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California’s protection & advocacy system 
Toll-Free (800) 776-5746 

ទំនួលខុសត្រវូរបស់ខ្ញ ំក្ន ញងនាមជាស្ថា ប័នរំណាងអ្នក្
ទទួលត្ាក្់សត្ាប់អ្នក្ទទួលផលននត្ាក្់ចំណូលរបប
សនត ិសុខបន្នាម៖  សសៀវសៅន្ណនាអំ្ំពីឧរតានុវរតន៍ 

តុលា 2018 ឯកសារប ោះពុម្ពផ្សាយ បេខ 5562.06 - Cambodian 

កន ុងនាម្ជាតំណាងអ្នកទទួេប្រ ក់ អ្នកមានភារកិច្ចកន ុងការបំបពញកចិ្ចការប ើម្បី

ជាឧតតម្ប្របបោជន៍ននអ្នកទទួេផ្សេដ េអ្នកផ្សតេប់េវាជូន។1 ទនួំេខុេប្រតូវ
េំខាន់ៗ ច្នួំនបីរបេ់តំណាងអ្នកទទួេប្រ ករ់មួ្មាន៖ ការប្ររប់ប្ររងប្រ កក់ាេ 
រណបនយយ និងរ យការណ ៍និងការគំពារ។ 

I. ការត្រប់ត្រងត្ាក្់កាស 

កន ុងនាម្ជាតំណាងអ្នកទទួេប្រ ក ់អ្នកប្រតវូជួយ េអ់្នកទទួេផ្សេកន ុងការប្ររប់ប្ររ
ងប្រ ក់កាេ។ បនោះមាននយ័ថា អ្នករបបីជួយ េ់ពួកបរកន ុងការច្ំណាយប្រ ក់
អ្តថប្របបោជន៍របេពួ់កបរបៅតាម្តប្រមូ្វការចំ ច្រ់បេពួ់កបរ។ អ្នកប្រតវូ ងឹថា
បតើអ្នកទទួេផ្សេប វ្ ើការចយវាយប្រ ក់កាេរបេ់ពួកបរោ៉ា ង ូច្បម្តច្។ បនោះរមួ្
បញ្ច េូទងំការតាម្ដានប្របភពប្រ កក់ាេបផ្សេងបទៀត (ប្របេិនបបើមាន) ក ូ៏ច្ជា
វវ ក្កយយបប្រតកន ុងបពេបច្ច ុបបនននងិបៅអ្នារត។ បនោះនឹងអ្នញុ្ញា តឲ្យអ្នកប វ្ ើការប្ររប់
ប្ររងប្រ ក់ច្ណូំេរបបេនត ិេុខបដនថម្2 (SSI) របេអ់្នកទទួេផ្សេ ឬមូ្េនិ្ ិេថ ិត
បប្រកាម្ច្ំណងបជើងច្ាប់ទី XVI ប ើម្បឲី្យអាច្េបប្រម្ច្ នតាម្តប្រមូ្វការជាមូ្េដាា ន
របេអ់្នកទទួេផ្សេ ខណៈដ េប្រតូវរកាទកុប្រ ក់ប្ររប់ច្នួំនេប្រមាប់េកម្មភាព

                                      
1 20 CFR § 416.635; SSA POMS GN 00502.114 (‘POMS’ រជឺាកូនបេៀវបៅ
ដណនំាដ េបុរគេកិ SSA បប្របើប ើម្បីពនយេពី់របបៀបអ្នុវតតប្រេបបៅតាម្វវ ក្ននរបប
េនត ិេុខេងគម្។) អ្នកអាច្រកបម្ើេកូនបេៀវបៅដណនាំបនោះ នបៅ 
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/home!readform។ (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
2 ឯកសារប ោះពុម្ពផ្សាយបនោះ បតត តជាេខំាន់បេើវវ ក្នននានាេប្រមាប់អ្នកទទួេ ន
បេវា SSI។ ប្របេិនបបើតំណាងអ្នកទទួេប្រ ក់ កំពងុប្ររប់ប្ររងបេើអ្តថប្របបោជន៍
ននារ៉ា ប់រងពិការភាពននរបបេនត ិេុខេងគម្ (SSDI) ឬអ្តថប្របបោជន៍ SSI នងិ 
SSDI របេអ់្នកទទួេផ្សេ  ូបច្នោះចំ ច្់ប្រតវូប វ្ ើការេិកាពីភាពខុេគន បៅកន ុង
វវ ក្ននទងំបនោះ។ បពេខលោះ វវ ក្នននានារបេ ់SSDI មានេកខណៈបត់ដបនជាង SSI។ 
(ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 

https://secure.ssa.gov/poms.nsf/home!readform
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កម្ានតបផ្សេងៗនិងការេនេបំ្រ កទ់ុកជាប ើម្។3 វាក៏នងឹជួយបង្កយ រ េ់ការច្ំណាយ
ប្រ ក់ហួេប្របមាណផ្សងដ រ។ 

ឧទាហរណ៍អ្ំពីការត្រប់ត្រងត្ាក្់កាសន្ែលានត្បសិទធភាព 

Sam ទទួេ នប្រ ក ់$1100 ជាប្រ ក ់SSI កន ុងមួ្យដខ។ ប្រ កឈ់្ន េួនងិវវ ក្កយយបប្រត
បេវាសានរណៈ មានច្ំនួន $500 កន ុងមួ្យដខ បហើយគត់ចូ្េបរៀនថាន ក់េិកា
បពេយប់ប ើម្បីកាល យខល នួជាជាងបភល ើង។ រ ូវរង្ករខិតជិតចូ្េម្ក េ់បហើយ។ 
ឪពុកមាត យរបេ ់Sam រេប់ៅកន ុងរ ា Hawaii។ Sam រេប់ៅកន ុងរ ាកាេីហវញ៉ា  
បហើយទនទ ឹងរង់ចំជួបឪពុកមាត យរបេ់គត់។ Sam បកើតជំងឺទឹកបនាម្ដផ្សែម្។   
តំណាងអ្នកទទួេប្រ ក់របេ់គត់ប ម្ ោះ Frank គត់ប វ្ ើការឲ្យប្រកមុ្ហ ុន 
Homestead Rep. Payee Inc. 

តំណាងអ្នកទទួេប្រ ក់ អ្នុវតតតាម្ជហំានទងំអ្េប់នោះប ើម្បជួីយ េ ់Sam៖ 

Frank ជដជកជាមួ្យ Sam ជាបរឿយៗអ្ំពកីញ្ច ប់ថវ ក្ការបេគ់ត។់ បៅបពេណាដ េ 
Sam ទទួេ នប្រ ក់កក់ពី SSI បៅកន ុងរណនចី្រនត ដ េមានប ម្ ោះប្រតឹម្ប្រតូវ, 
Frank បប្របើប្រ េ់វាប ើម្បីប វ្ ើការទូទត់នថលឈ្ន េួនិងបេវាសានរណៈរបេ់ Sam និង
ប្រតូវប្រ ក ថា នបំបពញតាម្តប្រមូ្វការបវជជសាស្រេត របេគ់ត់បៅកន ុងដខបនាោះ។ 
Frank នងិ Sam  នឯកភាពកន ុងការេនេបំ្រ កច់្ំនួន $100 កន ុងមួ្យដខេប្រមាប់
នថលេំបុប្រតយនតបហាោះបៅកានរ់ ា Hawaii ប ើម្បីបៅបេងឪពកុមាត យគត់។  Frank ក៏
 នសាកេួរ Sam ថាបតើគត់ប្រតូវការេបម្លៀកបំពាក់ប្រកាេ់ៗ េប្រមាប់រ ូវរង្ករខាង
ម្ុខបនោះដ រឬបទ។  Frank នំា Sam បៅហាងេក់េបម្លៀកបំពាកប់ៅដកបរបនាោះ នងិ
ជួយ Sam ឲ្យទទួេ នការបញ្ច ុ ោះតនម្លេប្រមាប់អាវបប្រៅ ស៏ាែ តមួ្យ។ 
 

បនាទ ប់ពីប្រតួតពនិតិយប្រ ក់បៅេេ់កន ុងរណនីរបេ ់Sam, Frank  ន ងឹថា Sam 

នឹងប្រតូវច្ំណាយបេើ្នននកំណត់របេ់គត់បនត ិច្។ Frank ទូរេពទបៅ Sam 

និងេួរថាបតើគតយ់េ់ប្រពម្ឲ្យច្ណំាយបេើេខទង់ទកឹប្រ ក់ នដ រឬបទប ើម្បបី វ្ ើការ
បង់ប្រ ក់នថលសាលាបរៀនបវនយប់របេ់ Sam។ Frank ពនយេ់ Sam អ្ំពីមូ្េបហតុ
ដ េពួកបរប្រតូវបងន់ថលសាលាប ើម្បីច្ណំាយប្រ ក់បៅេេរ់បេ ់Sam ប ើម្បីបជៀេវាង
ការច្ំណាយហួេប្របមាណ។ 
 

បប្រកាយម្ក Frank ផ្សតេ់ប្រ ក់ េ ់Sam ច្ំនួន $100 េប្រមាប់ការច្ំណាយតទ េខ់ល នួ 
និងការច្ំណាយនច្ នយ (P&I)។  Sam ចូ្េចិ្តតបប្របើប្រ េ់ P&I ប ើម្បីទិញេយ រ
ប្រគប់។ េយ រប្រគប់កាន់ដតប វ្ ើឲ្យជំងឺទឹកបនាម្ដផ្សែម្របេ់គត់មានេភាព ង្ន់ ង្ រ
បឡើង។ ក៏ប៉ាុដនត  Frank  ឹងថា បៅបពេណាដ េគតផ់្សតេប់្រ ក ់P&I  េ់ Sam គត់
ពុអំាច្ហាម្ឃាត់ Sam ម្ិនឲ្យទិញេយ រប្រគប់បនាោះបទ។  ផ្សទ ុយបៅវវ ក្ញ Frank  នជួប
ជាមួ្យ Sam ប ើម្បីពនយេ់ េ ់Sam ថាការទទួេទនេយ រប្រគប់កាន់ប វ្ ើឲ្យេុខភាព
របេគ់ត់ដតោ៉ា ប់យនឺបឡើង។  Frank នងិ Sam ឯកភាពថា ប្រ ក់ P&I អាច្ប្រតូវ
កាត់បនថយ និងេនេទំុក ប ើម្បឲី្យគត់អាច្ទិញសាឡុងថមី ជាជាងការទិញេយ រប្រគប់
។ 

                                      
3 20 CFR § 416.645 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
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a. ការសត្បើត្ាស់ត្ាក្់សែើមបបីំសពញតាមរត្មូវការរបស់អ្នក្ទទួលផល 

ភារកិច្ចេំខាន់របេអ់្នកកន ុងនាម្ជាតណំាងអ្នកទទួេប្រ ក់ រឺប ើម្បីជួយ េអ់្នក
ទទួេផ្សេឲ្យបំបពញ ននូវតប្រមូ្វការជាមូ្េដាា នរបេពួ់កបរ។4 តប្រមូ្វការទងំអ្េ់
បនោះ រមួ្មានេបំៅដាា ន ច្ណំីអាហារ េបម្លៀកបំពាក់ ការដថទេំខុភាព និងេមាា រៈ
ដ េផ្សតេ់េុខុមាេភាព។ បប្របើប្រ េ់មូ្េនិ្ិ SSI ប ើម្បីបង់ប្រ ក់បេើតប្រមូ្វការ
ទងំបនាោះជាម្នុ ម្នុបពេបង់ប្រ កវ់វ ក្កយយបប្រតរបេអ់្នកទទួេផ្សេ  ូច្ជាបំណុេ
ដ េ េប់ពេប្រតវូបង់ពីម្នុម្កជាប ើម្។5 ប្របេិនបបើមានប្រ កណ់ាបៅេេ ់អ្នក
របបេួីរថាបតើអ្នកទទួេផ្សេច្ង់បប្របើប្រ េប់្រ ក់បនាោះោ៉ា ង ូច្បម្តច្។ អ្នកអាច្
បប្របើប្រ ក់ដ េបៅេេ់េប្រមាប់ចំ្ណាយបេើអ្វ ីៗបផ្សេងបទៀត។ បនោះរមួ្បញ្ច េូទងំអ្វ ីៗ
ដ េប វ្ ើឲ្យជីវ ក្តកាន់ដតមានតេុកភាពជាងមុ្ន ការប វ្ ើ ំបណើរ បរ ក្កាខ របវជជសាស្រេត
បដនថម្ បេវានានាប ើម្បីជួយ េ់អ្នកទទួេផ្សេកាន់ដតមានឯកភាពបប្រច្ើនជាង
ម្នុ េកម្មភាពកម្ានត  នងិការេនេបំ្រ កទ់កុ។ 
 

តណំាងអ្នកទទួេប្រ ក ់របបបី្រតវូដេវងរកវវ ក្្ ីនានាប ើម្បេីនេបំ្រ ករ់បេអ់្នកទទួេ
ផ្សេ។ ឧទហរណ៍ អ្នកអាច្ជួយកាត់បនថយនថលឈ្ន េួេប្រមាប់អ្នកទទួេផ្សេ ឬដេវង
រកេំបៅដាា នដ េមានតនម្លទប។ អ្នកក៏របបីដេវ ងរកការបញ្ច ុ ោះតនម្លេប្រមាប់ទនំិញ
បផ្សេងៗ ូច្ជាបប្ររឿងបទេនងិេបម្លៀកបំពាកជ់ាប ើម្។ 

បបងយ ើតកញ្ច ប់ថវ ក្កាជាមួ្យអ្នកទទួេផ្សេដ េរ៉ា ប់រងបេើតប្រមូ្វការរបេ់ពួកបរ រមួ្
ទងំការច្ណំាយតទ េខ់ល នួ (P&I) ផ្សងដ រ។6 អ្នកអាច្ផ្សតេ ់P&I  េអ់្នកទទួេផ្សេ
តាម្ដ េគត់ច្ង ់ន ប៉ាុដនត ប្រតវូផ្សតេវ់ាកន ុងទប្រម្ង់ជាសាច្់ប្រ ក។់   

ជដជកជាមួ្យអ្នកទទួេផ្សេអ្ំពបីពេបវលានងិរបបៀបដ េគតច់្ងទ់ទួេ ន 
P&I។ តំណាងអ្នកទទួេប្រ ក់ខលោះ ផ្សតេ ់P&I បៅប ើម្ដខ មួ្យេ ត ហ៍រំេងមួ្យ
េ ត ហ៍ ឬបៅកន ុងបរ ក្មាណតចិ្តួច្បរៀងបពេពីរបដីខ។ 

