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CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES
CALIFORNIA DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES

STATE OF CALIFORNIA- HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

រប�ៀ��ំបេញរបាយការណ៍ស្ថានភាេសិទ្ិទទួលននរបាយការណ៍ប�ចាំឆមាស SAR 7 រ�ស់បោកអ្នក
សបមា�់អត្ថប�បោជន ៍Cash Aid (កម្មវិធីជំនួយសច់បបាក)់ និង CalFresh (កាលេីមុនបៅថា�ណ្ណជំនួយម្ហូ�អាហារ)

សូមរក្សាទុកទមមង់បែែែទនេះន�ើម្បីជួយ�ល់នោកអ្នកក្ននុងការែំនេញ SAR 7 រែស់នោកអ្នក (របាយការណ៍ស្្េភាេសិទ្ិទទួល)។ មែសិេនែើនោកអ្នកម្រូវការជំេួយក្ននុងការែំនេញរបាយការណ៍រែស់នោកអ្នក 
សូមទូរស័េ្ទមកបោនធ ី(County)។

• មែសិេនែើនោកអ្នកមេិន្ញើបាយការណន៍េញនលញមួយនទ អ្្ថមែនោជេ៍រែស់នោកអ្នកអាចេឹងម្រូវេេ្យា ផ្្ស់ែ្ដូរ ឬែញ្ឈែ ់ឬមួយក៏ែង្កឱ្យមាេការទូទា្់ជូេនលើសចំេួេ 
ប�លនោកអ្នកេឹងម្រូវែង់សងមកវិញ។ នោកអ្នកម្រូវប្ន្លើយេឹងសំណួរទាំងអស ់ន�ើយភា្្ែ់ភស្នុតាងមកជាមួយនៅនេលនយើងនស្នើសុំ។ សំណួរទី 4 េិង 13 គឺ CalWORKs
ប្ែ៉ុន្ណ្ះ មគរួសរ្ប�លទទួលបាេប្ CalFresh គឺមិេ្មមរូវឲ្យន្លើយសំណួរទាំងនេះនទ។

• សូមភា្ថា�់សន្លឹកបកដាសដាច់បដាយឡែកមួយប�សិនប�ើចាំបាច់។

• ដំបណើរបេតឡុដលបោកអ្នករាយការណ៍អាចនលឹងនាំឱថាយអត្ថប�បោជន៍រ�ស់បោកអ្នកបកើនបែើង ថយចុះ ឬបតរូវ�ញថាឈ�់។

បសចក្ីឡណនាំ
កបមិតញឺកញា�់ឡដលបោកអ្នកបតរូវ�ំបេញ SAR 7
ម្ងក្ននុងមួយឆ្្ ំ(6 បែែន្្ែ់េីដាក់ពាក្យសុ/ំការែេ្ថ្ីមែចាំឆ្្ំរែស់នោកអ្នក)។
នោេធីេឹងមបាែ់នោកអ្នកេីនេលប�ល SAR 7 រែស់នោកអ្នកម្រូវ�ល់កំណ្់។

ការរាយការណ៍សបមា�់មនុសថាសឡដលកំេុងរស់បៅក្ននុងផ្ទះរ�ស់បោកអ្នក
ប�សិនប�ើប្រួសររ�ស់បោកអ្នកទទួលជំនួយសច់បបាក ់សូមរាយការណ៍េីដំបណើរបេតុសបមា�់៖
• មគែ់កូនែនង្កើ្ ចិញ្ឹម េិងកូេចុងទាំងអស់។
• មគែឪ់េុកមា្ថាយែនង្កើ្ ចិញ្ឹម េិងឪេុកឬមា្្យចុង។
• ញាតិសន្ាថានឡដលបានទទួលជំនួយន្្េងនទៀ្ក្ននុងសំណុំនរឿងរែស់កូេ។
• រ ូ�អ្នកផ្ថាល ់េិង�ី្ឬប�េន ្ឬនដ្ូក្ននុងប្រួសរឡដលចុះប្មថាះរែស់នោកអ្នក។
• េរ្មា្្ក់ប�លអវត្តមានជា�ប្ដថាះអាសន្នេី្្ះ។

ប�សិនប�ើប្រួសររ�ស់បោកអ្នកទទួលបាន CalFresh (បដាយមាន ឬគមថានជំនួយសច់បបាក)់ បោកអ្នកក៏បតរូវរាយការ
ណ៍េីដំបណើរបេតុសបមា�់៖
• មគែ់កូេទាំងអស់។
• មគែ់មេុស្េនេញវ័យប�លពាកេ់័េ្ទាំងអស់។
• មគែ់អ្នកនៅក្ននុងមគរួសរន្្េងនទៀ្ប�លទិញ េិងនរៀែចំម្ដូែអាហារជាមួយនោកអ្នកជាមែចាំ។

ការបស្នើ�ញថាឈ�់អត្ថប�បោជន៍
•  នៅនលើ SAR 7 សូមែំនេញប ្្ននេះន�ើម្បីញ្ឈែ់អ្្ថមែនោជេ៍ឡតក្ននុងករណីប�លនោកអ្នកចងែ់ញ្ឈែ់អ្្ថមែនោជេ៍

