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អតិថិជន ឈ ម្ ោះជាអក្សរពុម្ព កាលបរឈិ ឆ្េទ ទីភ្នា ក់ងារ ឈ ម្ ោះជាអក្សរពុម្ព កាលបរឈិ ឆ្េទ

កិច្ចព្រមពព្រៀងស្តី្រតីការ 
ទទួលខុសព្រូវទាងំសងខាង

 ឈ វ្ ើការងារជាមួយបុគ្គលិកកាន់សំណំុឈរឿង ឈ�ើម្ីឈ វ្ ើឱ្យបបឈសើរឈ�ើងផែនការថាឈតើ 
អនាកអា្ផថទាខ្ំ លួនឯង (និងបក រុមបគលួសាររបស់អនាក) យ៉ា ង�ូ្ឈមតេ្ ឈោយគ្ម នការ
ឈបបើបរាស់ជំនួយសា្់បរាក់។ ការណឈ៍នោះ រមួមានការបំឈពញការឧបត្ថម្ភគ្ំបទកុមារ 
ឬបតេ ឬីបបពន្ធ  លុោះបរាផតអនាកមានឈេតុែលបតរឹមបតរូវ្ំឈោោះការមិនអនុវតតេ�ូឈ ន្ា ោះ។

 ឈ វ្ ើការងារជាមួយបុគ្គលិកកាន់សំណំុឈរឿង ឈ�ើម្ីកំណត់ឈគ្លឈៅថម ី
បបសិនឈបើសា្ថ នភ្ពរបស់អនាកផ្លា ស់ប្ រូរ ឈេើយបរាប់បុគ្គលិកកាន់សំណំុ 
ឈរឿងរបស់អនាក ឈៅឈពលអនាកបញ្ច ប់ផែនាកនានាននផែនការរបស់អនាក។

បឈំពញរាមជំហាននានាឈៅក្រុងផែនការរបស់អនាក (បំឈពញឈគ្លឈៅរបស់អនាក) រាម
កាលបរឈិ ឆ្េទនានាផ�លអនាករានពិភ្កសាជាមួយបុគ្គលិកកាន់សំណំុឈរឿងរបស់អនាក។

 បតរូវបរាក�ថា កូនៗរបស់អនាកឈៅសាលាឈរៀន។

សេការជាមួយកមម វ ិ្ ីជំនួយបឈ ត្េ ោះអាសននាសបមាប់ការឈ វ្ ើការរា៉ា នស់ាម ន 
ឈោយន្�ន្យ្ំឈោោះបក រុមបគលួសារបកីបក (TANF) បបសិនឈបើអនាកបតរូវរាន 
ឈគឈសនា ើសុំ។ ការណ៍ឈនោះ អា្រាប់បញ្ច រូលការែតេល់ការងារ និង្ំនួនឈមា៉ា ង 
សកមមភ្ពោក់ព័ន្ធការងារជូនបុគ្គលិកកាន់សំណំុឈរឿងរបស់អនាក។

 ឈបបើបរាស់ថវកិាកមម វ ិ្ ី TANF ផ�លរានែតេល់ជូនរាមប័ណ្ណ ឈែទេរបរាក់ធានារា៉ា ប់រង 
រាមឈអ�ិកបតរូនិក (EBT) ឬប័ណ្ណ  PA ACCESS របស់អនាកសបមាប់ការឈែទេរបរាក់ផ�ល 
អនុញ្ញា ត។ អនាកអា្មិនឈបបើបរាស់ថវកិាកមម វ ិ្ ី TANF ផ�លរានែតេល់ជូនរាមប័ណ្ណ  
EBT ឬប័ណ្ណ  PA ACCESS របស់អនាក ឈ�ើម្ីឈ វ្ ើការឈែទេរបរាក់រាមប័ណ្ណ  EBT សបមាប់ការ
ឈែទេរបរាក់ធានារា៉ា ប់រងរាមឈអ�ិកបតរូនិកឈៅហាងលក់បសា; កាសុីណូ (កាសីុណូផល្ង 
ការបឈងក ើតឬការឈបើកឈលងឈេ្គ ម); ឬទីកផនលាងនានាសបមាប់ការកំសានតេមនុស្ស 
ឈពញវយ័ ផ�លមានអនាកសផមតេងឈោោះឈោអាវឈ្ញ ឬរាបំសាត។

 ឈបបើបរាសប់រាក់ឧបត្ថម្ភពឈិសស ផ�លអនាកទទួលរាន ឈ�ើម្ីបងប់រាក់ 
សបមាប់វត្រុឬរបស់អវ ីៗ ឬឈសវាកមមនានា ផ�លអនាករានឈសនា ើសុំ។ ក្រុង 
រយៈឈពល 14 នថងៃនននថងៃទទួលរានបរាក់ អនាកបតរូវែតេល់ជូនលិខិតបញ្ជា ក ់
អំពីថាឈតើ បរាក់រាន្ំ្យយ៉ា ង�ូ្ឈមតេ្។ 

