ើេភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាពរបេ់អ្នក សេចក្ដីបង្គា បថ់ែទាេុំខភាពជាមុន រដ្ឋកាលដីហ្វ័រនដីញ៉ា
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ការេំសរចស្្សងៗសទៀត ថដលភា្ន កង់្ររបេ់អ្នកអាចសធ្ើ :
Other decisions your agent can make:

បង្ហ ញកកដាេបំសពញសនះ សៅភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាពរបេ់អ្នក។
កបាបភ់ា្ន កង់្ររបេ់អ្នក អំពដីកបសេទអ្ដីខ្ះ ននការថែទាេុំខភាពថដលអ្នកចងប់ាន។

Show your health care agent this form. Tell your agent what kind of medical care you want.

សៅទំពវ័របនាទា បស់ទៀត
Go to the next page



ភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាពរបេ់អ្នក
Your Health Care Agent

n ខ្ុ ំចងឲ់្យមនុេ្សសនះ សធ្ើការេំសរចអំពដីេុខភាពរបេ់ខ្ុ ំ។  I want this person to make my medical decisions.

 នាមខ្លួន (first name)      នាមកតកូល (last name)

 អាេយដា្ឋ ន្្ូវ (street address)   ទដីកករុង (city)  រដ្ឋ (state) េុដីបកូដ (zip code)

 សលខទូរេវ័ពទា្ទាះ (home phone number)  សលខទូរេវ័ពទាសធ្ើការ  (work phone number)

n  សបើេិនមនុេ្សទដីមលួយមនិអាចសធ្ើបានសទ សនាះខ្ុចំងឲ់្យមនុេ្សសនះសធ្ើការេំសរចអំពដីេុខភាពរបេ់ខ្ុ។ំ 
If the first person cannot do it, then I want this person to make my medical decisions.

 មខ្លួន (first name)      នាមកតកូល (last name)

 អាេយដា្ឋ ន្្ូវ (street address)   ទដីកករុង (city)  រដ្ឋ (state) េុដីបកូដ (zip code)

 សលខទូរេវ័ពទា្ទាះ (home phone number)  សលខទូរេវ័ពទាសធ្ើការ  (work phone number)

n	  ដាកេ់ញ្ញា សរើងថក្អក X សៅថក្រឃ្្ ថដលអ្នកយល់កេបជាមលួយ។  Put an X next to the sentence you agree with.

 o	 	ភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាពរបេ់ខ្ុ ំ អាចសធ្ើការេំសរចេំរាបខ់្ុ ំ ភ្ាមបនាទា បព់ដីខ្ុ ំចុះហត្ថសលខាកកដាេបំសពញសនះ។  
 My health care agent can make decisions for me right after I sign this form.

 o			ភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាពរបេ់ខ្ុ ំ នឹងសធ្ើការេំសរចេំរាបខ់្ុ ំ ថតបនាទា បព់ដីខ្ុ ំមនិអាចសធ្ើការេំសរចសដាយខ្លួនខ្ុ ំបាន។  

 
My health care agent will make decisions for me only after I cannot make my own decisions.

n  អ្នកអាចនឹងេរសេរការសករើេសរ ើេ ការថែទាេុំខភាពរបេ់អ្នក សៅសលើកកដាេបំសពញសនះ។  សតើអ្នកចងឲ់្យភា្ន កង់្រថែទាេុំខភា
ពរបេ់អ្នក សធ្ើរាមការសករើេសរ ើេទាងំសនះឬសទ? ដាកេ់ញ្ញា សរើងថក្អក X សៅថក្រឃ្្មលួយ ថដលអ្នកយល់កេបជាមលួយជាទដីបំ្ុត។   
You may write down your health care choices on this form. How do you want your health care agent to follow these choices?  
Put an X next to the one sentence you most agree with.

 o		 ខ្ុ ំចងឲ់្យភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាពរបេ់ខ្ុ ំ សធ្ើការជាមលួយសវរ្ជបណិ្តរបេ់ខ្ុ ំ និងសកបើការវនិិច្ឆវ័យដល៏្អបំ្ុតរបេ់គាត។់  
វាមនិជាែ្ដីសទ េំរាបភ់ា្ន កង់្ររបេ់ខ្ុ ំ សដើម្ ដីសធ្ើរាមការសករើេសរ ើេការថែទាេុំខភាពរបេ់ខ្ុ ំ សៅសលើកកដាេបំសពញ 
សនះជាការថណនាជំាទូសៅ។  I want my health care agent to work with my doctors and to use her/his best judgment. It is OK for 
my agent to follow my health care choices on this form as a general guide.

