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ោះអ្តថ ប្របោជន៍ SSI ររស់ែ្ញាំ បៅបពលែ្ញាំបៅ

គ្ៃេះ គឺជាសាំណួរម្ួ យ ដដ្លមាៃគ្លើកគ្ ង
ើ គ្រចើៃដ្ងបាំផុត្ ពីសណា
ាំ ក់អ្នកររួ លបាៃ
Supplemental Security Income [ចាំណូលសៃត ិសុខបដៃែ ម្] (SSI) ដដ្លចង់គ្ៅគ្ធវ ើ
ការងារ ។
Social Security Administration [រដ្ឋ បាលសៃត ិសុខសងគ ម្] (SSA) ផត ល់ កម្ម វ ិធីោាំររ
ការងារ/កម្ម វ ិធីគ្លើករឹកចិត្តការងារ ដដ្លអាចជួ យគ្ោកអ្ន ក ចាំគ្ពាេះគ្រឿងការងារ
របស់គ្ោកអ្ន កបាៃ ។ កម្ម វ ិធីោាំររការងារ/កម្ម វ ិធីគ្លើករឹកចិត្តការងារ ទ ាំងគ្ៃេះ
អ្ៃុញ្ញាត្ឱ្យគ្ោកអ្ន កអាចរកាបាៃ របបរបាក់ SSI របស់គ្ោកអ្ន ក ៃិងរបប
ធានារូ ទត្់ MediCal (MediCal coverage) បាៃម្ួ យចាំៃួៃ ឬទ ាំងអ្ស់ ខណៈ
គ្ពលដដ្លគ្ោកអ្ន កសែ ិត្ កនុងដ្ាំណាក់កាលអ្ៃត រកាល កនុងការចាប់គ្ផត ើម្គ្ចញគ្ៅ
គ្ធវ ើការងារ ។ ចាំណុចខាងគ្រកាម្គ្ៃេះ គឺជាខល ឹម្សារពិភាកា របស់ កម្ម វ ិធីោាំររ
ការងារ/កម្ម វ ិធីគ្លើករឹកចិត្តការងារ SSA, ដដ្លមាៃសរមាប់អ្នកររួ លបាៃ SSI
គ្ហ្ើយគ្ៅគ្ធវ កា
ើ រងារ ។
I.

