
 

 

 
ប្រព័ន្ធការពារ ន្ងិតស ៊ូ មតិររស់រដ្ឋកាលីហ្វ ័រន្ញី៉ា  

ប្ាក់បរើកឲ្យសរុរ 
ន្ិងភាពមាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លាន្អតថប្របោជន្៍ប្ាក់ចំណ៊ូ លស

ន្ត ិសុខសងគម (SSI) 

ខែតុលា ឆ្ន ាំ 2017 ឯកសារប ោះពុម្ពផ្សាយ បេែ 5604.06 

ចាំណាំ ៖  អតថបទប ោះពុម្ពផ្សាយបនោះ បង្ហា ញខតព័ត៌មានទូបៅប ុបណណ ោះ ។  

សាថ នភាពរបសម់្នសុសមាន ក់ៗ គឺម្និដូចគ្នន បទ ។  

ត្តវូពិបត្គ្នោះបោបេជ់ាមួ្យនឹងបម្ធាវ ីឬសាា កត ីខដេដឹងអាំពីបរឿងបនោះ 

បដើម្បីសុាំដាំបូន្មា នអវ ីមួ្យពពួីកបគ ។ 

មន្សុសភាគបប្ចើន្ មាន្សណួំរអំពីប្ាក់បរើកឲ្យសរុរ (ទ្ទួ្លាន្តតមួយដ្ងគត់) 
ថាវា អាចរ៉ា៉ះពាល់
ចំបពា៉ះភាពមាន្សទិ្ធទិ្ទួ្លាន្អតថប្របោជន្៍ប្ាកស់ន្ត ិសុខសងគម (SSI, 
Supplemental Security Income) ររស់ពួកបគ ោ៉ា ងដ្៊ូចបមតច ។  អន្ុសារណៈបន្៉ះ 
ន្ឹងរង្ហា ញថាបតើ ប្ាក់បរើកឲ្យសរុរ មាន្ការរ៉ា៉ះពាល់ចបំពា៉ះភាពមាន្សទិ្ធិទ្ទួ្ល
អតថប្របោជន្៍ប្ាកច់ណំ៊ូ លសន្ត ិសខុសងគមោ៉ា ងដ្៊ូចបមតច ។ 

1. បតើអវ ីជាត្ ក់បបើកឲ្យសរុប? 

ប្ាក់បរើកឲ្យសរុរតដ្លមនិ្អាចបកើតប ើងជាថ្មី គជឺាប្ាក់តដ្លប្តវូបរើកឲ្យ
អនកតតមួយដ្ងគត់ តដ្លអនកមិន្អាចទ្ទួ្លាន្ជាថ្មីមតងបទ្ៀតប ើយ បៅបពលអនាគត ។  
វាមនិ្ាន្រមួរញ្ច លូប្ាកអ់តថប្របោជន៍្តដ្លអនកទ្ទួ្លាន្
ប្រចំតខពីបរឡាសន្តសុិខសងគម ដ្៊ូចជាចណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគមប ើយ ។   

2. បតើអវ ីែលោះជាឧទាហរណន៍នត្ ក់បបើកឲ្យសរុប? 

ឧទាហ្រណ៍នន្ប្ាក់បរើកឲ្យសរុរ 
គឺរមួរញ្ច លូន្៊ូ វតសកបរឡាសន្ត ិសុខសងគមប្រតិសកមម 
តដ្លបរើកសងវញិទាងំអស់តតមួយដ្ង ប្ាក់ប្រតិសកមមតននកបសវាកមមបប្ជាមតប្ជង
បៅតាមនទ៉ះ (IHSS, In-Home Supportive Services) អំបោយ មរតក 



ទ្ំព័រទ្ី 2 នន្ 19 

  

 

ប្ាក់ប្តូវបនន ត ន្ងិប្ាកទ់្ទួ្លាន្បដ្ើមបជីំនួ្សប្ាកច់ណំ៊ូ ល 
ឬជំនួ្សធន្ធាន្អវមួីយ ។ 

3. បតើត្ ក់បបើកឲ្យសរុប 

ប ោះពាេ់ោ ងណខដរចាំបពាោះអតថត្បបោជនត៍្ ក់ចាំណូេសនតសិែុសងគ

ម្របសែ្់ញ ាំ?  

វាអាចកាត់រន្ថយចនួំ្ន្ប្ាក់អតថប្របោជន្ច៍ណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគមតដ្លអនកទ្ទួ្ល
ាន្ប្រចំតខ ឬវាអាចបធវ ើឲ្យអនកតលងមាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លាន្
ប្ាកអ់តថប្របោជន្ច៍ណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគម ។ បន្៉ះកប៏ោយសារតតប្ាកច់ំណ៊ូ ល 
ន្ិងធន្ធាន្នានាររស់អនក អាច
រ៉ា៉ះពាល់ចំបពា៉ះររមិាណប្ាកអ់តថប្របោជន្៍ចណំ៊ូ លសន្តសុិខសងគមប្រចំតខតដ្លអន
កទ្ទួ្លាន្ ។  ដ្ំរ៊ូង គជឺាប្រការសខំាន្ ់
តដ្លអនកប្តវូយល់ឲ្យាន្ពីភាពតប្មូវមួយចនួំ្ន្បដ្ើមបីមាន្សិទ្ធិ
ទ្ទួ្លាន្ប្ាកអ់តថប្របោជន្ច៍ណំ៊ូ លសន្តសុិខសងគម 
ន្ិងរបរៀរតដ្លកមម វធិីប្ាកច់ំណ៊ូ លសន្តសុិខសងគម 
កណំត់ពីររមិាណប្ាក់អតថប្របោជន្៍ចណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគមតដ្លអនកប្តូវទ្ទួ្លា
ន្ប្រចំតខ ។  ស៊ូមអាន្សណួំរទ្ី 7 ខាងបប្កាម 
ពីរបរៀរតដ្លកមម វធិីប្ាកច់ណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគមកណំត់ភាពមាន្សិទ្ធទិ្ទួ្លាន្
អតថប្របោជន្៍ររសអ់នក ។   

4. បតើអវ ីជាត្ ក់ចាំណូេ? 

ប្ាកច់ណំ៊ូ ល គឺជាអវ មួីយតដ្លមន្ុសសមាន កទ់្ទួ្លាន្ជាប្ាក់សុទ្ធ ឬ 
មិន្តមន្ជាប្ាក់ តដ្លអាចយកមកបប្រើបដ្ើមបីបោ៉ះប្សាយតប្មូវការអាហារ 
ឬទ្ីជប្មក ររស់ពួកបគាន្ ។1 ចណំ៊ូ ល “មនិ្តមន្ជាប្ាក់” មាន្ន្យ័ថា 
ជាជនួំ្យមនិ្តមន្ជាសាច់ប្ាក់ ឬជនួំ្យកន ុងន្យ័ជាររស់ ឬជាបសវាកមមអវ ីមួយ 
(ដ្៊ូចជាអាហារ ឬទ្ីជប្មក) ជំនួ្សឲ្យប្ាក់ ។2 

ពាក់ព័ន្ធន្ឹងភាពមាន្សិទ្ធទិ្ទួ្លាន្អតថប្របោជន្ច៍ណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគម 
ក៏មាន្ន្ោិយអំពីប្ាកច់ណំ៊ូ ល “ពីការង្ហរ” ន្ិងប្ាក់ចណំ៊ូ ល “បប្ៅការង្ហរ” 
នងតដ្រ តដ្លប្រភពចណំ៊ូ លទាងំពីរបន្៉ះ 
ប្តូវាន្យកមកបប្រើបដ្ើមបកីណំត់ររមិាណប្ាកអ់តថប្របោជន្៍ប្រចំតខតដ្លអនក
ប្តូវទ្ទួ្លាន្ ។  ប្ាក់ចណំ៊ូ លពីការង្ហរ គជឺាប្ាកច់ំណ៊ូ លតដ្លអនកអាច
ទ្ទួ្លាន្ជាប្ាក់សទុ្ធ ឬជាអវ ីតដ្លមិន្តមន្ជាប្ាក់ បហ្ើយវាគជឺានថ្ៃពលកមម 
ប្ាកច់ណំ៊ូ លសរុរពីមុខរររផ្ទទ ល់ខល នួ្ កនប្មទ្ទួ្លាន្ពីការនតល់
បសវាកមមបៅកន ុងបោងជាងបៅកន ុងកតន្ៃងសាន ក់បៅ 
ឬកនប្មអនកន្ិពន្ធ តដ្លរុគគលមាន ក់ទ្ទួ្លាន្ពាក់ពន័្ធន្ឹងការបា៉ះពមុពនាយ 3 
ររស់ពួកបគ ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន្រតន្ថម អពីំប្ាកក់នប្មពីការង្ហរ 
បៅកន ុងកមម វធិចីណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគម ស៊ូមច៊ូលទ្សសនា 
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500820000/ ។4 

https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500820000/
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ប្ាកច់ណំ៊ូ លបប្ៅការង្ហរ គជឺាប្ាក់ចណំ៊ូ លទាងំអស់ 
តដ្លមនិ្តមន្ាន្ពកីារបធវ ើការ income.5  ឧទាហ្រណ៍ ៖ 
ប្ាក់ប្រតិសកមមអតថប្របោជន្ច៍ណំ៊ូ លសន្តសុិខសងគម ន្ងិចណំ៊ូ ល6 
មិន្តមន្ជាប្ាក់ ប្តវូាន្បគចត់ទ្កុថាជាប្ាកច់ំណ៊ូ លបប្ៅការង្ហរ ។  
សប្មារ់ព័ត៌មាន្រតន្ថម អំពីប្ាកច់ណំ៊ូ លបប្ៅការង្ហរ ស៊ូ មច៊ូលទ្សសនា  
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830000 ។  
សប្មារ់ព័ត៌មាន្រតន្ថមអំពីចណំ៊ូ លមិន្តមន្ជាប្ាក់ 
ស៊ូ មអាន្អតថរទ្បា៉ះពុមពនាយររសប់យើង បៅឯ 
http://www.disabilityrightsca.org/pubs/538201.pdf ។  
ប្ាកច់ណំ៊ូ លបប្ៅការង្ហរ មួយចនួំ្ន្ មនិ្ប្តូវាន្ោរ់រញ្ច លូ 
សប្មារ់កណំត់ភាពមាន្សទិ្ធិទ្ទួ្លាន្អតថប្របោជន្ច៍ំណ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគម
ររស់អនកប ើយ ។  អនកអាចរកបមើលរញ្ជ ី ការតរងតចកប្ាកច់ណំ៊ូ លបប្ៅការង្ហរ 
តដ្លមនិ្ប្តវូាន្
ោរ់រញ្ច លូបដ្ើមបកីណំត់ភាពមាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លាន្អតថប្របោជន្៍ចណំ៊ូ លសន្តសុិខស
ងគម បៅទ្ីបន្៉ះ ៖ https://www.ssa.gov/OP_Home/cfr20/416/416-1124.htm 
ន្ិង https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500830099 ។7  

