California’s protection & advocacy system

ការផ្លាស់ប្តរូ - អាយុយុវជន និងរប្ប្សនត ិសុខ
សងគ ម - ការកំណត់សិទ្ធិជាថ្មីនៅអាយុ 18 ឆ្នំ
តុលា 2018 ឯកសារន

ោះពុមពផ្សាយ នេខ 5598.06 - Cambodian

សំណួរ៖ ខ្ញំ នសាតប្់ឮថា មនុសសជាន្រើន ន ត់ប្ង់ SSI និង Medicaid រប្ស់
ពួ កនេ នៅនពេពួ កនេឈានរូ េដេ់អាយុ 18 ឆ្នំ។ នតើននោះជាការពិតដដរឬនទ្?
ននេះគឺជាការរិរចម្ននហើយ ចដ្លម្នុសសម្ួ យេំនួនចដ្លានលកខ ណៈសម្បរត ិ
សត្ាប់ SSI កនុងនាម្ជាកុារ រុអា
ំ េានលកខ ណៈសម្បរត ទ
ិ ទួ លបាន SSI កនុងនាម្
ជាម្នុសសនរញវ ័យននាេះ។ ននេះគឺនោយសារកម្ម វ ិធី SSI ាននិយម្ន័យរីរយងអ្ំរី
រិការភារននេះ – និយម្ន័យទីម្ួយសត្ាប់កុារ និងម្ួ យនទៀរសត្ាប់ម្នុសស
នរញវ ័យ (អាយុ 18 ឆ្នំ និងចាស់ជាងននេះ)។
ត្គប់អ្នកទទួ លបាន SSI ទា ំងអ្ស់ ចដ្លឈានេូ លដ្ល់អាយុ 18 ឆ្នំ អាេឲ្យនគត្រួ រ
រិនិរយសិទធិទទួ លបានរបស់ខល ួន ថានរើរួកនគោក់ពាកយសុំ SSI កនុងនាម្ជាម្នុសស
នរញវ ័យននេះជានលើកដ្ំបូងឬយងណា។ ដ្ំនណើរការននការត្រួ ររិនិរយន ើងវវ ិញននេះ
ត្រូវបាននៅថា “ការកំណរ់សទ
ិ ធ ិជាថ្ម ីនៅអាយុ 18” នហើយដ្ំនណើរការននេះត្រូវបាន
អ្នុវរត នោយសារនិយម្ន័យរិការភាររបស់ម្នុសសនរញវ ័យនៅកនុងកម្ម វ ិធី SSI
ានចដ្នកំណរ់នត្េើនជាងនិយម្ន័យននរិការភារសត្ាប់កា
ុ រ។ ននេះានន័យ
ថា វាានការលំបាក់ជាទូ នៅកនុងការចសែ ងរកសិទធទ
ិ ទួ លបានសត្ាប់កម្ម វ ិធី SSI
កនុងនាម្ជាម្នុសសនរញវ ័យ ជាជាងជាកុារ។ នោយសារវវ ិធីននការកំណរ់សិទធជា
ិ ថ្ម ី
នៅអាយុ 18 ឆ្ននំ នេះ ត្រូវបាននធែ ើន ង
ើ ម្នុសសានក់ៗអាេត្រូវបានកំណរ់ថាគ្មមនសិទធិ
ទទួ លបានអ្រថ ត្បនយជន៍ននកម្ម វ ិធី SSI កនុងនាម្ជាម្នុសសនរញវ ័យននាេះនទ នបើ
នទាេះបីជារុា
ំ នការផ្លាស់បតរនៅក
ូ
ន ុ ងសាថនភារនវជជ សាស្រសត ឬសម្រថ ភារបំនរញម្ុខ

ឯកសារទំនាក់ទន
ំ ងននេះ ត្រូវបានត្រីននេញ នបាេះរុម្ពផ្សាយ ឬបនងក ើរន ើង និង
ចេកផ្សាយនោយនត្បើត្បាស់ត្បាក់េណា
ំ យននអ្ន កបង់រនធ សហរដ្ឋ អានម្រ ិក។ ឯកសារននេះ
ទទួ លបានហិរញ្ញ បបទានតាម្រយៈកិេចត្រម្នត្រៀងសហត្បរិបរត កា
ិ ររបបសនត ិសុខ
សងគ ម្។ នបើនទាេះបីជារបបសនត ិសុខសងគ ម្ត្រូវបានត្រួ ររិនិរយន ើងវវ ិញនៅកនុង
ឯកសារននេះសត្ាប់ភារត្រឹម្ត្រូវេាស់លាស់ក៏ររ
ិ ចម្ន ក៏បុចនត វារុបា
ំ នរ ួម្បញ្ចល
ូ នូ វ
លិខិរទំនាក់ទន
ំ ងរបបសនត ិសុខសងគ ម្ផ្សល វូ ការណាម្ួ យននាេះនទ។ នបាេះរុម្ពផ្សាយ
ិញនោយានការអ្នុ
ន ើងវវ
ញ្ញញររីសាកលវ ិទយល័យ Virginia Commonwealth
University។
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ងារចាប់តាំងរីត្រូវបានរកន ើញថាានសិទធិទទួ លបានអ្រថ ត្បនយជន៍ SSI នៅ
នរលកុារភារក៏នោយ។
ទិននន័យថ្មៗ
ី បំផ្សរ
ុ ននរបបសនត ិសុខសងគ ម្សត រ
ី ីការកំណរ់សិទធជា
ិ ថ្មនី ៅអាយុ 18 ឆ្នំ
(របាយការណ៍ត្បចាំឆ្នំ 2014 ននកម្ម វ ិធី SSI) បងាាញថា រិេជាងពាក់កណា
ត ល
(55.7%) ននអ្ន កទទួ លបាន SSI ចដ្លបានឆ្ា ងការ់ដ្នំ ណើរការននេះ ត្រូវបានរកន ើញ
ជាដ្ំបូងថាគ្មមនសិទធទ
ិ ទួ លបាន SSI សថ ិរនត្កាម្និយម្ន័យរិការភារ
សត្ាប់ម្នុសសនរញវ ័យ។ ម្នុសសនៅវ ័យនកម ងខា េះ េុងនត្កាយក៏ទទួ លបានការ
អ្នុញ្ញញរតាម្រយៈដ្ំនណើរការននបណតឹងឧទធ រណ៍ បចុ នត នត្េើនជាងម្ួ យភាគបីនៅបនត
គ្មមនសិទធិទទួ លបាន SSI កនុងនាម្ជាម្នុសសនរញវ ័យដ្ចដ្ល។ នោយសារម្ូ លនហរុ
ននេះ វារិរជាានសារៈសំខាន់សត្ាប់សិសានុសិសសកនុងការនត្រៀម្ខល ួនសត្ាប់
ការងារ តាម្រយៈការទទួ លបានជំនាញការងារ និងការបញ្ច ប់ការសិការបស់
រួ កនគ។
សំណួរ៖ នតើដំនណើរការននការកំណត់សិទ្ធិជាថ្មីនៅអាយុ 18 ស្ាប្់ SSI ានដំនណើរ
ការយ៉ាងដូ រនមត រ?
