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California’s protection & advocacy system 

ការស្វែ ងយល់ពីរបបៀបគណនាប ៉ោ ង IHSS 

ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ2018 ការប ោះពុមពផ្សាយ បេែ 5611.06 - Cambodian 

ឯកសារប ោះពមុ្ពផ្សាយប ោះ ព យល់ពីរបបៀបគណនាប ៉ោ ងប្បចាំស្ែន បវវាគាំពារ

តាម្ផ្សទោះ (IHSS)។1  ឯកសារប ោះពមុ្ពផ្សាយប ោះវ មតថា អ្នក  ដាកព់ាកយបវន ើវុាំ IHSS 

រចួប ើយ   ប ែ្ ើការវាយតនម្ៃបៅតាម្ផ្សទោះបដាយបុគគលកិវងគម្កិចច  IHSS  ងិ  

ទទួលបវចកត ីជូ ដាំណងឹអ្ាំពចីាំណាត់ការ (NOA) ស្ដលអ្ មុ្ត័បៅបលើចាំ ួ ប ៉ោ ង។  

វប្ ប់ព័ត៌  វត ីពី ដាំបណើរការពាកយវុាំ IHSS វូម្បម្ើលបវៀវបៅស្ណនាាំលម្អតិអ្ាំពី 

IHSS បវៀវបៅស្ណនាាំ #5470.01។2   
 

A) ព័ត៌មានសាវតារ 

(1)  ការផ្សតេ់មូេនធិិដេ់ IHSS  
 

ជាដាំបូង អ្ែ ើស្ដលវាំខា ់បនាោះគឺប្តវូយលព់ីប្បភពផ្សតលមូ់្ល ិ្បិផ្សេងគន វប្ ប់ IHSS 

បប្ពាោះថាប្បភពផ្សតលមូ់្ល ិ្ ិណាមួ្យ (ក៏ប្តូវ  សាគ លថ់ាជា “កម្មវវ ធ្ ”ី) ស្ដលអ្នក

ប្តូវបញ្ជ លូបៅបនាោះ  ងឹកាំណត់ពីចាំ ួ ប ៉ោ ង IHSS អ្តិបរ ប្បចាំស្ែ ស្ដលអ្នក ងឹ

ទទួល  ។  វូម្ប ែ្ ើការកត់វ គ លថ់ា “ចាំ ួ ប ៉ោ ងស្ដលអ្នកអាចទទួល  ” 

ម្ិ ស្ម្    ័យថា អ្នក ឹងទទួល  ប ៉ោ ងអ្វទ់ ាំងបនាោះបទ។  កតាត កាំណត់បៅ

បលើចាំ ូ ប ៉ោ ងស្ដលអ្នកទទួល    ងឹប្តូវពិភាកាបៅកន ុងឯកសារប ោះពមុ្ពប ោះ។ 
  

  កម្ម វ ធ្  ីIHSS ចាំ ួ បួ ៖  កម្មវវ ធ្ ី មួី្យៗ  លកខែណឌ តប្មូ្វ  ងិចាំ ួ 

ប ៉ោ ងអ្តបិរ ប្បចាំស្ែស្ដល ឹងប្តវូទទួល  បនាោះ   លកខណៈែុវៗគន  អា
                   

1 តាម្អ្ែ ើស្ដលបយើង  ដងឹ ប ោះគឺជារបូម្ តស្ដលរដឋបប្បើប្ វប់ដើម្បគណនាបវវា 

IHSS។ (ប្តឡប់បៅឯកសារបគល) 
2 ឯកសារប ោះពមុ្ពផ្សាយរបវ ់DRC “បវៀវបៅស្ណនាាំលម្អ ិតពីបវវាគាំពារតាម្ផ្សទោះ” 

អាចរក  បៅ៖ បវៀវស្ណនាាំលម្អ ិតពីបវវាគាំពារតាម្ផ្សទោះរបវ ់DRC. 

(ប្តឡប់បៅឯកសារបគល) 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss/in-home-supportive-services-nuts-bolts-manual
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss/in-home-supportive-services-nuts-bolts-manual
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss/in-home-supportive-services-nuts-bolts-manual
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ប្វ័យបៅបលើថាបតើអ្នកប្តូវ  បគចត់ទកុថា  លកខណៈ ង្ ់្ ងរ ឬម្ ិ ង្ ់្ ងរ 

(ព័ត៌  បស្ ែម្ពីចាំណុចប ោះ  បៅស្ផ្សនកខាងបប្កាម្)  កម្មវវ ធ្ ីទ ាំងប ោះ  ៖ 
 

• កម្ម វ ធ្ ីបវវាស្ែទាំបុគគល (PCSP) 

• កម្ម វ ធ្ ីជបប្ម្ើវបស្ ែម្ IHSS (IPO) 

• កម្មវវ ធ្ រីកាបវវាគាំពារតាម្ផ្សទោះ (IHSS-R)  ិង  

• កម្ម វ ធ្ ីជបប្ម្ើវទមួី្យវ គម្ ៍ (CFCO)  
 

អ្នកអាចស្វែងរកពត័ ៌ វត ីពីកម្មវវ ធ្ សី្ដលអ្នកកាំពងុទទួល  បដាយរកបម្ើលបៅ

បលើបវចកត ីជូ ដាំណងឹប្តវូអ្ វុតតរបវអ់្នក3 ប ែ្ ើការអ្ មុ្ត័បៅពាកយវុាំរបវ់អ្នក

វប្ ប់កម្មវវ ធ្ ី IHSS ឬបដាយវួរបៅកា បុ់គគលិកវងគម្កចិចកម្មវវ ធ្  ីIHSS របវអ់្នក

។  
 

តារាងខាងបប្កាម្ប ោះ បង្ហា ញពីបញ្ជ ីប ម្ ោះកម្មវវ ធ្  ី ងិចាំ ូ ប ៉ោ ងអ្តិបរ ប្បចាំ

ស្ែរបវ់ IHSS៖  

  

• PCSP:  

                   

3 វូម្បម្ើល បវចកត ីជូ ដាំណងឹប្តូវអ្ ុវតតពីការផ្លៃ វ់បត រូបវវាគាំពារតាម្ផ្សទោះ (IHSS)  

វប្ ប់បវចកត ីជួ ដាំណឹងគាំរ.ូ (ប្តឡប់បៅឯកសារបគល) 

     

កមម វធីិ 

ប្រសនិបរើអ្នកប្តវូ

 នពចិារណាថា

មានេកខណៈធងន់

ធងរ (SI) - រហូត

ដេ់៖  

ប្រសិនបរើអ្នកប្តូវ

 ន 

ពចិារណាថាមនិមាន 

េកខណៈធងន់ធងរ (NSI) - 

រហូតដេ់៖ 

បសចកត ីបោង/ប្រភពព័ត៌

មាន 

PCSP 283 ប ៉ោ ង/ស្ែ  283 ប ៉ោ ង/ស្ែ បវចកត ីជូ ដាំណងឹពីប្គប់

បខា ្ីទាំងអ្វ ់(ACIN) 

  បលែ 1-28-06 
IPO 283 ប ៉ោ ង/ស្ែ 195 ប ៉ោ ង/ស្ែ លិែិតពីប្គប់បខា ្ទី ាំង

អ្វ ់(ACL)   បលែ 11-19 
IHSS-R 283 ប ៉ោ ង/ស្ែ 195 ប ៉ោ ង/ស្ែ ACIN I-28-06 

CFCO 283 ប ៉ោ ង/ស្ែ រ ូតដល ់283 

ប ៉ោ ង/ស្ែ 

ACL 14-60 

http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/NA1253.pdf
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បដើម្បីអាច  វិទធិទទួល PCSP    អ្នកប្តូវស្តជាអ្នកកាំពុងទទួល  កម្ម វ ធ្ ី 

Medi-Cal កញ្ច ប់បពញបលញ4 ប ើយអ្នកផ្សតល់IHSS របវអ់្នកម្ ិអាចជាភរ ធយាសាែ ម្ី 

ឬឪពុក ត យ  បឡើយ។   
 

• IPO:  

បដើម្បអីាច  វិទធទិទួល   IPO អ្នកម្ ិ  លកខណៈវម្បតត ិប្គប់ប្គ វ់ប្ ប់

ទទួល  កម្មវវ ធ្ ី PCSP បដាយមូ្លប តមួុ្យដូចខាងបប្កាម្៖  

• អ្នកផ្សតល ់IHSS ជាភរ ធយាសាែ ម្ី ឬឪពកុ ត យ  

• អ្នកទទួល  ការផ្សតលប់្ កម់្ ុ5  

• ឬអ្នកទទួល  បសា  ុយ ូបចុកអាហារបភាជ យីដាឋ  ។6  
 
 
 
i. IHSS-R:  
 

បដើម្បអីាច  វិទធទិទួល   IHSS-R អ្នកម្ិ ចាំ ច់ទទួល  កម្មវវ ធ្ ី Medi-Cal 

កញ្ច ប់បពញបលញបនាោះបទ ឬម្ិ ចាំ ច់ទទួល  កម្មវវ ធ្ ី Medi-Cal បពញបលញ

                   

