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A. រររសនត ិសុខសង្គម / /អត្ថ ប្រយោជន៍ SSI សប្ារ់ជនពិការ៖ 

1. អត្ថ ប្រយោជន៍ពីរប្រយេទផ្ដល់យោយរដ្ឋបាលរររសនត ិសុខសង្គម  

ផ្ផ្នកយន្ុះប្េរដ្ ត រ់យលើកមម វធីិចាំនួ្ន្ពីរ។ កមម វធីិទា ាំងពីរយន្ុះយប្រើនិ្យមន័្យដូ្ចគន ចាំយពាុះ

ពាកយថាពិការភាព (យលើកផ្លងនិ្យមន័្យពិយសសណាមួយសប្ារ់កុារផ្ដ្លទទួលបាន្

អត្ថ ប្រយោជន្៍ SSI)៖ 

a. អត្ថ ប្រយោជន៍/SSI/ 

ចាំ ូលរររសន្ត ិសុខរផ្ន្ាម (SSI)៖ អត្ថ ប្រយោជន្៍ទាាំងយន្ុះេឺសប្ារ់កុារន្ិងមនុ្សស

យពញវយ័ផ្ដ្លាន្ប្បាក់ចាំ ូលន្ិងធន្ធាន្ាន្កាំ ត្់។ មនុ្សសផ្ដ្លាន្អាយុ 65 ឆ្ន ាំ ឬយប្ចើន្

ជាងយន្ុះ ាន្សិទធិទទួលបាន្អត្ថ ប្រយោជន្៍ទាាំងយន្ុះ (យោយាន្កប្មិត្កាំ ត់្ោចយ់ោយ

ផ្ កចាំយពាុះអនកផ្ដ្លមិន្ផ្មន្ជាពលរដ្ឋ)។ យៅឆ្ន ាំ 2016 កប្មិត្អត្ថ ប្រយោជន្៍ SSI យៅកន ុងរដ្ឋ 

California ាន្ចាំនួ្ន្ USD889.40 ចាំយពាុះជន្ចាស់ជរាឬជន្ពិការាន ក ់ន្ិង USD1,496.20 

សប្ារ់រុេគលពីតក់រត ីប្រពន្ធ។ ប្រសិន្យរើអនកទទួលបាន្ប្បាក់ចាំ ូលប្រយេទយផ្សងយទៀត្ 

(ដូ្ចជា SSDI / អត្ថ ប្រយោជន្៍តាមជាំពូក II) ផ្ដ្លាន្ចាំនួ្ន្ត្ិចជាងសតង់ោរ SSI យតុះ 

អនកក៏អាចទទួលបាន្ផ្ងផ្ដ្រនូ្វមូលរបទាន្រ័ប្ត្ពី SSI យដ្ើមបីរាំយពញរផ្ន្ាមយលើចាំ ូលយតុះ។ 

ប្រសិន្យរើអនកទទួលបាន្អត្ថ ប្រយោជន្៍ព ី SSI សូមបីផ្ត្មួយដ្ុល្លា រក៏យោយ ក៏អនកាន្សិទធិ

ទទួលបាន្យោយសវ ័យប្រវត្ត ិនូ្វ Medi-Cal យោយឥត្េិត្នថាផ្ដ្រ។ 

b. SSDI / អត្ថ ប្រយោជន៍តាម ជំពូក/II 

អត្ថ ប្រយោជន្៍ធាតរា៉ា រ់រងពិការភាពនន្រររសន្ដ ិសុខសងគម (SSDI) ាន្ពីរប្រយេទ។ 

ទីមួយេឺសប្ារ់កមមករន្ិយោជិត្ពិការ ផ្ដ្លសា តិ្យប្កាមការធាតរា៉ា រ់រងររស់រររសន្ត ិសុខ

សងគម។ ទីពីរ េឺសប្ារ់កូន្ៗររស់កមមករន្ិយោជិត្ពិការ ផ្ដ្លសា ិត្យប្កាមការធាតរា៉ា រ់រងររស់

រររសន្ត ិសុខសងគម យហ្ើយផ្ដ្លពួកយេបាន្ចូលន្ិវត្តន្៍ ពិការ ឬស្ថា រ់។ យពលខាុះ អត្ថ ប្រយោជន្៍

ទាាំងយន្ុះប្ត្វូបាន្យេយៅថា អត្ថ ប្រយោជន្៍តាមជាំពូក II។ ជាំពូក II េឺជាផ្ផ្នកផ្ដ្លប្េរដ្ ត រ់យលើ

ពិការភាព ការចូលន្ិវត្តន្៍ ន្ិង អត្ថ ប្រយោជន្៍សប្ារ់អនកយៅកន ុងរន្ទ ុក ផ្ដ្លាន្ផ្ចងយៅ

កន ុងចារ់រររសន្ដ ិសុខសងគម។ 

1) សប្ារ់កមមករពិការ 

អត្ថ ប្រយោជន្៍ធាតរា៉ា រ់រងពិការភាពនន្រររសន្ត ិសុខសងគម (SSDI)៖ អត្ាប្រ          យោ

ជន្ទ៍ា ាំងយន្ុះ េឺសប្ារ់អនកផ្ដ្លបាន្យធវ ើការ ន្ិងបាន្រង់ប្បាក់ចូលយៅកន ុងរររសន្ត ិសុខសងគម

រយៈយូរលមមន្ឹងាន្លកខ ៈសមបត្ត ិប្េរ់ប្គន់្ទទួលបាន្អត្ថ ប្រយោជន្៍តត យៅយពលផ្ដ្ល

ពួកយេកាា យជាជន្ពិការ។ រត ី/ប្រពន្ធ  ន្ិងកូន្ររស់កមមករផ្ដ្លាន្ពិការភាពយន្ុះ អាចន្ឹង

ាន្សិទធិទទួលបាន្អត្ថ ប្រយោជន្៍រផ្ន្ាមពយីលើអត្ថ ប្រយោជន្៍តតររស់កមមករន្ិយោជិត្។ 

រតា រ់ពីរយៈយពល 24 ផ្ខនន្អត្ថ ប្រយោជន្៍ SSDI អនកទទួលអត្ថ ប្រយោជន្យ៍ន្ុះ 

ចារ់យផ្តើមទទួលបាន្ Medicare។ 

2) សប្ារ់កូន្ៗយពញវយ័ផ្ដ្លពិការររស់កមមករន្ិយោជិត្ 

អត្ថ ប្រយោជន្៍រររសន្ត ិសុខសងគមសប្ារ់កូន្យពញវយ័ផ្ដ្លពិការ (DAC ឬ CDB)៖ េឺជា

កមម វធីិពិយសសររស់ជាំពូក II សប្ារ់អនកផ្ដ្លាន្អាយុោ៉ា ងត្ិច 18 ឆ្ន ាំ ផ្ដ្លធាា ក់ខល នួ្ពិការ

ធងន្់ធងរមុន្អាយុ 22 ឆ្ន ាំ ន្ិងមិន្ទាន់្យរៀរការយៅយពលផ្ដ្លពួកយេោក់ពាកយសុាំ។ អត្ថ ប្រយោជន្៍
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ពិយសសសប្ារ់អនកយៅកន ុងរន្ទ ុកទាាំងយន្ុះ េឺអាប្ស័យយលើកាំ ត់្ប្តាប្បាក់ចាំ ូលររសឪ់ពុក/

ាត យ (ឬអនកយមើលផ្ថយផ្សងយទៀត្) ផ្ដ្លបាន្ចូលន្ិវត្តន្៍ ពិការ ឬបាន្ស្ថា រ់ ផ្ដ្លបាន្រង់ប្បាក់

ចូលរររសន្ត ិសុខសងគម។ កូន្យពញវយ័ផ្ដ្លពិការ មិន្ាន្សិទធិទទួលអត្ថ ប្រយោជន្៍ទាាំងយន្ុះយទ 

រហូ្ត្ទាល់ផ្ត្ឪពុក/ាត យចារ់យផ្តើមទទួលបាន្អត្ថ ប្រយោជន្៍តាមជាំពូក II យៅយពល

ពួកគត្់ចូលន្ិវត្តន្៍ ឬធាា ក់ខល នួ្ពិការ ឬស្ថា រ់។ រតា រ់ពីរយៈយពល 24 ផ្ខនន្អត្ាប្រយោជន្៍ទាាំង

យន្ុះ អនកទទួលបាន្ DAC/CDB ាន្សិទធិទទួលបាន្ Medicare។ 

2. ដំ្យណើរការោក់ពាកយយសន ើសំុ 

សូមចារ់យផ្តើមដ្ាំយ ើរការោកព់ាកយយសន ើសុាំយោយយៅទូរសពាយៅយលខ 800-772-1213។ 

សរយសរយ ម្ ុះររស់រុេគលផ្ដ្លអនកបាន្ន្ិោយជាមួយ ន្ិងកត្់ទុកកាលររយិចេទ។ យេន្ឹងយផ្ញើសាំ ុាំ

ឯកស្ថរពាកយយសន ើសុាំមួយយៅឲ្យអនក យដ្ើមបីរាំយពញយហ្ើយយផ្ញើប្ត្ រ់មកវញិ។ ប្រសិន្យរើសាំ ុាំ

ឯកស្ថរពាកយយសន ើសុាំយតុះប្ត្វូបាន្រញ្ជ នូ្ប្ត្ រ់មក វញិកន ុងរយៈយពល 60 នថងយប្កាយពនីថងយៅទូរសពា

យលើកដ្ាំរូង យតុះនថងយៅទូរសពាយន្ុះន្ឹងប្ត្វូចាត់្ទុកជាកាលររយិចេទោក់ពាកយយសន ើសុាំយន្ុះ។ ប្រសិន្

យរើអនកប្ត្វូការជាំនួ្យកន ុងការផ្សវ ងយល់ ឬរាំយពញពាកយយសន ើសុាំ យហ្ើយមិន្អាចរកអនកណាាន កឱ់្យ

ជួយបាន្យទយតុះ សូមសុាំជាំនួ្យពីរដ្ឋបាលរររសន្ដ ិសុខសងគមយោយផ្អា ល់។ កន ុងផ្ផ្នកទី 504 

នន្ចារ់សត ីពកីារស្ថត រន្ីតិ្សមបទា រដ្ឋបាលរររសន្ត ិសុខសងគម ប្ត្វូបាន្ត្ប្មូវឲ្យជួយដ្ល់

ជន្ពិការផ្ដ្លប្ត្វូការជាំនួ្យយន្ុះ។ 

ភាន ក់ងារកន ុងមូលោឋ ន្មួយចាំនួ្ន្ផ្ដ្លអាចជួយយរៀរចាំពាកយយសន ើសុាំរររសន្ត ិសុខសងគម

ជាយលើកដ្ាំរូងបាន្ាន្ដូ្ចជា មជឈម ឌ លយដ្ើមបកីាររស់យៅយោយឯករាជយ (Independent Living 

Centers)។ ប្រសិន្យរើអនកទទួលបាន្ជាំនួ្យទូយៅយតុះ យោន្ធអីាចជួយអនកយរៀរចាំពាកយយសន ើសុាំ SSI 

បាន្។ 

ប្រសិន្យរើពាកយយសន ើសុាំដ្ាំរូងររស់អនកប្ត្វូបាន្រដ្ិយសធ  ការរត ឹងត្វា៉ាាន្សាំោន់្ោា ាំង

ណាស់។ (សូមយមើលផ្ផ្នកយប្កាយសត ីពកីារោក់ពាកយរ ត ឹងត្វា៉ា )។ អនកាន្ឱ្កាសយប្ចើន្កន ុងការឈ្ន ុះ 

ប្រសិន្យរើអនករកយមធាវ ើាន ក់យដ្ើមបីឲ្យជួយត្វា៉ា កន ុងរ ត ឹងររស់អនក។ យមធាវ ើឯកជន្ន្ឹងត្ាំណាង

ឲ្យអនកោក់ពាកយយសន ើសុាំដ្ាំរូង យៅកន ុងដ្ាំណាក់កាលសវតការត្ុល្លការរដ្ឋបាល យោយពុាំាន្

ការរង់ប្បាកជ់ាមុន្យ ើយ។ ប្រសិន្យរើអនកឈ្ន ុះ យតុះនថាយមធាវ ើជាធមមតាេឺ 25% នន្ត្នមាអត្ា

ប្រយោជន្៍ប្រតិ្សកមម ផ្ដ្លប្ត្វូេិត្ថយយប្កាយ រារច់ារ់ពីកាលររយិចេទនន្ការយសន ើសុាំដ្ាំរូង

ររស់អនក។ ប្រសិន្យរើអនកចាញ់ វញិ អនកមិន្ប្ត្វូរង់ប្បាក់អវ ើទា ាំងអស់។ យដ្ើមបីផ្សវ ងរកយមធាវ ើកន ុង

មូលោឋ ន្ឱ្យជួយអនក សូមទាក់ទងមកកាន់្េ ៈយមធាវ ើប្រចាាំយោន្ធី ឬអងគការជាត្ិនន្ត្ាំណាង

ររស់អនកទាមទាររររសន្ត ិសុខសងគម (NOSSCR) តាមរយៈទូរសពាយលខ៖ 1-800-431-2804។ 

3. ការរំយពញតាម សត ង្់ោពិការភាព 

ការោិល័យរររសន្ត ិសខុសងគមកន ុងមូលោឋ ន្ រញ្ជ នូ្ទប្មងផ់្រររទផ្ដ្លបាន្រាំយពញ

យោយអនកយសន ើសុាំ យោយរមួរញ្ច លូទាាំងយសចកដ ីប្រកាសព័ត្៌ាន្យវជជស្ថស្រសត  ន្ិងព័ត្៌ាន្សត ពីីរញ្ហា

ពិការភាពររស់រុេគលយតុះ យៅកាន់្ផ្ផ្នកយសវាកាំ ត្់ពីពិការភាព (DDS) នន្ប្កសួងយសវា

សងគមកិចចរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា ។ DDS ទទួលខុសប្ត្វូកន ុងការប្រមូលេសត ុតាងផ្ផ្នកយវជជស្ថស្រសត  មុន្ន្ឹងយធវ ើ

យសចកត ីសយប្មចចិត្ដ។ រាល់អនកោក់ពាកយយសន ើសុាំ ន្ឹងប្ត្វូបាន្យេចាត់្តាាំងអនកវភិាេាន ក់ឱ្យ យដ្ើមបី

ជួយយរៀរចាំករ រីរស់ពួកយេាន ក់ៗ។ ជាធមមតាអនកវភិាេន្ឹងយផ្ញើកប្មងសាំ ួរសត ីពសីកមមភាព

ប្រចាាំនថង យៅអនកោកព់ាកយយសន ើសុាំ ន្ិងយៅន្រណាាន ក់ផ្ដ្លស្ថគ ល់អនកោកព់ាកយយសន ើសុាំយតុះ។ 



ទាំព័រ 5 នន្ 26 

 

 

a. រយរៀរដដ្លអនកគពំារអាចជួយបាន 

ជាំនួ្យពីអនកគាំពារយៅកន ុងដ្ាំយ ើរការវាយត្នមាពកិារភាព េឺពិត្ជាាន្ស្ថរៈសាំោន់្

ណាស។់ អនកគាំពារអាចជួយ ឬឲ្យន្រណាាន ក់ជួយដ្ល់អនកោកព់ាកយយសន ើសុាំ កន ុងការរាំយពញកប្មង

សាំ ួរ យដ្ើមបីឲ្យចយមា ើយឆល ុុះរញ្ហច ាំងយោយសុប្កឹត្ពីផ្លរ៉ាុះពាលន់ន្រញ្ហា ពិការភាពយលើជីវតិ្រស់យៅ

ប្រចាាំនថង។ អនកគាំពារអាចប្បាប្ស័យទាក់ទងជាមួយអនកវភិាេ DDS ន្ិងជួយឱ្យទទួលបាន្ េ

សត ុតាងយវជជស្ថស្រសត ផ្ដ្លយៅខវុះ។ កន ុងករ ភីាេយប្ចើន្ ការរដ្ិយសធយោយភាន់្ប្ចលាំ េឺយោយស្ថរផ្ត្ 

DDS មិន្ាន្ប្េរ់េសត ុតាងយវជជស្ថស្រសត ផ្ដ្លខល នួ្ប្ត្វូការ។ ប្រសិន្យរើអនកគាំពារ េិត្ថាវាអាច

ាន្រងករ់រញ្ហា ផ្ផ្នកសរ ើរាងគចាំយពាុះពិការភាពយតុះ (ផ្ដ្លវាអាចជាករ យីកើត្ាន្ចាំយពាុះ

មនុ្សសមួយចាំនួ្ន្ផ្ដ្លាន្ប្រវត្ត ិនន្ការយប្រើប្បាស់យប្េឿងយញៀន្ ឬយប្េឿងប្សវងឹ) អនកគាំពារអាច

យសន ើការរញ្ជ នូ្រន្ត យៅយធវ ើយត្សត ប្រព័ន្ធ ប្រស្ថទន្ិងចិត្តស្ថស្រសត ពិយសសបាន្។ យពលខាុះ អនកវភិាេន្ឹង

រញ្ជ នូ្អនកោក់ពាកយយសន ើសុាំយដ្ើមបយីធវ ើការពិន្ិត្យផ្ររពិយប្គុះយោរលផ់្ផ្នកចិត្តស្ថស្រសត មួយ 

រ៉ាុផ្ន្តការពិន្ិត្យផ្ដ្លយរៀរចាំយ ើងយោយ DDS យតុះ ជាញឹកញរេ់ឺាន្លកខ ៈយសើៗ ន្ិងមិន្បាន្

យោុះប្ស្ថយរញ្ហា ពិការភាពររសអ់នកោក់ពាកយយសន ើសុាំយតុះយទ។ អនកគាំពារអាចជួយអនកោក់

ពាកយយសន ើសុាំតាមរយៈការយរៀរចាំឱ្យាន្ការពិន្ិត្យតាមរយៈអនកផ្តលយ់សវាររស់យោន្ធី។ 

b. និយម ន័យពិការភាពសប្ារ់ម នុសសយពញវយ័ 

មនុ្សសយពញវយ័ាន ក់េឺជាជន្ពិការ ប្រសិន្យរើគត់្មិន្អាចយធវ ើសកមមភាពជាដ្ុាំកាំេួន្

ន្ិងទទួលប្បាក់កនប្ម (SGA) យោយស្ថរផ្ត្ការចុុះយខោយផ្ល វូកាយឬសត្ិរញ្ហញ ផ្ដ្លអាចកាំ ត្់

បាន្តាមលកខ ៈយវជជស្ថស្រសត  ផ្ដ្លយេរំពឹងថាន្ឹងអូសរតា យរយៈយពល 12 ផ្ខ ឬយូរជាងយន្ុះ ឬ

ន្ឹងរណាត លឲ្យស្ថា រ់។ យលើសពីយន្ុះយទៀត្ រុេគលយតុះប្ត្វូផ្ត្អសមត្ាភាពកន ុងការរាំយពញការងារ

ផ្ដ្លយេធាា រយ់ធវ ើកន្ាងមក (យរើាន្) ឬការងារយផ្សងៗយទៀត្ជាយប្ចើន្ ផ្ដ្លាន្យៅកន ុងត្ាំរន្់

រុេគលយតុះរស់យៅ។ ការយធវ ើយត្សត យន្ុះ មិន្េិត្ថាអនកោក់ពាកយសុាំន្ឹងប្ត្វូបាន្យេជួលឲ្យយធវ ើ

ការងារឬអត់្យតុះយទ រ៉ាុផ្ន្ត (ប្រសិន្យរើយេជួល វញិ) ថាយត្ើអនកោកព់ាកសសុាំន្ឹងអាចរកោការងារ

យតុះបាន្ឬយទ។ ការកាំ ត្់ពីរញ្ហា ពិការភាព អាចរងាា ក់សមត្ាភាពររស់អនកោក់ពាកយសុាំកន ុង

ការរកោការងារដូ្ចជា អនករយប្មើការយៅកផ្ន្ាងចត្ោន្យន្ត  អនកល្លងចាន្កន ុងយភាជន្ីយោឋ ន្  

អនកេិត្លុយយៅកន ុងយភាជន្ីយោឋ ន្អាហាររហ្័ស ឬអនករយប្មើការជាអនកដ្ាំយ ើងយប្េឿងា៉ា សុីន្

ជាយដ្ើម។ 

ន្ិយមន្័យនន្ពិការភាពយន្ុះ មិន្រារ់រញ្ច លូចាំយពាុះរុេគលផ្ដ្លពិការយោយស្ថរការយសព

យប្េឿងប្សវងឹ ឬការយប្រើប្បាស់ស្ថរធាតុ្យញៀន្យផ្សងៗតយពលរចច ុរបន្ន យន្ុះយ ើយ។ យទាុះជាោ៉ា ងយន្ុះ

