COUNTY OF LOS ANGELES

DEPARTMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES

ការដាក់ពាកយសុំជុំនួយទូទៅ

បុំរាម

ទសចកតីជូនដុំណឹងដល់អ្នកដាក់ពាកយសុំជុំនួយទូទៅ
ចាប់អនុ វត្តនៅថ្ងៃទី 1 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 1994, នបើ សិនជានេបានសនរេចថាអនកបានដាក់ពាកយសុាំជាំនួយទូ នៅ (GR) ចាំនួន
ពី រដង នៅកនុងឡសអិនយឺនឡស (Los Angeles) នោនធី ឬ នៅទី រកុង ឬនោនធីណាេួយនសេងនទៀត្ នដាយមានបាំណង
ទទួ លជាំនួយ ពី រដងន

ោះ អនកនឹ ងរត្ូវទទួលនោសពិន័យដូចត្នៅននោះ ៖

បទនលមស
ើ នលើកទីេួយ

-

អនកនឹងេិនមានលកខណសេបត្តិទទួលជាំនួយសាំរាប់រយៈនពល របាាំេួយខែ ។

បទនលមស
ើ នលើកទីពីរ

-

អនកនឹងេិនមានលកខណសេបត្តិទទួលជាំនួយសាំរាប់រយៈនពល ដប់ពីរ (12) ខែ ។

បទនលមស
ើ នលើកទីបី

-

អនកនឹងេិនមានលកខណសេបត្តិទទួលជាំនួយ ជាអចិថ្្នតយ៍ ។

ការដាក់ពាកយសុាំជាំនួយ ចាំនួនពី រដង អាចរកន
នដាយសវ័យរបវត្តិ ខដលរកន

ើញបាននដាយវ ិធី នរចើ នយ៉ា ង ។ វ ិធីទីេួយ េឺ ដាំនណើរការថ្នការសតិត្រមាេថ្ដ

ើញសាំណុាំនរឿងទទួលជាំនួយចាំនួន ពី រដង ។ នបើ សិនជា ការសតិត្រមាេថ្ដតាេរបព័នក
ធ ុាំ ពយូទ័ រ ឬ

វ ិធីណាេួយនសេងនទៀត្បង្ហាញ ភាពដូចគ្នន អនករបខែលជារត្ូវទទួ លនោសពិន័យតាេនោសបញ្ញត្ិ ត ខដលបានខចងនៅ
ោងនលើននោះ ។

សិទិរធ បស់អ្នក
អនកមានសិទិត្
ធ វ៉ា ជាំោស់នៅនឹងការបដិនសធននោះជាេួយនឹងអនកោក់ទងខសនកត្វ៉ា ជាំោស់នលើការបដិនសធ ។ អនកមានសិទិ ធ
នដើេបីនសនស
ើ កា
ុាំ រពិនិត្យនេើលសានឡើងវ ិញអាំពីការេិននធវើតាេនសចកតីត្រេូវ នែើយ នសនស
ើ ឱ្
ុាំ យមាន សវ

ការត្វ៉ា បាំភ្ឺេ
ល ួយ េុន

នពលរបាក់ជាំនួយថ្នកេមវ ិធី GR របស់អក
ន រត្ូវនេបញ្ឈប់ និង ការពិន័យដករបាក់ជាំនួយរត្ូវបានអនុវត្ត នៅនលើសណ
ាំ ុាំ នរឿង
របស់អក
ន ។ សរមាប់ព័ត្៌មានបខនែេអាំពីសទ
ិ ិ ធ និងការទទួលែុសរត្ូវរបស់អក
ន សូេសួរនៅបុេល
គ ក
ិ បាំនរ ើកិចកា
ច រអត្ិងិជន ឬ
អនកកាន់សណ
ាំ ុាំ នរឿងរបស់អក
ន សរមាប់ រកដាសជូនដាំណឹងសតអ
ី ាំពីជាំនួយទូនៅ (ABP 392) ។

________________________________

________________

________________________________

________________

ែត្ែនលោអនកដាក់ពាកយសុាំ

ែត្ែនលោអនកកាន់សាំណុាំនរឿង
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ខែថ្ងៃឆ្នាំ

ខែថ្ងៃឆ្នាំ

COUNTY OF LOS ANGELES

DEPARTMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES

ការដាក់ពាកយសុំជុំនួយទូទៅ
ន្មោះរត្កូលកនុងសាំណុាំនរឿង

ន្មោះែលួន

នលែសាំណុាំនរឿង

ថ្ងៃដាក់ពាកយសុាំ ជាំនួយ

 េិនអាចអាន និង/ឬ
េិ នអាចសរនសរ

 រត្ូវការជាំនួយ
ពិ នសស

នលែសូសាល់សឺេួរ ីទី

នលែទូរស័ព/ទ នលែទទួលសារ

កាលបរ ិនចេទកាំនណើត្

COUNTY USE ONLY

នត្ើការ ិយល័យជាំនួយទូនៅ (GR) េួយណា ខដលអនកចង់ឱ្យសាំណុាំនរឿង GR របស់អក
ន នឹងរត្ូវបាននសញើនៅឱ្យ?

សូេន្លើយសាំណួរោងនរកាេោាំងអស់ សរមាប់រប
ូ អនក និងសមាជិកនៅកនុងរកុេរេួសាររបស់អក
ន ោាំងអស់ខដល
ដាក់ពាកយសុជ
ាំ ាំនួយជាេួយអនក ។ សរមាប់សណ
ាំ ួ រនិេួយៗ សូេេូសនៅកនងរបអប់
បាទ/ចាោះ ឬ នទ ។ សរមាប់
ុ
សាំណួរេួយចាំនួននទៀត្ អនកនឹងរត្ូវសរនសរនរៀបរាប់ជាព័ត្៌មាន ។

1. ែញុាំមាននសចកតីរត្ូវការជាប ទ ន់សរា
ាំ ប់របាក់ជាំនួយ.......................................................

[ ] បាទ/ចាោះ [ ] នទ
[ ] This is an immediate need case.

នបើសិនជា បាទ/ចាោះ សូេេូសរបនភ្ទថ្ននសចកតីរត្ូវការនៅខសនកោងនរកាេ:

[ ] គ្នមនទីជាំរក

[ ] គ្នមនេាូបអាហារ

[ ] ការបនណតញនចញពីមាចស់សទោះ

[ ] ទឹកនភ្លើង ហាគសរត្ូវនេផ្តតច់

2. េុននពលខដលែញាំុដាក់ពាកយសុជ
ាំ ាំនួយ ែញាំុបានសគត្់សង
គ ់ែនែញ
ួ ល ាំុនដាយ (សូេពនយល់):

3. ែញុាំមានប័ណណសគ្ន
ាំ ល់ែួន
ល ............................................................................
នបើសិនជា បាទ/ចាោះ របនភ្ទខដលែញាំុមានន

[ ] បាទ/ចាោះ [ ] នទ
[ ] Identification copied.

ោះ េឺ:

[ ] សាំបុរត្កាំនណើត្

[ ] លិែិត្្លងខដន

[ ] ប័ណណនបើកបររងយនត

[ ] ប័ណណសាំគ្នល់ែួនខដលមានរូ
ល
បងត្

[ ] Needs PA 230.

[ ] រកដាសបាំនពញការចុោះន្មោះជនអន ត របនវសន៍ [ ] ដថ្ទនទៀត្: ______________
សូេចុ ោះន្មោះសមាជិ ករេួសារណាេួយជាបខនែេ ខដលនេេិ នមានប័ ណណសាំគ្នល់ែួ ន:
ល

________________________________________________________

4. ែញាំុមានប័ណណសស
ូ ាល់សេ
ឺ ួរ ីទី................................................................

[ ] បាទ/ចាោះ [ ] នទ

[ ] Copy/copies on file.
[ ] MC 194.

