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សន�ឹកករពិតរបស់អ�កទទួលផល្របេយាជន៍របស់
្រកសួងស�រនីតិសម្បទរដ�កលីហ័រ� ញា៉
េលកម�វ ិធីសំបុ្រតឱ្យេធ�ករ

េតកម�វ ិធី“សំបុ្រតឱ្យេធ�ករ” ជាអ�ី?
សំបុ្រតឱ្យេធ�ករ(TTW)
គឺជាកម�វ ិធីេ្រគ�ងជ្រម�ញទឹកចិត�េលករងរស�័្រគចិត�ស្រមាប់ករធានារ៉ ប់រងពិករភាពសន�ិសុខសង�ម (SSDI)
របស់រដ�បាលសន�ិសុខសង�ម (SSA) ឬអ�កទទួលផល្របេយាជន៍ជា្របាក់ចំណូលសន�ិសុខបែន�ម (SSI)ែដលមានអយុចេនា�ះ18
ឆា�ំនិង64 ឆា�ំេហយែដលចប់អរម�ណ៍ក�ុងករេទេធ�ករ។េគាលបំណងៃនកម�វ ិធី

TTWេនះគឺេដម្បីជួយអ�កទទួលផល្របេយាជន៍កុ�ងករទទួលបានករងរនិងករេធ�ករងរេដម្បីេឆា�ះេទកន់ភាព្រគប់្រគាន់េដ
យខ�ួនឯង។

េតអ�កខ�ំុដឹងថាេតខំុអ
� ចមានសិទិ�ទទួលបានកម�វ ិធីTTWែដរឬេទ?
្របសិនេបខំុ�មានអយុចេនា�ះ18 ឆា�ំនិង64

ឆា�ំេហយបច�ុប្បន�កំពុងទទួល SSIនិង/ឬSSDIអ�ក្របែហលអចទទួលបានព័ត៌មានស�ីពីកម�វ ិធី TTW។្របសិនេបអ�កចង់ដឹងថាេតអ�

កអចទទួលបានសិទិ� TTWឬយា៉ ងណាអ�ក (ឬទី្របឹក្សោDOR ) អចទូរស័ព�េទបណា
� ញជំនួយ SSA's

TTWឥតគិតៃថ�តមរយៈេលខ866-968-7842។អ�កមិនចំបាច់មានសំបុ្រតជា្រកដសេដម្បីចូលរួមក�ុងកម�វ ិធី TTWេឡយ។
ខ�ំុមានសិទិទ
� ទួលTTW។េតខំុ�្រត�វេធ�អី�ឥឡូវេនះ?

្របសិនេបអ�កចប់អរម�ណ៍ក�ុងករេធ�ករងរកម�វ ិធី TTWអចជាគន�ឹះរបស់អ�កក�ុងករចូលេទកន់ករស�រនីតិ

សម្បទវ ិជា�ជីវៈករបណុ� ះបណា
� លនិងេសវដក់កែន�ងក៏ដូចជាេសវកម�និងករគាំ្រទេផ្សងេទៀតេដម្បីជួយ

អ�កឱ្យឈនដល់េគាលេដករងររបស់អ�ក។្របសិនេបអ�កមានសិទិ�ទទួលបាន TTWេហយចង់េទេធ�ករអ�កអចេ្រប្របាស់សំបុ

្រតរបស់អ�កេដម្បីទទួលបានេសវករងរនិងករគាំ្រទពីទីភា�ក់ងរស�រនីតិសម្បទវ ិជា�ជីវៈ (VR)
រដ�ដូចជា្រកសួងស�រនីតិសម្បទ(DOR)
ឬអ�កអចចត់តំងវេទឱ្យអ�កផ�ល់េសវកម�អនុម័តេដយSSAែដលេហថាបណា
� ញករងរ(EN)។សំបុ្រតរបស់អ�កមិនអច្រត�វ
បានចត់តំងេទឱ្យENមួយនិងកំពុងេ្របជាមួយ DORេនេពលដំណាលគា�បានេឡយ។
េតអីេ� កតេឡង្របសិនេបខំុ�េ្រជសេរ សែស�ងរកេសវកម�េផ្សងៗពី្រកសួងស�រនីតិសម្បទ
(DOR) ?

