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ខែវចិ្ច ិកាឆ្ន ាំ 2022

វិ ធ ីប្រើ្ាស់បសវាកម្ម

Government & Community Relations: 
Office of Policy, Strategy & Innovation

វវធិាន្ ម្ីការពារគ្រួសារជន្អន្តោ គ្បន្វសន្៍៖ ន្រើអនកគ្រវូដឹងអវ ីែល ះ?

ន្ៅខែកញ្ញា ឆ្ន ាំ2022 គ្កសួងសន្ោ ិសុែជារិសហរដឋអាន្េរកិ (U.S. Department of

Homeland Security (DHS)) បាន្ដាក់ន្ច្ញនូ្វបទបបញ្ារិោ ម្ ី ខដលផ្លា ស់រត រូជាផ្ល ូិ ការនូ្វ

វវធិាន្សោ ីពីបន្ទ ុកសាធារណៈខដលមាន្លកខណៈពាបារ បន្ងក ើរន្ ើងន្ដាយរដាឋ ភិបាល

ន្សរវមិាន្េុន្។ បទបបញ្ារិ ម្ ីធាតថាសហរេន្៍អន្តោ គ្បន្វសន្៍មាន្សិទិធ៖

ដាក់ពាកយន្សន ើសុាំ ន្ិងទទួលបាន្អរថគ្បន្ោជន្៍សាធារណៈភារន្គ្ច្ើន្ ខដលែល នួ្មាន្លកខ

ណៈសេបរិោទទួល បោយម្ិនប ះពាល់ន្លើឋាន្ៈអន្តោ គ្បន្វសន្៍បច្ច ុបបន្ន ឬអតរររបស់

ែល នួ្ន្ ើយ ខដលរាបប់ញ្ច លូ៖

• លទធភាពទទួលបាន្ការខ្ទាំសុែភាព

• កេម វធីិMedi-Cal សគ្មាប់កុមារ េនុ្សសន្ពញវយ័ ន្ិងចាស់ជរា

• កេម វធីិ Covered California

• ថាន ាំវ៉ា ក់សាាំងការន្ធវ ីន្រសោ ន្ិងការពាបាលជាំងឺកូវវដី

• ការខ្ទាំសាោ រសេបទន្ ើងវវញិកន ុងរយៈន្ពលែល ី

• ន្សវកេមន្ៅផ្ទះ ន្ិងកន ុងសហរេន្៍

• ជាំនួ្យអាហារ

• កេម វធីិ CalFresh

• កេម វធីិអាហារបូរថេភពិន្សសសគ្មាបស់្រសោ ី ទរ ន្ិងកុមារ (Special 

Supplemental Nutrition Program for Women, Infants & Children (WIC))

• អាហារន្ៅសាលាន្រៀន្

• ជាំនួ្យលាំន្ៅឋាន្

• ជាំនួ្យថ្ ល្ជួល Section 8 

• លាំន្ៅឋាន្សាធារណៈ

• ជាំនួ្យការងារ

• ភាពឥរការងារន្ធវ ី

• ពិការភាព

• សាំណងសគ្មាបក់េមករ

• េជឈេណឌ លការងារWIOA

• ន្សាធនិ្វរោន្៍របស់រដឋ ន្ិងរដឋសហព័ន្ធ

• EITC ឬឥណទន្ពន្ធកុមារ

• អរថ គ្បន្ោជន្៍េិន្ខេន្សាច្់គ្បាក់របស់រដឋសហព័ន្ធ រដឋ ន្ិងរដឋបាលេូលដាឋ ន្

• Season of Sharing (SOS)

• ជាំនួ្យវវបិរិោជាំងឺរាររតរ

• ជាំនួ្យអរីរយុទធជន្

• កេម វធីិជាំនួ្យថាេពលសគ្មាប់គ្រួសារច្ាំណូលទប (Low Income Home 

Energy Assistance Program (LIHEAP))

• កេម វធីិភាា ប់គ្បព័ន្ធកន ុងរថ្េលសេរេយ (Affordable Connectivity Program)

ប ើបនេះមានន័យអ្វ ីខ្ាេះ

ចំប េះ្រួសារខ្្ញ ំ?

