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សលាកបប្ររពរ័៌មានលនោះ ផ្ត ់នូវពរ័៌មានអពំីការបង់ប្រាក់ល ើសននចំណូ របបសនត ិ

សុខបន្នែម (SSI)៖ លរើការបង់ប្រាក់ល ើសលនោះជាអវ ី លរើការបង់ប្រាក់ល ើសលនោះ

បណ្តត  មកពីអវ ី លរើអនកណ្តជាអនកទទួ ខុសប្ររវូ ល ើយលរើអនកមាន

ទសសនៈយ ់ល ើញយ៉ា ងដូចលមតច ប្របសិនលបើអនកមានការបង់ប្រាក់ល ើចំល ោះ SSI។  

សលាកបប្ររពរ័៌មានលនោះ ពុាំនល ើកល ើងពីបញ្ហា ការបង់ប្រាក់ល ើសននប្របលេទ

លផ្សងលទៀរននអរថ ប្របលយជន៍សនតសិុខសងគម ដូចជាការធានារ៉ា ប់រងរបបសនត ិសុខ

សងគមសប្រមាប់ជនពកិារ (SSDI) ជាលដើម។   

1. ប ើអ្វ ីបៅជាការបង់ប្រ ក់បេើសចំប ោះ SSI? 

ការបង់ប្រាក់ល ើសចំល ោះ SSI គជឺាការបង់ប្រាក ់SSI ន្ដ ានល វ្ ីល ើងចំល ោះអនក

លោយរដឋា សនត ិសខុសងគម (“SSA”) ន្ដ មានចនួំនទកឹប្រាក់លប្រចើនជាង

ចំនួនន្ដ  SSA ានកណំរថ់ាប្ររូវបង់ជូនអនក។1  ចំនួនទឹកប្រាក់ននការ

បង់ប្រាក់ល ើសលនោះ គជឺាចនួំនខុសគ្នន រវាងចនួំនទកឹប្រាកន់្ដ អនកទទួ ាន 

និងចនួំនទកឹប្រាក់ន្ដ  SSA កណំរថ់ាអនកគបបទីទួ ាន។2  

2. ប ើខ្ញ ំអាចប វ្ ីអ្វ ី ន ប្របសនិបបើ SSA និយាយថាខ្ញំទទួេ នទកឹប្រ ក់

បេើសចំនួន ប ើយខ្ញគិំ ថាការបេើកប ើងបនោះពុំមមនជាការប្រ ឹមប្រ វូបនាោះបទ? 

ប្របសិនលបើ SSA នយិយថា អនកទទួ ានទឹកប្រាកល់ ើសចំនួន អនកមានសទិធកិន ុង

ការបតងឹឧទធរណ។៍  សូមលមើ សំណួរ 10, 12 នងិ 18 ខាងលប្រកាម។  ជាជលប្រមើស អនកក៏

មានសិទធកិន ុងការលសន ើសុំការល ើកន្ ងការទូទារ់ប្រាកល់ ើសចនួំនផ្ងន្ដរ។  

សូមលមើ សណួំរ 13 -18 ខាងលប្រកាម។ 

                                      

1 20 C.F.R. Section  416.525(a); 20 C.F.R. Section  416.537(a) 
2 20 C.F.R Section  416.538(a) 
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3. ប ើមូេប  អុ្វ ីមែេបណ្តា េឲ្យមានការបង់ប្រ ក់បេើសចំនួន? 

មានមូ ល រជុាលប្រចើនន្ដ អាចបណ្តត  ឲ្យមានការបងប់្រាក់ល ើសចនួំន។  លព 

ខលោះ ការបង់ប្រាកល់ ើសចនួំន លកើរល ើងលោយសារមនុសសមាន កខ់កខានពុាំន

រយការណ៍ពរ័៌មានន្ដ ពួកលគរប្រមូវឲ្យល វ្ ីការរយការណ៍លៅកាន ់SSA។  លព ខលោះ

លទៀរ ព រដឋានល វ្ រីាយការណ៍ន្ដ ពួកលគរប្រមូវឲ្យល វ្  ីប៉ាុន្នត  SSA ខកខានពុំ

ានល វ្ ីការន្ករប្រមូវលៅកន ុងការបង់ប្រាក ់SSI។  សូមលមើ សណួំរ 4 និង 5 សប្រមាប់

ព័រ៌មានបន្នែមអំពកីាររយការណ។៍ 

4. ប ើខ្ញ ំប្រ វូប វ្ ីការរាយការណ៍អ្វ ីខលោះ បែើមបបី វ្កីារកា ់បនថយេទធភាពននការ

បង់ប្រ ក់បេើសបនោះ ន? 

អនករប្រមូវឲ្យល វ្ ីការរយការណអ៍ំពបី្រពរឹត ិការណ៍ជាក់លាកមួ់យចនួំនន្ដ អាច

ជោះឥទធិព ដ ច់នួំនទកឹប្រាកក់ន ុងមូ បបទានបប្ររ SSI របសអ់នក កន ុងរយៈលព  10 

នងៃលៅលប្រកាយន្ខន្ដ មានការន្ប្របប្របួ លនាោះលកើរល ើង។3   SSA ប្ររូវការលព ចនួំន

មួយន្ខរប់ចាប់ពីនងៃទទួ ានរាយការណ៍របសអ់នកលដើមបីល វ្កីារពិនរិយពិចារណ្ត

ល ើប្រគប់ព័រ៌មានទាងំអស់ន្ដ អនកផ្ត ជូ់ន និងល វ្ ីការន្ករប្រមូវមូ បបទានបប្ររ

របសអ់នក។  ឧទារណ ៍ការន្ប្របប្របួ លៅកន ុងន្ខមករ (ន្ដ អនកានល វ្ ីការរយការណ៍

លៅនងៃទី10 ន្ខកមុភៈ) ប្ររូវបង្ហា ញឲ្យល ើញលៅកន ុងមូ បបទានបប្រររបសអ់នកកន ុងន្ខ

មីនា។  ប្របសនិលបើ SSA ពុទំទួ ានពរ័ម៌ានឲ្យទានល់ព លវលាលទ លគពុអំាចល វ្កីារ

ន្ករប្រមូវមូ បបទានបប្រររបសអ់នកានលទ ល ើយចងុលប្រកាយអនកប្ររវូបង់ប្រាក់ល ើស

ចំនួន។ 

អនកប្ររវូានរប្រមូវឲ្យល វ្ ីការរយការណអ៍ំពពី័រ៌មានដូចខាងលប្រកាម៖4  

- ប្រាកច់ំណូ រកានពីការង្ហរ នងិចណូំ រកានលប្រៅពីការង្ហរ 

- ការន្ប្របប្របួ ប្រាកច់ណូំ រកានពកីារង្ហរ នងិចណូំ 

រកានលប្រៅពីការង្ហរ 

- ការន្ប្របប្របួ សាែ នភាពរសល់ៅរបសអ់នក ដូចជាការផ្លល ស់បត រូទ ីំលៅ ឬការ

ផ្លល សប់ត រូសមាសភាពសមាជិកប្រគួសាររបសអ់នក 

- ការន្ ង ោះ ការលរៀបការ ឬការន្ចកផ្ល វូគ្នន  

- ការន្ក មអសុខភាពរបសអ់នក 

- សិទធទិទួ ានអរថ ប្របលយជនដ៍នទលផ្សងលទៀរ 

                                      