កត ី រុេគលទាាំងយតុះអាចន្ឹងទទួលបាន្ការធាតរា៉ា រ់រង ប្រសិន្យរើពួកយេរាំយពញតាមសតងោ់

ពិការភាព យោយស្ថរផ្ត្ការចុុះយខោយយផ្សងៗ យរើយទាុះរីជាការចុុះយខោយយតុះ

ជាលទធផ្លនន្ការយប្រើប្បាស់ស្ថរធាតុ្យញៀន្កាលពអីតី្ត្កាលក៏យោយ។ 

ដ្ាំរូង DDS ន្ឹងពិន្ិត្យយមើលថាយត្ើការចុុះយខោយ ឬរ ុ្ាំនន្ការចុុះយខោយររស់អនកោក់

ពាកយសុាំរាំយពញតាមឬសមមូលន្ឹងលកខ ៈវនិិ្ចេ ័យនន្រញ្ជ សីត ីពីការចុុះយខោយផ្ផ្នកយវជជស្ថស្រសត ររស់

រុេគលយតុះផ្ដ្រឬយទ។ ទាាំងយន្ុះាន្ផ្ចងយៅកន ុងរទរបញ្ញត្ត ិរររសន្ត ិសុខសងគម (20 CFR ផ្ផ្នក 

400) យៅពីយប្កាយ 20 CFR ផ្ផ្នក 404. 1599។ សប្ារ់រុេគលផ្ដ្លពិការផ្ល វូចិត្ត ឬពិការផ្ផ្នក

លូត្ល្លស ់យោយចារ់យផ្តើមជាមួយន្ឹងរញ្ជ ីយៅចាំន្ុច 12.00 អាំពីជាំងឺផ្ល វូចិត្ត។ យទាុះរីជា

រុេគលាន ក់មិន្អាចរាំយពញបាន្យៅតាមលកខ ៈវនិិ្ចេ ័យមួយយៅកន ុងរញ្ជ ីក៏យោយ ក៏រុេគលររូ

យតុះអាចាន្លកខ ៈសមបត្ត ិប្េរ់ប្គន់្ ប្រសិន្យរើយេរកយ ើញថារុេគលររូយតុះាន្ពិការភាព 
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ផ្ដ្លាន្លកខ ៈធងន្់ធងរប្រហាក់ប្រផ្ហ្លយៅនឹ្ងការចុុះយខោយផ្ដ្លាន្យៅកន ុងរញ្ជ ី។ 

ឧទាហ្រ ៍ យន្ុះប្រផ្ហ្លជាយោយស្ថរផ្ត្រុេគលាន កយ់តុះ ាន្ពិការភាពយប្ចើន្ យហ្ើយអាចប្ត្វូយៅ

តាមលកខ ៈ វនិិ្ចេ ័យមួយចាំនួ្ន្យៅកន ុងរញ្ជ ីពីរឬយប្ចើន្។ ឬកព៏ិការភាពររស់រុេគលយតុះអាច

ាន្ផ្លរ៉ាុះពាល់ផ្ផ្នកមុខងារនន្ការចុុះយខោយផ្ដ្លាន្យៅកន ុងរញ្ជ ី។ សូមយមើលលកខ ៈ វនិិ្ចេ ័យ

ររស់ ABD យប្កាមរញ្ជ ីជាំងឺផ្ល វូចិត្ត (Mental Disorder Listings)។ 

ប្រសិន្យរើអនកោក់ពាកយយសន ើសុាំមិន្ាន្លកខ ៈសមបត្ត ិប្េរ់ប្គន់្ ឬប្រហាក់ប្រផ្ហ្លដូ្ច

ាន្ផ្ចងយៅកន ុងរញ្ជ ីយតុះយទ DDS ន្ឹងពិន្ិត្យយមើលថាយត្ើអនកោកព់ាកយយសន ើសុាំយតុះ អាចប្ត្

 រ់យៅយធវ ើប្រយេទការងារផ្ដ្លធាា រ់យធវ ើពីមុន្ៗយតុះ (យរើាន្) បាន្ផ្ដ្រឬយទ។ ប្រសិន្យរើអនកមិន្

អាចរាំយពញការងារពីមុន្បាន្យទ DDS ន្ឹងពិន្ិត្យយមើលថាយត្ើាន្ការងារសមប្សរយផ្សងយទៀត្

ផ្ដ្លអនកអាចយធវ ើបាន្ផ្ដ្រឬអត់្ យោយផ្ផ្ាកយៅតាមអាយ ុការអរ់រ ំរទពិយស្ថធន៍្ការងារ ន្ិង

រញ្ហា ពិការភាពររស់អនក។ សប្ារ់រុេគលផ្ដ្លពិការផ្ល វូចិត្ត ន្ិងការចុុះយខោយផ្ផ្នកសត្ិរញ្ហញ  

ឬប្រស្ថទយផ្សងយទៀត្យតុះ ជាធមមតាាន្ "ការកាំ ត្់ពីការបាត្់រង់សមត្ាភាពផ្ដ្លមិន្ផ្សតង

យ ើងយោយកាយសមបទារ" ផ្ដ្លប្ត្វូយកមកពិចារណា។ ចារ់ប្េរ់ប្េងរររសន្ត ិសុខសងគមយលខ 

85-15 ន្ិង 85-16 ពិភាកោអាំពីរយរៀរផ្ដ្លរររសន្ត ិសុខសងគមពិន្ិត្យយៅយលើផ្ដ្ន្កាំ ត្់នន្

ពិការភាព ទាក់ទងនឹ្ងការចុុះយខោយផ្ផ្នកសត្ិរញ្ហញ ឬប្រព័ន្ធ ប្រស្ថទ។ 

c. និយម ន័យពិការភាពសប្ារ់កុារ 

យៅឆ្ន ាំ 1996 សភាបាន្រប្ងួមនិ្យមន័្យនន្ពកិារភាពសប្ារ់កុារ។ ផ្លរ៉ាុះពាល់

ចមបងនន្ន្ិយមន្័យផ្ដ្លរមួតូ្ចយន្ុះបាន្យកើត្យ ើងយលើកុារផ្ដ្លចុុះយខោយផ្ផ្នកសត្ិរញ្ហញ ។ 

កុារផ្ដ្លាន្អាយយុប្កាម 18 ឆ្ន ាំ ប្ត្វូបាន្ចាត្់ទុកថាាន្ពិការភាព ប្រសិន្យរើពួកយេាន្ 

“ការចុុះយខោយោងផ្ល វូកាយ ឬសត្ិរញ្ហញ ផ្ដ្លអាចកាំ ត់្បាន្តាមលកខ ៈយវជជស្ថស្រសត  ផ្ដ្លរងក

ជាផ្ដ្ន្កាំ ត្ម់ុខងារធងន្់ធងរន្ិងេួរកត់្សាគ ល់ យហ្ើយការចុុះយខោយយន្ុះ អាចរណាដ លឲ្យស្ថា រ់ ឬ 

ផ្ដ្លបាន្អូសរតា យយពលយូរ ឬ ប្ត្វូបាន្យេរំពឹងថាន្ឹងរន្តាន្ជារ់កន ុងរយៈយពលមិន្ត្ិច

ជាង 12 ផ្ខ”។ កន ុងការអន្ុវត្ត វាាន្ន្័យថាកុារប្ត្វូផ្ត្រងាា ញថា ពួកយេប្ត្វូតាមលកខ ៈ

 វនិិ្ចេ ័យកន ុងរញ្ជ ី ឬ ាន្លកខ ៈយវជជស្ថស្រសត  ឬមុខងារសមមូលយៅន្ឹងអវ ើផ្ដ្លាន្ផ្ចងយៅកន ុង

រញ្ជ ី។ 

4. ការរំយពញតាម លកខខណឌ ត្ប្ម ូវការននសិទធ ិទទួលបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

ររាិ ធន្ធាន្ និ្ងប្បាក់ចាំ ូលយប្ៅពីការងារ មិន្ាន្រញ្ហា ចាំយពាុះយគលរាំ ង

តតនន្កមម វធីិ SSDI ន្ិង DAC (ជាំពូក II) យ ើយ។ យទាុះជាោ៉ា ងណាក៏យោយ SSI េឺជាកមម វធីិផ្ផ្ាក

យលើត្ប្មូវការ យហ្ើយររាិ ធន្ធាន្ន្ិងប្បាក់ចាំ ូលេឺជារញ្ហា យចាទ។ សប្ារ់ SSI 

រុេគលាន ក់អាចទទួលបាន្ធន្ធាន្រហូ្ត្ដ្ល់យៅ 2,000 ដ្ុល្លា រ។ រដ ីប្រពន្ធអាចទទួលបាន្ធន្

ធាន្រហូ្ត្ដ្ល់យៅ 3,000 ដ្ុល្លា រ។ ក៏រ៉ាុផ្ន្ត  ធន្ធាន្មួយចាំនួ្ន្ េឺាន្ការយលើកផ្លងដូ្ចជា ផ្ាុះ

សផ្មបង យប្េឿងសងាា រមឹយៅកន ុងផ្ាុះ ចិយញ្ច ៀន្អាពាហ្៍ពិពាហ្៍ ន្ិងចិយញ្ជ ៀន្ភាជ រព់ាកយ រថយន្តមួយ

យប្េឿងយប្រើសប្ារ់ការដ្កឹជញ្ជ នូ្ ថវកិាសប្ារ់ការរញ្ច ុ ុះសព ឬេ នី្រកោទុកថវកិាយន្ុះ ន្ិង

ធន្ធាន្តតផ្ដ្លយប្រើសប្ារ់ផ្គត្់ផ្គង់ខល នួ្ឯង។ រររសន្ដ ិសុខសងគមមិន្រារ់រញ្ច លូេ នី្

សប្ារ់ការចូលន្ិវត្តន្៍ ផ្ដ្លកាន់្ការ់យោយរត ី/ប្រពន្ធររស់រុេគលផ្ដ្លាន្ពិការភាព ឬ

ឪពុក/ាត យររស់កុារផ្ដ្លាន្ពិការភាពយតុះយទ។ 

ប្បាក់ចាំ ូលេឺជាទឹកប្បាក់ ឬជាររសរ់ររផ្ដ្លអនកអាចរាំ ផ្លងយៅជាទឹកប្បាក់ ផ្ដ្លអនក

ទទួលបាន្កន ុងរយៈយពលមួយផ្ខ។ អវ ើផ្ដ្លយៅសលស់ប្ារ់ផ្ខរតា រ់ ប្ត្វូបាន្រារ់ជាធន្ធាន្។ 
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ប្បាក់ចាំ ូលផ្ដ្លទទួលបាន្ពីការកាត្់កងប្បាក់ វភិាជន៍្ត្ិចតួ្ច អាចរ៉ាុះពាល់ដ្លច់ាំនួ្ន្ទឹក

ប្បាក់នន្អត្ថ ប្រយោជន្៍ SSI ផ្ដ្លប្ត្វូទទួលបាន្៖ 

ឧទាហ្រ ៍៖ Dora ទទួលបាន្ប្បាក់ USD460 កន ុងមួយផ្ខពអីត្ថ ប្រយោជន្៍ SSDI / ជាំពូក 

II។ វាចាត់្ទុកជាប្បាក់ចាំ ូលផ្ដ្លមិន្បាន្រក យហ្ើយប្ត្វូបាន្កាត់្រន្ាយយោយ

កាត់្កងពីរររសន្ត ិសុខសងគមចាំនួ្ន្ USD20 ផ្ដ្លអនុ្វត្តយៅយលើប្បាក់ចាំ ូលណាមួយ។ 

ដូ្យចនុះ ប្បាក់ចាំ ូលផ្ដ្លរារ់រញ្ច លូសប្ារ់យគលរាំ ងតតររស ់SSI េឺចាំនួ្ន្ USD440 

។ ការរង់ប្បាក់ SSI ររស់ Dora េឺសប្ារ់ភាពខុសគន រវាងចាំនួ្ន្ទឹកប្បាក់ SSI ផ្ដ្លគត់្

ន្ឹងទទួលបាន្ ប្រសិន្យរើគត់្គម ន្ប្បាក់ចាំ ូល (USD889.40 យៅឆ្ន ាំ 2016 សប្ារ់អនក

យៅលីវ) ន្ិងចាំនួ្ន្ USD440 សប្ារ់ជាំនួ្យ បាន្ពី SSI ចាំនួ្ន្ USD449.40។ 

សប្ារ់ SSI រររសន្ត ិសុខសងគមពិចារណា ឬ "ចាត់្ទុក" ប្បាក់ចាំ ូលន្ិងធន្ធាន្ 

តតររស់រុេគលយផ្សងៗយៅកន ុងករ ីជាក់ល្លក់មួយចាំនួ្ន្៖ ប្បាក់ចាំ ូលន្ិងធន្ធាន្ររស់

ឪពុក/ាត យ ឬ ឪពុក/ាត យចុងផ្ដ្លាន្កូន្ពិការ ប្ត្វូបាន្យកមកពិចារណា។ ប្បាក់ចាំ ូល

ររស់រត ី/ប្រពន្ធកន ុងប្កមុប្េួស្ថរជាមួយគន  ប្ត្វូបាន្យកមកពិចារណា។ ប្បាក់ចាំ ូលររស់អនក

ឧរត្ាមភដ្លជ់ន្អយតត ប្រយវសន្ ៍ប្ត្វូបាន្យកមកពិចារណាយៅកន ុងកាលៈយទសៈជាក់ល្លក់មួយ

ចាំនួ្ន្។ 

5. ការរស់យៅជាមួ យយេ/និង្/ប្បាក់ចំណូល/"សរបុ រស" 

ាន្ វធិាន្ពិយសសមួយចាំនួ្ន្ យៅយពលផ្ដ្លអនកទទួលបាន្ប្បាក់ចាំ ូលសរបុ រស។ ប្បាក់

ចាំ ូលសរបុ រស ប្ត្វូបាន្េិត្ផ្ត្កន ុងករ វីាប្ត្វូបាន្ផ្ដល់ជូន្សប្ារ់ការចាំណាយយលើមហ រូអាហារ 

ឬជប្មកស្ថន ក់យៅផ្ត្រ៉ាុយណាណ ុះ។ ប្រសិន្យរើន្រណាាន ក់ផ្តល់ដ្ល់អនកទទួលអត្ថ ប្រយោជន្៍ SSI 

នូ្វរ័ ណ សប្ារ់ជិុះរថយន្ត ប្កងុ ចាំ ីសត្វឆ្ម  ឬរង់ប្បាក់យោយផ្អា ល់ឱ្យយៅន្រណាាន ក់សប្ារ់

ការពាបាលតាមផ្ររយវជជស្ថស្រសត  ឬយសវាដ្នទៗយទៀត្ យតុះមិន្ផ្មន្ជាប្បាក់ចាំ ូលផ្ដ្លប្ត្វូរារ់

រញ្ច លូយតុះយទ។ ក៏រ៉ាុផ្ន្ត  ប្រសិន្យរើអនកទទួលអត្ថ ប្រយោជន្៍ SSI កាំពុងរស់យៅជាមួយរុេគល

យផ្សងយទៀត្ យហ្ើយមិន្រង់ប្បាក់ចាំ ផ្ កយសម ើភាពសប្ារ់នថាមហ រូអាហារន្ិង/ឬលាំយៅោឋ ន្យទយតុះ 

ប្បាក់ SSI ន្ឹងប្ត្វូបាន្កាត់្រន្ាយមួយភាេរីនន្ជាំនួ្យពីសហ្ព័ន្ធសប្ារ់ SSI យៅយប្កាម 

 វធិាន្ការ “ការរស់យៅកន ុងប្េួស្ថរររស់អនកយផ្សង” (កន ុងឆ្ន ាំ 2016 ាន្ប្រផ្ហ្ល USD244.33) 

យរើយទាុះរីជាចាំនួ្ន្យតុះយប្ចើន្ជាងភាពមិន្ប្សរគន រវាងអវ ើផ្ដ្លប្ត្វូបាន្ចូលរមួរង់ ន្ិង 

“ចាំ ផ្ កយសម ើភាពគន ” ររស់អនកទទួលអត្ថ ប្រយោជន្៍ SSI ក៏យោយ។ 

 វធិាន្យន្ុះប្ត្វូបាន្អនុ្វត្តយៅយពលអនកទទួលអត្ថ ប្រយោជន្៍ SSI កាំពុងទទួលបាន្អាហារ 

ន្ិងទីជប្មកពបី្េួស្ថរយតុះ។ ប្រសិន្យរើ វធិាន្យន្ុះមិន្ប្ត្វូបាន្អនុ្វត្ត (យៅយពលផ្ដ្លទទួលបាន្

អាហារឬទីជប្មក)យទ យតុះរររសន្ត ិសុខសងគមនឹ្ងអន្ុវត្ត វធិាន្នន្ "ត្នមាសន្មត្" ផ្ដ្លន្ឹងប្ត្វូ

ចាត់្ទុកជាប្បាក់ចាំ ូលរារ់បាន្ ផ្ដ្លាន្ចាំនួ្ន្ត្ិចជាង (1) ភាពខុសគន រវាងត្នមានន្អវ ើផ្ដ្ល

ប្ត្វូទទួលបាន្ ន្ិងអវ ើផ្ដ្លអនកចាំណាយយលើវា និ្ង (2) "ត្នមាសន្មត្" ផ្ដ្លាន្ចាំនួ្ន្មួយភាេរី

នន្ជាំនួ្យររស់សហ្ព័ន្ធសប្ារ់ SSI រូកផ្ថម 20 ដ្ុល្លា រ៖ 

ឧទាហ្រ ៍៖ យល្លក Eduardo រសយ់ៅកន ុងផ្ាុះផ្លវងមួយយោយមិន្អស់នថាឈ្ន លួ យៅោងយលើ

ហាគ រាសមួយ ផ្ដ្លសា ិត្យៅោងយប្កាយផ្ាុះរងរអ នូ្ប្សីររស់គត់្។ យល្លក Eduardo 

យល់ប្សរថានថាឈ្ន លួេឺ 300 ដ្ុល្លា រកន ុងមួយផ្ខ។ ការរង់ប្បាក់ SSI ប្រចាាំផ្ខររស់យល្លក 

Eduardo យៅឆ្ន ាំ 2016 េឺ USD889.40 ន្ឹងប្ត្វូបាន្កាត់្រន្ាយ USD244.33 ន្ិង USD20 

ដូ្យចនុះប្បាក់ SSI ររស់គត់្ប្ត្វូថយចុុះមកយៅប្ត្ឹម USD645.07។ 
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6. ឥទធ ិពលននសាា នភាពអយតត ប្រយវសន៍ 

ចាំយពាុះយគលរាំ ងតតនន្ការទទួលបាន្អត្ថ ប្រយោជន្៍តាមជាំពូក II នន្រររសន្ត ិ 

សុខសងគមសប្ារ់ជន្ពិការ ន្ិងអត្ថ ប្រយោជន្៍ DAC អនកទទួលចាាំបាច់ប្ត្វូាន្វត្តាន្ប្សរ

ចារ់យៅកន ុងសហ្រដ្ឋអាយមរកិ។ យន្ុះរមួរញ្ច លូទាាំងអនកផ្ដ្លាន្វត្តាន្យោយាន្ទិោឋ ការ 

ឬអនកផ្ដ្លាន្ការពយួ រការន្ិរយទស។ 

ចាំយពាុះយគលរាំ ងតតររស់ SSI ស្ថកលយល្លកប្ត្វូបាន្ផ្រងផ្ចករវាងជន្មិន្ ផ្មន្ 

ពលរដ្ឋ ផ្ដ្លបាន្កាំពុងទទួលអត្ថ ប្រយោជន្៍ SSI មុន្នថងទី22 ផ្ខសីហាឆ្ន ាំ 1996 (កាលររយិចេទ

ផ្ដ្លចារ់កាំ ផ្ ទប្មង់សុខុាលភាពប្ត្វូបាន្អនុ្ម័ត្) ឬ បាន្កាំពុងរស់ប្សរចារ់យៅកន ុង

សហ្រដ្ឋអាយមរកិយៅនថងយតុះ ន្ិង ជន្មិន្ផ្មន្ជាពលរដ្ឋផ្ដ្លចារ់យផ្ដើមរស់ប្សរចារ់យៅកន ុង

សហ្រដ្ឋអាយមរកិយៅនថងយតុះ ឬយប្កាយនថងយតុះ។ សប្ារ់រណាដ ជន្យៅទីយន្ុះ ឬផ្ដ្លទទួលជាំនួ្យ 

SSI មុន្នថងទ2ី2 ផ្ខសីហា ឆ្ន ាំ1996 យតុះ វធិាន្តតររស់ SSI មិន្ប្ត្វូបាន្ផ្កផ្ប្រយ ើយ 

យលើកផ្លងផ្ត្ជន្មិន្ផ្មន្ពលរដ្ឋ ផ្ដ្លមិន្បាន្កាំពុងទទួលអត្ថ ប្រយោជន្៍ SSI មុន្នថងទ2ី2 

ផ្ខសីហាឆ្ន ាំ 1996 ន្ឹងមិន្ាន្សិទធិប្េរ់ប្គន់្សប្ារ់ទទួលបាន្ SSI យោយយោងយលើមូលោឋ ន្

