
 

ត�ើខ្ញ ុំដាកព់ាក្យសញុំអ�្ថប្រតោជន ៍SNAP រត្រៀ្រណា?

• ផ្ទុុ�កឡើ�ើងឡើ�កាន់ ់DTA Connect

• ឡើផ្ទុើើតាមទូូរសារឡើ�ឡើ�ខ 617-887-8765

• ឡើផ្ទុើើឡើ�អាសយដ្ឋាា ន់ឡើន់ះ DTA Document Processing Center, P.O. Box 4406, Taunton, MA 02780-0420

• ឡើសេន់ ឡើ�ការយិា�័យ DTA កុ�ងតំំបន់់

នាមតតំកូ�៖ នាមខ្លួន់៖ នាមកណ្ដា �៖

អាសយដ្ឋាា ន់ផ្ទុុះ៖ តករុង, រដា, ស�ីបកូដ៖

អាសយដ្ឋាា ន់បតបសណីយ ៍(ឡើបើសិន់ខ�សគុ្)៖ តករុង, រដា, ស�ីបកូដ៖

ឡើ�ខទូូរស័ពុ៖ ឡើតំើអុកជាជន់អនា�័យឬ?  បាទូ/ចាស  ឡើទូ

DTA អាចន់ឹងឡើផ្ទុើើសារឡើ�អុក អំពីកា�បរឡិើចឆេទូដ�់កំណតំ,់ ពត័ំម៌ាន់ករណី, ការបិទូការយិា�័យ, និ់ងពត័ំម៌ាន់សំខាន់ឡ់ើផ្ទុសេងៗឡើទូៀតំ។ សូមកំណតំថ់ា 
តំបម្សារ និ់ងទិូន់ុន់យ័ អាចន់ឹងអន់�វតំដា។

ឡើបើសិន់អុក មនិចងឲ់្យ DTA ឡើផ្ទុើើសារមកអុកឡើទូ សូមគូសតបអបឡ់ើន់ះ៖  

តាមរយៈការច�ះហតំ្ថឡើ�ខា ខើ� ំយ�់តពមថា៖

• ខើ� ំបាន់អាន់តកដ្ឋាសបំឡើពញឡើន់ះទាងំអស់ (ឬឡើគបាន់អាន់ឲ្យខើ� ំ ជាភាសាដដ�ខើ� ំយ�់) រ លួមទាងំដផ្ទុុកអំពីសិទូ្ិ ន់ិងការទូទូលួ�ខ�សតតំរូវ ឡើហើយកយ៏�់ថាខើ� ំ        
តតំរូវដតំតបតពឹតំដាតាមវនិ់យ័ទាងំឡើន់ះ;

• ពត័ំម៌ាន់ដដ�ខើ� ំផ្ទុដា�់ គឺពិតំតបាកដ និ់ងសព្វតគប ់ឡើ�តាមចំឡើណះដឹងដ�៏្អបំផ្ទុ�តំរបស់ខើ� ំ; 

• ខើ� ំអាចន់ឹងឡើ�ចូ�គ�ក ឬបាន់តំតមរូវឲ្យបងពិ់ន់យ័ ឡើបើសិន់ខើ� ំផ្ទុដា�់ពត័ំម៌ាន់ខ�ស ឬមនិ់សព្វតគប ់ឡើដ្ឋាយឡើចតំនា; 

• DTA ន់ិងសហពន័់្, រដា, និ់ងមនន់ដាីមូ�ដ្ឋាា ន់ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ អាចនឹ់ងបញ្ជា ក ់(ដែកឡើមើ�) ពត័ំម៌ាន់អ្វីមលួយដដ�ខើ� ំផ្ទុដា�់។

ហតំ្ថឡើ�ខា៖ កា�បរឡិើចឆេទូ៖

• ត�ើងនឹងទទួល�កពាក្យសញុំរ្រស់អនក ត្រើសិនវាមានត�ះ � អាស�ដាា ន (ត្រើមាន) និងហ�្ថតលខារ្រស់អនក។
• ត្រើសិនជាប�ូវបាន�ល់ប�ម អ�្ថប្រតោជន ៍SNAP រ្រស់អនក នឹងបានត�ញឲ្យ្យ្រកតប�� ត��ល្ររតិ�េទដែ�ល DTA បានទទួលពាក្យសញុំរ្រស់អនក។
• ទូរស័�ទមកត�ើង ត�ើមី �ត�ើើសុំភាសន ៍ត�ត�លណាម�ួ�ត�ះ �តមាោ ង 8:15 ប�ឹក និង 4:45 រតសៀល ��ថ្ងៃ�ៃ�ន័ទ រហូ�ថ្ងៃ�ៃសញបក តាមតលខ 1-877-382-2363។
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ពាក្យសញុំអ�្ថប្រតោជន ៍SNAP
រ�ាមាោ សសាជូតស�្ដ



 

អនកអា�នឹងទទួលអ�្ថប្រតោជន ៍SNAP រ្រស់អនក កនញងត�ល 7 ថ្ងៃ�ៃ ត្រើសិនជា៖
•    តបាកច់ំណូ�របស់អុក និ់ងតបាកឡ់ើ�កុ�ងធនាគ្រ បូកចូ�គុ្ គឺតំិចជាងការចំណ្យរា�់ដខរបស់អុក ឡើ�ឡើ�ើទូី�ំឡើ�; ឬ  

•    តបាកច់ំណូ�រា�់ដខរបស់អុក គឺតំិចជាង $150 ន់ិងតបាករ់បស់អុកឡើ�កុ�ងធនាគ្រ គឺ $100 ឬតិំចជាង; ឬ

•    អុកជាព�ករចំណ្តំ ់តសរុក ន់ិងតបាករ់បស់អុកឡើ�កុ�ងធនាគ្រ គឺ $100 ឬតិំចជាង។

ឡើតំើអុកមាន់បណ័្ណ  ឡើផ្ទុុរអតំ្ថតបឡើយាជន់ជ៍ាឡើអ�ិកតតំរូនិ់ក (Electronic Benefit Transfer, EBT) រដាមា៉ា សសេជូឡើសតំដា ឬឡើទូ? 

                                                                                                                                                     បាទូ/ចាស  ឡើទូ

បណ័្ណ  EBT ន់ឹងឡើ�ដតំឡើតបើការបាន់ ឡើបើសិន់ករណីឡើបើកមដាងឡើទូៀតំ បនុាបពី់បាន់បិទូ។ ឡើបើសិន់អុកព�ំមាន់បណ័្ណ  EBT ឡើទូ 
ឡើយើងអាចឡើផ្ទុើើឲ្យអុកមលួយឬផ្ទុដាិតំមលួយ ឡើ�ការយិា�័យតាមមូ�ដ្ឋាា ន់។ អុកអាចនឹ់ងទូទូលួ�បណ័្ណ  EBT ម�ន់នឹ់ងឡើយើងសំឡើរចអំពីសិទូ្ិទូទូលួ� 
តបឡើយាជន់ឲ៍្យអុកអាចឡើតបើ អតំ្ថតបឡើយាជន់រ៍បស់អុក យា៉ា ងឆាបរ់ហ័សកុ�ងខណៈវាមាន់ ឡើបើសិន់អុកមាន់សិទូ្ិទូទូលួ�។ ឡើ�ឡើព�អុកបាន់បណ័្ណ  EBT 
របស់អុក អុកក ៏ 
ន់ឹងបាន់ពត័ំម៌ាន់ដែមឡើទូៀតំ សដាីពីរឡើបៀបឡើតបើវាដដរ។

ត�ើអនកជាមនញស្សមានភា��ិ�រឬ?

ត្រើសិនជាដែមន សូមគូស�ិនិ�្យ ប្រតេទ  
ថ្ងៃនឱនភា�រ្រស់អនក៖ 

 រ្ូរ��

 តោ�វញិ្ញា ណ

 �ក្ញវញិ្ញា ណ

 ្រញ្ញា /្រញ្ញា �ិ�្ដ

 ផះូវ�ិ�្ត/សញខភា�អារមះណ៍

 តផ្សងតទៀ�៖ 

ត�ើរត្រៀ្រថ្ងៃន�របបាបស័�ទាកទ់ង ដែ�លអនក 
ត�ញ�ិ�្ដគឺអើ�?

 ផ្ទ ល់មញខ

 ទូរស័�ទ

 តសវា្រញូ្នតាមវ �ត�អូ  (Video Relay  
       Services, VRS)

តលខទូរស័�ទ VRS៖__________________________ 

ត�ើរ�ាមាោ ស្សជូតស�្ដ បាន្រញ្្កថ់ាអនកមានភា� 
�ិ�រ ឬតទ?   បាទ/ចាស  តទ

ត្រើសិនអនកប�ូវ�រជុំនួ� ��តបពា�ដែ�ភា��ិ�រ ត�ើងអា� 
ផ្ដល់ឲ្យ្យ�រសុំរ្រសុំរលួ ត�ើើឲ្យ្យវាងា�បសរួលត�ើង ត�ើមី � 
ត�ើើ�រជាម�ួត�ើង។ តៅតលខ 1-877-382-2363          
ត�ើមី �សួរអុំ���រសុំរ្រសុំរលួ។

សូមឡើផ្ទុើើទូំពរ័ឡើន់ះមកវញិ។  
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��័ម៌ានអុំ��រ្ូរអនក

ឡើ�ខសូស្យ៉ា�់សឹគ្យលួរទិូី៖ ដខបែងៃឆុាកំំឡើណើ តំ៖ ឡើេទូ៖ 
តបរុស   តសី 

ឡើតំើអុកមាន់គេឬ៌?
 ចាស  ឡើទូ

ឡើតំើអុកជាព�រដាអាឡើមរកិឬ?  បាទូ/ចាស  ឡើទូ

កុំណ�៖់ ប�គ្គ�មនិ់ដមន់ជាព�រដាអាឡើមរកិ ដដ�ដ្ឋាកព់ាក្យស�ំ SNAP 
មនិ់បាចឲ់្យឡើ�ខសូស្យ៉ា�់សឹគ្យលួរទិូី ឬសា្ថ ន់ភាពសញ្ជា តំិរបស់ឡើគឡើទូ។ 

ឡើតំើអុកឡើពញចិតំដានិ់យាយភាសាអ្វី?

_________________________

ឡើតំើជាតំិសាសន់រ៍បស់អុក ជាអ្វី?*

 ដសបែកឡើ ម្ៅ  ឬ អានហ្វិក-អាឡើមរកិ  អាឡើមរកិ-ឥណ្ឌា ន់ ឬ ជន់ជាតិំឡើដើមអាឡាសាេ  ដសបែកស

 អាស�ី  ជន់ជាតិំឡើដើមឡើកាះហាបវ ៉ា ឬ អុកឡើកាះបា៉ា ស�ីហ្វិក ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ 

ឡើតំើជាតំិពន់្របស់អុក ជាអ្វី?*

 ហ�ិស្ប៉ាន់ិក ឬ ឡាទីូណូ  មនិ់ដមន់ហ�ិស្ប៉ាន់ិក ឬ ឡាទីូណូ

* ចំឡើ�ើយរបស់អុក នឹ់ងមនិ់ប៉ាះពា�់ដ�់សិទូ្ិទូទូលួ�របស់អុកឡើទូ។ ឡើយើងសលួរសំណលួ រទាងំឡើន់ះ ឡើដើមបែឡីើធ្វើឲ្យតបាកដ ថាតគប់ៗ គុ្តតំរូវបាន់តបតពឹតំដាមកឡើ�ើឡើដ្ឋាយសមគលួរ 
ឡើទាះឡើបើជាតំិសាសន់,៍ ពណ៌សំប�រ, ឬឡើដើមកំឡើណើ តំ ជាអ្វីកឡ៏ើដ្ឋាយ។ ទូ�កឲ្យឡើ�ទូំឡើន់រ ឡើបើសិន់អុកមនិ់ចងឡ់ើែ្ើយ។ ប�គ្គ�មនិ់ដមន់ជាព�រដាអាឡើមរកិ ដដ�
ដ្ឋាកព់ាក្យស�ំ SNAP មនិ់បាចឲ់្យឡើ�ខសូស្យ៉ា�់សឹគ្យលួរទិូី ឬសា្ថ ន់ភាពសញ្ជា តិំរបស់ឡើគឡើទូ។

សមាជិកបករុមបគរួោរ
ឡើតំើមាន់មន់�សសេឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ រស់ឡើ�ជាមលួយអុក ឬឡើទូ?   បាទូ/ចាស  ឡើទូ

ឡើបើសិន់ បាទ/ចាស សូមបំឡើពញដផ្ទុុកខាងឡើតកាម។ ច�ះរាយដតំឡើកមៅងៗអាយ�ឡើតកាម 22 ឆុា,ំ បដាីតបពន់្របស់អុក, និ់ង/ឬ មន់�សសេណ្មលួយឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ 
ដដ�អុកទិូញ ន់ិងចំអិន់អាហារ ចំបងៗជាមលួយអុក។

ត�ះ � 
ដែខថ្ងៃ�ៃឆ្ន ុំ 
កុំតណើ �

តលខសូស្យោល់ 
សឹគ្យរួទិ�

ទុំ�កទ់ុំនង      
ជាម�ួអនក?

ត�ើមនញស្សតន� 
ជា�លរ�ាអាតមរកិឬ?

ត�ើមនញស្សតន�ដាកព់ាក្យសញុំ 
អ�្ថប្រតោជន ៍SNAP ឬ?

