ធន�នមគ��េទ� សក៍ស្រ�ប់ជនអេ��្របេវសន៍
� និងេស� ែដលផ�ល់ជូនេ�យ
កម� វធី

និងៃដគូ សហគមន៍
ទី�ង
ំ �រ ��ល័យ SSA
េ�៉ងេធ� �
� រ
ៃថ� ចន� ដល់សុ្រក
េ�៉ង 8:30 ្រពឹក - 5:00 ��ច

North County Self-Sufficiency Center
2000 San Pablo Ave.
Oakland, CA 94612
Eastmont Self-Sufficiency Center
6955 Foothill Blvd., Suite 100
Oakland, CA 94605
Enterprise Self-Sufficiency Center
8477 Enterprise Way
Oakland, CA 94621

�តិ�៖
ជំនួយម�ប��រ
�
ជំនួយេវជ� ��ស�
ជំនួយ�ច់្រ�ក់
ជំនួយៃថ�ឈ� �លក��ង្រ��សន�
េស��រ�រ
េស�មនុស្សេពញវ �យ & �ស់ជ�
េស�កុ�រ & ្រគ� �រ
�រេរៀបចំបង់ពន� េ�យមិន
ចំ�យ
ធន�នសហគមន៍

Eden Area Multi-Service Center
24100 Amador St.
Hayward, CA 94544

2
2
2
4
4
6
6
8
8

សំ�ន់!

Fremont Office
39155 Liberty St., Suite C330
Fremont, CA 94536

•

វ ��នស� ីពីអត�្របេ�ជន៍��រណៈ ពុំ�ន់�ន�រ��ស់ប�រេទ
� ។

Livermore Office
2481 Constitution Drive, Suite B
Livermore, CA 94551

•

ព័ត៌�ន ែដល�នផ� ល់ឲ្យ SSA គឺ��រស��ត់ និង្រត�វ�ន
យកេ្របើ្រ�ស់ េដើម្បីកំណត់ពីសិទ� ទ
ិ ទួ ល�នអត�្របេ�ជន៍ែតប៉ុេ�
� ះ។

•

បុគ�ល និង្រគ� �រ�ចបន� �ក់�ក្យេស� ើសុំអត�្របេ�ជន៍ និងេស��ម
េសចក� ី្រត�វ�រ។

•

កុំបង់្រ�ក់ឲ្យជនេផ្សង េដើម្បីឲ្យេគជួ យអ� កបំេពញ�ក្យសុំ

េវប�យ៖

www.alamedasocialservices.org
មជ្ឈមណ�លបេ្រមើទូរស័ព�អតិថិជន៖

(510) 263-2420 or (888) 999-4772

ស្រ�ប់កម� វ �ធី និងេស� SSA ។ េយើងេ�ទីេនះ
េដើម្បីជួយអ� ក�ក់�ក្យេស� ើសុំ!

211 Alameda County

េ�ទូ រស័ព�េលខ 2-1-1 ស្រ�ប់ព័ត៌�នស��ត់
និងឥតគិតៃថ� និង�រប��ន
� េ�េស�លំេ���ន
េស�ែថ� ំសុខ�ព និងេស�សង� មកិច�។ �នជូ ន
24 េ�៉ង�ល់ៃថ� 7 ៃថ� ក��ងមួ យស��ហ៍។
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ជំនួយម� �ប��រ

ជំនួយេវជ���ស�

CalFresh (ពីមុន េ�� Food Stamps)
- ជំនួយ��របំប៉ន

Medi-Cal – �រទទួ ល�នេស�ែថ�ំសុខ�ព
�រ����ប់រងសុខ�ពឥតគិតៃថ� ឬចំ�យ�ប ស្រ�ប់
កុ�រ ្រគ� �រ �ស់ជ� និងជនពិ�រ ែដលចំណូល និង
ធន�ន�នែដនកំណត់។

CalFresh ផ�ល់ជំនួយ��របំប៉ន្រប�ំែខដល់បុគ�ល និង
្រគ� �រចំណូល�ប េដើម្បីទិញម�ប��រជួ
�
យឲ្យ�នសុខ�ពល� ។
អត� ្របេ�ជន៍ CalFresh ្រត�វទទួ ល�ន �មរយៈ�រេ្របើ
ប័ណ� EBT (េផ� រអត� ្របេ�ជន៍េអឡិច្រត�និក)។

សិទ� ទ
ិ ទួ ល�ន៖ ពលរដ� �េមរ �ក និងអ� ក��ក់េ�អចិៃ�ន� យ៍
្រសបច�ប់

• េ�យ��ល់ េ�ទី�ំង�រ ��ល័យ SSA �មួ យ
• �មទូ រស័ព�៖ 1-888-999-4772 ឬ
510-263-2420
• អន�ញ៖ mybenefitscalwin.org

រេបៀបេស�ើសុំ៖
• េ�យ��ល់ េ�ទី�ំង�រ ��ល័យ SSA �មួ យ
• �មៃ្របសណីយ៍៖ ទូ រស័ព�មក 510-777-2300 ឬ
1-800-698-1118 (ឥតគិតៃថ� ទូរស័ព�) េដើម្បីេស� ើសុំ
�ក្យសុំ Medi-Cal េផ�ើ�មៃ្របសណីយ៍ និង
កូ នេសៀវេ�ែណ�ំ។
• អន�ញ៖ mybenefitscalwin.org ឬ�មរយៈ
Covered California េ� CoveredCa.com

ែខ្សទូ រស័ព�ផ�លជ
់ ំនួយ ស្រ�ប់ប័ណ�េផ�រ
អត�្របេ�ជន៍េអឡិ្រត�និក (Electronic

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម៖
េវប�យ៖ www.alamedasocialservices.

