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1.  

ត ើអ្វ ីជា “ការចំណាយត ើប្រតោជន៍សាធារណៈ?” 

រដ្ឋា ភិបាលសហព័ន្ធប្រើពាក្យថា "ការចំណាយបលើ្ របោជន្៍សាធារណៈ" 

ជាសាា ក្មួយតំណាងបោយជន្អបតោ ្របេសន៍្ដែលពឹងដអែក្ជាចមបងបលើរដ្ឋា ភិបាលបែើមបីរំបពញត្មូេការមូល

ដ្ឋា ន្ររស់ពួក្បេ។ បៅប្កាមចារ់ថ្មីដែលបាន្បសន ើប ើងមក្ 

រដ្ឋា ភិបាលដសែក្រក្ការកំ្ណតអ់តថន្័យនន្រុេគលដែលរដ្ឋា ភិបាល្តេូចំណាយ្របោជន្៍សាធារណៈឲ្យជា 

រុេគលណាម្នន ក់្ដែលទទួលបាន្អល្របោជន្ស៍ាធារណៈររស់សហព័ន្ធមួយឬប្ចើន្ែូចដែលម្នន្បរៀររារ់ក្ន ុង

ចារ់បន្េះ។ (សូមបមើលសណួំរទ ី4 ស្ម្នរ់ព័ត៌ម្នន្រដន្ថមបៅអតថ្របោជន្៍ទងំបន្េះ) 

2. 
ត ើតៅតេ ណាដែ រដ្ឋា ភិបា សហេ័នធប្ វូកំណ ់ប្រសិនតរើអ្នកទំនងអាចកាា យជារុគ្គ ដែ រដ្ឋា ភិបា ប្ វូ
ចំណាយប្រតោជន៍សាធារណៈឲ្យ? 
រដ្ឋា ភិបាលសហព័ន្ធអនុ្េតោការប ែ្ ើបតសោចំបពាេះរុេគលដែលរដ្ឋា ភិបាល្តេូចំណាយ្របោជន្៍សាធារណៈឲ្យ 
បៅបពលដែលរុេគលម្នន ក្់ដ្ឋក់្ពាក្យសុំចូលសហរែាោបមរកិ្ 
ឬបៅបពលដែលរុេគលម្នន ក្់បសន ើសុំកាា យជាអនក្កាន្់រ័ណណ នរតង (ដែល្តេូបាន្សាគ ល់ថាជា 
"អនក្រស់បៅអចិន្ន្ោយ៍្សរចារ់") ក្ន ុងចំបណាមក្រណីបអេងបទៀត។  

ការបដិសេធ 

FAQ តនេះ ឬដននក “សំណួរដែ ប្ វូបានសួរជាញឹកញារ់”  មានេ័ ៌មានទូតៅ 

និងមិនដមន ជាការប្រឹកាប្សរចារ់តទ។ ប្រសិនតរើអ្នកមានសំណួរអ្ំេី 

សាា នភាេជាក់ដសែ ង ឬការ តប្រើប្បាស់អ្ ាប្រតោជន៍ររស់អ្នក 

អ្នកគួ្រដ និោយជាមួយតមធាវអី្តតោ ប្រតវសន៍ ឬអ្នក 

 ំណាងដែ ទទួ សាគ  ់តដ្ឋយ DOJ។ 

 

អ្ំេីការតចញនាយការចណំាយត ើប្រតោជនស៍ាធារណៈ 

រែាបាលបោក្្រធាត្ិរតី ្រំ កំ្ពុងពាោមផ្លា សរ់ដ រូបោលការណ៍រដ្ឋា ភិបាលទក់្ទងនឹ្ងលក្ខខណឌ សំបណើសំុបៅបពល 

ដែល េគលម្នន ក់្ដ្ឋក់្ពាក្យបសន ើរសុំរែាបាលមក្សហរែាោបមរកិ្ ឬបសន ើរ័ណណ នរតងរស់បៅោបមរកិ្ ឬ 

“ការសាន ក់្បៅអចិន្ន្ោយ៍្ សរចារ់”។។ លក្ខខណឌទងំបន្េះ្តេូបាន្បរៀរចំប ើងបែើមបីកំ្ណត់ 

ថាបតើរុេគលម្នន ក់្ោចកាា យជា “រុេគលដែលរដ្ឋា ភិបាល ្តេូចំណាយ្របោជន្៍សាធារណៈឱ្យ” 

ឬជារុេគលដែលប្រើ្បាសអ់តថ្របោជន៍្សាធារណៈ បៅបពលអតេត។ 

ជាពិបសស 

ចារ់ដែលបាន្បសន ើប ើងបាន្ព្ងីក្រញ្ជ ីនន្អតថ្របោជន៍្សហព័ន្ធដែលរដ្ឋា ភិបាលោចពិចារណាជាដអនក្មួយនន្ 

ែំបណើរការបន្េះ។ ការប្រើអតថ្របោជន្៍សហព័ន្ធរចច ុរបន្ន  ឬអតីតររស់រុេគលម្នន ក់្ោចរារាងំោត់មិន្ឱ្យទទួល 

បាន្ការអនុ្ញ្ញា ត ឬទទួលបាន្រ័ណណ នរតង។ 

Photo credit: Wikimedia Commons 

“Public Charge” 

(ការចំណាយត ើប្រតោជន៍សាធារណៈ) 

FAQ 

(សំណួរដែ ប្ វូបានសួរជាញឹកញារ់) 
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ការរែិតសធ៖ FAQ តនេះ ឬដននក “សំណួរដែ ប្ វូបានសួរជាញឹកញារ់”  

