យ ខ
ើ ្ ញគ
ុំ ួ រយ្នើ្ុំ SSI ?
SSI (ឬ ចំ ូ លរំនព្ញរខនែ មនែើមបីសនត ិសុែ) គឺជាជំនួយទឹកប្រាក់ប្ររចំខែែល់ព្លរែឋ ខែលប្រតវូ ការជា
ចំាច់។
SSI គឺសប្រមារ់មនុសសចស់ខែលមានអាយុចរ់ព្ី 65 ឆ្នំន ើងនៅ និងមនុសសប្រគរ់វ ័យខែលមានព្ិការភាព្
្ៃ ន់្ៃរ រ ួមទ ំងកុមារផង។ SSI គឺសប្រមារ់អនកខែលគ្មានប្ររវតត ិន្ា ើការនប្រចើន។ នែើមបីមានសិទធិទទួ ល SSI អន ក
ប្រតវូ ខតមានចំ ូ លតិចតួ ច ឬគ្មានចំ ូ លនស្វោះ និង មាន្នធ្លនរនត ិចរនត ួច។
អ្វ ីជាផលប្រយោជន៍នន SSI?
ប្រាក់ជំនួយប្ររចំខែអតិររមានៅ Pennsylvania កនុងឆ្នំ 2019 គឺ $771 សប្រមារ់រុគគលមានក់ (ឬ $1,157
សប្រមារ់គូស្វាមីភ រ ិយា) រ ួមនឹងប្រាក់ជំនួយរខនែ ម ព្ី Pennsylvania ចំនួន $22.10 (ឬ $33.30 សប្រមារ់
គូ ស្វាមីភ រ ិយា)។ នរើអនកទទួ ល SSI នៅ Pennsylvania អន កគួ រខតអាចទទួ ល Medicaid នោយសា ័យប្ររវតត ិ
និងមានសិទធិទទួ ល SNAP (ហ្វ ូតខសត ម) ផងខែរ។
យ ខ
ើ ្ ញ ុំអាចយ្នើ្ុំ SSI ដូ ចយដេ ច?


ទូ រសព្ទ ៖ អន កអាចនៅទូ រសព្ទ នៅនលែ 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) ព្ីថ្ងៃ ចនទ ែល់ថ្ងៃ
សុប្រក ព្ីនមា៉ោង 7 a.m. ែល់ 7 p.m. នែើមបីនរៀរចំការណាត់ជួរ។



ការជួ រផ្ទទល់៖ អន កក៏អាចនសន ើសុំ SSI នោយន្ា ើែំន ើរនៅកាន់កា រ ិយាល័យសនត ិសុែសងគ មកនុងប្រស ុក
ររស់អនកផងខែរ។ អន កអាចនប្ររើ “មុែងាររកការ ិយាល័យសនត ិសុែសងគ ម” នែើមបីរកការ ិយាល័យ
ន ោះ៖ https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp។



តាមរណា
ា ញអុីនន្ើ ិត៖ អន កអាចនសន ើសុំ SSI តាមរណា
ា ញអុីនន្ើ ិតខតកនុងករ ីែលោះរ៉ោុនណា
ណ ោះ។ នែើមបី
ន្ា ើែូនចន ោះ អន ក៖
o ប្រតវូ ខតមានអាយុព្ី 18 នៅ 65 ឆ្នំ;
o មិនធ្លលរ់ាននរៀរការ;
o មិនព្ិការខភន ក;
o គឺមានសញ្ជាតិអានមរ ិកខែលរស់នៅកនុងរែឋ ណាមួ យកនុងចំនណាមរែឋ ទ ំង 50, ប្រស ុក Columbia
ឬ Northern Mariana Islands;
o មិនធ្លលរ់ាននសន ើសុំ ឬទទួ លប្រាក់ជំនួយ SSI ព្ីមុន; និង
o កំព្ុងនសន ើសុំ ការធ្ល រ៉ារ់រងព្ិការភាព្ព្ីសនត ិសុែសងគ ម (SSDI) កនុងនព្លខតមួ យនឹងការ
ទមទរ SSI ររស់អនក។

