
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង និងហតេលខរបស់មនុស្សេពញវយ័

េឈះ្រពីន របស់មនុស្សេពញវយ័ែដលចុះហតេលខេលើទ្រមង់េនះ ហតេលខរបស់មនុស្សេពញវយ័ កលបរេិចទៃថេនះ

ផូវេលខ (េបើមាន) អគារ# ទី្រកង រដ េលខកូដតំបន់ ទូរសពេពលៃថ និងអីុែមល (តមករេ្រជើស)

“ខំុសូមប ក់ (សន្យោ) ថា ព័ត៌មានទំងអស់េនកុងពក្យេសើសំុេនះ គឺមានភាព្រតឹម្រតវ េហើយ្របាក់ចំណូលទំងអស់្រតវបានរយករណ៍។ ខំុយល់ដឹងថា ព័ត៌មានេនះ្រតវផល់េដើម្បីទទួលបានមូលនិធិសហព័ន េហើយបុគលិករបស់សល អចេផ ងផាត់ភាព្រតឹម្រតវ ៃនព័ត៌មានទំងេនះ។ ខំុដឹងថា 
េបើសិនខំុមានបំណងែកងបនំព័ត៌មាន កូនរបស់ខំុអចនឹងបាត់បង់អត្របេយាជន៍ៃនករទទួលបានអហរ េហើយខំុអច្រតវបានកត់េទសេនចំេពះមុខច្បោប់សហព័ន និងច្បោប់រដជាធរមាន។” 

ជំហានទី4

ជំហានទី3 រយករណ៍ពីចំណូលស្រមាប់សមាជិក្រគសរទំងអស់ (សូមរលំងជំហនេនះ េបើសិនអកេឆើយថា “បាទ/ចស” ស្រមាប់ជំហនទី 2)

េលខបួនខង់ចុងេ្រកយៃនរបបសនិសុខសងម (SSN) 
របស់អករកចំណូលចម្បង ឬ សមាជិក្រគសរែដលជាមនុស្សេពញវយ័

ពិនិត្យេមើល េបើសិនគាន SSN

A. ្របាក់ចំណូលរបស់កុមារ
ជួនកល កុមារេនកុង្រគសរែសងរក ឬ ទទួល្របាក់ចំណូល។ សូមរប់ប ូ ល្របាក់ចំណូលសរបុ ែដលទទួលបានពីសមាជិក្រគសរទំងអស់ កុងជំហនទី 
1 េនទីេនះ។

ជំនួយសធារណៈ/ករ្រទ្រទង់កុ
មារ/អហរកិច

េសធន៍និវតន៍/្របាក់ចូលនិវត
ន៍/្របាក់ចំណូលេផ្សងៗទំងអ
ស់

េឈះសមាជិក្រគសរែដលជាមនុស្សេពញវយ័ 
(នាម្រតកូន និងនាមខួន)

សមាជិក្រគសរសរបុ
(កុមារ និងមនុស្សេពញវយ័) X X X X X

្របាក់ចំណូលពីករងរ

$

$

$

$

$

$
្របាក់ចំណូលរបស់កុមារ

B. សមាជិក្រគសរជាមនុស្សេពញវយ័ទំងអស់ (រមួទំងអកផាល់) 
េរៀបរប់សមាជិក្រគសរទំងអស់ ែដលមិនមានកុងជំហនទី 1 (រមួទំងអកផាល់) េទះបីជាពួកេគមិនមាន្របាក់ចំណូលកី។ ស្រមាប់សមាជិក្រគសរមាក់ៗ ែដលបានេរៀបរប់ េបើសិនពួកេគមាន្របាក់ចំណូល សូម្របាប់ពីចំណូលដុលសរបុ (មុនេពលគិតពន) 
ស្រមាប់្របភពនីមួយ” គិតជា្របាក់ដុលរ (មិនគិតេសន)។ េបើសិនពួកេគមិនមាន្របាក់ចំណូលពី្របភពណាមួយេនាះេទ សូមសរេសរេលខ “០”។ េបើសិនអកប ូ លេលខ “០” ឬ ទុចេនាះេចលកុង្របេឡាះណាមួយ គឺមានន័យថា អកប ក់ (សន្យោ) 
ថា គាន្របាក់ចំណូលេដើម្បីរយករណ៍េនាះេទ។

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

ជំហនទី2 េតើសមាជិក្រគសរណាខះ (រមួទំងអក) បចុប្បន ចូលរមួកុងកមវធីិជំនួយខងេ្រកមមួយ ឬ េ្រចើន៖ SNAP, TANF, or FDPIR?

