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1. ເງິນ Supplemental Security Income (SSI);

2. ເງິນສົດຊິ່ວຍເຫ ືອພາຍໃຕ້ໂຄງການ Temporary Assistance for Needy Families (TANF, ເອ ້ນວິ່າ CalWORKs

ໃນລັດຄາລິຟ້ໍເນຍ);

3. ເງິນຊິ່ວຍເຫ ືອຈາກໂຄງການຂອງລັດ, ຊົນເຜົິ່າ, ຫ ືທ້ອງຖິິ່ນ (ມັກເອ ້ນວິ່າ “General Assistance”); ຫ ື

4. ການດູແລປິນປັວໃນບິ່ອນ ສະຖາບັນເປັນໄລຍະຍາວໂດຍລັດຖະບານອອກຄິ່າໃຊ້ຈິ່າຍໃຫ້ (ຕົວຢິ່າງເຊົິ່ນ, ຍູິ່ບິ່ອນ

ບິ່ອນເຮືອນພະຍາບານ ໃຫ້ພະຍາບານທ ິ່ມ ຄວາມຊ້ໍານານດູແລ).

ຫນ່ວຍງານຊ່ວຍເຫລືອດີ້ານສາທາລະນະສຸກແລະມານຸດ

ລັດກາລິຟ ເນ ີ

ຄູ່ມືເລື່ອງກົດການເອົາສະຫວັ

ດດິການຂອງລັດ 

ອັບເດດ: ລັດຖະບານກາງໄດີ້ອອກກົດສຸດທີ້າຍກ່ຽວກັບການເອົາສະຫວັດດິການ, 

ເຊິ່ງຈ າກັດການສະຫມັກແລະລົບລີ້າງອຸປະສັກໃນການເອົາສະຫວັດດິການຈາກລັດຖະບານ 

ສ າລັບຄົນຕ່າງດີ້າວສ່ວນໃຫຍ່. ກົດສຸດທີ້າຍນີີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊີ້ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2022. 

ຄູິ່ມືນ ໃ້ຫ້ຂ້ໍ້ມູນປະຈຸບັນກິ່ຽວກັບການປິ່ຽນແປງຂອງລັດຖະບານກາງເລືິ່ອງ "ການເອົາສະຫວັດດິການຈາກລັດ" 

ໃນການຕັດສິນແລະການນ້ໍາໃຊ້ສະຫວັດດິການຈາກລດຖະບານ. ກົດລະບຽບສຸດທ້າຍນ  ້ຈ້ໍາກັດຄວາມສາມາດຂອງ 

ເຈົ້າຫນ

ັ

້າທ ິ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງລັດຖະບານກາງໃນການພິຈາລະນາການໄດ້ຮັບສະຫວັດດິການຈາກລັດຖະບານ 

ແລະຕັດສິນອອກວ ຊິ່າໃຫ້ເຂົ້າອາເມລິກາຫ ືໃນເວລາທ ິ່ເຂົາເຈົ້າສະຫມັກຂ້ໍຢູິ່ອາໄສຖາວອນ (ຫ ືເອ ້ນວິ່າຜູ້ຖືບັດຂຽວ). 

ລັດຖະບານກາງໄດ້ເຜ ຍແຜິ່ກົດສຸດທ້າຍເມືິ່ອວັນທ  9 ກັນຍາ 2022. ກົດລະບຽບສຸດທ້າຍນ ້ ມ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 

23 ທັນວາ 2022. ກະລຸນາເຂົ້າເບິິ່ງທ ິ່ເວັບໄຊທ໌ US Citizenship & Immigration Services (USCIS) ສ້ໍາລັບຂ້ໍ້ມູນ 

ອັບເດດ. ສ້ໍາລັບຄ້ໍາຖາມກິ່ຽວກັບກົດສຸດທ້າຍນ  ້ແລະການນ້ໍາໃຊ້ສະຫວັດດິການຈາກລັດຖະບານໂດຍທົິ່ວໄປ, ບັນຊ 

໌

 

ລາຍຊືິ່ອງົການທ ິ່ບ້ໍິ່ຫວັງຜົນກ້ໍາໄລທ ິ່ມ ຄຸນສົມບັດໃຫ້ຄວາມຊິ່ວຍເຫ ືອປະຊາຊົນໄດ້ ມ ຢູິ່ໃນເວັບໄຊທ California 

Department of Social Services. 

