
                                              STATE OF CALIFORNIA
              HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY 
CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICESខោនធី នន 

សេចក្តីជូនដំណឹងននការអេ់គុណ 
េម្បត្តិផ ន្ែករដ្ឋបាល

សំនួរ? សួរអ្នកខធវើការរបស់អ្នក ។ 

(ADDRESSEE)

សវនាការរដ្ឋ ៖ អ្នកមិនអាចខធវើឧទ្ធរណ៍ពីសកម្មភាពននការ 
អស់គុណសម្ប្រ្ិ ក្នុងសវនាការរដ្ឋ ។ ខបើសិនជាអ្នកគិ្រថាចំនួន 
ថ្មី  ននជំនួយពីកម្មវធីិ CalFresh សំរាប់សមាជិកខ្សេង 
ខទៀ្ររបស់តករុមតគរួសារអ្នកខុស អ្នកអាចសំុខធវើសវនាការមួយ 
បាន ។ ព័្៌រមានោងខ្នងននទំព័រខនះតបាប់អ្នកពីរខបៀបសំុខធវើសវនា 
ការ ។ ជាញឹកញាប់ចំនួនថ្មី នឹងមិនមានបតបតបរួលខទ លុះតរា 
ប្រខសចកី្សំខរចចិ្្ររបស់សវនាការបកបតបវា ។ 

សកម្មភាពននការអស់គុណសម្ប្រ្ិ
សកម្មភាពោងខតកាមខនះខធវើឲ្យអ្នកអស់គុណសម្ប្រ្ិពីកម្មវធីិ CalFresh ៖

ខសចក្ីសំខរចរបស់សវនាការរដ្ឋរកខ�ើញថាអ្នកមានខច្រនាតបតពឹ្រ្ិខល្មើសខលើកម្មវធីិ ។

ខសចក្ីសំខរចរបស់្ុរលាការរកខ�ើញថាអ្នកមានខច្រនាតបតពឹ្រ្ិខល្មើសខលើកម្មវធីិ ។

អ្នកបានចុះហ្រ្ថខលោខលើកិច្ចតពមខតពៀង យល់តពមពីការអស់គុណសម្ប្រ្ិខៅនថងៃ 
_________។

អ្នកបានចុះហ្រ្ថខលោលះបង់សិទិ្ធខធវើសវនាការរដ្ឋបាលននការអស់គុណសម្ប្រ្ិខៅនថងៃ 
_____________________ ។

អ្នកបានត្ររូវអស់គុណសម្ប្រ្ិពីកម្មវធីិ CalFresh ខៅ _______________ ។

សំខៅចំឡងននសកម្មភាពោងខលើត្ររូវបានខ្ញើខៅ ឬបាន្្ល់ជូនអ្នក ។ ខបើសិនជា
ខសចក្ីសំខរចរបស់សវនាការរដ្ឋរកខ�ើញថាអ្នកមានខច្រនាតបតពឹ្រ្ិ ខល្មើសខលើកម្មវធីិ 
រដ្្ឋ ភិបាលរដ្ឋ ឬសហព័ន្ធខៅប្រអាចខោទតបកាន់ខោសអ្នកខៅក្នុង្ុរលាការបានបដរ ។

ទណ្ឌ កម្មននការអស់គុណសម្ប្រ្ិ
ទណ្ឌ កម្មននការអស់គុណសម្ប្រ្ិគឺមានរយៈខពល 12 បខ សំរាប់បទខល្មើសខលើកទីមួយ, 24
បខសំរាប់បទខល្មើសខលើកទីពីរ, និងការអស់គុណសម្ប្រ្ិជាអចិន្តនយ៍្សំរាប់បទខល្មើសខលើកទីបី ។  
មានការដ្ក់ទណ្ឌ កម្មខដ្យបឡកខ្សេងខទៀ្រខបើសិនជាអ្នកខល្មើសខលើវធិានោំងឡាយខនះ ៖
• ខបើសិនជាអ្នកត្ររូវបានរកខ�ើញថាមានពិរុទ្ធភាពខៅក្នុង្ុរលាការចបាប់ណាមួយ

