STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

ពាក្យសុំសម្រាប់អត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CALFRESH
ប្រសិនប�ើអ្នកពិការឬត្រូ វការជំនួយអំពីកម្ម វ ិធីនេះសូ មឱ្យនាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពខោ�នធីដឹង (ខោ�នធី) ហ�ើយនឹងមាន
នរណាម្នា ក់ជួយអ្ន ក។
ប្រសិនប�ើអ្នកចូ លចិត្តអាននិយាយឬសរសេរជាភាសាក្រៅពីភាសា អង់គ្លេ សខោ�នធី នឹងទទួ លបាននរណាម្នា ក់ដ�ើម្បីជួយអ្ន ក
ដោ�យឥតគិតថ្លៃ ។
ត�ើខ្ញុំដាក់ពាក្យសុំដូចម្តេ ច?
ប្រើពាក្យស្ន ើសនេ
ុំ ះប្រសិនប�ើអ្នកស្ន ើសុំអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh តែប៉ុណ្
ណ ះ។ កម្ម វ ិធី CalFresh គឺជាកម្ម វ ិធី ជំនួយម្បអាហារមួ
ហូ
យ
ដែលជួ យអ្ន កក្នុងការទិញម្បអាហារសម្រាប់
ហូ
គ្រួ សាររបស់អ្នក។ កម្ម វ ិធី CalFresh គឺជាកម្ម វ ិធីជំនួយម្បអាហារមួ
ហូ
យ ដែលជួ យអ្ន ក
ក្នុងការទិញម្បអាហារសម្រាប់
ហូ
គ្រួ សាររបស់អ្នក។ អ្ន កក៏អាចដាក់ពាក្យសុំកម្ម វ ិធី CalFresh ឬកម្ម វ ិធីដទៃទ�ៀតតាមរយៈអនឡាញ
http://www.benefitscal.org។ អ្ន កអាចម�ើលថាត�ើអ្នកអាចមានសិទ្ធិដោ�យចូ លទៅ� http://www.cdss.ca.gov/foodstamps/PG849.
htm.
• សូ មបំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យសុំ ប្រសិនប�ើអ្នកអាចធ្វ ើបាន។ យ៉ា ងហោ�ចណាស់អ្នកត្រូ វផ្ត ល់ឱ្យខោ�នធីនូវឈ្មះ អាសយដ្ឋាន និង
ហត្ថ លេខារបស់អ្នក (សំណួរលេខ 1 នៅ�ទំព័រទី 1) ដ�ើម្បីចាប់ផ្ត ើមដំណ�ើរការពាក្យសុំ។
• ដាក់ពាក្យសុទៅំ �ខោ�នធីដោ�យផ្ទាល់តាមរយៈអ៊ីម៉ែលតាមទូ រសារ ឬនៅ�ល�ើអ៊ីនធឺណត
ិ ។
• ថ្ងៃ ដែលខោ�នធីទទួ លបានកម្ម វ ិធី ដែលបានចុះហត្ថ លេខារបស់អ្នកចាប់ផ្ត ើមពេលដ�ើម្បីផ្តល់ចម្លើយដល់អ្នកថាត�ើអ្នកអាច
ទទួ លបានអត្ថ ប្រយោ�ជន៍។ ប្រសិនប�ើអ្នកស្ថិតនៅ�ក្នុងស្ថាប័នមួ យពេលនេះនេះចាប់ផ្ត ើមពីថ្ងៃ ដែលអ្ន កចាកចេញ។
ត�ើខ្ញុំគប្បីធ្វ ើដូចម្តេ ចបន្ទាប់ទ�ៀត?
• សូ មអានអំពីសិទ្ធិនិងការទទួ លខុសត្រូ វរបស់អ្នក (វ ិធានស្តីពីកម្ម វ ិធីទី 1 ដល់ទី 5) មុនពេលអ្ន កចុះហត្ថ លេខាល�ើពាក្យសុំ។
• អ្ន កត្រូ វមានកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួ យខោ�នធីដ�ើម្បីពិភាក្សាអំពីពាក្យសុំរបស់អ្នក។ ការសម្ភាសន៍ភាគច្រើនធ្វ ឡើ �ើងតាមទូ រស័ព្ទ
ប៉ុន្តែ វាអាចត្រូ វបានធ្វ ឡើ �ើង ដោ�យផ្ទាល់នៅ�ការ ិយាល័យខោ�នធីឬនៅ�កន្លែ ងផ្សេងទ�ៀតដែលបានរ�ៀបចំជាមួ យខោ�នធី។
ប្រសិនប�ើអ្នកពិការទេនោ�ះការរ�ៀបចំផ្សេងទ�ៀតអាចត្រូ វបានធ្វ ឡើ �ើង។
• ប្រសិនប�ើអ្នកមិនបានបំពេញគ្រប់កម្ម វ ិធីទេអ្ន កអាចបញ្ច ប់វាក្នុងកំឡុងពេលសម្ភាសន៍របស់អ្នក។
• អ្ន កនឹងត្រូ វផ្ត ល់ភ័ស្តុតាងនៃប្រាក់ចំណូលការចំណាយនិងកាលៈទេសៈផ្សេងទ�ៀតដ�ើម្បីពិនត
ិ ្យថាត�ើអ្នកមានសិទ្ធិដែរឬទេ។
ត�ើតម្រូ វពេលយូរប៉ុណ្
ណា ដែរ?
វាអាចចំណាយពេល 30 ថ្ងៃ ដ�ើម្បីដំណ�ើរការពាក្យសុំរបស់អ្នក។ អ្ន អាចទទួ លបានអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃ នៃថ្ងៃ
ប្រតិទិនប្រសិនប�ើអ្នកបំពេញតាមលក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យសេវាកម្ម មួយដែលមានល្បឿនល�ឿន៖
• ប្រាក់ចំណូលសរុបប្រចាំខែរបស់គ្រួ សារអ្ន ក (ប្រាក់ចំណូលមុននឹងដកប្រាក់) តិចជាង $ 150 ហ�ើយប្រាក់របស់អ្នកនៅ�ល�ើដៃឬ
ក្នុងគណនីត្រួតពិនិត្យឬគណនីសន្សំមានតម្លៃ $ 100 ឬតិចជាងនេះ; ឬ
• ថ្លៃ ផ្ទះសម្បែងរបស់អ្នក (ការជួ ល / ប្រាក់កម្ចីនិងសេវា) មានច្រើនជាងប្រាក់ចំណូលសរុបប្រចាំខែនិង
• អ្ន កគឺជាគ្រួ សារកសិករអន្ត ប្រវេសន៍ឬតាមរដូ វកាលដែលមានប្រាក់ចំណូលតិចជាង 100 ដុល្លារក្នុងការត្រួតពិនិត្យឬសន្សំនិង
1) ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបានបញ្ឈប់ឬ 2) ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបានចាប់ផ្ត ើមប៉ុន្តែ អ្ន កមិនរំពឹងថានឹងទទួ លបានច្រើនជាង
25 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃ ខាងមុខនេះ។
ដ�ើម្បីជួយឱ្យខោ�នធីពិនិត្យម�ើលថាត�ើអ្នកអាចទទួ លបានអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ សូមឆ្ល ើយសំណួរទី 1 6 ដល់ 8 11 និង
16 និងផ្ត ល់ភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ពីអត្ត សញ្ញាណរបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍ប្រសិនប�ើអ្នកមាន) ជាមួ យកម្ម វ ិធី។
ឹ ថា ត�ើគ្រួ សាររបស់អ្នកត្រូ វបានអនុម័តឬបដិសេធអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh
ខោ�នធីនឹងផ្ញើលិខិតជូ នដំណឹងដល់អ្នកដ�ើម្បីដង
ដែរឬទេ។
សន្ និសិទទីភ្នាក់ងារ
សន្និសីទទីភ្នា ក់ងារគឺជាដំណ�ើរការមួ យដែលផ្ត ល់ឱ្យគ្រួ សារនូ វសិទ្ធិក្នុងការស្ន ើសុំកិច្ចប្រជុំជាមួ យអ្ន កគ្រប់គ្រងសិទ្ធិទទួ លបានមួ យ
(ការប្រជុនេ
ំ ះអាចត្រូ វបានចូ លរ ួមដោ�យបុគ្គលិកដែលមានសិទ្ធិនិងអ្ន កតំណាងដែលមានសិទ្ធិ) ដ�ើម្បីដោ�ះស្រាយជម្ល ះក្រៅផ្ វលូ ការ
ជាលក្ខ ណៈគ្រួ សារដ�ើម្បីបំពេញតាមលក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យសេវាឆាប់រហ័ស។
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សន្និសិទភ្នា ក់ងារនេះនឹងត្រូ វបានកំណត់ក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃ នៃថ្ងៃ ធ្វើការនៃសំណ�ើរលុះត្រាតែគ្រួ សារស្ន ើសុំការគ្រោងទុកនៅ�ពេល
ក្រោយឬបញ្ជាក់ថាពួ កគេមិនចង់មានសន្និសិទភ្នា ក់ងារ។
ត�ើខ្ញុំត្រូ វការអ្វីសម្រាប់ការសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំ?
ដ�ើម្បីច�ៀសវាងការយឺតយ៉ា វចូ រនាំមកនូ វភស្តុតាងដូ ចខាងក្រោមជាមួ យអ្ន កដ�ើម្បីសម្ភាសន៍របស់អ្នក។ រក្សាការសំភាសន៍រ បស់
អ្ន កទោ�ះបីជាអ្ន កមិនមានភស្តុតាងក៏ដោ�យ។ ខោ�នធីអាចជួ យបានប្រសិនប�ើអ្នកត្រូ វការជំនួយក្នុងការទទួ លភ័ស្តុតាង។ ក្នុង
កំឡុងពេលសំភាសន៍ខោ�នធីនឹងពិនិត្យម�ើលព័ត៌មានអំពីកម្ម វ ិធីហ�ើយនឹងសួ រអ្ន កនូ វសំណួរដ�ើម្បីដឹងថាត�ើអ្នកអាចទទួ លបា
 ន
អត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh និងចំនួនអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ដែលអ្ន កអាចទទួ លបាន។
កំណត់សារ៖ អ្ន កដែលមិនមែនជាជនសង្ស័យដែលស្ន ើសុំ
ភស្តុតាងដែលត្រូវការដ�ើម្បីទទួល ្បី បានអត្ថ ប្រយោ�ជន៍
ស្ថា នភាព អន្ត ប្រវេសន៍ដោ�យផ្អែ កល�ើអំព�ើហិង្សាក្នុ
• អត្ត សញ្ញាណ (ប័ណ្ណប�ើកបរ, អត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណរដ្ឋ , លិខិតឆ្ល ងដែន) ។
ងគ្រួ សារការកាត់ទោ�សឧក្រិដ្ឋ កម្ម ឬការជួ ញដូ រប្រហែល
• កន្លែងដែលអ្ន ករស់នៅ� (កិច្ចព្រមព្រៀងជួ ល វ ិក័យប័ត្រដែលមានអាស
ជាមិនត្រូ វការភស្តុតាងនេះទេ។ ពួ កគេក៏ប្រហែលជាមិន
យដ្ឋាន របស់អ្នក) ។
ត្រូ វការលេខសន្តិសុខសង្គ មដែរ។
• លេខសន្តិសុខសង្គ ម (សូ មម�ើលកំណត់សម្គា ល់នៅ�ខាងក្រោមអំពីជន
ភស្តុតាងដែលត្រូវការដ�ើម្បីទទួលបានអត្ថ ប្រយោ�ជន៍
មិន ស្គា ល់សន្ម ត់មួយចំនួន) ។
• ប្រាក់នៅ�ក្នុងធនាគារសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅ�ក្នុងគ្រួ សាររបស់អ្នក CalFresh កាន់តែច្រើន
• តម្លៃនៃការស្នា ក់នៅ� (បង្កាន់ដៃជួ ល វ ិក័យប័ត្រកម្ចីប្រាក់
(របាយការណ៍ធនាគារថ្មីៗ) ។
វ ិក័យប័ត្រពន្ធល�ើ អចលនទ្រព្យ ឯកសារធានារ៉ា ប់រងនានា)។
• ប្រាក់នៅ�ក្នុងធនាគារសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅ�ក្នុងគ្
• តម្លៃចំណាយល�ើ ទូ រស័ព្ទនិ ងការប្រើប្រាស់នានា។
រ ួសាររបស់អ្នក (របាយការណ៍ធនាគារថ្មីៗ) ។ កំណត់សារ ៖
ប្រសិនប�ើខ្ លួនឯងមានការងារធ្វ ើ ប្រាក់ចំណូលនិងការចំណាយឬកំណ • ការចំណាយល�ើ ថ្នា ស
ំ ង្ កូវសម្រាប់នរណាម្នា ក់នៅ�ក្នុង
ត់ត្រាពន្ធ ។
គ្រួ សាររបស់អ្នកដែលជាមនុស្សចាស់ជរា (អាយុ 60
ឆ្នា ំនិងច្រើនជាងនេះ) ឬមានពិការភាព។
• ប្រាក់ចំណូលដែលមិនទាន់បានទទួ ល
(អត្ថ ប្រយោ�ជន៍ពីភាពអត់ការងារធ្វ ើ SSI សន្តិសុខសង្គ ម
• ការចំណាយល�ើការថែទាំក្មេ ង និងមនុស្សពេញវយ័ ដោ�យសារ
អត្ថ ប្រយោ�ជន៍របស់អតីតយុទ្ធជន ការគាំទ្រកុមារ សំណងរបស់កម្ម ករ
នណាម្នា ក់ កំពុងធ្វ ើការស្វែ ងរកការងារធ្វ ើចូលរ ួមវគបណ្គ ះ្ដុ
ជំនួយឥតសំណងរបស់សាលាឬប្រាក់កម្ចីប្រាក់កម្ចីជួលជាដ�ើម)។
បណ្ដា ល ឬ សិក្សា ឬចូ លរ ួមនៅ�ក្នុងសកម្ម ភាពការងារចាំ
បាច់។
• ស្ថា នភាពអន្ត ប្រវេសន៍ស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណ ះសម្រាប់អ្នក
ដែលមិនមែនជា ជនសង្ស័យប៉ុណ្
ណ ះសម្រាប់អត្ថ ប្រយោ�ជន៍
• កម្ម វធិីឧបត្ថ ម្ភកុមារដែលចំណាយដោ�យមនុស្សម្នា ក់នៅ�ក្
(កាតចុះឈ្មះជនបរទេសទិដ្ឋាការ)។
នុង គ្រួ សាររបស់អ្នក។
ភ័ស្តុតាងចាំបាច់ដ�ើម្បីទទួលបានអត្ថ ប្រយោ�ជន៍បន្ថែមពីកម្ម វ ិធី CalFresh
• ខោ�នធីនឹងផ្ញើរឬផ្ត ល់ឱ្យអ្ន កនូ វកាតអេកអេឡិចត្រូ និក (Electronic Benefit Transfer, EBT) ។ អត្ថ ប្រយោ�ជន៍នឹងត្រូ វបាន
ដាក់នៅ�ល�ើកាតនៅ�ពេលដែលពាក្យសុំរបស់អ្នកត្រូ វបានអនុម័ត។ ចុះហត្ថ លេខាប័ណ្ណរបស់អ្នក នៅ�ពេលអ្ន កទទួ លបានវា។
អ្ន កនឹងបង្កើតលេខសម្គា ល់អត្ត សញ្ញាណផ្ទាល់ខ្ លួន (Personal Identification Number, PIN) ដ�ើម្បីប្រើកាតរបស់អ្នក។
• ប្រសិនប�ើកាត EBT របស់អ្នកត្រូ វបានបាត់បង់ត្រូ វបានលួ ចឬ បំផ្លាញ ឬអ្ន កគិតថានរណាម្នា ក់អាចស្គា ល់លេខកូ ដសម្ងាត់
របស់អ្នក ដែលអ្ន កមិនចង់ប្រើប្រាស់អត្ថ បទៈអត្ថ ប្រយោ�ជន៍របស់អ្នក (877) 328-9677 ឬហៅ�ទៅ�ខោ�នធីភ្លា មៗ។ ត្រូ វ
ប្រាកដថាមនុស្សពេញវ ័យដែលមានទំនួលខុសត្រូ វនិងអ្ន កតំណាងដែលទទួ លបានសិទ្ធិរបស់អ្នកក៏ចេះរាយការណ៍អំពីបញ្ហា
ទា ំងនេះភ្លា មៗដែរ។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនរាយការណ៍ថាមនុស្សម្នា ក់ទ�ៀតដែលអ្ន កមិនចង់ចំណាយអត្ថ ប្រយោ�ជន៍របស់អ្នក
មានលេខសម្ងាត់របស់អ្នក ហ�ើយ អ្ន កមិនទទួ លបានលេខសម្ងាត់របស់អ្នកទេអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ដែលប្រើនឹងមិនត្រូ វបាន
ជំនួសទេ។
• អ្ន កអាចប្រើអត្ថ ប្យោជន៍កម្ម វ ិធី CalFresh របស់អ្នក ដ�ើម្បីទិញអាហារស្ទ ើរតែទា ំងអស់ក៏ដូចជាគ្រាប់ពូជនិងរុក្ខជាតិដ�ើម្បីដាំ
អាហារផ្ទាល់ខ្ លួនរបស់អ្នក។ អ្ន កមិនអាចទិញអាល់កុលថ្នា ជ
ំ ក់ម្បអាហារចិ
ហូ
ញ្ចឹមម្បអាហារឆ្អិនខ្លះឬអ្វីផ្សេងទ�ៀតដែលមិ
ហូ
ន
មែនជាអាហារ (ដូ ចជាថ្នា ដ
ំ ុសធ្មេញ សាប៊ូ ឬកន្សែងក្រដាស) ។
• អត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh ត្រូ វបានទទួ លយកនៅ�តាមហាងលក់គ្រឿងទេស និងកន្លែ ងផ្សេងៗទ�ៀតដែលលក់អាហារ។
សម្រាប់បញ្ជីទីតាំងក្បែរអ្ន កដែលទទួ លយក EBT សូ មចូ លទៅ�៖ https://www.ebt.ca.gov ឬ https://www.snapfresh.org.
• អត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh គឺសម្រាប់តែអ្ន កនិងសមាជិកគ្រួ សារអ្ន ក។ រក្សារអត្ថ ប្រយោ�ជន៍របស់អ្នកឲ្យបានសវត្ថិភាព។
កុំឲ្យលេខ PIN របស់អ្នកទៅ�គេ។ កុំរក្សាទុកលេខសម្ងាត់របស់អ្នកជាមួ យកាត EBT របស់អ្នកឡ�ើយ។
ចុះប្រសិនប�ើអ្នកគ្មានផ្ទះសំបែង?
សូ មឱ្យខោ�នធីដឹងភ្លា មប្រសិនប�ើអ្នកគ្មា នផ្ទះសម្បែងដូច្នេះពួ កគេអាចជួ យអ្ន កដោ�ះស្រាយបញ្ហាដ�ើម្បីប្រើប្រាស់ ដ�ើម្បី
ទទួ លក
 ម្ម វ ិធីរបស់អ្នកនិងទទួ លបានលិខិតជូ នដំណឹងពីខោ�នធីទាក់ទងនឹងសំណុំរ�ឿងរបស់អ្នក។ សម្រាប់ CalFresh គ្មា ន
ផ្ទះសម្បែងមានន័យថាអ្ន កមាន៖
A. ស្នា ក់នៅ�ក្នុងទីជំរកត្រួតពិនិត្យផ្ទះពាក់កណ្តា លឬកន្លែ ងស្រដ�ៀងគ្នា ។
B. ស្នា ក់នៅ�ផ្ទះរបស់មនុស្សម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀតឬក្រុមគ្រួ សារមិនឱ្យល�ើសពី 90 ថ្ងៃ ជាប់ៗគ្នា ។
C. គេងនៅ�កន្លែ ងដែលមិនត្រូ វបានចាត់តាំងឲ្យគេង ឬជាធម្ម តាត្រូ វបានគេប្រើជាកន្លែ ងដេក (ឧ. ផ្ វលូ ដ�ើរ, ចំណត
 ឡានក្រុង, ឡប់ប ៊ីឬកន្លែ ងស្រដ�ៀងគ្នា ) ។
ទំព័រផ្តល់ព័ត៌មាន - សូមយកនិងរក្សាទុកសម្រាប់កំណត់ត្រារបស់អ្នក។
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សិទ្ ធិនិងទំនួលខុសត្រូវ
អ្ន កមានទំនួលខុសត្រូវដ�ើម្បី៖
• ផ្ត ល់ព័ត៌មានដល់ខោ�នធីទា ំងអស់ដែលត្រូ វការដ�ើម្បីកំណត់សិទ្ធិរបស់អ្នក។
• ផ្ត ល់ភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មានដែលអ្ន កមាននៅ�ពេលដែលវាត្រូ វការ។
• រាយការណ៍ការផ្លាស់ប្រដូ
តូ ចបានតម្រូ វ។ ខោ�នធីនឹងផ្ត ល់ព័ត៌មានដល់អ្នកអំពីអ្វី ពេលណា និងរប�ៀបរាយការណ៍។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនបំពេញតាមការស្ន ើសុំរបាយការណ៍គ្រួ សាររបស់អ្នកករណីរបស់អ្នកនឹងត្រូ វបិទឬអត្ថ ប្រយោ�ជន៍
CalFresh របស់អ្នកអាចត្រូ វបានបន្ថ យឬបញ្ឈប់។
• ស្វែ ងរករកនិងរក្សាទុកការងារឬចូ លរ ួមសកម្ម ភាពផ្សេងៗ ប្រសិនប�ើខោ�នធីប្រាប់អ្នកថាវាត្រូ វបានទាមទារនៅ�ក្នុង
ករណីរបស់អ្នក។
• សហការយ៉ា ងពេញលេញជាមួ យបុគ្គលិករដ្ឋ បាល ខោ�នធី ឬសហព័ន្ធ ប្រសិនប�ើករណីរបស់អ្នកត្រូ វបានជ្រើសរ� ើស
សម្រាប់ការពិនិត្យឡ�ើង វ ិញឬការស�៊ើបអង្កេត ដ�ើម្បីធានាថាកម្រិតសិទ្ធិនិងអត្ថ ប្រយោ�ជន៍របស់អ្នកត្រូ វបានគេ
គិតគូ រត្រឹមត្រូ វ។ ការខកខានក្នុងការសហការក្នុងការត្រួតពិនិត្យទា ំងនេះនឹងនាំឱ្យមានការបាត់បង់ផលប្រយោ�ជន៍
របស់អ្នក។
• ការបង់លុយសងផលប្រយោ�ជន៏ CalFresh ដែលអ្ន កមិនមានសិទ្ធិទទួ ល។

