
ស្វ័័�យស្វ័ម្រេ�េច ចិត្តត  ស្វ័័�យស្វ័ម្រេ�េច ចិត្តត  
កាារម្រេ�ើ�ស្វ័ម្រេរ�ស្វ័ ��ុេហ៊ុុុន  ផ្តតល់់ម្រេស្វ័វាាកាារម្រេ�ើ�ស្វ័ម្រេរ�ស្វ័ ��ុេហ៊ុុុន  ផ្តតល់់ម្រេស្វ័វាា
��ប់់��ង ហ៊ុិរញ្ញញវត្តុ���ប់់��ង ហ៊ុិរញ្ញញវត្តុ�  (FMS)

ើម្រេ�េ�ស្វ័  ឯ�រាាើយ ភាាព ម្រេស្វ័រីភាាព និង កាារ��ប់់��ង  ទនឹ�ងរងចាំា�អ្នន�ើម្រេ�េ�ស្វ័  ឯ�រាាើយ ភាាព ម្រេស្វ័រីភាាព និង កាារ��ប់់��ង  ទនឹ�ងរងចាំា�អ្នន�
និងេនុស្វ័សជាាទី�ស្វ័ឡាាញ់់រប់ស់្វ័អ្នន� ម្រេ�ា�ន�ង រដ្ឋឋ កាាលី់ហ័៊ុ�រញ៉ាាា ។ និងេនុស្វ័សជាាទី�ស្វ័ឡាាញ់់រប់ស់្វ័អ្នន� ម្រេ�ា�ន�ង រដ្ឋឋ កាាលី់ហ័៊ុ�រញ៉ាាា ។ 
កាារម្រេ�័�កាារងាារ ជាាេួយន�ង ើុ� នៃន កាារគាំា��ទ  — រួេមាាន ��ួសាារ រប់ស់្វ័អ្នន�  េិត្តត ភ�ត ិម្រេហ៊ុ�យ  អាាចរួេមាាន
ទាំា�ង អ្នន� ស្វ័�េប់ ស្វ័�េួល់     ឯ�រាាើយ  អ្នន� ម្រេរៀប់ច�ផែផ្តនកាារ ផែដ្ឋល់ម្រេ�តាត្ត ម្រេល់�បុ់�គល់  និង/ឬអ្នន� ស្វ័�េប់
ម្រេស្វ័វាា�េម រប់ស់្វ័េើឈេណ្ឌឌល់�ន�ងដ្ឋ�ប់ន់ — អ្នន� ន�ង ប់ម្រេងើ�ត្ត ផែផ្តនកាារ ជាា�់លាា�់រប់ស់្វ័អ្នន�   
និង ថវិកាាម្រេដ្ឋ�េីី ប់�ម្រេពញ់តាាេ ម្រេគាំាល់ ម្រេ�ាើីវិត្តរប់ស្វ័់អ្នន�ផ្តងផែដ្ឋរ  ។ 

ម្រេនះ រួេមាាន  កាារគាំា��ទកាារគាំា��ទ  និង  ម្រេស្វ័វាា�េមម្រេស្វ័វាា�េម  ផែដ្ឋល់អ្នន� ន�ង �ត្តូវកាារ ។ អ្នន�ត្ត�េូវ ឲ្យយ ម្រេ�ើ�ស្វ័ម្រេរ�ស្វ័��ុេហ៊ុុុន   
ផ្តតល់់ម្រេស្វ័វាា ��ប់់��ង ហ៊ុិរញ្ញញវត្តុ�ផ្តតល់់ម្រេស្វ័វាា ��ប់់��ង ហ៊ុិរញ្ញញវត្តុ�  (FMS) ម្រេដ្ឋ�េីី ើួយ អ្នន� �ន�ងកាារ��ប់់��ង  និង ប់ង់��ា�់ ស្វ័�មាាប់់  
ម្រេស្វ័វាា ទាំា�ងម្រេនះ  ើ�នួស្វ័អ្នន�ម្រេស្វ័វាា ទាំា�ងម្រេនះ  ើ�នួស្វ័អ្នន�  ។ 

