
 

 

 

 

 

  
 

       

 

បណឹ្តឹ�ងការរើរ ើសរើ�ើង
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបើ�ឿថាអ្ននកប្រ�វូបានបើ�បើ� ើសិបើអ្នើង
�ំទាសិ់នឹង��ូអ្ននក អ្ននកអាចដាក់ពាកយ�ណឹ្តឹឹងមួួយ ។ 
ទីីកន្លែនែងអ្ននកដាក់ពាកយ�ណឹ្តឹឹង��ស់ិអ្ននក�ឺន្លែ�ែកបើ�បើ�ើ
ប្រ�បើ�ទីនៃន�ណឹ្តឹឹងន្លែ��អ្ននកមាន។ 
សម្រា�ប់កម្មម វិធិីី ទាំងំ�ស់ ដែ�លទីីភ្នាា ក់ងាររើ�នធីី
របស់�ាកផឹ្តល់ជូូន ៖  បើសិើើ�សួិ�កា�យិា�័យបើ�នធីី
��សិ់អ្ននកសិប្រមា�់បើ�ះ �អាសិយដាា ននិងបើ�ខទូី�ស័ិព្ទទ
��សិ់អ្ននកសិប្រមួ�សិប្រមួួ�សិិទិីិសិើី វ�ិ��ស់ិពួ្ទកបើ� ។ 
ទីីភ្នាន ក់ងា�បើ�នធីីមួិនន្លែមួនទីីភ្នាន ក់ងា���ាបើទីន្លែ��នឹង
បើសិើើ�អ្នបើងេ��ណឹ្តឹឹង��ស់ិអ្ននកបើដាយឯករា�យ ។
សម្រា�ប់ Covered California ៖
Civil Rights Coordinator Covered California
PO Box 989725
West Sacramento, CA 95789 
(916) 228-8764
CivilRights@covered.ca.gov
សម្រា�ប់កម្មម វិធិីី Medi-Cal និង Medi-Cal ៖
អ្ននកអាចទាក់ទីងអ្ននកសិប្រមួ�សិប្រមួួ�សិិទិីិសិើី វ�ិ��ស់ិ
បើ�នធីីប្រកសួិងបើសិវាន្លែ�ទាសំិើ��ិបា���ា ឬ បើសិវា
សិើ��ិបា�និងមួនើសិសសិហព្ទ័និ ។
Department of Health Care Services, 
Office of Civil Rights
PO Box 997413, MS 0009 
Sacramento, CA 95899-7413
(916) 440-7370 or 711 (Calif. Relay Service)
CivilRights@dhcs.ca.gov
សម្រា�ប់កម្មម វិធិីីរ�ឋទាំងំ�ស់ �ទៃទីរើទីៀត រ៉ាា ប់រងរើ�យ
ខិិតប័ណ្តឹណ រើន ៖
អ្នងគភ្នាព្ទសិិទិីិមួនើសិស
California Department of Social Services 
PO Box 944243, MS 9-7-41
Sacramento, CA 94244-2430
(866) 741-6241 (បើដាយមួិនអ្នស់ិ�ើយ)
(916-651-0602 (ទូី�សា�) 
crb@dss.ca.gov
រើ�ើម្មីី�ក់ពាកយបណឹ្តឹ�ង CalFresh ជាមួ្មយទីីភ្នាា ក់ងារ
សហព័័នធ ៖
United States Department of Agriculture 
Director, Office of Adjudication
1400 Independence Avenue, S.W.
Washington, D.C. 20250-9410
(866) 632-9992 (បើដាយមួិនអ្នស់ិ�ើយ) ឬ 
(202) 260-1026
(800) 877-8339 (ព្ទិកា�ប្រ�បើចៀក)
program.intake@usda.gov