 បាទូ/ចាស  ឡើទូ  បាទូ/ចាស  ឡើទូ

 បាទូ/ចាស  ឡើទូ  បាទូ/ចាស  ឡើទូ

 បាទូ/ចាស  ឡើទូ  បាទូ/ចាស  ឡើទូ

 បាទូ/ចាស  ឡើទូ  បាទូ/ចាស  ឡើទូ
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បបាក�់ុំណូលរកបាន

ឡើតំើមាន់អុកណ្ បាន់ឡើធ្វើការកុ�ងឡើព� 60 បែងៃកន់្ងមក ឬឡើទូ?   បាទូ/ចាស  ឡើទូ

ឡើបើសិន់ បាទ/ចាស សូមបំឡើពញដផ្ទុុកខាងឡើតកាម៖

មនញស្សមានបបាក�់ុំណូល ប្រតេទបបាក�់ុំណូល និតោជក ភា�ញឹកញ្រ់
បបាក�់ុំណូលរមួ        
រក   បាន សុំរា្រ ់4 
អាទិ�្យកនះងមក

 តបាកឈ់ុលួ�

 ម�ខរបរខ្លួន់ឯង

 ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ៖

 រា�់អាទិូតំ្យ

 រា�់ពីរអាទូិតំ្យ

 ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ៖

 តបាកឈ់ុលួ�

 ម�ខរបរខ្លួន់ឯង

 ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ៖

 រា�់អាទិូតំ្យ

 រា�់ពីរអាទូិតំ្យ

 ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ៖

 តបាកឈ់ុលួ�

 ម�ខរបរខ្លួន់ឯង

 ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ៖

 រា�់អាទិូតំ្យ

 រា�់ពីរអាទូិតំ្យ

 ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ៖

បបាក�់ុំណូលតផ្សងតទៀ�

ឡើតំើមាន់អុកណ្ ទទួលបបាក�់ុំណូលប្រតេទអើ�ម�ួ ដូចជា ការសងតបាកអ់តំក់ារងារ, តបាកឧ់បតំ្ថម្ភកូន់, សូស្យ៉ា�់ 
សឹគ្យលួរទិូី, SSI, ការសងតបាកឲ់្យកមមៅករ, អតំ្ថតបឡើយាជន់អ៍តីំតំយ�ទូ្ជន់, តបាកន់់ិវតំដាន់ ៍ឬ តបាកច់ំណូ�ជលួ�ផ្ទុុះ ឬឡើទូ?  បាទូ/ចាស    ឡើទូ

ឡើបើសិន់ បាទ/ចាស សូមបំឡើពញដផ្ទុុកខាងឡើតកាម៖

មនញស្សមានបបាក�់ុំណូល ប្រតេទបបាក�់ុំណូល ភា�ញឹកញ្រ់ �ុំនួនរមួ

 រា�់អាទិូតំ្យ   រា�់ពីរអាទូិតំ្យ   រា�់ដខ

 ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ៖

 រា�់អាទិូតំ្យ   រា�់ពីរអាទូិតំ្យ   រា�់ដខ

 ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ៖

 រា�់អាទិូតំ្យ   រា�់ពីរអាទូិតំ្យ   រា�់ដខ

 ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ៖
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�ថ្ងៃមះជបមក

ឡើតំើតករុមតគរួសារ ទូទូលួ�ខ�សតតំរូវបងត់ំបម្ជតមក ឬឡើទូ?   បាទូ/ចាស  ឡើទូ 

ឡើបើសិន់ បាទ/ចាស សូមបំឡើពញដផ្ទុុកខាងឡើតកាម៖  

ប្រតេទ៖ �ុំនួន៖ ភា�ញឹកញា្រ៖់

 ឈុលួ�ផ្ទុុះ $ _________  រា�់ដខ   រា�់អាទិូតំ្យ   រា�់តតីំមាស   រា�់ឆុា ំ  ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ៖

 តបាកប់��ទិូញផ្ទុុះ $ _________  រា�់ដខ   រា�់អាទិូតំ្យ   រា�់តតីំមាស   រា�់ឆុា ំ  ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ៖

 ពន់្ដីធ្ី* $ _________  រា�់ដខ   រា�់អាទិូតំ្យ  រា�់តតីំមាស   រា�់ឆុា ំ  ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ៖

 ធានារា៉ាបរ់ងផ្ទុះុ* $ _________  រា�់ដខ   រា�់អាទិូតំ្យ   រា�់តតីំមាស   រា�់ឆុា ំ  ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ៖

 ឈុលួ�ក�ន់ដូ $ _________  រា�់ដខ   រា�់អាទិូតំ្យ   រា�់តតីំមាស   រា�់ឆុា ំ  ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ៖

 ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ៖ $ _________  រា�់ដខ   រា�់អាទិូតំ្យ   រា�់តតីំមាស   រា�់ឆុា ំ  ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ៖

*ទូ�កចំហពន់្ដីធ្ី ន់ិងធានារា៉ាបរ់ងផ្ទុុះ ឡើបើសិន់ទាងំឡើន់ះបាន់បញូ្�កុ�ងការបងត់បាកប់��ទិូញផ្ទុុះ។

�ថ្ងៃមះទឹកតេះើង
ឡើតំើតករុមតគរួសារ ទូទូលួ�ខ�សតតំរូវបងត់ំបម្ទឹូកឡើេ្ើង តដា�ដែ�ក ពីតំបម្ជតមក ឬឡើទូ?   បាទូ/ចាស  ឡើទូ

ឡើបើសិន់ បាទ/ចាស សូមបំឡើពញដផ្ទុុកខាងឡើតកាម៖ 

  កំឡើៅ (ឡើតបង, ឧសមៅ័ន់, អគ្គិសន់ី ឬតបរូឡើពន់, �.)   អគ្គិសន់ី ន់ិង/ឬ ឧសមៅ័ន់ (ឡើតរៅពីការឡើតបើកំឡើៅ); ទឹូក; �ូទូឹកស្អ�យ; 
ន់ិង/ឬ ការតបមូ�សំរាម  អគ្គិសន់ី សំរាបម់ា៉ា ស�ីន់តតំជាក ់កុ�ងរដូវឡើរៅដា

  ឈុលួ�សំរាបឡ់ើតបើមា៉ា ស�ីន់តតំជាក ់កុ�ងរដូវឡើរៅដា   ឡើសវាទូូរស័ពុ ឬទូូរស័ពុបដ (រ លួមទាងំបាន់បងជ់ាម�ន់)
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�ថ្ងៃមះដែ�ទាុំមនញស្សកនញង្រនទញក

ឡើតំើមាន់អុកណ្ ទូទូលួ�ខ�សតតំរូវបងត់ំបម្ដែទាមំន់�សសេឡើពញវយ័ ឬកូន់ ឬឡើទូ?   បាទូ/ចាស  ឡើទូ

ឡើបើសិន់ បាទ/ចាស សូមបំឡើពញដផ្ទុុកខាងឡើតកាម៖

ត�ះ �តកះង ឬមនញស្សកនញង្រនទញក �ុំនួនបាន្រង់ ភា�ញឹកញ្រ់

________________________ $_________  រា�់អាទិូតំ្យ   រា�់ពីរអាទូិតំ្យ   រា�់ដខ   ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ៖

________________________ $_________  រា�់អាទិូតំ្យ   រា�់ពីរអាទូិតំ្យ   រា�់ដខ   ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ៖

________________________ $_________  រា�់អាទិូតំ្យ   រា�់ពីរអាទូិតំ្យ   រា�់ដខ   ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ៖

________________________ $_________  រា�់អាទិូតំ្យ   រា�់ពីរអាទូិតំ្យ   រា�់ដខ   ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ៖

ឡើតំើមាន់អុកណ្ ឡើធ្វើដំឡើណើ រឡើ� ន់ិង/ឬ មកពីអុកផ្ទុដា�់ការដែទាមំន់�សសេកុ�ងបន់ុ�ក ឬឡើទូ?   បាទូ/ចាស  ឡើទូ

ឡើបើសិន់ បាទ/ចាស សូមបំឡើពញដផ្ទុុកខាងឡើតកាម៖

ត�ះ �មនញស្សកនញង្រនទញក អាស�ដាា នថ្ងៃនអនកផ្ដល់�រដែ�ទាុំ �ុំនួនថ្ងៃន�ុំតណើ រតាម
ឡានកនញងម�ួអាទិ�្យ

ត្រើសិនមនិត្រើក្ររ៖ 
�ថ្ងៃមះថ្ងៃនោនជុំនិ�ោធារណៈ, 

ឡានតាកស់ញ�, �រ�ឹកត�មក, ល.ត�  មក��
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�ថ្ងៃមះត�ទ្យ 

ឡើតំើមាន់អុកណ្ ដដ�មាន់អាយ�តិំចបំផ្ទុ�តំ 60 ឆុា ំនិ់ង/ឬ ពិការ មាន់�ុំណា�ត�ទ្យត�ញ��តោត ោ៉  ឬឡើទូ? 

 បាទូ/ចាស    ឡើទូ

ឡើបើសិន់ បាទ/ចាស សូមបំឡើពញដផ្ទុុកខាងឡើតកាម៖

ត�ះ � ប្រតេទ�ុំណា� �ថ្ងៃមះសរញ្រម�ួដែខ

_____________________

  ដែទាសំ�ខភាព

  ដែទាឡំើធមៅញ

  ថុាឡំើពទូ្យ

  ធានាស�ខភាព

  ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ (ថុាគំ្មៅ ន់ 
ឡើវជជាបញ្ជា , សំភារៈ         
ឡើពទូ្យ, �.)

____________________

_____________________

  ដែទាសំ�ខភាព

  ដែទាឡំើធមៅញ

  ថុាឡំើពទូ្យ

  ធានាស�ខភាព

  ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ (ថុាគំ្មៅ ន់ 
ឡើវជជាបញ្ជា , សំភារៈ        
ឡើពទូ្យ, �.)

____________________

_____________________

  ដែទាសំ�ខភាព

  ដែទាឡំើធមៅញ

  ថុាឡំើពទូ្យ

  ធានាស�ខភាព

  ឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ (ថុាគំ្មៅ ន់ 
ឡើវជជាបញ្ជា , សំភារៈ           
ឡើពទូ្យ, �.)

____________________

កុំណ�៖់ អុកអាចបាន់ឥណទាន់ សំរាបត់ំបម្ដដ�អុកទូទូលួ�ខ�សតតំរូវបងត់បាក ់សូមបែដីតំឡើបើសិន់អុកយឺតំបង ់ឬមនិ់អាចបងវ់ាកឡ៏ើដ្ឋាយ។ តំបម្ឡើពទូ្យ រ លួមទាងំ បែ្រ លួមបង,់ 
ឡើវជជាបញ្ជា , ថុាគំ្មៅ ន់ឡើវជជាបញ្ជា , ធានារា៉ាបរ់ងស�ខភាព, វកិេយបត័តំឡើពទូ្យ, យាន់ជំន់ិះ, និ់ងឡើតចើន់ឡើទូៀតំ។ 

ឡើតំើមាន់អុកណ្ ឡើធ្វើដំឡើណើ រឡើ� ន់ិង/ឬ មកពីដែទាសំ�ខភាព (ដូចជា ឱសែសា្ថ ន់, ឡើវជជាបណឌាិ តំ, អុកព្យបា�, �.) ឬឡើទូ? 

  បាទូ/ចាស  ឡើទូ

ឡើបើសិន់ បាទ/ចាស សូមបំឡើពញដផ្ទុុកខាងឡើតកាម៖

ត�ះ � អាស�ដាា នថ្ងៃនអនកផ្ដល់�រដែ�ទាុំសញខភា� �ុំនួនថ្ងៃន�ុំតណើ រតាមឡាន
កនញងម�ួអាទិ�្យ

�ថ្ងៃមះ�ុំណ�ឡាន, ោនជុំនិ� 
ោធារណៈ, ឡានតាកស់ញ�, 

�រ�ឹកត�មក, ល.ត� មក ��

សូមឡើផ្ទុើើទូំពរ័ឡើន់ះមកវញិ។  
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កមះវ�ិ�ត�ើើ�រ SNAP

ឡើតំើមាន់អុកណ្ ឡើ�កុ�ងកមមៅវធិីហ្វឹកហ្វឺន់ យា៉ា ងឡើហាចបំផ្ទុ�តំ 80 ឡើមា៉ា ង 
កុ�ងមលួយដខ ឬឡើទូ?

 បាទូ/ចាស  ឡើទូ

ឡើបើសិន់ បាទ/ចាស ឡើតំើអុកណ្?
__________________________________ 

__________________________________

ឡើតំើមាន់អុកណ្ កំព�ងឡើធ្វើការជាែុូរ សំរាបទ់ូំនិ់ញ ន់ិងឡើសវា (ការងារជាែុូរ) 
ឬឡើទូ?

 បាទូ/ចាស  ឡើទូ

ឡើបើសិន់ បាទ/ចាស ឡើតំើអុកណ្?
__________________________________ 

__________________________________

ឡើតំើមាន់អុកណ្ កំព�ងឡើធ្វើការផ្ទុងសិកសាផ្ទុង មនិ់បាន់ឡើបើកបងត់បាក ់ឬឡើទូ?

 បាទូ/ចាស  ឡើទូ

ឡើបើសិន់ បាទ/ចាស ឡើតំើអុកណ្?
__________________________________ 

__________________________________

ឡើតំើមាន់អុកណ្ សមៅ័តគចិតំដាឡើធ្វើការ ឬឡើទូ?

