
ក CalWORKs Child Care Coverage
អ្នកទទលួជនំយួដែលមានសិទិ្ធក្ននុងកម្មវធិី CalWORKs អាចទទួលប្រាក់បងសំ់រាប់ការមមីលដែទាកូំនរបស់មេពីរែ្ឋរាន ។  មែីម្ឲី្យមានសទិិ្ធទទួល អ្នកប្ រ្ូវដ្កំពនុងមធវកីារ 
ឬចូលរមួក្ននុងសកម្មភាពពីដវ ែលដ្វរ មៅមធវកីារ welfare-to-work (WTW) ដែលមានការអននុញ្ញា ្ពមីោនធី ។ សកម្មភាពទាងំមនះ មានរមួនូវសកម្មភាពទាងំឡាយណាដែល 
មោនធរីានអននុញ្ញា ្សរំាបក់ម្មវធិី CalWORKs ឬការងារដែលមានរាយមៅក្ននុងេមំរាង WTW របស់អ្នក ។  មែីម្ឲី្យមេអាចមចញប្រាក់សំណងសំរាប់ថែលៃមមីលដែទាកូំនរបស់អ្នករាន 
ែបូំងអ្នកប្ រ្ូវដ្ជាអ្នកមានសិទិ្ធទទលួជំនយួដ្្នកមមលីដែទាកូំនមោះជាមនុន ម្យីអ្នក្្តល់ការបំមររីបស់អ្នកប្ រ្ូវដ្មានលក្ខណៈប្្រឹមប្ រ្ូវតាម្រំវូការមយួចនំនួ្ង ដែរ ។  ការមមលីដែ
ទាកូំនប្ រ្ូវដ្មធវមីៅជាមយួអ្នក្្តល់ការបំមរដីែលមានសិទិ្ធបំមរ ី។ អ្នកទាងំមោះជាអ្នក្្តលក់ារបមំរមីានអាជាញា ប័ណ្ណ ឬជាអ្នក្្តល់ការបំមរគី្្ម នអាជាញា ប័ណ្ណ ដ្មានការប្ រ្្ួ ពនិិ្ ្យពីសាវតារ 
ម្យីរានចនុះម ្្ម ះតាមរយៈកម្មវធិមួីយម ្្ម ះថា “TrustLine” ។  ជែូីនជីតា, មា្ត យធំ/មងី, ឬឪពនុកធំ/មា របស់កនុមារ មនិចារំាច់ឲ្យមានការប្ រ្្ួ ពនិិ្ ្យពីសាវតារ ដ្គ្្់ប្ រ្ូវដ្
បមំពញទប្មងមួ់យដែលមានម ្្ម ះថា មសចក្តបី្បកាសការមលីកដលងពីការចនុះម ្្ម ះជាមួយ TrustLine (Declaration of Exemption From TrustLine Registration-CCP1) ។

រែ្ឋមចញប្រាក់សំណងការមមីលដែទាកំនុមារសំរាប់កនុមារមានអាយនុមប្កាម 13 ឆ្្ន  ំម្យីសំរាប់កនុមារអាយនុមប្ចីន ដែលមានពិការភាពជាឧបសេ្គរារាងំមេមិនអាចទនុកឲ្យមៅមា្ន កឯ់ងរាន ។ 
មៅក្ននុងប្េរួសារដែលមានឪពនុកនិងមា្ត យ មបីសនិជាមាននរណាមា្ន ក់ឪពនុក ឬមា្ត យមៅ្ះ្ ម្យីអាចមានសម្្ថភាពមមលីដែកូនមោះរាន មោះរែ្ឋមិនមចញប្រាកស់ណំងសំរាប់ការមមីល
ដែទាមំទ ។ ឳពនុក ឬមា្ត យប្ រ្ូវចា្ទ់នុកថាអាចមានសម្្ថភាព្្តល់ការមមីលដែទាែំល់កូនរាន លនុះប្តាដ្មេមៅមធវកីារ, មធវសីកម្មភាព WTW ដែលមានការអននុញញ្ា យល់ប្ពមមោយមោនធី 
ឬមានល័ក្ខខណ័្ឌ អវមីយួ ដែលមានការបញ្ជា ក់អះអាងមោយមវជជាបណ្ឌិ ្ដែលជាឧបសេ្គរារាងំមេមិនឲ្យមមីលដែទាកូំនរាន។  សរំាបក់នុមារដែលមានអាយនុ 11 ឬ 12 ឆ្្ន  ំមមធយោរាយោក់
ឲ្យមមលីដែទាដំែលចូលចិ្្តជាងមេេមឺៅក្ននុងកម្មវធិី ែូចជាការអប់រមំប្កាយសាលា នងិ កម្មវធិសីនុវ្្ថភិាព ។  មែមី្ទីទលួព័្ ម៌ានអំពកីម្មវធិទីាងំមនះ សូមអមញជាញីចូលទស្សោមេ្ទំព័រ 
www.cde.ca.gov/ls/ba/as, ឬអ្នកអាចទូរសព័ម្កទភីា្ន កង់ារដ្្នកធនធានមមលីដែរកសាកនុមារ នងិការបញជាូ នដែលមានរាយម ្្ម ះោងមប្កាម ។