• បបសិនឈបើអនាកមិនឈបបើបរាស់បរាក់សបមាប់វត្រុឬរបស់អវ ីៗ
ឬឈសវាកមមនានា ផ�លក្រុងឈនាោះបរាក់ឧបត្ថម្ភពឈិសស រានែតេល់ជូន
ឈេើយមិនែតេល់ជូនលិខិតបញ្ជា ក់ (�ូ្ជាបងាក ន់ន�បង់បរាក់) ផ�ល
អនាករានឈបបើបរាស់បរាក់សបមាប់ឈគ្លបំណងឈនោះឈទ អនាកបតរូវផត
បង់សងបរាកឈ់នោះបត�ប់មកវញិ។

ជាទូឈៅអនាកបតរូវផតឈ វ្ ើការ ឬ្ូលរមួក្រុងសកមមភ្ពការងារផ�លរានយល់បពម 
(លោុះបរាផតអនាកទទួលរានការឈលើកផលង ឬរានបងាហា ញមូលឈេតុសមរម្យ) ផ�ល
យ៉ា ងឈហា្្ស់បតរូវមាន្ំនួនឈមា៉ា ងផ�លតបមរូវឱ្យមានសបមាប់បក រុមបគលួសារ 
របស់អនាក។

ការផថរកសាខ្ លួនអនាក និងកូនៗអនាកឱ្យមានសុខភ្ពល្អ  គឺជាជំហាន 
សោំន់្ ស់្ ំឈោោះភ្ពមិនពរឹងោក់ឈលើអនាក�នទ។

បបសិនឈបើអនាកមានគភ៌ វាសំោន់្ស់ថាអនាករកសាការ្ត់ជួបទាងំអស ់
ផ�លមានកមម វ ិ្ ីឈបគ្ងទុកពឈីវជជាបណ្ិត ឬគលា ីនិករបស់អនាក។

បំឈពញ ្ុោះេត្ថឈលោ និងកាលបរឈិ ឆ្េទឈលើកិ ្្ច បពមឈបពៀង AMR ផ�លរានឈែញើ
រាមប៉ាុសតេ នបបសណីយ៍ជូនអនាក និងបញជារូ នកិ ្្ចបពមឈបពៀងឈនោះបត�ប់មកវញិក្រុង 
រយៈឈពល 30 នថងៃ ននកាលបរឈិ ឆ្េទ្ុោះេត្ថឈលោឈលើកិ្ ្ច បពមឈបពៀង AMR 
របស់ការយិល័យជំនួយឈៅឈោន្ី (CAO) ។

ការទទួលខុសព្រូវរបស់អ្នក គឺព�ើម ត្ី៖

ពន្យល់ថាអនាកអា្ទទួលរានជំនួយសា្់បរាក់ពីកមម វ ិ្ ី TANF Program ផ�លមាន 
រយៈឈពលសរុប 5 ឆ្នា ំប៉ាុឈ ្្ណ ោះ (60 ផខ) ឈៅក្រុងរយៈឈពលជីវតិរស់ឈៅរបស់អនាក។ 
TANF ែតេល់ជូនជំនួយបឈ ត្េ ោះអាសននា  រេូត�ល់អនាក និងបក រុមបគលួសារអនាក អា្ជួយ 
ឧបត្ថម្ភគ្ំបទឈោយខ្ លួនឯងជាថមីមតេងឈទៀត។ អនាកអា្មានលក្ខណៈសម្តតេ ិបគបប់គ្ន់
្ំឈោោះកមម វ ិ្ ី TANF ផ�លពនយារឈពល ឈបកាយពីអនាករានបញ្ច ប់ការកំណត់ពីកមម វ ិ្ ី 
TANF ផ�លមានរយៈឈពល 5 ឆ្នា ំ បបសិនឈបើអនាកបឈំពញរាមសា្ថ នភ្ពពិឈសស។

ពន្យល់ថា ការជួយបង់បរាក់សបមាប់ការផថទាកូំន អា្បបបពរឹតតេឈៅរាន 
�ូឈ ន្ាោះអនាកអា្ឈៅសាលាឈរៀន ឈ វ្ ើការ ឬ្ូលរមួសកមមភ្ពឈែ្សងៗឈទៀត 
ឈ�ើម្ីជួយអនាកឱ្យមានលក្ខណៈសម្តតេ ិបគបប់គ្ន់្ ំឈោោះការងារ។

