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ប្រព័ន្ធការពារ និងតស៊ូមតិរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា
ប្រាក់បើកឲ្យសរុប និងភាពមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គម (SSI)
ខែតុលា ឆ្នាំ 2017 ឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយ លេខ 5604.06
ចំណាំ ៖  អត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយនេះ បង្ហាញតែព័ត៌មានទូទៅប៉ុណ្ណោះ ។  ស្ថានភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ គឺមិនដូចគ្នាទេ ។  ត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងមេធាវី ឬស្មាក្តីដែលដឹងអំពីរឿងនេះ ដើម្បីសុំដំបូន្មានអ្វីមួយពីពួកគេ ។
មនុស្សភាគច្រើន មានសំណួរអំពីប្រាក់បើកឲ្យសរុប (ទទួលបានតែមួយដងគត់) ថាវា អាចប៉ះពាល់ចំពោះភាពមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្រាក់សន្តិសុខសង្គម (SSI, Supplemental Security Income) របស់ពួកគេ យ៉ាងដូចម្តេច ។  អនុស្សារណៈនេះ នឹងបង្ហាញថាតើ ប្រាក់បើកឲ្យសរុប មានការប៉ះពាល់ចំពោះភាពមានសិទ្ធិទទួលអត្ថប្រយោជន៍ប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គមយ៉ាងដូចម្តេច ។
តើអ្វីជាប្រាក់បើកឲ្យសរុប?
ប្រាក់បើកឲ្យសរុបដែលមិនអាចកើតឡើងជាថ្មី គឺជាប្រាក់ដែលត្រូវបើកឲ្យអ្នកតែមួយដងគត់ ដែលអ្នកមិនអាចទទួលបានជាថ្មីម្តងទៀតឡើយ នៅពេលអនាគត ។  វាមិនបានរួមបញ្ចូលប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នកទទួលបានប្រចាំខែពីបេឡាសន្តិសុខសង្គម ដូចជាចំណូលសន្តិសុខសង្គមឡើយ ។  
តើអ្វីខ្លះជាឧទាហរណ៍នៃប្រាក់បើកឲ្យសរុប?
ឧទាហរណ៍នៃប្រាក់បើកឲ្យសរុប គឺរួមបញ្ចូលនូវសែកបេឡាសន្តិសុខសង្គមប្រតិសកម្ម ដែលបើកសងវិញទាំងអស់តែមួយដង ប្រាក់ប្រតិសកម្មផ្នែកសេវាកម្មជ្រោមជ្រែងនៅតាមផ្ទះ (IHSS, In-Home Supportive Services) អំណោយ មរតក ប្រាក់ត្រូវឆ្នោត និងប្រាក់ទទួលបានដើម្បីជំនួសប្រាក់ចំណូល ឬជំនួសធនធានអ្វីមួយ ។
តើប្រាក់បើកឲ្យសរុប ប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គមរបស់ខ្ញុំ? 
វាអាចកាត់បន្ថយចំនួនប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ចំណូលសន្តិសុខសង្គមដែលអ្នកទទួលបានប្រចាំខែ ឬវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកលែងមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ចំណូលសន្តិសុខសង្គម ។ នេះក៏ដោយសារតែប្រាក់ចំណូល និងធនធាននានារបស់អ្នក អាចប៉ះពាល់ចំពោះបរិមាណប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ចំណូលសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែដែលអ្នកទទួលបាន ។  ដំបូង គឺជាប្រការសំខាន់ ដែលអ្នកត្រូវយល់ឲ្យបានពីភាពតម្រូវមួយចំនួនដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ចំណូលសន្តិសុខសង្គម និងរបៀបដែលកម្មវិធីប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គម កំណត់ពីបរិមាណប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ចំណូលសន្តិសុខសង្គមដែលអ្នកត្រូវទទួលបានប្រចាំខែ ។  សូមអានសំណួរទី 7 ខាងក្រោម ពីរបៀបដែលកម្មវិធីប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គមកំណត់ភាពមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នក ។  
តើអ្វីជាប្រាក់ចំណូល?
ប្រាក់ចំណូល គឺជាអ្វីមួយដែលមនុស្សម្នាក់ទទួលបានជាប្រាក់សុទ្ធ ឬ មិនមែនជាប្រាក់ ដែលអាចយកមកប្រើដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការអាហារ ឬទីជម្រក របស់ពួកគេបាន ។HYPERLINK  \l "EndNote1"  20 C.F.R § 416.1102; P.O.M.S. SI 00810.005 មាននៅឯ https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500810005 ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ចំណូល “មិនមែនជាប្រាក់” មានន័យថា ជាជំនួយមិនមែនជាសាច់ប្រាក់ ឬជំនួយក្នុងន័យជារបស់ ឬជាសេវាកម្មអ្វីមួយ (ដូចជាអាហារ ឬទីជម្រក) ជំនួសឲ្យប្រាក់ ។HYPERLINK  \l "EndNote2"  https://www.ssa.gov/ssi/text-income-ussi.htm  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ចំណូលសន្តិសុខសង្គម ក៏មាននិយាយអំពីប្រាក់ចំណូល “ពីការងារ” និងប្រាក់ចំណូល “ក្រៅការងារ” ផងដែរ ដែលប្រភពចំណូលទាំងពីរនេះ ត្រូវបានយកមកប្រើដើម្បីកំណត់បរិមាណប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ប្រចាំខែដែលអ្នកត្រូវទទួលបាន ។  ប្រាក់ចំណូលពីការងារ គឺជាប្រាក់ចំណូលដែលអ្នកអាចទទួលបានជាប្រាក់សុទ្ធ ឬជាអ្វីដែលមិនមែនជាប្រាក់ ហើយវាគឺជាថ្លៃពលកម្ម ប្រាក់ចំណូលសរុបពីមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន កម្រៃទទួលបានពីការផ្តល់សេវាកម្មនៅក្នុងរោងជាងនៅក្នុងកន្លែងស្នាក់នៅ ឬកម្រៃអ្នកនិពន្ធដែលបុគ្គលម្នាក់ទទួលបានពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះពុម្ពផ្សាយ  P.O.M.S. SI 00820.001 មាននៅឯ https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500820001 ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” របស់ពួកគេ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អំពីប្រាក់កម្រៃពីការងារ នៅក្នុងកម្មវិធីចំណូលសន្តិសុខសង្គម សូមចូលទស្សនា https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500820000/ ។HYPERLINK  \l "EndNote4"  បទបញ្ញត្តិចំពោះប្រាក់ចំណូលពីការងារ មានពណ៌នានៅក្នុង 20 C.F.R. § 416.1110 ដល់ 416.1112.  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
ប្រាក់ចំណូលក្រៅការងារ គឺជាប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ ដែលមិនមែនបានពីការធ្វើការ income. P.O.M.S. SI 00830.001 មាននៅឯ  htps://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830001 ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”  ឧទាហរណ៍ ៖ ប្រាក់ប្រតិសកម្មអត្ថប្រយោជន៍ចំណូលសន្តិសុខសង្គម និងចំណូល ការឧបត្ថម្ភដែលមិនមែនជាសាច់ប្រាក់ និងការថែទាំ (ISM) គឺជាប្រាក់ចំណូលក្រៅការងារ ក្នុងទ្រង់ទ្រាយជាអាហារ និងជម្រក ឬទាំងពីរ ។  P.O.M.S. SI 00835.001 មាននៅឯ https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500835001 ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” មិនមែនជាប្រាក់ ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រាក់ចំណូលក្រៅការងារ ។  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អំពីប្រាក់ចំណូលក្រៅការងារ សូមចូលទស្សនា  https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830000 ។  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីចំណូលមិនមែនជាប្រាក់ សូមអានអត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយរបស់យើង នៅឯ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/538201.pdf ។  ប្រាក់ចំណូលក្រៅការងារ មួយចំនួន មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូល សម្រាប់កំណត់ភាពមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ចំណូលសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នកឡើយ ។  អ្នកអាចរកមើលបញ្ជី ការបែងចែកប្រាក់ចំណូលក្រៅការងារ ដែលមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលដើម្បីកំណត់ភាពមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ចំណូលសន្តិសុខសង្គម នៅទីនេះ ៖ https://www.ssa.gov/OP_Home/cfr20/416/416-1124.htm និង https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500830099 ។HYPERLINK  \l "EndNote7"  បទបញ្ញត្តិចំពោះប្រាក់ចំណូលក្រៅការងារ មានរៀបរាប់ក្នុង 20 C.F.R. § 416.1120 ដល់ 416.1124.  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” 
