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A. រររសនត ិសុខសង្គ ម / /អត្ថប្រយោជន៍ SSI សប្ារ់ជនពិការ៖
1. អត្ថប្រយោជន៍ពីរប្រយេទផ្ដល់យោយរដ្ឋ បាលរររសនត ិសុខសង្គ ម 
ផ្ផ្នកយន្ុះប្េរដ្ ត រ់យលើកមម វ ិធីចាំន្ួន្ពីរ។ កមម វ ិធីទា ាំងពីរយន្ុះយប្រើន្ិយមន្័យដ្ូ ចគនចាំយពាុះ
ពាកយថាពិការភាព (យលើកផ្លងន្ិយមន្័យពិយសសណាមួ យសប្ារ់កុារផ្ដ្លទទួ លបាន្
អត្ថប្រយោជន្៍ SSI)៖
a. អត្ថប្រយោជន៍/SSI/
ចាំ ូ លរររសន្ត ិសុខរផ្ន្ា ម (SSI)៖ អត្ថប្រយោជន្៍ទា ាំងយន្ុះេឺសប្ារ់កុារន្ិងមន្ុសស
យពញវ ័យផ្ដ្លាន្ប្បាក់ចាំ ូ លន្ិងធន្ធាន្ាន្កាំ ត្់។ មន្ុសសផ្ដ្លាន្អាយុ 65 ឆ្នាំ ឬយប្ចើន្
ជាងយន្ុះ ាន្សិទធិទទួ លបាន្អត្ថប្រយោជន្៍ទា ាំងយន្ុះ (យោយាន្កប្មិត្កាំ ត្់ោច់យោយ
ផ្ កចាំយពាុះអន កផ្ដ្លមិន្ផ្មន្ជាពលរដ្ឋ )។ យៅឆ្នាំ 2016 កប្មិត្អត្ថប្រយោជន្៍ SSI យៅកនុងរដ្ឋ
California ាន្ចាំន្ួន្ USD889.40 ចាំយពាុះជន្ចាស់ជរាឬជន្ពិការានក់ ន្ិង USD1,496.20
សប្ារ់រុេគលពីតក់រតីប្រពន្ធ ។ ប្រសិន្យរើអនកទទួ លបាន្ប្បាក់ចាំ ូ លប្រយេទយផ្សងយទៀត្
(ដ្ូ ចជា SSDI / អត្ថប្រយោជន្៍តាមជាំពូក II) ផ្ដ្លាន្ចាំន្ួន្ត្ិចជាងសត ង់ោរ SSI យតុះ
អន កក៏អាចទទួ លបាន្ផ្ងផ្ដ្រន្ូ វមូ លរបទាន្រ័ប្ត្ពី SSI យដ្ើមបីរាំយពញរផ្ន្ា មយលើចាំ ូ លយតុះ។
ប្រសិន្យរើអនកទទួ លបាន្អត្ថប្រយោជន្៍ពី SSI សូ មបីផ្ត្មួ យដ្ុល្លារក៏យោយ ក៏អនកាន្សិទធិ
ទទួ លបាន្យោយសវ ័យប្រវត្ត ិន្ូវ Medi-Cal យោយឥត្េិត្នថា ផ្ដ្រ។
b. SSDI / អត្ថប្រយោជន៍តាម ជំពូក/II
អត្ថប្រយោជន្៍ធាតរា៉ារ់រងពិការភាពនន្រររសន្ដ ិសុខសងគ ម (SSDI) ាន្ពីរប្រយេទ។
ទីមួយេឺសប្ារ់កមម ករន្ិយោជិត្ពិការ ផ្ដ្លសា ត្
ិ យប្កាមការធាតរា៉ារ់រងររស់រររសន្ត ិសុខ
សងគ ម។ ទីពីរ េឺសប្ារ់កូន្ៗររស់កមម ករន្ិយោជិត្ពិការ ផ្ដ្លសា ិត្យប្កាមការធាតរា៉ារ់រងររស់
រររសន្ត ិសុខសងគ ម យហ្ើយផ្ដ្លពួ កយេបាន្ចូ លន្ិវត្ត ន្៍ ពិការ ឬស្ថារ់។ យពលខា ុះ អត្ថប្រយោជន្៍
ទា ាំងយន្ុះប្ត្ូវបាន្យេយៅថា អត្ថប្រយោជន្៍តាមជាំពូក II។ ជាំពូក II េឺជាផ្ផ្នកផ្ដ្លប្េរដ្ ត រ់យលើ
ពិការភាព ការចូ លន្ិវត្ត ន្៍ ន្ិង អត្ថប្រយោជន្៍សប្ារ់អនកយៅកនុងរន្ទុក ផ្ដ្លាន្ផ្ចងយៅ
កនុងចារ់រររសន្ដ ិសុខសងគ ម។
1) សប្ារ់កមម ករពិការ
អត្ថប្រយោជន្៍ធាតរា៉ារ់រងពិការភាពនន្រររសន្ត ិសុខសងគ ម (SSDI)៖ អត្ា ប្រ
យោ
ជន្៍ទា ាំងយន្ុះ េឺសប្ារ់អនកផ្ដ្លបាន្យធវ ើការ ន្ិងបាន្រង់ប្បាក់ចូលយៅកនុងរររសន្ត ិសុខសងគ ម
រយៈយូរលម មន្ឹងាន្លកខ ៈសមបត្ត ិប្េរ់ប្គន្់ទទួ លបាន្អត្ថប្រយោជន្៍តត យៅយពលផ្ដ្ល
ពួ កយេកាាយជាជន្ពិការ។ រត ី/ប្រពន្ធ ន្ិងកូ ន្ររស់កមម ករផ្ដ្លាន្ពិការភាពយន្ុះ អាចន្ឹង
ាន្សិទធិទទួ លបាន្អត្ថប្រយោជន្៍រផ្ន្ា មពីយលើអត្ថប្រយោជន្៍តតររស់កមម ករន្ិយោជិត្។
រតារ់ពីរយៈយពល 24 ផ្ខនន្អត្ថប្រយោជន្៍ SSDI អន កទទួ លអត្ថប្រយោជន្៍យន្ុះ
ចារ់យផ្តើមទទួ លបាន្ Medicare។
2) សប្ារ់កូន្ៗយពញវ ័យផ្ដ្លពិការររស់កមម ករន្ិយោជិត្
អត្ថប្រយោជន្៍រររសន្ត ិសុខសងគ មសប្ារ់កូន្យពញវ ័យផ្ដ្លពិការ (DAC ឬ CDB)៖ េឺជា
កមម វ ិធីពិយសសររស់ជាំពូក II សប្ារ់អនកផ្ដ្លាន្អាយុោ៉ាងត្ិច 18 ឆ្នាំ ផ្ដ្លធាាក់ខល ួន្ពិការ
ធង ន្់ធងរមុន្អាយុ 22 ឆ្នាំ ន្ិងមិន្ទាន្់យរៀរការយៅយពលផ្ដ្លពួ កយេោក់ពាកយសុាំ។ អត្ថប្រយោជន្៍
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ពិយសសសប្ារ់អនកយៅកនុងរន្ទុកទា ាំងយន្ុះ េឺអាប្ស័យយលើកាំ ត្់ប្តាប្បាក់ចាំ ូ លររស់ឪពុក/
ាតយ (ឬអន កយមើលផ្ថយផ្សងយទៀត្) ផ្ដ្លបាន្ចូ លន្ិវត្ត ន្៍ ពិការ ឬបាន្ស្ថារ់ ផ្ដ្លបាន្រង់ប្បាក់
ចូ លរររសន្ត ិសុខសងគ ម។ កូ ន្យពញវ ័យផ្ដ្លពិការ មិន្ាន្សិទធិទទួ លអត្ថប្រយោជន្៍ទា ាំងយន្ុះយទ
រហ្ូ ត្ទាល់ផ្ត្ឪពុក/ាតយចារ់យផ្តើមទទួ លបាន្អត្ថប្រយោជន្៍តាមជាំពូក II យៅយពល
ពួ កគត្់ចូលន្ិវត្ត ន្៍ ឬធាាក់ខល ួន្ពិការ ឬស្ថារ់។ រតារ់ពីរយៈយពល 24 ផ្ខនន្អត្ា ប្រយោជន្៍ទា ាំង
យន្ុះ អន កទទួ លបាន្ DAC/CDB ាន្សិទធិទទួ លបាន្ Medicare។
2. ដ្ំយណើរការោក់ពាកយយសនើសុំ
សូ មចារ់យផ្តើមដ្ាំយ ើរការោក់ពាកយយសន ស
ើ ុាំយោយយៅទូ រសពា យៅយលខ 800-772-1213។
សរយសរយ្មុះររស់រុេគលផ្ដ្លអន កបាន្ន្ិោយជាមួ យ ន្ិងកត្់ទុកកាលររ ិយចេ ទ។ យេន្ឹងយផ្ញើសាំ ុ ាំ
ឯកស្ថរពាកយយសន ស
ើ ុាំមួយយៅឲ្យអន ក យដ្ើមបីរាំយពញយហ្ើយយផ្ញើប្ត្ រ់មកវ ិញ។ ប្រសិន្យរើសាំ ុ ាំ
ឯកស្ថរពាកយយសន ស
ើ ុាំយតុះប្ត្ូវបាន្រញ្ជន្
ូ ប្ត្ រ់មក វ ិញកនុងរយៈយពល 60 នថងយប្កាយពីនថងយៅទូ រសពា
យលើកដ្ាំរូង យតុះនថងយៅទូ រសពា យន្ុះន្ឹងប្ត្ូវចាត្់ទុកជាកាលររ ិយចេ ទោក់ពាកយយសន ើសយុាំ ន្ុះ។ ប្រសិន្
យរើអនកប្ត្ូវការជាំន្ួយកនុងការផ្សវ ងយល់ ឬរាំយពញពាកយយសន ើសុាំ យហ្ើយមិន្អាចរកអន កណាានក់ឱ្យ
ជួ យបាន្យទយតុះ សូ មសុជ
ាំ ាំន្ួយពីរដ្ឋ បាលរររសន្ដ ិសុខសងគ មយោយផ្អាល់។ កនុងផ្ផ្នកទី 504
នន្ចារ់សតីពកា
ី រស្ថតរន្ីត្ិសមបទា រដ្ឋ បាលរររសន្ត ិសុខសងគ ម ប្ត្ូវបាន្ត្ប្មូវឲ្យជួ យដ្ល់
ជន្ពិការផ្ដ្លប្ត្ូវការជាំន្ួយយន្ុះ។
ភានក់ងារកនុងមូ លោឋន្មួ យចាំន្ួន្ផ្ដ្លអាចជួ យយរៀរចាំពាកយយសន ើសរុាំ ររសន្ត ិសុខសងគ ម
ជាយលើកដ្ាំរូងបាន្ាន្ដ្ូ ចជា មជឈម ឌ លយដ្ើមបីការរស់យៅយោយឯករាជយ (Independent Living
Centers)។ ប្រសិន្យរើអនកទទួ លបាន្ជាំន្ួយទូ យៅយតុះ យោន្ធីអាចជួ យអន កយរៀរចាំពាកយយសន ើសុាំ SSI
បាន្។
ប្រសិន្យរើពាកយយសន ស
ើ ុាំដ្ាំរូងររស់អនកប្ត្ូវបាន្រដ្ិយសធ ការរត ឹងត្វា៉ាាន្សាំោន្់ោាាំង
ណាស់។ (សូ មយមើលផ្ផ្នកយប្កាយសត ីពកា
ី រោក់ពាកយរ ត ឹងត្វា៉ា)។ អន កាន្ឱ្កាសយប្ចើន្កនុងការឈ្ន ុះ
ប្រសិន្យរើអនករកយមធាវ ើានក់យដ្ើមបីឲ្យជួ យត្វា៉ាកនុងរ ត ឹងររស់អនក។ យមធាវ ើឯកជន្ន្ឹងត្ាំណាង
ឲ្យអន កោក់ពាកយយសន ើសុាំដ្រ
ាំ ូ ង យៅកនុងដ្ាំណាក់កាលសវតការត្ុល្លការរដ្ឋ បាល យោយពុាំាន្
ការរង់ប្បាក់ជាមុន្យ ើយ។ ប្រសិន្យរើអនកឈ្ន ុះ យតុះនថាយមធាវ ើជាធមម តាេឺ 25% នន្ត្នមា អត្ា
ប្រយោជន្៍ប្រត្ិសកមម ផ្ដ្លប្ត្ូវេិត្ថយយប្កាយ រារ់ចារ់ពីកាលររ ិយចេ ទនន្ការយសន ើសដ្
ុាំ ាំរូង
ររស់អនក។ ប្រសិន្យរើអនកចាញ់ វ ិញ អន កមិន្ប្ត្ូវរង់ប្បាក់អវើទា ាំងអស់។ យដ្ើមបីផ្សវ ងរកយមធាវ ើកនុង
មូ លោឋន្ឱ្យជួ យអន ក សូ មទាក់ទងមកកាន្់េ ៈយមធាវ ើប្រចាាំយោន្ធី ឬអងគ ការជាត្ិនន្ត្ាំណាង
ររស់អនកទាមទាររររសន្ត ិសុខសងគ ម (NOSSCR) តាមរយៈទូ រសពា យលខ៖ 1-800-431-2804។
3. ការរំយពញតាម សតង្់ោពិការភាព
ការ ិោល័យរររសន្ត ិសខ
ុ សងគ មកនុងមូ លោឋន្ រញ្ជន្
ូ ទប្មង់ផ្រររទផ្ដ្លបាន្រាំយពញ
យោយអន កយសន ើសុាំ យោយរ ួមរញ្ចល
ូ ទា ាំងយសចកដ ីប្រកាសព័ត្៌ាន្យវជជ ស្ថស្រសត ន្ិងព័ត្៌ាន្សត ព
ី ីរញ្ហា
ពិការភាពររស់រុេគលយតុះ យៅកាន្់ផ្ផ្នកយសវាកាំ ត្់ពព
ី ិការភាព (DDS) នន្ប្កសួ ងយសវា
សងគ មកិចចរដ្ឋ កាលីហ្វញ៉ា។ DDS ទទួ លខុសប្ត្ូវកនុងការប្រមូ លេសតុតាងផ្ផ្នកយវជជ ស្ថស្រសត មុន្ន្ឹងយធវ ើ
យសចកត ីសយប្មចចិត្ដ។ រាល់អនកោក់ពាកយយសន ើសុាំ ន្ឹងប្ត្ូវបាន្យេចាត្់តាាំងអន ក វ ិភាេានក់ឱ្យ យដ្ើមបី
ជួ យយរៀរចាំករ រី រស់ពួកយេានក់ៗ។ ជាធមម តាអន ក វ ិភាេន្ឹងយផ្ញើកប្មងសាំ ួ រសត ីពស
ី កមម ភាព
ប្រចាាំនថង យៅអន កោក់ពាកយយសន ើសុាំ ន្ិងយៅន្រណាានក់ផ្ដ្លស្ថគល់អនកោក់ពាកយយសន ើសយុាំ តុះ។
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a. រយរៀរដដ្លអន កគំពារអាចជួយបាន
ជាំន្ួយពីអនកគាំពារយៅកនុងដ្ាំយ ើរការវាយត្នមា ពកា
ិ រភាព េឺពិត្ជាាន្ស្ថរៈសាំោន្់
ណាស់។ អន កគាំពារអាចជួ យ ឬឲ្យន្រណាានក់ជួយដ្ល់អនកោក់ពាកយយសន ស
ើ ុាំ កនុងការរាំយពញកប្មង
សាំ ួ រ យដ្ើមបីឲ្យចយមា ើយឆលុុះរញ្ហចាំងយោយសុប្កឹត្ពីផ្លរ៉ាុះពាល់នន្រញ្ហាពិការភាពយលើជី វ ិត្រស់យៅ
ប្រចាាំនថង។ អន កគាំពារអាចប្បាប្ស័យទាក់ទងជាមួ យអន ក វ ិភាេ DDS ន្ិងជួ យឱ្យទទួ លបាន្ េ
សតុតាងយវជជ ស្ថស្រសតផ្ដ្លយៅខវ ុះ។ កនុងករ ភា
ី េយប្ចើន្ ការរដ្ិយសធយោយភាន្់ប្ចលាំ េឺយោយស្ថរផ្ត្
DDS មិន្ាន្ប្េរ់េសតុតាងយវជជ ស្ថស្រសតផ្ដ្លខល ួន្ប្ត្ូវការ។ ប្រសិន្យរើអនកគាំពារ េិត្ថាវាអាច
ាន្រងក រ់រញ្ហាផ្ផ្នកសរ ើរាងគ ចាំយពាុះពិការភាពយតុះ (ផ្ដ្លវាអាចជាករ យី កើត្ាន្ចាំយពាុះ
មន្ុសសមួ យចាំន្ួន្ផ្ដ្លាន្ប្រវត្ត ិនន្ការយប្រើប្បាស់យប្េឿងយញៀន្ ឬយប្េឿងប្សវ ឹង) អន កគាំពារអាច
យសន កា
ើ ររញ្ជន្
ូ រន្ត យៅយធវ ើយត្សតប្រព័ន្ធប្រស្ថទន្ិងចិត្តស្ថស្រសតពិយសសបាន្។ យពលខា ុះ អន ក វ ិភាេន្ឹង
រញ្ជន្
ូ អន កោក់ពាកយយសន ស
ើ ុាំយដ្ើមបីយធវ ើការពិន្ិត្យផ្ររពិយប្គុះយោរល់ផ្ផ្នកចិត្តស្ថស្រសតមួ យ
រ៉ាុផ្ន្ត ការពិន្ិត្យផ្ដ្លយរៀរចាំយ ើងយោយ DDS យតុះ ជាញឹកញរ់េឺាន្លកខ ៈយសើៗ ន្ិងមិន្បាន្
យោុះប្ស្ថយរញ្ហាពិការភាពររស់អនកោក់ពាកយយសន ស
ើ ុាំយតុះយទ។ អន កគាំពារអាចជួ យអន កោក់
ពាកយយសន ស
ើ តា
ុាំ មរយៈការយរៀរចាំឱ្យាន្ការពិន្ិត្យតាមរយៈអន កផ្តលយ់ សវាររស់យោន្ធី។
b. និយម ន័យពិការភាពសប្ារ់ម នុសសយពញវ ័យ
មន្ុសសយពញវ ័យានក់េឺជាជន្ពិការ ប្រសិន្យរើគត្់មិន្អាចយធវ ើសកមម ភាពជាដ្ុាំកាំេួន្
ន្ិងទទួ លប្បាក់កនប្ម (SGA) យោយស្ថរផ្ត្ការចុុះយខោយផ្ល វូ កាយឬសត្ិរញ្ហញផ្ដ្លអាចកាំ ត្់
បាន្តាមលកខ ៈយវជជ ស្ថស្រសត ផ្ដ្លយេរំពឹងថាន្ឹងអូ សរតាយរយៈយពល 12 ផ្ខ ឬយូរជាងយន្ុះ ឬ
ន្ឹងរណា
ត លឲ្យស្ថារ់។ យលើសពីយន្ុះយទៀត្ រុេគលយតុះប្ត្ូវផ្ត្អសមត្ា ភាពកនុងការរាំយពញការងារ
ផ្ដ្លយេធាារ់យធវ ើកន្ា ងមក (យរើាន្) ឬការងារយផ្សងៗយទៀត្ជាយប្ចើន្ ផ្ដ្លាន្យៅកនុងត្ាំរន្់
រុេគលយតុះរស់យៅ។ ការយធវ ើយត្សត យន្ុះ មិន្េិត្ថាអន កោក់ពាកយសុន្
ាំ ឹងប្ត្ូវបាន្យេជួ លឲ្យយធវ ើ
ការងារឬអត្់យតុះយទ រ៉ាុផ្ន្ត (ប្រសិន្យរើយេជួ ល វ ិញ) ថាយត្ើអនកោក់ពាកសសុន្
ាំ ឹងអាចរកោការងារ
យតុះបាន្ឬយទ។ ការកាំ ត្់ពីរញ្ហាពិការភាព អាចរងាាក់សមត្ា ភាពររស់អនកោក់ពាកយសុក
ាំ ន ុ ង
ការរកោការងារដ្ូ ចជា អន ករយប្មើការយៅកផ្ន្ា ងចត្ោន្យន្ត អន កល្លងចាន្កនុងយភាជន្ីយោឋន្
អន កេិត្លុយយៅកនុងយភាជន្ីយោឋន្អាហាររហ្័ស ឬអន ករយប្មើការជាអន កដ្ាំយ ើងយប្េឿងា៉ាសុីន្
ជាយដ្ើម។
ន្ិយមន្័យនន្ពិការភាពយន្ុះ មិន្រារ់រញ្ចល
ូ ចាំយពាុះរុេគលផ្ដ្លពិការយោយស្ថរការយសព
យប្េឿងប្សវ ឹង ឬការយប្រើប្បាស់ស្ថរធាត្ុយញៀន្យផ្សងៗតយពលរចចុរបន្ន យន្ុះយ ើយ។ យទាុះជាោ៉ាងយន្ុះ
កត ី រុេគលទា ាំងយតុះអាចន្ឹងទទួ លបាន្ការធាតរា៉ារ់រង ប្រសិន្យរើពួកយេរាំយពញតាមសត ង់ោ
ពិការភាព យោយស្ថរផ្ត្ការចុុះយខោយយផ្សងៗ យរើយទាុះរីជាការចុុះយខោយយតុះ
ជាលទធផ្លនន្ការយប្រើប្បាស់ស្ថរធាត្ុយញៀន្កាលពីអត្ីត្កាលក៏យោយ។
ដ្ាំរូង DDS ន្ឹងពិន្ិត្យយមើលថាយត្ើការចុុះយខោយ ឬរ ្ ុ ាំនន្ការចុុះយខោយររស់អនកោក់
ពាកយសុាំរាំយពញតាមឬសមមូ លន្ឹងលកខ ៈវ ិន្ិចេ័យនន្រញ្ជ ស
ី ត ីពីការចុុះយខោយផ្ផ្នកយវជជ ស្ថស្រសតររស់
រុេគលយតុះផ្ដ្រឬយទ។ ទា ាំងយន្ុះាន្ផ្ចងយៅកនុងរទរបញ្ញ ត្ត ិរររសន្ត ិសុខសងគ ម (20 CFR ផ្ផ្នក
400) យៅពីយប្កាយ 20 CFR ផ្ផ្នក 404. 1599។ សប្ារ់រុេគលផ្ដ្លពិការផ្ល វូ ចិត្ត ឬពិការផ្ផ្ន ក
លូ ត្ល្លស់ យោយចារ់យផ្តើមជាមួ យន្ឹងរញ្ជ ីយៅចាំន្ុច 12.00 អាំពីជាំងឺផ្ល វូ ចិត្ត។ យទាុះរីជា
រុេគលានក់មិន្អាចរាំយពញបាន្យៅតាមលកខ ៈវ ិន្ិចេ័យមួ យយៅកនុងរញ្ជ ីក៏យោយ ក៏រុេគលរ ូរ
យតុះអាចាន្លកខ ៈសមបត្ត ិប្េរ់ប្គន្់ ប្រសិន្យរើយេរកយ ើញថារុេគលរ ូរយតុះាន្ពិការភាព
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ផ្ដ្លាន្លកខ ៈធង ន្់ធងរប្រហាក់ប្រផ្ហ្លយៅន្ឹងការចុុះយខោយផ្ដ្លាន្យៅកនុងរញ្ជ ី។
ឧទាហ្រ ៍ យន្ុះប្រផ្ហ្លជាយោយស្ថរផ្ត្រុេគលានក់យតុះ ាន្ពិការភាពយប្ចើន្ យហ្ើយអាចប្ត្ូវយៅ
តាមលកខ ៈ វ ិន្ិចេ័យមួ យចាំន្ួន្យៅកនុងរញ្ជ ីពីរឬយប្ចើន្។ ឬក៏ពិការភាពររស់រុេគលយតុះអាច
ាន្ផ្លរ៉ាុះពាល់ផ្ផ្នកមុខងារនន្ការចុុះយខោយផ្ដ្លាន្យៅកនុងរញ្ជ ី។ សូ មយមើលលកខ ៈ វ ិន្ិចេ័យ
ររស់ ABD យប្កាមរញ្ជ ីជាំងឺផ្ល វូ ចិត្ត (Mental Disorder Listings)។
ប្រសិន្យរើអនកោក់ពាកយយសន ើសុាំមិន្ាន្លកខ ៈសមបត្ត ិប្េរ់ប្គន្់ ឬប្រហាក់ប្រផ្ហ្លដ្ូ ច
ាន្ផ្ចងយៅកនុងរញ្ជ ីយតុះយទ DDS ន្ឹងពិន្ិត្យយមើលថាយត្ើអនកោក់ពាកយយសន ើសយុាំ តុះ អាចប្ត្
រ់យៅយធវ ប្ើ រយេទការងារផ្ដ្លធាារ់យធវ ើពីមុន្ៗយតុះ (យរើាន្) បាន្ផ្ដ្រឬយទ។ ប្រសិន្យរើអនកមិន្
អាចរាំយពញការងារពីមុន្បាន្យទ DDS ន្ឹងពិន្ិត្យយមើលថាយត្ើាន្ការងារសមប្សរយផ្សងយទៀត្
ផ្ដ្លអន កអាចយធវ ើបាន្ផ្ដ្រឬអត្់ យោយផ្ផ្ាកយៅតាមអាយុ ការអរ់រំ រទពិយស្ថធន្៍ការងារ ន្ិង
រញ្ហាពិការភាពររស់អនក។ សប្ារ់រុេគលផ្ដ្លពិការផ្ល វូ ចិត្ត ន្ិងការចុុះយខោយផ្ផ្នកសត្ិរញ្ហញ
ឬប្រស្ថទយផ្សងយទៀត្យតុះ ជាធមម តាាន្ "ការកាំ ត្់ពីការបាត្់រង់សមត្ា ភាពផ្ដ្លមិន្ផ្សត ង
យ ើងយោយកាយសមបទារ" ផ្ដ្លប្ត្ូវយកមកពិចារណា។ ចារ់ប្េរ់ប្េងរររសន្ត ិសុខសងគ មយលខ
85-15 ន្ិង 85-16 ពិភាកោអាំពីរយរៀរផ្ដ្លរររសន្ត ិសុខសងគ មពិន្ិត្យយៅយលើផ្ដ្ន្កាំ ត្់នន្
ពិការភាព ទាក់ទងន្ឹងការចុុះយខោយផ្ផ្នកសត្ិរញ្ហញឬប្រព័ន្ធប្រស្ថទ។
c. និយម ន័យពិការភាពសប្ារ់កុារ
យៅឆ្នាំ 1996 សភាបាន្រប្ងួ មន្ិយមន្័យនន្ពិការភាពសប្ារ់កុារ។ ផ្លរ៉ាុះពាល់
ចមបងនន្ន្ិយមន្័យផ្ដ្លរ ួមត្ូ ចយន្ុះបាន្យកើត្យ ើងយលើកុារផ្ដ្លចុុះយខោយផ្ផ្នកសត្ិរញ្ហញ។
កុារផ្ដ្លាន្អាយុយប្កាម 18 ឆ្នាំ ប្ត្ូវបាន្ចាត្់ទុកថាាន្ពិការភាព ប្រសិន្យរើពួកយេាន្
“ការចុុះយខោយោងផ្ល វូ កាយ ឬសត្ិរញ្ហញផ្ដ្លអាចកាំ ត្់បាន្តាមលកខ ៈយវជជ ស្ថស្រសត ផ្ដ្លរងក
ជាផ្ដ្ន្កាំ ត្់មុខងារធង ន្់ធងរន្ិងេួ រកត្់សាគល់ យហ្ើយការចុុះយខោយយន្ុះ អាចរណា
ដ លឲ្យស្ថារ់ ឬ
ផ្ដ្លបាន្អូ សរតាយយពលយូរ ឬ ប្ត្ូវបាន្យេរំពឹងថាន្ឹងរន្ត ាន្ជារ់កនុងរយៈយពលមិន្ត្ិច
ជាង 12 ផ្ខ”។ កនុងការអន្ុវត្ត វាាន្ន្័យថាកុារប្ត្ូវផ្ត្រងាាញថា ពួ កយេប្ត្ូវតាមលកខ ៈ
វ ិន្ិចេ័យកនុងរញ្ជ ី ឬ ាន្លកខ ៈយវជជ ស្ថស្រសត ឬមុខងារសមមូ លយៅន្ឹងអវ ើផ្ដ្លាន្ផ្ចងយៅកនុង
រញ្ជ ី។
4. ការរំយពញតាម លកខ ខណឌត្ប្ម ូវការននសិទធិទទួ លបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ
ររ ិា ធន្ធាន្ ន្ិងប្បាក់ចាំ ូ លយប្ៅពីការងារ មិន្ាន្រញ្ហាចាំយពាុះយគលរាំ ង
តតនន្កមម វ ិធី SSDI ន្ិង DAC (ជាំពូក II) យ ើយ។ យទាុះជាោ៉ាងណាក៏យោយ SSI េឺជាកមម វ ិធីផ្ផ្ាក
យលើត្ប្មូវការ យហ្ើយររ ិា ធន្ធាន្ន្ិងប្បាក់ចាំ ូ លេឺជារញ្ហាយចាទ។ សប្ារ់ SSI
រុេគលានក់អាចទទួ លបាន្ធន្ធាន្រហ្ូ ត្ដ្ល់យៅ 2,000 ដ្ុល្លារ។ រដ ីប្រពន្ធ អាចទទួ លបាន្ធន្
ធាន្រហ្ូ ត្ដ្ល់យៅ 3,000 ដ្ុល្លារ។ ក៏រ៉ាុផ្ន្ត ធន្ធាន្មួ យចាំន្ួន្ េឺាន្ការយលើកផ្លងដ្ូ ចជា ផ្ាុះ
សផ្មបង យប្េឿងសងាា រ ឹមយៅកនុងផ្ាុះ ចិយញ្ច ៀន្អាពាហ្៍ពិពាហ្៍ ន្ិងចិយញ្ជ ៀន្ភាជរ់ពាកយ រថយន្ត មួ យ
ឹ ជញ្ជន្
យប្េឿងយប្រើសប្ារ់ការដ្ក
ូ ថវ ិកាសប្ារ់ការរញ្ចុុះសព ឬេ ន្ីរកោទុកថវ ិកាយន្ុះ ន្ិង
ធន្ធាន្តតផ្ដ្លយប្រើសប្ារ់ផ្គត្់ផ្គង់ខល ួន្ឯង។ រររសន្ដ ិសុខសងគ មមិន្រារ់រញ្ចល
ូ េ ន្ី
សប្ារ់ការចូ លន្ិវត្ត ន្៍ ផ្ដ្លកាន្់ការ់យោយរត ី/ប្រពន្ធ ររស់រុេគលផ្ដ្លាន្ពិការភាព ឬ
ឪពុក/ាតយររស់កុារផ្ដ្លាន្ពិការភាពយតុះយទ។
ប្បាក់ចាំ ូ លេឺជាទឹកប្បាក់ ឬជាររស់រររផ្ដ្លអន កអាចរាំផ្លងយៅជាទឹកប្បាក់ ផ្ដ្លអន ក
ទទួ លបាន្កនុងរយៈយពលមួ យផ្ខ។ អវ ើផ្ដ្លយៅសល់សប្ារ់ផ្ខរតារ់ ប្ត្ូវបាន្រារ់ជាធន្ធាន្។
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ប្បាក់ចាំ ូ លផ្ដ្លទទួ លបាន្ពីការកាត្់កងប្បាក់ វ ិភាជន្៍ត្ិចត្ួ ច អាចរ៉ាុះពាល់ដ្ល់ចាំន្ួន្ទឹក
ប្បាក់នន្អត្ថប្រយោជន្៍ SSI ផ្ដ្លប្ត្ូវទទួ លបាន្៖

