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 California’s Protection & Advocacy System
Toll-Free (800) 776-5746
ការទូទាត់ប្រាក់តែមួយលើក និង 
សិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal
ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2018, ឯកសារផ្សព្វផ្សាយ #5613.06 - Cambodian
កំណត់សម្គាល់ ៖  ឯកសារផ្សព្វផ្សាយនេះមានតែព័ត៌មានទូទៅប៉ុណ្ណោះ។  ស្ថានភាពរបស់មនុស្សម្នាក់គឺខុសៗគ្នា។  ចូរប្រាកដថាបានពិភាក្សាជាមួយមេធាវី ឬអ្នកតស៊ូមតិណាម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹងអំពីបញ្ហាទាំងនេះដើម្បីទទួលបានដំបូន្មានចំពោះស្ថានភាពជាក់លាក់របស់អ្នក។
មនុស្សជាច្រើននាក់មានចម្ងល់អំពីរបៀបដែលការទូទាត់ប្រាក់តែមួយលើក (តែម្តងគត់) ដែលមិនកើតឡើងម្តងទៀតឡើយ នឹងមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal របស់ពួកគេ។  ឯកសារផ្សព្វផ្សាយនេះរៀបរាប់អំពីរបៀបដែលការទូទាត់ប្រាក់តែមួយលើកនឹងមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធី Medi-Cal មួយចំនួនសម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់ និងជនពិការ។    វាពន្យល់ថាតើមានអ្វីខ្លះនឹងកើតឡើងចំពោះ Medi-Cal របស់អ្នក នៅពេលដែលអ្នកទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់តែម្តង ឬការទូទាត់ប្រាក់តែមួយលើក និងនៅពេលខ្លះ និងថាតើការទូទាត់ប្រាក់តែមួយលើកដែលមិនបានចំណាយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាធនធាននៅក្នុងបន្ទាប់ទៀតដែរឬទេ។  
ឯកសារផ្សព្វផ្សាយនេះនឹងមិនគ្របដណ្តប់លើកម្មវិធីនានារបស់ Medi-Cal ដែលអាចស្វែងរកបានសម្រាប់ក្រុមមនុស្សផ្សេងទៀត ដូចជា ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ឬ Medi-Cal ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ CALWORKS នោះទេ។ សូមមើល ក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាព លិខិតរបស់នាយកផ្នែកសុខមាលភាពនៃគ្រប់ខោនធីទាំងអស់ (ACWDL) លេខ 92-03។ – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ) ហើយឯកសារផ្សព្វផ្សាយនេះក៏នឹងមិនគ្របដណ្តប់លើព័ត៌មានស្តីពី Medi-Cal ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ SSI និងកម្មវិធី Medi-Cal ផ្សេងទៀតដែលប្រព្រឹត្តិចំពោះការទូទាត់ប្រាក់តែមួយលើកនៅក្នុងវិធីដូចគ្នានឹងកម្មវិធី SSI នោះដែរ។ កម្មវិធីទាំងនេះ គឺជាកម្មវិធី Medi-Cal ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ SSI ប្រការ 1619(b), កុមារដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាក កុមារ Pickle, កុមារពេញវ័យដែលពិការ (Disabled Adult Child (DAC)) និងមេម៉ាយ/ពោះម៉ាយ ឬស្វាមី/ភរិយាដែលបានលែងលះរួចរាល់ និងនៅមានជីវិតនៃ Medicaid។  សូមមើលឧទាហរណ៍នៅ ក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាព លិខិតរបស់នាយកផ្នែកសុខមាលភាពនៃគ្រប់ខោនធីទាំងអស់ (ACWDL) លេខ៖ 09-61 និង 09-62; 42 U.S.C. § 404(e), (f); 42 U.S.C. § 1383(c), (d)។ – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)
 សម្រាប់ក្រុមដែលមាន Medi-Cal ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ SSI សូមចូលមើលឯកសារផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់តែមួយលើកនៃ SSI របស់យើង នៅ៖ ការទូទាត់ប្រាក់តែមួយលើក និងសិទ្ធិទទួលបាន SSI
ច្បាប់ស្តីពីការថែទាំដែលមានតម្លៃសមរម្យបានបង្កើនចំនួនប្រជាជនដែលអាចទទួលបាន Medi-Cal ស្របតាមកម្មវិធីប្រាក់ចំណូលដុលដែលត្រូវបានកែប្រែ និងត្រូវបានកែសម្រួល (MAGI) Medi-Cal។ ដូចគ្នានឹងកម្មវិធី Medi-Cal ផ្សេងទៀតដែលយើងពិភាក្សានៅខាងក្រោមផងដែរ កម្មវិធីនេះមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យអំពីសិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វា និងវិធានស្តីពីរបៀបដែលវានឹងប្រព្រឹត្តិចំពោះការទូទាត់ប្រាក់តែមួយលើក។  យើងនឹងលើកឡើងអំពីចំណុចនេះនៅក្នុងសំណួរទី 13 ខាងក្រោម។  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី MAGI Medi-Cal សូមមើលឯកសារផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងនៅ តើការពង្រីកចំនួនមនុស្សពេញវ័យ/ MAGA Medi-Cal គឺជាអ្វី? សូមមើលផងដែរនូវ សៀវភៅណែនាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់ និងទ្រព្យសម្បត្តិនៅភាគខាងលិច ប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ 2016 “ការទទួលបាន និងការថែរក្សាការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ប្រជាជនកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប” បានប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី 22 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2018 ការទទួលបាន និងការថែរក្សាការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ប្រជាជនកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប។   – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)   
តើការទូទាត់តែមួយលើកដែលមិនកើតឡើងម្តងទៀត គឺជាអ្វី?
ការទូទាត់តែមួយលើកដែលមិនកើតឡើងម្តងទៀត គឺជាការទូទាត់តែម្តងនូវអត្ថប្រយោជន៍ ឬសាច់ប្រាក់ ឬទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយផ្សេងទៀតដែលអាចត្រូវបានប្តូរជាសាច់ប្រាក់ ដើម្បីផ្តល់ជូននូវម្ហូបអាហារ ឬទីជម្រក។ វាមិនរួមបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកទទួលតាមធម្មតានៅក្នុងមួយ ខែនោះទេ។ 22 C.C.R. § 50064.5. – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  ឧទាហរណ៍ មិនរួមបញ្ចូលការត្រួតពិនិត្យផ្នែកសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែរបស់អ្នកនោះទេ ប៉ុន្តែនឹងរួមបញ្ចូលការត្រួតពិនិត្យណាមួយដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នានាត្រឡប់មកវិញ។   

អ្នកបាននិយាយថា ឯកសារផ្សព្វផ្សាយនេះអនុវត្តចំពោះតែកម្មវិធី Medi-Cal មួយចំនួនសម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់ និងជនពិការតែប៉ុណ្ណោះ។ តើកម្មវិធីទាំងនោះមានអ្វីខ្លះ? 
កម្មវិធីទាំងនោះ រួមមាន ៖
	កម្មវិធីកម្រិតនៃភាពក្រីក្ររបស់មនុស្សវ័យចំណាស់ និងជនពិការនៅក្នុងសហព័ន្ធ (A&D FPL) សូមមើល អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ពិការភាព 101, “Medi-Cal៖ ព័ត៌មានលម្អិត” បានប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី 22 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2018 - (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)	
	កម្មវិធីជនពិការដែលកំពុងបម្រើការងារ សូមមើល អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ពិការភាព 101, “Medi-Cal៖ ព័ត៌មានលម្អិត” បានប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី 22 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2018។ – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ) និង

មនុស្សវ័យចំណាស់ ជនពិការភ្នែក និងជនពិការដែលមានតម្រូវការផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត (ABD-MN) សូមមើល អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ពិការភាព 101, "Medi-Cal: ព័ត៌មានលម្អិត” បានប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី 22 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2018។ – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)។

តើខ្ញុំធ្វើការស្វែងរកកម្មវិធី Medi-Cal ដែលខ្ញុំមានដោយរបៀបណា? 
