
ວິທີປະກອບບົດລາຍງານສະຖານະການມີສິດໄດ້ຮັບ SAR 7 ຂອງທ່ານ
ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນສົດ (ການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນສົດ) ແລະເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ CalFresh (ເມື່ອກ່ອນຮູ້ໃນນາມບັດຊື້ອາຫານ (Food Stamp))

ບັນທຶກແບບຟອມນີ້ໄວ້ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານປະກອບ (ບົດລາຍງານສະຖານະການມີສິດໄດ້ຮັບ) SAR 7 ຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປະກອບບົດລາຍງານຂອງທ່ານ, ໂທຫາທາງຄາວຕີ້.
• ຖ້າທ່ານບໍ່ສົ່ງບົດລາຍງານຄົບຖ້ວນ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານອາດຈະຖືກຊັກຊ້າ, ປ່ຽນແປງ, ຫຼືຢຸດ, ຫຼືເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຊໍາລະເກີນ ທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍກັບຄືນ.

ທ່ານຕ້ອງຕອບທຸກຄໍາຖາມ, ແລະຄັດຕິດຫຼັກຖານໃສ່ ເມື່ອພວກເຮົາຂໍໃຫ້ມີຫຼັກຖານ. ຄໍາຖາມຂໍ້ 4 ແລະ 13 ແມ່ນສໍາລັບ CalWORK ເທົ່ານັ້ນ, ຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບສະເພາະ
CalFresh ແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຕອບຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້.

• ຄັດຕິດເຈ້ຍແຍກຕ່າງຫາກໃສ່ເພີ່ມ ຖ້າຈໍາເປັນ.
• ຄວາມຈິງທີ່ທ່ານລາຍງານອາດຈະເຮັດໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານເພີ່ມຂຶ້ນ, ຫຼຸດລົງ, ຫຼືຖືກຢຸດ.

ຄໍາແນະນໍາ
ທ່ານຕ້ອງປະກອບ SAR 7 ໃຫ້ຄົບຖ້ວນເລື້ອຍປານໃດ
ປີລະເທ່ືອ; (6 ເດືອນຫັຼງຈາກການສະໝັກ/ການຕ່ໍໃໝ່ປະຈໍາປີຂອງທ່ານ). ຄາວຕ້ີຈະບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ ເມື່ອ SAR 7 
ຂອງທ່ານຄົບກໍານົດ.

ລາຍງານສໍາລັບຄົນຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບ້ານຂອງທ່ານ
ຖ້າຄອບຄົວຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນສົດ, ລາຍງານຄວາມຈິງສໍາລັບ:

• ເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນລູກແທ້, ລູກບຸນທໍາ, ແລະລູກລ້ຽງທຸກຄົນ.
• ພໍ່ແມ່ແທ້, ບຸນທໍາ, ແລະພໍ່ແມ່ລ້ຽງທຸກຄົນ.
• ຍາດພີ່ນ້ອງອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຢູ່ໃນສໍານວນຂອງເດັກນ້ອຍ.
• ຕົວທ່ານເອງ ແລະຜົວ/ເມຍ ຫຼືຄູ່ລົງທະບຽນທີ່ຢູ່ຮ່ວມກັນຂອງທ່ານ.
• ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຢູ່ບ້ານຊົ່ວຄາວ.

ຖ້າຄອບຄົວຂອງທ່ານໄດ້ຮັບ CalFresh, (ໂດຍທ່ີມີ ຫຼືບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນສົດ) ທ່ານຕ້ອງ
ລາຍງານຄວາມຈິງສໍາລັບ:

• ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ.
• ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກຄົນ.
• ຄົນອື່ນໆທັງໝົດຢູ່ໃນເຮືອນ ຜູ້ທີ່ຊື້ ແລະກະກຽມແຕ່ງອາຫານກັບທ່ານປົກກະຕິ.

ການຂໍໃຫ້ຢຸດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ
•  ຢູ່ໃນ SAR 7, ປະກອບໃສ່ພາກໃຫ້ຢຸດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອສະເພາະ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຢຸດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃດໜຶ່ງຂ

ອງທ່ານ. ໝາຍໃສ່ງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຢຸດ, ແລະລົງລາຍເຊັນ ແລະວັນທີໃນໃບ SAR 7. ຖ້າທ່
ານຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຢຸດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານບາງອັນ ແລະຮັກສາອັນອື່ນໄວ,້ ທ່ານຕ້ອງປະກອບສ່ວນທີ່ເຫຼືອ
ຂອງ SAR 7.

• ທ່ານຍັງສາມາດຢຸດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍການຕິດຕໍ່ກັບທາງຄາວຕີ້.
•  ຖ້າທ່ານຂໍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອເງິນສົດຂອງທ່ານຢຸດ, Medi-Cal ຂອງທ່ານກໍ່ອາດຈະຖືກຢຸດ ຫືຼປ່ຽນແປງໄດ້.