ឧទាហ្រ

៍៖ Dora ទទួ លបាន្ប្បាក់ USD460 កនុងមួ យផ្ខពីអត្ថប្រយោជន្៍ SSDI / ជាំពូក

II។ វាចាត្់ទុកជាប្បាក់ចាំ ូ លផ្ដ្លមិន្បាន្រក យហ្ើយប្ត្ូវបាន្កាត្់រន្ា យយោយ
កាត្់កងពីរររសន្ត ិសុខសងគ មចាំន្ួន្ USD20 ផ្ដ្លអន្ុវត្ត យៅយលើប្បាក់ចាំ ូ លណាមួ យ។
ដ្ូ យចន ុះ ប្បាក់ចាំ ូ លផ្ដ្លរារ់រញ្ចល
ូ សប្ារ់យគលរាំ ងតតររស់ SSI េឺចាំន្ួន្ USD440
។ ការរង់ប្បាក់ SSI ររស់ Dora េឺសប្ារ់ភាពខុសគនរវាងចាំន្ួន្ទឹកប្បាក់ SSI ផ្ដ្លគត្់
ន្ឹងទទួ លបាន្ ប្រសិន្យរើគត្់គមន្ប្បាក់ចាំ ូ ល (USD889.40 យៅឆ្នាំ 2016 សប្ារ់អនក
យៅលីវ) ន្ិងចាំន្ួន្ USD440 សប្ារ់ជាំន្ួយ បាន្ពី SSI ចាំន្ួន្ USD449.40។
សប្ារ់ SSI រររសន្ត ិសុខសងគ មពិចារណា ឬ "ចាត្់ទុក" ប្បាក់ចាំ ូ លន្ិងធន្ធាន្
តតររស់រុេគលយផ្សងៗយៅកនុងករ ីជាក់ល្លក់មួយចាំន្ួន្៖ ប្បាក់ចាំ ូ លន្ិងធន្ធាន្ររស់
ឪពុក/ាតយ ឬ ឪពុក/ាតយចុងផ្ដ្លាន្កូ ន្ពិការ ប្ត្ូវបាន្យកមកពិចារណា។ ប្បាក់ចាំ ូ ល
ររស់រតី/ប្រពន្ធ កនុងប្ក ុមប្េួ ស្ថរជាមួ យគន ប្ត្ូវបាន្យកមកពិចារណា។ ប្បាក់ចាំ ូ លររស់អនក
ឧរត្ា មភដ្ល់ជន្អយតតប្រយវសន្៍ ប្ត្ូវបាន្យកមកពិចារណាយៅកនុងកាលៈយទសៈជាក់ល្លក់មួយ
ចាំន្ួន្។
5. ការរស់យៅជាម ួ យយេ/និង្/ប្បាក់ចំណូល/"សរប
ុ រស"
ាន្ វ ិធាន្ពិយសសមួ យចាំន្ួន្ យៅយពលផ្ដ្លអន កទទួ លបាន្ប្បាក់ចាំ ូ លសរប
ុ រស។ ប្បាក់
ចាំ ូ លសរប
ុ រស ប្ត្ូវបាន្េិត្ផ្ត្កនុងករ វា
ី ប្ត្ូវបាន្ផ្ដល់ជូន្សប្ារ់ការចាំណាយយលើមហរអាហារ
ូ
ឬជប្មកស្ថនក់យៅផ្ត្រ៉ាុយណា
ណ ុះ។ ប្រសិន្យរើន្រណាានក់ផ្តល់ដ្ល់អនកទទួ លអត្ថប្រយោជន្៍ SSI
ន្ូ វរ័ ណ សប្ារ់ជិុះរថយន្ត ប្ក ុង ចាំ ីសត្វ ឆ្ម ឬរង់ប្បាក់យោយផ្អាល់ឱ្យយៅន្រណាានក់សប្ារ់
ការពាបាលតាមផ្ររយវជជ ស្ថស្រសត ឬយសវាដ្នទៗយទៀត្ យតុះមិន្ផ្មន្ជាប្បាក់ចាំ ូ លផ្ដ្លប្ត្ូវរារ់
រញ្ចល
ូ យតុះយទ។ ក៏រ៉ាុផ្ន្ត ប្រសិន្យរើអនកទទួ លអត្ថប្រយោជន្៍ SSI កាំពុងរស់យៅជាមួ យរុេគល
យផ្សងយទៀត្ យហ្ើយមិន្រង់ប្បាក់ចាំផ្ កយសម ើភាពសប្ារ់នថាមហរអាហារន្ិ
ូ
ង/ឬលាំយៅោឋន្យទយតុះ
ប្បាក់ SSI ន្ឹងប្ត្ូវបាន្កាត្់រន្ា យមួ យភាេរីនន្ជាំន្ួយពីសហ្ព័ន្ធសប្ារ់ SSI យៅយប្កាម
វ ិធាន្ការ “ការរស់យៅកនុងប្េួ ស្ថរររស់អនកយផ្សង” (កនុងឆ្នាំ 2016 ាន្ប្រផ្ហ្ល USD244.33)
យរើយទាុះរីជាចាំន្ួន្យតុះយប្ចើន្ជាងភាពមិន្ប្សរគនរវាងអវ ើផ្ដ្លប្ត្ូវបាន្ចូ លរ ួមរង់ ន្ិង
“ចាំផ្ កយសម ភា
ើ ពគន” ររស់អនកទទួ លអត្ថប្រយោជន្៍ SSI ក៏យោយ។
វ ិធាន្យន្ុះប្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត យៅយពលអន កទទួ លអត្ថប្រយោជន្៍ SSI កាំពុងទទួ លបាន្អាហារ
ន្ិងទីជប្មកពីប្េួ ស្ថរយតុះ។ ប្រសិន្យរើ វ ិធាន្យន្ុះមិន្ប្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត (យៅយពលផ្ដ្លទទួ លបាន្
អាហារឬទីជប្មក)យទ យតុះរររសន្ត ិសុខសងគ មន្ឹងអន្ុវត្ត វ ិធាន្នន្ "ត្នមា សន្ម ត្" ផ្ដ្លន្ឹងប្ត្ូវ
ចាត្់ទុកជាប្បាក់ចាំ ូ លរារ់បាន្ ផ្ដ្លាន្ចាំន្ួន្ត្ិចជាង (1) ភាពខុសគនរវាងត្នមា នន្អវ ើផ្ដ្ល
ប្ត្ូវទទួ លបាន្ ន្ិងអវ ើផ្ដ្លអន កចាំណាយយលើវា ន្ិង (2) "ត្នមា សន្ម ត្" ផ្ដ្លាន្ចាំន្ួន្មួ យភាេរី
នន្ជាំន្ួយររស់សហ្ព័ន្ធសប្ារ់ SSI រូ កផ្ថម 20 ដ្ុល្លារ៖

ឧទាហ្រ

៍៖ យល្លក Eduardo រស់យៅកនុងផ្ាុះផ្លវ ងមួ យយោយមិន្អស់នថាឈ្ន ួល យៅោងយលើ

ហាគរាសមួ យ ផ្ដ្លសា ិត្យៅោងយប្កាយផ្ាុះរងរអ ូន្ប្សីររស់គត្់។ យល្លក Eduardo
យល់ប្សរថានថាឈ្ន ួលេឺ 300 ដ្ុល្លារកនុងមួ យផ្ខ។ ការរង់ប្បាក់ SSI ប្រចាាំផ្ខររស់យល្លក
Eduardo យៅឆ្នាំ 2016 េឺ USD889.40 ន្ឹងប្ត្ូវបាន្កាត្់រន្ា យ USD244.33 ន្ិង USD20
ដ្ូ យចន ុះប្បាក់ SSI ររស់គត្់ប្ត្ូវថយចុុះមកយៅប្ត្ឹម USD645.07។
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6. ឥទធ ិពលននសាានភាពអយតតប្រយវសន៍
ចាំយពាុះយគលរាំ ងតតនន្ការទទួ លបាន្អត្ថប្រយោជន្៍តាមជាំពូក II នន្រររសន្ត ិ
សុខសងគ មសប្ារ់ជន្ពិការ ន្ិងអត្ថប្រយោជន្៍ DAC អន កទទួ លចាាំបាច់ប្ត្ូវាន្វត្ត ាន្ប្សរ
ចារ់យៅកនុងសហ្រដ្ឋ អាយមរ ិក។ យន្ុះរ ួមរញ្ចល
ូ ទា ាំងអន កផ្ដ្លាន្វត្ត ាន្យោយាន្ទិោឋការ
ឬអន កផ្ដ្លាន្ការពយ
ួ រការន្ិរយទស។
ចាំយពាុះយគលរាំ ងតតររស់ SSI ស្ថកលយល្លកប្ត្ូវបាន្ផ្រងផ្ចករវាងជន្មិន្ ផ្មន្
ពលរដ្ឋ ផ្ដ្លបាន្កាំពុងទទួ លអត្ថប្រយោជន្៍ SSI មុន្នថងទី22 ផ្ខសីហាឆ្នាំ 1996 (កាលររ ិយចេ ទ
ផ្ដ្លចារ់កាំផ្ ទប្មង់សុខុាលភាពប្ត្ូវបាន្អន្ុម័ត្) ឬ បាន្កាំពុងរស់ប្សរចារ់យៅកនុង
សហ្រដ្ឋ អាយមរ ិកយៅនថងយតុះ ន្ិង ជន្មិន្ផ្មន្ជាពលរដ្ឋ ផ្ដ្លចារ់យផ្ដើមរស់ប្សរចារ់យៅកនុង
សហ្រដ្ឋ អាយមរ ិកយៅនថងយតុះ ឬយប្កាយនថងយតុះ។ សប្ារ់រណា
ដ ជន្យៅទីយន្ុះ ឬផ្ដ្លទទួ លជាំន្ួយ
SSI មុន្នថងទ2
ី 2 ផ្ខសីហា ឆ្នាំ1996 យតុះ វ ិធាន្តតររស់ SSI មិន្ប្ត្ូវបាន្ផ្កផ្ប្រយ ើយ
យលើកផ្លងផ្ត្ជន្មិន្ផ្មន្ពលរដ្ឋ ផ្ដ្លមិន្បាន្កាំពុងទទួ លអត្ថប្រយោជន្៍ SSI មុន្នថងទ2
ី 2
ផ្ខសីហាឆ្នាំ 1996 ន្ឹងមិន្ាន្សិទធិប្េរ់ប្គន្់សប្ារ់ទទួ លបាន្ SSI យោយយោងយលើមូលោឋន្
នន្អាយុ យៅយពលផ្ដ្លពួ កយេ្ន្ដ្ល់អាយុ 65 ឆ្នាំ។ មន្ុសសវ ័យចាស់ន្ឹងអាចាន្
សិទធិទទួ លបាន្ SSI យោយយោងយលើពិការភាព។
វ ិធាន្យន្ុះាន្ភាពសមុេស្ថមញសប្ារ់រណា
ដ ជន្ផ្ដ្លប្ត្ូវបាន្ទទួ លស្ថគល់ប្សរចារ់
រតារ់ពីនថង ទី 21 ផ្ខសីហាឆ្នាំ 1996 យហ្ើយសិទធិទទួ លបាន្ររស់ពួកយេ េួ រប្ត្ូវប្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យយ ើង វ ិញ
ជាមួ យន្ឹងន្រណាានក់ផ្ដ្លាន្ចាំយ ុះដ្ឹងអាំពីសិទធិជន្អយតតប្រយវសន្៍។
7. ការទូ ទាត្់ដររប្រត្ិសកម ម
យោយស្ថរផ្ត្ធន្ធាន្ ន្ិងប្បាក់ចាំ ូ លមិន្ផ្មន្បាន្ពីការងារ មិន្ប្ត្ូវបាន្យកមក
ពិចារណាសប្ារ់យគលរាំ ងតតនន្កមម វ ិធីររស់ជាំពូក II (អត្ថប្រយោជន្៍ DAC ន្ិង SSDI)
យតុះ ការទទួ លបាន្ការទូ ទាត្់ផ្ររប្រត្ិសកមម មិន្រ៉ាុះពាល់ដ្ល់អត្ថប្រយោជន្៍តតយ ើយ។
យៅយប្កាម SSI មន្ុសសយពញវ ័យាន្រយៈយពលប្បាាំរួន្ផ្ខ កនុងការចាំណាយមូ លរបទាន្រ័ប្ត្
ផ្ដ្លប្េរដ្ ដ រ់ថយយប្កាយ វ ិញយលើអត្ថប្រយោជន្៍តត (ទាង
ាំ SSDI/DAC ន្ិង SSI) មុន្យពល
ផ្ដ្លប្បាក់យតុះន្ឹងប្ត្ូវបាន្រារ់ជាធន្ធាន្។ សូ មរកោទុក វ ិកក យរប្ត្យដ្ើមបីរងាាញផ្ផ្នករររសន្ត ិ
សុខសងគ មអាំពីរយរៀរផ្ដ្លកាត្់រន្ា យធន្ធាន្តតយៅជាប្បាក់ឧរត្ា មភចាំន្ួន្ USD2000
សប្ារ់រុេគលានក់ ឬ USD3000 សប្ារ់រតីប្រពន្ធ មួ យេូ ។
8. ការរនត ការពិនិត្យយ