ពន្យល់ថា បរាក់ឧបត្ថម្ភពឈិសសសបមាប់ឈសវាកមមគំ្បទ �ូ្ជាមឈ្យារាយឈ វ្ ើ�ំឈណើរ ការផថទាកូំន 
និងការឈសលា ៀកោក់ អា្បបបពរឹតតេឈៅរាន្ំឈោោះអនាក និងជួយអនាកឱ្យទទួលរានឯកសារការងារ
ផ�លបតរូវការ ឈ�ើម្ីឱ្យមានលក្ខណៈសម្តតេ ិបគបប់គ្ន់្ ំឈោោះឈសវាកមមគំ្បទ។

ពន្យល់ថា សកមមភ្ពទាងំអស់ ផ�លរមួមានសកមមភ្ពទាងំឈនាោះ ផ�ល
ក្រុងឈនាោះអនាកអា្្ប់ឈែតេើមឈោយខ្ លួនឯង បតរូវរានយល់បពមពីបកសួង។

ពន្យល់ថា អនាកបតរូវឈែទេៀងផ្ទេ ត់ការផសវ ងរកការងារ្ំនួន 3 យ៉ា ងតិ្ ក្រុងមួយសរាតេ េ៍ 
ឈៅខណៈឈពលការោក់ោក្យសុំរបស់អនាក មិនទានរ់ានសឈបម្ ឬអនាកនរឹងមិន 
មានសិទ្ធិបសប្បាប់្ំឈោោះកមម វ ិ្ ី TANF។

ជួយអនាកឱ្យផសវ ងរកបក រុមឈែ្សងៗឈទៀត និង/ឬ បបជាពលរ�្ឋផ�លអា្
ជួយអនាក្ំឈោោះផែនការរបស់អនាក ឈ�ើម្ីបំឈពញឈគ្លឈៅរបស់អនាក។ 

ពន្យល់អំពីវ ិ្ ីឈែ្សងៗឈទៀត ផ�លឈយើងខ្រុ ំអា្ជួយអនាក �ូ្ជាកមម វ ិ្ ីគ្ំបទភ្ពពិការ 
(The Disability Advocacy Program(DAP)), ឥណទានបរាក់្ ណូំលផ�លរករាន 
(Earned Income Credit (EIC)) និងវ ិ្ ីឈែ្សងៗឈទៀតផ�លឈយើងខ្រុ ំអា្ជួយ 
ជនរងឈបគ្ោះនានាពីអំឈពើេិងសាក្រុងបគលួសារ។

ពន្យល់អំពីឱកាសការសិកសា និងការបណ្រុ ោះប ត្េ លផ�លអា្បបបពរឹតតេឈៅរាន។

ពន្យល់ថា អនាកអា្សម ័បគ្ិតតេ្ូលរមួសកមមភ្ព ឬការសិកសា/ការបណ្រុ ោះប ត្េ ល 
ផ�លទាក់ទងនរឹងការងារ បបសិនឈបើអនាកមិនបតរូវរានឈសនា ើសុំឱ្យឈ វ្ ើការ។

 ែតេល់ជូនព័ត៌មានអំពីកមម វ ិ្ ីជំនួយអាហារបូត្ថម្ភបផន្ថម 
(Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)) 
និងភ្ពអា្បបបពរឹតតេឈៅរាន្ំឈោោះការបនតេទទួលរាន
កមម វ ិ្ ី SNAP, ឈមឌីឈេត Medicaid, និងជំនួយផថទាកំុមារ 
ឈៅឈពលអនាកឈប់ទទួលរានកមម វ ិ្ ី TANF ឈោយសារការ
រករានបរាក់្ ំណូលពីការងារ។

ពន្យល់ថា  ឈបើអនាកទទួលរានការទូទាត់ការបផងវរ 
បរាក់ ឈេើយឥ�រូ វឈនោះកំពុងោក់ោក្យសុំជំនួយសា្់ 
បរាក់ ឈៅអំ�រុ ងឈពល�ូ្គ្នា ឈនាោះ អនាកបតរូវរានឈគ 
ទាមទារឱ្យបងប់រាក់សងវញិទាងំអស់ ឬមួយ 
្ំផណកននការទូទាត់ការបផងវរបរាក់ ឈៅអ�ំរុ ងឈពលឈនាោះ។

ពន្យល់ថា អនាកអា្ទទួលរានមឈ្យារាយ
ឈ វ្ ើ�ំឈណើរឈៅជួបឈវជជាបណ្ិត ឬគលា ីនិករបស់អនាក។

ពន្យល់ថា អនាកបតរូវផត្ូលរមួក្រុងការពយារាល 
ថានា ឈំញៀន ឬឈបគឿងបសវងឹផ�លអា្បបបពរឹតតេឈៅរាន  
បបសិនឈបើការបោំនសារធាតុកំពុងផតរារាងំ 
អនាកពីការផសវ ងរកការងារ ឬការរកសាការងារ។