កម្មវិធី Medi-Cal នីមួយៗត្រូវបានកំណត់ដោយលេខកូដជំនួយមួយ។ សូមសាកសួរបុគ្គលិកផ្នែកសិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal នៃខោនធីរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានលេខកូដជំនួយរបស់អ្នក។  ឬនៅពេលដែលអ្នកទៅជួបឱសថការីណាម្នាក់ ស្នើសុំឲ្យគាត់ឆូតកាត Medi-Cal – ហៅថា BIC សម្រាប់ “ប័ណ្ណសម្គាល់អត្ថគាហក” – របស់អ្នកដើម្បីប្រាប់អ្នកអំពីលេខកូដជំនួយ ឬលេខកូដជំនួយនានារបស់អ្នក។  សម្រាប់លិបិក្រមនៃលេខកូដជំនួយ សូមមើល ដ្យាក្រាមមេនៃលេខកូដជំនួយនៃក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាព។ – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)
តើវានឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបានការទូទាត់តែមួយលើក?
កម្មវិធី Medi-Cal នីមួយៗមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យអំពីសិទ្ធិទទួលបានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វា ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការបំពេញតាមវិធាននៃប្រាក់ចំណូល និងធនធានផងដែរ។  ការទទួលបានចំណូល (ក្រោយពេលកាត់ប្រាក់ដែលបានទូទាត់ជាមុនដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់កម្មវិធី Medi-Cal ជាក់លាក់ណាមួយហើយនោះ) អាចបណ្តាលឲ្យអ្នកបាត់បង់សិទ្ធិទទួលបានដែលស្ថិតនៅក្រោមកម្មវិធីនោះ និងត្រូវបានផ្លាស់ទៅកាន់កម្មវិធី ABD-MN រួមជាមួយការចែករំលែកចំណាយ។  
ចំពោះធនធាននានា ជាថ្មីម្តងទៀត វាអាស្រ័យលើថាតើអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធី Medi-Cal ណាមួយ។  កម្មវិធីភាគច្រើនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានធនធានអាចរាប់បញ្ចូលបានដោយគ្មានការលើកលែង ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបមិនលើសពី $2,000 សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ និង $3,000 សម្រាប់គូស្វាមីភរិយាដែលបានអាពាហ៍ពិពាហ៍រួច នៅពេលណាមួយនៅក្នុងអំឡុងខែនោះ។ 20 C.F.R § 416.202(d); 22 C.C.R §§ 50420(a), 50195(c)(2);  សូមមើលផងដែរនូវ ទីភ្នាក់ងារសេវាសុខភាព និងប្រជាជននៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា “ចំនួនកំណត់នៃទ្រព្យសម្បត្តិទូទៅរបស់ Medi-Cal”  p. 1. ខែមេសា ឆ្នាំ 2014 បានប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី 23 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2018។ – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  សម្រាប់សមាជិកគ្រួសារបន្ថែមម្នាក់ៗ មានតែកម្មវិធី Medi-Cal ប៉ុណ្ណោះដែលមានចំនួនកំណត់លើធនធានខ្ពស់ជាងគេ។ 22 C.C.R § 50420(a). - (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ) នេះមានន័យថា ប្រសិនបើអ្នកទទួលបាន ចំណូលដែលអាចរាប់បញ្ចូលបាន ដែលនឹងក្លាយជាធនធានដែលអាចរាប់បញ្ចូលបាននៅក្នុងខែបន្ទាប់ អ្នកត្រូវតែចំណាយប្រាក់ដែលលើសរហូតដល់ប្រាក់ចំណូលដែលរាប់បញ្ចូលបាននៅសល់ $2,000 ($3,000) មុនចុងខែបន្ទាប់នោះ ដើម្បីនៅតែមានសិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកអាចបង្កើតឡើងវិញនូវសិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal តាមបែបប្រតិសកម្ម នៅថ្ងៃទីមួយនៃខែនោះបាន ប្រសិនបើអ្នកចំណាយធនធានដែលលើសរបស់អ្នកបានមុនចុងខែនោះ។ ការធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ខែនានានៅមុខខែនៃការដាក់ពាក្យសុំនោះ អាចទទួលបានធានារ៉ាប់រង ទោះបីជាមានធនធានដែលលើសនៅក្នុងខែដែលធ្វើប្រតិសកម្មក៏ដោយ ប្រសិនបើចំនួនទឹកប្រាក់នៃធនធានដែលលើសពីចំនួនកំណត់នោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីទូទាត់ចំណាយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត។ ទីភ្នាក់ងារសេវាសុខភាព និងប្រជាជននៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា “ចំនួនកំណត់នៃទ្រព្យសម្បត្តិទូទៅរបស់ Medi-Cal” p. 2-3 ខែមេសា ឆ្នាំ 2014 បានប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី 23 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2018 ចូរមើល ផងដែរនូវ ACWDL លេខ 97-41 ការអនុវត្ត Principe v. Belshe.- (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ) 
តើភាពខុសគ្នារវាងចំណូល និងធនធាន (ទ្រព្យសម្បត្តិ) គឺជាអ្វី?
ជាទូទៅ ចំណូល គឺជាជំនួយជាប្រាក់ ឬជំនួយជាសម្ភារៈ HYPERLINK  \l "Footnote12"  ជំនួយជា “សម្ភារៈ” មានន័យថាជំនួយដែលមិនមែនជាសាច់ប្រាក់ដែលបំពេញតាមតម្រូវការផ្នែកទីជម្រក សេវាសាធារណៈ ឬម្ហូបអាហាររបស់អ្នកជំនួសឲ្យសាច់ប្រាក់។  វាមិនដូចគ្នានឹង SSI នោះទេ កម្មវិធី Medi-Cal រាប់បញ្ចូលជំនួយជាសម្ភារៈលុះត្រាតែវាបំពេញតាមរាល់តម្រូវការទាំងអស់របស់អ្នកចំពោះផ្នែកទីជម្រក ឬសេវាសាធារណៈ ឬម្ហូបអាហារក្នុងមួយខែ។ 22 C.C.R § 50509. – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ) ដែលអ្នកទទួលបានក្នុងអំឡុងខែណាមួយដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្នែកម្ហូបអាហារ និងទីជម្រករបស់អ្នក។ សុខុមាលភាព & ស្ថាប័ន ក្រម § 14006(c), 42 C.F.R § 435.601, 22 C.C.R § 50451. – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  ចំណូលអាចជាចំណូលដែលទទួលបានពីការងារ 22 C.C.R § 50503. – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ) ឬជាចំណូលដែលមិនមែនទទួលបានពីការងារ។ 22 C.C.R § 50507. – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  ហើយមានតែចំណូល ឬធនធានដែលអាចស្វែងរកបានតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានយកមកពិចារណា។ 22 C.C.R. §§ 50501(b), 50513 (“ចំណូលដែលអាចស្វែងរកបាន”), 50515 (ការកំណត់និយមន័យអំពី “ចំណូលដែលមិនអាចស្វែងរកបាន”)។ – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)
វត្ថុ និងសេវានានាដែលត្រូវបានទូទាត់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ដោយអ្នកណាម្នាក់ផ្សេងទៀត និងដែលមិនមែនចំណូលជាសម្ភារៈសម្រាប់ម្ហូបអាហារ ឬទីជម្រកមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចំណូលនោះទេ។ 20 CFR § 416.1103(g). – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  ដូច្នេះប្រភេទនានានៃអំណោយដូចខាងក្រោមនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ចំណូលដែលអាចរាប់បញ្ចូលបានរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងរបស់ Medi-Cal នោះទេ៖  សម្ភាៈជំនួយដល់ការធ្វើម្ហូបដែលមិនមែនជាម្ហូបអាហារ (ផលិតផលធ្វើពីក្រដាស សម្ភារៈបោសសម្អាត និងសម្ភារៈសម្រាប់បោកសម្លៀកបំពាក់) ចំណីអាហារសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹម និងការថែទាំរបស់ពេទ្យសត្វ វិក្កយបត្រនៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ កម្រៃលើការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត និងខ្សែកាប សក្ខីបត្រតាក់ស៊ី ការងារមើលថែសួនច្បារ ការជាវទស្សនាវដ្តី ឬកាសែត។
តាមធម្មតា ធនធាន (ឬទ្រព្យសម្បត្តិ) កម្មវិធី SSI ប្រើប្រាស់ពាក្យ “ធនធាន” ដើម្បីពណ៌នាអំពីចំណុចនេះ ហើយមានតែកម្មវិធី Medi-Cal ដែលប្រើប្រាស់ពាក្យ “ទ្រព្យសម្បត្តិ” ដើម្បីពណ៌នាអំពីចំណុចដូចគ្នានេះ។  នៅក្នុងឯកសារនេះទាំងមូល យើងនឹងប្រើប្រាស់ពាក្យ “ធនធាន”។  - (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)   គឺជាសាច់ប្រាក់ ឬវត្ថុផ្សេងទៀតដែលអ្នកកាន់កាប់ជាកម្មសិទ្ធិ ដែលអ្នកអាចលក់ ឬប្តូរវាទៅជាសាច់ប្រាក់បាន ដូចជាផ្ទះ ភាគហ៊ុន គណនីធនាគារ ឬអចលនទ្រព្យ។ 22 C.C.R §§ 50073, 50074. – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  
ចំណូល (ក្រោយពេលកាត់ប្រាក់ដែលបានទូទាត់ជាមុន ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត) និងធនធាននានាដែលអាចរាប់បញ្ចូលបាន ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់អំពីសិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal របស់អ្នក។ ចំណូល និងធនធានដែលមានការលើកលែងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការកំណត់អំពីសិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal របស់អ្នកនោះទេ។ 22 C.C.R §§ 50418, 50521. – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ) 
តើចំណូល និងធនធានដែលមានការលើកលែងគឺជាអ្វី?