បៅបពេណាអ្នកផ្សតេ ់P&I អ្នករបបីកុនំិោយប្រ ប់ពីរបបៀបដ េអ្នកទទួេផ្សេ
អាច្ច្ណំាយប្រ ក់បនោះ។ អ្នកម្និប្រតវូឲ្យអ្នកទទួេផ្សេបនតតាម្ដានបេើរបបៀបដ េ
ពួកបរចយប្រ ក់ P&I បនាោះបទ ឬផ្សតេប់ង្កយ ន់ន ទទួេប្រ ក់បឡើយ បបើបទោះបីជាអ្នក
ម្ិនឯកភាពជាមួ្យនឹងរបបៀបននការច្ណំាយរបេពួ់កបរក៏បដាយ។  

                                      
4 20 CFR § 416.640 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
5 42 U.S.C. § 407; 20 CFR § 416.640(d) (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
6 “ប្រ ក់ឧបតថម្ា្នេប្រមាប់តប្រមូ្វការតទ េខ់ល នួ” រជឺាពាកយដ េបប្របើេប្រមាប់អ្នក
ទទួេផ្សេដ េសាន ក់បៅកន ុងបវជជសាថ នដថទរំយៈបពេដវង។ ក៏ប៉ាុដនត  អ្នកប្របដហេ 
នល ប់សាត ប់ឮការបប្របើប្រ េ់ពាកយបនោះេប្រមាប់ការច្ណំាយប្រ ក់ដ េប្របរេជូ់នបៅ
អ្នកទទួេផ្សេដ េកពំុងរេប់ៅកន ុងេហរម្ន។៍ (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
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b. ការត្ាត្ស័យទាក្់ទង 

វវ ក្្ ីដ េេែ បំផ្សុតប ើម្បីជួយ េក់ារច្ំណាយប្រ ក់ SSI របេអ់្នកទទួេផ្សេ រឺប្រតូវប វ្ ើ
ការជដជកជាមួ្យពួកបរឲ្យ នញកឹញប់។  បនោះមានន័យថា អ្នករបបីទក់ទង
ជាមួ្យអ្នកទទួេផ្សេោ៉ា ងបហាច្ណាេប់រៀងរេ់ 2 េ ត ហ៍ម្តងដ រ។ ពាោម្ទក់
ទងបបើបទោះបីជាអ្នកទទួេផ្សេពុ ំនទកទ់ងម្កកាន់អ្នកក៏បដាយ។ ប្របេនិបបើអ្នក
ទទួេ នការយេ់ប្រពម្ អ្នកអាច្ប វ្ ើការជាមួ្យបុរគេកិេងគម្កចិ្ច ឬអ្នកផ្សតេ់
បេវារបេអ់្នកទទួេផ្សេប ើម្បីប វ្ ើការទូទត់បៅបេើអ្វ ីៗ ដ េអ្នកទទួេផ្សេប្រតូវការ។ 
បនោះអាច្រប់បញ្ច េូនូវេមាា រៈេប្រមាប់ការពា េ ឬេកម្មភាពនានាប ើម្បជួីយ
ពួកបរកសាងេម្តថភាពរបេពួ់កបរបឡើងវវ ក្ញ។ ជដជកគន ជាបរឿយៗជាមួ្យអ្នក
ទទួេផ្សេរបេអ់្នកប ើម្បយីេ់ ងឹអ្ំពអី្វ ដី េពួកបរប្រតវូការ នងិរបបៀបដ េ
ពួកបរច្ងច់្ំណាយប្រ ករ់បេពួ់កបរ។ 
 

បៅបពេអ្នកជដជកគន ជាមួ្យអ្នកទទួេផ្សេ េូម្ប្រ ប់ពួកបរអ្ំពបី្រ ក់បៅេេ់
បៅកន ុងរណន។ី អ្នកក៏របបសីាកេួរថាបតើរបបៀបដ េអ្នកផ្សតេប់្រ ក់ េ់ពួកបរ
បនាោះជួយ េពួ់កបរដ េឬបទ។  អ្នកករ៏បបសីាកេួរអ្ំពបី្រ កច់្ណូំេបផ្សេងៗ ឬ
្នននបផ្សេងៗដ េពួកបរមាន  ូច្ជាប្រ ក់ឈ្ន េួ ម្រតក ឬអ្ំបណាយជាប ើម្។  
អ្នកមិ្នច្ង់ចយប្រ ក់ច្ំណូេប្របចំដខបេើេកំណត់ ឬចយបេើេពី្ននន
កំណត់បនាោះបទ។ ប្របេនិបបើអ្នកចយបេើេកណំត ់SSA អាច្បញ្ឈប់អ្តថប្របបោជន៍បនោះ
 ន។ 
  
ការរយការណ៍ប្រតមឹ្ប្រតូវ រឺកាន់ដតមានសារៈេំខាន់េប្រមាប់អ្នកដ េទទួេ ន 
SSI។  ម្និថានរណាមាន កទ់ទួេ ន SSI បនាោះបទ បហើយម្និថាពួកបរទទួេ ន
ប្រ ក់ប៉ាុនាម នបនាោះបទ រឺវាអាប្រេយ័បេើថាបតើប្រ កច់្ណូំេប៉ាុនាម ននងិ្នននអ្វ ីខល ោះ
ដ េពួកបរមាន។ SSA អាច្កាតត់ត ច្អ់្តថប្របបោជន៍េប្រមាប់ដខណាដ េពួកបរ
 នទទួេអ្តថប្របបោជន ៍ប៉ាុដនតម្និប្រតវូបេើេពីដ នកណំត់បនាោះបទ។7 ប ើម្បរីកាទកុ
អ្តថប្របបោជន ៍នងិប ើម្បីបជៀេវាងការច្ណំាយហួេកណំត់ ប្រតវូ ឹងពីច្ំនួនប្រ ក់
និង្ននននានាដ េអ្នកទទួេផ្សេមាន។ តាម្វវ ក្្ ីបនោះ អ្នកអាច្ប្ររប់ប្ររង
អ្តថប្របបោជន ៍SSI របេ់ពួកបរ នងិរយការណ៍អ្ំពកីារតល េ់បត រូនានាបៅកាន ់
SSA ឲ្យ នប្រតមឹ្ប្រតូវ។  
  

                                      
7 ដ នកណំត់្ នននមានច្នួំន $2,000 េប្រមាប់បុរគេបៅេវី ឬ $3,000 េប្រមាប់
េហពទ័ធ—ក៏ប៉ាុដនតមានការបេើកដេងមួ្យច្ំនួនច្បំពាោះ្នននដ េអាច្រប់ ន។ 
ដ នកណំត់ប្រ ក់ច្ណូំេ រមឺានេកខណៈេម ុរសាម ញជាងម្នុ បដាយសារដ នកណំត់
ទងំបនោះតល េប់ត រូជាបរៀងរេ់ឆ្ន ំ និងមានការដប្របប្របួេខុេៗគន អាប្រេ័យបេើ្ ននន
ប្រ កច់្ណូំេ នងិរ ាដ េអ្នកទទួេផ្សេសាន ក់បៅ។ រ ាមួ្យច្នួំន  ូច្ជា
រ ាកាេីហវញ័៉ា   នផ្សតេ់ប្រ កអ់្តថប្របបោជន៍បដនថម្។ មានករណបីេើកដេងជាបប្រច្ើន
។ បហតុបនោះ អ្នករបបចូី្េបៅកាន់ បរហទពំ័រ SSA េប្រមាប់ព័ត៌មានបដនថម្េត ីពី
ដ នកណំត់ប្រ ក់ច្ណូំេ។
http://www.socialsecurity.gov/policy/docs/quickfacts/prog_highlights/  
(ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 

http://www.socialsecurity.gov/policy/docs/quickfacts/prog_highlights/
http://www.socialsecurity.gov/policy/docs/quickfacts/prog_highlights/
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ប្របេិនបបើអ្នកទទួេផ្សេទទួេ នប្រ ក់ច្ំណូេ ឬ្ននននានាដ េបេើេច្ំនួ
នកំណត់ អ្នកប្រតូវទំនាក់ទំនងបៅកាន់អ្នកទទួេផ្សេប ើម្បីជួយកាត់បនថយចំ្នួន
ទឹកប្រ ក់បនាោះបទ។  សាកេួរពួកបរថាបតើពួកបរច្ង់ចំ្ណាយប្រ ក់បេើវវ ក្កយយបប្រត
ប្រតូវបង់ពីម្ុន ឬេមាា រៈដ េពួកបរច្ង ់នដ រឬបទ។ ពួកបរអាច្មាន្ននន
បប្រច្ើនហួេកប្រម្ិត បដាយសារថាពួកបរអាច្ទទួេ នការទូទតប់្រ ក់េរុប ុេ។ 
ភារកិច្ចរបេអ់្នកកន ុងនាម្ជាតំណាងអ្នកទទួេប្រ ក់ នងឹមានភាពដប្របប្របួេដផ្សែក
បេើ្នននមូ្េនិ្។ិ8  អ្នកនងឹប្រតវូរយការណប៍ៅ SSA បដាយម្ប្ា យ
ណាមួ្យក៏ ន។ អ្នកពុមំានការប្ររប់ប្ររងបេើច្នួំនប្រ កេ់រុប េុបនាោះបទ បេើ
កដេងដតវាទទួេ នពី SSI ដ េ នចូ្េជា្រមានពមី្នុម្កដតប៉ាុបណាណ ោះ។ 
េប្រមាប់ការទូទតប់្រ ក់េរុប ុេបប្រៅពី SSI  ូច្ជាម្រតកជាប ើម្ អ្នករបបី
ពិភាកាជាមួ្យអ្នកទទួេផ្សេ នងិជាមួ្យម្នេុេបផ្សេងបទៀត (ប្របេិនបបើមានការ
យេ់ប្រពម្ពីពួកបរ) បៅកន ុងប្រកមុ្អ្នកគំប្រទប ើម្បេីបប្រម្ច្ថាបតើវវ ក្្ ីណាមួ្យដ េេែ
បំផ្សុតប ើម្បីបប្របើប្រ េមូ់្េនិ្បិនោះ។ ឧទហរណ ៍អ្នកអាច្ទិញបេវាបញ្ច ុ ោះេព។ អ្នក
អាច្ប វ្ ើការជាមួ្យនរណាមាន ក់ ដ េអាច្បបងយ ើតមូ្េនិ្ិបប្រម្ងុេប្រមាប់តប្រមូ្វការ
ពិបេេ ឬតប្រមូ្វការបដនថម្បៅកន ុងវវ ក្្ ីមួ្យដ េពុំប៉ាោះពាេ់ េ់អ្តថប្របបោជន៍
ទងំបនោះ។9 

II. ការពវក្ិចចសរៀបរណសនយយ និងរាយការណ៍ 

តំណាងអ្នកទទួេប្រ ក់ ប្រតវូតាម្ដានការច្ណំាយរបេអ់្នកទទួេផ្សេ។ អ្នកទទួេ
ប្រ ក់ ក៏ប្រតូវរយការណ៍រេប់ញ្ញា នងិការតល េ់បត រូនានាជូន េក់ារ ក្ោេ័យ SSA 
កន ុងមូ្េដាា នផ្សងដ រ។ ប្របព័នធរណបនយយដ េមានប្របេិទធភាពមួ្យ ននាថា
រ យការណ៍ប្របចំឆ្ន ំដ េអ្នកប វ្ ើបៅកាន់ SSA រឺមានេកខណៈបពញបេញ។  វាក៏
មានវវ ក្្ ីមួ្យបផ្សេងបទៀតប ើម្បី ន ងឹពីតប្រមូ្វការហរិញ្ា វតថ ុរបេអ់្នកទទួេផ្សេផ្សង
ដ រ។ ការតាម្ដានបដាយប្របងុប្របយត័ន ផ្សតេនូ់វភេត ុតាងជាលាយេកខណ៍អ្កេរបៅកន ុង
ករណីដ េ SSA ប វ្ ើេវនកម្មបេើអ្នក។  វាក៏ជួយ េអ់្នកទទួេផ្សេផ្សងដ របៅបពេ
ដ េពួកបរម្និឯកភាពគន ច្បំពាោះអ្វ ដី េ SSA  នបេើកបឡើង។   

a. ការរក្ាក្ំណរ់ត្តា 

ប្របេិនបបើអ្នករកាទកុមូ្េនិ្រិបេអ់្នកទទួេផ្សេបៅកន ុងរណនី្ នាគរណាមួ្យ 
អ្នកប្រតវូរកាទកុកណំត់ប្រតាេកម្មភាពតទ េខ់ល នួរបេអ់្នកប ើម្បតីាម្ដានមូ្េនិ្ ិ
បនាោះ។ បនោះប្រតវូរប់បញ្ច េូទងំទឹកប្រ ក់បៅេេ់កំពងុ បំណើរការ ប្រ កក់ក ់នងិការ

                                      
8 េូម្បម្ើេឯកសារប ោះពុម្ពផ្សាយរបេ ់DRC ការទូទត់ប្រ កច់្ំណាយេរុប ុេបៅ
បេើ បរហទំព័ររបេប់យើង, https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-

attachments/560401.pdf។ (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
9 អ្នករបបីទក់ទងបៅកាន់បម្នវណីាមាន ក់ដ េមានជំនាញដផ្សនកមូ្េនិ្ីបប្រម្ងុ
េប្រមាប់តប្រមូ្វការពបិេេ ប ើម្បបី វ្ ើបេច្កត ីប្រពាងប្រតឹេត បិ ើម្បីការពារអ្តថប្របបោជន៍ 
SSI។  អាប្រេ័យបេើ្ នននមូ្េនិ្ ិបនោះ មានេកខខណឌ តប្រមូ្វជាក់លាកថ់ាបតើអ្នក
ណាដ េទទួេ នការអ្នញុ្ញា តឲ្យបបងយ ើតមូ្េនិ្ ិប្រតឹេត ិបនាោះ។ េូម្បម្ើេ 42 U.S.C. 
Sec. 1396p(d)(4)(A) (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 

https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/560401.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/560401.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/560401.pdf
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 កប្រ ក់ផ្សងដ រ។ អ្នកម្និរួរពងឹដផ្សែកបេើកណំត់ប្រតា្នាគរដតមួ្យម្ុខបនាោះបទ។ 
ខទង់ច្ណូំេច្ំណាយនមួី្យៗ របបីប្រតូវមានមូ្េបហតុេប្រមាប់ការ កប្រ ក ់ឬប្របភព
ននការដាក់ប្រ ក។់   

