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ការទូទាត់ប្រាក់តតមួយល ើក និង  

សិទធិទទួ ាន Medi-Cal 
ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ 2018, ឯកសារផ្សព្វផ្ាយ #5613.06 - Cambodian 

កាំណត់សម្គា ល់ ៖  ឯកសារផ្សព្វផ្ាយននេះម្គនខតព្័ត៌ម្គនទូនៅប ុន ណ្ េះ។  

សាា នភាព្របសម់នសុសម្គន ក់គឺែសុៗគ្នន ។  

ចូរប្រាកដថាានព្ភិាកាជាមួយនមធាវ ីឬអ្នកតស ូ មតិ្ម្គន ក់ខដលម្គន

ចាំនណេះដឹងអ្ាំព្បីញ្ហា ទាំងននេះនដើមបីទទួលានដាំបូនាា នចាំន េះសាា នភាព្

ជាក់លាក់របស់អ្នក។ 

មនសុសជាលប្ររើននាកម់ានរមង ់អំពីរលបៀបតែ ការទូទាត់ប្រាក់តតមួយល ើក 

(តតមតងគត់) តែ មនិលកើតល ើងមតងលទៀតល ើយ នឹងមានផ ប ៉ះពា រ់ំលពា៉ះ

សិទធ ិទទួ ាន Medi-Cal របស់ពួកលគ។  

ឯកសារផសពវផាយលន៉ះលរៀបរាប់អំពីរលបៀបតែ ការទូទាត់ប្រាក់តតមួយល ើក

នឹងមានផ ប ៉ះពា ់រំលពា៉ះសិទធិទទួ ានកមម វធិី Medi-Cal មួយរនួំន

សប្រមាប់មនុសសវយ័រណំាស់ នងិជនពិការ។    

វាពនយ ថ់ាលតើមានអវខី្ល ៉ះនងឹលកើតល ើងរលំពា៉ះ Medi-Cal របសអ់នក លៅលព 

តែ អនកទទួ ានការទូទាត់ប្រាក់តតមតង ឬការទូទាត់ប្រាក់តតមួយល ើក 

និងលៅលព ខ្ល៉ះ នងិថាលតើការទូទាត់ប្រាក់តតមួយល ើកតែ មនិានរណំាយ

ប្រតូវានចាតទ់កុថាជាធនធានលៅកន ុងបនាា ប់លទៀតតែរឬលទ។   

ឯកសារផសពវផាយលន៉ះនងឹមិនប្រគបែណ្ត ប់ល ើកមម វធិនីានារបស់ Medi-Cal 

តែ អារតសវងរកានសប្រមាប់ប្រកមុមនុសសលផសងលទៀត ែូរជា ស្រសត ីមានផ្ផាលពា៉ះ ឬ 



  

 

Medi-Cal តែ មានទំនាក់ទនំងជាមួយ CALWORKS លនា៉ះលទ។1 

ល ើយឯកសារផសពវផាយលន៉ះក៏នងឹមនិប្រគបែណ្ត ប់ល ើពត័៌មានសត ពីី Medi-Cal 

តែ មានទនំាកទ់នំងជាមួយ SSI និងកមម វធិី Medi-Cal 

លផសងលទៀតតែ ប្របប្រពឹតត ិរលំពា៉ះការទូទាត់ប្រាក់តតមួយ

ល ើកលៅកន ុងវធិីែូរគ្នន នងឹកមម វធិី SSI លនា៉ះតែរ។2 សប្រមាប់ប្រកមុតែ មាន Medi-

Cal តែ មានទនំាកទ់ំនងជាមួយ SSI 

សូមរូ លមើ ឯកសារផសពវផាយសត ីពីការទូទាត់ប្រាក់តតមួយល ើកផ្ន SSI 

របស់លយើង លៅ៖ ការទូទាត់ប្រាក់តតមួយល ើក និងសិទធទិទួ ាន SSI 

រាប់សត ីពកីារតែទាតំែ មានតផ្មលសមរមយានបលងក ើនរនួំនប្របជាជនតែ 

អារទទួ ាន Medi-Cal ប្រសបតាមកមម វធិីប្រាករ់ំណូ្ ែុ តែ ប្រតវូានតកតប្រប 

និងប្រតវូានតកសប្រមួ  (MAGI) Medi-Cal។ ែូរគ្នន នឹងកមម វធិី Medi-Cal 

លផសងលទៀតតែ លយើងពិភាកាលៅខាងលប្រកាមផងតែរ 

កមម វធិីលន៉ះមាន កខណ្ៈវនិរិឆ ័យអំពីសិទធិទទួ ាន Medi-Cal ផ្ទា  ់ខ្ល នួរបស់វា 

                                      

1 សូមលមើ  ប្រកសួងលសវាតែទាសុំខ្ភាព  ិខិ្តរបស់នាយកតផនក

សុខ្មា ភាពផ្នប្រគប់លខានធីទាងំអស់ (ACWDL) ល ខ្ 92-03។ – 

(ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

2 កមម វធិីទាងំលន៉ះ គជឺាកមម វធិី Medi-Cal តែ មានទនំាកទ់នំងជាមួយ SSI ប្របការ 

1619(b), កុមារតែ សថ ិតកន ុងសាថ នភាព ំាក កុមារ Pickle, 

កុមារលពញវយ័តែ ពិការ (Disabled Adult Child (DAC)) និងលមមា យ/លពា៉ះមា យ 

ឬសាវ មី/ភរយិាតែ ានត ង ៉ះររួរា ់ និងលៅមានជីវតិផ្ន Medicaid។  

សូមលមើ ឧទា រណ្៍លៅ ប្រកសួងលសវាតែទាសុំខ្ភាព  ិខិ្តរបស់នាយកតផនក

សុខ្មា ភាពផ្នប្រគប់លខានធីទាងំអស់ (ACWDL) ល ខ្៖ 09-61 នងិ 09-62; 42 

U.S.C. § 404(e), (f); 42 U.S.C. § 1383(c), (d)។ – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/lump-sum-payments-and-ssi-eligibility


  

 

និងវធិានសត ីពីរលបៀបតែ វានឹងប្របប្រពឹតតរិំលពា៉ះការទូទាត់ប្រាក់តតមួយល ើក។  

លយើងនងឹល ើកល ើងអំពីរណុំ្រលន៉ះលៅកន ុងសណួំ្រទី 13 ខាងលប្រកាម។3    

នតើការទូទត់ខតមួយនលើកខដលមិននកើតន ើងមតងនទៀត គឺជាអ្វ ី? 

ការទូទាត់តតមួយល ើកតែ មនិលកើតល ើងមតងលទៀត គឺជាការទូទាត់តតមតង

នូវអតថ ប្របលយាជន៍ ឬសារ់ប្រាក់ ឬប្រទពយសមបតត ិណាមួយលផសងលទៀតតែ អារ

ប្រតូវានបត រូជាសារ់ប្រាក់ លែើមបផីត ់ជូននូវមហ បូអាហារ ឬទជីប្រមក។ 

វាមនិរមួបញ្ច  ូរំនួនទឹកប្រាក់តែ អនកទទួ តាមធមមតាលៅកន ុងមួយ 

តខ្លនា៉ះលទ។4  ឧទា រណ្៍ 

មិនរមួបញ្ច  ូការប្រតួតពិនតិយតផនកសនតសុិខ្សងគមប្របចំាតខ្របស់អនកលនា៉ះលទ 

ប ុតនតនឹងរមួបញ្ច  ូការប្រតួតពិនតិយណាមួយលែើមបទីទួ ាន

អតថ ប្របលយាជន៍នានាប្រត ប់មកវញិ។    

 

អ្នកាននិយាយថា ឯកសារផ្សព្វផ្ាយននេះអ្នុវតតចាំន េះខតកមា វធិី 

Medi-Cal មួយចាំនួនសប្រម្គប់មនុសសវយ័ចាំ្ស់ 

និងជនពិ្ការខតប ុន ណ្ េះ។ នតើកមា វធិីទាំងននាេះម្គនអ្វ ីែលេះ?  

កមម វធិីទាងំលនា៉ះ រមួមាន ៖ 

                                      

3  សប្រមាប់ព័ត៌មានបតនថមអំពី MAGI Medi-Cal សូមលមើ ឯកសារ

ផសពវផាយរបស់លយើងលៅ លតើការពប្រងកីរនួំនមនុសសលពញវយ័/ MAGA Medi-Cal 

គជឺាអវ ី? សូមលមើ ផងតែរនូវ លសៀវលៅតណ្នំារបសម់ជឈមណ្ឌ  រាប់ 

និងប្រទពយសមបតត ិលៅភាគខាង រិ ប្របចំាតខ្មីនា ឆ្ន ំ 2016 “ការទទួ ាន 

និងការតែរកាការធានារា៉ា ប់រងសុខ្ភាពសប្រមាប់

ប្របជាជនកា ី វ រ័ញ តែ មានប្រាក់រណូំ្ ទាប” ានលប្របើប្រាសល់ៅផ្ែងទី 22 

តខ្ឧសភា ឆ្ន ំ 2018 ការទទួ ាន នងិការតែរកាការធានារា៉ា ប់រងសុខ្ភាព

សប្រមាប់ប្របជាជនកា ី វ ័រញ តែ មានប្រាករ់ណូំ្ ទាប។   – 

(ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

4 22 C.C.R. § 50064.5. – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/what-is-adult-expansion-magi-medi-cal
https://www.disabilityrightsca.org/publications/what-is-adult-expansion-magi-medi-cal
https://wclp.org/advocate-resources/manuals-2/2016-health-care-guide/
https://wclp.org/advocate-resources/manuals-2/2016-health-care-guide/


  

 

- កមម វធិកីប្រមិតផ្នភាពប្រកីប្រករបស់មនុសសវយ័រណំាស់ 

និងជនពកិារលៅកន ុងស ព័នធ  (A&D FPL)5  

- កមម វធិីជនពិការតែ កំពុងបលប្រមើការងារ6 និង 

- មនសុសវយ័រំណាស់ ជនពិការតភនក 

និងជនពិការតែ មានតប្រមូវការតផនកលវជជសាស្រសត  (ABD-MN)7។ 

 

នតើែ្ញ ាំនធវ ីការខសវ ងរកកមា វធិី Medi-Cal ខដលែ្ញ ាំម្គននោយរនបៀប្?  