មម វ ិ្ីគប្ាំ រការងារ/ មម វ ិ្ីបលើ រឹ ចិតតការងារ SSI

ចាំណូល ខែលអាចរារ់ ន ៖ គ្ៅគ្ពលគ្ោកអ្ន កររួ លបាៃ របបរបាក់ SSI ៃិង
ការងារ, SSA រត្ូវគ្ធវ កា
ើ រកាំណត្់ករម្ិត្ចាំណូល ដដ្លអាចរាប់បាៃរបស់គ្ោកអ្ន ក
(CI) ។ CI គឺជាចាំៃួៃរឹករបាក់ចណ
ាំ ូ លដ្ុល ជារបចាាំដខ របស់គ្ោកអ្ន ក ដដ្លៃឹង
គិត្ គ្ធៀបៃឹងរបបរបាក់ SSI របស់គ្ោកអ្ន ក ។ ៃិយាយម្យ៉ា ងគ្រៀត្ ម្ូ លបបទៃ
បរត្ SSI របស់គ្ោកអ្ន ក ៃឹងរត្ូវកាត្់បៃែ យ គ្ៅតាម្ករម្ិត្ចាំណូល ដដ្លអាចរាប់
បាៃ ។
ការគណនាចាំណូល ខែលអាចរារ់ ន ររស់បោ អ្ន ៖ គ្ៅគ្ពលគ្ធវ ើការកាំណត្់ ពី
ករម្ិត្ចាំណូលរបស់គ្ោកអ្ន ក ដដ្លៃឹងកាត្់បៃែ យ របបរបាក់ SSI របស់គ្ោកអ្ន ក
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, SSA គណនាចាំណូល ដដ្លអាចរាប់បាៃរបស់គ្ោកអ្ន ក (CI) គ្ោយអ្ៃុញ្ញាត្
ឱ្យមាៃ ការម្ិៃរាប់បញ្ចល
ូ ៃិងចាំណាយនានា ម្ួ យចាំៃួៃ ដដ្លរត្ូវកាត្់គ្ចញ ពី
ចាំណូលដ្ុលរបស់គ្ោកអ្ន ក ។ ចាំណាយ ៃិងចាំដ ណកម្ិៃរាប់បញ្ចល
ូ ទ ាំងគ្ៃេះ រ ួម្
មាៃ ៖
- General Income Exclusion [ការម្ិៃរាប់បញ្ចល
ូ ចាំណូលរូ គ្ៅ] (GIE) – GIE
ចាំៃួៃ $20 ៃឹងរត្ូវកាត្់គ្ចញ ពីចណ
ាំ ូ ល ដដ្លជារបាក់ររួ លបាៃរ ួច ឬ
របាក់ម្ៃ
ិ ទៃ់ររួ លបាៃ ។
- Earned Income Exclusion [ការម្ិៃរាប់បញ្ចល
ូ ចាំណូល ដដ្លជារបាក់
ររួ លបាៃរ ួច] (EIE) – EIE ចាំៃួៃ $65 ៃឹងរត្ូវកាត្់គ្ចញ ដត្ពីចណ
ាំ ូ ល
ដដ្លជារបាក់ររួ លបាៃរ ួចប៉ាុគ្ណា
ណ េះ ។
- ការកាត្់ ហាសិបភាគរយ (50%) ហាសិបភាគរយ នៃរបាក់សរុប
(subtotal) គ្ៃេះ រត្ូវបាៃកាត្់គ្ចញ គ្ោយសារ កនុង $2.00 ដដ្លគ្ោកអ្ន ក
រកបាៃ, SSA កាត្់របបរបាក់ SSI របស់គ្ោកអ្ន កចាំៃួៃ $1.00 ។
- Impairment Related Work Expense [ចាំណាយ គ្លើការចុេះគ្ខាយសម្ត្ែ
ភាព ពាក់ព័ៃធៃង
ឹ ការងារ] (IRWE) គឺជាចាំណាយ ដដ្លពាក់ពៃ
័ ធ ៃឹង ការ
ចុេះគ្ខាយសម្ត្ែ ភាព របស់គ្ោកអ្ន ក ដដ្លគ្ោកអ្ន កគ្ធវ កា
ើ ររូ ទត្់
គ្ោយរបាក់គ្ហាគ្ ៉ា ផ្ទាល់ខល ួៃ គ្ោយោមៃការរូ ទត្់សងវ ិញ ពីបុគគលណា
មានក់ សរមាប់រៃ
ាំ ិញ ឬគ្សវា ដដ្លអាចឱ្យគ្ោកអ្ន កបគ្រម្ើការងារបាៃ ។
- Student Earned Income Exclusion [ការម្ិៃរាប់បញ្ចល
ូ ចាំណូល ដដ្លជា