ហើយក៏នៅមានរបស់មួយចំនួន ផ្សេងទៀតដែរ ដែលមិនត្រូវបានគិតបញ្ចូលជាចំណូល  20 C.F.R. § 416.1103.  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។ របស់នោះមិនត្រូវបានគេគិតថាជាប្រាក់ចំណូលឡើយ បើគេមិនអាចប្រើវាដើម្បីទទួលបានអាហារ ឬទីជម្រកshelter. P.O.M.S. SI 00815.001 មាននៅឯ https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500815001 ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ទេនោះ ។ ឧទាហរណ៍ ៖ បើមាននរណាម្នាក់ចេញថ្លៃពេទ្យ ថ្លៃទូរស័ព្ទ ថ្លៃពេទ្យសត្វ ឬមួយអ្នកទទួលបានការថែទាំព្យាបាលដោយមិនបាច់បង់ប្រាក់ តម្លៃប្រាក់ទាំងអស់នោះដែលអ្នកមិនបាច់ចំណាយដោយខ្លួនឯង មិនត្រូវរាប់ជាប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទស្សនា https://www.ssa.gov/oact/cola/incomexcluded.html ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ឡើយ ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បើទោះបីជារបស់នោះ មិនត្រូវបានរាប់ជាប្រាក់ចំណូលក៏ដោយ ក៏វានៅតែអាចត្រូវរាប់ថាជាធនធាន ដែលត្រូវពន្យល់ជូនខាងក្រោម ។
របស់ផ្សេងទៀត ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រាក់ចំណូល តែមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលដើម្បីកំណត់អំពីប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់អ្នកឡើយ ។  ប្រាក់ចំណូលចំនួន $65 ដំបូង ដែលជាប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែពីការងារ បូកនឹងពាក់កណ្តាលនៃប្រាក់ចំណូលដែលនៅសល់ទាំងអស់ គឺមិនត្រូវរាប់បញ្ចូលក្នុងប្រាក់សម្រាប់យកមកគិតអំពីអត្ថប្រយោជន៍ចំណូលសន្តិសុខសង្គម  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទស្សនា https://www.ssa.gov/oact/cola/incomexcluded.html ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ឡើយ ។ ទឹកប្រាក់ $20 ដំបូង ដែលមិនមែនជាប្រាក់ចំណូលពីការងារ ឬប្រាក់ចំណូលពីការងារ ក៏មិនត្រូវរាប់បញ្ចូល សម្រាប់គណនាអត្ថប្រយោជចំណូលន៍សន្តិសុខសង្គមHYPERLINK  \l "EndNote12"  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទស្សនា https://www.ssa.gov/oact/cola/incomexcluded.html ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ផងដែរ ។ នៅមានប្រាក់ចំណូលក្រៅការងារមួយចំនួនទៀត ដែលមិនត្រូវរាប់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសន្តិសុខសង្គម ដូចជា ថវិកាសម្រាប់ថ្លៃកប់ខ្លោច ប្រាក់ឧបត្ថម្ភកុមារ ប្រាក់ជំនួយការសិក្សា ប្រាក់ប័ណ្ណដូរអាហារ និងជំនួយផ្សេងៗទៀត ។  សម្រាប់បញ្ជីប្រាក់ចំណូលក្រៅការងារដែលមិនត្រូវរាប់បញ្ចូល សូមចូលទស្សនា  https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830099 ។
តើអ្វីជាធនធាន?
ធនធាន គឺជាអ្វីមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នក ដូចជាប្រាក់ ដី ប័ណ្ណធានារ៉ាប់រង ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន ឬរបស់ផ្សេងទៀតដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នក ដែលអាចបង្វែរទៅជាប្រាក់ និងអាចយកទៅប្រើដើម្បីបានមកវិញនូវអាហារ ឬទីជម្រកHYPERLINK  \l "EndNote13"  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទស្សនា https://www.ssa.gov/ssi/text- resources -ussi.htm ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។ លើសពីនេះ អ្វីដែលអ្នកទទួលបានពីការលក់ ឬពីការដោះដូរធនធាន ដូចជាផ្ទះ ឬរថយន្ត គឺមិនត្រូវបានគេគិតថាជាប្រាក់ចំណូលឡើយ តែត្រូវគេគិតថាជាធនធានដដែល ។  សូមអានខ្លឹមសារត្រង់ផ្នែកទី 7(d) ខាងក្រោម ។
មនុស្សម្នាក់ អាចមានធនធាន ដែលត្រូវលើក លែង មានតម្លៃត្រឹមតែ $2,000 ប៉ុណ្ណោះ ហើយអ្នកមានមានគូស្រករ អាចមានធនធានសម្រាប់លើកលែង មានតម្លៃ $3,000 ក្នុងពេលដំបូង នៃថ្ងៃទីមួយនៃខែ (ពាក់កណ្តាលអធ្រាតនៃថ្ងៃទីមួយនៃខ)HYPERLINK  \l "EndNote14"  20 C.F.R §§ 416.1207(d) និង 416.1205(c).  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។ បើមិនដូច្នោះទេ អ្នកនឹងមិនមានសិទ្ធិអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គមក្នុងខែនោះឡើយ ។  ត្រង់នេះ គឺមានន័យថា បើអ្នកទទួលបានប្រាក់ដែលក្លាយជាធនធានសម្រាប់រាប់បញ្ចូលក្នុងការគណនាអត្ថប្រយោជន៍ចំណូលសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់ខែបន្ទាប់ គឺអ្នកត្រូវចំណាយឲ្យសល់ត្រឹម $2,000 ($3,000) ដែលជាធនធានសម្រាប់រាប់បញ្ចូលក្នុងការគណនា ឲ្យបានមុន ដើម ខែបន្ទាប់ ដើម្បីនៅបន្តមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ SSI ។  ចំណាំ ៖  បរិមាណទឹកប្រាក់នៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់អ្នក នៅក្នុងថ្ងៃទីមួយ គឺជាបរិមាណទឹកប្រាក់ដែលឃើញក្នុងគណនី ដកនឹងទឹកប្រាក់ក្នុងសែកណាមួយដែលនៅមិនទាន់បានទូទាត់ (សែកណាដែលនៅមិនទាន់បើកពីគណនីរបស់អ្នក) P.O.M.S SI 01140.200.G.3 មាននៅឯhttps://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501140200 ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។
មានរបស់ខ្លះ ត្រូវបានដកចេញពី ធនធាន ដែលមានន័យថា ធនធានទាំងអស់នោះ មិនត្រូវរាប់បញ្ចូលក្នុងបរិមាណដែនកំណត់នៃតម្លៃធនធានរបស់អ្នកឡើយ ។  ទាំងអស់នោះ ជាធនធានដែលត្រូវលើកលែង ។  ធនធានទាំងអស់នេះ មានជាអាទិ៍ របស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ ឡានមួយ សូមអានកំណត់ចំណាំ លេខ 19 ខាងក្រោម ស្តីអំពីធនធានលើកលែងបន្ថែម ពាក់ព័ន្ធនឹងមុខរបរ ឬអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន ឬរបស់ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងនាមជានិយោជិក ដូចជារថយន្តទីពីរ ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ជំនួយផ្នែកគេហដ្ឋាន ឬទីលានសម្រាប់កប់ខ្មោច 20 C.F.R. § 416.1210 (ការដកចេញជាទូទៅពីធនធាន) ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។ សម្រាប់ ឧទាហរណ៍បន្ថែម អំពីធនធានដែលត្រូវលើកលែង សូមចូលទស្សនា https://www.ssa.gov/OP_Home/cfr20/416/416-1210.htm ។HYPERLINK  \l "EndNote18"  សូមអានកំណត់ចំណាំ  X ស្តីអំពីការផ្លាស់ប្តូរចំពោះច្បាប់ដែលយ៉ាងហោចណាស់ ប៉ះពាល់ខ្លឹមសារ 20 CFR § 416.1222 ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
តើអ្វីជាប្រាក់ចាត់ជាប្រាក់ចំណូល?