សិទ�ិទទួ ល�ន៖ ពលរដ� �េមរ �ក និងអ� ក��ក់
េ�អចិៃ�ន� យ៍្រសបច�ប់
រេបៀបេស�ើសុំ៖

Benefits

org/public/services/medical_and_health/
families_with_children.cfm

Transfer (EBT) Helpline)
(្របសិនេបើជួយប��េផ្សងៗ
�ក់ទងនឹងប័ណ�របស់អ�ក)៖1-877-328-9677

ជំនួយ�ច់្រ�ក់

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម៖

www.alamedasocialservices.org/
public/services/food_assistance/index.cfm

Refugee Cash Assistance (RCA)

េវប�យ៖

កម� វ �ធីជំនួយម� �ប��ររដ�
ជំនួយ��របំប៉ន

ផ� ល់ជំនួយ�ច់្រ�ក់ និងេវជ� ��ស� (កម� វ �ធីជំនួយេវជ� ��ស�
ជនេភៀសខ� �ន) ឲ្យជនេភៀសខ� �នមិនែមន�ពលរដ� ែដល��ន
កូ ន ែដល��នសិទ� ិទទួ លជំនួយ�ច់្រ�ក់ដៃទេទៀត។ បុគ�ល
�នសិទ� ិ �ចទទួ ល�នជំនួយ RCA, Medi-Cal, និង
CalFresh ក��ងអំឡ�ង្រ�ំបីែខដំបូង េ�សហរដ� �េមរ �ក។
អតិថិជន RCA្រត�វចុះេ��ះនិងចូ លរ ួមក��ងវគ� បណ��ះប�
� ល
និងេស��រ�រ មុនេពលេគ�ចអនុម័តផ� ល់ជំនួយឲ្យ។

California (CFAP) -

ជំនួយពីមូលនិធិរដ� ស្រ�ប់មនុស្សមិនែមន�ពលរដ�
ែដល�នលក� ណៈសម្បតិ� និងែដល��នលក� ណៈសម្បតិ�ទទួ ល
�នអត�្របេ�ជន៍របស់រដ� សហព័ន� េដើម្បីទិញ
ម�ប��របំ
�
ប ៉ ន។
សិទ� ទ
ិ ទួ ល�ន៖ ជនអេ��្របេវសន៍�គេ្រចើន
អ� ក��ក់េ�អចិៃ�ន� យ៍្រសបច�ប់

សិទ� ិទទួ ល�ន៖ ជនេភៀសខ� �ន មិនែមន�ពលរដ� ែដលពុំ�ន
សិទ� ិទទួ ល�នជំនួយ CalWORKs។ សិទ� ិទទួ ល�ន ែផ� កេលើ
��ន�រណ៍នីមួយៗ។

–

រេបៀបេស�ើសុំ៖

រេបៀបេស�ើសុំ៖

• េ�យ��ល់ េ�ទី�ំង�រ ��ល័យ SSA �មួ យ
• �មទូ រស័ព�៖ 1-888-999-4772 ឬ
510-263-2420
• អន�ញ៖ mybenefitscalwin.org

• បុគ�ល ចង់សុំ RCA ្រត�វ�ក់�ក្យសុំ CalWORKs
េ�យ��ល់ េ�ទី�ំង�រ ��ល័យ SSA �មួ យ ឬ
អន�ញ េ� mybenefitscalwin.org

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម៖

org/public/services/financial_assistance/
refugee_cash_assistance.cfm

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម៖
េវប�យ៖ www.alamedasocialservices.

https://california-foodstamps.
org/calfresh-for-non-citizens.html

េវប�យ៖
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– ជំនួយ�ច់្រ�ក់

ត

–

– ជំនួយ�ច់្រ�ក់

Cash Assistance Program for
Immigrants (CAPI)

ត

–

សិទ� ទ
ិ ទួ ល�ន៖
អ� ក��ក់េ�ក��ងរដ�

CAPI ផ� ល់ជំនួយដល់បុគ�ល្រសបច�ប់ មិនែមន�ពលរដ�

California ែដល

• ពលរដ� �េមរ �ក
• មិន�ន�ពលរដ� �េមរ �ក ែត�នសិទ� ិ��ក់េ�អចិៃ�ន� យ៍

ែដលខ� ះ�តហិរ�� វត�� និង��នសិទ� ទ
ិ ទួ ល�នចំណូលសន� ិ
សុខបែន� ម (Supplemental Security Income
(SSI)) របស់រដ� សហព័ន� េ�យ�រ�នៈអេ��្របេវសន៍។ សិទ� ិ
ទទួ ល�ន ែផ� កេលើ��ន�រណ៍នីមួយៗ។

•
•

សិទ� ទ
ិ ទួ ល�ន៖
� ឬ�ស់ជ�
ជនអេ��្របេវសន៍ពិ�រ ឬពិ�រែភ� ក្រគប់វយ
�យុ 65 ��ំ និងេលើសេនះ ែដល

្រសបច�ប់
មិនែមន�ពលរដ� ែត�នលក� ណៈសម្បតិ� ឬ
�ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើជួញដូ រមនុស្សស អំេពើហិង�ក��ង
្រគ� �រ និងបទឧ្រកិដ�ធ�នធ
់ � រេផ្សងេទៀត។

រេបៀបេស�ើសុំ៖

• ��នសិទ� ិទទួ ល�នចំណូលសន� ិសុខបែន� ម/្រ�ក់បែន� មពី
រដ� (Supplemental Security Income/State
Supplementary Payment (SSI/SSP)) េ�យ�រ

