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ររដាសេេតុការណ៍
សរាប់អ្រ
ន ស្នារេ់ ៅែដលបានជំនយ
ួ ពី
ររសួងអ្ភិវឌ្ឍន៏លេំ ៅដាាននិងទីររុង

ការទទួលែុសរតូវរបស់ភ្នរ
ា ងា
់ រចាត់ែដង (OA):


យរព័ត៌ានេលើរបារ់ចំណូលឲ្យបានរតឹមរតូវ



េផទៀងផ្ទាតរ់ បារ់ចំណូលរបស់អ្នរស្នារ់េៅ



ធានាថាអ្នរស្នារ់េៅទទួលចំណូលែដលមិនោប់និងការដរេូតេផ្េងៗ
ែដលពួរេគានសិទធិទទួល



គិតៃថលជួលផទះឲ្យអ្នរជួលឲ្យបានរតឹមរតូវ



ផតល់ជូនអ្នរជួលនូវច្ាប់ចមលងៃនរិចចសន្ាជួលផទះ
រពមទាំងការរំណត់េលើរបារ់ចំណូល និងៃថលជួល។

គំេោង - េោងតាមែផនរទី 8
“េតើៃថលជល
ួ របស់អ្រ
ន រតូវបានរំណត់
ដូចេមតចែដរ”
ការិោល័យលំេៅដាាន
**ែែមិថនា
ុ ឆ្នាំ 2007 **
ររដាសេេតុការណ៍េនះជាររដាសែណនាំទូេៅមួយរនុងការផតល់ដំណឹងជូន
ាាស់ផទះ/ភ្នារ់ងារចាត់ែចង (Owner/Management Agents, OA)

និងអ្នរស្នារ់ េៅែដលបានជំនួយពី HUD អ្ំពីការទទូលែុសរតូវ និងសិទធិ
ែដលពារ់ព័នធេៅនឹងការបងាាញរបារ់ចំណូល និងការេផទៀងបញ្ជារ់។

េេតុអ្បា
វី នជាការរំណត់នវូ របារ់ចណ
ំ ល
ូ
និងៃថលជល
ួ ឲ្យបានរតឹមរតូវ
ានស្នរសំខាន់
ការសិរ្ារស្នវរជាវរបស់ររសួងអ្ភិវឌ្ឍន៏លំេៅដាាន និងទីររុង (Department
of Housing and Urban Development, HUD)
បានបងាាញេោយេ ើញថា រគួស្នរៃនអ្នរ
ស្នារ់េៅជាេរចើនបានចំណាយរបារ់េៅេលើៃថលជួលមិនបានរតឹមរតូវ។
មូលេេតុចំបងៃនបញ្ជាេនះគឺ:


ោយការណ៏របារ់ចំណូលរបស់ររុមរគួស្នរៃនអ្នរស្នារ់េៅតិចេពរ និង



OAs មិនទទួលស្នគល់ការបដិេសធន៏ និងកាត់ បនថយ
ែដលររុមរគួស្នរៃនអ្នរស្នារ់េៅ ានសិទធិទទួល។

OAs និងអ្នរស្នារ់េៅទាំងអ្ស់គ្នាានការទទួលែុស

ពិនិត្យៃថលជួលេ

ើងវិញ េពលានការោយការណ៏

ពីការផ្ទាស់បតូរសាជិររនុងរគួស្នរ


ពិនិត្យៃថលជួលេ

ើងវិញ េៅេពលរបារ់ចំណូល របស់អ្នរស្នារ់េៅចុះថយ



ពិនិត្យៃថលជួលេ

ើងវិញ េៅេពលរបារ់ចំណូល

របស់អ្នរស្នារ់េៅេរើនេ


ពិនិត្យៃថលជួលេ

ើង២០០ដុល្លារេ

ើងេៅ រុងមួយែែ

ើងវិញរនុងរវាង៩០ៃថៃមតង

េពលអ្នរស្នារ់េៅតវាាសុំឲ្យេលើរែលងេដើម្បីបង់ៃថលឈនួលទាបបំផុតេរពាះ
ានការលំបារ


ផតល់ជូនព័ត៌ានសតីពីច្ាប់ទាាប់របស់ OA េពលានសំណូមពរ



ជូនដំណឹងដល់អ្នរជួលេបើានការផ្ទាស់បតូររនុងេសចរតីតំរូវណាមួយ
ឬផ្ទាស់បតូររេបៀបោយការណ៍េលើ របារ់ចំណូលនិងរេបៀបរំណត់ៃថលជួល