ជួនកាលប្រាក់ចំណូល និងធនធាន ចំពោះបទបញ្ញត្តិស្តីអំពីការចាត់ទុកធនធានជាប្រាក់ចំណូល សូមអាន 20 C.F.R. §§ 416.1202, 416.1203, និង 416.1204 ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” របស់ប្តី/ប្រពន្ធ ឬរបស់ឪពុកម្តាយ (បើកូននោះជាអនីតិជនមានអាយុក្រោម 18ឆ្នាំ) អាចយកមករាប់បញ្ចូលជាប្រាក់ចំណូល សម្រាប់គណនាបរិមាណទឹកប្រាក់ចំណូលអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នកមានសិទ្ធិទទួលពីចំណូលសន្តិសុខសង្គម ។  ប្រាក់ចំណូលបែបនេះ គេហៅថា “ប្រាក់ចាត់ចូលជាប្រាក់ចំណូល” ។  ប្រាក់ចាត់ចូលជាប្រាក់ចំណូល គឺជាផ្នែកនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ប្តី/ប្រពន្ធ ឪពុកម្តាយដែលអ្នករស់នៅជាមួយ ឬអ្នកធានារូបអ្នក (បើអ្នកជាជនអន្តោប្រវេសន៍) ដែលកម្មវិធីចំណូលសន្តិសុខសង្គម យកទៅប្រើសម្រាប់គណនា បរិមាណប្រាក់ចំណូលរាប់បានរបស់អ្នកសម្រាប់កំណត់អត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នក និងសម្រាប់គណនាបរិមាណទឹកប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍សន្តិសុខសង្គមដែលអ្នកទទួលបាន ក្នុងឆ្នាំ 1989 OBRA បានពង្រីកចំពោះការមិនដាក់បញ្ចូលនូវអចលនទ្រព្យចាំបាច់សម្រាប់ការទ្រទ្រង់ខ្លួនឯង ដោយការកាត់ចោលទឹកប្រាក់ ឬការប្រគល់ត្រឡប់វិញនូវដែនកំណត់ បូករួមទាំងគណនីប្រាក់អាជីវកម្ម ព្រមទាំងការមិនរាប់បញ្ចូលនូវអចលនទ្រព្យដែលនិយោជិកប្រើប្រាស់ នៅពេលធ្វើការ ។  វគ្គទី 8104 នៃ ឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយលេខ L. 101-239, ដែលចូលជាធរមាន ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ1990 ដែលមានចងក្រងនៅក្នុង 42 នៃក្រមសហរដ្ឋអាមរិក (U.S.C.) ។ § 1382b(a)(3) និងការមិនធ្វើសុពលភាពខ្លឹមសារដែលមានន័យផ្ទុយគ្នា ក្នុង 20 C.F.R §§ 416.1220 និង 416.1222 ។  ឧទាហរណ៍ រថយន្តទីពីររបស់គ្រួសារ អាចដកចេញមិនរាប់បញ្ចូលបាន បើគេយកវាទៅប្រើការសម្រាប់ធ្វើការ បូករួមទាំងប្រើប្រាស់សម្រាប់ទៅយក និងដឹកចេញនូវរបស់របរ សម្រាប់ទៅប្រជុំនៅកន្លែងផ្សេងៗ ។  គេអាចចោទសួរថា រថយន្តទីពីរគួរតែលើកលែងមិនរាប់បញ្ចូល នៅពេលដែលរថយន្តនេះ មានសារៈសំខាន់ក្នុងការដឹកនាំអ្នកទៅធ្វើការ និងយកអ្នកពីការងារត្រឡប់មកផ្ទះវិញ ។  ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គឺមិនមានអំណាចច្បាប់ចំពោះស្ថានភាពនេះនៅឡើយ ។  ក្នុងអំឡុងពេល 28 ឆ្នាំ នៃការប្រើប្រាស់បទបញ្ញត្តិនេះ ចាប់ពីពេលប្រកាសឲ្យប្រើ រដ្ឋបាលសន្តិសុខសង្គម នៅមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពខ្លឹមសារវានៅឡើយ ។  P.O.M.S. SI 0501130.500 មាននៅឯ https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130500 និង P.O.M.S. SI 0501130.501 មាននៅឯ https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130501 ។  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីអំពីការមិនរាប់បញ្ចូល ប្រាក់ចំណូលក្រៅការងារ សូមចូលទស្សនាhttps://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500830099 ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អំពីប្រាក់ចាត់ចូលជាប្រាក់ចំណូល សូមចូលទស្សនា  https://www.ssa.gov/ssi/text-income-ussi.htm ។  អ្នកក៏អាចអានខ្លឹមសារ 20 C.F.R. §§ 416.1161 និង 416.1163 ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ស្តីអំពីប្រាក់ចាត់ចូលជាប្រាក់ចំណូលសម្រាប់កុមារអនីតិជនមានអាយុក្រោម 18ឆ្នាំ សូមចូលទស្សនា  https://www.ssa.gov/ssi/spotlights/spot-deeming.htm ។  អ្នកក៏អាចអានខ្លឹមសារ 20 C.F.R. §§ 416.1161 និង 416.1165 ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
បើអ្នកជាកុមារដែលកំពុងតែទទួលបានជំនួយអត្ថប្រយោជន៍ចំណូលសន្តិសុខសង្គម ធនធានណាមួយរបស់ឪពុកឬម្តាយដែលមានតម្លៃលើស $2,000 ឬធនធានដែលមានតម្លៃ $3,000 របស់ឪពុកនិងម្តាយដែលអ្នករស់នៅជាមួយ នឹងត្រូវចាត់ចូលជាប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក ។  ក្នុងនាមជាអ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍ចំណូលសន្តិសុខសង្គម គឺអ្នកមានសិទ្ធិមានធនធានរបស់ខ្លួនដែលមានតម្លៃ $2,000 ។  គណនីចូលនិវត្សរ៍ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឪពុក/ម្តាយអ្នក ឬជាកម្មសិទ្ធិរបស់តែប្តី ឬប្រពន្ធ ត្រូវបានលើកលែង ហើយមិនត្រូវចាត់ទុកថាជាប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកឡើយ ប្រសិនបើឪពុក/ម្តាយអ្នក ឬប្តី /ប្រពន្ធមិនមែនជាអ្នកទទួលបានជំនួយចំណូលសន្តិសុខសង្គមទេនោះ ។  
តើកម្មវិធីចំណូលសន្តិសុខសង្គម កំណត់យ៉ាងដូចម្តេចថាតើខ្ញុំអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គមចំនួនប៉ុន្មានក្នុងមួយខែ?