មានេ័ ៌មានទូតៅ និងមិនដមន ជាការប្រឹកាប្សរចារ់តទ។ 

ប្រសិនតរើអ្នកមានសំណួរអ្ំេី សាា នភាេជាក់ដសែ ង ឬការ 

តប្រើប្បាស់អ្ ាប្រតោជន៍ររស់អ្នក អ្នកគួ្រដ និោយជាមួយ 

តមធាវអី្តតោ ប្រតវសន ៍ឬអ្នក  ំណាងដែ ទទួ សាគ  ់តដ្ឋយ DOJ។ 

បៅបពលដែលអនក្ដ្ឋក់្ពាក្យសុំទិដ្ឋា ការ ឬរ័ណណ នរតង អនក្្តេូដតដ្ឋក់្ពាក្យសុំ។ 
ការប្រើ្បាស់ព័ត៌ម្នន្ពពីាក្យដរររទនិ្ងពីការសម្នា សន្៍ែូចខាងប្កាម 
រដ្ឋា ភិបាលន្ឹងសប្មចថាបតើអនក្ទំន្ងោចកាា យជា 
"រុេគលដែលរដ្ឋា ភិបាល្តេូចំណាយ្របោជន្៍សាធារណៈឲ្យ" ដែរឬបទ។  

បតសោជាក្់ោក្់បន្េះមិន្្តេូបាន្ប្រើបៅបពលដែលមនុ្សេម្នន ក់្ដែលម្នន្រ័ណណ នរតងរចួបហើយ 
ដ្ឋក្់ពាក្យសុំប ែ្ ើជាពលរែាោបមរកិ្ បតេះបទ។ 

3.  
ត ើរដ្ឋា ភិបា សហេ័នធសតប្មចចិ ោោ៉ា ងណា ប្រសិនតរើអ្នកទំនងជាកាា យជារុគ្គ ដែ រដ្ឋា ភិបា ប្ វូចំណាយ 
ប្រតោជន៍សាធារណៈឲ្យ? 
បៅប្កាមចារ់ដែលបាន្បសន ើប ើង 
ការសប្មចបលើររុេគលដែលរដ្ឋា ភិបាល្តេូចំណាយ្របោជន្៍សាធារណៈឲ្យដអែក្បលើបហតុអលបអេងៗជាប្ចើន្។ 

ម្ន្ោ ីអបតោ ្របេសន្៍ប ែ្ ើបតសោ  “totality of circumstances (សាថ ន្ភាពទងំ្សងុ)”។ បតសោ បន្េះពិន្ិតយបលើោយុ 
សុខភាព សាថ ន្ភាព្េួសារ ្ទពយសមបតោ ិ ្ន្ធាន្ សាថ ន្ភាពហិរញ្ា េតថ ុ ការអរ់រំ និ្ងជំតញ។ មា៉ាងេញិបទៀត 
រដ្ឋា ភិបាល្តេូដតពិន្ិតយបមើលសាថ ន្ភាពរុេគលររស់អនក្ទងំមូលបែើមបីសប្មចថាបតើអនក្ោចនឹ្ងពឹងដអែក្បលើអ
តថ្របោជន្៍សាធារណៈតបពលអតេត ឬបទ។ 

បលើសពីបន្េះបទៀតបៅបពលដែលដែលលិខិតរញ្ញជ ក្់ពីការអគត់អគង់ដអនក្ហិរញ្ា េតថ ុដែល្តេូបាន្ទមទរបដ្ឋយចារ់         
អេតោម្នន្នន្ភសត ុរងដររបន្េះរង្ហា ញពីការដែលរុេគលមិន្ទទួលបាន្អល្របោជន្៍មូលដ្ឋា ន្នន្រន្ទ ុក្សាធារ
ណៈ។ លិខិតរញ្ញជ ក្់ពីការអគត់អគង់ដអនក្ហិរញ្ា េតថ ុេឺជាកិ្ចចសន្ា្សរចារ់ដែលរុេគលម្នន ក្់ (បៅថាសញ្ញា  

“sponsor (អនក្ធាត”) 

ចុេះហតថបលខាបែើមបីទទួលទទួលខុស្តេូបលើទំនួ្លខសុ្តេូដអនក្ហិរញ្ា េតថ ុស្ម្នរ់រុេគលម្នន ក្់បទៀតដែលក្ំពុងមក្
សហរែាោបមរចិបែើមបីរសប់ៅជាអចិន្ន្ោយ៍។ 

4.  
តៅតប្កាមសំតណើថ្មី ត ើអ្វ ីជា កខខណឌ ថ្មីដែ ប្ វូសតប្មចថារុគ្គ ណាជារុគ្គ ដែ រដ្ឋា ភិបា ប្ វូចំណាយ 
ប្រតោជន៍សាធារណៈឲ្យ? 
បៅប្កាមចារ់ដែលបាន្បសន ើប ើងដែលមិន្ទន់្បាន្សំបរចបចញ 
អនក្ោច្តេូបាន្ចាត់ទុក្ជារុេគលដែលរដ្ឋា ភិបាល្តេូចំណាយ្របោជ 
ន៍្សាធារណៈឱ្យ្រសិន្បរើអនក្កំ្ពុងប្រើ ឬបាន្ប្រើក្មម េ ិ្ ីណាមួយខាងប្កាម។ 
ការពិចារណាបន្េះោ្ស័យបលើក្រោ ជាប្ចើន្ែូចជាបពលបេោ ន្ិងក្ំ ុងបពលនន្ការប្រើ្បាស់ 
ន្ិងតនមានន្អតថ្របោជន៍្ដែលទទួលបាន្ បលើសពីបន្េះបៅបទៀតក្រោ បអេងបទៀតដែលបាន្បរៀររារ់ 
ខាងបលើែូចជាសុខភាពោយុ ន្ិង្ន្ធាន្ហិរញ្ា េតថ ុ។ 