3 20 C.F.R. Section  416.708; 20 C.F R. Section  416.714 
4 20 C.F.R. Section  416.708 
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- កាល យជាជនឧប្រកិដឋររ់លគចខល នួ ការប ំនល ើការលោោះន្ ងបលណ្តត ោះអាសនន  

ឬការលោោះន្ ងឲ្យលៅលប្រៅ ុលំោយមាន កខខណឌ  និង 

- ការអនញុ្ហា រឲ្យចូ មនទ ីរសុខភាពរងកាយ ឬសុខភាពផ្ល វូចិរត លៅលព អនក

ពុមំានផ្ទោះប្ររវូលៅ ឬលវជជបណឌ រិរបសអ់នកគរិថា អនកនងឹប្ររូវលៅទីលនាោះកន ុង

រយៈលព លប្រចើនជាង 90 នងៃ។  

ការខកខានមនិរយការណ៍ពីប្រពរឹតកិារណ ៍មាននយ័ថាចនួំនអរថ ប្របលយជន ៍SSI 

របសអ់នកនឹងន្ផ្អកលៅតាមព័រ៌មានន្ដ ខវោះចលនាល ោះ ឬពរ័៌មានខុស។  ប្របសិនលបើអនក

ប្រាប់ SSA អំពកីារន្ប្របប្របួ នានា ល ើយ SSA និយយថាអនកទទួ ាន

ប្រាកប់ងល់ ើសចនួំន សូមលមើ សណួំរ 13 -18 ខាងលប្រកាមអំពកីារលសន ើសុកំារ

ល ើកន្ ង។  

5. ប ើប  ុអ្វ ីនជា SSA ប វ្ ីការបោទប្របកាន់ខ្ញអំ្ំពីការទទួេ នទឹកប្រ ក់

បេើសចំនួន បបើប ោះបីជាខ្ញ ំនប វ្ ីការរាយការណព៍កីារមប្របប្របួេ ន ន់

បពេបវលា? 

ក៏ប៉ាុន្នត  លព ខលោះព រដឋានល វ្កីាររយការណពី៍ន្ប្របប្របួ នានាលៅកាន ់SSA ដូច

ន្ដ ពនយ ល់ៅកន ុងសំណួរទ ី4 ប៉ាុន្នត  SSA ខកខានពុាំនគរិគូរពី

ការន្ប្របប្របួ ទាងំលនាោះ។  ឧទា រណ ៍ព រដឋខល ោះបនតទទួ ានមូ បបទានបប្ររ SSI 

លពញល ញបនាទ ប់ពីពួកលគប្ររ ប់លៅល វ្ ីការវវ ញញ លបើលទាោះបីជាពួកលគប្ររូវការ់បនែយ

ចំនួនទឹកប្រាក់លនាោះក៏លោយ ឬលបើលទាោះបីជាពួកលគមានសទិធិទទួ ាន SSI ក៏

លោយ។  ជាទូលៅ ពួកលគពុាំនដងឹថា ពួកលគទទួ ានប្រាកប់ង់ល ើស រ ូរដ ់

ពួកលគទទួ ានការជូនដំណងឹពី SSA ជាលប្រចើនន្ខ ឬលប្រចើនឆ្ន លំប្រកាយមកលទៀរ។  

លៅកន ុងសាែ នភាពលនោះ បុគគ លនាោះប្ររូវានបង់ប្រាក់ល ើសចនួំន ប៉ាុន្នតពុនំ្មនជា

កំ ុសរបសពួ់កលគផ្លទ  ់លនាោះលទ។  ការល ើកន្ ងអាចជាជលប្រមើស អ ប្របលសើរបំផ្រុលៅ

កន ុងសាែ នភាពលនោះ។  សូមលមើ សណួំរ 13 -18 ខាងលប្រកាម។ 

6. ប ើអ្នកណ្តអាចមានទំនួេខសុប្រ វូកន ញងការទូ  ់ចំនួនទឹកប្រ ក់បង់បេើស

ប្រ  ប់បៅវញិ? 

បុគគ ខាងលប្រកាមលនោះ អាចមានទនួំ ខុសប្ររវូកន ុងការបង់ប្រាក់ន្ដ ាន

បង់ល ើសប្ររ ប់លៅវ ញញ។5  

-  អនក បុគគ ន្ដ ទទួ ាន SSI 

                                      

5 20 C.F.R. Section 416.570; POMS SI 02201.020 B.1 
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-  អនកទទួ ប្រាក់ន្ដ ជារណំ្តងរបសអ់នក អនកទទួ ប្រាក់ន្ដ ជា

អនករំណ្តង)។ សប្រមាប់ព័រ៌មានបន្នែម សូមលមើ សណួំរទ ី7 ខាងលប្រកាម 

-  លៅកន ុងកា ៈលទសៈណ្តក៏លោយ មាា សឧ់បរែមភរបសអ់នកប្ររវូបងប់្រាក ់

ប្របសិនលបើអនកជាជនបរលទសន្ដ ន្ដ ទទួ ាន SSI6 

-  ស ព័ទធរបស់អនក ប្របសិនលបើកន ុងអំ ុងលព ននការបង់ប្រាក់ល ើសលនាោះ 

អនកកំពងុរសល់ៅជុគំ្នន  ល ើយ SSA ពុទំទួ ានសណំងពីអនក7 ឬ 

-  ប្រទពយរបស់អនក នងិ/ឬប្រទពយន្ដ ជារបស់ ទទួ ប្រាកជ់ំនួស ស ព័ទធ ឬ

មាា សឧ់បរែមភរបស់អនក8 

7. ប ើបៅបពេណ្តមែេ អ្នកទទួេប្រ ក់ជនួំសរបសខ្់ញ ំ អាចមានទំនួេខសុប្រ វូ

ផ្ទា េខ់ល នួសប្រមាប់ការបង់ប្រ ក់បេើសចំនួន ន? 

ប្របសិនលបើចំនួនប្រាក់ន្ដ ានបង់ល ើសលនាោះប្ររូវានលប្របើប្រាសខុ់សលោយ អនក

ទទួ ប្រាក់ជនួំសរបស់អនក គ្នរ់ប្ររវូទទួ ខុសប្ររវូលោយខល នួឯង។9  ប្របសនិលបើមូ 

និ្មិនិប្ររវូានលប្របើប្រាសស់ប្រមាប់ការគ្នំប្រទ ឬការន្ងទា ំបនាទ ប់មក អនកទទួ 

ប្រាក់ជនួំសរបសអ់នក នងឹប្ររូវទទួ ខុសប្ររវូផ្លត ច់មុខសប្រមាប់ការបង់ប្រាក់ល ើស

ចំនួន លោយមិនគិរថាលរើគ្នរ់ានដងឹពីការបង់ប្រាកល់ ើសចនួំនឬអរ់លនាោះលទ។
10 

ប្របសិនលបើការបង់ប្រាក់ SSI ប្ររូវានលប្របើប្រាស់សប្រមាប់ការគំ្នប្រទនងិការ

ន្ងទារំបសអ់នក ល ើយអនកទទួ ប្រាក់របសអ់នកានដឹង ឬគួរន្រប្ររូវានដឹងអំពី

ការបង់ប្រាក់ល ើសចនួំនលនោះ ដូចលនោះ អនកនិង អនកទទួ ប្រាកជ់ំនួសរបស់អនក ប្ររូវ

ទទួ ខុសប្ររវូសប្រមាប់ការបង់ប្រាកល់ ើសចនួំនលនោះ។11  ក៏ប៉ាុន្នត  ប្របសិនលបើការ

បង់ប្រាក់ SSI ប្ររូវានលប្របើប្រាស់សប្រមាប់ការគំ្នប្រទនងិការន្ងទារំបស់អនក ល ើយ

អនកទទួ ប្រាក់របសអ់នកពុាំនដឹងអំពលីរឿងពិរជុវំវ ញញ

ការបង់ប្រាកល់ ើសចនួំនលនោះ អនកប្ររូវមានទំនួ ខុសប្ររវូសប្រមាប់ការបង់ប្រាក់

ល ើសចនួំនលនោះ។12  

                                      