 បាទូ/ចាស  ឡើទូ

ឡើបើសិន់ បាទ/ចាស ឡើតំើអុកណ្?
__________________________________ 

__________________________________

SNAP ត�កនញងរ�ាម�ួតទៀ�

ឡើតំើមាន់អុកណ្ បាន់ទូទូលួ�អតំ្ថតបឡើយាជន់ ៍SNAP ឡើ�ឡើតរៅរដាមា៉ា សសាជូឡើសតំដា កុ�ងឡើព� 30 បែងៃកន់្ងមក ឬឡើទូ?   បាទូ/ចាស       ឡើទូ

ឡើបើសិន់ បាទ/ចាស ឡើតំើអុកណ្? ________________________________________________________________________

សូមឡើផ្ទុើើទូំពរ័ឡើន់ះមកវញិ។  
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�រជួ��ជាម�ួពាក្យសញុំ

ឡើតំើអុកចងឲ់្យការអន់�ញ្ញា តំមកឡើយើង ឡើដើមបែទីាកទ់ូងមន់�សសេ ឬភុាកង់ារ ឡើបើសិន់ឡើយើង  
 មនិ់ អាចទាកទ់ូងអុកបាន់តាមទូូរស័ពុ ឬឡើទូ?*

ឡើបើសិន់ បាទ/ចាស សូមបំឡើពញដផ្ទុុកខាងឡើតកាម៖

 បាទូ/ចាស  ឡើទូ

ឡើ ម្ៅ ះបន់មន់�សសេ ឬភុាកង់ារ៖ 

ឡើ�ខទូូរស័ពុ៖ 

អាសយដ្ឋាា ន់៖ 

* ឡើយើងឡើៅថាឡើន់ះគឺជា មន់�សសេ/អង្គការ ដដ�ជលួយ�។ តំលួនាទូីឡើន់ះ គឺមាន់ស�ព�ភាព 
សំរាបដ់តំរយៈឡើព�ការដ្ឋាកព់ាក្យស�ំ ប៉ា�ឡើណ្្ណ ះ។

�រអនញញ្ញា � ត�ើមី �្រតញចេញ��័ម៌ាន

ឡើតំើអុកចងឲ់្យការអន់�ញ្ញា តំឡើ�មន់�សសេ ឬភុាកង់ារឡើន់ះ ឡើដើមបែនី់ិយាយជាមលួយ DTA 
ន់ិងទូទូលួ�ពត័ំម៌ាន់សំងាតំ ់ជាបទ់ាកទ់ូងអំពីករណីរបស់អុក ឬឡើទូ?*

ឡើបើសិន់ បាទ/ចាស សូមបំឡើពញដផ្ទុុកខាងឡើតកាម៖

 បាទូ/ចាស  ឡើទូ

ឡើ ម្ៅ ះបន់មន់�សសេ ឬភុាកង់ារ៖ 

ឡើ�ខទូូរស័ពុ៖ 

អាសយដ្ឋាា ន់៖ 

* តំលួនាទីូឡើន់ះ មនិ់អាចរាយការណ៍ពីការផ្្ស់បដាូរ ឬបំឡើពញបទូសំភាសន់ឡ៍ើ�ើយ។ ការអន់�ញ្ញា តំ ផ្ទុ�តំកំណតំ ់
បនុាបពី់មលួយឆុា។ំ

សូមរកសាទូ�កជាកំណតំត់តារបស់អុក។  
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សូមឡើផ្ទុើើទូំពរ័ឡើន់ះមកវញិ។  
10

អនក�ុំណាងបានអនញញ្ញា � សុំរា្រកិ់�ចេ�រ EBT

ឡើតំើអុកចងផ់្ទុដា�់ការអន់�ញ្ញា តំ ឲ្យជន់ណ្មុាក ់ដដ�អុកទូ�កចិតំដា ឡើដើមបែទីូទូលួ�បណ័្ណ  EBT 
ឡើដើមបែទីូិញម្ូបអាហារសំរាបអ់ុក ឡើដ្ឋាយឡើតបើអតំ្ថតបឡើយាជន់ ៍SNAP របស់អុក ឬឡើទូ?*

ឡើបើសិន់ បាទ/ចាស សូមបំឡើពញដផ្ទុុកខាងឡើតកាម៖

 បាទូ/ចាស  ឡើទូ

ឡើ ម្ៅ ះបន់មន់�សសេ៖ 

ឡើ�ខទូូរស័ពុ៖ 

អាសយដ្ឋាា ន់៖ 

* អតំដាសញ្ញា ណតតំរូវដតំបាន់បញ្ជា ក ់ម�ន់ឡើព�បាន់ឡើចញបណ័្ណ ឲ្យ។ ការអន់�ញ្ញា តំ 
មាន់ស�ព�ភាពរហូតំទា�់ដតំបាន់��បឡើចា�។

• ឡើបើសិន់អុកចង�់�បឡើចា�បណ័្ណ  EBT សំរាបអ់ុកតំំណ្ងបាន់អន់�ញ្ញា តំ ឡើៅឡើ�ខ 1-800-997-2555។ 

• ឡើបើសិន់អុកចង�់�បឡើចា� នូ់វតំលួនាទីូណ្មលួយខាងឡើ�ើ ឡើៅឡើ�ខ 1-877-382-2363។

អនក�ុំណាងបានអនញញ្ញា � សុំរា្រ�់រ្រញ្្ក់

ឡើតំើអុកចងផ់្ទុដា�់ការអន់�ញ្ញា តំ ឲ្យភុាកង់ារ ឬជន់ណ្មុាក ់ដដ�អុកទូ�កចិតំដា 
ឡើដើមបែចី�ះហតំ្ថឡើ�ខាតកដ្ឋាសបំឡើពញ, រាយការណ៍ពីការផ្្ស់បដាូរ, ឡើធ្វើសំភាសន់,៍   

 
ន់ិងនិ់យាយអំពីករណីរបស់អុក ជាមលួយឡើយើងឬឡើទូ?*

ឡើបើសិន់ បាទ/ចាស សូមបំឡើពញដផ្ទុុកខាងឡើតកាម៖

 បាទូ/ចាស  ឡើទូ

ឡើ ម្ៅ ះបន់មន់�សសេ ឬភុាកង់ារ៖ 

ឡើ�ខទូូរស័ពុ៖ 

អតំដាឡើ�ខនិ់ឡើយាជកសហពន័់្ (ភុាកង់ារដតំប៉ា�ឡើណ្្ណ ះ)៖ 

* ការអន់�ញ្ញា តំ មាន់ស�ព�ភាពរហូតំទា�់ដតំបាន់��បឡើចា�។



ត�ើមានអើ�តកើ�ត�ើង ជា្រ�ទ ្រត់ទៀ�?
សូមរកសាទញក��័ម៌ាន ត�ទុំ�រ័ជាលុំដា្រត់�តន� សុំរា្រជ់ាកុំណ�ប់តារ្រស់អនក។

តៅទូរស័�ទ តផ្ើ�រ្រញ្្កម់ក ទទួលអ�្ថប្រតោជន ៍SNAP ឲ្យ្យបាន�ភ្ា្រ ់

ឡើយើងនឹ់ងទូូរស័ពុមកអុក សំរាប ់ 
បទូសំភាសន់។៍ ឡើបើសិន់ឡើយើងមនិ់ 
អាចទាកទ់ូងអុកបាន់ឡើទូ ឡើយើង  
ន់ឹងឡើផ្ទុើើសំប�តតំឡើ�ឲ្យអុក សំរាប ់ 
ឡើតគ្ងឡើព�ឡើធ្វើសំភាសន់ត៍ាម 
ទូូរស័ពុ។  
អុកកអ៏ាចទូូរស័ពុ មកឡើយើង 
តាមឡើ�ខ 1-877-382-2363 
ពីបែងៃចន័់ុរហូតំ បែងៃស�តក ឡើមា៉ា ង 8:15-
4:45 ឡើដើមបែឡីើធ្វើសំភាស។

ឡើបើសិន់តតំរូវការ ឡើយើងនឹ់ងឲ្យអុក
នូ់វបញជា ីបន់ឯកសារឡើដើមបែឡីើផ្ទុើើមកប ្
រឡើយាជន់ឲ៍្យឡើយើងអាចបញ្ជា ក ់
សិទូ្ិទូទូលួ�របស់អុក។  អុកមាន់ 
ឡើព� 30 បែងៃ ចាបត់ាងំពីឡើព� 
អុកដ្ឋាកព់ាក្យស�ំ 
ឡើដើមបែឡីើផ្ទុើើឯកសារមកឡើយើង។ 
សូមតបាបឡ់ើយើង 
ឡើបើសិន់អុកតតំរូវការជំន់លួយ!

ឡើយើងនឹ់ងឡើផ្ទុើើសំប�តតំឲ្យអុក អំពី 
ការសំឡើរច កុ�ងឡើព� 30 បែងៃ។ 
ឡើបើសិន់តតំរូវបាន់យ�់តពម 
ឡើយើងនឹ់ងដ្ឋាកអ់តំ្ថតបឡើយាជន់ ៍
ឡើ�ឡើ�ើបណ័្ណ  EBT របស់អុក។ 
ឡើបើសិន់ឡើយើងបាន់បដិឡើសធ 
ឡើយើងនឹ់ងតបាបអ់ុក ពីមូ� 
ឡើហតំ�។

ទូសសេនា DTAConnect.
com ឡើដ្ឋាយឡើតបើកមមៅវធិីច�័តំ 
DTA Connect 
ឬទូូរស័ពុឡើ�ដខសេជំន់លួយ DTA 
ឡើ�ខ 1-877-382-2363 
ឡើដើមបែដីែកឡើមើ�សា្ថ ន់ភាពករណី , 
ដកពត័ំម៌ាន់ករណីឲ្យទាន់ប់ច្�បបែន់ ុ
ភាព, បញូ្�ឯកសារ, 
ន់ិងមាន់ឡើតចើន់ឡើទូៀតំ!

ឡើបើសិន់អុកចងប់ាន់ពត័ំម៌ាន់បដន់្ថម ឬតតំរូវការជំន់លួយ ឡើៅឡើ�ខ 1-877-382-2363 ឬទូសសេនា Mass.gov/DTA។

�នធាន្រដែន្ថម
SNAP Path to Work: រកការងារ ន់ិងអុកផ្ទុដា�់ការហ្វឹកហ្វឺន់ 
ឡើដ្ឋាយចូ�ឡើ� SNAPpathtowork.org។ 
កំណតំ៖់ ឡើន់ះគឺសំរាបដ់តំអតិំែិជន់ SNAP ប៉ា�ឡើណ្្ណ ះ

SNAP-Ed: ទូសសេនាឡើគហទូំពរ័ ការអបរ់អំាហារបូតំ្ថម្ភ SNAP
ឡើ� MAhealthyfoodsinasnap.org ឡើដើមបែរីកកបែលួន់ឡើធ្វើ ម្ូប 
មាន់ស�ខភាព�្អ, ឱវាទូដ្ឋាសំ្, និ់ងរឡើបៀបឡើដើមបែរីកសាតគរួសាររបស់អុក 
ឲ្យសកមមៅ!

Massachusetts 2-1-1: ឡើៅឡើ�ខ 211 
ឡើដើមបែរីកកមមៅវធិីឡើសវាស�ខភាព និ់ងមន់�សសេជាតំិ ឡើ�កុ�ងតំំបន់រ់បស់អុក។ 

Project Bread: ឡើៅឡើ�ឡើ�ខពិឡើសសតបេពម្ូបអាហារ 
របស់ Project Bread តាមឡើ�ខ 1-800-645-8333 
ឡើដើមបែរីកតបេពម្ូបអាហារ ឡើ�កុ�ងមូ�ដ្ឋាា ន់។
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ជុំតរ ើស�រ្រញ្្ករ់្រស់អនក
• អនកអា�តប្រើ្រញ្��ិនិ�្យតន� ត�ើមី �្រញូ្ន�រ្រញ្្ក ់មកជាម�ួពាក្យសញុំតន�។ ោោ ងតន�នឹងជួ��ត�ើង ្រុំត�ញពាក្យសញុំរ្រស់អនក ោោ ងឆ្្ររ់ហ័សជាង!
• ត្រើសិនអនក�ញុំមានេស្ដញតាងទាុំងអស់តទ កញុំរងច់ាុំត�ើមី �្រញូ្នពាក្យសញុំរ្រស់អនកត�ើ�! អនកអា�្រញូ្នវាមក ត�ត�លតប��តទៀ�។
• សុំរា្រ�់�័ម៌ាន ្រដែន្ថម ទស្ស� Mass.gov/SNAPverifications។

  ត្រើសិនអនកណាមាន ក ់ត�កនញងបករុមបគរួោរ មានបបាក�់ុំណូលរកបាន តតំរូវឡើផ្ទុើើឲ្យឡើយើងនូ់វេសដា�តាងបន់តបាកច់ំណលួ �រលួម (ម�ន់កាតំព់ន់្) សំរាបប់លួន់អាទិូតំ្យ 
ច�ងឡើតកាយ ដូចជា៖

  បងាេ ន់ប់ដឡើបើកតបាក,់ ឬកំណតំត់តាបន់ការឡើបើកតបាក់
  េសដា�តាងអ្វីមលួយបន់តបាកឡ់ើបើក  ដដ�អុកទូទូលួ� និ់ងឡើមា៉ា ងបាន់ឡើធ្វើការ
  ឡើបើសិន់មាន់ម�ខរបរខ្លួន់ឯង, ឯកសារជំន់លួញ ដដ�បង្ាញតបាកច់ំណូ� ន់ិងចំណ្យឡើ�ើជំន់លួញ ដូចជា៖

  Schedule C (ទូំរង ់1040 IRS)
  ទូំរង ់1099 IRS ឬកំណតំត់តាពន់្ដ្ឋារឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ
  កំណតំត់តាឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ ដូចជា សំប�តតំទារតបាក,់ វកិេយបត័តំ, ឬបងាេ ន់ប់ដ ដដ�បង្ាញតបាកច់ំណូ� ន់ិង/ឬ ចំណ្យឡើ�ើជំន់លួញរបស់អុក

  ត្រើសិនអនកណាមាន ក ់ត�កនញងបករុមបគរួោរ មានបបាក�់ុំណូលឥ�រកបាន តតំរូវឡើផ្ទុើើឲ្យឡើយើងនូ់វេសដា�តាងចំន់លួន់រា�់ដខ ដូចជា៖

  អតំ្ថតបឡើយាជន់ ៍ឬ សំប�តតំរងា្វ ន់់
  របាយការណ៍ មកពីភុាកង់ារដដ�ឡើបើកតបាក់

កំណតំ៖់ តាមធមមៅតា ឡើយើងអាចបញ្ជា កច់ំន់លួន់តបាកប់ន់ សូស្យ៉ា�់សឹគ្យលួរទិូី, SSI, តបាកឧ់បតំ្ថម្ភកូន់ DOR, ឬអតំ្ថតបឡើយាជន់ក៍ារសងតបាកអ់តំក់ារងារ MA 
ឡើដ្ឋាយខ្លួន់ឡើយើង។ ឡើយើងនឹ់ងតបាបអ់ុក ឡើបើសិន់អុកតតំរូវបញ្ជា កវ់តំ្ថ�អ្វីមលួយទាងំឡើន់ះ។

  ត�ើមី �្រងាហា ញេស្ដញតាងថ្ងៃន�ររស់ត� រ�ាមាោ ស្សជូតស�្ដ អុកអាចនឹ់ងបញជាូ ន់មកមលួយ បន់ឯកសារខាងឡើតកាម៖

  បងាេ ន់ប់ដបែ្ជលួ�ផ្ទុុះ, កិច្សន់្យជលួ�, ឬ តកដ្ឋាសបំឡើពញបញ្ជា កពី់ម្ាស់ផ្ទុុះ
  �ិខិតំឡើផ្ទុុរកមមៅសិទូ្ិ ឬ ឡើសចកដាីដែ្ងតបាកប់��ទិូញផ្ទុុះ, វកិេយបត័តំទឹូកឡើេ្ើង, ឬ ការច�ះឡើ ម្ៅ ះអុកឡើបាះឡើឆុាតំ
  តកដ្ឋាសបំឡើពញបញ្ជា កទ់ូី�ំឡើ�រលួមគុ្, ឬ ឡើសចកដាីដែ្ងមកពីជន់ណ្មុាក ់ដដ�រស់ឡើ�ជាមលួយអុក