បហ្ើយក៏បៅមាន្ររស់មួយចនួំ្ន្ បនសងបទ្ៀតតដ្រ 
តដ្លមនិ្ប្តវូាន្គតិរញ្ច លូជាចណំ៊ូ ល 8 ។ ររស់បនា៉ះមនិ្ប្តូវាន្បគ
គិតថាជាប្ាកច់ណំ៊ូ លប ើយ បរើបគមនិ្អាចបប្រើវាបដ្ើមបទី្ទួ្លាន្អាហារ 
ឬទ្ីជប្មកshelter.9 បទ្បនា៉ះ ។ ឧទាហ្រណ៍ ៖ បរើមាន្ន្រោមាន ក់បចញនថ្ៃបពទ្យ 
នថ្ៃទ្៊ូរស័ពទ នថ្ៃបពទ្យសតវ ឬមួយអនកទ្ទួ្លាន្ការតថ្ទាពំាាលបោយមិន្ាច់
រង់ប្ាក់ តនមៃប្ាកទ់ាងំអស់បនា៉ះតដ្លអនកមនិ្ាចច់ំោយបោយខល នួ្ឯង 
មិន្ប្តវូោរ់ជាប្ាកច់ណំ៊ូ លររស់អនក10 ប ើយ ។ បទា៉ះជាោ៉ា ងោក៏បោយ 
បរើបទា៉ះរីជាររស់បនា៉ះ មនិ្ប្តូវាន្ោរ់ជាប្ាកច់ណំ៊ូ លកប៏ោយ 
ក៏វាបៅតតអាចប្តវូោរ់ថាជាធន្ធាន្ តដ្លប្តវូពន្យល់ជ៊ូន្ខាងបប្កាម ។ 

ររសប់នសងបទ្ៀត ប្តវូាន្ចតទ់្ុកថាជាប្ាកច់ណំ៊ូ ល តតមនិ្ប្តូវាន្ោរ់
រញ្ច លូបដ្ើមបីកណំតអ់ពីំប្ាកច់ណំ៊ូ លប្រចំតខររស់អនកប ើយ ។  ប្ាកច់ណំ៊ូ លចនួំ្ន្ 
$65 ដ្ំរ៊ូង តដ្លជាប្ាកច់ណំ៊ូ លប្រចំតខពីការង្ហរ 
រ៊ូកន្ងឹពាកក់ោត លនន្ប្ាកច់ណំ៊ូ លតដ្លបៅសល់ទាងំអស់ 
គឺមនិ្ប្តវូោរ់រញ្ច លូកន ុងប្ាក់សប្មារ់យកមកគតិអំពីអតថប្របោជន្៍ចណំ៊ូ លសន្ត ិ
សុខសងគម 11 ប ើយ ។ ទ្ឹកប្ាក់ $20 ដ្ំរ៊ូង 
តដ្លមនិ្តមន្ជាប្ាក់ចណំ៊ូ លពីការង្ហរ ឬប្ាកច់ណំ៊ូ លពីការង្ហរ កម៏និ្ប្តូវ
ោរ់រញ្ច លូ សប្មារ់គណនាអតថប្របោជចណំ៊ូ លន្៍សន្ត ិសុខសងគម12 នងតដ្រ ។ 
បៅមាន្ប្ាក់ចណំ៊ូ លបប្ៅការង្ហរមួយចនួំ្ន្បទ្ៀត តដ្លមិន្ប្តវូ
ោរ់រញ្ច លូកន ុងកមម វធិីសន្ត ិសុខសងគម ដ្៊ូចជា ថ្វកិាសប្មារ់នថ្ៃករ់បខាៃ ច 
ប្ាក់ឧរតថមភកមុារ ប្ាក់ជនួំ្យការសិកា ប្ាក់រ័ណណ ដ្៊ូរអាហារ 
ន្ិងជំនួ្យបនសងៗបទ្ៀត ។  សប្មារ់រញ្ជ ីប្ាក់ចណំ៊ូ ល

https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830000
http://www.disabilityrightsca.org/pubs/538201.pdf
https://www.ssa.gov/OP_Home/cfr20/416/416-1124.htm
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500830099
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បប្ៅការង្ហរតដ្លមនិ្ប្តូវោរ់រញ្ច លូ ស៊ូ មច៊ូលទ្សសនា  
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830099 ។ 

5. បតើអវ ីជាធនធាន? 

ធន្ធាន្ គជឺាអវ មួីយតដ្លជាកមមសិទ្ធិររស់អនក ដ្៊ូចជាប្ាក់ ដ្ី រ័ណណ ធានាោ៉ា រ់រង 
ប្ទ្ពយសមបតតផិ្ទទ ល់ខល នួ្ ឬររស់បនសងបទ្ៀតតដ្លជាកមមសិទ្ធរិរស់អនក 
តដ្លអាចរតងវរបៅជាប្ាក់ ន្ិងអាចយកបៅបប្រើបដ្ើមបីាន្មកវញិន្៊ូ វអាហារ 
ឬទ្ីជប្មក13 ។ បលើសពីបន្៉ះ អវ ីតដ្លអនកទ្ទួ្លាន្ពីការលក់ ឬពកីារ
បោ៉ះដ្៊ូរធន្ធាន្ ដ្៊ូចជានទ៉ះ ឬរថ្យន្ត  
គឺមនិ្ប្តវូាន្បគគតិថាជាប្ាកច់ណំ៊ូ លប ើយ តតប្តូវបគគតិថាជាធន្ធាន្ដ្តដ្ល 
។  ស៊ូមអាន្ខៃ ឹមសារប្តង់តននកទី្ 7(d) ខាងបប្កាម ។ 

មន្សុសមាន ក់ អាចមាន្ធន្ធាន្ តដ្លប្តូវបលើក តលង មាន្តនមៃប្តឹមតត $2,000 
រ៉ាុបោណ ៉ះ បហ្ើយអនកមាន្មាន្គ៊ូ ប្សករ អាចមាន្ធន្ធាន្សប្មារ់បលើកតលង 
មាន្តនមៃ $3,000 កន ុងបពលដ្ំរ៊ូង នន្នថ្ៃទ្មួីយនន្តខ 
(ពាកក់ោត លអប្ធាតនន្នថ្ៃទ្មួីយនន្ខ)14 ។ បរើមិន្ដ្៊ូបចន ៉ះបទ្ អនកន្ឹងមនិ្មាន្
សិទ្ធិអាចទ្ទួ្លាន្ប្ាកច់ណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគមកន ុងតខបនា៉ះប ើយ ។  ប្តង់បន្៉ះ 
គឺមាន្ន្យ័ថា បរើអនក
ទ្ទួ្លាន្ប្ាក់តដ្លកាៃ យជាធន្ធាន្សប្មារ់ោរ់រញ្ច លូកន ុងការគណនាអតថប្រ
បោជន្៍ចណំ៊ូ លសន្តសុិខសងគម សប្មារ់តខរនាទ រ់ គឺអនកប្តូវចោំយឲ្យសល់ប្តឹម 
$2,000 ($3,000) តដ្លជាធន្ធាន្សប្មារ់ោរ់រញ្ច លូកន ុងការគណនា ឲ្យាន្មនុ្ 
បដ្ើម តខរនាទ រ់ បដ្ើមបីបៅរន្តមាន្សទិ្ធិទ្ទួ្លាន្អតថប្របោជន្៍ SSI ។  ចោំ ំ៖  
ររមិាណទ្កឹប្ាកប់ៅកន ុងគណន្ធីនាគារររស់អនក បៅកន ុងនថ្ៃទ្មួីយ 
គជឺាររមិាណទ្កឹប្ាក់តដ្លប ើញកន ុងគណន្ី 
ដ្កន្ឹងទ្កឹប្ាកក់ន ុងតសកោមួយតដ្លបៅមនិ្ទាន្់ាន្ទ្៊ូទាត់ 
(តសកោតដ្លបៅមនិ្ទាន្់បរើកពគីណន្ីររស់អនក)15 ។ 

មាន្ររស់ខៃ៉ះ ប្តូវាន្ដ្កបចញពី ធន្ធាន្ តដ្លមាន្ន្យ័ថា 
ធន្ធាន្ទាងំអស់បនា៉ះ មនិ្ប្តូវ
ោរ់រញ្ច លូកន ុងររមិាណតដ្ន្កណំតន់ន្តនមៃធន្ធាន្ររស់អនកប ើយ ។  ទាងំអសប់នា៉ះ 
ជាធន្ធាន្តដ្លប្តូវបលើកតលង ។  ធន្ធាន្ទាងំអសប់ន្៉ះ មាន្ជាអាទ្ិ៍ 
ររស់សប្មារ់បប្រើប្ាស់កន ុងនទ៉ះ ឡាន្មួយ16 ជំនួ្យតននកបគហ្ោឋ ន្ 
ឬទ្ីលាន្សប្មារ់ករ់បខាម ច17 ។ សប្មារ់ ឧទាហ្រណ៍រតន្ថម អំពីធន្ធាន្តដ្លប្តវូ
បលើកតលង ស៊ូមច៊ូលទ្សសនា https://www.ssa.gov/OP_Home/cfr20/416/416-
1210.htm ។18 

6. បតើអវ ីជាត្ ក់ចាត់ជាត្ ក់ចាំណូេ? 

