
ការធ វ្ ើអធតោ ប្រធេសន៍ និងច្បារ់សដ ីពី “ការធោទប្រកាន់សាធារណៈ” ដែលបានដែដប្រ 

ធ វ្ ើរច្បច ុរបននភាពធលើច្បារ់សាធារណៈ៖ ថ្ងៃទី 28 ដែមែរាឆ្ន ាំ 2020 

តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី 27 ខែមករា ឆ្ន ំ 2020 

បានបបាោះបឆ្ន តបលើកបេចកត ីបង្គា ប់ខែលតុលាការេហព័នធបានរារាងំចាប់េដ ីពី “ការបោទប្បកាន់សាធារណៈ” 

មិនឱ្យចូលជាធរមានបៅខែតុលាឆ្ន ំ 

2019។  បញ្ហា ប្បឈមចំប ោះចាប់ងមីនឹងែំបណើរការបៅកន ុងតុលាការបោយរែឋែុនិកធីខាត់ខែលបបតជាា ប្បយុទធប្បឆំ្ង

នឹងការអនុវតតចាប់ងមីបនោះ។ 

ធ ើការធោទប្រកាន់សាធារណៈគឺជាអវី? 

ការបោទប្បកាន់សាធារណៈប្តូវបានកំណត់ជាប្បវតត ិសាស្តេតជាអនកខែលទំនងជាពឹងខអែកជាចមបងបលើរោឋ ភិបាលេ

ប្មាប់ការគំប្ទខអនកហិរញ្ញ វតថ ុនិងេមាា រៈ។ េថ ិតបប្កាមចាប់អបតត ប្បបវេន៍បចច ុបបនន  

បុគ្ាលខែលកំពុងខេែងរកការចូលបៅេហរែឋអាបមរកិ ឬខេែងរកការផ្លា េ់បត រូសាថ នភាពេប្មាប់អនករេ់បៅអចិថ្ស្តនតយ៍ 

(ឧទាហរណ៖៍ ការទទួលបានប័ណណ ថ្បតង) អាចប្តូវបានបែិបេធ 

បបើបុគ្ាលបតោះប្តូវបានកំណត់ថានឹងកាា យជាការបង់ថ្ងាសាធារណៈ។ 

ធ ើច្បារ់ងមីផ្លា ស់រត រូអវ ីែាះ? ចាប់ងមីបនោះកំណត់ប ើងវញិនូវ “ការបោទប្បកាន់សាធារណៈ” ។ 

ជំនួេឱ្យការបង់ថ្ងាសាធារណៈមានន័យថា 

នរណាមាន ក់ទំនងជានឹងពឹងខអែកជាចមបងបលើរោឋ ភិបាលេប្មាប់ការគំប្ទប្បាក់ចំណូល  

ចាប់ងមីបនោះកំណត់ការបោទប្បកាន់សាធារណៈជាបុគ្ាលខែលទទួលបានអតថប្បបោជន៍សាធារណៈជាក់លាក់េប្មាប់រ

យៈបពលជាង 12 ខែកន ុងរយៈបពល 36 ខែ។ 

ការទទួលបានអតថប្បបោជន៍ចំនួនពីរកន ុងរយៈបពលមួយខែរាប់ជាអតថប្បបោជន៍ពីរខែបឆ្ព ោះបៅរកការកំណត់រយៈបព

ល 12 ខែ។ 

បញ្ជ ីថ្នអតថប្បបោជន៍សាធារណៈខែលប្តូវបានបប្បើបែើមបីកំណត់ថាបតើនរណាមាន ក់ជាបនទ ុកសាធារណៈប្តូវបានពប្ងីក

បែើមបីរមួបញ្ច លូទប្មង់ភាគ្បប្ចើនថ្នការពាបាលជមៃ ឺ  អាហារប្តឹមប្តូវ / 

អតថប្បបោជន៍ថ្នកមម វធិីជំនួយអាហារបូតថមាបខនថម (SNAP), ជំនួយលំបៅោឋ ន និងជំនួយបអេងៗបទៀត។ បលើេពីបនោះ 

មស្តនត ីអបតត ប្បបវេន៍នឹងពិោរណាបលើកត្តត មួយចំនួនែូចជាជំតញភាសាអង់បគ្ាេ លកខែណឌ បវជជសាស្តេត  ការអប់រ ំ

ប្បាក់ចំណូល និងអាយុបៅបពលកំណត់សាថ នភាពថ្នបង់ថ្ងាសាធារណៈ។ 

ធ ើធៅធពលណាច្បារ់សោ ីពីការធោទប្រកាន់សាធារណៈងមីប្ េូអនុេ ោ? 