6 42 U.S.C. Section  1382j(e); POMS SI 02201.005.F 
7 42 U.S.C. Section  1383(b); POMS SI 02201.005.F 
8 20 C.F.R. Section  416.537(a); POMS SI 02201.005.F 
9 POMS SI 02201.005.G.2.c, d 
10 POMS SI 02201.005.G.2.b 

11 POMS SI 02201.005.G.2។ 

12 POMS SI 02201.005.G.2.a 
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8. ប ើបសចកា ីជូនែណំឹងអ្ំពីការបង់ប្រ ក់បេើសចំនួនប្រ វូមានអ្វខីលោះ? 

អនកមានសិទធកិន ុងការទទួ លសចកត ីជូនដណំងឹជាលាយ កខណអ៍កសរ ប្របសិនលបើ SSA 

គិរថាអនកមានការបង់ប្រាក់ល ើសចនួំន។  លសចកត ីជូនដណំឹងលនោះ ប្ររវូរមួបញ្ច  ូនូវ

ព័រ៌មានដូចខាងលប្រកាម៖13 

- មូ ល រុន្ដ នំាឲ្យមានការបង់ប្រាកល់ ើសចនួំន 

- ចំនួនទឹកប្រាក់ន្ដ ានបង់ល ើសចនួំន 

- ចំនួនន្ខន្ដ ការបង់ប្រាក់ល ើសចនួំនលកើរល ើង 

- បញ្ជ ីមួយន្ដ លរៀបរប់អំពចីនួំនទកឹប្រាក់ន្ដ ានបងរ់ចួ និងចនួំនន្ដ 

គួរប្ររវូានបង ់

- អប្រតាននការន្ករប្រមូវចំល ោះមូ បបទានបប្ររ SSI របសអ់នក ប្របសិនលបើអនកពុំ

ានបង់ប្រាក់ប្រគប់ចនួំន និងបនតទទួ ាន SSI (ជាទូលៅ 10%) 

- សិទធិរបសអ់នកកន ុងការលសន ើសុកំារល ើកន្ ង និង/ឬការគិរពចិារណ្តសារជាងម ី

(បណត ងឹឧទធរណ៍) (សូមលមើ សណួំរទ ី8 ខាងលប្រកាម) 

- រលបៀបកន ុងការលសន ើសុកំារល ើកន្ ង នងិ/ការគិរពចិារណ្តសារជាងម ី

(បណត ងឹឧទធរណ៍) 

- ក៏នងឹមានការជូនដណំងឹមួយផ្ងន្ដរលៅអនកទទួ ប្រាក់ជនួំសរបសអ់នក 

និង/ឬអនករណំ្តងប្រសបចាប់របសអ់នក។ 

ប្របសនិលបើ ិខិរ ឬបុគគ កិណ្តមាន កម់កពី SSA ប្រាប់អនកថា អនកមាន

ការបង់ប្រាក់ល ើសចនួំន ប៉ាុន្នតអនកពុាំនទទួ លសចកត ីជូនដណំងឹអំពកីារ

បង់ប្រាក់ល ើសចនួំនលនាោះផ្ង សូមលសន ើសុ ំSSA ឲ្យលផ្ញើការជូនដណំងឹដ អ់នកមួយ

ចាប់។ 

9. ប ើនឹងមានអ្វ ីបកើ ប ើងចំប ោះ SSI របសខ្់ញ ំ ប្របសនិបបើខ្ញមំានការបង់ប្រ ក់

បេើសចំនួនកំណ ?់ 

SSA នឹងលសន ើឲ្យអនកល វ្កីារទូទារឲ់្យប្រគប់ចនួំនននទឹកប្រាកបង់ល ើសចំនួនលនោះកន ុង

រយៈលព  30 នងៃ។ ប្របសិនលបើអនកមិនល វ្ នី្បបលនោះលទ ល ើយអនកលៅន្រមានសិទធិទទួ 

ាន SSI លនាោះ SSA នឹងដកយកប្រាករ់ចិរួចប្ររមឹ 10% ននប្រាក់ចណូំ ប្របចានំ្ខ

សរុប ឬប្រាក់ចណូំ ប្របចាំន្ខទាងំអសរ់បសអ់នក។14  SSA នងឹចាប់លផ្តើមយកប្រាក់

                                      

13 20 C.F.R. Section  416.558; POMS SI 02201.025 
14 20 C.F.R. Section  416.570; 20 C.F.R Section  416.571 
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កន ុងរយៈលព  60 នងៃបនាទ ប់ពីអនកទទួ ានលសចកត ីជូនដណំងឹអំពកីារបង់ប្រាក់

ល ើសចនួំនលនាោះ។  អនកន្រងន្រអាចល វ្កីារចរចាអំពអីប្រតារនមលខុសគ្នន ននការ

បង់ប្រាកល់ៅប្រគប់លព លវលាទាងំអស។់  ឧទា រណ ៍អនកអាចសួរសណួំរលៅ SSA ថាលរើ

អនកអាចបង់ប្រាក់ប្ររ ប់លៅវ ញញចនួំន $20 កន ុងមួយន្ខានន្ដរឬលទ ប្របសិនលបើ

លនោះជាចនួំនទកឹប្រាក់ន្ដ អនកអាចមាន ទធភាពបង់ាន។  ក៏ប៉ាុន្នត  កន ុងករណី

ន្ដ សនត ិសុខសងគមគិរថាមានការន្កលងបនល ំណ្តមួយលកើរល ើង ពួកលគនឹងមនិ

យ ់ប្រពមលៅល ើការការ់បនែយការបង់ប្រាក់លនាោះលទ។15 

10. ប ើខ្ញ ំអាចប វ្ ីការបា ឹងឧទធរណ៍ចំប ោះការបង់ប្រ កប់េើសចំនួន និងបញ្ឈប់

ការកា ់ប្រ កម់ិនឲ្យបកើ ប ើង នមែរឬបទ? 

