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ទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញំក្នញងនាមជាស្ថាប័នរំណាងអ្ន ក្
ទទួ លត្ាក្់សត្ាប់អ្នក្ទទួ លផលននត្ាក្់ចំណូលរបប
សនត ិសុខបន្នា ម៖ សសៀវសៅន្ណនាំអ្ំពីឧរត ានុវរត ន៍
តុ លា 2018 ឯកសារប

ោះពុ ម្ព ផ្សាយ បេខ 5562.06 - Cambodian

កនុងនាម្ជាតំណាងអ្ន កទទួ េប្រ

ក់ អ្ន កមានភារកិច្ចកនុងការបំបពញកិច្ចការប ម្
ើ បី
1
ជាឧតត ម្ប្របបោជន៍ននអ្ន កទទួ េផ្សេដ េអ្ន កផ្សត េប់ េវាជូ ន។ ទំនួេខុេប្រតូវ
េំខាន់ៗច្ំនួនបីរបេ់តំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់រ ួម្មាន៖ ការប្ររប់ប្ររងប្រ ក់កាេ
រណបនយយ និងរ យការណ៍ និងការគំពារ។

I. ការត្រប់ត្រងត្ាក្់កាស
កនុងនាម្ជាតំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ អ្ន កប្រតវូ ជួ យ េ់អ្នកទទួ េផ្សេកនុងការប្ររប់ប្ររ
ងប្រ ក់កាេ។ បនោះមានន័យថា អ្ន ករបបីជួយ េ់ពួកបរកនុងការច្ំណាយប្រ ក់
ឹ ថា
អ្តថ ប្របបោជន៍របេ់ពួកបរបៅតាម្តប្រម្ូវការចំ ច្់របេ់ពួកបរ។ អ្ន កប្រតវូ ង
បតើអ្នកទទួ េផ្សេប្វ កា
ើ រចយវាយប្រ ក់កាេរបេ់ពួកបរោ៉ាង ូ ច្បម្ត ច្។ បនោះរ ួម្
បញ្ចេ
ូ ទ ំងការតាម្ដានប្របភពប្រ ក់កាេបផ្សេងបទៀត (ប្របេិនបបើមាន) ក៏ ូ ច្ជា
វវ ក្កយ យបប្រតកនុងបពេបច្ចុបបនន និងបៅអ្នារត។ បនោះនឹងអ្នុញ្ញាតឲ្យអ្ន កប្វ ើការប្ររប់
ប្ររងប្រ ក់ច្ណ
ំ ូ េរបបេនត ិេុខបដនថ ម្2 (SSI) របេ់អ្នកទទួ េផ្សេ ឬម្ូ េនិ្ិេថិត
បប្រកាម្ច្ំណងបជើងច្ាប់ទី XVI ប ើម្បីឲ្យអាច្េបប្រម្ច្ នតាម្តប្រម្ូវការជាម្ូ េដាាន
របេ់អ្នកទទួ េផ្សេ ខណៈដ េប្រតូវរកាទុកប្រ ក់ប្ររប់ច្ន
ំ ួ នេប្រមាប់េកម្ម ភាព
20 CFR § 416.635; SSA POMS GN 00502.114 (‘POMS’ រឺជាកូ នបេៀវបៅ
ដណនាំដ េបុរគេិក SSA បប្របបើ ម្
ើ បីពនយេ់ពរី បបៀបអ្នុវតត ប្រេបបៅតាម្វវ ក្ននរបប
េនត ិេុខេងគ ម្។) អ្ន កអាច្រកបម្ើេកូ នបេៀវបៅដណនាំបនោះ នបៅ
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/home!readform។ (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
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ឯកសារប ោះពុម្ពផ្សាយបនោះ បតតតជាេំខាន់បេើវវ ក្នននានាេប្រមាប់អ្នកទទួ េ ន
បេវា SSI។ ប្របេិនបបើតំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ កំពង
ុ ប្ររប់ប្ររងបេើអ្តថ ប្របបោជន៍
ននារ៉ាប់រងពិការភាពននរបបេនត ិេុខេងគ ម្ (SSDI) ឬអ្តថ ប្របបោជន៍ SSI និង
SSDI របេ់អ្នកទទួ េផ្សេ ូ បច្ន ោះចំ ច្់ប្រតវូ ប្វ ើការេិកាពីភាពខុេគនបៅកនុង
វវ ក្ននទ ំងបនោះ។ បពេខល ោះ វវ ក្នននានារបេ់ SSDI មានេកខ ណៈបត់ដបនជាង SSI។
(ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
1
1

កម្ានត បផ្សេងៗនិងការេនេ ំប្រ
ប្រ ក់ហួេប្របមាណផ្សងដ រ។

ក់ទុកជាប ម្
ើ ។3 វាក៏នង
ឹ ជួ យបង្កយរ េ់ការច្ំណាយ

ឧទាហរណ៍អ្ំពីការត្រប់ត្រងត្ាក្់កាសន្ែលានត្បសិទធភាព
Sam ទទួ េ នប្រ ក់ $1100 ជាប្រ ក់ SSI កនុងម្ួ យដខ។ ប្រ ក់ឈ្ន ួេនិងវវ ក្កយ យបប្រត
បេវាសានរណៈ មានច្ំនួន $500 កនុងម្ួ យដខ បហើយគត់ច្ូេបរៀនថានក់េិកា
បពេយប់ប ើម្បីកាលយខល ួនជាជាងបភល ើង។ រ ូ វរង្ករខិតជិតច្ូ េម្ក េ់បហើយ។
ឪពុកមាតយរបេ់ Sam រេ់បៅកនុងរ ា Hawaii។ Sam រេ់បៅកនុងរ ា កាេីហវញ៉ា
បហើយទនទ ឹងរង់ចំជួបឪពុកមាតយរបេ់គត់។ Sam បកើតជំងឺទឹកបនាម្ដផ្សែ ម្។
តំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់របេ់គត់ប្មោះ Frank គត់ប្វ ើការឲ្យប្រក ុម្ហុន
Homestead Rep. Payee Inc.
តំណាងអ្ន កទទួ េប្រ

ក់ អ្នុវតត តាម្ជំហានទ ំងអ្េ់បនោះប ម្
ើ បីជួយ េ់ Sam៖

Frank ជដជកជាម្ួ យ Sam ជាបរឿយៗអ្ំពក
ី ញ្ច ប់ថ វ ក្ការបេ់គត់។ បៅបពេណាដ េ
Sam ទទួ េ នប្រ ក់កក់ពី SSI បៅកនុងរណនីច្រនត ដ េមានប្មោះប្រតឹម្ប្រតូវ,
Frank បប្របើប្រ េ់វាប ើម្បីប្វ ើការទូ ទត់នថល ឈ្ន ួេនិងបេវាសានរណៈរបេ់ Sam និង
ប្រតូវប្រ ក ថា នបំបពញតាម្តប្រម្ូវការបវជជ សាស្រេតរបេ់គត់បៅកនុងដខបនាោះ។
Frank និង Sam នឯកភាពកនុងការេនេ ំប្រ ក់ច្ំនួន $100 កនុងម្ួ យដខេប្រមាប់
នថល េំបុប្រតយនត បហាោះបៅកាន់រ ា Hawaii ប ើម្បីបៅបេងឪពុកមាតយគត់។ Frank ក៏
នសាកេួ រ Sam ថាបតើគត់ប្រតូវការេបម្ល ៀកបំពាក់ប្រកាេ់ៗេប្រមាប់រ ូ វរង្ករខាង
ម្ុខបនោះដ រឬបទ។ Frank នាំ Sam បៅហាងេក់េបម្ល ៀកបំពាក់បៅដកបរបនាោះ និង
ជួ យ Sam ឲ្យទទួ េ នការបញ្ចុោះតនម្ល េប្រមាប់អាវបប្រៅ សា
៏ ែ តម្ួ យ។
ឹ ថា Sam
បនាទប់ពប្រី តួតពិនត
ិ យប្រ ក់បៅេេ់កនុងរណនីរបេ់ Sam, Frank ន ង
នឹងប្រតូវច្ំណាយបេើ្នននកំណត់របេ់គត់បនត ិច្។ Frank ទូ រេពទ បៅ Sam
និងេួ រថាបតើគត់យេ់ប្រពម្ឲ្យច្ំណាយបេើេខទ ង់ទក
ឹ ប្រ ក់ នដ រឬបទប ម្
ើ បីប្វ កា
ើ រ
បង់ប្រ ក់នថល សាលាបរៀនបវនយប់របេ់ Sam។ Frank ពនយេ់ Sam អ្ំពីម្ូេបហតុ
ដ េពួ កបរប្រតូវបង់នថល សាលាប ម្
ើ បីច្ណា
ំ យប្រ ក់បៅេេ់របេ់ Sam ប ើម្បីបជៀេវាង
ការច្ំណាយហួ េប្របមាណ។
បប្រកាយម្ក Frank ផ្សត េ់ប្រ ក់ េ់ Sam ច្ំនួន $100 េប្រមាប់ការច្ំណាយតទេ់ខល ួន
និងការច្ំណាយនច្ នយ (P&I)។ Sam ច្ូ េច្ិតត បប្របើប្រ េ់ P&I ប ើម្បីទិញេយ រ
ប្រគប់។ េយ រប្រគប់កាន់ដតប្វ ើឲ្យជំងឺទឹក បនាម្ដផ្សែ ម្ របេ់គត់មានេភាព្ង ន់្ងរ
បឡើង។ ក៏ប៉ាុដនត Frank ឹងថា បៅបពេណាដ េគត់ផ្សតេប្រ់ ក់ P&I េ់ Sam គត់
ពុអា
ំ ច្ហាម្ឃាត់ Sam ម្ិនឲ្យទិញេយ រប្រគប់បនាោះបទ។ ផ្សទុយបៅវវ ក្ញ Frank នជួ ប
ជាម្ួ យ Sam ប ម្
ើ បីពនយេ់ េ់ Sam ថាការទទួ េទនេយ រប្រគប់កាន់ប្វ ើឲ្យេុខភាព
របេ់គត់ដតោ៉ាប់យន
ឺ បឡើង។ Frank និង Sam ឯកភាពថា ប្រ ក់ P&I អាច្ប្រតូវ
កាត់បនថ យ និងេនេ ំទុក ប ម្
ើ បីឲ្យគត់អាច្ទិញសាឡ
ុ ងថម ី ជាជាងការទិញេយ រប្រគប់
។
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20 CFR § 416.645 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
2

a. ការសត្បើត្ាស់ត្ាក្់សែើមបីបំសពញតាមរត្មូវការរបស់អ្នក្ទទួ លផល
ភារកិច្ចេំខាន់របេ់អ្នកកនុងនាម្ជាតំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ រឺប ើម្បីជួយ េ់អ្នក
ទទួ េផ្សេឲ្យបំបពញ ននូ វតប្រម្ូវការជាម្ូ េដាានរបេ់ពួកបរ។4 តប្រម្ូវការទ ំងអ្េ់
បនោះ រ ួម្មានេំបៅដាាន ច្ំណីអាហារ េបម្ល ៀកបំពាក់ ការដថទ ំេុខភាព និងេមាារៈ
ដ េផ្សត េ់េុខុមាេភាព។ បប្របើប្រ េ់ម្ូេនិ្ិ SSI ប ើម្បីបង់ប្រ ក់ បេើតប្រម្ូវការ
ទ ំងបនាោះជាម្ុន ម្ុនបពេបង់ប្រ ក់វវ ក្កយ យបប្រតរបេ់អ្នកទទួ េផ្សេ ូ ច្ជាបំណុេ
ដ េ េ់បពេប្រតវូ បង់ពីម្ន
ុ ម្កជាប ម្
ើ ។5 ប្របេិនបបើមានប្រ ក់ណាបៅេេ់ អ្ន ក
របបីេួរថាបតើអ្នកទទួ េផ្សេច្ង់បប្របើប្រ េ់ប្រ ក់បនាោះោ៉ាង ូ ច្បម្ត ច្។ អ្ន កអាច្
បប្របើប្រ ក់ដ េបៅេេ់េប្រមាប់ច្ំណាយបេើអ្វីៗបផ្សេងបទៀត។ បនោះរ ួម្បញ្ចេ
ូ ទង
ំ អ្វ ីៗ
ី
ក្តកាន់
ដ េប្វ ើឲ្យជ វ
ដតមានតេុកភាពជាងម្ុន ការប្វ ើ ំបណើរ បរ ក្កាខរបវជជ សាស្រេត
បដនថ ម្ បេវានានាប ើម្បី ជួយ េ់អ្នកទទួ េផ្សេកាន់ដតមានឯកភាពបប្រច្ន
ើ ជាង
ម្ុន េកម្ម ភាពកម្ានត និងការេនេ ំប្រ ក់ទក
ុ ។
តំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ របបីប្រតវូ ដេវ ងរកវវ ក្្ីនានាប ម្
ើ បីេនេ ំប្រ ក់របេ់អ្នកទទួ េ
ផ្សេ។ ឧទហរណ៍ អ្ន កអាច្ជួ យកាត់បនថ យនថល ឈ្ន ួេេប្រមាប់អ្នកទទួ េផ្សេ ឬដេវ ង
រកេំបៅដាានដ េមានតនម្ល ទប។ អ្ន កក៏របបីដេវ ងរកការបញ្ចុោះតនម្ល េប្រមាប់ទន
ំ ិញ
បផ្សេងៗ ូ ច្ជាបប្ររឿងបទេនិងេបម្ល ៀកបំពាក់ជាប ម្
ើ ។
បបងយ ត
ើ កញ្ច ប់ថ វ ក្កាជាម្ួយអ្ន កទទួ េផ្សេដ េរ៉ាប់រងបេើតប្រម្ូវការរបេ់ពួកបរ រ ួម្
ទ ំងការច្ំណាយតទេ់ខល ួន (P&I) ផ្សងដ រ។6 អ្ន កអាច្ផ្សត េ់ P&I េ់អ្នកទទួ េផ្សេ
តាម្ដ េគត់ច្ង់ ន ប៉ាុដនត ប្រតវូ ផ្សត េវា
់ កនុងទប្រម្ង់ជាសាច្់ប្រ ក់។
ជដជកជាម្ួ យអ្ន កទទួ េផ្សេអ្ំពបី ពេបវលានិងរបបៀបដ េគត់ច្ង់ទទួ េ ន
P&I។ តំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ខលោះ ផ្សតេ់ P&I បៅប ម្
ើ ដខ ម្ួ យេ ត ហ៍រំេងម្ួ យ
េ ត ហ៍ ឬបៅកនុងបរ ក្មាណតិច្តួ ច្បរៀងបពេពីរបីដខ។
បៅបពេណាអ្ន កផ្សត េ់ P&I អ្ន ករបបីកន
ុំ ិោយប្រ ប់ពរី បបៀបដ េអ្ន កទទួ េផ្សេ
អាច្ច្ំណាយប្រ ក់បនោះ។ អ្ន កម្ិនប្រតវូ ឲ្យអ្ន កទទួ េផ្សេបនត តាម្ដានបេើរបបៀបដ េ
ពួ កបរចយប្រ ក់ P&I បនាោះបទ ឬផ្សត េប
់ ង្កយន់ន ទទួ េប្រ ក់បឡើយ បបើបទោះបីជាអ្ន ក
ម្ិនឯកភាពជាម្ួ យនឹងរបបៀបននការច្ំណាយរបេ់ពួកបរក៏បដាយ។