អ្ន កមានសិទ្ ធិដ�ើម្បី ៖
• បញ្ន
ជូ កម្ម វ ិធីសម្រាប់ CalFresh ដោ�យគ្រាន់តែផ្ត ល់ឈ្មះអាស័យដ្ឋាននិងហត្ថ លេខា។
• ប្រសិនប�ើអ្នកត្រូ វការ មានអ្ន កបកប្រែភាសាដែលផ្ត ល់ដោ�យរដ្ឋដោ�យឥតគិតថ្លៃ ។
• មានព័តមា
៌ នដែលត្រូ វបានផ្ត ល់ទៅ�ឱ្យខោ�នធីដែលរក្សាការសម្ងាត់ល�ើកលែងតែទាក់ទងដោ�យផ្ទាល់ទៅ�កម្ម វ ិធី
រដ្ឋ បាលខោ�នធី
• បញ្ឈប់ការដាក់ពាក្យសុំរបស់អ្នក នៅ�ពេលណាក៏បានមួ យមុនពេលដែលខោ�នធីកំណត់លក្ខ ណ: គ្រប់គ្រាន់។
• សុំជំនួយដ�ើម្បីបំពេញពាក្យសុំរបស់អ្នក សម្រាប់កម្ម វ ិធី CalFresh និងទទួ លបានការពន្យល់ពីច្បាប់។
• សុំជំនួយសម្រាប់ការរកបានភស្តុតាងដែលត្រូ វការចាំបាច់។
• ត្រូ វបានប្រព្រឹត្តិទៅ�ល�ើ ដោ�យការគួ រសម ការគោ�រព និងការគោ�រពហ�ើយមិនត្រូ វបានរ� ើសអ�ើងឡ�ើយ។
• ទទួ លបានអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh ក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃ ប្រសិនប�ើអ្នកមានលក្ខ ណៈសម្បត្តិសម្រាប់សេវាពន្ល ឿន។
• ត្រូ វបានសម្ភាសក្នុងរយៈពេលសមហេតុផលមួ យ ដោ�យខោ�នធីនៅ�ពេលអ្ន កដាក់ពាក្យសុំនិងដ�ើម្បីទទួ លបានសិទ្ធិរបស់
អ្ន កត្រូ វបានសម្រេចក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃ ។
• ទទួ លបានយ៉ា ងហោ�ចណាស់ 10 ថ្ងៃ ដ�ើម្បីផ្តល់ភស្តុតាងសម្រាប់ខោ�នធីដែលត្រូ វការដ�ើម្បីកំណត់ការទទួ លបានសិទ្ធិ។
• ទទួ លបានសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរយ៉ា ងហោ�ចណាស់ 10 ថ្ងៃ មុនពេលខោ�នធីបន្ថ យឬបញ្ឈប់ផល
ប្រយោ�ជន៍ CalFresh របស់អ្នក។
• ពិភាក្សាករណីរបស់អ្នកជាមួ យខោ�នធីនិងពិនិត្យម�ើលករណីរបស់អ្នកនៅ�ព្រលអ្ន កស្ន ើសុំឱ្រយធ្វ ើដូច្ន្រះ។
• ស្ន ើសុំសវនាការរដ្ឋ ក្នុងរយៈពេល 90 ថ្ងៃ ប�ើអ្នកមិនយល់ព្រមជាមួ យខោ�នធីអំពីសំណុំរ�ឿង CalFresh របស់អ្នក។ ប្រសិន
ប�ើអ្នកស្ន ើសុំសវនាការមុនពេលសកម្ម ភាពនៅ�ល�ើសំណុំរ�ឿង CalFresh របស់អ្នកក�ើតឡ�ើងផលប្រយោ�ជន៏ CalFresh
របស់អ្នកនឹងនៅ�ដដែលរហូតដល់ថ្ងៃ សវនាការឬចុងបញ្ច ប់នៃរយៈពេលបញ្ជាក់របស់អ្នក។ អ្ន កអាចស្ន ើសុំឱ្យខោ�នធី
អនុញ្ញាតឱ្យអត្ថ ប្រយោ�ជន៍របស់អ្នកផ្លាស់ប្រតូ រហូតដល់ក្រោយពីសវនាការដ�ើម្បីច�ៀសវាងការសងបំណុល។ ប្រសិនប�ើ
ចៅ�ក្រមច្បាប់រដ្ឋ បាលគ្រប់គ្រងល�ើការអនុគ្រោះរបស់អ្នក ខោ�នធីនឹងផ្ត ល់ឱ្យអ្ន កនូ វអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ណាមួ យដែលត្រូ វ
បានគេកាត់។
• សួ រអំពីសិទ្ធិសវនាការអ្ន កឬសម្រាប់ការបញ្ន
ជូ ជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅ�លេខទូ រស័ព្ទឥតគិតថ្លៃលេខ 1-800-952-5253
ឬសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាក្នុងការស្តាប់ឬនិយាយដែលប្រើ TDD លេខ 1-800-952-8349 ។ អ្ន កអាចទទួ លជំនួយ
ខាងច្បាប់ដោ�យមិនអស់លុយ នៅ�ឯការ ិយាល័យជំនួយខាងច្បាប់មូលដ្ឋាន ឬ សិទ្ធិសុខុមាលភាព។
• នាំមិត្តឬនរណាម្នា ក់មកជាមួ យអ្ន ក មកកាន់សាវនាការប្រសិនប�ើអ្នកពុំចង់មកតែម្នា ក់ឯង។
• ទទួ លជំនួយពីខោ�នធីដ�ើម្បីចុះឈ្មះបោ�ះឆ្នត។
• រាយការណ៍ពីការផ្លាស់ប្រដែលអ្ន
តូ
កមិនត្រូ វបានរាយការណ៍ ប្រសិនប�ើវាអាចបង្កើនអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh របស់អ្នក។
• ផ្ត ល់ភ័ស្តុតាងអំពីការចំណាយរបស់គ្រួ សារអ្ន ក ដែលអាចជួ យអ្ន កទទួ លអត្ថ ប្យោជន៍ CalFresh បន្ថែ មទ�ៀត។ មិនផ្ត ល់
ភ័ស្តុតាងដល់ខោ�នធីគឺដូចគ្នា នឹងការនិយាយថា អ្ន កមិនមានចំណាយនោ�ះទេហ�ើយអ្ន កនឹងមិនអាចទទួ ល
អត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh បន្ថែ មទ�ៀតបានទេ។
• សូ មឱ្យខោ�នធីដឹងថាត�ើអ្នកចង់អោ�យនរណាម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀតប្រើប្រាស់អត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh របស់អ្នកសម្រាប់
គ្រួ សារឬជំនួយរបស់អ្នកជាមួ យនឹងករណី CalFresh របស់អ្នក (អ្ន កតំណាងដែលមានសិទ្ធិ) ។

សូមយកនិងរក្សារសម្រាប់កំណត់ត្រារបស់អ្នក
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វ ិន័យនិងពិន័យរបស់កម្ម វ ិធី

