តតើមូលតេតុអ្វីដែលខ្ញត្ុំ តូវ
ផ្តិតត្ម្ងមដែ?
SFIS ជួយធានាថាពលរដ្ឋមួយរូបៗមិនត្រូវ

បានទទួលជំនួយឌុបជាន់គ្នា ដោយការដត្បើ
ត្បាស់អរតសញ្ញាណកមមរបស់ជនដ្ទទដទៀរ ។
មយាងដទៀរ SFIS ក៏ជួយពិនិរយឲ្យដ្ឹងថា រូប
ផ្តិរត្ាមទដ្របស់អាកានដៅកាុងត្បព័នដធ ើយ
ឬដៅ ។

សុំរាប់សុច រ ិតភាពដៃកមម វវ ិ ី ។
ការពារមូ លៃិ ិសាធារណៈ ។
ការពាររូបអ្ន ក ។

(ត្បព័ៃធថតរូបត្ម្ងមដែទូ
ទុំងរែឋ )

SFIS គឺសម្ងាត់
ដយើងពិនិរយរូបស្នាមត្ាមទដ្របស់អាក
និងរូបថរ ទល់នឹងត្បព័នធទិនន
ា ័យរបស់
ជនដដ្លទទួលជំនួយពីរដ្ឋ ។

ដយើងដត្បើ ព័រ៌ានសំរាប់ ដរ ការពារ និង សុីប
អដងេរការទទួ លជំនួយឌុបជាន់ គ្នាដរ
បយុដ្ណោះ ។ SFIS ដែករំដលកព័ រ៌ាន
ដនោះ ដរជាមួ យអាជាាធរានសមរថិកិែច ដបើ
សិនជាានការសងស័យកាុងការលួែបនលំ
ជំនួយ ។

(រដ្ឋ California)
(ទីភ្នាក់ងារសេវាេុខាភិបាល និងមនុេសកិច្ច)
(ក្កេួ ងសេវាេងគ មកិច្ច)
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តតើ

ជាអ្វ ី?

SFIS, ជាត្បព័នធផ្ិរ
ត រូបត្ាមទដ្ទូ ទំងរដ្ឋ

វាេឺ ជាត្បព័ នធកុំពយូទ័ រ និងត្បព័ នធទិនាន័យដដ្ល
ានរូបស្នាមត្ាមទដ្, រូបភាព, និងព័រ៌ាន
ពីករណីសំណុំដរឿងរបស់ មនុ សសធំដដ្លបាន
សុំជំនួយពីកមមវ ិធី CalWORKs ឬជំនួយ
ទូដៅពី ដខានធី/ជំនួយសដគងារោះទូដៅ ។

• SFIS េឺសាារ់ ។ ត្បព័នដធ នោះដត្បើ សំរាប់
ការ ពារ មិនឲ្យានការលួែបនលំជំនួយ
ស្នធារណៈដរបយុដ្ណោះ ។
• SFIS េឺមិនានភាាប់ ជាមួយនឹ ងត្បព័ នធ
ឬត្បព័ នធទិនាន័យដ្ទទៗដទៀរដឡើយ ។

តតើម្ងៃអ្វ ីតកើតត ើង កនញងអ្ុំ ុ ងែុំតណើរ
ការរបស់
?
ដសមៀនដដ្លដធវើការដៅ SFIS នឹងសុំឲ្យអាកោក់
ត្ាមែងអុលទដ្របស់អាកដលើាយសុីនដសេន ដអឡិែត្រូ
និែ ។ ាយ សុីនដសេនដនាោះផ្តិរយករូបភាព
ត្ាមទដ្របស់អាក ។ ដសមៀនការិយាល័យក៏ថរ
រូបភាពអាក រួែដេវាយបញ្ូច លដ្មោះរបស់អាក
និងព័ រ៌ានពីករណីសំណុំដរឿងរបស់អាក ។

តតើៃរណាខល ោះត្តូវឆ្ល ងកាត់
ែុំតណើរការរបស់ SFIS?

ដបើអក
ា ោក់ពាកយសុជ
ំ ំនួយពីកមមវ ិធីCalWORKs៖
រូបដេ ។

ត្បាប់ ដខានធី ដបើ សិនជាអាកានពិ ការភាព ឬ
ានបញ្ញ
ា ដដ្លរារាំងអាកមិនឲ្យមកកាន់
ការិយាល័យបាន ។ ដខានធីានត្កុម SFIS
ែល័រ ដ ើយដេអាែមកផ្ទោះអាកបាន ។