វត្ថុមួយចំនួនមិនត្រូវបានរាប់ថាជាចំណូល ឬធនធានមួយនោះទេ។  ជំនួយក្នុងការសង្រ្គោះពីគ្រោះមហន្តរាយ ឬការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅដែលទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលរបស់សហព័ន្ធ រដ្ឋ ឬរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន គឺជាឧទាហរណ៍មួយ។ 22 C.C.R § 50535.5. – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  មូលនិធិមួយចំនួនលើការវិនិច្ឆ័យរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា គឺជាឧទាហរណ៍មួយផ្សេងទៀត។ 22 C.C.R § 50537. – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  ឥណទានពន្ធមួយចំនួន មើលផងដែរ 22 C.C.R §§ 50454.5, 50523.5. – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ) ដូចជាឥណទានពន្ធលើចំណូលដែលអាចរកបាន (EITCs)HYPERLINK  \l "Footnote24"  ការលើកលែងដែលទទួលបាននៅក្នុងខែ៖ 22 C.C.R § 50543.5។ ការលើកលែងដែលទទួលបាននៅក្នុងខែបន្ទាប់៖ 22 C.C.R § 50449។ – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)
 ក៏ជាការលើកលែងមួយដែរ។ អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានអំពីបញ្ជីចំណូលដែលមានការលើកលែងសម្រាប់សិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីនានាដែលសិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធីទាំងនោះ គឺផ្អែកលើអាយុ និងពិការភាពបាននៅ 22 C.C.R។ §§ 50523- 50544.  នេះគឺជាបញ្ជីធនធានដែលមានការលើកលែងដែលស្ថិតនៅក្រោមកម្មវិធី SSI ដែលជាការលើកលែងនៅក្រោមកម្មវិធី Medi-Cal ផងដែរ សម្រាប់ជនពិការ និងមនុស្សវ័យចំណាស់៖ POMS SI 01110.210។  
ខ្ញុំនឹងទទួលបានការទូទាត់តែមួយលើក។  តើវានឹងមានផលប៉ះពាល់ចំពោះ Medi-Cal របស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?
វាអាស្រ័យលើប្រភេទនៃការទូទាត់ដែលអ្នកនឹងទទួលបាន។  
ការទូទាត់ផ្នែកសន្តិសុខសង្គមដែលធ្វើប្រតិសកម្ម ឬការទូទាត់ SSI
ការទូទាត់ណាមួយពីផ្នែកសន្តិសុខសង្គមដែលមិនមែនជាការទូទាត់ SSI ជាទៀងទាត់ ឬការទូទាត់ផ្នែកសន្តិសុខសង្គមនូវអត្ថប្រយោជន៍ប្រចាំខែនៃអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ពិការភាព ឬការចូលនិវត្តន៍ (DIB ឬ RIB) គឺជាការទូទាត់តាមបែបប្រតិសកម្ម និងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចំណូលដែលមានការលើកលែងនៅក្នុងខែដែលទទួលបាន និងមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដែលបម្រុងទុកសម្រាប់រយៈពេលប្រាំបួនខែបន្ទាប់ទៀតនោះទេ។ 22 C.C.R  § 50455 ចង្អុលបង្ហាញថា រយៈពេលលើកលែងគឺប្រាំមួយខែ ប៉ុន្តែសូមមើល ទីភ្នាក់ងារសេវាសុខភាព និងប្រជាជននៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា លិខិតរបស់ក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាព ថ្ងៃទី 28 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2009 បានប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី 23 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2018។  – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)   
ការទូទាត់ប្រាក់របស់ IHSS
ឧទាហរណ៍នៃអត្ថប្រយោជន៍ IHSS តាមបែបប្រតិសកម្មរួមបញ្ចូលទាំងប្រាក់ដែលអ្នកទទួលបានផងដែរ៖
	ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ ហើយត្រូវបានរកឃើញថាមានសិទ្ធិទទួលបាន IHSS ប៉ុន្តែមានការពន្យារពេលនៅក្នុងការចាប់ផ្តើមធ្វើការទូទាត់ប្រាក់ជូនអ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នក (ឬជូនអ្នក ប្រសិនបើអ្នកមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានប្រាក់បុរេប្រទាន)  ប្រសិនបើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានសេវាថែទាំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ IHSS/Medi-Cal ដូចដែលអ្នកណាម្នាក់បានបំពេញតាមនិយមន័យនៃពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ ហើយអ្នក ឬអ្នកតំណាងរបស់អ្នកអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះដំណើរការក្នុងការបង្កើត និងបន្តការតាមដានលើការទូទាត់ប្រាក់នានាដែលអ្នកបានទូទាត់ទៅឲ្យអ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នកដោយផ្ទាល់បាននោះ អ្នកនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់នៅថ្ងៃទីមួយនៃខែដើម្បីទូទាត់ប្រាក់ទៅឲ្យអ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នកដោយផ្ទាល់។  សុខមាលភាព & ស្ថាប័ន ក្រម § 12304(a).  ការទូទាត់ប្រាក់បុរេប្រទានគឺជាចំណូលដែលមានការលើកលែង។ 20 C.F.R. § 416.1103(b)(3)(ii). – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ) ឬ 
	ប្រសិនបើអ្នកដាក់បណ្តឹងតវ៉ា ចំនួនម៉ោងទាំងឡាយត្រូវបានអនុញ្ញាត និងឈ្នះ ពីព្រោះសាវនាការយុត្តិធម៌បានធ្វើការសន្និដ្ឋានថា បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចប្រចាំខោនធីមិនផ្តល់ការអនុញ្ញាតដល់ចំនួនម៉ោងទាំងឡាយដែលអ្នកត្រូវការនោះទេ។


ការទូទាត់ប្រាក់របស់ IHSS ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងទៅកាន់ស្វាមីភរិយាដែលគ្មានសិទ្ធិទទួលបាន ឬឪពុកម្តាយដែលគ្មានសិទ្ធិទទួលបាន  
ឪពុក/ម្តាយ ឬស្វាមី/ភរិយាដែល “គ្មានសិទ្ធិទទួលបាន” មានន័យថាពួកគេមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នានានៃ Medi-Cal នោះទេ។  ការទូទាត់ប្រាក់តែមួយលើកតាមបែបប្រតិសកម្មរបស់ IHSS ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងទៅកាន់ឪពុក/ម្តាយ ឬស្វាមី/ភរិយាដែលគ្មានសិទ្ធិទទួលបាន ដែលផ្តល់សេវានានាទៅឲ្យកូនដែលជាអនីតិជន ឬស្វាមី/ភរិយារបស់ពួកគេ គឺជាចំណូលដែលមានការលើកលែង—និយាយម៉្យាងទៀត វាមិនត្រូវបានចាត់ទុក ឬត្រូវបានរាប់បញ្ចូលប្រឆាំងនឹងកុមារ ឬស្វាមី/ភរិយាដែលមានសិទ្ធិទទួលបាននោះទេ ហេតុដូច្នេះហើយវាមិនមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសិទ្ធិទទួលបានរបស់កុមារ ឬស្វាមី/ភរិយាដែលជាអ្នកទទួលសេវានោះទេ។ 22 C.C.R. § 50527. – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  