ម្នន្ដតក្មម េ ិ្ ី ដែលម្នន្សញ្ញា  a * ដតរ៉ាុបណាណ េះដែល្តេូបាន្ពិចារណាបៅប្កាមទ្មង់បតសោរចច ុរបន្ននន្រុេគល 
ដែលរដ្ឋា ភិបាល្តេូចំណាយ្របោជន៍្សាធារណៈបោយ។ចារ់ដែលបាន្បសន ើប ើងនឹ្ងរដន្ថមបៅក្ន ុងក្មម េ ិ្ ី ដែ
លបៅសល។់   

1. ក្មម េ ិ្ ីជំនួ្យការថ្េកិារ* រមួរញ្ច លូ៖ 
a. Temporary Assistance for Needy Families ,TANF* 
b. Supplemental Security Income (SSI, ្បាក់្ចំណូលសន្ោ ិសុខរដន្ថម), ដែលជួយែល់រុេគល 

ដែលម្នន្្បាក់្ចំណូលម្ន ន្ក្្មិតន្ិងពិការភាពខាែ ក្់ឬម្នន្ោយុ 65 ឆ្ន ំឬចាស់ជាងបន្េះ។* 

c. General Assistance (ជំនួ្យទូបៅ) ឬក្មម េ ិ្ ីជំនួ្យថ្េកិារក្ន ុងតំរន់្បអេងបទៀត។* 

2. សាថ រ័ន្ស្ម្នរ់ការដថ្ទរំយេះបពលដេង* 

3. ការធាតរា៉ា រ់រងសុខភាព Medicaid 
បលើក្ដលងដតលក្ខខណឌ សប្ង្ហគ េះរតា ន្់និ្ងបសវាក្មមឬអតថ្របោជន៍្ដែលទទួលមូលន្ិ្ិពី Medicaid 

)បមឌីបខែ) រ៉ាុដន្ោបាន្អោល់ជូន្ប្កាមររូភាពនន្ Individuals with Disabilities Education Act (IDEA, 
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ការរែិតសធ៖ FAQ តនេះ ឬដននក “សំណួរដែ ប្ វូបានសួរជាញឹកញារ់”  

មានេ័ ៌មានទូតៅ និងមិនដមន ជាការប្រឹកាប្សរចារ់តទ។ 

ប្រសិនតរើអ្នកមានសំណួរអ្ំេី សាា នភាេជាក់ដសែ ង ឬការ 

តប្រើប្បាស់អ្ ាប្រតោជន៍ររស់អ្នក អ្នកគួ្រដ និោយជាមួយ 

តមធាវអី្តតោ ប្រតវសន ៍ឬអ្នក  ំណាងដែ ទទួ សាគ  ់តដ្ឋយ DOJ។ 

ចារ់សដ ីពីការ អរ់រំចំបពាេះេគលដែលម្នន្ពិការភាព) 
ន្ិងអតថ្របោជន៍្ដែលបាន្អោល់ែល់ក្ុម្នរដែលបក្ើតបៅប្ៅ្របទស 
ខណៈដែលឪពុក្ម្នោ យជាពលរែាោបមរកិ្។  

4. Supplemental Nutrition Assistance Program ,SNAP) ក្មម េ ិ្ ីជំនួ្យោហាររូតថមារដន្ថម), 
ដែលពីមុន្បៅថា “ដតមោហារ”។ 

5. Medicare Part D)បមឌីដែ ដអនក្ D( 
ការឧរតថមាស្ម្នរ់្េួសារដែលម្នន្្បាក់្ចំណូលទរបលើនថ្ាថាន បំពទយរមបេជជរញ្ញជ ។ 

6. ជំនួ្យសហព័ន្ធបលើនថ្ាជួលអាេះែូចជា Section 8 housing vouchers)រ័ណណ លំបៅដ្ឋា ន្ដអនក្ទី 8( 

ន្ិងលំបៅដ្ឋា ន្ណាមួយដែលទទួលបាន្មូលន្ិ្ិបដ្ឋយ Project Based Section 8)គំបរាងដអែក្បលើ ដអនក្ទី 

8  ( ។ 
7. លំបៅដ្ឋា ន្ដែលទទួលបាន្ការឧរតថមា្ន្ខាេះរមរយៈរដ្ឋា ភិបាលសហពន័្ធ។  

5. 
តៅតប្កាមសំតណើថ្មីត ើកមម វធីិអ្វ ីប្ វូបានែកតចញេី កខខណឌ ថ្មីតែើមបីេិចារណាថារុគ្គ ណាជារុគ្គ ដែ រដ្ឋា ភិ
បា  ប្ វូចំណាយប្រតោជន៍សាធារណៈឱ្យ? 
ការជួយសប្ង្ហគ េះបលើប្ោេះមហន្ោរាយ ជំនួ្យបេជជសា្សោសប្ង្ហគ េះរតា ន្់; ក្មម េ ិ្ ីរែា , ក្ន ុង្សកុ្ឬក្ុលសមព ័ន្ធទងំមូល 
(ប្ៅពីជំនួ្យជាសាច់្បាក់្) អតថ្របោជន្៍ទទួលបាន្បដ្ឋយសម្នជិក្្េួសារររស់ជន្អបតោ ្របេសន្៍ 
ឬអតថ្របោជន្័បអេងបទៀតដែលមិន្្តេូបាន្រញ្ញជ ក្់បៅក្ន ុងចារ់ដែលបាន្បសន ើ។ 
អតថ្របោជន៍្ដែលមិន្បាន្ចុេះរញ្ជ ីែូចជាការអរ់រំ ការអភិេឌឍបលើកុ្ម្នរ និ្ងក្មម េ ិ្ ីរណត ុ េះរណាោ លការង្ហរ 
ន្ិងការង្ហរក្៏្តេូបាន្ែក្បចញដែរ។ រដ្ឋា ភិបាលសហព័ន្ធក្ំពុងដសែ ងរក្បោ រល់ជាសាធារណៈបលើ Children’s 
Health Insurance Program (CHIP) )ក្មម េ ិ្ ីធាតរា៉ា រ់រងសុខភាពកុ្ម្នរ( ថាបតើេួរដត្តេូបាន្ 
ពិចារណាដែរឬបទ។ ក្មម េ ិ្ ីក្ន ុងតំរន់្បអេងៗបៅក្ន ុង្ក្ងុ Utility Discount Program ) 