20 CFR § 416.640 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
42 U.S.C. § 407; 20 CFR § 416.640(d) (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
6
“ប្រ ក់ឧបតថ ម្ា្នេប្រមាប់តប្រម្ូវការតទេ់ខល ួន” រឺជាពាកយដ េបប្របេ
ើ ប្រមាប់អ្នក
ទទួ េផ្សេដ េសានក់បៅកនុងបវជជសាថនដថទ ំរយៈបពេដវង។ ក៏ប៉ាុដនត អ្ន កប្របដហេ
នលប់សាតប់ឮការបប្របើប្រ េ់ពាកយបនោះេប្រមាប់ការច្ំណាយប្រ ក់ដ េប្របរេ់ជូនបៅ
អ្ន កទទួ េផ្សេដ េកំពុងរេ់បៅកនុងេហរម្ន៍។ (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
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b. ការត្ាត្ស័យទាក្់ទង
វវ ក្្ីដ េេែ បំផ្សុតប ម្
ើ បីជួយ េ់ការច្ំណាយប្រ ក់ SSI របេ់អ្នកទទួ េផ្សេ រឺប្រតវូ ប្វ ើ
ការជដជកជាម្ួ យពួ កបរឲ្យ នញឹកញប់។ បនោះមានន័យថា អ្ន ករបបីទក់ទង
ជាម្ួ យអ្ន កទទួ េផ្សេោ៉ាងបហាច្ណាេ់បរៀងរេ់ 2 េ ត ហ៍ម្តងដ រ។ ពាោម្ទក់
ទងបបើបទោះបីជាអ្ន កទទួ េផ្សេពុំ នទក់ទងម្កកាន់អ្នកក៏បដាយ។ ប្របេិនបបើអ្នក
ទទួ េ នការយេ់ប្រពម្ អ្ន កអាច្ប្វ ើការជាម្ួ យបុរគេិកេងគ ម្កិច្ច ឬអ្ន កផ្សតេ់
បេវារបេ់អ្នកទទួ េផ្សេប ម្
ើ បីប្វ ើការទូ ទត់បៅបេើអ្វៗ
ី ដ េអ្ន កទទួ េផ្សេប្រតូវការ។
បនោះអាច្រប់បញ្ចេ
ូ នូ វេមាារៈេប្រមាប់ការពា េ ឬេកម្ម ភាពនានាប ើម្បីជួយ
ពួ កបរកសាងេម្តថ ភាពរបេ់ពួកបរបឡើងវវ ក្ញ។ ជដជកគនជាបរឿយៗជាម្ួ យអ្ន ក
ឹ អ្ំពអ្
ទទួ េផ្សេរបេ់អ្នកប ើម្បីយេ់ ង
ី វ ដី េពួ កបរប្រតវូ ការ និងរបបៀបដ េ
ពួ កបរច្ង់ច្ំណាយប្រ ក់របេ់ពួកបរ។
បៅបពេអ្ន កជដជកគនជាម្ួ យអ្ន កទទួ េផ្សេ េូ ម្ប្រ ប់ពួកបរអ្ំពប្រី ក់បៅេេ់
បៅកនុងរណនី។ អ្ន កក៏របបីសាកេួ រថាបតើរបបៀបដ េអ្ន កផ្សត េប្រ់ ក់ េ់ពួកបរ
បនាោះជួ យ េ់ពួកបរដ េឬបទ។ អ្ន កក៏របបីសាកេួ រអ្ំពប្រី ក់ច្ណ
ំ ូ េបផ្សេងៗ ឬ
្នននបផ្សេងៗដ េពួ កបរមាន ូ ច្ជាប្រ ក់ឈ្ន ួេ ម្រតក ឬអ្ំបណាយជាប ម្
ើ ។
អ្ន កម្ិនច្ង់ចយប្រ ក់ច្ំណូេប្របចំដខបេើេកំណត់ ឬចយបេើេពី្ននន
កំណត់បនាោះបទ។ ប្របេិនបបើអ្នកចយបេើេកំណត់ SSA អាច្បញ្ឈប់អ្តថ ប្របបោជន៍បនោះ
ន។
ការរយការណ៍ប្រតម្
ឹ ប្រតូវ រឺកាន់ដតមានសារៈេំខាន់េប្រមាប់អ្នកដ េទទួ េ ន
SSI។ ម្ិនថានរណាមានក់ទទួ េ ន SSI បនាោះបទ បហើយម្ិនថាពួ កបរទទួ េ ន
ប្រ ក់ប៉ាុនាមនបនាោះបទ រឺវាអាប្រេយ
័ បេើថាបតើប្រ ក់ច្ណ
ំ ូ េប៉ាុនាមននិង្នននអ្វ ីខលោះ
ដ េពួ កបរមាន។ SSA អាច្កាត់តតច្់អ្តថ ប្របបោជន៍េប្រមាប់ដខណាដ េពួ កបរ
នទទួ េអ្តថ ប្របបោជន៍ ប៉ាុដនត ម្ិនប្រតវូ បេើេពីដ នកំណត់បនាោះបទ។7 ប ម្
ើ បីរកាទុក
ឹ
អ្តថ ប្របបោជន៍ និងប ើម្បីបជៀេវាងការច្ំណាយហួ េកំណត់ ប្រតវូ ងពីច្ំនួនប្រ ក់
និង្ននននានាដ េអ្ន កទទួ េផ្សេមាន។ តាម្វវ ក្្ីបនោះ អ្ន កអាច្ប្ររប់ប្ររង
អ្តថ ប្របបោជន៍ SSI របេ់ពួកបរ និងរយការណ៍អ្ំពកា
ី រតលេ់បតរនានាបៅកាន់
ូ
SSA ឲ្យ នប្រតម្
ឹ ប្រតូវ។

ដ នកំណត់្នននមានច្ំនួន $2,000 េប្រមាប់បុរគេបៅេីវ ឬ $3,000 េប្រមាប់
េហព័ទធ—ក៏ប៉ាុដនត មានការបេើកដេងម្ួ យច្ំនួនច្ំបពាោះ្នននដ េអាច្រប់ ន។
ដ នកំណត់ប្រ ក់ច្ណ
ំ ូ េ រឺមានេកខ ណៈេមុរសាមញជាងម្ុន បដាយសារដ នកំណត់
ទ ំងបនោះតលេ់បតរជាបរៀងរេ់
ូ
ឆ្នំ និងមានការដប្របប្របួេខុេៗគនអាប្រេ័យបេើ្ននន
ូ
ប្រ ក់ច្ណ
ំ េ និងរ ា ដ េអ្ន កទទួ េផ្សេសានក់បៅ។ រ ា ម្ួយច្ំនួន ូ ច្ជា
រ ា កាេីហវញ
័ ៉ា
នផ្សតេ់ប្រ ក់អ្តថ ប្របបោជន៍បដនថ ម្។ មានករណីបេើកដេងជាបប្រច្ើន
។ បហតុបនោះ អ្ន ករបបីច្ូេបៅកាន់ បរហទំព័រ SSA េប្រមាប់ព័ត៌មានបដនថ ម្េត ីពី
ដ នកំណត់ប្រ ក់ច្ណ
ំ ូ េ។
http://www.socialsecurity.gov/policy/docs/quickfacts/prog_highlights/
(ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
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ប្របេិនបបើអ្នកទទួ េផ្សេទទួ េ នប្រ ក់ច្ំណូេ ឬ្ននននានាដ េបេើេច្ំនួ
នកំណត់ អ្ន កប្រតូវទំនាក់ទំនងបៅកាន់អ្នកទទួ េផ្សេប ើម្បីជួយកាត់បនថ យច្ំនួន
ទឹកប្រ ក់បនាោះបទ។ សាកេួ រពួ កបរថាបតើពួកបរច្ង់ច្ំណាយប្រ ក់បេើវវ ក្កយ យបប្រត
ប្រតូវបង់ពម្
ី ុន ឬេមាារៈដ េពួ កបរច្ង់ នដ រឬបទ។ ពួ កបរអាច្មាន្ននន
បប្រច្ន
ើ ហួ េកប្រម្ិត បដាយសារថាពួ កបរអាច្ទទួ េ នការទូ ទត់ប្រ ក់េរុប ុេ។
ភារកិច្ចរបេ់អ្នកកនុងនាម្ជាតំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ នឹងមានភាពដប្របប្របួេដផ្សែក
បេើ្នននម្ូ េនិ្។ិ 8 អ្ន កនឹងប្រតវូ រយការណ៍បៅ SSA បដាយម្ប្ា យ
ណាម្ួ យក៏ ន។ អ្ន កពុមា
ំ នការប្ររប់ប្ររងបេើច្ន
ំ ួ នប្រ ក់េរុប េ
ុ បនាោះបទ បេើ
កដេងដតវាទទួ េ នពី SSI ដ េ នច្ូ េជា្រមានពីម្ន
ុ ម្កដតប៉ាុបណា
ណ ោះ។
េប្រមាប់ការទូ ទត់ប្រ ក់េរុប ុេបប្រៅពី SSI ូ ច្ជាម្រតកជាប ើម្ អ្ន ករបបី
ពិភាកាជាម្ួ យអ្ន កទទួ េផ្សេ និងជាម្ួ យម្នុេេបផ្សេងបទៀត (ប្របេិនបបើមានការ
យេ់ប្រពម្ពីពួកបរ) បៅកនុងប្រក ុម្អ្ន កគំប្រទប ើម្បីេបប្រម្ច្ថាបតើវវ ក្្ីណាម្ួ យដ េេែ
បំផ្សុតប ម្
ើ បីបប្របើប្រ េ់ម្ូេនិ្បិ នោះ។ ឧទហរណ៍ អ្ន កអាច្ទិញបេវាបញ្ចុោះេព។ អ្ន ក
អាច្ប្វ ើការជាម្ួ យនរណាមានក់ ដ េអាច្បបងយ ើតម្ូ េនិ្ិបប្រម្ ុងេប្រមាប់តប្រម្ូវការ
ពិបេេ ឬតប្រម្ូវការបដនថ ម្បៅកនុងវវ ក្្ីម្ួយដ េពុំប៉ាោះពាេ់ េ់អ្តថ ប្របបោជន៍
ទ ំងបនោះ។9

II. ការពវ ក្ិចចសរៀបរណសនយយ និងរាយការណ៍
តំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ ប្រតវូ តាម្ដានការច្ំណាយរបេ់អ្នកទទួ េផ្សេ។ អ្ន កទទួ េ
ប្រ ក់ ក៏ប្រតូវរយការណ៍រេ់បញ្ញានិងការតលេ់បតរនានាជូ
ូ
ន េ់កា រ ក្ោេ័យ SSA
កនុងម្ូ េដាានផ្សងដ រ។ ប្របព័នធរណបនយយដ េមានប្របេិទធភាពម្ួ យ ននាថា
រ យការណ៍ប្របចំឆ្នំដ េអ្ន កប្វ ើបៅកាន់ SSA រឺមានេកខ ណៈបពញបេញ។ វាក៏
ឹ ពីតប្រម្ូវការហិរញ្ា វតថុរបេ់អ្នកទទួ េផ្សេផ្សង
មានវវ ក្្ីម្ួយបផ្សេងបទៀតប ម្
ើ បី ន ង
ដ រ។ ការតាម្ដានបដាយប្រប ុងប្របយ័តន ផ្សតេន
់ ូ វភេតុតាងជាលាយេកខ ណ៍អ្កេរបៅកនុង
ករណីដ េ SSA ប្វ េ
ើ វនកម្ម បេើអ្នក។ វាក៏ជួយ េ់អ្នកទទួ េផ្សេផ្សងដ របៅបពេ
ដ េពួ កបរម្ិនឯកភាពគនច្ំបពាោះអ្វ ដី េ SSA នបេើកបឡើង។

a. ការរក្ាក្ំណរ់ត្តា
ប្របេិនបបើអ្នករកាទុកម្ូ េនិ្រិ បេ់អ្នកទទួ េផ្សេបៅកនុងរណនី្នាគរណាម្ួ យ
អ្ន កប្រតវូ រកាទុកកំណត់ប្រតាេកម្ម ភាពតទេ់ខល ួនរបេ់អ្នកប ម្
ើ បីតាម្ដានម្ូ េនិ្ិ
បនាោះ។ បនោះប្រតវូ រប់បញ្ចេ
ូ ទ ំងទឹកប្រ ក់បៅេេ់កំពង
ុ
បំ ណើរការ ប្រ ក់កក់ និងការ
េូ ម្បម្ើេឯកសារប ោះពុម្ពផ្សាយរបេ់ DRC ការទូ ទត់ប្រ ក់ច្ំណាយេរុប ុេបៅ
បេើ បរហទំព័ររបេ់បយើង, https://www.disabilityrightsca.org/system/files/fileattachments/560401.pdf។ (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
9
អ្ន ករបបីទក់ទងបៅកាន់បម្នវ ីណាមានក់ដ េមានជំនាញដផ្សន កម្ូ េនិ្ីបប្រម្ ុង
េប្រមាប់តប្រម្ូវការពិបេេ ប ើម្បីប្វ បើ េច្កត ីប្រពាងប្រតឹេតបិ ម្
ើ បីការពារអ្តថ ប្របបោជន៍
SSI។ អាប្រេ័យបេើ្នននម្ូ េនិ្ិបនោះ មានេកខ ខណឌតប្រម្ូវជាក់លាក់ថាបតើអ្នក
ណាដ េទទួ េ នការអ្នុញ្ញាតឲ្យបបងយ ត
ើ ម្ូ េនិ្ិប្រតឹេតិបនាោះ។ េូ ម្បម្ើេ 42 U.S.C.
Sec. 1396p(d)(4)(A) (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
5
8