នរើអនកប្រតវូ ការអន ករកខប្ររភាស្វ អន កមានសិទធិនសន ើសុំអនករកខប្ររមានក់នៅការ ិយាល័យសនត ិសុែសងគ ម។
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យ ខ
ើ ្ ញគ
ុំ ួ រយ្វ អ្
ី វ ី យរើខ្ញុំប្ េូ បានយគដិនឲ្យ SSI ?
រេ ឹង វ៉ាភ្លាដៗ យរើអ្នក្សប្ េូ បានយគដិនឲ្យ SSI - ចូ រក្សុំរង់ចយ
ុំ ូ រ!
នព្លែល ោះ រែឋ ាលសនត ិសុែសងគ ម (SSA) មានការភនតប្រច ំ កនុងការ មិនឲ្យ SSI ែល់អនក។ អន កគួ រតវា៉ាភាលមៗ
មុននព្លព្ាយាមនៅរកនមធ្លវ ើ។
ររ់ចរ់ព្ីខែនមស្វ ឆ្នំ២០១៩នៅ អន កនឹងប្រតវូ រត ឹង វ៉ា២ដងនែើមបីន ើងសវ ការជាមួ យនៅប្រកម។
ការរត ឹងតវា៉ានលើកតំរូងនៅថា ការព្ិចរណាន ើង វ ិញ ។ SSA នឹងព្ិនិតយនមើលសំ ុ ំនរឿងររស់អនកស្វរជាងា ី។
នរើសិនជាអន កប្រតវូ ានរែិនស្មត ងនទៀតរ ទ រ់ព្ីជំហានននោះ សូ មកុំនាោះរង់ រត ឹងតវា៉ាមត ងនទៀតសប្រមារ់សវ ការជាមួ យនៅប្រកម។
រល់នព្លខែលអន ករត ឹងតវា៉ា អន កមាននព្ល 60នងៃ នែើមបីសុំនអាយរែឋ ាលសនត ិសុែសងគ ម (SSA)
ន្ា ើការព្ិចរណាន ើង វ ិញអំព្ីនសចកត ីសនប្រមចថ្នការមិននអាយ SSI មកអន ក។
នរើសិនជារចចុរបនន អន កកំព្ុងទទ្ួួល SSI នហ្ើយអន កប្រតវូ ាននគកាត់ផ្ទតច់ប្រាក់ជំនួយននោះ អន កប្រតវូ រត ឹងតវា៉ា
ក្សនញងយព្យល10នងៃ ថ្នការសនប្រមចចិតតន ោះ នទើរអន កអាចរកាការទទួ លប្រាក់ជំនួយែខែល ែ ៈនព្ល SSA
កំព្ុងន្ា ើនសចកត ីសនប្រមចចិតតនលើសំ ុ ំនរឿងររស់អនក។
រយរៀរទទួ លជុំនួយ
នរើអនកប្រតវូ ាននគមិនឲ្យ SSI នោយស្វរខត SSA គិតថា អន កមិនព្ិការ អន កអាចមក Community Legal
Services (នសវាចារ់សហ្គមន៍) នោយផ្ទទល់៖
1410 West Erie Avenue
Philadelphia, PA 19140

ឬ

ចនទ , ព្ុ្ & សុប្រក
9:00 a.m. - 12:00 p.m.

1424 Chestnut Street
Philadelphia, PA 19102
ចនទ – សុប្រក
9:00 a.m. - 12:00 p.m.

ការណែនុំទូយៅ


រក្សាការជួរយេជជរែឌិ និងអ្ន ក្សព្យាបាលអ្ន ក្សជាប្រចុំ៖ SSA ប្រតវូ ការភសតុតាងខែលថាអន កនៅខតព្ិការ។ វា
មានស្វរៈសំខាន់ណាស់កនុងការជួ រនវជា រ ឌ ិតនិងអន កព្ាាលអន កជាប្ររចំ នែើមបីផាលជ
់ ូ ន SSA នូ វ
ព្័តមា
៌ នខែលនគប្រតវូ ការ នែើមបីន្ា ើនសចកា ស
ី នប្រមចចិតត។



ប្រដូ លឯក្សសារទុំងអ្្់ព្យីសាលាយរៀននិងយេជជរែឌិ ៖ កំ

ត់ប្រតាសុែភាព្និងស្វលានរៀនមាន

ស្វរៈសំខាន់ណាស់សប្រមារ់សំ ុ ំនរឿង SSI ររស់អនក។ សូ មទុកឯកស្វរទ ំងអស់ព្នី វជា រ ឌ ិតនិងស្វលានរៀន
កនុងកខនល ងមានសុវតែ ិភាព្ នហ្ើយយកនៅជាមួ យនៅនព្លប្ររជុរំ រស់អនក។


ប្បារ់ SSA យរើអ្នក្សផ្លា្់ទល
ី ុំយៅ៖ SSA នឹងនផញើជូនអន កនូ វលិែិតនផសងៗ នៅនព្លែល ួនប្រតួតព្ិនិតយ
ឹ ព្ីអាសយោឋនរចចុរបនន ររស់អនក ែូ នចន ោះ
សំ ុ ំនរឿងររស់អនក។ វាមានស្វរៈសំខាន់ណាស់ខែលឲ្យព្ួ កនគែង
អន កអាចន្ល យ
ើ តរយា៉ោងរហ្័ស និង នជៀសវាងការែកខានន្ា តា
ើ មកាលររ ិនចេ ទកំ
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