អ្នកករ៏បបីប្រតូវឲ្យបុរគេមាន ក ់បប្រៅពីបុរគេដ េបរៀបច្កំំណត់ប្រតាេកម្មភាព ម្ក
ប វ្ ើការបប្របៀបប្ៀបរ យការណ៍្នាគរជាមួ្យនងិកណំត់ប្រតាបនាោះ បហើយច្ុោះហតថ
បេខាបេើការប្រតួតពនិិតយនមួី្យៗ។  អ្នកប្រតួតពិនតិយ អាច្រកប ើញកំហុេនានា ន
។ 

វវ ក្កយយបប្រតេប្រមាប់ការច្ណំាយទងំអ្េ ់បេើកដេងដតអ្វ ីដ េអ្នកទទួេផ្សេច្ំណាយ
ជាមួ្យ P&I របបីប្រតវូរកាទកុ នងិកតច់្ណំាបំៅកន ុងកណំត់ប្រតាបនាោះ។  អ្នញុ្ញា តឲ្យ
បុរគេិកដ េនងឹប វ្ ើការបប្របៀបប្ៀបកណំត់ប្រតាបម្ើេបង្កយ ន់ន ទទួេប្រ ក។់   

តំណាងអ្នកទទួេប្រ ក់ ក៏របបីមានកំណត់ប្រតា P&I មួ្យ ដ េបង្កា ញថា P&I 
ទងំអ្េប់្រតូវ នផ្សតេ់ជូនបៅអ្នកទទួេផ្សេ។ កណំត់ប្រតាបនោះ រមួ្បញ្ច េូនូវច្នូំន
ទឹកប្រ កដ់ េ នផ្សតេ់ជូន មូ្េបហតុននការផ្សតេជូ់ន និងបពេបវលា នងិប្រ ក់
ដ េបៅេេប់ៅកន ុង P&I នងិច្បមាល ោះទកុេប្រមាប់អ្នកទទួេផ្សេច្ុោះហតថបេខា
បនាទ ប់ពីទទួេ ន។ P&I ដ េរកាទកុជាសាច្់ប្រ ក់ ប្រតវូចក់បសាទកុ។  ូច្គន
បនោះដ រ ប្របេិនបបើអ្នកផ្សតេ ់P&I ជាសាច្់ប្រ ក ់ដ េអ្នកមានបៅកន ុងន  អ្នកប្រតវូ
រកាទុកកណំត់ប្រតាថាអ្នកណាជាមាច េប់្រ កប់នាោះ បៅរេ់បពេដ េអ្នកផ្សតេប់្រ ក់
បច្ញ។  

b. ការរាយការណ៍សៅ SSA 

អ្នកទទួេប្រ ក់ ប្រតូវប្របរេ់រ យការណ៍មួ្យអ្ំពីប្រ ក់ច្ំណូេអ្នកទទួេផ្សេ ជូន
 េ ់SSA ជាបរៀងរេឆ់្ន ំ។10 អ្នកប្រតូវរយការណនូ៍វអ្វ ីៗទងំអ្េដ់ េប៉ាោះពាេ់ េេ់ិទធ ិ
ទទួេ ន SSA របេ់អ្នកទទួេផ្សេភាល ម្ៗ។  បនោះរប់បញ្ច េូទងំការតល េ់បត រូ
ណាមួ្យដ េប៉ាោះពាេ ់េ់សាថ នភាពរេប់ៅ ការង្ករ ការេកិាបៅសាលា ប្រ កច់្ណូំេ 
សាថ នភាពបវជជសាស្រេត  សាថ នភាពប្ររួសាររបេអ់្នកទទួេផ្សេ ឬការប វ្ ើ ំបណើរបច្ញពី
េហរ ាអាបម្រ ក្ក ដ េមានរយៈបពេបប្រច្ើនជាងមួ្យដខ។11 បនោះរឺប ើម្បី
បង្កយ រការបង់ប្រ ក់ហួេកណំត។់ SSA អាច្ប វ្ ើដកដប្របច្នួំនអ្តថប្របបោជន ៍ឬ
បញ្ឈប់អ្តថប្របបោជន៍ ប្របេិនបបើអ្នករយការណ៍ទនប់ពេបវលា។  

អ្នកកប៏្រតវូប្រ ប់ផ្សងដ រ េ ់SSA ថាបតើសាថ ប័នរបេអ់្នកពុអំាច្បនតប វ្ ើជាតណំាងអ្ន
កទទួេប្រ កប់ទៀតឬោ៉ា ងណា។ បនោះរមួ្បញ្ច េូនូវមូ្េបហតុេុខភាព ការចូ្េនវិតត 
ការកេ័យ្ន ការប្ររប់ប្ររងម្និ នប្រតឹម្ប្រតូវ ឬបដាយសារដតអ្នកច្ង់ចកបច្ញពី
អាជីវកម្មបនាោះ។12 

                                      
10 20 CFR § 416.665 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
11 POMS SI 02301.005 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
12 POMS GN 00502.114 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
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បៅប្ររប់ករណីទងំអ្េ់ អ្នកទទួេប្រ ករ់បបជួីយ េអ់្នកទទួេផ្សេប ើម្បដីេវងរក
អ្នកទទួេប្រ ក់ថមីមាន ក់ ឬជួយប វ្ ើជាអ្នកទទួេប្រ ក់តទ េ់ខល នួរបេ់ពួកបរ។ វាជា
កាតពវកិច្ចរបេអ់្នកកន ុងការផ្សតេជូ់ននូវប្រ ក់ដ េបៅបេេេេជូ់ន េ់អ្នកទទួេ
ប្រ ក់ថម ីឬប្របរេ់ប្រ ក់បនាោះប្រតឡប់បៅ SSA វវ ក្ញ ប្របេិនបបើរកពុ ំនអ្នកទទួេប្រ 
ក់បនាោះបទ។ SSA នងឹប វ្ ើជាអ្នកទទួេប្រ កប់បណាត ោះអាេននបៅកន ុងករណបីនោះ។ 13 
ប្របេិនបបើ SSA វាយតនម្លករណបីនោះ បហើយរកប ើញថាខល នួ នបង់ប្រ ក់បប្រច្ើនហួេ 
ខល នួអាច្កាត់ទកុប្រ ក់ខលោះរបេអ់្នកទទួេផ្សេប ើម្បីរ៉ា ប់រងបេើការទូទត់ប្រ កប់េើេ
កណំត។់       

ប្របេនិបបើអាច្ ប្រតវូពាោម្សាគ េម់្ស្រនត រី ា េ SSA កន ុងមូ្េដាា នបនាោះ។ បនោះអាច្
ជួយពបនល ឿនការប ល្ ើយតបពីការ ក្ោេយ័ SSA កន ុងមូ្េដាា នបនាោះ។ វាកអ៏ាច្ជួយ
បដាោះប្រសាយបញ្ញា អ្ំពអី្តថប្របបោជន ៍SSI របេអ់្នកទទួេផ្សេផ្សងដ រ។ 

III. ការរស ូ មរិ 

កន ុងនាម្ជាតំណាងអ្នកទទួេប្រ ក់ ម្ិនប្រគន់ដតប្រតូវប វ្ ើជាតំណាងដ េទទួេ ន
ការទុកច្ិតតប៉ាុបណាណ ោះបទ។  វាក៏មានន័យថា អ្នកប្រតូវប វ្ ើការតេ ូ ម្តិប ើម្បីការពារ
មូ្េនិ្ ិ SSI ផ្សងដ រ។14  ប្របេិនបបើអ្នកទទួេផ្សេ ទទួេ នេិខិតរបបេនត ិេុខ
េងគម្អ្ំពកីារតល េ់បត រូណាមួ្យបៅកន ុងេិទធទិទួេ នរបេពួ់កបរ ឬច្នួំនប្រ ក់
អ្តថប្របបោជន ៍អ្នករបបីជួយ េពួ់កបរកន ុងការទំនាក់ទនំងបៅកាន ់SSA។ បនោះ
ជួយពួកបរបនតទទួេ នមូ្េនិ្ិមួ្យច្ំនួន។ ភារៈកិច្ចរបេ់អ្នក រឺពិតជាមាន
សារៈេំខានខ់ាល ំងណាេ់ ប្របេិនបបើ SSA រកប ើញថាមានការទូទត់ប្រ ក់បេើេច្ំនួ
ន  កន ុងអ្ំឡុងបពេដ េអ្នក នប្ររប់ប្ររងប្រ ក់របេ់អ្នកទទួេផ្សេ។15 ការតេ ូ
ម្តេិប្រមាប់អ្នកទទួេផ្សេ មាននយ័ថា ប្រតូវជួយពួកបរកន ុងការប្របរេភ់េត ុតាង
ដ េប្រតឹម្ប្រតូវបៅបពេដ េពួកបរមិ្នឯកភាពច្ំបពាោះអ្វ ីដ េ SSA បេើកបឡើង។ 
វាក៏មានន័យថា ប្រតវូប វ្ ើ ំបណើរជាមួ្យពួកបរប ើម្បចូី្េរមួ្ប្របជុ ំឬេវនាការបៅ
ច្ំបពាោះម្ុខ SSA ឬបៅប្រកម្ច្ាប់រ ា េ (ALJ) ផ្សងដ រ។ អ្នកអាច្ជួយពួកបរកន ុង
ការពនយេពី់ករណរីបេ់ពួកបរ។ អ្នកក៏ប្រតូវសាកេួរអ្នកទទួេផ្សេផ្សងដ រ ថាបតើ
ពួកបរច្ងឲ់្យអ្នកជួយបដាោះប្រសាយបញ្ញា  SSA របេ់ពួកបរដ រឬបទ។ 

                                      
13 20 CFR 416.611 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
14 POMS GN 00502.114 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
15 កន ុងនាម្ជាតំណាងអ្នកទទួេប្រ ក់ អ្នកអាច្បៅបនតមានទនួំេខុេប្រតូវបេើការ
តកពិនយ័ ឬការទូទត់ប្រ ក់បេើេច្នួំនណាមួ្យដ េ នវាយតនម្លបៅបេើអ្នក
ទទួេផ្សេ ប្របេិនបបើអ្នកខកខានម្និ នផ្សតេ់ការប្ររប់ប្ររងប្រ ក់កាេដ េប្រតមឹ្
ប្រតូវេម្ប្រេបណាមួ្យ។  20 CFR § 416.552; POMS SI 02201.020  
(ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
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a. នត្បសណីយ៍ SSA 

អ្នកនឹងទទួេ ននប្របេណីយ៍ពី SSA អ្ពំអី្វ ីដ េប៉ាោះពាេ ់េអ់្នកទទួេផ្សេ។16 
បបើកេិខិតទងំបនាោះ បៅបពេដ េអ្នកទទួេ វា។ អ្នកអាច្ប្រតូវប វ្ ើការប ល្ ើយតប
ឲ្យ នឆ្ប់រហ័េ។  ឧទហរណ៍ ប្របេិនបបើអ្នកទទួេផ្សេទទួេ នេិខិតមួ្យ
ច្ាប់ដ េនិោយថា SSA  នបង់ប្រ កប់ប្រច្ើនបពក អ្នក្ត្រវូត្ាប់សៅ SSA វវ ញញ
ក្ន ញងរយៈសពល 10 នងៃ ប្របេិនបបើអ្នកច្ង់ឲ្យអ្តថប្របបោជន៍បនាោះបនតបៅ ូច្ប ើម្។  
ប វ្ ើ ូបច្នោះ SSA នងឹម្និកាត់ប្រ ក់បច្ញពមូី្េបបទនបប្រតបៅបពេខាងម្ុខភាល ម្ៗ
បនាោះបទ។17 េិខិតបៅកន ុងករណបីនោះបៅថា ការជូន ណំងឹអ្ំពកីារបង់ប្រ ក់បប្រច្ើន
បេើេកណំត់។ ឧទហរណមួ៍្យបផ្សេងបទៀត រឺការជូន ណំឹងអ្ំពកីារប្រតួតពនិតិយ
បៅបេើការបនតការប្រតួតពិនតិយបេើពិការភាព (CDR)។ SSA តប្រមូ្វឲ្យអ្នកទទួេផ្សេ
អ្នុវតតនូវច្ណុំច្ទងំបនោះទងំកន ុងបពេម្នុនិងបពេបនោះ។ ពួកបរជួយបង្កា ញថាបតើ 
បុរគេមាន ក់បៅបនតមានពិការភាពបទៀតឬោ៉ា ងណា។18  អ្នកទទួេផ្សេ អាច្ប្រតវូ
ការបង្កា ញភេត ុតាងននពិការភាពរបេពួ់កបរប ើម្បីបនតទទួេ នអ្តថប្របបោជន៍។ 
អ្វ ីទងំអ្េប់នោះ េុទធដតមានបពេបវលាកណំត់។ អ្នកម្និច្ង់ប ើញេំបណើេុទំងំបនោះ 
បប្រកាយបពេពួកវាហួេបពេកណំត់បនាោះបទ។ 

b. ការបត ឹងឧទធរណ៍សលើសសចក្ត ីសសត្មចនានា 

អ្នកអាច្បត ឹងឧទធរណ៍បេើបេច្កត ីេបប្រម្ច្ណាមួ្យដ េពុំបបប្រម្ើផ្សេប្របបោជន៍របេ់
អ្នកទទួេផ្សេ ប្របេិនបបើប វ្ ើបឡើងបៅតាម្កាេបរ ក្បច្េទកំណត់។ ឧទហរណ៍ អ្នក
អាច្បត ឹងឧទធរណ៍ ន ប្របេិនបបើ SSA មានរបប្រមាងបញ្ឈប់ ឬកាត់បនថយ
អ្តថប្របបោជន៍របេអ់្នកទទួេផ្សេ។ អ្នកក៏អាច្បត ឹងឧទធរណ ៍នផ្សងដ រ ប្របេិនបបើ 
SSA ប ិបេ្េំបណើេុំរបេអ់្នកទទួេផ្សេ ប ើម្បកីាល យខល នួជាអ្នកទទួេប្រ ក់បដាយ
ខល នួឯង។  