ជួន្កាលប្ាក់ចណំ៊ូ ល ន្ងិធន្ធាន្19 ររស់រត ី/ប្រពន្ធ  ឬររសឪ់ពុកមាត យ 
(បរើក៊ូន្បនា៉ះជាអន្ីតជិន្មាន្អាយុបប្កាម 18នន ំ) 

https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830099
https://www.ssa.gov/OP_Home/cfr20/416/416-1210.htm
https://www.ssa.gov/OP_Home/cfr20/416/416-1210.htm
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អាចយកមកោរ់រញ្ច លូជាប្ាកច់ណំ៊ូ ល 
សប្មារ់គណនាររមិាណទ្កឹប្ាកច់ណំ៊ូ លអតថប្របោជន៍្តដ្លអនកមាន្សិទ្ធទិ្ទួ្លពី
ចណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគម ។  ប្ាកច់ណំ៊ូ លតររបន្៉ះ បគបៅថា 
“ប្ាក់ចតច់៊ូលជាប្ាកច់ណំ៊ូ ល” ។  ប្ាក់ចត់ច៊ូលជាប្ាកច់ណំ៊ូ ល 
គជឺាតននកនន្ប្ាកច់ណំ៊ូ លររស់រត ី/ប្រពន្ធ  ឪពុកមាត យតដ្លអនករស់បៅជាមួយ 
ឬអនកធានារ ៊ូរអនក (បរើអនកជាជន្អបនាត ប្របវសន្៍) 
តដ្លកមម វធិចីំណ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគម យកបៅបប្រើសប្មារ់គណនា 
ររមិាណប្ាកច់ណំ៊ូ លោរ់ាន្ររស់អនកសប្មារ់កណំតអ់តថប្របោជន្រ៍រសអ់នក 
ន្ិងសប្មារ់គណនាររមិាណទ្កឹប្ាក់អតថប្របោជន្៍សន្ត ិសុខសងគមតដ្លអនក
ទ្ទួ្លាន្20 ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន្រតន្ថម អំពីប្ាក់ចតច់៊ូលជាប្ាក់ចណំ៊ូ ល 
ស៊ូ មច៊ូលទ្សសនា  https://www.ssa.gov/ssi/text-income-ussi.htm ។ 21  
សប្មារ់ព័ត៌មាន្រតន្ថម សត ីអំពីប្ាកច់ត់ច៊ូលជាប្ាក់ចណំ៊ូ ល
សប្មារ់កុមារអន្តីជិន្មាន្អាយុបប្កាម 18នន ំ ស៊ូ មច៊ូលទ្សសនា  
https://www.ssa.gov/ssi/spotlights/spot-deeming.htm ។ 22 

បរើអនកជាកុមារតដ្លកំពុងតតទ្ទួ្លាន្ជំនួ្យអតថប្របោជន្ច៍ណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគ
ម ធន្ធាន្ោមួយររស់ឪពុកឬមាត យតដ្លមាន្តនមៃបលើស $2,000 
ឬធន្ធាន្តដ្លមាន្តនមៃ $3,000 ររស់ឪពុកន្ងិមាត យតដ្លអនករស់បៅជាមួយ 
ន្ឹងប្តវូចតច់៊ូលជាប្ាកច់ណំ៊ូ លររស់អនក ។  កន ុងនាមជាអនកទ្ទួ្ល
អតថប្របោជន្ច៍ំណ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគម គអឺនកមាន្សិទ្ធិមាន្ធន្ធាន្ររស់ខល នួ្តដ្ល
មាន្តនមៃ $2,000 ។  គណន្ចី៊ូលន្ិវតសរ៍តដ្លជាកមមសិទ្ធរិរស់ឪពុក/មាត យអនក 
ឬជាកមមសទិ្ធរិរស់តតរត ី ឬប្រពន្ធ  ប្តវូាន្បលើកតលង 
បហ្ើយមនិ្ប្តវូចត់ទ្កុថាជាប្ាកច់ណំ៊ូ លររស់អនកប ើយ ប្រសិន្បរើឪពុក/មាត យអនក 
ឬរត ី /ប្រពន្ធមនិ្តមន្ជាអនកទ្ទួ្លាន្ជំនួ្យចណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគមបទ្បនា៉ះ ។   

7. បតើកម្ា វធីិចាំណូេសនតសិុែសងគម្ 

កាំណត់ោ ងដូចបម្តចថាបតើែ្ញ ាំអាចទទួេ នត្ ក់

ចាំណូេសនតសិុែសងគម្ចាំនួនប ុន្មា នកន ញងមួ្យខែ? 

ចណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគម គជឺាកមម វធិនីតល់ប្ាកច់ណំ៊ូ លរង្គងគរ់តដ្លគតិបលើតប្មូវការ 
សប្មារ់មន្ុសសពិការ មន្សុសងងតឹតភនក ឬមន្សុសតដ្លមាន្អាយុ 65នន ំប ើងបលើ 
តដ្លមាន្ប្ាកច់ំណ៊ូ លទារ ន្ងិមាន្ធន្ធាន្23 តចិតួច ។ 
វាជាកមម វធិីនតល់ប្ាកជ់ំនួ្យរង្គងគរ់ ពីបប្ពា៉ះថាកមម វធិីបន្៉ះ 
មាន្រំណងនតល់ប្ាកច់ណំ៊ូ លរតន្ថម បដ្ើមបរីង្គងគរ់បលើប្ាកច់ណំ៊ូ ល 
ន្ិងធន្ធាន្តដ្លរុគគលបនា៉ះ ទ្ទួ្លាន្រចួមកបហ្ើយ ។  រដ្ឋាល
បរឡាសន្ត ិសុខសងគម (SSA, Social Security Administration) 
កណំតភ់ាពមាន្សិទ្ធទិ្ទួ្លប្ាករ់រសអ់នក បោយអាប្សយ័បលើររមិាណប្ាក់ចណំ៊ូ ល 
ន្ិងធន្ធាន្តដ្លអនកមាន្ប្សារ់ ។  ស៊ូមចងចំទ្កុថា 
អនកមនិ្អាចមាន្ធន្ធាន្តដ្លមាន្តនមៃបលើសពី $2,000 កន ុងនាមជារុគគលមាន ក ់
ឬមិន្អាចមាន្ធន្ធាន្មាន្តនមៃបលើសពី $3,000 សប្មារ់អនកមាន្គ៊ូ ប្សក ។  

https://www.ssa.gov/ssi/text-income-ussi.htm
https://www.ssa.gov/ssi/spotlights/spot-deeming.htm
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សប្មារ់ព័ត៌មាន្រតន្ថម អំពីលកខណៈវនិ្ចិឆ ័យបដ្ើមបីមាន្សិទ្ធទិ្ទួ្លជនួំ្យបន្៉ះ 
ស៊ូ មទ្សសនា https://www.ssa.gov/ssi/text-eligibility-ussi.htm ។   

ររមិាណប្ាកច់ណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគម តដ្លអនកទ្ទួ្លាន្បរៀងោល់តខ 
ប្តូវកណំត់បោយពិការភាព អាយុ ន្ិងសាថ ន្ភាពការរស់បៅររស់អនក ។  
ស៊ូ មបមើលតាោងបន្៉ះ ៖ https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11125.pdf ។  
ររមិាណប្ាក់ជនួំ្យបន្៉ះ បប្កាយមកប្តូវាន្កាត់រន្ថយ 
បោយគតិអំពីររមិាណប្ាកច់ំណ៊ូ លោរ់ាន្ររស់អនក ។  ប្ាក់ចណំ៊ូ លោរ់ាន្ 
គជឺាររមិាណប្ាក់ចណំ៊ូ លតដ្លបៅសល់ 
បប្កាយបពលកាត់កងចំបពា៉ះររស់តដ្លប្តវូកាត់បចញជាប្ាកច់ណំ៊ូ ល។24   

បរើប្ាកច់ណំ៊ូ លោរ់ាន្ររស់អនក 
មាន្ចំនួ្ន្បប្ចើន្ជាងអតថប្របោជន៍្តដ្លអនកប្តវូទ្ទួ្លាន្ពីចណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគ
ម គមឺាន្ន្យ័ថា អនកមនិ្មាន្សទិ្ធិទ្ទួ្លាន្អតថប្របោជន្ស៍ន្ត ិសុខសងគមប ើយ 
ចំបពា៉ះតខតដ្លអនកទ្ទួ្លាន្ប្ាកច់ំណ៊ូ លបនា៉ះ25 ។ 
បរើររមិាណប្ាកច់ណំ៊ូ លតដ្លោរ់ាន្ររស់អនក 
មាន្ចំនួ្ន្តចិជាងអប្តាតដ្លអតថប្របោជន្ច៍ណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគមបរើកជ៊ូន្ 
ររមិាណប្ាកច់ណំ៊ូ លតដ្លអាចោរ់ាន្ររស់អនក បៅបពលបនា៉ះ 
ន្ឹងប្តវូដ្កបចញពីររមិាណប្ាកច់ណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគមទាងំអស់ 
តដ្លអនកទ្ទួ្លាន្ចំនួ្ន្ពរីតខបប្កាយ26 ។ ដ្ំបណើរការគណនា 
បោយបប្រើតួបលខចំនួ្ន្ប្ាកច់ំណ៊ូ លររស់អនកពីតខមនុ្ 
មកគណនាអតថប្របោជន្ក៍ន ុងតខរចច ុរបន្ន  ប្តូវាន្បគបៅថា គណបន្យយ
ប្រតិសកមមប្រចំតខ ។  សប្មារ់ព័ត៌មាន្រតន្ថម សត ីអំពគីណបន្យយប្រតិសកមម 
ស៊ូ មច៊ូលទ្សសនា https://secure.ssa.gov/poms.Nsf/lnx/0502005001 ។   

គន្ៃ ៉ឹះសប្មារ់អន្ុវតត ៖ បរើអនកដ្ងឹថា ប្ាកច់ណំ៊ូ លតដ្លអនកទ្ទួ្លាន្កន ុងតខមួយ 
ន្ឹងកាត់រន្ថយររមិាណអតថប្របោជន្៍ប្ាកច់ណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគម 
ឬន្ឹងមាន្ររមិាណបប្ចើន្ប្គរ់ប្គាន្់ 
បដ្ើមបបីធវ ើឲ្យអនកមនិ្មាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លាន្ប្ាកច់ណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគមបទ្ 
បយើងខំុ្ស៊ូ មតណនំាអនកថាបពលោយការណពី៍ប្ាកច់ណំ៊ូ លបៅកាន្់ចណំ៊ូ លសន្តសុិខស
ងគម អនកប្តូវោរ់រញ្ច លូការរញ្ជជ ឲ្យធនាគាររង់ប្ាក់ ឬតសកររស់ធនាគារ 
សប្មារ់ររមិាណទ្កឹប្ាក់តដ្លបរើកឲ្យអនកបលើសចនួំ្ន្កំណត់ ។  ការបធវ ើដ្៊ូ បចន៉ះ 
វាន្ងឹអាចជួយឲ្យអនករន្តទ្ទួ្លាន្តសកចណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគមបទ្ៀត 
បោយមនិ្មាន្ការកាត់រន្ថយ អវ ីការរអាករ់អួលប ើយ ។   

8. បតើត្ ក់បបើកឲ្យសរុប ត្តវូចាត់ទុកថាជាអវ ីខដរ? 