Tរើ�ើម្មី�ីក់ពាកយបណឹ្តឹ�ង ជាមួ្មយទីភី្នាា កង់ារ សហព័ន័ធ ៖
ន្លែ�សិប្រមា�់កា�បើ� ើសិបើអ្នើង ន្លែ�ែកបើ�បើ�ើពូ្ទ�សាសិន៍ ព្ទណ្តឹ៌ 
សិមួុ� � បើ�ើមួកំបើណ្តឹើ� ជា�ិ ព្ទិកា�ភ្នាព្ទ អាយើ ឬ បើ�ទី ៖
Centralized Case Management Operations 
United States Department of Health and 
Human Services 
200 Independence Ave.,
S.W. Room 509F HHH Bldg. 
Washington DC, 20201
ដាក់ពាកយ�ណឹ្តឹឹង តាមួអ្នើនិធឺីន្លែណ្តឹ�បើ�៖
US Health & Human Services Civil Rights 
Complaint Portal
(800) 368-1019 (បើដាយមិួនអ្នស់ិ�ើយ) 
(800) 537-7697 (ព្ទិកា��ងកា�សឹា�់/កា�និយាយសីឹិ)
កំណ្តឹត់រើព័ល សម្រា�ប់ពាកយបណឹ្តឹ�ង ការរើរ ើសអាង
អ្ននកប្រ�វូន្លែ� ដាក់ពាកយ�ណឹ្តឹឹង�ំទាសិ់នឹងកា�បើ� ើសិបើអ្នើង 
កុ�ងអ្នំឡុ� ង 180 នៃ�ៃ នៃនកា���បិើចេទី ន្លែ��អ្ននកប្រ�វូ
បានបើ�បើ� ើសិបើអ្នើង�ំទាស់ិ ។ 
ប្រ�សិិនបើ�ើកា�បើ� ើសិបើអ្នើងបើន��ះ�ពា��់�ក់ំ��ិនៃនអ្ន�ថប្រ�បើយា�ន៍
នងិបើសិវាកមួះ��សិអ់្ននក សូិមួបើសិន ើសិើសំិវនាកា�មួួយ ។
បើ�កបើ�ប្រកមួមិួនអាចបើធីើ ើកា�សិបើប្រមួចអំ្នព្ទី�ណឹ្តឹឹង
កា�បើ� ើសិបើអ្នើង បើ�សិវនាកា�មួួយបើឡុើយ ។
កា�បើសិើើ�អ្នបើងេ�កា�បើ� ើសិបើអ្នើងមួនិអាចផ្លាែ សិ�ូ់ ��អ្ន�ថ
ប្រ�បើយា�នឬ៍កប្រមួ�ិបើសិវា��ស់ិអ្ននកបើឡុើយ ។ មានន្លែ�
សិវនាកា���ា�ះើបើ�ះ �ន្លែ�ន្លែ��អាចបើធីើ ើន្លែ��បើនា�បាន 
ទីភី្នាន កង់ា�មួនិប្រ�វូបានអ្ននើញ្ញាា �ឲ្យយសិងសិកឹ�ទំាសិន់ងឹ
អ្ននកប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបើសិន ើសិើសំិវនាកា�មួួយ ឬដាក់ពាកយ�ណឹ្តឹឹ
ងបើ� ើសិបើអ្នើងមួួយបើឡុើយ ។

  កម្មម វិធិីីរ៉ាា ប់រង រើ�យ ខិិតប័ណ្តឹណ រើនះ
•   កមួះ វធិីី �ំនួយកា�យកបើកះងមួកចិញឹ្ចឹឹមួ (AAP)
• កមួះ វធិីបីើប្រ�ឿងប្រសិវងឹ និងបើប្រ�ឿងបើ�ៀន
• កមួះ វធិី�ីំនួយ អាហា� ��ា កា�ីហូ �ញ៉ាះ  (CFAP)
• CalWORKs
• កមួះ វធិីី�ំនួយជាប្របាក់សិើទិីសិប្រមា�់�នអ្ននឹ�ប្រ�បើវសិន៍ (CAPI)
• CalFresh (ហ�ន្លែសិមួ)ូ � ឹ
• កមួះ វធិីីកា�ធានារាា �់�ងសិើខភ្នាព្ទកើមា� (CHIP)
• �កខណ្តឹៈសិមួុ�ិឹចំបើពា� Covered California 
• បើសិវវាកា�ចិញឹឹ្ចឹមួន្លែ�ទា/ំសិើខើមា�ភ្នាព្ទកើមា�
• កមួះ វធិីី�ំបើ�ដាា នតាមួ�យៈនាយកដាា នបើសិវាកមួះសិងគមួ បើ�នធីី
• បើសិវាកមួះ�ួយគាំំប្រទីបើ�កុ�ង�ទ� (In-Home 

Supportive Services)
• �ំនួយ អា�ព្ទាបា� សិម័័ួនិភ្នាព្ទ (KinGAP)
• កមួះ វធិីបីើធីះ���សិ់ Medi-Cal – Medi-Cal Dental 
• �ំនួយប្របាក់សិើទិីសិប្រមា�់�នអ្នបើនឹាប្រ�បើវសិន៍ (RFA)
• កា�អ្ននើញ្ញាា �ធីនធានសិប្រមា�់ប្រ�ួសា� (Resource 

Family Approvals, RFA)
• កមួះ វធិីី�បើប្រមួើសិ�ឹ�់មូួ�និធីិសិប្រមា�់អ្ននកន្លែ�ទានំ្លែ��

ប្រ�វូបានអ្ននើមួ័� (Approved Relative Caregiver 
Funding Funding Option Program, ARC)

• កា�អ្ននើញ្ញាា �បើសិវាកមួះសិ�ើ(Service Animal 
Allowance) 

State of California
Health & Human Services Agency

Department of Social Services

 អ្ន�ថ�ទីបើន�មាន�ូនបើ�កា�យិា�័យសិើខើមា�ភ្នាព្ទ
បើ�នធីីតាមួមូួ�ដាា ន��សិ់អ្ននកបើហើយកុ�ងបើ�ហទីំព្ទ័�  
CDSS website កុ�ងព្ទហើភ្នាសា�ងបើប្រកាមួ ៖
• អារាា �់
• អាបើមួបើនៀន
• ន្លែខះ �
• ចិន
• ហាើ សិើី 
• ហុ�ង
• ��ះើន
• កូបើ�
• �វ
• បើមួៀន
• ព្ទើយទូី�ីសិ
• ភ្នាសា�ះើនយាះ ប៊ី ី
• ភ្នាសា�សិស� ី
• ភ្នាសាបើអ្នសិា�
• ភ្នាសាតាកាឡុ� ក
• យូបើប្រ�ន
• បើវៀ��មួ
វាកម៏ាន�ូនបើដាយមួនិអ្នសិ�់ើយកុ�ងកា�បើបា�ព្ទើមួភអ្នកស�ធីំៗ  
អ្នកស�សិប្រមា�ម់ួនើសិសព្ទកិា�ន្លែ�នក នងិទីប្រមួង់អូ្នឌីយីះូ �ងន្លែ�� ។
កា�បើបា�ព្ទើមួភ�ាយបើន�ព្ទនយ�់អ្នំព្ទីសិិទិីិ��សិ់អ្ននក 
ចំបើពា�អ្ន�ថប្រ�បើយា�ន៍ និងបើសិវាបើសិះ ើគាំន �បើ�ៀ�បើសិន ើសិើំ 
�ំនួយន្លែ�នកភ្នាសា ឬកា�បើ�ៀ�ចំសិមួបើហ�ើ��សិប្រមា�់
ព្ទិកា�ភ្នាព្ទនិង�បើ�ៀ�ដាក់ពាកយ�ណឹ្តឹឹងបើ� ើសិបើអ្នើង ។

សិទីធ ិ�ាក
រើ�រើម្រាកាម្មកម្មម វិធិីី �តថម្រាបរើ�ជូន៍ សាធារណ្តឹៈ រ�ឋកាលី

ហូ�ញ៉ាា

 ….. សិប្រមា�់ប្រ�ជា�នដាក់ពាកយសិើំសិប្រមា�់កា�
ដាក់ពាកយសិើំឬកា�ទីទួី��ំនួយ សាធា�ណ្តឹៈ ��ាកា�ីហូ �

ញ៉ាះ

ប្របា�់បើយើងប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រ�វូកា� 
�ំនួយបើដាយសា�ន្លែ�ព្ទិកា�ភ្នាព្ទ ។

ប្របា�់បើយើងប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រ�វូកា�  �ំនួយ 
បើដាយសា�ន្លែ�ព្ទិកា�ភ្នាព្ទ ។

ភ្នាន ក់ងា�អ្ន�ថប្រ�បើយា�ន៍សាធា�ណ្តឹៈបើគាំ�ព្ទតាមួចា�់
សិហព្ទ័និ និង��ា បើហើយមួិនអាចបើ� ើសិបើអ្នើង ��ិបើសិធី ឬ
�ឹ�់�ំនួយ អ្ន�ថប្រ�បើយា�ន៍ ឬបើសិវាបើ�សងបើទីៀ���់អ្ននក 
ន្លែ��ខើសិព្ទីអ្នើ ើន្លែ���ឹ�់��់អ្ននក�នៃទីបើនា�បើឡុើយ

PUB 13 (Cambodian) (5/22)

mailto:mailto:CivilRights%40covered.ca.gov?subject=
mailto:mailto:CivilRights%40dhcs.ca.gov?subject=
mailto:mailto:crb%40dss.ca.gov?subject=
mailto:mailto:program.intake%40usda.gov?subject=
https://cdss.ca.gov/inforesources/translated-forms-and-publications
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf


 សទិីធ រិបស�់ាក 
  ប្រ�ជា�ននងិ អ្នងគកា�ទាងំអ្នសិ ់កពំ្ទើងន្លែ��ឹ��ំ់នួយ
សាធា�ណ្តឹៈ ប្រ�វូន្លែ�បើគាំ�ព្ទ សិិទិី�ិ�ស់ិអ្ននក ។ ពួ្ទកបើ�អាច
�ួយអ្ននកឲ្យយយ�ន់ងិដាកព់ាកយសិើ ំអ្ន�ថប្រ�បើយា�ន ៍នងិ
បើសិវាកមួះ ។ 
You have the right to an interpreter free of charge.