អ្ន កកំពុងប្រព្រឹត្ត បទឧក្រិដ្ឋ ប្រសិនប�ើអ្នកផ្ត ល់ព័ត៌មានមិនពិត ឬខុស ឬមិនផ្ត ល់ពត
័ ៌មានទា ំងអស់ក្នុងគោ�លបំណង
ដ�ើម្បីទទួ លបានអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh ដែលអ្ន កគ្មា នសិទ្ធិទទួ លឬដ�ើម្បីជួយអ្ន កផ្សេងទ�ៀតទទួ លបានអត្ថ ប្រយោ�ជន៍
ដែលពួ កគេមិនអាចទទួ លបាន ។ អ្ន កត្រូ វតែបង់លុយផលប្រយោ�ជន៍ដែលអ្ន កទទួ លបានដែលអ្ន កមិនមានសិទ្ធិទទួ ល។

ការបំពានល�ើកម្ម វ ិធី
សម្រាប់ CalFresh៖ ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំប្រហែលជាបាន
ប្រព្រឹត្តការរំលោ�ភបំពានកម្ម វត្ថុដោ�យចេតនា
ប្រសិនប�ើខ្ញុំធ្វ ើដូចខាងក្រោម៖
• លាក់ពត
័ ៌មានឬធ្វ សេ
ើ ចក្តីថ្លែ ងការណ៍ក្លែ ងក្លា យ
• ប្រើកាតផ្ទេរប្រាក់អត្ថ ប្រយោ�ជន៍អេឡិចត្រូ និច (EBT)
ដែលជាកម្ម សិទ្ធិរបស់នរណាម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀតឬឱ្យនរណា
ម្នា ក់ប្រើប្រាស់កាតរបស់ខ្ញុំ
• ប្រើអត្ថ ប្រាក់អត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh ទៅ�ទិញសុរា ឬ
ថ្នា ជ
ំ ក់
• ជួ ញដូ រ ទិញ លក់ លួ ចឬផ្ត ល់ឱ្យនូ វអត្ថ ប្រយោ�ជន៍
CalFresh ឬកាត EBT ឬព្យាយាមធ្វ ើពាណិជ្ជកម្ម
ទិញដូ រលក់លួចឬផ្ត ល់ឱ្យនូ វអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh
ឬកាត EBT
• ព្យាយាមទទួ លបានអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ទ្វេ រ ជាឧទាហរណ៍
សូ មដាក់ពាក្យសុនៅំ �ក្នុងរដ្ឋ បាលពីរឬច្រើនស្រុកឬរដ្ឋ
ផ្សេងៗគ្នា ក្នុងពេលតែមួ យ
• ដាក់ឯកសារក្លែ ងបន្លំសម្រាប់កុមារ
ឬសមាជិកគ្រួ សារមនុស្សពេញ វ ័យដែលមិនមានសិទ្ធិឬ
អ្ន កដែលមិនមាន
• បំពានលក្ខ ខណ្ឌនៃការព្យួរទោ�ស ឬការដោ�ះលែងមាន
លក្ខ ខណ្ឌរបស់ខ្ញុំ
• រត់គេចបន្ទាប់ពីការផ្ត ន្ទាទោ�សឧក្រិដ្ឋ
• ការទិញ (ទិញ) ផលិតផលដែលមានអត្ថ ប្រយោ�ជន៍
CalFresh ដែលមានប្រាក់បញ្ញ ើ ត្រឡប់មកវ ិញដោ�យ
ចេតនា បោ�ះចោ�លនូ វមាតិកានិងប្រគល់ធុង
សម្រាប់ចំនួនដាក់ប្រាក់ ឬប៉ុនប៉ងប្រគល់ធុង
សម្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់ដាក់ប្រាក់
• ទិញផលិតផលដែលមានអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh និង
លក់វាដោ�យចេតនាសម្រាប់សាច់ប្រាក់ឬអ្វីផ្សេងទ�ៀត
ក្រៅពីអាហារដែលមានលក្ខ ណៈគ្រប់គ្រាន់

ពិន័យដែលខ្ញុំអាច៖
• ទទួ លអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh អស់រយៈពេល 12 ខែ
សម្រាប់បទល្ម ើសទីមួយហ�ើយត្រូ វបានតម្រូ វឱ្យបង់លុយ
ផលប្រយោ�ជន៍ CalFresh ទា ំងអស់ដែលខ្ញុំបានបង់។
• ទទួ លអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh អស់រយៈពេល 24 ខែ
សម្រាប់បទល្ម ើសទីមួយហ�ើយត្រូ វបានតម្រូ វឱ្យបង់លុយ
ផលប្រយោ�ជន៍ CalFresh ទា ំងអស់ដែលខ្ញុំបានបង់។
• បាត់បង់អត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh ជាអចិន្ត្រៃ យ៍
សម្រាប់បទល្ម ើសទីបីហ�ើយត្រូ វបានតម្រូ វឱ្យសង
ផលប្រយោ�ជន៍ CalFresh ទា ំងអស់ដែលខ្ញុំបានបង់
• ត្រូ វបានគេពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់ $250,000
និងត្រូ វជាប់គុករហូតដល់ 20ឆ្នា ំ ឬទា ំងពីរ

• អត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh ពាណិជ្ជកម្ម ឬព្យាយាមជួ ញ
ដូ រអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh សម្រាប់៖ សាច់ប្រាក់ អាវុធ
របស់ប្រើប្រាស់មិនមានលក្ខ ណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់
ឬសារធាតុដូចជាគ្រឿងញ�ៀន

• ទទួ លអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh អស់រយៈពេល 24
ខែសម្រាប់បទល្ម ើសទីមួយ
• ទទួ លអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh ជាអចិន្ត្រៃ យ៍សម្រាប់
បទល្ម ើសទីពីរ

• ផ្ត ល់ពត៌មានមិនពិតអំពីអ្នកដែលខ្ញុំនិងកន្លែ ងដែលខ្ញុំរស់
នៅ�ដូច្នេះខ្ញុំអាចទទួ លអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh បន្ថែ មទ�ៀត

• បាត់បង់អត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh អស់រយៈពេល 10
ឆ្នា ំសម្រាប់បទល្ម ើសទីមួយ

• ត្រូ វបានផ្ត ន្ទាទោ�សពីការជួ ញដូ រការលក់ឬប៉ុនប៉ង
ជួ ញបានផលប្រយោ�ជន៍ CalFresh ដែលមានតម្លៃ
ច្រើនជាង $500 ឬការជួ ញដូ រឫប៉ុនប៉ងធ្វ ើ
ពាណិជ្ជកម្ម ផលប្រយោ�ជន៍ CalFresh សម្រាប់អាវុធ
កាំភ្ល ើង ឬរំសេវផ្ ទុះ

• បាត់បង់អត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh ជាអចិន្ត្រៃ យ៍

សូមយកនិងរក្សារសម្រាប់កំណត់ត្រារបស់អ្នក
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ព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់អ្នកគ្មានសញ្ជាតិ
• អ្ន កអាចដាក់ពាក្យសុំនិងទទួ លអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh សំរាប់អ្នកដែលមានសិទ្ធភាពប�ើទោ�ះបីជាគ្រួ សាររបស់អ្នក
រាប់បញ្ល
ចូ អ្ន កដទៃដែលមិនមានសិទ្ធិ។ ឧទាហរណ៍អាណាព្យាបាលអន្ត ប្រវេសន៍អាចស្ន ើសុំអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh
សម្រាប់ពលរដ្ឋ អាមេរ ិកឬកូ ន ៗ អន្ត ប្រវេសន៍ដែលមានលក្ខ ណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ទោ�ះបីឪពុកម្តា យអាចមិនមាន
សិទ្ធិទទួ លបាន។
• ការទទួ លបានផលប្រយោ�ជន៍ម្បអាហារនឹ
ហូ
ងមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នក ឬស្ថា នភាពអន្ត ប្រវេសន៍របស់គ្រួ សារអ្ន កឡ�ើយ។
ព័ត៌មានអន្ត ប្រវេសន៍គឺឯកជននិងសម្ងាត់។
• ស្ថា នភាពអន្ត ប្រវេសន៍របស់ជនមិនគ្រប់ខែដែលមានសិទ្ធិនិងដាក់ពាក្យសុំប្រយោ�ជន៍នឹងត្រូ វបានត្រួត
ពិនិត្យជាមួ យនឹងសេវាកម្ម សញ្ជាតិ និងអន្ត ប្រវេសន៍ (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS)
របស់សហរដ្ឋ អាមេរ ិក។ ច្បាប់របស់សហព័ន្ធចែងថា USCIS មិនអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន សម្រាប់អ្វីផ្សេងទ�ៀតទេល�ើក
លែងតែករណីលួចបន្លំ។

ជ្រើសដកឈ្មះចេញ

អ្ន កមិនចាំបាច់ផ្តល់ព័ត៌មានអន្ត ប្រវេសន៍លេខសន្តិសុខសង្គ ម ឬ ឯកសារសម្រាប់សមាជិកគ្រួ សារដែលមិនមានសញ្ជាតិ
ណាមួ យ ដែល មិនស្ន ើសុំអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh ឡ�ើយ។ ខោ�នធីនឹងត្រូ វដឹងពីប្រាក់ចំណូលនិងព័ត៌មានអំពីធនធាន
ដ�ើម្បីកំណត់អត្ថ ប្រយោ�ជន៍របស់គ្រួ សារអ្ន កឱ្យបានត្រឹមត្រូ វ។ ខោ�នធីនឹងមិនទាក់ទងទៅ� USCIS អំពីមនុស្សដែលមិន
ស្ន ើសុំអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh ។

ច្បាប់ឯកជននិងការបញ្ចេញព័ត៌មាន៖ អ្ន កកំពុងតែផ្ត ល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្ លួននៅ�ក្នុងពាក្យសុំ។ ខោ�នធីប្រើ

ព័ត៌មានដ�ើម្បីម�ើលថាត�ើអ្នកមានសិទ្ឋិទទួ លបានអត្ថ ប្រយោ�ជន៍។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនផ្ត ល់ព័ត៌មាន ដែលបានស្ន ើសុំនោ�ះ
ខោ�នធីអាចបដិសេធពាក្យសុំរបស់អ្នក។ អ្ន កមានសិទ្ធិពិនិត្យឡ�ើង វ ិញផ្លាស់ប្រតូ ឬកែតម្រូ វព័ត៌មានដែលអ្ន កបានផ្ត ល់ទៅ�
ឱ្យខោ�នធី។ ខោ�នធីនឹងមិនបង្ហាញព័ត៌មានរបស់អ្នកឬផ្ត ល់វាដល់អ្នកដទៃទេ លុះត្រាតែអ្ន កផ្ត ល់ឱ្យពួ កគេនូ វ
ការអនុញ្ញាតឬច្បាប់រដ្ឋ និងសហព័ន្ធអនុញ្ញាតឱ្យពួ កគេធ្វ ើដូច្ន ះ។ 273.2(b)(4) សេចក្តីថ្លែ ងការណ៍នៃក្រមស្តីពីសិទ្ធិ
ឯកជន។ ក្នុងនាមជាទីភ្នា ក់ងារខោ�នធី យ�ើងត្រូ វជូ នដំណឹងដល់គ្រួ សារទា ំងអស់ដែលដាក់ពាក្យសុំនិងត្រូ វបានបញ្ជាក់
ឡ�ើង វ ិញ សម្រាប់អត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh ដូ ចខាងក្រោម៖
(i) ការប្រមូ លព័ត៌មាននេះរាប់បញ្ល
ចូ ទា ំងលេខសន្តិសុខសង្គ ម (SSN) នៃសមាជិកគ្រួ សារនីមួយៗត្រូ វបាអនុញ្ញាតក្រោម
ច្បាប់ហ្ វ៊ូ ដស្តែ មបេតិកភណ្ឌឆ្នា ំ 1977 ដែលបានធ្វ ើ វ ិសោ�ធនកម្ម 7 USC. 2011-2036 ។ ព័ត៌មាននេះនឹងត្រូ វបានប្រើ
ដ�ើម្បីកំណត់ថាត�ើគ្រួ សាររបស់អ្នកមានសិទ្ធិឬនៅ�តែបន្ត មានសិទ្ធិចូលរ ួមក្នុងកម្ម វ ិធី CalFresh ដែរឬទេ។ យ�ើងនឹង
ផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននេះតាមរយៈកម្ម វ ិធីផ្រផ្គ
គូ ងកុំព្យួទ័រ រ ួមទា ំងប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់ចំណូលនិងប្រាក់ចំណូល
(Income and Earnings Verification System, IEVS) ។ ព័ត៌មាននេះក៏នឹងត្រូ វប្រើដ�ើម្បីតាមដានការអនុលោ�មតាម
បទបញ្ជាកម្ម វ ិធីនិងការគ្រប់គ្រងកម្ម វ ិធី។
(ii) ព័ត៌មាននេះអាចត្រូ វបានបង្ហាញដល់ភ្នា ក់ងារសហព័ន្ធនិងរដ្ឋ ដទៃទ�ៀតសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យជាផ្ វលូ ការនិងមន្ត្រី
អនុវត្ត ច្បាប់ ក្នុង គោ�លបំណងចាប់ឃាត់ខ្ លួនមនុស្សដែលគេចវេះពីច្បាប់។
(iii) ប្រសិនប�ើការទាមទារ CalFresh ក�ើតឡ�ើងចំពោ�ះគ្រួ សាររបស់អ្នក ព័ត៌មានស្តីពីពាក្យស្ន ើសុំនេះរ ួមទា ំង SSN
ទា ំងអស់អាចត្រូ វបាន បញ្ន
ជូ ទៅ�ភ្នា ក់ងារសហព័ន្ធនិងរដ្ឋព្រមទា ំងភ្នា ក់ងារប្រមូ លប្រាក់ឯកជនសម្រាប់សកម្ម ភាព
ប្រមូ លសំណង។
(iv) ការផ្ត ល់ព័ត៌មានដែលបានស្ន ើរសុំរ ួមទា ំង SSN របស់សមាជិកគ្រួ សារ នីមួយៗ គឺធ្វើឡ�ើងដោ�យស្ម័គ្រចិត្ត។ ទោ�ះយ៉ា ង
ណាក៏ដោ�យការខកខានក្នុងការផ្ត ល់ SSN នឹងនាំឱ្យមានការបដិសេធនូ វអត្ថ ប្យោជន៍ CalFresh ចំពោ�ះបុគ្គលម្នា ក់ៗ
ដែលមិនបានផ្ត ល់ SSN ។ រាល់ SSNs ដែលបានផ្ត ល់នឹងត្រូ វបានប្រើនិងបង្ហាញនៅ�ក្នុងលក្ខ ណៈដូ ចគ្នា នឹង SSN របស់
សមាជិកគ្រួ សារដែលមានសិទ្ធិទទួ លបាន។
ខោ�នធីអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថា នភាពអន្ត ប្រវេសន៍នៃសមាជិកគ្រួ សារដែលស្ន ើសុំអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ដោ�យទាក់ទងទៅ� USCIS ។
ព័ត៌មានដែលខោ�នធីទទួ លបានពីភ្នា ក់ងារទា ំងនេះអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកនិងកម្រិតនៃផលប្រយោ�ជន៍។
ខោ�នធី នឹងពិនិត្យម�ើលចម្លើយរបស់អ្នកដោ�យប្រើព័ត៌មាននៅ�ក្នុងមូ លដ្ឋានទិន្នន័យអេឡិចត្រូ និករបស់រដ្ឋ និងសហព័ន្ធ
ពីសេវាប្រាក់ចំណូលផ្ទៃក្នុង (IRS) រដ្ឋ បាលសន្តិសុខសង្គ មក្រសួ ងសន្តិសុខមាតុភូមិនិង / ឬទីភ្នា ក់ងាររាយការណ៍អតិថិជន។
ប្រសិនប�ើព័ត៌មានមិនស៊ីគ្នាទេ ខោ�នធីនឹងស្ន ើសុំអ្នកអោ�យផ្ញើរភស្តុតាង ។

