COUNTY OF LOS ANGELES

DEPARTMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES

សេចក្តីជូនដំ ណឹងដ៏េំខាន់ - េតីអំពីអាេយដ្ឋានេំរាប់ប្របេណីយ៍
អនក្ររូវតរមានអាេយដ្ឋានប្របេណីយ៍ ដូសចនេះ រក្េួងេងគមក្ិចសា
ច ធារណៈ (DPSS) និង ភ្ននក្់ងារសសេងៗស ៀរអាចសសញើេប
ំ ុររឱ្យអនក្បាន។

សោលបំណងប្នេំសៅសនេះ: េំសៅសនេះនឹងររូវបានសរបើ របាេ់ របេិនសបើអក្
ន ោាន ីជរមក្ ។ វាេួរអនក្អំពីអាេយដ្ឋានេំរាប់ប្របេណីយ៍។
របេិនសបើអនក្មិនមានអាេយដ្ឋានមួយស

អនក្អាចសរបើ របាេ់អាេយដ្ឋានការ ិយាល័យខ័ណឌ DPSS ។ េំសៅសនេះរួមបញ្ូច លព័រ៌មានអំពីអីតវ ដល

អនក្យល់រពម របេិនសបើអនក្សរបើ អាេយដ្ឋានការ ិយាល័យខ័ណឌ DPSS េរមាប់អាេយដ្ឋានប្របេណីយ៍របេ់អក្
ន ។

1. សរើអក្
ន ជាជនោាន ជ
ី រមក្ឬ? បា
2.

របាប់មក្សយើងថាសរើអនក្ជានរណា:

ស

/ចេះ

អនក្មិនចំបាច់បំសពញេំសៅសនេះស

។

_________________________________________________________________________________
ស្ាេះររក្ូល

3.

ឈប់

ស្ាេះខលួន

សលខេំ ណុំសរឿង

អនក្ររូវតរមានអាេយដ្ឋានប្របេណីយ៍ ដូសចនេះ DPSS និងភ្ននក្់ងារសសេងៗស ៀរអាចសសញើេំបុររឱ្យអនក្បាន ។ សរើអក្
ន ចង់ឱ្យេំបុរររបេ់អនក្សសញើសៅការ ិយាល័យខ័ណឌ
DPSS តដរឬស ?

 បា

/ចេះ

ស

សរើការ ិយាល័យខ័ណឌ DPSS ណាមួយតដលអនក្ចង់សរបើជាអាេយដ្ឋាន

សរើ អាេយដ្ឋានេំរាប់

ួលេំបុរររបេ់អក្
ន គឺជាអវី?

ប្របេណីយ៍របេ់អនក្:

_____________________________________________

________________________________________________

_____________________________________________

សលខអាេយដ្ឋានសលូ វ

ស្ាេះការយា
ិ ល័យខ័ណឌ DPSS *

សទេះតលវង/បនទប់ សដក្ធំ /សសេងៗស ៀរ

_____________________________________________
* េូមសមើលតសនក្ខាងសរកាមប្នេំសៅសនេះេរមាប់ បញ្ជីរាយស្ាេះប្នការ ិយាល័យខ័ណឌ

ីរក្ុង

(សៅសលខ #5 សៅ

រដា

សលខេុីព ក្ូដ

ំព័របន្ទទប់ )

4. េូមចុេះហរថសលខាេសងេប សៅរាល់បន្ទទរ់គំនូេនីមួយៗ សដើមបីបងាាញថាអនក្បានយល់ចាេ់ និងយល់រពម។
____ អនក្អាចសរបើ អាេយដ្ឋានការ ិយាល័យខ័ ណឌ DPSS ជាអាេយដ្ឋានេរមាប់ ួ លេំបុរររបេ់អនក្សៅសពលអនក្ោានសទេះ

ីជរមក្ សហើយ អនក្ក្ំ ពុង

ួ លបាន

យា៉ា ងសោចណាេ់ អរថ របសយាជន៍ មួយក្នុងចំ សណាមអរថរបសយាជន៍ ទំងសនេះ:

