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មគ្គ ុទ្ទេសក៍ទ្ េះផ្តលព់័ត៌មា បច្ច ុបប នទាក់ទង ឹងការផ្លា ស់បត រូសហព័ ធ ចំ្ទ្ េះការកំណត់ "ប ទ ុកសាធារណៈ"  ិង
ការទ្្បើ្ ាស់អតថ ្បទ្ោជ ៍សាធារណៈ ។ ច្ាប់ចុ្ងទ្្កាយកំណត់សមតថភាពរបសម់ន្ត ត ីអទ្តត ្បទ្េស ៍សហព័ ធកន ុង
ការពិចារណាទ្លើការទទួលា អតថ ្បទ្ោជ ស៍ាធារណៈកន ុងការផ្តលឱ់្យបុគ្គលមាន ក់ៗចូ្លទ្ៅកន ុងសហរដ្ឋអាទ្មរកិ ឬ
ទ្ៅទ្ពលដដ្លពួកទ្គ្ដាក់ កយសុកំាា យជាអនករស់ទ្ៅអចិ្ន្តន្ត តយ៍្សបច្ាប់ (្តូេា ទ្គ្សាគ លថ់ាជាអនកកា ់
កាតន្តបតង) ។

រដាឋ ភិាលសហព័ ធ  ា ទ្ាេះពុមភផ្ាយ ច្ាប់ចុ្ងទ្្កាយ ទ្ៅន្តងៃ9 ដែកញ្ញា ឆ្ន ំ 2022 ។ ច្បាបច់្បុងក្រោយមាន

សពុលភាពថ្ងៃទ ី23 ខែធ្ន  ូឆ្ន ាំ 2022 ។ សូមចូ្លទ្ៅ ទ្គ្ហទំព័រទ្សវាកមម សញ្ញា តិ  ិងអទ្តត ្បទ្េស ៍ ស.អា.រ. (US

Citizenship & Immigration Services, USCIS) ស្មាប ស្មាប ព័ត៌មា បច្បប  ។ ស្មាបសំណរទាក់ទង ឹងច្ាប់ ់ ច ុ ន ់ ួ ់

ចុ្ងទ្្កាយទ្ េះ  ិងការគិ្តន្តងាសាធារណៈជាទូទ្ៅ បញ្ជ ីន្ត អងគការមិ រក្ាក់ចំ្ទ្ណញដដ្លមា លកខណៈសមបតត ិ

្គ្ប់្ា ់កន ុងការជួយបុគ្គលមា ទ្ៅទ្លើ តយកដាឋ  កាលីហវ ័រញ៉ា ន្ត ទ្គ្ហទំព័រទ្សវាសងគម. 

ឥឡូវក្នេះ ជនអក្តោ របក្វសន៍អាច្បចូ្បលក្របើរាស់ក្សវាខងទាំសុែភាព ជាំនួយអាហារ និងលាំក្ៅដ្ឋា ន និង

អត្ថ របក្ោជន៍សាធារណៈជាក្រច្បើនក្ទៀត្ ក្ដ្ឋយមិនភ័យខ្លា ច្បផលវាិកថ្នជនអក្តោ របក្វសន៍ ។ 

1. អត្ថ របក្ោជន៍សាធារណៈក្សទ ើរខត្ទាំអស់រត្វូានដកក្ច្បញពីោរគិត្ពិចារណា ។

ច្ាប់សត ីពីប ទ ុកសាធារណៈចុ្ងទ្្កាយអ ុញ្ញា តឱ្យរដាឋ ភិាលសហព័ ធពិចារណាទ្លើការទទួលមុ  ឬបច្ច ុបប ន ន្ត 

អតថ ្បទ្ោជ ៍សាធារណៈខាងទ្្កាមទ្ៅកន ុងការពិ ិតយទ្ ើងវេញិ ូេប ទ ុកសាធារណៈរបសែ់ល  ួប៉ាុទ្ណាណ េះ ៖

1. ្ាក់ចំ្ណូលស ត ិសុែបដ ថម (SSI);

2. ជំ ួយ ជាសាច់្្ាក់ស្មាប់ការដងទាំ្ាក់ចំ្ណូលទ្្កាមជំ ួយបទ្ណាត េះអាស នស្មាប់្គួ្សារែវេះខាត (TANF

