
CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICESSTATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

លិខិតរំលឹក
ਕਕਕឈ ម្ ោះសំណំុឈ�ឿង ៖

ឈេខសំណំុឈ�ឿង ៖

ឈ ម្ ោះអ្នក ឈ្វើកា� ៖

ឈេខ អ្នក ឈ្វើកា� ៖

ឈេខ ទូ� ស័ព្ទអ្នក ឈ្វើកា� ៖

កាេប�ឈិ្ឆេទ ៖

SAR 90 (CAMBODIAN) (1/14) REMINDER LETTER - REQUIRED FORM - SUBSTITUTE PERMITTED

ឈៅ ថ្ងៃ ____________________ , ឈ�ើង បាន ឈ្ញើឈស្ ក្តី ជូន ដំណឹង មួ� មកជូន អ្នក ប្បាប់ អ្នក ថា ជំនួ�

   CalFresh

  CalWORKs

�បស់ អ្នក នឹង ប្្រូវ បញ្ឈប់ ចាប់ ឈ្្ើម ឈៅ ថ្ងៃ __________________________ ពតី ឈប្រោះ ឈ�ើងមិន បាន ទទួេ�បា� កា�ណ៍ SAR 7 ្ប់ សពវប្្រប់ ឈៅ ឈ�ើ� ។  

ក្នុង កា� ឈ្លើ� ្ បឈស្ក្តី ជូន ដំណឹង �បស់ ឈ�ើង អ្នក បាន ឈ្ញើ SAR 7 �បស់ អ្នកមក ឈ�ើង ឈៅ ថ្ងៃ ទតី __________________________, ត្ មិន ្ ប់ សពវប្្រប់ឈទ ។  

អ្នក មិន ទាន់ បាន ជួស ជុេបញ្ហា ឈនោះ ឈៅ ឈ�ើ� ឈទ។  ឈដើម ត្ីឈជៀស វាងកំុ ឲ្យ ឈ្របញ្ឈប់ជំនួ� �បស់ អ្នក មុនឈពេបញ្ច ប់ថ្ងៃ ឈ្វើ កា� ទតី មួ�ថន តខ ឈប្កា� អ្នក ប្្រូវ ឈ្វើប្បកា�ទំាងឡា� ដូ្ ខាងឈប្កាម ៖

ឈបើ សិន ជា អ្នកប្្រូវ កា�  ជួ�ឲ្យ �េ់ឈស្ក្តី ជូន ដំណឹង ឈនោះ  ឬ  ជំនួ� បំ ឈពញទប្មង់ SAR 7, សូម ទាក់ ទងមកកា�យិាេ័� ឈខាន ្ តី �បស់ អ្នក។

ឈបើ សិន ជាជំនួ��បស់ អ្នក ប្្រូវ បាន បញ្ឈប់ឈោ� សា� អ្នកមិន បាន ឈ្ញើ�បា�កា�ណ៍ SAR 7 ្ប់ សពវ ប្្រប់មក វញិ អ្នក នឹង មិន ប្្រូវ បាន ទទួេ

ជំនួ�អន្�កាេ CalFresh (TCF) ឈទ ។  ឈបើ សិន ជា អ្នក មានសំនួ�អវតី អំពតីជំនួ� TCF សូម ទាក់ ទងមក កា�យិាេ័� ឈខាន ្ តី �បស់ អ្នក។

ឈបើ សិន ជា អ្នក មិន �េ់ សសប អ្នក អា្ សំុ ឈ្វើ សវនាកា�  ឈោ�ត្អែក ឈេើ ឈស្ ក្តី ជូន ដំណឹងតដេឈ�ើង បាន ឈ្ញើឲ្យ អ្នកកាេ ពតី ថ្ងៃ ________________________។

ឈេខ ទូ�ស័ព្ទសំរាប់ោក់ រក្យឈ្វើសវនាកា��ដ្ឋ្ឺរ 1-800-952-5253 ឬសំរាប់ ជន តដេមាន បញ្ហា ស្ាប់ ឬ និយា�តដេ ឈប្បើ បណ្្ញ

TDD 1-800-952-8349 ។

អ្នក អា ឈ្្ញើ�បា� កា�ណ៍ SAR 7 ្ប់ សពវ ប្្រប់ មក ឈ�ើង ជាមួ� នឹងឈស្ក្តីបញ្ជា ក់ នានាតដេ ឈ�ើង បាន រា� ខាង ឈេើ ឬ�ក វា មក កាន់ កា� ិយាេ័�តវ ែេ ត្វ�តាម ឈខាន ្ តី�បស់ ឈោក អ្នក។  

ឈបើ សិន ជា ឈ�ើង មិនបាន ទទួេព័្៌មានតដេ ្ �ំវូឈនោះ ឲ្យ ទាន់ ឈៅថ្ងៃឈ្វើ កា� ទតី មួ�ថន តខ ឈប្កា� អ្នក នឹងមិនទទួេជំនួ�អវតី ឈ�ើ�នា តខ ឈប្កា� ។

(កាេប�ឈិ្ឆេទ)

(កាេប�ឈិ្ឆេទ)

(កាេប�ឈិ្ឆេទ)

(កាេប�ឈិ្ឆេទ)
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