ទី្របឹក្សោDORរបស់អ�កនឹងកំណត់ពីភាពទទួលបានសិទិ�និងអទិភាពស្រមាប់េសវកម�េផ្សងៗេហយអ�កនិងទី្របឹក្សោ DORរបស់អ�
កជាមួយគា�នឹងអភិវឌ្ឍែផនករត្រម�វតមបុគ�លស្រមាប់ករងររបស់អ�ក (IPE)។IPEរបស់អ�កនឹងកំណត់អត�ស��ណពីេគាល
េដករងរជាក់លក់មួយនិងរួមមានេសវកម�និងករគាំ្រទេផ្សងៗែដលចំបាច់េដម្បីឈនដល់េគាលេដករងររបស់អ�ក។អ�ក
ឬអ�កតំណាងរបស់អ�ក (្របសិនេបអ�កមានមួយ )
និងទី្របឹក្សោDORរបស់អ�កនឹងចុះហត�េលខេលមុនេពលទី្របឹក្សោDORរបស់អ�កអចផ�ល់ករអនុ��តដល់េសវកម�េផ្សងៗ។ទី
្របឹក្សោDORរបស់អ�កនឹងផ�ល់ឱ្យនូវច្បោប់ចម�ង IPEរបស់អ�កជាទ្រមង់អចចូលបាន។
េនេពលIPEរបស់អ�ក្រត�វបានអនុម័តនិងចុះហត�េលខេដយអ�កនិងទី្របឹក្សោDORរបស់អ�កសំបុ្រតរបស់អ�កនឹង្រត�វបានដក់ “កំ
ពុងេ្រប ”ជាមួយDOR។្របសិនេបសំបុ្រតរបស់អ�កគឺបច�ុប្បន�្រត�វបានចត់តំងេទឱ្យ ENវនឹង្រត�វែត្រត�វបានយកេចញពីករចត់

តំងខណៈេពលអ�កកំពុងទទួលបានេសវកម�
នានាពី DOR។ខណៈេពលអ�កកំពុងេ្របសំបុ្រតរបស់អ�ក SSAនឹងេលកែលងអ�កពីករ្រត�តពិនិត្យេឡងវ ិញនូវពិករភាពបន�
(CDRsេវជ�ស�ស�)
ដរបណាអ�កកំពុងចូលរួមយា៉ ងសកម�កុ�ងកម�វ ិធីេនះនិងបំេពញបាននូវចំណុចេគាលៃនវឌ្ឍនភាពេទៀងេពលរបស់ SSA

(េមលតរង្រត�តពិនិត្យេឡងវ ិញនូវវឌ្ឍនភាពេទៀងេមា៉ ង (TPR)។SSAនឹងេផ�ឱ្យអ�កនូវសំបុ្រតTPRជាេរៀងរល់ឆា�ំ។្របសិនេបអ�ក

