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ជម្រើសរបស់អ្នកស្ាប់ការ្បរូល្ាកអ់ាហាររបូត្ថរភខណៈមេលដែលទ
ទួលាន Temporary Assistance for Needy Families 

(ជំនួយបម ត្ ោះអាសននស្ាប់្រួសារដែលានការខវោះខាត្, TANF) 
នៅនេលអ្នកទទួលបានជំនួយ TANF សម្រាប់កូននម្រោមោរថែទរំបស់អ្នក អ្នកម្ររវូថរជួយ Department of Social  
and Health Service (ម្រកសួងនសវាសងគម និងនសវាសុខាភិបាល, DSHS), Division of Child Support  
(ថននកម្របាក់អាហារបូរថមភ, DCS) ម្របមូលម្របាក់អាហារបូរថមភ លុុះម្រាថរវាមិនានសុវរថ ិភាេសម្រាប់អ្នក ឬកុារ។  
Community Services Division (ថននកនសវាសហគមន៍, CSD) កំណរ់សិទធិទទួលបានជំនួយ TANF  
នហើយនោងនៅ DCS ន ើមបីនតល់នសវាអ្នុវរតម្របាក់ឧរថមភនេញនលញនៅនេលអ្នក ឬកុារទទួលបានជំនួយ  
TANF។ នសវាកមមទងំននុះអាចរាប់បញ្ច លូទងំ DCS កន ុងោរេម្រងឹងោរអ្នុវរតោរេវកិចចរបស់ឪេុកាត យននេងនទៀ 
រកន ុងោរនតល់ោរធានារា៉ា ប់រងសុខភាេ និងោររមួចំថណករបស់េួកនគកន ុងចំថណកននោរចំណាយថននកនវជជសាស្តសត  
ថ លមិនានោរធានារា៉ា ប់រងសម្រាប់កុារ។ 

មត្ើខ្ញ ំ្ត្វូម វ្ ើអ្វ ីខលោះមែើរបីជួយ DCS ្បរូល្ាក់អាហារបូ ត្ថរភ? 

• ដាក់ន ម្ ុះឪេុកាត យរបស់កុារ។ 

• នតល់ឱ្យនយើងនូវេ័រ៌ាន ន ើមបីជួយថសវងរកឪេុកាត យ។ 

• ជួយបញ្ជជ ក់ថានរើឪេុកាត យរបស់កុារជានរណា។ 

មេត្ុអ្វ ីានជាវាាន្បមោជន៍កន ញងការបមងកើត្បិត្ុភាេ និង្បរូល្ាក់អាហារបូត្ថរភ? 

• នដាយសារថរម្របាក់អាហារបូរថមភអាចជួយអ្នកឱ្យសនម្រមចបាននូវសថ ិរភាេហិរញ្ញ វរថ ុ។ 

• េីនម្ររុះវានតល់ឱ្យកុារនូវម្របវរត ិនវជជសាស្តសត របស់ម្រគួសារនដាយ ឹងថាឪេុកាត យរបស់េួកនគជានរណា។ 

• េីនម្ររុះវានតល់ឱ្យកុារនូវសិទធិម្រសបចាប់កន ុងោរទទួលមររក សនត ិសុខសងគម អ្រថម្របនោជន៍អ្រីរយុទធជន 
និងសិទធិននេងៗនទៀររបស់រដាា ភិបាល។ 

មត្ើានអ្វ ីមកើត្ម ើង្បសិនមបើខ្ញ ំរិនសេការជារួយ DCS? 
ម្របសិននបើអ្នកកំេុងទទួលបានអ្រថម្របនោជន៍សម្រាប់ខល នួអ្នក នហើយមិនជួយ DCS ម្របមូលម្របាក់អាហារបូរថមភនទ 
ចំថណកននជំនួយជាសាច់ម្របាក់របស់អ្នកអាចោរ់បនថយមកម្ររឹម 25%។ DCS 
នឹងបនត ម្របមូលម្របាក់អាហារបូរថមភនដាយគ្មម នោរសហោរេីអ្នក។ 

