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This is an application for cash, health care and SNAP benefits. If you need this application in another language or someone to interpret, please contact 
your local county assistance office. Language assistance will be provided free of charge.

Esta es una solicitud de beneficios de SNAP, asistencia médica y asistencia monetaria. Si necesita esta solicitud en otro idioma o alguien para que 
interprete, comuníquese con la oficina de asistencia de su condado. La ayuda bilingüe será gratuita.

ពាក្យសុធំានារ៉ាប់រងនៅរដ្ឋ Pennsylvania

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានពិិការភាពិ បើ�ើយប្រ�ូវការពាកយសិំ�បើនះជាទប្រ�ង់់អ្នកសរបើ�ះពិំ�ពធំ� ឬជាទប្រ�ង់់បើ�សង់ 
បើទៀ� សិូ�បើ�ទូរសិ័ពិទ�ក�ណ្តាា ញទូរសិ័ពិទជំំនួយរ�សិប់ើយើង់ តា�បើ�ខ 1-800-692-7462។ 

�ំគ្គគ�នានាដែ��ថ្លលង់់ ពិិ�កស្តាា �់ ឬមានពិិការភាពិខាង់ការនិយាយ និង់មាន��ណង់ចង់់ទ�នាក់ទ�នង់�ក
�ណ្តាា ញទូរសិ័ពិទជំំនួយ អាចបើ�ទូរសិ័ពិទបើសិវាក�មភាា �់�នា PA Relay Services បើ�យចំចបើ�ខ 711។

អ្ននកអាច�ក់ពាកយសិំ�តា�អ្ននឡាញតា�វិ�ស្តាយ៖ www.compass.state.pa.us.
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សុវត្ថិភាពគ្រួសារ៖  ពិ័�៌មានអ្ន�ពិើការធានារ៉ា�់រង់រ�សិអ់្ននកនិង់អ្ន�បើពិើ�ិង់សាកននុង់ប្រគ្គួស្តារ
អំំនពើហិថិងាកុ�ងគ្រួសារនកើតន�ើងនៅនពលមាននរណាមុាក់នៅកុ�ងជីីវិតរបសអ់ំុក ន�ើើទុុកខន�សអំុក។ ការរំន�ភបំពានអាចមាននលើរូបរងកាយ ផ្លូូ�វនភទុ 
ឬអារម្មមណ៍។៍ អំំនពើហិថិងាកុ�ងគ្រួសាររួម្មមាន៖

• បើធំើើទំកខបើ�សិបើ�ើរង់កាយអ្ននក ឬកូនៗរ�សិអ់្ននក
• ការគ្គ�រ�ក�ដែ�ង់ឬការពិយាយា�បើធំើើទំកខបើ�សិអ្ននក 
កូនៗរ�សិអ់្ននក ឬប្រទពិយសិ�្ប�ាិរ�សិអ់្ននក

• >ការ�ង់ខំឱយអ្ននករួ�បើេទ
• ការរំបើោេ��ពាន�លលូវបើេទបើ�ើកូនៗរ�សិអ់្ននក

• ការប្រ�ួ�ពិិនិ�យកដែនលង់ដែ��អ្ននកបើៅ និង់អ្ននកដែ��អ្ននកប្រ�ូវជំួ�
• �ិនអ្ននំញ្ញាា �ឱយអ្ននក ឬកូនៗរ�សិអ់្ននកមានអាហារ សិបើ�ល�ក��ពាក់  
ឬការដែថ្ល��សិំខភាពិខាង់បើវជំាស្តាប្រសិាបើ�ើយ

• ការររ� ង់អ្ននកពិើការបើៅបើធំើើការងារ ឬបើៅស្តាោបើរៀន
• ការតា��ន ឬការរំខាន ឬការបើ�ៀ�បើ�ៀនអ្ននក

គបសថិននបើអំុកជាជីនរងនគ�ះឬធូាប់ជាជីនរងនគ�ះនៃនអំំនពើហិថិងាកុ�ងគ្រួសារ ឬគបឈម្មនឹងហានថិភ័យនៃនអំំនពើហិថិងាបន្ថែន្ម្មនទុៀតននាះ បុ្គលថិកកានស់ណំ៍ុនំរឿង 
របសអ់ំុកអាចនលើកន្ថែលងឱ្យ្យអំុកនូវលកខខណ៍ឌ �ម្ម�រនដីម្មីើជីំនរួយជាសាច់គ�ក់ គបសថិននបើអំំនពើហិថិងាកុ�ងគ្រួសារររំងអំុកពើការគបតថិបតិថិតាម្ម។ បើពិ�ខលះប្រ�ជា 
ពិ�រ�ឋ�ិនអាចបើធំើើតា�ខណឌ ���រសិាើពិើសិំខំមា�ភាពិប្រ�ក�បើ�យសិំវ�ិិភាពិបើទ ពិើបើប្រពាះពិួកបើគ្គខាល ចថាពិួកបើគ្គឬកូនៗរ�សិព់ិួកបើគ្គនឹង់ទទួ�រង់ការរំបើោេ��ពាន  
ប្រ�សិិនបើ�ើពិួកបើគ្គបើធំើើ�ូបើចនះ។ ��ង់អ្នសិប់ើនះ រួ�មាន៖

• ការគា� ប្រទកិច្ចសិ�ប្រ��ិ��ាិការ
• ការក�ណ�់បើពិ�បើវោ
• ការងារ (RESET)

• �កខខណឌ ���រថាឪពិំកមាា យវ័យបើកមង់រសិប់ើៅកននុង់�ទះ
• �កខខណឌ ���របើ�សង់បើទៀ�បើ�យដែ�អែកបើ�ើករណើនើ�ួយៗ
• ការបើ�ទ�ង់ផ្ទ �់

គបសថិននបើអំុកគតូវការការនលើកន្ថែលងពើខណ៍ឌ �ម្ម�រសិើពើសុខុមាលភាពនោយសារន្ថែតអំំនពើហិថិងាកុ�ងគ្រួសារ សូម្មជីូនដំណ៍ឹងនៅបុ្គលថិកកានស់ណំ៍ុនំរឿងរបសអ់ំុក។

គបសថិននបើអំុកឬកូនៗរបសអ់ំុកជាជីនរងនគ�ះ ឬជាជីនរងនគ�ះនោយអំំនពើហិថិងាកុ�ងគ្រួសារ ឬគបឈម្មនឹងហានថិភ័យនៃនអំំនពើហិថិងាបន្ថែន្ម្មនទុៀត បុ្គលថិកកានស់ណំ៍ុំ
នរឿងរបសអ់ំុកអាច៖

• នថិយាយជា�ួយអ្ននក ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់និយាយ។ អ្ននកអាចបើសិនើសិំ�ឱយមានការពិិភាកសាជា�កខណៈឯកជំន។ �ំគ្គគ�ិកកាន់សិ�ណំ�បើរឿង់រ�សិអ់្ននកនិង់�ំគ្គគ�ិករកសា
ទំកពិ័�៌មានផ្ទ �ខ់ល�នរ�សិអ់្ននកជាការសិមាា �់។ បើ�ះយាា ង់ណ្តាក៏បើ�យ ក៏ចា�់ដែចង់ថាប្រកសិួង់បើសិវាក�មពិ�រ�ឋប្រ�ូវដែ�រយការណអ៍្ន�ពិើការរំបើោេ��ពានបើ�ើកំមារ
បើៅទើភាន ក់ងារកំមារ និង់យំវជំន�ង់ដែ�រ។

• ជីរួយអ្ននកដែសិើង់រកក�មវិធំើបើៅ�ូ��ឋ នដែ��អ្ននកអាចទទួ��នការគបឹកានយាបល ់ន្ថែផ្លូនការសុវត្ថិភាព ទុើជីគម្មក  នសវាន្ថែផ្លូុកចបាប ់និង់ជំំនួយបើ�សង់បើទៀ�។
• ជីរួយអ្ននកឱយយ��់ឹង់អ្ន�ពិើចា�់សិប្រមា�់ការ�ក់ពាកយសិំ�ជំំនួយជាស្តាច់ប្រ�ក់ និង់ថាបើ�ើវាមាន���ាះពា��់�អ់្ននកយាា ង់បើ�ាច បើ�ើអ្ននក�ក់ពាកយសិំ�។ 
�កខខណឌ ���រ នៃនក�មវិធំើ TANF �ួយច�នួនប្រ�ូវ�នបើ�ើកដែ�ង់បើ�យដែ�អែកបើ�ើអ្ន�បើពិើ�ិង់សាកននុង់ប្រគ្គួស្តារ។

សគមាប់ព័ត៌មានបន្ថែន្ម្មអំំពើអំនិរ្ម្មនន៍្ថែផ្លូុកវិបតិថិ ការគបឹកានយាបល ់ការអំម្មដំនណ៍ើរនៅបូូលើស ម្មណ៍ឌ លនវជីជសាគសិនថិងតុ�ការ ទុើជីគម្មកសន��គ ះបនាា នប់នណិាះ 
អាសនុ នថិងកម្មមវិ�ើប�ា រនថិងអំប់រំ សូម្មន�ទុូរស័ពា៖

សម្ម្័ន្ធភាពគបឆំាងនឹងអំំនពើហិថិងាកុ�ងគ្រួសារនៅរដ្ឋនផ្លូនសុើលវា៉ា នននៀ 
(Pennsylvania Coalition Against Domestic Violence)

 1-800-932-4632 (បើៅ PA) 303-839-1852 (National)

PA CareerLink® - ព័ត៌មានសខំាន់ៗ

PA CareerLink® គ្គឺជាក�មវិធំើ�ួយរ�សិប់្រកសិួង់ការងារនិង់ឧសិសា�កនៃនរ�ឋ Pennsylvania បើ�ើ�្បើជំួយអ្ននកដែសិើង់រកការងារបើធំើើ។ �ំគ្គគ�ិកដែ�នក 
ការងារ និង់ឧសិសា�ក�មយ��់ឹង់អ្ន�ពិើសិ្តានភាពិទើ�សារការងារ�ច្ចនុ�្បនន និង់អាច�ា�ជ់ំូនអ្ននកនូវពិ័�៌មាន និង់ធំនធានបើ�ើ�្បើជំួយកននុង់ការដែសិើង់រកការងាររ�សិអ់្ននក។ 
បើគ្គ�ន�ា�អ់្ននំស្តាសិន៍ថា អ្ននកប្រ�ូវចំះ�ញាើជា�ួយក�មវិធំើ PA CareerLink® បើ�ើ�្បើចា�់បើ�ាើ��ំបើណើរការ។ អ្ននកអាចចំះបើ ម្ ះជា�ួយ PA CareerLink® 
តា�វិ�ស្តាយ www.pacareerlink.pa.gov/.



PA 600-C   2/20

ពាក្យសុធំានារ៉ាប់រងនៅរដ្ឋ Pennsylvania

រដ្ឋ Pennsylvania ទុទុរួល�នព័ត៌មានពើទុើភុាក់�ររដ្ឋ នថិងសហិព័ន្ធនផ្លូេងនទុៀតនដីម្មីើនផ្លូា�ងផ្ទាា ត់ព័ត៌មានន្ថែដលអំុកផ្លូិលជ់ីូននយើង។ គបសថិននបើអំុកផ្លូិលព់័ត៌មានខុស
�ក់�ងំ ឬម្មថិនគពម្មផ្លូិលអ់ំងគនហិតុពថិតន្ថែដលអាចបូះពាលដ់លភ់ាពមានសថិទុ្ធថិទុទុរួល�នការធានារ៉ាប់រងរបសអ់ំុកននាះ អំុកអាចគតូវ�ន�ម្ម�រឱ្យ្យបង់គ�ក ់
សណំ៍ងការធានារ៉ាប់រងរបសអ់ំុក នហិើយអំុកអាចទុទុរួលរងការន�ទុគបកានន់ថិងការដកសថិទុ្ធថិពើការទុទុរួល�នការធានារ៉ាប់រងម្មរួយចំនរួននានពលអំនា្ត។

អ្ននកអាច�ក់ពាកយសិំ�តា�អ្ននឡាញតា�វិ�ស្តាយ៖ www.compass.state.pa.us.

វា�យគសរួល នដីម្មីើោក់ពាក្យសុ!ំ
 1. បំនពញសិ�ណំ�ដែ���ទបើនះ។ 2. ចុះហិត្នលខានិង់កាលបរិនចឆេទុបើៅទ�ពិ័រ 1 និង់ទ�ពិ័រ 15
 3. នំាយក នផ្លូញីតាម្មទុូរសារ ឬនផ្លូញីតាម្មបូុសិនៃគបសណ៍ើយន៍ូវសិ�ណំ�ដែ���ទរ�សិអ់្ននកបើៅការិយា�័យជំំនួយបើខានធំើរ�សិអ់្ននក (CAO) ។

នតើអំុក�ប់អារម្មមណ៍ន៍សវាកម្មមនផ្លូេងនទុៀតនទុ?
សិូ�គ្គូសិឬធំើកកននុង់ប្រ�អ្ន�់បើនះ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចា�់អារ�មណច៍�បើពាះពិ័�៌មានអ្ន�ពិើបើសិវាក�មណ្តា�ួយកននុង់ច�បើណ្តា�បើសិវាក�ម�� ង់បើនះ៖ 

 ប្រ�ក់ច�ណ�ូធានារ៉ា�រ់ង់�ដែនិ� (SSI)  ្ូើនថិក�ពំារសុខភាពកុមារតចូ (Well Baby Clinic)  នសវាន្ថែ��កំមុារ (Child care)
 បើសិវាក�មដែ�នកពិិការភាពិ�ញ្ញាា   ការចាកថ់ាន ��ងាា របើរគ្គ (ចាកថ់ាន ��ងាា របើរគ្គ)  Head Start (សិប្រមា�កំ់មារៗអាយ ំ3 �� ់6 ឆ្នាំន �)
 LIHEAP (ជំំនយួថា�ពិ�)  បើសិវាក�មអ្ន�ើ�យទំធជំន  បើសិវាក�មជំយួគា�ប្រទកំមារ
 ធំនាគារអាហារ  ការងារនងិ់ការ�ណានុ ះ�ណ្តាា �  ដែ�នការប្រគ្គសួ្តារ/ការពិនយារក�បើណើ�
 អាហារបើៅស្តាោ (ឥ�គិ្គ�នៃថ្លលឬ�ញ្ចនុះនៃថ្លល)  ការស្តាា រនើ�សិិ�្ប�វិជាា ជំើវៈ  Lifeline (បើសិវាក�មទរូសិព័ិទដែ���ញ្ចនុះនៃថ្លល)
 ការដែថ្ល��សំិខភាពិរយៈបើពិ�ដែវង់   ជំំនយួ��បើៅ�ឋ ន  WIC (ប្រសិាើ �រក និង់កំមារ) 

(ការដែថ្ល��បើៅ�នទើរដែថ្ល��សំិខភាពិ�នំសិសចាសិ)់  បើសិវាក�មតា���បើៅ�ឋ ននិង់សិ�គ្គ�ន៍ (បើសិវាក�ម�ា�ស់ិិទធិអ្ននំញ្ញាា �)
 ប្រ�ក់ឧ��ិ�ភពិិបើសិសិសិប្រមា�់ការងារនិង់ការ�ណានុ ះ�ណ្តាា � �ូចជាឧ�ករណ)៍      បើ�សង់ៗ៖ _____________________________________

សគមាប់អំុកផ្លូិលន់សវាកម្មមនវជីជសាគសិនគបើគ�សន់្ថែតបូុនណាះ ះ (Medical Providers Use Only)
PROVIDER NAME PROVIDER NUMBER  EMERGENCY

សគមាប់ការិយាល័យ CAO នគបើគ�សន់្ថែតបូុនណាះ ះ (CAO Use Only)
APPLICATION REGISTRATION NUMBER CASELOAD COUNTY DISTRICT RECORD NUMBER DATE STAMP

មានសណំ៍រួរឬនទុ? 
សិូ�បើ�ទូរសិ័ពិទ�កការិយា�័យជំំនួយបើខានធំើរ�សិអ់្ននក ឬ�ជំឈ�ណឌ �បើសិវាក�មអ្ន�ិថ្លិជំន (CUSTOMER SERVICE CENTER) 

រ�សិប់ើយើង់តា�ទូរសិ័ពិទបើ�ខ 1-877-395-8930។  បើៅរ�ឋ Philadelphia សិូ�បើ�ទូរសិ័ពិទបើ�ខ 1-215-560-7226។

បើយើង់ខ្ញុំបើៅទើបើនះ បើ�ើ�្បើជំួយអ្ននក។ សិូ�បើ�ទូរសិ័ពិទពិើនៃថ្លាចនទ ��ន់ៃថ្លាសិំប្រក ពិើបើមាា ង់ 8:30 ប្រពិឹក ��ប់ើមាា ង់ 5 ោា ច
បើសិវា TDD អាចរក�នបើៅទើបើនះ បើ�យប្រគាន់ដែ�បើ�ទូរសិ័ពិទបើៅបើសិវាភាា �់�នា (PA Relay Services) តា�បើ�ខ 711។
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កម្មមវិ�ើ SNAP �នច់ថិតិ!

សូម្មទុទុរួលយកការធានារ៉ាប់រងកម្មមវិ�ើ SNAP ឥ��វននះ! 
(SNAP ប្រ�ូវ�នបើគ្គស្តាគ �ក់ា�ពិើ�ំនថាជាក�មវិធំើ�័ណ្ណជំនប្រកើប្រកទិញអាហារ�នៃ�លបើថាក (Food Stamp program))។

• នតើគ្រួសាររបសអ់ំុកមានគ�ក់ $100 ដុ�ូរឬតថិចជាងននះ នៅកុ�ង្ណ៍នើសាច់គ�ក់នថិង្ណ៍នើ�នា�រ 
ន្ថែដលអាចមាន នហិើយរំពឹងទុុកថាទុទុរួល�នគ�ក់ចំណ៍ូលតថិចជាង $150 ដុ�ូរកុ�ងន្ថែខននះឬនទុ?

• នតើអំុកជាកម្មមករន�ើើចំការចំណាកគសុក ឬកម្មមករន�ើើចំការតាម្មរដូវកាល?

• នតើគ�ក់ចំណ៍ូលនថិង្ណ៍នើសាច់គ�ក់នថិង្ណ៍នើ�នា�រសរុបគប�នំ្ថែខរបសអ់ំុក នតថិចជាងនៃ�ូឈុ�លផ្លូាះ/ 
គ�ក់កម្មីើរបសអ់ំុក នថិងនសវានគបើគប�នំៃ�ៃសគមាប់ន្ថែខននះឬនទុ?

គបសថិននបើចនម្មូើយចំនពាះសណំ៍រួរណាម្មរួយកុ�ងចំនណាម្មសណំ៍រួរ�ំងននះថា �ទុ/�ស ៎ 
អំុកអាចមានសថិទុ្ធថិទុទុរួល�នការធានារ៉ាប់រងពើកម្មមវិ�ើ SNAP ឆាប់រហិ័ស។
ប្រ�ង់់បើនះមានន័យថាអ្ននកអាចទទួ��នការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP  
កននុង់រយៈបើពិ�ប្រ��នៃថ្លានៃននៃថ្លាប្រ��ិទិនតា�កា��រិបើចេទដែ��អ្ននក�ក់ពាកយសិំ�។ 

សិូ�ស្តាកសិួរពិ័�៌មាន�ដែនិ� បើ�យ�ក់ទង់ការិយា�័យជំំនួយបើខានធំើបើៅ�ូ��ឋ ន។

សូម្មោក់ពាក្យសុធំានារ៉ាប់រងពើកម្មមវិ�ើ SNAP របសអ់ំុកនៃ�ៃននះ!
វាជាសិិទធិរ�សិអ់្ននកកននុង់ការ�ក់ពាកយសិំ�នៃថ្លាបើនះ បើៅប្រគ្គ�់បើពិ��ំនបើមាា ង់ 5 ោា ច �ំគ្គគ�ិកបើៅការិយា�័យជំំនួយបើខានធំើ 

ប្រ�ូវចំះកា��រិបើចេទនិង់បើ�ះប្រតាបើ�ើពាកយសិំ�រ�សិអ់្ននកបើៅខណៈបើពិ�អ្ននកពិិនិ�យបើ�ើ�។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រ�ូវ�ន��ិបើសិធំច�បើពាះការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP �ន់ចិ�ាបើនាះ អ្ននកមានសិិទធិច�បើពាះការជំួ�ប្រ�ជំំំទើភាន ក់ងារកននុង់ 
រយៈបើពិ�ពិើរនៃថ្លានៃននៃថ្លាបើធំើើការជា�ួយអ្ននកប្រគ្គ�់ប្រគ្គង់ការងារមាន ក់បើៅការិយា�័យជំំនួយបើខានធំើ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបើជំឿជាក់ថាអ្ននកប្រ�ូវ�ន��ិបើសិធំ 
ច�បើពាះសិិទធិឬបើសិវាក�មរ�សិអ់្ននក ឬប្រ�សិិនបើ�ើការិយា�័យជំំនួយបើខានធំើ�ិនយកពាកយសិំ�រ�សិអ់្ននកបើៅបើពិ�អ្ននកប្រ�គ្គ�ជ់ំូន និង់ការចំះកា��រិបើចេទនិង់ 
បើ�ះប្រតាបើ�ើពាកយសិំ�បើៅខណៈបើពិ�អ្ននកពិិនិ�យបើ�ើ�បើនាះ សិូ�បើសិនើសិំ�ការពិិភាកសាជា�ួយអ្ននកប្រគ្គ�់ប្រគ្គង់ណ្តាមាន ក់ ឬបើ�ទូរសិ័ពិទ�ក�ណ្តាា ញទូរស័ិពិទ 
ជំំនួយបើ�យឥ�គ្គិ�នៃថ្លលតា�ទូរសិ័ពិទបើ�ខ 1-800-692-7462។ 

អំុកអាចទុទុរួល�នជីំនរួយន្ថែផ្លូុកចបាប់ឥត្ថិតនៃ�ូនៅការិយាល័យនសវាកម្មមចបាប់នៅម្មូលោ្ឋ ន។
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បើ�ើអ្ននកប្រ�ូវការភាស្តាអ្នើើ?  អ្នង់់បើគ្គលសិ  បើអ្នសិា៉ាញ  បើ�សង់ៗ (សិូ��ញ្ញាា ក់)  
បើ�ើអ្ននកប្រ�ូវការអ្ននក�កដែប្រ�ភាស្តាឬបើទ?  �ទ/ចាា សិ  បើទ  បើ�ើ�ទ/ចាសិ បើ�ើភាស្តាអ្នើើ? 

ចូលនៅរកឯកសារនអំ�ថិកគតូនថិក! បើ�ើអ្ននកចង់់ទទួ��ន�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់រ�សិអ់្ននកតា�អ្នំើនធំឺណិ�ឬបើទ?
សិូ�ចូ�បើៅវិ�ស្តាយ www.compass.state.pa.us និង់ចំះបើ ម្ ះបើៅកននុង់គ្គណនើ MyCOMPASS Account រ�សិអ់្ននក។

• បើយើង់ខ្ញុំអាចចា�់បើ�ាើ��ំបើណើរការពាកយសិំ�រ�សិអ់្ននកភាល �ៗបើៅបើពិ�អ្ននកសិរបើសិរបើ ម្ ះនិង់អាសិយ�ឋ នរ�សិអ់្ននក បើ�ើយចំះ��ិបើ�ខានិង់ប្រ�គ្គ�ជ់ំូនពាកយសិំ�បើនះ។

• បើយើង់ខ្ញុំបើ�ើកទឹកចិ�ាអ្ននកឱយបើ�លើយសិ�ណួរជាបើប្រចើនតា�ដែ��អ្ននកអាចបើធំើើបើៅ�ន បើ�ើកដែ�ង់ដែ�មានការដែណនា�ប្រ��់អ្ននកថា អ្ននកអាចបើប្រជំើសិបើរើសិ�ិនបើ�លើយសិ�ណួរ។  
បើពិ�បើយើង់ខ្ញុំមានពិ័�៌មានបើពិញបើ�ញកាន់ដែ�បើប្រចើន បើយើង់នឹង់អាច�ំបើណើរការពាកយសិំ�រ�សិអ់្ននកកាន់ដែ�បើ�ឿន។

• ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិិទធិទទួ��ន ការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP ចា�់បើ�ាើ��ំបើណើរការពិើកា��រិបើចេទដែ��បើយើង់ខ្ញុំទទួ��នពាកយសិំ�រ�សិអ់្ននក។  
បើយើង់ខ្ញុំនឹង់ជំូន�ំណឹង់អ្ននកកននុង់រយៈបើពិ� 30 នៃថ្លា ថាបើ�ើអ្ននកមានសិិទធិទទួ��នឬអ្ន�់។

 ចំណ៍ុចសខំាន៖់ �ំគ្គគ���ង់អ្នសិដ់ែ���ក់ពាកយសិំ� ប្រ�ូវ�ា�ជ់ំូនឬ�ក់ពាកយសិំ�បើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ច (SSN) បើ�ើយបើ�លើយសិ�ណួរអ្ន�ពិើសិញ្ញាា �ិ។ ការ�ា�ជ់ំូនបើ�ខ�័ណ្ណ SSN គ្គឺជា 
ជំបើប្រ�ើសិសិប្រមា�់�ំគ្គគ�នានាដែ���ិន�ក់ពាកយសិំ�ធានារ៉ា�់រង់ �ាំដែនាការ�ា�ជ់ំូនបើ�ខ�័ណ្ណអាច�បើង់ាើនបើ�្ប�ន�ំបើណើរការនៃនការ�ក់ពាកយសិំ�បើនះ។ បើយើង់ខ្ញុំបើប្រ�ើបើ�ខ�័ណ្ណ SSNs បើ�ើ�្បើដែ�កបើ�ើ�ប្រ�ក់ច�ណូ� 
និង់ពិ័�៌មានបើ�សង់បើទៀ� បើ�ើ�្បើពិិនិ�យបើ�ើ�ថាបើ�ើនរណ្តាមានសិិទធិទទួ��នជំំនួយការច�ណ្តាយបើ�ើការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់ដែថ្ល��សិំខភាពិ។ ប្រ�សិិនបើ�ើនរណ្តាមាន ក់ប្រ�ូវការជំំនួយទទួ�បើ�ខ�័ណ្ណ  
SSN សិូ�បើ�ទូរសិ័ពិទបើ�ខ 1-800-772-1213 ឬចូ�បើៅវិ�ស្តាយ www.ssa.gov. អ្ននកបើប្រ�ើ ប្រ�សិ ់TTY សិូ� បើ�ទូរសិ័ពិទបើ�ខ 1-800-325-0778 ។

 កំណ៍ត់សមាគ ល៖់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក�ិនដែ�នជាពិ�រដែ���ក់ពាកយសិំ�បើសិវាក�មបើវជំាស្តាប្រសិាសិបើ�ងាគ ះ�នាទ ន់ អ្ននក�ិនចា��ច់�ា�ជ់ំូនពិ័�៌មានអ្ន�ពិើសិ្តានភាពិអ្នបើនាា ប្រ�បើវសិន៍រ�សិអ់្ននក ឬ�ក់ពាកយសិំ�  
ឬ�ា�ជ់ំូនបើ�ខ�័ណ្ណ SSN បើទ។

សូម្មគ�ប់នយើងអំំពើអំុក ន្ថែដលជាអំុកោក់ពាក្យសុ៖ំ បើយើង់ខ្ញុំនឹង់ប្រ�ូវ�ក់ទង់�នំសិសបើពិញវ័យ/ឪពិំកឬមាា យ/អ្ននកដែថ្ល�� សិំខភាពិ។

បើ ម្ ះ (រួ�មាននា�ខល�ន អ្នកសរបើ�ើ�បើ ម្ ះបើ�កណ្តាា � នា�ប្រ�កូ� ពាកយ�ដែនិ�ចំង់�ញ្ច�់នៃនពាកយ �ូចជា -Jr./Sr./ជាបើ�ើ�)៖

អាសិយ�ឋ ន�ទះ (រួ�មាន �លលូវ បើ�ខ�ទះ ទើប្រកំង់ រ�ឋ និង់បើ�ខកូ��សនុើ� ZIP +4) 

�ណឌ �សិិកសាធំិការ៖ ទើប្រ�ជំំំជំនសិងាា �់ ប្រកំង់ឬទើប្រកំង់៖ បើ�ើអ្ននក�នរសិប់ើៅអាសិយ�ឋ នបើនះ រយៈបើពិ��ាំនាម ន?

បើ�ខទូរសិ័ពិទ៖

(   )
ប្រ�បើេទទូរសិ័ពិទ៖

 �ទះ   កដែនលង់បើធំើើការ   ទូរសិ័ពិទច�័�

បើ�ខទូរសិ័ពិទទើពិើរ៖

(   )
ប្រ�បើេទទូរសិ័ពិទ៖

 �ទះ   កដែនលង់បើធំើើការ    ទូរសិ័ពិទច�័�

គ្គូសិបើៅទើបើនះ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក�ិនមានអាសិយ�ឋ ន�ទះ។  
អ្ននកបើៅដែ�ប្រ�ូវការ�ា�ជ់ំូនអាសិយ�ឋ ន�ាំសិាិ៍នៃប្រ�សិណើយ។៍

អាសិយ�ឋ ន�ាំសិាិ៍នៃប្រ�សិណើយ ៍(ប្រ�សិិនបើ�ើនខំសិពិើអាសិយ�ឋ ន�ទះ)៖

កម្មមវិ�ើ SNAP �នច់ថិតិ៖ អ្ននកប្រ�ដែ��ជាអាចទទួ��នក�មវិធំើ SNAP កននុង់រយៈបើពិ� 5 នៃថ្លា! សូិ�បើ�លើយសិ�ណួរ��ង់បើនះ �នាទ �់�កចំះ��ិបើ�ខាបើ�ើពាកយសំិ�បើនះ  
បើ�ើយប្រ�គ្គ�ន់វាបើៅការិយា�័យជំំនួយបើខានធំើរ�សិអ់្ននកបើៅប្រ�ឹ�បើមាា ង់ 5 ោា ច នៃថ្លាបើនះ! ការិយា�័យជំំនួយបើខានធំើរ�សិអ់្ននកនឹង់បើរៀ�ច�ការបើធំើើ�ទសិមាភ សិន៍�ួយជា�ួយអ្ននក។

គ�ក់ចំណ៍ូលប្រ�ចា�ដែខសិរុ�សិប្រមា�់អ្ននក  និង់នរណ្តាមាន ក់ដែ��នឹង់�ក់
ពាកយសិំ�ម្មុនការយកពិនធ៖ 

$

បើ�ើអ្ននកឬនរណ្តាមាន ក់ដែ��បើោកអ្ននកនឹង់�ក់ពាកយសិំ� 
ឥ�លូវបើនះ ទទួ��នក�មវិធំើ SNAP ឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា    បើទ

បើ�ើអ្ននក�ង់់ប្រ�ក់បើសិវាបើប្រ�ើប្រ�ចា� នៃថ្លាបើប្ររៅពិើទូរសិ័ពិទឬបើទ?     �ទ/ចាសិា     បើទ   
បើ�ើបើ�លើយថា �ទ/ចាសិា បើ�ើបើសិវាបើប្រ�ើប្រ�ចា� នៃថ្លាណ្តា�ួយ?

ធំនធានសិរុ� (ធំនធានគ្គឺ�ំយកាក់ជាស្តាច់ប្រ�ក់ 
គ្គណនើ�ូ��្ប�ន�័ប្រ� និង់គ្គណនើសិនសំ)៖ 

$

បើ�ើអ្ននក�ង់់ប្រ�ក់បើសិវាក�មទូរសិ័ពិទឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា    បើទ

បើ�ើអ្ននកឬនរណ្តាមាន ក់ដែ��អ្ននកនឹង់�ក់ពាកយសិំ�បើនាះ ជាក�មករបើធំើើច�ការតា�រ�ូវកា� 
ឬក�មករបើធំើើច�ការច�ណ្តាកប្រសិំកឬបើទ? 

 �ទ/ចាសិា    បើទ

នៃ�ូឈុ�លផ្លូាះប្រ�ចា�ដែខសិរុ� ឬការខីើគ�ក់នោយោក់វត្�បញី្ចាំបំំណ៍ុល 
សិប្រមា�់អ្ននកនិង់អ្ននកណ្តាមាន ក់ដែ��នឹង់�ក់ពាកយសិំ�៖ 

$

បើ�ើអ្ននក�ង់់ប្រ�ក់នៃថ្លលកបើ ា្  ឬការច�ណ្តាយបើ�ើ�ំបើណើរការ
មាា សិំើនប្រ�ជាក់ឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា    បើទ

បើ�ើអ្ននកឬនរណ្តាមាន ក់ដែ��នឹង់�ក់ពាកយសិំ�បើនាះ រសិប់ើៅទើជំប្រ�ក�ួយសិប្រមា�់ប្រសិាើនិង់កំមារដែ��ទទួ�រង់ 
ការរំបើោេ��ពានឬការវាយ�ំឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា    បើទ

សូម្មចុះហិត្នលខា ទុើននះ៖

X
��ិបើ�ខារ�សិអ់្ននកឬ��ិបើ�ខារ�សិអ់្ននក��ណ្តាង់រ�សិអ់្ននក កា��រិបើចេទ

សូម្ម�ប់នផ្លូិីម្មដំនណ៍ើរការ
នតើអំុកចង់ោក់ពាក្យសុកំម្មមវិ�ើអំើើ?

 ជំំនួយស្តាច់ប្រ�ក់  ការបើចញនៃថ្លល ធានារ៉ា�់រង់ដែថ្ល��  សិំខភាពិ  SNAP (ក�មវិធំើជំំនួយ�ដែនិ�អាហារូ��ិ�ភ)
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សូម្មគ�ប់នយើងអំំពើម្មនុសេនៅកុ�ងផ្លូាះរបសអ់ំុក៖

បើយើង់ខ្ញុំប្រ�ូវប្រ��ូ�ពិ័�៌មានអ្ន�ពិើអ្ននកប្រគ្គ�់គាន ដែ��រសិប់ើៅតា�អាសិយ�ឋ នរ�សិអ់្ននក បើ�ះ�ើជាពិួកបើគ្គ�ិន�ក់ពាកយសិំ�ធានារ៉ា�់រង់ក៏បើ�យ។ សគមាប់អុំកោក់ពាក្យសុកំារន្ថែ��សំុខភាពននាះ
គតូវគ�កដថារប់បញ្ចូី�លនរណាមុាក់នៅកុ�ងរ�យការណ៍ព៍ន្ធគ�ក់ចំណ៍ូលសហិព័ន្ធរបសអ់ំុក ន�ះបើជាពរួកន្ម្មថិនរសន់ៅជាម្មរួយអំុកក៏នោយ។
កំណ៍ត់សមាគ ល៖់ អ្ននក�ិនចា� �ច់�ក់រ�យការណព៍ិនធបើ�ើ�្បើទទួ��នការធានារ៉ា�់រង់បើទ។

បុ្គលទុើ 1 (�ប់នផ្លូិីម្មពើអំុកខូ�នឯង) ការិយាល័យ CAO នគបើគ�សន់្ថែតបូុនណាះ ះ  
(CAO Use Only)  បនាា ត់ #:

បើ ម្ ះ (រួ�មាននា�ខល�ន អ្នកសរបើ�ើ�បើ ម្ ះបើ�កណ្តាា � នា�ប្រ�កូ� ពាកយ�ដែនិ�ចំង់�ញ្ច�់នៃនពាកយ  
�ូចជា -Jr./Sr./ជាបើ�ើ�)៖

បើ�ើអ្ននកនឹង់�ក់ពាកយសិំ�សិប្រមា�់ខល�នឯង់ឬ?
 �ទ/ចាសិា    បើទ

បើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ច៖

នៃថ្លាដែខ ឆ្នាំន�  ក�បើណើ� (ដែខ/នៃថ្លា/ឆ្នាំន� )៖ បើេទ
 ប្រ�ំសិ    ប្រសិើ

បើ�ខ�័ណ្ណ បើ�ើក�រ ឬបើ�ខ ID រ�ឋ 
បើ�ើអ្ននកមាន៖

ស្ានភាព
អាពាហិព៍ថិពាហិ៍

  បើៅ�ើវ   រសិប់ើៅដែ�កគាន    �នបើរៀ�ការ
  �នដែ�ង់�ះ�ាើប្រ�ពិនធ   បើ�មាា យ

បើ�ើអ្ននកក�ពិំង់បើរៀនបើៅស្តាោឬបើទ?
 �ទ/ចាសិា    បើទ

នបើន្ូើយថា  �ទុ/�ស ៎
បើ�ើបើរៀនថាន ក់ទើ�ាំនាម ន?

បើ ម្ ះស្តាោ៖ សិិសិសសិិកសាបើពិញបើមាា ង់?      �ទ/ចាសិា     
បើទ

បើ�ើអ្ននកមានគ្គេ៌ឬបើទ?
 �ទ/ចាសិា    បើទ

នបើន្ូើយថា  �ទុ/�ស ៎កា��រិបើចេទ��ប់ើពិ�សិប្រមា�កូន? បើ�ើរំពិឹង់ទំកថា មានកូន�ាំនាម ននាក់?

សូម្មន្ូើយសណំ៍រួរខាងនគកាម្ម នបើអំុក នឹងោក់ពាក្យសុសំគមាប់ខូ�នឯង។

អំុកម្មថិន��ំច ់
ន្ូើយសណំ៍រួរ�ងំននះ 
នទុ គបសថិននបើអំុក 
នឹងោក់ពាក្យសុ ំ

ន្ថែតកម្មមវិ�ើ SNAP។

 �ទ/ចាសិា   បើទ  ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក�ិនមានសិិទធិទទួ��នការបើចញនៃថ្លលជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើពិញបើ�ញបើទ បើ�ើអ្ននកប្រ�ូវការការពិិនិ�យការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់បើ�ើង់វិញសិប្រមា�់ដែ�ក�មវិធំើបើសិវាក�មដែ�នការប្រគ្គួស្តារឬ?

 �ទ/ចាសិា   បើទ  
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានអាយំបើប្រកា� 21 ឆ្នាំន � បើយើង់ខ្ញុំនឹង់គ្គិ�ពិិចារណ្តាអ្ន�ពិើប្រ�ក់ច�ណូ�រ�សិអ់្ននកកននុង់ការសិបើប្រ�ចចំង់បើប្រកាយរ�សិប់ើយើង់ច�បើពាះដែ�ក�មវិធំើបើសិវាក�មដែ�នការប្រគ្គួស្តារ។  
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាន��ណង់ចង់់ពិិនិ�យបើ�ើង់វិញការបើចញនៃថ្លលជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើពិញបើ�ញ បើយើង់ខ្ញុំនឹង់ប្រ�ូវការវាយ�នៃ�លប្រ�ក់ច�ណូ�ប្រគ្គួស្តាររ�សិអ់្ននក ដែ��រួ�មានប្រ�ក់ច�ណូ�ឪពិំកឬមាា យ 
រ�សិអ់្ននក។ បើ�ើអ្ននកប្រ�ូវការការពិិនិ�យបើ�ើង់វិញសិប្រមា�់ដែ�ក�មវិធំើបើសិវាក�មប្រគ្គួស្តារដែ�នការ�ាំបើណ្តា្ណ ះ និង់�ិនដែ�នសិប្រមា�់ការបើចញនៃថ្លលជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើពិញបើ�ញឬ?

 �ទ/ចាសិា   បើទ  បើ�យ�ិនគ្គិ�ពិើអាយំ បើ�ើអ្ននកេ័យខាល ចថាពិ័�៌មានដែ��អ្ននកអាចទទួ��នបើៅកដែនលង់ដែ��អ្ននករសិប់ើៅអ្ន�ពិើបើសិវាក�មដែ�នការប្រគ្គួស្តារ អាច�ង់ាឱយមាន�ញ្ញាា �លលូវកាយ �លលូវចិ�ា ឬបើ��ំ��អាប្រកក ់
បើ�សង់បើទៀ�ពិើ�ាើឬប្រ�ពិនធ ឪពិំកមាា យរ�សិអ់្ននក ឬអ្ននក�នៃទបើទៀ�ឬបើទ?

បើ�ើអ្ននកជាពិ�រ�ឋអាបើ�រិក ឬជំនជា�ិអាបើ�រិកឬ?         �ទ/ចាសិា     បើទ

គបសថិននបើអំុកម្មថិនន្ថែម្មនពលរដ្ឋ
អាម្មរិកឬជីនជាតថិអានម្មរិកនទុ 
សិូ�បើ�លើយសិ�ណួរខាង់បើប្រកា�៖

បើ�ើអ្ននកមានឋានៈអ្នបើនាា ប្រ�បើវសិន៍
ដែ��មានសិិទធិប្រសិ�ចា�់ឬបើទ?

 �ទ/
ចាសិា  

នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎
សិូ���បើពិញប្រ�បើេទឯកស្តារ 
និង់បើ�ខអ្ន�ាសិញ្ញាា ណ�័ណ្ណ ID។

ប្រ�បើេទឯកស្តារ៖ បើ�ខ�័ណ្ណសិមាគ �ឯ់កស្តារ

បើ�ើអ្ននកមានអ្ននកជំួយឧ��ិ�ភឬបើទ?      �ទ/ចាសិា    បើទ បើ�ើអ្ននក�នរសិប់ើៅសិ�រ�ឋអាបើ�រិកចា�់តា� ង់ពិើឆ្នាំន�  1996 ឬបើទ?   �ទ/ចាសិា    បើទ

ជាតថិសាសន ៍(ដែ��មានជំបើប្រ�ើសិ)
(សិូ�គ្គូសិយកច�ណំច��ង់អ្នសិ់

 ដែ��ប្រ�ូវ)

 អាបើ�រិកដែសិ្បកបើ�ម  ឬអាបើ�រិកអាប្រ�ើិក  ជំនជា�ិអាសិំើ  ជំនជា�ិបើ�ើ�ហានៃវ� ឬអ្ននកបើកាះ�ា សំិើ�ើិក
 ជំនជា�ិឥណ្តាឌ អាបើ�រិក ឬជំនជា�ិបើ�ើ�អាឡាស្តាា  (សូិ�បើ�ើ�ឧ�សិ�ព័នធ A)  ជំនជា�ិដែសិ្បកសិ  ជំនជា�ិបើ�សង់ៗ ____________________________________

ជីនជាតថិភា្តថិច 
(ដែ��មានជំបើប្រ�ើសិ)  បើអ្នសិា៉ាញឬឡាទើនណូ  �ិនដែ�នបើអ្នសិា៉ាញឬឡាទើនណូ
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បុ្គលទុើ 2 ការិយាល័យ CAO នគបើគ�សន់្ថែតបូុនណាះ ះ  
(CAO Use Only) បនាា ត់:

បើ ម្ ះ (រួ�មាននា�ខល�ន អ្នកសរបើ�ើ�បើ ម្ ះបើ�កណ្តាា � នា�ប្រ�កូ� ពាកយ�ដែនិ�ចំង់�ញ្ច�់នៃនពាកយ �ូចជា 
-Jr./Sr./ជាបើ�ើ�)៖

បើ�ើអ្ននកក�ពិំង់�ក់ពាកយសំិ�សិប្រមា�់�ំគ្គគ�បើនះឬ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

បើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ច៖

នៃថ្លាដែខ ឆ្នាំន�  ក�បើណើ� (ដែខ/នៃថ្លា/ឆ្នាំន� )៖ បើេទ
  ប្រ�ំសិ     ប្រសិើ

បើ�ខ�័ណ្ណ បើ�ើក�រ ឬបើ�ខ ID រ�ឋ 
បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមាន៖ ស្ានភាព

អាពាហិព៍ថិពាហិ៍
  បើៅ�ើវ   រសិប់ើៅដែ�កគាន    �នបើរៀ�ការ
  �នដែ�ង់�ះ�ាើប្រ�ពិនធ   បើ�មាា យ

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានទ�នាក់ទ�នង់ជា�ួយអ្ននកយាា ង់ 
�ូចបើ�ាច?

  �ាើឬប្រ�ពិនធ   កូន   កូនចំង់   �ិនពាក់ពិ័នធ
  បើ�សង់ៗ _____________________________________________

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះ រសិប់ើៅជា�ួយអ្ននកឬបើទ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះក�ពិំង់បើរៀនបើៅស្តាោឬបើទ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

នបើន្ូើយថា  �ទុ/�ស ៎
បើ�ើបើរៀនថាន ក់ទើ�ាំនាម ន?

បើ ម្ ះស្តាោ៖
សិិសិសសិិកសាបើពិញបើមាា ង់?   �ទ/ចាសិា    បើទ

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះ មានគ្គេ៌ឬបើទ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

នបើន្ូើយថា  �ទុ/�ស ៎កា��រិបើចេទ��ប់ើពិ�សិប្រមា�កូន? បើ�ើរំពិឹង់ទំកថា មានកូន�ាំនាម ននាក់?

សូម្មន្ូើយសណំ៍រួរខាងនគកាម្ម នបើអំុកនឹងោក់ពាក្យសុសំគមាប់បុ្គលននះ។

អំុកម្មថិន��ំច់ន្ូើយសណំ៍រួរ 
�ងំននះនទុ គបសថិននបើអំុកនឹង
ោក់ពាក្យសុនំ្ថែតកម្មមវិ�ើ 

SNAP។

  �ទ/ចាសិា    បើទ  ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក�ិនមានសិិទធិទទួ��នការបើចញនៃថ្លលជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើពិញបើ�ញបើទ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះប្រ�ូវការការពិិនិ�យការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់បើ�ើង់វិញសិប្រមា�់ដែ�ក�មវិធំើបើសិវាក�មដែ�នការប្រគ្គួស្តារឬ?

  �ទ/ចាសិា    បើទ  
ប្រ�សិិនបើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានអាយំបើប្រកា� 21 ឆ្នាំន � បើយើង់ខ្ញុំនឹង់គ្គិ�ពិិចារណ្តាអ្ន�ពិើប្រ�ក់ច�ណូ�រ�សិព់ិួកបើគ្គកននុង់ការសិបើប្រ�ចចំង់បើប្រកាយរ�សិប់ើយើង់ច�បើពាះដែ�ក�មវិធំើបើសិវាក�មដែ�នការប្រគ្គួស្តារ�ាំបើណ្តា្ណ ះ។  
ប្រ�សិិនបើ�ើពិួកបើគ្គមាន��ណង់ចង់់ពិិនិ�យបើ�ើង់វិញការបើចញនៃថ្លលជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើពិញបើ�ញ បើយើង់ខ្ញុំនឹង់ប្រ�ូវការវាយ�នៃ�លប្រ�ក់ច�ណូ�ប្រគ្គួស្តាររ�សិព់ិួកបើគ្គ ដែ��រួ�មានប្រ�ក់ច�ណូ�ឪពិំកឬមាា យ 
រ�សិព់ិួកបើគ្គ។ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះប្រ�ូវការការពិិនិ�យបើ�ើង់វិញសិប្រមា�់ដែ�ក�មវិធំើបើសិវាក�មប្រគ្គួស្តារដែ�នការ�ាំបើណ្តា្ណ ះ និង់�ិនដែ�នសិប្រមា�់ការបើចញនៃថ្លលជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើពិញបើ�ញឬ?