5. ែញុាំមានអាយុនរកាេ 18 ឆ្ន.ាំ ................... [ ] បាទ/ចាោះ [ ] នទ

នបើសិនជា បាទ/ចាោះ សូេសតល់ន្មោះ អាសយដាាន និង នលែទូ រស័ពថ្ទ នឪពុកមាតយរបស់អនក:

______________________________________________________________________________

[ ] PA 853 & 1325 Verification of minor applying
without adult head of household/responsible
relative status/CalWORKs linkage.

6. ែញុាំបានចាកនចញពីឡសអិនយឺនឡសនោនធីនៅអាំឡងនពលឆ្
នេ
ាំ ុន នែើយមានបាំណងចង់រត្ឡប់េករស់នៅទីលនាំ ៅ
ុ
េុនរបស់ែាំុវញ ិញ.....................................

[ ] បាទ/ចាោះ [ ] នទ

នបើសិនជា បាទ/ចាោះ, សូេសតល់ន្មោះនោនធី ឬរដារបស់អក
ន : ________________

7. ែញាំុរស់នៅកនងឡសអិ
នយឺនឡសនោនធី និង នរគ្នងថានឹងរស់នៅទីននោះ ត្នៅនទៀត្................. [ ] បាទ/ចាោះ [ ] នទ
ុ
សូេសតល់ថ្ងៃខដលអនកបានចាប់ នសតើេ រស់នៅកនុងឡសអិ នយឺនឡសនោនធី:

________________
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[ ] Complete the PA 898-15 Non-Resident
Application.

8. ែញុាំជាជនគ្នមនទីជាំរក...................................................................................

[ ] បាទ/ចាោះ [ ] នទ

នបើសិនជា នទ:

A. សូេេូសកនុងរបអប់ោាំងននោះណាេួយខដលោក់ទង:

[ ] ែញាំុរស់នៅកនុងទីលាំនៅនដាយឥត្បង់ថ្ងល
B. របនភ្ទថ្នទីលាំនៅខដលែញាំុ សានក់ នៅន

[ ] បនទប់

[ ] សទោះខលវង

[ ] ែញាំុមានសទោះ/ែញាំុបានទិញសទោះ

ោះេឺ:

[ ] សណា
ា គ្នរ/េ៉ាូ ខត្ល

[ ] សទោះ

[ ] េនទីរសាំណាក់ខដលមានអាហារូបត្ែេភ និងការរនេើលខងោាំ

[ ] សទោះសនណា
ត ង

[ ] េនទីរសាំណាក់កុងសាលា
ន

[ ] េនទីរសាំណាក់កុងវ
ន ិហារេិសសា
ត ស

[ ] បនទប់សាំណាក់មានសតល់អាហារនរសច
[ ] រងយនត/រងយនតខវន

[ ] ែញាំុជួលសទោះ

[ ] ដថ្ទៗនទៀត្

9. ែញុាំរស់នៅខត្មានក់ឯងនទ.........................................................................................

[ ] បាទ/ចាោះ [ ] នទ

នបើសិនជា នទ សូេសតល់ព័ត្៌មាន:

A. នបើសិនជាអនករស់នៅជាេួយនឹងបតីឬរបពនធរបស់អក
ន ឬ អនកចុ ោះបញ្ជីជាថ្ដេូរស់នៅជាេួយអនក សូេបញ្ជ
ជ ក់:
ន្មោះ

ទាំ

ក់ទាំនងរត្ូវជាអវីនឹងអនក

B. បតី/របពនធរបស់ែាំុញ ឬថ្ដេូរស់នៅជាេួយនឹងែញាំុ គ្នត្់បានទទួល ឬបានដាក់ពាកយសុាំជាំនួយ GR ។ [ ] បាទ/ចាោះ [ ] នទ
C. បតី/របពនធរបស់ែាំុញ ឬថ្ដេូរស់នៅជាេួយនឹងែញាំុ ទទួលជាំនួយសាធារណៈ……………….

[ ] បាទ/ចាោះ [ ] នទ

នបើសន
ិ ជា បាទ/ចាោះ សូេពនយល់អាំពីរបនភ្ទថ្នជាំនួយសាធារណៈខដលនេបានទទួល:

10. អាសយដាានរបស់ែាំុ/ញ របស់នយើង េឺ:
អាសយដាានទីលនាំ ៅ

នលែបនទប់សោះទ ខលវង

រកុង

សុព
ី កូដ

អាសយដាានថ្របសណីយ៍

នលែបនទប់សោះទ ខលវង

រកុង

សុព
ី កូដ

Household size is determined to be:________.
[
[
[
[

]
]
]
]

Rent receipt or rental agreement
Landlord statement
Utility bill(s)
Other____________________________

អាសយដាានអុីខេល

A. ថ្ងលបង់សរុបថ្ន ថ្ងលឈ្ួលសទ
ន
ោះ ឬ ថ្ងលសទោះ េឺ……………………………… $___________________
B. ចាំខណកថ្នថ្ងលឈ្ួលសទ
ន
ោះ/ថ្ងលសទោះ ខដលអនកបង់ េឺ…………………$___________________
C. ថ្ងលបង់សរុប នលើថ្ងលទឹកនភ្លើងហាគស សរមាប់សទោះរបស់អក
ន េឺ ………………………. .$___________________
D. ចាំខណកថ្នថ្ងលទឹកនភ្លើងហាគស ខដលអនករត្ូវបង់េឺ…………………………….$___________________
E.

នត្ើមានអនកណាមានក់ បង់ចាំខណកថ្នថ្ងលទឹកនភ្លើងហាគស ឬ ថ្ងលឈ្ួលសទ
ន
ោះ/ថ្ងលសទោះ ខដរឬនទ? [ ] បាទ/ចាោះ [ ] នទ

នបើសិនជា បាទ/ចាោះ សូេពនយល់នៅខសនកោងនរកាេ អនកខដលបង់ និង ចាំនួនខដលនេបង់ ។

11. ែញាំុបានបនរេើនៅកនុងកងទ័ព............................................................................................. [ ] បាទ/ចាោះ [ ] នទ
នបើសិនជា បាទ/ចាោះ សូេសតល់ព័ត្៌មានោងនរកាេ:
របនភ្ទថ្នកងនយធា:
នលែអត្ីត្យុទជ
ធ ន:
ថ្ងៃខដលចូលបនរេើកុងកងទ័
ន
ព:
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[ ] Veteran, CA 5 on file.
[ ] No VA income.
[ ] VA income:__________________.

12. ែញាំុធាលប់បានទទួលនរគ្នោះថានក់ ឬ មានរបួសរាងកាយ នៅអាំឡងនពលឆ្
ន ាំេុនននោះ....
ុ

[ ] បាទ/ចាោះ [ ] នទ

13. ែញាំុមានអាយុនរកាេ 21 ឆ្នាំ នែើយ ែញាំុមានចាំណូលចិត្ច
ត ង់ ឱ្យមានការពិនិត្យរាងកាយរបស់ែាំុ ខញ ដលេិនេិ ត្ថ្ងល តាេរយៈ
កេមវ ិធីការពារសុែភាព និង ភាពពិការរបស់នកមង (CHDP)................................

[ ] បាទ/ចាោះ [ ] នទ

If yes, potential exists for income from lawsuit or
accident. [ ] PA 971 and ABCDM 228 initiated.
[ ] CHDP referral made.
[ ] CHDP referral refused.