្មួយរែស់នោកអ្នកែ៉ុន្ណ្ះ។ សូមេិេិ្្យនមើលអ ្្ថមែនោជេ៍ប�លនោកអ្នកចងែ់ញ្ឈែ ់ន�ើយចុះ�្្ថនលោ
េិងចុះកាលែរិនចឆេទនលើ SAR 7។ ប�សិនប�ើបោកអ្នកបគន់ឡតចង�់ញថាឈ�់អត្ថប�បោជន៍ខះ្ៗរ�ស់បោកអ្នក
បេើយរកថាសាទុកអត្ថប�បោជន៍បផថាសងបទៀត បនាះបោកអ្នកបតរូវឡត�ំបេញ បេកប�លនៅសល់រែស់ SAR 7។

•  នោកអ្នកក៏អាចែញ្ឈែ់អ ្្ថមែនោជេ៍រែស់នោកអ្នកតាមរយៈការទាក់ទងមកនោេធីបាេ្ងប�រ។
•  មែសេិនែើនោកអ្នកនស្នើឱ្យែញ្ឈែ់ជំេួយសចម់បាក់រែស់នោកអ្នក Medi-Cal (កម្វិធីជំេួយេីរ�្ឋកាលី�្វញ៉្សមមា

ែ់ការបថទាំសុែភាេ) រែសន់ោកអ្នកក៏អាចេឹងម្រូវែញ្ឈែ ់ឬផ្្ស់ែ្ដូរ្ងប�រ។ នោកអ្នកអាចេឹងេំុមាេសិទ្ិទទួល 
Medi-Cal ឬនោកអ្នកអាចេឹងម្រូវែង់ចបំណកនេការចំ្យសមមាែ់វា។

រប�ៀ��ំបេញសំណួរនីមួយៗ
េ័ត៌មានប្រួសរ (សំណួរទី 1)
នរៀែរាែ់េីែមា្្សែ់្ដូរនននេអ្នកប�លរស់នៅជាមួយនោកអ្នក ែមា្្ស់ែ្ដូរអាសយដា្្េរែស់នោកអ្នក  
(រួមែញ្ដូលទាំងការផ្្ស់ែ្ដូរនលែ្្ះ េិងការផ្្ស់ែ្ដូរនថលចំ្យក្ននុង្្ះ គិ្ចាែ់េីការរាយការណ៍ចុងនមកាយរែស់នោ
កអ្នក)។ នេះរួមែញ្ដូល៖ កូេនកើ្ថ្ ីអ្នកប�លអវ្្មាេែន្ដ្ះអាសេ្នេីក្ននុង្្ះ ឬេរ្ប�លបាេទទួលមរណភាេ 
បាេចូល ឬចាកនចញេីមេី្រនេទ្យ ស្្ែ័េ (រួមែញ្ដូលទាំងគុក ឬេេ្នគារ) ។ល។

�មា្ថាស់�្ហូរអាសយដា្ថាន/នថ្ចំ្យទីលបំៅ (សំណួរទី 2 និងទ ី3)
សូម្្ល�់ល់នយើងេូវ�ំនណើរន�្ុស្ីេីែម្្ាស់ែ្ដូរទាំងឡាយនៅនលើអាសយដា្្េ ឬនលែទូរស័េ្រែស់នោកអ្នក គិ
្ចាែ់េីការរាយការណ៍ចុងនមកាយរែស់នោកអ្នក។ មែសិេនែើនោកអ្នកកេំុងទទួលបាេ CalFresh នោកអ្នកអា
ចេឹងម្រូវនស្នើឱ្យ្្ល់ភស្នុតាងនេនថលចំ្យក្ននុង្្ះថ្ ី�ូចជាការជួល េិងនថលនសវាសធារណៈននជាន�ើម។ មែសិ
េនែើនថលចំ្យរែស់នោកអ្នកនកើេន�ើងនដាយសរប្មាេការផ្្ស់នចញចូល សូមមបាក�ថាម្រូវរាយេីចំេួេថ្ី។ 
នេះអាចេឹងែនង្កើេអ ្្ថមែនោជេ ៍CalFresh រែស់នោកអ្នកបាេ។

ការប្ចខ្លួន និងការរំបោភ�ំពានបលើការបដាះឡលងមុនកំណត/់ការេថាយលួរបោសមានលក្ខខណ្ឌ  
CalWORKs ឡត�៉ុប្ណថាះ (សំណួរទី 4)
សំណួរនេះអេុវ្្ចំនពាះអ្នកកេំុងរស់នៅជាមួយនោកអ្នករួចន�ើយ ប�លមាេជាែ់ពាក់េ័េ្មែការទាំងនេះ គិ
្ចាែ់េីការរាយការណ៍ចុងនមកាយរែស់នោកអ្នក។ វាក៏សមមាែ់អ្នកប�លបាេចូលមករស់នៅក្ននុងមគរួស
ររែស់នោកអ្នក ប�លកំេុងរ្់នគចេីសំ្ញ់ច្បាែ់ ឬកេំុងរំនោភែំពាេនលើការនដាះបលងមេុកំណ្/់
ការេ្យួរនទាសមាេលក្ខែណ្ឌ។ នយើងម្រូវការន្ម្ះរែស់ែុគ្គលននះ ទីកបេលង េិងកាលែរិនចឆេទនេ�ីកាចាែ់ែលួេម្រូវបាេ
នចញ ឬការរំនោភែំពាេបាេនកើ្ន�ើង។

