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ពាក្យសំុអត្ថប្រយោជន ៍SNAP សំរា្រប់្រឹទ្ធា វយ័ 
រដ្ឋម៉ា សសាជូយសត្ដ

(សំរាបប់ុគ្គលម្នា ក់ៗ  និងប្ដីបបពន្ធ អាយុ 60 ឆ្នា  ំឬចាស់ជាង)

នាមប្រកូល៖ នាមខ្លួន៖ នាមកណ្្ល៖

អាសយដ្ឋា នផ្ទះ៖ បករុង, រដឋា, សុដីបកូដ៖

អាសយដ្ឋា នបបបសណដី យ ៍(បបើសិនខុសគ្នា )៖ បករុង, រដឋា, សុដីបកូដ៖

បលខទូរស័ព្៖ ប្រើអនាកជាជនអនាល័យឬ?
 បាទ/ចាស  បទ

ប្រើអនាករស់បៅ កនាុងលំបៅបបបេទអ្ដី?

 លំបៅឯកជន
 លំបៅបបណ្ត ទះអាសននា
 លំបៅសាធារណៈ

 មន្ដីរលំបៅដ្ឋា ន
 ជំរុពំលករចណំ្្រប់សរុក
 ផ្ទះឈនាលួលពាណិជ្ជកម្ម

 ជបមក
 លំបៅបបណ្្ទះអាសននា
 បផសេងបទៀ្រ

តាមរយៈការចុទះហ្រ្ថបលខា ខ្ុ ំយល់បពមថា៖
• ខ្ុ ំបានអានបកដ្សបំបពញបនទះទាងំអស់ (ឬបគបានអានឲ្យខ្ុ ំ ជាភាសាដដលខ្ុ ំយល់) រ លួមទាងំដផនាកអំពដីសិទ្ធិ និងការទទលួល 

ខុសប្ររូវ បហើយកយ៏ល់ថាខ្ុ ំ ប្ររូវដ្របបបពរឹ្រ្តាមវនិយ័ទាងំបនទះ;
• ព្័រម៌្នដដលខ្ុ ំផ្ល់ គឺពិ្របបាកដ និងសព្បគប ់បៅតាមចំបណទះដរឹងដល៏្អបំផុ្ររបស់ខ្ុ ំ; 
• ខ្ុ ំអាចនរឹងបៅចូលគុក ឬបាន្របមរូវឲ្យបងពិ់នយ័ បបើសិនខ្ុ ំផ្ល់ព្័រម៌្នខុស ឬមនិសព្បគប ់បដ្យបច្រនា; 
• DTA និងសហពន័្ធ, រដឋា, និងមនន្ដីមូលដ្ឋា នបផសេងបទៀ្រ អាចនរឹងបញ្្ជ ក ់(ដែកបមើល) ព្័រម៌្នអ្ដីមលួយដដលខ្ុ ំផ្ល់។

ហ្រ្ថបលខា៖ កាលបរបិចឆេទ៖

ប្រើខ្ុ ំដ្កព់ាក្យសំុអ្រ្ថបបបោជន ៍SNAP របបៀបណ្?

• ផ្ុកប�ើងបៅកាន ់DTA Connect 

• បផ្ើតាមទូរសារបៅបលខ 617-887-8765 

• បផ្ើបៅអាសយដ្ឋា នបនទះ DTA Document Processing Center P.O. Box 4406, Taunton, MA 
02780-0420 

• បសេន បៅការោិល័័យ DTA កនាុង្រំបន់
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អ្នកអាចនរឹងទទួល័អត្ថប្រយោជន ៍SNAP រ្រស់អ្នក ក្នុងយ្ល័ 7 ថ្ងៃ យ្រើសិនជា៖

• បបាកច់ំណូលរលួមរបស់អនាក និងបបាកប់ៅកនាុងធនាគ្រ បូកចូលគ្នា  គឺ្រិចជាងការចំណ្យរាល់ដខរបស់អនាក 
បៅបលើទដីលំបៅ; ឬ

• បបាកច់ំណូលរលួមរាល់ដខរបស់អនាក គឺ្រិចជាង $150 និងបបាករ់បស់អនាកបៅកនាុងធនាគ្រ គឺ $100 ឬ្ិរចជាង; ឬ

• អនាកជាពលករចំណ្្រ ់បសរុក និងបបាករ់បស់អនាកបៅកនាុងធនាគ្រ គឺ $100 ឬ្ិរចជាង។

ប្រើអនាកម្នបណ័្ណ  បផ្រអ្រ្ថបបបោជនជ៍ាបអ�ិកប្ររូនិក (Electronic Benefit Transfer, EBT) រដឋាម្៉ា សសេជូបស្រ្ ឬបទ?

 បាទ/ចាស  បទ

បណ័្ណ  EBT នរឹងបៅដ្របបបើការបាន បបើសិនករណដី បបើកម្ងបទៀ្រ បន្ាបព់ដីបានបិទ។ បបើសិនអនាកពំុម្នបណ័្ណ  EBT បទ 
បយើងអាចបផ្ើឲ្យអនាកមលួយ ឬផ្ិ្រមលួយ បៅការោិល័យតាមមូលដ្ឋា ន។ អនាកអាចនរឹងទទលួលបណ័្ណ  EBT មុននរឹងបយើង 
សំបរចអំពដីសិទ្ធិទទលួល បបបោជនឲ៍្យអនាកអាចបបបើអ្រ្ថបបបោជនរ៍បស់អនាក ោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័សកនាុងខណៈវាម្ន បបើសិនអនាក 
ម្នសិទ្ធិទទលួល។ បៅបពលអនាកបានបណ័្ណ  EBT របស់អនាក អនាកកន៏រឹងបានព្័រម៌្នដែមបទៀ្រ ស្ដីពដីរបបៀបបបបើវាដដរ។ 

• យយើងនរឹងទទួល័យកពាក្យសំុរ្រស់អ្នក យ្រើសិនវាមនយ ម្ ោះ អាសយដ្្ឋ ន (យ្រើមន) និងហត្ថយល័ខារ្រស់អ្នក។

• យ្រើសិនជាបតរូវបានយល់័ប្ម អត្ថប្រយោជន ៍SNAP រ្រស់អ្នក នរឹងបានយចញឲ្យ្រកយបកាយ យៅកាល័្ររយិចឆេទដដល័ 
DTA បានទទួល័ពាក្យសំុរ្រស់អ្នក។

• ទូរស័្្ទមកយយើង យដើម្ បី្រំយ្ញការសំភាសន ៍យៅយ្ល័ណាមយួចយ ល្ ោះយម៉ា ង 8:15 ប្រឹក និង 4:45 រយសៀល័ ្បីថ្ងៃចន័្ទ 
រហូតថ្ងៃសុបក តាមយល័ខ 1-833-712-8027។
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យ្រើសិនអ្នកបតរូវការជំនួយ ្បីយបពាោះដតភា្្ិការ យយើងអាច 
ផ្ដល់័ឲ្យការសំរ្រសំរលួ័ យ្វើឲ្យវាងាយបសរួល័យ�ើង យដើម្ បី 
យ្វើការជាមយួយយើង។ 

យៅយល័ខ 1-877-382-2363 យស្នើសំុការសំរ្រសំរលួ័ 
ឬជំនួយជាមយួពាក្យសំុយនោះ។

យតើអ្នកជាមនុស្ស 
មនភា្្ិការឬ? 

 បាទ/ចាស  បទ

យ្រើសិន បាទ/ចាស យតើរយ្រៀ្រ 
ថនការបបាបស័យទ្កទ់ង 
ដដល័អ្នកយ្ញចិត្ដគឺអវបី?

 ផ្្ល់មុខ  ភាសាសញ្ញា  - ផ្្ល់មុខ

 ទូរស័ព្  ភាសាសញ្ញា  - បសវាបញ្ជូ នតាមវ ដីបដអូ  (Video Relay 
     Services, VRS)

បលខ VRS របស់អនាក៖

យតើ MassHealth បាន 
្រញ្ជា កថ់ាអ្នកមនភា្ 
្ិការ ឬយទ?

 បាទ/ចាស  បទ

DTA អាចនរឹងបផ្ើសារបៅអនាក អំពដីកាលបរបិចឆេទដល់កំណ្រ,់ ព្័រម៌្នករណដី , ការបិទការោិ 
ល័យ, និងព្័រម៌្នសំខានប់ផសេងៗបទៀ្រ។ សូមកំណ្រថ់ា ្របម្សារ និងទិននានយ័ អាចនរឹង 
អនុវ្រ្។ 

បបើសិនអនាក មនិចងទ់ទលួលសារមកពដី DTA បទ អនាកអាចមនិចូលរលួមបៅបលើ DTA Connect 
បដ្យទូរស័ព្មកបយើង តាមបលខ 1-877-382-2363 ឬវាយពាក្យ OPT OUT បបើសិនអនាក 
បានទទលួលសារ។

សូមបផ្ើទំពរ័បនទះមកវញិ។ 3



្ត័ម៌នអំ ប្ីរ្ូរអ្នក

បលខសូស្យ៉ាល់សរឹគ្យលួរទិដី៖ ដខបែងៃឆ្នា កំំបណើ ្រ៖ បេទ៖
 បបរុស  បសដី

ប្រើអនាកជាពលរដឋាអាបមរកិឬ?   បាទ/ចាស  បទ ប្រើអនាកបពញចិ្រ្និោយភាសាអ្ដី?

កំណត៖់ បុគ្គលមនិដមនជាពលរដឋាអាបមរកិ ដដលដ្កព់ាក្យសំុ SNAP មនិបាចឲ់្យ

បលខសូស្យ៉ាល់សរឹគ្យលួរទិដី ឬសា្ថ នភាពសញ្្ជ ្ិររបស់បគបទ។ 

ប្រើជា្រិសាសនរ៍បស់អនាក ជាអ្ដី?*

 ដសបែកប ្្ម  ឬ អានហ្ិក-អាបមរកិ  អាបមរកិ-ឥណ្ឌា ន ឬ ជនជា្ិរបដើមអាឡាសាេ  ដសបែកស

 អាសុដី   ជនជា្ិរបដើមបកាទះហាបវ ៉ា ឬ អនាកបកាទះបា៉ា សុដីហ្ិក 
បផសេងបទៀ្រ

ប្រើជា្រិពន្ធរបស់អនាក ជាអ្ដី?*

 ហុិស្ប៉ានិក ឬ ឡាទដីណូ  មនិដមនហិុស្ប៉ានិក ឬ ឡាទដីណូ

* ចំប�ើយរបស់អនាក នរឹងមនិប៉ាទះពាល់ដល់សិទ្ធិទទលួលរបស់អនាកបទ។ បយើងសលួរសំណលួ រទាងំបនទះ បដើមបែ ដីបធ្ើឲ្យបបាកដថា

បគប់ៗ គ្នា ប្ររូវបានបបបពរឹ្រ្មកបលើបដ្យសមគលួរ បទាទះបបើជា្រិសាសន,៍ ពណ៌សំបុរ, ឬបដើមកំបណើ ្រ ជាអ្ដីកប៏ដ្យ។ 

ទុកឲ្យបៅទំបនរ បបើសិនអនាកមនិចងប់ែ្ើយ។
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សមជិកបករុមបគរួសារ

ប្រើម្នមនុសសេបផសេងបទៀ្រ រស់បៅជាមលួយអនាក ឬបទ?   បាទ/ចាស  បទ

បបើសិន បាទ/ចាស សូមបំបពញដផនាកខាងបបកាម។ ចុទះរាយដ្របក្មងៗអាយុបបកាម 22 ឆ្នា ,ំ ប្ដីបបពន្ធរបស់អនាក, និង/ឬ 
មនុសសេណ្មលួយបផសេងបទៀ្រ ដដលអនាកទិញ និងចំអិនអាហារ ចំបងៗជាមលួយអនាក។

យ ម្ ោះ
ដខថ្ងៃឆ្្ន  ំ
កំយណើ ត

យល័ខសូស្យ៉ាល់័ 
សរឹគ្យរួទិបី

ទំ្កទ់ំនង 
ជាមយួអ្នក?