កប្រ ក់ផ្សងដ រ។ អ្ន កម្ិនរួ រពឹងដផ្សែ កបេើកណ
ំ ត់ប្រតា្នាគរដតម្ួ យម្ុខបនាោះបទ។
ខទ ង់ច្ណ
ំ ូ េច្ំណាយនីម្ួយៗ របបីប្រតូវមានម្ូ េបហតុេប្រមាប់ការ កប្រ ក់ ឬប្របភព
ននការដាក់ប្រ ក់។
អ្ន កក៏របបីប្រតូវឲ្យបុរគេមានក់ បប្រៅពីបរ
ុ គ េដ េបរៀបច្ំកំណត់ប្រតាេកម្ម ភាព ម្ក
ប្វ ើការបប្របៀបប្ៀបរ យការណ៍្នាគរជាម្ួ យនិងកំណត់ប្រតាបនាោះ បហើយច្ុោះហតថ
បេខាបេើការប្រតួតពិនិតយនីម្ួយៗ។ អ្ន កប្រតួតពិនត
ិ យ អាច្រកប ើញកំហុេនានា ន
។
វវ ក្កយ យបប្រតេប្រមាប់ការច្ំណាយទ ំងអ្េ់ បេើកដេងដតអ្វ ីដ េអ្ន កទទួ េផ្សេច្ំណាយ
ជាម្ួ យ P&I របបីប្រតវូ រកាទុក និងកត់ច្ណា
ំ បំ ៅកនុងកំណត់ប្រតាបនាោះ។ អ្នុញ្ញាតឲ្យ
បុរគេិកដ េនឹងប្វ កា
ើ របប្របៀបប្ៀបកំណត់ប្រតាបម្ើេបង្កយន់ន ទទួ េប្រ ក់។
តំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ ក៏របបីមានកំណត់ប្រតា P&I ម្ួ យ ដ េបង្កាញថា P&I
ទ ំងអ្េ់ប្រតូវ នផ្សតេ់ជូនបៅអ្ន កទទួ េផ្សេ។ កំណត់ប្រតាបនោះ រ ួម្បញ្ចេ
ូ នូ វច្ំនូន
ទឹកប្រ ក់ដ េ នផ្សតេ់ជូន ម្ូ េបហតុននការផ្សត េជ
់ ូ ន និងបពេបវលា និងប្រ ក់
ដ េបៅេេ់បៅកនុង P&I និងច្បមាលោះទុកេប្រមាប់អ្នកទទួ េផ្សេច្ុោះហតថ បេខា
បនាទប់ពទ
ី ទួ េ ន។ P&I ដ េរកាទុកជាសាច្់ប្រ ក់ ប្រតវូ ចក់បសាទុក។ ូ ច្គន
បនោះដ រ ប្របេិនបបើអ្នកផ្សត េ់ P&I ជាសាច្់ប្រ ក់ ដ េអ្ន កមានបៅកនុងន អ្ន កប្រតវូ
រកាទុកកំណត់ប្រតាថាអ្ន កណាជាមាចេ់ប្រ ក់បនាោះ បៅរេ់បពេដ េអ្ន កផ្សត េប្រ់ ក់
បច្ញ។

b. ការរាយការណ៍សៅ SSA
អ្ន កទទួ េប្រ ក់ ប្រតូវប្របរេ់រ យការណ៍ម្ួយអ្ំពីប្រ ក់ច្ំណូេអ្ន កទទួ េផ្សេ ជូ ន
េ់ SSA ជាបរៀងរេ់ឆ្នំ។10 អ្ន កប្រតូវរយការណ៍នូវអ្វ ីៗទ ំងអ្េ់ដ េប៉ាោះពាេ់ េ់េិទធិ
ទទួ េ ន SSA របេ់អ្នកទទួ េផ្សេភាលម្ៗ។ បនោះរប់បញ្ចេ
ូ ទ ំងការតលេ់បតរូ
ណាម្ួ យដ េប៉ាោះពាេ់ េ់សាថនភាពរេ់បៅ ការង្ករ ការេិកាបៅសាលា ប្រ ក់ច្ណ
ំ ូេ
សាថនភាពបវជជសាស្រេត សាថនភាពប្ររួសាររបេ់អ្នកទទួ េផ្សេ ឬការប្វ ើ ំបណើរបច្ញពី
េហរ ា អាបម្រ ក្ក ដ េមានរយៈបពេបប្រច្ន
ើ ជាងម្ួ យដខ។11 បនោះរឺប ម្
ើ បី
បង្កយរការបង់ប្រ ក់ហួេកំណត់។ SSA អាច្ប្វ ើដកដប្របច្ំនួនអ្តថ ប្របបោជន៍ ឬ
បញ្ឈប់អ្តថ ប្របបោជន៍ ប្របេិនបបើអ្នករយការណ៍ទន់បពេបវលា។
អ្ន កក៏ប្រតវូ ប្រ ប់ផ្សងដ រ េ់ SSA ថាបតើសាថប័នរបេ់អ្នកពុអា
ំ ច្បនត ប្វ ជា
ើ តំណាងអ្ន
កទទួ េប្រ ក់បទៀតឬោ៉ាងណា។ បនោះរ ួម្បញ្ចេ
ូ នូ វម្ូ េបហតុេុខភាព ការច្ូ េនិវតត
ការកេ័យ្ន ការប្ររប់ប្ររងម្ិន នប្រតឹម្ប្រតូវ ឬបដាយសារដតអ្ន កច្ង់ចកបច្ញពី
អាជីវកម្ម បនាោះ។12

20 CFR § 416.665 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
POMS SI 02301.005 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
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POMS GN 00502.114 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
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បៅប្ររប់ករណីទ ំងអ្េ់ អ្ន កទទួ េប្រ ក់របបីជួយ េ់អ្នកទទួ េផ្សេប ើម្បីដេវ ងរក
អ្ន កទទួ េប្រ ក់ថមីមានក់ ឬជួ យប្វ ើជាអ្ន កទទួ េប្រ ក់តទេ់ខល ួនរបេ់ពួកបរ។ វាជា
កាតពវ កិច្ចរបេ់អ្នកកនុងការផ្សត េជ
់ ូ ននូ វប្រ ក់ដ េបៅបេេេេ់ជូន េ់អ្នកទទួ េ
ប្រ ក់ថមី ឬប្របរេ់ប្រ ក់បនាោះប្រតឡប់បៅ SSA វវ ក្ញ ប្របេិនបបើរកពុំ នអ្ន កទទួ េប្រ
ក់បនាោះបទ។ SSA នឹងប្វ ើជាអ្ន កទទួ េប្រ ក់បបណា
ត ោះអាេនន បៅកនុងករណីបនោះ។ 13
ប្របេិនបបើ SSA វាយតនម្ល ករណីបនោះ បហើយរកប ើញថាខល ួន នបង់ប្រ ក់បប្រច្ើនហួ េ
ខល ួនអាច្កាត់ទក
ុ ប្រ ក់ខលោះរបេ់អ្នកទទួ េផ្សេប ម្
ើ បីរ៉ាប់រងបេើការទូ ទត់ប្រ ក់បេើេ
កំណត់។
ប្របេិនបបើអាច្ ប្រតវូ ពាោម្សាគេ់ម្ស្រនតរី ា េ SSA កនុងម្ូ េដាានបនាោះ។ បនោះអាច្
ជួ យពបនល ឿនការប្ល យ
ើ តបពីកា រ ក្ោេ័យ SSA កនុងម្ូ េដាានបនាោះ។ វាក៏អាច្ជួ យ
បដាោះប្រសាយបញ្ញាអ្ំពអ្
ី តថ ប្របបោជន៍ SSI របេ់អ្នកទទួ េផ្សេផ្សងដ រ។

III.ការរសូ មរិ
កនុងនាម្ជាតំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ ម្ិនប្រគន់ដតប្រតូវប្វ ើជាតំណាងដ េទទួ េ ន
ការទុកច្ិតតប៉ាុបណា
ណ ោះបទ។ វាក៏មានន័យថា អ្ន កប្រតូវប្វ ើការតេូ ម្តិប ើម្បី ការពារ
ម្ូ េនិ្ិ SSI ផ្សងដ រ។14 ប្របេិនបបើអ្នកទទួ េផ្សេ ទទួ េ នេិខិតរបបេនត ិេខ
ុ
េងគ ម្អ្ំពកា
ី រតលេ់បតរណាម្ួ
ូ
យបៅកនុងេិទធទ
ិ ទួ េ នរបេ់ពួកបរ ឬច្ំនួនប្រ ក់
អ្តថ ប្របបោជន៍ អ្ន ករបបីជួយ េ់ពួកបរកនុងការទំនាក់ទន
ំ ងបៅកាន់ SSA។ បនោះ
ជួ យពួ កបរបនត ទទួ េ នម្ូ េនិ្ិម្ួយច្ំនួន។ ភារៈកិច្ចរបេ់អ្នក រឺពិតជាមាន
សារៈេំខាន់ខាលំងណាេ់ ប្របេិនបបើ SSA រកប ើញថាមានការទូ ទត់ប្រ ក់បេើេច្ំនួ
ន កនុងអ្ំឡ
ុ ងបពេដ េអ្ន ក នប្ររប់ប្ររងប្រ ក់របេ់អ្នកទទួ េផ្សេ។15 ការតេូ
ម្តិេប្រមាប់អ្នកទទួ េផ្សេ មានន័យថា ប្រតូវជួ យពួ កបរកនុងការប្របរេ់ភេតុតាង
ដ េប្រតឹម្ប្រតូវបៅបពេដ េពួ កបរម្ិនឯកភាពច្ំបពាោះអ្វ ីដ េ SSA បេើកបឡើង។
វាក៏មានន័យថា ប្រតវូ ប្វ ើ ំបណើរជាម្ួ យពួ កបរប ម្
ើ បីច្ូេរ ួម្ប្របជុំ ឬេវនាការបៅ
ច្ំបពាោះម្ុខ SSA ឬបៅប្រកម្ច្ាប់រ ា េ (ALJ) ផ្សងដ រ។ អ្ន កអាច្ជួ យពួ កបរកនុង
ការពនយេ់ពក
ី រណីរបេ់ពួកបរ។ អ្ន កក៏ប្រតូវសាកេួ រអ្ន កទទួ េផ្សេផ្សងដ រ ថាបតើ
ពួ កបរច្ង់ឲ្យអ្ន កជួ យបដាោះប្រសាយបញ្ញា SSA របេ់ពួកបរដ រឬបទ។

20 CFR 416.611 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
POMS GN 00502.114 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
15
កនុងនាម្ជាតំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ អ្ន កអាច្បៅបនត មានទំនួេខុេប្រតូវបេើការ
តកពិនយ
័ ឬការទូ ទត់ប្រ ក់បេើេច្ំនួនណាម្ួ យដ េ នវាយតនម្ល បៅបេើអ្នក
ទទួ េផ្សេ ប្របេិនបបើអ្នកខកខានម្ិន នផ្សត េ់ការប្ររប់ប្ររងប្រ ក់កាេដ េប្រតម្
ឹ
ប្រតូវេម្ប្រេបណាម្ួ យ។ 20 CFR § 416.552; POMS SI 02201.020
(ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
7
13
14

a. នត្បសណីយ៍ SSA
អ្ន កនឹងទទួ េ ននប្របេណីយ៍ពី SSA អ្ំពអ្
ី វ ីដ េប៉ាោះពាេ់ េ់អ្នកទទួ េផ្សេ។16
បបើកេិខត
ិ ទ ំងបនាោះ បៅបពេដ េអ្ន កទទួ េ វា។ អ្ន កអាច្ប្រតូវប្វ កា
ើ រប្ល យ
ើ តប
ឲ្យ នឆ្ប់រហ័េ។ ឧទហរណ៍ ប្របេិនបបើអ្នកទទួ េផ្សេទទួ េ នេិខត
ិ ម្ួ យ
ច្ាប់ដ េនិោយថា SSA នបង់ប្រ ក់បប្រច្ន
ើ បពក អ្ន ក្ត្រូវត្ាប់សៅ SSA វវ ញញ
ក្នញងរយៈសពល 10 នងៃ ប្របេិនបបើអ្នកច្ង់ឲ្យអ្តថ ប្របបោជន៍បនាោះបនត បៅ ូ ច្ប ើម្។
ប្វ ើ ូ បច្ន ោះ SSA នឹងម្ិនកាត់ប្រ ក់បច្ញពីម្ូេបបទនបប្រតបៅបពេខាងម្ុខភាលម្ៗ
បនាោះបទ។17 េិខត
ិ បៅកនុងករណីបនោះបៅថា ការជូ ន ណ
ំ ង
ឹ អ្ំពកា
ី របង់ប្រ ក់បប្រច្ន
ើ
បេើេកំណត់។ ឧទហរណ៍ម្ួយបផ្សេងបទៀត រឺការជូ ន ណ
ំ ឹងអ្ំពកា
ី រប្រតួតពិនត
ិ យ
បៅបេើការបនត ការប្រតួតពិនត
ិ យបេើពិការភាព (CDR)។ SSA តប្រម្ូវឲ្យអ្ន កទទួ េផ្សេ
អ្នុវតត នូវច្ំណុច្ទ ំងបនោះទ ំងកនុងបពេម្ុននិងបពេបនោះ។ ពួ កបរជួ យបង្កាញថាបតើ
បុរគេមានក់បៅបនត មានពិការភាពបទៀតឬោ៉ាងណា។18 អ្ន កទទួ េផ្សេ អាច្ប្រតវូ
ការបង្កាញភេតុតាងននពិការភាពរបេ់ពួកបរប ម្
ើ បីបនត ទទួ េ នអ្តថ ប្របបោជន៍។
អ្វ ីទ ំងអ្េ់បនោះ េុទធដតមានបពេបវលាកំណត់។ អ្ន កម្ិនច្ង់ប ើញេំបណើេទ
ុំ ំងបនោះ
បប្រកាយបពេពួ កវាហួ េបពេកំណត់បនាោះបទ។

b. ការបត ឹងឧទធ រណ៍សលើសសចក្ត ីសសត្មចនានា
អ្ន កអាច្បត ឹង ឧទធ រណ៍បេើបេច្កត ីេបប្រម្ច្ណាម្ួ យដ េពុំបបប្រម្ើផ្សេប្របបោជន៍ របេ់
អ្ន កទទួ េផ្សេ ប្របេិនបបើប្វ ើបឡើងបៅតាម្កាេបរ ក្បច្េ ទកំណត់។ ឧទហរណ៍ អ្ន ក
អាច្បត ឹង ឧទធ រណ៍ ន ប្របេិន បបើ SSA មានរបប្រមាងបញ្ឈប់ ឬកាត់បនថ យ
អ្តថ ប្របបោជន៍របេ់អ្នកទទួ េផ្សេ។ អ្ន កក៏អាច្បត ឹងឧទធ រណ៍ នផ្សងដ រ ប្របេិនបបើ
SSA ប ិបេ្េំបណើេុំរបេ់អ្នកទទួ េផ្សេ ប ើម្បីកាលយខល ួនជាអ្ន កទទួ េប្រ ក់បដាយ
ខល ួនឯង។
ជំហានទីម្ួយប ម្
ើ បីប្វ ើការបត ង
ឹ ឧទធ រណ៍ច្ំបពាោះបេច្កត ីេបប្រម្ច្បនោះ រឺប្រតវូ ដាក់េបំ ណើេុំ
ការពិចរណាសាជាថម។ី អ្ន ករបបីប្រតវូ បត ឹងឧទធ រណ៍កនុងរយៈបពេ 60 នថង បប្រកាយបេច្កត ី
េបប្រម្ច្។ អ្ន កអាច្ទទួ េ នបពេបវលាបដនថ ម្ ប្របេិនបបើអ្នកអាច្បង្កាញម្ូ េ
បហតុេម្ប្រេបណាម្ួ យេប្រមាប់ការដាក់ឯកសារជូ នយឺតោ៉ាវបនោះ។19 បនោះអាច្ប្វ ើបៅ