• ជំនួយ CalWORKs/របាក្់ជំនួយេរមាប់ ជនស ៀេខលួន (RCA) ។
• ជំនួយ ួសៅ (GR) ។
• ជំនួយ CalFresh ។
• ក្មាវ ីធី របាក្់ជំនួយេំរាប់ជនអសន្ទតរបសវេន៍ (CAPI) ។
• អរថរបសយាជន៍ Medi-Cal ។

____ រាល់ប្របេណីយ៍តដលទក្់

ងនឹង DPSS នឹងររូវបានសសញើ សៅការយា
ិ ល័យខ័ ណឌ DPSS តដលអនក្បានសរជើ េសរេ
ើ រួចសហើយ។ សនេះអាចរួមមាន:

• ការបញ្ជូ នរបសយាជន៍ជំនួយសដ្ឋយសអឡិចររូនិច (EBT) ។

ិ ។
• របាយការណ៍របចំឆមាេ (SAR 7) និង /ឬ របាយការណ៍របចំ ររី មាេ (QR 7-LA) តដលអនក្ររូវបំ សពញសហើយនិ ងសសញើររឡប់ មក្វញ

• សេចក្តីជូនដំណឹងប្នការេសរមចចិរត។
• េំបុររសេនើេុំការណារ់ជួប។
• េំបុររពី រក្េួងវឌ្ឍនក្មាការងារ EDD ។
• េំបុររពី ី ភ្ននក្់ ងារន្ទន្ទតដលបានបញ្ចូ លក្នុង "េំបុររេំរាប់ អនក្ោាន ីជរមក្- បញ្ជ ីរាយស្ាេះ ី ភ្ននក្់ ងារតដល
តដលមានសៅក្នុ ងេំសៅសនេះ។

____ អនក្អាចសរបើតរការ ិយាល័យខ័ណឌ DPSS ជាអាេយដ្ឋាន

ួ លសាគ ល់សដ្ឋយរក្េួង"

ួលេំបុរររបេ់អនក្តដលទក្់ ងនឹងក្ិចចការររក្េួង DPSS ។ េំបុររឯក្ជន តដលមិនតមន

មក្ពី ការយា
ិ ល័យខ័ ណឌ DPSS ឬភ្ននក្់ ងារន្ទន្ទណាមួ យតដលមានចុេះ សៅតសនក្ខាងសរកាមេំសៅសនេះនឹ ងមិនររូវបាន

ួ លយក្ ឬមិន

ួ លសាគ ល់ ស ។

____ េំបុ ររទក្់ ងក្ិចច ការពី DPSS នឹ ងមិនររូវបានសសញើ តាមរយៈរក្េួងប្របេណី យ៍ ប្នេហរដាអាសមរក្
ិ ស ។
____ សេចក្តីជូនដំ ណឹងេំខាន់ៗជាសរចើន ពី រក្េួងេងគមក្ិចចសាធារណៈ (DPSS) ររូវបានរក្ា ុក្ជាេំសៅសអឡិចររូនិក្។ ឯក្សារទំងសនេះនឹងររូវបានសបាេះ
ពុមពសហើយសត ល់ឱ្ យអនក្ សៅឯការ ិយាល័យខ័ ណឌ DPSS ។
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5. េូមចុេះហរថសលខាេសងេប សៅរាល់បន្ទទរ់គំនូេនីមួយៗ សដើមបីបងាាញថាអនក្បានយល់ចាេ់ និងយល់រពមថា:
____ អនក្អាចពិនិរយសមើ ល និង េំរាប់សបាេះពុមពសៅក្នុងបណា
ត ញអុីនធឺណិរ Your Benefits Now (YBN) សដ្ឋយចុចចូលអាេយដ្ឋាន https://www.dpssbenefits.lacounty.gov
េូមេំោល់ថា:

• សេចក្តីរបកាេជូនដំ ណឹងេំរាប់ក្មាវ ិធីឱ្កាេលអេំរាប់ការងារប្នអនក្

ួ លជំ នួយ ូ សៅ [GROW] គឺ មិនទន់ មានសតល់ឱ្យសៅក្នុងបណា
ត ញអុី នធឺណិរ YBN

សៅសឡើយស សៅសពលបចចុបបនន សនេះ។ សេចក្តីរបកាេជូនដំ ណឹងទំងសនេះនឹងអាចសបាេះពុមពឱ្យអនក្បានសៅតាមការិយាល័យខណឌ ។