• គ្បសិន្បន្បើអនកមាន្លកខណៈសេបរិោទទួល

អនកអាច្ជួយគ្រួសារអនកតាេរយៈជាំនួ្យសាធារ

ណៈ ន្ដើេបីធាតថាអនក កូន្ បោ ី/គ្បពន្ធ ន្ិង

ឪពុក/មាោ យរបស់អនកមាន្សុែភាពលអ មាន្

អាហារគ្រប់គ្ាន្់ ន្ិងមាន្សន្ោ ិសុែកន ុងលាំន្ៅ

ឋាន្របស់អនក។

• វវធិាន្ន្ន្ះេិន្ផ្លល ស់បត រូលកខណៈសេបរិោទទួល

ជាំនួ្យឬន្សវកេមសាធារណៈន្ទ។

• ព័រ៌មាន្ខដលបាន្ផ្ោល់ កន ុងការន្សន ើសុាំអរថ

គ្បន្ោជន្៍សាធារណៈ រឺជាការសមាា រ់ ន្ហើយ

គ្រវូបាន្ន្គ្បើសគ្មាបក់ាំណរល់កខណៈសេបរិោ ខរ

ប ុន្ ណ្ ះ។ រដាឋ ភិបាលរដឋសហព័ន្ធេិន្ពិន្ិរ្

យគ្បព័ន្ធអរថគ្បន្ោជន្៍សាធារណៈ កន ុងន្ាល

បាំណងអនុ្វរោច្តប់អន្តោ គ្បន្វសន្៍ន្ ើយ។

• កុាំឲ្យភាពភ័យខ្លល ច្អាំពីឋាន្ៈអន្តោ គ្បន្វសន្៍

របស់អនក បញ្ឈប់អនកពីការខសវ ងរកជាំនួ្យ។ ន្ស

វកេមមាន្ជូន្បុរគល ន្ដាយេិន្រិរពីឋាន្ៈ

ន្ ើយ។

ដាក់ពាកយសុាំអន្ឡាញន្ៅmybenefitscalwin.org 
ឬwww.coveredca.com

ទូរស័ពទេកន្លែ 510-272-3663 ន្ដើេបីដាក់ពាកយសុាំ
តាេទូរស័ពទ ឬន្សន ើសុាំពាកយសុាំន្ផ្ញើតាេថ្គ្បសណីយ៍

េកការោិល័យន្សវកេមសងគេកិច្ចន្ខ្លន្ធី

Alameda ន្ដើេបីដាក់ពាកយសុាំន្ដាយផ្លទ ល់។

https://www.alamedacountysocialservices.org/about-us/Government-and-Community-Relations/index


បន្ទ ុកសាធារណៈ

វវធិាន្ ម្កីារពារគ្រួសារជន្អន្តោ គ្បន្វសន្៍

បទបបញ្ារិោ ម្ ីរបស់ DHS ខច្ងបាំភល ឺថា ការវយរថ្េលអាំពីបន្ទ ុកសាធារណៈ ន្កើរន្ ើង

ខរន្ៅន្ពលខដលជន្្មាន កន់្សន ើសុាំសិទិធរស់ន្ៅអច្ិថ្ស្រន្ទយ៍ (LPR ឬ “ស្រហគ ីន្ការ”) ឬ

ចូ្លកន ុងទឹកដីសហរដឋអាន្េរកិ។ ជន្អន្តោ គ្បន្វសន្៍េួយច្ាំនួ្ន្ គ្រវូបាន្ន្លើកខលង

ពីន្រសោ បន្ទ ុកសាធារណៈ ខដលរេួបញ្ច លូ៖

• ពលរដឋអាន្េរកិ (ឬអនកសុាំសញ្ញា រិ)

• អនកសាន ក់ន្ៅអចិ្ថ្ស្រន្ទយ៍គ្សបច្តប់ (LPR)

• ជន្ន្ភៀសែល នួ្ អនកសុាំសិទិធគ្ជកន្កាន្ឬ TPS (ឬអនកន្សន ើសុាំ)

• ជន្ជារិអាហវហាគ ន្ីសាថ ន្ ឬអុីរា៉ា ក់ខដលកាន្់ទិដាឋ ការអន្តោ គ្បន្វសន្៍ពិន្សស

• អនី្រិជន្អន្តោ គ្បន្វសន្៍ពិន្សស ឬអនកន្សន ើសុាំខផ្អកន្លើច្តប់ VAWA

• អនកកាន្់ទិដាឋ ការ U ឬ V (ឬអនកសុាំទិដាឋ ការ)

ន្រសោ បន្ទ ុកសាធារណៈ ន្ឹងម្ិនពិចារ្ន្លើពាកយសុាំរបស់អនក ឬការទទួលបាន្នូ្វ

អរថគ្បន្ោជន្៍សាធារណៈតាងតេឲ្យកូន្របស់អនក ឬសមាជិកមាន្លកខណៈសេបរិោ

ន្ផ្សងន្ទៀរន្ ើយ។

គ្បសិន្ន្បើអនកន្សន ើសុាំ LPR ឬសិទិធចូ្លកន ុងទឹកដីសហរដឋអាន្េវរកិ កម្ម ិ ធ ី ខដលគ្រវូបាន្