ទ្ៅថា CalWORKs កន ុង California);

3. កមម េធីិអតថ ្បទ្ោជ ៍សាច់្្ាក់របស់រដ្ឋ កុលសមព ័ ធ  ដដ្ ដ្ី ឬមូលដាឋ  ស្មាបក់ារដងទាំ្ាក់ចំ្ណូល

(ជាញឹកញប់ទ្ៅថា "ជំ ួយទូទ្ៅ"); ឬ

4. ការដងទាកំន ុងសាថ ប័ អំ ុងទ្ពលយូរ កន ុងការចំ្ណាយរបសរ់ដាឋ ភិាល ។ (ជាឧទាហរណ ៍ទ្ៅកន ុងលំទ្ៅដាឋ  ដងទាំ

ដដ្លមា ជំតញ) ។

2. ជនអក្តោ របក្វសន៍ភាគក្រច្បើន មិនចាាំាច់្បរពួយារមភ អាំពីបនទ ុកសាធារណៈក្សាេះក្ឡើយ ។

ប ទ ុកសាធារណៈមិ ជាប់ទាក់ទង ឹងជ ្គ្ង់របូទ្ ើយ ។ អនករស់ទ្ៅអចិ្ន្តន្ត តយ៍្សបច្ាប់ (អនកកា ់កាតន្តបតង) 

 ិងជ អទ្តត ្បទ្េស ៍ជាទ្្ច្ើ ទ្ទៀត្តូេា ទ្លើកដលងពីប ទ ុកសាធារណៈ ។ ្កមុជ អទ្តត ្បទ្េស ៍ដដ្លទ្លើកដលង

រមួមា  ប៉ាុដ ត មិ ្តូេា កំណត់ចំ្ទ្ េះជ ទ្ភៀសែល  ួ អនកដសវងរកទីជ្មក អនកកា ់ទិដាឋ ការអទ្តត ្បទ្េស ៍ពិទ្សស 

អនកដដ្លទ្សន ើសុ ំឬចុ្េះទ្ ម្ េះទ្ ើងវេញិ ស្មាប់សាថ  ភាពការ របទ្ណាត េះអាស ន  អ ីតិជ អទ្តត ្បទ្េស ៍ពិទ្សស ជ 

អទ្តត ្បទ្េស ៍ T  ិង U (ជ រងទ្្ាេះន្ត ការជួញដូ្រម ុសស  ិងឧ្កិដ្ឋកមមមួយចំ្ ួ ទ្ផ្សងទ្ទៀត)  ិងអនកដាក់ញតត ិ

ទ្ដាយែល  ួឯងទ្្កាមច្ាប់សត ីពីអំទ្ពើហឹងា្បឆ្ំង ឹងន្តសត ី ក៏ដូ្ច្ជាអនកចូ្លសញ្ញជ តិជ គុ្យា  ិងជ ន្តហទីមួយ

ចំ្ ួ  ។ ទ្ៅទ្្កាមច្ាប់ចុ្ងទ្្កាយបុគ្គលមួយចំ្ ួ  ដដ្លមា សិទធិទទួល ា  

ទីភាន ក់ងារក្សវាសុខ្លភិាលនិងមនុសស រដាោលហី្វ ័រញ៉ា

លំតំប ទ ុកសាធារណៈ
ខែកញ្ញា ឆ្ន ាំ 2022

ព័ត្៌មានបច្បច ុបបនន ៖ រដ្ឋា ភាិលសហ្ព័នធានក្ច្បញច្បាប់បនទ ុក សាធារណៈច្បុងក្រោយមួយ

ខដលដ្ឋក់កាំហ្ិត្កាំណត្់កមម វធិ្ីរបស់ែល នួនងិដកក្ច្បញនូវឧបសគគកន ុងោរទទួលាន

អត្ថ របក្ោជន៍សាធារណៈសរមាប់ជនអក្តោ របក្វសនភ៍ាគក្រច្បើន ។ច្បាបច់្បុងក្រោយមាន

សពុលភាពថ្ងៃទី 23 ខែធ្ន ូឆ្ន ាំ 2022 ។

https://www.cdss.ca.gov/benefits-services/more-services/immigration-services/immigration-services-contractors/public-charge-contact-list
https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge
https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge
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អតថ ្បទ្ោជ ៍ន្ត ការតំងទីលំទ្ៅងមីរបស់ ជ ទ្ភៀសែល  ួ សហព័ ធ  រមួទាងំអនកទ្ដាេះដលងទ្ដាយពយួ រទ្ទាសមួយរយៈរបស ់