ចូរចងចាំថា ចំណូលប្រែក្លាយជាធនធានមួយនៃខែនោះ បន្ទាប់ពីអ្នកទទួលបានវា អាស្រ័យហេតុនេះ ការទូទាត់ប្រាក់តែមួយលើកតាមបែបប្រតិសកម្មរបស់ IHSS ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងទៅកាន់ឪពុក/ម្តាយ ឬស្វាមី/ភរិយាដែលគ្មានសិទ្ធិទទួលបាន គឺជាធនធានដែលមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៃខែបន្ទាប់ពីខែនៃការទទួលបាននោះទេ។ 22 C.C.R. § 50451. – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វារាប់ថាជាធនធាននៃខែប្រតិទិនទីពីរបន្ទាប់ពីការទទួលបាន ហើយនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាធនធានរបស់ស្វាមី/ភរិយា ឬកូន ប្រសិនបើវាគឺជាការទូទាត់ប្រាក់របស់ IHSS តែមួយលើកតាមបែបប្រតិសកម្ម។ 20 C.F.R. § 416.1201(a)(3); P.O.M.S. SI 01120.112(B)(1) អាចស្វែងរកបាននៅ SI 01120.112 ការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់សេវាគាំទ្រនៅក្នុងផ្ទះតាមបែបប្រតិសកម្មទៅឲ្យស្វាមីភរិយា និងឪពុកម្តាយដែលគ្មានសិទ្ធិទទួលបាន . – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើការទូទាត់ប្រាក់របស់ IHSS តាមបែបប្រតិសកម្ម ត្រូវបានធ្វើឡើងទៅកាន់ស្វាមី/ភរិយាដែលគ្មានសិទ្ធិទទួលបាននៅក្នុងខែមករា ការទូទាត់ប្រាក់នោះគឺជាធនធានដែលមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងខែកុម្ភៈនោះទេ ប៉ុន្តែវាគឺជាធនធានដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងខែមីនា សម្រាប់ទាំង SSI និង Medi-Cal។ 
ប្រសិនបើស្វាមី/ភរិយា និងឪពុក/ម្តាយដែលគ្មានសិទ្ធិទទួលបាន ទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់សេវាគាំទ្រនៅក្នុងផ្ទះ សម្រាប់សេវានានាដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកណាម្នាក់ក្រៅពីស្វាមី/ភរិយា ឬកូនដែលមានសិទ្ធិទទួលបានរបស់គាត់/នាងនោះ ការទូទាត់ប្រាក់ទាំងនោះនឹងត្រូវបានរួមបញ្ចូលថាជាចំណូលដែលអាស្រ័យតាមការពិចារណា។  សូមមើល P.O.M.S. SI 01320.175. –(ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)
ការទូទាត់ប្រាក់របស់ IHSS ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងទៅកាន់អ្នកទទួលសេវា  
ការទូទាត់ប្រាក់របស់ IHSS តាមបែបប្រតិសកម្ម ទៅឲ្យអ្នកក្នុងនាមជាអ្នកទទួលសេវា IHSS នឹងក្លាយជាចំណូលដែលមានការលើកលែងនៅក្នុងខែដែលអ្នកទទួលបានវា និងជាធនធានដែលមានការលើកលែងសម្រាប់ខែបន្ទាប់។  បន្ទាប់មក ប្រសិនបើមិនទាន់បានទូទាត់ទេនោះ ទឹកប្រាក់នោះនឹងក្លាយជាធនធានដែលអាចរាប់បញ្ចូលបាន។  20 CFR §§ 416.1103(b), 416.1201(a)(3), 416.1161(a)(16) សូមមើល SI 01120.112 ការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់សេវាគាំទ្រនៅក្នុងផ្ទះតាមបែបប្រតិសកម្មទៅឲ្យស្វាមីភរិយា និងឪពុកម្តាយដែលគ្មានសិទ្ធិទទួលបាន.  – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  

ការទូទាត់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងសង្គមតែមួយលើកដែលមិនកើតឡើងម្តងទៀត
ការទូទាត់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងសង្គមតែមួយលើកដែលមិនកើតឡើងម្តងទៀត ដូចជា អត្ថប្រយោជន៍នៃការចូលនិវត្តន៍របស់បុគ្គលិកនៅអយស្ម័យយាន អត្ថប្រយោជនច៍របស់អតីតយុទ្ធជន សំណងរបស់អ្នកធ្វើការ និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការធានារ៉ាប់រងលើពិការភាព គឺជាធនធានដែលអាចរាប់បាននៅក្នុងខែដែលអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនោះ។ 22 C.C.R §§ 50455, 50507. – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  អត្ថប្រយោជន៍ទាំងនោះនឹងពុំមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal នោះទេ ប្រសិនបើធនធានដែលអាចរាប់បញ្ចូលបានសរុបរបស់អ្នកមិនលើសពី $2,000 នៅពេលណាមួយក្នុងអំឡុងខែដែលទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់នោះទេ។ 22 C.C.R § 50420; ទីភ្នាក់ងារសេវាសុខភាព និងប្រជាជននៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា “ចំនួនកំណត់នៃទ្រព្យសម្បត្តិទូទៅរបស់ Medi-Cal” ខែមេសា ឆ្នាំ 2014 បានប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី 23 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2018 , p. 1. – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)   
ការផ្លាស់ថ្មីនូវចំណូល ឬធនធានណាមួយ
វត្ថុមួយចំនួនដែលអ្នកទទួលបាន ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលរួចរាល់ហើយថាជាចំណូលនៅពេលដែលស្ថិតក្នុងទម្រង់មួយ ឬអ្វីមួយផ្សេងទៀត។  ដើម្បីបញ្ជៀសចម្ងល់ក្នុងការរាប់បញ្ចូល វត្ថុទាំងនេះមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលថាជាចំណូលនោះទេ។  ឧទាហរណ៍៖ ការបង្វិលប្រាក់ពន្ធសងវិញត្រូវបានលើកលែងចេញពី ចំណូល។   22 C.C.R § 50523.5. – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)       លើសពីនេះទៀត វត្ថុមួយចំនួនដែលអ្នកទទួលមិនមែនជាចំណូលនោះទេ ប៉ុន្តែវាគឺជាធនធាន។  ឧទាហរណ៍៖ ប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានពីការលក់ ការដោះដូរ ឬការផ្លាស់ថ្មីនូវធនធានណាមួយ (ដូចជា ការលក់រថយន្ត ជាដើម) មិនមែនជាចំណូលនោះទេ ប៉ុន្តែវាគឺជាធនធាន។  22 C.C.R §§ 50406, 50407. – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)
ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានសាច់ប្រាក់សម្រាប់គោលបំណងក្នុងការជួសជុល ឬការផ្លាស់ថ្មីនូវធនធានដែលមិនបានរួមបញ្ចូលណាមួយ ដូចជា ផ្ទះរបស់អ្នក ជាដើម ដែលត្រូវបានបាត់បង់ បានរងការខូចខាត ឬត្រូវបានលួចនោះ អ្នកមានរយៈពេល 9 ខែ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដែលអ្នកទទួលបានសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការជួសជុល ឬការផ្លាស់ថ្មីនូវធនធាននោះ។ 20 C.F.R. § 416.1232(a). – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ) រយៈពេលនេះអាចបន្តសម្រាប់រយៈពេល 9 ខែបន្ថែមទៀត ប្រសិនបើអ្នកបានបង្ហាញនូវមូលហេតុដ៏ល្អ។ 20 C.F.R. § 416.1232(b). – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ) បើមិនដូច្នោះទេ សាច់ប្រាក់នោះនឹងក្លាយជាធនធានដែលអាចរាប់បញ្ចូលបាន។ 20 C.F.R § 416.1232(a). – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ) សាច់ប្រាក់នោះក៏នឹងក្លាយជាធនធានដែលអាចរាប់បញ្ចូលបានផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកផ្លាស់ប្តូរចេតនារបស់អ្នកក្នុងការជួសជុល ឬការផ្លាស់ថ្មីនូវទ្រព្យសម្បត្តិនោះ។ 20 C.F.R § 416.1232(d). – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)
រាល់ការទូទាត់ប្រាក់តែមួយលើកផ្សេងទៀតទាំងអស់
ប្រសិនបើអ្នកនឹងទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់តែមួយលើកនៅក្នុងប្រភេទណាមួយផ្សេងទៀត (ឧទាហរណ៍៖ ការទទួលមរតក អំណោយ ការទូទាត់ប្រាក់លើការធានារ៉ាប់រងជីវិត ឬប្រាក់រង្វាន់ពីការងារណាមួយ) វានឹងក្លាយជាចំណូលដែលអាចរាប់បញ្ចូលបាននៅក្នុងខែដែលអ្នកទទួលបានវា និងជាធនធានដែលអាចរាប់បញ្ចូលបាននៅក្នុងខែបន្ទាប់។ 20 C.F.R §§ 416.1104 (ចំណូលដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុង SSI), 416.1120 (ចំណូលដែលទទួលបានពីការវិនិយោគរបស់ SSI), 416.1207 (ការកំណត់អំពីធនធានរបស់ SSI); 22 C.C.R §§ 50451, 50455 (ការទូទាត់ប្រាក់តែមួយលើករបស់ Medi-Cal); សូមមើលផងដែរនូវ  P.O.M.S. SI 00810.410 ភាពមិនញឹកញាប់នៃការមិនរួមបញ្ចូលចំណូលដែលមិនទៀងទាត់ ។ – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)
ចុះប្រសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់ផ្តល់ជូនខ្ញុំនូវសំបុត្រយន្តហោះមួយសន្លឹកវិញនោះ?  រថយន្តមួយគ្រឿង?  ផ្ទះមួយខ្នង?  ប្រាក់ដើម្បីចូលសាលារៀន?
ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានអំណោយជាអ្វីមួយដែលមិនមែនជាសាច់ប្រាក់ ដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ជាធនធានមួយប្រសិនបើអ្នករក្សាទុកវា នៅពេលនោះអំណោយនោះមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាចំណូល ឬធនធាននោះទេ ប្រសិនបើអ្នករក្សាទុកវា។ 42 C.F.R. § 416.1103(j)៖ “វត្ថុណាមួយដែលអ្នកទទួលបាន (លើកលែងចំពោះទីជម្រក ក្រៅពីអំណោយណាមួយដែលត្រូវបានកំណត់និយមន័យនៅក្នុង § 416.1130 ឬម្ហូបអាហារ) ដែលនឹងមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលថាជាធនធាននោះទេ … ប្រសិនបើអ្នករក្សាទុកវា មិនមែនជាចំណូលនោះទេ”។ –(ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  
សំបុត្រយន្តហោះមួយសន្លឹកសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេស  ដែលបានទទួលនៅក្នុងនាមជាអំណោយមួយ មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលថាជាចំណូល ឬធនធានណាមួយនោះទេ លើកលែងត្រូវបានប្តូរជាសាច់ប្រាក់ ឬត្រូវបានលក់។ 42 U.S.C. § 1382a (b)(15); 20 CFR §§ 416.1124(c)(16), 416.1161(a)(19).  ដូចបានកំណត់នៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិនានា “ការធ្វើដំណើរនៅក្នុងស្រុក” រួមបញ្ចូលការធ្វើដំណើរទៅកាន់ដែនដីនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ដូចជា ប្រជុំកោះ Virgin ជាដើម។ – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  ប្រសិនបើត្រូវបានប្តូរជាសាច់ប្រាក់ ឬត្រូវបានលក់ នៅពេលនោះទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានទទួលនោះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចំណូលនៅក្នុងខែដែលបានប្តូរសាច់ប្រាក់ ឬត្រូវបានលក់នោះ។  សំបុត្រយន្តហោះដែលបានទទួលក្នុងនាមជាអំណោយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនៅក្រៅប្រទេស ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលថាជាចំណូល - ឬជាធនធាន ប្រសិនបើត្រូវបានរក្សាទុកដល់ខែបន្ទាប់។  ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើសំបុត្រសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនៅក្រៅប្រទេសនោះមិនអាចប្តូរជាប្រាក់ ឬមិនអាចលក់ដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលបានប្រាក់ទេនោះ នៅពេលនោះវាមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលថាជាចំណូល ឬមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាធនធាននោះទេ ពីព្រោះតម្លៃនៃសំបុត្រនោះមិនអាចយកទៅទូទាត់ថ្លៃម្ហូបអាហារ ឬទីជម្រកបាននោះទេ។  
អំណោយជារថយន្តមួយគ្រឿង នៅក្នុងករណីមួយដែលអ្នកគ្មានរថយន្ត នឹងមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចំណូលនៅក្នុងខែដែលអ្នកទទួលបាននោះទេ ហើយនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាធនធានដែលមានការលើកលែងមួយដោយចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែបន្ទាប់។HYPERLINK  \l "Footnote43"  ការមិនរួមបញ្ចូលនៃយានជំនិះមួយ៖  22 CCR § 50461; 20 C.F.R. § 416.1218។  – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  នេះពីព្រោះតែ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានអ្វីមួយដែលនឹងរាប់បញ្ចូលថាជាធនធានដែលមានការលើកលែងមួយនៅក្នុងខែបន្ទាប់នោះ វាមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលថាជាចំណូលនៅក្នុងខែដែលបានទទួលនោះទេ។  ប្រសិនបើរថយន្តនោះក្លាយជាយានជំនិះទីពីរ ហើយយានជំនិះទីពីរនោះនឹងមិនមែនការលើកលែងនោះទេ ពីព្រោះអ្នកប្រើប្រាស់វានៅកន្លែងធ្វើការ ស្របតាម ACWDL លេខ 91-28 នៅពេលនោះ វានឹងរាប់បញ្ចូលថាជាចំណូលជាសម្ភារៈនៅក្នុងកម្រិតដែលតម្លៃជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធរបស់វាលើសពីការអនុញ្ញាតនៃធនធានរបស់អ្នក។  
