LOS ANGELES COUNTY

DEPARTMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES

ពាក្យស្នើ្ុំជុំនួយទូសៅ (GR)
សោលបុំណងនន្ុំសៅសនេះ: សោយការបុំសេញ្ុំសៅសនេះ អ្នក្នឹងោក្់ពា ក្យស្នើ្ុំ ជុំនួយ ទូសៅ (GR) េីក្ក្្ួ ង្ងគមក្ិច្ចសាធារណៈ (DPSS)។
សរើអ្នក្ក្រូវការអ្នក្បក្ប្ក្បភាសាម្ននក្់ ឬសទ? មិនម្នននលៃស្វា្ក្ម្នប់ស្វាក្មមសនេះសទ។



បាទ/ចេះ



សទ

សរើអ្នក្ក្រូវការជុំនួយក្នងការោក្់ពាក្យស្នើ្ុំ សោយសារប្រេិការភាេ ឬសទ?



បាទ/ចេះ



សទ

ិ បរគលិក្ប្នន ក្ DPSS នឹ ងទុំន្ទក្់ទុំនងសៅអ្នក្។
ក្ប្ិ នសបើ អ្នក្ស្ៃើយថា ‘បាទ/ចេះ’ បន្ទាប់េីអ្នក្បុំស េញ្ុំសៅសនេះច្ប់ ្េវក្ រប់ និង ោក្់ស្នើ្ុំសៅសនេះមក្វញ

េ័រ៌ម្ន នទុំ ងអ្្់ប្ែលខ្ុំ នឹងនតល់ ឱ្យសៅសលើពា ក្យស្នើ្ុំសនេះ នឹងក្រូវជាការេិរ និ ងក្រឹមក្រូវ។ ខ្ុំែឹងច្ា្់ថា សោយការនតល់ នូវេ័រ៌ម្ន នមិនេិរ
លាក្់បុំេួន ឬ មិននតល់ នូវការេិរទុំងអ្្់ សៅសលើពា ក្យស្នើ្ុំសនេះ រឺជាការប្ក្ៃងបនៃុំ។

ខ្ុំ បានស្វើការោក្់ពាក្យស្នើ្ុំជុំនួយទូសៅ ក្នងន្ទមឱ្យខៃួនខ្ុំផ្ទាល់ ឬក្នងន្ទមរុំណាងឱ្យអ្នក្ោក្់ពាក្យស្នើ្ុំ :

_____________________________________________________________________________________________
ហរថសលខារប្់អ្នក្ោក្់ ពាក្យស្នើ្ុំ

ប្ខនលៃឆ្នុំ

_____________________________________________________________________________________________
ហរថសលខារប្់បតីឬក្បេនធ/នែរូររ្់សៅក្នងនាេះជាមួ យោន/អ្ន ក្រុំណាងសេញច្ាប់

1. កាលបរ ិសច្េទនលៃសនេះ: ____/____/_____
ប្ខ

នលៃ

ប្ខនលៃ ឆ្នុំ

2. សលខ្ុំណុំ សរឿង: _____________________________________

ឆ្នុំ

្ូមទក្ឲ្យសៅទុំសនរ ក្ប្ិ នសបើ អ្នក្មិ នម្ននមួយសន្ទេះសទ

3. ស្មេះ: ____________________________________________________________________________________
ស្មេះក្រក្ូល

ស្មេះខៃួ ន

4. កាលបរ ិសច្េទក្ុំសណើរ: _____/____/______ 5. សលខ្ូ្ាល់្ឺរួរ ីទី: ____________________ 6. សេទ  ក្បុ្
ប្ខ

នលៃ



ឆ្នុំ

ស្្ី

7. សរើការ ិយាល័យ DPSS មួយណាប្ែលអ្នក្ច្ង់ឱ្យ្ុំណុំ សរឿង GR រប្់អ្នក្ ក្រូវបានសន្ើបញ្ូជ នសៅ? ្ូមរូ្រងវង់ទីតុំង 1 សៅខាងសក្កាម។
Civic Center
813 E. Fourth Place
Los Angeles, CA 90013