យតើមនុស្សយនោះ 
ជា្ល័រដ្ឋ 
អាយមរកិឬ?

យតើមនុស្សយនោះដ្កព់ាក្យសំុ 
អត្ថប្រយោជន ៍SNAP ឬ?

  បាទ/ចាស

  បទ

  បាទ/ចាស

  បទ

  បាទ/ចាស

  បទ

  បាទ/ចាស

  បទ

  បាទ/ចាស

  បទ

  បាទ/ចាស

  បទ

បបាកច់ំណូល័

ប្រើម្នអនាកណ្ ទទលួលបបាកច់ំណូល័ ដូចជា បបាកង់ារងារ, ការសងបបាកអ់្រក់ារងារ, 
បបាកឧ់ប្រ្ថម្ភកូន, សូស្យ៉ាល់សរឹគ្យលួរទិដី, SSI, ការសងបបាកឲ់្យកម្មករ, អ្រ្ថបបបោជន ៍
អ្រដី្រយុទ្ធជន, បបាកនិ់វ្រ្ន ៍ឬបបាកច់ំណូលជលួលផ្ទះ ឬបទ?  បាទ/ចាស  បទ

បបើសិន បាទ/ចាស សូមបំបពញដផនាកខាងបបកាម៖

មនុស្ស 
មនបបាកច់ំណូល័

ប្រយេទបបាកច់ំណូល័ ភា្ញរឹកញ្រ់ ចំនួនរមួ

 រាល់អាទិ្រ្យ

 រាល់ពដីរអាទិ្រ្យ
 រាល់ដខ

 បផសេងបទៀ្រ៖

 រាល់អាទិ្រ្យ

 រាល់ពដីរអាទិ្រ្យ
 រាល់ដខ

 បផសេងបទៀ្រ៖

 រាល់អាទិ្រ្យ

 រាល់ពដីរអាទិ្រ្យ
 រាល់ដខ

 បផសេងបទៀ្រ៖
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តថមលជបមក

ប្រើបករុមបគួសារ ទទលួលខុសប្ររូវបង្់របម្ជបមក ឬបទ?     បាទ/ចាស     បទ

បបើសិន បាទ/ចាស សូមបំបពញដផនាកខាងបបកាម៖ 

ប្រយេទ៖ ចំនួន៖ ភា្ញរឹកញា្រ៖់

 ឈនាលួលផ្ទះ $___________
 រាល់ដខ  រាល់ប្រដីម្ស  រាល់ឆ្នា ំ

 បផសេងបទៀ្រ៖

 បបាកប់ុលទិញផ្ទះ $___________
 រាល់ដខ  រាល់ប្រដីម្ស  រាល់ឆ្នា ំ

 បផសេងបទៀ្រ៖

 ពន្ធដដីធ្ដី* $___________
 រាល់ដខ  រាល់ប្រដីម្ស  រាល់ឆ្នា ំ

 បផសេងបទៀ្រ៖

 ធានារា៉ាបរ់ងផ្ទះ* $___________
 រាល់ដខ  រាល់ប្រដីម្ស  រាល់ឆ្នា ំ

 បផសេងបទៀ្រ៖

 ឈនាលួលកុនដូ $___________
 រាល់ដខ  រាល់ប្រដីម្ស  រាល់ឆ្នា ំ

 បផសេងបទៀ្រ៖

 បផសេងបទៀ្រ $___________
 រាល់ដខ  រាល់ប្រដីម្ស  រាល់ឆ្នា ំ

 បផសេងបទៀ្រ៖

*ទុកចំហពន្ធដដីធ្ដី និងធានារា៉ាបរ់ងផ្ទះ បបើសិនទាងំបនទះបានបញូ្លកនាុងការបងប់បាកប់ុលទិញផ្ទះ។

តថមលទរឹកយេលើង

ប្រើបករុមបគួសារ ទទលួលខុសប្ររូវបង្់របម្ទរឹកបេ្ើង យដ្យដ�ក ពដី្របម្ជបមក ឬបទ?

 បាទ/ចាស  បទ

បបើសិន បាទ/ចាស គូសពិនិ្រ្យ ្របម្ទរឹកបេ្ើងទាងំអស់ ដដលពាកព់ន័្ធដល់អនាក៖

  កំយៅ (បបបង, ឧស្ម័ន, អគ្គិសនដី ឬបបរូបពន, ល.)   អគ្ិសនបី និង/ឬ ឧសម័ន  
(បបរៅពដីការបបបើកំបៅ); ទរឹក; លូទរឹកស្អុយ; និង/ឬ 
ការបបមូលសំរាម

  អគ្ិសនបី សំរា្រម់៉ា សុបីនបតជាក ់ក្នុងរដូវយ ្្ដ

  ឈ្នួល័សំរា្រយ់ប្រើម៉ា សុបីនបតជាក ់ក្នុងរដូវយ ្្ដ   យសវាទូរស័្្ទ ឬទូរស័្្ទថដ  
(រ លួមទាងំបានបងជ់ាមុន)
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តថមលដ្ទ្មំនុស្សក្នុង្រន្ទុក

ប្រើម្នអនាកណ្ ទទលួលខុសប្ររូវបង្់របម្ដែទាមំនុសសេបពញវយ័ កនាុងបន្ុក ឬបទ?   បាទ/ចាស  បទ

បបើសិន បាទ/ចាស សូមបំបពញដផនាកខាងបបកាម៖

យ ម្ ោះមនុស្សក្នុង្រន្ទុក ចំនួនបាន្រង់ ភា្ញរឹកញ្រ់

___________________ $__________
 រាល់អាទិ្រ្យ

 បផសេងបទៀ្រ៖
 រាល់ពដីរអាទិ្រ្យ  រាល់ដខ

___________________ $__________
 រាល់អាទិ្រ្យ

 បផសេងបទៀ្រ៖
 រាល់ពដីរអាទិ្រ្យ  រាល់ដខ

ប្រើម្នអនាកណ្ បធ្ើដំបណើ របៅ និង/ឬ មកពដីអនាកផ្ល់ការដែទាមំនុសសេកនាុងបន្ុក ឬបទ?   បាទ/ចាស  បទ

បបើសិន បាទ/ចាស សូមបំបពញដផនាកខាងបបកាម៖

យ ម្ ោះមនុស្ស 
ក្នុង្រន្ទុក

អាសយដ្្ឋ ន 

ថនអ្នកផ្ដល់័ការដ្ទ្ំ

ចំនួនថនដំយណើ រ 
តាមឡានក្នុង 
មយួអាទិត្យ

យ្រើសិនមនិយ្រើក្ររ៖ តថមលថន 
ោនជំនិោះសាធារណៈ, 

ឡានតាកសុ់បី, ការដរឹកយៅមក, ល័.
យៅ  ្ បី
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តថមលយ្ទ្យ

ប្រើម្នអនាកណ្ ដដលម្នអាយុ្រិចបំផុ្រ 60 ឆ្នា  ំនិង/ឬ ពិការ 
ម្នចំណាយយ្ទ្យយចញ ប្ីយោយ ៉៉ា  ឬបទ?

 បាទ/ចាស  បទ

បបើសិន បាទ/ចាស សូមបំបពញដផនាកខាងបបកាម៖

យ ម្ ោះ ប្រយេទចំណាយ តថមលសរ្ុរមយួដខ

  ដែទាសុំខភាព   ដែទាបំធ្មញ

  ធានាសុខភាព   ថានា បំពទ្យ

  បផសេងបទៀ្រ (ថានា គំ្្ម នបវជ្ជបញ្្ជ , សំភារៈបពទ្យ, ល.) 

  ដែទាសុំខភាព   ដែទាបំធ្មញ

  ធានាសុខភាព   ថានា បំពទ្យ

  បផសេងបទៀ្រ (ថានា គំ្្ម នបវជ្ជបញ្្ជ , សំភារៈបពទ្យ, ល.) 

កំណត៖់ អនាកអាចបានឥណទាន សំរាប្់របម្ដដលអនាកទទលួលខុសប្ររូវបងប់បាក ់សូមបែ ដីដ្របបើសិនអនាកយឺ្របង ់ឬមនិ 
អាចបងវ់ាកប៏ដ្យ។ ្របម្បពទ្យ រ លួមទាងំ បែ្រ លួមបង,់ បវជ្ជបញ្្ជ , ថានា គំ្្ម នបវជ្ជបញ្្ជ , ធានាសុខភាព, វកិេយបប័្របពទ្យ, 
ោនជំនិទះ, និងបបចើនបទៀ្រ។

ប្រើម្នអនាកណ្ បធ្ើដំបណើ របៅ និង/ឬ មកពដីដែទាសុំខភាព (ដូចជា ឱសែសា្ថ ន, 
បវជ្ជបណឌាិ ្រ, អនាកព្យបាល, ល.) ឬបទ?

 បាទ/ចាស  បទ

បបើសិន បាទ/ចាស សូមបំបពញដផនាកខាងបបកាម៖

យ ម្ ោះ
អាសយដ្្ឋ នថនអ្នកផ្ដល់័

ការដ្ទ្សុំខភា្

ចំនួនថនដំយណើ រតាម 
ឡានក្នុងមយួអាទិត្យ

តថមលថនចំណតឡាន, ោន 
ជំនិោះសាធារណៈ, ឡានតាកសុ់បី, 

ការដរឹកយៅមក, ល័.
យៅ  ្ បី
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SNAP យៅក្នុងរដ្ឋមយួយទៀត

ប្រើម្នអនាកណ្ បានទទលួលអ្រ្ថបបបោជន ៍SNAP បៅបបរៅរដឋាម្៉ា សសាជូបស្រ្ កនាុងបពល 
30 បែងៃកន្ងមក ឬបទ?

បបើសិន បាទ/ចាស ប្រើអនាកណ្?

 បាទ/ចាស  បទ

ការជួយ�ជាមយួពាក្យសំុ

ប្រើអនាកចងឲ់្យការអនុញ្ញា ្រមកបយើង បដើមបែ ដីទាកទ់ងមនុសសេ ឬភានា កង់ារ បបើសិនបយើង  
 មនិ អាចទាកទ់ងអនាកបានតាមទូរស័ព្ ឬបទ?*

បបើសិន បាទ/ចាស សូមបំបពញដផនាកខាងបបកាម៖

 បាទ/ចាស  បទ

ប�្ម ទះបនមនុសសេ ឬភានា កង់ារ៖ 

បលខទូរស័ព្៖ 

អាសយដ្ឋា ន៖ 

* បយើងប�ថាបនទះគឺជា មនុសសេ/អង្គការ ដដលជលួយ។ ្រលួនាទដីបនទះ គឺម្នសុពលភាព  
សំរាបដ់្ររយៈបពលការដ្កព់ាក្យសំុប៉ាុបណ្្ណ ទះ។

ការអនុញ្ញា ត យដើម្ បី្រយ ច្េញ្ត័ម៌ន

ប្រើអនាកចងឲ់្យការអនុញ្ញា ្របៅមនុសសេ ឬភានា កង់ារបនទះ បដើមបែ ដីនិោយជាមលួយ DTA 
និងទទលួលព្័រម៌្នសំងា្រ ់ជាបទ់ាកទ់ងអំពដីករណដី របស់អនាក ឬបទ?*

បបើសិន បាទ/ចាស សូមបំបពញដផនាកខាងបបកាម៖

 បាទ/ចាស  បទ

ប�្ម ទះបនមនុសសេ ឬភានា កង់ារ៖ 

បលខទូរស័ព្៖ 

អាសយដ្ឋា ន៖ 

* ្រលួនាទដីបនទះ មនិអាចរាយការណ៍ពដីការផ្្ស់ប្ូរ ឬបំបពញបទសំភាសនប៍�ើយ។ ការអនុញ្ញា ្រ ផុ្រកំណ្រ ់
បន្ាបព់ដីមលួយឆ្នា ។ំ
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អ្នកតំណាងបានអនុញ្ញា ត សំរា្រក់ារ្រញ្ជា ក់

