
 

 

 
ប្រព័ន្ធការពារ និ្ងតស ៊ូ មតិររស់រដ្ឋកាលីហ្វ ័រនី្ញ៉ា  

អ្នកដាក់ពាកយស ុំ និងអ្នកទទួលអ្ត្ថប្រយោជន៍ SSI ៖ 
សិកាអ្ុំពីជុំនួយជាសម្ភា រៈឬយសវាកម្ម  និងការថែទុំ (ISM, 
In-Kind Support and Maintenance) 
ថែម្ិែ នា ឆ្ន ុំ 2019 ឯកសារយ ោះព ម្ពផ្សាយ យលែ 5382.06 - ភាសាថែមរ 

យត្ើអ្វីគឺជាជុំនួយជាសម្ភា រៈឬយសវាកម្ម និងការថែទុំ? 

ជំនួ្យជាសម្ភា រៈ ឬសសវាកមម និ្ងការថែទ ំ(ISM, In-Kind Support and Maintenance) 
គឺជាប្ាក់ចំណ៊ូ លសប្ៅមុខរររ កន ុងប្រង់ប្ទយជាអាហារ និ្ង/ឬជប្មក ។ ISM សកើតស ើង 
សៅសពលម្ភន្ន្រណាម្ភា ក់សចញប្ាក់ជំនួ្ស ឬផ្តល់ឲ្យអ្ាក ន្៊ូវអាហារ និ្ង/ឬរីជប្មក ។ 
ISM រមួរញ្ច លូន្៊ូ វររស់ថដ្លមិន្ថមន្ជាប្ាក់ ថដ្លអាចយកសៅលក់ ឬជួញដ្៊ូ រ 
សដ្ើមបីាន្មកវញិន្៊ូ វអាហារ និ្ង/ឬរីជប្មក ។  

ISM ខាងសប្ៅ គឺជាអាហារ និ្ង/ឬរីជប្មក ថដ្លម្ភន្ន្រណាម្ភា ក់សៅខាងសប្ៅប្គួសារ
ាន្ផ្តល់ឲ្យប្គួសារអ្ាក ។ ISM ខាងកន ុងគឺជាអាហារ និ្ងរីជប្មក ថដ្លម្ភន្ន្រណា
ម្ភា ក់សៅខាងកន ុងប្គួសារផ្តល់ឲ្យអ្ាក ។ ម្ភន្រររញ្ញតត ិពិសសសសប្ម្ភរ់កំណត់តម្មៃចំសពាោះ
ររស់ថដ្លប្តូវចាត់ជា ISM ។ 

យត្ើយេត្ អ្វី នជាម្ភនសារៈសុំខានថ់ែលយយើងប្ត្ូវែងឹអ្ុំពី ISM? 

ISM អាចកាត់រន្ថយររមិ្ភណអ្តថប្រសោជន៍្ SSI ថដ្លអ្ាកប្តូវាន្ររួល ។  សោយសារ
ថា អ្តថប្រសោជន៍្ SSI ថដ្លអ្ាកប្តូវររួលាន្ គឺប្តូវសប្រើសប្ម្ភរ់ការចំណាយម្ែៃ អាហារ 
និ្ងរីជប្មក ដ្៊ូសចាោះសហ្ើយ រដ្ឋាលសរឡាសន្តិសុខសងគម (SSA, Social Security 
Administration) ប្តូវការដ្ឹងថាសតើអ្ាកម្ភន្ាន្ររួលជំនួ្យថផ្ាកអាហារ និ្ង/ឬ
ជប្មកពីប្រភពសផ្េងថដ្រឬសរ ។  រដ្ឋាល SSA សប្រើររមិ្ភណប្ាក់ចំណ៊ូ លររស់អ្ាក សប្ម្ភរ់
គណនាអ្តថប្រសោជន៍្ SSI សដ្ើមបីសចញថសកឲ្យអ្ាក ។  រដ្ឋាល SSA ពិនិ្តយសមើលររមិ្ភណ
ប្ាក់ចំណ៊ូ លពីមុខរររ (ការងារ) និ្ង ប្ាក់ចំណ៊ូ លសប្ៅមុខរររ (ប្រភពប្ាក់ចំណ៊ូ ល
សប្ៅការងារ) ។  ប្ាក់ចំណ៊ូ លពីការងារ និ្ងសប្ៅការងារ ថដ្លអ្ាករកាន្កាន់្ថតសប្ចើន្ 
ស វ្ ើឲ្យអ្តថប្រសោជន៍្ (ថសក) SSI កាន់្ថតតិច ។  ចំណ៊ូ លថដ្លមិន្ថមន្ជាប្ាក់ 
គឺជាប្រង់ប្ទយម្ន្ប្ាក់ចំណ៊ូ លសប្ៅមុខរររ ថដ្លវាអាចស វ្ ើឲ្យររមិ្ភណរឹកប្ាក់ជំនួ្យព ី
SSI ថដ្លអ្ាកររួលាន្ប្តូវែយចុោះ ។ 

យត្ើនឹងអាចម្ភនអ្វីយកើត្យ ើង យរើែ្ញ ុំម្ិន នរាយការណអ៍្ុំពី ISM? 

ការខកខាន្មិន្រាយការណអំ៍្ព ីISM គឺអាចរណាត លឲ្យរដ្ឋាល SSA ផ្តល់ប្ាក់
ជំនួ្យឲ្យអ្ាកសលើសចំនួ្ន្ថដ្លអ្ាកប្តូវររួលាន្ ។  ថដ្លចំណុចសន្ោះ អាចរណាត ល
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ឲ្យរដ្ឋាលសរើកប្ាក់ឲ្យអ្ាកសលើសចំនួ្ន្កំណត់ ។ សរើសិន្ជាម្ភន្ការសរើកប្ាក់ជំនួ្យឲ្យ
អ្ាកសលើសចំនួ្ន្កំណត់ រដ្ឋាល SSA នឹ្ងសំុឲ្យអ្ាកសងប្ាក់សលើសថដ្លអ្ាក
មិន្ប្តូវររួលាន្សនាោះមកវញិ ។   

យត្ើែ្ញ ុំអាចយចៀសវាង ISM ឬយចៀសវាងការយរើកប្ ក់ជុំនួយឲ្យយលើសកុំណត្ ់យដាយសារ 
ISM យដាយរយរៀរណា? 