یحق لک الحصول علی مترجم فوري مجانآ. •
•   Դուք անվճար թարգմանչի իրավունք ունեք։
•   អ្ននកមានសិិទិី�ិកបានអ្ននក�កន្លែប្រ� បើដាយមួនិអ្នស់ិ

�ើយ
• 您有權免費獲得口譯員。
شما حق دسترسی به یک مترجم )ترجمان( رایگان را دارید. •
• आपको दभुाषिय ेकी सवेाएँ मुफ़््त प्ाप्त करन ेका अषिकार ह।ै
• Koj yeej muaj cai mus siv ib tus kws txhaislus 

dawb.
• あなたは通訳サービスを無料で受ける権利を

有されています。
• 귀하는 무료로 통역 서비스를 요청할 수 있는 

법적 권리가 있습니다.
•   ທ່່ ານມີີສິິ ດໄດ້ຮັັ ບບໍລິິການຈາກນາຍພາສິາໂດຍບໍເສິຍຄ່່າ
• Meih maaih leiz duqv zipv maiv zuqc cuotv 

nyaanh nyei faan waac mienh.
• Você tem o direito de solicitar um intérprete 

gratuitamente.
• ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਮਫ਼ੁਤ ਵਿਚੱ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਸਿੇਾਿਾ ਂਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ 

ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ।
• “Вы имеете право на бесплатные услуги 

переводчика”
• Tiene derecho a servicios gratuitos de un 

intérprete
• May karapatan ka sa isang tagasalin, nang 

walang bayad.
•  ท่่านมีสีิทิ่ธิทีิ่�จะได้้รับับริัการัจากล่่ามีแปล่ภาษาฟรัี
• Ви маєте право на безкоштовні послуги 

перекладача.
• Quý vị có quyền có được một thông dịch viên 

miễn phí.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បើសិើើ�សួិ� ទីភី្នាន កង់ា� ន្លែ��ទីទួី�ខើសិប្រ�វូសិប្រមា�អ់្ន�ថ
ប្រ�បើយា�ន ៍ឬបើសិវាកមួះ��សិអ់្ននកសិប្រមា��់នួំយ�ង
ភ្នាសា ។ 

  �ាក�នសទិីធរិើ�ើម្មី ី៖ 
1.   យ�់នូវអ្នើ ើន្លែ��កពំ្ទើងន្លែ�បើកើ�បើឡុើង ជាមួួយ

ពាកយសិើឬំអ្ន�ថប្រ�បើយា�ន�៍�ស់ិអ្ននក ។ 
2. ទីទួី�កា�ព្ទនយ�់ជាពាកយសិ�ំ ីឬអ្នកស�

�យ�កខណ្តឹ ៍អ្នពំ្ទ ីពាកយសិើឬំ អ្ន�ថប្រ�បើយា�ន�៍�ស់ិ
អ្ននក ។ អ្ននកមានសិិទិីបិើ�ើមួុពី្ទ�័ម៌ានបើដាយមួនិអ្នសិ់
�ើយសិប្រមា�់ព្ទ�័ម៌ានបើន� ។ បើសិើើ�សួិ� ទីភី្នាន កង់ា� 
ទីទួី�ខើសិប្រ�វូចបំើពា�អ្ន�ថប្រ�បើយា�ន/៍បើសិវាកមួះ 
សិប្រមា��់នួំយភ្នាសា ។

3. ប្រ�សិិនបើ�ើទីភី្នាន កង់ា� ��ាមានកា�ព្ទនយ�់ 
ជា�យ�កខណ្តឹ ៍អ្នកស� កុ�ងភ្នាសាបើប្រ�ព្ទី
ភ្នាសាអ្នងប់ើ�ែសិ អ្ននកមានសិទិិីបិើ�ើមួុទីីទួី�ព្ទណ៌្តឹ
មានបើនា�កុ�ងភ្នាសាទាងំបើនា� ភ្នាសា ។

4. ទីទួី�បាន�ងាេ នន់ៃ�សិប្រមា�ក់ា�យកឯកសា�បើ�
ឲ្យយបើដាយផ្លាទ �់ ។

5. សូិមួបើមួើ�កណំ្តឹ�់ប្រតាក�ណ្តឹ�ី�ស់ិអ្ននក 
6. សូិមួបើមួើ�ចា� ់នងិ�ទី�ញ្ចឹា �ឹអិ្នពំ្ទកីមួះ វធិី�ី�ស់ិអ្ននក ។
7. បើសិន ើសិើបំើ�ប្រកមួព្ទនិ�ិយបើឡុើងវ�ិនូវសិកមួះភ្នាព្ទ 