សទាះសបើវាមនិជាែ្ដីសទ សដើម្ ដីសធ្ើរាមការសករើេសរ ើេរបេ់ខ្ុ ំជាការថណនាកំស៏ដាយ គងថ់តមានការសករើេសរ ើេខ្ះៗ ថដលខ្ុ ំមនិចង់
ឲ្យបានផ្្េ់ប្ូរស�ើយ : Even though it is OK to follow my choices as a general guide, there are some choices
I do not want changed:

 o		 ខ្ុ ំចងឲ់្យភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាពរបេ់ខ្ុ ំ សធ្ើរាមការសករើេសរ ើេការថែទាេុំខភាពរបេ់ខ្ុ ំ ដូចេុទ្ធស្ធសៅសលើកកដាេ            
បំសពញសនះ។ ខ្ុ ំមនិថដលចងឲ់្យភា្ន កង់្ររបេ់ខ្ុ ំ ផ្្េ់ប្ូរការសករើេសរ ើេរបេ់ខ្ុ ំស�ើយ េូម្ ដីថតសបើសវរ្ជបណិ្តគិតថ្ការសនះ 
មនិល្អេំរាបខ់្ុ ំ។  I want my health care agent to follow my health care choices on this form exactly. I never want my agent to 
change my choices, even if the doctors think this is not good for me.

(            )              – (            )              –

សដើម្ ដីសធ្ើការសករើេសរ ើេ ការថែទាេុំខភាពសដាយខ្លួនអ្នក សៅថ្្នកទដី 2 សៅទំពវ័របនាទា បស់ទៀត។
To make your own health care choices go to Part 2 on the next page.

សដើម្ ដីចុះហត្ថសលខាកកដាេបំសពញសនះ សៅថ្្នកទដី 3 សៅទំពវ័រ 9។
To sign this form go to Part 3 on page 9.

ថ្្នកទដី 1:  សករើេសរ ើេភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាពរបេ់អ្នក សេចក្ដីបង្គា បថ់ែទាេុំខភាពជាមុន រដ្ឋកាលដីហ្វ័រនដីញ៉ា
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(            )              – (            )              –



សបើេិនអ្នកឈថឺ្្ក ត ់សវរ្ជបណិ្ត និងសពទ្យរបេ់អ្នក នឹងថតងថតពយាយាមរកសាអ្នកឲ្យកកស់រ្ៅ 
និងរ លួចចាកពដីការឈចឺាបជ់ានិច្ច។  If you are sick, your doctors and nurses will always try to keep you comfortable and free from pain.

n    សបើេិនខ្ុ ំរិតស្្ប ់វាជាស្រៈេំរាបខ់្ុ ំ សដើម្ ដីស្្បស់ៅ : 
If I am dying, it is important for me to be:

 o		ឯ្ទាះ  at home o		ក្នុងមនទាដីរសពទ្យ  in the hospital o		ខ្ុ ំមនិកបាកដសទ  I am not sure

n    សតើស្េនា ឬខាងកពលឹងវញិ្ញា ណ េំខានដ់ល់អ្នក ឬសទ? 
Is religion or spirituality important to you?

 o		សទ  no o		បាទ/ចាេ  yes  សបើអ្នកកានស់្េនា សតើស្េនារបេ់អ្នកជាអ្ដី?  If you have one, what is your religion?

n     សតើសវរ្ជបណិ្តរបេ់អ្នក គលួរគប្ ដីដឹងអំពដីស្េនា ឬខាងកពលឹងវញិ្ញា ណរបេ់អ្នក ឬសទ?
 What should your doctors know about your religion or spirituality?

