ការោាំគ្ទក្ុមារនិងទារក្ចាប់គ្តើមដាំបូង

14.C គោលការណ៍ណណនាំ អាំពីការ ចូ លរ ួម ចាំណាយគលើគ្រួ សារ
14.C.1. គេចក្ត ីណណនាំ
(a)
ណនែ ក C ននច្បាប់ស្តីពីអប់រំបគ្
ុ គ លណែលមានពិការភាព (IDEA)
បានគរៀបច្បំគ ើងគោយស្ភាគែើម្បីឱ្យមានជាប្បព័នធគស្វាកម្ម
ទំនាក់ទំនងអនត រភាែក់ងារស្ប្ម្បស្ប្ម្ួ លទូ លំទូលាយស្ប្មាប់កមា
ុ រនិងទារកណែលមានពិការភា
ព។ ស្ភាទទួ លស្គគល់ថាមានកម្ម វ ិធីណែលមានប្ស្គប់រ ួច្បគ ើយ ណែលកំពង
ុ បគប្ម្ើប្បជាពលរែឋ គនេះ
គ ើយនិងណនែ ក C
បានបគងក ត
ើ គ ើងគែើម្បីនតលជ
់ ូ នគ ោឋរច្បនាស្ម្ព ័នធគែើម្បីស្ប្ម្បស្ប្ម្ួ លកនុងកម្ម វ ិធីទា ំងគនេះ។
ជាលទធនលការនត លម្
់ ូ លនិធស្
ិ ប្មាប់ណនែ ក C
បានបគងក ត
ើ គ ើងគែើម្បីគប្បើប្បាស្់ប្បភពម្ូ លនិធស្
ិ
ព័នធ រែឋ និងម្ូ លោឋន
ណែលរ ួម្មានការធានារ៉ាប់រងរែឋ និងឯកជន។ គោយស្គរការនតលម្
់ ូ លនិធិរែឋ ម្ន
ិ ប្គ្ប់ប្ោន់
គែើម្បីគច្បញនថ្ៃច្បណា
ំ យគលើការអនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនតម្
ើ ែំបូងទា ំងអស្់
ម្ិនណម្នគស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនត ើម្ែំបូងទា ំងអស្់ អាច្បនតលជ
់ ូ នតាម្ការច្បំណាយរែឋ គ យ
ើ ។
ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរប្តូវបានគគ្រំពឹងថានឹងច្បូ លរ ួម្ច្បំណែកណនែ ក ិរញ្ញ វតថុច្បំគ េះកម្ម វ ិធីកូនរបស្់ពួកគគ្។
ការរំពង
ឹ ទុកគនេះ
អាច្បប្តូវបំគពញគោយការនតលជ
់ ូ នលទធភាពទទួ លបានការណថ្ទា ំស្ុខភាព/ការធានារ៉ាប់រងឯកជ
ន និងកម្ម វ ិធី Apple Health for Kids/Medicaid ស្ប្មាប់អែកទា ំងគនាេះ ណនែក C
គស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនតម្
ើ ែំបូងទា ំងអស្់គនាេះ
ណែលកំែត់តប្ម្ូវការទាម្ទារការច្បូ លរ ួម្ច្បំណាយគលើប្គ្ួ ស្គររបស្់កម្ម វ ិធី ESIT ។
(b)
វាជាភារកិច្បចម្ុនរែឋ នម្
ី ួ យៗ
គែើម្បីកែ
ំ ត់កប្ម្ិតអតិបរមាច្បំគ េះការគប្បើប្បាស្់ធនធានទា ំងគនេះគែើម្បីបគប្ម្ើការងារជូ នច្បំនួ
នកុមារនិងទារកែ៏គប្ច្បើនណែលមានពិការភាព និងប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គររបស្់ពួកគគ្។
វាជាភារកិច្បចម្ុនរែឋ នម្
ី ួ យៗ គែើម្បីធានាថាធនធានទា ំងគនេះប្តូវបានគប្បើប្បាស្់
គែើម្បីនតលជ
់ ូ នគស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនតម្
ើ ែំបូងណែលមានប្គ្ប់ប្ោន់គែើម្បីនតលជ
់ ូ នអតថ ប្ប
គោជន៍ែល់ការលូ តលាស្់កូន។ គែើម្បីឱ្យកម្ម វ ិធី ESIT
រកាលកខ ែៈវ ិនិច្បឆ័យភាពមានស្ិទធប្ិ ស្បច្បាប់ទូលំទូលាយរបស្់ខល ួនគនាេះ
ការគប្បើប្បាស្់ប្បភពម្ូ លនិធិណែលអាច្បមានទា ំងអស្់ ណែលរ ួម្មានការធានារ៉ាប់រងរែឋ
ការធានារ៉ាប់រងឯកជន និងនថ្ៃ គស្វាណែលចាំបាច្ប់។
14.C.2. គោលការណ៍ណណនាំទូគៅ
(a)
គោយអនុគលាម្តាម្ 34 CFR §303.521(e)(2)(i) អែ កនតល់គស្វាកម្ម ESIT
នឹងនតលជ
់ ូ នឯកស្គរថ្តច្បម្ៃ ងជាលាយលកខ ែ៍អកសរម្ួ យច្បាប់ននប្បព័នធទូ ទាត់ប្បាក់
និងគោលនគោបាយនថ្ៃ គស្វាជូ នគៅឪពុកមាតយគៅគពលគស្ែ ស្
ើ ុំ។
(1)
ការយល់ប្ពម្ច្បំគ េះនតលជ
់ ូ នគស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនតម្
ើ ែំបូង
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