ជំហានទមួី្យប ើម្បីប វ្ ើការបតងឹឧទធរណច៍្ំបពាោះបេច្កត ីេបប្រម្ច្បនោះ រឺប្រតវូដាក់េំបណើេុំ
ការពិចរណាសាជាថម។ី អ្នករបបីប្រតវូបត ឹងឧទធរណក៍ន ុងរយៈបពេ 60 នថង បប្រកាយបេច្កត ី
េបប្រម្ច្។ អ្នកអាច្ទទួេ នបពេបវលាបដនថម្ ប្របេិនបបើអ្នកអាច្បង្កា ញមូ្េ
បហតុេម្ប្រេបណាមួ្យេប្រមាប់ការដាកឯ់កសារជូនយឺតោ៉ា វបនោះ។19 បនោះអាច្ប វ្ ើបៅ

                                      
16 POMS SI 02302.310 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
17 POMS SI 02220.010A.5.a។ ក៏ប៉ាុដនត  ការកណំតរ់យៈបពេ 10 នថង អាច្ប្រតូវពនារ
បពេបដនថម្ ប្របេិនបបើអ្នកអាច្បង្កា ញពមូី្េបហតុេម្ប្រេបណាមួ្យេប្រមាប់ការ
ដាក់ឯកសារជូនយតឺោ៉ា វបនោះ។ POMS SI 0220.010A5.b 
(ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
18 POMS DI 28001.003 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
19 POMS SI 04020.020B.2-3 SSA េនមតថា អ្នកទទួេ នេខិិតបនោះ កន ុងរយៈ
បពេ 5 នថង បនាទ ប់ពីកាេបរ ក្បច្េទននការជូន ណំងឹបនោះ។ ប្របេិនបបើបេើេពីកាេ
បរ ក្បច្េទកំណត់ប្រតឹម្ 10 ឬ 60 នថង អ្នកអាច្ពាោម្បង្កា ញពី “មូ្េបហតុេម្ប្រេប” 
េប្រមាប់ដាកឯ់កសារជូនយឺតបនាោះ។ (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
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 នតាម្រយៈេិខិតមួ្យច្ាប់ ឬបដាយបប្របើប្រ េទ់ប្រម្ង់ដបបបទរបេ ់SSA។20 បៅ
បពេដ េអ្នកដាក់េបំណើេុ ំអ្នកអាច្បញ្ញជ កថ់ាបតើអ្នកច្ងឲ់្យមានការប្រតួតពិនិតយ
បេើករណីបនាោះបឡើងវវ ក្ញ ច្ង់មានការជួបប្របជុំបប្រៅផ្សល វូការ ឬក៏ច្ង់មានការជួប
ប្របជុំផ្សល វូការណាមួ្យ។ ការប្រតួតពិនិតយករណីបឡើងវវ ក្ញ មានន័យថា បុរគេដ េប្ររប់
ប្ររងបេើករណីរបេអ់្នក នងឹប្រគន់ដតប្រតួតពិនិតយបម្ើេបេើភេត ុតាង
ជាលាយេកខណអ៍្កេរដ េអ្នក នផ្សតេជូ់នបៅ SSA ដតប៉ាុបណាណ ោះ។21 កចិ្ចប្របជុំបប្រៅ
ផ្សល វូការ ឬកចិ្ចប្របជុំផ្សល វូការណាមួ្យ ផ្សតេឱ់កាេ េអ់្នកប ើម្បជួីបបដាយតទ េជ់ាមួ្យ
បុរគេិកបបឡារបបេនត ិេុខេងគម្បៅកន ុងការ ក្ោេយ័មូ្េដាា ន។ អ្នកក៏អាច្នំា
យកសាកេីបៅជាមួ្យ នផ្សងដ រ។22 ការជួបបដាយតទ េ ់រជឺាការេែ  ពីបប្រពាោះវា
អ្នុញ្ញា តឲ្យអ្នកទទួេផ្សេអាច្ពនយេ់បដាយខល នួឯង និងប ល្ ើយតបនឹងេំណួរ
ដ េបុរគេិក SSA អាច្បចទេួរ។ បៅកន ុងកចិ្ចប្របជុំផ្សល វូការ អ្នកទទួេផ្សេ អាច្
ប្រតួតពិនិតយេំណំុឯកសាររបេ់ពួកបរេប្រមាប់ការព័ត៌មានដ េ ត់ ឬពត័៌មាន
ដ េមានបញ្ញា ដ េពួកបរអាច្ពនយេ ់ន។   

ប្របេិនបបើ SSA ប ិបេ្េំបណើេុកំារពិចរណាសាជាថម ីអ្នកអាច្ដាក់បណត ងឹ
ឧទធរណ៍បៅកាន់បៅប្រកម្ច្ាប់រ ា េណាមាន ក់ ន។  អ្នកប្រតវូបត ឹងឧទធរណ៍
កន ុងរយៈបពេ 60 នថង បនាទ ប់ពីទទួេ នបេច្កត ីេបប្រម្ច្បនាោះ។23  អ្នកចំ ច្់ប្រតូវ
មានមូ្េបហតុេម្ប្រេបប ើម្បីបេន ើេុំការពនារបពេបដនថម្។ បពេខលោះ អ្នកមាន
ឱកាេេែកន ុងការឈ្ន ោះកត ីបៅកប្រម្ិត ALJ ជាងបៅការ ក្ោេ័យមូ្េដាា ន។  ALJ 
មានេិទធិអ្ំណាច្បប្រច្ើនជាងម្ុន យេ់ ឹងអ្ំពីច្ាប់ច្ាេ់ជាងម្ុន បហើយនឹង
ពិចរណាបេើកតាត ជាបប្រច្ើន។  វាអាច្ជាការេម្បហតុផ្សេដ េប្រតវូបង់ប្រ ក់ជូន េ់
បម្នវបី ើម្បីការពារកត ីជូនអ្នកទទួេផ្សេបៅកន ុងេវនាការ។ ប្របេិនបបើអ្នកប ើរ
តួនាទីជាអ្នកតេ ូ ម្តិ េែ បំផ្សុតប្រតវូផ្សតេជូ់ន េ ់ALJ នូវេិខិតេបងខបពីអ្ងគ បហតុ
ោ៉ា ងបហាច្ណាេ ់2 េ ត ហ៍ម្នុេវនាការ។  ខល ឹម្សារេបងខបបនោះ របបីប្រតវូពនយេ់
អ្ំពមូី្េបហតុដ េអ្នក នដាក់បណត ងឹឧទធរណ៍ នងិបហតុផ្សេដ េបៅប្រកម្របបី
ឯកភាពតាម្ការបេើកបឡើងរបេ់អ្នក។  អ្នកក៏អាច្ផ្សតេ់ជូន េ់បៅប្រកម្ផ្សងដ រ

                                      
20 អ្នកអាច្ទទួេ នេំបៅថតច្ម្លងមួ្យច្ាប់ននទប្រម្ង់ដបបបទេំបណើេុំការ
ពិចរណាសាជាថមីពីការ ក្ោេ័យ SSA កន ុងមូ្េដាា ន ឬតាម្អ្នឡាញ បដាយចូ្េ
បៅកាន់ ទំព័របនោះ, http://www.ssa.gov/forms/ssa-561.pdf. 
(ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
21 POMS SI 02301.300C.7 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
22 POMS SI 04020.050 កិច្ចប្របជុផំ្សល វូការមួ្យ អ្នុញ្ញា តឲ្យអ្នកបេន ើេុំ SSA ឲ្យបងខ ំ
សាកេីកន ុងការបង្កា ញខល នួ ន បបើបទោះបីជាពួកបរម្និច្ង់បង្កា ញខល នួក៏បដាយ។  
បនោះបៅថា  ីកាបកាោះបៅសាកេ។ី បបើបទោះបីជាអ្នកពុចំ្ង់បច្ញ កីាបកាោះបៅសាកេី
បៅ ំណាក់កាេ ំបូងកប៏ដាយ ក៏កចិ្ចប្របជុផំ្សល វូការណាមួ្យនងឹរកាេិទធរិបេអ់្នក
កន ុងករណដី េអ្នកច្ង់ប វ្ ើការបកាោះបៅបៅបពេបប្រកាយ។
(េូម្ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
23 HALLEX I-2-0-60 (HALLEX បេៀវបៅដណនាំេត ីពេីវនាការ បណត ឹងឧទធរណ៍ នងិ
នីតិវ ក្្ បីដាោះប្រសាយវវ ក្វាទ។ បេៀវបៅបនោះ មានវវ ក្នននានាដ េ SSA ប្រតូវអ្នុវតតតាម្
បៅកន ុង បំណើរការបណត ងឹឧទធរណ៍។) (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 

http://www.ssa.gov/forms/ssa-561.pdf
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នូវភេត ុតាងបដនថម្ណាមួ្យដ េអ្នកច្ងឲ់្យបៅប្រកម្ប្រតួតពនិតិយ  ូច្ជាកណំតប់្រតា
បវជជសាស្រេត  ឬការវាយតនម្លកន ុងបពេថមីៗបនោះជាប ើម្។ វាជាការចំ ច្់ដ េប្រតូវ
ប្របរេភ់េត ុតាងថមីៗបៅម្នុបពេេវនាការ តាម្េទធភាពដ េអ្នកអាច្ប វ្ ើ ន។  

បៅកន ុងេវនាការ នងឹពុមំានបម្នវេីប្រមាប់ SSA បនាោះបទ។ ផ្សទ យុបៅវវ ក្ញ ទងំខា ង 
ALJ និងអ្នកតេ ូ ម្តិ នឹងមានឱកាេកន ុងការសាកេួរេំណួរនានាបៅកាន់អ្នក
ទទួេផ្សេ នងិសាកេណីាមួ្យ ន។  បប្រៅពីសាកេីរបេអ់្នកទទួេផ្សេ ជាទូបៅ ALJ 
នឹងមានអ្នកជំនាញវវ ក្ជាជ ជវីៈការង្ករ និងអ្នកជំនាញដផ្សនកបវជជសាស្រេត ។ បបើបទោះបីជា
អ្នកទទួេផ្សេនងឹគម នេិទធកិន ុងពនិិតយបម្ើេរ យការណរ៍បេអ់្នកជំនាញណាមួ្យ 
បៅម្នុេវនាកាក៏បដាយ ដតពួកបរអាច្ពិនិតយបម្ើេប្របវតត ិរបូេបងខបរបេអ់្នក
ជំនាញបនាោះ ន។24 ពួកបរអាច្េួរេំណួរបៅកានអ់្នកជំនាញបនាោះពាក់ពន័ធនងឹ
ប្របវតត ិការង្កររបេពួ់កបរ ន។ 

ការេែ បំផុ្សតប្រតូវបប្រតៀម្បរៀបចំ្ខល នួេប្រមាប់អ្នកទទួេផ្សេបៅមុ្នបពេេវនាការ 
ប ើម្បីប វ្ ើឲ្យពួកបរេង ប់កន ុងច្ិតត។  អ្នកអាច្ប វ្ ើដបបបនោះ ន បដាយពនយេ់ពួកបរ
អ្ំព ីំបណើរការបនោះ។ អ្នកក៏អាច្សាកេបងេួរនិងប ល្ ើយេណួំរនានា នផ្សងដ រ។ 

ប្របេនិបបើអ្នកពុឯំកភាពនងឹបេច្កតេីបប្រម្ច្របេ ់ALJ អ្នកអាច្ដាក់បណត ងឹឧទធរណ៍
បៅកាន់ប្រកមុ្ប្របឹកាបណត ឹងឧទធរណ៍ (AC)  ន។ អ្នកប្រតូវបត ឹងឧទធរណក៍ន ុងរយៈបពេ 60 
នថង បនាទ ប់ពទីទួេ នបេច្កត ីេបប្រម្ច្របេ ់ALJ។25 AC អាច្នោិយបញ្ញជ កថ់ា
ពួកបរច្ង់ឬម្ិនច្ងព់ិនិតយករណរីបេអ់្នក ន។ ពួកបរអាច្េបុបចេ ប ិបេ្ 
ឬទទួេយកបណត ងឹ។26  ប្របេិនបបើពួកបរទទួេយកបណត ងឹ ករណបីនោះអាច្ប្រតូវបផ្សញើ
ប្រតឡប់បៅកាន ់ALJ ប ើម្បបី វ្ ើការប្រតួតពិនតិយជាបេើកទីពរី។ ជា្ម្មតា  ំបណើរការ
បនោះប្រតវូច្ណំាយបពេមួ្យរយៈ។  

ប្របេិនបបើ AC ទត់បចេ ឬប ិបេ្បណត ឹងឧទធរណ៍ អ្នកទទួេផ្សេអាច្ដាក់បណត ឹង
ឧទធរណ៍បៅតលុាការម្ណឌ េរបេេ់ហព័នធ  (Federal District Court) កន ុងរយៈបពេ 60 
នថង។27  បនោះរជឺា ំបណើរការដ េមានការេ ំកជាងម្ុន។ អ្នករបបីជដជកគន ជាមួ្យ
បម្នវ។ី 

c. បណត ឹងឧទធរណ៍ចំស ោះការបង់ត្ាក្់សលើសចំនួន  

ជាទូបៅ អ្នកទទួេផ្សេដតងទទួេ នេខិិតជាបប្រច្ើនច្ាប់ដ េនិោយថាពួកបរ
ទទួេ នប្រ កប់េើេច្នួំន។  េិខិតទងំបនោះ បៅថាការជូន ំណងឹអ្ំពីការ