ខដ្យបានជួញដូរជំនួយពីកម្មវធីិ CalFresh សំរាប់កំាខភលើង, អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌ , 
ឬខតគឿង្្ុះ, អ្នក អាចអស់គុណសម្ប្រ្ិរហូ្រជានិរន្រសំ៍រាប់ការខល្មើសខលើកទីមួយ ។

• ខបើសិនជាអ្នកត្ររូវបានរកខ�ើញថាមានពិរុទ្ធភាពខដ្យបានជួញដូរជំនួយពីកម្មវធីិ 
CalFresh សំរាប់សារធា្ុរជាប់ត្ររួ្រតរា អ្នកអាចអស់គុណសម្ប្រ្ិចំនួន 24 បខ 
សំរាប់បទខល្មើសខលើកទីមួយ និងជានិរន្រសំ៍រាប់បទខល្មើសខលើកទីពីរ ។

• ខ បើ សិ ន ជា អ្ន ក ត្ររូវ បា ន រ ក ខ �ើ ញ ថា មា ន ពិ រុ ទ្ធ ភា ព ខ ដ្ យ បា ន ជួ ញ ដូ រ
ឬបានលក់ជំនួយពីកម្មវធីិ CalFresh មាន្ំរនល $500 ឬខលើស, អ្នកអាចអស់ 
គុណសម្ប្រ្ិរហូ្រជានិរន្រ ៍។

• ខ បើ សិ ន ជា អ្ន ក ត្ររូវ បា ន រ ក ខ �ើ ញ ថា បា ន ដ្ ក់ ពា ក ្យ សំុ ជំ នួ យ ខ លើ ស ពី មួ យ
ក្នុងខពលជាមួយ ខហើយបាន្្ល់អ្រ្សញ្ញា ណសំគាល់ ឬព័្៌រមានពីលំខៅដ្្ឋ នរស់
ខៅបកលងកាល យ អ្នកអាចអស់គុណសម្ប្រ្ិសំរាប់រយៈខពលដប់ឆ្្ន ំ ។

ខនះជាបទខល្មើសទី _____________________ របស់អ្នកគឺមានន័យថា ៖

អ្នកមិនអាចទទួលជំនួយ ពីកម្មវធីិ CalFresh សំរាប់រយៈខពល _________ បខ, 
ោប់ពី___________ ដល់បខ__________ ។

អ្នកត្ររូវបានអស់គុណសម្ប្រ្ិជាអចិន្តន្យ៍  ពីកម្ម វ ិធី  CalFresh  ោប់ពី 
_________________ ។

ខសចក្ីជូនដំណឹងចំខពាះសមាជិកខ្សេងខទៀ្រក្នុងតករុមតគរួសាររបស់អ្នក

ខដ្យសារ ________________________បានត្ររូវអស់គុណសម្ប្រ្ិពីកម្មវធីិ  
CalFresh ៖

ជំនួយពីកម្មវធីិ CalFresh របស់អ្នកនឹងត្ររូវបតបតបរួលពី $____________
មក $_______________ោប់ពី ____________________។ 

ប្ររំាងពីអ្នកបានរាយការណ៍ពីការបតបតបរួលខនាះមក ជំនួយពីកម្មវធីិ 
CalFresh នឹងមានចំនួនខុសគា្ន  ។ ខសចក្ីជូនដំណឹងននការបតប 
តបរួលបដលមានភាជា ប់មកជាមួយខនះបង្ហា ញពីចំនួនបដលអ្នកនឹង ទទួល ។