  ត្រើសិនអនកណាមាន ក ់ត�កនញងបករុមបគរួោរ ត�ើើ�រ្រងប់បាកស់ុំរា្រឧ់្រ�្ថម្ភកូន  សូមឡើផ្ទុើើឲ្យឡើយើង៖

  េសដា�តាងបន់កាតំព្វកិច្តាមច្បប ់ឡើដើមបែបីងត់បាកឧ់បតំ្ថម្ភកូន់ (ដូចជា បទូបញ្ជា តំ�លាការ) ន់ិង 

  េសដា�តាងបន់ការបងត់បាកែ់មៅីៗបំផ្ទុ�តំ

  ត្រើសិនសមាជិកបករុមបគរួោរណាមាន ក ់មនិដែមនជា�លរ�ា ដាកព់ាក្យសញុំអ�្ថប្រតោជន ៍សូមបញជាូ ន់េសដា�តាង បន់សា្ថ ន់ភាពមនិ់ដមន់ព�រដា ដូចជា៖

  បណ័្ណ អុកមូ�ដ្ឋាា ន់អចិបនន់ដាយ ៍(“បណ័្ណ បបតំង”)
  បណ័្ណ អន់�ញ្ញា តំឲ្យឡើធ្វើការ
  បណ័្ណ អុកមូ�ដ្ឋាា ន់បឡើណ្ដា ះអាសន់ុ
  កំណតំត់តាមកដ�់-ឡើចញដំឡើណើ រ (I-94)
  តតាកុ�ង�ិខិតំែ្ងដដន់
  ឯកសារឡើផ្ទុសេងឡើទូៀតំ ដដ�បង្ាញសា្ថ ន់ភាពអឡើនាដា តបឡើវសន់ប៍ច្�បបែន់ុ ឬមនិ់ទាន់ដ់្ឋាចឡ់ើតសច
  ឡើសចកដាីដែ្ង មកពីឡើមធាវអីឡើនាដា តបឡើវសន់ ៍អំពីសា្ថ ន់ភាពច្�បបែន់ុ ឬមនិ់ទាន់ដ់្ឋាចឡ់ើតសច

  ត្រើសិនសមាជិកបករុមបគរួោរណាមាន ក ់ជាមនញស្សចាស់ជរា និង/ឬ �ិ�រ និងមាន�ុំណា�ថ្ងៃ�ះត�ទ្យ ោោ ងតោ�្រុំផញ� $35 កនញងម�ួដែខ  
សូមបញជាូ ន់េសដា�តាងបន់ចំណ្យ (ដូចជា វកិេយបត័តំ, សំប�តតំទារតបាក,់ ឬ បងាេ ន់ប់ដ)។ តំបម្យាន់ជំន់ិះខ្ះ សំរាបម់ូ�ឡើហតំ�ស�ខភាព 
អាចបាន់តបកាសឡើដ្ឋាយខ្លួន់ឯង។
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សត�ក្��ជូន�ុំណឹងរ្រស់ក្រសួងជុំនួ�អន្�រកាល (DTA) ស្����សិទ្�ិ ការ ទទួលខញស�្រូវ និងការ�ិន័�

 → សឡើចក្តំីជូន់ដំណឹងន់ឡើះរាយបញ្ជីសិទូ្ធិ ន់ិងការទូទូលួ�ខ�សតំ្រូវសម្រាប់ រា�់ កម្មវិធី DTA ទូាំងអស់។ អ្ន់កតំ្រូវតំដអន់�វតំ្តំតំាមច្បាប់សម្រាប់កម្មវិធីដដ�
អ្ន់កដាក់ពាក្យស�ំ។ 

 → សូមអាន់ទូំព័រទូាំងន់ឡើះ ហើយរក្សាទូ�កពលួកវាជាកំណតំ់តំ្រារបស់អ្ន់ក។ 
 → សូមជម្រាប DTA ឱ្យដឹងប្រសិន់បើអ្ន់កមាន់ សំណលួរ ណា  មលួយ ។

ខ្ញញុំសូមស្្រ�ក្រោមការ�ិន័�នថ្ងៃការស្្រ�្រុំ�ាន៖

• ខ្ញ�ំបាន់អាន់ព័តំ៌មាន់ក្ន់�ងទូម្រង់បដបបទូន់ឡើះ ឬអ្ន់កណាម្ន់ាក់អាន់ឲ្យ ខ្ញ�ំ ស្តំាប់ ។ 

• ចម្�ើយរបស់ខ្ញ�ំន់ៅក្ន់�ងទូម្រង់បដបបទូន់ឡើះគឺពិតំប្រាកដ ន់ិងពឡើញ�ឡើញទូៅ តំាមចំណឡើះដឹងខ្ពស់បំផ្ទុ�តំរបស់ខ្ញ�ំ។

• ខ្ញ�ំន់ឹងផ្ទុ្តំ�់ជូន់ DTA ន់ូវព័តំ៌មាន់ដដ�ពិតំប្រាកដ ហើយពឡើញ�ឡើញតំាម ចំណឡើះ ដឹងខ្ពស់បំផ្ទុ�តំរបស់ខ្ញ�ំក្ន់�ងអំ��ងពឡើ�សម្េាសន់៍របស់ខ្ញ�ំ ន់ិង
ន់ា ពឡើ� អន់ាគតំ។

ខ្ញញុំ�ល់�ា៖

• ការផ្ទុ្តំ�់ព័តំ៌មាន់មិន់ពិតំ ឬបំេាន់់គឺជាករណីក្�ដងបន់្�ំ

• ការក្�ដង ឬ�ាក់បាំងការពិតំដើម្បីទូទូលួ�បាន់អតំ្ែប្រយោជន់៍ពី DTA គឺជា ករណីក្�ដងបន់្�ំ

• ករណីក្�ដងបន់្�ំតំ្រូវបាន់ចាតំ់ទូ�កែាជាបទូ�្មើស�ើកម្មវិធីដោយចឡើតំន់ា (IPV) ន់ិង

• បើ DTA គិតំែាខ្ញ�ំបាន់ប្រព្រឹតំ្តំករណីក្�ដងបន់្�ំ DTA អាចបន់្តំធ្វើការពិន់័យ រដ្ឋ ប្បវឡើណី ន់ិងព្រហ្មទូណ្ឌ�ើខ្ញ�ំ។

ខ្ញញុំក៏�ល់�ដែរ�ា៖

• DTA ន់ឹងផ្ទុ្ទូៀងផ្ទុ្ទូាតំ់ព័តំ៌មាន់ដដ�ខ្ញ�ំផ្ទុ្តំ�់ជូន់ជាមលួយន់ឹងពាក្យស�ំរបស់ខ្ញ�ំ។ ប្រសិន់បើព័តំ៌មាន់ណាមលួយមិន់ពិតំ DTA អាចបដិសឡើធមិន់ផ្ទុ្តំ�់
អតំ្ែ ប្រយោ ជន់៍ របស់ខ្ញ�ំ។ 

• ខ្ញ�ំក៏អាចតំ្រូវទូទូលួ�ការកាតំ់ទូោសពីបទូឧក្រិដ្ឋចំពោះការផ្ទុ្តំ�់ព័តំ៌មាន់មិន់ពិតំផ្ទុងដដរ។ 

• ប្រសិន់បើ DTA ទូទូលួ�បាន់ព័តំ៌មាន់ពីប្រេពដដ�អាចទូ�កចិតំ្តំបាន់អំពី ការ ផ្ទុ្�ាស់ប្តំូរក្ន់�ងគ្រលួសាររបស់ខ្ញ�ំ ចំន់លួន់អតំ្ែប្រយោជន់៍របស់ខ្ញ�ំអាចន់ឹង
ប្រដប្រលួ�។

• តំាមរយៈការច�ះហតំ្ែ�ឡើខា�ើទូម្រង់បដបបទូន់ឡើះ ខ្ញ�ំផ្ទុ្តំ�់សិទូ្ធិអន់�ញ្ញាតំឱ្យ DTA ផ្ទុ្ទូៀងផ្ទុ្ទូាតំ់សិទូ្ធិទូទូលួ�បាន់អតំ្ែប្រយោជន់៍របស់ខ្ញ�ំ 
រលួមទូាំង៖

o ទូទូលួ�បាន់ព័តំ៌មាន់ពីទូីេ្ន់ាក់ងាររដ្ឋ ឬសហព័ន់្ធផ្ទុ្សឡើងទូៀតំ អាជ្ញាធរ�ំន់ៅ ដ្ឋាន់ក្ន់�ងតំំបន់់ មន់្ទូីរស�ខមា�េាពក្រៅរដ្ឋ 
ស្ែាប័ន់ហិរញ្ញវតំ្ែ� ន់ិងក្រ�មហ៊�ន់ Equifax Workforce Solutions (Work Number)។ ខ្ញ�ំក៏ផ្ទុ្តំ�់សិទូ្ធិអន់�ញ្ញាតំឲ្យទូីេ្ន់ាក់ងារ
ទូាំងន់ឡើះចដករំ�ដកព័តំ៌មាន់អំពីសិទូ្ធិរបស់គ្រលួសារខ្ញ�ំក្ន់�ងការទូទូលួ�បាន់អតំ្ែប្រយោជន់៍ជាមលួយ DTA ផ្ទុងដដរ។

o ប្រសិន់បើ DTA ប្រើប្រាស់ព័តំ៌មាន់ពី Equifax អំពីប្រាក់ចំណូ�រកបាន់របស់ គ្រលួសារខ្ញ�ំ ខ្ញ�ំមាន់សិទូ្ធិទូទូលួ�បាន់របាយការណ៍ 
Equifax របស់ខ្ញ�ំមលួយច្បាប់ ដោយ ឥតំគិតំែ្�ប ប្រសិន់បើខ្ញ�ំស្ន់ើស�ំក្ន់�ងរយៈពឡើ� 60 ែ្ងបបន់្ទូាប់ពីការ សម្រឡើច ចិតំ្តំ
របស់ DTA។ ខ្ញ�ំមាន់សិទូ្ធិសលួរសំណលួរអំពីព័តំ៌មាន់ន់ៅក្ន់�ងរបាយការណ៍។ ខ្ញ�ំអាចទូាក់ទូង Equifax តំាម៖ Equifax Workforce 
Solutions, 11432 Lackland Road, St. Louis, MO 63146, 1-800-996-7566 (�ឡើខឥតំគិតំែ្�ប)។

• ខ្ញ�ំមាន់សិទូ្ធិទូទូលួ�បាន់ច្បាប់ែតំចម្�ងន់បពាក្យស�ំរបស់ខ្ញ�ំ រលួមទូាំងព័តំ៌មាន់ ដដ� DTA ប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រឡើចអំពីសិទូ្ធិ ន់ិងចំន់លួន់អតំ្ែ
ប្រយោជន់៍ របស់ គ្រលួសារខ្ញ�ំ។ ខ្ញ�ំអាចស្ន់ើស�ំ DTA ន់ូវច្បាប់ចម្�ងអឡើ�ិចតំ្រូន់ិកន់បពាក្យស�ំដដ�បាន់ បំពឡើញ ។

�ើ DTA នឹង្រ្រើ្រ្រាស់�័�៌មានរ្រស់ខ្ញញុំ�ោាង�ូ� ម្�ត� ?
ដោយការច�ះហតំ្ែ�ឡើខាខាងក្រោម ខ្ញ�ំ ផ្ទុ្ដ�់ សិទូ្ធិ អន់�ញ្ញាតំ  ឲ្យ DTA ទូទូលួ�បាន់ពនី់ិងចដករំ�ដកព័តំ៌មាន់អំពីខ្ញ�ំ ន់ិងសមាជិកគ្រលួសាររបស់ខ្ញ�ំ
ជាមលួយ៖   

• ធន់ាគារ សា�ារៀន់ រដ្ឋាេបិា� ន់ិយោជក ម្ចាស់ផ្ទុ្ទូះ ក្រ�មហ៊�ន់សឡើវាសាធារណៈ ន់ិងទូីេ្ន់ាក់ងារផ្ទុ្សឡើងទូៀតំ ដើម្បី
ពិន់ិតំ្យមើ�ែាតំើខ្ញ�ំមាន់សិទូ្ធិទូទូលួ�បាន់អតំ្ែប្រយោជន់ឬ៍អតំ។់ 

• ក្រ�មហ៊�ន់អគ្គិសន់ី ឧស្ម័ន់ ន់ិងទូូរសព្ទូ ដូច្ន់ឡើះខ្ញ�ំអាចទូទូលួ�បាន់ ការបញ្ច�ះតំម្�ប�ើសឡើវាសាធារណៈ។ បណ្តំាក្រ�មហ៊�ន់ទូាំងន់ឡើះមិន់
អាចចដករំ�ដកព័តំ៌ មាន់របស់ខ្ញ�ំ ឬប្រើប្រាសវ់ាសម្រាបគ់ោ�បំណងផ្ទុ្សឡើងទូៀតំបាន់ទូឡើ។ 

• ក្រសលួង�ំន់ៅដ្ឋាន់ ន់ិងអេិវឌ្ឍន់៍ សហគមន់ដ៍ើម្បចី�ះឈ្មោះ ខ្ញ�ំក្ន់�ងកម្មវិធីកម្តំៅ ន់ិងបរិេោគ។ កម្មវិធីន់ឡើះជលួយមន់�ស្ស
ឱ្យទូទូលួ�បាន់អតំ្ែប្រយោជន់៍ច្រើន់បំផ្ទុ�តំពកីម្មវិធី SNAP។