14. ែញាំុមានសទោះសនណា
ត ង, សទោះចល័ត្, សទោះកាណូត្ (ទូ កនធវើជាសទោះ) ឬ សទោះសាំរាប់ដាក់កាណូត្............. [ ] បាទ/ចាោះ [ ] នទ
នបើសិនជា បាទ/ចាោះ សូេបញ្ជ
ជ ក់របនភ្ទណា: ___________________ និ ង ត្ថ្េលជាទឹ ករបាក់: $________

15. ែញុាំមានកេមសិទិនធ លើដី សទោះ សទោះខលវង ឬ អាគ្នរដថ្ទនទៀត្................................

[ ] បាទ/ចាោះ [ ] នទ

នបើសិនជា បាទ/ចាោះ សូេសតល់ព័ត្៌មាន

A. សូេសតល់ថ្ងលបា៉ាន់របមាណ: $_____________________
B. ែញាំុសុែចិត្តឱ្យឡសអិនយឺនឡសនោនធីមានសិទិឃា
ធ ត្់ រទពយទុ ក (lien) ដាក់ នលើ
អចលនរទពយខដលែញុាំមានកេមសិទិ ធ ................................

[ ] បាទ/ចាោះ [ ] នទ]

16. ែញុាំបានសតល់ឱ្យនេទនទនូវរបាក់កាស បានលក់ បានសតល់ឱ្យនេទនទនូវអចលរទពយ ដី ឬ អាគ្នរ
នៅអាំឡងនពលពី
រឆ្នាំកនលងនៅននោះ ។
ុ

[ ] បាទ/ចាោះ [ ] នទ

នបើសិនជា បាទ/ចាោះ នត្ើ របស់អី ខវ ដលបានសតល់ឱ្យនេទនទ:_________ និ ង ត្ថ្េលជាទឹករបាក់: $__________

17. ែញុាំអាចនធវើការបាន.............................

[ ] បាទ/ចាោះ [ ] នទ

18. ែញាំុបាននធវើការកនុងអាំឡុងនពល 5 ឆ្នាំកនលងេកននោះ.............................................

[ ] បាទ/ចាោះ [ ] នទ

នបើសិនជា នទ េូ លនែត្ុខដលែញាំុេិនអាចនធវើការបាន េឺ:

[ ] Employment Specialist referral made.

នបើសិនជា បាទ/ចាោះ សូេសតល់ព័ត្៌មានោងនរកាេននោះ ចាប់នសតើេពីការង្ហរចុ ងនរកាយបាំសុត្របស់អក
ន :

A. ន្មោះនិនយជក:

េូលនែត្ុថ្នការឈ្ប់:

អាសយដាាន:
ជាំ

នលែទូរស័ព:ទ

ញការពិ នសសកនុងការង្ហរ ឬ ការែវឹកែវឺនបាននរបើ របាស់:

ថ្ងៃចាប់ នសតើេ:

ថ្ងៃចាកនចញ:

B. ន្មោះនិនយជក:

េូលនែត្ុថ្នការឈ្ប់:

អាសយដាាន:
ជាំ

នបៀវត្េរ ៍របចាាំខែ: $

នលែទូរស័ព:ទ

ញការពិ នសសកនុងការង្ហរ ឬ ការែវឹកែវឺនបាននរបើ របាស់:

ថ្ងៃចាប់ នសតើេ:

ថ្ងៃចាកនចញ:

នបៀវត្េរ ៍របចាាំខែ: $

ថ្ងៃចាប់ នសតើេ:

ថ្ងៃចាកនចញ:

នបៀវត្េរ ៍របចាាំខែ: $

ែញុាំមានការង្ហរជានរចើ ននទៀត្ខដលរត្ូវចុ ោះ................................................................

19. នត្ើអនកបានរត្់នេចពីចាប់នដើេបីនជៀសវង ការកាត្់នោស ឬ ការ

[ ] បាទ/ចាោះ [ ] នទ

ុាំឃាាំង/ការជាប់ នោស

បទឧរកិដា ខដរឬនទ? ……………………………………………………………………………….. [ ] បាទ/ចាោះ [ ] នទ

20. នត្ើអនកមានបាំពាននលើការនដាោះខលងេុនកាំណត្់/ការពយួរនោសមានលកខែ័ណឌ ខដរឬនទ? ....... [ ] បាទ/ចាោះ [ ] នទ
21. នត្ើអក
ន មានបញ្ជ
ា សុែភាពខដលរត្ូវការអាហារពិ នសស (ឧោែរណ៍ ដូចជា នរាេទឹកន

េខសែេ)

ខដរឬនទ ? .........................................................................................................

[ ] បាទ/ចាោះ [ ] នទ

នបើសិនជា បាទ/ចាោះ សូេនរៀបរាប់អាំពីលកខណៈសុែភាព:_______________________________
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[ ] Needs PA 596

ព័ត៌មានដ៏សុំខាន់
ខសនក A - នសចកតីត្រេូវនលើការង្ហរ

ែញាំុយល់ថា នបើ ែញាំុ នៅនពលននោះ អាចនធវើការបាន ឬនបើ ែញាំុអាចនធវើការបាននៅនពលអ

េត្:

1. ែញាំុរត្ូវខត្នៅចូលរួេជាចាាំបាច់នៅកនុងកេមវ ីធីឱ្កាសលែសរមាប់ការង្ហរសរមាប់អក
ន ទទួលជាំនួយទូនៅ (GROW), ខដលនរៀបចាំនឡើងនដើេបីជួយែញាំុខសវងរក

ការង្ហរនធវើ ។ ែញាំុមានសិទិទ
ធ ទួលជាំនួយទូនៅ (GR) សរមាប់រយៈនពលរបាាំេួយខែ បូកបខនែេ បីខែ សាំរាប់កាំឡុងនពលដប់ពីរ (12) ខែ និេួយៗ នបើសិនជា ែញាំុ
បនតនៅចូលរួេកនុងកេមវ ិធី GROW ត្នៅនទៀត្ ។ ែញុាំនឹងបានទទួលជាំនួយខសនកយនជាំនិោះ នៅនពលខដលែញុាំនៅចូលរួេកនុងកេមវ ិធី GROW ។

2. ែញុាំយល់ថា ែញុាំេិនអាចឈ្ប់នធវើការង្ហរ ឬ េិនរត្ូវឱ្យនេបញ្ឈប់ពីការង្ហរបាននទ ។

3. ែញាំុរត្ូវខត្ចុោះន្មោះរកការង្ហរនធវើជាេួយនឹងរកសួងកិចចការអភ្ិវឌ្ឍន៍ការង្ហរ (EDD) ។
4. ែញាំុយល់ថា ែញាំុេិនអាចសតល់ព័ត្៌មានេិនពិត្ នៅនលើសាំនៅ ABP 85-1 "ទាំ

ក់ទាំនងការង្ហរ" បាននទ ។

5. ែញាំុរត្ូវខត្នធវើការខសវងរកការង្ហរេួយចាំនួនដូចខដលមានបង្ហាញនៅនលើសាំនៅ ABP 85-1 "ទាំ

ខដលកាំណត្់របេល់ឱ្យនេ ។ ែញាំុដឹងថារកសួងសងគេកិចចសាធារណៈ (DPSS) នឹងបញ្ជ
ជ ក់អាំពីទាំ
បានរបាកដថាែញុាំបាននសនើសុាំការង្ហរនធវើនៅកខនលងោាំងន

ក់ទាំនងការង្ហរ" នែើយ នសញើបញ្ូជ នេកវ ិញឱ្យបានោន់ថ្ងៃ
ក់ទាំនងការង្ហរខដលបានចុោះនៅនលើសាំនៅន

ោះ នដើេបីឱ្យ

ោះខេន ។

6. ែញាំុរត្ូវខត្រពេទទួលនូវកិចចការង្ហរសតល់ឱ្យតាេេាំនរាងនរៀបចាំអនុញ្ជញត្នដាយ DPSS នែើយ នៅចូលរួេកនងការសមាភសន៍ការង្ហរ ការណាត្់ជួបថានក់នរៀបចាំនៅ
រកការង្ហរ និង សកេមភាពដថ្ទៗនទៀត្ ខដលនេបាននរគ្នងទុកោាំងអស់ ។

