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សំណៅព័ត៌មាន
ី កម្មវិធីប្រាក់ជំនយ
ួ សំរាប់ជ? អណតតប្របណវសន៍
មានសតីអំ
អព
ំ កម្ម
កម្មវ ិធីប្រាក់ជំនួយសំរាប់ ជនភ ៀសខ្លួន (CAPI), ជាកម្មវ ិធីប្រាក់ជំនួយឧបត្ថម្ភភោយរដ្ឋ, គឺានអនុវត្តភៅថ្ងៃទី 1 ខខ្វ ិច្ឆិកា ឆ្នំ
1998, ជាលទធផលថ្នគភប្រោងច្ាប់រដ្ឋសភា ភលខ្ 2279 ។ ច្ាប់រដ្ឋសភាភនេះគឺានបភងកើត្ភ ើងភដ្ើម្បីផតល់ប្រាក់ជំនួយប្របចំខខ្
ដ្ល់អាណិកជនស្សបច្ាប់ម្ួយច្ំនួនខដ្លជាម្នុសសចស់ោនអាយុភប្រច្ើន ពិការខ នក និ ង ជនពិការ ខដ្លម្ិនោនសិទិធទទួល
ប្រាក់ បខនថម្សូសាល់សឺគួរ ីទី /ប្រាក់ជំនួយបខនថម្ពីរដ្ឋ (SSI/SSP) ភោយសារខត្សាថនភាពអភតតប្របភវសន៍ របស់ភគ ខត្ម្ួ យគត្់។
អនកច្ូលរួម្កនុង CAPI ទំងអស់ ប្របខែលជាោនសិទិធទទួ លជំនួយ CalFresh, Medi-Cal, In-Home Supportive Services,
និង ជំនួយសាធារណៈភផសងៗភទៀត្ាន។ ពួកភគប្រត្ូវខត្ោក់ពាកយសុំភោយខ

កពី គ្នន សំរាប់ ប្របភោជន៍ជំនួយនី ម្ួយៗ ។

ច្ាប់អំពីការោនសិទិទ
ធ ទួលជំនួយ
ភដ្ើម្បីឱ្យោនសិទិធទទួ លជំនួយ CAPI, ម្នុសសោនក់ប្រត្ូវខត្បំភពញដ្ំ ភណើរការោក់ ពាកយសុំជំនួយ CAPI ភែើយ ប្រត្ូវោនលកខណៈ
សម្បត្តិសម្ស្សបតាម្ច្ំណុច្ទំងអស់ខាងភប្រកាម្ភនេះ៖


អាណិកជន, ខដ្លោនលកខណៈសម្បត្តិសម្ស្សបតាម្សាថនភាពអភតតប្របភវសន៍

 ជនអភតតប្របភវសន៍ ខដ្លោនលកខណសម្បត្តិទទួ ល – អាណិកជនខដ្លោនសិទិធច្ូលម្ករស់ភៅជាអច្ិ ថ្្នតយ៍


ស្សបច្ាប់ កុងសែរដ្ឋ
ន
អាភម្រ ិក

ជនអភតតប្របភវសន៍ PRUCOL – អាណិកជនខដ្លរស់ភៅជាអច្ិថ្្នតយ៍កុងសែរដ្ឋ
ន
អាភម្រ ិកភប្រកាម្

លកខណៈច្ាប់


អនកោនអាយុ 65 ឆ្នំ ឬចស់ជាងែនឹង ពិការខ នក និងពិ ការភាព ដ្ូច្ានកំណត្់ន័យភោយច្ាស់លាស់ សំរាប់ភគ្នលភៅ
ថ្នកម្មវ ិធី SSI/SSP – The California Disability Determination Service Division (DDSD) ទទួលខ្ុសប្រត្ូវច្ំភពាេះការ
សភប្រម្ច្ច្ិត្តភលើករណីពិការខ នក និង ភាពពិ ការទំងអស់សំរាប់ CAPI ។



អនកស្សុកខដ្លោនលំភៅោឋនកនុងរដ្ឋកាលីែ័រវ នីញ៉ា – ម្ិនោនរយៈភពលថ្នការសានក់ ភៅប្រត្ូវានទម្ទរភ

ើយ; ខត្ភទេះជា

ោ៉ា ងណាក៏ភោយ ភបើសិនជាម្នុសសោនក់ភតេះ ម្ិនោនវត្តោនភៅកនុងរដ្ឋកាលីែ័រវ នីញ៉ាសំរាប់រយៈភពលភប្រច្ើនជាង 90 ថ្ងៃ

ប្របត្ិទិន ភាពអវត្តោនភនេះនឹ ងប្រត្ូវានចត្់ទុកថា ជា សតុតាងថ្នការភាេះបង់ទីលំភៅកនុងរដ្ឋកាលីែ័រវ នីញ៉ាខដ្លជាលំភៅ
ោឋនរបស់ម្នុ សសភតេះ។
ធនធានខដ្លានកំរ ិត្អនុ ញ្ញាត្គឺោនដ្ូច្ខាងភប្រកាម្
 $2,000 សំរាប់ម្នុសសខ្លួនម្ួ យ

