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ម្បសិនធបើខ្ញ ំមិនបានបំធេញជំធរឿនធនះធេ 
ធតើរានបញ្ហា ្្ងន់ ្្ងរដែរឬធេ?
 

បប�ិនសបើស ម្េងសេញវយ័ប្ូវបានរាប់ចំានួន្ិច្ួចស� 
្្នុង L.A. សេលសនះការផ្តល់មូលនិធិ�ហេ័ន្ធ�បរាប់មូល
និធិជំានួយ Cal និង Pell អាចនឹងប្ូវបានកា្់បន្ថយ។ 
សនះអាចនឹងរានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់�ិ�្សនិ�្សិ្ស�្្នុង
ទីប្រុងរប�់សយើងណដលប្ូវការជំានួយសដើម្ី  ផ្តល់ហិរញ្ញ ប្ទាន 
�បរាប់ការអប់រំស�ឧ ្្តមសិក្សារប�់េួ្សេ។
 

ធតើសិស្សអន្តរជាតិចាបំាច់ម្តរូវបំធេញជំធរឿន
ធនះដែរឬធេ?

បាទ/ចា�! មនរុ�្សបេប់គ្នា ណដលរ�់ស��ហរដ្ឋអាសមរ ិ្  
ប្ូវណ្សធវ ើ ការរាប់ចំានួនណដលជាណផនា្មួយននការសធវ ើជំាសរឿនបបជា
ជនបបចាំា ទ�្ស វ្្សរ៍រមួទា ំាង�ិ�្សមហាវទិ្យាល័យ និង�្ល
វទិ្យាល័យអន្តរជា្ិផងណដរ។ �ិ�្សអន្ត រជា្ ិ(ស�យមិន
េិ្េីស្្ថ នភាេ�ញ្ជា ្ិស�ើយ) ប្ូវណ្ រាប់ ចំានួនបប�ិនសបើ
េួ្សេ្ំាេរុងរ�់ស�ជាធមមេតាេិ្ម្ដល់ន ្្ងឬ មរុនន ្្ងទី1 
ណែសមស្ ឆ្នា ំា2020។
(ន ្្ងសធវ ើជំាសរឿន)។

ធតើធ វ្ ើែរូចធម្តចធេើបខ្ញ ំអាចម្បាកែបានថាខ្ញ ំ
ម្តរូ វបានធេរាប់ចំនួន?

បប�ិនសបើអនា្រ�់ស�យេឹងណផអែ្សលើែ្ លួនឯង  
(មិនណមនរ�់ស�្្នុងលំាស��្ឋ ន�បរាប់�ិ�្សនិ�្សិ្) 
សេលសនះអនា្ប្ូវរាប់ែ្ លួនឯង និងអនា្ណដលរ�់ស�្្នុងបេួស្រ
រប�់អនា្។ រានណ្ការ�្ទ ង់ម្ិណ្មួយប៉រុស ណ្ ះ្្នុងមួយបេួស្រ 
អាចប្ូវបានផ្តល់ជូន។

អនា្េប្ីប្ូវសធវ ើការរាប់ចំានួន ស�ទី្ណនលែង្មួយណដលអនា្រ�់ 
ស�    ជាធមមេតា េិ្ម្ដល់ន ្្ងឬមរុនន ្្ងទី1 ណែសមស្ ឆ្នា ំា2020 
(ន ្្ងសធវ ើជំាសរឿន)។

បប�ិនសបើអនា្រ�់ស�្្នុងលំាស��្ឋ ន�បរាប់�ិ�្ស
និ�្សិ្ ប្ូវបានរាប់ចំានួនណដលជាណផនា្មួយននការរាប់
ចំានួនបបជាជន�បរាប់សធវ ើជំាសរឿនរប�់មហាវទិ្យាល័យ 
(សទាះបីជាអនា្បានឈប់�បរា្ ឬសធវ ើវ�ិ្សមកាល្៏ស�យ)។

បប�ិនសបើអនា្រ�់ស�ជាមួយបេួស្ររប�់អនា្ �ូមបបា្ដថា
េួ្សេរាប់បញ្ចូលអនា្ស�្្នុងការ�្ទ ង់ម្ិរប�់េួ្សេ។

ទីប្រុង Los Angeles និងផ្តល់ដំាស្ះបស្យ(នន) យ៉ង�មប�ប សដើម្ីធានការសបបើបបា�់ស�យស�មេ ើភាេគ្នា នូវ្មមេ វធិី ស�វា្មមេ និង
មន្ទ ីរសវជជាស្្ថ នរប�់ែ្ លួន�បរាប់មនរុ�្សណដលរានេិការភាេ។ សដើម្ីសធវ ើការស�នា ើ�រុំា �ូមទា្់ទងស�នយ្�្ឋ នណផនា្េិការភាេតាមរយៈ 

DOD.Contact@lacity.org ឬ (213) 202-5668 ជាមរុន ្្នុងរយៈសេលបបាំាន ្្ងសធវ ើការឬសលើ�េីសនះ។

https://census.lacity.org/khmer/home


បានទទួលដំាែឹង។ បានចូលរមួ។ បានរាប់ចំានួន។
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ម្បសិនធបើខ្ញ ំមិនបានបំធេញជំធរឿនធនះធេ 
ធតើរានបញ្ហា ្្ងន់ ្្ងរដែរឬធេ? 
 

ទឹ្បបា្់ចំានួនជាង $115 ប ៊ីលានប្ូវបានចំា្យជាសរៀង 
រាល់   ឆ្នា ំា    ស�សលើស្លាសរៀន ការណ្ទាំា�រុែភាេ លំាស��្ឋ ន មសធយោ 
បា យ  សធវ ើដំាសែើរ និង្មមេ វធិី�ំាខាន់ៗសផ្សងសទៀ្ ណដល បាន 
្ំាែ ្ ់ ស� យ ទិននាន័យជំាសរឿន។