មែសិេនែើនោកអ្នកបាេរាយការណ៍េូវេ័្៌មាេនេះជេូនោេធីេីមុេមកន�ើយ ននះនោកអ្នកេុំបាច់រាយការណ៍េ័្៌មាេ
�ប�លៗននះនទ។

ការចំ្យនានា (េ័ត៌មាន CalFresh) (សំណួរទី 5, 6 និង 7)
សំណួរទាំងនេះអាចេឹងបកបមែអ្្ថមែនោជេ៍ CalFresh រែស់នោកអ្នកបាេ។ េ័្៌មាេនេះអាចេឹងែេ្ថយចំណូលប�
លនយើងរាែ់ែញ្ដូល ន�ើយែនង្កើេអ្្ថមែនោជេ៍រែស់នោកអ្នក។ ចំនពាះអ្នកមាេវ័យ 60 ឆ្្ំន�ើង ឬជាជេេិការ សូមរា
យការណ៍េីែមា្្ស់ែ្ដូរនៅនលើនថលចំ្ យនវជ្ជសសស្នចញេីនហាន�៉្រែស់នោកអ្នក។ ចំនពាះមគរួសរ CalFresh ្មួយ 
សូមរាយការណ៍េីែម្្ាស់ែ្ដូរនៅនលើនថលចំ្យរែស់នោកអ្នកនៅនលើកូេ ឬមេុស្េនេញវ័យនមកាមែេ្នុកប�លម្រូវការនមើ
លបថទាំសមមាែ់ការងារ ឬការែណ្ដះែ្ដ្ល។ មែសិេនែើនោកអ្នកែង់មបាក់គាំពារកូេ សូមរាយការណ៍េីែមា្្ស់ែ្ដូរទាំ
ងឡាយនៅនលើែរិមាណប�លបាេែង់។ សូមភា្ថា�់ភស្តនុតាងបដើមថាបីបមើលថាបតើបោកអ្នកអាចទទួលបានអត្ថប�បោជន៍�
ឡន្ថមឡដរឬបទ។

បទេថាយកម្មសិទ្ ិ(សំណួរទី 8)
សូមរាយេីអ្នកប�លបាេទទួល បាេទិញ បាេលក ់បាេជួញ�ូរ បាេចំ្យ ឬបាេនបាះ 
ែង់មទេ្យកម្សិទ្ិ។ មទេ្យកម្សិទ្ិរួមមាេ៖ �ីធល ី្្ះសបម្បង រថយេ ្គណេីធនគារ ការទូទា្់មបាក់ (ការឈ្នះនឆ្្្ 
ឬបល្បងកាសុីណូ សេ្ិសុែសង្គមមែ្ិសកម ្មបាក់េេ្ម្�ែ់ -ល-)។ រួមែញ្ដូលទាំងអំន្យ េិងកម្ី។ 
សូមរា៉្យរា៉្ែ់េីមា្្ស់មទេ្យ មែនភទមទេ្យ នេលនវោនេការផ្្ស់ែ្ដូរ េិង្នមលមទេ្យ (“ែរិមាណ” នលើទមមង់បែែែទ)។ សូមគូ
សមែអែ់តាមអ្វីប�លបាេនកើ្ន�ើង។ សូមភា្ថា�់ភស្តនុតាងមកជាមួយ។

មែសិេនែើនោកអ្នកបាេរាយការណ ៍េិងបាេ្ល្់ភស្នុតាងនេមទេ្យកម្សិទ្ិថ្ីរួចន�ើយ នោកអ្នកេុំបាច់រាយការណេ៍ីវាម្
ងនទៀ្នទ នលើកបលងប្មាេការផ្្ស់ែ្ដូរ្មួយ។

ចំណូលការងារ (សំណួរទី 9)
សូមរាយេូវប្�់ចំណូលទាំងអស់ប�លបាេេីការងារ (នធ្វើការ) – មបាក់ចំណូល មបាក់ទឹកប្ 
មបាក់ឧែ្្ថម្ភសមមាែ់ការែណ្ដះ ែ្ដ្ល អ្្ថមែនោជេ ៍ឬចំណូលន្្េងនទៀ្ប�លអ្នក្មា្្ក់រកបាេក្ននុងបែរបាយកា
រណ៍។ សូមរាយេីែរិមាណមុេគិ្េេ ្ឬមុេកា្់�ក (ែរិមាណ�ុល)។ សូមភា្ថា�់ភស្តនុតាងមកជាមួយ។
•  ចំណូលការងាររួមមាេ ប្មិេកំណ្់ម្ឹមប្មូល្បទាេែម្នែៀវ្្េរ ៍ចំណូលជាសចម់បាក់ មបាក់វិស្េមកាល

មបាក់ែបេ្ថម មបាក់បាេេីការែនមមើការឱ្យែលួេឯង ចំណូលបាេេីការែណ្ដះែ្ដ្ល ឬការងារែន្ដ្ះអាសេ្ន
ចំណូលបាេេីការជួល IHSS (កម្វិធីនសវាជំេួយនៅតាម្្ះ) ។ល។

