�យឌី JAS

ែផន�រទំនួលខុស្រត�វបុគ�ល (IRP)

ែផន�រទំនួសខុស្រត�វបុគ�លៃនកម� វ �ធី WorkFirst ស្រ�ប់

េលខករណី

�យឌីអតិថិជន

ខ��ំយល់៖
• ខ��ំ្រត�វ�នត្រម�វឱ្យេធ� ��រ ែស� ងរក�រ�រ ឬេរៀបចំេ្រត�មេធ� ��រ។
• ខ��ំ�ច់�ត្រត�វចូ លរ ួមក��ងសកម� �ពែដល្រត�វ�នត្រម�វ។ េបើពុំេ�ះេទ ខ��ំនឹង្រត�វទទួ លរង�រពិន័យ
លុះ្រ�ែតខ��ំ�ចប��ក់� ខ��ំ�នេហតុផលល� ។ េនះេហើយែដលេគេ��ស� ត
ិ េ�ក��ង��ន�ពទណ�កម� ៃនកម� វ �ធី WorkFirst។
• ្របសិនេបើខ��ំ្រត�វ�នេគ�ក់ទណ�កម� េនះ�នន័យ�៖
• ជំនួយរបស់ខ��ំនឹង្រត�វ�ត់បន� យ 40% ឬេស� ើនឹងចំែណករបស់មនុស្ស��ក់ �្រស័យេលើមួយែដលធំ�ង ឬ៖
• ខ��ំនឹងមិន�ចទទួ ល�នេស��ំ្រទេទ លុះ្រ�ែតខ��ំចូលរ ួមេ�ក��ងកម� វ �ធី WorkFirst ម� ងេទៀត។
• ្របសិនេបើជំនួយ��ច់្រ�ក់របស់ខ��ំ្រត�វ�ន�ត់បន� យេ�យ�រែត�រ�ក់ទណ�កម� េ�យកម� វ �ធី WorkFirst៖
• ខ��ំ�ចនឹង្រត�វអនុវត� �មែផន�រ IRP របស់ខ��ំក��ងរយៈេពលបួ នស��ហ៍�ប់ៗ�� េដើម្បីប�� ប់ទណ�កម� េនះ។
• េ�េពលខ��ំេធ� �អ��ែដល�នត្រម�វក��ងរយៈេពលបួ នស��ហ៍�ប់ៗ�� ទណ�កម� របស់ខ��ំនឹងប�� ប់
េ�យ�ប់េផ� ើមេ�េដើមែខប��ប់ពី�រចូ លរ ួមរយៈេពល៤ស��ហ៍របស់ខ��ំ។
• ករណីរបស់ខ��ំ�ចនឹង្រត�វ�នបិទ ្របសិនេបើខ��ំេ�ែតស� ិតេ្រ�យ�រ�ក់ទណ�កម� អស់រយៈេពលដប់ែខ�ប់ៗ��។
• ្របសិនេបើករណីរបស់ខ��ំ្រត�វ�នបិទេ�យ�រែត�រ�ក់ទណ�កម� េ�យកម� វ �ធី WorkFirst៖
• ខ��ំនឹង�ំ�ច់្រត�វ�ក់�ក្យេស� ើសុំម�ងេទៀត េហើយ�ចនឹង�ំ�ច់្រត�វចូ លរ ួមក��ងរយៈេពលបួ នស��ហ៍�ប់ៗ��
មុនេពលខ��ំ�ចទទួ ល�ន�ច់្រ�ក់។
• ខ��ំ�ច់�ត្រត�វសហ�រ�មួ យែផ� កឧបត� ម��ំ្រទកុ�រ ខណៈេពលខ��ំទទួ ល�វ�លិក TANF/SFA
លុះ្រ�ែតខ��ំ�នេហតុផលល� ក��ង�រមិនសហ�រ។
�រ្របមូ ល្រ�ក់ឧបត� ម��ំ្រទកុ�រេ�យេ�គជ័យ�ចជួ យខ��ំលុបបំ�ត់ត្រម�វ�រជំនួយ��ច់្រ�ក់របស់ខ��ំ�ន។
• ខ��ំ�ចទទួ ល�ន�វ�លិក��ច់្រ�ក់ TANF/SFA ែត 60 ែខប៉ុេ�
� ះ ក��ងមួ យជី វ �តរបស់ខ��ំ
លុះ្រ�ែតខ��ំ�នគុណវុឌ្ឍិ្រគប់្រ�ន់ េដើម្បីទទួ ល�ន�រពន�រេពល។
• ខ��ំ�នេ្របើ្រ�ស់�វ�លិក��ច់្រ�ក់ចំនួន
ែខេហើយ។
• ខ��ំ្រត�វ�នត្រម�វឱ្យេធ� ��រ ែស� ងរក�រ�រ ឬេរៀបចំេ្រត�មេធ� ��រ។ ្របសិនេបើខ��ំមិន�ចចូ លរ ួមសកម� �ពែដល�នេ្រ�ងទុកេទ
ខ��ំនឹងេ�ទូ រសព� េ�បុគ�លែដល�នេលខដូ ច�ងេ្រ�ម។
• ខ��ំ�ច់�ត្រត�វអនុវត� ប��សកម� �ពដូ ចតេ�េនះ ក��ងមួ យស��ហ៍ៗឱ្យ�នរយៈេពលដូ ចែដល�នប��ក់�ងេ្រ�ម៖
្របសិនេបើ�នេហតុផលល� ែដលខ��ំមិន�ចអនុវត� �មែផន�ររបស់ខ��ំ�ន
ខ��ំ�ច់�ត្រត�វ�ក់ទងនិងេធ� ��រ�មួ យអ� កឯកេទស/បុគ�លិកសង� មកិច�ៃនកម� វ �ធី WorkFirst
ឱ្យ�ន�ប់�មែដល�ចេធ� �េ��ន។ ឧ�ហរណ៍ៃនេហតុផលល� ៗមួ យចំនួនរ ួម�ន៖
ឺ �រ�ក់�នមិន�នរ�ពឹងទុកេ�ក��ង�រែថ�ក
• ខ��ំ�នខក�ន�រ�ត់ជួប េ�យ�រែតជំងឬ
ំ ូ នឬ�រេធ� �ដំេណើររបស់ខ��ំ◌ុ។

