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ការច ោះពុមពផ្សាយច ោះព យល់ពកា
ី រលុបចោលការគណនាតាមសាាម្ររន ចសវា
គាំពារតាមផ្សទោះវ(IHSS)វចលើចសវាម្រគប់ម្រគងការពារដែលជាលទ្ធផ្សលន
ការរស៊ូ មរិសិទ្ធិជ ពិការរែឋកាលីហ្វ័រញ៉ាវ(Disability Rights California’s
advocacy)។វវ
ការលុបបោលការគណនាតាម្សមាមាត្របលើការត្គប់ត្គងបង្ការ
ការម្រគប់ម្រគងការពារវគឺជាចសវាវIHSSវសម្រាប់អ្នកដែលរម្រមូិឲ្យា ការតាមដា វ
24វចា៉ាងកនុងមួ យនថ្ៃវចដាយសារដរពួ កចគា ភាពចុោះចសាយដផ្សនកផ្សល ូិ
ចិរតឬជាំងឺផ្សល ូិចិរតវចែើមបីការពារពួ កចគពីរបួ សសានមវឧបរត ិចហ្រុវឬចម្រគោះថ្ននក់
ចផ្សេងៗ។វអ្ន កផ្សតល់ចសវាវIHSSវអាចទ្ទ្ួ ល
ការបង់ម្រ ក់ចែើមបីច្វ ើការតាមដា វ
័
ិងម្រគប់ម្រគងកុារវឬម ុសេចពញិយដែលា
ពិការភាពវចៅចពលដែលបុគគល
រ ៊ូបចនាោះអាចរកាសុិរថ ិភាពចៅផ្សទោះ
វម្របសិ ចបើា ការផ្សតល់ជ៊ូ ការ
1
ម្រគប់ម្រគងតាមដា ចពញវ24វចា៉ាង។ វមុ នថ្ៃទ្1
ី វដសកកក ដាវឆ្នាំ2020វ
ចៅចពលដែលា អ្ន កទ្ទ្ួ ល
ការម្រគប់ម្រគងការពារចាំ ួ
ពីរនាក់ឬចម្រចើ នាក់រស់ចៅកនុងផ្សទោះដរមួ យវ
ចនាោះរម្រមូិការសម្រាប់ការម្រគប់ម្រគងការពារម្ររូិ
ោរ់ទ្ុកថ្ន
បាំចពញជារ ួមវ
2
ចហ្ើយចា៉ាងម្ររូិ
គណនាតាមសាាម្ររចដាយសវ ័យម្របិរត ិ។ វោប់ពីនថ្ៃទ្1
ី វ
ដសកកក ដាវឆ្នាំ2020វចា៉ាងម្រគប់ម្រគងការពាររបស់អ្នក
ធា វ(“MPP”) § 30-757.17វរបស់
វចសៀិចៅដណនាាំអ្ាំពចី គល ចោ យវ ិង ីរិ ិ្ី
ម្រកសួ ងចសវាសងគ មរបស់រែឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។
2
MPP § 30-763.331;វលិសិរជ៊ូ ែាំណឹងចៅម្រគប់ចោ ្ីចលសវ20-111 (“ACL 20111”)វអាចដសវ ងរក
ចៅ៖វhttps://www.cdss.ca.gov/Portals/9/AdditionalResources/Letters-and-Notices/ACLs/2020/20-111.pdf
1

1

ទ្ទ្ួ លចសវាចម្រចើ នាក់ដែលរស់ចៅកនុងផ្សទោះដរមួ យវ
មិ អាចម្ររូិ
គណនាតាមសាាម្ររចទ្ៀរចទ្។3វ