ជំនួយពីកម្មវធីិ CalFresh របស់អ្នក នឹងត្ររូវបញ្ច ប់ោប់ពី ____________។ 
ជាលទ្ធ្លននការអស់គុណសម្ប្រ្ិខនះ តបាក់ចំណូលរបស់អ្នកគឺខ្ពស់ខពក ។  
អ្នកអាចដ្ក់ពាក្យសំុខឡើងវញិខពលណារយៈខពលននការអស់គុណសម្ប្រ្ិរបស់
អ្នកត្ររូវចប់ ឬខបើសិនជាមានកាលៈខទសៈបតបតបរួល ។

រយៈខពលននការបញ្ជា ក់ជំនួយរបស់អ្នកបានបញ្ច ប់ខហើយ ។ អ្នកតបបហលអាចដ្ក់ 
ពាក្យសំុខពលណាក៏បានបដរ ។  ជំនួយពីកម្មវធីិ CalFresh របស់អ្នកតបបហលខុសគា្ន  
ខដ្យសារ ______________________ បានអស់គុណសម្ប្រ្ិ ។

  
ការអរា្ថ ធិបបាយ ៖

CF 377.7A (CAMBODIAN) (2/14) REQUIRED FORM - NO SUBSTITUTES  PERMITTED

៖

៖

៖

៖

៖

៖

៖

កាលបរខិចឆេទជូនដំណឹង

ខ ្្ម ះសំណំុខរឿង

 ខលខ 

ខ ្្ម ះអ្នកខធវើការ 

 ខលខ 

 ខលខទូរស័ព្ 

អាសយដ្្ឋ ន 

វធិាន ៖ វធិានោំងឡាយខនះអនុវ្រ ្។ អ្នកអាចពិនិ្រ្យ វាខៅរាមការយិាល័យបវ ែលបហវររបស់អ្នក ៖  
MPP វគ្គ 20-300.221(c), 20-300.3, 22-003.11, 63-804.1, 63-805.1.

(ទីកបនលង)

ការបញ្ច ប់ននការអស់គុណសម្ប្រ្ិ
• ខបើសិនជាអ្នកត្ររូវបានអស់គុណសម្ប្រ្ិសំរាប់រយៈខពល 12 ឬ 24 បខ ខហើយខៅប្ររស់

ខៅជាមួយតករុមតគរួសាររបស់កម្មវធីិ CalFresh ដបដលអ្នកគួរោប់ខ្្ើមទទួលជំនួយពី 
CalFresh វញិជាសវ័យតបវ្រ្ិ ខតកាយពីកាលបរខិចឆេទបញ្ច ប់ដូចបានបចងោងខលើ ។ 
ខបើសិនជាការខនាះមិនមានខកើ្រខឡើងខទ អ្នកគួរប្រទូរស័ព្មកអ្នកខធវើការរបស់អ្នក ឬខ្ញើ 
ទតមង់បដលមានភាជា ប់មកជាមួយខនះត្រឡប់មកវញិ ។

• ខបើសិនជាអ្នករស់ខៅជាមួយតករុមតគរួសាររបស់កម្មវធីិ CalFresh ថ្មី អ្នកត្ររូវប្រខស្នើសំុឲ្យខគ
បញ្ចូ លអ្នកខៅក្នុងតករុមតគរួសារខនាះខតកាយពីកាលបរខិចឆេទបញ្ច ប់ដូចបានបចងោងខលើ ។ អ្នក 
ឬអ្នក្ំរណាងសសបចបាប់របស់អ្នកមានសិទិ្ធដ្ក់ពាក្យសំុសំរាប់កម្មវធីិ CalFresh ខដ្យខ្ញើ 
ទតមង់មកតកសួងបវ ែលបហវរខោនធីខដ្យផ្្ល់ខលួនកី្, ខ ញ្ើរាមសំបុត្រ, ទូរសារ, អីុបមែល 
រាមរយៈការបញជាូ នជាខអឡិចត្ររូវនិចក្ី  ឬរាមរយៈការដ្ក់ពាក្យសំុរាមអិុនធឺណឺ្រ 
រាមអាសយដ្្ឋ ន ៖ http/www.benefitscal.org/BenefitsPortal/landing.html ។