កមម វធិី Medi-Cal នមួីយៗប្រតូវានកណំ្តល់ោយល ខ្កូែជនួំយមួយ។ 

សូមសាកសួរបុគគ ិកតផនកសិទធទិទួ ាន Medi-Cal ផ្នលខានធរីបស់អនក

លែើមបទីទួ ានល ខ្កូែជនួំយរបសអ់នក។  

ឬលៅលព តែ អនកលៅជួបឱសែការណីាមាន ក់ លសន ើសំុឲ្យគ្នតឆូ់តកាត Medi-Cal – 

លៅថា BIC សប្រមាប់ “ប័ណ្ណ សមាគ  អ់តថគ្ន ក” – របសអ់នកលែើមបី

ប្រាប់អនកអំពលី ខ្កូែជំនួយ ឬល ខ្កូែជំនួយនានារបស់អនក។8 

នតើវានឹងម្គនបញ្ហា អ្វ ីនកើតន ើង 

ប្របសិននបើែ្ញ ាំទទួលានការទូទត់ខតមួយនលើក? 

                                      

5 សូមលមើ  អតថ ប្របលយាជន៍សប្រមាប់ពិការភាព 101, “Medi-Cal៖ ព័ត៌មាន មអតិ” 

ានលប្របើប្រាស់លៅផ្ែងទី 22 តខ្ឧសភា ឆ្ន ំ 2018 - (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

6 សូមលមើ  អតថ ប្របលយាជន៍សប្រមាប់ពិការភាព 101, “Medi-Cal៖ ព័ត៌មាន មអតិ” 

ានលប្របើប្រាស់លៅផ្ែងទី 22 តខ្ឧសភា ឆ្ន ំ 2018។ – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

7 សូមលមើ  អតថ ប្របលយាជន៍សប្រមាប់ពិការភាព 101, "Medi-Cal: ព័ត៌មាន មអតិ” 

ានលប្របើប្រាស់លៅផ្ែងទី 22 តខ្ឧសភា ឆ្ន ំ 2018។ – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

 8 សប្រមាប់ ិបិប្រកមផ្នល ខ្កូែជំនួយ សូមលមើ  ែាប្រកាមលមផ្នល ខ្

កូែជនួំយផ្នប្រកសួងលសវាតែទាសុំខ្ភាព។ – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

https://ca.db101.org/ca/programs/health_coverage/medi_cal/program2.htm
https://ca.db101.org/ca/programs/health_coverage/medi_cal/program2.htm
https://ca.db101.org/ca/programs/health_coverage/medi_cal/program2a.htm#MedicallyNeedy
https://ca.db101.org/ca/programs/health_coverage/medi_cal/program2a.htm#MedicallyNeedy
https://www.google.com/url?q=http://files.medi-cal.ca.gov/pubsdoco/publications/masters-mtp/part1/aidcodes_z01c00.doc&sa=U&ved=0ahUKEwjMlvOMg4DWAhVL8mMKHezJAGAQFggHMAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFDVpFIbkOST58_H_viKAUbqJQDgw
https://www.google.com/url?q=http://files.medi-cal.ca.gov/pubsdoco/publications/masters-mtp/part1/aidcodes_z01c00.doc&sa=U&ved=0ahUKEwjMlvOMg4DWAhVL8mMKHezJAGAQFggHMAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFDVpFIbkOST58_H_viKAUbqJQDgw


  

 

កមម វធិី Medi-Cal នមួីយៗមាន កខណ្ៈវនិិរឆយ័អំពីសិទធ ិទទួ ានផ្ទា  ់ខ្ល នួរបស់វា 

តែ រមួបញ្ច  ូទាងំការបំលពញតាមវធិានផ្នប្រាក់រណូំ្  នងិធនធានផងតែរ។  

ការទទួ ានរណូំ្  (លប្រកាយលព កាត់ប្រាក់តែ ានទូទាតជ់ាមុន

តែ ប្រតូវានអនុញ្ញា តសប្រមាប់កមម វធិី Medi-Cal ជាកល់ាក់ណាមួយល ើយលនា៉ះ) 

អារបណាត  ឲ្យអនកាត់បង់សិទធទិទួ ានតែ សថ តិលៅលប្រកាមកមម វធិីលនា៉ះ 

និងប្រតវូានផ្ទល ស់លៅកានក់មម វធិី ABD-MN រមួជាមួយការតរករំត ករណំាយ។   

រំលពា៉ះធនធាននានា ជាែមមីតងលទៀត វាអាប្រស័យល ើថាលតើអនកកពំុងតតសថ តិ

លៅកន ុងកមម វធិី Medi-Cal ណាមួយ។  

កមម វធិភីាគលប្ររើនអនុញ្ញា តឲ្យអនកមានធនធានអាររាប់បញ្ច  ូានលោយគ្នម ន

ការល ើកត ង តែ មានទឹកប្រាកស់រុបមិនល ើសពី $2,000 សប្រមាប់មនុសសមាន ក់ 

និង $3,000 សប្រមាប់គូសាវ មភីរយិាតែ ានអាពា ៍ពិពា ៍ររួ 

លៅលព ណាមួយលៅកន ុងអំ ុងតខ្លនា៉ះ។9  សប្រមាប់សមាជកិប្រគួសារបតនថមមាន ក់ៗ 

មានតតកមម វធិី Medi-Cal ប ុលណាណ ៉ះ

តែ មានរនួំនកំណ្ត់ល ើធនធានខ្ពសជ់ាងលគ។10 លន៉ះមាននយ័ថា 

ប្របសិនលបើអនកទទួ ាន រណូំ្ តែ អាររាប់បញ្ច  ូាន 

តែ នងឹកាល យជាធនធានតែ អាររាប់បញ្ច  ូានលៅកន ុងតខ្បនាា ប់ 

អនកប្រតវូតតរំណាយប្រាក់តែ ល ើសរ ូតែ ់ប្រាក់រណូំ្ តែ រាប់បញ្ច  ូ

ានលៅស ់ $2,000 ($3,000) មុនរងុតខ្បនាា ប់លនា៉ះ 

លែើមបលីៅតតមានសទិធទិទួ ាន Medi-Cal។ លទា៉ះបជីាយា ងណាក៏លោយ 

អនកអារបលងក ើតល ើងវញិនូវសិទធទិទួ ាន Medi-Cal តាមតបបប្របតិសកមម 

លៅផ្ែងទីមួយផ្នតខ្លនា៉ះាន ប្របសិនលបើអនករណំាយធនធានតែ ល ើស

របស់អនកានមុនរងុតខ្លនា៉ះ។11 

                                      

9 20 C.F.R § 416.202(d); 22 C.C.R §§ 50420(a), 50195(c)(2);  សូមលមើ ផងតែរនូវ 

ទីភាន ក់ងារលសវាសុខ្ភាព នងិប្របជាជនផ្នរែឋកា ី វ រ័ញ  

“រំនួនកណំ្តផ់្នប្រទពយសមបតត ិទូលៅរបស់ Medi-Cal”  p. 1. តខ្លមសា ឆ្ន ំ 2014 

ានលប្របើប្រាស់លៅផ្ែងទី 23 តខ្ឧសភា ឆ្ន ំ 2018។ – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

10 22 C.C.R § 50420(a). - (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

11 ការធានារា៉ា ប់រងសប្រមាប់តខ្នានាលៅមខុ្តខ្ផ្នការោកព់ាកយសុំលនា៉ះ 

អារទទួ ានធានារា៉ា ប់រង លទា៉ះបីជាមានធនធានតែ ល ើសលៅកន ុងតខ្

http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Forms/MC%20Information%20Notices/MC007ENG(0414).pdf
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Forms/MC%20Information%20Notices/MC007ENG(0414).pdf


  

 

នតើភាព្ែុសគ្នន រវាងចាំណូល និងធនធាន (ប្រទព្យសមបតត ិ) គឺជាអ្វ ី? 

ជាទូលៅ រណូំ្  គជឺាជំនួយជាប្រាក់ ឬជនួំយជាសមាា រៈ 12 

តែ អនកទទួ ានកន ុងអំ ុងតខ្ណាមួយលែើមបីបំលពញតប្រមូវការតផនកមហ បូអាហារ 

និងទីជប្រមករបសអ់នក។13  រណូំ្ អារជារណូំ្ តែ ទទួ ានពីការងារ14 

ឬជារំណូ្ តែ មនិតមនទទួ ានពីការងារ។15  ល ើយមានតតរណូំ្  

ឬធនធានតែ អារតសវងរកានតតប លុណាណ ៉ះតែ ប្រតវូានយកមកពិចារណា។16 

                                                                                                                        

តែ លធវ ីប្របតសិកមមកល៏ោយ ប្របសនិលបើរនួំនទកឹប្រាក់ផ្នធនធានតែ ល ើស

ពីរំនួនកណំ្តល់នា៉ះប្រតូវានលប្របើប្រាស់លែើមបីទូទាតរ់ំណាយតផនកលវជជសាស្រសត ។ 

ទីភាន ក់ងារលសវាសុខ្ភាព នងិប្របជាជនផ្នរែឋកា ី វ រ័ញ  “រនួំន

កណំ្ត់ផ្នប្រទពយសមបតត ិទូលៅរបស់ Medi-Cal” p. 2-3 តខ្លមសា ឆ្ន ំ 2014 

ានលប្របើប្រាស់លៅផ្ែងទី 23 តខ្ឧសភា ឆ្ន ំ 2018 រូរលមើ  ផងតែរនូវ ACWDL ល ខ្ 

97-41 ការអនវុតត Principe v. Belshe.- (ប្រត ប់លៅឯកសារលម)  

12 ជំនួយជា “សមាា រៈ” មានន័យថាជនួំយតែ មនិតមនជាសារ់ប្រាក់តែ 

បំលពញតាមតប្រមូវការតផនកទីជប្រមក លសវាសាធារណ្ៈ ឬមហ បូអាហាររបស់អនក

ជំនួសឲ្យសារ់ប្រាក។់  វាមនិែូរគ្នន នឹង SSI លនា៉ះលទ កមម វធិី Medi-Cal 

រាប់បញ្ច  ូជំនួយជាសមាា រៈ ុ៉ះប្រតាតតវាបំលពញតាមរា ់តប្រមូវការទាងំអសរ់បសអ់នក

រំលពា៉ះតផនកទីជប្រមក ឬលសវាសាធារណ្ៈ ឬមហ បូអាហារកន ុងមួយតខ្។ 22 C.C.R § 

50509. – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

13 សុខុ្មា ភាព & សាថ ប័ន ប្រកម § 14006(c), 42 C.F.R § 435.601, 22 C.C.R § 

50451. – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

14 22 C.C.R § 50503. – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

15 22 C.C.R § 50507. – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

16 22 C.C.R. §§ 50501(b), 50513 (“រណូំ្ តែ អារតសវងរកាន”), 50515 

(ការកណំ្តន់ិយមនយ័អំពី “រណូំ្ តែ មិនអារតសវងរកាន”)។ – 

(ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Forms/MC%20Information%20Notices/MC007ENG(0414).pdf
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Forms/MC%20Information%20Notices/MC007ENG(0414).pdf


  

 

