័
ពាក្យសុំ អត្ថប្រយោជន៍ SNAP សំ រាប់ព្រឹទ្ធាវយ
រដ្ឋម៉ាស្សាជូសេត្ដ
(សំ រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗ នង
ិ ប្បដី ្រពន្ធ អាយុ 60 ឆ្នា ំ ឬចាស់ជាង)
ត�ខ
្ ក់ពាក្យសុំ អត្ថប្រយោជន៍ SNAP រប�ៀបណា?
ើ ញុំដា

•ផ្ទុុ�កឡើ�ង
ើ ទៅ�កាន់់ DTA Connect

•ផ្ញើ�ើ�តាមទូូរសារទៅ�លេ�ខ 617-887-8765
•ផ្ញើ�ើ�ទៅ�អាសយដ្ឋាា ននេះ�ះ DTA Document Processing Center P.O. Box 4406, Taunton, MA
02780-0420

•ស្កេ�េន នៅ�ការិយាល័័
យ DTA ក្នុុ�ងតំំបន់់
ិ
នាមត្រកូល៖

នាមខ្លួន៖

នាមកណ្
ដា ល៖

អាសយដ្ឋានផ្ទះ៖

ក្រុង, រដ្ឋ, ស៊ី បកូដ៖

អាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ (ប�ើសិនខុសគ្នា)៖

ក្រុង, រដ្ឋ, ស៊ី បកូដ៖

លេខទូរស័ព្ទ៖

ត�ើអ្នកជាជនអនាល័យឬ?
បាទ/ចាស
ទេ

ត�ើអ្នករស់នៅ ក្នុងលំ នៅប្រភេទអ្វី?
លំ នៅឯកជន

លំ នៅបណ្
ត ោះអាសន្ន
លំ នៅសាធារណៈ

មន្រទី លំ នៅដ្ឋាន
ជរំ ុ ំពលករចំណាតស្
់ រុក

ជម្រក

លំ នៅបណ្ដោះអាសន្ន

ផ្ទះឈ្នួលពាណិជ្ជកម្ម

ផ្សេងទ�ៀត

តាមរយៈការចុះហត្ថលេខា ខ្ញុំយល់ព្រមថា៖

• ខ្ញុំបានអានក្រដាសបំពេញនេះទាំងអស់ (ឬគេបានអានឲ្យខ្ញុំ ជាភាសាដែលខ្ញុំយល់) រួមទាំងផ្នែកអំពស
ី ិ ទ្ធិ នង
ិ ការទទួល
ខុសត្រូវ ហ�ើយក៏យល់ថាខ្ញុំ ត្រូវតែប្រព្រឹត្ដតាមវន័
ិ យទាំងនេះ;

• ព័តមា
៌ នដែលខ្ញុំផ្ដល់ គព
កដ នង
ឺ តប្រា
ិ
ិ សព្វគ្រប់ ទៅតាមចំណេះដឹងដ៏ល្អបំផុតរបស់ខញុំ្;
• ខ្ញុំអាចនឹងទៅចូលគុក ឬបានតម្រូវឲ្យបង់ពិនយ
័ ប�ើសិនខ្ញុំផ្ដល់ពត
័ មា
៌ នខុស ឬមន
ិ សព្វគ្រប់ ដោយចេតនា;
• DTA នង
៌ នអ្ម
ួ ដែលខ្ញុំផ្ដល់។
ិ សហព័ន្ធ, រដ្ឋ, នង
ិ មន្រ្ម
ដី ូលដ្ឋានផ្សេងទ�ៀត អាចនង
ឹ បញ្ជាក់ (ឆែកម�ល
ើ ) ព័តមា
វី យ
ហត្ថលេខា៖
SNAP-App-Seniors (Khmer) (Rev. 12/2021)
09-362-1221-05

កាលបរច្ឆេ
ិ ទ៖

សូ មផ្ញើទំពរ័ នេះមកវញ។
ិ
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• យ�ង
ើ នង
ឹ ទទួលយកពាក្យសុំ របស់អ្នក ប�ស
ើ ិ នវាមានឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន (ប�មា
ើ ន) នង
ិ ហត្ថលេខារបស់អ្នក។
• ប�ស
ើ ិ នជាត្រូវបានយល់ព្រម អត្ថប្រយោជន៍ SNAP របស់អ្នក នង
ឹ បានចេញឲ្យបកក្រោយ ទៅកាលបរច្ឆេ
ិ ទដែល
DTA បានទទួលពាក្យសុំ របស់អ្នក។
• ទូរស័ព្ទមកយ�ង
័ ្ទ
ើ ដ�ើម្បំ
បី ពេញការសំ ភាសន៍ នៅពេលណាមួយចន្លោះម៉ោ ង 8:15 ព្ក
រឹ នង
ិ 4:45 រស�ៀល ពីថ្ងៃចន
រហូតថ្ងៃសុក្រ តាមលេខ 1-833-712-8027។

អ្នកអាចនឹងទទួលអត្ថប្រយោជន៍ SNAP របស់អ្នក ក្នុងពេល 7 ថ្ងៃ ប�ើសិនជា៖

•	ប្រាក់ចំណូលរួមរបស់អ្នក នង
ិ ប្រាក់នៅក្នុងធនាគារ បូកចូលគ្នា គត
ឺ ច
ិ ជាងការចំណាយរាល់ខែរបស់អ្នក
ទៅល�ើទល
ី ំ នៅ; ឬ

•	ប្រាក់ចំណូលរួមរាល់ខែរបស់អ្នក គឺតិចជាង $150 និងប្រាក់របស់អ្នកនៅក្នុងធនាគារ គឺ $100 ឬតិចជាង; ឬ
• អ្នកជាពលករចំណាតស្
់ រុក នង
ិ ប្រាក់របស់អ្នកនៅក្នុងធនាគារ គឺ $100 ឬតច
ិ ជាង។

ត�អ
ើ ្នកមានប័ណ្ណ ផ្ទេរអត្ថប្រយោជន៍ជាអេឡក
ិ ត្រូនក
ិ (Electronic Benefit Transfer, EBT) រដ្ឋម៉ាស្សជូសេត្ដ ឬទេ?
បាទ/ចាស

ទេ

ប័ណ្ណ EBT នឹងនៅតែប្រើការបាន ប�ើសិនករណីប�ើកម្ដងទ�ៀត បន្ទា ប់ពីបានបិទ។ ប�ើសិនអ្នកពុំមានប័ណ្ណ EBT ទេ
យ�ើងអាចផ្ញើឲ្យអ្នកមួយ ឬផ្ដិតមួយ នៅការយាល័
យតាមមូលដ្ឋាន។ អ្នកអាចនឹងទទួលប័ណ្ណ EBT មុននឹងយ�ើង
ិ

សំ រេចអំពីសិទ្ធិទទួល ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកអាចប្រើអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នក យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងខណៈវាមាន ប�ើសិនអ្នក
មានសិទ្ធិទទួល។ នៅពេលអ្នកបានប័ណ្ណ EBT របស់អ្នក អ្នកក៏នឹងបានព័តមា
៌ នថែមទ�ៀត ស្ដីពីរប�ៀបប្រើវាដែរ។

សូ មផ្ញើទំពរ័ នេះមកវញ។
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ប�ើសិនអ្នកត្រូវការជំនួយ ពីព្រោះតែភាពពិការ យ�ើងអាច
ផ្ដល់ឲ្យការសំ របសំ រល
ួ ធ្វើឲ្យវាងាយស្រួលឡ�ើង ដ�ើម្ បី
ធ្វើការជាមួយយ�ើង។

ហៅលេខ 1-877-382-2363 ស្នើសុំការសំ របសំ រល
ួ
ឬជំនួយជាមួយពាក្យសុំ នេះ។
ត�ើអ្នកជាមនុស្ស

បាទ/ចាស

ទេ

ប�ស
ើ ិ ន បាទ/ចាស ត�រើ ប�ៀប

ផ្ទាល់មុខ

ភាសាសញ្ញា - ផ្ទាល់មុខ

ដែលអ្នកពេញចត
ិ ្ដគអ
ឺ ្វី?

ទូរស័ព្ទ

ភាសាសញ្ញា - សេវាបញ្ជូនតាមវ ីដេអូ(Video Relay

មានភាពពិការឬ?
នៃការប្រាស្រ័យទាក់ទង

Services, VRS)

លេខ VRS របស់អ្នក៖

ត�ើ MassHealth បាន

បាទ/ចាស

ទេ

បញ្ជាក់ថាអ្នកមានភាព
ពិការ ឬទេ?

DTA អាចនឹងផ្ញើសារទៅអ្នក អំពីកាលបរច្ឆេ
៌ នករណី, ការបិទការយា
ិ ទដល់កំណត់, ព័តមា
ិ
ល័យ, នង
៌ នសំ ខាន់ផ្សេងៗទ�ៀត។ សូ មកំណត់ថា តម្លៃសារ នង
័ អាចនង
ិ ព័តមា
ិ ទន
ិ ្ននយ
ឹ
អនុវត្ដ។

ប�ើសិនអ្នក មន
ិ ចង់ទទួលសារមកពី DTA ទេ អ្នកអាចមន
ិ ចូលរួមនៅល�ើ DTA Connect
ដោយទូរស័ព្ទមកយ�ង
ើ តាមលេខ 1-877-382-2363 ឬវាយពាក្យ OPT OUT ប�ស
ើ ិ នអ្នក
បានទទួលសារ។

សូ មផ្ញើទំពរ័ នេះមកវញ។
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ព័តមា
៌ នអំពីរូបអ្នក
លេខសូ ស្យ៉ាល់សឹគ្យួរទ
ិ ី៖

ត�អ
ើ ្នកជាពលរដ្ឋអាមេរកឬ?
ិ

ខែថ្ងៃឆ្នាក
ំ ំណ�ើត៖

បាទ/ចាស

ទេ

ភេទ៖

ប្រុស

ស្រី

ត�អ
ើ ្នកពេញចត្ដ
ិ នយា
ិ យភាសាអ្?
វី

កំណត់៖ បុគ្គលមន
ិ មែនជាពលរដ្ឋអាមេរក
ិ ដែលដាក់ពាក្យសុំ SNAP មន
ិ បាច់ឲ្យ
លេខសូ ស្យ៉ាល់សឹគ្យួរទ
ិ ី ឬស្ថា នភាពសញ្ជាតរិ បស់គេទេ។
ត�ជា
ើ តសា
ិ សន៍របស់អ្នក ជាអ្?
វី *
ស្បែកខ្មៅ ឬ អាហ្វ្រិក-អាមេរក
ិ

អាមេរក-ឥណ្
ឌា ន ឬ ជនជាតិដ�ើមអាឡាស្កា
ិ

អាស៊ី

 នជាតដ�
ជ
ើ កោះហាវ៉ៃ ឬ អ្នកកោះប៉ាស៊ី ហ្ក
ិ ម
វិ
ផ្សេងទ�ៀត

ស្បែកស

ត�ជា
ើ តព
ិ ន្ធរបស់អ្នក ជាអ្?
វី *
ហ៊ិស្ប៉ានិក ឬ ឡាទីណូ

មន
ិ មែនហ៊ិស្ប៉ានិក ឬ ឡាទីណូ

* ចំឡ�យ
ើ ្បីធ្វឲ
ើ របស់អ្នក នង
ឹ មន
ិ ប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលរបស់អ្នកទេ។ យ�ង
ើ សួ រសំ ណួរទាំងនេះ ដ�ម
ើ ្យប្រាកដថា

គ្រប់ៗគ្នាត្រូវបានប្រព្រឹត្ដមកល�ើដោយសមគួរ ទោះប�ើជាតិសាសន៍, ពណ៌សំ បុរ, ឬដ�ើមកំណ�ើត ជាអ្វីកដោ
៏ យ។
ទុកឲ្យនៅទំនេរ ប�ស
ើ ិ នអ្នកមន
ិ ចង់ឆ្លយ
ើ ។

សូ មផ្ញើទំពរ័ នេះមកវញ។
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សមាជិកក្រុមគ្រួសារ
ត�មា
ើ នមនុស្សផ្សេងទ�ៀត រស់នៅជាមួយអ្នក ឬទេ?