ើង្ វ ិញ/ការរញ្ចរ់/និង្ការផ្អាក

យប្កាមកមម វ ិធី SSI អន កទទួ លន្ឹងប្ត្ូវបាន្ពិន្ិត្យយ ើង វ ិញជាយរៀងរាល់មួយឆ្នាំមដងយដ្ើមបី
យមើលថាយត្ើពួកយេយៅផ្ត្រាំយពញតាមលកខ ខ ឌ ត្ប្មូវយលើប្បាក់ចាំ ូ លន្ិងធន្ធាន្នន្កមម វ ិធី SSI
ផ្ដ្រឬយទ។

យប្កាមអត្ថប្រយោជន្៍ SSI, SSDI ន្ិង DAC អន កទទួ លរចចុរបន្ន ន្ឹងប្ត្ូវបាន្ប្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យ

យ ើង វ ិញយដ្ើមបីយមើលថាយត្ើពួកយេយៅផ្ត្ជាជន្ពិការយទៀត្ឬោ៉ាងណា។ សភាបាន្ផ្តល់ប្បាក់
រផ្ន្ា មយទៀត្ជាយប្ចើន្ដ្ល់រររសន្ដ ិសុខសងគ ម យដ្ើមបីពិន្ិត្យយ ើង វ ិញយលើប្រជាជន្ោ៉ាងយហាច
ណាស់យរៀងរាល់រីឆ្នាំមតង។ អន កផ្ដ្លប្ត្ូវបាន្យេពិន្ត្
ិ យយ ើង វ ិញមិន្ប្ត្ូវបាន្ចាត្់ទុកថាជាអន ក
ោក់ពាកយសុថ
ាំ មីយ ើយ។ ការពិន្ិត្យយន្ុះេឺប្ត្ូវយមើលថាយត្ើភាពប្រយសើរយ ើងណាមួ យបាន្យកើត្ ាន្
ផ្ដ្លតាំឲ្យាន្សមត្ា ភាពយធវ ើការ វ ិញបាន្ផ្ដ្រឬយទ។ ជាំហាន្ដ្ាំរូងនន្ការពិន្ិត្យយ ើង វ ិញ េឺការ

ទាំព័រ 9 នន្ 26
ណាត្់ជួរយៅការ ិោល័យកនុងមូ លោឋន្។ យតុះេឺយដ្ើមបីទទួ លបាន្ពត្៌ាន្អាំពីការពា បាល
ន្ិងយសវាគាំប្ទតត ប្ពមទា ាំងពត្៌ាន្យផ្សងៗយដ្ើមបីអាចទាក់ទងជាមួ យន្ឹងអន កផ្តលយ់ សវាផ្ថទា ាំ
សុខភាពបាន្។ ពត្៌ាន្យតុះ ប្ត្ូវបាន្យផ្ញយើ ៅកាន្់ DDS (ទីភានក់ងារររស់រដ្ឋ ផ្ដ្លយធវ ើការកាំ ត្់ពី
ពិការភាពសប្ារ់អនកោក់ពាកយយសន ស
ើ ុាំផ្ងផ្ដ្រ)។
ត្ួ តទីររស់អនកគាំពារ េឺជាការសាំោន្់យៅកនុងដ្ាំយ ើរការយន្ុះ។ យពលខា ុះ ប្រជាជន្េ័យ
ោាចន្ិងមិន្យឆា ើយត្រយៅន្ឹងការណាត្់ជួរជាមួ យផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគ ម ឬការទាំតក់ ទាំន្ង
ពី DDS កនុងករ ីទា ាំងយតុះ អន កទទួ លបាន្អត្ថប្រយោជន្៍តយពលរចចុរបន្ន ន្ឹងប្ត្ូវបាន្រញ្ច រ់
ពីអត្ា ប្រយោជន្៍តត មិន្ផ្មន្យោយស្ថរគត្់ផ្លងាន្ពិការភាពយតុះយទ រ៉ាុផ្ន្ត យោយស្ថរ
“ការមិន្សហ្ការ។” អន កគាំពារអាចផ្តល់ជាំន្ួយសាំោន្់យោយកាំ ត្់រកន្រណាានក់ឱ្យជួ យដ្ល់
អន កទទួ លតាមរយៈដ្ាំយ រើ ការយន្ុះ ន្ិងតាមរយៈការផ្តល់យោរល់ដ្ល់ DDS អាំពីត្ប្មូវការកនុងការ
ផ្តលក
់ ផ្ន្ា ងស្ថនក់យៅសមប្សរចាំយពាុះផ្ដ្ន្កាំ ត្់នន្ពិការភាពររស់រុេគលយតុះ។
អន កគាំពារអាចផ្តល់ជាំន្ួយកនុងការធាតថា DDS ទទួ លបាន្េសតុតាងយវជជ ស្ថស្រសតពីប្រេព
នន្ការពាបាល ដ្ូ យចន ុះអន កទទួ លន្ឹងមិន្ប្ត្ូវបាន្រញ្ជន្
ូ ឲ្យយៅជួ រជាមួ យអន កពិន្ិត្យផ្ររពិយប្គុះ
យោរល់ណាានក់ររស់ផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគ មយតុះយទ។ ប្រសិន្យរើអនកទទួ លប្ត្ូវបាន្ពិន្ិត្យ
យោយេា ីន្ិក យយើងសូ មផ្ត ល់អន្ុស្ថសន្៍ថា អន កយៅេា ីន្ិកផ្ដ្លស្ថគល់អនកទទួ លចាស់ជាងយេ ប្ត្ូវ
យធវ ើរបាយការ ៍យប្ពៀងមួ យផ្ដ្លាន្ការយប្រៀរយធៀររវាងស្ថាន្ភាពមុន្ន្ិងរចចុរបន្ន យដ្ើមបី
ចុុះហ្ត្ា យលោយោយប្ក ុមការងារពាបាល។ រររសន្ដ ិសុខសងគ មទទួ លស្ថគល់ផ្ត្របាយការ ៍ផ្ដ្ល
បាន្ចុុះហ្ត្ា យលោយោយប្េូយពទយ ឬប្េូយពទយចិត្តស្ថស្រសតររស់េាីន្ិកផ្ត្រ៉ាុយណា
ណ ុះ។
ប្រសិន្យរើអត្ិថិជន្ ទទួ លបាន្ការជូ ន្ដ្ាំ ឹងមួ យថា អត្ថប្រយោជន្៍សន្ត ិសុខសងគ មន្ឹងប្ត្ូវ
បាន្រញ្ច រ់ សូ មយធវ ើការរត ឹងត្វា៉ាភាាមៗ។ កនុងករ ីជាយប្ចើន្ អត្ថប្រយោជន្៍ន្ឹងរន្ត ប្រសិន្យរើ
ាន្រ ត ឹងត្វា៉ាប្ត្ូវបាន្យធវ ើយ ើងកនុងរយៈយពល 10 នថងនន្ការជូ ន្ដ្ាំ ឹងយន្ុះ។ សូ មយមើលផ្ផ្នក
"រ ត ឹងត្វា៉ា" យៅកនុងផ្ផ្នកយប្កាយយន្ុះ។
9. ត្ំណាង្អន កទទួ លប្បាក់
ប្រសិន្យរើផ្ផ្នករររសន្ដ ិសុខសងគ មកាំ ត្់ថា អន កទទួ លប្ត្ូវការជាំន្ួយកនុងការប្េរ់ប្េង
ប្បាក់ររស់គត្់យតុះ ផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគ មអាចចាត្់តាាំងស្ថច់ញត្ិ ភានក់ងារ ឬមិត្តេកត ិ
យដ្ើមបីយធវ ជា
ើ ត្ាំណាងររស់អនកទទួ លប្បាក់។ អន កផ្ដ្លាន្ពិការភាពយោយរ ួមាន្រញ្ហាថានយាំ ញៀន្
ឬសុរាប្ត្ូវបាន្ត្ប្មូវឲ្យាន្ត្ាំណាងអន កទទួ លប្បាក់ានក់។ យៅកនុងករ ីកប្មខា ុះ ផ្ផ្នករររ
សន្ដ ិសុខសងគ មន្ឹងអន្ុម័ត្ឲ្យាន្អន កប្រត្ិរត្ត ិការយមើលផ្ថន្ិងផ្ដល់ចាំ ីអាហារានក់ យធវ ើជា
ត្ាំណាងអន កទទួ លប្បាក់។ យទាុះរីជាការទូ ទាត្់ប្បាក់ប្ត្ូវបាន្យធវ ើយ ើងយោយផ្អាល់យៅត្ាំណាងអន ក
ទទួ លប្បាក់ក៏យោយ ប្បាក់យតុះយៅផ្ត្ជាកមម សិទធិររស់អនកទទួ លដ្ផ្ដ្ល។ សា ិត្យប្កាមកាលៈយទសៈ
ជាក់ល្លក់មួយចាំន្ួន្ ផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគ ម អាចអន្ុញ្ហញត្ឲ្យត្ាំណាងអន កទទួ លប្បាក់កាត្់
ប្បាក់ចាំន្ួន្ USD35 កនុងមួ យផ្ខ (USD68 កនុងមួ យផ្ខសប្ារ់អនកផ្ដ្លប្ត្ូវការត្ាំណាង
យោយស្ថរផ្ត្ការយសពយប្េឿងយញៀន្ឬសុរា) ជានថាយសវា។
អន កទទួ លអាចត្វា៉ាចាំយពាុះការកាំ ត្់ផ្ដ្លចាាំបាច់ប្ត្ូវាន្ត្ាំណាងអន ករង់ប្បាក់ ន្ិងផ្ត្ង
តាាំងយ្មុះរុេគលានក់ជាត្ាំណាងអន កទទួ លប្បាក់យន្ុះ។ ផ្ផ្នករររសន្ដ ិសុខសងគ មាន្កាត្ពវ កិចច
កនុងការយសុើរអយងក ត្ពាកយរ ត ឹងតតសត ីពកា
ី រយប្រើប្បាស់មិន្បាន្ប្ត្ឹមប្ត្ូវផ្ផ្នកហ្ិរញ្ញ វត្ថុយោយ
អន កទទួ លប្បាក់។ របាយការ ៍ប្ត្ូវយធវ ើយ ើងជាល្លយលកខ ៍អកសរយៅកាន្់ផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខ
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សងគ ម។ យៅផ្ដ្លាន្ការសងស័យោាាំង ផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគ មាន្កាត្ពវ កិចចកនុងការយសុើរ
អយងក ត្ ន្ិងពន្ាយពលការរង់ប្បាក់ដ្ល់ត្ាំណាងអន កទទួ លប្បាក់យតុះ។
10. អត្ថប្រយោជន៍ននពិការភាព/និង្ការងារ
ផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគ មចាត្់ទុកការងារខុសៗគន អាប្ស័យយលើថាយត្ើអនកកាំពុងទទួ លបាន្
SSI ឬអត្ថប្រយោជន្៍នន្ពិការភាពតាមជាំពូក II ឬោ៉ាងណា។ ប្រសិន្យរើអនកកាំពុងទទួ លបាន្អត្ា
ប្រយោជន្៍ទា ាំងពីរយន្ុះ វ ិធាន្ទា ាំងពីរន្ឹងប្ត្ូវអន្ុវត្ត ចាំយពាុះអន កយៅកនុងយពលផ្ត្មួ យ។
d. SSI និង្ចំណាយយលើការងារទាក់ទង្នឹង្ការចុុះអន់ថយ
អន កអាចយធវ ើការ ន្ិងយៅផ្ត្ទទួ លបាន្ SSI យលើកផ្លងផ្ត្ថាចាំ ូ លផ្ដ្លអន កទទួ លបាន្
ាន្កប្មិត្ខព សហ្
់ ួ សផ្ដ្លអន កផ្លងាន្សិទធិទទួ លបាន្ជាំន្ួយហ្ិរញ្ញ វត្ថុ។ SSI ាន្ វ ិធាន្សរប
ុ រស
អាំពីការេិត្ប្បាក់ចាំ ូ ល េឺថា USD20 នន្ប្បាក់ចាំ ូ លផ្ដ្លមិន្បាន្រក USD65 នន្ប្បាក់ចាំ ូ ល
ផ្ដ្លរកបាន្ យហ្ើយពាក់កណា
ត លនន្ប្បាក់ចាំ ូ លផ្ដ្លអន ករកបាន្ េឺមិន្ប្ត្ូវបាន្រារ់រញ្ចល
ូ កនុង
ការេ តចាំន្ួន្ទឹកប្បាក់ SSI ររស់អនកយតុះយទ។
អន កក៏អាចកាត្់រន្ា យប្បាក់ចាំ ូ លផ្ដ្លរកបាន្ររស់អនក យហ្ើយរយងក ើន្ចាំន្ួន្ SSI
ររស់អនកតាមរយៈការកាត្់ចាំណាយយលើការងារទាក់ទងន្ឹងការចុុះអន្់ថយ (IRWE)។ ទា ាំងយន្ុះ
េឺជាចាំណាយផ្ដ្លអន កទទួ លរង់យចញពីយហាយ ៉ា ផ្អាល់ខល ួន្សប្ារ់ជាំន្ួយ ន្ិងការពាបាលផ្ដ្ល
ទាក់ទងយៅន្ឹងពិការភាព ន្ិងសប្ារ់ការចាំណាយរផ្ន្ា មយទៀត្សប្ារ់រុេគលផ្ដ្លយធវ ើការងារឬ
រុេគលផ្ដ្លពិការ។ ការចាំណាយយលើការងារទាក់ទងភាពងងឹត្ផ្េន ក (BWEs) ក៏អន្ុញ្ហញត្ឲ្យរុេគល
ផ្ដ្លពិការផ្េន កកាត្់ការចាំណាយយផ្សងៗទាក់ទងន្ឹងការងារ។ BWEs ាន្លកខ ៈទូ លទ
ាំ ូ ល្លយ
យប្ពាុះការចាំណាយមិន្ចាាំបាច់ទាក់ទងភាពងងឹត្ផ្េន កររស់អនកទទួ លផ្លយតុះយទ ន្ិង
យោយស្ថរផ្ត្ការចាំណាយយន្ុះប្ត្ូវបាន្កាត្់យៅយពលយប្កាយកនុងដ្ាំណាក់កាលយន្ុះ។ ឧទាហ្រ ៍៖
ពន្ធ យលើប្បាក់ចាំ ូ លររស់សហ្ព័ន្ធ រដ្ឋ ន្ិងមូ លោឋន្ ន្ិងពន្ធ រររសន្ត ិសុខសងគ ម ប្ត្ូវបាន្
ចាត្់ទុកជា BWEs។
ការយប្រៀរយធៀររវាងការរង់ប្បាក់ SSI ប្រចាាំផ្ខ BWE ន្ិង IRWE៖
ជាមួ យ BWE USD40
USD361 ប្បាក់ចាំ ូ លផ្ដ្លរកបាន្
-20 ដ្កប្បាក់ចាំ ូ លទូ យៅ
USD341
-65 ដ្កប្បាក់ចាំ ូ លផ្ដ្លរកបាន្
USD276
÷2
=138 ½ ប្បាក់ចាំ ូ លផ្ដ្លយៅសល់
USD138
-40 ចាំណាយតតយលើការងារយោយស្ថរពិការផ្េន ក
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=USD 98
USD98 ប្បាក់ចាំ ូ លផ្ដ្លរារ់បាន្
USD 889.40 អត្ថប្រយោជន្៍ SSI ឆ្នាំ2016 សប្ារ់ជន្ពិការផ្េន ក
-98 ប្បាក់ចាំ ូ លផ្ដ្លរារ់បាន្
USD 791.40 (ការទូ ទាត្់ប្បាក់ SSI)
ជាមួ យ BWE USD40
USD 361
-20 ដ្កប្បាក់ចាំ ូ លទូ យៅ
USD341
-65 ដ្កប្បាក់ចាំ ូ លផ្ដ្លរកបាន្
USD276
- 40 ចាំណាយយផ្សងនន្ការងារទាក់ទងន្ឹងការចុុះយខោយ
USD236
÷2
=118 ½ ប្បាក់ចាំ ូ លផ្ដ្លយៅសល់
USD 118 ប្បាក់ចាំ ូ លផ្ដ្លអាចរារ់បាន្
USD 889.40 អប្តាអត្ថប្រយោជន្៍ SSI ឆ្នាំ2016 សប្ារ់ជន្ពិការ
-118 ប្បាក់ចាំ ូ លផ្ដ្លអាចរារ់បាន្
USD 771.40 ការទូ ទាត្់ប្បាក់ SSI
េន្ ឹុះកនុង្ការអនុវត្ត ៖ ប្រសិន្យរើអនករស់យៅយោយាន្ការផ្ថទា ាំន្ិងាន្ការផ្តល់ជូន្មហរអាហារ
ូ
ផ្ដ្លផ្តល់ការផ្ថទា ាំន្ិងប្េរ់ប្េងរផ្ន្ា មពីយលើរន្ា រ់ស្ថនក់យៅន្ិងអាហារ យតុះត្នមា យសវាទា ាំងយន្ុះ
អាចកាត្់យចញពីប្បាក់ចាំ ូ លផ្ដ្លរកបាន្ ជាចាំណាយការងារពាក់ព័ន្ធន្ឹងការចុុះអន្់ថយ។
b. េយប្ាង្/SSI និង្/PASS
ជាមួ យន្ឹងកមម វ ិធី "Plan for Achieving Self Support" ឬយៅកាត្់ថា PASS ប្បាក់
ចាំ ូ ល ឬធន្ធាន្ផ្ដ្លយលើស អាចរ ួចពន្ធ ន្ិងមិន្ប្ត្ូវបាន្េិត្រញ្ចល
ូ យៅកនុងការកាំ ត្់សិទធិ
ទទួ លបាន្ជាំន្ួយ SSI យតុះយទ។ ប្បាក់ចាំ ូ ល ឬធន្ធាន្ផ្ដ្លរ ួចពន្ធ យន្ុះ អាចយប្រើយដ្ើមបីរង់នថា
ស្ថល្ល ឬសាភរៈផ្ដ្លចាាំបាច់សប្ារ់ការងារ។ល។ អន កផ្ដ្លចារ់អារមម ៍កនុងការយល់យ ើញថាយត្ើ
PASS ន្ឹងជួ យដ្ល់ពួកយេ ជាពិយសសអន កផ្ដ្លមិន្ាន្សិទធទ
ិ ទួ លជាំន្ួយ SSI ឥ ូ វយន្ុះេួ រយៅរក
ន្រណាានក់ផ្ដ្លាន្ជាំតញកនុងការសរយសរ ន្ិងអន្ុវត្ត េយប្ាងយដ្ើមបីសយប្មចការជួ យយប្ជាម
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ផ្ប្ជងខល ួន្ឯង (Plan for Achieving Self Support)។ SSA ាន្រុេគលិកផ្ដ្លទទួ លបាន្
ការរ ត ុ ុះរណា
ត លោ៉ាងពិយសសផ្ដ្លយៅថា Pass Cadres ផ្ដ្លយធវ ើការជាមួ យន្ឹងកមម វ ិធី PASS។
យេហ្ទាំព័រោងយប្កាមផ្តល់ជូន្ផ្ផ្ន្ទីមួយផ្ដ្លអន កអាចយប្រើយដ្ើមបីកាំ ត្់ទីតាាំង Pass Cadres
សប្ារ់ត្ាំរន្់ររស់អនក៖ www.socialsecurity.gov/passcadre។ អន កទទួ លផ្លអាចផ្សវ ងរកអន ក
ជួ យយរៀរចាំផ្ផ្ន្ការអត្ថប្រយោជន្៍កនុងមូ លោឋន្ររស់ខល ួន្បាន្ផ្ងផ្ដ្រ (សូ មយមើលព័ត្៌ាន្
WIPA ោងយប្កាម)។
c. SSDI/ជំពូក/II, រយៈយពលសាកលបង្ការងារ, រយៈយពលរដនា ម ននសិទធិទទួ ល
បាន និង្/SGA
សប្ារ់ SSDI / អត្ថប្រយោជន្៍តាមជាំពូក II ការងារអាចតាំឲ្យាន្ការរញ្ច រ់
អត្ថប្រយោជន្៍តត សូ មបីផ្ត្រុេគលផ្ដ្លយៅាន្ពិការភាពក៏យោយ។ អន កន្ឹងាន្៖
"រយៈយពលយធវ ើការរយណា
ត ុះអាសន្ន " (TWP) ប្រសិន្យរើ (1) អន ករកបាន្ប្បាក់ចាំ ូ លយប្ចើន្ជាង
USD810 (យៅឆ្នាំ 2016) ឬ (2) ប្រសិន្យរើយធវ ើការឲ្យខល ួន្ឯង ឬយធវ ើការយប្ចើន្ជាង 40 យា៉ាងកនុងមួ យ
ផ្ខ។ ចាំន្ួន្ទឹកប្បាក់ផ្ដ្លទទួ លបាន្យៅកនុងយពលយធវ ើការងារស្ថកលបងណាមួ យយៅកនុងផ្ខយន្ុះ
មិន្រ៉ាុះពាល់ដ្ល់ចាំន្ួន្ទឹកប្បាក់នន្អត្ថប្រយោជន្៍ រហ្ូ ត្ដ្ល់ផ្ខទីប្បាាំរួន្ នន្ការងារស្ថក
លបង។ រតារ់ពីរយៈយពលនន្ផ្ខស្ថកលបងការងារ ន្ឹងាន្រយៈយពលស្ថមសិរប្បាាំមួយផ្ខ
ជារ់គនរន្ត យទៀត្នន្រយៈយពលរផ្ន្ា មនន្សិទធិទទួ លបាន្ (EPE)។ យពលផ្ដ្លប្បាក់ចាំ ូ លដ្ុលររស់
អន កទទួ លផ្ល ាន្ចាំន្ួន្យប្ចើន្ជាង USD1,130 (កនុងឆ្នាំ 2016) កនុងរយៈយពលស្ថមសិរ
ប្បាាំមួយផ្ខ ផ្ផ្នករររសន្ដ ិសុខសងគ មន្ឹងពិចារណាថាយត្ើអនកទទួ លបាន្យធវ ើ "សកមម ភាពការងារ
ដ្ុាំកាំេួន្ ន្ិងាន្ប្បាក់ចាំ ូ ល" ឬ SGA យហ្ើយអត្ថប្រយោជន្៍សប្ារ់ផ្ខយតុះន្ឹងប្ត្ូវរញ្ឈរ់។
កនុងរយៈយពលស្ថមសិរប្បាាំមួយផ្ខយតុះ អន កទទួ លផ្លាន្សិទធិទទួ លបាន្អត្ថប្រយោជន្៍
ប្រសិន្យរើសកមម ភាពការងារសា ិត្យៅោងយប្កាម SGA។ យទាុះជាោ៉ាងណា ប្រសិន្យរើអនក
ទទួ លផ្លយៅផ្ត្រន្ត រកប្បាក់ចាំ ូ លបាន្យលើកប្មិត្ SGA រតារ់ពីរយៈយពលស្ថមសិរប្បាាំ
មួ យផ្ខ យតុះអត្ថប្រយោជន្៍ពីរររសន្ត ិសុខសងគ មប្ត្ូវផ្ត្រញ្ឈរ់។
យរើយទាុះរីជាប្បាក់ចាំ ូ លដ្ុលាន្ចាំន្ួន្យប្ចើន្ជាង USD1,130 កនុងមួ យផ្ខក៏យោយ
យពលខា ុះកតាតយផ្សងៗដ្ូ ចជាជាំន្ួយរផ្ន្ា មកនុងការយធវ ើកិចចការ ឬការចូ លរ ួមកនុងកមម វ ិធីមួយផ្ដ្ល
បាន្គាំប្ទការងារ ("ឧរត្ា មភធន្") ការផ្ថទា ាំយវជជ ស្ថស្រសតផ្ដ្លអន ករង់ប្បាក់យោយខល ួន្ឯង ឬការ
ទូ ទាត្់មួយផ្ផ្នកផ្ដ្លអន កបាន្រង់សប្ារ់ការផ្ថទា ាំន្ិងអាហារ ផ្ដ្លចាត្់ទុកជានថា ផ្ថទា ាំន្ិង
ការយមើលការខុសប្ត្ូវ (IRWE) ផ្ដ្លរងាាញថាការងារយតុះេឺមិន្ផ្មន្ជា SGA យតុះយទ។ ពិការភាព
ន្ិងរញ្ហាការងារ ាន្ភាពសមុេស្ថមញោាាំងសប្ារ់អនកផ្ដ្លបាន្ទទួ លអត្ថប្រយោជន្៍សប្ារ់
ពិការភាពតាមជាំពូក II ។ យរើអាចយៅរ ួច អន កផ្ដ្លចង់ស្ថកលបងយធវ ើការ ងារេួ រផ្ត្ពិយប្គុះជាមួ យ
អន កគាំពារជាមុន្សិន្។
េយប្ាង WIPA (ជាំន្ួយន្ិងការយរៀរចាំផ្ផ្ន្ការប្បាក់យលើកទឹកចិត្តដ្ល់ការងារ) េឺជាអងគ ការ
ផ្ដ្លយផ្អតត្សាំោន្់យលើសហ្េមន្៍ផ្ដ្លទទួ លបាន្ជាំន្ួយពី SSA យដ្ើមបីឲ្យដ្ល់ផ្ផ្នករររសន្ត ិ សុខ
សងគ ម ន្ិងទទួ លផ្លររស់ SSI ផ្ដ្លជាជន្ពិការទា ាំងអស់(រ ួមទា ាំងយុវវ ័យយរៀន្ចរ់ន្ិងយប្ត្ៀមយធវ ើ
ការងារ) ន្ូ វការទទួ លបាន្យោយឥត្េិត្នថាន្ូវជាំន្ួយ ន្ិងការយរៀរចាំផ្ផ្ន្ការប្បាក់យលើកទឹកចិត្ត
ការងារ។ េយប្ាង WIPA ន្ីមួយៗាន្អន កប្រឹកោផ្ដ្លយេយៅថាអន កសប្មរសប្មួ លការយលើកទឹក
ចិត្តការងារសហ្េមន្៍ (CWIC) ផ្ដ្លអាចផ្តលជ
់ ាំន្ួយន្ិងការយរៀរចាំផ្ផ្ន្ការយលើកទឹកចិត្ត
ការងារដ្ល់អត្ា យេហ្កផ្ដ្លាន្ពិការភាព។ ប្រសិន្យរើអនកចង់រកទីតាាំងអងគ ការ WIPA
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ផ្ដ្លយៅជិត្អន ក សូ មទូ រសពា យៅយលខ 1-866-968-7842 ឬ 1-866-833-2967 (TTY / TDD)
សប្ារ់អនកាន្រញ្ហាចុុះយខោយផ្ផ្នកស្ថតរ់។
11. ការទូ ទាត្់ប្បាក់យលើស
a. រណដឹង្ត្វ៉ាថាយត្ើានការទូ ទាត្់ប្បាក់យលើសដដ្រឬយទ
យៅយពលផ្ដ្លអន កទទួ ល បាន្ទទួ លការជូ ន្ដ្ាំ ឹងពីការទូ ទាត្់ប្បាក់យលើសយន្ុះ សាំ ួ រទី
មួ យេឺថាយត្ើពិត្ជាាន្ការទូ ទាត្់ប្បាក់យលើសផ្មន្ផ្ដ្រឬយទ។ ប្រសិន្យរើចាំន្ួន្ទឹកប្បាក់ រយៈយពល
ឬព័ត្ា
៌ ន្ពីអងគ យហ្ត្ុណាមួ យយៅកនុងយសចកត ីជូន្ដ្ាំ ឹងអាំពីការទូ ទាត្់ប្បាក់យលើសយតុះ
មិន្ប្ត្ឹមប្ត្ូវ សូ មយសន ើសយុាំ ធវ ើរ ត ឹងត្វា៉ាកនុងរយៈយពល 10 នថង។ កនុងករ ីមួយចាំន្ួន្ អត្ថប្រយោជន្៍
ន្ឹងរន្ត កនុងរយៈយពលនន្រ ត ឹងត្វា៉ាយន្ុះ។ សូ មយមើលផ្ផ្នក "រ ត ឹងត្វា៉ា"។ ប្រសិន្យរើអនកទទួ លមិន្
អាចប្បារ់ពីការជូ ន្ដ្ាំ ឹងយន្ុះបាន្យទ ការពិចារណាយ ើង វ ិញយោយ "កិចចប្រជុាំយប្ៅផ្ល វូ ការ" ប្ត្ូវ
យសន ើសុាំ យដ្ើមបីឲ្យអន កទទួ លអាចរកយ ើញពីយហ្ត្ុផ្លសប្ារ់ការទូ ទាត្់ប្បាក់យលើសយន្ុះ។
b./ការយលើកដលង្ការទូ ទាត្់ប្បាក់យលើស
យរើយទាុះរីជាអន កទទួ លយល់ប្សរថាការទូ ទាត្់ប្បាក់យលើសយតុះពិត្ជាប្ត្ឹមប្ត្ូវោ៉ាងណាក៏
យោយ ក៏រ៉ាុផ្ន្ត គត្់មិន្យជឿថាវាជាកាំហ្ុសររស់ខល ួន្គត្់ ដ្ូ ចយន្ុះអន កទទួ លេួ រយសន ើសុាំ SSA ឲ្យ
យលើកផ្លងការទូ ទាត្់ប្បាក់យលើសយន្ុះ។
c./សតង្់ោរននការយលើកដលង្
យដ្ើមបីទទួ លបាន្ការយលើកផ្លងមួ យ ាន្យរឿងពីរផ្ដ្លប្ត្ូវផ្ត្ជាការពិត្៖ (1) អន កទទួ ល
យតុះមិន្បាន្ាន្កាំហ្ុសកនុងការទូ ទាត្់ប្បាក់យលើស និង្ (2)ការទទួ លសាំ ង វ ិញនន្ការទូ ទាត្់
ប្បាក់យលើសន្ឹងរ៉ាុះពាល់ដ្ល់យគលរាំ ងនន្ចារ់សដីពីរររសន្ដ ិសុខសងគ មយោយរងាាក់អនក
ទទួ ល ពីប្បាក់ចាំ ូ លន្ិងធន្ធាន្ផ្ដ្លយេប្ត្ូវការចាាំបាច់សប្ារ់ "ការចាំណាយធមម តាន្ិង
ចាាំបាច់សប្ារ់ការរស់យៅ" ឬថា ការទូ ទាត្់ប្បាក់យលើសយន្ុះន្ឹង "ប្រឆ្ាំងន្ឹងសមធម៌ន្ិង
មន្សិការលា "។ 42. USC 404 (b) 20 CFR 404.509។
កនុង្ការកំណត្់/"កំហុស"/SSA នឹង្វយត្នម ្ ថាយត្ើអនកទទួ ល៖
- ខកោន្កនុងការផ្ដល់ព័ត្៌ាន្ផ្ដ្លខល ួន្បាន្ដ្ឹង ឬេួ រផ្ត្បាន្ដ្ឹងថាជាលិខិត្ុរករ
- បាន្យធវ ើយសចកត ីផ្ថាងការ
ប្ត្ឹមប្ត្ូវ ឬ