រាល់អ្នកទទួ លបាន SSI ទា ំងអ្ស់កនុងនាម្ជាកុារ ត្រូវឆ្ា ងការ់ដ្ំនណើរការនន
ការកំណរ់សទ
ិ ធ ជា
ិ ថ្ម ីនៅអាយុ 18 ឆ្នំ នលើេណ
ំ ុ េម្ួ យេំនួនបនាាប់រខ
ី ួ បកំនណើរ
អាយុ 18 ឆ្នំរបស់រួកនគ។ ជាទូ នៅ ការកំណរ់សទ
ិ ធ ិជាថ្មនី ៅអាយុ 18 ឆ្នំ ត្រូវនធែ នើ ើង
នៅកនុងរយៈនរល 12 ចខបនាាប់រខ
ី ួ បកំនណើរអាយុ 18 ឆ្នំ បុចនត ននេះម្ិនចម្នជាការ
រត្ម្ូវនោយបទបបញ្ញ រត ិេាប់ននាេះនទ។ របបសនត ស
ិ ុខសងគ ម្ រុចា
ំ ប់នផ្សត ើម្បានឆ្ប់
ជាងចខននការកំណរ់សិទធជា
ិ ថ្ម ីនៅអាយុ 18 ឆ្នំ ននចខចដ្លបុគគលានក់េូលដ្ល់
អាយុ 18 ឆ្នំននាេះនទ។ ទា ំងននេះគឺជាជំហាននៅកនុងដ្ំនណើរការននេះ៖

ឯកសារទំនាក់ទន
ំ ងននេះ ត្រូវបានត្រីននេញ នបាេះរុម្ពផ្សាយ ឬបនងក ើរន ើង និង
ចេកផ្សាយនោយនត្បើត្បាស់ត្បាក់េណា
ំ យននអ្ន កបង់រនធ សហរដ្ឋ អានម្រ ិក។ ឯកសារននេះ
ទទួ លបានហិរញ្ញ បបទានតាម្រយៈកិេចត្រម្នត្រៀងសហត្បរិបរត កា
ិ ររបបសនត ិសុខ
សងគ ម្។ នបើនទាេះបីជារបបសនត ិសុខសងគ ម្ត្រូវបានត្រួ ររិនិរយន ើង វ ិញនៅកនុង
ឯកសារននេះសត្ាប់ភារត្រឹម្ត្រូវេាស់លាស់ក៏ររ
ិ ចម្ន ក៏បុចនត វារុបា
ំ នរ ួម្បញ្ចល
ូ នូ វ
លិខិរទំនាក់ទន
ំ ងរបបសនត ិសុខសងគ ម្ផ្សល វការណាម្ួ
ូ
យននាេះនទ។ នបាេះរុម្ពផ្សាយ
ន ើង វ ិញនោយានការអ្នុញ្ញញររីសាកលវ ិទយល័យ Virginia Commonwealth
University។
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ជំហាន 1៖ ការជូ នដ្ំណង
ឹ ជាលាយលកខ ណ៍អ្កសរអ្ំរកា
ី រកំណរ់សិទធជា
ិ ថ្ម ី
ការ ិយល័យម្ូ លោឋននសវាសនត ស
ិ ុខសងគ ម្ ចាប់នផ្សត ើម្ដ្ំនណើរការននេះនោយនផ្សញើ
ការជូ នដ្ំណង
ឹ ជាលាយលកខ ណ៍អ្កសរនៅអ្ន ក ចដ្លករណីរបស់អ្នក នឹងត្រូវ
នធែ ើការកំណរ់សទ
ិ ធ ជា
ិ ថ្ម ី។
ជំហាន 2៖ ការសាាសនៅការ ិយល័យម្ូ លោឋននននសវាសនត ិសខ
ុ សងគ ម្
ជំហានបនាាប់ គឺនៅកាន់កា រ ិយល័យម្ូ លោឋននននសវាសនត ិសុខសងគ ម្នដ្ើម្បី
បញ្ច ប់ការសាាសអ្ំរស
ី ិទធិទទួ លបាននៅដ្ំណាក់កាលដ្ំបូង។ នគ្មលបំណង
ននការសាាសននេះ គឺនដ្ើម្បីត្បម្ូ លរ័រ៌ានអ្ំរភា
ី រធង នធ
់ ង រននរិការភាររបស់
អ្ន ក និងរនបៀបចដ្លវាជេះឥទធ ិរលដ្ល់សម្រថ ភាររបស់អ្នកកនុងការបំនរញ
ម្ុខងារ។ កនុងអ្ំ ុ ងនរលននការសាាសននេះ បុគគលិកសងគ ម្កិេចនង
ឹ បំនរញ
ទត្ម្ង់ចបបបទកិេចសាាសរិការភារនៅដ្ំណាក់ដ្ំបូង រ ួម្ទា ំងទត្ម្ង់នលខ
SSA-3367-F4 (ការ ិយល័យម្ូ លោឋនសត្ាប់រាយការណ៍ររ
ី ិការភារ) ទត្ម្ង់
នលខ SSA-3368-BK (របាយការណ៍រកា
ិ រភារ-ម្នុសសនរញវ ័យ) និងរបាយ
ការណ៍រកា
ិ រភារសម្ត្សប និងរបាយការណ៍ម្ុខងារ។ របបសនត ិសុខសងគ ម្
នឹងនសន ើសុំឲ្យអ្ន កេុេះហរថ នលខានលើទត្ម្ង់ចបបបទម្ួ យេំនួន នោយផ្សត លកា
់ រ
អ្នុញ្ញញរដ្ល់រួកនគឲ្យទាក់ទងនៅកាន់នវជជ បណឌិររបស់អ្នក និងអ្ន ក
ផ្សត ល់នសវាដ្នទនផ្សសងនទៀរ និង/ឬត្គូបនត្ងៀនចដ្លនធែ ើការជាម្ួ យអ្ន ក។
ជំហាន 3៖ ត្រួ ររិនរ
ិ យនោយនសវាកំណរ់រិការភារ (DDS)
រាល់រ័រ៌ានទា ំងអ្ស់ចដ្លត្បម្ូ លបាននៅកនុងកិេចសាាស ត្រូវបាននផ្សញើនៅកាន់
នសវាកំណរ់រិការភារ ឬ DDS។ ននេះគឺជាទីភានក់ងាររបស់រដ្ឋ ចដ្លត្រួ ររិនរ
ិ យ
រ័រ៌ាននវជជសាស្រសតនិងរ័រ៌ានម្ិនចម្ននវជជ សាស្រសត នដ្ើម្បីនធែ ើការកំណរ់ថានរើ
អ្ន កានរិការភារសថ ិរនត្កាម្េាប់ននេះចដ្រឬអ្រ់។
DDS អ្នុវរត តាម្
ដ្ំនណើរការលម្អ ិរម្ួ យ (នៅថា “ដ្ំនណើរការវាយរនម្ា តាម្លំោប់លំនោយ”)
នដ្ើម្បីនធែ កា
ើ រកំណរ់ថានរើរិការភាររបស់អ្នក “ធង នធ
់ ង រខាាង
ំ ” ដ្ូ េបានកំណរ់

ឯកសារទំនាក់ទន
ំ ងននេះ ត្រូវបានត្រីននេញ នបាេះរុម្ពផ្សាយ ឬបនងក ើរន ើង និង
ចេកផ្សាយនោយនត្បើត្បាស់ត្បាក់េណា