អ្ាកអាចសចៀសវាង ISM ឬសចៀសវាងការររួលាន្ប្ាក់ជំនួ្យសលើសររមិ្ភណកំណត់  
សោយការរង់ប្ាក់ចំថណកម្ន្ការចំណាយកន ុងប្គួសារអ្ាកឲ្យាន្ប្តឹមប្តូវ ។   

យត្ើរែឋ លសនតិស ែសងគម្អាចែងឹ នយដាយរយរៀរណាថាែ្ញុំ នទទួល ISM? 

រដ្ឋាល SSA សប្រើប្ាស់ឯកសារសរៀរចំការរស់សៅររស់អ្ាក សប្ម្ភរ់កំណត់រកសមើល
ថាសតើអ្ាកររួលាន្ ISM ឬសរ ប្ពមទងំគិតអំ្ពតីម្មៃម្ន្ ISM ថដ្លអ្ាកររួលាន្ផ្ង
ថដ្រ ។ រដ្ឋាល SSA នឹ្ងកំណត់រកសមើលថាសតើអ្ាករ់សៅកន ុងប្គួសារខល នួ្ឯង រស់សៅកន ុង
ប្គួសារអ្ាកដ្ម្រ ឬក៏មិន្រស់សៅកន ុងប្គួសារសដ្ើមបរីរួលាន្ ISM ។  

• ការរស់យៅកន ញងប្គួសារររស់អ្នក ៖ សរើអ្ាករស់សៅថតឯង ម្ភន្ស ម្ ោះជាម្ភា ស់កមមសិរធិ
ចំសពាោះផ្ទោះថដ្លអ្ាករស់សៅ សចញម្ែៃជួលផ្ទោះថដ្លអ្ាករស់សៅ ឬសចញ
ម្ែៃចំណាយកន ុងប្គួសារសៅតាមចំថណកររស់អ្ាក  ចំណុចសន្ោះ រដ្ឋាល SSA ចាត់
រុកថា អ្ាកកំពុងរស់សៅកន ុងប្គួសារររស់អ្ាក ។   

• ការរស់យៅកន ញងប្គួសារអ្នកែទទ ៖ សរើអ្ាករស់សៅជាមួយអ្ាកដ្ម្រ សហ្ើយមិន្ថមន្
ជាម្ភា ស់កមមសិរធមិ្ន្ផ្ទោះសនាោះ មិន្រង់ម្ែៃជួលផ្ទោះ ឬក៏មិន្រង់ម្ែៃចំណាយកន ុងប្គួសារ
ជាចំថណកររស់អ្ាក រដ្ឋាល SSA ចាត់រុកថា អ្ាកកំពុងរស់សៅជាមួយប្គួសារអ្ាក
ដ្ម្រ ។ 

• ម្ិនរស់យៅជាមួ្យប្គួសារ ៖ សរើអ្ាករស់សៅរសណាត ោះអាសន្ា ជន្អ្នាថា ឬរស់
សៅកន ុងមណឌ ល រដ្ឋាល SSAមិន្ចាត់រុកថា អ្ាកកំពុងរស់សៅជាមួយប្គួសារស ើយ ។ 

យត្ើែ្ញ ុំអាចកុំណត្ ់នែូចយម្តចថាែ្ញ ុំប្ត្ូវចុំណាយរ  នាម នចុំយពាោះចុំ ថណកររស់ែ្ញ ុំកន ញងការ
ចុំណាយកន ញងប្គួសារ? 

ប្តូវយកការចំណាយប្រចំាថខចំសពាោះម្ែៃអាហារ និ្ងរីជប្មកមករ៊ូករញ្ច លូគ្នា  រចួថចក
នឹ្ងចំនួ្ន្មនុ្សេថដ្លកំពងុរស់សៅកន ុងផ្ទោះសនាោះ ។  កន ុងការកំណត់ចំនួ្ន្មនុ្សេរស់សៅ
កន ុងផ្ទោះមួយ គឺសគមិន្គិតអំ្ពអីាយរុរស់មនុ្សេម្ភា ក់ សៗ ើយ ។  រីជប្មក គឺរមួរញ្ច លូន្៊ូ វ 
ម្ែៃជួលផ្ទោះ ម្ែៃចំណាយអីុ្រ៉ា៊ូថតក (គឺមិន្ថមន្ខទង់ឥណទន្ភាគលាភសរ) ម្ែៃរង់ពន្ធ
អ្ចលន្ប្រពយ ម្ែៃធានារា៉ា រ់រងផ្ទោះថដ្លអ្ាកជារ់អីុ្រ៉ា៊ូថតកប្តូវជារ់កាតពវកិចា ម្ែៃឥណធ ន្ៈ
កំសៅផ្ទោះ ម្ែៃហាគ ស ម្ែៃរឹក ម្ែៃសភៃ ើង និ្ងម្ែៃសប្ម្ភម (មិន្ថមន្ម្ែៃសប្រើប្ាស់រ៊ូរស័ពទស ើយ) ។  
អាហារ គឺរមួរញ្ច លូន្៊ូ វអ្វ ីថដ្លអ្ាកហ្៊ូរ និ្ងផ្ឹក ថតមិន្រមួរញ្ច លូន្៊ូ វររស់មួយចំនួ្ន្្ំ
ថដ្លរិញសៅតាមហាងចារ់ហួ្យស ើយ ។  ឧទហ្រណ៍ ៖ ផ្លិតផ្លស វ្ ើពីប្កោស សារ ៊ូ  
និ្ងចំណសីតវចិញ្ា ឹម ។    

