
ទំរង់បែែែទស ន្ ើ្ុំការបែទាកំុមារ CALWORKS  
និងវធិានននការែង់នែលៃបែទា ំកុមារ 

 ការជូូនដំណំឹងឹ៖ អ្ននកអាចមាន្ទិិិ្ ម្រាមាែដ់ំណំាកក់ាលទមួីួយននការបែទាកំមុារ CalWORKS
ខោ�នធីចំណាយសម្រាប់ការថែទាកំរុារសម្រាប់ករុារអាយុខោម្កាម 13 ឆ្នា ំនិងសម្រាប់កុរារថែលរានអាយុរហូត  
ែល់ 21 ឆ្នា ថំែលរានពិការភាព។

្ិទិិបែទាកំុមាររែ្់ខ្ញ ំ
• ខ្ញ ំរានសិទ្ិទទួលខោសវាថែទាកំរុារខោែើម្ីជួយបខំោពញ តម្មូវការម្្ួសារខ្ញ ំ។ ឧទាហរ៖ ការថសវែ ងរកលំខោ�ដ្ឋា ន

អខំោពើហឹង្សាក្ញងម្្ួសារឬការម្បឹក្សាសុខភាពផ្ លូវចិត្តការថតងតាំងតុលាការ និងខោវជ្ជសាសស្ត រសឺកម្មភាព  
ម្សខោែៀងគ្នា ខោផសេងខោទៀត។

• ខ្ញ ំរានសិទ្ិទទួលបានការថែទាកំរុារែូខោចនាេះខ្ញ ំអាចខោ�សកម្មភាពឬការងារណាមួយថែលរានសុខុរាល
ភាព - ខោ�ខោធវែ ើការ (Welfare-to-Work, WTW) ។

• ការខោមើលថែកូនរបស់ខ្ញ ំនឹងម្តូវបានអនុញ្ញា តរយៈខោពល 12 ថខខោែើម្ីឱ្យកូន ៗ 
របស់ខ្ញ ំទទួលបានការថែរក្សា ម្បកបខោដ្យខោសថេ រភាពនិងអាចទុកចិត្តបាន។

• ខ្ញ ំរានសិទ្ិទទួលបានការថែទាកំរុារខោ�នឹងកថនលែងមុនខោពលថែលខ្ញ ំម្តូវបងាហា ញសម្រាប់សកម្មភាព 
ថែលម្តូវការឬការណាត់ជួប។

• ខ្ញ ំរានសិទ្ិទទួលបានការថែទាកំរុារខោពញខោរ៉ាង ខោលើកថលងថតខ្ញ ំខោម្ជើសខោរ ើសការថែទាខំោម្រៅខោរ៉ាង។
• ខ្ញ ំរានសិទ្ិទទួលបានការខោមើលថែករុារក្ញងនាមជា អនាកស្ម ម័ម្្ចិត្ត WTW ម្បសិនខោបើខ្ញ ំខោម្ជើសខោរ ើសចូលរមួ  

ក្ញងសកម្មភាពនានាប៉ថុន្តមិនចាំបាច់ខោទ។
• ម្បសិនខោបើខ្ញ ំមិនចង់បានការថែទាកំរុារខោទឥឡូវខោនេះ ខ្ញ ំអាចខោសនា ើសុំវាខោ�ខោពលខោម្កាយ។