ស�្្នុងឆ្នា ំា2010 ្រុរារបបរាែ 74,000 ន្់ ប្ូវ បានរា ប់ចំានួ ន 
ស�   ្ ្ នុង  សខានធី Los Angeles ការ រាប់ចំានួ ន បបជាជ ន  បានប្ឹមប្ូវ 
រា  ន     ឥទ្ធិ េ ល  សលើការផ្តល់មូលនិធិ�បរាប់្ មមេ   វ ិធី  ណដ  លបសបមើ ផ  ល 
បបសយ ជ  ន ៍      ដល់្រុរារ្ូចៗរមួទាំាង្ មមេ   វ ិ  ធី  Head Start ្មមេ វធិី 
ធាន រា៉ា ប់ រង �រុែ ភាេ្រុរារ (CHIP) ្មមេ វ ិ ធី ជំា នួ  យអាហារ
បំាប៉ន (SNAP, ប័ែណ  ចំាែីអាហារ) និង  ្ មមេ វ ិធីជា ្ ិ អាហារន ្្ង 
ប្ង់ តាម ស្លា សរៀន។    � ្ មមេ  ភាេរ ប �់ អនា្ ន ្្ងសនះ នឹង រា ន 
ឥទ្ធិ េ លស� ្ ូ  ន ៗ  រ ប�់អនា្ និង អន  េ្រប�់េួ្សេ។
�ូមផ្តល់ការ ចូ លរ ួម ចំា ណែ   ្ រប�់អនា្ សដើម្ី ឲ្យ បបា  ្ ដថា

មនរុ�្សបេប់គ្នា ស�្្នុងបេួស្ររប�់អនា្ប្ូវបានរាប់ចំានួ ន ។

 

ធតើនរណាខ្ះចាបំាច់ម្តរូវរាប់ចំនួន?
 

អនា្បេប់គ្នា ណដល្ំាេរុងរ�់ស� ឬស្នា ្់ស�្្នុងអា�យ�្ឋ ន 
រប�់អនា្ជាធមមេតា (រមួទា ំាងហាគា រា៉ា �់ច្យនយន្តឬយន 
�បរាប់ស្នា ្់ស� ស�្្នុងអចលនបទេ្យរប�់អនា្) ចាំាបាច់ 
ប្ូវសធវ ើការរាប់ចំានួនស�យ មិនេិ្េីអាយរុរប�់ េួ្សេស�ើយ។ 
រាប់ចំានួន្រុរារទាំាងអ�់ រមួ ទា ំា ង ្ រុរារ និងទារ្សទើបស្ើ្ 

ម្េ ីៗសទាះបីជាេួ្សេ�្ថ ិ្ស�្្នុងមន្ទ ីរសេទ្យ ស�ស�ើយ ្្ត ី ស� 
ន ្្ងទី1 ណែសមស្ ឆ្នា ំា2020 (ន ្្ងសធវ ើជំាសរឿន)។ ្រុរារណដល ណបង
ណច្សេលសវលារប�់េួ្សេ្្នុងលំាស��្ឋ នេីរសេញមួយ
ឆ្នា ំា ប្ូវរាប់ស�្្នុងបេួស្រ ណដលេួ្សេរ�់ស�ស�ន ្្ងទី1 
ណែសមស្  ឆ្នា ំា 20  2  0  ។ �ូម បបា្ដថាប្ូវសប្ើនរំឮ្អនា្ណដល
បំាសេញកា រ�្ទ  ង់ ម ្ ិ  ជំាសរឿ នស�្្នុងបេួស្ររប�់អនា្សដើម្ីរាប់
ចំានួន្រុរារទាំាងអ�់។

ធតើសំណួរអវ ើខ្ះដែលរានធ�ធលើជំធរឿន?
 
ការ�្ទ ង់ម្ិសនះនឹងស�នា ើ�រុំាឲ្យផ្តល់េ័្៌រានដូចខាងសបកាមស�
សលើ បរុេគា    ល  នីមួយៗ៖
•  អាយរុ
•  ន ្្ងណែឆ្នា ំា្ំាសែើ្
•  ជនជា្ិសដើមអេស្បាញ ឬឡាទីន
•  េូជស្�ន៍
•  ទំាន្់ទំានងជាមួយសមបេួស្រ
•  សេទ
•  អនា្ជួល ឬរាចា �់ផ្ទះ
•  �ំាែួរសផ្សងៗ (ដូចជាស ម្េ ះរប�់បរុេគាលរានា ្់ៗ 

និងសលែទូរ�េ្ទ�រាជិ្បេួស្រ) 

្បមង�ំាែួរ នឹងចំា្យសេលបបណហល 10 
នទីសដើម្ីបំាសេញ ប៉រុណន្តអាចចំា្យសេលណវងជាងសនះ 
បប�ិនសបើរានមនរុ�្សសបចើន រ�់ស�្្នុងផ្ទះរប�់អនា្។
   

អនា្នឹងមិនស�នា ើ�រុំាឲ្យផ្តល់សលែរបប�ន្ត ិ�រុែ�ងគាម 
ឬ ស្្ថ នភាេអសន្ត របបសវ�ន៍រប�់មនរុ�្សបេប់គ្នា ស�
្្នុង បេួស្ររប�់អនា្ស�ើយ។

ទីប្រុងLos Angeles និងផ្តល់ដំាស្ះបស្យ(នន) យ៉ង�មប�ប 
សដើម្ីធានការសបបើបបា�់ស�យស�មេ ើភាេគ្នា នូវ្មមេ វធិី ស�វា្មមេ 

និងមន្ទ ីរសវជជាស្្ថ នរប�់ែ្ លួន�បរាប់មនរុ�្សណដលរានេិការភាេ។ 
សដើម្ីសធវ ើការស�នា ើ�រុំា �ូមទា្់ទងស�នយ្�្ឋ នណផនា្េិការភាេ

តាមរយៈ DOD.Contact@lacity.org ឬ (213) 202-5668 
ជាមរុន ្្នុងរយៈសេលបបាំាន ្្ងសធវ ើ់ការឬសលើ�េីសនះ។

ស�ៀវស�ណែនំា ការធ វ្ ើជំធរឿនឆ្នា 2ំ020 
របស់អនាកសម្រាប់ម្េួសារ

https://census.lacity.org/khmer/home
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ធតើការធ វ្ ើជំធរឿននឹងរានឥេ្ិេលធលើម្េួសារ

អនា ក និង ខ្ លួន អនាក ផ្ទា ល់ែរូចធម្តចខ្ះ?
 
