សំណួរដែលសួ រញឹកញាប់:
វ ិធានចុងក្រោយសត ីពីបនទុកសាធារណៈវនិងអត្ថ របក្ោជន៍សាធារណៈ

ព័ត៌មានននេះគឺជាព័ត៌មានបច្ចុបបនន និងត្តឹមត្តូវ គិតត្តឹមថ្ងៃទី 30 ខែមករា ឆ្នាំ 2020។

1. នតើបនទុកសាធារណៈជាអ្វ ី និងនតើ វ ធាធានងមីមានត្បសិទធភាពនៅនពលណា?

ក្ៅថ្ងៃ ទីវ27 ដែមករាវឆ្នំ 2020 ត្ុលាោរកំពូលវបានលុបក្ោលនូ ែីោហាមឃាត្់ទូទ ំងរបក្ទសវដែលកនល ងមកបានផ្អាកនូ ោរ
អនុ ត្ត វ ិធានសត ីពីបនទុកសាធារណៈ។វក្នេះគឺជាែីោចុងក្រោយរបស់ត្ុលាោរបីថ្ននក់ទូទ ំងរបក្ទសវដែលមានន័យថ្នវវ ិធានរបស់
រកសួ ងសនត ិសុែថ្ទៃ របក្ទសវ(Department of Homeland Security (DHS)) អាចចូ លជាធរមានក្ៅទូ ទ ំងរបក្ទសវក្លើកដលងដត្កនុង
រែឋ វIllinois ដែលរត្ូ បានហាមឃាត្់ក្ោយែីោត្ុលាោរថ្ននក់រែឋ ។វក្យើងយល់ែឹងថ្នវDHS នឹងអនុ ត្ត វ ិធានចុងក្រោយក្នេះវក្ៅវឬ
ក្រោយថ្ងៃ ទីវ24 ដែកុមភៈវឆ្នំវ2020។វ
“បនទុកសាធារណៈ”វគឺជាក្ត្សត ក្របើក្ោយវUS Citizenship and Immigration Services (USCIS) ក្ែើមបីកំណត្់ថ្នក្ត្ើវអន កណាវ
ដែលនឹងរត្ូ អនុញ្ញាត្ឲ្យចូ លទឹកែីសហរែឋ អាក្មរ ិកវអន កណាដែលអាចបនត សុពលភាពទិែឋោរបក្ណា
ត េះអាសនន វនិងអន កណាដែលអាច
ទទួ លបានសិទធ ិសានក់ក្ៅអចិថ្្នៃ យ៍រសបចាប់វ(Lawful Permanent Residency (LPR)— ក្ៅថ្នវ្ហរ ីនខាត្។ សមាាល់៖ បនទុក
សាធារណៈ មិនត្តូវអ្នុវតត ច្ាំន េះ LPRs ខែលដាក់ កយនសនើសច្
ុាំ ូ លសញ្ជាតិអានមរ ធាកន ើយ។

2. នតើតាម វ ធាធានច្ុងនត្យយសតីពីបនទុកសាធារណៈ មានយរផ្លាស់បតរអ្វ
ូ ីែាេះ?
អនុក្លាមតាមវ ិធានចុងក្រោយវរកសួ ងសនត ិសុែថ្ទៃ របក្ទសវ(Department of Homeland Security)វបានកំណត្់និយមន័យងម ី
ថ្នបនទុកសាធារណៈថ្នវជាបុគរលវដែល”អាចនឹង”វទទួ លអត្ថ របក្ោជន៍សាធារណៈវក្លើសពីរយៈក្ពលវ12 ដែវកនុងរយៈក្ពលវ36 ដែ។វ
បញ្ជ ីអត្ថ របក្ោជន៍សាធារណៈវែូ ចខាងក្រោមវរត្ូ បានោក់បញ្ចល
ូ ក្ពលក្នេះវសរមាប់ោរពិោរណា៖

•
•
•
•

CalWORKs
General Assistance (GA)
Supplemental Social Security (SSI)
Long-Term Care

•
•
•
•

Medi-Cal
CalFresh
Public Housing
Section 8 Assistance

3. នតើមានអ្តថ ត្បនោជន៍ណា ខែលមិនត្តូវយកមកពិចារណា កនុង វ ធាធានច្ុងនត្យយខែរឬនទ?

មានវបញ្ជ ីអត្ថ របក្ោជន៍ខាងក្រោមវរត្ូ បានែកក្ចញពីោរពិោរណា៖
• Medi-Cal សរមាប់កុមារវនិង្សត មា
ី នថ្ទៃ
• Foster Care and Adoption

•
•
•

Disaster Relief
School Nutrition Programs
Women, Infants, and Children (WIC)

•
•
•

Head Start
Earned Income Tax Credit (EITC)
Child Tax Credit (CTC)

4. នតើ វ ធាធានច្ុងនត្យយសតីពីបនទុកសាធារណៈនឹងត្តូវបានអ្នុវតត នៅនពលណា?