ការផ្លាស់បដ ូរបសវាកម្ម
ចោ ្ីទ ាំងអ្ស់ម្ររូិ
រម្រមូិឲ្យបញ្ឈប់ការគណនាតាមសាាម្ររចលើចសវាម្រគប់
ម្រគងការពាររបស់វIHSSវឲ្យ
ឆ្ប់តាមដែលអាចច្វ ើ
។4វសម្រាប់ករណី
ដែលា ម្រសាប់វចោ ្ីទ ាំងអ្ស់ម្ររូិដរបញ្ឈប់ការគណនាតាមសាាម្ររចលើ
ចសវាម្រគប់ម្រគងការពារមិ ឲ្យចលើសពីការវាយរនមៃ ដែល
កាំណរ់បនាទប់។5
ម្របសិ ចបើអ្នកទ្ទ្ួ លចសវាវ(ឬអ្ន ករាំណាងដែលទ្ទ្ួ ល
ការអ្ ុញ្ញាររបស់ពួកចគ)វ
ចសន ើសុាំឲ្យបញ្ឈប់ការគណនាតាមសាាម្ររចលើការម្រគប់ម្រគងការពារកនុងករ
ណីរបស់ពួកចគវចោ ្ីម្ររូិដរច្វ ើវាភាៃមៗ។6វ
អ្ន កទ្ទ្ួ ល
ចសវាម្រគប់ម្រគងការពារវIHSSវឬអ្ន ករាំណាងដែលទ្ទ្ួ ល
ការអ្ ុ
ញ្ញាររបស់ពួកចគវអាចទ្ាំនាក់ទ្ាំ ងចៅកា ់ចោ ្ីវ
ម្របសិ ចបើចសវាកមម របស់ពួកចគចៅដរកាំពង
ុ ម្ររូិ
គណនាតាមសាាម្ររ។វ
ចសៀិចៅទ្ាំនាក់ទ្ាំ ងការ ធាោល័យចសវាសងគ មរបស់ចោ ្ីអាចរក
ចៅទ្ីច ោះ៖វ
https://www.cdss.ca.gov/county-offices
ការកាំណរ់ចន
ាំ ួ នបមា៉ោងបធ្វកា
ើ រត្បោាំស ា ហ៍
ការលុបចោលការគណនាតាមសាាម្ររចលើការម្រគប់ម្រគង
ការពារអាចបណា
ា លឲ្យា វការចកើ ច ើងន ចាំ ួ ចា៉ាងរបស់វIHSS។វ
ា ការកាំណរ់ចៅចលើចាំ ួ ចា៉ាងដែលអ្ន កផ្សាល់ចសវាវIHSSវ
អាចច្វ ើការ
កនុងមួ យស ា ហ្៍។វ
អ្ន កផ្សតល់ចសវាដែលច្វ ើការឲ្យអ្ន កទ្ទ្ួ លចសវាដរានក់មិ អាចច្វកា
ើ រចលើសពីវ70វចា៉ាងវ
7
ិងវ45 នាទ្ីកនុងមួ យស ត ហ្៍ច ើយ។ វ
អ្ន កផ្សតល់ចសវាដែលច្វ ើការឲ្យអ្នកទ្ទ្ួ លចសវាពីរនាក់ឬចម្រចើ នាក់វ
មិ អាចច្វ ើការចលើសពីវ66វចា៉ាងកនុងមួ យស ត ហ្៍ច ើយ។8វ
សម្រាប់ផ្សទោះដែលា អ្ន កទ្ទ្ួ លចសវាម្រគប់ម្រគងការពារចម្រចើ នាក់វ
ចនាោះអ្ន កផ្សាល់ចសវាដថ្ទ ាំបដ ថ មអាច ង
ឹ ម្ររូិការោាំ ច់សម្រាប់ការបចងក ើ ចា៉ាង។វ
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ACL 20-111វចៅចាំណុចវ2។វ
5
ACL 20-111វចៅចាំណុចវ2។វ
6
ACL 20-111វចៅចាំណុចវ2។វ
7
Welf. & Inst. Code §§ 12300.4, 12301.1.
