
ពាក្យស្នើ្  ុំ ប្រាក្ទ់ិញម្ហបូអាហារ (SNAP) ក្ន ងរដ្ឋផិន្ ៊ីលសេនញ៉ា
រដ្ឋផិនស ៊ីលវេនញ៉ា ទទួលពត័ម៌ានព៊ីរដ្ឋវផេងៗ និងព៊ីស្ថា បន័រដ្ឋសហពន័ធ វដ្ើម្ប៊ីបញ្ជា កព់ត័ម៌ានដដ្លអ្នកផដល់ឲ្យវ ើងខ្ ុំ។ វបើសិនជាអ្នករា ការណ៍ខ ស លាកប់ុំង ឬម្និប្របបក់ារពិត ដដ្លអាចមានផលប៉ា៉ះពាល់ដ្ល់សិទធិទទួលអ្តាប្របវោជនរ៍បស់អ្នក  
វេអាចតប្រម្េូឲ្យអ្នកសងជុំនួ ដដ្លអ្នកបនទទួលេញិ វហើ វេអាចកាតវ់ោសអ្នក និងដ្កសិទធិព៊ីការទទួលអ្តាប្របវោជនអ៍្វ៊ីម្ ួនាវពលអ្នាេត។ 

អ្នកអាចដាកព់ាកយវសនើស ុំតាម្អ្ និធរ័ណិត៖ www.compass.state.pa.us

មានការងា ប្រសលួកន ងការវសនើស ុំ! 

១. បុំវពញពាកយវសនើស ុំវន៉ះ។ 

២. ច ៉ះហតាវលខា  និង សរវសរថ្ងៃដខ វៅវលើទុំពរ័១ និង ទុំពរ័៥។ 

៣.   កលិខតិដាកព់ាកយវសនើស ុំវន៉ះវៅឲ្យវដា ផ្ទា ល់ តាម្ទូរស្ថរ ឬវផ្ើតាម្ប៉ា សតិ៍សុំប ប្រតវៅ ការោិល័ ដេ ៉ាលដហវរបស់អ្នក។ 

វបើសិនជាវលាកអ្នកពកិារ ឬប្រតេូការលិខតិជាព ម្ពអ្កេរធុៗំ  ឬតាម្ទប្រម្ងវ់ផេងវទៀត សូម្ទូរស័ពាតាម្ដខេផដល់ជុំន ួរបស់វ ើងខ្ ុំ 
វលខ ១-៨០០-៦៩២-៧៤៦២។ 

វសវាសប្រមាបអ់្នកងលង ់(TDD) មានតាម្រ ៈវលខ ៧១១។ 
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ទុំពរ័ 1

វច៉ះ  វច៉ះ 

ប្រតូេការ ប្រតូេការ  វបើប្រតូេការ ភាស្ថអ្វ៊ី?

ចាបវ់ផដើម្ 
វ ើងខ្ ុំស ុំឲ្យអ្នកវ្លើ សុំណួរោុំងអ្ស់ វដ្ើម្ប៊ីសវប្រម្ចសិទធិរបស់អ្នក វលើកដលងដតមានការដណនាុំប្របបអ់្នកថា អ្នកអាចវប្រជើសវរ ើសម្និវ្លើ ។ វ ើងអាចចាបវ់ផដើម្លិខតិដាកព់ាកយវសនើស ុំរបស់អ្នក  
វបើអ្នកសរវសរ វ ម្ ៉ះ នងិអាស័ ដាឋ នរបស់អ្នក ច ៉ះហតាវលខា វហើ ប្របេល់លិខតិវន៉ះឲ្យម្កេញិ។ វបើសិនជាអ្នកមានសិទធិទទួល បណ័ណ ទិញម្ហូបអាហារ SNAP ចាបវ់ផដើម្វៅថ្ងៃដដ្លវ ើងទទួល 
លិខិតដាកព់ាកយវសនើស ុំរបស់អ្នក។ វ ើងនឹងជប្រមាបវៅអ្នកកន ងកុំឡ ងវពល ៣០ ថ្ងៃ ថាវតើអ្នកមានសិទធិទទួល ឬអ្ត។់ វបើសិនជាអ្នកប្រតូេការជុំនួ ជាម្ ួលិខិតដាកព់ាកយវសនើស ុំវន៉ះ សូម្ទូរស័ពាវៅ 
ការោិល័ ដេ ៉ាលដហវរបស់អ្នក ឬទូរស័ពាតាម្ដខេផដល់ជុំនួ វលខ ១-៨០០-៦៩២-៧៤៦២។ 

វតើអ្នកវច៉ះ អាន សរវសរ និង ល់ភាស្ថអ្ងវ់េលស ដដ្រឬវទ? 

វតើអ្នកប្រតូេការអ្នកបកដប្របភាស្ថ ដដ្រឬវទ? 

 វោតតនាម្ របស់អ្នក នាម្ របស់អ្នក នាម្កណ្ដដ ល សរវសរកាត់

អាស័ ដាឋ នរបស់អ្នក (រមួ្ោុំង ទ៊ីប្រកុង រដ្ឋ និង វលខតុំបន)់

 តុំបន/់COUNTY វលខទូរស័ពា (ផា៉ះ) វលខទូរស័ពា (វផេងវទៀត) វមា៉ា ងដដ្លអាចទូរស័ពាវៅជួបបន 

ទទលួប្របកទ់ញិម្ហូបអាហារ SNAP បនោ៉ា ងឆាបរ់ហ័ស! អ្នកអាចទទួលប្របកទិ់ញម្ហូបអាហារ SNAP កន ងកុំឡ ងវពលប្របុំថ្ងៃ វបើសិនជាចវម្លើ វៅនឹងសុំណួរណ្ដម្ ួថ្នសុំណួរោុំងវន៉ះថាតិចជាង អ្នកមានសិទធិទទួលប្របក់ទិញ

ម្ហូបអាហារ SNAP បនោ៉ា ងឆាបរ់ហ័ស។ វន៉ះមានន័ ថា អ្នកអាចទទួលប្របកទិ់ញម្ហូបអាហារ SNAP កន ងកុំឡ ងវពលប្របុំថ្ងៃ ចាបព់៊ីថ្ងៃដដ្លអ្នកដាកព់ាកយវសនើស ុំ។ វសនើស ុំពត័៌មានបដនាម្វដា ោកទ់ងវៅការោិល័ ដេ ៉ាលដហវកន ងតុំបនរ់បស់អ្នក។ 

                វទ    វតើប្រកុម្ប្រេួស្ថររបស់អ្នកមានប្របកក់ន ងខលួន និងកន ងធនាោរ ១០០$ ឬតិចជាងវន៉ះ វហើ នឹងទទួលប្របកច់ុំណូលតិចជាង ១៥០$ វៅដខវន៉ះ ឬ? 
 ________________________________________________________________________________________________________ 

               វតើអ្នកជា អ្នកវធវើការដូ្រព៊ីកដនលងម្ ួវៅកដនលងម្ ួវទៀត ឬជាកសិករវធវើការតាម្រដូ្េ ឬ? 
  ________________________________________________________________________________________________________ 

                      វតើប្របកច់ុំណូលប្របចាុំដខម្ នដ្កពនធ និងប្របកដ់ដ្លមានកន ងខលួន និងកន ងធនាោររបស់អ្នក តិចជាង ថ្ងលជួលផា៉ះ/ថ្ងលបងថ់្ងលទិញផា៉ះ និងថ្ងលទឹកវ ល្ើង ឬវទ ដខវន៉ះ?

សរវសរវ ម្ ៉ះអ្នកដដ្លរស់វៅកន ងផា៉ះរបស់អ្នកទុំងអ្ ់សៅខាងសនេះបន្ទា ត់ សរវសរពត័ម៌ានខាងសនេះបន្ទា ត់ វបើសិនជាប េគលវន៉ះវសនើស ុំដត 

ប្របកទិ់ញម្ហូបអាហារ តតប៉ា ស ណ្ េះ។

វោតតនាម្  នាម្  នាម្កណ្ដដ លសរវសរកាត ់ វ្ទ៖ ជាសិសេ? ថ្ងៃកុំវណើ ត 
ដខ/ថ្ងៃ/ឆាន ុំ

ជាបស់្ថចញ់តិនឹងអ្នកជា វលខសូសយល់សិខយួរ ៊ីធ៊ី 

សញ្ជា តិអាវម្រកិាុំង? * 
(វបើ វទ ប្រតូេការឯកស្ថរ  

ជនបរវទស) 
 ប្របុស  ប្រស៊ី  សិសេ   វទ ខលួនឯង បទ/ចាស   វទ 

 ប្របុស  ប្រស៊ី  សិសេ   វទ បទ/ចាស   វទ 

 ប្របុស  ប្រស៊ី  សិសេ   វទ បទ/ចាស   វទ 

 ប្របុស  ប្រស៊ី  សិសេ   វទ បទ/ចាស   វទ 

 ប្របុស  ប្រស៊ី  សិសេ   វទ បទ/ចាស   វទ 

 ប្របុស  ប្រស៊ី  សិសេ   វទ បទ/ចាស   វទ 

 ប្របុស  ប្រស៊ី  សិសេ   វទ បទ/ចាស   វទ 

 ប្របុស  ប្រស៊ី  សិសេ   វទ បទ/ចាស   វទ 

*ពត័ម៌ានអ្ុំព៊ីជនបរវទសអាចបញ្ជា ក់តាម្រ ៈ នា កដាឋ នដផនកចូលសញ្ជា តិ និងអ្វនាត ប្របវេសន ៍(United States Citizen and Immigration Services) វហើ ពត័៌មានវន៉ះអាចប៉ា៉ះពាល់ដ្ល់សិទធិ និងកប្រម្ិតថ្នការទទួលអ្តាប្របវោជនរ៍បស់ប្រេួស្ថរអ្នក។

ខ្ ុំសូម្បញ្ជា ក់ថា ពត័៌មានដដ្លមានវៅកន ងវៅពរ័វន៉ះេឺជាការពិតដូ្ចខ្ ុំដ្ឹង និងជុំវនឿរបស់ខ្ ុំ វហើ នឹងមានការផដនាា វោស វបើម្និប្របបក់ារពិតអ្ុំព៊ីប្រកុម្ប្រេួស្ថររបស់ខ្ ុំ និងខលួនខ្ ុំផ្ទា ល់។ សូម្ច ៉ះហតាវលខាខាងវប្រកាម្វន៉ះ 
វហើ បនតវៅទុំពរ័វប្រកា វទៀត។  

ហតាវលខារបស់ស្ថម្ ៊ីខលួន ថ្ងៃដខ 
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 តិចជាង

 វធវើ

 តិចជាង  វទ

វទ



ទុំពរ័ 2

ប្របកច់ុំណូល 
វតើមានអ្នកណ្ដមាន កម់ានប្របកច់ុំណូល ដដ្រឬវទ?     មាន         ោម នវទ 

វបើមាន សូម្ប្របបព់៊ីប្របកច់ុំណូលដដ្លអ្នកបនទទួលកន ងដខវន៉ះ ឬនឹងទទួលវៅថ្ងៃវប្រកា ។ 

ប្របកច់ុំណូលរមួ្មាន ដតោម នកុំណតវ់ៅនងឹ៖ 

ប្របកដ់ខ ប្របកប់នព៊ីជួលផា៉ះ ប្របកឲ់្យវៅប្របពនធឬបដ៊ីវប្រកា វពលដលងោន /ប្របកជ់ុំនួ ប្របកវ់ពលចូលនិេតតន ៍
អ្តាប្របវោជន៍វពលឈ ឺ មានរបរខលួនឯង ប្របកសូ់សយល់សិខយួរ ៊ីធ៊ី ប្របកវ់ពលោម នការងារវធវើ ឬវពលវធវើការដលងវកើត 

ប្របកភ់ាេរ ព៊ីការងារ/ប្របកក់ថ្ប្រម្ ប្របកវ់ប្រកា ឈបព់៊ីោហាន ប្របកវ់អ្សវអ្សអា /SSI ប្របកស់ប្រមាប់ម្ហាេទិាល័  ឬការហវឹកហវឺន 
ប្របកប់នព៊ីវម្ើលវកមង អ្តាប្របវោជន៍វពលវធវើកូដ្កម្ម ប្របកប់នព៊ីជួលបនាប់  ប្របកច់ុំវណញ ឬប្របកក់ារ 