ចាប់េត ីពីការបោទប្បកាន់សាធារណៈងមីបប្គងនឹងចូលជាធរមានបៅថ្ងៃទី 15 ខែតុលាឆ្ន ំ 2019 ។ USCIS 

នឹងបប្បើចាប់ងមីបនោះបែើមបីកំណត់ថាបតើបុគ្ាលមាន ក់គ្ឺជាការបោទប្បកាន់សាធារណៈ ប្បេិនបបើ បៅ 

ឬបប្កាយកាលបរបិចេទបនោះខែលមិនខមនជាពលរែឋពាោមបែើមបី៖ 

• ចូលទឹកែីេហរែឋអាបមរកិប្េបចាប់ 

• ទទួលបានប័ណណ ថ្បតង 



• ពនាទិោឋ ការបចច ុបបនន  

• ខកេប្មួលទិោឋ ការខែលមានប្សាប់ពីប្បបភទមួយបៅប្បបភទមួយបទៀត។ 

នរណាមិនរ ះពាល់? អែ ីខែលេំខាន់បំអុត 

ចាប់បនោះអនុវតតខតការផ្លា េ់បត រូសាថ នភាពបុគ្ាលខែលមិនខេែ ងរកេមាជិកប្គួ្សារខែលជាពលរែឋអាបមរកិ 

ឬអនករេ់បៅអចិថ្ស្តនតយ៍ប្េបចាប់ខែលប្តូវបានបគ្សាា ល់ថាជាអនកកាន់ប័ណណ ថ្បតង។  ប្បធានបទមិនខមនជាពលរែឋ

ចំប ោះចាប់ថ្នការបោទប្បកាន់សាធារណៈមិនប្តូវបានប ោះ ល់បទ ប្បេិនបបើកូនរបេ់គត់ ឬតង បត ីប្បពនធ  

ឬេមាជិកប្គួ្សារបអេងបទៀតខែលជាពលរែឋអាបមរកិ ឬអនកកាន់ប័ណណ ថ្បតងទទួលបានអតថប្បបោជន៍សាធារណៈ។ 

មានបុគ្ាលជាបប្ចើនបទៀតខែលប្តូវបានបលើកខលងពីចាប់ថ្នការបោទប្បកាន់សាធារណៈរមួមាន៖ 

• ជនបភៀេែល នួ 

• ជនេុំេិទធិប្ជកបកាន 

• អនករេរ់ានមានជីវតិជាក់លាក់ពីអំបពើហឹងាកន ុងប្គួ្សារខែលបានបកើតប ើងបៅេហរែឋអាបមរកិែូចមានខចង

បៅកន ុងប្បការ 8 U.S.C. បលែ 1641 (c) 

• អំបពើហឹងាប្បឆ្ំងនឹងស្តេត ីអនុវតតេប្មាប់អនកញតដ ិែល នួឯង (អនកោក់ កយេុំស្តេត ី VAWA) 

• បុគ្ាលខែលមាន ឬោក់ កយេុំទិោឋ ការប្បបភទ U ឬ T (ជនរងបប្គោះបោយសារឧប្កិែឋកមមជាក់លាក់ 

និងអនករេ់រានមានជីវតិពីការជួញែូរ) 

• កុមារខេែងរកសាថ នភាពអនីតិជនអបតដ ប្បបវេន៍ពិបេេ 

• េមាជិកបេវាកមមេប្មាប់កាតពែកិចចេកមម  

• ពលរែឋអចិថ្ស្តនតយ៍ប្េបចាប់ខែលកំពុងខេែងរកេញ្ហជ តិ (អនកកាន់ប័ណណ ថ្បតង) 

ធ ើែមម េ ិ្ ីអវ ីែាះដែលរារ់រញ្ច ូលធែើមបីែាំណ ់ការធោទប្រកាន់សាធារណៈ? 

កមម វធីិខែលអតល់ជំនួយជាសាច់ប្បាក់ែូចជាជំនួយបបណាត ោះអាេននេប្មាប់ប្គួ្សារែែ ោះខាត (TANF ខែលបគ្សាា ល់បៅរែឋ 

Connecticut ជា TFA) ប្បាក់ចំណូលរបបេនដ ិេុែបខនថម (SSI) និងជំនួយទូបៅរែឋបាល (SAGA) ប្ពមទាងំ SNAP / 

ខតមអាហារ លំបៅោឋ នសាធារណៈ ខអនកទី 8 េដ ីពីលំបៅោឋ ន និងជំនួយកន ុងការជួល 

និងកមម វធិពីាបាលជមៃ ឺមនុេេបពញវយ័ជាបប្ចើន។ 

ធ ើែមម េ ិ្ ីអវ ីែាះដែលមិនរារ់រញ្ច ូលែន ុងការែាំណ ់ការធោទប្រកាន់សាធារណៈ? 