POMS SI 02302.310 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
POMS SI 02220.010A.5.a។ ក៏ប៉ាុដនត ការកំណត់រយៈបពេ 10 នថង អាច្ប្រតូវពនារ
បពេបដនថ ម្ ប្របេិនបបើអ្នកអាច្បង្កាញពីម្ូេបហតុេម្ប្រេបណាម្ួ យេប្រមាប់ការ
ដាក់ឯកសារជូ នយឺតោ៉ាវបនោះ។ POMS SI 0220.010A5.b
(ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
18
POMS DI 28001.003 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
19
POMS SI 04020.020B.2-3 SSA េនម តថា អ្ន កទទួ េ នេិខិតបនោះ កនុងរយៈ
បពេ 5 នថង បនាទប់ពកា
ី េបរ ក្បច្េ ទននការជូ ន ណ
ំ ង
ឹ បនោះ។ ប្របេិនបបើបេើេពីកាេ
បរ ក្បច្េ ទកំណត់ប្រតឹម្ 10 ឬ 60 នថង អ្ន កអាច្ពាោម្បង្កាញពី “ម្ូ េបហតុេម្ប្រេប”
េប្រមាប់ដាក់ឯកសារជូ នយឺតបនាោះ។ (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
8
16
17

នតាម្រយៈេិខិតម្ួ យច្ាប់ ឬបដាយបប្របប្រើ េ់ទប្រម្ង់ដបបបទរបេ់ SSA។20 បៅ
បពេដ េអ្ន កដាក់េបំ ណើេុំ អ្ន កអាច្បញ្ញជក់ថាបតើអ្នកច្ង់ឲ្យមានការប្រតួតពិនិតយ
បេើករណីបនាោះបឡើងវវ ក្ញ ច្ង់មានការជួ បប្របជុំបប្រៅផ្សល វូ ការ ឬក៏ច្ង់មានការជួ ប
ប្របជុំផ្សល វូ ការណាម្ួ យ។ ការប្រតួតពិនិតយករណីបឡើងវវ ក្ញ មានន័យថា បុរគេដ េប្ររប់
ប្ររងបេើករណីរបេ់អ្នក នឹងប្រគន់ដតប្រតួតពិនិតយបម្ើេបេើភេតុតាង
ជាលាយេកខ ណ៍អ្កេរដ េអ្ន ក នផ្សតេជ
់ ូ នបៅ SSA ដតប៉ាុបណា
ណ ោះ។21 កិច្ចប្របជុំបប្រៅ
ផ្សល វូ ការ ឬកិច្ចប្របជុំផ្សល វូ ការណាម្ួ យ ផ្សត េឱ
់ កាេ េ់អ្នកប ើម្បីជួបបដាយតទេ់ជាម្ួ យ
បុរគេិកបបឡារបបេនត ិេុខេងគ ម្បៅកនុងការ ក្ោេ័យម្ូ េដាាន។ អ្ន កក៏អាច្នាំ
យកសាកេីបៅជាម្ួ យ នផ្សងដ រ។22 ការជួ បបដាយតទេ់ រឺជាការេែ ពីបប្រពាោះវា
អ្នុញ្ញាតឲ្យអ្ន កទទួ េផ្សេអាច្ពនយេ់បដាយខល ួនឯង និង ប្ល ើយតបនឹងេំណួរ
ដ េបុរគេិក SSA អាច្បចទេួ រ។ បៅកនុងកិច្ចប្របជុំផ្សល វូ ការ អ្ន កទទួ េផ្សេ អាច្
ប្រតួតពិនិតយេំណុំឯកសាររបេ់ពួកបរេប្រមាប់ការព័ត៌មានដ េ ត់ ឬព័ត៌មាន
ដ េមានបញ្ញាដ េពួ កបរអាច្ពនយេ់ ន។
ប្របេិនបបើ SSA ប ិបេ្េំបណើេកា
ុំ រពិចរណាសាជាថម ី អ្ន កអាច្ដាក់បណតង
ឹ
ឧទធ រណ៍បៅកាន់បៅប្រកម្ច្ាប់រ ា េណាមានក់ ន។ អ្ន កប្រតវូ បត ឹងឧទធ រណ៍
កនុងរយៈបពេ 60 នថង បនាទប់ពីទទួ េ នបេច្កត ីេបប្រម្ច្បនាោះ។23 អ្ន កចំ ច្់ប្រតូវ
មានម្ូ េបហតុេម្ប្រេបប ើម្បីបេន ើេុំការពនារបពេបដនថ ម្។ បពេខល ោះ អ្ន កមាន
ឱកាេេែ កនុងការឈ្ន ោះកត ីបៅកប្រម្ិត ALJ ជាងបៅការ ក្ោេ័យម្ូ េដាាន។ ALJ
មានេិទធិអ្ំណាច្បប្រច្ើន ជាងម្ុន យេ់ ឹងអ្ំពីច្ាប់ច្ាេ់ជាងម្ុន បហើយនឹង
ពិចរណាបេើកតាតជាបប្រច្ើន។ វាអាច្ជាការេម្បហតុផ្សេដ េប្រតវូ បង់ប្រ ក់ជូន េ់
បម្នវ ីប ើម្បីការពារកត ីជូនអ្ន កទទួ េផ្សេបៅកនុងេវនាការ។ ប្របេិនបបើអ្នកប ើរ
តួ នាទីជាអ្ន កតេូ ម្តិ េែ បំផ្សុតប្រតវូ ផ្សត េជ
់ ូ ន េ់ ALJ នូ វេិខត
ិ េបងខ បពីអ្ងគ បហតុ
ោ៉ាងបហាច្ណាេ់ 2 េ ត ហ៍ម្ន
ុ េវនាការ។ ខល ឹម្សារេបងខ បបនោះ របបីប្រតវូ ពនយេ់
អ្ំពម្
ី ូ េបហតុដ េអ្ន ក នដាក់បណតង
ឹ ឧទធ រណ៍ និងបហតុផ្សេដ េបៅប្រកម្របបី
ឯកភាពតាម្ការបេើកបឡើង របេ់អ្នក។ អ្ន កក៏ អាច្ផ្សត េ់ជូន េ់បៅប្រកម្ផ្សងដ រ
អ្ន កអាច្ទទួ េ នេំបៅថតច្ម្ល ងម្ួ យច្ាប់ននទប្រម្ង់ដបបបទេំបណើេុំការ
ពិចរណាសាជាថម ីពកា
ី រ ក្ោេ័យ SSA កនុងម្ូ េដាាន ឬតាម្អ្នឡាញ បដាយច្ូ េ
បៅកាន់ ទំព័របនោះ, http://www.ssa.gov/forms/ssa-561.pdf.
(ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
21
POMS SI 02301.300C.7 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
22
POMS SI 04020.050 កិច្ចប្របជុផ្ស
ំ ល វូ ការម្ួ យ អ្នុញ្ញាតឲ្យអ្ន កបេន ើេុំ SSA ឲ្យបងខ ំ
សាកេីកនុងការបង្កាញខល ួន ន បបើបទោះបីជាពួ កបរម្ិនច្ង់បង្កាញខល ួនក៏បដាយ។
ី បកាោះបៅសាកេី
បនោះបៅថា ីកាបកាោះបៅសាកេី។ បបើបទោះបីជាអ្ន កពុច្
ំ ង់បច្ញ កា
បៅ ំណាក់កាេ ំបូងក៏បដាយ ក៏កច្
ិ ច ប្របជុផ្ស
ំ ល វូ ការណាម្ួ យនឹងរកាេិទធរិ បេ់អ្នក
កនុងករណីដ េអ្ន កច្ង់ប្វ ើការបកាោះបៅបៅបពេបប្រកាយ។
(េូ ម្ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
23
HALLEX I-2-0-60 (HALLEX បេៀវបៅដណនាំេតីពេ
ី វនាការ បណតឹងឧទធ រណ៍ និង
នីតិ វ ក្្ីបដាោះប្រសាយវវ ក្វាទ។ បេៀវបៅបនោះ មានវវ ក្នននានាដ េ SSA ប្រតូវអ្នុវតត តាម្
បៅកនុង បំ ណើរការបណតង
ឹ ឧទធ រណ៍។) (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
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នូ វភេតុតាងបដនថ ម្ណាម្ួ យដ េអ្ន កច្ង់ឲ្យបៅប្រកម្ប្រតួតពិនត
ិ យ ូ ច្ជាកំណត់ប្រតា
បវជជសាស្រេត ឬការវាយតនម្ល កនុងបពេថម ីៗបនោះជាប ើម្។ វាជាការចំ ច្់ដ េប្រតូវ
ប្របរេ់ភេតុតាងថម ីៗបៅម្ុនបពេេវនាការ តាម្េទធ ភាពដ េអ្ន កអាច្ប្វ ើ ន។
បៅកនុងេវនាការ នឹងពុមា
ំ នបម្នវ ីេប្រមាប់ SSA បនាោះបទ។ ផ្សទយ
ុ បៅវវ ក្ញ ទ ំងខា ង
ALJ និងអ្ន កតេូ ម្តិ នឹង មានឱកាេកនុងការសាកេួ រេំណួរនានាបៅកាន់អ្នក
ទទួ េផ្សេ និងសាកេីណាម្ួ យ ន។ បប្រៅពីសាកេីរបេ់អ្នកទទួ េផ្សេ ជាទូ បៅ ALJ
នឹងមានអ្ន កជំនាញវវ ក្ជាជជវី ៈការង្ករ និងអ្ន កជំនាញដផ្សន កបវជជសាស្រេត។ បបើបទោះបីជា
អ្ន កទទួ េផ្សេនឹងគមនេិទធក
ិ ន ុ ងពិនិតយបម្ើេរ យការណ៍របេ់អ្នកជំនាញណាម្ួ យ
បៅម្ុនេវនាកាក៏បដាយ ដតពួ កបរអាច្ពិនិតយបម្ើេប្របវតត ិរ ូបេបងខ បរបេ់អ្នក
ជំនាញបនាោះ ន។24 ពួ កបរអាច្េួ រេំណួរបៅកាន់អ្នកជំនាញបនាោះពាក់ពន
័ ធ នឹង
ប្របវតត ិការង្កររបេ់ពួកបរ ន។
ការេែ បំផ្សុត ប្រតូវបប្រតៀម្បរៀបច្ំខល ួនេប្រមាប់អ្នកទទួ េផ្សេបៅម្ុន បពេេវនាការ
ប ើម្បីប្វ ើឲ្យពួ កបរេង ប់កនុងច្ិតត។ អ្ន កអាច្ប្វ ើដបបបនោះ ន បដាយពនយេ់ ពួកបរ
អ្ំពី ំបណើរការបនោះ។ អ្ន កក៏អាច្សាកេបងេួ រនិងប្ល ើយេំណួរនានា នផ្សងដ រ។
ប្របេិនបបើអ្នកពុឯ
ំ កភាពនឹងបេច្កត េ
ី បប្រម្ច្របេ់ ALJ អ្ន កអាច្ដាក់បណតង
ឹ ឧទធ រណ៍
បៅកាន់ប្រក ុម្ប្របក
ឹ ាបណតឹងឧទធ រណ៍ (AC) ន។ អ្ន កប្រតូវបត ឹងឧទធ រណ៍កនុងរយៈបពេ 60
នថង បនាទប់ពទ
ី ទួ េ នបេច្កត ីេបប្រម្ច្របេ់ ALJ។25 AC អាច្និោយបញ្ញជក់ថា
ពួ កបរច្ង់ឬម្ិនច្ង់ពិនិតយករណីរបេ់អ្នក ន។ ពួ កបរអាច្េុបបចេ ប ិបេ្
ឬទទួ េយកបណតង
ឹ ។26 ប្របេិនបបើពួកបរទទួ េយកបណតង
ឹ ករណីបនោះអាច្ប្រតូវបផ្សញើ
ប្រតឡប់បៅកាន់ ALJ ប ើម្បីប្វ កា
ើ រប្រតួតពិនត
ិ យជាបេើកទីពរី ។ ជា្ម្ម តា ំបណើរការ
បនោះប្រតវូ ច្ំណាយបពេម្ួ យរយៈ។
ប្របេិនបបើ AC ទត់បចេ ឬប ិបេ្បណតឹងឧទធ រណ៍ អ្ន កទទួ េផ្សេអាច្ដាក់បណតឹង
ឧទធ រណ៍បៅតុលាការម្ណឌេរបេ់េហព័នធ (Federal District Court) កនុងរយៈបពេ 60
នថង ។27 បនោះរឺជា ំបណើរការដ េមានការេំ កជាងម្ុន។ អ្ន ករបបីជដជកគនជាម្ួ យ
បម្នវ ី។

c. បណតឹងឧទធ រណ៍ចំស

ោះការបង់ត្ាក្់សលើសចំនួន

ជាទូ បៅ អ្ន កទទួ េផ្សេដតងទទួ េ នេិខិតជាបប្រច្ន
ើ ច្ាប់ដ េនិោយថាពួ កបរ
ទទួ េ នប្រ ក់បេើេច្ំនួន។ េិខត
ិ ទ ំងបនោះ បៅថាការជូ ន ំណង
ឹ អ្ំពីការ

See HALLEX I-2-1-30 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
HALLEX I-3-1-1 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
26
HALLEX ជំពូក I-3-4 េ់ I-3-8 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
27
HALLEX I-4-1-2 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
10
24
25