ាទ/ចាស អនកអាចល វ្ ីាន។  លដើមបីទទួ ាន SSI របសអ់នកលោយពុមំានការ

ន្ប្របប្របួ  អនកប្ររវូលផ្ញើបណត ងឹឧទធរណ៍របសអ់នកកន ញងរយៈបពេ 10 នងៃបនាា បព់ទីទួេ

 នការជូនែណំឹងអ្ពំីការបង់ប្រ កប់េើសចំនួនលនោះ។16  SSA នងឹល វ្ ីការគណនា

ថាអនកនងឹ “ទទួ ាន” លសចកត ីជូនដំណងឹមនិល ើសពីប្រានំងៃបនាទ ប់ពីកា បរ ញលចេទ

ននការជូនដណំងឹលនោះលនាោះលទ។ ឧទា រណ ៍ប្របសិនលបើកា បរ ញលចេទននការជូនដណំងឹ

របសអ់នកចោុះនងៃទី1 ន្ខមករ SSA នងឹសនមរថាអនកទទួ ានលសចកត ីជូនដណំងឹលនោះ

លៅនងៃទី5 ន្ខមករ ប្ររូវោក់បណត ងឹឧទធរណរ៍បសអ់នកលៅប្ររមឹនងៃទី15 ន្ខមករ។  

ប្របសនិលបើអនកបតងឹឧទធរណក៍ន ុងរយៈលព  10 នងៃ លនាោះ SSA នងឹមនិល វ្ ីការ

ការច់ំនួនបនែយអរថ ប្របលយជនរ៍បសអ់នកលនាោះលទ រ ូរដ ម់ានការល វ្ ី

លសចកត ីសលប្រមចមួយ។  ប្របសិនលបើអនកមិនានបត ឹងឧទធរណក៍ន ុងរយៈលព  10 នងៃលទ 

អនកអាចបនតលសន ើសុបំណត ងឹឧទធរណ៍កន ុងរយៈលព  60 នងៃបនាទ ប់ទទួ ានការ

ជូនដណំងឹអំពកីារបង់ប្រាក់ល ើសចនួំនលនោះ។17  ក៏ប៉ាុន្នតចនួំន SSI របសអ់នក នឹងប្ររវូ

ការ់បនែយកន ុងអ ុំងលព ននបណត ងឹឧទធរណ៍លនោះ។  សូមលមើ សណួំរ 12 នងិ 18 

សប្រមាប់ព័រ៌មានសត ីពកីារោក់បណត ងឹឧទធរណ៍។  សប្រមាប់ពរ័៌មានបន្នែមសត ីពី

ជំហានននការោក់បណត ងឹឧទធរណ៍ សូមលមើ ឯកសារលាោះពមុពផ្ាយរបស ់SSA សត ីពី

បណត ឹងឧទធរណ៍ សូមន្សវងរកលៅ៖ 

http://www.socialsecurity.gov/pubs/10041.html។ 

                                      

15 20 C.F.R. Section  416.571 
16 20 C.F.R. Section  416.1336(b) 
17 20 C.F.R. Section  416.1409 

http://www.socialsecurity.gov/pubs/10041.html
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11. ប ើខ្ញ ំអាចប វ្ ីអ្វ ីនខលោះបែើមបបីចៀសវាងការបង់ប្រ ក់សងបៅ SSA សប្រមាប់ការ

បង់ប្រ ក់បេើសចំនួនបនោះ? 

មានវវ ញ្ ខុីសគ្នន ចំនួនប្រាំកន ុងការពាយមលចៀសផ្រុពីការបង់ប្រាកស់ងលៅ SSA 

វវ ញញ៖ លសន ើសុកំារពិចារណ្តល ើងវ ញញ (បណត ងឹឧទធរណ៍) ការលសន ើសុកំារល ើកន្ ងសំណង

សប្រមាប់ការបង់ប្រាកល់ ើសចនួំន (ការលសន ើសុំល ើកន្ ង) បណត ងឹឧទធរណ ៍នងិ

សំលណើសុកំារល ើកន្ ង (រមួគ្នន ) ការបង់ប្រាក់សប្រមបសប្រមួ  នងិការកសយ័្ន។  

ជលប្រមើសនីមួយៗ មានការពនយ ដូ់ចខាងលប្រកាម។ 

12. ប ើបពេណ្តមែេសមប្រសបសប្រមាបខ្់ញ ំប វ្ ីការដាក់បណា ងឹឧទធរណ?៍  

ោក់បណត ងឹឧទធរណ ៍ប្របសិនលបើ៖18 

- លសចកត ីជូនដណំងឹអពំកីារបង់ប្រាកល់ ើសចំនួន ន្ចងអំពបី្រាក់ចណូំ 

របស់អនកពុបំ្ររមឹប្ររវូ។ 

- លសចកត ីជូនដំណងឹអពំកីារបង់ប្រាក់ល ើសចំនួន ន្ចងអំពចីនួំន

អរថ ប្របលយជន៍របសអ់នកពុបំ្ររមឹប្ររូវ។ 

- អនកពុលំជឿថា អនកជំ ក់ប្រាកល់ប្រចើនដូចន្ដ  SSA ាននិយយថាអនក

ជំ ក់លនាោះលទ។ 

- អនកលជឿជាកថ់ា អនកពុទំទួ ានការបង់ប្រាក់ល ើសចនួំនពមីនុមកលនាោះលទ

។ ឬ  

- អនកពុនំ្មនជាអនកទទួ ខុសប្ររូវសប្រមាប់ការសងប្រាក់ប្ររ ប់លៅវ ញញលនាោះលទ 

(ឧ.ទា. ប្របសិនលបើអនកជាអនកទទួ ប្រាក់ជនួំស ស ព័ទធ ។ ។)19 

លយើងសូមន្ណនាឲំ្យអនកលសន ើសុកំារគរិពិចារណ្តសាជាងមីតាមរយៈ 

“កចិច ប្របជុំលប្រៅផ្ល វូការ” លដើមបីឲ្យអនកអាចជួបជាមួយអនកណ្តមាន ក់ពី SSA លដើមបីល វ្ ី

ការប្ររួរពនិរិយករណរីបស់អនកជាមួយអនក។20  ប្របសិនលបើអនកមនិយ ថ់ាល រអុវ ី

ានជា SSA នយិយថាអនកទទួ ការបង់ប្រាក់ល ើសចនួំន បុគគ ិករបស ់SSA 

នឹងអាចពនយ មូ់ ល រុលនោះដ អ់នក។  

ប្របសិនលបើ ួសលព  60 នងៃននការោក់បណត ងឹឧទធរណ៍ អនកលៅន្រអាចោក់បណត ងឹ

ឧទធរណ៍ានដន្ដ  ប្របសិនលបើអនកមាន “មូ ល រុប្ររមឹប្ររវូ”។21 

                                      

18 20 C.F.R. Section  416.1408 
19 POMS SI 02201.005 
20 20 C.F.R. Section  416.1413 
21 20 C.F.R. Section  416.1411 
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13. ប ើអ្វ ីបៅជាការបេើកមេង ប ើយប ើបពេណ្តមែេសមប្រសបសប្រមាប់ខ្ញ ំបែើមបី

ដាក់បណា ឹងសុំការបេើកមេង? 