ប្រើអនាកចងផ់្ល់ការអនុញ្ញា ្រ ឲ្យភានា កង់ារ ឬជនណ្ម្នា ក ់ដដលអនាកទុកចិ្រ្ បដើមបែ ដី
ចុទះហ្រ្ថបលខាបកដ្សបំបពញ, រាយការណ៍ពដីការផ្្ស់ប្ូរ, បធ្ើសំភាសន,៍    
និងនិោយអំពដីករណដី របស់អនាក ជាមលួយបយើងឬបទ?*

បបើសិន បាទ/ចាស សូមបំបពញដផនាកខាងបបកាម៖

 បាទ/ចាស  បទ

ប�្ម ទះបនមនុសសេ ឬភានា កង់ារ៖ 

បលខទូរស័ព្៖ 

អ្រ្បលខនិបោជកសហពន័្ធ (ភានា កង់ារដ្រប៉ាុបណ្្ណ ទះ)៖ 

* ការអនុញ្ញា ្រ ម្នសុពលភាពរហូ្រទាល់ដ្របានលុបបចាល។

អ្នកតំណាងបានអនុញ្ញា ត សំរា្រកិ់ចចេការ EBT

ប្រើអនាកចងផ់្ល់ការអនុញ្ញា ្រ ឲ្យជនណ្ម្នា ក ់ដដលអនាកទុកចិ្រ្ បដើមបែ ដីទទលួលបណ័្ណ  EBT 
បដើមបែ ដីទិញម្ូបអាហារសំរាបអ់នាក បដ្យបបបើអ្រ្ថបបបោជន ៍SNAP របស់អនាក ឬបទ?*

បបើសិន បាទ/ចាស សូមបំបពញដផនាកខាងបបកាម៖

 បាទ/ចាស  បទ

ប�្ម ទះបនមនុសសេ ឬភានា កង់ារ៖ 

បលខទូរស័ព្៖ 

អាសយដ្ឋា ន៖ 

* អ្រ្សញ្ញា ណប្ររូវដ្របានបញ្្ជ ក ់មុនបពលបានបចញបណ័្ណ ឲ្យ។ ការអនុញ្ញា ្រ 
ម្នសុពលភាពរហូ្រទាល់ដ្របានលុបបចាល។

សូមបផ្ើទំពរ័បនទះមកវញិ។

• បបើសិនអនាកចងលុ់បបចាលបណ័្ណ  EBT សំរាបអ់នាក្រំណ្ងបានអនុញ្ញា ្រ ប�បលខ 1-800-997-2555។ 

• បបើសិនអនាកចងលុ់បបចាល នូវ្រលួនាទដីណ្មលួយខាងបលើ ប�បលខ 1-877-382-2363។
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យតើមនអវបីយកើតយ�ើង ជា្រ ្្ទ ្រយ់ទៀត?
សូមរកសាទុក្ត័ម៌ន យៅទំ្រ័ជាលំ័ដ្្រយ់ៅយនោះ សំរា្រជ់ាកំណតប់តារ្រស់អ្នក។

យៅទូរស័្្ទ យផញើការ្រញ្ជា កម់ក ទទួល័អត្ថប្រយោជន ៍
SNAP

ឲ្យបានតភាជា ្រ់

បយើងនរឹងទូរស័ព្មកអនាក
 សំរាបប់ទសំភាសន។៍
 បបើសិនបយើង មនិអាចទាក់
 ទងអនាកបានបទ បយើងនរឹង 
បផ្ើសំបុប្របៅឲ្យអនាក  
សំរាបប់បគ្ងបពលបធ្ើ 
សំភាសនត៍ាមទូរស័ព្។ អនាក
កអ៏ាចទូរស័ព្មកបយើង តាម
បលខ 1-833-712-8027 
ពដីបែងៃចន័្ រហូ្របែងៃសុបក
បម្៉ា ង 8:15-4:45 បដើមបែ ដីបធ្ើ
សំភាស។

បបើសិនប្ររូវការបយើង 
នរឹងឲ្យអនាក នូវបញ្ជ ដីបន 
ឯកសារបដើមបែ ដីបផ្ើមក  
បបបោជនឲ៍្យបយើងអាច 
បញ្្ជ កសិ់ទ្ធិទទលួលរបស់ អនាក
។ អនាកម្នបពល 30  
បែងៃ ចាបត់ាងំពដីបពលអនាក 
ដ្កព់ាក្យសំុ បដើមបែ ដីបផ្ើឯក 
សារមកបយើង។ សូមបបាប ់
បយើង បបើសិនអនាកប្ររូវការ
 ជំនលួយ!

បយើងនរឹងបផ្ើសំបុប្រឲ្យអនាក 
អំពដីការសំបរច កនាុងបពល 30 
បែងៃ។ បបើសិនប្ររូវបានយល់ 
បពម បយើងនរឹងដ្ក ់
អ្រ្ថបបបោជន ៍បៅបលើ 
បណ័្ណ  EBT របស់អនាក។ 
បបើសិនបយើងបាន 
បដិបសធ បយើងនរឹងបបាប ់ 
អនាកពដីមូលបហ្ុរ។

ទសសេនា  
DTAConnect.com 
បដ្យបបបើកម្មវធិដីចល័្រ DTA 
Connect ឬទូរស័ព្បៅដខសេ  
ជំនលួយ DTA តាមបលខ 
1-877-382-2363 បដើមបែ ដី  
ដែក បមើលសា្ថ នភាពករណដី  ,  
ដកព្័រម៌្នករណដី ឲ្យទាន ់ 
បច្ុបបែននាភាព, បញូ្លឯក 
សារ, និងម្នបបចើនបទៀ្រ!

បបើសិនអនាកចងប់ានព្័រម៌្នបដន្ថម ឬប្ររូវការជំនលួយ ប�បលខ 1-833-712-8027 ឬទសសេនា Mass.gov/DTA។

្នធាន្រដន្ថម
SNAP Path to Work: រកការងារ និង 
អនាកផ្ល់ការហ្រឹកហ្ឺន បដ្យចូលបៅ 
SNAPpathtowork.org។

កំណ្រ៖់ បនទះគឺសំរាបដ់្រអ្ិរែិជន SNAP ប៉ាុបណ្្ណ ទះ

SNAP-Ed: ទសសេនាបគហទំពរ័ ការអបរ់អំាហារបូ្រ្ថម្ភ 

SNAP បៅ MAhealthyfoodsinasnap.org បដើមបែ ដីរក 

កបែលួនបធ្ើម្ូបម្នសុខភាពល្អ, ឱវាទដ្សំ្, និងរបបៀប 

បដើមបែ ដីរកសាបគួសាររបស់អនាក ឲ្យសកម្ម!

Massachusetts 2-1-1: ប�បលខ 211 
បដើមបែ ដីរកកម្មវធិដីបសវាសុខភាព និងមនុសសេជា្រិ 
បៅកនាុង្រំបនរ់បស់អនាក។

Project Bread: ប�បៅបលខពិបសសបបេព 
ម្ូបអាហារ របស់ Project Bread តាមបលខ 
1-800-645-8333 បដើមបែ ដីរកបបេពម្ូបអាហារ 
បៅកនាុងមូលដ្ឋា ន។
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ជំយរ ើសការ្រញ្ជា ករ់្រស់អ្នក
• អ្នកអាចយប្រើ្រ ជ្ា បី្ិនិត្យយនោះ យដើម្ បី្រ ជ្ាូ នការ្រញ្ជា ក ់មកជាមយួពាក្យសំុយនោះ។ ោ៉ា ងយនោះនរឹងជួយ�យយើង 

្រំយ្ញពាក្យសំុរ្រស់អ្នក ោ៉ា ងឆ្្ររ់ហ័សជាង!

• យ្រើសិនអ្នក្ំុមនេស្ដុតាងទ្ងំអស់យទ កំុរងច់ាយំដើម្ បី្រ ជ្ាូ នពាក្យសំុរ្រស់អ្នកយ�ើយ! អ្នកអាច្រ ជ្ាូ នវាមក 
យៅយ្ល័យបកាយយទៀត។

• សំរា្រ់្ ត័ម៌ន ្រដន្ថម ទស្ស្ Mass.gov/SNAPverifications។

  យ្រើសិនអ្នកណាម្ន ក ់យៅក្នុងបករុមបគរួសារ មនបបាកច់ំណូល័រកបាន ប្ររូវបផ្ើឲ្យបយើងនូវេស្ុតាង បនបបាកច់ំណលួ លរលួម 
(មុនកា្រព់ន្ធ) សំរាបប់លួនអាទិ្រ្យចុងបបកាយ ដូចជា៖

  បងាេ នប់ដបបើកបបាក,់ ឬកំណ្រប់តាបនការបបើកបបាក់
  េស្ុតាងអ្ដីមលួយបនបបាកប់បើក  ដដលអនាកទទលួល និងបម្៉ា ងបានបធ្ើការ
  បបើសិនម្នមុខរបរខ្លួនឯង, ឯកសារជំនលួញ ដដលបង្ាញបបាកច់ំណូល និងចំណ្យបលើជំនលួញ ដូចជា៖

  Schedule C (ទំរង ់1040 IRS)
  ទំរង ់1099 IRS ឬកំណ្រប់តាពន្ធដ្របផសេងបទៀ្រ
  កំណ្រប់តាបផសេងបទៀ្រ ដូចជា សំបុប្រទារបបាក,់ វកិេយបប័្រ, ឬបងាេ នប់ដ ដដលបង្ាញបបាកច់ំណូល 
និង/ឬ ចំណ្យបលើជំនលួញរបស់អនាក

  យ្រើសិនអ្នកណាម្ន ក ់យៅក្នុងបករុមបគរួសារ មនបបាកច់ំណូល័ឥតរកបាន ប្ររូវបផ្ើឲ្យបយើងនូវចំនលួនរាល់ដខ ដូចជា៖

  អ្រ្ថបបបោជន ៍ឬ សំបុប្ររង្ាន់
  របាយការណ៍ មកពដីភានា កង់ារដដលបបើកបបាក់

កំណ្រ៖់ តាមធម្មតា បយើងអាចបញ្្ជ កច់ំនលួនបបាកប់ន សូស្យ៉ាល់សរឹគ្យលួរទិដី, SSI, បបាកឧ់ប្រ្ថម្ភកូន DOR, ឬអ្រ្ថ 
បបបោជនក៍ារសងបបាកអ់្រក់ារងារ MA បដ្យខ្លួនបយើង។ បយើងនរឹងបបាបអ់នាក បបើសិនអនាកប្ររូវបញ្្ជ កវ់្រ្ថុអ្ដីមលួយ 
ទាងំបនទះ។

  យដើម្ បី្រងាហា ញេស្ដុតាងថនការរស់យៅ រដ្ឋម៉ា ស្សជូយសត្ដ អនាកអាចនរឹងបញ្ជូ នមកមលួយ បនឯកសារខាងបបកាម៖

  បងាេ នប់ដបែ្ជលួលផ្ទះ, កិច្សន្យជលួល, ឬ បកដ្សបំបពញបញ្្ជ កព់ដីម្្ស់ផ្ទះ
  លិខិ្របផ្រកម្មសិទ្ធិ ឬ បសចក្ដីដែ្ងបបាកប់ុលទិញផ្ទះ, វកិេយបប័្រទរឹកបេ្ើង, ឬ ការចុទះប�្ម ទះអនាកបបាទះបឆ្នា ្រ
  បកដ្សបំបពញបញ្្ជ កទ់ដីលំបៅរលួមគ្នា , ឬ បសចក្ដីដែ្ងមកពដីជនណ្ម្នា ក ់ដដលរស់បៅជាមលួយអនាក

  យ្រើសិនអ្នកណាម្ន ក ់យៅក្នុងបករុមបគរួសារ យ្វើការ្រងប់បាកសំ់រា្រឧ់្រត្ថម្ភកូន  សូមបផ្ើឲ្យបយើង៖

  េស្ុតាងបនកា្រព្កិច្តាមច្បប ់បដើមបែ ដីបងប់បាកឧ់ប្រ្ថម្ភកូន (ដូចជា បទបញ្្ជ ្ុរលាការ) និង 
  េស្ុតាងបនការបងប់បាកែ់្មដីៗបំផុ្រ
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  យ្រើសិនសមជិកបករុមបគរួសារណាម្ន ក ់មនិដមនជា្ល័រដ្ឋ ដ្កព់ាក្យសំុអត្ថប្រយោជន៍
សូមបញ្ជូ នេស្ុតាង បនសា្ថ នភាពមនិដមនពលរដឋា ដូចជា៖