ពន្យល់ថា ឈបើអនាក ឬសមាជិកបក រុមបគលួសារមានភ្ពពិការោងរាងកាយ ឬ 
បញ្ញា  ឬបញ្ហា សុខភ្ពែ្ រូវ្ិតតេ ផ�លរារាងំអនាកពីការឈ វ្ ើការងារឈនាោះ 
ឈយើងខ្រុ ំអា្ឈរៀប្ំអនាកជំនាញផ�លបតរូវបញជារូ នមកឈៅកាន់ទីភ្នា ក់ងារ 
ផ�លអា្ជួយអនាក។ បគប់ឈសវាកមមទាងំអស់ ជាព័ត៌មានសមាងៃ ត់។

ពន្យល់ថា អនាកបតរូវផតបំឈពញ ្ុោះេត្ថឈលោ 
និងកាលបរឈិ ឆ្េទឈលើកិ ្្ច បពមឈបពៀង AMR ផ�លរាន 
ឈែញើរាមប៉ាុសតេ នបបសណីយ៍ជូនអនាក និងបញជារូ នកិ ្្ចបពម 
ឈបពៀងឈនោះបត�ប់មកវញិក្រុងរយៈឈពល 30 នថងៃ នន 
កាលបរឈិ ឆ្េទការ្ុោះេត្ថឈលោឈលើកិ ្្ច បពមឈបពៀង AMR
របស់ការយិល័យជំនួយឈៅឈោន្ី (CAO) ។

ការទទួលខុសព្រូវរបសព់�ើង គពឺ�ើម ត្ី៖
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កិច្ចព្រមពព្រៀងស្តី្រតីការទទួលខុសព្រូវ
ទាងំសងខាង

សពងខេបសំណុំពរឿង៖ សបមាប់ CAO ឈបបើបរាស់។ បុគ្គលិកកាន់សំណំុឈរឿងរបស់អនាក នរឹងបំឈពញកផនលាងឈនោះជាមួយអនាក។

ពោលបំណង៖  ឈតើអនាកនរឹងផសវ ងរកបបឈភទការងារ ឬបរាក់្ ំណូលអវ ីខលា ោះ ផ�លជួយគ្ំបទខ្ លួនឯង? ឈតើការបណ្រុ ោះប ត្េ ល ឬការសិកសាអវ ីខលា ោះ ផ�លអនាកអា្បតរូវការ?

ឧបសគ្គនានាចំពោះការសពពមចពោលបំណង៖  សូមបឈំពញបញជា ីឈែទេៀងផ្ទេ ត់អំពីការវាយតនមលាភ្ពឈបតៀមខ្ លួនជាឈបស្្ំឈោោះការងារ។

្ំនួននថងៃកមម វ ិ្ ី TANF៖ 

កបមតិការសិកសា ខ្ពស់ បំែុត ផ�ល អនាក រាន ឈរៀន្ប់៖ 

នថងៃផខឆ្នា ំកឈំណើតកូនផ�លឈកមងជាងឈគ៖ 

្ំនួនសរាតេ េ៍ននការសាកល្ងការងារផ�លបងប់រាក់ជូន រានបញ្ច ប់៖ 

្ំនួនឈមា៉ា ងក្រុងមួយសរាតេ េ៍សបមាប់ឈសវាកមមសេគមន៍ផ�លអា្អនុញ្ញា តឱ្យ៖ 

រយៈឈពលផវង៖

ជំហានទីមួយ៖

ស្ថា នភា្រការងារ និងការបណ្ត ះបណ្្ល៖ សូមពិនិត្យឈមើល ឈបើអនាកបតរូវរានឈគកំណត់្ំឈោោះលក្ខខណ្ការងារ។

ស្ថា នភា្រននការចូលរមួ៖ សូមឈមើលឧបសគ្គរបស់អនាក ឈ�ើម្ីពិនិត្យឈមើលថាឈតើវាមានែលប៉ាោះោល�់ល់សមត្ថភ្ពរបស់អនាក ឈ�ើម្ី្ូលរមួក្រុងសកមមភ្ពយ៉ា ង�ូ្ឈមតេ្។

ជំនួ�្រតីទតីភា្ន ក់ងារ និងអ្នកជំនាញដ�លព្រូវបញ្រូ នមក៖ សូមពិនិត្យឈមើលថាឈតើ ឈយើងខ្រុ ំ ឬទីភ្នា ក់ងារឈែ្សងឈទៀត អា្ជួយអនាកយ៉ា ង�ូ្ឈមតេ្។