ក្មម េ ិ្ ីរញ្ច ុ េះតនមាឧរក្រណ៍ប្រើ្បាស់(ន្ិងកម្ម វធីិ Seattle Preschool Program) 

ក្មម េ ិ្ ីមបតោយសិក្ាទី្ក្ងុសុីថ្ល( ន្ឹងមិន្្តេូបាន្ពិចារណាបទ។  

ចូលទីបន្េះបែើមបីបមើលក្មម េ ិ្ ីជាប្ចើន្នន្ទី្ក្ងុសុីថ្លដែលអនក្ោចម្នន្សិទធិទទួលបាន្បដ្ឋយមិន្េិតពីសាថ ន្ភា
ពអបតោ ្របេសន្៍ររស់អនក្៖ www.seattle.gov/affordable។ 

6.  
ប្រសិនតរើសមាជិកប្គួ្សារររស់ខ្ញ ំតប្រើប្បាស់ការដថ្ទសុំខភាេ អាហាររូ ាមភ ការអ្រ់រំ ឬកមម វធីិតនេងតទៀ  
ត ើោ៉ា ងតម៉ាចវញិ? 
ជាទូបៅរដ្ឋា ភិបាលសហព័ន្ធន្ឹងពិចារណាបលើអតថ្របោជន៍្ដែលអនក្ទទួលបាន្ក្ន ុងតមអនក្ជាអនក្ដ្ឋក់្ពាក្យ
បសន ើសុដំតរ៉ាុបណាណ េះមិន្ដមន្សម្នជិក្្េួសារររស់អនក្បតេះបទ។ ្រសិន្បរើសំបណើថ្មីបន្េះចូលជា្រម្នន្ 
រដ្ឋា ភិបាលសហព័ន្ធន្ឹងមិន្ពិចារណាបលើការប្រើ្ បា ស់អតថ្របោជន៍្ដែលមិន្ដមន្ជាសាច់្បាក់្ររស់កូ្ន្អនក្ 
(ែូចជាការធាតរា៉ា រ់រងសុខភាព ឬរ័ណណ មហ រូោហារ) បៅក្ន ុងពាក្យសំបណើរ 
សុំផ្លា ល់ខល នួ្ររស់អនក្ស្ម្នរ់រ័ណណ ពណ៌នរតង ឬចូលបៅក្ន ុងសហរែាោបមរកិ្។ 
រ៉ាុដន្ដចំនួ្ន្កូ្ន្ដែលអនក្ម្នន្រមួទងំកូ្ន្ដែលម្នន្ស 
ញ្ញជ តិអងោច្តេូបាន្ចាត់ទុក្ថាជាដអនក្មួយនន្ការសប្មចថារុេគលណាជារុេគលដែលរដ្ឋា ភិបាល្តេូចំណាយ
្របោជន្៍សាធារណៈឱ្យ ពីប្ពាេះវាម្នន្អលរ៉ាេះពាល់ែល់ទំហំ្ េួសារ។ 
បយើងសូមដណតំឱ្យអនក្និ្ោយជាមួយបមធាេអីបតោ ្របេសន៍្អំពីក្រណីររស់អនក្។   

7.  
ត ើអ្ ាប្រតោជន៍សាធារណៈដែ រដ្ឋា ភិបា នោ ់ឱ្យប្ វូបានអ្នុវ ោចំត េះជនអ្តតោ ប្រតវសន៍ទងំអ្ស់ ឬតទ? 
ការប ែ្ ើបតសោស្ម្នរ់រុេគលដែលរដ្ឋា ភិបាល្តេូចំណាយ្របោជន្៍សាធារណៈបោយេឺបមើលបៅមុខដែលម្នន្ន្័យ
ថាការប ែ្ ើបតសោ បន្េះមិន្ោ្ស័យបលើអែ ីដែលបាន្បក្ើតប ើងក្ន ុងអតីតកាលដតមួយមុខបទ។ 
្រសិន្បរើអនក្បាន្ទទួលអតថ្របោជន្៍ពីមុន្រ៉ាុដន្ោសាថ ន្ភាពររស់ 
អនក្បាន្ផ្លា ស់រត រូអនក្្រដហលជាោចរង្ហា ញថាអនក្នឹ្ងមិន្្តេូការបសវាក្មមទងំបតេះបៅបពលបន្េះឬបពលអត
េត (ឧទហរណ៍្រសិន្បរើអនក្ម្នន្ការង្ហរថ្មី)។  

http://www.seattle.gov/affordable
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ការរែិតសធ៖ FAQ តនេះ ឬដននក “សំណួរដែ ប្ វូបានសួរជាញឹកញារ់”  