7. ែញុាំរត្ូវខត្ទទួលយកការខណ ាំបញ្ូជ ននៅរកការង្ហរ នៅចូលរួេកនុងការសមាភសន៍ការង្ហរ និង ទទួលយកការង្ហរណាេួយ ឬ កេមវ ិធីែឹក
វ ែវឺនការង្ហរខដលនេ
សតល់ឱ្យ ។

8. នបើសិនជា ែញាំុេិននធវើតាេសកេមភាពការង្ហរថ្នកេមវ ិធី GR និង GROW, ែញាំុដឹងថា ែញាំុអាចនឹងរត្ូវនេពិន័យ និងបាត្់បង់របាក់ជាំនួយរបស់ែាំុញ ។
9. ែញុាំនឹងទទួលបាននសចកតីរបកាសជូនដាំណឹងេួយចាប់ខដលនឹងពនយល់របាប់អាំពីចាប់ និងសិទិរធ បស់ែុាំញ នបើ រកសួងសងគេកិចចសាធារណៈសនរេចថាបញ្ឈប់
របាក់ជាំនួយថ្នកេមវ ិធី វ ិធី GR របស់ែាំុញ និង ដាក់ពិន័យែញាំុ ។

អនករបខែលជារត្ូវនេពិន័យដករបាក់ជាំនួយ នបើសិនជា អនកេិននធវើតាេនសចកតីត្រេូវណាេួយខដលមានចុោះោងនលើននោះ។ ការពិន័យដករបាក់ជាំនួយមានន័យថា អនក
បាត្់បង់របាក់ជាំនួយថ្នកេមវ ិធី GR របស់អក
ន នែើយ អនករត្ូវខត្រង់ចាាំនដើេបីឱ្យបានរបាក់ជាំនួយន

ោះេកវ ិញ។ រយៈនពលថ្នការរង់ចាាំអាចជា 0 ថ្ងៃ 30 ថ្ងៃ ឬក៏ 60 ថ្ងៃ ។

នបើ សិនជាអនករត្ូវទទួលការពិន័យដករបាក់ជាំនួយ នយើងនឹងរបាប់អក
ន ឱ្យដឹងអាំពីអាំឡុងនពលរង់ចាាំោក់ទងនឹងការពិន័យដករបាក់ជាំនួយតាេនសចកតីជូនដាំណឹងេួយនសេង
នទៀត្ ។ ជាំនួយ GR របស់អនកនឹងេិនរត្ូវបញ្ឈប់នទ នបើសិនជា:

1. អនកេិនបានទទួលរបាក់ជាំនួយថ្នកេមវ ិធី GR ចាំនួនបីខែកាលពីឆ្នាំេុនកនលងនៅននោះ; ឬ
2. អនកបាននធវើែុស (នដាយនធវសរបខែស); ឬ

3. អនកមានេូលនែត្ុដ៏លស
ែ េរេយសរមាប់ការេិននធវើតាេនសចកតីត្ាំរវូ ការង្ហរណាេួយខដលមានចុោះនៅោងនលើននោះ ។
ខសនក B – នសចកតីត្រេូវសរមាប់វ ិបត្តិកុងការនរបើ
ន
សារធាត្ុនញៀន (SUD)

នដើេបីឱ្យមានលកខណសេបត្តិទទួលជាំនួយ GR, អនករត្ូវខត្ទទួលការខ្កពិនិត្យនេើលជាេុន នដើេបីរកនេើលថានត្ើមានការរ ាំនលាភ្នលើនរេឿងនញៀន/នរេឿងរសវ ឹង ខដរឬនទ
នែើយនបើ រត្ូវនេសនមត្ថាមានបញ្ជ
ា អនករត្ូវខត្នៅចូលរួេកនុងកេមវ ិធីដាំនណើរការជាសោះនសបើយនឡើងវ ិញពីវ ិបត្តិកុងការនរបើ
ន
សារធាត្ុនញៀន (Mandatory Substance

Use Disorder Recovery Program ឬ MSUDRP) យល់រពេនដាយនោនធី ខដលត្រេូវជាចាាំបាច់ ។ របាក់ជាំនួយថ្នកេមវ ិធី GR របស់អនករបខែលជារត្ូវបដិនសធ
នបើ សិនជាអនកេិននធវើតាេនសចកតីត្រេូវនលើកេមវ ិធីដាំនណើរការជាសោះនសបើយនឡើងវ ិញពី SUD ខដលត្រេូវជាចាាំបាច់ននោះនទ ។ នបើសិនជា អនកបានទទួលរបាក់ជាំនួយថ្ន
កេមវ ិធី GR រួចនែើយ នែើយអនកេិននធវើតាេនសចកតីត្រេូវនលើកេមវ ិធីដាំនណើរការជាសោះនសបើយនឡើងវ ិញពី SUD ននោះនទ ជាំនួយ GR របស់អនករបខែលជារត្ូវបញ្ឈប់
និង ទទួលការពិន័យ នៅរេប់នពល ។

កាំណត្់ចាំណាាំ: ការេិននធវើតាេនដាយនចត្

ឬ នដាយនធវសរបខែស នដាយគ្នមនេូលនែត្ុដ៏លស
ែ េរេយ របខែលជាបណា
ត លឱ្យជាំនួយ GR របស់អនក

រត្ូវបញ្ឈប់ នែើយ អនករបខែលជាេិនមានលកខណសេបត្តិទទួលជាំនួយសរមាប់រយៈនពល 0 ថ្ងៃ 30 ថ្ងៃ ឬក៏ 60 ថ្ងៃ ។

ែញាំុបានអាន (ឬរត្ូវបាននេអានឱ្យែញាំុសាតប់) នូវកបួនចាប់ោាំងអស់ខដលមានខចងោងនលើននោះ ។ ែញាំុយល់ថា នបើ ែញាំុេិននធវើតាេែនិេួយៗថ្នកបួនចាប់ោាំងននោះនដាយពុាំមាន
េូលនែត្ុ ដ៏លស
ែ េរេយនទ របាក់ជាំនួយថ្នកេមវ ិធី GR របស់ែាំុន
ញ ឹងរត្ូវបញ្ឈប់ ។ នបើ បតីរបពនធរបស់ែាំុញ កូនខដលជាអនីត្ិជន និងកូនខដលមានអាយុ 18 ឆ្នាំខដលនៅនរៀន
សាលាេធយេសិកា/កេមវ ិធីែឹក
វ ែវឺន រត្ូវបានទទួលជាំនួយកនុងសាំណុាំនរឿងរបស់ែុាំស
ញ ងន

ោះ ជាំនួយរបស់នេក៏នឹងរត្ូវបញ្ឈប់ខដរ ។ របាក់ ជាំនួយថ្នកេមវ ិធី GR របស់ែាំុន
ញ ឹង
េិនរត្ូវបនែយនទ នបើសិនជា សាែនភាពរបស់ែាំុរញ ត្ូវផ្តលស់បូរត (ដូចជា ែញាំុធាលក់ែួនឈ្ឺ
ល
ជានដើេ) នែើយ ែញាំុមានេូលនែត្ុដ៏លស
ែ េរេយនលើសកេមភាពរបស់ែាំុញ ។ ែញាំុដឹងថា ែញាំុអាច
ទូរស័ពទនៅេជឈេណឌលខសនកកិចចការអត្ិងិជន នបើសិនជា ែញុាំមានសាំណួរណាេួយសតីអាំពីកបួនចាប់ោាំងននោះ ។

ខសនក C - នសចកតីរពេនរពៀងជាទូនៅ

ែញាំុយល់ និង យល់រសបតាេលកខែ័ណឌោងនរកាេននោះ:

1. សិទិឃា
ធ
ត្់រទពយទុក (lien) នឹងយកេកដាក់នលើអចលនរទពយខដលែញាំុមានកេមសិទិធ ឬ ខដលែញាំុនឹងទិញនៅនពលអ

េត្ ដូចជាសទោះ ឬ ដីធីជា
ល នដើេ ។ ការចុោះ

ែត្ែនលោនលើសិទិឃា
ធ ត្់រទពយទុកនឹងអនុញ្ជញត្ឱ្យនោនធីដករបាក់ជាំនួយទូនៅ (GR) ណាេួយខដលបាននចញឱ្យែញុាំ នចញពីការលក់អចលនរទពយ ។

2. ចាប់រដាត្រេូវឱ្យនោនធីសតល់នៅភានក់ង្ហររកសួងមានសេត្ែកិចន
ច ូវព័ត្៌មានេួយចាំនួនអាំពីេនុសេខដលបានសាលប់នៅនែើយ ឬក៏ អនកខដលរត្ូវ នេនចញដីការ
ចាប់ែួននលើ
ល
នោសបទឧរកិដា ។ ព័ត្៌មានននោះេឺ: ន្មោះ អាសយដាាន ថ្ងៃកាំនណើត្ នលែសូសាល់សឺេួរ ីទី និង ភ្ិនភាេរូបរាងកាយ ។
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3. េនុសេោាំងអស់ខដលទទួល GR រត្ូវខត្សតល់នូវនលែសូសាល់សឺេួរ ីទី (SSN) របស់នេ នែើយនិង រត្ូវសតិត្រមាេថ្ដនដើេបីមានសិទិធទទួលជាំនួយ ។ នលែ
សូសាល់សឺេួរ ីទី (SSN), សានេរមាេថ្ដរបស់នេ និង ព័ត្៌មានខដលបានសតល់ឱ្យដថ្ទនទៀត្ណាេួយ អាចនឹងរត្ូវយកេកនរបើសរមាប់ ការនសទៀងផ្តទត្់ជាេួយ

កុាំពយូទ័រ ការពិនិត្យនឡើងវ ិញ និង ការជរេោះបញ្ជីជាសលូវការ ។

4. ែញាំុរត្ូវខត្បង់សងនៅនោនធីឡសអិនយឺនឡសវ ិញនូវរបាក់ោាំងអស់ខដលបានចាំណាយនដាយនោនធី កនុង

េែញាំុខដលជាចាំខណកេួយថ្នកេមវ ិធីជាំនួយទូនៅ

(GR) ។ នបើសិនជា ែញាំុសាលប់េុននពលខដលរបាក់ជាំនួយរត្ូវបានបង់សងវ ិញ នោនធីឡសអិនយឺនឡសអាចបតឹងោេោរយករបាក់ជាំពាក់ពីរទពយសេបត្តិ

(estate) របស់ែាំុញ ។ ែញាំុតាេរយៈននោះសូេនបាោះបង់នចាលនូវការកាំណត្់ចាប់ (របស់នីត្ិបញ្ញត្ិ)ត សរមាប់ពាកយសុាំោេោរណាេួយ សរមាប់ការសងជាំនួយ
ខដលបាននិយយននោះ ការខងោាំ និង ការខងរកា និង/ឬ ជាំនួយខសនកនវជជសាស្រសត ។

5. នបើសិនជា ែញាំុទទួលរបាក់ជាំនួយោាំងដុាំខត្េតង មានរួេោាំង ប៉ាុខនតេិនករេិត្រត្ឹេខត្ របាក់បានេកពីការទូរោត្់សរេុោះសរេួលកតីកាតាំ ការមានសិទិធទទួលរបាក់
ជាំនួយពីកេមវ ិធីដថ្ទៗនទៀត្ រួេមាន (របាក់ចាំណូលបខនែេសូសាល់សឺេួរ ីទី របាក់ជាំនួយសរមាប់អត្ីត្យុទធជន និង របាក់ធា
ឈ្នោះនឆ្នត្ របាក់ឈ្នោះខលបង របាក់បានេកពីការទូរោត្់សរេុោះសរេួលជាេួយរកុេែនុនធា

យឺនឡសវ ិញនូវរបាក់ខដលបាននចញឱ្យែញាំុ ។ នបើសិនជាែញាំុេិនបង់សងនៅនោនធីឡសអិនយឺនឡសវ ិញន
សរមាប់រយៈនពលជានរចើនខែ រែូត្ដល់របាក់ជាំនួយោាំងដុាំន

សរមាប់នពលពិការ) របាក់

រា៉ា ប់រង ឬ របាក់េរត្ក ែញាំុរត្ូវខត្បង់សងនៅនោនធីឡសអិន

ោះនទ ែញាំុនឹងេិនមានសិទិទ
ធ ទួលជាំនួយទូនៅ (GR)

ោះ បានបាំនពញតាេត្រេូវការចាាំបាច់ថ្នតារាងងវ ិការរបស់ែុាំញ ។

6. ែញាំុរត្ូវខត្ ទូរស័ពទ ឬ សរនសរ នៅអនកកាន់សាំណុាំនរឿងរបស់ែាំុញ នៅនពលខដលមានការផ្តលស់បូរណាេួ
ត
យ ថ្នអាសយដាានរបស់ែាំុញ ថ្ងលឈ្ួលសទ
ន
ោះ របាក់ចាំណូល
រទពយសេបត្តិ ឬ ចាំនួនេនុសេខដលរស់នៅកនុងសទោះរបស់ែាំុញ កនុងអាំឡងនពលរបាាំ
ថ្ងៃ របរកត្ិទិនថ្នការផ្តលស់បូរត ។
ុ

7. នបើសិនជា ែញាំុសតល់ព័ត្៌មានខដលេិនពិត្ ឬនបើ ែញាំុេិនបានរាយការណ៍ការផ្តលស់បូរនៅអន
ត
កកាន់សាំណុាំនរឿងរបស់ែាំុញ ខដល ាំឱ្យប៉ាោះពាល់ដល់សាំណុាំនរឿងរបស់ែាំុញ ឬ
ចាំនួនជាំនួយខដលែញុាំទទួល នទន

ោះ ែញុាំរបខែលជារត្ូវនេយកេកកាត្់នោសបទឧរកិដា និង រត្ូវបង់ពិន័យ ឬ យកនៅដាក់ពនធ

គ្នរ ។

8. ែញុាំរស់នៅកនុងឡសអិនយឺនឡសនោនធី (Los Angeles County) នែើយ នរគ្នងថានឹងរស់នៅទីននោះត្នៅនទៀត្ ។

9. ែញាំុយល់ថា ជាលកខែ័ណឌថ្នការទទួលជាំនួយទូនៅ (GR), ែញាំុរត្ូវខត្ទទួលការខ្កពិនិត្យនេើលជាេុន នដើេបីរកនេើលថាមានការរ ាំនលាភ្នលើសារធាត្ុនញៀន/
នរេឿងរសវ ឹង ខដរឬនទ នែើយនបើ រត្ូវនេសនមត្ថាមានបញ្ជ
ា ែញាំុរត្ូវខត្នៅចូលរួេកនុងកេមវ ិធីពាបាលយល់រពេនដាយនោនធី នដើេបីបនតទទួលជាំនួយ (GR) ។
ខសនក D - ការដាក់ពាកយសុរាំ បាក់ចាំណូលបខនែេសូសាល់សេ
ឺ ួរ ីទី (SSI)
ែញុាំយល់ថា ករណីោងនរកាេននោះយកេកអនុវត្តសរមាប់ខត្ នបើសិនជារកសួងសងគេកិចចសាធារណៈ (DPSS) សនមត្ថា ែញុាំអាចមានសិទិទ
ធ ទួលជាំនួយ SSI:

1. នបើនសនើសុាំនដាយ DPSS, ែញាំុនឹងដាក់ពាកយសុាំជាំនួយ SSI នៅការ ិយល័យសូសាល់សឺេួរ ីទីកុងត្ាំ
ន
បន់ ឬការ ិយល័យខដលនេនរជើសនរ ើសទុកជាេុន ។
2. នៅនពលខដល DPSS សនមត្ថា ែញាំុអាចមានសិទិទ
ធ ទួលជាំនួយ SSI, ឬនៅនពលណាេួយប ទ ប់ពីនពលន ោះ ន្មោះ អាសយដាាន នលែសូសាល់សឺេួរ ីទី

(SSN) របស់ែាំុញ និង ព័ត្៌មានថ្នបញ្ជីសាំណុាំនរឿងជាអចិថ្្នតយ៍នឹងរត្ូវសតល់ឱ្យនៅអនកការពារកេមវ ិធីខសនក SSI ខដលនឹងសតល់ជាំនួយបនចេកនទសនដើេបីឱ្យែញាំុបាន
ទទួលការយល់រពេនលើជាំនួយ SSI ។ ែញាំុនឹងនធវើសែរបត្ិបត្តិការជាេួយនឹងអនកការពារកេមវ ិធីខសនក SSI ។

3. ែញាំុនឹងរបាប់នៅ DPSS (កនុងអាំឡុងនពលរបាាំថ្ងៃរបរកត្ិទិន) នៅនពលខដល យកដាានសូសាល់សឺេួរ ីទី យល់រពេ ឬបដិនសធនលើពាកយសុាំជាំនួយ SSI
របស់ែុាំញ ។

4. ែញាំុនឹងបតឹងត្វ៉ា នលើការបដិនសធណាេួយ (កនុងអាំឡុងនពល 60 ថ្ងៃរបរកត្ិទិនថ្នថ្ងៃនៅនលើសាំបុរត្បដិនសធ) នដាយបាំនពញសាំនៅ “ការនសនើសុាំឱ្យសនរេច
សាជាងមី” នៅការ ិយល័យសូសាល់សឺេួរ ីទី ។

5. ែញាំុនឹងសតល់ DPSS នូវភ្័សតាង
(នៅនពលខដលនេសួររក) ខដលថា ែញាំុបានបាំនពញសាំនៅ “ការនសនើសុាំឱ្យសនរេចសាជាងមី” រួចនែើយ ។
ុត
6. ែញុាំនឹងបាំនពញសាំនៅ “ការនសនើសុាំឱ្យមានសវ

ការត្វ៉ា ” (បតឹងត្វ៉ា ) នបើ ការនសនើសុាំឱ្យសនរេចសាជាងមីរបស់ែុាំញ រត្ូវបានបដិនសធសងខដរន

ោះ ។

7. ែញុាំនឹងសតល់ DPSS នូវភ្័សុតាង
ត
(នបើនេសួររក) ខដលថា ែញុាំបានបាំនពញសាំនៅ “ការនសនើសុាំឱ្យមានសវ ការត្វ៉ា ” រួចនែើយ ។

8. នបើសិនជា ែញុាំដាក់ពាកយសុាំជាំនួយ SSI, នែើយ ពាកយសុាំជាំនួយ SSI របស់ែុាំរញ ត្ូវបានបដិនសធ នែើយ ែញុាំបឹង
ត ត្វ៉ា នលើការបដិនសធន ោះ នោនធីអាចសតល់ន្មោះ
អាសយដាាន នលែទូរស័ពទ និងនលែសូសាល់សឺេួរ ីទី (SSN) របស់ែុាំញ នៅឱ្យអនកទទួលការឯកជនខដលអាចជាត្ាំណាងែញុាំនៅឯទីសវ

9. សរមាប់ជាំនួយការោងសលូវចាប់ខសនកសវ
10.

ការបតឹងត្វ៉ា របស់ែុាំញ ។

ការត្វ៉ា នលើករណីជាំនួយ SSI របស់ែាំុញ ែញាំុនឹងទទួលយកអនកទទួលការឯកជនខដលសតល់ឱ្យនដាយ DPSS (ខដល

េិនេិត្ថ្ងលចាំនពាោះែញាំុ) នរជើសនរ ើសជួលយកអនកត្ាំណាងនដាយែលួនែញាំុ (ខដលែញាំុទទូលែុសរត្ូវនលើការបង់ថ្ងល) ឬ ត្ាំណាងនដាយែលួនែញាំុផ្តទល់ ។

ែញុាំនឹងរកាទុកនូវសាំបុរត្ និង នសចកតីរបកាសោាំងអស់ខដលែញុាំទទួលបានពី

យកដាានសូសាល់សឺេួរ ីទី (SSA) និង សតល់ឱ្យរកសួងសងគេកិចសា
ច ធារណៈ

(DPSS) នូវទាំព័រចេលងោាំងអស់ នៅនពលខដលនេសួររក ។

11. ែញុាំនឹងន្លើយត្បនៅនឹងសាំបុរត្ោាំងអស់ពីរកសួងសងគេកិចចសាធារណៈ (DPSS),
ឱ្យែញុាំសតល់ព័ត្៌មានសតីអាំពីពាកយសុាំជាំនួយ SSI ឬ ការបតឹងត្វ៉ា របស់ែុាំញ ។

12. ែញាំុនឹងនធវើសែរបត្ិបត្តិការយ៉ា ងនពញទាំែឹងជាេួយនឹង DPSS,

យកដាានសូសាល់សឺេួរ ីទី (SSA) និង អនកត្ាំណាងរបស់ែុាំខញ ដលនសនើសុាំ

យកដាានសូសាល់សឺេួរ ីទី (SSA) និង អនកត្ាំណាងរបស់ែាំុនញ ៅនលើរេប់ករណីោាំង

អស់ខដលោក់ទងនៅនឹងពាកយសុាំជាំនួយ SSI ឬ ការបតឹងត្វ៉ា របស់ែាំុញ ។

13. ែញាំុយល់ថា ការែកោនេិនបាននធវើតាេនសចកតីត្រេូវោាំងអស់ននោះអាចនឹងបណា
ត លឱ្យជាំនួយទូនៅ (GR) របស់ែាំុញ រត្ូវបាននេបដិនសធ/បញ្ឈប់បាន ។ នបើ ែញាំុ
រត្ូវការព័ត្៌មានបខនែេ ែញាំុនឹងទូរស័ពទនៅេជឈេណឌលខសនកកិចចការអត្ិងិជន ។

ខសនក E - ការអនុញ្ជញត្ឱ្យសងរបាក់ជាំនួយជាបនណា
ត ោះអាសននថ្នការសុនាំ លើដាំបូង ឬ នរកាយនពលមានលកខណសេបត្តិទទួលជាំនួយ
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STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

AUTHORIZATION FOR REIMBURSEMENT OF INTERIM ASSISTANCE
INITIAL CLAIM OR POSTELIGIBILITY CASE
NAME

ADDRESS

SOCIAL SECURITY NUMBER

CITY/TOWN

ZIP CODE

COUNTY IA AGENCY

GR CODE

Los Angeles County

05200

For the purpose of this Authorization Form:

The term “State” means the California county interim assistance (IA) agency (s) that the California Department of Social Services has an
interim assistance reimbursement agreement with and that paid you public assistance.
The term “SSI/SSP benefits” means “Supplemental Security Income/State Supplementary Payment” benefits under Title XVI of the Social
Security Act.
What actions am I authorizing when I sign this authorization and I check the “Initial Claim Only” block?
Initial Claim Only
You are authorizing the Commissioner of the Social Security Administration (SSA) to reimburse the State for some or all of the
money the State gives you while SSA decides if you are eligible to receive SSI/SSP benefits. If you become eligible, SSA pays
the State from the retroactive SSI/SSP benefits due you. The reimbursement covers the time from the first month you are
eligible to receive SSI/SSP benefits through the first month your monthly SSI/SSP benefit begins.
If the State cannot stop the last payment made to you, SSA can reimburse the State for this additional payment amount.