4 កម្មវវ ធ្ ី Medi-Cal កញ្ច ប់បពញបលញ    ័យថា អ្នកអាចទទួល  បវវាស្ដល

  ទាំងអ្វ់ របវ ់Medi-Cal។ (ប្តឡប់បៅឯកសារបគល) 
5 ការផ្សតលប់្ កម់្ ុគជឺាជបប្ម្ើវវប្ ប់អ្នកទទួល  កម្មវវ ធ្ ី IHSS បដើម្បីទទួល

  ការផ្សតលប់្ កម់្ ុវប្ ប់បវវាប្បចាំស្ែ បដើម្បីបងប់ៅឲ្យអ្នកផ្សតលប់វវាបដាយ

ផ្លទ លស់្តម្តង។  វប្ ប់ព័ត៌  បស្ ែម្ វូម្បម្ើលឯកសារប ោះពុម្ពរបវន់ាយក

ដាឋ  បវវាវងគម្កចិចរដឋកាលី ែញ៉ោ  “ការផ្សតលប់្ កម់្ ុកន ុងកម្មវវ ធ្ ីបវវាគាំពារតាម្

ផ្សទោះ (IHSS)”។  អាចរក  បៅទីប ោះ៖ ការផ្សតលប់្ កម់្ ុវប្ ប់កម្មវវ ធ្ ីបវវាគាំពារ

តាម្ផ្សទោះ (IHSS)។ (ប្តឡប់បៅឯកសារបគល) 
6 បសា  យុ ូបចកុអាហារបភាជ យីដាឋ   ប្តូវ  ផ្សតលដ់លអ់្នកទទួល  កម្មវវ ធ្ ី 

IHSS ស្ដល  វ ា រៈចម្អ ិប្គប់ប្គ ប់ៅផ្សទោះ ប៉ោុស្ ត បដាយសារស្តពិការភាព

របវ់ពួកគតប់ ែ្ ើពួកកាតម់្ិ អាចបប្បើប្ វវ់ ា រៈទ ាំងបនាោះ  ។ MPP 30-

757.133(a).  វូម្កតវ់ គ ល់ថា ប្បវ ិបបើអ្នកទទួល   Medi-Cal តាម្រយៈចាំ

ណូលបស្ ែម្ពីរបបវ ត ិវុែវងគម្បនាោះ អ្នកគួរស្តទទួ  បសាយ  ុយវប្ ប់ការ

 ូបចុកអាហារបភាជ ីយដាឋ  តាម្រយៈការផ្សតល់ប្ ក់បស្ ែម្ពីរដឋ។  វប្ ប់ព័ត៌

  បស្ ែម្ វូម្បម្ើល ACL No. 16-12 ស្ដលអាចរក  ពី៖ ឯកសារប ោះពមុ្ពន ប្ប

ព័ ធ ស្ណនាាំការប្បតិបតត ិកម្មវវ ធ្ ថីាន កត់ាំប ់ (POMS). (ប្តឡប់បៅឯកសារបគល) 

http://www.cdss.ca.gov/agedblinddisabled/res/Advance_Pay_Handout.pdf
http://www.cdss.ca.gov/agedblinddisabled/res/Advance_Pay_Handout.pdf
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2016/16-12.pdf
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2016/16-12.pdf
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បដាយ  ការចូលរមួ្ស្ផ្សនក រិញ្ញ វតថ ុពី វ ព័ ធ បទ។7  ជាទូបៅប ោះ   ័យថា IHSS-

R គឺវប្ ប់ស្តពលរដឋសាន ក់បៅអ្ចិន្ តយ៍ប្វបចាប់ ឬបុគគលទាំងឡាយណាកាំពុង

សាន ក់បៅកន ុងវ រដឋអាបម្រ ធកបប្កាម្ចាប់បចញបដាយអាជាា ្ម្។៌8  
 

ii. CFCO៖ កម្ម វ ធ្ ជីបប្ម្ើវទីមួ្យវ គម្ ៍  
 

បដើម្បីអាច  វិទធិទទួល  កម្មវវ ធ្ ី CFCO អ្នកប្តូវស្ត  វិទធិទទួល  កម្ម

វវ ធ្ ី Medi-Cal កញ្ច ប់បពញបលញ បដាយ  ការចូលរមួ្ស្ផ្សនក រិញ្ញ វតថ ុពីវ ព័ ធជា

ម្ុ វិ  ប ើយប្តវូស្តបាំបពញ  បៅតាម្កប្ម្ិតស្ែទាំរបវ់គលីា ដាឋ  ។9 
 

ប្បវិ បបើអ្នកកាំពងុទទួល  កម្មវវ ធ្  ីIPO ប៉ោុស្ តកអ៏ាចទទួល  កម្មវវ ធ្ ី CFCO 

ផ្សងស្ដរបនាោះ វូម្ពិចរណាបត រូបៅកា ក់ម្មវវ ធ្ ី CFCO វវ ធញ។ កម្មវវ ធ្ ី CFCO អាចផ្សតល់

 ូវប ៉ោ ងកប្ម្ិតអ្តបិរ បប្ចើ ជាង (ស្ដលអ្នក ងឹបៅស្តប្តូវការបង្ហា ញថាអ្នក

  វិទធិទទួល  វា) ប ើយអ្នកអាច ងឹទទួល  អ្តែប្បបយាជ ៍ពីវវ ធន សាែ ម្ី

ភរ ធយាប្កីប្ក (វូម្បម្ើលឯកសារប ោះពមុ្ពបដាយ DRC # 5392.01; 10  ិង 

“លិែិតនាយកវុែ លភាពប្គប់បខា ្ីទាំងអ្វ ់បលែ 17-25. 11)  
 

(2)  កប្មិតធងន់ធងរ៖ 
 

                   

7 រដឋកាលី ែញ៉ោ ផ្សតលក់ម្មវវ ធ្ ី Medi-Cal កញ្ច ប់បពញបលញ បដាយបប្បើប្ វ់លុយរបវរ់ដឋ  

 ិងម្ិ ស្ម្ ជាលុយរបវ់វ ព័ ធ បទវប្ ប់ប្កមុ្ជាក់លាក់ន ជ អ្បនាត ប្បបវវ ៍

ទ ាំងឡាយបនាោះ។ វប្ ប់ព័ត ៌ បស្ ែម្ វូម្បម្ើលម្ជឈម្ណឌ លបវច ឹម្វប្ ប់ស្ផ្សនក

ចាប់ ងិភាពប្កីប្ក “ការទទួល   ងិការរកាទកុ ូវការននារា៉ា ប់រងវុែភាព

វប្ ប់ពលរដឋកាលី ែញ៉ោ ស្ដល  ចាំណូលទប៖ បគលការណស៍្ណនាាំវប្ ប់ការ

តវ ូ ម្ត”ិ ជាំពូក 1 ស្ដលអាចរក  បៅ៖  ជាំពូក 1៖ វិទធជិាទូបៅអាចទទួល

  កម្មវវ ធ្ ី Medi-Cal. (ប្តឡប់បៅឯកសារបគល) 
8 វប្ ប់ព័ត៌  បស្ ែម្វូម្បម្ើល កម្មវវ ធ្ បីវវាស្ែទាំបុគគល IHSS, កម្មវវ ធ្ ឯីករាជយ

ភាពបលើកស្លងបស្ ែម្ ងិរកាបៅតាម្ផ្សទោះ។ (ប្តឡប់បៅឯកសារបគល) 
9 វប្ ប់ព័ត៌  បស្ ែម្ វូម្បម្ើល ACL No. 14-60 ស្ដលអាចរក  ពី៖ 

កម្ម វ ធ្ ីជបប្ម្ើវទមួី្យវ គម្ ៍ (CFCO). (ប្តឡប់បៅឯកសារបគល) 
10 អាចស្វែងរក  បៅ៖ កម្មវវ ធ្ ី Medi-Cal DRC បដើម្បជួីយអ្នកឲ្យសាន ក់បៅកន ុងផ្សទោះ

របវ់អ្នក ឬចកបចញពីគលីា ដាឋ  តាម្ផ្សទោះ. (ប្តឡប់បៅឯកសារបគល) 
11 អាចស្វែងរក  បៅ៖ បវវាតាម្ផ្សទោះ ិងតាម្វ គម្  ៍ ងិការផ្សតលជូ់ ភរ ធយា

