
ច្បាប់កម្មវធិី CalFresh ទំព័រ 1 – សូមយក និងទុកសម្រាប់កំណត់ម្រារបស់អ្នក។

ការបញ្ជា ក់ជាថ្មីសម្រាប់អត្ថម្បយោជន៍ CALFRESH 
ម្បសិនបបអី្នករានពិការភាព  ឬម្តរូវការជំនួយជាមួយនឹងការដាក់ពាក្យបញ្ជា ក់ជាថ្ម ីសូមឲ្យ County Welfare Department (County) ឲ្យដឹង 
ប�យីនរណារា្ន ក់នឹងជួយអ្នក។ 

ម្បសិនបបអី្នកច្ង់និយាយ  អាន  ឬ សរបសរជាភាសាមួយបម្រៅពីភាសាអង់ប្លេស បោនធីនឹងរកប្មកជួយអ្នកបដាយឥត្ិតថថលេ។ 

បតី្ួរបធវីយា៉ា ងណាបដីម្ឲី្យបៅតតទទួលបាន CalFresh?
អ្នកម្តរូវតតដាក់ពាក្យការបញ្ជា ក់ជាថ្មី និងម្តរូវបានសរាភា សន៏   មុន រយៈ បពលចុ្ងបម្កាយថនរយៈបពលការបញ្ជា ក់របស់អ្នក បដីម្បីន្តទទួលបាន
CalFresh។ បៅក្នុងបោធីជាបម្ចី្ន អ្នកអាច្បបំពញការដាក់ពាក្យការបញ្ជា ក់ជាថ្មីបនះរាមរយៈអនឡាញ។ បដីម្បី�ញីថាបតអី្នកអាច្បធវីបរឿងបនះ 
បៅក្នុងបោនធីរបស់អ្នក  សូមបៅកាន់ http://www.benefitscal.org/។
ច្ំណា:ំ ម្បសិនបបបីច្្ុប្ន្ន  អ្នកមិនរានការរ៉ាប់រ ៉ាងសុខភាពបទ ប�យីរានការចាប់អារម្មណ៍បៅក្នុងបោនធីបដាយបម្បពី័ត៌រានពីការដាក់ពាក្យសំុ 
 CalFresh របសអ់្នក បដីម្ពីិនិត្យពីភាពរានសិទ្ិរបស់អ្នកសម្រាប់ Medi-Cal សូម្ូសម្បអបប់ៅបលីសំនួរ ទី12 ទំព័រ
3 បៅបលីការដាក់ពាក្យការបញ្ជា ក់ជាថ្មី។

បតីខ្ំុបបំពញការដាក់ពាក្យការបញ្ជា ក់ជាថ្មីយា៉ា ងបម៉ាច្? 
ប្លេីយរល់សំណួរទាងំអស់បៅបលីការដាក់ពាក្យការបញ្ជា ក់ជាថ្មី ម្បសិនបបីអ្នកអាច្។ អ្នកយា៉ា ងបោច្ណាស់ម្តរូវតតផ្តល់  ប ្្ម ះ 
អាសយដាឋា ន និង�ត្ថបលោរបស់អ្នក បដីម្ចីាប់បផ្តីមដំបណីរការការបញ្ជា ក់ជាថ្មរីបស់អ្នក។ អានអំពីសិទ្ិនិងទំនួលខុសម្តរូវរ បស់អ្នក មុន 
អ្នកចុ្ះ�ត្ថបលោការដាក់ពាក្យបនះ។ ដាក់មកនូវការដាក់ពាក្យតដលបានចុ្ះ�ត្ថបលោ បៅបោនធបីដាយផ្ទា ល់ រាមថម្បសណីយ ៍ទូរសារ ឬ 
រាមអនឡាញ។ 

បតីខ្ំុម្តរូវបធវីអវបីន្ទា ប?់
បោនធីនឺងបផ្ឲី្យអ្នកនូវសំបុម្តការណាត់សរាភា សន៍ បដីម្ពីិភាកសាការដាក់ពាក្យរបស់អ្នក។ ការសរាភា សន៍ភា្បម្ចី្នម្តរូវបានបធវីបាន រាមរយៈទូរស័ពទា ប៉ាុ
តន្តអាច្បធវីបៅបានបដាយផ្ទា ល់បៅការយិាល័យបោនធី ឬកតនលេងបផសេងបទៀតម្បសិនបបីបរៀបច្ំជាមួយបោនធី។ ម្បសិនបបីអ្នកម្តរូវការការបរៀបច្ំបផសេងបទៀត
បដាយសារតតពិការភាព  សូមឲ្យបោនធីដឹង។ បុ្្គលិកបធវីការរបស់អ្នកអាច្ជួយអ្មកបំបពញការដាក់ពាក្យបនះកំឡុងបពលសរាភា សន៍ ម្បសិនអ្នកមិនបាន
បំបពញម្្ប់តផ្នក ទាងំអស់ ឬម្បសិនបបអី្នកម្តរូវបធវីការផ្លេ ស់ប្តូរ។ 

បតីរានអវីបកតីបឡងីក្នុងការសរាភា សន៍ថនការបញ្ជា ក់ជាថ្មី? 
កំឡុងបពលសរាភា សន៍ បោនធីនឹងពិនិត្យព័តរ៌ានបៅបលីពាក្យសំុ និងសួរសំណួរបដមី្បីញ្ជា ក់អ្នកជាថ្មីសម្រាប់ CalFresh
និងកំណត់អត្ថម្បបយាជន៍របស់អ្នក។ បដីម្បីច្ៀសវាងការពនយាបពលក្នុងការបញ្ជា ក់ជាថ្ម ីសូមផ្តល់ភស្តុរាងថនការផ្លេ ស់ប្តូរកាលៈបទសៈន្ន្បៅបពល
សរាភា សន៍។ ឧទា�រណ៍ដូច្ជា ការផ្លេ ស់ប្តូរម្បាក់ច្ំណូល ការផ្លេ ស់ប្តូរចំ្បពាះមនុសសេ ក្នុងការទិញ/បរបិភា្ជាមួយគ្្ន  ការផ្លេ ស់ប្តូរតថមលេផទាះ។ល។ រកសាការ
សរាភា សន៍របស់អ្នកបទាះបីជាអ្នកមិនរានភស្តុរាងកប៏ដាយ។ បោនធីម្បត�លអាច្ជួយក្នុងការទទួលភស្តុរាងតដលម្តរូវការបដមី្បីញ្ជា ក់ជាថ្ម។ី 

បតីរានអវីបកតីបឡងីម្បសិនបបខី្ំុបភលេច្ដាក់ការដាក់ពាក្យការបញ្ជា ក់ជាថ្មីបនះ?
អ្នកម្តរូវតតដាក់ពាក្យបនះមុនបពលបវលាថនការបញ្ជា ក់របស់អ្នកច្ប់បដីម្បីញ្ជា ក់ជាថ្មីសម្រាប់ CalFresh។ ម្បសិនបបវីាយតឺ    អ្នកអាច្រានការកាត់ផ្្ត
ច្់អត្ថម្បបយាជន៍របស់អ្នក។ ម្បសិនបបអី្នកដាក់ពាក្យសំុបនះបម្ចី្នជាង 30 ថថងៃ�ួសពីថថងៃចុ្ងបម្កាយថនបពលបវលាបញ្ជា ក់របស់អ្នក អ្នកនឹងម្តរូវដាក់ពាក្យ
ម្តងបទៀតបដាយបម្បពីាក្យសំុបពញបលញ។ 
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បតីរានអវីបកីតបឡងីបន្ទា ប់ពីការបញ្ជា ក់ជាថ្មីរបស់ខុំ្ម្តរូវបានយល់ម្ពម? 
ម្បសនិបបអី្នកដាកព់ាក្យជាថ្មទីានប់ពល មុនបពលបញ្ជា ករ់បសអ់្នកបញ្ប់ អ្នកនឹងបន្តទទូលបានអត្ថម្បបយាជនប៍ៅបលីកាត Electronic Benefit 
Transfer (EBT) របសអ់្នក។ បន្តបម្បីកាត EBT របសអ់្នក ប�យីនឹងបលខសគំ្លបុ់្្គល (PIN) ដូច្គ្្ន  បដីម្ទីញិមូ្បអាោរ។ ម្បសនិបបកីាត EBT 
របស់អ្នកបាត់ ប្លចួ្ ឬបំផ្លេ ញ សូមទូរសព័ទាមក (877) 328-9677 ឬបោនធីភាលេ ម។ សម្រាបប់ញជា ថីនទរីាងំបៅតក្រអ្នកតដលទទួល EBT សូមចូ្លបៅ: 
https://www.ebt.ca.gov ឬ https://www.snapfresh.org។