ឬភ្នាព្ទអ្នសិកមួះ�មួួយ��ស់ិភ្នាន កង់ា� អ្នពំ្ទសីិទិិីិ
ទីទួី�បានអ្ន�ថប្រ�បើយា�ន ៍ឬបើសិវាកមួះ��ស់ិអ្ននក។ 

8. មិួនប្រ�ឈមួមួើខ កា�បើ� ើសិបើអ្នើង កុ�ងកា�
ដាក់ពាកយសិើឬំកា�ទីទួី�អ្ន�ថប្រ�បើយា�ន ៍ព្ទី 
កមួះ វធិី ីឬបើសិវកមួះ ។ 

9. ដាក់ពាកយ�ណឹ្តឹងឹអ្នពំ្ទកីា�បើ� ើសិបើអ្នើង ។ 
10. ទីទួី�បាន “កា�បើ�ៀ�ចសំិមួបើហ�ើ��” ប្រ�សិនិបើ�ើ

អ្ននកមានពិ្ទកា�ភ្នាព្ទ ។ បើន��ឺជា�នួំយជាកច់ាសិ់
សិប្រមា�ឲ់្យយអ្ននកមានសិិទិីបិើប្រ�ើប្របាសិឬ់ចូ��មួួកុ�ង
កមួះ វធិី ី។ 

11. ឲ្យយបើ� �កា ព្ទ�័ម៌ាន��សិអ់្ននកបើដាយសិមាៃ � ់។ 
12. ទីទួី�បានកា�បើគាំ�ព្ទ និងកា��ួ�សិមួ ។ 

  ម្រាបសិនរើបើ�ាកកំព័ងុដែត�នបញ្ហាា  ជាមួ្មយ�តថ
ម្រាបរើ�ជូន៍ រ រើសវាកម្មមរបស�់ាក ។
រកាកំណ្តឹតម់្រា�ទីកុ នូ វព័្ទ�៌មានឯកសា�នងិ
ទីនំាកទ់ីនំងជាមួួយទីភី្នាន កង់ា�ទាងំអ្នស់ិ��ស់ិអ្ននក ។ 
ទីទួីលបានបងាា នទ់ៃ� បើ�បើព្ទ�អ្ននកប្រ���អ់្នើ ើ��ប់ើ� ។
យក�ាកណា�ា កម់្មកជាមួ្មយ�ាក បើ�កិចឹប្រ��ើ ំ។
បឹ�ង ។ មាន�បើ�ៀ�4បើ�ើមួុបីើធីើ ើន្លែ��បើន� ៖
1. រើម្រា�ផូ្ត �វិការ ៖ បើសិន ើសិើនិំយាយបើ�កានអ់្ននកប្រ��ប់្រ�ង 

បើ�ើមួុនីយិាយអំ្នព្ទ�ីញ្ញាា ជាមួួយអ្ននកបើធីើ ើកា� ឬ
ព្ទនិ�ិយបើមួើ�វន័ិយចា� ់នងិសិកមួះភ្នាព្ទន្លែ��បាន
បើសិន ើបើឡុើងបើ�ើអ្ន�ថប្រ�បើយា�ន ៍ឬបើសិវា��សិអ់្ននក ។

2. សវិនាការរ�ឋ ៖ បើសិន ើសិើសំិវនាកា���ា ប្រ�សិនិបើ�ើអ្ននក
មួនិយ�ប់្រសិ�នងឹសិកមួះភ្នាព្ទ��ស់ិភ្នាន កង់ា� ឬ
អ្នសិកមួះបើ�ើអ្ន�ថប្រ�បើយា�ន ៍ឬបើសិវា��ស់ិអ្ននក ។ 
អ្ននកប្រ�វូន្លែ�បើសិន ើសិើសំិវនាកា�កុ�ង�យៈបើព្ទ� 90 នៃ�ៃ
��ិចា�ព់្ទនីៃ�ៃ�ូន�ណំ្តឹងឹ��ស់ិភ្នាន កង់ា�អំ្នព្ទអី្ន�ថ
ប្រ�បើយា�ន ៍ឬបើសិវា��សិអ់្ននក ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបើសិន ើ
សិើសំិវនាកា�បើប្រកាយ�យៈបើព្ទ� 90 នៃ�ៃ បើ�ក
បើ�ប្រកមួនងឹសិបើប្រមួចថាបើ�ើអ្ននកមានបើហ�ើ���ែ
សិប្រមា�ក់ា�បើសិន ើសិើយំ�ឺ �ូចជា�ងំ ឺឬពិ្ទកា�ភ្នាព្ទ
ន្លែ��ឬបើទី ។