ការទទួលែុសរតូវរបស់អ្រ
ន ស្នារេ់ ៅ:


ផតល់ព័ត៌ានពីសាជិររគួស្នរឲ្យបានច្ាស់ល្លស់



ោយការណ៏របារ់ចំណូលទាំងអ្ស់



ររ្ារទុរច្ាប់ចមលង ទរមង់ពារ្យសុំ និងវិរ័យប័រត
ែដលជាឯរស្នររបារ់ចំណូល និងការចំណាយ



ោយការណ៏ពីការផ្ទាស់បតូរសាជិររគួស្នរ
និងរបារ់ចំណូលែដលទទួលបានពីមួយឆ្នាំេៅមួយឆ្នាំេដាយានបញ្ជារ់
ជាលិែិតរតឹមរតូវ



ចុះេតថេលខាេៅេលើទរមង់ពារ្យយល់រពមឲ្យេគេផទៀងផ្ទាត់របារ់ចំណូល



អ្នុវតតតាមច្ាប់លំេៅដាានស្នារ់េៅ និងលរខែ័ណឌរនុងការជួល

ការរំណត់េលើរបារ់ចណ
ំ ល
ូ
របារ់ចំណូលស្នានទុរជាមុនសរាប់រគួស្នរមួយ
នឹងរំណត់មិនរតឹមែតភ្នពានសិទឋិេដើម្បីជំនួយេនាះ េទ
ែតែថមទាំងរំណត់នូវតៃមលជួលែដលរគួស្នរនឹង បង់
រពមទាំងរបារ់ជំនួយពីរដឋេទៀតផង។ របារ់
ចំណូលស្នានទុរជាមុនយរមរគិតគូរានចំណូល

េដើម្បីឲ្យច្ាស់ថាៃថលជួលរតូវបានបង់រតឹមរតូវ។
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ែដលមិនោប់ែលះ និងដរេចញែលះ ែដលរគួស្នរនឹង

បញ្ចូលរនុងរបារ់ចំណូលរបចាំឆ្នាំផងេនាះនឹងេរចើនជាង ២% ៃនរទព្យសរុប

ទទួលរនុងរំ

ទាំងអ្ស់ ឬរបារ់ចំណូលពិតៗ ែដលបានមរពីរទព្យធន

ុង១២ែែខាងមុែ នឹងយរមរេរបើ

សរាប់រំណត់នូវៃថលជួលរបស់រគួស្នរ។

របារ់ចំណូលរបចាំឆ្នាំរួមាន:

េតើអ្ែវី ដលេគេៅថារបារ់ចណ
ំ ល
ូ របចាំឆ្ន?
ាំ



ចំនួនរបារ់ចំណូលេពញ
(មុនេពលកាត់បនថយចំណាយែលះពីបញ្ជីរបារ់ែែ)

របារ់ចំណូលររបាន – ចំណូលែដលមិនោប់ = របារ់ចំណូលរបចាំឆ្នាំ

ៃនរបារ់ឈនួលនិងរបារ់ែែ របារ់េធវើការេលើសេាាង របារ់េលើរទិរចិតត
របារ់ធីប និងរបារ់រងាាន់

េតើអ្េវី ៅែដលេៅថារបារ់ចណ
ំ ល
ូ ទូទាត់េេើយ?

និងរបារ់ទូទាត់េផ្េងេទៀតសរាប់េសវារមមផ្ទាល់

របារ់ចំណូលរបចាំឆ្នាំ - ការដរេចញេផ្េងៗ = របារ់ចំណូលទូទាត់េេើយ



របារ់ចំណូលចុងេរកាយបានមរពីការររសុី ឬរបរបរបរណាមួយ



របារ់ការ របារ់ចំេណញ និងរបារ់ចំណូល ៃនរទព្យសម្បតតិផ្ទាល់
ឬរទព្យសម្បតតិជាផទះ (សូមេមើលរទព្យធន ោប់បញ្ចូល /រទព្យធន
រុំោប់បញ្ចូលខាងេរកាម)