n	    គិតអំពដីអ្ដីៗថដលសធ្ើឲ្យរដីវតិរបេ់អ្នក មានតនម្រេ់សៅ។
 
 o		រដីវតិរបេ់ខ្ុ ំ មានតនម្រេ់សៅ លុះថតសបើខ្ុអំាច : 
	 	 My life is only worth living if I can:

  ដាកេ់ញ្ញា សរើងថក្អក X សៅថក្រឃ្្ទាងំអេ់ ថដលអ្នកយល់កេបជាមលួយជាទដីបំ្ុត។ 
  Put an X next to all the sentences you most agree with.

  m			 និយាយសៅកានក់គរួស្រ ឬមកិតេវ័ក្ិ  talk to family or friends

  m			 ភ្ាកដឹ់ងខ្លួន ពដីការេន្បស់្មា រតដី  wake up from a coma

  m			  បរភិាគ ងូតទឹក ឬថែទាខំ្លួនរបេ់ខ្ុ ំបាន   
feed, bathe, or take care of myself

  m			 រ លួចចាកពដីការឈចឺាប ់ be free from pain

  m				រេ់សៅ សដាយគាមា នបានព្យលួរសកគឿងមា៉ា េុដីន   
live without being hooked up to machines

  m			ខ្ុ ំមនិកបាកដសទ  I am not sure

 o				រដីវតិរបេ់ខ្ុ ំ ថតងថតមានតនម្រេ់សៅជានិច្ច សទាះសបើខ្ុឈំបឺ៉ាុ ណ្ កស៏ដាយ   
My life is always worth living no matter how sick I am.

សធ្ើការសករើេសរ ើេ ការថែទាេុំខភាពសដាយខ្លួនអ្នក

សេចក្ដីបង្គា បថ់ែទាេុំខភាពជាមុន រដ្ឋកាលដីហ្វ័រនដីញ៉ា  California Advance Health Care Directive

េរសេរការសករើេសរ ើេរបេ់អ្នក កបសយារនឲ៍្យអេ់អ្នកថដលថែទាអំ្នក នឹងមនិបាចស់្មា ន។
Write down your choices so those who care for you will not have to guess.
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n   សបើេិនខ្ុឈំធឺ្ងនស់ពក ថដលខ្ុអំាចនឹងស្្បឆ់្ប់ៗ  :  If I am so sick that I may die soon:

 o			 	ពយាយាមការពយាបាលកទកទងរ់ដីវតិទាងំអេ់ ថដលសវរ្ជបណិ្តរបេ់ខ្ុ ំគិតថ្អាចនឹងរលួយ�បាន។  
 Try all life support treatments that my doctors think might help.

    សបើការពយាបាលពំុមានកបេិទ្ធិភាពសទ និងមានសេចក្ដីេង្មឹតិចតលួចថ្ នឹងបានកគានស់បើ 
 ខ្ុ ំចងឲ់្យរកសាការកទកទងរ់ដីវតិ សដាយមា៉ា េុដីន។  If the treatments do not work and there is little  

hope of getting better, I want to stay on life support machines.

 o			  ពយាយាមការពយាបាលកទកទងរ់ដីវតិទាងំអេ់ ថដលសវរ្ជបណិ្តរបេ់ខ្ុ ំគិតថ្អាចនឹងរលួយ�បាន។
 Try all life support treatments that my doctors think might help.