អំណោយជាផ្ទះមួយខ្នង ឬខុនដូមួយ ឬបន្ទប់សម្រាប់រស់នៅផ្សេងទៀត ដែលរួមបញ្ចូលទាំងរថសណ្តោងផងដែរ ដែលអ្នកនឹងប្រើប្រាស់វាជាផ្ទះរបស់អ្នក នឹងជាកម្មវត្ថុមួយនៃចំណូលជាសម្ភារៈស្របតាមវិធានតម្លៃអតិបរមាដែលត្រូវបានសន្មត់ (PMV) របស់ SSI នៅក្នុងខែដែលអ្នកទទួលបានវា។ 20 CFR §§ 416.1140, 416.1141.  ចំនួននៃចំណូលជាសម្ភារៈដែលត្រូវបានសន្មត់ ជាលទ្ធផលនៃវិធានតម្លៃអតិបរមាដែលត្រូវបានសន្មត់ គឺ 1/3 នៃអត្រាអត្ថប្រយោជន៍របស់សហព័ន្ធបូករួមនឹងការកាត់ចំណូលទូទាត់ចំនួន $20។  នៅក្នុងឆ្នាំ 2018 ដែលស្មើនឹង $260។ – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ) នៅក្នុងខែក្រោយៗទៀត ផ្ទះនោះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាធនធានដែលមានការលើកលែងមួយ។  ស្របតាមវិធានរបស់ Medi-Cal តម្លៃនៃចំណូលជាសម្ភារៈសម្រាប់គ្រួសារដែលមានមនុស្សម្នាក់នឹងត្រូវបានកំណត់ត្រឹម $111 សម្រាប់គ្រួសារដែលមានមនុស្សពីរនាក់ត្រូវបានកម្រិតត្រឹម $150។  22 C.C.R. §§ 50509(a). 50511(a)(2), (d)(1)(A)-(B). – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ) ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានអំណោយជាផ្ទះមួយខ្នងដែលអ្នកនឹងមិនប្រើប្រាស់វាជាផ្ទះរបស់អ្នកទេនោះ នៅពេលនោះទឹកប្រាក់ដែលអ្នកនឹងទទួលបានប្រសិនបើអ្នកបានលក់វា ក្រោយពេលកាត់សោហ៊ុយនៃការលក់វា ឬការត្រៀមជាស្រេចសម្រាប់ការលក់ហើយនោះ គឺជាចំណូល។  ពេលខ្លះផ្ទះមួយខ្នងត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនអាចប្រើប្រាស់បាន ពីព្រោះវាមិនអាចលក់បាន ដោយសារតែការលំបាក មើល POMS SI 01130.130. – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ) ចំពោះកម្មសិទ្ធិករផ្សេងទៀតចំពោះការរស់នៅនៅក្នុងផ្ទះនោះ ឬមូលហេតុផ្សេងទៀត។ 22 C.C.R. § 50402; POMS SI 01120.010, POMS SI 01120.010. – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ) ឬផ្ទះនោះមិនអាចប្រើប្រាស់បាន ដោយសារតែអត្ថគាហករបស់ Medi-Cal ពុំមានសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅក្នុងការលក់ ឬការលក់នោះនឹងអាចតម្រូវឲ្យមានរឿងក្តីកើតឡើង។
អំណោយជាទឹកប្រាក់ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ការអប់រំ ឬប្រភពមូលនិធិណាមួយផ្សេងទៀត – ពោលគឺ អំណោយហិរញ្ញវត្ថុ អាហារូបករណ៍។ល។ – ដែលការប្រើប្រាស់របស់វាត្រូវបានដាក់កំហិតលើសោហ៊ុយក្នុងការទទួលបានការអប់រំ ដូចជា សៀវភៅ កម្រៃនានា ថ្លៃសាលារៀន សោហ៊ុយលើគ្រូបង្រៀនពិសេស ។ល។ – ត្រូវបានលើកលែងចំពោះភាពជាធនធានមួយ ក្នុងរយៈពេល 9 ខែបន្ទាប់ពីខែដែលបានទទួលនោះ អាស្រ័យហេតុនេះវាមិនត្រូវចាត់ទុកថាជាចំណូលនៅក្នុងខែដែលបានទទួលនោះទេ។  
អត្ថប្រយោជន៍នៃធានារ៉ាប់រងលើពិការភាពផ្នែកសន្តិសុខសង្គមរបស់ខ្ញុំមានចំនួនសរុប $1200 ហើយខ្ញុំមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបាន Medi-Cal ដោយគ្មានការចែករំលែកចំណាយស្របតាមកម្មវិធី FPL របស់មនុស្សវ័យចំណាស់ និងជនពិការ។  ខ្ញុំទើបតែបានទទួលទឹកប្រាក់ចំនួន $100 ពីមីងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំ។  ខ្ញុំភ័យខ្លាចថា វានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal សម្រាប់ខែនេះ។
ចំណូលដែលអាចរាប់បញ្ចូលបានរបស់អ្នកផ្អែកតែលើចំណូល SSDI របស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ គឺ $1180 ($1200 ដក $20 សម្រាប់ការកាត់ចំណូលណាមួយ 22 CCR § 50549.2. –(ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)) ក្នុងមួយខែ ដែលទាបជាងចំនួនកំណត់នៃចំណូលសម្រាប់កម្មវិធី A&D FPL 2018 ដែលមានចំនួន $1242 ក្នុងមួយខែសម្រាប់បុគ្គលមួយរូប។  ដោយសារតែអំណោយពីមីងរបស់អ្នកត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចំណូលដែលមិនមែនទទួលបានពីការងារ ដែលកើតឡើងមិនទៀងទាត់ ឬមិនញឹកញាប់ នៅក្នុងអត្ថន័យរបស់ 22 CCR § 50542(a) ពីព្រោះតែវាគឺជាចំណូលដែលមិនទទួលបានលើសពីពីរដងក្នុងមួយត្រីមាស និងជាចំណូលដែលមិនត្រូវបានរំពឹងទុកយ៉ាងសមហេតុផលនោះ ទឹកប្រាក់ចំនួន $60 ដំបូងត្រូវបានលើកលែង។  ដូច្នេះ មានតែទឹកប្រាក់ចំនួន $40 នៃអំណោយនោះប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូល អាស្រ័យហេតុនេះចំណូលដែលអាចរាប់បញ្ចូលបានរបស់អ្នកនឹងមានចំនួន $1220 ដែលនៅតែទាបជាងចំនួនកំណត់នៃចំណូលសម្រាប់ឆ្នាំ 2018។ វិធានរបស់ SSI មានភាពរឹតត្បិតជាងចំពោះចំណុចនេះ ដែលការកាត់ ចំណូលបន្ថែមដែលមិនទៀងទាត់ ឬមិនញឹកញាប់នឹងអនុវត្ត ប្រសិនបើចំណូលនោះកើតឡើងតែមួយដងក្នុងមួយត្រីមាស និងគ្មានការកាត់ប្រាក់បន្ថែមនោះទេ ប្រសិនបើចំណូលនោះទទួលបានពីប្រភពដូចគ្នានឹងប្រភពដែលបានទទួលកាលពីត្រីមាសមុន ឬត្រីមាសក្រោយ ទោះបីជានៅក្នុងត្រីមាសខុសគ្នាក៏ដោយ។  20 CFR § 416.1124(c)(6). – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  
ទោះបីជាអំណោយនោះបានធ្វើឲ្យអ្នកមានចំណូលលើសពីចំនួនកំណត់នៃចំណូលនៅក្នុងខែណាមួយក៏ដោយ អត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកនឹងបន្តក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិចមួយខែទៀត ដើម្បីអនុញ្ញាតដល់ការកំណត់ឡើងវិញដូចដែលត្រូវបានតម្រូវដោយ Welf។ & ស្ថាប័ន ក្រម § 14005.37 និងសន្មត់ថាអំណោយនោះមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកមានធនធានលើសពីចំនួនកំណត់នៃធនធានរបស់អ្នកសម្រាប់ខែបន្ទាប់ទៀតនោះ អត្ថប្រយោជន៍ Medi-Cal របស់អ្នកនឹងគ្មានការប្រែប្រួលនោះទេ។  
នៅពេលណាដែលខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់ផ្នែកសន្តិសុខសង្គម ឬក្រសួងសុខមាលភាពប្រចាំខោនធីអំពីការទូទាត់ប្រាក់តែមួយលើក?