  បណ័្ណ អនាកមូលដ្ឋា នអចិបនន្យ ៍(“បណ័្ណ បប្រង”)
  បណ័្ណ អនុញ្ញា ្រឲ្យបធ្ើការ
  បណ័្ណ អនាកមូលដ្ឋា នបបណ្្ទះអាសននា
  កំណ្រប់តាមកដល់-បចញដំបណើ រ (I-94)
  បតាកនាុងលិខិ្រែ្ងដដន
  ឯកសារបផសេងបទៀ្រ ដដលបង្ាញសា្ថ នភាពអបន្ាបបបវសនប៍ច្ុបបែននា ឬមនិទានដ់្ចប់បសច
  បសចក្ដីដែ្ង មកពដីបមធាវ ដីអបន្ាបបបវសន ៍អំពដីសា្ថ នភាពច្ុបបែននា ឬមនិទានដ់្ចប់បសច

  យ្រើសិនសមជិកបករុមបគរួសារណាម្ន ក ់ជាមនុស្សចាស់ជរា និង/ឬ ្ិការ និងមនចំណាយថ្លយ្ទ្យ  
សូមបញ្ជូ នេស្ុតាងបនចំណ្យ (ដូចជា វកិេយបប័្រ, សំបុប្រទារបបាក,់ ឬ បងាេ នប់ដ)។ ្របម្ោនជំនិទះខ្ទះ 
សំរាបម់ូលបហ្ុរសុខភាព អាចបានបបកាសបដ្យខ្លួនឯង។

កំណ្រ៖់ ចំណ្យបពទ្យសរបុ សំរាបប់ករុមបគួសារ ប្ររូវដ្រខ្ពស់ជាង $35 មលួយដខ បទើបប្ររូវបានរាប។់
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សយចក្តបីជូនដំណរឹងរ្រស់ក្រសួងជំនួយអន្តរកាល័ (DTA) ស្តបី្បីសិទ្្ិ ការ ទទួល័ខុសត្រូវ និងការ្ិន័យ

 → សបចក្្រដីជូនដំណរឹងនបទះរាយបញ្ជដីសិទ្ធិ និងការទទលួលខុស្រ្រូវសម្រាប់ រាល់ កម្មវិធដី DTA ទាំងអស់។ អ្នក្រ្រូវ្រដ
អនុវ្រ្្រ្រាមច្បាប់សម្រាប់កម្មវិធដីដដលអ្នកដាក់ពាក្យសុំ។ 

 → សូមអានទំព័រទាំងនបទះ ហើយរក្សាទុកពលួកវាជាកំណ្រ់្រ្រារបស់អ្នក។ 
 → សូមជម្រាប DTA ឱ្យដរឹងប្រសិនបើអ្នកមាន សំណលួរ ណា  មលួយ ។

ខ្ញុំសូមស្្រ្ក្រោមការ្ិន័យនថការស្្រ្្រំ្ាន៖
• ខ្ញុំបានអានព័្រ៌មានក្នុងទម្រង់បដបបទនបទះ ឬអ្នកណាម្នាក់អានឲ្យ ខ្ញុំ ស្្រាប់ ។ 
• ចម្លើយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងទម្រង់បដបបទនបទះគឺពិ្រប្រាកដ និងពបញលបញទៅ ្រាមចំណបទះដរឹងខ្ពស់បំផុ្រ

របស់ខ្ញុំ។
• ខ្ញុំនរឹងផ្្រល់ជូន DTA នូវព័្រ៌មានដដលពិ្រប្រាកដ ហើយពបញលបញ្រាម ចំណបទះ ដរឹងខ្ពស់បំផុ្ររបស់ខ្ញុំ

ក្នុងអំ�ុងពបលសម្េាសន៍របស់ខ្ញុំ និងនា ពបល អនាគ្រ។
ខ្ញុំយល័់្ា៖

• ការផ្្រល់ព័្រ៌មានមិនពិ្រ ឬបំេាន់គឺជាករណដីក្លដងបន្លំ
• ការក្លដង ឬលាក់បាំងការពិ្រដើម្បដីទទលួលបានអ្រ្ែប្រយោជន៍ពដី DTA គឺជា ករណដីក្លដងបន្លំ
• ករណដីក្លដងបន្លំ្រ្រូវបានចា្រ់ទុកែាជាបទល្មើសលើកម្មវិធដីដោយចប្រនា (IPV) និង
• បើ DTA គិ្រែាខ្ញុំបានប្រព្ររឹ្រ្្រករណដីក្លដងបន្លំ DTA អាចបន្្រធ្វើការពិន័យ រដ្ឋ ប្បវបណដី និង

ព្រហ្មទណ្ឌលើខ្ញុំ។
ខ្ញុំក៏យល័់ដដរ្ា៖

• DTA នរឹងផ្ទៀងផ្ទា្រ់ព័្រ៌មានដដលខ្ញុំផ្្រល់ជូនជាមលួយនរឹងពាក្យសុំរបស់ខ្ញុំ។ ប្រសិនបើព័្រ៌មាន
ណាមលួយមិនពិ្រ DTA អាចបដិសបធមិនផ្្រល់អ្រ្ែ ប្រយោ ជន៍ របស់ខ្ញុំ។ 

• ខ្ញុំក៏អាច្រ្រូវទទលួលការកា្រ់ទោសពដីបទឧក្រិដ្ឋចំពោទះការផ្្រល់ព័្រ៌មានមិនពិ្រផងដដរ។ 
• ប្រសិនបើ DTA ទទលួលបានព័្រ៌មានពដីប្រេពដដលអាចទុកចិ្រ្្របានអំពដី ការ ផ្លាស់ប្្រូរក្នុងគ្រលួសាររបស់ខ្ញុំ 

ចំនលួនអ្រ្ែប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំអាចនរឹងប្រដប្រលួល។
• ្រាមរយៈការចុទះហ្រ្ែលបខាលើទម្រង់បដបបទនបទះ ខ្ញុំផ្្រល់សិទ្ធិអនុញ្ញា្រឱ្យ DTA ផ្ទៀងផ្ទា្រ់សិទ្ធិ

ទទលួលបានអ្រ្ែប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំ រលួមទាំង៖
o ទទលួលបានព័្រ៌មានពដីទដីេ្នាក់ងាររដ្ឋ ឬសហព័ន្ធផ្សបងទៀ្រ អាជ្ញាធរលំនៅ ដ្ឋានក្នុង្រំបន់ 

មន្ទដីរសុខមាលេាពក្រៅរដ្ឋ ស្ែាប័នហិរញ្ញវ្រ្ែុ និងក្រុមហ៊ុន Equifax Workforce Solutions 
(Work Number)។ ខ្ញុំក៏ផ្្រល់សិទ្ធិអនុញ្ញា្រឲ្យទដីេ្នាក់ងារទាំងនបទះចដករំលដកព័្រ៌មានអំពដី
សិទ្ធិរបស់គ្រលួសារខ្ញុំក្នុងការទទលួលបានអ្រ្ែប្រយោជន៍ជាមលួយ DTA ផងដដរ។

o ប្រសិនបើ DTA ប្រើប្រាស់ព័្រ៌មានពដី Equifax អំពដីប្រាក់ចំណូលរកបានរបស់ គ្រលួសារខ្ញុំ ខ្ញុំ
មានសិទ្ធិទទលួលបានរបាយការណ៍ Equifax របស់ខ្ញុំមលួយច្បាប់ ដោយ ឥ្រគិ្រែ្លប ប្រសិនបើ
ខ្ញុំស្នើសុំក្នុងរយៈពបល 60 ែ្ងបបន្ទាប់ពដីការ សម្របច ចិ្រ្្ររបស់ DTA។ ខ្ញុំមានសិទ្ធិសលួរ
សំណលួរអំពដីព័្រ៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍។ ខ្ញុំអាចទាក់ទង Equifax ្រាម៖ Equifax Workforce 
Solutions, 11432 Lackland Road, St. Louis, MO 63146, 1-800-996-7566 (លបខ
ឥ្រគិ្រែ្លប)។

• ខ្ញុំមានសិទ្ធិទទលួលបានច្បាប់ែ្រចម្លងនបពាក្យសុំរបស់ខ្ញុំ រលួមទាំងព័្រ៌មាន ដដល DTA ប្រើប្រាស់ដើម្បដី
សម្របចអំពដីសិទ្ធិ និងចំនលួនអ្រ្ែប្រយោជន៍ របស់ គ្រលួសារខ្ញុំ។ ខ្ញុំអាចស្នើសុំ DTA នូវច្បាប់ចម្លង
អប�ិច្រ្រូនិកនបពាក្យសុំដដលបាន បំពបញ ។
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តើ DTA នរឹង្រ្រើ្រ្រាស់្័ត៌មានរ្រស់ខ្ញុំយ៉ាាងដូច ម្តយច ?
ដោយការចុទះហ្រ្ែលបខាខាងក្រោម ខ្ញុំ ផ្ដល់ សិទ្ធិ អនុញ្ញា្រ  ឲ្យ DTA ទទលួលបានពដីនិងចដករំលដកព័្រ៌មាន
អំពដីខ្ញុំ និងសមាជិកគ្រលួសាររបស់ខ្ញុំជាមលួយ៖   
•	 ធនាគារ សាលារៀន រដ្ឋាេបិាល និយោជក ម្ចាស់ផ្ទទះ ក្រុមហ៊ុនសបវាសាធារណៈ និងទដីេ្នាក់ងារ

ផ្សបងទៀ្រ ដើម្បដីពិនិ្រ្យមើលែា្រើខ្ញុំមានសិទ្ធិទទលួលបានអ្រ្ែប្រយោជនឬ៍អ្រ។់ 
•	 ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនដី ឧស្ម័ន និងទូរសព្ទ ដូច្នបទះខ្ញុំអាចទទលួលបាន ការបញ្ចុទះ្រម្លបលើសបវា

សាធារណៈ។ បណ្្រាក្រុមហ៊ុនទាំងនបទះមិនអាចចដករំលដកព័្រ៌ មានរបស់ខ្ញុំ ឬប្រើប្រាសវ់ាសម្រាប់
គោលបំណងផ្សបងទៀ្របានទប។ 

•	 ក្រសលួងលំនៅដ្ឋាន និងអេិវឌ្ឍន៍ សហគមនដ៍ើម្បដីចុទះឈ្មោទះ ខ្ញុំក្នុងកម្មវិធដីកម្្រៅ និង
បរិេោគ។ កម្មវិធដីនបទះជលួយមនុស្សឱ្យទទលួលបានអ្រ្ែប្រយោជន៍ច្រើនបំផុ្រពដីកម្មវិធដី SNAP។

•	 ក្រសលួងអប់រំកុមារ្រូច និងមធ្យមសិក្សាដូច្នបទះកូនរបស់ខ្ញុំអាចទទលួលបានអាហារសាលាដោយឥ្រគិ្រែ្លប។   
‘ 

•	 កម្មវិធដីស្្រ្រដី ទារកនងិកមុារ (WIC) ដើម្បដីឲ្យកុមារដដលមានអាយុក្រោម 5 ែ្នាំ ឬស្្រ្រដីមានផ្ទបពោទះ ក្នុង
គ្រលួសារខ្ញុំអាចទទលួលបាន WIC។

•	 សបវាកម្មសញ្ជា្រិអាមបរិក និងអន្្រោប្រវបសន៍ (USCIS) ដើម្បដីផ្ទៀងផ្ទា្រ់ ស្ែាន េាពអន្្រោប្រវបសន៍
របស់ខ្ញុំ។ព័្រ៌មានពដី USCIS អាចប៉ាទះ ពាល់ដល់ សិទ្ធិ ទទលួល បានរបស់គ្រលួសារខ្ញុំ និង ចំនលួន អ្រ្ែប្រយោជន៍ពដី 
DTA។ 