8
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អ្ន កផ្សាល់ចសវាវIHSSវដែលបាំចពញតាមការរម្រមូិជាក់លាក់វអាចដាក់ពាកយចសន ើសកា
ុាំ រ
ចលើកដលងចាំ ួ ចា៉ាងច្វ ើការម្របោាំស ត ហ្៍វដែលអ្ ុញ្ញារឲ្យពួ កចគច្វ ើការ
ចម្រចើ ចា៉ាងបដ ថ មចទ្ៀរ។វតាមរយៈការចលើកដលងច ោះវអ្ន កផ្សតល់ចសវា
អាចច្វ ើការរហ្៊ូ រែល់វ90វចា៉ាងកនុងមួ យស ា ហ្៍វចដាយមិ ចលើសពីវ360វ
ចា៉ាងកនុងមួ យដស។9វ
ព័រ៌ា បដ ថ មអ្ាំពីការចលើកដលងចលើចា៉ាងច្វកា
ើ រម្របោាំស ា ហ្៍សម្រាប់អ្នកផ្សាល់
ចសវាវIHSSវអាចរក
ចៅទ្ីច ោះ៖វ
https://www.disabilityrightsca.org/publications/recent-changes-to-in-homesupportive-services-ihss-and-waiver-personal-care-services.វ
អរថ ត្បបោជន៍ត្បរិសកម្ម
អ្ន កទ្ទ្ួ ល
ចសវាម្រគប់ម្រគងការពាររបស់វIHSSវដែលចា៉ាងទ្ទ្ួ លចសវារបស់ពួកចគ
ម្ររូិ
គណនាតាមសាាម្ររវអាច ង
ឹ ទ្ទ្ួ ល
ការបង់ម្រ ក់អ្រថ ម្របចោជ
ម្រ៍ បរិសកមម វចៅចពលដែលចា៉ាងទ្ទ្ួ លចសវារបស់ពួកចគម្ររូិ
ដកសម្រមួលសម្រា
ប់ចសវាដែល
ផ្សាល់ឲ្យបនាទប់ពនី ថ្ៃទ្1
ី វដសកកក ដាវឆ្នាំ2020។វ
មច្ោ យបង់ម្រ ក់សម្រាប់អ្រថម្របចោជ ៍ម្របរិសកមម អាចសុសគនចៅតាមចោ
្ី។វ
ចោ ្ីសៃោះអាចចចញម៊ូ លបបទ ប័ម្ររចដាយផ្ទទល់ចៅកា ់អ្នកទ្ទ្ួ លចសវាសម្រាប់
ចា៉ាងបដ ថ មទ ាំងច ោះ។វ
ចោ ្ីចផ្សេងចទ្ៀរអាចចចញតារាងចា៉ាងបដ ថ មសម្រាប់អ្នកផ្សាល់ចសវា។វ
អ្ន កទ្ទ្ួ លចសវាអាចច្វកា
ើ រចសន ើសុាំជាមួ យ ឹងចោ ្ីរបស់ពួកចគវ
ម្របសិ ចបើពួកចគចង់ឲ្យការបង់ម្រ ក់ម្ររូិបញ្ជ ូ ចៅកា ់អ្នកផ្សាល់ចសវារបស់ពួកចគ
ចដាយផ្ទទល់។វ
អ្ន កទ្ទ្ួ លចសវាវIHSSវដែលទ្ទ្ួ ល
អ្រថ ម្របចោជ ៍ពរី ដាឋភិ លវចហ្ើយម្ររូិ
ចចញម៊ូ លបបទ ប័ម្ររម្របរិសកមម ជ៊ូ វអាចម្ររូិរាយការណ៍អ្ាំពីការបង់ម្រ ក់ចៅកា ់
ភានក់ងារដែលោរ់ដចងអ្រថ ម្របចោជ ៍ពរី ដាឋភិ លរបស់ពួកចគ។វអ្ន កទ្ទ្ួ លចសវាវ
Medi-Calវម្ររូិរាយការណ៍អ្ាំពីការបង់ម្រ ក់ចៅកា ់នាយកដាឋ សុសុាលភាពរបស់
ចោ ្ីវកនុងអ្ាំ ុ ងចពលវ10វនថ្ៃបនាទប់ពីចពលដែលការបង់ម្រ ក់ម្ររូិ
ទ្ទ្ួល។10វ
អ្ន កទ្ទ្ួ ល
ចាំណ៊ូលរបបស ស
ត ិ ុសបដ ថ មវ(SSI)វ
ម្ររូិដររាយការណ៍អ្ាំពកា
ី របង់ម្រ ក់ចៅកា ់រែឋ លស ត ិសុស
សងគ មចៅចពលដែលការបង់ម្រ ក់ម្ររូិ
ទ្ទ្ួ លភាៃមវប៉ាុដ ា មិ ឲ្យចលើសពីនថ្ៃទ្ី10វ
ន ដសបនាទប់ពីដសដែលការបង់ម្រ ក់ម្ររូិ
ទ្ទ្ួលចនាោះចទ្។11

លិសិរជ៊ូ ែាំណឹងចៅម្រគប់ចោ ្ីចលស 16-07 (“ACL 16-07”) អាចដសវ ងរក
ចៅ
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl/2016/16-07.pdf.