ឧទេរណ៍ពីរយរៀរគណនា និងយចញការចុំណាយចុំ ថណកររស់អ្នក យែើម្បីយចៀសវាង ISM  ៖ 

• ររមិ្ភណប្ាក់ជំនួ្យ SSI ប្រចំាថខររស់អ្ាក សប្ម្ភរ់ឆ្ា ំ 2019 គឺ $931.72  
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• អ្ាករស់សៅកន ុងផ្ទោះមួយថដ្លម្ភន្សម្ភជិកសររុ 4 នាក់ (អ្ាកសផ្េង 3 នាក់ 
និ្ងអ្ាកម្ភា ក់សរៀត)   

• សរុរការចំណាយសលើអាហារ និ្ងរីជប្មក សប្ម្ភរ់ប្គួសារសន្ោះ កន ុងមួយថខគឺ $3,000   

• ចំថណកម្ន្ការចំណាយររស់អ្ាកកន ុងមួយថខគឺ  $750 (1/4 ម្ន្ចំនួ្ន្ $3000) 
• សរើអ្ាកយកប្ាក់អ្តថប្រសោជន៍្ SSI ររស់អ្ាកចំនួ្ន្ $931.72 សប្ម្ភរ់សចញ
ចំថណកម្ន្ការចំណាយសន្ោះ គឺម្ភន្ន័្យថា អ្ាកមិន្ម្ភន្ ISM ស ើយ ដ្៊ូសចាោះ អ្ាក
ប្តូវរន្តររួលាន្ប្ាក់ជំនួ្យ $931.72 កន ុងមួយថខ សហ្ើយរដ្ឋាល SSA នឹ្ងចាត់
រុកថា អ្ាកកំពុងរស់សៅជាមួយប្គួសារអ្ាក ។ 
 

ឧទេរណ ៍អ្ុំពីការម្ិនយចញការចុំណាយជាចុំ ថណកររស់អ្នក យដាយសារអ្នកទទួល ន
ជុំនួយ ISM គឺ ៖ 

សរើចំថណកការចំណាយររស់អ្ាកកន ុងមួយថខគឺ $750 សហ្ើយអ្ាកសចញការចំណាយតិចជាង 
$750 កន ុងមួយថខ គឺម្ភន្ន័្យថា អ្ាកមិន្ាន្សចញការចំណាយជាចំថណកររស់
អ្ាកស ើយ ។  ប្តង់សន្ោះក៏សកើតស ើងផ្ងថដ្រ កន ុងករណីថដ្លចំថណកការចំណាយររស់អ្ាក 
ម្ភន្ររមិ្ភណសប្ចើន្ជាងអ្តថប្រសោជន៍្ SSI ប្រចំាថខររស់អ្ាក ។  រដ្ឋាល SSA នឹ្ង
យកតម្មៃសន្ោះ មកគិតជាជនួំ្យ ISM ររស់អ្ាក ។  រដ្ឋាល SSA ក៏នឹ្ងចាត់រុកថា អ្ាក
កំពុងរស់សៅជាមួយប្គួសារដ្ម្រ ។  

យត្ើរែឋ ល SSA គិត្ត្ទម្ៃ ISM យដាយរយរៀរណា? 

តម្មៃម្ន្ជំនួ្យ ISM ថដ្លអ្ាកាន្ររួលកន ុងថខណាមួយ  គឺអាប្ស័យសលើការសរៀរចំការ
រស់សៅអ្ចិម្្ន្តយរ៍រស់អ្ាក គិតប្តឹមម្ែៃរី 1st ម្ន្ថខសនាោះ ។  ម្ភន្រ ៊ូរមន្តចំនួ្ន្ពរី ថដ្ល
រដ្ឋាល SSA សប្រើ កន ុងការគិតតម្មៃជនួំ្យ ISM ៖ 

• រ ៊ូរមន្តកាត់តម្មៃមួយភាគរី (VTR, Value of the One-Third Reduction Rule) ។  
ជួន្កាល រ ៊ូរមន្ត VTR សគសៅថា “ការរស់សៅជាមួយប្គួសារអ្ាកដ្ម្រ” ។ 
 

• រ ៊ូរមន្តា៉ា ន់្តម្មៃអ្តិររម្ភ (PMV, Presumed Maximum Value Rule) 

ររូម្នតកាត្់ត្ទម្ៃមួ្យភាគរ ី(VTR, Value of the One-Third Reduction)   

សគសប្រើរ ៊ូរមន្ត VTR សៅសពលអ្ាកររួលាន្ជនួំ្យជាអាហារ និ្ងរីជប្មកពកីន ុងប្គួសារ 
សហ្ើយអ្ាកមិន្សចញម្ែៃការចំណាយជាចំថណកររស់អ្ាក សលើម្ែៃអាហារ និ្ងរីជប្មក ចំសពាោះ
ប្គួសារសនាោះ ។  

 
រដ្ឋាល SSA គិតតម្មៃចំសពាោះ ISM សន្ោះ ថដ្លម្ភន្ររមិ្ភណ 1/3 ម្ន្អ្ប្តាររស់សហ្ពន័្ធ
ចំសពាោះអ្តថប្រសោជន៍្ (FBR, federal benefit rate) SSI ។  ប្តង់សន្ោះ គឺរងកផ្លរ៉ាោះពាល់
ចំសពាោះររមិ្ភណអ្តថប្រសោជន៍្ SSI ថដ្លអ្ាកប្តូវររួលាន្ ។  អ្ប្តា FBR សប្ម្ភរ់ឆ្ា ំ 
2019 គឺ $771 ។  អ្ប្តា FBR សប្ម្ភរ់ឆ្ា ំ 2019 គ ឺ$771 ។  ចំថណកសហ្ព័ន្ធម្ន្ថសក
អ្តថប្រសោជន៍្ SSI ររស់អ្ាក នឹ្ងប្តូវកាត់រន្ថយ  1/3 ។  សៅកាលីហ្វ ័រនី្ញ៉ា  រដ្ឋម្ភន្
តួនារីកន ុងការរង់ប្ាក់រ្ងគរ់ចំសពាោះប្ាក់អ្តថប្រសោជន៍្ SSI ថដ្លសរើកជ៊ូន្សោយ
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សហ្ព័ន្ធ ។  សរើអ្ាកសថ ិតសៅសប្កាមរ ៊ូរមន្ត VTR ឬកំពុង “រស់សៅជាមួយប្គួសារដ្ម្រ” 
អ្តថប្រសោជន៍្ SSI ររស់អ្ាកម្ភន្ចំនួ្ន្ $678.24 កន ុងមួយថខ កន ុងឆ្ា ំ 2019 ។ 