                                      
24 See HALLEX I-2-1-30 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
25 HALLEX I-3-1-1 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
26 HALLEX ជំពូក I-3-4  េ ់I-3-8 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
27 HALLEX I-4-1-2 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
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បង់ប្រ ក់បេើេច្ំនួន។28 េិខិតទងំបនោះ អាច្បណាត េឲ្យអ្នកទទួេផ្សេមានភាព
តានតឹងកន ុងអារម្មណ៍ បដាយសារពួកបរពឹងដផ្សែកបេើ SSI ប ើម្បីទូទត់ប្រ ក់េប្រមាប់
តប្រមូ្វការរបេពួ់កបរ។ SSA នងឹបផ្សញើេិខិតជូន ណំងឹបនោះ បៅបពេដ េខល នួរតិថា
ខល នួ នបផ្សញើប្រ ក់បេើេច្នួំនដ េអ្នកទទួេផ្សេមានេិទធទិទួេ ន។ េិខិតទងំ
បនោះអាច្បញ្ញជ ក់ប្រ ប់អំ្ពីអ្វ ីៗថមីៗ ឬអ្វ ីដ េ SSA បញ្ញជ ក់ថា នបកើតបឡើងជា
បប្រច្ើនឆ្ន កំនលងបៅ។ អ្នកទទួេផ្សេ នងឹប្រតូវេងប្រ កប់នាោះប្រតឡប់បៅវវ ក្ញ បេើកដេង
ដតពួកបរឈ្ន ោះបណត ងឹឧទធរណ ៍ឬ SSA ផ្សតេក់ារអ្នបុប្រគោះច្ំបពាោះច្ំនួនទឹកប្រ ក់បនាោះ
។ បនោះម្ិនរិតពីច្ំនួនទឹកប្រ ក់ដ េ នច្ំណាយបេើេការកំណត់ ឬថាបតើអ្នក
ទទួេផ្សេ នច្ណំាយប្រ ក់បនាោះអ្េប់ហើយឬបៅបនាោះបទ។  បំណើរការបណត ងឹ
ឧទធរណ ៍រមឺានេកខណៈ ូច្គន បៅនឹង ំបណើរការដ េ នបរៀបរប់ខាងបេើ ប៉ាុដនត
អ្នកប្រតវូរិតពចិរណាបេើច្ណុំច្ នទបផ្សេងបទៀតផ្សងដ រ។ 

អ្នកប្រតូវអានបេច្កត ីជូន ំណឹងទងំបនាោះបដាយយកច្ិតតទុកដាក់ បដាយសារដត
េិខិតទងំបនាោះអាច្មានកំហុេមួ្យច្នួំន។ បពេខលោះ អ្នកទទួេផ្សេអាច្បង្កា ញ
ថា ការច្ំណាយខលោះ នកាត់បនថយប្រ កច់្ណូំេរបេពួ់កបរ។29  ការច្ំណាយទងំ
អ្េប់នាោះ អាច្មានន័យថា SSA  នបង់នថលច្ណំាយទងំបនាោះប្រតមឹ្ប្រតូវ។ 

ឧទាហរណ៍ននអ្ំពីការចំណាយន្ែលអ្នុញ្ញា រឲ្យស វ្ ើ 

អ្នកទទួេផ្សេ អាច្មានការច្ំណាយបេើការង្ករពាក់ពន័ធនងឹពិការភាព (IRWEs) 
 ូច្ជាឱេថ ជំនួយតទ េ់ខល នួ ឬការ ឹកជញ្ជ នូដ េមានជំនួយគំប្រទ។ ការទងំ
អ្េប់នោះ អាច្ឲ្យគតប់ វ្ ើការ នបដាយពុចំំ ច្់ពងឹដផ្សែកបេើប្រ កច់្ណូំេ។ 

កម្ម វ ក្្ រីង្កវ ន់បេើកទកឹច្តិតការង្ករ ូច្ជា PASS រឺជាឧទហរណមួ៍្យបផ្សេងបទៀត។ វា
អ្នុញ្ញា តឲ្យអ្នកទទួេផ្សេេនេបំ្រ ក់ច្ំណូេេប្រមាប់ការបណត ុ ោះបណាត េវវ ក្ជាជ ជីវៈ 
និងការច្ំណាយជាក់លាក់ នទបផ្សេងបទៀត។ SSA ពុំពឹងដផ្សែកបេើប្រ ក់បនោះ បៅ
បពេខល នួបូកប្រ ក់ច្ណូំេេប្រមាប់ដខនមួី្យៗ។  

ជំហាន ំបូងប ើម្បីប វ្ ើការបត ឹងឧទធរណ៍ច្ំបពាោះការបង់ប្រ ក់បេើេច្ំនួនបនោះ រឺ
េប្រមាប់ឲ្យអ្នកទទួេផ្សេដាក់ជូននូវេបំណើេុកំារពិចរណាសាជាថម។ី  អ្នកក៏អាច្
បេន ើេុ ំSSA ប ើម្ប ី“បនតទទួេ នប្រ ក់េណំង” បៅបពេដ េអ្នកកំពងុដាក់
ពាកយបេន ើេុំការពិចរណាជាថមី។ ប្របេិនបបើអ្នកប វ្ ើ ូច្បនោះ SSA នឹងម្ិនសាកេុំ
អ្នកឲ្យបងប់្រ ក់ប្រតឡប់បៅវវ ក្ញនូវច្នួំនទកឹប្រ ក់ដ េបង ់បេើេ រហូត េប់ណត ងឹ
ឧទធរណ៍ នបញ្ច ប់។  ប្របេិនបបើអ្នកម្និ នបេន ើេុ ំSSA ប ើម្បីបនតទទួេ ន
ប្រ ក់េំណងបនាោះបទ ពួកបរនឹង កប្រ ក់ពីមូ្េបបទនបប្រតអ្តថ ប្របបោជន៍

                                      
28 េប្រមាប់ព័ត៌មានេម្ែ ិតបដនថម្េត ីពីអ្វ ីដ េប្រតវូប វ្ ើពាក់ពន័ធនងឹការទូទត់ប្រ ក់
ហួេកប្រម្តិរបេ ់SSI េូម្បម្ើេឯកសារប ោះពុម្ពផ្សាយរបេប់យើង “ការទូទត់ប្រ ក់
ហួេកប្រម្តិរបេ ់SSI” ដ េអាច្ដេវងរក នបៅ បរហទំព័រ, http://www.

disabilityrightsca.org/pubs/542101.html។ (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
29 េប្រមាប់ព័ត៌មានបដនថម្ េូម្ចូ្េបៅ បរហទំព័របនោះ, 
http://www.ssa.gov/oact/cola/incomexcluded.html។ (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 

http://www.disabilityrightsca.org/pubs/542101.html
http://www.disabilityrightsca.org/pubs/542101.html
http://www.disabilityrightsca.org/pubs/542101.html
http://www.ssa.gov/oact/cola/incomexcluded.html
http://www.ssa.gov/oact/cola/incomexcluded.html
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នាដខបនាទ ប់ និងមូ្េបបទនបប្រតទងំអ្េប់នាទ ប់ពីបពេបនាោះ រហូត េច់្នួំនទកឹ
ប្រ ក់បនាោះ នទូទត់ច្ប់េពវប្ររប់។ អ្នកប្រតូវប វ្ ើ ការសសន ើសុំសនោះរយៈសពល 10 នងៃ 
បនាា ប់ពទីទួលានការជូនែំណឹងអ្ំពីការបង់ត្ាក់្សលើសចំនួនសនោះ។30  ប្របេិនបបើ
េំបណើបនោះម្ិន នប វ្ ើបឡើងទន់បពេបវលាបនាោះបទ បហើយអ្នក នផ្សតេ់មូ្េបហតុ
េម្ប្រេបេប្រមាប់ការដាកព់ាកយបណត ងឹយតឺ ឬប្របេនិបបើបណត ងឹឧទធរណរ៍បេអ់្នកប្រតវូ
 នប ិបេ្ បពេបនាោះ SSA នឹងប្រតវូយកប្រ ក់បនាោះបច្ញពីច្ំនួនទឹកប្រ ក់
អ្តថប្របបោជន៍បនាោះ។ ជាទូបៅ ពួកបរអាច្រកាទកឹប្រ ក់ទកុច្នួំន 10% នន
មូ្េបបទនបប្រតអ្តថប្របបោជន៍ប្របចដំខេប្រមាប់ការទូទត់េងប្រ ក់។31 ប្របេនិបបើ
ច្ំនួនទឹកប្រ ក់បនាោះប្រតូវម្ិនឲ្យអ្នកទទួេផ្សេប វ្ ើការទូទត់ប្រ ក់េប្រមាប់នថល
ច្ំណាយបេើតប្រមូ្វការមូ្េដាា នរបេ់បរបនាោះបទ បពេបនាោះអ្នកអាច្បេន ើេុំបង់ប្រ ក់
ប្រតឡប់បៅវវ ក្ញកន ុងច្នួំនទកឹប្រ កត់ិច្ជាងបនោះជាបរៀងរេ់ដខ។32 

ប្របេិនបបើេំបណើេប្រមាប់ការពិចរណាជាថមីប្រតូវ នប ិបេ្ អ្នកអាច្បេន ើេុំ
េវនាការមួ្យដ េបរៀបច្ំបដាយបៅប្រកម្ច្ាប់រ ា េ (ALJ)  ូច្មានបរៀបរប់បៅ
កន ុងដផ្សនក III.b. ខាងបេើ។33 

ប្របេិនបបើបណត ឹងឧទធរណ៍របេអ់្នកពុទំទួេ នបជារជយ័ បហើយប្របេិនបបើមានការ
បង់ប្រ ក់បេើេច្ំនួនពិតដម្ន អ្នកអាច្ដាក់ “េំបណើេុំការបេើកដេង”។  តាម្
រយៈការដាក់េំបណើេុំការបេើកដេងបនោះ អ្នកកំពុងបញ្ញជ ក់ប្រ ប់ថាអ្នកទទួេផ្សេ
ពិតជាទទួេប្រ ក់បេើេច្នួំនដម្ន ប៉ាុដនត ពួកបរម្និរួរប្រតវូបង់ប្រ ក់ប្រតឡប់បៅវវ ក្ញ
បនាោះបទ បដាយសារការប វ្ ើដបបបនោះ នងឹពុមំានយុតត ិ្ ម្៌បឡើយ។34  

IV. ត្បការន្ែលរំណាង អ្នក្បង់ត្ាក្់មិនត្រវូអ្នុវរត 

តំណាងអ្នកទទួេប្រ ក់ អាច្ប្រគនដ់តជួយ េ់អ្នកទទួេផ្សេកន ុងការប្ររប់ប្ររង
ប្រ ក់ច្ំណូេរបបេនត ិេុខេងគម្របេ់គត់ដតប៉ាុបណាណ ោះ។  បនោះមានន័យថា តំណាង
អ្នកបង់ប្រ កម់្និអាច្ប វ្ ើបេច្កត ីេបប្រម្ច្បេើការដថទេំុខភាព ឬការេបប្រម្ច្ច្ិតត
ដផ្សនកហរិញ្ា វតថ ុបផ្សេងបទៀត ដ េពុពំាក់ពន័ធនងឹអ្តថប្របបោជន៍របេ ់SSI បនាោះបទ។  

                                      
30 អ្នកអាច្េរបេរបដាយេបងខបអ្ំពមូី្េបហតុេប្រមាប់ការបេន ើេុំរបេអ់្នកេប្រមាប់
ការពិចរណាបេើទប្រម្ង់ននការដាក់បណត ឹងឲ្យ នទនប់ពេបវលា។ បប្រកាយម្ក អ្នក
អាច្ផ្សតេព់័ត៌មានេម្ែ ិតបដនថម្បទៀតអ្ំពបីណត ឹងឧទធរណ៍របេអ់្នក។  
(ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
31 POMS SI 02220.016 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
32 POMS SI 02220.017A.1-2 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
33 អ្នកអាច្ទទួេ នទប្រម្ង់ដបបបទបេន ើេុេំវនាការពីការ ក្ោេយ័ អ្នឡាញ បៅ 
http://www.ssa.gov/forms/ha-501.pdf. (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
34 POMS SI 02260.001.  ទងំការប្រតួតពនិិតយបឡើងវវ ក្ញបេើការពិចរណាជាថមី នងិ
បញ្ញា ការបេើកដេងេប្រមាប់ការបង់ប្រ ក់បេើេច្នួំន អាច្ប្រតវូបបើកេវនាការបដាយ 
ALJ បៅកន ុងបពេជាមួ្យគន ។ (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 

 

http://www.ssa.gov/forms/ha-501.pdf
http://www.ssa.gov/forms/ha-501.pdf
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ប្របេិនបបើអ្នកទទួេផ្សេទទួេ នប្រ ក់បផ្សេងបទៀតពីការង្ករ ឬប្រកមុ្ប្ររួសារ 
(ឧទហរណ ៍តណំាងអ្នកទទួេប្រ ក់) អាច្ម្ិនប វ្ ើការប្ររប់ប្ររងបេើមូ្េនិ្ ិទងំ
បនាោះបទ។ ពួកបរកម៏្និប្រតូវដាក់ប្រ ក់ដ េម្ិនដម្នជា SSI បៅកន ុងរណនីដតមួ្យ
ដ េរកាទកុប្រ កច់្ណូំេ SSI របេអ់្នកទទួេផ្សេបនាោះដ រ។ 

ឧទហរណន៍នភារកចិ្ចរបេត់ណំាង អ្នកទទួេប្រ ក់េប្រមាប់ប្រ កច់្ណូំេម្និដម្ន 
SSI 

Sam ទទួេ នប្រ ក់ $1100 កន ុងមួ្យដខេប្រមាប់បេវា SSI។ គត់ប វ្ ើការ 3 នថង 
កន ុងមួ្យេ ត ហ៍ បៅកន ុងហាងេក់បប្ររឿងបទេកន ុងមូ្េដាា ន។ Sam កន៏ងឹទទួេ
 នម្រតកោ៉ា ងបប្រច្ើនពីឪពកុរបេគ់តផ់្សងដ រ។ 

តំណាងអ្នកទទួេប្រ ក់របេ ់Sam របបីប វ្ ើការប្ររប់ប្ររងបេើប្រ ក់ច្ណូំេ SSI។ ក៏
ប៉ាុដនត  គតប់្រតវូប្រ ប់ Sam ថាគតអ់ាច្ច្ណំាយប្រ កក់នប្រម្របេគ់តក់ន ុងវវ ក្្ ណីា
មួ្យដ េគត់ប្រតូវការ។ ប្រ កក់នប្រម្ ម្និមានជាប់ពាក់ពន័ធ បៅនងឹ SSI របេគ់ត់
បឡើយ។ Sam ក៏មានបេរភីាពកន ុងការប្ររប់ប្ររងម្រតករបេគ់តប់ដាយខល នួឯងផ្សង
ដ រ បដាយពុចំំ ច្ម់ានតំណាងអ្នកទទួេប្រ កប់ឡើយ។ 