  �ទ/ចាសិា    បើទ  បើ�យ�ិនគ្គិ�ពិើអាយំ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះេ័យខាល ចថាពិ័�៌មានដែ��  ពិួកបើគ្គអាចទទួ��នបើៅកដែនលង់ដែ��ពិួកបើគ្គរសិប់ើៅ អ្ន�ពិើបើសិវាក�មដែ�នការប្រគ្គួស្តារ អាច�ង់ាឱយមាន�ញ្ញាា �លលូវកាយ  
�លលូវចិ�ា ឬបើ��ំ��អាប្រកក់បើ�សង់បើទៀ�ពិើ�ាើឬប្រ�ពិនធ ឪពិំកមាា យរ�សិព់ិួកបើគ្គ ឬអ្ននក�នៃទបើទៀ�ឬបើទ?

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះជាពិ�រ�ឋអាបើ�រិក ឬជំនជា�ិអាបើ�រិកឬបើទ?         �ទ/ចាសិា     បើទ

គបសថិននបើបុ គ្លននះ ម្មថិនន្ថែម្មនជា 
ពលរដ្ឋអាម្មរិកឬជីនជាតថិអានម្មរិក 
នទុ សិូ�បើ�លើយសិ�ណួរខាង់បើប្រកា�៖

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានឋានៈអ្នបើនាា  
ប្រ�បើវសិន៍ដែ��មានសិិទធិប្រសិ� 
ចា�់ឬបើទ?

  �ទ/ចាសិា 
នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎
សិូ���បើពិញប្រ�បើេទឯកស្តារ 
និង់បើ�ខអ្ន�ាសិញ្ញាា ណ�័ណ្ណ ID។

ប្រ�បើេទឯកស្តារ៖ បើ�ខ�័ណ្ណសិមាគ �ឯ់កស្តារ៖

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានអ្ននកឧ��ិ�ភឬបើទ?       �ទ/ចាសិា     បើទ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះ �នរសិប់ើៅសិ�រ�ឋអាបើ�រិកចា�់តា�ង់ពិើឆ្នាំន � 1996 ឬបើទ?     �ទ/ចាសិា     បើទ

ជាតថិសាសន ៍(ដែ��មានជំបើប្រ�ើសិ)
(សិូ�គ្គូសិយកច�ណំច��ង់អ្នសិ់

 ដែ��ប្រ�ូវ)

 អាបើ�រិកដែសិ្បកបើ�ម  ឬអាបើ�រិកអាប្រ�ើិក  ជំនជា�ិអាសិំើ  ជំនជា�ិបើ�ើ�ហានៃវ� ឬអ្ននកបើកាះ�ា សំិើ�ើិក
 ជំនជា�ិឥណ្តាឌ អាបើ�រិក ឬជំនជា�ិបើ�ើ�អាឡាស្តាា  (សូិ�បើ�ើ�ឧ�សិ�ព័នធ A)  ជំនជា�ិដែសិ្បកសិ  ជំនជា�ិបើ�សង់ៗ ____________________________________

ជីនជាតថិភា្តថិច 
(ដែ��មានជំបើប្រ�ើសិ)  បើអ្នសិា៉ាញឬឡាទើនណូ  �ិនដែ�នបើអ្នសិា៉ាញឬឡាទើនណូ

បុ្គលទុើ 3 ការិយាល័យ CAO នគបើគ�សន់្ថែតបូុនណាះ ះ  
(CAO Use Only) បនាា ត់:

បើ ម្ ះ (រួ�មាននា�ខល�ន អ្នកសរបើ�ើ�បើ ម្ ះបើ�កណ្តាា � នា�ប្រ�កូ� ពាកយ�ដែនិ�ចំង់�ញ្ច�់នៃនពាកយ �ូចជា
 -Jr./Sr./ជាបើ�ើ�)៖

បើ�ើអ្ននកក�ពិំង់�ក់ពាកយសំិ�សិប្រមា�់�ំគ្គគ�បើនះឬ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

បើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ច៖

នៃថ្លាដែខ ឆ្នាំន � ក�បើណើ� (ដែខ/នៃថ្លា/ឆ្នាំន �)៖ បើេទ
  ប្រ�ំសិ     ប្រសិើ

បើ�ខ�័ណ្ណ បើ�ើក�រ ឬបើ�ខ ID រ�ឋ បើ�ើ�ំគ្គគ�
បើនះមាន៖ ស្ានភាព

អាពាហិព៍ថិពាហិ៍
  បើៅ�ើវ   រសិប់ើៅដែ�កគាន    �នបើរៀ�ការ
  �នដែ�ង់�ះ�ាើប្រ�ពិនធ   បើ�មាា យ

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានទ�នាក់ទ�នង់ជា�ួយអ្ននកយាា ង់ 
�ូចបើ�ាច?

  �ាើឬប្រ�ពិនធ   កូន   កូនចំង់   �ិនពាក់ពិ័នធ
  បើ�សង់ៗ _____________________________________________

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះ រសិប់ើៅជា�ួយអ្ននកឬបើទ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះក�ពិំង់បើរៀនបើៅស្តាោឬបើទ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

នបើន្ូើយថា  �ទុ/�ស ៎បើ�ើបើរៀនថាន ក់
ទើ�ាំនាម ន?

បើ ម្ ះស្តាោ៖
សិិសិសសិិកសាបើពិញបើមាា ង់?   �ទ/ចាសិា    បើទ

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះ មានគ្គេ៌ឬបើទ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

នបើន្ូើយថា  �ទុ/�ស ៎កា��រិបើចេទ��ប់ើពិ�សិប្រមា�កូន? បើ�ើរំពិឹង់ទំកថា មានកូន�ាំនាម ននាក់?

សូម្មន្ូើយសណំ៍រួរខាងនគកាម្ម នបើអំុកនឹងោក់ពាក្យសុសំគមាប់បុ្គលននះ។

អំុកម្មថិន��ំច់ន្ូើយសណំ៍រួរ 
�ងំននះនទុ គបសថិននបើអំុកនឹង
ោក់ពាក្យសុនំ្ថែតកម្មមវិ�ើ 

SNAP។

  �ទ/ចាសិា    បើទ  ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក�ិនមានសិិទធិទទួ��នការបើចញនៃថ្លលជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើពិញបើ�ញបើទ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះប្រ�ូវការការពិិនិ�យការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់បើ�ើង់វិញសិប្រមា�់ដែ�ក�មវិធំើបើសិវាក�មដែ�នការប្រគ្គួស្តារឬ?

  �ទ/ចាសិា    បើទ  
ប្រ�សិិនបើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានអាយំបើប្រកា� 21 ឆ្នាំន � បើយើង់ខ្ញុំនឹង់គ្គិ�ពិិចារណ្តាអ្ន�ពិើប្រ�ក់ច�ណូ�រ�សិព់ិួកបើគ្គកននុង់ការសិបើប្រ�ចចំង់បើប្រកាយរ�សិប់ើយើង់ច�បើពាះដែ�ក�មវិធំើបើសិវាក�មដែ�នការប្រគ្គួស្តារ�ាំបើណ្តា្ណ ះ។  
ប្រ�សិិនបើ�ើពិួកបើគ្គមាន��ណង់ចង់់ពិិនិ�យបើ�ើង់វិញការបើចញនៃថ្លលជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើពិញបើ�ញ បើយើង់ខ្ញុំនឹង់ប្រ�ូវការវាយ�នៃ�លប្រ�ក់ច�ណូ�ប្រគ្គួស្តាររ�សិព់ិួកបើគ្គ ដែ��រួ�មានប្រ�ក់ច�ណូ�ឪពិំកឬមាា យ 
រ�សិព់ិួកបើគ្គ។ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះប្រ�ូវការការពិិនិ�យបើ�ើង់វិញសិប្រមា�់ដែ�ក�មវិធំើបើសិវាក�មប្រគ្គួស្តារដែ�នការ�ាំបើណ្តា្ណ ះ និង់�ិនដែ�នសិប្រមា�់ការបើចញនៃថ្លលជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើពិញបើ�ញឬ?

  �ទ/ចាសិា    បើទ  បើ�យ�ិនគ្គិ�ពិើអាយំ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះេ័យខាល ចថាពិ័�៌មានដែ��  ពិួកបើគ្គអាចទទួ��នបើៅកដែនលង់ដែ��ពិួកបើគ្គរសិប់ើៅ អ្ន�ពិើបើសិវាក�មដែ�នការប្រគ្គួស្តារ អាច�ង់ាឱយមាន�ញ្ញាា �លលូវកាយ  
�លលូវចិ�ា ឬបើ��ំ��អាប្រកក់បើ�សង់បើទៀ�ពិើ�ាើឬប្រ�ពិនធ ឪពិំកមាា យរ�សិព់ិួកបើគ្គ ឬអ្ននក�នៃទបើទៀ�ឬបើទ?

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះជាពិ�រ�ឋអាបើ�រិក ឬជំនជា�ិអាបើ�រិកឬបើទ?         �ទ/ចាសិា     បើទ

គបសថិននបើបុ គ្លននះ ម្មថិនន្ថែម្មនជា 
ពលរដ្ឋអាម្មរិកឬជីនជាតថិអានម្មរិក 
នទុ សិូ�បើ�លើយសិ�ណួរខាង់បើប្រកា�៖

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានឋានៈអ្នបើនាា  
ប្រ�បើវសិន៍ដែ��មានសិិទធិប្រសិ� 
ចា�់ឬបើទ?

  �ទ/ចាសិា 
នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎សិូ�
��បើពិញប្រ�បើេទឯកស្តារ និង់បើ�ខ
អ្ន�ាសិញ្ញាា ណ�័ណ្ណ ID។

ប្រ�បើេទឯកស្តារ៖ បើ�ខ�័ណ្ណសិមាគ �ឯ់កស្តារ៖

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានអ្ននកឧ��ិ�ភឬបើទ?       �ទ/ចាសិា     បើទ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះ �នរសិប់ើៅសិ�រ�ឋអាបើ�រិកចា�់តា�ង់ពិើឆ្នាំន � 1996 ឬបើទ?     �ទ/ចាសិា     បើទ

ជាតថិសាសន ៍(ដែ��មានជំបើប្រ�ើសិ)
(សិូ�គ្គូសិយកច�ណំច��ង់អ្នសិ់

 ដែ��ប្រ�ូវ)

 អាបើ�រិកដែសិ្បកបើ�ម  ឬអាបើ�រិកអាប្រ�ើិក  ជំនជា�ិអាសិំើ  ជំនជា�ិបើ�ើ�ហានៃវ� ឬអ្ននកបើកាះ�ា សំិើ�ើិក
 ជំនជា�ិឥណ្តាឌ អាបើ�រិក ឬជំនជា�ិបើ�ើ�អាឡាស្តាា  (សូិ�បើ�ើ�ឧ�សិ�ព័នធ A)  ជំនជា�ិដែសិ្បកសិ  ជំនជា�ិបើ�សង់ៗ ____________________________________

ជីនជាតថិភា្តថិច (ដែ��មានជំបើប្រ�ើសិ)  បើអ្នសិា៉ាញឬឡាទើនណូ  �ិនដែ�នបើអ្នសិា៉ាញឬឡាទើនណូ
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បុ្គលទុើ 4 ការិយាល័យ CAO នគបើគ�សន់្ថែតបូុនណាះ ះ  
(CAO Use Only) បនាា ត់:

បើ ម្ ះ (រួ�មាននា�ខល�ន អ្នកសរបើ�ើ�បើ ម្ ះបើ�កណ្តាា � នា�ប្រ�កូ� ពាកយ�ដែនិ�ចំង់�ញ្ច�់នៃនពាកយ �ូចជា
 -Jr./Sr./ជាបើ�ើ�)៖

បើ�ើអ្ននកក�ពិំង់�ក់ពាកយសំិ�សិប្រមា�់�ំគ្គគ�បើនះឬ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

បើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ច៖

នៃថ្លាដែខ ឆ្នាំន � ក�បើណើ� (ដែខ/នៃថ្លា/ឆ្នាំន �)៖ បើេទ
  ប្រ�ំសិ     ប្រសិើ

បើ�ខ�័ណ្ណ បើ�ើក�រ ឬបើ�ខ ID រ�ឋ បើ�ើ�ំគ្គគ�
បើនះមាន៖ ស្ានភាព

អាពាហិព៍ថិពាហិ៍
  បើៅ�ើវ   រសិប់ើៅដែ�កគាន    �នបើរៀ�ការ
  �នដែ�ង់�ះ�ាើប្រ�ពិនធ   បើ�មាា យ

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានទ�នាក់ទ�នង់ជា�ួយអ្ននកយាា ង់ 
�ូចបើ�ាច?

  �ាើឬប្រ�ពិនធ   កូន   កូនចំង់   �ិនពាក់ពិ័នធ
  បើ�សង់ៗ _____________________________________________

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះ រសិប់ើៅជា�ួយអ្ននកឬបើទ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះក�ពិំង់បើរៀនបើៅស្តាោឬបើទ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

នបើន្ូើយថា  �ទុ/�ស ៎បើ�ើបើរៀនថាន ក់
ទើ�ាំនាម ន?

បើ ម្ ះស្តាោ៖
សិិសិសសិិកសាបើពិញបើមាា ង់?   �ទ/ចាសិា    បើទ

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះ មានគ្គេ៌ឬបើទ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

នបើន្ូើយថា  �ទុ/�ស ៎កា��រិបើចេទ��ប់ើពិ�សិប្រមា�កូន? បើ�ើរំពិឹង់ទំកថា មានកូន�ាំនាម ននាក់?

សូម្មន្ូើយសណំ៍រួរខាងនគកាម្ម នបើអំុកនឹងោក់ពាក្យសុសំគមាប់បុ្គលននះ។

អំុកម្មថិន��ំច់ន្ូើយសណំ៍រួរ 
�ងំននះនទុ គបសថិននបើអំុកនឹង
ោក់ពាក្យសុនំ្ថែតកម្មមវិ�ើ 

SNAP។

  �ទ/ចាសិា    បើទ  ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក�ិនមានសិិទធិទទួ��នការបើចញនៃថ្លលជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើពិញបើ�ញបើទ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះប្រ�ូវការការពិិនិ�យការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់បើ�ើង់វិញសិប្រមា�់ដែ�ក�មវិធំើបើសិវាក�មដែ�នការប្រគ្គួស្តារឬ?

  �ទ/ចាសិា    បើទ  
ប្រ�សិិនបើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានអាយំបើប្រកា� 21 ឆ្នាំន � បើយើង់ខ្ញុំនឹង់គ្គិ�ពិិចារណ្តាអ្ន�ពិើប្រ�ក់ច�ណូ�រ�សិព់ិួកបើគ្គកននុង់ការសិបើប្រ�ចចំង់បើប្រកាយរ�សិប់ើយើង់ច�បើពាះដែ�ក�មវិធំើបើសិវាក�មដែ�នការប្រគ្គួស្តារ�ាំបើណ្តា្ណ ះ។  
ប្រ�សិិនបើ�ើពិួកបើគ្គមាន��ណង់ចង់់ពិិនិ�យបើ�ើង់វិញការបើចញនៃថ្លលជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើពិញបើ�ញ បើយើង់ខ្ញុំនឹង់ប្រ�ូវការវាយ�នៃ�លប្រ�ក់ច�ណូ�ប្រគ្គួស្តាររ�សិព់ិួកបើគ្គ ដែ��រួ�មានប្រ�ក់ច�ណូ�ឪពិំកឬមាា យ 
រ�សិព់ិួកបើគ្គ។ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះប្រ�ូវការការពិិនិ�យបើ�ើង់វិញសិប្រមា�់ដែ�ក�មវិធំើបើសិវាក�មប្រគ្គួស្តារដែ�នការ�ាំបើណ្តា្ណ ះ និង់�ិនដែ�នសិប្រមា�់ការបើចញនៃថ្លលជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើពិញបើ�ញឬ?

  �ទ/ចាសិា    បើទ  បើ�យ�ិនគ្គិ�ពិើអាយំ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះេ័យខាល ចថាពិ័�៌មានដែ��  ពិួកបើគ្គអាចទទួ��នបើៅកដែនលង់ដែ��ពិួកបើគ្គរសិប់ើៅ អ្ន�ពិើបើសិវាក�មដែ�នការប្រគ្គួស្តារ អាច�ង់ាឱយមាន�ញ្ញាា �លលូវកាយ  
�លលូវចិ�ា ឬបើ��ំ��អាប្រកក់បើ�សង់បើទៀ�ពិើ�ាើឬប្រ�ពិនធ ឪពិំកមាា យរ�សិព់ិួកបើគ្គ ឬអ្ននក�នៃទបើទៀ�ឬបើទ?

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះជាពិ�រ�ឋអាបើ�រិក ឬជំនជា�ិអាបើ�រិកឬបើទ?         �ទ/ចាសិា     បើទ

គបសថិននបើបុ គ្លននះ ម្មថិនន្ថែម្មនជា 
ពលរដ្ឋអាម្មរិកឬជីនជាតថិអានម្មរិក 
នទុ សិូ�បើ�លើយសិ�ណួរខាង់បើប្រកា�៖

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានឋានៈអ្នបើនាា  
ប្រ�បើវសិន៍ដែ��មានសិិទធិប្រសិ� 
ចា�់ឬបើទ?

  �ទ/ចាសិា 
នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎សិូ�
��បើពិញប្រ�បើេទឯកស្តារ និង់បើ�ខ
អ្ន�ាសិញ្ញាា ណ�័ណ្ណ ID។

ប្រ�បើេទឯកស្តារ៖ បើ�ខ�័ណ្ណសិមាគ �ឯ់កស្តារ៖

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានអ្ននកឧ��ិ�ភឬបើទ?       �ទ/ចាសិា     បើទ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះ �នរសិប់ើៅសិ�រ�ឋអាបើ�រិកចា�់តា�ង់ពិើឆ្នាំន � 1996 ឬបើទ?     �ទ/ចាសិា     បើទ

ជាតថិសាសន ៍(ដែ��មានជំបើប្រ�ើសិ)
(សិូ�គ្គូសិយកច�ណំច��ង់អ្នសិ់

 ដែ��ប្រ�ូវ)

 អាបើ�រិកដែសិ្បកបើ�ម  ឬអាបើ�រិកអាប្រ�ើិក  ជំនជា�ិអាសិំើ  ជំនជា�ិបើ�ើ�ហានៃវ� ឬអ្ននកបើកាះ�ា សំិើ�ើិក
 ជំនជា�ិឥណ្តាឌ អាបើ�រិក ឬជំនជា�ិបើ�ើ�អាឡាស្តាា  (សូិ�បើ�ើ�ឧ�សិ�ព័នធ A)  ជំនជា�ិដែសិ្បកសិ  ជំនជា�ិបើ�សង់ៗ ____________________________________

ជីនជាតថិភា្តថិច (ដែ��មានជំបើប្រ�ើសិ)  បើអ្នសិា៉ាញឬឡាទើនណូ  �ិនដែ�នបើអ្នសិា៉ាញឬឡាទើនណូ

បុ្គលទុើ 5 ការិយាល័យ CAO នគបើគ�សន់្ថែតបូុនណាះ ះ  
(CAO Use Only) បនាា ត់:

បើ ម្ ះ (រួ�មាននា�ខល�ន អ្នកសរបើ�ើ�បើ ម្ ះបើ�កណ្តាា � នា�ប្រ�កូ� ពាកយ�ដែនិ�ចំង់�ញ្ច�់នៃនពាកយ �ូចជា
 -Jr./Sr./ជាបើ�ើ�)៖

បើ�ើអ្ននកក�ពិំង់�ក់ពាកយសំិ�សិប្រមា�់�ំគ្គគ�បើនះឬ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

បើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ច៖

នៃថ្លាដែខ ឆ្នាំន � ក�បើណើ� (ដែខ/នៃថ្លា/ឆ្នាំន �)៖ បើេទ
  ប្រ�ំសិ     ប្រសិើ

បើ�ខ�័ណ្ណ បើ�ើក�រ ឬបើ�ខ ID រ�ឋ បើ�ើ�ំគ្គគ�
បើនះមាន៖ ស្ានភាព

អាពាហិព៍ថិពាហិ៍
  បើៅ�ើវ   រសិប់ើៅដែ�កគាន    �នបើរៀ�ការ
  �នដែ�ង់�ះ�ាើប្រ�ពិនធ   បើ�មាា យ

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានទ�នាក់ទ�នង់ជា�ួយអ្ននកយាា ង់ 
�ូចបើ�ាច?

  �ាើឬប្រ�ពិនធ   កូន   កូនចំង់   �ិនពាក់ពិ័នធ
  បើ�សង់ៗ _____________________________________________

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះ រសិប់ើៅជា�ួយអ្ននកឬបើទ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះក�ពិំង់បើរៀនបើៅស្តាោឬបើទ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

នបើន្ូើយថា  �ទុ/�ស ៎បើ�ើបើរៀនថាន ក់
ទើ�ាំនាម ន?

បើ ម្ ះស្តាោ៖
សិិសិសសិិកសាបើពិញបើមាា ង់?   �ទ/ចាសិា    បើទ

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះ មានគ្គេ៌ឬបើទ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

នបើន្ូើយថា  �ទុ/�ស ៎កា��រិបើចេទ��ប់ើពិ�សិប្រមា�កូន? បើ�ើរំពិឹង់ទំកថា មានកូន�ាំនាម ននាក់?

សូម្មន្ូើយសណំ៍រួរខាងនគកាម្ម នបើអំុកនឹងោក់ពាក្យសុសំគមាប់បុ្គលននះ។

អំុកម្មថិន��ំច់ន្ូើយសណំ៍រួរ 
�ងំននះនទុ គបសថិននបើអំុកនឹង
ោក់ពាក្យសុនំ្ថែតកម្មមវិ�ើ 

SNAP។

  �ទ/ចាសិា    បើទ  ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក�ិនមានសិិទធិទទួ��នការបើចញនៃថ្លលជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើពិញបើ�ញបើទ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះប្រ�ូវការការពិិនិ�យការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់បើ�ើង់វិញសិប្រមា�់ដែ�ក�មវិធំើបើសិវាក�មដែ�នការប្រគ្គួស្តារឬ?

  �ទ/ចាសិា    បើទ  
ប្រ�សិិនបើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានអាយំបើប្រកា� 21 ឆ្នាំន � បើយើង់ខ្ញុំនឹង់គ្គិ�ពិិចារណ្តាអ្ន�ពិើប្រ�ក់ច�ណូ�រ�សិព់ិួកបើគ្គកននុង់ការសិបើប្រ�ចចំង់បើប្រកាយរ�សិប់ើយើង់ច�បើពាះដែ�ក�មវិធំើបើសិវាក�មដែ�នការប្រគ្គួស្តារ�ាំបើណ្តា្ណ ះ។  
ប្រ�សិិនបើ�ើពិួកបើគ្គមាន��ណង់ចង់់ពិិនិ�យបើ�ើង់វិញការបើចញនៃថ្លលជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើពិញបើ�ញ បើយើង់ខ្ញុំនឹង់ប្រ�ូវការវាយ�នៃ�លប្រ�ក់ច�ណូ�ប្រគ្គួស្តាររ�សិព់ិួកបើគ្គ ដែ��រួ�មានប្រ�ក់ច�ណូ�ឪពិំកឬមាា យ 
រ�សិព់ិួកបើគ្គ។ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះប្រ�ូវការការពិិនិ�យបើ�ើង់វិញសិប្រមា�់ដែ�ក�មវិធំើបើសិវាក�មប្រគ្គួស្តារដែ�នការ�ាំបើណ្តា្ណ ះ និង់�ិនដែ�នសិប្រមា�់ការបើចញនៃថ្លលជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើពិញបើ�ញឬ?

  �ទ/ចាសិា    បើទ  បើ�យ�ិនគ្គិ�ពិើអាយំ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះេ័យខាល ចថាពិ័�៌មានដែ��  ពិួកបើគ្គអាចទទួ��នបើៅកដែនលង់ដែ��ពិួកបើគ្គរសិប់ើៅ អ្ន�ពិើបើសិវាក�មដែ�នការប្រគ្គួស្តារ អាច�ង់ាឱយមាន�ញ្ញាា �លលូវកាយ  
�លលូវចិ�ា ឬបើ��ំ��អាប្រកក់បើ�សង់បើទៀ�ពិើ�ាើឬប្រ�ពិនធ ឪពិំកមាា យរ�សិព់ិួកបើគ្គ ឬអ្ននក�នៃទបើទៀ�ឬបើទ?

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះជាពិ�រ�ឋអាបើ�រិក ឬជំនជា�ិអាបើ�រិកឬបើទ?         �ទ/ចាសិា     បើទ

គបសថិននបើបុ គ្លននះ ម្មថិនន្ថែម្មនជា 
ពលរដ្ឋអាម្មរិកឬជីនជាតថិអានម្មរិក 
នទុ សិូ�បើ�លើយសិ�ណួរខាង់បើប្រកា�៖

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានឋានៈអ្នបើនាា  
ប្រ�បើវសិន៍ដែ��មានសិិទធិប្រសិ� 
ចា�់ឬបើទ?

  �ទ/ចាសិា 
នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎សិូ�
��បើពិញប្រ�បើេទឯកស្តារ និង់បើ�ខ
អ្ន�ាសិញ្ញាា ណ�័ណ្ណ ID។

ប្រ�បើេទឯកស្តារ៖ បើ�ខ�័ណ្ណសិមាគ �ឯ់កស្តារ៖

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានអ្ននកឧ��ិ�ភឬបើទ?       �ទ/ចាសិា     បើទ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះ �នរសិប់ើៅសិ�រ�ឋអាបើ�រិកចា�់តា�ង់ពិើឆ្នាំន � 1996 ឬបើទ?     �ទ/ចាសិា     បើទ

ជាតថិសាសន ៍(ដែ��មានជំបើប្រ�ើសិ)
(សិូ�គ្គូសិយកច�ណំច��ង់អ្នសិ់

 ដែ��ប្រ�ូវ)

 អាបើ�រិកដែសិ្បកបើ�ម  ឬអាបើ�រិកអាប្រ�ើិក  ជំនជា�ិអាសិំើ  ជំនជា�ិបើ�ើ�ហានៃវ� ឬអ្ននកបើកាះ�ា សំិើ�ើិក
 ជំនជា�ិឥណ្តាឌ អាបើ�រិក ឬជំនជា�ិបើ�ើ�អាឡាស្តាា  (សូិ�បើ�ើ�ឧ�សិ�ព័នធ A)  ជំនជា�ិដែសិ្បកសិ  ជំនជា�ិបើ�សង់ៗ ____________________________________

ជីនជាតថិភា្តថិច (ដែ��មានជំបើប្រ�ើសិ)  បើអ្នសិា៉ាញឬឡាទើនណូ  �ិនដែ�នបើអ្នសិា៉ាញឬឡាទើនណូ
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បុ្គលទុើ 6 ការិយាល័យ CAO នគបើគ�សន់្ថែតបូុនណាះ ះ  
(CAO Use Only) បនាា ត់:

បើ ម្ ះ (រួ�មាននា�ខល�ន អ្នកសរបើ�ើ�បើ ម្ ះបើ�កណ្តាា � នា�ប្រ�កូ� ពាកយ�ដែនិ�ចំង់�ញ្ច�់នៃនពាកយ �ូចជា
 -Jr./Sr./ជាបើ�ើ�)៖

បើ�ើអ្ននកក�ពិំង់�ក់ពាកយសំិ�សិប្រមា�់�ំគ្គគ�បើនះឬ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

បើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ច៖

នៃថ្លាដែខ ឆ្នាំន � ក�បើណើ� (ដែខ/នៃថ្លា/ឆ្នាំន �)៖ បើេទ
  ប្រ�ំសិ     ប្រសិើ

បើ�ខ�័ណ្ណ បើ�ើក�រ ឬបើ�ខ ID រ�ឋ បើ�ើ�ំគ្គគ�
បើនះមាន៖ ស្ានភាព

អាពាហិព៍ថិពាហិ៍
  បើៅ�ើវ   រសិប់ើៅដែ�កគាន    �នបើរៀ�ការ
  �នដែ�ង់�ះ�ាើប្រ�ពិនធ   បើ�មាា យ

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានទ�នាក់ទ�នង់ជា�ួយអ្ននកយាា ង់ 
�ូចបើ�ាច?

  �ាើឬប្រ�ពិនធ   កូន   កូនចំង់   �ិនពាក់ពិ័នធ
  បើ�សង់ៗ _____________________________________________

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះ រសិប់ើៅជា�ួយអ្ននកឬបើទ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះក�ពិំង់បើរៀនបើៅស្តាោឬបើទ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

នបើន្ូើយថា  �ទុ/�ស ៎បើ�ើបើរៀនថាន ក់
ទើ�ាំនាម ន?

បើ ម្ ះស្តាោ៖
សិិសិសសិិកសាបើពិញបើមាា ង់?   �ទ/ចាសិា    បើទ

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះ មានគ្គេ៌ឬបើទ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

នបើន្ូើយថា  �ទុ/�ស ៎កា��រិបើចេទ��ប់ើពិ�សិប្រមា�កូន? បើ�ើរំពិឹង់ទំកថា មានកូន�ាំនាម ននាក់?

សូម្មន្ូើយសណំ៍រួរខាងនគកាម្ម នបើអំុកនឹងោក់ពាក្យសុសំគមាប់បុ្គលននះ។

អំុកម្មថិន��ំច់ន្ូើយសណំ៍រួរ 
�ងំននះនទុ គបសថិននបើអំុកនឹង
ោក់ពាក្យសុនំ្ថែតកម្មមវិ�ើ 

SNAP។

  �ទ/ចាសិា    បើទ  ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក�ិនមានសិិទធិទទួ��នការបើចញនៃថ្លលជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើពិញបើ�ញបើទ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះប្រ�ូវការការពិិនិ�យការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់បើ�ើង់វិញសិប្រមា�់ដែ�ក�មវិធំើបើសិវាក�មដែ�នការប្រគ្គួស្តារឬ?

  �ទ/ចាសិា    បើទ  
ប្រ�សិិនបើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានអាយំបើប្រកា� 21 ឆ្នាំន � បើយើង់ខ្ញុំនឹង់គ្គិ�ពិិចារណ្តាអ្ន�ពិើប្រ�ក់ច�ណូ�រ�សិព់ិួកបើគ្គកននុង់ការសិបើប្រ�ចចំង់បើប្រកាយរ�សិប់ើយើង់ច�បើពាះដែ�ក�មវិធំើបើសិវាក�មដែ�នការប្រគ្គួស្តារ�ាំបើណ្តា្ណ ះ។  
ប្រ�សិិនបើ�ើពិួកបើគ្គមាន��ណង់ចង់់ពិិនិ�យបើ�ើង់វិញការបើចញនៃថ្លលជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើពិញបើ�ញ បើយើង់ខ្ញុំនឹង់ប្រ�ូវការវាយ�នៃ�លប្រ�ក់ច�ណូ�ប្រគ្គួស្តាររ�សិព់ិួកបើគ្គ ដែ��រួ�មានប្រ�ក់ច�ណូ�ឪពិំកឬមាា យ 
រ�សិព់ិួកបើគ្គ។ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះប្រ�ូវការការពិិនិ�យបើ�ើង់វិញសិប្រមា�់ដែ�ក�មវិធំើបើសិវាក�មប្រគ្គួស្តារដែ�នការ�ាំបើណ្តា្ណ ះ និង់�ិនដែ�នសិប្រមា�់ការបើចញនៃថ្លលជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើពិញបើ�ញឬ?

  �ទ/ចាសិា    បើទ  បើ�យ�ិនគ្គិ�ពិើអាយំ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះេ័យខាល ចថាពិ័�៌មានដែ��  ពិួកបើគ្គអាចទទួ��នបើៅកដែនលង់ដែ��ពិួកបើគ្គរសិប់ើៅ អ្ន�ពិើបើសិវាក�មដែ�នការប្រគ្គួស្តារ អាច�ង់ាឱយមាន�ញ្ញាា �លលូវកាយ  
�លលូវចិ�ា ឬបើ��ំ��អាប្រកក់បើ�សង់បើទៀ�ពិើ�ាើឬប្រ�ពិនធ ឪពិំកមាា យរ�សិព់ិួកបើគ្គ ឬអ្ននក�នៃទបើទៀ�ឬបើទ?

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះជាពិ�រ�ឋអាបើ�រិក ឬជំនជា�ិអាបើ�រិកឬបើទ?         �ទ/ចាសិា     បើទ

គបសថិននបើបុ គ្លននះ ម្មថិនន្ថែម្មនជា 
ពលរដ្ឋអាម្មរិកឬជីនជាតថិអានម្មរិក 
នទុ សិូ�បើ�លើយសិ�ណួរខាង់បើប្រកា�៖

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានឋានៈអ្នបើនាា  
ប្រ�បើវសិន៍ដែ��មានសិិទធិប្រសិ� 
ចា�់ឬបើទ?

  �ទ/ចាសិា 
នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎សិូ�
��បើពិញប្រ�បើេទឯកស្តារ និង់បើ�ខ
អ្ន�ាសិញ្ញាា ណ�័ណ្ណ ID។

ប្រ�បើេទឯកស្តារ៖ បើ�ខ�័ណ្ណសិមាគ �ឯ់កស្តារ៖

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានអ្ននកឧ��ិ�ភឬបើទ?       �ទ/ចាសិា     បើទ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះ �នរសិប់ើៅសិ�រ�ឋអាបើ�រិកចា�់តា�ង់ពិើឆ្នាំន � 1996 ឬបើទ?     �ទ/ចាសិា     បើទ

ជាតថិសាសន ៍(ដែ��មានជំបើប្រ�ើសិ)
(សិូ�គ្គូសិយកច�ណំច��ង់អ្នសិ់

 ដែ��ប្រ�ូវ)

 អាបើ�រិកដែសិ្បកបើ�ម  ឬអាបើ�រិកអាប្រ�ើិក  ជំនជា�ិអាសិំើ  ជំនជា�ិបើ�ើ�ហានៃវ� ឬអ្ននកបើកាះ�ា សំិើ�ើិក
 ជំនជា�ិឥណ្តាឌ អាបើ�រិក ឬជំនជា�ិបើ�ើ�អាឡាស្តាា  (សូិ�បើ�ើ�ឧ�សិ�ព័នធ A)  ជំនជា�ិដែសិ្បកសិ  ជំនជា�ិបើ�សង់ៗ ____________________________________

ជីនជាតថិភា្តថិច (ដែ��មានជំបើប្រ�ើសិ)  បើអ្នសិា៉ាញឬឡាទើនណូ  �ិនដែ�នបើអ្នសិា៉ាញឬឡាទើនណូ

បុ្គលទុើ 7 ការិយាល័យ CAO នគបើគ�សន់្ថែតបូុនណាះ ះ  
(CAO Use Only) បនាា ត់:

បើ ម្ ះ (រួ�មាននា�ខល�ន អ្នកសរបើ�ើ�បើ ម្ ះបើ�កណ្តាា � នា�ប្រ�កូ� ពាកយ�ដែនិ�ចំង់�ញ្ច�់នៃនពាកយ �ូចជា
 -Jr./Sr./ជាបើ�ើ�)៖

បើ�ើអ្ននកក�ពិំង់�ក់ពាកយសំិ�សិប្រមា�់�ំគ្គគ�បើនះឬ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

បើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ច៖

នៃថ្លាដែខ ឆ្នាំន � ក�បើណើ� (ដែខ/នៃថ្លា/ឆ្នាំន �)៖ បើេទ
  ប្រ�ំសិ     ប្រសិើ

បើ�ខ�័ណ្ណ បើ�ើក�រ ឬបើ�ខ ID រ�ឋ បើ�ើ�ំគ្គគ�
បើនះមាន៖ ស្ានភាព

អាពាហិព៍ថិពាហិ៍
  បើៅ�ើវ   រសិប់ើៅដែ�កគាន    �នបើរៀ�ការ
  �នដែ�ង់�ះ�ាើប្រ�ពិនធ   បើ�មាា យ

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានទ�នាក់ទ�នង់ជា�ួយអ្ននកយាា ង់ 
�ូចបើ�ាច?

  �ាើឬប្រ�ពិនធ   កូន   កូនចំង់   �ិនពាក់ពិ័នធ
  បើ�សង់ៗ _____________________________________________

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះ រសិប់ើៅជា�ួយអ្ននកឬបើទ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះក�ពិំង់បើរៀនបើៅស្តាោឬបើទ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

នបើន្ូើយថា  �ទុ/�ស ៎បើ�ើបើរៀនថាន ក់
ទើ�ាំនាម ន?

បើ ម្ ះស្តាោ៖
សិិសិសសិិកសាបើពិញបើមាា ង់?   �ទ/ចាសិា    បើទ

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះ មានគ្គេ៌ឬបើទ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

នបើន្ូើយថា  �ទុ/�ស ៎កា��រិបើចេទ��ប់ើពិ�សិប្រមា�កូន? បើ�ើរំពិឹង់ទំកថា មានកូន�ាំនាម ននាក់?

សូម្មន្ូើយសណំ៍រួរខាងនគកាម្ម នបើអំុកនឹងោក់ពាក្យសុសំគមាប់បុ្គលននះ។

អំុកម្មថិន��ំច់ន្ូើយសណំ៍រួរ 
�ងំននះនទុ គបសថិននបើអំុកនឹង
ោក់ពាក្យសុនំ្ថែតកម្មមវិ�ើ 

SNAP។

  �ទ/ចាសិា    បើទ  ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក�ិនមានសិិទធិទទួ��នការបើចញនៃថ្លលជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើពិញបើ�ញបើទ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះប្រ�ូវការការពិិនិ�យការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់បើ�ើង់វិញសិប្រមា�់ដែ�ក�មវិធំើបើសិវាក�មដែ�នការប្រគ្គួស្តារឬ?

  �ទ/ចាសិា    បើទ  
ប្រ�សិិនបើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានអាយំបើប្រកា� 21 ឆ្នាំន � បើយើង់ខ្ញុំនឹង់គ្គិ�ពិិចារណ្តាអ្ន�ពិើប្រ�ក់ច�ណូ�រ�សិព់ិួកបើគ្គកននុង់ការសិបើប្រ�ចចំង់បើប្រកាយរ�សិប់ើយើង់ច�បើពាះដែ�ក�មវិធំើបើសិវាក�មដែ�នការប្រគ្គួស្តារ�ាំបើណ្តា្ណ ះ។  
ប្រ�សិិនបើ�ើពិួកបើគ្គមាន��ណង់ចង់់ពិិនិ�យបើ�ើង់វិញការបើចញនៃថ្លលជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើពិញបើ�ញ បើយើង់ខ្ញុំនឹង់ប្រ�ូវការវាយ�នៃ�លប្រ�ក់ច�ណូ�ប្រគ្គួស្តាររ�សិព់ិួកបើគ្គ ដែ��រួ�មានប្រ�ក់ច�ណូ�ឪពិំកឬមាា យ 
រ�សិព់ិួកបើគ្គ។ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះប្រ�ូវការការពិិនិ�យបើ�ើង់វិញសិប្រមា�់ដែ�ក�មវិធំើបើសិវាក�មប្រគ្គួស្តារដែ�នការ�ាំបើណ្តា្ណ ះ និង់�ិនដែ�នសិប្រមា�់ការបើចញនៃថ្លលជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើពិញបើ�ញឬ?

  �ទ/ចាសិា    បើទ  បើ�យ�ិនគ្គិ�ពិើអាយំ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះេ័យខាល ចថាពិ័�៌មានដែ��  ពិួកបើគ្គអាចទទួ��នបើៅកដែនលង់ដែ��ពិួកបើគ្គរសិប់ើៅ អ្ន�ពិើបើសិវាក�មដែ�នការប្រគ្គួស្តារ អាច�ង់ាឱយមាន�ញ្ញាា �លលូវកាយ  
�លលូវចិ�ា ឬបើ��ំ��អាប្រកក់បើ�សង់បើទៀ�ពិើ�ាើឬប្រ�ពិនធ ឪពិំកមាា យរ�សិព់ិួកបើគ្គ ឬអ្ននក�នៃទបើទៀ�ឬបើទ?

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះជាពិ�រ�ឋអាបើ�រិក ឬជំនជា�ិអាបើ�រិកឬបើទ?         �ទ/ចាសិា     បើទ

គបសថិននបើបុ គ្លននះ ម្មថិនន្ថែម្មនជា 
ពលរដ្ឋអាម្មរិកឬជីនជាតថិអានម្មរិក 
នទុ សិូ�បើ�លើយសិ�ណួរខាង់បើប្រកា�៖

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានឋានៈអ្នបើនាា  
ប្រ�បើវសិន៍ដែ��មានសិិទធិប្រសិ� 
ចា�់ឬបើទ?

  �ទ/ចាសិា 
នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎សិូ�
��បើពិញប្រ�បើេទឯកស្តារ និង់បើ�ខ
អ្ន�ាសិញ្ញាា ណ�័ណ្ណ ID។

ប្រ�បើេទឯកស្តារ៖ បើ�ខ�័ណ្ណសិមាគ �ឯ់កស្តារ៖

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានអ្ននកឧ��ិ�ភឬបើទ?       �ទ/ចាសិា     បើទ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះ �នរសិប់ើៅសិ�រ�ឋអាបើ�រិកចា�់តា�ង់ពិើឆ្នាំន � 1996 ឬបើទ?     �ទ/ចាសិា     បើទ

ជាតថិសាសន ៍(ដែ��មានជំបើប្រ�ើសិ)
(សិូ�គ្គូសិយកច�ណំច��ង់អ្នសិ់

 ដែ��ប្រ�ូវ)

 អាបើ�រិកដែសិ្បកបើ�ម  ឬអាបើ�រិកអាប្រ�ើិក  ជំនជា�ិអាសិំើ  ជំនជា�ិបើ�ើ�ហានៃវ� ឬអ្ននកបើកាះ�ា សំិើ�ើិក
 ជំនជា�ិឥណ្តាឌ អាបើ�រិក ឬជំនជា�ិបើ�ើ�អាឡាស្តាា  (សូិ�បើ�ើ�ឧ�សិ�ព័នធ A)  ជំនជា�ិដែសិ្បកសិ  ជំនជា�ិបើ�សង់ៗ ____________________________________

ជីនជាតថិភា្តថិច (ដែ��មានជំបើប្រ�ើសិ)  បើអ្នសិា៉ាញឬឡាទើនណូ  �ិនដែ�នបើអ្នសិា៉ាញឬឡាទើនណូ
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សណំ៍រួរនផ្លូេងៗនទុៀតអំំពើអំុកនៅកុ�ងផ្លូាះរបសអ់ំុក៖
សិូ�បើ�លើយសិ�ណួរ��ង់បើនះអ្ន�ពិើអំុកឬនរណាមុាក់នៅកុ�ងផ្លូាះរបសអ់ំុកដែ��នឹង់�ក់ពាកយសំិ�ធានារ៉ា�់រង់។

បើ�ើឥ�លូវបើនះ មាននរណ្តាមាន ក់ទទួ��នជំំនួយជាស្តាច់ប្រ�ក់ 
ជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិា ឬក�មវិធំើ SNAP បើៅកននុង់រ�ឋ�ួយបើ�សង់បើទៀ�ឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា 
 បើទ

នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎បើ�ើរ�ឋ និង់បើខានធំើ�ួយណ្តា?

បើ�ើអ្ននកឬនរណ្តាមាន ក់កននុង់ប្រគ្គួស្តាររ�សិអ់្ននក ប្រ�ូវ�នបើគ្គ�កសិិទធិឬ
យ�ប់្រពិ��កសិិទធិច�បើពាះ�័ណ្ណជំនប្រកើប្រកទិញអាហារ�នៃ�លបើថាក 
ឬការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP បើៅកននុង់រ�ឋ�ួយបើ�សង់បើទៀ�ឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា 
 បើទ

នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎សិូ�ប្រ��់បើយើង់ខ្ញុំកដែ��៖

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់ធាល �់�ក់ពាកយសិំ�ធានារ៉ា�់រង់ណ្តា�ួយបើ�យបើប្រ�ើបើ ម្ ះ 
ឬបើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ចឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា 
 បើទ

នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎សិូ�ប្រ��់បើយើង់ខ្ញុំនូវបើ ម្ ះនិង់បើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ច៖

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់ក�ពិំង់�បើប្រ�ើកង់ទ័ពិសិ�រ�ឋអាបើ�រិក ឬមាននរណ្តាមាន ក់
ធាល �់បើធំើើកង់ទ័ពិសិ�រ�ឋអាបើ�រិកឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា 
 បើទ

បើ�ើមានអ្ននកណ្តាមាន ក់ជាប្រសិាើបើ�មាា យ �ាើឬប្រ�ពិនធ ឬកូន (អាយំបើប្រកា� 18 ឆ្នាំន� ) រ�សិអ់្ននកណ្តាមាន ក ់
បើៅកននុង់បើយាធាសិ�រ�ឋអាបើ�រិក ឬនរណ្តាមាន ក់ដែ��ធាល �់បើធំើើជាបើយាធាសិ�រ�ឋអាបើ�រិកឬបើទ?  �ទ/ចាសិា    បើទ

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់មានការបើ�ើ�ដែថ្លចិញ្ចឹ�កូនបើៅអាយំ 18 
ឆ្នាំន� ឬអាយំបើប្រចើនជាង់បើនះឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា 
 បើទ

នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎នរណា? រ�ឋ៖

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់ជាជំនពិិការ ឈឺឺធំាន់ធំារ ឬប្រ�ូវការការយកចិ�ាទំក�ក់
ខាង់បើវជំាស្តាប្រសិាឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា 
 បើទ

នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎នរណា? បើ�ើមានពិិការភាពិអ្នើើ?

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់មានសិ្តានភាពិបើវជំាស្តាប្រសិាដែ���ប្រ�ូវឱយមានការបើប្រ�ើថាន�  
ដែ��ជំួយប្រទប្រទង់់សិំខភាពិឬបើទ? 

 �ទ/ចាសិា 
 បើទ

នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎នរណា?

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់រសិប់ើៅកននុង់�ណឌ �ដែថ្ល�� សិំខភាពិរយៈបើពិ�ដែវង់ឬ�ណឌ �សិំខាេិ�� ឬមានសិ្តានភាពិសិំខភាពិ�លលូវកាយ ខួរកា� ឬ�លលូវចិ�ាដែ���ណ្តាា �ឱយមានការក�ណ�់កប្រ�ិ�សិក�មភាពិនានា 
(�ូចជាការង់ូ�ទឹក ការបើសិល�កពាក់ ការងារ�ទះប្រ�ចា� នៃថ្លា ជាបើ�ើ�) ឬបើទ?  �ទ/ចាសិា    បើទ

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់មានវិកាយ�ប្រ�បើពិទយដែ���ន�ង់់ប្រ�ក់ឬ�ិន�ន�ង់់ប្រ�ក ់
បើៅដែខបើនះ ឬ�ើដែខចំង់បើប្រកាយឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា 
 បើទ

បើ�ើមាននរណ្តាធាល �់ជាជំនរង់បើប្រគាះបើ�យស្តារការរំបើោេ��ពានកននុង់ប្រគ្គួស្តារឬបើទ?  �ទ/ចាសិា    បើទ

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់ក�ពិំង់ពិយា��ការបើប្រ�ើបើប្រគ្គឿង់បើញ�នឬបើប្រគ្គឿង់ប្រសិវឹង់ឬបើទ?
 �ទ/ចាសិា 
 បើទ

នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎នរណ្តា?

សាច់ញាតថិម្មថិនរសន់ៅជាម្មរួយ៖  ដែ�នកបើនះ សិប្រមា�់អ្ននក�ក់ពាកយសិំ�ស្តាច់ប្រ�ក់។

ប្រ�សិិនបើ�ើនរណ្តាមាន ក់�ក់ពាកយសិំ�សិប្រមា�់កូនមាន ក់ដែ��មានឪពិំកមាា យ�ិនរសិប់ើៅកននុង់�ទះរ�សិអ់្ននក ឬប្រ�សិិនបើ�ើនរណ្តាមាន ក់�ក់ពាកយសិំ�បើនាះ មាន�ាើឬប្រ�ពិនធ�ិនរសិប់ើៅកននុង់�ទះរ�សិអ់្ននក 
សិូ�បើ�លើយសិ�ណួរ��ង់បើនះ បើ�ើ�្បើបើយើង់ខ្ញុំអាចពិយាយា�ទទួ��នការជំួយគា�ប្រទ។ 
អ្ននក�ិនចា��ច់��បើពិញដែ�នកបើនះបើទ ប្រ�សិិនបើ�ើការ�ា�ព់ិ័�៌មានបើនះ ឬការដែសិើង់រកការជំួយគា�ប្រទអាចបើធំើើឱយអ្ននក ឬសិមាជំិកប្រគ្គួស្តារមានហានិេ័យនៃនអ្ន�បើពិើ�ិង់សាកននុង់ប្រគ្គួស្តារ ឬបើធំើើឱយមាន�ញ្ញាា កាន់ដែ����កកននុង់ 
ការបើគ្គចបើចញពិើអ្ន�បើពិើ�ិង់សាកននុង់ប្រគ្គួស្តារ ឬប្រ�សិិនបើ�ើកូនរ�សិអ់្ននកបើកើ��កបើ�យស្តារការចា�់រំបើោេ ឬការសិមន់ ឬការរួ�បើេទរវាង់ស្តាច់ញា�ិដែ��ចា�់ហា��ិនឱយយកគាន ជា�ីើប្រ�ពិនធ 
ឬប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកក�ពិំង់គ្គិ�ពិិចារណ្តាអ្ន�ពិើការសិំ�កូនចិញ្ចឹ�។
ប្រ�សិិនបើ�ើវាជា�ញ្ញាា �ួយច�បើពាះអ្ននកកននុង់ការ�ា�ព់ិ័�៌មានបើនះ ឬការដែសិើង់រកការជំួយគា�ប្រទបើ�យស្តារដែ�អ្ន�បើពិើ�ឹង់សាកននុង់ប្រគ្គួស្តារ ការចា�់រំបើោេ ឬការសិមន់ ឬការរួ�បើេទរវាង់ស្តាច់ញា�ិដែ��ចា�់ហា��ិនឱយយក 
គាន ជា�ីើប្រ�ពិនធ ឬបើ�យស្តារដែ�អ្ននកក�ពិំង់គ្គិ�ពិិចារណ្តាអ្ន�ពិើការសិំ��ា�ក់ូនមាន ក់សិប្រមា�់ការសិំ�កូនចិញ្ចឹ� សិូ�គ្គូសិឬធំើកប្រ�អ្ន�់បើនះ៖  

ន ម្ ះអំុកន្ថែដលមានសាច់ញាតថិម្មថិនរសន់ៅជាម្មរួយ៖ ន ម្ ះសាច់ញាតថិម្មថិនរសន់ៅជាម្មរួយ៖ សាច់ញាតថិម្មថិនរសន់ៅជាម្មរួយ៖

 ឪពិំកឬមាា យ     �ាើឬប្រ�ពិនធ

ន ម្ ះអំុកន្ថែដលមានសាច់ញាតថិម្មថិនរសន់ៅជាម្មរួយ៖ ន ម្ ះសាច់ញាតថិម្មថិនរសន់ៅជាម្មរួយ៖ សាច់ញាតថិម្មថិនរសន់ៅជាម្មរួយ៖

 ឪពិំកឬមាា យ     �ាើឬប្រ�ពិនធ

ន ម្ ះអំុកន្ថែដលមានសាច់ញាតថិម្មថិនរសន់ៅជាម្មរួយ៖ ន ម្ ះសាច់ញាតថិម្មថិនរសន់ៅជាម្មរួយ៖ សាច់ញាតថិម្មថិនរសន់ៅជាម្មរួយ៖

 ឪពិំកឬមាា យ     �ាើឬប្រ�ពិនធ

ន ម្ ះអំុកន្ថែដលមានសាច់ញាតថិម្មថិនរសន់ៅជាម្មរួយ៖ ន ម្ ះសាច់ញាតថិម្មថិនរសន់ៅជាម្មរួយ៖ សាច់ញាតថិម្មថិនរសន់ៅជាម្មរួយ៖

 ឪពិំកឬមាា យ     �ាើឬប្រ�ពិនធ

ន ម្ ះអំុកន្ថែដលមានសាច់ញាតថិម្មថិនរសន់ៅជាម្មរួយ៖ ន ម្ ះសាច់ញាតថិម្មថិនរសន់ៅជាម្មរួយ៖ សាច់ញាតថិម្មថិនរសន់ៅជាម្មរួយ៖

 ឪពិំកឬមាា យ     �ាើឬប្រ�ពិនធ

ន ម្ ះអំុកន្ថែដលមានសាច់ញាតថិម្មថិនរសន់ៅជាម្មរួយ៖ ន ម្ ះសាច់ញាតថិម្មថិនរសន់ៅជាម្មរួយ៖ សាច់ញាតថិម្មថិនរសន់ៅជាម្មរួយ៖

 ឪពិំកឬមាា យ     �ាើឬប្រ�ពិនធ

 ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនឹង់�ក់ពាកយសិំ�ជំំនួយជាស្តាច់ប្រ�ក់ អ្ននកប្រ�ូវ�ក់បើ ម្ ះឪពិំកមាា យរ�សិក់ំមារដែ��ជាអ្ននើ�ិជំនណ្តាមាន ក់ បើ�ើយជំួយដែ�នកទ�នាក់ទ�នង់តា��ទះ (DRS) ប្រ��ូ�ការជំួយគា� ប្រទបើ�យ�ា�ព់ិ័�៌មាន 
ដែ��ពិួកបើគ្គប្រ�ូវការបើនាះ បើ�ើកដែ�ង់ដែ�អ្ននកមាន�ូ�បើ��ំប្រ�ឹ�ប្រ�ូវ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក�ិនជំួយដែ�នក DRS បើ�យ�ា�ព់ិ័�៌មានដែ��ប្រ�ូវការ បើ�ើយ�ិនមានបើ��ំ��ប្រ�ឹ�ប្រ�ូវច�បើពាះការ�ិនជំួយបើនាះ ច�នួនជំំនួយ 
ជាស្តាច់ប្រ�ក់ដែ��ប្រ�ូវ�នអ្ននំ�័�សិប្រមា�់អ្ននកបើនាះនឹង់ប្រ�ូវ�និយយាា ង់បើហាចណ្តាសិ ់25 ភាគ្គរយ។

 ប្រ�សិិនបើ�ើ�នអ្ននំ�័�ច�បើពាះជំំនួយជាស្តាច់ប្រ�ក់ អ្ននកប្រ�ូវដែ��ា�ស់ិិទធិ��ប់្រកសិួង់និង់ដែ�នក DRS បើ�ើ�្បើប្រ��ូ�ស្តាច់ប្រ�ក់សិប្រមា�់អ្ននកនិង់អ្ននកបើ�សង់បើទៀ�ដែ��កននុង់ 
បើនាះអ្ននកនឹង់�ក់ពាកយសិំ�ឲ្យយ។ ចា�់ដែចង់ថា សិិទធិជំួយគា�ប្រទនឹង់ប្រ�ូវប្រ�គ្គ�ជ់ំូនរ�ឋ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទទួ�យកជំំនួយជាស្តាច់ប្រ�ក់។

 ប្រ�សិិនបើ�ើការឧ��ិ�ភប្រ�ូវ�ន�ង់់ប្រ�ក់ជំូនកំមារដែ��ទទួ��នជំំនួយជាស្តាច់ប្រ�ក់បើនាះ ប្រកំ�ប្រគ្គួស្តារអាចនឹង់ទទួ��នការឧ��ិ�ភ�ួយច�នួន�ដែនិ� 
បើ�ើការ�ា�ជ់ំំនួយជាស្តាច់ប្រ�ក់។
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ព័ត៌មានអំំពើពន្ធ៖  សិូ���បើពិញដែ�នកបើនះ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនឹង់�ក់ពាកយសិំ�ដែថ្ល��សិំខភាពិ។ អ្ននក�ិនចា��ច់បើ�លើយសិ�ណួរ��ង់បើនះបើទ  
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនឹង់�ក់ពាកយសិំ�សិប្រមា�់ដែ�ក�មវិធំើ SNAP បើនាះ។
��បើពិញពិ័�៌មានបើនះសិប្រមា�់�ាើឬប្រ�ពិនធ/នៃ�គ្គូរ�សិអ់្ននក និង់កូនៗដែ��រសិប់ើៅជា�ួយអ្ននក និង់/ឬ អ្ននកបើ�សង់បើទៀ�បើៅកននុង់រ�យការណព៍ិនធប្រ�ក់ច�ណូ�សិ�ពិ័នធ�ូចគាន រ�សិអ់្ននក ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក�ក់ឯកស្តារ�ួយចា�់។

បើ�ើ�ំគ្គគ�ណ្តាមាន ក់កននុង់ច�បើណ្តា��ំគ្គគ�នានាដែ��មានរយ�ញាើបើ ម្ ះកននុង់ការ�ក់ពាកយសិំ� បើប្រគាង់នឹង់�ក់ជំូនឯកស្តាររ�យការណព៍ិនធប្រ�ក់ច�ណូ�បើៅឆ្នាំន �បើប្រកាយឬបើទ?      �ទ/ចាសិា      បើទ
នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎សិូ�រយ�ញាើបើ ម្ ះអ្ននក�ក់ឯកស្តារពិនធនិង់រយ�ញាើបើ ម្ ះ�ាើឬប្រ�ពិនធរ�សិអ់្ននក�ក់ឯកស្តារពិនធ ប្រ�សិិនបើ�ើការ�ក់ឯកស្តារសិ�ណង់រួ�គាន ។

ន ម្ ះអំុកោក់ឯកសារពន្ធ៖ ការោក់ឯកសាររួម្ម�ុ ន ម្ ះបិើឬគបពន្ធ៖

បើ�ើ�ំគ្គគ�ណ្តាមាន ក់កននុង់ច�បើណ្តា��ំគ្គគ�នានាដែ��មានរយ�ញាើបើ ម្ ះកននុង់ការ�ក់ពាកយសិំ�បើនះ ���រអ្ននករសិប់ើៅកននុង់�នទនុកណ្តាមាន ក់ច�បើពាះសិ�ណង់ពិនធរ�សិព់ិួកបើគ្គឬបើទ?     �ទ/ចាសិា     បើទ
នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎សិូ�រយ�ញាើបើ ម្ ះអ្ននក�ក់ឯកស្តារពិនធនិង់រយ�ញាើបើ ម្ ះអ្ននករសិប់ើៅកននុង់�នទនុក។
អ្ននករសិប់ើៅកននុង់�នទនុកមាន ក់ អាច���រសិ�ណង់បើ�យអ្ននក�ក់ឯកស្តារពិនធដែ��ួយ�ាំបើណ្តា្ណ ះ។ សិប្រមា�់អ្ននក�ក់ឯកស្តារពិនធរួ�គាន  អ្ននកប្រគាន់ដែ�ប្រ�ូវការរយ�ញាើបើ ម្ ះអ្ននករសិប់ើៅកននុង់�នទនុកសិប្រមា�់អ្ននក�ក ់
ឯកស្តារពិនធដែ��នឹង់ចំះ��ិបើ�ខាសិ�ណំ�ដែ���ទពិនធ។

ន ម្ ះអំុកោក់ឯកសារពន្ធ៖ អំុករសន់ៅកុ�ងបនា�ក៖

បើ�ើ�ំគ្គគ�ណ្តាមាន ក់កននុង់ច�បើណ្តា��ំគ្គគ�នានាដែ��មានរយ�ញាើបើ ម្ ះកននុង់ការ�ក់ពាកយសិំ�បើនះ ប្រ�ូវ�ន���រថាជាអ្ននករសិប់ើៅកននុង់�នទនុកណ្តាមាន ក់ច�បើពាះសិ�ណង់ពិនធរ�សិន់រណ្តាមាន ក់ឬបើទ?      �ទ/ចាសិា      បើទ
នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎សិូ�រយ�ញាើបើ ម្ ះអ្ននករសិប់ើៅកននុង់�នទនុក និង់រយ�ញាើបើ ម្ ះអ្ននក�ក់ឯកស្តារពិនធសិ ប្រមា�់អ្ននកណ្តាដែ��រសិប់ើៅកននុង់�នទនុក ដែ��នឹង់ប្រ�ូវ���រសិ�ណង់។
អំុកម្មថិន�ំ�ច់បំនពញព័ត៌មានកុ�ងតារងននះនទុ គបសថិននបើអំុករសន់ៅកុ�ងបនា�ក គតូវ�នរយបញ្ចូជើន ម្ ះនៅខាងនលើរួចនហិើយ។

ន ម្ ះអំុករសន់ៅកុ�ងបនា�ក៖ ន ម្ ះអំុកោក់ឯកសារពន្ធ៖ ញាតថិភាពចំនពាះអំុកោក់ឯកសារពន្ធ៖

ការដកយកពន្ធ៖  សិូ���បើពិញដែ�នកបើនះ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនឹង់�ក់ពាកយសិំ�ដែថ្ល��សិំខភាពិ។ អ្ននក�ិនចា��ច់បើ�លើយសិ�ណួរ��ង់បើនះបើទ  
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនឹង់�ក់ពាកយសិំ�សិប្រមា�់ដែ�ក�មវិធំើ SNAP បើនាះ។

ប្រ�សិិនបើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់�ង់់ប្រ�ក់សិប្រមា�់អ្នើើ�ួយជាក់ោក់ ដែ��អាចកា�់យកកននុង់រ�យការណព៍ិនធប្រ�ក់ច�ណូ�សិ�ពិ័នធ ការប្រ��់បើយើង់អ្ន�ពិើ�ំគ្គគ�បើនាះ អាចបើធំើើឲ្យយការច�ណ្តាយបើ�ើការបើចញនៃថ្លល 
ធានារ៉ា�់រង់ដែថ្ល��សិំខភាពិ�ិចជាង់�នាិច។

កំណ៍ត់សមាគ ល៖់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជាអ្ននកប្រ�ក�កិច្ចការជំំនួញជាមា្ច សិប់ើ�យខល�នឯង់ បើោកអ្ននក�ិនប្រ�ូវរ�់�ញ្ចលូ�ការច�ណ្តាយដែ��អ្ននកនឹង់ចំះកននុង់�ញាើជាការច�ណ្តាយបើ�ើសិ�ណំ�ដែ���ទពិនធតា�កា�វិភាគ្គ C 
(Schedule C) រ�សិអ់្ននកបើ�ើយ (ឧ��រណក៍ារច�ណ្តាយបើ�ើរថ្លយនា និង់រថ្លយនា�ឹកទ�និញការ�ញ្ចនុះ�នៃ�ល ប្រ�ក់ឈឺន��និបើយាជំិ� និង់ការធានារ៉ា�់រង់�នាទ �់�នសំ ជាបើ�ើ�។

នតើមាននរណាមុាក់ មានការចំណាយពើ៖
( )(គ្គូសិឬធំើក �ទុ/�ស)៎

�ទុ/
�ស៎ នតើការចំណាយននះជារបសន់រណា?

នតើការចំណាយននះ 
គតូវបង់គ�ក់ញឹកញាប់បូុណាះ ?

(�ួយ�ង់ បើរៀង់រ�ដ់ែខ បើរៀង់រ��់ើដែខ 
ពិើរ�ង់កននុង់�ួយឆ្នាំន�  បើរៀង់រ�ឆ់្នាំន� )

បូុនាម ន?

ការកា�់យកការប្រ�ក់ក�្ចើរ�សិស់ិិសិសឬនិសិសិ�

ការកា�់យកប្រ�ក់ធានារ៉ា�់រង់សិំខភាពិដែ��ប្រ�ក�កិច្ចការ 
ជំំនួញជាមា្ច សិប់ើ�យខល�នឯង់ 

ដែ�នកដែ��អាចកា�់យកប្រ�ក់�នពិើពិនធប្រគ្គ�់ប្រគ្គង់ប្រ�ក�កិច្ចការ 
ជំំនួញជាមា្ច សិប់ើ�យខល�នឯង់ 

ការកា�់យកប្រ�ក់យគ្គណនើសិនសំសិប្រមា�់ការដែថ្ល�� សិំខភាពិ

បើ�សង់ៗ (សិូ��ញ្ញាា ក់)
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�នធាន (ន�ថា “គទុព្យកម្មម” ផ្លូងន្ថែដរ)៖ អំុកម្មថិន��ំច់ន្ូើយសណំ៍រួរ�ងំននះនទុ គបសថិននបើអំុកនឹងោក់ពាក្យសុធំានារ៉ាប់រងសគមាប់ន្ថែតកម្មមវិ�ើ SNAP ននាះ
ឬគបសថិននបើអំុកនឹងោក់ពាក្យសុនំ្ថែ��សំុខភាព នហិើយអំុកបំនពញតាម្មការនលើកន្ថែលងណាម្មរួយកុ�ងចំនណាម្មការនលើកន្ថែលង�ងំននះ៖ មាននៃផ្លូានពាះ កូនអាយុនគកាម្ម 21 ឆុា ំមានកូនកុ�ង
បនា�កអាយុនគកាម្ម 21 ឆុា ំន្ថែដលរសន់ៅជាម្មរួយអំុក អំុកម្មថិនមានពថិការភាព នហិើយមានអាយុនគកាម្ម 65 ឆុា។ំ

សូម្មគ�ប់នយើងខ្ញុំអំំពើ�នធាន ដូចជា៖
 •  ស្តាច់ប្រ�ក់ •  IRA/401k/ការដែចករំដែ�កប្រ�ក់ច�បើណញ •  �ូ�និធំិទ�នំកចិ�ា
 •  គ្គណនើផ្ទ �ខ់ល�ន ឬគ្គណនើសិនសំ •  �័ណ្ណ��ណំ�ប្រ�ក់សិនសំអាបើ�រិក •  ទូក បើប្រគ្គឿង់ចប្រកបើ�ើកបើ�ើទឹកកក រថ្លយនាមានកដែនលង់រសិប់ើៅ
 •  គ្គណនើចរនា •  កលឹ��ំណយណូដែអ្ន� ឬកលឹ�វិសិស�កា� •  �ាូ�ូ ទូរទសិសន៍ ATV
 •  �័ណ្ណ ប្រ�ក់�បើញាើ •  ភាគ្គ�៊ំន ឬ�័ណ្ណ ប្រ�ក់រ�ឋ េិ�� •  យានយនា (រថ្លយនា រថ្លយនាបើវន  រថ្លយនា�ឹកទ�និញ)

សូម្មនរៀបចំបញ្ចូជើ�នធាននើម្មរួយៗនោយន្ថែ�កពើ�ុ៖ 
បើ ម្ ះអ្ននកដែ��មានធំនធាន៖ ប្រ�បើេទធំនធាន៖ �ាំនាម ន? បើ�ើធំនធានបើនះសិិិ�បើៅ/បើ�ខគ្គណនើបើៅឯណ្តា?

បើ ម្ ះអ្ននកដែ��មានធំនធាន៖ ប្រ�បើេទធំនធាន៖ �ាំនាម ន? បើ�ើធំនធានបើនះសិិិ�បើៅ/បើ�ខគ្គណនើបើៅឯណ្តា?

បើ ម្ ះអ្ននកដែ��មានធំនធាន៖ ប្រ�បើេទធំនធាន៖ �ាំនាម ន? បើ�ើធំនធានបើនះសិិិ�បើៅ/បើ�ខគ្គណនើបើៅឯណ្តា?

បើ ម្ ះអ្ននកដែ��មានធំនធាន៖ ប្រ�បើេទធំនធាន៖ �ាំនាម ន? បើ�ើធំនធានបើនះសិិិ�បើៅ/បើ�ខគ្គណនើបើៅឯណ្តា?

បើ ម្ ះអ្ននកដែ��មានធំនធាន៖ ប្រ�បើេទធំនធាន៖ �ាំនាម ន? បើ�ើធំនធានបើនះសិិិ�បើៅ/បើ�ខគ្គណនើបើៅឯណ្តា?

បើ ម្ ះអ្ននកដែ��មានធំនធាន៖ ប្រ�បើេទធំនធាន៖ �ាំនាម ន? បើ�ើធំនធានបើនះសិិិ�បើៅ/បើ�ខគ្គណនើបើៅឯណ្តា?

សណំ៍រួរនផ្លូេងនទុៀតអំំពើ�នធាន៖ អំុកម្មថិន��ំច់ន្ូើយសណំ៍រួរ�ងំននះនទុ គបសថិននបើអំុកនឹងោក់ពាក្យសុធំានារ៉ាប់រងសគមាប់ន្ថែតកម្មមវិ�ើ SNAP ននាះ ឬគបសថិន 
នបើអំុកនឹងោក់ពាក្យសុនំ្ថែ��សំុខភាព នហិើយអំុកបំនពញតាម្មការនលើកន្ថែលងណាម្មរួយកុ�ងចំនណាម្មការនលើកន្ថែលង�ងំននះ៖ មាននៃផ្លូានពាះ កូនអាយុនគកាម្ម 21 ឆុា ំ 
មានកូនកុ�ងបនា�កអាយុនគកាម្ម 21 ឆុា ំន្ថែដលរសន់ៅជាម្មរួយអំុក អំុកម្មថិនមានពថិការភាព នហិើយមានអាយុនគកាម្ម 65 ឆុា។ំ

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់បើៅកននុង់�ទះរ�សិអ់្ននករំពិឹង់ទំកថាមានប្រ�ក់ 
ដែ��រួមានជាអាទិ៍ ការមានការងារបើធំើើ ការបើ�ះប្រស្តាយ�ញ្ញាា
បើប្រគាះថាន ក់ ការទទួ� �រ�ក ឬ�ូ�និធំិទំកចិ�ាឬបើទ?
  �ទ/ចាសិា     បើទ

នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎នរណ្តា? ប្រ�បើេទអ្នើើ? បើ�ើបើគ្គរំពិឹង់ទំកបើៅបើពិ�ណ្តា? បើ�ើប្រ�ូវរំពិឹង់ទំក�ាំនាម ន?

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់�ន�ក់ �នដែចកឱយ ឬ�នបើ�ទរក�មសិិទធិ�ទះ  
�ើធំលើ ប្រទពិយសិ�្ប�ាិផ្ទ �ខ់ល�ន ឬធំនធានបើ�សង់បើទៀ�កននុង់រយៈ 
បើពិ�ប្រ�� ឆ្នាំន� ចំង់បើប្រកាយបើនះឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា    បើទ

នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស,៎ នរណ្តា? ប្រ�បើេទអ្នើើ? បើៅបើពិ�ណ្តា? បើ�ើវាមាន�នៃ�ល�ាំនាម ន?

បើ�ើមានអ្ននកណ្តាមានក�មសិិទធិ�ទះឬប្រទពិយសិ�្ប�ាិណ្តា�ួយ 
ដែ��ពួិកបើគ្គ�ិនរសិប់ើៅឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា
 បើទ

នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎នរណ្តា? បើ�ើអ្ននកបើៅកននុង់�ទះរ�សិអ់្ននកមានយានយនា 
�ាំនាម នបើប្រគ្គឿង់?

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់មានកិច្ចប្រពិ�បើប្រពិៀង់�ញ្ចនុះសិពិជា�ួយ 
ធំនាគារ ឬ�ទះ�ំណយសិពិឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា
 បើទ

នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎នរណ្តា? បើ�ើអ្ននកបើៅកននុង់�ទះរ�សិអ់្ននកមាន�ើ�ញ្ចនុះ 
សិពិ�ាំនាម នកដែនលង់?

បើ�ើមាននរណ្តាមាន�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់អាយំជំើវិ�ឬបើទ?
 �ទ/ចាសិា
 បើទ

នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎នរណ្តា?
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គ�ក់ចំណ៍ូល៖
សិូ�ប្រ��់បើយើង់ខ្ញុំអ្ន�ពិើប្រ�ក់ច�ណូ�រ�សិក់ូនណ្តាមាន ក់ ឬ�នំសិសបើពិញវ័យដែ��អ្ននក�នរយ�ញាើបើ ម្ ះបើៅកននុង់ពាកយសំិ�បើនះ។

នយើងខ្ញុំគតូវការដឹងអំំពើគ�ក់ចំណ៍ូលណាម្មរួយ ដូចជា៖
 •  ប្រ�ក់ឈឺន��ប្រ�ចា� នៃថ្លាឬសិ�ា � ៍ (រយ�ញាើបើ ម្ ះនិបើយាជំក) •  ប្រ�ក់ដែ���ន�ង់់ជំូនអ្ននកសិប្រមា�់នៃថ្លលជំួ��ទះ •  ការធានារ៉ា�់រង់ឈឺឺ
 •  ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គង់កិច្ចការជំំនួញជាមា្ច សិប់ើ�យខល�នឯង់ •  ប្រ�ក់ដែ���ង់់ជំូនអ្ននកសិប្រមា�់�នទ�់ឬអាហារ •  ភាពិគាម នការងារបើធំើើ
 •  ប្រ�ក់រក�នពិើការបើ�ើ�ដែថ្ល�� �រក •  ប្រ�ក់ដែ���ន�ង់់ជំូនអ្ននកសិប្រមា�់ប្រ�ក់ក�្ចើ •  ប្រ�ក់សិប្រមា�់ការ�ណានុ ះ�ណ្តាា �
 •  សិ�ណង់និបើយាជំិ� •  នៃថ្លលបើសិវាអាណ្តាពិយា�� •  ភាគ្គោេឬប្រ�ក់ច�បើណញ 
 •  កនៃប្រ�បើជំើង់ស្តារ •  ការធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ច •  ប្រ�ក់ច�ណូ�ធានារ៉ា�់រង់�ដែនិ� (SSI)
 •  ការ�ង់់ប្រ�ក់សិ�ជំើពិ •  ការធានារ៉ា�់រង់អ្ន�ើ�យំទធជំន •  ដែ�្បង់សិំើសិង់/បើឆ្នាំន �
 •  ប្រ�ក់ចូ�និវ�ាន៍ •  ការជំួយឧ��ិ�ភ

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់បើៅកននុង់ប្រគ្គួស្តាររ�សិអ់្ននកមានប្រ�ក់ច�ណូ�បើទ?        �ទ/ចាសិា     បើទ

បើ�ើបើ�លើយថា �ទ/ចាសិា សិូ�រយ�ញាើប្រ�ក់ច�ណូ�ណ្តា�ួយដែ��អ្ននក�នទទួ�រួចបើ�ើយ ឬរំពិឹង់ទំកថានឹង់ទទួ��នបើៅឆ្នាំន �បើនះ។

សូម្មរយបញ្ចូជើគ�ក់ចំណ៍ូលពើគបភពនើម្មរួយៗោច់នោយន្ថែ�កពើ�ុ៖ 
បើ ម្ ះអ្ននកដែ��មានប្រ�ក់ច�ណូ�៖ ប្រ�បើេទ/ប្រ�េពិប្រ�ក់ច�ណូ�៖ �ាំនាម ន? ញឹកញា�់�ាំណ្តា្ណ ? កា��រិបើចេទ�ង់់ប្រ�ក់ថ្លមើៗ���ំ�៖

បើ ម្ ះអ្ននកដែ��មានប្រ�ក់ច�ណូ�៖ ប្រ�បើេទ/ប្រ�េពិប្រ�ក់ច�ណូ�៖ �ាំនាម ន? ញឹកញា�់�ាំណ្តា្ណ ? កា��រិបើចេទ�ង់់ប្រ�ក់ថ្លមើៗ���ំ�៖

បើ ម្ ះអ្ននកដែ��មានប្រ�ក់ច�ណូ�៖ ប្រ�បើេទ/ប្រ�េពិប្រ�ក់ច�ណូ�៖ �ាំនាម ន? ញឹកញា�់�ាំណ្តា្ណ ? កា��រិបើចេទ�ង់់ប្រ�ក់ថ្លមើៗ���ំ�៖

បើ ម្ ះអ្ននកដែ��មានប្រ�ក់ច�ណូ�៖ ប្រ�បើេទ/ប្រ�េពិប្រ�ក់ច�ណូ�៖ �ាំនាម ន? ញឹកញា�់�ាំណ្តា្ណ ? កា��រិបើចេទ�ង់់ប្រ�ក់ថ្លមើៗ���ំ�៖

បើ ម្ ះអ្ននកដែ��មានប្រ�ក់ច�ណូ�៖ ប្រ�បើេទ/ប្រ�េពិប្រ�ក់ច�ណូ�៖ �ាំនាម ន? ញឹកញា�់�ាំណ្តា្ណ ? កា��រិបើចេទ�ង់់ប្រ�ក់ថ្លមើៗ���ំ�៖

បើ ម្ ះអ្ននកដែ��មានប្រ�ក់ច�ណូ�៖ ប្រ�បើេទ/ប្រ�េពិប្រ�ក់ច�ណូ�៖ �ាំនាម ន? ញឹកញា�់�ាំណ្តា្ណ ? កា��រិបើចេទ�ង់់ប្រ�ក់ថ្លមើៗ���ំ�៖

សណំ៍រួរនផ្លូេងនទុៀតអំំពើគ�ក់ចំណ៍ូល៖

បើ�ើមាននរណ្តា�នបើធំើើការងារបើៅ 
កននុង់រយៈបើពិ� 90 នៃថ្លាចំង់បើប្រកាយឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា
 បើទ

នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎នរណ្តា? បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់មានច�នួនបើមាា ង់បើធំើើការ
ដែ���នកា�់�និយបើៅកននុង់រយៈបើពិ� 60 
នៃថ្លាចំង់បើប្រកាយឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា
 បើទ

នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎នរណ្តា?

បើ�ើមានអ្ននកណ្តាមាន ក់�នឈឺ�់បើធំើើការងារ
�ួយឬបើប្រចើន បើៅកននុង់រយៈបើពិ� 30  
នៃថ្លាចំង់បើប្រកាយឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា
 បើទ

នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎នរណ្តា?
បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់បើធំើើកូ�ក�មឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា
 បើទ

នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎នរណ្តា?

បើ�ើមានអ្ននកណ្តាមាន ក់�នទទួ�ការធានា
រ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ចនាបើពិ�កនលង់�កឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា
 បើទ

នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎នរណ្តា? បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់�នទទួ�ប្រ�ក់ច�ណូ�
ធានារ៉ា�់រង់�ដែនិ�នាបើពិ�កនលង់�កឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា
 បើទ

នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎នរណ្តា?

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក ់
�ក់ពាកយសិំ�ការធានារ៉ា�់រង់ 

ណ្តា�ួយកននុង់ច�បើណ្តា� 
ការធានារ៉ា�់រង់��ង់បើនះបើទ?
(សិូ�គ្គូសិយកច�ណំច��ង់អ្នសិ ់ 

ដែ��ប្រ�ូវ)។

 សិ�ណង់និបើយាជំិ� នរណ្តា?

 ការធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ច នរណ្តា?

 សិ�ណង់ភាពិគាម នការងារបើធំើើ នរណ្តា?

 ការធានារ៉ា�់រង់អ្ន�ើ�យំទធជំន នរណ្តា?

 ប្រ�ក់ច�ណូ�ធានារ៉ា�់រង់�ដែនិ� (SSI) នរណ្តា?

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់�ង់់ប្រ�ក់សិប្រមា�់ការដែថ្ល�� កំមារឬការដែថ្ល�� �នំសិសបើពិញវ័យដែ��មានពិិការភាពិ 
បើ�ើ�្បើឱយគា�់អាចបើៅបើធំើើការងារ បើៅស្តាោបើរៀន ឬបើៅចូ�រួ�ការ�ណានុ ះ�ណ្តាា �ឬបើទ?   �ទ/ចាសិា   បើទ

នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎ច�នួន�ាំនាម នកននុង់�ួយដែខ?

ច�នួនទឹកប្រ�ក់ប្រ�ចា� ដែខ៖ $
នរណ្តាទទួ��នការដែថ្ល��សិំខភាពិ?

បើ�ើវាបើធំើើឱយមាននរណ្តាមាន ក់ច�ណ្តាយបើ�ើអ្នើើ�ួយ បើ�ើ�្បើទទួ��នប្រ�ក់ច�ណូ�ដែ��មានរយ�ញាើខាង់បើ�ើឬបើទ? (�ូចជាការច�ណ្តាយបើ�ើ�បើធំយា�យបើធំើើ�ំបើណើរ នៃថ្លលបើសិវា�ំោការ 
នៃថ្លលបើសិវាធំនាគារ ឬអាណ្តាពិយា�� ជាបើ�ើ�)?

 �ទ/ចាសិា    បើទ
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ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព៖ អ្ននក�ិនចា��ច់បើ�លើយសិ�ណួរ��ង់បើនះបើទ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនឹង់�ក់ពាកយសិំ�សិប្រមា�់ដែ�ក�មវិធំើ SNAP បើនាះ។

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់ដែ��អ្ននកនឹង់�ក់ពាកយសិំ�បើនាះ មានការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់សិំខភាពិឬបើទ?    �ទ/ចាសិា    បើទ

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់ដែ��អ្ននកនឹង់�ក់ពាកយសិំ�បើនាះ មានការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់សិំខភាពិកននុង់រយៈបើពិ� 90 នៃថ្លាចំង់បើប្រកាយឬបើទ?  �ទ/ចាសិា    បើទ

គបសថិននបើអំុកមាន (ឬមានកុ�ងរយៈនពល 90 នៃ�ៃចុងនគកាយ) ការនចញនៃ�ូធានារ៉ាប់រងន្ថែ��ំសុខភាពនគចើនជាងម្មរួយគបនភទុ សូម្មបំនពញកុ�ងគបអំប់ម្មរួយសគមាប់ប័ណ៍ះធានារ៉ាប់រងនើម្មរួយៗ។  
កំណ៍ត់សមាគ ល៖់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាន�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់បើប្រចើនជាង់�ួយ អ្ននកប្រ�ូវការថ្ល�ច�លង់ទ�ពិ័របើនះ បើ�ើយភាា �់វា។

គបនភទុនៃនការនចញនៃ�ូ 
ធានារ៉ាប់រងន្ថែ��ំសុខភាព

  ការធានារ៉ា�់រង់និបើយាជំក   Medicare   TRICARE* 

  Peace Corps   ដែ�នការជា�កខណៈ�ំគ្គគ�   បើ�សង់ៗ ________________________________________________________

សូម្មរយបញ្ចូជើន ម្ ះអំុក (ឬ� នទុទុរួល) គតូវ�នទុទុរួលការនចញនៃ�ូ៖

បើ ម្ ះអ្ននកកាន់�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់៖ នា�ខល�ន៖ នា�ប្រ�កូ�៖

បើ ម្ ះប្រកំ��៊ំនធានារ៉ា�់រង់៖ នា�ខល�ន៖ នា�ប្រ�កូ�៖

បើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់៖ នា�ខល�ន៖ នា�ប្រ�កូ�៖

បើ ម្ ះ/បើ�ខប្រកំ�៖ នា�ខល�ន៖ នា�ប្រ�កូ�៖

នតើគតូវទុទុរួល�នការ
នចញនៃ�ូ ឬ (គតូវ�ន) 
នចញនៃ�ូនលើអំើើខូះ?

  ការដែថ្ល��បើៅ�នទើរបើពិទយ   បើវជំា�ញ្ញាា ថាន �បើពិទយ   ការដែថ្ល��ដែេនក

  ការជំួ�ប្រគ្គូបើពិទយ   ដែ�នកបើធំមញ

បើ�ើបើនះ គ្គឺ (ធាល �់)  ជាដែ�នការធានារ៉ា�់រង់ដែ��មានក�ណ�់ (�ូចជា�័ណ្ណធានារ៉ា�់ 
រង់បើប្រគាះថាន ក់បើៅស្តាោ) ឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា    បើទ

នតើការធានារ៉ាប់រងននះ 
�ន�ប់នផ្លូិីម្មនៅ 
នពលណា?

នតើការធានារ៉ាប់រងននះ �នឈប់ (ឬនឹងឈប់) 
នៅនពលណា?
(សិូ�ទំកបើចា�កដែនលង់បើៅទ�បើនរ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបើៅដែ�ទទួ��ន 
ការបើចញនៃថ្លល។)

បើ�ើការធានារ៉ា�់រង់សិំខភាពិបើនះ �ន�ញ្ច�់ (ឬនឹង់�ញ្ច�់) បើ�យស្តារអ្ននកកាន់�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់��់�ង់់ 
ការងារ (ការ�បើណា ញបើចញពិើការងារ �ញឈ�់ពិើការងារ ចាកបើចញពិើការងារ) ឬផ្ល សិ�់ាលូរការងារឬបើទ?   
 �ទ/ចាសិា    បើទ

នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎បើ�ើនរណ្តា��់�ង់់ការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់?

បើ�ើមានកូនណ្តាមាន ក់�ន (ឬនឹង់) ��់�ង់់ការធានារ៉ា�់រង់សិំខភាពិបើ�យស្តារនិបើយាជំកឈឺ�់�ា�ជ់ំូនការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់ឬបើទ?    �ទ/ចាសិា    បើទ

*សូិ�គ្គូសិឬធំើក បើ�ើអ្ននកមានការដែថ្ល�� សិំខភាពិបើ�យផ្ទ � ់ឬការ�ពិើកិច្ចការងារជាប្រ�ចា� ។

ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពពើនថិនយាជីករបសអ់ំុក៖ អ្ននក�ិនចា��ច់បើ�លើយសិ�ណរួ��ង់បើនះបើទ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនឹង់�កព់ាកយសិំ�សិប្រមា�់ដែ�ក�មវិធំើ SNAP បើនាះ។

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់ដែ��អ្ននកនឹង់�ក់ពាកយសិំ�បើនាះ មានការធានារ៉ា�់រង់សិំខភាពិពិើការងារយឬបើទ?    �ទ/ចាសិា    បើទ
សិូ�គ្គូសិឬធំើក �ទ/ចាសិា បើ�ើបើ�ះជាការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់បើនះ�កពិើការងាររ�សិន់រណ្តាមាន ក់បើ�សង់បើទៀ� �ូចជាឪពិំកឬមាា យ ឬ�ាើឬប្រ�ពិនធក៏បើ�យ។

នបើន្ូើយថា �ទុ/�៎ស សូម្មបំនពញន្ថែផ្លូុកននះ នថិងព័ត៌មានជានគចើននទុៀត ន្ថែដលអំុកអាចន�ើើ�ននៅកុ�ងឧបសម្ម្័ន្ធ B៖ ការនចញនៃ�ូធានារ៉ាប់រងសុខភាពពើការ�រ។

បើ�ើបើនះជាដែ�នការធានារ៉ា�់រង់និបើយាជំិ�រ�សិរ់�ឋឬ?
 �ទ/ចាសិា    បើទ

បើ�ើបើនះជាការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់ក�មវិធំើ COBRA ឬ?
 �ទ/ចាសិា    បើទ

បើ�ើបើនះជាដែ�នការសិំខភាពិអ្ននកចូ�និវ�ាន៍ឬ?
 �ទ/ចាសិា    បើទ

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទទួ��នការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់សិំខភាពិពិើការងាររ�សិអ់្ននក  
បើ�ើអ្ននកប្រ�ូវ  (ឬនឹង់អាច) �ង់់ប្រ�ក់សិប្រមា�់ការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់រ�សិអ់្ននកឬបើទ?  �ទ/ចាសិា    បើទ បើ�ើអ្ននកប្រ�ូវ  (ឬនឹង់អាច) �ង់់ប្រ�ក់សិប្រមា�់ការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់កូន 

រ�សិអ់្ននកឬបើទ?  �ទ/ចាសិា   បើទ

បើ�ើមានការច�ណ្តាយ�ាំនាម នបើ�ើការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់ប្រកំ� 
ប្រគ្គួស្តារតា�រយៈដែ�នការដែថ្ល�� សិំខភាពិប្រកំ�និបើយាជំករ�សិអ់្ននក?

បើ�ើមានការច�ណ្តាយ�ាំនាម ន បើ�ើ�្បើបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់កូន 
រ�សិអ់្ននកតា�រយៈដែ�នការដែថ្ល�� សិំខភាពិនិបើយាជំករ�សិអ់្ននក?
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ការចំណាយ៖  ដែ�នកបើនះ សិប្រមា�់អ្ននក�ក់ពាកយសិំ�ក�មវិធំើ SNAP។

សិូ�ប្រ��់បើយើង់ខ្ញុំអ្ន�ពិើការច�ណ្តាយរ�សិអ់្ននក បើ�ើ�្បើឲ្យយអ្ននកអាចទទួ��នអ្ន�ិប្រ�បើយាជំន៍ដែ��អាចមានបើប្រចើន���ំ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើមានការបើសិនើសិំ� អ្ននកប្រ�ូវដែ��ា�ក់ារ�ញ្ញាា ក់េសិានុតាង់នៃនការច�ណ្តាយរ�សិអ់្ននក។

 អ្ននកអាចរយការណអ៍្ន�ពិើការច�ណ្តាយកននុង់ប្រគ្គួស្តារជំូនបើយើង់ខ្ញុំប្រគ្គ�់បើពិ� បើយើង់ខ្ញុំអាចបើសិនើសិំ�ឱយអ្ននក�ា�ជ់ំូន�ិខិ��ញ្ញាា ក់នៃនការច�ណ្តាយ។

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់បើៅកននុង់�ទះរ�សិអ់្ននក�ង់់ប្រ�ក់ជំួយឧ��ិ�ភកំមារ�� ់
ដែ���ិនរសិប់ើៅជា�ួយអ្ននកឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា   
 បើទ

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់បើៅកននុង់�ទះរ�សិអ់្ននកទទួ��នជំំនួយ��បើៅ�ឋ នឬបើទ? 

បើ�ើបើ�លើយថា �ទ/ចាសិា បើ�ើប្រ�បើេទអ្នើើ? 

 �ទ/ចាសិា   
 បើទ

បើ�ើបើ�លើយថា �ទ/ចាសិា បើ�ើវាជាការបើចញ�ញ្ញាា រ�សិ�់ំោការ?  �ទ/ចាសិា   
 បើទ

បើ�ើបើ�លើយថា �ទ/ចាសិា បើ�ើអ្ននកទទួ��នប្រ�ក់ឧ��ិ�ភសិប្រមា�់បើសិវាបើប្រ�ើប្រ�សិប់្រ�ចា� នៃថ្លាឬបើទ?  �ទ/ចាសិា    
 បើទ

បើ�ើអាហារមានរ�់�ញ្ចលូ�កននុង់នៃថ្លលជំួ�រ�សិអ់្ននកឬបើទ?  �ទ/ចាសិា   
 បើទ

បើ�ើមាននរណ្តាបើៅបើប្ររៅប្រគ្គួស្តាររ�សិអ់្ននក ដែ���ង់់នៃថ្លលច�ណ្តាយណ្តា�ួយរ�សិអ់្ននកឬបើទ?

បើ�ើ�ូបើចនះ បើ�ើច�ណ្តាយអ្នើើខលះ? 

�ាំនាម ន?    ញឹកញា�់�ាំណ្តា្ណ ? 

បើៅអ្ននកណ្តា? 

 �ទ/ចាសិា   
 បើទ

បើ�ើអ្ននក�ង់់ប្រ�ក់សិប្រមា�់កបើ ា្ ឬបើទ?  �ទ/ចាសិា   
 បើទ

បើ�ើអ្ននក�ង់់ប្រ�ក់សិប្រមា�់ខយ�ស់ិមាអែ ��ទះ ឬបើ�ើ�្បើ�ំបើណើរការមាា សិំើនប្រ�ជាក់�នទ�់ឬបើទ?  �ទ/ចាសិា   
 បើទ

សិូ�គ្គូសិឬធំើកការច�ណ្តាយណ្តា�ួយដែ��អ្ននក�ង់់ប្រ�ក់ជាបើរៀង់រ�ដ់ែខ ឬបើ�យនរណ្តាមាន ក់បើៅកននុង់�ទះរ�សិអ់្ននក។ សិូ�គ្គូសិឬធំើក បើ�ះ�ើជាអ្ននក�ង់់ប្រ�ក់ដែ�ដែ�នកខលះនៃនវិកាយ�ប្រ�ក៏បើ�យ។

 ទូរសិ័ពិទ  ទឹក  សិ�រ�  ការ�ំបើ�ើង់បើសិវាបើប្រ�ើប្រ�ចា� នៃថ្លា  អ្នគ្គគិសិនើ 

 បើប្រ�ង់ ធំយលូង់ថ្លម អ្នំសិ បើប្រ�ង់កា�  �ូទឹកសិអែនុយ  ហាគ សិ  ប្រ�ូ�ា ន  បើ�សង់ៗ 

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានការច�ណ្តាយណ្តា�ួយនៃនការច�ណ្តាយ�� ង់បើនះ បើ�ើអ្ននកប្រ�ូវច�ណ្តាយ�ាំនាម នកននុង់�ួយដែខ?