នន្អាយ ុយៅយពលផ្ដ្លពួកយេ្ន្ដ្ល់អាយុ 65 ឆ្ន ាំ។ មនុ្សសវយ័ចាសន់្ឹងអាចាន្

សិទធិទទួលបាន្ SSI យោយយោងយលើពិការភាព។ 

 វធិាន្យន្ុះាន្ភាពសម ុេស្ថម ញសប្ារ់រណាដ ជន្ផ្ដ្លប្ត្វូបាន្ទទួលស្ថគ ល់ប្សរចារ់

រតា រព់ីនថងទី 21 ផ្ខសីហាឆ្ន ាំ 1996 យហ្ើយសិទធិទទួលបាន្ររស់ពួកយេ េួរប្ត្វូប្តួ្ត្ពិន្ិត្យយ ើង វញិ

ជាមួយនឹ្ងន្រណាាន ក់ផ្ដ្លាន្ចាំយ ុះដ្ឹងអាំពីសិទធិជន្អយតត ប្រយវសន្។៍ 

7. ការទូទាត់្ដររប្រតិ្សកម ម 

យោយស្ថរផ្ត្ធន្ធាន្ ន្ិងប្បាក់ចាំ ូលមិន្ផ្មន្បាន្ពីការងារ មិន្ប្ត្វូបាន្យកមក

ពិចារណាសប្ារ់យគលរាំ ងតតនន្កមម វធីិររស់ជាំពូក II (អត្ថ ប្រយោជន្៍ DAC ន្ិង SSDI) 

យតុះ ការទទួលបាន្ការទូទាត់្ផ្ររប្រតិ្សកមម មិន្រ៉ាុះពាល់ដ្ល់អត្ថ ប្រយោជន្៍តតយ ើយ។ 

យៅយប្កាម SSI មនុ្សសយពញវយ័ាន្រយៈយពលប្បាាំរួន្ផ្ខ កន ុងការចាំណាយមូលរបទាន្រ័ប្ត្

ផ្ដ្លប្េរដ្ ដ រ់ថយយប្កាយ វញិយលើអត្ថ ប្រយោជន្៍តត (ទាាំង SSDI/DAC ន្ិង SSI) មុន្យពល

ផ្ដ្លប្បាក់យតុះន្ឹងប្ត្វូបាន្រារ់ជាធន្ធាន្។ សូមរកោទុក វកិកយរប្ត្យដ្ើមបីរងាា ញផ្ផ្នករររសន្ត ិ

សុខសងគមអាំពីរយរៀរផ្ដ្លកាត់្រន្ាយធន្ធាន្តតយៅជាប្បាក់ឧរត្ាមភចាំនួ្ន្ USD2000 

សប្ារ់រុេគលាន ក់ ឬ USD3000 សប្ារ់រត ីប្រពន្ធមួយេូ។ 

8. ការរនតការពិនិត្យយ ើង្វញិ/ការរញ្ច រ់/និង្ការផ្អា ក 

យប្កាមកមម វធីិ SSI អនកទទួលន្ឹងប្ត្វូបាន្ពិន្ិត្យយ ើងវញិជាយរៀងរាលមួ់យឆ្ន ាំមដងយដ្ើមបី

យមើលថាយត្ើពួកយេយៅផ្ត្រាំយពញតាមលកខខ ឌ ត្ប្មូវយលើប្បាក់ចាំ ូលន្ិងធន្ធាន្នន្កមម វធីិ SSI 

ផ្ដ្រឬយទ។ 

 យប្កាមអត្ថ ប្រយោជន្៍ SSI, SSDI ន្ិង DAC អនកទទួលរចច ុរបន្នន្ឹងប្ត្វូបាន្ប្តួ្ត្ពិន្ិត្យ

យ ើង វញិយដ្ើមបីយមើលថាយត្ើពួកយេយៅផ្ត្ជាជន្ពកិារយទៀត្ឬោ៉ា ងណា។ សភាបាន្ផ្តល់ប្បាក់

រផ្ន្ាមយទៀត្ជាយប្ចើន្ដ្ល់រររសន្ដ ិសុខសងគម យដ្ើមបីពិនិ្ត្យយ ើងវញិយលើប្រជាជន្ោ៉ា ងយហាច

ណាសយ់រៀងរាល់រីឆ្ន ាំមតង។ អនកផ្ដ្លប្ត្វូបាន្យេពិនិ្ត្យយ ើងវញិមិន្ប្ត្វូបាន្ចាត់្ទុកថាជាអនក

ោកព់ាកយសុាំថមីយ ើយ។ ការពិន្ិត្យយន្ុះេឺប្ត្វូយមើលថាយត្ើភាពប្រយសើរយ ើងណាមួយបាន្យកើត្ ាន្

ផ្ដ្លតាំឲ្យាន្សមត្ាភាពយធវ ើការ វញិបាន្ផ្ដ្រឬយទ។ ជាំហាន្ដ្ាំរូងនន្ការពនិ្ិត្យយ ើង វញិ េឺការ



ទាំព័រ 9 នន្ 26 

 

 

ណាត្់ជួរយៅការោិល័យកន ុងមូលោឋ ន្។ យតុះេឺយដ្ើមបីទទួលបាន្ពត្៌ាន្អាំពីការពា បាល

ន្ិងយសវាគាំប្ទតត ប្ពមទាាំងពត្៌ាន្យផ្សងៗយដ្ើមបីអាចទាក់ទងជាមួយន្ឹងអនកផ្តលយ់សវាផ្ថទាាំ

សុខភាពបាន្។ ពត្៌ាន្យតុះ ប្ត្វូបាន្យផ្ញើយៅកាន្់ DDS (ទីភាន ក់ងារររស់រដ្ឋផ្ដ្លយធវ ើការកាំ ត់្ពី

ពិការភាពសប្ារ់អនកោក់ពាកយយសន ើសុាំផ្ងផ្ដ្រ)។ 

តួ្តទីររស់អនកគាំពារ េឺជាការសាំោន់្យៅកន ុងដ្ាំយ ើរការយន្ុះ។ យពលខាុះ ប្រជាជន្េ័យ 

ោា ចន្ិងមិន្យឆា ើយត្រយៅន្ឹងការណាត្់ជួរជាមួយផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគម ឬការទាំតក់ ទាំន្ង 

ពី DDS កន ុងករ ីទាាំងយតុះ អនកទទួលបាន្អត្ថ ប្រយោជន្៍តយពលរចច ុរបន្ន  ន្ឹងប្ត្វូបាន្រញ្ចរ់

ពីអត្ាប្រយោជន្ត៍ត មិន្ផ្មន្យោយស្ថរគត់្ផ្លងាន្ពិការភាពយតុះយទ រ៉ាុផ្ន្ត  យោយស្ថរ 

“ការមិន្សហ្ការ។” អនកគាំពារអាចផ្តល់ជាំនួ្យសាំោន់្យោយកាំ ត់្រកន្រណាាន ក់ឱ្យជួយដ្ល់ 

អនកទទួលតាមរយៈដ្ាំយ ើរការយន្ុះ ន្ិងតាមរយៈការផ្តល់យោរលដ់្ល់ DDS អាំពីត្ប្មូវការកន ុងការ

ផ្តលក់ផ្ន្ាងស្ថន កយ់ៅសមប្សរចាំយពាុះផ្ដ្ន្កាំ ត្់នន្ពិការភាពររសរ់ុេគលយតុះ។ 

អនកគាំពារអាចផ្តល់ជាំនួ្យកន ុងការធាតថា DDS ទទួលបាន្េសត ុតាងយវជជស្ថស្រសត ពីប្រេព

នន្ការពាបាល ដូ្យចនុះអនកទទួលន្ឹងមិន្ប្ត្វូបាន្រញ្ជ នូ្ឲ្យយៅជួរជាមួយអនកពិន្ិត្យផ្ររពិយប្គុះ

យោរល់ណាាន ករ់រស់ផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគមយតុះយទ។ ប្រសិន្យរើអនកទទួលប្ត្វូបាន្ពិន្ិត្យ

យោយេា ីន្ិក យយើងសូមផ្តល់អនុ្ស្ថសន្៍ថា អនកយៅេា ីន្ិកផ្ដ្លស្ថគ ល់អនកទទួលចាសជ់ាងយេ ប្ត្វូ

យធវ ើរបាយការ ៍យប្ពៀងមួយផ្ដ្លាន្ការយប្រៀរយធៀររវាងស្ថា ន្ភាពមុន្ន្ិងរចច ុរបន្ន  យដ្ើមបី 

ចុុះហ្ត្ាយលោយោយប្កមុការងារពាបាល។ រររសន្ដ ិសុខសងគមទទួលស្ថគ ល់ផ្ត្របាយការ ៍ផ្ដ្ល

បាន្ចុុះហ្ត្ាយលោយោយប្េយូពទយ ឬប្េយូពទយចិត្តស្ថស្រសត ររសេ់ា ីន្ិកផ្ត្រ៉ាុយណាណ ុះ។ 

ប្រសិន្យរើអតិ្ថិជន្ ទទួលបាន្ការជូន្ដ្ាំ ឹងមួយថា អត្ថ ប្រយោជន្៍សន្ត ិសុខសងគមន្ឹងប្ត្វូ

បាន្រញ្ចរ ់សូមយធវ ើការរត ឹងត្វា៉ាភាា មៗ។ កន ុងករ ីជាយប្ចើន្ អត្ថ ប្រយោជន្៍ន្ឹងរន្ត  ប្រសិន្យរើ

ាន្រ ត ឹងត្វា៉ា ប្ត្វូបាន្យធវ ើយ ើងកន ុងរយៈយពល 10 នថងនន្ការជូន្ដ្ាំ ឹងយន្ុះ។ សូមយមើលផ្ផ្នក 

"រ ត ឹងត្វា៉ា " យៅកន ុងផ្ផ្នកយប្កាយយន្ុះ។ 

9. តំ្ណាង្អនកទទួលប្បាក់ 

ប្រសិន្យរើផ្ផ្នករររសន្ដ ិសុខសងគមកាំ ត់្ថា អនកទទួលប្ត្វូការជាំនួ្យកន ុងការប្េរ់ប្េង

ប្បាក់ររស់គត់្យតុះ ផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគមអាចចាត់្តាាំងស្ថច់ញត្ិ ភាន ក់ងារ ឬមិត្តេកត ិ

យដ្ើមបីយធវ ើជាត្ាំណាងររស់អនកទទួលប្បាក់។ អនកផ្ដ្លាន្ពិការភាពយោយរមួាន្រញ្ហា ថាន ាំយញៀន្

ឬសុរាប្ត្វូបាន្ត្ប្មូវឲ្យាន្ត្ាំណាងអនកទទួលប្បាក់ាន ក់។ យៅកន ុងករ ីកប្មខាុះ ផ្ផ្នករររ

សន្ដ ិសុខសងគមន្ឹងអនុ្ម័ត្ឲ្យាន្អនកប្រតិ្រត្ត ិការយមើលផ្ថន្ិងផ្ដល់ចាំ ីអាហារាន ក ់យធវ ើជា

ត្ាំណាងអនកទទួលប្បាក់។ យទាុះរីជាការទូទាត់្ប្បាក់ប្ត្វូបាន្យធវ ើយ ើងយោយផ្អា លយ់ៅត្ាំណាងអនក

ទទួលប្បាក់ក៏យោយ ប្បាក់យតុះយៅផ្ត្ជាកមមសិទធិររស់អនកទទួលដ្ផ្ដ្ល។ សា ិត្យប្កាមកាលៈយទសៈ

ជាក់ល្លកមួ់យចាំនួ្ន្ ផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគម អាចអន្ុញ្ហញ ត្ឲ្យត្ាំណាងអនកទទួលប្បាក់កាត់្

ប្បាក់ចាំនួ្ន្ USD35 កន ុងមួយផ្ខ (USD68 កន ុងមួយផ្ខសប្ារ់អនកផ្ដ្លប្ត្វូការត្ាំណាង

យោយស្ថរផ្ត្ការយសពយប្េឿងយញៀន្ឬសុរា) ជានថាយសវា។ 

អនកទទួលអាចត្វា៉ា ចាំយពាុះការកាំ ត់្ផ្ដ្លចាាំបាចប់្ត្វូាន្ត្ាំណាងអនករង់ប្បាក់ ន្ិងផ្ត្ង

តាាំងយ ម្ ុះរុេគលាន ក់ជាត្ាំណាងអនកទទួលប្បាក់យន្ុះ។ ផ្ផ្នករររសន្ដ ិសុខសងគមាន្កាត្ពវ កិចច

កន ុងការយសុើរអយងកត្ពាកយរ ត ឹងតតសត ីពកីារយប្រើប្បាស់មិន្បាន្ប្ត្ឹមប្ត្វូផ្ផ្នកហ្ិរញ្ញ វត្ថ ុយោយ

អនកទទួលប្បាក់។ របាយការ ៍ប្ត្វូយធវ ើយ ើងជាល្លយលកខ ៍អកសរយៅកាន់្ផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខ
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សងគម។ យៅផ្ដ្លាន្ការសងស័យោា ាំង ផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគមាន្កាត្ពវកិចចកន ុងការយសុើរ

អយងកត្ ន្ិងពន្ាយពលការរង់ប្បាក់ដ្ល់ត្ាំណាងអនកទទួលប្បាក់យតុះ។ 

10. អត្ថ ប្រយោជន៍ននពិការភាព/និង្ការងារ 

ផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគមចាត់្ទុកការងារខុសៗគន  អាប្ស័យយលើថាយត្ើអនកកាំពុងទទួលបាន្ 

SSI ឬអត្ថ ប្រយោជន្៍នន្ពិការភាពតាមជាំពូក II ឬោ៉ា ងណា។ ប្រសិន្យរើអនកកាំពុងទទួលបាន្អត្ា

ប្រយោជន្ទ៍ា ាំងពីរយន្ុះ  វធិាន្ទាាំងពីរន្ឹងប្ត្វូអនុ្វត្តចាំយពាុះអនកយៅកន ុងយពលផ្ត្មួយ។ 

d. SSI និង្ចំណាយយលើការងារទាក់ទង្នឹង្ការចុុះអន់ថយ 

អនកអាចយធវ ើការ ន្ិងយៅផ្ត្ទទួលបាន្ SSI យលើកផ្លងផ្ត្ថាចាំ ូលផ្ដ្លអនកទទួលបាន្

ាន្កប្មិត្ខពសហួ់្សផ្ដ្លអនកផ្លងាន្សិទធិទទួលបាន្ជាំនួ្យហ្ិរញ្ញ វត្ថ ុ។ SSI ាន្ វធិាន្សរបុ រស

អាំពីការេិត្ប្បាក់ចាំ ូល េឺថា USD20 នន្ប្បាក់ចាំ ូលផ្ដ្លមិន្បាន្រក USD65 នន្ប្បាកច់ាំ ូល

ផ្ដ្លរកបាន្ យហ្ើយពាក់កណាត លនន្ប្បាក់ចាំ ូលផ្ដ្លអនករកបាន្ េឺមិន្ប្ត្វូបាន្រាររ់ញ្ច លូកន ុង

ការេ តចាំនួ្ន្ទឹកប្បាក់ SSI ររស់អនកយតុះយទ។ 

អនកក៏អាចកាត់្រន្ាយប្បាក់ចាំ ូលផ្ដ្លរកបាន្ររស់អនក យហ្ើយរយងក ើន្ចាំនួ្ន្ SSI 

ររស់អនកតាមរយៈការកាត្់ចាំណាយយលើការងារទាកទ់ងន្ឹងការចុុះអន់្ថយ (IRWE)។ ទាាំងយន្ុះ

េឺជាចាំណាយផ្ដ្លអនកទទួលរង់យចញពយីហាយ ៉ា ផ្អា ល់ខល នួ្សប្ារ់ជាំនួ្យ ន្ិងការពាបាលផ្ដ្ល

ទាក់ទងយៅនឹ្ងពិការភាព ន្ិងសប្ារ់ការចាំណាយរផ្ន្ាមយទៀត្សប្ារ់រុេគលផ្ដ្លយធវ ើការងារឬ

រុេគលផ្ដ្លពិការ។ ការចាំណាយយលើការងារទាក់ទងភាពងងឹត្ផ្េនក (BWEs) ក៏អន្ុញ្ហញ ត្ឲ្យរុេគល

ផ្ដ្លពិការផ្េនកកាត់្ការចាំណាយយផ្សងៗទាក់ទងន្ឹងការងារ។ BWEs ាន្លកខ ៈទូលាំទូល្លយ 

យប្ពាុះការចាំណាយមិន្ចាាំបាច់ទាក់ទងភាពងងឹត្ផ្េនកររស់អនកទទួលផ្លយតុះយទ ន្ិង

យោយស្ថរផ្ត្ការចាំណាយយន្ុះប្ត្វូបាន្កាត់្យៅយពលយប្កាយកន ុងដ្ាំណាក់កាលយន្ុះ។ ឧទាហ្រ ៍៖ 

ពន្ធយលើប្បាក់ចាំ ូលររសស់ហ្ព័ន្ធ  រដ្ឋ ន្ិងមូលោឋ ន្ ន្ិងពន្ធរររសន្ត ិសុខសងគម ប្ត្វូបាន្

ចាត់្ទុកជា BWEs។ 

ការយប្រៀរយធៀររវាងការរង់ប្បាក់ SSI ប្រចាាំផ្ខ BWE ន្ិង IRWE៖ 

ជាមួយ  BWE USD40 

USD361 ប្បាក់ចាំ ូលផ្ដ្លរកបាន្  

 -20 ដ្កប្បាក់ចាំ ូលទូយៅ  

USD341  

 -65 ដ្កប្បាក់ចាំ ូលផ្ដ្លរកបាន្ 

USD276 

÷ 2 

 =138 ½ ប្បាក់ចាំ ូលផ្ដ្លយៅសល ់ 

 

USD138  

 -40 ចាំណាយតតយលើការងារយោយស្ថរពិការផ្េនក  
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=USD 98  

USD98 ប្បាក់ចាំ ូលផ្ដ្លរារ់បាន្  

 

USD 889.40 អត្ថ ប្រយោជន្៍ SSI ឆ្ន ាំ2016 សប្ារ់ជន្ពិការផ្េនក  

 -98 ប្បាក់ចាំ ូលផ្ដ្លរារ់បាន្  

USD 791.40 (ការទូទាត់្ប្បាក់ SSI)  

ជាមួយ  BWE USD40 

USD 361  

 -20 ដ្កប្បាក់ចាំ ូលទូយៅ  

USD341  

 -65 ដ្កប្បាក់ចាំ ូលផ្ដ្លរកបាន្ 

USD276 

- 40 ចាំណាយយផ្សងនន្ការងារទាក់ទងន្ឹងការចុុះយខោយ 

USD236 

÷ 2 

=118 ½ ប្បាក់ចាំ ូលផ្ដ្លយៅសល ់ 

USD 118 ប្បាក់ចាំ ូលផ្ដ្លអាចរារប់ាន្  

USD 889.40 អប្តាអត្ថ ប្រយោជន្៍ SSI ឆ្ន ាំ2016 សប្ារ់ជន្ពិការ 

 -118 ប្បាក់ចាំ ូលផ្ដ្លអាចរារ់បាន្ 

USD 771.40 ការទូទាត់្ប្បាក់ SSI  

 

េន្ឹុះកន ុង្ការអនុវត្ត៖ ប្រសិន្យរើអនករស់យៅយោយាន្ការផ្ថទាាំន្ិងាន្ការផ្តល់ជូន្មហ រូអាហារ

ផ្ដ្លផ្តល់ការផ្ថទាាំន្ិងប្េរ់ប្េងរផ្ន្ាមពីយលើរន្ារ់ស្ថន ក់យៅន្ិងអាហារ យតុះត្នមាយសវាទាាំងយន្ុះ

អាចកាត់្យចញពបី្បាក់ចាំ ូលផ្ដ្លរកបាន្ ជាចាំណាយការងារពាក់ព័ន្ធន្ឹងការចុុះអន់្ថយ។ 

b. េយប្ាង្/SSI និង្/PASS 

ជាមួយន្ឹងកមម វធីិ "Plan for Achieving Self Support" ឬយៅកាត់្ថា PASS ប្បាក់ 

ចាំ ូល ឬធន្ធាន្ផ្ដ្លយលើស អាចរចួពន្ធ  ន្ិងមិន្ប្ត្វូបាន្េិត្រញ្ច លូយៅកន ុងការកាំ ត្់សិទធិ

ទទួលបាន្ជាំនួ្យ SSI យតុះយទ។ ប្បាក់ចាំ ូល ឬធន្ធាន្ផ្ដ្លរចួពន្ធយន្ុះ អាចយប្រើយដ្ើមបរីង់នថា

ស្ថល្ល ឬសាភ រៈផ្ដ្លចាាំបាច់សប្ារ់ការងារ។ល។ អនកផ្ដ្លចារ់អារមម ៍កន ុងការយលយ់ ើញថាយត្ើ 

PASS ន្ឹងជួយដ្ល់ពួកយេ ជាពិយសសអនកផ្ដ្លមិន្ាន្សិទធទិទួលជាំនួ្យ SSI ឥ ូវយន្ុះេួរយៅរក

ន្រណាាន កផ់្ដ្លាន្ជាំតញកន ុងការសរយសរ ន្ិងអនុ្វត្តេយប្ាងយដ្ើមបសីយប្មចការជួយយប្ជាម
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ផ្ប្ជងខល នួ្ឯង (Plan for Achieving Self Support)។ SSA ាន្រុេគលិកផ្ដ្លទទួលបាន្

