
 

កម្ម វធីិផ្ដល់ជំនួយសាច់ប្រាក់សប្រាប់គប្ររោះម្ហនតរាយ 
សំណួរដែលសួរញកឹញាប ់

 

គ ើកម្ម វធិីផ្ដល់ជំនួយសាច់ប្រាក់សប្រាប់គប្ររោះម្ហនតរាយ ឬ DCAP គឺជាអ្វ ី? 
 

ក្រសួងសសវាសងគមរិច្ច  

និងសុខាភិបាលរំពុងសបើរដំស ើរការរមម វធីិផ្ដល់ជំនួយសាច់្ក្បារ់សក្ាប់សក្រោះមហនតរាយឬ DCAP ចាប់ពីថ្ងៃទី 

17 ខែសមសា ឆ្ន ំ 2020។ រមម វធីិសនោះានសរលបំ ងជួយក្បជាពលរដឋ  Washington 

មួយចំ្នួនបំសពញសសច្រត ីក្រវូការជាមូលដ្ឋឋ នរបស់ពួរសេរន ុងសពលានអាសននខដលបណ្តត លមរពីសាា នភាពសក្រោះ

អាសននថ្នជំងឺ COVID-19។  
 

គហ ុអ្វ ីគរឿងគនោះគកើ គ ើង? 
 

ជាការស ល្ ើយរបសៅនឹងការររីរាលដ្ឋលជាសារលថ្នជងឺំ COVID-19 អភិបាល Inslee 

បានក្បកាសពីភាពអាសននសក្ាប់សខានធីទងំអស់សៅរន ុងរដឋ  Washington។ សនោះអនុញ្ញា រឱ្យ DSHS 

សច្ញជូននូវអរថ ក្បសោជន៍សក្កាមរមម វធីិផ្ដល់ជំនួយសាច់្ក្បារ់សក្ាប់សក្រោះមហនតរាយដលក់្េួសារ 

និងបុេគលខដលជាទូសៅមិនានសិទធិទទួលបានអរថ ក្បសោជន៍ជាសាច់្ក្បារ់សទ។ 
  

គ ើខ្ញ ំប្រ វូដាក់ពាកយសុំែូចគម្តច? 
 

រមម វធីិសនោះទមទរការសាា សន៍តាមទូរស័ពទ។ ក្េួសារអាច្ដ្ឋរ់ពារយសុំសដ្ឋយ៖ 

 ដ្ឋរ់ពារយសុំតាមអនឡាញសៅសលើសេហទំព័រ WashingtonConnection. org 

សហើយបន្ទទ ប់មរទូរស័ពទមរមជឈម ឌ លទំន្ទរ់ទំនងសសវារមមអរិងិជនតាមសលែ 877-501-2233 

សដើមបីបសំពញបទសាា សន៍ខដលរក្មូវ។ 

 សៅទូរស័ពទសៅសលែ 877-501-2233 សដើមបីបញ្ច ប់ដសំ ើរការដ្ឋរ់ពារយសុំទងំមូល។ 

 សូមក្ជាបថាមជឈម ឌ លទំន្ទរ់ទំនងសសវារមមអរិងជិនរំពុងានអនរសៅទូរស័ពទចូ្លសក្ច្ើន 

សហើយអនរអាច្រង់ចាំយូរ។ សពលសវលាលអ បំផ្ុរសដើមបីសៅទូរស័ពទេឺមុនសា៉ោ ង 11 ក្ពឹរ។ 

សពលសវលាដ៏មាញឹរបំផ្ុរេឺចាប់ពីសា៉ោ ង 11 ក្ពឹរដលស់ា៉ោ ង 2 រសសៀល។ 
 

សយើងអាច្រំ រ់សិទធិរបស់អនរសក្ាប់ទទួលបានរមម វធីិទងំអស់របស់សយើងសៅរន ុងបទសាា សន៍ខរមួយ។ 
 

គ ើខ្ញ ំអាចទទួលានជំនួយគនោះញឹកញាបប់ ុណ្ណា ? 
 