□

What actions am I authorizing when I sign this authorization and I check the “Posteligibility Case Only” block?
Posteligibility Case Only
You are authorizing the Commissioner of the Social Security Administration (SSA) to reimburse the State for some or all of the
money the State gives you while SSA decides if your SSI/SSP benefits can be reinstated after being terminated or suspended.
If your SSI/SSP benefits resume, SSA pays the State from the retroactive SSI/SSP benefits due you. The reimbursement
overs the time from the day of the month the reinstatement is effective through the first month your monthly SSI/SSP benefit
resumes.
If the State cannot stop the last payment made to you, SSA can reimburse the State for this additional payment amount.

□

How can the State use this form when blocks for initial claims and posteligibility cases are part of the form?
The State can use this form for one case situation at a time, either an initial claim or a posteligibility case. If both blocks are checked
the form is not valid. You and the State must sign and date a new form with only one block checked.
What kind of State payment qualifies for reimbursement by SSA?
SSA can reimburse a State for a payment that is paid only from State or local funds. The State cannot be reimbursed for payments
made wholly or partially from Federal funds.
How does SSA determine how much of my SSI/SSP money to pay the State?

SSA decides the amount of payment based on two considerations. First, SSA looks at the amount of money claimed by the State, and
second, SSA looks at the amount of your retroactive SSI/SSP money available to pay the State. SSA can reimburse the State for a
payment made in a month only when you receive a State payment and an SSI/SSP payment for the same month. SSA will not pay the
State more money than you have for the SSI/SSP retroactive period.
How long is this authorization effective for the State and me if I checked the “Initial Claims Only” block?

This authorization is in effect for you and the State for twelve (12) months. The 12 months begin with the date SSA receives the
authorization from the State and end 12 months later. However, for a State using an electronic system, the 12 months begin with the
date the State notifies SSA through an electronic system that the State has received the authorization and end 12 months later. You
and a State representative must sign and date the authorization for the authorization to be valid.
Exceptions apply to this rule. The State must send SSA the authorization within a certain time frame. SSA must receive the form within
30 calendar days of the date you signed the authorization. If the form is late, SSA will not accept the form as a valid authorization. For
the State using an electronic system, SSA must receive the authorization information within 30 calendar days of the state matching your
SSI record with your state record. If the information is late, SSA will not accept the information sent by the State. SSA will not pay any
of your retroactive SSI/SSP benefits to the State. SSA will send you any SSI/SSP money that may be due you, based on SSA’s regular
payment rules.
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Can the authorization stay effective longer than the 12-month period? Can the authorization end before or after the 12-month
period ends?
The authorization can stay effective longer than the 12-month period, if you
•
apply for SSI/SSP benefits before the State has the authorization form, or
•
apply within the 12-month period the authorization is effective, or
•
file a valid appeal of SSA’s determination on your initial claim.
The period of the authorization can end before the 12-month period ends, or end after the 12-month period ends when any of these
actions take place:
•
SSA makes the first SSI/SSP payment on your initial claim; or
•
SSA makes a final determination on your claim; or
•
the State and you agree to terminate this authorization.
The authorization period will end with the day of the month any of these actions take place.
How long is this authorization effective for the State and me if I check the “Posteligibility Case Only” block?
This authorization is in effect for you and the State for twelve (12) months. The 12 months begin with the date SSA receives the
authorization from the State and end 12 months later. However, for a State using an electronic system, the 12 months begin with the
date the State notifies SSA through an electronic system that the State has received the authorization and end 12 months later. You
and a State representative must sign and date the authorization for the authorization to be valid.
Exceptions apply to this rule. The State must send SSA the authorization within a certain time frame. SSA must receive the form within
30 calendar days of the date you signed the authorization. If the form is late, SSA will not accept the form as a valid authorization. For
a State using an electronic system, SSA must receive the authorization information within 30 calendar days of the State matching your
SSI record with your State record. If the information is late, SSA will not accept the information sent by the State. SSA will not pay any
of your retroactive SSI/SSP benefits to the State. SSA will send you any SSI/SSP money that may be due you, based on SSA’s regular
payment rules.
Can the authorization stay effective longer than the 12-month period? Can the authorization end before or after the 12-month period
ends?
The authorization can stay in effect longer than the 12-month period if you file a valid appeal. You must file your appeal within the time
frame SSA requires.
The period of the authorization can end before the 12-month period ends, or can end after the 12-month period ends when any of these
actions take place:
•
SSA makes the first SSI/SSP payment on your posteligibility case after a period of suspension or
termination; or
•
SSA makes a final determination on your appeal; or
•
the State and you agree to terminate this authorization.
The authorization period will end with the day of the month any of these actions take place.
Can SSA use this authorization form to protect my filing date for SSI/SSP benefits?
SSA can use this form to protect your filing date if you checked the “Initial Claims Only” block. When you sign this form, you are saying
that you have the intention of filing for SSI/SSP benefits if you have not already applied for benefits.
You have sixty (60) days from the date the State receives this form to file for SSI/SSP benefits. Your eligibility to receive SSI/SSP
benefits can be as early as the date you sign this authorization if you file within the 60-day time period. If you file for SSI/SSP benefits
after the 60-day time period, this form will not protect your filing date. Your filing date will be later than the date you sign this form.
How do I appeal the State’s decision if I do not agree with the decision?
You can disagree with a decision the State made during the reimbursement process. You will receive the State notice telling you how to
appeal the decision. You cannot appeal to SSA if you disagree with any State decision.
Within 10 working days after the State receives the reimbursement money from SSA, the State must send you a notice. The notice will
tell you three things: (1) the amount of the payments the State paid you; (2) that SSA will send you a letter explaining how SSA will
pay the remaining SSI/SSP money (if any) due you, and (3) about your right to a hearing with the State, including how to request the
State hearing.
SIGNATURE OF INDIVIDUAL RECEIVING INTERIM ASSISTANCE

DATE

SIGNATURE OF STATE REPRESENTATIVE

DATE

If the applicant signs this application with a mark, the signature must have two witnesses who provide their
signatures, addresses, and the dates they signed below.
WITNESSED BY:

WITNESSED BY:

ADDRESS (#, STREET):

ADDRESS (#, STREET):

CITY

STATE

ZIP

CITY
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ខសនក F - ការលុបនចាលពាកយសុជ
ាំ ាំនួយទូនៅ (GR)
ែញុាំយល់ថា នោោះបីជាអនកខដលនធវើសមាភសន៍ដល់ែុាំញ របាប់ែុាំថា
ញ
ែញុាំេិនមានលកខណសេបត្តិទទួលជាំនួយ GR ក៏នដាយ ែញុាំនៅខត្មានសិទិប
ធ ាំនពញពាកយសុាំជាំនួយនៅនឡើយ
នែើយ សិទិរធ បស់ែាំុនញ នោះ េិនអាចដកនចញពីែាំុបា
ញ ននទ ។
ែញុាំយល់ថា នបើែុាំេ
ញ ិនយល់រសបជាេួយនឹងការសនរេចណាេួយខដលបាននធវើនឡើងេកនលើពាកយសុាំជាំនួយ GR របស់ែុាំញ ែញុាំអាចទទួលបានការពនយល់យ៉ាងចាស់លាស់
អាំពីនិត្ីវ ិធីបណឹត ងខដលែញាំុអាចនរបើ ពីអនកខដលជួយែញាំុបាំនពញសាំនៅននោះ ។
ែញាំុយល់ថា ែញាំុរត្ូវខត្ទទួលបាននូវនសចកតីរបកាសជូនដាំណឺងនូវការបដិនសធជាំនួយជាលាយលកខណ៍អកេរេួយចាប់ ។
ែញុាំយល់ថា នបើែុាំេ
ញ ិនយល់រសបជាេួយនឹងការសនរេចណាេួយខដលបាននធវើនឡើងេកនលើពាកយសុាំជាំនួយ GR របស់ែុាំញ ែញុាំមានសិទិត្
ធ វ៉ា ជាំោស់នឹងនសចកតីសនរេចននោះ
នែើយ នសនើសុាំនសចកតីបាំភ្ឺនល លើនសចកតីសនរេចន