រំណត់ៃថលជល
ួ េៅអ្នរជួល



របារ់ចំណូលេពញបានមតងាាលពីរបារ់សនតិសុែសងគម
របារ់បង់របចាំឆ្នាំ របារ់ពីររុមេ៊ុន ធានា ោាប់រង របារ់ចូលនិវតតន៏

រួបមនតៃថលជួលេោងតាមគំេោងែផនរទី៨ :

របារ់េស្នធននិវតតន៏ របារ់បានពីមរណភ្នព ឬរបារ់ជនពិការ និង

ៃថលជួលែដលរគួស្នរនឹងរតូវបង់ គឺចំនួនមួយណាែដល

របេភទរបារ់ចំណូលេមើលតាមបងាាន់ៃដ រួមាន

ែពសជា
់ ងេគបំផត
ុ រនុងចំេណាមចំនួនរបារ់ខាងេរកាម:

ចំនួនរបារ់ទទួលសរុបែតមតង ឬចំនួនរបារ់របចាំែែ

30 % ៃនរបារ់ចំណូលទូទាត់េេើយរបចាំែែរបស់

ែដលរំពឺងនឹងបានមរពីការចាប់េផតើមយឺត **(េលើរែលងែត

រគួស្នរ

របារ់បានតាមកាលរំណត់ មតងៗមរពីររសួងសងគមរិចច



10 % ៃនរបារ់ចំណូលរបចាំែែេៅរនុងរគួស្នរ

និងរបារ់រំៃរសុវតថិ ភ្នពសងគម (សូមេមើលរបារ់មិនោប់ចូលមរពី



ឈនួលបានពីររសួងសុែាលភ្នព (Welfare)

ចំណូលរបចាំឆ្នាំ ខាងេរកាម)**



ឬរបារ់បង់ឲ្យពីររសួងសុែាលភ្នពេដាយភ្នារ់




របារ់បានេដាយមិនបានេធវើការ ដូចជារបារ់េពលគ្នានការងារេធវើ

ងារ េដើម្បជ
ី ួយដល់ររុមរគួស្នររនុងការបង់ៃថល ឈនួលលំេៅដាាន។ឬ

របារ់ទួទាត់េពលេធវើការ មិនេរើត របារ់ទូទាត់របស់រមមររ និងការចំណា

ៃថលជួលទាបបំផុតគឺ 25 ដុល្លារ

យេៅេលើការែចរផលូវគ្នា**(េលើរែលងរបារ់សរុប
បែនថមេៅេលើរទព្យធន សូមេមើលរបារ់មិនោប់ ចូលមរពី
ចំណូលរបចាំឆ្នាំ ខាងេរកាម)**

របារ់ចណ
ំ ល
ូ និងរទព្យធន
របជាជនែដលជួយេដាយររសួងHUD រតូវតំរូវឲ្យ



របារ់ជំនួយខាងែផនរសុែាលភ្នព



របារ់ឧបតថមភែដលបានរំណត់ និងតាមកាល រំណត់
ដូចជាការចំណាយេៅេលើរូនរនុងបនទុរ និងបតី

ោយការណ៍របារ់ចំណូលទាំងអ្ស់ ែដលបានមរពី

ឬរបពនធេរកាយេពលែលងលះ និងរបារ់បានពីការបរិចាគេទៀងទាត់

របភពេផ្េងៗេៅាាស់លំេៅដាាន ឬភ្នារ់ងារ (OA)

ជាអ្ំេណាយ ពីអ្ងគការណាមួយ ឬពីនរណាាារ់ែដលមិនបាន

របារ់មិនោប់ចូលរនុងរបារ់ចំណូល និងរបារ់ ដរេចញេផ្េងៗ

ស្នារ់េៅរនុងលំេៅដាាន

ជារតាាមួយែផនរេៅេពលជួល។



របារ់េទៀងទាត់ទាំងអ្ស់ របារ់ពិេសសចំណាយ
ែដលឧបតថមភដល់សាជិរទាហ៊ាន (េលើរែលង

េៅេពលរំណត់ចំនួនរបារ់ចំណូលពីរទព្យធន

ែតរបារ់បង់េលើទាហ៊ានណាស្នាប់េដាយស្នរ កាំេភលើងមិតតភ្នព)