វ ិធានងម ីសតីពីបនទុកសាធារណៈវនឹងរត្ូ អនុ ត្ត វក្ៅរចកអក្តតរបក្ សន៍៖
• ក្ពលបុគរលក្សន ើសុំចូលទឹកែីសហរែឋ អាក្មរ ិក
• ក្ពលបុគរលក្សន ើសុំសិទធ ិសានក់ក្ៅអចិថ្្នៃ យ៍វ(LPR) តាមរយៈសមាជិករគួ សារវឬនិក្ោជក។វ

5. នតើ វ ធាធានច្ុងនត្យយសតីពីបនទុកសាធារណៈអ្នុវតត ច្ាំន េះជនអ្នតតត្បនវសន៍ទង
ាំ អ្ស់ឬ?
ក្ទវរបក្េទវែូ ចខាងក្រោមវរត្ូ បានក្លើកដលង៖

•
•
•

ពលរែឋ អាក្មរ ិកវតាមសញ្ញជត្ូ បនីយកមម
អន កសានក់ក្ៅអចិថ្្នៃ យ៍រសបចាប់
ជនក្េៀសែល ួនវនិងអន កក្សន ើសុំសិទធ ិរជកក្ោន

•
•
•

ឋានៈអនីត្ិជនអក្តតរបក្ សន៍ពិក្សស
អន កោន់ទិោឋោរវU និង T
អន កោក់ពាកយសុំថ្នចាប់វViolence Against

Women Act (VAWA)

•
•
•
•
•
•
•

បុគរលថ្នក្ោលនក្ោបាយវDeferred Action

Childhood Arrivals (DACA)
ឋានៈោរពារជាបក្ណា
ត េះអាសនន (TPS)
ជនអក្តតរបក្ សន៍ពិក្សសពីអាហវ ហារនីសាថនវនិងអុីរា៉ាក់
បុគរលដែលបានជំនួយក្រោម៖

CAA
NACARA
HRIFA

6. ែ្ុាំមានសាំណួរពីឋានៈអ្នតតត្បនវសន៍របស់ែ្ុាំ និងថានតើ ត្តូវនសនើសអ្
ុាំ តថ ត្បនោជន៍សាធារណៈឬោ៉ាងណា។ នតើែ្ុាំគួរពិភាកាជាមួ យអ្ន ក
ណាទក់ទងនឹងសាំណួររបស់ែ្ុាំ?
ទីភានក់ងារក្សវាសងរ មកិចចវ(Social Services Agency)វក្លើកទឹកចិត្តឲ្យបុគរលវនិងរគួ សារក្សន ើសុំក្ោបល់ពីអនកទត ល់ក្សវាអក្តត
របក្ សន៍មិនដមនក្ែើមបីរបាក់ចំក្ណញដែលមានក្ករក្តិ៍ ្មេះវកនុងក្តេះវរ ួមបញ្ចល
ូ ៖វ

• Asian Pacific Islander Legal Outreach (510) 251-2846
• Bay Area Legal Aid (510) 663-4744
1|Office of Policy, Evaluation, and Planning ( OPEP)

English

សំណួរដែលសួ រញឹកញាប់:
វ ិធានចុងក្រោយសត ីពីបនទុកសាធារណៈវនិងអត្ថ របក្ោជន៍សាធារណៈ
• Catholic Charities of the East Bay (510) 437-1554
• Centro Legal De La Raza (510) 437-1554
• East Bay Community Law Center (510) 548-4040
• International Institute of the East Bay (510) 451-2846
7. នតើលកខ ណៈសមបតិតទទួ លបានអ្តថ ត្បនោជន៍សាធារណៈត្តូវបានផ្លាស់បតរខែរឬនទ?
ូ
អត្់ក្ទ។វ ិធានសត ីពីអត្ថ របក្ោជន៍វនិងក្សវាសាធារណៈកនុងរែឋ វCalifornia មិនបានផ្អលស់បតរក្ទ។វលកខ
ូ
ែណឌថ្នលកខ ណៈសមបត្ិតក្ៅដត្
ែដែលសរមាប់បុគរលវនិងរគួ សារ។វទីភានក់ងារក្សវាសងរ មកិចចនឹងបនត ពិនិត្យពាកយសុំវនិងពាកយសុំបនត ទ ំងអស់វនិងទត ល់អត្ថ
របក្ោជន៍ែល់បុគរលវនិងរគួ សារដែលមានលកខ ណៈសមបត្ិតវែូ ចពីមុនវមុនក្ពលមានវ ិធានងម ីសតីពីបនទុកសាធារណៈក្នេះ។

8. នតើ វ ធាធានននេះមានន័យអ្វ ីែាេះច្ាំន េះបុគាល និងត្គួ សារ ខែលកាំពុងទទួ លអ្តថ ត្បនោជន៍សាធារណៈ និងកាំពុងរង់ចានាំ សច្កត ស
ី នត្មច្