ក៏ប៉ាុដនត  តំណាងអ្នកទទួេប្រ ក់ ប្រតូវប្រ ប់បៅ SSA អ្ំពបី្រ កក់នប្រម្ នងិប្រ ក់ម្រត
ករបេ ់Sam បៅបពេគតទ់ទួេ នប្រ ក់បនាោះ។ តំណាងអ្នកទទួេប្រ ក ់របបីប វ្ ើ
ការជាមួ្យ Sam ប ើម្បីជួយគត់កន ុងកាតប់នថយការច្ំណាយប្រ កម់្រតកបៅបេើអ្វ ី
ៗដ េគត់ប្រតូវការ។ ការប វ្ ើដបបបនោះ នងឹននាថា Sam នងឹម្និមានប្រ ក់បប្រច្ើន
បពកបៅកន ុង្នននរបេគ់ត។់ ប្របេិនបបើគត់មាន គត់អាច្ទទួេ នការ
បង់ប្រ ក់បេើេច្នួំន។  

ប្របេិនបបើ Sam កាតប់នថយការច្ំណាយទន់បពេ តណំាងអ្នកទទួេប្រ ក់ របបី
រិតរូរបបងយ ើតនូវមូ្េនិ្បិ្រតឹេត ិ៍េប្រមាប់តប្រមូ្វការពិបេេណាមួ្យ។ ម្នុេេមាន ក់បផ្សេង
បទៀតបប្រៅពីតំណាងអ្នកទទួេប្រ ក់ ឬបប្រៅពី Sam របបីបបងយ ើតមូ្េនិ្ ិបនោះ។ 
ប្របេិនបបើមូ្េនិ្ិប្រតេឹត ិ៍ប្រតវូ នបបងយ ើតបដាយប្រតមឹ្ប្រតវូ  ូបច្នោះប្រ ក់បនាោះនងឹម្និប៉ាោះ
ពាេ ់េ ់SSI របេ ់Sam បនាោះបទ។ 

V. សរើខ្ញ ំន្ងរក្ាមូលនិ្ិរបស់អ្នក្ទទួលផលយ៉ា ងែូចសមតច? 

តំណាងអ្នកទទួេប្រ ក់ អាច្ដាក់ប្រ កអ់្តថប្របបោជន ៍SSI របេអ់្នកទទួេផ្សេ 
បៅកន ុងរណនី្នាគរដាច្់បដាយដឡក ឬរណនីរមួ្ណាមួ្យក៏ ន។ ក៏ប៉ាុដនត  
រណនរីមួ្ ប្រតូវមានវវ ក្ននជាក់លាក ់(េូម្បម្ើេវវ ក្ននខាងបប្រកាម្)។35  រណនីទងំ
បនោះ ម្ិនប្រតវូរតិនថលបេវាបេើអ្នកទទួេផ្សេបនាោះបទ។  ប្របេិនបបើរណនីទងំបនាោះ
មានរិតនថលបេវា ឬនថល្នាគរ អ្នករបបជីដជកជាមួ្យ្នាគរ ក្កប ើម្បបី វ្ ើការបេើ
កដេងបេើនថលច្ណំាយទងំបនោះ។ េហជីពឥណទន នងិ្នាគរតូច្ៗកន ុងមូ្េដាា ន 
ជាទូបៅដតងអ្នុបប្រគោះច្បំពាោះនថលបេវាទងំបនោះ។ 

បៅម្នុបពេដ េអ្នកបបងយ ើតរណនីរមួ្ណាមួ្យ ប្រតវូពិចរណា ូច្ខាងបប្រកាម្៖   
                                      
35 POMS GN 00603.020 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
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1. អ្នកប្រតវូកំណត់ពីចំ្ដណកទកឹប្រ ក់របេអ់្នកទទួេផ្សេនមួី្យៗឲ្យ នច្ាេប់ៅ
កន ុងរណនីបនាោះ តាម្រយៈការរកាកណំត់ប្រតាទកុ។ 

2. ប្របេិនបបើរណនីបនាោះទទួេ នការប្រ ក ់អ្នកប្រតវូមានេទធភាពបង់ការប្រ ក់
បនាោះបៅឲ្យអ្នកទទួេផ្សេនីមួ្យៗដផ្សែកបៅតាម្ចំ្ដណកទឹកប្រ ក់បៅកន ុង
រណនបីនាោះ។ 

3. អ្នកទទួេផ្សេនមួី្យៗ អាច្បប្របើប្រ េ ់នដតប្រ ករ់បេខ់ល នួដតប៉ាុបណាណ ោះ។ 

4. អ្នកទទួេផ្សេ ម្និប្រតវូមានប័ណណ ឥណពនធប ើម្បីបប្របើប្រ េរ់ណនបីនោះបនាោះបទ។ 
បហើយ 

5. SSA ប្រតូវប វ្ ើការប្រតួតពិនិតយ នងិអ្នមុ្័តយេ់ប្រពម្បេើរណនរីមួ្បនោះជា
លាយេកខណអ៍្កេរ។ 

រណនីដាច្់បដាយដឡក ប្រតូវរកាទុកប្រ ក់ SSI របេ់អ្នកទទួេផ្សេដតមាន ក់
ប៉ាុបណាណ ោះ។  ប្របេិនបបើអ្នកជាតំណាងអ្នកទទួេប្រ ក់េប្រមាប់អ្នកទទួេផ្សេ
ពីរបីនាក ់ការបប្របើប្រ េ់រណនដីាច្់បដាយដឡក អាច្ជាជបប្រម្ើេ ៏េែ បំផ្សុតប ើម្បី
តាម្ដានទកឹប្រ ក់ និងេម្តុេយរណនីរបេបុ់រគេមាន ក់ៗ។   

ប្របេិនបបើអ្នកជាតណំាងអ្នកទទួេប្រ កេ់ប្រមាប់អ្នកទទួេផ្សេបប្រច្ើននាក ់អ្នកអាច្
រកាទុកប្រ ក់ SSI បៅកន ុងរណនីរមួ្មួ្យ ន។ រណនីរមួ្រឺមានមុ្ខង្ករ ូច្គន
បៅនងឹជារណនចី្រនត រមួ្ដ រ ដ េរណនបីនោះប្ររប់អ្នកទទួេផ្សេទងំអ្េ ់មាន
បេខរណនីរមួ្ដតមួ្យ។ ប្របេិនបបើអ្នកបប្របើប្រ េ់ប្របបភទរណនីបនោះ អ្នកប្រតូវ
ប្រ ក ថា មូ្េនិ្ ិដ េអ្នកទទួេផ្សេមាន ក់ៗទទួេ ន ប្រតូវ នបប្របើប្រ េ់ដត
េប្រមាប់អ្តថប្របបោជន៍របេពួ់កបរដតប៉ាុបណាណ ោះ។ កណំត់ប្រតាដាច្ប់ដាយដឡក ប្រតវូប វ្ ើ
បឡើងេប្រមាប់អ្នកទទួេផ្សេមាន ក់ៗ។ បដនថម្បេើបនោះ អ្នកអាច្នងឹម្និបប្របើប្រ េ់
ប្រ ក់បៅកន ុងរណនបីនោះេប្រមាប់ការច្ំណាយនានាដ េពាក់ពន័ធនងឹ បំណើរការ
ទីភាន ក់ង្កររបេអ់្នក។ ឧទហរណ៍ អ្នកម្ិនអាច្បប្របើប្រ េប់្រ ក់បនោះ ប ើម្បីបង់នថល
ដតម្ប្របិ៍នប្របេណីយ ៍ឬេមាា រៈបរ ក្កាខ រការ ក្ោេ័យបឡើយ។  

អ្នកអាច្ប្របរេប័់ណណ ឥណពនធមួ្យជូន េអ់្នកទទួេផ្សេដ េមានរណនដីាច្់
បដាយដឡក។ ក៏ប៉ាុដនត  ប័ណណ ឥណពនធបនាោះប្រតវូមានការកណំត់ច្បំពាោះទកឹប្រ ក ់P&I 
ដ េអ្នក នឯកភាពគន ផ្សតេជូ់ន េអ់្នកទទួេផ្សេ។ ការកំណត់បនោះ ការពារអ្នក
ទទួេផ្សេពីនថលបេវាការ កប្រ កប់េើេការកំណត់ ប្របេិនបបើគត់ កប្រ កប់ប្រច្ើន
ជាងប្រ ក់ដ េមានបៅកន ុងរណនីបនាោះ។   

អ្នកម្និប្រតូវទកុមូ្េនិ្ជិាសាច្់ប្រ ក់របេ់អ្នកទទួេផ្សេបៅកន ុងប្របអ្បច់ក់បសា
បនាោះបទ។  ការ កប្រ ក់បច្ញពីប្របអ្ប់ចកប់សា រមឺានការពិ កកន ុងការតាម្ដាន 
ដ េប វ្ ើឲ្យការប វ្ ើេម្តុេយរណបនយយរបេ់អ្នកទទួេផ្សេមានការេំ ក។  
បដនថម្បេើបនោះ ប្របអ្ប់ចកប់សា ប្របឈ្ម្ខពេន់ងឹអ្ំបពើបចរកម្ម បដាយសារអ្នកដ េ
មានកូនបសា អាច្ចកយ់កប្រ កប់នាោះ ន។  
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a. ការដាក្់ស ម្ ោះរណនី 

រណនបីនោះ ម្និថាជារណនដីាច្់បដាយដឡកឬរណនរីមួ្បនាោះបទ ប្រតវូបង្កា ញឲ្យ ន
ច្ាេ់នូវប ម្ ោះរបេ់វាដ េបញ្ញជ ក់ថាមូ្េនិ្ិបនោះជាកម្មេិទធ ិរបេ់អ្នកទទួេផ្សេ
បនាោះ។ អ្នកឬសាថ ប័នរបេ់អ្នក ប្រគន់ដតប្ររប់ប្ររងបេើរណនីបនាោះកន ុងនាម្ជាតំណាង
អ្នកទទួេប្រ ក់ប៉ាុបណាណ ោះ។  រណនមួី្យៗដ េមានដតប ម្ ោះសាថ ប័នរបេអ់្នកបៅខាង
កម្មេិទធ ិបនាោះ នងឹម្និអាច្ទទួេយក នបនាោះបទ។36    

ជាទូបៅ កម្មេិទធបិ្រតវូបង្កា ញថា រណនីបនាោះជាកម្មេិទធរិបេបុ់រគេ ឬរបេ់ប្រកមុ្អ្នក
ទទួេផ្សេ នងិប្រតូវ នប្ររប់ប្ររងបដាយតណំាងអ្នកទទួេប្រ ក។់  

ឧទាហរណ៍ក្មមសិទធ ិរណនី្នាគារ៖ 

ខសុ៖  “Homestead Rep. Payee Inc. Account” 

ត្រឹមត្រវូ៖  “Social Security Beneficiary Account Managed by Homestead 
Rep. Payee Inc.” 

“Homestead Rep. Payee Inc. on Behalf of Social Security Beneficiaries” 

“Social Security Beneficiary Sam Rep. Payee Trust Account” 

b. ការដាក្់មូលនិ្ិឡូក្ឡំបញ្ច ូលគាន  

ជាទូបៅ តំណាងអ្នកទទួេប្រ ក់ ម្ិនអាច្ដាក់ប្រ ក់ SSI ណាមួ្យរបេ់អ្នកទទួេ
ផ្សេបៅកន ុងរណនីមួ្យដ េមានមូ្េនិ្ិម្ិនដម្នជារបេ់អ្នកទទួេផ្សេបនាោះ
បទ។ រណនីម្ិនដម្នជារបេ់អ្នកទទួេផ្សេ អាច្ជារណនីប្របកបអាជីវកម្ម  ឬ
រណនីមួ្យដ េមានប្រ ក់ជារបេ់អ្តិថិជនដ េពុំប្រតូវការតំណាងអ្នកទទួេ
ប្រ ក។់ ការអ្នុវតតដបបបនោះបៅថា “ការដាក់ប្រ ក់ឡូកឡំគន "។37 ប្របេិនបបើអ្នក
ដាក់មូ្េនិ្ ិឡូកឡគំន  បនោះចតទ់ុកជាការប្ររប់ប្ររងមូ់្េនិ្ ិអ្នកទទួេផ្សេពុបំ្រតមឹ្
ប្រតូវ។ SSA ក៏អាច្ចត់ទុកវាជាកំហុេមួ្យផ្សងដ រ។ ប្របេិនបបើ SSA មានការ
េងេ័យពីកំហុេណាមួ្យ ពួកបរអាច្ច្ុោះប វ្ ើេវនកម្ម  ឬប វ្ ើការបេុើបអ្បងយតបេើ
អ្នក។  

ការដាក់ប្រ កឡូ់កឡំគន  អាច្ប៉ាោះពាេ ់េអ់្នកទទួេផ្សេជាបប្រច្ើនោ៉ា ង។ ជាទូបៅ 
ប្រ កអ់្តថប្របបោជន ៍SSI របេអ់្នកទទួេផ្សេោ៉ា ងតចិ្ពីរដខ ប្រតូវទទូេ នការ
ពារពីមាច េឥ់ណទន។38  ក៏ប៉ាុដនត  ប្របេិនបបើអ្នកដាក់ប្រ ក ់SSI ឡូកឡំគន ជាមួ្យ
ប្រ ក់ នទបផ្សេងបទៀត វានឹងប វ្ ើឲ្យមានការេ ំកកន ុងការបញ្ញជ កថ់ាបតើប្រ ក់ណាជា
របេអ់្នកទទួេផ្សេ។ អ្នកទទួេផ្សេ បប្រកាយម្កបទៀតអាច្ ត់បងក់ារការពារបនោះ
 ន។ បៅច្ណុំច្បនោះ មាច េឥ់ណទនរបេត់ំណាងអ្នកទទួេប្រ ក់ ឬមាច េ់

                                      
36 POMS GN 00603.010 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
37 POMS GN 00603.010 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
38 42 U.S.C. § 407 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
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ឥណទនរបេ់អ្នកទទួេផ្សេ អាច្ចូ្េបៅបប្របើប្រ េ់ SSI ប ើម្បីទូទត់េងបំណុេ
។   