គឺវាអាប្ស័យបលើ ប្របភទ្នន្ប្ាក់បរើកឲ្យសររុ តដ្លអនកទ្ទួ្លាន្ ។ 

a. ប្ាក់បរើកឲ្យសរុរចំបពា៉ះប្រតិសកមមសន្ត ិសខុសងគម 

https://www.ssa.gov/ssi/text-eligibility-ussi.htm
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11125.pdf
https://secure.ssa.gov/poms.Nsf/lnx/0502005001
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ជាទ្៊ូបៅ ប្ាក់បរើកឲ្យសរុរ ចបំពា៉ះប្រតិសកមមសន្ត សុិខសងគម 
តដ្លបរើកឲ្យបប្កាមចារ់ 27 ប្តូវបគចត់ទ្កុថាជា ប្ាក់ចណំ៊ូ លបប្ៅការង្ហរ 
បៅកន ុងតខតដ្លាន្ទ្ទួ្ល28 ។ 
បរើអនកន្ងឹទ្ទួ្លាន្ប្ាក់រំោចអ់ំពីប្រតិសកមមសន្ត ិសុខសងគម ប្ាក់បន្៉ះ 
ន្ឹងប្តវូចត់ទ្កុថាជាធន្ធាន្បលើកតលងនងតដ្រ បៅកន ុងតខតដ្លអនកទ្ទួ្លាន្
ប្ាក់បន្៉ះ បហ្ើយវាន្ងឹរន្តសថ ិតបៅជាធន្ធាន្តដ្លប្តូវបលើកតលងកន ុងអំ ុងបពល 
9 តខខាងមុខ បប្កាយបពលបនា៉ះ29 ។ បរើបប្កាយពី 9 តខបៅ 
អនកបៅចយប្ាក់បន្៉ះមនិ្អស់ ប្ាក់បន្៉ះ ន្ងឹកាៃ យជាធន្ធាន្ោរ់ាន្ 
សប្មារ់គតិរញ្ច លូកន ុងការគណនាររមិាណប្ាកច់ំណ៊ូ លសន្តសុិខសងគមតដ្លអនកន្ឹ
ងមាន្សិទ្ធទិ្ទួ្លាន្រន្តបៅបទ្ៀត ។30   

b. ប្ាកអ់តថប្របោជន្៍ IHSS 

i. ប្ាកអ់តថប្របោជន្៍ IHSS ប្តវូបរើកជ៊ូន្ចំបពា៉ះរត ី/ប្រពន្ធ  
ឬឪពុកមាត យតដ្លមនិ្មាន្សិទ្ធទិ្ទួ្ល   

ឪពុកមាត យ ឬរត ី/ប្រពន្ធតដ្ល “មនិ្មាន្សិទ្ធិទ្ទួ្ល” គឺមាន្ន្យ័ថាពួកបគមនិ្ 
ទ្ទួ្លាន្អតថប្របោជន្ច៍ណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគមប ើយ ។  
ប្ាកអ់តថប្របោជន្៍ប្រតិសកមម IHSS តដ្លបរើកជ៊ូន្តតមួយដ្ង ជ៊ូន្ឪពុកមាត យ 
ឬរត ី/ប្រពន្ធតដ្លមនិ្មាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លាន្ចណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគម 
តដ្លជាអនកបមើលតថ្ក៊ូន្ ឬបមើលតថ្រត ី/ប្រពន្ធតដ្លជាអន្ីតជិន្ររស់ខល នួ្ 
ប្តូវចតទ់្កុជាប្ាកច់ណំ៊ូ លតដ្លមនិ្ប្តូវោរ់រញ្ច លូ 
សប្មារ់បគាលរំណងការចតជ់ាប្ាក់ចណំ៊ូ ល—ឬបរើន្ិោយតររបនសង 
បគមិន្ចតទ់្កុថាជា 
ឬមិន្ប្តវូោរ់រញ្ច លូចំបពា៉ះអតថប្របោជន្៍សន្ត ិសុខសងគមររស់ក៊ូន្ ឬរត ី/ប្រពន្ធ  
តដ្លទ្ទួ្លាន្ចណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគមប ើយ បហ្តុដ្៊ូបចន៉ះ 
វាន្ងឹមនិ្រ៉ា៉ះពាលច់ំបពា៉ះភាពមាន្សទិ្ធទិ្ទួ្លាន្ប្ាកឧ់រតថមភ31 
ររស់ពួកបគប ើយ ។ ប្ាកអ់តថប្របោជន្៍ IHSS 
តដ្លបរើកឲ្យជាធមមតាដ្ល់ឪពុកមាត យ ឬរត ី/ប្រពន្ធតដ្លរស់បៅកន ុងនទ៉ះជាមួយគាន  
តដ្លមនិ្មាន្សទិ្ធិទ្ទួ្លាន្ប្ាក់ឧរតថមភ 
មិន្ប្តវូចតជ់ាប្ាកច់ណំ៊ូ លសប្មារ់ការគណនាប្ាកច់ណំ៊ូ លររសក់ុមារតដ្លទ្ទួ្ល
ាន្ជនួំ្យសន្ត ិសុខសងគមប ើយ32 ។ 

បរើបទា៉ះរីជារទ្រញ្ញតត ិធមមតាគថឺា ប្ាកច់ណំ៊ូ លបនា៉ះ ន្ងឹកាៃ យជាធន្ធាន្ 
ររស់អនកកន ុងការោរ់រញ្ច លូជាចណំ៊ូ លសប្មារ់គណនាប្ាកច់ណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគម 
កន ុងតខរនាទ រ់បប្កាយពីអនកទ្ទួ្លាន្វាក៏បោយ បរើន្ោិយពីរទ្រញ្ញតត ិពិបសសវញិ 
ប្ាកអ់តថប្របោជន្៍ប្រតិសកមម IHSS តដ្លប្តវូបរើកជ៊ូន្ឪពុកមាត យ 
ឬរត ី/ប្រពន្ធតដ្លមនិ្មាន្សទិ្ធិទ្ទួ្លាន្ប្ាក់ឧរតថមភ 
គជឺាធន្ធាន្តដ្លមនិ្ប្តូវោរ់រញ្ច លូកន ុងបពលគណនាប្ាកច់ណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគម 
កន ុងតខ រនាទ រ់ពីតខនន្ការទ្ទួ្លាន្33 ។ បទា៉ះជាោ៉ា ងោកប៏ោយ 
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ប្ាក់ប្រតិសកមមបន្៉ះ ន្ឹងប្តវូោរ់ជាធន្ធាន្ កន ុងតខទ្ីពីរតាមប្រតិទ្និ្ 
បប្កាយបពលអនកទ្ទួ្លាន្វា បហ្ើយប្តវូចត់ទ្កុជាប្ាកច់ំណ៊ូ លររស់រត ី/ប្រពន្ធ  
ឬររស់កមុារ បរើសិន្ជាធន្ធាន្បន្៉ះ ជាប្ាក់ប្រតិសកមមបរើកជ៊ូន្តតមួយដ្ងពី 
IHSS34 ។  ឧទាហ្រណ៍ ៖ ប្រសិន្បរើប្ាក់ប្រតសិកមមពី IHSS 
ប្តូវាន្បរើកជ៊ូន្រត /ីប្រពន្ធតដ្លមនិ្មាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លាន្ចណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគម 
កន ុងតខមកោ ប្ាក់បន្៉ះ 
ន្ឹងមនិ្ប្តូវោរ់រញ្ច លូជាធន្ធាន្សប្មារ់គណនាចណំ៊ូ លសន្តសុិខសងគមកន ុងតខកុ
មភៈ ប ើយ តតវាន្ងឹកាៃ យជាធន្ធាន្តដ្លប្តូវោរ់រញ្ច លូកន ុងតខមីនា សប្មារ់SSI។35 

ii. ប្ាកអ់តថប្របោជន្៍ IHSS 
បរើកឲ្យអនកមាន្សិទ្ធទិ្ទួ្លាន្អតថប្របោជន្៍ IHSS  

ប្ាកអ់តថប្របោជន្៍ IHSS បរើកបៅឲ្យអនកមាន្សទិ្ធិទ្ទួ្លាន្អតថប្របោជន្៍ IHSS 
បដ្ើមបីរង់នថ្ៃបសវាកមម IHSS 
មិន្ប្តវូោរ់ថាជាប្ាក់ចណំ៊ូ លររស់អនកមាន្សិទ្ធទិ្ទួ្លអតថប្របោជន្៍ប្ាកច់ណំ៊ូ ល
សន្ត ិសុខសងគមប ើយ36 ។ ប្ាក់បន្៉ះ ក៏ប្តូវចតជ់ាធន្ធាន្តដ្លមនិ្ោរ់រញ្ច លូ 
សប្មារ់តខរនាទ រ់ ពីការទ្ទួ្លាន្ប ើយ37 ។ បទា៉ះជាោ៉ា ងោកប៏ោយ ប្ាក់បន្៉ះ 
ប្តូវចតជ់ាធន្ធាន្សប្មារ់គណនាប្ាក់ចំណ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគម 
បៅតខទ្ីពរីបប្កាយបពលតដ្លាន្ទ្ទួ្ល38 ។ ឧទាហ្រណ៍ ៖ បរើប្ាកអ់តថប្របោជន្៍ 
IHSS ប្តវូបរើកឲ្យអនកទ្ទួ្លអតថប្របោជន្៍ IHSS កន ុងតខមកោ 
ប្ាកអ់តថប្របោជន្៍បន្៉ះ ន្ងឹមនិ្ោរ់រញ្ច លូជាធន្ធាន្កន ុងតខកុមភៈ 
តតប្តូវោរ់រញ្ច លូសប្មារ់ការគណនាប្ាក់ចណំ៊ូ លសន្តសិុខសងគម កន ុងតខមីនា ។ 

c. ប្ាក់ធានាោ៉ា រ់រងសងគមបរើកជ៊ូន្សរុរតតមួយដ្ង 

ប្ាក់ធានាោ៉ា រ់រងសងគមបរើកជ៊ូន្សរុរតតមួយដ្ង មាន្ដ្៊ូចជា 
ប្ាកច់៊ូលន្ិវតសរ៍កមមករនល វូតដ្ក (railroad retirement benefits) 
ប្ាកអ់តថប្របោជន្អ៍តតីយុទ្ធជន្ (veterans’ benefits) 
ប្ាកអ់តថប្របោជន្ក៍មមករ (worker's compensation) 
ប្ាក់ធានាោ៉ា រ់រងពកិារភាព (disability insurance)39 ។ 
បប្កាមចណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគម អតថប្របោជន្៍ទាងំអស់បន្៉ះ ប្តូវចតជ់ាប្ាកច់ំណ៊ូ ល
បប្ៅការង្ហរ បៅកន ុងតខតដ្លអនកទ្ទួ្លាន្ បហ្ើយប្តូវចតជ់ាធន្ធាន្ោរ់ាន្ 
បៅកន ុងតខរនាទ រ់ 40 ។ ជាប្រការសំខាន់្តដ្លប្តូវចងចំទ្ុកថា 
ប្ាក់សន្ត ិសុខសងគម អាចប្តូវោរ់ថាជាធន្ធាន្ ប្ាកច់ណំ៊ូ ល
បប្ៅការង្ហរតដ្លអនកាន្ទ្ទួ្លជាក់តសតងបទា៉ះតចិឬបប្ចើន្ បហ្ើយរទ្រញ្ញតិតបន្៉ះ 
មាន្ភាពខុសគាន  បោយអាប្សយ័បលើសាថ ន្ភាពររស់អនក។41   

