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ចំេ�ះ៖ ៃដគូសហគមន៍របស់ទី�� ក់�រេស�សង�មកិច�ៃនេ�នធី Alameda 
ពី៖ Lori A. Cox, ្រប�នទី�� ក់�រ
ស� ីពី៖  វ ��នចុងេ្រ�យ េ�យរ�� ភិ�លសហព័ន�ស� ីពី “បន� �ក��រណៈ" 

ៃថ�ែខ�� ំ៖ ៃថ�ទី 15 ែខសី� ��  ំ2019

ដូចអ�ក�នដឹងរចួេហើយ ទី�� ក់�រេស�សង�មកិច� Alameda និង្រក �ម្រត�តពិនិត្យ �នជំ�ស់�៉ង
�� ំងចំេ�ះ�រ�� ស់ប� �រេ�យរ�� ភ�ិលេ�ក្រប��ធិបតី Trump េលើេ�លនេ��យរបស់រដ�សហព័ន� ែដល
ហួសសម័យ និងមិន�ំ�ច់ ែដលេគេ�� "បន� �ក��រណៈ"។  �� ប់មក�មួយនឹងេសចក� ីជូនដំណឹងេនះ 
អ�កនឹងេឃើញលិខិតមួយ ែដល�ន�ក់ជូនរ�� ភិ�លរដ�សហព័ន� ។ េ�នធី Alameda គឺ�េ�នធីដំបូងេគេ�រដ�  
California ែដល្រប�ំងនឹង�រ�� ស់ប� �រេនះ និង�មតិេ�បល់មួយក� �ងចំេ�មមតិេ�បល់�ង 260,000 ពអីង��រ 
និងបុគ�ល�� ែដល្រប�ំងនឹង�រ�� ស់ប� �រេនះ។ 

េ�ះបី��ន�រកិច�ខំ្របឹងែ្របងតសូ៊មតិតសូ៊មតិរមួ�� របស់េយើងក៏េ�យ ក៏ៃថ�េនះ រ�� ភិ�លរដ�សហព័ន�
�នេចញ វ ��នចុងេ្រ�យ ែដល្រគប់្រគងេលើ�រពិ�រ��េតើជនអេ�� ្របេវសន៍្រសបច�ប់មួយចំនួន�ចឲ្យ
ចូលសហរដ��េមរ �ក ឬ�៉ង� ែដលចំ�ត់�រេនះ ្រត�វ�នេគេ�� “បន� �ក��រណៈ” ។ 

េសចក� ីលម� ិតសំ�ន់ ែដល្រត�វដឹងអំពីេសចក� ្ីរប�សអំពីបន� �ក��រណៈ 
�េលើកដំបូង េសចក� ីសេ្រមចចុងេ្រ�យេនះរមួប�� �ល�រេ្របើ្រ�ស់កម� វ �ធ ីMedi-Cal (Medicaid) និង CalFresh (SNAP) 
ក� �ងចំេ�មកម� វ �ធីេផ្សងេទៀត ក� �ងេ�ះ រមួ�នជំនួយលំេ��� ន ដូច�លំេ��� ន��រណៈ ឬប័ណ� ទូ�ត់ៃថ�
លំេ��� ន�ម Section 8 និងជំនួយៃថ�ជួល។ កម� វ �ធី�ងំេនះ�ច្រត�វ�នេ្របើេ�យរ�� ភិ�លរដ�សហព័ន�  េដើម្ីប
កំណត់�េតើ ជនអេ�� ្របេវសន៍ ែដលកំពុង�ក់�ក្យសុំចូល្របេទស ឬកំពុង�ក់�ក្យសុំ�� ស់ប� �រ�នៈពលរដ�  (ឧ�ហរណ៍ 
“�ហ� ីន�ត”) គឺ� ឬ�ច�� យ�បន� �ក��រណៈ ឬ�៉ង�។ 

គិត្រតឹមៃថ�េនះ  វ ��នស្រ�ប់ជំនួយ��រណៈរបស់រដ� California មិន�ន�� ស់ប� �រេទ។ 
េនះរមួប�� �ល�ងំេ�ល�រណ៍ែណ�ំអំពីលក�ណៈសម្បតិ� េហើយចំេ�ះលទ��ពទទួល�នជំនួយ 
ស្រ�ប់អ�ក�� ក់េ�អចិៃ�ន� យ៍្រសបច�ប់ 
និងអតថិិជនែដល�ន�នៈ�ជនអេ�� ្របេវសន៍ែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិេ�ះ គឺេ�ែតដែដល។ 
េយើងចង់ជួយអតិថិជនរបស់េយើងឲ្យបន�ទទួល�នជំនួយ ែដលពួកេគ និង្រគ��ររបស់ពួកេគ�នសិទ� ិទទួល�ន។ 
េ�ះ�៉ង� េយើងចង់អប់រ� និងផ�ល់លទ��ពដល់សហគមន៍របស់េយើង ក� �ង�រចូលរមួ�៉ងសកម��មួយេម�វ � វ �ស័យ
អេ�� ្របេវសន៍ ្របសិនេបើពួកេគ�នសំណួរ ឬកង�ល់អំពីករណី�� ល់ខ� �នរបស់ពួកេគ។ 