ំ យននអ្ន កបង់រនធ សហរដ្ឋ អានម្រ ិក។ ឯកសារននេះ
ទទួ លបានហិរញ្ញ បបទានតាម្រយៈកិេចត្រម្នត្រៀងសហត្បរិបរត កា
ិ ររបបសនត ិសុខ
សងគ ម្។ នបើនទាេះបីជារបបសនត ិសុខសងគ ម្ត្រូវបានត្រួ ររិនិរយន ើង វ ិញនៅកនុង
ឯកសារននេះសត្ាប់ភារត្រឹម្ត្រូវេាស់លាស់ក៏ររ
ិ ចម្ន ក៏បុចនត វារុបា
ំ នរ ួម្បញ្ចល
ូ នូ វ
លិខិរទំនាក់ទន
ំ ងរបបសនត ិសុខសងគ ម្ផ្សល វការណាម្ួ
ូ
យននាេះនទ។ នបាេះរុម្ពផ្សាយ
ន ើង វ ិញនោយានការអ្នុញ្ញញររីសាកលវ ិទយល័យ Virginia Commonwealth
University។
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នៅកនុងរបបសនត ិសុខសងគ ម្ចដ្រឬនទ។ DDS ក៏នធែ ើការត្រួ ររិនរ
ិ យផ្សងចដ្រនលើ
សម្រថ ភាររបស់អ្នកកនុងរកត្បាក់េំណូលរីការងារនានរលអ្នាគរ នោយនធែ ើ
ការត្រួ ររិនរ
ិ យរ័រា
៌ នចដ្លត្បម្ូ លបានរីត្គូបនត្ងៀនរបស់អ្នក
និងអ្ន ក
ជំនាញចផ្សនករិការភារដ្នទនផ្សសងនទៀរ ចដ្លអាេនធែ កា
ើ រងារជាម្ួ យអ្ន កបាន
។
ជំហាន 4៖ ការជូ នដ្ំណង
ឹ អ្ំរល
ី ទធ ផ្សលននការកំណរ់សទ
ិ ធ ិននេះ
ការជូ នដ្ំណឹងជាលាយលកខ ណ៍អ្កសរ
នឹងត្រូវបាននផ្សញើជូននៅអ្ន កបនាាប់
រីការកំណរ់សទ
ិ ធ ិជាថ្ម ី នដ្ើម្បីអ្នុញ្ញញរឲ្យអ្ន កដ្ឹងថានរើអ្នកានសិទធិទទួ លបាន
SSI កនុងនាម្ជាម្នុសសនរញវ ័យានក់ចដ្រឬនទ។
ត្បសិននបើអ្នកានសិទធិ
ទទួ លបាន SSI កនុងនាម្ជាម្នុសសនរញវ ័យ អ្ន កនឹងបនត ទទួ លបានការ
ទូ ទារ់ត្បាក់ SSI និង Medicaid នោយរុា
ំ នការរំលងណាម្ួ យននាេះនទ។
ត្បសិននបើអ្នកម្ិនបានកំណរ់ថាានសិទធទ
ិ ទួ លបានអ្រថ ត្បនយជន៍ SSI កនុង
័យា
នាម្ជាម្នុសសនរញវ
ន ក់ននាេះនទ
អ្ន កនឹងទទួ លបានការជូ នដ្ំណង
ឹ ជា
លាយលកខ ណ៍អ្កសរ
នោយនលើកន ើងថាអ្ន ករុា
ំ នសិទធិទទួ លបាន
អ្រថ ត្បនយជន៍នទៀរននាេះនទ។
អ្ន កនឹងទទួ លបានការបង់ត្បាក់េន
ំ ួ នរីរ
ដ្ងបចនថ ម្នទៀរ បនាាប់រកា
ី លបរ ិនេេ ទននការជូ នដ្ំណឹងននេះ នហើយបនាាប់
ម្កអ្រថ ត្បនយជន៍ SSI និង Medicaid នឹងបញ្ច ប់។ ការបង់ត្បាក់នលើស
េំនួន អាេនកើរានន ើង ត្បសិននបើអ្នកនៅបនត ទទួ លបនត ទទួ លត្បាក់
បនាាប់ររី យៈនរលនលើកចលងេំនួនរីរចខននេះ។ ដ្ំណឹងលអ ននាេះគឺថា ត្បសិននបើ
អ្ន កត្រូវបានរកន ើញថាគ្មមនសិទធិទទួ លបានកម្ម វ ិធី សថ រ
ិ នត្កាម្វវ ិននសត្ាប់
ម្នុសសនរញវ ័យ អ្ន កនឹងម្ិនរត្ម្ូវឲ្យបង់ត្បាក់ SSI ចដ្លទទួ លបានត្រ ប់
នៅវវ ិញ បនាាប់រចី ខននខួ បកំនណើរអាយុ 18 ឆ្នរំ បស់អ្នកននាេះនទ។
របប
សនត ិសុខសងគ ម្ នឹងនសន ើសអ្
ុំ ន កឲ្យបង់ត្បាក់ចដ្លអ្ន កទទួ លបានត្រ ប់នៅវវ ិញ
ចរបនាាប់រា
ី នការកំណរ់សទ
ិ ធ ិននេះចរបុនណា
ណ េះ
និងបនាាប់ររី យៈនរល
អ្នុនត្គ្មេះរីរចខននេះ ត្រូវបានបញ្ច ប់។

ឯកសារទំនាក់ទន
ំ ងននេះ ត្រូវបានត្រីននេញ នបាេះរុម្ពផ្សាយ ឬបនងក ើរន ើង និង
ចេកផ្សាយនោយនត្បើត្បាស់ត្បាក់េណា
ំ យននអ្ន កបង់រនធ សហរដ្ឋ អានម្រ ិក។ ឯកសារននេះ
ទទួ លបានហិរញ្ញ បបទានតាម្រយៈកិេចត្រម្នត្រៀងសហត្បរិបរត កា
ិ ររបបសនត ិសុខ
សងគ ម្។ នបើនទាេះបីជារបបសនត ិសុខសងគ ម្ត្រូវបានត្រួ ររិនិរយន ើង វ ិញនៅកនុង
ឯកសារននេះសត្ាប់ភារត្រឹម្ត្រូវេាស់លាស់ក៏ររ
ិ ចម្ន ក៏បុចនត វារុបា
ំ នរ ួម្បញ្ចល
ូ នូ វ
លិខិរទំនាក់ទន
ំ ងរបបសនត ិសុខសងគ ម្ផ្សល វការណាម្ួ
ូ
យននាេះនទ។ នបាេះរុម្ពផ្សាយ
ន ើង វ ិញនោយានការអ្នុញ្ញញររីសាកលវ ិទយល័យ Virginia Commonwealth
University។
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សំណួរ៖ ខ្ញំ នសាតប្់ឮថា ការនៅន្វ ើការអារប្ណ្ត
ត េឲ្យខ្ញំ្តូវ ននេកំណត់ថា
គ្មមនសិទ្ធិទ្ទ្ួ េ ន SSI កនញងនាមជាមនុសសនពញវ ័យានក់ - នតើពិតដដរឬនទ្?