៍ឬ

៍មិន្ប្ត្ឹមប្ត្ូវមួ យ ផ្ដ្លគត្់បាន្ដ្ឹងឬេួ រផ្ត្បាន្ដ្ឹងថាជាការមិន្

- មិន្បាន្សងប្បាក់ ផ្ដ្លគត្់បាន្ដ្ឹង ឬប្ត្ូវបាន្យេរំពឹងថាន្ឹងបាន្ដ្ឹងថាមិន្ប្ត្ឹមប្ត្ូវ។ 20
C.F.R. Section 404.507
ប្រសិន្យរើការទូ ទាត្់ប្បាក់យលើសយតុះ េឺយោយស្ថរប្បាក់ចាំ ូ ល ឬស្ថាន្ភាពរស់យៅបាន្
ផ្អាស់រតរូ ផ្ផ្នករររសន្ត ិសខ
ុ សងគ មន្ឹងពិន្ិត្យយមើលជាសាំោន្់ថា យត្ើអនកទទួ លបាន្ប្បារ់ដ្ល់ផ្ផ្នក
រររសន្ដ ិសុខសងគ មអាំពីប្បាក់ចាំ ូ ល ឬការផ្អាស់រតរស្ថ
ូ ា ន្ភាពរស់យៅផ្ដ្រឬយទ។ ផ្ផ្នករររ
សន្ដ ិសុខសងគ មប្ត្ូវយធវ កា
ើ រពិចារណាយៅយលើផ្ដ្ន្កាំ ត្់នន្ពិការភាព យៅយពលពិចារណាថាយត្ើ
ន្រណាានក់ាន្កាំហ្ុសសប្ារ់យគលរាំ ងនន្ការរដ្ិយសធណាមួ យ។
យដ្ើម បីកំណត្់ថាយត្ើការសង្ប្បាក់/វ ិញននការទូ ទាត្់ប្បាក់យលើស/"រំពានយលើយគលរំណង្ននចារ់
សតីពីរររសនត ិសុខសង្គ ម "ដដ្រឬយទ៖
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SSA ន្ឹងយមើលព័ត្៌ាន្ហ្ិរញ្ញ វត្ថុផ្ដ្លអន កទទួ លបាន្ផ្តល់ ជាផ្ផ្នកមួ យនន្ពាកយយសន ើសុាំ
ការលុះរង់ររស់ពួកយេ យដ្ើមបីយធវ ើការកាំ ត្់យន្ុះ។ អន កទទួ លប្ត្ូវរងាាញថាពួ កយេប្ត្ូវការប្បាក់
ចាំ ូ លទា ាំងអស់ឬភាេយប្ចើន្នន្ប្បាក់ចាំ ូ លយតុះ យដ្ើមបីយធវ ើការចាំណាយធមម តាន្ិងចាាំបាច់
សប្ារ់ការរស់យៅររស់ពួកយេ។
យរើយទាុះរីជាផ្ផ្នករររសន្ដ ិសុខសងគ មបាន្រកយ ើញថា អន កទទួ លយតុះមិន្ាន្កាំហ្ុស
ក៏យោយ ក៏សាំយ ស
ើ ប្ារ់ការយលើកផ្លងមួ យន្ឹងប្ត្ូវបាន្ប្ចាន្យចាល ប្រសិន្យរើមិន្ាន្
េសតុតាងផ្ដ្លេួ រឲ្យយជឿទុកចិត្តអាំពីការលាំបាកនន្ការទូ ទាត្់ប្បាក់សងវ ិញ។
យដ្ើម បីកំណត្់ថាយត្ើការទូ ទាត្់ប្បាក់យលើសជាការ/"ប្រឆំង្នឹង្សម ធម ៌/និង្ម នសិការលា "/
ដដ្រឬយទ៖
ាន្យសចកត ីសយប្មចររស់ត្ុល្លការមួ យផ្ដ្លបាន្រញ្ហជក់ថា យៅកនុងការកាំ ត្់សមធម៌
ន្ិងមន្សិការលា ការសយប្មចចិត្តប្ត្ូវផ្ត្ពិន្ិត្យយៅយលើ "រាល់អងគ យហ្ត្ុន្ិងកាលៈយទសៈទា ាំងអស់នន្
ករ ន្
ី ិងប្ត្ូវពឹងផ្ផ្ាកយលើេាំន្ិត្ទូ លាំទូល្លយនន្ភាពយុត្តិធម៌"។ Quinlivan v. Sullivan, 916 F.2d
524.
េន្ ឹុះកនុង្ការអនុវត្ត ៖ យៅយពលផ្ដ្លាន្ការទូ ទាត្់ប្បាក់យលើស យហ្ើយរុេគលយតុះកាំពុងទទួ ល
ជាំន្ួយ SSI ឬ ទា ាំង SSI ន្ិងអត្ថប្រយោជន្៍សប្ារ់ពិការភាពតាមជាំពូក II ចាំន្ួន្ទឹកប្បាក់ផ្ដ្ល
ប្ត្ូវសងវ ិញប្ត្ូវបាន្កាំ ត្់ប្ត្ឹម 10% យលើកផ្លងផ្ត្ាន្ការលួ ចរន្ា ាំ។ យទាុះរីជាការការពារយន្ុះ
មិន្អន្ុវត្ត ចាំយពាុះអន កផ្ដ្លទទួ លបាន្អត្ថប្រយោជន្៍សប្ារ់ពិការភាពតាមជាំពូក II ផ្ដ្លជា
រញ្ហាជាក់ផ្សត ងក៏យោយ ក៏ជាញឹកញរ់ផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគ មន្ឹងយរៀរចាំកាលវ ិភាេនន្ការ
ទូ ទាត្់ប្បាក់ប្រចាាំផ្ខ។ ជាញឹកញរ់ អន កទទួ លប្ត្ូវការជាំន្ួយកនុងការរាំយពញសាំ ុ ផ្ាំ រររទនន្
ការយលើកផ្លង ន្ិង/ឬកនុងការពន្យល់ថាយត្ើផ្ដ្ន្កាំ ត្់នន្ពិការភាពយន្ុះរំោន្ដ្ល់សមត្ា ភាពអន ក
ទទួ លកនុងការយល់ឬយធវ ើសកមម ភាពយោយយគរពតាមលកខ ខ ឌ ត្ប្មូវនន្របាយការ ៍យតុះោ៉ាង
ដ្ូ ចយមត ច។ យៅយពលផ្ដ្លអន កទទួ លមិន្បាន្រាយការ ៍ ឬមិន្រកោកាំ ត្់ប្តានន្ការរាយការ ៍
អន កគាំពារអាចផ្តល់ជាំន្ួយយដ្ើមបីធាតឲ្យអន កទទួ លោក់របាយការ ៍ ន្ិងរកោទុកកាំ ត្់ប្តា
ឲ្យបាន្ប្ត្ឹមប្ត្ូវ។ រាល់អនកទទួ លជាំន្ួយ SSI េួ រផ្ត្ាន្យសៀវយៅកាំ ត្់យហ្ត្ុន្ិងឧរករ ៍
យចាុះរន្ធ រីយលើឯកស្ថរ យដ្ើមបីធាតថាអវ ើផ្ដ្លបាន្ទទួ លបាន្ ន្ិងចារ់ចមា ងនន្អវ ើផ្ដ្លបាន្យផ្ញេ
ើ ឺ
ប្ត្ូវបាន្ោក់យៅកនុងយសៀវយៅកាំ ត្់យហ្ត្ុ ដ្ូ យចន ុះរាល់យលខទាំតក់ទាំន្ងន្ិងការទាំតក់ទាំន្ងប្ត្ូវ
បាន្កត្់ប្តាទុក។
d. ត្ំណាង្អន កទទួ លប្បាក់និង្/ការទូ ទាត្់ប្បាក់យលើស
យៅយពលផ្ដ្លាន្ការទូ ទាត្់ប្បាក់យលើសយៅឲ្យត្ាំណាងអន កទទួ លប្បាក់ កនុងករ ីភាេយប្ចើន្
អន កទទួ ល ប្ត្ូវបាន្ចាត្់ទុកថាមិន្ាន្កាំហ្ុសកនុងការការទូ ទាត្់ប្បាក់យលើសយន្ុះយ ើយ។ អន ក
ទទួ លាន្សិទធិយសន ើសុាំការលុះរង់ោច់យោយផ្ កយប្ៅពីសិទធិមួយផ្ដ្លត្ាំណាងអន កទទួ លប្បាក់
អាចាន្។
12. ម ូ លរបទានរ័ប្ត្ដដ្លបាត្់ នីត្ិ វ ិធីទូទាត្់ប្បាក់ជារតាន់/និង្ការរង្់ប្បាក់ជាម ុន
សប្ារ់ករណីរតាន់
អន កោក់ពាកយយសន ើសុាំ SSI ឬ អត្ថប្រយោជន្៍តាមជាំពូក II ផ្ដ្លាន្សិទធិទទួ លបាន្
អត្ថប្រយោជន្៍ទា ាំងយន្ុះ យហ្ើយកាំពុងាន្រញ្ហាហ្ិរញ្ញ វត្ថុរតាន្់ អាចទទួ លបាន្ការការរង់ប្បាក់
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ជាមុន្សប្ារ់ករ រ
ី តាន្់ រហ្ូ ត្ដ្ល់យៅររ ិា នន្អត្ថប្រយោជន្៍ចាំន្ួន្មួ យផ្ខ។ SSA POMS
SI 02004.005, DI 11055.245។ អន កោក់ពាកយសុាំប្ត្ូវផ្ត្ជាអន កផ្ដ្លប្ត្ូវបាន្សន្ន ិោឋន្ថាាន្សិទធិ
ទទួ លបាន្អត្ថប្រយោជន្៍ យោយផ្ផ្ាកយលើអាយុ ឬពិការភាព (ផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគ មាន្រញ្ជ ី
ពិការភាពនន្អន កផ្ដ្លអាចាន្សិទធិទទួ លបាន្សមបទាន្ ដ្ូ ចជាជាំងឺយអដ្ស៍ ោវក់ទា ាំងប្ស ុង។ល។
) ឬប្ត្ូវរងាាញេសតុតាងនន្សិទធិទទួ លជាំន្ួយ SSI រ៉ាុផ្ន្ត ផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគ មមិន្ទាន្់បាន្
រញ្ច រ់ឯកស្ថរសប្ារ់ទទួ លបាន្អត្ថប្រយោជន្៍យៅយ ើយយទ។ ការត្ប្មូវការរតាន្់ផ្ផ្នកហ្ិរញ្ញ វត្ថុ
ពិត្ជារងក ការេាំរាមកាំផ្ហ្ងភាាមៗដ្ល់សុខភាព ឬសុវត្ា ិភាពដ្ូ ចជាការខវ ុះយសបៀងអាហារ
សយមា ៀករាំពាក់ ទីជប្មក ឬការផ្ថទា ាំយវជជ ស្ថស្រសត។ ការ ិោល័យរររសន្ត ិសខ
ុ សងគ ម អាច
យចញមូ លរបទាន្រ័ប្ត្យៅន្ឹងកផ្ន្ា ង យោយគមន្ការពន្ាយពល ន្ិងមិន្ចាាំបាច់ាន្កុាំពូ យទ័រ
ឬពន្ាយពលសាំរុប្ត្យតុះយ ើយ។
សប្ារ់អត្ិថិជន្ផ្ដ្លាន្ជាំន្ួយ SSI ឬជាំពូក II ប្ត្ូវបាន្អន្ុម័ត្រ ួចយហ្ើយ ន្ិងផ្ដ្ល
ប្រឈ្មន្ឹងការសយប្ងាគុះរតាន្់ផ្ផ្នកហ្ិរញ្ញ វត្ថុ ផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគ មអាចយសន ស
ើ ុាំការយចញ
មូ លរបទាន្រ័ប្ត្ឆ្រ់រហ្័ស ផ្ដ្លជាកផ្ន្ា ងផ្ដ្លសាំរុប្ត្យៅរត្តគរ (Treasury Department)
យផ្ញើរមូ លរបទាន្រ័ប្ត្យៅឲ្យអត្ិថិជន្។ ប្រសិន្យរើាន្ត្ប្មូវការសយប្ងាគុះរតាន្់ផ្ដ្លអត្ិថិជន្មិន្
អាចរង់ចាាំមូលរបទាន្រ័ប្ត្តាមការយផ្ញើរសាំរុប្ត្បាន្យទ ការ ិោល័យរររសន្ដ ិសុខសងគ មអាច
យចញការទូ ទាត្់ប្បាក់ជាំន្ួយ SSI ជារតាន្់ រហ្ូ ត្ដ្ល់យៅ USD999 យៅន្ឹងកផ្ន្ា ង។ POMS SI
02004.100 and POMS RS 02801.010។
ប្រសិន្យរើមូលរបទាន្រ័ប្ត្ររស់រររសន្ត ិសុខសងគ មាន្ការយឺត្ោ៉ាវ ឬបាត្់ អត្ិថិជន្
អាចរាយការ ភា
៍ ា មអាំពកា
ី របាត្់មូលរបទាន្រ័ប្ត្ររស់ខល ួន្។ រតារ់មកផ្ផ្នករររសន្ដ ិសុខ
សងគ មាន្យពលរហ្ូ ត្ដ្ល់យៅ 10 នថងយដ្ើមបីយចញមូ លរបទាន្រ័ប្ត្ថមីជាំន្ួស។ POMS SI
02004.100B.4។
13. រណតឹង្ត្វ៉ា
a. ជំហានយៅកនុង្ដ្ំយណើរការរណតឹង្ត្វ៉ា
ជាំហាន្យៅកនុងដ្ាំយ ើរការរ ត ឹងត្វា៉ាររស់ផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគ មរ ួមាន្៖ (1)
ការពិចារណាយ ើង វ ិញ (2)រ ត ឹងយៅសវតការនន្យៅប្កមរដ្ឋ បាល (ALJ) (3) រ ត ឹងយៅ
ប្ក ុមប្រឹកោរ ត ឹង (4)រ ត ឹងយៅត្ុល្លការសហ្ព័ន្ធ។
ការពិចារណាយ ើង វ ិញ
រយៈយពលសប្ារ់ការោក់រ ត ឹងត្វា៉ាមួ យ (សុាំឲ្យពិចារណាយ ើង វ ិញឬសាំយ ើរឲ្យ ាន្
សវតការ) េឺ 60 នថង េិត្ចារ់ពីនថងទទួ លបាន្ការសយប្មចយន្ុះ។ ផ្ផ្នករររសន្ដ ិសុខសងគ ម
សន្ន ិោឋន្ថា យសចកត ីជូន្ដ្ាំ ឹងប្ត្ូវបាន្ទទួ លមុន្នថងទីប្បាាំរតារ់ពីនថងជូន្ដ្ាំ ឹង។ រយរៀរនន្
ការរងាាញករ រី រស់អនកអាប្ស័យយៅយលើរញ្ហាផ្ដ្លពាក់ព័ន្ធ ន្ិងថាយត្ើអនកយសន ើសុាំឲ្យ SSA ពិចារណា
យ ើង វ ិញអាំពីយសចកត ីសយប្មចយលើការយសន ើសុាំ ឬយសចកត ីសយប្មចយលើការផ្អាក ការកាត្់រន្ា យ ឬ
ការរញ្ច រ់អត្ថប្រយោជន្៍តតផ្ដ្រឬោ៉ាងណា។
ការោក់ពាកយយសន ស
ើ ុាំថមី
ប្រសិន្យរើអនកបាន្ទទួ លអត្ា ប្រយោជន្៍ SSI ឬ SSDI យោយស្ថរផ្ត្អន កពិការផ្េន ក
ឬាន្ពិការភាព យហ្ើយអន កយសន ើឲ្យពិចារណាយ ើង វ ិញអាំពីយសចកត ីសយប្មចដ្ាំរូង ឬយសចកត ី សយប្មច
ផ្ដ្លបាន្ផ្កផ្ប្រ យោយផ្ផ្ាកយលើកតាតយវជជ ស្ថស្រសត ផ្ដ្លកាំ ត្់ថាអន កមិន្ផ្មន្ ជាជន្ ពិការផ្េន ក
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ឬាន្ពិការភាពយៅកនុងយពលរចចុរបន្ន យទយតុះ SSA ន្ឹងផ្តល់ឱ្កាសឲ្យអន កចូ លរ ួម សវតការ
អាំពីពិការភាព។ សវតការអាំពីពិការភាពររស់អនកន្ឹងយធវ ើយ ើងយោយមស្រន្តីសវតផ្ផ្នកពិការភាព
ានក់ផ្ដ្លមិន្ចូ លរ ួមយៅកនុងការយធវ ើយសចកត ីសយប្មចចាំយពាុះការយសន ើសុាំររស់អនក។ សវតការអាំពី
ពិការភាពយន្ុះន្ឹងអន្ុញ្ហញត្ឲ្យអន ករងាាញេសតុតាងន្ិងរងាាញទសសន្ៈររស់អនក ឲ្យមស្រន្តីសវត
ការផ្ផ្នកពិការភាព។
ការផ្អាក ការកាត្់រន្ា យ ការរញ្ច រ់អត្ថប្រយោជន្៍យោយមូ លយហ្ត្ុផ្ដ្លមិន្ផ្មន្
យវជជ ស្ថស្រសត
អន កទទួ លផ្ដ្លកាំពុងផ្ត្ទទួ លបាន្ជាំន្ួយ SSI អាចយសន ើសុាំការពិចារណាយ ើង វ ិញ យោយយធវ ើ
ការប្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យយ ើង វ ិញន្ូ វករ ី (អន កយផ្សងយទៀត្យៅកនុងការ ិោល័យន្ឹងពិន្ិត្យ ឯកស្ថរ ន្ិង
អវ ើយផ្សងយទៀត្ផ្ដ្លអន កបាន្ោក់ជូន្) កិចចប្រជុយាំ ប្ៅផ្ល វការ
ូ
(អន្ុញ្ហញត្ឲ្យអន កាន្ឱ្កាសយដ្ើមបី
រងាាញស្ថកសី) ឬកិចចប្រជុផ្
ាំ ល វូ ការ (ដ្ូ ចគនន្ឹងកិចចប្រជុាំយប្ៅផ្ល វូ ការផ្ដ្រ រ៉ាុផ្ន្ត វាាន្សមត្ា ភាព
កនុងការយចញដ្ីការងខ ាំឲ្យមន្ុសសានក់ាន្វត្ត ាន្ ឬទាមទារឯកស្ថរផ្ដ្លចាាំបាច់ សប្ារ់ការ
សយប្មចចិត្តដ្៏ប្ត្ឹមប្ត្ូវមួ យ)។ ប្រសិន្យរើអនកទុកសាំ ុ ាំផ្រររទឲ្យយៅទយទ យោយមិន្រញ្ហជក់ថា
អន កចង់ឲ្យាន្ការពិចារណាយ ើង វ ិញអាំពីអវើមួយ ផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគ មន្ឹងប្គន្់ផ្ត្ប្ត្ួ ត្
ពិន្ិត្យករ ឲ្
ី យអន កយ ើង វ ិញរ៉ាុយណា
ណ ុះ។
ចាំយពាុះអន កទទួ លអត្ថប្រយោជន្៍ SSDI ាន្ផ្ត្ន្ីត្ិ វ ិធីនន្ការប្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យករ
រ៉ាុយណា
ណ ុះ ផ្ដ្លអាចយធវ ើយៅបាន្ទាក់ទងន្ឹងរញ្ហាមិន្ផ្មន្យវជជ ស្ថស្រសត។