សម្គាល់៖ ទោះបីជាអ្នកមិនមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយសារតែស្ថានភាព
អន្តោប្រវេសន៍ក៏ដោយ ក៏ DTA នឹងមិនរាយ ការណ៍ អ្នកទៅអាជ្ញាធរ អន្តោ ប្រវេសន៍ទេ 
លើកលែងតែអ្នកបង្ហាញ DTA នូវដីកាសម្រេចចុងក្រោយអំពី ការ និរទេស។ 

•	 ក្រសលួងប្រាក់ចំណូល (DOR) ដើម្បដីបញ្ជាក់ពដីសិទ្ធិទទលួលបានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ ឥណទានពន្ធផ្អដកលើ
ប្រាក់ចំណូល ដូចជាប្រាក់ចំណូលរកបាន និង ប្រាក់ ចំណូលមានកំណ្រ់ និងដើម្បដីពិនិ្រ្យមើលែា្រើខ្ញុំ
មានសិទ្ធិទទលួលបាន “ស្ែានេាពគ្មានពន្ធ” ឬស្ែានេាពលំបាកដដរឬអ្រ់។

•	 ក្រសលួងកុមារ និងគ្រលួសារ (DCF) ដើម្បដីសម្របសម្រលួលសបវាកម្មដដល ផ្្រល់ជូន រលួមគ្នាដោយ DTA និង 
DCF។  

តើ DTA ្រ្រើ្រ្រាស់ល័យខសន្តិសុខសង្គម (SSNs) យ៉ាាងដូចម្តយច?
DTA ្រ្រូវបានអនុញ្ញា្រឱ្យស្នើសុំលបខ SSNs ក្រោមច្បាប់ស្្រដីពដីស្បៀងអាហារ និងអាហារូប្រ្ែម្េ
ែ្នាំ 2008 (7 U.S.C. 2011-2036) សម្រាប់កម្មវិធដី SNAP និងក្រោមច្បាប់ M.G.L. c. 18 មា្រ្រាទដី 33 សម្រាប់ 
TAFDC និង EAEDC។ DTA ប្រើប្រាស់លបខ SSNs ដើម្បដី៖

• ពិនិ្រ្យអ្រ្្រសញ្ញាណ និងសិទ្ធិទទលួលបានរបស់សមាជិកគ្រលួសារនដីមលួយៗដដល ខ្ញុំដាក់ពាក្យសុំ្រាមរយៈ
កម្មវិធដីផ្គូផ្គងទិន្នន័យ។ 

• ្រាមដានការអនុលោម្រាមច្បាប់នបកម្មវិធដី។

•	 ទារប្រាក់ប្រសិនបើ DTA អទះអាងែាខ្ញុំទទលួលបានអ្រ្ែប្រយោជន៍ដដលខ្ញុំមិន មាន សិទ្ធិទទលួលបាន។ 
•	 ជលួយទដីេ្នាក់ងារអនុវ្រ្្រច្បាប់ចាប់មនុស្សដដលលាក់បាំងពដីច្បាប់។

ខ្ញុំយល់ែាខ្ញុំមិនចាំបាច់ផ្្រល់ឱ្យ DTA នូវលបខ SSN របស់ជនបរទបសណាម្នាក់ នៅក្នុងគ្រលួសាររបស់ខ្ញុំ រលួម
ទាំងរូបខ្ញុំផង ដដលមិនចង់បានអ្រ្ែប្រយោជន៍។ ប្រាក់ ចំណូល របស់ជនបរទបសអាចរាប់បញ្ចូល បើទោទះបដីជា
ជនបរទបសមិន ទទលួលបានអ្រ្ែប្រយោជន៍ក៏ដោយ។

សិទ្្ិទទួល័្រានអ្នក្រក្រ្រដផ្ទាល័់មាត់
ខ្ញុំយល់ែា៖
• ខ្ញុំមានសិទ្ធិទទលួលបានអ្នកបកប្រដផ្ទាល់មា្រ់អាជដីពដោយឥ្រគិ្រែ្លបដដលផ្្រល់ដោយ DTA 

ប្រសិនបើខ្ញុំចង់ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាេាសាផ្សបងក្រៅពដី េាសា អង់គ្លបស។ 
• ប្រសិនបើខ្ញុំមានសវនាការ DTA ខ្ញុំអាចស្នើសុំ DTA ឲ្យផ្្រល់អ្នកបកប្រដផ្ទាល់ មា្រ់អាជដីពដោយ

ឥ្រគិ្រែ្លបដល់ខ្ញុំ ឬប្រសិនបើខ្ញុំចង់បាន ខ្ញុំអាចនាំ នរណា ម្នាក់មកបកប្រដជូនខ្ញុំ។ ប្រសិនបើខ្ញុំ
្រ្រូវការ DTA ផ្្រល់អ្នកបកប្រដផ្ទាល់មា្រ់សម្រាប់សវនាការដល់ខ្ញុំ ខ្ញុំ្រ្រូវ្រដទូរសព្ទទៅផ្នដកសវនាការ
យ៉ាាងហោចណាស់ មលួយ សប្្រាហ៍មុនកាលបរិច្ែបទបើកសវនាការ។
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សូមរកសាទុកជាកំណ្រប់តារបស់អនាក។

សិទ្្ិចុោះឈ្មោោះ្រោោះឆ្នោត
ខ្ញុំយល់ែា៖
• ខ្ញុំមានសិទ្ធិចុទះឈ្មោទះបោទះែ្នោ្រ្រាមរយៈ DTA។ 
• DTA នរឹងជលួយខ្ញុំបំពបញពាក្យសុំចុទះឈ្មោទះបោទះែ្នោ្រ ប្រសិនបើខ្ញុំ្រ្រូវការ ជំនលួយ ។ 
• ខ្ញុំអាចបំពបញពាក្យសុំចុទះឈ្មោទះបោទះែ្នោ្រជាលក្ខណៈឯកជន។ 
• ការដាក់ពាក្យសុំចុទះឈ្មោទះ ឬការបដិសបធមិនទៅចុទះឈ្មោទះបោទះែ្នោ្រនរឹង មិន ប៉ាទះពាល់ដល់អ្រ្ែ

ប្រយោជន៍ DTA របស់ខ្ញុំទប។
ឱកាសការងារ
ខ្ញុំយល់ព្រមែា DTA អាចចដករំលដកឈ្មោទះនិងព័្រ៌មានទំនាក់ទំនង របស់ ខ្ញុំជាមលួយអ្នកផ្្រល់សបវារកការងារ
ធ្វើ និងបណ្្រុទះបណ្្រាល រលួមទាំង៖
• អ្នកផ្្រល់សបវា SNAP Path Work ឬអ្នកជំនាញ DTA សម្រាប់អ្រិែិជន SNAP និង
• អ្នកផ្្រល់សបវារកការងារធ្វើ និងបណ្្រុទះបណ្្រាលជាប់កិច្ចសន្យា ឬបុគ្គលិក ពបញ សិទ្ធិសម្រាប់អ្រិែិជន 

TAFDC។

អ្រិែិជន SNAPអាចចូលរលួមស្ម័គ្រចិ្រ្្រក្នុងសបវាកម្មអប់រំ និងបណ្្រុទះបណ្្រាល ការងារ្រាមរយៈកម្មវិធដី SNAP 
Path to Work។ 
ស្្ានេា្សញ្ជាត ិ
ខ្ញុំសូមស្បែែា សមាជិកទាំងអស់នបគ្រលួសាររបស់ខ្ញុំដដលដាក់ពាក្យសុំ ទទលួល បានអ្រ្ែប្រយោជន៍ពដី DTA គឺជា
ពលរដ្ឋអាមបរិក ឬជាជនបរទបសរស់ នៅ ស្រប ច្បាប់។

កម្មវិ្បីជំនួយអាហារូ្រត្្ម្េ្រន្្ដម 
ខ្ញុំយល័់្ា៖
• DTA គ្រប់គ្រងកម្មវិធដី SNAP នៅរដ្ឋ Massachusetts។
• នៅពបលដដលខ្ញុំដាក់ពាក្យសុំជាមលួយ DTA (្រាមទូរសព្ទ ្រាមអន�ាញ ដោយ ផ្ទាល់ ឬ្រាមសំបុ្រ្រ ឬ

ទូរសារ) DTA មានរយៈពបល 30 ែ្ងបគិ្រចាប់ពដី ែ្ងប ដដល ទទលួលបានពាក្យសុំរបស់ខ្ញុំ ដើម្បដីសម្របចែា្រើ
ខ្ញុំមានសិទ្ធិទទលួល បាន  ឬអ្រ់។ 

o ប្រសិនបើខ្ញុំមានសិទ្ធិទទលួលបាន SNAP យ៉ាាងទាន់ចិ្រ្្រ (ជាបន្ទាន់) DTA ្រ្រូវផ្្រល់ឱ្យខ្ញុំ
នូវកម្មវិធដី SNAP ហើយ្រ្រូវប្រាកដែាខ្ញុំមានប័ណ្ណផ្ទបរ អ្រ្ែប្រយោជន៍ ្រាមអប�ិច្រ្រូនិក 
(EBT) ក្នុងរយៈពបល 7 ែ្ងបគិ្រចាប់ ពដី ែ្ងបដដលពលួកគបបានទទលួលពាក្យសុំរបស់ខ្ញុំ។ 

o ខ្ញុំមានសិទ្ធិនិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រង DTA ប្រសិនបើ៖
 DTA និយាយែាខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិទទលួលបានអ្រ្ែប្រយោជន៍ SNAP បន្ទាន់ទប ហើយ

ខ្ញុំមិនយល់ស្រប។ 
 ខ្ញុំមានសិទ្ធិទទលួលបានអ្រ្ែប្រយោជន៍ SNAP ជាបន្ទាន់ ប៉ាុន្្រដមិនទទលួលបាន អ្រ្ែ

ប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំនៅែ្ងបទដី 7 បន្ទាប់ ពដីខ្ញុំ បាន ដាក់ ពាក្យសុំ SNAP។ 
 ខ្ញុំមានសិទ្ធិទទលួលបានអ្រ្ែប្រយោជន៍ SNAP បន្ទាន់ ប៉ាុន្្រដមិនទទលួលបាន ប័ណ្ណ 

EBT របស់ខ្ញុំនៅែ្ងបទដី 7 បន្ទាប់ពដីខ្ញុំបានដាក់ពាក្យសុំ SNAP។
• នៅពបលដដលខ្ញុំទទលួលបាន SNAP ខ្ញុំ្រ្រូវ្រដបំពបញ្រាមច្បាប់ជាក់លាក់។ នៅពបលដដលខ្ញុំ្រ្រូវបាន

យល់ព្រមឲ្យទទលួល SNAP, DTA នរឹងផ្្រល់ឱ្យ ខ្ញុំ នូវ ច្បាប់ ចម្លងនបខិ្រ្្រប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ “សិទ្ធិ
របស់អ្នកក្នុងការដរឹងឮ” និងខិ្រ្្រប័ណ្ណព្វផ្សាយកម្មវិធដី SNAP។  ខ្ញុំនរឹងអានខិ្រ្្រប័ណ្ណ ឬឲ្យ
អ្នកណាម្នាក់អានឲ្យខ្ញុំស្្រាប់។  ប្រសិនបើខ្ញុំមានសំណលួរណាមលួយ ឬ្រ្រូវការជំនលួយក្នុងការអាន ឬ
ស្វដងយល់ ព័្រ៌មាននបទះ ខ្ញុំអាចទូរសព្ទទៅ DTA ្រាមរយៈលបខ 1-877-382-2363។
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• ការ្រ្រា្រ់ DTA អំ្បីការផ្ល័ាស់្រ្ដូរក្នុងគ្រួសាររ្រស់ខ្ញុ៖ំ 
o ប្រសិនបើខ្ញុំជាគ្រលួសាររាយការណ៍សាមញ្ញរបស់កម្មវិធដី SNAP ខ្ញុំមិនចាំបាច់ រាយការណ៍អំពដីការ