ທ່ານອາດຈະບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບ Medi-Cal ຫືຼທ່ານອາດຈະຕ້ອງຈ່າຍສ່ວນແບ່ງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍມັນນໍາອີກ.

ວິທີຕອບແຕ່ລະຄໍາຖາມ
ຂໍ້ມູນຄອບຄົວ (ຄໍາຖາມທີ 1)
ຂຽນການປ່ຽນແປງໃດໜ່ຶງລົງໄປເຊັ່ນ: ຜູ້ທ່ີຢູ່ນໍາທ່ານ, ການປ່ຽນແປງທ່ີຢູ່ຂອງທ່ານ (ລວມທັງການປ່ຽນເລກ 
ທີອາພາດເມັ້ນ, ແລະການປ່ຽນແປງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຊົ່າເຮືອນ ຕ້ັງແຕ່ທ່ານໄດ້ລາຍງານຄັ້ງສຸດທ້າຍ). ອັນນີ້ລວມມີ: 
ເດັກນ້ອຍເກດີໃໝ່, ຄນົຜູ້ທ່ີອອກໄປຈາກບ້ານຊົ່ວຄາວ; ຫືຼຜູ້ໃດຜູ້ໜ່ຶງທ່ີຕາຍໄປ, ເຂ້ົາ ຫືຼອອກຈາກໂຮງໝໍ ຫືຼສະຖາບນັ 
(ລວມທັງຄຸກ ຫືຼບ່ອນກັກຂັງ), ອ່ືນໆ.

ການປ່ຽນທີ່ຢູ່/ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ພັກອາໄສ (ຄໍາຖາມທີ 2 ແລະ 3)
ບອກຄວາມຈິງໃຫ້ກັບພວກເຮົາຮູ້ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທາງດ້ານທ່ີຢູ່ ຫືຼເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຕ້ັງແຕ່ການລາ 
ຍງານຄັງ້ສຸດທ້າຍ. ຖ້າທ່ານກໍາລງັໄດ້ຮບັ CalFresh, ທ່ານອາດຈະຖືກຖາມເອົາຫັຼກຖານຄ່າທ່ີພັກອາໄສອັນໃໝ່ເຊັ່ນ: 
ຄ່າເຊົາ ແລະຄ່າສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ. ຖ້າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະການຍ້າຍ, ຢ່າລືມວ່າຕ້ອງໄດ້
ຂຽນຈໍານວນໃໝ່ລົງ. ອນັນີ້ອາດຈະເພີ່ມເງິນຊ່ວຍເຫຼອື CalFresh ຂອງທ່ານໄດ້.

ການຫຼບົໜ ີແລະການລະເມດີການປ່ອຍຝາກໂທດ/ການທົດສອບ (CalWORKs ເທົາ່ນັນ້) (ຄໍາຖາມທີ 
4)
ຄໍາຖາມນີ້ນໍາໃຊ້ກັບທຸກຄົນທ່ີອາໄສຢູ່ກັບທ່ານແລ້ວ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທ່ີມີອັນໃດໜ່ຶງໃນນີ້ເກີດຂ້ຶນ ຕ້ັງແຕ່ທ່ານໄດ້ລາຍງ
ານຄັ້ງສຸດທ້າຍ. ມັນຍັງໃຊ້ສໍາລັບທຸກຄົນ ຜູ້ທ່ີຍ້າຍເຂ້ົາມາໃນເຮືອນຂອງທ່ານ, ຊຶ່ງເປັນ ຜູ້ທ່ີກໍາລັງຫົຼບໜີກົດໝາຍ 
ຫືຼໃນການລະເມີດການປອ່ຍຝາກໂທດ/ການທົດສອບ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຊື່ບກຸຄົນ, ສະຖານທ່ີ ແລະວັນທີທ່ີອອກ 
ໝາຍ ຫຼື ວັນທີທີ່ເກີດການລະເມີດ.

ຖ້າທ່ານໄດ້ລາຍງານຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບຄາວຕີ້ມາກ່ອນ, ທ່ານບໍ່ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນດຽວກັນອີກ. 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ຂໍ້ມູນ CalFresh) (ຄໍາຖາມທີ 5, 6 ແລະ 7)
ຄໍາຖາມນີ້ອາດຈະປ່ຽນເງິນຊ່ວຍເຫືຼອ CalFresh ຂອງທ່ານໄດ້. ຂ້ໍມູນນີ້ອາດຈະຫຸຼດລາຍໄດ້ທ່ີພວກເຮົານັບລົງ ແລ
ະເພ່ີມເງິນຊ່ວຍເຫືຼອຂອງທ່ານຂ້ຶນ. ສໍາລັບຄົນອາຍຸ 60 ປີ ແລະແກ່ກວ່າ ຫຼືຜູ້ທີ່ພິການ, ລາຍງານການປ່ຽນແປງຄ່າໃ
ຊ້ຈ່າຍທາງການແພດທ່ີເກີນການຄຸ້ມຄອງຂອງທ່ານ. ສໍາລັບເຮືອນທ່ີມີ CalFresh, ລາຍງານການປ່ຽນແປງຕ່ໍຄ່າ
ໃຊ້ຈາ່ຍສໍາລັບການດູແລເດັກນ້ອຍ ການດູແລຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີຢູ່ໃຕ້ການດູແລຊຶ່ງຈໍາເປັນທ່ີມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການເຮັ
ດວຽກ ຫືຼການຝຶກຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານຈ່າຍເງິນຄ່າລ້ຽງດູລູກ, ລາຍງານການປ່ຽນແປງໃນຈໍານວນເງິນທ່ີໄດ້ຈ່າຍ. 
ຄັດຕິດຫຼັກຖານໃສ່ ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມອີກບໍ. 