សិទិ្ និងទំនួលខុសម្តរូវ

អ្នករានទំនួលខុសម្តរូវបដីម្៖ី

● ផ្តលឲ់្យបោនធីនូវពត័រ៌ានទាងំអសត់ដលម្តរូវការបដីម្សីបម្មច្ពភីាពរានសទិ្រិបសអ់្នក។
● ផ្តលឲ់្យបោនធីនូវភស្តុរាងថនពត័រ៌ានអ្នកបានផ្តលឲ់្យ បៅបពលម្តរូវការ។ 
● រយការណ៍ការផ្លេ សប់្តូរដូច្តដលបានម្តរូវការ។ បោនធីនងឹផ្តលព់ត័រ៌ានឲ្យអ្នកអពីំ បតីអវី បពលណា និងរបបៀបរយការណ៍។ ម្បសនិបបអី្នកមិនបបំពញរា

មតម្មរូវការរយការណ៍ថនម្្រួសាររបសអ់្នកបទ អត្ថម្បបយាជន៍ CalFresh របសអ់្នកនឹងថយចុ្ះ ឬម្តរូវបានបញ្ឈប។់ 
● តសវងរក ទទលួយក និងរកសាការងារ ឬចូ្លរមួក្នងុសកម្មភាពតដលទាកទ់ងនឹងការងារបផសេងបទៀត ម្បសនិបបបីោនធីម្បាបអ់្នកថា វាម្តរូវការក្នងុសណំុំបរឿងរ

បសអ់្នក។ 
● ស�ម្បតបិត្តកិារយា៉ា ងបពញបលញជាមួយនឹងបោនធី រដឋា ឬបុ្្គលិកស�ពន័ម្្បសនិបបសីណំុំបរឿងរបសអ់្នក ម្តរូវបានបម្ជីស សម្រាបក់ារពិនតិ្យ 

ឬរានការបស៊បីអបងកេត បដីម្ធីាន្ឱ្យបានថាសិទ្ទិទលួនិងកម្មិតអត្ថម្បបយាជនរ៍បសអ់្នកម្តរូវបានប្្ិតថាម្តឹមម្តរូវ។ ការខកោនក្នងុការបធវកីចិ្ស្�ម្ប
តបិត្តកិារក្នងុពិនតិ្យបនះអាច្បធវឱី្យបាតប់ង់ថនអត្ថម្បបយាជនរ៍បសអ់្នក។ 

● សងវញិនូវអត្ថម្បបយាជនណ៍ាមយួតដលអ្នកមិនរានសទិ្បិដីម្ទីទលួបាន។

អ្នករានសិទ្ិបដីម្:ី

● ដាកព់ាក្យសំុសម្រាប ់CalFresh បដាយឲ្យតតប ្្ម ះ អាសយ័ដាឋា ននិង�ត្ថបលោរបសអ់្នកប៉ាុបណាណ ះ។ 
● រានអ្នកបកតម្ប តដលបានផ្តលប់ដាយបោនធី មនិ្តិថថលេ ម្បសនិបបអី្នកម្តរូវការ។ 
● រានពត័រ៌ានតដលបានផ្ដលឱ់្យបៅបោនធី នងិបានរកសាទុកជាការសរាងៃ ត់ លុះម្រាតតទាកទ់ងបដាយផ្ទា លប់ៅនឹងការម្្បម់្្ងថនកម្មវធិបីោនធី។ 
● ដកពាក្យសំុរបសអ់្នកបៅម្្បប់ពល មុនបពលតដលបោនធីកណំតសិ់ទ្ទិទលួបាន។
● សំុជំនយួបដីម្បីបំពញពាក្យសំុរបសអ់្នក សម្រាបក់ម្មវធិី CalFresh នងិទទួលបានការពន្យល់ថនច្បាប់បនះ។ 
● សំុជំនយួបដីម្ទីទលួបានភស្តុរាងតដលម្តរូវការចាបំាច្។់
● ម្តរូវបានចាតទុ់កបដាយការ្រួសម ការពិចារណា និងការបគ្រព ប�យីមិនម្តរូវបានបរសីបអីង។ 
● ម្តរូវបានសរាភា សន៍ បៅក្នងុបពលបវលាសមរម្យបដាយបោនធីបន្ះ បៅបពលតដលអ្នកអនុវត្ត និងបដីម្រីានសទិ្ទិទលួបាន របសអ់្នកម្តរូវបានកណំតក់្នងុរ

យៈបពល 30 ថថងៃ។ 
● ទទលួបានអត្ថម្បបយាជន ៍CalFresh ក្នងុរយៈបពល 3 ថថងៃ ម្បសនិបបអី្នករានលក្ខណៈម្្បម់្គ្នស់ម្រាបប់សវាឆាបរ់�័ស។ 
● រានបពលយា៉ា ងបោច្ណាស់ 10 ថថងៃ បដីម្ផី្តលនូ់វភស្តុរាងតដលបស្នសំុីបដីម្បីៅបោនធីតដលម្តរូវការបដីម្បីធវកីារសបម្មច្ថនសទិ្ទិទលួបាន។ 
● ទទលួបានការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អកសេរ យា៉ា ងបោច្ណាស់ 10 ថថងៃមុនបពល បោនធី បន្ថយ ឬបញ្ឈបអ់ត្ថម្បបយាជន៍ CalFresh របសអ់្នក។ 
● ពភិាកសាអពីំសណំុំបរឿងរបសប់លាកអ្នកជាមួយនឹងបោនធី នងិបដីម្ពីនិតិ្យសណំុំបរឿងរបសអ់្នក បៅបពលអ្នកបស្នសំុីឱ្យបធវដូីបច្្នះ។ 
● បស្នសំុីរដឋាសវន្ការ ក្នងុរយៈបពល 90 ថថងៃ ម្បសនិបបអី្នកមិនយលម់្ពមជាមយួបោនធី អពីំវធិានការន្ន្ បលីសណំុំបរឿង CalFresh របសអ់្នក។
● ម្បសនិបបអី្នកសរួរកសវន្ការមួយ មុនបពលតដលវធិានការបៅបលីសណំុំបរឿងកម្មវធិី CalFresh របសអ់្នកបកីតបឡងី អត្ថម្បបយាជន៍ CalFresh រប

សអ់្នកនឹងបន្តដតដលរ�ូតទាលស់វន្ការ ឬបៅចុ្ងបញ្បថ់នរយៈបពលវញិ្ញា បនបម័្តរបសអ់្នក បពាលមួយណាតដលបកីតបឡងីមុន។

ច្បាប់កម្មវធិី CalFresh ទំព័រ 2 – សូមយក និងទុកសម្រាប់កំណត់ម្រារបស់អ្នក។
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● សួរអំពីសិទិ្សវន្ការរបស់អ្នកឬសម្រាប់ការបញជាូ នជំនួយតផ្នកច្បាប់បៅកាន់បលខទូរស័ពទាឥត្ិតថថលេ–1-800-952- 5253 
ឬសម្រាប់សវន្ការ ឬការនិយាយបខសាយតដលបម្បី TDD, 1-800-952-8349។ អ្នកអាច្ទទួលបានជំនួយតផ្នកច្បាប់បដាយឥត្ិតថថលេ 
បៅការយិាល័យជំនួយតផ្នកច្បាប់ ឬសិទ្ិសុខុរាលភាពក្នុងមូលដាឋា នរបស់អ្នក។