មានអរម�ណ៍ថាអ�កមិនអចបំេពញបានតមចំណុចេគាលៃនវឌ្ឍនភាពេទៀតេមា៉ ងរបស់ SSAេហយមិនចង់ទទួលបានករជូនដំ
ណឹងTPRអ�កអចេស�សុំែលងឱ្យសកម�នូវសំបុ្រតរបស់អក
� េដយដក់ជូននូវករេស�សុំជាលយ
លក�ណ៍អក្សរេទកន់មា៉ក់សុីម៉សតមទូរសរេទកន់ 703-8934020។សូមចំណាំថាអ�កនឹងមិន្រត�វបានេលកែលងពី CDRsេវជ�ស�ស�ខណៈេពលសំបុ្រតរបស់អ�ក្រត�វបានែលងឱ្យសកម�។្រប
សិនេបអ�កមិនអចបំេពញតមចំណុចេគាលៃនវឌ្ឍនភាពេទៀងេមា៉ ងរបស់ SSAអ�កេនែតអចបន�ទទួលបានេសវកម�នានាពី DO
R។
េនេពលករណី DORរបស់អ�ក្រត�វបានបិទអ�កអចចត់តំងសំបុ្រតរបស់អ�កេទកន់ ENមួយៃនជេ្រមសរបស់អ�ក។្របសិនេបអ�ក
ពីេដម្រត�វបានេយាងេដយEN មួយេទកន់ DORទី្របឹក្សោ
DORរបស់អ�កនឹងេយាងអ�ក្រតឡប់េទENេនាះ។េនេពលករណី DORរបស់អ�ក្រត�វបានបិទអ�កមានេពល90
ៃថ�េដម្បីចត់តំងសំបុ្រតរបស់អ�កេទENមួយ្របសិនេបអ�កចង់បន�្រត�វបានេលកែលងពីេវជ�ស�ស� CDR's។ករចត់តំងសំបុ្រតរ
បស់អ�កេទកន់ ENគឺេធ�េដយស�័្រគចិត�។ Ensគឺជាធនធានដ៏អស�រ្យស្រមាប់អ�កពីេ្រពះពួកេគអចផ�ល់ឱ្យអ�កនូវេសវគាំ្រទកំពុង
បន�េសវនិងករគាំ្រទដល់កររក្សោទុកករងរេដម្បីជួយអ�ករក្សោករងររបស់អ�កនិងបេង�ន្របាក់រកបានរបស់អ�ក។
អ�កទទួលបានប��ីENsែដលអនុម័តក�ុងតំបន់េដយចូលេមល www.chooseworkttw.netឬេដយទក់ទងេទបណា
� ញជំនួ

យSSA's TTWឥតគិតៃថ�តមរយៈេលខ866-968-7842។
េតអីេ� ទជាេ្រគ�ងជ្រម�ញទឹកចិត�េលករងរ?

េ្រគ�ងជ្រម�ញទឹកចិត�េលករងរគឺជាវ ិន័យ SSAែដលអចេធ�ឱ្យមានលទ�ភាពស្រមាប់ជនពិករក�ុងករទទួលបាន SSDIនិងSSIេដ
ម្បីរក
ុ រកជេ្រមសករងរនិងឈនដល់េគាលេដករងររបស់ពួកេគេដយមិនបាត់បង់ផល្របេយាជន៍របស់ពួកេគមុនកលកំណ
ត់។េ្រគ�ងជ្រម�ញទឹកចិត�ករងរសន�ិសុខសង�មជួយ
អ�កទទួលផល្របេយាជន៍ជ្រមះេចលនូវឧបសគ�នានាក�ុងករេធ�ករេដយផ�ល់នូវេសវកម�គាំ្រទនិងផ�ល់នូវសំណាញ់សុវត�ិភាព
េដម្បីជួយអ�កទទួលបានផលក�ុងករែស�ងរកករងរែដលមានអត�ន័យនិងក�ុងករសេ្រមចេជាគជ័យេនកែន�ងេធ�ករ។

្រត�វេធ�ដូចេម�ច្របសិនេបខុំ�មានសំណួរនានាអំពីេ្រគ�ងជ្រម�ញទឹកចិត�េលករងរនិងរេបៀបែដលករងរេហយេត្របាក់ចំណូលនឹង
ជះឥទ�ិពលដល់ផល្របេយាជន៍SSDIឬ SSIរបស់ខំុ�យា៉ងណា?