ຊັບສິນ (ຄໍາຖາມທີ 8)
ຂຽນທຸກຄົນຜູ້ທ່ີໄດ້, ຊື້, ຂາຍ, ຄ້າ, ໃຊ້ຈ່າຍ ຫືຼໃຫ້ຊັບສິນແກ່ຜູ້ອ່ືນ. ຊັບສິນລວມມີ: ທ່ີດິນ, ເຮືອນ, ລົດ,  
ບັນຊີທະນາຄານ, ການຈ່າຍເງິນ (ການຖືກຫວຍ ຫືຼຄາຊິໂນ, ປະກັນສັງຄົມທ່ີບໍ່ສາມາດເອົາຄືນໄດ້, 
ການສົ່ງເງິນພາສີຄືນ, ອ່ືນໆ). ລວມທັງຂອງຂວັນ ແລະເງິນກູ.້ ຂຽນວ່າເປນັຊັບສິນຂອງໃຜ, ປະເພດຂອງຊັບສິນ 
ເມື່ອມີການປ່ຽນແປງ ແລະມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ (“ຈໍານວນເງິນ” ຢູ່ໃນແບບຟອມ). ໝາຍໃສ່ຫ້ອງສໍາລັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ແລ້ວ. ຄັດຕິດຫຼັກຖານໃສ່.

ຖ້າທ່ານໄດ້ລາຍງານແລ້ວ ແລະໄດ້ໃຫ້ຫັຼກຖານຊັບສິນອັນໃໝ່ແລ້ວ, ທ່ານບໍ່ຕ້ອງລາຍງານມັນອີກ ນອກຈາກວ່າມີ 
ການປ່ຽນແປງ.

ລາຍໄດ້ຂອງການເຮັດວຽກ (ຄໍາຖາມທີ 9)
ຂຽນລາຍໄດທຸ້ກອັນຈາກການເຮັດວຽກ (ວຽກ) – ເງິນທີ່ຫາມາໄດ້, ເງິນທິບ, ເບ້ຍລ້ຽງຝຶກອົບຮົມ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ, 
ຫືຼເງິນທ່ີຫາມາໄດ້ອ່ືນໆ ທ່ີຜູ້ໃດຜູ້ໜ່ຶງໄດ້ມາຢູ່ໃນເດືອນລາຍງານ. ຂຽນຈໍານວນເງິນກ່ອນພາສີ ຫືຼການຫັກຕ່າງໆ 
(ຈໍານວນທັງໝົດ). ຄັດຕິດຫຼັກຖານໃສ່.

•  ລາຍໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດແຕ່ຕ່ໍໄປນີ້ ລວມມີເຊັກຈ່າຍເງິນ, ລາຍໄດ້ເງິນສົດ,
ການຈ່າຍຄ່າວັນພັກ, ເງິນໂບນັດ, ເງິນຈາກການທໍາທຸລະກິດສ່ວນຕົວ, ວຽກຊົ່ວຄາວ ຫຼືລາຍໄດ້ການຝຶກອົບຮົມ,
ລາຍໄດ້ຈາກການເຊົ່າ, IHSS, ອ່ືນໆ.

•  ຖ້າເຮັດທຸລະກດິເອງ, ທ່ານສາມາດຖືກຫັກທ່ີ 40% ສໍາລບັຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີບໍ່ຕ້ອງມຫັຼີກຖານ. ຖ້າລາຍຈ່າຍຂອງ
ທ່ານສູງກວ່າ ແລະທ່ານຕ້ອງການຂໍເບີກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງ, ຂຽນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຸລະກິດທັງໝົດໃສ່ໃນເຈ້ຍແຍກຕ່າ
ງຫາກອີກໄດ້. ຄັດຕິດຫຼັກຖານໃສ່ ຖ້າໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງ. 

•  ຫັຼກຖານການຫວ່າງງານ ລວມເຖິງ ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດແຕ່ ຈົດໝາຍຈາກນາຍຈ້າງ, ຈົດໝາຍຮັບຮອງ UIB, ຫຼື
ຖ້າວ່າບໍ່ມີຫັຼກຖານອ່ືນໃຫ້, ໃຫ້ຂຽນຄໍາກ່າວພ້ອມກັບລົງລາຍເຊັນໄວ້.