ត្តួនាាទីរប់ស្វ័់អ្នន�  ត្តួនាាទីរប់ស្វ័់អ្នន�  
តួ្តនាាទីរប់ស់្វ័អ្នន�  �ឺអាា�ស្វ័�យ ម្រេល់� ��រូ  FMS ផែដ្ឋល់អ្នន��តូ្តវ កាារ និង ើម្រេ�េ�ស្វ័ម្រេរ�ស្វ័។ 
�ប់សិ្វ័នម្រេប់� អ្នន� ើម្រេ�េ�ស្វ័ម្រេរ�ស្វ័ ើួល់ និម្រេ�ាើិ� ស្វ័�មាាប់់ កាារគាំា��ទកាារគាំា��ទ  ម្រេហ៊ុ�យ�គាំាន់ផែត្ត ត្ត�េូវ
ឲ្យយមាាន កាារផ្តតល់់ើ�នួយ ម្រេល់�កាារប់ង់��ា�់ ស្វ័�មាាប់់  ម្រេស្វ័វាា�េមម្រេស្វ័វាា�េម , ម្រេនាាះ ��ុេហុុ៊ុន Public 
Partnerships | PPL ផ្តតល់់ើូននូវ ��រូ   “Bill Payer (អ្នន�ប់ង់វិ�ើយប់�ត្ត )“ �េមតាាេួយ។ 

��ុេហុុ៊ុន PPL �៏ផ្តតល់់ើូនផ្តងផែដ្ឋរ នូវ ��រូ  “Sole Employer (និម្រេ�ាើ�មាានផែត្ត មានា�់ )”  
ម្រេ�ាយប់ម្រេងើ�ត្ត ើម្រេ�េ�ស្វ័និង កាារ ��ប់់��ង រប់ស់្វ័អ្នន� ម្រេ�ាម្រេល់�អ្នន�ផែដ្ឋល់ ផ្តតល់់  កាារគាំា��ទកាារគាំា��ទ 
រប់ស់្វ័អ្នន� ម្រេ��ាពីកាារ ទូទាំាត់្ត  ម្រេស្វ័វាា�េមម្រេស្វ័វាា�េម  រប់ស់្វ័អ្នន� ។ 

អ្នន�  (ឬ អ្នន� ត្ត�ណាាង រប់ស្វ័់អ្នន� ) �ឺជាា និម្រេ�ាើ�រប់ស្វ័់ប់ុ�គល់ិ�ផែថទាំា�/គាំា��ទ
រប់ស្វ័់អ្នន� 

អ្នន�អាាច ើួល់និងប់ង់��ា�់ ដ្ឋល់់ ប់ុ�គល់ិ�ផែថទាំា�/គាំា��ទ រប់ស្វ័់អ្នន�   
ផែដ្ឋល់អាាចរួេមាាន ��ួសាារ និង េិត្តតភ�តិ ផ្តងផែដ្ឋរ  

អ្នន� ��ណ្ឌត្ត់ ��េិត្ត ��ា�់ �នៃ�េ  ើួល់  ប់ណ្ឌះ�ះណ្ឌះ�ល់ ��ណ្ឌត្ត់ម្រេពល់ ��ប់់��ង 
និង ប់ញ្ញឈប់់ ប់ុ�គល់ិ� ផែថទាំា�/គាំា��ទរប់ស្វ័់អ្នន� ម្រេចញ់ពីកាារ ងាារ ផ្តងផែដ្ឋរ  
�ប់ស្វ័ិនម្រេប់�ចាំា��ាច់។ 

អ្នន� និង អ្នន�ត្ត�ណាាង រប់ស្វ័់អ្នន�  ចាំាត្ត់ផែចង ម្រេស្វ័វាាផែដ្ឋល់អ្នន��ាន ឯ�ភាាព  
និង ពិភាា�ា អ្ន�ពី ត្តនៃេៃ រប់ស្វ័់រប់ស្វ័់ វាាម្រេដ្ឋ�េីីរ�ា �ាន នូវ ឯ�រាាើយភាាព រប់ស្វ័់អ្នន�  