េបើេឆើយថា េទ > េទជំហនទី 3។
សរេសរែតេលខករណីមួយេនកុងចេនាះេនះ។

េលខករណី ៖

ជំហនទី1 េរៀបរប់ពីសមាជិក្រគសរទំងអស់ ែដលជា ទរក កុមារ និងសិស្សរហូតដល់េរៀនថាក់ទី 12 (េបើសិន្រតវករទំព័របែនម សូមភាប់ជាមួយសនឹក្រកដសេផ្សង)

នាមខួនរបស់កុមារ នាម្រតកូលរបស់កុមារMI
ជាសិស្ស?

បាទ/ចស េទ កូនចិ ឹម

គានទីជ្រមក 
អេនា្របេវសន៍ 
រត់េចលផះ

សូ
ម

គូ
ស

ធី
ក

ច
េម

ើយ
្រតឹ

ម
្រត

វទ
ង

អ
ស់

ថាក់អតន័យៃនពក្យ សមាជិក្រគសរ៖ 
“នរណាមាក់ែដលរស់េនជាមួយអក 
និងែចករែំលក្របាក់ចំណូល និងចំណាយ 
េបើេទះជាមិនែមនជាសច់ឈមនឹងគាកី។”

កុមារ 
ែដលសិតកុងករែថទំចិ ឹមបីបាច់ែថរ
ក្សោ និងកុមារ 
ែដល្រតវនឹងនិយមន័យពក្យ 
ជនគានទីជ្រមក ជនអេនា្របេវសន៍ ឬ 
ជនរត់េចញពីផះ 
គឺមានសិទិទទួលបានអហរេដយឥត
គិតៃថ។ ស្រមាប់ព័ត៌មានបែនម 
សូមអន 
រេបៀបេសើសំុអហរសលមិនគិតៃថ 
និងប ុ ះៃថ។

អតន័យៃនពក្យ សមាជិក្រគសរ៖ 
“នរណាមាក់ែដលរស់េនជាមួយអក 
និងែចករែំលក្របាក់ចំណូល និងចំណាយ 
េបើេទះជាមិនែមនជាសច់ឈមនឹងគាកី។”

កុមារ 
ែដលសិតកុងករែថទំចិ ឹមបីបាច់ែថរ
ក្សោ និងកុមារ 
ែដល្រតវនឹងនិយមន័យពក្យ 
ជនគានទីជ្រមក ជនអេនា្របេវសន៍ ឬ 
ជនរត់េចញពីផះ 
គឺមានសិទិទទួលបានអហរេដយឥត
គិតៃថ។ ស្រមាប់ព័ត៌មានបែនម 
សូមអន 
រេបៀបេសើសំុអហរសលមិនគិតៃថ 
និងប ុ ះៃថ។

េតើអកមិនច្បោស់ថា្រតវប ូ ល្របា

ក់ចំណូលអីខះ េនទីេនះ?

េបើកទំព័រេនះ 

និងពិនិត្យេមើលតរង 

េ្រកមចំណងេជើងថា 

“្របភព្របាក់ចំណូល” 

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែនម។

តរង 

“្របភព្របាក់ចំណូលស្រមាប់កុមារ” 

នឹងជួយអកជាមួយនឹងែផក្របាក់ចំ

ណូលរបស់កុមារ។

តរង 

“្របភព្របាក់ចំណូលស្រមាប់មនុ

ស្សេពញវយ័” 

នឹងជួយអកជាមួយែផកសមាជិក

្រគសរជាមនុស្សេពញវយ័..

ដ េញន  https://mealapps.cobbk12.org/គំរពូក្យេសើសំុរបស់្រគសរ ស្រមាប់អហរមិនគិតៃថ និងប ុ ះៃថេនសលេរៀន
បំេពញពក្យេសើសំុមួយច្បោប់កុងមួយ្រគសរ។ សូមេ្របើបិ៊ច (កំុេ្របើេខៃដ)។

េបើេឆើយថា បាទ/ចស  > សរេសរេលខករណីេនទីេនះ បនាប់មកេទជំហនទី 4 (សូមកំុបំេពញជំហនទី 3)

េតើញឹកញាប់បុ៉ណា?