ការល ើកន្ ង គជឺាការទទួ សាគ  ថ់ា អនកពិរជាមានការបង់ប្រាក់ល ើសចនួំន

ន្មន ល ើយអនកលសន ើសុមំិនល វ្កីារសងប្រាកល់នាោះប្ររ ប់លៅវវ ញញ។  អនកមនិចំាាច់

ប្ររូវល វ្កីារសងប្រាក់ប្ររ ប់លៅវ ញញលនាោះលទ ប្របសិនលបើ SSA ផ្ត ក់ារអនញុ្ហា រដ ់

ការលសន ើសុកំារល ើកន្ ងរបសអ់នក។22  ប្របសិនលបើ SSA បដិលស្សលំណើសុំ

ការល ើកន្ ងរបសអ់នក អនកអាចោក់បណត ងឹឧទធរណច៍ំល ោះការបដិលស្លនោះ។23 

ការលសន ើសុកំារល ើកន្ ងចលំ ោះការបង់ប្រាក់ល ើសចនួំន ានន្រកន ុងករណនី្ដ 

អនកឯកភាពថា អនកមានការបង់ប្រាកល់ ើសចនួំនន្រប៉ាុលណ្តណ ោះ ឬអនកានចាញ់កន ុង

បណត ឹងឧទធរណ៍កន ុងការជំទាស់នងឹវរតមានននការបង់ប្រាក់ល ើសចំនួន។  ការោក់

 កយសុំការល ើកន្ ង អាចមាននយ័ថា អនកទទួ សាគ  ់ថាការបង់ប្រាក់ល ើស

ចំនួនពរិជាមានប្រាកដន្មន។  

លៅលព លសន ើសុំការល ើកន្ ង អនកប្ររូវបង្ហា ញថាចំនួនប្រាកល់ ើសចនួំនលនាោះ 

មិនន្មនជាកំ ុសរបស់អនក នងិប្ររវូអនវុរតតាមចណុំចណ្តមួយដូចខាងលប្រកាម៖24 

- វាអាចមានបញ្ហា ៃ្ន់្ ៃ រន្ផ្នក ិរញ្ា វរថ ុកន ុងការសងប្រាក់ប្ររ ប់លៅវ ញញ (អនក

ប្ររូវការប្រាក់លដើមបចីណំ្តយល ើការរសល់ៅប្របចាំនងៃរបសអ់នក)។  ប្ររវូលប្ររៀមខល នួជា

លប្រសចលដើមបីប្របគ វ់វ ញកយយបប្ររលដើមបីបង្ហា ញថា វវ ញកយយបប្ររចណំ្តយប្របចំាន្ខ

របសអ់នកានលប្របើប្រាស់ប្រាកច់ណូំ ទាងំអសរ់បសអ់នក។25  

- ប្របសិនលបើអនកលៅបនតទទួ ាន SSI ការសងប្រាក់អាចររងំដ ់ល រុផ្ 

ន្ដ  SSI ប្ររូវានបលងយ ើរល ើង។  លនោះគជឺាលរឿងពិរលៅលព ន្ដ ប្រាកច់ណូំ 

មិនល ើសពីការកំណរ់អរថ ប្របលយជន៍ SSI/SSP អបបបរមា បូកនងឹ $85។26 

- ឧទា រណ ៍ការសងប្រាកន់ងឹ “ប្របឆ្ងំនងឹសម្ម ៌នងិមនសកិារ អ ” ករណី

ន្ដ អនកានពកឹន្ផ្អកល ើការចំនួនទឹកប្រាក ់SSI របសអ់នក លប្រកាយមក

លទើបដងឹមានភាពមនិប្ររឹមប្ររវូ ល ើយាន ោះបង់សទិធ ិដ៏មានរនមលរបសអ់នក 

ឬល វ្ ីឲ្យសាែ នភាពរបសអ់នកកាន់ន្ប្របប្របួ កាន់ន្រ ៃ្ន់្ ៃរល ើង។27  

                                      

22 20 C.F.R. Section  416.551 
23 20 C.F.R. Section  416.557 
24 20 C.F.R. Section  416.550 
25 42 U.S.C. Section  1383(b); 20 C.F.R. Section  416.553 
26 Id. 
27 42 U.S.C. Section  1383(b); 20 C.F.R. Section  416.554 
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- អនកមាន្នធានលប្រចើនចនួំន $50 ឬរចិជាងលនោះ រមួទាងំ

្នធាននានាន្ដ ានកណំរ ់ល ើយលនោះគជឺាមូ ននការ

បង់ប្រាក់ល ើសចនួំនន្រមួយគរ់។  សំលណើសុំការល ើកន្ ងរបសអ់នក នឹង

ទទួ ានការអនុមរ័យ ់ប្រពម ល ើកន្ ងន្រអនកមានលចរនា ឬមាន

បំណងកន ុងការមនិរយការណអ៍ំពី្ នធាននានារបសអ់នក ឬរនមលនន

្នធានរបសអ់នកឲ្យានទាន់លព លវលា ឬប្ររមឹប្ររវូ28 ឬ 

- ចំនួនប្រាក់បង់ល ើសមានចំនួន $1000.01 ឬរចិជាងលនោះ។29 ប្រាក់លនោះ

អាចប្ររូវានលប្របើប្រាស់សប្រមាប់រយៈលព ននការបង់ប្រាក់ល ើសចំនួនមួយ

ល ើកៗ។ លនោះមាននយ័ថា រយៈលព ននការបង់ប្រាក់ល ើសចំនួនោច់

លោយន្ កពីគ្នន  ពុបំ្ររវូានោក់បន្នែមរមួគ្នន លដើមបីល វ្ ីការគណនាថាលរើ

ចំនួនប្រាក់បង់ល ើសលនាោះរចិជាង $1000.01 ន្ដរឬអរ់។  

អនកអាចលសន ើសុកំារល ើកន្ ងសប្រមាប់ន្ផ្នកណ្តមួយននការបង់ប្រាក់ល ើសចនួំន។  

ឧទា រណ៍ អនកមិនានរយការណ៍ពីការផ្លល ស់បត រូលៅកន ុងរយៈលព  10 នងៃដំបូងននន្ខ

បនាទ ប់ ប៉ាុន្នតានល វ្កីាររយការណ៍លៅមុនដំណ្តច់ន្ខលនោះ។  អនកអាចលសន ើសុំការល ើក

ន្ ងននការបង់ប្រាកល់ ើសចនួំនលនោះ ល ើកន្ ងន្រការបង់ប្រាក់ល ើសចនួំន

សប្រមាប់ន្ខទមួីយ។30 

អនកអាចទទួ ានទប្រមង់លសន ើសុំការល ើកន្ ងលោយលៅកានក់ារ ញយ ័យ SSA 

លោយទូរសពទលៅ SSA នងិលសន ើសំុពួកលគឲ្យលផ្ញើទប្រមងន់្បបបទលនោះមួយចាប់មកអនកតាម

នប្របសណយី ៍ឬពីលគ ទំព័ររបស ់SSA លៅ៖ http://www.ssa.gov/online/ssa-

632.pdf។  

14. ប ើមានបពេកំណ ់សប្រមាប់ការបសន ើសុំការបេើកមេងមែរឬបទ? 