Metro Special
2707 S. Grand Ave.
Los Angeles, CA 90007

San Gabriel Valley
3352 Aerojet Ave.
El Monte, CA 91731

Rancho Park
11110 W. Pico Blvd.
Los Angeles, CA 90064

Glendale
4680 San Fernando Rd.
Glendale, CA 91204

Pasadena
955 N. Lake Ave.
Pasadena, CA 91104

South Central
10728 S. Central Ave.
Los Angeles, CA 90059

Wilshire
2415 W. 6th St.
Los Angeles, CA 90057

Lancaster General
Relief Sub Office
337 East Ave K-10
Lancaster, CA 93535

Pomona
2040 W. Holt Ave.
Pomona, CA 91768

South Special
17600 B Santa Fe Ave.
East Rancho Dominguez, CA
90221

Metro East
2855 E. Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90023

San Fernando Sub Office
9188 Glenoaks Blvd.
Sun Valley, CA 91352

Southwest Special
1819 Charlie Sifford Dr.
Los Angeles, CA 90047
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8. សរើអ្នក្ជាជនោមនទីជក្មក្ ឬ?





បាទ/ចេះ

8b. អា្យោាននាេះ:

8a. សរើអ្នក្ច្ង់សក្បើអា្យោានការ ិយាល័យ DPSS ជា

អា្យោាន្ក្ម្នប់សន្ើ្ុំបក្ររប្់អ្នក្ ប្ែរឬសទ?




________________________________________

បាទ/ចេះ

អា្យោានសលខនៃូវ

សទ ខ្ុំម្ន នអា្យោា នសន្ើ្ុំ បក្រមួយខាងសក្កាមសនេះ:

________________________________________
នាេះប្លវង/បនាប់ស ែក្្ុំ/សនេងសទៀរ

________________________________________

________________________________________

អា្យោានសលខនៃូវ

________________________________________
នាេះប្លវង/បនាប់ស ែក្្ុំ/សនេងសទៀរ

ក្ក្ុង

រែា

រែា

សលខ្ីេក្ូ ែ

8c. សរើអ្នក្បង់នលៃឈ្ួលនា
ន
េះ ឬសទ?




________________________________________
ក្ក្ុង

សទ

សលខ្ីេក្ូ ែ

សទ
ច្ុំនួន: $______________

បាទ/ចេះ

9. សរើអ្នក្និយាយភាសាអ្វី?



អ្ង់សរៃ្



ប្្ែនិ្ហ (សអ្្ា៉ា ញ៉ាល)



សនេងសទៀរ _______________

10. សរើអ្នក្អានភាសាអ្វី?



អ្ង់សរៃ្



ប្្ែនិ្ហ (សអ្្ា៉ា ញ៉ា ល)



សនេងសទៀរ _______________

11. សលខទូរ្័េានែ: __(______)_________________________ 12. សលខទូរ្័េានាេះ: __(______)_______________________
13. អា្យោានអ្ីប្ម៉ាល: ________________________________________________________________________________
14. សាថនភាេ:



សៅលី វ





សរៀបកា រ

នែរូរ្់សៅក្នងនាេះជាមួយោន

15. សរើម្នននរណាម្ននក្់សទៀរ បានោក្់ពាក្យស្នើ្ុំជាមួយអ្នក្ ប្ែរឬសទ? ្ូមច្ុំណាុំ: បតីក្បេនាប្ែលបានសរៀបការ និង នែរូរ្់សៅក្នងនាេះជា
មួយោន ក្រូវប្រោក្់ពា ក្យស្នើ្ុំរួមជាមួយោន ។



សទ



បាទ/ចេះ

15a. សរើអ្នក្ណាប្ែលបានោក្់ពាក្យស្នើ្ុំជាមួយអ្នក្?
____________________________________________________________
ស្មេះក្រក្ូល

ស្មេះខៃួ ន

15b. ប្ខនលៃឆ្នុំក្ុំសណើររប្់សរ _____/_____/_______
15c. សេទរប្់សរ  ក្បុ្

 ស្្ី

15d. សលខ្ូ្ាល់្ឺរួរ ីទី: _______________________________
15e. បតីឬក្បេនធ/នែរូរ្់សៅក្នងនាេះជាមួយោន រប្់អ្នក្ក្រូវប្របុំសេញ្ុំសៅ ស្ន្
ើ ជ
ុំ ុំនួយ
ទូសៅបប្នថម



16. សរើអ្នក្ជាអ្រីរយទធជនននក្ងទ័េអាកា្រប្់្ហរែាអាសមរ ិក្ឬ?