ីយ ើង វ ិញ

b. ការរនត ទទួ លបានអត្ថប្រយោជន៍កនុង្អំ ុ ង្យពលរណតឹង្ត្វ៉ា
កនុងអាំ ុ ងយពលរ ត ឹងត្វា៉ា ាន្យសចកត ីជូន្ដ្ាំ ឹងមួ យផ្ដ្លន្ិោយថា អន កមិន្ផ្មន្ជា
ជន្ពិការយទៀត្យទ ដ្ូ ចយន្ុះការរញ្ច រ់យន្ុះេឺពឹងផ្ផ្ាកយលើមូលោឋន្ផ្ផ្នកយវជជ ស្ថស្រសត រ ើឯ
អត្ថប្រយោជន្៍យពញយលញន្ឹងរន្ត កនុងអាំ ុ ងយពលសវតការ ALJ ប្រសិន្យរើអនកបាន្រត ឹងត្វា៉ា
កនុងរយៈយពល 10 នថង រតារ់ពីទទួ លបាន្ការជូ ន្ដ្ាំ ឹងដ្ាំរូង ឬការពិចារណាយ ើង វ ិញ យហ្ើយអន ក
សុាំឲ្យរន្ត អត្ា ប្រយោជន្៍យន្ុះ។ យសន ើសុាំរយាំ ពញទប្មង់ផ្រររទយសន ើសុាំរន្ត ទទួ លអត្ថប្រយោជន្៍
(Benefit Continuation Election Statement)។ ប្រសិន្យរើយពលយប្កាយអន កចាញ់រ ត ឹង
រ៉ាុផ្ន្ត អនកបាន្រត ឹងយោយយសចកដ ីលា យតុះរាល់ការទូ ទាត្់ប្បាក់យលើសណាមួ យអាចយលើកផ្លងបាន្។
ចាំយពាុះរញ្ហាយផ្សងៗយទៀត្ ការរន្ត អត្ថប្រយោជន្៍េឺអាចយប្រើបាន្ផ្ត្ចាំយពាុះអន កផ្ដ្ល
បាន្ទទួ លជាំន្ួយ SSI ឬ SSI ន្ិង អត្ថប្រយោជន្៍តាមជាំពូក II ន្ិងយៅជាំហាន្ដ្ាំរូងនន្ដ្ាំយ ើរ
ការសុាំការពិចារណាយ ើ វ ិញនន្រ ត ឹងរ៉ាុយណា
ណ ុះ។ ការយសន ស
ើ ុាំឲ្យពិចារណាយ ើង វ ិញ ន្ិងសាំយ ើ
សុាំឲ្យរន្ត អត្ថប្រយោជន្៍ ប្ត្ូវផ្ត្យធវ ើយ ើងកនុងរយៈយពល ដ្រ់នថងរតារ់ពីការទទួ លបាន្ការជូ ន្
ដ្ាំ ឹងយន្ុះ។
អន កផ្ដ្លទទួ លបាន្ផ្ត្អត្ថប្រយោជន្៍រររសន្ត ិសខ
ុ សងគ ម ជាំពូក II, មិន្ាន្សិទធិទទួ ល
បាន្ការរន្ត អត្ថប្រយោជន្៍យៅយពលផ្ដ្លពួ កយេបាន្យសន ើសឲ្
ុាំ យពិចារណាយ ង
ើ វ ិញន្ូ វរញ្ហាផ្ដ្ល
មិន្ពាក់ព័ន្ធន្ឹងយវជជ ស្ថស្រសតយតុះយទ។
14. រណដឹង្អំពីរញ្ហារដ្ឋ បាលជាម ួ យការ ិោល័យសនត ស
ិ ុខសង្គ ម 
យពលខា ុះាន្រញ្ហាមួ យចាំន្ួន្យកើត្យ ើងទាក់ទងរយរៀរផ្ដ្លការ ិោល័យសន្ដ ិសុខសងគ មយៅ
តាមមូ លោឋន្ យោុះប្ស្ថយរញ្ហាររស់អត្ិថិជន្ យប្ៅពីសាំ ួ រយផ្សងផ្ដ្លទាក់ទងន្ឹងរ ត ឹងដ្ូ ចជា
ថាយត្ើអត្ិថិជន្ជាជន្ពិការ ឬថាយត្ើាន្ការទូ ទាត្់ប្បាក់យលើសផ្ដ្រឬយទ។ ឧទាហ្រ ៍ខាុះេឺ ប្រសិន្
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យរើយេមិន្េួ រសមយោក់អត្ិថិជន្ អត្ិថិជន្អាចោក់ពាកយរ ត ឹង រ៉ាុផ្ន្ត យេមិន្ផ្ដ្លទទួ ល
បាន្ចយមា ើយ ឬការយរើកសវតការណាមួ យយ ើយ យហ្ើយអត្ថប្រយោជន្៍ររស់យេប្ត្ូវបាន្កាត្់ផ្អតច់។
រុេគលិកសន្ត ិសុខសងគ មរដ្ិយសធការទទួ លយកពាកយយសន ស
ើ ុាំ ឬរ ត ឹងណាមួ យ។ អត្ិថិជន្មិន្
ទទួ លបាន្កផ្ន្ា ងស្ថនក់យៅយោយមូ លយហ្ត្ុពិការភាពររស់គត្់។ មូ លរបទាន្រ័ប្ត្បាន្បាត្់
យហ្ើយផ្ផ្នករររសន្ត ស
ិ ុខសងគ មរដ្ិយសធមិន្ប្ពមជួ យ ឬ ផ្ផ្នករររសន្ដ ិសុខសងគ មបាន្រដ្ិយសធ
កនុងការយឆា ើយត្រយៅយពលផ្ដ្លអត្ិថិជន្រាយការ ៍ពីរញ្ហាតតជាមួ យត្ាំណាងអន ក
ទទួ លប្បាក់។
យៅយពលផ្ដ្លអត្ិថិជន្ាន្រញ្ហាទាក់ទងន្ឹងរយរៀរផ្ដ្លរុេគលិកសន្ត ិសខ
ុ សងគ ម
ប្េរ់ប្េងអត្ថប្រយោជន្៍ សូ មសរយសរពាកយរ ត ឹងយៅកាន្់ "អន កប្េរ់ប្េងការ ិោល័យ
ប្រចាាំមូលោឋន្" នន្ការ ិោល័យសន្ត ិសុខសងគ មកនុងមូ លោឋន្ យោយពន្យល់ពីរញ្ហាយន្ុះ ន្ិងយសន ើសុាំ
ឲ្យាន្ការយសុើរអយងក ត្មួ យ។ អន កេួ រយផ្ញើចារ់ចមា ងនន្ពាកយរ ត ឹងររស់អនកយៅអងគ ភាពកិចចការ
ស្ថធារ ៈ (Public Affairs Unit) ឬរដ្ឋ បាលសន្ត ិសុខសងគ ម (Social Security Administration)
ការ ិោល័យ ប្រចាាំត្ាំរន្់នន្ទីប្ក ុងស្ថន្ប្ហាវន្់សុីសក ូ (San Francisco Regional Office)
ប្រអរ់សាំរុប្ត្ P.O. Box 4201, Richmond CA 94904. ទូ រស័ពា៖ (510) 970-0000 ទូ រស្ថរ៖ (510)
970-8216។
ការ ិោល័យដ្ផ្ដ្លយន្ុះក៏ាន្ "អងគ ភាពសភាសាំោន្់" (Critical Congressional Unit) ផ្ដ្ល
ប្េរ់ប្េងការស្ថកសួ រពីរុេគលិកសភាអាយមរ ិកទាក់ទងន្ឹងពាកយរ ត ឹងយៅម ឌ លយបាុះយឆ្នត្។
យៅកនុងស្ថាន្ភាពរតាន្់មួយ ដ្ូ ចជាអត្ិថិជន្ប្ត្ូវបាន្កាត្់ផ្អតច់អត្ថប្រយោជន្៍យោយគមន្ការ
ជូ ន្ដ្ាំ ឹងយតុះ ពួ កយេន្ឹងយឆា ើយត្រយៅន្ឹងសាំយ ើពីអនកគាំពារ (រ៉ាុផ្ន្ត មិន្ផ្មន្មកពីអត្ិថិជន្
យទ)។
ការទាក់ទងមកកាន្់សាជិកសភាផ្ដ្លជាត្ាំណាងររស់អនក
ប្រសិន្យរើអនកមិន្ទទួ លបាន្យជាេជ័យកនុងការយោុះប្ស្ថយរញ្ហាររស់អនកជាមួ យ SSAយទ
អន កអាចទាក់ទងមកកាន្់ត្ាំណាងសាជិកសភាផ្ដ្លជាត្ាំណាងររស់អនក។ សាជិកសភា
អាចជួ យដ្ល់ាចស់យឆ្នត្ផ្ដ្លាន្រញ្ហាជាមួ យទីភានក់ងារសហ្ព័ន្ធ។ សាជិកសភាភាេយប្ចើន្
ន្ឹងត្ប្មូវឲ្យអន ករាំយពញ "សាំ ុ ាំផ្រររទអន្ុញ្ហញត្ឲ្យដ្ាំយ ើរការករ ី (case work authorization
form)" ផ្ដ្លជាធមម តាាន្យៅយលើយេហ្ទាំព័រររស់សាជិកសភា។
សាំ ុ ាំផ្រររទយន្ុះាន្យគលរាំ ងពីរ៖ ទីមួយ វាេឺជាការយល់ប្ពមជាល្លយលកខ ៍អកសរផ្ដ្ល
អន្ុញ្ហញត្ឲ្យ SSA រងាាញព័ត្៌ាន្ដ្ល់សាជិកសភាផ្ដ្លជាត្ាំណាងររស់អនក។ ទីពីរវាជួ យពន្យល់
សាជិកសភាផ្ដ្លជាត្ាំណាងររស់អនកថា អន កបាន្ផ្សវ ងរកជាំន្ួយផ្ដ្លអន កចង់បាន្ពីពួកយេ។
អន កអាចរកសាជិកសភាផ្ដ្លជាត្ាំណាងកនុងមូ លោឋន្ររស់អនកបាន្តាមរយៈយេហ្ទាំព័រ៖
http៖//www.house.gov/zip/ZIP2Rep.html
ពាកយរ ត ឹងផ្ផ្នកទី 504
ទីភានក់ងារសហ្ព័ន្ធ រ ួមទា ាំងផ្ផ្នករររសន្ដ ិសុខសងគ មេឺជាប្រធាន្រទយៅផ្ផ្នក 504
នន្ចារ់សតីពកា
ី រស្ថតរន្ីត្ស
ិ មបទា 29 U.S.C. ផ្ផ្នកទី 794 (Rehabilitation Act, 29 U.S.C.
Section794)។ ផ្ផ្នកទី 504 បាន្ន្ិោយថារដ្ឋ បាលសន្ដ ិសុខសងគ ម មិន្អាចយរ ើសយអើងប្រឆ្ាំងន្ឹង
មន្ុសសណាានក់យោយស្ថរផ្ត្ពិការភាពររស់យេបាន្យទ។ ផ្ផ្នកទី 504 ត្ប្មូវឲ្យរដ្ឋ បាល
សន្ដ ិសុខសងគ មផ្តលម
់ ូ លយហ្ត្ុផ្ដ្លសមប្សរយៅន្ឹងត្ប្មូវការររស់ជន្ពិការផ្ដ្លោក់ពាកយសុាំ
អត្ថប្រយោជន្៍ន្ិងអន កផ្ដ្លទទួ លបាន្អត្ថប្រយោជន្៍។ ប្រសិន្យរើអនកយជឿថាអន កប្ត្ូវបាន្ SSA
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ប្រប្ពឹត្ដមិន្សមរមយោក់អនក យោយស្ថរផ្ត្ពិការភាពររស់អនក យតុះអន កាន្សិទធិកនុងការ
ោក់ពាកយ រ ត ឹងរដ្ឋ របយវ ី 504 (Section 504 Civil Rights complaint)។ ការប្រប្ពឹត្ដមិន្លា
រ ួមាន្ការមិន្ផ្ដល់ន្ូវជាំន្ួយរផ្ន្ា មឲ្យអន កយោយស្ថរផ្ត្ពិការភាពររស់អនក។
សូ មយផ្ញើពាកយរ ត ឹងផ្ផ្នក 504 ររស់អនកយៅឲ្យការ ិោល័យរដ្ឋ បាលសន្ដ ិសុខសងគ ម នន្សិទធ ិ
រ ត ឹងសុី វ ិលយៅកាន្់ ការ ិោល័យ Civil Rights Complaint Adjudication Office, P.O. Box
17788, Baltimore, MD 21235-7788។ សូ មរកោចារ់ចមា ងនន្ពាកយរ ត ឹងររស់អនក រ ួចសរយសរ
យៅយលើចារ់ចមា ងររស់អនកន្ូ វកាលររ ិយចេ ទផ្ដ្លអន កបាន្ោក់វាយៅកនុងសាំរុប្ត្។ អន ក
េួ រផ្ត្តាមោន្ ប្រសិន្យរើអនកមិន្ទទួ លបាន្អវ ើមួយយៅកនុងប្រអរ់សាំរុប្ត្ររស់អនកពីផ្ផ្នករររ
សន្ត ិសុខសងគ មកនុងរយៈយពលរួ ន្យៅប្បាាំមួយសបាតហ្៍។ យលខទូ រស័ពាររស់កា រ ិោល័ការយោុះប្ស្ថយ
ពាកយរ ត ឹងផ្ផ្នកទី 504 េឺ (866) 574-0374។ សូ មពន្យល់យេថា អន កបាន្ោក់ពាកយរ ត ឹង
រដ្ឋ របយវ ផ្ី ផ្នក 504 ប្រឆ្ាំងន្ឹងផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគ ម ដ្ូ យចន ុះអន កន្ឹងយេជួ យផ្ តាំឲ្យអន កជួ រ
មន្ុសសផ្ដ្លអាចជួ យអន កបាន្។
B. Medi-Cal
1. សិទធិទទួ លបាន/Medi-Cal ដដ្លផ្ារភាារ់យៅនឹង្/SSI
កមម វ ិធី Medicaid ផ្ដ្លប្ត្ូវបាន្យេស្ថគល់យៅកនុងរដ្ឋ California ថាជា Medi-Cal យធវ ើការ
ចាំណាយសប្ារ់ការផ្ថទា ាំយវជជ ស្ថស្រសតសប្ារ់ប្រជាជន្ផ្ដ្លាន្ប្បាក់ចាំ ូ លទារ។ អន កផ្ដ្លាន្
យ្មុះយៅកនុង SSI ាន្សិទធិទទួ លបាន្ Medi-Cal យោយសវ យ
័ ប្រវត្ត ិ យោយមិន្ចាាំបាច់យសន ើសុាំ
Medi-Cal ោច់យោយផ្ កយ ើយ។
យៅយពលផ្ដ្លកាលៈយទសៈររស់អត្ា យេហ្កផ្អាស់រតរយៅក
ូ
ន ុ ង វ ិធីមួយ ផ្ដ្លរ៉ាុះពាល់ដ្ល់សិទធិ
ទទួ ល Medi-Cal ដ្ូ ចជាការបាត្់រង់ SSI, Medi-Cal មិន្រញ្ច រ់កមម វ ិធីយោយសវ ័យប្រវត្ត យិ ទ។
Medi-Cal យៅផ្ត្រន្ត ខ ៈយពលផ្ដ្លយោន្ធីផ្សវ ងរក វ ិធីណាមួ យផ្ដ្លអាចយធវ ើអត្ា យេហ្ក អាច
រន្ត ទទួ លបាន្កមម វ ិធី Medi-Cal។ យហ្ត្ុយន្ុះវាេួ រផ្ត្មិន្ងាយប្សួ លរ៉ាុតមន្យទកនុងការបាត្់រង់
កមម វ ិធី Medi-Cal។ ដ្ាំយ រើ ការយន្ុះប្ត្ូវបាន្រយងក ើត្យ ើងយដ្ើមបីការពារពីការរញ្ឈរ់ផ្ដ្លមិន្
ចាាំបាច់ណាមួ យ (ន្ិងការយសន ើសយុាំ ើង វ ិញ)។ ប្រសិន្យរើយោន្ធីររស់អនកកាំពុងយធវ ើវាបាន្ប្ត្ឹមប្ត្ូវ
ដ្ាំយ ើរការផ្ដ្ល "យោយរលូ ន្" យន្ុះអន្ុញ្ហញត្ឲ្យយេផ្អាស់រ្ ូរយោយយសរ ើ ពីកមម វ ិធីមួយយៅកមម វ ិធី
មួ យយទៀត្ យោយមិន្ចាាំបាច់ាន្ការផ្អាកការទទួ លបាន្ការធាតរា៉ាររងយតុះយទ។
េន្ ឹុះកនុង្ការអនុវត្ត ៖ វាាន្ភាពងាយប្សួ លន្ិងរហ្័សជាងមុន្យដ្ើមបីទទួ លបាន្កមម វ ិធី Medi-Cal
ជាជាងការទទួ លបាន្ SSI យោយផ្ផ្ាកយលើពិការភាព។ ដ្ាំរូងសូ មយសន ើសុាំ Medi-Cal យហ្ើយ
រតារ់មក យៅយពលផ្ដ្លបាន្ទទួ ល Medi-Cal យហ្ើយ សូ មោក់ពាកយយសន ស
ើ ុាំ SSI យៅការ ិោល័យ
សន្ត ិសុខសងគ ម។ ប្រសិន្យរើអនកប្ត្ូវបាន្យេរដ្ិយសធ SSI, Medi-Cal ន្ឹងរន្ត ដ្រារណាអន កយៅផ្ត្
ពាកយរ ដ ឹងត្វា៉ា។ ប្រសិន្យរើ SSI ប្ត្ូវបាន្រដ្ិយសធមុន្ ការរដ្ិយសធយន្ុះន្ឹងប្េរ់ប្េងយលើពាកយ
យសន ើសុាំ Medi-Cal ផ្ដ្លវាន្ឹងប្ត្ូវបាន្រដ្ិយសធផ្ងផ្ដ្រ។
2. /វ ិធីយផ្សង្យទៀត្យដ្ើម បីទទួ លបាន/Medi-Cal
ប្រជាជន្ផ្ដ្លមិន្បាន្ទទួ ល SSI យៅផ្ត្អាចទទួ លបាន្ Medi-Cal។ យដ្ើមបីទទួ លបាន្
Medi-Cal ដ្ាំរូង ប្ត្ូវយសន ស
ើ ុាំយៅការ ិោល័យសុខុាលភាពត្ាំរន្់។ Medi-Cal ន្ឹងប្ត្ូវផ្ត្ទទួ លយក
ឬរដ្ិយសធការយសន ើសុាំកនុងរយៈយពល 45 នថង។ យៅយពលាន្ការសយប្មចចិត្តផ្ផ្នកពិការភាព យោន្ធី
ាន្រយៈយពលោ៉ាងយូរ 90 នថង។
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យរើយទាុះរីជាប្បាក់ចាំ ូ លររស់អនកខព ស់យពកកនុងការទទួ លបាន្ SSI, អន កយៅផ្ត្អាចទទួ លបាន្
Medi-Cal ប្រសិន្យរើ៖
- អន កាន្ធន្ធាន្ Medi-Cal ាន្ផ្ដ្ន្កាំ ត្់ (USD2,000 សប្ារ់រុេគល USD3,000
សប្ារ់ប្េួ ស្ថរផ្ដ្លាន្សាជិកពីរតក់ ររ ិា យប្ចើន្ជាងមុន្សប្ារ់ប្េួ ស្ថរធាំ)
- អន កាន្អាយុយប្ចើន្ជាង 65 ឆ្នាំ ពិការផ្េន ក ឬាន្ពិការភាពផ្ដ្លប្ត្ូវតាមសត ង់ោរ SSA ន្ិង
- អន កជាពលរដ្ឋ ររស់រដ្ឋ California ន្ិងជាពលរដ្ឋ សហ្រដ្ឋ អាយមរ ិក ឬជន្អយតតប្រយវសន្៍
«ាន្លកខ ៈសមបត្ត ិប្េរ់ប្គន្់ " ឧទាហ្រ ៍៖ ពលរដ្ឋ អចិនស្រន្តយ៍ប្សរចារ់។
យោន្ធី េួ រផ្ត្វាយត្នមា ថាយត្ើអនកោក់ពាកយយសន ស
ើ ុាំរាំយពញតាមលកខ ខ ឌ ត្ប្មូវ យដ្ើមបី
ទទួ ល បាន្ ការយសន ើសុាំ Medi-Cal ដ្ាំរូងយោយឥត្េិត្នថាណាមួ យ ឬរង់ចាំផ្ កណាមួ យផ្ដ្រឬយទ។
ាន្ការយសន ស
ើ ុាំ Medi-Cal ជាយប្ចើន្ផ្ដ្លមិន្ត្ប្មូវឲ្យអត្ា យេហ្ករង់នថា ចាំណាយប្រចាាំផ្ខ ឬក៏ការ
ធាតរា៉ារ់រងយតុះយទ។ យេហ្ទាំព័រផ្ដ្លាន្ប្រយោជន្៍ផ្ដ្លយរៀររារ់អាំពីកមម វ ិធី Medi-Call
យផ្សងៗគន អាចរកយមើលបាន្យៅយលើយេហ្ទាំព័រ Health Consumer Alliance៖
http៖//healthconsumer.org/Medi-CalOverview2008Ch7.pdf
ប្រសិន្យរើប្បាក់ចាំ ូ លររស់មន្ុសសានក់សាិត្យៅយលើសដង់ោរ Medi-Cal (600 ដ្ុល្លារ
សប្ារ់ មន្ុសសានក់, 750 ដ្ុល្លារ សប្ារ់មន្ុសសពីរតក់ 934, ដ្ុល្លារ សប្ារ់មន្ុសសរីតក់
ឬរដ ីប្រពន្ធ កប្មិត្ខព ស់សប្ារ់ប្េួ ស្ថរផ្ដ្លាន្ទាំហ្ាំធាំ) យហ្ើយយេមិន្ាន្លកខ ៈសមបត្ត ិ
ប្េរ់ប្គន្់ សប្ារ់ការយសន ើសុាំ Medi-Cal ណាមួ យយផ្សងយទៀត្ យេអាចទទួ លបាន្ Medi-Cal
ជាមួ យន្ឹងការចាំណាយប្រចាាំផ្ខ “ចាំផ្ កនន្ការចាំណាយ (share of cost)"។ ចាំផ្ កនន្ការ