ស�ើអ្ននកណាអាចស�ើ�ជាអ្ននកផ្តតលស់្វាបែទាកូំនរែ្ខ្់ញ?ំ 
អនាកអាចខោម្ជើសខោរ ើសអនាកថែលនងឹខោមើលថែទាកូំនរបសអ់នាក។ អនាកអាចខោម្ជើសខោរ ើសមជឈមណ្ឌឌ លថែទាកំរុារ អនាកផ្តល់
ខោសវាថែទាកំរុារជាម្្ួសារ ថែល រានអាជាា បម័ណ្ឌណ  ឬសរាជិកម្្ួសារមតិ្តភក្តឬិអនាកជតិ�ង។ ម្បសនិខោបើអនាកខោម្ជើស
ខោរ ើសសរាជកិម្្ួសារ មតិ្តភក្ត  ិឬអនាកជតិ�ង ពួកខោ្ម្បថហលជាម្តវូការផ្តតិម្រាមដៃែ។ សូមខោមើលថផនាក TrustLine 
ខោ�ថផនាក�ងខោម្កាយដៃនទម្មងខ់ោនេះ។ 

  ស�ើខ្ញសំ្ុើែ្ួរអ្នពំីកីារបែទាកំមុារបែែណា?
អនាកអាចទទួលបានការថែទាកំរុារ ខោដ្យសាកសួរបុ ្្គលិកខោ�នធីរបស់អនាក តាមការវាយតំដៃលតាម On-line 
CalWORKs Appraisal Tool (OCAT) ឬ ខោដ្យបញ្លូនសំណំុ្ឌថបបបទខោនេះ ឬសំណូ្ឌមពរណាមួយជាលាយលក្ខណ្ឌ៍អកសេរ។ 
អនាក្ួរថតខោសនា ើសុំការថែទាកំរុារឱ្យបានឆ្ប់តាម ថែលអនាកែឹងថាអនាកនឹងម្តូវការវា។ 
ការខោមើលថែកុរារនឹងម្តូវបានយល់ម្ពម ខោ�ខោពលអនាកទទួលបានការយល់ម្ពមខោលើជំនួយជាសាចម់្បាក់។

  ស�ើខ្ញមំ្រា�វូប ើ្ ងរកការបែរកាកុមារយ៉ាា ងដូំចសមួតច?
ទភីានា ក់ងារ Child Care Resource និង Referral Agency (R&R) អាចជួយអនាកថសវែ ងរកជខោម្មើសថែទាកំរុារល្អ បំផុត 
សម្រាប់ម្្ួសារអនាក។ អនាកអាចទសសេនាឬទាក់ទងពួកខោ្ខោដ្យ ខោម្បើពម័ត៌រាន�ងខោម្កាមឬអនាកអាចទូរសម័ព្ទខោ� 
បណា្ត ញ California Resource និង Referral Network ខោ�៖ 1-800-KIDS-793.

ខោ ្្ម េះទីភានា ក់ R&R៖ ខោលខទរសព៖ 
អាសម័យដ្ឋា ន៖ ខោ្ហទំពរ៖
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 ______________________________________________________ ូ ម័ ្ទ (_________) ______________

___________________________________________________________ ម័  ____________________________

្ូមួស ល្ៃ ើយនឹង្ំណួឹរខាងសម្រាកាមួ៖
1. ខោតើអនាកចង់បានការថែទាកំរុារ សម្រាប់កូន ៗ របស់អនាកខោទឥឡូវខោនេះ?  n បាទ/ចាស៎   n ខោទ
2. អនាករានសិទិ្ទទួលបានការថែទាកំរុារខោពញខោរ៉ាង (30 ខោរ៉ាងឬខោម្ចើនជាងខោនេះក្ញងមួយសបា្ត ហ៍) ។ ខោតើអនាកចង់

បានការថែទាកូំនខោម្រៅខោរ៉ាងខោទ?  n បាទ/ចាស៎   n ខោទ
3. ខោតើអនាកនឹងម្តូវការការថែទាកំរុារខោទម្បសិនខោបើអនាកចាប់ខោផ្តើមខោធវែ ើការខោ�សាលាខោរៀន ការបណ្្ឌញ េះបណា្ត ល 

ការថសវែ ងរកការងារ ម្បឹក្សាខោ�បល់ ការថសវែ ងរកលំខោ�ដ្ឋា ន ឬសកម្មភាពខោផសេងខោទៀត?  n បាទ/ចាស៎   n ខោទ
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 ម្បសិនខោបើអកបានខោ្ើយថា សទចំខោ�េះ្ំណួឹរទី 1, 2, ឬ 3 ខោ��ងខោលើ៖
4. ខោតរានអកណារាក់កំពុងខោមើលកនរបស់អកថែលមិនចង់ទទលបានម្បាកថខខោទ?  