ការរ ត ុ ុះរណាត លោ៉ា ងពិយសសផ្ដ្លយៅថា Pass Cadres ផ្ដ្លយធវ ើការជាមួយនឹ្ងកមម វធីិ PASS។ 

យេហ្ទាំព័រោងយប្កាមផ្តល់ជូន្ផ្ផ្ន្ទីមួយផ្ដ្លអនកអាចយប្រើយដ្ើមបីកាំ ត្់ទីតាាំង Pass Cadres 

សប្ារ់ត្ាំរន្រ់រស់អនក៖ www.socialsecurity.gov/passcadre។ អនកទទួលផ្លអាចផ្សវងរកអនក

ជួយយរៀរចាំ ផ្ផ្ន្ការអត្ថ ប្រយោជន្៍កន ុងមូលោឋ ន្ររស់ខល នួ្បាន្ផ្ងផ្ដ្រ (សូមយមើលព័ត្៌ាន្ 

WIPA ោងយប្កាម)។ 

c. SSDI/ជំពូក/II, រយៈយពលសាកលបង្ការងារ, រយៈយពលរដនាម ននសិទធ ិទទួល

បាន និង្/SGA 

សប្ារ់ SSDI / អត្ថ ប្រយោជន្៍តាមជាំពូក II ការងារអាចតាំឲ្យាន្ការរញ្ចរ់

អត្ថ ប្រយោជន្៍តត សូមបីផ្ត្រុេគលផ្ដ្លយៅាន្ពិការភាពក៏យោយ។ អនកន្ឹងាន្៖ 

"រយៈយពលយធវ ើការរយណាត ុះអាសន្ន" (TWP) ប្រសិន្យរើ (1) អនករកបាន្ប្បាក់ចាំ ូលយប្ចើន្ជាង 

USD810 (យៅឆ្ន ាំ 2016) ឬ (2) ប្រសិន្យរើយធវ ើការឲ្យខល នួ្ឯង ឬយធវ ើការយប្ចើន្ជាង 40 យា៉ា ងកន ុងមួយ 

ផ្ខ។ ចាំនួ្ន្ទឹកប្បាក់ផ្ដ្លទទួលបាន្យៅកន ុងយពលយធវ ើការងារស្ថកលបងណាមួយយៅកន ុងផ្ខយន្ុះ 

មិន្រ៉ាុះពាល់ដ្ល់ចាំនួ្ន្ទឹកប្បាក់នន្អត្ថ ប្រយោជន្៍ រហូ្ត្ដ្ល់ផ្ខទីប្បាាំរួន្ នន្ការងារស្ថក 

លបង។ រតា រ់ពីរយៈយពលនន្ផ្ខស្ថកលបងការងារ ន្ឹងាន្រយៈយពលស្ថមសិរប្បាាំមួយផ្ខ

ជារ់គន រន្ត យទៀត្នន្រយៈយពលរផ្ន្ាមនន្សិទធិទទួលបាន្ (EPE)។ យពលផ្ដ្លប្បាក់ចាំ ូលដ្ុលររស់

អនកទទួលផ្ល ាន្ចាំនួ្ន្យប្ចើន្ជាង USD1,130 (កន ុងឆ្ន ាំ 2016) កន ុងរយៈយពលស្ថមសិរ 

ប្បាាំមួយផ្ខ ផ្ផ្នករររសន្ដ ិសុខសងគមនឹ្ងពិចារណាថាយត្ើអនកទទួលបាន្យធវ ើ "សកមមភាពការងារ 

ដ្ុាំកាំេួន្ ន្ិងាន្ប្បាក់ចាំ ូល" ឬ SGA យហ្ើយអត្ថ ប្រយោជន្៍សប្ារ់ផ្ខយតុះន្ឹងប្ត្វូរញ្ឈរ់។ 

កន ុងរយៈយពលស្ថមសិរប្បាាំមួយផ្ខយតុះ អនកទទួលផ្លាន្សិទធិទទួលបាន្អត្ថ ប្រយោជន្៍ 

ប្រសិន្យរើសកមមភាពការងារសា ិត្យៅោងយប្កាម SGA។ យទាុះជាោ៉ា ងណា ប្រសិន្យរើអនក 

ទទួលផ្លយៅផ្ត្រន្តរកប្បាក់ចាំ ូលបាន្យលើកប្មិត្ SGA រតា រ់ពីរយៈយពលស្ថមសិរប្បាាំ 

មួយផ្ខ យតុះអត្ថ ប្រយោជន្៍ពីរររសន្ត ិសុខសងគមប្ត្វូផ្ត្រញ្ឈរ់។ 

យរើយទាុះរីជាប្បាក់ចាំ ូលដ្ុលាន្ចាំនួ្ន្យប្ចើន្ជាង USD1,130 កន ុងមួយផ្ខក៏យោយ 

យពលខាុះកតាត យផ្សងៗដូ្ចជាជាំនួ្យរផ្ន្ាមកន ុងការយធវ ើកិចចការ ឬការចូលរមួកន ុងកមម វធីិមួយផ្ដ្ល

បាន្គាំប្ទការងារ ("ឧរត្ាមភធន្") ការផ្ថទាាំយវជជស្ថស្រសត ផ្ដ្លអនករង់ប្បាក់យោយខល នួ្ឯង ឬការ 

ទូទាត់្មួយផ្ផ្នកផ្ដ្លអនកបាន្រង់សប្ារ់ការផ្ថទាាំន្ិងអាហារ ផ្ដ្លចាត់្ទុកជានថាផ្ថទាាំន្ិង

ការយមើលការខុសប្ត្វូ (IRWE) ផ្ដ្លរងាា ញថាការងារយតុះេឺមិន្ផ្មន្ជា SGA យតុះយទ។ ពិការភាព

ន្ិងរញ្ហា ការងារ ាន្ភាពសម ុេស្ថម ញោា ាំងសប្ារ់អនកផ្ដ្លបាន្ទទួលអត្ថ ប្រយោជន្៍សប្ារ់

ពិការភាពតាមជាំពូក II ។ យរើអាចយៅរចួ អនកផ្ដ្លចង់ស្ថកលបងយធវ ើការ ងារេួរផ្ត្ពិយប្គុះជាមួយ

អនកគាំពារជាមុន្សិន្។ 

េយប្ាង WIPA (ជាំនួ្យន្ិងការយរៀរចាំ ផ្ផ្ន្ការប្បាក់យលើកទឹកចិត្តដ្ល់ការងារ) េឺជាអងគការ 

ផ្ដ្លយផ្អត ត្សាំោន់្យលើសហ្េមន្៍ផ្ដ្លទទួលបាន្ជាំនួ្យពី SSA យដ្ើមបីឲ្យដ្ល់ផ្ផ្នករររសន្ត ិ សុខ

សងគម ន្ិងទទួលផ្លររស់ SSI ផ្ដ្លជាជន្ពិការទាាំងអស់(រមួទាាំងយុវវយ័យរៀន្ចរ់និ្ងយប្ត្ៀមយធវ ើ

ការងារ) នូ្វការទទួលបាន្យោយឥត្េិត្នថានូ្វជាំនួ្យ ន្ិងការយរៀរចាំផ្ផ្ន្ការប្បាក់យលើកទឹកចិត្ត

ការងារ។ េយប្ាង WIPA នី្មួយៗាន្អនកប្រឹកោផ្ដ្លយេយៅថាអនកសប្មរសប្មួលការយលើកទឹក

ចិត្តការងារសហ្េមន្៍ (CWIC) ផ្ដ្លអាចផ្តលជ់ាំនួ្យន្ិងការយរៀរចាំផ្ផ្ន្ការយលើកទឹកចិត្ត

ការងារដ្ល់អត្ាយេហ្កផ្ដ្លាន្ពិការភាព។ ប្រសិន្យរើអនកចងរ់កទីតាាំងអងគការ WIPA 

http://www.socialsecurity.gov/passcadre


ទាំព័រ 13 នន្ 26 

 

 

ផ្ដ្លយៅជិត្អនក សូមទូរសពាយៅយលខ 1-866-968-7842 ឬ 1-866-833-2967 (TTY / TDD) 

សប្ារ់អនកាន្រញ្ហា ចុុះយខោយផ្ផ្នកស្ថត រ់។ 

11. ការទូទាត់្ប្បាក់យលើស 

a. រណដ ឹង្ត្វ៉ា ថាយត្ើានការទូទាត់្ប្បាក់យលើសដដ្រឬយទ 

យៅយពលផ្ដ្លអនកទទួល បាន្ទទួលការជូន្ដ្ាំ ឹងពីការទូទាត់្ប្បាក់យលើសយន្ុះ សាំ ួរទី

មួយេឺថាយត្ើពិត្ជាាន្ការទូទាត់្ប្បាក់យលើសផ្មន្ផ្ដ្រឬយទ។ ប្រសិន្យរើចាំនួ្ន្ទឹកប្បាក់ រយៈយពល 

ឬព័ត្ា៌ន្ពអីងគយហ្ត្ុណាមួយយៅកន ុងយសចកត ីជូន្ដ្ាំ ឹងអាំពីការទូទាត់្ប្បាក់យលើសយតុះ

មិន្ប្ត្ឹមប្ត្វូ សូមយសន ើសុាំយធវ ើរ ត ឹងត្វា៉ា កន ុងរយៈយពល 10 នថង។ កន ុងករ ីមួយចាំនួ្ន្ អត្ថ ប្រយោជន្៍

ន្ឹងរន្តកន ុងរយៈយពលនន្រ ត ឹងត្វា៉ា យន្ុះ។ សូមយមើលផ្ផ្នក "រ ត ឹងត្វា៉ា "។ ប្រសិន្យរើអនកទទួលមិន្

អាចប្បារ់ពីការជូន្ដ្ាំ ឹងយន្ុះបាន្យទ ការពិចារណាយ ើងវញិយោយ "កិចចប្រជុាំយប្ៅផ្ល វូការ" ប្ត្វូ

យសន ើសុាំ យដ្ើមបីឲ្យអនកទទួលអាចរកយ ើញពីយហ្ត្ុផ្លសប្ារ់ការទូទាត្់ប្បាកយ់លើសយន្ុះ។ 

b./ការយលើកដលង្ការទូទាត់្ប្បាក់យលើស 

 យរើយទាុះរីជាអនកទទួលយល់ប្សរថាការទូទាត់្ប្បាក់យលើសយតុះពិត្ជាប្ត្ឹមប្ត្វូោ៉ា ងណាក៏

យោយ ក៏រ៉ាុផ្ន្តគត់្មិន្យជឿថាវាជាកាំហ្ុសររស់ខល នួ្គត្់ ដូ្ចយន្ុះអនកទទួលេួរយសន ើសុាំ SSA ឲ្យ

យលើកផ្លងការទូទាត់្ប្បាក់យលើសយន្ុះ។ 

c./សត ង្់ោរននការយលើកដលង្ 

យដ្ើមបទីទួលបាន្ការយលើកផ្លងមួយ ាន្យរឿងពីរផ្ដ្លប្ត្វូផ្ត្ជាការពិត្៖ (1) អនកទទួល

យតុះមិន្បាន្ាន្កាំហ្ុសកន ុងការទូទាត់្ប្បាក់យលើស និង្ (2)ការទទួលសាំ ង វញិនន្ការទូទាត់្

ប្បាក់យលើសន្ឹងរ៉ាុះពាល់ដ្ល់យគលរាំ ងនន្ចារស់ដ ីពីរររសន្ដ ិសុខសងគមយោយរងាា ក់អនក

ទទួល ពីប្បាក់ចាំ ូលន្ិងធន្ធាន្ផ្ដ្លយេប្ត្វូការចាាំបាច់សប្ារ់ "ការចាំណាយធមមតាន្ិង

ចាាំបាច់សប្ារ់ការរស់យៅ" ឬថា ការទូទាត់្ប្បាក់យលើសយន្ុះន្ឹង "ប្រឆ្ាំងន្ឹងសមធម៌ន្ិង

មន្សិការលា "។ 42. USC 404 (b) 20 CFR 404.509។ 

កន ុង្ការកំណត់្/"កំហុស"/SSA នឹង្វយត្នម្ ថាយត្ើអនកទទួល៖ 

- ខកោន្កន ុងការផ្ដល់ព័ត្៌ាន្ផ្ដ្លខល នួ្បាន្ដ្ឹង ឬេួរផ្ត្បាន្ដ្ឹងថាជាលិខិតុ្រករ ៍ ឬ 

- បាន្យធវ ើយសចកត ីផ្ថាងការ ៍មិន្ប្ត្ឹមប្ត្វូមួយ ផ្ដ្លគត់្បាន្ដ្ឹងឬេួរផ្ត្បាន្ដ្ឹងថាជាការមិន្

ប្ត្ឹមប្ត្វូ ឬ 

- មិន្បាន្សងប្បាក់ ផ្ដ្លគត់្បាន្ដ្ឹង ឬប្ត្វូបាន្យេរំពឹងថានឹ្ងបាន្ដ្ឹងថាមិន្ប្ត្ឹមប្ត្វូ។ 20 

C.F.R. Section 404.507 

ប្រសិន្យរើការទូទាត់្ប្បាក់យលើសយតុះ េឺយោយស្ថរប្បាក់ចាំ ូល ឬស្ថា ន្ភាពរសយ់ៅបាន្

ផ្អា សរ់ត រូ ផ្ផ្នករររសន្ត ិសខុសងគមនឹ្ងពិន្ិត្យយមើលជាសាំោន់្ថា យត្ើអនកទទួលបាន្ប្បារ់ដ្ល់ផ្ផ្នក

រររសន្ដ ិសុខសងគមអាំពីប្បាក់ចាំ ូល ឬការផ្អា ស់រត រូស្ថា ន្ភាពរស់យៅផ្ដ្រឬយទ។ ផ្ផ្នករររ

សន្ដ ិសុខសងគមប្ត្វូយធវ ើការពិចារណាយៅយលើផ្ដ្ន្កាំ ត្់នន្ពិការភាព យៅយពលពិចារណាថាយត្ើ

ន្រណាាន កា់ន្កាំហ្ុសសប្ារ់យគលរាំ ងនន្ការរដ្ិយសធណាមួយ។ 

យដ្ើម បីកំណត់្ថាយត្ើការសង្ប្បាក់/វញិននការទូទាត់្ប្បាក់យលើស/"រំពានយលើយគលរំណង្ននចារ់

សត ីពីរររសនត ិសុខសង្គម "ដដ្រឬយទ៖ 
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SSA ន្ឹងយមើលព័ត្៌ាន្ហ្ិរញ្ញ វត្ថ ុផ្ដ្លអនកទទួលបាន្ផ្តល់ ជាផ្ផ្នកមួយនន្ពាកយយសន ើសុាំ

ការលុះរង់ររស់ពួកយេ យដ្ើមបីយធវ ើការកាំ ត់្យន្ុះ។ អនកទទួលប្ត្វូរងាា ញថាពួកយេប្ត្វូការប្បាក់

ចាំ ូលទាាំងអស់ឬភាេយប្ចើន្នន្ប្បាក់ចាំ ូលយតុះ យដ្ើមបីយធវ ើការចាំណាយធមមតាន្ិងចាាំបាច់

សប្ារ់ការរសយ់ៅររស់ពួកយេ។ 

យរើយទាុះរីជាផ្ផ្នករររសន្ដ ិសុខសងគមបាន្រកយ ើញថា អនកទទួលយតុះមិន្ាន្កាំហ្ុស

ក៏យោយ ក៏សាំយ ើសប្ារ់ការយលើកផ្លងមួយន្ឹងប្ត្វូបាន្ប្ចាន្យចាល ប្រសិន្យរើមិន្ាន្

េសត ុតាងផ្ដ្លេួរឲ្យយជឿទុកចិត្តអាំពីការលាំបាកនន្ការទូទាត់្ប្បាក់សងវញិ។ 

 

យដ្ើម បីកំណត់្ថាយត្ើការទូទាត់្ប្បាក់យលើសជាការ/"ប្រឆំង្នឹង្សម ធម ៌/និង្ម នសិការលា "/

ដដ្រឬយទ៖ 

ាន្យសចកត ីសយប្មចររស់ត្ុល្លការមួយផ្ដ្លបាន្រញ្ហជ ក់ថា យៅកន ុងការកាំ ត់្សមធម៌ 

ន្ិងមន្សិការលា  ការសយប្មចចិត្ត ប្ត្វូផ្ត្ពិន្ិត្យយៅយលើ "រាល់អងគយហ្ត្ុន្ិងកាលៈយទសៈទាាំងអស់នន្

ករ នី្ិងប្ត្វូពឹងផ្ផ្ាកយលើេាំនិ្ត្ទូលាំទូល្លយនន្ភាពយុត្ត ិធម៌"។ Quinlivan v. Sullivan, 916 F.2d 

524. 

េន្ឹុះកន ុង្ការអនុវត្ត៖ យៅយពលផ្ដ្លាន្ការទូទាត់្ប្បាក់យលើស យហ្ើយរុេគលយតុះកាំពុងទទួល

ជាំនួ្យ SSI ឬ ទាាំង SSI ន្ិងអត្ថ ប្រយោជន្៍សប្ារ់ពិការភាពតាមជាំពូក II ចាំនួ្ន្ទឹកប្បាក់ផ្ដ្ល

ប្ត្វូសងវញិប្ត្វូបាន្កាំ ត្់ប្ត្ឹម 10% យលើកផ្លងផ្ត្ាន្ការលួចរន្ា ាំ។ យទាុះរីជាការការពារយន្ុះ

មិន្អនុ្វត្តចាំយពាុះអនកផ្ដ្លទទួលបាន្អត្ថ ប្រយោជន្៍សប្ារ់ពិការភាពតាមជាំពូក II ផ្ដ្លជា

រញ្ហា ជាក់ផ្សតងក៏យោយ ក៏ជាញឹកញរ់ផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគមន្ឹងយរៀរចាំកាលវភិាេនន្ការ

ទូទាត់្ប្បាក់ប្រចាាំផ្ខ។ ជាញឹកញរ់ អនកទទួលប្ត្វូការជាំនួ្យកន ុងការរាំយពញសាំ ុាំផ្រររទនន្

ការយលើកផ្លង ន្ិង/ឬកន ុងការពន្យល់ថាយត្ើផ្ដ្ន្កាំ ត្់នន្ពិការភាពយន្ុះរំោន្ដ្ល់សមត្ាភាពអនក

ទទួលកន ុងការយល់ឬយធវ ើសកមមភាពយោយយគរពតាមលកខខ ឌ ត្ប្មូវនន្របាយការ ៍យតុះោ៉ា ង

ដូ្ចយមតច។ យៅយពលផ្ដ្លអនកទទួលមិន្បាន្រាយការ ៍ ឬមិន្រកោកាំ ត់្ប្តានន្ការរាយការ ៍ 

អនកគាំពារអាចផ្តល់ជាំនួ្យយដ្ើមបីធាតឲ្យអនកទទួលោក់របាយការ ៍ ន្ិងរកោទុកកាំ ត្់ប្តា

ឲ្យបាន្ប្ត្ឹមប្ត្វូ។ រាល់អនកទទួលជាំនួ្យ SSI េួរផ្ត្ាន្យសៀវយៅកាំ ត្់យហ្ត្ុន្ិងឧរករ ៍

យចាុះរន្ធរីយលើឯកស្ថរ យដ្ើមបីធាតថាអវ ើផ្ដ្លបាន្ទទួលបាន្ ន្ិងចារ់ចមាងនន្អវ ើផ្ដ្លបាន្យផ្ញើេឺ

ប្ត្វូបាន្ោក់យៅកន ុងយសៀវយៅកាំ ត់្យហ្ត្ុ ដូ្យចនុះរាល់យលខទាំតក់ទាំន្ងន្ិងការទាំតក់ទាំន្ងប្ត្វូ

បាន្កត់្ប្តាទុក។ 

d. តំ្ណាង្អនកទទួលប្បាក់និង្/ការទូទាត់្ប្បាក់យលើស 

យៅយពលផ្ដ្លាន្ការទូទាត់្ប្បាក់យលើសយៅឲ្យត្ាំណាងអនកទទួលប្បាក់ កន ុងករ ីភាេយប្ចើន្

អនកទទួល ប្ត្វូបាន្ចាត់្ទុកថាមិន្ាន្កាំហ្ុសកន ុងការការទូទាត់្ប្បាក់យលើសយន្ុះយ ើយ។ អនក

ទទួលាន្សិទធិយសន ើសុាំការលុះរង់ោច់យោយផ្ កយប្ៅពីសិទធិមួយផ្ដ្លត្ាំណាងអនកទទួលប្បាក់

អាចាន្។ 

12. មូ លរបទានរ័ប្ត្ដដ្លបាត់្ នីតិ្វធីិទូទាត់្ប្បាក់ជារតា ន់/និង្ការរង្ប់្បាក់ជាម ុន