បាទ/ចេះ



សទ

17. សរើអ្នក្ជាេលរែាអាសមរ ិក្ (U.S) ឬ?



បាទ/ចេះ



សទ

17a. សរើអ្នក្ម្ននសលខជនបរសទ្ ឬសទ?


(្ូមបនតសៅសលខ 18 សៅទុំេ័របន្ទា ប់ )
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18. សរើអ្នក្ធាៃប់បានរ្់សៅក្នងសខាន្ី Los Angeles ្ក្ម្នប់រយៈសេល 15 នលៃ ឬសទ?



បាទ/ច េះ



សទ

19. សរើអ្នក្ម្ននរសក្ម្នងសានក្់សៅសខាន្ី Los Angeles ឬសទ?



បាទ/ចេះ



សទ

20.

សរើអ្នក្ជាជនបុំពានសលើការសោេះប្លងសោយម្ននល័ក្ខខ័ណឌ ឬការេយួរសទ្ម្នន



បាទ/ចេះ



សទ

សរើអ្នក្ជាជនររ់សរច្េីច្ាប់ សែើមបីសជៀ្វាងការយក្មក្ការ់សទ្ ឬ



បាទ/ចេះ



សទ

ល័ក្ខខ័ណឌ សៅសេលសនេះឬ?

21.

ការឃុំឃុំង/ការោក្់េនធន្ទោរ បន្ទាប់េីការការ់ឱ្យជាប់សទ្បទឧក្ក្ិែា ឬ?

22. សរើអ្នក្ម្ននក្បាក្់ច្ុំណូល ប្ែរឬសទ?





បាទ/ចេះ

សទ (្ូ មបនតសៅសលខ 23)

22a. សរើក្បាក្់ច្ុំណូលសន្ទេះមក្េីទីណា?





ការងារ។
ក្បាក្់ធាន្ទរ៉ា ប់រង្ក្ម្នប់សេលឥរម្ននការងារស្វើ។
ក្បាក្់េិការភាេ។






ក្បាក្់អ្រីរយទធជន។
ក្បាក្់ច្ូល និវរតន៍។
សនេងសទៀរ: __________________________

22b. សរើក្បាក្់ច្ុំណូលប្ែលអ្នក្បានទទួលម្ននច្ុំនួនប៉ាន្ទមន និងជាញឹក្ញាប់យា៉ាងណាប្ែរ? $ ________________







សរៀងរល់នលៃ។
េីរែងក្នងមួយ ប្ខ។



សរៀងរល់្បាត ហ៍។
សរៀងរល់ប្ខ។



សរៀងរល់្បាតហ៍ សនេងសទៀរ។

សនេងសទៀរ: __________________________
ជាញឹក្ញាប់ យា៉ាងណាប្ែរ?

23. ្ូមរូ្រល់ក្ទេយ្ក្មមទុំងអ្្់ប្ែលអ្នក្ម្ននក្មម្ិទធិ:



ឡានមួយ (ឡានសក្ច្ើន)។ ្ូ មរូ្ សបើសទេះជាវាមិនម្នន



ែុំសណើរការក្៏សោយ។

នាេះ/រលយនត្សន្ទតង/នាេះច្ល័ រ/ក្ទេយ្មបរតិ
សនេងសទៀរ



លយ្ទធក្នងនែ/ច្ុំនួន*: $ _________



រណនីច្រនត។**




រណនី្ នេុំ។**



សោលនសយាបាយធាន្ទរ៉ា ប់រង។

ែនទសទៀរ: _______________________

* ្ូមោក្់ច្ុំនួនក្បាក្់ប្ែលម្ននសៅនលៃសនេះ។ ** ្ូមរូ្ក្បអ្ប់ ខាងសលើ សបើសទេះជាអ្នក្ម្ននរលយភាេច្ុំនួ ន $0 ក្នងរណនីរប្់អ្នក្ក្៏ សោយ។
24. ្ូមរូ្សាថនភាេណាមួយខាងសក្កាម ប្ែលររុំងអ្នក្េីការស្វើការងារ ឬការច្ូលរួមក្នងក្មមវ ិ្ីការងារ?