ពុមំានលព កណំរ់សប្រមាប់ការលសន ើសុំការល ើកន្ ងលនាោះលទ។  អនកអាចលសន ើសុំ

ការល ើកន្ ងានប្រគប់លព លវលាទាងំអស។់  អនកក៏អាចលសន ើសុកំារល ើកន្ ង

បនាទ ប់ពីអនកានសងប្រាក់បងល់ ើសចំនួនរចួរ ់។31  បនាទ ប់ពីអនកោក ់កយ

លសន ើសុកំារល ើកន្ ង SSA នងឹល វ្ ីការប្ររួរពិនិរយសំលណើរបសអ់នកជាងមមីតងលទៀរ 

និងអាចល វ្លីសចកតសីលប្រមចតាមការចងា់ន ឬលរៀបចកំិចច ប្របជុំជាមួយអនក ប្របសិន

                                      

28 20 C.F.R. Section  416.556; POMS SI 02260.025.C.2; SI 02260.035 
29 20 C.F.R. Section  416.555; POMS SI 02260.030  
30 20 C.F.R. Section  416.551 
31 POMS SI 02260.001.A.3 

http://www.ssa.gov/online/ssa-632.pdf
http://www.ssa.gov/online/ssa-632.pdf
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លបើពុអំាចល វ្ ីលសចកតសីលប្រមចតាមការចងា់នលនាោះលទ។32  អនកកអ៏ាចោក់បណត ងឹ

ឧទធរណច៍ំល ោះការបដលិស្ល ើការលសន ើសុកំារល ើកន្ ងផ្ងន្ដរ។ 

15. ប្របសនិបបើអ្នកបសន ើសុកំារបេើកមេង ប ើ SSA នឹងប វ្ ីការសបប្រមចចិ ាថាប ើខ្ញ ំ

គ្មា នកំ សុមមនឬបទ? 

SSA នងឹល វ្ ីការពចិារណ្តថាលរើអនក “គ្នម នកំ ុស” លោយពិនរិយលមើ ថាលរើអនក៖33 

- ានយ ់ដងឹពីការពវកិចាកន ុងការសងប្រាក់ល ើសចនួំនន្ដ អនកមនិគួរ

ានទទួ លនាោះ។ 

- ានយ ់ដងឹថាអនកមានប្រាក់បង់ល ើសចំនួនលៅប្ររឹមលព ន្ដ លរឿង

លនោះានលកើរល ើង។ 

- ានយ ់ដងឹពី កខខណឌ រប្រមូវននការរយការណ៍របស ់SSA។ SSA នឹង

ពិនិរយលមើ សមរែភាពអំណ្តនរបសអ់នក កប្រមិរននការអប់រ ំថាលរើភាសា

អងល់គលសជាភាសាទីពរីរបសអ់នក ឬថាលរើអនកមានពិការភាពន្ដ ល វ្ឲី្យមាន

ការ ំាកកន ុងការយ ់ដឹងពីអវ ីៗប្រគប់យ៉ា ងន្ដរឬលទ។ 

- ានយ ់ប្រពមកន ុងការរយការណ៍ពីប្រពឹរត ិការណន៍្ដ ជោះឥទធិព ន្ដ ចនួំន

អរថ ប្របលយជន៍របសអ់នក ឬសទិធិទទួ ានលសវារបសអ់នក។ 

- ានដងឹអំពបី្រពរឹត ិការណ៍នានាន្ដ គបបីប្ររវូល វ្ ីការរយការណ។៍ 

- ានពាយមអនវុរតតាម កខខណឌ រប្រមូវនានាននការរយការណ ៍

- ានអនវុរតតាម កខខណឌ រប្រមូវនានាននការរយការណ។៍  

- មានសមរែភាពនិងឱកាសកន ុងការអនវុរតតាម កខខណឌ រប្រមូវនានាននការ

រយការណ។៍ 

- ានទទួ ពរ័៌មានមិនប្ររមឹប្ររូវ ឬពរ័ម៌ានមិនពរិពីប្របេពផ្ល វូការ ដូចជា

បុគគ ិករបស ់SSA ឯកសារលាោះពុមពផ្ាយ។ ។ នងិ 

- ានដងឹពីរប្រមូវការកន ុងការរយការណអ៍ពំីប្រពឹរត ិការណណ៍្តមួយ ប៉ាុន្នត លជឿជាក់

ថាវាមានសារៈសំខានខ់ាល ំង នងិមនិមានផ្ ប៉ាោះ  ់្ ៃន់ ៃ្រដ ច់ំនួន

អរថ ប្របលយជន ៍ឬសទិធិទទួ ានរបសអ់នក។ 

                                      

32 20 C.F.R Section  416.557 
33 20 C.F.R. Section  416.552 
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ចំណំ្ត៖ ប្របសិនលបើ SSA ពុអំាចចងអ ុ បង្ហា ញេសត ុតាង នងិឯកសារអំពមូី ល រុ

ននការបង់ប្រាកល់ ើសចនួំន ឬពុអំាចផ្ត ក់ារពនយ ់លពញល ញណ្តមួយអំពកីារ

ពិរននការបង់ប្រាក់ល ើសចនួំន អនកប្ររវូចារទ់ុកថាគ្នម នកំ សុលនាោះលទ។34 

16. ប ើសថ ិ បៅបប្រកាមកាេៈបទសៈអ្វខីលោះ មែេ SSA អាចប វ្ ីការបែិបស្សំបណើសុំ

ការបេើកមេង បដាយសារបគ នកំណ ថ់ាខ្ញ ំមានកំ សុ? 

អនកអាចប្ររវូានកណំរ់ថា “មានកំ ុស”  ក់ពន័ធ លៅនឹងការ

បង់ប្រាក់ល ើសចនួំន លៅលព ការបង់ប្រាក់ពុាំនប្ររឹមប្ររវូលកើរល ើងលោយសារ

មូ ល រណុ្តមួយដូចខាងលប្រកាម៖35 

- អនកពុាំនផ្ត ់ព័រម៌ានដ  ់SSA ចំល ោះព័រ៌មានន្ដ អនកគបបីប្ររូវផ្ត ់

ជូន។  ឧទា រណ៍ អនកពុាំនរយការណ៍ពពីរ័៌មានន្ដ មានលរៀបរប់លៅកន ុង

សំណួរទី 4។ 

- អនកានដឹងថា អនកផ្ត ់ព័រ៌មានពុបំ្ររមឹប្ររូវដ ់ SSA។ 

- អនកានទទួ ប្រាក់ និងលចញមូ បបទានបប្ររលទវដង។ 

- អនកទទួ ានការបង់ប្រាក់ល ើសចនួំនប្រសលដៀងគ្នន លនោះកា ពីមុន។ ឬ 

- អនកទទួ ានការបង់ប្រាកល់ោយមាន កខខណឌ  និងពុាំនអនុវរតតាម។  

ការបង់ប្រាក់តាម កខខណឌ  គឺប្ររូវល វ្ ីល ើងលោយ SSA លៅលព អនកចោុះ

កិចាសនាជាលាយ កខណ៍អកសរ និងានយ ់ដឹងអំពផី្ ប៉ាោះ  ន់ានា 

(ឧទា រណ៍ ល វ្ ីការសងប្រាក់លៅ SSA) ប្របសិនលបើ កខខណឌជាកល់ាកមួ់យចំនួន

ពុអំាចអនវុរតាន។   

- ឧទា រណ៍៖ លៅនងៃទី1 ន្ខមករ អនកទទួ ប្រាក ់SSI យ ់ប្រពមជា

លាយ កខណអ៍កសរកន ុងការចណំ្តយឲ្យអស់្នធានរ ូរដ  ់$2,000 

លៅប្ររមឹនងៃទី31 ន្ខមីនា នងិទទួ ានការន្ណនាថំាប្របសិនលបើគ្នរ់

ពុាំនល វ្ ីវាលៅប្ររមឹនងៃទី31 ន្ខមីនាលនាោះលទ គ្នរន់ងឹប្ររវូល វ្ ីការ

សងមូ បបទានបប្ររ SSI ចាប់ពីនងៃទី1 ន្ខមករ រ ូរដ ់នងៃទី31 

ន្ខ ន្ ។ូ ប្របសិនលបើគ្នរ់មនិានសងប្រាកប់្ររ ប់មកវ ញញលៅប្ររមឹនងៃទី

31 ន្ខមីនា គ្នរន់ងឹមានប្រាក់បង់ល ើសចំនួន ល ើយនឹងប្ររវូចារ់

ទុកថាមានកំ ុស។ 

                                      