អាហវហ្គគ  ីសាថ    ិងអ ុយដ្ក តទ្ពលងមីៗទ្ េះ  ឹងទ្ៅដតទទួលរងការទ្ចាទ្បកា ់ជាសាធារណៈ ប៉ាុដ ត  ឹងមិ មា 

អតថ ្បទ្ោជ ៍ន្ត ការតំងទីលំទ្ៅងមីដដ្លពួកទ្គ្ា ទទួលការពិចារណាទ្តេះទ្ទ ។ 

 

 

 

 

 

 

3. អត្ថ របក្ោជន៍សាធារណៈរត្វូានក្របើរាស់ក្ដ្ឋយសមាជិករគួសារមិនរត្វូានរាប់បញ្ច ូលក្ឡើយ ។

ទ្ៅទ្្កាមច្ាប់ចុ្ងទ្្កាយ ទ្ៅទ្ពលដដ្លរដាឋ ភិាលសហព័ ធពិ ិតយទ្មើលការទ្្បើ្ាសអ់តថ ្បទ្ោជ ៍សាធារណៈជា

ដផ្នកន្ត ការកំណត់ប ទ ុកសាធារណៈរបសែ់ល  ួ វា ឹងពិចារណាដតអនកដដ្លា ទទួលទ្ដាយអនកដាក់ កយទ្សន ើសុកំារដក

ត្មូេសាថ  ភាព ទាងំអនកដាក់ កយផ្លេ ល ់ឬអនកទទួលផ្លដដ្លា រាយបញ្ជ ីន្ត អតថ ្បទ្ោជ ៍ ។ ទ្ េះមា  ័យថា

សមាជិក្គួ្សាររបសអ់នកដដ្លចូ្លទ្្បើកមម េធីិសាធារណៈ ឹងមិ ្តូេា ចាត់ទុកថាជាដផ្នកមួយន្ត ការកំណត់ប ទ ុក

សាធារណៈរបសអ់នកទ្ទ ។ ជាឧទាហរណ៍ រដាឋ ភិាលសហព័ ធ ឹងមិ រាប់ទុកជាជំ ួយជាសាច់្្ាក់ដដ្លា ទទួល

ទ្ដាយកូ ពលរដ្ឋអាទ្មរកិទ្តេះទ្ទ ្បសិ ទ្បើមាតបិតកំពុងដសវងសុំកាតន្តបតងតមរយៈញតត ិស្មាប់្គួ្សារ ។

ោរយល់ដឹងអាំពីក្ោលនក្ោាយ “បនទ ុកសាធារណៈ” ងមី ។

ទ្ៅទ្្កាមទ្ាល ទ្ោាយសហព័ ធ ដដ្លមា រយៈទ្ពលយូរ រដាឋ ភិាលសហព័ ធអាច្បដ្ិទ្សធការមិ ចូ្លសញ្ញជ តិ

ទ្ៅកា ់សហរដ្ឋអាទ្មរកិ ឬការដកត្មូេសាថ  ភាពរស់ទ្ៅអចិ្ន្តន្ត តយ៍្ សបច្ាប់ (កាតន្តបតង) ្បសិ ទ្បើាត់ឬតង

្តូេា កំណត់ថា ឹងកាា យជា "ការទ្ចាទ្បកា ់សាធារណៈ" (កំណត់ថាជា រណាមាន ក់ ដដ្លពឹងដផ្ែកជាច្មបងទ្លើ

រដាឋ ភិាលស្មាបក់ារចិ្ញ្ច មឹជីេតិ) ទ្ដាយដផ្ែកទ្លើចំ្ ួ សរុបន្ត កាលៈទ្ទសៈរបសបុ់គ្គល ។  ការទ្បតជាា ចិ្តតទ្ េះរមួបញ្ច លូ