ម្នុសសវ ័យនកម ងជានត្េើន និងត្ក ុម្ត្គួ សាររបស់រួកនគ ចរងានការយល់ត្េលំថា អ្ន ក
ទទួ លបាន SSI ត្រូវចរជាម្នុសសចដ្លម្ិននធែ ើការ នទាេះកនុងកត្ម្ិរណាម្ួ យក៏នោយ
នៅនរលានការកំណរ់សទ
ិ ធ ិជាថ្មនី ៅអាយុ 18។
ជាការរិរណាស់ ជំហាននន
សកម្ម ភារទទួ លបានត្បនយជន៍សំខាន់ៗ (SGA) ននដ្ំនណើរការកនុងការវាយរនម្ា
តាម្លំោប់លំនោយ រុអ្
ំ នុវរត េនំ ពាេះការកំណរ់សិទធជា
ិ ថ្មនី លើរិការភារននាេះនទ។
ជាទូ នៅ ត្បសិននបើម្នុសសានក់រកត្បាក់បាននត្េើនជាង SGA បេចុបបនន ($1,180
កនុងម្ួ យចខកនុងឆ្នំ 2018 ឬ $1,220 កនុងម្ួ យចខកនុងឆ្នំ 2019) របបសនត ិសុខសងគ ម្
នឹងនធែ ើនសេកត ីសនត្ម្េថា
រួ កនគគ្មមនសិទធទ
ិ ទួ លបានអ្រថ ត្បនយជន៍ចផ្សនក
រិការភារត្គប់ត្បនេទទា ំងអ្ស់។ ដ្ំណង
ឹ លអ ននាេះគឺថា វវ ិននននេះ រុអ្
ំ នុវរត េំនពាេះ
ការកំណរ់សទ
ិ ធ ជា
ិ ថ្ម ីនៅអាយុ 18 ននាេះនទ។ ននេះានន័យថា អ្ន កអាេរកត្បាក់បាន
នត្េើនជាងនគ្មលការណ៍ចណនាំ SGA បេចុបបនន នហើយនៅចរបនត ានសិទធិទទួ លបាន
SSI សថ ិរនត្កាម្វវ ិននសត្ាប់ម្នុសសនរញវ ័យកនុងអ្ំ ុ ងនរលននការកំណរ់សទ
ិ ធ ជា
ិ ថ្ម ី
នៅអាយុ 18 ឆ្នំ ឲ្យចរអ្ន កបំនរញតាម្សត ង់ោរិការភារ និងវវ ិននសត ីរីរកា
ិ រភារ
របស់ SSI។
រុា
ំ ននហរុផ្សលណាម្ួ យចដ្លត្រូវរងចាំម្ន
ិ ត្រម្នធែ ើការងារទទួ លបានត្បាក់ឈ្ន ួល
រហូ រទាល់ចរអ្ន កបញ្ច ប់ការកំណរ់សទ
ិ ធ ិជាថ្មនី ៅអាយុ 18 ឆ្នំ នោយនជាគជ័យននាេះ
នទ។ អ្ន កអាេនធែ ើការនៅម្ុននរល អ្ំ ុ ងនរល ឬនត្កាយនរលននការកំណរ់សាជាថ្ម ី
នហើយវានឹងម្ិនជេះឥទធ ិរលដ្ល់សទ
ិ ធ ិទទួ លបានរបស់អ្នកសត្ាប់ SSI កនុងនាម្
ជាម្នុសសនរញវ ័យានក់ននាេះនទ។
សំណួរ៖ ខ្ញំានកត ី្ពួ យ រមភ អំពីការដដេ្តូវរកន ើញថាគ្មមនសិទ្ធិទ្ទ្ួ េ ន SSI
កនញងនាមជាមនុសសនពញវ ័យានក់។ នតើានអវ ីដដេខ្ញំអារន្វ ើ ននដើមបីនជៀសវាង

ឯកសារទំនាក់ទន
ំ ងននេះ ត្រូវបានត្រីននេញ នបាេះរុម្ពផ្សាយ ឬបនងក ើរន ើង និង
ចេកផ្សាយនោយនត្បើត្បាស់ត្បាក់េណា
ំ យននអ្ន កបង់រនធ សហរដ្ឋ អានម្រ ិក។ ឯកសារននេះ
ទទួ លបានហិរញ្ញ បបទានតាម្រយៈកិេចត្រម្នត្រៀងសហត្បរិបរត កា
ិ ររបបសនត ិសុខ
សងគ ម្។ នបើនទាេះបីជារបបសនត ិសុខសងគ ម្ត្រូវបានត្រួ ររិនិរយន ើង វ ិញនៅកនុង
ឯកសារននេះសត្ាប់ភារត្រឹម្ត្រូវេាស់លាស់ក៏ររ
ិ ចម្ន ក៏បុចនត វារុបា
ំ នរ ួម្បញ្ចល
ូ នូ វ
លិខិរទំនាក់ទន