ត្តួនាាទីរប់ស្វ័់ម្រេយ�ងត្តួនាាទីរប់ស្វ័់ម្រេយ�ង  

ម្រេយ�ង �ឺជាា ��ុេហ៊ុុុន ផ្តតល់់ម្រេស្វ័វាា ��ប់់��ង ហ៊ុិរញ្ញញវត្តុ�  (FMS) ផែដ្ឋល់�ា ន
ឯ�ភាាព ម្រេ�ាយ េើឈេណ្ឌឌល់ �ប់ចាំា�ត្ត�ប់ន់  

ម្រេយ�ងើួយ អ្នន� ឲ្យយ ចុះ ម្រេ�មាះ�ន�ង �េមវិ�ី  California Self-Determination 
(ស្វ័័�យស្វ័ម្រេ�េច ចិត្តត ម្រេ�ារដ្ឋឋកាាល់ីហ៊ុ័�រញ៉ាាា) 

 ម្រេយ�ង ើួយ អ្នន� ឲ្យយម្រេ�ត្តៀេខ្លួៃ�នស្វ័�មាាប់់ ត្តួនាាទី រប់ស្វ័់ និម្រេ�ាើ� 

ម្រេយ�ង ផ្តតល់់ើ�នួយដ្ឋល់់កាារ ចុះ ម្រេ�មាះ និម្រេ�ាើិ�  និង ម្រេ�័�កាារ �ត្តួត្តពិនិត្តយ
ម្រេេ�ល់ សាាវតាា រ 

ម្រេយ�ង ប់ង់ពនធ តាារាាងម្រេប់ៀប់វត្តសរ៍ រប់ស្វ័់អ្នន�និង រប់ស្វ័់ប់ុ�គល់ិ�  ផែថទាំា� / 
គាំា��ទ រប់ស្វ័់អ្នន�  ើ�នួស្វ័ ឲ្យយអ្នន�  

ម្រេយ�ង ផ្តតល់់ ើូនអ្នន�នូវកាារទទួល់ខ្លួុស្វ័�ត្តូវ ស្វ័�មាាប់់និម្រេ�ាើ�   
និង កាារធាានាារាា�ប់់រង ម្រេល់�រប់ួស្វ័ ពាា�់ព�នធន�ង ប់ុ�គល់ិ� 

ម្រេយ�ង ផ្តតល់់ រ�ាយកាារណ្ឌ៍ �ប់ចាំា�ផែខ្លួ ម្រេដ្ឋ�េីីើួយអ្នន�ឲ្យយ��ប់់��ង   
និង តាាេ�ាន ផែផ្តនកាារ ច�ណាាយ រប់ស្វ័់អ្នន�  

ម្រេយ�ងទូទាំាត្ត់ម្រេស្វ័វាា�េម  ស្វ័�េមភាាព និង ស្វ័មាាារ�រប់ស្វ័់អ្នន�  ើ�នួស្វ័ឲ្យយអ្នន�  

ម្រេយ�ង ម្រេ�ាទីម្រេនះ រង់ចាំា� ើួយ អ្នន� ម្រេ�ាម្រេល់�ដ្ឋ�ម្រេណ្ឌ�រ �ប់�ព�ត្តតម្រេ�ានៃន 
ស្វ័័�យស្វ័ម្រេ�េចចិត្តត រប់ស្វ័់អ្នន�  

នៃថៃម្រេស្វ័វាា�ប់ចាំា�ផែខ្លួ រប់ស្វ័់ម្រេយ�ង ច�ម្រេពាាះអ្នន�  នៃថៃម្រេស្វ័វាា�ប់ចាំា�ផែខ្លួ រប់ស្វ័់ម្រេយ�ង ច�ម្រេពាាះអ្នន�  
អ្នន� ប់ង់ នៃថៃ ម្រេស្វ័វាា�ប់ចាំា�ផែខ្លួរប់ស់្វ័ម្រេយ�ង ពី ថវិកាា SDP ផែដ្ឋល់�ាន �ាន ឯ�ភាាព ជាាពិម្រេស្វ័ស្វ័ ។ នៃថៃម្រេស្វ័វាា រប់ស់្វ័
ម្រេយ�ង  �ឺជាា ស្វ័តង់�ា  ផែដ្ឋល់�ាន ��ណ្ឌត់្តម្រេ�ាយ នាាយ��ឋាន ម្រេស្វ័វាាផែផ្តន� លូ់ត្តលាាស់្វ័�ឺជាា ស្វ័តង់�ា  ផែដ្ឋល់�ាន ��ណ្ឌត់្តម្រេ�ាយ នាាយ��ឋាន ម្រេស្វ័វាាផែផ្តន� លូ់ត្តលាាស់្វ័ (Department of 
Developmental Services, DDS), និង  អាា�ស្វ័�យម្រេល់� ��រូ និង ច�នួនម្រេស្វ័វាា ផែដ្ឋល់អ្នន� �តូ្តវកាារ និងម្រេ�ើ�ស្វ័ម្រេរ�ស្វ័។ 

