COUNTY OF LOS ANGELES

DEPARTMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES

ការសម្រេចចិត្ផ្
ត ល
ត ់ទីលំម្ៅ/ជំនួយេហូបអាហារសរាប់រាអាសននសរាប់ជនាានទីជរេកននកេាវ ិធីជំនួយទូម្ៅ
ម្ាលបំណងននសំម្ៅម្នេះ: សំម្ៅម្នេះជំរាបរាប់អ្ក
ន អ្ំពីការផ្តលជ
់ ូននូវជំនួយសម្គ្រេះបន្ទាន់។ អ្នកានជម្រេើសកនុងការយល់រពេទទួលយក
ទំងអ្ស់ ឬ េិនទទួលយកនូវការផ្តល់ជូនម្នេះ។ ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកនឹងេិនបេះពាល់ដល់ពាកយម្សនស
ើ ុំជំនួយទូម្ៅរបស់អ្នកម្ទ។
ម្្ាេះអ្នកដាក់ ពាកយម្សនើសុំ/អ្ន កចូលរួ េ:
ម្លខសំ ណុំម្រឿង:

រាការ ិយាល័យខណឌ
អ្ត្តសញ្ញាណប័ ណណ (ID):

□

ាទ/ចេះ

□

ម្ទ

រកសួងសងរេកិចចសាធារណៈ (DPSS) អាចផ្តល់:

1.

ទីលំម្ៅសរាប់ រាអាសនន។

2.

ជំ នួយេហូបអាហារសរាប់ រាអាសនន ។

3.

រាក់ សរាប់ យានជំនិេះ ម្ធវើដំ ម្ណើរម្ៅការ ិយាល័យ DPSS របសិនម្បើ ាន េួយណាក៏ ានខាងម្រកាេម្នេះ:

o
o

ទីលំម្ៅសរាប់ រាអាសនន ឬ ទី កន្នែងផ្តល់េូ បអាហារសរាប់
ហ
រាអាសនន គឺានចាាយ 1 ាយល៍ ឆ្ងាយជាងពី ការ ិយាល័យ DPSS របស់អ្ន ក; ឬ

អ្នកេិ ន អាចម្ដើ រានកនុងចាាយ 1 ាយល៍។

ម្នេះគឺជាអ្វីៗេួយចំនួនន្ដលអ្នករត្ូវការដឹង ម្ៅម្ពលន្ដលអ្នកសម្រេចចិត្ថា
ត ម្ត្ើ យល់រពេទទួលជំនួយសម្គ្រេះកនុងរាអាសននម្នេះ ន្ដរឬយាងណា:

1.
2.

អ្នកអាចសម្រេចចិត្ត យល់រពេទទួល ឬបដិម្សធការផ្តល់ជំនួ យម្នេះាន។

3.

របសិនម្បើអ្នក យល់រពេទទួ លជំ នួយទី លំម្ៅ

ការសម្រេចចិត្ត របស់អ្នកនឹងេិនបេះពាល់ដល់ពាកយម្សនើសុំជំនួ យទូម្ៅ (GR) ឬ ជំនួយ CalFresh របស់អ្នកម្ទ។
ឬជំ នួ យេហូ បអាហារសរាប់រាអាសនន

ចំន្ណកណាេួ យននចំនួនជំ នួយន្ដលានផ្តល់ជូ នអ្នក។

4.

ម្ទេះបីជាអ្នកម្របើវា

ឬេិនម្របើវាក៏ម្ដាយ

ិ នូ វ
អ្នករត្ូវន្ត្បង់ េកឱ្យម្គវញ

របសិនម្បើអ្នកគួ រទទួ លាន GR, ន្សកន្ដលអ្នកទទួ លានម្លើកដំបូងនឹងរត្ូវ ានកាត្់ បនថ យកនុ ងចំ នួន ន្ដលអ្នកានជំ ពាក់។ ចំនួនន្ដលអ្នកជំ ពាក់នឹងានដូចម្ៅ:

o

សរាប់ ទី លំម្ៅសរាប់ រាអាសនន:

•
•

o

សរាប់ េនុ សស 1 ន្ទក់ :

$4.53 កនុងេួ យយប់ ។

សរាប់ េនុ សស 2 ន្ទក់ :

$7.70 កនុងេួ យយប់ ។

សរាប់ ជំនួ យេហូបអាហារសរាប់រាអាសនន (សកខីប័ រត្ ឬរាក់ ) សរាប់ អាហារ 3 ដងរបចំនងា :

•
•
•

សរាប់ េនុ សស 1 ន្ទក់ :

$2.17 កនុងេួ យនងា។

សរាប់ េនុ សស 3 ន្ទក់ :

$6.52 កនុងេួ យនងា។

សរាប់ េនុ សស 2 ន្ទក់ :

$4.35 កនុងេួ យនងា។

5.

ិ នូ វចំនួ ន $4.53 កនុងេួ យយប់ ម្រកាយម្ពលន្ដល GR របស់អ្នក
របសិនម្បើ អ្នក យល់រពេទទួ លការសានក់ ម្ៅកនុងទី លម្ំ ៅរហូត្ដល់ ម្ៅ 90 នងា អ្នកេិន ចំាច់បង់ សងេកវញ

6.