សប្ារ់ករណីរតា ន ់

អនកោក់ពាកយយសន ើសុាំ SSI ឬ អត្ថ ប្រយោជន្ត៍ាមជាំពូក II  ផ្ដ្លាន្សិទធិទទួលបាន្

អត្ថ ប្រយោជន្៍ទាាំងយន្ុះ យហ្ើយកាំពុងាន្រញ្ហា ហ្ិរញ្ញ វត្ថ ុរតា ន្់ អាចទទួលបាន្ការការរង់ប្បាក់
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ជាមុន្សប្ារ់ករ រីតា ន្់ រហូ្ត្ដ្ល់យៅររាិ នន្អត្ថ ប្រយោជន្៍ចាំនួ្ន្មួយផ្ខ។ SSA POMS 

SI 02004.005, DI 11055.245។ អនកោក់ពាកយសុាំប្ត្វូផ្ត្ជាអនកផ្ដ្លប្ត្វូបាន្សន្ន ិោឋ ន្ថាាន្សិទធិ

ទទួលបាន្អត្ថ ប្រយោជន្៍ យោយផ្ផ្ាកយលើអាយុ ឬពិការភាព (ផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគមាន្រញ្ជ ី

ពិការភាពនន្អនកផ្ដ្លអាចាន្សិទធិទទួលបាន្សមបទាន្ ដូ្ចជាជាំងឺយអដ្ស ៍ោវ ក់ទា ាំងប្សងុ។ល។

) ឬប្ត្វូរងាា ញេសត ុតាងនន្សិទធិទទួលជាំនួ្យ SSI រ៉ាុផ្ន្ត ផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគមមិន្ទាន់្បាន្

រញ្ចរឯ់កស្ថរសប្ារ់ទទួលបាន្អត្ថ ប្រយោជន្៍យៅយ ើយយទ។ ការត្ប្មូវការរតា ន្់ផ្ផ្នកហ្ិរញ្ញ វត្ថ ុ

ពិត្ជារងកការេាំរាមកាំ ផ្ហ្ងភាា មៗដ្ល់សុខភាព ឬសុវត្ា ិភាពដូ្ចជាការខវុះយសបៀងអាហារ 

សយមាៀករាំពាក់ ទីជប្មក ឬការផ្ថទាាំយវជជស្ថស្រសត ។ ការោិល័យរររសន្ត ិសខុសងគម អាច

យចញមូលរបទាន្រ័ប្ត្យៅនឹ្ងកផ្ន្ាង យោយគម ន្ការពន្ាយពល ន្ិងមិន្ចាាំបាច់ាន្កុាំពយូ ទ័រ 

ឬពន្ាយពលសាំរុប្ត្យតុះយ ើយ។ 

សប្ារ់អតិ្ថិជន្ផ្ដ្លាន្ជាំនួ្យ SSI ឬជាំពូក II ប្ត្វូបាន្អនុ្ម័ត្រចួយហ្ើយ ន្ិងផ្ដ្ល

ប្រឈ្មន្ឹងការសយប្ងាគ ុះរតា ន់្ផ្ផ្នកហ្ិរញ្ញ វត្ថ ុ ផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគមអាចយសន ើសុាំការយចញ

មូលរបទាន្រ័ប្ត្ឆ្រ់រហ្័ស ផ្ដ្លជាកផ្ន្ាងផ្ដ្លសាំរុប្ត្យៅរត្តគរ (Treasury Department) 

យផ្ញើរមូលរបទាន្រ័ប្ត្យៅឲ្យអត្ិថិជន្។ ប្រសិន្យរើាន្ត្ប្មូវការសយប្ងាគ ុះរតា ន់្ផ្ដ្លអត្ិថិជន្មិន្

អាចរង់ចាាំមូលរបទាន្រ័ប្ត្តាមការយផ្ញើរសាំរុប្ត្បាន្យទ ការោិល័យរររសន្ដ ិសុខសងគមអាច

យចញការទូទាត់្ប្បាក់ជាំនួ្យ SSI ជារតា ន្់ រហូ្ត្ដ្ល់យៅ USD999 យៅនឹ្ងកផ្ន្ាង។ POMS SI 

02004.100 and POMS RS 02801.010។ 

ប្រសិន្យរើមូលរបទាន្រ័ប្ត្ររស់រររសន្ត ិសុខសងគមាន្ការយឺត្ោ៉ា វ ឬបាត់្ អតិ្ថិជន្

អាចរាយការ ភ៍ាា មអាំពកីារបាត្់មូលរបទាន្រ័ប្ត្ររស់ខល នួ្។ រតា រ់មកផ្ផ្នករររសន្ដ ិសុខ

សងគមាន្យពលរហូ្ត្ដ្ល់យៅ 10 នថងយដ្ើមបីយចញមូលរបទាន្រ័ប្ត្ថមីជាំនួ្ស។ POMS SI 

02004.100B.4។ 

13. រណត ឹង្ត្វ៉ា  

a. ជំហានយៅកន ុង្ដំ្យណើរការរណត ឹង្ត្វ៉ា  

ជាំហាន្យៅកន ុងដ្ាំយ ើរការរ ត ឹងត្វា៉ា ររស់ផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគមរមួាន្៖ (1) 

ការពិចារណាយ ើង វញិ (2)រ ត ឹងយៅសវតការនន្យៅប្កមរដ្ឋបាល (ALJ) (3) រ ត ឹងយៅ 

ប្កមុប្រឹកោរ ត ឹង (4)រ ត ឹងយៅត្ុល្លការសហ្ពន័្ធ។ 

ការពិចារណាយ ើងវញិ 

រយៈយពលសប្ារ់ការោករ់ ត ឹងត្វា៉ា មួយ (សុាំឲ្យពិចារណាយ ើងវញិឬសាំយ ើរឲ្យ ាន្ 

សវតការ) េឺ 60 នថង េិត្ចារ់ពីនថងទទួលបាន្ការសយប្មចយន្ុះ។ ផ្ផ្នករររសន្ដ ិសុខសងគម 

សន្ន ិោឋ ន្ថា យសចកត ីជូន្ដ្ាំ ឹងប្ត្វូបាន្ទទួលមុន្នថងទីប្បាាំរតា រ់ពីនថងជូន្ដ្ាំ ឹង។ រយរៀរនន្

ការរងាា ញករ រីរសអ់នកអាប្ស័យយៅយលើរញ្ហា ផ្ដ្លពាក់ព័ន្ធ  ន្ិងថាយត្ើអនកយសន ើសុាំឲ្យ SSA ពិចារណា

យ ើងវញិអាំពីយសចកត ីសយប្មចយលើការយសន ើសុាំ ឬយសចកត ីសយប្មចយលើការផ្អា ក ការកាត្់រន្ាយ ឬ

ការរញ្ចរអ់ត្ថ ប្រយោជន្៍តតផ្ដ្រឬោ៉ា ងណា។ 

ការោក់ពាកយយសន ើសុាំថម ី

ប្រសិន្យរើអនកបាន្ទទួលអត្ាប្រយោជន្៍ SSI ឬ SSDI យោយស្ថរផ្ត្អនកពិការផ្េនក 

ឬាន្ពិការភាព យហ្ើយអនកយសន ើឲ្យពិចារណាយ ើងវញិអាំពីយសចកត ីសយប្មចដ្ាំរូង ឬយសចកត ី សយប្មច

ផ្ដ្លបាន្ផ្កផ្ប្រ យោយផ្ផ្ាកយលើកតាត យវជជស្ថស្រសត  ផ្ដ្លកាំ ត់្ថាអនកមិន្ផ្មន្ ជាជន្ ពិការផ្េនក 
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ឬាន្ពិការភាពយៅកន ុងយពលរចច ុរបន្ន យទយតុះ  SSA ន្ឹងផ្តល់ឱ្កាសឲ្យអនកចូលរមួ សវតការ

អាំពីពិការភាព។ សវតការអាំពីពិការភាពររសអ់នកនឹ្ងយធវ ើយ ើងយោយមស្រន្ត ីសវតផ្ផ្នកពិការភាព

ាន កផ់្ដ្លមិន្ចូលរមួយៅកន ុងការយធវ ើយសចកត ីសយប្មចចាំយពាុះការយសន ើសុាំររស់អនក។ សវតការអាំពី

ពិការភាពយន្ុះន្ឹងអន្ុញ្ហញ ត្ឲ្យអនករងាា ញេសត ុតាងន្ិងរងាា ញទសសន្ៈររស់អនក ឲ្យមស្រន្ត ីសវត

ការផ្ផ្នកពិការភាព។ 

ការផ្អា ក ការកាត្់រន្ាយ ការរញ្ចរ់អត្ថ ប្រយោជន្៍យោយមូលយហ្ត្ុផ្ដ្លមិន្ផ្មន្ 

យវជជស្ថស្រសត  

អនកទទួលផ្ដ្លកាំពុងផ្ត្ទទួលបាន្ជាំនួ្យ SSI  អាចយសន ើសុាំការពិចារណាយ ើងវញិ យោយយធវ ើ

ការប្តួ្ត្ពិនិ្ត្យយ ើងវញិនូ្វករ  ី(អនកយផ្សងយទៀត្យៅកន ុងការោិល័យន្ឹងពិន្ិត្យ ឯកស្ថរ ន្ិង

អវ ើយផ្សងយទៀត្ផ្ដ្លអនកបាន្ោក់ជូន្) កិចចប្រជុាំយប្ៅផ្ល  ូវការ (អន្ុញ្ហញ ត្ឲ្យអនកាន្ឱ្កាសយដ្ើមបី

រងាា ញស្ថកសី) ឬកិចចប្រជុាំផ្ល វូការ (ដូ្ចគន ន្ឹងកិចចប្រជុាំយប្ៅផ្ល វូការផ្ដ្រ រ៉ាុផ្ន្តវាាន្សមត្ាភាព

កន ុងការយចញដ្ីការងខ ាំឲ្យមនុ្សសាន ក់ាន្វត្តាន្ ឬទាមទារឯកស្ថរផ្ដ្លចាាំបាច់ សប្ារ់ការ

សយប្មចចិត្តដ្៏ប្ត្ឹមប្ត្វូមួយ)។ ប្រសិន្យរើអនកទុកសាំ ុាំផ្រររទឲ្យយៅទយទ យោយមិន្រញ្ហជ ក់ថា

អនកចងឲ់្យាន្ការពិចារណាយ ើងវញិអាំពីអវ ើមួយ ផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគមន្ឹងប្គន់្ផ្ត្ប្តួ្ត្

ពិន្ិត្យករ ឲី្យអនកយ ើងវញិរ៉ាុយណាណ ុះ។ 

ចាំយពាុះអនកទទួលអត្ថ ប្រយោជន្៍ SSDI ាន្ផ្ត្នី្តិ្វធីិនន្ការប្តួ្ត្ពិនិ្ត្យករ ីយ ើងវញិ

រ៉ាុយណាណ ុះ ផ្ដ្លអាចយធវ ើយៅបាន្ទាក់ទងន្ឹងរញ្ហា មិន្ផ្មន្យវជជស្ថស្រសត ។ 

b. ការរនតទទួលបានអត្ថ ប្រយោជន៍កន ុង្អំ ុង្យពលរណត ឹង្ត្វ៉ា  

កន ុងអាំ ុងយពលរ ត ឹងត្វា៉ា  ាន្យសចកត ីជូន្ដ្ាំ ឹងមួយផ្ដ្លន្ិោយថា អនកមិន្ផ្មន្ជា

ជន្ពិការយទៀត្យទ ដូ្ចយន្ុះការរញ្ចរ់យន្ុះេឺពឹងផ្ផ្ាកយលើមូលោឋ ន្ផ្ផ្នកយវជជស្ថស្រសត   រ ើឯ

អត្ថ ប្រយោជន្៍យពញយលញន្ឹងរន្តកន ុងអាំ ុងយពលសវតការ ALJ ប្រសិន្យរើអនកបាន្រត ឹងត្វា៉ា

កន ុងរយៈយពល 10 នថងរតា រ់ពីទទួលបាន្ការជូន្ដ្ាំ ឹងដ្ាំរូង ឬការពិចារណាយ ើងវញិ យហ្ើយអនក

សុាំឲ្យរន្តអត្ាប្រយោជន៍្យន្ុះ។ យសន ើសុាំរាំយពញទប្មងផ់្រររទយសន ើសុាំរន្តទទួលអត្ថ ប្រយោជន្៍ 

(Benefit Continuation Election Statement)។ ប្រសិន្យរើយពលយប្កាយអនកចាញ់រ ត ឹង 

រ៉ាុផ្ន្តអនកបាន្រត ឹងយោយយសចកដ ីលា  យតុះរាល់ការទូទាត់្ប្បាក់យលើសណាមួយអាចយលើកផ្លងបាន្។ 

ចាំយពាុះរញ្ហា យផ្សងៗយទៀត្ ការរន្តអត្ថ ប្រយោជន្៍េឺអាចយប្រើបាន្ផ្ត្ចាំយពាុះអនកផ្ដ្ល

បាន្ទទួលជាំនួ្យ SSI ឬ SSI ន្ិង អត្ថ ប្រយោជន្៍តាមជាំពូក II ន្ិងយៅជាំហាន្ដ្ាំរូងនន្ដ្ាំយ ើរ

ការសុាំការពិចារណាយ ើវញិនន្រ ត ឹងរ៉ាុយណាណ ុះ។ ការយសន ើសុាំឲ្យពិចារណាយ ើងវញិ ន្ិងសាំយ ើ

សុាំឲ្យរន្តអត្ថ ប្រយោជន្៍ ប្ត្វូផ្ត្យធវ ើយ ើងកន ុងរយៈយពល ដ្រ់នថងរតា រ់ពីការទទួលបាន្ការជូន្

ដ្ាំ ឹងយន្ុះ។ 

អនកផ្ដ្លទទួលបាន្ផ្ត្អត្ថ ប្រយោជន្៍រររសន្ត ិសខុសងគម ជាំពូក II, មិន្ាន្សិទធិទទួល

បាន្ការរន្តអត្ថ ប្រយោជន្៍យៅយពលផ្ដ្លពួកយេបាន្យសន ើសុាំឲ្យពិចារណាយ ើងវញិនូ្វរញ្ហា ផ្ដ្ល

មិន្ពាកព់័ន្ធន្ឹងយវជជស្ថស្រសត យតុះយទ។ 

14. រណដ ឹង្អំពីរញ្ហា រដ្ឋបាលជាមួ យការោិល័យសនតសុិខសង្គម  

យពលខាុះាន្រញ្ហា មួយចាំនួ្ន្យកើត្យ ើងទាក់ទងរយរៀរផ្ដ្លការោិល័យសន្ដ ិសុខសងគមយៅ

តាមមូលោឋ ន្ យោុះប្ស្ថយរញ្ហា ររស់អតិ្ថិជន្ យប្ៅពីសាំ ួរយផ្សងផ្ដ្លទាក់ទងនឹ្ងរ ត ឹងដូ្ចជា 

ថាយត្ើអតិ្ថិជន្ជាជន្ពិការ ឬថាយត្ើាន្ការទូទាត្់ប្បាក់យលើសផ្ដ្រឬយទ។ ឧទាហ្រ ៍ខាុះេឺ ប្រសិន្
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យរើយេមិន្េួរសមយោកអ់តិ្ថិជន្ អតិ្ថិជន្អាចោក់ពាកយរ ត ឹង រ៉ាុផ្ន្ត យេមិន្ផ្ដ្លទទួល

បាន្ចយមា ើយ ឬការយរើកសវតការណាមួយយ ើយ យហ្ើយអត្ថ ប្រយោជន្៍ររស់យេប្ត្វូបាន្កាត់្ផ្អត ច់។ 

រុេគលិកសន្ត ិសុខសងគមរដ្ិយសធការទទួលយកពាកយយសន ើសុាំ  ឬរ ត ឹងណាមួយ។ អត្ិថិជន្មិន្

ទទួលបាន្កផ្ន្ាងស្ថន កយ់ៅយោយមូលយហ្ត្ពុិការភាពររស់គត្់។ មូលរបទាន្រ័ប្ត្បាន្បាត់្ 

យហ្ើយផ្ផ្នករររសន្តសិុខសងគមរដ្ិយសធមិន្ប្ពមជួយ ឬ ផ្ផ្នករររសន្ដ ិសុខសងគមបាន្រដ្ិយសធ

កន ុងការយឆា ើយត្រយៅយពលផ្ដ្លអតិ្ថិជន្រាយការ ៍ពីរញ្ហា តតជាមួយត្ាំណាងអនក

ទទួលប្បាក់។ 

យៅយពលផ្ដ្លអតិ្ថិជន្ាន្រញ្ហា ទាក់ទងន្ឹងរយរៀរផ្ដ្លរុេគលិកសន្ត ិសខុសងគម

ប្េរ់ប្េងអត្ថ ប្រយោជន្៍ សូមសរយសរពាកយរ ត ឹងយៅកាន្់ "អនកប្េរ់ប្េងការោិល័យ

ប្រចាាំមូលោឋ ន្" នន្ការោិល័យសន្ត ិសុខសងគមកន ុងមូលោឋ ន្ យោយពន្យលព់ីរញ្ហា យន្ុះ ន្ិងយសន ើសុាំ

ឲ្យាន្ការយសុើរអយងកត្មួយ។ អនកេួរយផ្ញើចារ់ចមាងនន្ពាកយរ ត ឹងររស់អនកយៅអងគភាពកិចចការ

ស្ថធារ ៈ (Public Affairs Unit) ឬរដ្ឋបាលសន្ត ិសុខសងគម (Social Security Administration) 

ការោិល័យ ប្រចាាំត្ាំរន្ន់ន្ទីប្កងុស្ថន្ប្ហាវ ន្ស់ុីសក  ូ(San Francisco Regional Office) 

ប្រអរ់សាំរុប្ត្ P.O. Box 4201, Richmond CA 94904. ទូរស័ពា៖ (510) 970-0000 ទូរស្ថរ៖ (510) 

970-8216។  

ការោិល័យដ្ផ្ដ្លយន្ុះក៏ាន្ "អងគភាពសភាសាំោន្់" (Critical Congressional Unit) ផ្ដ្ល

ប្េរ់ប្េងការស្ថកសួរពីរុេគលិកសភាអាយមរកិទាក់ទងនឹ្ងពាកយរ ត ឹងយៅម ឌ លយបាុះយឆ្ន ត្។ 

យៅកន ុងស្ថា ន្ភាពរតា ន្់មួយ ដូ្ចជាអត្ិថិជន្ប្ត្វូបាន្កាត់្ផ្អត ច់អត្ថ ប្រយោជន្៍យោយគម ន្ការ

ជូន្ដ្ាំ ឹងយតុះ ពួកយេន្ឹងយឆា ើយត្រយៅន្ឹងសាំយ ើពីអនកគាំពារ (រ៉ាុផ្ន្តមិន្ផ្មន្មកពីអតិ្ថិជន្

យទ)។ 

ការទាក់ទងមកកាន្់សាជិកសភាផ្ដ្លជាត្ាំណាងររស់អនក 

ប្រសិន្យរើអនកមិន្ទទួលបាន្យជាេជ័យកន ុងការយោុះប្ស្ថយរញ្ហា ររស់អនកជាមួយ SSAយទ  

អនកអាចទាក់ទងមកកាន់្ត្ាំណាងសាជិកសភាផ្ដ្លជាត្ាំណាងររស់អនក។ សាជិកសភា

អាចជួយដ្ល់ាច ស់យឆ្ន ត្ផ្ដ្លាន្រញ្ហា ជាមួយទីភាន ក់ងារសហ្ព័ន្ធ។ សាជិកសភាភាេយប្ចើន្

ន្ឹងត្ប្មូវឲ្យអនករាំយពញ "សាំ ុាំផ្រររទអនុ្ញ្ហញ ត្ឲ្យដ្ាំយ ើរការករ ី (case work authorization 

form)" ផ្ដ្លជាធមមតាាន្យៅយលើយេហ្ទាំព័រររស់សាជិកសភា។ 

សាំ ុាំផ្រររទយន្ុះាន្យគលរាំ ងពីរ៖ ទីមួយ វាេឺជាការយល់ប្ពមជាល្លយលកខ ៍អកសរផ្ដ្ល

អនុ្ញ្ហញ ត្ឲ្យ SSA រងាា ញព័ត្៌ាន្ដ្ល់សាជិកសភាផ្ដ្លជាត្ាំណាងររសអ់នក។ ទីពីរវាជួយពន្យល់

សាជិកសភាផ្ដ្លជាត្ាំណាងររស់អនកថា អនកបាន្ផ្សវងរកជាំនួ្យផ្ដ្លអនកចង់បាន្ពីពួកយេ។ 

អនកអាចរកសាជិកសភាផ្ដ្លជាត្ាំណាងកន ុងមូលោឋ ន្ររស់អនកបាន្តាមរយៈយេហ្ទាំព័រ៖ 

http៖//www.house.gov/zip/ZIP2Rep.html 

ពាកយរ ត ឹងផ្ផ្នកទី 504 

ទីភាន ក់ងារសហ្ព័ន្ធ  រមួទាាំងផ្ផ្នករររសន្ដ ិសុខសងគមេឺជាប្រធាន្រទយៅផ្ផ្នក 504 

នន្ចារ់សត ីពកីារស្ថត រន្ីតិ្សមបទា 29 U.S.C. ផ្ផ្នកទី 794 (Rehabilitation Act, 29 U.S.C. 