$50-$100 �ន�ងេួយផែខ្លួស្វ័�មាាប់់�ន�ងេួយផែខ្លួស្វ័�មាាប់់  អ្នន�ប់ង់វិ�ើយប់�ត្តអ្នន�ប់ង់វិ�ើយប់�ត្ត (Bill Payer) | $110-$150 �ន�ងេួយផែខ្លួស្វ័�មាាប់់�ន�ងេួយផែខ្លួស្វ័�មាាប់់  
Sole Employer (និម្រេ�ាើិត្ត មាាន ផែត្ត មានា�់)និម្រេ�ាើិត្ត មាាន ផែត្ត មានា�់) 

  ទិដ្ឋឋភាាព ទូម្រេ�ា នៃន�េមវិ�ី  
CA SDP 

កាារគាំា��ទកាារគាំា��ទ  

ើួយ ដ្ឋល់់ កាាររស់្វ័ម្រេ�ា �ប់ចាំា�នៃថៃ ម្រេ�ា�ន�ង ផឹ្តះ  ផែដ្ឋល់អ្នន� �ាន
ម្រេ�ើ�ស្វ័ម្រេរ�ស្វ័  និង មាានភាាព ស្វ័�េមម្រេ�ា�ន�ង ស្វ័ហ៊ុ�េន៍ រប់ស់្វ័អ្នន� ។ 

ម្រេស្វ័វាា�េម ម្រេស្វ័វាា�េម 
េូល់និ�ិស្វ័�មាាប់់ ស្វ័�េមភាាព និង ស្វ័មាាារ�នាានាា ម្រេ�ា�ន�ង ផ្តឹះ
រប់ស្វ័់អ្នន�  និង ម្រេ�ាខាាងម្រេ��ាតាាេស្វ័ហ៊ុ�េន៍ ផែដ្ឋល់ 
ប់�ម្រេពញ់តាាេ ត្ត�េូវ កាារ ពិម្រេស្វ័ស្វ័ រប់ស្វ័់អ្នន� ។ 

ទាំា�ងម្រេនះ អាាចមាានដ្ឋូចជាា កាារដ្ឋ��ើញ្ញូ�ន កាារផែ�ស្វ័�េួល់ ទាំា�ងម្រេនះ អាាចមាានដ្ឋូចជាា កាារដ្ឋ��ើញ្ញូ�ន កាារផែ�ស្វ័�េួល់ 
ល់�ម្រេ�ា�ឋាន កាារពា�ាល់ ម្រេ�ាយចល់នាា  កាារប់ណ្ឌះ�ះល់�ម្រេ�ា�ឋាន កាារពា�ាល់ ម្រេ�ាយចល់នាា  កាារប់ណ្ឌះ�ះ
ប់ណ្ឌះ�ល់ើ�នាាញ់ និង ស្វ័មាាារ�ប់រិកាាារ ។ ប់ណ្ឌះ�ល់ើ�នាាញ់ និង ស្វ័មាាារ�ប់រិកាាារ ។ 



ព�ត្ត៌មាានពិត្តអ្ន�ពីព�ត្ត៌មាានពិត្តអ្ន�ពី
��ុេហ៊ុុុន��ុេហ៊ុុុន PPL 
ស្វ័ម្រេងាប់   �ត្តួស្វ័ៗ

��ុេហុុ៊ុន��ុេហុុ៊ុន FMS ផែដ្ឋល់មាានប់ទពិម្រេសាា�ន៍ម្រេ�ច�នប់�ផុ្តត្ត  ផែដ្ឋល់មាានប់ទពិម្រេសាា�ន៍ម្រេ�ច�នប់�ផុ្តត្ត  