វតថ ុ នងិលសវានានាតែ ប្រតវូានទូទាត់ប្រាក់លោយផ្ទា  ់លោយអនកណាមាន ក់

លផសងលទៀត នងិតែ មិនតមនរណូំ្ ជាសមាា រៈសប្រមាប់មហ បូអាហារ ឬទីជប្រមក

មិនប្រតវូានចាត់ទកុថាជារណូំ្ លនា៉ះលទ។17  

ែូលរន៉ះប្របលភទនានាផ្នអលំណាយែូរខាងលប្រកាមនឹងមនិប ៉ះពា ់ែ ់រណូំ្ 

តែ អាររាប់បញ្ច  ូានរបស់អនកសប្រមាប់លគ្ន បំណ្ងរបស់ Medi-Cal លនា៉ះលទ៖  

សមាា ៈជនួំយែ ់ការលធវ ីមហ បូតែ មិនតមនជាមហ បូអាហារ (ផ តិផ លធវ ីពីប្រកោស 

សមាា រៈលាសសមាអ ត និងសមាា រៈសប្រមាប់លាកសលមលៀកបំពាក់) 

រណំ្ីអាហារសប្រមាប់សតវរិញ្ច មឹ នងិការតែទារំបស់លពទយសតវ វកិកយបប្រតផ្ន

ការលប្របើប្រាស់ទូរស័ពា កផ្ប្រមល ើការលប្របើប្រាស់អុនីធណឺ្តិ និងតខ្សកាប 

សកខ ីបប្រតតាក់សីុ ការងារលមើ តែសួនរារ ការជាវទសសនាវែត ី ឬកាតសត។ 

តាមធមមតា ធនធាន (ឬប្រទពយសមបតត ិ)18 គជឺាសារ់ប្រាក ់

ឬវតថ ុលផសងលទៀតតែ អនកកានក់ាប់ជាកមមសិទធ ិ តែ អនកអារ ក់ 

ឬបត រូវាលៅជាសារ់ប្រាក់ាន ែូរជាផា៉ះ ភាគ  នុ គណ្នធីនាគ្នរ ឬ

អរ នប្រទពយ។19   

រណូំ្  (លប្រកាយលព កាត់ប្រាក់តែ ានទូទាតជ់ាមនុ តែ ប្រតូវានអនុញ្ញា ត) 

និងធនធាននានាតែ អាររាប់បញ្ច  ូាន ប្រតូវានលប្របើប្រាស់លែើមបីកណំ្តអ់ំពី

សិទធ ិទទួ ាន Medi-Cal របស់អនក។ រណូំ្  នងិ

ធនធានតែ មានការល ើកត ងមនិប្រតវូានលប្របើប្រាស់លៅកន ុងការកណំ្តអ់ំពី

សិទធ ិទទួ ាន Medi-Cal របសអ់នកលនា៉ះលទ។20  

                                      

17 20 CFR § 416.1103(g). – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

18 កមម វធិី SSI លប្របើប្រាស់ពាកយ “ធនធាន” លែើមបីពណ្៌នាអំពរីំណុ្រលន៉ះ ល ើយ

មានតតកមម វធិី Medi-Cal តែ លប្របើប្រាស់ពាកយ “ប្រទពយសមបតត ិ” លែើមបីពណ្៌នា

អំពីរណុំ្រែូរគ្នន លន៉ះ។  លៅកន ុងឯកសារលន៉ះទាងំមូ  លយើងនងឹលប្របើប្រាស់ពាកយ 

“ធនធាន”។  - (ប្រត ប់លៅឯកសារលម)   

19 22 C.C.R §§ 50073, 50074. – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

20 22 C.C.R §§ 50418, 50521. – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 



  

 

នតើចាំណូល និងធនធានខដលម្គនការនលើកខលងគឺជាអ្វ ី? 

វតថ ុមួយរនួំនមិនប្រតវូានរាប់ថាជារណូំ្  ឬធនធានមួយលនា៉ះលទ។  

ជំនួយកន ុងការសលប្រងាគ ៉ះពីលប្រគ្ន៉ះម នតរាយ ឬការផ្ទល ស់បត រូទី ំលៅតែ ទទួ 

ានពរីោឋ ភិា របស់ស ព័នធ  រែឋ ឬរោឋ ភិា កន ុងមូ ោឋ ន គជឺា

ឧទា រណ្មួ៍យ។21  មូ នធិិមួយរំនួនល ើការវនិិរឆយ័របសប់្របលទសឥណាឌ  

គជឺាឧទា រណ្មួ៍យលផសងលទៀត។22  ឥណ្ទានពនធមួយរំនួន23 ែូរជា

ឥណ្ទានពនធល ើរណូំ្ តែ អាររកាន (EITCs)24 ក៏ជាការល ើកត ងមួយតែរ។ 

អនកអារតសវងរកព័តម៌ានអំពីបញ្ជ ីរណូំ្ តែ មានការល ើកត ងសប្រមាប់

សិទធិទទួ ាន Medi-Cal តែ ពាក់ព័នធនងឹកមម វធិីនានាតែ សិទធិទទួ 

ានកមម វធិីទាងំលនា៉ះ គឺតផអកល ើអាយុ នងិពិការភាពានលៅ 22 C.C.R។ §§ 

50523- 50544.  

លន៉ះគជឺាបញ្ជ ធីនធានតែ មានការល ើកត ងតែ សថ តិលៅលប្រកាមកមម វធិី SSI 

តែ ជាការល ើកត ងលៅលប្រកាមកមម វធិី Medi-Cal ផងតែរ សប្រមាប់ជនពិការ 

និងមនុសសវយ័រណំាស់៖ POMS SI 01110.210។   

ែ្ញ ាំនឹងទទួលានការទូទត់ខតមួយនលើក។  

នតើវានឹងម្គនផ្លប េះ ល់ចាំន េះ Medi-Cal របស់ែ្ញ ាំយា ងដូចនមតចែលេះ? 

វាអាប្រស័យល ើប្របលភទផ្នការទូទាត់តែ អនកនឹងទទួ ាន។   

                                      

21 22 C.C.R § 50535.5. – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

22 22 C.C.R § 50537. – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

23 លមើ ផងតែរ 22 C.C.R §§ 50454.5, 50523.5. – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

24 ការល ើកត ងតែ ទទួ ានលៅកន ុងតខ្៖ 22 C.C.R § 50543.5។ 

ការល ើកត ងតែ ទទួ ានលៅកន ុងតខ្បនាា ប់៖ 22 C.C.R § 50449។ – 

(ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

 

https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501110210


  

 

ការទូទត់ខផ្នកសនតសិែុសងាមខដលនធវីប្របតិសកមា ឬការទូទត់ SSI 

ការទូទាតណ់ាមួយពីតផនកសនត ិសុខ្សងគមតែ មនិតមនជាការទូទាត់ SSI 

ជាលទៀងទាត់ ឬការទូទាត់តផនកសនត ិសុខ្សងគមនូវអតថ ប្របលយាជន៍ប្របចំាតខ្ផ្ន

អតថ ប្របលយាជន៍តផនកធានារា៉ា ប់រងសប្រមាប់ពិការភាព ឬការរូ និវតតន៍ (DIB ឬ RIB) 

គជឺាការទូទាត់តាមតបបប្របតិសកមម និងប្រតូវានចាតទ់កុថាជារំណូ្ 

តែ មានការល ើកត ងលៅកន ុងតខ្តែ ទទួ ាន នងិមនិប្រតូវាន

រមួបញ្ច  ូលៅកន ុងប្រទពយសមបតត ិរបស់អនកតែ បប្រមងុទកុសប្រមាប់រយៈលព ប្រាំបួនតខ្

បនាា ប់លទៀតលនា៉ះលទ។25
    

ការទូទត់ប្រាក់របស ់IHSS 

ឧទា រណ្៍ផ្នអតថ ប្របលយាជន៍ IHSS តាមតបបប្របតិសកមមរមួបញ្ច  ូទាងំប្រាក់

តែ អនកទទួ ានផងតែរ៖ 

- ប្របសិនលបើអនកោកព់ាកយលសន ើសំុ ល ើយប្រតូវានរកល ើញថាមានសិទធិទទួ 

ាន IHSS 

ប ុតនតមានការពនារលព លៅកន ុងការចាប់លផតើមលធវកីារទូទាតប់្រាក់

ជូនអនកផត ់លសវារបស់អនក (ឬជូនអនក 

ប្របសិនលបើអនកមាន កខណ្ៈប្រគប់ប្រគ្នន់

កន ុងការទទួ ានប្រាក់បុលរប្របទាន) 26 ឬ  

                                      

25 22 C.C.R  § 50455 រងអ ុ បងាា ញថា រយៈលព ល ើកត ងគឺប្រាំមួយតខ្ 

ប ុតនតសូមលមើ  ទីភាន ក់ងារលសវាសុខ្ភាព និងប្របជាជនផ្នរែឋកា ី វ ័រញ  

 ិខិ្តរបស់ប្រកសួងលសវាតែទាសុំខ្ភាព ផ្ែងទី 28 តខ្ធន  ូឆ្ន ំ 2009 

ានលប្របើប្រាស់លៅផ្ែងទី 23 តខ្ឧសភា ឆ្ន ំ 2018។  – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

26 ប្របសិនលបើអនកមាន កខណ្ៈសមបតត ិប្រគប់ប្រគ្ននក់ន ុងការទទួ ានលសវាតែទាំ

ផ្ទា  ់ខ្ល នួរបស់ IHSS/Medi-Cal ែូរតែ អនកណាមាន ក់ានបំលពញតាម

និយមន័យផ្នពកិារភាពធងនធ់ងរ ល ើយអនក ឬអនកតំណាងរបស់អនកអារទទួ 

ខុ្សប្រតូវរំលពា៉ះែំលណ្ើរការកន ុងការបលងក ើត នងិបនតការតាមោនល ើការទូទាត់

ប្រាក់នានាតែ អនកានទូទាតល់ៅឲ្យអនកផត ់លសវារបស់អនកលោយផ្ទា  ់ានលនា៉ះ 

អនកនងឹមានសិទធិទទួ ានប្រាកល់ៅផ្ែងទមួីយផ្នតខ្លែើមបីទូទាត់

ប្រាក់លៅឲ្យអនកផត ់លសវារបស់អនកលោយផ្ទា  ។់  សុខ្មា ភាព & សាថ ប័ន ប្រកម § 

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/c09-61.pdf
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/c09-61.pdf
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/c09-61.pdf


  

 

- ប្របសិនលបើអនកោក់បណ្ត ងឹតវា៉ា  រនួំនលមា ងទាងំឡាយប្រតវូានអនុញ្ញា ត 

និងឈ្ន ៉ះ ពលីប្រពា៉ះសាវនាការយុតតធិម៌ានលធវ ីការសននោិឋ នថា 

បុគគ ិកសងគមករិច

ប្របចំាលខានធមីនិផត ់ការអនញុ្ញា តែ រ់នួំនលមា ងទាងំឡាយតែ អនក

ប្រតូវការលនា៉ះលទ។ 

 