បង់ប្រ ក់ បេើេច្ំនួន។28 េិខិត ទង
ំ បនោះ អាច្បណា
ត េឲ្យអ្ន កទទួ េផ្សេមានភាព
តានតឹងកនុងអារម្ម ណ៍ បដាយសារពួ កបរពឹងដផ្សែកបេើ SSI ប ម្
ើ បីទូទត់ប្រ ក់េប្រមាប់
តប្រម្ូវការរបេ់ពួកបរ។ SSA នឹងបផ្សញើេិខត
ិ ជូ ន ណ
ំ ង
ឹ បនោះ បៅបពេដ េខល ួនរិតថា
ខល ួន នបផ្សញើប្រ ក់បេើេច្ំនួនដ េអ្ន កទទួ េផ្សេមានេិទធទ
ិ ទួ េ ន។ េិខិត ទំង
បនោះអាច្បញ្ញជក់ប្រ ប់ អ្ំពីអ្វីៗថម ីៗ ឬអ្វ ីដ េ SSA បញ្ញជក់ថា នបកើតបឡើងជា
បប្រច្ន
ើ ឆ្នក
ំ នល ងបៅ។ អ្ន កទទួ េផ្សេ នឹងប្រតូវេងប្រ ក់បនាោះប្រតឡប់បៅវវ ក្ញ បេើកដេង
ដតពួ កបរឈ្ន ោះបណតង
ឹ ឧទធ រណ៍ ឬ SSA ផ្សត េកា
់ រអ្នុបប្រគោះច្ំបពាោះច្ំនួនទឹកប្រ ក់បនាោះ
។ បនោះម្ិនរិតពីច្ំនួនទឹកប្រ ក់ដ េ នច្ំណាយបេើេការកំណត់ ឬថាបតើអ្នក
ទទួ េផ្សេ នច្ំណាយប្រ ក់បនាោះអ្េ់បហើយឬបៅបនាោះបទ។ បំ ណើរការបណតង
ឹ
ឧទធ រណ៍ រឺមានេកខ ណៈ ូ ច្គនបៅនឹង ំបណើរការដ េ នបរៀបរប់ខាងបេើ ប៉ាុដនត
អ្ន កប្រតវូ រិតពិចរណាបេើច្ណ
ំ ុ ច្ នទបផ្សេងបទៀតផ្សងដ រ។
អ្ន កប្រតូវអានបេច្កត ីជូន ំណឹង ទង
ំ បនាោះបដាយយកច្ិតត ទុក ដាក់ បដាយសារដត
េិខិតទ ំងបនាោះអាច្មានកំហុេម្ួ យច្ំនួន។ បពេខល ោះ អ្ន កទទួ េផ្សេអាច្បង្កាញ
ថា ការច្ំណាយខល ោះ នកាត់បនថ យប្រ ក់ច្ណ
ំ ូ េរបេ់ពួកបរ។29 ការច្ំណាយទ ំង
អ្េ់បនាោះ អាច្មានន័យថា SSA នបង់នថលច្ណា
ំ យទ ំងបនាោះប្រតម្
ឹ ប្រតូវ។

ឧទាហរណ៍ននអ្ំពីការចំណាយន្ែលអ្នុញ្ញារឲ្យស្វ ើ
អ្ន កទទួ េផ្សេ អាច្មានការច្ំណាយបេើការង្ករពាក់ពន
័ ធ នឹងពិការភាព (IRWEs)
ូ ច្ជាឱេថ ជំនួយតទេ់ខល ួន ឬការ ឹកជញ្ជន
ូ ដ េមានជំនួយគំប្រទ។ ការទ ំង
អ្េ់បនោះ អាច្ឲ្យគត់ប្វ ើការ នបដាយពុច
ំ ំ ច្់ពង
ឹ ដផ្សែ កបេើប្រ ក់ច្ណ
ំ ូ េ។
កម្ម វ ក្្ីរង្កវន់បេើកទឹកច្ិតតការង្ករ ូ ច្ជា PASS រឺជាឧទហរណ៍ម្ួយបផ្សេងបទៀត។ វា
អ្នុញ្ញាតឲ្យអ្ន កទទួ េផ្សេេនេ ំប្រ ក់ច្ំណូេេប្រមាប់ការបណតុោះបណា
ត េវវ ក្ជាជជីវៈ
និងការច្ំណាយជាក់លាក់ នទបផ្សេងបទៀត។ SSA ពុំពឹងដផ្សែ ក បេើប្រ ក់បនោះ បៅ
បពេខល ួនបូ កប្រ ក់ច្ណ
ំ ូ េេប្រមាប់ដខនីម្ួយៗ។
ជំហាន ំបូងប ើម្បីប្វ ើការបត ឹងឧទធ រណ៍ ច្ំបពាោះការបង់ប្រ ក់ បេើេច្ំនួនបនោះ រឺ
េប្រមាប់ឲ្យអ្ន កទទួ េផ្សេដាក់ជូននូ វេំបណើេកា
ុំ រពិចរណាសាជាថម។ី អ្ន កក៏អាច្
បេន ើេុំ SSA ប ម្
ើ បី “បនត ទទួ េ នប្រ ក់េណ
ំ ង” បៅបពេដ េអ្ន កកំពង
ុ ដាក់
ពាកយបេន ើេុំការពិចរណាជាថម ី។ ប្របេិន បបើអ្នកប្វ ើ ូ ច្បនោះ SSA នឹងម្ិនសាកេុំ
អ្ន កឲ្យបង់ប្រ ក់ប្រតឡប់បៅវវ ក្ញនូ វច្ំនួនទឹកប្រ ក់ដ េបង់ បេើេ រហូ ត េ់បណតង
ឹ
ឧទធ រណ៍ នបញ្ច ប់។ ប្របេិនបបើអ្នកម្ិន នបេន ើេុំ SSA ប ម្
ើ បីបនត ទទួ េ ន
ប្រ ក់េំណងបនាោះបទ ពួ កបរនឹង កប្រ ក់ពីម្ូេបបទនបប្រត អ្តថ ប្របបោជន៍
េប្រមាប់ព័ត៌មានេម្ែ ិតបដនថ ម្េត ីពអ្
ី វ ីដ េប្រតវូ ប្វ ើពាក់ពន
័ ធ នឹងការទូ ទត់ប្រ ក់
ហួ េកប្រម្ត
ិ របេ់ SSI េូ ម្បម្ើេឯកសារប ោះពុម្ពផ្សាយរបេ់បយើង “ការទូ ទត់ប្រ ក់
ហួ េកប្រម្ត
ិ របេ់ SSI” ដ េអាច្ដេវ ងរក នបៅ បរហទំព័រ, http://www.
disabilityrightsca.org/pubs/542101.html។ (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
29
េប្រមាប់ព័ត៌មានបដនថ ម្ េូ ម្ច្ូ េបៅ បរហទំព័របនោះ,
http://www.ssa.gov/oact/cola/incomexcluded.html។ (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
11
28

នាដខបនាទប់ និងម្ូ េបបទនបប្រតទ ំងអ្េ់បនាទប់ពីបពេបនាោះ រហូ ត េ់ច្ន
ំ ួ នទឹក
ប្រ ក់បនាោះ នទូ ទត់ច្ប់េពវ ប្ររប់។ អ្ន កប្រតូវប្វ ើ ការសសនើសុំសនោះរយៈសពល 10 នងៃ
បនាាប់ពទ
ី ទួ លានការជូនែំណឹងអ្ំពីការបង់ត្ាក្់សលើសចំនួនសនោះ។30 ប្របេិនបបើ
េំបណើបនោះម្ិន នប្វ ើបឡើងទន់បពេបវលាបនាោះបទ បហើយអ្ន ក នផ្សត េម្
់ ូ េបហតុ
េម្ប្រេបេប្រមាប់ការដាក់ពាកយបណតង
ឹ យឺត ឬប្របេិនបបើបណតង
ឹ ឧទធ រណ៍របេ់អ្នកប្រតវូ
នប ិបេ្ បពេបនាោះ SSA នឹងប្រតវូ យកប្រ ក់បនាោះបច្ញពីច្ំនួនទឹកប្រ ក់
អ្តថ ប្របបោជន៍បនាោះ។ ជាទូ បៅ ពួ កបរអាច្រកាទឹកប្រ ក់ទក
ុ ច្ំនួន 10% នន
ម្ូ េបបទនបប្រតអ្តថ ប្របបោជន៍ប្របចំដខេប្រមាប់ការទូ ទត់េងប្រ ក់។31 ប្របេិនបបើ
ច្ំនួ នទឹក ប្រ ក់បនាោះប្រតូវ ម្ិនឲ្យអ្ន កទទួ េផ្សេប្វ ើការទូ ទត់ប្រ ក់េប្រមាប់នថល
ច្ំណាយបេើតប្រម្ូវការម្ូ េដាានរបេ់បរបនាោះបទ បពេបនាោះអ្ន កអាច្បេន ើេុំបង់ប្រ ក់
ប្រតឡប់បៅវវ ក្ញកនុងច្ំនួនទឹកប្រ ក់តិច្ជាងបនោះជាបរៀងរេ់ដខ។32
ប្របេិន បបើេំបណើេប្រមាប់ការពិចរណាជាថម ីប្រតូវ នប ិបេ្ អ្ន កអាច្បេន ើេុំ
េវនាការម្ួ យដ េបរៀបច្ំបដាយបៅប្រកម្ច្ាប់រ ា េ (ALJ) ូ ច្មានបរៀបរប់បៅ
កនុងដផ្សនក III.b. ខាងបេើ។33
័ បហើយប្របេិនបបើមានការ
ប្របេិនបបើបណតឹងឧទធ រណ៍របេ់អ្នកពុទ
ំ ទួ េ នបជារជយ
បង់ប្រ ក់ បេើេច្ំនួនពិតដម្ន អ្ន កអាច្ដាក់ “េំបណើេុំការបេើកដេង”។ តាម្
រយៈការដាក់េំបណើេុំការបេើកដេងបនោះ អ្ន កកំពុងបញ្ញជក់ ប្រ ប់ថាអ្ន កទទួ េផ្សេ
ពិតជាទទួ េប្រ ក់បេើេច្ំនួនដម្ន ប៉ាុដនត ពួ កបរម្ិនរួ រប្រតវូ បង់ប្រ ក់ប្រតឡប់បៅវវ ក្ញ
បនាោះបទ បដាយសារការប្វ ើដបបបនោះ នឹងពុមា
ំ នយុតត្
ិ ម្៌បឡើយ។34

IV.

ត្បការន្ែលរំណាង អ្ន ក្បង់ត្ាក្់មិនត្រូវអ្នុវរត

តំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ អាច្ប្រគន់ដតជួ យ េ់អ្នកទទួ េផ្សេកនុងការប្ររប់ប្ររង
ប្រ ក់ច្ំណូេរបបេនត ិេុខេងគ ម្របេ់គត់ដតប៉ាុបណា
ណ ោះ។ បនោះមានន័យថា តំណាង
អ្ន កបង់ប្រ ក់ម្ន
ិ អាច្ប្វ ើបេច្កត ីេបប្រម្ច្បេើការដថទ ំេុខភាព ឬការេបប្រម្ច្ច្ិតត
ដផ្សន កហិរញ្ា វតថុបផ្សេងបទៀត ដ េពុពា
ំ ក់ពន
័ ធ នឹងអ្តថ ប្របបោជន៍របេ់ SSI បនាោះបទ។
អ្ន កអាច្េរបេរបដាយេបងខ បអ្ំពម្
ី ូ េបហតុេប្រមាប់ការបេន េ
ើ ុំរបេ់អ្នកេប្រមាប់
ការពិចរណាបេើទប្រម្ង់ននការដាក់បណតឹងឲ្យ នទន់បពេបវលា។ បប្រកាយម្ក អ្ន ក
អាច្ផ្សត េព
់ ័ត៌មានេម្ែ ិតបដនថ ម្បទៀតអ្ំពប
ី ណតឹងឧទធ រណ៍របេ់អ្នក។
(ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
31
POMS SI 02220.016 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
32
POMS SI 02220.017A.1-2 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
33
អ្ន កអាច្ទទួ េ នទប្រម្ង់ដបបបទបេន ើេេ
ុំ វនាការពីកា រ ក្ោេ័យ អ្នឡាញ បៅ
http://www.ssa.gov/forms/ha-501.pdf. (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
34
POMS SI 02260.001. ទ ំងការប្រតួតពិនិតយបឡើងវវ ក្ញបេើការពិចរណាជាថម ី និង
បញ្ញាការបេើកដេងេប្រមាប់ការបង់ប្រ ក់បេើេច្ំនួន អាច្ប្រតវូ បបើកេវនាការបដាយ
ALJ បៅកនុងបពេជាម្ួ យគន។ (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
30
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ប្របេិនបបើអ្នកទទួ េផ្សេទទួ េ នប្រ ក់បផ្សេងបទៀតពីការង្ករ ឬប្រក ុម្ប្ររួសារ
(ឧទហរណ៍ តំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់) អាច្ម្ិនប្វ កា
ើ រប្ររប់ប្ររងបេើម្ូេនិ្ិទ ំង
បនាោះបទ។ ពួ កបរក៏ម្ន
ិ ប្រតូវដាក់ប្រ ក់ដ េម្ិនដម្នជា SSI បៅកនុងរណនីដតម្ួ យ
ដ េរកាទុកប្រ ក់ច្ណ
ំ ូ េ SSI របេ់អ្នកទទួ េផ្សេបនាោះដ រ។