ການປ່ຽນແປງລາຍໄດ້ການຈ້າງງານ (ຄໍາຖາມທີ 10)
ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ ລາຍໄດ້ຈະສືບຕ່ໍບໍ ຫືຼຈະມີການປ່ຽນແປງບໍ. ຖ້າລາຍໄດ້ຂອງທ່ານຈະຍັງຢູ່ຄືເກົ່າ ພວ
ກເຮົາຈະໃຊ້ຈໍານວນເງິນທ່ີທ່ານລາຍງານເປັນລາຍໄດ້ຂອງທ່ານສໍາລັບ 6 ເດືອນຂ້າງໜ້າ. ຖ້າທ່ານຮູ້ວ່າ 
ລາຍໄດ້ຈະມີການປ່ຽນແປງ, ບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຍ້ອນຫຍັງ, ຫຼາຍປານໃດ ແລະເມື່ອໃດ. ຖ້າທ່ານບໍ່ໝ້ັນໃຈ, 
ທ່ານຍັງສາມາດລາຍງານການປ່ຽນແປງໄດ້ ເມື່ອມັນເກີດມີຂ້ຶນ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການສະເໜີວຽກໃຫ້ 
ແລະຮູ້ຈັກຄ່າແຮງເປັນຊົ່ວໂມງ ແລະກໍານົດເວລາເຮັດວຽກຂອງທ່ານ, ທ່ານຕ້ອງລາຍງານອັນນີ້ອອກໄປ 
ແມ້ວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ເລ່ີມເຮັດວຽກ ຫືຼໄດ້ຮັບການຈ່າຍເທ່ືອ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າທ່ານກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນສາຍ 
ຫືຼມີກໍານົດເວລາທ່ີປ່ຽນແປງຫຼາຍ, ຂຽນຂ້ໍມູນນີ້ລົງໃສ່ SAR 7 ຂອງທ່ານ.

ຫຼັກຖານຂອງລາຍໄດ້ການຈ້າງງານແມ່ນບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດແຕ່ຈະກ່າວຕ່ໍໄປນີ້ ລວມມີຄື: ສົ້ນໃບເຊັກ, 
ສໍາເນົາຂອງໃບເຊັກ ຫືຼບົດລາຍງານຈາກນາຍຈ້າງ ອ່ືນໆ, ຫືຼບົດລາຍງານພາສີສໍາລັບເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ. 

ລາຍໄດ້ອື່ນໆ (ຄໍາຖາມທີ 11)
ຂຽນທຸກລາຍໄດ້ອື່ນໆທັງໝົດຈາກແຫຼ່ງອື່ນໃສ່. ຄັດຕິດຫຼັກຖານໃສ່.

•  ລາຍໄດ້ຄວາມພິການ ແລະການບໍານານລວມມີ SSI, ປະກັນສັງຄົມ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄວາມພິການນັກຮົ
ບເກົ່າ, ການຊົດເຊີຍຜູ້ເຮັດວຽກ ຫືຼການຈ່າຍໃຫ້ຄວາມພິການ/ການບໍານານໃດໜ່ຶງ.

• ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານ
•  ອ່ືນໆ: ການຖືກຫວຍ; ປະກນັໄພ ຫືຼການຊາໍລະໜ້ີຕາມກດົໝາຍ; ຂອງຂວັນ ຫືຼເງິນກູ້; ການຊ່ວຍເຫືຼອການເຊົ່າ;

ທ່ີພັກອາໄສ/ສິງ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ/ເຄືອ່ງນຸ່ງຫ່ົມ/ອາຫານ (ຫືຼຖ້າບາງຄນົໄດ້ຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫ່ົຼານີທັ້ງໝົດໃຫ້
ທ່ານແລ້ວ); ຫືຼອັນໃດອັນໜ່ຶງອີກ.

•  ຫັຼກຖານການບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນອ່ືນໆ ອີກຕ່ໍໄປ ລວມມີແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດຢູ່ແຕ່ ຈົດໝາຍຈາກຜູ້ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ ຫືຼ 
ຖ້າວ່າບໍ່ມີຫັຼກຖານອ່ືນໃຫ້, ໃຫ້ຂຽນຄໍາກ່າວພ້ອມກັບລົງລາຍເຊັນໄວ້.

ຂຽນ (1) ຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້, (2) ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເງິນມາ, ແລະ (3) ຈໍານວນເງິນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ. 

ການປ່ຽນແປງລາຍໄດ້ອື່ນ (ຄໍາຖາມທີ 12)
ບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ ຖ້າທ່ານຄິດວ່າລາຍໄດ້ຂອງທ່ານຈະສືບຕ່ໍບໍ ຫືຼຖ້າທ່ານຮູ້ວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ. 
ຖ້າທ່ານຮູ້ວ່າມັນຈະປ່ຽນແປງ, ບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າມັນຈະປ່ຽນແປງເມື່ອໃດ ແລະຫຼາຍປານໃດ.