ការទូទត់ប្រាក់របស ់IHSS ខដលប្រតវូាននធវីន ើងនៅកានស់ាវ មភីរយិាខដល

គ្នា នសិទធ ិទទួលាន ឬឪព្ុកម្គត យខដលគ្នា នសិទធ ិទទួលាន   

ឪពុក/មាត យ ឬសាវ ម/ីភរយិាតែ  “គ្នម នសទិធិទទួ ាន” មាននយ័ថាពួកលគ

មិនទទួ ានអតថ ប្របលយាជនន៍ានាផ្ន Medi-Cal លនា៉ះលទ។  

ការទូទាត់ប្រាក់តតមួយល ើកតាមតបបប្របតិសកមមរបស់ IHSS តែ ប្រតវូាន

លធវ ីល ើងលៅកាន់ឪពកុ/មាត យ ឬសាវ មី/ភរយិាតែ គ្នម នសទិធិទទួ ាន 

តែ ផត ់លសវានានាលៅឲ្យកូនតែ ជាអនតីិជន ឬសាវ ម/ីភរយិារបស់ពួកលគ 

គជឺារណូំ្ តែ មានការល ើកត ង—នយិាយម ាងលទៀត វាមនិប្រតូវានចាតទ់ុក 

ឬប្រតូវានរាប់បញ្ច  ូប្របឆំ្ងនឹងកុមារ ឬសាវ មី/ភរយិាតែ មានសិទធិ

ទទួ ានលនា៉ះលទ ល តុែូលរន៉ះល ើយវាមនិមានផ ប ៉ះពា រ់ំលពា៉ះសទិធ ិ

ទទួ ានរបសក់ុមារ ឬសាវ ម/ីភរយិាតែ ជាអនកទទួ លសវាលនា៉ះលទ។27   

រូររងចំាថា រំណូ្ តប្របកាល យជាធនធានមួយផ្នតខ្លនា៉ះ បនាា ប់ពីអនកទទួ 

ានវា អាប្រស័យល តលុន៉ះ ការទូទាត់ប្រាក់តតមួយល ើកតាមតបបប្របតិសកមមរបស់ 

IHSS តែ ប្រតូវានលធវ ីល ើងលៅកានឪ់ពុក/មាត យ ឬសាវ មី/ភរយិាតែ 

គ្នម នសិទធិទទួ ាន គជឺាធនធានតែ មនិប្រតូវានរមួបញ្ច  ូផ្នតខ្បនាា ប់ពី

តខ្ផ្នការទទួ ានលនា៉ះលទ។28  លទា៉ះបីជាយា ងណាក៏លោយ 

                                                                                                                        

12304(a).  ការទូទាតប់្រាក់បុលរប្របទានគជឺារណូំ្ តែ មានការល ើកត ង។ 20 

C.F.R. § 416.1103(b)(3)(ii). – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

27 22 C.C.R. § 50527. – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

28 22 C.C.R. § 50451. – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 



  

 

វារាប់ថាជាធនធានផ្នតខ្ប្របតទិនិទីពរីបនាា ប់ពីការទទួ ាន 

ល ើយនងឹប្រតវូានចាត់ទកុថាជាធនធានរបស់សាវ មី/ភរយិា ឬកូន 

ប្របសិនលបើវាគជឺាការទូទាត់ប្រាករ់បស់ IHSS តតមួយល ើកតាមតបបប្របតិសកមម។29  

ឧទា រណ្៍៖ ប្របសិនលបើការទូទាត់ប្រាករ់បស់ IHSS តាមតបបប្របតិសកមម 

ប្រតូវានលធវលី ើងលៅកានស់ាវ មី/ភរយិាតែ គ្នម នសិទធិទទួ ានលៅកន ុងតខ្មករា 

ការទូទាត់ប្រាកល់នា៉ះគជឺាធនធានតែ មនិប្រតូវានរមួបញ្ច  ូលៅកន ុង

តខ្កមុាៈលនា៉ះលទ ប ុតនតវាគជឺាធនធានតែ ប្រតូវានរាប់បញ្ច  ូលៅកន ុងតខ្មីនា 

សប្រមាប់ទាងំ SSI នងិ Medi-Cal។  

ប្របសិនលបើសាវ មី/ភរយិា នងិឪពកុ/មាត យតែ គ្នម នសិទធទិទួ ាន ទទួ ាន

ការទូទាត់ប្រាក់សប្រមាប់លសវាគំ្នប្រទលៅកន ុងផា៉ះ សប្រមាប់លសវានានាតែ 

ប្រតូវានផត ់ជូនអនកណាមាន កល់ប្រៅពីសាវ មី/ភរយិា ឬកូនតែ មានសិទធទិទួ 

ានរបស់គ្នត់/នាងលនា៉ះ ការទូទាត់ប្រាកទ់ាងំលនា៉ះនងឹប្រតវូានរមួបញ្ច  ូថា

ជារំណូ្ តែ អាប្រស័យតាមការពិចារណា។ 30 

ការទូទត់ប្រាក់របស ់IHSS ខដលប្រតវូាននធវីន ើងនៅកានអ់្នកទទួលនសវា   

ការទូទាត់ប្រាករ់បស់ IHSS តាមតបបប្របតសិកមម លៅឲ្យអនកកន ុងនាមជាអនក

ទទួ លសវា IHSS នឹងកាល យជារណូំ្ តែ មានការល ើកត ងលៅកន ុងតខ្

តែ អនកទទួ ានវា នងិជាធនធានតែ មានការល ើកត ងសប្រមាប់តខ្បនាា ប់។  

បនាា ប់មក ប្របសិនលបើមិនទាន់ានទូទាត់លទលនា៉ះ ទកឹប្រាក់លនា៉ះនងឹកាល យជា

ធនធានតែ អាររាប់បញ្ច  ូាន។31   

                                      

29 20 C.F.R. § 416.1201(a)(3); P.O.M.S. SI 01120.112(B)(1) អារតសវងរកានលៅ 

SI 01120.112 ការទូទាត់ប្រាក់សប្រមាប់លសវាគំ្នប្រទលៅកន ុងផា៉ះតាមតបប

ប្របតិសកមមលៅឲ្យសាវ មីភរយិា និងឪពុកមាត យតែ គ្នម នសិទធទិទួ ាន . – 

(ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

30 សូមលមើ  P.O.M.S. SI 01320.175. –(ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

31  20 CFR §§ 416.1103(b), 416.1201(a)(3), 416.1161(a)(16) សូមលមើ  SI 

01120.112 ការទូទាត់ប្រាក់សប្រមាប់លសវាគំ្នប្រទលៅកន ុងផា៉ះតាមតបប

ប្របតិសកមមលៅឲ្យសាវ មីភរយិា និងឪពុកមាត យតែ គ្នម នសិទធទិទួ ាន.  – 

(ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501120112
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501120112
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501320175
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501120112
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501120112
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501120112


  

 

 

ការទូទត់ថ្ថលធានារ៉ា ប់រងសងាមខតមួយនលើកខដលមនិនកើតន ើងមតងនទៀត 

ការទូទាត់ផ្ែលធានារា៉ា ប់រងសងគមតតមួយល ើកតែ មនិលកើតល ើងមតងលទៀត ែូរជា 

អតថ ប្របលយាជន៍ផ្នការរូ នវិតតនរ៍បស់បុគគ ិកលៅអយសម យ័យាន 

អតថ ប្របលយាជនរ៍របស់អតីតយទុធជន សណំ្ងរបសអ់នកលធវ ីការ និង

អតថ ប្របលយាជន៍ផ្នការធានារា៉ា ប់រងល ើពិការភាព គជឺាធនធានតែ អាររាប់

ានលៅកន ុងតខ្តែ អនកទទួ ានអតថ ប្របលយាជន៍ទាងំលនា៉ះ។32  

អតថ ប្របលយាជន៍ទាងំលនា៉ះនងឹពុំមានផ ប ៉ះពា រ់ំលពា៉ះសទិធ ិទទួ ាន Medi-Cal 

លនា៉ះលទ ប្របសនិលបើធនធានតែ អាររាប់បញ្ច  ូានសរុបរបស់អនកមនិល ើសពី 

$2,000 លៅលព ណាមួយកន ុងអំ ុងតខ្តែ ទទួ ានការទូទាត់ប្រាក់លនា៉ះលទ។33   

ការផ្លល ស់ថានូីវចាំណូល ឬធនធាន្មួយ 

វតថ ុមួយរនួំនតែ អនកទទួ ាន ប្រតូវានរាប់បញ្ច  ូររួរា ់ល ើយថាជា

រណូំ្ លៅលព តែ សថ ិតកន ុងទប្រមងមួ់យ ឬអវ ីមួយលផសងលទៀត។  

លែើមបីបលញ្ជ ៀសរមង ់កន ុងការរាប់បញ្ច  ូ វតថ ុទាងំលន៉ះមិនប្រតវូានរាប់បញ្ច  ូ

ថាជារណូំ្ លនា៉ះលទ។  ឧទា រណ្៍៖ 

ការបងវ ិប្រាក់ពនធសងវញិប្រតូវានល ើកត ងលរញពី រណូំ្ ។ 34       

ល ើសពីលន៉ះលទៀត វតថ ុមួយរនួំនតែ អនកទទួ មនិតមនជារណូំ្ លនា៉ះលទ 

ប ុតនតវាគឺជាធនធាន។  ឧទា រណ្៍៖ ប្រាករ់ណូំ្ តែ ទទួ ានពីការ ក់ 

ការលោ៉ះែូរ ឬការផ្ទល ស់ែមីនូវធនធានណាមួយ (ែូរជា ការ ករ់ែយនត  ជាលែើម) 

មិនតមនជារណូំ្ លនា៉ះលទ ប តុនតវាគជឺាធនធាន។35 

                                      

32 22 C.C.R §§ 50455, 50507. – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

33 22 C.C.R § 50420; ទីភាន ក់ងារលសវាសុខ្ភាព នងិប្របជាជនផ្នរែឋកា ី វ រ័ញ  

“រំនួនកណំ្តផ់្នប្រទពយសមបតត ិទូលៅរបស់ Medi-Cal” តខ្លមសា ឆ្ន ំ 2014 

ានលប្របើប្រាស់លៅផ្ែងទី 23 តខ្ឧសភា ឆ្ន ំ 2018 , p. 1. – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម)  