•  មែសិេនែើ�បបមើការឱថាយខ្លួនឯង នោកអ្នកអាចទទួលបាេការែេ្ថយចុះ 40% សមមាែ់ការចំ្យេុំបាច់មា
េភស្នុតាង។ មែសិេនែើការចំ្យរែស់នោកអ្នកែ្ពស់ជាងនេះ ន�ើយនោកអ្នកចង់អះអាងេីការចំ្
យជាក់ោក់ សូមរាយមគែ់ការចំ្យក្ននុងអាជីវកម្ទាំងអស់នលើសេលឹកមកដាសដាច់នដាយប�កមួយ។
សូមភា្្ែ់ភស្នុតាងមកជាមួយ មែសិេនែើនរើសយកការចំ្យជាក់ោក់។

•  ភស្តនុតាង ននការបាត់�ង់ការងារ រួមមាេ ប្មិេកំណ្់ម្ឹមប្សំែុម្េីេិនោជក សំែុម្ទទួលរងា្្េ់ UIB ឬមែសិ
េនែើគាម្េការែញ្្កន់្្េងនទៀ្នទ ការបថលងែញ្្ក់ជាោយលក្ខណ៍អក្េរប�លបាេចុះ�្្ថនលោ។

�មា្ថាស់�្ហូរបលើចំណូលការងារ (សំណួរទី 10)
នយើងម្រូវការ�ឹងថាន្ើចំណូលេឹងែេ្�ប�ល ឬេឹងមាេការផ្្ស់ែ្ដូរ។ មែសិេនែើចំណូលរែស់នោកអ្ន 
កេឹងនៅ�ប�ល នយើងេឹងនមែើមបាស់ែរិមាណប�លនោកអ្នករាយការណ៍ជាចំណូលរែស់នោកអ្នកសមមាែ់ 6 បែែន្្ែ់។ 
មែសិេនែើនោកអ្នក�ឹងថាេឹងមាេែបមមែមមរួលនៅនលើចំណូល សូមមបាែ់មកនយើងេីមូលន�្ ុ 
ែរិមាណ េិងនេលនវោ។ មែសិេនែើនោកអ្នកេុំច្បាស់នទ ននះនោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍េីការផ្្ 
ស់ែ្ដូរនៅនេលប�លវានកើ្ន�ើងបាេប�រ។ ឧទា�រណ៍ មែសិេនែើនោកអ្នកម្រូវបាេនគ្្ល់ការងារមួយ 
ន�ើយ�ឹងេីមបាក់នមា៉្ង េិងកាលវិភាគរែស់នោកអ្នក នោកអ្នកម្រូវប្រាយការណ៍េីនរឿងនេះ សូម្បីនែើនោកអ្នកេុំ
ទាេ់ចាែ់ន្្ើមនធ្វើការ ឬេំុទាេ់ទទួលបាេនែៀវ្្េរ៍ក្ី។ នលើសេីនេះ មែសិេនែើនោកអ្នកកំេុងប្នធ្វើការតាមនគនៅ 
ឬមាេកាលវិភាគប�លផ្្ស់ែ្ដូរនមចើេ សូមសរនសរេ័្៌មាេនេះនៅនលើទមមង់បែែែទ SAR 7 រែសន់ោកអ្នក។

ភស្តនុតាងននចំណូលការងាររួមមាន ឡតមិនកំណត់បតលឹមឡត៖ ចុងសេលឹកមូលែ្បទាេែ័ម្ ច្បាែ់ចមលងមូលែ្បទាេែ័ម្
ឬនសចក្ីបថលងេីេិនោជក -ល- ឬរបាយការណ៍េេ្សមមាែ់ការែនមមើការនដាយែលួេឯង។

ចំណូលបផថាសងបទៀត (សំណួរទី 11)
សូមរាយប្�់ចំណូលន្្េងនទៀ្ទាំងអស់ប�លបាេេីមែភេទាំងឡាយន្្េងនទៀ្។  សូមភា្ថា�់ភស្តនុតាងមកជាមួយ។
•  ចំណូលេិការភាេ ឬចំណូលបសធននិវត្តន៍រួមមាេ SSI មបាក់សេ្ិសុែសង្គម អ្្ថមែនោជេ៍េិការភាេនេអ្ី្យុ

ទ្ជេ មបាក់សំណងកម្ករ ឬមបាក់្្ល់សមមាែ់េិការភាេ/នសធេេិវ្្េ៍ន្្េងៗនទៀ្។
•  អត្ថប�បោជន៍គមថានការងារបធវើ
•  បផថាសងបទៀត៖ ការឈ្នះនឆ្្្ ធានរា៉្ែ់រងឬការទូទា្់តាម្លដូវច្បាែ់ អនំ្យឬកម្ ីជំេួយសមមាែ់ការជួល ទីជមមក/

នសវាសធារណៈ/សំនលៀកែំពាក់/នស្បៀងប�លឥ្គិ្នថល (ឬមែសិេនែើេរ្មា្្ក់បាេែង់នថលចំ្យទាំងអស់នេះ
សមមាែ់នោកអ្នក) ឬអ្វីន្្េងនទៀ្។