េដើម្បប
ី ញ្ចូលរនុងរបារ់ចំណូលរបចាំឆ្នាំ របារ់ចំណូល



ពិតៗែដលបានមរពីរទព្យធនគឺបានបូរបញ្ចូល េេើយ

**សរាប់រមមវិធីៃនែផនរេលែ៨ ប៉ុេណាោះ លុយ
ជំនួយឧបតថមភបង់ែថលស្នល្លណាែដលសល់

េលើរែលងេៅេពលតែមលជារបារ់សុទធៃនរទព្យធនទាំងអ្ស់េរចើនជាង៥០០០ដុ

ទទួលេលើសពីចំនួនែដលរំរិតឲ្យ េោងតាម

ល្លារេនាះចំនួនរបារ់ែដលោប់
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ច្ាប់អ្ប់រំរំរិតែពស់ៃនឆ្នាំ១៩៦៥ រតូវចាត់ទុរជា

ពនធដារេលើរបារ់ចំណូលែដលេរើតមរពីរទព្យធនទាំងេនាះ

របារ់ចំណូលសរាប់បុគគលេនាះ េលើរែលងែត ជំនួយេិរញវតថុន



មិនបានចាត់ទុរជារបារ់ចំណូលរបចាំឆ្នាំសរាប់អ្នរេនាះែដលានោ

យរេេើយរទព្យមិនបេងកើតជារបារ់ចំណូលដល់ អ្នរដារ់ពារ្យសុេំ

យុ២៣ឆ្នាំនឹងានរូនរនុងបនទុរ ឬរបសិនជានិស្េិតរំពុងរស់េៅ

(ឧទាេរណ៏: របពនធែដល ែបរបារ់ពីរគួស្នរានផទះរួមជាមួយបតី។

ជាមួយឪពុរាាយ ែដលរំពុងទទួលបានជំនួយ ៃនែផនរេលែ៨។

េដាយ ស្នរស្នានភ្នពទាស់ែទងគ្នា របពនធមិនោប់ថាោច

សរាប់េគ្នលបំណងៃនវ័គគេនះ “ជំនួយេិរញវតថុ”

ទទួលរបារ់ចំណូលពីរទព្យធនេទ និងមិនោចបតូរ

មិនោប់បញ្ចូលនូវរបារ់ែចី បាន

រទព្យធនេនាះេៅជារបារ់សុទធេ

មររនុងេគ្នលបំណងរំណត់របារ់ចំណូលេទ**



រទព្យធនរួមាន:


សតរ បន េដើមទុន របារ់ធានា ប័ណណរតនាគ្ន វិញ្ជាបនប័រតៃនការររ់



គណនីលុយចូលនិវតតនា
៏ ារ់ៗ និងគណនី Keogh



របារ់សំោប់ចូលនិវតត និងរបារ់ឧបតថមភេស្នធន



របារ់សន្េទ
ំ ុរេៅគណនីឬទុរេៅរបអ្ប់របារ់េផញើរ ទុរេៅធនាគ្នរ





តៃមលជារបារ់ៃនរទព្យសម្បតតិែដលានជួល

លុយទទួលសរុប ឬលុយទទួលែតមតង



ការបញ្ជាំ ឬលិែិតដីធលីែដលអ្នរដារ់ពារ្យសុំាន



រទព្យធនណាទុរថាទាបជាងតៃមលរតឹមរតូវេលើទីផ្ារ



ែ្េ័យទុន



ការែលងលះ ឬយល់រពមរស់េៅែបរគ្នា េបើអ្នរ ដារ់ពារ្យសុំ

របារ់ចំណូលបានមរពីឲ្យេរមងេរកាមោយុ១៨ឆ្នាំ េធវើការ
របារ់ទទួលបានពីការែថទាំេរមងរូនចិញ្ចឹម ឬរូនចិញ្ចឹមេពញវ័យ
គ្នានទំនារ់ទំនងជាមួយរគួស្នរអ្នរជួលលំេៅដាាន
េេើយជាអ្នរមិនោចរស់េៅែតាារ់ឯង)



របារ់ចំណូលសរុបបែនថមពីេលើរទព្យធនេៅរនុងរគួស្នរ ដូចជាេររត៏មរតរ
របារ់ររុមេ៊ុនធានាោាប់រង ចំណាយឲ្យ (ានការបង់ៃថលេលើសុែភ្នព
និងការរងេរគ្នះថាារ់ និងរបារ់ទូទាត់រមមររឈឺ) របារ់បានពិេសស របារ់
បានពីការទួទាត់ការែូចខាតេលើរទព្យសម្បតតិឬផ្ទាល់ែលួន