ផ្លាស់ប្្រូរេាគច្រើនទៅ DTA ទប ដរាបណា របាយ ការណ៍ បណ្្រោទះអាសន្ន ឬការបញ្ជាក់ម្្រង
ទៀ្រគឺដល់ពបលកំណ្រ់។ រឿង្រដមលួយគ្រ់ដដលខ្ញុំ្រ្រូវរាយការណ៍ែាប់ៗគឺ៖

 ▪ ប្រសិនបើប្រាក់ចំណូលរបស់គ្រលួសារខ្ញុំលើសពដីកម្រិ្រប្រាក់ចំណូលដុល (បាន ចុទះ
នៅក្នុងលិខិ្រជូនដំណរឹងពដីការយល់ព្រមរបស់ខ្ញុំ)។ 

• ខ្ញុំ្រ្រូវរាយការណ៍អំពដីបញ្ហានបទះ្រ្ររឹមែ្ងបទដី 10 នបខដបន្ទាប់ពដីខដដដលប្រាក់ចំណូល
របស់ខ្ញុំបានលើសពដីកម្រិ្រអ្រិបរមា។ 

 ▪ ប្រសិនបើខ្ញុំ្រ្រូវបំពបញ្រាមច្បាប់ការងារសម្រាប់នដី្រិជនមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ដោយ
គ្មានអ្នកនៅក្នុងបន្ទុក (ABAWD) និង ម៉ាោងធ្វើការ របស់ ខ្ញុំែយចុទះក្រោម 20 
ម៉ាោងក្នុងមលួយសប្្រាហ៍។ 

o ប្រសិនបើសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រលួសាររបស់ខ្ញុំមានអាយុ 60 ែ្នាំឬចាស់ ជាង នបទះ មាន
ពិការេាព ឬមានអាយុក្រោម 18 ែ្នាំ ហើយ គ្មាន នរណា ម្នាក់ មាន ប្រាក់ចំណូលពដីការងារទប រឿង
្រដមលួយគ្រ់ដដលខ្ញុំ្រ្រូវរាយការណ៍គឺ៖

 ▪ ប្រសិនបើនរណាម្នាក់ចាប់ផ្្រើមធ្វើការ ឬ 
 ▪ មាននរណាម្នាក់ចូលរលួម ឬចាកចបញពដីផ្ទទះរបស់ខ្ញុំ។ 

• ខ្ញុំ្រ្រូវរាយការណ៍អំពដីការផ្លាស់ប្្រូរទាំងនបទះ្រ្ររឹមែ្ងបទដី 10 ខដបន្ទា ប់ពដី ខដនបការ
ផ្លាស់ប្្រូរ។ 

o ប្រសិនបើខ្ញុំទទលួលបានកម្មវិធដី SNAP ្រាមរយៈជម្រើសជំនលួសអ្រ្ែប្រយោជន៍ អន្្ររកាល 
(TBA) ពដីព្រោទះ TAFDC របស់ខ្ញុំបានបញ្ឈប់ ខ្ញុំមិនចាំបាច់រាយការ ណ៍ អំ ពដី ការផ្លាស់ប្្រូរ
ណាមលួយទៅ DTA ក្នុងរយៈពបល 5 ខដដដលខ្ញុំទទលួលបាន TBA នោទះទប។ 

o ប្រសិនបើខ្ញុំទទលួលបានកម្មវិធដី SNAP ្រាមរយៈ Bay Bay CAP ខ្ញុំមិនចាំបាច់ រាយ ការណ៍អំពដី
ការផ្លាស់ប្្រូរណាមលួយទៅ DTA ទប។ 

ប្រសិនបើខ្ញុំនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រលួសាររបស់ខ្ញុំទទលួលបានជំនលួយជាសាច់ប្រាក់ (TAFDC ឬ EAEDC) 
ខ្ញុំ្រ្រូវ្រដរាយការណ៍អំពដីការផ្លាស់ប្្រូរជាក់លាក់ មលួយចំនលួនទៅ DTA ក្នុងរយៈពបល 10 ែ្ងបបន្ទាប់ពដីការ
ផ្លាស់ប្្រូរ។ សូមមើល តើខ្ញុំត្រូវ្រ្រា្រ់ DTA អំ្បីការផ្ល័ាស់្រ្តូរនៅក្នុងគ្រួសារ រ្រស់ ខ្ញុំនៅ្យល័ណា? 
ក្រោម ជំនួយអន្តរកាល័សម្រា្រ់ ក្រុមគ្រួសារដដល័មានកូននៅក្នុង្រន្ទុក (TAFDC) និងជំនួយ្រន្ទាន់សម្រា្រ់ 
មនុស្សចាស់ជរា ជនមាន្ិការេា្ និងកុមារ (EAEDC) ខាងក្រោម។ 

ខ្ញុំអាចទទលួលបានអ្រ្ែប្រយោជន៍ SNAP បន្ែដមទៀ្រ ប្រសិនបើខ្ញុំរាយ ការណ៍ និងផ្្រល់េស្្រុ្រាង DTA 
សម្រាប់ចំណុចខាងក្រោមនៅ ពបលណា មលួយក៏បាន៖ 
•	 ការចំណាយលើការែដទាំកូន ឬអ្នកនៅក្នុងបន្ទុក ែ្លបស្នាក់នៅ និង/ឬែ្លប សបវា សាធារណៈ
•	 អាហារកិច្ចចិញ្ចរឹមកូនដដលខ្ញុំ (ឬនរណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រលួសាររបស់ខ្ញុំ) ្រម្រូវ ដោយ ច្បាប់ឲ្យបង់ប្រាក់

ទៅឱ្យសមាជិកមិនមដនជាគ្រលួសារ និង
•	 ែ្លបព្យាបាលសម្រាប់សមាជិកគ្រលួសារខ្ញុំ រលួមទាំងរូបខ្ញុំដដលមានអាយុ 60 ែ្នាំ ឬចាស់ជាងនបទះ ឬមាន

ពិការេាព។ 

ច្្រា្រ់ការងារសម្រា្រ់អតិ្ិជន SNAP៖ ប្រសិនបើអ្នកទទលួលបានអ្រ្ែប្រយោជន៍ SNAP និងមានអាយុចន្លោទះ
ពដី 16 ទៅ 59 ែ្នាំ អ្នកប្រហដលជា្រ្រូវបំពបញបាន ្រាមច្បាប់ ការងារ ទូទៅរបស់ កម្ម វិធដី SNAP ឬច្បាប់ការងារ
របស់ ABAWD លើកលដង្រដអ្នក្រ្រូវបានលើក លដង ។ DTA នរឹងប្រាប់ខ្ញុំ និងសមាជិកគ្រលួសាររបស់ខ្ញុំ 
ប្រសិនបើយើង្រ្រូវគោរព ្រាម ច្បាប់ការងារណាមលួយ ការលើកលដងអ្វដីខ្លទះ ហើយ្រើនរឹងមាន អ្វដីកើ្រ 
�ើងប្រសិនបើយើងមិនគោរព្រាមច្បាប់ការងារទាំងនបទះ។  
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ប្រសិនបើអ្នកស្ែិ្រនៅក្រោមច្បាប់ការងារ SNAP៖
•	 អ្នក្រ្រូវ្រដចុទះឈ្មោទះសម្រាប់ការងារនៅលើពាក្យសុំ ហើយនៅពបលអ្នកបញ្ជាក់ម្្រងទៀ្រ

សម្រាប់កម្មវិធដី SNAP។  អ្នកចុទះឈ្មោទះនៅពបលអ្នកចុទះហ្រ្ែលបខាលើពាក្យសុំកម្មវិធដី SNAP ឬ
ទម្រង់បដបបទបញ្ជាក់�ើងវិញ។

•	 អ្នក្រ្រូវ្រដផ្្រល់ព័្រ៌មាន DTA អំពដីស្ែានេាពការងាររបស់អ្នកនៅពបលដដល DTA សលួរ។
•	 អ្នក្រ្រូវ្រដរាយការណ៍ទៅនិយោជកប្រសិនបើ្រ្រូវបានបញ្ជូនដោយ DTA។
•	 អ្នក្រ្រូវ្រដទទលួលយកការផ្្រល់ជូនការងារ (លុទះ្រ្រា្រដអ្នកមានហប្រុផល្រ្ររឹម្រ្រូវដដលមិនទទលួល)។
•	 អ្នកមិន្រ្រូវឈប់ពដីការងារលើសពដី 30 ម៉ាោងក្នុងមលួយសប្្រាហ៍ដោយគ្មានហប្រុផល្រ្ររឹម្រ្រូវ�ើយ។
•	 អ្នកមិន្រ្រូវកា្រ់បន្ែយម៉ាោងធ្វើការរបស់អ្នកឱ្យ្រិចជាង 30 ម៉ាោងក្នុងមលួយសប្្រាហ៍ដោយគ្មាន

ហប្រុផល្រ្ររឹម្រ្រូវ�ើយ។
ច្្រា្រ់នថកម្មវិ្បី SNAP

 → មិន្រ្រូវផ្្រល់ព័្រ៌មានមិនពិ្រ ឬលាក់ព័្រ៌មានដើម្បដីទទលួលបានអ្រ្ែ ប្រយោ ជន៍ SNAP �ើយ។
 → មិន្រ្រូវដោទះដូរ ឬលក់អ្រ្ែប្រយោជន៍ SNAP �ើយ។
 → មិន្រ្រូវផ្លាស់ប្្រូរប័ណ្ណ EBT ដើម្បដីទទលួលបានអ្រ្ែប្រយោជន៍ SNAP ដដលអ្នក មិនមានសិទ្ធិទទលួល
បាន�ើយ។

 → មិន្រ្រូវប្រើប្រាស់អ្រ្ែប្រយោជន៍ SNAP ដើម្បដីទិញរបស់ដដលមិនមាន សិទ្ធិ ទិញ ដូចជាេបសជ្ជៈមានជា្រិ
អាល់កុល និងែ្នាំជក់�ើយ។

 → មិន្រ្រូវប្រើប្រាស់អ្រ្ែប្រយោជន៍ SNAP របស់អ្នកដទបឬប័ណ្ណ EBT �ើយ លើកលដង្រដអ្នកជា
អ្នក្រំណាងដដលមានការអនុញ្ញា្រ ឬអ្នកទទលួលបាន ផ្្រល់ការអនុញ្ញា្រឱ្យអ្នកប្រើប័ណ្ណរបស់ពលួកគប
ជំនលួសពលួកគប។ 

ការ្្រមានអំ្បីការ្ិន័យ SNAP 
ខ្ញុំយល់ែា ប្រសិនបើខ្ញុំឬសមាជិកនបគ្រលួសារ SNAP របស់ខ្ញុំបំពានច្បាប់ណា មលួយ ដដលបានរៀបរាប់ខាងលើ
ដោយចប្រនា បុគ្គលនោទះនរឹងមិនមានសិទ្ធិ ទទលួលបានកម្មវិធដី SNAP សម្រាប់រយៈពបល មួយ ឆ្នាំ បន្ទាប់ពដី ការ 
រំលោេលើកដំបូង រយៈពបលពីរឆ្នាំ បន្ទាប់ពដីការបំពានលើកទដីពដីរ និង ជារៀងរហូត បន្ទាប់ពដីការបំពានលើក
ទដីបដី។ បុគ្គលនោទះក៏អាចនរឹង្រ្រូវពិន័យជាទរឹកប្រាក់រហូ្រដល់ 250,000 ដុល្លារ ជាប់ពន្ធនាគាររហូ្រដល់ 20 ែ្នាំឬ
ទាំងពដីរ។ ពលួកគបក៏អាច្រ្រូវទទលួលការកា្រ់ទោស្រាមច្បាប់សហព័ន្ធ និងរដ្ឋផងដដរ។ 
ខ្ញុំក៏យល់អំពដីការពិន័យដូចខាងក្រោមផងដដរ។ ប្រសិនបើខ្ញុំ ឬសមាជិកនបគ្រលួសារ SNAP របស់ខ្ញុំ៖
•	 ប្រព្ររឹ្រ្្របទល្មើសលើកម្មវិធដីដោយចប្រនា (IPV) ក្នុង កម្មវិ្បីផ្តល័់ សាច់ ្រ្រាក់ ពលួកគបនរឹងមិនមាន