រានជនអសន្ត បបសវ�ន៍ជាង1.5 លាន ន្់ស�្្នុងទីប្រុង Los 
Angeles  ។      បប �ិ ន សបើជនអសន្ត បបសវ�ន៍មិនប្ូវបានរាប់ចំានួន 
សនះសទ សេ ល      សនះ   L.A. អាចបា្់បង់ការផ្តល់មូលនិធិ�បរាប់
្មមេ វធិី�ំាខាន់   ៗ   ណដល  ប្រុមបេួស្រជនអសន្ត បបសវ�ន៍ ជាសបចើន
េឹងណផអែ្ស�សលើ  រមួ រាន ្ មមេ  វ ិធី Head Start ្មមេ វធិីធានរា៉ា ប់រង
�រុែភាេ្រុរារ (C HIP) ្មមេ វ ិធី   ជំានួ យ  អាហារបំាប៉ន (SNAP, ប័ែណ

ចំាែីអាហារ) និង ្ មមេ វធិី ជា្ិ អាហា រ ន ្្ង ប្ ង់ តាមស្លាសរៀន។
 
េ័ត៌រានជំធរឿនឆ្នា 2ំ020 របស់អនាកម្តរូវបាន
ការពារ
 
�បរាប់ជំាសរឿនឆ្នា ំា2020 ប្�ួងជំាសរឿន�ហរដ្ឋអាសមរ ិ្  
ណែនំាឲ្យ បំាសេញ្បមង�ំាែួរតាមអនឡាញ។ មិន ថាស្ើ
អនា្បំាសេញ្បមង�ំាែួរតាមអនឡាញ ឬណបបបទបំាសេញជា
ប្��សនះសទ ការការពារេ័្៌រានផ្្ទ ល់ែ្ លួនរប�់អនា្រាន
ស្រៈ�ំាខាន់បំាផរុ្។ តាមច្ាប់េ័្៌រានផ្្ទ ល់ ែ្ លួនរប�់អនា្ 
មិនអាចសបបើបបា�់បបឆ្ំាងនឹងអនា្សទ សហើយប្�ួងជំាសរឿន
�ហរដ្ឋអាសមរ ិ្ បានចា្់វធិានការ�ន្ត ិ�រុែសដើម្ីធានថា
្ិចចាដំាសែើរការសនះរាន�រុវ ្្ថ ិភាេនិង�ន្ត ិ�រុែសេញសលញ។

ធតើេ័ត៌រានរបស់ខ្ញ ំរានសុវត្ិភាេដែរ
ធេ? ធតើវាអាចធម្បើម្បាស់ម្បឆ្ងំនឹងរ រូបខ្ញ ំ 
ឬម្េួសាររបស់ខ្ញ ំដែរធេ?
 

ច្បាប�់្ត ីេីសលើ្្ម្ព�់�រុវ ្្ថ ិភាេ�ន្ត ិ�រុែសលើប ្្ត ញអ៊៊ីនធឺែិ្ 
រប�់�ហេ័ន្ធឆ្នា ំា2015 ធានថាេ័្៌រាននិងទិននាន័យរប�់អនា្ 
ទ ទួ  ល   បានការការពារេីហានិេ័យននបញ្ហា �ន្ត ិ�រុែសលើប ្្ត ញអ៊៊ីន
ធ ឺែិ   ្    េីខាងសបរៅ។ ស ម្េ ះ អា�យ�្ឋ ន និងសលែទូរ�េ្ទរប�់អនា្ 
ន ឹ   ង   មិនប្ូវបង្ហា ញ និងចរុះផ្ស ាយស�ើយ។ ប្�ួងជំាសរឿនបបជាជនរ ប   �់ 
�ហរដ្ឋអាសមរ ិ្  មិនទទួលបានការអនរុញ្្ញ ្ឲ្យសបបើបបា�់េ័ ្ ៌រាន 
ណដលអនា្ផ្តល់ជូនបបឆ្ំាងនឹងអនា្សនះសទ។ រាបតា 13 នន ប្ ម 
�ហរដ្ឋ អាសមរ ិ្  ហាមឃា្់មិនឲ្យប្�ួងជំាសរឿនបបជាជនសធវ ើការ     
ផ្សេវផ្សាយេ័្៌រានណដលអាច្ំាែ្់អ ្្ត�ញ្្ញ ែបាន ណដល អនា្  
បា ន រា យការែ៍ជូនទីភានា ្់ង្រឬមនន្ត ីរ�្ឋ េិបាល្មួយ (រ ួម ទាំា ង 
មនន្ត ីអសន្ត បបសវ�ន៍ ឬទីភានា ្់ង្រអនរុវ ្្តច្បាប់្ មួយ) អងគា ភាេ 
ខា ង  សបរៅ ឬ្រុលាការណដល�សបមចតាមសគ្លការែច៍្បាប់
�បរា ប់ មូ ល សហ្រុ្មួយស�ើយ។

ទីប្រុង Los Angeles និងផ្តល់ដំាស្ះបស្យ(នន) យ៉ង�មប�ប 
សដើម្ីធានការសបបើបបា�់ស�យស�មេ ើភាេគ្នា នូវ្មមេ វធិី ស�វា្មមេ 

និងមន្ទ ីរសវជជាស្្ថ នរប�់ែ្ លួន�បរាប់មនរុ�្សណដលរានេិការភាេ។ 
សដើម្ីសធវ ើការស�នា ើ�រុំា �ូមទា្់ទងស�នយ្�្ឋ នណផនា្េិការភាេ

តាមរយៈ DOD.Contact@lacity.org ឬ (213) 202-5668 
ជាមរុន្្នុងរយៈសេលបបាំាន ្្ងសធវ ើ់ការ ឬសលើ�េីសនះ។

ស�ៀវស�ណែនំា ការធ វ្ ើជំធរឿនឆ្នា 2ំ020 

របស់អនាកសម្រាប់ជនអធ ្្ត ម្បធវសន៍

https://census.lacity.org/khmer/home
https://census.lacity.org/sites/g/files/wph1201/f/5.30.19_la%20city%20estimate%20immigrants.pdf 
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ធតើខ្ញ ំអាចបំធេញការសទា ង់មតិធនះជាភាសា
កំធណើត របស់  ខ្ញ ំបានដែរឬធេ?
 

ការ�្ទ ង់ម្ិ (និងជសបមើ�ននការស�ទូរ�េ្ទស�យឥ្េិ្ន ល្ែ  )   
នឹងអាចបបបេឹ ្្តស�បានតាមអនឡាញជាភាស្អង់សេលែ  �  និង 
ភាស្ចំានួន 12 សផ្សងសទៀ្ (អេសបាបញ សវៀ្្ម ្ូ សរ៉ា    រុស្សុី 
អារា៉ា ប់ តាកា�ុ្ ប៉ូ �ូញ បារាំាង  សប្អូលីនហទី េ័រ ទរុ យ  ហាគា ល់ 
និងជប៉រុន)។ ការ�្ទ ង់ម្ិសលើប្�� នឹងអាចបបបេឹ ្្ត  ស�  បាន 
ជា ភាស្អង់សេលែ�និងអេសបាបញប៉រុស ណ្ ះ។ ប៉រុណន្ត  ប្�ួងជំាសរឿ ន 
�ហរដ្ឋអាសមរ ិ្  នឹងរាន�ទា្ទ នរុប្មភាស្នន និង ស�ៀ វស�   
ណែនំាណដលអាចណ�វ ងរ្បានជាភាស្សផ្សងសបរៅេីភាស្
អ ង់ សេលែ  � ចំានួន 59 ភាស្។
 

ធតើខ្ញ ំអាចេេួលបានេ័ត៌រានបដន្មធេៀត 
ស្ត តីេតីការធ វ្ ើ  ជំធរឿ ន េតីសាលាធរៀនរបស់ករូនខ្ញ ំ
បានដែរឬធេ?
 

