STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

សេចក្ដីជូនដំណឹងពីកម្មវិធី WELFARE-TO-WORK (កម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរពីជំនួយសាធារណៈ ទៅជការងារ)
បេប់ខោនធីបេសិនបើលោកអ្នកតេូវការជំនួយក្នុងការអាន ឬស្វេងយល់ពីសេចក្ដីជូនដំណឹងនេះ។

WELFARE-TO-WORK មនន័យដូចម្ដេចចំពោះលោកអ្នក

•

កម្មវិធី Welfare-to-Work អាចបងេៀន បណ្ដុះបណ្ដាល និងផ្ដល់ការបេឹកេសាដើមេបីជួយលោកអ្នកក្នុង

•

ចំណុចមួយចំនួនដេល Welfare-to-Work អាចធ្វើសមេប់លោកអ្នកមនដូចជ ៖

ការស្វេងរកការងារ។

-

ជួយលោកអ្នកក្នុងការស្វេងរកការងារ។

ជួយលោកអ្នកជមួយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំ ឬវិជ្ជាជីវៈ/ការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅនឹងកន្លេងធ្វើការ

និងបងេៀនលោកអ្នកពីការអាន គណិតវិទេយោ និងភសាអង់គ្លេសថ្នាក់មូលដ្ឋាន។
ផ្ដល់ការបេឹកេសាដល់លោកអ្នក ឬកេុមគេួសារលោកអ្នកបេសិនបើតេូវការ។

មន Welfare-to-Work 24-Month Time Clock (កម្មវិធី Welfare-to-Work ដេលមនរយៈ

•

លោកអ្នកមនជមេើសសកម្មភពជចេើនដេលលោកអ្នកអាចចូលរួមក្នុងអំឡុងពេលនេ Welfare-

•

នៅពេលបញ្ចប់រយៈពេលនេ Welfare-to-Work 24-Month Time Clock លោកអ្នកនឹងមនជមេើស

•

Welfare-to-Work នឹងជួយលោកអ្នកក្នុងការរៀបចំ និងបង់ថ្លេសេវាគំទេចាំបច់ដេលលោកអ្នកតេូវ

ពេល24 ខេ) (នៅក្នុងរយៈពេលកំណត់48ខេ)។

•

ការ សមេប់ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភពលោកអ្នក។ នេះ រួមមនការថេទាំកុមរ មធេយោបយធ្វើដំណើរ
និងចំណយផេសេងទៀតដូចជ ចំណយលើឧបករណ៍ពិសេសៗ ឬសំលៀកបំពាក់ដេលលោកអ្នកតេូវ

ការដើមេបីទទួលបនការងារ។ លោកអ្នកអាចទទួលបនបេក់បើកឲេយមុន បេសិនបើលោកអ្នកស្នើសុំ
រកការថេទាំកុមរ។

ពេលដេលលោកអ្នក តេូវតេចូលរួម WELFARE-TO-WORK

•

លោកអ្នកតេូវតេចូលរួម Welfare-to-Work បេសិនបើលោកអ្នកទទួលបនជំនួយសាច់បេក់កេម

•

លោកអ្នកមិនចាំបច់ចូលរួម Welfare-to-Work បេសិនបើលោកអ្នកតេូវបនលើកលេងនោះ។

កម្មវិធីឱកាសការងារ និងទំនួលខុសតេូវចំពោះកុមរនេរដ្ឋ California (CalWORKs) ហើយលោក
អ្នកមិនតេូវបនលើកលេង (រួចផុត) ពីការចូលរួម។

លោកអ្នកតេូវបនលើកលេងក្នុងករណីដេលលោកអ្នក ៖

-

អសមត្ថភពផ្លូវកាយ ឬផ្លូវចិត្ដមិនអាចធ្វើការ ឬចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភព Welfare-to-Work

-

ឳពុក/ម្ដាយ ឬអ្នកថេទាំកុមរចាប់ពីពេលកើត រហូតដល់អាយុ 23ខេ។ ការលើកលេងនេះ

-

ឳពុក/ម្ដាយ ឬអ្នកថេទាំជសាច់ញាតិរបស់កុមរដេលមនអាយុ 6ខេ ឬតិចជងនេះ

ឲេយបនទៀងទាត់សមេប់រយៈពេលយ៉ោងហោចណស់ 30ថ្ងេបេតិទិន។
មនតេម្ដង គត់។

ឬសកម្មភពបណ្ដុះបណ្ដាល មិនមនលក្ខណៈសមសេប។

នៅផ្ទះថេទាំនរណម្នាក់នៅក្នុងគេួសារ ដេលមិនអាចថេទាំខ្លួនឯងបន។ (មនុសេសមនជំងឺ

ពិការភព ។ល។) ហើយការថេទាំនេះ ធ្វើឲេយលោកអ្នកមិនអាចធ្វើការ ឬចូលរួមនៅក្នុង
Welfare-to-Work បន។