នា លែ
ើ នា នា ូ នា ួ ់ n បាទ/ចាស៎   n ខោទ

5. ខោតើកូន ៗ ទាងំអស់របស់អនាកខោ�ក្ញងកម្ម វធិី Head Start ថែលជាកម្ម វធីិថែទាកំរុារខោដ្យឥត្ិតដៃែលែឬ
ចំណាយទាបឬសាលាខោរៀនខោផសេងខោទៀត?  

 
n បាទ/ចាស៎   n ខោទ 

សទាះែីជាអ្នកមួិនម្រា�វការការបែទាកុមារស�សពីលសនះក៏ស�យ  
អ្នកអាចស្្ុំការបែទាកុមារស�សពីលណាក៏បាន។

វនិ័យបែទាកំុមារ៖ TRUSTLINE
អនាកផ្តលខ់ោសវាថែទាកំរុាររបស់អនាកម្តូវថតរានសិទ្ិទទួលបានមុនខោពលពួកខោ្អាចទទួលបានម្បាក់ថខ។ អនាកផ្តល់
ខោសវាថែលរានលក្ខណ្ឌៈសម្ត្ត ិម្្ប់ម្គ្ន់្ឺជាអនាកផ្តលខ់ោសវាថែទាកំរុារថែលរានអាជាា បម័ណ្ឌណ ជាអនាកផ្តល់  
ខោសវា ថែលបានលុបខោចាល ែំខោណ្ឌើរការផ្តិតម្រាមដៃែនិងការពិនិត្យដៃផ្ទ�ងខោម្កាយរបស់ TrustLine ឬអនាកផ្តលខ់ោសវា
ថែលមិនចាំបាច់ចេុះខោ ្្ម េះ TrustLine ។ ម្បសិនខោបើអនាកខោម្ជើសខោរ ើសអនាកផ្តលខ់ោសវាថែទាកំរុារថែលម្តូវបានខោ្ចុេះ  
បញ្ជ  ីTrustLine ខោ�នធីនឹងបង់លុយខោអាយអនាកផ្តលខ់ោសវារបស់អនាកម្បសិនខោបើពួកខោ្លុបខោចាល TrustLine ។ ខោ�  
ខោពលថែលអនាកផ្តលខ់ោសវាថែទាកូំនរបស់អនាកម្តូវបានចុេះបញ្ជ  ីTrustLine ខោ�នធីនឹងបង់ដៃែលែថែទាកំរុារ
រហូតែល់ 120 ដៃែងៃចាប់ពីដៃែងៃថែលអនាកបានខោសនា ើសុំ ការថែ ទាកំរុារ ឬខោ�ខោពលថែលការថែទាកំរុារបានចាប់  
ខោផ្តើម ខោទាេះបខីោ�ខោពលខោម្កាយក៏ខោដ្យ។ ជីែូនជីតា មីង ឬពូរបស់ករុារមិនចាំបាច់ម្តូវបាន ចុេះខោ ្្ម េះ TrustLine 
ខោទប៉ថុន្ត ម្តូវថតថម្បជាទម្មង់ថែល ខោ្ខោ�ថា Declaration of Exemption ពីការចេុះខោ ្្ម េះ TrustLine និង Registration 
and Health និង Safety Self-Certification (CCP1)។