Section794)។ ផ្ផ្នកទី 504 បាន្ន្ិោយថារដ្ឋបាលសន្ដ ិសុខសងគម មិន្អាចយរ ើសយអើងប្រឆ្ាំងន្ឹង

មនុ្សសណាាន ក់យោយស្ថរផ្ត្ពិការភាពររស់យេបាន្យទ។ ផ្ផ្នកទី 504 ត្ប្មូវឲ្យរដ្ឋបាល

សន្ដ ិសុខសងគមផ្តលមូ់លយហ្ត្ុផ្ដ្លសមប្សរយៅនឹ្ងត្ប្មូវការររស់ជន្ពិការផ្ដ្លោកព់ាកយសុាំ

អត្ថ ប្រយោជន្៍ន្ិងអនកផ្ដ្លទទួលបាន្អត្ថ ប្រយោជន្៍។ ប្រសិន្យរើអនកយជឿថាអនកប្ត្វូបាន្ SSA 



ទាំព័រ 18 នន្ 26 

 

 

ប្រប្ពឹត្ដមិន្សមរមយោកអ់នក យោយស្ថរផ្ត្ពិការភាពររស់អនក យតុះអនកាន្សិទធិកន ុងការ

ោក់ពាកយ  រ ត ឹងរដ្ឋរបយវ ី 504 (Section 504 Civil Rights complaint)។ ការប្រប្ពឹត្ដមិន្លា  

រមួាន្ការមិន្ផ្ដល់នូ្វជាំនួ្យរផ្ន្ាមឲ្យអនកយោយស្ថរផ្ត្ពិការភាពររស់អនក។ 

សូមយផ្ញើពាកយរ ត ឹងផ្ផ្នក 504 ររស់អនកយៅឲ្យការោិល័យរដ្ឋបាលសន្ដ ិសុខសងគម នន្សិទិធ

រ ត ឹងសុីវលិយៅកាន្ ់ការោិល័យ Civil Rights Complaint Adjudication Office, P.O. Box 

17788, Baltimore, MD 21235-7788។ សូមរកោចារ់ចមាងនន្ពាកយរ ត ឹងររស់អនក រចួសរយសរ

យៅយលើចារ់ចមាងររសអ់នកនូ្វកាលររយិចេទផ្ដ្លអនកបាន្ោក់វាយៅកន ុងសាំរុប្ត្។ អនក

េួរផ្ត្តាមោន្ ប្រសិន្យរើអនកមិន្ទទួលបាន្អវ ើមួយយៅកន ុងប្រអរ់សាំរុប្ត្ររស់អនកពីផ្ផ្នករររ

សន្ត ិសុខសងគមកន ុងរយៈយពលរួន្យៅប្បាាំមួយសបាត ហ្៍។ យលខទូរសព័ាររស់ការោិល័ការយោុះប្ស្ថយ

ពាកយរ ត ឹងផ្ផ្នកទី 504 េឺ (866) 574-0374។ សូមពន្យល់យេថា អនកបាន្ោកព់ាកយរ ត ឹង

រដ្ឋរបយវ ផី្ផ្នក 504 ប្រឆ្ាំងនឹ្ងផ្ផ្នករររសន្ត ិសុខសងគម ដូ្យចនុះអនកនឹ្ងយេជួយផ្ តាំឲ្យអនកជួរ

មនុ្សសផ្ដ្លអាចជួយអនកបាន្។ 

B. Medi-Cal 

1. សិទធ ិទទួលបាន/Medi-Cal ដដ្លផ្ារភាា រ់យៅនឹង្/SSI 

កមម វធីិ Medicaid ផ្ដ្លប្ត្វូបាន្យេស្ថគ ល់យៅកន ុងរដ្ឋ California ថាជា Medi-Cal យធវ ើការ

ចាំណាយសប្ារ់ការផ្ថទាាំយវជជស្ថស្រសតសប្ារ់ប្រជាជន្ផ្ដ្លាន្ប្បាក់ចាំ ូលទារ។ អនកផ្ដ្លាន្

យ ម្ ុះយៅកន ុង SSI ាន្សិទធិទទួលបាន្ Medi-Cal យោយសវ យ័ប្រវត្ត ិ យោយមិន្ចាាំបាច់យសន ើសុាំ 

Medi-Cal ោច់យោយផ្ កយ ើយ។ 

យៅយពលផ្ដ្លកាលៈយទសៈររស់អត្ាយេហ្កផ្អា ស់រត រូយៅកន ុងវធីិមួយ ផ្ដ្លរ៉ាុះពាលដ់្ល់សិទធិ

ទទួល Medi-Cal ដូ្ចជាការបាត្់រង់ SSI, Medi-Cal មិន្រញ្ចរក់មម វធីិយោយសវ ័យប្រវត្តយិទ។ 

Medi-Cal យៅផ្ត្រន្ត ខ ៈយពលផ្ដ្លយោន្ធផី្សវងរក វធីិណាមួយផ្ដ្លអាចយធវ ើអត្ាយេហ្ក អាច

រន្តទទួលបាន្កមម វធីិ Medi-Cal។ យហ្ត្ុយន្ុះវាេួរផ្ត្មិន្ងាយប្សួលរ៉ាុតម ន្យទកន ុងការបាត់្រង់

កមម វធីិ Medi-Cal។ ដ្ាំយ ើរការយន្ុះប្ត្វូបាន្រយងក ើត្យ ើងយដ្ើមបីការពារពីការរញ្ឈរផ់្ដ្លមិន្

ចាាំបាចណ់ាមួយ (និ្ងការយសន ើសុាំយ ើងវញិ)។ ប្រសិន្យរើយោន្ធីររស់អនកកាំពុងយធវ ើវាបាន្ប្ត្ឹមប្ត្វូ 

ដ្ាំយ ើរការផ្ដ្ល "យោយរលូន្" យន្ុះអនុ្ញ្ហញ ត្ឲ្យយេផ្អា ស់រ្រូយោយយសរ ើ ពកីមម វធីិមួយយៅកមម វធីិ

មួយយទៀត្ យោយមិន្ចាាំបាច់ាន្ការផ្អា កការទទួលបាន្ការធាតរា៉ា ររងយតុះយទ។ 

េន្ឹុះកន ុង្ការអនុវត្ត៖ វាាន្ភាពងាយប្សួលន្ិងរហ្័សជាងមុន្យដ្ើមបីទទួលបាន្កមម វធីិ Medi-Cal 

ជាជាងការទទួលបាន្ SSI យោយផ្ផ្ាកយលើពិការភាព។  ដ្ាំរូងសូមយសន ើសុាំ Medi-Cal យហ្ើយ

រតា រ់មក យៅយពលផ្ដ្លបាន្ទទួល Medi-Cal យហ្ើយ សូមោក់ពាកយយសន ើសុាំ SSI យៅការោិល័យ

សន្ត ិសុខសងគម។ ប្រសិន្យរើអនកប្ត្វូបាន្យេរដ្ិយសធ SSI, Medi-Cal ន្ឹងរន្តដ្រារណាអនកយៅផ្ត្

ពាកយរ ដ ឹងត្វា៉ា ។ ប្រសិន្យរើ SSI ប្ត្វូបាន្រដ្ិយសធមុន្ ការរដ្ិយសធយន្ុះន្ឹងប្េរ់ប្េងយលើពាកយ

យសន ើសុាំ Medi-Cal ផ្ដ្លវាន្ឹងប្ត្វូបាន្រដ្ិយសធផ្ងផ្ដ្រ។  

2. /វធីិយផ្សង្យទៀត្យដ្ើម បីទទួលបាន/Medi-Cal 

ប្រជាជន្ផ្ដ្លមិន្បាន្ទទួល SSI យៅផ្ត្អាចទទួលបាន្ Medi-Cal។ យដ្ើមបីទទួលបាន្ 

Medi-Cal ដ្ាំរូង ប្ត្វូយសន ើសុាំយៅការោិល័យសុខុាលភាពត្ាំរន្។់ Medi-Cal ន្ឹងប្ត្វូផ្ត្ទទួលយក

ឬរដ្ិយសធការយសន ើសុាំកន ុងរយៈយពល 45 នថង។ យៅយពលាន្ការសយប្មចចិត្តផ្ផ្នកពិការភាព យោន្ធ ី

ាន្រយៈយពលោ៉ា ងយូរ 90 នថង។  



ទាំព័រ 19 នន្ 26 

 

 

យរើយទាុះរីជាប្បាក់ចាំ ូលររស់អនកខពស់យពកកន ុងការទទួលបាន្ SSI, អនកយៅផ្ត្អាចទទួលបាន្ 

Medi-Cal ប្រសិន្យរើ៖ 

- អនកាន្ធន្ធាន្ Medi-Cal ាន្ផ្ដ្ន្កាំ ត់្ (USD2,000 សប្ារ់រុេគល USD3,000 

សប្ារ់ប្េួស្ថរផ្ដ្លាន្សាជិកពីរតក់ ររាិ យប្ចើន្ជាងមុន្សប្ារ់ប្េួស្ថរធាំ) 

- អនកាន្អាយុយប្ចើន្ជាង 65 ឆ្ន ាំ ពិការផ្េនក ឬាន្ពិការភាពផ្ដ្លប្ត្វូតាមសតង់ោរ SSA ន្ិង 

- អនកជាពលរដ្ឋររស់រដ្ឋ California ន្ិងជាពលរដ្ឋសហ្រដ្ឋអាយមរកិ ឬជន្អយតត ប្រយវសន្ ៍

«ាន្លកខ ៈសមបត្ត ិប្េរ់ប្គន្់ " ឧទាហ្រ ៍៖ ពលរដ្ឋអចិនស្រន្តយ៍ប្សរចារ់។ 

យោន្ធ ីេួរផ្ត្វាយត្នមាថាយត្ើអនកោក់ពាកយយសន ើសុាំរាំយពញតាមលកខខ ឌ ត្ប្មូវ យដ្ើមបី 

ទទួល បាន្ ការយសន ើសុាំ Medi-Cal ដ្ាំរូងយោយឥត្េិត្នថាណាមួយ ឬរង់ចាំ ផ្ កណាមួយផ្ដ្រឬយទ។ 

ាន្ការយសន ើសុាំ Medi-Cal ជាយប្ចើន្ផ្ដ្លមិន្ត្ប្មូវឲ្យអត្ាយេហ្ករង់នថាចាំណាយប្រចាាំផ្ខ ឬក៏ការ

ធាតរា៉ា រ់រងយតុះយទ។ យេហ្ទាំព័រផ្ដ្លាន្ប្រយោជន៍្ផ្ដ្លយរៀររារ់អាំពីកមម វធីិ Medi-Call 

យផ្សងៗគន  អាចរកយមើលបាន្យៅយលើយេហ្ទាំព័រ Health Consumer Alliance៖  

http៖//healthconsumer.org/Medi-CalOverview2008Ch7.pdf 

ប្រសិន្យរើប្បាក់ចាំ ូលររស់មនុ្សសាន កស់ា ិត្យៅយលើសដ ង់ោរ Medi-Cal (600 ដ្ុល្លា រ 

សប្ារ់ មនុ្សសាន ក់, 750 ដ្ុល្លា រ សប្ារ់មនុ្សសពីរតក់ 934, ដ្ុល្លា រ សប្ារ់មនុ្សសរីតក់ 

ឬរដ ីប្រពន្ធ  កប្មិត្ខពស់សប្ារ់ប្េួស្ថរផ្ដ្លាន្ទាំហ្ាំធាំ) យហ្ើយយេមិន្ាន្លកខ ៈសមបត្ត ិ 

ប្េរ់ប្គន់្ សប្ារ់ការយសន ើសុាំ Medi-Cal ណាមួយយផ្សងយទៀត្ យេអាចទទួលបាន្ Medi-Cal 

ជាមួយន្ឹងការចាំណាយប្រចាាំផ្ខ “ចាំ ផ្ កនន្ការចាំណាយ (share of cost)"។ ចាំ ផ្ កនន្ការ

ចាំណាយយន្ុះេឺាន្ភាពខុសគន រវាងប្បាក់ចាំ ូលផ្ដ្លអាចរារប់ាន្ររស់រុេគលយតុះ ន្ិងកប្មិត្

ត្ប្មូវការផ្ថទាាំជាធរាន្ររស់ Medi-Cal។ យៅយពលផ្ដ្លអនកទទួយសវា Medi-Cal បាន្ វកិកយរប្ត្

យវជជស្ថស្រសត ផ្ដ្លយសម ើយៅនឹ្ងចាំនួ្ន្ទឹកប្បាក់នន្ការផ្ចករំផ្លកប្រចាាំផ្ខររសយ់េ យតុះ Medi-Cal 

ន្ឹងរង់ប្បាក់ផ្ដ្លយៅសល់នន្ វកិកយរប្ត្យវជជស្ថស្រសត ររស់យេសប្ារ់ផ្ខយតុះ។ អនកទទួលយសវា 

Medi-Cal អាចទទួលចាំ ផ្ កនន្ការចាំណាយររស់យេ កន ុងរយៈយពលរ៉ាុតម ន្ផ្ខ យៅយលើ វកិកយរប្ត្

យវជជស្ថស្រសតចាស់ៗផ្ដ្លមនិ្ទាន្់បាន្រង់។ 

3. Medicare និង្ Medi-Cal 

អនកផ្ដ្លបាន្ទទួលអត្ថ ប្រយោជន្៍ Medicare យោយស្ថរពួកយេទទួលបាន្ 

អត្ថ ប្រយោជន្៍តាម ជាំពូក II រ៉ាុផ្ន្តមិន្ផ្មន្ SSI អាចអនុ្វត្តសប្ារ់ Medi-Cal បាន្យទ។ Medi-

Cal ធាតរា៉ា រ់រងយលើយសវាមួយចាំនួ្ន្ ផ្ដ្ល Medicare មិន្បាន្យធវ ើការធាតរា៉ា ររង។  

4. យសវកម មដដ្លប្េរដ្ណដ រ់យោយ Medi-Cal  

Medi-Cal រង់នថាសប្ារ់យសវាយវជជស្ថស្រសតចាាំបាច់ជាយប្ចើន្។ យសវាសុខភាពផ្ល វូចិត្ត ប្ត្វូបាន្

ធាតរា៉ា រ់រងយៅទូទាាំងយោន្ធី នន្ ផ្ដ្លប្េរ់ប្េងយោយេយប្ាងផ្ថទាាំររស់ Medi-Cal Mental 

Health។ យសវាយផ្សងយទៀត្ផ្ដ្លាន្ការធាតរា៉ា រ់រងរមួរញ្ច លូទាាំងការសួរសុខទុកខ ររស់ប្េយូពទយ 

ការសប្ាកយៅមន្ា ីរយពទយ ការយចញថាន ាំតាមយវជជរញ្ហជ  ការឆល ុុះកាាំរសម ី X ន្ិងយសវាកមមមន្ា ីរពិយស្ថធន៍្ 

ឧរករ ៍យវជជស្ថស្រសត ផ្ដ្លយប្រើប្បាស់បាន្យូរ ន្ិងការផ្ថទាាំ សុខភាព តាមផ្ាុះ រមួទាាំងការផ្ថទាាំ

យោយេិល្លន្ុរោឋ កយិកា។ រតា រ់ពីអនកផ្តល់យសវាោក់សាំយ ើយសន ើសុាំការអន្ុញ្ហញ ត្

ពាបាលយដ្ើមបីប្េរធាតរា៉ា រ់រងយលើយសវាកមមផ្ដ្លប្ត្វូការចាាំបាច់ យតុះMedi-Cal ាន្រយៈយពល 

http://healthconsumer.org/Medi-CalOverview2008Ch7.pdf
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30 នថងយដ្ើមបីអន្ុម័ត្យលប់្ពម រដ្ិយសធ ឬ យផ្ញើសាំយ ើសុាំប្ត្ រ់មកវញិសប្ារ់ព័ត្៌ាន្រផ្ន្ាម។ 

ប្រសិន្យរើរុេគលិក Medi-Cal មិន្បាន្យធវ ើសកមមភាពកន ុងរយៈយពល 30 នថង 

សាំយ ើយន្ុះប្ត្វូបាន្ចាត់្ទុកថាប្ត្វូបាន្អនុ្ម័ត្យល់ប្ពមយោយសវ ័យប្រវត្ត ិ។ 

5. រណដ ឹង្ត្វ៉ា  Medi-Cal  

ប្រសិន្យរើ Medi-Cal រដ្ិយសធពាកយយសន ើសុាំសិទធ ិឬសាំយ ើសប្ារ់ការផ្តល់យសវាកមម ររស់

យោន្ធ ីទីភាន ក់ងារ Medi-Cal ឬ Medi-Cal ផ្ដ្លប្េរ់ប្េងេយប្ាងផ្ថទាាំប្ត្វូជូន្ដ្ាំ ឹងជា

ល្លយលកខ ៍អកសរទាក់ទងនឹ្ងសកមមភាពយតុះយៅកាន់្អនកទទួលយដ្ើមបីពន្យល់យហ្ត្ុផ្លកន ុងការ

រដ្ិយសធយន្ុះ។ យសចកត ីជូន្ដ្ាំ ឹងយន្ុះប្ត្វូផ្ត្ពន្យល់ពីរយរៀរោកស់ាំយ ើសុាំ ការស្ថត រ់

សវតការយោយយុត្ត ិធមមររស់ Medi-Cal។ យរើយទាុះរីជាមិន្ាន្ការជូន្ដ្ាំ ឹងនន្សកមមភាព 

ឧទាហ្រ ៍ យៅយពលផ្ដ្លាន្ការពន្ាយពលកន ុងការទទួលបាន្យសវាកមមចាាំបាច់មួយចាំនួ្ន្

ផ្ដ្លអតិ្ថិជន្អាចោក់ពាកយផ្តឹងត្វា៉ាបាន្យោយយៅទូរស័ពាឬសរយសរយៅកាន្ក់ារោិល័យ

សវតការយោយយុត្ត ិធម៌ររស់ Medi-Cal។ 

េន្ឹុះកន ុង្ការអនុវត្ត/៖ការោក់យសន ើសុាំ Medi-Cal ប្ត្វូបាន្ដ្ឹងឮយោយយៅប្កមរដ្ឋបាលនន្ State 

Hearings Division តយកោឋ ន្យសវាកមមសងគមកិចចរដ្ឋ California, ផ្ល វូ 744 P, Sacramento CA 

95814។ 

ទូរសពាយោយឥត្េិត្នថា ៖ (800) 743-8525 

ទូរស្ថរ៖ (916) 651-6258 

ការោិល័យប្រធាន្ ALJ៖ (916) 657-3550  

C. Medi-Cal សប្ារ់កុារ/និង្កម ម វធីិ EPSDT  

1. សិទធ ិទទួលបាន/Medi-Cal ទូលំទូលាយជាង្សប្ារ់កុារ 

កុារផ្ដ្លាន្ពិការភាព យហ្ើយប្បាក់ចាំ ូលររស់ាតារិតា ាន្កប្មិត្ខពស់

យៅផ្ត្អាចាន្លកខ ៈសមបត្ត ិប្េរ់ប្គន់្សប្ារ់ ទទួលបាន្ Medi-Cal ជាមួយន្ឹងការរមួ

ចាំ ផ្ កកន ុងការចាំណាយ។ យរើយទាុះរីជាចាំ ផ្ កនន្ការចាំណាយេឺយប្ចើន្ពាន្់ដ្ុល្លា ររកន ុងមួយ ផ្ខក៏

យោយ ក៏ Medi-Cal អាចជួយ ចាំណាយសប្ារ់ប្បាក់ផ្ដ្លយៅសល់ពីការប្ត្វូរង់ ឧទាហ្រ ៍ 

សប្ារ់នថាមន្ា ីរយពទយកន ុងមួយផ្ខ។ 

ចារ់ពិយសសមួយចាំនួ្ន្យផ្សងយទៀត្សប្ារ់សិទធទទួលបាន្ Medi-Cal៖ 

(a) េ តចាំ ផ្ កនន្ការចាំណាយ ប្បាក់ចាំ ូលររស់ឪពុក/ាត យចុង មិន្ប្ត្វូបាន្រារ់រញ្ច លូ

យតុះយទ ាន្ផ្ត្ប្បាក់ចាំ ូលររស់កុារ ន្ិងប្បាក់ចាំ ូលររស់ឪពុក/ាត យផ្ដ្លពួកយេ

រស់យៅជាមួយយទផ្ដ្លប្ត្វូបាន្រារ់រញ្ច លូ។ 

(b) កុារផ្ដ្លបាន្ដ្កយចញពីផ្ាុះតាមរយៈត្ុល្លការនឹ្ងប្ត្វូាន្សិទធិទទួលបាន្ Medi-Cal 

យោយសវ ័យប្រវត្ត ិ។ 

(c) កុារផ្ដ្លទទួលបាន្មូលន្ិធិជាំនួ្យកន ុងការទទួលចិញ្ច ឹម ាន្សិទធិទទួល Medi-Cal។ 

យលើសពីយន្ុះយទៀត្កុារអាចាន្លកខ ៈសរបត្ត ិប្េរ់ប្គន់្សប្ារ់ Medi-Cal យោយមិន្

ចាាំបាច់ាន្ចាំ ផ្ កនន្ការចាំណាយយតុះយទ ន្ិងយោយមិន្ទាក់ទងយៅន្ឹងប្ទពយសមបត្ត ិ 

ន្ិងធន្ធាន្ររស់ឪពុក/ាដ យររស់ពួកយេតាមរយៈ កមម វធីិ "ភាេរយនន្ភាពប្កីប្ក 
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(Percent of Poverty” programs)"។ យន្ុះេឺជាការសាំោន់្ណាសយ់ប្ពាុះយពលខាុះការសន្ស ាំររស់