របាក់ររួ លបាៃរ ួច របស់សិសស] (SEIE) គឺជាការម្ិៃរាប់បញ្ចល
ូ របាក់
ចាំណូលរបស់សស
ិ សពិការ ដដ្លគ្ៅបគ្រម្ើការងារ ។ សិសស រត្ូវមាៃអាយុ 22
ឆ្នាំ ឬត្ិចជាងគ្ៃេះ គ្ហ្ើយបាៃសិកា គ្ៅសាោគ្រៀៃ ឬគ្ៅផា េះ ។
ឹ ដនន ក] (BWE) គឺ
- Blind Work Expense [ចាំណាយគ្លើការងាររបស់អ្នកងងត្
ជាចាំណាយ ដដ្លគ្កើត្មាៃ គ្ៅគ្ពល អ្ន កររួ លបាៃ SSI ដដ្លងងឹត្ដនន ក
ឹ ដនន កប៉ាគ្ុ ណា
គ្ៅបគ្រម្ើការងារ ។ មាៃដត្អ្ន កដដ្លងងត្
ណ េះ ដដ្លអាចររួ ល
បាៃ BWE ។
- Plan for Achieving Self Support [ដផៃការសគ្រម្ចឱ្យបាៃ សវ ័យោាំររ]
(PASS) គឺជាឧបករណ៍ ដដ្លអ្ៃុញ្ញាត្ឱ្យ អ្ន កររួ លបាៃ SSI រុកម្ួ យ
ចាំដណក នៃចាំណូល / ធៃធាៃ របស់ោត្់ គ្ដ្ើម្បីសគ្រម្ចឱ្យបាៃ គ្ោលគ្ៅ
ការងារជាក់ោក់ណាម្ួ យ ។
- Property Essential for Self Support [លកខ ណៈសម្បត្ត ិ ដដ្លសាំខាៃ់
សរមាប់សវ័យោាំររ] (PESS) គឺជាលកខ ណៈសម្បត្ត ិ ដដ្លអ្ន កបគ្រម្ើការងារឱ្យ
ខល ួៃឯង ឬអ្ន កគ្ ៉ា ការឯករាជយ មាៃ ដដ្លមាៃសារៈសាំខាៃ់ ចាំគ្ពាេះ
័ របស់ធរុ កិចចគ្នាេះ ។ លកខ ណៈសម្បត្ត ិ / ធៃធាៃគ្ៃេះ ៃឹងម្ិៃរត្ូវ
គ្ជាគជយ
រាប់បញ្ចល
ូ គ្ៅកនុងការគណនា CI គ្ដ្ើម្បីកណ
ាំ ត្់សរ
ិ ធរ
ិ រួ លបាៃ របបរបាក់
SSI គ្នាេះគ្រ ។
ការគណនា ប្មិតរររប្
់ SSI ររស់បោ អ្ន ៖ គ្ដ្ើម្បីកណ
ាំ ត្់ពី ករម្ិត្របប
របាក់ SSI ដដ្លគ្ោកអ្ន កគួ រររួ លបាៃ, SSA កាត្់ចាំណូល ដដ្លអាចរាប់បាៃរបស់
គ្ោកអ្ន ក (CI) ពី រឹករបាក់ នៃរបបរបាក់ SSI របស់គ្ោកអ្ន ក គ្ដ្ើម្បីររួ លបាៃ
ករម្ិត្របបរបាក់ SSI ថ្ម ីម្ួយ គ្បើមាៃ ។ គ្ៅកាលីហ្វ័រញ៉ា របបរបាក់ SSI របស់គ្ោក
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អ្ន ក គឺជា បៃស ាំ នៃរបបរបាក់នានា ពីរោឋនិបាល ករម្ិត្សហ្ព័ៃធ ៃិងករម្ិត្រដ្ឋ ។
របបរបាក់ SSI រ ួម្មាៃ ៖
- Federal Benefit Rate [អ្រតាអ្ត្ែ របគ្យាជៃ៍សហ្ព័ៃធ] (FBR) –FBR គឺ
ភាគគ្រចើៃ រោឋនិបាល ៃឹងផត លជា
់ អ្ត្ែ របគ្យាជៃ៍ SSI ($733.00 កនុង
ឆ្នាំ 2016) ។
- State Supplement Program (កម្ម វ ិធីជៃ
ាំ ួ យបដៃែ ម្របស់រដ្ឋ ) - SSP គឺ
ភាគគ្រចើៃ រដ្ឋ កាលីហ្វរ័ ញ៉ារ ផត លជា
់ អ្ត្ែ របគ្យាជៃ៍ SSI (នាគ្ពលបចចុបបៃន
ឹ ដនន ក / $211.40 សរមាប់អ្នកងងត្
ឹ ដនន ក) ។
$156.40 សរមាប់ម្ៃ
ិ ងងត្