ោះ ឬ នសនើសុាំការពិនិត្យនេើលពាកយសុាំរបស់ែាំុសា
ញ ជាងមីនឡើងវ ិញនដាយ អនកោក់ទងខសនកត្វ៉ា ជាំោស់នលើការបដិនសធ ។

[ ] ែញាំុយល់ថា ែញាំុេិនមានលកខណសេបត្តិទទួលជាំនួយទូនៅនទ ប៉ាុខនត ែញាំុចង់បនតពាកយសុាំជាំនួយរបស់ែាំុញ ត្នៅនទៀត្ ។
[ ] ែញុាំយល់ថា ែញុាំេិនមានលកខណសេបត្តិទទួលជាំនួយទូនៅនទ, នែើយ ែញុាំចង់លុបនចាលពាកយសុាំជាំនួយ GR ។

ែត្ែនលោថ្នអនកដាក់ពាកយសុាំ

ខែ ថ្ងៃ ឆ្នាំ

ែត្ែនលោថ្នអនកកាន់សាំណុាំនរឿង

ខែ ថ្ងៃ ឆ្នាំ

ខសនក G - នសចកតីរបកាស និង ការចុោះែត្ែនលោ
េនុសេនពញវ ័យោាំងអស់ (អាយុ 18 ឆ្នាំ ឬ អាយុនរចើនជាងែនឹង) និង នកមងអនីត្ិជន (កាំពុងដាក់ពាកយសុាំខត្មានក់ឯង) ខដលដាក់ពាកយសុាំជាំនួយទូនៅ (GR) រត្ូវខត្អាននសចកតី
របកាស នែើយ ចុោះែត្ែនលោនៅខសនកោងនរកាេ:
នសចកតីរបកាស: ែញាំុសូេរបកាសនរកាេការសត ទ នោសថ្នបទភ្ូត្កុែកថាព័ត្៌មានោាំងអស់ ខដលែញាំុបានសតល់នៅកនុងរកដាសដាក់ពាកយសុាំជាំនួយរបស់ែាំុញ េឺពិត្ និង រត្ឹេរត្ូវ
តាេការយល់ ដឹងដ៏លប
ែ ាំសុត្របស់ែាំុញ ។

ែត្ែនលោថ្នេនុសេនពញវ ័យ #1

ខែ ថ្ងៃ ឆ្នាំ

ែត្ែនលោថ្នេនុសេនពញវ ័យ #2

នបើសិនជា នរណាមានក់ចុោះែត្ែនលោនដាយមានេាំនូសខែវង សាកេីពីរ

ែត្ែនលោថ្នសាកេី

ខែ ថ្ងៃ ឆ្នាំ

ែត្ែនលោថ្នេនុសេនពញវ ័យ #3

ខែ ថ្ងៃ ឆ្នាំ

ក់រត្ូវខត្ចុោះែត្ែនលោ និងសតល់នូវ ខែ ថ្ងៃ ឆ្នាំ និង អាសយដាានរបស់នេនៅខសនក ោងនរកាេ:

ខែ ថ្ងៃ ឆ្នាំ

ែត្ែនលោថ្នសាកេី

អាសយដាាន

អាសយដាាន
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ខែ ថ្ងៃ ឆ្នាំ

********C O U N T Y

USE

O N L Y *********

CERTIFICATION OF ELIGIBILITY
KEY ELIGIBILITY ITEMS

SHOW
RESPONSE
BELOW

IDENTIFICATION: (ABP 898-1, Question 3)
Does each client have acceptable identification or PA 230 initiated?

[ ] YES [ ] NO

UNDER 18: (ABP 898-1, Question 5)
Is the client over age 18? If no, verification of minor applying alone has been completed.

[ ] YES [ ] NO

RESIDENCE: (ABP 898-1, Questions 6 and 7)
Has the client lived in Los Angeles County 15 days and plans to remain here? If the client wants to return to place of
residence, the PA 898-15 Non-Resident application must be on file.
CITIZENSHIP:
Is the client a United States citizen? If no:
[ ] acceptable alien verification is on file, or
[ ] a PA 696 is on file.

[ ] YES [ ] NO

[ ] YES [ ] NO

PERSONAL PROPERTY: (ABP 898-1, Question 14)
Does the client meet all personal property limits, as shown below:
[ ] Yes [ ] No [ ] None Declared: Cash
[ ] Yes [ ] No [ ] None Declared: Checking savings, credit union, other
[ ] Yes [ ] No [ ] None Declared: Exempt $500 life if for burial, otherwise include in $500 limit.
[ ] Yes [ ] No [ ] None Declared: Each adult may own interest in one motor vehicle with value of $4,500 or less.
For couple cases, only one vehicle is allowed.
[ ] Yes [ ] No [ ] None Declared: House trailer, houseboat or boat home used as residence worth no more than
$11,500.
[ ] Yes [ ] No [ ] None Declared: Mobile home used as residence worth no more than $15,000.
____________________________________________________________________________________________
REAL PROPERTY: ( ABP 898-1, Question 15)
Does the client meet all real property limits, as shown below:
[ ] Yes [ ] No [ ] None Declared: Home with assessed value of $34,000 or less

[ ] YES [ ] NO

[ ] YES

[ ] NO

ASSETS GIVEN AWAY: (ABP 898-1, Question 16)
Does the client declare that no property was given away in the last two years?

[ ] YES [ ] NO

INCOME:
Is the client’s total non-exempt income below the GR level?

[ ] YES [ ] NO

EMPLOYMENT: (ABP 898-1, Question 18)
A potential UIB application has been filed, if appropriate, and the client’s employment history does not qualify the client for
CalWORKs (if this is a family case).
HOUSEHOLD COMPOSITION AND HOUSING COST: (ABP 898-1, Question 9)
Is the household size correctly determined and housing cost below the GR level?

[ ] YES [ ] NO

[ ] YES [ ] NO

Housing cost is over the GR level? [ ] Yes [ ] No If yes, PA 908 is initiated and follow-up control set.
FLEEING FELONS: (ABP 898-1, Questions 19-20)
Is the client fleeing to avoid prosecution or custody/conviction of a felony or is in violation of parole/probation. IF YES,
DENY AID.
ANNUAL AGREEMENT/CALFRESH RECONCILIATION: The Annual Agreement and CalFresh Recertification dates have
been aligned and are the same date.
CASH AID FOR IMMIGRANTS PROGRAM (CAPI): The Annual Agreement and CalFresh Recertification dates have been
aligned and are the same date.
PRESCREENING QUESTIONNAIRE FOR SUBSTANCE USE DISORDER
Did client complete pre-screening?
If positive or in treatment was client referred for assessment?

[ ] YES [ ] NO

[ ] YES [ ] NO
[ ] YES [ ] NO

[ ] YES [ ] NO
[ ] YES [ ] NO

DETERMINATION:
[ ] Eligible for General Relief.
__________________________
Eligibility Worker's Signature

[ ] Not Eligible for General Relief. Denial Code: _______________
_____________
Date

________________________________________ ____________
Eligibility Supervisor's Signature
Date
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