● ន្យំកមិត្តភក្តិ ឬនរណារា្ន ក់ជាមួយអ្នកបៅសវន្ការ ម្បសិនបបីអ្នកមិនច្ង់បៅតតរា្ន ក់ឯង។
● ទទួលយកជំនួយពីបោនធីបដីម្ចុី្ះប ្្ម ះបបាះបឆា្ន ត។
● រយការណ៍ស្តីពីការផ្លេ ស់ប្តូរ តដលអ្នកមិនម្តរូវបានតម្មរូវឱ្យរយការណ៍ ម្បសិនបបីវាអាច្បបងកេីនផលម្បបយាជន៍ជំនួយ CalFresh 

របស់អ្នក។ 
● ផ្តល់ភស្តុរាងថនការច្ំណាយក្នុងម្្រួសាររបស់អ្នកតដលអាច្ជួយអ្នកឲ្យទទួលបានអត្ថម្បបយាជន៍ CalFresh ជាបម្ច្ីនបទៀត។ 

ការមិនបានផ្តល់ភស្តុរាងបៅបោនធី ្ឺដូច្គ្្ន នឹងការនិយាយថា អ្នកមិនរានការច្ំណាយបន្ះ 
 ប�យីអ្នកអាច្នឹងមិនអាច្ទទួលអត្ថម្បបយាជន ៍CalFresh បតន្ថមបទៀត។ 

● ឱ្យបោនធីដឹងថាម្បសិនបបីអ្នកច្ង់ឲ្យនរណារា្ន ក់បម្បីជំនួយ CalFresh របស់អ្នកសម្រាប់ម្្រួសាររបស់អ្នក ឬជួយជាមួយនឹងសំណំុបរឿង 
CalFresh របស់អ្នក (អ្នកតំណាងតដលរានអំណាច្)។ 

ច្បាប់ និងការដាក់ពិន័យរបស់កម្មវធិ ី

អ្នកកពុំងម្បម្ពឹត្តបទឧម្កិដឋាមយួ ម្បសនិបបអី្នកផ្តលព់ត័រ៌ានមិនពិត ឬខុស ឬមិនផ្ដលនូ់វពតរ៌ានទាងំអស់ បដាយបច្តន្បដីម្ពីយាយាមទទលួបានអត្ថប ្
របយាជន៍ CalFresh តដលអ្នកមិនរានសទិ្ទិទលួ ឬជយួនរណារា្ន កប់ផសេងបទៀតឲ្យទទលួបានអត្ថម្បបយាជនត៍ដលពកួប្មនិរានសទិ្ទិទលួ។ អ្នកត ្
រវូតតសងវញិនូវអត្ថម្បបយាជនណ៍ាមយួតដលអ្នកមិនរានសទិ្បិដីម្ទីទលួបាន។

●  បាត់បង់អត្ថម្បបយាជន ៍CalFresh រយៈបពល 12 តខ 
ច្ំបពាះបទបល្មីសដំបូង និងតម្មរូវឲ្យបង់សងអត្ថម្បបយាជន ៍
CalFresh តដលបង់ឲ្យបលីសទាងំអស់បៅខំុ្វញិ 

●  បាត់បង់អត្ថម្បបយាជន៍ CalFresh រយៈបពល 24 តខ 
ច្ំបពាះការបល្មីសទីពីរ និងម្តរូវ បានទាមទារឱ្យ សងជំនួយ 
CalFresh តដលច្ំណាយបលីសទាងំអស់បៅខ្ុ  ំ

●  បាត់បង់អត្ថម្បបយាជន ៍CalFresh ជាបរៀងរ�ូត 
ច្ំបពាះបទបល្មីសទីប ីនិងតម្មរូវឲ្យបង់សងអត្ថម្បបយាជន ៍
CalFresh តដលបង់ឲ្យបលីសទាងំអស់បៅខំុ្វញិ 

●  ម្តរូវពិន័យជាម្បាក់ រ�ូតដល់បៅ $250,000.00 ដាក់ពន្ន្គ្រ 
រ�ូតដល់ 20 ឆា្ន  ំឬទាងំពីរ 

●  ជួញដូរអត្ថម្បបយាជន៍ CalFresh សម្រាប់សារធាតុោមឃាត់ 
ដូច្ជាថា្ន បំញៀន 

●  បាត់បង់អត្ថម្បបយាជន ៍CalFresh សម្រាប ់24 តខ 
សម្រាប់បទបល្មីសដំបូង 

●  បាត់បង់អត្ថម្បបយាជន ៍CalFresh ជាបរៀងរ�ូតសម្រាប់បទបល្មី
សបលីកទឺពីរ 

●  ផ្តល់ព័ត៌រានមិនពិតអំពីថាខ្ុ ំជានរណា ប�យីរស់ឯបៅឯណា ដូច្ ្
បនះខុ្ំអាច្ទទួលបានអត្ថម្បបយាជន៍ CalFresh បតន្ថមបទៀត  

●  បាត់បង់អត្ថម្បបយាជន ៍CalFresh រយៈបពល 10 ឆា្ន  ំ
ច្ំបពាះបទបល្មីសនីមួយៗ 

●  ម្តរូវបានផ្តន្ទា បទាសពីបទជួញដូរ ឬលក់អត្ថម្បបយាជន៍ 
CalFresh តដលរានតថមលេជាង $500 
ឬសម្រាប់ជួញដូរអត្ថម្បបយាជន៍ CalFresh ជាថ្នូរនឹង កាបំភលេីង 
ម្គ្ប់របំសវ ឬ បម្្ឿងផទាុះ 

●  បាត់បង់អត្ថម្បបយាជន ៍CalFresh ជាបរៀងរ�ូត 

ច្បាប់កម្មវធិី CalFresh ទំព័រ 3 – សូមយក និងទុកសម្រាប់កំណត់ម្រារបស់អ្នក។

ខ្ុ ំយល់ថា ម្បសិនបបី ខ្ុ  ំ...  ខ្ុ ំ អាច្...

ម្បម្ពឹត្តការរបំលាភកម្មវធិីបដាយបច្តន្ បដាយម្បម្ពឹត្តទបងវីអវីមួយដូច្
ោងបម្កាម:
●  លាក់ព័ត៌រាន ឬបធវីបសច្ក្តីតថលេងការណ៍មិនពិត
●  បម្បីកាត EBT តដលជាកម្មសិទ្ិរបស់នរណារា្ន ក់បផសេងបទៀត ឬទុ

កឱ្យនរណារា្ន ក់បផសេងបទៀតបម្បីកាតរបស់អ្នក
●  បម្បីអត្ថម្បបយាជន ៍CalFresh បដីម្ទីិញបម្្ឿងម្សវងឹឬ ថា្ន ជំក់
●  ជួញដូរ លក់ ឬផ្តល់ទបទនូវអត្ថម្បបយាជន ៍CalFresh ឬប័ណណ 
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ពត័រ៌ានសោំន់ សម្រាបអ់្នកមនិរានសញ្ជា តិ: អ្នកអាច្អនុវត្ត និងកាទទលួបានអត្ថម្បបយាជន៍ CalFresh សម្រាបអ់្នកតដលរានសទិ្ទិទលួបាន 
បបបីទាះបីជាម្ករុមម្្រួសាររបសអ់្នក រានរមួបញូ្លអ្នកដថទបទៀតតដលមនិរានសទិ្។ិ ការទទលួបានអត្ថម្បបយាជនម៍្ូបអាោរ នងឹមិនប៉ាះពាលដ់លអ់្នក 
ឬសា្ថ នភាពអបន្្ត ម្បបវសនរ៍បសម់្្រួសារអ្នកបទ។ ពត័រ៌ានអបន្្ដ ម្បបវសន៍្ ឯឺកជននិងការសរាងៃ ត់ ។ សា្ថ នភាពអបន្្ត ម្បបវសន៍ ថន អ្នកមិនរានសញ្ជា តតិដ
លរានសទិ្ទិទលួ និងដាកព់ាក្យសំុ អត្ថម្បបយាជន៍ នឹងម្តរូវបានពនិតិ្យ ជាមយួនឹង the U.S. Citizenship and Immigration Services
(USCIS)។ ច្បាបស់�ពន័្ បាននិយាយថា USCIS បនះមិនអាច្បម្បីបាន ពត័រ៌ានសម្រាបអ់វបីផសេងបទៀត បលីកតលងតត សណំុំបរឿងថនការលចួ្បនលេ។ំ 