    សបើការពយាបាលពំុមានកបេិទ្ធិភាពសទ និងមានសេចក្ដីេង្មឹតិចតលួចថ្នឹងបានកគានស់បើ 
 ខ្ុមំនិចងឲ់្យរកសាការកទកទងរ់ដីវតិ សដាយមា៉ា េុដីនស�ើយ។  If the treatments do not work and there  

is little hope of getting better, I want to stay on life support machines.

 o			  ពយាយាមការពយាបាលកទកទងរ់ដីវតិទាងំអេ់ ថដលសវរ្ជបណិ្តរបេ់ខ្ុ ំគិតថ្អាចនឹងរលួយ�បាន 
 ប៉ាុថន្មនិថមនការពយាបាលទាងំសនះសទ។  គូេអ្ដីៗថដលអ្នកមនិចងប់ាន។   

Try all life support treatments that my doctors think might help but not these treatments. Mark what you do not want.

   m		CPR  CPR     m		 បំពងប់ញ្ចុ កចំណដី   feeding tube

   m		ការោង្ម  dialysis    m		 ការបញ្ចូ ល្ម  blood transfusion

   m		 មា៉ា េុដីនដកដសងហើម  breathing machine  m		 ថ្្ន សំពទ្យ  medicine

   m		 ការពយាបាលស្្សងសទៀត  other treatments_____________________________________

	 o			 	ខ្ុ ំមនិចងប់ាន ការពយាបាលកទកទងរ់ដីវតិអ្ដីមលួយស�ើយ។   
I do not want any life support treatments.

 o			 	ខ្ុ ំចងឲ់្យភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាពរបេ់ខ្ុ ំ េំសរចេំរាបខ់្ុ ំ។  
 want my health care agent to decide for me.

 o			 	ខ្ុ ំមនិកបាកដសទ។   I am not sure.

ដាកេ់ញ្ញា សរើងថក្អក X សៅថក្រការសករើេសរ ើេមលួយ ថដលអ្នកយល់កេបជាមលួយជាទដីបំ្ុត។  
Put an X next to the one choice you most agree with.

េូមអានទំពវ័រសនះទាងំកេរុង មុននឹងអ្នកសធ្ើការសករើេសរ ើេរបេ់អ្នក។ Please read this whole page before you make your choice.

ការពយាបាលកទកទងរ់ដីវតិ កតរូវបានសកបើសដើម្ ដីពយាយាមរកសាអ្នកឲ្យសៅរេ់រាន។  ការទាងំសនះអាចជា CPR, 
មា៉ា េុដីនដកដសងហើម, បំពងប់ញ្ចុ កចំណដី , ការោង្ម, ការបញ្ចូ ល្ម, ឬថ្្ន សំពទ្យ។ Life support treatments are 

used to try to keep you alive. These can be CPR, a breathing machine, feeding tubes, dialysis, blood transfusions, or medicine.
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ដាកេ់ញ្ញា សរើងថក្អក X សៅថក្រការសករើេសរ ើេមលួយ ថដលអ្នកយល់កេបជាមលួយជាទដីបំ្ុត។ 
Put an X next to the one choice you most agree with.

សៅថ្្នកទដី 3 សៅទំពវ័របនាទា បស់ទៀត សដើម្ ដីចុះហត្ថសលខាកកដាេបំសពញសនះ
Go to Part 3 on the next page to sign this form

សវរ្ជបណិ្តរបេ់អ្នក អាចនឹងេលួរអំពដីការឲ្យេរ ដីរាងគា និងមរណវចិវ័យ បនាទា បព់ដីអ្នកស្្ប។់ េូមកបាបស់យើងអំពដី
សេចក្ដីកបាថ្្ន របេ់អ្នក។ Your doctors may ask about organ donation and autopsy after you die. Please tell us your wishes.

n     ការសធ្ើអំស្យ (ការឲ្យ) េរ ដីរាងគារបេ់អ្នក អាចរលួយ�េស្ង្គា ះរដីវតិអ្នកដនទសទៀត។ 
Donating (giving) your organs can help save lives.

 o			 	ខ្ុ ំចងឲ់្យេរ ដីរាងគារបេ់ខ្ុ ំ។ I want to donate my organs.