ព័ត្៌ម្ភនយផ្សេងយទៀត្អ្ុំពី VTR 

• សរើសិន្ជាប្តូវសប្រើរ ៊ូរមន្ត VTR រដ្ឋាល SSA មិន្រារ់តម្មៃជំនួ្យ ISM សផ្េង 
ថដ្លអ្ាកាន្ររួល ស ើយ ។   

• សរើសិន្ជាប្តូវសប្រើរ ៊ូរមន្ត VTR សទោះរីជាភាពខុសគ្នា រវាងអ្វីថដ្លអ្ាករង់ និ្ង
ចំថណកម្ន្ការចំណាយររស់អ្ាក ម្ភន្ចំនួ្ន្ខុសគ្នា ប្តឹមថត $40 ក៏សោយ ក៏
ជំនួ្យររស់អ្ាកសៅថតប្តូវ កាត់រន្ថយចំនួ្ន្មួយភាគរីថដ្រ ។ 

• សរើអ្ាកប្គ្នន់្ថតសាា ក់សៅរសណាត ោះអាសន្ា ជន្អ្នាថា ឬរស់សៅកន ុងមណឌល រ ៊ូរមន្ត 
VTR មិន្អាចយកមកសប្រើាន្សរ សោយសារថតរដ្ឋាល SSA មិន្ចាត់រុកថាអ្ាក
រស់សៅជាមួយប្គួសារស ើយ ។  តម្មៃម្ន្ជំនួ្យ ISM ប្តូវគិតសោយសប្រើរ ៊ូរមន្ត PMV ។  

• សរើអ្ាករស់សៅថតម្ភា ក់ឯង រ ៊ូរមន្ត VTR មិន្អាចអ្នុ្វតតាន្ស ើយ សោយសារ មិន្
ម្ភន្សម្ភជិកណាម្ភា ក់សផ្េងកន ុងប្គួសារ អាចផ្តល់ជំនួ្យ ISM ដ្ល់អ្ាកស ើយ ។  
ជំនួ្យ ISM ណាមួយ ថដ្លអ្ាកាន្ររួលពខីាងសប្ៅប្គួសារ ប្តូវគិតជាតម្មៃសោយ
សប្រើរ ៊ូរមន្ត PMV ។  

ររូម្នត  ន់ប្រម្ភណត្ទម្ៃអ្ត្ិររម្ភ  (PMV, Presumed Maximum Value)  

រ ៊ូរមន្ត PMV ប្តូវយកមកសប្រើ សៅសពលថដ្លមិន្អាចសប្រើរ ៊ូរមន្ត VTR ាន្ សប្ម្ភរ់
កំណត់តម្មៃម្ន្ជនួំ្យ ISM ថដ្លអ្ាកាន្ររួល ។ ឧទហ្រណ៍ សៅសពលអ្ាកររួលាន្
ជំនួ្យជាអាហារ ឬជប្មក (ថតមិន្ថមន្ទងំពរីមុខ) ពីន្រណាម្ភា ក់ ។ រ ៊ូរមន្ត PMV គឺ  1/3 
ម្ន្អ្ប្តាអ្តថប្រសោជន៍្កំណត់សោយសហ្ពន័្ធ រ៊ូកនឹ្ងចំនួ្ន្ $20 ។  សទោះជាោ៉ា ងណាក៏
សោយ សរើអ្ាកអាចរងាា ញថាររមិ្ភណជនួំ្យ ISM ររស់អ្ាក ម្ភន្ចំនួ្ន្តិចជាងតម្មៃ
តាមរ ៊ូរមន្ត PMV រដ្ឋាល SSA នឹ្ងយកតម្មៃថដ្លទរជាងតម្មៃតាមរ ៊ូរមន្ត PMV មក
គិតជាប្ាក់ចំណ៊ូ លសប្ៅមុខរររ ។  សរើសិន្ជាររមិ្ភណជនួំ្យ ISM ររស់អ្ាក ម្ភន្
ររមិ្ភណតិចជាងររមិ្ភណតាមរ ៊ូរមន្ត PMV តម្មៃជំនួ្យ ISM ររស់អ្ាក ប្តូវគិតសៅតាម
អ្ប្តារីផ្ារចច ុរបន្ា ឬគិតសៅតាមតម្មៃជាក់ថសតង សោយយកតម្មៃមួយណាថដ្លទរ
ជាង ។   

យត្ើអ្វីថែលម្ិនប្ត្វូយកម្កគតិ្ថាជា ISM? 

• សៅសពលម្ភន្ន្រណាម្ភា ក់ជួយសចញម្ែៃសប្រើរ៊ូរស័ពទ ម្ែៃធានារា៉ា រ់រងរែយន្ត ម្ែៃ
សពរយសតវ ម្ែៃសចៀវសារពត៌័ម្ភន្ ឬម្ែៃរ៊ូររសេន៍្ថខេការ ។    

• តម្មៃម្ន្រ័ណណ ម្ែៃអាហារ (food stamps) ។  គិតប្តឹមម្ែៃរី 1 ថខមិែុនា ឆ្ា ំ 2019 អ្ាក
ថដ្លកំពុងររួលាន្ជំនួ្យអ្តថប្រសោជន៍្ SSI អាចម្ភន្សិរធរិរួលាន្ជំនួ្យ
រ័ណណ ម្ែៃអាហារ (សៅរដ្ឋកាលីហ្វ ័រនី្ញ៉ា  សគសៅថា CalFresh) ។  រ័ណណ ម្ែៃអាហារ
ររស់អ្ាក មិន្រងកផ្លរ៉ាោះពាល់ចំសពាោះររមិ្ភណអ្តថប្រសោជន៍្ SSI ររស់អ្ាកស ើយ ។  
សប្ម្ភរ់ព័ត៌ម្ភន្រថន្ថមពីរសរៀរ ថដ្លអ្ាកររួលផ្លព ីSSI អាចោក់ពាកយ
សំុជំនួ្យអ្តថប្រសោជន៍្អាហារ CalFresh ស៊ូមច៊ូលសមើលកន ុង CalFreshFood.org 