បាទ/ចាស

ទេ

ប�ើសិន បាទ/ចាស សូ មបំពេញផ្នែកខាងក្រោម។ ចុះរាយតែក្មេងៗអាយុក្រោម 22 ឆ្នា,ំ ប្ដីប្រពន្ធរបស់អ្នក, និង/ឬ
មនុស្សណាមួយផ្សេងទ�ៀត ដែលអ្នកទិញ និងចំអិនអាហារ ចំបងៗជាមួយអ្នក។
ឈ្មោះ

ខែថ្ងៃឆ្នា ំ

កំណ�ើត

លេខសូ ស្យ៉ាល់
សឹគ្យួរទ
ិ ី

ទំនាក់ទំនង

ជាមួយអ្នក?

ត�ើមនុស្សនេះ
ជាពលរដ្ឋ
អាមេរកឬ?
ិ

ត�ម
ើ នុស្សនេះដាក់ពាក្យសុំ
អត្ថប្រយោជន៍ SNAP ឬ?

បាទ/ចាស

បាទ/ចាស

ទេ

ទេ

បាទ/ចាស

បាទ/ចាស

ទេ

ទេ

បាទ/ចាស

បាទ/ចាស

ទេ

ទេ

ប្រាក់ចំណូល
ត�ើមានអ្នកណា ទទួលប្រាក់ចំណូល ដូចជា ប្រាក់ងារងារ, ការសងប្រាក់អត់ការងារ,
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភកូន, សូ ស្យ៉ាល់សឹគ្យួរទ
ិ ី, SSI, ការសងប្រាក់ឲ្យកម្មករ, អត្ថប្រយោជន៍
អតីតយុទ្ធជន, ប្រាក់និវត្ដន៍ ឬប្រាក់ចំណូលជួលផ្ទះ ឬទេ?

បាទ/ចាស

ទេ

ប�ស
ើ ិ ន បាទ/ចាស សូ មបំពេញផ្នែកខាងក្រោម៖
មនុស្ស
មានប្រាក់ចំណូល

ប្រភេទប្រាក់ចំណូល

ភាពញឹកញប់
រាល់អាទិត្យ

រាល់ខែ

រាល់ពរី អាទត
ិ ្យ

ផ្សេងទ�ៀត៖

រាល់អាទិត្យ

រាល់ខែ

រាល់ពរី អាទត
ិ ្យ

ផ្សេងទ�ៀត៖

រាល់អាទត
ិ ្យ

រាល់ខែ

រាល់ពីរអាទិត្យ
សូ មផ្ញើទំពរ័ នេះមកវញ។
ិ

ចំនួនរួម

ផ្សេងទ�ៀត៖
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តម្លៃជម្រក
តើ�ើក្រុ�ុមគ្រួ�ួសារ ទទួួលខុុសត្រូ�ូវបង់់តម្លៃ�ៃជម្រ�ក ឬទេ�?

បាទ/ចាស

ទេ�

ប�ើសិន បាទ/ចាស សូ មបំពេញផ្នែកខាងក្រោម៖
ប្រភេទ៖

ចំនួន៖

ឈ្នួលផ្ទះ

ភាពញឹកញាប់៖

$___________

ប្រាក់បុលទិញផ្ទះ

$___________

ពន្ធដីធ្*លី

$___________

ធានារ៉ា ប់រងផ្ទះ*

$___________

ឈ្នួលកុនដូ

$___________

ផ្សេងទ�ៀត

$___________

រាល់ខែ

រាល់ត្រីមាស

រាល់ឆ្នា ំ

រាល់ត្រីមាស

រាល់ឆ្នា ំ

រាល់ត្រីមាស

រាល់ឆ្នា ំ

រាល់ត្រីមាស

រាល់ឆ្នា ំ

រាល់ត្រីមាស

រាល់ឆ្នា ំ

រាល់ត្រីមាស

រាល់ឆ្នា ំ

ផ្សេងទ�ៀត៖
រាល់ខែ
ផ្សេងទ�ៀត៖
រាល់ខែ
ផ្សេងទ�ៀត៖
រាល់ខែ
ផ្សេងទ�ៀត៖
រាល់ខែ
ផ្សេងទ�ៀត៖
រាល់ខែ
ផ្សេងទ�ៀត៖

*ទុកចំហពន្ធដីធ្លី នង
ិ ធានារ៉ា ប់រងផ្ទះ ប�ស
ើ ិ នទាំងនេះបានបញ្ចូ លក្នុងការបង់ប្រាក់បុលទញ
ិ ផ្ទះ។
តម្លៃទឹកភ្លង
ើ

ត�ើក្រុមគ្រួសារ ទទួលខុសត្រូវបង់តម្លៃទឹកភ្លង
ើ ដោយឡែក ពីតម្លៃជម្រក ឬទេ?
បាទ/ចាស

ទេ

ប�ស
័ ្ធដល់អ្នក៖
ើ ិ ន បាទ/ចាស គូសពន
ិ ត
ិ ្យ តម្លៃទក
ឹ ភ្លង
ើ ទាំងអស់ ដែលពាក់ពន
ក
 ំដៅ (ប្រេង, ឧស្ម័ន, អគស
្គិ នី ឬប្រូពេន, ល.)

អ
 គ្ស
គិ នី នង
ិ /ឬ ឧស្ម័ន

អ
 គ្ស
គិ នី សំ រាប់ម៉ាស៊ី នត្រជាក់ ក្នុងរដូវក្ដៅ

(ក្រៅពកា
ី រប្រក
ើ ំដៅ); ទក
ឹ ; លូ ទក
ឹ ស្អុយ; នង
ិ /ឬ
ការប្រមូលសំ រាម

ឈ
 ្នួលសំ រាប់ប្រើម៉ាស៊ី នត្រជាក់ ក្នុងរដូវក្ដៅ

សេ
 វាទូរស័ព្ទ ឬទូរស័ព្ទដៃ
(រួមទាំងបានបង់ជាមុន)

សូ មផ្ញើទំពរ័ នេះមកវញ។
ិ
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តម្លៃថែទាំមនុស្សក្នុងបន្ទុក
័ ក្នុងបន្ទុក ឬទេ?
ត�មា
ើ នអ្នកណា ទទួលខុសត្រូវបង់តម្លៃថែទាំមនុស្សពេញវយ

បាទ/ចាស

ទេ

ប�ើសិន បាទ/ចាស សូ មបំពេញផ្នែកខាងក្រោម៖
ឈ្មោះមនុស្សក្នុងបន្ទុក

ចំនួនបានបង់

ភាពញឹកញប់

___________________

$__________

___________________

$__________

រាល់អាទិត្យ

រាល់ពីរអាទិត្យ

រាល់ខែ

រាល់អាទិត្យ

រាល់ពីរអាទិត្យ

រាល់ខែ

ផ្សេងទ�ៀត៖
ផ្សេងទ�ៀត៖

ត�មា
ើ នអ្នកណា ធ្វដ
ើ ំណ�ើរទៅ នង
ិ /ឬ មកពអ
ី ្នកផ្ដល់ការថែទាំមនុស្សក្នុងបន្ទុក ឬទេ?

បាទ/ចាស

ទេ

ប�ស
ើ ិ ន បាទ/ចាស សូ មបំពេញផ្នែកខាងក្រោម៖
ឈ្មោះមនុស្ស
ក្នុងបន្ទុក

ចំនួននៃដំណ�ើរ

អាសយដ្ឋាន
នៃអ្នកផ្ដល់ការថែទាំ

តាមឡានក្នុង
មួយអាទិត្យ

ទៅ�

សូ មផ្ញើទំពរ័ នេះមកវញ។
ិ

ពីី

ប�ើសិនមន
ិ ប�ើកបរ៖ តម្លៃនៃ
យានជំនិះសាធារណៈ,

ឡានតាក់ស៊ី, ការដឹកទៅមក, ល.
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តម្លៃពេទ្យ
ត�ើមានអ្នកណា ដែលមានអាយុតិចបំផុត 60 ឆ្នា ំ និង/ឬ ពិការ

បាទ/ចាស

មានចំណាយពេទ្យចេញពីហោប៉ៅ ឬទេ?

ទេ

ប�ស
ើ ិ ន បាទ/ចាស សូ មបំពេញផ្នែកខាងក្រោម៖
ឈ្មោះ

ប្រភេទចំណាយ

តម្លៃសរុបមួយខែ

ថែទាំសុខភាព

ថែទាំធ្មេញ

ធា
 នាសុ ខភាព

ថ្
ំ ទ្យ
 នា ពេ

ផ្
ំ មា នវេជ្ជបញ្ជា, សំ ភារៈពេទ្យ, ល.)
 សេងទ�ៀត (ថ្នាគ្
ថែទាំសុខភាព

ថែទាំធ្មេញ

ធា
 នាសុ ខភាព

ថ្
ំ ទ្យ
 នា ពេ

ផ្
ំ មា នវេជ្ជបញ្ជា, សំ ភារៈពេទ្យ, ល.)
 សេងទ�ៀត (ថ្នាគ្
កំណត់៖ អ្នកអាចបានឥណទាន សំ រាប់តម្លៃដែលអ្នកទទួលខុសត្រូវបង់ប្រាក់ សូ ម្បីតែប�ើសិនអ្នកយឺតបង់ ឬមន
ិ
អាចបង់វាក៏ដោយ។ តម្លៃពេទ្យ រួមទាំង ថ្លៃរួមបង់, វេជ្ជបញ្ជា, ថ្នាគ្
ំ មា នវេជ្ជបញ្ជា, ធានាសុ ខភាព, វក្ក
ិ យប័ត្រពេទ្យ,
យានជំនិះ, និងច្រើនទ�ៀត។

ត�មា
ើ នអ្នកណា ធ្វដ
ើ ំណ�ើរទៅ នង
ិ /ឬ មកពីថែទាំសុខភាព (ដូចជា ឱសថស្ថា ន,
វេជ្ជបណ្ឌិត, អ្នកព្យាបាល, ល.) ឬទេ?