ចាំណាយយន្ុះេឺាន្ភាពខុសគនរវាងប្បាក់ចាំ ូ លផ្ដ្លអាចរារ់បាន្ររស់រុេគលយតុះ ន្ិងកប្មិត្
ត្ប្មូវការផ្ថទា ាំជាធរាន្ររស់ Medi-Cal។ យៅយពលផ្ដ្លអន កទទួ យសវា Medi-Cal បាន្ វ ិកក យរប្ត្
យវជជ ស្ថស្រសតផ្ដ្លយសម ើយៅន្ឹងចាំន្ួន្ទឹកប្បាក់នន្ការផ្ចករំ ផ្លកប្រចាាំផ្ខររស់យេ យតុះ Medi-Cal
ន្ឹងរង់ប្បាក់ផ្ដ្លយៅសល់នន្ វ ិកក យរប្ត្យវជជ ស្ថស្រសតររស់យេសប្ារ់ផ្ខយតុះ។ អន កទទួ លយសវា
Medi-Cal អាចទទួ លចាំផ្ កនន្ការចាំណាយររស់យេ កនុងរយៈយពលរ៉ាុតមន្ផ្ខ យៅយលើ វ ិកក យរប្ត្
យវជជ ស្ថស្រសតចាស់ៗផ្ដ្លមិន្ទាន្់បាន្រង់។
3. Medicare និង្ Medi-Cal
អន កផ្ដ្លបាន្ទទួ លអត្ថប្រយោជន្៍ Medicare យោយស្ថរពួ កយេទទួ លបាន្
អត្ថប្រយោជន្៍តាម ជាំពូក II រ៉ាុផ្ន្ត មិន្ផ្មន្ SSI អាចអន្ុវត្ត សប្ារ់ Medi-Cal បាន្យទ។ MediCal ធាតរា៉ារ់រងយលើយសវាមួ យចាំន្ួន្ ផ្ដ្ល Medicare មិន្បាន្យធវ ើការធាតរា៉ាររង។
4. យសវកម ម ដដ្លប្េរដ្ណដរ់យោយ Medi-Cal
Medi-Cal រង់នថា សប្ារ់យសវាយវជជ ស្ថស្រសតចាាំបាច់ជាយប្ចើន្។ យសវាសុខភាពផ្ល វូ ចិត្ត ប្ត្ូវបាន្
ធាតរា៉ារ់រងយៅទូ ទា ាំងយោន្ធី នន្ ផ្ដ្លប្េរ់ប្េងយោយេយប្ាងផ្ថទា ាំររស់ Medi-Cal Mental
Health។ យសវាយផ្សងយទៀត្ផ្ដ្លាន្ការធាតរា៉ារ់រងរ ួមរញ្ចល
ូ ទា ាំងការសួ រសុខទុកខររស់ប្េូយពទយ
ការសប្ាកយៅមន្ា ីរយពទយ ការយចញថានតា
ាំ មយវជជ រញ្ហជ ការឆលុុះកាាំរសម ី X ន្ិងយសវាកមម មន្ា ីរពិយស្ថធន្៍
ឧរករ ៍យវជជ ស្ថស្រសតផ្ដ្លយប្រើប្បាស់បាន្យូរ ន្ិងការផ្ថទា ាំ សុខភាព តាមផ្ាុះ រ ួមទា ាំងការផ្ថទា ាំ
យោយេិល្លន្ុរោឋកយិកា។ រតារ់ពីអនកផ្ត ល់យសវាោក់សាំយ យើ សន ស
ើ ុាំការអន្ុញ្ហញត្
ពាបាលយដ្ើមបីប្េរធាតរា៉ារ់រងយលើយសវាកមម ផ្ដ្លប្ត្ូវការចាាំបាច់ យតុះMedi-Cal ាន្រយៈយពល
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30 នថងយដ្ើមបីអន្ុម័ត្យល់ប្ពម រដ្ិយសធ ឬ យផ្ញើសាំយ ើសប្ុាំ ត្ រ់មកវ ិញសប្ារ់ព័ត្៌ាន្រផ្ន្ា ម។
ប្រសិន្យរើរុេគលិក Medi-Cal មិន្បាន្យធវ ើសកមម ភាពកនុងរយៈយពល 30 នថង
សាំយ ើយន្ុះប្ត្ូវបាន្ចាត្់ទុកថាប្ត្ូវបាន្អន្ុម័ត្យល់ប្ពមយោយសវ ័យប្រវត្ត ិ។
5. រណដឹង្ត្វ៉ា Medi-Cal
ប្រសិន្យរើ Medi-Cal រដ្ិយសធពាកយយសន ស
ើ ុាំសិទធិ ឬសាំយ ើសប្ារ់ការផ្តល់យសវាកមម ររស់
យោន្ធី ទីភានក់ងារ Medi-Cal ឬ Medi-Cal ផ្ដ្លប្េរ់ប្េងេយប្ាងផ្ថទា ាំប្ត្ូវជូ ន្ដ្ាំ ឹងជា
ល្លយលកខ ៍អកសរទាក់ទងន្ឹងសកមម ភាពយតុះយៅកាន្់អនកទទួ លយដ្ើមបីពន្យល់យហ្ត្ុផ្លកនុងការ
រដ្ិយសធយន្ុះ។ យសចកត ីជូន្ដ្ាំ ឹងយន្ុះប្ត្ូវផ្ត្ពន្យល់ពីរយរៀរោក់សាំយ ើសុាំ ការស្ថតរ់
សវតការយោយយុត្តិធមម ររស់ Medi-Cal។ យរើយទាុះរីជាមិន្ាន្ការជូ ន្ដ្ាំ ឹងនន្សកមម ភាព
ឧទាហ្រ ៍ យៅយពលផ្ដ្លាន្ការពន្ាយពលកនុងការទទួ លបាន្យសវាកមម ចាាំបាច់មួយចាំន្ួន្
ផ្ដ្លអត្ិថិជន្អាចោក់ពាកយផ្តឹងត្វា៉ាបាន្យោយយៅទូ រស័ពាឬសរយសរយៅកាន្់កា រ ិោល័យ
សវតការយោយយុត្តិធម៌ររស់ Medi-Cal។
េន្ ឹុះកនុង្ការអនុវត្ត /៖ការោក់យសន ើសុាំ Medi-Cal ប្ត្ូវបាន្ដ្ឹងឮយោយយៅប្កមរដ្ឋ បាលនន្ State
Hearings Division តយកោឋន្យសវាកមម សងគ មកិចចរដ្ឋ California, ផ្ល វូ 744 P, Sacramento CA
95814។
ទូ រសពា យោយឥត្េិត្នថា ៖ (800) 743-8525
ទូ រស្ថរ៖ (916) 651-6258
ការ ិោល័យប្រធាន្ ALJ៖ (916) 657-3550
C. Medi-Cal សប្ារ់កុារ/និង្កម ម វ ិធី EPSDT
1. សិទធិទទួ លបាន/Medi-Cal ទូ លំទូលាយជាង្សប្ារ់កុារ
កុារផ្ដ្លាន្ពិការភាព យហ្ើយប្បាក់ចាំ ូ លររស់ាតារិតា ាន្កប្មិត្ខព ស់
យៅផ្ត្អាចាន្លកខ ៈសមបត្ត ិប្េរ់ប្គន្់សប្ារ់ ទទួ លបាន្ Medi-Cal ជាមួ យន្ឹងការរ ួម
ចាំផ្ កកនុងការចាំណាយ។ យរើយទាុះរីជាចាំផ្ កនន្ការចាំណាយេឺយប្ចើន្ពាន្់ដ្ុល្លាររកនុងមួ យ ផ្ខក៏
យោយ ក៏ Medi-Cal អាចជួ យ ចាំណាយសប្ារ់ប្បាក់ផ្ដ្លយៅសល់ពីការប្ត្ូវរង់ ឧទាហ្រ ៍
សប្ារ់នថាមន្ា ីរយពទយកនុងមួ យផ្ខ។
ចារ់ពិយសសមួ យចាំន្ួន្យផ្សងយទៀត្សប្ារ់សិទធទទួ លបាន្ Medi-Cal៖
(a) េ តចាំផ្ កនន្ការចាំណាយ ប្បាក់ចាំ ូ លររស់ឪពុក/ាតយចុង មិន្ប្ត្ូវបាន្រារ់រញ្ចល
ូ
យតុះយទ ាន្ផ្ត្ប្បាក់ចាំ ូ លររស់កុារ ន្ិងប្បាក់ចាំ ូ លររស់ឪពុក/ាតយផ្ដ្លពួ កយេ
រស់យៅជាមួ យយទផ្ដ្លប្ត្ូវបាន្រារ់រញ្ចល
ូ ។
(b) កុារផ្ដ្លបាន្ដ្កយចញពីផ្ាុះតាមរយៈត្ុល្លការន្ឹងប្ត្ូវាន្សិទធិទទួ លបាន្ Medi-Cal
យោយសវ ័យប្រវត្ត ិ។
(c) កុារផ្ដ្លទទួ លបាន្មូ លន្ិធិជាំន្ួយកនុងការទទួ លចិញ្ចឹម ាន្សិទធិទទួ ល Medi-Cal។
យលើសពីយន្ុះយទៀត្កុារអាចាន្លកខ ៈសរបត្ត ិប្េរ់ប្គន្់សប្ារ់ Medi-Cal យោយមិន្
ចាាំបាច់ាន្ចាំផ្ កនន្ការចាំណាយយតុះយទ ន្ិងយោយមិន្ទាក់ទងយៅន្ឹងប្ទពយសមបត្ត ិ
ន្ិងធន្ធាន្ររស់ឪពុក/ាដយររស់ពួកយេតាមរយៈ កមម វ ិធី "ភាេរយនន្ភាពប្កីប្ក
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(Percent of Poverty” programs)"។ យន្ុះេឺជាការសាំោន្់ណាស់យប្ពាុះយពលខា ុះការសន្ស ាំររស់
ប្េួ ស្ថរយលចយ ើង យធវ ើឲ្យកុារមិន្ាន្សិទធិយសន ើសុាំ Medi-Cal។
2. ការរនដ Medi-Cal សប្ារ់កុារពិការ
កុារផ្ដ្លប្ត្ូវបាន្យេរញ្ឈរ់ពី SSI សា ិត្យប្កាមសដ ង់ោររ ឹត្រន្ត ឹង ពិការភាពថមី ាន្សិទធិ
ទទួ លបាន្ Medi-Cal ប្រសិន្យរើពួកយេអាចន្ឹងាន្សិទធិទទួ លបាន្ SSI រ៉ាុផ្ន្ត សប្ារ់ការ ផ្អាស់
រតរយៅក
ូ
ន ុ ងន្ិយមន្័យយន្ុះ ពួ កយេប្ត្ូវបាន្ផ្តល់សទ
ិ ធិយដ្ើមបីរន្ត Medi-Cal ខ ៈយពលផ្ដ្លពួ កយេ
ោក់ពាកយយសន ស
ើ ុាំ។ យន្ុះេឺជាការពិត្យរើយទាុះរីជាអត្ថប្រយោជន្៍ររស់ SSI មិន្ប្ត្ូវបាន្យេរន្ត
តាមការោក់ពាកយសុាំក៏យោយ។
Medi-Cal យៅផ្ត្រន្ត មិន្ផ្មន្ប្គន្់ផ្ត្យដ្ើមបីសវតការសន្ត ិសុខសងគ ម ALJ រ៉ាុផ្ន្ដ
តាមរយៈសាំយ ស
ើ ប្ារ់ការពិន្ិត្យយោយប្ក ុមប្រឹកោរ ដ ឹង។ ប្រសិន្យរើកា
ុ រចាញ់សវតការ ALJ
វាជាការសាំោន្់ណាស់ផ្ដ្លពួ កយេប្ត្ូវរត ឹង យៅប្ក ុមប្រឹកោរ ដ ឹងប្រសិន្យរើពួកយេយជឿជាក់ថា
ពួ កយេយៅផ្ត្ជាជន្ពិការយហ្ើយប្ត្ូវការ Medi-Cal។
3. យសវសុខភាពផ្ល វូ ចិត្ត/EPSDT
កុារផ្ដ្លាន្អាយុយប្កាម 21 ឆ្នាំផ្ដ្លាន្សិទធិទទួ ល Medi-Cal ាន្សិទធិទទួ លបាន្
ការផ្តល់យសវារផ្ន្ា មរ ួមរញ្ចល
ូ ទា ាំងផ្ាុះ ន្ិងយសវាសុខភាពផ្ល វូ ចិត្តសហ្េមន្៍តាមរយៈកមម វ ិធី
ពិយសសមួ យផ្ដ្លយេស្ថគល់ថាជា EPSDT ផ្ដ្លាន្ពាកយយពញ "Early and Periodic Screening,
Diagnosis, and Treatment "។ 42 U.S.C. Section 1396a (a)(10)((A) 42 U.S.C. Section
1396d(a)(4)(B).
យប្កាមការយសន ើសុាំរររស់កមម វ ិធី EPSDT រដ្ឋប្ត្ូវផ្ត្ផ្តល់ជូន្ន្ូ វយសវាកមម យធវ យើ រាេវ ិន្ិចេ័យន្ិង
ការពាបាល "យដ្ើមបីពាបាលឬយធវ ើឲ្យាន្ភាពលអប្រយសើរយ ើង វ ិញចាំយពាុះការចុុះយខោយោង
រាងកាយន្ិងផ្ល វូ ចិត្ត ន្ិងលកខ ខ ឌ ប្េរដ្ ត រ់យោយយសវាពិន្ិត្យថាយត្ើយេបាន្ ផ្តល់យសវាផ្ររយន្ុះ
យៅយប្កាមផ្ផ្ន្ការររស់រដ្ឋ " 42 U.S.C. Section 1396d(r)(5)។ យន្ុះេឺជាសដ ង់ោរ
ផ្ដ្លាន្ភាពងាយប្សួ លជាង Medi-Cal ធមម តា៖ កុារអាចទទួ លបាន្ ការផ្តល់យសវាយដ្ើមបីរកោ
ដ្ាំយ ើរការសុខភាពររស់យេបាន្ យរើយទាុះរីជាលកខ ខ ឌ សុខភាពររស់ពួកយេមិន្ាន្
ភាពប្រយសើរយ ើងក៏យោយ។
កុារាន្សិទធិទទួ លបាន្យសវា EPSDT យរើពួកយេប្ត្ូវការ យរើយទាុះរីជាការផ្តល់យសវា យន្ុះ
ន្ឹងមិន្អាចយប្រើបាន្យៅយពលពួ កយេកាាយជាមន្ុសសយពញវ ័យ។ ទា ាំងយន្ុះប្ត្ូវបាន្យេស្ថគល់
ថាជាការផ្តល់យសវា EPSDT "រផ្ន្ា ម"។ កមម វ ិធី EPSDT អាចប្េរដ្ ត រ់ការពាបាលយោយ
រុេគលឬប្ក ុមប្េួ ស្ថរកាន្់ផ្ត្យប្ចើន្ផ្ដ្ល Medi-Cal បាន្ផ្ដល់សិទធិអន្ុញ្ហញត្។ EPSDT អាច
ប្េរដ្ ត រ់ការប្េរ់ប្េងឥរ ិោរថន្ិងការអន្ត រាេមន្៍ វ ិរត្ត ិយៅកនុងផ្ាុះ ឬកនុងលាំយៅោឋន្ ររស់
កុារផ្ដ្លពិការផ្ល វូ ចិត្ត។ យសវាកមម ទា ាំងយន្ុះអាចរ ួមរញ្ចល
ូ ការជួ យផ្ផ្នកអាករបកិ រ ិោមួ យ
ទល់ន្ឹងមួ យ ឬ ពីរទល់ន្ង
ឹ មួ យ ន្ិងការប្េរ់ប្េងឥរ ិោរថកនុងផ្ាុះ ការប្រឹកោយោរល់កនុងប្ក ុម
ប្េួ ស្ថរ ការពាបាលយៅកនុងផ្ាុះយោយ ការគាំប្ទន្ិងការរ ្ ុ ុះរណា
ដ លរុេគលិកពាបាល
យហ្ើយន្ិងការអន្ត រាេមន្៍អាករបកិ រ ិោឬរាំ ិន្ជី វ ិត្។ ការចាំណាយនន្ការផ្តល់យសវា EPSDT
យៅកនុងផ្ាុះឬសហ្េមន្៍មិន្ប្ត្ូវាន្យប្ចើន្ជាងការចាំណាយររស់ស្ថារ័ន្យទ។
អន កផ្តល់ឲ្យេួ រផ្ត្យសន ើសុាំការអន្ុញ្ហញត្កនុងការផ្តល់ន្ូវ យសវាសុខភាពផ្ល វូ ចិត្ត EPSDT
រផ្ន្ា មពីផ្ផ្ន្ការផ្ថទា ាំសុខភាពផ្ល វូ ចិត្តផ្ដ្លប្េរ់ប្េងយោយត្ាំរន្់។ ការអន្ុញ្ហញត្ឲ្យាន្យសវា
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EPSDT រផ្ន្ា ម ផ្ដ្លមិន្ទាក់ទងន្ឹងសុខភាពផ្ល វូ ចិត្ត េួ រប្ត្ូវប្ត្ូវបាន្យសន ើសព
ុាំ ត
ី យកោឋន្រដ្ឋ
នន្យសវាផ្ថទា ាំសុខភាព ឬប្រសិន្ យរើកុារប្ត្ូវបាន្ចុុះយ្មុះយៅកនុងផ្ផ្ន្ការផ្ថទា ាំយសវាសុខភាព
រាងកាយររស់ Medi-Cal ផ្ដ្លប្េរ់ប្េង យោយផ្ផ្ន្ការផ្ថទា ាំ។ ប្រសិន្យរើការយសន ើសកា
ុាំ រ
អន្ុញ្ហញត្ប្ត្ូវបាន្រដ្ិយសធ ប្ក ុមប្េួ ស្ថរអាចោក់ពាកយតាមរយៈដ្ាំយ ើរការោក់ពាកយរត ឹង
ដ្ាំយ ើរការរត ឹង Medi-Cal ជាធមម តា។ (សូ មយមើលផ្ផ្នក B.5 ោងយលើ។)
4. ការប្េរ់ប្េង្ករណី/EPSDT
យៅយប្កាម EPSDT កុារអាចាន្លកខ ៈប្េរ់ប្គន្់សប្ារ់ការប្េរ់ប្េងករ ីផ្ដ្លពឹង
ផ្ផ្ាកោាាំងយលើការប្េរ់ប្េងករ ីប្សយដ្ៀងគនយៅន្ឹងការប្េរប្េងករ ីយគលយៅសប្ារ់
មន្ុសសយពញវ ័យ។
កុារន្ិងប្េួ ស្ថរររស់ពួកយេអាចយសន ើសុាំការប្េរ់ប្េងករ ីយដ្ើមបីោក់ជាមួ យន្ឹងសាំយ ើរសុាំ
យសវាសុខភាពផ្ល វូ ចិត្ត EPSDT រផ្ន្ា ម កនុងការកាំ ត្់អត្ត សញ្ហញ
អន កផ្ដល់ឲ្យ រយងក ើត្ផ្ផ្ន្ការ
ពាបាល។ល។ អន កផ្តល់ឲ្យឬប្ក ុមប្េួ ស្ថរអាចយសន ើសុាំយសវាសុខភាពផ្ល វូ ចិត្ត EPSDT យោយផ្អាល់
ពីត្ាំរន្់យតុះ។
5. ការផ្តល់ជំនួយអនត រាេម ន៍ឥ រ ិោរថ EPSDT
យសវាកមម ពាបាលអាករបកិ រ ិោ (TBS) េឺជាយសវាកមម អន្ត រាេមន្៍អាករបកិ រ ិោមួ យ
ទល់មួយសប្ារ់កុារផ្ដ្លប្ត្ូវការសុខភាពផ្ល វូ ចិត្តោាាំង។ TBS ប្ត្ូវបាន្ផ្តល់
ជាយសវាសុខភាពផ្ល វូ ចិត្តជាំតញរផ្ន្ា មយៅយប្កាម EPSDT ចារ់ពីឆ្នាំ 1998
ជាលទធផ្លនន្ពាកយរ ត ង
ឹ សហ្ព័ន្ធ Emily Q. V. Belshe, No. 98-4181 WDK(AIJX), (U.S.D.C,
C.D. Cal.)។
ពាកយរ ត ឹងយន្ុះប្ត្ូវបាន្យេោក់ប្រឆ្ាំងន្ឹងតយកោឋន្រដ្ឋ នន្យសវាផ្ថទា ាំសុខភាព
(DHCS) ជាំន្ួសឲ្យកុារផ្ដ្លាន្ហាន្ិេ័យខព ស់យៅយពលយេប្ត្ូវបាន្ោក់ ឲ្យស្ថនក់យៅកផ្ន្ា ង មួ យ
យោយស្ថរផ្ត្ឥរ ិោរថទាក់ទងន្ឹងត្ប្មូវការសុខភាពផ្ល វូ ចិត្តររស់ពួកយេ។
TBS ជាការអន្ត រាេមន្៍ការពាបាលជាំងឺោងយប្ៅសប្ារ់អត្ា យេហ្ក EPSDT យប្កាម
អាយុ21 ឆ្នាំផ្ដ្លាន្ការរំោន្ផ្ល វូ ចិត្តធងន្់ធងរន្ិងប្ត្ូវការយសវាកមម អន្ត រាេមន្៍អាករបកិ រ ិោ
លកខ ៈរុេគលកនុងរយៈយពលខា យី ដ្ើមបីសយប្មចបាន្លទធផ្លអាករបកិ រ ិោផ្ដ្លាន្សរយសរ យៅកនុង
ផ្ផ្ន្ការការពាបាល។ សាសភាពសាំោន្់នន្ TBS េឺការាន្ជាំន្ួយការ TBS ឬជាប្េូរងវ ឹក
យៅន្ឹងកផ្ន្ា ង ន្ិងយៅប្េរ់ទីកផ្ន្ា ងផ្ដ្លាន្កុារ េឺសប្ារ់រយៈយពលជាក់ល្លក់នន្យពលយវល្ល
យដ្ើមបីរតរទិ
ូ សកុារឬកនុងការផ្តល់ន្ូវការអន្ត រាេមន្៍យផ្សងយទៀត្ដ្ូ ចផ្ដ្លបាន្កាំ ត្់
យោយផ្ កយៅកនុងផ្ផ្ន្ការពាបាល។
កុារ/យុវជន្អាចសា ិត្យៅកនុងកាំ រ ិត្ទទួ លបាន្ TBS ផ្ដ្លបាន្រយងក ើត្យ ង
ើ យប្កាមពាកយ