ស�្្នុងឆ្នា ំា2019 មែ្ឌ ល�ិ្្ស្ធិការ LAUSD និងផ្តល់�ិកាខា
ស្លា �្ត ីេីការសធវ ើជំាសរឿនដល់បេួស្រនន សបរៅេីយរុទ្ធនការរប�់
េួ្សេស ម្េ ះថា “សយើងេឺជា LA របួរមួណ្មួយ (We Are One LA 
Unified)”៖ រមួគ្នា គ្ំាបទដល់ប្រុមបេួស្ររប�់ជនអសន្ត បបសវ�ន៍ 
LAUSD ្៏នឹ ង   រមួបញ្ចូលនូវេ័្៌រាន�្ត ីេីជំាសរឿនជាសបចើនភាស្
ស�្្នុង ្ មមេ វ ិ ធីបច្នុប្ននា សផ្សងៗមួយចំានួនរប�់េួ្សេ�បរាប់
ឪេរុ្រា្ត យ និង �ិ�្សនិ�្សិ្។

ធតើការធ វ្ ើជំធរឿនធនះរានឥេ្ិេលធ�ធលើសិស្ស 
LAUSD និងម្េួសាររបស់េួកធេយ៉ា ងែរូចធម្តច?
 
មែ្ឌ ល�ិ្្ស្ធិការរបួរមួរប�់រដ្ឋ Los Angeles (LAUSD) េឺជា
ស្លាសរៀនណដលធំាជាងសេទីេីរស�្្នុងបបសទ�ណដលរាន�ិ�្សថានា ្់ 
្រុរារ្ូច ថានា ្់្បមិ្ K-12 ្មមេ វធិីអប់រំ�បរាប់មនរុ�្សសេញវយ័ 
�ររុបចំានួន 694,096 ន្់។ ជាការចាំាបាច់បំាផរុ្ណដលប្ូវរាប់ 
ចំានួន �ិ�្ស និងបេួស្ររប�់េួ្សេសដើម្ីធានថាស្លាប្រុង 
នឹងទទួល បានការផ្តល់ឲ្យនូវមូលនិធិ�ហេ័ន្ធ�បរាប់្មមេ
វធិីអប់រំ�ំាខាន់ៗ ដូច ជា្មមេ វធិី Head Start ការអប់រំេិស�� 
មូលនិធិជំានួយជំាេូ្ I  ស�ដល់ស្លាសរៀនស�្្នុង�ហេមន៍ណដល
រានបបា្់ចំាែូលទាប និងអាហារន ្្ងប្ង់តាមស្លាសរៀន។ 
 

ធតើខ្ញ ំម្តរូ វធ្្ើយសំណួរសទា ង់មតិជំធរឿនធនះធ�
ធេលណា និងយ៉ា ងែរូចធម្តច?
 

ស�សដើមឆ្នា ំា2020 នឹងរានផ្តល់ជូនការជូនដំាែឹងមួយស�ដល់
លំាស� �្ឋ នរប�់អនា្ជាមួយនឹងការណែនំាអំាេីរសបៀបបំាសេញការ
�្ទ ង់ ម្ិជំាសរឿនតាមអនឡាញ។ ន ្្ងសធវ ើជំាសរឿនេឺស�ន ្្ងទី1 ណែសមស្ 
ឆ្នា ំា2020។ អនា្្៍អាចបំាសេញការ�្ទ ង់ម្ិសនះបានស�យការទូរ�
េ្ទស�កាន់ ណែ្សទូរ�េ្ទស�យឥ្េិ្ន ល្ែ ស�យបំាសេញការ�្ទ ង់ម្ិ
សលើប្��ណដលនឹងសផញើតាមនបប�ែីយ៍ស�លំាស��្ឋ នរប�់
អនា្ បប�ិនសបើអនា្មិនស ល្ែ ើយ្បតាមអនឡាញសទ ឬ្៏ប្ូវរងចាំា
អនា្សធវ ើជំាសរឿនចរុះសធវ ើជំាសរឿនដល់ផ្ទះរប�់អនា្្៏បាន។ បប�ិនសបើអនា្
មិនរានអ៊ិនធឺសែ្ស�ផ្ទះសទ អនា្អាចសធវ ើដំាសែើរស�កាន់បញជា រសធវ ើ
ជំាសរឿនរាប់ រយ្ណនលែងស�តាមស្លាសរៀន និងស�ទីតាំាងសផ្សង
សទៀ្ទូទាំាងទីប្រុង និងសខានធី Los Angeles។

ទីប្រុងLos Angeles និងផ្តល់ដំាស្ះបស្យ(នន) យ៉ង�មប�ប សដើម្ីធានការសបបើបបា�់ស�យស�មេ ើភាេគ្នា នូវ្មមេ វធិី ស�វា្មមេ និង
មន្ទ ីរសវជជាស្្ថ នរប�់ែ្ លួន�បរាប់មនរុ�្សណដលរានេិការភាេ។ សដើម្ីសធវ ើការស�នា ើ�រុំា �ូមទា្់ទងស�នយ្�្ឋ នណផនា្េិការភាេតាមរយៈ 
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ស�ៀវស�ណែនំា ការធ វ្ ើជំធរឿនឆ្នា 2ំ020 
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ធេតុអវ ើបានជាខ្ញ ំេប្តីម្តរូវចរូលរមួធ�ក្ញងការធ វ្ ើ
ជំធរឿនធនះ ?
 