អ្នកត្រូវតែប្រាប់ក្រសួងសុខមាលភាពប្រចាំខោនធីអំពីចំណូលនៅក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកទទួលបានវា។ សុខមាលភាព & ស្ថាប័ន ក្រម 14005.37(h); 22 C.C.R § 50185(a)(4)។ – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់នៅថ្ងៃទី 5 ខែធ្នូ អ្នកត្រូវតែប្រាប់ក្រសួងសុខមាលភាពប្រចាំខោនធីអំពីការទូទាត់ប្រាក់នោះឲ្យបានមុនថ្ងៃទី 15 ខែធ្នូ។
កំណត់សម្គាល់ ៖  យើងណែនាំឲ្យអ្នកធ្វើការរាយការណ៍អំពីចំណូលរបស់អ្នក (និងរបៀបដែលអ្នកបានចំណាយវា) ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងដាក់ជូននូវរបាយការណ៍ចំណូលទៅកាន់ខោនធីដោយផ្ទាល់។ ថតចម្លងអ្វីដែលអ្នកបានដាក់ជូនទុកនៅជាមួយអ្នក និងស្នើសុំឲ្យមានការប្រថាប់ត្រាកាលបរិច្ឆេទនៅលើនោះ។  រក្សាទុកបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់នៃរបៀបដែលអ្នកចំណាយប្រាក់របស់អ្នក ពីព្រោះខោនធីអាចស្នើសុំបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ទាំងនេះទុកជាភ័ស្តុតាងដែលអ្នកបានចាយវាយប្រាក់នោះ និងឧទាហរណ៍៖ សូមកុំលាក់វានៅក្រោមពូករបស់អ្នក។  
ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវប្រាប់ក្រសួងសុខមាលភាពប្រចាំខោនធីអំពីការទូទាត់ប្រាក់តែមួយលើក?
ក្រសួងសុខមាលភាពប្រចាំខោនធីត្រូវកំណត់អំពីសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នក។  ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់តែមួយលើក និងរក្សាទុកវារហូតដល់ខែបន្ទាប់ វាប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានចំណូល និង/ឬធនធានលើសពីចំនួនកំណត់នៃចំណូល និង/ឬធនធានដែលអាចរាប់បញ្ចូលបានសម្រាប់ខែនោះ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្មានសិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal ឬអ្នកត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធី ABD MN ដែលប្រហែលជាមានការចែករំលែកចំណាយ។   អាស្រ័យហេតុនេះ ក្រសួងសុខមាលភាពប្រចាំខោនធីនឹងមានបំណងដឹងអំពីរបៀបដែលអ្នកបានចំណាយប្រាក់នោះ។
តើខ្ញុំអាចចំណាយប្រាក់ដែលលើសនៃទឹកប្រាក់ទូទាត់តែមួយលើកដែលមិនកើតឡើងម្តងទៀតបានដោយរបៀបណា?
ជម្រើសមួយអាចជាការចំណាយប្រាក់លើអ្វីមួយដែលជាធនធានដែលមានការលើកលែង។  ឧទាហរណ៍នៃធនធានដែលមានការលើកលែង រួមមាន ផ្ទះ រថយន្ត ទំនិញនៅក្នុងគ្រួសារ និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ខ្លួនឯង ការធានារ៉ាប់រងពេញមួយជីវិត ទីបញ្ចុះសព និងធានារ៉ាប់រងលើការបញ្ចុះសព ឬសន្សំប្រាក់នៅក្នុងផែនការដើម្បីសម្រេចបាននូវការទ្រទ្រង់ខ្លួនឯង (PASS)។  22 C.C.R. §§ 50418, 50425-50489, 50551.5; ទីភ្នាក់ងារសេវាសុខភាព និងប្រជាជននៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា “ចំនួនកំណត់នៃទ្រព្យសម្បត្តិទូទៅរបស់ Medi-Cal” ខែមេសា ឆ្នាំ 2014 បានប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី 23 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2018។ – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)
ជម្រើសមួយទៀតអាចជាការដាក់ទឹកប្រាក់មួយចំនួន ឬទាំងអស់នៅក្នុងអ្វីដែលត្រូវបានហៅថា មូលនិធិបញ្ញើ OBRA – ដូចជា នៅក្នុងមូលនិធិបញ្ញើជាក្រុម ជាដើម – ដូច្នេះអ្នកអាចប្រើប្រាស់ប្រាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យគុណភាពនៃជីវិតរបស់អ្នកមានភាពល្អប្រសើរឡើងដោយមិនបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកឡើយ។ 22 C.C.R § 50489 et seq., ACWDL លេខ៖ 95-75 និង 06-24។ – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)
អ្នកក៏អាចបង្កើតមូលនិធិបញ្ញើសម្រាប់តម្រូវការពិសេស។ 22 C.C.R. § 50489.9. – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ) ការកែប្រែនៃច្បាប់ស្តីពីមូលនិធិបញ្ញើសម្រាប់តម្រូវការពិសេសនៅពេលនេះ ធ្វើឲ្យអត្ថគាហកនៃមូលនិធិបញ្ញើសម្រាប់ជនពិការអាចបង្កើតមូលនិធិបញ្ញើមួយសម្រាប់ខ្លួនគាត់ ឬខ្លួននាង ជំនួសឲ្យការតម្រូវឲ្យឪពុក/ម្តាយ ជីដូន/ជីតា អាណាព្យាបាលស្របច្បាប់របស់អត្ថគាហកដែលជាជនពិការ ឬតុលាការ ធ្វើការបង្កើតមូលនិធិបញ្ញើនោះ។ ACWDL No. 17-13. – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  ការកែប្រែនេះមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តសម្រាប់មូលនិធិបញ្ញើដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅ ឬនៅក្រោយថ្ងៃទី 13 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2016។ Id. – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ) វាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាមូលនិធិបញ្ញើនេះត្រូវតែបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អត្ថគាហកនៅមុនពេលដែលពួកគេឈានដល់វ័យ 65 ឆ្នាំ។  42 U.S.C. § 1396p(d)(4)(A). – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)
ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីជម្រើសទាំងនេះ និងជម្រើសផ្សេងទៀត យើងសំណូមឲ្យអ្នកធ្វើការទាក់ទងទៅកាន់អ្នកតស៊ូមតិដើម្បីកំណែទម្រង់មណ្ឌលចាស់ជរានៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា – យុត្តិធម៌ និងការតស៊ូមតិអំពីការថែទាំរយៈពេលវែងនៃ CANHR – ដើម្បីទទួលបានដំបូន្មាន និងការបញ្ជូនទៅកាន់មេធាវីដែលមានឯកទេសនៅក្នុងផ្នែកទាំងនេះ។ ចូលទៅកាន់ទីនេះ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម៖ យុត្តិធម៌ និងការតស៊ូមតិអំពីការថែទាំរយៈពេលវែងនៃ CANHR . – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)
អ្នកក៏អាចត្រួតពិនិត្យវែបសាយ៍របស់ហិរញ្ញិកនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគណនី CalABLE។  សូមមើល ហិរញ្ញិកនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា. សូមមើលផងដែរនូវ  CalAble ផ្តល់ជូនជនពិការនូវសន្តិសុខផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែអស្ចារ្យជាងមុន និង កម្មវិធី CalAble – សំណួរដែលត្រូវបានសាកសួរជាញឹកញាប់  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  ប្រសិនបើអ្នកក្លាយជាពិការមុនអាយុ 26 ឆ្នាំ អ្នកប្រហែលជាអាចសន្សំប្រាក់បានរហូតដល់ $14,000 ក្នុងមួយឆ្នាំ និងរហូតដល់មានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន $100,000 នៅក្នុងគណនីសន្សំសំចៃដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រាក់ពន្ធ ដែលហោថា គណនី ABLE នៅមុនពេលដែល SSI ឬ Medi-Cal របស់អ្នករងការជះឥទ្ធិពល។ 26 U.S.C. § 529A អាចស្វែងរកបាននៅ P.O.M.S. SI 01130.740។ – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  នេះមានន័យថា អ្នកសន្សំប្រាក់នៅក្នុងគណនី ABLE មួយ ចំនួនកំណត់នៃធនធានដែលអាចរាប់បញ្ចូលបាននឹងមិនអនុវត្តចំពោះអ្នក សម្រាប់ SSI ឬ Medi-Cal នោះទេ ហើយអ្នកនឹងអាចមានប្រាក់រហូតដល់ $100,000 នៅក្នុងគណនីនោះ។  ជាមួយគ្នានេះដែរ អ្នកអាចមានទាំងគណនី ABLE និងមូលនិធិបញ្ញើសម្រាប់តម្រូវការពិសេស។  
