
 

កម្ម វធីិប័ណ្ណ បញ្ច ុះតម្ម្ៃម្លៃ
ធធវ ើដំធណ្ើរតាម្រលយន្តក្កងុ 

ពាកយស ំសក្ាប់ជន្ចាស់ជរាដដលាន្ក្ាក់ចំណូ្លទាប ឬអ្នកដដល
ាន្ពិការភាព 

 

 

** សូម្ចណំំ៖ ដ ើម្បមីានលក្ខណៈសម្បត្ត ិគ្រប់គ្ាន់ទទួលបានប័ណណ ដ វ្ ើ ំដណើរតាម្រថយនត គ្ក្ងុដោយឥត្
រិត្ថ្ថៃ អ្នក្គ្តូ្វតត្ជាពលរ ឋក្ន ុងរ ឋ Rhode Island និងផ្តលភ់សត ុតាងបញ្ជា ក់្អំ្ពសី្ថា នភាពគ្បាក់្ចំណូលទាប 
បតនាម្ពីដលើ ភសត ុតាងបញ្ជា ក់្អំ្ពសី្ថា នភាពចាសជ់រានិងពិការ។ គ្បសិនដបើអ្នក្មិ្នតម្នជាអ្នក្ត លមាន
គ្បាក់្ចំណូលទាប ប ៉ុតនតមានលក្ខណៈសម្បត្ត ិជាជនចាស់ជរា និងជាអ្នក្ត លមានពិការភាព សូម្
បំដពញទគ្ម្ង់តបបបទពាក្យស៉ុំសគ្មាប់ជនចាស់ជរា និងអ្នក្ត លមានពិការភាព។ ** 

 

នាម្គ្ត្កូ្ល    នាម្ខ្ល នួ នាម្ក្ណ្តត ល    

អាសយោឋ នផ្ល វូ    
ទីគ្ក្ងុ    រ ឋ    កូ្ ហ្ុ ីប       

ថ្ថៃតខ្ឆ្ន ំកំ្ដណើត្    ដលខ្ទូរសពទ                

 

1. ភសត ចតាងបញ្ជា ក់អំ្ពីស្ថា ន្ភាពក្ាក់ចំណូ្លទាប (តក្ម្ូវឲ្យាន្)៖ 
ដ ើម្បីមានលក្ខណៈសម្បត្ត ិគ្រប់គ្ាន់ទទួលបានក្ម្ម វ ិ្ ីប័ណណ បញុ្ុះត្ថ្ម្ៃថ្ថៃដ វ្ ើ ំដណើរតាម្រថយនត គ្ក្ងុ 
(ដៅកាត់្ថា ក្ម្ម វ ិ្ ី  របស់ RIPTA គ្បាក់្ចំណូលសរ៉ុបរបស់អ្នក្មិ្នគ្តូ្វដលើសព ី200% ថ្នក្គ្មិ្ត្ភាពគ្កី្គ្ក្
របស់សហព័នធ ដ ើយ។ ភសត ុតាងបញ្ជា ក់្អំ្ពីគ្បាក់្ចំណូល អាចគ្តូ្វបានបង្ហា ញដោយ  (1) កំ្ណត់្គ្តារណនីពនធ 
IRS (ឆ្ន ំច៉ុងដគ្កាយបំផ្៉ុត្ សូម្ដម្ើលតផ្នក្ខាងដគ្កាម្សគ្មាប់ការតណនាំអំ្ពកីារទទួលបានកំ្ណត់្គ្តាពនធ  , 
(2) លិខិ្ត្សដគ្ម្ច SSI, (3) លិខិ្ត្ជូន ំណឹងអំ្ពសីិទធិទទួលបាន Medicaid (ឆ្ន ចំ៉ុងដគ្កាយបំផ្៉ុត្  និង/ឬ 
ដសចក្ត ីចម្ៃងប័ណណ  Medicaid (ដចញជូនក្ន ុងអំ្ ុងឆ្ន ំច៉ុងដគ្កាយ , (4) ភសត ុតាងបញ្ជា ក់្អំ្ពីអ្ត្ាគ្បដោជន៍
ក្ម្ម វ ិ្ ជីំនួយអាហាររបូត្ាម្ភបតនាម្ (SNAP , ឬ (5) ការជូន ំណឹងដផ្ទៀងផ្ទទ ត់្អំ្ពីចំណូលបំដពញបតនាម្ 
ម្ក្ពកីារោិល័យគ្បតិ្បត្ត ិស៉ុខាភិបាល និងដសវាម្ន៉ុស្ជាតិ្របសរ់ ឋ Rhode Island។ សូម្ដម្ើល
តផ្នក្ខាងដគ្កាម្សគ្មាបចំ់ណ៉ុ ចដាលថ្នក្គ្មិ្ត្ភាពគ្កី្គ្ក្សហព័នធ។ 