ប្របកជួ់  ចិញ្ច ឹម្កូន ប្របកឈ់ន៉ះដលបង 

វ ម្ ៉ះអ្នកដដ្លមានប្របកច់ុំណូល៖ ប្របវ្ទ/ប្រប្ព ថ្នប្របកច់ុំណូល៖ ចុំនួនប៉ា នាម ន? ញឹកញបប់៉ា ណ្ដណ ? ថ្ងៃដខដដ្លទទួល៖ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

ដាកភ់ាា ប់្ សត តាងថ្នប្របកច់ុំណូល ដដ្លប្រកុម្ប្រេសួ្ថរអ្នកទទលួកន ងរ ៈវពល ៣០ ថ្ងៃកនលងវៅវន៉ះ។ ្សត តាងរមួ្មាន កនា  ដសក ឬលិខិតបញ្ជា ក ់ឬដសកបនព៊ីកដនលងវធវើការ។ 

កាចងដឹ់្ងព៊ីប្របេតតបទឧប្រកិដ្ឋ 

 វ ម្ ៉ះសមាជិកកន ងផា៉ះ៖ 
  ថ្ងៃដខ៖

ធ្លល ប់ វទ វតើអ្នក ឬអ្នកណ្ដមាន កដ់ដ្លរស់វៅកន ងផា៉ះរបស់អ្នក ធ្លល បប់នវេដ្កសិទធ ិឬ ល់ប្រពម្ឲ្យវេដ្កសិទធ ិព៊ីការទទលួប្របកទ់ញិម្ហូបអាហារ (food stamps) ឬ
SNAP វៅរដ្ឋវផេងវទៀត ដដ្រឬវទ? 

វបើធ្លល ប ់សូម្ប្របបវ់ ើងថាជាអ្នកណ្ដ? 

វតើអ្នក ឬអ្នកណ្ដមាន កដ់ដ្លរស់វៅកន ងផា៉ះរបស់អ្នក ជាជនរតវ់េចព៊ីបទឧប្រកដិ្ឋ ឬរតវ់េចព៊ីការកាតវ់ោស ចាបខ់លួន ឬឃ ុំឃុំងវៅកន ងេ ក ចុំវពា៉ះការប៉ា នប៉ាង
ប្របប្រពតឹតិបទឧប្រកិដ្ឋ ឬវលមើសនឹងកិចចសនាថ្ន ការពយរួវោសស្ថកលបង (probation) ឬការវដា៉ះដលងវដា មានល័កខខណ័ឌ ម្ នកុំណតវ់ដា៉ះដលង (parole) 
ដដ្រឬវទ?វប្រកាម្ចាបរ់ដ្ឋសហពន័ធ ឬរដ្ឋ ដដ្រឬវទ?
វបើរតវ់េច សូម្ប្របបវ់ ើងថាជាអ្នកណ្ដ? 

វតើមានអ្នកណ្ដមាន កធ់្លល បទ់ទួលការកាតវ់ោសវដា លួចបនលុំដេ ៉ាលដហវ ដដ្រឬវទ

វបើមាន សូម្ប្របបវ់ ើងថាជាអ្នកណ្ដ?
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ការចុំណ្ដ របស់ប្រេសួ្ថរ 
សូម្ប្របបវ់ ើងអ្ុំព៊ីការចុំណ្ដ របស់អ្នក។ អ្នកប្រតូេផដល់្សត តាងអ្ុំព៊ីការចុំណ្ដ របស់អ្នក។ 

រមួ្  វទ    វតើម្ហូបអាហាររមួ្បញ្ចូលជាម្ ួថ្ងលជលួផា៉ះ ដដ្រឬវទ?

 បង ់  វទ   វតើអ្នកបងថ់្ងលកុំវៅ ដដ្រឬវទ? 

 ទទួល  អ្តវ់ទ វតើមានអ្នកណ្ដមាន កដ់ដ្លរស់វៅកន ងផា៉ះរបស់អ្នកទទួលជុំន ួខាងផា៉ះសដម្បង ដដ្រឬវទ?  

វបើទទលួ ប្របវ្ទណ្ដ? 

វបើទទលួ វតើអ្នកទទលួការឧបតាម្ភសប្រមាបថ់្ងលវ ល្ ើង ទឹក ដហគស ដដ្រឬវទ?   ទទលួ    អ្តវ់ទ 

 មាន   ោម ន  វតើមានអ្នកណ្ដមាន កដ់ដ្លម្និរស់វៅកន ងផា៉ះរបស់អ្នកជ ួ វចញថ្ងលចុំណ្ដ អ្វ៊ីឲ្យអ្នក ដដ្រឬវទ? 

 វបើជួ   ចុំណ្ដ វៅវលើអ្វ៊ី? _______________________________________________________________________________ 

 ចុំនួនប៉ា នាម ន? ___________________________________ ញឹកញបប់៉ា ណ្ដណ ? _____________________________________ 

 វៅឲ្យអ្នកណ្ដ? _______________________________________________________________________________________

 ោុំងមូ្ល  បនាប ់  វតើអ្នកបងថ់្ងលមា៉ា ស ៊ីនប្រតជាកក់ន ងផា៉ះោុំងមូ្ល ឬដតម្ ួបនាប?់ 

េូសវលើការចុំណ្ដ ប្របចាុំដខ ដដ្លអ្នក ឬអ្នកណ្ដមាន កដ់ដ្លរស់វៅកន ងផា៉ះរបស់អ្នកប្រតេូចុំណ្ដ ។ សូម្េូស វោ៉ះជាអ្នកបងម់្និវពញចុំនួនកវ៏ដា ។.

 ទូរស័ពា  ទឹក   សប្រមាម្  តវម្លើងវប្រេឿងវប្របើទកឹ វ ល្ ើង  អ្េគ៊ីសន៊ី    វប្របង ធយូង អ្ ស វប្របងកាត  

 លូទឹកសអ   ដហគស   ប្របូវផន/Propane     វផេងៗ __________________________________________________________ 

 មាន   ោម ន វតើមានអ្នកណ្ដមាន កប់ងថ់្ងលវម្ើលវកមង ឬវម្ើលដងម្ន សេចាស់ដដ្លពកិារ ដដ្រឬវទ វដ្ើម្ប៊ីោតអ់ាចវៅវធវើការ វៅវរៀន ឬហវឹកហវឺន? 

វបើមាន ម្ ួដខប៉ា នាម ន?  $___________________________ ម្ ួដខ 

វតើអ្នកណ្ដជាអ្នកទទលួការវម្ើលដង? ______________________________________________________________________ 

វបើសិនជាអ្នកប្រតូេចុំណ្ដ វៅវលើអ្វ៊ីម្ ួ កន ងចុំវណ្ដម្អ្វ៊ៗី ោុំងវន៉ះ វតើអ្នកប្រតេូបងច់ុំនួនប៉ា នាម ន កន ងម្ ួដខៗ? 

ថ្ងលឈនួលផា៉ះ៖ $______________________ ថ្ងលឈនួលខ នដូ្៖ $______________________ 

បងថ់្ងលទញិផា៉ះ៖ $_____________________ ពនធផា៉ះ៖ $___________________________ ការធ្លនារា៉ា បរ់ងផា៉ះ៖ $___________________ 

ការចុំណ្ដ វៅវលើថ្ងលវពទយ 
អ្នកអាចទទួលអ្តាប្របវោជន ៍SNAP កានដ់តវប្រចើន វបើសិនជាអ្នក ឬអ្នកណ្ដមាន កដ់ដ្លរស់វៅកន ងផា៉ះរបស់អ្នក មានអា   ៦០ ឆាន ុំវឡើងវៅ ឬពិការ វហើ វបើអ្នកអាចផដល់្សត តាងថ្នការ
ចុំណ្ដ វៅវលើថ្ងលវពទយ។ េូសវលើការចុំណ្ដ ដដ្លអ្នក ឬអ្នកណ្ដមាន កដ់ដ្លរស់វៅកន ងផា៉ះរបស់អ្នកប្រតូេចុំណ្ដ ។ 

ថ្ងលវពទយវធមញ  ថ្ងលវេជាបណឌិ ត  ឧបករណ៍វពទយ ថ្ងលបងក់ារធ្លនារា៉ា បរ់ងស ខភាព ឬសុំប ប្រតវពទយ វម្ឌ៊ីដឃ (Medicare) 
ថ្ងលវេងវពទយ  ថាន ុំដដ្លវេជាបណឌិ តវចញសុំប ប្រតឲ្យ  អ្នកជុំន ួកន ងការវម្ើលដង (អ្នកដដ្លម្កផា៉ះរបស់អ្នកវដ្ើម្ប៊ីជ ួ ផដល់ការពាបល)។ 
សមាភ រៈដដ្លោកទ់ងនងឹស ខភាព (ដូ្ចជា ដេ ៉ានតា ប្របដាបព់ាកប់្រតវចៀកស្ថត ប ់កនាបសប្រមាបម់្ន សេចាស់)។ 
ថ្ងលវធវើដ្ុំវណើ រវៅវពទយ វៅពាបល ឬវៅ កថាន ុំ។ ោុំងវន៉ះអាចមាន ថ្ងលជិ៉ះតាកស់ ៊ី និងរង នដប្រកុង។ 
 វផេងៗ៖ 

វបើសិនជាអ្នកម្និរា ការណ៍ថ្ងលចុំណ្ដ កន ងផា៉ះ និងម្និផដល់្សត តាងថ្នការចុំណ្ដ ោុំងវនា៉ះ (វបើសិនជាវេតប្រមូ្េ) វ ើងនឹងេិតថាអ្នកម្និចងប់នការកាតប់នា ថ្ងលចុំណ្ដ ោុំងវន៉ះវទ។ 
(ប្រកសួងកសិកម្មថ្នសហរដ្ឋអាវម្រកិ ប្រកសួងម្ហូបអាហារ និងអាហារដដ្លមានជ៊ីេជាតិ តុំបនអ់ាតលងទិ់ច (Mid-Atlantic Region) លិខិតជូនដ្ុំណឹងអ្ុំព៊ីចាប ់និងន៊ីតិេធិ៊ី ៦-៩៩ (Administrative Notice 6-99) បនវចញវៅថ្ងៃទ៊ី៤ ដខម្ករា ឆាន ុំ១៩៩៩)។ 
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ពត័ម៌ានអ្ុំព៊ីពូជស្ថសន ៍នងិជាតពិនធ (វប្រសចចតិត) 
វេម្និតប្រម្េូឲ្យអ្នកប្រតូេដតបុំវពញជុំពូកវន៉ះវទ។ សូម្ផដល់ពត័ម៌ានព៊ីពូជស្ថសន ៍និងជាតិពនធ អ្ុំព៊ីអ្នកដដ្លរស់វៅជាម្ ួអ្នក។ ចាបវ់ផដើម្វដា ប្របបព់៊ីខលួនអ្នកម្ ន។ 

វ ម្ ៉ះ (ខលួនអ្នក) ដសបកវមម  ឬអាហ្វហវិក អាវម្រកិាុំង
ជនជាតិវដ្ើម្អាវម្រកិ ឬអាឡាស្ថា
ជនជាតិវដ្ើម្ហាថ្េ ៉ា ឬវកា៉ះប៉ា ស ៊ីហវិក

ដសបកស
អាស ៊ី

វអ្សា៉ាញ៉ា ល
ម្និដម្នវអ្សា៉ាញ៉ា ល

វ ម្ ៉ះ (អ្នកទ៊ី២) ដសបកវមម  ឬអាហ្វហវិក អាវម្រកិាុំង
ជនជាតិវដ្ើម្អាវម្រកិ ឬអាឡាស្ថា
ជនជាតិវដ្ើម្ហាថ្េ ៉ា ឬវកា៉ះប៉ា ស ៊ីហវិក