មានេ័ ៌មានទូតៅ និងមិនដមន ជាការប្រឹកាប្សរចារ់តទ។ 

ប្រសិនតរើអ្នកមានសំណួរអ្ំេី សាា នភាេជាក់ដសែ ង ឬការ 

តប្រើប្បាស់អ្ ាប្រតោជន៍ររស់អ្នក អ្នកគួ្រដ និោយជាមួយ 

តមធាវអី្តតោ ប្រតវសន ៍ឬអ្នក  ំណាងដែ ទទួ សាគ  ់តដ្ឋយ DOJ។ 

្រសិន្បរើអនក្ម្នន្សំណួរអំពីសាថ ន្ភាពជាក់្ដសដងររស់អនក្ ឬការប្រើ្បាសអ់តថ្របោជន្៍ 
អនក្េួរដតនិ្ោយជាមួយបមធាេអីបតោ ្របេសន៍្ ឬអនក្តំណាងដែលទទួលសាគ ល់បដ្ឋយ DOJ។ 

8. 
ត ើអ្ ាប្រតោជន៍សាធារណៈដែ រដ្ឋា ភិបា នោ ់តអាយប្ វូបានអ្នុវ ោចំត េះជនអ្តតោ ប្រតវសន៍ទងំអ្ស់ឬតទ?  
បទ!ការប ែ្ ើបតសោស្ម្នរ់រុេគលដែលរដ្ឋា ភិបាល្តេូចំណាយ្របោជន្៍សាធារណៈបោយេឺមិន្្តេូបាន្ប្រើស្ម្នរ់
រុេគលដែលកាន់្ រ័ណណ នរតងបៅក្ន ុងពាក្យបសន ើសុំប ែ្ ើជាពលរែាោបមរកិ្បតេះបទ។  

ែូចោន បន្េះអងដែរជន្អបតោ ្របេសន្៍មន្ុសេ្ម៌មួយចំនួ្ន្្តេូបាន្បលើក្ដលងពីការប ែ្ ើបតសោស្ម្នរ់រុេគលដែ
លរដ្ឋា ភិបាល្តេូចំណាយ្របោជន្៍សាធារណៈឱ្យឬោចម្នន្សិទាទទួលបាន្្របោជន្៍សាធារណៈដែលរដ្ឋា ភិបា
លអដល់ឱ្យ។ បៅរមួរញ្ច លូៈ: 

• ជន្បភៀសខល នួ្ 

• អនក្សុំ្ជក្បកាន្ (ជន្អបតោ ្របេសន៍្ដែលក្ំពុងបសន ើសុំឬ្តេូបាន្អោល់សិទធិ្ជក្បកាន្) 

• រុេគលដែលដ្ឋក្់ពាក្យសុរំ័ណណ នរតងបៅប្កាមចារ់ Violence Against Women Act (VAWA 

អំបពើហិងាបលើ្សោ ី) 

• រុេគលដែលម្នន្ឬក្ំពុងបសន ើសុំ U ទិដ្ឋា ការឬ T ទិដ្ឋា ការ 

• ក្ុម្នរដែលក្ំពុងដសែ ងរក្ Special Immigrant Juvenile Status 

(សាថ ន្ភាពអនី្តិជន្ពិបសសអបតោ ្របេសន្៍) 

្រសិន្បរើអនក្សថ ិតបៅប្កាម្របភទទងំបន្េះអនក្ោចប្រើអតថ្របោជន្៍ណាមួយដែលអនក្ម្នន្សទិធិ។ 
បន្េះរមួរញ្ច លូទងំជំនួ្យថ្េកិាររដថ្ទសំុខភាពក្មម េ ិ្ ីមហ រូោហារនិ្ងក្មម េ ិ្ ីមិន្ដមន្សាច់្បាក់្បអេងបទៀត។  

9.  
ចុេះតរើខ្ញ ំមានរ័ណណ បរ ងតហើយខ្ញ ំកំេុងទទួ បានអ្ ាប្រតោជន៍? 
បៅប្កាមចារ់ដែលបាន្បសន ើ អនក្មិន្ោចបាត់រង់រ័ណណ ពណ៌នរតងររស់អនក្បដ្ឋយ្ោន់្ដតអនក្ 
កូ្ន្ររស់អនក្ ឬសម្នជិក្្េួសា រែនទបទៀតប្រើ្បាស់អតថ្របោជន្៍បដ្ឋយ្សរចារ់បតេះបទ។  
បហើយអនក្មិន្ោច្តេូបាន្រែិបស្មិន្បោយចូលសញ្ញជ  
តិោបម រកិ្ចំបពាេះការទទួលបាន្អតថ្របោជន្៍្សរចារ់បតេះបទ។ 

10.  
ចុេះតរើខ្ញ ំជាេ រែាអាតមរកិតហើយកំេុងទទួ បានអ្ ាប្រតោជន៍? 
អតថ្របោជន្៍សាធារណៈដែលរដ្ឋា ភិបាលអដល់ឱ្យមិន្បាន្ក្ំណត់ចំបពាេះពលរែាោបមរកិ្បតេះបទ។ 
្រសិន្បរើអនក្ជាពលរែាោបមរកិ្ដែលទទួលបាន្អតថ្របោជន្៍ 
អនក្េួរដតរន្ោទទួលអតថ្របោជន៍្ដែលអនក្ម្នន្សិទធិទទួលបាន្។   