រទព្យធនមិនោប់បញ្ចល
ូ :


បតឹងរឹបអ្ូស

(តាមធមមតាមនុស្េពិការ

និងការវិនិេោគទុនេផ្េងេទៀត




(ោប់ទាំងរូនចិញ្ចឹម)

មូល ែដលោចផតល់េៅេោយបុគគលមុនេពល ទទួលមរណភ្នព

រទព្យសម្បតតិផ្ទាល់ែដលចាត់ទុរជាវិនិេោគទុន

រទព្យធនែដលទុរថាានតៃមលតិចជាងតៃមលទីផ្ារេដាយស្នរ:

របារ់មន
ិ ោប់ចល
ូ រនង
ុ របារ់ចណ
ំ ល
ូ របចាំឆ្ន:ាំ

តៃមលជារបារ់សុទធទិញសំោប់ធានាោាប់រងជីវិតទាំង



ើយ។)

ខាន់ែលះែតមិនចាំបាច់គិតជាដុល្លារេទ។

ឬតាមលំេៅដាាន





របារ់ែដលរគួស្នរទទួលរនុងៃថលចំណាយេលើថាាំ
េពទ្យរួមទាំងសាជិររគួស្នរផង

រទព្យសម្បតតិចាំបាច់របស់ាារ់ៗ (សំេលៀរបំពារ់ េរគឿងសងាារឹម រថយនត
ចិេញ្ចៀនោពាេ៏ពិពាេ៏ រេទះ ពិេសសសរាប់បុគគលពិការ)



របារ់ចំណូលរបស់អ្នរបំេរើ



ការរបារ់ដីធលីៃនជនជាតិរំេណើតឥណាឌេដើម



**ោចនឹងោប់បញ្ចូលនូវរបារ់ចំណូលសរាប់រមមវិធីែផនរទី៨



ការរំណត់េគ្នលច្ាប់ការធានាោាប់រងជីវិត



តៃមលជារបារ់ៃនផទះេៅរួមែដលជារែនលងែដល

ចំេពាះនិស្េិតែដលចុះេមាះេរៀនេៅ រនុងស្នាប័នអ្ប់រំរំរិតែពស់
េដាយយររបារ់ ចំណូលរបចាំឆ្នាំ ខាងេលើមរេរបើ។
**ចំនួនរបារ់ទាំងអ្ស់ៃនជំនួយេិរញវតថុរបស់

រគួស្នរស្នារ់េៅ


រទព្យធនែដលជាែផនរមួយៃនជំនួញរំពុងេដើរ



រទព្យធនែដលមិនែមនជារមមសិទធិរបស់អ្នរដារ់

និស្េិតេទាះបង់ផ្ទាល់េៅេោយនិស្េិត ឬបង់េៅ ស្នាប័នសិរ្ារ៏េដាយ


រទព្យធន និងរបារ់ចំណូលណាែលះែដលពួរ



ចំនូនរបារ់ែដលទទួលពីរមមវិធីេវឹរេវឺន ែដលផតល់ ជូនេដាយ HUD

េគទទួលតៗពីអ្នរណាាារ់េទៀត ែដលមិនែមន



របារ់ទទួលេដាយបុគគលពិការែដលមិនបានគិតគូររនុងមួយរយ: ទុរជា
របារ់សនតិសុែបែនថមោចានសិទធិទទួល បានតាមររសួងសងគមរិចច

ជាសាជិរេៅរនុងរគួស្នរ និង


របារ់បង់ពិេសសឲ្យេៅសាជិររគួស្នរទាហ៊ាន
ែដលានេរគ្នះថាារ់េដាយស្នរោវុធសរតូវ

ពារ្យសុំ ឬដារ់រនុងេមាះបុគគលណាាារ់ ប៉ុែនត:


ើយ

ឬអ្នរស្នារ់េៅបាន ទទួលអ្វីសំ

ែទង់គណនី



រទព្យធនណាអ្នរដារ់ពារ្យសុំគ្នានសិទធិទទួល

េរពាះរបារ់េនាះរតូវបានទុរ មួយរែនលសរាប់េរបើ

អ្នរេផ្េងេនាះជាអ្នរទទួលែុសរតូវេៅចំេពាះ
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តាមែផនការេដើម្បីោចរទរទង់ ែលួនឯងបាន (Plan to Attain Self-