ជាេរៀងរ
ល់សបាហ៍

ជាេរៀងរល់ពី
រសបាហ៍មង

ពីរដងកុង
មួយែខ

ជាេរៀង
រល់ែខ

េតើញឹកញាប់បុ៉ណា?

ជាេរៀងរ
ល់សបាហ៍

ជាេរៀងរល់ពី
រសបាហ៍មង

ពីរដងកុង
មួយែខ

ជាេរៀង
រល់ែខ

េតើញឹកញាប់បុ៉ណា?

ជាេរៀងរ
ល់សបាហ៍

ជាេរៀងរល់ពី
រសបាហ៍មង

ពីរដងកុង
មួយែខ

ជាេរៀង
រល់ែខ

េតើញឹកញាប់បុ៉ណា?

ជាេរៀងរ
ល់សបាហ៍

ជាេរៀងរល់ពី
រសបាហ៍មង

ពីរដងកុង
មួយែខ

ជាេរៀង
រល់ែខ



 

 
 

  

 

 

                                                             

                        

 

 
 

 

  

  

 

 
 
 

 

សូមកំុបំេពញ ស្រមាប់ករេ្របើរបស់សលែតបុ៉េណាះ

្របភព្របាក់ចំណូលករែណនំា

អតស ណជាតិពិនុ និងជាតិសសន៍របស់កុមារតមករេ្រជើសេរ ើស

្របភព្របាក់ចំណូលរបស់កុមារ ឧទហរណ៍

- មិតភ័កិ ឬ សមាជិក្រគសរពនាតជាធមតផល់្របាក់ស្រមាប់ចំ
ណាយឱ្យកូន

- ្របាក់ចំណូលពីករងរ

- របបសនិសុខសងម
- ្របាក់ទូទត់ស្រមាប់ពិករភាព
- អត្របេយាជន៍ស្រមាប់អកេនរស់

្របភព្របាក់ចំណូលស្រមាប់កុមារ

- ្របាក់ចំណូលពីបុគលេ្រក្រគសរ

- កុមារមានករងរេពញេម៉ាង ឬករងរេ្រកេម៉ាងជាេទៀងទត់
ែដលទទួលបាន្របាក់េបៀវត្ស ឬ ្របាក់ឈួល

- កុមារពិករែភក ឬ ពិករ
- ឱពុក/មាយ ជាជនពិករ ចូលនិវតន៍ ឬ សប់
និងកូនរបស់ពួកេគ 
ទទួលបានអត្របេយាជន៍ៃនរបបសនិសុខសងម

- ្របាក់ចំណូលពី្របភពេផ្សងៗ -កុមារទទួលបាន្របាក់ចំណូលជាេទៀងទត់ពីមូលនិធិេសធននិវ
តិន៍ឯកជន ្របាក់សំណង្របចំឆំា ឬ មូលនិធិមរតក

្របាក់ចំណូលពីករងរ ជំនួយសធារណៈ/អហរកិច/
ករ្រទ្រទង់កុមារ

- ្របាក់េបៀវត្ស ្របាក់ឈួល 
បុពលភជាសច់្របាក់
- ្របាក់ចំណូដុលពីកររកសីុផាល់ខួន 
(កសិដន ឬ អជីវកម)

េបើសិនអកសតិកុង្រកមេយាធាអេមរកិ ៖

- ្របាក់ឈួលេគាល 
និងបុពលភជាសច់្របាក់
(មិន្រតវបានរប់ប ូ លកុង្របាក់េយាធិន 
FSSA ឬ ្របាក់ឧបតមលំេនឋនឯក
ជនេនាះេទ)
- ្របាក់ឧបតមស្រមាប់លំេនឋនេ្រកប
នាយ អហរ និងសេម កបំពក់

្របភព្របាក់ចំណូលស្រមាប់មនុស្សេពញវយ័

- អត្របេយាជន៍ស្រមាប់និកមភាព
- សំណងបុគលិក
- ្របាក់ចំណូលសនិសុខបែនម (SSI)
- ជំនួយជាសច់្របាក់ពីរដ ឬ 
រដបាលមូលដន
- ករទូទត់អហរកិច
- ករទូទត់ករ្រទ្រទង់កុមារ
- អត្របេយាជន៍អតីតយុទជន
- អត្របេយាជន៍ស្រមាប់កុប្បកម