ការអ្នវុតតដបបបនោះ ក៏អាច្បណាត េឲ្យមានការបង់ប្រ ក់បេើេច្ំនួនផ្សងដ រ។ 
ឧទហរណថ៍ា អ្នកដាក់ប្រ ក់ SSI បៅកន ុងរណនមួី្យដ េមានប្រ ក់ប្របតិបតត ិការ
របេអ់្នក។ SSA អាច្រតិថា ប្រ ក់ប្របតបិតត ិការរបេត់ំណាងអ្នកទទួេប្រ ក់ កជ៏ា
កម្មេិទធ ិរបេ់អ្នកទទួេផ្សេដ រ ដ េអាច្ប វ្ ើពួកបរជួបប្របទោះបញ្ញា បេើេកប្រមិ្ត
កំណត់នន្ននន។ បប្រកាយម្កបទៀត SSA នឹងប វ្ ើការវាយតនម្លបេើការបង់ប្រ ក់
បេើេច្នួំនបនោះ។ 

វាអាច្មានការពិ កកន ុងការបញ្ញជ ក់ប្រ ប់អ្ំពបី្រ ក់ប្របតិបតតកិារពីអ្តថប្របបោជន៍
របេ ់SSI បៅកន ុងរណនីដ េ នដាក់ប្រ ក់ឡូកឡំគន បនោះ។ អ្នកអាច្បប្របើប្រ េ់
មូ្េនិ្រិបេអ់្នកទទួេផ្សេេប្រមាប់នថលច្ណំាយនានា ូច្ជា ការជួេជុេអ្គរ ឬ
ការបងន់ថលបុរគេបដាយនច្ នយណាមួ្យ។ អ្នកម្និរួរបប្របើប្រ េប់្រ ករ់បេ់អ្នកទទួេ
ផ្សេប ើម្បីបងន់ថលច្ណំាយប្របតិបតតកិារបនាោះបទ។  

c. ការអ្នុវរតអ្នក្ទទួលត្ាក្់ជំនួស 

“ការអ្នវុតតអ្នកទទួេប្រ ក់ជនួំេ”  របឺៅបពេដ េតំណាងអ្នកទទួេប្រ ក ់ផ្សតេ់
នូវមូ្េនិ្ ិអ្នកទទួេផ្សេទងំអ្េប់ៅអ្នកទទួេផ្សេណាមួ្យ ឬភារទីីបីប ើម្បីប វ្ ើ
ការប្ររប់ប្ររង។ ភារទីីបីអាច្ជាបុរគេ ឬសាថ ប័នណាមួ្យ។ SSA ម្និបេើកទកឹ
ច្ិតតឲ្យអ្នុវតតដបបបនាោះបទ។ ការប វ្ ើជាអ្នកទទួេប្រ ក់ជនួំេ អាច្មានន័យថា SSA 
 កអ្នកបច្ញពីតណំាងអ្នកទទួេប្រ ក់។39 

ការអ្នវុតតអ្នកទទួេប្រ ក់ជនួំេ ជាទូបៅបកើតមានបៅបពេដ េអ្នកទទួេផ្សេ
រេប់ៅឆ្ង យពីតំណាងអ្នកទទួេប្រ ក់។  បនោះអាច្បកើតមាន ន  ប្របេិនបបើអ្នក
ទទួេផ្សេរេប់ៅកន ុងម្នទ រីដថទរំមួ្ ឬបប្របើប្រ េអ់្នកផ្សតេប់េវាេប្រមាប់ការរេប់ៅ
បដាយឯករជយ (ILS)។  តំណាងអ្នកទទួេប្រ ក ់ដ េរេប់ៅឆ្ង យ ប្រតវូច្ោុះហតថបេខា
បេើមូ្េបបទនបប្រតេប្រមាប់ច្នួំនប្រ ក ់SSI ប្របចំដខទងំប្រេងុ បដាយតទ េ់បៅកាន់
ភារទីីបី។  ភារទីីបី អាច្ជានាយកម្នទ ីរដថទរំមួ្ ឬអ្នកផ្សតេប់េវា ILS។  ភារទីីបី 
បនាទ ប់ម្កបប្របើប្រ េ់ប្រ ក់បនោះប ើម្បីបង់នថលឈ្ន េួ នងិប្រ ក់ច្ណំាយ នទបផ្សេងបទៀត 
និងផ្សតេប់្រ ក់ដ េបៅេេ់ជា P&I ជូន េអ់្នកទទួេផ្សេ។   

បញ្ញា ន្ែលអាចសក្ើរានជាមួយនឹងការអ្នុវរតអ្នក្ទទួលត្ាក្់ជំនួស៖ 

Frank ដ េជាតំណាង់អ្នកទទួេប្រ ក់ រេប់ៅច្មាង យ 50 មា៉ា យពី Sam ដ េរេ់
បៅកន ុងម្នទ រីដថទរំមួ្។ Sam  នរេប់ៅកន ុងម្នទ រីដថទរំមួ្រយៈបពេ 10 ឆ្ន ំ
ម្កបហើយ។ គត់ប្រតូវមានភាពច្ុោះេប្រម្ងុជាមួ្យនងឹនាយកម្នទ ីរដថទរំមួ្បនាោះ រឺ
បលាក Adam។ Frank នងិ Sam កប្រម្នឹងជួបគន បដាយតទ េណ់ាេ ់បដាយសារ
ច្មាង យឆ្ង យពីគន ។   

                                      
39 POMS GN 00608.044; POMS GN 00605.066 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
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ជាបរៀងរេ់ដខ Frank េរបេរមូ្េបបទនបប្រតជូន េ ់Adam  េប្រមាប់ច្នួំនប្រ ក ់
1100$ ននបេវា SSI ទងំមូ្េ។  Adam បប្របើប្រ េប់្រ កច់្នួំន $1,000 ប ើម្បីបង់នថល
ម្នទ រីដថទរំមួ្បនោះ។ បនាទ ប់ម្កបទៀត គតផ់្សតេ់ប្រ ក់ដ េបៅេេ ់(100$) ជូន េ ់
Sam ជាបរៀងរេ់ពរីឬបីនថងម្តងជា P&I។ Frank ពុ ំនតាម្ដានច្បំពាោះបពេបវលា 
និងរបបៀបដ េ Adam ផ្សតេ ់P&I ជូន េ ់Sam បនាោះបទ។   

បៅច្ុងឆ្ន ំ Frank បៅ Sam ប ើម្បីប វ្ ើការប្រតួតពិនិតយជាមួ្យគត់។ គត់ នរក
ប ើញថា Sam នល ប់ទទួេប្រ ក់ដត 60$ ប៉ាុបណាណ ោះកន ុងមួ្យដខជាប្រ ក ់P&I។ Sam 
កប្រម្នងឹប វ្ ើការជាមួ្យ Adam ប ើម្បកីណំត់ពីកញ្ច ប់ថវ ក្កា P&I របេគ់ត់ណាេ។់  
Adam ប្រ ប់ Frank ថាគត់ពុ ំន ងឹពីអ្វ ីដ េ នបកើតបឡើងច្បំពាោះប្រ ក់ដ េ
 ត់បង់ $40 ជាបរៀងរេ់ដខបនាោះបទ។ គត់ពុដំ េរកាទកុបេៀវបៅកណំតប់្រតា
សាច្់ប្រ ក់ដ េគតទ់ទួេ នពី Frank បនាោះបទ។   

វាពុអំាច្បៅរចួ្បនាោះបទ បនាទ ប់ពីរយៈបពេមួ្យឆ្ន ំ បៅកន ុងការប្រសាវប្រជាវរកប ើញ
ថានរណាជាអ្នកេួច្យកប្រ កដ់ េ តប់ង់របេ ់Sam ច្នួំន 40$ ជាបរៀងរេដ់ខ
បនាោះ។ ជាេទធផ្សេ Sam ប្រតវូ នបរប កប្រ េអ់្េប់ពេជាយូរម្កបហើយ។ គត់ពុំ
អាច្ច្ណំាយប្រ ក់របេ់គត់េប្រមាប់អ្វ ដី េគត់ប្រតវូការបនាោះបទ បដាយសារមាន
នរណាមាន ក់ នេួច្ប្រ ក់បនាោះ។ 

កន ុងនាម្ជាអ្នកជនួំយ តំណាងអ្នកទទួេប្រ ក់ពុ ំនប្ររប់ប្ររងបេើ SSI របេអ់្នក
ទទួេផ្សេឲ្យ ន តិ េ់បនាោះបទ។ ផ្សទ ុយបៅវវ ក្ញ ភារកចិ្ចបនោះប្រតវូបផ្សទរបៅភារមីាខ ង
ដ េម្ិន នពិនតិយតាម្ដាន ឬមានទំនួេខុេប្រតូវបេើរបបៀបដ េពួកបរប្ររប់ប្ររង
ប្រ កក់ាេបនាោះបទ។ អ្នកទទួេផ្សេ ក៏ពុំអាច្ប វ្ ើការជាមួ្យតណំាងអ្នកទទួេប្រ ក់
ប ើម្បបីរៀបច្កំញ្ច ប់ថវ ក្កា នងិបំបពញតាម្តប្រមូ្វការរបេពួ់កបរបនាោះដ រ។ ការអ្នវុតត
ដបបបនោះ ក៏បបងយ ើតនូវហានភិ័យននការប្ររប់ប្ររងម្និ នប្រតឹម្ប្រតូវ អ្ំបពើ្ ប ក ឬ
បចរកម្ម។ 

SSA ជានចិ្ចជាកាេ ពុ ំនហាម្ឃាត់បេើការអ្នវុតតេប្រមាប់អ្នកទទួេប្រ កជ់ំនួេ
បនាោះបទ។ ប្របេិនបបើអ្នុញ្ញា ត ប្រតូវមានការដណនំាជាលាយេកខណអ៍្កេរជូន េភ់ារី
ទីបីអ្ំពរីបបៀបកន ុងការប្ររប់ប្ររងមូ្េនិ្ រិបេអ់្នកទទួេផ្សេ។ តំណាងអ្នកទទួេ
ប្រ ក ់កន៏ងឹប្រតូវការមានការទក់ទងបដាយតទ េ់ជាញឹកញបជ់ាមួ្យអ្នកទទួេផ្សេ
ផ្សងដ រ។40     

ប្របេិនបបើអ្នកជាអ្នកទទួេប្រ កជ់ំនួេច្បំពាោះភារទីីបីណាមួ្យ ប្រតូវរតិពិចរណា
ថាបតើភារីទីបីរបបកីាល យជាតណំាងអ្នកទទួេប្រ ករ់បេអ់្នកទទួេផ្សេដ រឬបទ។ 
បនោះអាច្ប វ្ ើឲ្យកាន់ដតមាននយ័ជាងម្នុ ប្របេិនបបើភារទីីបីសាគ េអ់្នកទទួេផ្សេ
 នច្ាេ ់នងិមានទំនាក់ទនំងជាមួ្យគតជ់ាបរៀងរេ់នថង។  ប្របេិនបបើអ្នកជា
តំណាងជនួំេ បដាយសារអ្នករេប់ៅឆ្ង យពីអ្នកទទួេផ្សេ ប្រតូវរិតពចិរណាដេវង
រកតំណាងអ្នកទទួេប្រ ក់ដ េបៅជិត។ អ្នកករួ៏រដតជួយ េអ់្នកទទួេផ្សេ
ឲ្យកាល យជាអ្នកទទួេប្រ ក់បដាយខល នួឯងផ្សងដ រ ប្របេិនបបើគត់មានេម្តថភាព
។     

                                      
40 POMS GN 00605.066 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
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Sam ប្រ ប់ Frank ថាគត់មានអារម្មណថ៍ាគត់ នបប្រតៀម្ខល នួជាបប្រេច្ប ើម្បី
កាល យជាអ្នកទទួេប្រ ក់បដាយខល នួឯង។ Frank យេ់ប្រេប។  គត់ នប វ្ ើការ
ជាមួ្យ Sam ប ើម្បីបរៀបច្ំដផ្សនការមួ្យេប្រមាប់ Sam ប ើម្បីប្ររប់ប្ររងប្រ កក់ាេ
តទ េខ់ល នួរបេគ់ត។់ 

Frank ចប់បផ្សតើម្បបងយ ើត P&I របេ ់Sam បដាយការដណនាចំ្ាេល់ាេជ់ាលាយ
េកខណ៍អ្កេរ ដ េ Sam របបីប្រតវូច្ណំាយប្រ ក់បេើនថលឈ្ន េួនងិនថលសាលា។ Sam ក៏
ប្រតូវការរកាទុកប្រ ក់ឧបតថម្ា  និងប្រ ក់េនេដំ េបៅេេ់ផ្សងដ រ។  Frank ដាក់
ប្រ ក់ដ េបៅេេប់ៅកន ុងរណនីដាច្់បដាយដឡករបេ ់Sam បដាយប្រតួតពនិតិយ
រណននីងិតាម្ដានការច្ំណាយរបេគ់ត់។ 

Frank ក៏ជួយ Sam បេន ើេុំេិខិតនានាពីមិ្តតភកត ិ ប្ររូបពទយពា េ បវជជបណឌ ិត 
ដ េគំប្រទគត់ឲ្យកាល យជាតំណាងអ្នកទទួេប្រ ក់បដាយខល នួឯង។ ពួកបរ ន
េរបេរថា Sam  នបបងយ ើនេម្តថភាពរបេ់គត់កន ុងការប្ររប់ប្ររងប្រ ក់កាេ
តទ េ់ខល នួ។ ឧទហរណ៍ ពួកបរនិោយពីរបបៀបដ េ Sam មានទំនួេខុេប្រតូវកន ុង
ការរកាទុក P&I របេ់គត់ជាបរៀងរេ់ដខ ជំនួេឲ្យការទិញេយ រប្រគប់។ ជាេទធផ្សេ 
ជំងទឺឹកបនាម្ដផ្សែម្របេ់គត់មានភាពេែ ប្របបេើរជាងម្នុ។  