មត្ើមេល្មទើបអាច រិន សេការជារួយ DCS? 
អ្នកមិនចំបាច់ជួយម្របមូលម្របាក់អាហារបូរថមភរបស់អ្នកនទ ម្របសិននបើបុគគលិក CSD របស់អ្នកកំណរ់ថា អ្នកាន good cause 
(ន ើមនហរុលអ ) ថ លមិននតល់ជំនួយ។ Good Cause (ន ើមនហរុលអ ) គឺ៖ 

• អ្នកខាា ចថា អ្នក ឬកូនាន ក ់(នម្រចើននាក)់ នម្រោមោរថែទរំបស់អ្នកនឹងរងនលប ុះរល់នល វូោយ ឬនល វូវចិរត។ 

• កូនរបស់អ្នកនកើរមកនដាយសារថរោររំនោភនសេសនថវៈ ឬសមនធោរ។ 

• អ្នកបានចប់ននតើម ំនណើរោរសំុ្កូន ឬអ្នកកំេុងសថ ិរកន ុងោរម្របឹកា (រហូរ ល់បីថខ) 
ជាមួយទីភាន ក់ងារទទួលកុារអំ្េីោរសំុកូនចិញ្ច ឹម។ 

មត្ើខ្ញ ំរួរផ្តល់អ្វ ីែល់បុរគលិក CSD របស់ខ្ញ ំ មែើរបីបង្ហា ញថាខ្ញ ំាន Good Cause (មែើរមេត្ុលអ ) ដែលរិនផ្តល់ជំនួយ? 

• លិខិរបញ្ជជ ក់ថ លានចុុះហរថនលខារបស់អ្នកបងាា ញេីោរភ័យខាា ច និងកងវល់របស់អ្នក (រមួទងំទម្រមង់ននុះ) ឬ 

• កំណរ់ម្រាណាមួយ រមួទងំលិខិរបញ្ជជ ក់េីនេទយ ប ូលិស េីម្រគួសារ 
ឬមិរតភកត ិអ្ំេីោរទមទរម្របាក់សំណងសុវរថ ិភាេរបស់អ្នក ម្របសិននបើាន។ 

• អ្នកាននេល 20 នែៃន ើមបីនដល់ោរននទៀងផ្ទទ រ់ននុះ ប ុថនតអ្នកអាចនសន ើសុំនេលនវោបថនថមនទៀរម្របសិននបើចំបាច់។ 

មត្ើខ្ញ ំមៅដត្អាចានមររក្បរូល្ាក់អាហារបូត្ថរភ ដែរឬមទមោយសារដត្រិនសេការជារួយ DCS? 
នៅថរអាច េីនម្ររុះានកម្រមិរេីរននេងគ្មន ថ លអ្នកអាចនម្រជើសនរ ើសបាន កម្រមិរ A ឬកម្រមិរ B។ 

• កម្រមិរ A៖ អ្នកនឹង មិន ម្ររវូបាននសន ើសំុឱ្យសហោរជាមួយ DCS នទ។ ម្របាក់អាហាររបូរថមភនឹង 
មិនម្ររវូបានម្របមូលនទ។ 

• កម្រមិរ B៖ អ្នកនឹង មិន ម្ររវូបាននសន ើឱ្យសហោរជាមួយ DCS នទ ប ុថនត  ម្របាក់អាហារបូរថមភនឹងម្ររវូបានម្របមូល 
នហើយអាសយដាា នរបស់អ្នកនៅថរម្ររវូបានោរររ។ 

មត្ើខ្ញ ំរួរម វ្ ើែូចមរតច្បសិនមបើវាដលងានសុវត្ថ ិភាេស្ាប់ DCS កន ញងការ្បរូល្ាក់អាហារបូត្ថរភ? 