សាែ ម្ីប្កីប្ក.  (ប្តឡប់បៅឯកសារបគល) 

https://wclp.org/wp-content/uploads/2016/04/WesternCenter_2016_HCGuide_Chapter1.pdf
https://wclp.org/wp-content/uploads/2016/04/WesternCenter_2016_HCGuide_Chapter1.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/publications/ihss-nuts-bolts
https://www.disabilityrightsca.org/publications/ihss-nuts-bolts
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2014/14-60.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-to-get-the-extra-help-you-need-to-stay-in-your-own-home-and-avoid-a-nursing-home
https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-to-get-the-extra-help-you-need-to-stay-in-your-own-home-and-avoid-a-nursing-home
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/ACWDL/2017/17-25.pdf
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/ACWDL/2017/17-25.pdf
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កម្មវវ ធ្  ីIHSS បបងក ើតចាំ ូ ប ៉ោ ងប្បចាំស្ែកប្ម្ិតអ្តិបរ  បដាយស្ផ្សអកបៅបលើថាបតើ

អ្នកប្តវូ  ចតចូ់លជាលកខណៈ ង្ ់ ង្ រ (SI) ឬម្ិ ង្ ់ ង្ រ(NSI)។  បយាងបៅបលើបទ

បញ្ជជ រ IHSS ម្ិ ថាអ្នក  លកខណៈ ង្ ់្ ងរ ឬម្ ិ ង្ ់្ ង របនាោះបទ គឺប្តូវ  កាំណត់

បដាយបូកបញ្ច លូប ៉ោ ងបៅកន ុងស្ផ្សនកទាំងប ោះ៖ ការបរៀបចាំអាហារ ការវ អ តបប្កាយញុាំ

អាហារ ជាំ ួយប្បព័ ធផ្សល វូដបងា ើម្ ការបបនាទ របង់ ការស្ែទាំប្កបលៀ  ការបញ្ច ុ កអាហារ 

ការងូតទកឹលាងវ អ តប្បចាំនែង ការបវៃ ៀកពាក់ ការស្ែទាំបពលម្ករដូវ រែយ ត

វបប្ង្ហគ ោះបនាទ  ់ ការបញ្ជ  ូ ការងូតទកឹ ការវ អ ត ត់ប ម្ញ ការវិតវក់ ការ

ដុោះវ អ តស្វបក ការស្ប្បទីតាាំង ជួយពាករ់ណប បវវាបវជជសា្វតម្្យម្។12 

ប្បវិ បបើអ្នកទទួល  ្ ន ជាំ ួវ13 ផ្សតល់បដាយបវវាណាមួ្យខាងបលើ បនាោះ

ប ៉ោ ងទាំងបនាោះប្តវូ  ដាក់បញ្ច លូបៅកន ុងការកាំណត់ពីលកខណៈ ង្ ់្ ងរ (SI) ឬម្ ិ

ង្ ់្ ងរ (NSI) របវអ់្នកទទួល។14  
 

ឧទហារណ៍៖ ប្បវិ បបើអ្នកបៅកា ់ម្ណឌ លស្ែទាំម្ ុវេចវ ់ប ើយទទួល  

ជាំ ួយកន ុងការវ អ តបប្កាយញុាំអាហារនែងប្តង់ បនាោះចាំ ួ ប ៉ោ ងប្បចាំស្ែកម្ម

វវ ធ្ ី IHSS របវអ់្នក ងឹម្ ិប្តវូបញ្ច លូចាំ ួយអ្នកប្តូវការកន ុងការវ អ តបប្កាយ

អាហារនែងប្តង់ស្ដរ។ បទោះជាយា៉ោ ងណាកប៏ដាយ ក៏ជាំ ួយវ អ តបប្កាយអាហារ

នែងប្តង់ស្ដលអ្នកទទួល  បៅម្ណឌ លស្ែទាំម្ ុវេបពញវយ័បនាោះ  ងឹប្តូវរាប់

បញ្ច លូម្ិ ថាអ្នក  លកខណៈ “ ង្ ់្ ង រ” ឬ “ម្ិ ង្ ់ ង្រ” ស្ដរ។ ប ោះ   ័យ

ថា ចាំ ួ ប ៉ោ ងប្បចាំស្ែរបវអ់្នកអាច  ដល ់283 ប ៉ោ ង ឬ 195 ប ៉ោ ង 

អាប្វ័យថាបតើអ្នក  លកខណៈ “ ង្ ់្ ង រ” ឬ “ម្ិ ង្ ់ ង្រ”។  

អ្នកអាចប្តវូ  ចត់ចូលកន ុង SI ប្បវិ បបើអ្នកទទួល  ចាំ ួ  20 ប ៉ោ ង ឬ 

បប្ចើ ជាង បៅកន ុងស្ផ្សនកខាងបលើកន ុង ត  ៍ ីមួ្យៗ។15  អ្នកអាចប្តូវ  ចតចូ់ល

កន ុង NSI ប្បវិ បបើអ្នកទទួល  ចាំ ួ  19 ប ៉ោ ង ឬ តចិជាង បៅកន ុងស្ផ្សនកខាងបលើ

កន ុង ត  ៍ ីមួ្យៗ។  

                   

12 MPP 30-7-1(s)(1)(A)-(D); បវៀវបៅស្ណនាាំពីបគល បយា យ  ងិស្បបបទនានា

  បៅទីប ោះ៖ វតងដ់ាបវវាវងគម្ - ជាំពូក 30-700 កម្មវវ ធ្ ីបវវាបលែ. 7៖ IHSS ិង 

វតងដ់ាបវវាវងគម្ - ជាំពូក 30-700 កម្មវវ ធ្ បីវវាបលែ. 7៖ ការកាំណត់តនម្ៃកម្មវវ ធ្ ី 

IHSS ។ (ប្តឡប់បៅឯកសារបគល) 
13 ្ ន ជាំ ួវ  លកខណៈដូចគន បៅ ងឹបវវា IHSS ស្ដរ បដាយអ្នកទទួល  

តាម្រយៈកម្មវវ ធ្ ីបផ្សេងៗ។ MPP 30-757.171(a)(2), and MPP 30-763.611. 

(ប្តឡប់បៅឯកសារបគល) 
14 MPP 30-701(s)(1), 30-763.5, 30-761.273. (ប្តឡប់បៅឯកសារបគល) 
15 MPP 30-701(s)(1). (ប្តឡប់បៅឯកសារបគល) 

http://www.cdss.ca.gov/ord/entres/getinfo/pdf/ssman2.pdf
http://www.cdss.ca.gov/ord/entres/getinfo/pdf/ssman3.pdf
http://www.cdss.ca.gov/ord/entres/getinfo/pdf/ssman3.pdf
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(3)  ការវាយតម្មៃតាមផ្សទោះ  
 

បុគគលិកវងគម្កចិច ងឹវាយតនម្ៃអ្នកដលផ់្សទោះរបវអ់្នក បដើម្បកីាំណត់ឲ្យ  ពីបវវា

ស្ដលអ្នកប្តូវការ ប្ពម្ទាំងរយៈបពលស្ដលអ្នកប្តវូការវប្ ប់បវវា ីមួ្យៗ។  បនាទ ប់

ម្ក ប្បវិ បបើវម្ប្វប បុគគលិកវងគម្កចិច ងឹគណនាតាម្វ  ប្ត ូវ

បវវាជាកល់ាក់ ប ើយ ឹងកាត់ប ែយប ៉ោ ងប្បវិ បបើ  ្ ន ជាំ ួវបផ្សេងៗ

បទៀតបនាោះ។  ការគណនាតាម្វ  ប្ត  ងិ្ ន ជាំ ួវប្តវូ  បលើកយកម្ក

ពិភាកាបស្ ែម្ដូចែងបប្កាម្។  វូម្កតវ់ គ ល់ថា ការប្គប់ប្គងបង្ហក រអាច ងឹ

ប្តូវគណនាតាម្វ  ប្តបដាយស្ផ្សអកបៅបលើសាែ  ភាពរបវអ់្នក។  វូម្បម្ើល

ឯកសារប ោះពុម្ពបដាយ DRC # 5612.01វប្ ប់ព័ត៌  បស្ ែម្ 
 

(4)  ការគណនាតាមសមាមាប្ត  
 

បៅបពលស្ដលកន ុងចាំបណាម្វ ជកិប្គួសារណា ន ក់បាំបពញ  លកខែណឌ ទទួល

  បវវា IHSS បនាោះ តប្មូ្វការជាចាំ ួ ប ៉ោ ងវប្ ប់បវវាបនាោះ ឹងប្តូវគណនា

បៅតាម្វ  ប្ត។16  ឧទ រណ ៍ប្បវិ បបើ  ម្ វុេបប្ចើ នាក់ទទួល  អ្តែ

ប្បបយាជ ៍ពីការផ្សតល់ន បវវាពាក់ព័ ធ  ឬបវវាកន ុងផ្សទោះ បនាោះចាំ ួ ប ៉ោ ងស្ដលប្តូវចាំ