របាយសាច់ប្រាក់នានាពីគណនី ABLE របស់អ្នកមិនរាប់បញ្ចូលជាចំណូលនោះទេ ហើយអ្នកអាចប្រើប្រាស់ប្រាក់ពីគណនី ABLE របស់អ្នកដើម្បីធ្វើការចាយវាយទៅលើការធ្វើឲ្យចំណាយនានាមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ដូចជា ការស្នាក់នៅ ការធ្វើដំណើរ និងការថែទាំសុខភាព ជាដើម។ សូមមើល P.O.M.S. SI 01130.740(C). – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ) អត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតរបស់គណនី ABLE គឺថាអ្នកអាចទទួលបានរបាយសាច់ប្រាក់ពីគណនីនេះ ហើយវានឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលថាជាធនធាននោះទេ ដរាបណាអ្នកកំពុងតែរក្សាទុកទឹកប្រាក់ដើម្បីទូទាត់ចំណាយនៃពិការភាពដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ដែលមិនទាក់ទងនឹងការស្នាក់នៅ។ សូមមើល P.O.M.S. SI 01130.740(C)(5)(a). – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើអ្នកដកប្រាក់ចំនួន $500 ពីគណនីរបស់អ្នកនៅក្នុងខែមិថុនាដើម្បីទូទាត់ចំណាយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដែលត្រូវបានរំពឹងទុកណាមួយដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងខែកញ្ញានោះ ទឹកប្រាក់ចំនួន $500 នោះមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលថាជាធនធានមួយ សម្រាប់ខែមិថុនា ខែកក្កដា ខែសីហា និងខែកញ្ញានោះទេ។ សូមមើល P.O.M.S. SI 01130.740(C)(5)(c). – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)
ចុះប្រសិនបើខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅក្នុង MAGI Medi-Cal និងទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់តែមួយលើកវិញនោះ? 
ជាទូទៅ ចំណូលមិនជាប់ពន្ធ ដែលស្របតាមវិធាន IRS នឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនោះទេ នៅពេលធ្វើការកំណត់អំពីសិទ្ធិទទួលបានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុស្របតាម MAGI។  នេះមានន័យថា ចំណូលដែលមិនជាប់ពន្ធណាមួយ ដូចជា ការទទូលមរតក ជាដើម នឹងមិនរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងចំណូល MAGI របស់អ្នកនោះទេ។ សូមមើល លិខិតព័ត៌មានរបស់ផ្នែកសិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal លេខ៖ I 17-09។ –(ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)
 អាហារូបករណ៍ ឬជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់និស្សិតដែលទទួលបានអាហាររូបករណ៍ដែលមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាចំណាយក្នុងការរស់នៅនឹងមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងចំណូលនោះទេ។ 42 C.F.R. § 603(e)(2). – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  សម្រាប់បញ្ជីដែលកាន់តែពេញលេញមួយនៃអ្វីដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូល និងអ្វីដែលមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុង MAGI របស់អ្នកនោះ សូមមើលលិខិតព័ត៌មានរបស់ផ្នែកសិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal (MEDIL) លេខ I 17-09។ MEDIL I 17-09. – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  កម្មវិធី MAGI និងកម្មវិធីរបស់កុមារគោលដៅដែលមានចំណូលទាប ពុំមានចំនួនកំណត់នៃធនធាន/ទ្រព្យសកម្មនោះទេ។ 42 C.F.R. § 603(g). –(ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)  គេណែនាំថា អ្នកមិនត្រូវរាយការណ៍អំពីចំណូលណាមួយនោះទេ រហូតទាល់តែអ្នកទទួលបានចំណូលនោះយ៉ាងជាក់ស្តែង។ 

ចំណូលជាប់ពន្ធដែលត្រូវបានទទួលជាការទូទាត់ប្រាក់តែមួយលើក - ដូចជាការឈ្នះល្បែងស៊ីសង ឬការឈ្នះឆ្នោត ប្រាក់រង្វាន់ ឬរង្វាន់នានា ការសងប្រាក់ដល់និយោជិតវិញដែលត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងការទូទាត់ណាមួយ អត្ថប្រយោជន៍នៃធានារ៉ាប់រងលើភាពគ្មានការងារធ្វើតាមបែបប្រតិសកម្ម និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការចូលនិវត្តន៍របស់បុគ្គលិកនៅអយស្ម័យយាន ឬរបាយសាច់ប្រាក់ដែលទូទាត់តែមួយលើកពីផែនការចូលនិវត្តន៍ដែលមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ណាមួយពីនិយោជករបស់អ្នកស្លាប់ - ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចំណូលតែនៅក្នុងខែដែលបានទទួលវាតែប៉ុណ្ណោះ។ 42 C.F.R § 435.603(e)(1); MEDIL I 17-09.- (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)   នៅខែដំបូងបន្ទាប់ពីនោះ វានឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលថាជាធនធាន ឬ “ទ្រព្យសកម្ម” នោះទេ។  ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានសោធននិវត្តន៍សម្រាប់ពិការភាពដែលអ្នកបានទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់វា (ខុសពីសោធននិវត្តន៍សម្រាប់ពិការភាពដែលត្រូវបានទូទាត់ប្រាក់ដោយនិយោជកណាម្នាក់) ចំណូលនោះមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនោះទេ ពីព្រោះចំណូលនោះត្រូវបានលើកលែងពីពន្ធលើចំណូល។  ប្រសិនបើអ្នកបានបំពេញតាមវិធាន IRS ដែលបានពន្យល់នៅទីនេះហើយនោះ -  IHSS/ព័ត៌មានអំពីការបញ្ជាក់យល់ព្រមដោយខ្លួនឯងចំពោះអ្នកផ្តល់សេវានៅក្នុងការរស់នៅ  - ចំណូលនៃ IHSS របស់អ្នកនឹងមិនរាប់បញ្ចូលនោះទេ ពីព្រោះវាត្រូវបានលើកលែងពីពន្ធលើចំណូល (ប៉ុន្តែមិនមែនពីពន្ធលើសន្តិសុខសង្គម ឬ Medicare នោះទេ)។
យើងខ្ញុំចង់ដឹង ពីយោបល់លោកអ្នក! សូមបំពេញ កម្រងសំណួរអង្កេត អំពីការផ្សព្វផ្សាយ របស់យើងខ្ញុំ ហើយប្រាប់យើងខ្ញុំ ពីយោបល់លោកអ្នកផង!  [ធ្វើការស្ទង់មតិ]
សម្រាប់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ សូមហៅទូរស័ព្ទ ទៅលេខ 800-776-5746 ឬ បំពេញ ទម្រង់បែបបទសំណើ សុំជំនួយ។ សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗ ទៀត សូមទៅទូរស័ព្ទ ទៅលេខ 916-504-5800 (កាលីហ្វ័រញ៉ាខាងជើង); 213-213-8000 (កាលីហ្វ័រញ៉ាខាងត្បូង) ។ 
កម្មវិធីសិទ្ធិជនពិការ កាលីហ្វ័ញ៉ា ទទួលបានមូលនិធិទ្រទ្រង់ ពីប្រភពផ្សេងៗ ជាច្រើន, សម្រាប់បញ្ជីពេញលេញ អំពីអ្នកផ្តល់មូលនិធិ, សូមចូលទៅ http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html.