សិទ្ធិទទលួលបានកម្មវិធដី SNAP ក្នុងរយៈពបល ្រដមលួយដដល ពលួក គបមិនមានសិទ្ធិទទលួលបានជំនលួយជាសាច់ប្រាក់។
•	 ធ្វើសបចក្្រដីែ្លដងការណ៍ក្លដងបន្លំអំពដីអ្រ្្រសញ្ញាណ ឬការស្នាក់នៅរបស់ពលួកគប ដើម្បដីទទលួល

បានអ្រ្ែប្រយោជន៍ SNAP ជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយ ពលួកគបនរឹងមិនមានសិទ្ធិទទលួលបានកម្មវិធដី SNAP 
សម្រាប់រយៈដប់ឆ្នា។ំ

•	 ដោទះដូរ (ទិញឬលក់) អ្រ្ែប្រយោជន៍ SNAP យកសារធា្រុដដលបានគ្រប់ គ្រង /គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ 
ពលួកគបនរឹងមិនមានសិទ្ធិទទលួលកម្មវិធដី SNAP រយៈពបល ពីរឆ្នាំ សម្រាប់ការរកឃើញលើកដំបូង និង ជា
រៀងរហូត សម្រាប់ការរកឃើញលើកទដីពដីរ។

•	 ដោទះដូរ (ទិញឬលក់) អ្រ្ែប្រយោជន៍ SNAP យកកាំេ្លើង រំសបវឬគ្រឿងផ្ទុទះ ពលួកគបនរឹងមិនមានសិទ្ធិ
ទទលួលបានកម្មវិធដី SNAP ជារៀងរហូត។

•	 ធ្វើសំណើផ្្រល់ជូនដើម្បដីលក់អ្រ្ែប្រយោជន៍ SNAP ឬប័ណ្ណ EBT ្រាមអន�ាញ ឬដោយផ្ទាល់ 
រដ្ឋអាចបន្្រចា្រ់ការលើបទល្មើសលើកម្មវិធដីដោយចប្រនា (IPV) លើពលួកគប។

•	 បង់ប្រាក់សម្រាប់អាហារដដលបានទិញ្រាមឥណទាន ពលួកគបនរឹងមិន មាន សិទ្ធិទទលួលបានកម្មវិធដី SNAP ទប។
•	 ទិញផលិ្រផលដដលមានអ្រ្ែប្រយោជន៍ SNAP ក្នុងគោលបំណងបោទះ បង់ ចោល និងប្រគល់ផលិ្រផល

វិញដូរយកសាច់ប្រាក់ដដលពលួកគប នរឹងមិន មាន សិទ្ធិទទលួលបានកម្មវិធដី SNAP ទប។
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•	 េៀសខ្លលួនដើម្បដីចៀសវាងការកា្រ់ទោស ការឃុំ ឬការឃុំឃាំងបន្ទាប់ពដីការ ផ្្រន្ទាទោសពដីបទឧក្រិដ្ឋ 
ពលួកគបនរឹងមិនមានសិទ្ធិទទលួលបានកម្មវិធដី SNAP ទប។ 

•	 រំលោេលើការព្យលួរទោសមានលក្ខខណ្ឌ ឬការដោទះលដងមានលក្ខខណ្ឌ ដដល ស្ែាប័នអនុវ្រ្្រច្បាប់
កំពុងស្វដងរកចាប់ខ្លលួនពលួកគប ពលួកគបនរឹងមិនមាន សិទ្ធិ ទទលួលបានកម្មវិធដី SNAP ទប។ 

ជនណាដដលបានក្លាយជាឧក្រិដ្ឋជនជាប់ទោសបន្ទាប់ពដីែ្ងបទដី 7 ខដកុម្េៈែ្នាំ 2014 មិនមានសិទ្ធិទទលួលបាន
អ្រ្ែប្រយោជន៍ពដីកម្មវិធដី SNAP ទប ប្រសិនបើ ពលួកគបជាឧក្រិដ្ឋ ជន ដដលកំពុងរ្រ់គបចខ្លលួន ឬកំពុងរំលោេលើ
ការ ព្យលួរទោ ស មានលក្ខខណ្ឌ ឬការដោទះលដងមានលក្ខខណ្ឌដោយអនុលោម ទៅ្រាម មា្រ្រា 7 CFR 
§273.11(n) - និង ្រ្រូវបាន ផ្្រន្ទាទោសជានដី្រិជន៖

1. ការរំលោេបំពានផ្លូវេបទធ្ងន់ធ្ងរក្រោមមា្រ្រាទដី 2241 នបចំណងជើងទដី 18, U.S.C.
2. អំពើឃា្រកម្មក្រោមមា្រ្រាទដី 1111 នបចំណងជើងទដី 18, U.S.C.
3. រាល់បទល្មើសណាមលួយក្រោមជំពូក 110 នបចំណងជើងទដី 18, U.S.C.
4. បទល្មើសសហព័ន្ធ ឬរដ្ឋដដលពាក់ព័ន្ធនរឹងការរំលោេផ្លូវេបទ ដូចមានចដង ក្នុងមា្រ្រាទដី 40002(a)  

នបច្បាប់ VAWA ែ្នាំ 1994 (42 U.S.C. 13925a) ឬ
5. បទល្មើសក្រោមច្បាប់រដ្ឋដដលកំណ្រ់ដោយអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហដលនរឹង

បទល្មើសដដលបានពិពណ៌នានៅក្នុងបញ្ជដីនបទះ។ 
សយចក្តបី្្ល័ដងការណ៍ស្តបី្បីការគ្មានការរើសអើង 
ដោយអនុលោម្រាមច្បាប់ស្្រដីពដីសិទិ្ធស៊ដីវិលសហព័ន្ធ និងបទបញ្ញ្រ្្រិនិង គោល ន យោបាយរបស់ក្រ
សលួងកសិកម្មអាមបរិក (USDA) ក្រសលួងកសិកម្មអាមបរិក ទដីេ្នាក់ងារ ការិយាល័យ និងនិយោជិ្រនិងស្ែាប័នរបស់
ខ្លលួនដដលចូលរលួម ឬ គ្រ ប់គ្រងកម្មវិធដី USDA ្រ្រូវបានហាមឃា្រ់មិនឱ្យរើសអើងដោយផ្អដក លើ ពូជសាសន៍ 
ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើ្រជា្រិ េបទ ជំនឿសាសនា ពិការេាព អាយុ ជំនឿនយោបាយ ឬការផ្ចាញ់្រប ឬ
ការសងសរឹកលើសកម្មេាព សិទិ្ធស៊ដីវិលពដីមុននៅក្នុងកម្មវិធដី ឬសកម្មេាពណាមលួយដដលធ្វើ�ើង ឬផ្្រល់
ែវិកា ដោយក្រសលួងកសិកម្ម�ើយ។
ជនមានពិការេាពដដល្រ្រូវការមធ្យោបាយនបការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្សបងទៀ្រដើម្បដីទទលួលបានព័្រ៌មានកម្មវិធដី 
(ឧ. អក្សរស្ទាប អក្សរពុម្ពធំ ខ្សដ អា្រ់ សំ�បង េាសា សញ្ញា អាមបរិក។ល។) គលួរ្រដទាក់ទងទដីេ្នាក់ងារ (រដ្ឋ ឬ
ក្នុង ្រំបន់) ដដលពលួកគបបានដាក់ពាក្យដើម្បដីទទលួលបានអ្រ្ែប្រយោជន៍។ បុគ្គលដដលែ្លង់ ្រ្រចៀកធ្ងន់ 
ឬមិនអាចនិយាយ បានអាចទាក់ទង USDA ្រាមរយៈសបវាកម្មបញ្ជូនបន្្ររបស់សហព័ន្ធ្រាមរយៈលបខ 1-800-
877-8339។ លើសពដីនបទះទៀ្រ ព័្រ៌មានកម្មវិធដីអាចមានផ្្រល់ជូន ជាេាសា ផ្សបងក្រៅពដី េាសាអង់គ្លបសផង
ដដរ។
ដើម្បដីដាក់ពាក្យបណ្្ររឹងកម្មវិធដីពដីបទរើសអើង៖
•	 សូមបំពបញបដបបទពាក្យបណ្្ររឹងពដីបទរើសអើងរបស់ USDA (AD-3027) ដដល រកឃើញ្រាមអន

�ាញនៅលើគបហទំព័រ៖ https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/usda-program-
discrimination-complaint-form.pdf និងនៅការិយាល័យណាមលួយរបស់ USDA។ អ្នកអាចស្នើសុំច្បាប់
ែ្រចម្លងពាក្យបណ្្ររឹងមលួយច្បាប់ដោយទូរសព្ទទៅលបខ 1-866-632-9992 ឬ 

•	 សរសបរលិខិ្រផ្ញើទៅ USDA និងក្នុងលិខិ្រនបទះដាក់បញ្ចូលព័្រ៌មានទាំ ងអស់ ដដលបានស្នើសុំជាទម្រង់
បដបបទ។ 

បញ្ជូនទម្រង់បដបបទ ឬលិខិ្រដដលបានបំពបញរលួចរបស់អ្នកទៅ USDA ្រាមរយៈ៖
• សំបុ្រ្រ៖ ការិយាល័យឧបការដីរដ្ឋមន្រ្្រដីទទលួលបន្ទុកសិទ្ធិស៊ដីវិលនៅក្រសលួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមបរិកមាន

អាសយដ្ឋាន៖ 1400 Independence Avenue SW Washington, D.C.20250-9410 ឬ
• ទូរសារ៖ 1-202-690-7442 ឬ
• អ៊ដីមដល៖ program.intake@usda.gov

ស្ែាប័ននបទះគឺជាអ្នកផ្្រល់ឱកាសស្មើគ្នា។

សូមរកសាទុកជាកំណ្រប់តារបស់អនាក។ 19



ជំនួយអន្តរកាល័ដល័់គ្រួសារដដល័មានកូននៅក្នុង្រន្ទុក (TAFDC)  
និងជំនួយ ្រន្ទាន់ដល័់មនុស្សចាស់ជរា ជនមាន្ិការេា្ និងកុមារ (EAEDC)

TAFDC និង EAEDC គឺជាកម្មវិធដីជំនលួយសាច់ប្រាក់។ ដើម្បដីស្វដងយល់បន្ែដមនិងដាក់ពាក្យ សូមចូលទៅកាន់
គបហទំព័រ DTAConnect.com ឬទូរសព្ទទៅការិយាល័យ DTA ក្នុង្រំបន់របស់អ្នក។ ព័្រ៌មាននបទះអនុវ្រ្្រ្រដ
ចំពោទះគ្រលួសារដដលកំពុងដាក់ពាក្យសុំ ឬទទលួលបាន TAFDC ឬ EAEDC ប៉ាុណ្ណោទះ។ 

តើខ្ញុំត្រូវ្រ្រា្រ់ DTA អំ្បីការផ្ល័ាស់្រ្តូរនៅក្នុងគ្រួសាររ្រស់ខ្ញុំនៅ្យល័ណា? 
  