3. បណឹ្តឹ�ងតវាា ការរើរ ើសរើ�ើង ៖ សូិមួបើមួើ�ន្លែ�នក�ណឹ្តឹងឹ
កា�បើ� ើសិបើអ្នើង ។ អ្ននកអាចមានសិិទិីនិានាបើ�ើមួុី
ដាក់ពាកយ�ណឹ្តឹងឹជាមួួយទីភី្នាន កង់ា���ាឬសិហព្ទនិ័ ។

4. សារទុីកខ ៖ អ្ននកអំាចដាកព់ាកយ�ណឹ្តឹងឹជាមួួយ
ទីភី្នាន កង់ា�ប្រ�សិនិបើ�ើវាជាទីប្រមួងក់ា�សា�ទីើកខមួួយ ។ 
បើន�មួនិកា�ពា�អ្ន�ថប្រ�បើយា�ន�៍�ស់ិអ្ននកតាមួ�បើ�ៀ
�មួួយន្លែ��សិវនាកា���ាអាចកា�ពា�បើនា�បើឡុើយ ។

សវិនាការ រ�ឋ 
អ្ននកកអ៏ាចបើសិន ើសិើសំិវនាកា���ាមួួយប្រ�សិិនបើ�ើទីភី្នាន កង់ា�
មួនិកពំ្ទើង�ឹ�់ឲ្យយអ្ន�ថប្រ�បើយា�នឬ៍បើសិវាន្លែ��អ្ននកបើ�ឿ
ថាអ្ននក�ួ�ន្លែ�ទីទួី� ។ សូិមួបើមួើ� PUB 412 សិប្រមា�់
ព្ទ�័ម៌ានសិវនាកា���ា ។ 
កណំ្តឹតស់ារ ៖ ប្រ�សិិនបើ�ើ�ញ្ញាា ��ស់ិអ្ននក�ជឺា�នួំយ
ទូីបើ� (General Assistance)ឬ�ំបើដា�ទូីបើ�(General 
Relief) អ្ននកប្រ�វូន្លែ�បើសិន ើសិើសំិវនាកា�បើ�នធីមួីួយ។
ម្រាបសនិរើបើបញ្ហាា របស�់ាកគឺជឺា�តថម្រាបរើ�ជូនស៍នឹសិខុិ
សងគម្ម (Social Security) អ្ននកប្រ�វូន្លែ�ទាកទ់ីង��ាបា�
សិនឹសិិើខសិងគមួសិប្រមា�ស់ិវនាកា�មួួយ ។

  រើធីើ ើការរើសា ើសុសំវិនាការរ�ឋមួ្មយ 
អ្ននកបើសិន ើសិើសំិវនាកា���ាតាមួអ្ននឡា� តាមួទូី�ស័ិព្ទទ 
តាមួទូី�សា� តាមួអ្នើនី្លែមួ�ឬតាមួ�ិខ�ិ ។
  តាមួអ្ននឡា� ៖ ACMS.dss.ca.gov -  អ្ននកអាច�បើងេ ើ�
�ណ្តឹនមួីួយបើ�ើមួុទីីទួី�បានព្ទ�័ម៌ាន�ណឹ្តឹងឹឧទិី�ណ៍្តឹ
��ស់ិអ្ននកទាងំអ្នសិប់ើ�បើ�ើអ្នើនីធីណឺ្តឹ�ិ ឬដាកព់ាកយ
សិបំើណ្តឹើតាមួអ្នើនីធីណឺ្តឹ�ិបើដាយគាំះ ន�ណ្តឹនី 
បើ�ខទូី�ស័ិព្ទទ៖ 1-800-743-8525
អ្នើនី្លែមួ�៖  SHDCSU@dss.ca.gov
បើ�ខទូី�សា�៖  833-281-0905 
បើ�ើើ�បើ�៖ State Hearings Division
  PO Box 944243, MS 21-37
  Sacramento, CA 94244-2430 