34  22 C.C.R § 50523.5. – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

35  22 C.C.R §§ 50406, 50407. – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Forms/MC%20Information%20Notices/MC007ENG(0414).pdf
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Forms/MC%20Information%20Notices/MC007ENG(0414).pdf
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Forms/MC%20Information%20Notices/MC007ENG(0414).pdf


  

 

ប្របសិនលបើអនកទទួ ានសារ់ប្រាក់សប្រមាប់លគ្ន បំណ្ងកន ុងការជួសជុ  ឬ

ការផ្ទល ស់ែមនូីវធនធានតែ មនិានរមួបញ្ច  ូណាមួយ ែូរជា ផា៉ះរបស់អនក 

ជាលែើម តែ ប្រតូវានាត់បង់ ានរងការខូ្រខាត ឬប្រតវូាន ួរលនា៉ះ អនក

មានរយៈលព  9 តខ្ ចាប់ពីកា បរលិរឆទតែ អនកទទួ ានសារ់ប្រាក់

សប្រមាប់ការជួសជុ  ឬការផ្ទល ស់ែមនូីវធនធានលនា៉ះ។36 

រយៈលព លន៉ះអារបនតសប្រមាប់រយៈលព  9 តខ្បតនថមលទៀត 

ប្របសិនលបើអនកានបងាា ញនូវមូ ល តុែ ៏អ ។37 លបើមិនែូលចាន ៉ះលទ 

សារ់ប្រាក់លនា៉ះនងឹកាល យជាធនធានតែ អាររាប់បញ្ច  ូាន។38 

សារ់ប្រាក់លនា៉ះកន៏ងឹកាល យជាធនធានតែ អាររាប់បញ្ច  ូានផងតែរ 

ប្របសិនលបើអនកផ្ទល ស់បត រូលរតនារបសអ់នកកន ុងការជួសជុ  

ឬការផ្ទល ស់ែមនូីវប្រទពយសមបតត ិលនា៉ះ។39 

រល់ការទូទត់ប្រាក់ខតមួយនលើកនផ្សងនទៀតទាំងអ្ស ់

ប្របសិនលបើអនកនងឹទទួ ានការទូទាត់ប្រាក់តតមួយល ើកលៅកន ុងប្របលភទ

ណាមួយលផសងលទៀត (ឧទា រណ្៍៖ ការទទួ មរតក អលំណាយ ការទូទាត់

ប្រាក់ល ើការធានារា៉ា ប់រងជីវតិ ឬប្រាករ់ងាវ ន់ពីការងារណាមួយ) វានងឹកាល យជា

រណូំ្ តែ អាររាប់បញ្ច  ូានលៅកន ុងតខ្តែ អនកទទួ ានវា និងជា

ធនធានតែ អាររាប់បញ្ច  ូានលៅកន ុងតខ្បនាា ប់។40 

                                      

36 20 C.F.R. § 416.1232(a). – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

37 20 C.F.R. § 416.1232(b). – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

38 20 C.F.R § 416.1232(a). – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

39 20 C.F.R § 416.1232(d). – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

40 20 C.F.R §§ 416.1104 (រំណូ្ តែ ប្រតវូានរាប់បញ្ច  ូលៅកន ុង SSI), 416.1120 

(រំណូ្ តែ ទទួ ានពីការវនិលិយាគរបស់ SSI), 416.1207 

(ការកណំ្តអ់ំពីធនធានរបស់ SSI); 22 C.C.R §§ 50451, 50455 

(ការទូទាត់ប្រាក់តតមួយល ើករបស់ Medi-Cal); សូមលមើ ផងតែរនូវ  P.O.M.S. SI 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500810410#c


  

 

ចុេះប្របសនិនបើម្គនអ្នក្ម្គន ក់ផ្តលជូ់នែ្ញ ាំនូវសាំបុប្រតយនតន េះមួយសនល ឹក

 វនិននាេះ?  រថយនតមួយនប្រគងង?  ផ្ះេះមួយែនង?  ប្រាក់នដើមបីចូលសាលានរៀន? 

ប្របសិនលបើអនកទទួ ានអំលណាយជាអវ ីមួយតែ មនិតមនជាសារ់ប្រាក់ 

តែ មាន កខណ្ៈប្រគប់ប្រគ្ននជ់ាធនធានមួយប្របសិនលបើអនករកាទុកវា 

លៅលព លនា៉ះអំលណាយលនា៉ះមនិប្រតូវានរាប់បញ្ច  ូជារំណូ្  ឬធនធានលនា៉ះលទ 

ប្របសិនលបើអនករកាទកុវា។41   

សំបុប្រតយនតលហា៉ះមួយសនលកឹសប្រមាប់ការលធវែីំលណ្ើរលៅកន ុងប្របលទស  

តែ ានទទួ លៅកន ុងនាមជាអំលណាយមួយ មនិប្រតូវានរាប់បញ្ច  ូថាជារំណូ្  

ឬធនធានណាមួយលនា៉ះលទ ល ើកត ងប្រតូវានបត រូជាសារ់ប្រាក ់ឬប្រតូវាន ក។់42  

ប្របសិនលបើប្រតូវានបត រូជាសារ់ប្រាក ់ឬប្រតវូាន ក់ 

លៅលព លនា៉ះទកឹប្រាក់តែ ប្រតវូានទទួ លនា៉ះនឹងប្រតវូានចាត់ទកុថា

ជារំណូ្ លៅកន ុងតខ្តែ ានបត រូសារ់ប្រាក់ ឬប្រតូវាន ក់លនា៉ះ។  

សំបុប្រតយនតលហា៉ះតែ ានទទួ កន ុងនាមជាអំលណាយសប្រមាប់ការ

លធវ ីែលំណ្ើរលៅលប្រៅប្របលទស ប្រតូវានរាប់បញ្ច  ូថាជារំណូ្  - ឬជាធនធាន 

ប្របសិនលបើប្រតូវានរកាទុកែ ់តខ្បនាា ប់។  លទា៉ះបីជាយា ងណាកល៏ោយ 

ប្របសិនលបើសំបុប្រតសប្រមាប់ការលធវ ីែំលណ្ើរលៅលប្រៅប្របលទសលនា៉ះមិនអារបត រូជាប្រាក់ 

ឬមិនអារ កល់ែើមបឲី្យអនកទទួ ានប្រាក់លទលនា៉ះ 

                                                                                                                        

00810.410 ភាពមិនញឹកញប់ផ្នការមនិរមួបញ្ច  ូរំណូ្ តែ មិនលទៀងទាត់ ។ – 

(ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

41 42 C.F.R. § 416.1103(j)៖ “វតថ ុណាមួយតែ អនកទទួ ាន 

(ល ើកត ងរំលពា៉ះទីជប្រមក លប្រៅពី

អំលណាយណាមួយតែ ប្រតវូានកណំ្តន់យិមនយ័លៅកន ុង § 416.1130 ឬ

មហ បូអាហារ) តែ នងឹមិនប្រតវូានរមួបញ្ច  ូថាជាធនធានលនា៉ះលទ … ប្របសិន

លបើអនករកាទកុវា មនិតមនជារណូំ្ លនា៉ះលទ”។ –(ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

42 42 U.S.C. § 1382a (b)(15); 20 CFR §§ 416.1124(c)(16), 416.1161(a)(19).  

ែូរានកណំ្តល់ៅកន ុងបទបបញ្ាតត ិនានា “ការលធវ ីែំលណ្ើរលៅកន ុងប្រសកុ” 

រមួបញ្ច  ូការលធវែីំលណ្ើរលៅកាន់តែនែនីានាលៅកន ុងស រែឋអាលមរកិ ែូរជា 

ប្របជុំលកា៉ះ Virgin ជាលែើម។ – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500810410#c


  

 

លៅលព លនា៉ះវាមិនប្រតូវានរាប់បញ្ច  ូថាជារំណូ្  ឬមនិប្រតូវាន

ចាតទ់ុកថាជាធនធានលនា៉ះលទ ពីលប្រពា៉ះតផ្មលផ្នសំបុប្រតលនា៉ះមនិអារយកលៅ

ទូទាតផ់្ែលមហ បូអាហារ ឬទីជប្រមកានលនា៉ះលទ។   

អំលណាយជារែយនតមួយលប្រគឿង លៅកន ុងករណ្មួីយតែ អនកគ្នម នរែយនត  

នឹងមនិប្រតូវានចាត់ទកុថាជារណូំ្ លៅកន ុងតខ្តែ អនកទទួ ានលនា៉ះលទ 

ល ើយនងឹប្រតវូចាត់ទកុថាជាធនធានតែ មានការល ើកត ង

មួយលោយចាប់លផតើមលៅកន ុងតខ្បនាា ប់។43  លន៉ះពីលប្រពា៉ះតត 

ប្របសិនលបើអនកទទួ ានអវ ីមួយតែ នឹងរាប់បញ្ច  ូថាជា

ធនធានតែ មានការល ើកត ងមួយលៅកន ុងតខ្បនាា ប់លនា៉ះ វាមនិប្រតូវាន

រាប់បញ្ច  ូថាជារណូំ្ លៅកន ុងតខ្តែ ានទទួ លនា៉ះលទ។  

ប្របសិនលបើរែយនតលនា៉ះកាល យជាយានជនំិ៉ះទពីីរ ល ើយយានជនំិ៉ះទពីីរលនា៉ះ

នឹងមនិតមនការល ើកត ងលនា៉ះលទ ពីលប្រពា៉ះអនកលប្របើប្រាស់វាលៅកតនលងលធវ ីការ 

ប្រសបតាម ACWDL ល ខ្ 91-28 លៅលព លនា៉ះ វានឹងរាប់បញ្ច  ូថាជា

រណូំ្ ជាសមាា រៈលៅកន ុងកប្រមតិតែ តផ្មលជាសារ់ប្រាកសុ់ទធរបស់វាល ើសពី

ការអនញុ្ញា តផ្នធនធានរបស់អនក។   

អំលណាយជាផា៉ះមួយខ្នង ឬខុ្នែូមួយ ឬបនាប់សប្រមាប់រស់លៅលផសងលទៀត 

តែ រមួបញ្ច  ូទាងំរែសលណាត ងផងតែរ តែ អនកនឹងលប្របើប្រាស់វាជាផា៉ះរបសអ់នក 

នឹងជាកមមវតថ ុមួយផ្នរណូំ្ ជាសមាា រៈ

ប្រសបតាមវធិានតផ្មលអតិបរមាតែ ប្រតូវានសនមត់ (PMV) របស ់SSI 

លៅកន ុងតខ្តែ អនកទទួ ានវា។44 លៅកន ុងតខ្លប្រកាយៗលទៀត ផា៉ះលនា៉ះនងឹប្រតូវាន

ចាតទ់ុកថាជាធនធានតែ មានការល ើកត ងមួយ។  ប្រសបតាមវធិានរបស់ 

Medi-Cal តផ្មលផ្នរណូំ្ ជាសមាា រៈសប្រមាប់ប្រគួសារ

តែ មានមនុសសមាន ក់នងឹប្រតវូានកណំ្តប់្រតមឹ $111 សប្រមាប់ប្រគួសារតែ 

                                      