SAR 7A (Lao) (12/14)  REQUIRED FORM - SUBSTITUTES PERMITTED
ເບິ່ງອີກດ້ານໜຶ່ງສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
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ຫຼັກຖານຂອງລາຍໄດ້ປະເພດອ່ືນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດແຕ່ຈະກ່າວຕ່ໍໄປນີ້ ລວມມີຄື: ສົ້ນໃບເຊັກ, 
ສໍາເນົາຂອງໃບເຊັກ, ໜັງສືແຈ້ງລາງວັນຈາກອົງການໃດໜ່ຶງທ່ີທ່ານໄດ້ເງິນມາ, ອ່ືນໆ.

ການປ່ຽນແປງອື່ນໆໃດໜຶ່ງ (CalWORK ເທົ່ານັ້ນ) (ຄໍາຖາມທີ 13)
ຂຽນລາຍການອື່ນໆທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງການມີສິດໄດ້ຮັບຂອງທ່ານ ຫຼືຈໍານວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງຂອງ
ການປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຄວນລາຍງານແມ່ນໄດ້ຂຽນໄວ້ຢູ່ໃນ SAR 7.

ຜູ້ໃດຕ້ອງເຊັນໃບ SAR 7
•  ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນສົດ: ທ່ານ ແລະຜົວ/ເມຍທ່ີໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງທ່ານ, ຄູ່ທ່ີໄດ້ຈົດຮ່ວ 

ມກັນຢູ່ຮ່ວມກັນ, ຫຼືພໍ່ແມ່ອື່ນ (ຂອງເດັກທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນສົດ) ຖ້າດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຮືອນດຽວກັນ.
•  ສໍາລັບ CalFresh: ຫົວໜ້າຄອບຄົວ, ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບສິດ, ຫຼືສະມາຊິກຄອບຄົວຜູ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
•  ແລະສໍາລັບທັງສອງໂຄງການ: ຄົນຜູ້ໃດຜູ້ໜ່ຶງທ່ີຊ່ວຍປະກອບບົດລາຍງານ, ແປພາສາ, ຫືຼເປັນພະຍາ 

ນໃຫ້ການໝາຍຂອງທ່ານ.

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໝາຍເຖິງ ເມື່ອພວກເຮົາເວົ້າ

ຫຼົບໜີກົດໝາຍ: ຄົນຜູ້ທ່ີຖືກພິຈາລະນາວ່າມີການຫີຼກເວ້ັນ ຫືຼຫົຼບໜີກົດໝາຍ ຖ້າໄດ້ມີການອອກໝາຍຈັບ 
ແລະຄົນຜູ້ນັ້ນຮູ້ ຫືຼຄວນຈະຮູ້ຈາກຄວາມຈິງທ່ີວ່າ ຕໍາຫຼວດກໍາລັງຊອກຫາເຂົາເຈົ້າຢູ່.

ການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນສົດ (CASH AID): CalWORKs (ໂຄງການໃຫ້ໂອກາດໃນການເຮັດວຽກ ແລະຄວາມຮັ
ບຜິດຊອບຕໍ່ເດັກນ້ອຍຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ), ການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນສົດຜູ້ລີ້ໄພ (RCA), ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍ
ການຄ້າມະນຸດ ແລະອາຊະຍາກໍາ (TCVAP), ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນສົດຜູ້ເຂົ້າໂຄງການ (ECA).

ການຈ່າຍຄ່າຊ່ວຍລ້ຽງດູເດັກນ້ອຍ: ການຈ່າຍທ່ີທ່ານຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ກັບຄົນໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອໃຫ້ກັບລູກຂອງທ່ານ 
ຫືຼລູກລ້ຽງຂອງທ່ານ. ລວມມີການຈ່າຍທ່ີໄດ້ຈ່າຍໂດຍພ່ໍແມ່ລ້ຽງທ່ີອາໄສຢູ່ໃນບ້ານຂອງທ່ານ.

SAR 7 ທີ່ຄົບຖ້ວນ: SAR 7 ຈະ “ຄົບຖ້ວນ” ພຽງແຕ່ເມື່ອ:
• ໄດ້ຕອບທຸກຄໍາຖາມ ແມ່ນແລ້ວ/ບໍ່ແມ່ນ ຄົບໝົດແລ້ວເທົ່ານັ້ນ, ແລະ
• ໄດ້ຕື່ມທຸກຂໍ້ມູນໃສ່ຄົບຖ້ວນແລ້ວ, ແລະ
• ໄດ້ຄັດຕິດທຼັກຖານທີ່ແບບຟອມຮ້ອງຂໍໃຫ້ໃສ່ນັ້ນຄົບຖ້ວນແລ້ວ, ແລະ
• ໄດ້ລົງລາຍເຊັນໃສ່ທຸກບ່ອນທີ່ຕ້ອງການໃນແບບຟອມແລ້ວ, ແລະ
• ໄດ້ລົງລາຍເຊັນ ແລະໃສ່ວັນທີໃນແບບຟອມຫຼັງຈາກມື້ສຸດທ້າຍຂອງເດືອນລາຍງານແລ້ວ.