បាទ/ចាស

ទេ

ប�ស
ើ ិ ន បាទ/ចាស សូ មបំពេញផ្នែកខាងក្រោម៖

ឈ្មោះ

អាសយដ្ឋាា ននៃ�អ្ននកផ្ដដល់់
ការថែ�ទាំំសុុខភាព

ចំនួននៃដំណ�ើរតាម

ឡានក្នុងមួយអាទត
ិ ្យ
ទៅ

សូ មផ្ញើទំពរ័ នេះមកវញ។
ិ

ពី

តម្លៃនៃចំណតឡាន, យាន

ជំនិះសាធារណៈ, ឡានតាក់ស៊ី,
ការដឹកទៅមក, ល.
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SNAP នៅក្នុងរដ្ឋមយ
ួ ទ�ៀត
ត�ើមានអ្នកណា បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ SNAP នៅក្រៅរដ្ឋម៉ាស្សាជូសេត្ដ ក្នុងពេល

30 ថ្ងៃកន្លងមក ឬទេ?

បាទ/ចាស

ទេ

បាទ/ចាស

ទេ

បាទ/ចាស

ទេ

ប�ើសិន បាទ/ចាស ត�ើអ្នកណា?

ការជួយ�ជាមួយពាក្យសុំ
តើ�អ្នន
ើ កចង់់ឲ្យយការអនុុញ្ញាាតមកយើ�ង
ើ ដើ�ើម្បីី�ទាក់់ទងមនុុស្សស ឬភ្នាាក់់ងារ បើ�សិ
ើ ិ នយើ�ង
ើ
មិន
ិ អាចទាក់់ទងអ្ននកបានតាមទូូរស័័ព្ទទ ឬទេ�?*

ប�ស
ើ ិ ន បាទ/ចាស សូ មបំពេញផ្នែកខាងក្រោម៖
ឈ្មោះ�ះ�នៃ�មនុុស្សស ឬភ្នាាក់់ងារ៖
លេ�ខទូូរស័័ព្ទទ៖
អាសយដ្ឋាា ន៖
* យើ�ើងហៅ�ថានេះ�ះគឺឺជា មនុុស្សស/អង្គគការ ដែ�លជួួយ។ តួួនាទីីនេះ�ះ គឺឺមានសុុ ពលភាព
សំំ រាប់់តែ�រយៈៈពេ�លការដាក់់ពាក្យយសុំំ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។
ការអនុញ្ញាត ដ�ម
ញព័តមា
៌ ន
ើ ្បញ្ចេ
បី
ត�អ
ើ ្បីនយា
ើ ្នកចង់ឲ្យការអនុញ្ញាតទៅមនុស្ស ឬភ្នាក់ងារនេះ ដ�ម
ិ យជាមួយ DTA
នង
៌ នសំ ងាត់ ជាប់ទាក់ទងអំពក
ិ ទទួលព័តមា
ី រណីរបស់អ្នក ឬទេ?*
ប�ស
ើ ិ ន បាទ/ចាស សូ មបំពេញផ្នែកខាងក្រោម៖
ឈ្មោះ�ះ�នៃ�មនុុស្សស ឬភ្នាាក់់ងារ៖
លេ�ខទូូរស័័ព្ទទ៖
អាសយដ្ឋាា ន៖
* តួនាទីនេះ មន
ិ អាចរាយការណ៍ពីការផ្លាស់បដូ រ្ ឬបំពេញបទសំ ភាសន៍ឡ�ើយ។ ការអនុញ្ញាត ផុតកំណត់
បន្ទា ប់ពីមយ
ួ ឆ្នា។
ំ

សូ មផ្ញើទំពរ័ នេះមកវញ។
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អ្នកតំណាងបានអនុញ្ញាត សំ រាប់ការបញ្ជាក់
តើ�ើអ្ននកចង់់ផ្ដដល់់ការអនុុញ្ញាាត ឲ្យយភ្នាាក់់ងារ ឬជនណាម្នាាក់់ ដែ�លអ្ននកទុុកចិិត្ដដ ដើ�ើម្បីី�
ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាក្រ�ដាសបំំពេ�ញ, រាយការណ៍៍ពីីការផ្លាាស់់ប្ដូូ� រ, ធ្វើ�ើ�សំំ ភាសន៍៍,

បាទ/ចាស

ទេ

បាទ/ចាស

ទេ

និិងនិិយាយអំំពីីករណីី របស់់អ្ននក ជាមួួយយើ�ើងឬទេ�?*
ប�ើសិន បាទ/ចាស សូ មបំពេញផ្នែកខាងក្រោម៖
ឈ្មោះ�ះ�នៃ�មនុុស្សស ឬភ្នាាក់់ងារ៖
លេ�ខទូូរស័័ព្ទទ៖
អត្ដដលេ�ខនិិយោ�ជកសហព័័ន្ធធ (ភ្នាាក់់ងារតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�)៖

* ការអនុញ្ញាត មានសុ ពលភាពរហូតទាល់តែបានលុ បចោល។
អ្នកតំណាងបានអនុញ្ញាត សំ រាប់កច
ិ ្ចការ EBT
ត�អ
ើ ្នកចង់ផ្ដល់ការអនុញ្ញាត ឲ្យជនណាម្នាក់ ដែលអ្នកទុកចត្ដ
ិ ដ�ើម្បីទទួលប័ណ្ណ EBT
ដ�ើម្បីទញ
ិ ម្ហូបអាហារសំ រាប់អ្នក ដោយប្រអ
ើ ត្ថប្រយោជន៍ SNAP របស់អ្នក ឬទេ?*
ប�ស
ើ ិ ន បាទ/ចាស សូ មបំពេញផ្នែកខាងក្រោម៖
ឈ្មោះ�ះ�នៃ�មនុុស្សស ឬភ្នាាក់់ងារ៖
លេ�ខទូូរស័័ព្ទទ៖
អាសយដ្ឋាា ន៖
* អត្ដសញ្ញាណត្រូវតែបានបញ្ជាក់ មុនពេលបានចេញប័ណ្ណឲ្យ។ ការអនុញ្ញាត
មានសុ ពលភាពរហូតទាល់តែបានលុ បចោល។

• ប�ើសិនអ្នកចង់លុបចោលប័ណ្ណ EBT សំ រាប់អ្នកតំណាងបានអនុញ្ញាត ហៅលេខ 1-800-997-2555។
• ប�ស
ើ ិ នអ្នកចង់លុបចោល នូវតួនាទីណាមួយខាងល�ើ ហៅលេខ 1-877-382-2363។

សូ មផ្ញើទំពរ័ នេះមកវញ។
ិ
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ត�មា
ើ នអ្វីក�ត
ើ ឡ�ង
ើ ជាបន្ទាប់ទ�ៀត?
សូ មរក្សាទុកព័តមា
៌ ន នៅទំពរ័ ជាលំ ដាបទ់ ៅនេះ សំ រាប់ជាកំណត់ត្រារបស់អ្នក។

ហៅទូរស័ព្ទ

ផ្ញើការបញ្ជាក់មក

ទទួលអត្ថប្រយោជន៍

ឲ្យបានតភ្ជាប់

យើ�ើងនឹឹងទូូរស័័ព្ទទមកអ្ននក

បើ�ើសិិនត្រូ�ូវការយើ�ើង

យ�ើងនឹងផ្ញើសំបុត្រឲ្យអ្នក

ទស្សសនា

បើ�សិ
ើ ិ នយើ�ង
ើ មិន
ិ អាចទាក់់
ទងអ្ននកបានទេ� យើ�ើងនឹឹង

ឯកសារដើ�ម្បីី�ផ្ញើ�ើ�
មក
ើ
ប្រ�យោ�ជន៍៍ឲ្យយយើ�ើងអាច

ថ្ងៃ។ ប�ស
ើ ិ នត្រូវបានយល់

ដោ�យប្រើ��ក
ត DTA
ិ
ើ ម្មមវិធីីចល័័

សំំ រាប់់គ្រោ��ងពេ�លធ្វើ�ើ�

។ អ្ននកមានពេ�ល 30

ប័ណ្ណ EBT របស់អ្នក។

ក៏៏អាចទូូរស័័ព្ទទមកយើ�ើង តាម

ដាក់់ពាក្យយសុំំ� ដើ�ើម្បីី�ផ្ញើ�ើ�ឯក

ពីីថ្ងៃ�ៃច័័ន្ទទ រហូូតថ្ងៃ�ៃសុុក្រ�

យើ�ង
ើ បើ�សិ
ើ ិ នអ្ននកត្រូ�ូវការ
ំ យ!
ជំនួួ

បដិសេធ យ�ើងនឹងប្រាប់
អ្នកពីមូលហេតុ។

សំំ រាប់់បទសំំ ភាសន៍៍។

ផ្ញើ�ើ�សំំ បុុត្រ�ទៅ�ឲ្យយអ្ននក

នឹឹងឲ្យយអ្ននក នូូវបញ្ជីី�នៃ�

ម៉ោ�ោ ង 8:15-4:45 ដើ�ម្បីី�ធ្វើ�ើ�
ើ
សំំ ភាស។

អំពកា
ី រសំ រេច ក្នុងពេល 30
ព្រម យ�ើងនឹងដាក់

បញ្ជាាក់់សិិទ្ធិិ�ទទួួលរបស់់ អ្ននក អត្ថប្រយោជន៍ នៅល�ើ

សំំ ភាសន៍៍តាមទូូរស័័ព្ទទ។ អ្ននក ថ្ងៃ�ៃ ចាប់់តាំង
ំ ពីីពេ�លអ្ននក
លេ�ខ 1-833-712-8027

SNAP

សារមកយើ�ើង។ សូូ មប្រា�ប់់

ប�ស
ើ ិ នយ�ង
ើ បាន

DTAConnect.com

Connect ឬទូូរស័័ព្ទទទៅ�ខ្សែ�ែ
ជំំនួួយ DTA តាមលេ�ខ
1-877-382-2363 ដើ�ើម្បីី�

ឆែ�ក មើ�ល
ើ ស្ថាា នភាពករណីី,
កែ�ព័័ត៌មា
៌ នករណីីឲ្យយទាន់់

បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាព, បញ្ចូូ� លឯក

សារ, និង
ិ មានច្រើ��ន
ើ ទៀ�ៀត!