ឧទាហរណ៍ពី 20 C.F.R. § 416.1123:  
Joe ជាអនកទ្ទួ្លាន្អតថប្របោជន្៍ប្ាក់ចណំ៊ូ លសន្តសិុខសងគម 
បហ្ើយគាតក់៏មាន្សទិ្ធិទ្ទួ្លាន្អតថប្របោជន្ធ៍ានាោ៉ា រ់រងសន្ត ិសុខសងគម 
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កន ុងររមិាណទ្កឹប្ាក់ $200 កន ុងមួយតខនងតដ្រ ។  បទា៉ះជាតររបន្៉ះកត ី 
បោយសារបយើង
ាន្បរើកប្ាក់បលើសចំនួ្ន្កណំតច់ំបពា៉ះអតថប្របោជន្៍ធានាោ៉ា រ់រងសន្ត ិសុខសងគ
មឲ្យ គាត់ កាលពីប្គាមុន្ ដ្៊ូបចន៉ះររមិាណទ្កឹប្ាកច់ំនួ្ន្ $20 កន ុងមួយតខ 
ប្តូវាន្កាតយ់ក 
សប្មារ់ទ្៊ូទាត់ររមិាណទ្កឹប្ាក់តដ្លគាត់ទ្ទួ្លាន្បលើសចនួំ្ន្កណំត់ ។  
កន ុងការគណនាររមិាណទ្កឹប្ាកអ់តថប្របោជន្៍សន្ត ិសុខសងគមររសគ់ាត់ 
ប្ាកអ់តថប្របោជន្ធ៍ានាោ៉ា រ់រងសងគម ចនួំ្ន្ $200 បពញកន ុងមួយតខ 
គឺប្តូវោរ់រញ្ច លូបៅកន ុង ប្ាកច់ំណ៊ូ លបប្ៅការង្ហរ ររស់ Joe ។  បទា៉ះជាោ៉ា ងបន្៉ះកត ី 
បរើ Joe ទ្ទួ្លាន្អតថប្របោជន្៍ទាងំពរីបន្៉ះ 
បៅបពលតដ្លបគាន្បរើកប្ាក់អតថប្របោជន្ធ៍ានាោ៉ា រ់រងសងគមឲ្យគាត់បលើសចំ
នួ្ន្កណំត់ បហ្ើយបៅបពលបនា៉ះ 
បយើងាន្ចត់ប្ាក់តដ្លបរើកឲ្យបលើសចនួំ្ន្កណំតថ់ាជាររមិាណប្ាកច់ណំ៊ូ ល 
គឺបយើងន្ងឹគណនាអតថប្របោជន្៍ប្ាកច់ណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគមររស់គាត់ 
បោយឈរបលើម៊ូលោឋ ន្នន្ការទ្ទួ្លាន្ប្ាកច់ំនួ្ន្ $180 
ជាអតថប្របោជន្៍ធានាោ៉ា រ់រងសន្ត ិសុខសងគម ។  ប្តង់បន្៉ះ 
គឺមកពីបយើងទ្ទួ្លសាគ លថ់ា 
បយើងាន្គណនាអតថប្របោជន្ច៍ណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគមររស់គាត់ 
បោយគតិបលើម៊ូលោឋ ន្នន្ចនួំ្ន្ប្ាក់តដ្លបប្ចើន្ជាង 
បៅបពលតដ្លបយើងបរើកប្ាក់ឲ្យគាត់បលើសចនួំ្ន្កណំត់ ។ 

d. ការជនួំ្សប្ាកច់ណំ៊ូ ល ឬធន្ធាន្ 

ររស់ខៃ៉ះតដ្លអនកទ្ទួ្លាន្ ប្តវូាន្ចតជ់ាប្ាកច់ំណ៊ូ លតាមប្ទ្ង់ប្ទាយោមួយ 
មតងរចួបៅបហ្ើយ ។  បដ្ើមបីបចៀសវាងការោរ់រញ្ច លូជាប្ាកច់ណំ៊ូ លជាន្់គាន  
ររស់ទាងំអសប់ន្៉ះ 
មិន្ប្តវូោរ់រញ្ច លូជាប្ាកច់ណំ៊ូ លសប្មារ់ការគណនាអតថប្របោជន្៍ប្ាកច់ណំ៊ូ ល
សន្ត ិសុខសងគមប ើយ ។  ឧទាហ្រណ៍ ៖ ប្ាកព់ន្ធមួយចនួំ្ន្តដ្លរដ្ឋបរើកសងវញិ 
អាចមិន្តមន្ជាចណំ៊ូ ល42 ឬអាចមិន្ោរ់រញ្ច លូជាចណំ៊ូ ល43 ។ 
ប្ាក់តដ្លអនកទ្ទួ្លាន្ពីការធានាោ៉ា រ់រងជីវតិ 
ន្ិងប្ាក់ធានាោ៉ា រ់រងពិការភាពតដ្លអនកទ្ទួ្លាន្ 
មិន្តមន្ជាប្ាកច់ណំ៊ូ លបទ្។44 

ប្ាក់តដ្លអនកខច ី ឬប្ាក់តដ្លអនកទ្ទួ្លាន្ កន ុងនាមជាប្ាក់សងនថ្ៃជំពាក់ 
មិន្តមន្ជាប្ាកច់ណំ៊ូ លប ើយ តតវាជាធន្ធាន្45 ។ បលើសពីបន្៉ះ 
ររស់ខៃ៉ះតដ្លអនកទ្ទួ្លាន្ គមឺិន្តមន្ជាប្ាកច់ំណ៊ូ លបទ្ តតវាជាធន្ធាន្ ។  
ឧទាហ្រណ៍ ៖ ប្ាក់ាន្ពីការលក់ ការបោ៉ះដ្៊ូរ ឬការដ្៊ូរធន្ធាន្ (ដ្៊ូចជាប្ាក់ពីការ
លក់រថ្យន្ត ) មិន្ប្តវូចតជ់ាប្ាកច់ំណ៊ូ លប ើយ តតវាជាធន្ធាន្46 ។ 
ដ្៊ូចអវ ីតដ្លាន្ពន្យល់ កន ុងវគគខាងបលើសត ពីីធន្ធាន្ ររស់ទាងំអស់បន្៉ះ 
ប្តូវចតច់៊ូលជាធន្ធាន្ កន ុងប្គាបដ្ើមនន្តខរនាទ រ់ពីការទ្ទួ្លាន្ ។  
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បរើអនកខច ីប្ាកប់គកន ុងតខកញ្ជញ  ប្ាកប់ន្៉ះ 
មិន្ប្តវូចតថ់ាជាប្ាក់ចណំ៊ូ លកន ុងតខកញ្ជញ ប ើយ តតប្តូវចតជ់ាធន្ធាន្ 
កន ុងប្គាបដ្ើមនន្តខតលុា ។ 

បរើអនកទ្ទួ្លាន្ប្ាក់សុទ្ធ សប្មារ់បគាលរំណងជួសជុល 
ឬរត រូធន្ធាន្អវ ីមួយតដ្លមនិ្ាន្ោរ់រញ្ច លូជាធន្ធាន្កន ុងការគណនាររមិាណ
អតថប្របោជន្៍សន្ត ិសុខសងគម ដ្៊ូចនទ៉ះររស់អនក តដ្លាត់រង់ តដ្លខ៊ូច ឬ 
តដ្លប្តូវបចរលួច គអឺនកមាន្បពលចំនួ្ន្ 9 តខ 
គិតចរ់ពីកាលររបិចឆទ្តដ្លអនកទ្ទួ្លាន្ប្ាក់បនា៉ះ បដ្ើមបជួីសជុល 
ឬទ្ិញររស់មកជនួំ្សវញិ បៅមនុ្បពលប្ាក់បនា៉ះ ប្តវូាន្ចតថ់ាជាធន្ធាន្47 ។ 
ចណុំចបន្៉ះ បយើងអាចពន្ារបពលបលើសពី 9 តខ បរើសិន្ជាអនកមាន្បហ្តុនល48 លអ  ។ 
បរើមនិ្ដ្៊ូបចន ៉ះបទ្ ប្ាក់បនា៉ះ ន្ងឹកាៃ យជាធន្ធាន្49 តដ្លោរ់ាន្ ។ ប្ាកប់នា៉ះ 
ក៏ន្ងឹកាៃ យជាធន្ធាន្តដ្លអាចោរ់ាន្តដ្រ 
បរើអនករត រូចិតតពីការបប្រើប្ាក់បនា៉ះកន ុងការជួសជុល ឬរត រូអចលន្ប្ទ្ពយ។50 

e. ប្ាកច់ណំ៊ូ ល ន្ិងធន្ធាន្តដ្លបលើកតលង 

ររស់ខៃ៉ះ មិន្ប្តវូោរ់រញ្ច លូជាប្ាកច់ណំ៊ូ ល ឬជាធន្ធាន្ប ើយ ។  
ជំនួ្យបប្គា៉ះមហ្ន្តោយ គជឺាឧទាហ្រណ៍ នន្អវ តីដ្លប្តវូចត់ជា “ប្ាកច់ណំ៊ូ ល
បប្ៅការង្ហរ” តតប្តវូបលើកតលង 
មិន្ោរ់រញ្ច លូជាប្ាក់ចណំ៊ូ លសប្មារ់ការគណនាររមិាណចណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគមរ
រស់អនក បហ្ើយកម៏និ្ោរ់រញ្ច លូកន ុងកប្មតិធន្ធាន្51 ររស់អនកតដ្រ ។ 
ឧទាហ្រណមួ៍យបទ្ៀត គឺប្ាក់តដ្លរោឋ ភិាលរដ្ឋ ឬរោឋ ភិាលម៊ូលោឋ ន្បរើកឲ្យអនក 
កន ុងករណីតដ្លអនកជាជន្រងបប្គា៉ះនន្រទ្ឧប្កិដ្ឋ។52 

f. ប្ាក់ដ្លុនតល់ឲ្យសរុរបនសងបទ្ៀត តដ្លបរើកជ៊ូន្តតមួយដ្ង 

បរើអនកន្ងឹទ្ទួ្លាន្ប្ាក់ដ្ុលនតល់ឲ្យសររុបនសងបទ្ៀត តដ្លបរើកជ៊ូន្តតមួយដ្ង 
(ឧទាហ្រណ៍  មរតក អំបោយ ប្ាកធ់ានាោ៉ា រ់រងជីវតិ ប្ាករ់ង្ហវ ន្់រតន្ថមពីការង្ហរ) 
ប្ាក់ទាងំអស់បន្៉ះ ន្ងឹប្តូវចតជ់ាប្ាកច់ណំ៊ូ លតដ្លអាចោរ់ាន្ 
កន ុងតខតដ្លអនកទ្ទួ្លាន្ ន្ងិចត់ជាធន្ធាន្ោរ់ាន្បៅកន ុងរនាទ រ់។53  

9. បតើែ្ញ ាំអាចចាំណយត្ ក់ផ្សតេឲ់្យសរបុឲ្យម្កបៅត្តឹម្កត្ម្ិតកាំណត ់ន

ោ ងដូចបម្តច? 