កតត មួយចំ្ ួ បដ ថមពីទ្លើការទទួលា អតថ ្បទ្ោជ ៍សាធារណៈ ដូ្ច្ជា្ាក់ចំ្ណូល អាយុ សុែភាព សាថ  ភាព

្គួ្សារ ការអប់រំ ិងជំតញ សាថ  ភាពហិរញ្ា េតថ ុ ្ទពយសមបតត ិ ទ្ហើយទ្ៅទ្ពលដដ្លអាច្អ ុេតតា  ឯកសារាំ្ទពី

អនកឧបតថមភ (ទ្ៅថា លិែិតបញ្ញជ ក់ការាំ្ ទ) ។

ច្ាប់ន្ត ការគិ្ត្ាក់សាធារណៈចុ្ងទ្្កាយកំណត់្បទ្ភទអតថ ្បទ្ោជ ៍សាធារណៈដដ្ល្តូេា ពចិារណា ទ្ដាយ

កាត់ប ថយរាំងស្មាបជ់ អទ្តត ្បទ្េស ៍ដដ្លមា ចំ្ណូលទាបកន ុងការទទួលា កាតន្តបតង ។ DHS ្តូេដត

ពិចារណាទ្លើកតត ទ្ផ្សងទ្ទៀតដូ្ច្ជា ការអប់រំ ្ាក់ចំ្ណូល  ិងលិែិតបញ្ញជ ក់ការាំ្ទ ឬ្បកាសចំ្ណងជាមួយ

រដាឋ ភិាលសហព័ ធ  ។ ដូ្ទ្ច្នេះ ការទ្្បើ្ាស់ការដងទាតំមសាថ ប័ រយៈទ្ពលដេងរបសជ់ អទ្តត ្បទ្េស ៍ទ្ៅកន ុង

ការចំ្ណាយរបសរ់ដាឋ ភិាល ឬជំ ួយជាសាច់្្ាក់ស្មាបក់ារដងទាំ្ាក់ចំ្ណូល  ឹងមិ បណាត លឱ្យមា ការទ្បតជាា

ចិ្តតទ្ដាយសវ ័យ្បេតត ិថាអនកដាក់ កយសុំទំ ងជាកាា យជាប ទ ុកសាធារណៈទ្តេះទ្ទ ។

ោរខងទាំសែុភាព អាហារ និងអត្ថ របក្ោជន៍សាធារណៈជាក្រច្បើនក្ទៀត្ មិនរត្វូានចាត្់ទកុសរមាប់ក្ោលបាំណងថ្ន

បនទ ុកសាធារណៈក្ឡើយ ។

ច្ាប់ចុ្ងទ្្កាយបញ្ញជ ក់ថាការទ្្បើកមម េធីិអតថ ្បទ្ោជ ៍សាធារណៈភាគ្ទ្្ច្ើ   ឹងមិ ្តូេយករាប់បញ្ច លូទ្ ើយ ៖

• CalFresh ឬ SNAP

• អាហ្គរសាលាទ្រៀ

• Medi-Cal ឬ Medicaid (ទ្លើកដលងដតកន ុងករណីន្ត ការដងទាតំមសាថ ប័ រយៈទ្ពលដេង (ក៏្តូេា ទ្គ្សាគ ល់ឲ្យ

ទ្ ម្ េះផ្ងដដ្រថា ជាការដងទាទំ្ៅលំទ្ៅដាឋ  ដដ្លមា ជំតញ)

• ការឧបតថមភធ  Covered California

• Medicare

• ការចាក់ថាន បំង្កា រ ឬការទ្ធវ ើទ្តសត /ការពាាលស្មាបជ់ងឺំឆ្ាងដូ្ច្ជា កូេ ើដ្-19

• កមម េធីិទ្សវាាំ្ ទកន ុងផ្េេះ

• ជំ ួយដផ្នកលំទ្ៅដាឋ  សាធារណៈសហព័ ធ   ិងដផ្នកទី 8

• កមម េធីិ WIC របស់ន្តសត ី ទារក  ិងកុមាររបស់កាលីហវ ័រញ៉ា

• ជំ ួយទ្្ាេះមហ តរាយ ជំ ួយជំងឺរាតតាត ជំ ួយឧបករណ៍ទ្្បើ្ាស ់ជំ ួយដងទាកុំមារ

• ឥណទា ព ធទ្លើកុមារ (CTC) ឬឥណទា ព ធទ្លើ្ ាក់ចំ្ណូលដដ្លទទួលា  (EITC)



