
 

ការបដិសេធការបន្តេុពលភាពនន្វញិ្ញា បន្បត្រ 
េំណួរដដលេួរញឹកញាប់ 

 

គិតត្តឹមថ្ងៃទី 23 ខែមមសា ឆ្ន ាំ 2020 ត្រសួងសងគមរិច្ច 

និងសុខាភិបាលនឹងពនាររយៈមពលមច្ញវញិ្ញា បនបត្តថ្នត្គួសារ 

ខែលមានការពិនិតយម ើងវញិនូវសិទធិទទួលបានរន ុងខែមមសា 

ឬឧសភាសត្មាប់រយៈមពលត្បាាំមួយខែបខនែមមទៀតមោយការបនតសុពលភាពថ្នការមច្ញវញិ្ញា បនបត្តទាំងមនេះរហូ

តែល់ខែតុលា និងវចិ្ឆ ិកា ឆ្ន ាំ 2020។ មនេះអនុវតតច្ាំម េះជាំនួយបម ត្ េះអាសននសត្មាប់ត្គួសារែវេះខាត 

មនុសសវយ័ច្ាំ្ស់ ជនពិការខភនរ ឬជនពកិារ និងតត្មូវការចាំបាច់្សត្មាប់លាំមៅោា ន 

ការគាំត្ទត្រមុត្គួសារខែលម វ្ ើការ និងរមម វ ិ្ ីជាំនួយមសបៀងអាហារទាំងអស់។ 

ត្រសួងមនេះរ៏នឹងបែិមស្លរខែណ្ឌ តត្មូវថ្នការពិនិតយម ើងវញិនូវការមច្ញវញិ្ញា បនបត្ត រ់រ ត្ លមៅខែមម

សា និងឧសភាផងខែរ មហើយអតថ ត្បមោជន៍នឹងបនតរហូតែល់ចុ្ងបញ្ច ប់ថ្នរយៈមពលវញិ្ញា បនបត្ត 

ែណ្ៈខែលត្គួសារបាំមពញបានតាមលរខែណ្ឌ តត្មូវថ្នសិទធិទទួលបានទាំងអស់។ 
 

សរើកាលបរសិឆេទសន្េះចាប់ស ត្ើមសៅសពលណា?    

ថ្ងៃទី 23 ខែមមសា ឆ្ន ាំ 2020 
 

សរើកមម វធិីសន្េះប េះពាល់អ្វ ីខ្លេះ?  

ជាំនួយបម ត្ េះអាសននសត្មាប់ត្គួសារែវេះខាត មនុសសវយ័ច្ាំ្ស់ ជនពិការខភនរ ឬជនពិការ ឬ ABD 

និងតត្មូវការចាំបាច់្សត្មាប់លាំមៅោា ន ឬ HEN ការគាំត្ទត្រមុត្គួសារខែលម វ្ ើការ ឬ WFS 

និងរមម វ ិ្ ីជាំនួយមសបៀងអាហារទាំងអស់។ 
 

សរើមាន្អ្វ ីអ្ំពីការពន្ារសពលេត្មាប់ដខ្មិថុនា?  

មៅមពលមនេះ មសវារមមមសបៀងអាហារ និងអាហារបូតែមភរបស់ USDA បានអនុម័តមលើការពនារមពលរន ុងខែមមសា 

និងឧសភាខតប ុម ណ្ េះ។ មបើរយៈមពលមត្ច្ើនខែបខនែមត្តវូបានអនុម័ត 

ការទាំនារ់ទាំនងបខនែមនឹងត្តវូបានមច្ញផាយ។   
 

សរើដំសណើរការរបេ់ DSHS ន្ងឹអ្ំពាវនាវយ ងដូឆសមតឆ សដើមបីទទួលបាន្េិទធ ិ 

និ្ងការពិនិ្រយស ើងវញិនូ្វពាក់កណាត លវញិ្ញា បន្បត្រមុន្នថៃទី 23 ដខ្សមសា ឆ្ន ំ 2020?  