បរើអនកទ្ទួ្លាន្ប្ាក់បរើកឲ្យសរុរតដ្លបរើកជ៊ូន្តតមួយដ្ង 
អនកប្តវូចំោយប្ាកប់ន្៉ះ ឲ្យថ្យមកបៅប្តឹមកប្មតិកណំត់ ។  
អនកអាចចោំយប្ាក់បន្៉ះឲ្យមកបៅប្តមឹចំនួ្ន្កណំត់ 
បោយការចយបៅបលើធន្ធាន្ 
តដ្លបលើកតលងមនិ្យកមកោរ់រញ្ច លូសប្មារ់ការគណនាប្ាក់ចណំ៊ូ លសន្តសុិខស
ងគម ដ្៊ូចជានទ៉ះ រថ្យន្ត  ររស់សប្មារ់បប្រើកន ុងនទ៉ះ ន្ងិររសប់ប្រើប្ាស់ផ្ទទ ល់ខល នួ្ 
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ប្ទ្ពយសមបតតតិដ្លចាំច់សប្មារ់បប្ជាមតប្ជងផ្ទទ ល់ខល នួ្ ទ្ិញធានាោ៉ា រ់រងជីវតិ 
ចំោយទ្ញិដ្ីសប្មារ់រញ្ច ុ ៉ះសព ន្ងិទ្ញិធានាោ៉ា រ់រងបលើរុណយសព 
ឬនលលកប្ាកប់ន្៉ះ 
ទ្ុកសប្មារ់ចោំយបលើតនន្ការបដ្ើមបីសបប្មចាន្ការបប្ជាមតប្ជងផ្ទទ ល់ខល នួ្ (PASS, 
Plan to Achieve Self Support) (PASS) ។54   

បលើសពីបន្៉ះ បរើអនកទ្ទួ្លាន្ប្ាក់នតល់ឲ្យសរុរតដ្លបរើកជ៊ូន្តតមួយដ្ង 
បហ្ើយប្រគល់ឲ្យអនកដ្នទ្ កន ុងតនមៃបប្កាមតនមៃទ្នីារ គអឺនកអាច
តលងមាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លាន្ចណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគម រហ្៊ូតដ្ល់បៅ 3 នន ំ ។  
(ការពិភាកាតវកតញកអំពីរញ្ជា បន្៉ះ 
គឺមាន្កប្មតិបលើសពីវសិាលភាពនន្អន្ុសារណៈបន្៉ះ) ។   សប្មារ់ព័ត៌មាន្រតន្ថម 
ស៊ូ មទ្សសនា https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501150007 ។   

10. បតើអវ ីជាគណនបីត្ម្ងុទុក និងគណនី ABLE? 

បរើអនកទ្ទួ្លាន្ប្ាក់ដ្ុលនតល់ឲ្យសរុរតដ្លបរើកជ៊ូន្តតមួយដ្ង 
តដ្លមាន្ចនួំ្ន្បប្ចើន្ អនកអាចបនទរប្ាកប់ន្៉ះបៅកន ុងគណន្ីរប្មងុទ្កុ ឬគណន្ី 
ABLE ។ 

a. គណន្ីរប្មងុទ្កុ 

ជបប្មើសមួយ គឺការោក់ប្ាក់បន្៉ះមួយចនួំ្ន្ 
ឬទាងំអស់បៅកន ុងអវ តីដ្លបគបៅថាគណន្រីប្មងុទ្កុ OBRA  – 
ដ្៊ូចជាោកច់៊ូលបៅកន ុងរណត ុ គំណន្ីរប្មងុ  – បដ្ើមបីឲ្យអនកអាចយកប្ាកប់ន្៉ះ 
បៅបប្រើសប្មារ់បលើកកមពស់គណុភាពជីវតិររស់អនក 
បោយមនិ្ាច់ាតរ់ង់អតថប្របោជន្៍ររស់អនក។55 

អនកក៏អាចរបងក ើតគណន្ីរប្មងុសប្មារ់តប្មូវការពិបសស (Special Needs Trust)56 
នងតដ្រ ។ 
ការផ្ទៃ ស់រត រូចំបពា៉ះចារ់គណន្ីរប្មងុសប្មារ់តប្មូវការពិបសសឥ ូវអាចជួយឲ្យអន
កទ្ទួ្លនលពីថ្វកិារប្មងុសប្មារ់ជន្ពិការ 
របងក ើតគណន្ីរប្មងុតររបន្៉ះសប្មារ់ខល នួ្ ជំនួ្សឲ្យភាពតប្មូវចបំពា៉ះឪពុកមាត យ 
ោយតា អាោពាាលប្សរចារ់ ររសអ់នកទ្ទួ្លនលជាជន្ពិការ 
ឬតប្មូវឲ្យតលុាការជាអនករបងក ើតគណន្ីរប្មងុប្របភទ្បន្៉ះ57 ។ ការផ្ទៃ ស់រត រូបន្៉ះ 
គឺមាន្ប្រសិទ្ធភិាពសប្មារ់គណន្ីរប្មងុតដ្លាន្របងក ើតប ើងបៅនថ្ៃទ្ី 
ឬបប្កាយពីនថ្ៃទ្ី 13 តខធន  ូនន ំ 201658  ។ ជាប្រការសំខាន់្តដ្លប្តវូកតច់ោំទំ្កុថា 
គណន្ីរប្មងុបន្៉ះ ប្តវូតតរបងក ើតប ើងសប្មារ់អនកទ្ទួ្លនល 
បៅមនុ្បពលរុគគលបនា៉ះ ឈាន្ច៊ូលដ្ល់អាយុ 65 នន ។ំ59 

បដ្ើមបតីសវងរកពត័៌មាន្រតន្ថម អំពអីវ ីទាងំអស់បន្៉ះ ន្ងិជបប្មើសបនសងបទ្ៀត 
បយើងខំុ្ស៊ូ មតណនំាអនកឲ្យទាកទ់្ងមកកាន្់ កមម វធិតីស ៊ូ មតិប្រចំរដ្ឋកាលីហ្វ ័រន្ញី៉ា  

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501150007
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សប្មារ់ការតកតប្រនទ៉ះនតល់ការតថ្ទា ំ(California Advocates for Nursing Home 
Reform) – តាមអាសយោឋ ន្ www.canhr.org – បដ្ើមបទី្ទួ្លាន្ដ្ំរ៊ូនាម ន្ 
ន្ិងទ្ទួ្លាន្ការរញ្ជ នូ្បៅកាន្ប់មធាវតីដ្លមាន្ឯកបទ្សចំបពា៉ះបរឿងទាងំបន្៉ះ។60 

b. គណន្ី ABLE 

អនកក៏អាចបរើកបមើលវុិរនសតរ៍តនាគាររដ្ឋកាលីហ្វ ័រន្ញី៉ា  (California State 
Treasurer) នងតដ្រ បដ្ើមបរីកបមើលព័តម៌ាន្អំពគីណន្ី CalABLE ។  មាន្បៅឯ ៖ 
http://treasurer.ca.gov/able  61  បរើអនកកាៃ យជាជន្ពកិារបៅមនុ្អាយុ 26 នន ំ 
អនកអាចមាន្លទ្ធភាពសន្សបំ្ាក់ាន្រហ្៊ូតដ្ល់ $14,000 កន ុងមួយនន ំ 
ន្ិងសន្សបំ្ាក់សរុរាន្រហ្៊ូតដ្ល់ $100,000 កន ុងគណន្ីសន្សអំតថប្របោជន្៍ពន្ធ  
តដ្លបគបៅថាគណន្ ីABLE បៅមនុ្បពលប្ាកច់ណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគម 
ឬអតថប្របោជន្៍ Medi-Cal ររសអ់នកទ្ទួ្លរងនលរ៉ា៉ះពាល់62 ។ ប្តងប់ន្៉ះ 
មាន្ន្័យថា បរើអនកោក់ប្ាក់សន្សកំន ុងគណន្ី ABLE គមឺាន្ន្យ័ថា 
តដ្ន្កណំត់ធន្ធាន្សប្មារ់ោរ់រញ្ច លូកន ុងការគណនាចណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគម 
ន្ឹងមនិ្អាចបប្រើាន្ចបំពា៉ះប្ាក់ចណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគម ឬប្ាក់ជនួំ្យ Medi-Cal 
ររស់អនក រហ្៊ូតដ្ល់ $100,000 ។  ប្តង់ចណុំចបន្៉ះនងតដ្រ 
អនកអាចមាន្ទាងំគណន្ី ABLE  ន្ងិគណន្ីរប្មងុសប្មារ់តប្មូវការពបិសស 
(Special Needs Trust) ។   

ការយកប្ាក់ពគីណន្ី ABLE ររសអ់នកមកបប្រើ 
មិន្ប្តវូោរ់រញ្ច លូថាជាប្ាកច់ំណ៊ូ លប ើយ បហ្ើយអនកអាចបប្រើប្ាស់ប្ាក់ពីគណន្ី 
ABLE ររស់អនក បដ្ើមបចីំោយបលើអវ ីតដ្លអនកមាន្សិទ្ធចិោំយ 
ដ្៊ូចជាការចោំយបលើបគហ្កចិច ការបធវ ើដ្ំបណើរ ន្ងិ ការតថ្ទាសុំខភាព63 ។ 
អតថប្របោជន្៍បនសងបទ្ៀតពគីណន្ី ABLE ររស់អនក 
គថឺាអនកអាចតរងតចកប្ាក់ពីគណន្ីបន្៉ះាន្ បហ្ើយទ្កឹប្ាក់បន្៉ះ 
ន្ឹងមនិ្យកបៅគតិជាធន្ធាន្សប្មារ់គណនាចំណ៊ូ លសន្តសុិខសងគមប ើយ 
ដ្ោរោអនកបៅរកាទ្ុកររមិាណទ្ឹកប្ាក់សប្មារ់
ការចំោយបលើនថ្ៃពកិារភាពតដ្លមិន្ពាក់ព័ន្ធ  ន្ងឹបគហ្កចិច ។64   ឧទាហ្រណ៍ ៖ 
បរើអនកដ្កប្ាក់ចនួំ្ន្ $500 ពគីណន្រីរស់អនកកន ុងតខមិថ្នុា 
សប្មារ់ចោំយនថ្ៃបពទ្យតដ្លអនកបមើលប ើញថាន្ឹងប្តវូចំោយកន ុងតខកញ្ជញ  
ទ្ឹកប្ាក់ $500 បន្៉ះ ន្ឹងមនិ្ោរ់រញ្ច លូថាជាធន្ធាន្សប្មារ់តខមិថ្ុនា កកកោ 
សីហា ឬកញ្ជញ ប ើយ។65 

11. បតើែ្ញ ាំត្តវូរាយការណក៍ារបត្បើត្ ស់ត្ ក់បនោះបៅកាន់រដឋ េសនត ិសែុស

ងគម្ខដរឬបទ? 