• េំបុររទក្់ ងនឹងក្ិចចការរក្េួង DPSS ដប្ ៗស ៀរដូចជា េំបុររណារ់ជួប និង េំសៅសសេងៗនឹងមិនទន់មានសតល់ឱ្យសៅក្នុងបណា
ត ញអុី នធឺ ណិរ YBN
សៅសឡើយស ។

• DPSS នឹងមិនបង់ប្លលេរមាប់សរគឿងបរិកាេរផ្ទទល់ខួន
ល ឬឧបក្រណ៍អុិនធឺ សណរសដើមបីចូលសៅកាន់ សគហ ំព័រ YBN សឡើយ។

____ យា៉ា ងរិចណាេ់ក្៏មួយដងក្នុងមួ យអា

ិ រ យ អនក្ ររូវតរសធវើ ក្ិចចការណាមួ យខាងសរកាម:

• មក្យក្េំបុរររបេ់អនក្សៅការយា
ិ ល័យ ខ័ណឌ DPSS ឬអាេយដ្ឋានប្របេណី យ៍ របេ់អនក្។ - ឬ • សមើ លសេចក្តីជូនដំ ណឹងរបេ់អនក្តាមរយៈ សគហ ំព័រ YBN ។

____ របេិនសបើអនក្ខក្ខានមិនបានសធវើ តាមររមូវការមួ យ សដ្ឋយសារតរអនក្មិនបានមក្យក្េំបុររ ឬពិ និរយសមើ លេំបុ រររបេ់ខំុ សញ ៅសលើសគហ ំព័រ YBN សរៀងរាល់ េបាតហ៍:

• ជំនួយរបេ់អនក្អាចររូវបានបញ្ឈប់។
• របេិនសបើអនក្បាន

ួ លជំនួ យ ូ សៅ (GR), អនក្អាចនឹងមិ នមានលក្េណៈេមបរតិ

ួ លជំ នួយក្នុងមួ យរយៈសពល ។

ិ សៅ របាយការណ៍របចំឆ មាេ
____ សៅក្នុងតខ __________, __________, __________ និ ង _____________ តដលអន ក្ររូ វបំ សពញសហើ យនិ ងសសញើ ររឡប់ មក្វញ
(SAR 7) និង /ឬ របាយការណ៍របចំររី មាេ (QR 7-LA)

• សៅប្លៃសធវើការ ី 1 ប្នតខនីមួយៗទំងសនេះ អនក្ររូវតរមក្យក្េំសៅរបាយការណ៍សនេះ ។
ិ ក្ុំឱ្ យហួេប្លៃ ី 5 ប្នរាល់តខទំងសនេះ។
• អនក្ររូវតរបំ សពញ និងសសញើេំសៅសនេះររឡប់មក្វញ
____ បន្ទទប់ពី អនក្ ផ្ទលេ់បូ រត ី លំសៅ *:

• ក្នុងរយៈសពល 5 ប្លៃ អនក្ររូវជូនដំណឹងដល់ អនក្កាន់ េំណុំសរឿងសៅឯការយា
ិ ល័យខ័ ណឌ GR របេ់អនក្ ។

• ក្នុងរយៈសពល 10 ប្លៃ អនក្ររូវតរជូ នដំណឹងដល់អនក្កាន់ េំណុំសរឿង CalWORKs / RCA / CalFresh / Medi-Cal របេ់អនក្ ។

• េំបុររតដលទក្់ ងនឹ ងក្ិចចការ DPSS របេ់អនក្ នឹងររូវបានបញ្ជូ នសៅកាន់ ីលំសៅរបេ់អនក្ ។ អនក្មិនអាចសរបើ របាេ់ការ ិយាល័យខ័ណឌ DPSS
ជាអាេយដ្ឋានេំរាប់សសញើេំបុរររបេ់អនក្ស សរកាយសពលតដលអនក្មាន ីលំសៅរួចសហើយសន្ទេះ ។