Los Angeles រាន ភាេរយែ្ព�់បំាផរុ្ ននបបជាជនណដល្ំាែ្់
អ ្្ត �ញ្្ញ  ែជា�ហេមន៍ LGBTQI ស�្្នុងទីប្រុង Los Angeles។ 
បប�ិន សបើ�ហេមន៍ LGBTQI មិនរានការរាប់ចំានួនបបជាជន
បាន ប្ឹមប្ូវសទ សេលសនះនឹងរានទឹ្បបា្់្ិច្ួច�បរាប់
ស�វា្មមេ និង្មមេ វធិី�ំាខាន់ៗ ណដលបសបមើផលបបសយជន៍ដល់
�ហេមន៍ LGBTQI រមួទា ំាងមជ្ឈមែ្ឌ ល�រុខាេិបាល មែ្ឌ លណ្
ទាំ្ា រុរារ និងស�វា្មមេ�បរាប់ជនគ្មេ នផ្ទះ�ណម្ងផងណដរ។ 
អនា្រា នភា េ ចាំាបាច់ និងស្្�មនឹងទទួលបានការរាប់ជំាសរឿន
សនះ។
 

ធតើការធ វ្ ើជំធរឿនរានសួរសំណួរអវ ើខ្ះអំេតី ដយនឌ័រ 
និងេំធ្រផ្ លូវធេេ?

ការ�្ទ ង់ម្ិជំាសរឿន រមួបញ្ចូលនូវ�ំាែួរស�យផ្្ទ ល់មួយ សដើម្ី 
្ំាែ  ្ ់សេទននបរុេគាលនីមួយៗស�្្នុងបេួស្រ ប៉រុណន្តវាមិនរាប់បញ្ចូ  ល  
នូវ�ំាែួរអំាេីអ ្្ត�ញ្្ញ ែណយនឌ័រ ឬទំាសនរផ្ ចូវសេទសទ។ �បរាប់ 
សលើ្ ដំាបូង រានការស្្�ួរេី�ហេ័ទ្ធណដលរ�់ស�្្នុងបេួស្រណ្
មួយថាស្ើេួ្សេជា�ហេ័ទ្ធ/នដេូសរៀបការ ឬមិនទាន់សរៀបការ 
រាន “សេទដូចគ្នា ” ឬ “សេទផ្នុយគ្នា ”។ 

ធតើនរណាខ្ះចាបំាច់ម្តរូវរាប់ចំនួន?
 
មិនេិ្េីអាយរុ ទំាន្់ទំានង ឬ�ញ្ជា ្ិ និងស្្ថ នភាេ 
អសន្ត បបសវ�ន៍សនះសទ អនា្ណដលរ�់ស�្្នុងបេួស្ររប�់អនា្
េប្ីប្ូវរាប់ចំានួន រមួទា ំាងនដេូណដលរានសេទដូចគ្នា ឬ
ផ្នុយគ្នា  ្ូនចិញចា ឹម ្ូន�្នុ ំា និងអនា្ណដលរ�់ស�ជាធមមេតា 
េិ្ម្ដល់ន ្្ងទី1 ណែសមស្ ឆ្នា ំា2020 (ន ្្ងសធវ ើជំាសរឿន)។

  

រានអវ ើធកើតធ�ើង ម្បសិនធបើខ្ញ ំមិនធ្្ើយ 
ឬមិនអាចធ្្ើយម្េប់សំណួរទាងំអស់ធ�ធលើ
ការសទា ង់មតិធនះ?

អនា្នឹងស�ណ្ប្ូវបានរាប់ចំានួន បប�ិនសបើអនា្មិនស ល្ែ ើយ 
ឬមិន អា ច ស ល្ែ ើយបេប់�ំាែួរទា ំាងអ�់បាន។ ប៉រុណន្ត សយើងសលើ ្
ទឹ ្   ចិ ្ ្តឲ្យអនា្  ស ល្ែ ើ យ�ំាែួរជាសបចើនឲ្យបានប្ឹមប្ូវតាម
ណដលអា ចសធវ ើបាន សដើ ម្ី ធានថាទិននាន័យរប�់អនា្ប្ឹមប្ូវ។ 
ស�សេ ល �ំាែួរ ទរុ្ ចំាហ សចា ល  ប្�ួង ជំាសរឿន�ហរដ្ឋអាសមរ ិ្  
នឹងេ្យ ាយមបំាសេ ញ េ័ ្ ៌រាន មិនបា ន បំា សេ ញសនះជាមួយ
នឹងបបេេទិននាន័យមិនផ្្ទ  ល់ណផនា ្ រ ដ្ឋបា  ល ឬ ទិននា  ន័ យរប�់
ភាេីទីបី។

ទីប្រុងLos Angeles និងផ្តល់ដំាស្ះបស្យ(នន) យ៉ង�មប�ប សដើម្ីធានការសបបើបបា�់ស�យស�មេ ើភាេគ្នា នូវ្មមេ វធិី ស�វា្មមេ និង
មន្ទ ីរសវជជាស្្ថ នរប�់ែ្ លួន�បរាប់មនរុ�្សណដលរានេិការភាេ។ សដើម្ីសធវ ើការស�នា ើ�រុំា �ូមទា្់ទងស�នយ្�្ឋ នណផនា្េិការភាេតាមរយៈ 
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ស�ៀវស�ណែនំា ការធ វ្ ើជំធរឿនឆ្នា 2ំ020 
របស់អនាកសម្រាប់សេេមន៍ LGBTQI
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ធតើការធ វ្ ើជំធរឿនរានន័យែរូចធម្តចសម្រាប់
អនាកជួលអចលម្េេ្យ? 
  

អនា្ជួលប្ូវបានចា្់ទរុ្ថាបបជាជនណដលេិបា្សធវ ើការរាប់
ចំានួ  ន    បំា  ផរុ ្ ្្នុងចំាស្មបបជាជនទាំាងអ�់។ ស�្្នុងទីប្រុង 
Los Angel e   s  ណ្មួយប៉រុស ណ្ ះ ជាងពា្់្ ្្ត ល ននេលរដ្ឋបបរាែ 
4 លាន ន ្ ់  (63% ) រ�់ស�្្នុងបន្ទប់ស្នា ្់ស�ណដលកាន់កាប់
ស�យអនា្ជួល។ វា  ជា  សរឿងចាំាបាច់្�់ណដលអនា្ជួលទាំាង
អ�់ស�្្នុងទីប្រុង L.A. ប្ូវ បានរាប់ចំានួន សដើម្ីធានថា
ស្លាប្រុងនឹងទទួលបានចំា ណែ ្      ននមូលនិធិ�ហេ័ន្ធ�បរាប់ 
្មមេ វធិីននណដលផ្តល់អ ្្ថបបសយ ជ ន៍ ដល់អនា្ជួល រមួទាំាង
� ខ្ា ីប័ប្ជសបមើ�លំាស��្ឋ នណផនា្ទី 8 និ ង  ្  មមេ វធិីបបា្់ 
ជំានួយ្មមេ វធិីជំានួយអាហារបំាប៉ន (SNAP) និង មែ្ឌ  ល   
�រុែភាេ�ហេមន៍តាមមូល�្ឋ ន។
 

ធតើរាចា ស់ផទាះ េេួលបានការអនុញ្ញា តឲ្យ
ផ្តល់េ័ត៌រាន  អំេតីខ្ លួនខ្ញ ំធ�ែល់បុេ្គលិក
ជំធរឿនដែរឬធេ?
 