ប្តូវបានទទួ លគៅកិច្បចប្បជុំណននការគស្វាកម្ម ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរណែលមានលកខ ែៈបុគ្គ
ល (IFSP); និង
(2)
ការយល់ប្ពម្ច្បំគ េះការគប្បើប្បាស្់ការធានារ៉ាប់រងឯកជន ឬរែឋ
គែើម្បីទូទាត់ប្បាក់គស្វាកម្ម ណនែ ក C ។
ការទូ ទាត់ វ ិកក យបប្តស្ប្មាប់ការធានារ៉ាប់រងស្គធារែៈឬឯកជនម្ិនអាច្បគកើតមានគ ើងរ ូ
តែល់ឪពុកមាតយប្តូវបានគគ្នតលជ
់ ូ នប្បព័នធទូ ទាត់ប្បាក់និងគោលនគោបាយនថ្ៃ គស្វារបស្់ក
ម្ម វ ិធី ESIT និងទទួ លបានការយល់ប្ពម្របស្់ឪពុកមាតយ។
ម្ុខងារនិងគស្វាកម្ម ែូច្បខាងគប្កាម្
ប្តូវណតនតលជ
់ ូ នតាម្ការច្បំណាយស្គរបស្់រែឋ គោយអែ កនតល់គស្វាកម្ម ESIT
គ ើយកនុងគនាេះប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គអាច្បម្ិនទទួ លរងការច្បំណាយណាម្ួ យគ ើយ៖
(1)
ការអនុវតត តាម្តប្ម្ូវការទាម្ទារណស្ែ ងរកកុមារគៅកនុងកម្ម វ ិធី Child Find 34
CFR §§303.301 ែល់ 303.303 ។
(2)
ការវាយតនម្ៃ និងការបា៉ាន់ប្បមាែប្ស្បតាម្ 34 CFR §303.320,
និងម្ុខងារនានាណែល ក់ព័នធនឹងការវាយតនម្ៃ និងការបា៉ាន់ប្បមាែគៅកនុង
34 CFR §303.13(b) ។
(3)
គស្វាកម្ម នានាស្ប្មាប់ការស្ប្ម្បស្ប្ម្ួ លគស្វាកម្ម (ការស្ប្ម្បស្ប្ម្ួ លធនធានប្គ្ួ ស្គរ)
ណែលបានកំែត់កនុង 34 CFR §§303.13(b)(11) និង 303.33 ។
(4)
ស្កម្ម ភាពរែឋ បាលនិងស្ប្ម្បស្ប្ម្ួ លទាក់ទងនឹង
(i)
ការអភិវឌ្ឍ ការពិនិតយគ ង
ើ វ ិញ និងវាយតនម្ៃ កម្ម វ ិធី IFSPs និង IFSPs
គោយអនុគលាម្តាម្ 34 CFR §§303.342 ែល់ 303.345; និង
(ii)
ការអនុវតត ការការ រស្ុវតថ ភា
ិ ពតាម្នីតិ វ ិធីគៅកនុង 34 CFR §§303.400
ែល់ 303.511
និងស្មាស្ភាគ្គនសងគទៀតននប្បព័នធគស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនត ើម្ែំបូងទូ
ទា ំងរែឋ គៅកនុង 34 CFR §§303.300 ែល់ 303.346 ។
ម្ុនការទូ ទាត់ វ ិកក យបប្តការធានារ៉ាប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាពរែឋ និង/ឬ
ការធានារ៉ាប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាពឯកជនគនាេះ
ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរនឹងប្តូវគស្ែ ស្
ើ ុំឱ្យនតល់ជូនព័តមា
៌ នអំពីប្បាក់ច្បំែូលនិងការច្បំណាយ
ការយល់ប្ពម្គែើម្បីបគញ្ច ញឱ្យែឹងព័ត៌មានណែលអាច្បកំែត់អតត ស្ញ្ញញែផ្ទាល់ខល ួន
និងនតលជ
់ ូ នការយល់ប្ពម្ទទួ លយកការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ាប់រងរែឋ និង/ឬ ឯកជន។
ព័ត៌មានអំពប្ី បាក់ច្បែ
ំ ូ លនិងការច្បំណាយ ប្តូវគប្បើប្បាស្់គែើម្បី
កំែត់លទធភាព ឬភាពោមនលទធភាពបង់ប្បាក់របស្់ប្គ្ួ ស្គរ។ លទធភាព
ឬភាពោមនលទធភាពរបស្់ប្គ្ួ ស្គរច្បំគ េះស្គថនភាពបង់ប្បាក់ ប្តូវណតពិនិតយគ ើង វ ិញ
និងគធែ ើបច្បចុបបនែ ភាពោ៉ាងតិច្បម្ួ យឆ្ែំម្តង ឬោ៉ាងឆ្ប់ៗ ប្បស្ិនគបើមានស្ំគែើពប្ី គ្ួ ស្គរ។
គោយអនុគលាម្តាម្ 34 CFR §303.521(a)(4)(ii)
ប្បស្ិនគបើប្គ្ួ ស្គរម្ួ យបំគពញតាម្ការកំែត់នយ
ិ ម្ន័យនន “ភាពោមនលទធភាពបង់ប្បាក់"
គស្វាកម្ម ណនែក C ទា ំងអស្់ណែលបានកំែត់គៅកនុងកម្ម វ ិធី IFSP របស្់កូនពួ កគគ្
នឹងប្តូវនតលជ
់ ូ នគោយឥតគ្ិតនថ្ៃែល់
ប្គ្ួ ស្គរគនេះ។ គលើស្ពីគនេះគទៀតភាពោមនលទធភាពបង់ប្បាក់របស្់ប្គ្ួ ស្គ
រនឹងម្ិនបណា
ត លឱ្យមានការពនាគពល ឬការបែិគស្ធច្បំគ េះគស្វាកម្ម ណនែក C គ ើយ។
អនុគលាម្តាម្ 34 CFR § 303.520 (a) (2) (i) និង (iii) តាម្លកខ ខែឌទទួ លបានគស្វាកម្ម ណនែ ក
C គនាេះ អែ កនតល់គស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនត ើម្ែំបូង
អាច្បម្ិនតប្ម្ូវឱ្យឪពុកមាតយច្បុេះ តថ គលខាឬច្បុេះគ្មេះកនុងកម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់រងឬអតថ ប្បគោជន៍រ
ែឋ គ ើយ
គ ើយប្តូវទទួ លបានការយល់ប្ពម្ម្ុនការគប្បើប្បាស្់ការធានារ៉ាប់រងឬអតថ ប្បគោជន៍រែឋ ស្ប្មាប់
កុមារឬឪពុកមាតយ ប្បស្ិនគបើកូនឬឪពុកឬមាតយគនាេះម្ិនទាន់ច្បុេះគ្មេះកនុងកម្ម វ ិធីណបបគនេះ។
ប្បស្ិនគបើមាតាឬបិតាម្ិននតលជ
់ ូ នការយល់ប្ពម្ច្បុេះគ្មេះ ឬទទួ លយកកម្ម វ ិធី Apple Health for
Kids/Medicaid, អែ កនតលន
់ តល់គស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនត ើម្ែំបូង
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(g)

(h)

(i)

(j)

ប្តូវគរៀបច្បំឱ្យមានគស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនត ើម្ែំបូង ណនែ ក C ទា ំងគនាេះែណែលគៅកនុងកម្ម វ ិធី
IFSP ណែលកនុងគនាេះឪពុកឬមាតយបាននតលជ
់ ូ នការយល់ប្ពម្។
ការខែ េះខាតយល់ប្ពម្ច្បំគ េះការគប្បើប្បាស្់កម្ម វ ិធី Apple Health for Kids/Medicaid
អាច្បម្ិនប្តូវគប្បើប្បាស្់គែើម្បីពនាគពល
ឬបែិគស្ធគស្វាកម្ម ណាម្ួ យណែលស្ថ ត
ិ គៅគប្កាម្ណនែ កគនេះច្បំគ េះកុមារ ឬប្គ្ួ ស្គរ។
គោយអនុគលាម្តាម្ 34 CFR §§303.520(a)(3)(iv) and (b)(1)(ii)
អែ កនតល់គស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនត ើម្ែំបូង
នឹងនតលជ
់ ូ នរបាយការែ៍ជាលាយលកខ ែ៍អកសរអំពីប្បគភទទូ គៅននការច្បំណាយណែលប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរ
អាច្បទទួ លរងគោយស្គរការគប្បើប្បាស្់ការធានារ៉ាប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាពឯ
កជន ែូ ច្បជា៖
(1)
ការបង់ប្បាក់រ ួម្ោែ ស្ ធានារ៉ាប់រង បុពែលាភធានារ៉ាប់រង
ឬការែក ូ តយកប្បាក់គនសងៗគទៀត ែូ ច្បជាការច្បំណាយរយៈគពលណវងគនសងគទៀត
ែូ ច្បជាការបាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងគោយស្គរការកំែត់ការធានារ៉ាប់រង/ការគច្បញនថ្ៃ
ធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាពប្បចាំឆ្ែឬ
ំ គពញម្ួ យជី វ ិតគប្កាម្គោលនគោបាយធានារ៉ាប់រ
ងស្ប្មាប់កុមារ មាតាឬបិតា ឬស្មាជិកប្គ្ួ ស្គរកូ នរបស្់;
(2)
ស្កាតនុពលណែលការគប្បើប្បាស្់ការធានារ៉ាប់រង/ការគច្បញនថ្ៃ ធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាព
ឯកជនរបស្់ប្គ្ួ ស្គរ
អាច្បមាននលប៉ាេះ ល់អ វ ិជជមានែល់ភាពអាច្បមានការធានារ៉ាប់រងស្ុខភាពច្បំគ េះកុ
មារពិការ មាតាឬបិតា
ឬស្មាជិកប្គ្ួ ស្គររបស្់កុមារណែលគច្បញនថ្ៃ គប្កាម្គោលនគោបាយ;
និងការធានារ៉ាប់រង/ការគច្បញនថ្ៃ ធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាព
អាច្បប្តូវផ្ទាកគោយការគប្បើប្បាស្់គោលនគោបាយធានារ៉ាប់រង
គែើម្បីទូទាត់ប្បាក់គស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនត ើម្ែំបូង ណនែ ក C; ឬ
(3)
ស្កាតនុពលណែលបុពែលាភធានារ៉ាប់រង/ការគច្បញនថ្ៃ ធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាព
អាច្បទទួ លរងប៉ាេះ ល់គោយការគប្បើប្បាស្់ការធានារ៉ាប់រងឯកជនគែើម្បីទូទាត់ប្បាក់គស្
វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនត ើម្ែំបូង។
គោយអនុគលាម្តាម្ 34 CFR §303.520(a)(2)(ii)
អែ កនតល់គស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនត ើម្ែំបូង នឹងទទួ លបានការយល់ប្ពម្ពីប្គ្ួ ស្គរ
ប្បស្ិនគបើការទទួ លយកកម្ម វ ិធី Apple Health for Kids/Medicaid
នឹងមានលទធនលណាម្ួ យែូ ច្បខាងគប្កាម្៖
(1)
ការថ្យច្បុេះការគច្បញនថ្ៃ ធានារ៉ាប់រងគពញម្ួ យជី វ ិតណែលអាច្បមាន
ឬអតថ ប្បគោជន៍ពអ
ី ែ កណែលមានធានារ៉ាប់រងគនសងគទៀតស្ប្មាប់កុមារ
ឬមាតាឬបិតាគប្កាម្កម្ម វ ិធីគនាេះ។
(2)
លទធនលការបង់ប្បាក់ពឪ
ី ពុកមាតយរបស្់កូនស្ប្មាប់គស្វាកម្ម នានាណែលប្តូវបង់ប្បាក់
តាម្រគបៀបគនសងគទៀត គោយកម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់រងឬអតថ ប្បគោជន៍រែឋ ;
(3)
លទធនលកនុងការគកើនគ ើងណាម្ួ យច្បំគ េះបុពែលាភធានារ៉ាប់រង
ឬការបញ្ឈប់អតថ ប្បគោជន៍ឬការធានារ៉ាប់រងរែឋ ស្ប្មាប់កុមារឬឪពុកមាតយ; ឬ
(4)
ហានិភ័យបាត់បង់ភាពមានស្ិទធិទទួ លបានស្ប្មាប់កុមារឬឪពុកមាតយរបស្់កុមារ
ច្បំគ េះការបែិគស្ធគោយណនាកគលើស្ គ្ម្ន៍និងតាម្នា េះគលើការច្បំណាយទាក់ទងនឹ
ងស្ុខភាពស្រុបទា ំងអស្់។
គោយគោងតាម្ 34 CFR §303.521(e), អែ កនតល់គស្វា ESIT
នឹងនតលល
់ ិខត
ិ ជូ នែំែង
ឹ ជាលាយលកខ ែ៍អកសរជាម្ុនែល់មាតាបិតាអំពកា
ី រការ រស្ុវតថ ភា
ិ ព
តាម្នីតិ វ ិធីរបស្់ពួកគគ្ណែលទាក់ទងនឹងការគប្បើប្បាស្់កម្ម វ ិធី Apple Health for
Kids/Medicaid ឬការធានារ៉ាប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាពឯកជន
ការកំែត់នថ្ៃ គស្វា
ការស្គប្ម្ច្បច្បុងគប្កាយរបស្់រែឋ អំពភា
ី ពោមនលទធភាពបង់ប្បាក់របស្់ឪពុកឬមាតយ។
មាតាបិតាមានស្ិទធ៖ិ
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ច្បូ លរ ួម្ស្ប្ម្ ុេះស្ប្ម្ួ លប្ស្បតាម្ 34 CFR § 303.431;
គស្ែ ស្
ើ ស្
ុំ វនាការតាម្នីតិ វ ិធីប្តឹម្ប្តូវគៅគប្កាម្ 34 CFR §§303.436 ឬ 303.441
ណែលកនុងគនាេះការគស្ែ ស្
ើ ណា
ុំ ម្ួ យណែលអាច្បអនុវតត បាន;
(3)
ោក់បែតង
ឹ តវា៉ារែឋ គៅគប្កាម្ 34 CFR §303.434 និង/ឬ
(4)
នីតិ វ ិធីណាម្ួ យគនសងគទៀតណែលបគងក ត
ើ គ ង
ើ គោយរែឋ
គែើម្បីបគងក ើនគលបឿនែំគណាេះប្ស្គយបែតឹងទាម្ទារ ិរញ្ញ វតថុ។
ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរប្តូវបានជូ នែំែង
ឹ អំពស្
ី ិទធិទា ំងគនេះគៅគពលប្បព័នធទូ ទាត់ប្បាក់និងគោលនគោ
បាយនថ្ៃ គស្វា
ប្តូវបាននតលជ
់ ូ នពួ កគគ្គៅគពលមានការយល់ប្ពម្ច្បំគ េះគស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនត ើម្ែំបូ
ងណែលប្តូវទទួ លបាន។
(1)
(2)

