
អ�ក្រគប់ ��  ្រត�វ �ន �� គមន ៍េ� េ�នធី County of Alameda
អេ��  ្របេវសន៍៖ �រ យល់ ដឹង ពី  “បន� �ក ��រណៈ”

យល់ ដឹង ពី សិទិ� របស់អ�ក! ធន �ន សហគមន៍៖
• Bay Area Legal Aid (800) 551-5554
• Catholic Charities of the East Bay (510) 768-3100
• East Bay Community Law Center (510) 548-4040
• International Institute of the East Bay (510) 451-2846 

េតើ  “បន� �ក ��រណៈ”  ក� �ង ដំេណើរ �រ អេ�� ្របេវសន៍អនុវត�  េលើ ខ� � ំ 
ែដរ ឬ េទ?  មិន អនុវត� េទ េបើ អ�ក គឺ �៖

 ពល រដ� 
 អ�ក �� ក់ េ� អចិៃ�ន�យ៍ ្រសបច�ប់ 
  ជនេភៀសខ� �ន
 អ�ក េស� ើ សុំ សិទិ� ្រជកេ�ន 
 អ�ក េស� ើ សុំ ទិ��  �រ T

 កំពុង េស� ើ សំុ  ឬ �ន់ ទិ��  �រ U
 អ�ក  �ក់ �ក្យ ប� ឹង  �ម ច�ប់ VAWA
 កំពុង េស� ើ សំុ ឬ ចុះ េ�� ះ េឡើង វ �ញ ស្រ�ប់ TPS
 ជនអេ�� ្របេវសន៍ ពិេសស ពី  ្របេទស �ហ� �� ន់ នី�� ន

និង អីុ�� ក់
 ជនអេ�� ្របេវសន៍អនីតិជនពិេសស
 បុគ�ល ែដលទទួល �ន�រ សេ��� ះ  េ្រ�ម ៖

 CAA, NACARA, HRIFA

្របេភទ ជន អេ��  ្របេវសន៍ បែន�ម  ្រត�វ �ន េលើក ែលង។  វ ��ន ចុងេ្រ�យ   េនះ រក� ទុក 
នូវ ខ េលើក ែលង �ងំ េនះ។ ប��  ីេនះ គឺ� ប�� ី មួយ ែផ�ក ស្រ�ប់ � ព័ត៌ �ន បុ៉េ�� ះ។ 

 េតើ �ន     ន័យ អ� ី ខ�ះ ចំេ�ះ្រគ��រ ខ� � ំ?

• រ�� ភិ�ល សហ ព័ន�   មិន �ន   សិទិ� ចូល ក� �ង ្របព័ន�  អត� ្របេ�ជន៍ ��រណៈ េដើម្បី 
អនុវត� ច�ប់ អេ��  ្របេវសន៍ េឡើយ។

• ព័ត៌ �ន ែដល អ�ក �ន  ផ�ល់ ស្រ�ប់អត� ្របេ�ជន៍ ��រណៈ បុ៉េ�� ះ ្រត�វ �ន េ្របើ
េដើម្បី កំណត់ សិទិ� ទទួល �ន  ែត បុ៉េ�� ះ។

• � �រ សំ�ន់ ែដល អ�ក បន�  ទទួល �ន ជំនួយ ែដល ជួយ ឲ្យ ្រគ��រ របស់ អ�ក  �ន
សុខ �ព ល�  �ន ម� �ប ��រ បរ �េ�គ និង �នសុវត� ិ�ព ក� �ង ផ�ះ របស់ ង�ក។

 េរៀប ចំ េ�យ Alameda County Social Services Agency, Office of Policy, Evaluation and Planning (OPEP)

http://www.alamedasocialservices.org/public/services/administration/Immigration%20Resources.cfm