ឧទហ្រណ៍ ៖ គ្ោកអ្ន កគ្ធវ ើការងារ គ្ហ្ើយរកបាៃរបាក់ $1,000.00 កនុងម្ួ យដខ ជា

ចាំណូលដ្ុល ពីរបាក់ឈ្ន ួល ។ គ្ោកអ្ន កក៏ររួ លបាៃ របបរបាក់ SSI ចាំៃួៃ $889.40
ឹ ដនន ក) គ្ហ្ើយររួ លបាៃការធានារូ ទត្់នថ្ល ពី
(ជៃពិការ) ឬ $944.40 (អ្ន កងងត្
MediCal ដដ្លភាាប់ៃឹង SSI គ្រៀត្ផង ។
ឧទហ្រណ៍គ្ៃេះ ៃឹងបងាាញពី ចាំណូលដដ្លអាចរាប់បាៃ ៃិងការគណនារបបរបាក់
SSI គ្ោយគ្របើរ ូបម្ៃត ចាំណូល ដដ្លអាចរាប់បាៃ ។ ឧទហ្រណ៍គ្ៃេះ ម្ិៃរ ួម្បញ្ចល
ូ
ការោាំររការងារ / ការគ្លើករឹកចិត្តការងារ គ្ផសងៗ គ្រៀត្ ដ្ូ ចជា IRWE, BWE ឬ
SEIE គ្ៃេះគ្រ ។