កមម វធិីជំនួយេប្មាប់កុមារអាយុបប្កាម 21 ឆ្ន ំ និងស្តេត ីមានថ្អៃប ោះ / ស្តេត ីបប្កាយេប្មាលកូន, 

កមម វធិពីាបាលជមៃ ឺេប្មាប់បេវាបវជជសាស្តេតេបស្តង្គា ោះបតៃ ន់ ការេបស្តង្គា ោះបប្គោះមហនតរាយ កមម វធិីជំនួយថាមពល 

ការឧបតថមាធនខងទាកំុមារ ការោប់បអតើមនិងកមម វធិីអប់រំសាធារណៈបអេងៗ អាហារបពលថ្ងៃប្តង់ 

និងកមម វធិីអាហារបពលប្ពឹក កមម វធិី WIC  បេវាេុែភាពត្តមសាលាបរៀន និងកខនាងបអេងបទៀត។ 

ធ ើច្បារ់ធនះមានការពិនិ យធ ើងេញិធទ? 

អតថប្បបោជន៍ខែលមិនរាប់បញ្ច លូពីការកំណត់ការបោទប្បកាន់សាធារណៈ 

(ប្គ្ប់ទប្មង់ថ្នការពាបាលជមៃ ឺបលើកខលងខតការធាតរា៉ា ប់រងរយៈបពលខវង SNAP និងជំនួយលំបៅោឋ ន) 

នឹងប្តូវបានពិោរណាលុោះប្ត្តខតអតថប្បបោជន៍ទាងំបតោះប្តូវបានទទួលបតៃ ប់ពីចាប់ចូលជាធរមាន។ 



ធ ើជនអធតោ ប្រធេសន៍អាច្បទទួលបានជាំនួយយ ងែូច្បធមោច្បធែើមបីែាំណ ់ដប្ែងធោពួែធគប្ េូបានរ ះពាល់ធោយច្បារ់

ងម?ី ជនអបតត ប្បបវេន៍ភាគ្បប្ចើននឹងមិនរងអលប ោះ ល់ពីការផ្លា េ់បត រូចាប់បនោះបទ។ បទាោះជាោ ងណា 

ប្បេិនបបើបុគ្ាលមាន ក់ៗមានការប្ពួយបារមាអំពីចាប់ប្តូវបានអនុវតតចំប ោះពួកបគ្  

ពួកបគ្គួ្រទាក់ទងអនកឯកបទេខាងចាប់អបតត ប្បបវេន៍បែើមបីទទួលបានការខណតំបខនថមមុនបពលបធែ ើការេបប្មច

ចិតដណាមួយអំពីការលុបបោលអតថប្បបោជន៍។ 

បុគ្ាលប្គ្ប់របូអាចទាក់ទងអងាការទូទាងំប្បបទេែូចខាងបប្កាមេប្មាប់ការខណតំជាលកខណៈបុគ្ាល 

ឬេប្មាប់បញ្ជ ីអងាការកន ុងប្េកុ  េូមចុចបៅ here. 

• Connecticut Institute for Refugees and Immigrants ត្តមរយៈ 203-336-0141 

• Connecticut Legal Services’ Immigrant Legal Advice Hotline (ILAH) ត្តមរយៈ 800-798-0671 

្នធានសហគមន៍រដនែម 

បយើងបលើកទឹកចិតតឱ្យបុគ្ាលមាន ក់ៗែឹងអំពីកមម វធិីេុវតថ ិភាពខែលមានខែលអតល់ជូននូវបប្គ្ឿងបទេ 

និងអាហារឥតគ្ិតថ្ងា ជំនួយកន ុងវកិកយបប្តបប្បើប្បាេ់ និងតប្មូវការមូលោឋ នបអេងៗបទៀត។ 

• ការខងរកាេុែភាព៖ 

គ្ា ីនិកេហគ្មន៍ខែលមានទីតំ្តងបៅទូទាងំរែឋអតល់នូវការខងទាេំុែភាពែល់បុគ្ាលមាន ក់ៗបោយមិនគ្ិតពីសាថ ន

ភាពធាតរា៉ា ប់រង។ បែើមបីកំណត់ទីត្តំងគ្ា ីនិកេូមចុចបលែ 2-1-1 ឬចូលបមើលបគ្ហទំព័រ 211ct.org 

បហើយខេែងរក កយគ្នា ឹោះ 🔎 ‘គ្ា ីនិកេហគ្មន៍’ េប្មាប់បលែកូែតំបន់ ឬប្កងុខែលអនកកំពុងខេែ ងរកជំនួយ។ 