បប�ិនសបើបរុេគាលិ្ជំាសរឿនមិនអាចទទួលបានចសមលែ ើយស�សលើ
ការ �្ទ  ង ់    ម    ្ ិ  េីអនា្សនះសទ េួ្សេ្បមូវឲ្យទា្់ទងស�កាន់
រាចា �់ អច ល ន បទ  េ្យ   ឬ អនា្ បេប់បេងអចលនបទេ្យជួលរប�់អនា្ 
�បរា ប់ េ័ ្ ៌ រា  ន �ំាខា  ន់   ៗ   ។  សនះអាចនំាស�រ្ការរាប់ចំានួន
បាន្ិច្ួចស� យ ស្  រណ្  រាចា �់ អចល  នបទេ្យអាចនឹងមិន
ដឹងចំានួនមនរុ�្សេិ្បបា្ដ  នន ប្រុ ម    បេួ ស្    រ ណដលរ�់ស�្្នុង
អចលនបទេ្យជួលរប�់េួ្សេ ។

ធតើនរណាខ្ះធ�ក្ញងម្េួសាររបស់អនាកចាបំាច់
ម្តរូវ រាប់ ចំនួ ន  ?
 

ចាំាបាច់្ �់ណដលមនរុ�្សបេបគ់្នា ណដលប្ូវសធវ ើការរាបច់ំានួ នអនា្
រ�់ស� ឬ ស្នា ្ស់�្្នុងអា�យ�្ឋ នរប�អ់នា្ (រមួទា ំាងស�ខាង
្្នុងអាផ្្មនិ ឬ  ផ្ទះ រប�អ់នា្ ស�្្នុងហាគា រា�យ់នយន្ត  ឬស�
្្នុងយន�បរាប ់  ស្នា    ្ ់   ស� ្ ្ នុងអចលនបទេ្យរប�អ់នា្) ស�ន ្្ង
ទ1ី ណែសមស្ ឆ្នា ំា20 20។ សនះ រា ប់   បញ្ចូលទាំាងទារ្ ្រុរារ  មនរុ�្ស
សេញវយ័ មនរុ �្ស ចា �់ និ ងមនរុ�្ស ណដ ល  មនិរានជាបស់្ច់្ ម
ជាមួយអនា្។ ការយិ លយ័ ជំាសរឿ ន� ហរដ្ឋ អា សមរ ិ្  នងឹទទួលយ្
ការ�្ទ ងម់្ិណ្មួយប៉រុស ណ្ ះ្្នុងមួយបេួស្ រ  ដូសចនាះ ជាការចាំាបាច់
បំាផរ្ុ ណដលប្ូវរាបច់ំានួនមនរុ�្សឲ្យបានប្ឹមប្ូវស� សលើ្  ទមួីយ។
 

ធតើបុេ្គលិកណារានា ក់ដែលមកេតីរដ្ឋា េិបាល
សេេ័ន្ នឹង ម្តរូវបានបញ្លូនធ�កាន់ផទាះរបស់ 
ខ្ញ ំដែរធេ?
 

អនា្សធវ ើជំាសរឿននឹងម្កាន់ផ្ទះរប�់អនា្ណ្ស�សេល្ណដល
គ្មេ ន នរ្រានា ្់ម្េីបេួស្ររប�់អនា្ស ល្ែ ើយ្បស�នឹង
ការ�្ទ ង់ម្ិសនះស�ដំា្ច់ណែសមស្ ឆ្នា ំា2020 ណ្ប៉រុស ណ្ ះ។ 
្្នុង្រែីសនះ អនា្សធវ ើ ជំាសរឿននឹងស�នា ើ�រុំាឲ្យអនា្បំាសេញ្បមង
�ំាែួរស�យផ្្ទ ល់។ ប៉រុណន្ត  អនា្  សធវ ើជំាសរឿនេីមរុនម្ រានភាេ
លំាបា្្្នុងការចូលស�កាន់អគ្រអាផ្្មិន ណដលសនះជាមូល
សហ្រុសធវ ើឲ្យអនា្ជួលផ្ទះភាេសបចើនមិន ប្ូវ បានរាប់ចំានួន។ 
សដើម្ីសជៀ�វាង្រុំាឲ្យនរ្រានា ្់ម្កាន់ផ្ទះ រប�់អនា្ អនា្
េប្ីបំាសេញ្បមង�ំាែួរននការសធវ ើជំាសរឿនសនះឲ្យបានឆ្ប់ ស�
សេល្អនា្ទទួលបានការជូនដំាែឹង្្នុង�ំាបរុប្នបប� ែី  យ៍  សនះ។

ទីប្រុង Los Angeles និងផ្តល់ដំាស្ះបស្យ(នន) យ៉ង�មប�ប សដើម្ីធានការសបបើបបា�់ស�យស�មេ ើភាេគ្នា នូវ្មមេ វធិី ស�វា្មមេ និង
មន្ទ ីរសវជជាស្្ថ នរប�់ែ្ លួន�បរាប់មនរុ�្សណដលរានេិការភាេ។ សដើម្ីសធវ ើការស�នា ើ�រុំា �ូមទា្់ទងស�នយ្�្ឋ នណផនា្េិការភាេតាមរយៈ 

DOD.Contact@lacity.org ឬ (213) 202-5668 ជាមរុន ្្នុងរយៈសេលបបាំាន ្្ងសធវ ើការឬសលើ�េីសនះ។

ស�ៀវស�ណែនំា ការធ វ្ ើជំធរឿនឆ្នា 2ំ020 
របស់អនាកសម្រាប់អនាកជួលអចលនម្េេ្យ

https://census.lacity.org/khmer/home
https://census.lacity.org/sites/g/files/wph1201/f/5.30.19_renters%20in%20la.pdf 
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ធតើការធ វ្ ើជំធរឿនរានឥេ្ិេលធលើអនាកដែលជួប
ម្បេះ បញ្ហា ភាេគ្មា នេតីជម្មកយ៉ា ងែរូចធម្តច
ខ្ះ? 
 