ដសបកស
អាស ៊ី

វអ្សា៉ាញ៉ា ល
ម្និដម្នវអ្សា៉ាញ៉ា ល

វ ម្ ៉ះ (អ្នកទ៊ី៣) ដសបកវមម  ឬអាហ្វហវិក អាវម្រកិាុំង
ជនជាតិវដ្ើម្អាវម្រកិ ឬអាឡាស្ថា
ជនជាតិវដ្ើម្ហាថ្េ ៉ា ឬវកា៉ះប៉ា ស ៊ីហវិក

ដសបកស
អាស ៊ី

វអ្សា៉ាញ៉ា ល
ម្និដម្នវអ្សា៉ាញ៉ា ល

វ ម្ ៉ះ (អ្នកទ៊ី៤) ដសបកវមម  ឬអាហ្វហវិក អាវម្រកិាុំង
ជនជាតិវដ្ើម្អាវម្រកិ ឬអាឡាស្ថា
ជនជាតិវដ្ើម្ហាថ្េ ៉ា ឬវកា៉ះប៉ា ស ៊ីហវិក

ដសបកស
អាស ៊ី

វអ្សា៉ាញ៉ា ល
ម្និដម្នវអ្សា៉ាញ៉ា ល

វ ម្ ៉ះ (អ្នកទ៊ី៥) ដសបកវមម  ឬអាហ្វហវិក អាវម្រកិាុំង
ជនជាតិវដ្ើម្អាវម្រកិ ឬអាឡាស្ថា
ជនជាតិវដ្ើម្ហាថ្េ ៉ា ឬវកា៉ះប៉ា ស ៊ីហវិក

ដសបកស
អាស ៊ី

វអ្សា៉ាញ៉ា ល
ម្និដម្នវអ្សា៉ាញ៉ា ល

វ ម្ ៉ះ (អ្នកទ៊ី៦) ដសបកវមម  ឬអាហ្វហវិក អាវម្រកិាុំង
ជនជាតិវដ្ើម្អាវម្រកិ ឬអាឡាស្ថា
ជនជាតិវដ្ើម្ហាថ្េ ៉ា ឬវកា៉ះប៉ា ស ៊ីហវិក

ដសបកស
អាស ៊ី

វអ្សា៉ាញ៉ា ល
ម្និដម្នវអ្សា៉ាញ៉ា ល

ការច ៉ះវ ម្ ៉ះវប៉ះវឆាន ត (វប្រសចចិតត)

         វបើសិនជាអ្នកម្និច ៉ះវ ម្ ៉ះវប៉ះវឆាន តវៅតុំបនដ់ដ្លអ្នករស់វៅ វតើអ្នកចងដ់ាកព់ាកយច ៉ះវ ម្ ៉ះវប៉ះវឆាន តវៅទ៊ីវន៉ះថ្ងៃវន៉ះ ដដ្រឬវទ?   ចង ់   ម្និចង ់

 សបើ្និជាអនក្មិ្នគូ្សលើប្ររអប់្មួ្យ សគនឹងគិតថាអនក្្សប្រម្ចចិតតមិ្នច េះស ម្ េះស េះសនន តសទក្ន ងសេលសនេះ។ 
វដ្ើម្ប៊ីច ៉ះវ ម្ ៉ះ អ្នកប្រតេូ៖ ១) មានអា  ោ៉ា ងតចិ ១៨ ឆាន ុំវៅថ្ងៃវប៉ះវឆាន តវលើកវប្រកា ។ ២) ចូលសញ្ជា តិអាវម្រកិាុំង ោ៉ា ងវហាចណ្ដស់ម្ ួដខម្ នថ្ងៃស េះសនន តសលើក្សប្រោយ។ 

៣) រស់វៅកន ងរដ្ឋផនិស ៊ីលវេនញ៉ា  នងិតុំបនដ់ដ្លប្រតូេវៅវប៉ះវឆាន តោ៉ា ងវហាចណ្ដស់ ៣០ ថ្ងៃ ម្ នថ្ងៃវប៉ះវឆាន តវលើកវប្រកា ។ 

ការដាកព់ាកយស ុំច ៉ះវ ម្ ៉ះវប៉ះវឆាន ត ឬបដ្ិវសធម្និចងច់ ៉ះវ ម្ ៉ះវប៉ះវឆាន ត នឹងម្និប៉ា៉ះពាល់អ្វ៊ីដ្ល់ចុំនួនថ្នជុំនួ ដដ្លប្រកសួងវន៉ះនងឹផដល់ឲ្យអ្នកវទ។ 
វបើសិនជាអ្នកប្រតូេការជុំនួ កន ងការបុំវពញ លិខិតដាកព់ាកយច ៉ះវ ម្ ៉ះវប៉ះវឆាន ត វ ើងនឹងជួ  អ្នក។ ការសវប្រម្ចចិតតថាវតើដសវងរកជុំនួ  ឬទទួល កជុំនួ ឬអ្ត ់េឺវៅវលើអ្នក។  អ្នកអាចបុំវពញ លិខិតដាក់
ពាកយច ៉ះវ ម្ ៉ះវប៉ះវឆាន តវន៉ះវដា ផ្ទា ល់។ សូម្ោកទ់ងម្កការោិល័ ដេ ៉ាលដហវ (county assistance office) វបើវលាកអ្នកប្រតូេការជុំនួ ។ វបើសិនជាអ្នកវជឿថា មានអ្នកណ្ដមាន កវ់ប្រជៀតដប្រជកវលើសិទធិច ៉ះវ ម្ ៉ះ
របស់អ្នក ឬបដ្ិវសធម្និឲ្យច ៉ះវ ម្ ៉ះវប៉ះវឆាន ត សិទធិផ្ទា ល់ខលួនរបស់អ្នកកន ងការសវប្រម្ចថាប្រតូេច ៉ះវ ម្ ៉ះ ឬដាកព់ាកយច ៉ះវ ម្ ៉ះវប៉ះវឆាន ត ឬសិទធិវប្រជើសវរ ើសេណបកេផ្ទា ល់ខលួនរបស់អ្នក ឬការចងប់នេណបកេ

វផេងវទៀត អ្នកអាចដាក់ពាកយបណដឹ ងជាម្ ួវលខាធិការរបស់រដ្ឋ PA Department ofState, Harrisburg, PA 17120។ (វលខទូរស័ពាដដ្លឥតេិតថ្ងល 1-877-VOTESPA ។)  
ប េគលិកវៅការោិល័ ដេ ៉ាលដហវនឹងបុំវពញប្របអ្បវ់ន៉ះវោងវៅវលើចវម្លើ របស់អ្នកខាងវលើ / COUNTY ASSISTANCE OFFICE STAFF WILL COMPLETE THIS BOX BASED UPON YOUR RESPONSE ABOVE 

Given to Client __/__/__ Sent to voter registration __/__/__ Mailed to Client __/__/__

Declined, not interested __/__/__ Not a U.S. citizen __/__/__ Declined, already registered __/__/__

្ប្រាបត់តោរយិាលយ័តេ ៉ាលតវែសប្ររើ / CAO USE ONLY 
1. Yes  No      Is anyone in the application group receiving SNAP and not living in a certified shelter for

 battered women and children?

2. Yes  No      Is there any postponed verification from a previous expedited issuance that the household

  must provide?

3. Yes  No      Are the household liquid resources equal to or less than $100?

4. Yes  No      Is the countable monthly gross income less than $150?

5. Yes  No      Is this a migrant or seasonal farm worker household?

6. Yes  No      Is the household destitute?

7. Yes  No      Are combined monthly gross income and liquid resources less than monthly shelter

  expenses?

EXPEDITED REVIEW

Initials: Date:

 Eligible    Denied -  CLIENT 

 NOTIFIED

Reason for denial:

REGISTERED 
FOR CATEGORIES

PA 600 FS-C (SG)    3/17 



ទុំពរ័ 5

អានអ្ុំព៊ីសិទធ ិនងិការទទលួខ សប្រតេូ របស់អ្នក បនាា បម់្កច ៉ះហតាលខា។ 
• ខ្ ុំដ្ឹងថា ពត័ម៌ានវៅកន ងលិខិតវន៉ះនឹងប្រតូេរកាទ កជាសមាៃ ត។់
• ខ្ ុំដ្ងឹថា រដ្ឋផនិស ៊ីលវេនញ៉ា ទទួលពត័ម៌ានព៊ី ប្របពន័ធបញ្ជា កវ់ម្ើលសិទធិតាម្ប្របកច់ុំណូល/ Income Eligibility Verification System (IEVS)  នងិ ភាន កង់ារ រដ្ឋ និងរដ្ឋសហពន័ធ វផេងវទៀត

វដ្ើម្ប៊ីបញ្ជា កវ់ម្ើល ពត័ម៌ានដដ្លខ្ ុំផដល់ឲ្យពួកវេ។ ពត័ម៌ានដដ្លមានតាម្រ ៈថ្នប្របពន័ធបញ្ជា កវ់ម្ើលសិទធិតាម្ប្របកច់ុំណូល នងឹប្រតូេវេ វសនើស ុំ វប្របើ វហើ អាចបញ្ជា កត់ាម្រ ៈ
ថ្នការោកទ់ងរមួ្ោន  វៅវពលវឃើញវសចកដ៊ី លម្អតិដដ្លម្និប្រសបោន  វដា ភាន កង់ាររដ្ឋ វហើ ពត័ម៌ានវន៉ះអាចប៉ា៉ះពាល់ដ្ល់សិទធទិទួលរបស់ប្រកមុ្ប្រេសួ្ថរ នងិកប្រម្តិថ្នអ្តាប្របវោជន៍
វេអាចតប្រម្ូេឲ្យខ្ ុំសងអ្តាប្របវោជនរ៍បស់ខ្ ុំ វហើ វេអាចកាតវ់ោសខ្ ុំ នងិដ្កសិទធពិ៊ីការទទួលអ្តាប្របវោជនអ៍្វ៊ីម្ ួនាវពលអ្នាេត។

• ខ្ ុំអ្ន ញ្ជា តឲ្យបវញ្ចញពត័៌មានផ្ទា ល់ខលួន អ្ុំព៊ីល  កាក ់និងស ខភាព វៅឲ្យ និងម្កព៊ី ប្រកសួងថ្នវសវាម្ន សេ កន ងវោលបុំណងថ្នការសវប្រម្ចសិទធិទទួលប្របកទ់ិញម្ហូបអាហារ (SNAP)។
• ខ្ ុំដ្ឹងថា ការផ្ទល ស់បដូរដដ្លវេតប្រម្ូេឲ្យខ្ ុំរា ការណ៍ ប្រតូេដតរា ការណ៍កន ងកុំឡ ងវពល ១០ ថ្ងៃដ្ុំបូង ថ្នដខវនា៉ះ វប្រកា ដខដដ្លមានការផ្ទល ស់បដូរ។
 ខ្ ុំដ្ឹងថា ខ្ ុំអាចវសនើស ុំឲ្យមានសេនាការ វបើសិនជាខ្ ុំម្និ ល់ប្រសបតាម្ការសវប្រម្ចដដ្លបនវធវើវឡើងវៅវលើលិខិតដាក់ពាកយវសនើស ុំវន៉ះ។
 ខ្ ុំដ្ឹងថា ស្ថា នភាពរបស់ខ្ ុំេឺសាិតវៅវលើការបញ្ជា កព់៊ីកដនលងការងារ ប្រប្ពល  កាក ់និងភាេ៊ីទ៊ីប៊ីវផេងវទៀត។ 
 ខ្ ុំដ្ឹងថា ចាបរ់បស់រដ្ឋសហពន័ធ តប្រម្ូេឲ្យអ្នកដាក់ពាកយវសនើស ុំប្របកស់ប្រមាបទ់ិញម្ហូបអាហារ (SNAP) ផដល់វលខសូសយល់សិខយួរ ៊ីធ៊ី។ វបើសិនជាម្និផដល់វលខសូសយល់សិខយួរ ៊ីធ៊ី ឬដាក់ពាកយវសនើស ុំវលខសូសយល់សិ