DSHS នឹងបនតែាំមណ្ើរការអាំ វនាវទាំងមនេះជា្មមតារហូតែល់ថ្ងៃទី 23 ខែមមសា ឆ្ន ាំ 2020។ 
 

ឆុេះត្បេិន្សបើខ្្ញបំញ្ច បក់ារពិនិ្រយស ើងវញិមនុ្នថៃទី 23 ដខ្សមសា ឆ្ន ំ 2020?  

ការមលើរខលងមនេះមិនអនុវតតច្ាំម េះអនរមទ 

ត្បសិនមបើអនរបានបញ្ច ប់ការពិនិតយម ើងវញិនូវសិទធិទទួលបានរបស់អនរមុនថ្ងៃទី 23 ខែមមសា ឆ្ន ាំ 2020 

មោយសារអតថ ត្បមោជន៍របស់អនរត្តវូបានបញ្ញា រ់ម ើងវញិរចួ្មហើយរន ុងរយៈមពល 12 ខែមនេះ។ 

ការលេះបង់មនេះមិនអនុវតតច្ាំម េះអនរមទ 

ត្បសិនមបើអនរបានបញ្ច ប់ការពិនិតយម ើងវញិនូវការបញ្ញា រ់ រ់រ ា្ លវញិ្ញា បនបត្តរបស់អនរមុនថ្ងៃទី 23 

ខែមមសា ឆ្ន ាំ 2020 ពីមត្ េះអនរនឹងបនតរយៈមពលថ្នការមច្ញវញិ្ញា បនបត្ត្មមតា។   
 



 
សរើមាន្អ្វ ីសកើរស ើងត្បេិន្សបើខ្្ញ ំបាន្ស្ញើការពិនិ្រយសមើលស ើងវញិនូ្វេិទធ ិទទួលបាន្របេ់ខ្្ញ ំមុន្នថៃទី 23 ដខ្សមសា 

ឆ្ន ំ 2020 ប ុដន្តខ្្ញ ំមិន្បាន្បញ្ច ប់ការេមាា េន្៍សទ?  

ត្រសួងនឹងបញ្ញា រ់ររណ្ីរបស់អនរមោយសវ ័យត្បវតត ិសត្មាប់រយៈមពលត្បាាំមួយខែបខនែមមទៀតមហើយការផ្លា ស់បត រូនឹង

ត្តវូបានែាំមណ្ើរការមោយមត្បើវធិានអាំពីការផ្លា ស់បត រូសាែ នការណ៍្្មមតារបស់មយើង។ 

ត្បសិនមបើការផ្លា ស់បត រូប ត្ លឱ្យអតថ ត្បមោជន៍របស់អនរកាត់បនែយ  

មនាេះអនរនឹងទទួលបានលិែិតពនយល់ពីវធិានខែលអនុវតតច្ាំម េះសាែ នភាពរបស់អនរ។ 

ត្បសិនមបើការផ្លា ស់បត រូជា្មមតាបមងក ើនអតថ ត្បមោជន៍ ប ុខនតអនរមិនបានផតល់ការមផទៀងផ្លទ ត់ 

មនាេះអតថ ត្បមោជន៍របស់អនរនឹងមៅែខែល។  
 

សរើមាន្អ្វ ីសកើរស ើងត្បេិន្សបើខ្្ញ ំបាន្បញ្ច បក់ារពិនិ្រយសមើលស ើងវញិនូ្វេិទធ ិទទួលបាន្របេ់ខ្្ញ ំមុន្នថៃទ ី23 

ដខ្សមសា ឆ្ន ំ 2020 ស ើយកពុំងរងច់ាព័ំរម៌ាន្បដន្ែមសទៀរ ប ុដន្តខ្្ញ ំមិន្ទាន្់បាន្ត្បគល់ព័រ៌មាន្សន្េះសៅស ើយសទ?  