ດຽວນີີ້ ຄົນຕ່າງດີ້າວເຂົີ້າເມືອງສາມາດໄດີ້ຮັບການດູແລສຸຂະພາບ, ການຊ່ວຍເຫ ືອດີ້ານອາຫານ 

ແລະທີ່ຢູ່ອາໄສແລະສະຫວັດດິການສາທາລະນະອື່ນໆ ອີກຫ າຍຢ່າງໂດຍບ ່ຕີ້ອງຢີ້ານຜົນສະທີ້ອນເລື່ອງອິມມິເກຮຊັ່ນ. 

1. ສະຫວັດດິການຈາກລັດຖະບານສ່ວນໃຫຍ່ໄດີ້ັຮັບການຍົກເວັີ້ນຈາກກົດ.

ກົດສຸດທ້າຍເລືິ່ອງການເອົາສະຫວັດດິການຈາກລັດນ ້ອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະບານກາງພິຈາລະນາການໄດ້ຮັບສະຫວັດດິການຈາກລັດ

ກິ່ອນນ ຫ້ ໃືນປະຈຸບັນໃນສະຫວັດດິການຕ້ໍິ່ໄປນ ້ ເພືິ່ອຕັດສິນວິ່າເປັນການເອົາສະຫວັດດິການຈາກລັດຫ ືບ້ໍເທົິ່ານັ້ນ: 

https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge
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


ຕ້ອງການຂ້້ໍມນູເພິິ່ມເຕິມ https://immigrantguide.ca.gov 
(Lao) 

2. ຄົນຕ່າງດີ້າວສ່ວນໃຫຍ່ບ ່ຕີ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບການເອົາສະຫວັດດິການຈາກລັດເລຍີ

ກົດວິ່າທິ່ານເອົາສະຫວັດດິການຈາກລັດນ ້ບ້ໍິ່ໄດ້ນ້ໍາໃຊ້ກັບທຸກຄົນ. ຜູ້ຢູິ່ອາໄສຖາວອນທ ິ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (ຜູ້ຖືບັດຂຽວ) 

ແລະຄົນຕິ່າງດ້າວທ ິ່ເຂົ້າເມືອງອືິ່ນໆ ຫ າຍຄົນໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຈາກກົດການເອົາສະຫວັດດິການຈາກລັດ. 

ກຸິ່ມຄົນເຂ້ົາເມືອງທ ິ່ໄດ້ຮັບຍົກເວັ້ນປະກອບມ , ຊາວອົບພະຍົບ, ຄົນລ ້ໄພ, ຜູ້ຖືວ ຊາຄົນເຂົ້າເມືອງພິເສດ, 

ຜູ້ທ ິ່ຍືິ່ນຄ້ໍາຮ້ອງຂ້ໍຫ ືລົງທະບຽນສະຖານະພາບການປົກປ້ອງຊົິ່ວຄາວອ ກເທືິ່ອ, ຜູ້ທ ິ່ຍືິ່ນຄ້ໍາຮ້ອງເຍົາວະຊົນຄົນເຂົ້າເມືອງພິເສດ, 

ຜູ້ທ ິ່ຍືິ່ນຄ້ໍາຮ້ອງສະຖານະ T ແລະ U (ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດແລະອາຊະຍາກ້ໍາອືິ່ນໆ), ແລະຜູ້ທ ິ່ຍືິ່ນຄ້ໍາຮ້ອງຂ້ໍບັດຂຽວໃຫ້

ຕົນເອງພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍວິ່າດ້ວຍການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ້ໍິ່ແມິ່ຍິງ, ເຊັິ່ນດຽວກັນກັບ ຜູ້ທ ິ່ຍືິ່ນຄ້ໍາຮ້ອງຊາວຄິວບາແລະຊາວເຮຕິບາງ

ຄົນ. ພາຍໃຕ້ກົດສຸດທ້າຍນ ້, ບຸກຄົນບາງຄົນທ ິ່ມ ສິດໄດ້ຮັບສະຫວັດດິການການຍົກຍ້າຍຖິິ່ນຖານຈາກລັດຖະບານກາງ, 