 ស្ថ ិតឈបកាមអាណតតេ ិ     ការឈលើកផលង 

ឈេតុែលបតរឹមបតរូវ និងការឈលើកផលងនានាបតរូវរានពិនិត្យឈ�ើងវញិ និងបតរូវរាន៖

 អនុម័ត      ប�ិឈស្      មិនអា្អនុវតតេ

មូលឈេតុ៖

ដែនការសពរាប់ការឧប ថ្ាម្ភ
ោពំទខ្ លួនខ្ត ំ និងពក តមពគលួស្រខ្ត ំ

បនាទេ ត់ឈលខ៖ ឈ ម្ ោះ៖ 

ឈោន្ី៖ សំណំុឈរឿងឈលខ៖ ឈលខទូរស័ពទេ៖ កាលបរឈិ ឆ្េទ៖

អតិថិជន ឈ ម្ ោះជាអក្សរពុម្ព កាលបរឈិ ឆ្េទ ទីភ្នា ក់ងារ ឈ ម្ ោះជាអក្សរពុម្ព កាលបរឈិ ឆ្េទ
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រា�ការណអំ្រតី ដែនការពនះពៅ  បតរឹមនថងៃទី៖
ឈ ម្ ោះ កាលបរឈិ ឆ្េទ ឈលខទូរស័ពទេបុគ្គលិក

ខ្រុ ំអាន  និងយល�់រឹងអំពីសំណំុផបបបទឈនោះ ផ�លឈៅថាកិ ្្ចបពមឈបពៀងសតេ ីពីការទទួល
ខុសបតរូវទាងំសងោង (Agreement of Mutual Responsibility (AMR)), ខ្រុ ំយល់�រឹងថា 
ខ្រុ ំបតរូវ្ុោះេត្ថឈលោឈលើកិ ្្ច បពមឈបពៀង AMR ឈ�ើម្ីទទួលរានជំនួយសា្់បរាក់។ 
ខ្រុ ំយល់�រឹងថា ការ្ុោះេត្ថឈលោឈលើកិ្ ្ច បពមឈបពៀង AMR មានន័យថាខ្រុ ំនរឹងបរាប់ថា 
ខ្រុ ំនរឹងអនុវតតេអវ ីៗផ�លផែនការ AMR បរាប់ខ្រុ ំឱ្យឈ វ្ ើ។ ខ្រុ ំយល់�រឹងថា ឈបើខ្រុ ំមិនអនុវតតេអវ ីៗ
ផ�លមានក្រុងផែនការឈនោះ ឈោយគ្ម នឈេតុែលបតរឹមបតរូវឈនាោះឈទ “ការពិន័យជាបរាក់” 
ឈៅទំព័រឈលខ 4 ននកិ ្្ចបពមឈបពៀង AMR ឈនោះ អា្ឈកើតមានឈ�ើង។ ខ្រុ ំយល់�រឹងថា 
ឈបើខ្រុ ំមិន្ុោះេត្ថឈលោឈលើកិ ្្ច បពមឈបពៀង AMR ឈនោះ - លុោះបរាផតខ្រុ ំមានមូលឈេតុ 
បតរឹមបតរូវ - បក រុមបគលួសារខ្រុ ំ និងខ្រុ ំ អា្មិនទទួលរានជំនួយសា្់បរាក់ឈ�ើយ (62 P.S.  
405.3). ខ្រុ ំយល�់រឹងថា ការពិន័យជាបរាក់្ ំឈោោះការមិន្ុោះេត្ថឈលោឈលើ 
កិ្ ្ច បពមឈបពៀង AMR ផ�លរានឈរៀបរាប់ឈៅទំព័រ 4 ននសំណំុផបបបទឈនោះ។  េត្ថឈលោ ទីភ្នា ក់ងារ កាលបរឈិ ឆ្េទ

 េត្ថឈលោ អតិថិជន កាលបរឈិ ឆ្េទ

សកម្មភា្រចូលរមួ៖ 

អវ ីខលា ោះ៖

កផនលាង្៖

ឈៅឈពល្៖

្ំនួឈមា៉ា ង៖

អនាកបតរូវ្ូលរមួរាម ្ំនួនឈមា៉ា ងកំណត់ក្រុងមួយសរាតេ េ៍ និង ្ំនួនឈមា៉ា ងមិនកំណត់ក្រុងមួយសរាតេ េ៍។

អវ ីខលា ោះ៖

កផនលាង្៖

ឈៅឈពល្៖

្ំនួឈមា៉ា ង៖

អនាកបតរូវ្ូលរមួរាម ្ំនួនឈមា៉ា ងកំណត់ក្រុងមួយសរាតេ េ៍ និង ្ំនួនឈមា៉ា ងមិនកំណត់ក្រុងមួយសរាតេ េ៍។