ខយួរ ៊ីធ៊ី ប េគលវនា៉ះោម នសិទធិទទួល SNAP វទ។ វេអាចវប្របើវលខោុំងវន៉ះវដ្ើម្ប៊ីព៊ីនិតយវម្ើលពត័ម៌ានវៅកន ងលិខិតដាកព់ាកយវសនើស ុំវន៉ះ។ (7CFR273.6) វេនឹងពិនិតយវម្ើលវលខោុំងវន៉ះជាម្ ួបញ្ា ៊ីរបស់ប៉ាូល៊ីសរដ្ឋ
ផិនស ៊ីលវេនញ៉ា  (PA State Police records) បញ្ា ៊ីរបស់ត លាការរដ្ឋផិនស ៊ីលវេនញ៉ា  និងបញ្ា ៊ីវផេងៗវទៀតដដ្លមាន។

• ខ្ ុំដ្ឹងថា ខ្ ុំមានសិទធិស ុំជុំនួ បកដប្របភាស្ថ វបើសិនជាខ្ ុំម្និវច៉ះនិោ  ឬអានភាស្ថអ្ងេ់លសស។ ជុំនួ វន៉ះនឹងផដល់ឲ្យកន ងកុំឡ ងវពលដដ្លប្រតូេការសប្រមាប់ការចាតដ់ចងលិខិតដាក់ពាកយវសនើស ុំវន៉ះ។
• ខ្ ុំសូម្បញ្ជា ក់ថា ខ្ ុំ ល់អ្ុំព៊ីសិទធិ និងការទទួលខ សប្រតូេរបស់ខ្ ុំ តាម្សម្តាភាព ល់ដ្ឹងរបស់ខ្ ុំ។
• ខ្ ុំសូម្បញ្ជា ក់ថា ពត័៌មានដដ្លមានវៅកន ងវន៉ះេឺជាការពិត វប្រកាម្ការពិន ័ថ្នការ្ូត្រ (បទឧប្រកិដ្ឋ)។
• ការម្និរា ការណ៍ ឬម្និផដល់្សត តាងថ្នការចុំណ្ដ កន ងប្រេួស្ថរ នឹងចាតទ់ កថាជាវសចកដ៊ីដងលងការណ៍របស់ខ្ ុំ ថាម្និចងទ់ទួលការកាតប់នា ចុំវពា៉ះការចុំណ្ដ ដដ្លម្និបនរា ការណ៍ ឬោម ន្សត តាង។

(អាជ្ាធរ៖ ប្រកសួងកសិកម្មថ្នសហរដ្ឋអាវម្រកិ ប្រកសួងម្ហូបអាហារ និងអាហារដដ្លមានជ៊ីេជាតិ តុំបនអ់ាតលងទ់ិច (Mid-Atlantic Region) លិខិតជូនដ្ុំណឹងអ្ុំព៊ីចាប ់និងន៊ីតិេធិ៊ី ៦-៩៩ (Administrative Notice
6-99) បនវចញវៅថ្ងៃទ៊ី៤ ដខម្ករា ឆាន ុំ១៩៩៩)។ ខ្ ុំដ្ឹងថា ខ្ ុំមានសិទធិទទួលឥណោនសប្រមាប់ការចុំណ្ដ ឲ្យប្រកុម្ប្រេួស្ថរ វៅវពលខ្ ុំរា ការណ៍ វហើ វេអាចស ុំឲ្យខ្ ុំផដល់្សត តាងអ្ុំព៊ី ការចុំណ្ដ ោុំង
វនា៉ះ វៅវពលណ្ដក៏បន កន ងកុំឡ ងវពលវធវើការបញ្ជា ករ់បស់ខ្ ុំ។

• ខ្ ុំដ្ឹងថា ខ្ ុំអាចវប្រជើសវរ ើសអ្នកតុំណ្ដងដដ្លមានសិទធិមាន ក ់វដា បុំវពញជុំពូកផដល់អ្ុំណ្ដចដ្ល់អ្នកតុំណ្ដងខាងវប្រកាម្វន៉ះ។

វដា ច ៉ះហតាវលខារបស់ខ្ ុំខាងវប្រកាម្វន៉ះ ខ្ ុំសូម្បញ្ជា កថ់ា អ្នកដដ្លខ្ ុំដាកព់ាកយវសនើស ុំឲ្យ ជាសញ្ជា តអិាវម្រកិាុំង ឬម្និោនចូ់លសញ្ជា ត ិដតជាជនអ្វនាត ប្របវេសនប៍្រសបចាប។់ ខ្ ុំប្រតេូដតច ៉ះ ហតាវលខាវលើពាកយវសនើស ុំវន៉ះ 
វទើបមានសិទធិទទួលប្របកស់ប្រមាបទ់ញិម្ហូបអាហារ តាម្ចាប។់ 

ស្ថរៈសុំខាន៖់ វបើសិនជាប្រកមុ្ប្រេួស្ថររបស់អ្នកមានសិទធទិទួល ប្របកទ់ញិម្ហូបអាហារ (SNAP) អ្នកអាចទទួល លិខតិ ល់ប្រពម្ឆាបរ់ហ័សតាម្ប៉ា សតិ៍សុំប ប្រត ដដ្លអ្ន ញ្ជា តឲ្យអ្នក នងិសមាជកិប្រេសួ្ថររបស់អ្នក ប្រតេូវេច ៉ះ
វ ម្ ៉ះឲ្យវដា សវ័ ប្របេតតកិន ងកម្មេធិ៊ីសុំប ប្រតវពទយរដ្ឋ (Medical Assistance) វដា សវ័ ប្របេតត។ 

វ ម្ ៉ះរបស់អ្នកតុំណ្ដងដដ្លមានសិទធិ អាស័ ដាឋ នរបស់អ្នកតុំណ្ដងដដ្លមានសិទធិ វលខទូរស័ពា 

មានសុំណួរ? 
ទូរស័ពាវៅការោិល័ ដេ ៉ាលដហវរបស់អ្នក ឬ ម្ណ្ឌ លចុំទទួលទូរ្័េា វលខ ១-៨៧៧-៣៩៥-៨៩៣០។ 

កន ងទ៊ីប្រកុងហវ៊ីឡាដដ្លហវយ៉ា សូម្ទូរស័ពាវៅវលខ ១-២១៥-៥៦០-៧២២៦។ 

វ ើងខ្ ុំវៅទ៊ីវន៉ះចាុំជ ួ អ្នក។ ទូរស័ពាព៊ីថ្ងៃចន័ា ដ្ល់ ថ្ងៃស ប្រក ព៊ីវមា៉ា ង ៨:៣០ ប្រពឹក ដ្ល់ ៥ លាៃ ច 
ទូរស័ពាសប្រមាបអ់្នកេរ ឬងលង ់(TTY/TDD) ៧១១។ 

PA 600 FS-C (SG)    3/17 

ហតាវលខារបស់អ្នក ថ្ងៃដខ ហតាវលខារបស់ អ្នកផដល់ការបវប្រម្ើ/អ្នកវធវើការ/ស្ថកេ៊ី 

ហតាវលខារបស់អ្នកតុំណ្ដងដដ្លមានសិទធិ ថ្ងៃដខ 
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សិទធ ិនងិការទទលួខ សប្រតេូ របស់វលាកអ្នក៖
្ិទធិចុំសពាេះភាេមិ្នសរ ើ្ សអើង 
វោងវៅវលើ ចាបសិ់ទធិស ៊ីេលិរបស់រដ្ឋសហពន័ធ (Federal civil rights law) និង ប្រកសួងកសិកម្មអាវម្រកិាុំង (U.S. Department of Agriculture (USDA)) ចាប ់និងបញ្ាតតិ សិទធិស ៊ីេលិ ប្រកសួងកសិកម្មអាវម្រកិាុំង 
ភាន កង់ាររបស់ប្រកសួង ការោិល័  និងប េគលិក និងស្ថា បន័ដដ្លចូលរមួ្ ឬចាតដ់ចងកម្មេធិ៊ីប្រកសួងកសិកម្មអាវម្រកិាុំង ប្រតូេហាម្ឃតព់៊ីការវរ ើសវអ្ើងដដ្លវោងវៅវលើ ពូជស្ថសន ៍ពណ៌សម្ប រ វដ្ើម្កុំវណើ ត វ្ទ  
ជុំវនឿស្ថសនា ពិការភាព អា   ជុំវនឿនវោប  ឬការផ្ទច ញ់តប ឬការសងសឹក ចុំវពា៉ះសកម្មភាពសិទធិស ៊ីេលិកាលព៊ីម្ ន កន ងកម្មេធិ៊ីអ្វ៊ីម្ ួ ឬសកម្មភាពដដ្លបនវធវើ ឬបនឧបតាម្ភ វដា ប្រកសួងកសិកម្មអាវម្រកិាុំង។ 

ជនពិការដដ្លប្រតូេការេធិ៊ីោកទ់ងតាម្េធិ៊ីវផេងៗ វដ្ើម្ប៊ីពត័ម៌ានអ្ុំព៊ីកម្មេធិ៊ី (ឧ. អ្កេរសប្រមាបម់្ន សេខាវ ក ់ព ម្ពអ្កេរធុំៗ កាដសតសវម្លង ភាស្ថវធវើតាម្សញ្ជា ថ្ដ្សប្រមាបអ់្នកងលងអ់ាវម្រកិាុំង ។ល។) ប្រតូេោកទ់ងវៅភាន ក់ងារ (រដ្ឋ ឬ តុំបន)់ វៅកដនលងដដ្លពួក
វេដាកព់ាកយវសនើស ុំអ្តាប្របវោជន។៍ ប េគលដដ្លងលង ់ស្ថដ បម់្និសូេឮ ឬនិោ ម្និចាស់ អាចោកទ់ងវៅ USDA តាម្រ ៈទូរស័ពាសប្រមាបអ់្នកងលង ់(Federal Relay Service) វលខ (៨០០) ៨៧៧-៨៣៣៩។ ជាបដនាម្វទៀត ពត័ម៌ានអ្ុំព៊ីកម្មេធិ៊ីអាចមាន
តាម្រ ៈថ្នភាស្ថវផេងវទៀត វប្រៅព៊ីភាស្ថអ្ងវ់េលស។ 

វដ្ើម្ប៊ីដាកព់ាកយបណដឹ ងអ្ុំព៊ីការវរ ើសវអ្ើងថ្នកម្មេធិ៊ី សូម្បុំវពញលិខិតដាកព់ាកយបណដឹ ងអ្ុំព៊ីការវរ ើសវអ្ើង និងកម្មេធិ៊ីរបស់ USDA, (AD-3027), ឬមានវៅកន ងេ បិថ្ស http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html និងវៅការោិល័  USDA ឬ 
សរវសរលិខិតវៅកាន ់USDA វហើ ផដល់ពត័ម៌ានដដ្លចងវ់សនើស ុំោុំងអ្ស់ វៅកន ងលិខិតវនា៉ះ។ វដ្ើម្ប៊ីវសនើស ុំលិខិតដាក់ពាកយបណដឹ ងម្ ួចាប ់សូម្ទូរស័ពាវៅវលខ (៨៦៦) ៦៣២-៩៩៩២។ វផ្ើលិខិតដាកព់ាកយបណដឹ ង ឬលិខិតរបស់អ្នក វៅ USDA 
តាម្ររ ៈ៖ 

(1) ប៉ា សតិ៍សុំប ប្រត៖ U.S. Department of Agriculture

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410; 

(2) ទូរស្ថរ៖ (202) 690-7442; ឬ

(3) អ្ ៊ីដម្ល៖ program.intake@usda.gov.