• េ�យ��ល់ េ�ទី�ំង�រ ��ល័យ SSA �មួ យ
• អន�ញ៖ mybenefitscalwin.org

•

េវប�យ៖

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម៖

�នៈអេ��្របេវសន៍ និង
��នចំណូលេ�ះ ្រទព្យសរុបតិច�ង $2,000 េបើ
េ�លីវ និងមិនេលើសពី $3,000 េបើេរៀប�ររ ួច។

www.alamedasocialservices.
org/public/services/financial_assistance/
calWorks_eligibility.cfm

រេបៀបេស�ើសុំ៖

• េ�យ��ល់ េ�ទី�ំង�រ ��ល័យ SSA �មួ យ

ជំនួយទូ េ�

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម៖
ព័ត៌�នែដល�នថតទុក៖ ទូ រស័ព�េ�
0954 ឬ 510-268-2332

កម� វ �ធីកម� ីែដលឧបត� ម�េ�យេ�នធី ផ� ល់ជំនួយ�ច់្រ�ក់
ដល់មនុស្សេពញវ �យេ�លីវ ប� ី្របពន� េរៀប�រែដល��នកូ ន
ក��ងបន��ក និងអនីតិជនែដលរ ួចពី��ព��ល�ព។ អ� ក
�ក់�ក្យសុំ និងអ� កទទួ ល�នជំនួយទូ េ� ក៏�ច�នសិទ� ិ
ទទួ ល�នជំនួយបែន� មែផ� ក�រ�រ ម�ប��រ
�
និងេវជ� ��ស�
ផងែដរ។

1-800-648-

www.alamedasocialservices.
org/public/services/financial_assistance/
cash_assistance_program_for_
immigrants.cfm
េវប�យ៖

សិទ� ទ
ិ ទួ ល�ន៖

•
•
•
•

CalWORKs (California Work Opportunities
and Responsibilities to Kids)
ផ� ល់ជំនួយ�ច់្រ�ក់ែដល�នរយៈេពលកំណត់ េស��ំ
�រែផ� ក�រ�រ និង/ឬេស�ស្រ�ប់ជនអ�� ែផ� កេលើ
ចំណូលបុគ�ល និង្រគ� �រ ដល់្រគ� �រែដល�នសិទ� ិ ែដល
�នកូ នេ�ផ� ះ។

ពលរដ� �េមរ �ក
អ� ក��ក់េ�អចិៃ�ន� យ៍្រសបច�ប់
បុគ�លមិនែមន�ពលរដ� ែដលទទួ ល�ន�រឧបត� ម�
បុគ�លមិនែមន�ពលរដ� ដៃទេទៀត ែដល�ច�នសិទ�ិ
ែផ� កេលើ��ន�រណ៍នីមួយៗ។

រេបៀបេស�ើសុំ៖

• េ�យ��ល់ េ�ទី�ំង�រ ��ល័យ SSA �មួ យ

េបើ��ន�រេលើកែលងេទ អ� កទទួ លជំនួយ CalWORKs
្រត�វចូ លរ ួមក��ងសកម� �ព Welfare- to-Work
(WtW) ឬេធ� ��រ 20 េ�៉ងក��ងមួ យស��ហ៍ ចំេ�ះ្រគ� �រ
�នែតឪពុក/��យ ែដល�នកូ ន��ក់�យុេ្រ�ម 6 ��ំ;
30 េ�៉ងក��ងមួ យស��ហ៍ចំេ�ះ្រគ� �រ�នែតឪពុក/��យ
ែដល��នកូ ន�យុេ្រ�ម 6 ��ំ និង 35 េ�៉ង
ក��ងមួ យស��ហ៍ ចំេ�ះ្រគ� �រ�ន�ង
ំ ឪពុកនិង��យ។

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម៖

www.alamedasocialservices.
org/public/services/financial_assistance/
general_assistance.cfm
េវប�យ៖
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ជំនួយៃថ�ឈ� �លក��ង្រ��សន�

េស��រ�រ

Season of Sharing

Welfare-to-Work (WTW)

Season of Sharing ផ� ល់ជំនួយម� ង ែផ�កេលើ វ �បតិ�ចំេ�ះ
េសចក� ី្រត�វ�រសំ�ន់ក��ង្រគ� �រ និងែផ� កលំេ���នអចិៃ�ន� យ៍
ដល់អ�ក��ក់េ�ក��ងេ�នធី Alameda។ កម� វ �ធីេនះចង់
ជួ យ្រគ� �រែដល�នសិទ� ិ �នេស� រ�ពេឡើង វ �ញ ប��ប់ពីជួប
��ន�រណ៍�សន� ែដលមិន�ច្របេមើលេឃើញ ែដលហួ សពី
�រ្រគប់្រគងរបស់ខ� �ន។

េស�ែដល SSA ផ� ល់ឲ្យអ� កទទួ លជំនួយ CalWORKs បច��ប្បន�
រ ួម�ន�របណ��ះប�
� ល និងរក�រ�រឲ្យ �រស្រមបក��ងសង� ម
�រ្រគប់្រគងសំណុំេរឿង អង់េគ� ស��� វ ���ជីវៈទីពីរ និងេស�
�ំ�រេផ្សងៗ ដូ ច� �រែថ� ំកុ�រ �រដឹកជ��ន
� និងចំ�យ
បណ��ះប�
� ល។
សិទ� ទ
ិ ទួ ល�ន៖
្រត�វែត�ក់�ក្យសុំ ឬកំពង
ុ ទទួ លជំនួយ CalWORKs �
េពលបច��ប្បន� េដើម្បីចូលរ ួមក��ង WTW។