បន� �ក ��រណៈ និង អត� ្របេ�ជន ៍��រណៈ ៖ េតើ េនះ �ន នយ័ អ�?ី 

េ�យ �ន្របសិទ��ព េ� ៃថ� ទី 15 ែខ
តុ� �� 2ំ019  េយើង េលើក ទឹកចិត� ឲ្យ 
អ�ក ពិ�ក�  �មួយ េម�វ � ែដល � េជឿ
�ក់  េដើម្ីប យល ់ដឹង ឲ្យ �ន ល�  ្របេសើរ 
អំពី   េហតុ បះ៉�ល ់ ៃន �រ េ្របើ   អត� 
្របេ�ជន ៍ ក� �ង ប�� ី ដូច �ងេ្រ�ម៖

ជំនួយ��របូត�ម�៖
• CalFresh

 េតើ វ ��ន ថ�ី ស� ពីី បន� �ក ��រណៈ គឺ � វ ��ន អ� ី? 

ជំនួយ លំេ��� ន៖
• Section 8 Voucher Rental

Assistance
• Section 8 Project-Based

Rental Assistance
• Public Housing

រ�� ភិ�ល  េសតវ ��ន �នេ�ះ ផ�យ    វ ��ន ចុងេ្រ�យ ែដល ព្រងីក និយម ន័យ �ក្យ
“បន� �ក ��រណៈ” ែដល �ន េ្របើ ក� �ង ដំេណើរ�រ អេ��  ្របេវសន៍។  ”បន� �ក ��រណៈ” គឺ �
បុគ�ល ែដល �ច ពឹង ែផ�ក � ចម្បង  េលើ   ជំនួយ រ�� ភិ�ល។ ប�� ី  ព៌ណ េលឿង េរៀប �ប់ លម� ិត   �
េតើ កម� វធី � ខ�ះ ែដល រ�� ភិ�ល សហ ព័ន�  យក មក    ពិ�រ� ក� �ង �រ េធ� ើ េសចក� ី សេ្រមច ។

សុខ �ព៖
• Medi-Cal (for Children

& Pregnant Women)
• Medicare
• Disability
ជំនួយ ��របូត�ម�៖
• WIC
• School Breakfast & Lunch
េស� កុ�រ៖
• Head Start
• Child Care
• Public Education
េស� �រ �រ៖ 
• Unemployment
• Worker’s Compensation
• Federal & State Retirement

កម� វ �ធី ក� �ង ្របអប់ ៃបតង េនះ មិន  ្រត�វ 
�ន យក មក  ពិ�រ�  េ� ក� �ង �រ 
េធ� ើ េតស�   បន� �ក ��រណៈ េឡើ យ។ សូម 
បន� េ្របើ  ្រ�ស់ កម� វ �ធី េនះ ែដល ជួយ 
ដល់ ្រគ��រ របស់ អ�ក ។

សុខ�ព៖
• Medi-Cal (មនុស្ស េពញ

វ �យ)

ស�� ល់៖  ្រកសួង យុតិ�  ធម៌  កំពុង ពិ�រ�     ពី វ ��ន ថ�ី េ�យ ែឡក មួយ �ក់ ទង នឹង “បន� �ក ��រណៈ” និង �រ និរ េទស ។ សំេណើ េនះ ពំុ �ន់ 
�ន បេ�� ញ េទ េហើយ  មិន អនុវត� ចំេ�ះ ព័ត៌ �ន  ក� �ង ឯក�រ េនះ េឡើយ។ េយើង �ម �នប��  េនះ �៉ង ដិត ដល់  �មួយ  នឹង អ�ក តស៊ូ  
មតិ  ទូ�ងំ ្របេទស េហើយ នឹង ផ�ល់ ព័ត៌ �ន ថ�ីៗ ក� �ង េពល �ប់  េពល េយើង �ន ដឹង ព័ត៌ �ន បែន�ម។

  េធ� ើ បច� �ប្បន� �ព ៖  សី� 2019

ជំនួយ ្រ�ក់ ចំណូល ៖
• General Assistance
• CalWORKs
• SSI

Cambodian
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