 
ការតណនាំអំ្ពភីាពគ្កី្គ្ក្ឆ្ន  ំ2023 សគ្មាបរ់ ឋត លសា ិត្ដៅជាប់ៗដៅភារខាងដលើទាងំ 48រ ឋ និងរ ឋធាន ី

District of Columbia 

 
 
 

ប៉ុរគលដៅក្ន ុង 
គ្រួស្ថរ/គ្ក្មុ្គ្រួស្ថរ 

ភាពគ្កី្គ្ក្ 
ការតណនា ំ

200% ថ្នភាពគ្កី្គ្ក្ 
ការតណនា ំ

1 $14,580 $29,160 

2 $19,720 $39,440 

3 $24,860 $49,720 

4 $30,000 $60,000 

5 $35,140 $70,280 

6 $40,280 $80,560 

7 $45,420 $90,840 

8 $50,560 $101,120 

   
 

ការទទួលបានកំ្ណត់្គ្តារណនីពនធដោយឥត្រិត្ថ្ថៃព ីIRS៖ កំ្ណត់្គ្តារណនីពនធដោយឥត្រិត្ថ្ថៃ ផ្តល់
ព័ត៌្មានមូ្លោឋ ន  ូចជាស្ថា នភាពដរៀបការ គ្បដភទឯក្ស្ថរគ្បកាសពនធត លបានោក់្ជូន ចំណូល ៉ុល
ត លបានតក្ត្គ្មូ្វ និងចំណូលជាប់ពនធ។ 

 



ការក្បមូ្លយកព័ត៌ាន្របស់អ្នក៖ 
- ដលខ្របបសនត ិស៉ុខ្សងគម្ - ថ្ថៃតខ្ឆ្ន ំកំ្ដណើត្ 
- អាសយោឋ នផ្ល វូ - ហ្ុ ីបកូ្  

 
ទទួលាន្កំណ្ត់ក្តារបសអ់្នក៖ 
តផ្ែក្តាម្ IRS  វ ិ្ ី ងាង្ហយគ្សួលនិងឆ្ប់រហ័សបំផ្៉ុត្រឺតាម្រយៈទូរសពទ ឬតាម្អ្នឡាញ។ ចូលដៅកាន់ 
www.irs.gov ឬ ទូរសពទដៅដលខ្ 800- 908-9946 

ទីតាងំការយិាល័យ IRS៖ គ្បសិនដបើអ្នក្ដៅតត្មានអារម្មណ៍រិត្ថា អ្នក្ចាំបាច់គ្តូ្វដៅកាន់ការោិល័យ 
IRS សូម្បញ្ជា ក់្ថាទីតាំង Rhode Island រឺអាចចូលដៅបានដៅដពលដនុះបានល៉ុុះគ្តាតត្មានការណ្តត់្
ជួប។ ដ ើម្បីក្ំណត់្ដពលណ្តត់្ជួប សូម្ទូរសពទដៅដលខ្ 1-844-545-5640។ 

 ▪ 380 Westminster Street, Providence/ ចនទ-ស៉ុគ្ក្ ដមា ង 8:30 គ្ពឹក្ - 4:30 រដសៀល 

▪ 60 Quaker Lane, Warwick /ចនទ-ស៉ុគ្ក្ ដមា ង 9:00 គ្ពកឹ្ - 4:30 រដសៀល 
(បិទផ្ទែ ក្ ំដណើរការសគ្មាបអ់ាហារថ្ថៃគ្ត្ង់ ដមា ង 1:00 រដសៀល - 2:00 រដសៀល  

   

 
 

http://www.irs.gov/


 

2. 
  

