
ទម្រង់បែបបទដំណាក់កាលទីមួយ
សម្រាប់កុមារ CALWORKS ដែលយកចិត្ត ទុកដាក់ដល់កុមារ 

ការជូនដំណឹង៖ អ្នកតតូវបានអនុញ្ញា តសតរាប់ការែែរក្សាកុរារមួយដំណាក់កាលរបស់ CalWORK។ 
សូមបំពេញនិងតបគល់ទតមង់ែបបបទពនះ ព�ពេលែដលអ្នកបានរកព�ើញនរណារា្ន ក់ពមើលែែរក្សាកូនរបស់
អ្នក។

ការអនុញ្ញា តការែែទាកំុរារ
អ្នកត រ្ូ វបានអនុញ្ញា ្សតរាប់៖  ការថែទាកំរុារពេញពរ៉ាង  ការថែទាកុរារពតរៅពរាង ំ ៉
កាលបរពិ ឆ្េទចាបព់ ត្ើមការ ត្ល់សិទិ្ថែទាកំរុារ៖ េ្រានអក្ល់ពសវាថែទាកុរារ ័ ៌ ្ន ត ំ

េ័ត៌រានអកផល់ពសវាែែទាកុរារ្ន ្ត ំ
សរូ មបំពេញេ័្៌រានទរូព�អេំីអ្នក ត្លព់សវាថែទាកំរុាររបស់អ្នក៖

ព ម្ ះអ្នក ត្ល់ពសវាថែទាកំរុារ៖ ពលខទរស័េ៖ 
អាស័យដ្ឋា ន៖ 
ករូនរបស់ខ្ញ ំនឹងចាបព់ ត្ើមការថែទាកំរុារថែងៃ៖ 
អ្នក ត្ល់ពសវាថែទាកំរុាររបស់ខ្ញ ំគឺ៖  n រានអាជ្ញា បណ្ណ    n អាជ្ញា ប័ណ្ណ  - ពលើកថលង

តបសិនពបើអ្នក ត្ល់ពសវាថែទាកំរូនរបស់អ្នកត រ្ូ វបានពលើកថលងអាជ្ញា ប័ណ្ណ េួកពគ តបថែលជ្ត រ្ូ វឆ្លងកា្់ការ ត្ិ្  
តរាមថៃ TrustLine និងៃំពណើរការេិនិ្្យពមើលតបវ ត្ រិ រូប។ សរូ មពមើលថ ្្នក TrustLine ខានពតកាម។

តបសិនពបើអ្នករានអ្នក ត្ល់ពសវាថែទាកំរុារពត្ើនជ្ងមួយ សរូ មបំពេញេ័្៌រានខាងពតកាមសតរាប់អ្នក ត្ល់  
ពសវាបថនថែមរបស់អ្នក៖

ព ម្ ះអ្នក ត្ល់ពសវាថែទាកំរុារ៖  ពលខទរស័េ៖
អាស័យដ្ឋា ន៖
ករូនរបស់ខ្ញ ំនឹងចាបព់ ត្ើមការថែទាកំរុារថែងៃ៖ 
អ្នក ត្ល់ពសវាថែទាកំរុាររបស់ខ្ញ ំគឺ៖  n រានអាជ្ញា បណ្ណ    n អាជ្ញា ប័ណ្ណ  - ពលើកថលង 

តបសិនពបើអ្នក ត្ល់ពសវាថែទាកំរូនរបស់អ្នកត រ្ូ វបានពលើកថលងអាជ្ញា ប័ណ្ណ េួកពគ តបថែលជ្ត រ្ូ វឆ្លងកា្់ការ ត្ិ្  
តរាមថៃ TrustLine និងៃំពណើរការេិនិ្្យពមើលតបវ ត្ រិ រូប។ សរូ មពមើលថ ្្នក  TrustLine ខានពតកាម។

េ័ត៌រានកុរារ
សរូ មបំពេញេ័្៌រានខាងពតកាមថៃលត រ្ូ វការការថែទារំបស់ករូនអ្នក៖

ព ម្ ះ៖  កាលបរព្ទ៖

ព ម្ ះ៖ កាលបរព្ទ៖

ព ម្ ះ៖ កាលបរព្ទ៖ 

ព ម្ ះ៖ កាលបរព្ទ៖
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______ ______

