
អ្នកគ្រប់គ្នន គ្រវូបានស្វា រមន៍នោនោនធីCounty of Alameda

អ្នោោ គ្បនវសន៍៖ការយល់ដឹងពី“បនទ ុកស្វធារណៈ”

យល់ដឹងពីសិទិិធរបស់អ្នក! ធនធានសហរមន៍៖

• Bay Area Legal Aid (510) 663-4744
• Catholic Charities of the East Bay (510) 768-3100
• East Bay Community Law Center (510) 548-4040
• International Institute of the East Bay (510) 451-2846

នរើ“បនទ ុកស្វធារណៈ”កន ុងដំនណើរការអ្នោោ គ្បនវសន៍អ្នុវរោ

ចំន ោះខុ្ំដដរឬនទិ? មិនអ្នុវរោនទិនបើអ្នករឺជា៖

➢ ពលរដ្ឋ

➢ អ្នកស្នន ក់នៅអ្ចិន្ទ្រៃយ៍ស្របចាប់

➢ ជរន ៀរខ្ល រួ

➢ អ្នកនរន ើរ ុំរិទិិធស្ជកនោរ

➢ អ្នកនរន ើរ ុំទិិដ្ឋឋ ោរT

➢ កុំព ងនរន ើរ ុំឬោរ់ទិិដ្ឋឋ ោរU

➢ អ្នកដ្ឋក់ពាកយបត ឹងតាមចាប់ VAWA

➢ កុំព ងនរន ើរ ុំឬច ុះន ម្ ុះន ើងវញិរស្ាប់TPS

➢ ជរអ្នតត ស្បនវររ៍ពិនររពីស្បនទិរអាហ្វហ្គា រ់

រីស្នា ររិងអ្ ីរ៉ា ក់

➢ ជរអ្នតត ស្បនវររ៍អ្រីតិជរពិនររ

➢ ប គ្ាលដដ្លទិទួិលបារោររន្ ា្ ុះនស្ោម៖

➢ CAA, NACARA, HRIFA

ស្បន ទិជរអ្នតត ស្បនវររ៍បដរាម ស្តវូបារនលើកដលង។ វនិរច ងនស្ោយនរុះ រកាទិ ក

រូវខ្នលើកដលងទុំងនរុះ។ បញ្ជ ីនរុះគ្ឺជាបញ្ជ ីមួយដននករស្ាប់ជាពតតារបណ នណោះ ុះ។

នរើមាននយ័អ្ា ីខលោះចំន ោះគ្រួស្វរខុ្ំ?

• រដ្ឋឋ  ិបាលរដ្ឋរហ្ពតរធ មិរាររិទិិធចូលកន ុងស្បពតរធ ជុំរួយនដ្ើមបីអ្រ វតត

ចាប់អ្នតត ស្បនវររ៍ន ើយ។

• ពតតារដដ្លអ្នកបារនតល់រស្ាប់ជុំរួយស្ននរណៈស្តូវបារនស្បើនដ្ើមបី

កុំណត់រិទិិធទិទួិលបារដតបណ នណោះ ុះ។

• ជាោររុំខារ់ដដ្លអ្នកបរត ទិទួិលបារជុំរួយដដ្លជួយឲ្យស្គួ្ស្នររបរ់អ្នក

ាររ ខ្ភាពលអ ារមហ បូអាហ្គរបរនិភាគ្រិងាររ វតា ិភាពកន ុងនៃុះរបរ់

អ្នក។

នរៀបចំនោយ Alameda County Social Services Agency, Office of Policy, Evaluation and Planning (OPEP)

http://www.alamedasocialservices.org/public/services/administration/Immigration%20Resources.cfm


បនទ ុកស្វធារណៈនិងជំនួយស្វធារណៈ៖នរើននោះមាននយ័អ្ា ី? 