10
Welf. & Inst. Code 14005.37(h); 22 C.C.R § 50185(a)(4)
11
20 C.F.R. § 416.714(a)
9
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ចែើមបីរាយការណ៍អ្ាំពកា
ី រទ្៊ូទរ់ម្រ ក់សរុបែុលសម្រាប់អ្រថ ម្របចោជ ៍ន វIHSSវ
ម្របរិសកមម វអ្ន កទ្ទ្ួ លចសវាគបបីចផ្សញល
ើ ិសិរចៅកា ់ការ ធាោល័យវMedi-Calវ
របស់ចោ ្ីពួកចគវ( ិងចៅកា ់ការ ធាោល័យវSSAវម្របសិ ចបើពួកចគទ្ទ្ួ ល
វ
SSI)វចដាយព យល់ព៖ី វ
• អ្ន កដែល
ទ្ទ្ួ លការបង់ម្រ ក់វ ិងចាំ ួ វ
• ដែលទ្ឹកម្រ ក់ម្ររូិ
ជាំពាក់សម្រាប់ម្រ ក់ឈ្ន ួលរបស់អ្នកផ្សាល់ចសវាវIHSSវ
ម្របរិសកមម វដែល
បង់វម្រសបតាមវACL 20-111វ
• ចរើម្រ ក់ម្ររូិ
ចម្របើម្រ ស់ចែើមបីបង់ជ៊ូ អ្នកផ្សាល់ចសវារ ៊ូបណាវ
• ម៊ូ លចហ្រុដែលការបង់ម្រ ក់ម្ររូិ
ចលើកដលងវ(ម្របសិ ចបើអាចអ្ ិុ រត
)វ
ែ៊ូ ចជា៖វ

ការបង់ម្រ ក់សម្រាប់ចសវាគាំពារតាមផ្សទោះវ(កិចចការកនុងផ្សទោះវចសវាដថ្ទាំម្របោាំនថ្ៃវ
ឬវចសវាចមផ្សទោះ)វគឺជាចសវាចិជជសាស្រសាវឬសងគ មវ ិងមិ ដម ជាចាំណ៊ូលចៅចព
លដែល
បង់ចដាយផ្ទទល់ចៅកា ់បុគគលដែលា សិទ្ធិទ្ទ្ួ ល
វ
ចែើមបីបង់នថ្ៃចសវាកមម ចទ្វ(POMS. SI 00815.050))។វ
ម្រ ក់ចនាោះក៏មិ ដម ជាចាំណ៊ូលឬ្ ន ដែរវពីចម្រពាោះវាគឺជាការទ្៊ូ ទរ់
សងម្រ ក់កមចនី ចសវាកមម ដែល
ផ្សាល់ជ៊ូ រ ួចចហ្ើយវ
(“ម្រ ក់ដែលអ្ន កសច ី...មិ ដម ជាចាំណ៊ូលចទ្។”វវ20 C.F.R. § 416.1103(f))។
ព័រ៌ា បដ ថ មអ្ាំពីការទ្៊ូ ទរ់ម្រ ក់ចណា
ាំ យសរុបែុលវ ិងសិទ្ធិទ្ទ្ួ ល
វMediCalវអាចរក
ចៅទ្ីច ោះ៖វ
https://www.disabilityrightsca.org/publications/lump-sum-payments-andmedi-cal-eligibility
ព័រ៌ា អ្ាំពីការទ្៊ូ ទរ់ម្រ ក់ចាំណាយសរុបែុលវ
ិងសិទ្ធិទ្ទ្ួ ល
ចាំណ៊ូលរបបស ត ិសុសបដ ថ មវ(SSI)វអាចរក
ចៅទ្ីច ោះ៖វ
https://www.disabilityrightsca.org/publications/lump-sum-payments-and-ssieligibility
ចែើមបីដសវ ងរកការ ធាោល័យវMedi-Calវកនុងរាំប ់របស់អ្នកវស៊ូ មច៊ូ លចៅកា ់៖វ
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
ចែើមបីដសវ ងរកការ ធាោល័យរែឋ លស ា ិសុសសងគ មកនុងរាំប ់របស់អ្នកវ
ស៊ូ មច៊ូ លចៅកា ់៖វhttps://www.ssa.gov/locator/
ស៊ូ មទ្ាំនាក់ទ្ាំ ងចៅកា វ់ DRCវតាមរយៈចលសវ(800) 776-5746វ
ម្របសិ ចបើអ្នកា សាំណួរនានាអ្ាំពកា
ី រលុបចោលការគណនាតាមសាាម្ររចលើ
ការម្រគប់ម្រគងការពារន ចសវាវIHSS។វវ
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