រានមនរុ�្សនិងអនា្ណដលគ្មេ នទីជបម្បបរាែ ជាង 36,000 
ស�  ្ ្ នុ   ង ទីប្រុង Los Angeles សយងតាមការរាប់ចំានួនជនអនថា 
ទីប្រុ  ង   Los Angeles បទង់បទាយធំា ឆ្នា ំា2019 ស�យអាជាញ ធ រ
ស�វា  ជន អ នថាទីប្រុង Los Angeles។ ការរា ប់ចំានួន បាន្ិច 
្ួចនន មនរុ �្ស     ទា ំាងអ�់សនះ អាច  នំា ឲ្យបា្់ បង់ទឹ្ បបា្់ 
ចំានួនរាប់ពាន់លាន ដរុលាលែ �បរាប់្មមេ វធិី    ណដល ផ្តល់ មូ លនិធិ
ស�យ�ហេ័ន្ធណដលផ្តល់អ ្្ថបបសយជន៍ដល់េួ្ សេ រមួទាំាង
្មមេ វធិី� ខ្ា ីប័ប្ជសបមើ�លំាស��្ឋ  នណផនា្ទី 8 ្មមេ វធិី ណ្ទាំា  
�រុែភាេ�បរាប់អនា្គ្មេ នលំាស��្ឋ ន និង្មមេ វធិី យរុវជន  
ណដ លគ្មេ ន ផ្ទះ �ណម្ងនិងរ្់សចាលផ្ទះ។ 
 

ធតើអនាកផ្តល់ធសវាជនអ្ថាអាចជួយធា្
នរូវការ   រាប់  ចំនួនឲ្យបានម្តឹមម្តរូវយ៉ា ងែរូច
ធម្តច? 
 

ជាការចាំាបាច់បំាផរុ្ណដលប្ូវរាប់ចំានួនបបជាជនណដលគ្មេ នផ្ទះ
�ណម្ងរប�់ L.A. ឲ្យបានប្ឹមប្ូវសដើម្ីធាននូវការទទួល
បានចំា ណែ្  មូល និធិបប្បស�យយរុ ្្ត ិធម៌�បរាប់ស�វា�ងគាម
�ំាខាន់ៗ។ សធវ ើការ ជាមួយការយិល័យេែៈ្មមេការរាប់ចំានួន
បបជាជនសេញសលញតាមមូល�្ឋ ន និងប្�ួងជំាសរឿន�ហរដ្ឋ
អាសមរ ិ្ សដើម្ីអេិវឌ្ឍ  យរុទ្ធស្ន�្ត ផ្សេវផ្ស ាយដ៏រានឥទ្ធិេល និង
្ំាែ្់ទីតាំាងណដលមនរុ�្ស្ំាេរុងរ�់ស�។

ធតើម្កសួងជំធរឿនសេរែឋាអាធមរកិ នឹងរាប់
ចំនួនមនុស្សដែលរានបញ្ហា គ្មា នផទាះសដម្ង
យ៉ា ងែរូចធម្តច? 
 

ការរាប់ចំានួនណផអែ្តាមស�វា្មមេ (ន ្្ងទី30 ណែ     មីន - ន ្្ងទី1 
ណែសម ស្ ឆ្នា ំា 2 020) សដើម្ីរា ប់ចំា នួនមនរុ�្សស�តាមទី្ណនលែងណដ ល 
េួ្ សេ ទទួ  ល   បា ន ស�វា្មមេ (រមួរានទីជបម្ស្នា ្់ស� និង
្ ណនលែង ផ្ត ល់ ចំាែី អា ហា  រ ) និងទីតាំាងស�សបរៅអគ្រសផ្សងសទៀ្
ដូចជា្ណនលែងសបាះ ្ ង់ ជា សដើម។

ការរាប់ចំានួនតាមទីតាំាងស្នា ្់ស�បស ្្ត ះអា�ននា  (ន ្្ង ទី9 ណែ 
សមស្ - ន ្្ង ទី4 ណែឧ�ភា ឆ្នា ំា2020) សដើម្ី រាប់ ចំា នួនបបជាជន
ណដ ល មិ នរានលំាស��្ឋ ន�្ថ ិ្ស�្ថ រស�តាមទីតាំាងស្នា  ្ ់ស� 
បស ្្ត ះ អា� ននា  ដូច ជា � ្្ឋ  គ្រ ឬផ្ទះ�ំា្្់។

�ំាែួរ�្ទ ង់ម្ិជំាសរឿន�រុំាឲ្យអនា្ស ល្ែ ើយ�ំាែួរ សធវ ើការរ ួមបញ្ចូល 
នរ្ រានា ្់ណដលស្នា ្់ស�បស ្្ត ះអា�ននាស�្្នុងផ្ទះរប�់េួ្សេ 
ណដលអនា្ទាំាងសនះអាចនឹងមិនចា្់ទរុ្ថាជាណផនា្មួយនន
បេួស្រ។

ទីប្រុងLos Angeles និងផ្តល់ដំាស្ះបស្យ(នន) យ៉ង�មប�ប សដើម្ីធានការសបបើបបា�់ស�យស�មេ ើភាេគ្នា នូវ្មមេ វធិី ស�វា្មមេ និង
មន្ទ ីរសវជជាស្្ថ នរប�់ែ្ លួន�បរាប់មនរុ�្សណដលរានេិការភាេ។ សដើម្ីសធវ ើការស�នា ើ�រុំា �ូមទា្់ទងស�នយ្�្ឋ នណផនា្េិការភាេតាមរយៈ 

DOD.Contact@lacity.org ឬ (213) 202-5668 ជាមរុន ្្នុងរយៈសេលបបាំាន ្្ងសធវ ើការឬសលើ�េីសនះ។

ស�ៀវស�ណែនំា ការធ វ្ ើជំធរឿនឆ្នា 2ំ020 
របស់អនាកសម្រាប់អនាកផ្តល់ធសវាជនអ្ថា

https://census.lacity.org/khmer/home
https://www.lahsa.org/documents?id=3421-2019-greater-los-angeles-homeless-count-city-of-los-angeles.pdf
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ធតើរានេំ្ក់េំនងអវ ើខ្ះរវាងការធ វ្ ើជំធរឿន 
និងរាចា ស់ អាជតីវកមមា?
 