រមម វធីិសនោះានផ្តល់ជូនក្រមុក្េួសារសក្ាប់ខរមួយខែប៉ោុសណ្តណ ោះរន ុងរយៈសពល 12 ខែរន ុងអំឡុងក្រអាសនន។  
 

គ ើកម្ម វធិីគនោះនឹងានរយៈគេលយូរប ុនណ្ណ? 
 

សនោះេឺជារមម វធីិបសណ្តត ោះអាសនន  សហើយនឹងបញ្ច ប់សៅសពលខដលសាា នភាពអាសននបញ្ច ប់ ឬឆ្ប់ៗសនោះ។   
 

https://www.washingtonconnection.org/home/


 
គ ើខ្ញ ំអាចទទួលានអ្ ថ ប្របគោជន៍ជាសាច់ប្រាក់េីកម្ម វធិី DCAP ានគទ 

គបើគ ោះបីជាខ្ញ ំម្ិនានកូនរស់គៅជាមួ្យខ្ញ ំក៏គដាយ? 
 

បាន។   
 
 
 

គ ើខ្ញ ំអាចទទួលានកម្ម វធិី DCAP និងកម្ម វធិីជំនួយសាច់ប្រាក់គផ្េងគទៀ កន ញងគេលដ មួ្យានគទ? 
 

សទ។ DCAP 

េឺជារមម វធីិផ្ដល់ជំនួយសាច់្ក្បារ់មួយដងសក្ាប់ក្រមុក្េួសារខដលមិនានលរខ ៈសមបរត ិក្េប់ក្រន់សក្ាប់រមម

វវធីិជំនួយសាច់្ក្បារ់ DSHS សផ្េងសទៀរ។ 
  

គ ើដែនកំណ ់ននប្រាក់ចណូំលសប្រាបក់ម្ម វធិគីឺប ុន្មម ន? 
 

ខដនរំ រ់ថ្នក្បារ់ចំ្ ូលសុទធ (បន្ទទ ប់ពីការ់រង) 

សក្ាប់ក្បារ់ចំ្ ូលទងំអស់ខដលរំពឹងទុររន ុងខែខដលដ្ឋរ់ពារយសុំេឺខផ្អរសលើទំហំក្េួសាររបស់អនរ។ 

សូមសមើលតារាងខាងសក្កាម៖  
 

ទំហំប្រគួសារ ដែនកំណ ់ននប្រាកច់ណូំលបន្មា ប់េីកា ់កង 
1 $363 

2 $459 

3 $569 

4 $670 

5 $772 

6 $877 

7 $1,013 

8+ $1,121 

 

គ ើានដែនកណំ ធ់នធានសប្រាបក់ម្ម វធិីគនោះគទ? 
 

រន ុងអំឡុងក្រអាសននបច្ច ុបបនន  ទឹរក្បារ់រហូរដល់ $6,000 ថ្នធនធានខដលានរបស់អនរក្រវូបានសលើរខលង។  

រថ្មៃ ក្ទពយរងយនតរហូរដល់ $10,000 រ៏ក្រវូបានសលើរខលងផ្ងខដរ។    
 

គ ើខ្ញ ំប្រ វូការេ័ ា៌នអ្វ ីខលោះសប្រាប់បទសាា សនរ៍បសខ្់ញ ំ? 
 

រន ុងអំឡុងសពលសាា សន៍ សយើងនឹងពិភារាអំពីក្បារ់ចំ្ ូលទងំអស់ខដលអនររំពឹងទុរសក្ាប់ខែសនោះ 

ធនធានខដលានក្សាប់របស់អនរ និងការចំ្ណ្តយខដលអនរក្រវូការសំុជំនួយ។ 
 

គ ើការចំណ្ណយគលើប្របគេទអ្វ ីខលោះដែលខ្ញ ំអាចសុំជំនួយាន? 