•  វកិ័កយប័ប្តថាមពល៖ 

ប្កមុប្គួ្សារខែលរងអលប ោះ ល់អាចមានេិទធិទទួលបានជំនួយកន ុងការបង់វកិ័កយប័ប្តថាមពល 

បឋមរបេ់ពួកបគ្ (អគ្ា ិេនី ឧេម ័ន បប្បង បប្បងមា េីុន) ពីកមម វធិីជំនួយថាមពល Connecticut (CEAP) ។ 

បែើមបីកំណត់ទីតំ្តងកមម វធិី CEAP េូមចុចបលែ 2-1-1 ឬចូលបៅកាន់បគ្ហទំព័រ 211ct.org 
បហើយខេែងរក កយគ្នា ឹោះ ‘CEAP’ េប្មាប់បលែកូែតំបន់ / ប្កងុខែលអនករេ់បៅ។ 

បុគ្ាលប្គ្ប់របូក៏អាចបអាើ កយគ្នា ឹោះ CTWARM បៅបលែ 898211 បែើមបីទទួលបានព័ត៌មានអំពីបគ្ហទំព័រ CEAP 

កន ុងតំបន់របេ់ពួកបគ្ត្តមរយៈអតថបទ។ 

ប្គួ្សារក៏អាចមានេិទធិទទួលជំនួយថាមពលត្តមរយៈកមម វធិីបប្បងឥនធនៈប្បតិបតត ិការបានខែរ។ 

បែើមបីខេែងរកសាថ នីយបប្បងឥនធនៈបៅកន ុងតំបន់របេ់អនកកន ុងការោក់ កយេុំប្បតិបតត ិការបប្បងឥនធនៈ 

េូមចុចបលែ 2-1-1 ឬចូលមកកាន់ http://www.operationfuel.org/get-help/residents/. 

• ទូរោក់អាហារ៖ បែើមបីរកកខនាងោក់ចំណីអាហារខែលមានទីតំ្តងបៅទូទាងំរែឋ  េូមចុចបលែ 2-1-1 

ឬចូលបៅកាន់បគ្ហទំព័រ 211ct.org បហើយខេែងរក កយគ្នា ឹោះ 🔎 ‘ទូរោក់អាហារេប្មាប់បលែកូែតំបន់ 

ឬប្កងុខែលអនកកំពុងខេែងរកជំនួយ។ 

• ហាងលក់េ ុប៖ បែើមបីរកទីតំ្តងកន ុងការទទួលបានអាហារបោយឥតគ្ិតថ្ងា េូមចុចបលែ 2-1-1 

ឬចូលបៅកាន់បគ្ហទំព័រ 211ct.org និងខេែ ងរក កយគ្នា ឹោះ 🔎 ‘ហាងលក់េ ុប’ េប្មាប់បលែកូែតំបន់ 

ឬប្កងុខែលអនកកំពុងខេែងរកជំនួយ។ 

https://www.211ct.org/search?terms=Immigration%2FNaturalization%20Legal%20Services&page=1&location=Rocky%20Hill&taxonomy_code=1653&service_area=wethersfield
https://www.211ct.org/search?terms=Connecticut%20Institute%20for%20Refugees%20and%20Immigrants&page=1&location=Connecticut&service_area=connecticut
https://www.211ct.org/search/47745174
https://www.211ct.org/search?page=1&location=Connecticut&taxonomy_code=2938&service_area=connecticut
https://www.211ct.org/search?terms=ceap&page=1&location=Connecticut&service_area=connecticut
https://www.211ct.org/search?page=1&location=Connecticut&taxonomy_code=7&service_area=connecticut
https://www.211ct.org/search?page=1&location=Connecticut&taxonomy_code=107&service_area=connecticut


• អៃោះ៖ េប្មាប់លំបៅោឋ នឯកជនខែលប្តូវបានឧបតថមាធន េូមចុចបលែ 2-1-1 ឬចូលបៅកាន់បគ្ហទំព័រ

 211ct.org និងខេែងរក កយគ្នា ឹោះ 🔎 ‘លំបៅោឋ នជួលឯកជនខែលមានចំណូលទាប / 

ឧបតថមាធនទាបេប្មាប់បលែកូែតំបន់ ឬប្កងុខែលអនកកំពុងខេែងរកជំនួយ។ 

————————————— 

ប្បភព៖ National Immigration Law Center (NILC); U.S. Citizenship and Immigration Services; 

Immigrant Legal Resource Center 

បានបរៀបចំបោយ៖ 211/tb 

ែា ឹមសារខែលបានប្តួតពិនិតយប ើងវញិចុងបប្កាយ៖ ខែមករា ឆ្ន ំ 2020 

 

https://www.211ct.org/search?page=1&location=Connecticut&taxonomy_code=226&service_area=connecticut