ឧទហរណ៍ននភារកិច្ចរបេ់តណា
ំ ង អ្ន កទទួ េប្រ

ក់េប្រមាប់ប្រ

ក់ច្ណ
ំ ូ េម្ិនដម្ន

SSI
Sam ទទួ េ នប្រ ក់ $1100 កនុងម្ួ យដខេប្រមាប់បេវា SSI។ គត់ប្វ ើការ 3 នថង
កនុងម្ួ យេ ត ហ៍ បៅកនុងហាងេក់បប្ររឿងបទេកនុងម្ូ េដាាន។ Sam ក៏នង
ឹ ទទួ េ
នម្រតកោ៉ាងបប្រច្ន
ើ ពីឪពុករបេ់គត់ផ្សងដ រ។
តំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់របេ់ Sam របបីប្វ កា
ើ រប្ររប់ប្ររងបេើប្រ ក់ច្ណ
ំ ូ េ SSI។ ក៏
ប៉ាុដនត គត់ប្រតវូ ប្រ ប់ Sam ថាគត់អាច្ច្ំណាយប្រ ក់កនប្រម្របេ់គត់កនុងវវ ក្្ីណា
ម្ួ យដ េគត់ប្រតូវការ។ ប្រ ក់កនប្រម្ ម្ិនមានជាប់ពាក់ពន
័ ធ បៅនឹង SSI របេ់គត់
បឡើយ។ Sam ក៏មានបេរ ីភាពកនុងការប្ររប់ប្ររងម្រតករបេ់គត់បដាយខល ួនឯងផ្សង
ដ រ បដាយពុច
ំ ំ ច្់មានតំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់បឡើយ។
ក៏ប៉ាុដនត តំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ ប្រតូវប្រ ប់បៅ SSA អ្ំពប្រី ក់កនប្រម្ និងប្រ ក់ម្រត
ករបេ់ Sam បៅបពេគត់ទទួ េ នប្រ ក់បនាោះ។ តំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ របបីប្វ ើ
ការជាម្ួ យ Sam ប ម្
ើ បីជួយគត់កនុងកាត់បនថ យការច្ំណាយប្រ ក់ម្រតកបៅបេើអ្វី
ៗដ េគត់ប្រតូវការ។ ការប្វ ើដបបបនោះ នឹងននាថា Sam នឹងម្ិនមានប្រ ក់បប្រច្ន
ើ
បពកបៅកនុង្នននរបេ់គត់។ ប្របេិនបបើគត់មាន គត់អាច្ទទួ េ នការ
បង់ប្រ ក់បេើេច្ំនួន។
ប្របេិនបបើ Sam កាត់បនថ យការច្ំណាយទន់បពេ តំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ របបី
រិតរូ របបងយ ើតនូ វម្ូ េនិ្ប្រិ តឹេតេ
ិ៍ ប្រមាប់តប្រម្ូវការពិបេេណាម្ួ យ។ ម្នុេេមានក់បផ្សេង
បទៀតបប្រៅពីតំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ ឬបប្រៅពី Sam របបីបបងយ ើតម្ូ េនិ្ិបនោះ។
ប្របេិនបបើម្ូេនិ្ិប្រតេ
ឹ ត ិ៍ប្រតវូ នបបងយ ត
ើ បដាយប្រតម្
ឹ ប្រតវូ ូ បច្ន ោះប្រ ក់បនាោះនឹងម្ិនប៉ាោះ
ពាេ់ េ់ SSI របេ់ Sam បនាោះបទ។

V. សរើខ្ញំន្ងរក្ាមូ លនិ្ិរបស់អ្នក្ទទួ លផលយ៉ាងែូ ចសមត ច?
តំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ អាច្ដាក់ប្រ ក់អ្តថ ប្របបោជន៍ SSI របេ់អ្នកទទួ េផ្សេ
បៅកនុងរណនី្នាគរដាច្់បដាយដឡក ឬរណនីរ ួម្ណាម្ួ យក៏ ន។ ក៏ប៉ាុដនត
រណនីរ ួម្ ប្រតូវមានវវ ក្ននជាក់លាក់ (េូ ម្បម្ើេវវ ក្ននខាងបប្រកាម្)។35 រណនីទ ំង
បនោះ ម្ិនប្រតវូ រិតនថល បេវាបេើអ្នកទទួ េផ្សេបនាោះបទ។ ប្របេិនបបើរណនីទ ំងបនាោះ
មានរិតនថល បេវា ឬនថល ្នាគរ អ្ន ករបបីជដជកជាម្ួ យ្នាគរ ក្កប ើម្បីប្វ កា
ើ របេើ
កដេងបេើនថល ច្ណា
ំ យទ ំងបនោះ។ េហជីពឥណទន និង្នាគរតូ ច្ៗកនុងម្ូ េដាាន
ជាទូ បៅដតងអ្នុបប្រគោះច្ំបពាោះនថល បេវាទ ំងបនោះ។
បៅម្ុនបពេដ េអ្ន កបបងយ ើតរណនីរ ួម្ណាម្ួ យ ប្រតវូ ពិចរណា ូ ច្ខាងបប្រកាម្៖
35
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1. អ្ន កប្រតវូ កំណត់ពច្
ី ំ ដណកទឹកប្រ ក់របេ់អ្នកទទួ េផ្សេនីម្ួយៗឲ្យ
កនុងរណនីបនាោះ តាម្រយៈការរកាកំណត់ប្រតាទុក។

នច្ាេ់បៅ

2. ប្របេិនបបើរណនីបនាោះទទួ េ នការប្រ ក់ អ្ន កប្រតវូ មានេទធ ភាពបង់ការប្រ ក់
បនាោះបៅឲ្យអ្ន កទទួ េផ្សេនីម្ួយៗដផ្សែ ក បៅតាម្ច្ំដណកទឹកប្រ ក់បៅកនុង
រណនីបនាោះ។
3. អ្ន កទទួ េផ្សេនីម្ួយៗ អាច្បប្របើប្រ

េ់

នដតប្រ

ក់របេ់ខល ួនដតប៉ាុបណា
ណ ោះ។

4. អ្ន កទទួ េផ្សេ ម្ិនប្រតវូ មានប័ណណឥណពនធ ប ើម្បីបប្របើប្រ
បហើយ

េ់រណនីបនោះបនាោះបទ។

5. SSA ប្រតូវប្វ កា
ើ រប្រតួតពិនិតយ និងអ្នុម្័តយេ់ប្រពម្បេើរណនីរ ួម្បនោះជា
លាយេកខ ណ៍អ្កេរ។
រណនីដាច្់បដាយដឡក ប្រតូវរកាទុក ប្រ ក់ SSI របេ់អ្នកទទួ េផ្សេដតមានក់
ប៉ាុបណា
ណ ោះ។ ប្របេិន បបើអ្នកជាតំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់េប្រមាប់អ្នកទទួ េផ្សេ
ពីរបីនាក់ ការបប្របើប្រ េ់រណនីដាច្់បដាយដឡក អាច្ជាជបប្រម្ើេ ៏េែបំផ្សុតប ម្
ើ បី
តាម្ដានទឹកប្រ ក់ និងេម្តុេយរណនីរបេ់បុរគេមានក់ៗ។
ប្របេិនបបើអ្នកជាតំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់េប្រមាប់អ្នកទទួ េផ្សេបប្រច្ន
ើ នាក់ អ្ន កអាច្
រកាទុក ប្រ ក់ SSI បៅកនុងរណនីរ ួម្ម្ួ យ ន។ រណនីរ ួម្រឺមានម្ុខង្ករ ូ ច្គន
បៅនឹងជារណនីច្រនត រ ួម្ដ រ ដ េរណនីបនោះប្ររប់អ្នកទទួ េផ្សេទ ំងអ្េ់ មាន
បេខរណនីរ ួម្ដតម្ួ យ។ ប្របេិន បបើអ្នកបប្របើប្រ េ់ប្របបភទរណនីបនោះ អ្ន កប្រតូវ
ប្រ ក ថា ម្ូ េនិ្ិដ េអ្ន កទទួ េផ្សេមានក់ៗទទួ េ ន ប្រតូវ នបប្របើប្រ េ់ដត
េប្រមាប់អ្តថ ប្របបោជន៍របេ់ពួកបរដតប៉ាុបណា
ណ ោះ។ កំណត់ប្រតាដាច្់បដាយដឡក ប្រតវូ ប្វ ើ
បឡើងេប្រមាប់អ្នកទទួ េផ្សេមានក់ៗ។ បដនថ ម្បេើបនោះ អ្ន កអាច្នឹងម្ិនបប្របើប្រ េ់
ប្រ ក់បៅកនុងរណនីបនោះេប្រមាប់ការច្ំណាយនានាដ េពាក់ពន
័ ធ នឹង បំ ណើរការ
ទីភានក់ង្កររបេ់អ្នក។ ឧទហរណ៍ អ្ន កម្ិនអាច្បប្របើប្រ េ់ប្រ ក់បនោះ ប ម្
ើ បីបង់នថល
ដតម្ប្របនិ៍ ប្របេណីយ៍ ឬេមាារៈបរ ក្កាខរការ ក្ោេ័យបឡើយ។
អ្ន កអាច្ប្របរេ់បណ
័ ណ ឥណពនធ ម្ួ យជូ ន េ់អ្នកទទួ េផ្សេដ េមានរណនីដាច្់
បដាយដឡក។ ក៏ប៉ាុដនត ប័ណណឥណពនធ បនាោះប្រតវូ មានការកំណត់ច្បំ ពាោះទឹកប្រ ក់ P&I
ដ េអ្ន ក នឯកភាពគនផ្សត េជ
់ ូ ន េ់អ្នកទទួ េផ្សេ។ ការកំណត់បនោះ ការពារអ្ន ក
ទទួ េផ្សេពីនថល បេវាការ កប្រ ក់បេើេការកំណត់ ប្របេិនបបើគត់ កប្រ ក់បប្រច្ន
ើ
ជាងប្រ ក់ដ េមានបៅកនុងរណនីបនាោះ។
អ្ន កម្ិនប្រតូវទុកម្ូ េនិ្ជា
ិ សាច្់ប្រ ក់របេ់អ្នកទទួ េផ្សេបៅកនុងប្របអ្ប់ចក់បសា
បនាោះបទ។ ការ កប្រ ក់បច្ញពីប្របអ្ប់ចក់បសា រឺមានការពិ កកនុងការតាម្ដាន
ដ េប្វ ើឲ្យការប្វ ើេម្តុេយរណបនយយរបេ់អ្នកទទួ េផ្សេមានការេំ ក។
បដនថ ម្បេើបនោះ ប្របអ្ប់ចក់បសា ប្របឈ្ម្ខព េ់នង
ឹ អ្ំបពើបចរកម្ម បដាយសារអ្ន កដ េ
មានកូ នបសា អាច្ចក់យកប្រ ក់បនាោះ ន។
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a. ការដាក្់ស្មោះរណនី
រណនីបនោះ ម្ិនថាជារណនីដាច្់បដាយដឡកឬរណនីរ ួម្បនាោះបទ ប្រតវូ បង្កាញឲ្យ ន
ច្ាេ់នូវប្មោះរបេ់វាដ េបញ្ញជក់ថា ម្ូ េនិ្ិ បនោះជាកម្ម េិទធិរបេ់អ្នកទទួ េផ្សេ
បនាោះ។ អ្ន កឬសាថប័នរបេ់អ្នក ប្រគន់ដតប្ររប់ប្ររងបេើរណនីបនាោះកនុងនាម្ជាតំណាង
អ្ន កទទួ េប្រ ក់ប៉ាុបណា
ណ ោះ។ រណនីម្ួយៗដ េមានដតប្មោះសាថប័នរបេ់អ្នកបៅខាង
កម្ម េិទធិបនាោះ នឹងម្ិនអាច្ទទួ េយក នបនាោះបទ។36
ជាទូ បៅ កម្ម េិទធប្រិ តវូ បង្កាញថា រណនីបនាោះជាកម្ម េិទធរិ បេ់បុរគេ ឬរបេ់ប្រក ុម្អ្ន ក
ទទួ េផ្សេ និងប្រតូវ នប្ររប់ប្ររងបដាយតំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់។
ឧទាហរណ៍ក្មម សិទធិរណនី្នាគារ៖
ខុស៖ “Homestead Rep. Payee Inc. Account”
ត្រឹមត្រូវ៖ “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. ការដាក្់មូលនិ្ិឡ
ូ ក្ឡំបញ្ចូលគាន
ជាទូ បៅ តំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ ម្ិនអាច្ដាក់ប្រ ក់ SSI ណាម្ួ យរបេ់អ្នកទទួ េ
ផ្សេបៅកនុងរណនីម្ួយដ េមានម្ូ េនិ្ិម្ិនដម្នជារបេ់អ្នកទទួ េផ្សេបនាោះ
បទ។ រណនីម្ិនដម្នជារបេ់អ្នកទទួ េផ្សេ អាច្ជារណនីប្របកបអាជីវកម្ម ឬ
រណនីម្ួយដ េមានប្រ ក់ជារបេ់អ្តិថិជនដ េពុំប្រតូវការតំណាងអ្ន កទទួ េ
ប្រ ក់។ ការអ្នុវតត ដបបបនោះបៅថា “ការដាក់ប្រ ក់ឡូកឡំគន"។37 ប្របេិនបបើអ្នក
ដាក់ម្ូេនិ្ិឡូកឡំគន បនោះចត់ទុកជាការប្ររប់ប្ររង់ម្ូេនិ្ិអ្នកទទួ េផ្សេពុប្រំ តម្
ឹ
ប្រតូវ។ SSA ក៏អាច្ចត់ទុក វាជាកំហុេម្ួ យផ្សងដ រ។ ប្របេិន បបើ SSA មានការ
េងេ័យ ពីកំហុេណាម្ួ យ ពួ កបរអាច្ច្ុោះប្វ ើេវនកម្ម ឬប្វ ើការបេុើបអ្បងយ តបេើ
អ្ន ក។
ការដាក់ប្រ ក់ឡូកឡំគន អាច្ប៉ាោះពាេ់ េ់អ្នកទទួ េផ្សេជាបប្រច្ន
ើ ោ៉ាង។ ជាទូ បៅ
ប្រ ក់អ្តថ ប្របបោជន៍ SSI របេ់អ្នកទទួ េផ្សេោ៉ាងតិច្ពីរដខ ប្រតូវទទូ េ នការ
ពារពីមាចេ់ឥណទន។38 ក៏ប៉ាុដនត ប្របេិនបបើអ្នកដាក់ប្រ ក់ SSI ឡូកឡំគនជាម្ួ យ
ប្រ ក់ នទបផ្សេងបទៀត វានឹងប្វ ើឲ្យមានការេំ កកនុងការបញ្ញជក់ថាបតើប្រ ក់ណាជា
របេ់អ្នកទទួ េផ្សេ។ អ្ន កទទួ េផ្សេ បប្រកាយម្កបទៀតអាច្ ត់បង់ការការពារបនោះ
ន។ បៅច្ំណុច្បនោះ មាចេ់ឥណទនរបេ់តំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ ឬមាចេ់
POMS GN 00603.010 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
POMS GN 00603.010 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
38
42 U.S.C. § 407 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
15
36
37