បម្ជីសថាចាកបច្ញ: អ្នកមិនម្តរូវផ្តល់ឲ្យព័តរ៌ានអបន្្ត ម្បបវសន៍ បលខសុវត្ថិភាពសង្គម ឬឯកសារសម្រាប់សរាជិកម្្រួសារ 
ណាមួយមិនរានសញ្ជា តិ តដលមិនបានដាក់ពាក្យសំុអត្ថម្បបយាជន ៍CalFresh បទ។ បទាះយា៉ា ងណា បោនធី នឹងម្តរូវដឹងពីម្បាក់ច្ំណូលរប
ស់ពួកប្ និងព័ត៌រានជាធនធានបដីម្កីំណត់ឱ្យបានម្តឹមម្តរូវពីអត្ថម្បបយាជន៍ CalFresh ក្នុងម្្រួសាររបស់អ្នក។ បោនធី នឹងមិនទាក់ទង 
USCIS អំពីមនុសសេតដលមិន ដាក់ពាក្យសម្រាប់អត្ថម្បបយាជន៍ CalFresh បទ។

ការបម្បីម្បាស់ថនបលខសុវត្ថិភាពសង្គម (SSN): មនុសសេម្្ប់គ្្ន តដលដាក់ពាក្យសំុអត្ថម្បបយាជន ៍CalFresh ចាបំាច្់ម្តរូវផ្តល ់SSN 
ម្បសិនបបីអ្នករានមួយ ឬភស្តុរាងតដលអ្នកបានដាក់សំុសម្រាប់ SSN (ដូច្ជាសំបុម្តពីការយិាល័យសុវត្ថិភាពសង្គម)។  
បោនធីអាច្បដិបសធអត្ថម្បបយាជន៍ CalFresh សម្រាប់អ្នក ឬសរាជិកណារា្ន ក់ថនម្្រួសាររបស់អ្នកតដល មិនបានផ្តល់ឱ្យ  
ពួកបយងីនូវ SSN ។ មនុសសេមួយចំ្នួនមិនចាបំាច្់បអាយ SSN បដីម្ទីទួលបានជំនួយ ដូច្ជា ជនរងថ្្នការរបំលាភបំពានក្នុងម្្រួសារ 
សាកសេដីាក់បនទាុក ឧម្កិដឋាកម្ម និងជនរងបម្គ្ះបដាយការជួញដូរ។ 

ការតច្កបអាយបលី: បនះរានន័យថាអ្នកទទួលបានអត្ថម្បបយាជន៍ CalFresh បម្ច្ីនជាងអ្នក្ួរទទួលបាន។ អ្នកនឹងម្តរូវតតសងវញិបបីបទាះ
បីជាបោនធបីន្ះបានបធវីឱ្យរានក�ុំសមួយ ឬម្បសិនបបវីាមិនតមនបច្តន្បទ។ ផលម្បបយាជន៍របស់អ្នកអាច្នឹងបន្ថយ ឬបញ្ឈប់។ SSN
របស់អ្នក អាច្ម្តរូវបានបម្បីបដីម្មី្បមូលច្ំនួនថនអត្ថម្បបយាជនត៍ដលបានជំពាក់ រាមរយៈតុលាការ ភា្ន ក់ងារទារបំណុលបផសេងបទៀត ឬវធិានការ
ទារបំណុលរដាឋា ភិបាលស�ព័ន្។ 

ការរយការណ៍: ម្ករុមម្្រួសាររបស់អ្នកម្តរូវតតបន្តរយការណ៍នូវការផ្លេ ស់ប្តូរ តដលបោនធីបានម្បាប់អ្នកបអាយរយការណ៍។ 
ម្បសិនបបីអ្នកមិនរយការណ៍បទ អត្ថម្បបយាជន៍របស់អ្នកអាច្នឹងបន្ថយ ឬបញ្ឈប់។ អ្នកក៏អាច្រយការណ៍បាន ម្បសិនបបអីវីបកតីបឡងីតដលអា
ច្បបងកេីនអត្ថបបបយាជន៍របស់អ្នកដូច្ជាការទទួលបានម្បាក់ច្ំណូលតិច្។ 

សវន្ការរដឋា: អ្នករានសិទ្ិ ក្នុងសវន្ការរដឋាមួយម្បសិនបបីអ្នកមិនយល់ម្សបនឹងវធិានការទាក់ទងនឹងការបញ្ជា ក់ជាថ្មីរបស់អ្នកសម្រាប់អត្ថម្ប
បយាជន៍ជាបន្ត។ អ្នកអាច្បស្នីសំុសវន្ការរដឋាបានក្នុងរយៈបពល 90 ថថងៃថនសកម្មភាពរបសប់ោនធី ប�យីអ្នកម្តរូវតតម្បាប់ពីមូលប�តុតដលអ្នក
ច្ង់បានសវន្ការ។ បសច្ក្តីជូនដំណឹងពីការយលម់្ពម ឬ បដិបសធតដលអ្នកទទួលបានពីបោនធី នឹងរានព័ត៌រានពីរបបៀបបស្នីសំុសវន្ការរដឋា
មួយ។

ការមិនបរសីបអីង: វាជាបគ្លនបយាបាយរបស់រដឋា និងបោនធី តដលនុសសេទាងំអស់នឹងម្តរូវបានចាត់ទុកបដាយភាពបស្មគី្្ន បដាយ
ការបគ្រព និងបសច្ក្តីថថលេថ្នូរ។ បៅក្នុងការអនុបលាមរាមច្បាប់ស�ព័ន្ និងបគ្លនបយាបាយម្កសួងកសិកម្មអាបមរកិ (USDA)
ការបរសីបអីងបលីមូលដាឋា នថនជាតិសាសន៍ ពណ៌សម្ុរ សញ្ជា តិបដីម បភទ អាយុ សាសន្ ជំបនឿនបយាបាយ ឬពិការភាព 
ម្តរូវបានោមឃាត់យា៉ា ងតឹងរុងឹ។ បដីម្ដីាក់ពាក្យបណ្តឹ ងថនការបរសីបអីងមួយ អ្នកអាច្ទាក់ទងអ្នកសម្មបសម្មរួលសិទិ្សីុវលិរបស់បោនធី 
ឬទាក់ទងបៅនឹង USDA (ម្កសួងកសិកម្ម) ឬម្កសួងបសវាសង្គមថនរដឋា California (CDSS):

CDSS  Civil Rights Bureau 
P.O.BOX 944243, M.S. 8-16-70 
Sacramento, CA  94244-2430  
1-866-741-6241 (ឥត្ិតថថលេ)

USDA Director, Office of Civil Rights 
Room 326-W, Whitten Building 
1400 Independence Ave., S.W.  
Washington, D.C.  20250-9410
1-202-720-5964 (voice and TDD) 