ត្រូវការថែមទ ៀរ 

ព័ត៌មាន ? 
https://immigrantguide.ca.gov 

(Khmer) 

 

  

 

 

 

 

ក្ោលោរណ៍ងមីមនិផ្លា ស់បត រូច្បាបស់ិទធទិទួលានសរមាប់កមម វធិ្ីអត្ថ របក្ោជនស៍ាធារណៈក្ទ ។

ទ្ាល ទ្ោាយងមីមិ ផ្លា ស់បត រូទ្ទងវើទ្បើបុគ្គលអាច្ដាក់ កយសុសំ្មាប់ឬ ទទួលអតថ ្បទ្ោជ ៍សាធារណៈ ។ ទ្ដ្ើមបី

ទ្រៀ បដ ថមអមពអីតថ ្បទ្ោជ ៍សាធារណៈ ដដ្លអនកអាច្មា សិទធិទទួលស្មាប់ការទ្ៅ 

ទីភ្នា ក់ងារសេវាមូលដ្ឋា នរបេ់ស ើង ឬចូ្លទ្ៅ www.benefitscal.com

រគួសារនីមួយៗមានភាពែុសខបាកោន  ទក់ទងក្ដើមបីទទួលានដាំបូតម នខផនកច្បាប់ខដលមានលកខណៈសមបត្ោិ

រគប់រោន់ ។

វាមា សារៈសំខា ់ស្មាបបុ់គ្គល  ិង្គួ្សារដដ្ល ក់ព័ ធ  ទ្ដ្ើមបីដ្ឹងពីសិទធិរបសពួ់កទ្គ្  ិងផ្តលស់ិទធិអំណាច្ដ្លែ់ល  ួ

ពួកទ្គ្ជាមួយ ឹងព័ត៌មា ្តឹម្តូេ ទ្ដ្ើមបដីសវ ងយលថ់ាទ្តើច្ាប់ប៉ាេះ លដ់្លពួ់កទ្គ្ឬអត់ ។ ្បសិ ទ្បើអនកមា សំណួរ 

ទ្មធាេ ើអទ្តត ្បទ្េស ៍ ឬអតថ ្បទ្ោជ ៍សាធារណៈអាច្ផ្តលដ់្ំបូតម  ដ្លអ់នកទ្ដាយដផ្ែកទ្លើការពិតជាក់លាក់ន្ត 

សាថ  ភាពបុគ្គលរបសអ់នក ។ ្បសិ ទ្បើអនក ឬអនកទ្ផ្សងទ្ទៀតមា ច្មៃលអំ់ពកីរណជីាក់លាក់ណាមួយ ទ្យើងទ្លើក

ទឹកចិ្តតអនកឱ្យទាក់ទងអនកជំតញដដ្លមា លកខណៈសមបតត ិ្គ្ប់្ា ់ស្មាបដ់្ំបូតម  ដផ្នកច្ាប់ ។

បញ្ជ ីថ្នអងគោរមិនរករាកច់្បាំក្ណញខដលមានលកខណៈសមបត្ោ ិរគប់រោនក់ន ុងោរជយួបុគគលមានក្ៅក្លើ ក្គហ្ទាំព័រ

ក្សវាកមមសងគមរបស់រដាោលីហ្វ រ័ញ៉ា ។

http://ទីភ្នាក់ងារសេវាមូលដ្ឋានរបស់យើង/
http://www.benefitscal.com/
https://www.cdss.ca.gov/benefits-services/more-services/immigration-services/immigration-services-contractors/public-charge-contact-list
https://www.cdss.ca.gov/benefits-services/more-services/immigration-services/immigration-services-contractors/public-charge-contact-list
https://immigrantguide.ca.gov/
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