ស្ថា បន័វន៉ះជាស្ថា បន័ដដ្លផដល់ឱកាសវសមើភាព។

ស្ចក្ដ៊ីតងែងោរណ៍្អុំេ៊ីចាប់រក្ារោរ្ាៃ ត់ 
(i) (ការប្របម្លូពត័ម៌ានវន៉ះ រមួ្ោុំង វលខសូសយល់សិខយួរ ៊ីធ៊ី (SSN) របស់សមាជិកប្រេួស្ថរមាន ក់ៗ  បនអ្ន ញ្ជា តវប្រកាម្ ចាប់ហវូតដសតម្ថ្នឆាន ុំ១៩៧៧ (Food Stamp Act of 1977) ដូ្ចបនដកដប្រប 7 U.S.C. 2011-2036។ វេនឹងវប្របើពត័ម៌ានវន៉ះវដ្ើម្ប៊ី
សវប្រម្ចថាវតើអ្នកដដ្លរស់វៅកន ងផា៉ះរបស់អ្នកមានសិទធិចូលរមួ្កន ងកម្មេធិ៊ី SNAP ឬអ្ត។់ វ ើងខ្ ុំនឹងបញ្ជា ក់ពត័ម៌ានវន៉ះតាម្រ ៈថ្នកម្មេធិ៊ី ផគូរផគងវដា ក ុំពយូទរ័។ វេកនឹ៏ងវប្របើពត័ម៌ានវន៉ះវដ្ើម្ប៊ីតាម្ដានការតប្រមូ្េឲ្យវធវើតាម្ ជាម្ ួបទបញ្ជា របស់កម្មេធិ៊ី
និងសប្រមាបក់ារចាតដ់ចងកម្មេធិ៊ី។
(ii) វេអាចបវញ្ចញព័តម៌ានវន៉ះវៅឲ្យភាន កង់ាររដ្ឋសហពន័ធ ឬរដ្ឋ សប្រមាបក់ារពិនិតយវម្ើលជាផលូេការ និងវៅឲ្យភាន កង់ារមានសម្តាកិចច កន ងវោលបុំណងចាបខ់លួនអ្នករតវ់េចព៊ីចាប។់
(iii) វបើសិនជាមានការោម្ោរព៊ីកម្មេធិ៊ី SNAP ប្របឆាុំងនឹងប្រកុម្ប្រេួស្ថររបស់អ្នក វេអាចបញ្ាូ នពត័ម៌ានវៅកន ងលិខិតដាក់ពាកយវសនើស ុំវន៉ះ រមួ្ោុំងវលខសូសយល់សិខយួរ ៊ីធ៊ីោុំងអ្ស់ វៅឲ្យភាន ក់ងាររដ្ឋសហពន័ធ និងរដ្ឋ ប្រពម្ោុំងភាន កង់ារោម្ោរឯកជន វដ្ើម្ប៊ី
វធវើការោម្ោរឲ្យសងេញិ។
(iv) ការផដល់ពត័ម៌ានដដ្លវេវសនើស ុំ រមួ្ោុំងវលខសូសយល់សិខយួរ ៊ីធ៊ីរបស់សមាជិកប្រេួស្ថរប្រេបរ់បូ េឺជាការសម័ប្រេចិតត។ វោ៉ះជាដូ្វចន៉ះកវ៏ដា  ការម្និផដល់វលខសូសយល់សិខយួរ ៊ីធ៊ី នឹងបណ្ដដ លឲ្យវេបដិ្វសធម្និឲ្យអ្តាប្របវោជន ៍SNAP វៅប េគលណ្ដដដ្ល
ម្និផដល់វលខសូសយល់សិខយួរ ៊ីធ៊ី។ វេនឹងវប្របើ និងបវញ្ចញ វលខសូសយល់សិខយួរ ៊ីធ៊ីដដ្លបនផដល់ឲ្យ ដូ្ចោន នឹងវលខសូសយល់សិខយួរ ៊ីធ៊ីរបស់សមាជិកប្រេួស្ថរដដ្លមានសិទធិទទួល។

្ិទធិរក្ាោរ្ាៃ ត់ 
វ ើងខ្ ុំនឹងរកាពត័ម៌ានរបស់វលាកអ្នកទ កជាសមាៃ ត់។ វេនឹងវប្របើសប្រមាបដ់តការសវប្រម្ចឲ្យដឹ្ងថាវតើវលាកអ្នកមានសិទធិវលើកម្មេធិ៊ីអ្វ៊ីម្ ួ។ វៅវពលវសនើស ុំ ការោិល័ ដេ ៉ាលដហវប្រតូេផដល់ឲ្យភាន កង់ារមានសម្តាកិចច រដ្ឋសហពន័ធ រដ្ឋ និងតុំបន ់ 
នូេអាស័ ដាឋ ន វលខសូសយល់សិខយួរ ៊ីធ៊ី និងរបូងត (វបើសិនជាមាន) របស់ប េគលដដ្លរត់វេចព៊ី ការកាតវ់ោស ការចាបខ់លួន ឬការឃ ុំឃុំង ចុំវពា៉ះបទឧប្រកិដ្ឋ ឬការវដា៉ះដលងស្ថកលបង (probation) ឬការវដា៉ះដលងវដា មានលកខខ័ណឌ ម្ នកុំណត់ 
(parole)។ ជនណ្ដមាន កដ់ដ្លវលមើសនឹងេនិ័  ឬបញ្ាតតិ របស់ប្រកសួងវន៉ះវដា វចតតនា នឹងមានវោសកប្រម្ិតម្ធយម្ វបើមានវោស នឹងប្រតូេកាត់វោសឲ្យបងថ់្ងលពិន័ ម្និវលើសព៊ីម្ ួរ  (១០០$) ដ្ លាល រ ឬជាបេ់ កម្និវលើសព៊ីប្របុំម្ ួដខ ឬោុំងព៊ីរម្ ខ 
(62 P.S. section 483)។ 

្ិទធិចុំសពាេះលិខិតជូនដ្ុំណឹ្ងតាម្ោរ្រស្រជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរ 
វ ើងខ្ ុំនឹងផដល់ឲ្យអ្នកនូេលិខិតជូនដ្ុំណឹងតាម្ការសរវសរជាលា លកខណ៍អ្កេរ ដដ្លពនយល់អ្ុំព៊ីអ្តាប្របវោជនរ៍បស់អ្នក។ វបើសិនជាវ ើង បដិ្វសធ ផ្ទល ស់បដូរ ពនាវពល ឬបញ្ឈប ់អ្តាប្របវោជន ៍វ ើងខ្ ុំនឹងផដល់ឲ្យអ្នកនូេលិខិតជូនដ្ុំណឹងតាម្ការសរ
វសរជាលា លកខណ៍អ្កេរ ដដ្លពនយល់ព៊ីម្ូលវហត វនា៉ះ។ អ្នកមានវពល ៩០ ថ្ងៃ ចាបព់៊ីថ្ងៃវផ្ើលិខិតជូនដ្ុំណឹងថ្ន ការពនយល់ជាលា លកខណ៍អ្កេររបស់អ្នក/លិខិតជូនដ្ុំណឹងអ្ុំព៊ីសិទធិទទួល វដ្ើម្ប៊ីស ុំឲ្យមានសេនាការសប្រមាប់អ្តាប្របវោជនថ៍្នប្របក់
ទិញម្ហូបអាហារ (SNAP) របស់អ្នក។ 

្ិទធិតវ៉ា  
អ្នកមានសិទធិស ុំឲ្យប្រកសួងវសវាម្ន សេ (Department of Human Services (DHS)) វធវើសេនាការវដ្ើម្ប៊ីតវា៉ា នូេការសវប្រម្ច វបើសិនជាអ្នកវជឿថាម្និ  តតិធម្ ៌ឬម្និប្រតឹម្ប្រតូេ ឬវបើសិនជា DHS ម្និពិនិតយវម្ើលលិខិតដាក់ពាកយវសនើស ុំអ្តាប្របវោជនរ៍បស់អ្នក។ 
អ្នកអាចដាក់ពាកយស ុំតវា៉ា វៅ ការោិល័ ដេ ៉ាលដហវ (CAO)។ វបើសិនជាអ្នកតវា៉ា  អ្នកអាចវសនើស ុំការជួបប្របជ ុំជាបនាា នម់្ នថ្ងៃសេនាការ។ វបើសិនជាការតវា៉ា របស់អ្នកោកទ់ងនឹងការសវប្រម្ចថ្នប្របក់ទិញម្ហូបអាហារឲ្យបនឆាបរ់ហ័ស អ្នកមានសិទធិមាន 
អ្ងគប្របជ ុំដបបវន៉ះជាម្ ួអ្នកវម្ើលខ សប្រតូេកន ងកុំឡ ងវពលព៊ីរថ្ងៃវធវើការ។ វៅទ៊ីសេនាការ អ្នកអាចតុំណ្ដងឲ្យខលួនឯង ឬអ្នកណ្ដមាន កដូ់្ចជា វម្ធ្លេ ៊ី ម្តិត្ក័ដ ឬស្ថច់ញតិ អាចតុំណ្ដងឲ្យអ្នក។ 

ោរទទួលខ ្ប្រតូេក្ន ងោរផដល់េ័ត៌ាន 
អ្នកប្រតូេផដល់ពតម៌ានដដ្ល ពិត ប្រតឹម្ប្រតូេ និងវពញវលញ។ អ្នកប្រតូេជួ  ផដល់្សត តាងថ្នពត័ម៌ានដដ្លអ្នកផដល់ឲ្យ។ វេអាចបដិ្វសធអ្តាប្របវោជន ៍វបើសិនជាអ្នកម្និផដល់្សត តាងអ្វ៊ីម្ ួ។ វបើសិនជាអ្នកម្ិនអាចផដល់្សត តាងបន អ្នកប្រតូេស ុំការោិល័ 
ដេ ៉ាលដហវឲ្យជួ  អ្នក ក្សត តាងវនា៉ះ។ វបើសិនជា DHS ឬការោិល័ ដផនកកុំចាតអ់្ុំវពើព ករលួ  (Office of Inspector General) ោកទ់ងវៅអ្នក អ្នកប្រតូេសហការោ៉ា ងវពញទុំហឹងជាម្ ួអ្នកោុំងវនា៉ះ ឬអ្នកវស ើបអ្វងាតោុំងវនា៉ះ។  

ោរទទួលខ ្ប្រតូេក្ន ងោររាយោរណ៍្អុំេ៊ីោរផ្លែ ្់រដូរ 
វបើសិនជាអ្នកមានសិទធិទទួលអ្តាប្របវោជន ៍វេតប្រមូ្េឲ្យអ្នករា ការណ៍អ្ុំព៊ីការផ្ទល ស់បដូររបស់អ្នក វៅអ្នកកានស់ុំណ ុំ វរឿងរបស់អ្នក ឬ ម្ណឌ លផដល់ការបវប្រម្ើដ្ល់វ្្ៀេ (Customer Service Center)។ ប្របវ្ទថ្នការផ្ទល ស់បដូរដដ្លប្រតូេរា ការណ៍រមួ្មាន អ្នក
ចាកវចញព៊ីផា៉ះ ឬអ្នកម្ករស់វៅកន ងផា៉ះ អាស័ ដាឋ នងម៊ី ការងារងម៊ីសប្រមាប់អ្នកណ្ដមាន ក ់វបើអ្នកណ្ដមាន កប់តប់ងក់ារងារ ល្ងទវនល មានប្របកច់ុំណូលងម៊ី ឬផ្ទល ស់បដូរប្របកច់ុំណូល។ អ្នកកាន់សុំណ ុំ វរឿងរបស់អ្នក និងលិខិតជូនដ្ុំណឹងដដ្លអ្នកទទួល នឹង
វរៀបរាបវ់សចកដ៊ីលម្អតិចុំៗ វោងវៅវលើកម្មេធិ៊ី និងអ្តាប្របវោជនដ៍ដ្លអ្នកមានសិទធិទទួល។ ការម្និរា ការណ៍អ្ុំព៊ីការផ្ទល ស់បដូរតាម្តប្រមូ្េការដដ្លមានវៅកន ងការដណនាុំរបស់កម្មេធិ៊ី អាចបណ្ដដ លឲ្យបត់បងអ់្តាប្របវោជន ៍មានផលេបិក ឬការវចាទ
ប្របកានត់ាម្ចាបស់ ៊ីេលិ ឬបទឧប្រកិដ្ឋ។ អ្នកអាចរា ការណ៍អ្ុំព៊ីការផ្ទល ស់បដូវៅការោិល័ ដេ ៉ាលដហវវដា ផ្ទា ល់ តាម្ទូរស័ពា តាម្ទូរស្ថរ តាម្ប៉ា សតិ៍សុំប ប្រត ឬតាម្រ ៈេណវន យ COMPASS ឬតាម្ទូរស័ពាវៅ ម្ណឌ លផដល់ការបវប្រម្ើដ្ល់វ្្ៀេ វលខ 
១-៨៧៧-៣៩៥-៨៩៣០ ឬសប្រមាបទ់៊ីប្រកុងហវ៊ីឡាដដ្លហវយ៉ា ១-២១៥-៥៦០-៧២២៦។ អ្នកកអ៏ាចរា ការណ៍អ្ុំព៊ីការផ្ទល ស់បដូវៅការោិល័ ដេ ៉ាលដហវតាម្ទូរស័ពា តាម្ទូរស្ថរ តាម្ប៉ា សតិ៍សុំប ប្រត បនដដ្រ។ 