ច្បាប់កម្មវធិី CalFresh ទំព័រ 4 – សូមយក និងទុកសម្រាប់កំណត់ម្រារបស់អ្នក។

USDA ្ឺជានិបយាជកតដលផ្តល់ឱកាសបស្មីគ្្ន ។ 
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ច្បាប់និងការបង្ាញភាពឯកជន: អ្នកកពុំងផ្តលព់ត័រ៌ានផ្ទា លខ់លេនួបៅក្នងុពាក្យបស្នសំុី។ បោនធី បម្បីពត័រ៌ានបនះបដីម្បីមីលថាបតីអ្នករានសទិ្ទិទលួបា
នអត្ថម្បបយាជនឬ៍បទ។ ម្បសនិបបអី្នកមិនផ្តលព់ត័រ៌ានតដលបានបស្នសំុី បោនធីអាច្បដិបសធពាក្យសំុរបសអ់្នកបាន។ អ្នករានសិទ្បិដីម្ពីនិតិ្យបឡងីវញិ
នូវការផ្លេ សប់្តូរ ឬការតកតម្មរូវពត័រ៌ានណាតដលអ្នកបានផ្ដលឱ់្យបៅបោនធីបន្ះ។ បោនធីនងឹមិនបង្ាញពត័រ៌ានរបសអ់្នកឬផ្ដលឱ់្យវាបៅអ្នកបផសេងបទៀត
បានបទ លុះម្រាតតអ្នកផ្តលឱ់្យពកួប្នូវការអនុញ្ញា ត ឬ ច្បាបស់�ពន័្ និងរដឋា បានអនុញ្ញា តឱ្យពកួប្បធវដូីបច្្នះ។ បោនធី នងឹបផទាៀងផ្ទា តព់តរ៌ានបនះរា
មរយៈកម្មវធិតីដលផ្គផូ្គងនឹងកំុព្ូយទរ័ រមួបញូ្លទាងំម្បពន័ប្ផទាៀងផ្ទា តម់្បាកច់្ណូំល និងម្បាកច់្បំណញ (IEVS). ពត័រ៌ានបនះនឹង ម្តរូវបានបម្បីបដីម្មី្តរួត
ពនិតិ្យការអនុបលាមរាមបទប្ញញាត្តកិ្នងុកម្មវធិី និងសម្រាបក់ារម្្បម់្្ងកម្មវធិ។ី បោនធីអាច្តច្ករតំលកពត័រ៌ានជាមយួទីភា្ន កង់ារស�ពន័ន្ងិរដឋាបផសេង
បទៀតសម្រាបក់ារម្បឡងជាផលេូវ ការបនះជាមយួមនន្តអីនុវត្តច្បាប់ សម្រាបប់គ្លបណំងថនការចាបខ់លេនួមនុសសេតដលបានរតប់ភៀសខលេនួបច្ញបដីម្បីច្ៀសវា
ងច្បាបប់នះ និងឱ្យបៅទីភា្ន កង់ារម្បមូលពាក្យបណ្តឹ ងឯកជន សម្រាបវ់ធិានការម្បមូលពាក្យបណ្តឹ ង។ ពត័រ៌ានតដលបោនធីទទលួបានពីទភីា្ន កង់ារទាងំ
បនះអាច្ប៉ាះពាលដ់លសិ់ទ្ទិទលួ និងកម្មិតថនអត្ថម្បបយាជនរ៍បសអ់្នក។

ការពិនតិ្យឯកសារសំណំុបរឿង: សណំុំបរឿងរបសអ់្នកអាច្ម្តរូវបានបម្ជីសបរសីសម្រាបក់ារពិនតិ្យបតន្ថមបទៀតបដីម្ធីាន្ថាសិទ្ទិទលួរបសអ់្នកម្តរូវបានប្
្តិថាម្តឹមម្តរូវ។ អ្នកម្តរូវតតបធវកីចិ្ស្�ម្បតបិត្តកិារយា៉ា ងបពញបលញជាមយួនឹងបុ្្គលិកបោនធី រដឋា ឬស�ពន័្ ក្នងុការបស៊បីអបងកេតឬការពនិតិ្យណា
មយួ រមួទាងំការម្តរួតពិនតិ្យការម្្បម់្្ង្ុណភាព។ ការខកោនក្នងុការបធវកីចិ្ស្�ម្បតបិត្តកិារក្នងុពិនតិ្យបនះអាច្បធវឱី្យបាតប់ង់អត្ថម្បបយាជនរ៍បស់
អ្នក។

ច្បាប់បធវីការសម្រាប ់CalFresh:បោនធីអាច្ដាក់កំណត់ឱ្យអ្នកនូវកម្មវធិីការងារចាបំាច្់។ ម្បសិនបបីអ្នកមិនចូ្លរមួបៅបពលតដលតម្មរូវបដា
យបោនធី អត្ថម្បបយាជន៍របស់អ្នកអាច្ម្តរូវបានកាត់បន្ថយ ឬបញ្ឈប់។ ជាមួយគ្្ន បនះផងតដរ អ្នកអាច្នឹងមិន រានសិទ្ិសម្រាប់ CalFresh 
ម្បសិនបបីអ្នកបទីបតតលាឈប់ពីការងារថ្មី។

ការបម្បីម្បាស់ EBT: ការបម្បីណាមួយថនកាតរបស់ EBT បដាយអ្នក សរាជកិម្្រួសារមយួ អ្នកតណំាងតដលរានអណំាច្របសអ់្នក ឬនរណារា្ន ក់
តដលអ្នកបានស្មម័្្ចិ្ត្តផ្តលនូ់វកាត EBT នងិបលខកូដសរាងៃ ត់ (PIN) របសអ់្នក នឹងម្តរូវបានពចិារណាថាម្តរូវបានអនុមត័បដាយអ្នកនិងអ្នកណាមយួ 
អត្ថម្បបយាជនប៍ានយកពី្ណនីរបសអ់្នក នឹងមិនម្តរូវបានជំនសួបទ។

ច្បាប់កម្មវធិី CalFresh ទំព័រ 5 – សូមយក និងទុកសម្រាប់កំណត់ម្រារបស់អ្នក។
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បដីម្រីកសាអត្ថម្បបយាជន៍របស់អ្នកឲ្យមកដល់ទានប់ពលបដាយគ្្ម នបពលសម្រាក សូមបបំពញ ចុ្ះ�ត្ថបលោ កាលបរបិច្ឆេទនិង ម្ប្ល់ទម្មង់តបបបទបនះបៅបោនធីនិងផ្តល់ជូននូវភស្តុរាងថនសា្ថ ន
ភាពរបស់អ្នក មុនបពល ចុ្ងបញ្ប់ថនរយៈបពល វញិ្ញា បនបម័្តរបស់អ្នក។ បយងីម្តរូវការព័តរ៌ានបនះម្តឹមកាលបរបិច្ឆេទបនះ បដាយសារតតបយងីនឹងម្តរូវការការសរាភា សន៍អ្នកបដីម្បីញ្ប់ការបញ្ជា ក់ជា
ថ្មី។ បយងីច្ង់ ដឹងអំពី ការផ្លេ ស់ប្តូរ តដលម្្រួសាររបស់អ្នកធាលេ ប់រាន ពីបពលចុ្ងបម្កាយតដលអ្នកបានផ្ដល់ពតរ៌ានដល់ បោនធីប៉ាុបណាណ ះ។ បយងីម្តរូវការយា៉ា ងបោច្ណាស ់ប ្្ម ះរបស់អ្នក �ត្ថបលោ
អាសយដាឋា ន និងទំរង់តបបបទតដលបានចុ្ះកាលបរបិច្ឆេទ បដមី្ចីាបប់ផ្តមីការបញ្ជា ក់ CalFresh សារជាថ្មី។

ប ្្ម ះសំណំុបរឿង: _____________________________________ បលខសំណំុបរឿង: _____________________________________

1. បតីរាននរណារា្ន ក់បានផ្លេ ស់ចូ្ល ឬផ្លេ ស់បច្ញពីផទាះរបស់អ្នក (រមួទាងំកូនបទបីបកីត)?       បាទ/ចាស       បទ   (ម្បសិនបបបីាទ/ចាស សូមបបំពញតផ្នកោងបម្កាម)

4. ម្បសិនបបីអ្នកបានផ្លេ ស់ប្តូរ ឬរានការផ្លេ ស់ប្តូរការច្ំណាយលំបៅដាឋា នថ្មី/បានផ្លេ ស់ប្តូរ សូមបបំពញព័តរ៌ានដូច្ោងបម្កាមបនះ:

ថថលេឈ្នួលផទាះ ឬសងថថលេផទាះក្នុងមួយតខរបស់អ្នក ន្បពលបចុ្្ប្ន្ន? $_____________

ម្បសិនបបីបង់បដាយតឡកពីគ្្ន  ពន្អច្លនម្ទព្យ និងធាន្រ៉ាប់រងផទាះក្នុងមួយតខរបស់អ្នក ន្បពលបច្្ុប្ន្ន? $_______________

4a. បតីអ្នករានថថលេទឹកបភលេីងតដលមិនរមួបញូ្លបៅក្នុងថថលេឈ្នួលផទាះ ឬការបង់ថថលេផទាះរបស់អ្នកតដរឬបទ? ម្បសិនបបីដូបចា្ន ះ សូម្ូសមួយណា:

ទូរស័ពទា   សម្រាម  ទឹក  បភលេីង/ោ្គ ស ថថលេកំបៅ ឬម្តជាក់បផសេងបទៀត

ការដាក់ពាក្យបញ្ជា ក់ជាថ្មី - ម្ រ្ួសារ CALFRESH តតប៉ុយ ណ្ ោះ 

 បាទ/ចាស  បទ

 បាទ/ចាស  បទ

 បាទ/ចាស  បទ

ចូ្ល បច្ញ / /

ចូ្ល បច្ញ / /

ចូ្ល បច្ញ / /

/ /

កាលបរបិច្ឆេទផ្លេ ស់ទីលំបៅ
តខ/ថថងៃ/ឆា្ន ំ

ប ្្ម ះ
(ន្មខលេួន, ន្មកណា្ត ល, ន្មម្តកូល) ថថងៃតខឆា្ន កំំបណីត ទនំ្ក់ទំនងជាមួយអ្នក ទិញ និងបរៀបច្ំជាមួយគ្្ន ជាម្បចា?ំ

3. បតីរានការផ្លេ ស់ប្តូរោងអាសយដាឋា នរបស់អ្នក?       បាទ/ចាស       បទ   (ម្បសិនបប ីបាទ/ចាស, សូមបបំពញតផ្នកោងបម្កាម)

អាសយដាឋា នថ្ម:ី __________________________________________________________ កាលបរបិច្ឆេទតដលបានផ្លេ ស់បច្ញ: _________________

អាសយដាឋា នបផ្ីសំបុម្ត (ម្បសិនបបីខុសពីោងបល)ី ____________________________________________________________________________ ___

___________________________________________________________________________________________________________

5. បតីអ្នក្ឺជាអ្នកគ្្ម នផទាះសតម្ងឬ?       បាទ/ចាស       បទ   ម្បសិនបប ីបាទ/ចាស បតីអ្នកបង់ថថលេទីជម្មកឬបទ?       បាទ/ចាស       បទ

/ /
/ /

2. អ្នកអាច្អនុញ្ញា តឱ្យនរណារា្ន ក់អាយុចាប់ពី 18 ឆា្ន បំម្ចី្នឬជាងបនះបដីម្ជីួយដលម់្្រួសាររបស់អ្នកជាមួយអត្ថម្បបយាជន៍ CalFresh របស់អ្នក។ មនុសសេរា្ន កប់នះក៏អាច្និយាយសម្រាប់អ្នក
បៅបពលសរាភា សន៍ ជួយអ្នកបបំពញទម្មង់តបបបទ ទិញទំនិញសម្រាប់អ្នក និងរយការណ៍ពីការផ្លេ ស់ប្តូរសម្រាប់អ្នក។ អ្នកនឹងចាបំាច្់ម្តរូវសងវញិរល់អត្ថម្បបយាជន៍ណាមួយ តដលអ្នកអាច្ទទួល
បានបដាយម្ច្ឡបំដាយសារតតព័ត៌រានតដលមនុសសេរា្ន ក់បនះបានផ្តល់នូវបោនធី និងរល់អត្ថម្បបយាជន៍ណាមួយតដលអ្នកមិនច្ង់ឱ្យពួកប្ច្ំណាយបពលនឹងមិនម្តរូវបានជំនួស។ ម្បសិនបបីអ្នក្ឺជា
អ្នកតំណាងតដលរានការអនុញ្ញា តរា្ន ក់ អ្នកនឹងម្តរូវផ្តល់ឱ្យបោនធីនូវសក្ខីភាពថនអត្តសញ្ញា ណសម្រាប់ខលេួនអ្នកនិងបបក្ខជន។ 
  

បតីអ្នកច្ង់ដាក់ប ្្ម ះនរណារា្ន ក់ឱ្្យជួយអ្នកជាមួយនឹងសំណំុបរឿង CalFresh របស់អ្នកឬបទ?         បាទ/ចាស      បទ
ម្បសិនបបបីាទ/ចាស សូមបំបពញតផ្នកោងបម្កាមបនះ:

បតីអ្នកច្ង់ដាក់ប ្្ម ះនរណារា្ន ក់បដីម្ទីទួលបាន និងការច្ំណាយអត្ថម្បបយាជន៍ CalFresh សម្រាបម់្្រួសាររបស់អ្នកឬបទ?          បាទ/ចាស      បទ
ម្បសិនបបបីាទ/ចាស សូមបំបពញតផ្នកោងបម្កាមបនះ

ប ្្ម ះអ្នកតំណាងតដលបានអនុញ្ញា ត បលខទូរស័ពទាអ្នកតំណាងតដលបានអនុញ្ញា ត

ប ្្ម ះ បលខទូរស័ពទា

អាសយដាឋា ន ទីម្ករុង រដឋា បលខសីុបខូដ
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8a. បតីនឹងរានការផ្លេ ស់ប្តូរណាចំ្បពាះម្បាកច់្ំណូលបនះបៅក្នុងបពលអន្្តឬបទ?       បាទ/ចាស       បទ
ម្បសិនបបីបាទ/ចាស សូមពន្យល់ទីបនះ: __________________________________________________________________________________

ការបង់ម្បាក់ឈ្នួលមួយបពល ឬជាបន្ត ច្ំនួនប៉ាុន្្ម ន/ញឹកញាប់ប៉ាុណាណម្បភពម្បាកច់្ំណូលប ្្ម ះ

ប ្្ម ះសំណំុបរឿង: ____________________________________________ បលខសំណំុបរឿង: _____________________________________

ប ្្ម ះបុ្្គល ប ្្ម ះសាលា/�វកឹ�វនឺ សា្ថ នភាពតដលបានចុ្ះប ្្ម ះ
( ✓ សូម្ូសមួយ) 

បតីបុ្្គលបនះបធវីការឬបទ? 

 ពាក់កណា្ត លបពល ឬបម្ចី្នជាងបនះ
 តិច្ជាងពាក់កណា្ត លបរា៉ា ង
 ច្ំនួនោ្ន ត:________ 

7. បតីនរណារា្ន ក់កំពុងទទួលច្ំណូលបានមកពីការងារ?       បាទ/ចាស       បទ

ម្បសិនបបបីាទ/ចាស, សូមបបំពញតផ្នកោងបម្កាម ប�យីភាជា ប់ជាមួយនូវភស្តុរាង។ សូមដាករ់យការងារនីមួយៗសម្រាប់មនុសសេរា្ន ក់ៗតដលបធវីការ។ ម្បសិនបបីអ្នកម្តរូវការកតនលេងបម្ចី្នជាងបនះ 
សូមភាជា ប់ជាម្កដាសដាច្់បដាយតឡកមួយ និងកំណត់សំណួរតដលអ្នកកំពុងសរបសរអំពី។ ឧទា�រណ៏ រមួរាន បមីលតថទាកូំន ម្បាក់តខ ការងារខលេួនឯង ម្បាក់តខឈ ឺលុយទឹកតត ។ល។

ការងារទី 1 ការងារទី 2 ការងារទី 3

ប ្្ម ះបុ្្គលតដលទទួលបានម្បាក់ចំ្
ណូល: 

ប ្្ម ះនិបយាជក : 
បធវីការងារខលេួនឯង ្ូស 

បតីបង់ញឹកញាប់ប៉ាុណាណ :  បរៀងរល់អាទិត្យ   បរៀងរល់ពីរអាទិត្យ
 បផសេងៗ  បរៀងរលត់ខ  ពីរដងបរៀងរល់តខ

ច្ំនួនម្បាក់ច្ំណូលដុលម្បចាតំខ: $

ច្ំនួនបរា៉ា ងបធវីការក្នុងមួយតខ: 