ជាាង  20ឆ្នាំនា� ម្រេ�ា�ន�ង កាារ �សាាង  ទ�នុ�ចិត្តត   ទ�នុ�ចិត្តត   
និងទ�នួល់ ខ្លួុស្វ័�ត្តូវនិងទ�នួល់ ខ្លួុស្វ័�ត្តូវ តាាេរយ�កាារ ត្តស្វ័ុូេត្តិ កាារពាារ

ើម្រេ�េ�ស្វ័ និង ឯ�រាាើយភាាព  

ច�ណ្ឌុច ម្រេ�តាត្តរប់ស្វ័់ ពួ�ម្រេយ�ង �ឺស្វ័ុិត្ត ម្រេល់� កាារ ប់ង់��ា�់ស្វ័�មាាប់់ កាារច�ណ្ឌុច ម្រេ�តាត្តរប់ស្វ័់ ពួ�ម្រេយ�ង �ឺស្វ័ុិត្ត ម្រេល់� កាារ ប់ង់��ា�់ស្វ័�មាាប់់ កាារ
គាំា��ទ និង ម្រេស្វ័វាា�េម រប់ស្វ័់អ្នន� �ានទាំាន់ម្រេពល់ម្រេវលាា  ម្រេ�ា�ន�ង ផែផ្តនកាារគាំា��ទ និង ម្រេស្វ័វាា�េម រប់ស្វ័់អ្នន� �ានទាំាន់ម្រេពល់ម្រេវលាា  ម្រេ�ា�ន�ង ផែផ្តនកាារ
ច�ណាាយនិងថវិកាា ផែដ្ឋល់អ្នន� �ានឯ�ភាាព ។ ដ្ឋូម្រេចនះ អ្នន�មាានភាាពច�ណាាយនិងថវិកាា ផែដ្ឋល់អ្នន� �ានឯ�ភាាព ។ ដ្ឋូម្រេចនះ អ្នន�មាានភាាព
ស្វ័ៃប់់�ន�ងចិត្តត  និងអាាច ម្រេ�តាត្ត  ម្រេ�ា ម្រេល់� អ្ន័ីផែដ្ឋល់ស្វ័�ខាាន់ប់�ផ្តុត្ត �ន�ង ើីវិត្តស្វ័ៃប់់�ន�ងចិត្តត  និងអាាច ម្រេ�តាត្ត  ម្រេ�ា ម្រេល់� អ្ន័ីផែដ្ឋល់ស្វ័�ខាាន់ប់�ផ្តុត្ត �ន�ង ើីវិត្ត
រស្វ័់ម្រេ�ារប់ស្វ័់អ្នន�!រស្វ័់ម្រេ�ារប់ស្វ័់អ្នន�!

កាារផ្តតល់់ ម្រេស្វ័វាា FMS ម្រេ�ា�ន�ង រដ្ឋឋកាាល់ីហ៊ុ័�រញ៉ាាា  
ចាំាប់់តាា�ង ពីឆ្នាំនា�ចាំាប់់តាា�ង ពីឆ្នាំនា� 2012

យល់់ដ្ឋ�ង ស្វ័ុីើម្រេ��ា ម្រេ�ាម្រេល់�  វិធាាន និងវិធាាន និង
ប់ទប់ញ្ញញត្តតិ នាានាាប់ទប់ញ្ញញត្តតិ នាានាា  ពាា�់ព�នធន�ង �េមវិ�ី SDP 

ជាា ��ុេហុុ៊ុនជាា ��ុេហុុ៊ុន FMS ��ប់�ផុ្តត្ត  ផែដ្ឋល់សិុ្វ័ត្ត ម្រេ�ា �ន�ង�សុ្វ័�និង អាាចទុ�ចិត្តត �ានស្វ័�មាាប់់ អ្នន� និង េនុស្វ័ស ជាាទី�ស្វ័លាាញ់់ រប់ស់្វ័អ្នន�  ��ប់�ផុ្តត្ត  ផែដ្ឋល់សិុ្វ័ត្ត ម្រេ�ា �ន�ង�សុ្វ័�និង អាាចទុ�ចិត្តត �ានស្វ័�មាាប់់ អ្នន� និង េនុស្វ័ស ជាាទី�ស្វ័លាាញ់់ រប់ស់្វ័អ្នន�  