សូមយកនិងរក្សារសម្រាប់កំណត់ត្រារបស់អ្នក
CF 285 (CAMBODIAN) (6/19) REQUIRED FORM - SUBSTITUTES NOT PERMITTED

PROGRAM RULES PAGE 3 OF 6

STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

ការប្រើប្រាស់លេខសន្តិសុខសង្គ ម (Social Security Numbers, SSN)

មនុស្សគ្រប់រ ូបដែលស្ន ើសុំទទួ លអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh ត្រូ វការផ្ដ លលេ
់ ខកូ ដសម្ងាត់ SSN ប្រសិនប�ើពួកគេមានឬ
បញ្ជាក់ថាពួ កគេបានដាក់ពាក្យស្ន ើសុំ SSN (ដូ ចជាលិខិតពីកា រ ិយាល័យសន្តិសុខសង្គ ម) ។ ខោ�នធីអាចបដិសធន៍
អត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh សម្ប់អ្នកឬសមាជិកណាមួ យក្នុងគ្ួ សរអ្ន កដ្ល មិនផ្ត ល់ឱ្យយ�ើងនូ វ SSN ។ មនុស្សមួ យចំនួនមិនចាំ
បាច់ផ្តល់ឱ្យ SSN ដ�ើម្បីទទួ លបានជំនួយដូ ចជាជនរងគ្រោះពីការរំលោ�ភបំពាន ក្នុងផ្ទះពិរុទ្ធជនពីបទល្ម ើសព្រហ្ម ទណ្ឌនិង
ជនរងគ្រោះពីការជួ ញដូ រ។

ការប�ើកអោ�យហួ សចំនួន

នេះមានន័យថាអ្ន កទទួ លបានអត្ថ ប្យោជន៍ CalFresh ច្រើនជាងអ្ន កគួ រមាន។ អ្ន កនឹងត្រូ វសងវាវ ិញប�ើទោ�ះបីជាខោ�នធី
បានធ្វ ើកហ
ំ ុសក៏ដោ�យ ឬប្រសិនប�ើវាមិនមានគោ�លបំណង។ អត្ថ ប្រយោ�ជន៍របស់អ្នកត្រូ វអាចគេបន្ថ យ ឬបញ្ឈប់។ SSN
របស់អ្នកអាចត្រូ វបានប្រើដ�ើម្បីប្រមូ លចំនួននៃអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ ដែលជំពាក់តុលាការតាមរយៈភ្នា ក់ងារប្រមូ លប្រាក់ផ្សេង
ទ�ៀត ឬសកម្ម ភាពប្រមូ លរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ។

រាយការណ៍

រាល់គ្រួ សារដែលទទួ លបានអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh ត្រូ វតែរាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្រមួ
តូ យចំនួន។ ខោ�នធីរបស់អ្នកនឹង
ប្រាប់អ្នកពីអ្វីដ្លប្ររបាយការណ៍
តូ
រប�ៀបដ�ើម្បីរាយការណ៍ពួកគ្និងព្ល ដ្លរាយការណ៍។ ការខកខានមិនបានរាយការណ៍ពី
ការផ្លាស់ប្រអាចបណ្តា
តូ
លឱ្យអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh របស់អ្នកត្រូ វបានថយចុះឬបញ្ឈប់។ អ្ន កក៏អាចរាយការណ៍បានផង
ដែរប្រសិនប�ើរ�ឿងរ៉ាវក�ើតឡ�ើង ដែលអាចបង្កើនអត្ថ ប្រយោ�ជន៍របស់អ្នកដូ ចជាទទួ លបានប្រាក់ចំណូលតិចតួ ច។

សវនាការរដ្ឋ (State Hearing)

អ្ន កមានសិទ្ធ ិចំពោ�ះសវនាការរដ្ឋ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនយល់ស្របជាមួ យ នឹងសកម្ម ភាពណា មួ យ ដែលបានអនុវត្ត ឡ�ើង
ទាក់ទងនឹងការបញ្ជាក់ឡ�ើង វ ិញរបស់អ្នកសម្រាប់អត្ថ ប្រយោ�ជន៍ដែលកំពុងបន្ត ។ អ្ន កអាចស្ន ើសុំសវនាការរដ្ឋ មួយក្នុង
រយៈពេល 90 ថ្ងៃ នៃសកម្ម ភាពរបស់ខោ�នធីហ�ើយអ្ន កត្រូ វតែប្រាប់យ�ើងថាហេតុអ្វីបានជាអ្ន កចង់បានសវនាការ។
សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការអនុម័តឬការបដិសេធដែលអ្ន កទទួ លបានពីខោ�នធីនឹងមានព័ត៌មានអំពីរប�ៀបស្ន ើសុំ
សវនាការរដ្ឋ ។ ប្រសិនប�ើអ្នកស្ន ើសុំសវនាការមុនពេលសកម្ម ភាពក�ើតឡ�ើងអ្ន កអាចរក្សាអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh របស់
អ្ន កឱ្យដូ ចគ្នា នឹងរហូតដល់ការសម្រេចចិត្តត្រូ វបានធ្វ ឡើ �ើង។

សេចក្តីថ្លែងការមិនរ� ើសអ�ើង៖ អនុលោ�មតាមច្បាប់ស៊ី វ ិលសហព័ន្ធនិងក្រសួ ងកសិកម្ម អាមេរ ិក (USDA) បទបញ្ជាសិទ្ធិ
មនុស្សនិងគោ�លនយោ�បាយក្រសួ ងកសិកម្ម អាមេរ ិក ទីភ្នា ក់ងារ ការ ិយាល័យនិងនិយោ�ជិតរបស់ខ្ លួននិងស្ថាប័នដែល
ចូ លរ ួមឬគ្រប់គ្រងកម្ម វ ិធីក្រសួ ងកសិកម្ម ត្រូ វហាមឃាត់មិនឱ្យមានការរ� ើសអ�ើងដោ�យផ្អែ កល�ើពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ
ជាតិ ដ�ើមកំណ�ើត ភេទ គោ�លជំន�ឿ សាសនា ពិការភាព អាយុ ជំន�ឿនយោ�បាយ ឬការសងសឹក ឬការសងសឹកចំពោ�ះ
សកម្ម ភាពសិទ្ធិស៊ី វ ិលមុន ៗ នៅ�ក្នុងកម្ម វ ិធីឬ សកម្ម ភាពណាមួ យដែលធ្វ ឡើ �ើង ឬឧបត្ថ ម្ភដោ�យក្រសួ ងកសិកម្ម ។
ជនពិការដែលត្រូ វការមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងផ្សេងទ�ៀតសម្រាប់ព័ត៌មានកម្ម វ ិធី (ឧទាហរណ៍អក្សរសម្រាប់ព្រីនបោ�ះ
ពុម្ពធំសម្លេ ង ជីថលភាសាសញ្ញាអាមេរ ិចជាដ�ើម) គួ រតែទាក់ទងភ្នា ក់ងារ (រដ្ឋ ឬ លដ្ឋាន) ដែលពួ កគេបានស្ន ើសុំ
អត្ថ ប្រយោ�ជន៍។ បុគ្គលដែលថ្លង់ពិបាកស្តាប់ឬពិការអាចទាក់ទង USDA តាមរយៈ វាកម្ម បញ្ន
ជូ តសហព័ន្ធតាមលេខ
(800) 877-8339 ។ ល�ើសពីនេះព័ត៌មានកម្ម វ ិធីអាចមានជាភាសាផ្សេងក្រៅពីភាសាអង់គ្លេ ស។
ដ�ើម្បីដាក់ពាក្យបណ្តឹងអំពីការរ� ើសអ�ើងកម្ម វ ិធីបំពេញបែបបទពាក្យបណ្តឹងការរ� ើសអ�ើងកម្ម វ ិធី USDA (AD 3027)
ដែលត្រូ វបានរក ញតាមអ៊ីនធ�ើណេត http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, និងនៅ�ការ ិយាល័យ
ក្រសួ ងការពារជាតិណាមួ យឬទាក់ទងអ្ន កសំរបសំរ ួលសិទ្ធ ស
ិ ៊ី វ ិលរបស់អ្នកខោ�នធីឬសរសេរលិខិតផ្ើទៅញ �ក្រសួ ងកសិកម្ម
ហ�ើយផ្ត ល់នៅ�ក្នុងលិខត
ិ នូ វរាល់ព័ត៌មានដែលបានស្ន ើសនៅុំ �ក្នុងសំណុបែបប
ំ
ទរ ឺសរសេរទៅ�កាន់រដ្ឋាភិបាលនៃនាយកដ្ឋាន
សេវាសង្គ ម (California Department of Social Services, CDSS) ខាងក្រោម។ ដ�ើម្បីស្ន ើសុំច្បាប់ចម្ល ងនៃបណ្តឹងតវ៉ាសូ ម
ហៅ�ទូ រស័ព្ទ (866) 632-9992 ។ ដាក់ស្ន ើទម្រង់បែបបទដែលបានបំពេញឬលិខត
ិ របស់អ្នកទៅ� USDA ដោ�យ៖

(1) សូ មផ្ញើទៅ�៖ U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, S.W.
Washington D.C. 20250-9410

(2) ទូ រសារ៖

(202) 690-7442; or

(3) អ៊មែ
ី ល៖

program.intake@usda.gov

CDSS
Civil Rights Bureau
P.O.BOX 944243, M.S. 8-16-70
Sacramento, CA 94244-2430
1-866-741-6241 (ដោ�យមិនអស់លុយ)

ស្ថាប័ននេះគឺជាអ្ន កផ្ត ល់ឱកាសស្ម ើភាពគ្នា ។

សូមយកនិងរក្សារសម្រាប់កំណត់ត្រារបស់អ្នក
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ការពិនិត្យសំណុំរ�ឿងករណីឡ�ើង វ ិញ

ករណីរបស់អ្នកអាចត្រូ វបានជ្រើសរ� ើសសម្រាប់ការពិនិត្យឡ�ើង វ ិញបន្ថែ ម ដ�ើម្បីធានាថាសិទ្ធិរបស់អ្នកត្រូ វបានគេគិត
ពិចារណាឱ្យបានត្រឹមត្រូ វ។ អ្ន កត្រូ វតែសហការយ៉ា ងពេញលេញជាមួ យបុគ្គលិករដ្ឋ បាលខោ�នធី ឬសហព័ន្ធក្នុងការស�៊ើប
អង្កេតឬការពិនិត្យឡ�ើង វ ិញណាមួ យ រ ួមទា ំងការពិនិត្យឡ�ើង វ ិញនៃការគ្រប់គ្រងគុណភាព។ ការខកខានក្នុងការសហការ
ក្នុងការត្រួតពិនិត្យទា ំងនេះអាចបណ្តា លឱ្យបាត់បង់ផលប្រយោ�ជន៍របស់អ្នក។

វ ិន័យកិច្ចការសម្រាប់ CalFresh

ខោ�នធីអាចផ្ត ល់ឱ្យអ្ន កនូ វកម្ម វ ិធីការងារមួ យ។ ពួ កគេនឹងប្រាប់អ្នកថាត�ើវាជាការស្ម័គ្រចិត្ត ឬប្រសិនប�ើអ្នកត្រូ វតែ ធ្វ ើ
កម្ម វ ិធីការងារ។ ប្រសិនប�ើអ្នកមានសកម្ម ភាពការងារចាំបាច់ ហ�ើយអ្ន កមិនធ្វ ើវាអត្ថ ប្រយោ�ជន៍របស់អ្នកអាចត្រូ វបាន
បន្ថ យឬបញ្ឈប់។ អ្ន កអាចនឹងមិនមានសិទ្ធិទទួ លយកកម្ម វ ិធី CalFresh ប្រសិនប�ើអ្នកទ�ើបតែបោ�ះបង់ការងារដោ�យ
គ្មា នហេតុផលត្រឹមត្រូ វ។

ការប្រើប័ណ្ណ EBT

អត្ថ ប្រយោ�ជន៍ណាមួ យដែលទទួ លបានពីគណនីរបស់អ្នកមុនអ្ន កសមាជិកគ្រួ សារផ្សេងទ�ៀតឬអ្ន កតំណាងដែលមានសិទ្ធិ
អនុញ្ញាតរបស់អ្នករាយការណ៍ថាកាត EBT ឬ PIN ត្រូ វបានបាត់បង់ឬត្រូ វបានលួ ច។
រាល់ការប្រើប្រាស់កាត EBT របស់អ្នកដោ�យសមាជិកសមាជិកគ្រួ សារអ្ន កតំណាងដែលមានសិទ្ធិអនុញ្ញាតរបស់អ្នកឬអ្ន ក
ដែលអ្ន កស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់កាត EBT របស់អ្នកនិងលេខសម្ងាត់នឹងត្រូ វចាត់ទុកថាត្រូ វបានយល់ព្រមដោ�យអ្ន កហ�ើយ
អត្ថ ប្រយោ�ជន៍ណាមួ យ ដែលបានដកចេញពីគណនីរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូ វបានជំនួសទេ។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនរាយការណ៍ថាមនុស្សម្នា ក់ទ�ៀតដែលអ្ន កមិនចង់ចំណាយអត្ថ ប្រយោ�ជន៍របស់អ្នកមានលេខសម្ងាត់
របស់អ្នក ហ�ើយ អ្ន កមិនទទួ លបានលេខសម្ងាត់របស់អ្នកទេអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ដែលប្រើនឹងមិនត្រូ វបានជំនួសទេ។

សូមយកនិងរក្សារសម្រាប់កំណត់ត្រារបស់អ្នក
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សូមប្រើទឹកខ្មពណ៌ខ្មឬពណ៌ខ�ៀវពីព្រោះវាងាយស្រួ លអាននិងថតចម្លង។ សូមសរសេរផ្ចិតនូ វចម្ល ើយរបស់អ្នក។ប្រសិនប�ើអ្នកត្រូវការកន្លែ ងទំនេ
រច្រើនដ�ើម្បីឆ្ល ើយសំនួរសូមប្រើទំព័រ 10 "ផ្នែកសរសេរបន្ថែម" និងភ្ជាប់សន្លឹកបន្ថែមប្រសិនប�ើត្រូ វការដ�ើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាន។ សូមប្រាកដថាកំណត់
អត្ត សញ្ញាណសំណួរណាមួ យដែលអ្ន កកំពុងសរសេរអំពីទំហំបន្ថែមឬល�ើសន្លឹកក្រដាសបន្ថែម។
1.