បេសិនបើលោកអ្នកជក្មេងជំទង់ដេលមនផ្ទេពោះ ឬចិញ្ចឹមកូននៅក្នុងកម្មវិធី Cal-Learn

(កម្មវិធីអប់រំរបស់ CalWORKs សមេប់មតាបិតាជក្មេងជំទង់) ឬបេសិនបើលោកអ្នកមនសញ្ញាបតេ
មធេយមសិកេសាឬដេលមនតម្លេស្មើនៅពេលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធី Cal-Learn ការលើកលេងមួយ

ឬអ្នកគេប់គេងករណី Cal-Learn។

បេសិនបើលោកអ្នកជឿជក់ថ លោកអ្នកគបេបីរួចផុតពីការចូលរួម លោកអ្នកគួរស្នើសុំបុគ្គលិកសង្គម

ម៉ោងដេលតមេូវ ឳពុក ឬម្ដាយម្ដាងទៀតតេូវបនលើកលេងពីការចូលរួម។

កិច្ចរបស់លោកអ្នកឲេយផ្ដល់បេបបទមួយ (CW 2186A) សមេប់បេើបេស់ដើមេបីស្នើសុំការលើក
លេងពី Welfare-to-Work។ ខោនធីនឹងបេប់លោកអ្នកថតើលោកអ្នកអាចលើកលេងពី

Welfare-to-Work ឬមួយចាំបច់តេូវតេចូលរួម។ ទោះបីជលោកអ្នកមិនតេូវចូលរួម Welfare-to-

Work ក៏ដោយ លោកអ្នកអាចស្នើសុំចូលរួមបន ហើយពួកគេនឹងបេប់លោកអ្នកក្នុងករណីដេលលោក

•

អ្នកអាចចូលរួមបននោះ។

បេសិនបើលោកអ្នកមិនតេូវបនលើកលេងពី Welfare-to-Work លោកអ្នកអាចនឹងតេូវតមេូវឲេយ

ចូលរួម Welfare-to-Work។ បេសិនបើលោកអ្នកតមេូវឲេយចូលរួម លោកអ្នកនឹងទទួលបនសេចក្ដី
ជូនដំណឹងមួយចេបាប់ដេលបេប់លោកអ្នកពីពេលណត់ជួបដំបូងរបស់លោកអ្នក។

បេសិនបើលោកអ្នក មិនធ្វើទៅតាមអ្វីដេល WELFARE-TO-WORK តមេូវ

•

មនុសេសពេញវ័យ លុះតេតេលោកអ្នកទៅសិកេសាដេលជផ្នេកមួយនេគមេង Welfare-to-Work
តុលាការ ឬកុមរដេលបេឈមនឹងការដក់នៅក្នុងការថេទាំជកូនចិញ្ចឹម។

Welfare-to-Work ឬខោនធីកំណត់ថ ការចូលរួមនេះ មិនទាន់នំទៅរកឱកាសការងារ

•

មនអាយុ 16 17 ឬ18ឆ្នាំ ហើយសិកេសាពេញម៉ោងនៅវិទេយោល័យ ឬសាលាបណ្ដុះបណ្ដាល

អ្នកថេទាំកុមរមិនមេនជសាច់ញាតិឳពុកម្ដាយ ដេលស្ថិតក្នុងបន្ទុក ឬកេមការការពាររបស់

មនផ្ទេពោះ ហើយវេជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់ថ លោកអ្នកមិនអាចធ្វើការ ឬចូលរួមក្នុងសកម្មភព

បេសិនបើឳពុកម្ដាយទាំងពីរនក់ទទួលបនជំនួយ ហើយឳពុក ឬម្ដាយណម្នាក់បំពេញបនគេប់

មនអាយុកេម16 ឆ្នាំ ឬ60 ឆ្នាំ ឬលើសពីនេះ។
របស់លោកអ្នក។

-

(អាសេ័យលើខោនធី នេះអាចរហូតដល់អាយុ 6ខេ)។ សូមសួរបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចលោកអ្នក

ថតើកូនលោកអ្នកតេូវមនអាយុប៉ុន្មានដើមេបីឲេយលោកអ្នកទទួលបនការលើកលេង។

•

ដូច្នេះ លោកអ្នកមិនចាំបច់បេើបេស់ជំនួយសាច់បេក់លោកអ្នកដើមេបីបង់ថ្លេសេវាគំទេចាំបច់ឡើយ។
Welfare-to-Work នឹងបេប់លោកអ្នកអំពីបេភេទនេការថេទាំកុមរដេលមន និងកន្លេងសមេប់ស្វេង