  សវិនាការដែ�លបានព័រើនឿ�ន
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាន�ញ្ញាា �នាទ ន់ អ្ននកអាចបើសិន ើសិើំ
សិវនាកា� “ព្ទបើនែ ឿន” បើ�ើមួុឱី្យយសិវនាកា�បើន�ប្រ�ប្រព្ទ�ឹឹបើ�
បានឆា�់ ។ សិប្រមា� ់Medi-Cal បើន��ជឺាបើព្ទ�ន្លែ��
កា�កណំ្តឹ�ប់ើព្ទ�សិវនាកា�ជាប្រ�ចំាអាចបើធីើ ើឱ្យយ�ះ�ពា�់
យាះ ងធីៃនធ់ីៃ���់អាយើ�ីវ�ិ ឬសិើខភ្នាព្ទ�ូ �វកាយ ឬ
�ូ �វច�ឹិ��ស់ិអ្ននកចើ�បើ�ះ �។ សិវនាកា���ានឹងសិបើប្រមួច 
នងិអ្ននើញ្ញាា �ឱ្យយអ្ននក�ងឹថាបើ�ើក�ណ្តឹ�ី�ស់ិអ្ននកអាចប្រ�វូ
បានព្ទបើនែ ឿនន្លែ��ឬបើទី ។ 

  ការរើរ ើសរើ�ើងដែ�លម្រាតវូិបានហាម្មឃាត់
ចា��់�ាហាមួប្របាមួភ្នាន កង់ា�ពី្ទកា���បិើសិធីអ្ន�ថ
ប្រ�បើយា�ន ៍ឬបើសិវា ឬកា��ឹ�់�នួំយ��់អ្ននកន្លែ��
ខើសិព្ទ�ីនួំយន្លែ���ឹ�់��អ់្ននក�នៃទីបើដាយន្លែ�ែកបើ�ើ ៖ 

ពូ្ទ�សាសិនព៍្ទណ៌្តឹសិមួុ� � �ី�ូន�តីា បើ�ើមួកបំើណ្តឹើ� ជា�ិ 
(�មួួទាងំភ្នាសា) អ្ន�ឹសិញ្ញាា ណ្តឹ ប្រក �មួ�នជា� ិអាយើ 
ព្ទកិា�ភ្នាព្ទ�ូ �វកាយ ឬ�ូ �វច�ឹិ សាថ នភ្នាព្ទ សិើខភ្នាព្ទ 
សាសិនា បើ�ទី អ្ន�ឹសិញ្ញាា ណ្តឹបើ�ទីឬ ទីបំើនាបើ�ទីកា�
�បើញឹ្ចឹ�មួ�និនិាន កា�បើ�ទីសាថ នភ្នាព្ទប្រ�ួសា�ភ្នាព្ទជានៃ��ូ 
កុ�ងប្រ�ួសា� សិម័ួនិ័ភ្នាព្ទ នបើយាបាយ សិញ្ញាា � ិសាថ នភ្នាព្ទ 
អ្នបើនឹាប្រ�បើវសិន ៍នងិព្ទ�័ម៌ានព្ទនុ�។

ចា�ស់ិហព្ទនិ័ កហ៏ាមួឃា� ់កា�បើ� ើសិបើអ្នើង បើ�បើ�ើ 
កតឹាមួួយចនួំន �ើើបើ�ើមួនិន្លែមួនទាងំអ្នសិកឹ់ ីន្លែ��បាន
សិ�បើសិ�រាយបើ��ងបើ�ើ ។ ចា�ស់ិហព្ទនិ័ កហ៏ាមួឃា� ់៖
កា�ព្ទនា ឬកា���ិបើសិធីចបំើពា�កា�ដាកប់ើកះងមាន ក់
សិប្រមា�ក់ា�បើ� ើសិយកមួកចញឹិ្ចឹមឹួ ឬ ចូ�បើ�កា�ន្លែ�ទាំ
ចញឹិ្ចឹមឹួ បើដាយន្លែ�ែកបើ�បើ�ើពូ្ទ�សាសិន៍
ព្ទណ៌្តឹសិមួុ� � ឬបើ�ើមួកបំើណ្តឹើ� ជា��ិ�ស់ិ ឪព្ទើក
មឹាយចញឹិ្ចឹមឹួ ឬកូនចញឹិ្ចឹមឹួ ឬ កើមា�;
កា���បិើសិធី�ើ�គ��មាន កនូ់វឱ្យកាសិ បើ�ើមួុកីាែ យជា
ឪព្ទើកមឹាយចញឹិ្ចឹមឹួ ឬកូនចញឹិ្ចឹមឹួ បើដាយន្លែ�ែកបើ�ើ
ពូ្ទ�សាសិន ៍ព្ទណ៌្តឹសិមួុ� � ឬបើ�ើមួកបំើណ្តឹើ� ជា��ិ�ស់ិ
�ើ�គ� ឬកើមា�ន្លែ��ជា�់ពាកព់្ទនិ័ ។