នៃថ្លលជំួ��ទះ៖ $  នៃថ្លលបើសិវាខំន�ូ៖ $ 

ខ្ចើប្រ�ក់មានវ�ិនុ�ញ្ញា្ច� ��ណំ� $         ការ�ង់់ពិនធអ្នច�នប្រទពិយ៖ $  ការធានារ៉ា�់រង់រ�សិម់ា្ច សិ�់ទះ៖ $ 

ការចំណាយនលើនវជីជសាគសិ៖ ដែ�នកបើនះ សិប្រមា�់អ្ននក�ក់ពាកយសិំ�ក�មវិធំើ SNAP។

អ្ននកអាចទទួ��នការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP �ដែនិ�បើទៀ� ប្រ�សិិនបើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់បើៅកននុង់�ទះរ�សិអ់្ននកមានអាយំ 60 ឆ្នាំន �ឬចាសិជ់ាង់បើនះ ឬជំនពិិការ បើ�ើយអ្ននកអាច�ា�ក់ារ
�ញ្ញាា ក់េសិានុតាង់នៃនការច�ណ្តាយខាង់បើវជំាស្តាប្រសិា។

សូម្ម្ូសឬ�ើកការចំណាយខាងនវជីជសាគសិណាម្មរួយ ន្ថែដលអំុកឬនរណាមុាក់នៅកុ�ងផ្លូាះរបសអ់ំុកបង់គ�ក់៖

  វិកាយ�ប្រ�បើធំមញ   ការច�ណ្តាយណ្តា�ួយបើ�ើ�្បើទទួ��នការណ្តា�់ជំួ�ខាង់បើវជំាស្តាប្រសិា ការពិយា��បើវជំាស្តាប្រសិា ឬបើ�ើ�្បើទទួ�យកការបើចញបើវជំា�ញ្ញាា ថាន� បើពិទយ។   
    �� ង់បើនះអាចជាការច�ណ្តាយ �ូចជាការ�ង់់ពិនធ និង់�បើធំយា�យបើធំើើ�ំបើណើរស្តាធារណៈ។

  វិកាយ�ប្រ�បើវជំា�ណឌ ិ�

  វិកាយ�ប្រ��នទើរបើពិទយ   ជំំនួយសិំខភាពិ (�នំសិសបើៅកននុង់�ទះរ�សិអ់្ននក បើ�ើ�្បើជំួយការពិយា��ខាង់បើវជំាស្តាប្រសិា)។

  ការធានារ៉ា�់រង់សិំខភាពិ ឬ�ំពិើោេធានារ៉ា�់រង់ក�មវិធំើ Medicare   ការ�គ�់�គង់់�ក់ទង់នឹង់សិំខភាពិ (�ូចជាដែវ�នតា ឧ�ករណជ៍ំំនួយការស្តាា �់ កនទ�អាច�៍�នំសិសបើពិញវ័យ)។

  �រិកាខ របើវជំាស្តាប្រសិា   ថា�ន  បើពិ ទយ មានបើវជំា�ញ្ញាា

  បើ�សង់ៗ៖

 ការខកខានកុ�ងការរយការណ៍ ៍ឬនផ្លូា�ងផ្ទាា ត់រលក់ារចំណាយណាម្មរួយកុ�ងចំនណាម្មការចំណាយន្ថែដល�នរយខាងនលើគតូវ�នគ្រួសាររបសអ់ំុកយលន់�ើញថាជាអំំណ៍ះអំំណាងន្ថែដលថា 
ន�កអំុកម្មថិនចង់ទុទុរួល�នការកាត់គ�ក់សគមាប់ចំណាយន្ថែដលម្មថិន�នរយការណ៍។៍
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ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក�ិនប្រ�ូវ�នបើគ្គចំះបើ ម្ ះបើ�ះបើឆ្នាំន �បើៅកដែនលង់ដែ��អ្ននករសិប់ើៅឥ�លូវបើនះ បើ�ើអ្ននកចង់់�ក់ពាកយសំិ�ចំះបើ ម្ ះបើ�ះបើឆ្នាំន �បើៅទើបើនះបើៅនៃថ្លាបើនះឬបើទ?  �ទ/ចាសិា   បើទ   
គបសថិននបើអំុកម្មថិន្ូសឬ�ើកគបអំប់�ំងពើរននះនទុ អំុកនឹងគតូវ�នន្�ត់ទុុកថា �នសនគម្មចចថិតិម្មថិនចុះន ម្ ះន�ះនឆុាតនៅនពលននះន�ើយ។

ការោក់ពាក្យសុចំុះន ម្ ះ ឬការបដិនស�ម្មថិនចុះន ម្ ះន�ះនឆុាត នឹងម្មថិនមានផ្លូលបូះពាលដ់លច់ំនរួនជីំនរួយន្ថែដលអំុកនឹងគតូវផ្លូិលជ់ីូននោយទុើភុាក់�រននះន�ើយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់�នជំំនួយកននុង់ការ��បើពិញសិ�ណំ�ដែ���ទពាកយសិំ�ចំះបើ ម្ ះអ្ននកបើ�ះបើឆ្នាំន � បើយើង់ខ្ញុំនឹង់ជំួយអ្ននក។ ការសិបើប្រ�ចចិ�ាថា ប្រ�ូវដែសិើង់រក ឬទទួ�យកជំំនួយគ្គឺជាការសិបើប្រ�ចចិ�ារ�សិអ់្ននក។ អ្ននកអាច��បើពិញសិ�ណំ�

ដែ���ទពាកយសិំ�ជា�កខណៈឯកជំន។ សិូ��ក់ទង់ការិយា�័យជំំនួយបើខានធំើ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់�នជំំនួយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបើជំឿជាក់ថា មាននរណ្តាមាន ក់�នរំខាន��ស់ិិទធិរ�សិអ់្ននកច�បើពាះការចំះបើ ម្ ះ  
ឬការ��ិបើសិធំ�ិនចំះបើ ម្ ះបើ�ះបើឆ្នាំន � សិិទធិរ�សិអ់្ននកច�បើពាះសិិទធិឯកជំនភាពិកននុង់ការសិបើប្រ�ចចិ�ាថាបើ�ើប្រ�ូវចំះបើ ម្ ះ ឬការ�ក់ពាកយសិំ�ចំះបើ ម្ ះបើ�ះបើឆ្នាំន � ឬសិិទធិរ�សិអ់្ននកបើ�ើ�្បើបើប្រជំើសិបើរើសិគ្គណ�កសនបើយា�យផ្ទ �ខ់ល�នរ�សិអ់្ននក  

ឬច�ណង់់ច�ណូ�ចិ�ាខាង់នបើយា�យបើ�សង់បើទៀ�បើនាះ បើោកអ្ននកអាច�ក់ពាកយ�ណា ឹង់បើៅបើ�ខាធំិការសិ�គ្គ�ន៍នៃនប្រកសិួង់រ�ឋបើ�នសិំើ�វា� នបើនៀ តា�អាសិយ�ឋ ន  
Secretary of the Commonwealth, PA Department of State, Harrisburg, PA 17120 ។ (បើ�ខទូរសិ័ពិទឥ�គ្គិ�នៃថ្លល 1-877-VOTESPA)។

នដីម្មីើចុះន ម្ ះ អំុកគតូវន្ថែត៖ 1) មានអាយុយូាងតថិច 18 ឆុា ំនៅនៃ�ៃន�ះនឆុាតបនាា ប់ 2) ជាពលរដ្ឋអានម្មរិកន្ថែដលមានរយៈនពលយូាងតថិចម្មរួយន្ថែខម្មុនការន�ះនឆុាតបនាា ប់  
3) រសន់ៅកុ�ងរដ្ឋនផ្លូនសុើលវា៉ា នននៀ (Pennsylvania) នថិងម្មណ៍ឌ លន�ះនឆុាតយូាងតថិច 30 នៃ�ៃម្មុនការន�ះនឆុាតនលើកនគកាយ។

ការចុះន ម្ ះអំុកន�ះនឆុាត (ដែ��មានជំបើប្រ�ើសិ)

បុ្គលថិកការិយាល័យជីំនរួយនៅនខាន�ើ នឹងបំនពញគបអំប់ននះនោយន្ថែផ្លូអែកនលើចនម្មូើយរបសអ់ំុកនៅខាងនលើ

សគមាប់ការិយាល័យ CAO នគបើគ�សន់្ថែតបូុនណាះ ះ (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

សណំ៍រួរអំំពើគបវតិថិបទុឧគកថិដ្ឋ៖  អ្ននក�ិនចា��ច់បើ�លើយសិ�ណួរ��ង់បើនះបើទ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនឹង់�ក់ពាកយសិំ�ដែ�ដែថ្ល��សិំខភាពិបើនាះ។

សិូ�បើ�លើយសិ�ណួរខាង់បើប្រកា�សិប្រមា�់ខល�នអ្ននកនិង់អ្ននកបើ�សង់បើទៀ�ដែ��អ្ននកនឹង់�ក់ពាកយសិំ�៖

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់មាន�ើកាបើកាះ ឬ�ើកា�ងាា ញខល�នជាអ្ននកចំង់បើចាទបើៅកននុង់�ំបើណើរការនើ�ិវិធំើ�ំោការប្រពិ�មទណឌ ឬបើទ?  �ទ/ចាសិា     បើទ
នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎នរណ្តា?

បើ�ើមាននរណ្តាជំំពាក់ប្រ�ក់ពិិន័យ ការច�ណ្តាយ ឬការសិង់សិ�ណង់វិញច�បើពាះ�ទឧប្រកិ�ឋ ឬ�ទបើ�មើសិ�ជំឈិ�ឬបើទ?  �ទ/ចាសិា     បើទ នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎នរណ្តា?

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់មានដែ�នការទូ��់ប្រ�ក់សិប្រមា�់ប្រ�ក់ពិិន័យនិង់ការច�ណ្តាយនានាឬបើទ?  �ទ/ចាសិា     បើទ នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎នរណ្តា?

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់ក�ពិំង់សិិិ�បើៅកននុង់ការពិយ�របើ�សិមាន�កខខណឌ  ឬការបើ�ះដែ�ង់បើ�យមាន�កខខណឌ ឬបើទ?  �ទ/ចាសិា     បើទ នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎នរណ្តា?

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់ក�ពិំង់សិិិ�បើៅកននុង់ការពិយ�របើ�សិមាន�កខខណឌ  ឬការបើ�ះដែ�ង់បើ�យមាន�កខខណឌ  �ិនប្រ��ិ��ាិតា�ឬបើទ?  �ទ/ចាសិា     បើទ នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎នរណ្តា?

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់ប្រ�ូវ�ន�ានាទ បើ�សិពិើការដែកលង់�នល�សិំខំមា�ភាពិឬបើទ?  �ទ/ចាសិា     បើទ នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎នរណ្តា?

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់រ�់បើគ្គចបើចញពិើការអ្ននំវ�ាន៍ចា�់ឬបើទ?  �ទ/ចាសិា     បើទ នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎នរណ្តា?

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់ប្រ�ូវ�ន���រឱយចំះបើ ម្ ះជាអ្ននកប្រ�ប្រពិឹ�ា�ទបើ�មើសិ�លលូវបើេទដែ���ន�ានាទ បើ�សិឬបើទ?  �ទ/ចាសិា     បើទ នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎នរណ្តា?

បើ�ើមាននរណ្តាមាន ក់ប្រ�ូវ�ន���រឱយចំះបើ ម្ ះជាអ្ននកប្រ�ប្រពិឹ�ា�ទបើ�មើសិ�លលូវបើេទដែ���ន�ានាទ បើ�សិ �ិនប្រ��ិ��ាិតា��កខខណឌ ក�ណ�់នៃនការ
ចំះបើ ម្ ះរ�សិព់ិួកបើគ្គឬបើទ?  �ទ/ចាសិា     បើទ នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎នរណ្តា?

Given to Client __/__/__  
Declined, not interested __/__/__ 

Sent to voter registration __/__/__ 
Not a U.S. citizen __/__/__ Declined, already registered __/__/__

 Mailed to Client __/__/__
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សថិទុ្ធថិ នថិងការទុទុរួលខុសគតូវរបសអ់ំុក  សិូ�អានអ្ន�ពិើសិិទធិ និង់ការទទួ�ខំសិប្រ�ូវរ�សិអ់្ននក៖

សថិទុ្ធថិចំនពាះការម្មថិននរើសនអំើង
សិ្តា�័នបើនះ ប្រ�ូវ�នហា�ប្រ��ពិើការបើរើសិបើអ្នើង់បើ�យដែ�អែកបើ�ើ�ូ��ឋ នជា�ិស្តាសិន៍ ពិណ៌សិ�្បនុរ 
ប្រ�េពិបើ�ើ�ជំនជា�ិ ភាពិពិិការ អាយំ បើេទ និង់កននុង់ករណើ�ួយច�នួន គ្គឺជំំបើនឿខាង់ស្តាសិនា 
ឬបើគា�នបើយា�យ។ 
ប្រកសិួង់កសិិក�មសិ�រ�ឋអាបើ�រិកក៏ហា�ឃា�់ការបើរើសិបើអ្នើង់�ង់ដែ�រ បើ�យដែ�អែកបើ�ើពិូជំស្តាសិន៍ ពិណ៌សិ�្បនុរ
ប្រ�េពិបើ�ើ�ជំនជា�ិ បើេទ ជំំបើនឿស្តាសិនា ពិិការភាពិ អាយំ ជំំបើនឿនបើយា�យ ឬការផ្្ច ញ�់�ឬ 
ការសិង់សិឹកច�បើពាះសិក�មភាពិសិិទធិសិំើវិ��ំនបើៅកននុង់ក�មវិធំើឬសិក�មភាពិណ្តា�ួយដែ���នបើធំើើបើ�ើង់ 
ឬឧ��ិ�ភបើ�យ USDA។
អ្ននកមានពិិការភាពិដែ��ប្រ�ូវការ�បើធំយា�យទ�នាក់ទ�នង់ដែ��មានជំបើប្រ�ើសិសិប្រមា�់ពិ័�៌មានអ្ន�ពិើក�មវិធំើ  
(�ូចជាអ្នកសរសិប្រមា�់�នំសិសពិិការដែេនក អ្នកសរប្រពិើនធំ�ៗ  អ្នូឌើបើយាបើថ្ល� ភាស្តាសិញ្ញាា អាបើ�រិក ជាបើ�ើ�)  
ប្រ�ូវ�ក់ទង់ទើភាន ក់ងារ (រ�ឋ ឬ�ូ��ឋ ន) ដែ��ពិួកបើគ្គ�ន�ក់ពាកយសិំ�ការធានារ៉ា�់រង់។ �ំគ្គគ�ដែ�� 
ថ្លលង់់ពិិ�កកននុង់ការស្តាា �់ ឬពិិការអាច�ក់ទង់ USDA តា�រយៈបើសិវា�ញាលូន�នាសិ�ពិ័នធតា�បើ�ខ (800)
877-8339 ។ បើ�ើសិពិើបើនះ ពិ័�៌មានអ្ន�ពិើក�មវិធំើអាចមានជាភាស្តាបើ�សង់ៗបើទៀ�បើប្ររៅពិើភាស្តាអ្នង់់បើគ្គលសិ។
បើ�ើ�្បើ�ក់ពាកយ�ណា ឹង់បើចាទប្រ�កាន់ការបើរើសិបើអ្នើង់ដែ��ពាក់ពិ័នធក�មវិធំើ សិូ���បើពិញសិ�ណំ�ដែ���ទ 
ពាកយ�ណា ឹង់សិាើពិើការបើរើសិបើអ្នើង់ដែ��ពាក់ពិ័នធក�មវិធំើប្រកសិួង់កសិិក�មសិ�រ�ឋអាបើ�រិក (USDA Program 
Discrimination Complaint Form), (AD-3027) ដែ��អាចរក�នតា�អ្ននឡាញតា�វិ�ស្តាយ៖
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, និង់បើៅការិយា�័យនៃនប្រកសិួង់កសិិក�ម 
សិ�រ�ឋអាបើ�រិក USDA ណ្តា�ួយ ឬសិរបើសិរ�ិខិ��ួយចា�់ ដែ��មានអាសិយ�ឋ នបើ�ើើបើៅប្រកសិួង់ 
កសិិក�មសិ�រ�ឋអាបើ�រិក USDA និង់�ា�ជ់ំូនពិ័�៌មាន��ង់អ្នសិប់ើៅកននុង់�ិខិ�បើនះ ដែ���នបើសិនើសិំ�បើៅ 
កននុង់សិ�ណំ�ដែ���ទបើនះ។  បើ�ើ�្បើបើសិនើសិំ�ចា�់ច�លង់នៃនសិ�ណំ�ដែ���ទពាកយ�ណា ឹង់ សិូ�បើ�បើ�ខ (866) 
632-9992។ �ក់បើសិនើសិ�ណំ�ដែ���ទដែ���ន��បើពិញ ឬ�ិខិ�រ�សិអ់្ននកបើៅ USDA បើ�យ៖ 
(1)  �ាំសិានៃប្រ�សិណើយ៖៍ U.S. Department of Agriculture
 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
 1400 Independence Avenue, SW 
 Washington, D.C. 20250-9410
(2)  ទូរស្តារ៖ (202) 690-7442; ឬ 
(3)  អ្នំើដែ��៖ program.intake@usda.gov.
សិប្រមា�់ពិ័�៌មានបើ�សង់ៗបើទៀ�ដែ��បើ�ះស្តាប្រយ�ញ្ញាា ក�មវិធំើអាហារូ��ិ�ភ�ដែនិ� (SNAP) បើនាះ  
�ំគ្គគ�នានាប្រ�ូវ�ក់ទង់តា�បើ�ខទូរសិ័ពិទ�ន់បើ��ំការណ ៍USDA SNAP Hotline Number  
គ្គឺបើ�ខ៖ (800) 221-5689, ដែ��អាចមានជាភាស្តាបើអ្នសិាាញ�ង់ដែ�រ ឬក៏បើ�ទូរសិ័ពិទពិ័�៌មានរ�ឋ/ 
បើ�ខទូរសិ័ពិទ�ន់បើ��ំការណ ៍State Information/Hotline Numbers (សិូ�ចំច��ណភាា �់បើនះ  
សិប្រមា�់�ញាើបើ�ខទូរសិ័ពិទ�ន់បើ��ំការណត៍ា�រ�ឋ) ដែ��អាចរក�នតា�អ្ននឡាញ តា�វិ�ស្តាយ៖  
http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm.
បើ�ើ�្បើ�ក់ពាកយ�ណា ឹង់អ្ន�ពិើការបើរើសិបើអ្នើង់ដែ��ពាក់ពិ័នធក�មវិធំើ ដែ��ទទួ��នជំំនួយ�ិរញាវ�ិនុសិ�ពិ័នធ  
តា�រយៈប្រកសិួង់សិំខាេិ��និង់បើសិវាក�មពិ�រ�ឋនៃនសិ�រ�ឋអាបើ�រិក (U.S. Department of Health and  
Human Services (HHS)) សិូ�សិរបើសិរ�ក៖ HHS Director, Office for Civil Rights, Room
515-F, 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201 ឬបើ�ទូរសិ័ពិទបើ�ខ 
(202) 619-0403 (ជាសិបើ�លង់) ឬតា�ទូរសិ័ពិទបើ�ខ (800) 537-7697 (TTY). 
សិ្តា�័នបើនះ គ្គឺជាប្រកំ��៊ំន�ា�ឱ់កាសិបើសិមើគាន ។

សថិទុ្ធថិចំនពាះព័ត៌មានសមាៃ ត់
បើយើង់ខ្ញុំនឹង់រកសាពិ័�៌មានរ�សិអ់្ននកជា�កខណៈឯកជំន។ ពិ័�៌មានបើនះនឹង់ប្រ�ូវបើប្រ�ើប្រ�សិ ់ 
បើ�ើ�្បើសិបើប្រ�ចចិ�ាថាបើ�ើក�មវិធំើណ្តា�ួយដែ��បើោកអ្ននកអាចមានសិិទធិទទួ��នដែ��ាំបើណ្តា្ណ ះ។  
កននុង់ករណើមានការបើសិនើសិំ� ការិយា�័យជំំនួយបើខានធំើ (CAO)  ប្រ�ូវ�ា�ជ់ំូន��នាើអ្ននំវ�ាចា�់សិ�ពិ័នធ  
រ�ឋ និង់�ូ��ឋ ននូវអាសិយ�ឋ ន បើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ច (SSN) និង់រូ�ថ្ល� (បើ�ើមាន) រ�សិ ់
�ំគ្គគ�ដែ��ក�ពិំង់បើេៀសិខល�នបើ�ើ�្បើបើចៀសិវាង់ការកា�់បើ�សិ ការឃុំំ�ឃា�ង់ ឬការ�ងាខ �ង់ទំកច�បើពាះ�ទឧប្រកិ�ឋ  
ឬការរំបើោេ��ពានបើ�ើការពិយ�របើ�សិមាន�កខខណឌ  ឬការបើ�ះដែ�ង់មាន�កខខណឌ ។ ជំនណ្តាដែ��រំបើោេ
��ពានបើ�ើចា�់ឬ�ទ�្បញា�ាិណ្តា�ួយរ�សិន់ាយក�ឋ នបើនះបើ�យបើច�នា ប្រ�ូវមានបើ�សិពិើ�ទបើ�មើសិ�ជំឈឹ�
បើ�ើយបើៅបើពិ��ានាទ បើ�សិ ប្រ�ូវកា�់បើ�សិឱយ�ង់់ប្រ�ក់ពិិន័យ�ិនបើ�ើសិពិើ�ួយរយ ($100) �ំោល រ  
ឬប្រ�ូវជា�់ពិនធនាគារ�ិនបើ�ើសិពិើប្រ�� �ួយដែខ ឬប្រ�ូវជា�់�� ង់ពិើរ (62 P.S. ដែ�នក 483)។

សថិទុ្ធថិចំនពាះលថិខថិតជីូនដំណ៍ឹងន្ថែដលសរនសរជា�យលកខណ៍អ៍ំកេរ
បើយើង់ខ្ញុំនឹង់�ា�ជ់ំូនបើោកអ្ននកនូវ�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់ជាោយ�កខណអ៍្នកសរ�ួយចា�់ ដែ��ពិនយ�អ់្ន�ពិើការ 
ធានារ៉ា�់រង់រ�សិអ់្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើបើយើង់ខ្ញុំ��ិបើសិធំ ផ្ល សិ�់ាលូរ ផ្អែ កឬ�ញឈ�់ការធានារ៉ា�់រង់បើនាះ  
បើយើង់ខ្ញុំនឹង់�ា�ជ់ំូនការពិនយ�ជ់ាោយ�កខណអ៍្នកសរអ្ន�ពិើ�ូ�បើ��ំ។ បើោកអ្ននកនឹង់មានរយៈបើពិ� 30 នៃថ្លា  
(90 នៃថ្លា សិប្រមា�់ក�មវិធំើជំំនួយអាហារូ��ិ�ភ�ដែនិ� (SNAP) ចា�់ពិើកា��រិបើចេទ�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់តា� 
�ាំសិានៃប្រ�សិណើយ ៍បើ�ើ�្បបើសិនើសិំ�សិវនាការ�ួយ។

សថិទុ្ធថិចំនពាះបណិ៍ឹងឧទុ្ធរណ៍៍
បើោកអ្ននកមានសិិទធិបើសិនើសិំ�សិវនាការនៃនប្រកសិួង់បើសិវាក�មពិ�រ�ឋ (DHS) បើ�ើ�្បើ�ាឹង់ឧទធរណច៍�បើពាះ 
ការសិបើប្រ�ចចិ�ា ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននកបើជំឿជាក់ថាវាអ្នយំ�ាិធំ�៌ឬ�ិនប្រ�ឹ�ប្រ�ូវឬប្រ�សិិនបើ�ើប្រកសិួង់ DHS  
�ិនអ្ននំវ�ាបើ�ើពាកយសិំ�ការធានារ៉ា�់រង់ររ�សិអ់្ននក។ បើោកអ្ននកអាច�ក់�ណា ឹង់ឧទធរណប៍ើៅឯការិយា�័យ 
CAO ។ ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននក�ាឹង់ឧទធរណ ៍បើោកអ្ននកក៏អាចបើសិនើសិំ�កិច្ចប្រ�ជំំំទើភាន ក់ងារ�ំនបើពិ�សិវនាការ�ង់
ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកការ�ក់�ណា ឹង់ឧទធរណរ៍�សិអ់្ននកពាក់ពិ័នធនឹង់ការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP  
យាា ង់ឆ្នាំ�់រ�័សិបើនាះ អ្ននកមានសិិទធិច�បើពាះការជំួ�ប្រ�ជំំំជា�ួយអ្ននកប្រគ្គ�់ប្រគ្គង់ការងារមាន ក់កននុង់រយៈបើពិ�ពិើរ 
នៃថ្លានៃននៃថ្លាបើធំើើការ។ បើៅកននុង់សិវនាការ បើោកអ្ននកអាច�ងាា ញបើ�យខល�នអ្ននក ឬនរណ្តាមាន ក់បើ�សង់បើទៀ�  
�ូចជាបើ�ធាវី �ិ�ាេកាិ ឬស្តាច់ញា�ិ អាចបើធំើើ��ណ្តាង់កននុង់នា�ជាបើោកអ្ននក។

សថិទុ្ធថិនដីម្មីើ�ម្ម�រនហិតុផ្លូលគតឹម្មគតូវ
ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននក�ក់ពាកយសិំ�ស្តាច់ប្រ�ក់ ឬការធានារ៉ា�់រង់ជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើនាះ ចា�់�ប្រ�ូវឱយ 
បើោកអ្ននកសិ�ការបើ�យមានការ�បើង់ាើ�ភាពិជាឪពិំកនិង់ការដែសិើង់រកការគា�ប្រទ។ បើោកអ្ននកអាចប្រ�ូវ�ន
បើ�ើកដែ�ង់ពិើ�ប្រ�ូវការ���រ��ង់បើនះ ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននក�ងាា ញថាវាអាច�ង់ាបើប្រគាះថាន ក់��ប់ើោកអ្ននក
និង់/ឬ កូនៗរ�សិអ់្ននក។ បើ�ើយបើនះប្រ�ូវ�នបើគ្គ�ឹង់ថាជាបើ��ំ��ប្រ�ឹ�ប្រ�ូវ។ �ំះប្រតាដែ�មានការបើ�ើ
កដែ�ង់បើ��ំ��ប្រ�ឹ�ប្រ�ូវ�ួយ ប្រ�ូវ�ន�បើង់ាើ�បើ�ើង់បើនាះ បើោកអ្ននកនឹង់�ប្រ�ូវឱយ��បើពិញ�កខខណឌ ការងារ
និង់ការ�ណានុ ះ�ណ្តាា �។ បើោកអ្ននកនឹង់�ប្រ�ូវឱយមានឱយ��បើពិញតា��កខខណឌ រ�យការណព៍ាក់កណ្តាា � 
ឆ្នាំន ��ង់ដែ�រ បើ�ើកដែ�ង់ដែ�មានការ�ា�ជ់ំូនបើ��ំ��ប្រ�ឹ�ប្រ�ូវ។

សថិទុ្ធថិចំនពាះលថិខថិតបញ្ចាំជ ក់ពើការចញនៃ�ូធានារ៉ា់ ប់រងន្ថែដលមានតនៃម្មូសម្មរម្ម្យ
ចា�់សិ�ពិ័នធក�ណ�់ថា កននុង់ករណើមានការចញនៃថ្លលធានារ៉ា� �់រង់សិំខភាពិអាចប្រ�ូវ��ិបើសិធំ ឬមាន 
ក�ណ�់តា��កខខណឌ ដែ��មានពិើ�ំន។ ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំចំះបើ ម្ ះបើៅកននុង់គ្គបើប្រមាង់ដែថ្ល��សិំខភាពិជាប្រកំ�  
ដែ���ិនរ�់�ញ្ចលូ�ការពិយា��តា�សិ្តានភាពិដែ��ខ្ញុំមានរួច�កបើ�ើយ បើោកអ្ននកអាចប្រ�ូវ�នបើគ្គក�ណ� ់
ច�បើពាះបើពិ�បើវោដែ��បើោកអ្ននក�នទទួ�ការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់ជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិា។ ការណប៍ើនះអាច
ជំួយបើោកអ្ននកឱយទទួ��នការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់។ សិូ��ក់ទង់�ំគ្គគ�ិកកាន់សិ�ណំ�បើរឿង់រ�សិអ់្ននក  
បើ�ើ�្បើបើសិនើសិំ��ិខិ��ញ្ញាា ក់បើនះ។

ការទុទុរួលខុសគតូវចំនពាះការផ្លូិលព់័ត៌មាន
បើោកអ្ននកប្រ�ូវ�ា�ព់ិ័�៌មានពិិ� ប្រ�ឹ�ប្រ�ូវ និង់បើពិញបើ�ញ។ បើោកអ្ននកប្រ�ូវដែ�ជំួយ�ងាា ញេសិានុតាង់ 
ច�បើពាះពិ័�៌មានដែ��បើោកអ្ននក�ា�ជ់ំូន។ ការធានារ៉ា�់រង់នានាអាចប្រ�ូវ�ន��ិបើសិធំ ប្រ�សិិនបើ�ើ 
បើោកអ្ននក�ិន�ា�ជ់ំូន�ិខិ��ញ្ញាា ក់ជាក់ោក់។ ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននក�ិនអាច�ា�ជ់ំូន�ិខិ��ញ្ញាា  
ក់បើទ បើោកអ្ននកប្រ�ូវបើសិនើសិំ�ការិយា�័យ CAO ឱយជំួយបើោកអ្ននកទទួ��ន�ិខិ��ញ្ញាា ក់បើនះ។  
ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននកទទួ��នការ�ក់ទង់ពិើប្រកសិួង់ DHS ឬការិយា�័យ��នាើអ្នធំិការកិច្ចទូបើៅ 
នៃនរ�ឋ បើោកអ្ននកប្រ�ូវដែ�សិ�ការយាា ង់បើពិញបើ�ញជា�ួយ�ំគ្គគ� ឬអ្ននកបើសិំើ�អ្នបើង់ា��� ង់បើនាះ។  
ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននកមានអាយំបើ�ើសិពិើ 55 ឆ្នាំន� បើ�ើង់បើៅ បើ�ើយទទួ��នជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើ�ើ�្បើ�ង់់នៃថ្លល 
បើសិវាក�ម�ណឌ �ដែថ្ល�� សិំខភាពិ បើសិវាក�ម�ា�ស់ិិទធិអ្ននំញ្ញាា �បើៅ�ទះនិង់សិ�គ្គ�ន៍និង់បើសិវាក�ម�នទើរបើពិទយ 
និង់បើសិវាក�មថាន� បើពិទយតា�បើវជំា�ញ្ញាា ដែ��ពាក់ពិ័នធណ្តា�ួយបើនាះ បើោកអ្ននកនឹង់អាច�ប្រ�ូវឱយ�ង់់សិង់វិញ 
ច�បើពាះការច�ណ្តាយបើ�ើបើសិវាក�ម�� ង់បើនះ ពិើអ្នច�នប្រទពិយដែ���ញ្ញាា ក់�រ�ករ�សិអ់្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើបើោក
អ្ននកនឹង់�ក់ពាកយសិំ�ជំំនួយជាស្តាច់ប្រ�ក់បើយើង់ខ្ញុំអាច���របើោកអ្ននកចំះកិច្ចប្រពិ�បើប្រពិៀង់សិង់ប្រ�ក ់
ធានារ៉ា�់រង់ដែ��បើោកអ្ននក �ាើឬប្រ�ពិនធ និង់កូនៗរ�សិអ់្ននក�នទទួ�។

ការទុទុរួលខុសគតូវកុ�ងការផ្លូិលជ់ីូននលខប័ណ៍ះធានារ៉ាប់រងសងគម្មកថិចី
ច�បើពាះការធានារ៉ា�់រង់ជាស្តាច់ប្រ�ក់ ជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិា និង់/ឬ ក�មវិធំើ SNAP បើនាះ  
បើោកអ្ននកប្រ�ូវដែ��ា�ជ់ំូនបើ�ខ�័ណ្ណ SSN សិប្រមា�់�នំសិសមាន ក់ៗដែ��កននុង់បើនាះបើោកអ្ននកនឹង់�ក់ 
ពាកយសិំ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននក�ិនមានបើ�ខ�័ណ្ណ SSN បើទ បើោកអ្ននកប្រ�ូវដែ��ក់ពាកយសិំ�បើ�ខ 
�័ណ្ណ បើនះ។ ការ�ិន�ា�ជ់ំូនបើ�ខ�័ណ្ណ SSN អាច�ង់ាឱយមាន�ញ្ញាា �ិនទទួ��នការធានារ៉ា�់រង់ 
បើ�ើយ។ ច�បើពាះការធានារ៉ា�់រង់ជាស្តាច់ប្រ�ក់ បើយើង់ខ្ញុំអាចបើសិនើសិំ�បើ�ខ�័ណ្ណ SSN សិប្រមា�់នរណ្តា 
មាន ក់ដែ��ប្រ�ក់ច�ណូ�ឬធំនធានរ�សិព់ិួកបើគ្គ អាច�ាះពា��់�ភ់ាពិមានសិិទធិប្រសិ�ចា�់រ�សិអ់្ននក 
ឬច�នួនទឹកប្រ�ក់ធានារ៉ា�់រង់។ បើ�ខ�័ណ្ណ SSN រ�សិអ់្ននក នឹង់ប្រ�ូវបើប្រ�ើសិប្រមា�់ការក�ណ�់អ្ន�ាសិញ្ញាា ណ
ការបើ�ទ�ង់ផ្ទ �់តា�កំ�ពិយលូទ័រដែ���ញ្ញាា ក់ពិើប្រ�ក់ច�ណូ� និង់ធំនធាន និង់បើ�ើ�្បើការពារពិើការសិទ�ននៃន 
ការធានារ៉ា�់រង់រ�សិរ់�ឋនិង់សិ�ពិ័នធ។ បើោកអ្ននក�ិនដែ�នជាពិ�រ�ឋ ដែ��នឹង់�ក់ពាកយសិំ�ជំំនួយបើវជំា 
ស្តាប្រសិាសិបើ�ងាគ ះ�នាទ ន់បើនាះ �ិន�ប្រ�ូវឱយ�ា�ជ់ំូនបើ�ខ�័ណ្ណ SSN បើទ។ (42 U.S. C 1320b-7)

ការទុទុរួលខុសគតូវកុ�ងការនគបើគ�សប់័ណ៍ះ PA ACCESS CARD តាម្មចបាប់គតឹម្មគតូវ។
បើៅបើពិ�បើោកអ្ននកមានសិិទធិទទួ��នការធានារ៉ា�់រង់ បើោកអ្ននកនឹង់ទទួ��ន�័ណ្ណ PA ACCESS 
។ �័ណ្ណ បើនះអាចបើប្រ�ើប្រ�សិស់ិប្រមា�់អ្ននកដែ��មានសិិទធិទទួ��ន បើ�ើយបើៅអ្ន��នុង់បើពិ�មានសិិទធិទទួ�
�នដែ��ាំបើណ្តា្ណ ះ។ បើោកអ្ននកអាចបើប្រ�ើដែ��័ណ្ណសិប្រមា�់បើសិវាក�មនានាដែ��ប្រ�ូវការចា��ច់ និង់សិ�
បើ��ំ��ដែ��ាំបើណ្តា្ណ ះ។

ការទុទុរួលខុសគតូវចំនពាះការរយការណ៍អ៍ំំពើការផូ្ទាសប់ិ�រ
ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននកមាន�កខណៈប្រគ្គ�់ប្រគាន់ច�បើពាះការធានារ៉ា�់រង់បើនាះ បើោកអ្ននកនឹង់ប្រ�ូវ�ន 
���រឱយរយការណអ៍្ន�ពិើការផ្ល សិ�់ាលូរច�បើពាះសិ្តានភាពិរ�សិអ់្ននកបើៅ�ំគ្គគ�ិកកាន់សិ�ណំ�បើរឿង់រ 
�សិអ់្ននក ឬបើៅ�ជំឈ�ណឌ �បើសិវាក�មអ្ន�ិថ្លិជំន។  ប្រ�បើេទនៃនការផ្ល សិ�់ាលូរដែ���នរយការណ ៍ 
រួ�មានអ្ននកដែ��ចាកបើចញ ឬផ្ល សិទ់ើ��បើៅចូ�រសិប់ើៅ�ទះ  អាសិយ�ឋ នថ្លមើ ការងារថ្លមើសិប្រមា�់នរណ្តាមាន ក់  
ប្រ�សិិនបើ�ើនរណ្តាមាន ក់��់�ង់់ការងារ ការសិប្រមា�កូន ប្រ�េពិប្រ�ក់ច�ណូ�ថ្លមើ ឬការផ្ល សិ�់ាលូ 
រប្រ�ក់ច�ណូ� និង់ការឈឺនះបើឆ្នាំន �និង់ដែ�្បង់សិំើសិង់។ �ំគ្គគ�ិកកាន់សិ�ណំ�បើរឿង់រ�សិអ់្ននក  
និង់�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់ដែ��បើោកអ្ននកទទួ��ន នឹង់រ�់�ញ្ចលូ�ច�ណំចជាក់ោក់អ្ន�ពិើពិ័�៌មាន��អែិ�បើ�យ
ដែ�អែកបើ�ើក�មវិធំើនិង់ការធានារ៉ា�់រង់ដែ��បើោកអ្ននកមានសិិទធិទទួ��ន។  ការខកខាន�ិន�ន 
រយការណព៍ិើការផ្ល សិ�់ាលូរដែ���ប្រ�ូវឱយមានបើៅកននុង់បើគា�ការណដ៍ែណនា�ក�មវិធំើ អាច�ណ្តាា �ឱយ��់�ង់់ការ 
ធានារ៉ា�់រង់ ការ�ក់ទណឌ ក�ម ឬការបើចាទប្រ�កាន់តា��ណា ឹង់រ�ឋ�្បបើវណើ ឬប្រពិ�មទណឌ ។ បើោកអ្ននកអាច
រយការណអ៍្ន�ពិើការផ្ល សិ�់ាលូរបើៅការិយា�័យ CAO បើ�យផ្ទ �ត់ា�ទូរសិ័ពិទ ទូរស្តារ �ាំសិានៃប្រ�សិណើយ ៍ 
ឬតា�រយៈគ្គណនើ MyCOMPASS ។  បើោកអ្ននកអាចរយការណអ៍្ន�ពិើការផ្ល សិ�់ាលូរបើៅ�ជំឈ�ណឌ � 
បើសិវាក�មអ្ន�ិថ្លិជំនតា�បើ�ខ 1-877-395-8930 ឬសិប្រមា�់ទើប្រកំង់�ើើឡាដែ��បើ�ើ� (Philadelphia)  
1-215-560-7226 �ំបើណើរការប្រគ្គ�់បើពិ�បើវោ។

រ�យការណ៍ន៍ៃនចបាប់សិើពើសថិទុ្ធថិឯកជីនភាព
(I) ការប្រ��ូ�ពិ័�៌មានបើនះ រ�់�ញ្ចលូ��� ង់បើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ច  (SSN) 
រ�សិស់ិមាជំិកប្រគ្គួស្តារនើ�ួយៗ ប្រ�ូវ�នអ្ននំញ្ញាា �បើប្រកា�ចា�់សិាើពិើអាហារនិង់អាហារូ��ិ�ភឆ្នាំន�  2008  
ដែ���នបើធំើើវិបើស្តាធំនក�មបើៅប្រ�ង់់ច�ណំច 7 U.S.C. 2011-2036d. ពិ័�៌មានបើនះ នឹង់ប្រ�ូវបើប្រ�ើបើ�ើ�្បើ 
ក�ណ�់ថាបើ�ើប្រគ្គួស្តាររ�សិអ់្ននកមានសិិទធិទទួ��ន ឬ�នាមានសិិទធិប្រសិ�ចា�់ចូ�រួ�កននុង់ក�មវិធំើ SNAP  
ឬអ្ន�់។ បើយើង់ខ្ញុំនឹង់បើ�ទ�ង់ផ្ទ �់ពិ័�៌មានបើនះ តា�រយៈក�មវិធំើកំ�ពិយលូទ័រដែ���ំបើណើរការប្រសិ�គាន នឹង់ក�មវិធំើ 
នានា។ ពិ័�៌មានបើនះ នឹង់ប្រ�ូវបើប្រ�ើ�ង់ដែ�រ បើ�ើ�្បើពិិនិ�យបើ�ើ�ការអ្ននំបើោ�តា��ទ�ញ្ញាា ក�មវិធំើ និង់ 
សិប្រមា�់ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គង់ក�មវិធំើ�ង់ដែ�រ។
(ii) ពិ័�៌មានបើនះ អាចប្រ�ូវ�ន�សពិើ�សាយ��ទ់ើភាន ក់ងារសិ�ពិ័នធនិង់រ�ឋ�នៃទបើទៀ� សិប្រមា�់ការប្រ�ួ� 
ពិិនិ�យជា�លលូវការ និង់ជំូន���់�នាើអ្ននំវ�ាចា�់សិប្រមា�់បើគា���ណង់ចា�់ជំនដែ��រ�់បើគ្គចខល�នបើ�ើ�្បើបើជំៀសិ
វាង់ចា�់។
(iii) ប្រ�សិិនបើ�ើ�ណា ឹង់���រក�មវិធំើ SNAP បើកើ�បើ�ើង់ជំំ�សិន់ឹង់ប្រគ្គួស្តាររ�សិអ់្ននក ពិ័�៌មាន 
បើៅកននុង់ពាកយសិំ�បើនះ ដែ��រួ�មានបើ�ខ�័ណ្ណ SSNs ��ង់អ្នសិ ់អាចប្រ�ូវ�ញាលូនបើៅទើភាន ក់ងារ 
សិ�ពិ័នធនិង់រ�ឋ ក៏�ូចជាទើភាន ក់ងារប្រ��ូ��ណា ឹង់���រជា�កខណៈឯកជំន សិប្រមា�់វិធានការប្រ��ូ� 
�ណា ឹង់���រ។
(iv) ការ�ា�ជ់ំូនពិ័�៌មានដែ���នបើសិនើសិំ� រួ��� ង់បើ�ខ�័ណ្ណ SSN រ�សិស់ិមាជំិកប្រគ្គួស្តារនើ�ួយៗ  
គ្គឺជាការសិម័ប្រគ្គចិ�ា។ បើ�ះយាា ង់ណ្តាក៏បើ�យ ក៏ការខកខានកននុង់ការ�ា�ជ់ំូនបើ�ខ�័ណ្ណ SSN នឹង់ 
�ណ្តាា �ឱយមានការ��ិបើសិធំច�បើពាះការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP ច�បើពាះ�ំគ្គគ�មាន ក់ៗដែ��ខកខាន 
�ិន�ន�ា�ជ់ំូនបើ�ខ�័ណ្ណ SSN �ង់ដែ�រ។ បើ�ខ�័ណ្ណ SSN ណ្តា�ួយដែ���ន�ា�ជ់ំូនបើនាះ  
នឹង់ប្រ�ូវបើប្រ�ើប្រ�សិន់ិង់ប្រ�ូវ�ងាា ញឱយ�ឹង់តា��កខណៈ�ូចគាន នឹង់បើ�ខ�័ណ្ណ
SSNs រ�សិស់ិមាជំិកប្រគ្គួស្តារដែ��មានសិិទធិទទួ��ន។
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ការហាម្មឃាត់ នថិងការោក់ន�សទុណ៍ឌ   សិូ�អានអ្ន�ពិើសិិទធិ និង់ការទទួ�ខំសិប្រ�ូវរ�សិអ់្ននក៖
គបសថិននបើការណ៍ន៍នះ នកើតន�ើងនោយ�ម នម្មូលនហិតុសម្មរម្ម្យ ការណ៍ន៍នះ អាចនកើតន�ើង (ការោក់ន�សទុណ៍ឌ )

ការធានារ៉ាប់ 
រង�ងំអំស់

កម្មមវិ�ើ SNAP

សាច់គ�ក់

ជីំនរួយនវជីជសាគសិ

បើប្រ�ើប្រ�សិខ់ំសិ �័ណ្ណ បើ�ទរប្រ�ក់ធានារ៉ា�់រង់តា�បើអ្ន�ិចប្រ�ូនិច (EBT) Card ឬ�័ណ្ណ PA ACCESS Card ។ ការផ្ទាកពថិន័យ ការោក់ពន្ធនា�រ ឬ�ងំពើរ។

�ិនរយការណអ៍្ន�ពិើការផ្ល សិ�់ាលូរតា��ប្រ�ូវការ���រ។ កាត់ឬបញ្ចូឈប់ការធានារ៉ាប់រង។

មានបើច�នា�ា�ជ់ំូនពិ័�៌មានដែ���ិនពិិ� �ិនប្រ�ឹ�ប្រ�ូវ ឬ�ិនបើពិញបើ�ញ ឬ�ិនរយការណអ៍្ន�ពិើការផ្ល សិ�់ាលូរ។

ការផ្ទាកពថិន័យ ការដកសថិទុ្ធថិ នថិង/ឬ ការោក់ពន្ធនា�រចំនពាះការន្ថែកូងបនូ ំ
សុខុមាលភាព ការដកសថិទុ្ធថិតាម្មដំនណ៍ើរការសវនាការរដ្ឋ�ល។

ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិទុទុរួល�នសាច់គ�ក់៖
• នលើកទុើម្មរួយ - 6 ន្ថែខ។
• នលើកទុើពើរ - 12 ន្ថែខ។
• នលើកទុើបើ - ជានរៀងរហិូត។

ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិទុទុរួល�នកម្មមវិ�ើ SNAP៖
• នលើកទុើម្មរួយ - 12 ន្ថែខ។
• នលើកទុើពើរ - 24 ន្ថែខ។
• នលើកទុើបើ - ជានរៀងរហិូត។

ជំួញ�ូរ �ក់ ឬ�ាំន�ាង់បើធំើើពាណិជំាក�ម �ក់ ទិញ ឬបើប្រ�ើ�័ណ្ណ PA ACCESS Card រ�សិអ់្ននកបើ�សង់។ ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិគសបចបាប់៖
• ការផ្លូិនាា ន�សរបសត់ុ�ការ�ងំអំស ់- 12 ន្ថែខ។

កម្មមវិ�ើ SNAP

មានបើច�នាបើប្រ�ើប្រ�សិខ់ំសិនូវការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP ឧ��រណ ៍ជំួញ�ូរ �ក់ ឬទិញ�័ណ្ណ EBT Card 
ឬការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP ផ្ល សិ�់ាលូរការធានារ៉ា�់រង់ ឬបើ�ះបើចា�ចូ�ធំំង់ដែ���នទិញការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ 
SNAP បើ�ើ�្បើទទួ��នប្រ�ក់�បើញាើ - ឬទិញរ�សិអ់្នើើៗដែ���ិនបើចញនៃថ្លលបើ�យក�មវិធំើ SNAP �ូចជាបើប្រគ្គឿង់ប្រសិវឹង់ ឬថាន �ជំក់ - 
ឬបើប្រ�ើប្រ�សិក់ារធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP បើ�ើ�្បើទូ��់នៃថ្លលអាហារដែ���នទទួ�រួចបើ�ើយ ឬអាហារដែ��មានប្រ�ក់ក�្ចើ។ ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិគសបចបាប់៖

• នលើកទុើម្មរួយ - 12 ន្ថែខ។
• នលើកទុើពើរ - 24 ន្ថែខ។
• នលើកទុើបើ - ជានរៀងរហិូត។
• នលើកទុើម្មរួយ ការកាត់ន�សរបសត់ុ�ការជាង $500 ដុ�ូរ - ជានរៀងរហិូត

។

ទិញ��ិ���ដែ��មានការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP បើ�យមាន��ណង់ទទួ��នស្តាច់ប្រ�ក់ ឬការគ្គិ�ពិិចារណ្តា
បើប្ររៅពិើអាហារដែ��មានសិិទធិទទួ��ន បើ�យការ�ក់��ិ���បើនះជាថ្លនលូរនឹង់ស្តាច់ប្រ�ក់ ឬការគ្គិ�ពិិចារណ្តាបើប្ររៅពិើអាហារ
រដែ��មានសិិទធិទទួ��ន។

ច�បើពាះបើគា���ណង់ការទិញ��ិ���ដែ���នទិញតា�ប្រ�េពិបើ�ើ� ដែ���នទិញបើ�យមានការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ 
SNAP ជាថ្លនលូរនឹង់ស្តាច់ប្រ�ក់ឬការគ្គិ�ពិិចារណ្តាបើប្ររៅពិើអាហារមានសិិទធិទទួ��ន។

បើប្រ�ើ/ទទួ��នការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP បើ�ើ�្បើទិញថាន �ឬស្តារធា�ំដែ��ប្រ�ូវ�នប្រគ្គ�់ប្រគ្គង់។
ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិគសបចបាប់៖
• នលើកទុើម្មរួយ - 24 ន្ថែខ។
• នលើកទុើពើរ - ជានរៀងរហិូត។

បើប្រ�ើ/ទទួ��នការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP  កននុង់ការ�ក់អាវុធំ ប្រគា�់រំបើសិវ ឬបើប្រគ្គឿង់�ទនុះ។ នលើកទុើម្មរួយ - ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិទុទុរួល�នជានរៀងរហិូត។