ប�ើសិនអ្នកចង់បានព័តមា
៌ នបន្ថែម ឬត្រូវការជំនួយ ហៅលេខ 1-833-712-8027 ឬទស្សនា Mass.gov/DTA។

ធនធានបន្ថែម
SNAP Path to Work: រកការងារ និង

SNAP-Ed: ទស្សនាគេហទំពរ័ ការអប់រ ំអាហារូបត្ថម្ភ

SNAPpathtowork.org។

ក្បួនធ្វើមហូ បមានសុ
្
ខភាពល្អ, ឱវាទដាំស្ល, និងរប�ៀប

អ្នកផ្ដល់ការហ្វឹកហ្វឺន ដោយចូលទៅ

SNAP នៅ MAhealthyfoodsinasnap.org ដ�ើម្បីរក

កំណត់៖ នេះគស
ិ ន SNAP ប៉ុណ្ណោះ
ឺ ំ រាប់តែអតថ
ិ ជ
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ដ�ើម្បីរកកម្មវធ
ិ ីសេវាសុ ខភាព និងមនុស្សជាតិ
នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។

ដ�ើម្បីរក្សាគ្រួសាររបស់អ្នក ឲ្យសកម្ម!

Project Bread: ហៅទៅលេខពិសេសប្រភព
ម្ហូបអាហារ របស់ Project Bread តាមលេខ
1-800-645-8333 ដ�ើម្បីរកប្រភពម្ហូបអាហារ
នៅក្នុងមូលដ្ឋាន។

សូ មរក្សាទុកជាកំណត់ត្រារបស់អ្នក។

11

ជំរ�សការបញ្
ជា ក់របស់អ្នក
ើ

• អ្នកអាចប្រើបញ្ជីពិនិត្យនេះ ដ�ើម្បញ្ជូ
នការបញ្ជាក់ មកជាមួយពាក្យសុំ នេះ។ យ៉ាងនេះនឹងជួយ�យ�ើង
បី
បំពេញពាក្យសុំ របស់អ្នក យ៉ាងឆាប់រហ័សជាង!

• ប�ស
ំ ើម្បញ្ជូ
នពាក្យសុំ របស់អ្នកឡ�យ
ើ ិ នអ្នកពុំមានភស្ដុតាងទាំងអស់ទេ កុរំ ង់ចាដ�
បី
ើ ! អ្នកអាចបញ្ជូ នវាមក
នៅពេលក្រោយទ�ៀត។

• សំ រាប់ពត
័ មា
៌ នបន្ថែម ទស្សនា Mass.gov/SNAPverifications។
ប�
 ស
ើ ិ នអ្នកណាម្នា ក់ នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ មានប្រាក់ចំណូលរកបាន ត្រូវផ្ញើឲ្យយ�ង
ើ នូវភស្ដុតាង នៃប្រាក់ចំណួលរួម
(មុនកាត់ពន្ធ) សំ រាប់បន
ួ អាទត
ិ ្យចុងក្រោយ ដូចជា៖
បង្កា ន់ដៃប�ើកប្រាក់, ឬកំណត់ត្រានៃការប�ើកប្រាក់

ភស្ដុតាងអ្វីមយ
ួ នៃប្រាក់ប�ើកដែលអ្នកទទួល និងម៉ោ ងបានធ្វើការ
ប�ើសិនមានមុខរបរខ្លួនឯង, ឯកសារជំនួញ ដែលបង្ហា ញប្រាក់ចំណូល និងចំណាយល�ើជំនួញ ដូចជា៖

S chedule C (ទំរង់ 1040 IRS)
ទំរង់ 1099 IRS ឬកំណត់ត្រាពន្ធដារផ្សេងទ�ៀត

កំណត់ត្រាផ្សេងទ�ៀត ដូចជា សំ បុត្រទារប្រាក់, វក្ក
ិ យប័ត្រ, ឬបង្កា ន់ដៃ ដែលបង្ហា ញប្រាក់ចំណូល

និង/ឬ ចំណាយល�ើជំនួញរបស់អ្នក

ប�
 ើសិនអ្នកណាម្នា ក់ នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ មានប្រាក់ចំណូលឥតរកបាន ត្រូវផ្ញើឲ្យយ�ើងនូវចំនួនរាល់ខែ ដូចជា៖
អត្ថប្រយោជន៍ ឬ សំ បុត្ររង្វា ន់

របាយការណ៍ មកពីភ្នាក់ងារដែលប�ក
ើ ប្រាក់

កំណត់៖ តាមធម្មតា យ�ង
ើ អាចបញ្ជាក់ចំនួនប្រាក់នៃ សូ ស្យ៉ាល់សឹគ្យួរទ
ិ ,ី SSI, ប្រាក់ឧបត្ថម្ភកូន DOR, ឬអត្ថ
ប្រយោជន៍ការសងប្រាក់អត់ការងារ MA ដោយខ្លួនយ�ង
ួ
ើ ។ យ�ង
ើ នង
ឹ ប្រាប់អ្នក ប�ស
ើ ិ នអ្នកត្រូវបញ្ជាក់វត្ថុអ្ម
វី យ
ទាំងនេះ។

ដ�
 ើម្បង្
បី ហា ញភស្ដុតាងនៃការរស់នៅ រដ្ឋម៉ាស្សជូសេត្ដ អ្នកអាចនឹងបញ្ជូនមកមួយ នៃឯកសារខាងក្រោម៖
បង្កា ន់ដៃថ្លៃជួលផ្ទះ, កច
ិ ្ចសន្យាជួល, ឬ ក្រដាសបំពេញបញ្ជាក់ពម្
ី ចា ស់ផ្ទះ

លិខតផ្ទេ
រកម្មសិទ្ធិ ឬ សេចក្ថ្លែ
ិ យប័ត្រទក
ិ
ដី ងប្រាក់បុលទញ
ិ ផ្ទះ, វក្ក
ឹ ភ្លង
ើ , ឬ ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត
ក្រដាសបំពេញបញ្ជាក់ទីលំនៅរួមគ្នា, ឬ សេចក្ដីថ្លែងមកពីជនណាម្នាក់ ដែលរស់នៅជាមួយអ្នក
ប�
 ើសិនអ្នកណាម្នា ក់ នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ ធ្វើការបង់ប្រាក់សំរាប់ឧបត្ថម្ភកូនសូ មផ្ញើឲ្យយ�ើង៖

ភស្ដុតាងនៃកាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់ ដ�ើម្បីបង់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភកូន (ដូចជា បទបញ្ជាតុលាការ) និង
ភស្ដុតាងនៃការបង់ប្រាក់ថ្មីៗបំផុត
សូ មរក្សាទុកជាកំណត់ត្រារបស់អ្នក។
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ប�
ិ ក្រុមគ្រួសារណាម្នា ក់ មន
 ស
ើ ិ នសមាជក
ិ មែនជាពលរដ្ឋ ដាក់ពាក្យសុំ អត្ថប្រយោជន៍
សូ មបញ្ជូនភស្ដុតាង នៃស្ថា នភាពមន
ិ មែនពលរដ្ឋ ដូចជា៖
បណ
័ ្ណ អ្នកមូលដ្ឋានអចន្រ្ដៃ
ិ យ៍ (“ប័ណ្ណបៃតង”)
បណ
័ ្ណ អនុញ្ញាតឲ្យធ្វកា
ើ រ

បណ
័ ្ណ អ្នកមូលដ្ឋានបណ្ដោះអាសន្ន

កំណត់ត្រាមកដល់-ចេញដំណ�ើរ (I-94)

ត្រាក្នុងលិខតឆ្ល
ិ ងដែន
ឯកសារផ្សេងទ�ៀត ដែលបង្ហា ញស្ថា នភាពអន្ដោ ប្រវេសន៍បច្ចុប្បន្ន ឬមន
ិ ទាន់ដាច់ស្រេច
សេចក្ថ្លែ
ប្រវេសន៍ អំពីស្ថា នភាពច្ចុប្បន្ន ឬមន
ី
ដី ង មកពីមេធាវអន្ដោ
ិ ទាន់ដាច់ស្រេច

ប�
 ស
ើ ិ នសមាជិកក្រុមគ្រួសារណាម្នា ក់ ជាមនុស្សចាស់ជរា នង
ិ /ឬ ពកា
ិ រ នង
ិ មានចំណាយថ្លៃពេទ្យ
សូ មបញ្ជូនភស្ដុតាងនៃចំណាយ (ដូចជា វក្ក
ិ យប័ត្រ, សំ បុត្រទារប្រាក់, ឬ បង្កា ន់ដៃ)។ តម្លៃយានជំនះិ ខ្លះ
សំ រាប់មូលហេតុសុខភាព អាចបានប្រកាសដោយខ្លួនឯង។

កំណត់៖ ចំណាយពេទ្យសរុប សំ រាប់ក្រុមគ្រួសារ ត្រូវតែខ្ពស់ជាង $35 មួយខែ ទ�ប
ើ ត្រូវបានរាប់។
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សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងជំនួយអន្តរកាល (DTA) ស្តីពីសិទ្ធិ ការទទួលខុសត្រូវ និងការពិន័យ
→ សេចក្តីជូនដំណឹងនេះរាយបញ្ជីសិទ្ធិ និងការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់រាល់កម្មវិធី DTA ទាំងអស់។ អ្នកត្រូវតែ
អនុវត្តតាមច្បាប់សម្រាប់កម្មវិធីដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំ។
→ សូមអានទំព័រទាំងនេះ ហើយរក្សាទុកពួកវាជាកំណត់ត្រារបស់អ្នក។
→ សូមជម្រាប DTA ឱ្យដឹងប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ។

ខ្ញុំសូមស្បថក្រោមការពិន័យនៃការស្បថបំពាន៖

• ខ្ញុំបានអានព័ត៌មានក្នុងទម្រង់បែបបទនេះ ឬអ្នកណាម្នាក់អានឲ្យខ
 ្ញស
ុំ ្តាប់។


• ចម្លើយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងទម្រង់បែបបទនេះគឺពិតប្រាកដ និងពេញលេញទៅតាមចំណេះដឹងខ្ពស់បំផុត
របស់ខ្ញុំ។
• ខ្ញុំនឹងផ្តល់ជូន DTA នូវព័ត៌មានដែលពិតប្រាកដ ហើយពេញលេញតាមចំណេះដឹងខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្ញុំ
ក្នុងអំឡុងពេលសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំ និងនាពេលអនាគត។
ខ្ញុំយល់ថា៖

• ការផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិត ឬបំភាន់គឺជាករណីក្លែងបន្លំ

• ការក្លែង ឬលាក់បាំងការពិតដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី DTA គឺជាករណីក្លែងបន្លំ
• ករណីក្លែងបន្លំត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបទល្មើសលើកម្មវិធីដោយចេតនា (IPV) និង

• បើ DTA គិតថាខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តករណីក្លែងបន្លំ DTA អាចបន្តធ្វើការពិន័យរដ្ឋប
 ្បវេណី និង
ព្រហ្មទណ្ឌលើខ្ញុំ។
ខ្ញុំក៏យល់ដែរថា៖

• DTA នឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលខ្ញុំផ្តល់ជូនជាមួយនឹងពាក្យសុំរបស់ខ្ញុំ។ ប្រសិនបើព័ត៌មាន
ណាមួយមិនពិត DTA អាចបដិសេធមិនផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំ។
• ខ្ញុំក៏អាចត្រូវទទួលការកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋចំពោះការផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិតផងដែរ។

