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ខោ�នធីី  សេ�ចកី្តី�ជូូនដំំណឹឹងនៃន� ក្តីម្មមភាព 
(បនី)

 ប្រា�ក់្តីចំណូឹលរប�់ប្រា�ួសារ

កាលបរិខិោ�េទជូូនដំំណឹឹង: _________________________
 _________________________
 _________________________

____________________

ខោ�ះ �ករិណឹី:
ខោលខករិណឹី:

 ចំនួនសាច់ប្រា�ក្តី់ជូំនួយប្រាបចាំខំែ�
  ខែ�ែក្តី A. ប្រា�ក់្តីចណូំឹលរាប�់ន, 
 ខែ� 
1. �ំនួនប្រាក�់ំណូឹលពីការិងារិឲ្យខ្ លួនឯង $ ___________

___________

___________

___________

2. ការិ�ំណាយ�ំខោ��ការិងារិខោ�យខ្ លួនឯង។
 a. 40% �ា ត - 
  ឬ
 b. ពិតប្រាកដំ - 
3. ប្រាក់�ំណូឹលសុទ្ធព ី

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

ខោធីើ �ការិឲ្យខ្ លួនឯង = 
4. �ំនួនសរិុបប្រាក់�ំណូឹលដដំលមិនរិក

រានខោ�យដ�ែកខោលើ+
ភាពពិការិ (Disability-Based Unearned 
Income, DBI) (អងគភាពជូនួំយ + 
ការិគ្មាះ នជូនួំយអងគភាពសមាជិូក)  $ ___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

____________________

_____

___________

___________

___________

___________

5. $550 DBI មិនរាប់បញ្ចូល (ប្បសិនខោបើ #4 
មាន�ំនួន ខោប្�ើនជាង $550) - 

6. ប្រាក់មិនរិក�ូលដដំលមិនខោលើកដលង
ប្រាក់�ំណូឹលដ�ែកខោលើពិការិភាព = 

  ឬ
7. ការិមិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់ DBI មិនរានខោប្បើ = 
8. ប្រាក់រិក�ូលសុទ្ធពី-

ការិងារិឲ្យខ្ លួន (ពី�ងខោលើ) + 
9. �ំនួនសរុិបប្រាក់�ំណូឹលឯខោទៀត + 
10. �ំនួនមិនខោប្បើប្រាស់នន $550

(ពី #7) - 
11. ចំនួន�ុរបរង = 
12. មិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់ 50%   - 
13. ចំនួន�ុរបរង = 
14. ប្រាក់មិនរិក�ូលដដំលមិនខោលើកដលង

ប្រាក�់ណូំឹលដ�ែកខោលើពកិារិភាព
(ពី #6) + 

15. ចំនួន�ុរបរង = 
16. ប្រាក់�ំណូឹលមិនខោលើកដលង

រានឯខោទៀត (អងគភាពជូំនួយ 
ការិគ្មាះ នជូំនួយអងគភាពសមាជូិក) + 

ចំណូឹលរាប់�ន�ុទ្ធធ = 

 ខែ�ែក្តី B.  ប្រា�ក់្តីជូនួំយសាចប់្រា�ក្តី់
 ខែ�
1. ជូំនួយអតិបរិមា  ជូន 

(អងគភាពជូំនួយ +
ការិគ្មាះ នជូំនួយអងគភាពសមាជូិក) $ 

2. ជំូនួយពិខោសស 
(អងគភាពជំូនួយ + 
ការិគ្មាះ នជំូនួយ អងគភាពសមាជិូក) + 

3. �ំណូឹលរាបរ់ានសុទ្ធពី
ដ�ាក A  - 

4. ចំនួន�រុបរង 
(ប្បសិនខោបើអវិជិូជមាន �ក់�ូល 0) = 

5. ជូំនួយអតិបរិមា _________

____________

___________

___________

___________

___________

___________
___________
___________
___________
___________

___________

ជូន 
 

 

 

 

(ដតអងគភាពជូនួំយបុុខោណាះ �)
(មិនរាបប់ញ្ចូលជូនដដំលទទួលពនិយ័) $ 

6. តប្មូវិការិពិខោសស (ជូំនួយ
អងគភាពបុុខោណាះ �) + 

7. �ំនួនជូំនួយអតិបរិមាសរិុបរិង = 
8. ចំនួនរងប្រា�ក្តី់ជំូនួយសេពញក្្តីនុងមួ្មយខែ�

(�ំនួនទាបប�ុំតខោលើបន្ទាា ត់ទី 4 ឬ ទី 7) = 
9. បន្ទាា ត់ទី 8 រាននលតាម�ំនួយសប្មាប់ដ�ាក

ននដខ = 
10. ការិនលសប្មួល:

25% ពិន័យប្រាក់ឧបតថមភកុមារិ - 
ពិន័យឯខោទៀត - 
ការិទូទាត់ខោលើស�ំនួន - 
ពិន័យ Cal-Learn - 
ប្រាក់រិងាើ ន់សាលា ($100 ឬ $500) + 

11. ចំនួនសាច់ប្រា�ក់្តីជូំនួយ
(បន្ទាា ត់ទី 8 ឬ 9 នលសប្មួល) $  

 
 

 

វិន័ិយ៖  វិនិយ័ទាងំខោន�អនវុិតតខោ�ខោលើ៖អាកអា�ពនិតិ្យខោមើល
វាខោ�ការិយិាលយ័សុខមុាលភាពរិបស់អាក៖ 
MPP 44-100; 44-315;SB 80 (ជូពូំក 27, 
លកខនតកិឆ្នាំា  ំ2019).
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