PA 600 FS (SG)    3/17 

PA 600 FS-C (SG)    3/17 



ទុំពរ័ 7

ការហាម្ឃត ់នងិពនិ ័  អានអ្ុំព៊ីការទទលួខ សប្រតេូរបស់អ្នក៖ 

សបើ្និជាសរឿងសនេះសក្ើតស ើងសោយគ្មម នមូ្លសវត  
អាចផដលឲ់្យាន 
(េិន័យ) 

ការវប្របើបណ័ណ  EBT និង PA ACCESS ម្និប្រតឹម្ប្រតូេ។ ពនិ ័ ជាបេ់ ក ឬោុំងព៊ីរម្ ខ។ 

ម្និរា ការណ៍អ្ុំព៊ីការផ្ទល ស់បដូរតាម្ការតប្រម្ូេ។ បនា  ឬបញ្ឈប ់អ្តាប្របវោជន។៍

ផដល់ពត័ម៌ានខ ស ម្និប្រតឹម្ប្រតូេ ឬម្និវពញវលញ ឬម្និរា ការណ៍អ្ុំព៊ីការផ្ទល ស់បដូរ វដា វចតនា។ 

ពនិ ័ ដ្កសិទធ ិនងិ/ឬ ជាបេ់ កចុំវពា៉ះការលួចបនលុំដេ ៉ាលដហវ ការដ្កសិទធិចុំវពា៉ះ
បណដឹ ងសេនាការ។ 

ោម នសិទធទិទួលបអ្តាប្របវោជន ៍SNAP៖ 
• វលើកទ៊ី១ – ១២ ដខ។
• វលើកទ៊ី២ – ២៤ ដខ។
• វលើកទ៊ី៣ – រហូត។ 

ដូ្រ លក ់ឬចងដូ់្រ ចងល់ក ់ចងទ់ិញ ឬវប្របើបណ័ណ  ACCESS របស់អ្នកដ្ថ្ទ។ ោម នសិទធទិទួល៖ 
• ប្រេបក់ារកាតវ់ោសោុំងអ្ស់ វដា ត ឡាការ - ១២ ដខ 

វប្របើអ្តាប្របវោជន ៍SNAP ខ ស, ឧោហរហ៍ ដូ្រ លក ់ឬទិញ បណ័ណ  EBT ឬ អ្តាប្របវោជន ៍SNAP 
វដា វចតនា។ បុំដបលងអ្តាប្របវោជន ៍ឬទិញធ ងសប្រមាម្វដា វប្របើ អ្តាប្របវោជន ៍SNAP វដ្ើម្ប៊ី
ទទួលប្របកក់ក ់- ឬទិញអ្វ៊ីៗដដ្លម្និវចញថ្ងលឲ្យវដា  SNAP ដូ្ចជា ប្រស្ថ ឬថាន ុំជក ់- ឬវប្របើអ្តា
ប្របវោជន ៍SNAP វដ្ើម្ប៊ីទិញម្ហូបអាហារដដ្លបនទទួលវហើ  ឬទិញម្ហូបអាហារវជឿ។ 

ោម នសិទធទិទួល៖ 
• វលើកទ៊ី១ – ១២ ដខ។
• វលើកទ៊ី២ – ២៤ ដខ។
• វលើកទ៊ី៣ – រហូត។
• ទទួលការកាតវ់ោសព៊ីត លាការវលើកទ៊ីម្ ួ វលើសព៊ី៥០០$ – រហូត។

ទិញអ្វ៊ីៗវដា វប្របើអ្តាប្របវោជន ៍SNAP កន ងវោលបុំណងចង់បនប្របក ់ឬអ្វ៊ីៗវប្រៅព៊ីសិទធិទិញម្ហូប
អាហារ វដា លកអ់្វ៊ីៗោុំងវនា៉ះេិតជាប្របក ់ឬអ្វ៊ីៗវប្រៅព៊ីសិទធិទិញម្ហូបអាហារ។

ទិញអ្វ៊ីៗវដា វប្របើអ្តាប្របវោជន ៍SNAP ជាម្ ន កន ងវោលបុំណងដូ្រ កល   ឬអ្វ៊ីៗវប្រៅព៊ីសិទធិ
ទិញម្ហូបអាហារ វដា វចតតនា។ 

វប្របើ/ទទួល អ្តាប្របវោជន ៍SNAP វដ្ើម្ប៊ីទិញវប្រេឿងវញៀន ឬវប្រេឿងដដ្លប្រតូេហាម្ឃត។់ 
ោម នសិទធទិទួល៖ 
• វលើកទ៊ី១ – ២៤ ដខ។
• វលើកទ៊ី២ – រហូត។ 

វប្របើ/ទទួល អ្តាប្របវោជន ៍SNAP វដ្ើម្ប៊ីលកក់ាុំវ្លើង ប្រោបរ់ ុំវសេ ឬ រ ុំវសេផា ៉ះ។ វលើកទ៊ី១ – ោម នសិទធទិទួលរហូត។ 

ទទួលការកាតវ់ោសចុំវពា៉ះ ការទិញ លក ់ឬដូ្រ អ្តាប្របវោជន ៍SNAP ចុំនួន ៥០០$ វឡើងវៅ។ ោម នសិទធទិទួលរហូត។ 

្ូត្របនលុំអ្ុំព៊ីរូបអ្នក ឬកដនលងដដ្លអ្នករស់វៅ វដ្ើម្ប៊ីទទួលអ្តាប្របវោជន ៍SNAP វលើសព៊ីម្ ួ
កដនលង។ 

ោម នសិទធទិទួលរ ៈវពល១០ឆាន ុំ។

រតវ់េច វដ្ើម្ប៊ីវជៀសវាងការកាតវ់ោស ការចាបខ់លួន ឬការឃ ុំឃុំង វដា ស្ថរ បទឧប្រកិដ្ឋ/ប៉ា នប៉ាង
ប្របប្រពឹតតបទឧប្រកិដ្ឋ - ឬរតវ់េចវដា ស្ថរការម្ិនវធវើតាម្ ការពយួរវោសស្ថកលបង (probation) ឬ ការ
វដា៉ះដលងវដា មានល័កខខណ័ឌ ម្ នកុំណតវ់ដា៉ះដលង (parole)។

ោម នសិទធទិទួលរហូតដ្ល់អ្នកវធវើតាម្ចាបដ់ដ្លបនដចង។ 

វបើសិនជាអ្នកមានវោសចុំវពា៉ះ ការលួចបនលុំ ឬម្និវធវើតាម្េនិ ័ខាងវលើវន៉ះ៖ 

• ពនិ ័រហូតដ្ល់វៅ $250,000 សប្រមាប ់SNAP

• ជាបេ់ ករហូតដ្ល់វៅ២០ឆាន ុំ សប្រមាប ់SNAP នងិ/ឬ 
• សងេញិនូេអ្តាប្របវោជនដ៍ដ្លបនទទួល។ 
• ដ្កសិទធពិ៊ីអ្តាប្របវោជនវ៍ផេងៗ សប្រមាបរ់ ៈវពលដដ្លបនវរៀបរាប ់

ខាងវលើវន៉ះ វដា កម្មេធិ៊ី។

  បទបញ្ជា ថ្ន
ោរងារ ្ប្រាប ់
ក្ម្មេិធ៊ី SNAP

សប្រមាបស់មាជិកប្រេួស្ថរ - ដដ្លមានសម្តាភាពោុំងរាងកា  និងផលូេចិតត - ដដ្លមានអា   ១៥ ឆាន ុំវឡើងវៅ និង
វប្រកាម្អា   ៦០ ឆាន ុំ - ដដ្លោម នការវលើកដលង ឬមានម្ូលវហត ។

ោម នសិទធទិទួល៖ 
• វលើកទ៊ីម្ ួ – ម្ ួដខ នងិរហូតដ្ល់អ្នកវធវើតាម្តប្រម្េូការ។
• វលើកទ៊ីព៊ីរ – ប៊ីដខ នងិរហូតដ្ល់អ្នកវធវើតាម្តប្រម្េូការ។
• ប៊ីដ្ងវឡើងវៅ - ប្របុំម្ ួដខ នងិរហូតដ្ល់អ្នកវធវើតាម្តប្រម្ូេការ។

បដ្ិវសធ៖ 
• ម្និចូលរមួ្កន ងកម្មេធិ៊ី ការងារ/ហវឹកហវឺន ដដ្លបន

ល់ប្រពម្។
• ម្និ ល់ប្រពម្វធវើការ
• ម្និប្របប ់CAO អ្ុំព៊ីស្ថា នភាពការងារ និងការងារដដ្ល
មាន។

វដា វចតនា សវប្រម្ចថា៖ 
• ឈបវ់ធវើការ។
• បនា វមា៉ា ងវធវើការឲ្យវៅតិចជាង ៣០

វមា៉ា ងកន ងម្ ួសបដ ហ៍ (វលើកដលងដត
ការងារវផេងវទៀតប្រតូេតាម្តប្រម្ូេការថ្ន
ការងារវនា៉ះរចួវៅវហើ )។

PA 600 FS-C (SG)    3/17 
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វន៉ះជាចាបច់ម្លងអ្ុំព៊ី សិទធិ និងការទទួលខ សប្រតូេ របស់អ្នក។ សូម្ទ កទុំពរ័វន៉ះជាឯកស្ថរសប្រមាបវ់ពលប្រតូេការ។ 

្ិទធិចុំសពាេះភាេមិ្នសរ ើ្ សអើង 
វោងវៅវលើ ចាបសិ់ទធិស ៊ីេលិរបស់រដ្ឋសហពន័ធ (Federal civil rights law) និង ប្រកសួងកសិកម្មអាវម្រកិាុំង (U.S. Department of Agriculture (USDA)) ចាប ់និងបញ្ាតតិ សិទធិស ៊ីេលិ ប្រកសួងកសិកម្មអាវម្រកិាុំង  
ភាន កង់ាររបស់ប្រកសួង ការោិល័  និងប េគលិក និងស្ថា បន័ដដ្លចូលរមួ្ ឬចាតដ់ចងកម្មេធិ៊ីប្រកសួងកសិកម្មអាវម្រកិាុំង ប្រតូេហាម្ឃតព់៊ីការវរ ើសវអ្ើងដដ្លវោងវៅវលើ ពូជស្ថសន ៍ពណ៌សម្ប រ វដ្ើម្កុំវណើ ត វ្ទ  
ជុំវនឿស្ថសនា ពិការភាព អា   ជុំវនឿនវោប  ឬការផ្ទច ញ់តប ឬការសងសឹក ចុំវពា៉ះសកម្មភាពសិទធិស ៊ីេលិកាលព៊ីម្ ន កន ងកម្មេធិ៊ីអ្វ៊ីម្ ួ ឬសកម្មភាពដដ្លបនវធវើ ឬបនឧបតាម្ភ វដា ប្រកសួងកសិកម្មអាវម្រកិាុំង។ 