ລວມທັງຄົນເຂົ້າເມືອງແບບພາໂຮນຊາວອັຟການິສຖານແລະອູແກຣນທ ິ່ຜິ່ານມາ, ຈະຍັງຖືກກົດວິ່າເອົາສະຫວັດດິການຈາກລັດນ ້ຍູິ່ 

ແຕິ່ເຈົ້າຫນ້າທ ິ່ຈະບ້ໍິ່ນ້ໍາການໄດ້ຮັບສະຫວັດດິການການຍົກຍ້າຍຖິິ່ນຖານທ ິ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບມາພິຈາລະນາ. 

3. ການໄດີ້ຮັບສະຫວັດດິການຈາກລັດຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວບ ່ຖືວ່າເປັນການເອົາສະຫວັດດິການຈາກລັດ

ພາຍໃຕ້ກົດສຸດທ້າຍນ ້, 

ເມືິ່ອລັດຖະບານກາງພິຈາລະນາການນ້ໍາໃຊ້ສະຫວັດດິການຂອງລັດວິ່າເປັນສິ່ວນຫນ ິ່ງຂອງການຕັດສິນວິ່າທິ່ານເອົາສະຫວັດດິການ

ຂອງລັດ, ລັດຖະບານກາງຈະພິຈາລະນາພຽງແຕິ່ຜູ້ສະຫມັກບັດຂຽວທ ິ່ແມິ່ນຜຸ້ທ ິ່ໄດ້ຮັບສະຫວັດດິການຂອງລັດເທົິ່ານັ້ນ, 

ບ້ໍິ່ວິ່າຈະເປັນຜູ້ສະຫມັກໂດຍກົງຫ ືມ ລາຍຊືິ່ວິ່າເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດກ້ໍິ່ຕາມ. ນ ້ຫມາຍຄວາມວິ່າ 

ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງທິ່ານທ ິ່ໄດ້ຮັບຄວາມຊິ່ວຍເຫລືອຈາກໂຄງການສາທາລະນະຈະບ້ໍິ່ຖືກນ້ໍາມາຕັດສິນວິ່າເປັນສິ່ວນຫນ ິ່ງຂອງພິ

ຈາລະນາຕັດສິນຂອງທິ່ານ ວິ່າທິ່ານເປັນຜູ້ເອົາສະຫວັດດິການຂອງລັດຫ ືບ້ໍ. ຕົວຢິ່າງເຊົິ່ນ, 

ລັດຖະບານກາງຈະບ້ໍິ່ພິຈາລະນາການຊິ່ວຍເຫ ືອເງິນສົດທ ິ່ເດັກນ້ອຍທ ິ່ເປັນຊິຕ ເຊົິ່ນໄດ້ຮັບ, 

ຖ້າພ້ໍິ່ແມິ່ກ້ໍາລັງຊອກຫາບັດຂຽວຜິ່ານທາງໃບສະຫມັກຈາກຄົນໃນຄອບຄົວ. 

ເຂົີ້າໃຈນະໂຍບາຍ “ການເອົາສະຫວັດດິການຈາກລັດ” ໃໝ່. 

ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານກາງທ ິ່ມ ມາແຕິ່ດົນນ ້, 

ລັດຖະບານກາງສາມາດປະຕິເສດຄົນທ ິ່ບ້ໍິ່ແມິ່ນການຊິຕ ເຊົິ່ນບ້ໍິ່ໃຫ້ເຂົ້າອາເມລິກາໄດ້, 

ຫ ຜືູ້ສະຫມັກຂ້ໍປັບສະຖານະພາບເພືິ່ອຢູິ່ອາໄສຖາວອນ (ບັດຂຽວ), ຖ້າລາວຖືກຕັດສິນວິ່າເປັນ "ຜູ້ເອົາສະຫວັດດິການຈາກລັດ" 

(ຫມາຍຄວາມວິ່າເປັນຜູ້ທ ິ່ອາໄສເອົາສະຫວັດດິການຈາກລັດເປັນຕ້ົນຕ້ໍເພືິ່ອດ້ໍາລົງຊ ວິດ) 