ការគណនាចាំណូល ដដ្លអាចរាប់បាៃ
ចាំណូលដ្ុល
General Income Exclusion (ការម្ិៃរាប់
បញ្ចល
ូ ចាំណូលរូ គ្ៅ)– GIE
សាំណល់
Earned Income Exclusion (ការម្ិៃរាប់
បញ្ចល
ូ ចាំណូល ជារបាក់ដដ្លររួ លបាៃ
រ ួច) – EIE
សាំណល់
កាត្់គ្ចញ 50% (ដចកៃឹង 2)
ចាំណូល ដដ្លអាចរាប់បាៃ សរុប

$1,000.00 ម្ុៃកាត្់ពៃធ
$-20.00
$980.00
$-65.00
$915.00
$457.50
$457.50

ការគណនា ករម្ិត្របបរបាក់ SSI

Federal Benefit Rate (អ្រតាអ្ត្ែ របគ្យាជៃ៍ របស់សហ្
ព័ៃធ) ឆ្នាំ 2016 – FBR

អ្ន កម្ិៃ
ឹ ដនន ក
ងងត្

អ្ន ក
ឹ
ងងត្
ដនន ក

$733.00

$733.00
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California State Supplement Program (កម្ម វ ិធី
ឧបត្ែ ម្ភបដៃែ ម្ របស់រដ្ឋ កាលីហ្វរ័ ញ៉ា) ឆ្នាំ 2016 - SSP
សរុបរបបរបាក់ SSI ដដ្លផត ល់ឱ្យ
ដ្ក ចាំណូលដដ្លអាចរាប់បាៃ (ពីខាងគ្លើ)
របបរបាក់ SSI

+$156.40 +$211.40
$889.40
$944.40
-$457.50 -$457.50
$431.90
$486.90

** គ្ៅគ្ពល TCI គ្សម ើ សូ ៃយ ឬ # គ្រកាម្សូ ៃយ, គ្ោកអ្ន កមាៃសិរធិ ររួ លបាៃ
របបរបាក់ SSI គ្ពញ សរមាប់ដខគ្នាេះ ។
ចាំណូលសរុបរបស់គ្ោកអ្ន ក គឺមាៃចាំៃួៃ $1,431.90 ($1000 របាក់ឈ្ន ួល +
$431.90 SSI) ឬ $1486.90 ($1000 របាក់ឈ្ន ួល + $486.90 SSI) ។ គ្ោកអ្ន ក ក៏ៃង
ឹ
រកាបាៃ ៃូ វការធានារូ ទត្់ របស់ MediCal ដដ្លភាាប់ៃង
ឹ SSI ផងដដ្រ ។
ការធានារូ ទាត់ថ្លៃររស់ MediCal ៖ មាៃ របគ្នរ MediCal គ្ផសងៗ ោនជាគ្រចើៃ
ដដ្លអ្ន កររួ លបាៃ SSI អាចមាៃសិរធិររួ លបាៃ គ្សវានានា របស់ MediCal ។
កម្ម វ ិធីទ ាំងគ្ៃេះ រ ួម្មាៃ ៖
- MediCalភាាប់ៃង
ឹ SSI - គ្រកាម្ចាប់ SSA, រាល់គ្ពលដដ្លគ្ោកអ្ន ក
ររួ លបាៃ $1.00 ពីរបបរបាក់ SSI គ្នាេះគ្ោកអ្ន កមាៃសិរធរ
ិ រួ លបាៃ
ការធានារូ ទត្់នថ្ល របស់ MediCal កនុងករម្ិត្គ្ពញគ្លញ ដត្ម្ត ង។
- Section(ដផន ក) 1619b MediCal – Section (ដផន ក) 1619b នៃ Social
Security Act [ចាប់សៃត ិសុខសងគ ម្] (The Act) អ្ៃុញ្ញាត្ឱ្យ គ្ោកអ្ន ក
រកាបាៃការធានារូ ទត្់នថ្ល របស់ MediCal របសិៃគ្បើគ្ហ្ត្ុផលចាំបង
ដដ្លគ្ោកអ្ន កបាត្់បង់ របបរបាក់ SSI គឺគ្ោយសារចាំណូលរបស់គ្ោក
អ្ន ក ។ គ្ោកអ្ន កអាចរកាបាៃការធានារូ ទត្់នថ្ល របស់ MediCal បាៃ
រហ្ូ ត្ដ្ល់ «ករម្ិត្កាំណត្់(threshold)»របស់រដ្ឋ ចាំៃួៃ $37,805 កនុងឆ្នាំ
2015 ។ គ្ោកអ្ន កក៏អាច ចរចាគ្លើរឺករបាក់នៃករម្ិត្កាំណត្់ៃម្
ី ួ យៗ
ជាម្ួ យដផន ក MediCal រដ្ឋ គ្ោយដផែកគ្លើចណា
ាំ យ ដផន កគ្វជា សាស្រសត ៃីម្ួយៗ
របស់គ្ោកអ្ន កបាៃ ។