មលាកអ្នកប្្រូវដ្ប្រាប់អ្នកមធវីការរបស់មលាកអ្នកភាលៃ មៗមបីអាចមធវរីាន មបីសិនជាមលាកអ្នកប្្រូវការមសវាមមីលដែទាកំនុមារ ។ 
សោំន់ ៖ រែ្ឋនរឹងមិនបង់ថែលៃប្ប្សិកម្មសំរាប់មសវាដែទាកំនុមារក្ននុងកម្មវធិី CalWORKs ដែលរាន្្តល់មលីសពី 30 ថែងៃប្បប្ក្ទិនិ មនុនកាលបរមិចឆេទដែលមលាកអ្នកសនុមំសវាមមីលដែទាកំនុ
មារពីអ្នកមធវកីាររបសម់លាកអ្នក ។  មបីសនិជាមលាកអ្នកមប្ជីសយកអ្នក្្តលក់ារបមំរមីមលីដែទាកំនុមារដែលប្ រ្ូវដ្ចនុះម ្្ម ះជាមួយ TrustLine រែ្ឋមិនអាចបង់ថែលៃឲ្យមេរានមទ លនុះប្តាដ្
អ្នក្្តល់ការបំមរមីមលីដែទាកំនុមារមោះចនុះម ្្ម ះរានសិន ។  មពលណាមេចនុះម ្្ម ះរចួម្យី រែ្ឋអាចបង់ថែលៃែល់មេសំរាប់ការមមីលដែទាជំាក់ដស្តង រ្ូ្ែល់ 120 ថែងៃប្បប្ក្ិទនិ ចាប់
ពកីាលបរមិចឆេទដែលមលាកអ្នករានសនុឲំ្យរែ្ឋជយួបង់ថែលៃ ។ មនះជាមូលម្ ន្ុដែលមលាកអ្នកប្ រ្ូវដ្ប្រាបអ់្នកមធវកីាររបសម់លាកអ្នកឲ្យរានឆ្ប់មបីអាចមធវរីាន មពលណាមលាកអ្នកផ្លៃ ស់
ប្តូរអ្នក្្តល់ការបំមរមីមលីដែទាកំនុមារមែមី្ឲី្យជាក់ចបាស់ថាែមំណីរការថនការចនុះម ្្ម ះជាមួយ TrustLine ចាបម់្្តមី ភាលៃ មៗ ។

សមម្នីសនុំមសវាមមីលដែទាកំនុមារ
មែីម្សីនុំមសវាមមីលដែទាកំនុមារ ចនុះ្្្ថមលោមលីទប្មង់មនះ ម្យីម្ញាីវាប្្ឡប់មកអ្នកមធវីការរបស់មលាកអ្នក វញិ ។

សូមពិនិ្្យប្បការមួយ ោងមប្កាម ៖ 
 ខញានុ ំប្្រូវការជំនួយមមីលដែទាកំនុមារមៅមពលមនះមែីម្ខីញានុ ំអាចមៅមធវីការ ឬចូលរមួក្ននុងសកម្មភាព WTW របស់ខញានុ ំ ។

  ខញានុមំនិប្ រ្ូវការជំនួយមមលីដែទាកំនុមារមៅមពលមនះមទ ។ ខញានុយំលថ់ា ខញានុបំ្ រ្ូវដ្មស្នសីនុមំសវាមមលីដែទាកំនុមារពីអ្នកមធវកីាររបស់ខញានុ ំ មបខីញានុបំ្ រ្ូវការមសវាមនះោមពលអោេ្ ។
 ការមមលីដែទាមំនុនមពល ឬមប្កាយមមាែ ងសាលាែូចជាការអបរ់មំប្កាយមមាែ ងសាលា នងិកម្មវធិសីនុវ្្ថភិាពនរឹងប្្រូវតាមមសចក្តបី្្រូវការរបសកូ់នខញានុទំាងំអស់

 ឬភាេខលៃះ   សរំាប់កូនខញានុដំែលមានអាយនុ 11 ឆ្្ន ឬំ 12 ឆ្្ន  ំ។ មបីសនិជាមសវាមនះមនិប្្រូវតាមមសចក្តបី្្រូវការមមលីដែទាកំនុមាររបស់មលាកអ្នកទាងំអស់មទ មេអាច្្តលជូ់នមស
វាមមលីដែទាកំនុមារបដន្ថមជូនរានដែរ ។