ប្រ�ូវ�ន�ានាទ បើ�សិច�បើពាះការទិញ ការ�ក់ ឬការជំួញ�ូរការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP  សិប្រមា�់ទឹកប្រ�ក់សិរុ�ច�នួន
 $500 �ំោល រឬបើប្រចើនជាង់បើនះ។ ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិទុទុរួល�នជានរៀងរហិូត។

កំ�កអ្ន�ពិើអ្ននកជានរណ្តា ឬកដែនលង់ដែ��អ្ននករសិប់ើៅ បើ�ើ�្បើទទួ��នការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP បើប្រចើនជាង់�ួយ។ ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិគសបចបាប់រយៈនពល 10 ឆុា។ំ

បើេៀសិខល�នបើ�ើ�្បើបើជំៀសិសិវាង់ការកា�់បើ�សិ ការឃុំំ�ខល�ន ឬការជា�់ឃុំំ�ឃា�ង់ បើ�យស្តារដែ��ទឧប្រកិ�ឋ/ការ�ាំន�ាង់ប្រ�ប្រពិឹ�ាិ
�ទឧប្រកិ�ឋ - ឬបើេៀសិខល�នបើ�យស្តារដែ�ការពិយ�របើ�សិមាន�កខខណឌ  ឬការបើ�ះដែ�ង់បើ�យមាន�កខខណឌ ។ ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិគសបចបាប់រហិូតដលអ់ំុកអំនុវតិតាម្មអំើើន្ថែដលចបាប់កំណ៍ត់។

សាច់គ�ក់

�ិនបើគារពិតា�ការផ្កពិិន័យ�ំោការររ�សិ ់ដែ��រួ���ង់ការ�ង់់ប្រ�ក់ពិិន័យច�បើពាះ�ទឧប្រកិ�ឋឬ�ទបើ�មើសិ�ជំឈិ�។ ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិគសបចបាប់រហិូតដលអ់ំុកន�រពតាម្មការផ្ទាកពថិន័យរបសអ់ំុក។

កំ�កអ្ន�ពិើកដែនលង់ដែ��អ្ននករសិប់ើៅ បើ�ើ�្បើទទួ��នស្តាច់ប្រ�ក់បើៅកននុង់រ�ឋពិើរឬបើប្រចើន។ ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិគសបចបាប់រយៈនពល 10 ឆុា។ំ

បើេៀសិខល�នបើ�ើ�្បើបើជំៀសិវាង់ការកា�់បើ�សិ ការឃុំំ�ខល�ន ឬការឃុំំ�ឃា�ង់ បើ�យស្តារដែ�ការកា�់បើ�សិពិើ�ទឧប្រកិ�ឋ/ការ�ាំន�ាង់ 
ប្រ�ប្រពិឹ�ាឧប្រកិ�ឋក�ម ខកខាន�ិន�ន�ងាា ញខល�នជាអ្ននកចំង់បើចាទតា�នើ�ិវិធំើ�ំោការប្រពិ�មទណឌ  កននុង់ករណើមានការបើចញ�ើកាបើកាះ
ឬ�ើកាចា�់ខល�នច�បើពាះ�ទបើ�មើសិ�ិច�ួច �ទឧប្រកិ�ឋ ឬ�ទបើ�មើសិ�ជំឈិ� បើេៀសិខល�នបើ�យស្តារដែ�ការពិយ�របើ�សិមាន�កខខណឌ / 
ការបើ�ះដែ�ង់បើ�យមាន�កខខណឌ  ឬមាន�ើកាដែ��បើៅបើប្រ�ើណ្តា�ួយប្រ�ឆ្នាំ�ង់នឹង់អ្ននក។

ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិគសបចបាប់រហិូតដលអ់ំុកអំនុវតិតាម្មអំើើន្ថែដលចបាប់កំណ៍ត់។

គបសថិននបើអំុកគតូវ�នន្រកន�ើញថាមានកំហិុសពើការន្ថែកូងបនូ ំឬការរំន�ភចបាប់ខាងនលើ៖

• ពថិន័យជាគ�ក់រហិូតដល ់$250,000 ដុ�ូរសគមាប់កម្មមវិ�ើ SNAP នថិង
រហិូតដល ់$15,000 ដុ�ូរសគមាប់កម្មមវិ�ើសាច់គ�ក់ Cash;

• ោក់ពន្ធនា�ររហិូតដល ់20 ឆុា ំសគមាប់កម្មមវិ�ើ SNAP នថិងរហិូតដលគ់� ំ
ពើរឆុាសំគមាប់កម្មមវិ�ើសាច់គ�ក់ Cash នថិង/ឬ

• ការបង់គ�ក់សងការធានារ៉ាប់រងន្ថែដល�នទុទុរួល។
• ការដកសថិទុ្ធថិពើការធានារ៉ាប់រងសគមាប់រយៈនពលន្ថែដល�នបញ្ចាំជ ក់ខាងនលើនោយកម្មមវិ�ើ។

បទុបញ្ចាំជ សិើពើ 
ការ�រ 
កម្មមវិ�ើ SNAP

សិប្រមា�់សិមាជំិកប្រគ្គួស្តារ - បើធំើើឱយសិ��ិភាពិរង់កាយនិង់ខួរកា�រឹង់មា� - មានអាយំបើ�ើសិពិើ 15 ឆ្នាំន � និង់បើប្រកា� 60 ឆ្នាំន �
 - បើ�ើ�ិន�ូបើចនះបើទ ប្រ�ូវបើ�ើកដែ�ង់ ឬមានបើ��ំ��ប្រ�ឹ�ប្រ�ូវ។ ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិគសបចបាប់៖

• នលើកទុើម្មរួយ - ម្មរួយន្ថែខ នថិងរហិូតដលអ់ំុកអំនុវតិតាម្មអំើើន្ថែដល�នកំណ៍ត់។
• នលើកទុើពើរ - បើន្ថែខ នថិងរហិូតដលអ់ំុកអំនុវតិតាម្មអំើើន្ថែដល�នកំណ៍ត់។
• នលើកទុើបើ ឬនគចើនដង - គ�មំ្មរួយន្ថែខ ជានរៀងរលន់លើក នថិងរហិូតដលអ់ំុក 

អំនុវតិតាម្មអំើើន្ថែដល�នកំណ៍ត់។

��ិបើសិធំ៖
• ទទួ�យកការងារ�ួយ។
• ជំូន�ំណឹង់បើៅការិយា�័យ CAO អ្ន�ពិើសិ្តានភាពិការងារនិង់ 

ភាពិមានការងារបើធំើើ។

តា�បើគា���ណង់ ចា�់វិធានការបើ�ើ�្បើ៖
• បើ�ះ�ង់់បើចា�ការងារ។
• កា�់�និយបើមាា ង់បើធំើើការឱយ�ិចជាង់ 30 បើមាា ង់កននុង់�ួ

យសិ�ា � ៍(បើ�ើកដែ�ង់ដែ�ការងារ�ួយបើ�សង់បើទៀ���
បើពិញតា��ប្រ�ូវការ���រការងាររួចបើ�ើយ) 

បទុបញ្ចាំជ សិើពើ 
ការ�រ 
កម្មមវិ�ើ CASH

�ិន��បើពិញតា��ប្រ�ូវការ���រការងារជាស្តាច់ប្រ�ក់តា�បើគា� 
��ណង់ �ូចមានជាោយ�កខណអ៍្នកសរអ្ន�ពិើកិច្ចប្រពិ�បើប្រពិៀង់សិាើពិើការ 
ទទួ�ខំសិប្រ�ូវគាន បើៅវិញបើៅ�ក (AMR)។ 

ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិគសបចបាប់៖
• ការរំន�ភបំពាននលើកទុើម្មរួយ - អំុកនឹងម្មថិនមានសថិទុ្ធថិទុទុរួល�នរយៈនពលយូាងតថិច 30 នៃ�ៃ ឬ

រហិូតដលក់ារម្មថិនសនគម្មចអំនុវតិតាម្មការបញ្ចូឈប់ ន្ថែដលម្មរួយណាមានរយៈយូរជាងននះ។
• ការរំន�ភបំពាននលើកទុើពើរ - អំុកនឹងម្មថិនមានសថិទុ្ធថិទុទុរួល�នរយៈនពលយូាងតថិច 60 នៃ�ៃ ឬ

រហិូតដលក់ារម្មថិនសនគម្មចអំនុវតិតាម្ម 
ការបញ្ចូឈប់ ន្ថែដលម្មរួយណាមានរយៈយូរជាងននះ។

• ការរំន�ភបំពាននលើកទុើបើ - អំុកនឹងគតូវ�នដកសថិទុ្ធថិជាអំចថិនៃ�និយ។៍

គបសថិននបើមាននហិតុផ្លូលចំនពាះការោក់ទុណ៍ឌ កម្មមនកើតន�ើងនគកាយការទុទុរួលជីំនរួយជាសាច់គ�ក់រយៈនពល 
24 ន្ថែខ  ម្មថិនថានកើតន�ើងជាប់�ុឬ�នផ្ទាអែ កនទុ ក៏ការោក់ទុណ៍ឌ កម្មមអំនុវតិចំនពាះន្ថែតបុ្គលបូុនណាះ ះ។

គបសថិននបើមាននហិតុផ្លូលចំនពាះការោក់ទុណ៍ឌ កម្មមនកើតន�ើងនគកាយការទុទុរួលជីំនរួយជាសាច់គ�ក់រយៈនពល
 24 ន្ថែខ  ម្មថិនថានកើតន�ើងជាប់�ុឬ�នផ្ទាអែ កនទុ ក៏ការោក់ទុណ៍ឌ កម្មមអំនុវតិចំនពាះគកុម្មគ្រួសារ�ងំអំស់
។
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ការយលដ់ឹងអំំពើសថិទុ្ធថិ នថិងការទុទុរួលខុសគតូវរបសអ់ំុក
បើៅបើពិ�ខ្ញុំចំះ��ិបើ�ខាបើ�ើសិ�ណំ�ដែ���ទបើនះ៖
• ខ្ញុំយ�ថ់ារ�ឋបើ�នសិំើ�វា� នបើនៀ Pennsylvania ទទួ��នពិ័�៌មានពិើប្រ�ពិ័នធបើ�ទ�ង់ផ្ទ �់ភាពិមាន 

សិិទធិប្រសិ�ចា�់ច�បើពាះប្រ�ក់ច�ណូ� (IEVS) សិ្តា�័ន�ិរញាវ�ិនុ ការរយការណអ៍្ន�ពិើអ្ន�ិថ្លិជំន  
និង់ទើភាន ក់ងាររ�ឋនិង់សិ�ពិ័នធ បើ�ើ�្បើបើ�ទ�ង់ផ្ទ �់ពិ័�៌មានដែ��ខ្ញុំ�ា�ជ់ំូនពិួកបើគ្គ។  
ពិ័�៌មានដែ��អាចមានតា�ប្រ�ពិ័នធ IEVS និង់អ្នង់គភាពិបើ�សង់បើទៀ� នឹង់ប្រ�ូវ�នបើសិនើសិំ� បើប្រ�ើប្រ�សិ ់និង់ 
អាចប្រ�ូវ�នបើ�ទ�ង់ផ្ទ �់តា�ការ�ក់ទង់�នាទ �់�នសំបើៅខណៈបើពិ�ពិ័�៌មាន��អែិ�ដែ��ខំសិគាន ប្រ�ូវ�ន 
រកបើឃុំើញបើ�យទើភាន ក់ងាររ�ឋ បើ�ើយពិ័�៌មានដែ��បើនះអាចមាន���ាះពា��់�ភ់ាពិមានសិិទធិប្រសិ�ចា�់  
និង់កប្រ�ិ�នៃនការធានារ៉ា�់រង់ប្រគ្គួស្តាររ�សិខ់្ញុំ។

• ខ្ញុំយ�ថ់ាតា�រយៈការចំះ��ិបើ�ខាបើ�ើពាកយសិំ�បើនះ ខ្ញុំនឹង់�ា�ស់ិិទធិអ្ននំញ្ញាា �ឱយសិ្តាន�័ន�ិរញាវ�ិនុណ្តា�ួយ  
�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានតា�បើអ្ន�ិចប្រ�ូនិក ឬតា��បើធំយា�យណ្តា�ួយបើ�សង់បើទៀ� ពិ័�៌មាន�ិរញាវ�ិនុ 
ណ្តា�ួយកននុង់ច�បើណ្តា�ពិ័�៌មាន�ិរញាវ�ិនុ�� ង់អ្នសិដ់ែ��ប្រគ្គ�់ប្រគ្គង់បើ�យសិ្តា�័នបើនាះ ជំូនបើៅប្រកសិួង់បើសិវាក�ម 
ពិ�រ�ឋ ឬភាន ក់ងារដែ���នចា�់តា�ង់ ឬអ្ននកបើ ា្ ការរ�សិខ់ល�ន សិប្រមា�់បើគា���ណង់នៃនការក�ណ�់អ្ន�ាសិញ្ញាា ណ  
និង់ការបើ�ទ�ង់ផ្ទ �់ធំនធាន (ដែ��បើគ្គបើ�ថា “ប្រទពិយក�ម” �ង់ដែ�រ) កននុង់ករណើមាន�ប្រ�ូវការបើ�ើ�្បើ 
ក�ណ�់ និង់ក�ណ�់បើ�ើង់វិញនូវភាពិមានសិិទធិប្រសិ�ចា�់ច�បើពាះជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិា។ ខ្ញុំយ�ថ់ាពិ័�៌មាន�ិរញាវ�ិនុ 
រួ�មានប្រ�ក់�បើញាើ ការ�កប្រ�ក់ ការ�ិទគ្គណនើ និង់ពិ័�៌មានពាក់ពិ័នធបើ�សង់បើទៀ� ដែ���នបើសិនើសិំ�ឬ 
�នទទួ�ពិើសិ្តា�័ន�ិរញាវ�ិនុ ដែ��រួ�មានប្រ��ិ��ាិការបើ�ទរប្រ�ក់បើ�សង់បើទៀ� ដែ��ទទួ�រ៉ា�់រង់បើ�យសិ្តា�័
ន�ិរញាវ�ិនុច�បើពាះគ្គណនើ ឬប្រទពិយក�ម។ ខ្ញុំយ�ថ់ាការ�ា�ស់ិិទធិអ្ននំញ្ញាា �បើនះ មានប្រ�សិិទធភាពិរ�ូ� 
��ភ់ាពិមានសិិទធិប្រសិ�ចា�់ច�បើពាះជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិា ប្រ�ូវ�ន��ិបើសិធំ ឬ�ញ្ច�់ ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំសិបើប្រ�ច 
ចិ�ា�ំ�បើចា�ការ�ា�ស់ិិទធិអ្ននំញ្ញាា �បើនះ បើ�យមាន�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់ជាោយ�កខណអ៍្នកសរជំូនបើៅ 
នាយក�ឋ នណ្តា�ួយដែ��បើកើ�បើ�ើង់�ំនបើគ្គ។  ខ្ញុំយ�ថ់ា ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំ�ំ�បើចា�ការ�ា�ស់ិិទធិអ្ននំញ្ញាា �បើនះ  
ការណប៍ើនាះអាចបើធំើើឱយខ្ញុំ ឬប្រគ្គួស្តារខ្ញុំ�ិនមានសិិទធិទទួ��នជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើ�ើយ។ 

• ខ្ញុំយ�ថ់ា ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំ�ងាា ញខំសិ ោក់�� ង់ ឬ�ិនប្រពិ��ា�អ់្នង់គបើ��ំពិិ�ដែ��អាច�ាះពា��់� ់
ភាពិមានសិិទធិទទួ��នការធានារ៉ា�់រង់រ�សិអ់្ននកបើនាះ ខ្ញុំអាចប្រ�ូវ�នបើគ្គ���រឱយ�ង់់ប្រ�ក់សិ�ណង់ការធានារ៉ា�់
រង់រ�សិអ់្ននក បើ�ើយខ្ញុំអាចទទួ�រង់ការបើចាទប្រ�កាន់និង់ការ�កសិិទធិពិើការទទួ��នការធានារ៉ា�់រង់ 
នាបើពិ�អ្ននាគ្គ�ជាក់ោក់។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា ខ្ញុំអាចចា�់តា�ង់អ្ននក��ណ្តាង់ដែ��មានសិិទធិអ្ននំញ្ញាា �មាន ក់ បើ�យ��បើពិញដែ�នកអ្ននក��ណ្តាង់ដែ�� 
មានសិិទធិអ្ននំញ្ញាា � បើ�ើយ�ក់ជំូនដែ�នកបើនះជា�ួយពាកយសិំ�បើនះ។

• ខ្ញុំយ� ់និង់យ�ប់្រពិ�ថា ខ្ញុំទទួ�ខំសិប្រ�ូវច�បើពាះរ�យការណដ៍ែកលង់�នល�ណ្តា�ួយដែ��មានបើៅកននុង់ពាកយសិំ� 
បើនះ បើ�ះជាជាពាកយសិំ�បើនះប្រ�ូវ�ន�ក់ជំូនពិិនិ�យបើ�យនរណ្តាមាន ក់ដែ����ណ្តាង់ឱយខ្ញុំក៏បើ�យ។

• ខ្ញុំ�នទទួ�ឯកស្តារថ្ល�ច�លង់�ួយចា�់អ្ន�ពិើសិិទធិនិង់ការទទួ�ខំសិប្រ�ូវរ�សិខ់្ញុំ បើ�ើយ�នអានឯកស្តារឬ 
មាននរណ្តាមាន ក់�នអានឯកស្តារឱយខ្ញុំ បើ�ើយខ្ញុំយ��់ឹង់អ្ន�ពិើឯកស្តារបើនះ។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា ពិ័�៌មានដែ���ន�ញ្ចលូ�កននុង់ពាកយសិំ�បើនះ នឹង់ប្រ�ូវរកសាទំកជាការសិមាា �់ បើ�ើយប្រ�ូវបើប្រ�ើ 
បើ�ើ�្បើប្រគ្គ�់ប្រគ្គង់ការធានារ៉ា�់រង់ដែ��ាំបើណ្តា្ណ ះ។ ខ្ញុំ�ា�ស់ិិទធិអ្ននំញ្ញាា �ឱយមានការបើចញ�សាយពិ័�៌មានផ្ទ �ខ់ល�ន  
ពិ័�៌មាន�ិរញាវ�ិនុ និង់ពិ័�៌មានបើវជំាស្តាប្រសិាសិប្រមា�់បើគា���ណង់នៃនការក�ណ�់ភាពិមានសិិទធិប្រសិ�ចា�់។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា ការផ្ល សិ�់ាលូរណ្តា�ួយដែ���ប្រ�ូវឱយខ្ញុំរយការណប៍ើនាះ ប្រ�ូវដែ�រយការណក៍ននុង់រយៈបើពិ� 10 
នៃថ្លា�ំ�ូង់នៃនបើ�ើ�ដែខ �នាទ �់ពិើដែខនៃនការផ្ល សិ�់ាលូរ។ 
- ខ្ញុំយ�ថ់ា ប្រគ្គួស្តាររ�សិខ់្ញុំអាច��់�ង់់ការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP ប្រ�សិិនបើ�ើសិមាជំិកប្រគ្គួស្តារ 

មាន ក់ទទួ��នការឈឺនះបើឆ្នាំន � ឬបើ�ង់ដែ�្បង់សិំើសិង់ ដែ��មានច�នួនបើសិមើឬបើប្រចើនជាង់ច�នួនក�ណ�់នៃន 
ធំនធានក�មវិធំើ SNAP សិប្រមា�់ប្រគ្គួស្តារដែ��មាន�នំសិសចាសិឬ់ពិិការ។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា ខ្ញុំនឹង់ទទួ��ន�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់ជាោយ�កខណអ៍្នកសរ�ួយចា�់ 
ដែ��ពិនយ�អ់្ន�ពិើការធានារ៉ា�់រង់បើនះ។ ប្រ�សិិនបើ�ើការធានារ៉ា�់រង់ប្រ�ូវ�ន��ិបើសិធំ ផ្ល សិ�់ីលូរ ផ្អែ ក 
ឬ�ញឈ�់បើនាះ �ិខិ�ជំូន�ំណឹង់ជាោយ�កខណអ៍្នកសរបើនះ នឹង់ពិនយ�អ់្ន�ពិើ�ូ�បើ��ំ។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា ខ្ញុំនឹង់មានរយៈបើពិ� 30 នៃថ្លា (90 នៃថ្លាសិប្រមា�់ការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP  
(�័ណ្ណជំនប្រកើប្រកទិញអាហារ�នៃ�លបើថាក)) បើ�យគ្គិ�ចា�់ពិើកា��រិបើចេទនៃន�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់បើនះ បើ�ើ�្បើ
បើសិនើសិំ�សិវនាការ�ួយ ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំ�ិនយ�ប់្រពិ�ច�បើពាះការសិបើប្រ�ចដែ���នបើធំើើបើ�ើង់បើៅកននុង់ពាកយសិំ�បើនះ
។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា សិ្តានភាពិរ�សិខ់្ញុំប្រ�ូវ�នក�ណ�់ការបើ�ទ�ង់ផ្ទ �់ពិើនិបើយាជំក ប្រ�េពិ�ិរញាវ�ិនុ 
និង់ភាគ្គើទើ�ើបើ�សង់បើទៀ�។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា អ្ននក�ក់ពាកយសិំ�ប្រ�ូវដែ��ា�ជ់ំូនបើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ចរ�សិព់ិួកបើគ្គ ឬ�ក់ពាកយសិំ� 
បើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ច ប្រ�សិិនបើ�ើពិួកបើគ្គ�ិន�ន់មាន។ បើ�ខ�័ណ្ណ បើនះ អាចប្រ�ូវបើប្រ�ើប្រ�សិ ់ 
បើ�ើ�្បើពិិនិ�យបើ�ើ�ពិ័�៌មានបើៅកននុង់ពាកយសិំ�បើនះ។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា ខ្ញុំប្រ�ូវដែ�បើប្រ�ើប្រ�ពិ័នធ�ញាលូនការធានារ៉ា�់រង់តា�បើអ្ន�ិកប្រ�ូនិក (EBT) ឬ�័ណ្ណ PA ACCESS 
Card ដែ��ាំបើណ្តា្ណ ះ បើៅអ្ន��នុង់បើពិ�ដែ��ខ្ញុំមានសិិទធិប្រសិ�ចា�់។ ខ្ញុំប្រ�ូវដែ�បើប្រ�ើប្រ�ពិ័នធ EBT 
ឬ�័ណ្ណ PA ACCESS Card ដែ��ាំបើណ្តា្ណ ះ  សិប្រមា�់អ្ននកដែ��មានសិិទធិប្រសិ�ចា�់ បើ�ើយអាចទទួ� 
�នការធានារ៉ា�់រង់ដែ��ប្រ�ូវការ និង់សិ�បើ��ំ��ដែ��ាំបើណ្តា្ណ ះ ។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា ខ្ញុំអាច�ិនបើប្រ�ើ�ូ�និធំិជំំនួយជាស្តាច់ប្រ�ក់ដែ���ា�ជ់ំូនតា��័ណ្ណ PA ACCESS  
រ�សិខ់្ញុំ បើ�ើ�្បើបើធំើើប្រ��ិ��ាិការ EBT បើៅកននុង់ហាង់�ក់ប្រស្តា កាសិំើណូ (កាសិំើណូដែ�្បង់សិំើសិង់  
ការបើ�ើកកដែនលង់បើ�ង់ដែ�្បង់សិំើសិង់) ឬកដែនលង់ក�ស្តានា�នំសិសបើពិញវ័យបើ�ើយ។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា ខ្ញុំ�ិនចា� �ច់�ា�ជ់ំូនបើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ចសិប្រមា�់នរណ្តាមាន ក់ដែ���ិន 
�ក់ពាកយសិំ�ជំំនួយបើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំពិិ�ជា�ា�ជ់ំូនបើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ចរ�សិព់ិួកបើគ្គ  
វាអាចប្រ�ូវបើប្រ�ើប្រ�សិ ់បើ�ើ�្បើពិិនិ�យបើ�ើ�ពិ័�៌មានបើៅកននុង់ពាកយសិំ�បើនះ។

• ខ្ញុំសិូ��ញ្ញាា ក់ថា ពិ័�៌មាន��ង់អ្នសិដ់ែ���ន�ញ្ចលូ� គ្គឺជាពិ័�៌មានពិិ� ដែ��សិិិ�បើប្រកា�បើ�សិ�ញា�ាិសិាើពិើ
ការសិ្បថ្ល��ពាន។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា ខ្ញុំមានសិិទធិច�បើពាះ�ិខិ��ញ្ញាា ក់ពិើការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់ដែ��អាចមាន�នៃ�លសិ�រ�យ បើ�ើ�្បើ 
បើ�ទ�ង់ផ្ទ �់ការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់ដែ�នកបើវជំាស្តាប្រសិារ�សិខ់្ញុំ។ ចា�់សិ�ពិ័នធក�ណ�់ថា កននុង់ករណើមាន 
ការចញនៃថ្លលធានារ៉ា់ �់រង់បើវជំាស្តាប្រសិា អាចប្រ�ូវ��ិបើសិធំឬមានក�ណ�់�កខខណឌ ដែ��មានពិើ�ំន។ ប្រ�សិិនបើ�ើ 
ខ្ញុំចំះបើ ម្ ះបើៅកននុង់គ្គបើប្រមាង់ដែថ្ល�� សិំខភាពិជាប្រកំ� ដែ��មាន�ូ�បើ��ំនៃនសិ្តានភាពិដែ��មានប្រស្តា� ់
ពិើ�ំនបើនាះ ខ្ញុំអាចទទួ��នប្រ�ក់ក�្ចើបើៅបើពិ�ខ្ញុំ�នទទួ�ជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិា។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា បើ�ើខ្ញុំប្រ�ូវ�នបើគ្គក�ណ�់ថាមានសិិទធិទទួ��នជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិា ខ្ញុំនឹង់ប្រ�ូវ�នបើគ្គក�ណ� ់
បើៅកននុង់កញ្ច�់ធានារ៉ា�់រង់ជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាទូ��ទូោយ���ំ� ដែ��ខ្ញុំអាចមាន។ ខ្ញុំយ�ថ់ា ខ្ញុំអាច 
ប្រ�ូវ�នបើគ្គ���រឱយចំះបើ ម្ ះកននុង់គ្គបើប្រមាង់ដែថ្ល�� សិំខភាពិ។ ខ្ញុំយ�ថ់ា ការចំះបើ ម្ ះកននុង់គ្គបើប្រមាង់ដែថ្ល��  
សិំខភាពិ អាចមានបើ�យឥ�គ្គិ�នៃថ្លល ឬការច�ណ្តាយ�ិចសិប្រមា�់ខ្ញុំ បើ�យស្តារប្រកសិួង់�ង់់នៃថ្លលបើសិវាប្រ�ចា� ដែខ 
ជំូន��គ់្គបើប្រមាង់ដែថ្ល�� សិំខភាពិសិប្រមា�់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំយ�ថ់ា នៃថ្លលបើសិវាប្រ�ចា� ដែខគ្គឺជានៃថ្លលបើសិវាពិនធអាករ។  
ខ្ញុំយ�ថ់ា ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំទទួ��នជំំនួយដែ�នកបើវជំាស្តាប្រសិាដែ��ខ្ញុំ�ិនមានសិិទធិទទួ��ន បើ�យស្តារមានក��ំសិ  
ការដែកលង់�នល� ឬបើ��ំ��បើ�សង់បើទៀ�បើនាះ �នាទ �់�កខ្ញុំអាចប្រ�ូវ�នបើគ្គ���រទូ��់សិង់ប្រ�ក់ជំូនប្រកសិួង់ 
នូវនៃថ្លលបើសិវាប្រ�ចា� ដែខ�� ង់អ្នសិដ់ែ���ន�ង់់កននុង់នា�ជំំនួសិខ្ញុំ។

• ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំទទួ��នការធានារ៉ា�់រង់ស្តាច់ប្រ�ក់ ខ្ញុំនឹង់សិ�ការតា��ប្រ�ូវការ���រនៃនក�មវិធំើពិងង់ឹង់ 
ការគា� ប្រទកំមារតា�ការដែណនា� រ�សិប់្រកសិួង់។ ខ្ញុំ�ា�ស់ិិទធិ��ប់្រកសិួង់និង់ដែ�នកទ�នាក់ទ�នង់តា��ទះ  
បើ�ើ�្បើ�នាដែសិើង់រកនិង់ប្រ��ូ�ស្តាច់ប្រ�ក់ និង់/ឬ ការជំួយគា� ប្រទខាង់បើវជំាស្តាប្រសិាសិប្រមា�់ខ្ញុំ និង់អ្ននក�នៃទបើទៀ�  
ដែ��ខ្ញុំនឹង់�ក់ពាកយសិំ�។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំរយការណឬ៍�ា�េ់សិានុតាង់នៃនការច�ណ្តាយកននុង់ប្រគ្គួស្តារខ្ញុំ នឹង់ទទួ��នច�នួនទឹកប្រ�ក ់
អ្ន�ិ�រិមាពិើការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP (�័ណ្ណជំនប្រកើប្រកទិញអាហារ�នៃ�លបើថាក) ដែ���នអ្ននំញ្ញាា �។  
ការខកខានរយការណឬ៍�ា�េ់សិានុតាង់នៃនការច�ណ្តាយកននុង់ប្រគ្គួស្តារ នឹង់ប្រ�ូវ�នចា�់ទំករ�យការណ ៍
រ�សិខ់្ញុំថា ខ្ញុំ�ិនចង់់ទទួ��នការកា�់យកប្រ�ក់សិប្រមា�់ច�ណ្តាយដែ���ិន�នរយការណឬ៍�ិន�ន 
�ញ្ញាា ក់េសិានុតាង់។ (អាជាើ ធំរ៖ ប្រកសិួង់កសិិក�មសិ�រ�ឋអាបើ�រិក បើសិវាក�មបើសិ្ប�ង់អាហារនិង់អាហារូ��ិ�ភ  
���ន់អា�លង់់ទិកកណ្តាា � បើសិចកាើជំូន�ំណឹង់រ�ឋ��បើ�ខ 6-99, បើចញនៃថ្លាទើ 4  ដែខ�ករ ឆ្នាំន�  1999)។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា ខ្ញុំមានសិិទធិទទួ��នឥណ�នសិប្រមា�់ការច�ណ្តាយកននុង់ប្រគ្គួស្តារបើៅបើពិ�ដែ��ខ្ញុំរយការណ ៍ 
និង់�ា�ក់ារ�ញ្ញាា ក់េសិានុតាង់បើ�ើការច�ណ្តាយប្រគ្គ�់បើពិ�បើៅអ្ន��នុង់បើពិ�ការបើចញ�ិខិ��ញ្ញាា ក់ក�មវិធំើ SNAP 
(�័ណ្ណជំនប្រកើប្រកទិញអាហារ�នៃ�លបើថាក) រ�សិខ់្ញុំ។

• ខ្ញុំយ�ថ់ាខ្ញុំ ខ្ញុំមានសិិទធិបើសិនើសិំ�ការិយា�័យជំំនួយបើខានធំើ (CAO) សិប្រមា�់ជំំនួយកននុង់ការទទួ��ន 
�ិខិ��ញ្ញាា ក់ពិើការច�ណ្តាយ បើ�ើយថាការិយា�័យ CAO អាច�ក់ទង់�កអ្ននកបើ�សង់បើទៀ� បើ�ើ�្បើសិំ� 
ការ�ញ្ញាា ក់ថាបើ�ើខ្ញុំមាន�ញ្ញាា កននុង់ការទទួ��ន�ិខិ��ញ្ញាា ក់ពិើអ្នើើ�ួយឬបើទ។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា បើ�ើ�ំគ្គគ�ខលះឬ�� ង់អ្នសិដ់ែ���ក់ពាកយសិំ� �ិនមាន�កខណៈសិ�្ប�ាិប្រគ្គ�់ប្រគាន់ច�បើពាះជំំនួយ 
បើវជំាស្តាប្រសិាបើនាះ ពិួកបើគ្គអាចមានសិិទធិទទួ��នក�មវិធំើ CHIP ។ ប្រ�សិិនបើ�ើការណប៍ើនះជាករណើដែ�� 
ខ្ញុំ�ា�ស់ិិទធិអ្ននំញ្ញាា �ឱយប្រកសិួង់បើសិវាក�មពិ�រ�ឋ បើ�ើ�្បើ�ា�ជ់ំូនបើ ម្ ះនិង់ពិ័�៌មានរ�សិខ់្ញុំបើៅកននុង់ពាកយសិំ�បើនះ 
បើៅនាយក�ឋ នធានារ៉ា�់រង់ ឬអ្ននកចំះកិច្ចសិនយាក�មវិធំើ CHIP ។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា បើ�ើ�ំគ្គគ�ខលះឬ��ង់អ្នសិដ់ែ���ក់ពាកយសិំ� �ិនមាន�កខណៈសិ�្ប�ាិប្រគ្គ�់ប្រគាន់ច�បើពាះជំំនួយ
បើវជំាស្តាប្រសិាបើនាះ ពិួកបើគ្គអាចមានសិិទធិទទួ��នការធានារ៉ា�់រង់សិ�ពិ័នធ និង់/ឬ ដែសិើង់រកជំបើប្រ�ើសិដែថ្ល��
សិំខភាពិជា�កខណៈឯកជំនតា�រយៈសិ្តា�័នទើ�សារធានារ៉ា�់រង់សិំខភាពិ។ ប្រ�សិិនបើ�ើបើនះជាករណើដែ��ខ្ញុំ
�ា�ស់ិិទធិអ្ននំញ្ញាា �ឱយប្រកសិួង់ បើ�ើ�្បើ�ា�ជ់ំូនបើ ម្ ះនិង់ពិ័�៌មានរ�សិខ់្ញុំបើៅកននុង់ពាកយសិំ�បើនះបើៅទើ�សារ។

• ការបនិការនចញនៃ�ូធានារ៉ាប់រងន�ើងវិញនៅឆំុានគកាយៗនទុៀត៖ បើ�ើ�្បើបើធំើើឱយងាយប្រសិួ�ក�ណ�់ភាពិមាន 
សិិទធិប្រសិ�ចា�់រ�សិខ់្ញុំច�បើពាះការជំួយ�ង់់ប្រ�ក់ការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់សិំខភាពិបើៅឆ្នាំន� បើប្រកាយៗបើទៀ�បើនាះ 
ខ្ញុំយ�ប់្រពិ��ា�ស់ិិទធិអ្ននំញ្ញាា �ឱយទើ�សារធានារ៉ា�់រង់សិំខភាពិ បើប្រ�ើទិននន័យប្រ�ក់ច�ណូ�រ�សិខ់្ញុំ  
ដែ��រួ�មានពិ័�៌មានអ្ន�ពិើរ�យការណព៍ិនធ�ង់ដែ�រ។ សិ្តា�័នជំំនួញបើៅទើ�សារនឹង់បើ�ើើ�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់�កខ្ញុំ  
ដែ��អ្ននំញ្ញាា �ឱយខ្ញុំបើធំើើការផ្ល សិ�់ាលូរណ្តា�ួយ បើ�ើយខ្ញុំអាច��ិបើសិធំ�ិនចូ�រួ��នប្រគ្គ�់បើពិ�។

 នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎សូម្មបនិភាពមានសថិទុ្ធថិគសបចបាប់របសខ់្ញុំន�ើងវិញនោយសើ័យគបវតិថិសគមាប់នពលនគកាយនទុៀត៖
 (គ្គូសិឬធំើក�ួយច�ណំច)៖

  ប្រ�� ឆ្នាំន�  (ច�នួនឆ្នាំន� អ្ន�ិ�រមាដែ���នអ្ននំញ្ញាា �)
  �ួនឆ្នាំន�
  �ើឆ្នាំន�
  ពិើរឆ្នាំន�
  �ួយឆ្នាំន�
  �ិនប្រ�ូវបើប្រ�ើពិ័�៌មានរ�សិខ់្ញុំពិើរ�យការណព៍ិនធ បើ�ើ�្បើ�នាបើធំើើថ្លមើបើ�ើង់វិញការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់រ�សិខ់្ញុំបើ�ើយ។

X
��ិបើ�ខាអ្ននក�ក់ពាកយសិំ�ឬអ្ននក��ណ្តាង់ដែ��មានសិិទធិអ្ននំញ្ញាា � កា��រិបើចេទ

ចំណ៍ុចសខំាន៖់ ប្រ�សិិនបើ�ើប្រគ្គួស្តាររ�សិអ់្ននកមានសិិទធិទទួ��នក�មវិធំើ  SNAP/LIHEAP បើោកអ្ននកអាចទទួ��នសិ�ណំ�ដែ���ទសិាើពិើការប្រពិ�បើប្រពិៀង់បើ�ើការពិិនិ�យបើ�ើ�យាា ង់ឆ្នាំ�់រ�័សិ Fast Track  
តា��ាំសិានៃប្រ�សិណើយដ៍ែ��អាចអ្ននំញ្ញាា �ឱយបើោកអ្ននក និង់សិមាជំិកប្រគ្គួស្តាររ�សិអ់្ននក�នចំះបើ ម្ ះបើ�យសិើ័យប្រ�វ�ាិកននុង់ក�មវិធំើជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិា។

បើ ម្ ះអ្ននក��ណ្តាង់ដែ��មានសិិទធិអ្ននំញ្ញាា � អាសិយ�ឋ នអ្ននក��ណ្តាង់ដែ��មានសិិទធិអ្ននំញ្ញាា � បើ�ខទូរសិ័ពិទ

សគមាបក់ារយិាល័យជីនំរួយ 
នខាន�ើន្ថែតបុូនណាះ ះ

I have explained to the applicant her or his rights and responsibilities.

CAO Signature Date



ប្រកសួិង់បើសិវាក�មពិ�រ�ឋនៃនរ�ឋបើ�នសំិើ�វា� នបើនៀ (DHS) បើគារពិចា�់សិាើពិើសិិទធិជំនសិំើវិ�នៃនសិ�ព័ិនធដែ��អាចអ្ននំវ�ា 
បើ�ើយ�ិនបើរើសិបើអ្នើង់បើ�ើ�ូ��ឋ នពិូជំស្តាសិន៍ ពិណ៌សិ�្បនុរ ប្រ�េពិបើ�ើ�ជំនជា�ិ អាយំ ពិិការភាពិ ឬបើេទ។ ប្រកសិួង់ DHS 
�ិន��ិបើសិធំប្រ�ជាពិ�រ�ឋ ឬចា�់ទំកពិួកបើគ្គបើ�យដែ�កបើ�សង់គាន  បើ�យស្តារដែ�ពិូជំស្តាសិន៍ ពិណ៌សិ�្បនុរ ប្រ�េពិបើ�ើ�ជំនជា�ិ 
អាយំ ពិិការភាពិ ជំំបើនឿ ការជា�់�ក់ទង់ស្តាសិនា ពិូជំពិង់ស អ្ន�ាសិញ្ញាា ណឬ�កខណៈបើយនឌ័រ ទ�បើនារ�លលូវបើេទ។

គកសរួង DHS ផ្លូិលជ់ីូន៖
• �ា�ជ់ំូនជំំនួយនិង់បើសិវាក�មឥ�គ្គិ�នៃថ្លល��ប់្រ�ជាពិ�រ�ឋដែ��ជាជំនពិិការ បើ�ើ�្បើប្រ�ប្រសិ័យ�ក់ទង់ប្រ�ក�បើ�យ 
ប្រ�សិិទធភាពិជា�ួយបើយើង់ខ្ញុំ �ូចជា៖
- អ្ននក�កដែប្រ�ភាស្តាបើប្រ�ើសិញ្ញាា ដែ��មាន�កខណៈសិ�្ប�ាិប្រគ្គ�់ប្រគាន់
- ពិ័�៌មានជាោយ�កខណអ៍្នកសរជាទប្រ�ង់់បើ�សង់ៗ (អ្នកសរបើ�ះពិំ�ពធំ�ៗ សិបើ�លង់អ្នូឌើបើយា ទប្រ�ង់់បើអ្ន�ិចប្រ�ូនិច 

ដែ��អាចចូ�បើប្រ�ើ�ន និង់ទប្រ�ង់់បើ�សង់ៗបើទៀ�

• �ា�ជ់ំូនបើសិវាក�មភាស្តាឥ�គ្គិ�នៃថ្លល��ប់្រ�ជាពិ�រ�ឋដែ��ដែ��ភាស្តាក�បើណើ�រ�សិព់ិួកបើគ្គ�ិនដែ�នជាភាស្តាអ្នង់់បើគ្គលសិ 
�ូចជា៖
- អ្ននក�កដែប្រ�ភាស្តាដែ��មាន�កខណៈសិ�្ប�ាិប្រគ្គ�់ប្រគាន់
- ពិ័�៌មានដែ��សិរបើសិរជាភាស្តាបើ�សង់ៗបើទៀ�

ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននកប្រ�ូវការបើសិវាក�ម�� ង់បើនះ សិូ��ក់ទង់ការិយា�័យជំំនួយបើខានធំើបើៅ�ូ��ឋ នរ�សិអ់្ននក។

ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននកបើជំឿជាក់ថាប្រកសួិង់ DHS �នខកខាន�ា�ជ់ំូនបើសិវាក�ម��ង់បើនះ ឬ�នបើរើសិបើអ្នើង់តា�របើ�ៀ�បើ�សង់
បើទៀ�បើ�យដែ�អែកបើ�ើពិូជំស្តាសិន៍ ពិណ៌សិ�្បនុរ ប្រ�េពិបើ�ើ�ជំនជា�ិ អាយំ ពិិការភាពិ ឬបើេទ បើោកអ្ននកអាច 
�ក់�ណា ឹង់ស្តារទំកខជំូនបើៅ៖ ការិយា�័យឱកាសិបើសិមើគាន  �នទ�់បើ�ខ 223 អ្នគារសិំខភាពិនិង់សិំខំមា�ភាពិ (The 
Bureau of Equal Opportunity, Room 223, Health and Welfare) Box 2675, Harrisburg, PA 
17105-2675, (717) 787-1127, បើសិវា�ញាលូន�នា PA Relay Services 711, ទូរស្តារ (717) 772-4366 
ឬអ្នំើដែ�� - RA-PWBEOAO@pa.gov។ បើោកអ្ននកអាច�ក់�ណា ឹង់ស្តារទំកខបើ�យផ្ទ � ់ឬតា��ាំសិានៃប្រ�សិណើយ៍
ទូរស្តារ ឬអ្នំើដែ��។ ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននកប្រ�ូវការជំំនួយ�ក់�ណា ឹង់ស្តារទំកខបើនាះ ការិយា�័យឱកាសិបើសិមើគាន  
អាចជំួយបើោកអ្ននក�ន។

បើោកអ្ននកអាច�ក់�ណា ឹង់អ្ន�ពិើសិិទធិពិ�រ�ឋសិំើវិ��ង់ដែ�រ បើៅប្រកសិួង់សិំខាេិ��និង់បើសិវាពិ�រ�ឋ 
ការិយា�័យសិិទធិជំនសិំើវិ� តា�បើអ្ន�ិចប្រ�ូនិចតា�រយៈការិយា�័យ�ណ្តាា ញ�ណា ឹង់អ្ន�ពិើសិិទធិជំនសិំើវិ�ដែ��អាចមាន 
តា�វិ�ស្តាយ  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ឬតា��ាំសិានៃប្រ�សិណើយ ៍ឬទូរសិ័ពិទ៖

 U.S. Department of Health and Human Services
 200 Independence Avenue, SW
 Room 509F, HHH Building
 Washington, D.C. 20201
 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

សិ�ណំ�ដែ���ទពាកយ�ណា ឹង់អាចរក�នតា�វិ�ស្តាយ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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សមាជីិកគ្រួសារជីនជាតថិនដីម្មឥណាឌ អានម្មរិកំាងឬជីនជាតថិនដីម្មអាឡាសាា  (AI/AN) 
��បើពិញឧ�ស័ិ�ពនធបើនះ បើ�ើអ្ននកឬសិមាជំិកប្រគ្គួស្តារជាជំនជា�ិបើ�ើ�ឥណ្តាឌ អាបើ�រិច ឬជំនជា�ិបើ�ើ�អាឡាស្តាា ។ �ក់ជំូនឧ�សិ័�ពនធបើនះជា�ួយពាកយសំិ�រ�សិអ់្ននកសិប្រមា�់ការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់
សិំខភាពិ។ អំុកម្មថិន��ំច់បំនពញឧបសម្ម្័ន្ធននះនទុ គបសថិននបើអំុកនឹងោក់ពាក្យសុសំគមាប់ន្ថែតកម្មមវិ�ើ SNAP ននាះ។

សូម្មគ�ប់នយើងខ្ញុំអំំពើសមាជីិកគ្រួសារជីនជាតថិនដីម្មឥណាឌ អានម្មរិកំាងឬជីនជាតថិនដីម្មអាឡាសាា របសអ់ំុក។
ជំនជា�ិបើ�ើ�ឥណ្តាឌ អាបើ�រិច និង់ជំនជា�ិបើ�ើ�អាឡាស្តាា  អាចទទួ��នបើសិវាក�មនានាពិើបើសិវាក�មសិំខភាពិឥណ្តាឌ  ក�មវិធំើសិំខភាពិឥណ្តាឌ កំ�សិ�ព័នធ ឬក�មវិធំើសិំខភាពិឥណ្តាឌ បើៅតា�ទើប្រកំង់។  
ពិួកបើគ្គប្រ�ដែ���ិនប្រ�ូ វ�ង់់នៃថ្លលច�ណ្តាយដែចករំដែ�ករួ�គាន បើ�ើយ បើ�ើយអាចទទួ��នរយៈបើពិ�ចំះបើ ម្ ះប្រ�ចា� ដែខពិិបើសិសិ។ បើ�លើយសិ�ណួរខាង់បើប្រកា� បើ�ើ�្បើបើធំើើឱយប្រ�ក�ថាប្រគ្គួស្តារ 
អ្ននកទទួ��នជំំនួយភាគ្គបើប្រចើន���ំ�ដែ��អាចបើធំើើ�ន។

កំណ៍ត់សមាគ ល៖់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាន�នំសិសបើប្រចើននាក់បើទៀ�ប្រ�ូវរ�់�ញ្ចលូ� សូិ�ថ្ល�ច�លង់ទ�ពិ័របើនះ បើ�ើយភាា �់ជា�ួយឯកស្តារ។

បុ្គលទុើ 1 សូម្មសរនសរជាអំកេរពុម្ម្នូវព័ត៌មាន�ំងអំស់
បើ ម្ ះ (នា�ខល�ន បើ ម្ ះបើ�កណ្តាា � នា�ប្រ�កូ�)៖ សិមាជំិកកំ�សិ�ព័នធដែ��ទទួ�ស្តាគ �ប់ើ�យសិ�ពិ័នធ?   �ទ/ចាសិា    បើទ

នបើន្ូើយថា �ទុ/�សប៎ើ ម្ ះកំ�សិ�ព័នធ៖  __________________  រ�ឋ៖  _____________

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះធាល �់ទទួ��នបើសិវាក�មពិើបើសិវាក�មសិំខភាពិឥណ្តាឌ  ក�មវិធំើសិំខភាពិឥណ្តាឌ កំ�សិ�ព័នធ ឬក�មវិធំើសិំខភាពិ 
ឥណ្តាឌ បើៅតា�ទើប្រកំង់ ឬតា�រយៈអ្ននកជំំនាញដែណនា� �នាមាន ក់�កពិើក�មវិធំើ�ួយកននុង់ច�បើណ្តា�ក�មវិធំើ�� ង់បើនះឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា    បើទ

បើ�ើបើ�លើយថា បើទ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានសិិទធិប្រសិ�ចា�់បើ�ើ�្បើទទួ��នបើសិវាក�មនានាពិើបើសិវាក�មសិំខភាពិឥណ្តាឌ  
ក�មវិធំើសិំខភាពិឥណ្តាឌ កំ�សិ�ព័នធ ឬក�មវិធំើសិំខភាពិឥណ្តាឌ បើៅតា�ទើប្រកំង់ ឬតា�រយៈអ្ននកជំំនាញដែណនា� �នាមាន ក់�កពិើ
ក�មវិធំើ�ួយកននុង់ច�បើណ្តា�ក�មវិធំើ�� ង់បើនះឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា    បើទ

�ំយកាក់ជាក់ដែសិាង់ដែ���នទទួ�បើនាះ អាច�ិនប្រ�ូវរ�់�ញ្ចលូ�កននុង់ការដែថ្លរកសាសិំខភាពិបើ�ើយ។ 
សិូ�រយ�ញាើប្រ�ក់ច�ណូ� (ច�នួនទឹកប្រ�ក់ និង់ញឹកញា�់�ាំណ្តា្ណ ) ដែ���នរយការណប៍ើៅកននុង់ពាកយសិំ�រ�សិអ់្ននក 
ដែ��រួ�មានប្រ�ក់ពិើប្រ�េពិ�� ង់បើនះ៖

• ការ�ង់់ប្រ�ក់សិប្រមា�់�នំសិសមាន ក់ៗពិើកំ�សិ�ព័នធ ដែ���កពិើធំនធានធំ�មជា�ិ សិិទធិបើប្រ�ើប្រ�សិ ់ការជំួ� 
ឬនៃថ្លលសិួយស្តារ។

• ការ�ង់់ប្រ�ក់ពិើធំនធានធំ�មជា�ិ ការបើធំើើដែប្រសិច�ការ ការចិញ្ចឹ�សិ�ើ ការបើនស្តាទ ការជំួ� ឬនៃថ្លលសិួយស្តារ�កពិើ
�ើដែ���នក�ណ�់ទំកជា�ើដែ��ទំកចិ�ារ�សិជ់ំនជា�ិឥណ្តាឌ បើ�យប្រកសិួង់�ហានៃ�ទ (ដែ��រួ�មានការទំក�ប្រ�ំង់ 
និង់ការទំក�ប្រ�ំង់កា�ពិើ�ំន)។

• ប្រ�ក់ពិើការ�ក់វ�ិនុឬសិមាភ រៈ ដែ��មានស្តារៈសិ�ខាន់ខាង់វ�្បធំ�៌។

$  _____________________________________

ញឹកញា�់�ាំណ្តា្ណ ?  __________________________

បុ្គលទុើ 2 សូម្មសរនសរជាអំកេរពុម្ម្នូវព័ត៌មាន�ំងអំស់
បើ ម្ ះ (នា�ខល�ន បើ ម្ ះបើ�កណ្តាា � នា�ប្រ�កូ�)៖ សិមាជំិកកំ�សិ�ព័នធដែ��ទទួ�ស្តាគ �ប់ើ�យសិ�ពិ័នធ?   �ទ/ចាសិា    បើទ

នបើន្ូើយថា �ទុ/�សប៎ើ ម្ ះកំ�សិ�ព័នធ៖  __________________  រ�ឋ៖  _____________

បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះធាល �់ទទួ��នបើសិវាក�មពិើបើសិវាក�មសិំខភាពិឥណ្តាឌ  ក�មវិធំើសិំខភាពិឥណ្តាឌ កំ�សិ�ព័នធ ឬក�មវិធំើសិំខភាពិ
ឥណ្តាឌ បើៅតា�ទើប្រកំង់ ឬតា�រយៈអ្ននកជំំនាញដែណនា� �នាមាន ក់�កពិើក�មវិធំើ�ួយកននុង់ច�បើណ្តា�ក�មវិធំើ�� ង់បើនះឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា    បើទ

បើ�ើបើ�លើយថា បើទ បើ�ើ�ំគ្គគ�បើនះមានសិិទធិប្រសិ�ចា�់បើ�ើ�្បើទទួ��នបើសិវាក�មនានាពិើបើសិវាក�មសិំខភាពិឥណ្តាឌ  
ក�មវិធំើសិំខភាពិឥណ្តាឌ កំ�សិ�ព័នធ ឬក�មវិធំើសិំខភាពិឥណ្តាឌ បើៅតា�ទើប្រកំង់ ឬតា�រយៈអ្ននកជំំនាញដែណនា� �នាមាន ក់�ក 
ពិើក�មវិធំើ�ួយកននុង់ច�បើណ្តា�ក�មវិធំើ�� ង់បើនះឬបើទ?