• ប្រសិនបើ DTA ទទួលបានព័ត៌មានពីប្រភពដែលអាចទុកចិត្តបានអំពការ
ី ផ្លាស់ប្តូរក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ
ចំនួនអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំអាចនឹងប្រែប្រួល។

• តាមរយៈការចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់បែបបទនេះ ខ្ញុំផ្តល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតឱ្យ DTA ផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធិ
ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំ រួមទាំង៖
o ទទួលបានព័ត៌មានពីទីភ្នាក់ងាររដ្ឋ ឬសហព័ន្ធផ្សេងទៀត អាជ្ញាធរលំនៅ ដ្ឋានក្នុងតំបន់
មន្ទីរសុខមាលភាពក្រៅរដ្ឋ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមហ៊ុន Equifax Workforce Solutions
(Work Number)។ ខ្ញុំក៏ផ្តល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារទាំងនេះចែករំលែកព័ត៌មានអំពី
សិទ្ធិរបស់គ្រួសារខ្ញុំក្នុងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាមួយ DTA ផងដែរ។

o ប្រសិនបើ DTA ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានពី Equifax អំពីប្រាក់ចំណូលរកបានរបស់គ
 ្រួសារខ្ញុំ ខ្ញុំ
មានសិទ្ធិទទួលបានរបាយការណ៍ Equifax របស់ខ្ញុំមួយច្បាប់ដ
 ោយឥតគិតថ្លៃ ប្រសិនបើ
ខ្ញុំស្នើសុំក្នុងរយៈពេល 60 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់ DTA។ ខ្ញុំមានសិទ្ធិសួរ
សំណួរអំពីព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍។ ខ្ញុំអាចទាក់ទង Equifax តាម៖ Equifax Workforce
Solutions, 11432 Lackland Road, St. Louis, MO 63146, 1-800-996-7566 (លេខ
ឥតគិតថ្លៃ)។

• ខ្ញុំមានសិទ្ធិទទួលបានច្បាប់ថតចម្លងនៃពាក្យសុំរបស់ខ្ញុំ រួមទាំងព័ត៌មានដែល DTA ប្រើប្រាស់ដើម្បី
សម្រេចអំពីសិទ្ធិ និងចំនួនអត្ថប្រយោជន៍របស់គ
 ្រួសារខ្ញុំ។ ខ្ញុំអាចស្នើសុំ DTA នូវច្បាប់ចម្លង
អេឡិចត្រូនិកនៃពាក្យសុំដែលបានបំពេញ។
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តើ DTA នឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម
 ្តេច?
ដោយការចុះហត្ថលេខាខាងក្រោម ខ្ញុំផ្ដល់សិទ្ធអ
ិ នុញ្ញាតឲ្យ DTA ទទួលបានពីនិងចែករំលែកព័ត៌មាន
អំពីខ្ញុំ និងសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាមួយ៖
• ធនាគារ សាលារៀន រដ្ឋាភិបាល និយោជក ម្ចាស់ផ្ទះ ក្រុមហ៊ុនសេវាសាធារណៈ និងទីភ្នាក់ងារ
ផ្សេងទៀត ដើម្បព
ី ិនិត្យមើលថាតើខ្ញុំមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ឬអត់។
• ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី ឧស្ម័ន និងទូរសព្ទ ដូច្នេះខ្ញុំអាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃលើសេវា
សាធារណៈ។ បណ្តាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនអាចចែករំលែកព័តម
៌ ានរបស់ខ្ញុំ ឬប្រើប្រាស់វាសម្រាប់
គោលបំណងផ្សេងទៀតបានទេ។
• ក្រសួងលំនៅដ្ឋាន និងអភិវឌ្ឍន៍ សហគមន៍ដើម្បច
ី ុះឈ្មោះខ្ញុំក្នុងកម្មវិធីកម្តៅ និង
បរិភោគ។ កម្មវិធីនេះជួយមនុស្សឱ្យទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីកម្មវិធី SNAP។
• ក្រសួងអប់រំកុមារតូច និងមធ្យមសិក្សាដូច្នេះកូនរបស់ខ្ញុំអាចទទួលបានអាហារសាលាដោយឥតគិតថ្លៃ។
‘
• កម្មវិធស
ី ្ត្រី ទារកនិងកុមារ (WIC) ដើម្បីឲ្យកុមារដែលមានអាយុក្រោម 5 ឆ្នាំ ឬស្ត្រម
ី ានផ្ទៃពោះក្នុង
គ្រួសារខ្ញុំអាចទទួលបាន WIC។
• សេវាកម្មសញ្ជាតិអាមេរិក និងអន្តោប្រវេសន៍ (USCIS) ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ស
 ្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍
របស់ខ្ញុំ។ព័ត៌មានពី USCIS អាចប៉ះពាល់ដល់ស
 ិទ្ធទ
ិ ទួលប
 ានរបស់គ្រួសារខ្ញុំ និងច
 ំនួនអ
 ត្ថប្រយោជន៍ពី
DTA។
សម្គាល់៖ ទោះបីជាអ្នកមិនមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយសារតែស្ថានភាព
អន្តោប្រវេសន៍ក៏ដោយ ក៏ DTA នឹងមិនរាយការណ៍អ្នកទៅអាជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍ទេ
លើកលែងតែអ្នកបង្ហាញ DTA នូវដីកាសម្រេចចុងក្រោយអំពក
ី ារនិរទេស។
• ក្រសួងប្រាក់ចំណូល (DOR) ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិទទួលបានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ឥ
 ណទានពន្ធផ្អែកលើ
ប្រាក់ចំណូល ដូចជាប្រាក់ចំណូលរកបាន និងប
 ្រាក់ច
 ំណូលមានកំណត់ និងដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើខ្ញុំ
មានសិទ្ធិទទួលបាន “ស្ថានភាពគ្មានពន្ធ” ឬស្ថានភាពលំបាកដែរឬអត់។
• ក្រសួងកុមារ និងគ្រួសារ (DCF) ដើម្បីសម្របសម្រួលសេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនរួមគ្នាដោយ DTA និង
DCF។
តើ DTA ប្រើប្រាស់លេខសន្តិសុខសង្គម (SSNs) យ៉ាងដូចម្តេច?
DTA ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យស្នើសុំលេខ SSNs ក្រោមច្បាប់ស្តីពីស្បៀងអាហារ និងអាហារូបត្ថម្ភ
ឆ្នាំ 2008 (7 U.S.C. 2011-2036) សម្រាប់កម្មវិធី SNAP និងក្រោមច្បាប់ M.G.L. c. 18 មាត្រាទី 33 សម្រាប់
TAFDC និង EAEDC។ DTA ប្រើប្រាស់លេខ SSNs ដើម្បី៖
• ពិនិត្យអត្តសញ្ញាណ និងសិទ្ធិទទួលបានរបស់សមាជិកគ្រួសារនីមួយៗដែលខ្ញុំដាក់ពាក្យសុំតាមរយៈ
កម្មវិធីផ្គូផ្គងទិន្នន័យ។
• តាមដានការអនុលោមតាមច្បាប់នៃកម្មវិធី។

• ទារប្រាក់ប្រសិនបើ DTA អះអាងថាខ្ញុំទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដែលខ្ញុំមិនម
 ានសិទ្ធិទទួលបាន។
• ជួយទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ចាប់មនុស្សដែលលាក់បាំងពីច្បាប់។
ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមិនចាំបាច់ផ្តល់ឱ្យ DTA នូវលេខ SSN របស់ជនបរទេសណាម្នាក់ន
 ៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ រួម
ទាំងរូបខ្ញុំផង ដែលមិនចង់បានអត្ថប្រយោជន៍។ ប្រាក់ច
 ំណូលរបស់ជនបរទេសអាចរាប់បញ្ចូល បើទោះបីជា
ជនបរទេសមិនទ
 ទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដោយ។
សិទ្ធិទទួលបានអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់
ខ្ញុំយល់ថា៖

• ខ្ញុំមានសិទ្ធិទទួលបានអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់អាជីពដោយឥតគិតថ្លៃដែលផ្តល់ដោយ DTA
ប្រសិនបើខ្ញុំចង់ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាភាសាផ្សេងក្រៅពីភាសាអង់គ្លេស។

• ប្រសិនបើខ្ញុំមានសវនាការ DTA ខ្ញុំអាចស្នើសុំ DTA ឲ្យផ្តល់អ្នកបកប្រែផ្ទាល់ម
 ាត់អាជីពដោយ
ឥតគិតថ្លៃដល់ខ្ញុំ ឬប្រសិនបើខ្ញុំចង់បាន ខ្ញុំអាចនាំន
 រណាម្នាក់មកបកប្រែជូនខ្ញុំ។ ប្រសិនបើខ្ញុំ
ត្រូវការ DTA ផ្តល់អ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់សម្រាប់សវនាការដល់ខ្ញុំ ខ្ញុំត្រូវតែទូរសព្ទទៅផ្នែកសវនាការ
យ៉ាងហោចណាស់មួយស
 ប្តាហ៍មុនកាលបរិច្ឆេទបើកសវនាការ។
សូ មរក្សាទុកជាកំណត់ត្រារបស់អ្នក។

15

សិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ខ្ញុំយល់ថា៖

• ខ្ញុំមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមរយៈ DTA។

• DTA នឹងជួយខ្ញុំបំពេញពាក្យសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវការជំនួយ។

• ខ្ញុំអាចបំពេញពាក្យសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈឯកជន។

• ការដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះ ឬការបដិសេធមិនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងម
 ិនប
 ៉ះពាល់ដល់អត្ថ
ប្រយោជន៍ DTA របស់ខ្ញុំទេ។

ឱកាសការងារ

ខ្ញុំយល់ព្រមថា DTA អាចចែករំលែកឈ្មោះនិងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់ខ
 ្ញុំជាមួយអ្នកផ្តល់សេវារកការងារ
ធ្វើ និងបណ្តុះបណ្តាល រួមទាំង៖
• អ្នកផ្តល់សេវា SNAP Path Work ឬអ្នកជំនាញ DTA សម្រាប់អតិថិជន SNAP និង

• អ្នកផ្តល់សេវារកការងារធ្វើ និងបណ្តុះបណ្តាលជាប់កិច្ចសន្យា ឬបុគ្គលិកព
 េញសិទ្ធិសម្រាប់អតិថិជន
TAFDC។
អតិថិជន SNAPអាចចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសេវាកម្មអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលការងារតាមរយៈកម្មវិធី SNAP
Path to Work។

ស្ថានភាពសញ្ជាតិ
ខ្ញុំសូមស្បថថា សមាជិកទាំងអស់នៃគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែលដាក់ពាក្យសុទ
ំ ទួលប
 ានអត្ថប្រយោជន៍ពី DTA គឺជា
ពលរដ្ឋអាមេរិក ឬជាជនបរទេសរស់ន
 ៅស្របច្បាប់។