គឺប្តូវោយការណ៍ ។  
អនកប្តវូតតប្ារ់អាជាា ធរបរឡាសន្ត ិសុខសងគមឲ្យាន្ដ្ងឹអំពីប្ាក់បន្៉ះ 
ជារនាទ ន្់បៅបពលតដ្លទ្ទួ្លាន្វា តតកម៏ិន្ប្តវូឲ្យយតឺជាងនថ្ៃទ្ី 
10នន្តខបប្កាយបពលតដ្លអនកទ្ទួ្លាន្ប្ាក់បនា៉ះប ើយ66 ។ ឧទាហ្រណ៍ ៖ 

http://www.canhr.org/
http://treasurer.ca.gov/able
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បរើអនកទ្ទួ្លាន្ប្ាក់បន្៉ះ កន ុងតខធន  ូ
គឺអនកប្តវូតតប្ារ់រដ្ឋាលសន្តសុិខសងគមអំពីប្ាក់បន្៉ះ ឲ្យាន្ប្តមឹនថ្ៃទ្ី 10 
តខមកោ ។ 

12. បតើែ្ញ ាំត្តវូបធវ ើដូចបម្តច 

បបើែ្ញ ាំទទួេ នត្ ក់បបើកឲ្យសរុបខដេបបើកជូនខតមួ្យដង? 

បរើអនកទ្ទួ្លាន្ប្ាក់បរើកឲ្យសរុរតដ្លបរើកជ៊ូន្តតមួយដ្ង 
គជឺាបរឿងលអ តដ្លអនកប្តូវពិភាកាជាមួយន្ងឹសាម កត ី ឬបមធាវ ី
តដ្លមាន្ចបំណ៉ះដ្ងឹអំពីភាពមាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លាន្  តននកចណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគម 
ប្ពមទាងំនលរ៉ា៉ះពាលព់ីប្ាក់បរើកឲ្យសរុរតដ្លបរើកជ៊ូន្តតមតង 
ចំបពា៉ះភាពមាន្សិទ្ធទិ្ទួ្លាន្ចណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគម ។   

បយើងខំុ្ចងស់ាត រ់បោរល់អនក! ស៊ូមរំបពញសំនួ្រសទ ងម់តិខាងបប្កាមសត អីំពី
ឯកសារបា៉ះពុមពនាយររសប់យើង 
បហ្ើយប្ារ់ឲ្យបយើងខំុ្ាន្ដ្ងឹពីគណុភាពការង្ហរររសប់យើងខំុ្! 
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzv
tuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1 

សប្មារ់ជំនួ្យនល វូចារ់ ស៊ូ មបៅមកបលខ 800-776-5746 ឬរំបពញ 
តរររទ្បសន ើសុំជនួំ្យ ។ សប្មារ់បគាលរំណងបនសងៗបទ្ៀតទាងំអស់ 
ស៊ូ មបៅទ្៊ូរស័ពទមកបលខ 916-504-5800 (កាលីហ្វ ័រន្ីញ៉ា ខាងបជើង) 213-213-8000 
(កាលីហ្វ ័រន្ីញ៉ា ខាងតបូ ង) ។  

Disability Rights California ាន្ទ្ទួ្លថ្វកិាឧរតថមភពីប្រភពនតល់
ជំនួ្យមួយចំនួ្ន្ ។ សប្មារ់រញ្ជ ីលមអតិនន្អនកនតលជ់នួំ្យ ស៊ូមទ្សសនាបគហ្ទ្ំពរ័ 
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html ។ 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://goo.gl/fssd0G
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
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1 20 C.F.R § 416.1102; P.O.M.S. SI 00810.005 មាន្បៅឯ 
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500810005 ។  “ប្ត រ់បៅកាន់្ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

2 https://www.ssa.gov/ssi/text-income-ussi.htm  “ប្ត រ់បៅកាន់្ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

3 P.O.M.S. SI 00820.001 មាន្បៅឯ 
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500820001 ។  “ប្ត រ់បៅកាន់្ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

4 រទ្រញ្ញតតចិំបពា៉ះប្ាក់ចណំ៊ូ លពីការង្ហរ មាន្ពណ៌នាបៅកន ុង 20 C.F.R. § 
416.1110 ដ្ល់ 416.1112.  “ប្ត រ់បៅកាន្់ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

5 P.O.M.S. SI 00830.001 មាន្បៅឯ  
htps://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830001 ។  “ប្ត រ់បៅកាន់្ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

6 ការឧរតថមភតដ្លមនិ្តមន្ជាសាច់ប្ាក់ ន្ិងការតថ្ទា ំ(ISM) គជឺាប្ាក់ចណំ៊ូ ល
បប្ៅការង្ហរ កន ុងប្ទ្ងប់្ទាយជាអាហារ ន្ងិជប្មក ឬទាងំពីរ ។  P.O.M.S. SI 
00835.001 មាន្បៅឯ https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500835001 ។  
“ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

7 រទ្រញ្ញតតចិំបពា៉ះប្ាក់ចណំ៊ូ លបប្ៅការង្ហរ មាន្បរៀរោរ់កន ុង 20 C.F.R. § 
416.1120 ដ្ល់ 416.1124.  “ប្ត រ់បៅកាន្់ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

8 20 C.F.R. § 416.1103.  “ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

9 P.O.M.S. SI 00815.001 មាន្បៅឯ 
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500815001 ។  “ប្ត រ់បៅកាន់្ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

10 សប្មារ់ព័ត៌មាន្រតន្ថម ស៊ូ មច៊ូលទ្សសនា 
https://www.ssa.gov/oact/cola/incomexcluded.html ។  “ប្ត រ់បៅកាន្់ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

11 សប្មារ់ព័ត៌មាន្រតន្ថម ស៊ូ មច៊ូលទ្សសនា 
https://www.ssa.gov/oact/cola/incomexcluded.html ។  “ប្ត រ់បៅកាន់្ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

12 សប្មារ់ព័ត៌មាន្រតន្ថម ស៊ូ មច៊ូលទ្សសនា 
https://www.ssa.gov/oact/cola/incomexcluded.html ។  “ប្ត រ់បៅកាន់្ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

13 សប្មារ់ព័ត៌មាន្រតន្ថម ស៊ូ មច៊ូលទ្សសនា https://www.ssa.gov/ssi/text- 
resources -ussi.htm ។  “ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

14 20 C.F.R §§ 416.1207(d) ន្ិង 416.1205(c).  “ប្ត រ់បៅកាន់្ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

                                      

https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500810005
https://www.ssa.gov/ssi/text-income-ussi.htm
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500820001
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830001
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500835001
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500815001
https://www.ssa.gov/oact/cola/incomexcluded.html
https://www.ssa.gov/oact/cola/incomexcluded.html
https://www.ssa.gov/oact/cola/incomexcluded.html
https://www.ssa.gov/ssi/text-resources-ussi.htm
https://www.ssa.gov/ssi/text-resources-ussi.htm
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15 P.O.M.S SI 01140.200.G.3 
មាន្បៅឯhttps://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501140200 ។  
“ប្ត រ់បៅកាន់្ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

16 ស៊ូមអាន្កំណតច់ោំ ំបលខ 19 ខាងបប្កាម សត អីំពធីន្ធាន្បលើកតលងរតន្ថម 
ពាក់ព័ន្ធន្ឹងមុខរររ ឬអាជីវកមមផ្ទទ ល់ខល នួ្ 
ឬររស់តដ្លបប្រើប្ាស់កន ុងនាមជាន្ិបោជកិ ដ្៊ូចជារថ្យន្តទ្ីពីរ ។  
“ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

17 20 C.F.R. § 416.1210 (ការដ្កបចញជាទ្៊ូបៅពីធន្ធាន្) ។  
“ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

18 ស៊ូមអាន្កំណតច់ោំ ំ X សត អីំពីការផ្ទៃ ស់រត រូចបំពា៉ះចារ់តដ្លោ៉ា ងបហាចោស់ 
រ៉ា៉ះពាល់ខៃ ឹមសារ 20 CFR § 416.1222 ។  “ប្ត រ់បៅកាន់្ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

19 ចំបពា៉ះរទ្រញ្ញតត ិសត អីំពីការចត់ទ្កុធន្ធាន្ជាប្ាកច់ណំ៊ូ ល ស៊ូ មអាន្ 20 C.F.R. 
§§ 416.1202, 416.1203, ន្ិង 416.1204 ។  “ប្ត រ់បៅកាន់្ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

20 កន ុងនន ំ 1989 OBRA ាន្ពប្ងកីចបំពា៉ះការមនិ្
ោក់រញ្ច លូន្៊ូ វអចលន្ប្ទ្ពយចំាច់សប្មារ់ការប្ទ្ប្ទ្ង់ខល នួ្ឯង បោយការ
កាត់បចលទ្កឹប្ាក់ ឬការប្រគល់ប្ត រ់វញិន្៊ូ វតដ្ន្កណំត់ 
រ៊ូករមួទាងំគណន្ីប្ាក់អាជីវកមម ប្ពមទាងំការ
មិន្ោរ់រញ្ច លូន្៊ូ វអចលន្ប្ទ្ពយតដ្លន្ិបោជិកបប្រើប្ាស់ បៅបពលបធវ ើការ ។  វគគទ្ ី
8104 នន្ ឯកសារបា៉ះពុមពនាយបលខ L. 101-239, តដ្លច៊ូលជាធរមាន្ 
កន ុងតខឧសភា នន ំ1990 តដ្លមាន្ចងប្កងបៅកន ុង 42 នន្ប្កមសហ្រដ្ឋអាមរកិ 
(U.S.C.) ។ § 1382b(a)(3) ន្ិងការមិន្បធវ ើសពុលភាពខៃ ឹមសារតដ្លមាន្ន្យ័នទ ុយគាន  
កន ុង 20 C.F.R §§ 416.1220 ន្ងិ 416.1222 ។  ឧទាហ្រណ៍ រថ្យន្តទ្ីពីរររស់ប្គួសារ 
អាចដ្កបចញមនិ្ោរ់រញ្ច លូាន្ បរើបគយកវាបៅបប្រើការសប្មារ់បធវ ើការ 
រ៊ូករមួទាងំបប្រើប្ាស់សប្មារ់បៅយក ន្ងិដ្ឹកបចញន្៊ូ វររស់រររ 
សប្មារ់បៅប្រជុំបៅកតន្ៃងបនសងៗ ។  បគអាចបចទ្សួរថា 
រថ្យន្តទ្ីពីរគួរតតបលើកតលងមិន្ោរ់រញ្ច លូ បៅបពលតដ្លរថ្យន្តបន្៉ះ 
មាន្សារៈសំខាន្ក់ន ុងការដ្កឹនំាអនកបៅបធវ ើការ ន្ិងយកអនកពកីារង្ហរប្ត រ់
មកនទ៉ះវញិ ។  បទា៉ះជាោ៉ា ងោក៏បោយ 
គឺមនិ្មាន្អំោចចារ់ចំបពា៉ះសាថ ន្ភាពបន្៉ះបៅប ើយ ។  កន ុងអំ ុងបពល 28 នន ំ 
នន្ការបប្រើប្ាស់រទ្រញ្ញតត ិបន្៉ះ ចរ់ពីបពលប្រកាសឲ្យបប្រើ រដ្ឋាលសន្តសិុខសងគម 
បៅមនិ្ទាន្់ាន្បធវ ើរចច ុរបន្នភាពខៃ ឹមសារវាបៅប ើយ ។  P.O.M.S. SI 
0501130.500 មាន្បៅឯ 
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130500 ន្ិង P.O.M.S. SI 
0501130.501 មាន្បៅឯ 
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130501 ។  
សប្មារ់ព័ត៌មាន្រតន្ថមសត ីអំពីការមនិ្ោរ់រញ្ច លូ ប្ាកច់ណំ៊ូ លបប្ៅការង្ហរ 

https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501140200
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130500
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130501
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ស៊ូមច៊ូលទ្សសនាhttps://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500830099 ។  
“ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