ការធ្ទៀងផ្ទទ ត់ស្ថា ន្ភាពជន្ចាស់ជរាឬពិការ (តក្ម្ូវឲ្យាន្ដតមួ្យប  ធណណ ុះ)៖ 

 

a. ស្ថា ន្ភាពជន្ចាស់ជរា៖ ដ ើម្បីមានលក្ខណៈសម្បត្ត ិគ្រប់គ្ាន់ទទួលបានក្ម្ម វ ិ្ ីតផ្ែក្តាម្វ ័
យ អ្នក្គ្តូ្វតត្ផ្តលទ់គ្ម្ង់ភសត ុតាងបញ្ជា ក់្មួ្យក្ន ុងចំដណ្តម្ទគ្ម្ង់ភសត ុតាងបញ្ជា ក់្ ូចខាងដគ្កាម្៖ 

 
 ប័ណណ  Medicare               R.I. ប័ណណ ដបើក្បរ                លិខិ្ត្ឆ្ៃងត ន 
 R.I. អ្ត្តសញ្ជា ណប័ណណ ថាន ក់្រ ឋ       ប័ណណ ថ្បត្ង/ឯក្ស្ថរសត ីពកីារចូលសញ្ជា តិ្ 

 
b. ស្ថា ន្ភាពពិការភាព៖ ដ ើម្បមីានលក្ខណៈសម្បត្ត ិគ្រប់គ្ាន់ទទួលបានក្ម្ម វ ិ្ ីតផ្ែក្ដលើ

ពិការភាព អ្នក្គ្តូ្វតត្គ្បរល់ជូនការដផ្ទៀងផ្ទទ ត់្ជាលាយលក្ខណ៍អ្ក្្រអំ្ពពីិការភាពរបស់អ្នក្ ភាា ប់ម្ក្ជា
មួ្យនឹងពាក្យស៉ុំដនុះ។ ការដផ្ទៀងផ្ទទ ត់្តបបដនុះអាចជាភសត ុតាងបញ្ជា ក់្អំ្ពីការសដគ្ម្ចសគ្មាប់អ្ត្ា
គ្បដោជនព៍ិការភាពដគ្កាម្ឯក្ស្ថរណ្តមួ្យ ូចខាងដគ្កាម្៖  

 
 ការធានារា៉ា ប់រងពិការភាពរបបសនត ិស៉ុខ្សងគម្ (SSDI          ចំណូលរបបសនត ិស៉ុខ្បតនាម្ (SSI  
 ពិការភាពរ ឋបាលអ្តី្ត្យ៉ុទធជន ត លមានក្គ្មិ្ត្ពិការភាព 40% ឬខ្ពសជ់ាងដនុះ (VAD  

 
គ្បសិនដបើអ្នក្មិ្នកំ្ព៉ុងទទួលបានអ្ត្ាគ្បដោជន៍ពិការភាពទាងំដនុះដទ ការដផ្ទៀងផ្ទទ ត់្ពិការភាពរបសអ់្ន
ក្គ្តូ្វតត្បានម្ក្ពីអ្នក្គ្បក្បវជិាា ជីវៈមានលក្ខណៈសម្បត្ត ិគ្រប់គ្ាន់ត លមានចំដណុះ ឹងផ្ទទ ល់អំ្ពីពិការភា
ពរបស់អ្នក្ ត លបានបញ្ជា ក់្ភសត ុតាងដោយទក្ម្ង់លិខិតបញ្ជា ក់ធវជាស្ថស្តសត ដដលាន្បំធពញរលួរាល់ 
ដដលាន្ភាា បម់្កជាមួ្យធន្ុះ។ 

