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អ្វ ីជាផលប្រយោជន៍នន SSI? 

 

ប្រាកជ់ំនួយប្ររចំខែអតិររមានៅ Pennsylvania កន ុងឆ្ន ំ 2019 គឺ $771 សប្រមាររ់ុគគលមាន ក ់(ឬ $1,157 

សប្រមារគូ់ស្វា មីភរយិា) រមួនឹងប្រាក់ជំនួយរខនែម ពី្ Pennsylvania ចំនួន $22.10 (ឬ $33.30 សប្រមារ់

គូស្វា មីភរយិា)។ នរើអនកទទួល SSI នៅ Pennsylvania អនកគួរខតអាចទទួល Medicaid នោយសា ័យប្ររវតត ិ 

និងមានសិទធិទទួល SNAP (ហ្វ តូខសត ម) ផងខែរ។ 

 

យ ើខ្ញ ុំអាចយ ន្ ើ្ ុំ SSI ដូចយដេច? 

 

 ទូរសព្ទ៖ អនកអាចនៅទូរសព្ទនៅនលែ 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) ពី្ថ្ងៃចនទែល់ថ្ងៃ

សុប្រក ពី្នមា៉ោ ង 7 a.m. ែល់ 7 p.m. នែើមបនីរៀរចំការណាត់ជួរ។ 

 ការជួរផ្ទទ ល់៖ អនកក៏អាចនសន ើសុំ SSI នោយន ា្ ើែំន ើរនៅកាន់ការយិាល័យសនត ិសុែសងគមកន ុងប្រសកុ

ររសអ់នកផងខែរ។ អនកអាចនប្ររើ “មុែងាររកការយិាល័យសនត ិសុែសងគម” នែើមបីរកការយិាល័យ

ន ោះ៖  https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp។ 

 តាមរណាា ញអុីនន្ើ ិត៖ អនកអាចនសន ើសុំ SSI តាមរណាា ញអុីនន្ើ ិតខតកន ុងករ ីែល ោះរ៉ោុនណាណ ោះ។ នែើមបី

ន ា្ ើែូនចនោះ អនក៖ 

o ប្រតវូខតមានអាយពុ្ី 18 នៅ 65 ឆ្ន ំ; 

o មិនធ្លល រ់ាននរៀរការ; 

o មិនព្ិការខភនក; 

o គឺមានសញ្ជា តអិានមរកិខែលរស់នៅកន ុងរែឋណាមួយកន ុងចំនណាមរែឋទងំ 50, ប្រសកុ Columbia 

ឬ Northern Mariana Islands; 

o មិនធ្លល រ់ាននសន ើសុំ ឬទទួលប្រាក់ជំនួយ SSI ព្ីមុន; និង 

o កំពុ្ងនសន ើសុំ ការធ្ល រ៉ា រ់រងព្ិការភាព្ពី្សនត ិសុែសងគម (SSDI) កន ុងនព្លខតមួយនឹងការ

ទមទរ SSI ររសអ់នក។ 

 

 នរើអនកប្រតវូការអនករកខប្ររភាស្វ អនកមានសិទធិនសន ើសុំអនករកខប្ររមាន កន់ៅការយិាល័យសនត ិសុែសងគម។ 
 

 

 

 

SSI (ឬ ចំ ូលរំនព្ញរខនែមនែើមបីសនត ិសុែ) គជឺាជំនួយទឹកប្រាក់ប្ររចំខែែលព់្លរែឋខែលប្រតវូការជា

ចំាច់។ 

SSI គឺសប្រមារ់មនុសសចស់ខែលមានអាយចុរ់ពី្ 65 ឆ្ន ំន ើងនៅ និងមនុសសប្រគរ់វយ័ខែលមានព្ិការភាព្

ៃ្ន់ ៃ្រ រមួទងំកុមារផង។ SSI គឺសប្រមារ់អនកខែលគ្មា នប្ររវតត ិន ា្ ើការនប្រចើន។ នែើមបីមានសិទធិទទួល SSI អនក

ប្រតវូខតមានចំ ូលតិចតួច ឬគ្មា នចំ ូលនស្វោះ និង មាន្នធ្លនរនត ិចរនត ចួ។ 

យ ើខ្ញ ុំគួរយ ន្ ើ្ ុំ SSI ? 
 

https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
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រយរៀរទទួលជុំនួយ 

នរើអនកប្រតវូាននគមនិឲ្យ SSI នោយស្វរខត SSA គិតថា អនកមិនព្ិការ អនកអាចមក Community Legal 