សិទ្ិរបស់អ្នក៖

មុនការធានារា៉ា ប់រងរបស់អនាកបតរូវរានកាត់បន្ថយ ឬបញ្ឈប់ឈនាោះ អនាកមានសិទ្ធិឈ�ើម្ីឱ្យសំណំុឈរឿងរបស់អនាកបតរូវរានពិនិត្យឈ�ើងវញិ ឈ�ើម្ីកំណត់ថាឈតើ  
អនាកមានឈេតុែលបតរឹមបតរូវ ( មូលឈេតុបតរឹមបតរូវ)  ្ំឈោោះការមិនបំឈពញរាមលក្ខខណ្នានាឬឈទ។ អនាកមានសិទ្ធិទទួលឈស្កតេ ីជូន�ំណរឹងអំព ី
សកមមភ្ព មុនការធានារា៉ា ប់រងរបស់អនាកបតរូវរានកាត់បន្ថយ ឬបញ្ឈប់។ អនាកមានសិទ្ធិបតេ រឹងឧទ្ធរណ៍ និងឈសនា ើសុំសវនាការយុតតេ ិ្ម៌ ឈបើអនាកមិនយល់បពម 
្ំឈោោះការសឈបម្របស់ឈយើងខ្រុ ំ។ ការធានារា៉ា ប់រងរបស់អនាក នរឹងបតរូវបនតេ�ំឈណើរការ ឈបើបណតេ រឹងឧទ្ធរណ៍របស់អនាក បតរូវរានវាយបរានបបសណីយ៍ ឬទទួល 
រានក្រុងរយៈឈពល�ប់នថងៃននកាលបរឈិ ឆ្េទឈស្កតេ ីជូន�ំណរឹងផ�លឈែញើរាមប៉ាុសតេ នបបសណីយ៍ ផ�លឈសនា ើឈ�ើងឈ�ើម្ីកាត់បន្ថយ ឬបញ្ឈប់ការធានារា៉ា ប់រង 
របស់អនាក។

ពេ្ុែលព្រឹមព្រូវ៖
ឈេតុែលបតរឹមបតរូវ នរឹងបតរូវរានគិតពិ្រ្ ឈបើមូលឈេតុ្ំឈោោះការមិនរានបឈំពញរាមជំហាននានាឈៅក្រុងផែនការ (Plan) របស់អនាក សបមាប់
ការឧបត្ថម្ភគ្ំបទឈោយខ្ លួនខ្រុ ំ (Supporting Myself) និងបក រុមបគលួសារខ្រុ ំ (My Family) េួសពីការបគបប់គងរបស់អនាក។ ឧទាេរណ៍អំពីឈេតុែលបតរឹមបតរូវ 
គឺអំឈពើេិងសាក្រុងបគលួសារ ផ�លមិនមានការផថទាកូំនបតរឹមបតរូវ ឬតបមរូវការផថទាសំបមាប់ជនពិការ ឬបុគ្គលឈឺ។

កិច្ចព្រមពព្រៀងស្តី្រតីការទទួលខុសព្រូវ
ទាងំសងខាង

ដែនការសពរាប់ការឧប ថ្ាម្ភ
ោពំទខ្ លួនខ្ត ំ និងពក តមពគលួស្រខ្ត ំ

បនាទេ ត់ឈលខ៖ ឈ ម្ ោះ៖ 

ឈោន្ី៖ សំណំុឈរឿងឈលខ៖ ឈលខទូរស័ពទេ៖ កាលបរឈិ ឆ្េទ៖

អតិថិជន ឈ ម្ ោះជាអក្សរពុម្ព កាលបរឈិ ឆ្េទ ទីភ្នា ក់ងារ ឈ ម្ ោះជាអក្សរពុម្ព កាលបរឈិ ឆ្េទ
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ពបសិនពបើអ្នកប�ិពសធ ឬខកខានពោ�ពច្នាចំពោះ៖ ការ្រិន័�ជាពរាក់ នរឹងរាន៖

រកមឈ្យារាយឈោោះបសាយផែនការ ជាមួយបុគ្គលិកកាន់សំណំុឈរឿង 
របស់អនាក និង្ុោះេត្ថឈលោឈលើកិ ្្ច បពមឈបពៀង AMR លុោះបរាផត 
អនាកមានមូលឈេតបុតរឹមបតរូវ្ំឈោោះការមិនអនុវតតេ�ូឈ ន្ា ោះ។