េ័ត៌រានរបស់អ្ន កដាក់ពាក្យសុំ

ប្ះ
ម (ប្ះប�,
ម
ប្ះកណាល.
ម
ណ្តា
ប្ះប្កល)
ម
ូ

ប្ះបផសេងបទៀ្
ម
(ប្ះមុ
ម
ននឹងបរៀ្រការ ប្ះបបរៅ
ម
។ល។ )

បលខសនសុ
្តិ ខសងម
្គ (ប្រសិនប្រើមានមយ)
ួ
អាសយដ្នឬទិ
ឋា
សប�ផះ្ទះ រ្រស់អ្ន ក)

អាសយដ្នឬទិ
ឋា
សប�ផះរ្រស់
្ទះ
អ្ន ក

ទីបកុង៖

រដ៖្ឋ

បលខស៊ិ្រកដ
ូ

បលខអាស័យដ្ន
ឋា (ប្រសិនខុសពីប��ងបលើ)

ទីបកុង៖

រដ៖្ឋ

បលខស៊ិ្រកដ
ូ

ទាក់ទងនឹងអាជ្ញាធ័រ
សូ មផ្ត ល់ពត
័ ៌មានទំនាក់ទំនងល្អបំផុតដល់ខោ�នធីដ�ើម្បីទាក់ទងអ្ន ក។ ធ្វ បែបនេ
ើ
ះនឹងជួ យក្នុងដំណ�ើរការនៃពាក្យសុំរបស់អ្នក។ តាមរយៈការផ្ត ល់
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកខាងក្រោមនេះអ្ន កកំពុងផ្ត ល់សិទ្ធិឱ្យខោ�នធីទាក់ទងមកអ្ន កតាមទូ រស័ព្ទអ៊ីម៉ែលឬអត្ថ បទឬដ�ើម្បីទុកសារទូ រស័ព្ទទាក់
ទងនឹងពាក្យសុំរបស់អ្នក។
ូ ព្ទ ផ្ទះ៖
ទរស័

ូ ព្ទ ចល័ត៖
ទរស័

ូ ព្ទ ជំនួស / លេខទរស័
ូ ព្ទ ទទួ លសារ
ការងារ / ទរស័

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល

សម
ូ គូ សយកប្រអប់សម្រាបថ
់ ិច

n

ឹ ភ្លា មប្រសិនប�ើអ្នកគ្មា នទីជម្រក
ត�ើអ្នកគ្មា នផ្ទះសំបែងឬ?
បាទ
ទេ
ប្រសិនប�ើឆ្ល ើយថាបាទ / ចាស៎សូមអនុញ្ញាតឱ្យខោ�នធីដង
ដូច្នេះពួ កគេអាចជួ យអ្ន កដោ�ះស្រាយ អាសយដ្ឋានដែលត្រូ វប្រើដ�ើម្បីទទួ លយកពាក្យសុំរបស់អ្នកហ�ើយទទួ លបានលិខិតជូ នដំណឹងពីខោ�នធីអំពីករណី
របស់អ្នក។
ត�ើភាសាណាអ្ន កពេញចិត្តនឹងអាន (ប្រសិនប�ើពុំមែនភាសាអង់គ្លេ ស? _______________________________________
ត�ើភាសាណាអ្ន កពេញចិត្តនឹងនិយាយ (ប្រសិនប�ើពុំមែនភាសាអង់គ្លេ ស)? ______________________________________
ខោ�នធីនឹងផ្ត ល់អ្នកបកប្រែភាសាដោ�យឥតគិតថ្លៃ ។ ប្រសិនប�ើអ្នកធ្ង ន់ត្រច�ៀក ឬស្តាប់មិនឮ សូ មគូ សត្រង់នេះ
(សូ មជ្រើសយកមួ យ)

ត�ើអ្នកឬនរណាម្នា ក់ក្នុងគ្រួ សាររបស់អ្នកមានពិការភាព (សំណួរស្រេចចិត្ត)?

បាទ

ទេ

ត�ើអ្នកឬនរណាម្នា ក់ក្នុងគ្រួ សាររបស់អ្នកត្រូ វការកន្លែ ងស្នា ក់នៅ�ដោ�យសារពិការភាព (សំណួរស្រេចចិត្ត)?

បាទ

ទេ

ត�ើមានអំព�ើហឹង្សាក្នុងគ្រួ សារ / ការរំលោ�ភបំពានក្នុងគ្រួ សារ (សំណួរស្រេចចិត្ត)ដែរឬទេ?

បាទ

ទេ

បាទ

ទេ

បាទ

ទេ

បាទ

ទេ

បាទ

ទេ

ត�
្ន
្ន
ល
្ន
បី
៊
្ន
ួ
ួ

ើ

ូ
ត�
ើ
្ន
រួ
្ណនីសនសេមាន្ថម
្សំ
តម្លៃ $ 100 ឬ្ិចជាងបនះតដរឬបទ?
ូ
្ ចូ
ត�
ើ
គ្នា
្សំ
្ន
ួ
្សំ
ួ
តម្លៃ ួ
្ចី
្ម
ើ

ើ
្ នុ

រួ

រួត

្ នុ
្ នុ

ម្ល ើ
្

រួត

ូ
ត�
ើ រួ
្ន
រួ
ន្ត
រួ
រូ
ូ
្ន
្ន
ួ
លា ្ នុ
ងៃ
ខ្ញុំយល់ថាតាមរយៈការចុះហត្ថ លេខាល�ើពាក្យស្ន ើសុំនេះក្រោមការពិន័យពីការធ្វ ើសម្បថ (ធ្វ សេ
ើ ចក្តីថ្លែ ងការណ៍មិនពិត) ថា៖
• ខ្ញុំអាន ឬបានអានខ្ញុំព័ត៌មាននៅ�ក្នុងកម្ម វ ិធីនេះនិងចម្លើយរបស់ខ្ញុំចំពោ�ះសំណួរនៅ�ក្នុងពាក្យសុំនេះ។
• ចំល�ើយរបស់ខ្ញុំចំពោ�ះសំនួរទា ំងឡាយ គឺពិតនិងពេញលេញទៅ�តាមចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំ។
• ចម្លើយដែលខ្ញុំអាចផ្ត ល់ជូនសម្រាប់ដំណ�ើរការដាក់ពាក្យសុំរបស់ខ្ញុំ នឹងជាការពិតនិងពេញលេញទៅ�តាមចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំ។

• ខ្ញុំបានអានឬបានអានឱ្យខ្ញុំហ�ើយខ្ញុំយល់និងយល់ព្រមចំពោ�ះសិទ្ធិ និងការទទួ លខុសត្រូ វ (វ ិធានស្តីពីកម្ម វ ិធីទំព័រទី 1) សម្រាប់កម្ម វ ិធី CalFresh ។
• ញុំបានអានឬបានអានឱ្យខ្ញុំនូវច្បាប់និងពិន័យរបស់កម្ម វ ិធី CalFresh (វ ិន័កម្ម វ ិធីទំព័រទី 2) ។
• ខ្ញុំយល់ថាការផ្ត ល់សេចក្តីថ្លែ ងការណ៍ក្លែ ងបន្លំ ឬខុស លាក់បាំងឬលាក់ទុកការពិត ដ�ើម្បីបង្កើតលក្ខ ណៈសម្បត្តិសម្រាប់ CalFresh
គឺជាការក្លែ ងបន្លំ។ ការក្លែ ងបន្លំអាចបណ្តា លឱ្យមានករណីបទល្ម ើសព្រហ្ម ទណ្ឌប្រឆាំងនឹងខ្ញុំនិង / ឬខ្ញុំអាចត្រូ វបានហាមឃាត់ក្នុងរយៈពេល
(ឬជី វ ិត) ពីការទទួ លបាន អត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh ។
• ខ្ញុំយល់ថាលេខសន្តិសុខសង្គ ម ឬស្ថា នភាពអន្ត ប្រវេសន៍សម្រាប់សមាជិក គ្រួ សារដែលដាក់ពាក្យសុំប្រយោ�ជន៍អាចត្រូ វបានចែករំ លែកជាមួ យ
ភ្នា ក់ងាររដ្ឋាភិបាលដែលសមស្របតាមការតម្រូ វដោ�យច្បាប់សហព័ន្ធ។
ហត្ថ លេខារបស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំ (ឬសមាជិកគ្រួ សារអ្ន កតំណាង / អ្ន កតំណាងដែលមានសិទ្ធ * / អ្ន កអាណាព្យាបាល)

កាលបរ ិច្ឆេទ

*ប្រសិនប�ើអ្នកមានអ្ន កតំណាងដែលមានសិទ្ ធិសូមបំពេញសំណួរទី 2 នៅ�ទំព័របន្ទាប់។
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CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

អ្ន កតំណាងមានសិទ្ ធិអាចរបស់គ្រួ សារ

អ្ន ក អា ច អនុញ្ញាតអ្ន កដែលមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នា ំឡ�ើងទៅ� ឲ្យជួ យគ្រួ សាររបស់អ្នកជាមួ យនឹងអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh របស់អ្នក។ បុគ្គលនេះក៏
អាចនិ យាយសម្រាប់អ្នកនៅ�ឯការសម្ភាសន៍ ជួ យអ្ន កបំពេញបែបបទ ទិញសម្រាប់អ្នកនិងរាយការណ៍ពីការផ្លាស់ប្រសម្រាប់
តូ
អ្នក។ អ្ន កនឹងត្រូ វសង
ផល ប្រយោ�ជន៏ដែលអ្ន កអាចទទួ លបានដោ�យកំហុស ព្រោះតែពត៌មានដែលបុគ្គលនេះផ្ត ល់ឱ្យខោ�នធីនិងផលប្រយោ�ជន៍ណាមួ យដែលអ្ន កមិនចង់
ឱ្យពួ កគេចំណាយនឹងមិនត្រូ វបានជំនួស។ ប្រសិនប�ើអ្នកជាតំណាងដែលមានសិទ្ធិអ្នកនឹងត្រូ វផ្ត ល់ភស្តុតាងបញ្ជាក់អត្ត សញ្ញាណរបស់ខោ�នធីសម្រាប់
ខ្ លួនអ្ន កនិងអ្ន កដាក់ពាក្យសុំ។
ត�ើអ្នកចង់ឲ្យនរណាម្នា ក់ឈរឈ្មះជួ យអ្ន ក ជាមួ យនឹងករណី CalFresh? (សូ មគូ សមួ យ)
បាទ
ទេ
ចាស៎ទេប្រសិនប�ើឆ្ល ើយថាបាទ / ចាស៎, សូ មបំពេញវគ្គ នេះ។
ូ ព្ទឈ្ះរ
លេខទរស័
ម បស់អ្នកតំណាងដែលទទួ លសិទ្ធិ

ឈ្ះរ
ម បស់អ្នកតំណាងដែលទទួ លសិទ្ធិ

ត�ើអ្នកចង់ដាក់ឈ្មះនរណាម្នា ក់ដ�ើម្បីទទួ លនិងចំណាយអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh សម្រាប់គ្រួ សាររបស់អ្នក? (សូ មគូ សមួ យ)

បាទ

ទេ

ចាស៎ទេប្រសិនប�ើឆ្ល ើយថាបាទ / ចាស៎ សូ មបំពេញវគ្គ នេះ។
ូ ព្ទ
លេខទរស័

ឈ្ះ៖
ម
អាស័យដ្ឋានផ្ វលូ

3.

ទីក្រុង៖

រដ៖្ឋ

លេខស៊ិបកដ
ូ

សាសន៍/ជាតិព័ន្ធ

មានពត៌ពូជសាសន៍និងជាតិសាសន៍គឺស្រេចចិត្ត។ វាត្រូ វបានស្ន ើសុំដ�ើម្បីធានាថាអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ត្រូ វបានផ្ត ល់ដោ�យមិនទាក់ទងទៅ�នឹងពូ ជសាសន៍
ពណ៌សម្បុរឬ
 ប្រភពដ�ើមរបស់ជាតិ។ចម្លើយរបស់អ្នកនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលទទួ លបានឬអត្ថ ប្រយោ�ជន៍របស់អ្នកឡ�ើយ។គូ សយកកត្តា
ទា ំងអស់ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងអ្ន ក។ ច្បាប់ចែងថាខោ�នធីត្រូ វតែកត់ត្រាជាតិសាសន៍និងពូ ជសាសន៍របស់អ្នក។
សូ មគូ សយកប្រអប់នេះប្រសិនប�ើអ្នកមិនចង់ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីខោ�នធីអំពីពូជពង្សនិងពូ ជសាសន៍របស់អ្នក។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនធ្វ ទេ
ើ ខោ�នធី
នឹងបញ្ល
ចូ ព័ត៌មាននេះសម្រាប់ស្ថិតិសិទ្ធិស៊ី វ ិលប៉ុណ្
ណ ះ។

ជាតិព័ន្ធ

ត�ើអ្នកជាជនអេស្បាញ ឬ ឡាតាំង? (សូ មគូ សយកមួ យ)
បាទ
ទេ

ប្រសិនប�ើអ្នកមានជនជាតិដ�ើមនិយាយភាសាអេស្ប៉ា ញឬ ឡាតាំង ត�ើអ្នកពិចារណាខ្ លួនឯងថា:
មិស៊ីកាំង
ពុយតូ រ ីកាំង
គុយបា
ដទៃទ�ៀត_______________________________________________________

ពូ ជសាសន៍/ជាតិព័ន្ធដ�ើម
ពណ៌ ស

ជនជាតិដ�ើមឥណ្ឌា អាមេរកិ ឬអាឡាស្

អាមេរកិស្បែកខ្ម ឬអាហ្វ្រិកត

ផ្សេងទ�ៀត ឬចម្រុះ _______________________________

អាសុី (ប្រសិនប�ើគូ ស សូ មជ្រើសរ� ើសដូ ចនៅ�ខាងក្រោម)៖
ជនជាតិហ្វីលីពីន

ចិន

ជប៉ុន

ខ្មែ រ

កូរ៉េ

វ�ៀតណាម

ឥណ្ឌា អាសុី

ឡាវ

អាសុីដទៃ (បញ្ជាក់) _________________________________________________________________
ជនជាតិដ�ើមហាវ៉ៃ ឬកោ�ះប៉ា សុហ្វិ
ី កផ្សេងទ�ៀត (ប្រសិនប�ើគូ ស សូ មជ្រស�ើ រសដូ ច ើ ខាងក្រោម)៖
ជនជាតិដ�ើមហាវ៉ៃ