ណាយបរៀបចាំបវវាបនាោះ ងឹប្តូវស្បងស្ចកបវម ើៗគន កន ុងចាំបណាម្អ្នកស្ដលទទួល  

អ្តែប្បបយាជ ៍ប្គប់ៗគន  បដាយរាប់បញ្ច លូទាំងអ្នកស្ដលម្ិ ទទួល   IHSS បៅ

កន ុងផ្សទោះផ្សងស្ដរ។ 
  

ឧទ រណ៍៖ ប្បវិ បបើឪពុក ត យប្តូវចាំណាយបពល 100 នាទី ប ែ្ ើការង្ហរ

ប កគក់ប្បចាំវ ត  ៍វប្ ប់វ ជកិប្គួសារទាំងអ្វប់នាោះ (រាប់បញ្ច លូ

ទាំងឪពកុ ត យ  ងិអ្នកស្ដលទទួល  អ្តែប្បបយាជ ៍ពី IHSS បៅលីវ) 

បនាោះចាំ ួ ប ៉ោ ងស្ដលប្តូវស្បងស្ចកបៅដល់អ្នកស្ដលទទួល  អ្តែប្ប

បយាជ ៍ពី IHSS គឺចាំ ួ  20 នាទី (100 ÷ 5 = 20 នាទី)។ 
 

បវវាកន ុងស្ផ្សនកទាំងប ោះប្តវូ  គណនាតាម្ស្បបវ  ប្ត៖  

- បវវាកន ុងផ្សទោះ  ងិបវវាវ អ តបប្បើក ៃ ាំងខាៃ ាំង17  

                   

16 MPP 30-763.32. (ប្តឡប់បៅឯកសារបគល) 
17 MPP 30-763.31 (ប្តឡប់បៅឯកសារបគល)  
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- បវវាពាក់ព ័ធនានា18  ិង  

- ការប្គប់ប្គងបង្ហក រ19  
 

ប្បវិ បបើបវវាម្ ិប្តូវ  ស្បងស្ចកបៅដល់ម្ ុវេបប្ចើ ជាង ន ក់កន ុងបពលស្ត

មួ្យបទបនាោះ វាម្ិ គួរគបបីគណនាស្បបវ  ប្តបឡើយ។  
 

ឧទ រណ៍៖ ប្បវិ បបើឪពុក ត យបៅកន ុងឧទ រណ៍ខាងបលើ ប ែ្ ើការង្ហរ

ប កគក់ឲ្យកូ ប្បវុគត់ (ប ើយកូ ប្បវុគតជ់ាអ្នកទទួល  អ្តែប្ប

បយាជ ៍ពី IHSS) ដាច់បដាយស្ឡក បដាយសារស្តបញ្ជា បទបជើង្ាំ ងិប្កបលៀ  

បនាោះការប កគកម់្ ិបនាោះម្ ិផ្សតលអ់្តែប្បបយាជ អ៍្ែ ើដលវ់ ជកិកន ុងប្គួសារ

បសាោះបឡើយ។  កន ុងឧទ រណប៍ ោះ ការប កគក់ឲ្យកូ ប្បវុម្ ិប្តវូ  គណនា

តាម្វ  ប្តកន ុងចាំបណាម្វ ជកិប្គួសារដនទបផ្សេងបទៀតបឡើយ។  
  

(5)  ធនធានជាំនួស ន៖  
 

្ ន ជាំ ួវ  ជាបវវាទាំងឡាយដូចគន បៅ ឹងបវវា ស្ដលអ្នកទទួល  តាម្រ

យៈកម្មវវ ធ្ ីបផ្សេងៗ ដូចជាកម្មវវ ធ្ ីស្ែទាំម្ ុវេចវ់ ឬសាលា។20  បប្កាយពីកាំ

ណត់បៅបលើចាំ ួ ន ្ ន ជាំ ួវ ស្ដលអ្នកទទួល  រចួម្ក បុគគលកិវងគម្

កិចច ងឹកាត់ប ែយប ៉ោ ងប ោះពីតប្មូ្វការវរុបស្ដលវាយតនម្ៃរចួរបវអ់្នក។ 
 

ឧទ រណ៍៖ អ្នករវប់ៅកន ុងប្គួសារស្ដលជាអ្នកផ្សតលប់វវា IHSS របវ់អ្នក។  អ្នក

ផ្សតលប់វវាលាងវ អ តបប្កាយបពលអាហារប្ពកឹ  ងិអាហារលាង ចវប្ ប់អ្នក

ទាំងពីអ្នក។  អ្នកបៅទទួលជាំ ួយវ អ តបប្កាយអាហារនែងប្តង់បៅម្ណឌ លស្ែ

ទាំម្ ុវេបពញវយ័បពលនែង។ បៅកន ុងស្ផ្សនកវត ីពីការវ អ តបប្កាយអាហារ   

ែទង់មួ្យដាក់ប ម្ ោះថា  “បវវាស្ដលអ្នក  បដិបវ្ ឬ អ្នក  ទទួលពីអ្នក

បផ្សេង។”  បៅទីប ោះ បុគគ លិកវងគម្កិចចបខា ្ី ឹងវរុបចាំ ួ ប ៉ោ ងស្ដល

  ចាំណាយវប្ ប់ការវ អ តវប្ ប់អាហារប្ពឹក នែងប្តង់  ិងអាហារ

                   

18 MPP 30-763.32. បវវាពាក់ព ័ធនានា រាប់បញ្ច លូទាំងការបរៀបចាំអាហារ វ អ ត

បប្កាយបរ ធបភាគអាហារ ការប កគក់ប្បចាំនែង ការទិញអី្វា៉ា  ់ វប្ ប់អាហារ  ិង

ការបដើរទិញអី្វា៉ា  ់/ ដាំបណើរជិតៗ។ (ប្តឡប់បៅឯកសារបគល)  
19 វប្ ប់ព័ត៌  បស្ ែម្វត ីពីការប្គប់បង្ហក រប្តូវ  គណនាតាម្វ  ប្ត វូម្

បម្ើលឯកសារប ោះពមុ្ពវត ីពីស្ផ្សនកប ោះរបវ ់DRC # 5612.01។  

(ប្តឡប់បៅឯកសារបគល) 
20 MPP 30-757.171(a)(2), MPP 30-763.611. (ប្តឡប់បៅឯកសារបគល) 
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លាង ច។  បនាទ ប់ម្ក បុគគលិកវងគម្កចិច ឹងប ែ្ ើការស្ករតប្មូ្វ ឬការគណនា

តាម្វ  ប្ត ពីបប្ពាោះបវវាវ អ តស្ដលអ្នកផ្សតលប់វវារបវអ់្នក  ប ែ្ ើ ផ្សតល់

អ្តែប្បបយាជ ៍ដលអ់្នកទាំងអ្នក  ិងអ្នកផ្សតល់។  ប ោះ   ័យថា បុគគ លិក

វងគម្កិចច ឹងផ្សតល់ការគណនាតាម្វ  ប្ត ូវចាំ ួ ប ៉ោ ងដលអ់្នកបៅ

កន ុងែទង់  “ចាំ ួ ប ៉ោ ងន បវវាអ្នកប្តវូការ។” បនាទ ប់ម្ក បុគគលកិវងគម្កចិច

បខា ្ី បង្ហា ញពីជាំ ួយវ អ តស្ដលអ្នកទទួល  ពី្ ន ជាំ ួវ។ ព័ត៌

  ប ោះប្តូវ  ដាក់រាយបៅកន ុងែទង់ “បវវាអ្នក  បដិបវ្ ឬ អ្នក

ទទួល  ពីអ្នកបផ្សេង”។   
 
 

B) ជាំហានអ្នុវតតន៍៖  
 

ជាំហានទ ី1 កាំណតព់កីមមវវធីិ និងភាពធងនធ់ងរ៖  
 

កាំណត់ពីប្បបភទន កម្មវវ ធ្ ផី្សតលមូ់្ល ិ្សិ្ដលអ្នកកាំពងុទទួល   បដាយបម្ើល

បៅទាំពរ័ទីពីរន  NOA ស្ដលអ្នកទទួល  ពីដាំបូង បៅបពលអ្នកប្តូវ  យលប់្ពម្

ផ្សតលឲ់្យ ូវកម្មវវ ធ្  ីIHSS។  
 

កាំណតប់ៅបលើភាព ង្ ់ ង្របដាយបូកបស្ ែម្ចាំ ួ ប ៉ោ ងបវវាបៅកន ុងស្ផ្សនកពាក់ព ័ធ

ដូច  បលើកបឡើងពីខាងបដើម្។  
 

ជាំហានទី 2 កាំណតប់ៅបេើតប្មូវការប្គរ់ប្គងមិនរង្កា រ IHSS ប្រចាាំស ត ហ៍៖  
 

បូកវរុបចាំ ួ ប ៉ោ ងបវវា IHSS ស្ដលអ្នកទទួលទាំងអ្វ ់បដាយដកបចញ ូវចាំ ួ 

ប ៉ោ ងការប្គប់ប្គងបង្ហក រ។  
 

ជាំហានទី 3 កាំណតប់ៅបេើតប្មូវការប្គរ់ប្គងរង្កា រប្រចាាំស ត ហ៍៖  
 

បដើម្បកីាំណត់ថាបតើអ្នក  លកខណៈវម្បតត ិប្គប់ប្គ ប់ដើម្បីទទួល  ការប្គប់ប្គង

បង្ហក រ វូម្បម្ើលឯកសារប ោះពមុ្ពបដាយ DRC #5493.01។21  ប្បវិ បបើការប្គប់ប្គង

បង្ហក រប្តូវ  គណនាតាម្វ  ប្ត បនាោះចាំ ួ ប ៉ោ ងតាម្វ  ប្ត ងឹប្តូវ

ដាក់បញ្ច លូបៅកន ុងែទង់  “បវវាអ្នកទទួល ឬ បដិបវ្ពីអ្នកដនទបផ្សេងបទៀត។”  