ໂດຍອ ງໃສິ່ສະຖານະການທັງຫມົດຂອງບຸກຄົນນັ້ນ. ການຕັດສິນນ ້ປະກອບມ ປັດໃຈຈ້ໍານວນຫນ ິ່ງ 

ນອກເຫນືອຈາກການໄດ້ຮບັສະຫວັດດິການຈາກລັດ, ເຊັິ່ນ: ລາຍໄດ້, ອາຍຸ, ສຸຂະພາບ, ສະຖານະພາບຄອບຄົວ, 

ການສ ກສາແລະທັກສະ, ສະຖານະພາບທາງດ້ານການເງິນ, ຊັບສິນ, ແລະ, 

ໃນບາງຄົນແມິ່ນເອກະສານສະຫນັບສະຫນູນການເງິນຈາກຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ (ເອ ້ນວິ່າ ໃບຢ້ັງຢືນການສະຫນັບສະຫນູນ). 

ກົດສຸດທ້າຍເລືິ່ອງເອົາສະຫວັດດິການຈາກລັດນ ້ຈ້ໍາກັດປະເພດສະຫວັດດິການຈາກລັດທ ິ່ເຈົ້າຫນ້າທ ິ່ຈະພິຈາລະນາ, 

ເຮດໃຫ້ເປັນການຜິ່ອນຄາຍອຸປະສັກສ້ໍາລັບຄົນຕິ່າງດ້າວທ ິ່ມ ລາຍໄດ້ຕ້ໍິ່າທ ິ່ຈະຕ້ອງການໄດ້ຮັບບັດຂຽວ. DHS 

ຕ້ອງພິຈາລະນາປັດໃຈອືິ່ນໆ ພ້ອມເຊັິ່ນ: ການສ ກສາ, ລາຍໄດ້, 

ແລະເອກະສານຢັ້ງຢືນການສະຫນັບສະຫນູນຫ ືການວາງເງ ນປະກັນກັບລັດຖະບານກາງ. ດັິ່ງນັ້ນ, 



ຕ້ອງການຂ້້ໍມນເພິິ່ມເຕິມ ູ https://immigrantguide.ca.gov 
(Lao) 

ການໃຊກ້ານໄດ້ຮັບການດູແລຈາກສະຖາບັນໃນໄລຍະຍາວທ ິ່ິ່ລັດຖະບານອອກຄິ່າໃຊ້ຈິ່າຍໃຫ້ 

ຫ ືການຮັບຄວາມຊິ່ວຍເຫ ືອດ້ານເງິນສົດຈະບ້ໍິ່ຖືກຕັດສິນວິ່າຜູ້ສະຫມັກມ ແນວໂນ້ມທ ິ່ຈະກາຍເປັນຜູ້ເອົາສະຫວັດດິການຈາກລັດ. 

ການດູແລສຸຂະພາບ, ອາຫານ, ແລະສະຫວັດດິການສາທາລະນະອື່ນໆ 

ບ ່ໄດີ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າແມ່ນສະຫວັດດິການຂອງລັດໃນວັດຖຸປະສົງນີີ້. 

ກົດສຸດທ້າຍນ ້ຊ ້ແຈງວິ່າການນ້ໍາໃຊ້ສະຫວັດດິການຈາກລັດສິ່ວນໃຫຍິ່ຈະບ້ໍິ່ຖືກພິຈາລະນາວິ່າຜິດກົດ: 

• CalFresh ຫ  ືSNAP

• ອາຫານໃນໂຮງຮຽນ

• Medi-Cal ຫ  ືMedicaid (ຍົກເວົ້ນຄົນທ ິ່ຍູິ່ບິ່ອນທ ິ່ຕ້ອງດູແລໄລຍະເວລານານ (ເອ ້ນວິ່າ ບິ່ອນ ບິ່ອນເຮືອນພະຍາບານ

ທ ິ່ມ ພະຍາບານທ ິ່ມ ຄວາມຊ້ໍານານດູແ)