 $3,000 សំរាប់ម្នុសសពីរតក់បីតប្របពនធ

“To Enrich Lives Through Effective And
Caring Service”

-2ច្ាប់អំពីការោនសិទិទ
ធ ទួលជំនួយ (បនត)


ប្រាក់ច្ំណូលគឺត្ិច្ជាងសតង់ោប្រាក់ជំនួយថ្ន CAPI, ខដ្លត្ិច្ជាងសតង់ោប្រាក់ជំនួយថ្ន SSI/SSP





ត្ិច្ជាង $10.00 សំរាប់ម្នុ សសខ្លួនម្ួ យ

ត្ិច្ជាង $20.00 សំរាប់ម្នុ សសពី រតក់បីតប្របពនធ

ការម្ិនោនលកខណសម្បត្តិទទួល SSI/SSP ភោយសារខត្ សាថនភាពអភតតប្របភវសន៍ របស់គ្នត្់/តង ខត្ម្ួ យគត្់ – ការម្ិន

ោនលកខណសម្បត្តិទទួលប្រត្ូវខត្បញ្ញ
ា ក់ ភោយលិខ្ិត្បដ្ិ ភសធជាផលូវការ ឬភប្រៅផលូវការពី Social Security Administration
ខដ្លានភច្ញភៅភប្រកាយថ្ងៃទី 1 ខខ្សីហា ឆ្នំ 1998 និង ភៅអំ

ុងភពលប្រាំម្ួយខខ្ថ្ន ថ្ងៃោក់ ពាកយសុំជំនួយ CAPI ខដ្ល
បញ្ញ
ា ក់ថាម្នុសសភតេះគឺម្ិនោនលកខណសម្បត្តិទទួ ល SSI/SSP ភោយសារខត្ សាថនភាពអភតតប្របភវសន៍។

ការម្ិនោនលកខណសម្បត្តិសរា
ំ ប់ CAPI
ម្នុសសោនក់ គឺម្ិនោនលកខណសម្បត្តិសំរាប់ CAPI ភបើសិនជាភគ គឺ ជា:


ពលរដ្ឋអាភម្រ ិក



អនកោនទី លំភៅ កនុងសាថប័ នសាធារណៈ ោ៉ា ងត្ិច្ណាស់ 30 ថ្ងៃជាបនតបតាប់



ជនឧប្រកិដ្ឋរត្់ភគច្ពីច្ាប់ /ជនឧប្រកិដ្ឋបំពានភលើការភោេះខលងម្ុនភពលកំណត្់ ភោយោនលកខខ្័ណឌ



អនកភៅរស់ភៅភប្រៅរដ្ឋកាលីែ័រវ នីញ៉ា ោ៉ា ងត្ិច្ណាស់ 30 ថ្ងៃជាបនតបតាប់

កបួនច្ាប់ថ្នអនកធាតខដ្លចត្់តាង
ំ


រាប់បញ្ូច ល ប្រាក់ច្ំណូលនិងធនធានរបស់អនកធាត ជារបស់អនកច្ូលរួម្កនុង CAPI



អនុវត្តភោយម្ិនគិត្ថា អនកធាតភតេះផតល់ជំនួយឧបត្ថម្ភពិត្ប្រាកដ្ដ្ល់អនកច្ូ លរួម្កនុង CAPI ខដ្រ ឬអត្់



ោក់ពាកយសុំកុងភពល
ន
10 ឆ្នំ ពីថ្ងៃថ្នការប្របត្ិបត្តិសំបុប្រត្ សតុតាងរបស់អនកធាត ឬ ថ្ងៃខដ្លអនកច្ូ លរួម្ CAPI
ច្ូលម្កដ្ល់សែរដ្ឋអាភម្រ ិក, ម្ួយណាក៏ ានខដ្លយូរជាង

ការភលើកខលងអនកធាតខដ្លានចត្់តាង
ំ
សំបុប្រត្ សតុតាង ចស់: សំភៅ I-134 ខដ្លានោក់ភៅម្ុនថ្ងៃ
ទី 19 ខខ្ធនូ ឆ្នំ1997



អនកធាតសាលប់

អនកច្ូលរួម្កនុង CAPI:


ានរស់ភៅកនុងសែរដ្ឋអាភម្រ ិកច្ំនួន 3 ឆ្នំ ចប់ តាំង

ពីថ្ងៃខដ្លានអនុញ្ញាត្ សំរាប់លំភៅោឋនអច្ិថ្្នតយ៍




ានកាលយជាម្នុ សសពិការខ នក ឬជាជនពិការ ភប្រកាយ

សំបុប្រត្ សតុតាង ងមី: សំភៅ I-864 ខដ្លានោក់ ភៅ
ថ្ងៃ ឬ ភៅភប្រកាយថ្ងៃទី 19 ខខ្ធនូ ឆ្នំ1997