•  ភស្តនុតាងននការឡលងទទួលបាេលុយន្្េងៗ រួមមាេ ែ៉ុបេ្មិេកំណ្់ម្ឹមប្សំែុម្េីអ្នក្្ល់អ្្ថមែនោជេ៍ ឬមែ
សិេនែើគាម្េការែញ្្ក់ន្្េងនទៀ្នទ ការបថលងែញ្្ក់ជាោយលក្ខណ៍អក្េរប�លបាេចុះ� ្្ថនលោ។

សូមរាយេ ី(1) អ្នកមាេចំណូល (2) មែភេចំណូលរែស់េួកនគ េិង (3) ែរិមាណប�លទទួលបាេ។ 

�មា្ថាស់�្ហូរបលើចំណូលបផថាសងបទៀត (សំណួរទី 12)
សូមមបាែ់នយើងថាន្ើនោកអ្នកគិ្ថា ចំណូលេឹងែេ្�ប�ល ឬនោកអ្នក�ឹងថា វាេឹងផ្្សែ់្ដូរ។ 
មែសិេនែើនោកអ្នក�ឹងថា វាេឹងផ្្ស់ែ្ដូរ សូមមបាែ់នយើងេីនេលប�លវាេឹងផ្្ស់ែ្ដូរ េិងចេំួេែ៉ុនម្េ។

សូមបមើលមា្ថាងបទៀតសបមា�់េ័ត៌មាន�ឡន្ថម
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ភស្តនុតាងននប�បភទចំណូលបផថាសងៗបទៀតរួមមាន ឡតមិនកំណត់បតលឹមឡត៖ ចុងសេលឹកមូលែ្បទាេែ័ម្ 
ច្បាែ់ចមលងមូលែ្បទាេែ័ម្ លិែិ្្្ល់រងា្្េ់បាេេីទីភា្្ក់ងារប�លនោកអ្នកបាេមបាក់។ល។

�មា្ថាស់�្ហូរោំងឡាយបផថាសងបទៀត (សំណួរទី 13)
សូមរាយេីនរឿងន្្េងៗនទៀ្ប�លអាចផ្្ស់ែ្ដូរសិទ្ិទទួលរែស់នោកអ្នក ឬចំេួេទឹកមបាក់"នេអ្្ថមែនោជេ៍រែស់នោក
អ្នក។ ឧទា�រណ៍នេែមា្្ស់ែ្ដូរននប�លនោកអ្នកគួររាយការណ៍ម្រូវបាេរាយជូេនលើ SAR 7។

នរ្បតរូវចុះេត្ថបលោបលើរបាយការណ៍ប�ចាំឆមាស SAR 7
•  ចំនពាះ Cash Aid (កម្មវិធីជំនួយសច់បបាក់)៖ នោកអ្នក េិងែ្ីឬមែេេ្រែស់នោកអ្នក 

ន�គូក្ននុងមគរួសរប�លបាេចុះន្ម្ះ ឬភាគីឪេុកឬមា្្យមា្្ងនទៀ្ (នេកូេៗប�លបាេទទួលជំេួយសច់មបាក់) មែ
សិេនែើេួកនគរស់នៅក្ននុង្្ះរែស់នោកអ្នក។

•  ចំនពាះ CalFresh៖ នមមគរួសរ ្ំ្ងប�លទទួលសិទ្ិអេុញ្្្ ឬសមាជិកមគរួសរប�លទទួលែុសម្រូវ។
•  បេើយចំបពាះកម្វិធីទាំងេីរ៖ អ្នក្ន្្េងនទៀ្ប�លជួយែំនេញរបាយការណ៍ អ្នកែកបមែ 

ឬសក្េីនេ�្្ថនលោរែស់នោកអ្នក។

អត្ថន័យននពាកថាយបេចន៍រ�ស់បយើង

រត់ប្ចេីសំ្ញ់ចថាបា�់៖ ែុគ្គលមា្្ក់ម្រូវបាេចា្់ទុកថានគចនវស ឬរ្់នគចេីសំ្ញ់ច្បាែ ់មែសិេនែើ�ីកាចាែ់ែលួេម្រូវ
បាេនចញ ន�ើយែុគ្គលននះបាេ�ឹង ឬគួរបាេ�ឹងេី�ំនណើរន�្ុប�លមកុមអេុវ្្ច្បាែ់កំេុងតាមរកនគ។

CASH AID៖ CalWORKs (កម្វិធីឱកាសការងារេិងទំេួលែុសម្រូវចំនពាះកុមារនេរ�្ឋកាលី�្វញ៉្) 
ជំេួយសច់មបាក់�ល់ជេនភៀសែលួេ (RCA) កម្វិធីជំេួយជេរងនមគាះនដាយការជួញ�ូរែុសច្បាែ ់េិងឧមកិ�្ឋកម ្
(TCVAP) េិងជំេួយសច់មបាក់�ល់អ្នកចូលរួម (ECA)។

ការ�ង់បបាក់គំពារកូន៖ ការែង់មបាក់ឱ្យែុគ្គលមា្្ក់ប�លនោកអ្នកម្រូវនធ្វើន�ើងសមមាែ់កូេ ឬកូេចុងរែស់នោកអ្នក។ រា
ែ់ែញ្ដូលការែង់មបាក់ប�លនធ្វើន�ើងនដាយឪេុកឬមា្្យចុង រស់នៅក្ននុង្្ះរែស់នោកអ្នក។