• សូមទក់ទង CSD និងមស្តនត ីថននកម្របាក់អាហារបូរថមភ DCS របស់អ្នកភាា មៗ។ 
ម្របាប់េួកនគទងំេីរអំ្េីសាថ នភាេែមីរបស់អ្នក។ 

• នសន ើសុ ំGood Cause (ន ើមនហរុលអ ) នដាយបំនេញទម្រមង់ននុះ។ 

• ម្របសិននបើអ្នកាន Good Cause (ន ើមនហរុលអ ) កម្រមិរ B សូមេិចរណាបត រូនៅកម្រមិរ A។ 

• នសន ើសុំោរបញ្ជ នូនៅោន់អ្នករស ូ មរិអ្ំេីអំ្នេើហិងាកន ុងម្រគួសារថ លានមូលដាា ននៅនឹងកថនាង ឬសហគមន៍។ 

ចុោះមបើខ្ញ ំជំទាស់នឹងការសម្រចចតិ្តមោយាន Good Cause (មែើរមេត្ុលអ ) របស់ CSD វវ ញញ? 
អ្នកានសិទធិនសន ើសុំសវនាោររ ាបាលអំ្េីនសចកត ីសនម្រមចនដាយាន Good Cause (ន ើមនហរុលអ )។ 
សវនាោររ ាបាលគឺជាោរម្ររួរេិនិរយន ើងវញិនលើោរសនម្រមចចិរតនដាយាន Good Cause (ន ើមនហរុលអ )។ សូមនមើល 
“ ំនណើរោរសវនាោររ ាបាល” នៅនលើទំេ័រចុងនម្រោយសម្រាប់េ័រ៌ានបថនថមអ្ំេីសវនាោររ ាបាល ។ 

ម្របសិននបើអ្នកានសំណួរអំ្េីោរជួយម្របមូលម្របាក់អាហារបូរថមភ សូមសួរមុននេលអ្នកចុុះហរថនលខានលើទម្រមង់ននុះ។ 
សូមធីកថរនសចកដ ីថែាងមួយកន ុងចំនណាមនសចកដ ីថែាងខាងនម្រោម។ 

 ខំុ្នជឿថា វាានសុវរថ ិភាេសម្រាប់ខំុ្ និងកូនរបស់ខំុ្សម្រាប់ DCS កន ុងោរម្របមូលម្របាក់អាហារបូរថមភ។ ខំុ្យល់ថា 
ខំុ្ម្ររវូថរជួយ DCS ម្របមូលម្របាក់អាហារបូរថមភ នហើយម្របសិននបើខំុ្មិនជួយ 
ននាុះជំនួយជាសាច់ម្របាក់របស់ខំុ្នឹងម្ររវូោរ់បនថយមកម្ររឹម 25%។ 

 ខំុ្ាននហរុនលលអ ថ លមិននតល់ជំនួយ។ សូមេណ៌នាអ្ំេីនហរុនលរបស់អ្នកថ លបងាា ញេីោរភ័យខាា ច 
និងកងវល់របស់អ្នកនៅទំេ័របនាទ ប់។ 
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សាថ នភាេម្រគួសារនីមួយៗគឺខុសគ្មន ។ សូមធីកម្របអ្ប់ទងំអ្ស់ខាងនម្រោម ថ លេិេណ៌នាអ្ំេីនហរុនល 
ថ លវាអាចមិនានសុវរថ ិភាេកន ុងោរបនត ម្របមូលម្របាក់អាហារបូរថមភ។ 

 កុារគឺជាកមមវរថ ុនន ំនណើរោរសំុ្កូនម្រសបចាប់។ 

  កូននកើរមកនដាយសារសមនធោរ ឬោររំនោភនសេសនថវៈ។ 

 ខំុ្ាន ីោហាមឃារ់ ឬរបាយោរណ៍របស់ប ូលិសថ លបានដាក់ជូន non-custodial parent 
(ឪេុកាត យថ លគ្មម នសិទធិចិញ្ច ឹមបីបាច់)។ 

  non-custodial parent (ឪេុកាត យថ លគ្មម នសិទធិចិញ្ច ឹមបីបាច់) បាននធវ ើបាប ឬគំរាមកំថហងនធវ ើបាបខំុ្ ឬកូនាន ក់ 
(នម្រចើននាក)់។ 

  non-custodial parent (ឪេុកាត យថ លគ្មម នសិទធិចិញ្ច ឹមបីបាច់) ានម្របវរត ិធាា ប់នម្របើអំ្នេើហិងា។ 

 non-custodial parent (ឪេុកាត យថ លគ្មម នសិទធិចិញ្ច ឹមបីបាច់) នឹងេាោមទទួលបានសិទធិឃុំម្រគងនលើកុារ 
ម្របសិននបើម្របាក់អាហារបូរថមភម្ររវូបានបនត  នហើយនឹងមិននតល់បរោិោសសុវរថ ិភាេសម្រាប់កូនាន ក់(នម្រចើននាក់)។ 