  ឧទាំហរណ្តឹទ៍ៃនការរើរ ើសរើ�ើង 
  ទីភី្នាន កង់ា�មួនិ�ឹ��់�អ់្ននកនូវអ្ននក�កន្លែប្រ�បើដាយមួនិ
អ្នសិ�់ើយ 
កមួះក�មាន កប់្របា�ប់្រក �មួ�នជា�ភិ្នា��ចិមួួយចនួំន
អ្នពំ្ទកីមួះ វធិីនីងិបើសិវាកមួះបើប្រចើនជាងប្រ�ជា�ននៃន
�នជា�ិបើ�សងបើទីៀ� ។ 
ទីភី្នាន កង់ា�បើន�នងឹមួនិ�ឹ�ឱ់្យយអ្ននកនូវកា�បើបា�ព្ទើម័ួធំី ឬ
កំន្លែណ្តឹអ្នកស�សិប្រមា��់នព្ទកិា�ន្លែ�នក នៃនព្ទ�័ម៌ានន្លែ��អ្ននក
ប្រ�វូកា� បើដាយសា�ពិ្ទកា�ភ្នាព្ទ ។
អ្ននកបើធីើ ើកា�មាន កប់្រ�ប្រព្ទ�ឹឹចបំើពា�អ្ននកខើសិព្ទអី្ននក �នាទ �ព់្ទី
បាន�ឹងព្ទសីាសិនា ឬទំីបើនា��ូ �វបើ�ទី��ស់ិអ្ននក ។
អ្ននកមួនិអាចទីទួី�បានកា����ួ់�បើដាយសា�ន្លែ�
អ្នគាំ�បើន�មួនិមាន�បើណ្តឹើ ើ�យនឹនិងអ្ននកមានព្ទកិា�ភ្នាព្ទ
កណំ្តឹ�ក់ា�បើប្រ�ើប្របាសិ�់បើណឹ្តឹើ���ស់ិអ្ននក។
អ្ននកមួនិអាចទីទួី�បានបើ�អ្នមីានកង ់ចូ� បើ� កុ�ង
�នទ� ់ព្ទនិ�ិយសិើខភ្នាព្ទ�នទ� ់សិមាភ សិន៍ ឬ�នទ�ទ់ីកឹ ។ 
អ្ននកបើធីើ ើកា���បិើសិធីមួនិបើប្រ�ើបើ�ះ � នងិសិព្ទើនាមួ
ប្រ�មឹួប្រ�វូ��ស់ិអ្ននក ។ 

  �នសុាសនស៍ម្មរើហតផុ្តល ៖ ជំូនួយព័រិើសសសម្រា�ប់
ម្រាបជាជូន�នព័កិារភ្នាព័ 
�នពិ្ទកា��ូ �វកាយ ឬ�ូ �វច�ឹិមានសិទិិីបិើសិន ើសិើកំន្លែនែង
សាន ក់បើ�សិមួបើហ�ើ��ព្ទភី្នាន កង់ា��ដាា �បិា� បើ�ើមួុី
�ួយពួ្ទកបើ�ឱ្យយទីទួី�បាន នងិចូ��មួួកុ�ងកមួះ វធិី ីនងិ
បើសិវា ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានព្ទកិា�ភ្នាព្ទ បើហើយប្រ�វូកា�
�នួំយ�ន្លែនថមួ អ្ននក�ួ�ន្លែ��ូន�ណំ្តឹងឹ��ភ់្នាន កង់ា�ន្លែ��
ទីទួី�ខើសិប្រ�វូចបំើពា�កមួះ វធិី ីឬអ្ន�ថប្រ�បើយា�ន/៍បើសិវា
��ស់ិអ្ននក ។ ទីភី្នាន កង់ា�ប្រ�វូន្លែ�បើធីើ ើកា�ជាមួួយអ្ននកបើ�ើមួុី
កណំ្តឹ�ថ់ាបើ�ើអ្ននកប្រ�វូកា��ំនួយអ្នើ ើខែ � ។ ប្រ�សិនិបើ�ើ
ភ្នាន កង់ា���បិើសិធីសិបំើណ្តឹើ��ស់ិអ្ននក វាប្រ�វូន្លែ��ឹ�ឱ់្យយអ្ននក
នូវកា��ូន�ណំ្តឹងឹជា�យ�កខណ្តឹអ៍្នកស�បើដាយ�ញ្ញាា កព់្ទី
មូួ�បើហ�ើនៃនកា���បិើសិធី ។ កា��ូន�ំណ្តឹងឹប្រ�វូន្លែ�រាយ
�ញ្ចឹា សិីិទិី�ឹិងឹឧទិី�ណ៍្តឹ��ស់ិអ្ននក ។
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