ឥណទនរបេ់អ្នកទទួ េផ្សេ អាច្ច្ូ េបៅបប្របើប្រ
។

េ់ SSI ប ើម្បីទូទត់េងបំណុេ

ការអ្នុវតត ដបបបនោះ ក៏អាច្បណា
ត េឲ្យមានការបង់ប្រ ក់បេើេច្ំនួនផ្សងដ រ។
ឧទហរណ៍ថា អ្ន កដាក់ប្រ ក់ SSI បៅកនុងរណនីម្ួយដ េមានប្រ ក់ប្របតិបតត ិការ
របេ់អ្នក។ SSA អាច្រិតថា ប្រ ក់ប្របតិបតត ិការរបេ់តំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ ក៏ជា
កម្ម េិទធិរបេ់អ្នកទទួ េផ្សេដ រ ដ េអាច្ប្វ ើពួកបរជួ បប្របទោះបញ្ញាបេើេកប្រម្ិត
កំណត់នន្ននន។ បប្រកាយម្កបទៀត SSA នឹង ប្វ ើការវាយតនម្ល បេើការបង់ប្រ ក់
បេើេច្ំនួនបនោះ។
វាអាច្មានការពិ កកនុងការបញ្ញជក់ប្រ ប់អ្ំពប្រី ក់ប្របតិបតត កា
ិ រពីអ្តថ ប្របបោជន៍
របេ់ SSI បៅកនុងរណនីដ េ នដាក់ប្រ ក់ឡូកឡំគនបនោះ។ អ្ន កអាច្បប្របើប្រ េ់
ម្ូ េនិ្រិ បេ់អ្នកទទួ េផ្សេេប្រមាប់នថល ច្ណា
ំ យនានា ូ ច្ជា ការជួ េជុេអ្គរ ឬ
ការបង់នថល បរ
ុ គ េបដាយនច្ នយណាម្ួ យ។ អ្ន កម្ិនរួ របប្របើប្រ េ់ប្រ ក់របេ់អ្នកទទួ េ
ផ្សេប ម្
ើ បីបង់នថលច្ណា
ំ យប្របតិបតត កា
ិ របនាោះបទ។

c. ការអ្នុវរត អ្នក្ទទួ លត្ាក្់ជំនួស
“ការអ្នុវតត អ្នកទទួ េប្រ ក់ជន
ំ ួ េ” រឺបៅបពេដ េតំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ ផ្សត េ់
នូ វម្ូ េនិ្ិអ្នកទទួ េផ្សេទ ំងអ្េ់បៅអ្ន កទទួ េផ្សេណាម្ួ យ ឬភារីទីបបី ម្
ើ បីប្វ ើ
ការប្ររប់ប្ររង។ ភារីទីបអា
ី ច្ជាបុរគេ ឬសាថប័នណាម្ួ យ។ SSA ម្ិនបេើកទឹក
ច្ិតតឲ្យអ្នុវតត ដបបបនាោះបទ។ ការប្វ ជា
ើ អ្ន កទទួ េប្រ ក់ជន
ំ ួ េ អាច្មានន័យថា SSA
39
កអ្ន កបច្ញពីតណា
ំ ងអ្ន កទទួ េប្រ ក់។
ការអ្នុវតត អ្នកទទួ េប្រ ក់ជន
ំ ួ េ ជាទូ បៅបកើតមានបៅបពេដ េអ្ន កទទួ េផ្សេ
រេ់បៅឆ្ងយពីតំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់។ បនោះអាច្បកើតមាន ន ប្របេិនបបើអ្នក
ទទួ េផ្សេរេ់បៅកនុងម្នទ រី ដថទ ំរ ួម្ ឬបប្របើប្រ េ់អ្នកផ្សត េប់ េវាេប្រមាប់ការរេ់បៅ
បដាយឯករជយ (ILS)។ តំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ ដ េរេ់បៅឆ្ងយ ប្រតវូ ច្ុោះហតថ បេខា
បេើម្ូេបបទនបប្រតេប្រមាប់ច្ន
ំ ួ នប្រ ក់ SSI ប្របចំដខទ ំងប្រេ ុង បដាយតទេ់បៅកាន់
ភារីទីប។ី ភារីទីបី អាច្ជានាយកម្នទ ីរដថទ ំរ ួម្ ឬអ្ន កផ្សត េប់ េវា ILS។ ភារីទីបី
បនាទប់ម្កបប្របើប្រ េ់ប្រ ក់បនោះប ម្
ើ បីបង់នថលឈ្ន ួេ និងប្រ ក់ច្ណា
ំ យ នទបផ្សេងបទៀត
និងផ្សត េប្រ់ ក់ដ េបៅេេ់ជា P&I ជូ ន េ់អ្នកទទួ េផ្សេ។

បញ្ញាន្ែលអាចសក្ើរានជាមួ យនឹងការអ្នុវរត អ្នក្ទទួ លត្ាក្់ជំនួស៖
Frank ដ េជាតំណាង់អ្នកទទួ េប្រ ក់ រេ់បៅច្មាងយ 50 មា៉ាយពី Sam ដ េរេ់
បៅកនុងម្នទ រី ដថទ ំរ ួម្។ Sam នរេ់បៅកនុងម្នទ រី ដថទ ំរ ួម្រយៈបពេ 10 ឆ្នំ
ម្កបហើយ។ គត់ប្រតូវមានភាពច្ុោះេប្រម្ ុងជាម្ួ យនឹងនាយកម្នទ ីរដថទ ំរ ួម្បនាោះ រឺ
បលាក Adam។ Frank និង Sam កប្រម្នឹងជួ បគនបដាយតទេ់ណាេ់ បដាយសារ
ច្មាងយឆ្ងយពីគន។
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ជាបរៀងរេ់ដខ Frank េរបេរម្ូ េបបទនបប្រតជូ ន េ់ Adam េប្រមាប់ច្ន
ំ ួ នប្រ ក់
1100$ ននបេវា SSI ទ ំងម្ូ េ។ Adam បប្របើប្រ េ់ប្រ ក់ច្ន
ំ ួ ន $1,000 ប ម្
ើ បីបង់នថល
ម្នទ រី ដថទ ំរ ួម្បនោះ។ បនាទប់ម្កបទៀត គត់ផ្សតេ់ប្រ ក់ដ េបៅេេ់ (100$) ជូ ន េ់
Sam ជាបរៀងរេ់ពរី ឬបីនថង ម្តងជា P&I។ Frank ពុំ នតាម្ដានច្ំបពាោះបពេបវលា
និងរបបៀបដ េ Adam ផ្សត េ់ P&I ជូ ន េ់ Sam បនាោះបទ។
បៅច្ុង ឆ្នំ Frank បៅ Sam ប ើម្បីប្វ ើការប្រតួត ពិនិតយជាម្ួ យគត់។ គត់ នរក
ប ើញថា Sam នលប់ទទួ េប្រ ក់ដត 60$ ប៉ាុបណា
ណ ោះកនុងម្ួ យដខជាប្រ ក់ P&I។ Sam
កប្រម្នឹងប្វ ើការជាម្ួ យ Adam ប ើម្បីកណ
ំ ត់ពីកញ្ច ប់ថ វ ក្កា P&I របេ់គត់ណាេ់។
ឹ ពីអ្វីដ េ នបកើតបឡើងច្ំបពាោះប្រ ក់ដ េ
Adam ប្រ ប់ Frank ថាគត់ពុំ ន ង
ត់បង់ $40 ជាបរៀងរេ់ដខបនាោះបទ។ គត់ពដុំ េរកាទុកបេៀវបៅកំណត់ប្រតា
សាច្់ប្រ ក់ដ េគត់ទទួ េ នពី Frank បនាោះបទ។
វាពុអា
ំ ច្បៅរ ួច្បនាោះបទ បនាទប់ពរី យៈបពេម្ួ យឆ្នំ បៅកនុងការប្រសាវប្រជាវរកប ើញ
ថានរណាជាអ្ន កេួ ច្យកប្រ ក់ដ េ ត់បង់របេ់ Sam ច្ំនួន 40$ ជាបរៀងរេ់ដខ
បនាោះ។ ជាេទធ ផ្សេ Sam ប្រតវូ នបរប កប្រ េ់អ្េ់បពេជាយូរម្កបហើយ។ គត់ពុំ
អាច្ច្ំណាយប្រ ក់របេ់គត់េប្រមាប់អ្វដី េគត់ប្រតវូ ការបនាោះបទ បដាយសារមាន
នរណាមានក់ នេួ ច្ប្រ ក់បនាោះ។
កនុងនាម្ជាអ្ន កជំនួយ តំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ពុំ នប្ររប់ប្ររងបេើ SSI របេ់អ្នក
ទទួ េផ្សេឲ្យ ន ត
ិ
េ់បនាោះបទ។ ផ្សទុយបៅវវ ក្ញ ភារកិច្ចបនោះប្រតវូ បផ្សទ របៅភារីមាខង
ដ េម្ិន នពិនត
ិ យតាម្ដាន ឬមានទំនួេខុេប្រតូវបេើរបបៀបដ េពួ កបរប្ររប់ប្ររង
ប្រ ក់កាេបនាោះបទ។ អ្ន កទទួ េផ្សេ ក៏ពុំអាច្ប្វ កា
ើ រជាម្ួ យតំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់
ប ើម្បីបរៀបច្ំកញ្ច ប់ថ វ ក្កា និងបំបពញតាម្តប្រម្ូវការរបេ់ពួកបរបនាោះដ រ។ ការអ្នុវតត
ដបបបនោះ ក៏បបងយ ត
ើ នូ វហានិភ័យននការប្ររប់ប្ររងម្ិន នប្រតឹម្ប្រតូវ អ្ំបពើ្ប ក ឬ
បចរកម្ម ។
SSA ជានិច្ចជាកាេ ពុំ នហាម្ឃាត់បេើការអ្នុវតត េប្រមាប់អ្នកទទួ េប្រ ក់ជំនួេ
បនាោះបទ។ ប្របេិនបបើអ្នុញ្ញាត ប្រតូវមានការដណនាំជាលាយេកខ ណ៍អ្កេរជូ ន េ់ភារី
ទីបអ្
ី ំពរី បបៀបកនុងការប្ររប់ប្ររងម្ូ េនិ្រិ បេ់អ្នកទទួ េផ្សេ។ តំណាងអ្ន កទទួ េ
ប្រ ក់ ក៏នង
ឹ ប្រតូវការមានការទក់ទងបដាយតទេ់ជាញឹកញប់ជាម្ួ យអ្ន កទទួ េផ្សេ
40
ផ្សងដ រ។
ប្របេិនបបើអ្នកជាអ្ន កទទួ េប្រ ក់ជំនួេច្ំបពាោះភារីទីបណា
ី ម្ួ យ ប្រតូវរិតពិចរណា
ថាបតើភារីទីបរ
ី បបីកាលយជាតំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់របេ់អ្នកទទួ េផ្សេដ រឬបទ។
បនោះអាច្ប្វ ឲ្
ើ យកាន់ដតមានន័យជាងម្ុន ប្របេិនបបើភារីទីបសា
ី គ េ់អ្នកទទួ េផ្សេ
នច្ាេ់ និងមានទំនាក់ទន
ំ ងជាម្ួ យគត់ជាបរៀងរេ់នថង។ ប្របេិនបបើអ្នកជា
តំណាងជំនួេ បដាយសារអ្ន ករេ់បៅឆ្ងយពីអ្នកទទួ េផ្សេ ប្រតូវរិតពិចរណាដេវ ង
រកតំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ដ េបៅជិត។ អ្ន កក៏រួរដតជួ យ េ់អ្នកទទួ េផ្សេ
ឲ្យកាលយជាអ្ន កទទួ េប្រ ក់បដាយខល ួនឯងផ្សងដ រ ប្របេិន បបើគត់មានេម្តថ ភាព
។
40
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Sam ប្រ ប់ Frank ថាគត់មានអារម្ម ណថា
៍ គត់ នបប្រតៀម្ខល ួនជាបប្រេច្ប ម្
ើ បី
កាលយជាអ្ន កទទួ េប្រ ក់បដាយខល ួនឯង។ Frank យេ់ប្រេប។ គត់ នប្វ ើការ
ជាម្ួ យ Sam ប ម្
ើ បីបរៀបច្ំដផ្សនការម្ួ យេប្រមាប់ Sam ប ម្
ើ បីប្ររប់ប្ររងប្រ ក់កាេ
តទេ់ខល ួនរបេ់គត់។
Frank ចប់បផ្សតម្
ើ បបងយ ើត P&I របេ់ Sam បដាយការដណនាំច្ាេ់លាេ់ជាលាយ
េកខ ណ៍អ្កេរ ដ េ Sam របបីប្រតវូ ច្ំណាយប្រ ក់បេើនថលឈ្ន ួេនិងនថល សាលា។ Sam ក៏
ប្រតូវការរកាទុក ប្រ ក់ ឧបតថ ម្ា និង ប្រ ក់េនេ ំដ េបៅេេ់ផ្សងដ រ។ Frank ដាក់
ប្រ ក់ដ េបៅេេ់បៅកនុងរណនីដាច្់បដាយដឡករបេ់ Sam បដាយប្រតួតពិនត
ិ យ
រណនីនង
ិ តាម្ដានការច្ំណាយរបេ់គត់។
Frank ក៏ជួយ Sam បេន ើេុំេិខិតនានាពីម្ិតតភកត ិ ប្ររូបពទយពា េ បវជជ បណឌិត
ដ េគំប្រទគត់ឲ្យកាលយជាតំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់បដាយខល ួនឯង។ ពួ កបរ ន
េរបេរថា Sam
នបបងយ ើនេម្តថ ភាពរបេ់គត់កនុងការប្ររប់ប្ររងប្រ ក់កាេ
តទេ់ខល ួន។ ឧទហរណ៍ ពួ កបរនិោយពីរបបៀបដ េ Sam មានទំនួេខុេប្រតូវកនុង
ការរកាទុក P&I របេ់គត់ជាបរៀងរេ់ដខ ជំនួេឲ្យការទិញេយ រប្រគប់ ។ ជាេទធ ផ្សេ
ឺ ឹកបនាម្ដផ្សែម្របេ់គត់មានភាពេែ ប្របបេើរជាងម្ុន។
ជំងទ

VI.