សិទ� ិទទួ ល�ន៖
េដើម្បីទទួ ល�ន�រពិ�រ� អ� កេស� ើសុំ្រត�វែត�អ� ក��ក់េ�
បច��ប្បន� ក��ងេ�នធី Alameda �៉ងតិច 6 ែខបន�
ប��ប់ ឬយូរ�ងេនះ និងបំេពញនូ វលក� ណៈ វ �និច�័យ�មួ យ
ដូ ច�ងេ្រ�ម៖

រេបៀបេស�ើសុំ៖
• �ក់ទងទី្របឹក��រ�រែដលេគ�ត់�ង
ំ ឲ្យអ� ក
េដើម្បីសួរ�ំអំពី WTW។
• េដើម្បីេស� ើសុំជំនួយ CalWORKs សូមមក�រ ��ល័យ SSA ឬ
ចូ លេ�េវប�យ៖ www.mybenefitscalwin.org

• �ស់ជ��យុ 55 ��ំ និងេ្រចើន�ងេនះ
• ជនពិ�រ
• ្រគ� �រចំណូល�បដល់មធ្យម ែដល�នកូ នក��ងបន��ក
•
•
•
•

CalFresh Employment & Training Program

�យុ 18 ��ំ និងតិច�ងេនះ
យុវជន ែដលរ ួចផុតពី��ព��ល �យុ 18-24 ��ំ
អតីតយុទ�ជន
ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ក��ង្រគ� �រ ឬបទឧ្រកិដ�ហិង�
ក��ងរយៈេពល 6 ��ំ ឬ
�ស� ី�នៃផ� េ�ះ ក��ង្រតី�សទីពីរ

េស�ែដល SSA ផ� ល់ឲ្យអ� កចូ លរ ួម ែដល�នសិទ� ិ េដើម្បីជួយ
ពួ កេគរក�ន�រ�រេធ� � រ ួម�ន៖
• េតស� �យតៃម� និងបទស��សន៍
• សិ���� Job Club ស� ីព�
ី រេរៀបចំ្របវតិ�រ ូបសេង� ប និង
�ក្យសុំ�រ�រ ជំ�ញស��សន៍ ដំបូ��នស� ីពី�រែស� ងរក
និង�ររក��រ�រ។
• ជំនួយែស� ងរក និងព័ត៌�នពី�រ�រ
• �របណ��ះប��លវ ���ជីវៈ និង�រេរៀបចំ GED

ពុំត្រម�វឲ្យ�នសិទ� ិ��ក់េ�អចិៃ�ន� យ៍្រសបច�ប់េទ។
រេបៀបេស�ើសុំ៖

• ឱ�ស�រ�រេ�អង� �រមិនរក្រ�ក់ចំេណញ ស្រ�ប់អ�កចូ ល

េដើម្បី�កសួ រ េ�មកែខ្សទូ រស័ព�្រត� តពិនិត្យ�មុនេ�យ

ស��យ្របវត� ិ េ�េលខ 510-272-3700 (��អង់េគ� ស និង

រ ួម េដើម្បីទទួ ល�នបទពិេ�ធន៍�រ�រ
អ� កចូ លរ ួមក៏�ចទទួ ល�នេស��ំ�រ និងជំនួយដឹកជ��ន
�
ចំ�យ�រ�រ ឬបណ��ះប�
� ល ៃថ� សិក� ៃថ�្របឡងេតស� េសៀវេ�
និងស��រ��េរៀន។

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម៖

សិទ� ទ
ិ ទួ ល�ន៖
អ� ក្រត�វ�នលទ� �ពេធ� ��រ និងកំពុងទទួ លឬេស� ើសុំជំនួយទូ េ�/
CalFresh ឬ Transitional CalFresh។ េបើអ�កកំពុងទទួ លអត�
្របេ�ជន៍ CalFresh មិនែមន�ជំនួយ និង�មនុស្សេពញ
វ �យ�ន�យសម្ប�រ �ង�ំ ��នអ� កក��ងបន��ក េ�ះអ� ក
ក៏�ចចូ លរ ួមក��ងកម� វ �ធី�នផងែដរ។ េនះមិនែមន�កម� វ �ធី
្រត�វែតចូ លរ ួមេឡើយ។

េអស�៉ញ)។ េបើអ�កបំេពញ�ននូ វលក� ណៈវ �និច�័យ�
េ�លស្រ�ប់�រពិ�រ� បុគ�លិកែផ� កពិនិត្យ នឹង�ក់ទង
មកអ� ក េដើម្បីេធ� ��រ្រត� តពិនិត្យបែន� ម។ ជំនួយមិន្រត�វ�ន
��េទ។

https://alamedasocialservices.
org/public/services/community/season_of_
sharing.cfm
េវប�យ៖

រេបៀបេស�ើសុំ៖

• អ� កទទួ ល CalFresh ឬ General Assistance
�ច�កសួរេ��រ ��ល័យ SSA ឬទូ រស័ព�មក 510263-2420។
• េដើម្បីេស� ើសុំ CalFresh �នទំព័រទី 2។
• េដើម្បីេស� ើសុំ General Assistance �នទំព័រទី 3។
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– េស��រ�រ ត –

Individualized Career Services:
Limited English Proficiency (LEP)
Program

រេបៀបេស�ើសុំ៖
្រត�វែតេស� ើសុំ ឬបច��ប្បន� កំពុងទទួ លជំនួយ
CalWORKs េដើម្បីចូលរ ួមក��ង Cal- Learn។
េដើម្បីេស�ើសុំ CalWORKs៖
• មក�រ ��ល័យ SSA េ�យ��ល់។
• ចូ លេ�៖ www.mybenefitscalwin.org

អ� កទទួ ល Refugee Cash Assistance (RCA) ្រត�វ
�នេគត្រម�វឲ្យចូ លរ ួមក��ងសកម� �ព�រ�រ
និងបណ��ះ
ប�
� ល។

