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កម្ម វធិី STARTING OUT STRONG របស ់CALWORKs 

 

អ្នកអាចមានលកខណៈសម្បតិ្តចូលរមួ្កន ុងកម្ម វធិី STARTING OUT STRONG របស ់CALWORKs 

អ្ពំកីម្ម វធិ ីStarting Out Strong របស ់CALWORKS  

▪ កម្ម វធីិ Starting Out Strong របស់ CalWORKs គឺជាកម្ម វធីិសម ័គ្គច្តិត ដែលភ្ជា ប់អ្នក
ជាមួ្យនឹងគ្លានុបដ្ឋា ក ឬអ្នក វជិាា ជីវៈដែលទទួលបានការបណុ្ុះបណ្តត ល ដែលនឹងជួប
អ្នក នៅទីតំងមួ្យ ដែលអ្នកនគ្ជើសនរ ើសនៅកន ុងសហគម្ន ៍នៅការយិាល័យរបស់នយើង ឬ
នៅនគហដ្ឋា នរបស់អ្នក។  
 

▪ កម្ម វធីិផ្តល់ជំនួយច្ញ្ច ឹម្កូន ការតិស ូ ម្ត្ិ ន្ងសកម្មភ្ជពនផ្េងៗ នែើម្បីជួយែល់លទធភ្ជព
ទទួលបាននូវការដែទមំ្ុន ន្ងនគ្កាយនពលសគ្មាលកូន នសវាសុខភ្ជព ន្ងសងគម្នផ្េង
ៗ ការអ្ប់រំពកីារច្ញ្ច ឹម្កូន ជំនួយច្ញ្ច ឹម្កូន។  
 

▪ គ្គួសាររបស់អ្នកអាចមានស្ទ្ធទទួលបាននសវាគំពារទងំននុះ សគ្មាប់រយៈនពលរហូតិែល់
ម្ម្ៃបួនដខ ឬរហូតិែល់កូនអ្នកែល់អាយពុីរខូប គឺនពលណ្តក៏នដ្ឋយ ដែលនកើតិនគ្កាយនគ។ 

លកខណៈសម្បតិ្តចុុះន ម្ ុះកន ុងកម្ម វធិ ី

▪ ជាសមាជ្កនៅកន ុងដផ្នកជំនួយ CalWORKs ឬឪពុក/មាត យ/សាច់ញាតិដ្ែលផ្តល់ការ
ដែទ ំសគ្មាប់ដតិករណីកូនមួ្យប ុនណ្តណ ុះ ន្ង 

▪ បចច ុបបននមានម្ផ្ៃនពាុះ ឬឪពុក/មាត យ/អ្នកដែទកំុមារអាយុត្ិចជាង 36 ដខ នពលចុុះន ម្ ុះ
កន ុងកម្ម វធីិ Starting Out Strong របស់ CalWORKs។ 

ជនួំយពកីម្ម វធិ ី 

▪ ពីការចូលរមួ្កន ុងកម្ម វធីិ ែូចជា៖ 
o សុខភ្ជពរបស់អ្នក ន្ងកូនរបស់អ្នកកាន់ដតិលអ គ្បនសើរន ើង 
o ជំនាញ ន្ងគំន្តិច្ញ្ច ឹម្ដែទកូំនែមីៗ 
o កាត់ិបនថយកគ្ម្្តិន្សតស 
o ការគំពារការ រ ើកលូតិលាស់របស់កូនអ្នក 
o ការបញ្ជ នូដណនាំ ន្ងធនធានសគ្មាប់អ្នក ន្ងកូនរបស់អ្នក ន្ង 
o ឱកាសសគ្មាប់កូនអ្នកចុុះន ម្ ុះ នែើម្បីទទួលនសវាដែទកំុមារគុណភ្ជពខពស់ គ្កមុ្
នលងសបាយ ឬសកម្មភ្ជពចនគ្ម្ើនែម្ទ នែើម្បីឲ្យកូនរបស់អ្នកមានការចាប់នផ្តើម្
ជីវតិិលអ គ្បនសើរបំផ្ុតិ។ 

▪ បុគគល្កចុុះតម្ផ្ៃុះ នឹងផ្តល់ការដណនំា ការបនគ្ងៀន ន្ងការភ្ជា បន់ៅនឹងធនធាន ដែល
ជួយនលើកកម្ពស់ការអ្ប់រំ ទសេនៈ វសិ័យសងគម្ នសែាក្ចច ន្ងហ្រញ្ញ វតិថ ុសគ្មាប់គ្គួសារ
របស់អ្នក។ 