រ ត ឹងររស់ Emily Q ប្រសិន្យរើកុារ/យុវជន្ផ្ដ្លប្ត្ូវបាន្ោក់កនុងផ្ាុះរស់យៅជាប្ក ុមផ្ដ្លាន្
មន្ុសសយប្ចើន្ (RCL 12-14) ផ្ដ្លផ្តល់ការពាបាលសុខភាពផ្ល វូ ចិត្ត ឬកផ្ន្ា ងពាបាលសុខភាព
ផ្ល វូ ចិត្តមួយផ្ដ្លប្ត្ូវបាន្ចាក់យស្ថ ឬក៏ប្រសិន្យរើការោក់យេយៅកនុងផ្ាុះរស់យៅជាប្ក ុមមួ យ
ផ្ដ្លផ្តល់ន្ូវការពាបាលសុខភាពផ្ល វូ ចិត្តោាាំងោា ឬយៅកផ្ន្ា ងពាបាលសុខភាពផ្ល វូ ចិត្តមួយ
ផ្ដ្លបាន្ចាក់យស្ថជាជយប្មើសមួ យសប្ារ់កុារ / យុវជន្យតុះ។ ឬប្រសិន្យរើយេបាន្ពាបាល
យៅមន្ា ីរយពទយវ ិកលចរ ិកោ៉ាងយហាចណាស់ 24 ផ្ខ ចុងយប្កាយ។ កុារ/យុវជន្ផ្ររយន្ុះាន្
សិទធិទទួ លបាន្ TBS បាន្ប្រសិន្យរើអនកផ្តលយ់ សវាសុខភាពផ្ល វូ ចិត្តរកយ ើញយៅកនុងការ វ ិន្ិចេ័យ
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ពាបាលររស់យេ ថាយរើសិន្ជាគមន្ការគាំប្ទរយៈយពលខា ីរផ្ន្ា មពី TBS យទ កុារ / យុវជន្ន្ឹង
ប្ត្ូវការការោក់យៅកនុងផ្ាុះរស់យៅជាប្ក ុមមួ យផ្ដ្លផ្តល់ន្ូវការពឹងផ្ផ្ាកោាាំងយលើការផ្តលយ់ សវា
ពាបាលសុខភាពផ្ល វូ ចិត្តឬកផ្ន្ា ងចាក់យស្ថសប្ារ់ការពាបាល សុខភាពផ្ល វូ ចិត្ត ឬក៏ន្ឹងប្ត្ូវ
ការយសវាវ ិកលចរ ិត្ផ្ដ្លសប្ាកពាបាលយៅមន្ា ីរយពទយ។ ការផ្ដលយ់ សវាកមម ម ឌ លសុខភាព
វ ិកលចរ ិកឬយសវាការពាបាលវ ិរត្ត ិតាមផ្ាុះ ឬ (2) កុារ / យុវជន្ប្ត្ូវការការគាំប្ទរផ្ន្ា មយទៀត្ពី
TBS យដ្ើមបីអន្ុញ្ហញត្ឱ្យេផ្អាស់រតពី
ូ កប្មិត្ទា ាំងយតុះយៅកាន្់កប្មិត្លាំយៅោឋន្ទារ។
កុារ / យុវជន្ប្ត្ូវផ្ត្ ទទួ លបាន្ោ៉ាងយហាចណាស់យសវាសុខភាពផ្ល វូ ចិត្តមួយយផ្សង យទៀត្
យដ្ើមបីាន្សិទធិទទួ លបាន្ TBS រ៉ាុផ្ន្ត ពួ កយេមិន្ចាាំបាច់ទួលបាន្ការផ្តល់យសវា "wraparound"
យដ្ើមបីទទួ លបាន្ TBS យទ។ យទាុះជាោ៉ាងណាការផ្តល់យសវា TBS ជាទូ យៅាន្ ប្រសិទធិភាពរាំផ្ុត្យៅ
យពលផ្ដ្លបាន្ផ្ដល់ជាផ្ផ្នកមួ យនន្ផ្ផ្ន្ការផ្ដ្លប្ត្ូវបាន្សាំររសាំរ ួល ន្ិង "wrap-around "
សប្ារ់កុារផ្ដ្លប្ត្ូវបាន្ោក់យៅកនុងផ្ាុះរស់យៅជាប្ក ុមកប្មិត្ខព ស់ (RCL 12 យៅ 14)
ឬយៅកនុងអងគ ភាពវ ិកលចរ ិកោាាំង ឬមន្ា ីរយពទយរដ្ឋ ។
តាមរយៈ EPSDT រដ្ឋ ន្ិងត្ាំរន្់ប្ត្ូវផ្ត្ប្េរដ្ ត រ់ TBS ន្ិងយសវាសុខភាពផ្ល វូ ចិត្តយផ្សយទៀត្
សប្ារ់កុារយៅយពលពួ កយេប្ត្ូវការចាាំបាច់ផ្ផ្នកយវជជ ស្ថស្រសតរ ួមរញ្ចល
ូ ទា ាំងការប្េរ់ប្េងករ ី
ជួ យប្ក ុមប្េួ ស្ថរឲ្យផ្សវ ងរក អន កផ្ដល់ ន្ិងការោក់សាំយ ើ ប្ពមទា ាំងផ្ផ្ន្ការករ ី ផ្ដ្លប្ត្ូវបាន្
សប្មរសប្មួ លោាាំង។ រដ្ឋ ន្ិងត្ាំរន្់ប្ត្ូវផ្ត្ផ្តល់ន្ូវយសវាកមម EPSDT ដ្ល់កុារទា ាំងអស់
ផ្ដ្លប្ត្ូវការពួ កយេឲ្យបាន្ឆ្រ់ន្ិងយោយគមន្ការរង់ចាាំ។
D. យសវកម ម គពា
ំ រតាម ផ្ាុះ /យសវដថទាំផ្អាល់ខល ួន
1. កម ម វ ិធី IHSS ទាំង្រួ ន
ឥ ូ វយន្ុះាន្កមម វ ិធី IHSS ចាំន្ួន្រួ ន្៖ (1) កមម វ ិធីសុាំសាំ ល់យដ្ើម (IHSS-R)
(មន្ុសសត្ិចត្ួ ច ណាស់សាត្
ិ យប្កាមកមម វ ិធីយន្ុះ) (2) កមម វ ិធីយសវាកមម ផ្ថរកោខល ួន្ប្បា ររស់ MediCal (PCSP) (3) ជយប្មើស IHSS Plus (IPO) ន្ិង (4) ជយប្មើសដ្ាំរូងសហ្េមន្៍ (CFCO)។ យៅយពលយេ
ន្ិោយថា "IHSS" ជាធមម តាពួ កយេសាំយៅយៅយលើកមម វ ិធីទា ាំងរួ ន្។
មន្ុសសភាេយប្ចើន្ប្ត្ូវបាន្ប្េរដ្ ត រ់យោយយសវាកមម Medi-Cal PCSP ផ្ដ្លរោឋ េិបាល
សហ្ព័ន្ធចាំណាយ ពាក់កណា
ត លនន្ការចាំណាយយលើការផ្តល់យសវាយៅយប្កាមចារ់នន្កមម វ ិធី
យទៀងទាត្់ររស់ Medicaid ដ្ូ ចផ្ដ្លរោឋេិបាលសហ្ព័ន្ធចាំណាយប្រផ្ហ្លពាក់កណា
ត ល យលើ
ការចាំណាយនន្ការផ្តល់យសវា Medi-Cal។ ប្រសិន្យរើការផ្តល់យសវាប្ត្ូវបាន្ផ្តល់ជូន្យោយរត ី
ឬប្រពន្ធ ឬឪពុកាតយររស់អន្ីត្ិជន្ឬប្រសិន្យរើាន្ប្បាក់ផ្ខជាមុន្ឬប្បាក់ឧរត្ា មភអាហារ
ន្ិងអន កទទួ លេឺជាអត្ា យេហ្ក Medi-Cal គមន្កប្មិត្ យហ្ើយយសវាផ្ដ្លសា ត្
ិ យប្កាមទា ាំងជយប្មើស
IHSS រូ ក ឬជយប្មើសដ្ាំរូងសហ្េមន្៍ អាប្ស័យយលើត្ប្មូវការររស់ពួកយេយោយស្ថរផ្ត្ចារ់
Medicaid ររស់សហ្ព័ន្ធ។ មន្ុសសផ្ដ្លមិន្ាន្សិទធិទទួ ល Medi-Cal គមន្កប្មិត្
ប្ត្ូវផ្ត្ទទួ លបាន្យសវាកមម IHSS ររស់ពួកយេយប្កាមកមម វ ិធី IHSS-R។
2. យត្ើយសវកម ម អវីដដ្ល/អម កយធវ ីការ/IHSS អាចផ្តល់បាន?
កមម វ ិធី IHSS អន្ុញ្ហញត្ឲ្យាន្យសវាផ្ដ្លប្ត្ូវការជាចាាំបាច់យដ្ើមបីជួយមន្ុសសឲ្យយៅ យោយ
សុវត្ា ិភាពយៅកនុងផ្ាុះររស់ខល ួន្ផ្អាល់។ "ផ្ាុះផ្អាល់ខល ួន្" រ ួមរញ្ចល
ូ ទា ាំងសណា
ឋ គរផ្ដ្លជាលាំយៅោឋន្
មួ យ រ៉ាុផ្ន្ត មិន្ផ្មន្ជាកផ្ន្ា ងផ្ដ្លផ្តល់ការស្ថនក់យៅន្ិងអាហារយទ។ IHSS ផ្ដល់ន្ូវការទូ ទាត្់
សប្ារ់អនកផ្ថទា ាំផ្ាុះ យដ្ើមបីជួយកិចចការផ្ាុះន្ិងការផ្ថទា ាំផ្អាល់ខល ួន្។ យសវាផ្ដ្លបាន្
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ប្េរដ្ ត រ់រ ួមរញ្ចល
ូ ទា ាំងការផ្តល់យសវាកនុងប្ស ុក (ការល្លងសាំអាត្ ការយក សាំរាម។ល។)
យសវាកមម ផ្ដ្លពាក់ព័ន្ធ (យរៀរចាំអាហារ ការយធវ ើផ្ផ្ន្ការ អាហារន្ិងការសាាត្ ការយបាកេក់
ផ្ដ្លរ ួមទា ាំងការអុត្ ន្ិងការយរៀរចាំឥវា៉ាន្់ ន្ិងការយដ្ើរទិញឥវា៉ាន្់ ន្ិងកិចចការ យផ្សងយទៀត្) យសវា
ផ្ថទា ាំផ្អាល់ខល ួន្ (ការជួ យយសា ៀកពាក់ ការជួ យយរៀរចាំខល ួន្ ការងូ ត្ទឹក រងគ ន្់ ការចូ លន្ិងយចញពី
ផ្ប្េ) ការជូ ន្យៅជួ រប្េូយពទយឬ យសវាជាំន្ួសយផ្សងៗដ្ូ ចជា កមម វ ិធីមួយនថង យសវាកមម យវជជ រ ឌ ិត្
(យពាលេឺការចាក់ថានអា
ាំ ាំងសុលីន្)។ អន កទទួ លប្ត្ូវបាន្ផ្តល់ជាចាំន្ួន្យា៉ាងកនុងមួ យសបាតហ្៍ឬ
កនុងមួ យផ្ខផ្ដ្លប្ត្ូវការយដ្ើមបីរាំយពញភារកិចចផ្ដ្លពួ កយេប្ត្ូវការ យដ្ើមបីឲ្យរស់យៅយោយសុវត្ា ិភាព
យៅឯផ្ាុះ។
3. យត្ើអនកណាអាចជាអន កយធវ ីការ IHSS ររស់អនក?
ត្ាំរន្់ភាេយប្ចើន្ យសវាប្ត្ូវបាន្ផ្តល់តាមរយៈរុេគលផ្ដ្លាន្ន្័យថាអន កទទួ លសយប្មច
ចិត្តថាប្ត្ូវជួ លអន កណា។ អន កយធវ ើការ IHSS ររស់ត្ាំរន្់អាចផ្តល់ន្ូវយលខទូ រស័ពាររស់ភានក់ងារផ្ដ្ល
រកោន្ូ វរញ្ជ ីនន្អន កយធវ ើការ ផ្ដ្លាន្ការចារ់អារមម ៍ឬអន កទទួ លអាចទូ រស័ពាយៅមជឈម ឌ ល
រស់យោយឯករាជយផ្ដ្លយៅជិត្រាំផ្ុត្។ យៅកនុងត្ាំរន្់មួយចាំន្ួន្អន កយធវ ើការ ប្ត្ូវបាន្ផ្តលជ
់ ូ ន្
តាមរយៈទីភានក់ងារ។
4. ការោក់ពាកយសុំ IHSS
ដ្ាំយ ើរការនន្ការយសន ើសុាំយន្ុះប្ត្ូវបាន្ចារ់យផ្តើមយោយការយៅទូ រស័ពាយៅតយកោឋន្
សុខុាល ភាពររស់ត្ាំរន្់។ តយកោឋន្សុខុាលភាពន្ឹងរញ្ជន្
ូ ន្រណាានក់យចញយដ្ើមបីវាយ
ត្នមា អនកោក់ពាកយយសន ើសយុាំ ដ្ើមបីកាំ ត្់យសវាកមម ន្ិងចាំន្ួន្យា៉ាងផ្ដ្លប្ត្ូវអន្ុញ្ហញត្។ អន កាន្សិទធិ
ទទូ លបាន្ការវាយត្នមា មុន្យពលផ្ដ្លអន កផ្អាស់ទីយៅកនុងផ្ាុះផ្អាល់ខល ួន្ររស់អនកដ្ូ យចន ុះវាន្ឹង គមន្
េាាត្កនុងការផ្តល់យសវាយទ។ DSS regulation 30-755.12។ យតុះាន្ន្័យថាអន កអាចប្ត្ូវបាន្
វាយត្នមា យៅកនុង IMD ផ្ដ្លជាកផ្ន្ា ងផ្ថទា ាំមួ យផ្ដ្លាន្ជាំតញឬកផ្ន្ា ងផ្ាល់ការស្ថនក់ យៅន្ិង
អាហារ ន្ិង ចាាំបាច់រងចាាំរហ្ូ ត្ដ្ល់អនកយៅយៅកនុង ផ្ាុះផ្អាល់ខល ួន្ររស់អនកយ ើយយៅ យពលផ្ដ្ល
អន កោក់ពាកយយសន ើស។ុាំ
ភាេយប្ចើន្នន្រទពិយស្ថធររស់ អន កយធវ ើការ IHSS េឺជាមួ យន្ឹងមន្ុសសចាស់ ន្ិងជន្
ពិការ រាងកាយ។ ជាញឹកញរ់រុេគលិក IHSS ត្ាំរន្់មិន្យធវ ើការតាមការយសន ើររស់ជន្ពិការផ្ល វូ ចិត្ត
យទ។ អន កគាំពារានក់ ផ្ដ្លអាចជួ យកនុងការធាតន្ិងសប្មរសប្មួ លសប្ារ់ IHSS ដ្ល់
អន កយធវ ើការត្ាំរន្់យតុះឲ្យយល់ពីមូលយហ្ត្ុផ្ដ្លយសវាកមម ររស់យេេឺពិត្ជា ប្ត្ូវការជាចាាំបាច់។
ការយធវ ើទសសន្កិចចយៅកនុងផ្ាុះអន កយធវ ើការត្ាំរន្់ អាចជាការេួ រឲ្យេ័យោាចចាំយពាុះមន្ុសស មួ យ
ចាំន្ួន្។ អន កគាំពារ អាចជួ យយោយឲ្យ ន្រណាានក់យៅជាមួ យអន កសុាំយៅយពលយធវ ដ្
ើ ាំយ ើរទសសន្កិចច
យៅផ្ាុះយដ្ើមបីជួយពន្យល់ពីមូលយហ្ត្ុផ្ដ្លយសវាកមម ប្ត្ូវការជាចាាំបាច់។
5. ការរលឹក
យៅកនុងការកាំ ត្់ចាំន្ួន្យា៉ាង IHSS ផ្តល់សិទធិអណា
ាំ ច ត្ាំរន្់រូក យ ៉ា ងទា ាំងអស់ផ្ដ្ល
កិចចការ ន្ិមួយៗប្ត្ូវការជាំន្ួយយដ្ើមបីយធវ ើ។ សូ មចាាំថាការកមម វ ិធី IHSS ប្េរដ្ ត រ់យលើជាំន្ួយផ្ដ្ល
ប្ត្ូវការ យៅកនុងផ្រររទនន្ការរំលឹក។ ឧទាហ្រ ៍ ការយសន ើសជា
ុាំ ជន្ពិការផ្ផ្នកសត្ិរញ្ហញយហ្ើយថាន ាំ
ផ្ដ្លាន្ផ្លរ៉ាុះពាល់ត្ប្មូវឲ្យាន្ន្រណាានក់ចូលកនុងផ្ាុះគត្់យៅយពលប្ពឹកយដ្ើមបីោស់
គត្់ន្ិងជួ យរំលឹកឲ្យគត្់យធវ ើការតាមលាំោរ់ ដ្ូ ចជា ងូ ត្ទឹក យរៀរចាំខល ួន្ ន្ិងយសា ៀកពាក់។ IHSS
អាចប្េរដ្ ត រ់ការផ្តល់ជាំន្ួយយតុះបាន្។
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6. ការពិនិត្យការពារ
រផ្ន្ា មយៅយលើការប្េរដ្ ត រ់ភារកិចចជាក់ល្លក់មួយចាំន្ួន្ កមម វ ិធី IHSS ក៏ប្េរដ្ ត រ់
ផ្ងផ្ដ្រន្ូ វ "ការពិន្ិត្យការពារ" សប្ារ់មន្ុសសផ្ដ្លប្ត្ូវការការពិន្ិត្យ 24 យា៉ាងយដ្ើមបីតាមោន្
ឥរ ិោរថផ្ដ្លទាក់ទងយៅន្ឹងការរ៉ាុះពាល់ផ្ល វូ ចិត្ត រ ួមទា ាំងជាំងឺផ្ល វូ ចិត្តន្ិងអន្ត រាេមន្៍ការពារ
ការរងររួ សចាំយពាុះអន កទទួ ល IHSS។ ខ ៈផ្ដ្លយសវាយផ្សងយទៀត្ប្ត្ូវបាន្អន្ុម័ត្យៅយលើ
មូ លោឋន្ភារកិចចមួយ ការប្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យការពារអន្ុម័ត្សប្ារ់ យពលយវល្លជាក់ល្លក់ណាមួ យ
យដ្ើមបីប្េរដ្ ត រ់យពលយវល្លនន្ការយធវ ើភារកិចចជាក់ល្លក់មួយចាំន្ួន្។
កនុងករ ីភាេយប្ចើន្ ចាំន្ួន្យា៉ាងអត្ិររាផ្ដ្លអាចប្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ហញត្សប្ារ់ភារកិចច
ន្ិងការប្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យនន្ការការពារជាក់ល្លក់េឺ 195 យា៉ាងកនុងមួ យផ្ខ។ កនុងករ ី ផ្ដ្លយពលយវល្ល
សប្ារ់ការយរៀរចាំអាហារ ការផ្ថទា ាំខល ួន្ប្បា ន្ិងយសវាកមម យវជជ រ ឌ ិត្ យសម ឬ
ើ យប្ចើន្ជាង 20 យា៉ាង
កនុងមួ យសបាតហ្៍ យពលយវល្លអត្ិររាអាចយកើន្ដ្ល់ 283 យា៉ាងកនុងមួ យផ្ខ។ យោធីមិន្
ចូ លចិត្តអន្ុម័ត្ការប្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យការពារយ ើយ ដ្ូ យចន ុះយៅយពលផ្ដ្លយសវា ប្ត្ូវបាន្ប្ត្ូវការ យពល
យវល្លរផ្ន្ា ម េួ រផ្ត្ប្ត្ូវបាន្យប្រើយដ្ើមបីយរៀរឯកស្ថរថាយហ្ត្ុអវើបាន្ជាការប្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យការពារ
េឺប្ត្ូវបាន្ប្ត្ូវការ - ឧទាហ្រ ៍ រយរៀរផ្ដ្លមន្ុសសានក់យធវ ើឲ្យររួ សខល ួន្ឯង យៅយពលអវត្ត ាន្
ន្រណាានក់ផ្ដ្លប្ត្ូវប្ត្ួ ត្ពិន្ិត្យឥរ ិោរទររស់យេ រយរៀរផ្ដ្លមន្ុសសានក់យធវ ើឲ្យររួ សខល ួន្ឯង
យៅយពលអវត្ត ាន្ន្រណាានក់ផ្ដ្លប្ត្ូវអន្ត រាេម។
7. សិទធិទទួ លបានហិរញ្ញវត្ថុសប្ារ់ IHSS
អន កាន្សិទធិទទួ លបាន្ហ្ិរញ្ញ ពី IHSS ប្រសិន្យរើអនកសា ិត្យៅកនុងកមម វ ិធី Medi-Cal។
8. រណតឹង្ IHSS
អន កយសន ើសឬ
ុាំ អន កទទួ លសិទធិ ាន្សិទធិកនុងការរត ឹងដ្ូ ចផ្ដ្លសិទធិសាិត្យប្កាម Medi-Cal។
សូ មយមើលទាំព័រ 19 "រ ដ ឹងMedi-Cal " ប្រសិន្យរើាន្ការជូ ន្ដ្ាំ ឹងពីការកាត្់រន្ា យ ឬ
ការរញ្ច រ់អត្ថប្រយោជន្៍ យោយគមន្យពលកាំ ត្់សប្ារ់ការរត ឹងកនុងយគលរាំ ងយដ្ើមបីទទួ ល
បាន្អត្ថប្រយោជន្៍រន្ត រហ្ូ ត្ដ្ល់ាន្ការសយប្មចចិត្តយៅសវតការដ្៏ប្ត្ឹមប្ត្ូវមួ យ។ អន កប្ត្ូវផ្ត្
រត ឹងពីការជូ ន្ដ្ាំ ឹង IHSSររស់អនកមុន្នថងផ្ដ្លការផ្អាស់រតរចារ់
ូ
យផ្តើមាន្ប្រសិទធិភាព
យដ្ើមបីទទួ លបាន្ជាំន្ួយ Aid Paid Pending។ [MPP Section 22-072.5] Aid Paid Pending
ាន្ន្័យថាយសវាររស់អនកន្ឹងរន្ត រហ្ូ ត្ដ្ល់យពលសវតការ។
E.