(k)

14.C.3. គោលការណ៍ណណនាំអាំពកា
ី រគគ្បើគ្ាេ់ក្មម វ ិធី Apple Health For Kids/Medicaid
ឬការធានរ៉ាប់រង/ការគចញថ្លៃធានរ៉ាប់រងណលទាាំេខ
ុ ភាពឯក្ជន។
(a)
ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរណែលកូ នពួ កគគ្បានច្បុេះគ្មេះគៅកនុងកម្ម វ ិធី Apple Health for Kids/Medicaid
នឹងប្តូវបានជូ នែំែឹងថាគស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនតម្
ើ ែំបូង ណនែ ក C របស្់កូនអែ ក
ណែលកំែត់ច្បំគ េះការច្បូ លរ ួម្ច្បំណាយគលើប្គ្ួ ស្គរ នឹងប្តូវទូ ទាត់ វ ិកក យបប្តជូ នគៅកម្ម វ ិធី
Apple Health for Kids/Medicaid។ ប្គ្ួ ស្គរនឹងប្តូវបានគស្ែ ស្
ើ ុំឱ្យមាន
ការយល់ប្ពម្ជាលាយលកខ ែ៍អកសរគែើម្បីបគញ្ច ញឱ្យែឹងព័ត៌មានណែលកំែត់អតត ស្ញ្ញញែកូ
នពួ កគគ្ស្ប្មាប់គោលបំែងននការទូ ទាត់ វ ិកក យបប្ត។
ឯកស្គរថ្តច្បម្ៃ ងលិខិតជូ នែំែឹងជាលាយលកខ ែ៍អកសរជាម្ុនណែលមានច្បុេះ តថ គលខាង
ការយល់ប្ពម្ច្បំគ េះការទទួ លយកការធានារ៉ាប់រងឯកជន និង/ឬ រែឋ
និងស្ំែុំណបបបទគនា ៀងផ្ទាត់ប្បាក់ច្បំែូល និងការច្បំណាយ នឹងប្តូវោក់ជូនគៅប្គ្ួ ស្គរ។
(b)
ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរណែលមានការធានារ៉ាប់រង/ការគច្បញនថ្ៃ ធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាពឯកជន
នឹងប្តូវបានគស្ែ ស្
ើ ឱ្
ុំ យនតលជ
់ ូ នការយល់ប្ពម្ជាលាយលកខ ែ៍អកសរស្ប្មាប់ការទូ ទាត់ វ ិកក យបប្តគស្
វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនត ើម្ែំបូងណនែ ក C គៅកនុងកម្ម វ ិធី IFSP
ែំបូងណែលមានការច្បូ លរ ួម្ច្បំណាយគលើប្គ្ួ ស្គរ។
(c)
ការយល់ប្ពម្ទទួ លយកការធានារ៉ាប់រងរែឋ និង/ឬ ឯកជន
ណែលបានោក់បញ្ចល
ូ កនុងលិខិតជូ នែំែង
ឹ ជាលាយលកខ ែ៍អកសរជាម្ុន
និងស្ំែុំណបបបទគនា ៀងផ្ទាត់ប្បាក់ច្បំែូលនិងការច្បំណាយ
ប្តូវមានរបាយការែ៍ជាលាយលកខ ែ៍អកសរអំពីប្បគភទទូ គៅននការច្បំណាយណែលប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គ
រអាច្បទទួ លរងគោយស្គរមានស្ិទធិទទួ លបានអនុញ្ញញតច្បំគ េះការយល់ប្ពម្ទទួ លយកការ
ធានារ៉ាប់រងឯកជនរបស្់ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរ។
(d)
ឯកស្គរថ្តច្បម្ៃ ងលិខិតជូ នែំែឹងជាលាយលកខ ែ៍អកសរជាម្ុនណែលមានច្បុេះ តថ គលខាង
ការយល់ប្ពម្ច្បំគ េះការទទួ លយកការធានារ៉ាប់រងឯកជន និង/ឬ រែឋ
និងស្ំែុំណបបបទគនា ៀងផ្ទាត់ប្បាក់ច្បំែូល និងការច្បំណាយ នឹងប្តូវោក់ជូនគៅប្គ្ួ ស្គរ។
(e)
ការយល់ប្ពម្ជាលាយលកខ ែ៍អកសរនឹងប្តូវបានទទួ លគៅគៅគពលណាមានការគកើនគ ើ
ង (ភាពញឹកញាប់ កប្ម្ិតខាៃង
ំ រយៈគពលឬថ្ិគវលា) ននគស្វាកម្ម IFSP ។
(f)
ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរប្តូវបានជូ នែំែង
ឹ អំពប្ី បព័នធទូ ទាត់ប្បាក់នង
ិ គោលនគោបាយនថ្ៃ គស្វាគៅគព
លណាមានការយល់ប្ពម្ការទូ ទាត់ វ ិកក យបប្តការធានារ៉ាប់រងរែឋ ឬឯកជនច្បំគ េះគស្វាកម្ម អ
នត រគ្ម្ន៍ចាប់គនត ើម្ែំបូងណែលប្តូវទទួ លបាន។
(g)
គោយអនុគលាម្តាម្ 34 CFR § 303.521 (a)(4)(iv) ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរណែលមានការធានារ៉ាប់រងរែឋ
ឬអតថ ប្បគោជន៍
ម្ិនប្តូវបានគ្ិតនថ្ៃ គោយម្ិនអាច្បគស្ម ើោែគប្ច្បើនជាងប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរណែលម្ិនមានការធានារ៉ាប់រងរ
ែឋ ឬការធានារ៉ាប់រងឯកជន។
(h)
គោយអនុគលាម្តាម្ 34 CFR §303.520(b)(1) គៅគពលប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរមានកម្ម វ ិធី Apple
Health for Kids/Medicaid និងការធានារ៉ាប់រងឯកជនគនាេះ
អែ កនតល់គស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនត ើម្ែំបូង
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(i)