*

ីលំសៅអាចនឹ ង ជាបនទប់ េណា
ា ោរ បនទប់ សៅក្នុងសទេះមួ យ សទេះ តលវង សទេះមួ យ សទេះចល័រ ។ល។

____ របេិនសបើអនក្ សរសើ ៅសៅ ី លំសៅមួ យ អនក្ររូវតររបាប់សៅអនក្កាន់ េំណុំសរឿងសៅឯការ ិយាល័យខ័ណឌ DPSS របេ់អនក្ អំពីប្លលជួលសទេះ និងប្លល ឹ ក្ស ើង
ល ោជ េលាី
របេ់អនក្។

របេិនសបើអនក្មិនបានសធវើដូចសនេះស :

• អនក្នឹងមិនររូវបានអនុញ្ញារសអាយដក្ប្លល ីជំរក្លាីសឡើយ ។
• អរថរបសយាជន៍ CalFresh របេ់អនក្អាចនឹងររូវបានការ់បនថយសងតដរ ។
តាមរយៈការចុេះហរថសលខាសៅ ី សនេះ ខញំុ េូមបញ្ញ
ជ ក្់ថា ខញំុ មានឱ្កាេបានពិនិរយសមើលសឡើងវ ិញ សហើយនិងយល់ចាេ់អំពីេំសៅសនេះ ។

____________________________________________________________________
ហរថ សលខា
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េំបុររេំរាប់ជនោាន ីជំរក្ – បញ្ជីស្ាេះ ភ្ន
ី ន ក្់ងារ

ួលសាគល់សដ្ឋយរក្េួង

របេិនសបើអនក្ោាន ីជរមក្អនក្អាចសរបើអាេយដ្ឋានការ ិយាល័យខ័ណឌ DPSS ជាអាេយដ្ឋានសសញើរេំបុររតដលទក្់ ងនឹងក្ិចកា
ច រ DPSS បាន។
ការ ិយាល័យខ័ណឌ DPSS នឹង
•

ួលយក្េំបុររពីភ្ននក្់ងារន្ទន្ទតដលរាយស្ាេះដូចខាងសរកាមសនេះ:

ីភ្ននក្់ងារ អាជាញធរតសនក្ជំនួយសទេះេំតបង ថានក្់រក្ុង/ថានក្់សខានធី
ទំងអេ់

•

រក្េួងវឌ្ឍក្មាការងារប្នរដាកាលីហ័រវ នីញ៉ា (EDD)

•

រក្េួងេិក្ាអប់រ ំ របចំរំបន់ ទំងអេ់

•

ន្ទយក្ដ្ឋានក្ិចចការអរីរយុ ជ
ធ ន/រក្េួងក្ិចកា
ច រអរីរយុ ជ
ធ ន

•

•

រក្េួងក្ិចកា
ច រយានយនតរគប់របស

•

•
•

ន្ទយក្ដ្ឋានេូេាល់េគ
ឺ ួរ ី ីេរមាប់អងគការក្ុមារ Crystal
Stairs
សាជីវក្មាអ ិវឌ្ឍន៍ អងគការរក្ុ មារ Drew

•

វ ិ ាសាថនអនដរជារិ Los Angeles សខានធី

•

េនងការគណសនយយប្ន Los Angeles សខានធី

•

រក្េួងេុខភ្នពេរិអារមាណ៍ប្ន Los Angeles សខានធី

•

រក្េួងក្រ់រតាបញ្ជី និង ចុេះស្ាេះការសបាេះសឆ្នរប្ន Los Angeles

ប្នរដាកាលីហរ័វ នីញ៉ា

ីភ្ននក្់ងារតសនក្តលទំេខ
ុ ភ្នព
តសនក្េវន្ទការរវា៉ា ថានក្់រដា
ីភ្ននក្់ងារតសនក្រប ពជំនួយនិងតណន្ទំបញ្ូជ ន/ក្មាវ ិធី