                   

21 អាចស្វែងរក  បៅ៖ ការប្គប់ប្គងបង្ហក របវវាគាំពារតាម្ផ្សទោះរបវ ់DRC។ 

(ប្តឡប់បៅឯកសារបគល) 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-protective-supervision
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វូម្បម្ើលឯកសារប ោះពុម្ពរបវ ់DRC។ #5612.01 វប្ ប់ព័ត៌  បស្ ែម្វត ីពីរបបៀប

គណនាប ៉ោ ងប្គប់ប្គងបង្ហក រ។  
 

ជាំហានទី 4 ខសែ ងរកតប្មូវការបសវា IHSS សររុប្រចាាំស ត ហ៍ បោយរារ់រញ្ច ូេទាំង

ការប្គរ់ប្គងរង្កា រ រនាទ រម់កគណនាចាំនូនប្រចាាំស ត ហ៍៖ 
 

បុគគ លិកវងគម្កិចច ឹងបស្ ែម្ចាំ ួ ប ៉ោ ងបវវា IHSS ប្បចាំវ ត  ៍បៅកន ុង

បវចកត ីជូ ដាំណឹងប្តវូអ្ វុតត  ប្ពម្ទាំងបវវាប្គប់ប្គងបង្ហក រ។22  បគ ងឹប ែ្ ើប្ប ណ

វវ ធ្ ីគណុចាំ ួ ប ៉ោ ងប្បចាំវ ត  ៍បនាោះ ងឹ 4.33 បដើម្បីរកចាំ ួ ប ៉ោ ងវរុបប្បចាំ

ស្ែ។  
 

ជាំហានទ ី5 បប្រៀរបធៀរេទធផ្សេកន ុងជាំហានទី 4 បៅនឹងចាំនួនប្រចាាំខែកប្មិតអ្តិ

ររមា៖ 
 

បុគគលិកវងគម្កចិច ងឹបប្បៀបប្ៀបលទធផ្សលពីជាំហា ទី 4 បៅ ងឹចាំ ួ ប ៉ោ ងស្ដល

អាចទទួល  កប្ម្តិអ្តិបរ ផ្សតលប់ដាយកម្មវវ ធ្ ីស្ដលអ្នកអាចទទួល  ។ 

បុគគលិកវងគម្កចិចប្តូវបប្ជើវបរ ើវចាំ ួ ស្ដលតចិជាងបគ។ 
  

ឧទ រណ ៍វូម្បម្ើលតារាងបៅទាំព័រទី 2 ប្បវិ បបើអ្នក  លកខណៈ NSI ស្ដលប្តូវ 

 ផ្សតលមូ់្ល ិ្ ិតាម្រយៈកម្មវវ ធ្ ី IPO  ិងប្តូវ  អ្ ុញ្ជញ តឲ្យទទួល  ការប្គប់

ប្គងបង្ហក របនាោះ អ្នកទទួល  ចាំ ួ អ្តិបរ ប្តឹម្ស្ត 195 ប ៉ោ ងបុបណាណ ោះកន ុងមួ្យ

ស្ែ។  ប ោះ   យ័ថា បបើបទោះជាចាំ ួ វរបុប្បចាំស្ែរបវអ់្នក្ាំជាង 195 ប ៉ោ ង

កន ុងមួ្យស្ែក៏បដាយ ក៏អ្នកប្តវូ  កាំណតម់្កប្តឹម្ស្ត 195 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យស្ែស្ដរ ចាំ

បពាោះការប្គប់ប្គងបង្ហក រ IHSS។  ប្បវិ បបើចាំ ួ វរុបប្បចាំស្ែរបវអ់្នក  ចាំ ួ 

តិចជាង 195 ប ៉ោ ងកប៏ដាយ បនាោះអ្នក ឹងប្តូវផ្សតល់ឲ្យ ូវចាំ ួ ទបបនាោះស្ដរ។ បៅ

កន ុងករណីរប ោះ បដាយសារអ្នក  តប្មូ្វការចាំ ួ  IHSS បប្ចើ ជាងចាំ ួ ប ៉ោ ងអ្តិ

                   

22 បដាយសារស្តការគណនាប្តូវ  ប ែ្ ើបឡើងបដាយបប្បើបលែទវេភាគបនាោះ 

អ្នកអាច ងឹប្តូវបត រូចាំ ួ ជានាទីបៅជាចាំ ួ ទវេភាគ បដាយស្ចកវា ងឹចាំ ួ  60 

នាទី។  បនាទ ប់ម្កបូកបស្ ែម្ចាំ ួ ប ៉ោ ងបដើម្បរីកចាំ ួ ប ៉ោ ង ិងនាទី

វរុបជាទប្ម្ងទ់វេភាគ។ ឧទ រណ៍៖ 32 ប ៉ោ ង  ិង 10 នាទី។  

បដើម្បសី្វែងរកតួបលែជាទវេភាគវប្ ប់នាទី៖ 10 ÷ 60 = .1666។ 

បនាទ ប់ម្កបូកចាំ ួ បនាោះបៅជាប ៉ោ ង។ 32 + 0.16 = 32.16 

(ប្តឡប់បៅឯកសារបគល) 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-to-prorate-protective-supervision
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បរ ស្ដលអាចផ្សតល់ឲ្យ   បវចកត ីជូ ដាំណងឹរបវអ់្នកប្តវូអ្ ុវតតរបវ់អ្នកប្តូវ

កតប់្តាតប្មូ្វការស្ដលម្ ិអាចបាំបពញ  បនាោះ។23  ការបរៀបរាប់ពីករណី ប្តូវស្តឆល ុោះ

បញ្ជច ាំងពីតប្មូ្វការទាំងឡាយណាស្ដលអាចបាំបពញ  ។  បុគគលិកវងគម្កិចច  IHSS 

គួរស្តបញ្ជ  ូអ្នកប តបៅកម្មវវ ធ្ ីរដាឋ ភិ លទាំងឡាយណាស្ដលម្ិ គតិនែៃ ឬ្ 

ន បៅតាម្វ គម្ ៍ ស្ដលអាច ឹងបឆៃ ើយតបបៅ ងឹតប្មូ្វការស្ដលម្ិ អាចបាំ

បពញ  ប ោះ។ ការបញ្ច  ូប ត ប ោះគបបីប្តូវ  កត់ប្តាចូលបៅកន ុងវាំណុាំឯកសារ

ករណ។ី  
 

C) ឧទហរណ៍៖  
 

ឧទហរណ៍ A  

Kramer ជាបុរវវយ័ 85 ឆ្ន ាំ ស្ដល  តប្មូ្វការបវវា IHSS ប្ពម្ទាំងការប្គប់ប្គងបង្ហក

រផ្សងស្ដរ។ គត់រវប់ៅកន ុងផ្សទោះជាមួ្យកូ ប្បវុរបវគ់ត់ ប ើយ ិងប្បព ធកូ ប្បវុ

គត់។  កូ ប្បវុគត់គឺជាអ្នកផ្សតល់បវវា IHSS ឲ្យគត់។  គម  អ្នកបផ្សេងណាបៅកន ុង

ប ទ ុកប្គួសារទទួល  បវវា IHSS ជាមួ្យ ងឹការប្គប់ប្គងបង្ហក របនាោះបទ។  បដាយ

សារស្តគត់ជាពលរដឋសាន ក់បៅអ្ចិន្ តយ៍ប្វបចាប់ គត់ទទួល   IHSS ផ្សតលមូ់្ល

 ិ្បិដាយ IHSS-R។  
 

ជាំហានទ ី1 កាំណតព់កីមមវវធីិ និងភាពធងនធ់ងរ៖  
 

Kramer ប្តូវ  ផ្សតល់មូ្ល ិ្ ិតាម្រយៈកម្មវវ ធ្ ី IHSS-R។ បៅកន ុងការបបស្ ែម្ចាំ

 ួ ប ៉ោ ងបៅកន ុងស្ផ្សនកពាក់ព ័ធ ស្ដល  រាយបៅកន ុងបវចកត ីជូ ដាំណងឹប្ប

តិបតតរិបវគ់ត់ បដាយពិ តិយប ើញថាគត់  លកខណៈ NSI បដាយសារស្ត

គត់ទទួល  ចាំ ួ ប ៉ោ ងតិចជាង 20 ប ៉ោ ងបៅកន ុងស្ផ្សនកស្ដលអាចទទួល

  ។ 
 

ជាំហានទី 2 កាំណតប់ៅបេើតប្មូវការប្គរ់ប្គងមិនរង្កា រ IHSS ប្រចាាំស ត ហ៍៖  
 

បៅកន ុងការបូកបស្ ែម្ប ៉ោ ងប្គប់ប្គងម្ ិបង្ហក រទាំងអ្វប់ៅកន ុងបវចកត ី

ជូ ដាំណងឹប្តូវប្បតិបតត ិរបវគ់តប់នាោះ គត់  ប ៉ោ ងចាំ ួ  15 ប ៉ោ ងកន ុង

មួ្យវ ត  ៍។ 
 
 