របសិនម្បើ អ្នក យល់រពេទទួ លចំ ន្ណកណាេួ យននការផ្តល់ជូន នូវជំ នួយម្នេះ អ្នកអ្នុញ្ញ
ា ត្ឱ្យម្ខានធី LOS ANGELES រួចផ្ុត្ពី ការទទួ លខុ សរត្ូវទំងអ្ស់ ន្ដលាន

រត្ូវានយល់រពេម្ន្ទេះម្ទ;
ម្ធវើម្

ើង េកម្លើរប
ូ អ្ន ក សរាប់ ការាត្់ បង់ ឬការខូ ត្ ខាត្ណាេួ យ។ ម្នេះានរួេ េិនករេិត្រត្ឹេន្ត្ ការរងរបួ សផ្ទាល់ខួ ន
ែ និ ង ការខូ ត្ ខាត្វត្ថុអ្ី ន្វអ្ី វា ន់ ម្ផ្សងៗរបស់អ្នក។

ន្ផ្នកទី 1

ទីលំម្ៅសរាប់រាអាសនន
_____________________________________________________________________________________

A.

ទី លំម្ៅសរាប់ រាអាសននគឺានផ្តល់ជូនម្ៅ:

B.

របសិនម្បើ របអ្ប់ ម្នេះរត្ូវានគូ ស ទី លំម្ៅសរាប់ រាអាសននគឺេិនានផ្តល់ជូ នម្ៅកនុងត្ំ បន់ ននការ ិយាល័យខណឌ DPSS ម្នេះម្ទ។ ទី កន្នែងសានក់ ម្ៅខាងម្លើម្នេះគឺ ានទី ាំងម្ៅកនុង

C.

ខ្ុំរត្ូវានម្គផ្តល់ឱ្យនូ វទី លំម្ៅសរាប់ រាអាសនន និ ងខ្ុំយល់ចាស់ថា វាជាជម្រេើ សរបស់ខុំ ក
្ ុ នងការយល់រពេ និ ងេិ នយល់រពេទទួ លជំ នួយម្នេះ។

ម្្ាេះនិ ងអាសយដាានននទី កន្នែងសានក់ ម្ៅ

ត្ំ បន់ ខណឌ DPSS េួ យម្ទៀត្។

_____ ខ្ំុយល់រពេ

ន្ផ្នកទី 2

_____ ខ្ំុេិនយល់រពេម្ទ

_______________________________________________________
ហត្ថម្លខា

ន្ខនងាឆ្ងនំ

ការសានក់ម្ៅកនងទី
ុ លម្ំ ៅរហូត្ដល់ម្ៅ 90 នងា (សរាប់អ្នកដាក់ពាកយម្សនើសុំន្ដលជាជនពិការ ឬ ានអាយុត្ិចជាង 26 ឆ្ងនំ ន្ត្បុម្ណាណេះ)

_________________________________________________________________________________

A.

ការបនតម្ពលសានក់ ម្ៅកនុងទី លំម្ៅគឺ ានផ្តល់ជូនម្ៅ:

B.

របសិនម្បើ របអ្ប់ ម្នេះរត្ូវានគូ ស ការបនតម្ពលម្ៅកនុងទី កន្នែងសានក់ ម្ៅគឺ េិន ានផ្តល់ជូនម្ៅកនុងត្ំ បន់ ននការ ិយាល័ យ DPSS ម្នេះម្ទ។ ទី កន្នែងសានក់ ម្ៅខាងម្លើម្ នេះគឺ ានទី ាំង

C.

ម្្ាេះនិ ងអាសយដាានននទី កន្នែងសានក់ ម្ៅ

ម្ៅកនុងត្ំ បន់ ខណឌ DPSS េួ យម្ទៀត្។
ខ្ំុ រត្ូវានម្គផ្តល់ឱ្យនូ វទី លំម្ៅសរាប់ រាអាសនន និ ងខ្ំុ យល់ចាស់ថា វាជាជម្រេើ សរបស់ខំុ ក
្ ុ ងការយល់
ន
រពេ ឬេិ នយល់រពេទទួ ល ជំ នួយម្នេះ។

_____ ខ្ុំយល់រពេ

_____ ខ្ុំេិនយល់រពេម្ទ

ន្ផ្នកទី 1

________________________________________________________
ហត្ថម្លខា

ន្ខនងាឆ្ងនំ

ជំនួយេហបអាហារសរាប់
រាអាសនន
ូ

_____________________________________________________________________________

A.

ជំ នួយេហូបអាហារសរាប់ រាអាសននគឺានផ្តល់ជូនម្ៅ:

B.

ខ្ំុ រត្ូវានម្គផ្តល់ឱ្យនូ វជំ នួយេហូបអាហារសរាប់ រាអាសនន និ ងខ្ំុ យល់ចាស់ ថា វាជាជម្រេើ សរបស់ខំុ ក
្ ុ ងការយល់
ន
រពេ ឬេិ នយល់រពេទទួ លជំ នួយម្នេះ។

_____ ខ្ំុយល់រពេ

ABP 532 (REV. 07/17) CAMBODIAN

_____ ខ្ំុេិនយល់រពេម្ទ

ម្្ាេះនិ ងអាសយដាានននទី កន្នែងសានក់ ម្ៅ

_________________________________________________________
ហត្ថ ម្លខា

ន្ខនងាឆ្ងនំ

COUNTY OF LOS ANGELES

SECTION 4

DEPARTMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES

COUNTY USE ONLY

CHECK ALL THAT APPLY:








Applicant/participant has declared that he/she does not want emergency or 90-day housing and would not fill out/sign this
form
Applicant/participant has declared that he/she does not want emergency food assistance and would not fill out/sign this
form
Applicant/participant refused emergency or 90-day housing and chooses to remain homeless
Emergency housing voucher was issued
Extended stay housing voucher was issued
Emergency food assistance was issued
_____________________________________________________________
District Staff Person’s Signature and Title

ABP 532 (REV. 07/17) CAMBODIAN

Date

Distribution: Original: File Folder Copy: Participant Retention: Permanent