•
•
•
•
•

ខ��ំ�នប��សុខ�ពប��ន់ (ផ� វ� �យ ផ� វ� ចិត� ឬផ� វ� �រម� ណ)៍ ។
ខ��ំ�ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ក��ង្រគ� �រ។
ខ��ំរកមិន�ននូ វ�រែថ� ំកុ�រតៃម� សមរម្យនិងសម្រសប ស្រ�ប់កុ�រ�យុេ្រ�ម 13 ��ំេឡើយ េ�ក��ងតំបន់របស់ខ��ំេទ។
ខ��ំ�នប��ផ� វ� ច�ប់�ប��ន់។
ខ��ំ�នពិ�រ�ពឬ�នប��សុខ�ពមួ យចំនួន
េហើយក��េនះ�ន�ំឱ្យខ��ំមិន�ចបំេពញ�មលក� ខណ�ត្រម�វៃនកម� វ �ធី�ន។ ឬ

•
•
•
•
•

� ែដល�នពិ�រ�ពធ� ន់ធ�រនិង��ៃំ រ�។
ខ��ំ�មនុស្សេពញវយ
ខ��ំ�ំ�ច់្រត�វេ�ផ� ះេដើម្បីេមើលែថ�ក
ំ ុ�រែដល�នត្រម�វ�រពិេសសឬមនុស្សេពញវ �យ��ក់េទៀតែដល�នពិ�រ�ព។
ខ��ំ�ន�យុ 55 ��ំឬេ្រចើន�ងេនះ េហើយកំពុងេមើលែថ�ក
ំ ុ�រ េហើយខ��ំមិនែមន�ឪពុក��យរបស់កុ�រេ�ះេទ។ ឬ
ខ��ំកំពុង�ក់�ក្យេស� ើសុំ SSI �មួ យអ� កស្រមបស្រម� ល DSHS។

ខ��ំ��នផ� ះសែម្បង ឬកំពុងេមើលែថកុ�រ(��ក់ឬេ្រចើន�ក់) ែដល��នផ� ះសែម្បង។
្របសិនេបើខ��ំមិនយល់្រសបនឹងែផន�រេនះ ខ��ំ�នសិទ�ិេស� ើសុំឱ្យ�ន�រពិនិត្យេសើេ រ �ករណីេឡើង វ �ញ និង/ឬសវ��ររដ� �ល។
េដើម្បីេស� ើសុំសវ��រ ខ��ំ�ច់�ត្រត�វ�ក់ទងេ��រ ��ល័យេស�សហគមន៍របស់ខ��ំ ឬេ��រ ��ល័យសវ��ររដ� �លេ� DSHS

PO Box 42489, Olympia WA 98504-2489 ក��ងរយៈេពល 90 ៃថ� គិតពីៃថ� ចុះហត� េល�របស់
អ� ក្រគប់្រគងករណីរបស់ខ��ំេ��ងេ្រ�ម។ ខ��ំ�នទទួ លច�ប់ចម� ងៃនែផន�រទំនួលខុស្រត�វបុគ�លរបស់ខ��ំេហើយ។ េ�សវ��រ
ខ��ំ�នសិទ�ិប��ញខ� �នេ�យ��ល់ ឬឱ្យេម�វ �ឬបុគ�ល���ក់ែដលខ��ំេ្រជើសេរ �សេធ� ��តំ�ងរបស់ខ��ំ។
DSHS 14-381 CA (REV. 06/2021) Cambodian