Services (នសវាចារស់ហ្គមន៍) នោយផ្ទទ ល៖់ 

 

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 

 រក្សាការជួរយេជជរែឌ ិ នងិអ្នក្សព្យាបាលអ្នក្សជាប្រចុំ៖ SSA ប្រតវូការភសត ុតាងខែលថាអនកនៅខតព្កិារ។ វា

មានស្វរៈសខំានណ់ាសក់ន ុងការជួរនវជារ ឌ ិតនងិអនកព្ាាលអនកជាប្ររចំ នែើមបីផាលជូ់ន SSA នូវ

ព្័តម៌ានខែលនគប្រតវូការ នែើមបីន ា្ ើនសចកាសីនប្រមចចិតត។ 

 ប្រដូលឯក្សសារទុំងអ្្ព់្យីសាលាយរៀននិងយេជជរែឌ  ិ៖  កំ ត់ប្រតាសែុភាព្និងស្វលានរៀនមាន

ស្វរៈសំខានណ់ាសស់ប្រមារ់ស ំុំនរឿង SSI ររសអ់នក។ សូមទុកឯកស្វរទងំអសព់្នីវជារ ឌ ិតនិងស្វលានរៀន

កន ុងកខនលងមានសុវតែ ិភាព្ នហ្ើយយកនៅជាមួយនៅនព្លប្ររជុរំរសអ់នក។ 

 ប្បារ ់SSA យរើអ្នក្សផ្លា ្់ទលីុំយៅ៖ SSA នឹងនផញើជូនអនកនូវលែិិតនផសងៗ នៅនព្លែល នួប្រតួតព្និិតយ

សំ ុំនរឿងររសអ់នក។ វាមានស្វរៈសខំាន់ណាស់ខែលឲ្យពួ្កនគែងឹព្អីាសយោឋ នរចច ុរបនន ររស់អនក ែូនចនោះ

អនកអាចន ល្ ើយតរយា៉ោ ងរហ្័ស នងិ នជៀសវាងការែកខានន ា្ ើតាមកាលររនិចេទកំ ត់។ 

 

រេ ឹង វ៉ា ភ្លា ដៗ យរើអ្នក្សប្ េូបានយគដិនឲ្យ SSI - ចូរក្ស ុំរង់ចុំយូរ! 

នព្លែលោះ រែឋាលសនត ិសុែសងគម (SSA) មានការភនត ប្រច ំ កន ុងការ មិនឲ្យ SSI ែល់អនក។ អនកគួរតវា៉ាភាល មៗ 

មុននព្លព្ាយាមនៅរកនមធ្លវ ើ។ 

ររ់ចរ់ពី្ខែនមស្វ ឆ្ន ំ២០១៩នៅ អនកនឹងប្រតវូរត ឹង វ៉ា ២ដងនែើមបីន ើងសវ ការជាមួយនៅប្រកម។ 

ការរត ឹងតវា៉ា នលើកតំរូងនៅថា ការព្ិចរណាន ើងវញិ ។ SSA នឹងព្ិនិតយនមើលសំ ំុនរឿងររស់អនកស្វរជាងាី។ 

នរើសិនជាអនកប្រតវូានរែិនស្មតងនទៀតរ ទ រ់ពី្ជំហានននោះ សូមកំុនាោះរង់ - 

រត ឹងតវា៉ា មតងនទៀតសប្រមារ់សវ ការជាមួយនៅប្រកម។  

រលន់ព្លខែលអនករត ឹងតវា៉ា  អនកមាននព្ល 60នងៃ នែើមបីសុំនអាយរែឋាលសនត ិសុែសងគម (SSA) 

ន ា្ ើការពិ្ចរណាន ើងវញិអំពី្នសចកត ីសនប្រមចថ្នការមិននអាយ SSI មកអនក។ 

នរើសិនជារចច ុរបននអនកកំពុ្ងទទ្ួួល SSI នហ្ើយអនកប្រតវូាននគកាត់ផ្ទត ច់ប្រាក់ជំនួយននោះ អនកប្រតវូរត ឹងតវា៉ា  

ក្សន ញងយព្យល10នងៃ ថ្នការសនប្រមចចិតតន ោះ នទើរអនកអាចរកាការទទួលប្រាក់ជំនួយែខែល ែ ៈនព្ល SSA 

កំពុ្ងន ា្ ើនសចកត ីសនប្រមចចិតតនលើសំ ុំនរឿងររស់អនក។   

 

យ ើខ្ញ ុំគួរយ វ្អី្វ ី យរើខ្ញ ុំប្ េូបានយគដិនឲ្យ SSI ? 
 