អនកធាតសាលប់

អនកច្ូលរួម្កនុង CAPI:

 ានច្ូ លសញ្ញាត្ិ ជាពលរដ្ឋអាភម្រ ិក

 ោក់ច្ូល 40 ភាគបួនថ្នរាយការណ៍
សូសាល់សឺគួរ ីទី

ពីការច្ូលម្ករស់ភៅកនុងសែរដ្ឋអាភម្រ ិក

 ជនរងភប្រគ្នេះថ្នការរ ំភលា បំពាន និង

ជនរងភប្រគ្នេះថ្នការរ ំភលា បំពានភោយបតីឬប្របពនធ

 សម្ស្សបតាម្លកខណៈវ ិនិ ច្័យ
ឆ សំរាប់

ម្ិនានអនុញ្ញាត្តាម្ច្ាប់ សំរាប់ លំភៅោឋនអច្ិថ្្នតយ៍
របស់អនកធាត

រស់ភៅភផសងគ្ននពីជនភលមើស

ការភលើកខលងភប្រពាេះភាពប្រកខ្សត្់

-3ការភលើកខលងភប្រពាេះភាពប្រកខ្សត្់
ការភលើកខលងភប្រពាេះភាពប្រកខ្សត្់ យកម្កអនុវត្តសំរាប់ រយៈភពល 12 ខខ្។ រយៈភពលថ្នការភលើកខលងចប់ ភផតើម្ ភៅភពលណា
ខដ្លលកខខ្័ណឌទំងអស់ប្រត្ូវានបំភពញ ភែើយ ោនដ្ំ ភណើរការកនុងរយៈភពល 12 ខខ្ជាប់ៗគ្នន (រូម្ទំង ខខ្ខដ្លម្ិ នោនការ
ផតល់ជំនួយ) ។

ការភលើកខលងភប្រពាេះភាពប្រកខ្សត្់ ោនប្របសិទធភាពភៅភពលខដ្ល

ការភលើកខលងភប្រពាេះភាពប្រកខ្សត្់ ម្ិនោនប្របសិទធភាព

ករណីទំងអស់ ខាងភប្រកាម្ប្រត្ូវានសម្ស្សបតាម្លកខខ្័ណឌ:

ភៅភពលខដ្លោនករណីម្ួ យខាងភប្រកាម្ ភកើត្ភ



អនកធាត-ខដ្លចត្់ តាំង ជាភែត្ុបណា
ត លឱ្យោនការ



អនកច្ូលរួម្កនុង CAPI ម្ិនអាច្ទទួលានទំងម្ហូបអាហារ



និងទីជប្រម្ក


អនកច្ូលរួម្កនុង CAPI បំភពញ និង ច្ុេះែត្ថភលខាភលើ

ភសច្កតីខងលងការណ៍អំពីការភលើកខលងភប្រពាេះភាពប្រកខ្សត្់
ថ្ន CAPI (SOC 809)


អនកច្ូលរួម្កនុង CAPI ានរស់ភៅជាម្ួ យនឹងអនក
ធាតរបស់គ្នត្់ ឬតង

បដ្ិភសធ, ការផ្អាក, ឬ ការកាត្់បនថយជំនួយ CAPI


ើង :

អនកច្ូលរួម្កនុង CAPI ានរស់ភៅជាម្ួ យនឹង
នរណាោនក់ភផសងភទៀត្ ខដ្លភប្រៅពីអនកធាត

ភែើយ ទទួលានបនាប់សំណាក់និងោនផតល់
អាហារភស្សច្ ភោយឥត្គិត្ថ្ងល

អនកកាន់សំណុំភរឿងសភប្រម្ច្ថា ការភលើកខលងភប្រពាេះ
ភាពប្រកខ្សត្់ភនេះោនប្របសិទធភាព

ដ្ំភណើរការថ្នការោក់ពាកយសុំ
ភទេះបី ជាពាកយសុំជំនួយ CAPI ប្របខែលជាប្រត្ូវោក់ សុំភៅការ ិោល័យខ្ណឌ DPSS ណាម្ួយក៏ ភោយ វាជាការផតល់
អនុសាសន៍ ថា ប្រកោសោក់ ពាកយសុំទំងភនេះនឹងប្រត្ូវានោក់ សុំភៅ:

Metro North District Office #38
(CAPI Centralized Office)
2601 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90057
(213) 639 - 5407
អនកោក់ពាកយសុំជំនួយ CAPI ខដ្លភៅខត្កនុងផាេះ ឬ រស់ភៅម្នាីរខងទំជាប្របចំអាច្ភៅភៅភលខ្ទូរស័ពាខាងភប្រកាម្ភនេះ ភៅ
Customer Service Center ភដ្ើម្បីទទួលានប្រកោសោក់ពាកយសុំតាម្ថ្ប្របសណីយ៍ :

 (866) 613 – 3777
 (626) 569 – 1399
 (310) 258 – 7400
 (818) 701 – 8200
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