• សសវាកមម និ្ងររស់រររ ថដ្លអាចសោោះដ្៊ូរជាអាហារ និ្ងរីជប្មក ។  

https://www.calfreshfood.org/
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• ប្ាក់ចំណ៊ូ លថដ្លសថ ិតកន ុងលកខណៈ វនិិ្ច័័យ ចំសពាោះប្ាក់ចំណ៊ូ លសប្ៅការងារ 
ថដ្លាន្ររួលមិន្ញឹកញរ់ ឬមិន្សរៀងទត់ ។ ឧទហ្រណ៍ ៖ អាហារសពល
លាៃ យកន ុងរិវារុណយថែៃងអំ្ណរគុណ (Thanksgiving) ជាមួយប្គួសារអ្ាក ។   

• ប្ាក់ចំណ៊ូ លថដ្លមិន្ម្ភន្តម្មៃរីផ្ាររចច ុរបន្ា ។  ឧទហ្រណ៍ ៖ អាហារថដ្លសគសាោះ
សចាល ឬរីជប្មកជារ៊ូរ ឬកថន្ៃងសផ្េងសរៀត ថដ្លមិន្ម្ភន្ភាពសមរមយសប្ម្ភរ់
រស់សៅ ។  

• ប្ាក់ចំណ៊ូ លថដ្លផ្តល់ជ៊ូន្សប្កាមកមមវ ិ្ ីសសវាកមមសវជជសា្សត  ឬសងគមកិចា ររស់
រោឋ ភិាល ។  ឧទហ្រណ៍ ៖ ជំនួ្យការចំណាយថផ្ាកសគហ្កិចា ។  

• អ្ាករស់សៅកន ុងប្គួសារមួយ ថដ្លប្ាក់ចំណ៊ូ លររស់ប្គួសារសនាោះអាចយកមកគិត
ាន្ ដ្៊ូចជាប្ាក់ចំណ៊ូ លររស់ឪពកុម្ភត យ ឬរត ីប្រពន្ធ ។ 

• អ្ាករស់សៅកន ុងប្គួសារមួយ ថដ្លសម្ភជិកទងំអ្ស់កន ុងប្គួសារសន្ោះ សុរធថតររួល
ាន្ជំនួ្យ ជា ប្ាក់ពីរដ្ឋសប្ម្ភរ់សចញការចំណាយនានាថដ្លជាតប្មូវការ (សរើសទោះ
រីជាអ្ាកមិន្ាន្ជួយសចញម្ែៃចំណាយនានាសប្ម្ភរ់ប្គួសារសន្ោះក៏សោយ) ។   

• រឹកប្ាក់ថដ្លមិន្រារ់រញ្ច លូ តាមចារ់ររស់រោឋ ភិាលសហ្ពន័្ធ ។  ឧទហ្រណ៍ ៖ 
ប្ាក់ររួលាន្សប្កាមចារ់ជំនួ្យសប្គ្នោះមហ្ន្តរាយ (Disaster Relief Act) 
ឬប្ាក់ជំនួ្យកន ុងប្គ្នអាសន្ា ។  

• ប្ាក់ជំនួ្យថដ្លររួលាន្ជនួំ្សឲ្យការាត់រង់ ការខ៊ូចខាត ឬ្ន្ធាន្ថដ្ល
ប្តូវសចារលួច (រមួទងំម្ែៃលំសៅោឋ ន្រសណាត ោះអាសន្ា) ។  

• ប្ាក់ថដ្លមិន្រារ់រញ្ច លូ សប្កាមថផ្ន្ការថដ្លាន្ររួលការអ្នុ្ម័តិ សប្ម្ភរ់ការ
ឧរតថមាខល នួ្ឯង (ថផ្ន្ការ PASS, plan for self-support) ។ 

• ម្ែៃអាហារ និ្ងជប្មក ថដ្លររួលាន្កន ុងអំ្ ុងសពលអ្វតតម្ភន្រសណាត ោះអាសន្ា
ពីប្គួសារ ។ 

• ម្ែៃរន្ទរ់ និ្ងម្ែៃរស់សៅ ថដ្លផ្តល់ឲ្យកន ុងអំ្ ុងសពលសថ ិតកន ុងមណឌលសោយសារសហ្តុ
ផ្លសវជជសា្សត  ។   

• កមាីថដ្លម្ភន្ការធានាសង (Bona fide loans) កន ុងប្រង់ប្ទយម្ន្កំចីសប្ម្ភរ់
អាហារ និ្ង/ឬរីជប្មក ថដ្លអ្ាកប្តូវថតរង់សងវញិ ។   

យត្ើែ្ញ ុំអាចរង្ហា ញ នោ ងែូចយម្តចថា ជុំនួយថផ្សនកអាហារ និយទីជប្ម្ក 
ម្ិនថម្នជាជុំនួយ ISM? 