ប់ម្រេ�េ� ម្រេស្វ័វាាដ្ឋល់់   ប់ម្រេ�េ� ម្រេស្វ័វាាដ្ឋល់់   
រដ្ឋឋ  អ្នន�ចូល់រួេ និងអ្នន�ផ្តតល់់

ម្រេស្វ័វាា ភាា�ម្រេ�ច�ន ប់�ផ្តុត្ត  

ប់ម្រេងើ�នម្រេទ័ដ្ឋង នូវប់ម្រេងើ�នម្រេទ័ដ្ឋង នូវ    ភានា�់ងាារ ម្រេស្វ័វាា 
�េមស្វ័�មាាប់់ អ្នត្តិថិើន ម្រេ�ៀប់ម្រេ�ាន�ង

នៃដ្ឋ�ូ�ប់�ួត្ត�ប់ផែើង ផែដ្ឋល់ម្រេ�ាើិត្ត
ប់�ផ្តុត្តរប់ស្វ័់ម្រេយ�ង   

មាាន ស្វ័មាាើិ� អ្នន� ��ុេកាារងាារ
ម្រេស្វ័វាាអ្នត្តិថិើន ជាា ង 200នាា�់នាា�់ 

ផែដ្ឋល់និ�ាយពីរភាាសាា 

មាានស្វ័េត្តុិភាាព ពិត្ត �ន�ងកាារ   
ម្រេ�ៀង �រ ម្រេ�ា�ន�ងម្រេពល់ មាានវិប់ត្តតិ  ម្រេ�ៀង �រ ម្រេ�ា�ន�ងម្រេពល់ មាានវិប់ត្តតិ  

ឬ ម្រេ�គាំាះថ្នានា�់�េមជាាត្តិ  

មាានភាាព នៃចន �ប់ឌិិត្ត ម្រេដ្ឋ�េីី ប់នត ផ្តតល់់ភាាព ងាាយ�សួ្វ័ល់ ស្វ័�មាាប់់អ្នន�មាានភាាព នៃចន �ប់ឌិិត្ត ម្រេដ្ឋ�េីី ប់នត ផ្តតល់់ភាាព ងាាយ�សួ្វ័ល់ ស្វ័�មាាប់់អ្នន� – េនុស្វ័ស ជាាទី�ស្វ័លាាញ់់រប់ស់្វ័អ្នន�  អ្នន�ផ្តតល់់កាារគាំា��ទ និង ម្រេស្វ័វាារប់ស់្វ័អ្នន�  េនុស្វ័ស ជាាទី�ស្វ័លាាញ់់រប់ស់្វ័អ្នន�  អ្នន�ផ្តតល់់កាារគាំា��ទ និង ម្រេស្វ័វាារប់ស់្វ័អ្នន�  

ផ្តតល់់ �ប់ព�នធ �េមវិ�ី ម្រេវប់សាាយ�ប់ព�នធ �េមវិ�ី ម្រេវប់សាាយ  24 ម្រេមាាាង �ន�ងម្រេមាាាង �ន�ង
េួយនៃថៃេួយនៃថៃ 7នៃថៃ �ន�ងេួយស្វ័�តាហ៊ុ៍ នៃថៃ �ន�ងេួយស្វ័�តាហ៊ុ៍ ផែដ្ឋល់ �ាន េុខ្លួ
ម្រេ� �ន�ង វិស្វ័�យ  ឧស្វ័ាហ៊ុ�េម ម្រេដ្ឋ�េីី ើួយ  ម្រេដ្ឋ�េីី ើួយ  អ្នន�  – 

BetterOnline™ 

ចូល់ម្រេ�ប់���ាស្វ័់តាាេអ្ននឡាាញ់  /ទទួល់�ាន 
ទ�េង់ផែប់ប់ប់ទ ពនធទ�េង់ផែប់ប់ប់ទ ពនធ W-2 និង កាារ ម្រេផ្តឹ�ង �ឹាត្ត់ 