ຈໍານວນເງິນລວມ: ຈໍານວນເງິນຂອງໃບເຊັກເງິນຂອງທ່ານ ຫືຼໃບເຊັກອ່ືນ (ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອການຫວ່າງງານ, 
ການບໍານານ, ອ່ືນໆ), ກ່ອນຈະມີການຫັກເອົາພາສີ, ປະກັນສັງຄົມ, ອ່ືນໆ.

ໃນການລະເມີດໄລຍະທົດສອບ ຫຼືການປ່ອຍຝາກໂທດ: ສານໄດ້ພົບວ່າ ທ່ານລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ກໍານົດຂອງການທົ
ດສອບ ຫຼືການປ່ອຍຝາກໂທດຂອງທ່ານ. ອາຊະຍາກໍາເບື້ອງຕົ້ນທີ່ໄດ້ມີການສັ່ງໃຫ້ມີການທົດສອບ ຫຼືການປ່ອຍຝາກ
ໂທດແມ່ນສາມາດເປັນໄດ້ສໍາລັບຄະດີອາຊະຍາກໍາ ຫຼືໂທດຖານເບົາ.

ເດືອນລາຍງານ: ເດືອນທີ່ສະແດງຂຶ້ນຢູ່ດ້ານເທິງສຸດຂອງ SAR 7. ລາຍງານລາຍໄດ້ທັງໝົດທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ ແລະກ
ານປ່ຽນແປງທ່ີເກດີຂ້ຶນໃນເດືອນນີ.້

ເດືອນສົ່ງລາຍງານ: ເດືອນທີ່ທ່ານລົງລາຍເຊັນ ແລະວັນທີບົດລາຍງານ ແລະສົ່ງມັນໄປ. ເດືອນສົ່ງລາຍງານສະແດງ
ຂຶ້ນຢູ່ດ້ານເທິງສຸດຂອງ SAR 7, ກ້ອງເດືອນລາຍງານ.

ພາກການຢັ້ງຢືນ
•  ທ່ານຕ້ອງເຊນັໃບ SAR 7 “ການມໂີທດໃນການໃຫ້ການເທັດ.” ອັນນີໝ້າຍຄວາມວ່າ ທ່ານໄດ້ສາບານ (ໃຫ້ສນັຍາ)  

ວ່າ ຄວາມຈິງທີ່ທ່ານໃຫ້ມາແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ເປັນຈິງ ແລະຄົບຖ້ວນ.
•  ການໃຫ້ການເທັດແມ່ນເປັນອາຊະຍາກໍາ – ມນັໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານໄດ້ສະບານ (ໃຫ້ສນັຍາ) ທ່ີຈະບອກຄວາມຈງິ 

ແລະຈາກນັ້ນ ທ່ານບໍ່ມີຄວາມຊື່ສັດ.

ຂໍ້ຄວນຈື່:
•  ບົດລາຍງານແມ່ນຄົບກໍານົດໃນວັນທີ 5 ຂອງເດືອນສົ່ງ. ພະຍາຍາມສົ່ງມັນໄປໃຫ້ທັນເວລາ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບັນຫາ

ກັບເງິນຊ່ວຍເຫືຼອຂອງທ່ານ.
•  ຖ້າທ່ານລາຍງານຊ້າ (ຫຼັງຈາກວັນທີ 11 ຂອງເດືອນສົ່ງລາຍງານ), ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼືບໍ່ໄດ້ສົ່ງໄປ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອ

ງທ່ານອາດຈະຖືກຊັກຊ້າ, ປ່ຽນແປງ ຫືຼຢຸດ.
•  ຖ້າທາງຄາວຕ້ີໄດ້ຮບັລາຍງານຂອງທ່ານຊ້າຫຼາຍຢູ່ໃນເດືອນທ່ີຈະມກີານຫຸຼດເງິນຊ່ວຍເຫືຼອຂອງທ່ານທ່ີອີງຕາມສິງ່

ທ່ີທ່ານໄດ້ລາຍງານ, ທ່ານອາດຖືກເກັບຄ່າສໍາລັບເງິນ ທ່ີຈ່າຍໃຫ້ເກີນ ແລະຕ້ອງໄດ້ຈາ່ຍຄືນ.
•  ຖ້າລາຍງານຂອງທ່ານບໍ່ຄບົຖ້ວນ ເມືອ່ທ່ານສົ່ງມນັຄນື, ທ່ານຈະໄດ້ຮບັການບອກໃຫ້ຕອບຄໍາຖາມທ່ີທ່ານຍັງບໍ່ທັ

ນໄດ້ຕອບນັນ້ຄນືໃຫ້ຄບົຖ້ວນ ແລະ/ຫືຼໃຫ້ສົ່ງຫັຼກຖານທ່ີລາຍງານນັນ້ຖາມເອົານັນ້ມາໃຫ້. ເງນິຊ່ວຍເຫືຼອຂອງທ່າ
ນອາດຈະຊັກຊ້າ.