 �ទ/ចាសិា    បើទ

�ំយកាក់ជាក់ដែសិាង់ដែ���នទទួ�បើនាះ អាច�ិនប្រ�ូវរ�់�ញ្ចលូ�កននុង់ការដែថ្លរកសាសិំខភាពិបើ�ើយ។ 
សិូ�រយ�ញាើប្រ�ក់ច�ណូ� (ច�នួនទឹកប្រ�ក់ និង់ញឹកញា�់�ាំណ្តា្ណ ) ដែ���នរយការណប៍ើៅកននុង់ពាកយសិំ� 
រ�សិអ់្ននក ដែ��រួ�មានប្រ�ក់ពិើប្រ�េពិ�� ង់បើនះ៖

• ការ�ង់់ប្រ�ក់សិប្រមា�់�នំសិសមាន ក់ៗពិើកំ�សិ�ព័នធ ដែ���កពិើធំនធានធំ�មជា�ិ សិិទធិបើប្រ�ើប្រ�សិ ់ការជំួ� 
ឬនៃថ្លលសិួយស្តារ។

• ការ�ង់់ប្រ�ក់ពិើធំនធានធំ�មជា�ិ ការបើធំើើដែប្រសិច�ការ ការចិញ្ចឹ�សិ�ើ ការបើនស្តាទ ការជំួ� ឬនៃថ្លល
សិួយស្តារ�កពិើ�ើដែ���នក�ណ�់ទំកជា�ើដែ��ទំកចិ�ារ�សិជ់ំនជា�ិឥណ្តាឌ បើ�យប្រកសិួង់�ហានៃ�ទ 
(ដែ��រួ�មានការទំក�ប្រ�ំង់ និង់ការទំក�ប្រ�ំង់កា�ពិើ�ំន)។

• ប្រ�ក់ពិើការ�ក់វ�ិនុឬសិមាភ រៈ ដែ��មានស្តារៈសិ�ខាន់ខាង់វ�្បធំ�៌។

$  _____________________________________

ញឹកញា�់�ាំណ្តា្ណ ?  __________________________

ឧបសម្ម្័ន្ធ A
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ការនចញនៃ�ូធានារ៉ាប់រងសុខភាពពើការ�រ 
សូម្មគ�ប់នយើងខ្ញុំអំំពើការ�រន្ថែដលផ្លូិលជ់ីូនការនចញនៃ�ូធានារ៉ាប់រង។ អ្ននក�ិនប្រ�ូវការបើ�លើយសិ�ណួរ��ង់បើនះបើទ �ំះប្រតាដែ�នរណ្តាមាន ក់បើៅកននុង់ប្រគ្គួស្តារមានសិិទធិទទួ� 
�នការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់សំិខភាពិពិើការងារ�ួយ។ អំុកម្មថិន��ំច់បំនពញឧបសម្ម្័ន្ធននះនទុ គបសថិននបើអំុកនឹងោក់ពាក្យសុសំគមាប់ន្ថែតកម្មមវិ�ើ SNAP ននាះ។
សិូ�សិរបើសិរបើ ម្ ះ និង់បើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ចរ�សិអ់្ននកបើៅកននុង់ដែ�នកពិ័�៌មានអ្ន�ពិើនិបើយាជំក។ អ្ននកអាចប្រ�ូវការបើសិនើសំិ�ឱយនិបើយាជំករ�សិអ់្ននក �្បើជំួយអ្ននក��បើពិញដែ�នកពិ័�៌មានអ្ន�ពិើ 
និបើយាជំិ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក�ិនអាចទទួ��នពិ័�៌មានបើនះពិើនិបើយាជំករ�សិអ់្ននក�ន់បើពិ�បើវោ ឬអ្ននកមានអារ�មណថ៍ាការ��បើពិញបើនះនឹង់អាចពិនយាបើពិ�ការចា�់បើ�ាើ�នៃនការ�ក់ពាកយសំិ� 
រ�សិអ់្ននកបើនាះ អ្ននកអាច�ក់ជំូនពាកយសំិ�រ�សិអ់្ននកបើ�យ�ិនចា� �ច់មានឧ�សិ�ព័នធ B បើ�ើយ។
សិូ�ភាា �់ឯកស្តារថ្ល�ច�លង់នៃនទ�ពិ័របើនះ សិប្រមា�់ការងារនើ�ួយៗដែ���ា�ជ់ំូនការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់។

ព័ត៌មានអំំពើនថិនយាជីិត
បើ ម្ ះនិបើយាជំិ� (នា�ខល�ន បើ ម្ ះកណ្តាា � នា�ប្រ�កូ�) បើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ច៖

ព័ត៌មានអំំពើនថិនយាជីក
បើ ម្ ះនិបើយាជំក៖ បើ�ខអ្ន�ាសិញ្ញាា ណនិបើយាជំក (EIN)

អាសិយ�ឋ ននិបើយាជំក (រួ�មាន �លលូវ បើ�ខ�ទះ ទើប្រកំង់ រ�ឋ បើ�ខកូ��សនុើ� ZIP +4)៖ បើ�ខទូរសិ័ពិទនិបើយាជំក៖

(              )
បើ�ើបើយើង់ខ្ញុំអាច�ក់ទង់អ្ននកណ្តាអ្ន�ពិើ 
ការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់សិំខភាពិ 
និបើយាជំិ�ច�បើពាះការងារបើនះ?

បើ�ខទូរសិ័ពិទ (ប្រ�សិិនបើ�ើមានខំសិពិើខាង់បើ�ើ)៖

(              )
អាសិយ�ឋ នអ្នំើដែ��៖

នតើបចី�បីនុនថិនយាជីិតមានសថិទុ្ធថិទុទុរួល�នការនចញនៃ�ូធានារ៉ាប់រងន្ថែដលផ្លូិលន់ោយនថិនយាជីកននះ ឬនតើនថិនយាជីិតនឹងមានសថិទុ្ធថិទុទុរួល�នកុ�ងរយៈនពលបើន្ថែខនគកាយឬនទុ?

  �ទុ/�ស ៎(�នា)  ប្រ�សិិនបើ�ើនិបើយាជំិ��ិនមានសិិទធិប្រសិ�ចា�់បើៅនៃថ្លាបើនះ ដែ��រួ�មាន�� ង់�ទធ��នៃនការរង់់ចា�  ឬរយៈបើពិ�ការពិយ�របើ�សិមាន�កខខណឌ  បើ�ើនិបើយាជំិ�មានសិិទធិទទួ��នការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់បើៅបើពិ�ណ្តា?  
  នទុ (ឈឺ�់និង់ប្រ�គ្គ�ជ់ំូនសិ�ណំ�ដែ���ទបើនះ បើៅនិបើយាជំិ�) 

សិូ�ប្រ��់បើយើង់ខ្ញុំអ្ន�ពិើន្ថែផ្លូនការសុខភាពដែ���ា�ជ់ំូនបើ�យនថិនយាជីកបើនះ។

បើ�ើនិបើយាជំក�ា�ជ់ំូនដែ�នការដែថ្ល��សិំខភាពិដែ��បើចញនៃថ្លលសិប្រមា�់�ាើឬប្រ�ពិនធ ឬអ្ននករសិប់ើៅកននុង់�នទនុករ�សិន់ិបើយាជំិ�ឬបើទ?    �ទ/ ចាសិា។ នរណ្តា៖     �ាើឬប្រ�ពិនធ   អ្ននករសិប់ើៅកននុង់�នទនុក
    បើទ (សិូ�ចូ�បើៅសិ�ណួរ�នាទ �់)

បើ�ើនិបើយាជំក�ា�ជ់ំូនដែ�នការសិំខភាពិដែ����បើពិញតា�សិាង់់�រ�នៃ�លអ្ន�្ប�រមាឬបើទ?*   �ទ/ចាសិា (សិូ�ចូ�បើៅសិ�ណួរ�នាទ �់)     បើទ (ឈឺ�់និង់ប្រ�គ្គ�ជ់ំូនសិ�ណំ�ដែ�� 
�ទបើនះបើៅនិបើយាជំិ�វិញ)

សិប្រមា�់ដែ�នការច�ណ្តាយ�����ំ�ដែ����បើពិញតា�សិាង់់�រ�នៃ�លអ្ន�្ប�រមា* ដែ���ា�ជ់ំូននថិនយាជីិតន្ថែតបូុនណាះ ះ (�ិនរ�់�ញ្ចលូ�ដែ�នការប្រគ្គួស្តារ)៖ ប្រ�សិិនបើ�ើនិបើយាជំកមានក�មវិធំើសិំខំមា�ភាពិ សិូ�
�ា�ជ់ំូន�ំពិើោេធានារ៉ា�់រង់ដែ��និបើយាជំិ�នឹង់អាច�ង់់ប្រ�ក់ ប្រ�សិិនបើ�ើគា�់/នាង់�នទទួ�ការ�ញ្ចនុះ�នៃ�លអ្ន�ិ�រមាសិប្រមា�់ក�មវិធំើ�ញឈ�់ការជំក់�រី បើ�ើយ�ិន�នទទួ�ការ�ញ្ចនុះ�នៃ�លណ្តា�ួយបើ�សង់
បើទៀ� បើ�យដែ�អែកបើ�ើក�មវិធំើសិំខំមា�ភាពិ។

បើ�ើនិបើយាជំិ�នឹង់អាច�ង់់ប្រ�ក់�ំពិើោេធានារ៉ា�់រង់សិប្រមា�់ដែ�នការបើនះឬបើទ? $ _______________________

ញឹកញា�់�ាំណ្តា្ណ ?   រ�ស់ិ�ា � ៍   បើរៀង់រ�ព់ិើរសិ�ា � ៍   ពិើរ�ង់កននុង់�ួយដែខ   រ�ដ់ែខ   បើរៀង់រ��់ើដែខ   បើរៀង់រ�ឆ់្នាំន�

ប្រ�សិិនបើ�ើដែ�នការរ�សិអ់្ននកនឹង់�ញ្ច�់កននុង់បើពិ�ឆ្នាំ�់ៗបើនះ បើ�ើយអ្ននក�ឹង់ថាដែ�នការដែថ្ល�� សិំខភាពិដែ���ា�ជ់ំូន នឹង់ផ្ល សិ�់ាលូរបើនាះ សិូ�ចូ�បើៅសិ�ណួរ�នាទ �់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក�ិន�ឹង់ សិូ�ឈឺ�់  
និង់ប្រ�គ្គ�ស់ិ�ណំ�ដែ���ទបើនះបើៅនិបើយាជំិ�វិញ។

បើ�ើនិបើយាជំកនឹង់បើធំើើការផ្ល សិ�់ាលូរអ្នើើខលះសិប្រមា�់ដែ�នការឆ្នាំន� ថ្លមើបើនះ?

   និបើយាជំកនឹង់�ិន�ា�ជ់ំូនការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់សិំខភាពិបើ�ើយ
   និបើយាជំកនឹង់ចា�់បើ�ាើ��ា�ជ់ំូនការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់សិំខភាពិ��ន់ិបើយាជំិ�នានា ឬផ្ល សិ�់ាលូរ�ំពិើោេធានារ៉ា�់រង់សិប្រមា�់ដែ�នការច�ណ្តាយ�����ំ� ដែ��អាច�ា�ជ់ំូនដែ�និបើយាជំិ�ដែ�� 

��បើពិញតា�សិាង់់�រ�នៃ�លអ្ន�្ប�រមា�ាំបើណ្តា្ណ ះ។* (�ំពិើោេធានារ៉ា�់រង់ ប្រ�ូវ�ងាា ញពិើការ�ញ្ចនុះ�នៃ�លសិប្រមា�់ក�មវិធំើសិំខំមា�ភាពិ។ សិូ�បើ�ើ�សិ�ណួរខាង់បើ�ើ)។

បើ�ើនិបើយាជំិ�នឹង់អាច�ង់់ប្រ�ក់�ំពិើោេធានារ៉ា�់រង់សិប្រមា�់ដែ�នការបើនះឬបើទ? $ 
ញឹកញា�់�ាំណ្តា្ណ ?   រ�ស់ិ�ា � ៍   បើរៀង់រ�ព់ិើរសិ�ា � ៍   ពិើរ�ង់កននុង់�ួយដែខ   រ�ដ់ែខ   បើរៀង់រ��់ើដែខ   បើរៀង់រ�ឆ់្នាំន�

កា��រិបើចេទនៃនការផ្ល សិ�់ាលូរ៖ (ដែខ/នៃថ្លា/ឆ្នាំន� )  _________________________

*ដែ�នការដែថ្ល�� សិំខភាពិដែ��ឧ��ិ�ភបើ�យនិបើយាជំក ��បើពិញតា� “សិាង់់�រ�នៃ�លអ្ន�្ប�រមា” ប្រ�សិិនបើ�ើការចូ�រួ�ច�ដែណករ�សិដ់ែ�នការច�បើពាះការច�ណ្តាយបើ�ើការធានារ៉ា�់រង់ដែ���នអ្ននំញ្ញាា �ច�នួនសិរុ�  
 ដែ���នបើចញនៃថ្លលបើ�យដែ�នការបើនះ �ិន�ិចជាង់ 60 ភាគ្គរយនៃនការច�ណ្តាយដែ��បើនះ (ដែ�នក 36B(C)(2)(C)(ii) នៃនប្រក�សិាើពិើប្រ�ក់ច�ណូ�នៃ�ទកននុង់ឆ្នាំន�  1986)។
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អំត
ថិ�ថិជី
ន

សថិទុ្ធថិនថិងការទុទុរួលខុសគតូវរបសអ់ំុក  សិូ�អានអ្ន�ពិើសិិទធិនិង់ការទទួ�ខំសិប្រ�ូវរ�សិអ់្ននក៖

សថិទុ្ធថិចំនពាះការម្មថិននរើសនអំើង
សិ្តា�័នបើនះ ប្រ�ូវ�នហា�ប្រ��ពិើការបើរើសិបើអ្នើង់បើ�យដែ�អែកបើ�ើ�ូ��ឋ នជា�ិស្តាសិន៍ ពិណ៌សិ�្បនុរ 
ប្រ�េពិបើ�ើ�ជំនជា�ិ ភាពិពិិការ អាយំ បើេទ និង់កននុង់ករណើ�ួយច�នួន គ្គឺជំំបើនឿខាង់ស្តាសិនា 
ឬបើគា�នបើយា�យ។ 
ប្រកសិួង់កសិិក�មសិ�រ�ឋអាបើ�រិកក៏ហា�ឃា�់ការបើរើសិបើអ្នើង់�ង់ដែ�រ បើ�យដែ�អែកបើ�ើពិូជំស្តាសិន៍ ពិណ៌សិ�្បនុរ
ប្រ�េពិបើ�ើ�ជំនជា�ិ បើេទ ជំំបើនឿស្តាសិនា ពិិការភាពិ អាយំ ជំំបើនឿនបើយា�យ ឬការផ្្ច ញ�់�ឬ 
ការសិង់សិឹកច�បើពាះសិក�មភាពិសិិទធិសិំើវិ��ំនបើៅកននុង់ក�មវិធំើឬសិក�មភាពិណ្តា�ួយដែ���នបើធំើើបើ�ើង់ 
ឬឧ��ិ�ភបើ�យ USDA។
អ្ននកមានពិិការភាពិដែ��ប្រ�ូវការ�បើធំយា�យទ�នាក់ទ�នង់ដែ��មានជំបើប្រ�ើសិសិប្រមា�់ពិ័�៌មានអ្ន�ពិើក�មវិធំើ  
(�ូចជាអ្នកសរសិប្រមា�់�នំសិសពិិការដែេនក អ្នកសរប្រពិើនធំ�ៗ  អ្នូឌើបើយាបើថ្ល� ភាស្តាសិញ្ញាា អាបើ�រិក ជាបើ�ើ�)  
ប្រ�ូវ�ក់ទង់ទើភាន ក់ងារ (រ�ឋ ឬ�ូ��ឋ ន) ដែ��ពិួកបើគ្គ�ន�ក់ពាកយសិំ�ការធានារ៉ា�់រង់។ �ំគ្គគ�ដែ�� 
ថ្លលង់់ពិិ�កកននុង់ការស្តាា �់ ឬពិិការអាច�ក់ទង់ USDA តា�រយៈបើសិវា�ញាលូន�នាសិ�ពិ័នធតា�បើ�ខ (800)
877-8339 ។ បើ�ើសិពិើបើនះ ពិ័�៌មានអ្ន�ពិើក�មវិធំើអាចមានជាភាស្តាបើ�សង់ៗបើទៀ�បើប្ររៅពិើភាស្តាអ្នង់់បើគ្គលសិ។
បើ�ើ�្បើ�ក់ពាកយ�ណា ឹង់បើចាទប្រ�កាន់ការបើរើសិបើអ្នើង់ដែ��ពាក់ពិ័នធក�មវិធំើ សិូ���បើពិញសិ�ណំ�ដែ���ទ 
ពាកយ�ណា ឹង់សិាើពិើការបើរើសិបើអ្នើង់ដែ��ពាក់ពិ័នធក�មវិធំើប្រកសិួង់កសិិក�មសិ�រ�ឋអាបើ�រិក (USDA Program 
Discrimination Complaint Form), (AD-3027) ដែ��អាចរក�នតា�អ្ននឡាញតា�វិ�ស្តាយ៖
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, និង់បើៅការិយា�័យនៃនប្រកសិួង់កសិិក�ម 
សិ�រ�ឋអាបើ�រិក USDA ណ្តា�ួយ ឬសិរបើសិរ�ិខិ��ួយចា�់ ដែ��មានអាសិយ�ឋ នបើ�ើើបើៅប្រកសិួង់ 
កសិិក�មសិ�រ�ឋអាបើ�រិក USDA និង់�ា�ជ់ំូនពិ័�៌មាន��ង់អ្នសិប់ើៅកននុង់�ិខិ�បើនះ ដែ���នបើសិនើសិំ�បើៅ 
កននុង់សិ�ណំ�ដែ���ទបើនះ។  បើ�ើ�្បើបើសិនើសិំ�ចា�់ច�លង់នៃនសិ�ណំ�ដែ���ទពាកយ�ណា ឹង់ សិូ�បើ�បើ�ខ (866) 
632-9992។ �ក់បើសិនើសិ�ណំ�ដែ���ទដែ���ន��បើពិញ ឬ�ិខិ�រ�សិអ់្ននកបើៅ USDA បើ�យ៖ 
(1)  �ាំសិានៃប្រ�សិណើយ៖៍ U.S. Department of Agriculture
 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
 1400 Independence Avenue, SW 
 Washington, D.C. 20250-9410
(2)  ទូរស្តារ៖ (202) 690-7442; ឬ 
(3)  អ្នំើដែ��៖ program.intake@usda.gov.
សិប្រមា�់ពិ័�៌មានបើ�សង់ៗបើទៀ�ដែ��បើ�ះប្រស្តាយ�ញ្ញាា ក�មវិធំើអាហារូ��ិ�ភ�ដែនិ� (SNAP) បើនាះ  
�ំគ្គគ�នានាប្រ�ូវ�ក់ទង់តា�បើ�ខទូរសិ័ពិទ�ន់បើ��ំការណ ៍USDA SNAP Hotline Number  
គ្គឺបើ�ខ៖ (800) 221-5689, ដែ��អាចមានជាភាស្តាបើអ្នសិាាញ�ង់ដែ�រ ឬក៏បើ�ទូរសិ័ពិទពិ័�៌មានរ�ឋ/ 
បើ�ខទូរសិ័ពិទ�ន់បើ��ំការណ ៍State Information/Hotline Numbers (សិូ�ចំច��ណភាា �់បើនះ  
សិប្រមា�់�ញាើបើ�ខទូរសិ័ពិទ�ន់បើ��ំការណត៍ា�រ�ឋ) ដែ��អាចរក�នតា�អ្ននឡាញ តា�វិ�ស្តាយ៖  
http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm.
បើ�ើ�្បើ�ក់ពាកយ�ណា ឹង់អ្ន�ពិើការបើរើសិបើអ្នើង់ដែ��ពាក់ពិ័នធក�មវិធំើ ដែ��ទទួ��នជំំនួយ�ិរញាវ�ិនុសិ�ពិ័នធ  
តា�រយៈប្រកសិួង់សិំខាេិ��និង់បើសិវាក�មពិ�រ�ឋនៃនសិ�រ�ឋអាបើ�រិក (U.S. Department of Health and  
Human Services (HHS)) សិូ�សិរបើសិរ�ក៖ HHS Director, Office for Civil Rights, Room
515-F, 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201 ឬបើ�ទូរសិ័ពិទបើ�ខ 
(202) 619-0403 (ជាសិបើ�លង់) ឬតា�ទូរសិ័ពិទបើ�ខ (800) 537-7697 (TTY). 
សិ្តា�័នបើនះ គ្គឺជាប្រកំ��៊ំន�ា�ឱ់កាសិបើសិមើគាន ។

សថិទុ្ធថិចំនពាះព័ត៌មានសមាៃ ត់
បើយើង់ខ្ញុំនឹង់រកសាពិ័�៌មានរ�សិអ់្ននកជា�កខណៈឯកជំន។ ពិ័�៌មានបើនះនឹង់ប្រ�ូវបើប្រ�ើប្រ�សិ ់ 
បើ�ើ�្បើសិបើប្រ�ចចិ�ាថាបើ�ើក�មវិធំើណ្តា�ួយដែ��បើោកអ្ននកអាចមានសិិទធិទទួ��នដែ��ាំបើណ្តា្ណ ះ។  
កននុង់ករណើមានការបើសិនើសិំ� ការិយា�័យជំំនួយបើខានធំើ (CAO)  ប្រ�ូវ�ា�ជ់ំូន��នាើអ្ននំវ�ាចា�់សិ�ពិ័នធ  
រ�ឋ និង់�ូ��ឋ ននូវអាសិយ�ឋ ន បើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ច (SSN) និង់រូ�ថ្ល� (បើ�ើមាន) រ�សិ់
�ំគ្គគ�ដែ��ក�ពិំង់បើេៀសិខល�នបើ�ើ�្បើបើចៀសិវាង់ការកា�់បើ�សិ ការឃុំំ�ឃា�ង់ ឬការ�ងាខ �ង់ទំកច�បើពាះ�ទឧប្រកិ�ឋ  
ឬការរំបើោេ��ពានបើ�ើការពិយ�របើ�សិមាន�កខខណឌ  ឬការបើ�ះដែ�ង់មាន�កខខណឌ ។ ជំនណ្តាដែ��រំបើោេ
��ពានបើ�ើចា�់ឬ�ទ�្បញា�ាិណ្តា�ួយរ�សិន់ាយក�ឋ នបើនះបើ�យបើច�នា ប្រ�ូវមានបើ�សិពិើ�ទបើ�មើសិ�ជំឈឹ�
បើ�ើយបើៅបើពិ��ានាទ បើ�សិ ប្រ�ូវកា�់បើ�សិឱយ�ង់់ប្រ�ក់ពិិន័យ�ិនបើ�ើសិពិើ�ួយរយ ($100) �ំោល រ  
ឬប្រ�ូវជា�់ពិនធនាគារ�ិនបើ�ើសិពិើប្រ���ួយដែខ ឬប្រ�ូវជា�់��ង់ពិើរ (62 P.S. ដែ�នក 483)។

សថិទុ្ធថិចំនពាះលថិខថិតជីូនដំណ៍ឹងន្ថែដលសរនសរជា�យលកខណ៍អ៍ំកេរ
បើយើង់ខ្ញុំនឹង់�ា�ជ់ំូនបើោកអ្ននកនូវ�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់ជាោយ�កខណអ៍្នកសរ�ួយចា�់ ដែ��ពិនយ�អ់្ន�ពិើការ 
ធានារ៉ា�់រង់រ�សិអ់្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើបើយើង់ខ្ញុំ��ិបើសិធំ ផ្ល សិ�់ាលូរ ផ្អែ កឬ�ញឈ�់ការធានារ៉ា�់រង់បើនាះ  
បើយើង់ខ្ញុំនឹង់�ា�ជ់ំូនការពិនយ�ជ់ាោយ�កខណអ៍្នកសរអ្ន�ពិើ�ូ�បើ��ំ។ បើោកអ្ននកនឹង់មានរយៈបើពិ� 30 នៃថ្លា  
(90 នៃថ្លា សិប្រមា�់ក�មវិធំើជំំនួយអាហារូ��ិ�ភ�ដែនិ� (SNAP) ចា�់ពិើកា��រិបើចេទ�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់តា�
�ាំសិានៃប្រ�សិណើយ ៍បើ�ើ�្បបើសិនើសិំ�សិវនាការ�ួយ។

សថិទុ្ធថិចំនពាះបណិ៍ឹងឧទុ្ធរណ៍៍
បើោកអ្ននកមានសិិទធិបើសិនើសិំ�សិវនាការនៃនប្រកសិួង់បើសិវាក�មពិ�រ�ឋ (DHS) បើ�ើ�្បើ�ាឹង់ឧទធរណច៍�បើពាះ 
ការសិបើប្រ�ចចិ�ា ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននកបើជំឿជាក់ថាវាអ្នយំ�ាិធំ�៌ឬ�ិនប្រ�ឹ�ប្រ�ូវឬប្រ�សិិនបើ�ើប្រកសិួង់ DHS  
�ិនអ្ននំវ�ាបើ�ើពាកយសិំ�ការធានារ៉ា�់រង់ររ�សិអ់្ននក។ បើោកអ្ននកអាច�ក់�ណា ឹង់ឧទធរណប៍ើៅឯការិយា�័យ CAO 
។ ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននក�ាឹង់ឧទធរណ ៍បើោកអ្ននកក៏អាចបើសិនើសិំ�កិច្ចប្រ�ជំំំទើភាន ក់ងារ�ំនបើពិ�សិវនាការ�ង់
ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកការ�ក់�ណា ឹង់ឧទធរណរ៍�សិអ់្ននកពាក់ពិ័នធនឹង់ការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP  
យាា ង់ឆ្នាំ�់រ�័សិបើនាះ អ្ននកមានសិិទធិច�បើពាះការជំួ�ប្រ�ជំំំជា�ួយអ្ននកប្រគ្គ�់ប្រគ្គង់ការងារមាន ក់កននុង់រយៈបើពិ�ពិើរ 
នៃថ្លានៃននៃថ្លាបើធំើើការ។ បើៅកននុង់សិវនាការ បើោកអ្ននកអាច�ងាា ញបើ�យខល�នអ្ននក ឬនរណ្តាមាន ក់បើ�សង់បើទៀ�  
�ូចជាបើ�ធាវី �ិ�ាេកាិ ឬស្តាច់ញា�ិ អាចបើធំើើ��ណ្តាង់កននុង់នា�ជាបើោកអ្ននក។

សថិទុ្ធថិនដីម្មីើ�ម្ម�រនហិតុផ្លូលគតឹម្មគតូវ
ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននក�ក់ពាកយសិំ�ស្តាច់ប្រ�ក់ ឬការធានារ៉ា�់រង់ជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើនាះ ចា�់�ប្រ�ូវឱយ 
បើោកអ្ននកសិ�ការបើ�យមានការ�បើង់ាើ�ភាពិជាឪពិំកនិង់ការដែសិើង់រកការគា�ប្រទ។ បើោកអ្ននកអាចប្រ�ូវ�ន
បើ�ើកដែ�ង់ពិើ�ប្រ�ូវការ���រ��ង់បើនះ ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននក�ងាា ញថាវាអាច�ង់ាបើប្រគាះថាន ក់��ប់ើោកអ្ននក
និង់/ឬ កូនៗរ�សិអ់្ននក។ បើ�ើយបើនះប្រ�ូវ�នបើគ្គ�ឹង់ថាជាបើ��ំ��ប្រ�ឹ�ប្រ�ូវ។ �ំះប្រតាដែ�មានការបើ�ើ
កដែ�ង់បើ��ំ��ប្រ�ឹ�ប្រ�ូវ�ួយ ប្រ�ូវ�ន�បើង់ាើ�បើ�ើង់បើនាះ បើោកអ្ននកនឹង់�ប្រ�ូវឱយ��បើពិញ�កខខណឌ ការងារ
និង់ការ�ណានុ ះ�ណ្តាា �។ បើោកអ្ននកនឹង់�ប្រ�ូវឱយមានឱយ��បើពិញតា��កខខណឌ រ�យការណព៍ាក់កណ្តាា �
ឆ្នាំន ��ង់ដែ�រ បើ�ើកដែ�ង់ដែ�មានការ�ា�ជ់ំូនបើ��ំ��ប្រ�ឹ�ប្រ�ូវ។

សថិទុ្ធថិចំនពាះលថិខថិតបញ្ចាំជ ក់ពើការចញនៃ�ូធានារ៉ា� ប់រងន្ថែដលមានតនៃម្មូសម្មរម្ម្យ
ចា�់សិ�ពិ័នធក�ណ�់ថា កននុង់ករណើមានការចញនៃថ្លលធានារ៉ា� �់រង់សិំខភាពិអាចប្រ�ូវ��ិបើសិធំ ឬមាន 
ក�ណ�់តា��កខខណឌ ដែ��មានពិើ�ំន។ ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំចំះបើ ម្ ះបើៅកននុង់គ្គបើប្រមាង់ដែថ្ល��សិំខភាពិជាប្រកំ�  
ដែ���ិនរ�់�ញ្ចលូ�ការពិយា��តា�សិ្តានភាពិដែ��ខ្ញុំមានរួច�កបើ�ើយ បើោកអ្ននកអាចប្រ�ូវ�នបើគ្គក�ណ� ់
ច�បើពាះបើពិ�បើវោដែ��បើោកអ្ននក�នទទួ�ការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់ជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិា។ ការណប៍ើនះអាច
ជំួយបើោកអ្ននកឱយទទួ��នការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់។ សិូ��ក់ទង់�ំគ្គគ�ិកកាន់សិ�ណំ�បើរឿង់រ�សិអ់្ននក  
បើ�ើ�្បើបើសិនើសិំ��ិខិ��ញ្ញាា ក់បើនះ។

ការទុទុរួលខុសគតូវចំនពាះការផ្លូិលព់័ត៌មាន
បើោកអ្ននកប្រ�ូវ�ា�ព់ិ័�៌មានពិិ� ប្រ�ឹ�ប្រ�ូវ និង់បើពិញបើ�ញ។ បើោកអ្ននកប្រ�ូវដែ�ជំួយ�ងាា ញេសិានុតាង់ 
ច�បើពាះពិ័�៌មានដែ��បើោកអ្ននក�ា�ជ់ំូន។ ការធានារ៉ា�់រង់នានាអាចប្រ�ូវ�ន��ិបើសិធំ ប្រ�សិិនបើ�ើ 
បើោកអ្ននក�ិន�ា�ជ់ំូន�ិខិ��ញ្ញាា ក់ជាក់ោក់។ ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននក�ិនអាច�ា�ជ់ំូន�ិខិ��ញ្ញាា  
ក់បើទ បើោកអ្ននកប្រ�ូវបើសិនើសិំ�ការិយា�័យ CAO ឱយជំួយបើោកអ្ននកទទួ��ន�ិខិ��ញ្ញាា ក់បើនះ។  
ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននកទទួ��នការ�ក់ទង់ពិើប្រកសិួង់ DHS ឬការិយា�័យ��នាើអ្នធំិការកិច្ចទូបើៅ 
នៃនរ�ឋ បើោកអ្ននកប្រ�ូវដែ�សិ�ការយាា ង់បើពិញបើ�ញជា�ួយ�ំគ្គគ� ឬអ្ននកបើសិំើ�អ្នបើង់ា���ង់បើនាះ។  
ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននកមានអាយំបើ�ើសិពិើ 55 ឆ្នាំន �បើ�ើង់បើៅ បើ�ើយទទួ��នជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើ�ើ�្បើ�ង់់នៃថ្លល 
បើសិវាក�ម�ណឌ �ដែថ្ល��សិំខភាពិ បើសិវាក�ម�ា�ស់ិិទធិអ្ននំញ្ញាា �បើៅ�ទះនិង់សិ�គ្គ�ន៍និង់បើសិវាក�ម�នទើរបើពិទយ 
និង់បើសិវាក�មថាន �បើពិទយតា�បើវជំា�ញ្ញាា ដែ��ពាក់ពិ័នធណ្តា�ួយបើនាះ បើោកអ្ននកនឹង់អាច�ប្រ�ូវឱយ�ង់់សិង់វិញ 
ច�បើពាះការច�ណ្តាយបើ�ើបើសិវាក�ម��ង់បើនះ ពិើអ្នច�នប្រទពិយដែ���ញ្ញាា ក់�រ�ករ�សិអ់្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើបើោក
អ្ននកនឹង់�ក់ពាកយសិំ�ជំំនួយជាស្តាច់ប្រ�ក់បើយើង់ខ្ញុំអាច���របើោកអ្ននកចំះកិច្ចប្រពិ�បើប្រពិៀង់សិង់ប្រ�ក ់
ធានារ៉ា�់រង់ដែ��បើោកអ្ននក �ាើឬប្រ�ពិនធ និង់កូនៗរ�សិអ់្ននក�នទទួ�។

ការទុទុរួលខុសគតូវកុ�ងការផ្លូិលជ់ីូននលខប័ណ៍ះធានារ៉ាប់រងសងគម្មកថិចី
ច�បើពាះការធានារ៉ា�់រង់ជាស្តាច់ប្រ�ក់ ជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិា និង់/ឬ ក�មវិធំើ SNAP បើនាះ  
បើោកអ្ននកប្រ�ូវដែ��ា�ជ់ំូនបើ�ខ�័ណ្ណ SSN សិប្រមា�់�នំសិសមាន ក់ៗដែ��កននុង់បើនាះបើោកអ្ននកនឹង់�ក់ 
ពាកយសិំ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននក�ិនមានបើ�ខ�័ណ្ណ SSN បើទ បើោកអ្ននកប្រ�ូវដែ��ក់ពាកយសិំ�បើ�ខ 
�័ណ្ណ បើនះ។ ការ�ិន�ា�ជ់ំូនបើ�ខ�័ណ្ណ SSN អាច�ង់ាឱយមាន�ញ្ញាា �ិនទទួ��នការធានារ៉ា�់រង់ 
បើ�ើយ។ ច�បើពាះការធានារ៉ា�់រង់ជាស្តាច់ប្រ�ក់ បើយើង់ខ្ញុំអាចបើសិនើសិំ�បើ�ខ�័ណ្ណ SSN សិប្រមា�់នរណ្តា 
មាន ក់ដែ��ប្រ�ក់ច�ណូ�ឬធំនធានរ�សិព់ិួកបើគ្គ អាច�ាះពា��់�ភ់ាពិមានសិិទធិប្រសិ�ចា�់រ�សិអ់្ននក 
ឬច�នួនទឹកប្រ�ក់ធានារ៉ា�់រង់។ បើ�ខ�័ណ្ណ SSN រ�សិអ់្ននក នឹង់ប្រ�ូវបើប្រ�ើសិប្រមា�់ការក�ណ�់អ្ន�ាសិញ្ញាា ណ
ការបើ�ទ�ង់ផ្ទ �់តា�កំ�ពិយលូទ័រដែ���ញ្ញាា ក់ពិើប្រ�ក់ច�ណូ� និង់ធំនធាន និង់បើ�ើ�្បើការពារពិើការសិទ�ននៃន 
ការធានារ៉ា�់រង់រ�សិរ់�ឋនិង់សិ�ពិ័នធ។ បើោកអ្ននក�ិនដែ�នជាពិ�រ�ឋ ដែ��នឹង់�ក់ពាកយសិំ�ជំំនួយបើវជំា 
ស្តាប្រសិាសិបើ�ងាគ ះ�នាទ ន់បើនាះ �ិន�ប្រ�ូវឱយ�ា�ជ់ំូនបើ�ខ�័ណ្ណ SSN បើទ។ (42 U.S. C 1320b-7)

ការទុទុរួលខុសគតូវកុ�ងការនគបើគ�សប់័ណ៍ះ PA ACCESS CARD តាម្មចបាប់គតឹម្មគតូវ។
បើៅបើពិ�បើោកអ្ននកមានសិិទធិទទួ��នការធានារ៉ា�់រង់ បើោកអ្ននកនឹង់ទទួ��ន�័ណ្ណ PA ACCESS 
។ �័ណ្ណ បើនះអាចបើប្រ�ើប្រ�សិស់ិប្រមា�់អ្ននកដែ��មានសិិទធិទទួ��ន បើ�ើយបើៅអ្ន��នុង់បើពិ�មានសិិទធិទទួ�
�នដែ��ាំបើណ្តា្ណ ះ។ បើោកអ្ននកអាចបើប្រ�ើដែ��័ណ្ណសិប្រមា�់បើសិវាក�មនានាដែ��ប្រ�ូវការចា��ច់ និង់សិ�
បើ��ំ��ដែ��ាំបើណ្តា្ណ ះ។

ការទុទុរួលខុសគតូវចំនពាះការរយការណ៍អ៍ំំពើការផូ្ទាសប់ិ�រ
ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននកមាន�កខណៈប្រគ្គ�់ប្រគាន់ច�បើពាះការធានារ៉ា�់រង់បើនាះ បើោកអ្ននកនឹង់ប្រ�ូវ�ន 
���រឱយរយការណអ៍្ន�ពិើការផ្ល សិ�់ាលូរច�បើពាះសិ្តានភាពិរ�សិអ់្ននកបើៅ�ំគ្គគ�ិកកាន់សិ�ណំ�បើរឿង់រ 
�សិអ់្ននក ឬបើៅ�ជំឈ�ណឌ �បើសិវាក�មអ្ន�ិថ្លិជំន។  ប្រ�បើេទនៃនការផ្ល សិ�់ាលូរដែ���នរយការណ ៍ 
រួ�មានអ្ននកដែ��ចាកបើចញ ឬផ្ល សិទ់ើ��បើៅចូ�រសិប់ើៅ�ទះ  អាសិយ�ឋ នថ្លមើ ការងារថ្លមើសិប្រមា�់នរណ្តាមាន ក់  
ប្រ�សិិនបើ�ើនរណ្តាមាន ក់��់�ង់់ការងារ ការសិប្រមា�កូន ប្រ�េពិប្រ�ក់ច�ណូ�ថ្លមើ ឬការផ្ល សិ�់ាលូ 
រប្រ�ក់ច�ណូ� និង់ការឈឺនះបើឆ្នាំន �និង់ដែ�្បង់សិំើសិង់។ �ំគ្គគ�ិកកាន់សិ�ណំ�បើរឿង់រ�សិអ់្ននក  
និង់�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់ដែ��បើោកអ្ននកទទួ��ន នឹង់រ�់�ញ្ចលូ�ច�ណំចជាក់ោក់អ្ន�ពិើពិ័�៌មាន��អែិ�បើ�យ
ដែ�អែកបើ�ើក�មវិធំើនិង់ការធានារ៉ា�់រង់ដែ��បើោកអ្ននកមានសិិទធិទទួ��ន។  ការខកខាន�ិន�ន 
រយការណព៍ិើការផ្ល សិ�់ាលូរដែ���ប្រ�ូវឱយមានបើៅកននុង់បើគា�ការណដ៍ែណនា�ក�មវិធំើ អាច�ណ្តាា �ឱយ��់�ង់់ការ 
ធានារ៉ា�់រង់ ការ�ក់ទណឌ ក�ម ឬការបើចាទប្រ�កាន់តា��ណា ឹង់រ�ឋ�្បបើវណើ ឬប្រពិ�មទណឌ ។ បើោកអ្ននកអាច
រយការណអ៍្ន�ពិើការផ្ល សិ�់ាលូរបើៅការិយា�័យ CAO បើ�យផ្ទ �ត់ា�ទូរសិ័ពិទ ទូរស្តារ �ាំសិានៃប្រ�សិណើយ ៍ 
ឬតា�រយៈគ្គណនើ MyCOMPASS ។  បើោកអ្ននកអាចរយការណអ៍្ន�ពិើការផ្ល សិ�់ាលូរបើៅ�ជំឈ�ណឌ � 
បើសិវាក�មអ្ន�ិថ្លិជំនតា�បើ�ខ 1-877-395-8930 ឬសិប្រមា�់ទើប្រកំង់�ើើឡាដែ��បើ�ើ� (Philadelphia)  
1-215-560-7226 �ំបើណើរការប្រគ្គ�់បើពិ�បើវោ។

