
ចំណា:ំ ប្រសិនប្រើកប្ិត IRT រ្រស់អ្នកសបរា្រ ់CalFresh បតរូវបានដាក់ថា “N/A”  
បោះអ្នក្និតប រ្ូវឲ្យរាយការណ៍ការផ្លា ស់្រ្តូរបបាកច់ណំតូ លសបរា្រ ់ CalFresh 
រហតូតដល់ SAR 7 ឬការ្រញ្ជា កប់�ើងវញិរ្រសអ់្នក្រោទា ្រប់�ៀត បោលគឺ្យួ
ណា្កដល់្ុន។ បោះយ៉ា ងណា ប្រសនិប្រើអ្នករានចនំនួ�កឹបបាក់កប្តិ IRT 
ដាក់សបរា្រ ់ CalWORKs អ្នកបតរូវតតរាយការណ៍បៅបេលបបាក់ចំណតូ លដុលរ្រ
ស់អ្នកប�ើងបលើសេើចនំនួបោះ។

បតើរាយការណ៍យ៉ា ងដតូចប្ច្?
ប្រសិនបបាកច់ណំតូ លរ្រសអ់្នកបបចើនជាងចំនតូន IRT តដលបានដាក់ក្នុង្រញ្ើខាងបលើ 
អ្នកបតរូវរាយការណ៍វាបៅបខានធើក្នុងក�ុំងបេល10 ថ ង្ៃ។ អ្នកអាចរាយការណ៍េត័រ៌ា
នបនះបៅបខានធើ បដាយ�តូរស័េទាបៅបខានធើ ឬរាយការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

តា្ “បបាកច់ណំតូ លប្រចាតំែសរ្ុរ” បយើងរានន័យថា:

	[  បបាក់ោងំឡាយណាតដលអ្នក��ួលបាន (ោងំការចំបណញ នងិ្និចំ
បណញ)។

	[  ចនំនួ ្ុន ការកាត្់រន្ថយប្្សងៗបតរូវបានដកបចញ។ (ឧោហរណ៍ថនការ
កាត្់រន្ថយគឺ េន្ឋ ការ្រងច់តូលបៅសុវត្ថភិាេសង្្គ  ឬ ការចតូលនិវត្ន៍ 
្រណឹ្ងរ្ឹរអតូលប�េ្យ ។ល។)

បតើនងឹរានអ្ើបកើតប�ើង?
	[		អត្ថប្របយជនរ៍្រសអ់្នកអាចបតរូវបានកាត្់រន្ថយ ឬ្រញ្ឈ្រ ់បយងតា្បបា

កច់ណំតូ លបលើសេើ IRT រ្រសអ់្នក។
	 [  IRT រ្រសអ់្នកអាច្្តូរបៅបេលបបាកច់ណំតូ លរ្រសអ់្នក្រ្តូរ ឬបៅបេលអ្នក

ណារា្ន ក់ចតូល ឬបចញេើ្ ទាះរ្រសអ់្នក។
 [  បខានធើនងឹឲ្យអ្នកដឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សររាល់បេលតដល IRT រ្រស់

អ្នកផ្លា ស្់រ្តូរ។
 [  អ្នកក៏បតរូវតតរាយការណ៍បៅបលើ�ប្ង ់SAR 7 រ្រសអ់្នក នតូវបបាកច់ណំតូ

លោងំអស់តដលអ្នក��ួលបានបៅតែរាយការណ៍ ប្រើ�ុកជាអ្នកបានរាយ
ការណ៍លុយបោះបហើយក៏បដាយ។

ការរាយការណ៍ការផ្លា ស់្រ្តូរសបរា្រ់ CASH AID  
និង CALFRESH

ប ម្ ះសំណំុបរឿងៈ

បលែសំណំុបរឿងៈ

បលែ្ុរគ្គលិកបធ្ើការ៖

ការេន័ិយសំរា្់រការ្និរាយការណ៍

ប្រសិនប្រើអ្នក្និរាយការណ៍បៅបេលបបាកច់ណំតូ លរ្រសអ់្នកបបចើនជាងកំរតិបបា
កច់ណំតូ ល IRT រ្រសប់គរួសារអ្នកប� អ្នកអាច��លួបានអត្ថប្របយជន៍បបចើនជាង
អ្ើតដលអ្នកគរួ��លួបាន។ អ្នក បតរូវតត ្រង់សងនតូវអត្ថប្របយជន៍្រតន្្ថ ោោតដ
លអ្នក��ួលបាន។ ប្រសិនប្រើអ្នក្និរាយការណ៍បដាយបចតោបដើ្ ្ើ��ួលបាន
អត្ថប្របយជន៍ត្្ប�ៀត បនះជាការតកលាង្រនលាំ បហើយអ្នកអាចបតរូវបានជា្រប់ោសេើ
្រ�ឧបកិដ្ឋ នងិ/ឬតលង��លួបាន CalFresh សបរា្រ់្ យួរយៈ ឬ្យួជើវតិ។

ប្រសិនប្រើអ្នក��ួលបាន Cash Aid អ្នក ក៏បតរូវតត រាយការណ៍នតូវចំនុច
ខាងបបកា្ ក្នុងក�ុំងបេល 10 ថ ង្ៃ បៅបេលវាបកើតប�ើងៈ