ខ��ំ�ចទទួ ល�ន�រ្របឹក�ឬ�រតំ�ង្រសបច�ប់េ�យឥតគិតៃថ� េ�យ�ក់ទងេ�ែផ� កែណ�ំនិងស្រមបស្រម� ល
្របឹក�អប់រ�ផ� វ� ច�ប់ (CLEAR) េ�យ៖

•
•
•

ចូ លេ��ន់េវប�យរបស់ពួកេគ http://nwjustice.org/get-legal-help។
េ�ទូ រសព� េ�េលខ 1-888-201-1014 ្របសិនេបើខ��ំ�ន�យុេ្រ�ម 60 ��ំ ឬ
េ�ទូ រសព� េ�េលខ 1-888-387-7111 ្របសិនេបើខ��ំ�ន�យុ�ប់ពី 60 ��ំេឡើងេ�។

ហត� េល�អ� ក្រគប់្រគងករណី

�លបរ �េច� ទ

�យឌី JAS

ហត� េល�របស់ខ��ំ

េលខករណី

�លបរ �េច� ទ
�យឌីអតិថិជន

លក� ខណ�ត្រម�វេលើ�ររក��រស��ត់
ខ��ំ្របែហល��ចទទួ ល�នេស��ំ្រទ េដើម្បីជួយខ��ំឱ្យរ �កចេ្រមើនក��ង�រ�ររបស់ខ��ំ រក��រ�ររបស់ខ��ំ ទទួ លយក�រ�រ
ែស� ងរក�រ�រ ឬេធ� ��មែផន�ររបស់ខ��ំ។ ្របសិនេបើខ��ំមិនយល់្រសបនឹងេសចក� ីសេ្រមចអំពីេស��ំ្រទ
ខ��ំ�ចេស� ើសុំ�រពិនិត្យេសើេ រ �ករណីេឡើង វ �ញនិង/ឬសវ��រ�ន។ ខ��ំនឹងសួ រ�ំអ�កឯកេទស/បុគ�លិកសង� មកិច�ៃនកម� វ �ធី WorkFirst
របស់ខ��ំ ្របសិនេបើខ��ំ្រត�វ�រេស��ំ្រទដូ ច�៖

•
•
•

�រជួ សជុលរថយន�
សេម� �កបំ�ក់
�រ្របឹក�េ�បល់

•
•
•

េ�ទឹកេ�ម
ចំ�យេលើ�រអប់រ�
អ�ម័យ��ល់ខ� �ន

•
•
•

���បណ�/ៃថ� េស�
�រ�ត់សក់

•
•

ចំ�យេធ� �ដំេណើរ
្រប�ប់្រប�រស្រ�ប់
េធ� ��រ

បណ�ជិះរថយន�្រក �ង

•

�រេរៀបចំែផន�រ្រគ�
�រ

ខណៈេពលកំពុងទទួ ល�រ�ក់ទណ�កម� ខ��ំមិន�ចទទួ ល�នេស��ំ្រទ (ដូ ច�
្រ�ក់ចំ�យេលើសេម� �កបំ�ក់េធ� ��រឬ�រេធ� �ដំេណើរ) េទ រហូ តដល់ខ��ំ�ប់េផ� ើមអនុវត� �មែផន�រ IRP របស់ខ��ំ។
ខ��ំយល់� ្របសិនេបើខ��ំបដិេសធមិនសហ�រ�មួ យែផ� កឧបត� ម��ំ្រទ (DCS) េ�យ��នេហតុផលល� េទ
ជំនួយរបស់ខ��ំ�ចនឹង្រត�វ�ន�ត់បន� យ។ េហតុផលល� ៗរ ួម�ន�រគំ�មកំែហងបង� អន� �យដល់កូនៗខ��ំឬខ��ំ��ល់។ ខ��ំយល់�
ខណៈេពលខ��ំកំពុងទទួ ល�នជំនួយ TANF �ល់្រ�ក់ឧបត� ម��ំ្រទកុ�រែដល្របមូ ល�ននឹង្រត�វ�នរក�ទុកសងរដ� វ �ញ។
េ�េពលខ��ំឈប់ទទួ ល�ន TANF/SFA េ�ះ DCS នឹង្របមូ ល្រ�ក់ឧបត� ម��ំ្រទកុ�រ េហើយប��ន
� �មកខ��ំ
លុះ្រ�ែតខ��ំេស� ើសុំឱ្យពួ កេគប�្ឈប់។ ខ��ំយល់ពីេស��ំ្រទ ទណ�កម� និង្រ�ក់ឧបត� ម��ំ្រទកុ�រ។
ហត� េល�អ� ក្រគប់្រគងករណី
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�លបរ �េច� ទ

ហត� េល�របស់ខ��ំ

�លបរ �េច� ទ