• ខបើសិនជាអ្នកមិនរស់ខៅជាមួយតករុមតគរួសារបដលទទួលជំនួយពីកម្មវធីិ CalFresh
ខៅរយៈខពលបញ្ច ប់ការអស់គុណសម្ប្រ្ិ អ្នកត្ររូវប្រដ្ក់ពាក្យសំុពីកម្មវធីិ CalFresh
សារជាថ្មីខឡើងវញិ ។ អ្នក ឬអ្នក្ំរណាងសសបចបាប់របស់អ្នកមានសិទិ្ធដ្ក់ពាក្យសំុសំរាប់ 
កម្មវធីិ CalFresh ខដ្យខ្ញើទតមង់មកតកសួងបវ ែលបហវរខោនធីខដ្យផ្្ល់ខលួនក្ី, ខ្ញើរាមសំបុត្រ, 
ទូរសារ, អីុបមែល រាមរយៈការបញជាូ នជាខអឡិចត្ររូវនិចក្ី ឬរាមរយៈការដ្ក់ពាក្យសំុរាមអិុនធឺ
ណឺ្រ រាមអាសយដ្្ឋ ន ៖ http/www.benefitscal.org/BenefitsPortal/landing.html ។

• អ្នកអាចខ្ញើត្រឡប់មកវញិទតមង់ខៅទំព័របន្ាប់ខដើម្បសំុីឲ្យខគដ្ក់ដ្ក់បញ្ចូ លក្នុងកម្មវធីិ 
CalFresh ខឡើងវញិ ។

• ខបើសិនជាអ្នកត្ររូវបានអស់គុណសម្ប្រ្ជិាអចិន្តនយ៍្ពីកម្មវធីិ CalFresh អ្នកមិនអាចឲ្យខគ
ដ្ក់បញ្ចូ លក្នងុកម្មវធីិ CalFresh ខឡើងវញិបានខទ ។



ebIG~kes~IsMusvnakarmuneBlkarsMerceTAelI ¨Vk’CMnYy (Cash Aid), Medi-Cal,
CalFresh, É karEfTaMkUn cab'ep¶Im :
• Cash Aid É Medi-Cal rbs'G~k nwgenACadEdl k~¬gxN:G~krg'caMsvnakar.
• esvaEfTaMkUnrbs'G~k GacnwgenACadEdl k~¬gxN:G~krg'caMsvnakar.
• GtÄ̈beyaCn_ CalFresh rbs'G~k nwgenACadEdl rhUtdl'eBlsvnakar Écug

bJÍb'«nry:eBlkarbJØak'rbs'G~k tamkarNamYymuneK.
ebIkarsMerc«nsvnakarEfÂgfaeyIg¨tUv G~knwgCMBak'eyIgnUv Cash Aid, CalFresh
Éesva EfTaMkUnEdlelIs EdlG~kVnTTYl. edImº ÏVb'[eyIgbnæab É
bJÎb'GtÄ̈beyaCn_ rbs'G~k enAmuneBlsvnakar sUmKUs¨bGb'xage¨kam :
VT/cas sUmbnæab É bJÎb' :   n Cash Aid n CalFresh

n karEfTaMkUn
k~¬gxN:rg'caMkarsMerc«nsvnakarsMrab' :
Ev"lEhÃ&r-eTA-eFÃIkar :
G~kminVc'cUlrYmk~¬gskmµPaBeT.
G~kGacnwgTTYl¨Vk'«fÂEfTaMkUn sMrab'kareFÃIkargar nigsMrab'skmµPaBEdlexanFI
Vnyl'̈Bm enAmuneBlp¶l'lixitCUndMNwgenH.
ebIeyIgVn¨Vb'G~k fa¨Vk'«fÂesvakarKaM̈Tep§geTotrbs'G~knwgQb' G~knwgmin
TTYl¨Vk'GÃIeToteLIy sUmºIEtebIG~keTAeFÃIskmµPaBrbs'G~k k*eday.
ebIeyIgVn¨Vb'G~k faeyIgnwgbg'«fÂesvakarKaM̈Tep§geTotrbs'G~k «fÂenaHnwgVn
bg'tamcMnYn nigk~¬grebobEdleyIgVn¨Vb'G~k enAk~¬glixitCUndMNwgenH.
• edImºITTYlesvakarKaM̈TTaMgenaH G~k¨tUvEteTAeFÃIskmµPaB EdlexanFIVn¨Vb'G~k