(j)

(k)

(l)

នឹងទទួ លបានការយល់ប្ពម្ពីមាតាឬបិតាស្ប្មាប់៖
(1)
ការគប្បើប្បាស្់ការធានារ៉ាប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាពឯកជនរបស្់
ប្គ្ួ ស្គរ
គែើម្បីទូទាត់ប្បាក់ស្ប្មាប់ការនតល់ជូនគលើកែំបូងននគស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនត ើម្
ែំបូងណែលមានគៅកនុងកម្ម វ ិធី IFSP;
(2)
ការគប្បើប្បាស្់ការធានារ៉ាប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាពឯកជន
គែើម្បីទូទាត់ប្បាក់ស្ប្មាប់កំគែើនណាម្ួ យ ក់ពន
័ ធ នឹង ភាពញឹកញាប់ រយៈគពល
ថ្ិរគវលា ឬកប្ម្ិតស្កម្ម ភាពគស្វាកម្ម គៅកនុងកម្ម វ ិធី IFSP របស្់កុមារ។
អែ កនតល់គស្វាកម្ម ននកម្ម វ ិធី ESIT ទទួ លខុស្ប្តូវច្បំគ េះការទូ ទាត់ វ ិកក យបប្តកម្ម វ ិធី Apple
Health for Kids/Medicaid
និងការគប្បើប្បាស្់ការធានារ៉ាប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាពឯកជន
ណែលរ ួម្មានការបង់ប្បាក់រ ួម្ោែ ស្ ធានារ៉ាប់រង និងការែក ូ តយកប្បាក់
ណែលបានទូ ទាត់ វ ិកក យបប្ត ស្ប្មាប់ណនែក C
គស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនតម្
ើ ែំបូងណែលកំែត់ការច្បូ លរ ួម្ច្បំណាយគលើប្គ្ួ ស្គរ។
ប្បស្ិនគបើណនែ ក C គស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនតម្
ើ ែំបូង
កំែត់ការច្បូ លរ ួម្ច្បំណាយតាម្គលើប្គ្ួ ស្គរគនាេះ
ប្តូវទូ ទាត់ វ ិកក យបប្តការធានារ៉ាប់រង/ការគច្បញនថ្ៃ ធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាពឯកជន
គ ើយបនាាប់ម្កបែិគស្ធរល់កិច្បចខិតខំប្បឹងណប្បងទា ំងអស្់ ប្តូវទទួ លបានការអនុម្័ត។
គៅគពលការស្គប្ម្ច្បប្តូវបានចាប់គនត ើម្ ម្ុនស្ំគែើរបស្់ប្គ្ួ ស្គរគនាេះ FRC
ឬបុគ្គលិកស្ម្រម្យគនសងគទៀត អាច្បនតលជ
់ ំនួយ។
ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរទទួ លខុស្ប្តូវគលើការធានារ៉ាប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាព
បុពែលាភធានារ៉ាប់រង ការបង់ប្បាក់រ ួម្ោែ ស្ ធានារ៉ាប់រង
និងការែក ូ តយកប្បាក់ស្ប្មាប់ណនែ ក C
គស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនតម្
ើ ែំបូងណែលកំែត់ការច្បូ លរ ួម្ច្បំណាយគលើប្គ្ួ ស្គរ
ណែលមានគៅកនុងណននការគស្វាកម្ម ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរណែលមានលកខ ែៈបុគ្គល (IFSP)
របស្់កូនពួ កគគ្គនាេះ
លុេះប្តាណតប្គ្ួ ស្គរប្តូវបានគគ្កំែត់បំគពញតាម្និយម្ន័យននភាោមនលទធភាពបង់ប្បាក់។
ប្បស្ិនគបើឪពុកឬមាាយឬប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរននណនែក C កុមារឬទារកណែលមានស្ិទធិប្ស្បច្បាប់
ម្ិននតលជ
់ ូ នការយល់ប្ពម្ទទួ លបានស្ិទធក
ិ ម្ម វ ិធី Apple Health for Kids/Medicaid
ឬការធានារ៉ាប់រង/ការគច្បញនថ្ៃ ធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាពឯកជនគនាេះ
ការខែ េះការប្ពម្គនេះអាច្បម្ិនប្តូវគប្បើប្បាស្់ គែើម្បីពនាគពលឬបែិគស្ធណនែក C
គស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនតម្
ើ ែំបូងណាម្ួ យណែលកំែត់ការច្បូ លរ ួម្ច្បំណាយគលើប្គ្ួ ស្គរច្បំគ េះកូ
នឬប្គ្ួ ស្គរគនាេះ។ គទាេះជាោ៉ាងណាក៏គោយ
ក៏ការខែ េះការប្ពម្គនេះនឹងបណា
ត លឱ្យមានការកំែត់ជំនួស្តាម្ការគរៀបច្បំគពលគវលាគប្ោងទុក
ស្ប្មាប់នថ្ៃ គស្វាប្បចាំណខ (ស្ូ ម្គម្ើលប្បព័នធទូ ទាត់ប្បាក់ និងគោលនគោបាយនថ្ៃ គស្វា 28.B.9
នថ្ៃ គស្វានានា) ។
ការ ិោល័យគ្ែៈកម្ម ការធានារ៉ាប់រងគៅរែឋ វា៉ាស្ុីនគតាន
អាច្បរកបានគែើម្បីជួយឪពុកមាតយណែលមានស្ំែួរនានាអំពីការធានារ៉ាប់រង/ការគច្បញនថ្ៃ ធា
នារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាពរបស្់ពួកគគ្។ គលខទូ រស្័ពាបណា
ត ញទាន់គ តុការែ៍គោយឥតគ្ិតនថ្ៃ
1-800- 562-6900.

14.C.4. គោលការណ៍ណណនាំទូគៅេគ្មាប់ការចូ លរ ួមចាំណាយគលើគ្រួ សារ
(a)
បនាាប់ពកា
ី របញ្ញជក់ភាពមានស្ិទធប្ិ ស្បច្បាប់ច្បំគ េះកម្ម វ ិធី ESIT គនាេះ
ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរនឹងប្តូវគស្ែ ស្
ើ ុំឱ្យនតល់ជូនព័តមា
៌ នអំពីប្បាក់ច្បំែូលនិងការច្បំណាយ
ការយល់ប្ពម្គែើម្បីបគញ្ច ញឱ្យែឹងព័ត៌មានណែលអាច្បកំែត់អតត ស្ញ្ញញែផ្ទាល់ខល ួន
និងនតលជ
់ ូ នការយល់ប្ពម្ទទួ លយកការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ាប់រងរែឋ និង/ឬ ឯកជនរបស្អែ ក។
ព័ត៌មានអំពប្ី បាក់ច្បែ
ំ ូ លនិងការច្បំណាយ គ្ឺប្តូវការជាចាំបាច្ប់គែើម្បីគោេះប្ស្គយ
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(b)

(c)

(d)