ការជួយែល់អ្នក្ទទួ លផលឲ្យកាាយជាអ្ន ក្ទទួ លត្ាក្់សដាយខល ួន
ឯង

តំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ របបីពិចរណាថាបតើអ្នកទទួ េផ្សេអាច្កាលយជាអ្ន កទទួ េ
ប្រ ក់តទេ់ខល ួនរបេ់គត់ដ រឬបទ។ ប ម្
ើ បីេបប្រម្ច្ នបគេបៅបនោះ េូ ម្ប្វ ើការ
ង្ករជាម្ួ យអ្ន កទទួ េផ្សត េ់ប ម្
ើ បីបបងយ ើតដផ្សនការម្ួ យប ម្
ើ បីបបងយ ន
ើ ឯករជយភាពបេើ
ខល ួនឯង។ ឧទហរណ៍ អ្ន កអាច្ផ្សត េជ
់ ូ ន េ់អ្នកទទួ េផ្សេនូ វ P&I បប្រច្ើនបដនថ ម្
បទៀតប ម្
ើ បីបង់នថល ឈ្ន ួេ និងវវ ក្កយ យបប្រតរបេ់គត់។ កនុងបពេជាម្ួ យគន អ្ន កនឹង
ប្រតូវប្វ ឲ្
ើ យប្រ ក ថា អ្ន កទទួ េផ្សេកំពង
ុ អ្នុវតត នប្រតឹម្ប្រតវូ តាម្ទំនួេខុេប្រតវូ ថម ី
របេ់ពួកបរ។ តំណាងអ្ន កបង់ប្រ ក់ ក៏របបីប្វ ើការជាម្ួ យអាជវី កម្ម កនុងម្ូ េដាាន
ដ េអាច្ទុកច្ិតត ន ប ម្
ើ បីជួយ េ់អ្នកទទួ េផ្សេជាម្ួ យនឹងប្របតិបតត ិការសាច្់
ប្រ ក់ហរិ ញ្ា វតថុ។
ការប្របរេ់ការប្ររប់ប្ររងហិរញ្ា វតថុខាលង
ំ បពកបៅ េ់អ្នកទទួ េផ្សេ អាច្ប្រតវូ ន
ចត់ទុកជាការអ្នុវតត េប្រមាប់អ្នកទទួ េប្រ ក់ជន
ំ ួ េ។ SSA អាច្រិតថា អ្ន កដេង
បំបពញភារកិច្ចរបេ់អ្នកកនុងនាម្ជាតំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់បទៀតបហើយ។ ប ើម្បី
បង្កយរបញ្ញាបនោះ អ្ន ករបបីមានដផ្សនការជាលាយេកខ ណ៍អ្កេរច្ាេ់លាេ់ ដ េ
និោយអ្ំពរី បបៀបដ េអ្ន កទទួ េផ្សេរបបីច្ំណាយប្រ ក់របេ់គត់។
ប្របម្ូ េភេតុតាងដ េអ្ន កទទួ េផ្សេអាច្ប្ររប់ប្ររងប្រ ក់តទេ់ខល ួនរបេ់គត់។
ម្ិតតភក
័ ត ិ ប្ររួសារ ប្ររូបពទយពា េ និងេូ ម្បីដតអាជវី កម្ម កនុងប្រេ ុក អាច្ជួ យ េ់
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បំ ណើរការបនោះ ន។ ពួ កបរអាច្េរបេរបេច្កត ីអ្ោះអាងដ េគំប្រទច្ំបពាោះេម្តថ
ភាពរបេ់អ្នកទទួ េផ្សេ ប ើម្បីប្ររប់ប្ររងប្រ ក់បដាយខល ួនឯងតទេ់។41
បនាទប់ម្ក ប្របេិនបបើអ្នកទទួ េផ្សេច្ង់កាលយជាអ្ន កទទួ េប្រ ក់តទេ់ខល ួន េូ ម្ទក់
ទងបៅការ ក្ោេ័យ SSA កនុងម្ូ េដាាន។ បេន ើេុំពួកបរប្វ ើការប្រតួតពិនត
ិ យថាបតើអ្នក
42
ទទួ េផ្សេអាច្ប្ររប់ប្ររង SSI នបដាយខល ួនឯងដ រឬបទ។ ប្រតូវប្វ ើការបេន ើេបុំ នោះជា
លាយេកខ ណ៍អ្កេរ និងភាជប់េំបៅថតច្ម្ល ងននបេច្កត ីបញ្ញជក់គំប្រទបនោះ។

VII.

សសវារំណាង អ្ន ក្ទទួ លត្ាក្់របស់អ្នក្ រឺពិរជាានភាព
ចំាច់បំផុរ!

តួ នាទីរបេ់អ្នកកនុងនាម្ជាតំណាងអ្ន កទទួ េប្រ ក់ រឺពិតជាមានសារៈេំខាន់ច្ំបពាោះ
អ្ន កទទួ េផ្សេ។ ការប្ររប់ប្ររងបដាយប្រប ុងប្របយ័តនច្ំបពាោះម្ូ េនិ្ិរបេ់គត់ ជួ យឲ្យ
អ្ន កអ្ន កទទួ េផ្សេបៅកនុងការទិញរបេ់នានាដ េពួ កបរប្រតូវការ និងជួ យេនេ ំ
េំនច្ប្រ ក់។ ការដ េជួ យ េ់អ្នកទទួ េប្រ ក់កនុងការេនេ ំេំនច្ប្រ ក់ ផ្សត េផ្ស
់ េ
ប្របបោជន៍របេ់ពួកបរនិងបបងយ ើនឯករជយភាពរបេ់ពួកបរ។ អ្ន កមានភាពចំ
ច្់បៅកនុងការបបប្រងៀនបំនិនជី វ ក្ត ូ ច្ជាការបរៀបច្ំកញ្ច ប់ថ វ ក្កា រណបនយយ េម្តុ
េយ និងការទិញទំនិញដ េេែ បំផ្សត
ុ ។ េូ ម្អ្ររុណ!

POMS GN 00502.050 (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
េូ ម្បម្ើេទំពរ័ 22 ននឯកសារបនោះេប្រមាប់ទប្រម្ង់ដបបបទដ េអ្ន កប្រតូវការ។ អ្ន ក
ប្រតូវទក់ទងជាម្ួ យការ ក្ោេ័យ SSA ប ម្
ើ បីទទួ េ នការវាយតនម្ល និងបំបពញ
ទប្រម្ង់ដបបបទបនោះបដាយតទេ់។ (ប្រតឡប់បៅឯកសារបគេ)
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ឧបសមព ័នធ SSA
បណតឹងឧទធ រណ៍
ការក្ំណរ់សៅែំណាក្់កាលែំបូង
ប្របេិនបបើអ្នកពុឯ
ំ កភាពច្ំបពាោះ “ការកំណត់បៅ ំណាក់កាេ ប
ំ ូ ង” បដាយ SSA
បនាោះបទ អ្ន កប្រតូវមានកាតពវ កច្
ិ ច កនុងការជួ យនិងតេូ ម្តិេប្រមាប់អ្នកទទួ េផ្សេបៅ
កនុងបណតង
ឹ ឧទធ រណ៍។ ការកំណត់បៅ ំណាេ់កាេ ំបូង អាច្រ ួម្បញ្ចេ
ូ នូ វេិទធិទទួ េ
ន ច្ំនួនទឹកប្រ ក់អ្តថ ប្របបោជន៍ ការបង់ប្រ ក់បេើេកំណត់ និងការប ិបេ្
ច្ំបពាោះេំបណើរបេ់អ្នកទទួ េផ្សេប ម្
ើ បីកាលយជាអ្ន កទទួ េប្រ ក់បដាយតទេ់ខល ួន។
60 នថង ប ើម្បីដាក់ពាកយបណតឹង បនាទប់ពីអ្នក
ទទួ េ នការជូ ន ំណឹង /បេច្កត ីេបប្រម្ច្
ម្ិនយេ់ប្រពម្* *(10 នងៃ ប ម្
ើ បីបេន ើេប
ុំ នត ការ
បង់ប្រ ក់ប្ររប់ច្ន
ំ ួ នកនុងអ្ំឡ
ុ ងបពេនន
បណតឹងឧទធ រណ៍ ំណាក់កាេ ំបូង)។

ញ
ការពិចរណាសឡើង វញ
• បុរគេិក SSA បៅកនុងការ ក្ោេ័យម្ូ េដាាន (FO) អាច្ប្វ ើបេច្កត េ
ី បប្រម្ច្
បេើបណតង
ឹ ឧទធ រណ៍ ន។
• អ្ន កអាច្បេន ើេក
ុំ ច្
ិ ច ប្របជុំជាម្ួ យម្ស្រនតីេវនាការ ឬប្រតួតពិនិតយករណីបៅបេើ
ប្រកដាេដតប៉ាុបណា
ណ ោះ។ អ្ន កអាច្នាំសាកេី និងភេតុតាងថម ីៗម្កជាម្ួ យ។
• បប្របើប្រ េ់ទប្រម្ង់ SSA-561 ឬ SSA-789 ឬេរបេរេិខិតបៅកាន់ SSA
(ជាទូ បៅបៅកាន់ FO) បដាយបេន ើេកា
ុំ ររិតពិចរណាបឡើងវវ ក្ញ។
60 នថង ប ើម្បីដាក់ពាកយបណតង
ឹ បនាទប់ពអ្
ី នក
ទទួ េ នបេច្កត ីេបប្រម្ច្បេើការពិចរណា
សាជាថម*ី ។
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សវនាការ
• បប្របើប្រ េ់ទប្រម្ង់ HA-501 ឬេរបេរេិខិតបៅកាន់ SSA (ជាទូ បៅបៅកាន់
FO) ប ម្
ើ បីបេន ើេុំបណតង
ឹ ឧទធ រណ៍។
• បណតឹង ឧទធ រណ៍ នឹង ប្រតូវប្វ ើការពិចរណាបដាយតុលាការច្ាប់រ ា េ (ALJ)
បៅតាម្ការ ក្ោេ័យ វ ក្និច្េយ
័ និងប្រតួតពិនត
ិ យបណតង
ឹ (ODAR) បៅកនុងម្ូ េ
ដាាន។
• អ្ន កអាច្បេន ើេកា
ុំ រប្រតួតពិនត
ិ យកំណត់ប្រតា (OTR) ដផ្សែកបេើេណ
ំ ុឯ
ំ កសារបនោះ
ប្របេិនបបើបញ្ញាបនោះគមនភាពេមុរសាមញបនាោះបទ។ ប្របេិនបបើពទ
ុំ ទួ េ នការ
អ្នុញ្ញាតបនាោះបទ អ្ន កនឹងទទួ េ នការប្វ ើេវនាការ។
• ALJ អាច្បកាោះបៅអ្ន កជំនាញវវ ក្ជាជជីវៈ និង/ឬអ្ន កជំនាញដផ្សនកបវជជ សាស្រេត។
អ្ន កអាច្នាំសាកេី និងភេតុតាងបដនថ ម្បផ្សេងបទៀតម្កជាម្ួ យ។
• យកេែ ប្រតវូ មានេិខត
ិ េបងខ បពីអ្ងគ បហតុម្ុនេវនាការនិងភេតុតាងថម ីៗ ម្ុន
បពេបបើកេវនាការ។
60 នថង ប ើម្បីដាក់ពាកយបណតង
ឹ បនាទប់ពអ្
ី នក
ទទួ េ នបេច្កត ីេបប្រម្ច្េវនាការ។

21

ត្ក្ ុមត្បឹក្ាបណតឹងឧទធ រណ៍
• បណតឹងឧទធ រណ៍អាច្ប្រតូវកាត់បេច្កត ីេបប្រម្ច្បដាយប្រក ុម្ប្របក
ឹ ាបណតង
ឹ ឧទធ រណ៍
(AC) បៅកនុងរ ា Virginia បដាយគមនេវនាការបឡើយ។
• AC នឹងទទួ េយក ប ិបេ្ ឬេុបបចេេំបណើរបេ់អ្នកបដាយគមនពិនត
ិ យ
បម្ើេបេើសាមរតីអ្ងគ បហតុបនាោះបទ។
• បប្របើប្រ េ់ទប្រម្ង់ HA-520 ឬេរបេរេិខិតបៅកាន់ SSA (ជាទូ បៅបៅកាន់
ODAR) បដាយបេន ើេកា
ុំ រប្រតួតពិនត
ិ យបឡើងវវ ក្ញ។
• ប្របេិនបបើអ្នកពុមា
ំ នបពេកនុងការប្របរេ់េិខិតេបងខ បអ្បងគ ត ឬភេតុតាងថម ី
ជាម្ួ យនឹងេំបណើេកា
ុំ រប្រតួតពិនត
ិ យបនាោះបទ ូ បច្ន ោះអ្ន កអាច្ប្របរេ់េំបណើជា
លាយេកខ ណ៍អ្កេរេប្រមាប់បពេបវលាបដនថ ម្ប ម្
ើ បីផ្សតេភ
់ េតុតាង។
60 នថងប ម្
ើ បីដាក់ពាកយបណតឹងបនាទប់ពី
ទទួ េ នការជូ ន ណ
ំ ង
ឹ អ្ំពច្
ី ំណាត់ការ
របេ់ប្រក ុម្ប្របក
ឹ ាបណតង
ឹ ឧទធ រណ៍។

22

រុលាការសហព័នធ
• បណតឹងឧទធ រណ៍របេ់អ្នកនឹងប្រតវូ េបប្រម្ច្បដាយបៅប្រកម្តុលាការម្ណឌេ
េហរ ា អាបម្រ ក្កបដាយគមនេវនាការបឡើយ។
• បនោះរឺជា ំបណើរការដាក់ពាកយបណតឹងផ្សល វូ ការជាងម្ុន។ អ្ន កនឹងប្រតវូ ការប ើម្បី
ប្រតួតពិនត
ិ យវវ ក្ននតុលាការកនុងម្ូ េដាានរបេ់អ្នកេប្រមាប់ច្ំណុច្ជាក់លាក់
ណាម្ួ យច្ំនួន។
• មាននថល ច្ណា
ំ យេប្រមាប់ការដាក់ពាកយបណតង
ឹ បៅកនុងតុលាការម្ណឌេ។
ប្របេិនបបើអ្នកទទួ េផ្សេពុអា
ំ ច្មានេទធ ភាពកនុងការបង់នថល បេវា គត់អាច្
ដាក់េំបណើប ម្
ើ បីបនត ច្ំណាត់ការតាម្ផ្សល វូ ច្ាប់កនុងភាពជាអ្ន កប្រកីប្រក។
• បេច្កត ីេបប្រម្ច្បនោះ នឹងពឹងដផ្សែកបេើកណ
ំ ត់ប្រតាជាលាយេកខ ណ៍អ្កេរ ដ េនឹង
ប្រតូវរ ួម្បញ្ចេ
ូ នូ វឧបេម្ព ័នធ និងបណតង
ឹ ឧទធ រណ៍ដ េប្រតូវប្របរេ់។ អ្ន កក៏ប្រតវូ
រំពឹងថានឹងប្រតវូ ដាក់ខលឹម្សារេបងខ បដផ្សន កច្ាេ់ជាផ្សល វូ ការប ើម្បីគំប្រទ េ់
បណតឹងឧទធ រណ៍របេ់អ្នក។
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Disability Rights California (អ្ងគ ការេិទធជ
ិ នពិការរ ា កាេីហវរ័ ញ៉ា) ទទួ េ

នម្ូ េនិ្ិពីប្របភពបផ្សេងៗជាបប្រច្ើន។ េប្រមាប់បញ្ជ ីប្មោះទ ំងប្រេ ុងនន
មាចេ់ម្ូេនិ្ិ េូ ម្ច្ូ េបៅកាន់ បរហទំព័ររបេ់បយើងបៅ
https://www.disabilityrightsca.org/pod/list-of-funding-grants-andcontracts។
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