ំ ងរបបសនត ិសុខសងគ ម្ផ្សល វការណាម្ួ
ូ
យននាេះនទ។ នបាេះរុម្ពផ្សាយ
ន ើង វ ិញនោយានការអ្នុញ្ញញររីសាកលវ ិទយល័យ Virginia Commonwealth
University។
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ពីការកំណត់សិទ្ធិជាថ្មនី ៅអាយុ 18 ឬន្តៀមនរៀប្រំស្ាប្់ការកំណត់សិទ្ធិជាថ្មីននោះ
?
គឺរា
ុំ នវវ ិធីណាម្ួ យចដ្លអ្ន កអាេនជៀសវាងរីការកំណរ់សទ
ិ ធ ិជាថ្ម ីនៅអាយុ 18 ឆ្នំ
ននេះបានននាេះនទ។
រាល់អ្នកទទួ លបាន SSI ជាកុារទា ំងអ្ស់ ត្រូវឆ្ា ងការ់
ដ្ំនណើរការននេះនៅេំណុេណាម្ួ យបនាាប់ររ
ី ួ កនគឈានេូ លដ្ល់អាយុ 18 ឆ្ន។ំ
ក៏
បុចនត
ាននរឿងម្ួ យេំនួនចដ្លអ្ន កនិងត្ក ុម្ត្គួ សាររបស់អ្នកអាេនធែ បា
ើ ននដ្ើម្បី
នត្រៀម្នរៀបេំសត្ាប់ការកំណរ់សទ
ិ ធ ជា
ិ ថ្មនី ៅអាយុ 18 ឆ្នំ និងលទធ ភារចដ្លអ្ន កម្ិន
អាេានលកខ ណៈសម្បរត ិត្គប់ត្គ្មន់សត្ាប់ SSI កនុងនាម្ជាម្នុសសនរញវ ័យានក់។
− ដ្ំបូង វារិរជាានសារៈសំខាន់ចដ្លអ្ន កបាននត្រៀម្ខល ួនសត្ាប់ការងារ
តាម្រយៈការបនងក រ
ើ ជំនាញការងារ
និងការទទួ លបានបទរិនសាធន៍
ការងារនៅនរលអ្ន កនៅសាលានរៀន។ រុា
ំ នការននាថាអ្រថ ត្បនយជន៍
SSI នឹងបនត នៅនរលអ្ន កេូ លដ្ល់វ ័យនរញវ ័យននាេះនទ នហើយអ្ន កត្រូវការ
ានត្បាក់េណ
ំ ូ លម្ួ យេំនួននដ្ើម្បីជួយគ្មំត្ទដ្ល់អ្នកផ្លាល់។ វវ ិធីចដ្លអាេ
ទុកេិរតបានជាងនគបំផ្សុរសត្ាប់នសថ រភារចផ្សនកហិរញ្ញ វរថុនៅកនុងនរល
អ្នាគរ គឺតាម្រយៈការងារទទួ លបានត្បាក់េណ
ំ ូ ល។
− ត្រូវត្បាកដ្ថា
អ្ន កត្បម្ូ លរ័រ៌ានអ្ំរីរកា
ិ រភារនិងកំណរ់ត្តា
នវជជសាស្រសតរបស់អ្នក
និងត្បគល់រ័រា
៌ នននាេះនៅរបបសនត ិសុខសងគ ម្
នដ្ើម្បីឲ្យការកំណរ់សទ
ិ ធ ិជាថ្ម ីនៅអាយុ 18 ឆ្នំ ត្រូវដ្ំនណើរការនៅនោយរលូ ន
។ ត្រូវត្បាកដ្ថា ត្រូវនធែ ើការនឆ្ា យ
ើ របឲ្យបានទាន់នរលនវលានៅនរលរបប
សនត ិសុខសងគ ម្ នសន ើសរ
ុំ ័រ៌ានរបស់អ្នក។ ត្រូវេងចាំថា អ្ន កានសិទធក
ិ ន ុង
ការបត ឹងឧទធ រណ៍េនំ ពាេះការសនត្ម្េណាម្ួ យ
ត្បសិននបើអ្នកម្ិនឯកភារ
នឹងការសនត្ម្េននាេះ។ ត្បសិននបើអ្នកបត ឹងឧទធ រណ៍េនំ ពាេះការកំណរ់សទ
ិ ធ ិជា
ថ្ម ីនៅអាយុ 18 ឆ្នំ អ្ន កនឹងទទួ លបានការអ្នុញ្ញញរឲ្យរកាអ្រថ ត្បនយជន៍
របស់អ្នក នៅនរលានការបត ឹង ឧទធ រណ៍ននេះ ត្បសិន នបើបណតឹង ឧទធ រណ៍
ត្រូវបានោក់បតឹងកនុងរយៈនរល 10 នថ្ង បនាាប់រីការជូ នដ្ំណឹងននាេះ។

ឯកសារទំនាក់ទន