• ក្រសលួងអប់រំក�មារតំូច ន់ិងមធ្យមសិក្សាដូច្ន់ឡើះកូន់របស់ខ្ញ�ំអាចទូទូលួ�បាន់អាហារសា�ាដោយឥតំគិតំែ្�ប។   ‘ 
• កម្មវិធសី្តំ្រី ទូារកន់ងិក�មារ (WIC) ដើម្បីឲ្យក�មារដដ�មាន់អាយ�ក្រោម 5 ែ្ន់ាំ ឬស្តំ្រមីាន់ផ្ទុ្ទូបពោះ ក្ន់�ងគ្រលួសារខ្ញ�ំអាចទូទូលួ�បាន់ WIC។
• សឡើវាកម្មសញ្ជាតំិអាមឡើរិក ន់ិងអន់្តំោប្រវឡើសន់៍ (USCIS) ដើម្បីផ្ទុ្ទូៀងផ្ទុ្ទូាតំ់ ស្ែាន់ េាពអន់្តំោប្រវឡើសន់៍របស់ខ្ញ�ំ។ព័តំ៌មាន់ពី USCIS អាច

ប៉ាះ ពា�់ដ�់ សិទូ្ធិ ទូទូលួ� បាន់របស់គ្រលួសារខ្ញ�ំ ន់ិង ចំន់លួន់ អតំ្ែប្រយោជន់៍ពី DTA។ 
សម្គាល់៖ ទោះបីជាអ្នកមិនមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយសារតែស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍ក៏ដោយ ក៏ DTA 
នឹងមិនរាយ ការណ៍ អ្នកទៅអាជ្ញាធរ អន្តោ ប្រវេសន៍ទេ លើកលែងតែអ្នកបង្ហាញ DTA នូវដីកាសម្រេចចុងក្រោយអំពី ការ 
និរទេស។ 
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• ក្រសលួងប្រាក់ចំណូ� (DOR) ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសិទូ្ធិទូទូលួ�បាន់របស់ខ្ញ�ំសម្រាប់ ឥណទូាន់ពន់្ធផ្ទុ្អដក�ើប្រាក់ចំណូ� ដូចជាប្រាក់ចំណូ�រកបាន់ 
ន់ិង ប្រាក់ ចំណូ�មាន់កំណតំ់ ន់ិងដើម្បីពិន់ិតំ្យមើ�ែាតំើខ្ញ�ំមាន់សិទូ្ធិទូទូលួ�បាន់ “ស្ែាន់េាពគ្មាន់ពន់្ធ” ឬស្ែាន់េាព�ំបាកដដរឬអតំ់។

• ក្រសលួងក�មារ ន់ិងគ្រលួសារ (DCF) ដើម្បីសម្របសម្រលួ�សឡើវាកម្មដដ� ផ្ទុ្តំ�់ជូន់ រលួមគ្ន់ាដោយ DTA ន់ិង DCF។  

�ើ DTA ្រ្រើ្រ្រាស់លតខសន្�ិសញខសង្គម (SSNs) �ោាង�ូ�ម្�ត�?
DTA តំ្រូវបាន់អន់�ញ្ញាតំឱ្យស្ន់ើស�ំ�ឡើខ SSNs ក្រោមច្បាប់ស្តំីពីស្បៀងអាហារ ន់ិងអាហារូបតំ្ែម្េែ្ន់ាំ 2008 (7 U.S.C. 2011-2036) សម្រាប់
កម្មវិធី SNAP ន់ិងក្រោមច្បាប់ M.G.L. c. 18 មាតំ្រាទូី 33 សម្រាប់ TAFDC ន់ិង EAEDC។ DTA ប្រើប្រាស់�ឡើខ SSNs ដើម្បី៖

• ពិន់ិតំ្យអតំ្តំសញ្ញាណ ន់ិងសិទូ្ធិទូទូលួ�បាន់របស់សមាជិកគ្រលួសារន់ីមលួយៗដដ� ខ្ញ�ំដាក់ពាក្យស�ំតំាមរយៈកម្មវិធីផ្ទុ្គូផ្ទុ្គងទូិន់្ន់ន់័យ។ 

• តំាមដាន់ការអន់��ោមតំាមច្បាប់ន់បកម្មវិធី។

• ទូារប្រាក់ប្រសិន់បើ DTA អះអាងែាខ្ញ�ំទូទូលួ�បាន់អតំ្ែប្រយោជន់៍ដដ�ខ្ញ�ំមិន់ មាន់ សិទូ្ធិទូទូលួ�បាន់។ 
• ជលួយទូីេ្ន់ាក់ងារអន់�វតំ្តំច្បាប់ចាប់មន់�ស្សដដ��ាក់បាំងពីច្បាប់។

ខ្ញ�ំយ�់ែាខ្ញ�ំមិន់ចាំបាច់ផ្ទុ្តំ�់ឱ្យ DTA ន់ូវ�ឡើខ SSN របស់ជន់បរទូឡើសណាម្ន់ាក់ ន់ៅក្ន់�ងគ្រលួសាររបស់ខ្ញ�ំ រលួមទូាំងរូបខ្ញ�ំផ្ទុង ដដ�មិន់ចង់បាន់អតំ្ែ
ប្រយោជន់៍។ ប្រាក់ ចំណូ� របស់ជន់បរទូឡើសអាចរាប់បញ្ចូ� បើទូោះបីជាជន់បរទូឡើសមិន់ ទូទូលួ�បាន់អតំ្ែប្រយោជន់៍ក៏ដោយ។

សិទ្�ិទទួល្រានអ្នក្រក្រ្រដែផ្ទាល់មា�់

ខ្ញ�ំយ�់ែា៖

• ខ្ញ�ំមាន់សិទូ្ធិទូទូលួ�បាន់អ្ន់កបកប្រដផ្ទុ្ទូា�់មាតំ់អាជីពដោយឥតំគិតំែ្�បដដ�ផ្ទុ្តំ�់ដោយ DTA ប្រសិន់បើខ្ញ�ំចង់ប្រាស្រ័យទូាក់ទូងជាេាសា
ផ្ទុ្សឡើងក្រៅពី េាសា អង់គ្�ឡើស។ 

• ប្រសិន់បើខ្ញ�ំមាន់សវន់ាការ DTA ខ្ញ�ំអាចស្ន់ើស�ំ DTA ឲ្យផ្ទុ្តំ�់អ្ន់កបកប្រដផ្ទុ្ទូា�់ មាតំ់អាជីពដោយឥតំគិតំែ្�បដ�់ខ្ញ�ំ ឬប្រសិន់បើ
ខ្ញ�ំចង់បាន់ ខ្ញ�ំអាចន់ាំ ន់រណា ម្ន់ាក់មកបកប្រដជូន់ខ្ញ�ំ។ ប្រសិន់បើខ្ញ�ំតំ្រូវការ DTA ផ្ទុ្តំ�់អ្ន់កបកប្រដផ្ទុ្ទូា�់មាតំ់សម្រាប់សវន់ាការដ�់ខ្ញ�ំ ខ្ញ�ំ
តំ្រូវតំដទូូរសព្ទូទូៅផ្ទុ្ន់ដកសវន់ាការយ៉ាាងហោចណាស់ មលួយ សប្តំាហ៍ម�ន់កា�បរិច្ែឡើទូបើកសវន់ាការ។

សិទ្�ិ�ញ�ឈ្មោ�្រោ�ឆ្នោ�

ខ្ញ�ំយ�់ែា៖

• ខ្ញ�ំមាន់សិទូ្ធិច�ះឈ្មោះបោះែ្ន់ោតំតំាមរយៈ DTA។ 

• DTA ន់ឹងជលួយខ្ញ�ំបំពឡើញពាក្យស�ំច�ះឈ្មោះបោះែ្ន់ោតំ ប្រសិន់បើខ្ញ�ំតំ្រូវការ ជំន់លួយ ។ 

• ខ្ញ�ំអាចបំពឡើញពាក្យស�ំច�ះឈ្មោះបោះែ្ន់ោតំជា�ក្ខណៈឯកជន់។ 

• ការដាក់ពាក្យស�ំច�ះឈ្មោះ ឬការបដិសឡើធមិន់ទូៅច�ះឈ្មោះបោះែ្ន់ោតំន់ឹង មិន់ ប៉ាះពា�់ដ�់អតំ្ែប្រយោជន់៍ DTA របស់ខ្ញ�ំទូឡើ។

ឱកាសការងារ

ខ្ញ�ំយ�់ព្រមែា DTA អាចចដករំ�ដកឈ្មោះន់ិងព័តំ៌មាន់ទូំន់ាក់ទូំន់ង របស់ ខ្ញ�ំជាមលួយអ្ន់កផ្ទុ្តំ�់សឡើវារកការងារធ្វើ ន់ិងបណ្តំ�ះបណ្តំា� រលួមទូាំង៖

• អ្ន់កផ្ទុ្តំ�់សឡើវា SNAP Path Work ឬអ្ន់កជំន់ាញ DTA សម្រាប់អតំិែិជន់ SNAP ន់ិង

• អ្ន់កផ្ទុ្តំ�់សឡើវារកការងារធ្វើ ន់ិងបណ្តំ�ះបណ្តំា�ជាប់កិច្ចសន់្យា ឬប�គ្គ�ិក ពឡើញ សិទូ្ធិសម្រាប់អតំិែិជន់ TAFDC។

អតំិែិជន់ SNAPអាចចូ�រលួមស្ម័គ្រចិតំ្តំក្ន់�ងសឡើវាកម្មអប់រំ ន់ិងបណ្តំ�ះបណ្តំា� ការងារតំាមរយៈកម្មវិធី SNAP Path to Work។ 

ស្�ានេា�សញ្ជា� ិ
ខ្ញ�ំសូមស្បែែា សមាជិកទូាំងអស់ន់បគ្រលួសាររបស់ខ្ញ�ំដដ�ដាក់ពាក្យស�ំ ទូទូលួ� បាន់អតំ្ែប្រយោជន់៍ពី DTA គឺជាព�រដ្ឋអាមឡើរិក ឬជាជន់បរទូឡើសរស់ 
ន់ៅ ស្រប ច្បាប់។

កម្មវិ��ជុំនួ�អាហារូ្រ�្�ម្េ្រន្�ដែម 

ខ្ញញុំ�ល់�ា៖

• DTA គ្រប់គ្រងកម្មវិធី SNAP ន់ៅរដ្ឋ Massachusetts។

• ន់ៅពឡើ�ដដ�ខ្ញ�ំដាក់ពាក្យស�ំជាមលួយ DTA (តំាមទូូរសព្ទូ តំាមអន់�ាញ ដោយ ផ្ទុ្ទូា�់ ឬតំាមសំប�តំ្រ ឬទូូរសារ) DTA មាន់រយៈពឡើ� 30 ែ្ងបគិតំ
ចាប់ពី ែ្ងប ដដ� ទូទូលួ�បាន់ពាក្យស�ំរបស់ខ្ញ�ំ ដើម្បីសម្រឡើចែាតំើខ្ញ�ំមាន់សិទូ្ធិទូទូលួ� បាន់  ឬអតំ់។ 

o ប្រសិន់បើខ្ញ�ំមាន់សិទូ្ធិទូទូលួ�បាន់ SNAP យ៉ាាងទូាន់់ចិតំ្តំ (ជាបន់្ទូាន់់) DTA តំ្រូវផ្ទុ្តំ�់ឱ្យខ្ញ�ំន់ូវកម្មវិធី SNAP ហើយតំ្រូវ
ប្រាកដែាខ្ញ�ំមាន់ប័ណ្ណផ្ទុ្ទូឡើរ អតំ្ែប្រយោជន់៍ តំាមអឡើ�ិចតំ្រូន់ិក (EBT) ក្ន់�ងរយៈពឡើ� 7 ែ្ងបគិតំចាប់ ពី ែ្ងបដដ�ពលួកគឡើបាន់
ទូទូលួ�ពាក្យស�ំរបស់ខ្ញ�ំ។ 



o ខ្ញ�ំមាន់សិទូ្ធិន់ិយាយទូៅកាន់់អ្ន់កគ្រប់គ្រង DTA ប្រសិន់បើ៖

 ▪ DTA ន់ិយាយែាខ្ញ�ំមិន់មាន់សិទូ្ធិទូទូលួ�បាន់អតំ្ែប្រយោជន់៍ SNAP បន់្ទូាន់់ទូឡើ ហើយខ្ញ�ំមិន់យ�់ស្រប។ 

 ▪ ខ្ញ�ំមាន់សិទូ្ធិទូទូលួ�បាន់អតំ្ែប្រយោជន់៍ SNAP ជាបន់្ទូាន់់ ប៉ា�ន់្តំដមិន់ទូទូលួ�បាន់ អតំ្ែប្រយោជន់៍របស់ខ្ញ�ំន់ៅែ្ងបទូី 7 
បន់្ទូាប់ ពីខ្ញ�ំ បាន់ ដាក់ ពាក្យស�ំ SNAP។ 

 ▪ ខ្ញ�ំមាន់សិទូ្ធិទូទូលួ�បាន់អតំ្ែប្រយោជន់៍ SNAP បន់្ទូាន់់ ប៉ា�ន់្តំដមិន់ទូទូលួ�បាន់ ប័ណ្ណ EBT របស់ខ្ញ�ំន់ៅែ្ងបទូី 7 
បន់្ទូាប់ពីខ្ញ�ំបាន់ដាក់ពាក្យស�ំ SNAP។

• ន់ៅពឡើ�ដដ�ខ្ញ�ំទូទូលួ�បាន់ SNAP ខ្ញ�ំតំ្រូវតំដបំពឡើញតំាមច្បាប់ជាក់�ាក់។ ន់ៅពឡើ�ដដ�ខ្ញ�ំតំ្រូវបាន់យ�់ព្រមឲ្យទូទូលួ� SNAP, DTA ន់ឹង
ផ្ទុ្តំ�់ឱ្យ ខ្ញ�ំ ន់ូវ ច្បាប់ ចម្�ងន់បខិតំ្តំប័ណ្ណផ្ទុ្សព្វផ្ទុ្សាយ “សិទូ្ធិរបស់អ្ន់កក្ន់�ងការដឹងឮ” ន់ិងខិតំ្តំប័ណ្ណព្វផ្ទុ្សាយកម្មវិធី SNAP។  ខ្ញ�ំ
ន់ឹងអាន់ខិតំ្តំប័ណ្ណ ឬឲ្យអ្ន់កណាម្ន់ាក់អាន់ឲ្យខ្ញ�ំស្តំាប់។  ប្រសិន់បើខ្ញ�ំមាន់សំណលួរណាមលួយ ឬតំ្រូវការជំន់លួយក្ន់�ងការអាន់ ឬស្វដងយ�់ 
ព័តំ៌មាន់ន់ឡើះ ខ្ញ�ំអាចទូូរសព្ទូទូៅ DTA តំាមរយៈ�ឡើខ 1-877-382-2363។

