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� ា ចំំពោះ�ះក្មេ�េង
ការផ្លាាស់់ប្តូូរចំំ
� ពោះ�ះឱកាសនិិងទំំនួួលខុុសត្រូ�វូ ការងាររដ្ឋឋ កាលីីហ្វូូញ៉ា
ិ �យការឧបត្ថថ ម្ភភក្មេ�េង មិិនរាប់់បញ្ចូូ�ល/ឆ្លល ងកាត់់
(CALWORKs) វិន័័័
ប្រា�ក់់ ឧបត្ថថ ម្ភភក្មេ�េង CalWORK មិិនរាប់់បញ្ចូូ�ល/ច្បាាប់់ ឆ្លល ងកាត់់បានផ្លាាស់់ប្តូូរ� ។

វិ ិន័័យចាស់់៖
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកកំំពុុងទទួួ លបាន CalWORK សម្រា�ប់់កូូនរបស់់អ្ននក ហើ�ើយអ្នន កក៏៏ទទួួ លបានការឧបត្ថថ ម្ភភគាំទ្រ�
ំ
ដល់់ កូូ នដែ�រក្នុុ�ងករណីីភាគច្រើ��ើន អ្នន កទទួួ លបានប្រា�ក់់ឧបត្ថថ ម្ភភដល់់កុុមារ រហូូ តដល់់ $50 ដុុល្លាារដែ�លបានផ្ញើ�� ើ
មកអ្នន កពីីទីីភ្នាាក់់ងារឧបត្ថថ ម្ភភកុុមារក្នុុ�ងតំំបន់់ (Local Child Support Agency, LCSA) ក្នុុ�ងស្រុ� ុករបស់់អ្ននកហើ�ើយ
ចំំនួួននោះ�ះមិិនត្រូ�ូវបានរាប់់បញ្ចូូល
� ឬអត់់ ត្រូ�ូវបានរាប់់នៅ�ពេ�លមានសិិទ្ធិិ�ទទួួ លនិិងចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ជំំនួួយរបស់់
CalWORK ។ ឬ ករណីីខ្លះះ�សំំរាប់់តែ�កុុមារ ការគាំំទ្រ�ដល់់កុុមារត្រូ�ូវបានបញ្ជូូន
� ទៅ�ក្រុ� ុមគ្រួ�ួ សារ ហើ�ើយរហូូ តដល់់ $50
ត្រូ�ូវបានគេ�មិិនយកចិិត្តតទុុកដាក់់មុុនពេ�ល នៅ�សល់់ត្រូ�វូ បានរាប់់ជាប្រា�ក់់ចំំណូូល ។
ក្រុ� ុមគ្រួ�ួ សារ CalWORK ដែ�លទទួួ លប្រា�ក់់ឧបត្ថថ ម្ភភ ក្មេ�េ ងរបស់់ពួួកគេ�ដោ�យផ្ទាាល់់ ពីីឪពុុកម្តាា យមិិនមែ�នជា
អ្នន កថែ�ទាំ ំ (Non-custodial Parent, NCP) ទទួួ លការមិិនរាប់់បញ្ចូូល
� មុុននឹឹង ចំំនួួនសេ�សសល់់ទាំ ំងអស់់ ត្រូ�ូវបាន
រាប់់បញ្ចូូល
� ជាប្រា�ក់់ចំំណូូល ។

វិ ិន័័យថ្មីី�៖
ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មករា ឆ្នាំំ� 2022 ឬនៅ�ពេ�លដែ�លការផ្លាាស់់ប្តូូរទាំ
� ំងនេះ�ះអាចត្រូ�ូវបានដាក់់បញ្ចូូល
� ទៅ�
ក្នុុ�ង ប្រ�ព័័ន្ធធកុំំ�ព្យួ�ទ័័
ួ រខោ�នធីីណាមួួ យ នៅ�ពេ�លក្រោ��យមកចំំនួួនប្រា�ក់់ឧបត្ថថ ម្ភភដល់់កុុមារថ្មីី� ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបាន
បញ្ជូូន
� (ផ្ញើ��ទៅើ �អ្នន ក) និិងមិិនរាប់់បញ្ចូូល
� នឹឹងកើ�ើនឡើ�ើងដល់់ $100 សម្រា�ប់់គ្រួ�ួសារដែ�លមានកុុមារម្នាាក់់ នៅ�ក្នុុ�ង
អង្គគ ភាពជំំនួួយ (AU) និិងរហូូ តដល់់ $200 សម្រា�ប់់គ្រួ�ួសារមួួ យដែ�លមានកូូ នពីីរនាក់់ ឬច្រើ��ើនជាងនេះ�ះនៅ� ក្នុុ�ង
សហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប ។ វិ ិន័័យដទៃ�អំំពីីការមិិនរាប់់បញ្ចូូល
� ប្រា�ក់់ឧបត្ថថ ម្ភភក្មេ�េង នឹឹងមិិនត្រូ�ូវផ្លាាស់់ប្តូូរឡើ�ើ
� យ។