ម្រា្ួសារមានឪពីុកនិងមាត យ
ខោ�ក្ញងម្្ួសារថែលរានឪពុកឬរាដា យពីរនាក់ ម្បសិន ខោបើឪពុករា្ត យរានា ក់រានលទ្ភាព និងអាចខោមើលថែទា ំ 
កុរារខោនាេះខោ�នធីនឹងមិនបងដ់ៃែលែថែទាកំរុារខោទ។ ឪពុករា្ត យម្តូវបានខោ្ចាត់ទុកថាអាចផ្តល់ការយកចិត្តទុក
ដ្ក់បាន លេុះម្តាថត ពួកខោ្កំពុងខោធវែ ើការ (ឬ ខោ្ងបនា្ទ ប់ពីខោធវែ ើការ) ខោធវែ ើសកម្មភាព WTW ថែលយល់ ម្ពមខោដ្យ
ខោ�នធីឬរានលក្ខខណ្ឌឌ ថែលបានបញ្្ជ ក់ខោដ្យខោវជ្ជបណ្ឌឌ ិតថែលរារាងំពួកខោ្មិនឱ្យខោមើលថែទាកូំន។

ការែញ្ជា ក់ សូមចាប់ខោផ្តើមការបញ្្ជ ក់ែូច�ងខោម្កាម។
________ ខ្ញ ំយល់ថាម្បសិនខោបើខ្ញ ំខោម្ជើសខោរ ើសអនាកផ្តលខ់ោសវាថែទាកំុរារថែលម្តូវបានចុេះ  

បញ្ជ  ីTrustLine អនាកផ្តលខ់ោសវាមិនរាន សិទិ្ទទួលបានសំណ្ឌងណាមួយខោឡើយម្បសិនខោបើពួកខោ្ 
មិនបានទទួលការចុេះខោ ្្ម េះ TrustLine ។

________ ខ្ញ ំយល់ថាខ្ញ ំមិនចាំបាច់ខោ�ជួបការណាត់ជួបឬសកម្មភាពសុខុរាលភាពការងារ (WTW) 
ណាមួយខោទខោលើក ថលងថតខ្ញ ំបានរកខោ�ើញការថែទាកំរុារ ថែលនឹងទទួល យកការបង់ម្បាក់ថែទាកំរុារ
ពីខោ�នធី។

________ ខ្ញ ំយល់ថាខ្ញ ំម្តូវថតម្បាប់កម្មកររបស់ខ្ញ ំឱ្យបានឆ្ប់តាមថែលខ្ញ ំម្តូវការការថែទាកំរុារ។ ខ្ញ ំយល់ថាខ្ញ ំម្តូវ
ខោសនា ើសុំការថែទាកំរុារក្ញងរយៈខោពល 30 ដៃែងៃ្ិតចាប់ពីដៃែងៃែំបូងថែលខ្ញ ំបានទទួលខោសវាថែទា ំកុរារ  
សម្រាប់អនាកផ្តលខ់ោសវារបស់ខ្ញ ំ ខោែើម្ីទទួលបានម្បាក់ថខខោពញខោលញ។

________ ខ្ញ ំបានអានខោសចក្ត ីជូនែំណឹ្ឌងខោនេះឬបានអានខោអាយខ្ញំ ក្ញង ________________________។ ម្បសិនខោបើខ  ្ ញ ំ
រានសំណ្ឌរឬម្តវការពត៌រានបថនមអំពីខោសចកជនែណ្ឌឹងខោនេះខអាចសរបុ្លិករបស់ខ។ួ ូ ម័ ថេ ្ត ី ូ ំ ្ ញ ំ ួ ្គ ្ ញ ំ

អនាកខោធវែ ើការរបស់ខ្ញ ំម្តូវអាចទាក់ទងបាន៖  _________________________។

ខោ ្្ម េះករណ្ឌី ខោលខករណ្ឌី 

ហតថេខោល�អតិែិជន កាលបរខិោចឆេទ 

ខោ ្្ម េះរបស់អនាកកាន់ករណី្ឌ ខោលខទូរសម័ព្ទ 

ន ូ ំ
ន ន ើ ំ
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