
     COUNTY OF LOS ANGELES                                           DEPARTMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES   
                                                                                                            

 
  េសចក្តី្របកសព័ត៌មនស្តអីំពីសិទ្ឋិៃនពលរដ្ឋ 

 

                                 សិទ្ឋិៃនពលរដ្ឋរបស់អនក 

េតើអ្វីេទជសិទ្ឋិៃនពលរដ្ឋ?                                                        រេបៀប ក់ពកយេសនើសុំសំណុំេរឿងត ៉ អំពីសិទ្ឋិៃនពលរដ្ឋ

សិទ្ឋិៃនពលរដ្ឋ គឺជចបប់ែដលបនែចងេឡើងេដើមបីករពរជន្រគប់របូអំពី 

ករ្របកន់ ន: ។ ចបប់ែផនកសិទ្ឋិៃនពលរដ្ឋឆន ំ 1964 វគគេលខ 504 
េនកនុងចបប់ស្តីអំពីរបូបដិទនៃនឆន ំ 1973 ចបប់ស្តីអំពី ជនអសមតថភព 

េមរកិំងៃនឆន ំ 1990  េហើយនឹង ចបប់ែដលយកេទអនុវត្តន៍ដៃទេទៀត 
មួយចំនួនរបស់រ ្ឋ ភិបលសហព័ន្ឋ និងរដ្ឋ បន មឃត់មិនឲយមនករ 
្របកន់េនកនុងកមមវធិីទទួលជំនួយែផនកហិរញញវត្តុពីរ ្ឋ ភិបលសហព័ន្ឋ 
និងរដ្ឋ ។  

េតើចបប់េនះករពរអនក ខ្លះ?  

្របសិនេបើអនក ក់ពកយសុំ ឬទទួលជំនួយ្របក់សុទ្ឋ Medi-Cal ហ្វូដ 
ែសទម (Food Stamps) ឬជំនួយបំេរ ើកិចចករសងគមកនុង្រសុក Los 
Angeles អនក្រតូវបនេគករពរ មផ្លូវចបប់ ្របឆំងនឹងករ្របកន់កនុង
ករែចកចយជំនួយៃនកមមវធិីេផ ងៗ េហើយអនកមនសិទ្ឋិជក់ ក់: 

អនកមនសិទ្ឋិទទួលករបំេរ ើដូចៗគន  ករពិចរ  និងករ ប់ នដូចៗគន  
ែដល្រតូវបនេគផ្តល់ឲយេទអនក ក់ពកយសុំ ឬ អនកចូលរមួដៃទេទៀតទំង
អស់ មិនថេឡើយមនពូជ សន៍ ពណ៌សមបុរ សន េភទ សញជ តិ
េដើម (េនះ ប់បញចូ លទំង និយយភ េផ ងៗេទៀតេ្រកពីភ អង់
េគ្លស) គណ:បកយនេយបយ ភពអសមតថភព វយ័ ថ នភពមន
្រគួ រឬេនលីវ ករសំគល់្រកុមកុលសមព័ន្ឋ ចំណូលចិត្តៃនកររមួេភទ ឬ
ក ្ត មួយេផ ងេទៀត។ 
អនកមនសិទ្ឋិ: 

• ទទួលករបំេរ ើ ែផនកបកែ្របភ េ យឥតគិតៃថ្ល ្របសិនេបើអនក 
្រតូវករឲយេគជួយកនុងេពល ក់ពកយសុំ ឬមនបញ្ហ េផ ងៗកនុង
ករទទួល្របក់ជំនួយសេ្រងគ ះពីេយើង; េហើយ  

• នឹង្រតូវផ្តល់ឲយនូវបុគគលិកេចះភ  េហើយេគនិយយភ ដូច
អនកសំ ប់សំណុំេរឿងអនក ្របសិនជអនកនិយយភ ដូចតេទ
េនះ: Armenian, Cambodian, Chinese, English, 
Farsi, Korean, Russian, Spanish, Tagalog and 
Vietnamese; េហើយ  

• ទទួលករបំេរ ើខងបកែ្របេ យឥតគិតៃថ្ល សំ ប់សំណុំេរឿងអនក 
េទះបីជ អនកនិយយភ មួយេផ ងេទៀត ពីភ ខងេលើ
េនះក៏េ យ; េហើយ  

• ទូរស័ពទេទករយិល័យ េហើយឲយេសចក្តី្របកសជភ អង់ 
េគ្លស ែដលអនកបនទទួលឲយេគបកែ្រប នឹងពនយល់បំភ្លឺជូនអនក ។  

 