•  ຖ້າທ່ານລົງລາຍເຊັນ ແລະວັນທີບົດລາຍງານຂອງທ່ານກ່ອນມື້ທໍາອິດຂອງເດືອນສົ່ງ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບກາ 
ນບອກໃຫ້ລົງລາຍເຊັນ ແລະໃສ່ວັນທີຄືນອີກ.

•  ຖ້າທ່ານບໍ່ໝ້ັນໃຈວິທີວີລາຍງານ, ສິງ່ທ່ີຈະລາຍງານ ຫືຼຫັຼກຖານໃດທ່ີທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງສົ່ງໄປ, ໃຫ້ຖາມທາງຄາວຕ້ີ.
•  ຖ້າການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນສົດຂອງທ່ານຢຸດໄປ, ທ່ານອາດຈະຍັງມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ CalFresh ແມ້ແຕ່ທ່າ

ນໄດ້ເຮັດວຽກແລ້ວໃນປະຈຸບັນນີ້.
•  ຖ້າການຊ່ວຍເຫືຼອເງິນສົດຂອງທ່ານຢຸດໄປ, ທ່ານອາດຈະຍັງມີສິດໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບບໍ່ເສຍຄ່າ 

ຫືຼເສຍໃນລາຄາຖືກພາຍໃຕ້ Medi-Cal.

ການສໍ້ໂກງສະຫວັດດີການ: 
•  ການສໍ້ໂກງສະຫວັດດີການແມ່ນ ເມື່ອທ່ານບໍ່ລາຍງານຂໍ້ມູນ, ຫຼືລາຍງານຂໍ້ມູນຜິດ, ເພື່ອຈຸດປະສົງພະຍາຍາມໃຫ້

ໄດ້ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ີມ.
• ການສໍ້ໂກງແມ່ນອາຊະຍາກໍາ.

ການລົງໂທດສໍາລັບການສ້ໍໂກງສະຫວັດດີການ ການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນສົດ: ຖ້າທ່ານຖືກຕັດສິນມີຄວາມ
ຜິດໃນການສໍ້ໂກງ ຫືຼຖ້າທ່ານບໍ່ຜ່ານເງ່ືອນໄຂສໍາລັບການບໍ່ລາຍງານຂ້ໍມູນການມີສິດໄດ້ຮັບຂອງທ່ານໂດຍເຈຕະນາ 
(ຕາມຈຸດປະສົງ) ຢາ່ງຖືກຕ້ອງ, ທ່ານອາດຈະເສຍສ່ວນແບ່ງການຊ່ວຍເຫືຼອເງິນສົດຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະເສຍໄປດົນປ
ານໃດນັ້ນກໍ່ຂ້ຶນຢູ່ກັບວ່າເປັນອາຊະຍາກໍາໃດ ແລະທ່ານໄດ້ເຮັດການສໍ້ໂກງມາກ່ອນບໍ່. ທ່ານຍັງອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່
າປັບໄໝເຖິງ $10,000 ແລະ/ຫືຼຖືກສົ່ງໄປເຂົ້າຄຸກ/ຈໍາຄຸກ ເປັນເວລາເຖິງ 3 ປີ. 

ການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນສົດຂອງທ່ານອາດຈະຖືກຢຸດໄປ.
•  ສໍາລັບການບໍ່ລາຍງານຄວາມຈິງທັງໝົດ ຫືຼສໍາລັບການໃຫ້ຄວາມຈິງທ່ີຜິດ: 6 ເດືອນສາໍລັບຄັ້ງທໍາອິດ, 12 

ເດືອນສໍາລັບຄັ້ງທີສອງ, ຫືຼຕະຫຼອດຊີວິດສໍາລັບຄັ້ງທີສາມ. 
•  ສໍາລັບການສົ່ງໃບສະໝັກຫຼາາຍກວ່າໜ່ຶງຊຸດ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ການຊ່ວຍເຫືຼອສໍາລັບສະມາຊິກຄອບຄົວຜູ້ດຽວກັນຢູ່ໃ

ນຄະດີຕ່າງກັນໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ: 2 ປີສໍາລັບການຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດຄັ້ງທໍາອິດ, 4 ປີສໍາລັບຄັ້ງທີສອງ, 
ແລະຕະຫຼອດຊີວິດສໍາລັບຄັ້ງທີສາມ.