                   

23 ACL 13-66. (ប្តឡប់បៅឯកសារបគល) 
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ជាំហានទី 3 កាំណតប់ៅបេើតប្មូវការប្គរ់ប្គងរង្កា រប្រចាាំស ត ហ៍៖  
  

បប្បើប្ វឯ់កសារប ោះពុម្ពរបវ់ DRC # 5612.01, បយើងកាំណត់  ថា Kramer 

   143 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យវ ត  ៍ន ការប្គប់ប្គងបង្ហក រ។ 
 

ជាំហានទី 4 ខសែ ងរកតប្មូវការបសវា IHSS សររុប្រចាាំស ត ហ៍ បោយរារ់រញ្ច ូេទាំង

ការប្គរ់ប្គងរង្កា រ រនាទ រម់កគណនាចាំនូនប្រចាាំស ត ហ៍៖ 
 

15 + 143 = 158 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យវ ត  ៍ 

 158 x 4.33 = 684.14 កន ុងមួ្យស្ែ 
 

ជាំហានទ ី5 បប្រៀរបធៀរេទធផ្សេកន ុងជាំហានទី4 បៅនឹងចាំនួនប្រចាាំខែកប្មិតអ្តិ

ររមា៖ 
 

បយាងបៅតាម្តារាងរាយបៅទាំព័រទី 2 បដាយ   IHSS-R កន ុងកប្ម្តិ ង្ ់្ ង រ 

NSI បនាោះចាំ ួ ប ៉ោ ងអ្តិបរ ប្បចាំស្ែស្ដល Kramer អាចទទួល    ចាំ ួ  

195 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យស្ែ។  
 

លទធផ្សលបៅកន ុងជាំហា ទី 4 ន  ចាំ ួ  684.14 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យស្ែ   ចាំ ួ ្ាំជាង

ចាំ ួ ប ៉ោ ងអ្តិបរ កន ុងស្ផ្សនករបវគ់ត់ស្ដល  ចាំ ួ  195 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យស្ែ។  

ដូបចនោះ ចាំ ួ ប ៉ោ ងអ្តិបរ ប្បចាំស្ែស្ដល Kramer អាចទទួល     195 ប ៉ោ ង

កន ុងមួ្យស្ែ។  បវចកត ជូី ដាំណងឹប្តូវអ្ ុវតតរបវ់គត់ គបបកីត់ប្តាចាំ ួ ម្ ិបាំ

បពញ  តាម្តប្មូ្វការប ោះ។  បុគគលកិវងគម្កិចច  IHSS គួរស្តបញ្ជ  ូអ្នកប តបៅ

កា ក់ម្មវវ ធ្ រីដាឋ ភ ិលទាំងឡាយណាស្ដលម្ិ គតិនែៃ ឬ្ ន បៅតាម្

វ គម្ ៍ ស្ដលអាច ឹងបឆៃ ើយតបបៅ ឹងតប្មូ្វការស្ដលម្ ិអាចបាំបពញ  ប ោះ

។ 
  

ឧទហរណ៍ B៖  

បៅកន ុងប្គួសារមួ្យ  កូ បួ នាក។់  ប ម្ ោះកូ ៗ   Andrew, Barabara, 

Carlos  ិង Dante។ កូ  មួី្យៗប្តូវ  អ្ ញុ្ជញ តឲ្យទទួល  ការប្គប់ប្គង

បង្ហក រ។ Andrew  ិង Barbara ចូលបរៀ បៅសាលាចាំ ួ  7.5 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យនែង ឬ 

37.5 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យវ ត  ៍។ Carlos  ិង Dante បរៀ បៅផ្សទោះ។ ទាំង ត យ ិងឪពុក

ជាអ្នកផ្សតលប់វវា IHSS។ បដាយសារស្តតប្មូ្វការខាៃ ាំងរបវកូ់ ៗ ឪពុកអាចផ្សតលក់ារ

ប្គប់ប្គងបង្ហក រ  ស្តចាំបពាោះ Andrew  ងិ Barbara បៅកន ុងបពលដូចគន ។   ត យ

អាចផ្សតលក់ារប្គប់ប្គងបង្ហក រដល ់Carlos  ងិ Dante   ស្តបៅកន ុងបពលដូចគន ។ 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-to-prorate-protective-supervision
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ជាំហាន 1៖ កាំណតព់កីមមវវធីិ និងភាពធងន់ធងរ៖ 
 

Alexander៖ Alexander ទទួល  កម្មវវ ធ្ ី IHSS វែ ិតបប្កាម្កម្មវវ ធ្ ី CFCO។  

ព័ត៌  ប ោះប្តូវ  រកប ើញបៅបលើបវចកត ីជូ ដាំណងឹប្តវូអ្ វុតត  ឯកភាព

បលើពាកយបវន ើវុាំបវវា IHSS របវគ់ត់។  បដាយបូកបស្ ែម្ស្ផ្សនកស្ដលដាក់កាំណត់

វ គ ល់ពណប៌្ក ម្បនាោះ បយើងរកប ើញថា Alexander   លកខណៈ NSI ពី

បប្ពាោះគតក់ាំពងុទទួល  តចិជាង 20 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យវ ត  ៍ បៅកន ុងស្ផ្សនក

ស្ដលអាចអ្ វុតត  កន ុងការកាំណតប់ៅបលើភាព ង្ ់្ ង រ។  គតទ់ទួល   

19.85 ប ៉ោ ងវប្ ប់ស្ផ្សនកស្ដលអាចទទួល  ។24  

Barbara៖ Barbara ក៏ទទួល  កម្មវវ ធ្ ី IHSS វែ ិតបប្កាម្កម្មវវ ធ្  ីCFCO ស្ដរ។  

គត់  លកខណៈ SI បដាយសារគតទ់ទួល   20 ប ៉ោ ង ឬ បប្ចើ ជាងកន ុង

មួ្យវ ត  ៍បៅកន ុងស្ផ្សនកស្ដលអាចទទួល  ។  

Carlos៖ Carlos ទទួល  កម្មវវ ធ្ ី IHSS វែ តិបប្កាម្កម្មវវ ធ្ ី CFCO។  គត់  

លកខណៈ NSI ពីបប្ពាោះគត់ទទួល  តចិជាង 20 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យវ ត  ៍បៅស្ផ្សន

កស្ដលអាចទទួល  ។  

Dante៖ Dante ទទួល  កម្មវវ ធ្ ី IHSS វែ តិបប្កាម្កម្មវវ ធ្ ី CFCO។  គត់  

លកខណៈ SI ពីបប្ពាោះគត់ទទួល   20 ប ៉ោ ង ឬ បប្ចើ ជាង កន ុងមួ្យវ ត  ៍ 

បៅកន ុងស្ផ្សនកស្ដលអាចទទួល  ។ 
 

ជាំហាន 2៖ កាំណតប់ៅបេើតប្មូវការការប្គរ់ប្គងមិនរង្កា រ IHSS ប្រចាាំស ត ហ៍៖  
 

Alexander៖ បៅកន ុងការបូកបស្ ែម្ចាំ ួ ប ៉ោ ងប្គប់ប្គងម្ ិបង្ហក រទាំងអ្វ់

បៅកន ុង បវចកត ជូី ដាំណឹងប្តូវអ្ ុវតតរបវគ់ត់ គត់ប្តូវ  អ្ ុញ្ជញ តឲ្យ

ទទួល  កម្មវវ ធ្ ី IHSS ចាំ ួ  24.85 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យវ ត  ៍។  
 

Barbara៖ បៅកន ុងការបស្ ែម្ចាំ ួ ប ៉ោ ងប្គប់ប្គងម្ ិបង្ហក រទាំងអ្វប់ៅកន ុង

បវចកត ីជូ ដាំណងឹប្តូវអ្ ុវតត  Barbara ប្តូវ  អ្ ញុ្ជញ តឲ្យទទួល  កម្មវវ ធ្ ី 

IHSS ចាំ ួ  25 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យវ ត  ៍។ 
  

                   

24 វែ ិតកន ុងសាែ  ភាពដូចប ោះ 

ប្តូវប ត ស្វែងរកការពិតមួ្យចាំ ួ កន ុងករណីគត់ទទួល   20 ប ៉ោ ង ឬ 

បប្ចើ ជាងកន ុងមួ្យវ ត  ៍ បៅកន ុងស្ផ្សនកមួ្យស្ដលប្តវូចតជ់ា “ភាព ង្ ់្ ង រខាៃ ាំង។” 