្របសិនេបើ អនកេជឿថអនក្រតូវបនេគ្របកន់េ យមកពី ពូជ សន៍ 
ពណ៌សមបុរ សន េភទ សញជ តិេដើម គណ:បក នេយបយ 
ភពអសមតថភព រយ័ អនកមន្រគួ រឬេនលីវ ករសំគល់ៃន្រកុមកុល 
សមព័ន្ឋ ចំណូលចិត្តៃនកររមួេភទ ឬក៏ ក ្ត មួយេផ ងេទៀត អនក ច 
េធ្វើពកយបណ្តឹ ងមួយ ឬ ពកយបណ្តឹ ងទំងអស់  :  

អនក ចេសនើសុំនិយយជមួយករយិល័យទំនក់ទំនងែផនកសិទ្ឋិៃនពលរដ្ឋ 
េនកនុងតំបន់របស់អនក ។ គត់ ឬ នងនឹងជួយេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងត ៉

របស់អនក និង/ឬ ពនយល់ពីសិទ្ឋិរបស់អនក ។ េនះ ប់បញចូ លទំងករជួយ
អនកកនុងកររក្រក សបំេពញេឈម ះ PA 607 “ករបណ្តឹ ងត ៉ស្តីអំពីករ
្របកន់ ន:” េហើយនិង ជួយអនកកនុងករបំេពញ្រក សេនះផង ។ អនក

ចទក់ទងបនផងែដរេទទីបញជ ករ្រកសួងសងគមកិចច ធរណ: 
(DPSS) ែផនកសិទ្ឋិៃនពលរដ្ឋ ឬ រដ្ឋបលរបស់រដ្ឋផទ ល់ ម ស័យ ្ឋ ន 
និង េលខទូរស័ពទែដលមនចុះបញជ ីេនកនុងខទង់អតថបទបនទ ប់េនះ ។ 

អនក ចេសនើសុំ ឲយមនករេសុើបអេងកតមួយ ពី្រកសួងសងគមកិចច ធរណ: 
(DPSS) ែផនកសិទ្ឋិៃនពលរដ្ឋ េ យនិយយផទ ល់មត់ ឬ សរេសរជ

យល័ក អក រេទកន់្រកមុបំេរ ើែផនកសិទ្ឋិៃនពលរដ្ឋេនះ ។ អនក ចេ្របើ
្រក សបំេពញេឈម ះ PA 607 េដើមបីេធ្វើពកយបណ្តឹ ង ។ ្រក សបំេពញ 
PA  607 ្រតូវបនេគឲយេ្របើ្របស់សំ ប់ជន្រគប់របូ ឬ អនកតំ ងអងគ
ករកនុងសហគមននែដល្រតូវករ ។ អនក ចបំេពញ្រក សត ៉េនះ
េ យខ្លួនឯង ឬ េសនើសុំឲយករយិល័យទំនក់ទំនងែផនកសិទ្ឋិៃនពលរដ្ឋ
បំេពញឲយអនកក៏បន ។ ្រកមុបំេរ ើែផនកសិទ្ឋិៃនពលរដ្ឋ នឹងទក់ទងជមួយអនក
កនុងកំឡុងេពល 20 ៃថងបនទ ប់ពីទទួលពកយបណ្តឹ ងពីអនកេហើយ េដើមបី
ទទួលព័ត៌មនបែនថម ។ ្រកុមបំេរ ើែផនកសិទ្ឋិៃនពលរដ្ឋ នឹងេសុើបអេងកតសំណុំ
េរឿងត ៉របស់អនក េហើយនិង ្របប់ដំណឹងអនកជ យល័ក អក រអ្វីែដល
េគរកេឃើញ ។ ្របសិនេបើ អនកមិនយល់្រសបនឹងកររកេឃើញរបស់រដ្ឋបល
្រសុកេទ អនក ចត ៉េទដល់្រកសួងសងគមកិចចៃនរដ្ឋកលីហ្វរនីញ៉ក៏បន 
ឬ ្របសិនេបើ មនទក់ទងនឹងកមមវធិីជំនួយ Food Stamp ចត ៉
េទ្រកសួងកសិកមមសហរដ្ឋក៏បន ។    

ករ ក់ពកយសុំនូវករបំភ្លឺបស់អនក ្រតូវែតបំេពញេនកនុង 
កំឡុង 180 ៃថងបនទ ប់ពីៃថងែដលអនកេជឿថ អនក្រតូវបនេគ
្របកន់ថនះ ។  
 
 
 
 