• ເງິນສິ່ວນຕິ່າງປະກັນສິ່ວນເກິນລັດກາລິຟ້ໍເນ 

• Medicare

• ການສັກຍາ ຫ  ືແທກ/ປັວພະຍາດຕິດຕ້ໍິ່ິ່ ເຊົິ່ນ COVID-19

• ໂຄງການບ້ໍລິການດູແລຜູ້ປິ່ວຍຍູິ່ເຮືອນ

• ການຊິ່ວຍເຫລືອເຮືອນທ ິ່ຍູິ່ອາໄສຂອງລັດຖະບານກາງແລະຕາມມາຕຮາ 8

• ໂຄງການ WIC ຂອງລັດ California

• ການຊິ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພ, ການຊິ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບພະຍາດລະບາດ, ການຊິ່ວຍເຫລືອຄິ່ານ້ໍ້າຄິ່າໄຟ,

ການຊິ່ວຍເຫລືອເງິນເລ ້ຍງດູເດັກນ້ອຍ

• Child Tax Credit (CTC) ຫ ື Earned Income Tax Credit (EITC)

ນະໂຍບາຍໃຫມ່ບ ່ປ່ຽນແປງກົດລະບຽບການມີສິດໄດີ້ຮັບສະຫວັດດິການຂອງລັດໃນໂຄງການຕ່າງໆ. 

ນະໂຍບາຍໃຫມິ່ບ້ໍິ່ໄດ້ປິ່ຽນແປງວິ່າບຸກຄົນຈະສາມາດສະຫມັກຂ້ໍເອົາແລະໄດ້ຮັບສະຫວັດດິການຂອງລັດຫ ືບ້ໍ 

ສ ກສາເພ ິ່ມເຕ ມກິ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບສະຫວັດດິການຂອງລັດທ ິ່ທິ່ານອາດຈະມ ສິດໄດ້ຮັບທ ິ່ ອົງການບ້ໍລິການທ້ອງຖິິ່ນຂອງທິ່ານ 

ຫ ືໄປທ ິ່ www.benefitscal.com 

ທຸກໆ ຄອບຄົວມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ຊອກຫາຄ າແນະນ າທາງກົດໝາຍຈາກຜູີ້ທີ່ມີຄຸນວຸດທິ. 

ມັນເປັນສິິ່ງສ້ໍາຄັນສ້ໍາລັບຄົນທ ິ່ມ ຄວາມກັງວົນແລະສະມາຊິກຄອບຄົວທ ິ່ຕ້ອງຮູ້ສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຕົນເ

ອງດ້ວຍຂ້ໍ້ມູນທ ິ່ຖືກຕ້ອງ ເພືິ່ອເຂົ້າໃຈວິ່າກົດລະບຽບມ ຜົນກະທົບຕ້ໍິ່ພວກເຂົາເຈົ້າຫ ືບ້ໍິ່. ຖ້າທິ່ານມ ຄ້ໍາຖາມ, 

ທະນາຍຄວາມອິມມິເກຮຊັິ່ນຫ ທືະນາຍຄວາມດ້ານສະຫວັດດິການຂອງລັດສາມາດໃຫ້ຄ້ໍາແນະນ້ໍາແກິ່ທິ່ານໂດຍອ ງໃສິ່ຂ້ໍ້ເທັດຈິງສະ

ເພາະໃນສະຖານະການສິ່ວນບຸກຄົນຂອງທິ່ານໄດ້. ຖ້າທິ່ານມ ຄ້ໍາຖາມກິ່ຽວກັບກ້ໍລະນ ສະເພາະ, 

ພວກເຮົາແນະນ້ໍາໃຫ້ທິ່ານຕິດຕ້ໍິ່ຜູ້ຊິ່ຽວຊານທ ິ່ມ ຄຸນວຸດທິເພືິ່ອຂ້ໍຄ້ໍາແນະນ້ໍາທາງດ້ານກົດຫມາຍ. 

ບັນຊີລາຍຊື່ອົງການຈັດຕັີ້ງທີ່ບ ່ຫວັງຜົນກ າໄລທີ່ມີຄຸນສົມບັດໃນການໃຫີ້ຄວາມຊ່ວຍເຫ ືອປະຊາຊົນແມ່ນມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ 

California Department of Social Services website 

https://www.cdss.ca.gov/county-offices
file:///G:/_Hanna/_DTP%20Project/2022-6313%20Finalize%20so%20far/b)%20Translations%20and%20Edits/1%20Translations%20for%20First%20Proof/www.benefitscal.com
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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