េដើម្បី�កសួរពី Cal-Learn
• �ក់ទងទី្របឹក��រ�រ�កំណត់របស់អ�ក។

ៃដគូ សហគមន៍របស់ Social Services Agency ផ�ល់
េស��រ�រ និង�របេ្រង�នអង់េគ� ស��� វ ���ជីវៈទីពីរ
(ES/VESL) ស្រ�ប់អ�កចូ លរ ួម ែដលមិនសូ វេចះអង់េគ� ស
និងមិនេចះអង់េគ� ស។
េ�លេ� គឺេដើម្បី�ន�រ�រ និងឯក�ជ�ព។

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម៖
េវប�យ៖ www.alamedasocialservices.

org/public/services/employment_and_

អ� កែដល�ច�នសិទ�ិ៖

• ជនេភៀសខ� �ន
• អ� កសុំសិទ� ្រិ ជកេ�ន
• អតិថិជន
CalWORKs

training/cal_teen.cfm

• អតិថិជន CalFresh
• អតិថិជនជំនួយទូ េ�

Youth Career Readiness Program:
Summer and After School Youth
Employment and Education
Program (SASYEP)

រេបៀប�កសួរ៖

• បុគ�ល ែដលចង់េស� ើសុំ RCA ្រត�វែត�ក់�ក្យសុំ
CalWORKs េ�យ��ល់ េ�ទី�ំង�រ ��ល័យ SSA
ឬអន�ញ េ� mybenefitscalwin.org

យុវជនែដលចូ លរ ួម �ចរក�ន $10 ក��ងមួ យេ�៉ងពី�រ�រ
រដូ វេ�� 20 េ�៉ងក��ងមួ យស��ហ៍ �មួ យបទពិេ�ធន៍�រ�រ
រយៈេពលេ្រចើនបំផុត 150 េ�៉ង។ ម�៉ ងេទៀត អ� កចូ លរ ួម�ច
រក�ន្រ�ក់រ��ន់ហិរ�� វត�� ពី�របំេពញេសចក� ី្រត�វ�រអប់ររ� បស់
ខ� �ន។ េស��ង
ំ េនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�យ Alameda
County Workforce Development Board។

Cal-Learn
Cal-Learn បេ្រមើេក� ងជំទង់�នៃផ�េ�ះ និង�ឪពុក/

��យ ែដលកំពុងទទួ លជំនួយ�ច់្រ�ក់ �មរយៈកម� វ �ធី
CalWORKs។ កម� វ �ធីេនះបេង� ើតេឡើង េដើម្បីជួយេក� ង
ជំទង់ែដល�ឪពុក/��យ ឲ្យទទួ ល�នស��ប្រត វ �ទ�ល័យ ឬ
GED និងេ�ះជំ�នដំបូងេ��ះេ�សេ្រមចេ�លេ�
អ�គតរបស់ខ� �ន។

រេបៀប�កសួរ៖

https://
www.acwdb.org/youth.page

�ក់ទងអ� កផ� ល់េស�យុវជន៖

េស� រ ួម�ន�រ្រគប់្រគងសំណុំេរឿង �រែថ� ំកុ�រ និង�រ
ដឹកជ��ន
� េ���េរៀន ធន�នអប់រ� និង�រេលើកទឹកចិត�
ហិរ�� វត�� ចំេ�ះលទ� ផលសិក�ល� ្របេសើរ និង�រប�� ប់�រ
សិក�។

Employment Development Department

សិទ� ិទទួ ល�ន៖

រ ួម�ន៖

Employment Development Department (EDD)
រដ� Califonia ផ� ល់េស��េ្រចើន�ក់ទងនឹង�រ�រ ក��ងេ�ះ

• េក� ងជំទង់�នៃផ�េ�ះ ឬ�ឪពុក/��យ �យុេ្រ�ម
19 ��ំ ែដលទទួ លជំនួយ CalWORKs និង ��ន
ស��ប្រត វ �ទ�ល័យ ឬ GED ឬ
• អ� កទទួ លជំនួយ CalWORKs �មួ យេក� ងជំទង់�ន

• សិ����ស� ីពី�រែស� ងរក�រ�រ និង្របវតិ�រ ូបសេង� ប
• ពិព៌ណ�រ�រ �រឧេទ� ស�ម និង�របណ��ះប��ល

•

�រ����ប់រង�ព��ន�រ�រ ជំនួយពិ�រ�ពរបស់រដ�
និងជំនួយស្រ�កេ�យ�រធុរៈ្រគ� �រ�ន្រ�ក់ឈ� �ល ស្រ�ប់

ៃផ� េ�ះ ឬ�ឪពុក/��យ ក��ងសំណុំេរឿង ដូ ចេសចក� ី
បរ ��យ�ងេលើ។

កម� ករែដល�នលក� ណៈសម្បតិ�
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម៖
េវប�យ៖ edd.ca.gov

5

ែខក�� ��ំ 2019

េស�មនុស្សេពញវ �យ & �ស់ជ�

Adult Protective Services (APS)

េវជ� ��ស� េស�េវជ� ��ស� េ្រ�ម�រ្រត� តពិនិត្យរបស់េវជ�
បណ�ិត និង�រ្រត� តពិនិត្យ�រ�រ។

APS េឆ� ើយតបនឹង�រ�យ�រណ៍ពីបុគ�ល ពលរដ� �ក់ព័ន�
េស�សង� មកិច� និងអ� កផ� ល់េស�ែថ�ស
ំ ុខ�ព និងតំ�ង
��ប័នអនុវត� ច�ប់ អំពីមនុស្សេពញវ �យែដលពិ�រែផ� កលូ ត
�ស់ មនុស្សេពញវ �យពិ�ររ ូប�យ និងផ� វ� ចិត� និង�ស់ជ�
ែដល�ចរង�របំ�ន ឬ�រេកង្របវ ��� រ ូប�យ ឬហិរ�� វត��។