 1.  បៅបេលអ្នកណារា្ន ក់ចតូលរួ្  ឬបៅក្នុងបគរួសាររ្រសអ់្នក តដលបតរូវបា
នរកប�ើញបដាយតុលាការថនចបា្រ់ េើ្រ�របំលាភថនលក័្ខែណ័្ឌ ការេ្ួយរ
បោសបដាយរានល័ក្ខែណ័្ឌ  ឬ ការបដាះតលងបោសបដាយរានលក័្ខែ័
ណ្ឌ ្ុនកំណត់។

 2.  បៅបេលអ្នកណារា្ន ក់ចតូលរួ្  ឬបៅក្នុងបគរួសាររ្រសអ់្នក តដលកំ
េុងរត់បចញេើចបា្រ ់(រានដើកាបចញសបរា្រក់ារចា្រែ់លានួេកួបគ)។

 3. បៅបេលណាតដលអ្នករានការផ្លា ស្់រ្តូរអាសយ័ដា្ឋ ន។

ប្រសិនប្រើអ្នក��ួលបាន CalFresh អ្នក កប៏តរូវតត រាយការណ៍នតូវ 
េត៌័រានខាងបបកា្:
 ●  ប្រសនិប្រើអ្នកជា្នុស្សបេញវយ័រានរាងកាយរានស្ត្ថភាេបដា

យគ្ម នអ្នកេងឹោក ់(ABAWD) អ្នកបតរូវតតរាយការណ៍បៅបេល
ណាតដលបរា៉ា ងការងារ ឬហ្កឹហ្នឺរ្រស់អ្នកធ្លា ក់ចុះតិច ជាង 20 
បរា៉ា ងក្នុង្យួអា�តិ្យ ឬ 80 បរា៉ា ង្យួតែ។

េត័រ៌ានរាយការណ៍បដាយសមប័គចិត្

អ្នកកអ៏ាចរាយការណ៍ការផ្លា ស់្រ្តូរបដាយសមប័គចតិប្ៅបខានធើបគ្់របេលបាន។ ការ
រាយការណ៍ការផ្លា ស់្រ្តូរែលាះៗអាចបធ្ើឲ្យអ្នក��លួបានអត្ថប្របយជន៍ បបចើនប�ៀត។ 
ឧោហរណ៍:

 ● បបាកច់ណំតូ លរ្រសអ់្នក ្រញ្្់រឬ្យចុះ។
	 ● អ្នកណារា្ន កត់ដលរានបបាកច់ណំតូ លផ្លា សប់ចញេើ្ ទាះរ្រសអ់្នក។
 ● អ្នកណារា្ន ក់តដលគ្ម នបបាកច់ណំតូ លផ្លា សច់តូល្កបៅ្ទាះរ្រសអ់្នក។
 ● អ្នកណារា្ន កប់ៅ្ទាះរ្រសអ់្នករានថ្ទាបោះ។
 ●  អ្នកណារា្ន ក�់�លួជំនយួលុយសុ�្ធ រានតប រ្ូវការេបិសស ដតូចជា: 

ការរានគភ៌ រ្រ្រអាហារេបិសសតដលបចញបវជជា្រញ្ជា បដាយបវជជា្រ
ណ្ឌិ ត ការសប្ងា្គ ះ្រោទា ន់បគរួសារ ។ល។

 ● កំបណើ តរ្រស់កតូន។
 ●  សបរា្រ ់CalFresh ប្រសិនប្រើអ្នកណារា្ន ក់េកិារ ឬ អ្នករានអាយុ 

60 ឆ្្ន  ំឬចាស់ជាងបនះរានការចំណាយបវជជាសា្ស្បចញេើបហាប ៉៉ា
ម្ើៗ  ឬែ្ពសជ់ាង្ុន។

ចំណា:ំ   ការផ្លា ស្់រ្តូរែលាះៗតដលអ្នករាយការណ៍បដាយសមប័គចតិអ្ាចបចញជាល
�្្ធ លក្នុងការ្រន្ថយអត្ថប្របយជន៍ CalFresh រ្រសអ់្នក។

SAR 2 (Cambodian) (3/15) REQUIRED FORM - SUBSTITUTES PERMITTED

េើបបោះអ្នក��ួលបាន Cash Aid CalFresh អ្នកបតរូវរាយការណ៍ 
ក្នុងកំ�ុងបេល 10 ថ្ងៃ បៅបេលបបាក់ចំណតូ លសរុ្ររ្រសអ់្នកដល់កំរតិជាក់លាក់
្ួយ។ អ្នកបតរូវតតរាយការណ៍បៅបេលណាតដលបបាកច់ំណតូ លប្រចាតំែរ្រស់្រ្ើអ្នក 
បបចើនជាងកប្ិតរាយការណ៍បបាក់ចំណតូ ល (IRT) ្រច្ុ្រ្ន្នរ្រស់អ្នក។

ប្របភ�អត្ថប្របយជន ៍ CalWORKs CalFresh

�ំហបំគរួសារ

បបាក់ចំណតូ ល្រច្ុ្រ្ន្នរ្រស់អ្នក

កប្ិត IRT រ្រស់អ្នកគឺ

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