ការផ្លាាស់់ប្តូូរចំំ
� ពោះ�ះប្រា�ក់់ឧបត្ថថ ម្ភភក្មេ�េង ជាជាងសិិទ្ធិិ�ទទួួលជម្រើ��ើសប្រា�ក់់ជំំនួួយជាសាច់់ប្រា�ក់់ (SB 380)
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានបងប្អូូ �នកូូ នចុុង ដែ�លមិិនត្រូ�ូវបានរាប់់បញ្ចូូល
� ក្នុុ�ង ប្រា�ក់់ជំនួ
ំ ួ យជាសាច់់ប្រា�ក់់ CalWORK
របស់់អ្ននកដោ�យសារពួួ កគេ�ទទួួ លប្រា�ក់់ឧបត្ថថ ម្ភភក្មេ�េង ជម្រើ��ើសនោះ�ះអាចផ្លាាស់់ប្តូូរ� ។ ចំំនួួនមិិនរាប់់បញ្ចូូល
� កើ�ើន នឹឹង
បង្កើ�ើ �នចំំនួួនប្រា�ក់់ឧបត្ថថ ម្ភភក្មេ�េង ដែ�លកូូ នរបស់់អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ទទួួ លរៀ�ៀងរាល់់ខែ� ដើ�ើម្បីី�មានសិិទ្ធិិ�ចំំពោះ�ះការមិិនរាប់់
បញ្ចូូល
� ប្រា�ក់់ជំំនួួយជាសាច់់ប្រា�ក់់ AU របស់់អ្ននក ។
អ្នន កនឹឹងទទួួ លការជូូ នដំំណឹឹងនៃ�សកម្មមភាព ស្តីី�ប្រា�ប់់អ្ននកថាប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបងប្អូូ �នកូូ នចុុងរបស់់អ្ននកនឹឹងគ្មាា ន
សិិទ្ធិិ�ដើ�ើម្បីី�ចូូ លរួ ួមក្នុុ�ងការឧបត្ថថ ម្ភភ ក្មេ�េ ងជាជាងជម្រើ��ើសប្រា�ក់់ជំំនួួយជាសាច់់ប្រា�ក់់ ហើ�ើយនៅ�ពេ�លពួួ កគេ�នឹឹងត្រូ�ូវ
បានបញ្ចូូល
� ត្រ�ឡប់់ទៅ� ប្រា�ក់់ជំំនួួយជាសាច់់ប្រា�ក់់ AU របស់់អ្ននក ។ ការផ្លាាស់់ប្តូូរមិិ
� នអាចកើ�ើតឡើ�ើងពាក់់កណ្តាា ល
អំំឡុ
ុ ងពេ�ល លើ�ើកលែ�ងតែ�អ្នន កស្នើ�ើ�សុំំ�វា ។ ប្រ�សិិនបើ�ើកូូនរបស់់អ្ននកគ្មាា នសិិទ្ធិិ�ទទួួ លដើ�ើម្បីី�នឹឹងមិិនរាប់់បញ្ចូូល
� ពីី
ប្រា�ក់់ជំំនួួយជាសាច់់ប្រា�ក់់ AU របស់់អ្ននក ហើ�ើយអ្នន កចង់់ឲ្យយពួួ កគេ�ត្រូ�ូវបានបញ្ចូូល
� ត្រ�ឡប់់ វិ ិញយ៉ាាងរហ័័ស អ្នន កត្រូ�ូវតែ�
ប្រា�ប់់ខោ�នធីីរបស់់អ្ននក ។
ទាក់់ទងទៅ�បុុគ្គគលិិកដែ�លមានលក្ខខ ណៈៈសម្បបត្តិិ �គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់របស់់ CalWORKs របស់់អ្ននក ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសំំណួួរ
អំំពីីការផ្លាាស់់ប្តូូរករណីី
�
CalWORKs របស់់អ្ននកមិិនគោ�រពច្បាាប់់ ឬបន្ថែ�ែមក្មេ�េ ងត្រ�ឡប់់ទៅ�រកប្រា�ក់់ជំំនួួយជាសាច់់
ប្រា�ក់់AU របស់់អ្ននក ។ សូូមទាក់់ទងបុុគ្គគលិិកឧបត្ថថ ម្ភភកុុមារ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសំំណួួរអំំពីីការឧបត្ថថ ម្ភភកុុមាររបស់់
អ្នន ក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទាក់់ទងទីីភ្នាាក់់ងារឧបត្ថថ ម្ភភកុុមារក្នុុ�ងតំំបន់់របស់់អ្ននកតាមលេ�ខ 1-866-901-3212 ។

CalFresh ផ្លាាស់់ប្តូូរ� ៖
ការផ្លាាស់់ប្តូូរជំំ
� នួួយសាច់់ប្រា�ក់់របស់់អ្ននកអាចផ្លាាស់់ប្ដូូ �រអត្ថថ ប្រ�យោ�ជន៍៍ CalFresh របស់់អ្ននក។ អ្នន កនឹឹងទទួួ លការ
ជូូនដំំណឹឹងដោ�យឡែ�ក ប្រ�សិិនបើ�ើអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ CalFresh របស់់អ្ននកផ្លាាស់់ប្តូូរ។
�
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