43 ការមិនរមួបញ្ច  ូផ្នយានជនំិ៉ះមួយ៖  22 CCR § 50461; 20 C.F.R. § 416.1218។  

– (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

44 20 CFR §§ 416.1140, 416.1141.  រំនួនផ្នរណូំ្ ជាសមាា រៈតែ ប្រតវូានសនមត់ 

ជា ទធផ ផ្នវធិានតផ្មលអតិបរមាតែ ប្រតូវានសនមត់ គឺ 1/3 

ផ្នអប្រតាអតថ ប្របលយាជន៍របស់ស ព័នធ បូករមួនងឹការកាតរ់ណូំ្ ទូទាត់រនួំន 

$20។  លៅកន ុងឆ្ន ំ 2018 តែ លសម ើនងឹ $260។ – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 



  

 

មានមនសុសពីរនាក់ប្រតូវានកប្រមតិប្រតមឹ $150។45 

ប្របសិនលបើអនកទទួ ានអំលណាយជាផា៉ះមួយ

ខ្នងតែ អនកនងឹមនិលប្របើប្រាស់វាជាផា៉ះរបស់អនកលទលនា៉ះ លៅលព លនា៉ះ

ទឹកប្រាក់តែ អនកនងឹទទួ ានប្របសិនលបើអនកាន ក់វា លប្រកាយលព កាត់

លសា  យុផ្នការ ក់វា ឬការលប្រតៀមជាលប្រសរសប្រមាប់ការ ក់ល ើយលនា៉ះ 

គជឺារណូំ្ ។  លព ខ្ល៉ះផា៉ះមួយខ្នងប្រតូវានចាតទ់ុកថាមនិអារលប្របើប្រាស់ាន 

ពីលប្រពា៉ះវាមនិអារ ក់ាន លោយសារតតការ ំាក46 

រំលពា៉ះកមមសិទធកិរលផសងលទៀតរំលពា៉ះការរសល់ៅលៅកន ុងផា៉ះលនា៉ះ ឬមូ ល តុ

លផសងលទៀត។47 ឬផា៉ះលនា៉ះមនិអារលប្របើប្រាសា់ន លោយសារតតអតថគ្ន ករបស ់

Medi-Cal ពុំមានសិទធបិ្រសបរាប់លៅកន ុងការ ក់ 

ឬការ ក់លនា៉ះនងឹអារតប្រមូវឲ្យមានលរឿងកត លីកើតល ើង។ 

អំលណាយជាទកឹប្រាក់តែ នងឹប្រតវូលប្របើប្រាស់សប្រមាប់ការអប់រ ំ

ឬប្របភពមូ នធិិណាមួយលផសងលទៀត – លពា គឺ អំលណាយ ិរញ្ា វតថ ុ 

អាហារបូករណ្។៍ ។ – តែ ការលប្របើប្រាស់របស់វាប្រតវូានោកក់ំ ិតល ើ

លសា  យុកន ុងការទទួ ានការអប់រំ ែូរជា លសៀវលៅ កផ្ប្រមនានា ផ្ែលសាលាលរៀន 

លសា  យុល ើប្រគូបលប្រងៀនពិលសស ។ ។ – ប្រតវូានល ើកត ង

រំលពា៉ះភាពជាធនធានមួយ កន ុងរយៈលព  9 តខ្បនាា ប់ពីតខ្តែ ានទទួ លនា៉ះ 

អាប្រស័យល តលុន៉ះវាមនិប្រតូវចាតទ់ុកថាជារណូំ្ លៅកន ុងតខ្តែ ាន

ទទួ លនា៉ះលទ។   

អ្តថ ប្របនយាជន៍ថ្នធានារ៉ា ប់រងនលើព្ិការភាព្ខផ្នកសនត ិសែុសងាមរបសែ្់ញ ាំម្គន

ចាំនួនសរុប $1200 ន ើយែ្ញ ាំម្គនលកខណៈប្រគប់ប្រគ្នន់កន ញងការទទួលាន Medi-

Cal នោយគ្នា នការខចករំខលកចាំ្យប្រសបតាមកមា វធីិ FPL របសម់នសុស

វយ័ចាំ្ស់ និងជនព្ិការ។  ែ្ញ ាំនទើបខតានទទួលទឹកប្រាក់ចាំនួន $100 

                                      

45  22 C.C.R. §§ 50509(a). 50511(a)(2), (d)(1)(A)-(B). – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

46 លមើ  POMS SI 01130.130. – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

47 22 C.C.R. § 50402; POMS SI 01120.010, POMS SI 01120.010. – 

(ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501130130
https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501120010


  

 

ព្ីមីងរបសែ្់ញ ាំសប្រម្គបថ់្ថៃែួបកាំនណើតរបសែ្់ញ ាំ។  ែ្ញ ាំភ័យខ្លល ចថា 

វានឹងនធវឲី្យែ្ញ ាំគ្នា នសទិធ ិទទួលាន Medi-Cal សប្រម្គប់ខែននេះ។ 

រណូំ្ តែ អាររាប់បញ្ច  ូានរបស់អនកតផអកតតល ើរណូំ្  SSDI របស់

អនកប លុណាណ ៉ះ គឺ $1180 ($1200 ែក $20 សប្រមាប់ការកាតរ់ណូំ្ ណាមួយ48) 

កន ុងមួយតខ្ តែ ទាបជាងរនួំនកណំ្ត់ផ្នរណូំ្ សប្រមាប់កមម វធិី A&D FPL 2018 

តែ មានរនួំន $1242 កន ុងមួយតខ្សប្រមាប់បុគគ មួយរបូ។  

លោយសារតតអំលណាយពីមងីរបស់អនកប្រតូវានចាតទ់ុកថាជារណូំ្ តែ 

មិនតមនទទួ ានពីការងារ តែ លកើតល ើងមិនលទៀងទាត់ ឬមិនញឹកញប់ 

លៅកន ុងអតថនយ័របស់ 22 CCR § 50542(a) ពីលប្រពា៉ះតតវាគឺជារណូំ្ តែ 

មិនទទួ ានល ើសពីពីរែងកន ុងមួយប្រតមីាស នងិជារណូំ្ តែ មនិប្រតូវ

ានរំពឹងទកុយា ងសមល តុផ លនា៉ះ ទកឹប្រាករ់ំនួន $60 ែំបូងប្រតូវាន

ល ើកត ង។  ែូលរន៉ះ មានតតទឹកប្រាករ់នួំន $40 

ផ្នអំលណាយលនា៉ះប ុលណាណ ៉ះតែ ប្រតវូានរាប់បញ្ច  ូ 

អាប្រស័យល តលុន៉ះរណូំ្ តែ អាររាប់បញ្ច  ូានរបស់អនកនងឹមានរនួំន $1220 

តែ លៅតតទាបជាងរំនួនកណំ្តផ់្នរណូំ្ សប្រមាប់ឆ្ន ំ 2018។49   

លទា៉ះបីជាអំលណាយលនា៉ះានលធវ ីឲ្យអនកមានរណូំ្ ល ើសពីរនួំនកណំ្ត់ផ្ន

រណូំ្ លៅកន ុងតខ្ណាមួយក៏លោយ អតថ ប្របលយាជនរ៍បស់អនកនងឹបនតកន ុង

រយៈលព យា ងតរិមួយតខ្លទៀត លែើមបីអនញុ្ញា តែ ់ការកណំ្ត់ល ើងវញិ

ែូរតែ ប្រតូវានតប្រមូវលោយ Welf។ & សាថ ប័ន ប្រកម § 14005.37 

និងសនមតថ់ាអំលណាយលនា៉ះមនិានលធវ ីឲ្យអនកមានធនធាន

ល ើសពីរនួំនកំណ្ត់ផ្នធនធានរបសអ់នកសប្រមាប់តខ្បនាា ប់លទៀតលនា៉ះ 

អតថ ប្របលយាជន៍ Medi-Cal របស់អនកនងឹគ្នម នការតប្របប្របួ លនា៉ះលទ។   

                                      

48 22 CCR § 50549.2. –(ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

49  វធិានរបស់ SSI មានភាពរតឹតបតិជាងរំលពា៉ះរំណុ្រលន៉ះ តែ ការកាត់ 

រណូំ្ បតនថមតែ មនិលទៀងទាត់ ឬមិនញឹកញប់នងឹអនវុតត ប្របសិនលបើ

រណូំ្ លនា៉ះលកើតល ើងតតមួយែងកន ុងមួយប្រតមីាស និងគ្នម នការកាត់ប្រាក់

បតនថមលនា៉ះលទ ប្របសិនលបើរំណូ្ លនា៉ះទទួ ានពីប្របភពែូរគ្នន នងឹប្របភព

តែ ានទទួ កា ពីប្រតីមាសមនុ ឬប្រតមីាសលប្រកាយ លទា៉ះបីជាលៅកន ុង

ប្រតីមាសខុ្សគ្នន កល៏ោយ។  20 CFR § 416.1124(c)(6). – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 



  

 

នៅនព្ល្ខដលែ្ញ ាំប្រតវូខតប្រាប់ខផ្នកសនត ិសុែសងាម 

ឬប្រកសួងសុែម្គលភាព្ប្របចាំនខ្លនធីអ្ាំពី្ការទូទត់ប្រាក់ខតមួយនលើក? 

អនកប្រតវូតតប្រាប់ប្រកសួងសុខ្មា ភាពប្របចំាលខានធអីំពីរណូំ្ លៅកន ុងរយៈលព  

10 ផ្ែងបនាា ប់ពអីនកទទួ ានវា។50  ឧទា រណ្៍ 

ប្របសិនលបើអនកទទួ ានការទូទាត់ប្រាកល់ៅផ្ែងទី 5 តខ្ធន  ូ

អនកប្រតវូតតប្រាប់ប្រកសួងសុខ្មា ភាពប្របចំាលខានធអីំពីការទូទាត់ប្រាក់លនា៉ះ

ឲ្យានមនុផ្ែងទី 15 តខ្ធន ។ូ 

កណំ្ត់សមាគ  ់ ៖  លយើងតណ្នំាឲ្យអនកលធវ ីការរាយការណ្អ៍ំពីរណូំ្ របស់អនក 

(និងរលបៀបតែ អនកានរំណាយវា) ជាលាយ កខណ្អ៍កសរ នងិោកជូ់ននូវ

រាយការណ្រ៍ណូំ្ លៅកាន់លខានធីលោយផ្ទា  ់។ 

ែតរមលងអវ ីតែ អនកានោក់ជូនទកុលៅជាមួយអនក នងិលសន ើសំុឲ្យមានការ

ប្របថាប់ប្រតាកា បរលិរឆទលៅល ើលនា៉ះ។  

រកាទុកបងាក ន់ផ្ែបង់ប្រាក់ផ្នរលបៀបតែ អនករណំាយប្រាក់របស់អនក 

ពីលប្រពា៉ះ

លខានធីអារលសន ើសុំបងាក ន់ផ្ែបង់ប្រាក់ទាងំលន៉ះទុកជាភ័សត ុតាងតែ អនកា

នចាយវាយប្រាកល់នា៉ះ នងិឧទា រណ្៍៖ 

សូមកុំលាក់វាលៅលប្រកាមពូករបសអ់នក។   

ន តុអ្វ ីានជាែ្ញ ាំប្រតវូប្រាប់ប្រកសួងសែុម្គលភាព្ប្របចាំនខ្លនធីអ្ាំព្ីការទូទត់

ប្រាក់ខតមួយនលើក? 