250% California Working Disabled Program [កម្ម វ ិធីជៃពិការបគ្រម្ើ
ការងារ រដ្ឋ កាលីហ្វរ័ ញ៉ា 250%] (កម្ម វ ិធី 250% CWD)- កម្ម វ ិធី 250%

CWD គឺជាកម្ម វ ិធី «រិញគ្សវា» Medicaid របស់រដ្ឋ កាលីហ្វរ័ ញ៉ា ដដ្ល
អ្ៃុញ្ញាត្ឱ្យគ្ោកអ្ន ក រិញការធានារូ ទត្់នថ្ល MediCal កនុងករម្ិត្គ្ពញ
គ្លញ តាម្រយៈ របព័ៃធ MediCal របស់រដ្ឋ ។

- Aged, Disabled Federal Poverty Level (A&DFPL [សហ្ព័ៃធសរមាប់ជៃ
រកីរក ពិការ ៃិងចាស់ជរា]) MediCal – កម្ម វ ិធី A&DFPL ផត លគ្់ សវា
MediCal គ្ពញគ្លញ ដ្ល់បុគគលមានក់ៗ ដដ្លបាំគ្ពញបាៃតាម្ លកខ ខណឌ
ឹ ដនន ក ក៍អាចមាៃសិរធិ
ត្រម្ូវ ដផន កចាំណូល ៃិងររពយសម្បត្ត ិ ។ អ្ន កងងត្
ររួ លបាៃផលពី កម្ម វ ិធី A&DFPL ដដ្រ របសិៃគ្បើពួកគ្គមាៃពិការភាព
។
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- Medically Needy MediCal program(កម្ម វ ិធី MediCal សរមាប់អ្នករត្ូវ
ការជាំៃួយគ្វជា សាស្រសត) - កម្ម វ ិធីសរមាប់អ្នករត្ូវការជាំៃួយគ្វជាសារសត្គ្ៃេះ
គឺជាកម្ម វ ិធី MediCal ដដ្ល បុគគលមានក់ៗ អាចជួ យរូ ទត្់នថ្ល ឬ «ដចក
រំ ដលកនថ្លចណា
ាំ យ» ជារបចាាំដខ គ្ោយដផែ កតាម្ករម្ិត្ចាំណូល ។
ការជាំរុញែាំបណើរដា ឱ្
់ យែូ ចបែើម វ ិញ ៖ ការផត ល់ការជាំរុញដ្ាំគ្ណើរោក់ឱ្យដ្ូ ចគ្ដ្ើម្ វ ិញ
(EXR) នៃសាំបុរត្ ចូ លកម្ម វ ិធីការងារ បង្ ឱ្យមាៃភាពងាយរសល សរមាប់គ្ោកអ្ន ក
កនុងររួ លបាៃ អ្ត្ែ របគ្យាជៃ៍ដ្ូចគ្ដ្ើម្ ។ គ្រកាម្កាលៈគ្រសៈម្ួ យចាំៃួៃ អ្ត្ែ
របគ្យាជៃ៍ SSI របស់គ្ោកអ្ន ក អាចរត្ូវោក់ឱ្យដ្ូ ចគ្ដ្ើម្ វ ិញ គ្បើគ្ទេះបីជាគ្ោក
អ្ន កោមៃសិរធរ
ិ រួ ល បាៃអ្ត្ែ របគ្យាជៃ៍ SSI សរមាប់រយៈគ្ពល ដ្ប់ពីរ (12) ឬគ្រចើៃ
ដខ ជាប់ោន គ្ោយោមៃការោក់ពាកយគ្សន ើសជា
ុាំ ថ្មក
ី ៏គ្ោយ ។
ការផត លកា
់ រជាំរុញដ្ាំគ្ណើរោក់ឱ្យដ្ូ ចគ្ដ្ើម្ វ ិញ អ្ៃុញ្ញាត្ឱ្យ គ្ោកអ្ន ក ជូ ៃដ្ាំណឹងគ្ៅ
SSA ថា គ្ោកអ្ន កដលងរកបាៃចាំណូល ដដ្លគ្ធវ ឱ្
ើ យគ្ោកអ្ន កបាត្់បង់សិរធរ
ិ រួ ល
បាៃ របបរបាក់ SSI គ្រៀត្គ្ហ្ើយ ។ គ្ោកអ្ន កអាចគ្សន ើសុាំឱ្យមាៃផត លអ្
់ ត្ែ របគ្យាជៃ៍
របស់គ្ោកអ្ន ក ឱ្យដ្ូ ចគ្ដ្ើម្ វ ិញបាៃ ។ អ្ត្ែ របគ្យាជៃ៍របស់គ្ោកអ្ន ក អាចចាប់គ្ផត ើ
ម្គ្ ង
ើ វ ិញបាៃ កនុងរយៈគ្ពលរបមាណ ពីបី គ្ៅរបាាំម្ួយ សបាតហ្៍ ។
សរមាប់ព័ត្៌មាៃបដៃែ ម្ អ្ាំពក
ី ម្ម វ ិធីោាំររការងារ/កម្ម វ ិធីគ្លើករឹកចិត្តការងារ
SSA គ្ោកអ្ន កអាចចូ លគ្ៅគ្គហ្រាំពរ័ Social Security (សៃត ិសខ
ុ សងគ ម្) គ្ៅ
www.socialsecurity.gov ឬយកឯកសារផសពវ ផាយរបស់ SSA ម្ួ យចាប់, គឺ
Redbook on Employment Supports (គ្សៀវគ្ៅរកហ្ម្ សត ីពកា
ី រោាំររការងារ)
គ្ោកអ្ន កក៏អាចរាំនាក់រាំៃងគ្ៅ Area Work Incentive Coordinator (អ្ន ក
សរម្បសរម្លកម្ម វ ិធីគ្លើករឹកចិត្តការងារត្ាំបៃ់)សរមាប់ SSA, នៃ Work
Incentive Planning and Assistance project (គគ្រមាងជាំៃួយ ៃិងដផៃការគ្លើក
រឹកចិត្តការងារ) គ្ៅកនុងត្ាំបៃ់របស់គ្ោកអ្ន ក ។ គ្ោកអ្ន កក៏អាចរាំនាក់រៃ
ាំ ងគ្ៅ
កម្ម វ ិធី PABSS តាម្រយៈគ្លខ 800-776-5746 ឬចូ លគ្ៅគ្គហ្រាំព័រសរមាប់
Disability Rights California (សិរធិជៃពិការរដ្ឋ កាលីហ្វរ័ ញ៉ា) គ្ៅ
www.disabilityrightsca.org ។

SSA បាៃពិៃិត្យគ្ ង
ើ វ ិញ ដត្គ្លើភាពរត្ឹម្រត្ូវ ដផន កបគ្ចច កគ្រស នៃ ការផសពវ ផាយ
ខាងគ្រកាម្គ្ៃេះប៉ាុគ្ណា
ណ េះ ។ ប៉ាដុ ៃត គ្ៃេះម្ិៃគួ រចាត្់ថា ជាឯកសារផល វូ ការរបស់ SSA
គ្នាេះគ្រ ។
គ្រោងការណ៍ការពារ & ោាំររនៃរដ្ឋ កាលីហ្វរ័ ញ៉ាររួ លបាៃការឧបត្ែ ម្ភថ្ វ ិកាពី
របនពជាគ្រចើៃ សរមាប់បញ្ា ីអ្នកឧបត្ែ ម្ភថ្ វ ិកាគ្ពញគ្លញ គ្ឆ្ពេះគ្ៅកាៃ់រាំព័រដដ្ល
មាៃត្ាំណ http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html។