34 POMS SI 02260.015.B.1.b 
35  Id. 
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កំ ុស ឬការដឹងលរឿងពីអនកណ្តមាន ក ់មនិអាចលចាទប្របកាន់ដ បុ់គគ ន្ដ លសន ើសុំ

សប្រមាប់ការល ើកន្ ងលនាោះលទ។  ឧទា រណ ៍កន ុងករណីន្ដ កុមារមាន ក់ទទួ ាន SSI 

ការខកខានននឪពកុមាត យរបសក់ុមារកន ុងការរយការណអ៍ំពបី្រពរឹត ិការណមួ៍យ ន្ដ 

អាចជោះឥទធិព ដ ច់នួំនអរថ ប្របលយជន ៍SSI របស់កមុារ ឬសិទធទិទួ ានលសវា ពុំ

អាចអនវុរតានចលំ ោះកុមារមាន ក់លនាោះ។  កុមារនងឹពុមំានកំ សុអវ ីលនាោះលទ។  លនោះ

មានន័យថា ឪពកុមាត យ កន ុងនាមជាអនកទទួ ប្រាក់ជនួំស គឺពុមំានកំ ុស នងិ

គ្នម នទំនួ ខុសប្ររវូសប្រមាប់ការសងប្រាក់ប្ររ ប់លៅវ ញញលនាោះលទ។36  

17. ប្របសនិបបើខ្ញ ំបសន ើសុំការបេើកមេង ប ើ SSA នឹងសបប្រមចថាប ើមានបញ្ហា

េំ កសប្រមាបខ្់ញ ំកន ញងការសងប្រ កចំ់ប ោះការបង់ប្រ ក់បេើសចំនួនបនោះមែរឬបទ? 

ប្របសិនលបើអនកទទួ ាន SSI លនាោះ SSA នឹងល វ្ ីការពិចារណ្តលោយសវ ័យប្របវរត ិថាវា

គឺជាការ ំាកសប្រមាប់អនកកន ុងការសងប្រាក់ន្ដ ានបង់ល ើសលនាោះប្ររ ប់លៅវ ញញ។  

ប្របសិនលបើអនកពុទំទួ ាន SSI លទៀរលនាោះលទ អនកនងឹចាំាច់ប្ររូវបង្ហា ញថា អនក

គ្នម ន ទធភាពកន ុងការសងប្រាក់ន្ដ ានបង់ល ើសប្ររ ប់លៅវ ញញ ន្ផ្អកលៅតាម

ប្រាកច់ណូំ  នងិប្រាក់ចណំ្តយរបសអ់នក។  លយើងសូមន្ណនាឲំ្យអនកល វ្ ីការភាជ ប់មក

ជាមួយនូវទប្រមង់លសន ើសុំការល ើកន្ ង ឯកសារទាងំអសន់្ដ អនកគរិថានឹងបញ្ហជ ក់

ពីសាែ នភាពរបសអ់នក (ឧទា រណ៍ វវ ញកយយបប្ររ រាយការណ៍្ នាគ្នរ  ិខិរពី SSA)

។  អនកពុចំំាាចភ់ាជ ប់មកជាមួយនូវសណួំរទាងំអសល់នោះ ឬបំលពញសំណួរទាងំអស់

លនោះ ក់ព័នធនងឹប្រាក់ចណូំ  និងប្រាកច់ំណ្តយរបសអ់នកលនាោះលទ ប្របសិនលបើអនក

លៅបនតទទួ ាន SSI លោយសារភាព ាំកលៅន្រលកើរមាន។37 

ប្របសិនលបើអនកបដិលស្សំលណើសុលំ ើកន្ ងលោយសារ SSA នយិយថាវានងឹគ្នម ន

ការ ំាកអវ ីកន ុងការសងប្រាក់ន្ដ ានបង់ល ើសប្ររ ប់លៅវ ញញ ល ើយអនកមាន

ការន្ប្របប្របួ កន ុងការកា ៈលទសៈណ្តមួយ (សាែ នភាព រិញ្ា វរថ ុរបសអ់នកមានសភាព

កាន់ន្រ ៃ្ន់្ ៃរល ើង) អនកអាចបង្ហា ញថា វានងឹមានការ ំាកកន ុងការសងប្រាក់

ន្ដ ានបងល់ ើសប្ររ ប់លៅវ ញញ។  

                                      

36 SI 02260.010.B.3 
37 20 C.F.R. Section  416.553 



ទំព័រ 13 នន 15 

 

  

 

18. ប ើកន ញងកាេៈបទសៈមបបណ្តមែេវាសមប្រសបសប្រមាបខ្់ញ ំដាក់បណា ឹងឧទធរណ ៍

និងសំបណើសុំបេើកមេង ( ងំពីររមួគ្មន )? 

ប្របសិនលបើអនកពុចំាសថ់ាប្ររវូល វ្ ីអវ ី សូមោកប់ណត ឹងឧទធរណក៍ន ុងរយៈលព  60 នងៃ នងិលសន ើ

សុកំារល ើកន្ ង។  SSA ប្ររូវល វ្ដីំលណើរការបណត ឹងឧទធរណ៍ជាមនុសិន។38 

19. ប ើអ្វ ីបៅជាការបង់ប្រ ក់មបបសប្រមបសប្រមួេ? 

អនកអាចលសន ើសុបំង់ប្រាក់ដ  ់SSA នូវចនួំនប្រាក់រចិជាមុន ជាជាងចនួំនប្រាក់

សរុបជំ កជ់ាប្រាកទូ់ទារ់ប្រគប់ចំនួន។39  កតាត នានាន្ដ  SSA នងឹយកមក

ពិចារណ្ត រមួមាន៖ 

- សមរែភាពរបស់អនកកន ុងការបង់ប្រាក់បំណុ ទាងំប្រសងុ។ 

-  ទធភាពននការន្ករប្រមូវកន ុងលព បចច ុបបនន  ឬកន ុងលព អនាគរ។ 

- ចំនួនទឹកប្រាក់ន្ដ អនកផ្ត ់ជូនទ ់នងឹចំនួនទឹកប្រាក់ន្ដ អនកជំ ក។់ 

- ការទូទារ់សប្រមបសប្រមួ លផ្សងលទៀរន្ដ អនកានទទួ  នងិ

កា ៈលទសៈមួយចំនួនជុំវ ញញលរឿងទាងំលនោះ។ នងិ 

- ការចំណ្តយចលំ ោះ SSA កន ុងការនំាករណអីនកលៅកានរ់ុលាការលដើមបី

ទាមទារប្រាក់ន្ដ ានបង់ល ើស។ 

20. ប ើខ្ញ ំអាចដាក់ កយសប្រមាប់ការកស័យ្ន បែើមបបីេើកមេងប្រ ក់មែេ នប

ង់បេើសរបស ់SSI មែរឬបទ? 