នោយមានគ្បសិទិធភាពនៅថ្ងៃទិី15 

ដខរុលាឆ្ន ំ2019  នយើងនលើកទិឹក

ចិរោឲ្យអ្នកពិភាកាជាមួយនមធាវ ិ

ដដលអ្នកនជឿជាក់នដើមបីយល់ដឹងឲ្យ

បានលអ គ្បនសើរអ្ំពីនហរុប ោះ ល់ថ្ន

ការនគ្បើជំនួយស្វធារណៈកន ុងបញ្ជ ី

ព៌ណនលឿងដូចោងនគ្កាម៖

ជំនួយអាហារបូរថមភ៖

• CalFresh

នរើអ្ា ីជាវធិានងមីសោ ពីីបនទ ុកស្វធារណៈ?

រដ្ឋឋ  ិបាលនរតវាិរ បារនបាុះនាយវនិរច ងនស្ោយ ដដ្លពស្ងីករិយមរតយពាកយ “បរទ ុកស្ននរ

ណៈ” ដដ្លនស្បើនៅកន ុងដ្ុំនណើរោរអ្នតត ស្បនវររ៍។ ”បរទ ុកស្ននរណៈ” គឺ្ជាប គ្ាល ដដ្លអាចពឹងដនអកជា

ចមបងនលើជុំរួយរដ្ឋឋ  ិបាល។ បញ្ជ ីពណនលឿង នៅខាងនស្ោមនរៀបរប់លមអ ិតថានតើកមមវធីណោខ្លុះ ដដ្ល

រដ្ឋឋ  ិបាលរដ្ឋរហ្ពតរធ យកមកពិចារណោនៅនពលនរុះ នដ្ើមបីនធវ ើនរចកត ីរនស្មច។ នៅន្ទងៃទីិ 27 ដខ្មករ

ឆ្ន ុំ2020 ត លាោរកុំពូលបារល បនចាលដ្ីោហ្គមឃាត់ទូិទុំងស្បនទិរ ដដ្លករលងមកបារផ្អអ កោរ

អ្រ វតតវនិរច ងនស្ោយនរុះ។ វនិរច ងនស្ោយនរុះរឹងារស្បរិទិធភាពនៅ ឬនៅនស្ោយន្ទងៃទីិ 24

ដខ្ក មភៈ ឆ្ន ុំ2020។

ជំនួយលំនៅោា ន៖

• Section 8 Voucher Rental
Assistance

• Section 8 Project-Based
Rental Assistance

• Public Housing

សុខភាព៖
• Medi-Cal (for Children

& Pregnant Women)
• Medicare
• Disability

ជំនួយអាហារបូរថមភ៖

• WIC
• School Breakfast & Lunch

នសវាកុមារ៖

• Head Start
• Child Care
• Public Education

នសវាការងារ៖

• Unemployment
• Worker’s Compensation
• Federal & State Retirement

កមមវធិីកន ុងគ្បអ្ប់ថ្បរងននោះ មិនគ្រវូ

បានយកមកពិចារណានៅកន ុងការ

នធា ើនរសោ បនទ ុកស្វធារណៈន ើយ។សូម

បនោនគ្បើគ្បាស់កមមវធិីននោះដដលជួយ

ដល់គ្រួស្វររបស់អ្នក។

សុខភាព៖

• Medi-Cal (for Adults)

រាា ល់៖ ស្ករួងយ តិត ធមកុំព ងពិចារណោពីវនិរងមីនដ្ឋយដ កមួយទក់ទិងរឹង “បរទ ុកស្ននរណៈ” រិងោររិរនទិរ។

រុំនណើនរុះព ុំទរ់បារបនញ្េញនទិ នហ្ើយមិរអ្រ វតតចុំនពាុះពតតារកន ុងឯកស្នរនរុះន ើយ។ នយើងតាមដ្ឋរបញ្ហា នរុះយណ ង

ដ្ិតដ្ល់ ជាមួយរឹងអ្នកតរ ូ មតិទូិទ ុំងស្បនទិរ នហ្ើយរឹងនតល់ពតតារងមីៗ កន ុងនពលឆ្ប់ នពលនយើងបារដ្ឹងពតតារ

បដរាម។

នធា ើបចច ុបបនន ភាព៖ដខមករា2020

ជំនួយគ្បាក់ចំណូល៖

• General Assistance
• CalWORKs
• SSI