   សតើអ្នកចងឲ់្យេរ ដីរាងគា្មលួយ? 
Which organs do you want to donate?

  m		 េរ ដីរាងគ្ា កស៏ដាយ  any organ

  m		 ថតេរ ដីរាងគា  only__________________________________________
 o			 ខ្ុ ំមនិចងឲ់្យេរ ដីរាងគារបេ់ខ្ុ ំសទ។  I do not want to donate my organs.

 o			 ខ្ុ ំចងឲ់្យភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាពរបេ់ខ្ុ ំេំសរច។  I want my health care agent to decide.

	 o			 ខ្ុ ំមនិកបាកដសទ។  I am not sure.

n     មរណវចិវ័យ អាចបានសធ្ើបនាទា បព់ដីមរណភាពរបេ់អ្នក សដើម្ ដីរកមូលសហតុថដលមនុេ្ស្មា្ន ក ់
បានស្្ប។់ វាកតរូវបានសធ្ើសដាយការវះកាត។់  វាអាចសកបើសពលបដីបលួននែ្ង។   
An autopsy can be done after death to find out why someone died. It is done by surgery. It can take a few days. 

 o			 ខ្ុ ំចងស់ធ្ើមរណវចិវ័យ។  I want an autopsy.

 o			 ខ្ុ ំមនិចងស់ធ្ើមរណវចិវ័យសទ។  I do not want an autopsy.

 o			 	ខុ្ំចងស់ធ្ើមរណវចិវ័យ សបើេិនមានេង្ស វ័យអំពដី                                                                    
េុខភាពរបេ់ខ្ុ ំ។   
I want an autopsy if there are questions about my death.

 o			 		ខ្ុ ំចងឲ់្យភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាពរបេ់ខ្ុ ំេំសរច។   
I want my health care agent to decide.

 o			 ខ្ុ ំមនិកបាកដសទ។  I am not sure.

n	    សតើសវរ្ជបណិ្តរបេ់អ្នកគលួរគប្ ដីដឹងអ្ដីខ្ះ អំពដីរសបៀបអ្នកចងឲ់្យសគបានកបកពឹត្ដល់ស្កេពរបេ់អ្នក 
បនាទា បព់ដីអ្នកស្្ប?់ 
What should your doctors know about how you want your body to be treated after you die?
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n     មុននឹងកកដាេបំសពញសនះអាចសកបើការបាន អ្នកកតរូវថត : 
Before this form can be used, you must:

 • ចុះហត្ថសលខាកកដាេបំសពញ  sign this form

 • មានស្ក្ស ដីពដីរនាក ់ចុះហត្ថសលខាកកដាេបំសពញ  have two witnesses sign the form

 សបើអ្នកពំុមានស្ក្ស ដីសទ ស្រការ ដីស្ធារណៈកតរូវថតចុះហត្ថសលខាសៅទំពវ័រ 11។   
  ការង្ររបេ់ស្រការ ដីស្ធារណៈ គឺសដើម្ ដីឲ្យកបាកដ ថ្អ្នកជាមនុេ្សថដលចុះ                                                   

ហត្ថសលខាកកដាេបំសពញ។  If you do not have witnesses, a notary public must sign on page 11.  

A notary public’s job is to make sure it is you signing the form.

n	    ចុះហត្ថសលខាស ម្ា ះរបេ់អ្នក និងេរសេរថខនែ្ងឆ្្ន ។ំ  Sign your name and write the date.

 ចុះហត្ថសលខាស ម្ា ះរបេ់អ្នក (sign your name)   ថខនែ្ងឆ្្ន  ំ(date)

 េរសេរនាមខ្លួនរបេ់អ្នក ជាអក្សរពុម្ព (print your first name)    េរសេរនាមកតកូលរបេ់អ្នក ជាអក្សរពុម្ព (print your last name)

 អាេយដា្ឋ ន (street address)   ទដីកករុង (city)  រដ្ឋ (state)  េុដីបកូដ (zip code)

n	    ស្ក្ស ដីរបេ់អ្នកកតរូវថត : Your witnesses must:

 •  មានអាយុសលើេពដី 18 ឆ្្ន  ំ be over 18 years of age

 •  ស្គា ល់អ្នក  know you

 • ស�ើញអ្នកចុះហត្ថសលខាកកដាេបំសពញ  see you sign this form

n	    ស្ក្ស ដីរបេ់អ្នកមនិអាច :  Your witnesses cannot:

 •  ជាភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាពរបេ់អ្នក  be your health care agen