ជនពិការដដ្លប្រតូេការេធិ៊ីោកទ់ងតាម្េធិ៊ីវផេងៗ វដ្ើម្ប៊ីពត័ម៌ានអ្ុំព៊ីកម្មេធិ៊ី (ឧ. អ្កេរសប្រមាបម់្ន សេខាវ ក ់ព ម្ពអ្កេរធុំៗ កាដសតសវម្លង ភាស្ថវធវើតាម្សញ្ជា ថ្ដ្សប្រមាបអ់្នកងលងអ់ាវម្រកិាុំង ។ល។) ប្រតូេោកទ់ងវៅភាន ក់ងារ (រដ្ឋ ឬ តុំបន)់ វៅកដនលងដដ្លពួក
វេដាកព់ាកយវសនើស ុំអ្តាប្របវោជន។៍ ប េគលដដ្លងលង ់ស្ថដ បម់្និសូេឮ ឬនិោ ម្និចាស់ អាចោកទ់ងវៅ USDA តាម្រ ៈទូរស័ពាសប្រមាបអ់្នកងលង ់(Federal Relay Service) វលខ (៨០០) ៨៧៧-៨៣៣៩។ ជាបដនាម្វទៀត ពត័ម៌ានអ្ុំព៊ីកម្មេធិ៊ីអាច
មានតាម្រ ៈថ្នភាស្ថវផេងវទៀត វប្រៅព៊ីភាស្ថអ្ងវ់េលស។ 

វដ្ើម្ប៊ីដាកព់ាកយបណដឹ ងអ្ុំព៊ីការវរ ើសវអ្ើងថ្នកម្មេធិ៊ី សូម្បុំវពញពាកយបណដឹ ងអ្ុំព៊ីការវរ ើសវអ្ើង និងកម្មេធិ៊ីរបស់ USDA, (AD-3027), ឬមានវៅកន ងេ បិថ្ស http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html និងវៅការោិល័  USDA ឬសរវសរ
លិខិតវៅកាន ់USDA វហើ ផដល់ពត័៌មានដដ្លចងវ់សនើស ុំោុំងអ្ស់ វៅកន ងលិខិតវន៉ះ។ វដ្ើម្ប៊ីវសនើស ុំលិខិតដាកព់ាកយបណដឹ ងម្ ួចាប ់សូម្ទូរស័ពាវៅវលខ (៨៦៦) ៦៣២-៩៩៩២។ វផ្ើលិខិតដាកព់ាកយបណដឹ ង ឬលិខិតរបស់អ្នក វៅ USDA 
តាម្រ ៈ៖ 

(1) (1) ប៉ា សតិ៍សុំប ប្រត៖ U.S. Department of Agriculture

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410; 

(2) ទូរស្ថរ៖ (202) 690-7442; ឬ

(3) អ្ ៊ីដម្ល៖ program.intake@usda.gov.

ស្ថា បន័វន៉ះជាស្ថា បន័ដដ្លផដល់ឱកាសវសមើភាព។

ស្ចក្ដ៊ីតងែងោរណ៍្អុំេ៊ីចាប់រក្ារោរ្ាៃ ត់ 
(i) (ការប្របម្លូពត័ម៌ានវន៉ះ រមួ្ោុំង វលខសូសយល់សិខយួរ ៊ីធ៊ី (SSN) របស់សមាជិកប្រេួស្ថរមាន ក់ៗ  បនអ្ន ញ្ជា តវប្រកាម្ ចាប់ហវូតដសតម្ថ្នឆាន ុំ១៩៧៧ (Food Stamp Act of 1977) ដូ្ចបនដកដប្រប 7 U.S.C. 2011-2036។ វេនឹងវប្របើពត័ម៌ានវន៉ះវដ្ើម្ប៊ី
សវប្រម្ចថាវតើអ្នកដដ្លរស់វៅកន ងផា៉ះរបស់អ្នកមានសិទធិចូលរមួ្កន ងកម្មេធិ៊ី SNAP ឬអ្ត។់ វ ើងខ្ ុំនឹងបញ្ជា ក់ពត័ម៌ានវន៉ះតាម្រ ៈកម្មេធិ៊ី ផគូរផគងវដា ក ុំពយូទរ័។ វេកនឹ៏ងវប្របើពត័ម៌ានវន៉ះវដ្ើម្ប៊ីតាម្ដានការតប្រមូ្េឲ្យវធវើតាម្ ជាម្ ួបទបញ្ជា របស់កម្មេធិ៊ី
និងសប្រមាបក់ារចាតដ់ចងកម្មេធិ៊ី។
(ii) វេអាចបវញ្ចញព័តម៌ានវន៉ះវៅឲ្យភាន កង់ាររដ្ឋសហពន័ធ ឬរដ្ឋ សប្រមាបក់ារពិនិតយវម្ើលជាផលូេការ និងវៅឲ្យភាន កង់ារមានសម្តាកិចច កន ងវោលបុំណងចាបខ់លួនអ្នករតវ់េចព៊ីចាប។់
(iii) វបើសិនជាមានការោម្ោរព៊ីកម្មេធិ៊ី SNAP ប្របឆាុំងនឹងប្រកុម្ប្រេួស្ថររបស់អ្នក វេអាចបញ្ាូ នពត័ម៌ានវៅកន ងលិខិតដាក់ពាកយវសនើស ុំវន៉ះ រមួ្ោុំងវលខសូសយល់សិខយួរ ៊ីធ៊ីោុំងអ្ស់ វៅឲ្យភាន ក់ងាររដ្ឋសហ ពន័ធ និងរដ្ឋ ប្រពម្ោុំងភាន កង់ារោម្ោរឯកជន វដ្ើម្ប៊ី
វធវើការោម្ោរឲ្យសងេញិ។
(iv) ការផដល់ពត័ម៌ានដដ្លវេវសនើស ុំ រមួ្ោុំងវលខសូសយល់សិខយួរ ៊ីធ៊ីរបស់សមាជិកប្រេួស្ថរប្រេបរ់បូ េឺជាការសម័ប្រេចិតត។ វោ៉ះជាដូ្វចន៉ះកវ៏ដា  ការម្និផដល់វលខសូសយល់សិខយួរ ៊ីធ៊ី នឹងបណ្ដដ លឲ្យវេបដិ្វសធម្និឲ្យអ្តាប្របវោជន ៍SNAP វៅប េគលណ្ដដដ្ល
ម្និផដល់វលខសូសយល់សិខយួរ ៊ីធ៊ី។ វេនឹងវប្របើ និងបវញ្ចញ វលខសូសយល់សិខយួរ ៊ីធ៊ីដដ្លបនផដល់ឲ្យ ដូ្ចោន នឹងវលខសូសយល់សិខយួរ ៊ីធ៊ីរបស់សមាជិកប្រេួស្ថរដដ្លមានសិទធិទទួល។

្ិទធិរក្ាោរ្ាៃ ត់ 
វ ើងខ្ ុំនឹងរកាពត័ម៌ានរបស់អ្នកទ កជាសមាៃ ត។់ វេនឹងវប្របើសប្រមាបដ់តការសវប្រម្ចឲ្យដឹ្ងថាវតើអ្នកមានសិទធិវលើកម្មេធិ៊ីអ្វ៊ីម្ ួ។ វៅវពលវសនើស ុំ ការោិល័ ដេ ៉ាលដហវប្រតូេផដល់ឲ្យភាន កង់ារមានសម្តាកិចច រដ្ឋសហពន័ធ រដ្ឋ និងតុំបន់ នូេអាស័ ដាឋ ន វលខសូ
សយល់សិខយួរ ៊ីធ៊ី និងរបូងត (វបើសិនជាមាន) របស់ប េគលដដ្លរតវ់េចព៊ី ការកាតវ់ោស ការចាបខ់លួន ឬការឃ ុំឃុំង ចុំវពា៉ះបទឧប្រកិដ្ឋ ឬការវដា៉ះដលងស្ថកលបង (probation) ឬការវដា៉ះដលងវដា មានលកខខណ័ឌ ម្ នកុំណត់ (parole)។ ជនណ្ដមាន កដ់ដ្ល
វលមើសនឹងេនិ័  ឬបញ្ាតតិ របស់ប្រកសួងវន៉ះវដា វចតតនា នឹងមានវោសកប្រម្តិម្ធយម្ វបើមានវោស នឹងប្រតូេកាតវ់ោសឲ្យបងថ់្ងលពិន ័ម្និវលើសព៊ីម្ ួរ  (១០០$) ដ្ លាល រ ឬជាបេ់ កម្និវលើសព៊ីប្របុំម្ ួដខ ឬោុំងព៊ីរម្ ខ (62 P.S. section 483)។ 

្ិទធិចុំសពាេះលិខិតជូនដ្ុំណឹ្ងតាម្ោរ្រស្រជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរ 
វ ើងខ្ ុំនឹងផដល់ឲ្យអ្នកនូេលិខិតជូនដ្ុំណឹងតាម្ការសរវសរជាលា លកខណ៍អ្កេរ ដដ្លពនយល់អ្ុំព៊ីអ្តាប្របវោជនរ៍បស់អ្នក។ វបើសិនជាវ ើង បដិ្វសធ ផ្ទល ស់បដូរ ពនាវពល ឬបញ្ឈប ់អ្តាប្របវោជន ៍វ ើងខ្ ុំនឹងផដល់ឲ្យអ្នកនូេលិខិតជូនដ្ុំណឹងតាម្ការ 
សរវសរជាលា លកខណ៍អ្កេរ ដដ្លពនយល់ព៊ីម្លូវហត វនា៉ះ។ អ្នកមានវពល៩០ថ្ងៃ ចាបព់៊ីថ្ងៃវផ្ើលិខិតជូនដ្ុំណឹងថ្ន ការពនយល់ជាលា លកខណ៍អ្កេររបស់អ្នក/លិខិតជូនដ្ុំណឹងអ្ុំព៊ីសិទធិទទួល វដ្ើម្ប៊ីស ុំឲ្យមានសេនាការសប្រមាប់អ្តាប្របវោជនថ៍្ន 
ប្របកទិ់ញម្ហូបអាហារ (SNAP) របស់អ្នក។ 

្ិទធិតវ៉ា  
អ្នកមានសិទធិស ុំឲ្យប្រកសួងវសវាម្ន សេ (Department of Human Services (DHS)) វធវើសេនាការវដ្ើម្ប៊ីតវា៉ា នូេការសវប្រម្ច វបើសិនជាអ្នកវជឿថាម្និ  តតិធម្ ៌ឬម្និប្រតឹម្ប្រតូេ ឬវបើសិនជា DHS ម្និពិនិតយវម្ើលលិខិតដាក់ពាកយវសនើស ុំអ្តាប្របវោជនរ៍បស់អ្នក។ 
អ្នកអាចដាក់ពាកយស ុំតវា៉ា វៅ ការោិល័ ដេ ៉ាលដហវ (CAO)។ វបើសិនជាអ្នកតវា៉ា  អ្នកអាចវសនើស ុំការជួបប្របជ ុំជាបនាា នម់្ នថ្ងៃសេនាការ។ វបើសិនជាការតវា៉ា របស់អ្នកោកទ់ងនឹងការសវប្រម្ចថ្នប្របក់ទិញម្ហូបអាហារឲ្យបនឆាបរ់ហ័ស អ្នកមានសិទធិមាន 
អ្ងគប្របជ ុំដបបវន៉ះជាម្ ួអ្នកវម្ើលខ សប្រតូេកន ងកុំឡ ងវពលព៊ីរថ្ងៃវធវើការ។ វៅទ៊ីសេនាការ អ្នកអាចតុំណ្ដងឲ្យខលួនឯង ឬអ្នកណ្ដមាន កដូ់្ចជា វម្ធ្លេ ៊ី ម្តិត្ក័ដ ឬស្ថច់ញតិ អាចតុំណ្ដងឲ្យអ្នក។ 

ោរទទួលខ ្ប្រតូេក្ន ងោរផដល់េ័ត៌ាន 
អ្នកប្រតូេផដល់ពតម៌ានដដ្ល ពិត ប្រតឹម្ប្រតូេ និងវពញវលញ។ អ្នកប្រតូេជួ  ផដល់្សត តាងថ្នពត័ម៌ានដដ្លអ្នកផដល់ឲ្យ។ វេអាចបដិ្វសធអ្តាប្របវោជន ៍វបើសិនជាអ្នកម្និផដល់្សត តាងអ្វ៊ីម្ ួ។ វបើសិនជាអ្នកម្ិនអាចផដល់្សត តាងបន អ្នកប្រតូេស ុំការោិល័ 
ដេ ៉ាលដហវឲ្យជួ  អ្នក ក្សត តាងវនា៉ះ។ វបើសិនជា DHS ឬការោិល័ ដផនកកុំចាតអ់្ុំវពើព ករលួ  (Office of Inspector General) ោកទ់ងវៅអ្នក អ្នកប្រតូេសហការោ៉ា ងវពញទុំហឹងជាម្ ួអ្នកោុំងវនា៉ះ ឬអ្នកវស ើបអ្វងាតោុំងវនា៉ះ។  