ប្រកសួងសុខ្មា ភាពប្របចំាលខានធីប្រតវូកណំ្ត់អំពីសិទធទិទួ ាន

អតថ ប្របលយាជន៍របស់អនក។  ប្របសិនលបើអនកទទួ ានការទូទាតប់្រាក់តតមួយល ើក 

និងរកាទកុវារ ូតែ ់តខ្បនាា ប់ វាប្របត  ជាអារលធវ ីឲ្យអនកមានរណូំ្  

និង/ឬធនធានល ើសពីរនួំនកណំ្ត់ផ្នរណូំ្  

និង/ឬធនធានតែ អាររាប់បញ្ច  ូានសប្រមាប់តខ្លនា៉ះ 

តែ លធវ ីឲ្យអនកគ្នម នសទិធិទទួ ាន Medi-Cal ឬអនកប្រតូវាន

ោក់ឲ្យសថ តិលៅកន ុងកមម វធិី ABD MN តែ ប្របត  ជាមានការតរករំត ករំណាយ។   

                                      

50 សុខ្មា ភាព & សាថ ប័ន ប្រកម 14005.37(h); 22 C.C.R § 50185(a)(4)។ – 

(ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 



  

 

អាប្រស័យល តលុន៉ះ ប្រកសួងសុខ្មា ភាពប្របចំាលខានធនីងឹមានបំណ្ងែឹង

អំពីរលបៀបតែ អនកានរំណាយប្រាក់លនា៉ះ។ 

នតើែ្ញ ាំអាចចាំ្យប្រាក់ខដលនលើសថ្នទឹកប្រាក់ទូទត់ខតមួយនលើកខដល

មិននកើតន ើងមតងនទៀតាននោយរនបៀប្? 

ជលប្រមើសមួយអារជាការរំណាយប្រាក់ល ើអវ ីមួយតែ ជាធនធានតែ មានការល ើ

កត ង។  ឧទា រណ្ផ៍្នធនធានតែ មានការល ើកត ង រមួមាន ផា៉ះ រែយនត  

ទំនិញលៅកន ុងប្រគួសារ និងសមាា រៈលប្របើប្រាសផ់្ទា  ់ខ្ល នួ ប្រទពយសមបតត ិតែ មានភាព

ចំាារ់សប្រមាប់ប្រទប្រទង់ខ្ល នួឯង ការធានារា៉ា ប់រងលពញមួយជីវតិ ទីបញ្ច ុ ៉ះសព 

និងធានារា៉ា ប់រងល ើការបញ្ច ុ ៉ះសព ឬសនសបំ្រាក់លៅកន ុងតផនការ

លែើមបសីលប្រមរាននូវការប្រទប្រទង់ខ្ល នួឯង (PASS)។51 

ជលប្រមើសមួយលទៀតអារជាការោក់ទកឹប្រាក់មួយរនួំន ឬទាងំអស់លៅកន ុងអវ ី

តែ ប្រតូវានលៅថា មូ និធិបលញ្ា ើ OBRA – ែូរជា លៅកន ុងមូ និធិបលញ្ា ើជាប្រកមុ 

ជាលែើម – ែូលរន៉ះអនកអារលប្របើប្រាស់ប្រាក់លែើមបីលធវ ីឲ្យគណុ្ភាពផ្នជីវតិ

របស់អនកមានភាព អ ប្របលសើរល ើងលោយមនិាត់បងអ់តថ ប្របលយាជនរ៍បសអ់នក

ល ើយ។52 

អនកក៏អារបលងក ើតមូ នធិិបលញ្ា ើសប្រមាប់តប្រមូវការពិលសស។53 

ការតកតប្របផ្នរាប់សត ពីីមូ និធិបលញ្ា ើសប្រមាប់តប្រមូវការពិលសសលៅលព លន៉ះ 

លធវ ីឲ្យអតថគ្ន កផ្នមូ នធិិបលញ្ា ើសប្រមាប់

ជនពិការអារបលងក ើតមូ នធិិបលញ្ា ើមួយសប្រមាប់ខ្ល នួគ្នត់ ឬខ្ល នួនាង ជនួំសឲ្យ

                                      

51  22 C.C.R. §§ 50418, 50425-50489, 50551.5; ទីភាន កង់ារលសវាសុខ្ភាព 

និងប្របជាជនផ្នរែឋកា ី វ ័រញ  “រំនួនកណំ្ត់ផ្នប្រទពយសមបតតទូិលៅរបស់ Medi-Cal” 

តខ្លមសា ឆ្ន ំ 2014 ានលប្របើប្រាស់លៅផ្ែងទី 23 តខ្ឧសភា ឆ្ន ំ 2018។ – 

(ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

52 22 C.C.R § 50489 et seq., ACWDL ល ខ្៖ 95-75 និង 06-24។ – 

(ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

53 22 C.C.R. § 50489.9. – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Forms/MC%20Information%20Notices/MC007ENG(0414).pdf
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Forms/MC%20Information%20Notices/MC007ENG(0414).pdf
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Forms/MC%20Information%20Notices/MC007ENG(0414).pdf


  

 

ការតប្រមូវឲ្យឪពុក/មាត យ ជីែូន/ជីតា អាណាពាា ប្រសបរាប់របស់

អតថគ្ន កតែ ជាជនពិការ ឬតលុាការ លធវ ីការបលងក ើតមូ និធបិលញ្ា ើលនា៉ះ។54  

ការតកតប្របលន៉ះមានប្របសិទធភាពអនវុតតសប្រមាប់

មូ និធិបលញ្ា ើតែ ប្រតវូានបលងក ើតល ើងលៅ ឬលៅលប្រកាយផ្ែងទី 13 តខ្ធន  ូឆ្ន ំ 

2016។55 វាមានសារៈសខំានក់ន ុងការកត់សមាគ  ់ថា

មូ និធិបលញ្ា ើលន៉ះប្រតូវតតានបលងក ើតល ើងសប្រមាប់អតថគ្ន កលៅមនុលព 

តែ ពួកលគឈានែ ់វយ័ 65 ឆ្ន ំ។56 

លែើមបតីសវងរកពត័៌មានបតនថមអំពីជលប្រមើសទាងំលន៉ះ នងិជលប្រមើសលផសងលទៀត 

លយើងសំណូ្មឲ្យអនកលធវ ីការទាកទ់ងលៅកាន់អនកតស ូ មតិលែើមបកំីតណ្ទប្រមង់

មណ្ឌ  ចាស់ជរាផ្នរែឋកា ី វ ័រញ  – យតុតធិម៌ នងិការតស ូ មតអិពំី

ការតែទារំយៈលព តវងផ្ន CANHR – លែើមបីទទួ ានែំបូនាម ន និង

ការបញ្ជ នូលៅកាន់លមធាវតីែ មានឯកលទសលៅកន ុងតផនកទាងំលន៉ះ។57 

អ្នកក៏អាចប្រតួតពិ្និតយខវបសាយ៍របស់ ិរញ្ញ ិកថ្នរដឋកាលី វ ័រញ សប្រម្គប់

ព័្ត៌ម្គនបខនាមអ្ាំពី្គណនី CalABLE។  សូមនមើល 

 ិរញ្ា កិផ្នរែឋកា ី វ រ័ញ .58  ប្របសិននបើអ្នកកាល យជាព្ិការមុនអាយុ 26 ឆ្ន ាំ 

អ្នកប្របខ លជាអាចសនស ាំប្រាក់ានរ ូតដល់ $14,000 កន ញងមួយឆ្ន ាំ 

និងរ ូតដល់ម្គនទឹកប្រាក់សរុបចាំនួន $100,000 

                                      

54 ACWDL No. 17-13. – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

55 Id. – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

56  42 U.S.C. § 1396p(d)(4)(A). – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

57 រូ លៅកានទ់ីលន៉ះ លែើមបទីទួ ានព័តម៌ានបតនថម៖ យតុត ិធម៌ 

និងការតស ូ មតិអំពកីារតែទារំយៈលព តវងផ្ន CANHR . – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

58 សូមលមើ ផងតែរនូវ  CalAble ផត ់ជូនជនពិការនូវ

សនត ិសុខ្តផនក រិញ្ា វតថ ុកាន់តតអសាច រយជាងមុន នងិ កមម វធិី CalAble – 

សំណួ្រតែ ប្រតវូានសាកសួរជាញឹកញប់  សប្រមាប់ព័ត៌មានបតនថម។ – 

(ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

http://www.canhr.org/
http://www.canhr.org/
https://www.treasurer.ca.gov/able/
http://canhr.org/publications/newsletters/NetNews/Feature_Article/NN_2007Q1.htm
http://canhr.org/publications/newsletters/NetNews/Feature_Article/NN_2007Q1.htm
https://www.treasurer.ca.gov/able/resources/factsheets/factsheet-en-us.pdf
https://www.treasurer.ca.gov/able/resources/factsheets/factsheet-en-us.pdf
http://www.cdss.ca.gov/Benefits-Services/More-Services/CalABLE/CalABLE-FAQ
http://www.cdss.ca.gov/Benefits-Services/More-Services/CalABLE/CalABLE-FAQ


  

 