 • ជាអ្នក្្ល់ការថែទាេុំខភាពរបេ់អ្នក  be your health care provider

 •  សធ្ើការេំរាបអ់្នក្្ល់ការថែទាេុំខភាពរបេ់អ្នក  
  work for your health care provider

 •  សធ្ើការសៅកថន្ងថដលអ្នករេ់សៅ (សបើអ្នករេ់សៅក្នុងលំសៅសវរ្ជកមមា សៅទំពវ័រ 12)   
work at the place that you live (if you live in a nursing home go to page 12)

n	    មនិថតប៉ាុស ណ្ ះ ស្ក្ស ដីមា្ន កក់ម៏និអាច :  Also, one witness cannot:

 •  ជាជាបស់្ចញ់តិអ្នក ក្នុងលក្ខណៈ្ស�ើយ  be related to you in any way

 •  ទទលួល្លកបសយារនហ៍ិរញញា វត្ថុ (ទទលួលកបាក ់ឬកទព្យេម្ត្ិអ្ដី) បនាទា បព់ដីអ្នកស្្ប ់ 
 benefit financially (get any money or property) after you die

ថ្្នកទដី 3 ចុះហត្ថសលខាកកដាេបំសពញ។

ស្ក្ស ដីកតរូវចុះហត្ថសលខាស ម្ា ះរបេ់សគ សៅទំពវ័របនាទា បស់ទៀត។  Witnesses need to sign their names on the next page.

សបើអ្នកពំុមានស្ក្ស ដីសទ យកកកដាេបំសពញសនះសៅស្រការ ដីស្ធារណៈ និងឲ្យសគចុះហត្ថសលខាសៅទំពវ័រ 11។   
 If you do not have witnesses, take this form to a notary public and have them sign on page 11.

/         /
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n    ស្ក្ស ដីទដី 1  Witness #1

 ចុះហត្ថសលខាស ម្ា ះរបេ់អ្នក (sign your name)   ថខនែ្ងឆ្្ន  ំ(date)

 េរសេរនាមខ្លួនរបេ់អ្នក ជាអក្សរពុម្ព (print your first name)    េរសេរនាមកតកូលរបេ់អ្នក ជាអក្សរពុម្ព (print your last name)

 អាេយដា្ឋ ន (street address)   ទដីកករុង (city)  រដ្ឋ (state)  េុដីបកូដ (zip code)

n    ស្ក្ស ដីទដី 2  Witness #2

 ចុះហត្ថសលខាស ម្ា ះរបេ់អ្នក (sign your name)   ថខនែ្ងឆ្្ន  ំ(date)

 េរសេរនាមខ្លួនរបេ់អ្នក ជាអក្សរពុម្ព (print your first name)    េរសេរនាមកតកូលរបេ់អ្នក ជាអក្សរពុម្ព (print your last name)

 អាេយដា្ឋ ន (street address)   ទដីកករុង (city)  រដ្ឋ (state)  េុដីបកូដ (zip code)

ឲ្យស្ក្ស ដីរបេ់អ្នក ចុះហត្ថសលខាស ម្ា ះរបេ់សគ និងេរសេរថខនែ្ងឆ្្ន ំ
Have your witnesses sign their names and write the date

/         /

/         /

រាមរយៈការចុះហត្ថសលខា ខ្ុ ំេនយាថ្ ______________________ បានចុះហត្ថសលខាកកដាេបំសពញសនះ ក្នុងកាលខ្ុ ំបានសមើល។ 
 

By signing, I promise that __________________ signed this form while I watched.