បណា
� ញជំនួយSSA's TTWគឺអចរកបានេនៃថ�ច័ន�ដល់ៃថ�សុ្រក8:00 AM - 8:00 PM

ESTេដម្បីេឆ�យសំណួរនានាអំពីេ្រគ�ងជ្រម�ញទឹកចិត�េលករងរនិងរេបៀបែដលករងរេ្រកេមា៉ ងេពញេមា៉ ងឬតម
រដូវអចជះឥទ�ិពលដល់ផល្របេយាជន៍ SSDIឬSSIរបស់អ�ក៖1-866-968-7842 (សេម�ង) ឬ1-866-833-2967
(TDD)www.chooseworkttw.net។
ែស�ងរកឧបករណ៍និងព័ត៌មានស�ីពីផល្របេយាជន៍និងករងរេលេគហទំព័រផល្របេយាជន៍ពិករភាព 101www.disabilityben

efits101.org

2

េដម្បីែស�ងយល់បែន�មអំពីកម�វ ិធីសំបុ្រតឱ្យេធ�ករេនះសូមទក់ទងតម៖
•

បណា
� ញជំនួយSSA's
TTWេដម្បីេផ��ងផា�ត់ស�នភាពសំបុ្រតរបស់អ�កនិងភាពមានសិទិ�ទទួលនិងេឆ�យសំណួរនានារបស់អ�កអំពី TTWនិងេ្រគ�
ងជ្រម�ញទឹកចិត�េលករងរ៖1-866-968-7842 (សេម�ង) ឬ 1-866-833-2967 (TDD),

www.chooseworkttw.net។

•

គេ្រមាងេធ�ែផនករនិងជំនួយករេ្រគ�ងជ្រម�ញទឹកចិត�េលករងរ (WIPA) ៖www.chooseworkttw.net

•

រដ�បាលសន�ិសុខសង�ម (SSA)៖េឆ�យសំណួរTTW ឬ SSA ៖1-800-772-1213 (សេម�ង) ឬ1-800-325-0778
(TDD)។េគហទំព័រសំបុ្រតឱ្យេធ�ករSSA៖www.ssa.gov/work។

•

បណា
� ញជំនួយឥតគិតៃថ�សំបុ្រតឱ្យេធ�ករDOR ៖េឆ�យសំណួរTTW

ទូេទនិងផ�ល់នូវករេយាងេទរកករ ិយាល័យ DORមូលដ�ន1-866-449-2730 (សេម�ង)ឬ 1-866-359-7705 (TDD)

ឬអុីែម៉លេទ TTWinfo@dor.ca.gov។
•

កម�វ ិធីជំនួយអ�កជម�ឺ៖ 1-800-952-5544 (សេម�ង) ឬ1-866-712-1085 (TDD)។

•

ផល្របេយាជន៍ពិករភាព

101៖េគហទំព័រករេធ�ករងរជាមួយពិ ករភាពេនរដ�កលីហ័រ� ញា៉ www.disabilitybenefits101.org។
ឯកសរភា�ប់៖េគាលករណ៍ែណនាំពីវឌ្ឍនភាពេទៀងេពលរបស់ SSA

3

េគាលករណ៍ែណនាំពីវឌ្ឍនភាពេទៀងេពល

កំឡុងរយៈេពល្រត�តពិនិត្យេឡងវ ិញនូវវឌ្ឍនភាពរយៈេពល
12ែខនីមួយៗ

1 -12

(បនា�ប់ពីេពល 12 ែខៃនករេ្របសំបុ្រត)

ែខ

•បំេពញេពល 3 ែខៃនករេធ�ករេនក្រមិតករងរសកល្បង(TWL)ឬ

st

• បំេពញGED ឬស��ប័្រតវ ិទ្យោល័យឬ
• បំេពញ 60% ៃនករផ�ុកវគ�េពលេមា៉ ងស្រមាប់ឆា�ំសិក្សោេនក�ុងមហវ ិទ្យោល័យឬកម�វ ិធី
បណុ� ះបណា
� លបេច�កេទស/ជំនួញ/វ ិជា�ជីវៈឬ
• បំេពញករប�ូ� លគា�នូវករងរេនះនិងត្រម�វករែផ�កអប់រ ំ