•  ສໍາລັບການຕັດສິນການລົງໂທດການສໍ້ໂກງສະຫວັດດີການອາຊະຍາກໍາແມ່ນ: 2 ປີສໍາລັບເງິນຊ່່ວຍເຫືຼອພິເສດຕ່ໍ
າກວ່າ $2,000; 5 ປີສໍາລັບຈໍານວນເງິນ $2,000 ຫາ $4,999; ແລະຕະຫຼອດຊີວິດສໍາລັບຈໍານວນເງິນ 
$5,000 ຫືຼຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.

•  ຕະຫຼອດຊີວິດ: ສໍາລັບການໃຫ້ຫຼັກຖານການຢູ່ອາໄສປອມກັບທາງຄາວຕີ້ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ໃນ
ສອງຄາວຕ້ີ ຫືຼຫຼາຍຄາວຕ້ີ ຫືຼສອງລັດ ຫືຼຫຼາຍລັດໃນເວລາດຽວກັນ; ການໃຫ້ຄວາມຈິງທ່ີຜິດແກ່ທາງຄາວຕ້ີໂດ
ຍເຈດຕະນາ (ມີຈຸດປະສົງ) ສໍາລັບເດັກທ່ີບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບ ຫືຼເດັກທ່ີບໍ່ມີຕົວຕົນ; ການໄດ້ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອຫຼາຍກວ່າ 
$10,000 ຜ່ານການສໍ້ໂກງ; ການໄດ້ຮັບຄໍາຕັດສິນຄັ້ງທີສາມສໍາລັບການສໍ້ໂກງຢູ່ໃນສານ ຫຼືການພິຈາລະນາຄະ
ດີທາງດ້ານປົກຄອງ.

ການລົງໂທດສໍາລັບການສໍ້ໂກງ CalFresh: 
ຖ້າທ່ານຖືກຕັດສນິມກີານສໍ້ໂກງ ຫືຼທ່ານບໍ່ຜ່ານເງ່ືອນໄຂກໍານດົສໍາລບັການບໍ່ລາຍງານຂ້ໍມູນການມສີດິໄດ້ຮບັຢ່າງຖືກຕ້
ອງໂດຍເຈດຕະນາ (ມຈີຸດປະສງົ), CalFresh ສາມາດຖືກຢຸດໄດ້ເປັນເວລາ 12 ເດືອນສໍາລບັການລະເມດີຄັງ້ທໍາອິດ, 
24 ເດືອນສໍາລັບຄັ້ງທີສອງ, ແລະຕະຫຼອດຊີວິດສໍາລັບຄັ້ງທີສາມ. ທ່ານອາດຈະຖືກປັບໄໝເຖິງ $250,000 ແລະ/
ຫຼຖືກືສົ່ງໄປເຂົາ້ຄຸກ/ຈໍາຄຸກເປັນເວລາ 20 ປີ. 

CalFresh ຂອງທ່ານສາມາດຖືກຢຸດໄດ້ ຖ້າໄດ້ພົບວ່າທ່ານມີຄວາມຜິດຢູ່ໃນສານກົດໝາຍ 
ຫຼືການພິຈາລະນາຄະດີປົກຄອງ ເນື່ອງຈາກວ່າ:
•  ທ່ານນໍາເງນິຊ່ວຍເຫືຼອ CalFresh ຂອງທ່ານໄປຄ້າ ຫືຼຂາຍເພ່ືອຊືອ້າວຸດ, ລະເບດີ, ຫືຼວັດຖຸລະເບດີ, CalFresh 

ສາມາດຖືກຢຸດໄດ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ສໍາລັບການລະເມີດຄັ້ງທໍາອິກ.
•  ທ່ານນໍາເງິນຊ່ວຍເຫືຼອ CalFresh ຂອງທ່ານໄປຄ້າ ຫືຼຂາຍເພ່ືອຊື້ສານຄວບຄຸມ. ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອ 

CalFresh ຂອງທ່ານສາມາດຖືກຢຸດໄດ້ເປັນເວລາ 24 ເດືອນສໍາລັບການລະເມີດຄັ້ງທໍາອິດ ແລະ 
ຕະຫຼອດຊີວິດສໍາລັບຄັ້ງທີສອງ.

•  ທ່ານນໍາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ CalFresh ໄປຄ້າ ຫຼືຂາຍທ່ີມີມູນຄ່າ $500 ຫຼືຫຼາຍກວ່າ. ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ CalFresh 
ຂອງທ່ານສາມາດຖືກຢຸດໄດ້ຕະຫຼອດໄປ.

•  ທ່ານໃຫ້ຂ້ໍມູນການລະບຸຕົວ ຫືຼທ່ີຢູ່ປອມກັບທາງຄາວຕ້ີ, ເພ່ືອພະຍາຍາມໃຫ້ໄດ້ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອ CalFresh 
ຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງສໍານວນໃນເວລາດຽວກນັ. ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອ CalFresh ຂອງທ່ານສາມາດຖືກຢຸດໄດ້ເປັນເວລາ 10 ປີ.
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