ំ ងននេះ ត្រូវបានត្រីននេញ នបាេះរុម្ពផ្សាយ ឬបនងក ើរន ើង និង
ចេកផ្សាយនោយនត្បើត្បាស់ត្បាក់េណា
ំ យននអ្ន កបង់រនធ សហរដ្ឋ អានម្រ ិក។ ឯកសារននេះ
ទទួ លបានហិរញ្ញ បបទានតាម្រយៈកិេចត្រម្នត្រៀងសហត្បរិបរត កា
ិ ររបបសនត ិសុខ
សងគ ម្។ នបើនទាេះបីជារបបសនត ិសុខសងគ ម្ត្រូវបានត្រួ ររិនិរយន ើង វ ិញនៅកនុង
ឯកសារននេះសត្ាប់ភារត្រឹម្ត្រូវេាស់លាស់ក៏ររ
ិ ចម្ន ក៏បុចនត វារុបា
ំ នរ ួម្បញ្ចល
ូ នូ វ
លិខិរទំនាក់ទន
ំ ងរបបសនត ិសុខសងគ ម្ផ្សល វការណាម្ួ
ូ
យននាេះនទ។ នបាេះរុម្ពផ្សាយ
ន ើង វ ិញនោយានការអ្នុញ្ញញររីសាកលវ ិទយល័យ Virginia Commonwealth
University។
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ក៏បុចនត អ្ន កត្រូវការយល់ដ្ឹងថានរើបណតង
ឹ ឧទធ រណ៍ននាេះរុនា
ំ ឲ្
ំ យានការនធែ ើ
នសេកត ីសនត្ម្េនោយនយគយល់ននាេះនទ ត្បាក់ចដ្លអ្ន កទទួ លបានចាប់
តាំងរីនថ្ង ននការកំណរ់សិទធនិ លើកដ្ំបូង
នឹងត្រូវទូ ទារ់ត្រ ប់នៅវវ ិញ
នោយរបបសនត ិសុខសងគ ម្។
− ជាេុងនត្កាយ អាេានការបនត ការបង់ត្បាក់ SSI របស់អ្នកកនុង
រយៈនរលខា ីនននរលននាេះ
នបើនទាេះបីជាអ្ន កម្ិនត្រូវបានរកន ើញថាាន
សិទធិទទួ លបាន SSI កនុងនាម្ជាម្នុសសនរញវ ័យានក់សថិរនត្កាម្លកខ ខណឌ
រិនសសនៅថា “ចផ្សនក 301” ក៏នោយ។
នដ្ើម្បីានសិទធទ
ិ ទួ លបាន
អ្រថ ត្បនយជន៍បនត សថ រ
ិ កនុងចផ្សន ក 301 អ្ន កត្រូវេូ លរ ួម្យងសកម្ម នៅកនុង
កម្ម វ ិធីសម្ត្សបននការសាតរនីរិសម្បទារការងារ ឬទទួ លបាននសវាអ្ប់រំ
រិនសសសថ រ
ិ នត្កាម្គនត្ាងអ្ប់រំនផ្លតរសំខាន់នលើបគ
ុ គ ល (IEP) នៅម្ុន
នរលការកំណរ់សិទធនិ នេះត្រូវបាននធែ នើ ង
ើ ។ បចនថ ម្នលើននេះ របបសនត ិសុខ
សងគ ម្ ត្រូវនធែ កា
ើ រកំណរ់ថានរើអ្នកនឹងត្រូវការអ្រថ ត្បនយជន៍ SSI រិេ
រួ េនៅកនុងអ្នាគរចដ្រឬនទ
ត្បសិននបើអ្នកបញ្ច ប់ការសិការ
ឬ
កម្ម វ ិធីសាតរនីរស
ិ ម្បទារការងាររបស់អ្នក។ សត្ាប់យុវជនសថ រ
ិ នត្កាម្អាយុ
22
របបសនត ស
ិ ុខសងគ ម្សនម រថា
ការេូ លរ ួម្ជាបនត បនាាប់នៅកនុង
កម្ម វ ិធីអ្ប់រំ សថិរនត្កាម្កម្ម វ ិធី
IEP
ទំនងជានឹងនាំឲ្យានការ
ដ្កនេញជាអ្េិនស្រនតយ៍រប
ី ញ្ជ ីរិការភារ។
សំណួរ៖ នរឿងទំងអស់ននោះ សាតប្់នៅដូ រជាានការសមញ្េសាមញណ្តស់។ នតើខ្ញំអារ
ទ្ទ្ួ េ នជំនួយនដើមបីដសវងយេ់អព
ំ ីដំនណើរការននការកំណត់សិទ្ធិជាថ្មីនៅអាយុ 18
ឆ្នំ ដដេនឹងប្៉ាោះពាេ់ដេ់រ ូប្ខ្ញំននោះនៅកដនា ងណ្ត?