េសធន៍និវតន៍/្របាក់ចូលនិវតន៍/
្របាក់ចំណូលេផ្សងៗទំងអស់

- របបសនិសុខសងម 
(រមួមានអត្របេយាជន៍ស្រមាប់ករចូលនិវ
តន៍របស់កមករផូវែដក និងអត្របយ
ោជន៍ស្រមាប់អកជំងឺសួតេខ)
- េសធនិវតន៍ឯកជន ឬ 
អត្របេយាជន៍ពិករភាព
-្របាក់ចំណូលជាេទៀងទត់ពីអចលន្រទ
ព្យ ឬ មូលនិធិមរតក 
- ្របាក់សំណង្របចំឆំា
- ្របាក់ចំណូលពីករវនិិេយាគ
- ករ្របាក់ែដលទទួលបាន
- ្របាក់ចំណូលពីករជួល
- ករទូទត់ជាសច់្របាក់េទៀងទត់ពី្រគ
សរខងេ្រក

េយើង្រតវបានត្រមវឱ្យសួរព័ត៌មានអំពីជាតិសសន៍ និងជាតិពិនុរបស់កុមារ។ ព័ត៌មានេនះមានសរៈសំខន់ណាស់ និងជួយធានាថា េយើងកំពុងបេ្រមើសហគមន៍យ៉ាងេពញេលញ។ េដើម្បីេឆើយតបនឹងែផកេនះ 
អកអចេ្រជើសេរ ើសបាន និងមិនប៉ះពល់ដល់សិទិរបស់កុមារកុងករទទួលបានអហរមិនគិតៃថ និងប ុ ះតៃមេឡើយ។

ជាតិសសន៍ (គូសមួយ ឬ េ្រចើន) ៖ ឥណាអេមរកិ ឬ ជនជាតិេដើមអឡាស អសីុ ជនជាតិែស្បកេខ ឬ អេមរកិអ ហិក ជនជាតិេដើមេកះហៃវ ឬ អករស់េនេលើេកះៃនមហសមុ្រទបាសីុហិក ជនជាតិែស្បកស

ជាតិពិនុ (គូសមួយ) ៖ េអស្៉បោញ ឬ ឡាតំង មិនែមនេអស្៉បោញ ឬ ឡាតំង

ច្បោប់ជាតិសីពីអហរៃថ្រតង់ Richard B. Russel ត្រមវឱ្យមានព័ត៌មានេនេលើពក្យេសើសំុ។ អកមិនចំបាច់ផល់ព័ត៌មានក៏បានែដរ 
បុ៉ែនេបើសិនអកមិនផល់ព័ត៌មាន េយើងមិនអចឯកភាពឱ្យកូនរបស់អកទទួលបានអហរមិនគិតៃថ ឬ ប ុ ះតៃមេនាះេទ។ 
អក្រតវប ូ លេលខបួនខង់ចុងេ្រកយៃនេលខរបបសនិសុខសងមៃនសមាជិក្រគសរជាមនុស្សេពញវយ័ 
ែដលចុះហតេលខេលើពក្យេសើសំុេនះ។ េលខបួនខង់ចុងេ្រកយៃនេលខរបបសនិសុខសងម មិនត្រមវេនាះេទ 
េនេពលអកដក់ពក្យេសើសំុតងនាមឱ្យកូនចិ ឹម ឬ អក្របាប់េលខករណីៃនកមវធីិជំនួយអហរបំប៉នបែនម (SNAP)
កមវធីិជំនួយបេណាះអសនស្រមាប់្រគសរខះខត (TANF) ឬ កមវធីិែចកអហរេលើដីប្រមងស្រមាប់ជនជាតិឥណា (FDPIR) ឬ 
អតស ណ FDPIR េផ្សងេទៀត ស្រមាប់កូនរបស់អក ឬ េនេពលអកបងញថា 
សមាជិក្រគសរជាមនុស្សេពញវយ័ែដលចុះហតេលខេលើពក្យេសើសំុ មិនមានេលខរបបសនិសុខសងម។ 
េយើងនឹងេ្របើព័ត៌មានរបស់អកេដើម្បីកំណត់ថា េតើកូនរបស់អកមានសិទិទទួលបានអហរមិនគិតៃថ ឬ ប ុ ះតៃម ឬអត់
និងស្រមាប់ែផករដបាល ក៏ដូចជាករអនុវតកមវធីិអហរេពល្រពឹក និងអហរៃថ្រតង់។ 
េយើងអចែចករែំលកព័ត៌មានទក់ទងនឹងសិទិរបស់អកជាមួយកមវធីិអប់រ ំកមវធីិសុខភិបាល និងកមវធីិអហរបំប៉ន 
េដើម្បីជួយពួកេគវយតៃម ផល់មូលនិធិ ឬ កំណត់អត្របេយាជន៍នានា ស្រមាប់កមវធីិរបស់ខួន សវនករស្រមាប់្រតតពិនិត្យេឡើងវញិ 
និងម នីអនុវតច្បោប់េដើម្បីជួយពួកេគពិនិត្យេមើលេលើករេលើសវធិានៃនកមវធីិ។