ត្រសួងនឹងបញ្ញា រ់ពីររណី្របស់អនរមោយសវ ័យត្បវតត ិសត្មាប់រយៈមពលត្បាាំមួយខែបខនែមមទៀតមហើយនឹងចត់វធិា

នការពិនិតយម ើងវញិនូវសិទធិទទួលបានរបស់អនរខែលជាការផ្លា ស់បត រូសាែ នការណ៍្។ 

ត្បសិនមបើការផ្លា ស់បត រូប ត្ លឱ្យអតថ ត្បមោជន៍របស់អនរកាត់បនែយ មនាេះអនរនឹងទទួលបានលិែិតមួយ  
 
 

ពនយល់អាំពីវធិានខែលអនុវតតច្ាំម េះសាែ នភាពរបស់អនរ។ ត្បសិនមបើការផ្លា ស់បត រូជា្មមតាបមងក ើនអតថ ត្បមោជន៍ 

ប ុខនតអនរមិនបានផតល់ការមផទៀងផ្លទ ត់ មនាេះអតថ ត្បមោជន៍របស់អនរនឹងមៅែខែល។  
 

សរើមាន្អ្វ ីសកើរស ើងត្បេិន្សបើការពិនិ្រយសមើលស ើងវញិនូ្វេទិធ ិទទួលបាន្ត្បចាដំខ្សមសារបេខ្់្ញ ំត្រវូបាន្ទទួលប

នាា ប់ពីនថៃទី 22 ដខ្សមសា ឆ្ន ំ 2020?  

ការពិនិតយម ើងវញិនូវសិទធិទទួលបានរបស់អនរនឹងត្តវូបានចត់ទុរែូច្ជាការផ្លា ស់បត រូសាែ នការណ៍្ខែរ 

មលើរខលងខតអនរទូរស័ពទនិោយជាមួយបុគគលិរ។  ត្បសិនមបើវាត្តវូបានែាំមណ្ើរការជាការផ្លា ស់បត រូសាែ នការណ៍្ 

មហើយការផ្លា ស់បត រូប ត្ លឱ្យអតថ ត្បមោជន៍របស់អនរកាត់បនែយ 

មនាេះអនរនឹងទទួលបានលិែិតមួយពនយល់ពីវធិានខែលអនុវតតច្ាំម េះសាែ នភាពរបស់អនរ។ 

ត្បសិនមបើការផ្លា ស់បត រូជា្មមតាបមងក ើនអតថ ត្បមោជន៍ ប ុខនតអនរមិនផតល់ការមផទៀងផ្លទ ត់ 

មនាេះអតថ ត្បមោជន៍របស់អនរនឹងមៅែខែល។  
 

សរើខ្្ញ ំន្ឹងទទួលបាន្លិខ្ិរបញ្ច ប់េទិធ ិទទួលបាន្ដដរឬសទ 

ត្បេិន្សបើខ្្ញមំិន្បាន្បញ្ច បក់ារពិន្ិរយស ើងវញិនូ្វេិទធទិទួលបាន្របេ់ខ្្ញ ំដដលដល់កណំរ់សៅដខ្សមសា?  

មទ លិែិតបញ្ច ប់សិទធិទទួលបានមនេះនឹងមិនត្តវូបានមច្ញមៅខែមមសា ឬឧសភាមទ។   
 

សរើខ្្ញ ំនឹ្ងទទួលបាន្លិខិ្រដាេ់សរឿន្ខ្្ញ ំឱ្យបំសពញការពិនិ្រយសមើលស ើងវញិនូ្វេទិធ ិទទួលបាន្របេ់ខ្្ញ ំសៅដខ្ឧេ

ភា ឆ្ន  ំ2020 ដដរឬសទ?  

មទ លិែិតទាំងមនេះនឹងមិនត្តវូបានមច្ញមទ។   
 