ខញានុយំលថ់ាមសវាដែទាកំនុមារក្ននុងកម្មវធិី CalWORKs មានសរំាបខ់ញានុមំពលមធវកីារ នងិសំរាបខ់ញានុចូំលរមួក្ននុងសកម្មភាព WTW ដែលអននុញ្ញា ្មោយមោនធី ។ មបីខញានុបំ្្រូវការក្ននុងការដសវងរក 
នងិ/ឬមប្ជីសមរសីអ្នក្្តល់ការបំមរមីមលីដែទាកំនុមារ ខញានុអំាចទាក់ទងមកទីភា្ន កង់ារដ្្នកធនធានមមលីដែរកសាកនុមារ និងការបញជាូ នដែលមានរាយម ្្ម ះោង មប្កាម ៖

ម ្្ម ះ ៖  មលខទូរស័ព្ ៖ (  )
អាសយោ្ឋ ន ៖

ខញានុ ំយល់ថា ខញានុ ំប្្រូវដ្ប្រាប់អ្នកមធវីការរបស់ខញានុ ំឲ្យរានឆ្ប ់មពលណាខញានុ ំប្្រូវការមសវាមមីលដែទាកំនុមារ ។ ខញានុ ំយល់ថាកម្មវធិី CalWORKs នរឹងជួយបង់ថែលៃសំណងសំរាប់មសវាមមីលដែ
ទាកូំនរបស់ខញានុ ំដ្មប្កាយមពលដែលខញានុ ំមស្នីសនុំមសវាមនះ ។  មលខទូរស័ព្អ្នកមធវីការរបស់ខញានុ ំេឺ ៖ ( ) ។

ខញានុ ំយល់ថាបោ្ប់ពីខញានុ ំមស្នីសនុំមសវាមមីលដែទាកំនុមារ ខញានុ ំប្្រូវដ្្្តល់ព័្៌មានមួយចំនួនឲ្យអ្នកមធវីការរបស់ខញានុ ំ មែីម្ឲី្យមេពិចារណាមមីលថាម្ីខញានុ ំមានសិទិ្ធទទួលមសវាមោះមទ ។ ខញានុ ំ 
យល់ថាខញានុ ំប្្រូវការមស្នីសនុំមសវាមមីលដែទាកំនុមារក្ននុងរវាង 30 ថែងៃប្បប្ក្ីទិនចាប់ពីថែងៃដែលខញានុ ំរានទទួលមសវាមមីលដែទាកូំនរបស់ខញានុ ំពីអ្នក្្តលក់ារបំមរមីមីលដែទាកំនុមារ 

ខញានុ ំយល់ថា មបីសិនជាខញានុ ំមប្ជីសមរសីយកអ្នក្្តល់ការបំមរមីមីលដែទាកូំនរបស់ខញានុ ំដែល្រំូវជាអ្នកចនុះម ្្ម ះជាមួយ TrustLine អ្នកមមីលដែកូនខញានុ ំមោះនរឹងមិនមានសិទិ្ធទទលួប្រាក់
សំណងមទ មបីសិនជាមេមិនទទួលការចនុះម ្្ម ះជាមួយ TrustLine ។

ខញានុ ំយល់ថាអ្នក្្តល់ការបំមរមីមីលដែទាកូំនរបស់ខញានុ ំ ប្្រូវដ្មានលក្ខណៈប្ រ្ឹមប្្រូវតាម្រំូវការមួយចំនួនមែីម្អីាចទទួលប្រាក់សំណងរាន ម្យីមបីសិនជាអ្នក្្តល់ការបមំរមីមីល
ដែទាកូំនរបស់ខញានុ ំមិនមានលក្ខណៈប្ រ្ឹមប្្រូវតាម្ំរវូការទាងំមោះមទ ខញានុ ំប្្រូវដ្បង់ថែលៃមសវាមមីលដែទាទំាងំឡាយដែលខញានុ ំទទួលពីជនមោះ ។

ខញានុ ំរានអានមសចក្តីជូនែំណរឹ ងមនះ ឬប្្រូវរានមេអានឲ្យខញានុ ំសា្ត ប់ ។  ខញានុ ំយល់ថា មបីសិនជាខញានុ ំមានសំនួរចំងល ់ ឬខញានុ ំប្្រូវការព័្៌មានបដន្ថមមទៀ្អំពីមសចក្តីជូនែំណរឹ ងមនះ ខញានុ ំអាច 
សួរមៅអ្នកមធវីការរបស់ខញានុ ំ ។

STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

CalWORKs Child Care Coverage = ការរាែប់រងមមីលដែទាកំនុមារក្ននុងកម្មវធិី CalWORKs

ម ្្ម ះសំណនុំ មរឿង

្្្ថមលោ

ម ្្ម ះអ្នកមធវីការ

មលខសំណនុំ មរឿង

កាលបរមិចឆេទ

មលខទូរស័ព្
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