ប្េួស្ថរយលចយ ើង យធវ ើឲ្យកុារមិន្ាន្សិទធិយសន ើសុាំ Medi-Cal។  

2. ការរនដ Medi-Cal សប្ារ់កុារពិការ 

កុារផ្ដ្លប្ត្វូបាន្យេរញ្ឈរ់ពី SSI សា ិត្យប្កាមសដង់ោររតឹ្រន្ត ឹង ពិការភាពថមី ាន្សិទធិ

ទទួលបាន្ Medi-Cal ប្រសិន្យរើពួកយេអាចន្ឹងាន្សិទធិទទួលបាន្ SSI រ៉ាុផ្ន្តសប្ារ់ការ ផ្អា ស់ 

រត រូយៅកន ុងនិ្យមន័្យយន្ុះ ពួកយេប្ត្វូបាន្ផ្តល់សទិធិយដ្ើមបីរន្ត  Medi-Cal ខ ៈយពលផ្ដ្លពួកយេ

ោក់ពាកយយសន ើសុាំ។ យន្ុះេឺជាការពិត្យរើយទាុះរីជាអត្ថ ប្រយោជន្៍ររស់ SSI  មិន្ប្ត្វូបាន្យេរន្ត

តាមការោក់ពាកយសុាំក៏យោយ។  

Medi-Cal យៅផ្ត្រន្ត  មិន្ផ្មន្ប្គន់្ផ្ត្យដ្ើមបីសវតការសន្ត ិសុខសងគម ALJ រ៉ាុផ្ន្ដ

តាមរយៈសាំយ ើសប្ារ់ការពិន្ិត្យយោយប្កមុប្រកឹោរ ដ ឹង។ ប្រសិន្យរើកាុរចាញ់សវតការ ALJ 

វាជាការសាំោន់្ណាស់ផ្ដ្លពួកយេប្ត្វូរត ឹង យៅប្កមុប្រឹកោរ ដ ឹងប្រសិន្យរើពួកយេយជឿជាក់ថា

ពួកយេយៅផ្ត្ជាជន្ពកិារយហ្ើយប្ត្វូការ Medi-Cal។ 

3. យសវសុខភាពផ្ល វូចិត្ត/EPSDT 

កុារផ្ដ្លាន្អាយុយប្កាម 21 ឆ្ន ាំផ្ដ្លាន្សទិធិទទួល Medi-Cal ាន្សិទធិទទួលបាន្

ការផ្តល់យសវារផ្ន្ាមរមួរញ្ច លូទាាំងផ្ាុះ ន្ិងយសវាសខុភាពផ្ល វូចិត្តសហ្េមន្ត៍ាមរយៈកមម វធីិ

ពិយសសមួយផ្ដ្លយេស្ថគ ល់ថាជា 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 វធីិ EPSDT រដ្ឋ ប្ត្វូផ្ត្ផ្តល់ជូន្នូ្វយសវាកមមយធវ ើយរាេវនិិ្ចេ ័យន្ិង

ការពាបាល "យដ្ើមបីពាបាលឬយធវ ើឲ្យាន្ភាពលអ ប្រយសើរយ ើងវញិចាំយពាុះការចុុះយខោយោង 

រាងកាយន្ិងផ្ល វូចិត្ត ន្ិងលកខខ ឌ ប្េរដ្ ត រ់យោយយសវាពិន្ិត្យថាយត្ើយេបាន្ ផ្តល់យសវាផ្ររយន្ុះ

យៅយប្កាមផ្ផ្ន្ការររស់រដ្ឋ" 42 U.S.C. Section 1396d(r)(5)។ យន្ុះេឺជាសដង់ោរ

ផ្ដ្លាន្ភាពងាយប្សួលជាង Medi-Cal ធមមតា៖ កុារអាចទទួលបាន្ ការផ្តល់យសវាយដ្ើមបីរកោ

ដ្ាំយ ើរការសុខភាពររសយ់េបាន្ យរើយទាុះរីជាលកខខ ឌ សុខភាពររស់ពួកយេមិន្ាន្

ភាពប្រយសើរយ ើងក៏យោយ។  

កុារាន្សិទធិទទួលបាន្យសវា EPSDT យរើពួកយេប្ត្វូការ យរើយទាុះរីជាការផ្តល់យសវា យន្ុះ 

ន្ឹងមិន្អាចយប្រើបាន្យៅយពលពួកយេកាា យជាមនុ្សសយពញវយ័។ ទាាំងយន្ុះប្ត្វូបាន្យេស្ថគ ល់ 

ថាជាការផ្តល់យសវា EPSDT "រផ្ន្ាម"។ កមម វធីិ EPSDT អាចប្េរដ្ ត រ់ការពាបាលយោយ 

រុេគលឬប្កមុប្េួស្ថរកាន់្ផ្ត្យប្ចើន្ផ្ដ្ល Medi-Cal បាន្ផ្ដល់សទិធិអនុ្ញ្ហញ ត្។ EPSDT អាច 

ប្េរដ្ ត រ់ការប្េរ់ប្េងឥរោិរថន្ិងការអន្តរាេមន្៍ វរិត្ត ិយៅកន ុងផ្ាុះ ឬកន ុងលាំយៅោឋ ន្ ររស់ 

កុារផ្ដ្លពិការផ្ល វូចិត្ត។ យសវាកមមទាាំងយន្ុះអាចរមួរញ្ច លូ ការជួយផ្ផ្នកអាករបកិរោិមួយ 

ទល់ន្ឹងមួយ ឬ ពីរទល់ន្ងឹមួយ ន្ិងការប្េរ់ប្េងឥរោិរថកន ុងផ្ាុះ ការប្រឹកោយោរល់កន ុងប្កមុ 

ប្េួស្ថរ ការពាបាលយៅកន ុងផ្ាុះយោយ ការគាំប្ទន្ិងការរ ុ្ុះរណាដ លរុេគលិកពាបាល

យហ្ើយន្ិងការអន្តរាេមន្៍អាករបកិរោិឬរាំ ិន្ជីវតិ្។ ការចាំណាយនន្ការផ្តល់យសវា EPSDT 

យៅកន ុងផ្ាុះឬសហ្េមន្៍មិន្ប្ត្វូាន្យប្ចើន្ជាងការចាំណាយររស់ស្ថា រ័ន្យទ។  

អនកផ្តល់ឲ្យេួរផ្ត្យសន ើសុាំការអនុ្ញ្ហញ ត្កន ុងការផ្តល់នូ្វ យសវាសុខភាពផ្ល វូចិត្ត  EPSDT 

រផ្ន្ាមពីផ្ផ្ន្ការផ្ថទាាំសុខភាពផ្ល វូចិត្តផ្ដ្លប្េរ់ប្េងយោយត្ាំរន់្។ ការអន្ុញ្ហញ ត្ឲ្យាន្យសវា 
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EPSDT រផ្ន្ាម ផ្ដ្លមិន្ទាក់ទងន្ឹងសុខភាពផ្ល វូចិត្ត េួរប្ត្វូប្ត្វូបាន្យសន ើសុាំពីតយកោឋ ន្រដ្ឋ

នន្យសវាផ្ថទាាំសុខភាព ឬប្រសិន្ យរើកុារប្ត្វូបាន្ចុុះយ ម្ ុះយៅកន ុងផ្ផ្ន្ការផ្ថទាាំយសវាសុខភាព

រាងកាយររស់ Medi-Cal ផ្ដ្លប្េរ់ប្េង យោយផ្ផ្ន្ការផ្ថទាាំ។ ប្រសិន្យរើការយសន ើសុាំការ

អនុ្ញ្ហញ ត្ប្ត្វូបាន្រដ្ិយសធ ប្កមុប្េួស្ថរអាចោក់ពាកយតាមរយៈដ្ាំយ ើរការោក់ពាកយរត ឹង 

ដ្ាំយ ើរការរត ឹង Medi-Cal ជាធមមតា។ (សូមយមើលផ្ផ្នក B.5 ោងយលើ។) 

4. ការប្េរ់ប្េង្ករណី/EPSDT  

យៅយប្កាម EPSDT កុារអាចាន្លកខ ៈប្េរ់ប្គន់្សប្ារ់ការប្េរ់ប្េងករ ីផ្ដ្លពឹង

ផ្ផ្ាកោា ាំងយលើការប្េរ់ប្េងករ ីប្សយដ្ៀងគន យៅនឹ្ងការប្េរប្េងករ ីយគលយៅសប្ារ់

មនុ្សសយពញវយ័។  

កុារន្ិងប្េួស្ថរររស់ពួកយេអាចយសន ើសុាំការប្េរ់ប្េងករ ីយដ្ើមបីោកជ់ាមួយន្ឹងសាំយ ើរសុាំ

យសវាសុខភាពផ្ល វូចិត្ត EPSDT រផ្ន្ាម កន ុងការកាំ ត្់អត្តសញ្ហញ  អនកផ្ដល់ឲ្យ រយងក ើត្ផ្ផ្ន្ការ

ពាបាល។ល។ អនកផ្តល់ឲ្យឬប្កមុប្េួស្ថរអាចយសន ើសុាំយសវាសុខភាពផ្ល វូចិត្ត EPSDT យោយផ្អា ល់

ពីត្ាំរន្់យតុះ។ 

5. ការផ្តល់ជំនួយអនតរាេម ន៍ឥរោិរថ EPSDT 

យសវាកមមពាបាលអាករបកិរោិ (TBS) េឺជាយសវាកមមអន្តរាេមន្៍អាករបកិរោិមួយ

ទល់មួយសប្ារ់កុារផ្ដ្លប្ត្វូការសុខភាពផ្ល វូចិត្តោា ាំង។ TBS ប្ត្វូបាន្ផ្តល់

ជាយសវាសុខភាពផ្ល វូចិត្តជាំតញរផ្ន្ាមយៅយប្កាម EPSDT ចារ់ពីឆ្ន ាំ 1998 

ជាលទធផ្លនន្ពាកយរ ត ងឹសហ្ព័ន្ធ  Emily Q. V. Belshe, No. 98-4181 WDK(AIJX), (U.S.D.C, 

C.D. Cal.)។ 

ពាកយរ ត ឹងយន្ុះប្ត្វូបាន្យេោក់ប្រឆ្ាំងនឹ្ងតយកោឋ ន្រដ្ឋនន្យសវាផ្ថទាាំសខុភាព 

(DHCS) ជាំនួ្សឲ្យកុារផ្ដ្លាន្ហាន្ិេ័យខពស់យៅយពលយេប្ត្វូបាន្ោក់ ឲ្យស្ថន ក់យៅកផ្ន្ាង មួយ

យោយស្ថរផ្ត្ឥរោិរថទាក់ទងន្ឹងត្ប្មូវការសុខភាពផ្ល វូចិត្តររស់ពួកយេ។  

TBS ជាការអន្តរាេមន្៍ការពាបាលជាំងឺោងយប្ៅសប្ារ់អត្ាយេហ្ក EPSDT យប្កាម 

អាយ2ុ1 ឆ្ន ាំផ្ដ្លាន្ការរំោន្ផ្ល វូចិត្តធងន្់ធងរន្ិងប្ត្វូការយសវាកមមអន្តរាេមន្៍អាករបកិរោិ

លកខ ៈរុេគលកន ុងរយៈយពលខា យីដ្ើមបីសយប្មចបាន្លទធផ្លអាករបកិរោិផ្ដ្លាន្សរយសរ យៅកន ុង

ផ្ផ្ន្ការការពាបាល។ សាសភាពសាំោន់្នន្ TBS េឺការាន្ជាំនួ្យការ TBS ឬជាប្េរូងវ ឹក

យៅនឹ្ងកផ្ន្ាង ន្ិងយៅប្េរ់ទីកផ្ន្ាងផ្ដ្លាន្កុារ េឺសប្ារ់រយៈយពលជាក់ល្លក់នន្យពលយវល្ល

យដ្ើមបីរត រូទិសកុារឬកន ុងការផ្តល់នូ្វការអន្តរាេមន្៍យផ្សងយទៀត្ដូ្ចផ្ដ្លបាន្កាំ ត់្

យោយផ្ កយៅកន ុងផ្ផ្ន្ការពាបាល។ 

កុារ/យុវជន្អាចសា ិត្យៅកន ុងកាំរតិ្ទទួលបាន្ TBS ផ្ដ្លបាន្រយងក ើត្យ ើងយប្កាមពាកយ

រ ត ឹងររស់ Emily Q ប្រសិន្យរើកុារ/យុវជន្ផ្ដ្លប្ត្វូបាន្ោក់កន ុងផ្ាុះរស់យៅជាប្កមុផ្ដ្លាន្

មនុ្សសយប្ចើន្ (RCL 12-14) ផ្ដ្លផ្តល់ការពាបាលសុខភាពផ្ល វូចិត្ត ឬកផ្ន្ាងពាបាលសុខភាព

ផ្ល វូចិត្តមួយផ្ដ្លប្ត្វូបាន្ចាក់យស្ថ ឬក៏ប្រសិន្យរើការោក់យេយៅកន ុងផ្ាុះរស់យៅជាប្កមុមួយ 

ផ្ដ្លផ្តល់នូ្វការពាបាលសុខភាពផ្ល វូចិត្តោា ាំងោា  ឬយៅកផ្ន្ាងពាបាលសខុភាពផ្ល វូចិត្តមួយ

ផ្ដ្លបាន្ចាក់យស្ថជាជយប្មើសមួយសប្ារ់កុារ / យុវជន្យតុះ។ ឬប្រសិន្យរើយេបាន្ពាបាល

យៅមន្ា ីរយពទយវកិលចរកិោ៉ា ងយហាចណាស ់24 ផ្ខ ចុងយប្កាយ។ កុារ/យុវជន្ផ្ររយន្ុះាន្

សិទធិទទួលបាន្ TBS បាន្ប្រសិន្យរើអនកផ្តលយ់សវាសុខភាពផ្ល វូចិត្តរកយ ើញយៅកន ុងការ វនិិ្ចេ ័យ



ទាំព័រ 23 នន្ 26 

 

 

ពាបាលររស់យេ ថាយរើសិន្ជាគម ន្ការគាំប្ទរយៈយពលខា ីរផ្ន្ាមពី TBS យទ កុារ / យុវជន្ន្ឹង

ប្ត្វូការការោក់យៅកន ុងផ្ាុះរស់យៅជាប្កមុមួយផ្ដ្លផ្តល់នូ្វការពឹងផ្ផ្ាកោា ាំងយលើការផ្តលយ់សវា

ពាបាលសុខភាពផ្ល វូចិត្តឬកផ្ន្ាងចាក់យស្ថសប្ារ់ការពាបាល សុខភាពផ្ល វូចិត្ត ឬក៏ន្ឹងប្ត្វូ

ការយសវាវកិលចរតិ្ផ្ដ្លសប្ាកពាបាលយៅមន្ា ីរយពទយ។ ការផ្ដលយ់សវាកមមម ឌ លសុខភាព

 វកិលចរកិឬយសវាការពាបាលវរិត្ត ិតាមផ្ាុះ ឬ (2) កុារ / យុវជន្ប្ត្វូការការគាំប្ទរផ្ន្ាមយទៀត្ព ី

TBS យដ្ើមបីអន្ុញ្ហញ ត្ឱ្យេផ្អា ស់រត ពូី កប្មិត្ទាាំងយតុះយៅកាន្់កប្មិត្លាំយៅោឋ ន្ទារ។ 

កុារ / យុវជន្ប្ត្វូផ្ត្ ទទួលបាន្ោ៉ា ងយហាចណាស់យសវាសុខភាពផ្ល វូចិត្តមួយយផ្សង យទៀត្

យដ្ើមបីាន្សិទធិទទួលបាន្ TBS រ៉ាុផ្ន្តពួកយេមិន្ចាាំបាចទួ់លបាន្ការផ្តល់យសវា "wraparound" 

យដ្ើមបីទទួលបាន្ TBS យទ។ យទាុះជាោ៉ា ងណាការផ្តល់យសវា TBS ជាទូយៅាន្ ប្រសិទធិភាពរាំផ្ុត្យៅ

យពលផ្ដ្លបាន្ផ្ដល់ជាផ្ផ្នកមួយនន្ផ្ផ្ន្ការផ្ដ្លប្ត្វូបាន្សាំររសាំរលួ ន្ិង "wrap-around " 

សប្ារ់កុារផ្ដ្លប្ត្វូបាន្ោក់យៅកន ុងផ្ាុះរស់យៅជាប្កមុកប្មិត្ខពស់ (RCL 12 យៅ 14) 

ឬយៅកន ុងអងគភាពវកិលចរកិោា ាំង ឬមន្ា ីរយពទយរដ្ឋ។ 

តាមរយៈ EPSDT រដ្ឋន្ិងត្ាំរន្ប់្ត្វូផ្ត្ប្េរដ្ ត រ់ TBS ន្ិងយសវាសុខភាពផ្ល វូចិត្តយផ្សយទៀត្

សប្ារ់កុារយៅយពលពួកយេប្ត្វូការចាាំបាច់ផ្ផ្នកយវជជស្ថស្រសត រមួរញ្ច លូទាាំងការប្េរ់ប្េងករ ី 

ជួយប្កមុប្េួស្ថរឲ្យផ្សវ ងរក អនកផ្ដល់ ន្ិងការោក់សាំយ ើ ប្ពមទាាំងផ្ផ្ន្ការករ ីផ្ដ្លប្ត្វូបាន្

សប្មរសប្មួលោា ាំង។ រដ្ឋនិ្ងត្ាំរន្ប់្ត្វូផ្ត្ផ្តល់នូ្វយសវាកមម EPSDT ដ្លក់ុារទាាំងអស់

ផ្ដ្លប្ត្វូការពួកយេឲ្យបាន្ឆ្រ់និ្ងយោយគម ន្ការរង់ចាាំ។ 

D. យសវកម មគពំារតាម ផ្ាុះ /យសវដថទាផំ្អា ល់ខល នួ  

1. កម ម វធីិ IHSS ទាងំ្រួន 

ឥ ូវយន្ុះាន្កមម វធីិ IHSS ចាំនួ្ន្រួន្៖ (1) កមម វធីិសុាំសាំ លយ់ដ្ើម (IHSS-R) 

(មនុ្សសត្ិចតួ្ច ណាស់សា តិ្យប្កាមកមម វធិីយន្ុះ) (2) កមម វធីិយសវាកមមផ្ថរកោខល នួ្ប្បា ររស់ Medi-

Cal (PCSP) (3) ជយប្មើស IHSS Plus (IPO) ន្ិង (4) ជយប្មើសដ្ាំរូងសហ្េមន្៍ (CFCO)។ យៅយពលយេ

ន្ិោយថា "IHSS" ជាធមមតាពួកយេសាំយៅយៅយលើកមម វធីិទា ាំងរួន្។  

មនុ្សសភាេយប្ចើន្ប្ត្វូបាន្ប្េរដ្ ត រ់យោយយសវាកមម Medi-Cal PCSP ផ្ដ្លរោឋ  េិបាល

សហ្ព័ន្ធចាំណាយ ពាក់កណាត លនន្ការចាំណាយយលើការផ្តល់យសវាយៅយប្កាមចារ់នន្កមម វធីិ

យទៀងទាត្់ររស់ Medicaid ដូ្ចផ្ដ្លរោឋ េិបាលសហ្ព័ន្ធចាំណាយប្រផ្ហ្លពាក់កណាត ល យលើ

ការចាំណាយនន្ការផ្តល់យសវា Medi-Cal។ ប្រសិន្យរើការផ្តល់យសវាប្ត្វូបាន្ផ្តល់ជូន្យោយរត ី 

ឬប្រពន្ធឬឪពុកាត យររស់អនី្ត្ិជន្ឬប្រសិន្យរើាន្ប្បាក់ផ្ខជាមុន្ឬប្បាក់ឧរត្ាមភអាហារ 

ន្ិងអនកទទួលេឺជាអត្ាយេហ្ក Medi-Cal គម ន្កប្មិត្ យហ្ើយយសវាផ្ដ្លសា តិ្យប្កាមទាាំងជយប្មើស 

IHSS រូក ឬជយប្មើសដ្ាំរូងសហ្េមន្៍ អាប្ស័យយលើត្ប្មូវការររស់ពួកយេយោយស្ថរផ្ត្ចារ់ 

Medicaid ររស់សហ្ព័ន្ធ។ មនុ្សសផ្ដ្លមិន្ាន្សិទធិទទួល Medi-Cal គម ន្កប្មិត្ 

ប្ត្វូផ្ត្ទទួលបាន្យសវាកមម IHSS ររស់ពួកយេយប្កាមកមម វធីិ IHSS-R។ 

2. យត្ើយសវកម មអវ ីដដ្ល/អមកយធវ ីការ/IHSS អាចផ្តល់បាន? 