អនាកនរឹងមិនមានសិទ្ធិបសប្បាប់្ំឈោោះជំនួយសា្់បរាក់ឈ�ើយ លុោះបរាផត 
អនាក្ុោះេត្ថឈលោឈលើកិ ្្ច បពមឈបពៀង AMR ឈនោះ។ បបសិនឈបើអនាក 
ឬមនុស្សឈពញវយ័្មានា ក់ឈទៀត ផ�លរានទទួលពីកមម វ ិ្ ី TANF រយៈឈពល 
60 ផខរ ួ្ មកឈេើយឈនាោះ អនាកនិងបក រុមបគលួសារអនាក មិនមានសិទ្ធិបសប្បាប់្ំឈោោះជំនួយសា្់បរាក់ឈ�ើយ។

សបមបសបមលួល្ំឈោោះលក្ខខណ្ទាមទារនានា ឈ�ើម្ីផសវ ងរកការឧបត្ថម្ភគំ្បទ និង/ឬ  
ឈែទេៀងផ្ទេ ត់ភ្ពជាឪពុកឈនាោះ លុោះបរាផតអនាកមានឈេតុែលបតរឹមបតរូវ្ំឈោោះការមិន 
អនុវតតេ�ូឈ ន្ា ោះ។

ការធានារា៉ា ប់រងជំនួយជាសា្់បរាក់បប្ំផខរបស់អនាក នរឹងបតរូវកាត់បន្ថយ 
25 ភ្គរយ។

្ុោះេត្ថឈលោឈលើកិ ្្ច បពមឈបពៀង AMR ផ�លរានឈែញើរាមប៉ាុសតេ នបបសណីយ៍ជូនអនាក និង 
បញជារូ នកិ ្្ចបពមឈបពៀងឈនោះបត�ប់មកវញិក្រុងរយៈឈពល 30 នថងៃ ននកាលបរឈិ ឆ្េទ 
្ុោះេត្ថឈលោឈលើកិ ្្ច បពមឈបពៀង AMR របស់ ការយិល័យជំនួយឈៅឈោន្ី (CAO) ។

អនាកនរឹងមិនមានសិទ្ធិបសប្បាប់្ំឈោោះជំនួយសា្់បរាក់ឈ�ើយ ឈបើកិ ្្ច បពមឈបពៀង AMR 
មិនបតរូវរានបញជារូ នក្រុងរយៈឈពល 30 នថងៃ។ បបសិនឈបើអនាក ឬមនុស្សឈពញវយ័្មានា ក់ឈទៀត 
ផ�លរានទទួលពីកមម វ ិ្ ី TANF រយៈឈពល 60 ផខរ ួ្ មកឈេើយឈនាោះ អនាកនិងបក រុមបគលួសារអនាក 
មិនមានសិទ្ធិបសប្បាប់្ំឈោោះជំនួយសា្់បរាក់ឈ�ើយ។

បឈំពញរាមតបមរូវការទាមទារការងារ លុោះបរាផតអនាកមានឈេតុែលបតរឹមបតរូវ្ំឈោោះ
ការមិនអនុវតតេ�ូឈ ន្ា ោះ។ ការណឈ៍នោះ បតរូវរាប់បញ្ច រូល ផតមិនបតរូវរានកំណត់្ ំឈោោះ៖

• ការ្ូលរមួការងារ ឬសកមមភ្ពការងារ ផ�លរមួមានការសិកសា
និងការបណ្រុ ោះប ត្េ ល;

• ការផសវ ករកការងារយ៉ា ងសកមម និងការែតេល់ជូនឯកសារ
ផ�លទាមទារ; និង

• ការទទួលយក និងការរកសាការងារផ�លអា្បបបពរឹតតេឈៅរាន។

ការបំោនឈលើកទី 1 - អនាកមិនមានសិទ្ធិបសប្បាប់រយៈឈពលអប្បរមា 
30 នថងៃ ឈេើយរេូត�ល់អនាកបងាហា ញ និងរកសាការបបតិបតតេ ិរាម្បាប់ 
រយៈឈពលយ៉ា ងតិ្មួយសរាតេ េ៍ និងឈបកាយឈពលឈនាោះមកឈទៀត។  
បបសិនឈបើអនាកមិនរានឈគ្រពរាមរយៈឈពល 90 នថងៃឈនាោះ 
បក រុមបគលួសាររបស់អនាកទាងំអស់ នរឹងបតរូវរាន�កសិទ្ធិរេូត�ល់អនាក 
បងាហា ញ និងរកសាការបបតិបតតេ ិរាម្បាប់រយៈឈពលយ៉ា ងតិ្មួយ 
សរាតេ េ៍ និងឈបកាយឈពលឈនាោះឈទៀត។