ចំណូលសន្តិសុខសង្គម គឺជាកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់ចំណូលបង្គ្រប់ដែលគិតលើតម្រូវការ សម្រាប់មនុស្សពិការ មនុស្សងងឹតភ្នែក ឬមនុស្សដែលមានអាយុ 65ឆ្នាំឡើងលើ ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប និងមានធនធាន សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទស្សនា https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” តិចតួច ។ វាជាកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់ជំនួយបង្គ្រប់ ពីព្រោះថាកម្មវិធីនេះ មានបំណងផ្តល់ប្រាក់ចំណូលបន្ថែម ដើម្បីបង្គ្រប់លើប្រាក់ចំណូល និងធនធានដែលបុគ្គលនោះ ទទួលបានរួចមកហើយ ។  រដ្ឋបាលបេឡាសន្តិសុខសង្គម (SSA, Social Security Administration) កំណត់ភាពមានសិទ្ធិទទួលប្រាក់របស់អ្នក ដោយអាស្រ័យលើបរិមាណប្រាក់ចំណូល និងធនធានដែលអ្នកមានស្រាប់ ។  សូមចងចាំទុកថា អ្នកមិនអាចមានធនធានដែលមានតម្លៃលើសពី $2,000 ក្នុងនាមជាបុគ្គលម្នាក់ ឬមិនអាចមានធនធានមានតម្លៃលើសពី $3,000 សម្រាប់អ្នកមានគូស្រក ។  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលជំនួយនេះ សូមទស្សនា https://www.ssa.gov/ssi/text-eligibility-ussi.htm ។  
បរិមាណប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គម ដែលអ្នកទទួលបានរៀងរាល់ខែ ត្រូវកំណត់ដោយពិការភាព អាយុ និងស្ថានភាពការរស់នៅរបស់អ្នក ។  សូមមើលតារាងនេះ ៖ https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11125.pdf ។  បរិមាណប្រាក់ជំនួយនេះ ក្រោយមកត្រូវបានកាត់បន្ថយ ដោយគិតអំពីបរិមាណប្រាក់ចំណូលរាប់បានរបស់អ្នក ។  ប្រាក់ចំណូលរាប់បាន គឺជាបរិមាណប្រាក់ចំណូលដែលនៅសល់ ក្រោយពេលកាត់កងចំពោះរបស់ដែលត្រូវកាត់ចេញជាប្រាក់ចំណូល។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទស្សនា https://www.ssa.gov/oact/cola/countableincome.html និង https://www.ssa.gov/oact/cola/incomexcluded.html ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”  
បើប្រាក់ចំណូលរាប់បានរបស់អ្នក មានចំនួនច្រើនជាងអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នកត្រូវទទួលបានពីចំណូលសន្តិសុខសង្គម គឺមានន័យថា អ្នកមិនមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សន្តិសុខសង្គមឡើយ ចំពោះខែដែលអ្នកទទួលបានប្រាក់ចំណូលនោះ 20 C.F.R §§ 416.202(c) និង 416.420. “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។ បើបរិមាណប្រាក់ចំណូលដែលរាប់បានរបស់អ្នក មានចំនួនតិចជាងអត្រាដែលអត្ថប្រយោជន៍ចំណូលសន្តិសុខសង្គមបើកជូន បរិមាណប្រាក់ចំណូលដែលអាចរាប់បានរបស់អ្នក នៅពេលនោះ នឹងត្រូវដកចេញពីបរិមាណប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គមទាំងអស់ ដែលអ្នកទទួលបានចំនួនពីរខែក្រោយ 20 C.F.R § 416.420(a); P.O.M.S. SI 02005.001 មាននៅឯ https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0502005001 ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។ ដំណើរការគណនា ដោយប្រើតួលេខចំនួនប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកពីខែមុន មកគណនាអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងខែបច្ចុប្បន្ន ត្រូវបានគេហៅថា គណនេយ្យប្រតិសកម្មប្រចាំខែ ។  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ស្តីអំពីគណនេយ្យប្រតិសកម្ម សូមចូលទស្សនា https://secure.ssa.gov/poms.Nsf/lnx/0502005001 ។  
គន្លឹះសម្រាប់អនុវត្ត ៖ បើអ្នកដឹងថា ប្រាក់ចំណូលដែលអ្នកទទួលបានក្នុងខែមួយ នឹងកាត់បន្ថយបរិមាណអត្ថប្រយោជន៍ប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គម ឬនឹងមានបរិមាណច្រើនគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកមិនមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គមទេ យើងខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកថាពេលរាយការណ៍ពីប្រាក់ចំណូលទៅកាន់ចំណូលសន្តិសុខសង្គម អ្នកត្រូវរាប់បញ្ចូលការបញ្ជាឲ្យធនាគារបង់ប្រាក់ ឬសែករបស់ធនាគារ សម្រាប់បរិមាណទឹកប្រាក់ដែលបើកឲ្យអ្នកលើសចំនួនកំណត់ ។  ការធ្វើដូច្នេះ វានឹងអាចជួយឲ្យអ្នកបន្តទទួលបានសែកចំណូលសន្តិសុខសង្គមទៀត ដោយមិនមានការកាត់បន្ថយ អ្វីការរអាក់រអួលឡើយ ។  
តើប្រាក់បើកឲ្យសរុប ត្រូវចាត់ទុកថាជាអ្វីដែរ?
គឺវាអាស្រ័យលើ ប្រភេទនៃប្រាក់បើកឲ្យសរុប ដែលអ្នកទទួលបាន ។
	ប្រាក់បើកឲ្យសរុបចំពោះប្រតិសកម្មសន្តិសុខសង្គម

ជាទូទៅ ប្រាក់បើកឲ្យសរុប ចំពោះប្រតិសកម្មសន្តិសុខសង្គម ដែលបើកឲ្យក្រោមច្បាប់  អត្ថប្រយោជន៍ Title II គឺបូករួមទាំងប្រាក់ចូលនិវត្សរ៍ ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងអ្នករស់រានមានជីវិត និងពិការភាព ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ត្រូវគេចាត់ទុកថាជា ប្រាក់ចំណូលក្រៅការងារ នៅក្នុងខែដែលបានទទួលHYPERLINK  \l "EndNote28"  20 C.F.R. § 416.1123(d); P.O.M.S. SI 00830.210 មាននៅឯ https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830210; សូមអានខ្លឹមសារ P.O.M.S. SI 03020.040 មាននៅឯ https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0603020040; សូមអានខ្លឹមសារ P.O.M.S. SI 00830.010 សម្រាប់ការលើកលែង ដែលមាននៅឯ https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830010#b ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។ បើអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់បំណាច់អំពីប្រតិសកម្មសន្តិសុខសង្គម ប្រាក់នេះ នឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាធនធានលើកលែងផងដែរ នៅក្នុងខែដែលអ្នកទទួលបានប្រាក់នេះ ហើយវានឹងបន្តស្ថិតនៅជាធនធានដែលត្រូវលើកលែងក្នុងអំឡុងពេល 9 ខែខាងមុខ ក្រោយពេលនោះ 20 C.F.R. § 416.1233; សូមអានhttps://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11015.pdf ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។ បើក្រោយពី 9 ខែទៅ អ្នកនៅចាយប្រាក់នេះមិនអស់ ប្រាក់នេះ នឹងក្លាយជាធនធានរាប់បាន សម្រាប់គិតបញ្ចូលក្នុងការគណនាបរិមាណប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គមដែលអ្នកនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានបន្តទៅទៀត ។HYPERLINK  \l "EndNote30"  20 C.F.R. § 416.1233; សូមអានhttps://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11015.pdf ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”  
	ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ IHSS

	ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ IHSS ត្រូវបើកជូនចំពោះប្តី/ប្រពន្ធ ឬឪពុកម្តាយដែលមិនមានសិទ្ធិទទួល  

ឪពុកម្តាយ ឬប្តី/ប្រពន្ធដែល “មិនមានសិទ្ធិទទួល” គឺមានន័យថាពួកគេមិន ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ចំណូលសន្តិសុខសង្គមឡើយ ។  ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ប្រតិសកម្ម IHSS ដែលបើកជូនតែមួយដង ជូនឪពុកម្តាយ ឬប្តី/ប្រពន្ធដែលមិនមានសិទ្ធិទទួលបានចំណូលសន្តិសុខសង្គម ដែលជាអ្នកមើលថែកូន ឬមើលថែប្តី/ប្រពន្ធដែលជាអនីតិជនរបស់ខ្លួន ត្រូវចាត់ទុកជាប្រាក់ចំណូលដែលមិនត្រូវរាប់បញ្ចូល សម្រាប់គោលបំណងការចាត់ជាប្រាក់ចំណូល—ឬបើនិយាយបែបផ្សេង គេមិនចាត់ទុកថាជា ឬមិនត្រូវរាប់បញ្ចូលចំពោះអត្ថប្រយោជន៍សន្តិសុខសង្គមរបស់កូន ឬប្តី/ប្រពន្ធ ដែលទទួលបានចំណូលសន្តិសុខសង្គមឡើយ ហេតុដូច្នេះ វានឹងមិនប៉ះពាល់ចំពោះភាពមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 20 C.F.R. § 416.1201(a)(3); 20 C.F.R. 416.1161(a)(16); P.O.M.S. SI 01320.175(B) មាននៅឯhttps://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501320175 ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” របស់ពួកគេឡើយ ។ ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ IHSS ដែលបើកឲ្យជាធម្មតាដល់ឪពុកម្តាយ ឬប្តី/ប្រពន្ធដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នា ដែលមិនមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ មិនត្រូវចាត់ជាប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ការគណនាប្រាក់ចំណូលរបស់កុមារដែលទទួលបានជំនួយសន្តិសុខសង្គមឡើយ 20 C.F.R. § 416.1161(a)(16) ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។
បើទោះបីជាបទបញ្ញត្តិធម្មតាគឺថា ប្រាក់ចំណូលនោះ នឹងក្លាយជាធនធាន របស់អ្នកក្នុងការរាប់បញ្ចូលជាចំណូលសម្រាប់គណនាប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គម ក្នុងខែបន្ទាប់ក្រោយពីអ្នកទទួលបានវាក៏ដោយ បើនិយាយពីបទបញ្ញត្តិពិសេសវិញ ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ប្រតិសកម្ម IHSS ដែលត្រូវបើកជូនឪពុកម្តាយ ឬប្តី/ប្រពន្ធដែលមិនមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ គឺជាធនធានដែលមិនត្រូវរាប់បញ្ចូលក្នុងពេលគណនាប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គម ក្នុងខែ បន្ទាប់ពីខែនៃការទទួលបានHYPERLINK  \l "EndNote33"  20 C.F.R. § 416.1201(a)(3) ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រាក់ប្រតិសកម្មនេះ នឹងត្រូវរាប់ជាធនធាន ក្នុងខែទីពីរតាមប្រតិទិន ក្រោយពេលអ្នកទទួលបានវា ហើយត្រូវចាត់ទុកជាប្រាក់ចំណូលរបស់ប្តី/ប្រពន្ធ ឬរបស់កុមារ បើសិនជាធនធាននេះ ជាប្រាក់ប្រតិសកម្មបើកជូនតែមួយដងពី IHSS 20 C.F.R. § 416.1201(a)(3); P.O.M.S. SI 01120.112(B)(1) មាននៅឯ https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501120112 ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។  ឧទាហរណ៍ ៖ ប្រសិនបើប្រាក់ប្រតិសកម្មពី IHSS ត្រូវបានបើកជូនប្តី/ប្រពន្ធដែលមិនមានសិទ្ធិទទួលបានចំណូលសន្តិសុខសង្គម ក្នុងខែមករា ប្រាក់នេះ នឹងមិនត្រូវរាប់បញ្ចូលជាធនធានសម្រាប់គណនាចំណូលសន្តិសុខសង្គមក្នុងខែកុម្ភៈ ឡើយ តែវានឹងក្លាយជាធនធានដែលត្រូវរាប់បញ្ចូលក្នុងខែមីនា សម្រាប់SSI។ ការបើកប្រាក់ឲ្យ គឺជាប្រាក់ចំណូលចំពោះបុគ្គលដែលជាអ្នកផ្តល់ការថែទាំ ឬជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ។  ប្រសិនបើប្តី/ប្រពន្ធ ឬឪពុកម្តាយដែលមិនមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយសន្តិសុខសង្គម ទទួលបានប្រាក់ថ្លៃសេវាកម្មជ្រោមជ្រែងនៅតាមផ្ទះ សម្រាប់ថ្លៃសេវាកាម្មដែលបានផ្តល់ជូននរណាម្នាក់ ក្រៅពីប្តី/ប្រពន្ធ ឬកូនខ្លួនដែលមានសិទ្ធិទទួលបានចំណូលសន្តិសុខសង្គម ប្រាក់ដែលបានទទួលនេះ ត្រូវចាត់ចូលជាប្រាក់ចំណូល (P.O.M.S. SI 01320.175 មាននៅឯhttps://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501320175) ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
	ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ IHSS បើកឲ្យអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ IHSS 

ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ IHSS បើកទៅឲ្យអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ IHSS ដើម្បីបង់ថ្លៃសេវាកម្ម IHSS មិនត្រូវរាប់ថាជាប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកមានសិទ្ធិទទួលអត្ថប្រយោជន៍ប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គមឡើយ 20 C.F.R. 416.1103(b)(1); ប្រាក់សម្រាប់សេវាកម្មជ្រោមជ្រែងនៅតាមផ្ទះ (កិច្ចការកំប៉ិចកំប៉ុក អ្នកជំនួយ អ្នករៀបចំផ្ទះ) គឺជាសេវាកម្មវេជ្ជសាស្រ្ត ឬសេវាកម្មសង្គមកិច្ច ហើយវាមិនមែនជាប្រាក់ចំណូល នៅពេលដែលប្រាក់នោះត្រូវបានបង់ដោយផ្ទាល់ទៅឲ្យអ្នកមានសិទ្ធិទទួល សម្រាប់យកវាទៅបង់ឲ្យថ្លៃសេវាកម្មទាំងនោះ (P.O.M.S. SI 00815.050) ។  ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រាក់ប្រភេទនេះ វានឹងក្លាយជាប្រាក់ចំណូលចំពោះអ្នកដែលផ្តល់ការថែទាំ ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មនោះៗ (P.O.M.S. SI 01320.175 មាននៅឯhttps://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501320175) ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។ ប្រាក់នេះ ក៏ត្រូវចាត់ជាធនធានដែលមិនរាប់បញ្ចូល សម្រាប់ខែបន្ទាប់ ពីការទទួលបានឡើយHYPERLINK  \l "EndNote37"  20 C.F.R. § 416.1201(a)(3) ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រាក់នេះ ត្រូវចាត់ជាធនធានសម្រាប់គណនាប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គម នៅខែទីពីរក្រោយពេលដែលបានទទួល 20 C.F.R. § 416.1201(a)(3) ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។ ឧទាហរណ៍ ៖ បើប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ IHSS ត្រូវបើកឲ្យអ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍ IHSS ក្នុងខែមករា ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍នេះ នឹងមិនរាប់បញ្ចូលជាធនធានក្នុងខែកុម្ភៈ តែត្រូវរាប់បញ្ចូលសម្រាប់ការគណនាប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គម ក្នុងខែមីនា ។
	ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសង្គមបើកជូនសរុបតែមួយដង

ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសង្គមបើកជូនសរុបតែមួយដង មានដូចជា ប្រាក់ចូលនិវត្សរ៍កម្មករផ្លូវដែក (railroad retirement benefits) ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍អតីតយុទ្ធជន (veterans’ benefits) ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍កម្មករ (worker's compensation) ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងពិការភាព (disability insurance) 20 C.F.R. § 416.1121(a) ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។ ក្រោមចំណូលសន្តិសុខសង្គម អត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះ ត្រូវចាត់ជាប្រាក់ចំណូលក្រៅការងារ នៅក្នុងខែដែលអ្នកទទួលបាន ហើយត្រូវចាត់ជាធនធានរាប់បាន នៅក្នុងខែបន្ទាប់  20 C.F.R §§ 416.1121, 416.1207(d) ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។ ជាប្រការសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំទុកថា ប្រាក់សន្តិសុខសង្គម អាចត្រូវរាប់ថាជាធនធាន ប្រាក់ចំណូលក្រៅការងារដែលអ្នកបានទទួលជាក់ស្តែងទោះតិចឬច្រើន ហើយបទបញ្ញតិ្តនេះ មានភាពខុសគ្នា ដោយអាស្រ័យលើស្ថានភាពរបស់អ្នក។20 C.F.R. § 416.1123(b) ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”  
ឧទាហរណ៍ពី 20 C.F.R. § 416.1123: 
Joe ជាអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គម ហើយគាត់ក៏មានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រងសន្តិសុខសង្គម ក្នុងបរិមាណទឹកប្រាក់ $200 ក្នុងមួយខែផងដែរ ។  ទោះជាបែបនេះក្តី ដោយសារយើងបានបើកប្រាក់លើសចំនួនកំណត់ចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រងសន្តិសុខសង្គមឲ្យ គាត់ កាលពីគ្រាមុន ដូច្នេះបរិមាណទឹកប្រាក់ចំនួន $20 ក្នុងមួយខែ ត្រូវបានកាត់យក សម្រាប់ទូទាត់បរិមាណទឹកប្រាក់ដែលគាត់ទទួលបានលើសចំនួនកំណត់ ។  ក្នុងការគណនាបរិមាណទឹកប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍សន្តិសុខសង្គមរបស់គាត់ ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រងសង្គម ចំនួន $200 ពេញក្នុងមួយខែ គឺត្រូវរាប់បញ្ចូលទៅក្នុង ប្រាក់ចំណូលក្រៅការងារ របស់ Joe ។  ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី បើ Joe ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងពីរនេះ នៅពេលដែលគេបានបើកប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រងសង្គមឲ្យគាត់លើសចំនួនកំណត់ ហើយនៅពេលនោះ យើងបានចាត់ប្រាក់ដែលបើកឲ្យលើសចំនួនកំណត់ថាជាបរិមាណប្រាក់ចំណូល គឺយើងនឹងគណនាអត្ថប្រយោជន៍ប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គមរបស់គាត់ ដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃការទទួលបានប្រាក់ចំនួន $180 ជាអត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រងសន្តិសុខសង្គម ។  ត្រង់នេះ គឺមកពីយើងទទួលស្គាល់ថា យើងបានគណនាអត្ថប្រយោជន៍ចំណូលសន្តិសុខសង្គមរបស់គាត់ ដោយគិតលើមូលដ្ឋាននៃចំនួនប្រាក់ដែលច្រើនជាង នៅពេលដែលយើងបើកប្រាក់ឲ្យគាត់លើសចំនួនកំណត់ ។
	ការជំនួសប្រាក់ចំណូល ឬធនធាន

របស់ខ្លះដែលអ្នកទទួលបាន ត្រូវបានចាត់ជាប្រាក់ចំណូលតាមទ្រង់ទ្រាយណាមួយ ម្តងរួចទៅហើយ ។  ដើម្បីចៀសវាងការរាប់បញ្ចូលជាប្រាក់ចំណូលជាន់គ្នា របស់ទាំងអស់នេះ មិនត្រូវរាប់បញ្ចូលជាប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ការគណនាអត្ថប្រយោជន៍ប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គមឡើយ ។  ឧទាហរណ៍ ៖ ប្រាក់ពន្ធមួយចំនួនដែលរដ្ឋបើកសងវិញ អាចមិនមែនជាចំណូល 20 C.F.R § 416.1103(d) ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ឬអាចមិនរាប់បញ្ចូលជាចំណូល 20 C.F.R § 416.1124(c)(1) ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។ ប្រាក់ដែលអ្នកទទួលបានពីការធានារ៉ាប់រងជីវិត និងប្រាក់ធានារ៉ាប់រងពិការភាពដែលអ្នកទទួលបាន មិនមែនជាប្រាក់ចំណូលទេ។ 20 C.F.R § 416.1103(e) ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
ប្រាក់ដែលអ្នកខ្ចី ឬប្រាក់ដែលអ្នកទទួលបាន ក្នុងនាមជាប្រាក់សងថ្លៃជំពាក់ មិនមែនជាប្រាក់ចំណូលឡើយ តែវាជាធនធាន 20 C.F.R § 416.1103(f) ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។ លើសពីនេះ របស់ខ្លះដែលអ្នកទទួលបាន គឺមិនមែនជាប្រាក់ចំណូលទេ តែវាជាធនធាន ។  ឧទាហរណ៍ ៖ ប្រាក់បានពីការលក់ ការដោះដូរ ឬការដូរធនធាន (ដូចជាប្រាក់ពីការលក់រថយន្ត) មិនត្រូវចាត់ជាប្រាក់ចំណូលឡើយ តែវាជាធនធាន 20 C.F.R §§ 416.1103(c), 416.1207(e) ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។ ដូចអ្វីដែលបានពន្យល់ ក្នុងវគ្គខាងលើស្តីពីធនធាន របស់ទាំងអស់នេះ ត្រូវចាត់ចូលជាធនធាន ក្នុងគ្រាដើមនៃខែបន្ទាប់ពីការទទួលបាន ។  បើអ្នកខ្ចីប្រាក់គេក្នុងខែកញ្ញា ប្រាក់នេះ មិនត្រូវចាត់ថាជាប្រាក់ចំណូលក្នុងខែកញ្ញាឡើយ តែត្រូវចាត់ជាធនធាន ក្នុងគ្រាដើមនៃខែតុលា ។
បើអ្នកទទួលបានប្រាក់សុទ្ធ សម្រាប់គោលបំណងជួសជុល ឬប្តូរធនធានអ្វីមួយដែលមិនបានរាប់បញ្ចូលជាធនធានក្នុងការគណនាបរិមាណអត្ថប្រយោជន៍សន្តិសុខសង្គម ដូចផ្ទះរបស់អ្នក ដែលបាត់បង់ ដែលខូច ឬ ដែលត្រូវចោរលួច គឺអ្នកមានពេលចំនួន 9 ខែ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដែលអ្នកទទួលបានប្រាក់នោះ ដើម្បីជួសជុល ឬទិញរបស់មកជំនួសវិញ នៅមុនពេលប្រាក់នោះ ត្រូវបានចាត់ថាជាធនធាន 20 C.F.R § 416.1232(a) ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។ ចំណុចនេះ យើងអាចពន្យារពេលលើសពី 9 ខែ បើសិនជាអ្នកមានហេតុផល 20 C.F.R. § 416.1232(b).  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ល្អ ។ បើមិនដូច្នោះទេ ប្រាក់នោះ នឹងក្លាយជាធនធាន 20 C.F.R § 416.1232(a) ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ដែលរាប់បាន ។ ប្រាក់នោះ ក៏នឹងក្លាយជាធនធានដែលអាចរាប់បានដែរ បើអ្នកប្តូរចិត្តពីការប្រើប្រាក់នោះក្នុងការជួសជុល ឬប្តូរអចលនទ្រព្យ។ 20 C.F.R. § 416.1232(d) ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