 
 

DCAP ក្េបដ ត ប់សលើក្បសភទរក្មូវការដូច្ខាងសក្កាម  ការចំ្ណ្តយសលើជក្មរសាន រ់សៅ ថ្ងលសសវាសាធារ ៈ 

សសមលៀរបំពារ់ ការខងទសំវជជសាស្តសត រូច្តាច្ សាា រផ្គរ់ផ្គង់រន ុងផ្ទោះ 

និងថ្ងលចំ្ណ្តយសលើមសធោបាយសធវដីំស ើរសៅសធវ ីការ។ DCAP រ៏អាច្ជួយផ្តលអ់ាហារបានខដរ 

ក្បសិនសបើអនរមិនានសិទធិទទួលបាននូវអរថ ក្បសោជន៍ជាសសបៀងអាហារបនតសៅសទៀរ។ 

 
គ ើចំនួនទឹកប្រាក់អ្ បិរាននអ្ ថ ប្របគោជន៍េីកម្ម វធិី DCAP គឺប ុន្មម ន? 
 

ចំ្នួនទឹរក្បារ់ថ្នអរថ ក្បសោជន៍េឺអាក្សយ័សលើទំហកំ្េួសារ ក្បារ់ចំ្ ូល និងរក្មូវការ។ 

អរថ ក្បសោជន៍អរិបរាានសៅខាងសក្កាម៖ 
 

ទំហំប្រគួសារ ចំនួនទឹកប្រាក់ននអ្ ថ ប្របគោជន៍អ្ ិបរម្ា 

1 $363 

2 $459 

3 $569 

4 $670 

5 $772 

6 $877 

7 $1,013 

8+ $1,121 

 

គ ើខ្ញ ំទទួលានអ្ ថ ប្របគោជន៍ោ ងែូចគម្តច? 
 

ក្បសិនសបើអនរទទួលបានការអនុញ្ញា រសក្ាប់រមម វធីិ DCAP 

អរថ ក្បសោជន៍របស់អនរនឹងក្រវូសច្ញជូនអនរតាមរយៈការសផ្ទរក្បារ់អរថ ក្បសោជន៍តាមក្បព័នធសអឡិច្ក្រនិូច្ 

ឬការ EBT របស់អនរ។ សបើអនរមិនានការសទ សយើងនឹងផ្តល់ជូនអនរនូវការមួយ។ 

ការរបស់អនរនឹងក្រវូបានសផ្ញើសៅអនរតាមសំបុក្រ សលើរខលងខរអនរានអាសយដ្ឋឋ នដឹរជញ្ជ នូទំនិញទូសៅ។  
 

គ ើខ្ញ ំប្រ វូានសញ្ជា  ជិាេលរែឋគទ?  ចុោះប្របសិនគបើខ្ញមំ្និានគលខសនតសិុខសងគម្?   
 

អនរមិនចាំបាច់្ានសញ្ញជ រិជាពលរដឋអាសមររិ 

ឬានឋានៈជាជនអសន្ទត ក្បសវសន៍ជារ់លារ់សដើមបីទទួលបានរមម វធីិ DCAP សទ។ 

ការទូទរ់ក្បារ់ណ្តមួយសក្ាប់រមម វធីិ DCAP មិនក្រវូបានេិរបញ្ច លូពីសរសតបនទ ុរសាធារ ៈសឡើយ។ 

អនររ៏មិនចាំបាច់្ផ្តល់សលែសនត ិសុែសងគមសដើមបីទទួលបានរមម វធីិ DCAP ខដរ។ 
 

គ ើេ័ ៌ានអ្គន្មត ប្របគវសនរ៍បស់ខ្ញ ំនងឹប្រ វូានដចករំដលកជាមួ្យអាជាា ធរអ្គន្មត ប្របគវសនស៍ហេ័នធ  

(ប្រកសួងគសវាកម្មសញ្ជា  ិ នងិអ្គន្មត ប្របគវសន៍សហរែឋអាគម្រកិ) ដែរឬគទ? 
 

រមម វធីិ DSHS នឹងមិនសផ្ទៀងផ្ទទ រ់ព័រ៌ានអសន្ទត ក្បសវសន៍ជាមួយ USCIS 



 
សក្ាប់អនរខដលានសិទធទិទួលបានរមម វធីិ DCAP សទ។ បុេគល 

ឬក្េួសារទងំសន្ទោះខដលានសិទធិទទួលបានរមម វធីិជំនួយជាសាច់្ក្បារ់ ឬជាសសបៀងអាហារសផ្េងសទៀរ 
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