2

nd

-12

ែខ

(13-24 ែខៃនករេ្របសំបុ្រត)
• បំេពញេពល 6 ែខៃនករេធ�ករេនក្រមិតករងរសកល្បង(TWL)ឬ
• បំេពញ 75% ករផ�ុកវគ�េពលេមា៉ ងស្រមាប់ឆា�ំសិក្សោេនក�ុងមហវ ិទ្យោល័យឬកម�វ ិធី

ករផ�ុកវគ�េពលេមា៉ ងស្រមាប់ឆា�ំសិក្សោេនក�ុងមហវ ិទ្យោល័យឬ
• បំេពញករប�ូ� លគា�នូវករងរេនះនិងត្រម�វករែផ�កអប់រ ំ
3 -12

(25-36 ែខៃនករេ្របសំបុ្រត)

ែខ

• បំេពញេពល9 ែខៃនករេធ�ករេនក្រមិតសកម�ភាពគុណ្របេយាជន៍សំខន់(SGA)ឬ

rd

• បំេពញឆា�ំសិក្សោេពញេមា៉ ងបែន�មមួយឬ
• បំេពញកម�វ ិធីមហវ ិទ្យោល័យរយៈេពល 2ឆា�ំឬ 4ឆា�ំឬ
• បំេពញបណុ� ះបណា
� លបេច�កេទស/ជំនួញ/វ ិជា�ជីវៈរយៈេពល 2ឆា�ំឬ
• បំេពញករប�ូ� លគា�នូវករងរេនះនិងត្រម�វករករអប់រ ំ

4 -12

(37-48 ែខៃនករេ្របសំបុ្រត)

ែខ

• បំេពញេពល9 ែខៃនករេធ�ករេនក្រមិតសកម�ភាពគុណ្របេយាជន៍សំខន់
(SGA) ឬ

th

• បំេពញឆា�ំសិក្សោេពញេមា៉ ងបែន�មមួយឬ
• បំេពញករប�ូ� លគា�នូវករងរេនះនិងត្រម�វករែផ�កអប់រ ំ
5 -12

(49-60 ែខៃនករេ្របសំបុ្រត)

ែខ

• បំេពញេពល6 ែខៃនករេធ�ករេនក្រមិតសកម�ភាពគុណ្របេយាជន៍សំខន់

th

(SGA) េដយគា�នផល្របេយាជណ៍សច់្របាក់SSDI និង/ឬ SSIក�ុង

ែខែដលបានេធ�ករឬ

• បំេពញឆា�ំសិក្សោេពញេមា៉ ងបែន�មមួយឬ
• បំេពញកម�វ ិធីស��ប័្រតរយៈេពល 4ឆា�ំ
6 -12

(61-72 ែខៃនករេ្របសំបុ្រត)

ែខ

• បំេពញេពល6 ែខៃនករេធ�ករេនក្រមិតសកម�ភាពគុណ្របេយាជន៍សំខន់(SGA) េដយគា�ន

th

ផល្របេយាជន៍សច់្របាក់SSDI និង/ឬ SSI ក�ុងែខែដលបានេធ�ករឬ

• បំេពញកម�វ ិធីស��ប័្រតរយៈេពល 4ឆា�ំ
7 -12

(73-84 ែខៃនករេ្របសំបុ្រត)

ែខ

• បំេពញេពល 6 ែខៃនករេធ�ករេនក្រមិតសកម�ភាពគុណ្របេយាជន៍សំខន់
(SGA)

th

េដយគា�នផល្របេយាជន៍សច់្របាក់SSDI និង/ឬ SSI ក�ុង
ែខែដលបានេធ�ករ *

*េគាលករណ៍ែណនាំស្រមាប់ករ្រត�តពិនិត្យេឡងវ ិញនូវវឌ្ឍនភាពរយៈេពល12ែខណាមួយគឺដូចគា�ស្រមាប់ករ្រត�ត
ពិនិត្យេឡងវ ិញេលកនូវវឌ្ឍនភាពរយៈេពល7 -12ែខ។
th

4

