
STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

ហតែមលខា អាសយោឋន

EFA 15 (Cambodian) (4/16)

កាត់ម្តង់មនេះ

សុីបខូដ្ ចំនួនរនុយសកនុងម្កុរមមរួសារ

ទមមង់សមរេនើឲ្យអ្នកមនសងរកយកប័ណ្ណ  អាហារ 
ករមវ ិធីជំេួយចំណ្ីអាហារនមលបន្ទា  េ់អាេសេ (EFAP) 
េមោលការណ្៍ណេណ្្ទំម្ាក់ចំណ្ូល េឆ្ំ 2016

កាលបរមិយចទ ៖__________________________________________

ការអ្នុញ្ញា ត ៖
ខ្ុំកនុងមយនះ អ្កុញ្ញា ែឲ្យ ______________________________________ រកយកប័ណ្ណ អាហា
យរកីរមវធិីជំនួយចំណ្ីអាហារយមលបន្ទា ន់អាសនន (EFAP) ននម្កសួងកសិករមសហរដ្ឋ
អាមររកិ យោយសារខ្ុំ រនិអាចរកយកានយោយផ្ទា ល់ខលួន ។

មសចកតីបញ្ញា ក់ ៖
ខ្ុំសូរបញ្ញា ក់មោ្ក រយោសកំហុសននការសបថបំពាន ថាោ្ក់ចំណ្ូ លម្កុរមមរួសាររបស់ខ្ុំ
កនុងរយៈយមល 30 នថថកនលងរករនិមយលើយសីយោលការណ្៍ណណ្ទា ំោក្់ចំណ្ូ លម្បចំ
ណខរបស់ EFAP ឬរយៈយមលដ្ប់យីណខកនលងរករនិមយលើយសីយោលការណ្៍ណណ្ទា ំោ្ក់
ចំណ្ូ លម្បចំឆ្ំ មយហើយណដ្លចំនួនទំហំសោជិកម្កុរមមរួសាររបស់ខ្ុំណដ្លោនចយុះកនុង
មយនះរយឺិែ មយហើយម្តឹរម្ តូវ ។ ប័ណ្ណ អាហាររសឺំរាប់ម្កុ រមមរួសាររបស់ខ្ុំមយម្បើោ្ស់ផ្ទា ល់ខលួន, 
រនិណរនសំរាប់លក់, ជួញដ្ូ រ, ឬឲ្យនរណា មទ ។

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

ទំហំម្នុរមមរួសារ ម្ក់ចំណ្ូ លម្នុរ 
មមរួសារម្បចំណខ

ម្ក់ចំណ្ូ លម្នុរ 
មមរួសារម្បចំឆ្ន ំ

ម្ក់ចំណ្ូ លអ្ត តិបរមរបស់ EFAP

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
មយលើស 10 

នទាក់

$1,485.00

$2,002.50

$2,520.00

$3,037.50

$3,555.00

$4,072.50

$4,591.25
$5,111.25
$5,631.25
$6,151.25

បណតនរ $520 
សំរាប់ោនក់

$17,820

$24,030

$30,240

$36,450

$42,660

$48,870

$55,095
$61,335
$67,575
$73,815
បណតនរ 
$6,240 

សំរាបោ់នក់
REVISED 4/16

STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

ហតែមលខា អាសយោឋន

EFA 15 (Cambodian) (416)

សុីបខូដ្ ចំនួនរនុយសកនុងម្កុរមមរួសារ

ទមមង់សមរេនើឲ្យអ្នកមនសងរកយកប័ណ្ណ  អាហារ 
ករមវ ិធីជំេួយចំណ្ីអាហារនមលបន្ទា  េ់អាេសេ (EFAP) 
នមលការណ្៍ណណ្ ទា  ំម្ក់ចំណ្ូ ល ឆ្នំ 2016

កាលបរមិយចទ ៖__________________________________________

ការអ្នុញ្ញា ត ៖
ខ្ុំកនុងមយនះ អ្កុញ្ញា ែឲ្យ ______________________________________ រកយកប័ណ្ណ អាហា
យរកីរមវធិីជំនួយចំណ្ីអាហារយមលបន្ទា ន់អាសនន (EFAP) ននម្កសួងកសិករមសហរដ្ឋ
អាមររកិ យោយសារខ្ុំ រនិអាចរកយកានយោយផ្ទា ល់ខលួន ។

មសចកតីបញ្ញា ក់ ៖
ខ្ុំសូរបញ្ញា ក់មោ្ក រយោសកំហុសននការសបថបំពាន ថាោ្ក់ចំណ្ូ លម្កុរមមរួសាររបស់ខ្ុំ
កនុងរយៈយមល 30 នថថកនលងរករនិមយលើយសីយោលការណ្៍ណណ្ទា ំោក្់ចំណ្ូ លម្បចំ
ណខរបស់ EFAP ឬរយៈយមលដ្ប់យីណខកនលងរករនិមយលើយសីយោលការណ្៍ណណ្ទា ំោ្ក់
ចំណ្ូ លម្បចំឆ្ំ មយហើយណដ្លចំនួនទំហំសោជិកម្កុរមមរួសាររបស់ខ្ុំណដ្លោនចយុះកនុង
មយនះរយឺិែ មយហើយម្តឹរម្ តូវ ។ ប័ណ្ណ អាហាររសឺំរាប់ម្កុ រមមរួសាររបស់ខ្ុំមយម្បើោ្ស់ផ្ទា ល់ខលួន, 
រនិណរនសំរាប់លក់, ជួញដ្ូ រ, ឬឲ្យនរណា មទ ។

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

ទំហំម្នុរមមរួសារ ម្ក់ចំណ្ូ លម្នុរ 
មមរួសារម្បចំណខ

ម្ក់ចំណ្ូ លម្នុរ 
មមរួសារម្បចំឆ្ន ំ

ម្ក់ចំណ្ូ លអ្ត តិបរមរបស់ EFAP

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
មយលើស 10 

នទាក់

$1,485.00

$2,002.50

$2,520.00

$3,037.50

$3,555.00

$4,072.50

$4,591.25

$5,011.25
$5,518.75
$6,026.25

បណតនរ $520 
សំរាប់ោនក់

$17,820

$24,030

$30,240

$36,450

$42,660

$48,870

$55,095

$60,135
$66,225
$72,315
បណតនរ 
$6,240 

សំរាបោ់នក់
REVISED 4/16
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