របបសនត ិសុខសងគ ម្ ផ្សត លម្
់ ូ លនិធិដ្ល់នសវាសំខាន់ម្ួយចដ្លាននឈាមេះថា “ការ
នធែ ើចផ្សនការនិងជំនួយឧបរថ ម្ាធន” (WIPA) ចដ្លបនងក រ
ើ ន ង
ើ តាម្រត្ម្ូវការនដ្ើម្បី
ឹ អ្ំរីបញ្ញាអ្រថ ត្បនយជន៍សំខាន់ៗ
ជួ យឲ្យអ្ន កយល់ដ្ង
ដ្ូ េជាការកំណរ់សទ
ិ ធ ជាថ្ម ី
នៅអាយុ 18 ឆ្នជា
ំ នដ្ើម្។ គនត្ាង WIPA ត្រូវបាននរៀបេំន ង
ើ នៅកនុងសហគម្ន៍

ឯកសារទំនាក់ទន
ំ ងននេះ ត្រូវបានត្រីននេញ នបាេះរុម្ពផ្សាយ ឬបនងក ើរន ើង និង
ចេកផ្សាយនោយនត្បើត្បាស់ត្បាក់េណា
ំ យននអ្ន កបង់រនធ សហរដ្ឋ អានម្រ ិក។ ឯកសារននេះ
ទទួ លបានហិរញ្ញ បបទានតាម្រយៈកិេចត្រម្នត្រៀងសហត្បរិបរត កា
ិ ររបបសនត ិសុខ
សងគ ម្។ នបើនទាេះបីជារបបសនត ិសុខសងគ ម្ត្រូវបានត្រួ ររិនិរយន ើង វ ិញនៅកនុង
ឯកសារននេះសត្ាប់ភារត្រឹម្ត្រូវេាស់លាស់ក៏ររ
ិ ចម្ន ក៏បុចនត វារុបា
ំ នរ ួម្បញ្ចល
ូ នូ វ
លិខិរទំនាក់ទន
ំ ងរបបសនត ិសុខសងគ ម្ផ្សល វការណាម្ួ
ូ
យននាេះនទ។ នបាេះរុម្ពផ្សាយ
ន ើង វ ិញនោយានការអ្នុញ្ញញររីសាកលវ ិទយល័យ Virginia Commonwealth
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ចដ្លទទួ លបានការអ្នុញ្ញញរនោយរបបសនត ិសុខសងគ ម្របស់អ្នក
នដ្ើម្បីផ្សតលកា
់ រ
ត្បឹកានយបល់នោយឥរគិរនថ្ា អ្ំរអ្
ី រថ ត្បនយជន៍ជូនដ្ល់អ្នកទទួ លបាន
ិធី
ត្បនយជន៍រក
ី ម្ម វ រិការភារននរបបសនត ិសុខសងគ ម្ នដ្ើម្បីជួយរួ កនគឲ្យនធែ ើការ
សនត្ម្េេិរតនោយានរ័រា
៌ នត្គប់ត្គ្មន់អ្ំរកា
ី រងារណាម្ួ យ។
នសវា WIPA ត្រូវបានបនងក រ
ើ ន ង
ើ នដ្ើម្បីនលើកកម្ព សឯ
់ ករាជយភារការងារនិងហិរញ្ញ វរថុ
កនុងេំនណាម្អ្ន កទទួ លបានត្បនយជន៍រកា
ិ រភារននរបបសនត ស
ិ ុខសងគ ម្ទា ំងអ្ស់
– នពាលគឺសត្ាប់ម្នុសសដ្ូ េជារ ូបអ្ន កចដ្រ! នទាេះបីជាានលកខ ណៈលអ ត្បនសើរក៏ររ
ិ
ចម្ន ក៏បុចនត អ្ន កទទួ លបានត្បនយជន៍ចដ្លានអាយុយងរិេ 14 ឆ្នំ រហូ រដ្ល់
25 ឆ្នំ ានអាទិភារខព ស់សត្ាប់គនត្ាង WIPA ននេះ។ នគ្មលបំណងនននសវាកម្ម
ននេះ គឺនដ្ើម្បី៖
− បនងក ន
ើ េំនួនអ្ន កទទួ លត្បនយជន៍ននរិការភាររបបសនត ិសុខសងគ ម្
ចដ្លបាននត្ជើសនរ ើសនធែ ើការការងារចដ្លទទួ លបានត្បាក់ឈ្ន ួល។
− គ្មំត្ទដ្ល់អ្នកទទួ លបានអ្រថ ត្បនយជន៍រិការភារនៅកនុងការរកា
័ (ឬសែ ័យនិកម្ម ភារ) កនុងរយៈនរលយូរ។
ការងារនោយនជាគជយ
− ផ្សត លកា
់ រត្បឹកានយបល់នលើត្បាក់ឧបរថ ម្ាការងារ ចដ្លជួ យឲ្យអ្ន កទទួ ល
ត្បនយជន៍ អាេបនងក ន
ើ ត្បាក់េំណូលរបស់រួកនគរីនរលម្ួ យនៅនរល
ម្ួ យ និងនដ្ើម្បីនលើកកម្ព ស់អ្រថ ត្បនយជន៍ហិរញ្ញ វរថុននការងារននាេះ។ និង
− ការ់បនថ យការរឹងចផ្សអ កនលើអ្រថ ត្បនយជន៍រិការភារនិងកម្ម វ ិធីគ្មំត្ទ
ត្បាក់េណ
ំ ូ លដ្នទនផ្សសងនទៀរ។
ឹ រីរនបៀបចដ្ល