_______________________ 
_______________________

____________________________________________ រូ ្ទ (_____) ____________ 

______________________________________________________________________________________________

__________________________

 ____________________________________________ រូ ្ទ  (_____) ____________

 ______________________________________________________________________________________________

__________________________

__________________________________________________________________ ិ ឆេ  ____________________

___________________________________________________________________ ិ ឆេ  ____________________

__________________________________________________________________ ិ ឆេ ____________________

__________________________________________________________________ ិ ឆេ  ____________________

ពតើកូនរបស់ខ្ញ ំផ្លា ស់ប្ តូរអ្នកផ្តពសវាែែទាកំរុាររបស់ខ្ញ ំដូចពម្តច?
អ្នកអា្ផ្្ល ស់ប្ តូរអ្នក ត្លព់សវាថែទាកំរុារព�ពេលណាក៏បាន ពដ្យការនិយាយជ្មួយអ្នកព វ្ ើការពខាន្ីរបស់
អ្នក។ អ្នកត រ្ូ វថ្តបាប់អ្នកព វ្ ើការរបស់អ្នក ក្ញងអំឡុង 30 ថែងៃព�ពេលអ្នកផ្្ល ស់ប្ តូរអ្នក ត្ល់ពសវា។ អ្នកព វ្ ើការ  
ពខាន្ីរបស់អ្នកត រ្ូ វអា្ទំនាក់ទំនងបាន៖______________________។



ភ្្ន ក់ងារថែទាកំរុារនិងភ្្ន ក់ងារបថងអែកក្ញង្ំបន់ អា្ជួយអ្នកថសវ ងរកជពតមើសថែទាកំរុារសតរាប់តគួសា
រអ្នក។ អ្នកអា្ជួប ឬទាក់ទងេួកពគពដ្យពតបើេ័្៌រានព�ខាងពតកាម ឬអ្នកអា្ទរូរស័េ្ទព�ទីភ្្ន ក់ងារ 
California Resource និង Referral Network៖ 1-800-KIDS-793.

ព ម្ ះរបស់ទីភ្្ន ក់ងារ R&R៖ ពលខទរស័េ៖ 
អាស័យដ្ឋា ន៖ ពគទំេ័រ៖
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 ______________________________________________ រូ ្ទ (______) ____________

_________________________________________________________  ____________________________

វធិានការែែទាកំុរារ៖ TRUSTLINE
អ្នក ត្ល់ពសវាថែទាកំករុាររបស់អ្នកត រ្ូ វថ្រានលក្ខណសម្ប ត្ ិតគប់តរាន់មុននឹងពគអា្ទទួលបានតបាក់ថខ។ 
អ្នក ត្ល់ពសវាថៃលរានលក្ខណៈសម្ប ត្ ិតគប់តរាន់ គជឺ្អ្នក ត្ល់ពសវាថែទាកំរុារថៃលរានអាជ្ញា ប័ណ្ណ ជ្  
អ្នក ត្ល់ពសវាថៃលបានលុបពចាលៃំពណើរការ ត្ិ្តរាមថៃនិងការេិនិ្ ្យថ ្្ទខាងពតកាយរបស់ TrustLine ឬអ្នក

ត្ល់ពសវាថៃលមិនចាំបា្់្ុះព ម្ ះ TrustLine ។ តបសិនពបើអ្នកពតជើសពរ ើសអ្នក ត្លព់សវាថែទាកំរុារថៃលត រ្ូ វបាន
ពគ្ុះបញ្ី TrustLine ពខាន្ីនឹងបង់លុយពអាយអ្នក ត្ល់ពសវារបស់អ្នកតបសិនពបើេួកពគលុបពចាល TrustLine 
។ ព�ពេលថៃលអ្នក ត្លព់សវាថែទាកំរូនរបស់អ្នកត រ្ូ វបាន្ុះបញី្ TrustLine ពខាន្ីនឹងបង់ថែ្លថែទាកំរុារ 
រែរូ ្ៃល់ 120 ថែងៃចាប់េីថែងៃថៃលអ្នកបានពស្ន ើសុំ ការថែទា ំករុារឬព�ពេលថៃលការថែទាកំុរារបាន 
ចាប់ ព ត្ ើមពទាះបីព�ពេលពតកាយក៏ពដ្យ។ ជៃីរូនជីតាមីងឬេរូរបស់កុរារមិនចាំបា្់ត រ្ូ វបាន្ុះបញ្ី 
TrustLineពទប៉ុថនត ត រ្ូ វថ្ថតបជ្ទតមង់ថៃលពគ ព�ថាពស្កត ីតបកាសថនការពលើកថលងេីការ្ុះបញី្ TrustLine  
និងវញិ្ញា បនប័ត្សុខភ្េនិងសុវ ថ្ែ ិភ្េ ខ្ លួនឯង (CCP1) ។

ព ម្ ះករណី ពលខករណី

ែ ថ្ែពលខាអ្ិែិជន កាលបរពិ ឆ្េទ 

ព ម្ ះអ្នកកាន់ករណី ពលខទរូរស័េ្ទ 
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