• មនុសសធំទំងអស់សុំជំនួយសំរាប់

កុារ មួយរូបកាុងការដថទំរបស់ដេ ។

ដបើអក
ា ោក់ពាកយសុំជំនួយទូដៅពីដខានធី /ជំនួយ
សដគងារោះទូដៅ ៖
សំរាប់ កមមវ ិធីជំនួយរបស់ដេ ។

អាកោក់ ពាកយសុំជំនួយពី កមមវ ិធី CalFresh មិន
រំរូវឲ្យឆ្លងការ់ ដ្ំដណើរការរបស់SFIS ដទៀរដទ ពី
ដត្ពាោះានការផ្លលស់បូ រកា
ត ុ ងែាប់ ។

ស្នាមត្ាមទដ្ដដ្លដ្ូែគ្នាត្រូវបានពិនិរយដឡើង
វិញ ដត្កងវាជាកំ ុសរបស់ដខានធី ឬជាការ
ទទួ លជំនួយឌុប ជាន់ គ្នាដដ្លដកើ រដែញពីការ
លួែបនលំ ។ ដបើ សិនជាកំ ុសរបស់ដខានធី បញ្ញ
ា
ដនាោះនឹងត្រូវដករំរូវ ដ ើយវាមិនានបយោះពាល់អីវ
ដៅដលើពាកយសុំជំនួយរបស់អាកដឡើយ ។ ដបើ សិន
ជាមូ លដ រុទក់ ទងនិងការបនលំទទួ លជំនួយឌុប
ដនាោះជំនួយរបស់អាកត្បដ លត្រូវបដ្ិ ដសធ ឬ
ការ់ ផ្លតែ់ ។ ដបើ សិនជាដេសំដរែបដ្ិ ដសធជំនួយ
របស់អាក ដនាោះអាកនឹងត្រូវដេត្បាប់ ពីរដបៀបសុំដធវើ
ឧទធរណ៍រវាយ ពីដសែកតីសំដរែដនាោះ ។ ជំនួយរបស់
អាកនឹងមិនអាែបញ្ឈប់ ដោយគ្នមនជូនដ្ំណឹង
មកអាកដឡើយ ។

តតើយ៉ាងណា តបើខ្ញុំមិៃអាចមក
កាៃ់កា រ ិយល័យសុំរាប់ SFIS?

• មនុសសធំទំងអស់សុំជំនួយសំរាប់

• រាល់មនុ សសធំ ទំងអស់ដដ្លានលកខណ
សមបរតិ ដបើ សិនជាដខានធី របស់អាកដត្បើ SFIS

តតើម្ងៃអ្វ ីតកើតត ើង តបើសានមត្ម្ងម
ដែរបស់ខ្ញុំ ែូ ចគ្នន ៃិងសានមត្ម្ងមដែ
ម្ងៃកនញងត្បព័ៃធ SFIS រច
ួ តេើយ?

តតើម្ងៃអ្វ ីតកើតត ើងចុំតពាោះរូបសានម
ត្ម្ងមដែរបស់ខ្ញុំ?
ស្នាមត្ាមទដ្ទំងដនាោះត្រូវបានដផ្ាើដៅត្បព័ នធទិនា
ន័យ SFIS ដ ើយដត្បៀបដធៀបជាមួយនិង រូបស្នាម
ត្ាមទដ្របស់អាកដ្ទទដដ្លបានសុំជំនួយដដ្រ ។
ស្នាមត្ាមទដ្ទំងដនាោះត្រូវបានរកាទុកកាុងត្បព័ នធ
ទិនាន័យ SFIS ដ ើយអាែដែករំដលកដរជាមួ យ
ភាាក់ ងារខាងដត្ៅដដ្ើ មបីការពារកុំឲ្យានការលួែបនលំ
ជំនួយស្នធារណៈ ។ ព័រ៌ានមិនអាែត្រូវបានដត្បើ
សំរាប់ កុងមូ
ា លដ រុ អីវដផ្សងដទៀរដឡើយ ។

តតើម្ងៃអ្វ ីតកើតត ើង តបើខ្ញុំមិៃឆ្ល ង
កាត់តាមែុំតណើរការរបស់ SFIS?
ពាកយសុំជំនួយរបស់អាកសំរាប់ កមមវ ិធី
CalWORKs នឹងត្រូវបដ្ិ ដសធ ។ ពាកយសុំ
ជំនួយរបស់អាកសំរាប់ កមមវ ិធី CalFresh (ឬ ូរ
វ
ដសតម) នឹងត្រូវដៅបនតពីដត្ពាោះមិនានរំរូវការពី
SFIS ដទ ។ អាកនឹងទទួ លជំនួយពីកមមវ ិធី
CalFresh ដបើ សិនជាអាកានលកខណៈត្រូវ
តាមវិធានទនលកខណសមបរតិដ្ទទៗដទៀរ ។