(ប្តឡប់បៅឯកសារបគល) 
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Carlos៖ បៅកន ុងការបូកបស្ ែម្ចាំ ួ ប ៉ោ ងការប្គប់ប្គងម្ ិបង្ហក រទាំងអ្វ់

ចូលបៅកន ុងបវចកត ីជូ ដាំណងឹប្តវូអ្ វុតត ិ Carlos ប្តូវ  អ្ ញុ្ជញ តឲ្យទទួល

  កម្មវវ ធ្ ី IHSS ចាំ ួ  5 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យវ ត  ៍។ 
  

Dante៖ បៅកន ុងការបូកបស្ ែម្ចាំ ួ ប ៉ោ ងប្គប់ប្គងម្ ិបង្ហក រទាំងអ្វប់ៅ

កន ុងបវចកត ជូី ដាំណងឹប្តូវអ្ ុវតតរបវគ់ត់ Dante ប្តូវ  អ្ ុញ្ជញ តឲ្យទទួល

  កម្មវវ ធ្ ី IHSS ចាំ ួ  21 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យវ ត  ៍។ 
 

ជាំហាន 3៖ កាំណតប់ៅបេើតប្មូវការការប្គរ់ប្គងរង្កា រប្រចាាំស ត ហ៍៖  
 

Alexander៖ 46.5 ប ៉ោ ងន ការប្គប់ប្គងបង្ហក រកន ុងមួ្យវ ត  ៍  

Barbara៖ 46.5 ប ៉ោ ងន ការប្គប់ប្គងបង្ហក រកន ុងមួ្យវ ត  ៍ 

Carlos៖ 84 ប ៉ោ ងន ការប្គប់ប្គងបង្ហក រកន ុងមួ្យវ ត  ៍ 

Dante៖ 84 ប ៉ោ ងន ការប្គប់ប្គងបង្ហក រកន ុងមួ្យវ ត  ៍ 
 

ជាំហាន 4៖ ខសែ ងរកតប្មូវការបសវា IHSS សរុរប្រចាាំស ត ហ៍ បោយរាររ់ញ្ច ូេទាំង

ការប្គរ់ប្គងរង្កា រ រនាទ រម់កគណនាចាំនូនប្រចាាំស ត ហ៍៖  
 

Alexander៖ បូកបញ្ច លូចាំ ួ ប ៉ោ ងប្បចាំវ ត  ៍ IHSS ស្ដលប្តូវ  រាយបៅកន ុ

ងបវចកត ីជូ ដាំណងឹប្តូវអ្ ុវតត   24.85 ប ៉ោ ង បដាយបវវាប្គប់ប្គងបង្ហក រ

ប្បចាំវ ត  ៍   46.6 ប ៉ោ ង។  ចាំ ួ វរបុប ោះ   71.35 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យ

វ ត  ៍។  បនាទ ប់ម្កប ែ្ ើប្ប ណវវ ធ្ គីុណ 71.35 x 4.33 បដើម្បីរកចាំ ួ ប ៉ោ ងប្ប

ចាំស្ែ។ ចាំ ួ ប ៉ោ ងវរុបប្បចាំស្ែ   308.9 ប ៉ោ ង។ 
 

Barbara៖  

25 + 46.5 = 71.5 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យវ ត  ៍ 

 71.5 x 4.33 = 309.5 កន ុងមួ្យស្ែ 
 

Carlos៖  

5 + 84 = 89 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យវ ត  ៍  

89 x 4.33 = 385.3 កន ុងមួ្យស្ែ  
 

Dante៖  

 21 + 84 = 105 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យវ ត  ៍ 

 105 x 4.33 = 454.6 កន ុងមួ្យស្ែ  
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ជាំហាន 5៖ បប្រៀរបធៀរេទធផ្សេកន ុងជាំហានទី 4 បៅនឹងចាំនួនអ្តិររមាប្រចាាំខែ៖  
 

Alexander៖ បដាយសារស្ត Alexander   លកខណៈ NSI ប៉ោុស្ ត  ទទួល IHSS 

បដាយមូ្ល ិ្ ិ CFCO បនាោះ គត់  វិទធទិទួល   IHSS រ ូតដលប់ៅ 283 

ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យស្ែ។  បដាយសារស្តចាំ ួ ប ៉ោ ងពិតប្ កដប្បចាំស្ែរបវ់

គត់  ចាំ ួ  308.9 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យស្ែបនាោះ ចាំ ួ ប ៉ោ ងប្បចាំស្ែ IHSS ស្ដល

ប្តូវ  អ្ ញុ្ជញ តដលគ់ត់ ជាមួ្យ ងឹការប្គប់ប្គងបង្ហក រ  ចាំ ួ ទប

ជាង 283 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យស្ែ។  
 

Barbara៖ បដាយសារស្ត Barabar   លកខណៈ SI ប ើយគតទ់ទួល   IHSS 

តាម្រយៈ CFCO បនាោះ គត់  វទិទិអាចទទួល  កម្មវវ ធ្ ី IHSS រ ូតដល់

បៅ 283 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យស្ែ។  លទធផ្សល  ពីជាំហា ទី 4    309.5 ប ៉ោ ងកន ុង

មួ្យស្ែ។  ចាំ ួ ប ៉ោ ងស្ដលតចិជាងបគន ចាំ ួ ទាំងពរីគឺ 283 ប ៉ោ ងកន ុង

មួ្យស្ែ ដូចប ោះ Barbara ប្តូវ  អ្ ុញ្ជញ តឲ្យទទួល   283 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យ

ស្ែ។  
 

Carlos៖ បដាយសារស្ត Carlos   លកខណៈ NSI ប៉ោុស្ តទទួល   IHSS ផ្សតល់

មូ្ល ិ្បិដាយ CFCO គត់អាច  វទិធិទទួល  កម្មវវ ធ្ ី IHSS រ ូតបៅ

ដល ់283 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យស្ែ។  បដាយសារស្តចាំ ួ ប ៉ោ ងពតិប្ កដប្បចាំ

ស្ែ  ចាំ ួ  385.3 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យស្ែ គត់ប្តូវ  អ្ ុញ្ជញ តឲ្យទទួល

  ជាអ្តិបរ ប្តមឹ្ 283 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យស្ែពី IHSS ជាមួ្យ ងឹការប្គប់

ប្គងបង្ហក រ។  
 

Dante៖ បដាយសារស្ត Dante   លកខណៈ SI ប៉ោុស្ តទទួល   IHSS ផ្សតលមូ់្ល

 ិ្បិដាយ CFCO បនាោះ គត់  វិទធអិាចទទួល   IHSS រ ូតបៅដល ់283 

ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យស្ែ។  បដាយសារស្តចាំ ួ ប ៉ោ ងពិតប្ កដប្បចាំស្ែ  ចាំ ួ  

454.6 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យស្ែ គត់ប្តវូ  អ្ ញុ្ជញ តឲ្យទទួល  ជាអ្តិបរ 

ប្តមឹ្ 283 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យស្ែពី IHSS ជាមួ្យ ងឹការប្គប់ប្គងបង្ហក រ។  
 

ឧទហរណ៍ C  

Hui បអ  ូប្វរីបវគ់ត ់Isabella  ិងបអ  ូប្បវុ Jasper ទទួល  ការប្គប់ប្គងបង្ហក រ។  

ពួកបគរវ់បៅជាមួ្យឪពុករបវ់បគ។  Hui, Isabella  ិង Jasper   តប្មូ្វការ

ខាៃ ាំង ស្ដលឪពុករបវ់ពួកបគអាចបម្ើលស្ែ  ស្ត Hui  ិង Isabella កន ុងបពលជា
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មួ្យគន ។  ឪពកុ  ជួលអ្នកផ្សតលប់វវា IHSS បដើម្បបីម្ើលស្ែ Jasper។   Hui  ិង 

Isabella ទទួល  ការប្គប់ប្គងបង្ហក រ ូវតប្មូ្វដូចគន  (ឬ   តប្មូ្វការដូចគន

វប្ ប់ការប្គប់ប្គងបង្ហក រ) បដាយសារស្តឪពុករបវប់គអាចផ្សតលក់ារប្គប់ប្គង

បង្ហក រដលពួ់កបគ  បៅបពលដូចគន ។  Hui  ិង Jasper ចូលបរៀ បៅសាលាប្ ាំ

មួ្យប ៉ោ ងកន ុងមួ្យនែង ឬ 30 ប ៉ោ ងកន ុងវ ត  ៍។  Isabella បរៀ បៅផ្សទោះ ប៉ោុស្ តកន ុងអ្ាំ

ឡុងបពលបនាោះ ឪពកុ Isabella ប្តូវបម្ើលស្ែនាង។  
 
 