និងគរៀបច្បំឯកស្គរតាម្ស្គថនភាពែូ ច្បខាងគប្កាម្៖
(1)
កនុងករែីប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរម្ួ យបែិគស្ធការទទួ លយកកម្ម វ ិធី Apple Health for
Kids/Medicaid ស្ប្មាប់វាកម្ម នានាណែលកំែត់ការច្បូ លរ ួម្ច្បំណាយគលើប្គ្ួ ស្គរ។
(2)
កនុងករែីប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរម្ួ យបែិគស្ោក់ កយស្ុំកម្ម វ ិធី Apple Health for Kids/Medicaid;
(3)
កនុងករែីប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរម្ួ យបែិគស្ធការទទួ លយកការធានារ៉ាប់រង/ការគច្បញនថ្ៃ ធា
នារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាពឯកជនស្ប្មាប់វាកម្ម នានាណែលកំែត់ការច្បូ លរ ួម្ច្បំណា
យគលើប្គ្ួ ស្គរ;
(4)
ការកំែត់លទធភាពបង់ប្បាក់ ឬោមនលទធភាពបង់ប្បាក់ការបង់ប្បាក់
ការបង់ប្បាក់ធានារ៉ាប់រងរ ួម្ោែ ស្ ធានារ៉ាប់រង ឬការែក ូ តយកប្បាក់ និង
(5)
កនុងករែីប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរម្ួ យម្ិនមានការធានារ៉ាប់រងរែឋ ឬឯកជន
គ ើយប្បស្ិនគបើនថ្ៃ គស្វានឹងប្តូវបានវាយតនម្ៃ ។
ប្បស្ិនគបើព័តមា
៌ នអំពីប្បាក់ច្បំែូលនិងការច្បំណាយណែលបាននតលល
់ ទធនលនានាគៅកនុងប្បាក់
ច្បំែូលប្បចាំឆ្ែំណែលបាននលតប្ម្ូវមានកប្ម្ិតប្តឹម្ឬគលើស្ពី 200%
ននកប្ម្ិតភាពប្កីប្កស្ ព័នធ (FPL) គនាេះ
ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរគនេះនឹងប្តូវបានគគ្ទូ ទាត់ វ ិកក យបប្តការបង់ប្បាក់ធានារ៉ាប់រងរ ួម្ោែ
ស្ ធានារ៉ាប់រង
ឬការែក ូ តយកប្បាក់ណែល ក់ពន
័ ធ នឹងការគប្បើប្បាស្់ការធានារ៉ាប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ាប់រ
ងណថ្ទា ំស្ុខភាពឯកជនរបស្់ពួកគគ្
គ ើយប្បស្ិនគបើអាច្បអនុវតត បានការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ាប់រងកម្ម វ ិធី Apple Health for
Kids/Medicaid។
ប្បស្ិនគបើព័តមា
៌ នអំពីប្បាក់ច្បំែូលនិងការច្បំណាយណែលបាននតលល
់ ទធនលនានាគៅកនុងប្បា
ក់ច្បំែូលប្បចាំឆ្ែំណែលបាននលតប្ម្ូវមានកប្ម្ិតទាបជាង 200%
ននកប្ម្ិតភាពប្កីប្កស្ ព័នធ FPL គនាេះ
ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរគនេះម្ិនប្តូវបានគគ្ទាម្ទារឱ្យបង់ប្បាក់ការធានារ៉ាប់រងរ ួម្ោែ
ស្ ធានារ៉ាប់រងឬការែក ូ តយកប្បាក់ណែល ក់ពន
័ ធ នឹងការគប្បើប្បាស្់ការធានារ៉ាប់រង/ការ
គច្បញនថ្ៃ ធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាពឯកជនរបស្់ពួកគគ្
គ ើយប្បស្ិនគបើអាច្បអនុវតត បានការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ាប់រងកម្ម វ ិធី Apple Health for
Kids/Medicaid។
ច្បំគ េះប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរទា ំងអស្់ណែលទូ ទាត់ វ ិកក យបប្តការបង់ប្បាក់រ ួម្ោែ ស្ ធានារ៉ាប់រង
និងការែក ូ តយកប្បាក់ម្ូលនិធភា
ិ ែ ក់ងារគនសងគទៀត ណែលរ ួម្មានណនែក C
អែ កបង់ប្បាក់ពីម្ូលនិធស្
ិ គប្ម្ច្បច្បុងគប្កាយ
អាច្បប្តូវគប្បើប្បាស្់គែើម្បីគច្បញនថ្ៃ ច្បណា
ំ យទា ំងគនេះ។

14.C.5. ោមនលទធ ភាពបង់គ្ាក្់
(a)
ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរអាច្បគស្ែ ស្
ើ ថា
ុំ "ោមនលទធភាពបង់ប្បាក់” ការបង់ប្បាក់ធានារ៉ាប់រងរ ួម្ោែ
ស្ ធានារ៉ាប់រង ឬការែក ូ តយកប្បាក់ពីអែកស្ប្ម្បស្ប្ម្ួ លធនធានប្គ្ួ ស្គររបស្់ពួកគគ្
(FRC) ឬបុគ្គលិកស្ម្រម្យគនសងគទៀតគៅគពលណាក៏បាន។
បនាាប់ពីការទទួ លបានការគស្ែ ស្
ើ ុំគនេះ FRC
នឹងជួ យប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរបំគពញស្ំែុំណបបបទគនាៀងផ្ទាត់ប្បាក់ច្បំែូលនិងការច្បំណាយ។
(b)
“ោមនលទធភាពបង់ប្បាក់”
ប្តូវបានកំែត់គោយណនា កគលើលទធនលស្ំែុំណបបបទគនា ៀងផ្ទាត់ប្បាក់ច្បែ
ំ ូ លនិងការច្បំណាយ
ណែលកំែត់អតត ស្ញ្ញញែប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរថាមានការច្បំណាយណែលអាច្បអនុញ្ញញតប្បចាំឆ្ែំគោយោម
នការគច្បញស្ងណែលមានច្បំនួនគលើស្ពី 10%
ននប្បាក់ច្បែ
ំ ូ លប្បចាំឆ្ែំណែលបាននលតប្ម្ូវស្រុបរបស្់ប្គ្ួ ស្គរ។
(1)
ប្បស្ិនគបើការកំែត់ថា “ោមនលទធភាពបង់ប្បាក់" ណនែក C
ម្ូ លនិធជា
ិ អែ កបង់ប្បាក់ច្បង
ុ គប្កាយឬម្ូ លនិធភា
ិ ែ ក់ងារគនសងគទៀតអាច្បប្តូវបានគប្បើ
គែើម្បីបង់ប្បាក់ជូនការបង់ប្បាក់រ ួម្ោែ ស្ ធានារ៉ាប់រង និងការែក ូ តយកប្បាក់។
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ប្បស្ិនគបើគស្វាកម្ម គនេះអាច្បប្តូវបាននតល់ជូនតាម្លកខ ែៈច្បំណាយណែលមានប្បស្ិទធ
ភាពណថ្ម្គទៀតគនាេះ ណនែ ក C ម្ិនមានកាតពែ កិច្បចគប្បើអែកនតល់គស្វាកម្ម ែូច្បោែ
ឬបង់នថ្ៃែូច្បោែនឹងការធានារ៉ាប់រង/ការគច្បញនថ្ៃ ធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាពឯកជន
នងណែរ។
ស្គថនភាព “ោមនលទធភាពបង់ប្បាក់” របស្់ប្គ្ួ ស្គរ
ប្តូវណតពិនិតយគ ើង វ ិញនិងគធែ ើបច្បចុបបនែ ភាពោ៉ាងគហាច្បណាស្់ម្ួយឆ្ែម្
ំ ត ង ឬោ៉ាងឆ្ប់ៗ
ប្បស្ិនគបើមានស្ំគែើពប្ី គ្ួ ស្គរ។
គៅគពលណាក៏បាន គៅអំ ុ ងគពលការអនុវតត កម្ម វ ិធី IFSP
ប្បស្ិនគបើមានការផ្ទៃស្់បតរស្គ
ូ ថ នភាព “ោមនលទធភាពបង់ប្បាក់” របស្់ប្គ្ួ ស្គរគនាេះ
ពួ កគគ្ប្តូវជូ នែំែឹងែល់ FRC ឱ្យបានឆ្ប់តាម្ណែលអាច្បគធែ ើគៅបាន
គ ើយអាច្បគស្ែ ស្
ើ ុំការស្គប្ម្ច្បគលើភាពោមនលទធភាពបង់ប្បាក់ថ្មីម្ួយ។ គៅគពលណាក៏បាន
គពលមានការផ្ទៃស្់បតរការធានារ
ូ
៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃ ធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាពគនាេះ
ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរប្តូវណច្បករំ ណលកការផ្ទៃស្់បតរទា
ូ ំងគនាេះជាម្ួ យ FRC ។
គោយអនុគលាម្តាម្ 34 CFR §303.521(a)(4)(ii)
ប្បស្ិនគបើប្គ្ួ ស្គរម្ួ យបំគពញតាម្ការកំែត់នយ
ិ ម្ន័យនន “ោមនលទធភាពបង់ប្បាក់” ណនែ ក C
គស្វាកម្ម ទា ំងអស្់ណែលបានកំែត់គៅកនុងកម្ម វ ិធី IFSP របស្់កូនពួ កគគ្
នឹងប្តូវនតលជ
់ ូ នគោយឥតគ្ិតនថ្ៃែល់ប្គ្ួ ស្គរគនេះគ យ
ើ ។
គលើស្ពីគនេះគទៀតភាពោមនលទធភាពបង់ប្បាក់របស្់ប្គ្ួ ស្គ
រនឹងម្ិនបណា
ត លឱ្យមានការពនាគពល ឬការបែិគស្ធច្បំគ េះគស្វាកម្ម ណនែក C គ ើយ។
ប្បស្ិនគបើោមនលទធភាពបង់ប្បាក់របស្់ប្គ្ួ ស្គរ ម្ិនប្តូវបានបគងក ើតគ ើងគនាេះ
ប្គ្ួ ស្គរប្តូវទទួ លខុស្ប្តូវច្បំគ េះការបង់ប្បាក់ធានារ៉ាប់រងរ ួម្ោែ ស្ ធានារ៉ាប់រង
ឬការែក ូ តយកប្បាក់ស្ប្មាប់ការធានារ៉ាប់រង/ការគច្បញនថ្ៃ ធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាពឯ
កជនរបស្់ពួកគគ្។
(2)

(c)

(d)

(e)

(f)