• ការ្រ្រា្រ់ DTA អុំ��ការផ្លាស់្រ្�ូរក្នញងគ្រួសាររ្រស់ខ្ញញុំ៖ 

o ប្រសិន់បើខ្ញ�ំជាគ្រលួសាររាយការណ៍សាមញ្ញរបស់កម្មវិធី SNAP ខ្ញ�ំមិន់ចាំបាច់ រាយការណ៍អំពីការផ្ទុ្�ាស់ប្តំូរេាគច្រើន់ទូៅ 
DTA ទូឡើ ដរាបណា របាយ ការណ៍ បណ្តំោះអាសន់្ន់ ឬការបញ្ជាក់ម្តំងទូៀតំគឺដ�់ពឡើ�កំណតំ់។ រឿងតំដមលួយគតំ់ដដ�ខ្ញ�ំតំ្រូវរាយ
ការណ៍ែាប់ៗគឺ៖

 ▪ ប្រសិន់បើប្រាក់ចំណូ�របស់គ្រលួសារខ្ញ�ំ�ើសពីកម្រិតំប្រាក់ចំណូ�ដ�� (បាន់ ច�ះន់ៅក្ន់�ង�ិខិតំជូន់ដំណឹងពី
ការយ�់ព្រមរបស់ខ្ញ�ំ)។ 

• ខ្ញ�ំតំ្រូវរាយការណ៍អំពីបញ្ហាន់ឡើះតំ្រឹមែ្ងបទូី 10 ន់បខដបន់្ទូាប់ពីខដដដ�ប្រាក់ចំណូ�របស់ខ្ញ�ំបាន់�ើសពីកម្រិតំ
អតំិបរមា។ 

 ▪ ប្រសិន់បើខ្ញ�ំតំ្រូវបំពឡើញតំាមច្បាប់ការងារសម្រាប់ន់ីតំិជន់មាន់កាយសម្បទូាគ្រប់គ្រាន់់ដោយគ្មាន់អ្ន់កន់ៅក្ន់�ងបន់្ទូ�ក 
(ABAWD) ន់ិង ម៉ាោងធ្វើការ របស់ ខ្ញ�ំែយច�ះក្រោម 20 ម៉ាោងក្ន់�ងមលួយសប្តំាហ៍។ 

o ប្រសិន់បើសមាជិកគ្រប់រូបន់ៅក្ន់�ងគ្រលួសាររបស់ខ្ញ�ំមាន់អាយ� 60 ែ្ន់ាំឬចាស់ ជាង ន់ឡើះ មាន់ពិការេាព ឬមាន់អាយ�ក្រោម 18 ែ្ន់ាំ 
ហើយ គ្មាន់ ន់រណា ម្ន់ាក់ មាន់ ប្រាក់ចំណូ�ពីការងារទូឡើ រឿងតំដមលួយគតំ់ដដ�ខ្ញ�ំតំ្រូវរាយការណ៍គឺ៖

 ▪ ប្រសិន់បើន់រណាម្ន់ាក់ចាប់ផ្ទុ្តំើមធ្វើការ ឬ 

 ▪ មាន់ន់រណាម្ន់ាក់ចូ�រលួម ឬចាកចឡើញពីផ្ទុ្ទូះរបស់ខ្ញ�ំ។ 

• ខ្ញ�ំតំ្រូវរាយការណ៍អំពីការផ្ទុ្�ាស់ប្តំូរទូាំងន់ឡើះតំ្រឹមែ្ងបទូី 10 ខដបន់្ទូា ប់ពី ខដន់បការផ្ទុ្�ាស់ប្តំូរ។ 

o ប្រសិន់បើខ្ញ�ំទូទូលួ�បាន់កម្មវិធី SNAP តំាមរយៈជម្រើសជំន់លួសអតំ្ែប្រយោជន់៍ អន់្តំរកា� (TBA) ពីព្រោះ TAFDC របស់ខ្ញ�ំ
បាន់បញ្ឈប់ ខ្ញ�ំមិន់ចាំបាច់រាយការ ណ៍ អំ ពី ការផ្ទុ្�ាស់ប្តំូរណាមលួយទូៅ DTA ក្ន់�ងរយៈពឡើ� 5 ខដដដ�ខ្ញ�ំទូទូលួ�បាន់ TBA ន់ោះ
ទូឡើ។ 

o ប្រសិន់បើខ្ញ�ំទូទូលួ�បាន់កម្មវិធី SNAP តំាមរយៈ Bay Bay CAP ខ្ញ�ំមិន់ចាំបាច់ រាយ ការណ៍អំពីការផ្ទុ្�ាស់ប្តំូរណាមលួយទូៅ DTA 
ទូឡើ។ 

ប្រសិន់បើខ្ញ�ំន់ិងសមាជិកគ្រប់រូបន់ៅក្ន់�ងគ្រលួសាររបស់ខ្ញ�ំទូទូលួ�បាន់ជំន់លួយជាសាច់ប្រាក់ (TAFDC ឬ EAEDC) ខ្ញ�ំតំ្រូវតំដរាយការណ៍អំពីការផ្ទុ្�ាស់ប្តំូរ
ជាក់�ាក់ មលួយចំន់លួន់ទូៅ DTA ក្ន់�ងរយៈពឡើ� 10 ែ្ងបបន់្ទូាប់ពីការផ្ទុ្�ាស់ប្តំូរ។ សូមមើ� �ើខ្ញញុំ�្រូវ្រ្រា្រ់ DTA អុំ��ការផ្លាស់្រ្�ូរនៅក្នញងគ្រួសារ 
រ្រស់ ខ្ញញុំនៅ�តលណា? ក្រោម ជុំនួ�អន្�រកាលសម្រា្រ់ ក្រញមគ្រួសារ�ដែលមានកូននៅក្នញង្រន្ទញក (TAFDC) និងជុំនួ�្រន្ទាន់សម្រា្រ់ មនញស្ស�ាស់
ជរា ជនមាន�ិការេា� និងកញមារ (EAEDC) ខាងក្រោម។ 

ខ្ញ�ំអាចទូទូលួ�បាន់អតំ្ែប្រយោជន់៍ SNAP បន់្ែដមទូៀតំ ប្រសិន់បើខ្ញ�ំរាយ ការណ៍ ន់ិងផ្ទុ្តំ�់េស្តំ�តំាង DTA សម្រាប់ចំណ�ចខាងក្រោមន់ៅ 
ពឡើ�ណា មលួយក៏បាន់៖ 

• ការចំណាយ�ើការែដទូាំកូន់ ឬអ្ន់កន់ៅក្ន់�ងបន់្ទូ�ក ែ្�បស្ន់ាក់ន់ៅ ន់ិង/ឬែ្�ប សឡើវា សាធារណៈ

• អាហារកិច្ចចិញ្ចឹមកូន់ដដ�ខ្ញ�ំ (ឬន់រណាម្ន់ាក់ន់ៅក្ន់�ងគ្រលួសាររបស់ខ្ញ�ំ) តំម្រូវ ដោយ ច្បាប់ឲ្យបង់ប្រាក់ទូៅឱ្យសមាជិកមិន់មដន់ជាគ្រលួសារ 
ន់ិង

• ែ្�បព្យាបា�សម្រាប់សមាជិកគ្រលួសារខ្ញ�ំ រលួមទូាំងរូបខ្ញ�ំដដ�មាន់អាយ� 60 ែ្ន់ាំ ឬចាស់ជាងន់ឡើះ ឬមាន់ពិការេាព។ 

�្្រា្រ់ការងារសម្រា្រ់អ�ិ�ិជន SNAP៖ ប្រសិន់បើអ្ន់កទូទូលួ�បាន់អតំ្ែប្រយោជន់៍ SNAP ន់ិងមាន់អាយ�ចន់្�ោះពី 16 ទូៅ 59 ែ្ន់ាំ អ្ន់កប្រហដ�ជា
តំ្រូវបំពឡើញបាន់ តំាមច្បាប់ ការងារ ទូូទូៅរបស់ កម្ម វិធី SNAP ឬច្បាប់ការងាររបស់ ABAWD �ើក�ដងតំដអ្ន់កតំ្រូវបាន់�ើក �ដង ។ DTA ន់ឹងប្រាប់
ខ្ញ�ំ ន់ិងសមាជិកគ្រលួសាររបស់ខ្ញ�ំ ប្រសិន់បើយើងតំ្រូវគោរព តំាម ច្បាប់ការងារណាមលួយ ការ�ើក�ដងអ្វីខ្�ះ ហើយតំើន់ឹងមាន់ អ្វីកើតំ �ើង
ប្រសិន់បើយើងមិន់គោរពតំាមច្បាប់ការងារទូាំងន់ឡើះ។  

ប្រសិន់បើអ្ន់កស្ែិតំន់ៅក្រោមច្បាប់ការងារ SNAP៖ 

សូមរកសាទូ�កជាកំណតំត់តារបស់អុក។  
15 



• អ្ន់កតំ្រូវតំដច�ះឈ្មោះសម្រាប់ការងារន់ៅ�ើពាក្យស�ំ ហើយន់ៅពឡើ�អ្ន់កបញ្ជាក់ម្តំងទូៀតំសម្រាប់កម្មវិធី SNAP។  អ្ន់ក
ច�ះឈ្មោះន់ៅពឡើ�អ្ន់កច�ះហតំ្ែ�ឡើខា�ើពាក្យស�ំកម្មវិធី SNAP ឬទូម្រង់បដបបទូបញ្ជាក់�ើងវិញ។

• អ្ន់កតំ្រូវតំដផ្ទុ្តំ�់ព័តំ៌មាន់ DTA អំពីស្ែាន់េាពការងាររបស់អ្ន់កន់ៅពឡើ�ដដ� DTA សលួរ។

• អ្ន់កតំ្រូវតំដរាយការណ៍ទូៅន់ិយោជកប្រសិន់បើតំ្រូវបាន់បញ្ជូន់ដោយ DTA។

• អ្ន់កតំ្រូវតំដទូទូលួ�យកការផ្ទុ្តំ�់ជូន់ការងារ (��ះតំ្រាតំដអ្ន់កមាន់ហឡើតំ�ផ្ទុ�តំ្រឹមតំ្រូវដដ�មិន់ទូទូលួ�)។

• អ្ន់កមិន់តំ្រូវឈប់ពីការងារ�ើសពី 30 ម៉ាោងក្ន់�ងមលួយសប្តំាហ៍ដោយគ្មាន់ហឡើតំ�ផ្ទុ�តំ្រឹមតំ្រូវ�ើយ។

• អ្ន់កមិន់តំ្រូវកាតំ់បន់្ែយម៉ាោងធ្វើការរបស់អ្ន់កឱ្យតំិចជាង 30 ម៉ាោងក្ន់�ងមលួយសប្តំាហ៍ដោយគ្មាន់ហឡើតំ�ផ្ទុ�តំ្រឹមតំ្រូវ�ើយ។

�្្រា្រ់នថ្ងៃកម្មវិ�� SNAP

 → មិន់តំ្រូវផ្ទុ្តំ�់ព័តំ៌មាន់មិន់ពិតំ ឬ�ាក់ព័តំ៌មាន់ដើម្បីទូទូលួ�បាន់អតំ្ែ ប្រយោ ជន់៍ SNAP �ើយ។

 → មិន់តំ្រូវដោះដូរ ឬ�ក់អតំ្ែប្រយោជន់៍ SNAP �ើយ។

 → មិន់តំ្រូវផ្ទុ្�ាស់ប្តំូរប័ណ្ណ EBT ដើម្បីទូទូលួ�បាន់អតំ្ែប្រយោជន់៍ SNAP ដដ�អ្ន់ក មិន់មាន់សិទូ្ធិទូទូលួ�បាន់�ើយ។

 → មិន់តំ្រូវប្រើប្រាស់អតំ្ែប្រយោជន់៍ SNAP ដើម្បីទូិញរបស់ដដ�មិន់មាន់ សិទូ្ធិ ទូិញ ដូចជាេឡើសជ្ជៈមាន់ជាតំិអា�់ក�� ន់ិងែ្ន់ាំជក់�ើយ។

 → មិន់តំ្រូវប្រើប្រាស់អតំ្ែប្រយោជន់៍ SNAP របស់អ្ន់កដទូបឬប័ណ្ណ EBT �ើយ �ើក�ដងតំដអ្ន់កជាអ្ន់កតំំណាងដដ�មាន់ការអន់�ញ្ញាតំ ឬ
អ្ន់កទូទូលួ�បាន់ ផ្ទុ្តំ�់ការអន់�ញ្ញាតំឱ្យអ្ន់កប្រើប័ណ្ណរបស់ពលួកគឡើជំន់លួសពលួកគឡើ។ 

ការ�្រមានអុំ��ការ�ិន័� SNAP 
ខ្ញ�ំយ�់ែា ប្រសិន់បើខ្ញ�ំឬសមាជិកន់បគ្រលួសារ SNAP របស់ខ្ញ�ំបំពាន់ច្បាប់ណា មលួយ ដដ�បាន់រៀបរាប់ខាង�ើដោយចឡើតំន់ា ប�គ្គ�ន់ោះន់ឹងមិន់
មាន់សិទូ្ធិ ទូទូលួ�បាន់កម្មវិធី SNAP សម្រាប់រយៈពឡើ� មួយ ឆ្នាំ បន់្ទូាប់ពី ការ រំ�ោេ�ើកដំបូង រយៈពឡើ�ពីរឆ្នាំ បន់្ទូាប់ពីការបំពាន់�ើកទូីពីរ ន់ិង ជា
រៀងរហូត បន់្ទូាប់ពីការបំពាន់�ើកទូីបី។ ប�គ្គ�ន់ោះក៏អាចន់ឹងតំ្រូវពិន់័យជាទូឹកប្រាក់រហូតំដ�់ 250,000 ដ��្�ារ ជាប់ពន់្ធន់ាគាររហូតំដ�់ 20 ែ្ន់ាំឬ
ទូាំងពីរ។ ពលួកគឡើក៏អាចតំ្រូវទូទូលួ�ការកាតំ់ទូោសតំាមច្បាប់សហព័ន់្ធ ន់ិងរដ្ឋផ្ទុងដដរ។ 