ជំនួយទូ យៅនិង្រណណទិញអាហារ

អត្ិថិជន្ពិការមួ យចាំន្ួន្មិន្អាចទទួ លបាន្អត្ថប្រយោជន្៍ពីរររសន្ត ស
ិ ុខសងគ ម យរើយទាុះ
រីជាពួ កយេាន្ប្បាក់ចាំ ូ លត្ិចត្ួ ច ឬគមន្ក៏យោយ ពីយប្ពាុះ (ក)ពួ កយេកាំពុងរង់ចាាំយពញមួ យ
ឆ្នាំឬយប្ចើន្ជាងយន្ុះ យដ្ើមបីឲ្យការយសន ស
ើ ុាំររស់យេប្ត្ូវបាន្អន្ុម័ត្ ឬ (ខ)SSA មិន្យល់ថាពួ កយេជា
ជន្ពិការ។ អត្ិថិជន្ទាង
ាំ យន្ុះេួ រផ្ត្យសន ើសុាំជាំន្ួយទូ យៅ (ឬយេយៅថាជាំន្ួយសយប្ងាគុះទូ យៅ) ន្ិង
រ ណ ទិញអាហារយោយស្ថរផ្ត្ជាំន្ួយទា ាំងយន្ុះ មិន្ត្ប្មូវឲ្យាន្ការរកយ ើញថាជាជន្ពិការយទ។
(យៅឆ្នាំ 2008 រោឋេិបាលសហ្ព័ន្ធបាន្ផ្អាស់រតរយ្
ូ
ម ុះផ្ត្មអាហារ ឲ្យយៅជាកមម វ ិធី
ជាំន្ួយអាហាររ ូរត្ា មភររស់រដ្ឋ (State Nutritional Assistance Program or SNAP)។ យៅកាលីហ្វញ៉ា
រចចុរបន្ន យេសាំយៅយៅយលើកមម វ ិធី "Cal-Fresh"។) អត្ិថិជន្អាចយសន ើសយុាំ ៅការ ិោល័យ
សុខុាលភាពត្ាំរន្់ររស់ពួកយេ។ ការយសន ើសុាំផ្ត្មអាហារអាចប្ត្ូវបាន្រកយ ើញយៅយេហ្ទាំព័រ
រដ្ឋ កាលីហ្វញ៉ា៖ www.dss.cahwnet.gov/foodstamps

ទាំព័រ 26 នន្ 26
ការយសន ើសុាំជាទូ យៅប្ត្ូវបាន្ាន្ចាំណាត្់កនុងរយៈយពល 45 នថង។
F.

CalWORKs

មន្ុសសយពញវ ័យន្ិងកុារផ្ដ្លមិន្បាន្ទទួ លអត្ថប្រយោជន្៍ពស
ី ន្ត ិសុខសងគ មអាចាន្
លកខ ៈប្េរ់ប្គន្់ យដ្ើមបីទទួ លបាន្អត្ថប្រយោជន្៍ CalWORKs ប្រសិន្យរើាន្កុារានក់យៅ
កនុងប្េួ ស្ថរផ្ដ្លប្ត្ូវបាន្ “ដ្កហ្ូ ត្ការគាំប្ទពីឪពុកាតយ” យោយស្ថរផ្ត្ឪពុកឬាតយានក់
អវត្ត ាន្ ជាជន្ពិការ ឬជាអន កគមន្ការងារយធវ ើ។ ជាថមីមតងយទៀត្កប្មិត្ អត្ថប្រយោជន្៍ទទួ ល
បាន្ េឺទារជាង SSI ឆ្ងយ ជាមួ យន្ឹងជាំន្ួយឥត្សាំ ងអត្ិររាផ្ត្ 936 ដ្ុល្លារ សប្ារ់
ប្ក ុមប្េួ ស្ថរផ្ដ្លាន្រួ ន្តក់។ ឪពុកាតយក៏ប្ត្ូវាន្លកខ ខ ឌ ការងារោ៉ាងម៉ាត្់ចត្់ យទាុះរីជា
ាន្ការយលើកផ្លងសប្ារ់ជន្ពិការ ន្ិងអន កផ្ថទា ាំ កុារផ្ដ្លពិការក៏យោយ។ ឪពុកឬាតយ
អាចរាំយពញត្ប្មូវការការងារយន្ុះយោយកាាយជាអន កផ្តល់យសវាកមម IHSS សប្ារ់កូន្ររស់គត្់
ផ្ដ្លពិការ។ ប្ក ុមប្េួ ស្ថរអាចផ្ស ាំជាំន្ួយ SSI ន្ិង CalWORKs។ ឧទាហ្រ ៍ឪពុកឬាតយផ្ដ្ល
ទទួ លជាំន្ួយ SSI យោយខល ួន្ឯងផ្អាល់អាចទទួ លបាន្ផ្លប្រយោជន្៍ CalWORKs សប្ារ់
ការគាំប្ទររស់កូន្ររស់គត្់។ ប្បាក់ចាំ ូ ល SSI ររស់គត្់ ន្ឹងមិន្ប្ត្ូវបាន្រារ់យៅកនុងការ
េ តជាំន្ួយឥត្សាំ ង CalWORKs យទ។ ប្សយដ្ៀងគនយន្ុះផ្ដ្រ ឪពុកឬាដយររស់កូន្ ផ្ដ្ល
ទទួ លបាន្ជាំន្ួយ SSI អាចទទួ លបាន្ផ្លប្រយោជន្៍ CalWORKs សប្ារ់ខល ួន្ឯងផ្អាល់ជា
អន កផ្ថទា ាំផ្ដ្លចាាំបាច់ យោយមិន្ទាក់ទងយៅន្ឹងប្បាក់ចាំ ូ ល SSI យទ។
យយើងចង់ស្ថដរ់មត្ិររស់យល្លកអន ក! សូ មរាំយពញការសា ង់មត្ិដ្ូចោងយប្កាមយន្ុះអាំពីឯកស្ថរ
យបាុះពុមពផ្ោយររស់យយើងខ្ុាំ ន្ិងសូ មឲ្យយយើងដ្ឹងពីថាអវ ើផ្ដ្លយយើងកាំពុងយធវ យើ ន្ុះោ៉ាងយម៉ាចផ្ដ្រ។
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4cgwE/viewform?c=0&w=1
យដ្ើមបីទទួ លបាន្ជាំន្ួយផ្ផ្នកចារ់ សូ មយៅយៅយលខ 800-776-5746 ឬ រាំយពញសាំ ុ ផ្ាំ រររទ
យសន ើសជ
ុាំ ាំន្ួយ។ សប្ារ់យគលរាំ ងយផ្សងយទៀត្ សូ មយៅយៅកាន្់ 916-504-5800 (CA ភាេ
ោងយជើង) 213-213-8000 (CA ភាេោងត្ប
ូ ង)។
អងគ ការសិទធិជន្ពិការរដ្ឋ កាលីហ្វញ៉ា (Disability Rights California) ប្ត្ូវបាន្ផ្តល់មូលន្ិធិយោយ
ប្រេពខុសៗគន សប្ារ់រញ្ជ ីយពញយលញនន្អន កផ្តល់មូលន្ិធិសូមចូ លយៅកាន្់

http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html។