ទក់ទងនឹងសាំណុាំនរឿងអ្នតតត្បនវសន៍? នតើនគគួ រន្វ ើអ្វីែាេះ?
សំណុំក្រឿងអក្តតរបក្ សន៍នីមួយៗវមានសាថនោរណ៍ពិក្សសក្រៀងៗែល ួនវពុំមានសំណុំក្រឿងពីរែូ ចោនក្ ើយ។វបុគរលវនិងរគួ សារវគួ ររត្ូ
បានបញ្ជន
ូ ឲ្យក្ៅជួ បពិភាកាជាមួ យក្មធា ីអក្តតរបក្ សន៍ដែលលបីក្្មេះ។វនទេះនពលណាក៏នដាយ ក៏បុគាលិកទីភានក់ងារនសវាសងា ម
កិច្ចមិនគួ រផ្តល់នោបល់ផ្ល វូ ច្ាប់ែល់បុគាល និងត្គួ សារន ើយ។

9. បុគាល និងត្គួ សារត្ពួ យបារមភ ពីភាពឯកជនថ្នព័ត៌មានរបស់ែល ួន។ នតើព័ត៌មានខែលពួ កនគផ្តល់ឲ្យ ត្តូវបាននត្បើត្បាស់នដាយ

ទីភានក់ងារនសវាសងា មកិច្ចនដាយរនបៀបណា?
ទីភានក់ងារក្សវាសងរ មកិចចវក្របើព័ត្៌មានដែលបានទត ល់ឲ្យវក្ែើមបីពិនិត្យថ្នក្ត្ើវបុគរលវនិងរគួ សារមានសិទធ ិទទួ លបានអត្ថ របក្ោជន៍វ
ឬោ៉ាងណាដត្ប៉ាុក្ណា
ណ េះ។វរោឋេិបាលរែឋ សហព័នធមិនមានសិទធ ិចូលកនុងរបព័នធរបស់ទីភានក់ងារវក្ែើមបីអនុ ត្ត ចាប់អក្តតរបក្ សន៍ក្ ើយ។វ
ទីភានក់ងារក្សវាសងរ មកិចចអាចរត្ូ ក្ទៃ ៀងផ្អៃត្់ព័ត្មា
៌ នវដែលបានទត ល់កនុងពាកយសុំអត្ថ របក្ោជន៍សាធារណៈវជាមួ យរោឋេិបាលរែឋ
សហព័នធវប៉ាុដនត វកនុងក្ោលបំណងក្ែើមបីបញ្ញជក់អំពីសិទធ ិទទួ លបានក្សវាដត្ប៉ាុក្ណា
ណ េះ។វទីភានក់ងារមិនដចករំ ដលកព័ត្មា
៌ នអំពីសមាជិក
រគួ សារវដែលមិនកំពុងក្សន ើសុំអត្ថ របក្ោជន៍ក្ ើយវគឺដចករំ ដលកដត្ព័ត្មា
៌ នវដែលបានទត ល់អំពីអនកឧបត្ថ មភហិរញ្ា ត្ថុប៉ាុក្ណា
ណ េះ។វ

10. នតើយរបញ្ឈប់អ្តថ ត្បនោជន៍នឹងលុបព័ត៌មានសាំណុាំនរឿងនច្ញពីត្បព័នធកុាំពូ យទ័ររបស់ត្កសួងនសវាសងា មកិច្ច CA (Department of
Social Services) ខែរឬនទ?
ក្ទ។វរបព័នធកុព
ំ ូ យទ័ររែឋ វនិងថ្ននក់មូលោឋនវរកាកំណត្់រតាសំណុំក្រឿងទ ំងអស់វែូ ក្ចន េះវទីភានក់ងារក្សវាសងរ មកិចចនឹងបនត មានព័ត្៌
មានក្ៅកនុងសំណុំឯកសារ។វ

11. នតើបុគាលអាច្ខសវងរកព័ត៌មានបខនថ មសតីពីបនទុកសាធារណៈនៅទីណា?
• California Department of Social Services
• County Welfare Directors Association of California
• National Immigration Law Center
• CA Immigrant Policy Center
12. នតើព៏ត៌មានបខនថ មសតីពី វ ធាធានងមីថ្នបនទុកសាធារណៈនឹងត្តូវខច្ករំ ខលកខែរឬនទ?
នឹងរត្ូ ដចករំ ដលក។វសូ មចូ លក្ៅក្ បសាយវOffice of Policy, Evaluation and Planning ទក់ទងនឹងធនធានឯកសារសត ីពី
អក្តតរបក្ សន៍វដែលបានក្ធវ ើបចចុបបនន ភាព។វសូ មក្មើលក្សចកត ីជូនែំណឹងថ្នក្សវាសាធារណៈសត ីពីបនទុកសាធារណៈវវចំក្ពាេះព័ត្មា
៌ ន
បដនថ ម។
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