អនក ចេធ្វើពកយបណ្តឹ ងេសនើសុំករត ៉ េទ្រកសួងមួយ ឬ ទំងអស់របស់ទី 
ភន ក់ងររដ្ឋបលេខនធីរដ្ឋនិងសហព័ន្ឋ ែដលអនុវត្តចបប់រដ្ឋ និងសហព័ន្ឋ
ដូចជ: ្រកសួងសងគមកិចចៃនរដ្ឋកលីហ្វរនីញ៉ ្រកសួងកសិកមមៃនសហរដ្ឋ

េមរកិ ឬ  ្រកសួងសុខភិបលេហើយនិងសុខុមលភពពលរដ្ឋៃនសហ
រដ្ឋ េមរកិ ។  

 
ករយិល័យរដ្ឋបល្រសុក (County Office)  

Department of Public Social Services 
Civil Rights Section  

12860 Crossroads Parkway South 
City of Industry, California 91746 
Telephone No. : (562) 908-8501 

 
ករយិល័យរដ្ឋ (State Office)  

California Department of Social Services 
Civil Rights Bureau 

744 “P” Street, M-S. 8-16-70 
Sacramento, California 95814 

Telephone No. : (866) 741-6241 
 

ករយិល័យសហព័ន្ឋ (Federal Office)  
U.S. Department of Health and Human Services 

Office for Civil Rig 
907th Street, Suite 4-100 

San Francisco, California 94102 
Telephone No. : (800) 368-1019 

 

កមមវធិីជំនួយែផនកហ្វូដែសទម (Food Stamp Program)  
U. S. Department of Agriculture 

Food and Nutrition Services 
Office of Civil Rights - Western Region 

907th Street, Suite 10-100 
San Francisco, California 94108 
Telephone No. : (888) 271-5983 
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(ែផនកខងេ្រកយ)  

សវនកររដ្ឋ  

្របសិនេបើ អនក្រតូវករជំនួយបែនថមែដលទក់ទងនឹងករសំេរចចិត្តរបស់រ ្ឋ ភិបល្រសកុេទេលើករ ក់ពកយសុំជំនួយ ឬ ជំនួយ ធរណ:របស់អនក អនក ចេធ្វើកិចចករដូចតេទខងេ្រកមេនះ:  

ក់ពកយសុំករ ្ត ប់បំភ្លឺពីរ ្ឋ ភិបល្របចំរដ្ឋ កនុងកំឡុងេពល  90 ៃថង េ្រកយករសំេរចរបស់រ ្ឋ ភិបល្រសុកមក ។ កនុងកំឡុងេពល 90-ៃថង អនក្រតូវែត ក់ពកយសុំ េទះបីអនកបន ក់ពកយេសនើសុំករត ៉ពីសិទ្ឋិៃនរដ្ឋរចួេហើយក៏េ យ ។ 
ករផ្អ ក្របក់ជំនួយ ច្រតូវេគេធ្វើេឡើង ្របសិនេបើ អនក ក់ពកយបណ្តឹ ងត ៉សុំករ ្ត ប់បំភ្លឺ មុនេពលកលបរេិចឆទែដលេគកំណត់ឲយអនកត ៉ ។  

េសនើសុំេធ្វើសវនករ:  

 ទំនក់ទំនង មទូរស័ពទ សូមទូរស័ពទេទេលខ (800) 952-5253 ។ ែខ ទូរស័ពទេនះ ែតងែតជប់រវល់ ។  
 ទំនក់ទំនង មៃ្របសណីយ៍ សូមបំេពញេនខងេ្រកយៃនលិខិត្របកសពីករសំេរចចិត្ត ែដលទទួលពីករយិល័យសុខមលភព ឬ សរេសរជលិខិត (រក លិខិតចម្លង) េហើយេផញើេសចក្តីេសនើសុំរបស់អនកេទ Appeals 
and State Hearings, P.O. Box 18890, Los Angeles, CA 90018  
 
ព័ត៌មនបែនថមស្តីពី សិទ្ឋិៃនពលរដ្ឋនិងករ ្ត ប់បំភ្លឺពីរ ្ឋ ភិបល្របចំរដ្ឋ មនេនបនទប់ទទួលេភញ វៃន ករយិល័យ្រកសួង/តំបន់ ។ អនក ចសួររកេសៀវេភចុះផ យតូចៗរបស់រដ្ឋ សិទ្ឋិរបស់អនកេនកនុងកមមវធិីសេ្រងគ ះរបស់រដ្ឋកលីហ្វរនីញ៉ 

(California) (PUB 13) ែដលមនបិទផ យ េហើយមនេន្រគប់បនទប់ទទួលេភញ វទំងអស់ ។ 

   
 

Instructions 
 

- To be given and explained to applicants/participants at time of   application and                                        
recertification/redetermination or mailed to applicants/participants if a face-to-face 
contact is not required.    
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