សាថនភាេ្ខភាេខាងរងកាយ។

25.



សាថនភាេ្ខភាេខាងនៃូវច្ិ រត ។



សនេងសទៀរ: ____________________

អ្នក្រុំណាងសេញច្ាប់រឺជានរណាម្ននក្់ប្ែលអាច្ស្វើការ្សក្មច្ច្ិរត្ក្ម្នប់អ្នក្

និងេិភាក្ាជាមួយនឹងក្ក្្ួង្ងគមក្ិច្ចសាធារណៈ អ្ុំេី្ុំណុំ សរឿងរប្់អ្នក្។

សរើអ្នក្ច្ង់បានអ្នក្រុំណាងសេញច្ាប់ម្ននក្់្ក្ម្នប់្ុំណុំ សរឿងរប្់អ្នក្ ប្ែរឬសទ?



បាទ/ចេះ



សទ (អ្នក្បានស្វើច្ប់សហើយ)

25a. ស្មេះអ្នក្រុំណាងសេញច្ាប់រប្់អ្នក្:
_____________________________________________________________________________________
ស្មេះក្រក្ូល

ស្មេះខៃួន
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LOS ANGELES COUNTY

DEPARTMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES

សំណៅដាក់ពាកយណសនស
ើ ជ
ំ ំនួយទូណៅបន្នែម – សម្រាប់ បតីឬម្របពនធ/ដៃគូររស់ណៅកនងផ្ទះជាមួយគ្នន ន្ែបណ្ណះ
បតីឬម្របពនធ និងដៃគូ ររស់ ណៅកនងផ្ទះជាមួ យគ្ននទំងឡាយ ម្រែូវន្ែដាក់ពាកយណសនើសំជំនួយទូណៅ (GR) រួមគ្នន។ សំណៅណនះម្រែូវន្ែបំណពញណដាយបតីឬម្របពនធ ឬ
ដៃគូ ររស់ណៅកនងផ្ទះជាមួ យគ្នន របស់អ្នក ណ

ើយម្រែូវដាក់ណសនើសំជាមួយនឹងពាកយណសនើសំជំនួយទូណៅ (GR) ។

ណ្មះខ្លួន/ណ្មះម្រែកូល: ___________________________

1.
2.
3.
4.

ណែើអ្នកានភាពពិោរភាព ណ

សូមណ្លើយសំណួរខាងណម្រោមណនះអ្ំពីខ្ួ នអ្ន
ល កផ្ទទល់ :

ើយម្រែូវោរជំ នួយកនងោរដាក់ពាកយណសនើសំជំនួយឬ?

ណែើអ្នកជាអ្ែីែយទធជនដនកងកាលំងម្របដាប់អាវធស
ណែើអ្នកជាពលរៃឋណកើែណៅស

ណលខ្សំណំ ណរឿង: _______________________

រៃឋអាណមរ ិកឬ?

រៃឋអាណមរ ិក (U.S) ឬជាពលរៃឋន្ៃលបានណធវើសញ្ជ
ា ែូបនីយកមមជាជាែិ អាណមរ ិកឬ?

 បាទ/ចះ
 បាទ/ចះ
 បាទ/ចះ

 ណទ
 ណទ
 ណទ

ណបើណ្លើយ ណទ, ណែើ ណលខ្អាណិកជនរបស់អ្នកគឺអ្ីវ( ណបើ សិនជាអាចណម្របើ បាន)? ________________________



ណែើអ្នកធ្លលប់ បានរស់ណៅកនងឡសអ្ិនយឹណឡសណខានធី សម្រាប់រយៈណពល



បាទ/ចះ

ណទ

យងណោច្ស់ 15ដងៃ ន្ៃរឬណទ?