ាទ/ចា៎ា ។  អនកអាចបតងឹរលុាការអសា្នភាពលដើមបោីក់បញ្ច  ូប្រាកន់្ដ ានបង់

ល ើស SSI ថាជាបំណុ គ្នម នការធានា ន្ដ អាចល វ្ ីការល ើកន្ ងាន។40  ប្របសិន

លបើអនកចងអ់នុវរតវវ ញ្ សីា្សត លនោះ អនកគបបីល វ្ ីការពិភាកាគ្នន ជាមួយអនកណ្តមាន ក់

ន្ដ មានជំនាញកន ុងចាប់សត ីពកីារកសយ័្ន។  

21. ប ើខ្ញ ំអាចបចៀសវាងការបង់ប្រ ក់បេើសចំនួនកន ញងបពេអ្នាគ  នបដាយ

របបៀបណ្ត? 

- រយការណ៍ពីការផ្លល សប់ត រូទាងំអសល់ៅកន ុងជីវ ញររបសអ់នកន្ដ អាចជោះឥទធិព 

ដ អ់រថ ប្របលយជនរ៍បបសនត ិសុខសងគមន្ដ អនកទទួ ាន ឬសិទធិទទួ ានរបស់

អនក។  វាជាការ អ ប្របលសើរបំផ្រុកន ុងការរយការណ៍អំពកីារផ្លល ស់បត រូនានាលៅកាន ់

                                      

38 សារ EM-10092 សប្រមាប់ករណីបនាទ នរ់បស ់SSA កា បរ ញលចេទជា្រមានលៅនងៃ 

12/22/2010 
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SSA ជាលាយ កខណអ៍កសរ នងិរកាទកុសលំៅងរចមលងននឯកសារន្ដ អនកាន

លផ្ញើតាមនប្របសណយី៍ ឬានោកក់ន ុងប្របអប់សំបុប្ររ។  លៅល ើសលំៅងរចមលងរបស់

អនក សរលសរកា បរ ញលចេទន្ដ អនកោកឯ់កសារលនាោះលៅនប្របសណីយ។៍  ប្របសិនលបើ

អនករយការណត៍ាមទូរសពទ សូមសរលសរកា បរ ញលចេទ លព លវលា និងល ខទូរសពទ

ន្ដ អនកានទូរសពទលៅ និងល ម្ ោះរបសបុ់គគ ន្ដ អនកានជន្ជកជាមួយ។  

- ហាមយកប្រាក់ន្ដ អនកទទួ ានពី SSA លៅចាយវាយ ប្របសិនលបើអនក

សងសយ័ថាអនកមិនគួរទទួ ានប្រាក់លនោះលទ។  រយការណ៍បញ្ហា លនោះលៅកាន ់SSA។  

ប្របសិនលបើ SSA បដិលស្មិនផ្ត ក់ារបញ្ហជ កជ់ាលាយ កខណ៍អកសរជូនអនក សូម

ទំនាក់សមាជកិប្រពទឹធសភាស រដឋអាលមរ ញក ឬសមាជិកសភារបសអ់នក នងិលសន ើសុឲំ្យ

បុគគ ន្ដ កាន់កាត ប់ន្ផ្នកបញ្ហា របបសនត ិសុខសងគមលៅការ ញយ យ័លនាោះជួយដ ់

អនក។  ប្របសិនលបើអនកពុអំាចប្របគ វ់ាប្ររ ប់លៅ SSA វវ ញញាន ហាមយកប្រាកល់នាោះ

លៅចាយវាយ។  រកាប្រាក់លនាោះទកុកន ុង្នាគ្នររបសអ់នក រ ូរដ ប់ញ្ហា លនាោះប្ររវូ

ានលោោះប្រសាយ។  

- យ ់ដងឹពីជនួំយមនិន្មន រិញ្ា វរថ ុ នងិការន្ងទា ំ(ISM) និងរលបៀបន្ដ  “ប្រាក់

ចណូំ លនោះ” អាចជោះឥទធិព ដ ច់ំនួនអរថ ប្របលយជនរ៍បសអ់នក ឬសទិធទិទួ ាន

របសអ់នក។  សប្រមាប់ព័រ៌មានបន្នែមសត ីព ីISM សូមលមើ ឯកសារលាោះពុមពផ្ាយសត ីពី

ប្របធានបទលនោះលៅ៖  

https://www.disabilityrightsca.org/publications/ssi-applicants-and-recipients-
not-knowing-about-in-kind-support-and-maintenance-can  

ចំណ្ត៖ំ ប្របសិនលបើអនកកំពុងទទួ ានទាងំប្រាកច់ំណូ របបសនត ិសុខសងគម

សប្រមាប់ជនពកិារ (SSDI) នងិ SSI អនកប្ររវូរយការណ៍អំពកីារផ្លល ស់បត រូនានាទាងំលៅ

ល ើបុគគ កិករណ ីSSI  នងិបុគគ កិករណ ីSSDI។  

22. ប ើបៅកមនលងណ្តមែេខ្ញ ំអាចទទួេ នព័ ៌មានបមនថមសា ីពកីារបចៀសបវៀង

ការបង់ប្រ ក់បេើសចំនួន? 

សូមចូ លៅកាន់លគ ទំព័ររបស ់SSA លៅ www.ssa.gov។  ចូ លៅកាន់ “Get a 

Publication” បនាទ ប់មក “SSI” លៅកន ុងបញ្ជ បីង្ហា ញចុោះលប្រកាម បនាទ ប់មកលប្រជើសលរសី 

“SSI Spotlights”។  អនកអាចលប្រជើសលរសីឯកសារលាោះពមុពផ្ា SSI Spotlights 

ណ្តមួយន្ដ អនកចងអ់ាន។  ឯកសារលាោះពុមពផ្ាយ SSI Spotlights រមួមាន 

“សិទធនិងិទំនួ ខុសប្ររវូ” “ការរយការណ៍ពីប្រាកច់ណូំ រកានរបសអ់នក” 

“ការលរៀបចំការរស់លៅរបសអ់នក” និងចណុំចលផ្សងៗលទៀរ។  
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https://www.disabilityrightsca.org/publications/ssi-applicants-and-recipients-not-knowing-about-in-kind-support-and-maintenance-can
http://www.ssa.gov/


ទំព័រ 15 នន 15 

 

  

 

 

អងគការសទិធ ិជនពិការរដឋកា ី វញ៉ា  (Disability Rights California) ប្ររវូានផ្ត មូ់ 

និ្លិោយប្របេពខុសៗគ្នន សប្រមាប់បញ្ជ ីលពញល ញនន

អនកផ្ត ់មូ និ្ិសូមចូ លៅកាន ់ http://www.disabilityrightsca.org/ 

Documents/ListofGrantsAndContracts.html។ 
 

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