14.C.6. ថ្លៃគេវា
(a)
ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរណែលនត លកា
់ រយល់ប្ពម្
(គោយចាប់គនត ើម្និងគៅគពលគស្វាកម្ម នានាប្តូវបានបគងក ើន) គែើម្បីទទួ លបានស្ិទធិកម្ម វ ិធី
Apple Health for Kids/Medicaid
ឬការធានារ៉ាប់រង/ការគច្បញនថ្ៃ ធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាពឯកជនស្ប្មាប់គស្វាកម្ម នានាណែល
កំែត់ការច្បូ លរ ួម្ច្បំណាយគលើប្គ្ួ ស្គរ ប្តូវគលើកណលងពីការបង់នថ្ៃ គស្វា។
(b)
ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរណែលមានការគច្បញនថ្ៃ ធានារ៉ាប់រងពីកម្ម វ ិធី Kids/Medicaid
ណែលបំគពញតាម្និយម្ន័យននភាពោមនលទធភាពបង់ប្បាក់
និងបែិគស្ធទទួ លយកការគច្បញនថ្ៃ ធានារ៉ាប់រងពីកម្ម វ ិធី Apple Health for Kids/Medicaid
របស្់ពួកគគ្ស្ប្មាប់ណនែក C គស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនតម្
ើ ែំបូង
ណែលកំែត់ការច្បូ លរ ួម្ច្បំណាយគលើប្គ្ួ ស្គរ ប្តូវគលើកណលងពីការបង់នថ្ៃ គស្វា។
(c)
ព័ត៌មានអំពប្ី បាក់ច្បែ
ំ ូ លនិងការច្បំែូលរបស្់ប្គ្ួ ស្គរ
នឹងប្តូវគប្បើប្បាស្់គែើម្បីកែ
ំ ត់ការោក់ជំនួស្គៅកនុងការគរៀបច្បំលគវលាគប្ោងទុកស្ប្មាប់នថ្ៃ
គស្វាប្បចាំណខ គៅគពលគកើតមានគ ើង ែូ ច្បខាងគប្កាម្៖
(1)
ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរណែលម្ិនមានកម្ម វ ិធី Kids/Medicaid
និងអែ កណែលម្ិនមានការធានារ៉ាប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាពឯកជន
នឹងប្តូវកំែត់គៅកនុងការគរៀបច្បំគពលគវលាគប្ោងទុកស្ប្មាប់នថ្ៃ គស្វាប្បចាំណខគោយណនា
កគលើទំ ំប្គ្ួ ស្គរ និងប្បាក់ច្បែ
ំ ូ លប្បចាំឆ្ែំណែលបានណកតប្ម្ូវ។
(2)
ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរណែលបានបែិគស្ធទទួ លយកការធានារ៉ាប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ាប់រងណថ្
ទា ំស្ុខភាពឯកជនរបស្់ពួកគគ្ស្ប្មាប់ណនែក C
គស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនតម្
ើ ែំបូងណែលកំែត់ការច្បូ លរ ួម្ច្បំណាយគលើប្គ្ួ ស្គរ
គ ើយបាននតល់ជូនព័តមា
៌ នអំពីប្បាក់ច្បែ
ំ ូ លនិងការច្បំណាយ
នឹងប្តូវកំែត់គៅកនុងការគរៀបច្បំគពលគវលាគប្ោងទុកស្ប្មាប់នថ្ៃ គស្វាប្បចាំណខគោយណនា
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(d)

កគលើទំ ំប្គ្ួ ស្គរ និងប្បាក់ច្បែ
ំ ូ លប្បចាំឆ្ែំណែលបានណកតប្ម្ូវ។
ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរណែលបែិគស្ធនតលជ
់ ូ នព័ត៌មានអំពប្ី បាក់ច្បែ
ំ ូ លនិងការច្បំណាយ
នឹងប្តូវកំែត់គៅកនុងការគរៀបច្បំគពលគវលាគប្ោងទុកតាម្កប្ម្ិតខព ស្់បន
ំ ុតណនា កគលើទំ ំប្គ្ួ ស្គ
រ។

14.C.7. ការទូ ទាត់ណដលហួ េគពលក្ាំណត់
(a)
គោយណនា កគលើព័ត៌មានអំពស្
ី ែ
ំ ុ ំណបបបទគនាៀងផ្ទាត់ប្បាក់ច្បំែូលនិងការច្បំណាយ
ប្បស្ិនគបើព័តមា
៌ នគនេះប្តូវបានកំែត់ថាប្គ្ួ ស្គរម្ួ យមានលទធភាពបង់ប្បាក់ស្ប្មាប់ការបង់
ប្បាក់រ ួម្ោែ ស្ ធានារ៉ាប់រង និងការែក ូ តយកប្បាក់របស្់ពួកគគ្
ឬនថ្ៃ គស្វាស្ប្មាប់គស្វានានាណែលកំែត់ការច្បូ លរ ួម្ច្បំណាយគលើប្គ្ួ ស្គរ
និងម្ិនមានគស្វាកម្ម ទា ំងគនេះ អាច្បបែិគស្ធ។
ការែ៍គនេះអាច្បគកើតមានគ ង
ើ បនាាប់ពស្
ី ម្តុលយណែលម្ិនបានបង់ប្បាក់ វ ិកក យបប្តគស្ម ើនឹង 90
នថ្ៃ ណែលែល់គពលកំែត់ស្ង បានគកើនគ ើងណថ្ម្គទៀត។
(b)
ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរ អែ កនតល់គស្វាកម្ម និង FRC
នឹងទទួ លបានលិខត
ិ ជូ នែំែឹងជាលាយលកខ ែ៍អកសរជាម្ុនថាោមនគស្វាកម្ម នានាគប្ៅពីគស្វា
កម្ម FRC គ ើយ ការវាយតនម្ៃ ការអភិវឌ្ឍនិងការពិនិតយគ ើង វ ិញកម្ម វ ិធី IFSP
និងការការ រស្ុវតថ ភា
ិ ពតាម្នីតិ វ ិធី អាច្បបនត ែំគែើរការរ ូ តែល់ណននការទូ ទាត់ប្បាក់
ប្តូវបានបគងក ត
ើ គ ើងរវាងប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរ និងទីភាែក់ងារបគប្ម្ើការងារ។
(c)
គៅគពលណននការទូ ទាត់ប្បាក់ ប្តូវបានបគងក ត
ើ និងបានយល់ប្ពម្គោយប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរ
និងភាែក់ងារបគប្ម្ើការងារគនាេះ ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរ អែ កនាល់គស្វា FRC និងអែ កនតល់គស្វាកម្ម
នឹងប្តូវបានជូ នែំែឹងថាគស្វាកម្ម នានាណែលកំែត់ការច្បូ លរ ួម្ច្បំណាយគលើប្គ្ួ ស្គរ
អាច្បអាច្បបនត ែំគែើរការ។
14.C.8. និយមន័យ
ច្បំគ េះគោលបំែងននគោលការែ៍ណែនាំទា ំងគនេះ និយម្ន័យែូ ច្បខាងគប្កាម្អនុវតត ៖
(a)
“ការច្បំណាយណែលអាច្បអនុញ្ញញត” នន័យថា៖
(1)
ការឧបតថ ម្ភោំប្ទកុមារ/ប្បាក់គស្គធនអាហារកិច្បចណែលបង់ប្បាក់គោយប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរជូ នគៅ
ភាគ្ីទីបី;
(2)
ការច្បំណាយគលើការណថ្ទា ំកុមារគៅខែៈគពលឪពុកឬមាតយគធែ កា
ើ រ
ឬគៅស្គលាគរៀនណែលបង់ប្បាក់គោយប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរ និង
(3)
ការច្បំណាយគលើការណថ្ទា ំស្ុខភាពគធម ញនិងឱ្ស្ថ្ ការគច្បញគវជជ បញ្ញជ
គវជជ ស្គស្រស្តណែលម្ិនគច្បញស្ងវ ិញ ណែលរ ួម្មានបុពែលាភធានារ៉ាប់រង
ការបង់ប្បាក់រ ួម្ោែ និងការែក ូ តយ កប្បាក់ណែលបង់ប្បាក់គោយប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរ
។

(b)

(c)

(d)