គាតប់ានគិតគូរចបាេ់ោេ់ និងមនិបានបង្ខំឲ្យចុះហត្ថសលខាវាសទ។ ខ្ុ ំកេ៏នយាថដរថ្ :  
 He/she was thinking clearly and was not forced to sign it. I also promise that:

 •  ខ្ុ ំស្គា ល់គាត ់ឬមនុេ្សសនះអាចបង្ហ ញេេ្ុរាងថ្គាតជ់ាអ្នក្   I know him/her or this person could prove who he/she was

 • ខ្ុ ំមានអាយុ 18 ឆ្្ន  ំឬចាេ់ជាង  I am 18 years or older

 • ខ្ុ ំមនិថមនជាភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាពរបេ់គាតស់ទ  I am not his/her health care agent

 •  ខ្ុ ំមនិថមនជាអ្នក្្ល់ការថែទាេុំខភាពរបេ់គាតស់ទ   I am not his/her health care provider

 •  ខ្ុ ំមនិថមនសធ្ើការ េំរាបអ់្នក្្ល់ការថែទាេុំខភាពរបេ់គាតស់ទ   I do not work for his/her health care provider

 • ខ្ុ ំមនិថមនសធ្ើការ សៅកថន្ងគាតរ់េ់សៅសទ  I do not work where he/she lives

ស្ក្ស ដីមា្ន ក ់កក៏តរូវថតេនយាថដរថ្ :  One witness must also promise that:

 •  ខ្ុ ំមនិថមនជាបស់្ចញ់តិរបេ់គាត ់រាមរយៈ្ម អាោហ៍ពិោហ៍ ឬការចិញ្ច ឹមជាកូនស�ើយ  
 I am not related to his/her by blood, marriage, or adoption

 •  ខ្ុ ំនឹងមនិទទលួល្លកបសយារនហ៍ិរញញា វត្ថុ (ទទលួលកបាកក់ាេ ឬកទព្យេម្ត្ិអ្ដី) បនាទា បព់ដីគាតស្់្បស់ទ  
 

I will not benefit financially (get any money or property) after he/she dies

ឥ�ូវសនះ អ្នកបានរលួចរាល់ជាមលួយនឹងកកដាេបំសពញសនះសហើយ។
You are now done with this form.

ថចកចាយកកដាេបំសពញសនះ ជាមលួយនឹងសវរ្ជបណិ្ត សពទ្យ អ្នកសធ្ើការេងគាមកិច្ច មកិតេវ័ក្ិ 
 កគរួស្រ និងភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាព របេ់អ្នក។ Share this form with your doctors, nurses,  

social workers, friends, family, and health care agent.

ពិសកគាះជាមលួយនឹងសវរ្ជបណិ្ត អំពដីការសករើេសរ ើេរបេ់អ្នក។ 
Talk with them about your choices.

ថ្្នកទដី 3:  ចុះហត្ថសលខាកកដាេបំសពញ។  សេចក្ដីបង្គា បថ់ែទាេុំខភាពជាមុន រដ្ឋកាលដីហ្វ័រនដីញ៉ា
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(ស ម្ា ះ)

(name)



េារការដីេាធារណៈ
n	     យកកកដាេបំសពញសនះសៅស្រការ ដី លុះថត សបើស្ក្ស ដីពដីរនាកម់និបានចុះ ហត្ថលខាកកដាេបំសពញសនះ។   

Take this form to a notary public only if two witnesses have not signed this form.

n	     យកអត្េញ្ញា ណបវ័ណណ មានរបូែត (េំបុកតសបើកបរ, លិខិត្្ងថដន, ជាសដើម)។   
Bring photo I.D. (driver’s license, passport, etc.)

ឥ�ូវសនះ អ្នកបានរលួចរាល់ជាមលួយនឹងកកដាេបំសពញសនះសហើយ។
You are now done with this form.

ថចកចាយកកដាេបំសពញសនះ ជាមលួយនឹងសវរ្ជបណិ្ត សពទ្យ អ្នកសធ្ើការេងគាមកិច្ច  មកិតេវ័ក្ិ កគរួស្រ និងភា្ន កង់្រថែទាេុំខភាព របេ់អ្នក។   
Share this form with your doctors, nurses, social workers, friends, family, and health care agent.