មូ្លន្ធ្សគ្មាប់កម្ម វធីិននុះ ទទួលបានពីគំន្តិផ្្ចួនផ្តើម្ Home Visiting ម្នកម្ម វធីិ CalWORKs 
របស់គ្កសួងនសវាសងគម្ក្ចចរែា California។ 
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នែើម្បីសម ័គ្គច្តិតចូលរមួ្កន ុងកម្ម វធីិននុះ សូម្ចុុះហតិថនលខា កាលបរនិចេទ ន្ងបញ្ជ នូទគ្ម្ង់ននុះ
គ្តិ ប់ម្កឲ្យបុគគល្ករបស់ទីភ្ជន កក់ារនសវាសងគម្ក្ចច (Social Services Agency (SSA))  វញិ។ 
 
សនំណើសុចូំលរមួ្កន ុងកម្ម វធិី STARTING OUT STRONG  
 

 ចង់ចូលរមួ្កន ុងកម្ម វធីិ  Starting Out Strong របស់ CalWORKs នហើយខំុ្យល់ែឹងថា ខំុ្
អាចនគ្ជើសនរ ើសកដនែង ដែលនយើងជួបគន  ន្ងបញ្ឈប់ការផ្តល់នសវារបស់កម្ម វធីិនដ្ឋយ
សម ័គ្គច្តិត នៅនពលណ្តក៏បាន។ 
ខុ្៖ំ   
… មានម្ផ្ៃនពាុះ … គជឺាឪពកុ/មាត យ/អាណ្តពាបាលកមុារអាយតុិ្ចជាង 36 ឆ្ន ំ 
 

 ខំុ្ម្្នចង់ចូលរមួ្កន ុងកម្ម វធីិ Starting Out Strong នៅនពលននុះនទ ប ុដនត  ខំុ្យល់ែឹងថា 
ខំុ្អាចសម ័គ្គច្តិតចូលរមួ្កន ុងកម្ម វធីិននុះបាន នានពលអ្នាគតិ នដ្ឋយជូនែំណឹងបុគគល្ក 
SSA ដែលនឹងកំណត់ិថានតិើ ខំុ្នៅដតិមានស្ទ្ធចូលរមួ្ ឬយា ងណ្ត។  

 
មូ្លនហតុិម្នការបែ្នសធចំនពាុះនសវាចុុះតម្ផ្ៃុះ៖  

 បចច ុបបននកំពុងទទួលនសវាចុុះតម្ផ្ៃុះ។ 
 ម្្នយល់ថា កម្ម វធីិននុះនឹងផ្តល់អ្តិថគ្បនយាជន៍ន ើយ។  
 ម្្នចាប់អារម្មណ៍ចងទ់ទួលនសវាចុុះតម្ផ្ៃុះន ើយ។  
 នផ្េងនទៀតិ៖ __________________________________________________ 

 
  
នដ្ឋយចុុះហតិថនលខានលើទគ្ម្ងន់នុះ ខុ្យំលែ់ងឹពចីណុំច ែូចខាងនគ្កាម្៖ 
 

• ព័តិម៌ាន ដែលខំុ្បានផ្តល់ននុះ នឹងគ្តិូវដចករំដលកជាមួ្យនឹង Alameda County Public 
Health Department ែូនចនុះ នគអាចទក់ទងខំុ្ ន្ងកំណត់ិនពលនវលា សគ្មាប់ចាប់នផ្តើម្
ចុុះម្កទីតំងដែលខំុ្នគ្ជើសនរ ើស។  

• ខំុ្អាចបញ្ឈប់ការចុុះតម្ផ្ៃុះ នៅនពលណ្តក៏បាន។ ន្ង 

• ការចូលរមួ្កន ុងកម្ម វធីិននុះ នឹងម្្នប ុះពាល់ែលស់្ទ្ធទទួលបានជំនួយ ការគំពារ ឬនសវា
ែម្ទនទៀតិម្នកម្ម វធីិ CalWORKs ន ើយ រាប់បញ្ច លូទងំ ខនលើកដលងម្នជនួំយនែើម្បីឲ្យនធវ ើ
ការ ផ្ងដែរ។ 

 

ន ម្ ុះសំណុំនរឿង នលខសំណុនំរឿង 

ន ម្ ុះឱពុក/មាត យ ឬសាច់ញាតិដ្ែលផ្តល់ការដែទ ំ ទូរស័ពៃ 

ហតិថនលខាឱពុក/មាត យ ឬសាចញ់ាតិដ្ែលផ្តល់ការដែទ ំ កាលបរនិចេទ 

 

 

 