ខ្ញុំយល់ថា៖

កម្មវិធីជំនួយអាហារូបត្ថម្ភបន្ថែម

• DTA គ្រប់គ្រងកម្មវិធី SNAP នៅរដ្ឋ Massachusetts។

• នៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ពាក្យសុំជាមួយ DTA (តាមទូរសព្ទ តាមអនឡាញ ដោយផ្ទាល់ ឬតាមសំបុត្រ ឬ
ទូរសារ) DTA មានរយៈពេល 30 ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលទទួលបានពាក្យសុំរបស់ខ្ញុំ ដើម្បីសម្រេចថាតើ
ខ្ញុំមានសិទ្ធិទទួលប
 ានឬអត់។
o ប្រសិនបើខ្ញុំមានសិទ្ធិទទួលបាន SNAP យ៉ាងទាន់ចិត្ត (ជាបន្ទាន់) DTA ត្រូវផ្តល់ឱ្យខ្ញុំ
នូវកម្មវិធី SNAP ហើយត្រូវប្រាកដថាខ្ញុំមានប័ណ្ណផ្ទេរអត្ថប្រយោជន៍តាមអេឡិចត្រូនិក
(EBT) ក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃគិតចាប់ព
 ីថ្ងៃដែលពួកគេបានទទួលពាក្យសុំរបស់ខ្ញុំ។
o ខ្ញុំមានសិទ្ធិនិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រង DTA ប្រសិនបើ៖



DTA និយាយថាខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ SNAP បន្ទាន់ទេ ហើយ
ខ្ញុំមិនយល់ស្រប។



ខ្ញុំមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ SNAP ជាបន្ទាន់ ប៉ុន្តែមិនទទួលបានអត្ថ
ប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃទី 7 បន្ទាប់ព
 ីខ្ញប
ុំ ានដាក់ព
 ាក្យសុំ SNAP។

ខ្ញុំមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ SNAP បន្ទាន់ ប៉ុន្តែមិនទទួលបានប័ណ្ណ
EBT របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃទី 7 បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានដាក់ពាក្យសុំ SNAP។

• នៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបាន SNAP ខ្ញុំត្រូវតែបំពេញតាមច្បាប់ជាក់លាក់។ នៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវបាន
យល់ព្រមឲ្យទទួល SNAP, DTA នឹងផ្តល់ឱ្យខ
 ្ញន
ុំ ូវច្បាប់ច
 ម្លងនៃខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ “សិទ្ធិ
របស់អ្នកក្នុងការដឹងឮ” និងខិត្តប័ណ្ណព្វផ្សាយកម្មវិធី SNAP។ ខ្ញុំនឹងអានខិត្តប័ណ្ណ ឬឲ្យ
អ្នកណាម្នាក់អានឲ្យខ្ញុំស្តាប់។ ប្រសិនបើខ្ញុំមានសំណួរណាមួយ ឬត្រូវការជំនួយក្នុងការអាន ឬ
ស្វែងយល់ព័ត៌មាននេះ ខ្ញុំអាចទូរសព្ទទៅ DTA តាមរយៈលេខ 1-877-382-2363។
សូ មរក្សាទុកជាកំណត់ត្រារបស់អ្នក។
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• ការប្រាប់ DTA អំពីការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញ៖
ុំ

o ប្រសិនបើខ្ញុំជាគ្រួសាររាយការណ៍សាមញ្ញរបស់កម្មវិធី SNAP ខ្ញុំមិនចាំបាច់រាយការណ៍អំពីការ
ផ្លាស់ប្តូរភាគច្រើនទៅ DTA ទេ ដរាបណារបាយការណ៍បណ្តោះអាសន្ន ឬការបញ្ជាក់ម្តង
ទៀតគឺដល់ពេលកំណត់។ រឿងតែមួយគត់ដែលខ្ញុំត្រូវរាយការណ៍ឆាប់ៗគឺ៖
▪

ប្រសិនបើប្រាក់ចំណូលរបស់គ្រួសារខ្ញុំលើសពីកម្រិតប្រាក់ចំណូលដុល (បានចុះ
នៅក្នុងលិខិតជូនដំណឹងពីការយល់ព្រមរបស់ខ្ញុំ)។

• ខ្ញុំត្រូវរាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះត្រឹមថ្ងៃទី 10 នៃខែបន្ទាប់ពីខែដែលប្រាក់ចំណូល
របស់ខ្ញុំបានលើសពីកម្រិតអតិបរមា។

▪

ប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវបំពេញតាមច្បាប់ការងារសម្រាប់នីតិជនមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ដោយ
គ្មានអ្នកនៅក្នុងបន្ទុក (ABAWD) និង ម៉ោងធ្វើការរបស់ខ
 ្ញុំថយចុះក្រោម 20
ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍។

o ប្រសិនបើសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានអាយុ 60 ឆ្នាំឬចាស់ជ
 ាងនេះ មាន
ពិការភាព ឬមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ម
 ានប្រាក់ចំណូលពីការងារទេ រឿង
តែមួយគត់ដែលខ្ញុំត្រូវរាយការណ៍គឺ៖
▪
▪

ប្រសិនបើនរណាម្នាក់ចាប់ផ្តើមធ្វើការ ឬ

មាននរណាម្នាក់ចូលរួម ឬចាកចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំ។

• ខ្ញុំត្រូវរាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះត្រឹមថ្ងៃទី 10 ខែបន្ទាប់ពខែនៃការ
ី
ផ្លាស់ប្តូរ។

o ប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបានកម្មវិធី SNAP តាមរយៈជម្រើសជំនួសអត្ថប្រយោជន៍អ
 ន្តរកាល
(TBA) ពីព្រោះ TAFDC របស់ខ្ញុំបានបញ្ឈប់ ខ្ញុំមិនចាំបាច់រាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្តូរ
ណាមួយទៅ DTA ក្នុងរយៈពេល 5 ខែដែលខ្ញុំទទួលបាន TBA នោះទេ។

o ប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបានកម្មវិធី SNAP តាមរយៈ Bay Bay CAP ខ្ញុំមិនចាំបាច់រាយការណ៍អំពី
ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយទៅ DTA ទេ។
ប្រសិនបើខ្ញុំនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទទួលបានជំនួយជាសាច់ប្រាក់ (TAFDC ឬ EAEDC)
ខ្ញុំត្រូវតែរាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្តូរជាក់លាក់ម
 ួយចំនួនទៅ DTA ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការ
ផ្លាស់ប្តូរ។ សូមមើល តើខ្ញុំត្រូវប្រាប់ DTA អំពីការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ
 ្ញុំនៅពេលណា?
ក្រោម ជំនួយអន្តរកាលសម្រាប់ក
 ្រុមគ្រួសារដែលមានកូននៅក្នុងបន្ទុក (TAFDC) និងជំនួយបន្ទាន់សម្រាប់
មនុស្សចាស់ជរា ជនមានពិការភាព និងកុមារ (EAEDC) ខាងក្រោម។
ខ្ញុំអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ SNAP បន្ថែមទៀត ប្រសិនបើខ្ញុំរាយការណ៍ និងផ្តល់ភស្តុតាង DTA
សម្រាប់ចំណុចខាងក្រោមនៅពេលណាមួយក៏បាន៖
• ការចំណាយលើការថែទាំកូន ឬអ្នកនៅក្នុងបន្ទុក ថ្លៃស្នាក់នៅ និង/ឬថ្លៃសេវាសាធារណៈ

• អាហារកិច្ចចិញ្ចឹមកូនដែលខ្ញុំ (ឬនរណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ) តម្រូវដ
 ោយច្បាប់ឲ្យបង់ប្រាក់
ទៅឱ្យសមាជិកមិនមែនជាគ្រួសារ និង
• ថ្លៃព្យាបាលសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារខ្ញុំ រួមទាំងរូបខ្ញុំដែលមានអាយុ 60 ឆ្នាំឬ
 ចាស់ជាងនេះ ឬមាន
ពិការភាព។

ច្បាប់ការងារសម្រាប់អតិថិជន SNAP៖ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ SNAP និងមានអាយុចន្លោះ
ពី 16 ទៅ 59 ឆ្នាំ អ្នកប្រហែលជាត្រូវបំពេញបានតាមច្បាប់ក
 ារងារទូទៅរបស់ក
 ម្មវិធី SNAP ឬច្បាប់ការងារ
របស់ ABAWD លើកលែងតែអ្នកត្រូវបានលើកលែង។ DTA នឹងប្រាប់ខ្ញុំ និងសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ
ប្រសិនបើយើងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ការងារណាមួយ ការលើកលែងអ្វីខ្លះ ហើយតើនឹងមានអ្វីកើត
ឡើងប្រសិនបើយើងមិនគោរពតាមច្បាប់ការងារទាំងនេះ។
សូ មរក្សាទុកជាកំណត់ត្រារបស់អ្នក។
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ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ការងារ SNAP៖

• អ្នកត្រូវតែចុះឈ្មោះសម្រាប់ការងារនៅលើពាក្យសុំ ហើយនៅពេលអ្នកបញ្ជាក់ម្តងទៀត
សម្រាប់កម្មវិធី SNAP។ អ្នកចុះឈ្មោះនៅពេលអ្នកចុះហត្ថលេខាលើពាក្យសុំកម្មវិធី SNAP ឬ
ទម្រង់បែបបទបញ្ជាក់ឡើងវិញ។
• អ្នកត្រូវតែផ្តល់ព័ត៌មាន DTA អំពីស្ថានភាពការងាររបស់អ្នកនៅពេលដែល DTA សួរ។
• អ្នកត្រូវតែរាយការណ៍ទៅនិយោជកប្រសិនបើត្រូវបានបញ្ជូនដោយ DTA។

• អ្នកត្រូវតែទទួលយកការផ្តល់ជូនការងារ (លុះត្រាតែអ្នកមានហេតុផលត្រឹមត្រូវដែលមិនទទួល)។

• អ្នកមិនត្រូវឈប់ពីការងារលើសពី 30 ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវឡើយ។

• អ្នកមិនត្រូវកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការរបស់អ្នកឱ្យតិចជាង 30 ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយគ្មាន
ហេតុផលត្រឹមត្រូវឡើយ។

ច្បាប់នៃកម្មវិធី SNAP

→ មិនត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិត ឬលាក់ព័ត៌មានដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ SNAP ឡើយ។
→ មិនត្រូវដោះដូរ ឬលក់អត្ថប្រយោជន៍ SNAP ឡើយ។

→ មិនត្រូវផ្លាស់ប្តូរប័ណ្ណ EBT ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ SNAP ដែលអ្នកមិនមានសិទ្ធិទទួល
បានឡើយ។

→ មិនត្រូវប្រើប្រាស់អត្ថប្រយោជន៍ SNAP ដើម្បីទិញរបស់ដែលមិនមានសិទ្ធទ
ិ ិញ ដូចជាភេសជ្ជៈមានជាតិ
អាល់កុល និងថ្នាំជក់ឡើយ។