កមម វធីិ IHSS អនុ្ញ្ហញ ត្ឲ្យាន្យសវាផ្ដ្លប្ត្វូការជាចាាំបាច់យដ្ើមបីជួយមនុ្សសឲ្យយៅ យោយ

សុវត្ា ិភាពយៅកន ុងផ្ាុះររស់ខល នួ្ផ្អា ល់។ "ផ្ាុះផ្អា ល់ខល នួ្" រមួរញ្ច លូទាាំងសណាឋ គរផ្ដ្លជាលាំយៅោឋ ន្

មួយ រ៉ាុផ្ន្តមិន្ផ្មន្ជាកផ្ន្ាងផ្ដ្លផ្តល់ការស្ថន ក់យៅនិ្ងអាហារយទ។ IHSS ផ្ដល់នូ្វការទូទាត់្

សប្ារ់អនកផ្ថទាាំផ្ាុះ យដ្ើមបីជួយកិចចការផ្ាុះន្ិងការផ្ថទាាំផ្អា ល់ខល នួ្។ យសវាផ្ដ្លបាន្
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ប្េរដ្ ត រ់រមួរញ្ច លូទាាំងការផ្តល់យសវាកន ុងប្សកុ (ការល្លងសាំអាត្ ការយក សាំរាម។ល។) 

យសវាកមមផ្ដ្លពាក់ព័ន្ធ  (យរៀរចាំអាហារ ការយធវ ើផ្ផ្ន្ការ អាហារន្ិងការសាា ត្ ការយបាកេក់ 

ផ្ដ្លរមួទាាំងការអ ុត្ ន្ិងការយរៀរចាំឥវា៉ា ន់្ ន្ិងការយដ្ើរទិញឥវា៉ា ន់្ ន្ិងកិចចការ យផ្សងយទៀត្) យសវា

ផ្ថទាាំផ្អា ល់ខល នួ្ (ការជួយយសា ៀកពាក់ ការជួយយរៀរចាំខល នួ្ ការងូត្ទឹក រងគន្់ ការចូលន្ិងយចញពី

ផ្ប្េ) ការជូន្យៅជួរប្េយូពទយឬ យសវាជាំនួ្សយផ្សងៗដូ្ចជា កមម វធីិមួយនថង យសវាកមមយវជជរ ឌ ិត្ 

(យពាលេឺការចាក់ថាន ាំអាាំងស ុលីន្)។ អនកទទួលប្ត្វូបាន្ផ្តល់ជាចាំនួ្ន្យា៉ា ងកន ុងមួយសបាត ហ្៍ឬ

កន ុងមួយផ្ខផ្ដ្លប្ត្វូការយដ្ើមបីរាំយពញភារកិចចផ្ដ្លពួកយេប្ត្វូការ យដ្ើមបឲី្យរស់យៅយោយសុវត្ា ិភាព

យៅឯផ្ាុះ។ 

3. យត្ើអនកណាអាចជាអនកយធវីការ IHSS ររស់អនក? 

ត្ាំរន្់ភាេយប្ចើន្ យសវាប្ត្វូបាន្ផ្តល់តាមរយៈរុេគលផ្ដ្លាន្ន្័យថាអនកទទួលសយប្មច

ចិត្តថាប្ត្វូជួលអនកណា។ អនកយធវ ើការ IHSS ររស់ត្ាំរន្អ់ាចផ្តល់នូ្វយលខទូរស័ពាររស់ភាន ក់ងារផ្ដ្ល

រកោនូ្វរញ្ជ ីនន្អនកយធវ ើការ ផ្ដ្លាន្ការចារ់អារមម ៍ឬអនកទទួលអាចទូរស័ពាយៅមជឈម ឌ ល

រស់យោយឯករាជយផ្ដ្លយៅជិត្រាំផ្ុត្។ យៅកន ុងត្ាំរន់្មួយចាំនួ្ន្អនកយធវ ើការ ប្ត្វូបាន្ផ្តលជូ់ន្

តាមរយៈទីភាន ក់ងារ។ 

4. ការោក់ពាកយសុំ IHSS 

ដ្ាំយ ើរការនន្ការយសន ើសុាំយន្ុះប្ត្វូបាន្ចារ់យផ្តើមយោយការយៅទូរស័ពាយៅតយកោឋ ន្

សុខុាល ភាពររស់ត្ាំរន្់។ តយកោឋ ន្សុខុាលភាពន្ឹងរញ្ជ នូ្ន្រណាាន ក់យចញយដ្ើមបវីាយ 

ត្នមាអនកោក់ពាកយយសន ើសុាំយដ្ើមបីកាំ ត្់យសវាកមមន្ិងចាំនួ្ន្យា៉ា ងផ្ដ្លប្ត្វូអនុ្ញ្ហញ ត្។ អនកាន្សិទធិ

ទទូលបាន្ការវាយត្នមាមុន្យពលផ្ដ្លអនកផ្អា សទ់ីយៅកន ុងផ្ាុះផ្អា ល់ខល នួ្ររស់អនកដូ្យចនុះវាន្ឹង គម ន្

េាា ត្កន ុងការផ្តល់យសវាយទ។ DSS regulation 30-755.12។ យតុះាន្ន្័យថាអនកអាចប្ត្វូបាន្

វាយត្នមាយៅកន ុង IMD ផ្ដ្លជាកផ្ន្ាងផ្ថទាាំមួយផ្ដ្លាន្ជាំតញឬកផ្ន្ាងផ្ាល់ការស្ថន ក ់យៅន្ិង

អាហារ ន្ិង ចាាំបាច់រងចាាំរហូ្ត្ដ្ល់អនកយៅយៅកន ុង ផ្ាុះផ្អា ល់ខល នួ្ររស់អនកយ ើយយៅ យពលផ្ដ្ល

អនកោក់ពាកយយសន ើសុាំ។ 

ភាេយប្ចើន្នន្រទពិយស្ថធររស់ អនកយធវ ើការ IHSS េឺជាមួយន្ឹងមនុ្សសចាស់ និ្ងជន្ 

ពិការ រាងកាយ។ ជាញឹកញរ់រុេគលិក IHSS ត្ាំរន្ម់ិន្យធវ ើការតាមការយសន ើររស់ជន្ពិការផ្ល វូចិត្ត

យទ។ អនកគាំពារាន ក់ ផ្ដ្លអាចជួយកន ុងការធាតន្ិងសប្មរសប្មួលសប្ារ់ IHSS ដ្ល់ 

អនកយធវ ើការត្ាំរន្់យតុះឲ្យយល់ពីមូលយហ្ត្ុផ្ដ្លយសវាកមមររស់យេេឺពិត្ជា ប្ត្វូការជាចាាំបាច់។ 

ការយធវ ើទសសន្កិចចយៅកន ុងផ្ាុះអនកយធវ ើការត្ាំរន់្ អាចជាការេួរឲ្យេ័យោា ចចាំយពាុះមនុ្សស មួយ 

ចាំនួ្ន្។ អនកគាំពារ អាចជួយយោយឲ្យ ន្រណាាន កយ់ៅជាមួយអនកសុាំយៅយពលយធវ ើដ្ាំយ ើរទសសន្កិចច

យៅផ្ាុះយដ្ើមបីជួយពន្យលព់ីមូលយហ្ត្ផុ្ដ្លយសវាកមម ប្ត្វូការជាចាាំបាច់។ 

5. ការរលឹក 

យៅកន ុងការកាំ ត់្ចាំនួ្ន្យា៉ា ង IHSS ផ្តល់សិទធិអាំណាច ត្ាំរន្់រូក យ ៉ា ងទាាំងអស់ផ្ដ្ល 

កិចចការ និ្មួយៗប្ត្វូការជាំនួ្យយដ្ើមបីយធវ ើ។ សូមចាាំថាការកមម វធីិ IHSS ប្េរដ្ ត រ់យលើជាំនួ្យផ្ដ្ល

ប្ត្វូការ យៅកន ុងផ្រររទនន្ការរំលឹក។ ឧទាហ្រ ៍ ការយសន ើសុាំជាជន្ពិការផ្ផ្នកសត្ិរញ្ហញ យហ្ើយថាន ាំ 

ផ្ដ្លាន្ផ្លរ៉ាុះពាលត់្ប្មូវឲ្យាន្ន្រណាាន ក់ចូលកន ុងផ្ាុះគត់្យៅយពលប្ពឹកយដ្ើមបីោស់

គត់្ន្ិងជួយរំលឹកឲ្យគត្់យធវ ើការតាមលាំោរ់ ដូ្ចជា ងូត្ទឹក យរៀរចាំខល នួ្ ន្ិងយសា ៀកពាក់។ IHSS 

អាចប្េរដ្ ត រ់ការផ្តល់ជាំនួ្យយតុះបាន្។ 
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6. ការពិនិត្យការពារ 

រផ្ន្ាមយៅយលើការប្េរដ្ ត រ់ភារកិចចជាក់ល្លក់មួយចាំនួ្ន្ កមម វធីិ IHSS ក៏ប្េរដ្ ត រ់

ផ្ងផ្ដ្រនូ្វ "ការពិន្ិត្យការពារ" សប្ារ់មនុ្សសផ្ដ្លប្ត្វូការការពិន្ិត្យ 24 យា៉ា ងយដ្ើមបីតាមោន្

ឥរោិរថផ្ដ្លទាក់ទងយៅនឹ្ងការរ៉ាុះពាល់ផ្ល វូចតិ្ត រមួទា ាំងជាំងឺផ្ល វូចិត្តន្ិងអន្តរាេមន្៍ការពារ

ការរងររួសចាំយពាុះអនកទទួល IHSS។ ខ ៈផ្ដ្លយសវាយផ្សងយទៀត្ប្ត្វូបាន្អនុ្ម័ត្យៅយលើ

មូលោឋ ន្ភារកិចចមួយ ការប្តួ្ត្ពិន្ិត្យការពារអនុ្ម័ត្សប្ារ់ យពលយវល្លជាក់ល្លក់ណាមួយ 

យដ្ើមបីប្េរដ្ ត រ់យពលយវល្លនន្ការយធវ ើភារកិចចជាក់ល្លក់មួយចាំនួ្ន្។ 

កន ុងករ ីភាេយប្ចើន្ ចាំនួ្ន្យា៉ា ងអតិ្ររាផ្ដ្លអាចប្ត្វូបាន្អនុ្ញ្ហញ ត្សប្ារ់ភារកិចច

ន្ិងការប្តួ្ត្ពិន្ិត្យនន្ការការពារជាក់ល្លក់េឺ 195 យា៉ា ងកន ុងមួយផ្ខ។ កន ុងករ ី ផ្ដ្លយពលយវល្ល

សប្ារ់ការយរៀរចាំអាហារ ការផ្ថទាាំខល នួ្ប្បា ន្ិងយសវាកមមយវជជរ ឌ ិត្ យសម ើឬយប្ចើន្ជាង 20 យា៉ា ង

កន ុងមួយសបាត ហ្៍ យពលយវល្លអតិ្ររាអាចយកើន្ដ្ល់ 283 យា៉ា ងកន ុងមួយផ្ខ។ យោធីមិន្

ចូលចិត្តអនុ្ម័ត្ការប្តួ្ត្ពិន្ិត្យការពារយ ើយ ដូ្យចនុះយៅយពលផ្ដ្លយសវា ប្ត្វូបាន្ប្ត្វូការ យពល

យវល្លរផ្ន្ាម េួរផ្ត្ប្ត្វូបាន្យប្រើយដ្ើមបីយរៀរឯកស្ថរថាយហ្ត្ុអវ ើបាន្ជាការប្តួ្ត្ពិន្ិត្យការពារ

េឺប្ត្វូបាន្ប្ត្វូការ - ឧទាហ្រ ៍ រយរៀរផ្ដ្លមនុ្សសាន ក់យធវ ើឲ្យររួសខល នួ្ឯង យៅយពលអវត្តាន្

ន្រណាាន ក់ផ្ដ្លប្ត្វូប្តួ្ត្ពិន្ិត្យឥរោិរទររស់យេ រយរៀរផ្ដ្លមនុ្សសាន ក់យធវ ើឲ្យររួសខល នួ្ឯង

យៅយពលអវត្តាន្ន្រណាាន ក់ផ្ដ្លប្ត្វូអន្តរាេម។ 

7. សិទធ ិទទួលបានហិរញ្ញ វត្ថ ុសប្ារ់ IHSS  

អនកាន្សិទធិទទួលបាន្ហ្ិរញ្ញពី IHSS ប្រសិន្យរើអនកសា ិត្យៅកន ុងកមម វធីិ Medi-Cal។ 

8. រណត ឹង្ IHSS 

អនកយសន ើសុាំឬអនកទទួលសិទធិ ាន្សិទធិកន ុងការរត ឹងដូ្ចផ្ដ្លសិទធិសា ិត្យប្កាម Medi-Cal។ 

សូមយមើលទាំព័រ 19 "រ ដ ឹងMedi-Cal " ប្រសិន្យរើាន្ការជូន្ដ្ាំ ឹងពីការកាត់្រន្ាយ ឬ

ការរញ្ចរ់អត្ថ ប្រយោជន្៍ យោយគម ន្យពលកាំ ត់្សប្ារ់ការរត ឹងកន ុងយគលរាំ ងយដ្ើមបទីទួល

បាន្អត្ថ ប្រយោជន្៍រន្ត  រហូ្ត្ដ្ល់ាន្ការសយប្មចចិត្តយៅសវតការដ្៏ប្ត្ឹមប្ត្វូមួយ។ អនកប្ត្វូផ្ត្

រត ឹងពកីារជូន្ដ្ាំ ឹង IHSSររស់អនកមុន្នថងផ្ដ្លការផ្អា ស់រត រូចារ់យផ្តើមាន្ប្រសិទធិភាព

យដ្ើមបីទទួលបាន្ជាំនួ្យ Aid Paid Pending។ [MPP Section 22-072.5] Aid Paid Pending 

ាន្ន្័យថាយសវាររស់អនកនឹ្ងរន្តរហូ្ត្ដ្ល់យពលសវតការ។ 

E. ជំនួយទូយៅនិង្រណណ ទិញអាហារ 

អតិ្ថិជន្ពិការមួយចាំនួ្ន្មិន្អាចទទួលបាន្អត្ថ ប្រយោជន្៍ពីរររសន្តសិុខសងគម យរើយទាុះ

រីជាពួកយេាន្ប្បាក់ចាំ ូលត្ិចតួ្ច ឬគម ន្ក៏យោយ ពីយប្ពាុះ (ក)ពួកយេកាំពុងរង់ចាាំយពញមួយ

ឆ្ន ាំឬយប្ចើន្ជាងយន្ុះ យដ្ើមបីឲ្យការយសន ើសុាំររស់យេប្ត្វូបាន្អនុ្ម័ត្ ឬ (ខ)SSA មិន្យល់ថាពួកយេជា

ជន្ពិការ។ អតិ្ថិជន្ទាាំងយន្ុះេួរផ្ត្យសន ើសុាំជាំនួ្យទូយៅ (ឬយេយៅថាជាំនួ្យសយប្ងាគ ុះទូយៅ) ន្ិង

រ ណ ទិញអាហារយោយស្ថរផ្ត្ជាំនួ្យទាាំងយន្ុះ មិន្ត្ប្មូវឲ្យាន្ការរកយ ើញថាជាជន្ពិការយទ។ 

(យៅឆ្ន ាំ 2008 រោឋ េិបាលសហ្ព័ន្ធបាន្ផ្អា ស់រត រូយ ម្ ុះផ្ត្មអាហារ ឲ្យយៅជាកមម វធីិ

ជាំនួ្យអាហារររូត្ាមភររស់រដ្ឋ (State Nutritional Assistance Program or SNAP)។ យៅកាលីហ្វញ៉ា

រចច ុរបន្ន  យេសាំយៅយៅយលើកមម វធីិ "Cal-Fresh"។) អតិ្ថិជន្អាចយសន ើសុាំយៅការោិល័យ

សុខុាលភាពត្ាំរន្់ររស់ពួកយេ។ ការយសន ើសុាំផ្ត្មអាហារអាចប្ត្វូបាន្រកយ ើញយៅយេហ្ទាំព័រ

រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា ៖ www.dss.cahwnet.gov/foodstamps  



ទាំព័រ 26 នន្ 26 

 

 

ការយសន ើសុាំជាទូយៅប្ត្វូបាន្ាន្ចាំណាត្់កន ុងរយៈយពល 45 នថង។ 

F. CalWORKs  

មនុ្សសយពញវយ័និ្ងកុារផ្ដ្លមិន្បាន្ទទួលអត្ថ ប្រយោជន៍្ពសីន្ត ិសុខសងគមអាចាន្ 

លកខ ៈប្េរ់ប្គន់្ យដ្ើមបីទទួលបាន្អត្ថ ប្រយោជន្៍ CalWORKs ប្រសិន្យរើាន្កុារាន ក់យៅ

កន ុងប្េួស្ថរផ្ដ្លប្ត្វូបាន្ “ដ្កហូ្ត្ការគាំប្ទពីឪពកុាត យ” យោយស្ថរផ្ត្ឪពុកឬាត យាន ក់ 

អវត្តាន្ ជាជន្ពិការ ឬជាអនកគម ន្ការងារយធវ ើ។ ជាថមីមតងយទៀត្កប្មិត្ អត្ថ ប្រយោជន្៍ទទួល

បាន្ េឺទារជាង SSI ឆ្ង យ ជាមួយន្ឹងជាំនួ្យឥត្សាំ ងអត្ិររាផ្ត្ 936 ដ្ុល្លា រ សប្ារ់

ប្កមុប្េួស្ថរផ្ដ្លាន្រួន្តក់។ ឪពុកាត យក៏ប្ត្វូាន្លកខខ ឌការងារោ៉ា ងម៉ាត្់ចត្់ យទាុះរីជា

ាន្ការយលើកផ្លងសប្ារ់ជន្ពិការ ន្ិងអនកផ្ថទាាំ កុារផ្ដ្លពិការក៏យោយ។ ឪពុកឬាត យ 

អាចរាំយពញត្ប្មូវការការងារយន្ុះយោយកាា យជាអនកផ្តល់យសវាកមម IHSS សប្ារ់កូន្ររសគ់ត់្

ផ្ដ្លពិការ។ ប្កមុប្េួស្ថរអាចផ្ស ាំជាំនួ្យ SSI ន្ិង CalWORKs។ ឧទាហ្រ ៍ឪពុកឬាត យផ្ដ្ល

ទទួលជាំនួ្យ SSI យោយខល នួ្ឯងផ្អា ល់អាចទទួលបាន្ផ្លប្រយោជន្៍ CalWORKs សប្ារ់

ការគាំប្ទររស់កូន្ររស់គត់្។ ប្បាក់ចាំ ូល SSI ររស់គត់្ ន្ឹងមិន្ប្ត្វូបាន្រារ់យៅកន ុងការ

េ តជាំនួ្យឥត្សាំ ង CalWORKs យទ។ ប្សយដ្ៀងគន យន្ុះផ្ដ្រ ឪពុកឬាដ យររស់កូន្ ផ្ដ្ល

ទទួលបាន្ជាំនួ្យ SSI  អាចទទួលបាន្ផ្លប្រយោជន្៍ CalWORKs សប្ារ់ខល នួ្ឯងផ្អា ល់ជា

អនកផ្ថទាាំផ្ដ្លចាាំបាច់ យោយមិន្ទាក់ទងយៅនឹ្ងប្បាក់ចាំ ូល SSI យទ។ 

យយើងចងស់្ថដ រ់មត្ិររស់យល្លកអនក! សូមរាំយពញការសាង់មត្ិដូ្ចោងយប្កាមយន្ុះអាំពីឯកស្ថរ

យបាុះពុមពផ្ោយររស់យយើងខុ្ាំ ន្ិងសូមឲ្យយយើងដ្ឹងពថីាអវ ើផ្ដ្លយយើងកាំពុងយធវ ើយន្ុះោ៉ា ងយម៉ាចផ្ដ្រ។ 

https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-

cgwE/viewform?c=0&w=1 

 

យដ្ើមបីទទួលបាន្ជាំនួ្យផ្ផ្នកចារ់ សូមយៅយៅយលខ 800-776-5746 ឬ រាំយពញសាំ ុាំផ្រររទ

យសន ើសុាំជាំនួ្យ។ សប្ារ់យគលរាំ ងយផ្សងយទៀត្ សូមយៅយៅកាន្់ 916-504-5800 (CA ភាេ

ោងយជើង) 213-213-8000 (CA ភាេោងត្បូ ង)។ 

 

អងគការសិទធិជន្ពិការរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា  (Disability Rights California) ប្ត្វូបាន្ផ្តល់មូលន្ិធិយោយ

ប្រេពខុសៗគន  សប្ារ់រញ្ជ ីយពញយលញនន្អនកផ្តល់មូលន្ិធិសូមចូលយៅកាន់្ 

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

https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html