21 អនកក៏អាចអាន្ខៃមឹសារ 20 C.F.R. §§ 416.1161 ន្ងិ 416.1163 ។  
“ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

22 អនកក៏អាចអាន្ខៃមឹសារ 20 C.F.R. §§ 416.1161 ន្ងិ 416.1165 ។  
“ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

23 សប្មារ់ព័ត៌មាន្រតន្ថមស៊ូមច៊ូលទ្សសនា https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-
11000.pdf ។  “ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

24 សប្មារ់ព័ត៌មាន្រតន្ថមស៊ូមច៊ូលទ្សសនា 
https://www.ssa.gov/oact/cola/countableincome.html ន្ងិ 
https://www.ssa.gov/oact/cola/incomexcluded.html ។  
“ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

25 20 C.F.R §§ 416.202(c) ន្ិង 416.420. “ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

26 20 C.F.R § 416.420(a); P.O.M.S. SI 02005.001 មាន្បៅឯ 
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0502005001 ។  “ប្ត រ់បៅកាន់្ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

27 អតថប្របោជន្៍ Title II គឺរ៊ូករមួទាងំប្ាកច់៊ូលន្ិវតសរ៍ 
ប្ាក់ធានាោ៉ា រ់រងអនករស់ោន្មាន្ជីវតិ ន្ងិពិការភាព ។  
“ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

28 20 C.F.R. § 416.1123(d); P.O.M.S. SI 00830.210 មាន្បៅឯ 
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830210; ស៊ូមអាន្ខៃ ឹមសារ P.O.M.S. 
SI 03020.040 មាន្បៅឯ https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0603020040; 
ស៊ូមអាន្ខៃ ឹមសារ P.O.M.S. SI 00830.010 សប្មារ់ការបលើកតលង តដ្លមាន្បៅឯ 
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830010#b ។  
“ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

29 20 C.F.R. § 416.1233; ស៊ូមអាន្https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11015.pdf 
។  “ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

30 20 C.F.R. § 416.1233; ស៊ូមអាន្https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11015.pdf 
។  “ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

31 20 C.F.R. § 416.1201(a)(3); 20 C.F.R. 416.1161(a)(16); P.O.M.S. SI 
01320.175(B) មាន្បៅឯhttps://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501320175 ។  
“ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500830099
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf
https://www.ssa.gov/oact/cola/countableincome.html
https://www.ssa.gov/oact/cola/incomexcluded.html
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0502005001
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830210
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0603020040
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830010#b
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11015.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11015.pdf
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501320175
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32 20 C.F.R. § 416.1161(a)(16) ។  “ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

33 20 C.F.R. § 416.1201(a)(3) ។  “ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

34 20 C.F.R. § 416.1201(a)(3); P.O.M.S. SI 01120.112(B)(1) មាន្បៅឯ 
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501120112 ។  “ប្ត រ់បៅកាន់្ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

35 ការបរើកប្ាក់ឲ្យ គជឺាប្ាកច់ំណ៊ូ លចបំពា៉ះរុគគលតដ្លជាអនកនតល់ការតថ្ទា ំ
ឬជាអនកនតល់បសវាកមម ។  ប្រសិន្បរើរត ី/ប្រពន្ធ  
ឬឪពុកមាត យតដ្លមនិ្មាន្សិទ្ធទិ្ទួ្លាន្ជនួំ្យសន្ត ិសុខសងគម 
ទ្ទួ្លាន្ប្ាកន់ថ្ៃបសវាកមមបប្ជាមតប្ជងបៅតាមនទ៉ះ 
សប្មារ់នថ្ៃបសវាកាមមតដ្លាន្នតល់ជ៊ូន្ន្រោមាន ក ់បប្ៅពីរត ី/ប្រពន្ធ  
ឬក៊ូន្ខល នួ្តដ្លមាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លាន្ចណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគម 
ប្ាក់តដ្លាន្ទ្ទួ្លបន្៉ះ ប្តវូចត់ច៊ូលជាប្ាកច់ណំ៊ូ ល (P.O.M.S. SI 01320.175 
មាន្បៅឯhttps://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501320175) ។  
“ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

36 20 C.F.R. 416.1103(b)(1); ប្ាក់សប្មារ់បសវាកមមបប្ជាមតប្ជងបៅតាមនទ៉ះ 
(កិចចការកំរិុចកំរ៉ាកុ អនកជំនួ្យ អនកបរៀរចំនទ៉ះ) គជឺាបសវាកមមបវជជសាង្គសត  
ឬបសវាកមមសងគមកចិច បហ្ើយវាមនិ្តមន្ជាប្ាកច់ណំ៊ូ ល 
បៅបពលតដ្លប្ាក់បនា៉ះប្តវូាន្រង់បោយផ្ទទ ល់បៅឲ្យអនកមាន្សិទ្ធទិ្ទួ្ល 
សប្មារ់យកវាបៅរង់ឲ្យនថ្ៃបសវាកមមទាងំបនា៉ះ (P.O.M.S. SI 00815.050) ។  
បទា៉ះជាោ៉ា ងោក៏បោយ ប្ាក់ប្របភទ្បន្៉ះ 
វាន្ងឹកាៃ យជាប្ាកច់ណំ៊ូ លចំបពា៉ះអនកតដ្លនតល់ការតថ្ទា ំឬអនកនតល់បសវាកមមបនា៉ះៗ 
(P.O.M.S. SI 01320.175 មាន្បៅឯhttps://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501320175) ។  
“ប្ត រ់បៅកាន់្ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

37 20 C.F.R. § 416.1201(a)(3) ។  “ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

38 20 C.F.R. § 416.1201(a)(3) ។  “ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

39 20 C.F.R. § 416.1121(a) ។  “ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

40 20 C.F.R §§ 416.1121, 416.1207(d) ។  “ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

4120 C.F.R. § 416.1123(b) ។  “ប្ត រ់បៅកាន្់ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

42 20 C.F.R § 416.1103(d) ។  “ប្ត រ់បៅកាន្់ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

43 20 C.F.R § 416.1124(c)(1) ។  “ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

44 20 C.F.R § 416.1103(e) ។  “ប្ត រ់បៅកាន្់ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501120112
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501320175
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501320175
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45 20 C.F.R § 416.1103(f) ។  “ប្ត រ់បៅកាន្់ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

46 20 C.F.R §§ 416.1103(c), 416.1207(e) ។  “ប្ត រ់បៅកាន់្ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

47 20 C.F.R § 416.1232(a) ។  “ប្ត រ់បៅកាន្់ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

48 20 C.F.R. § 416.1232(b).  “ប្ត រ់បៅកាន្់ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

49 20 C.F.R § 416.1232(a) ។  “ប្ត រ់បៅកាន្់ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

50 20 C.F.R. § 416.1232(d) ។  “ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

51 20 C.F.R § 416.1124(c)(5) ន្ិង 20 C.F.R. § 416.1210(k) ។  
“ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

52 20 C.F.R. § 416.1124(c)(17) ន្ិង 20 C.F.R. § 416.1210(p) 
(ប្ាក់តដ្លទ្ទួ្លាន្ជាប្ាក់អតថប្របោជន្៍សប្មារ់ការចំោយតដ្លបកើតប ើង 
ឬការខាតរង់រោត លមកពីឧប្កិដ្ឋកមម) ។  “ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើម វញិ” 

53 20 C.F.R §§ 416.1104 (ប្ាកច់ណំ៊ូ លសន្តសុិខសងគមតដ្លអាចោរ់ាន្), 
416.1120 (SSI ប្ាកច់ណំ៊ូ លបប្ៅមុខរររ), 416.1207 
(ការកណំតធ់ន្ធាន្ប្ាកច់ណំ៊ូ លសន្ត ិសុខសងគម) ស៊ូមអាន្ខៃមឹសារ  P.O.M.S. SI 
00810.410 ភាពមិន្ញឹកញរ់នន្ការមនិ្ោរ់រញ្ច លូប្ាកច់ណំ៊ូ លមនិ្បទ្ៀងទាត់ 
មាន្បៅឯ https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500810410#c ។  
“ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

54 20 C.F.R § 416.1210.  “ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

55 P.O.M.S. SI 01120.200 មាន្បៅឯ 
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501120200 ។  “ប្ត រ់បៅកាន់្ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

56 22 C.C.R. § 50489.9.  “ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

57 ACWDL បលខ 17-13 មាន្បៅឯ http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-
cal/eligibility/Documents/ACWDL2017/ACWDL17-13.pdf ។  
“ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

58 ACWDL បលខ 17-13 មាន្បៅឯ http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-
cal/eligibility/Documents/ACWDL2017/ACWDL17-13.pdf ។  
“ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

59  42 USC § 1396p(d)(4)(A) ។  “ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500810410#c
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501120200
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/ACWDL2017/ACWDL17-13.pdf
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/ACWDL2017/ACWDL17-13.pdf
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60 ស៊ូ មច៊ូលកន ុងទ្ីបន្៉ះ បដ្ើមបទី្ទួ្លាន្ពត័ម៌ាន្រតន្ថម ៖ 
http://canhr.org/publications/newsletters/NetNews/Feature_Article/NN_200
7Q1.htm ។  “ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

61 ស៊ូ មអាន្ http://treasurer.ca.gov/able/resources/factsheets/factsheet-en-
us.pdf ន្ងិ http://treasurer.ca.gov/able/resources/faq.pdf 
សប្មារ់ព័ត៌មាន្រតន្ថម ។  “ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

62 26 ប្កមសហ្រដ្ឋអាបមរកិ (U.S.C. § 529A; P.O.M.S. SI 01130.740 មាន្បៅឯ 
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501130740 ។  
“ប្ត រ់បៅកាន្ឯ់កសារបដ្ើមវញិ” 

63 P.O.M.S. SI 01130.740(C) មាន្បៅឯ 
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501130740 ។  “ប្ត រ់បៅកាន់្ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

64 P.O.M.S. SI 01130.740(C)(5)(a) មាន្បៅឯ 
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501130740 ។  “ប្ត រ់បៅកាន់្ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

65 P.O.M.S. SI 01130.740(C)(5)(c) មាន្បៅឯ 
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501130740 ។  “ប្ត រ់បៅកាន់្ឯកសារបដ្ើមវញិ” 

66 20 C.F.R. § 416.714(a) ។  “ប្ត រ់បៅកាន្់ឯកសារបដ្ើមវញិ” 
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