ពិសកគាះជាមលួយនឹងសវរ្ជបណិ្ត អំពដីការសករើេសរ ើេរបេ់អ្នក។
 Talk with them about your choices. 11

Notary Public

ថ្្នកទដី 3:  ចុះហត្ថសលខាកកដាេបំសពញ។  សេចក្ដីបង្គា បថ់ែទាេុំខភាពជាមុន រដ្ឋកាលដីហ្វ័រនដីញ៉ា
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n	     ឲ្យកកដាេបំសពញសនះ សៅនាយកលំសៅសវរ្ជកមមារបេ់អ្នក លុះថតសបើអ្នករេ់សៅក្នុងលំសៅសវរ្ជកមមា។
 Give this form to your nursing home director only if you live in a nursing home.

n	     ចបាបរ់ដ្ឋកាលដីហ្វ័រនដីញ៉ា  តកមរូវឲ្យអ្នកមូលដា្ឋ នសៅក្នុងលំសៅសវរ្ជកមមា សដើម្ ដីមានអំបាដមា៉ា នលំសៅសវរ្ជកមមា 
 សធ្ើជាស្ក្ស ដីននសេចក្ដីបង្គា បជ់ាមុន។

 California law requires nursing home residents to have the nursing home ombudsman as a witness of advance directives.

 ចុះហត្ថសលខាស ម្ា ះរបេ់អ្នក (sign your name)   ថខនែ្ងឆ្្ន  ំ(date)

 េរសេរនាមខ្លួនរបេ់អ្នក ជាអក្សរពុម្ព (print your first name)    េរសេរនាមកតកូលរបេ់អ្នក ជាអក្សរពុម្ព (print your last name)

 អាេយដា្ឋ ន (street address)   ទដីកករុង (city)  រដ្ឋ (state)  េុដីបកូដ (zip code)

េំរាបអ់្នកមូលដា្ឋ នននរដ្ឋកាលដីហ្វ័រនដីញ៉ា  សៅក្នុងលំសៅសវរ្ជកមមា ថតប៉ាុស ណ្ ះ
For California Nursing Home Residents ONLY

/         /

កិច្ចការសនះ គឺមានអាជ្ាបវ័ណណ សៅសកកាម Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License។  សដើម្ ដីសមើលេំសៅននអាជ្ាបវ័ណណ សនះ  
េូមសមើល http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ ឬស្្ើេំបុកតសៅ Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA។ 
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License. To view a copy of this license,

visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

បានថកសៅ 1/18/2010  Revised 1/18/2010

សេចក្ដីបង្គា បជ់ាមុនសនះ គឺជាការកបតិបត្ិរាមេុពុលកមមារដ្ឋកាលដីហ្វ័រនដីញ៉ា  វគគា 4671-4675។  http://www.leginfo.ca.gov/calaw.html
This advance directive is in compliance with the California Probate Code, Section 4671-4675.  http://www.leginfo.ca.gov/calaw.html

សេចក្ដីបង្គា បថ់ែទាេុំខភាពជាមុន រដ្ឋកាលដីហ្វ័រនដីញ៉ា   California Advance Health Care Directive

បានរាកថ់តងស�ើងសដាយ Rebecca Sudore, MD និង Mahat Papartassee េំរាបក់កេលួងេុខភាពស្ធារណៈ San Francisco។  Designed by Rebecca 
Sudore, MD & Mahat Papartassee for the San Francisco Department of Public Health

សេចក្ដីថែ្ងននអ្នកគាោំរអ្នករំងឺ ឬ អំបាដ្សមា៉ា ន
STATEMENT OF THE PATIENT ADVOCATE OR OMBUDSMAN

 "ខ្ុ ំេូមកបកាេសៅសកកាមសទាេនពរន៍នការេូតកុហក សៅសកកាមចបាបន់នរដ្ឋកាលដីហ្វ័រនដីញ៉ា  

ថ្ខ្ុ ំជាអ្នកគាោំរអ្នករំងឺ ឬអំបាដ្សមា៉ា ន ថដលបានចាតរ់ាងំសដាយ កកេលួងរដ្ឋខាងររាវ វ័យ 

(State Department of Aging) សហើយថ្ខ្ុ ំបំសរ ើជាស្ក្ស ដី ដូចបានតកមរូវសដាយវគគា 
 

4675 ននចបាបេុ់ពលកមមា (Probate Code)"។
“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.”
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