ខ្ញុំ្រ្រូវ្រដប្រាប់ DTA អំពដីការផ្លាស់ប្្រូរដដលអាចប៉ាទះពាល់ដល់ TAFDC ឬ EAEDC របស់ខ្ញុំ (អ្រ្ែប្រយោជន៍
សាច់ប្រាក់) ក្នុងរយៈ្យល័ 10 ្្ងថ លើក លដង្រដខ្ញុំមិនចាំបាច់ប្រាប់ DTA អំពដីការផ្លាស់ប្្រូរ ប្រាក់ចំណូល 
របស់ខ្ញុំ្រិចជាង 100 ដុល្លារក្នុងមលួយខដ។ នបទះរលួមបញ្ចូលទាំងការផ្លាស់ប្ដូរ លើប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំ 
អាសយដ្ឋាន អ្នកដដលខ្ញុំរស់នៅជាមលួយ ទំហំគ្រលួសារ ការងារ និងការធានារ៉ាាប់រងសុខេាព។  

តើខ្ញុំទទួល័្រានការ្ានារ៉ាា្រ់រងសុខេា្យ៉ាាងដូចម្តយច? 
•	 ប្រសិនបើខ្ញុំទទលួលបាន TAFDC ឬ EAEDC ខ្ញុំក៏នរឹងទទលួលបានគម្រោង MassHealth ដដរ។ 
•	 ប្រសិនបើខ្ញុំ្រ្រូវបានគបបដិសបធមិនឲ្យទទលួលបាន TAFDC ឬ EAEDC គម្រោង MassHealth នរឹង

ប្រើប្រាស់ព័្រ៌មានរបស់ខ្ញុំដើម្បដីពិនិ្រ្យ មើល ែា ្រើមានសិទ្ធិ ទទលួលបានការធានារ៉ាាប់រងសុខេាពឬ
អ្រ់។   

•	 ប្រសិនបើ EAEDC របស់ខ្ញុំឈប់ ខ្ញុំ្រ្រូវ្រដដាក់ពាក្យសុំគម្រោង MassHealth ដោយ�ដកពដីគ្នា។ 
ដើម្បដីស្នើសុំពាក្យសុំ សូមហៅទូរសព្ទទៅលបខ 1-800-841-2900។

 ប្រសិនបើខ្ញុំទទលួលបានគម្រោង MassHealth ខ្ញុំយល់ព្រមែា គម្រោង MassHealth អាចទារ៖
• លុយដដលជំពាក់ខ្ញុំពដីប្រេពមលួយទៀ្រសម្រាប់សបវាែដទាំសុខេាពរបស់ខ្ញុំ និង 
• ការគាំទ្រផ្នដកវបជ្ជសាស្រ្្រពដីឪពុកម្្រាយអវ្រ្្រមានរបស់ក្មបងដដលមានអាយុក្រោម 19 ែ្នាំដដលទទលួលបាន

អ្រ្ែប្រយោជន៍គម្រោង MassHealth។ 

. 

តើមានច្្រា្រ់្ិសយសទយ្រ្រសិន្រើខ្ញុំមានសិទ្្ិទទួល័្រាន តដដោយ សារគ្រោោះ្្នាក់ ឬរ្រួស្រ៉ាុណ្ណោោះ? 
ប្រសិនបើក្រុមគ្រលួសាររបស់ខ្ញុំទទលួលបានអ្រ្ែប្រយោជន៍ពដីគម្រោង MassHealth ឬ DTA ដោយសារ្រដ
គ្រោទះែ្នាក់ ឬរបលួស  ខ្ញុ្ំរ្រូវ្រដប្រើប្រាកដ់ដលខ្ញុំទទលួលបានសម្រាប់គ្រោទះែ្នាក់ឬរបលួសដើម្បដីសងពលួកគប
វិញ។ ប្រាក់នោទះអាចបានមកពដីបណ្ណធានារ៉ាាប់រង ការទទូា្រ ់ឬប្រេពផ្សបងទៀ្រ។ ការនបទះអនុវ្រ្្រទោទះបដីខ្ញុំ
មិនទាន់ដរឹងែាប្រេពប្រាកន់ោទះមកពដីអ្វដីក៏ដោយ។ 
ខ្ញុំយល់ព្រមសហការជាមលួយគម្រោង MassHealth និង DTA ដោយ៖ 

• ដាក់ពាក្យបណ្្ររឹងទាមទារប្រាក់ពដីប្រេពផ្សបងៗ។
• ប្រាប់គម្រោង MassHealth និង DTA េ្លាមៗអំពដី-បណ្្ររឹងទាមទារការធានារ៉ាាប់រង បណ្្ររឹង ឬ នដី្រិវិធដី

ផ្សបងទៀ្រ ដើម្បដីទទលួលបានប្រាក់។ 
• ផ្្រល់ព័្រ៌មានែ្មដីដល់គម្រោង MassHealth និង DTA នៅពបលខ្ញុំទទលួលបាន។  . 

ប្រសិនបើខ្ញុំមិនសហការទប គម្រោង MassHealth និង DTA អាចបញ្ឈប់ ឬបដិសបធអ្រ្ែប្រយោជន៍
របស់ខ្ញុំបាន។ ខ្ញុំយល់ព្រមែា គម្រោង MassHealth និង DTA អាច៖ 

• ចដករំលដកព័្រ៌មានអំពដីអ្រ្ែប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំ ដើម្បដីប្រមូលប្រាក់ដើម្បដី សង អ្រ្ែប្រយោជន៍
ទាំងនោទះ។

• មើលកំណ្រ់្រ្រាទាំងអស់អំពដីប្រាក់ដដលខ្ញុំអាចទទលួលបានដោយសារគ្រោទះែ្នាក់ ឬរបលួសដូចជា
កំណ្រ់្រ្រានៅក្រសលួងគ្រោទះែ្នាក់ឧស្សាហកម្ម។ 
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ប្រសិនបើខ្ញុំទទលួលបាន EAEDC ពដីព្រោទះខ្ញុំមានពិការេាព ឬខ្ញុំមានអាយុ លើស ពដី 65  ែ្នាំ ខ្ញុំ្រ្រូវ
ដាក់ពាក្យសុំទទលួលបានអ្រ្ែប្រយោជន៍នបចំណូល សន្្រិ សុខបន្ែដមរបស់ សហ ព័ន្ធ (SSI)។ ប្រសិនបើខ្ញុំ
្រ្រូវបានអនុម័្រសម្រាប់អ្រ្ែប្រយោជន៍ SSI ដដលគ្របដណ្្រប់ លើពបល្រដមលួយ ដដលខ្ញុំទទលួលបាន EAEDC 
រដ្ឋបាលសន្្រិសុខសង្គមនរឹង បញ្ជូន SSI មលួយចំនលួនរបស់ខ្ញុំឲ្យ DTA ដើម្បដីសង EAEDC។

សយចក្តបីជូនដំណរឹងសំខាន់អំ្បីច្្រា្រ់ និងអត្្្រ្រយោជន៍រ្រស់អ្នក
បទល្មើសលើកម្មវិធដីដោយចប្រនា (IPV) មានចប្រនាផ្្រល់សបចក្្រដីែ្លដង ការណ៍ មិនពិ្រ ឬបំេ័ន្្រ ឬក្លដង 
លាក់បាំង ឬមិនផ្្រល់ការពិ្រ ដោយផ្ទាល់ មា្រ់ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដើម្បដីបញ្ជាក់ ឬរក្សាសិទ្ធិទទលួល
បានអ្រ្ែ ប្រយោ ជន៍ TAFDC ឬ EAEDC ឬដើម្បដីទទលួលបានអ្រ្ែប្រយោជន៍ណាដដលខ្ញុំមិនមាន សិទ្ធិទទលួល
បាន។
ប្រសិនបើខ្ញុំ្រ្រូវបានរកឃើញែាមានបទល្មើសលើកម្មវិធដីដោយចប្រនា (IPV) ដោយ្រុលាការ សវនការ
ដកសិទ្ធិផ្នដករដ្ឋបាល ឬដោយចុទះហ្រ្ែលបខា លើលិខិ្រលទះបង់សិទ្ធិ ខ្ញុំនរឹង្រ្រូវដកហូ្រសិទ្ធិពដីការទទលួល
បានអ្រ្ែ ប្រយោ ជន៍ TAFDC ឬ EAEDC ក្នុងរយៈពបល៖
•	 6 ខដចំពោទះបទល្មើសលើកទដីមលួយ
•	 12 ខដចំពោទះបទល្មើសលើកទដីពដីរ
•	 ជារៀងរហូ្រសម្រាប់បទល្មើសលើកទដីបដី

លើសពដីនបទះទៀ្រ ច្បាប់ផ្សបងទៀ្រអាចយកមកអនុវ្រ្្រ។ 
ការហាមឃាត់ល័ើការទិញ្រ័ណ្ណ EBT
ខ្ញុំយល់ែា វាជាការខុសច្បាប់ក្នុងការប្រើប្រាក់ TAFDC ឬ EAEDC ដដល បាន ធ្វើ�ើង្រាមរយៈការផ្ទបរ
ប្រាក់្រាមអប�ិច្រ្រូនិក (EBT) ដើម្បដីបង់ប្រាក់ ដូច ខាងក្រោម៖ េបសជ្ជៈមានជា្រិអាល់កុល ផលិ្រផលែ្នាំជក់ 
សន្លរឹកែ្នោ្រ សម្េារសម្រាប់មនុស្សពបញវ័យ ឬការសម្ដដងផ្្រោ្រលើមនុស្សពបញវ័យ ល្បដង ស៊ដីសង 
អាវុធនិងគ្រឿងរំសបវ សបវាកម្មវិស្សមកាល ការចាក់សាក់ ការចោទះ រាង កាយ គ្រឿងអលង្ការ ទូរទស្សន៍ 
ស្្របរ៉ាបអូ ហ្គបមវដីដបអូ ឬទូហ្គបមនៅ្រាម ហាង ផ្្រល់សបវាជលួល កញ្ែាកម្សាន្្រ ែ្លបសបវាដដល្រុលាការបានបញ្ជា 
ឲ្យបង់ ប្រាក់ពិន័យ ប្រាក់ធានា ឬលិខិ្រធានា។   
ការហាមឃាត់ល័ើកន្ល័ដងដដល័ខ្ញុំអាច្រ្រើ្រ័ណ្ណ EBT រ្រស់ខ្ញុំ
ខ្ញុំយល់ែា វាជាការខុសច្បាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណផ្ទបរអ្រ្ែប្រយោជន៍ អប�ិ ច្រ្រូនិករបស់ខ្ញុំ (EBT) 
នៅទដី្រាំងដូចខាងក្រោម៖ ហាងលក់សៀវេៅសម្រា ប់ មនុស្សពបញវ័យ ហាងលក់សម្េារបរិក្ខារមនុស្ស
ពបញវ័យ ឬគ្ររឹទះស្ែាន សម្្រដង ដដលផ្្រោ្រលើមនុស្សពបញវ័យ ហាងលក់គ្រាប់រំសបវ កាស៊ដីណូ កាស៊ដីណូល្បដង 
ស៊ដីសង ឬគ្ររឹទះស្ែានល្បដងស៊ដីសង នាវាកម្សាន្្រ ហាងចដកចាយអាវុធ ហាង លក់ គ្រឿងអលង្ការ ហាងលក់ស្រា 
ហាងធ្វើក្រចក ឬហាងែដសម្រស់ ទដីេ្នាក់ ងារ បញ្ជូនប្រាក់ទៅបរទបស ហាងលក់កញ្ែាកម្សាន្្រ ឬហាងចាក់ 
សាក់។
ការ្ិន័យចំ្ោោះការទិញសាច់្រ្រាក់តាម្រ័ណ្ណ EBT ដដល័ហាមឃាត់
•	 ្រទល័្មើសល័ើកទបីមួយ៖ ខ្ញុំ្រ្រូវ្រដសង DTA វិញនូវចំនលួនទរឹកប្រាក់ដដលបានចំណាយ។
•	 ្រទល័្មើសល័ើកទបី្បីរ៖ ខ្ញុំ្រ្រូវ្រដសង DTA វិញនូវចំនលួនទរឹកប្រាក់ដដលបានចំណាយ ហើយនរឹងបា្រ់ បង់

អ្រ្ែប្រយោជន៍សាច់ប្រាក់សម្រាប់រយៈពបល្បីរខដ។
•	 ្រទល័្មើសល័ើកទបី្របី៖ ្រ្រូវសង DTA វិញនូវចំនលួនទរឹកប្រាក់ដដលបាន ចំណាយ ហើយនរឹងបា្រ់បង់អ្រ្ែ

ប្រយោជន៍សាច់ប្រាកជ់ាអចិន្ត្រថយ។៍

ហ្រ្ែលបខា៖ 
តាមរយៈការចុោះហត្្ល័យខាល័ើ្ាក្យសុំនយោះ ខ្ញុំសូម្រញ្ជាក់្ាខ្ញុំយល័់ និងយល័់្្រមចំ្ោោះ “សិទ្្ិ 
ការទទួល័ខុសត្រូវ និងការ្ិន័យ។”
ហត្្ល័យខាអ្នកដាក់្ាក្យសុំ៖ ______________________________________________________
កាល័្ររិច្ឆយទ៖ _______________________
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