រ�យការណ៍ន៍ៃនចបាប់សិើពើសថិទុ្ធថិឯកជីនភាព
(I) ការប្រ��ូ�ពិ័�៌មានបើនះ រ�់�ញ្ចលូ���ង់បើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ច  (SSN) រ�សិស់ិមាជំិក
ប្រគ្គួស្តារនើ�ួយៗ ប្រ�ូវ�នអ្ននំញ្ញាា �បើប្រកា�ចា�់សិាើពិើអាហារនិង់អាហារូ��ិ�ភឆ្នាំន � 2008  
ដែ���នបើធំើើវិបើស្តាធំនក�មបើៅប្រ�ង់់ច�ណំច 7 U.S.C. 2011-2036d. ពិ័�៌មានបើនះ នឹង់ប្រ�ូវបើប្រ�ើបើ�ើ�្បើ 
ក�ណ�់ថាបើ�ើប្រគ្គួស្តាររ�សិអ់្ននកមានសិិទធិទទួ��ន ឬ�នាមានសិិទធិប្រសិ�ចា�់ចូ�រួ�កននុង់ក�មវិធំើ SNAP  
ឬអ្ន�់។ បើយើង់ខ្ញុំនឹង់បើ�ទ�ង់ផ្ទ �់ពិ័�៌មានបើនះ តា�រយៈក�មវិធំើកំ�ពិយលូទ័រដែ���ំបើណើរការប្រសិ�គាន នឹង់ក�មវិធំើ 
នានា។ ពិ័�៌មានបើនះ នឹង់ប្រ�ូវបើប្រ�ើ�ង់ដែ�រ បើ�ើ�្បើពិិនិ�យបើ�ើ�ការអ្ននំបើោ�តា��ទ�ញ្ញាា ក�មវិធំើ និង់ 
សិប្រមា�់ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គង់ក�មវិធំើ�ង់ដែ�រ។
(ii) ពិ័�៌មានបើនះ អាចប្រ�ូវ�ន�សពិើ�សាយ��ទ់ើភាន ក់ងារសិ�ពិ័នធនិង់រ�ឋ�នៃទបើទៀ� សិប្រមា�់ការប្រ�ួ� 
ពិិនិ�យជា�លលូវការ និង់ជំូន���់�នាើអ្ននំវ�ាចា�់សិប្រមា�់បើគា���ណង់ចា�់ជំនដែ��រ�់បើគ្គចខល�នបើ�ើ�្បើបើជំៀសិ
វាង់ចា�់។
(iii) ប្រ�សិិនបើ�ើ�ណា ឹង់���រក�មវិធំើ SNAP បើកើ�បើ�ើង់ជំំ�សិន់ឹង់ប្រគ្គួស្តាររ�សិអ់្ននក ពិ័�៌មាន 
បើៅកននុង់ពាកយសិំ�បើនះ ដែ��រួ�មានបើ�ខ�័ណ្ណ SSNs ��ង់អ្នសិ ់អាចប្រ�ូវ�ញាលូនបើៅទើភាន ក់ងារ 
សិ�ពិ័នធនិង់រ�ឋ ក៏�ូចជាទើភាន ក់ងារប្រ��ូ��ណា ឹង់���រជា�កខណៈឯកជំន សិប្រមា�់វិធានការប្រ��ូ� 
�ណា ឹង់���រ។
(iv) ការ�ា�ជ់ំូនពិ័�៌មានដែ���នបើសិនើសិំ� រួ���ង់បើ�ខ�័ណ្ណ SSN រ�សិស់ិមាជំិកប្រគ្គួស្តារនើ�ួយៗ  
គ្គឺជាការសិម័ប្រគ្គចិ�ា។ បើ�ះយាា ង់ណ្តាក៏បើ�យ ក៏ការខកខានកននុង់ការ�ា�ជ់ំូនបើ�ខ�័ណ្ណ SSN នឹង់ 
�ណ្តាា �ឱយមានការ��ិបើសិធំច�បើពាះការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP ច�បើពាះ�ំគ្គគ�មាន ក់ៗដែ��ខកខាន 
�ិន�ន�ា�ជ់ំូនបើ�ខ�័ណ្ណ SSN �ង់ដែ�រ។ បើ�ខ�័ណ្ណ SSN  
ណ្តា�ួយដែ���ន�ា�ជ់ំូនបើនាះ 
នឹង់ប្រ�ូវបើប្រ�ើប្រ�សិន់ិង់ប្រ�ូវ�ងាា ញឱយ�ឹង់តា��កខណៈ�ូចគាន នឹង់បើ�ខ�័ណ្ណ
SSNs រ�សិស់ិមាជំិកប្រគ្គួស្តារដែ��មានសិិទធិទទួ��ន។
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អំត
ថិ�ថិជី
ន

ការហាម្មឃាត់ នថិងការោក់ន�សទុណ៍ឌ   សិូ�អានអ្ន�ពិើសិិទធិ និង់ការទទួ�ខំសិប្រ�ូវរ�សិអ់្ននក៖
គបសថិននបើការណ៍ន៍នះ នកើតន�ើងនោយ�ម នម្មូលនហិតុសម្មរម្ម្យ ការណ៍ន៍នះ អាចនកើតន�ើង (ការោក់ន�សទុណ៍ឌ )

ការធានារ៉ាប់ 
រង�ងំអំស់

កម្មមវិ�ើ SNAP

សាច់គ�ក់

ជីំនរួយនវជីជសាគសិ

បើប្រ�ើប្រ�សិខ់ំសិ �័ណ្ណ បើ�ទរប្រ�ក់ធានារ៉ា�់រង់តា�បើអ្ន�ិចប្រ�ូនិច (EBT) Card ឬ�័ណ្ណ PA ACCESS Card ។ ការផ្ទាកពថិន័យ ការោក់ពន្ធនា�រ ឬ�ងំពើរ។

�ិនរយការណអ៍្ន�ពិើការផ្ល សិ�់ាលូរតា��ប្រ�ូវការ���រ។ កាត់ឬបញ្ចូឈប់ការធានារ៉ាប់រង។

មានបើច�នា�ា�ជ់ំូនពិ័�៌មានដែ���ិនពិិ� �ិនប្រ�ឹ�ប្រ�ូវ ឬ�ិនបើពិញបើ�ញ ឬ�ិនរយការណអ៍្ន�ពិើការផ្ល សិ�់ាលូរ។

ការផ្ទាកពថិន័យ ការដកសថិទុ្ធថិ នថិង/ឬ ការោក់ពន្ធនា�រចំនពាះការន្ថែកូងបនូ ំ
សុខុមាលភាព ការដកសថិទុ្ធថិតាម្មដំនណ៍ើរការសវនាការរដ្ឋ�ល។

ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិទុទុរួល�នសាច់គ�ក់៖
• នលើកទុើម្មរួយ - 6 ន្ថែខ។
• នលើកទុើពើរ - 12 ន្ថែខ។
• នលើកទុើបើ - ជានរៀងរហិូត។

ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិទុទុរួល�នកម្មមវិ�ើ SNAP៖
• នលើកទុើម្មរួយ - 12 ន្ថែខ។
• នលើកទុើពើរ - 24 ន្ថែខ។
• នលើកទុើបើ - ជានរៀងរហិូត។

ជំួញ�ូរ �ក់ ឬ�ាំន�ាង់បើធំើើពាណិជំាក�ម �ក់ ទិញ ឬបើប្រ�ើ�័ណ្ណ PA ACCESS Card រ�សិអ់្ននកបើ�សង់។ ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិគសបចបាប់៖
• ការផ្លូិនាា ន�សរបសត់ុ�ការ�ងំអំស ់- 12 ន្ថែខ។

កម្មមវិ�ើ SNAP

មានបើច�នាបើប្រ�ើប្រ�សិខ់ំសិនូវការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP ឧ��រណ ៍ជំួញ�ូរ �ក់ ឬទិញ�័ណ្ណ EBT Card 
ឬការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP ផ្ល សិ�់ាលូរការធានារ៉ា�់រង់ ឬបើ�ះបើចា�ចូ�ធំំង់ដែ���នទិញការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ 
SNAP បើ�ើ�្បើទទួ��នប្រ�ក់�បើញាើ - ឬទិញរ�សិអ់្នើើៗដែ���ិនបើចញនៃថ្លលបើ�យក�មវិធំើ SNAP �ូចជាបើប្រគ្គឿង់ប្រសិវឹង់ ឬថាន �ជំក់ - 
ឬបើប្រ�ើប្រ�សិក់ារធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP បើ�ើ�្បើទូ��់នៃថ្លលអាហារដែ���នទទួ�រួចបើ�ើយ ឬអាហារដែ��មានប្រ�ក់ក�្ចើ។ ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិគសបចបាប់៖

• នលើកទុើម្មរួយ - 12 ន្ថែខ។
• នលើកទុើពើរ - 24 ន្ថែខ។
• នលើកទុើបើ - ជានរៀងរហិូត។
• នលើកទុើម្មរួយ ការកាត់ន�សរបសត់ុ�ការជាង $500 ដុ�ូរ - ជានរៀងរហិូត

។

ទិញ��ិ���ដែ��មានការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP បើ�យមាន��ណង់ទទួ��នស្តាច់ប្រ�ក់ ឬការគ្គិ�ពិិចារណ្តា
បើប្ររៅពិើអាហារដែ��មានសិិទធិទទួ��ន បើ�យការ�ក់��ិ���បើនះជាថ្លនលូរនឹង់ស្តាច់ប្រ�ក់ ឬការគ្គិ�ពិិចារណ្តាបើប្ររៅពិើអាហារ
រដែ��មានសិិទធិទទួ��ន។

ច�បើពាះបើគា���ណង់ការទិញ��ិ���ដែ���នទិញតា�ប្រ�េពិបើ�ើ� ដែ���នទិញបើ�យមានការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ 
SNAP ជាថ្លនលូរនឹង់ស្តាច់ប្រ�ក់ឬការគ្គិ�ពិិចារណ្តាបើប្ររៅពិើអាហារមានសិិទធិទទួ��ន។

បើប្រ�ើ/ទទួ��នការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP បើ�ើ�្បើទិញថាន �ឬស្តារធា�ំដែ��ប្រ�ូវ�នប្រគ្គ�់ប្រគ្គង់។
ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិគសបចបាប់៖
• នលើកទុើម្មរួយ - 24 ន្ថែខ។
• នលើកទុើពើរ - ជានរៀងរហិូត។

បើប្រ�ើ/ទទួ��នការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP  កននុង់ការ�ក់អាវុធំ ប្រគា�់រំបើសិវ ឬបើប្រគ្គឿង់�ទនុះ។ នលើកទុើម្មរួយ - ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិទុទុរួល�នជានរៀងរហិូត។

ប្រ�ូវ�ន�ានាទ បើ�សិច�បើពាះការទិញ ការ�ក់ ឬការជំួញ�ូរការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP  សិប្រមា�់ទឹកប្រ�ក់សិរុ�ច�នួន
 $500 �ំោល រឬបើប្រចើនជាង់បើនះ។ ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិទុទុរួល�នជានរៀងរហិូត។

កំ�កអ្ន�ពិើអ្ននកជានរណ្តា ឬកដែនលង់ដែ��អ្ននករសិប់ើៅ បើ�ើ�្បើទទួ��នការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP បើប្រចើនជាង់�ួយ។ ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិគសបចបាប់រយៈនពល 10 ឆុា។ំ

បើេៀសិខល�នបើ�ើ�្បើបើជំៀសិសិវាង់ការកា�់បើ�សិ ការឃុំំ�ខល�ន ឬការជា�់ឃុំំ�ឃា�ង់ បើ�យស្តារដែ��ទឧប្រកិ�ឋ/ការ�ាំន�ាង់ប្រ�ប្រពិឹ�ាិ
�ទឧប្រកិ�ឋ - ឬបើេៀសិខល�នបើ�យស្តារដែ�ការពិយ�របើ�សិមាន�កខខណឌ  ឬការបើ�ះដែ�ង់បើ�យមាន�កខខណឌ ។ ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិគសបចបាប់រហិូតដលអ់ំុកអំនុវតិតាម្មអំើើន្ថែដលចបាប់កំណ៍ត់។

សាច់គ�ក់

�ិនបើគារពិតា�ការផ្កពិិន័យ�ំោការររ�សិ ់ដែ��រួ���ង់ការ�ង់់ប្រ�ក់ពិិន័យច�បើពាះ�ទឧប្រកិ�ឋឬ�ទបើ�មើសិ�ជំឈិ�។ ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិគសបចបាប់រហិូតដលអ់ំុកន�រពតាម្មការផ្ទាកពថិន័យរបសអ់ំុក។

កំ�កអ្ន�ពិើកដែនលង់ដែ��អ្ននករសិប់ើៅ បើ�ើ�្បើទទួ��នស្តាច់ប្រ�ក់បើៅកននុង់រ�ឋពិើរឬបើប្រចើន។ ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិគសបចបាប់រយៈនពល 10 ឆុា។ំ

បើេៀសិខល�នបើ�ើ�្បើបើជំៀសិវាង់ការកា�់បើ�សិ ការឃុំំ�ខល�ន ឬការឃុំំ�ឃា�ង់ បើ�យស្តារដែ�ការកា�់បើ�សិពិើ�ទឧប្រកិ�ឋ/ការ�ាំន�ាង់ 
ប្រ�ប្រពិឹ�ាឧប្រកិ�ឋក�ម ខកខាន�ិន�ន�ងាា ញខល�នជាអ្ននកចំង់បើចាទតា�នើ�ិវិធំើ�ំោការប្រពិ�មទណឌ  កននុង់ករណើមានការបើចញ�ើកាបើកាះ
ឬ�ើកាចា�់ខល�នច�បើពាះ�ទបើ�មើសិ�ិច�ួច �ទឧប្រកិ�ឋ ឬ�ទបើ�មើសិ�ជំឈិ� បើេៀសិខល�នបើ�យស្តារដែ�ការពិយ�របើ�សិមាន�កខខណឌ / 
ការបើ�ះដែ�ង់បើ�យមាន�កខខណឌ  ឬមាន�ើកាដែ��បើៅបើប្រ�ើណ្តា�ួយប្រ�ឆ្នាំ�ង់នឹង់អ្ននក។

ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិគសបចបាប់រហិូតដលអ់ំុកអំនុវតិតាម្មអំើើន្ថែដលចបាប់កំណ៍ត់។

គបសថិននបើអំុកគតូវ�នន្រកន�ើញថាមានកំហិុសពើការន្ថែកូងបនូ ំឬការរំន�ភចបាប់ខាងនលើ៖

• ពថិន័យជាគ�ក់រហិូតដល ់$250,000 ដុ�ូរសគមាប់កម្មមវិ�ើ SNAP នថិង
រហិូតដល ់$15,000 ដុ�ូរសគមាប់កម្មមវិ�ើសាច់គ�ក់ Cash;

• ោក់ពន្ធនា�ររហិូតដល ់20 ឆុា ំសគមាប់កម្មមវិ�ើ SNAP នថិងរហិូតដលគ់� ំ
ពើរឆុាសំគមាប់កម្មមវិ�ើសាច់គ�ក់ Cash នថិង/ឬ

• ការបង់គ�ក់សងការធានារ៉ាប់រងន្ថែដល�នទុទុរួល។
• ការដកសថិទុ្ធថិពើការធានារ៉ាប់រងសគមាប់រយៈនពលន្ថែដល�នបញ្ចាំជ ក់ខាងនលើនោយកម្មមវិ�ើ។

បទុបញ្ចាំជ សិើពើ 
ការ�រ 
កម្មមវិ�ើ SNAP

សិប្រមា�់សិមាជំិកប្រគ្គួស្តារ - បើធំើើឱយសិ��ិភាពិរង់កាយនិង់ខួរកា�រឹង់មា� - មានអាយំបើ�ើសិពិើ 15 ឆ្នាំន � និង់បើប្រកា� 60 ឆ្នាំន �
 - បើ�ើ�ិន�ូបើចនះបើទ ប្រ�ូវបើ�ើកដែ�ង់ ឬមានបើ��ំ��ប្រ�ឹ�ប្រ�ូវ។ ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិគសបចបាប់៖

• នលើកទុើម្មរួយ - ម្មរួយន្ថែខ នថិងរហិូតដលអ់ំុកអំនុវតិតាម្មអំើើន្ថែដល�នកំណ៍ត់។
• នលើកទុើពើរ - បើន្ថែខ នថិងរហិូតដលអ់ំុកអំនុវតិតាម្មអំើើន្ថែដល�នកំណ៍ត់។
• នលើកទុើបើ ឬនគចើនដង - គ�មំ្មរួយន្ថែខ ជានរៀងរលន់លើក នថិងរហិូតដលអ់ំុក 

អំនុវតិតាម្មអំើើន្ថែដល�នកំណ៍ត់។

��ិបើសិធំ៖
• ទទួ�យកការងារ�ួយ។
• ជំូន�ំណឹង់បើៅការិយា�័យ CAO អ្ន�ពិើសិ្តានភាពិការងារនិង់ 

ភាពិមានការងារបើធំើើ។

តា�បើគា���ណង់ ចា�់វិធានការបើ�ើ�្បើ៖
• បើ�ះ�ង់់បើចា�ការងារ។
• កា�់�និយបើមាា ង់បើធំើើការឱយ�ិចជាង់ 30 បើមាា ង់កននុង់�ួ

យសិ�ា � ៍(បើ�ើកដែ�ង់ដែ�ការងារ�ួយបើ�សង់បើទៀ���
បើពិញតា��ប្រ�ូវការ���រការងាររួចបើ�ើយ) 

បទុបញ្ចាំជ សិើពើ 
ការ�រ 
កម្មមវិ�ើ CASH

�ិន��បើពិញតា��ប្រ�ូវការ���រការងារជាស្តាច់ប្រ�ក់តា�បើគា� 
��ណង់ �ូចមានជាោយ�កខណអ៍្នកសរអ្ន�ពិើកិច្ចប្រពិ�បើប្រពិៀង់សិាើពិើការ 
ទទួ�ខំសិប្រ�ូវគាន បើៅវិញបើៅ�ក (AMR)។ 

ម្មថិនមានសថិទុ្ធថិគសបចបាប់៖
• ការរំន�ភបំពាននលើកទុើម្មរួយ - អំុកនឹងម្មថិនមានសថិទុ្ធថិទុទុរួល�នរយៈនពលយូាងតថិច 30 នៃ�ៃ ឬ

រហិូតដលក់ារម្មថិនសនគម្មចអំនុវតិតាម្មការបញ្ចូឈប់ ន្ថែដលម្មរួយណាមានរយៈយូរជាងននះ។
• ការរំន�ភបំពាននលើកទុើពើរ - អំុកនឹងម្មថិនមានសថិទុ្ធថិទុទុរួល�នរយៈនពលយូាងតថិច 60 នៃ�ៃ ឬ

រហិូតដលក់ារម្មថិនសនគម្មចអំនុវតិតាម្ម 
ការបញ្ចូឈប់ ន្ថែដលម្មរួយណាមានរយៈយូរជាងននះ។

• ការរំន�ភបំពាននលើកទុើបើ - អំុកនឹងគតូវ�នដកសថិទុ្ធថិជាអំចថិនៃ�និយ។៍

គបសថិននបើមាននហិតុផ្លូលចំនពាះការោក់ទុណ៍ឌ កម្មមនកើតន�ើងនគកាយការទុទុរួលជីំនរួយជាសាច់គ�ក់រយៈនពល 
24 ន្ថែខ  ម្មថិនថានកើតន�ើងជាប់�ុឬ�នផ្ទាអែ កនទុ ក៏ការោក់ទុណ៍ឌ កម្មមអំនុវតិចំនពាះន្ថែតបុ្គលបូុនណាះ ះ។

គបសថិននបើមាននហិតុផ្លូលចំនពាះការោក់ទុណ៍ឌ កម្មមនកើតន�ើងនគកាយការទុទុរួលជីំនរួយជាសាច់គ�ក់រយៈនពល
 24 ន្ថែខ  ម្មថិនថានកើតន�ើងជាប់�ុឬ�នផ្ទាអែ កនទុ ក៏ការោក់ទុណ៍ឌ កម្មមអំនុវតិចំនពាះគកុម្មគ្រួសារ�ងំអំស់
។
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ការយលដ់ឹងអំំពើសថិទុ្ធថិ នថិងការទុទុរួលខុសគតូវរបសអ់ំុក

បើៅបើពិ�ខ្ញុំចំះ��ិបើ�ខាបើ�ើសិ�ណំ�ដែ���ទបើនះ៖
• ខ្ញុំយ�ថ់ារ�ឋបើ�នសិំើ�វា� នបើនៀ Pennsylvania ទទួ��នពិ័�៌មានពិើប្រ�ពិ័នធបើ�ទ�ង់ផ្ទ �់ភាពិមាន 

សិិទធិប្រសិ�ចា�់ច�បើពាះប្រ�ក់ច�ណូ� (IEVS) សិ្តា�័ន�ិរញាវ�ិនុ ការរយការណអ៍្ន�ពិើអ្ន�ិថ្លិជំន  
និង់ទើភាន ក់ងាររ�ឋនិង់សិ�ពិ័នធ បើ�ើ�្បើបើ�ទ�ង់ផ្ទ �់ពិ័�៌មានដែ��ខ្ញុំ�ា�ជ់ំូនពិួកបើគ្គ។  
ពិ័�៌មានដែ��អាចមានតា�ប្រ�ពិ័នធ IEVS និង់អ្នង់គភាពិបើ�សង់បើទៀ� នឹង់ប្រ�ូវ�នបើសិនើសិំ� បើប្រ�ើប្រ�សិ ់និង់ 
អាចប្រ�ូវ�នបើ�ទ�ង់ផ្ទ �់តា�ការ�ក់ទង់�នាទ �់�នសំបើៅខណៈបើពិ�ពិ័�៌មាន��អែិ�ដែ��ខំសិគាន ប្រ�ូវ�ន 
រកបើឃុំើញបើ�យទើភាន ក់ងាររ�ឋ បើ�ើយពិ័�៌មានដែ��បើនះអាចមាន���ាះពា��់�ភ់ាពិមានសិិទធិប្រសិ�ចា�់  
និង់កប្រ�ិ�នៃនការធានារ៉ា�់រង់ប្រគ្គួស្តាររ�សិខ់្ញុំ។

• ខ្ញុំយ�ថ់ាតា�រយៈការចំះ��ិបើ�ខាបើ�ើពាកយសិំ�បើនះ ខ្ញុំនឹង់�ា�ស់ិិទធិអ្ននំញ្ញាា �ឱយសិ្តាន�័ន�ិរញាវ�ិនុណ្តា�ួយ  
�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានតា�បើអ្ន�ិចប្រ�ូនិក ឬតា��បើធំយា�យណ្តា�ួយបើ�សង់បើទៀ� ពិ័�៌មាន�ិរញាវ�ិនុ 
ណ្តា�ួយកននុង់ច�បើណ្តា�ពិ័�៌មាន�ិរញាវ�ិនុ��ង់អ្នសិដ់ែ��ប្រគ្គ�់ប្រគ្គង់បើ�យសិ្តា�័នបើនាះ ជំូនបើៅប្រកសិួង់បើសិវាក�ម 
ពិ�រ�ឋ ឬភាន ក់ងារដែ���នចា�់តា�ង់ ឬអ្ននកបើ ា្ ការរ�សិខ់ល�ន សិប្រមា�់បើគា���ណង់នៃនការក�ណ�់អ្ន�ាសិញ្ញាា ណ  
និង់ការបើ�ទ�ង់ផ្ទ �់ធំនធាន (ដែ��បើគ្គបើ�ថា “ប្រទពិយក�ម” �ង់ដែ�រ) កននុង់ករណើមាន�ប្រ�ូវការបើ�ើ�្បើ 
ក�ណ�់ និង់ក�ណ�់បើ�ើង់វិញនូវភាពិមានសិិទធិប្រសិ�ចា�់ច�បើពាះជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិា។ ខ្ញុំយ�ថ់ាពិ័�៌មាន�ិរញាវ�ិនុ 
រួ�មានប្រ�ក់�បើញាើ ការ�កប្រ�ក់ ការ�ិទគ្គណនើ និង់ពិ័�៌មានពាក់ពិ័នធបើ�សង់បើទៀ� ដែ���នបើសិនើសិំ�ឬ 
�នទទួ�ពិើសិ្តា�័ន�ិរញាវ�ិនុ ដែ��រួ�មានប្រ��ិ��ាិការបើ�ទរប្រ�ក់បើ�សង់បើទៀ� ដែ��ទទួ�រ៉ា�់រង់បើ�យសិ្តា�័
ន�ិរញាវ�ិនុច�បើពាះគ្គណនើ ឬប្រទពិយក�ម។ ខ្ញុំយ�ថ់ាការ�ា�ស់ិិទធិអ្ននំញ្ញាា �បើនះ មានប្រ�សិិទធភាពិរ�ូ� 
��ភ់ាពិមានសិិទធិប្រសិ�ចា�់ច�បើពាះជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិា ប្រ�ូវ�ន��ិបើសិធំ ឬ�ញ្ច�់ ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំសិបើប្រ�ច 
ចិ�ា�ំ�បើចា�ការ�ា�ស់ិិទធិអ្ននំញ្ញាា �បើនះ បើ�យមាន�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់ជាោយ�កខណអ៍្នកសរជំូនបើៅ 
នាយក�ឋ នណ្តា�ួយដែ��បើកើ�បើ�ើង់�ំនបើគ្គ។  ខ្ញុំយ�ថ់ា ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំ�ំ�បើចា�ការ�ា�ស់ិិទធិអ្ននំញ្ញាា �បើនះ  
ការណប៍ើនាះអាចបើធំើើឱយខ្ញុំ ឬប្រគ្គួស្តារខ្ញុំ�ិនមានសិិទធិទទួ��នជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាបើ�ើយ។ 

• ខ្ញុំយ�ថ់ា ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំ�ងាា ញខំសិ ោក់��ង់ ឬ�ិនប្រពិ��ា�អ់្នង់គបើ��ំពិិ�ដែ��អាច�ាះពា��់� ់
ភាពិមានសិិទធិទទួ��នការធានារ៉ា�់រង់រ�សិអ់្ននកបើនាះ ខ្ញុំអាចប្រ�ូវ�នបើគ្គ���រឱយ�ង់់ប្រ�ក់សិ�ណង់ការធានារ៉ា�់
រង់រ�សិអ់្ននក បើ�ើយខ្ញុំអាចទទួ�រង់ការបើចាទប្រ�កាន់និង់ការ�កសិិទធិពិើការទទួ��នការធានារ៉ា�់រង់ 
នាបើពិ�អ្ននាគ្គ�ជាក់ោក់។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា ខ្ញុំអាចចា�់តា�ង់អ្ននក��ណ្តាង់ដែ��មានសិិទធិអ្ននំញ្ញាា �មាន ក់ បើ�យ��បើពិញដែ�នកអ្ននក��ណ្តាង់ដែ�� 
មានសិិទធិអ្ននំញ្ញាា � បើ�ើយ�ក់ជំូនដែ�នកបើនះជា�ួយពាកយសិំ�បើនះ។

• ខ្ញុំយ� ់និង់យ�ប់្រពិ�ថា ខ្ញុំទទួ�ខំសិប្រ�ូវច�បើពាះរ�យការណដ៍ែកលង់�នល�ណ្តា�ួយដែ��មានបើៅកននុង់ពាកយសិំ� 
បើនះ បើ�ះជាជាពាកយសិំ�បើនះប្រ�ូវ�ន�ក់ជំូនពិិនិ�យបើ�យនរណ្តាមាន ក់ដែ����ណ្តាង់ឱយខ្ញុំក៏បើ�យ។

• ខ្ញុំ�នទទួ�ឯកស្តារថ្ល�ច�លង់�ួយចា�់អ្ន�ពិើសិិទធិនិង់ការទទួ�ខំសិប្រ�ូវរ�សិខ់្ញុំ បើ�ើយ�នអានឯកស្តារឬ 
មាននរណ្តាមាន ក់�នអានឯកស្តារឱយខ្ញុំ បើ�ើយខ្ញុំយ��់ឹង់អ្ន�ពិើឯកស្តារបើនះ។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា ពិ័�៌មានដែ���ន�ញ្ចលូ�កននុង់ពាកយសិំ�បើនះ នឹង់ប្រ�ូវរកសាទំកជាការសិមាា �់ បើ�ើយប្រ�ូវបើប្រ�ើ 
បើ�ើ�្បើប្រគ្គ�់ប្រគ្គង់ការធានារ៉ា�់រង់ដែ��ាំបើណ្តា្ណ ះ។ ខ្ញុំ�ា�ស់ិិទធិអ្ននំញ្ញាា �ឱយមានការបើចញ�សាយពិ័�៌មានផ្ទ �ខ់ល�ន  
ពិ័�៌មាន�ិរញាវ�ិនុ និង់ពិ័�៌មានបើវជំាស្តាប្រសិាសិប្រមា�់បើគា���ណង់នៃនការក�ណ�់ភាពិមានសិិទធិប្រសិ�ចា�់។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា ការផ្ល សិ�់ាលូរណ្តា�ួយដែ���ប្រ�ូវឱយខ្ញុំរយការណប៍ើនាះ ប្រ�ូវដែ�រយការណក៍ននុង់រយៈបើពិ� 10 នៃថ្លា
�ំ�ូង់នៃនបើ�ើ�ដែខ �នាទ �់ពិើដែខនៃនការផ្ល សិ�់ាលូរ។ 
- ខ្ញុំយ�ថ់ា ប្រគ្គួស្តាររ�សិខ់្ញុំអាច��់�ង់់ការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP ប្រ�សិិនបើ�ើសិមាជំិកប្រគ្គួស្តារ 

មាន ក់ទទួ��នការឈឺនះបើឆ្នាំន � ឬបើ�ង់ដែ�្បង់សិំើសិង់ ដែ��មានច�នួនបើសិមើឬបើប្រចើនជាង់ច�នួនក�ណ�់នៃន 
ធំនធានក�មវិធំើ SNAP សិប្រមា�់ប្រគ្គួស្តារដែ��មាន�នំសិសចាសិឬ់ពិិការ។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា ខ្ញុំនឹង់ទទួ��ន�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់ជាោយ�កខណអ៍្នកសរ�ួយចា�់ ដែ��ពិនយ�អ់្ន�ពិើការធានា
រ៉ា�់រង់បើនះ។ ប្រ�សិិនបើ�ើការធានារ៉ា�់រង់ប្រ�ូវ�ន��ិបើសិធំ ផ្ល សិ�់ីលូរ ផ្អែ ក ឬ�ញឈ�់បើនាះ �ិខិ�
ជំូន�ំណឹង់ជាោយ�កខណអ៍្នកសរបើនះ នឹង់ពិនយ�អ់្ន�ពិើ�ូ�បើ��ំ។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា ខ្ញុំនឹង់មានរយៈបើពិ� 30 នៃថ្លា (90 នៃថ្លាសិប្រមា�់ការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP  
(�័ណ្ណជំនប្រកើប្រកទិញអាហារ�នៃ�លបើថាក)) បើ�យគ្គិ�ចា�់ពិើកា��រិបើចេទនៃន�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់បើនះ បើ�ើ�្បើ
បើសិនើសិំ�សិវនាការ�ួយ ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំ�ិនយ�ប់្រពិ�ច�បើពាះការសិបើប្រ�ចដែ���នបើធំើើបើ�ើង់បើៅកននុង់ពាកយសិំ�បើនះ។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា សិ្តានភាពិរ�សិខ់្ញុំប្រ�ូវ�នក�ណ�់ការបើ�ទ�ង់ផ្ទ �់ពិើនិបើយាជំក ប្រ�េពិ�ិរញាវ�ិនុ និង់ភាគ្គើទើ�ើ
បើ�សង់បើទៀ�។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា អ្ននក�ក់ពាកយសិំ�ប្រ�ូវដែ��ា�ជ់ំូនបើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ចរ�សិព់ិួកបើគ្គ ឬ�ក់ពាកយសិំ� 
បើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ច ប្រ�សិិនបើ�ើពិួកបើគ្គ�ិន�ន់មាន។ បើ�ខ�័ណ្ណ បើនះ អាចប្រ�ូវបើប្រ�ើប្រ�សិ ់ 
បើ�ើ�្បើពិិនិ�យបើ�ើ�ពិ័�៌មានបើៅកននុង់ពាកយសិំ�បើនះ។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា ខ្ញុំប្រ�ូវដែ�បើប្រ�ើប្រ�ពិ័នធ�ញាលូនការធានារ៉ា�់រង់តា�បើអ្ន�ិកប្រ�ូនិក (EBT) ឬ�័ណ្ណ PA ACCESS 
Card ដែ��ាំបើណ្តា្ណ ះ បើៅអ្ន��នុង់បើពិ�ដែ��ខ្ញុំមានសិិទធិប្រសិ�ចា�់។ ខ្ញុំប្រ�ូវដែ�បើប្រ�ើប្រ�ពិ័នធ EBT 
ឬ�័ណ្ណ PA ACCESS Card ដែ��ាំបើណ្តា្ណ ះ  សិប្រមា�់អ្ននកដែ��មានសិិទធិប្រសិ�ចា�់ បើ�ើយអាចទទួ� 
�នការធានារ៉ា�់រង់ដែ��ប្រ�ូវការ និង់សិ�បើ��ំ��ដែ��ាំបើណ្តា្ណ ះ ។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា ខ្ញុំអាច�ិនបើប្រ�ើ�ូ�និធំិជំំនួយជាស្តាច់ប្រ�ក់ដែ���ា�ជ់ំូនតា��័ណ្ណ PA ACCESS រ�សិខ់្ញុំ
 បើ�ើ�្បើបើធំើើប្រ��ិ��ាិការ EBT បើៅកននុង់ហាង់�ក់ប្រស្តា កាសិំើណូ (កាសិំើណូដែ�្បង់សិំើសិង់  ការបើ�ើកកដែនលង់
បើ�ង់ដែ�្បង់សិំើសិង់) ឬកដែនលង់ក�ស្តានា�នំសិសបើពិញវ័យបើ�ើយ។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា ខ្ញុំ�ិនចា��ច់�ា�ជ់ំូនបើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ចសិប្រមា�់នរណ្តាមាន ក់ដែ���ិន 
�ក់ពាកយសិំ�ជំំនួយបើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំពិិ�ជា�ា�ជ់ំូនបើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ចរ�សិព់ិួកបើគ្គ  
វាអាចប្រ�ូវបើប្រ�ើប្រ�សិ ់បើ�ើ�្បើពិិនិ�យបើ�ើ�ពិ័�៌មានបើៅកននុង់ពាកយសិំ�បើនះ។

• ខ្ញុំសិូ��ញ្ញាា ក់ថា ពិ័�៌មាន��ង់អ្នសិដ់ែ���ន�ញ្ចលូ� គ្គឺជាពិ័�៌មានពិិ� ដែ��សិិិ�បើប្រកា�បើ�សិ�ញា�ាិសិាើពិើ
ការសិ្បថ្ល��ពាន។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា ខ្ញុំមានសិិទធិច�បើពាះ�ិខិ��ញ្ញាា ក់ពិើការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់ដែ��អាចមាន�នៃ�លសិ�រ�យ បើ�ើ�្បើ 
បើ�ទ�ង់ផ្ទ �់ការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់ដែ�នកបើវជំាស្តាប្រសិារ�សិខ់្ញុំ។ ចា�់សិ�ពិ័នធក�ណ�់ថា កននុង់ករណើមាន 
ការចញនៃថ្លលធានារ៉ា� �់រង់បើវជំាស្តាប្រសិា អាចប្រ�ូវ��ិបើសិធំឬមានក�ណ�់�កខខណឌ ដែ��មានពិើ�ំន។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
ខ្ញុំចំះបើ ម្ ះបើៅកននុង់គ្គបើប្រមាង់ដែថ្ល��សិំខភាពិជាប្រកំ� ដែ��មាន�ូ�បើ��ំនៃនសិ្តានភាពិដែ��មានប្រស្តា� ់
ពិើ�ំនបើនាះ ខ្ញុំអាចទទួ��នប្រ�ក់ក�្ចើបើៅបើពិ�ខ្ញុំ�នទទួ�ជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិា។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា បើ�ើខ្ញុំប្រ�ូវ�នបើគ្គក�ណ�់ថាមានសិិទធិទទួ��នជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិា ខ្ញុំនឹង់ប្រ�ូវ�នបើគ្គក�ណ� ់
បើៅកននុង់កញ្ច�់ធានារ៉ា�់រង់ជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិាទូ��ទូោយ���ំ� ដែ��ខ្ញុំអាចមាន។ ខ្ញុំយ�ថ់ា ខ្ញុំអាច 
ប្រ�ូវ�នបើគ្គ���រឱយចំះបើ ម្ ះកននុង់គ្គបើប្រមាង់ដែថ្ល��សិំខភាពិ។ ខ្ញុំយ�ថ់ា ការចំះបើ ម្ ះកននុង់គ្គបើប្រមាង់ដែថ្ល�� 
សិំខភាពិ អាចមានបើ�យឥ�គ្គិ�នៃថ្លល ឬការច�ណ្តាយ�ិចសិប្រមា�់ខ្ញុំ បើ�យស្តារប្រកសិួង់�ង់់នៃថ្លលបើសិវាប្រ�ចា�ដែខ
ជំូន��គ់្គបើប្រមាង់ដែថ្ល��សិំខភាពិសិប្រមា�់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំយ�ថ់ា នៃថ្លលបើសិវាប្រ�ចា�ដែខគ្គឺជានៃថ្លលបើសិវាពិនធអាករ។  
ខ្ញុំយ�ថ់ា ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំទទួ��នជំំនួយដែ�នកបើវជំាស្តាប្រសិាដែ��ខ្ញុំ�ិនមានសិិទធិទទួ��ន បើ�យស្តារមានក��ំសិ  
ការដែកលង់�នល� ឬបើ��ំ��បើ�សង់បើទៀ�បើនាះ �នាទ �់�កខ្ញុំអាចប្រ�ូវ�នបើគ្គ���រទូ��់សិង់ប្រ�ក់ជំូនប្រកសិួង់
នូវនៃថ្លលបើសិវាប្រ�ចា�ដែខ��ង់អ្នសិដ់ែ���ន�ង់់កននុង់នា�ជំំនួសិខ្ញុំ។

• ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំទទួ��នការធានារ៉ា�់រង់ស្តាច់ប្រ�ក់ ខ្ញុំនឹង់សិ�ការតា��ប្រ�ូវការ���រនៃនក�មវិធំើពិងង់ឹង់ 
ការគា�ប្រទកំមារតា�ការដែណនា�រ�សិប់្រកសិួង់។ ខ្ញុំ�ា�ស់ិិទធិ��ប់្រកសិួង់និង់ដែ�នកទ�នាក់ទ�នង់តា��ទះ  
បើ�ើ�្បើ�នាដែសិើង់រកនិង់ប្រ��ូ�ស្តាច់ប្រ�ក់ និង់/ឬ ការជំួយគា�ប្រទខាង់បើវជំាស្តាប្រសិាសិប្រមា�់ខ្ញុំ និង់អ្ននក�នៃទបើទៀ�  
ដែ��ខ្ញុំនឹង់�ក់ពាកយសិំ�។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំរយការណឬ៍�ា�េ់សិានុតាង់នៃនការច�ណ្តាយកននុង់ប្រគ្គួស្តារខ្ញុំ នឹង់ទទួ��នច�នួនទឹកប្រ�ក់
អ្ន�ិ�រិមាពិើការធានារ៉ា�់រង់ពិើក�មវិធំើ SNAP (�័ណ្ណជំនប្រកើប្រកទិញអាហារ�នៃ�លបើថាក) ដែ���នអ្ននំញ្ញាា �។  
ការខកខានរយការណឬ៍�ា�េ់សិានុតាង់នៃនការច�ណ្តាយកននុង់ប្រគ្គួស្តារ នឹង់ប្រ�ូវ�នចា�់ទំករ�យការណ ៍
រ�សិខ់្ញុំថា ខ្ញុំ�ិនចង់់ទទួ��នការកា�់យកប្រ�ក់សិប្រមា�់ច�ណ្តាយដែ���ិន�នរយការណឬ៍�ិន�ន 
�ញ្ញាា ក់េសិានុតាង់។ (អាជាើ ធំរ៖ ប្រកសិួង់កសិិក�មសិ�រ�ឋអាបើ�រិក បើសិវាក�មបើសិ្ប�ង់អាហារនិង់អាហារូ��ិ�ភ  
���ន់អា�លង់់ទិកកណ្តាា � បើសិចកាើជំូន�ំណឹង់រ�ឋ��បើ�ខ 6-99, បើចញនៃថ្លាទើ 4  ដែខ�ករ ឆ្នាំន � 1999)។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា ខ្ញុំមានសិិទធិទទួ��នឥណ�នសិប្រមា�់ការច�ណ្តាយកននុង់ប្រគ្គួស្តារបើៅបើពិ�ដែ��ខ្ញុំរយការណ ៍ 
និង់�ា�ក់ារ�ញ្ញាា ក់េសិានុតាង់បើ�ើការច�ណ្តាយប្រគ្គ�់បើពិ�បើៅអ្ន��នុង់បើពិ�ការបើចញ�ិខិ��ញ្ញាា ក់ក�មវិធំើ SNAP 
(�័ណ្ណជំនប្រកើប្រកទិញអាហារ�នៃ�លបើថាក) រ�សិខ់្ញុំ។

• ខ្ញុំយ�ថ់ាខ្ញុំ ខ្ញុំមានសិិទធិបើសិនើសិំ�ការិយា�័យជំំនួយបើខានធំើ (CAO) សិប្រមា�់ជំំនួយកននុង់ការទទួ��ន 
�ិខិ��ញ្ញាា ក់ពិើការច�ណ្តាយ បើ�ើយថាការិយា�័យ CAO អាច�ក់ទង់�កអ្ននកបើ�សង់បើទៀ� បើ�ើ�្បើសិំ� 
ការ�ញ្ញាា ក់ថាបើ�ើខ្ញុំមាន�ញ្ញាា កននុង់ការទទួ��ន�ិខិ��ញ្ញាា ក់ពិើអ្នើើ�ួយឬបើទ។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា បើ�ើ�ំគ្គគ�ខលះឬ��ង់អ្នសិដ់ែ���ក់ពាកយសិំ� �ិនមាន�កខណៈសិ�្ប�ាិប្រគ្គ�់ប្រគាន់ច�បើពាះជំំនួយ 
បើវជំាស្តាប្រសិាបើនាះ ពិួកបើគ្គអាចមានសិិទធិទទួ��នក�មវិធំើ CHIP ។ ប្រ�សិិនបើ�ើការណប៍ើនះជាករណើដែ�� 
ខ្ញុំ�ា�ស់ិិទធិអ្ននំញ្ញាា �ឱយប្រកសិួង់បើសិវាក�មពិ�រ�ឋ បើ�ើ�្បើ�ា�ជ់ំូនបើ ម្ ះនិង់ពិ័�៌មានរ�សិខ់្ញុំបើៅកននុង់ពាកយសិំ�បើនះ
បើៅនាយក�ឋ នធានារ៉ា�់រង់ ឬអ្ននកចំះកិច្ចសិនយាក�មវិធំើ CHIP ។

• ខ្ញុំយ�ថ់ា បើ�ើ�ំគ្គគ�ខលះឬ��ង់អ្នសិដ់ែ���ក់ពាកយសិំ� �ិនមាន�កខណៈសិ�្ប�ាិប្រគ្គ�់ប្រគាន់ច�បើពាះជំំនួយ
បើវជំាស្តាប្រសិាបើនាះ ពិួកបើគ្គអាចមានសិិទធិទទួ��នការធានារ៉ា�់រង់សិ�ពិ័នធ និង់/ឬ ដែសិើង់រកជំបើប្រ�ើសិដែថ្ល��
សិំខភាពិជា�កខណៈឯកជំនតា�រយៈសិ្តា�័នទើ�សារធានារ៉ា�់រង់សិំខភាពិ។ ប្រ�សិិនបើ�ើបើនះជាករណើដែ��ខ្ញុំ
�ា�ស់ិិទធិអ្ននំញ្ញាា �ឱយប្រកសិួង់ បើ�ើ�្បើ�ា�ជ់ំូនបើ ម្ ះនិង់ពិ័�៌មានរ�សិខ់្ញុំបើៅកននុង់ពាកយសិំ�បើនះបើៅទើ�សារ។

• ការបនិការនចញនៃ�ូធានារ៉ាប់រងន�ើងវិញនៅឆុានំគកាយៗនទុៀត៖ បើ�ើ�្បើបើធំើើឱយងាយប្រសិួ�ក�ណ�់ភាពិមាន 
សិិទធិប្រសិ�ចា�់រ�សិខ់្ញុំច�បើពាះការជំួយ�ង់់ប្រ�ក់ការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់សិំខភាពិបើៅឆ្នាំន �បើប្រកាយៗបើទៀ�បើនាះ
ខ្ញុំយ�ប់្រពិ��ា�ស់ិិទធិអ្ននំញ្ញាា �ឱយទើ�សារធានារ៉ា�់រង់សិំខភាពិ បើប្រ�ើទិននន័យប្រ�ក់ច�ណូ�រ�សិខ់្ញុំ  
ដែ��រួ�មានពិ័�៌មានអ្ន�ពិើរ�យការណព៍ិនធ�ង់ដែ�រ។ សិ្តា�័នជំំនួញបើៅទើ�សារនឹង់បើ�ើើ�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់�កខ្ញុំ  
ដែ��អ្ននំញ្ញាា �ឱយខ្ញុំបើធំើើការផ្ល សិ�់ាលូរណ្តា�ួយ បើ�ើយខ្ញុំអាច��ិបើសិធំ�ិនចូ�រួ��នប្រគ្គ�់បើពិ�។

 នបើន្ូើយថា �ទុ/�ស ៎សូម្មបនិភាពមានសថិទុ្ធថិគសបចបាប់របសខ់្ញុំន�ើងវិញនោយសើ័យគបវតិថិសគមាប់នពលនគកាយនទុៀត៖
 (គ្គូសិឬធំើក�ួយច�ណំច)៖

   ប្រ��ឆ្នាំន � (ច�នួនឆ្នាំន �អ្ន�ិ�រមាដែ���នអ្ននំញ្ញាា �)

   �ួនឆ្នាំន �

   �ើឆ្នាំន �

   ពិើរឆ្នាំន �

   �ួយឆ្នាំន �

   �ិនប្រ�ូវបើប្រ�ើពិ័�៌មានរ�សិខ់្ញុំពិើរ�យការណព៍ិនធ បើ�ើ�្បើ�នាបើធំើើថ្លមើបើ�ើង់វិញការបើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់រ�សិខ់្ញុំបើ�ើយ។
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លថិខថិតជីូនដំណ៍ឹងអំំពើការអំនុវតិនស៍ថិទុ្ធថិឯកជីនភាព
លថិខថិតជីូនដំណ៍ឹងននះ ពណ៍៌នាថានតើព័ត៌មាននវជីជសាគសិអំំពើន�កអំុកអាចគតូវនគបើគ�ស ់នថិងបនញ្ចូីញឱ្យ្យដឹងយូាងដូចនម្មិច  
នហិើយន�កអំុកអាចចូលនគបើព័ត៌មានននះយូាងដូចនម្មិច។ សូម្មពថិនថិត្យនម្មើលលថិខថិតជីូនដំណ៍ឹងន�ើងវិញនោយគបុងយ័តុ។

ប្រកសួិង់បើសិវាក�មពិ�រ�ឋ (DHS) �ា�ជ់ំូន និង់�ង់់នៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់ និង់បើសិវាក�មសិង់គ�កិច្ចជាបើប្រចើនប្រ�បើេទ។ បើយើង់ខ្ញុំក៏ក�ណ�់ភាពិមានសិិទធិទទួ��នរ�សិ�់ំគ្គគ�មាន ក់ៗ 
បើ�ើ�្បើទទួ��នការធានារ៉ា�់រង់ និង់បើសិវាក�មនានា�ង់ដែ�រ។ បើ�ើ�្បើអ្ននំវ�ាកិច្ចការ��ង់បើនះ បើយើង់ខ្ញុំប្រ�ូវប្រ��ូ�ពិ័�៌មានផ្ទ �ខ់ល�ន និង់ពិ័�៌មានសំិខភាពិអ្ន�ពិើបើោកអ្ននក និង់/ឬ 
ប្រកំ�ប្រគ្គួស្តាររ�សិអ់្ននក។ ពិ័�៌មានដែ��បើយើង់ខ្ញុំប្រ��ូ�អ្ន�ពិើបើោកអ្ននក និង់/ឬ ប្រកំ�ប្រគ្គួស្តាររ�សិអ់្ននក គ្គឺជាពិ័�៌មានផ្ទ �ខ់ល�ន។ បើយើង់ខ្ញុំប្រ�កាសិចា�់ទំកពិ័�៌មានបើនះ ថាជា 
“ពិ័�៌មានសំិខភាពិដែ���នការពារ”។