បតីម្បាកច់្ំណូលបនះនឹងបន្តឬបទ?  បាទ/ចាស         បទ

បធវីការងារខលេួនឯង ្ូស 

 បរៀងរល់អាទិត្យ   បរៀងរល់ពីរអាទិត្យ
 បផសេងៗ  បរៀងរល់តខ  ពីរដងបរៀងរលត់ខ

$

 បាទ/ចាស         បទ

បធវីការងារខលេួនឯង ្ូស 

 បរៀងរល់អាទិត្យ   បរៀងរល់ពីរអាទិត្យ
 បផសេងៗ  បរៀងរលត់ខ  ពីរដងបរៀងរល់តខ

$

 បាទ/ចាស         បទ

8. បតីបច្្ុប្ន្ននរណារា្ន ក់កំពុងទទួលលុយពីម្បភពបផសេងៗឬបទ?       បាទ/ចាស       បទ

ម្បសិនបប ីបាទ/ចាស សូមបបំពញតផ្នកោងបម្កាម ប�យី ភាជា ប់ជាមួយនូវភស្តុរាង។ ឧទា�រណ៍រមួរាន: សុវត្ថិភាពសង្គម ការទូទាត់សងភាពគ្្ម នការងារបធវី អត្ថម្បបយាជន៍អតីតយុទ្ជន 
ការធាន្រ៉ាប់រងពិការភាពរបស់រដឋា (SDI) ការច្ិញឹ្មកូន/ប្ត(ីម្បពន)្ ការទូទាត់សងរបស់បុ្្គលិក ម្បាក់កម្/ីអំបណាយ ទីសា្ន ក់អាម្សយ័តដលរកបាន/មិនរកបាន ថថលេទឹកបភលេីង អាោរ ។ល។

 ពាក់កណា្ត លបពល ឬបម្ចី្នជាងបនះ
 តិច្ជាងពាក់កណា្ត លបរា៉ា ង
 ច្ំនួនោ្ន ត:________ 

 បទ
 បាទ/ចាស,  ច្ំនួនបរា៉ា ងបធវីការជាមធ្យម  

ក្នុងមួយអាទិត្យ:______

7a. បតីនឹងរានការផ្លេ ស់ប្តូរណាច្ំបពាះការងារឬម្បាក់ចំ្ណូលរបស់អ្នកណា បៅក្នុងបពលអន្្តឬបទ?       បាទ/ចាស       បទ
ឧទា�រណ៍: ការឈប់ ការចាប់បផ្តីម ការបបងកេីនឬបន្ថយម្បាក់ច្ំណូល ការផ្លេ ស់ប្តូរច្ំនួនបរា៉ា ង ការលាឈប់ពីការងារ ការបធវីកូដកម្មការផ្លេ ស់ប្តូរពីភាពញឹកញាប់ប៉ាុណាណ តដលម្តរូវបង់ឲ្យអ្នក។

ម្បសិនបបីបាទ/ចាស សូមពន្យល់ទីបនះ ប�យីភាជា ប់នូវភស្តុរាង: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

 បទ
 បាទ/ចាស,  ច្ំនួនបរា៉ា ងបធវីការជាមធ្យម  

ក្នុងមួយអាទិត្យ:______

6. និសសេតិ: បតីនរណារា្ន ក ់តដលកំពុងដាក់ពាក្យសំុអត្ថម្បបយាជន ៍រមួទាងំអ្នកតដលចូ្លបរៀនបៅមោវទិយាល័យ ឬសាលាបណ្តុ ះបណា្ត លវជិាជា ជីវៈ?     បាទ/ចាស   បទ
ម្បសិនបប ីបាទ/ចាស សូមផ្តល់ព័ត៌រានដូច្ោងបម្កាម។ ម្បសិនបប ីបទ សូមរលំងបៅសំណួរបន្ទា ប់។
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9. ថថលេចំ្ណាយបវជជាសានស្ត: បតីនរណារា្ន ក់ទទួលបាន CalFresh ប�យីរានអាយុ 60 ឆា្ន ឬំចាស់ជាងបនះ ឬពិការ រានការបកីនឬចាប់បផ្តមីបង់ថថលេចំ្ណាយបវជជាសានស្តឬបទ?       បាទ/ចាស 
  បទ   (ម្បសិនបបី បាទ/ចាស សូមបបំពញតផ្នកោងបម្កាម បនះ្ឺជាការចំ្ណាយថ្មី ឬបបីការផ្លេ ស់ប្តូររានបម្ច្នីជាង $25។)

បតីអ្នកណាតដលបានរានថថលេច្ំណាយ? __________________________________ ម្បបភទថថលេចំ្ណាយ _________________ 
ច្ំនួនតដលបានបង់? ___________________ ញឹកញាប់ប៉ាុណាណ ? ________________________

10. ថថលេច្ិញឹ្មកូន: បតីនរណារា្ន ក់តដលទទួលបាន CalFresh ម្តរូវតតបង់ថថលេច្ិញឹ្មកូនតដរឬបទ?       បាទ/ចាស       បទ
(ម្បសិនបបបីាទ/ចាស សូមបបំពញតផ្នកោងបម្កាមនិងភាជា ប់ភស្តុរាង ម្បសិនបបីបនះជាកាតពវកិច្្ចិ្ញឹ្មកូនថ្មីមួយឬការផ្លេ ស់ប្តូរក្នុងកាតពវកិច្្ផលេូវច្បាបប់ដីម្បីង់ការច្ិញឹ្មកុរារ ឬការបកីនបឡងីបៅក្នុង
ច្ំនួនទឹកម្បាក់ថនការចិ្ញឹ្មកូនម្តរូវបានច្ំណាយម្បាក់។)
ប ្្ម ះកូនៗ ___________________________________________________________________________________________________

បតីច្ំនួនបច្្ុប្ន្នប៉ាុន្្ម នតដលពួកប្ម្តរូវតត? $ _______________ បតីអ្នកណាតដលបានបង់ថថលេច្ិញឹ្ម? ________________________________________

11. អ្នកបៅក្នុងបនទាុក ឬការតថទាកុំរារ: បតីនរណារា្ន ក់បង់ថថលេតថទាកូំន មនុសសេបពញវយ័ពិការ ឬអ្នកបៅក្នុងបនទាុកបផសេងបទៀត ដូបច្្នះអ្នកឬបុ្្គលបផសេងបទៀតអាច្បៅបធវីការ សាលាបរៀន
ឬតសវងរកការងារ?       បាទ/ចាស       បទ   

(ម្បសិនបប ីបាទ/ចាស សូមដាក់តតច្ំនួនតដលអ្នក ឬនរណារា្ន កប់ៅក្នុងម្្រួសាររបស់អ្នកបង់បច្ញពីបោប ៉៉ា ។ ភាជា ប់ភស្តុរាងម្បសិនបបីអ្នកផ្គលប់សវា ឬច្ំនួនទឹកម្បាក់បច្ញពីបោប ៉៉ា បានផ្លេ ស់ប្តូរ។)

ច្ំនួន: $__________________ អ្នកណាបានបង់: ____________________________ សូមដាក់អ្នកក្នុងបនទាុក/កូន: ___________________________

12. បតីអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដាក់ពាក្យសំុ Medi-Cal ឬបទ?       បាទ/ចាស       បទ

ម្បសិនបបីអ្នកប្លេយី “បាទ/ចាស” បោនធីនឹងបម្បពី័ត៌រានរបស់អ្នកបដីម្រីកប�ញីថា ម្បសិនបបីអ្នកអាច្ទទួលបាន Medi-Cal។

13. អត្ថម្បបយាជន៍ជាន់គ្្ន

បតីអ្នក ឬសរាជិកណារា្ន ក់របស់ម្្រួសាររបស់អ្នកម្តរូវបានបចាទម្បកាន់ពីបទទទួលអត្ថម្បបយាជន ៍SNAP ជាន់គ្្ន  (ប ្្ម ះស�ព័ន្សម្រាប់កម្មវធិីជំនួយម្ូបអាោរ តដលម្តរូវបានសា្គ ល់ថាជា 
CalFresh បៅក្នុងរដឋា California) បដាយតកលេងបនលេំ បៅក្នុងរដឋាន្ន្បន្ទា ប់ពីថថងៃទ ី22 តខកញ្ញា  ឆា្ន  ំ1996?       បាទ/ចាស       បទ

ម្បសិនបប ីបាទ/ចាស អ្នកណាប្? _______________________________________________________________