សិទ� ិទទួ ល�ន៖
មិន�ចរស់េ�ក��ងផ� ះេ�យសុវត� ិ�ព េបើ��នជំនួយេទ
េហើយ៖
• កំពុងទទួ លអត� ្របេ�ជន៍ Medi-Cal
• ពិ�រែភ� ក
• ពិ�រ ឬ
• �យុ 65 ��ំ ឬេលើសេនះ

សិទ� ទ
ិ ទួ ល�ន៖
េ�យមិនគិតពីចំណូល ជន�ែដលេគសង្ស័យ� រង�រ
បំ�ន ឬ្រត�វេគទុកេ�ល ែដល�ន៖

រេបៀបេស�ើសុំ៖

• �យុ 18 ដល់ 64 ��ំ ែដលពិ�ករ ូប�យ ឬផ� វ� ចិត�ឬ
• �យុ 65 ��ំ ឬេ្រចើន�ងេនះ។

• េ�មកេលខទូ រស័ព� 510-577-1900
• េ�យ��ល់ េ� IHSS Lobby ពីៃថ� ចន� ដល់សុ្រក
េ�៉ង 8:30 am - 5:00 pm េ� Eastmont
Town Center
6955 Foothill Boulevard
1st floor - Suite 143
Oakland, CA 94605

េដើម្បី�យ�រណ៍ពី�របំ�ន៖
• ទូ រស័ព�េលខ 1-866-225-5277 ឬ1-866-CALL-APS

Area Agency on Aging
ប��រ�ស់ជ� (�យុ 60 ឬេលើសេនះ) កុំឲ្យេ�ែតឯង ្រត�វេគ
�ក់ក��ង��ប័នមុនកំណត់់ កុំឲ្យ�ន�របំ�ន និងលទ� ផល
សុខ�ពអវ �ជ� �ន។

េស�កុ�រ និង្រគ� �រ

េស�រ ួម�ន៖ �រែថ� ំមនុស្សេពញវ �យេពលៃថ� �រ្រគប់្រគង
សំណុំេរឿង េស�សហគមន៍ �រប��រជំងឺ �រប��រ�របំ�ន
េលើ�ស់ជ� �រឧបត� ម�អ�កែថ� ំក��ង្រគ� �រ �រេលើកកម� ស់
សុខ�ព េស�����បរង ្របឹក� និងនិ�យ�ំ្រទសុខ�ព
(HICAP) ព័ត៌�ន & ជំនួយ េស�ផ� វ� ច�ប់ កម� វ �ធី��រ
បំប៉ន កម� វ �ធី Ombudsman �រ�រ�ស់ជ� និង�រ
ប��ររបួ សេលើ�ស់ជ�

ែផ�កេសុើបអេង� តេលើ�របំ�ន & �រេធ� ស្របែហស
ែខ្សទូ រស័ព�ប��ន់ស�ីពី�របំ�នេលើកុ�រ និង�រេឆ� ើយតប
ក��ង្រ��សន� ស្រ�ប់េស��រ�រកុ�រ៖
ែខ្សទូ រស័ព�ប��ន់ 24 េ�៉ង៖ 510-259-1800
ែខ្សទូ រស័ព�ប��ន់ េឆ� ើយតបនឹងអង� �ពអនុវត� ច�ប់ មន� ីរេពទ្យ
អ� ក�យ�រណ៍�មច�ប់ និង��រណជន ែដលេ�ទូ រស័ព�
េដើម្បី�យ�រណ៍ពី�របំ�នេលើកុ�រ ឬទទួ ល�នព័ត៌�ន។ ែខ្ស
ទូ រស័ព�ប��ន់ ក៏ផ�ល់�រ្របឹក�េ�បល់អំពីលទ� �ពបែង� រប��ន
�
េ� និងផ� ល់ព័ត៌�នពីេស�សហគមន៍ផងែដរ។

រេបៀប�កសួរ៖
• ទូ រស័ព�មកែផ�កព័ត៌�ន និងជំនួយ�ស់ជ� េលខ1-800510-2020 or 510-577-3530។

ក��ងអំឡ
� ងេ�៉ងេធ� ��រ (7:30 am - 5:30 pm ក��ងៃថ� េធ� ��រ)
�របែង� រប��ន
� និង�រ�យ�រណ៍ �មែខ្សទូ រស័ព�ប��ន់ ស� ីពី
កុ�រ ែដលេគ� ស� ិតក��ងេ្រ�ះ��ក់េ�យ�រ�របំ�ន �រ
ទុកេ�ល ឬ�រេកង្របវ ��� គឺែផ� កពិនិត្យ�រេឆ� ើយតបក��ង្រ�
�សន� �អ� កទទួ ល។

េស��ំ�រេ�ផ�ះ (In-Home Supportive Services)
កម� វ �ធី IHSS ផ� ល់ជំនួយដល់�ស់ជ� ជនពិ�រែភ� ក និង
ជនពិ�រ ែដល�នសិទ� ិ េដើម្បីឲ្យពួ កេគ�ចបន� រស់េ�េ�យ
សុវត� ិ�ពក��ងផ� ះរបស់ខ� �ន។ កម� វ �ធី IHSS ផ� ល់េស� ែផ� ក�ម
សមត� �ពរបស់អតិថិជនក��ង�រេធ� �សកម� �ព្រប�ំៃថ� េហើយ
�ចរ ួម�ន �រប���ក �រងួ តទឹក �រេស� �ក�ក់ �រស��ត
ផ� ះ �រេ�កគក់ �រេដើរផ�រ និង�រេរៀបចំ��រ និង�ង
ស��ត ផ� វ� ដេង� ើម �រែថ�េំ �ះេវៀន និងេ��កេ�ម �រេឡើង
និងេងើបេចញពីែ្រគ �រអមដំេណើរេ��ម�រ�ត់ជួប