VI. ការជួយែល់អ្នក្ទទួលផលឲ្យកាា យជាអ្នក្ទទួលត្ាក្់សដាយខល នួ
ឯង 

តណំាងអ្នកទទួេប្រ ក ់របបពីិចរណាថាបតើអ្នកទទួេផ្សេអាច្កាល យជាអ្នកទទួេ
ប្រ កត់ទ េខ់ល នួរបេគ់ត់ដ រឬបទ។  ប ើម្បេីបប្រម្ច្ នបគេបៅបនោះ េូម្ប វ្ ើការ
ង្ករជាមួ្យអ្នកទទួេផ្សតេ់ប ើម្បីបបងយ ើតដផ្សនការមួ្យប ើម្បីបបងយ ើនឯករជយភាពបេើ
ខល នួឯង។  ឧទហរណ ៍អ្នកអាច្ផ្សតេជូ់ន េអ់្នកទទួេផ្សេនូវ P&I បប្រច្ើនបដនថម្
បទៀតប ើម្បីបង់នថលឈ្ន េួ នងិវវ ក្កយយបប្រតរបេគ់ត។់  កន ុងបពេជាមួ្យគន  អ្នកនងឹ
ប្រតូវប វ្ ើឲ្យប្រ ក ថា អ្នកទទួេផ្សេកំពងុអ្នវុតត នប្រតឹម្ប្រតវូតាម្ទំនួេខុេប្រតវូថមី
របេពួ់កបរ។ តណំាងអ្នកបង់ប្រ ក់ ករ៏បបបី វ្ ើការជាមួ្យអាជវីកម្មកន ុងមូ្េដាា ន
ដ េអាច្ទកុច្ិតត ន ប ើម្បីជួយ េអ់្នកទទួេផ្សេជាមួ្យនឹងប្របតិបតត ិការសាច្់
ប្រ ក់ហរិញ្ា វតថ ុ។   

ការប្របរេ់ការប្ររប់ប្ររងហិរញ្ា វតថ ុខាល ងំបពកបៅ េអ់្នកទទួេផ្សេ អាច្ប្រតូវ ន
ចតទ់ុកជាការអ្នវុតតេប្រមាប់អ្នកទទួេប្រ ក់ជនួំេ។ SSA អាច្រតិថា អ្នកដេង
បំបពញភារកចិ្ចរបេអ់្នកកន ុងនាម្ជាតណំាងអ្នកទទួេប្រ ក់បទៀតបហើយ។ ប ើម្បី
បង្កយ របញ្ញា បនោះ អ្នករបបីមានដផ្សនការជាលាយេកខណអ៍្កេរច្ាេល់ាេ់ ដ េ
និោយអ្ំពរីបបៀបដ េអ្នកទទួេផ្សេរបបចី្ំណាយប្រ ក់របេគ់ត។់ 

ប្របមូ្េភេត ុតាងដ េអ្នកទទួេផ្សេអាច្ប្ររប់ប្ររងប្រ កត់ទ េខ់ល នួរបេគ់ត។់ 
ម្ិតតភក័ត ិ ប្ររួសារ ប្ររូបពទយពា េ នងិេូម្បីដតអាជវីកម្មកន ុងប្រេកុ អាច្ជួយ េ់
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 ំបណើរការបនោះ ន។ ពួកបរអាច្េរបេរបេច្កត ីអ្ោះអាងដ េគំប្រទច្ំបពាោះេម្តថ
ភាពរបេអ់្នកទទួេផ្សេ ប ើម្បីប្ររប់ប្ររងប្រ ក់បដាយខល នួឯងតទ េ។់41  

បនាទ ប់ម្ក ប្របេនិបបើអ្នកទទួេផ្សេច្ង់កាល យជាអ្នកទទួេប្រ កត់ទ េខ់ល នួ េូម្ទក់
ទងបៅការ ក្ោេ័យ SSA កន ុងមូ្េដាា ន។ បេន ើេុំពួកបរប វ្ ើការប្រតួតពិនតិយថាបតើអ្នក
ទទួេផ្សេអាច្ប្ររប់ប្ររង SSI  នបដាយខល នួឯងដ រឬបទ។42  ប្រតូវប វ្ ើការបេន ើេុបំនោះជា
លាយេកខណអ៍្កេរ នងិភាជ ប់េំបៅថតច្ម្លងននបេច្កត ីបញ្ញជ ក់គំប្រទបនោះ។ 

VII.  សសវារំណាង អ្នក្ទទួលត្ាក្់របស់អ្នក្ រឺពិរជាានភាព
ចាំច់បំផុរ! 

តួនាទរីបេអ់្នកកន ុងនាម្ជាតំណាងអ្នកទទួេប្រ ក ់រឺពិតជាមានសារៈេខំានច់្ំបពាោះ
អ្នកទទួេផ្សេ។ ការប្ររប់ប្ររងបដាយប្របងុប្របយ័តនច្ំបពាោះមូ្េនិ្ ិរបេគ់ត ់ជួយឲ្យ
អ្នកអ្នកទទួេផ្សេបៅកន ុងការទិញរបេន់ានាដ េពួកបរប្រតូវការ នងិជួយេនេ ំ
េំនច្ប្រ ក់។ ការដ េជួយ េអ់្នកទទួេប្រ ក់កន ុងការេនេេំំនច្ប្រ ក់ ផ្សតេផ់្សេ
ប្របបោជន៍របេពួ់កបរនងិបបងយ ើនឯករជយភាពរបេពួ់កបរ។  អ្នកមានភាពចំ 
ច្់បៅកន ុងការបបប្រងៀនបំនិនជីវ ក្ត ូច្ជាការបរៀបច្ំកញ្ច ប់ថវ ក្កា រណបនយយ េម្តុ
េយ នងិការទញិទនំិញដ េេែ បំផ្សតុ។ េូម្អ្ររណុ!   

                                      
41 POMS GN 00502.050 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
42 េូម្បម្ើេទំពរ័ 22 ននឯកសារបនោះេប្រមាប់ទប្រម្ង់ដបបបទដ េអ្នកប្រតូវការ។ អ្នក
ប្រតូវទកទ់ងជាមួ្យការ ក្ោេ័យ SSA ប ើម្បីទទួេ នការវាយតនម្ល  នងិបំបពញ
ទប្រម្ង់ដបបបទបនោះបដាយតទ េ។់ (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ) 
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ឧបសមព ័នធ  SSA  
បណត ឹងឧទធរណ៍ 

ការក្ំណរ់សៅែំណាក្់កាលែំបូង 

ប្របេិនបបើអ្នកពុឯំកភាពច្ំបពាោះ “ការកណំត់បៅ ំណាក់កាេ បូំង” បដាយ SSA 
បនាោះបទ អ្នកប្រតូវមានកាតពវកចិ្ចកន ុងការជួយនិងតេ ូ ម្តិេប្រមាប់អ្នកទទួេផ្សេបៅ
កន ុងបណត ងឹឧទធរណ។៍ ការកំណត់បៅ ំណាេក់ាេ ំបូង អាច្រមួ្បញ្ច េូនូវេទិធ ិទទួេ
 ន ច្នួំនទឹកប្រ កអ់្តថប្របបោជន៍ ការបង់ប្រ កប់េើេកំណត់ និងការប ិបេ្
ច្ំបពាោះេំបណើរបេអ់្នកទទួេផ្សេប ើម្បីកាល យជាអ្នកទទួេប្រ កប់ដាយតទ េ់ខល នួ។ 

60 នថងប ើម្បីដាក់ពាកយបណត ឹងបនាទ ប់ពីអ្នក
ទទួេ នការជូន ំណឹង/បេច្កត ីេបប្រម្ច្
ម្ិនយេ់ប្រពម្* *(10 នងៃ ប ើម្បបីេន ើេុបំនតការ
បង់ប្រ ក់ប្ររប់ច្នួំនកន ុងអ្ំឡុងបពេនន
បណត ឹងឧទធរណ៍ ំណាកក់ាេ ំបូង)។ 

ការពិចរណាសឡើងវ ញញ 

• បុរគេិក SSA បៅកន ុងការ ក្ោេយ័មូ្េដាា ន (FO) អាច្ប វ្ ើបេច្កតេីបប្រម្ច្
បេើបណត ងឹឧទធរណ៍ ន។  

• អ្នកអាច្បេន ើេុកំចិ្ចប្របជុំជាមួ្យម្ស្រនត ីេវនាការ ឬប្រតួតពនិិតយករណីបៅបេើ
ប្រកដាេដតប៉ាុបណាណ ោះ។ អ្នកអាច្នំាសាកេ ីនងិភេត ុតាងថមីៗម្កជាមួ្យ។ 

• បប្របើប្រ េ់ទប្រម្ង់ SSA-561 ឬ SSA-789 ឬេរបេរេិខិតបៅកាន់ SSA 
(ជាទូបៅបៅកាន ់FO) បដាយបេន ើេុកំាររិតពិចរណាបឡើងវវ ក្ញ។  

60 នថង ប ើម្បដីាក់ពាកយបណត ងឹ បនាទ ប់ពីអ្នក
ទទួេ នបេច្កត ីេបប្រម្ច្បេើការពិចរណា
សាជាថម*ី។
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សវនាការ 

• បប្របើប្រ េ់ទប្រម្ង់ HA-501 ឬេរបេរេិខិតបៅកាន ់SSA (ជាទូបៅបៅកាន ់
FO) ប ើម្បីបេន ើេុំបណត ងឹឧទធរណ៍។ 

• បណត ឹងឧទធរណ៍ នឹងប្រតូវប វ្ ើការពិចរណាបដាយតុលាការច្ាប់រ ា េ (ALJ) 
បៅតាម្ការ ក្ោេ័យវ ក្និច្េយ័នងិប្រតួតពនិតិយបណត ងឹ (ODAR) បៅកន ុងមូ្េ
ដាា ន។ 

• អ្នកអាច្បេន ើេុកំារប្រតួតពិនតិយកណំត់ប្រតា (OTR) ដផ្សែកបេើេណុំឯំកសារបនោះ 
ប្របេិនបបើបញ្ញា បនោះគម នភាពេម ុរសាម ញបនាោះបទ។ ប្របេិនបបើពុទំទួេ នការ
អ្នញុ្ញា តបនាោះបទ អ្នកនឹងទទួេ នការប វ្ ើេវនាការ។ 

• ALJ អាច្បកាោះបៅអ្នកជំនាញវវ ក្ជាជ ជីវៈ នងិ/ឬអ្នកជនំាញដផ្សនកបវជជសាស្រេត ។ 
អ្នកអាច្នំាសាកេ ីនងិភេត ុតាងបដនថម្បផ្សេងបទៀតម្កជាមួ្យ។ 

• យកេែ ប្រតវូមានេិខិតេបងខបពីអ្ងគបហតមុ្ុនេវនាការនងិភេត ុតាងថមីៗ ម្នុ
បពេបបើកេវនាការ។ 

 

60 នថង ប ើម្បដីាក់ពាកយបណត ងឹ បនាទ ប់ពីអ្នក

ទទួេ នបេច្កត ីេបប្រម្ច្េវនាការ។
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ត្ក្មុត្បឹក្ាបណត ឹងឧទធរណ៍ 

• បណត ឹងឧទធរណ៍អាច្ប្រតូវកាតប់េច្កតេីបប្រម្ច្បដាយប្រកមុ្ប្របឹកាបណត ងឹឧទធរណ៍ 
(AC) បៅកន ុងរ ា Virginia បដាយគម នេវនាការបឡើយ។  

• AC នងឹទទួេយក ប ិបេ្ ឬេុបបចេេំបណើរបេអ់្នកបដាយគម នពនិតិយ
បម្ើេបេើសាម រតីអ្ងគបហតុបនាោះបទ។ 

• បប្របើប្រ េ់ទប្រម្ង់ HA-520 ឬេរបេរេិខិតបៅកាន ់SSA (ជាទូបៅបៅកាន ់
ODAR) បដាយបេន ើេុកំារប្រតួតពនិតិយបឡើងវវ ក្ញ។  

• ប្របេិនបបើអ្នកពុមំានបពេកន ុងការប្របរេេ់ិខិតេបងខបអ្បងគត ឬភេត ុតាងថមី
ជាមួ្យនងឹេំបណើេុកំារប្រតួតពនិតិយបនាោះបទ  ូបច្នោះអ្នកអាច្ប្របរេ់េំបណើជា
លាយេកខណអ៍្កេរេប្រមាប់បពេបវលាបដនថម្ប ើម្បីផ្សតេភ់េត ុតាង។ 

 
60 នថងប ើម្បដីាកព់ាកយបណត ឹងបនាទ ប់ពី
ទទួេ នការជូន ណំងឹអ្ំពចី្ំណាត់ការ
របេប់្រកមុ្ប្របឹកាបណត ងឹឧទធរណ៍។
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រុលាការសហព័នធ  

• បណត ឹងឧទធរណ៍របេអ់្នកនងឹប្រតវូេបប្រម្ច្បដាយបៅប្រកម្តលុាការម្ណឌ េ
េហរ ាអាបម្រ ក្កបដាយគម នេវនាការបឡើយ។ 

• បនោះរជឺា ំបណើរការដាក់ពាកយបណត ឹងផ្សល វូការជាងម្នុ។ អ្នកនងឹប្រតូវការប ើម្បី
ប្រតួតពិនតិយវវ ក្ននតលុាការកន ុងមូ្េដាា នរបេ់អ្នកេប្រមាប់ច្ំណុច្ជាកល់ាក់
ណាមួ្យច្ំនួន។  

• មាននថលច្ណំាយេប្រមាប់ការដាកព់ាកយបណត ងឹបៅកន ុងតលុាការម្ណឌ េ។ 
ប្របេិនបបើអ្នកទទួេផ្សេពុអំាច្មានេទធភាពកន ុងការបង់នថលបេវា គត់អាច្
ដាក់េំបណើប ើម្បីបនតច្ំណាត់ការតាម្ផ្សល វូច្ាប់កន ុងភាពជាអ្នកប្រកីប្រក។ 

• បេច្កត ីេបប្រម្ច្បនោះ នងឹពងឹដផ្សែកបេើកណំត់ប្រតាជាលាយេកខណអ៍្កេរ ដ េនឹង
ប្រតូវរមួ្បញ្ច េូនូវឧបេម្ព ័នធ  និងបណត ងឹឧទធរណ៍ដ េប្រតូវប្របរេ។់ អ្នកក៏ប្រតវូ
រំពឹងថានងឹប្រតវូដាកខ់ល ឹម្សារេបងខបដផ្សនកច្ាេ់ជាផ្សល វូការប ើម្បគំីប្រទ េ់
បណត ឹងឧទធរណ៍របេអ់្នក។
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Disability Rights California (អ្ងគការេទិធជិនពិការរ ាកាេីហវ រ័ញ៉ា ) ទទួេ
 នមូ្េនិ្ិពីប្របភពបផ្សេងៗជាបប្រច្ើន។ េប្រមាប់បញ្ជ ីប ម្ ោះទងំប្រេងុនន
មាច េ់មូ្េនិ្ ិ េូម្ចូ្េបៅកាន់ បរហទំព័ររបេប់យើងបៅ 
https://www.disabilityrightsca.org/pod/list-of-funding-grants-and-
contracts។ 
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