11.  
ត ើខ្ញ ំគួ្ដ រញ្ឃរ់អ្ ាប្រតោជន៍ដែ េួកតយើងកំេុងទទួ បានតេ តនេះតទ?  
បទ! ្រសិន្បរើអនក្ ឬ្ក្មុ្េួសារររស់អនក្កំ្ពុងទទួលបាន្អតថ្របោជន្៍បែើមបីបៅជួរ្េបូពទយ 
រង់នថ្ាមហ រូោហារ ឬរង់នថ្ាឈ្ន លួអាេះ 
អនក្មិន្ចំាបាច់រញ្ឈរ់ការទទួលអតថ្របោជន្៍ររស់អនក្បដ្ឋយដអែក្បលើចារ់ដែលបាន្បសន ើបតេះបទ។ 
ចារ់ដែលបសន ើេឺបៅមិន្ទន់្ សំបរចជា្រម្នន្បៅប ើយបទ។ 
វាន្ឹងមិន្ម្នន្្រសិទាភាពសំរារ់បពលជាប្ចើន្ដខបទៀត។ ចារ់ដែលបាន្បសន ើប ើងបន្េះន្ឹងមិន្្តេូបាន្ 
អនុ្េតោបលើអែ ីដែលម្នន្្រសិទាភាពរចួបហើយបតេះបទដែលម្នន្ន្័យថារដ្ឋា ភិបាលន្ឹងមិន្ចាត់ទុក្ការប្រើ្បាស់អ
តថ្របោជន្៍ថ្មីរដន្ថមររស់រុេគលមុន្បពលដែលចារ់បន្េះម្នន្្រសិទធភាពបតេះបទ។ បទេះរីជាោ៉ា ងណាក្៏បដ្ឋយ 
ស្ម្នរ់អតថ្របោជន៍្ដែលជាដអនក្មួ យនន្អតថ្របោជន្៍សាធារណៈដែលរដ្ឋា ភិបាលអដលប់ោយរចួបហើយែូចជា 
TANF, SSI ន្ិងសាថ រ័ន្រយៈបពលដេង រដ្ឋា ភិបាលន្ឹង 

ពិចារណាការប្រើ្បាស់មុន្បពលដែលចារ់ម្នន្្រសិទធិភាព។សូមនិ្ោយបៅកាន់្បមធាេអីបតោ ្របេសន៍្ចំបពាេះ
សំណួរជាក្់ោក្់ណាមួយ។   
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ការរែិតសធ៖ FAQ តនេះ ឬដននក “សំណួរដែ ប្ វូបានសួរជាញឹកញារ់”  

មានេ័ ៌មានទូតៅ និងមិនដមន ជាការប្រឹកាប្សរចារ់តទ។ 

ប្រសិនតរើអ្នកមានសំណួរអ្ំេី សាា នភាេជាក់ដសែ ង ឬការ 

តប្រើប្បាស់អ្ ាប្រតោជន៍ររស់អ្នក អ្នកគួ្រដ និោយជាមួយ 

តមធាវអី្តតោ ប្រតវសន ៍ឬអ្នក  ំណាងដែ ទទួ សាគ  ់តដ្ឋយ DOJ។ 

12.  
ចុេះតរើខ្ញ ំទទួ បានអ្ ាប្រតោជន៍ដែ មិនបានចុេះរញ្ជ ី? 
ម្នន្ដតអតថ្របោជន៍្ដែលបាន្ចុេះរញ្ជ ីក្ន ុងចារ់ដែលបសន ើប ើងដតរ៉ាុបណាណ េះ (សូមបមើលសំណួរទី 4) 
ដែលោចន្ឹង្តេូពិចារណា។ អតថ្របោជន៍្ដែលមិន្បាន្ចុេះរញ្ជ ីែូចជាការអរ់រំ ការអភិេឌឍចំបពាេះក្ុម្នរ 
ោហារនថ្ៃ្តង់បដ្ឋយឥតេិតនថ្ា និ្ងកាត់រន្ថយនថ្ា និ្ងក្មម េ ិ្ ីរណត ុ េះរណាោ លការង្ហរ 
ន្ិងការង្ហរមិន្ដមន្ជាដអនក្មួយនន្ការប ែ្ ើបតសោ បែើមបីក្ំណត់ថារុេគលណាម្នន្ 
សិទធិទទួលបាន្អតថ្របោជន៍្ដែលរដ្ឋា ភិបាលអដល់ឱ្យបតេះបទ។  

ក្មម េ ិ្ ីក្ន ុងតំរន់្បអេងៗបៅក្ន ុង្ក្ងុ Utility Discount Program (ក្មម េ ិ្ ីរញ្ច ុ េះតនមាឧរក្រណ៍ប្រើ្បាស់) ន្ិងក្ 

Seattle Preschool Program (ក្មម េ ិ្ ីរញ្ច ុ េះតនមាឧរក្រណ៍ប្រើ្បាស់) នឹ្ងមិន្្តេូបាន្ពិចារណាបទ។ 

ចូលទីបន្េះបែើមបីបមើលក្មម េ ិ្ ីជាប្ចើន្នន្ទី្ក្ងុ សុីថ្ល 
ដែលអនក្ោចម្នន្សិទធិទទួលបាន្បដ្ឋយមិន្េិតពីសាថ ន្ភាពអបតោ ្របេសន្៍ររស់អនក្៖ 
www.seattle.gov/affordable។ 

13.  
ត ើខ្ញ ំអាចប្ វូបានែកតចញេីរុគ្គ ដែ ប្ វូទទួ បានអ្ ាប្រតោជន៍ដែ រដ្ឋា ភិបា នែ ់ឱ្យដែរតទ? 
បៅប្កាមចារ់រចច ុរបន្ន  
ក្ន ុងកាលៈបទសៈែ៏ក្្មដែលរុេគលម្នន ក់្ដែលបាន្កាា យរុេគលដែល្តេូទទួលបាន្អតថ្របោជន៍្ដែលរដ្ឋា ភិបា 
លអដល់ឱ្យ្តេូបាន្ែក្បចញ។ ចារ់ទងំបតេះតូចចបងែៀតណាស់បហើយបសា ើរដតមិន្ដែលបាន្អនុ្េតោ។ 
ការបសន ើសុំថ្មបីន្េះមិន្បាន្ម្នន្ន្័យថា ឬរដន្ថមលក្ខខណឌ សំរារ់ការែក្បចញ ឬជ្មសុបចញបតេះបទ។ 

14.  
ត ើអ្វ ីជាការផ្លា ស់រត រូដែ បានតសន ើតនេងតទៀ ររស់ ប្ាម កន ញងសំតណើថ្មីតនេះ?  