ជាំហានទ ី1 កាំណតព់កីមមវវធីិ និងភាពធងនធ់ងរ៖ 
 

Hui៖ Hui   លកខណៈ IPO  ងិ NSI ពីបប្ពាោះគតទ់ទួល  តចិជាង 20 

ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យវ ត  ៍បៅស្ផ្សនកស្ដលអាចទទួល  ។   
 

Isabella៖ Isabella   លកខណៈ IPO  ងិ NSI ពីបប្ពាោះគតទ់ទួល

  តិចជាង 20 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យវ ត  ៍បៅស្ផ្សនកស្ដលអាចទទួល  ។ 
  

Jasper៖ Jasper   លកខណៈ SI ពីបប្ពាោះគត់ទទួល   20 ប ៉ោ ង ឬ បប្ចើ ជាង 

កន ុងមួ្យវ ត  ៍ បៅកន ុងស្ផ្សនកស្ដលវម្ប្វប។ 
 

ជាំហានទី 2 កាំណតប់ៅបេើតប្មូវការប្គរ់ប្គងមិនរង្កា រ IHSS ប្រចាាំស ត ហ៍៖ 
 

Hui៖ បៅកន ុងការបូកវរុបប ៉ោ ងប្គប់ប្គងម្ិ បង្ហក រទាំងអ្វ់បៅកន ុង

បវចកត ីជូ ដាំណងឹប្តវូអ្ វុតតរបវ់គត់បនាោះ Hui   ការប្គប់ប្គងម្ ិ

បង្ហក រ IHSS ចាំ ួ 12 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យវ ត  ៍។  
 

Isabella៖ បៅកន ុងការបូកវរុបប ៉ោ ងប្គប់ប្គងម្ ិបង្ហក រទាំងអ្វ់បៅកន ុង

បវចកត ីជូ ដាំណងឹប្តូវអ្ វុតតរបវគ់តប់នាោះ Isabella   ការប្គប់ប្គងម្ ិ

បង្ហក រ IHSS ចាំ ួ 15 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យវ ត  ៍។ 
 

Jasper៖ បៅកន ុងការបូកវរុបប ៉ោ ងប្គប់ប្គងម្ ិបង្ហក រទាំងអ្វ់បៅកន ុង

បវចកត ីជូ ដាំណងឹប្តូវអ្ វុតតរបវគ់តប់នាោះ Jasper   ការប្គប់ប្គងម្ ិ

បង្ហក រកម្ម វ ធ្ ី IHSS ចាំ ួ  20 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យវ ត  ៍។ 
 

ជាំហានទី 3 កាំណតប់ៅបេើតប្មូវការប្គរ់ប្គងរង្កា រប្រចាាំស ត ហ៍៖  
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 Hui៖ 54 ប ៉ោ ងន ការប្គប់ប្គងបង្ហក រកន ុងមួ្យវ ត  ៍  

 Isabella៖ 84 ប ៉ោ ងន ការប្គប់ប្គងបង្ហក រកន ុងមួ្យវ ត  ៍ 

 Jasper៖ 138 ប ៉ោ ងន ការប្គប់ប្គងបង្ហក រកន ុងមួ្យវ ត  ៍  
 

ជាំហានទី 4 ខសែ ងរកតប្មូវការបសវា IHSS សររុប្រចាាំស ត ហ៍ បោយរារ់រញ្ច ូេទាំង

ការប្គរ់ប្គងរង្កា រ រនាទ រម់កគណនាចាំនូនប្រចាាំស ត ហ៍៖ 
 

 Hui៖  

12 + 54 = 66 វរុបប ៉ោ ង IHSS កន ុងមួ្យវ ត  ៍  

66 x 4.33 = 285.78 វរុបប ៉ោ ង IHSS កន ុងមួ្យស្ែ 
 

 Isabella៖  

15 + 85 = 100 វរុបប ៉ោ ង IHSS កន ុងមួ្យវ ត  ៍  

100 x 4.33 = 433 វរុបប ៉ោ ង IHSS កន ុងមួ្យស្ែ  
 

 Jasper៖  

20 + 138 = 158 វរុបប ៉ោ ង IHSS កន ុងមួ្យវ ត  ៍  

684.14 វរុបប ៉ោ ង IHSS កន ុងមួ្យស្ែ  
 

ជាំហានទ ី5 បប្រៀរបធៀរេទធផ្សេកន ុងជាំហានទី 4 បៅនឹងចាំនួនប្រចាាំខែកប្មិតអ្តិ

ររមា៖ 
  

Hui៖ បដាយសារស្ត Hui   លកខណៈ NSI ទទួល   IHSS ផ្សតលមូ់្ល ិ្បិដាយ 

IPOI បនាោះ ចាំ ួ ប ៉ោ ងអ្តិបរ ប្បចាំស្ែរបវគ់ត់   195 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យ

ស្ែ។  បដាយសារស្តលទធផ្សលកន ុងជាំហា ទី 4 ែពវជ់ាងចាំ ួ អ្តិបរ ប្បចាំស្ែ

បនាោះ Hui ប្តវូ  កប្ម្ិតឲ្យទទួល  ស្ត 195 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យស្ែស្តប៉ោុបណាណ ោះ។  
 

Isabella៖ បដាយសារស្ត Isabella   លកខណៈ NSI ទទួល   IHSS ផ្សតលមូ់្ល

 ិ្បិដាយ IPOI បនាោះ ចាំ ួ ប ៉ោ ងអ្តិបរ ប្បចាំស្ែរបវគ់ត ់  195 

ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យស្ែ។  បដាយសារស្តលទធផ្សលកន ុងជាំហា ទី 4 ែពវជ់ាងចាំ ួ អ្តិ

បរ ប្បចាំស្ែបនាោះ គត់ប្តូវ  កប្ម្តិឲ្យទទួល  ស្ត 195 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យ

ស្ែស្តប៉ោុបណាណ ោះ។  
 

Jasper៖ បដាយសារស្ត Jasper   លកខណៈ NSI ទទួល   IHSS ផ្សតល់មូ្ល ិ្ិ

បដាយ IPOI បនាោះ ចាំ ួ ប ៉ោ ងអ្តិបរ ប្បចាំស្ែរបវគ់ត់   283 ប ៉ោ ងកន ុង
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មួ្យស្ែ។  បដាយសារស្តលទធផ្សលកន ុងជាំហា ទី 4 ែពវជ់ាងចាំ ួ អ្តិបរ ប្បចាំ

ស្ែបនាោះ គត់ប្តូវ  កប្ម្ិតឲ្យទទួល  ប្តឹម្ស្ត 283 ប ៉ោ ងកន ុងមួ្យស្ែស្ត

ប៉ោុបណាណ ោះ។  
 

វ គ ល់៖ ឪពុកប្តូវស្តប្បងុប្បយត័នម្ិ ប្តវូរបំលាភបៅវវ ធន ប ៉ោ ងបស្ ែម្កម្មវវ ធ្ ី 

IHSS បឡើយ។ វូម្បម្ើលឯកសារប ោះពមុ្ពបដាយ DRC # 5603.01។25  
  

                   

25 អាចស្វែងរក  បៅ៖ វវ ធន ែមីវប្ ប់ IHSS៖ 

ការបស្ ែម្ប ៉ោ ង ងិការគិតនែៃស្ដលពាកព់័ ធនានា។ (ប្តឡប់បៅឯកសារបគល) 

https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/558601_0.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/558601_0.pdf
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បយើងចងស់ាា ប់ម្តិបយាបល់របវ់បលាកអ្នក! វូម្បាំបពញការវទង់ម្តិដូចខា

ងបប្កាម្ប ោះអ្ាំពីឯកសារប ោះពមុ្ពផ្សាយរបវ់បយើងែុ្ាំ  ិងវូម្ឲ្យបយើងដឹងថាបតើ

វកម្មភាពស្ដលបយើងកាំពុងប ែ្ ើប ោះ  លកខណៈដូចបម្តច។  [ប ែ្ ើការវទង់ម្តិ] 

បដើម្បីទទួល  ជាំ ួយស្ផ្សនកចាប់វូម្បៅបៅបលែ 800-776-5746 ឬបាំបពញ វាំណុាំស្ប

បបទបវន ើវុាំជាំ ួយ។ វប្ ប់បគលបាំណងបផ្សេងបទៀត វូម្បៅទូរវពទបៅកា ់ 916-

504-5800 (ភាគខាងបជើងរដឋកាលី ែញ៉ោ ) 213-213-8000 ( ភាគខាងតបូ ងរដឋកាលី ែ

ញ៉ោ )។  

អ្ងគការវិទធិជ ពិការរដឋកាលី ែញ៉ោ  (Disability Rights California) ប្តូវ  ផ្សតល់មូ្ល ិ

្ិបដាយប្បភពែុវៗគន វប្ ប់បញ្ជ ីបពញបលញន អ្នកផ្សតលមូ់្ល ិ្ិ 

វូម្ចូលបៅកា  ់
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html 
 

https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://goo.gl/fssd0G
https://goo.gl/fssd0G
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html

