
ទម្រង់បែែែទស្នើ្ំុពន្យារ្ុខុមាលភាព (WTW) រយៈសពល 24 បខ
្ូ្រ្រស្រជាអក្សរធំ

្មមាែ់បែសោន្ធើសមែើែ៉ុស ណ្ ោះ

អា្យដ្ឋា ន្ ផ្ូវ

ហ្ុសើែ

ទូរ្័ព្ទ 

( ) 
CASE NO.

មាន្្ំណួរ?  ្ូ្រ្ួរែុគ្គលិករែ្់សោកអនក។
WORKER NAME

សៅសពលសោកអនកបាន្សមែើអ្ ់24 បខនន្រយៈសពល 24 បខ WTW រែ្់សោកអនក សោកអនកនឹ្ងមែរូវស្្ើយែែសៅនឹ្ងច្បាែ់ែម្ររូវសផ្សងៗ ស�ើ្រ្ើែន្្តទទួលចំ្បណកនន្ជំន្ួ
យជាសាច្់មបាក់្ុទ្ធ និ្ងស្វាគាមំទរែ្់សោកអនក។ សោោះជាយ៉ង្ សោកអនកអាច្ទទួលបាន្ការពន្យាររយៈសពល 24 បខនន្ WTW រែ្ស់ោកអនក មែ្ិន្សែើសោ
កអនកែំសពញតា្រល័ក្ខខ័ណ្ឌ ្រួយកនុងច្ំស្្រល័ក្ខខណ័្ឌ ោងំឡាយប�លមាន្សរៀែរាែ់ោងសមកា្រ។

្ូ្រគូ្ធើកសមជើ្សរ ើ្ មែអែ់ប�លពាក់ព័ន្្ធ។ ្ូ្រមបាក�ថាបាន្ចុ្ោះហែ្ថសលោស ម្ ោះរែ្់សោកអនក ន្ិងកាលែរសិច្ឆេទសៅសលើ  ទម្រង់បែែែទសន្ោះ។
ជា្រួយនឹ្ងទម្រង់បែែែទសន្ោះ ្ូ្រផ្ដលជូ់ន្សោន្ធើនូ្វរាល់ភ្្តុតាងោងំឡាយ្ប�លសោកអនកអាច្ផ្ដល់ជូន្បាន្ ស�ើ្រ្ើជួយ�លស់ោន្ធើកនុងការ្សម្រច្ថាសែើ
សោកអនកអាច្ទទួលបាន្ការពន្យារ WTW រយៈសពល 24 បខ-និ្ងែន្្ត្្ថិែកនុង្ក្រមភាពោងំឡាយសៅកនុងបផន្ការ្ុខុមាលភាពែច្្ុែ្ន្នរែ្ស់ោក-to-អនកប�រឬសទ។

WTW 44 (Cambodian) (1/15)  - REQUIRED FORM - NO SUBSTITUTE PERMITTED 

ហែ្ថសលោរែ្់សោកអនក កាលែរសិច្ឆេទ

្ូ្រោកទ់ងែុគ្គលកិរែ្ស់ោកអនកមែ្ិន្សែើសោកអនកមាន្្ំណួរអំពើទម្រង់បែែែទសន្ោះ។

• មែ្ិន្សែើសោកអនកមែរូវការជំន្ួយកនុងការទទួលបាន្ភ្្តុតាងែញ្ជា ក់អំពើល័ក្ខខ័ណ្ឌ រែ្់សោកអនក ែុគ្គលិករែ្់សោកអនកអាច្ជួយសោកអនកបាន្។
• សោកអនកនឹ្ងទទួលបាន្ស្ច្ក្ដើជូន្�ំណឹង្រួយ មែ្ិន្សែើសោកអនកនឹ្ងបាន្ទទួល ឬនឹ្ង្ិរន្បាន្ទទួលការពន្យារ WTW រយៈសពល 24 បខ និ្ង្ូរលសហែុអ្ើ។
• មែ្ិន្សែើសោកអនក្ិរន្យលម់្ែជា្រយួន្ឹងសោន្ធើសទ សោកអនកអាច្ស្នើ្ំុ្វនាការរ�ឋាបាន្។
•  មែ្ិន្សែើសោកអនកគិែថា សោកអនកពំុគួរ្្ថិែសៅកនុង ្ុខុមាលភាព សហើយសៅពំុោន្់បាន្ស្នើ្ំុការសលើកបលង ឬមែរូវការពែ័ម៌ាន្ែបន្្ថ្រអំពើការសលើកបលងសផ្សងៗ

ពើការចូ្លរ្ួរសៅកនុង ្ុខុមាលភាព ្ូ្រោក់ទងែុគ្គលិករែ្់សោកអនក។

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

ស ម្ ោះរែ្់សោកអនក

COUNTY

ទើមករុង CASE NAME

OTHER ID NO.