• សរើអ្ាកោក់ពាកយសំុជនួំ្យអ្តថប្រសោជន៍្ SSI សហ្ើយអ្ាករស់សៅជាមួយអ្ាកដ្ម្រ 
សហ្ើយអ្ាកមិន្ម្ភន្ប្ាក់ចំណ៊ូ លសប្ម្ភរ់ជួយសចញការចំណាយររស់ប្គួសារសនាោះ ។  
ថតអ្ាកអាចនឹ្ង ម្ភន្លរធភាពជួយសចញការចំណាយររស់ប្គួសារសន្ោះាន្ 
សៅសពលអ្ាកររួលាន្ជនួំ្យអ្តថប្រសោជន៍្ SSI។  អ្ាកអាចសំុខា ីប្ាក់ថដ្ល
ម្ភន្តម្មៃសសម ើនឹ្ងចំថណកថដ្លអ្ាកប្តូវជួយសចញ សប្កាមកិចាប្ពមសប្ពៀងប្ាក់
កមាីថដ្លម្ភន្ការធានាសង (bona fide loan) ។  សរើសិន្ជាអ្ាកមិន្ម្ភន្កិចាប្ពម
សប្ពៀងខាីសរ សហ្ើយអ្ាកមិន្ាន្រង់ម្ែៃចំថណកម្ន្ការចំណាយររស់អ្ាកឲ្យប្គួសារ
សនាោះ កន ុងសពលថដ្លពាកយសំុជំនួ្យអ្តថប្រសោជន៍្ SSI ររស់អ្ាកកំពុងថតដ្សំណើរការ 
ររមិ្ភណអ្តថប្រសោជន៍្ថដ្លប្តូវផ្តល់ឲ្យអ្ាកគិតចារ់ពសីពលថដ្លអ្ាកាន្ោក់
ពាកយសំុ ន្ិងសពលថដ្លចារ់សផ្ត ើមររួលាន្ជំនួ្យ SSI អាចប្តូវកាត់រន្ថយ ។ 
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• កិចាប្ពមសប្ពៀងកមាីថដ្លម្ភន្ការធានាសង ៖ ម្ែៃអាហារ និ្ងរីជប្មកថដ្លអ្ាក
ររួលាន្ សប្កាមកិចាប្ពមសប្ពៀងកមាីថដ្លម្ភន្ការធានាសងថដ្លម្ភន្សុពល
ភាព មិន្អាចយកមកគិតជាជំនួ្យ ISM ស ើយ ។  ជំនួ្សឲ្យការររួលាន្ប្ាក់
ពីន្រណាម្ភា ក់សប្ម្ភរ់រិញអាហារ និ្ង/ឬរង់ម្ែៃជប្មក គឺពួកសគឲ្យអ្ាកខា ីជាតម្មៃ
អាហារ និ្ង/ឬរីជប្មក ។  សដ្ើមបីឲ្យម្ភន្សុពលភាព កិចាប្ពមសប្ពៀងរវាងអ្ាក 
និ្ងអ្ាកឲ្យខា ី ប្តូវថតស វ្ ើស ើងឲ្យាន្មុន្សពលអ្ាកររួលាន្ជាតម្មៃអាហារ និ្ង
រីជប្មកសនាោះ ។  កិចាប្ពមសប្ពៀងកមាីសន្ោះ ប្តូវថតជាកិចាប្ពមសប្ពៀងមួយថដ្លមិន្
ម្ភន្លកខ ័ណឌ អ្វ ីទងំអ្ស់ ។  ប្តង់សន្ោះ ម្ភន្ន័្យថា អ្ាកសៅថតជំពាក់ម្ភា ស់រំណុល 
ន្៊ូវរឹកប្ាក់សសម ើនឹ្ងតម្មៃអាហារ និ្ង/ឬម្ែៃចំណាយសលើរីជប្មក សរើសទោះរីជាអ្ាក
មិន្ម្ភន្សិរធិររួលាន្ជំនួ្យ SSI ឬមិន្ររួលាន្ការសកើន្ស ើងជនួំ្យ SSI 
ររស់អ្ាក ក៏សោយ ។  ខៃឹមសារកន ុងកិចាប្ពមសប្ពៀង ប្តូវរញ្ជជ ក់ថា អ្ាកនឹ្ងរង់
សងវញិន្៊ូ វកមា ីសន្ោះ សហ្ើយម្ភន្សរៀរជាថផ្ន្ការសងម្ែៃកមា ីសន្ោះវញិ ។  អ្ាកប្តូវម្ភន្
លរធភាពសងប្ាក់កមាសីន្ោះវញិ សោយសប្រើ្ន្ធាន្ ឬប្ាក់ចំណ៊ូ លររស់អ្ាក សហ្ើយ
មិន្ប្តូវសំអាងសលើភាពម្ភន្សិរធិររួលាន្ជនួំ្យ SSI ឬការររួលាន្ជំនួ្យ SSI 
សប្ចើន្ជាងមុន្ សប្ម្ភរ់ យកមកសងកមាីសន្ោះស ើយ ។  ឧទហ្រណ៍ 
អ្ាកប្តូវសងប្ាក់កមាសីន្ោះចំនួ្ន្ $5 កន ុងមួយថខ ថដ្លររួលាន្ពលីក់សអ្តចាយ 
ស វ្ ើការ ឬមរតកររស់អ្ាក ។  

• សរើសិន្ជាចំថណកការចំណាយប្រចំាថខររស់អ្ាកម្ភន្ចំនួ្ន្ $750 សហ្ើយអ្ាករង់
ចំណាយ $550 ចំសពាោះចំថណកររស់អ្ាកសហ្ើយរង់ប្ាក់ឲ្យន្រណាម្ភា ក់កន ុងប្គួសារសន្ោះ 
ចំនួ្ន្ $200 ចំសពាោះការចំណាយសលើរែយន្ត ។ 

  
• ម៊ូលសហ្តុសសដ្ឋកិចា សប្ម្ភរ់ការជួលរន្ទរ់ កន ុងអ្ប្តាមួយថដ្លទរជាងប្រប្កតី ។  
ចំសពាោះរ ៊ូរមន្ត PMV រងាា ញថា តម្មៃម្ន្ការជួលរន្ទរ់សន្ោះ ទរជាងប្រប្កតីសោយ
សារម៊ូលសហ្តុមួយចំនួ្ន្ ។  ឧទហ្រណ៍ ៖ អ្ាកប្តូវសប្រើរន្ទរ់រឹករមួគ្នា  ឬក៏មួយ
ចំថណកម្ន្រន្ទរ់ថដ្លអ្ាកជួល ប្តូវសប្រើជាឃ្ៃ ំងោក់ឥវា៉ា ន់្ ររស់សម្ភជិកសផ្េងកន ុង
ប្គួសារាសន្ោះ ។  ស៊ូមថសវងរកអ្ប្តាតម្មៃរន្ទរ់ជួលកន ុងតំរន់្ររស់អ្ាកថដ្ល
ចុោះផ្ាយតាមសារពត៌័ម្ភន្ម៊ូលោឋ ន្ ឬចុោះផ្ាយតាមអ្ន្ឡាញ ។   

យត្ើគណនី ABLE អាចជួយែ្ញ ុំរងច់ុំណាយទែៃអាហារ និងទីជប្ម្ក នថែរឬយទ? 