នៅកន ញងគណនីសនស ាំសាំថ្ចខដលទទួលានអ្តថ ប្របនយាជន៍ពី្ប្រាក់ព្នធ  

ខដលន ថា គណនី ABLE នៅមុននព្លខដល SSI ឬ Medi-Cal 

របស់អ្នករងការជ៉ះឥទធិព ។59  ននេះម្គនន័យថា 

អ្នកសនស ាំប្រាក់នៅកន ញងគណនី ABLE មួយ ចាំនួនកាំណត់ថ្ន

ធនធានខដលអាចរប់បញ្ច ូលាននឹងមិនអ្នុវតតចាំន េះអ្នក សប្រម្គប់ 

SSI ឬ Medi-Cal ននាេះនទ ន ើយអ្នកនឹងអាចម្គនប្រាក់រ ូតដល់ 

$100,000 នៅកន ញងគណនីននាេះ។  ជាមួយគ្នន ននេះខដរ 

អ្នកអាចម្គនទាំងគណនី ABLE និងមូលនិធិបនញ្ញ ើសប្រម្គប់

តប្រមូវការពិ្នសស។   

រាយសារ់ប្រាក់នានាពីគណ្នី ABLE របស់អនកមនិរាប់បញ្ច  ូជារំណូ្ លនា៉ះលទ 

ល ើយអនកអារលប្របើប្រាស់ប្រាក់ពីគណ្នី ABLE របស់អនកលែើមបលីធវ ីការ

ចាយវាយលៅល ើការលធវ ីឲ្យរំណាយនានាមាន កខណ្ៈសមបតត ិប្រគប់ប្រគ្នន់ ែូរជា 

ការសាន កល់ៅ ការលធវែីំលណ្ើរ និងការតែទាសំុខ្ភាព ជាលែើម។60 

អតថ ប្របលយាជនមួ៍យលទៀតរបស់គណ្នី ABLE 

គថឺាអនកអារទទួ ានរាយសារ់ប្រាក់ពីគណ្នីលន៉ះ ល ើយវានងឹមនិប្រតូវ

ានរាប់បញ្ច  ូថាជាធនធានលនា៉ះលទ ែរាបណាអនកកំពងុតតរកាទកុ

ទឹកប្រាកល់ែើមបីទូទាតរ់ំណាយផ្នពិការភាពតែ មាន កខណ្ៈសមបតត ិប្រគប់ប្រគ្នន់ 

តែ មនិទាកទ់ងនងឹការសាន ក់លៅ។61  ឧទា រណ្៍៖ ប្របសិនលបើអនកែកប្រាក់រនួំន 

$500 ពីគណ្នីរបសអ់នកលៅកន ុង

តខ្មិែុនាលែើមបីទូទាត់រណំាយតផនកលវជជសាស្រសត តែ ប្រតូវានរពឹំងទកុ

ណាមួយតែ នងឹលកើតល ើងលៅកន ុងតខ្កញ្ញា លនា៉ះ ទកឹប្រាករ់នួំន $500 លនា៉ះ

                                      

59 26 U.S.C. § 529A អារតសវងរកានលៅ P.O.M.S. SI 01130.740។ – 

(ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

60 សូមលមើ  P.O.M.S. SI 01130.740(C). – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

61 សូមលមើ  P.O.M.S. SI 01130.740(C)(5)(a). – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501130740
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501130740
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501130740


  

 

មិនប្រតវូានរាប់បញ្ច  ូថាជាធនធានមួយ សប្រមាប់តខ្មែិុនា តខ្កកកោ តខ្សីហា 

និងតខ្កញ្ញា លនា៉ះលទ។62 

ចុេះប្របសិននបើែ្ញ ាំកាំព្ុងសា ិតនៅកន ញង MAGI Medi-Cal 

និងទទួលានការទូទត់ប្រាក់ខតមួយនលើកវនិននាេះ?  

ជាទូលៅ រណូំ្ មនិជាប់ពនធ  តែ ប្រសបតាមវធិាន IRS នងឹមិនប្រតវូាន

រាប់បញ្ច  ូលនា៉ះលទ លៅលព លធវ ីការកណំ្តអ់ំពីសិទធទិទួ ានតផនក រិញ្ា វតថ ុ

ប្រសបតាម MAGI។  លន៉ះមានន័យថា រណូំ្ តែ មិនជាប់ពនធណាមួយ ែូរជា 

ការទទូ មរតក ជាលែើម នឹងមនិរាប់បញ្ច  ូលៅកន ុងរណូំ្  MAGI 

របស់អនកលនា៉ះលទ។63 អាហារបូករណ្៍ 

ឬជំនួយ ិរញ្ា វតថ ុសប្រមាប់និសសតិតែ ទទួ ាន

អាហាររបូករណ៍្តែ មិនប្រតវូានលប្របើប្រាស់សប្រមាប់ជារណំាយកន ុងការ

រស់លៅនងឹមនិប្រតវូានរមួបញ្ច  ូលៅកន ុងរណូំ្ លនា៉ះលទ។64  

សប្រមាប់បញ្ជ ីតែ កាន់តតលពញល ញមួយផ្នអវ តីែ ប្រតវូានរាប់បញ្ច  ូ 

និងអវ ីតែ មិនប្រតវូានរាប់បញ្ច  ូលៅកន ុង MAGI របសអ់នកលនា៉ះ សូមលមើ 

 ិខិ្តព័តម៌ានរបស់តផនកសទិធ ិទទួ ាន Medi-Cal (MEDIL) ល ខ្ I 17-09។65  

កមម វធិី MAGI នងិកមម វធិរីបស់កុមារលគ្ន លៅតែ មានរណូំ្ ទាប ពំុមាន

រំនួនកណំ្តផ់្នធនធាន/ប្រទពយសកមមលនា៉ះលទ។66  លគតណ្នាថំា 

អនកមនិប្រតូវរាយការណ្អ៍ំពីរណូំ្ ណាមួយលនា៉ះលទ រ ូតទា ់

តតអនកទទួ ានរណូំ្ លនា៉ះយា ងជាក់តសតង។  
 

                                      

62 សូមលមើ  P.O.M.S. SI 01130.740(C)(5)(c). – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

63 សូមលមើ   ិខិ្តពត័ម៌ានរបស់តផនកសទិធ ិទទួ ាន Medi-Cal ល ខ្៖ I 17-09។ –

(ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 
 
64 42 C.F.R. § 603(e)(2). – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

65 MEDIL I 17-09. – (ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

66 42 C.F.R. § 603(g). –(ប្រត ប់លៅឯកសារលម) 

https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501130740
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/MEDIL/2017/I17-09.pdf


  

 

រណូំ្ ជាប់ពនធតែ ប្រតូវានទទួ ជាការទូទាត់ប្រាក់តតមួយល ើក - ែូរជា

ការឈ្ន ៉ះត បងសុីសង ឬការឈ្ន ៉ះលឆ្ន ត ប្រាក់រងាវ ន់ ឬរងាវ ន់នានា 

ការសងប្រាក់ែ ់និលយាជិតវញិតែ ប្រតវូានផត ់ជូនលៅកន ុងការទូទាតណ់ាមួយ 

អតថ ប្របលយាជន៍ផ្នធានារា៉ា ប់រងល ើភាពគ្នម នការងារលធវតីាមតបបប្របតិសកមម 

និងអតថ ប្របលយាជនផ៍្នការរូ នវិតតនរ៍បស់បុគគ កិលៅអយសម យ័យាន 

ឬរាយសារ់ប្រាក់តែ ទូទាត់តតមួយល ើកពីតផនការ

រូ និវតតន៍តែ មានគណុ្សមបតត ិប្រគប់ប្រគ្នន់ណាមួយពីនលិយាជករបស់អនកសាល ប់ - 

ប្រតូវានចាតទ់កុថាជារំណូ្ តតលៅកន ុងតខ្តែ ានទទួ វាតតប ុលណាណ ៉ះ។67 

លៅតខ្ែំបូងបនាា ប់ពីលនា៉ះ វានឹងមនិប្រតូវានរាប់បញ្ច  ូថាជាធនធាន ឬ 

“ប្រទពយសកមម” លនា៉ះលទ។  

ប្របសិនលបើអនកទទួ ានលសាធននវិតតនស៍ប្រមាប់ពិការភាពតែ អនកាន

ទូទាត់ប្រាកស់ប្រមាប់វា (ខុ្សពីលសាធននវិតតន៍សប្រមាប់ពិការភាពតែ ប្រតវូាន

ទូទាត់ប្រាកល់ោយនិលយាជកណាមាន ក់) រណូំ្ លនា៉ះមិនប្រតវូានរាប់បញ្ច  ូលនា៉ះលទ 

ពីលប្រពា៉ះរណូំ្ លនា៉ះប្រតវូានល ើកត ងពពីនធ ល ើរណូំ្ ។  

ប្របសិនលបើអនកានបំលពញតាមវធិាន IRS តែ ានពនយ ់លៅទីលន៉ះល ើយលនា៉ះ -  

IHSS/ព័តម៌ានអំពកីារបញ្ញជ កយ់ ់ប្រពមលោយខ្ល នួឯងរំលពា៉ះ

អនកផត ់លសវាលៅកន ុងការរស់លៅ  - រណូំ្ ផ្ន IHSS របស់អនកនងឹ

មិនរាប់បញ្ច  ូលនា៉ះលទ ពីលប្រពា៉ះវាប្រតូវានល ើកត ងពីពនធល ើរណូំ្  

(ប ុតនតមនិតមនពីពនធល ើសនតសិុខ្សងគម ឬ Medicare លនា៉ះលទ)។ 

លយើងខុ្្ំរង់ែឹង ពីលយាប ់លលាកអនក! សូមបំលពញ កប្រមងសំណួ្រអលងកត 

អំពីការផសពវផាយ របស់លយើងខុ្្ំ ល ើយប្រាប់លយើងខុ្្ំ ពីលយាប ់លលាកអនកផង!  

[លធវ ីការសាង់មតិ] 

សប្រមាប់ជំនួយតផនករាប់ សូមលៅទូរស័ពា លៅល ខ្ 800-776-5746 ឬ បំលពញ 

ទប្រមង់តបបបទសំលណ្ើ សុំជំនួយ។ សប្រមាប់លគ្ន បំណ្ងលផសងៗ លទៀត សូមលៅទូរស័ពា 

                                      

67 42 C.F.R § 435.603(e)(1); MEDIL I 17-09.- (ប្រត ប់លៅឯកសារលម)   

http://www.cdss.ca.gov/inforesources/IHSS/Live-in-provider-self-certification
http://www.cdss.ca.gov/inforesources/IHSS/Live-in-provider-self-certification
http://www.cdss.ca.gov/inforesources/IHSS/Live-in-provider-self-certification
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://goo.gl/fssd0G


  

 

លៅល ខ្ 916-504-5800 (កា ី វ ័រញ ខាងលជើង); 213-213-8000 

(កា ី វ ័រញ ខាងតបូ ង) ។  

កមម វធិីសិទធ ិជនពិការ កា ី វ ័ញ  ទទួ ានមូ នធិិប្រទប្រទង់ ពីប្របភពលផសងៗ 

ជាលប្ររើន, សប្រមាប់បញ្ជ ីលពញល ញ អំពីអនកផត ់មូ នធិិ, សូមរូ លៅ 

http://www.disabilityrightsca.org/ 

Documents/ListofGrantsAndContracts.html. 

 

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