	ប្រាក់ចំណូល និងធនធានដែលលើកលែង

របស់ខ្លះ មិនត្រូវរាប់បញ្ចូលជាប្រាក់ចំណូល ឬជាធនធានឡើយ ។  ជំនួយគ្រោះមហន្តរាយ គឺជាឧទាហរណ៍ នៃអ្វីដែលត្រូវចាត់ជា “ប្រាក់ចំណូលក្រៅការងារ” តែត្រូវលើកលែង មិនរាប់បញ្ចូលជាប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ការគណនាបរិមាណចំណូលសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក ហើយក៏មិនរាប់បញ្ចូលក្នុងកម្រិតធនធាន 20 C.F.R § 416.1124(c)(5) និង 20 C.F.R. § 416.1210(k) ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” របស់អ្នកដែរ ។ ឧទាហរណ៍មួយទៀត គឺប្រាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ ឬរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានបើកឲ្យអ្នក ក្នុងករណីដែលអ្នកជាជនរងគ្រោះនៃបទឧក្រិដ្ឋ។ 20 C.F.R. § 416.1124(c)(17) និង 20 C.F.R. § 416.1210(p) (ប្រាក់ដែលទទួលបានជាប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការចំណាយដែលកើតឡើង ឬការខាតបង់បណ្តាលមកពីឧក្រិដ្ឋកម្ម) ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
	ប្រាក់ដុលផ្តល់ឲ្យសរុបផ្សេងទៀត ដែលបើកជូនតែមួយដង

បើអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ដុលផ្តល់ឲ្យសរុបផ្សេងទៀត ដែលបើកជូនតែមួយដង (ឧទាហរណ៍  មរតក អំណោយ ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងជីវិត ប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមពីការងារ) ប្រាក់ទាំងអស់នេះ នឹងត្រូវចាត់ជាប្រាក់ចំណូលដែលអាចរាប់បាន ក្នុងខែដែលអ្នកទទួលបាន និងចាត់ជាធនធានរាប់បាននៅក្នុងបន្ទាប់។ 20 C.F.R §§ 416.1104 (ប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គមដែលអាចរាប់បាន), 416.1120 (SSI ប្រាក់ចំណូលក្រៅមុខរបរ), 416.1207 (ការកំណត់ធនធានប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គម) សូមអានខ្លឹមសារ  P.O.M.S. SI 00810.410 ភាពមិនញឹកញាប់នៃការមិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់ចំណូលមិនទៀងទាត់ មាននៅឯ https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500810410#c ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” 
តើខ្ញុំអាចចំណាយប្រាក់ផ្តល់ឲ្យសរុបឲ្យមកនៅត្រឹមកម្រិតកំណត់បានយ៉ាងដូចម្តេច?
បើអ្នកទទួលបានប្រាក់បើកឲ្យសរុបដែលបើកជូនតែមួយដង អ្នកត្រូវចំណាយប្រាក់នេះ ឲ្យថយមកនៅត្រឹមកម្រិតកំណត់ ។  អ្នកអាចចំណាយប្រាក់នេះឲ្យមកនៅត្រឹមចំនួនកំណត់ ដោយការចាយទៅលើធនធាន ដែលលើកលែងមិនយកមករាប់បញ្ចូលសម្រាប់ការគណនាប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គម ដូចជាផ្ទះ រថយន្ត របស់សម្រាប់ប្រើក្នុងផ្ទះ និងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ទ្រព្យសម្បត្តិដែលចាំបាច់សម្រាប់ជ្រោមជ្រែងផ្ទាល់ខ្លួន ទិញធានារ៉ាប់រងជីវិត ចំណាយទិញដីសម្រាប់បញ្ចុះសព និងទិញធានារ៉ាប់រងលើបុណ្យសព ឬលៃលកប្រាក់នេះ ទុកសម្រាប់ចំណាយលើផែនការដើម្បីសម្រេចបានការជ្រោមជ្រែងផ្ទាល់ខ្លួន (PASS, Plan to Achieve Self Support) (PASS) ។HYPERLINK  \l "EndNote54"  20 C.F.R § 416.1210.  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”  
លើសពីនេះ បើអ្នកទទួលបានប្រាក់ផ្តល់ឲ្យសរុបដែលបើកជូនតែមួយដង ហើយប្រគល់ឲ្យអ្នកដទៃ ក្នុងតម្លៃក្រោមតម្លៃទីផ្សារ គឺអ្នកអាចលែងមានសិទ្ធិទទួលបានចំណូលសន្តិសុខសង្គម រហូតដល់ទៅ 3 ឆ្នាំ ។  (ការពិភាក្សាវែកញែកអំពីបញ្ហានេះ គឺមានកម្រិតលើសពីវិសាលភាពនៃអនុស្សារណៈនេះ) ។   សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទស្សនា https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501150007 ។  
តើអ្វីជាគណនីបម្រុងទុក និងគណនី ABLE?
បើអ្នកទទួលបានប្រាក់ដុលផ្តល់ឲ្យសរុបដែលបើកជូនតែមួយដង ដែលមានចំនួនច្រើន អ្នកអាចផ្ទេរប្រាក់នេះទៅក្នុងគណនីបម្រុងទុក ឬគណនី ABLE ។
	គណនីបម្រុងទុក

ជម្រើសមួយ គឺការដាក់ប្រាក់នេះមួយចំនួន ឬទាំងអស់ទៅក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាគណនីបម្រុងទុក OBRA  – ដូចជាដាក់ចូលទៅក្នុងបណ្តុំគណនីបម្រុង  – ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចយកប្រាក់នេះ ទៅប្រើសម្រាប់លើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់អ្នក ដោយមិនបាច់បាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នក។ P.O.M.S. SI 01120.200 មាននៅឯ https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501120200 ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
អ្នកក៏អាចបង្កើតគណនីបម្រុងសម្រាប់តម្រូវការពិសេស (Special Needs Trust) 22 C.C.R. § 50489.9.  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ផងដែរ ។ ការផ្លាស់ប្តូរចំពោះច្បាប់គណនីបម្រុងសម្រាប់តម្រូវការពិសេសឥឡូវអាចជួយឲ្យអ្នកទទួលផលពីថវិកាបម្រុងសម្រាប់ជនពិការ បង្កើតគណនីបម្រុងបែបនេះសម្រាប់ខ្លួន ជំនួសឲ្យភាពតម្រូវចំពោះឪពុកម្តាយ យាយតា អាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ របស់អ្នកទទួលផលជាជនពិការ ឬតម្រូវឲ្យតុលាការជាអ្នកបង្កើតគណនីបម្រុងប្រភេទនេះ ACWDL លេខ 17-13 មាននៅឯ http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/ACWDL2017/ACWDL17-13.pdf ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះ គឺមានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់គណនីបម្រុងដែលបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ឬក្រោយពីថ្ងៃទី 13 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2016 ACWDL លេខ 17-13 មាននៅឯ http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/ACWDL2017/ACWDL17-13.pdf ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”  ។ ជាប្រការសំខាន់ដែលត្រូវកត់ចំណាំទុកថា គណនីបម្រុងនេះ ត្រូវតែបង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកទទួលផល នៅមុនពេលបុគ្គលនោះ ឈានចូលដល់អាយុ 65 ឆ្នាំ។  42 USC § 1396p(d)(4)(A) ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម អំពីអ្វីទាំងអស់នេះ និងជម្រើសផ្សេងទៀត យើងខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកឲ្យទាក់ទងមកកាន់ កម្មវិធីតស៊ូមតិប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា សម្រាប់ការកែប្រែផ្ទះផ្តល់ការថែទាំ (California Advocates for Nursing Home Reform) – តាមអាសយដ្ឋាន www.canhr.org – ដើម្បីទទួលបានដំបូន្មាន និងទទួលបានការបញ្ជូនទៅកាន់មេធាវីដែលមានឯកទេសចំពោះរឿងទាំងនេះ។ សូមចូលក្នុងទីនេះ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ៖ http://canhr.org/publications/newsletters/NetNews/Feature_Article/NN_2007Q1.htm ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
	គណនី ABLE

អ្នកក៏អាចបើកមើលវ៉ិបសៃត៍រតនាគាររដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (California State Treasurer) ផងដែរ ដើម្បីរកមើលព័ត៌មានអំពីគណនី CalABLE ។  មាននៅឯ ៖ http://treasurer.ca.gov/able  HYPERLINK  \l "EndNote61"  សូមអាន http://treasurer.ca.gov/able/resources/factsheets/factsheet-en-us.pdf និង http://treasurer.ca.gov/able/resources/faq.pdf សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”  បើអ្នកក្លាយជាជនពិការនៅមុនអាយុ 26 ឆ្នាំ អ្នកអាចមានលទ្ធភាពសន្សំប្រាក់បានរហូតដល់ $14,000 ក្នុងមួយឆ្នាំ និងសន្សំប្រាក់សរុបបានរហូតដល់ $100,000 ក្នុងគណនីសន្សំអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធ ដែលគេហៅថាគណនី ABLE នៅមុនពេលប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គម ឬអត្ថប្រយោជន៍ Medi-Cal របស់អ្នកទទួលរងផលប៉ះពាល់ 26 ក្រមសហរដ្ឋអាមេរិក (U.S.C. § 529A; P.O.M.S. SI 01130.740 មាននៅឯ https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501130740 ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។ ត្រង់នេះ មានន័យថា បើអ្នកដាក់ប្រាក់សន្សំក្នុងគណនី ABLE គឺមានន័យថា ដែនកំណត់ធនធានសម្រាប់រាប់បញ្ចូលក្នុងការគណនាចំណូលសន្តិសុខសង្គម នឹងមិនអាចប្រើបានចំពោះប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គម ឬប្រាក់ជំនួយ Medi-Cal របស់អ្នក រហូតដល់ $100,000 ។  ត្រង់ចំណុចនេះផងដែរ អ្នកអាចមានទាំងគណនី ABLE  និងគណនីបម្រុងសម្រាប់តម្រូវការពិសេស (Special Needs Trust) ។  
ការយកប្រាក់ពីគណនី ABLE របស់អ្នកមកប្រើ មិនត្រូវរាប់បញ្ចូលថាជាប្រាក់ចំណូលឡើយ ហើយអ្នកអាចប្រើប្រាស់ប្រាក់ពីគណនី ABLE របស់អ្នក ដើម្បីចំណាយលើអ្វីដែលអ្នកមានសិទ្ធិចំណាយ ដូចជាការចំណាយលើគេហកិច្ច ការធ្វើដំណើរ និង ការថែទាំសុខភាព P.O.M.S. SI 01130.740(C) មាននៅឯ https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501130740 ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ” ។ អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតពីគណនី ABLE របស់អ្នក គឺថាអ្នកអាចបែងចែកប្រាក់ពីគណនីនេះបាន ហើយទឹកប្រាក់នេះ នឹងមិនយកទៅគិតជាធនធានសម្រាប់គណនាចំណូលសន្តិសុខសង្គមឡើយ ដរាបណាអ្នកនៅរក្សាទុកបរិមាណទឹកប្រាក់សម្រាប់ការចំណាយលើថ្លៃពិការភាពដែលមិនពាក់ព័ន្ធ នឹងគេហកិច្ច ។HYPERLINK  \l "EndNote64"  P.O.M.S. SI 01130.740(C)(5)(a) មាននៅឯ https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501130740 ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”   ឧទាហរណ៍ ៖ បើអ្នកដកប្រាក់ចំនួន $500 ពីគណនីរបស់អ្នកក្នុងខែមិថុនា សម្រាប់ចំណាយថ្លៃពេទ្យដែលអ្នកមើលឃើញថានឹងត្រូវចំណាយក្នុងខែកញ្ញា ទឹកប្រាក់ $500 នេះ នឹងមិនរាប់បញ្ចូលថាជាធនធានសម្រាប់ខែមិថុនា កក្កដា សីហា ឬកញ្ញាឡើយ។ P.O.M.S. SI 01130.740(C)(5)(c) មាននៅឯ https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501130740 ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
តើខ្ញុំត្រូវរាយការណ៍ការប្រើប្រាស់ប្រាក់នេះទៅកាន់រដ្ឋបាលសន្តិសុខសង្គមដែរឬទេ?
គឺត្រូវរាយការណ៍ ។  អ្នកត្រូវតែប្រាប់អាជ្ញាធរបេឡាសន្តិសុខសង្គមឲ្យបានដឹងអំពីប្រាក់នេះ ជាបន្ទាន់នៅពេលដែលទទួលបានវា តែក៏មិនត្រូវឲ្យយឺតជាងថ្ងៃទី 10នៃខែក្រោយពេលដែលអ្នកទទួលបានប្រាក់នោះឡើយ 20 C.F.R. § 416.714(a) ។  “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”


 ។ ឧទាហរណ៍ ៖ បើអ្នកទទួលបានប្រាក់នេះ ក្នុងខែធ្នូ គឺអ្នកត្រូវតែប្រាប់រដ្ឋបាលសន្តិសុខសង្គមអំពីប្រាក់នេះ ឲ្យបានត្រឹមថ្ងៃទី 10 ខែមករា ។
តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេច បើខ្ញុំទទួលបានប្រាក់បើកឲ្យសរុបដែលបើកជូនតែមួយដង?
បើអ្នកទទួលបានប្រាក់បើកឲ្យសរុបដែលបើកជូនតែមួយដង គឺជារឿងល្អដែលអ្នកត្រូវពិភាក្សាជាមួយនឹងស្មាក្តី ឬមេធាវី ដែលមានចំណេះដឹងអំពីភាពមានសិទ្ធិទទួលបាន  ផ្នែកចំណូលសន្តិសុខសង្គម ព្រមទាំងផលប៉ះពាល់ពីប្រាក់បើកឲ្យសរុបដែលបើកជូនតែម្តង ចំពោះភាពមានសិទ្ធិទទួលបានចំណូលសន្តិសុខសង្គម ។  
យើងខ្ញុំចង់ស្តាប់យោបល់អ្នក! សូមបំពេញសំនួរស្ទង់មតិខាងក្រោមស្តីអំពីឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយរបស់យើង ហើយប្រាប់ឲ្យយើងខ្ញុំបានដឹងពីគុណភាពការងាររបស់យើងខ្ញុំ! https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
សម្រាប់ជំនួយផ្លូវច្បាប់ សូមហៅមកលេខ 800-776-5746 ឬបំពេញ បែបបទស្នើសុំជំនួយ ។ សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗទៀតទាំងអស់ សូមហៅទូរស័ព្ទមកលេខ 916-504-5800 (កាលីហ្វ័រនីញ៉ាខាងជើង) 213-213-8000 (កាលីហ្វ័រនីញ៉ាខាងត្បូង) ។ 
Disability Rights California បានទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភពីប្រភពផ្តល់ជំនួយមួយចំនួន ។ សម្រាប់បញ្ជីលម្អិតនៃអ្នកផ្តល់ជំនួយ សូមទស្សនាគេហទំព័រ http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html ។