ពិចារ្កន ុងន្រសោបន្ទ ុកសាធារណៈ រេួមាន្៖

• កេម វធីិជាំនួ្យសាច់្គ្បាក់ ដូច្ជាកេម វធីិ CalWORKs, កេម វធីិ General 

Assistance (GA), និ្ងកេម វធីិ Supplemental Security Income (SSI)

• ការខ្ទាំរយៈន្ពលខវងកន ុងសាថ ប័ន្ ខដលបង់ន្ដាយកេម វធីិ Medi-Cal

ន្បើន្ទះបីជាអនកន្គ្បើអរថគ្បន្ោជន្៍ទាំងន្ន្ះក៏ន្ដាយ ក៏ប ុខន្ោ កតាោ ន្ផ្សងន្ទៀរ ដូច្

ជា ន្សច្កោ ីបញ្ញា ក់ពីការឧបរថេភ ការអប់រំ ន្ិងជាំតញរបស់អនក គ្បាក់ច្ាំណូល ន្ិងរ

យៈន្ពលទទួលអរថគ្បន្ោជន្៍ ន្ិងរយៈន្ពល ម្ីៗ ន្ឹងគ្រវូបាន្ពិចារ្កន ុងការ

កាំណរពី់បន្ទ ុកសាធារណៈ។

ន្ដើេបីខសវ ងរកព័រ៌មាន្បខន្ថេអាំពីបន្ទ ុកសាធារណៈ សូេចូ្លន្ៅ៖

• រកាអរថគ្បន្ោជន្៍របស់អនក

• ការពារគ្រួសារជន្អន្តោ គ្បន្វសន្៍

• េជឈេណឌ លច្តប់អន្តោ គ្បន្វសន្៍ជារិ

• គ្កសួងន្សវកេមសងគេកិច្ចរដឋ California
• គ្បភពធន្ធាន្បសោ ីពីបន្ទ ុកសាធារណៈរបស់ USCIS 

កំពុងស្សវ ងការស្ែនជំាលកខែៈរុរគលឬ? 

ទីភាន ក់ងារន្សវកេមសងគេកិច្ចន្លើកទឹកចិ្រោបុរគល

ន្ិងគ្រួសារ ឲ្យន្សន ើសុាំន្ោបលពី់អនកផ្ោល់ន្សវកេម

អន្តោ គ្បន្វសន្៍មាន្ន្ករ ោិ៍ន្ ម្ ះ និ្ងេិន្ខសវ ងរក

គ្បាក់ច្ាំន្ណញ។ បុរគលិក SSA  េិន្អាច្ផ្ោល់ការ

ខណតាំផ្ល វូច្តបប់ាន្ន្ទ។ ន្ដើេបីទទួលបាន្ការ

ខណតាំ អាំពីសាថ ន្ភាពន្ីេួយៗរបស់អនក សូេ

ទក់ទង៖

• Asian Pacific Islander Legal 
Outreach 
(510) 251-2846

• Bay Area Legal Aid 
(800) 551-5554 or (510) 250-5270

• Catholic Charities of the East Bay 
(510) 768-3100

• Centro Legal De La Raza 
(510) 437-1554

• East Bay Community Law Center 
(510) 548-4040

*អរថគ្បន្ោជន្៍ខដលរាយបញ្ា ីន្ៅទាំព័រទី 1ន្ិងឋាន្ៈអន្តោ គ្បន្វ

សន្៍ខដលគ្រូវបាន្ន្លើកន្ ើងន្ៅទាំព័រទី 2 េិន្ខេន្ជាបញ្ា ីន្ពញ

ន្លញន្ទ សូេទក់ទងន្សវកេមមាន្ន្ ម្ ះខ្លងន្លើ ន្ដើេបីទទួលបាន្

ន្ោបល់អាំពីសាំណុាំន្រឿងរបស់អនក។

ខែវចិ្ច ិកាឆ្ន ាំ 2022
Government & Community Relations: 
Office of Policy, Strategy & Innovation

https://keepyourbenefits.org/en/ca/
https://pifcoalition.org/
https://www.nilc.org/issues/economic-support/pubcharge/
https://www.cdss.ca.gov/benefits-services/more-services/immigration-services/immigration-services-contractors
https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge/public-charge-resources
https://www.apilegaloutreach.org/
https://baylegal.org/
https://www.cceb.org/
https://www.centrolegal.org/
https://ebclc.org/
https://www.alamedacountysocialservices.org/about-us/Government-and-Community-Relations/index