េយាងតមច្បោប់សីពីសិទិ្របជាជនរបស់សហព័ន និង្រកសួងកសិកមរបស់អេមរកិ (USDA) បទ ប្ប តិសីពីសិទិ្របជាពលរដ 
និងេគាលនេយាបាយនានា USDA ទីភាក់ងររបស់ខួន ករយិាល័យ និងបុគលិក និងសប័ន ែដលចូលរមួកុង ឬ ្រគប់្រគងកមវធីិ USDA 
្រតវបានហមឃាត់មិនឱ្យមានករេរ ើសេអើង្របកន់ជាតិសសន៍ ពណ៌សម្ុបរ ស តិេដើម េភទ ពិករភាព អយុ ឬ ករសីបេនាស ឬ 
ករសងសឹក ស្រមាប់សកមភាពសិទិ្របជាជនមុន េនកុងកមវធីិ ឬ សកមភាពរបស់ USDA ឬ ែដលទទួលបានមូលនិធិពី USDA។

ជនពិករែដល្រតវករមេធ្យោបាយទំនាក់ទំនងេផ្សងស្រមាប់ព័ត៌មានៃនកមវធីិេនះ (ឧ. អក្សរស្រមាប់មនុស្សពិករែភក ករេបាះពុមអក្សរធំៗ 
ែខ្សអត់សំេឡង ភាសស /កយវកិររបស់អេមរកិ ។ល។) គួរែតទក់ទងទីភាក់ងរ (រដ ឬ មូលដន) ែដលផល់អត្របេយាជន៍ទំងេនះ
។ មនុស្ស ថង់ ពិបាកសប់ ឬ ពិបាកនិយាយ អចទក់ទង USDA តមរយៈេសវប ូ នបនរបស់សហព័នតមរយៈទូរសពេលខ 
(800) 877-8339។ េលើសពីេនះ ព័ត៌មានៃនកមវធីិអចរកបានជាភាសជាេ្រចើនេ្រកពីភាសអង់េគស។

េដើម្បីដក់ពក្យបណឹងៃនករេរ ើសេអើងរបស់កមវធីិេនះ សូមបំេពញទ្រមង់ពក្យបណឹងៃនករេរ ើសេអើងរបស់កមវធីិ (AD-3027)
ែដលអចរកបានេនេលើេគហទំព័រ៖ http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html និងេនករយិាល័យ USDA ឬ 
សរេសរលិខិតេផើេទកន់អសយដនរបស់ USDA ែដលមានផល់នូវព័ត៌មានទំងអស់ែដេសើេនកុងទ្រមង់ (866) 632-9992

សំបុ្រត ៖  ្រកសួងកសិកមសហរដអេមរកិ
ករយិាល័យជំនួយករេលខធិករស្រមាប់សិទិ្របជាពលរដ 
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410

ទូរសរ ៖  (202) 690-7442; ឬ
អីុែមល ៖  program.intake@usda.gov.
សប័នេនះ ផល់នូវឱកសេសើភាព។

Weekly Bi-Weekly 2x Month Monthly

How often?

Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice a Month x 24 Monthly x 12

Household size

Eligibility:

Total Income

DateConfirming Official’s Signature DateVerifying Official’s Signature

Categorical Eligibility

DateDetermining Official’s Signature

Free Reduced Denied
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