ប្រកសួិង់ DHS �ិនបើប្រ�ើប្រ�សិ ់ឬ�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានសំិខភាពិរ�សិប់្រកសួិង់ DHS បើ�ើយ �ំះប្រតាដែ�ពិ័�៌មានបើនះប្រ�ូវ�នអ្ននំញ្ញាា �  ឬក�ណ�់បើ�យចា�់។ ចា�់ក�ណ�់ឱយប្រកសួិង់  
DHS រកសាសិិទធិឯកជំនភាពិច�បើពាះពិ�៌មានសំិខភាពិដែ���នការពារ បើ�ើ�្បើ�ា�ជ់ំូន�ំគ្គគ�នានាបើ�យមាន�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់អ្ន�ពិើករណើកិច្ចនើ�យានំកូ� ឬកា�ពិើកិច្ចចា�់ និង់ការអ្ននំវ�ា 
សិិទធិឯកជំនភាពិរ�សិខ់ល�នដែ��ពាក់ពិ័នធនឹង់ពិ័�៌មានសំិខភាពិដែ���នការពារ និង់បើ�ើ�្បើជំូន�ំណឹង់���់ំគ្គគ�ដែ��ទទួ�រង់���ាះពា�ក់ននុង់ករណើមានការរំបើោេ��ពានបើ�ើពិ័�៌មាន 
សិំខភាពិដែ���នការពារ ដែ��គាម នសិំវ�ិិភាពិ។ កននុង់នា�ជា “អ្នង់គភាពិដែ��បើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់” ប្រកសិួង់ DHS ប្រ�ូវបើគារពិតា�ចា�់ដែ��អាចអ្ននំវ�ា ដែ��ការពារសិិទធិឯកជំនភាពិនៃន
ពិ័�៌មានសំិខភាពិដែ���នការពាររ�សិអ់្ននក ដែ��កននុង់បើនាះរួ�មានវិធាននានានៃនសិិទធិឯកជំនភាពិនៃនចា�់សិាើពិើសិិទធិទទួ�និង់ការទទួ�ខំសិប្រ�ូវច�បើពាះការធានារ៉ា�់រង់សំិខភាពិ (HIPAA)  
បើ�យសិិិ�បើប្រកា�ចា�់ HIPAA បើនះ ទើភាន ក់ងារក�មវិធំើ  Medicaid ដែ�នការសំិខភាពិជាក់ោក់ និង់អ្ននក�ា�ប់ើសិវាដែថ្ល��សំិខភាពិ ជាឧ��រណន៍ៃនអ្នង់គភាពិដែ��បើចញនៃថ្លលធានា 
រ៉ា�់រង់ថា ប្រ�ូវបើគារពិតា�ចា�់ HIPAA ។ ចា�់�នៃទបើទៀ�ដែ��អាចអ្ននំវ�ា រួ�មានវិធាននានាដែ���ក់ទង់នឹង់ពិ័�៌មានសិមាា �់អ្ន�ពិើជំំនួយបើវជំាស្តាប្រសិា ការធានារ៉ា�់រង់បើ�សង់បើទៀ�  
សិំខភាពិចរិយា ការរំបើោេ��ពានបើប្រ�ើបើប្រគ្គឿង់បើញ�ន/ការពិយា�� និង់បើ�បើរគ្គបើអ្ន�/ជំំង់ឺបើអ្ន� HIV/AIDS។ កននុង់ករណើបើយើង់ខ្ញុំបើប្រ�ើប្រ�សិឬ់�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានសំិខភាពិដែ���ន 
ការពារ បើយើង់ខ្ញុំខិ�ខ�ប្រ�ឹង់ដែប្រ�ង់សិ�បើ��ំ�� បើ�ើ�្បើក�ណ�់ការបើប្រ�ើប្រ�សិ ់ឬការ�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានដែ��ចា��ច់កប្រ�ិ�អ្ន�្ប�រមា បើ�ើ�្បើ��បើពិញបើគា���ណង់ដែ���នបើប្រគាង់ទំក។  
�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់បើនះពិនយ�អ់្ន�ពិើសិិទធិរ�សិអ់្ននកច�បើពាះសិិទធិឯកជំនភាពិនៃនពិ័�៌មានសំិខភាពិដែ���នការពាររ�សិអ់្ននក និង់របើ�ៀ�ដែ��បើយើង់ខ្ញុំអាចបើប្រ�ើប្រ�សិន់ិង់�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានបើនាះ។  
សិប្រមា�់ពិ័�៌មាន�ដែនិ�អ្ន�ពិើការអ្ននំវ�ាសិិទធិឯកជំនភាពិរ�សិប់្រកសួិង់ DHS ឬបើ�ើ�្បើទទួ��នឯកស្តារថ្ល�ច�លង់�សង់បើទៀ�អ្ន�ពិើ�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់បើនះ សិូ��ក់ទង់�កបើយើង់ខ្ញុំ។  
សិប្រមា�់ពិ័�៌មានអ្ន�ពិើរបើ�ៀ��ក់ទង់�កបើយើង់ខ្ញុំ សិូ�បើ�ើ�ដែ�នក “សិ�ណួរ ឬ�ណា ឹង់�វា� ” បើៅទ�ពិ័រចំង់បើប្រកាយនៃន�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់បើនះ។

ចា�់ក�ណ�់ឱយបើយើង់ខ្ញុំបើគារពិតា��កខខណឌ នានានៃន�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់បើនះ។ បើយើង់ខ្ញុំសូិ�រកសាសិិទធផ្ល សិ�់ាលូរ�កខខណឌ នានានៃន�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់បើនះ និង់បើ�ើ�្បើបើធំើើឱយ�ទ�្បញា�ាិនៃន�ិខិ�ជំូន 
�ំណឹង់ថ្លមើមានប្រ�សិិទធភាពិច�បើពាះពិ័�៌មានសិំខភាពិដែ���នការពារ��ង់អ្នសិ ់ដែ��បើយើង់ខ្ញុំរកសាទំក។ ប្រ�សិិនបើ�ើបើយើង់ខ្ញុំបើធំើើការផ្ល សិ�់ាលូរសិ�ខាន់ៗបើៅកននុង់បើគា�នបើយា�យឬនើ�ិវិធំើសិាើពិើសិិទធិឯកជំន
ភាពិបើនាះ បើយើង់ខ្ញុំនឹង់�ក់�សពិើ�សាយឯកស្តារថ្ល�ច�លង់�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់ដែ���នពិិនិ�យបើ�ើង់វិញបើ�ើយបើៅតា�វិ�ស្តាយ និង់/ឬ �ា�ជ់ំូនបើោកអ្ននកនូវ�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់អ្ន�ពិើសិិទធិឯកជំន 
ភាពិថ្លមើតា��ាំសិានៃប្រ�សិណើយ ៍ឬប្រ�គ្គ�ជ់ំូនបើ�យផ្ទ �។់ បើោកអ្ននកអាចបើសិនើសំិ�និង់ទទួ��នឯកស្តារថ្ល�ច�លង់�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់ជាប្រក�សិបើៅបើពិ�ណ្តា�ួយក៏�ន។

ពិ័�៌មានសិំខភាពិដែ���នការពារគ្គឺជាពិ័�៌មានអ្ន�ពិើបើោកអ្ននកដែ��ពាក់ពិ័នធនឹង់សិ្តានភាពិសិំខភាពិ�លលូវកាយនិង់�លលូវចិ�ាកា�ពិើអ្ន�ើ�កា� �ច្ចនុ�្បនន ឬអ្ននាគ្គ�  ការពិយា��ឬ 
ការ�ង់់ប្រ�ក់សិប្រមា�់ការពិយា�� បើ�ើយដែ��អាចប្រ�ូវបើប្រ�ើប្រ�សិប់ើ�ើ�្បើក�ណ�់អ្ន�ាសិញ្ញាា ណបើោកអ្ននក។ ពិ័�៌មានបើនះ រួ�មានពិ័�៌មានណ្តា�ួយ�ិនថាជាទប្រ�ង់់ណ្តា�ួយជា 
ពាកយសិ�ីើឬថ្ល�សិបើ�លង់ ដែ���បើង់ាើ�បើ�ើង់ឬទទួ��នបើ�យប្រកសិួង់ DHS ឬ�ំគ្គគ� ឬអ្នង់គការនានាដែ��មានកិច្ចសិនយាជា�ួយប្រកសិួង់ DHS។ ការណប៍ើនះរ�់�ញ្ចលូ��� ង់ 
ពិ័�៌មានបើអ្ន�ិចប្រ�ូនិក និង់ពិ័�៌មានជាទប្រ�ង់់ណ្តា�ួយបើ�សង់បើទៀ� ឬទប្រ�ង់់�ធំយ�ដែ��អាចក�ណ�់អ្ន�ាសិញ្ញាា ណបើោកអ្ននក ឧ��រណ៖៍

នតើព័ត៌មានសុខភាពន្ថែដល�នការពារជាអំើើ?

បើ ម្ ះរ�សិអ់្ននក (ឬបើ ម្ ះកូនៗរ�សិអ់្ននក) 
អាសិយ�ឋ ន
នៃថ្លាដែខឆ្នាំន� ក�បើណើ�
កា��រិបើចេទអ្ននំញ្ញាា �ឱយចូ�/អ្ននំញ្ញាា �ឱយបើចញ
បើ�ខកូ�វិនិចេ័យបើរគ្គ

បើ�ខទូរសិ័ពិទ
បើ�ខសិ�ណំ�បើរឿង់ប្រកសិួង់ DHS 
បើ�ខ�័ណ្ណធានារ៉ា�់រង់សិង់គ�កិច្ច
បើ�ខកូ�នើ�ិវិធំើបើវជំាស្តាប្រសិា

  يحتوي هذا اإلخطار على معلومات هامة حول خصوصية المعلومات الطبية المتعلقة بك. إذا
  كنت بحاجة إلى هذا اإلخطار بلغة أخرى أو إلى شخص ما لترجمته لك، فيرجى االتصال بمكتب

معونة المقاطعة المحلي. وستقدم المساعدة اللغوية مجانًا.

此通知包括关于您的医疗信息的个人隐私方面的重要资料。 

如果您需要此通知译成其它语言或需要有人替您翻译， 

请联系您所在地区的郡县援助办事处。可提供免费语言协助。

This notice contains important information about the privacy of your medical information. If you need this notice in another language 
or someone to interpret, please contact your local county assistance office. Language assistance will be provided free of charge.
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នតើនរណាពថិនថិត្យនម្មើលនថិងន្ថែចករំន្ថែលកព័ត៌មានសុខភាពខ្ញុំ?

អ្ននកជំំនាញពិើប្រកសិួង់ DHS (�ូចជាអ្ននកកាន់សិ�ណំ�បើរឿង់ និង់ការិយា�័យជំំនួយបើខានធំើ និង់�ំគ្គគ�ិកក�មវិធំើបើ�សង់បើទៀ�) និង់ប្រ�ជាពិ�រ�ឋបើៅបើប្ររៅប្រកសិួង់ DHS  (�ូចជាអ្ននកចំះកិច្ចសិនយា 
�ំគ្គគ�ិកអ្នង់គការដែថ្ល��សំិខភាពិ (HMO) គ្គិោនំ��ឋ យិកា បើវជំា�ណឌ ិ� អ្ននកពិយា��បើរគ្គ �ំគ្គគ�ិកសិង់គ�កិច្ច និង់អ្ននកប្រគ្គ�់ប្រគ្គង់រ�ឋ��) អាចពិិនិ�យបើ�ើ�និង់បើប្រ�ើប្រ�សិព់ិ័�៌មាន 
សិំខភាពិរ�សិអ់្ននក បើ�ើ�្បើក�ណ�់ភាពិមានសិិទធិប្រសិ�ចា�់រ�សិអ់្ននកច�បើពាះការធានារ៉ា�់រង់ ការពិយា�� ការ�ង់់ប្រ�ក់ ឬសិប្រមា�់បើ��ំ��ដែ�����រ ឬដែ��អ្ននំញ្ញាា �បើ�សង់បើទៀ�។  
ការដែចករំដែ�កពិ័�៌មានសំិខភាពិរ�សិអ់្ននក អាចពាក់ពិ័នធបើសិវាក�មនិង់ការធានារ៉ា�់រង់ ដែ��បើោកអ្ននកមានពិើ�ំន ទទួ��នឥ�លូវបើនះ ឬអាចទទួ��នបើៅបើពិ�បើប្រកាយ�កបើទៀ�។ 
ប្រកសិួង់ DHS នឹង់�ិនបើប្រ�ើប្រ�សិឬ់ដែចករំដែ�កពិ័�៌មានដែ�សនបើនទិកអ្ន�ពិើបើោកអ្ននកបើ�ើយបើៅកននុង់ករណើមានការសិបើប្រ�ចចិ�ាថាបើ�ើបើោកអ្ននកមានសិិទធិទទួ��នក�មវិធំើ Medicaid ឬអ្ន�់បើនាះ។

នហិតុអំើើព័ត៌មានសុខភាពន្ថែដល�នការពាររបសខ់្ញុំ គតូវនគបើគ�សន់ថិងបនញ្ចូីញឱ្យ្យដឹងនោយគកសរួង DHS?

មាន�ូ�បើ��ំបើ�សង់ៗគាន ថាបើ��ំអ្នើើបើយើង់ខ្ញុំអាចបើប្រ�ើប្រ�សិឬ់�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានសិំខភាពិដែ���នការពាររ�សិអ់្ននក។ ចា�់ក�ណ�់ថាបើយើង់ខ្ញុំអាចបើប្រ�ើប្រ�សិឬ់�បើញ្ចញ
ឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានបើ�យគាម នការយ�ប់្រពិ� ឬការ�ា�ស់ិិទធិអ្ននំញ្ញាា �រ�សិអ់្ននកបើ�យស្តារ�ូ�បើ��ំនានាដែ��ពិណ៌នា�ូចខាង់បើប្រកា�។

សគមាប់ការពយា�ល៖ បើយើង់ខ្ញុំអាចបើប្រ�ើប្រ�សិឬ់�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មាន បើ�ើ�្បើឱយបើោកអ្ននកអាចទទួ��នការពិយា�� ឬបើសិវាក�មដែ�នកបើវជំាស្តាប្រសិា។ ឧ��រណ ៍
បើយើង់ខ្ញុំអាច�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានជំូនបើវជំា�ណឌ ិ� �នទើរបើពិទយ ឬអ្ននកពិយា��រ�សិអ់្ននកដែ��ប្រ�ូវការ�ឹង់ បើ�ើ�្បើ�ា�ជ់ំូនបើោកអ្ននកនូវការដែថ្ល�� សិំខភាពិប្រ�ក�បើ�យ 
គ្គំណភាពិ និង់បើ�ើ�្បើជំួយសិប្រ��សិប្រ�ួ�ការពិយា��រ�សិអ់្ននកជា�ួយអ្ននក�នៃទបើទៀ� ដែ��ជំួយដែថ្ល�� សិំខភាពិរ�សិអ់្ននក។

សគមាប់ការទុូ�ត់គ�ក់៖ បើយើង់ខ្ញុំអាចបើប្រ�ើប្រ�សិឬ់�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មាន បើ�ើ�្បើទូ��់ប្រ�ក់សិប្រមា�់ការពិយា��រ�សិអ់្ននក  និង់បើសិវាក�មបើ�សង់បើទៀ�។ ឧ��រណ ៍
បើយើង់ខ្ញុំអាចបើផ្ា ះ�ាលូរពិ័�៌មានអ្ន�ពិើបើោកអ្ននកជា�ួយបើវជំា�ណឌ ិ� �នទើរបើពិទយ �នទើរដែថ្ល��សិំខភាពិ�នំសិសចាសិរ់�សិអ់្ននក ឬទើភាន ក់ងាររ�ឋ េិ��បើ�សង់បើទៀ� បើ�ើ�្បើទូ�� ់
វិកាយ�ប្រ�សិប្រមា�់ការពិយា��រ�សិអ់្ននក និង់បើសិវាក�មនានា។

សគមាប់គបតថិបតិថិការកម្មមវិ�ើរបសន់យើង៖ បើយើង់ខ្ញុំអាចបើប្រ�ើប្រ�សិឬ់�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានបើៅកននុង់�ំបើណើរការនៃនការងារធំ�មតារ�សិប់ើយើង់ បើ�យស្តារបើយើង់ខ្ញុំ 
ប្រគ្គ�់ប្រគ្គង់ក�មវិធំើបើ�សង់ៗរ�សិប់ើយើង់។ ឧ��រណ ៍បើយើង់ខ្ញុំអាចបើប្រ�ើប្រ�សិព់ិ័�៌មានសិំខភាពិរ�សិអ់្ននក បើ�ើ�្បើ�ក់ទង់�កបើោកអ្ននក បើ�ើ�្បើ�ា�ជ់ំូនពិ័�៌មានអ្ន�ពិើការណ្តា�់ជំួ� 
ពិ័�៌មានពាក់ពិ័នធសិំខភាពិ និង់ការធានារ៉ា�់រង់ និង់បើសិវាក�មនានា។ បើយើង់ខ្ញុំក៏អាចពិិនិ�យបើ�ើង់វិញ�ង់ដែ�រនូវពិ័�៌មានដែ��បើយើង់ខ្ញុំទទួ��នពិើបើវជំា�ណឌ ិ� �នទើរបើពិទយ  
�នទើរដែថ្ល�� សិំខភាពិ�នំសិសចាសិរ់�សិអ់្ននក និង់អ្ននក�ា�ប់ើសិវាក�មដែថ្ល�� សិំខភាពិបើ�សង់បើទៀ� បើ�ើ�្បើពិិនិ�យបើ�ើង់វិញនូវរបើ�ៀ�ដែ��ក�មវិធំើរ�សិប់ើយើង់ក�ពិំង់�ំបើណើរការ ឬបើ�ើ�្បើ 
ពិិនិ�យបើ�ើង់វិញនូវ�ប្រ�ូវការ និង់គ្គំណភាពិនៃនបើសិវាក�មដែថ្ល�� សិំខភាពិដែ���ា�ជ់ំូនបើោកអ្ននក និង់/ ឬ ប្រកំ�ប្រគ្គួស្តាររ�សិអ់្ននក។

សគមាប់សកម្មមភាពសុខភាពសាធារណ៍ៈ៖ បើយើង់ខ្ញុំរយការណអ៍្ន�ពិើពិ័�៌មានសិំខភាពិស្តាធារណៈជំូន��ទ់ើភាន ក់ងាររ�ឋ េិ��បើ�សង់បើទៀ�ដែ��ពាក់ពិ័ នធនឹង់អ្នើើៗដែ��បើនះ 
�ូចជាជំំង់ឺដែ��អា ច�លង់�ន ពិ័�៌មានអ្ន�ពិើការចាក់ថាន� �ងាា រ និង់ការពិិនិ�យតា��នជំំង់ឺ�ួយច�នួនបើទៀ� �ូចជាជំំង់ឺ�ហារីក។

សគមាប់ន�លបំណ៍ងនៃននើតថិវិ�ើអំនុវតិចបាប់ នថិងការនសុើសុចំំណាត់ការតាម្មផ្លូូ�វចបាប់៖ បើយើង់ខ្ញុំនឹង់�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មាន���់ាូ�ើសិ ឬអាជាើ ធំរអ្ននំវ�ាចា�់�នៃទបើទៀ� 
តា�ការបើសិនើសិំ�តា��ើកា�ងាគ �់រ�សិ�់ំោការ។

សគមាប់កម្មមវិ�ើរោ្ឋ ភថិ�ល៖ បើយើង់ខ្ញុំអាច�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មាន��អ់្ននក�ា�ប់ើសិវាក�ម ទើភាន ក់ងាររ�ឋ េិ�� ឬអ្នង់គការបើ�សង់បើទៀ� ដែ��ប្រ�ូវការ�ឹង់ថាបើ�ើ 
បើោកអ្ននកប្រ�ូវ�នបើគ្គចំះបើ ម្ ះចូ�កននុង់ក�មវិធំើណ្តា�ួយកននុង់ច�បើណ្តា�ក�មវិធំើនានារ�សិប់ើយើង់ឬអ្ន�់ ឬបើ�ើ�្បើទទួ��នការធានារ៉ា�់រង់បើៅបើប្រកា�ក�មវិធំើបើ�សង់បើទៀ� �ូចជា
ក�មវិធំើសិ�ណង់�ំគ្គគ�ិក។

សគមាប់សនិថិសុខជាតថិ៖ បើយើង់ខ្ញុំអាច�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានតា�ការបើសិនើសិំ�បើ�យរ�ឋ េិ��សិ�ពិ័នធកននុង់ករណើពិួកបើគ្គក�ពិំង់បើសិំើ�អ្នបើង់ា�អ្នើើ�ួយដែ��សិ�ខាន់ 
បើ�ើ�្បើការពារប្រ�បើទសិរ�សិប់ើយើង់។

សគមាប់សុខភាព នថិងសុវត្ថិភាពសាធារណ៍ៈ៖ បើយើង់ខ្ញុំអាច�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានបើ�ើ�្បើទ�់ស្តាា �់ការគ្គ�រ�ក�ដែ�ង់ធំាន់ធំារច�បើពាះសិំខភាពិឬសិំវ�ិិភាពិរ�សិ�់ំគ្គគ�ឬ 
ស្តាធារណៈជំន។

សគមាប់ការគសាវគជាវ៖ បើយើង់ខ្ញុំអាច�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានសិប្រមា�់បើគា���ណង់ប្រស្តាវប្រជាវដែ���នអ្ននំញ្ញាា � និង់បើ�ើ�្បើបើធំើើរ�យការណ។៍ រ�យការណ�៍�ង់បើនះ
�ិនក�ណ�់អ្ន�ាសិញ្ញាា ណ�ំគ្គគ�ជាក់ោក់បើ�ើយ។

សគមាប់អំុកន�ើើសពវិភា្ នាយកពថិ�ើបុណ៍្យសព នថិងការបរិ�ី្សរីរងគ៖ បើយើង់ខ្ញុំអាច�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានជំូនអ្ននកបើធំើើសិពិវិភាគ្គ ឬអ្ននកប្រ�ួ�ពិិនិ�យដែ�នកបើវជំាស្តាប្រសិា 
សិប្រមា�់ បើគា���ណង់ក�ណ�់អ្ន�ាសិញ្ញាា ណ �ូ�បើ��ំនៃនការក�ណ�់ចំង់បើប្រកាយពិើការស្តាល �់ ការ�រិចា្ច គ្គសិរីរង់គ និង់�ូ�បើ��ំពាក់ពិ័នធ។ បើយើង់ខ្ញុំក៏អាច�បើញ្ចញឱយ 
�ឹង់ពិ័�៌មាន�ង់ដែ�រជំូនបើៅនាយកពិិធំើ�ំណយសិពិ បើ�ើ�្បើអ្ននំវ�ាកិច្ចការដែ���ក់ទង់នឹង់ពិិធំើ�ំណយសិពិ។

សគមាប់ម្មូលនហិតុនានាតាម្មរនបៀបនផ្លូេងនទុៀតន្ថែដលកំណ៍ត់នោយចបាប៖់ ប្រកសិួង់ DHS អាចបើប្រ�ើប្រ�សិឬ់�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានសិំខភាពិដែ���នការពាររ�សិអ់្ននកបើៅ 
តា�ទ���ការបើប្រ�ើប្រ�សិឬ់ការ�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានគ្គឺតា�របើ�ៀ�បើ�សង់បើទៀ�តា�ការ���របើ�យចា�់។ ការបើប្រ�ើប្រ�សិឬ់ការ�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានប្រ�ូវ�នបើធំើើបើ�ើង់ 
ប្រសិ�តា�ចា�់ បើ�ើយប្រ�ូវ�នក�ណ�់�កខខណឌ តា��ប្រ�ូវការ���របើ�យចា�់។

នតើចបាប់នផ្លូេងនទុៀតការពារព័ត៌មានសុខភាពជាក់�ក់អំំពើខ្ញុំន្ថែដរឬនទុ?

ប្រកសួិង់ DHS ក៏បើគារពិតា�ចា�់សិ�ពិ័នធនិង់រ�ឋបើ�សង់បើទៀ��ង់ដែ�រ ដែ���ា�ជ់ំូនការការពារសិិទធិឯកជំនភាពិ�ដែនិ�បើទៀ�សិប្រមា�់ការបើប្រ�ើប្រ�សិន់ិង់ 
ការ�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានអ្ន�ពិើបើោកអ្ននក។ ឧ��រណប៍ើ�ើបើយើង់ខ្ញុំមានពិ័�៌មានអ្ន�ពិើបើ�បើរគ្គបើអ្ន� HIV ឬពិ័�៌មានអ្ន�ពិើការរំបើោេ��ពានបើប្រ�ើស្តារធា�ំ  
បើ�យមានករណើបើ�ើកដែ�ង់�ួយច�នួនបើនាះ បើយើង់ខ្ញុំ�ិនអាច�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានបើ�យគាម នការអ្ននំញ្ញាា �ជាោយ�កខណអ៍្នកសរដែ���នចំះ��ិបើ�ខា 
ពិិបើសិសិ ដែ��បើគារពិតា�ចា�់បើ�ើយ។ ច�បើពាះសិ្តានភាពិ�ួយច�នួន ចា�់ក៏�ប្រ�ូវឱយបើយើង់ខ្ញុំទទួ��នការអ្ននំញ្ញាា �ជាោយ�កខណអ៍្នកសរ�ំនបើពិ�បើយើង់ខ្ញុំ 
បើប្រ�ើប្រ�សិ ់ឬ�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានដែ���ក់ទង់នឹង់សិំខភាពិ�លលូវចិ�ា ឬពិិការភាពិដែ�នក�ញ្ញាា  និង់ពិ័�៌មានបើ�សង់បើទៀ��ង់ដែ�រ។
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នតើខ្ញុំអាចនសុើសុគំកសរួង DHS នដីម្មីើនគបើគ�សឬ់បនញ្ចូីញឱ្យ្យដឹងព័ត៌មានសុខភាពរបសខ់្ញុំឬនទុ?

បើពិ�ខលះ បើោកអ្ននកអាចប្រ�ូវការ ឬចង់់�នពិ័�៌មានសិំខភាពិដែ���នការពាររ�សិអ់្ននក �ន�ញាលូនបើៅ ឬតា�របើ�ៀ�បើ�សង់បើទៀ� �បើញ្ចញឱយ�ឹង់បើៅនរណ្តាមាន ក់ ឬបើៅ 
កដែនលង់ណ្តា�ួយសិប្រមា�់បើ��ំ��នានាបើប្ររៅពិើការពិយា�� ការ�ង់់ប្រ�ក់ ប្រ��ិ��ាិការក�មវិធំើរ�សិប់ើយើង់ ឬបើគា���ណង់ដែ���នអ្ននំញ្ញាា � ឬ�ប្រ�ូវឱយមានបើ�សង់បើទៀ�  
បើ�យ�និចា��ច់ប្រ�ូវការការអ្ននំញ្ញាា �ជាោយ�កខណអ៍្នកសររ�សិអ់្ននកបើ�ើយ។ បើ�ើ�ូបើចនះអ្ននកអាចប្រ�ូវ�នបើគ្គបើសិនើសំិ�ឱយចំះ��ិបើ�ខាបើ�ើសិ�ណំ�ដែ���ទសិាើពិើការ�ា�សិ់ិទធអិ្ននំញ្ញាា �  
ដែ��អ្ននំញ្ញាា �ឱយបើយើង់ខ្ញុំ�ញាលូន ឬតា�របើ�ៀ�បើ�សង់បើទៀ� �បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានដែថ្ល��សិំខភាពិដែ���នការពាររ�សិអ់្ននកតា�សិ�បើណើរ�សិអ់្ននក។

សិ�ណំ�ដែ���ទសិាើពិើការ�ា�ស់ិិទធិអ្ននំញ្ញាា �បើនះ ប្រ��់បើយើង់ខ្ញុំអ្ន�ពិើអ្នើើ�ួយ ទើកដែនលង់ និង់�ំគ្គគ� ដែ��ពិ័�៌មាននឹង់ប្រ�ូវ�ញាលូនបើៅ ឬតា�របើ�ៀ�បើ�សង់បើទៀ ��បើញ្ចញឱយ�ឹង់។ 
បើោកអ្ននកអាច�ក�ិខិ�អ្ននំញ្ញាា �រ�សិអ់្ននក ឬក�ណ�់�កខខណឌ ច�នួនពិ័�៌មានដែ��ប្រ�ូវ�បើញ្ចញឱយ�ឹង់បើៅបើពិ�ណ្តាក៏�ន តា�រយៈការជំូន�ំណឹង់ឱយបើយើង់ខ្ញុំ�ន�ឹង់ជា 
ោយ�កខណអ៍្នកសរ បើ�ើកដែ�ង់ដែ�វិស្តា�ភាពិដែ��ថាប្រកសិួង់ DHS �នចា�់វិធានការរួចបើ�ើយបើ�យពិឹង់ដែ�អែកបើ�ើ�ិខិ�អ្ននំញ្ញាា �បើនះ។

ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននកមានអាយំ�ិចជាង់ 18 ឆ្នាំន � បើ�ើយតា�ចា�់បើោកអ្ននកអាចយ�ប់្រពិ�ច�បើពាះការដែថ្ល��សិំខភាពិផ្ទ �ខ់ល�នរ�សិអ់្ននក �នាទ �់�កបើោកអ្ននកនឹង់មានការប្រគ្គ�់ប្រគ្គង់
ពិ័�៌មានសិំខភាពិបើនាះ។ បើោកអ្ននកអាចបើសិនើសិំ�ឱយមានពិ័�៌មានសិំខភាពិរ�សិអ់្ននក �ន�ញាលូនបើៅ�ំគ្គគ�ណ្តាមាន ក់ដែ��ក�ពិំង់ជំួយបើោកអ្ននកជា�ួយការដែថ្ល��សិំខភាពិរ�សិអ់្ននក។ 

បើ�ើកដែ�ង់ដែ��ូចដែ���នពិណ៌នាបើៅកននុង់�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់បើនះ បើយើង់ខ្ញុំនឹង់�ិនបើប្រ�ើប្រ�សិ ់ឬ�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានសិំខភាពិរ�សិអ់្ននកបើ�យគាម នការអ្ននំញ្ញាា �ជាោយ�កខណ ៍
អ្នកសរបើ�ើយ។ ឧ��រណច៍ា�់ HIPAA ជាទូបើៅ ���រឱយមានការ�ា�សិ់ិទធិអ្ននំញ្ញាា �ជាោយ�កខណអ៍្នកសរ�ំនបើពិ�អ្នង់គភាពិដែ��បើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់អាចបើប្រ�ើប្រ�សិឬ់ 
�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានអ្ន�ពិើក�បើ��ំពិយា��ចិ�ាបើរគ្គរ�សិ�់ំគ្គគ�មាន ក់ៗ។ ច�បើពាះករណើភាគ្គបើប្រចើនបើនាះ ចា�់ HIPAA ក៏���រឱយមានការ�ា�ស់ិិទធិអ្ននំញ្ញាា �ជាោ 
យ�កខណអ៍្នកសរ�ង់ដែ�រ �ំនបើពិ�អ្នង់គភាពិដែ��បើចញនៃថ្លលធានារ៉ា�់រង់ អាចបើប្រ�ើប្រ�សិ ់ឬ�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានសិំខភាពិដែ���នការពារសិប្រមា�់បើគា���ណង់ទើ�សារ ឬ�ំន
បើពិ��ក់វា។

នតើខ្ញុំមានសថិទុ្ធថិអំើើខូះពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានសុខភាពរបសខ់្ញុំ?

កននុង់នា�ជាអ្ន�ិថ្លិជំនរ�សិប់្រកសិួង់ DHS បើោកអ្ននកមានសិិទធិដែ��ដែ��ពាក់ពិ័នធនឹង់ពិ័�៌មានសិំខភាពិដែ���នការពាររ�សិអ់្ននក ដែ��បើយើង់ខ្ញុំបើប្រ�ើប្រ�សិ ់ឬ�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ �ូចខាង់បើប្រកា�៖

សថិទុ្ធថិពថិនថិត្យនម្មើល នថិង�តចម្មូងឯកសារព័ត៌មានសុខភាពរបសអ់ំុក៖ បើោកអ្ននកមានសិិទធិពិិនិ�យបើ�ើ�ពិ័�៌មានសំិខភាពិដែ���នការពារភាគ្គបើប្រចើនរ�សិអ់្ននក និង់ទទួ��ន 
ឯកស្តារថ្ល�ច�លង់ពិ័�៌មាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននកប្រ�ូវការឯកស្តារថ្ល�ច�លង់ពិ័�៌មានដែ��បើោកអ្ននកមានសិិទធិពិិនិ�យបើ�ើ�បើនាះ បើោកអ្ននកអាចប្រ�ូវ�នបើគ្គគ្គិ�នៃថ្លលបើសិវា�ិច�ួច។  
�ាំដែនាបើ�ះយាា ង់ណ្តាក៏បើ�យ ក៏ជាទូបើៅបើោកអ្ននកអាច�ិនពិិនិ�យបើ�ើ� ឬទទួ��នឯកស្តារថ្ល�ច�លង់នៃន៖ (1) ក�ណ�់បើ��ំពិយា��ចិ�ាបើរគ្គ ឬ (2) ពិ័�៌មានដែ���ិនអាច 
�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ជំូន��ប់ើោកអ្ននកបើប្រកា�ចា�់សិ�ពិ័នធបើ�ើយ។ 

ប្រ�សិិនបើ�ើបើយើង់ខ្ញុំ��ិបើសិធំសិ�បើណើរ�សិអ់្ននកច�បើពាះពិ័�៌មានសំិខភាពិដែ���នការពារបើនាះ បើយើង់ខ្ញុំនឹង់�ា�ជ់ំូនបើោកអ្ននកនូវការពិនយ�ជ់ាោយ�កខណអ៍្នកសរអ្ន�ពិើការ��ិបើសិធំនិង់សិិទធ ិ
រ�សិអ់្ននកដែ��ពាក់ពិ័នធនឹង់ការ��ិបើសិធំបើនះ។

ប្រកសួិង់ DHS �ិនទទួ� ឬរកសាទំកឯកស្តារពិ័�៌មានសំិខភាពិដែ���នការពាររ�សិអ់្ននក��អ្នសិប់ើ�ើយ។ បើវជំា�ណឌ ិ� �នទើរបើពិទយ �នទើរដែថ្ល��សំិខភាពិ�នំសិសចាសិន់ិង់អ្ននក�ា� ់
បើសិវាក�មដែថ្ល��សំិខភាពិបើ�សង់បើទៀ� (រួ���ង់អ្នង់គការ HMO បើ�ើបើោកអ្ននក�នចំះបើ ម្ ះជាសិមាជំិក) អាចមានពិ័�៌មានសំិខភាពិរ�សិអ់្ននក�ង់ដែ�រ។ បើោកអ្ននកក៏មានសិិទធ ិ
ទទួ��នពិ័�៌មានសំិខភាពិរ�សិអ់្ននក�ង់ដែ�រ តា�រយៈបើវជំា�ណឌ ិ� ឬអ្ននក�ា�ប់ើសិវាក�មបើ�សង់បើទៀ� ដែ��មានក�ណ�់ប្រតា�� ង់បើនះ។

សថិទុ្ធថិន្ថែកតគមូ្មវ ឬបន្ថែន្ម្មព័ត៌មាន៖ ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននកគ្គិ�ថា ពិ័�៌មានសិំខភាពិដែ���នការពារ�ួយច�នួន ដែ��បើយើង់ខ្ញុំមានបើនាះ �ិនប្រ�ឹ�ប្រ�ូវបើទ បើោកអ្ននកអាចបើសិនើសិំ�បើយើង់ខ្ញុំសិរបើសិរជា
ោយ�កខណអ៍្នកសរ បើ�ើ�្បើដែក�ប្រ�ូវ ឬ�ដែនិ�ពិ័�៌មានថ្លមើ។ បើោកអ្ននកអាចបើសិនើសំិ�បើយើង់ខ្ញុំ�ញាលូនពិ័�៌មានដែ���នដែក�ប្រ�ូវ ឬពិ័�៌មានថ្លមើជំូនបើៅអ្ននក�នៃទបើទៀ� ដែ���នទទួ�ពិ័�៌មាន 
សិំខភាពិរ�សិអ់្ននកពិើបើយើង់ខ្ញុំ។ ច�បើពាះករណើជាក់ដែសិាង់ បើយើង់ខ្ញុំអាច��ិបើសិធំសិ�បើណើរ�សិអ់្ននក បើ�ើ�្បើដែក�ប្រ�ូវ ឬ�ដែនិ�ពិ័�៌មាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើបើយើង់ខ្ញុំ��ិបើសិធំសិ�បើណើរ�សិអ់្ននក បើយើង់ខ្ញុំ 
នឹង់�ា�ជ់ំូនបើោកអ្ននកនូវការពិនយ�ជ់ាោយ�កខណអ៍្នកសរអ្ន�ពិើ�ូ�បើ��ំដែ��បើយើង់ខ្ញុំ�ន��ិបើសិធំសិ�បើណើរ�សិអ់្ននក។ បើយើង់ខ្ញុំនឹង់ពិនយ�អ់្ន�ពិើអ្នើើៗដែ��បើោកអ្ននកអាចបើធំើើ�ន ប្រ�សិិនបើ�ើ 
បើោកអ្ននក�ិនយ�ប់្រពិ�ច�បើពាះការសិបើប្រ�ចចិ�ារ�សិប់ើយើង់។

សថិទុ្ធថិទុទុរួល�នបញ្ចូជើនរៀបរប់អំំពើការបនញ្ចូីញឱ្យ្យដឹងព័ត៌មាន៖ បើោកអ្ននកមានសិិទធិទទួ��ន�ញាើបើរៀ�រ�់អ្ន�ពិើទើកដែនលង់ពិ័�៌មានសំិខភាពិដែ���នការពាររ�សិអ់្ននកប្រ�ូវ�ញាលូន �ំះប្រតាដែ� 
ពិ័�៌មានដែ��ប្រ�ូវ�ញាលូនបើនាះសិប្រមា�់បើគា���ណង់ដែ���ក់ទង់នឹង់ការពិយា�� ការទូ��់ប្រ�ក់ ការប្រ��ិ��ាិការក�មវិធំើរ�សិប់ើយើង់ ឬបើ�ើចា�់ក�ណ�់ថាបើយើង់ខ្ញុំ�ិនប្រ�ូវ�ន���រឱយ 
�ដែនិ�បើ�ើការ�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានកននុង់�ញាើបើនាះ។ ឧ��រណ ៍ចា�់�ិន�ប្រ�ូវឱយបើយើង់ខ្ញុំ�ដែនិ�បើ�ើការ�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានកននុង់�ញាើណ្តា�ួយ ដែ��បើយើង់ខ្ញុំអាចបើរៀ�ច�សិប្រមា� ់
បើោកអ្ននក ប្រកំ�ប្រគ្គួស្តារ ឬ�ំគ្គគ�ដែ��ពាក់ពិ័នធនឹង់ការដែថ្ល�� រ�សិអ់្ននក អ្ននក�នៃទបើទៀ�ដែ��បើោកអ្ននក�ន�ា�ស់ិិទធិអ្ននំញ្ញាា �ឱយបើយើង់ខ្ញុំ�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មាន ឬសិប្រមា�់ពិ័�៌មានដែ���ន 
�បើញ្ចញឱយ�ឹង់�ំននៃថ្លាទើ 14 ដែខបើ�ស្តា ឆ្នាំន�  2003 ។

សថិទុ្ធថិនសុើសុកំារកំណ៍ត់លកខខណ៍ឌ តឹងរុ�ងចំនពាះការនគបើគ�ស ់នថិងការបនញ្ចូីញឱ្យ្យដឹងព័ត៌មាន៖ បើោកអ្ននកមានសិិទធិបើសិនើសិំ�បើយើង់ខ្ញុំក�ណ�់�កខខណឌ �ឹង់រុឹង់ច�បើពាះការបើប្រ�ើប្រ�សិន់ិង់ការ�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ 
ពិ័�៌មានសិំខភាពិដែ���នការពាររ�សិអ់្ននក។ បើយើង់ខ្ញុំអាច�ិនយ�ប់្រពិ�ច�បើពាះសិ�បើណើរ�សិអ់្ននក។ ជាការពិិ� ច�បើពាះសិ្តានភាពិខលះបើយើង់ខ្ញុំ�ិនប្រ�ូវ�នអ្ននំញ្ញាា �ឱយក�ណ�់�កខខណឌ �ឹង់រុឹង់ច�បើពាះ 
ការបើប្រ�ើប្រ�សិ ់ឬការ�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានបើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើបើយើង់ខ្ញុំ�ិនអាចអ្ននំវ�ាតា�សិ�បើណើរ�សិអ់្ននក បើយើង់ខ្ញុំនឹង់ជំូន�ំណឹង់��ប់ើោកអ្ននកអ្ន�ពិើ�ូ�បើ��ំ។ បើ�ើកដែ�ង់ដែ�តា�របើ�ៀ� 
បើ�សង់បើទៀ�ដែ��មាន�ប្រ�ូវការ���របើ�យចា�់ បើយើង់ខ្ញុំប្រ�ូវដែ��ា�ជ់ំូនតា�សិ�បើណើរ�សិអ់្ននក បើ�ើ�្បើក�ណ�់�កខខណឌ �ឹង់រុឹង់ច�បើពាះការ�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានជំូនបើៅដែ�នការដែថ្ល��សិំខភាពិ  
ប្រ�សិិនបើ�ើបើគា���ណង់នៃនការ�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មាន�ិនដែ�នសិប្រមា�់ការពិយា�� និង់បើសិវាក�មបើវជំាស្តាប្រសិា ដែ��កននុង់បើនាះ សិ�បើណើបើនះប្រ�ូវអ្ននំវ�ា ដែ��ប្រ�ូវច�ណ្តាយប្រ�ក់ពិើបើហាបើ�ា នូវច�នួនទឹកប្រ�ក់
បើពិញបើ�ញ។

សថិទុ្ធថិនសុើសុកំារគ�គស័យ�ក់ទុងសមាៃ ត់៖ បើោកអ្ននកអាចបើសិនើសំិ�បើយើង់ខ្ញុំ�ក់ទង់ជា�ួយបើោកអ្ននកតា��បើធំយា�យជាក់ោក់�ួយ ឬបើៅទើកដែនលង់ជាក់ោក់�ួយ។  ឧ��រណ ៍បើោកអ្ននក 
អាចបើសិនើសំិ�បើយើង់ខ្ញុំ បើ�ើ�្បើ�ក់ទង់�កបើោកអ្ននកតា��ាំសិានៃប្រ�សិណើយដ៍ែ��ាំបើណ្តា្ណ ះ។

សថិទុ្ធថិទុទុរួល�នលថិខថិតជីូនដំណ៍ឹងអំំពើការរំន�ភបំពាន៖ អ្ននកមានសិិទធិទទួ��ន�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់ ប្រ�សិិនបើ�ើមានការរំបើោេ��ពានបើ�ើពិ័�៌មានសំិខភាពិដែ���នការពារដែ���ិនមាន 
សិំ�ិិភាពិរ�សិអ់្ននក។
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ពាក់ព័ន្ធនឹងសថិទុ្ធថិរបសខ់្ញុំ ឬនដីម្មីើសាកសណំ៍រួរនានាអំំពើនសចកិើជីូនដំណ៍ឹងននះ នតើខ្ញុំគតូវ�ក់ទុងនរណា?

បើោកអ្ននកអាច�ក់ទង់តា��ណ្តាា ញទូរសិ័ពិទជំំនួយរ�សិប់្រកសួិង់ DHS HIPAA តា�បើ�ខទូរសិ័ពិទឥ�គ្គិ�នៃថ្លល 800-692-7462 បើ�ើ�្បើពិិភាកសាអ្ន�ពិើសិិទធិរ�សិអ់្ននក ឬបើ�ើ�្បើស្តាកសិួរ 
សិ�ណរួនានាអ្ន�ពិើបើសិចកាើជំូន�ំណឹង់បើនះ។ បើោកអ្ននកក៏អាច�ក់ទង់�ំគ្គគ�ិកកាន់សិ�ណំ�បើរឿង់ ឬអ្ននក�ា�ប់ើសិវាក�មដែថ្ល�� សិំខភាពិរ�សិអ់្ននក ឬសិរបើសិរ�ិខិ�បើៅការិយា�័យសិិទធិឯកជំនភាពិ 
នៃនប្រកសិួង់ DHS �ង់ដែ�រ តា�អាសិយ�ឋ ន DHS’s Privacy Office, 3rd Floor West, Health and Welfare Building, 7th and Forster Streets, Harrisburg, PA 17120.

អ្ននកអាចទទួ��នពិ័�៌មានសិ�ខាន់ៗ ឬបើធំើើ�ច្ចនុ�្បននភាពិ�ិខិ�ជំូន�ំណឹង់បើនះ បើ�យចូ�បើៅបើគ្គ�ទ�ពិ័រប្រកសិួង់ DHS តា� www.dhs.pa.gov

នតើខ្ញុំគតូវោក់ពាក្យបណឹិ៍ងតាម្មរនបៀបណា?

បើោកអ្ននកអាច�ក់ទង់បើៅការិយា�័យណ្តា�ួយដែ��មានរយ�ញាើខាង់បើប្រកា�បើនះ ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននកចង់់�ក់ពាកយ�ណា ឹង់អ្ន�ពិើរបើ�ៀ�ដែ��ប្រកសិួង់ DHS �នបើប្រ�ើប្រ�សិ ់
ឬ�បើញ្ចញឱយ�ឹង់ពិ័�៌មានអ្ន�ពិើបើោកអ្ននក។ �ិនមានការផ្កពិិន័យបើ�ើយ ច�បើពាះការ�ក់ពាកយ�ណា ឹង់។ ការធានារ៉ា�់រង់រ�សិអ់្ននក �ិនមាន���ាះពា�ឬ់ផ្ល សិ�់ាលូរបើ�ើយ  
ប្រ�សិិនបើ�ើបើោកអ្ននក�ក់ពាកយ�ណា ឹង់។ ប្រកសិួង់ DHS និង់និបើយាជំិកនិង់អ្ននកបើ ា្ ការរ�សិខ់ល�ន  �ិនអាចនិង់�ិនសិង់សិឹកបើោកអ្ននកច�បើពាះការ�ក់ពាកយ�ណា ឹង់បើ�ើយ។

PENNSYLVANIA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES PRIVACY OFFICE
3RD FLOOR WEST, HEALTH AND WELFARE BUILDING
7TH AND FORSTER STREETS
HARRISBURG, PA 17120

REGION III
U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES
OFFICE FOR CIVIL RIGHTS
150 S. INDEPENDENCE MALL WEST - SUITE 372
PHILADELPHIA, PA 19106-9111

មានគបសថិទុ្ធភាព៖ ន្ថែខនម្មសា ឆុា ំ2003 – �នពថិនថិត្យន�ើងវិញ នៃ�ៃទុើ 28 ន្ថែខកកាោ ឆុា ំ2015
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주: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-692-7462
(TDD: 711)번으로 전화해 주십시오.

1-800-692-7462 711 )

1-800-692-7462 711).

(711 

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. 
Appelez le 1-800-692-7462 (ATS : 711).

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-800-692-
7462 (TDD: 711).

သတိျပဳရန္ - အကယ္၍ သင္သည္ ျမန္မာစကား ကို ေျပာပါက၊ ဘာသာစကား အကူအညီ၊ အခမဲ့၊ သင့္အတြက္ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ ဖုန္းနံပါတ္ 1-800-692-7462 (TTY: 711) သုိ႔ ေခၚဆိုပါ။

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-800-
692-7462 (TDD: 711).

KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë.  
Telefononi në 1-800-692-7462 (TDD: 711).

711 )  

711 )  

ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 
1-800-692-7462 (TDD: 711).

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-
692-7462 (TDD: 711).

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-692-7462 (TDD: 711)。

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вы можете воспользоваться бесплатными 
услугами перевода. Звоните 1-800-692-7462 (телетайп: 711).

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-692-
7462 (TDD: 711).