ព�ត្ត៌មាានកាារងាារ។ 

ផ្តតល់់�េមវិ�ី តាាេឧប់�រណ៍្ឌចល់�ត្ត�េមវិ�ី តាាេឧប់�រណ៍្ឌចល់�ត្តផែដ្ឋល់មាានសុ្វ័វតិុ្តភាាព  
ងាាយ�សួ្វ័ល់ម្រេ�ប់���ាស់្វ័ និង មាាន ដ្ឋ�ម្រេណ្ឌ�រ កាារល់អ  ស្វ័�មាាប់់
កាារប់ញូ្ញ�ល់ ម្រេវលាា និង កាារឯ�ភាាព  – Time4CareTM

ជាា��ុេហ៊ុុុនគាំា��ទ ស្វ័�មាាប់់កាារអ្ននុម្រេ�គាំាះ ស្វ័�មាាប់់   
ភាាពល់��ា��ន�ងកាារផែថទាំា�ភាាពល់��ា��ន�ងកាារផែថទាំា� និង កាារអ្ននុម្រេ�គាំាះ ពនធកាារអ្ននុម្រេ�គាំាះ ពនធ

ស្វ័�មាាប់់កាារសានា�់ ម្រេ�ា�ន�ង �ផែនៃងកាារងាារស្វ័�មាាប់់កាារសានា�់ ម្រេ�ា�ន�ង �ផែនៃងកាារងាារ (Live-In Tax) 
ផែដ្ឋល់ អាាច ន�ង ប់ម្រេងើ�ន ��ា�់�នៃ�េ ផែដ្ឋល់ប់ុ�គល់ិ� ទទួល់

�ានម្រេ�កាាយកាាត្ត់ពនធ1 

 ប់ញ្ញូ�ល់  ទ����ា�់ ម្រេ�ច�ន ប់ផែនុេម្រេទៀត្តទ����ា�់ ម្រេ�ច�ន ប់ផែនុេម្រេទៀត្ត ម្រេ�ា�ន�ង  ��ា�់
ម្រេ�ាម្រេ�ាា�ឹាល់់ខ្លួៃ�ន រប់ស្វ័់ ប់ុ�គល់ិ� ផែថទាំា� /គាំា��ទ 
ម្រេ�ាម្រេរៀងរាាល់់ម្រេពល់ម្រេប់����ា�់�នៃ�េ  នីេួយៗ  

ម្រេ�ៀប់ ម្រេ�ាន�ង ដ្ឋ�ណាាច់ឆ្នាំនា� សាារម្រេព�រពនធ1 

ប់នត សាតាប់់ និង សិ្វ័�ាផែស័្វ័ងយល់់  ម្រេដ្ឋ�េីី ប់ម្រេ�េ�ម្រេស្វ័វាាកាាន់ផែត្ត ល់អ�ប់ម្រេស្វ័�រើូនអ្នន�  ប់នត សាតាប់់ និង សិ្វ័�ាផែស័្វ័ងយល់់  ម្រេដ្ឋ�េីី ប់ម្រេ�េ�ម្រេស្វ័វាាកាាន់ផែត្ត ល់អ�ប់ម្រេស្វ័�រើូនអ្នន�  – េនុស្វ័ស ជាាទី�ស្វ័លាាញ់់រប់ស់្វ័អ្នន�  េនុស្វ័ស ជាាទី�ស្វ័លាាញ់់រប់ស់្វ័អ្នន�  

ប់នត �ា�់ពិនឹ� A+ BBB រប់ស្វ័់ម្រេយ�ងរប់ស្វ័់ម្រេយ�ង  តាាេរយ�កាារម្រេ�ៃ�យត្តប់
ភាៃាេៗ និង កាារ�ត្តួត្តពិនិត្តយ ស្វ័ងគេ �ប់ចាំា�នៃថៃ រយ� 12 ម្រេមាាាង  

ើម្រេ�េ�ស្វ័ កាារប់ង់ប់�ណ្ឌណ ឥណ្ឌទាំានើម្រេ�េ�ស្វ័ កាារប់ង់ប់�ណ្ឌណ ឥណ្ឌទាំាន  
មាានផ្តតល់់ើូនម្រេដ្ឋ�េីី ម្រេប់����ា�់ �នៃ�េ 