14. អត្ថម្បបយាជន៍ជួញដូរ

បតីអ្នក ឬសរាជិកណារា្ន ក់ថនម្្រួសាររបស់អ្នកម្តរូវបានបចាទម្បកាន់ពីការជួញដូរ (អនុញ្ញា តការបម្បីថនការលក់កាត EBT បៅឲ្យអ្នកដតទ) អត្ថម្បបយាជន ៍SNAP ម្បរាណ $500
ឬបម្ច្ីនជាងបនះបន្ទា ប់ពីថថងៃទ ី22 តខកញ្ញា  ឆា្ន  ំ1996?       បាទ/ចាស       បទ

ម្បសិនបប ីបាទ/ចាស អ្នកណាប្? _______________________________________________________________

15. ការជួញដូរអត្ថម្បបយាជន៍សម្រាប់ថា្ន សំងកេូវ

បតីអ្នក ឬសរាជិកណារា្ន ក់ថនម្្រួសាររបស់អ្នកម្តរូវបានបចាទម្បកាន់ពីការជួញដូរអត្ថម្បបយាជន ៍SNAP សម្រាបថ់ា្ន សំងកេូវបន្ទា ប់ពី ថថងៃទី 22 តខកញ្ញា  ឆា្ន  ំ1996?

   បាទ/ចាស       បទ    ម្បសិនបប ីបាទ/ចាស អ្នកណាប្? _______________________________________________________________

16. ការជួញដូរអត្ថម្បបយាជន៍សម្រាប់កាបំភលេងី ឬជាតិផទាុះ

បតីអ្នក ឬសរាជិកណារា្ន ក់ថនម្្រួសាររបស់អ្នកម្តរូវបានបចាទម្បកាន់ពីការជួញដូរអត្ថម្បបយាជន៍ SNAP សម្រាប់កាបំភលេីង អាវុធយុទ្ភ័ណ្ឌ  ឬជាតិផទាុះបន្ទា ប់ពី ថថងៃទី 22 តខកញ្ញា  ឆា្ន  ំ1996?    
   បាទ/ចាស       បទ   
ម្បសិនបប ីបាទ/ចាស អ្នកណាប្? _______________________________________________________________

17. ឧម្កិដឋាជនប្ច្ខលេួន

បតីអ្នក ឬសរាជិកណារា្ន ក់ថនម្្រួសាររបស់អ្នកកំពុងប្ច្ខលេួន ឬរតប់ច្ញពីច្បាបប់ដីម្បីច្ៀសវាងការកាតប់ទាស ការយកបៅ�ុខំលេួន ឬបៅពន្ន្គ្រច្ំបពាះបទឧម្កិដឋា ឬបទឧម្កិដឋាតដលប៉ាុនប៉ាង?    
   បាទ/ចាស       បទ   

ម្បសិនបប ីបាទ/ចាស អ្នកណាប្? _______________________________________________________________

18. ការព្យរួបទាសរានល័ក្ខខ័ណ្ឌ /ការរបំលាភការបដាះតលងរានល័ក្ខខ័ណ្ឌ

បតីអ្នក ឬសរាជិកណារា្ន ក់ថនម្្រួសាររបស់អ្នកម្តរូវបានរកប�ញីបដាយតុលាការច្បាប់ពីការរបំលាភការព្យរួបទាសរានល័ក្ខខ័ណ្ឌ  ឬការរបំលាភការបដាះតលងរានល័ក្ខខ័ណ្ឌ ?    
   បាទ/ចាស       បទ   

ម្បសិនបប ីបាទ/ចាស អ្នកណាប្? _______________________________________________________________

ប ្្ម ះសំណំុបរឿង: ____________________________________________ បលខសំណំុបរឿង: _____________________________________
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ការបញ្ជា ក់

សូមអានបដាយយកចិ្ត្តទុកដាក់ ចុ្ះ�ត្ថបលោ និងកាលបរបិច្ឆេទ។ បដាយចុ្ះ�ត្ថបលោទម្មង់បនះ:

ខ្ុ ំយល់ថារាមការចុ្ះ�ត្ថបលោបលីការដាក់ពាក្យថនការបញ្ជា ក់ជាថ្មីបៅបម្កាមការពិន័យថនការភូតកុ�ក (បបងកេតីការតថលេងបញ្ជា ក់មិនពិត) ថា:

● ខ្ុ ំអាន ឬបានអានឲ្យខ្ុ ំ នូវព័ត៌រានបៅក្នុងការដាក់ពាក្យថនការបញ្ជា ក់ជាថ្មីបនះ ប�យីច្ំបឡយីរបស់ខ្ុ ំចំ្បពាះសំណួរបៅក្នុងការដាក់ពាក្យថនការបញ្ជា ក់ជាថ្មីបនះ។
● ច្ំបឡយីរបស់ខ្ុ ំច្ំបពាះសំណួរ្ឺពិត និងសពវម្្ប់រាមការយល់ដឹងល្អបំផុតរបស់ខ្ុ ំ។
● ច្ំបឡយីណាតដលខ្ុ ំអាច្ផ្តល់សម្រាប់ដំបណីរការបញ្ជា ក់ជាថ្មីរបស់ខ្ុ ំ នឹងជាការពិត និងសពវម្្ប់រាមការយល់ដឹងល្អបំផុតរបស់ខ្ុ ំ។
● ខ្ុ ំអាន ឬបានអានឲ្យខ្ុ ំ នូវសិទ្ិនិងទំនួលខុសម្តរូវ (ច្បាប់កម្មវធិី ទំព័រទី 1) សម្រាប់កម្មវធិ ីCalFresh និង ច្បាប់និងការដាក់ពិន័យកម្មវធិ ីCalFresh (ច្បាប់កម្មវធិី ទំព័រ 2 ដល់

3)។
● ខ្ុ ំយល់ថាការផ្តល់ជូនការតថលេងបញ្ជា ក់ខុស ឬបធវីឲ្យយល់ខុស ឬការតថលេងខុសពីការពិត ការលាក់បាងំ ឬមិនម្ពមផ្តល់ការពិតបដមី្បីបងកេីតភាពរានសិទ្ីសម្រាប់ CalFresh

្ឺជាការតកលេងបនលេំ។ ការតកលេងបនលេំអាច្បណា្ត លឲ្យរានជាសំណំុបរឿងឧម្កដិឋាកម្ម តដលម្តរូវបានប្តឹងម្បឆាងំខ្ុ ំ និង/ឬខ្ុ ំអាច្ម្តរូវបានោមឃាត់សម្រាប់មួយរយៈបពល (ឬមួយជីវតិ)
ពីការទទួលអត្ថម្បបយាជន ៍CalFresh។

● ខ្ុ ំយល់ថាបលខសុវត្ថភិាពសង្គម ឬសា្ថ នភាពអបន្្ត ម្បបវសន៍សម្រាប់សរាជិកម្្រួសារតដលដាក់ពាក្យសំុអត្ថម្បបយាជន៍អាច្ម្តរូវបានតច្ករតំលកជាមួយនឹងភា្ន ក់ងាររដាឋា ភិបាលសមម្សបតដ
លតម្មរូវបដាយច្បាប់ស�ព័ន្។

បដីម្បីន្តទទួលអត្ថម្បបយាជន៍ អ្នកម្តរូវចុ្ះ�ត្ថបលោ និងកាលបរបិច្ឆេទការដាក់ពាក្យបនះ និងម្តរូវសរាភា សន៍មុនថថងៃចុ្ងបម្កាយថនបពលបវលាដាក់ពាក្យរបស់
អ្នក។

អ្នកណាម្តរូវតតចុ្ះ�ត្ថបលោោងបម្កាម: សរាជិកបពញវយ័របសម់្្រួសារ/អ្នកតំណាងតដលរានអំណាច្/អាណាពយាបាល

�ត្ថបលោ ឬ សា្ន មរបស់អ្នកដាក់ពាក្យ កាលបរបិច្ឆេទ អីុតម៉ាល/ទូរស័ពទាទាក់ទង

ប ្្ម ះសំណំុបរឿង: ____________________________________________ បលខសំណំុបរឿង: _____________________________________

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