គឺអាចយកមកចំណាយាន្ ។  គណនី្ ABLE គឺជាជសប្មើសម្ន្គណនី្សន្េែំមីមួយ 
សរើអ្ាកកាៃ យជាជន្ម្ភន្ពកិារភាពជារ់ខល នួ្ មុន្្ន្ច៊ូលអាយ ុ26 ឆ្ា ំ ។  គណនី្ ABLE 
អ្នុ្ញ្ជញ តិឲ្យអ្ាកសន្េបំ្ាក់ កន ុងគណនី្ចំសណញអ្តថប្រសោជន៍្ពន្ធសលើប្ាក់ចំណ៊ូ ល ថដ្ល
មិន្ម្ភន្ផ្លរ៉ាោះពាល់ដ្ល់លរធភាពររស់អ្ាកកន ុងការររួលាន្ ឬរកាជនួំ្យ SSI 
ររស់អ្ាក។  អ្ាកអាចសប្រើប្ាក់សន្េពំគីណនី្ ABLE ររស់អ្ាក សប្ម្ភរ់សចញការចំណាយ
ម្ែៃអាហារ និ្ង/ឬរីជប្មក ។   

យត្ើទែៃអាហារ ឬទីជប្ម្កថែលរងយ់ដាយប្ កែ់កយចញពីគណន ីABLE អាចចាត្់
ទ កថាជាជុំនួយ ISM ថែរឬយទ? 
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សរ ។ អ្ាកអាចដ្កប្ាក់ពគីណនី្ ABLE សប្ម្ភរ់សចញម្ែៃអាហារ ឬរីជប្មក សហ្ើយ
ការចំណាយថររសន្ោះ មិន្ចាត់ជាជនួំ្យ ISM ស ើយ សរើអ្ាករង់ការចំណាយចំសពាោះ
ចំថណកររស់អ្ាកសប្ម្ភរ់ការចំណាយររស់ប្គួសារទងំម៊ូល ។  ឧទហ្រណ៍ ៖ 

• សរើសិន្ជាម្ភន្ន្រណាម្ភា ក់សចញការចំណាយជួលផ្ទោះចំនួ្ន្ $1,000 កន ុងមួយថខ 
សោយរង់ប្ាក់ផ្ទទ ល់សៅឲ្យម្ភា ស់ផ្ទោះជួលររស់អ្ាក ការចំណាយសន្ោះ 
ប្តូវចាត់រុកជាជនួំ្យ ISM ។  ររមិ្ភណរឹកប្ាក់កន ុងថសក SSI ររស់អ្ាក ប្តូវ
រន្ថយមកចំនួ្ន្ $678.24 កន ុងមួយថខ កន ុងឆ្ា ំ 2019 ។  
 

• ថតសរើម្ភន្ន្រណាម្ភា ក់ ោក់ប្ាក់ចំនួ្ន្ $1,000 កន ុងមួយថខ ច៊ូលកន ុងគណនី្ 
ABLE ររស់អ្ាក សហ្ើយអ្ាកដ្កប្ាក់សន្ោះពគីណនី្ ABLE ររស់អ្ាក សប្ម្ភរ់សចញ
ម្ែៃជួលផ្ទោះ វាមិន្ប្តូវាន្រារ់ជាជនួំ្យ ISM សរ។  ថសកប្ាក់ជំនួ្យ SSI 
ររស់អ្ាក នឹ្ងម្ភន្ចំនួ្ន្ $931.72 កន ុងមួយថខ កន ុងឆ្ា ំ 2019 ។   
 

• យសចកត ីសុំខាន ់៖ សរើអ្ាកដ្កប្ាក់ពគីណនី្ ABLE ររស់អ្ាក សប្ម្ភរ់រង់ម្ែៃផ្ទោះ 
អ្ាកប្តូវប្រគល់ប្ាក់សន្ោះសៅឲ្យប្គួសារអ្ាក ឬម្ភា ស់ផ្ទោះជួលសៅចុងម្ន្ថខដ្ថដ្ល ។  
ដ្រារណា អ្ាកមិន្រុកប្ាក់សប្ម្ភរ់ជួលផ្ទោះថដ្លអ្ាកាន្ដ្កពគីណនី្កន ុងថខ
មួយរហ្៊ូតដ្ល់ថខរនាទ រ់សរ រឹកប្ាក់សន្ោះ នឹ្ងមិន្រ៉ាោះពាល់ចំសពាោះ
អ្តថប្រសោជន៍្ SSI ររស់អ្ាកស ើយ ។   

ម្ែៃអាហារ និ្ងរីជប្មក ថដ្លរង់សោយសប្រើប្ាក់សន្េកំន ុងគណនី្ ABLE គឺមិន្ថមន្
ជាជំនួ្យ ISM ស ើយ សោយសារថា ែវកិាសៅកន ុងគណនី្ ABLE ររស់អ្ាក គឺជាប្ាក់
ររស់អ្ាក ។  អ្ាកសផ្េងអាចោក់ប្ាក់ច៊ូលកន ុងគណនី្ ABLE ររស់អ្ាក ។  ប្ាក់សនាោះ 
ប្តូវចាត់រុកជា វភិាគទន្ច៊ូលកន ុងគណនី្ ABLE ររស់អ្ាក គឺមិន្ថមន្ជាវភិាគទន្សលើ
ម្ែៃអាហារ និ្ងរីជប្មកររស់អ្ាកស ើយ ។ 

សប្ម្ភរ់ព័ត៌ម្ភន្រថន្ថម អំ្ពីគណនី្ ABLE ស៊ូមច៊ូលសមើលកន ុង  វុិរម្សត៍ CalABLE តាម
អាសយោឋ ន្ ៖ https://calable.ca.gov/ 

យត្ើែ្ញ ុំប្ត្ូវយ វ្ ើែូចយម្តច យរើសិនរែឋ ល SSA កុំណត្់យ ើញថា ែ្ញ ុំ នទទួលប្ កជ់ុំនួយ
យលើសកុំណត្ ់យដាយសារថត្ជុំនួយ ISM? 