ដ្ឋល់់ ប់ុ�គល់ិ� ផែថទាំា� /គាំា��ទ  

��ុេហ៊ុុុន ��ុេហ៊ុុុន Public Partnerships |PPL �ត្តូវ�ាន ��ណ្ឌត្ត់ ម្រេដ្ឋ�េីី ម្រេ�ប់���ាស្វ័់ ទ�ហ៊ុ�  ប់ទពិម្រេសាា�ន៍  �ត្តូវ�ាន ��ណ្ឌត្ត់ ម្រេដ្ឋ�េីី ម្រេ�ប់���ាស្វ័់ ទ�ហ៊ុ�  ប់ទពិម្រេសាា�ន៍ 
និង ស្វ័េត្តុភាាព ដ្ឋ៏ម្រេ�ច�ន ស្វ័នធ��ស្វ័នាធាប់់រប់ស្វ័់ ម្រេយ�ងម្រេ�ា�ន�ងកាារ ប់នត ម្រេ�ប់���ាស្វ័់ ម្រេប់ស្វ័��េម រប់ស្វ័់ម្រេយ�ងនិង ស្វ័េត្តុភាាព ដ្ឋ៏ម្រេ�ច�ន ស្វ័នធ��ស្វ័នាធាប់់រប់ស្វ័់ ម្រេយ�ងម្រេ�ា�ន�ងកាារ ប់នត ម្រេ�ប់���ាស្វ័់ ម្រេប់ស្វ័��េម រប់ស្វ័់ម្រេយ�ង
ម្រេដ្ឋ�េីីផែ�ផែ�ប់ ើីវិត្ត រស្វ័់ម្រេ�ា�ន�ង  ម្រេដ្ឋ�េីីផែ�ផែ�ប់ ើីវិត្ត រស្វ័់ម្រេ�ា�ន�ង  CA ម្រេ�ាយកាារ ផ្តតល់់ ភាាព ងាាយ�ស្វ័ួល់ ដ្ឋល់់  កាារម្រេ�័�   ស្វ័័�យ ស្វ័ម្រេ�េចចិត្តតម្រេ�ាយកាារ ផ្តតល់់ ភាាព ងាាយ�ស្វ័ួល់ ដ្ឋល់់  កាារម្រេ�័�   ស្វ័័�យ ស្វ័ម្រេ�េចចិត្តត
ស្វ័�មាាប់់េនុស្វ័ស ��ប់់គាំនា។ ស្វ័�មាាប់់េនុស្វ័ស ��ប់់គាំនា។ 

ស្វ័�មាាប់់ ព�ត៌្តមាានប់ផែនុេ  សូ្វ័េ ចូល់ម្រេ�ាកាាន់ ពួ�ម្រេយ�ង តាាេរយ�ស្វ័�មាាប់់ ព�ត៌្តមាានប់ផែនុេ  សូ្វ័េ ចូល់ម្រេ�ាកាាន់ ពួ�ម្រេយ�ង តាាេរយ� www.publicpartnerships.com 
និងម្រេស្វ័ន�សុ្វ័�ឲ្យយម្រេ�័�កាារពិភាា�ា ជាាេួយ អ្នន�ើ�នាាញ់ ផែផ្តន��េមវិ�ី  និងម្រេស្វ័ន�សុ្វ័�ឲ្យយម្រេ�័�កាារពិភាា�ា ជាាេួយ អ្នន�ើ�នាាញ់ ផែផ្តន��េមវិ�ី  CA SDP រប់ស់្វ័ម្រេយ�ងផែដ្ឋល់ពាា�់ព�នធ ។  រប់ស់្វ័ម្រេយ�ងផែដ្ឋល់ពាា�់ព�នធ ។ 

1 ស្វ័ម្រេ�េច�ាន តាាេរយ� ��ុេហ៊ុុុន នៃដ្ឋ �ូ IRS ផែដ្ឋល់ �ត្តួស្វ័�តាាយផ្តៃ�វ �ន�ងកាារ អ្ននុម្រេ�គាំាះ ម្រេល់�  ច�ណ្ឌូល់ ស្វ័�មាាប់់   “ភាាព ល់��ា�នៃន កាារផែថទាំា�”

www.publicpartnerships.com