ហ្កាម ឬឆាមូ រ៉ូ៉

សាម�៉

4. ចំណង់ចំណូលការសម្ភាសន៍
អ្ន កឬសមាជិកពេញវ ័យផ្សេងទ�ៀតនៅ�ក្នុងគ្រួ សាររបស់អ្នកនឹងត្រូ វមានកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួ យខោ�នធីដ�ើម្បីពិភាក្សាអំពីពាក្យសុំរបស់អ្នកនិង
ដ�ើម្បីទទួ លបានអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ CalFresh ។ ការសម្ភាសន៍សម្រាប់ CalFresh ជាទូទៅ�ត្រូ វបានធ្វ ឡើ �ើងតាមរយៈទូ រស័ព្ទល�ើកលែងតែអ្ន កអាចត្រូ វបាន
សម្ភាសនៅ�ពេលផ្ត ល់ជូនពាក្យសុំរបស់អ្នកទៅ� ឱ្យខោ�នធីដោ�យផ្ទាល់ឬចង់សំភាសន៍ដោ�យផ្ទាល់។ បទសម្ភាសន៍ដោ�យផ្ទាល់នឹងក�ើតឡ�ើងក្នុងអំឡ
ុ ង
ពេលម�៉ងធ្វ ើការធម្ម តារបស់ខោ�នធី។
សូ មគូ សប្រអប់នេះប្រសិនប�ើអ្នកចូ លចិត្តបទសម្ភាសន៍ដោ�យផ្ទាល់។
សូ មគូ សជ្រើស ប្រអប់នេះប្រសិនប�ើអ្នកត្រូ វការការរ�ៀបចំផ្សេងទ�ៀតដោ�យសារពិការភាព។
គូ សប្រអប់ខាងក្រោមសម្រាប់ថ្ងៃ នងិ ពេលវេលាដែលអ្ន កចង់សម្ភា សន៍៖
ថ្ងៃ ៖
ថ្ងៃ នេះ
ថ្ងៃ ទំនេរក្រោយទ�ៀត
ថ្ងៃ ណាក៏បាន
ថ្ងៃ ចន្ទ
ម�៉ង៖
ព្រឹកព្រលឹម
ព្រឹក
ថ្ងៃ
ល្ងាច
ពេលណាក៏បាន

ថ្ងៃ អង្គា រ

ថ្ងៃ ពុធ

ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍

ថ្ងៃ សក្រ
ុ

5. កម្ម វ ិធីឯទ�ៀត
ត�ើអ្នកឬនរណាម្នា ក់នៅ�ក្នុងគ្រួ សាររបស់អ្នកធ្លាប់បានទទួ លជំនួយសាធារណៈ (ជំនួយបណ្ត ះអាសន្ន សម្រាប់គ្រួ សារក្រីក្រ ទទួ ល Medicaid, កម្ម វ ិធី
ជំនួយអាហារ ូបត្ថ ម្ភបន្ថែ ម [CalFresh], ជំនួយទូទៅ� (GR) / ការស្រោចស្រង់ទូទៅ� (GR) ជាដ�ើម)? (សូ មគូ សយកមួ យ)
បាទ
ទេ
ប្រសិនប�ើបាទឬចាស៎ អ្ន កណា?

ទីណា (ខោ�នធី/រដ្ឋ )?

ប្រសិនប�ើបាទឬចាស៎ អ្ន កណា?

ទីណា (ខោ�នធី/រដ្ឋ )?
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6a. ព័ត៌មានទំហំគ្រួ សារ
បំពេញព័ត៌មានដូ ចខាងក្រោមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រ ូបនៅ�ផ្ទះដែលអ្ន កទិញនិងរ�ៀបចំម្បអាហាររ
ហូ
ួម
ទា ំងអ្ន ក។ ប្រសិនប�ើដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ចូលសញ្ញាតិ សូមបំពេញសំណួរ 6b និង 6c។
ប�ើមិនដូ ច្ន ះទេ សូមទៅ�សំណួរ 6d។

ដាក់ពាក្យស
ម្រាប់អត្ថ ប្រ
យោ�ជន៍ (
ជ្រើសយកបាទ/
ចាស៎
ឬ ទេ)
បាទ

ទេ

បាទ

ត�ើជននេះជា
ប់សាច់ឈាម
នឹងអ្ន កដូ ចម្
តេចដែរ?

ឈ្មះ
(ត្រកូ ល ឈ្មះខ្ លួន
ដ�ើមអក្សរឈ្មះកណ្តា ល)

កាលបរ ិ
ច្ឆេ ទកំ
ណ�ើត

រ ូបអ្ន ក

ភេទ
ប្រុស /
ស្រី

លេខសន្តិសុខសង្គ មគឺស្រេចចិត្តសម្រាប់
សមាជិកដែលមិនដាក់ពាក្យសុំ ប្រយោ�ជន៍។
អ្ន កត្រូ វតែឆ្ល ើយសំណួរខាងក្រោមសម្រាប់
បុគ្គលម្នា ក់ៗដែលដាក់ពាក្យសុំ ប្រយោ�ជន៍។
ប្រជាពលរដ្ឋ
សហរដ្ឋ អាមេ រ ិក
ឬ ជនជាតិសហ
រដ្ឋ អាមេរ ិក (
គូសយកបាទឬ ចាស៎
ឬ ទេ) ប្រសិនប�ើទេ
សូ មបំពេញសំណួរ 6b
ខាងក្រោម
បាទ

ទេ

ទេ

បាទ

ទេ

បាទ

ទេ

បាទ

ទេ

បាទ

ទេ

បាទ

ទេ

បាទ

ទេ

បាទ

ទេ

លេខសន្តិសុខសង្គ ម

សូ មរាយឈ្មះអ្ន កដែលរស់នៅ�ជាមួ យអ្ន កដែលមិនទិញនិងរ�ៀបចំអាហារជាមួ យអ្ន ក៖
ឈ្ះ៖
ម

ឈ្ះ៖
ម

ឈ្ះ៖
ម

ឈ្ះ៖
ម

6b.ពត៌មានសម្រាប់ជនមិនទាន់ចូលសញ្ជាតិ-បំពេញសម្រាប់អ្នកដែលបានរាយនៅ�ក្នុងសំណួរ 6Aខាងល�ើដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋ និងកំពុងស្ន ើសុំជំនួយ។
មានការរ៉ា ប់រងឬ?
កាលបរ ិច្ឆេ ទនៃ
សូមផ្តល់ព័ត៌មានណាមួ យដូ ចតទៅ� (ប្រសិន ប�ើមាន)៖
( គូសបាទឬចាស៎)
ការចូ លក្នុងស
ឈ្មះ
លេខប័ណ្ណឆ្លងដែន
ប�ើឆ្ល ើយបាទ /
ហរដ្ឋ អាមេរ ិក
ចាស៎សូមេចុងសំណួរ
លេខជនចុះបញ្ជីបរទេស ។ល។
(ប្រសិនប�ើដឹង)
6c ដូ ចខាងក្រម៖
ប្រភេទនៃឯកសារ __________________________________________________

បាទ

លេខនៃឯកសារ _______________________________________________
ប្រភេទនៃឯកសារ__________________________________________________
លេខនៃឯកសារ_______________________________________________
ប្រភេទនៃឯកសារ __________________________________________________
លេខនៃឯកសារ _______________________________________________

ត�
ម្នា ់
្ជីខា
ត្តិ
្ម
យ៉ា
ឆ្នា
ួ

ិ

្ន

្ឋ

ិ

ទេ

បាទ

ទេ

បាទ

ទេ

(សូ មជ្រើសយកមួ យ)

បាទ

ទេ

ត�
ម្នា ់
្ជីខា
ស្ន
ឋា
ួ

ស្ថា

ិ

បាទ
្ន

ទេ

6c.	ព័ត៌មានសម្រាប់ជនដែលធានា ពុំទាន់ចូលសញ្ជាតិ- បំពេញសម្រាប់ក្នុងសំណួ រ 6b ខាងល�ើដែលជាមនិ មែនជាពលរដ្ឋដែលបានត្រូ វបានធានា
និង ដាក់ពាក្យសុំជំនួយ។
ត�ើអ្នកធានាបានចុះហត្ថ លេខា I-864 ឬទេ?
បាទ
ទេ ប្រសិនប�ើអ្នកឧបត្ថ ម្ភបានចុះហត្ថ លេខាល�ើ I-134 សូ មរំលងសំណួរនេះ។
ត�ើអ្នកឧបត្ថ ម្ភជាទ�ៀងទាត់ជួយលុយ?

បាទ

ទេ ប្រសិនប�ើបាទ/ចាស៎ ត�ើចំនួនប៉ុន្មា ន? $______________

ត�ើអ្នកឧបត្ថ ម្ភជាទ�ៀងទាត់ជួយអ្វីមួយដូ ចខាងក្រោម (គូ សធីកទា ំងអស់ដែលអនុវត្ត )?
ជួ ល
សម្លៀកបំពាក់
អាហារ
ផ្សេងទ�ៀត ______________________________________________________________
ឈ្មះរបស់អ្នកធានា

ត�ើអ្នកទទួ លការធានា?

លេខទូ រស័ព្ទរបស់អ្នកធានា

ឈ្មះរបស់អ្នកធានា

ត�ើអ្នកទទួ លការធានា?

លេខទូ រស័ព្ទរបស់អ្នកធានា
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6d. សិស្ស
ត�ើនរណាម្នា ក់ដែលកំពុងស្ន ើសុំអត្ថ ប្រយោ�ជន៍រ ួមទា ំងអ្ន កដែរ ចូ លរ�ៀនមហាវ ិទ្យាល័យឬសាលាវ ិជ្ជាជីវៈ? (សូ មគូ សមួ យ)
បាទ/ចាស
ទេ ប្រសិនប�ើឆ្ល ើយថាបាទ / ចាស៎ សូ មឆ្ល ើយសំណួរនេះ។ ប្រសិនប�ើទេ សូ មរំលងទៅ�សំណួរបន្ទាប់។
យោ្ះរបស់
ម
បុគ្គ ល

សានបានចុ
ះយោ្ះ
ស្ថា
ម
គូ
( សម្សយកមយ)
ូ
ួ

យោ្ះសា�
ម
/ ការបណះបណ្ល
្ តុះ
តា

ណ្តា

____

យោតេកយោគកំ
ើ ួ
េុងយោ្ើវ ការឬ?
៉
វ ការ
ចំនួ នអាបតាបមាងបធើ
ប្រចាំសបា�៍
ប្តាហ ។ :_________

ពាក់កណាល
ណ្តា
ចំនួ នអាបតាបមាងបធើ
៉
វ ការ
ឬបបចើនជាង្ិចជាងពាក់កណាលបពលបវល្
ណ្តា
ប្រចាំសបា�៍
។ :_________
ប្តាហ
ួចំននអង្ភាព៖________
6e.	ត�ើមានកូ នចិញ្ចឹមកំពុងរស់នៅ�ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកឬទេ?
សូ មឆ្ល ើយសំនួរខាងក្រោមអំពីកូន ៗ ៖

បាទ/ចាស

ទេ ប្រសិនប�ើឆ្ល ើយថាបាទ / ចាសត�ើអ្នកណា?_________________________
បាទ

ត�ើកុមារនេះត្រូ វបានគេដាក់នៅ�ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកក្រោមសេចក្តីបង្គាប់របស់តុលាការឬទេ? (សូ មគូ សយកមួ យ)

បាទ

ត�ើអ្នកចង់ឱ្យកូ នចិញ្ចឹមរបស់អ្នករាប់ក្នុងករណី CalFresh របស់អ្នកឬទេ? (សូ មគូ សយកមួ យ)

ទេ
ទេ

ប�ើឆ្ល ើយថាបាទ / ចាសចំណូលដែលអ្ន កទទួ លបាននឹងត្រូ វបានរាប់ថាជាប្រាក់ចំណូលដែលមិនទាន់រកបាន។ ប�ើឆ្ល ើយថាទេ
ប្រាក់ចំណូលពីការថែទា ំចិញ្ចឹមនឹងមិនត្រូ វបានរាប់បញ្ល
ចូ ជាប្រាក់ចំណូលមិនទាន់រកបានទេ។
7.	ប្រាក់ចំណូលមិនមកពីធ្វ ើការ
ត�ើអ្នកឬអ្ន កណាម្នា ក់ដែលអ្ន កទិញនិងរ�ៀបចំម្បអាហារដោ�យទទួ
ហូ
លបានប្រាក់ចំណូលដែលមិនមែនមកពីការងារទេ (មិនទាន់ប�ើក)?
(សូ មគូ សយកមួ យ)
បាទ
ចាស៎ ទេ
ប្រសិនប�ើបាទ/ចាស៎ សូ មឆ្ល ើយនឹងសំណួរនេះ ។ ប្រសិនប�ើទេ សូ មរំលងទៅ�សំណួរបន្ទាប់។
ពិនិត្យម�ើលគ្រប់ប្រភេទនៃប្រាក់ចំណូលដែលមិនធ្លាប់មានដែលអនុវត្ត ពីឧទាហរណ៍ទា ំងនេះ (ប្រហែលជាមានអ្ន កផ្សេងទ�ៀតដែលមិនបានចុះ
បញ្ជីនៅ�ទីនេះ)
តូ
ប្រាក់សន្តិសុខសង្គ ម
អត្ថ ប្រយោ�ជន៍ជ�ើងចាស់
បបាក់មកពី�ូ ្/ឈះតល្ង
្នះល្បែ
ប្រាក់
សោ�
ធនយោ�ធា
SSI/SSP
ជំនួ យសបមា្រ់ថ្ឈន/អាហារ/
លៃ ្ នួ
ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ (ជំនួយឥតសំណង /
ប្រាក់កម្ចី / អាហារ ូបករណ៍)

ជំនួយប្រាក់សុទ្ធ
CalWORKs/TANF/GA/GR/CAPI

ដំណោ�ះស្រាយពីការធានារ៉ាប់រង
ឬផ្ វលូ ច្បាប់

អំណោ�យជាប្រាក់សុទ្ធ

បន្ទប់និងជម្រក (ពីអ្នកជួ លរបស់អ្នក)

ធានារ៉ាប់រងភាពអត់ការងារធ្វ ើ /
ធានារ៉ាប់រងពិការភាពរដ្ឋ (State Disability Insurance, SDI)

ប្រាក់ រ ឺត្រែត
ប្រាក់ឧបត្ថ ម្ភកូន/ប្តីឬប្រពន្ធ

ប្រាក់សំណងកម្ម ករ

ប្រាក់អសមត្ថ ភាពរដ្ឋ / ផ្ វលូ រទេះភ្លើង
ឬចូ លនិវត្ត ន៍
បុគ្គលកំពុងទទួ លប្រាក់?

ម្ល
សបមៀក្រំ
ពាក់

មកពីណា?

ចំនួនប៉ុន្មាន?