ខ្ញ�ំក៏យ�់អំពីការពិន់័យដូចខាងក្រោមផ្ទុងដដរ។ ប្រសិន់បើខ្ញ�ំ ឬសមាជិកន់បគ្រលួសារ SNAP របស់ខ្ញ�ំ៖

• ប្រព្រឹតំ្តំបទូ�្មើស�ើកម្មវិធីដោយចឡើតំន់ា (IPV) ក្ន់�ង កម្មវិ��ផ្�ល់ សា�់ ្រ្រាក់ ពលួកគឡើន់ឹងមិន់មាន់សិទូ្ធិទូទូលួ�បាន់កម្មវិធី SNAP 
ក្ន់�ងរយៈពឡើ� តំដមលួយដដ� ពលួក គឡើមិន់មាន់សិទូ្ធិទូទូលួ�បាន់ជំន់លួយជាសាច់ប្រាក់។

• ធ្វើសឡើចក្តំីែ្�ដងការណ៍ក្�ដងបន់្�ំអំពីអតំ្តំសញ្ញាណ ឬការស្ន់ាក់ន់ៅរបស់ពលួកគឡើ ដើម្បីទូទូលួ�បាន់អតំ្ែប្រយោជន់៍ SNAP ជាច្រើន់
ក្នុងពេលតែមួយ ពលួកគឡើន់ឹងមិន់មាន់សិទូ្ធិទូទូលួ�បាន់កម្មវិធី SNAP សម្រាប់រយៈដប់ឆ្នា។ំ

• ដោះដូរ (ទូិញឬ�ក់) អតំ្ែប្រយោជន់៍ SNAP យកសារធាតំ�ដដ�បាន់គ្រប់ គ្រង /គ្រឿងញៀន់ខ�សច្បាប់ ពលួកគឡើន់ឹងមិន់មាន់សិទូ្ធិទូទូលួ�កម្មវិធី 
SNAP រយៈពឡើ� ពីរឆ្នាំ សម្រាប់ការរកឃើញ�ើកដំបូង ន់ិង ជារៀងរហូត សម្រាប់ការរកឃើញ�ើកទូីពីរ។

• ដោះដូរ (ទូិញឬ�ក់) អតំ្ែប្រយោជន់៍ SNAP យកកាំេ្�ើង រំសឡើវឬគ្រឿងផ្ទុ្ទូ�ះ ពលួកគឡើន់ឹងមិន់មាន់សិទូ្ធិទូទូលួ�បាន់កម្មវិធី SNAP ជារៀង
រហូត។

• ធ្វើសំណើផ្ទុ្តំ�់ជូន់ដើម្បី�ក់អតំ្ែប្រយោជន់៍ SNAP ឬប័ណ្ណ EBT តំាមអន់�ាញ ឬដោយផ្ទុ្ទូា�់ រដ្ឋអាចបន់្តំចាតំ់ការ�ើ
បទូ�្មើស�ើកម្មវិធីដោយចឡើតំន់ា (IPV) �ើពលួកគឡើ។

• បង់ប្រាក់សម្រាប់អាហារដដ�បាន់ទូិញតំាមឥណទូាន់ ពលួកគឡើន់ឹងមិន់ មាន់ សិទូ្ធិទូទូលួ�បាន់កម្មវិធី SNAP ទូឡើ។

• ទូិញផ្ទុ�ិតំផ្ទុ�ដដ�មាន់អតំ្ែប្រយោជន់៍ SNAP ក្ន់�ងគោ�បំណងបោះ បង់ ចោ� ន់ិងប្រគ�់ផ្ទុ�ិតំផ្ទុ�វិញដូរយកសាច់ប្រាក់ដដ�ពលួកគឡើ ន់ឹង
មិន់ មាន់ សិទូ្ធិទូទូលួ�បាន់កម្មវិធី SNAP ទូឡើ។

• េៀសខ្�លួន់ដើម្បីចៀសវាងការកាតំ់ទូោស ការឃ�ំ ឬការឃ�ំឃាំងបន់្ទូាប់ពីការ ផ្ទុ្តំន់្ទូាទូោសពីបទូឧក្រិដ្ឋ ពលួកគឡើន់ឹងមិន់មាន់សិទូ្ធិទូទូលួ�បាន់
កម្មវិធី SNAP ទូឡើ។ 

• រំ�ោេ�ើការព្យលួរទូោសមាន់�ក្ខខណ្ឌ ឬការដោះ�ដងមាន់�ក្ខខណ្ឌ ដដ� ស្ែាប័ន់អន់�វតំ្តំច្បាប់កំព�ងស្វដងរកចាប់ខ្�លួន់ពលួកគឡើ ពលួកគឡើ
ន់ឹងមិន់មាន់ សិទូ្ធិ ទូទូលួ�បាន់កម្មវិធី SNAP ទូឡើ។ 

ជន់ណាដដ�បាន់ក្�ាយជាឧក្រិដ្ឋជន់ជាប់ទូោសបន់្ទូាប់ពីែ្ងបទូី 7 ខដក�ម្េៈែ្ន់ាំ 2014 មិន់មាន់សិទូ្ធិទូទូលួ�បាន់អតំ្ែប្រយោជន់៍ពីកម្មវិធី SNAP ទូឡើ 
ប្រសិន់បើ ពលួកគឡើជាឧក្រិដ្ឋ ជន់ ដដ�កំព�ងរតំ់គឡើចខ្�លួន់ ឬកំព�ងរំ�ោេ�ើការ ព្យលួរទូោ ស មាន់�ក្ខខណ្ឌ ឬការដោះ�ដងមាន់�ក្ខខណ្ឌដោយ
អន់��ោម ទូៅតំាម មាតំ្រា 7 CFR §273.11(n) - និង តំ្រូវបាន់ ផ្ទុ្តំន់្ទូាទូោសជាន់ីតំិជន់៖

1. ការរំ�ោេបំពាន់ផ្ទុ្�ូវេឡើទូធ្ងន់់ធ្ងរក្រោមមាតំ្រាទូី 2241 ន់បចំណងជើងទូី 18, U.S.C.

2. អំពើឃាតំកម្មក្រោមមាតំ្រាទូី 1111 ន់បចំណងជើងទូី 18, U.S.C.

3. រា�់បទូ�្មើសណាមលួយក្រោមជំពូក 110 ន់បចំណងជើងទូី 18, U.S.C.

4. បទូ�្មើសសហព័ន់្ធ ឬរដ្ឋដដ�ពាក់ព័ន់្ធន់ឹងការរំ�ោេផ្ទុ្�ូវេឡើទូ ដូចមាន់ចដង ក្ន់�ងមាតំ្រាទូី 40002(a)  ន់បច្បាប់ VAWA ែ្ន់ាំ 1994 (42 
U.S.C. 13925a) ឬ

5. បទូ�្មើសក្រោមច្បាប់រដ្ឋដដ�កំណតំ់ដោយអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាមាន់�ក្ខណៈប្រហាក់ប្រហដ�ន់ឹងបទូ�្មើសដដ�បាន់ពិពណ៌ន់ា
ន់ៅក្ន់�ងបញ្ជីន់ឡើះ។ 

សូមរកសាទូ�កជាកំណតំត់តារបស់អុក។  
16 



សត�ក្���្លដែងការណ៍ស្����ការគ្មានការរើសអើង 
ដោយអន់��ោមតំាមច្បាប់ស្តំីពីសិទូិ្ធស៊ីវិ�សហព័ន់្ធ ន់ិងបទូបញ្ញតំ្តំិន់ិង គោ� ន់ យោបាយរបស់ក្រសលួងកសិកម្មអាមឡើរិក (USDA) ក្រសលួង
កសិកម្មអាមឡើរិក ទូីេ្ន់ាក់ងារ ការិយា�័យ ន់ិងន់ិយោជិតំន់ិងស្ែាប័ន់របស់ខ្�លួន់ដដ�ចូ�រលួម ឬ គ្រ ប់គ្រងកម្មវិធី USDA តំ្រូវបាន់ហាមឃាតំ់មិន់ឱ្យ
រើសអើងដោយផ្ទុ្អដក �ើ ពូជសាសន់៍ ពណ៌សម្ប�រ ដើមកំណើតំជាតំិ េឡើទូ ជំន់ឿសាសន់ា ពិការេាព អាយ� ជំន់ឿន់យោបាយ ឬការផ្ទុ្ចាញ់
តំប ឬការសងសឹក�ើសកម្មេាព សិទូិ្ធស៊ីវិ�ពីម�ន់ន់ៅក្ន់�ងកម្មវិធី ឬសកម្មេាពណាមលួយដដ�ធ្វើ�ើង ឬផ្ទុ្តំ�់ែវិកា ដោយក្រសលួងកសិកម្ម
�ើយ។

ជន់មាន់ពិការេាពដដ�តំ្រូវការមធ្យោបាយន់បការប្រាស្រ័យទូាក់ទូងផ្ទុ្សឡើងទូៀតំដើម្បីទូទូលួ�បាន់ព័តំ៌មាន់កម្មវិធី (ឧ. អក្សរស្ទូាប អក្សរព�ម្ពធំ ខ្សដ 
អាតំ់ សំ�ឡើង េាសា សញ្ញា អាមឡើរិក។�។) គលួរតំដទូាក់ទូងទូីេ្ន់ាក់ងារ (រដ្ឋ ឬក្ន់�ង តំំបន់់) ដដ�ពលួកគឡើបាន់ដាក់ពាក្យដើម្បីទូទូលួ�បាន់អតំ្ែប្រយោជន់៍។ 
ប�គ្គ�ដដ�ែ្�ង់ តំ្រចៀកធ្ងន់់ ឬមិន់អាចន់ិយាយ បាន់អាចទូាក់ទូង USDA តំាមរយៈសឡើវាកម្មបញ្ជូន់បន់្តំរបស់សហព័ន់្ធតំាមរយៈ�ឡើខ 1-800-877-
8339។ �ើសពីន់ឡើះទូៀតំ ព័តំ៌មាន់កម្មវិធីអាចមាន់ផ្ទុ្តំ�់ជូន់ ជាេាសា ផ្ទុ្សឡើងក្រៅពី េាសាអង់គ្�ឡើសផ្ទុងដដរ។

ដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្តំឹងកម្មវិធីពីបទូរើសអើង៖

• សូមបំពឡើញបដបបទូពាក្យបណ្តំឹងពីបទូរើសអើងរបស់ USDA (AD-3027) ដដ� រកឃើញតំាមអន់�ាញន់ៅ�ើគឡើហទូំព័រ៖ https://www.
usda.gov/sites/default/files/documents/usda-program-discrimination-complaint-form.pdf ន់ិងន់ៅការិយា�័យណាមលួយរបស់ USDA។ 
អ្ន់កអាចស្ន់ើស�ំច្បាប់ែតំចម្�ងពាក្យបណ្តំឹងមលួយច្បាប់ដោយទូូរសព្ទូទូៅ�ឡើខ 1-866-632-9992 ឬ 

• សរសឡើរ�ិខិតំផ្ទុ្ញើទូៅ USDA ន់ិងក្ន់�ង�ិខិតំន់ឡើះដាក់បញ្ចូ�ព័តំ៌មាន់ទូាំ ងអស់ ដដ�បាន់ស្ន់ើស�ំជាទូម្រង់បដបបទូ។ 

បញ្ជូន់ទូម្រង់បដបបទូ ឬ�ិខិតំដដ�បាន់បំពឡើញរលួចរបស់អ្ន់កទូៅ USDA តំាមរយៈ៖

• សំប�តំ្រ៖ ការិយា�័យឧបការីរដ្ឋមន់្រ្តំីទូទូលួ�បន់្ទូ�កសិទូ្ធិស៊ីវិ�ន់ៅក្រសលួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមឡើរិកមាន់អាសយដ្ឋាន់៖ 1400 Independence 
Avenue SW Washington, D.C.20250-9410 ឬ

• ទូូរសារ៖ 1-202-690-7442 ឬ

• អ៊ីមដ�៖ program.intake@usda.gov

ស្ែាប័ន់ន់ឡើះគឺជាអ្ន់កផ្ទុ្តំ�់ឱកាសស្មើគ្ន់ា។

ជុំនួ�អន្�រកាល�ល់គ្រួសារ�ដែលមានកូននៅក្នញង្រន្ទញក (TAFDC) និង

ជុំនួ� ្រន្ទាន់�ល់មនញស្ស�ាស់ជរា ជនមាន�ិការេា� និងកញមារ (EAEDC)

TAFDC ន់ិង EAEDC គឺជាកម្មវិធីជំន់លួយសាច់ប្រាក់។ ដើម្បីស្វដងយ�់បន់្ែដមន់ិងដាក់ពាក្យ សូមចូ�ទូៅកាន់់គឡើហទូំព័រ DTAConnect.com ឬ
ទូូរសព្ទូទូៅការិយា�័យ DTA ក្ន់�ងតំំបន់់របស់អ្ន់ក។ ព័តំ៌មាន់ន់ឡើះអន់�វតំ្តំតំដចំពោះគ្រលួសារដដ�កំព�ងដាក់ពាក្យស�ំ ឬទូទូលួ�បាន់ TAFDC ឬ EAEDC 
ប៉ា�ណ្ណោះ។ 

�ើខ្ញញុំ�្រូវ្រ្រា្រ់ DTA អុំ��ការផ្លាស់្រ្�ូរនៅក្នញងគ្រួសាររ្រស់ខ្ញញុំនៅ�តលណា? 
  