5.
6.
7.





ណែើ អ្នកានគណម្រាងស្ននក់ ណៅកនងឡសអ្ិនយឺណឡសណខានធី ន្ៃរឬណទ?
ណែើ បចចបបននណនះអ្នកជាជនបំ ពានណលើោរណដាះន្លងមនកំណែ់ /ោរពយួរណទសានលកខខ្័ណឌឬ?

ណែើអ្នកកំពងរែ់ណគចពីចាប់ណៃើមបីណជៀសវាងោរយកមកោែ់ណទស ឬោរឃំឃំង ឬោរដាក់ពនធនាគ្នរ

បាទ/ចះ
បាទ/ចះ
បាទ/ចះ

បនាទប់ពីោរផ្តនាទណទសបទឧម្រកិៃឋឬ?

ម្របាក់ចំណូល និងអ្ចលនម្រទពយ
8.

ណែើអ្នកទទួលបានម្របាក់ចំណូលរកបាន ន្ៃរឬណទ?



ណែើអ្នក ម្រែូ វបានម្របាក់ ចំណូលរកបានមកពី កន្នលង្?



ម្របាក់ ពិោរភាព



ម្របាក់បំ្ច់ អ្ែីែយទធជន

ណែើម្របាក់ចំណូ លន្ៃលបានទទួ លណនាះានចំនួនបនាមន ណ
 ម្របចំដងៃ  ម្របចំ សបាត

៍  ណរៀងរល់ពីរសបាត



ោរងារ



ម្របាក់ រ ឺន្ម្រែែ

ណទ




ម្របាក់ធ្លនារប់រងណពលឥែានោរងារណធវើ
ណផ្េងៗណទៀែ _____________

$ ________________

ើយនិងញឹកញាប់ យង្ន្ៃរ?

៍  ពីរៃងកនងមួ យន្ខ្  ម្របចំ ន្ខ្  ណផ្េងៗណទៀែ

9. ណែើអ្នកានកមមសិទធណលើអ្ចលនម្រទពយ ឬម្រទពយសមបែតិ ន្ៃរឬណទ?
ឧទ



បាទ/ចះ



បាទ/ចះ



ណទ

រណ៍ដនអ្ចលនម្រទពយរួមាន: ៃី , ផ្ទះ, ផ្ទះន្លវង, រងយនត (រួមទំ ងផ្ទះចល័ែ ឬរងយនតសណ្
ត ង ។ល។ ឧទ

រណ៍ដនម្រទពយសមបែតិរួមាន:

ស្នច់ ម្របាក់ , គណនី ធនាគ្នរ, គណម្រាងធ្លនារប់ រង ។ល។)

ណែើ អ្ចលនម្រទពយអ្វីខ្ល ះន្ៃលអ្នកានកមម សិទធ ?



រងយនត



សូមគូ សនូ វអ្វីៗទំងអ្ស់ន្ៃលានទក់ ទង:



ស្នច់ ម្របាក់ណៅណលើ កនងដៃ/គណនី : $ _________



គណនី ន្សកឬចរនត



គណនី សនេំ



គណម្រាងធ្លនារប់ រង



ៃដទៗណទៀែ _______________________

ផ្ទះ/រងយនតសណ្
ត ង/ផ្ទះសណ្
ត ង/អ្ចលនម្រទពយណផ្េងណទៀែ

ោរងារ
សូមណ្លើយសំណួរខាងណម្រោមណនះអ្ំពីខ្ួ នអ្ន
ល កផ្ទទល់:

9.

ណែើអ្នកានបញ្ជ
ា ្មួ យៃូចខាងណម្រោម ន្ៃលររំងអ្នកពីោរណៅណធវើោរងារ ឬណៅចូ លរួមកនងកមមវ ិធី ោរងារមួ យ ន្ៃរឬណទ?



ស្នែនភាពសខ្ភាពរងោយ
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ៃដទៗណទៀែ





ណទ
ណទ
ណទ