SAR 7 បេញបលញ៖ SAR 7 មួយ “នេញនលញ” លុះមតាប្៖
• មគែ់សំណួរបាទ/ចាស៎/នទម្រូវបាេន្លើយ បេើយ
• មគែ់េ័្៌មាេម្រូវបាេែំនេញចូល បេើយ
• មគែ់ភស្នុតាងមាេភា្្ែ់មកជាមួយ នៅនេលប�លទមមង់បែែែទមាេនស្នើសុ ំបេើយ
• មគែ់�្្ថនលោចាំបាច់ម្រូវបាេចុះនលើទមមង់បែែែទ បេើយ
• ទមមង់បែែែទម្រូវបាេចុះ�្្ថនលោ េិងចុះកាលែរិនចឆេទ ែន្្ែ់េីនថងៃចុងនមកាយនេបែរបាយការណ៍។

�រិមាណដុល៖ ែរិមាណនេមូលែ្បទាេែម្នែៀវ្្េរ ៍ឬមូលែ្បទាេែម្ន្្េងនទៀ្រែស់នោកអ្នក 
(អ្្ថមែនោជេ៍គាម្េការងារនធ្វើ ការចូលនសធេ៍េិវ្្េ ៍-ល-) មុេនេល�កេេ ្មបាក់សេ្ិសុែសង្គម។ល។

ការរំបោភ�ំពានបលើការេថាយលួរបោសមានលក្ខខណ្ឌ ឬការបដាះឡលងមុនកំណត់៖ ្ុោការបាេរកន�ើញថា នោកអ្នកែំពា
េនៅនលើែលក្ខែណ្ឌនេការេ្យួរនទាសមាេលក្ខែណ្ឌ ឬការនដាះបលងមុេកំណ្់។ ែទឧមកិ�្ឋន�ើមប�លែងា្្ែ់ឱ្យមាេការេ្
យួរនទាសមាេលក្ខែណ្ឌ ឬការនដាះបលងមុេនេលកំណ្ ់អាចជាែទឧមកិ�្ឋកមមិ្ធងៃេ ់ឬកមមិ្មសល។

ឡខរបាយការណ៍៖ បែប�លមាេែងា្្ញនៅប្្នកោងនលើនេ SAR 7។ រាយការណ៍មគែ់ចំណូលប�លនោកអ្នកទទួលបាេ 
េិងែមា្្ស់ែ្ដូរទាំងឡាយប�លនកើ្មាេក្ននុងបែនេះ។

ឡខប�្ល់៖ បែប�លនោកអ្នកចុះ�្្ថនលែ េិងចុះកាលែរិនចឆេទនលើរបាយការណ៍ ន�ើយនធ្វើការមែគល់វា។ 
បែមែគល់មាេែងា្្ញនៅប្្នកោងនលើនេ SAR 7 នៅនមកាមបែរបាយការណ៍។

ឡផ្នកវិញ្ថា�នកម្ម
•  នោកអ្នកម្រូវចុះ�្្ថនលោនលើ SAR 7 “នមកាមនទាសទណ្ឌនេការេិោយកុ�កក្ននុងសម្បថ”។ នេះមាេេ័យថា 

នោកអ្នកស្បថ (សេ្យា) ថា �ំនណើរន�្ុប�លនោកអ្នក្្ល់ជូេនយើងគឺេិ្ ម្ឹមម្រូវ េិងនេញនលញ។
•  ការេិោយកុ�កក្ននុងសម្បថគឺជាែទឧមកិ�្ឋមួយ – វាមាេេ័យថា នោកអ្នកបាេស្បថ (សេ្យា) ថា េិោយការេិ្ 

រួចន�ើយនោកអ្នកេុំបាេនសម្ះម្ង់។

សូមចាំថា៖
•  របាយការណ៍�ល់នេលកំណ្់ម្ឹមនថងៃទី 5 នេបែមែគល់។ សូមេ្យាោមមែគល់វាឱ្យបាេទាេ់នេលនវោ 

ន�ើម្បីនចៀសវាងែញ្្នន ទាក់ទិេេឹងអ្្ថមែនោជេ៍រែស់នោកអ្នក។
•  មែសិេនែើរបាយការណ៍រែស់នោកអ្នកយឺ្ោ៉្វ (ែន្្ែ់េីនថងៃទ ី11 នេបែមែគល)់ េុំនេញនលញ ឬេុំបាេមែគល ់

ននះអ្្ថមែនោជេ៍រែស់នោកអ្នកអាចេឹងម្រូវេេ្យារ ផ្្ស់ែ្ដូរ ឬែញ្ឈែ់ប�រ។
•  មែសិេនែើនោេធ ី(County) ទទួលបាេរបាយការណ៍រែស់នោកអ្នកយឺ្យូរនេកក្ននុងបែមែគល ់ប�លម្រូវកា្់ែេ្ថ