[eTAcUlrYm.
• ebIcMnYn«nesvakarKaM̈T EdlexanFIbg'k~¬gxN:G~krg'caMkarsMerc«nsvnakar min

¨Kb'̈Kan'GnuJïat[G~keTAcUmrYm G~kGacQb'eTAeFÃIskmµPaBVn.

Cal-Learn:

• G~kminGaccUlrYmk~¬gkmµviFI Cal-Learn VneT ebIeyIgVn¨Vb'G~kfaeyIgminGac
bMerIG~k.

• eyIgnwgbg'[Et«fÂesvakarKaM̈TsMrab' Cal-Learn sMrab'skmµPaBEdlVnyl'
¨Bm.

B&támanep§g@eTot
smaCikKMerag Medi-Cal Edl¨Kb'̈KgKMeragEfTaM : karsMercenAelIlixitCUndMNwgenH Gac
nwgbJÎb'G~kBIkarTTYlesva BIKMeragsuxPaBEdl¨Kb'̈KgkarEfTaM.   G~kGacTak'TgeTAEp~k
esvasmaCik«nKMeragsuxPaBrbs'G~k ebIsinG~kmansMNYrGÃI.
karÓbtÄmķUn nig/É suxPaB : P~ak'garÓbtÄmȩkµgtammUld½an nwgCYy¨bmUl¨Vk'ÓbtÄmȩday
²tKit«fÂ sUmºIEtebIG~kminTTYl¨Vk'CMnYyk*eday.   ebIeK¨bmUl¨Vk'̈Vk'ÓbtÄm ̧sMrab'G~kenA
²LèvenH eKnwgeFÃICabn¶eTot luH¨taEtG~k¨Vb'eKCalayl&kÅN_Gk§r [bJÎb'.  eKnwgepÆÏVk'
ÓbtÄmȨdlVn¨bmUl enAeBlbcÍ¬bºn~eTA[G~k b"uEn¶nwgTuk¨Vk'xanbg'BIeBlknÂgmkEdlVn
¨bmUl EdlCMBak'dl'exanFI.
karerobcMKMeragkar¨KYsar :  kariyal&yEv"lEhÃ&rrbs'G~k nwgp¶l'B&támanCUnG~k enAeBlG~kes~I
sMuva.
sMNMuerOgsvnakar : ebIG~kes~IsMusvnakar Ep~ksvnakarrd½nwgerobcMsMNMuerOgmYy.   G~kman
siTìiemIlsMNMuerOgenH enAmuneBlkareFÃIsvnakarrbs'G~k nigTTYlsMeNACalayl&kÅN_Gk§r
«neKalCMhrrbs'exanFI eTAelIerOgk¶Irbs'G~k y"agehacbMputcMnYnBIr«f© muneBleFÃIsvnakar.
rd½Gacnwg[sMNuerOgsvnakarrbs'G~k eTA¨ksYgEv"lEhÃ&r nig¨ksYgesvasuxPaB nigmnus§
nigksikmµ. (W&I ¨BhµTNëvKð 10850 nig 10950).

edImºIes~IsMusvnakar :
• bMeBjTMB&renH.
• ftcMLg«p~kxagmux nigxagx~g«nTMB&renH sMrab'CakMNt'̈tarbs'G~k.   ebIG~kes~I

sMu buKðlikrbs'G~knwgTTYlsMeNA«nTMB&renH.
• epÆI É ykTMB&renHeTA :