របកាសសរាប់អ្នរានេដើមរំេណើត

Sufficiency, PASS)
របារ់ទទួលេដាយអ្នរចូលរួមេៅរនុងរមមវិធីជំនួយស្នធារណ:ណាមួយ

េៅោឡាស្នាច្ាប់ៃនការតាំងភូមិលំេៅ


ែដលរតូវឲ្យបង់ផ្ទាល់ឬសងការចំណាយលុយេហ៊េ៉ាផ្ទាល់ែលួន

ែដលទុរជាតំបន់ៃនរុលសមព័ន ានេដើមរំេណើតឥណាឌ

(េរគឿងបរិកាារពិេសស សំេលៀរបំពារ់ ការេធវើដំេណើរ ការែថទាំេរមង
។ល។) េេើយរមមវិធីេនាះរតូវបានេធវើេ



ើងេដើម្បីអ្នុញ្ជាត

សុខាភិបាលនិងេសវារមមមនុស្េ

របារ់សំោប់េសវារមមអ្នរស្នារ់េៅ (មិនេលើសពី



២០០ដុល្លាររនុងមួយែែ)






រគួស្នរជាបុគគលិររគបរគង

េដាយគណះរមមការទាមទារៃនជនជាតិានេដើម
រំេណើតឥណាឌឬតាមតុល្លការេដាះរស្នយការតវាាៃនសេរដឋោេមរិរ

របារ់សងេដាយរដាាភិបាលបរេទស េោងតាម

ការយរចិតតទុរដារ់របស់ជន

ពារ្យបណតឹងតាមច្ាប់របេទសេនាះ

ជាតិរំេណើតឥណាឌាារ់ៗែដលរស់េៅេលើដីានរពំែដនរំណត់

ពីរបជាជនែដលែដលរតូវបានទទួលរងការេធវើ

ែដលរួមបញ្ចូលចំនួនរបារ់២០០០ ដុល្លាររនុង១ឆ្នាំៃនរបារ់ចំណូល

ទុរបុរេមនញរនុងសម័យណាេ្េី



ែដលទទួលេដាយ

របារ់ចំណូលររបានេលើសពី៤៨០ដុល្លារ សរាប់និស្េិតោយុ១៨ឆ្នាំ
េ

ជនជាតិរំេណើតឥណាឌាារ់ៗពីមូលនិធិែដលបានមរពីការរបារ់តំរល់ទុ

ើងេៅ (មិនោប់េមរគួស្នរ សេេមរគួស្នរ ឬរបពនធេទ)

រ េលើដីានរពំែដនរំណត់

របារ់បានមរពីការជួយសំរួលេរឿងរត់ការេរឿងរូន
ចិញ្ចឹម េលើសពី៤៨០ដុល្លារេៅ រនុងរូនចិញ្ចឹមាារ់



របារ់បានមរមតងាាលពីររសួងសងគមរិចចជាចំនួនស្នរុបឬរបចាំែែ



របារ់ែដលរគួស្នរទទួលជាជាការសន្ារនុងការ ផ្ាយ



របារ់ទទួលពីរមមវិធីែដលផតល់តាមបញតតិ Title V of the Older



Americans Act of 1985
របារ់ទទួលេៅៃថៃឬេរកាយៃថៃទី១ែែមរោ ១៩៨៩ ពីមូលនិធA
ិ gent
Orange Settlement Fund
ឬពីមូលនិធិដៃទេទៀតបេងកើតេ ើងេោងតាមការេដាះរស្នយរនុងពារ្យប

ឬរបារ់បងវិលមរេោយវិញេដាយអ្នុេល្លម

ណតឹងIn Re Agent-product

េៅតាមច្ាប់រនុងរសុររបស់រដឋ




របារ់បង់េដាយភ្នារ់ងាររដឋេៅេោយរគួស្នរែដលានសាជិរជាអ្នរពិ



េដើម្បប
ី នថួរបនថយនូវៃថលេសវារមម

េនាះឬការទូទាត់តៃមលែដលរតូវបង់សរាប់ការែថទាំទាំងេនាះ)
េោងតាមច្ាប់ Child Care and Development Block Grant Act