យអ្្ថមែនោជេ៍រែស់នោកអ្នកប្អែកតាមអ្វីប�លនោកអ្នកបាេរាយការណ ៍នោកអ្នកអាចេឹងម្រូវទទួលែេ្នុកនេកា
រទូទា្់ជូេនលើស ន�ើយម្រូវែង់សងវិញ។

•  មែសិេនែើរបាយការណ៍រែស់នោកអ្នកេុំនេញនលញ នៅនេលនោកអ្នកមែគល់វា ននះនោកអ្នកេឹងម្រូវបាេនស្នើឱ្យ
ែញ្ែ់សំណួរទាំងឡាយប�លនោកអ្នកេុំបាេន្លើយ េិង/ឬមែគល់ភស្នុតាងប� 
លរបាយការណ៍នស្នើឱ្យមាេ។ អ្្ថមែនោជេ៍រែស់នោកអ្នកអាចេឹងម្រូវបាេេេ្យារ។

•  មែសិេនែើនោកអ្នកចុះ�្្ថនលោ េិងចុះកាលែរិនចឆេទនលើរបាយការណ៍រែស់នោកអ្នក មុេនថងៃ�ំែូងនេបែមែគល ់
នោកអ្នកេឹងម្រូវនស្នើឱ្យចុះ�្្ថនលោ េិងចុះកាលែរិនចឆេទនលើវាម្ងនទៀ្។

•  មែសិេនែើនោកអ្នកេុំច្បាស់េីរនែៀែរាយការណ ៍អ្វីម្រូវរាយការណ៍ ឬភស្នុតាង្ែលះប�លនោកអ្នកម្រូវការែញ្ជដូេ 
សូមសកសួរមកកាន់បោនធី។

•  មែសិេនែើជំេួយសច់មបាក់រែស់នោកអ្នកម្រូវែញ្ឈែ ់នោកអ្នកនៅប្អាចមាេសិទ្ិទទួលបាេអ្្ថមែនោជេ ៍
CalFresh សូម្បីនែើឥ�ដូវ នោកអ្នកនធ្វើការក៏នដាយ។

•  មែសិេនែើជំេួយសច់មបាក់រែស់នោកអ្នកម្រូវែញ្ឈែ ់នោកអ្នកនៅប្អាចមាេសិទ្ិទទួលបាេនសវាបថទាំសុែភាេ
នដាយឥ្គិ្នថល ឬក្ននុង្នមលទាែនមកាម Medi-Cal។

ការឡក្ង�ន្ំឧ�ត្ថម្ភធន៖
•  ការបកលងែេលំឧែ្្ថម្ភធេនកើ្ន�ើងនៅនេលនោកអ្នកែកោេេុំបាេរាយការណ៍េ័្៌មាេ 

ឬរាយការណ៍េ័្៌មាេែុសនដាយនច្ន ន�ើម្បីេ្យាោមទទួលបាេអ្្ថមែនោជេ៍ែបេ្ថម។
• ការបកលងែេលំគឺជាែទឧមកិ�្ឋមួយ។
ទណ្ឌកម្មសបមា�់ការឡក្ង�ន្ំឧ�ត្ថម្ភធន CASH AID៖ មែសិេនែើនោកអ្នកម្រូវដាក់នទាសនដាយការបកលងែេល ំឬនែើនោក
អ្នកេុំមាេលក្ខណៈសម្ប្្ិមគែ់មគាេ ់នដាយសរប្ែ៉ុេែ៉ង (នដាយនច្ន) មិេរាយការណ៍េីេ័្៌មាេនេសិទ្ិទទួលរែស់
នោកអ្នកឱ្យបាេម្ឹមម្រូវ នោកអ្នកអាចេឹងបា្់ែង់ចំបណកនេជេំួយសច់មបាក់រែស់នោកអ្នក។ រយៈនេលប�លនោក
អ្នកេឹងោ្ែង់មបាក់នេះគឺអាមស័យនៅនលើែទឧមកិ�្ឋ្ េិងថាន្ើនោកអ្នកបាេមែមេឹ្្អំនេើបកលងែេលំេីមុេមកប�រឬនទ។ 
នោកអ្នកក៏អាចម្រូវែង់មបាក់េិេ័យរ�ូ្�ល ់$10,000 េិង/ឬម្រូវែញ្ជដូេចូលគុក ឬេេ្នគារ រយៈនេលរ�ូ្�ល់នៅ 
3 ឆ្្ំនទៀ្្ង។

ជំនួយសច់បបាក់រ�ស់បោកអ្នកអាចនលឹងបតរូវ�ញថាឈ�់៖
•  ចំនពាះការមិេរាយការណ៍មគែ់�ំនណើរន�្ ុឬ្្ល់�ំនណើរន�្ុែុស៖ 6 បែសមមាែ់នលើក�ំែូង 12 

បែសមមាែ់នលើកទីេីរ ឬជាដរា�សមមាែ់នលើកទីែី។
•  ចំនពាះការមែគល់ពាក្យសុំនលើសេីមួយន�ើម្បីទទួលបាេជំេួយសមមាែ់សមាជិកមគរួសរ�ប�លក្ននុងករណី

ន្្េងមួយនទៀ្ក្ននុងរយៈនេលប្មួយ៖ 2 ឆ្្ំសមមាែ់ការដាក់នទាសនលើក�ំែូង 4 ឆ្្ំសមមាែ់នលើកទីេីរ 
េិងជាដរា�សមមាែ់នលើកទី ែី។

