County of Los Angeles
DEPARTMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES

សា�គមន៍ចំេពាះកម�វ�ធីជ�នួយ CalFresh!

េតីមានអ�ី បនា�ប់េនះ?

សូមរាយការណ៍ជាដរាបអំពី្របាក់ចំណូលែដល េលីសពី
ក្រមិតរបាយការណ៍្របាក់ចំណូលេលីកដ�បូង (IRT) របស់អ�ក

េតីរបាយការណ៍្របាក់ចំណូលេលីកដ�បូង (IRT) គឺជាអ�ី?

IRT គឺជា្របាក់ចំណូលសរ�ប្របចាំែខទាំងអស់ ែដលអ�ក្រតូវរាយការណ៍
។ ែដលថា "្របាក់ចំណូលសរ�ប្របចាំែខទាំងអស់" េយីងមានន័យថា
្របាក់ណាមួយែដល្រកុម្រគួសាររបស់អ�កទទួលបាន មុនកាត់ពន� �

ចំនួនមនុស្ស
េ�ក��ង្រកុម្រគួសារ
របស់អ�ក

របាយការណ៍្របាក់
ចំណូលសរ�បមិនទាន់
កាត់ពន� ្របចាំែខ IRT
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$1,383
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$1,868
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$2,353
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$2,839
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$3,324
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$3,809

7

$4,295

8

$4,780

បែន�មសមាជ�ក
មា�ក់ៗ ែថមេទ�ត

+486

េតី�្រតូវេធ�ីយា៉ងដូចេម�ច ្របសិនេបី ្របាក់ចំណូលសរ�ប

មិនទាន់កាត់ពន�របស់្រកុម្រគួសារ� េកីនេឡីងេលីសពី IRT របស់�?

្របសិនេបីេ�ចំណុចេពលណាមួយ ែដល្របាក់ចំណូលសរ�ប មិនទាន់កាត់ពន�រប
ស់្រកុម្រគួសាររបស់អ�ក េលីស ពីរបាយការណ៍្របាក់ចំណូលេលីកដ�បូង (IRT),
អ�ក ្រតូវែតរាយការណ៍្របាក់ចំណូលថ�� មិនទាន់កាត់ពន�របស់អ�ក េ�អ�កកាន់សំ
ណុេំ រ�ងរបស់អ�ក ក��ងអំឡ�ងេពល 10 ៃថ�ៃនៃថ�្របតិទិន ៃនការទទួលបានវា ។
េតី�្រតូវរាយការណ៍ថា្របាក់ចំណូលថ��របស់�គឺេលីសពី IRT យា៉ងដូចេម�ច?
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អ�កអាចរាយការណ៍្របាក់ចំណូលថ��របស់អ�កបានេដាយទូរស័ព�េ�មជ្ឈមណ�ល
េសវាកិច�ការអតិថ�ជន េ�េលខ (866) 613-3777, េផ��តាមរយៈៃ្របសណីយរ៍ ប
ស់សហរដ�អាេមរ�ក ឬ េដាយបងា�ញខ��នេ�ការ�យាល័យ DPSS ្របចាំតំបន់រប
ស់អ�ក ។
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ការេធ�ីតាមកម�វ�ធីជ�នួយ Calfresh របស់អ�កគឺងាយ្រសួលដូចជា 1, 2, 3

ឧទាហរណ៍: IRT សំរាប់្រគួសារអ�កែដលមានមនុស្ស 4 នាក់ គឺ $2,839។
អ�ករកបាន $3,165 េ�ក��ងែខេនះ ែដលមានចំនួន $326

េលីសពី IRT របស់អ�ក ។ អ�ក្រតូវែតរាយការណ៍អំពី្របាក់ែដ
លេលីសេនះ េ�អំឡ�ងេពល 10 ៃថ�្របតិទិនៃនការទទួលបាន
្របាក់េនះ ។

្របសិនេបីអ�កមានសំណួរេផ្សងៗណាមួយ សូមទូរស័ព�េ�មជ្ឈមណ�

លេសវាកិច�ការអតិថ�ជនេ�េលខ (866) 613-3777 ឬ សំរាប់ព័ត៌មានបែន�ម
សូមចូលេ�េមីលេគហទំព័ររបស់ DPSS េ� dpss.lacounty.gov ។

ដាក់េស�ីរបាយការណ៍ SAR 7, សំេ�ការប��ក់េពល្រតូវទទួលជ�នួយេឡីងវ�ញ & ឯកសារប��ក់របស់អ�ក តាម្របព័ន�អនឡាញ!
សន្ស�សៃំ ចេពលេវលាេដាយបំេពញសំេ� SAR 7 និង សំេ�ពាក្យសុប
ំ ��ក់េពល្រតូវទទួលជ�

នួយេឡីងវ�ញរបស់អ�កេ�ទំព័រ YBN េដាយចុចេលីឡ�េហា� YBN េ�េលីេគហទំព័រ DPSS េ�អាសយដា�ន dpss.lacounty.gov
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បំេពញនិងដាក់េស�ី របាយការណ៍ពីរដងក��ងមួយឆា�ំ (SAR 7) របស់អ�ក �្យបានទាន់េពលេវលា

េតីរបាយការណ៍ SAR 7 គឺជាអ�ី?
របាយការណ៍ SAR 7 គឺជារបាយការណ៍របស់កម�វ�ធីជ�នួយ CalFresh ែដលអ�ក្រតូវែតផ�លព
់ ីសា�នភាពបច��ប្បន�ៃនទិន�ន័
យ្រកុម្រគួសាររបស់អ�ក។ ទិន�ន័យរបស់្រកុម្រគួសារ មានរ�មទាំង្របាក់ចំណូល ចំនួនមនុស្សែដលរស់េ�ក��ងផ�ះ ការចំណា
យេផ្សងៗ អាសយដា�ន។ល�

េតីព័ត៌មានអ�ីែដល�្រតូវេធ�ី�្យមានទិន�ន័យថ��បំផុត េ�េលីរបាយការណ៍ SAR 7 របស់�?
អ�ក្រតូវែតេឆ�ីយ្រគប់សណ
ំ ួរទាំងអស់ែដលមានេ�េលីរបាយការណ៍ SAR 7 របស់អ�ក។្របសិនេបី អ�កកំពុងែតរាយការណ៍
អំពីការផា�ស់ប�រណាមួយ អ�ក្រតូវែតផ�លន
់ ូវភស��តាងប��ក់ ដូចជាកន��យែសក េលខសូស�ល់សឺគួរ�ទីសរា
ំ ប់សមាជ�ក្រកុម្រគួសារថ��
។ល�
ែខដាក់េស�ីរបាយការណ៍ - ែខែដល
េ�េពលណាែដល�្រតូវបំេពញរបាយការណ៍ SAR 7 របស់�?
្រកុម្រគួសារភាគេ្រចីន ្រតូវែតបំេពញនិងដាក់េស�ីរបាយការណ៍ SAR 7
មួយឆា�ំម�ង និង ្រតូវដល់េពលកំណត់្របគល់�្យេគេ�ៃថ�ទី 5th
ៃនៃថ�្របទិតិនៃន“ែខដាក់ពាក្យេស�ីសុ”
ំ ។“ែខដាក់ពាក្យេស�ីសុ”
ំ
េ�បនា�ប់ “ែខរាយការណ៍/ែខទិន�ន័យ” របស់អ�ក ែដលបានប��
ក់្របាប់េ�េលីរបាយការណ៍ SAR 7 របស់អ�ក �

(របាយការណ៍ពីរដងក��ងមួយឆា�ំ) SAR 7 របស់អ�ក
្រតូវដល់េពលកំណត់ ្របគល់�្យ DPSS េហីយ កាលបរ�េច�ទេនះ
នឹង្រតូវបានសរេសររ�ចេហីយ េ�េលី SAR 7 របស់អ�ក។

ែខរាយការណ៍/ែខទិន�ន័យ - េនះគឺជាែខ មុនេពល

(របាយការណ៍ពីរដងក��ងមួយឆា�ំ) SAR 7 របស់អ�ក ្រតូវដល់
េពលកំណត់្របគល់�្យេគ េហីយ អ�ករាយការណ៍អំពីទិន�ន័យៃន
្រគួសាររបស់អ�ក។

េតី�ដាក់េស�ីរបាយការណ៍ SAR 7 ែដលបំេពញចប់សព�្រគប់របស់� តាមរេប�បណា?

ដាក់េស�ីរបាយការណ៍ SAR 7 និងឯកសារប��ក់របស់អ�កេ�្របព័ន�អនឡាញ តាមរយៈេគហទំព័រ YBN េ�អាសយដា�ន
dpss.lacounty.gov, តាមៃ្របសណីយរបស់សហរដ�អាេមរ�ក ឬ បងា�ញខ��នេ�ការ�យាល័យ DPSS ្របចាំតំបន់របស់អ�ក
ឧទាហរណ៍: អ�កមានទារកែដលបានេកីតេ�ែខវ�ច�ិកា និង ែខរាយការណ៍/ែខទិន�ន័យ របស់អ�កគឺជា ែខវ�ច�ិកា �

អ�ក្រតូវែតដាក់េស�ីរបាយការណ៍ SAR 7 ែដលបំេពញចប់សព�្រគប់ជាមួយនឹងឯកសារប��ក់របស់អ�ក
�្យបានទាន់ៃថ�ទី 5th ៃនែខធ�� (ៃថ�ទី 5th ៃនៃថ�្របតិទិន ៃនែខដាក់ពាក្យេស�ីសុ)ំ �
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ការបំេពញក��ប់សេំ �ការប��ក់េពល្រតូវទទួលជ�នួយេឡីងវ�ញ & បទសមា�សន៍តាមទូរស័ព�

េតីការប��ក់េពល្រតូវទទួលជ�នួយេឡីងវ�ញគឺជាអ�ី?
របាយការណ៍ SAR 7 គឺជារបាយការណ៍របស់កម�វ�ធីជ�នួយ CalFresh ែដលអ�ក្រតូវែតផ�លព
់ ីសា�នភាពបច��ប្បន�ៃនទិន�ន័
យ្រកុម្រគួសាររបស់អ�ក ។ ទិន�ន័យរបស់្រកុម្រគួសារ មានរ�មទាំង្របាក់ចំណូល ចំនួនមនុស្សែដលរស់េ�ក��ងផ�ះ ការចំណា
យេផ្សងៗ អាសយដា�ន ។ល�

េតីេ�េពលណាែដល�្រតូវបំេពញសំេ�ការប��ក់េពល្រតូវទទួលជ�នួយេឡីងវ�ញរបស់� និង េធ�ីសមា�សន៍តាមទូរស័ព�?
្រកុម្រគួសារភាគេ្រចីន ្រតូវែតបំេពញសំេ�ការប��ក់េពល្រតូវទទួលជ�នួយេឡីងវ�ញជាេរ�ងរាល់ 12 ែខ។ ្រកសួងសង�មកិ
ច�សាធារណៈ (DPSS) នឹងេផ��ជូនអ�កនូវសំេ�ការប��ក់េពល្រតូវទទួលជ�នួយេឡីងវ�ញ និង កំណត់េពលេធ�ីបទសមា�សន៍តា
មទូរស័ព�មួយ ជាមួយអ�ក ។ អ�ក្រតូវែតបំេពញ �្យបានចប់សព�្រគប់ និង ដាក់េស�ីប���នសំេ�ការប��ក់េពល្រតូវទទួល
ជ�នួយេឡីងវ�ញេ�អ�កកាន់សណ
ំ ុេំ រ�ងរបស់អ�ក �្យបានទាន់ៃថ�ទី 25th ៃន ែខែដលអ�កទទួលបានវា។ កិច�ការេនះ្រតូវែតេធ�ី
�្យេហីយ មុនេពលអ�កចូលរ�មក��ងការកំណត់េពលេធ�ីបទសមា�សន៍ តាមទូរស័ព�របស់អ�ក �
េតី�្រតូវដាក់េស�ីសេំ �ការប��ក់េពល្រតូវទទួលជ�នួយេឡីងវ�ញរបស់� យា៉ងដូចេម�ច?
អ�កអាចដាក់េស�ីសេំ �ការប��ក់េពល្រតូវទទួលជ�នួយេឡីងវ�ញរបស់អ�កតាម
្របព័ន�អនឡាញ េ�េលីេគហទំព័រ YBN េ�អាសយដា�ន dpss.lacounty.gov,
តាមៃ្របសណីយរ៍ បស់សហរដ�អាេមរ�ក ឬ បងា�ញខ��នេ�ការ�យាល័យ DPSS
្របចាំតំបន់របស់អ�ក ។
ឧទាហរណ៍: ជ�នួយ CalFresh របស់អ�ក្រតូវបានេគយល់្រពមផ�ល�
់ ្យេ�ែខមករា �
អ�កនឹងទទួលបានសំេ�ការប��ក់េពល្រតូវទទួលជ�នួយេឡីងវ�ញរបស់

ការកំណត់ េពល
12-ែខៃនការទទួ
លជ�នួយ
CalFresh

អ�កេ�ៃថ�ទី 12 ែខវ�ច�ិកា និង បទសមា�សន៍តាមទូរស័ព�សរា
ំ ប់ការប
��ក់េពល្រតូវទទួលជ�នួយេឡីងវ�ញរបស់អ�ក នឹង្រតូវកំណត់េពលេ�
ៃថ�ទី 8 ែខធ�� �

អ�ក្រតូវែតដាក់េស�ីសេំ �ការប��ក់េពល្រតូវទទួលជ�នួយេឡីងវ�ញរប
ស់អ�កេ�ៃថ�ទី 25 ែខវ�ច�ិកា មុនេពលបំេពញការកំណត់េពលេធ�ីបទ
សមា�សន៍តាមទូរស័ព�របស់អ�ក េ�ៃថ�ទី 8 ែខធ�� �
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1

្រតូវែតរាយការណ៍
េ�េពលែដល
វាេឡីងេលីសពី
ក្រមិត IRT របស់អ�ក

2

ដាក់េស�ី�្យបាន
ចប់សព�្រគប់ &
ទាន់េពលេវលានូវ
បាយការណ៍ SAR 7

3

ដាក់េស�ី�្យបានចប់សព�
្រគប់ & ទាន់េពលេវលានូវ
សំេ�ការប��ក់េពល
្រតូវទទួលជ�នួយេឡីងវ�ញ