“ស្ ធានារ៉ាប់រង” មានន័យថា៖
ការរ ួម្ោែបង់ប្បាក់ច្បណា
ំ យគោយឪពុកឬមាតយស្ប្មាប់ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភា
ព។ ឧទា រែ៍ការគច្បញនថ្ៃ ធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាពប្តូវបង់ប្បាក់ 80%
គ ើយឪពុកឬមាតយបង់ប្បាក់ 20% ននការច្បំណាយគលើនថ្ៃ គស្វា។
“ការបង់ប្បាក់រ ួម្ោែ” មានន័យថា៖
ច្បំនួនទឹកប្បាក់ណែលកំែត់គោយគោលនគោបាយធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាព
ណែលមាតាឬបិតាបង់គៅអែ កនតល់គស្វាកម្ម ទា ំស្ុខភាពរបស្់ពួកគគ្ស្ប្មាប់គស្វាកម្ម ឧបក
រែ៍ ឬគប្គ្ឿងនគត់នគង់ជាក់លាក់។
ការទូ ទាត់ប្បាក់ប្តូវបានគធែ ើគ ើងគោយផ្ទាល់គៅអែ កនត ល់គស្វាកម្ម ឬការនគ តន
់ គ ង់។
“ការែក ូ តយកប្បាក់”
មានន័យថាជាច្បំណែកតនម្ៃ ននការច្បំណាយណនែកគវជជ ស្គស្រស្ត/គធម ញណែលបានគច្បញនថ្ៃ គនាេះ
ឪពុកឬមាតយបានទទួ លរង
និងទទួ លខុស្ប្តូវច្បំគ េះការបង់ប្បាក់ម្ន
ុ ការធានារ៉ាប់រងណែលប្បប្ពឹតតគៅបាន។
ការបង់ប្បាក់រ ួម្ោែ និង/ឬ ស្ ធានារ៉ាប់រងម្ិនអនុវតត ច្បំគ េះការែក ូ តយកប្បាក់គទ។
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(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(e) “គស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនត ើម្ែំបូងណែលកំែត់ការច្បូ លរ ួម្ច្បំណាយគលើប្គ្ួ ស្គរ”
មានន័យថាជាឧបករែ៍បគច្បច ក វ ិទាជំនួយ បគច្បច ក វ ិជាជជំនួយ បគច្បច ក វ ិជាជគស្គតវ ិញ្ញញែ
ការនតលប្់ បឹកាគោបល់ គស្វាស្ុខាភិបាល គស្វាកម្ម គ្លា
ិ នុបោឋកឬគ្ិលានុបោឋយិកា
គស្វាកម្ម អាហារ ូបតថ ម្ភ ការពាបាលអែ កជំងឺណែលបណា
ត លម្កពីស្កម្ម ភាពការងារ
ការពាបាលរងកាយ គស្វាកម្ម ណនែកច្បិតតស្គស្រស្ត គស្វាកម្ម ស្ងគ ម្កិច្បច
គស្វាកម្ម គរគ្ស្គស្រស្តភាស្គនិោយ
ណែលប្តូវបានបគងក ើតគ ើងគែើម្បីគ្ៃ យ
ើ តបគៅនឹងតប្ម្ូវការអភិវឌ្ឍរបស្់កូនមាែក់ៗណែលមានស្ិ
ទធិប្ស្បច្បាប់ណែលស្ថ ិតគប្កាម្ណនែ កអនត រគ្ម្ន៍អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនត ើម្ែំបូងរបស្់ IDEA
និងតប្ម្ូវការរបស្់ប្គ្ួ ស្គរណែលទាក់ទងនឹងការគលើកកំពស្់ការអភិវឌ្ឍរបស្់កូន។
គស្វាកម្ម ទា ំងគនេះប្តូវបានគប្ជើស្គរ ើស្គោយមានការស្ ការែ៍ជាម្ួ យឪពុកមាតយ។
គស្វាកម្ម ទា ំងគនេះប្តូវបាននតលជ
់ ូ នគប្កាម្ការប្តួ តពិនិតយរបស្់រែឋ គោយបុគ្គលិកណែលមានលកខ
ែៈស្ម្បតត ប្ិ គ្ប់ប្ោន់ ែូ ច្បណែលបានកំែត់កនុងនិយម្ន័យអំពី “មានលកខ ែៈស្ម្បតត ិប្គ្ប់ប្ោន់”
របស្់រែឋ វា៉ាស្ុន
ី គតាន
និងគៅកនុងស្ គ្ម្ន៍គោយមានណននការគស្វាកម្ម ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរណែលមានលកខ ែៈបុគ្គល (IFSP)
។
ឹ នាំម្គៅម្ូ លោឋន)”
“អែ កគ ៉ា ការគស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនតម្
ើ ែំបូង (ភាែក់ងារែក
មានន័យថាជាភាែក់ងារឬអងគ ភាពណែលបានគរៀបច្បំគ ើងគៅម្ូ លោឋន
ណែលកាន់កាប់កច្ប
ិ ច ស្នាគស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនត ើម្ែំបូង
ជាម្ួ យនាយកោឋនស្ិកាចាប់គនត ើម្ែំបូង (DEL), កម្ម វ ិធីោំប្ទកុមារនិងទារកចាប់គនតម្
ើ ែំបូង
(ESIT)
ណែលធានាថាគស្វកម្ម ទា ំងគនេះស្ម្ប្ស្បតាម្ការោក់ កយស្ុំនតលថ្
់ វ ិកាពីរែឋ វា៉ាស្ុីនគតាន
ណែលបានអនុម្័ត។
“អែ កនតល់គស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនត ើម្ែំបូង” មានន័យថាអែ កនតល់គស្វាកម្ម រែឋ
ឬឯកជនគៅម្ូ លោឋន ឬទីភាែក់ងារណែលកំពុងនតល់ជូន IDEA ណនែ ក C
គស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនតម្
ើ ែំបូង។
“ការច្បូ លរ ួម្ច្បំណាយគលើប្គ្ួ ស្គរ”
មានន័យថាប្គ្ួ ស្គរណែលច្បូ លរ ួម្ច្បំណែក ិរញ្ញ វតថុគរៀបច្បំគស្វាកម្ម កូនរបស្់ពួកគគ្
គោយនតលជ
់ ូ នការទទួ លយកទា ំង (1) ការធានារ៉ាប់រង/ការណថ្ទា ំស្ុខភាពឯកជនរបស្់ប្គ្ួ ស្គរ
និង/ឬ (2) កម្ម វ ិធី Apple Health for Kids/Medicaid ឬ (3) នថ្ៃ គស្វា ស្ប្មាប់ IDEAណនែ ក C
គស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនតម្
ើ ែំបូងទា ំងគនាេះ ណែលកំែត់ការច្បូ លរ ួម្ច្បំណាយគលើប្គ្ួ ស្គរ។
“អែ កស្ប្ម្បស្ប្ម្ួ លធនធានប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរ (FRC)”
មានន័យថាបុគ្គលមាែក់ណែលជួ យកុមារណែលមានស្ិទធប្ិ ស្បច្បាប់
និងប្គ្ួ ស្គររបស្់ោត់កនុងការទទួ លបានគស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនត ើម្ែំបូង
និងធនធានគនសងគទៀតណែលបានកំែត់កនុងណននការគស្វាកម្ម ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរណែលមានលកខ ែៈបុ
គ្គ ល (IFSP) និងការទទួ លបានស្ិទធិ
និងការការ រស្ុវតថ ភា
ិ ពតាម្នីតិ វ ិធីននកម្ម វ ិធីអនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនត ើម្ែំបូង។
“ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ាប់រងគវជជស្គស្រស្តស្ំខាន់ៗស្ប្មាប់ការណថ្ទា ំស្ុខភាពណែលអាច្បែក ូ តយក
ប្បាក់គប្ច្បើន/គប្ោេះម្ នត រយ” មានន័យថាការធានារ៉ាប់រងណែលអាច្បែក ូ តយកប្បាក់ប្បចាំឆ្ែំ
$5,000 ែុលាៃរ ឬគប្ច្បើនជាងគនេះ
ែូ គច្បែ េះគ យ
ើ ប្តូវបានគគ្ចាត់ទុកថាជាការធានារ៉ាប់រងណែលម្ិនស្ម្រម្យស្ប្មាប់គោលបំែងនន
ការទូ ទាត់ វ ិកក យបប្តអនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនត ើម្ែំបូង។
“ណននការគស្វាកម្ម ប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរណែលមានលកខ ែៈបុគ្គល (IFSP)”
មានន័យថាជាណននការជាលាយលកខ ែ៍អកសរស្ប្មាប់ការនតលជ
់ ូ នគស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនត ើ
ម្ែំបូងែល់កុមារណែលមានស្ិទធិប្ស្បច្បាប់ណែលស្ិថ តគប្កាម្ណនែ កអនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនតម្
ើ ែំបូង
នន IDEA និងប្គ្ួ ស្គររបស្់កមា
ុ រ។ ណននការគនេះប្តូវណត៖
(1)
បគងក ើតគ ើងរ ួម្ោែគោយប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរ
និងបុគ្គលិកណែលមានលកខ ែៈប្គ្ប់ប្ោន់ណែលស្ម្ប្ស្ប
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(l)

(m)

(n)

(o)
(p)