→ មិនត្រូវប្រើប្រាស់អត្ថប្រយោជន៍ SNAP របស់អ្នកដទៃឬប័ណ្ណ EBT ឡើយ លើកលែងតែអ្នកជា
អ្នកតំណាងដែលមានការអនុញ្ញាត ឬអ្នកទទួលបានផ្តល់ការអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប័ណ្ណរបស់ពួកគេ
ជំនួសពួកគេ។
ការព្រមានអំពីការពិន័យ SNAP
ខ្ញុំយល់ថា ប្រសិនបើខ្ញុំឬសមាជិកនៃគ្រួសារ SNAP របស់ខ្ញុំបំពានច្បាប់ណាមួយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ
ដោយចេតនា បុគ្គលនោះនឹងមិនមានសិទ្ធទ
ិ ទួលបានកម្មវិធី SNAP សម្រាប់រយៈពេល មួយឆ
 ្នាំ បន្ទាប់ពការ
ី
រំលោភលើកដំបូង រយៈពេលពីរឆ្នាំ បន្ទាប់ពីការបំពានលើកទីពីរ និង ជារៀងរហូត បន្ទាប់ពីការបំពានលើក
ទីបី។ បុគ្គលនោះក៏អាចនឹងត្រូវពិន័យជាទឹកប្រាក់រហូតដល់ 250,000 ដុល្លារ ជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ 20 ឆ្នាំឬ
ទាំងពីរ។ ពួកគេក៏អាចត្រូវទទួលការកាត់ទោសតាមច្បាប់សហព័ន្ធ និងរដ្ឋផងដែរ។
ខ្ញុំក៏យល់អំពីការពិន័យដូចខាងក្រោមផងដែរ។ ប្រសិនបើខ្ញុំ ឬសមាជិកនៃគ្រួសារ SNAP របស់ខ្ញុំ៖

• ប្រព្រឹត្តបទល្មើសលើកម្មវិធីដោយចេតនា (IPV) ក្នុង កម្មវិធីផ្តល់ស
 ាច់ប្រាក់ ពួកគេនឹងមិនមាន
សិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធី SNAP ក្នុងរយៈពេលតែមួយដែលពួកគ
 េមិនមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយជាសាច់ប្រាក់។
• ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្លែងបន្លំអំពីអត្តសញ្ញាណ ឬការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេដើម្បីទទួល
បានអត្ថប្រយោជន៍ SNAP ជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយ ពួកគេនឹងមិនមានសិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធី SNAP
សម្រាប់រយៈដប់ឆ្នាំ។
• ដោះដូរ (ទិញឬលក់) អត្ថប្រយោជន៍ SNAP យកសារធាតុដែលបានគ្រប់គ
 ្រង/គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់
ពួកគេនឹងមិនមានសិទ្ធិទទួលកម្មវិធី SNAP រយៈពេល ពីរឆ្នាំ សម្រាប់ការរកឃើញលើកដំបូង និង ជា
រៀងរហូត សម្រាប់ការរកឃើញលើកទីពីរ។

• ដោះដូរ (ទិញឬលក់) អត្ថប្រយោជន៍ SNAP យកកាំភ្លើង រំសេវឬគ្រឿងផ្ទុះ ពួកគេនឹងមិនមានសិទ្ធិ
ទទួលបានកម្មវិធី SNAP ជារៀងរហូត។

• ធ្វើសំណើផ្តល់ជូនដើម្បីលក់អត្ថប្រយោជន៍ SNAP ឬប័ណ្ណ EBT តាមអនឡាញ ឬដោយផ្ទាល់
រដ្ឋអាចបន្តចាត់ការលើបទល្មើសលើកម្មវិធីដោយចេតនា (IPV) លើពួកគេ។
• បង់ប្រាក់សម្រាប់អាហារដែលបានទិញតាមឥណទាន ពួកគេនឹងមិនម
 ានសិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធី SNAP ទេ។

• ទិញផលិតផលដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ SNAP ក្នុងគោលបំណងបោះបង់ច
 ោល និងប្រគល់ផលិតផល
វិញដូរយកសាច់ប្រាក់ដែលពួកគេនឹងមិនម
 ានសិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធី SNAP ទេ។
សូ មរក្សាទុកជាកំណត់ត្រារបស់អ្នក។
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• ភៀសខ្លួនដើម្បីចៀសវាងការកាត់ទោស ការឃុំ ឬការឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីការផ្តន្ទាទោសពីបទឧក្រិដ្ឋ
ពួកគេនឹងមិនមានសិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធី SNAP ទេ។

• រំលោភលើការព្យួរទោសមានលក្ខខណ្ឌ ឬការដោះលែងមានលក្ខខណ្ឌ ដែលស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់
កំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនពួកគេ ពួកគេនឹងមិនមានសិទ្ធទ
ិ ទួលបានកម្មវិធី SNAP ទេ។

ជនណាដែលបានក្លាយជាឧក្រិដ្ឋជនជាប់ទោសបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 7 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2014 មិនមានសិទ្ធិទទួលបាន
អត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធី SNAP ទេ ប្រសិនបើពួកគេជាឧក្រិដ្ឋជ
 នដែលកំពុងរត់គេចខ្លួន ឬកំពុងរំលោភលើ
ការព្យួរទោសមានលក្ខខណ្ឌ ឬការដោះលែងមានលក្ខខណ្ឌដោយអនុលោមទៅតាមមាត្រា 7 CFR
§273.11(n) - និង ត្រូវបាន ផ្តន្ទាទោសជានីតិជន៖
1. ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទធ្ងន់ធ្ងរក្រោមមាត្រាទី 2241 នៃចំណងជើងទី 18, U.S.C.
2. អំពើឃាតកម្មក្រោមមាត្រាទី 1111 នៃចំណងជើងទី 18, U.S.C.

3. រាល់បទល្មើសណាមួយក្រោមជំពូក 110 នៃចំណងជើងទី 18, U.S.C.

4. បទល្មើសសហព័ន្ធ ឬរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភផ្លូវភេទ ដូចមានចែង ក្នុងមាត្រាទី 40002(a)
នៃច្បាប់ VAWA ឆ្នាំ 1994 (42 U.S.C. 13925a) ឬ
5. បទល្មើសក្រោមច្បាប់រដ្ឋដែលកំណត់ដោយអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹង
បទល្មើសដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងបញ្ជីនេះ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការគ្មានការរើសអើង
ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីសិទិ្ធស៊ីវិលសហព័ន្ធ និងបទបញ្ញត្តិនិងគ
 ោលនយ
 ោបាយរបស់ក្រ
សួងកសិកម្មអាមេរិក (USDA) ក្រសួងកសិកម្មអាមេរិក ទីភ្នាក់ងារ ការិយាល័យ និងនិយោជិតនិងស្ថាប័នរបស់
ខ្លួនដែលចូលរួម ឬគ្រប់គ្រងកម្មវិធី USDA ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យរើសអើងដោយផ្អែកលើពូជសាសន៍
ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើតជាតិ ភេទ ជំនឿសាសនា ពិការភាព អាយុ ជំនឿនយោបាយ ឬការផ្ចាញ់តប ឬ
ការសងសឹកលើសកម្មភាពសិទិ្ធស៊ីវិលពីមុននៅក្នុងកម្មវិធី ឬសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើឡើង ឬផ្តល់
ថវិកាដោយក្រសួងកសិកម្មឡើយ។
ជនមានពិការភាពដែលត្រូវការមធ្យោបាយនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្សេងទៀតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកម្មវិធី
(ឧ. អក្សរស្ទាប អក្សរពុម្ពធំ ខ្សែអាត់ស
 ំឡេង ភាសាសញ្ញាអាមេរិក។ល។) គួរតែទាក់ទងទីភ្នាក់ងារ (រដ្ឋ ឬ
ក្នុងតំបន់) ដែលពួកគេបានដាក់ពាក្យដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍។ បុគ្គលដែលថ្លង់ ត្រចៀកធ្ងន់
ឬមិនអាចនិយាយបានអាចទាក់ទង USDA តាមរយៈសេវាកម្មបញ្ជូនបន្តរបស់សហព័ន្ធតាមរយៈលេខ 1-800877-8339។ លើសពីនេះទៀត ព័ត៌មានកម្មវិធីអាចមានផ្តល់ជូនជ
 ាភាសាផ្សេងក្រៅពីភាសាអង់គ្លេសផង
ដែរ។
ដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្តឹងកម្មវិធីពីបទរើសអើង៖
•

•

សូមបំពេញបែបបទពាក្យបណ្តឹងពីបទរើសអើងរបស់ USDA (AD-3027) ដែលរកឃើញតាមអន
ឡាញនៅលើគេហទំព័រ៖ https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/usda-programdiscrimination-complaint-form.pdf និងនៅការិយាល័យណាមួយរបស់ USDA។ អ្នកអាចស្នើសុំច្បាប់
ថតចម្លងពាក្យបណ្តឹងមួយច្បាប់ដោយទូរសព្ទទៅលេខ 1-866-632-9992 ឬ

សរសេរលិខិតផ្ញើទៅ USDA និងក្នុងលិខិតនេះដាក់បញ្ចូលព័ត៌មានទាំង
 អស់ដ
 ែលបានស្នើសុំជាទម្រង់
បែបបទ។

បញ្ជូនទម្រង់បែបបទ ឬលិខិតដែលបានបំពេញរួចរបស់អ្នកទៅ USDA តាមរយៈ៖

• សំបុត្រ៖ ការិយាល័យឧបការីរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកសិទ្ធិស៊ីវិលនៅក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកមាន
អាសយដ្ឋាន៖ 1400 Independence Avenue SW Washington, D.C.20250-9410 ឬ
• ទូរសារ៖ 1-202-690-7442 ឬ