ោរទទួលខ ្ប្រតូេក្ន ងោររាយោរណ៍្អុំេ៊ីោរផ្លែ ្់រដូរ 
វបើសិនជាអ្នកមានសិទធិទទួលអ្តាប្របវោជន ៍វេតប្រមូ្េឲ្យអ្នករា ការណ៍អ្ុំព៊ីការផ្ទល ស់បដូររបស់អ្នក វៅអ្នកកានស់ុំណ ុំ វរឿងរបស់អ្នក ឬម្ណឌ លបវប្រម្ើដ្ល់វ្្ៀេ (Customer Service Center)។ ប្របវ្ទថ្នការផ្ទល ស់បដូរដដ្លប្រតូេរា ការណ៍រមួ្មាន អ្នកចាកវចញ
ព៊ីផា៉ះ ឬអ្នកម្ករស់វៅកន ងផា៉ះ អាស័ ដាឋ នងម៊ី ការងារងម៊ីសប្រមាបអ់្នកណ្ដមាន ក ់វបើអ្នកណ្ដមាន ក់បតប់ងក់ារងារ ល្ងទវនល មានប្របក់ចុំណូលងម៊ី ឬផ្ទល ស់បដូរប្របកច់ុំណូល។ អ្នកកានស់ុំណ ុំ វរឿងរបស់អ្នក និងលិខិតជូនដ្ុំណឹងដដ្លអ្នកទទួល នឹងវរៀបរាបវ់សចកដ៊ី
លម្អតិចុំៗ វោងវៅវលើកម្មេធិ៊ី និងអ្តាប្របវោជនដ៍ដ្លអ្នកមានសិទធិទទួល។ ការម្និរា ការណ៍អ្ុំព៊ីការផ្ទល ស់បដូរតាម្តប្រមូ្េការដដ្លមានវៅកន ងការដណនាុំរបស់កម្មេធិ៊ី អាចបណ្ដដ លឲ្យបត់បងអ់្តាប្របវោជន ៍មានផលេបិក ឬការវចាទប្របកាន់តាម្ចាប់
ស ៊ីេលិ ឬបទឧប្រកិដ្ឋ។ អ្នកអាចរា ការណ៍ព៊ីការផ្ទល ស់បដូវៅការោិល័ ដេ ៉ាលដហវវដា ផ្ទា ល់ តាម្ទូរស័ពា តាម្ទូរស្ថរ តាម្ប៉ា សតិ៍សុំប ប្រត ឬតាម្រ ៈេណវន យ COMPASS ឬតាម្ទូរស័ពាវៅម្ណឌ លផដល់ការបវប្រម្ើដ្ល់វ្្ៀេ វលខ 
១-៨៧៧-៣៩៥-៨៩៣០ ឬសប្រមាបទ់៊ីប្រកុងហវ៊ីឡាដដ្លហវយ៉ា ១-២១៥-៥៦០-៧២២៦។ អ្នកកអ៏ាចរា ការណ៍អ្ុំព៊ីការផ្ទល ស់បដូវៅការោិល័ ដេ ៉ាលដហវតាម្ទូរស័ពា តាម្ទូរស្ថរ តាម្ប៉ា សតិ៍សុំប ប្រត បនដដ្រ។ 
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ទុំពរ័ 9

ការហាម្ឃត ់នងិពនិ ័  អានអ្ុំព៊ីការទទលួខ សប្រតេូរបស់អ្នក៖ 

សបើ្និជាសរឿងសនេះសក្ើតស ើងសោយគ្មម នមូ្លសវត  
អាចផដលឲ់្យាន 
(េិន័យ) 

ការវប្របើបណ័ណ  EBT និង PA ACCESS ម្និប្រតឹម្ប្រតូេ។ ពនិ ័ ជាបេ់ ក ឬោុំងព៊ីរម្ ខ។ 

ម្និរា ការណ៍ព៊ីការផ្ទល ស់បដូរតាម្ការតប្រម្ូេ។ បនា  ឬបញ្ឈប ់អ្តាប្របវោជន។៍

ផដល់ពត័ម៌ានខ ស ម្និប្រតឹម្ប្រតូេ ឬម្និវពញវលញ ឬម្និរា ការណ៍ព៊ីការផ្ទល ស់បដូរ វដា វចតនា។ 

ពនិ ័ ដ្កសិទធ ិនងិ/ឬ ជាបេ់ កចុំវពា៉ះការលួចបនលុំដេ ៉ាលដហវ ការដ្កសិទធិចុំវពា៉ះ
បណដឹ ងសេនាការ។ 

ោម នសិទធទិទួលបអ្តាប្របវោជន ៍SNAP៖ 
• វលើកទ៊ី១ – ១២ ដខ។
• វលើកទ៊ី២ – ២៤ ដខ។
• វលើកទ៊ី៣ – រហូត។

ដូ្រ លក ់ឬចងដូ់្រ ចងល់ក ់ចងទ់ិញ ឬវប្របើបណ័ណ  ACCESS របស់អ្នកដ្ថ្ទ។ ោម នសិទធទិទួល៖ 
• ប្រេបក់ារកាតវ់ោសោុំងអ្ស់ វដា ត ឡាការ - ១២ ដខ 

វប្របើអ្តាប្របវោជន ៍SNAP ខ ស, ឧោហរហ៍ ដូ្រ លក ់ឬទិញ បណ័ណ  EBT ឬ អ្តាប្របវោជន ៍SNAP 
វដា វចតនា។ បុំដបលងអ្តាប្របវោជន។៍ ឬទិញធ ងសប្រមាម្វដា វប្របើ អ្តាប្របវោជន ៍SNAP វដ្ើម្ប៊ី
ទទួលប្របកក់ក ់- ឬទិញអ្វ៊ីៗដដ្លម្និវចញថ្ងលឲ្យវដា  SNAP ដូ្ចជា ប្រស្ថ ឬថាន ុំជក ់- ឬវប្របើអ្តា
ប្របវោជន ៍SNAP វដ្ើម្ប៊ីទិញម្ហូបអាហារដដ្លបនទទួលវហើ  ឬទិញម្ហូបអាហារវជឿ។ 

ោម នសិទធទិទួល៖ 
• វលើកទ៊ី១ – ១២ ដខ។
• វលើកទ៊ី២ – ២៤ ដខ។
• វលើកទ៊ី៣ – រហូត។
• ទទួលការកាតវ់ោសព៊ីត លាការវលើកទ៊ីម្ ួ វលើសព៊ី៥០០$ – រហូត។

ទិញអ្វ៊ីៗវដា វប្របើអ្តាប្របវោជន ៍SNAP កន ងវោលបុំណងចង់បនប្របក ់ឬអ្វ៊ីៗវប្រៅព៊ីសិទធិទិញម្ហូប
អាហារ វដា លកអ់្វ៊ីៗោុំងវនា៉ះេិតជាប្របក ់ឬអ្វ៊ីៗវប្រៅព៊ីសិទធិទិញម្ហូបអាហារ។

ទិញអ្វ៊ីៗវដា វប្របើអ្តាប្របវោជន ៍SNAP ជាម្ ន កន ងវោលបុំណងដូ្រ កល   ឬអ្វ៊ីៗវប្រៅព៊ីសិទធិ
ទិញម្ហូបអាហារ វដា វចតតនា។ 

វប្របើ/ទទួល អ្តាប្របវោជន ៍SNAP វដ្ើម្ប៊ីទិញវប្រេឿងវញៀន ឬវប្រេឿងដដ្លប្រតូេហាម្ឃត។់ ោម នសិទធទិទួល៖ 
• វលើកទ៊ី១ – ២៤ ដខ។
• វលើកទ៊ី២ – រហូត។ 

វប្របើ/ទទួល អ្តាប្របវោជន ៍SNAP វដ្ើម្ប៊ីលកក់ាុំវ្លើង ប្រោបរ់ ុំវសេ ឬ រ ុំវសេផា ៉ះ។ វលើកទ៊ី១ – ោម នសិទធទិទួលរហូត។ 

ទទួលការកាតវ់ោសចុំវពា៉ះ ការទិញ លក ់ឬដូ្រ អ្តាប្របវោជន ៍SNAP ចុំនួន ៥០០$ វឡើងវៅ។ ោម នសិទធទិទួលរហូត។ 

្ូត្របនលុំអ្ុំព៊ីរូបអ្នក ឬកដនលងដដ្លអ្នករស់វៅ វដ្ើម្ប៊ីទទួលអ្តាប្របវោជន ៍SNAP វលើសព៊ីម្ ួកដនលង។ ោម នសិទធទិទួលរ ៈវពល១០ឆាន ុំ។ 

រតវ់េច វដ្ើម្ប៊ីវជៀសវាងការកាតវ់ោស ការចាបខ់លួន ឬការឃ ុំឃុំង វដា ស្ថរ បទឧប្រកិដ្ឋ/ប៉ា នប៉ាង
ប្របប្រពឹតតបទឧប្រកិដ្ឋ - ឬរតវ់េចវដា ស្ថរការម្ិនវធវើតាម្ ការពយួរវោសស្ថកលបង (probation) ឬ ការ
វដា៉ះដលងវដា មានល័កខខណ័ឌ ម្ នកុំណតវ់ដា៉ះដលង (parole)។

ោម នសិទធទិទួលរហូតដ្ល់អ្នកវធវើតាម្ចាបដ់ដ្លបនដចង។ 

• ពនិ ័រហូតដ្ល់វៅ $250,000 សប្រមាប ់SNAP

• ជាបេ់ ករហូតដ្ល់វៅ២០ឆាន ុំ សប្រមាប ់SNAP នងិ/ឬ 
• សងេញិនូេអ្តាប្របវោជនដ៍ដ្លបនទទួល។ 
• ដ្កសិទធពិ៊ីអ្តាប្របវោជនវ៍ផេងៗ សប្រមាបរ់ ៈវពលដដ្លបនវរៀបរាបខ់ាង

វលើវន៉ះ វដា កម្មេធិ៊ី។

បទបញ្ជា ថ្នោរងារ 
្ប្រាប ់

ក្ម្មេិធ៊ី SNAP

សប្រមាបស់មាជិកប្រេួស្ថរ - ដដ្លមានសម្តាភាពោុំងរាងកា  និងផលូេចិតត - ដដ្លមានអា   ១៥ ឆាន ុំវឡើងវៅ 
និងវប្រកាម្អា   ៦០ ឆាន ុំ - ដដ្លោម នការវលើកដលង ឬមានម្ូលវហត ។

ោម នសិទធទិទួល៖ 
• វលើកទ៊ីម្ ួ – ម្ ួដខ នងិរហូតដ្ល់អ្នកវធវើតាម្តប្រម្េូការ។
• វលើកទ៊ីព៊ីរ – ប៊ីដខ នងិរហូតដ្ល់អ្នកវធវើតាម្តប្រម្េូការ។
• ប៊ីដ្ងវឡើងវៅ - ប្របុំម្ ួដខ នងិរហូតដ្ល់អ្នកវធវើតាម្តប្រម្ូេការ។

បដ្ិវសធ៖ 
• ម្និចូលរមួ្កន ងកម្មេធិ៊ី ការងារ/ហវឹកហវឺន

ដដ្លបន ល់ប្រពម្។ 
• ម្និ ល់ប្រពម្វធវើការ
• ម្និប្របប ់CAO អ្ុំព៊ីស្ថា នភាពការងារ និងការងារ

ដដ្លមាន។

វដា វចតនា សវប្រម្ចថា៖ 
• ឈបវ់ធវើការ។
• បនា វមា៉ា ងវធវើការ ឲ្យវៅតិចជាង ៣០

វមា៉ា ងកន ងម្ ួសបដ ហ៍ (វលើកដលងដត
ការងារវផេងវទៀតប្រតូេតាម្តប្រម្ូេការថ្ន
ការងារវនា៉ះរចួវៅវហើ )។
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