េ្រ�យេ�៉ងេធ� ��រ (7:00 pm - 7:00 am) និងេ�ៃថ�
ចុងស��ហ៍/ៃថ� ស្រ�ក ែផ� ក Eden Information
and Referral (Eden I&R) �អ� កទទួ លទូ រស័ព�
េហើយ្រត�វបែង� រប��ន
� េ�បុគ�លិកេ្រ�យេ�៉ងេធ� ��រ។
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– េស�កុ�រ និង្រគ��រ ត –
�រប្រង�បប្រង�ម & �រ្រទ្រទង់្រគ� �រ

េស�ែថ�ំចិ��ឹម

�រប្រង�បប្រង�ម្រគ� �រ (Family Reunification (FR))
�នេ�លេ� េដើម្បីប្រង� បប្រង� មកុ�រ�មួ យឪពុក/��យ
ក��ងផ� ះែដល�នសុវត� ិ�ព េស� រ�ព និង�ំ�រ។ ករណី FR
� ំងអស់ �ក់ព័ន�នឹងកុ�រ ែដល្រត�វដកពី�រែថ� ំ និង�រ
្រគប់្រគង។ េស�ប្រង� បប្រង� ម្រគ� �រ ្រត�វផ� ល់ជូនស្រ�ប់រយៈ
េពល ែដលកំណត់េ�យច�ប់រដ� និងរដ� សហព័ន�។

េស�រកកែន� ង ផ� ល់េស�ែដលេឆ� ើយតប និង�នលក� ណៈ្រគប់្រជ �ង
េ្រ�យ ដល់កុ�រ ែដលចង់រកកែន� ងេផ្សងេ្រ�ពីផ�ះ។ �រ�ក់ឲ្យ
េ�ក��ងផ� ះរបស់�ច់�តិែដលចង់ទទួ ល គឺ�ជេ្រមើសទីមួយ
ស្រ�ប់កុ�រ្រគប់រ ូប។
សិទ� ទ
ិ ទួ ល�ន�រែថ�ំចិ��ឹម កំណត់ពស
ី ិទ� ិដំបូង និងសិទ� ិ
បន� របស់កុ�រ ក��ង�រទទួ ល�ន�រែថ�េំ ្រ�ផ� ះ ស្រ�ប់កម�
វ �ធី Medi-Cal និងជំនួយហិរ�� វត�� ដូ ច� កម� វ �ធីជំនួយ្រគ� �រ
�នកូ នក��ងបន��ក - �រែថ� ំចិ��ឹម (Aid to Families with
Dependent Children – Foster Care (AFDC-FC))។
្រ�ក់ AFDC-FC ្រត�វបង់េ�ឲ្យអ� កែថ� ំ ស្រ�ប់�រែថ� ំ
និងឧបត� ម�កូនចិ��ឹម ែដល្រត�វ�នកំណត់ឲ្យរស់េ�ក��ងផ� ះរបស់
េគ។

�រ្រទ្រទង់្រគ� �រ (Family Maintenance (FM)) េធ� �
�រ�មួ យនឹង្រគ� �រ ែដល�នកូ ន្រត�វ�នកំណត់ក��ងបន��ក
តុ��រ េ�យ�រ�របំ�នឬ�រទុកេ�ល ប៉ុែន� ែដលបន�
��ក់េ�ក��ងផ� ះ ែផ� ក�ម�រ�យតៃម� េលើសុវត� ិ�ព ខណៈ
ែដលកំពុងផ� ល់េស�។ េ�លេ� គឺេដើម្បី្រទ្រទង់ និងព្រងឹង
្រគ� �រ េពល�ែដល�ចេធ� �េ��ន។
�រ្រទ្រទង់្រគ� �រេ្រ�ផ� វ� �រ គឺ�កិច�អន� �គមន៍េ្រ�ផ� វ�
តុ��រ ស្រ�ប់្រគ� �រ ែដលចង់ចូលរ ួមេ�ក��ងេស�ស� ័្រគ
ចិត� និងកម� វ �ធីៃន�រ្រគប់្រគងសំណុំេរឿងេ្រ�ផ� វ� �រ។

ែខ្សទូ រស័ព�ព័ត៌�នស�ីពី�រែថ�ំចិ��ឹម៖

510-268-2500
អ� កែថ� ំ និងអ� កផ� ល់េស�បច��ប្បន� �ចទួ រស័ព� សួ រសំណួរ�ក់
ព័ន�នឹងសិទ� ិទទួ ល ែដល�ក់ទងនឹងកូ នចិ��ឹម។

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម៖

https://alamedasocialservices.org/public/
services/children_and_family/index.cfm

�រស��ំកូន

Social Services Agency ៃនេ�នធី Alameda ទទួ ល
�ន���ប័ណ��ទី��ក់�រស��ំកូន��រណៈែដលេចញេ�យ
្រកសួ ងេស�សង� មកិច�ៃនរដ� California។ កម� វ �ធីស��ំកូនផ� ល់ជូន
េស��ក់ទងនឹង�រស��ំកូនក��ងបន��កតុ��រ ក��ង្របព័ន�សង� ម
កិច�កុ�រ �នីតិ វ �ធីេ�� �រស��ំកូន�មទី��ក់�រ។