 
សគ្មាប់ដាលបំណងថ្នក្ម្ម វ ិ្ ីដនុះ ពិការភាពត លមានលក្ខណៈគ្រប់គ្ាន់ សា ិត្ដៅដគ្កាម្គ្បដភទចំណ្ត
ត់្ថាន ក់្ ូចខាងដគ្កាម្៖ 
1. ពិការភាពត លអ្ន៉ុញ្ជា ត្ឲ្យអ្នក្មានលក្ខណៈសម្បត្ត ិគ្រប់គ្ាន់ទទួលបានអ្ត្ាគ្បដោជន៍ SSDI, SSI ឬ 
VAD។ 
2. ស្ថា នភាពដវជាស្ថស្តសត ត លរារាងំអ្នក្មិ្នឲ្យចូលរមួ្ក្ន ុងសក្ម្មភាពរក្ក្ថ្គ្ម្បានដគ្ចើន ដោយស្ថរភាព
អ្ន់ដខ្ោយផ្ល វូកាយនិងផ្ល វូចិត្តត លបា ន់គ្បមាណដោយអ្នក្គ្បក្បវជិាា ជីវៈស៉ុខាភិបាល ថានឹងបណ្តា លឱ្យ
ស្ថៃ ប់បាត់្បង់ជីវតិ្ ឬបនត ដៅតបបដនាុះរយៈដពលោ ងតិ្ច 12តខ្។ 
3. ស្ថា នភាពស៉ុខ្ភាពរា៉ុ ថំ្រ៉្ា ៃន់ ៃ្រតផ្នក្លូត្លាសត់ លរមួ្ចំតណក្ ល់ការច៉ុុះដខ្ោយផ្ល វូចិត្ត និង/ឬផ្ល វូកាយ
ត លបានចាបដ់ផ្តើម្ដៅម្៉ុនដពលដពញវយ័ អាចនឹងបនតដោយឥត្មានត នកំ្ណត់្ និងនាំម្ក្នូវត ន
កំ្ណត់្ម្៉ុខ្ង្ហរ ៃ្ន់ ៃ្រក្ន ុងតផ្នក្ចល័ត្ភាព ភាស្ថ ការសិក្ោ និង/ឬ អាក្បបកិ្រោិ។ 

 
 
 
3.         ភសត ចតាងបញ្ជា ក់អ្តតសញ្ជា ណ្ (តក្ម្ូវចាាំច់)៖ 
សូម្គ្បរលស់ំដៅថត្ចម្ៃងចាស់លាស់ថ្នអ្ត្តសញ្ជា ណសមាគ ល់របូថត្ថមីៗត លមានស៉ុពលភាព។ ឯក្ស្ថរ
ណ្តមួ្យ ូចខាងដគ្កាម្ គ្ត្ូវតត្បានផ្តល់ជូន៖ 

 
 R.I. ប័ណណ ដបើក្បរ                    លិខិ្ត្ឆ្ៃងត ន                       R.I. អ្ត្តសញ្ជា ណប័ណណ ថាន ក់្រ ឋ 

 
ហតាធលខា៖ 
ខំុ្្សូម្បញ្ជា ក់្ថា ព័ត៌្មានត លផ្តល់ជូនជាមួ្យនឹងពាក្យស៉ុំដនុះរឺពិត្គ្បាក្ ។ ខំុ្្សូម្អ្ន៉ុញ្ជា ត្ឲ្យ RIPTA 
ចាត់្វធិានការណ្តមួ្យដ ើម្បីដផ្ទៀងផ្ទទ ត់្ព័ត៌្មានដនាុះ តាម្ការចាំបាច់។ ខំុ្្យល់ ឹងថា គ្បសិនដបើដសចក្ត ី
បញ្ជា ក់្ណ្តមួ្យត លបានដ វ្ ើដ ើងដៅដលើតបបបទពាក្យស៉ុដំនុះរឺតក្ៃងកាៃ យ ឬមិ្នមានស៉ុគ្កិ្ត្ភាព ឬ
គ្បសិនដបើឯក្ស្ថរាំគ្ទណ្តមួ្យគ្តូ្វបានតក្ៃងបនៃ ំ ដនាុះខំុ្្គ្តូ្វបាត់្បង់អ្ភ័យឯក្សិទធិត លបានផ្តល់ជូន
ដោយក្ម្ម វ ិ្ ប័ីណណ បញុ្ុះត្ថ្ម្ៃថ្ថៃដ វ្ ើ ដំណើរតាម្រថយនត គ្ក្ងុ ដហើយអាចនឹងគ្តូ្វជាប់ដទាសគ្ពហមទណឌ ពីបទ
តក្ៃងបនៃ ំ គ្សបដៅតាម្ចាប់រ ឋ Rhode Island។ 