ការបំោនឈលើកទី 2 - អនាកមិនមានសិទ្ធិបសប្បាប់រយៈឈពលអប្បរមា 60 នថងៃ ឈេើយរេូត 
�ល់អនាកបងាហា ញ និងរកសាការបបតិបតតេ ិរាម្បាប់រយៈឈពលយ៉ា ងតិ្មួយសរាតេ េ៍ និង 
ឈបកាយឈពលឈនាោះមកឈទៀត។ បបសិនឈបើអនាកមិនរានឈគ្រពរាមរយៈឈពល 60 នថងៃឈនាោះ  
បក រុមបគលួសាររបស់អនាកទាងំអស់ នរឹងបតរូវរាន�កសិទ្ធិរេូត�ល់អនាកបងាហា ញ និងរកសាការ 
បបតិបតតេ ិរាម្បាប់រយៈឈពលយ៉ា ងតិ្មួយសរាតេ េ៍ និងឈបកាយឈពលឈនាោះឈទៀត។

ការបោំនឈលើកទី 3 - បក រុមបគលួសារអនាកទាងំអស់ នរឹងមិនមានលក្ខណៈ 
សម្តតេ ិបគប់បគ្ន់ជាអ្ិន្តនតេយ៍។

រកសាការរកបរាក់្ ំណូលឈោយសម ័បគ្ិតតេ និងឈោយគ្ម នមូលឈេត ុ
បតរឹមបតរូវ ផ�លកាត់បន្ថ  យ្ំនួនឈមា៉ា ងឈ វ្ ើការរបស់អនាកផ�លមាន្ំនួន 
តិ្ជាង 20 ឈមា៉ា ងជាឈរៀងរាល់សរាតេ េ៍។

ការែតេល់ជំនួយបរាក់របស់អនាក នរឹងបតរូវកាត់បន្ថយមកបតរឹម្ំនួន 
ទរឹកបរាក់ឈសម ើនរឹងបរាក់ផ�លអនាករានរក្ំណូល ឈបើអនាកមិនរាន 
កាត់បន្ថយ្ំនួនឈមា៉ា ងរបស់អនាកឈោយសម ័បគ្ិតតេ។ 

្ូលរមួក្រុងការពយារាលថានា ឈំញៀន ឬឈបគឿងបសវងឹផ�លអា្បបបពរឹតតេឈៅរាន បបសិន
ឈបើការបោំនសារធាតុកំពុងផតរារាងំអនាកពីការផសវ ងរកការងារ ឬការរកសាការងារ។

អនាកនរឹងមិនមានសិទ្ធិបសប្បាប់្ំឈោោះការផ្ករំផលកពីការែតេល់ជំនួយ
សា្់បរាក់ រេូត�ល់អនាកសេការជាមួយផែនការពយារាលផ�លអា្មាន។

ោកោ់ក្យសុំបបភពបរាក់្ ំណូល ផ�លអា្បបបពរឹតតេឈៅរានឈែ្សងៗឈទៀត។ អនាកនរឹងមិនមានសិទ្ធិបសប្បាប់ រេូត�ល់អនាកយល់បពមបំឈពញរាមតបមរូវការ 
ទាមទារនានា។ បបសិនឈបើអនាក ឬមនុស្សឈពញវយ័្មានា ក់ឈទៀត ផ�លរានទទួលពី 
កមម វ ិ្ ី TANF រយៈឈពល 60 ផខរ ួ្ មកឈេើយឈនាោះ អនាកនិងបក រុមបគលួសារអនាក មិនមាន 
សិទ្ធិបសប្បាប់រេូត�ល់ការអនុវតតេរាម្បាប់។

បបគល់ជូនលិខិតបញ្ជា ក់ក្រុងរយៈឈពល 14 នថងៃ អំពបីរាក់ឧបត្ថម្ភពិឈសស 
រាន្ំ្យយ៉ា ង�ូ្ឈមតេ្។

អនាកអា្បតរូវបងប់រាក់សងមកវញិ ឈបើអនាកមិនរានឈបបើបរាស់បរាក ់
ឧបត្ថម្ភពិឈសស ផ�លអនាករាន ទទួលឈ�ើម្ីបង់បរាក់សបមាប់វត្រុឬរបស់ 
អវ ីៗ ឬឈសវាកមមនានា ផ�លអនាករានឈសនា ើសុំ។

ការ្រិន័�ជាពរាក់តាមកិច្ចព្រមពព្រៀង

 អតិថិជន ឈ ម្ ោះជាអក្សរពុម្ព កាលបរឈិ ឆ្េទ ទីភ្នា ក់ងារ ឈ ម្ ោះជាអក្សរពុម្ព កាលបរឈិ ឆ្េទ