គនត្ាង WIPA កនុងម្ូ លោឋនរបស់អ្នក អាេជួ យអ្ន កឲ្យយល់ដ្ង
ការងារអាេជេះឥទធ ិរលដ្ល់បណតុអ្
ំ រថ ត្បនយជន៍រនិ សសរបស់អ្នក។ នៅនរលចដ្ល
អ្ន កចាប់នផ្សតម្
ើ នធែ ើការងារ គនត្ាង WIPA ក៏អាេផ្សត លជ
់ ូ ននូ វរ័រ៌ាន និងការគ្មំត្ទ
នដ្ើម្បីជួយអ្ន កឲ្យានឯករាជយភារចផ្សន កហិរញ្ញ វរថុបាននត្េើនជាងម្ុនផ្សងចដ្រ។

ឯកសារទំនាក់ទន
ំ ងននេះ ត្រូវបានត្រីននេញ នបាេះរុម្ពផ្សាយ ឬបនងក ើរន ើង និង
ចេកផ្សាយនោយនត្បើត្បាស់ត្បាក់េណា
ំ យននអ្ន កបង់រនធ សហរដ្ឋ អានម្រ ិក។ ឯកសារននេះ
ទទួ លបានហិរញ្ញ បបទានតាម្រយៈកិេចត្រម្នត្រៀងសហត្បរិបរត កា
ិ ររបបសនត ិសុខ
សងគ ម្។ នបើនទាេះបីជារបបសនត ិសុខសងគ ម្ត្រូវបានត្រួ ររិនិរយន ើង វ ិញនៅកនុង
ឯកសារននេះសត្ាប់ភារត្រឹម្ត្រូវេាស់លាស់ក៏ររ
ិ ចម្ន ក៏បុចនត វារុបា
ំ នរ ួម្បញ្ចល
ូ នូ វ
លិខិរទំនាក់ទន
ំ ងរបបសនត ិសុខសងគ ម្ផ្សល វការណាម្ួ
ូ
យននាេះនទ។ នបាេះរុម្ពផ្សាយ
ន ើង វ ិញនោយានការអ្នុញ្ញញររីសាកលវ ិទយល័យ Virginia Commonwealth
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ឲ្យចរអ្ន កចាប់នផ្សតម្
ើ នត្រៀម្ខល ួនជានត្សេកនុងការទទួ លបានអ្រថ ត្បនយជន៍រិការភារ
ននរបបសនត ិសុខសងគ ម្ នហើយអ្ន កានអាយុយងរិេ 14 ឆ្នំ ននាេះអ្ន កនឹងាន
សិទធិទទួ លបានជំនួយននេះ។ ការចដ្លអ្ន កទទួ លបានការត្បឹកានយបល់ឲ្យបានឆ្ប់
រហ័សអ្ំរកា
ី រងារនិងអ្រថ ត្បនយជន៍នានា ននាេះនឹងអាេនជៀសវាងបញ្ញានានាបាន
កាន់នត្េើននៅកនុងនរលអ្នាគរ។ សូ ម្កុរ
ំ នារនរលឲ្យនសាេះ – ទូ រសរា ម្កនថ្ងននេះ!
នសវាទា ំងអ្ស់ គឺឥរគិរនថ្ា សូ ម្ទំនាក់ទន
ំ ង DRC WIPA តាម្រយៈនលខ 888768-7085។

អ្ងគ ការសិទធិជនរិការរដ្ឋ កាលីហែញ (Disability Rights California)
ត្រូវបានផ្សត លម្
់ ូ លនិធនិ ោយត្បេរខុសៗគ្មនសត្ាប់បញ្ជ ីនរញ
នលញននអ្ន កផ្សត លម្
់ ូ លនិធស
ិ ូ ម្េូ លនៅកាន់
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/
ListofGrantsAndContracts.html។
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ំ ងននេះ ត្រូវបានត្រីននេញ នបាេះរុម្ពផ្សាយ ឬបនងក ើរន ើង និង
ចេកផ្សាយនោយនត្បើត្បាស់ត្បាក់េណា
ំ យននអ្ន កបង់រនធ សហរដ្ឋ អានម្រ ិក។ ឯកសារននេះ
ទទួ លបានហិរញ្ញ បបទានតាម្រយៈកិេចត្រម្នត្រៀងសហត្បរិបរត កា
ិ ររបបសនត ិសុខ
សងគ ម្។ នបើនទាេះបីជារបបសនត ិសុខសងគ ម្ត្រូវបានត្រួ ររិនិរយន ើង វ ិញនៅកនុង
ឯកសារននេះសត្ាប់ភារត្រឹម្ត្រូវេាស់លាស់ក៏ររ
ិ ចម្ន ក៏បុចនត វារុបា
ំ នរ ួម្បញ្ចល
ូ នូ វ
លិខិរទំនាក់ទន
ំ ងរបបសនត ិសុខសងគ ម្ផ្សល វការណាម្ួ
ូ
យននាេះនទ។ នបាេះរុម្ពផ្សាយ
ន ើង វ ិញនោយានការអ្នុញ្ញញររីសាកលវ ិទយល័យ Virginia Commonwealth
University។