បាទ/ចា្៎ សទ ការពន្យារសពល WTW រយៈសពល 24 បខ

  1. សែើសោកអនកកំពុង ្្ថិែសៅកនុងក្រមវធិើអែ់រ ំរ្ួរមាន្ ការអែ់រកំម្រិែ្ូរលដ្ឋា ន្្មមាែ់្រនុ្្្សសពញវយ័ ការអែ់រវំជិាជា ជើវៈ
ឬក្រមវធិើ្័្យផ្ដួច្សផ្ដើ្រគំន្ិែ ប�លសោកអនកនឹ្ងែញ្ែ់កនុងសពលឆាែ់ៗសន្ោះប�រឬសទ?

មែ្ិន្សែើ បាទ/ចា្៎ សែើសោកអនកនឹ្ងសរៀន្ច្ែ់ សផ្ទរការ្ិកសា ឬែញ្ែ់ការ្ិកសាសៅន្ងៃបខឆាន ំ្ ?

  2. សែើ សោកអនក ្្ថិែសៅកនុង ក្រមវធិើពយាបាល្្រួយ �ូច្ជា ក្រមវ ើធើ្មមាែ់ការសមែើសារធាែុសញៀន្ ឬ្ុខភាព ផូ្វចិ្ែ្ត
ប�លសោកអនក ន្ឹង ែញ្ែ់កនុងសពលឆាែ់ៗសន្ោះប�រឬសទ?

មែ្ិន្សែើ បាទ/ចា្៎ សែើសោកអនកនឹ្ងែញ្ែ់សៅន្ងៃបខឆាន ំ្ ?

  3. សែើសោកអនកមែរូវការសពលសវោែបន្្ថ្រសទៀែ ស�ើ្រ្ើែញ្ែ់្ក្រមភាព្្រួយសៅកនុងបផន្ការ្ុខុមាលភាពរែ្់សោកអនក
សដ្យសារបែពិការភាពកនុងការ្ិកសា ឬពិការភាពសផ្សងៗប�រឬសទ?

  4. សែើសោកអនកបាន្ដ្ក់ស្នើពាក្យ្ំុស�ើ្រ្ើទទួលអែ្ថមែសយជន្៍ពិការភាពពើច្ំណូល្ន្្តិ្ុខែបន្្ថ្រ (SSI) ប�រឬសទ? មែ្ិែសែើ បាទ/

ចា្៎ សែើ្វនាការរែ្់សោកអនកនឹ្ងសធ្ើស�ើងសៅន្ងៃបខឆាន ំ្ ?

  5. សែើសោកអនក្្ថិែសៅកនុងអង្គភាពជំន្ួយឪពុកមា្ដ យពើរនាក់ប�លឪពុក ឬមា្ដ យមាន ក់សទៀែសៅពំុោន្់បាន្សមែើ WTW រយៈសពល 24

បខរែ្់ខ្ួន្អ្់ប�រឬសទ?

  6. សែើសោកអនកទំន្ងជានឹ្ងទទួលបាន្ការងារ្រួយកនុងរយៈសពលមបា្ំរួយបខោង្ុរខសន្ោះប�រឬសទ?  ្ូ្រពន្្យល់សៅោងសមកា្រ។

  7. សែើមាន្ការផ្្្់ែ្ដូរទើផសារការងារ ប�លបាន្រារាងំសោកអនកជាែស ្្ដ ោះអា្ន្នកំុឲ្យទទួលការងារ្្រួយ ប�លសធ្ើឲ្យសោកអនកមែរូវ
ការសពលសវោែបន្្ថ្រស�ើ្រ្ើទទួលបាន្ការងារសនាោះប�រឬសទ?  ្ូ្រពន្្យល់សៅោងសមកា្រ។


	Text Field 3: 
	Text Field 4: 
	Text Field 6: 
	Text Field 7: 
	Text Field 9: 
	Text Field 10: 
	Text Field 5: 
	Text Field 8: 
	Text Field 14: 
	Text Field 11: 
	Text Field 12: 
	Text Field 15: 
	Text Field 16: 
	Check Box 1: Off
	Check Box 3: Off
	Check Box 5: Off
	Check Box 7: Off
	Check Box 9: Off
	Check Box 11: Off
	Check Box 13: Off
	Check Box 2: Off
	Check Box 4: Off
	Check Box 6: Off
	Check Box 8: Off
	Check Box 10: Off
	Check Box 12: Off
	Check Box 14: Off
	Text Field 17: 
	Text Field 23: 
	Text Field 18: 
	Text Field 20: 
	Text Field 19: 
	Text Field 21: 