•  ចំនពាះការដាក់នទាសទណ្ឌបកលងែេលំឧែ្្ថម្ភធេែទឧមកិ�្ឋកមមិ្ធងៃេ់៖ 2 ឆ្្ំសមមាែ់អ្្ថមែនោជេ៍ែបេ្ថមនមកាម 
$2,000; 5 ឆ្្ំសមមាែ់ែរិមាណចនន្្ះ $2,000 នៅ $4,999; េិងជាដរា�សមមាែ់ែរិមាណចាែ់េី $5,000 
ន�ើងនៅ។

•  ជាដរា�៖ ចំនពាះការ្្ល់ភស្នុតាងស្្ក់នៅបកលងកា្្យ�ល់នោេធី ន�ើម្បីទទួលបាេជំេួយក្ននុងនោេធ ី
ឬរ�្ឋនលើសេីមួយ ក្ននុងនេលប្មួយ; ចំនពាះការែ៉ុេែ៉ង (នដាយនច្ន) ្្ល់�ំនណើរន�្ុែុស�ល់នោេធីស
មមាែ់កូេប�លគាម្េសិទ្ិទទួល ឬកូេប�លេុំមាេវ្្មាេ; ចំនពាះការទទួលបាេអ្្ថមែនោជេ៍សច់មបាក់នលើ
សេ ី$10,000 តាមរយៈការបកលងែេល;ំ ចំនពាះការទទួលនទាសជានលើកទីែីសមមាែ់ការបកលងែេលំក្ននុង្ុោការ 
ឬសវនការរ�្ឋបាលមួយ។

ទណ្ឌកម្មសបមា�់ការឡក្ង�ន្ ំCalFresh៖
មែសិេនែើនោកអ្នកម្រូវបាេ្្ន្្នទាសេីែទបកលងែេល ំឬមែសិេនែើនោកអ្នកគាម្េលក្ខណៈសម្ប្្ិមគែ់មគាេ់នដាយ
សរែ៉ុេែ៉ង (នដាយនច្ន) មិេរាយការណ៍េីេ័្៌មាេសិទ្ិទទួលរែស់នោកអ្នកឱ្យបាេម្ឹមម្រូវបទ CalFresh 
រែស់នោកអ្នកអាចេឹងម្រូវែញ្ឈែ់រយៈនេល 12 បែសមមាែ់ការែំពាេនលើក�ំែូង 24 បែសមមាែ់នលើកទីេីរ 
េិងជាដរា�សមមាែ់នលើកទីែី។ នោកអ្នកអាចេឹងម្រូវេិេ័យជាមបាក់រ�ូ្�ល ់$250,000 េិង/ឬែញ្ជដូេចូលគុក 
ឬេេ្នគាររយៈនេល 20 ឆ្្ំ។

CalFresh រ�ស់បោកអ្នកអាចនលឹងបតរូវបាន�ញថាឈ� ់ប�សិនប�ើបោកអ្នកជា�់េិរុទ្ភាេក្ននុងតុោការ 
ឬសវនាការរដ្ឋបាល េីបបពាះ៖

•  នោកអ្នកបាេជួញ�ូរ ឬលក់អ្្ថមែនោជេ ៍CalFresh ន�ើម្បីបាេកាំនភលើង អាវុធយុទ្ភណ្ឌ ឬនមគឿង្្នុះ 
អ្្ថមែនោជេ ៍CalFresh រែស់នោកអ្នកអាចេឹងម្រូវែញ្ឈែជ់ាដរា�សមមាែ់ការែំពាេនលើក�ំែូង។

•  នោកអ្នកបាេជួញ�ូរ ឬលក់អ្្ថមែនោជេ ៍CalFresh ន�ើម្បីបាេសរធា្ុហាមឃា្់។ អ្្ថមែនោជេ ៍CalFresh 
រែស់នោកអ្នកអាចេឹងម្រូវែញ្ឈែ់រយៈនេល 24 បែសមមាែ់នលើក�ំែូង េិងជាដរា�សមមាែ់នលើកទីេីរ។

•  នោកអ្នកបាេជួញ�ូរ ឬលក់អ្្ថមែនោជេ ៍CalFresh ប�លមាេ្នមលចាែ់េ ី$500 ន�ើងនៅ។ អ្្ថមែនោជេ ៍
CalFresh រែស់នោកអ្នកអាចេឹងម្រូវែញ្ឈែជ់ាដរា�។

•  នោកអ្នកបាេ្្ល់េ័្៌មាេអ្្សញ្្ណ ឬស្្ក់នៅបកលងកា្្យ�ល់នោេធ ីន�ើម្បីេ្យាោមទទួលបាេអ្្ថមែនោជ
េ ៍CalFresh នមចើេជាងមួយករណីក្ននុងនេលប្មួយ។ អ្្ថមែនោជេ ៍CalFresh រែស់នោកអ្នកអាចេឹងម្រូវែញ្ឈ
ែ់រយៈនេល 10 ឆ្្ំ។

សូមបមើលមា្ថាងបទៀតសបមា�់េ័ត៌មាន�ឡន្ថម