É
• TUrs&BæeTAelx²tKit«fÂ : 1-800-952-5253 É sMrab'G~k¨tecokF©n' ÉGn'sMdI

Edle¨bI TDD tamelx 1-800-952-8349.
edImºITTYlCMnYy : G~kGacsYrGMBIsiTìi«nsvnakarrbs'G~k ÉsMrab'karbJØèneTACMnYyxag
cºab' tamelxTUrs&Bæ²tecj«fÂrbs'rd½ EdlmancuHrayenAxagelI. G~kGacnwgTTYl
CMnYyxagcºab'eday²tKit«fÂ enAkariyal&yCMnYyxagcºab' ÉsiTìiEv"lEhÃ&r enAtam
mUld½anrbs'G~k.

ebIG~kmincg'eTAeFÃIsvnakarEtm~ak'äg G~kGacykmïtP&k¶i ÉCnNam~ak'mkCamYyG~kVn.
sMeNIsuMsvnakar

xÆ¬Mcg'eFÃIsvnakar edaye¨BaHkarsMerceday¨ksYgEv"lEhÃ&r«nexanFI
________________________________GMBICMnYyrbs'xÆ¬M enAxage¨kam :
n Cash Aid n CalFresh n Medi-Cal

n bJØI (ep§geTot)_________________________________________
enHKWCamUlehtu : ___________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

n sUmKUs¨bGb'enH nigbEnÄmTMB&rmYyeTot ebIG~k¨tUvkarkEnÂgsresrEfmeTot.
n xÆ¬M̈tUvkar[rd½p¶l'mkxÆ¬M nUvG~kbkE¨bm~ak' eday²tGs'«fÂdl'xÆ¬MeLIy.  (jatisn¶an

ÉmïtP&k¶i minGacbkE¨benAeBleFÃIsvnakar VneT).
Pasa É ¨KamPasarbs'xÆ¬MKW : ______________________

eQµaHmnus§EdlGtÄ̈beyaCn_rbs'eK ¨tUvVnbdiesF VnpÂas'b¶èr É VnbJÎb’

Ex«f©q~aMkMeNIt elxTUrs&Bæ  

Gasyd½anpÂèv 

TÏkug rd½ sIubkUd

htÄelxa Ex«f©q~aM

eQµaHmnus§EdlbMeBj¨kdasbMeBjenH elxTUrs&Bæ 

n xÆ¬Mcg'[mnus§EdlmaneQµaHenAxage¨kam eFÃICatMNagxÆ¬MenAeBleFÃIsvnakarenH.
xÆ¬Mp¶l'karGnuJïat[mnus§enH emIlkMNt'̈tarbs'xÆ¬M É eTAeFÃIsvnakarCYsxÆ¬M.
(mnus§enHGacCamïtP&k¶i Éjatisn¶an b"uEn¶minGacbkE¨bsMrab'G~kVneLIy).

eQµaH elxTUrs&Bæ 

Gasyd½anpÂèv

TÏkug rd½ sIubkUd
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siTìisvnakarrbs'G~k
G~kmansiTìies~IsMusvnakar ebIG~kminyl'̈sbCamYynwgkarsMercrbs'exanFI.
G~kmaneBlEt 90 «f©b"ueNöaH edImºIes~IsMusvnakar.  eBl 90 «f© Vncab'ep¶Im
enA«f©bnæab'BIexanFIVn[G~k ÉVnepÆIlixitCUndMNwgenHeTAG~k.   ebIG~kman
buBÃehtulí EdlG~kminGacb¶wgeFÃIsvnakark~¬geBl 90 «f©VneT G~kenAEtGac
b¶wgeFÃIsvnakarVn.   ebIG~kp¶l'Ps¶¬tag«nbuBÃehtulí svnakarenAEtGac
e¨KageBleFÃI.
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