ពិការភាពឯកជនឬចូ លនិវត្ត ន៍
ប្រាក់អត្ថ ប្រយោ�ជន៍កូដកម្ម
ដទៃទ�ៀត ________________________
______________________________

រំពឹងទុកទទួ លបន្ត ?
ត�ើបានទទួ លមមាញឹកប៉ុណ្
ណា ?
(
(ម្ត ង, ប្រចាំសប្តាហ៍,
គូសយកបាទឬចាស៎
ប្រចាំខែឬផ្សេងទ�ៀត)
ឬ ទេ)

$

បាទ

េទ

$

បាទ

េទ

$

បាទ

េទ

$

បាទ

េទ

ប្រសិនប�ើចំណូលនេះមិនត្រូ វបានរំពឹងថានឹងបន្ត សូ មពន្យល់៖
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8.	ប្រាក់មកពីការងារ
ត�ើអ្នកឬនរណាម្នា ក់ដែលអ្ន កទិញនិងរ�ៀបចំម្បអាហារជាមួ
ហូ
យនឹងប្រាក់ចំណូលពីការងារ (ប្រាក់ចំណូលដែលទទួ លបាន)? (សូ មគូ សមួ យ)
បាទ
ចាស៎ ទេ
ប្រសិនប�ើឆ្ល ើយថាបាទ / ចាស៎, សូ មឆ្ល ើយសំណួរនេះ។ ប្រសិនប�ើទេ សូ មរំឡងទៅ�សំណួរ 9 ។
កំណត់សារ ៖ កំណត់សារ ៖ ប្រសិនប�ើធ្វដោ�
ើ យខ្ លួនឯង បំពេញសំណួរ 8a.
សូ មរាយបញ្ជីប្រាក់ចំណូលទា ំងអស់មុនពេលបង់ពន្ធ ឬការកាត់ចេញផ្សេងទ�ៀត (ប្រាក់ចំណូលសរុប) ។
ឧទាហរណ៏នៃប្រាក់ចំណូលដែលរកបានគឺ (ឧទាហរណ៍ទា ំងនេះអាចជាពេញម�៉ងបណ្ត ះអាសន្ន រដូ វកាល ឬវគ្គ បណ្តុះបណ្តា លហ�ើយអាចមានអ្ន ក
ផ្សេងទ�ៀតដែលមិនបានចុះបញ្ជីនៅ�ទីនេះ)៖
• ប្រាក់ឈ្ នួល
• កម្រៃជ�ើងសារ
• កម្រៃក្រៅ
• ប្រាក់ខែ	
• ការងារសិក្សា (និសិត្ស)
បុគ្គលកំពុងធ្វ ើការ

ឈ្ះនងអាស័
ម ិ
យដ្ឋា នរបស់នយោ�ជក
ិ លេខទូ រស័ព្ទ របស់នយោ�ជក
ិ

ប្រាក់ជួលប្រចាំម៉
ោង

ចំនួនអាត្រា
ម�៉ ងប្រចាំសប្តាហ៍។

ត�ើបង់ជាញកញាប់
ឹ ប៉ុណ្ណា?
(ម្ត ង, ប្រចាំសប្តាហ៍,
ប្រចាំខែឬផ្សេងទ�ៀត)

ប្រាក់ចំណូលសរុបដែល
បាន ទទួ លខែ ខែ

រំពឹងទុកទទួ លបន?្ត
( គូ សយកបាទឬចាស៎ ឬ ទេ)

$

$

បាទ
ទេ

$

$

បាទ
ទេ

$

$

បាទ
ទេ

$

$

បាទ
ទេ

ប្រសិនប�ើចំណូលនេះមិនត្រូ វបានរំពឹងថានឹងបន្ត សូ មពន្យល់៖

ត�ើមាននរណាម្នា ក់បាត់បង់ការងារធ្វ ើផ្លាស់ប្រការងារឈប់
តូ
ធ្វើការ ឬបន្ថ យម�៉ងធ្វ ើការក្នុងរយៈពេល 60 ថ្ងៃ ចុងក្រោយនេះទេ? (សូ មគូ សយកមួ យ)
ប្រសិនប�ើបាទឬចាស៎ អ្ន កណា?

កាលបរ ិច្ឆេទបាត់បង់ ឈប់ ឬផ្លាស់ប្រការងារ
តូ

បាទ

ទេ

កាលបរ ិច្ឆេទទទួ លប្រាក់ឈ្ នួលចុងក្រោយ

មូ លហេតុ?

នរណាម្នា ក់នៅ�ធ្វ ើកូដកម្ម ឬ? (សូ មគូ សយកមួ យ)
ប្រសិនប�ើបាទឬចាស៎ អ្ន កណា?

បាទ

ទេ

កាលបរ ិច្ឆេទបានធ្វ ើកូដកម្ម

កាលបរ ិច្ឆេទទទួ លប្រាក់ឈ្ នួលចុងក្រោយ

មូ លហេតុ?

8a.	ធ្វ ើការឲ្យខ្ លួនឯង
សមាជិកគ្រួ សារដែលធ្វ ើការដោ�យខ្ លួនឯងអាចកាត់បន្ថ យចំណាយផ្ទាល់ខ្ លួនដោ�យខ្ លួនឯងឬកាត់បន្ថ យ 40% តាមបទដ្ឋានប្រាក់ចំណូលដោ�យ
ខ្ លួនឯង។ ប្រសិនប�ើអ្នកជ្រើសរ� ើសចំណាយជាក់ស្តែ ងអ្ន កនឹងត្រូ វផ្ត ល់ភស្តុតាងនៃការចំណាយរបស់ខោ�នធី។
ជនដែលធ្វ ើការដោ�យខ្ លួនឯង

កាលបរ ិច្ឆេ ទ

ប្រភេទនៃពាណិជក
្ជ ម្ម និងឈ្មះ

CF 285 (CAMBODIAN) (6/19) REQUIRED FORM - SUBSTITUTES NOT PERMITTED

ប្រាក់ចំណូលសរុប

ការចំណាយចំពោ�ះការងារដោ�យខ្ លួនឯង។
(សូម  គូ សយកមួ យ)

$

40% អាត្រាសរុប
ការចំណាយពិតប្រាកដ $ __________

$

40% អាត្រាសរុប
ការចំណាយពិតប្រាកដ $ __________

$

40% អាត្រាសរុប
ការចំណាយពិតប្រាកដ $ __________

$

40% អាត្រាសរុប
ការចំណាយពិតប្រាកដ $ __________

$

40% អាត្រាសរុប
ការចំណាយពិតប្រាកដ $ __________
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ការចំណាយរបស់កុមារ / ការថែទាំមនុស្សពេញវ ័យរបស់គ្រួ សារ
ត�ើអ្នកឬនរណាម្នា ក់ដែលអ្ន កទិញនិងរ�ៀបចំម្បអាហារជាមួ
ហូ
យនឹងប្រាក់ខែសម្រាប់ការថែទា ំរបស់កុមារមនុស្សពេញវ ័យពិការឬ
អ្ន កដែលពឹងពាក់ផ្សេងទ�ៀតដូច្នេះអ្ន កឬមនុស្សផ្សេងទ�ៀតអាចទៅ�ធ្វ ើការសាលារ�ៀនបណ្តុះបណ្តា លឬរកការងារធ្វ ើ? (សូ មគូ សមួ យ)
បាទ
ទេ ប្រសិនប�ើឆ្ល ើយថាបាទ / ចាស៎, សូ មឆ្ល ើយសំណួរនេះ។ ប្រសិនប�ើទេ សូ មរំលងទៅ�សំណួរបន្ទាប់។
ត�ើនរណាផ្តល់ការថែទាំ?
(ឈ្មះនិងអាស័យដ្ឋាននៃអ្ន កផ្ត ល់សេវា)

អ្ន កទទួ លការថែទាំ?

ចំនួនប្រាក់បានទទួ ល?

ត�ើបង់ជាញឹកញាប់ប៉ុណ្
ណា ?
(រាល់សប្តាហ៍/រាល់ ខែ/
ដទៃផ្សេងទ�ៀត)

$
$
$
$
ត�ើអ្នកណាម្នា ក់អាចជួ យគ្រួ សាររបស់អ្នកបង់ប្រាក់ទាងំ អស់ ឬមួ យផ្នែកនៃការចំណាយល�ើការថែរក្សាកូ ន ៗ / អ្ន កជម្ងឺដែលមានក្ នុ ងបញ្ជីខាងល�ើដែរឬទេ?
អ្ន កទទួ លការថែទាំ?

អ្ន កជួយបង់ឲ្យ?

បាទ

ទេ ប្រសិនប�ើបាទ/ចាស៎ បំពេញខាងក្រោម?

ចំនួនប្រាក់បានទទួ ល?

ត�ើបង់ជាញឹកញាប់ប៉ុណ្
ណា ?
(រាល់សប្តាហ៍/រាល់ ខែ/
ដទៃផ្សេងទ�ៀត)

$
$
10. ការទូ ទាត់ប្រាកឧបត្ថ ម្ភ កូ ន
ត�ើអ្នកឬអ្ន កណាម្នា ក់ ដែលអ្ន កទិញនិងរ�ៀបចំម្ ហូបអាហារដែលមានកាតព្វ កិច្ចផ្ វលូ ច្បាប់ក្នុងការបង់ថ្លៃទ្រទ្រង់កូន ៗ រាប់បញ្ល
ចូ ទាំងការគាំទ្រកូ នក្មេ ងដែរឬទេ?
បាទ
ចាស៎ ទេ ប្រសិនប�ើឆ្ល ើយថាបាទ / ចាស៎, សូ មឆ្ល ើយសំណួរនេះ។ ប្រសិនប�ើទេ សូ មរំលងទៅ�សំណួរបន្ទាប់។
ត�ើអ្នកណាបង់ការឧបត្ថ ម្ភ កូ ន?

ឈ្មះកូ នដែលបានទទួ លការឧបត្ថ ម្ភ កូ ន៖

ចំនួនប្រាក់បានទទួ ល?

ត�ើបង់ជាញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា?
(រាល់សប្តាហ៍/រាល់ ខែ/
ដទៃផ្សេងទ�ៀត)

$
$
11. ការចាយវាយប្រចាំគ្រួ សារ
ត�ើអ្នកឬនរណាម្នា ក់ដែលអ្ន កទិញនិងរ�ៀបចំម្បអាហារដែលទទួ
ហូ
លខុសត្រូ វចំពោ�ះការចំណាយក្នុងគ្រួ សារ?
បាទ
ទេ
ទេប្រសិនប�ើឆ្ល ើយថាបាទ / ចាស៎ សូ មឆ្ល ើយសំណួរនេះ។ ប្រសិនប�ើទេ សូ មរំលងទៅ�សំណួរបន្ទាប់។
កំណត់សារ ៖ កុំបញ្ល
ចូ ចំនួនប្រាក់ដែលបានផ្ត ល់ដោ�យជំនួយការផ្ទះដូ ចជា HUD ឬផ្នែកទី 8 ។ កំដៅ�និងត្រជាក់, ទូ រស័ព្ទ, ផ្សេងទ�ៀតឧបករណ៍
ប្រើប្រាស់និងទីជម្រកដែលគ្មា នទីលនៅំ �ត្រូ វបានកំណត់ប្រាក់ឧបត្ថ ម្ភហ�ើយអ្ន កមិនចាំបាច់បំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់ស្តែ ងដែលជំពាក់ឡ�ើយ។
ប្រភេទនៃការចាយវាយ

មានការចាយវាយ?
(សូ មគូសយកមួ យ)

អ្ន កបង់ប្រាក់?

ចំនួនជាប់ជំពាក់

ការទូ ទាត់ផ្ទះជួ ល ឬផ្ទះទិញ

បាទ ទេ

$

ពន្ធ អចលនទ្រព្យនិងការធានារ៉ាប់រង (ប្រសិនប�ើមានកា
រចេញវ ិក័យប័ត្រដាច់ដោ�យឡែកពីការជួ លឬប្រាក់កក់)

បាទ ទេ

$

ឧស្ម័ន អគ្គិសនី ឬឥន្ធ នៈផ្សេងទ�ៀតដែលត្រូ វបានប្រើសម្រា
ប់កដៅំ �ឬត្រជាក់ដូចជាអុសឬប្រូ តាន (ប្រសិនប�ើមានការ
ចេញវ ិក័យប័ត្រផ្សេងពីការជួ ល ឬប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះ)

បាទ ទេ

ទូ រស័ព្ទ/ទូ រស័ព្ទចល័ត

បាទ

ការចាយវ� ើល�ើទីជម្រកសម្រាប់អ្នកគ្មា នផ្ទះសំបែង

បាទ ទេ

ទឹក ទឹកស្អុយ សម្រាម

បាទ ទេ

ត�ើអ្នកណាម្នា ក់ ដែលមិននៅ�ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក ជួ យអ្ន កបង់ប្រាក់សម្រាប់
ការចំណាយខាងល�ដែ
ើ រឬទេ? (សម
ូ គូ សយកមួ យ)
បាទ
ចាស៎ ទេ ប្រសិនប�ឆើ ្ើល យថាបាទ / ចាស៎, សម
ូ បពេ
ំ ញ។

ត�ើទទួលបានវ ិក្ ក័យបត្រជាញឹ
កញាប់ប៉ុណ្ណា? (រាល់សប្តាហ៍/
រាល់ ខែ/ដទៃផ្សេងទ�ៀត)

ទេ

អកជួ
្ន
យបង់ឲ្យ?