េស���ព��ល
បុគ�ល��ច់�តិ និងមិនែមន��ច់�តិ �ច��យ�
��ព��លរបស់កូនចិ��ឹម។ ែផ� ក��ព��លផ� វ�
ច�ប់របស់ Social Services Agency េធ� ��រ�មួ យ
��ព��ល ែដលកំពុង��ក់េ�ក��ងេ�នធីAlameda
ែដលមិនែមន��ច់�តិ ែដលកំពុងទទួ លជំនួយឧបត� ម�
ធនស្រ�ប់�រែថ� ំចិ��ឹម។ បុគ�លិក Child Welfare
បន� �ក់ទង��ព��ល និងយុវជន េ�យជួ ប្របជុំ
�៉ងតិចពីរដងក��ងមួ យ��ំ (េរៀង�ល់ 6 ែខ) េ�យផ� ល់េស�
្រគប់្រគងសំណុំេរឿង ែដលសង� តធ
់ � ន់េលើ�រប��ន
� បែង� រ និង
កិច�អន� �គមន៍។

កម� វ �ធីស��ំកូន ក៏ផ�ល់ជូននូ វេស�ស��ំកូនេ�យឯក�ជ្យ និង
េ�យឪពុក/��យចុង ស្រ�ប់កូនមិនស� ិតក��ងបន��ក
ផងែដរ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម៖
ព័ត៌�នទូ េ�ពី�រស��ំកូន៖

510-268-2422

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម៖

ព័ត៌�នពី�រស��ំកូន ឪពុក/��យចិ��ឹម ���ប័ណ�
ចិ��ឹម៖ 510-259-3575

https://alamedasocialservices.org/public/
services/children_and_family/faq.cfm

�រស��ំកូនេ�យឯក�ជ្យ៖ 510-268-2428
�រស��ំកូនេ�យឪពុក/��យចុង៖ 510-268-4276
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– េស�កុ�រ និង្រគ��រ ត –

ធន�នសហគមន៍

េស��ំ�រ�ច់�តិ (Kinship Support Services (KSSP)

អង� �រសម� ័ន�ជន�តិ�ហ� ��ន់
Afghan Coalition
510-745-1680
www.afghancoalition.org

េស��ំ�រ្រគ� �រក��ងសហគមន៍ស្រ�ប់អ�កែថ�ែំ ដល�
�ច់�តិ និងកុ�រ ក��ងផ� ះរបស់ពួកេគ រ ួម�ន៖

Family Support Services of the Bay Area
ទូ រស័ព�៖ 510-834-2443
401 Grand Ave #500, Oakland, CA 94610

អង� �រៃដគូ អប់រ�
និងច�ប់ស្រ�ប់ជនអេ��្របេវសន៍េ�េ�ន
ធី Alameda

Lincoln Child Center
ទូ រស័ព�៖ 510-583-8026
1149 A Street, Hayward, CA 9454

Alameda County Immigrant Legal
and Education Partnership
510-241-4011
អង� �រចុះផ្សព� ផ�យ
ច�ប់ស្រ�ប់អ�កេ�ះ�សុី�៉សុីហ��ក

េស�េរៀបចំបង់ពន�

Asian Pacific Islander Legal
Outreach
510-251-2846
www.apilegaloutreach.org

��នចំ�យេស�
កម� វ �ធីជំនួយស�័្រគចិត�េរៀបចំបង់ពន� ្រ�ក់ចំណូល
(Volunteer Income Tax Assistance (VITA)
Program)

អង� �រជំនួយផ� វ� ច�ប់េ� Bay Area
Bay Area Legal Aid
800-551-5554
https://baylegal.org

េស�េរៀបចំបង់ពន� ��នចំ�យេស� �នជូ នអតិថិជន
Social Service Agency និងបុគ�ល និង្រគ� �រ�ន
ចំណូល�ប ក��ងេ�នធី Alameda � ំងមូ ល។ អ� កេរៀបចំ
បង់ពន� ស� ័្រគចិត� ែដល�នលិខិតប��ក់ពី IRS របស់េយើង
ជួ យ��� អ� ក�ប់ពន� ចំណូល�ប ទទួ ល�នេ្រកឌីត
និង�រ�ត់្រ�ក់ពន� �ង
ំ អស់ ែដលពួ កេគទទួ ល�ន។

អង� �រមនុស្សធម៌�តូ លីកេ� East Bay

Catholic Charities of the East Bay
510-768-3100
www.cceb.org

កម� វ �ធី VITA ដំេណើរ�រ�្រប�ំ��ំ �ប់ពីចុងែខមក� ដល់
�ក់ក�
� លែខេម�។
រេបៀបេស�ើសុំ៖
្រត�វេធ� ��រ�ត់ជួប េ�កែន� ងេរៀបចំបង់ពន� របស់ SSA។ ចូ ល
ក��ង្របព័ន�អន�ញ េដើម្បីកំណត់�លវ ��គ�ត់ជួប៖

មជ្ឈមណ�ល

Centro Legal de la Raza
510-437-1554
https://centrolegal.org

https://alamedasocialservices.org/eitc.cfm
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម៖

• ទូ រស័ព�មកេលខ 510-271-9141
• េផ�អ
ើ ុីែម៉លមក vita.eitc@acgov.org
• េវប�យ៖ www.alamedasocialservices.
org/public/services/community/eitc/
free_tax_services.cfm

មជ្ឈមណ�លច�ប់សហគមន៍ East Bay

East Bay Community Law Center
510-548-4040
https://ebclc.org

វ �ទ���នអន� រ�តិ East Bay

International Institute of the East
Bay
510-451-2846
https://iibayarea.org

8

ែខក�� ��ំ 2019