•

ល ធភ្នពបង់របាក្់ (R&R/APP):

o មជឈមណឌលធនធានតលទំក្ុមារ
o

o អងគការ ំន្ទក្់ ំនងេរមាប់ក្ុមារ

សខានធី
•

រក្េួងេុខា ិបាលសាធារណៈប្ន Los Angeles សខានធី

•

រក្េួងក្ិចកា
ច រេហគមន៍ និង ក្ិចកា
ច រមនុេេចេ់ប្ន Los

ីរក្ុង Norwalk

o អងាារ Crystal Stairs
o សាជីវក្មាអ ិវឌ្ឍន៍ អងគការក្ុមារ Drew
o វ ិ ាសាថនអនដរជារិប្ន Los Angeles សខានធី
o មូលនិធឱ្
ិ កាេេំរាប់ជនជារិ អាសមរិកាំង-មុិចេុច
ិ កាំង
(Mexican-American)
o តាមជសរមើេ

Angeles សខានធី
•

រក្េួងក្ិចកា
ច រក្ូនសក្ាង និង រគួសារប្ន Los Angeles សខានធី ។

o អងគការ Pathways

•

ការិយាល័យអគគសមធាវីខណឌ (រគប់សខានធីទង
ំ អេ់)

o រក្េួងេិក្ាអប់រ ំ របចំរំបន់ Pomona

ីក្តនលងការ ិយាល័យខ័ណឌ DPSS
Glendale 02
4680 San Fernando Rd.
Glendale, CA 91204

East Valley 11
7555 Van Nuys Blvd.
Van Nuys, CA 91405

South Central 27
10728 S. Central Ave.
Los Angeles, CA 90059

Rancho Park 60
11110 W. Pico Blvd.
Los Angeles, CA 90064

Pasadena 03
955 N. Lake Ave.
Pasadena, CA 91104

Exposition Park 12
3833 S. Vermont Ave.
Los Angeles, CA 90037

El-Monte 04
3350 Aerojet Ave.
El Monte, CA 91731

Metro Family 13
2615 S. Grand Ave.
Los Angeles, CA 90007

South Family 31
17600 A Santa Fe Ave.
East Rancho Dominguez, CA
90221
San Fernando Sub Office 32
9188 Glenoaks Blvd.
Sun Valley, CA 91352

Paramount 62
2961 E. Victoria St.
Rancho Dominguez,
CA 90221
Lincoln Heights 66
4077 N. Mission Rd.
Los Angeles, CA 90032

Belvedere 05
5445 Whittier Blvd.
Los Angeles, CA 90022

Civic Center 14
813 E. Fourth Place
Los Angeles, CA 90013

Lancaster 34
349-B East Ave. K-6
Lancaster, CA 93535

Lancaster GR Office 67
337 East Ave. K-10
Lancaster, CA 93535

Cudahy 06
8130S. Atlantic Ave.
Cudahy, CA 90201

Metro East 15
2855 E. Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90023

Pomona 36
2040 W. Holt Ave.
Pomona, CA 91768

Metro Special 70
2707 S. Grand Ave.
Los Angeles, CA 90007

South Special 07
17600 B Santa Fe Ave.
East Rancho Dominguez,
CA 90221
Southwest Special 08
1819 Charlie Sifford Dr.
Los Angeles, CA 90047

Florence 17
1740 E. Gage Ave.
Los Angeles, CA 90001

Metro North 38
2601 Wilshire Blvd.
Los Angeles, CA 90057

Medi-Cal LTC 80
17171 E. Gale Ave.
City of Industry, CA 91745

San Gabriel Valley 20
3352 Aerojet Ave.
El Monte, CA 91731

Norwalk 40
12727 Norwalk Blvd.
Norwalk, CA 90650

West Valley 82
21415-21615 Plummer St.
Chatsworth, CA 91311

Wilshire 10
2415 W. 6th St.
Los Angeles, CA 90057

Compton 26
211 E. Alondra Blvd.
Compton, CA 90220

Santa Clarita 51
27233 Camp Plenty Rd.
Canyon Country, CA 91351

Southwest Family 83
8300 S. Vermont Ave.
Los Angeles, CA 90044

PA 1815 (Revised 07/2017) CAMBODIAN

Retention: Permanent in EDMS

Copy: Applicant/Participant

PA 1815 (Revised 07/2017) CAMBODIAN

Retention: Permanent in EDMS

Copy: Applicant/Participant