អ្ាកអាចរត ឹងឧរធរណ ៍ឬសសា ើសំុឲ្យរដ្ឋាល SSA សលើកថលងករណីសរើកប្ាក់ឲ្យអ្ាកសលើសចំនួ្ន្
កំណត់ ។  សរើការរត ឹងឧរធរណរ៍រស់អ្ាកមិន្ាន្សសប្មចសរ គឺរដ្ឋាល SSA នឹ្ង
កាត់ប្ាក់ពីថសកម្ន្ជំនួ្យ SSI ប្រចំាថខររស់អ្ាក សប្ម្ភរ់ជាការសងប្ត រ់វញិន្៊ូ វ
ប្ាក់ថដ្លអ្ាកររួលាន្សលើសចំនួ្ន្កំណត់ ។  រឹកប្ាក់សប្ចើន្រំផ្ុតថដ្លរដ្ឋាល SSA 
អាចដ្កពីថសកររស់អ្ាកគឺចំនួ្ន្ 10% ម្ន្រឹកប្ាក់ថដ្លអ្ាកាន្ររួលពី
រោឋ ភិាលសហ្ព័ន្ធ ($93.17 កន ុងឆ្ា ំ 2019) ។  ថតសរើអ្ាកមិន្ម្ភន្លរធភាព សចញការ
ចំណាយចំសពាោះតប្មូវការជាម៊ូលោឋ ន្ររស់អ្ាកសរ អ្ាកអាចសសា ើសំុឲ្យរដ្ឋាល SSA កាត់
ចំនួ្ន្តិចជាងសន្ោះ កន ុងមួយថខ ។  

សប្ម្ភរ់ព័ត៌ម្ភន្រថន្ថមអំ្ព ីការសរើកប្ាក់សលើសចំនួ្ន្កំណត់ ស៊ូមអាន្ខៃឹមសារកន ុងឯក
សារសាោះពុមពផ្ាយររស់សយើងខំុ្ សត ីអំ្ព ីប្ាក់ជំនួ្យ SSI សលើសចំនួ្ន្កំណត់ (SSI 

https://calable.ca.gov/
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Overpayments) ថដ្លម្ភន្សៅឯ ៖ 
https://www.disabilityrightsca.org/publications/ssi-overpayments  

យត្ើែ្ញ ុំអាចរកឯកសារចារ ់និងព័ត្ម៌្ភនសត ីអ្ុំពីជុំនួយ ISM  នយៅទីណា? 

ព័ត៌ម្ភន្អំ្ព ីរររញ្ញតត ិសហ្ព័ន្ធសត ីអំ្ពជីំនួ្យជាសម្ភា រៈឬសសវាកមម និ្ងការថែទនំានា 
(Federal Regulations on In-Kind Support and Maintenance) ម្ភន្សៅឯ ៖ ប្កម 
20  ម្ន្រររញ្ញតតសហ្ព័ន្ធ ថផ្ាករី 416.1130-.1157 ។ 

ប្រព័ន្ធសសៀវសៅថណនំាប្រតិរតតិការកមម វ ិ្  ី(POMS, Program Operations Manual 
System) គឺជាការថណនំាថដ្លនិ្សោជកិររស់ រដ្ឋាលរររសន្តិសុខសងគម (Social 
Security Administration) យកមកសប្រើ សប្ម្ភរ់អ្នុ្វតតរររញ្ញតត ិចារ់ និ្ងលកខន្ត ិកៈ
នានា ។  ឯកសារ POMS ថដ្លពាក់ព័ន្ធនឹ្ង ជំនួ្យជាសម្ភា រៈឬសសវាកមម និ្ងការថែទំ
នានា (In-Kind Support and Maintenance) ម្ភន្សៅឯ ៖ SI 00835.000-.901 

សយើងខំុ្ចង់សាត រ់សោរល់អ្ាក! ស៊ូមជួយរំសពញសំណួរសប្មង់មតិខាងសប្កាម សត ីអំ្ពកីារ
សាោះពុមពផ្ាយររស់សយើងខំុ្ សហ្ើយប្ារ់ឲ្យសយើងខំុ្ាន្ដ្ងឹពគុីណភាពការងារររស់
សយើងខំុ្!  [ច៊ូលរមួការសទង់មតិ] 

សប្ម្ភរ់ជំនួ្យផ្ល ូវចារ់ ស៊ូមសៅមកសលខ 800-776-5746 ឬរំសពញ ថររររសសា ើសំុ
ជំនួ្យ} ។ សប្ម្ភរ់សគ្នលរំណងសផ្េងៗសរៀតទងំអ្ស់ ស៊ូមសៅរ៊ូរស័ពទមកសលខ 916-504-
5800 (កាលីហ្វ ័រនី្ញ៉ា ខាងសជើង) 213-213-8000 (កាលីហ្វ ័រនី្ញ៉ា ខាងតបូ ង) ។  

Disability Rights California ាន្ររួលែវកិាឧរតថមាពបី្រភពផ្តល់ជំនួ្យមួយចំនួ្ន្ ។ 
សប្ម្ភរ់រញ្ជ ីលមអ ិតម្ន្អ្ាកផ្តល់ជំនួ្យ ស៊ូមរសេនាសគហ្រំពរ័ 
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ 
ListofGrantsAndContracts.html ។ 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/ssi-overpayments
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://goo.gl/fssd0G
https://goo.gl/fssd0G
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html