ណែល ក់ព័នធនឹងការនតល់គស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនតម្
ើ ែំបូង។
(2)
ណនា កគលើការវាយតនម្ៃ និងការបា៉ាន់ប្បមាែកុមារតាម្ម្ុខ វ ិជាជជាគប្ច្បើន។
(3)
រ ួម្បញ្ចល
ូ ការអនុញ្ញញតពីមាតាឬបិតា របាយការែ៍អព
ំ ធ
ី នធានប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គរ
អាទិភាព និងការប្ពួ យបារម្ភ ណែលទាក់ទងនឹងការគលើកកំពស្់ការអភិវឌ្ឍកុមារ
និង
(4)
រ ួម្បញ្ចល
ូ របាយការែ៍អព
ំ ីគស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនតម្
ើ ែំបូងជាក់លាក់ណែល
ចាំបាច្ប់ គែើម្បីគលើកកំពស្់ស្ម្តថ ភាពរបស្់ប្គ្ួ ស្គរ
គែើម្បីបំគពញតប្ម្ូវការណតម្ួ យគ្ត់ស្ប្មាប់កូនរបស្់ពួកគគ្។
“IFSP គស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនតម្
ើ ែំបូង”
មានន័យថាគស្វាកម្ម អនត រគ្ម្ន៍ចាប់គនតម្
ើ ែំបូងណែលបានពិពែ៌នាគៅកនុងកម្ម វ ិធី IFSP
របស្់កុមារឬទារក។
“មាតាឬបិតា” មានន័យថា៖
(1)
មាតាឬបិតាបគងក ើតឬច្បិញ្ចឹម្របស្់កូន;
(2)
មាតាឬបិតាច្បិញ្ចម្
ឹ គលើកណលងណតច្បាប់រែឋ បទបញ្ញ តត ិ
ឬកាតពែ កិច្បចតាម្កិច្បចស្នាជាម្ួ យរែឋ ឬអងគ ភាពម្ូ លោឋន
ហាម្ឃាត់មាតាឬបិតាច្បិញ្ចម្
ឹ ពីការគធែ ជា
ើ តំណាងមាតាឬបិតា។
(3)
ជាទូ គៅអាណាពាបាល មានស្ិទធិអនុញ្ញញតឱ្យគធែ ជា
ើ តំណាងមាតាឬបិតា
ឬមានស្ិទធិអនុញ្ញញតឱ្យគធែ អ
ើ នត រគ្ម្ន៍ចាប់គនត ើម្ែំបូង ការស្គប្ម្ច្បច្បិតតគលើការអប់រំ
ស្ុខភាព ឬការអភិវឌ្ឍន៍ស្ប្មាប់កមា
ុ រ (ប៉ាុណនត ម្ិនណម្នរែឋ
គបើកុមារស្ថ ិតគប្កាម្អាណាពាបាលរបស្់រែឋ );
(4)
បុគ្គលមាែក់ណែលគធែ ជា
ើ តំណាងមាតាឬបិតាបគងក ើតឬច្បិញ្ចម្
ឹ របស្់កូន
(រ ួម្មានជីែូនឬជីតា មាតាឬបិតាច្បុង ឬស្គច្ប់ញាតិគនសងគទៀត)
ណែលកុមាររស្់គៅជាម្ួ យ
ឬបុគ្គលណែលទទួ លខុស្ប្តូវប្ស្បច្បាប់ច្បំគ េះស្ុខមា
ុ លភាពកុមារ ឬ
(5)
មាតាឬបិតាណែលមានស្ិទធជ
ិ ន
ំ ួ ស្ ណែលប្តូវបានណតងតាំងប្ស្បតាម្ 34 CFR
§303.422 ឬណនែ ក 639(a)(5) ននច្បាប់។
“ការធានារ៉ាប់រង/ការគច្បញនថ្ៃ ធានារ៉ាប់រងណថ្ទា ំស្ុខភាពរែឋ ឬឯកជន” មានន័យថា៖
(1)
“ការធានារ៉ាប់រងឯកជន” –
ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ាប់រងរបស្់ភាគ្ីទីបស្
ី ប្មាប់ការច្បំណាយគលើគស្វាកម្ម ណថ្ទា ំស្ុខភាព
ស្ប្មាប់កុមារ និង/ឬ ប្គ្ួ ស្គរ។
គ ើយគនេះរ ួម្បញ្ចល
ូ ទា ំងការធានារ៉ាប់រងណែល ក់ព័នធនង
ឹ ការងារនិងការធានារ៉ាប់រង
ណែលទិញជាលកខ ែៈឯកជន គ្ែនីស្នស ំប្បាក់គវជជ ស្គស្រស្ត
និងគ្ែនីស្នស ំប្បាក់ស្ុខភាព។
(2)
“TRICARE/TRIWEST” – កម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់រងស្ុខភាពស្ប្មាប់បុគ្គលិកគោធា
និងប្ក ុម្ប្គ្ួ ស្គររបស្់ពួកគគ្។
(3)
“ការធានារ៉ាប់រងរែឋ ” – កម្ម វ ិធីណែលនត លម្
់ ូ លនិធព
ិ ីរែឋ (រែឋ និង/ឬ ស្ ព័នធ)
ស្ប្មាប់កុមារណែលបង់នថ្ៃ គស្វាណថ្ទា ំស្ុខភាព។ គ យ
ើ គនេះរ ួម្បញ្ចល
ូ ទា ំងកម្ម វ ិធី Apple
Health ទា ំងអស្់ ណែលរ ួម្មាន Basic Health Plus, Medicaid, Medicaid Healthy
Options និងកម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់រងស្ុខភាពកុមារ។
“ទីភាែក់ងារែឹកនាំរែឋ ” មានន័យថានាយកោឋនស្ិកាចាប់គនត ើម្ែំបូង។
“ប្បាក់ច្បែ
ំ ូ លប្បចាំឆ្ែស្
ំ រុប” មានន័យថា៖
(1)
ប្បាក់ច្បំែូលប្បចាំឆ្ែព
ំ ីការងារ និង/ឬ ប្បភពណាម្ួ យគនសងគទៀត ណែលរ ួម្បញ្ចល
ូ
ប៉ាុណនត ម្ិនកំែត់ច្បំគ េះ៖ ប្បាក់ឧបតថ ម្ភជំនួយរែឋ ប្បាក់ស្ែ
ំ ងោមនការងារគធែ ើ
ប្បាក់ច្បំែូលពិការភាព ការឧបតថ ម្ភកុមារ/គស្គធនអាហារកិច្បចណែលបានទទួ ល
ប្បាក់ច្បំែូលគនសងគទៀត ែូ ច្បណែលបានកំែត់គោយច្បំែុច្បម្ួ យែូ ច្បខាងគប្កាម្៖
(i)
ស្ំែងប្បាក់ពនធ គលើប្បាក់ច្បែ
ំ ូ លស្ ព័នធថ្មៗ
ី បំនុត (ទប្ម្ង់
1040=បនាាត់ 22; 1040A=lបនាាត់ 15; 1040Ez=បនាាត់ 4);
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ថ្ម ីបន
ំ ុត W2(s) វ 1099(s) (ទប្ម្ង់ W2=បនាាត់ 1; 1099=ស្រុបបនាាត់ 1, 2 & 3);
បងាកន់នែបង់ប្បាក់បនត ជាប់ោែច្បំនួនពីរ (2) ច្បុងគប្កាយ ឬ
របាយការែ៍អំពប្ី បាក់ណខ ឬប្បាក់ឈ្ន ួលជាលាយលកខ ែ៍អកសរ
(ប្តូវរប់បញ្ចល
ូ គ្មេះប្ក ុម្ ន
ុ /គ្មេះនិគោជក អាស្យោឋន គលខទូ រស្័ពា
និង តថ គលខាអែ កប្តួ តពិនត
ិ យការងារ/បុគ្គលិកធនធានម្នុស្ស)
ច្បំគ េះស្មាជិកគស្វាកម្ម ណែលមានែូ ច្បោែទា ំងអស្់
រ ួម្បញ្ចល
ូ ទា ំងច្បំនួនស្រុបណែលបានបងាាញកនុងរបាយការែ៍អព
ំ ីការឈ្ប់ស្ប្មាក
និងការរកប្បាក់ច្បែ
ំ ូ លនន៖
(i)
ការបង់ប្បាក់គោល (ប្បាក់ច្បែ
ំ ូ លណែលរកបាន) និង
(ii)
ប្បាក់ឧបតថ ម្ភ (ប្បាក់ច្បែ
ំ ូ លណែលរកម្ិនបាន)
(iii)
ម្ិនប្តូវរប់បញ្ចល
ូ ការបង់ប្បាក់គប្ោេះអគ្គ ីភ័យ
ការបង់ប្បាក់គប្ោេះថាែក់ប្ោអាស្នែ ឬឥតគ្ិតនថ្ៃ
ឬប្បាក់ឧបតថ ម្ភនាេះស្ណម្បងគោល ប្បស្ិនគបើប្បាក់ឧបតថ ម្ភប្តូវបានបង់
និងកាត់យកកនុងរយៈគពលបង់ប្បាក់ែូច្បោែ។

(ii)
(iii)
(iv)

(2)
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