ឳពុក/ម្ដាយ ឬអ្នកថេទាំជសាច់ញាតិរបស់កុមរដេលមនអាយុ 12សប្ដាហ៍ ឬតិចជងនេះ

ចំនួនខាងលើអាចនឹងមិនអនុវត្ដចំពោះលោកអ្នក។ សូមទំនក់ទំនងបុគ្គលិកផ្នេកសិទ្ធិទទួលបន

to-Work 24-Month Time Clock។

សកម្មភពតិចជងមុនសមេប់ចូលរួមដើមេបីបន្ដទទួលបនបរិមណជំនួយសាច់បេក់ដដេល។

-

-

ជួយលោកអ្នកឲេយទទួលបនបទពិសោធន៍ការងារ។

•

•

ពេលដេលលោកអ្នកតេូវតេចូលរួម WELFARE-TO-WORK (ត)

•

បេសិនបើលោកអ្នកតមេូវឲេយចូលរួម Welfare-to-Work៖

-

លោកអ្នកនឹងមនឱកាសនិយយបេប់ពីមូលហេតុដេលលោកអ្នកមិនបនធ្វើទៅតាមអ្វីដេល

-

បេសិនបើលោកអ្នកមិនមនមូលហេតុសមសេប ហើយលោកអ្នកមិនធ្វើទៅតាមអ្វីដេល

តមេូវឲេយធ្វើ។

Welfare-to-Work តមេូវសមេប់ដោះសេយបញ្ហា នោះជំនួយសាច់បេក់លោកអ្នកនឹង
តេូវបន្ថយ។

បេសិនបើលោកអ្នកមិនតមេូវឲេយចូលរួម Welfare-to-Work ប៉ុន្ដេលោកអ្នកស្ម័គេចិត្ដអនុវត្ដសកម្មភព
Welfare-to-Work៖

-

លោកអ្នកនឹងមនឱកាសនិយយបេប់ពីមូលហេតុដេលលោកអ្នកមិនបនធ្វើអ្វីទៅតាមអ្វី

-

បេសិនបើលោកអ្នកស្ម័គេចិត្ដធ្វើសកម្មភព Welfare-to-Work ប៉ុន្ដេមិនចូលរួម ដោយគ្មាន

(អាសេ័យលើខោនធី នេះអាចរហូតដល់អាយុ 12ខេ)។ ការលើកលេង នេះ មនតេម្ដងគត់។

ដេលតមេូវឲេយធ្វើ។

មូលហេតុតេឹមតេូវ ហើយលោកអ្នកមិនមនឆន្ទៈធ្វើទៅតាមអ្វីដេល Welfare-to-Work

តមេូវដើមេបីដោះសេយបញ្ហា នោះជំនួយសាច់បេក់លោកអ្នកនឹងតេូវបន្ថយ ប៉ុន្ដេលោកអ្នកអាច

មិនតេូវបនអនុញ្ញាតឲេយធ្វើការជអ្នកស្ម័គេចិត្ដវិញ នៅក្នុង Welfare-to-Work ភ្លាមៗឡើយ។

នៅពេលដេលលោកអ្នកទទួលបនការងារ ហើយអស់ជំនួយ ខោនធីអាចនឹងបន្ដបង់ថ្លេសេវាគំទេចាំបច់នន រហូតដល់12ខេដំបូងបន្ទាប់ពីលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមការងារ បេសិនបើលោកអ្នកតេូវការសេវាទាំងនោះ
ដើមេបីរកេសាការងាររបស់ខ្លួន ហើយលោកអ្នកមិនអាចទទួលបនថ្លេសេវាគំទេចាំបច់ទាំងនោះពីកន្លេងផេសេង។ លោកអ្នកក៏អាចទទួលបនសេវាថេទាំកុមររហូតដល់ពីរឆ្នាំផងដេរ កេយពីអស់ជំនួយ។
លោកអ្នកក៏អាចទទួលបន Medi-Cal (កម្មវិធីផ្ដល់ជំនួយវេជ្ជសាសេ្ដរដ្ឋ California) អន្ដរការរយៈពេល 12ខេផងដេរ។

លោកអ្នកមនសិទ្ធិស្នើសុំនៅពេលណក៏បន នូវសេវាដូចជ ការថេទាំកុមរ មធេយោបយធ្វើដំណើរ ឬសេវាផេសេងទៀតដេលផ្ដល់ដោយ Welfare-to-Work។ លោកអ្នកអាចសាកសួរបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចរបស់លោកអ្នកតាមរយៈ
ទូរសព្ទ ឬដោយផ្ទាល់ ឬលោកអ្នកអាចសួរជលាយលក្ខណ៍អកេសរក៏បន។

លោកអ្នកមនសិទ្ធិស្នើសុំសវនការថ្នាក់រដ្ឋបេសិនបើលោកអ្នកមិនយល់សេបនឹងសេចក្ដីសមេចណមួយដេលធ្វើឡើងដោយខោនធី អំពីការចូលរួមនៅក្នុង Welfare-to-Work។
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