របារ់មន
ិ ោប់ចល
ូ តំរវូ ពីសេព័ន:ធ



តៃមលដីជួលផតល់ជូនេៅេោយរគួស្នរែដលានសិទធិទទួលបាន

of 1990
ឥណទានពនធរបារ់ចំណូលែដលររបាន (EITC)
របារ់ែដលទទួលេៅៃថៃឬេរកាយៃថៃទី១ មរោ ១៩៩១

តាមបញ្ញតតិប័ណណោហ៊រ ៃនឆ្នាំ១៩៧៧



(Food Stamp Act of 1977)
ការចំណាយេៅេោយអ្នរសម័រគចិតតេោងតាម

របារ់បានពីគណះរមមការតវាាៃនជនជាតិេដើមឥណាឌ Indian Claims
Commission េៅេោយរុល
សមព័នធសេព័នធនិងររុមជនជាតិែដលានរំេណើតោាគីាាឥណាឌ

បញ្ញតតិេសវារមមសម័រគចិតរ
ត នុងរសុរៃនឆ្នាំ១៩៧៣

Confederated Tribes and Bands of Yakima Indian Nation
ឬររុមអ្ភិររ្េរុលសមព័នធ Apache Tribe of Mescalero

(Domestic Volunteer Services Act of 1973)


តៃមលៃនការែថទាំរុារបានផតល់ជូន ឬេរៀបចំជូន
(ឬចំនួនណាែដលទទួលបានជារបារ់ចំណាយសរាប់ការែថទាំទាំង

និងសាារះែដលចាំបាច់េរបើរបាស់សរាប់សាជិរពិការេនាះ



របារ់ទទួលតាមរយះច្ាប់បញតតិ Maine Indian Claims Settlement
Act of 1980

ការផលូវរើរចំេរើនេេើយរស់េៅ រនុងផទះជាមួយ



ចំនួនរបារ់២០០០ដុល្លារដំបូងសរាប់មនុស្េាារ់បានមរពីមូលនិធិស្ន
លររម ែដលផតល់រងាាន់ជូន

របារ់ចំណូលបានមរមិនេទៀង យូរៗមតងឬ បេណាោះោសនន
(ោប់បញ្ចូលទាំងអ្ំេណាយផងែដរ)



របារ់ចំណូលបានមរពីមូលនិធិេរៀបចំេោយេៅ ររុមែររនរើវែ័ បន
អ្៊ុតាវាាឥណាឌ

របស់រដឋឬរសុរ និងការេវឹរេវឺនដល់សាជិរ



របារ់ចំណាយបានតាមរមមវិធីែដលផតល់របារ់ទាំង រសុង
ឬេដាយែផនរៗេោងតាមច្ាប់ពួតៃដេវឹរ េវឺនការងារ

របារ់រៃរមេរើនបនតិចមតងៗដល់សាជិររគួស្នរណាែដលានសិទឋិចូលរួ
មេៅរនុងរមមវិធីេវឹរេវឺន



របារ់ចំណាយ ឬរបារ់ឧបតថមភបានតាមរមមវិធី
ជំនួយឋាមពលដល់រគួស្នរែដលរររបារ់ចំណូលបានទាបរបស់ររសួង

ឲ្យចូលរួមេៅរនុងរមមវិធីពិេសប៉ុេណាោះ


របារ់ចំណូលែដលបានមរពីតំបន់ដីធលីណាមួយៃនសេរដឋោេមរិរ

ការចំណាយែដលបានទទួលតាមរយះេសចរតី

Reservation.
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របារ់ឧបតថមភ របារ់ររបាន និងរបារ់បង់េៅេោយ
អ្នរចូលរួមេធវើជាប៉ូលីសោេមរិកាំង(AmeriCorps)តាមរយះបញតតេិ សវា

ឯរស្នរេោង

រមមជាតិនិងសេគមន៏ ៃនឆ្នាំ១៩៩០


បញ្ញត:តិ

របារ់ឧបតថមភណាចំណាយេរកាមច្ាប់38U.S.C 1805



េៅេរមងែដលទទួលរងេរគ្នះេដាយស្នរឈឺពិការឆអឹងែនងេេើយរូនេនាះជា

ទទួលែុសរតូវេលើរិចចការៃនឆ្នាំ1998 Quality Housing and Work

រូនរបស់អ្តីតយុទធជនចូលរួមរនុងសង្រ្ងាគមេៅេវៀតណាម


Responsability Act of 1998, Public Law 105-276, 112 Stat.
2518 ែដលបានែរែរបច្ាប់ លំេៅដាានៃនសេរដឋោេមរិរៃនឆ្នាំ1937