• អ៊ីមែល៖ program.intake@usda.gov

ស្ថាប័ននេះគឺជាអ្នកផ្តល់ឱកាសស្មើគ្នា។

សូូ មរក្សាាទុុកជាកំំណត់់ត្រា�របស់់អ្ននក។
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ជំនួយអន្តរកាលដល់គ្រួសារដែលមានកូននៅក្នុងបន្ទុក (TAFDC)
និងជំនួយបន្ទាន់ដល់មនុស្សចាស់ជរា ជនមានពិការភាព និងកុមារ (EAEDC)
TAFDC និង EAEDC គឺជាកម្មវិធីជំនួយសាច់ប្រាក់។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមនិងដាក់ពាក្យ សូមចូលទៅកាន់
គេហទំព័រ DTAConnect.com ឬទូរសព្ទទៅការិយាល័យ DTA ក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ ព័ត៌មាននេះអនុវត្តតែ
ចំពោះគ្រួសារដែលកំពុងដាក់ពាក្យសុំ ឬទទួលបាន TAFDC ឬ EAEDC ប៉ុណ្ណោះ។
តើខ្ញុំត្រូវប្រាប់ DTA អំពីការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅពេលណា?
ខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់ DTA អំពីការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ TAFDC ឬ EAEDC របស់ខ្ញុំ (អត្ថប្រយោជន៍
សាច់ប្រាក់) ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃ លើកលែងតែខ្ញុំមិនចាំបាច់ប្រាប់ DTA អំពីការផ្លាស់ប្តូរប
 ្រាក់ចំណូល
របស់ខ្ញុំតិចជាង 100 ដុល្លារក្នុងមួយខែ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការផ្លាស់ប្ដូរល
 ើប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំ
អាសយដ្ឋាន អ្នកដែលខ្ញុំរស់នៅជាមួយ ទំហំគ្រួសារ ការងារ និងការធានារ៉ាប់រងសុខភាព។
តើខ្ញុំទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពយ៉ាងដូចម្តេច?
• ប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបាន TAFDC ឬ EAEDC ខ្ញុំក៏នឹងទទួលបានគម្រោង MassHealth ដែរ។
• ប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវបានគេបដិសេធមិនឲ្យទទួលបាន TAFDC ឬ EAEDC គម្រោង MassHealth នឹង
ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំដើម្បីពិនិត្យម
 ើលថាតើមានសិទ្ធិ ទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពឬ
អត់។
• ប្រសិនបើ EAEDC របស់ខ្ញុំឈប់ ខ្ញុំត្រូវតែដាក់ពាក្យសុំគម្រោង MassHealth ដោយឡែកពីគ្នា។
ដើម្បីស្នើសុំពាក្យសុំ សូមហៅទូរសព្ទទៅលេខ 1-800-841-2900។
ប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបានគម្រោង MassHealth ខ្ញុំយល់ព្រមថា គម្រោង MassHealth អាចទារ៖
• លុយដែលជំពាក់ខ្ញុំពីប្រភពមួយទៀតសម្រាប់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់ខ្ញុំ និង
• ការគាំទ្រផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តពីឪពុកម្តាយអវត្តមានរបស់ក្មេងដែលមានអាយុក្រោម 19 ឆ្នាំដែលទទួលបាន
អត្ថប្រយោជន៍គម្រោង MassHealth។
តើមានច្បាប់ពិសេសទេប្រសិនបើខ្ញុំមានសិទ្ធិទទួលបាន តែដោយសារគ្រោះថ្នាក់ ឬរបួសប៉ុណ្ណោះ?
ប្រសិនបើក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីគម្រោង MassHealth ឬ DTA ដោយសារតែ
គ្រោះថ្នាក់ ឬរបួស ខ្ញត
ុំ ្រូវតែប្រើប្រាក់ដែលខ្ញុំទទួលបានសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ឬរបួសដើម្បីសងពួកគេ
វិញ។ ប្រាក់នោះអាចបានមកពីបណ្ណធានារ៉ាប់រង ការទូទាត់ ឬប្រភពផ្សេងទៀត។ ការនេះអនុវត្តទោះបីខ្ញុំ
មិនទាន់ដឹងថាប្រភពប្រាក់នោះមកពីអ្វីក៏ដោយ។
ខ្ញុំយល់ព្រមសហការជាមួយគម្រោង MassHealth និង DTA ដោយ៖
• ដាក់ពាក្យបណ្តឹងទាមទារប្រាក់ពីប្រភពផ្សេងៗ។
• ប្រាប់គម្រោង MassHealth និង DTA ភ្លាមៗអំព-ី បណ្តឹងទាមទារការធានារ៉ាប់រង បណ្តឹង ឬ នីតិវិធី
ផ្សេងទៀត ដើម្បីទទួលបានប្រាក់។
• ផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីដល់គម្រោង MassHealth និង DTA នៅពេលខ្ញុំទទួលបាន។
.
.

ប្រសិនបើខ្ញុំមិនសហការទេ គម្រោង MassHealth និង DTA អាចបញ្ឈប់ ឬបដិសេធអត្ថប្រយោជន៍
របស់ខ្ញុំបាន។ ខ្ញុំយល់ព្រមថា គម្រោង MassHealth និង DTA អាច៖
• ចែករំលែកព័ត៌មានអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំ ដើម្បីប្រមូលប្រាក់ដើម្បសង
ី អត្ថប្រយោជន៍
ទាំងនោះ។
• មើលកំណត់ត្រាទាំងអស់អំពីប្រាក់ដែលខ្ញុំអាចទទួលបានដោយសារគ្រោះថ្នាក់ ឬរបួសដូចជា
កំណត់ត្រានៅក្រសួងគ្រោះថ្នាក់ឧស្សាហកម្ម។

សូូ មរក្សាាទុុកជាកំំណត់់ត្រា�របស់់អ្ននក។
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ប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបាន EAEDC ពីព្រោះខ្ញុំមានពិការភាព ឬខ្ញុំមានអាយុល
 ើសពី 65 ឆ្នាំ ខ្ញុំត្រូវ
ដាក់ពាក្យសុំទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៃចំណូលស
 ន្តស
ិ ុខបន្ថែមរបស់ស
 ហព័ន្ធ (SSI)។ ប្រសិនបើខ្ញុំ
ត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ SSI ដែលគ្របដណ្តប់ល
 ើពេលតែមួយ ដែលខ្ញុំទទួលបាន EAEDC
រដ្ឋបាលសន្តិសុខសង្គមនឹងប
 ញ្ជូន SSI មួយចំនួនរបស់ខ្ញុំឲ្យ DTA ដើម្បីសង EAEDC។
សេចក្តីជូនដំណឹងសំខាន់អំពីច្បាប់ និងអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នក
បទល្មើសលើកម្មវិធីដោយចេតនា (IPV) មានចេតនាផ្តល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ម
 ិនពិត ឬបំភ័ន្ត ឬក្លែង
លាក់បាំង ឬមិនផ្តល់ការពិត ដោយផ្ទាល់ម
 ាត់ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដើម្បីបញ្ជាក់ ឬរក្សាសិទ្ធិទទួល
បានអត្ថប្រយោជន៍ TAFDC ឬ EAEDC ឬដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ណាដែលខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិទទួល
បាន។
ប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវបានរកឃើញថាមានបទល្មើសលើកម្មវិធីដោយចេតនា (IPV) ដោយតុលាការ សវនការ
ដកសិទ្ធិផ្នែករដ្ឋបាល ឬដោយចុះហត្ថលេខាលើលិខិតលះបង់សិទ្ធិ ខ្ញុំនឹងត្រូវដកហូតសិទ្ធិពីការទទួល
បានអត្ថប្រយោជន៍ TAFDC ឬ EAEDC ក្នុងរយៈពេល៖
• 6 ខែចំពោះបទល្មើសលើកទីមួយ
• 12 ខែចំពោះបទល្មើសលើកទីពីរ
• ជារៀងរហូតសម្រាប់បទល្មើសលើកទីបី
លើសពីនេះទៀត ច្បាប់ផ្សេងទៀតអាចយកមកអនុវត្ត។

ការហាមឃាត់លើការទិញប័ណ្ណ EBT
ខ្ញុំយល់ថា វាជាការខុសច្បាប់ក្នុងការប្រើប្រាក់ TAFDC ឬ EAEDC ដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈការផ្ទេរ
ប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិក (EBT) ដើម្បីបង់ប្រាក់ដ
 ូចខ
 ាងក្រោម៖ ភេសជ្ជៈមានជាតិអាល់កុល ផលិតផលថ្នាំជក់
សន្លឹកឆ្នោត សម្ភារសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ ឬការសម្ដែងផ្តោតលើមនុស្សពេញវ័យ ល្បែងស៊ីសង
អាវុធនិងគ្រឿងរំសេវ សេវាកម្មវិស្សមកាល ការចាក់សាក់ ការចោះរាងកាយ គ្រឿងអលង្ការ ទូរទស្សន៍
ស្តេរ៉េអូ ហ្គេមវីដេអូ ឬទូហ្គេមនៅតាមហាងផ្តល់សេវាជួល កញ្ឆាកម្សាន្ត ថ្លៃសេវាដែលតុលាការបានបញ្ជា
ឲ្យបង់ ប្រាក់ពិន័យ ប្រាក់ធានា ឬលិខិតធានា។
ការហាមឃាត់លើកន្លែងដែលខ្ញុំអាចប្រើប័ណ្ណ EBT របស់ខ្ញុំ
ខ្ញុំយល់ថា វាជាការខុសច្បាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណផ្ទេរអត្ថប្រយោជន៍អ
 េឡិច
 ត្រូនិករបស់ខ្ញុំ (EBT)
នៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖ ហាងលក់សៀវភៅសម្រាបម
់ នុស្សពេញវ័យ ហាងលក់សម្ភារបរិក្ខារមនុស្ស
ពេញវ័យ ឬគ្រឹះស្ថានសម្តែងដែលផ្តោតលើមនុស្សពេញវ័យ ហាងលក់គ្រាប់រំសេវ កាស៊ីណូ កាស៊ីណូល្បែង
ស៊ីសង ឬគ្រឹះស្ថានល្បែងស៊ីសង នាវាកម្សាន្ត ហាងចែកចាយអាវុធ ហាងលក់គ
 ្រឿងអលង្ការ ហាងលក់ស្រា
ហាងធ្វើក្រចក ឬហាងថែសម្រស់ ទីភ្នាក់ង
 ារបញ្ជូនប្រាក់ទៅបរទេស ហាងលក់កញ្ឆាកម្សាន្ត ឬហាងចាក់
សាក់។
ការពិន័យចំពោះការទិញសាច់ប្រាក់តាមប័ណ្ណ EBT ដែលហាមឃាត់
•
•
•

បទល្មើសលើកទីមួយ៖ ខ្ញុំត្រូវតែសង DTA វិញនូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានចំណាយ។
បទល្មើសលើកទីពីរ៖ ខ្ញុំត្រូវតែសង DTA វិញនូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានចំណាយ ហើយនឹងបាត់ប
 ង់
អត្ថប្រយោជន៍សាច់ប្រាក់សម្រាប់រយៈពេលពីរខែ។
បទល្មើសលើកទីបី៖ ត្រូវសង DTA វិញនូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានចំណាយ ហើយនឹងបាត់បង់អត្ថ
ប្រយោជន៍សាច់ប្រាក់ជាអចិន្ត្រៃយ៍។

ហត្ថលេខា៖

តាមរយៈការចុះហត្ថលេខាលើពាក្យសុំនេះ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំយល់ និងយល់ព្រមចំពោះ “សិទ្ធិ
ការទទួលខុសត្រូវ និងការពិន័យ។”

ហត្ថលេខាអ្នកដាក់ពាក្យសុំ៖ ______________________________________________________
កាលបរិច្ឆេទ៖ _______________________

សូូ មរក្សាាទុុកជាកំំណត់់ត្រា�របស់់អ្ននក។
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