ចំនួនប៉ុន្មា ន? ត�ើបង់ជាញកញាប់
ឹ
ប៉ុណ្
ណា ?
$

ត�ើគ្រួ សាររបស់អ្នកទទួ លឬរំពឹងថានឹងទទួ លបានប្រាក់សំណងពីកម្ម វ ិធីជំនួយថាមពលផ្ទះទាប (Low Income Home Energy Assistance Program,
LIHEAP)? (សូ មគូ សយកមួ យ)
បាទ
ទេ
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12. ការចំណាយខាងវេជ្ជសាស្ត្រ ៖
ត�ើអ្នក ឬនរណាម្នា ក់ទិញ ឬរ�ៀបចំអាហារជាមួ យ មនុស្សចាស់ជរាដែលមានអាយុ (60 ឬចាស់ជាង) ឬជនពិការដែលមានការចាយវាយចេញពី
ហោ�ប�៉ណាឬទេ?
បាទ
ទេ ប្រសិនប�ើឆ្ល ើយថាបាទ / ចាស៎ សូ មឆ្ល ើយសំណួរនេះ។ ប្រសិនប�ើទេ សូ មរំលងទៅ�សំណួរបន្ទាប់។
បញ្ជីនៃការចាយវាយដែលអ្ន ករំពឹងថានឹងមាននាអនាគត។
ការចំណាយផ្នែកវេជ្ជ សាស្រ្ត ដែលអាចទទួ លបានគឺ៖ (គូ សយកកត្តា ទា ំងអស់ដែលជាប់ទាក់ទង)

ការថែទា ំខាងវេជ្ជ សាស្ត្រ ឬធ្មេញ
ការស្នា ក់នៅ�មន្ទីរពេទ្យ /
ការព្យាបាលអ្ន កជំងឺក្រៅមន្ទីរ
ពេទ្យ / ការថែទា ំថែទា ំ
ឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា
គោ�លនយោ�បាយបុព្វលាភធានារ៉ាប់
រងសុខភាព និង ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ

ឈ្មះរបស់មនុស្សចាស់ជរា/ជនពិការ

អត្ថ ប្រយោ�ជន៍ Medicare (ចំណែក Medi-Cal
នៃតម្លៃ ។ល។)
ធ្មេញជំនួយដល់ឧបករណ៍ស្តាប់និងប្រដាប់សិ
ប្បនិម្មិត
ថែទា ំអ្ន កបំរ� ើដែលចាំបាច់ចាំបាច់អាយុ ជម្ងឺ
ឬ គុណ វ ិបត្ត
ចំនួននិងថ្លៃ ចំណាយល�ើម្បអាហារដែលត្រូ
ហូ
វ
បានផ្ត ល់ឱ្យទៅ�អ្ន កទទួ លខុសត្រូ វ
បានដាក់ឱសថល�ើថ្នា ឱ
ំ សថក្លែ ងក្លា យ
ចំនួននៃការចាយវាយ

ត�ើបង់ជាញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា? ត�ើប្រភេទនៃការចាយវាយណាមួ យ?
(រាល់សប្តាហ៍/រាល់ ខែ/ (វេជ្ជបញ្ជា, ធ្មេ ញ, ចំនួនអាហារសម្រាប់អ្ន
កបម្រើជាដ�ើម។ ល។ )
ដទៃផ្សេងទ�ៀត)

តម្លៃនៃការដឹកជញ្ន
ជូ (ម៉ា យល៍ឬក៏ថ្លៃសេវា)
និងការស្នា ក់នៅ�ដ�ើម្បីទទួ លបាន
ការព្យាបាលឬសេវាកម្ម វេជ្ជ សាស្ត្រ
វ៉ែនតាកែវនិងកែវភ្នែក
ការផ្គ ត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងឧបករណ៍វេជ្ជ សាស្រ្ត
ការចំណាយល�ើសត្វសេវាកម្ម
ិក័យប័ត្រវ�ៀតជាដ�ើម) ការផ្គ ត់
(ម្បអាហារវ
ហូ
ផ្គ ង់វេជ្ជ សាស្រ្ត និងឧបករណ៍
ត�ើក្រុមគ្រួ សារនឹងត្រូវគេបង់លុយសងសម្រាប់ការចាយ
វាយខាងវេជ្ជសាស្ត្រណាមួ យឬទេ? (ដោ�យ Medi-Cal
ការធានារ៉ា ប់រងសមាជិកគ្រួ សារ ។ល។)
ប�ើបាទឬចាស៎ ដោ�យនរណា៖

$

តម្លៃប៉ុន្មា ន $
ប�ើបាទឬចាស៎ ដោ�យនរណា៖

$

តម្លៃប៉ុន្មា ន $
ប�ើបាទឬចាស៎ ដោ�យនរណា៖

$

តម្លៃប៉ុន្មា ន $
ប�ើបាទឬចាស៎ ដោ�យនរណា៖

$

តម្លៃប៉ុន្មា ន $

13.	ត�ើនរណាម្នា ក់ដែលកំពុងស្ន ើសុំអត្ថ ប្រយោ�ជន៍រ ួមទាំងអ្ន កដែរទទួ លបានអាហារពីណាមួ យដូ ចខាងក្រោម? (សូ មគូ សមួ យ)
បាទ

ចាស៎ ទេ ប្រសិនប�ើឆ្ល ើយថាបាទ / ចាស៎ សូ មឆ្ល ើយសំណួរនេះ។ ប្រសិនប�ើទេ សូ មរំលងទៅ�សំណួរបន្ទាប់។

• កន្លតង្ររិភោ្អា�ាររួមសម្រា្រ់មនុសស
្ ចាស់ / ជនពិការ • កន្ លតង្ររិ ភោ្អា�ាររួ ម សម្ រា្រ់
មនុស្សចាស់ / ជនពិការ
ប្រសិនប�ើបាទឬចាស៎ អ្ន កណា?

ទីណា?

ប្រសិនប�ើបាទឬចាស៎ អ្ន កណា?

ទីណា?

• កម្មវិធីអា�ារឯទៀ្

14.	ត�ើនរណាម្នា ក់ដែលកំពុងស្ន ើសុំអត្ថ ប្រយោ�ជន៍រ ួមទាំងអ្ន កដែរ រស់នៅ�ទីណាមួ យដូ ចខាងក្រោម? (សូមគូ សយកមួ យ)
ប្រសិនប�ើបាទ/ចាស៎ សូ មឆ្ល ើយនឹងសំណួរនេះ ។ ប្រសិនប�ើទេ សូ មរំលងទៅ�សំណួរបន្ទាប់។
•
•
•
•
•

ទីជម្រកសម្រាប់អ្នកគ្មា នផ្ទះសំបែង
ទីជម្រកសម្រាប់ស្ត្រីដែលត្រូ វគេវាយដំ
លំនៅ�ដ្ឋានសម្រាប់ជនជាតិដ�ើមអាមេរ ិក
មជ្ឈមណ្ឌលស្តា រនីតិសម្បទាឱសថ / អាល់កុល
កន្លែ ងកែតម្រូ វ / ស្ថាប័នព្រហ្ម ទណ្ឌ (ពន្ធ នាគារឬពន្ធ នាគារ)
ឈ្មះរបស់បុគ្គល

•
•
•
•
•

បាទ

ទេ

ការរស់នៅ�ជាក្រុមសម្រាប់ជនពិការ / ពិការ
លំនៅ�ដ្ឋានឧបត្ថ ម្ភធនសហព័ន្ធ
មន្ទីរពេទ្យចិត្តសាស្រ្ត / ស្ថាប័នផ្ វលូ ចិត្ត
មន្ទីរពេទ្យ
ការថែទា ំរយៈពេលវែង ឬក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងស្ថាប័នថែទា ំ

ឈ្មះរបស់ស្ថា ប័ន (មជ្ឈមណ្ឌលមណ្ឌលជម្រក ។ល។ )

កាលបរ ិច្ឆេ ទចេញផ្សាយដែលរំពឹងទុក
(ប្រសិនប�ើជាប់ទាក់ទង)

15.	ត�ើអ្នកឬអ្ន កដែលរស់នៅ�ជាមួ យអ្ន កដែលមានអាយុ 60 ឆ្នាឬ
ំ ចាស់ជាងនេះហ�ើយមិនអាចទិញអាហារនិងរ�ៀបចំអាហារដោ�យឡែកពីគ្នាដោ�យ
សារតែពិការឬ? (សូ មគូ សយកមួ យ)
បាទ
ទេ
ប្រសិនប�ើបាទឬចាស៎ អ្ន កណា?
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16.	ធនធានប្រចាំគ្រួ សារ
ត�ើអ្នកឬនរណាម្នា ក់ដែលអ្ន កទិញនិងរ�ៀបចំម្បអាហារដោ�យមានធនធាន
ហូ
(សាច់ប្រាក់, ប្រាក់នៅ�ក្នុងធនាគារ, វ ិញ្ញាបនប័ត្រប្រាក់បញ្ញ ើ,
ភាគហ៊ុននិងប័ណ្ណបំណុល ។ល។)?
បាទ
ចាស៎ ទេ ប្រសិនប�ើឆ្ល ើយថាបាទ / ចាស៎ សូ មឆ្ល ើយសំណួរនេះ។ ប្រសិនប�ើទេ សូ មរំលងទៅ�សំណួរបន្ទាប់។
គូ សយកកត្តា ទា ំងអស់ដែលជាប់ទាក់ទង៖
គណនីធនាគារ / ឥណទាន (គូ ស)
គណនីទីផ្សារប្រាក់
លុយជាប់ខ្ លួន
គណនីធនាគារ / ឥណទាន (ការរក្សាទុក)
មូ លនិធិទៅ�វ ិញទៅ�មក
ភាគហ៊ុន
ប្រអប់ដាក់ប្រាក់សុវត្ថិភាព
វ ិញ្ញាបនប័ត្រប្រាក់បញ្ញ ើ (Certificate of Deposit,
មូ លបត្របំណុល
ប័ណ្ណសន្សំ
CD)
កម្ម វត្ថុផ្សេងទ�ៀត៖ ________________________
ប្រសិនប�ើគណនីរ ួមជាមួ យបុគ្គលផ្សេងទ�ៀតសូ មនិយាយដូ ចខាងក្រោម។
សម្រាប់ប្រអប់នីមួយៗដែលបានពិនិត្យខាងល�ើ សូ មបំពេញព័ត៌មានដូ ចខាងក្រោម។
ត�ើធនធានស្ថិតនៅ�ក្រោមឈ្មះរបស់
អ្ន កណា?

ត�ើប្រភេទនៃធនធានធ្វ ើ?

ត�ើវាមានតម្លៃ ប៉ុណ្ណា?

ទីធនធាននៅ�ទីណា?
(រ ួមបញ្ល
ចូ ឈ្មះធនាគារឬក្រុមហ៊ុនដែលមាន
លុយ)

$
$
$
$
ត�ើអ្នកឬនរណាម្នា ក់នៅ�ក្នុងគ្រួ សាររបស់អ្នកត្រូ វបានលក់, លក់ដូរ, ប្រគល់ឱ្យឬផ្ទេរធនធានក្នុងរយៈពេលបីខែចុងក្រោយនេះទេ?
(សូ មគូ សយកមួ យ)

បាទ

ទេ

17. អត្ថ ប្រយោ�ចន៍ស្ន
ទួ
ត�ើអ្នកឬសមាជិកណាមួ យនៃគ្រួ សាររបស់អ្នកត្រូ វបានកាត់ឱ្យជាប់ទោ�សពីបទក្លែ ងបន្លំ SNAP (ឈ្មះសហព័ន្ធសម្
រាប់កម្ម វ ិធីជំនួយម្បអាហារដែលគេស្គា
ហូ
ល់ថាជា CalFresh នៅ� រដ្ឋ កាលីហ្វ័រនីញ៉ា) ទទួ លបានអត្ថ ប្រយោ�ជន៍នៅ�ក្នុ
ងរដ្ឋ ណាមួ យបន្ទាប់ពីថ្ងៃ ទី 22 ខែ កញ្ញា ឆ្នា ំ 1996? (សូ មគូ សយកមួ យ)

បាទ

ទេ

បាទ

ទេ

បាទ

ទេ

បាទ

ទេ

បាទ

ទេ

បាទ

ទេ

ប្រសិនប�ើបាទឬចាស៎ អ្ន កណា?_________________________________________________________________
18. ការជួញដូ រ (ការប្រតូ ឬការលក់) អត្ថ ប្រយោ�ជន៍
ត�ើអ្នកឬសមាជិកណាមួ យនៃគ្រួ សាររបស់អ្នកធ្លាប់ត្រូ វបានផ្ត ន្ទាទោ�សពីបទជួ ញដូ រ (ការប្រតូ ឬលក់កាត EBT ទៅ�កាន់អ្នកដទៃ)
ផលប្រយោ�ជន៍ SNAP ចាប់ពី $500ឬច្រើនជាងនេះ បន្ទាប់ពីថ្ងៃ ទី 22 ខែកញ្ញាឆ្នា ំ 1996? (សូ មគូ សយកមួ យ)
ប្រសិនប�ើបាទឬចាស៎ អ្ន កណា?_________________________________________________________________
19. ប្រអត្ថ
តូ
ប្រយោ�ជន៍សម្រាប់គ្រឿងញ�ៀន
ត�ើអ្នកឬសមាជិកណាមួ យនៃគ្រួ សាររបស់អ្នកត្រូ វបានគេរកឃ�ើញថាមានទោ�សចំពោ�ះ
ការជួ ញដូ រអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ SNAP សម្រាប់គ្រឿងញ�ៀនបន្ទាប់ពីថ្ងៃ ទី 22 ខែកញ្ញាឆ្នា ំ 1996 មែនទេ? (សូ មគូ សយកមួ យ)
ប្រសិនប�ើបាទឬចាស៎ អ្ន កណា?_________________________________________________________________
20. ប្រអត្ថ
តូ
ប្រយោ�ជន៍សម្រាប់អាវុធ ឬរំសេវផ្ ទុះ
ត�ើអ្នកឬសមាជិកណាមួ យនៃគ្រួ សាររបស់អ្នកត្រូ វបានគេរកឃ�ើញថាមានទោ�សចំពោ�ះ
ការជួ ញដូ រអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ SNAP សម្រាប់កាំភ្ល ើងគ្រាប់កាភ្ល
ំ ើងឬរំសេវផ្ ទុះបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 22 ខែកញ្ញាឆ្នា ំ 1996 មែនទេ? (សូ មគូសយកមួ យ)
ប្រសិនប�ើបាទឬចាស៎ អ្ន កណា?_________________________________________________________________
21. ឧក្រិដ្ឋ ករកំពុងគេចខ្ លួន
ត�ើអ្នកឬសមាជិកណាម្នា ក់ក្នុងគ្រួ សាររបស់អ្នកលាក់ខ្ លួនឬរត់ពីច្បាប់ដ�ើម្បីច�ៀសវាងការកាត់ទោ�ស, ត្រូ វបានគេ
ឃុំខ្ លួនឬជាប់គុកសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋ កម្ម ឬប៉ុនប៉ងបទឧក្រិដ្ឋ ? (សូ មគូ សយកមួ យ)
ប្រសិនប�ើបាទឬចាស៎ អ្ន កណា?_________________________________________________________________
22. ការបំពានល�ើការព្យួរទោ�ស/ការដោ�ះលែងមានលក្ខ ណ្ឌ

ត�ើអ្នកឬសមាជិកណាមួ យនៃគ្រួ សាររបស់អ្នកត្រូ វបានរកឃ�ើញដោ�យតុលាការថាបាន បំពានល�ើការសាកល្បងឬការដោ�ះលែង
បានទេ? (សូ មគូ សយកមួ យ)

ប្រសិនប�ើបាទឬចាស៎ អ្ន កណា? _________________________________________________________________
CF 285 (CAMBODIAN) (6/19) REQUIRED FORM - SUBSTITUTES NOT PERMITTED

PAGE 8 OF 10

STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

កន្លែ ងសម្រាប់សរសេរបន្ថែម

CF 285 (CAMBODIAN) (6/19) REQUIRED FORM - SUBSTITUTES NOT PERMITTED

PAGE 9 OF 10
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កន្លែ ងសម្រាប់សរសេរបន្ថែម

កុំបំពេញឡ�ើយ - សម្រាប់ការប្រើរបស់ខោ�នធីប៉ុណ្ណ ះ
IF THE ANSWER IS YES TO ANY OF THE QUESTIONS BELOW - EXPEDITE
Is the household’s gross income less than $150 and cash on hand, or in checking and
savings accounts $100 or less?

Yes

No

Is the household’s combined gross income and cash on hand or on checking and savings accounts
less than the combined rent/mortgage and appropriate utility allowance?

Yes

No

Is the household a destitute migrant/seasonal farm worker household with liquid resources
not exceeding $100 and does not expect to receive more than $25 in next 10 days?

Yes

No
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