របារ់ណាជាសំណងៃនបទឧររិដឋ (តាមបញ្ញតតិ Victims of Crime
Act) ទទួលតាមរយះជំនួយដល់ ជនរងេរគ្នះេដាយបទឧររិដឋ

United States Housing Act of 1937, 42 USC 2437, et esq.
បទបញ្ជា:

(ជារបារ់បង់េោយ ឬរបារ់សងេលើៃថលរត់ជំ នួយការ)ដូចបានរំណត់



េដាយបញ្ញតតិVictims of Crime Act េដាយស្នរគណ

េសចរតីតំរូវេលើរមមវិធីទូេៅៃនររសួង HUD; 24 CFR ែផនរទី 5

(General HUD Program Requirements; 24 CFR Part 5)
េសៀវេៅៃដ:

រមមការៃនបទឧររិដឋ ចំេពាះអ្នរសុំពារ្យតាម
បញ្ញតតិ Victims of Crime Act


ច្ាប់គុណភ្នពៃនផទះជួល និងច្ាប់សតីពីការ



4350.3, Occupancy Requirements of Subsidized Multifamily
Housing Programs
េសចរតរី បកាស:

របារ់ឧបតថមភ របារ់ររបាន និងរបារ់ចំណាយេលើ
បុគគលណាែដលចូលរួម េរកាមបញ្ញតវតិ ិនិេោគ រំល្លំងការងារ



ៃនឆ្នាំ១៩៩៨ (Workforce Investment Act of 1998)

Federally Mandated Exclusions របកាសេលែ66 FR 4669,
ៃថៃទី20 ែែេមស្ន ឆ្នាំ 2001

របារ់រៃរមពន្ាសំោប់ពិការភ្នពណាពីររសួងរិចចការអ្តីតយុទធជន
(Department of Veterans Affairs) ែដលបានទទួលជាចំនួនសរុប

សរាប់ព័ត៌ានបែនថម:

ឬចំនួនស្នានជា របចាំែែ េៅអ្នរជួលលំេៅដាានឲ្យេគ្នរពតាម បញតតិ

សូមេធវើការែសវងយល់បែនថមអ្ំពីរមមវិធីរបស់ HUD

Housing and Economic Recovery Act of 2008 (HERA).

េៅេលើេគេទំព័រអ្៊ីនែទែណតតាមោស័យដាាន http://www.hud.gov

ចំនន
ួ កាត់បនថយ:


របារ់ 480ដុល្លារសរាប់អ្នរេៅរនុងបនទុរាារ់ៗ
ដូចជានិស្េិតេៅេរៀនេពញេាាង ឬអ្នរពិការ



របារ់4០០ដុល្លារសរាប់រគួស្នរជោនិងពិការ



របារ់ែដលមិនបានសងដល់ការចំណាយេលើេពទ្យៃនរគួស្នរមនុស្េជោឬ
ពិការ ែដលានចំនួន េលើសពី៣%ៃនរបារ់ចំណូលរបចាំឆ្នាំេ



ើងេៅ

របារ់ែដលមិនបានសងចំណាយេលើអ្នរែថទាំសម
រម្យ និងេលើរបដាប់របដារជំនួយដល់សាជិរពិការ
េដើម្បីឲ្យសាជិររគួស្នរេនាះោចេៅធវីការបាន
ែដលេលើសពី៣%ៃនរបារ់ចំណូលរបចាំឆ្នាំ
េ



ើងេៅ

េបើរគួស្នរានមនុសចាស់ជោានការចំណាយេៅេលើេពទ្យ
និងជំនួយការែថទាំរនុងពិការភ្នពសរុបគ្នា មិនបានសង
ការចំណាយចំនួន៣%ៃនរបារ់
ចំណូលរគួស្នរនឹងយរមរគិតគូរេពលមតង



របារ់ចំណាយណាេលើការែថទាំេរមងែដលោយុេៅេរកាម១៣ឆ្នាំ
េដើម្បីឲ្យសាជិររគួស្នរោចេៅ េធវើការ ឬេៅបនតការសិរ្ាបាន។
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