េលើសពីេនះ វ ��នចុងេ្រ�យ មិន�ន់ចូល�ធរ�ន�� មៗេទ គឺរ�� ភិ�លរដ�សហព័ន�ទុករយៈេពលអនុេ្រ�ះ 60 ៃថ�។ 
 វ ��នេនះនឹងចូល�ធរ�នេ�ៃថ�ទី 15 ែខតុ� �� 2ំ019។ ម�៉ងេទៀត  វ ��នេនះនឹង្រត�វយកមកអនុវត�ចំេ�ះ
ករណីអ�គត។  

េ�លជំហររបស់េយើង�ទី�� ក់�រ៖ 

�ទី�� ក់�រ េយើងេ�ែតេប���  និង�ំ្រទចំេ�ះលទ��ពេ្របើេស�កម�របស់បុគ�ល និង្រគ��រ�ងំអស់ ែដលកំពុង
រស់េ�ក� �ងេ�នធី Alameda �ប់�ងំជនអេ�� ្របេវសន៍ផងែដរ។ េយើងក៏ដឹងផងែដរ� 
�រេចញច�ប់ចុងេ្រ�យេនះទ�� ប់ទំងនធ់�ន់មកេលើគំនិត និងផ� �វចិត�របស់អ�ក្រគប់��  ែដល�នេប��� បំេពញ
េបសកកម�ជួយដល់សុខ�ព សុវត� ិ�ព និងសុខុ�ល�ពរបស់បុគ�ល និងសហគមន៍របស់េយើង។ 

�ថ�ីម�ងេទៀត ខ� � ំចង់��ចិត�អ�ក� ឥឡ� វេនះ មិន�ន�រ�� ស់ប� �រចំេ�ះ វ ��ន
ស� ីពីសិទ� ិទទួល�នស្រ�ប់កម� វ �ធី�មួយរបស់េយើងេទ។ �នន័យ� អ� ីែដល�ច�� ស់ប� �រ គឺ�ផ�ត់គំនិតរបស់អតិថិជន 
�េតើ្រត�វ�ក់�ក្យសំុជំនួយ��រណៈ ឬ�៉ង� េបើ�� ច� ��ចប៉ះ�ល់ដល់�នៈអេ�� ្របេវសន៍របស់ពួកេគ។ 
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�រត�� ប់នឹងេស�ផ� �វច�ប់ វ �ស័យអេ�� ្របេវសន៍៖ 
�នក�� �េ្រចើន�ចកំណត់�េតើ មនុស្ស�� ក់ ែដលទទួល�នជំនួយ��រណៈ នឹង្រត�វ�ត់ទុក��បន� �ក��រណៈ 
ឬ�៉ង�។ សូមកុំផ�ល់េ�បល់ដល់អ�កេស� ើសុំ ឬអតិថិជនែដលកំពុងបន� េ្របើកម� វ �ធី ែដល�កសួរអំពីផលវ ��ក�ង
អេ�� ្របេវសន៍ េ�យ�រ�រចូលរមួក� �ងកម� វ �ធីជំនួយ��រណៈ។ 

ជន�ក៏េ�យ ែដល�រម�ពី�រ�ក់�ក្យសុំជំនួយ ឬពិ�រ�ដកខ� �នេចញពីជំនួយ គួរពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយនឹង
េម�វ � វ �ស័យអេ�� ្របេវសន៍ េដើម្ីបពិនិត្យេមើល�េតើ បទប�� តិ�ែដលេស� ើេឡើងេនះ �ចប៉ះ�ល់ដល់្រគ��ររបស់ពួកេគ�៉ង
ដូចេម�ច ឬមិន�ចប៉ះ�ល់? សូមផ�ល់ជូនអតិថិជន នូវព័ត៌�ន ដូច�ងេ្រ�ម ស� ីពីជំនួយផ� �វច�ប់ក� �ងសហគមន៍ 
ែដលឥតគិតៃថ�េស�។  

• Asian Pacific Islander Legal Outreach (510) 251-2846
• Bay Area Legal Aid (800) 551-5554
• Catholic Charities of the East Bay (510) 768-3100
• Centro Legal de la Raza (510) 437-1554
• East Bay Community Law Center (510) 548-4040
• International Institute of the East Bay (510) 451-2846

�� ប់នឹងលិខិតេនះ អ�កនឹងរកេឃើញនូវ សំណួរែដលេគសួរញឹក�ប ់ែដល�នេធ� ើបច� �ប្បន��ព និង្រ�ហ� ិកព័ត៌�ន
ស� ីពីសិទិ�ទទួល�នជំនួយ��រណៈស្រ�ប់ជនអេ�� ្របេវសន៍។ ្របសិនេបើអ�កម�សំណួរ សូម�ក់ទងមកជំនួយ�រ
្រប�នទី�� ក់�ររបស់អ�ក។ 

សូមែថ�ងអំណរគុណចំេ�ះ�រយកចិត�ទុក�ក់ និងេស�កម�របស់អ�ក។ 


	សេចក្តីជូនដំណឹង