 

 
ហត្ាដលខា៖    កាលបរដិចេទ៖      

 



ដ ម្ ុះសរដសរចាស់ៗ៖    



 

 

លខិិតបញ្ជា ក់ធវជាស្ថស្តសត សត ីពពីិការភាព 
ពាកយស ំកម្ម វធីិបណ័្ណ បញ្ច ុះតម្ម្ៃម្លៃធធវ ើដំធណ្ើរតាម្រលយន្តក្កងុ 

 

 

ប៉ុរគលខាងដគ្កាម្ដនុះ សូម្បញ្ជា ក្់ថា៖ 
 

1. ខំុ្្រឺជា៖ 
 

 

□ គ្រូដពទយមានអាជាា ប័ណណ  មានឯក្ដទសក្ន ុងតផ្នក្  ។ 
□ អ្នក្ចិត្តស្ថស្តសតមានអាជាា ប័ណណ ។ 
□ អ្នក្ឯក្ដទសពាបាលតថទាជំំងឺ វកិ្លចរតិ្ត លមានការបញ្ជា ក្់។ 
□ អ្នក្គ្បក្បវជិាា ជីវៈរិលាន៉ុបបោឋ ក្ត លមានបទពិដស្ថ្ន៍ក្ន ុងតផ្នក្        ។ 
□ ប៉ុរគលិក្សងគម្ក្ិចចមានអាជាា ប័ណណ ត លមានបទពិដស្ថ្ន៍ក្ន ុងតផ្នក្ ។ 

 

2. អ្នក្ោក់្ពាក្យស៉ុំ        ក្ំព៉ុងសា ិត្ដៅក្ន ុងការតថទារំបស់ខំុ្្ជាបនត។ 
នាម្ខ្ល នួ នាម្ក្ណ្តត ល នាម្គ្ត្កូ្ល និងថ្ថៃតខ្ឆ្ន ំក្ំដណើត្ 

 
3. ខំុ្្មានចំដណុះ ឹងដោយផ្ទទ ល់អ្ំពីអ្នក្ោក់្ពាក្យស៉ុំ និងស្ថា នភាពពិការភាពរបស់ាត់្ 

ដហើយតផ្ែក្ដលើការវាយត្ថ្ម្ៃនិងការពិនិត្យដ ើង វញិដលើពាក្យស៉ុំរបស់ RIPTA សគ្មាប់
ប៉ុរគលត លមានពិការភាព ខំុ្្សូម្បញ្ជា ក្់ថាអ្នក្ោក់្ពាក្យស៉ុំដនុះមានពកិារភាពណ្ត
មួ្យត លអ្ន៉ុញ្ជា ត្ឱ្យាត្ម់ានលក្ខណៈសម្បត្ត ិទទួលបានក្ម្ម វ ិ្ ីប័ណណ បញុ្ុះត្ថ្ម្ៃថ្ថៃ
ដ វ្ ើ ំដណើរតាម្រថយនត គ្ក្ងុរបស់ RIPTA។ 

 

ច៉ុុះហត្ាដលខា ដគ្កាម្ការផ្តនាទ ដទាស និងដទាសបញាត្ត ិថ្នការបំពានសម្បថ៖ 
 

 

ហត្ាដលខាដវជាបណឌ ិត្ កាលបរដិចេទ 

 

ដ ម្ ុះសរដសរចាស់ៗ គ្បដភទនិងដលខ្អាជាា ប័ណណ  

 

អាសយោឋ នការោិល័យ ដលខ្ទូរសពទការោិល័យ 