ខ្ញ�ំតំ្រូវតំដប្រាប់ DTA អំពីការផ្ទុ្�ាស់ប្តំូរដដ�អាចប៉ាះពា�់ដ�់ TAFDC ឬ EAEDC របស់ខ្ញ�ំ (អតំ្ែប្រយោជន់៍សាច់ប្រាក់) ក្នញងរ�ៈ�តល 10 
�្ងថ្ងៃ �ើក �ដងតំដខ្ញ�ំមិន់ចាំបាច់ប្រាប់ DTA អំពីការផ្ទុ្�ាស់ប្តំូរ ប្រាក់ចំណូ� របស់ខ្ញ�ំតំិចជាង 100 ដ��្�ារក្ន់�ងមលួយខដ។ ន់ឡើះរលួមបញ្ចូ�ទូាំង
ការផ្ទុ្�ាស់ប្ដូរ �ើប្រាក់ចំណូ�របស់ខ្ញ�ំ អាសយដ្ឋាន់ អ្ន់កដដ�ខ្ញ�ំរស់ន់ៅជាមលួយ ទូំហំគ្រលួសារ ការងារ ន់ិងការធាន់ារ៉ាាប់រងស�ខេាព។  

�ើខ្ញញុំទទួល្រានការ�ានារោា្រ់រងសញខេា��ោាង�ូ�ម្�ត�? 
•	 ប្រសិន់បើខ្ញ�ំទូទូលួ�បាន់ TAFDC ឬ EAEDC ខ្ញ�ំក៏ន់ឹងទូទូលួ�បាន់គម្រោង MassHealth ដដរ។ 
•	 ប្រសិន់បើខ្ញ�ំតំ្រូវបាន់គឡើបដិសឡើធមិន់ឲ្យទូទូលួ�បាន់ TAFDC ឬ EAEDC គម្រោង MassHealth ន់ឹងប្រើប្រាស់ព័តំ៌មាន់របស់ខ្ញ�ំដើម្បី

ពិន់ិតំ្យ មើ� ែា តំើមាន់សិទូ្ធិ ទូទូលួ�បាន់ការធាន់ារ៉ាាប់រងស�ខេាពឬអតំ់។   
•	 ប្រសិន់បើ EAEDC របស់ខ្ញ�ំឈប់ ខ្ញ�ំតំ្រូវតំដដាក់ពាក្យស�ំគម្រោង MassHealth ដោយ�ដកពីគ្ន់ា។ ដើម្បីស្ន់ើស�ំពាក្យស�ំ សូម

ហៅទូូរសព្ទូទូៅ�ឡើខ 1-800-841-2900។

 ប្រសិន់បើខ្ញ�ំទូទូលួ�បាន់គម្រោង MassHealth ខ្ញ�ំយ�់ព្រមែា គម្រោង MassHealth អាចទូារ៖
• ��យដដ�ជំពាក់ខ្ញ�ំពីប្រេពមលួយទូៀតំសម្រាប់សឡើវាែដទូាំស�ខេាពរបស់ខ្ញ�ំ ន់ិង 
• ការគាំទូ្រផ្ទុ្ន់ដកវឡើជ្ជសាស្រ្តំពីឪព�កម្តំាយអវតំ្តំមាន់របស់ក្មឡើងដដ�មាន់អាយ�ក្រោម 19 ែ្ន់ាំដដ�ទូទូលួ�បាន់អតំ្ែប្រយោជន់៍គម្រោង 

MassHealth។ 
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ប្រសិន់បើខ្ញ�ំទូទូលួ�បាន់ EAEDC ពីព្រោះខ្ញ�ំមាន់ពិការេាព ឬខ្ញ�ំមាន់អាយ� �ើស ពី 65  ែ្ន់ាំ ខ្ញ�ំតំ្រូវដាក់ពាក្យស�ំទូទូលួ�បាន់អតំ្ែប្រយោជន់៍ន់ប
ចំណូ� សន់្តំិ ស�ខបន់្ែដមរបស់ សហ ព័ន់្ធ (SSI)។ ប្រសិន់បើខ្ញ�ំតំ្រូវបាន់អន់�ម័តំសម្រាប់អតំ្ែប្រយោជន់៍ SSI ដដ�គ្របដណ្តំប់ �ើពឡើ�តំដមលួយ ដដ�
ខ្ញ�ំទូទូលួ�បាន់ EAEDC រដ្ឋបា�សន់្តំិស�ខសង្គមន់ឹង បញ្ជូន់ SSI មលួយចំន់លួន់របស់ខ្ញ�ំឲ្យ DTA ដើម្បីសង EAEDC។

សត�ក្��ជូន�ុំណឹងសុំខាន់អុំ���្្រា្រ់ និងអ�្�្រ្រ�ោជន៍រ្រស់អ្នក
បទូ�្មើស�ើកម្មវិធីដោយចឡើតំន់ា (IPV) មាន់ចឡើតំន់ាផ្ទុ្តំ�់សឡើចក្តំីែ្�ដង ការណ៍ មិន់ពិតំ ឬបំេ័ន់្តំ ឬក្�ដង �ាក់បាំង ឬមិន់ផ្ទុ្តំ�់ការពិតំ ដោយ
ផ្ទុ្ទូា�់ មាតំ់ឬជា�ាយ�ក្ខណ៍អក្សរដើម្បីបញ្ជាក់ ឬរក្សាសិទូ្ធិទូទូលួ�បាន់អតំ្ែ ប្រយោ ជន់៍ TAFDC ឬ EAEDC ឬដើម្បីទូទូលួ�បាន់អតំ្ែ
ប្រយោជន់៍ណាដដ�ខ្ញ�ំមិន់មាន់ សិទូ្ធិទូទូលួ�បាន់។

ប្រសិន់បើខ្ញ�ំតំ្រូវបាន់រកឃើញែាមាន់បទូ�្មើស�ើកម្មវិធីដោយចឡើតំន់ា (IPV) ដោយតំ��ាការ សវន់ការដកសិទូ្ធិផ្ទុ្ន់ដករដ្ឋបា� ឬដោយ
ច�ះហតំ្ែ�ឡើខា �ើ�ិខិតំ�ះបង់សិទូ្ធិ ខ្ញ�ំន់ឹងតំ្រូវដកហូតំសិទូ្ធិពីការទូទូលួ�បាន់អតំ្ែ ប្រយោ ជន់៍ TAFDC ឬ EAEDC ក្ន់�ងរយៈពឡើ�៖
•	 6 ខដចំពោះបទូ�្មើស�ើកទូីមលួយ
•	 12 ខដចំពោះបទូ�្មើស�ើកទូីពីរ
•	 ជារៀងរហូតំសម្រាប់បទូ�្មើស�ើកទូីបី

�ើសពីន់ឡើះទូៀតំ ច្បាប់ផ្ទុ្សឡើងទូៀតំអាចយកមកអន់�វតំ្តំ។ 

ការហាមឃា�់លើការទិញ្រ័ណ្ណ EBT
ខ្ញ�ំយ�់ែា វាជាការខ�សច្បាប់ក្ន់�ងការប្រើប្រាក់ TAFDC ឬ EAEDC ដដ� បាន់ ធ្វើ�ើងតំាមរយៈការផ្ទុ្ទូឡើរប្រាក់តំាមអឡើ�ិចតំ្រូន់ិក (EBT) ដើម្បី
បង់ប្រាក់ ដូច ខាងក្រោម៖ េឡើសជ្ជៈមាន់ជាតំិអា�់ក�� ផ្ទុ�ិតំផ្ទុ�ែ្ន់ាំជក់ សន់្�ឹកែ្ន់ោតំ សម្េារសម្រាប់មន់�ស្សពឡើញវ័យ ឬការសម្ដដងផ្ទុ្តំោតំ�ើ
មន់�ស្សពឡើញវ័យ �្បដង ស៊ីសង អាវ�ធន់ិងគ្រឿងរំសឡើវ សឡើវាកម្មវិស្សមកា� ការចាក់សាក់ ការចោះ រាង កាយ គ្រឿងអ�ង្ការ ទូូរទូស្សន់៍ ស្តំឡើរ៉ាឡើអូ 
ហ្គឡើមវីដឡើអូ ឬទូូហ្គឡើមន់ៅតំាម ហាង ផ្ទុ្តំ�់សឡើវាជលួ� កញ្ែាកម្សាន់្តំ ែ្�បសឡើវាដដ�តំ��ាការបាន់បញ្ជា ឲ្យបង់ ប្រាក់ពិន់័យ ប្រាក់ធាន់ា ឬ�ិខិតំធាន់ា។   

ការហាមឃា�់លើកន្លដែង�ដែលខ្ញញុំអា�្រ្រើ្រ័ណ្ណ EBT រ្រស់ខ្ញញុំ
ខ្ញ�ំយ�់ែា វាជាការខ�សច្បាប់ក្ន់�ងការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណផ្ទុ្ទូឡើរអតំ្ែប្រយោជន់៍ អឡើ�ិ ចតំ្រូន់ិករបស់ខ្ញ�ំ (EBT) ន់ៅទូីតំាំងដូចខាងក្រោម៖ ហាង�ក់
សៀវេៅសម្រា ប់ មន់�ស្សពឡើញវ័យ ហាង�ក់សម្េារបរិក្ខារមន់�ស្សពឡើញវ័យ ឬគ្រឹះស្ែាន់ សម្តំដង ដដ�ផ្ទុ្តំោតំ�ើមន់�ស្សពឡើញវ័យ ហាង�ក់
គ្រាប់រំសឡើវ កាស៊ីណូ កាស៊ីណូ�្បដង ស៊ីសង ឬគ្រឹះស្ែាន់�្បដងស៊ីសង ន់ាវាកម្សាន់្តំ ហាងចដកចាយអាវ�ធ ហាង �ក់ គ្រឿងអ�ង្ការ ហាង�ក់ស្រា ហាង
ធ្វើក្រចក ឬហាងែដសម្រស់ ទូីេ្ន់ាក់ ងារ បញ្ជូន់ប្រាក់ទូៅបរទូឡើស ហាង�ក់កញ្ែាកម្សាន់្តំ ឬហាងចាក់ សាក់។

ការ�ិន័��ុំ�ោ�ការទិញសា�់្រ្រាក់�ាម្រ័ណ្ណ EBT �ដែលហាមឃា�់

• ្រទល្មើសលើកទ�មួ�៖ ខ្ញ�ំតំ្រូវតំដសង DTA វិញន់ូវចំន់លួន់ទូឹកប្រាក់ដដ�បាន់ចំណាយ។
• ្រទល្មើសលើកទ���រ៖ ខ្ញ�ំតំ្រូវតំដសង DTA វិញន់ូវចំន់លួន់ទូឹកប្រាក់ដដ�បាន់ចំណាយ ហើយន់ឹងបាតំ់ បង់អតំ្ែប្រយោជន់៍សាច់ប្រាក់សម្រាប់

រយៈពឡើ���រខដែ។
• ្រទល្មើសលើកទ�្រ�៖ តំ្រូវសង DTA វិញន់ូវចំន់លួន់ទូឹកប្រាក់ដដ�បាន់ ចំណាយ ហើយន់ឹងបាតំ់បង់អតំ្ែប្រយោជន់៍សាច់ប្រាកជ់ាអ�ិន្�្រថ្ងៃ�។៍
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ហតំ្ែ�ឡើខា៖ 

�ាមរ�ៈការ�ញ�ហ�្�លតខាលើ�ាក្�សញុំនត� ខ្ញញុំសូម្រញ្ជាក់�ាខ្ញញុំ�ល់ និង�ល់�្រម�ុំ�ោ� “សិទ្�ិ ការទទួលខញស�្រូវ និងការ
�ិន័�។”
ហ�្�លតខាអ្នក�ាក់�ាក្�សញុំ៖ _______________________________________________________
កាល្ររិ�្ឆតទ៖ _______________________

�ើមាន�្្រា្រ់�ិសតសទត្រ្រសិន្រើខ្ញញុំមានសិទ្�ិទទួល្រាន �ដែ�ោ� សារគ្រោ��្នាក់ ឬរ្រួស្រោញណ្ណោ�? 
ប្រសិន់បើក្រ�មគ្រលួសាររបស់ខ្ញ�ំទូទូលួ�បាន់អតំ្ែប្រយោជន់៍ពីគម្រោង MassHealth ឬ DTA ដោយសារតំដគ្រោះែ្ន់ាក់ ឬរបលួស  ខ្ញ�តំំ្រូវតំដ
ប្រើប្រាកដ់ដ�ខ្ញ�ំទូទូលួ�បាន់សម្រាប់គ្រោះែ្ន់ាក់ឬរបលួសដើម្បីសងពលួកគឡើវិញ។ ប្រាក់ន់ោះអាចបាន់មកពីបណ្ណធាន់ារ៉ាាប់រង ការទូទូូាតំ ់ឬ
ប្រេពផ្ទុ្សឡើងទូៀតំ។ ការន់ឡើះអន់�វតំ្តំទូោះបីខ្ញ�ំមិន់ទូាន់់ដឹងែាប្រេពប្រាកន់់ោះមកពអី្វីក៏ដោយ។ 
ខ្ញ�ំយ�់ព្រមសហការជាមលួយគម្រោង MassHealth ន់ិង DTA ដោយ៖ 

• ដាក់ពាក្យបណ្តំឹងទូាមទូារប្រាក់ពីប្រេពផ្ទុ្សឡើងៗ។
• ប្រាប់គម្រោង MassHealth ន់ិង DTA េ្�ាមៗអំព-ីបណ្តំឹងទូាមទូារការធាន់ារ៉ាាប់រង បណ្តំឹង ឬ ន់ីតំិវិធផី្ទុ្សឡើងទូៀតំ ដើម្បីទូទូលួ�

បាន់ប្រាក់។ 
• ផ្ទុ្តំ�់ព័តំ៌មាន់ែ្មីដ�់គម្រោង MassHealth ន់ិង DTA ន់ៅពឡើ�ខ្ញ�ំទូទូលួ�បាន់។  . 

ប្រសិន់បើខ្ញ�ំមិន់សហការទូឡើ គម្រោង MassHealth ន់ិង DTA អាចបញ្ឈប់ ឬបដិសឡើធអតំ្ែប្រយោជន់៍របស់ខ្ញ�ំបាន់។ ខ្ញ�ំយ�់ព្រមែា 
គម្រោង MassHealth ន់ិង DTA អាច៖  

• ចដករំ�ដកព័តំ៌មាន់អំពីអតំ្ែប្រយោជន់៍របស់ខ្ញ�ំ ដើម្បីប្រមូ�ប្រាក់ដើម្បី សង អតំ្ែប្រយោជន់៍ទូាំងន់ោះ។
• មើ�កំណតំ់តំ្រាទូាំងអស់អំពីប្រាក់ដដ�ខ្ញ�ំអាចទូទូលួ�បាន់ដោយសារគ្រោះែ្ន់ាក់ ឬរបលួសដូចជាកំណតំ់តំ្រាន់ៅក្រសលួង

គ្រោះែ្ន់ាក់ឧស្សាហកម្ម។ 