ប្ៅពីលក្ខខណឌ ថ្មដីែលបាន្ចុេះរញ្ជ ីក្ន ុងសំណួរទី 4 សំបណើថ្មីបន្េះក្៏នឹ្ង: 

អនុ្េតោចំបពាេះបតសោ ្សបែៀងោន ន្ឹង៖:  

1) បសន ើសុពំន្ារទិដ្ឋា ការមិន្ដមន្អបតោ ្របេសន្៍ 
(ឧទហរណ៍សាន ក្់បៅសហរែាោបមរកិ្បាន្យូរជាមួយន្ឹងទិដ្ឋា ការបទសចរណ៍ររស់អនក្) ន្ិង  

2) បសន ើសុំផ្លា ស់រត រូសាថ ន្ភាពមិន្ដមន្អបតោ ្របេសន្៍ររស់អនក្ 
(ឧទហរណ៍ការផ្លា ស់រត រូពទីិដ្ឋា ការសិសេបៅទិដ្ឋា ការការង្ហរ) ។ 

ប ែ្ ើការរញ្ញជ ក្់បៅបពលដែលជន្អបតោ ្របេសន៍្ដសែ ងរក្ការដក្ត្មូេសាថ ន្ភាពដែលន្ឹង្តេូបាន្អនុ្ញ្ញា តិឱ្យដ្ឋ
ក្់្រកាសចំណង។ ប្កាមចារ់ដែលបាន្បសន ើប ើង 
ជន្អបតោ ្របេសន៍្ដែល្តេូបាន្ចាត់ទុក្ថាមិន្ោចទទួលបាន្អតថ្របោជ 
ន្៍សាធារណៈពីរដ្ឋា ភិបាលោចន្ឹង្តេូ្រកាសបោយរង់្បាក់្ោ៉ា ងបហាចណាស់ $10,000។ 

15.  
ចុេះចំត េះកុមារដែ ទទួ បានការធាតរ៉ា រ់រងសុខភាេ? 
ក្ុម្នរដែលក្ំពុងបសន ើសុំរណ័ណ នរតងោចជាក្មមេតថ ុនន្ចារ់ថ្មីដែលបាន្បសន ើប ើង។ 
បហើយ្រសិន្បរើពួក្បេទទួលបាន្ Medicaid, 
បន្េះោច្តេូបាន្បេកំ្ណត់បៅក្ន ុងការប ែ្ ើបតសោក្ំណត់រុេគលដែល្តេូទទួលបាន្អតថ្របោជន៍្ដែលរដ្ឋា ភិបាល
អដល់បោយរមួជាមួយោយុរ ្បាក់្ចំណូលរស់ពួក្បេនិ្ងក្រោ បអេងៗបទៀត។ 
រដ្ឋា ភិបាលបាន្បសន ើសុំរញ្ច លូថាបតើ្ តេូដ្ឋក្់រញ្ច លូ Children's Health Insurance Program (CHIP, 
ក្មម េ ិ្ ីធាតរា៉ា រ់រងសុខភាពក្ុម្នរ) បៅក្ន ុងរំោស់រត រូចារ់ចុងប្កាយបន្េះដែរបទ 
រ៉ាុដន្ដក្មម េ ិ្ ីបន្េះមិន្្តេូបាន្រញ្ច លូក្ន ុង អតថរទរទរញ្ញជ រចច ុរបន្នបន្េះបទ។ 
ក្ុម្នរដែលជាពលរែាោបមរកិ្មិន្្តេូបាន្ក្ំណត់ឱ្យប ែ្ ើបតសោក្ំណត់រុេគលដែល្តេូទទួលបា 
ន្អតថ្របោជន៍្ដែលរដ្ឋា ភិបាលអដល់ឱ្យបតេះបទ។ 

http://www.seattle.gov/affordable
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ការរែិតសធ៖ FAQ តនេះ ឬដននក “សំណួរដែ ប្ វូបានសួរជាញឹកញារ់”  

មានេ័ ៌មានទូតៅ និងមិនដមន ជាការប្រឹកាប្សរចារ់តទ។ 

ប្រសិនតរើអ្នកមានសំណួរអ្ំេី សាា នភាេជាក់ដសែ ង ឬការ 

តប្រើប្បាស់អ្ ាប្រតោជន៍ររស់អ្នក អ្នកគួ្រដ និោយជាមួយ 

តមធាវអី្តតោ ប្រតវសន ៍ឬអ្នក  ំណាងដែ ទទួ សាគ  ់តដ្ឋយ DOJ។ 

16.  
ត ើសំតណើថ្មីតនេះនឹងរ៉ាេះ  ់ែ ់រុគ្គ ដែ មានេិការភាេោ៉ា ងែូចតមោច? 
ប្កាមចារ់ដែលបាន្បសន ើប ើងសុខភាពររស់មន្ុសេម្នន ក្់េឺជាក្រោ មួយក្ន ុងចំបណាមក្រោ ជាប្ចើន្ដែលរដ្ឋា ភិបា
លន្ឹងពិចារណាក្ន ុងការក្ំណត់ថាបតើរុេគលម្នន ក្់ោចកាា យជារន្ទ ុក្សាធារណៈ។ 
បន្េះរមួរញ្ច លូទងំលក្ខខណឌ សុខភាពរាងកាយ 
ឬអល  ូេចិតោដែលោចដ្ឋក្ក់្្មិតសមតថភាពររស់មនុ្សេក្ន ុងការប ែ្ ើការ បរៀន្សូ្ត ឬដថ្រក្ាខល នួ្ងង។  