  ខំុ្បារមភថា សថ ិរភាេរបស់កូននឹងម្ររវូរំខាន។ 

  ម្របសិននបើម្របាក់អាហារបូរថមភម្ររវូបានបនត  non-custodial parent (ឪេុកាត យថ លគ្មម នសិទធិចិញ្ច ឹមបីបាច់) 
នឹងអាចានអ្រភិាេ និងបណាត លឱ្យានរបួសនល វូចិរត ល់កូនាន ក់ (នម្រចើននាក)់។ 

 non-custodial parent (ឪេុកាត យថ លគ្មម នសិទធិចិញ្ច ឹមបីបាច់) ានបញ្ជា  mental health (សុខភាេនល វូចិរត) 
ឬោរនម្របើម្របាស់សារធារុនញៀន ថ លបងកនម្រគ្មុះថាន ក់ ល់ខំុ្ ឬកូន។ 

  ននេងនទៀរ សូមនរៀបរាប់េីោរភ័យខាា ច និងកងវល់របស់អ្នកខាងនម្រោម៖ 

      

 

ខ្ញ ំសូរ្បកាសថា មសចកដ ដីលលងខាងមលើជាការេតិ្។ 

ន ម្ ុះអ្រិែិជន (អ្កេរេុមព) 

      

នលខសាគ ល់អ្រិែិជន 

      

ហរថនលខារបស់អ្រិែិជន ោលបរនិចេទ 

      

ខ្ញ ំានផ្តល់ចាប់ចរលងននទ្រង់មនោះែល់អ្ត្ិលិជន។ 

ហរថនលខារបស់បុគគលិក ោលបរនិចេទ 

      

ន ម្ ុះ NON-CUSTODIAL PARENT (ឪេុកាត យថ លគ្មម នសិទធិចិញ្ច ឹមបីបាច់) 

      

នលខសាគ ល់អ្រិែិជន 

      

ន ម្ ុះកុារ 

      

នលខសាគ ល់អ្រិែិជន 

      

ន ម្ ុះកុារ 

      

នលខសាគ ល់អ្រិែិជន 

      

ន ម្ ុះកុារ 

      

នលខសាគ ល់អ្រិែិជន 

      

ែំមណើរការសវនាការរែឋាល 

1. សម្រាប់ោរម្ររួរេិនិរយន ើងវញិនលើករណីរបស់អ្នក សូមទូរសេទនៅ CSD ាមនលខ 1-877-501-2233។ 

2. ន ើមបីនសន ើសុំសវនាោររ ាបាល សូមទក់ទង CSD ឬសរនសរលិខិរនៅោន់ Office of Administrative Hearings 
(ោរោិល័យសវនាោររ ាបាល) PO Box 42489, Olympia, WA 98504-2489 កន ុងរយៈនេល 90 នែៃ។ DCS 
នឹងមិនចប់ននតើម ំនណើរោរនដាុះម្រសាយនរឿងកដ ី របស់អ្នកនទ រហូរទល់ថរាននចញនសចកត ីសនម្រមចចុងោយននសវនាោរ។ 

នមធាវ ើ ឬជនននេងនទៀរថ លអ្នកនម្រជើសនរ ើសអាចរំណាងឱ្យអ្នកនៅកន ុងសវនាោរននុះ ឬអ្នកអាចរំណាងឱ្យខល នួអ្នកបាន។ 

មត្ើខ្ញ ំអាចទទួលានការ្បឹកាដផ្នកចាប់ ឬត្ំ្ងដផ្នកចាប់ានមទ? 

អ្នកអាចនៅទូរសេទនៅថននកនសវាចាប់ទូទងំរ ាាមនលខ 1-888-201-1014។ 
 