បទេះជាោ៉ា ងណាក្៏បដ្ឋយចារ់ដែលបាន្បសន ើក្៏បាន្ដចងថាការផ្លា ស់រត រូន្ឹងមិន្្តេូបាន្អនុ្េតោចំបពាេះអតថ្របោ
ជន្៍ (ប្ៅពីជំនួ្យដអនក្សាច់្បាក្់ ឬការដថ្ទរំយៈបពលដេង) 
ដែលអនក្បាន្ទទួលមុន្បពលចារ់បន្េះ្តេូបាន្សបំរចជា្រម្នន្។  

បយើងសូមដណតំឱ្យអនក្និ្ោយជាមួយបមធាេអីបតោ ្របេសន៍្អំពីក្រណីររស់អនក្។ 

17.  
ខ្ញ ំមានរណ័ណ បរ ងររស់ខ្ញ ំតហើយខ្ញ ំប្ វូរនោវាកន ញងតេ ឆារ់ៗតនេះ។ 
ត ើរដ្ឋា ភិបា អាចរែិតសធ កយសំុត ើងវញិររស់ ខ្ញ ំតទេីតប្ េះខ្ញ ំទទួ បានជំនួយ Medicaid 
តសបៀងអាហារនិង/ឬជំនួយ ំតៅដ្ឋា ន?  
បទ!បតសោក្ំណត់រុេគលដែល្តេូទទួលបាន្អតថ្របោជន៍្ដែលរដ្ឋា ភិបាលអដល់បោយមិន្្តេូបាន្ 
អនុ្េតោបទបៅបពលអនក្រន្ោកាតពណ៌នរតងបតេះបទ។ 
ពាក្យបសន ើសុំរន្ោមិន្ោច្តេូបាន្រែិបស្បដ្ឋយសារដតអនក្ 
ប្រើ្បាស់ក្មម េ ិ្ ី ដែលអនក្ម្នន្សិទធិទទួលបាន្ប ើយ។ 

18.  
ត ើេ រែាអាតមរកិអាចបា ់រង់សញ្ជជ  ិររស់េួកតគ្តទ ប្រសិនតរើេួកតគ្តប្រើកមម វធីិែូចជា Medicaid ឬ 
SNAP/ដ មអាហារ? 
បទ! 
្រជាពលរែាោបមរកិ្មិន្ោចបាត់រង់សញ្ញជ តិររស់ពួក្បេបដ្ឋយដអែក្បលើការប្រើអល្របោជន្ស៍ាធារណៈ្សរ
ចារ់ររស់ពួក្បេបតេះបទ។   

19.  
តៅតេ ណាដែ សំតណើថ្មីអាចប្ វូបានអ្នុម័ និងចារ់តនោើម?   
ពួក្បយើងមិន្ែឹង្បាក្ែបតេះបទ។ 
រដ្ឋា ភិបាលសហព័ន្ធ ្តេូដតអន្ុេតោរមែំបណើរការែ៏ដេងឆ្ៃ យមួយមុន្បពលចារ់ដែលបាន្បសន ើប ើងកាា យជា្រម្ន
ន្ ន្ិងសក្មម រមួទងំរយៈបពល 60 នថ្ៃនន្មតិបោរល់ជាសាធារណៈ។ មុន្បពលបោលការណ៍កាា យជា្រម្នន្ 
រដ្ឋា ភិបាល្តេូដតពិន្ិតយ និ្ងប ា្ ើយតរបៅកាន់្មតិបោរល់ដែលបាន្ទទួល។ 

20.  
អ្នកអាចប្បារ់រដ្ឋា ភិបា សហេ័នធេីអ្វ ីដែ អ្នកគិ្ អំ្េីតោ នតោបាយតនេះ: 
ចារ់ដែលបាន្បសន ើប ើងបន្េះបៅមិន្ទន្់បាន្សំបរចបៅប ើយបទ។ អនក្ម្នន្បពលរហូតែល់នថ្ៃច័ន្ាទី 10 
ដខ ន្ បូែើមបីដចក្រំដលក្េំន្ិតររស់អនក្អំពីសំបណើថ្មីបដ្ឋយដ្ឋក្់រញ្ច លូមតិបោរល់ររស់អនក្ជា 
"មតិបោរល់សាធារណៈ" បៅក្ដន្ាងបបាេះពុមពអាយដែលបៅថា “Federal Register (ការចុេះប ម្ េះសហព័ន្ធ )។” 
អនក្ោចដ្ឋក់្រញ្ច លូមតិបោរល់ររស់ អនក្ជាភាសាអង់បេាសដតរ៉ាុបណាណ េះ។ 
អនក្មិន្ចំាបាច់ទល់ដតជាពលរែាោបមរកិ្បទើរោចម្នន្សិទាដ្ឋក្់រញ្ច លូមតិបោរល់បាន្បតេះបទ។ 
ចារ់ដែលបាន្បសន ើប ើងបន្េះន្ឹងមិន្ោចសំបរចបាន្បទរហូតទល់ដតរដ្ឋា ភិបាលបាន្ពិចារណាបលើ្ េរ់មតិទងំ
អស់។ 

បែើមបីដ្ឋក្់រញ្ច លូមតិបោរល់ររស់អនក្ផ្លា ល់ សូមចុចបៅទីបន្េះ៖ www.citiesforaction.us/publiccharge។ 

http://www.citiesforaction.us/publiccharge