សរៀងរាល់បបាំាឆ្នា ំាម្តង ប្�ួងជំាសរឿនរប�់�ហរដ្ឋអាសមរ ិ្  បាន ចរុះ សធវ ើ  
ជំាសរឿនស�ដ្ឋ្ិចចា។ េ័្៌រានណដលបបមូលបានជួយឲ្យរាចា �់អាជីវ ្  មមេ 
បច្នុប្ននានិងអនេ្ សធវ ើការ�សបមចចិ ្្តស�យរានេ័្៌រានបេប់ 
បជរុងសបជាយ ចាប់េីការសបើ្ឬការេបងី្អាជីវ្មមេ រហូ្ដល់បបា្់ 
្នបមណដលេួ្សេប្ូវផ្តល់ស�ឲ្យបរុេគាលិ្រប�់ែ្ លួន។ វាជួយឲ្យ ទីភានា ្់  
ង្ររ�្ឋ េិបាលតាមមូល�្ឋ ន សធវ ើការវា�់�្ទ ង់សលើការអនរុវ ្្ត  ណផនា្
ស�ដ្ឋ្ិចចានន្ំាបន់រប�់េួ្សេ។ ទិននាន័យជំាសរឿន្៏ជំាររុញនូវការ ផ្តល់
មូលនិធិ�ហេ័ន្ធ�បរាប់ការណ្លមអែសហ�្ឋ រចន�ម្ព ័ន្ធ  និង 
េសបរាងដឹ្ជញ្ ចូន--បញ្ហា ផ្ស ារភាជា ប់ស�យផ្្ទ ល់ស�នឹងការអេិវឌ្ឍ 
ន៍ស�ដ្ឋ្ិចចា និងេរុែភាេជីវ ិ្  ណដលរានឥទ្ធិេលស�សលើទី្ណនលែង 
ណដលអាជីវ្មមេរប�់េួ្សេ�្ថ ិ្ស�។
 

ធតើខ្ញ ំេប្តីម្បាប់និធយជិតរបស់ខ្ញ ំអំេតីការធ វ្ ើ
ជំធរឿនធនះយ៉ា ងែរូចធម្តច?
 
អនា្េប្ីសលើ្ទឹ្ចិ ្្តនិសយជិ្រប�់អនា្ឲ្យបំាសេញការសធវ ើជំាសរឿន  
សនះ និងសធវ ើការរាប់ចំានួន។ បប�ិនសបើបរុេគាលិ្មិនចូលរមួសទ 
េ័្៌រា ន �ំាខាន់ៗ និងការផ្តល់មូលនិធិ�ហេ័ន្ធនឹងប្ូវទទួល
បានមិនស� តាម�្ត ង់�្ំាែ្់ស�ើយ។ រាចា �់អាជីវ្មមេ នឹងមិន
រានទិននាន័យ ប្ឹម ប្ូវសដើម្ីសបបើបបា�់ស�្្នុងការ្ំាែ្់ទីតាំាងណដល
េួ្សេ េប្ី ប្ូវសបើ្អាជីវ្មមេ ឬល ខ្ាែៈបបជាស្ន�្ត ននអនេ្
អ្ិ្ិជន រប�់េួ្សេសទ។ ទីភានា ្់ង្រតាមមូល�្ឋ ន នឹងមិនយល់
ដឹងសេញសលញអំាេីរសបៀបណដលស�ដ្ឋ្ិចចាតាមមូល�្ឋ ន្ំាេរុង
អនរុវ ្្តសនះសទ។ សហើយរ�្ឋ េិបាល�ហេ័ន្ធអាចមិនសអើសេើសលើការណ្
លមអែ�បរា ប់     �ហេមន៍រប�់អនា្។ 
 

ធតើអាជតីវកមមា សភាពាណិជ្ជកមមា និងម្កុម
ធផ្សងៗអាចជួយធ�ក្ញងកិចចាខិតខំម្បឹង
ដម្បងផ្សេវផ្ស ាយអំេតីការធ វ្ ើជំធរឿនបាន
យ៉ា ងែរូចធម្តច? 
 

កាលែ យជាឯ្រដ្ឋទូ្�រុ្ន្ទ ៈននការសធវ ើជំាសរឿនរានា ្់ សដើម្ីសធវ ើការ 
ផ្ស េវ      ផ្ស ាយអំាេីស្រៈ�ំាខាន់ននការសធវ ើជំាសរឿនសនះស�ដល់
�រាជិ្   �  ភា     ពា ែិ ជជា្មមេ និងអ្ិ្ិជន។ េិចារ្សលើការ
សរៀបចំាដំាស�ើង ប  ញជា  រ      សធវ ើ  ជំាសរឿនស�្្នុងការយិល័យ និងបន្ទប់
�បរា្�បរាប់ បរុេគា  លិ   ្    ណដ ល  មិ ន រានលទ្ធភាេសបបើបបា�់អ៊៊ីនធឺ
សែ្ជាបបចាំា ។ រមួ បញ្ចូ ល ស្រ �្ត ី េី ជំាសរឿនឆ្នា ំា2020 ស�្្នុង្មមេ វធិី 

ស�វា្មមេ បេឹ ្្ត ិប ប្ ស្រ  េ័ ្ ៌ រា ន និង សេហទំាេ័រ។

ទីប្រុងLos Angeles និងផ្តល់ដំាស្ះបស្យ(នន) យ៉ង�មប�ប សដើម្ីធានការសបបើបបា�់ស�យស�មេ ើភាេគ្នា នូវ្មមេ វធិី ស�វា្មមេ និង
មន្ទ ីរសវជជាស្្ថ នរប�់ែ្ លួន�បរាប់មនរុ�្សណដលរានេិការភាេ។ សដើម្ីសធវ ើការស�នា ើ�រុំា �ូមទា្់ទងស�នយ្�្ឋ នណផនា្េិការភាេតាមរយៈ 

DOD.Contact@lacity.org ឬ (213) 202-5668 ជាមរុន ្្នុងរយៈសេលបបាំាន ្្ងសធវ ើការឬសលើ�េីសនះ។

ស�ៀវស�ណែនំា ការធ វ្ ើជំធរឿនឆ្នា 2ំ020 
របស់អនាកសម្រាប់រាចា ស់អាជតីវកមមា

https://census.lacity.org/khmer/home
https://www.census.gov/ec17faqs#par_textimage_0 


បានទទួលដំាែឹង។ បានចូលរមួ។ បានរាប់ចំានួន។
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ធេតុអវ ើបានជាការធ វ្ ើជំធរឿនធនះរានសារៈ
សំខាន់  ចំធពាះ អនាកដែលរស់ធ�ជាមួយនឹង
េិការភាេ?
 

សយងតាមការប៉ាន់ស្មេ នចំានួនបបជាជនឆ្នា ំា2018 ស�យប្�ួង
ជំាសរឿន �ហរដ្ឋអាសមរ ិ្ ចសនលែ ះឆ្នា ំា2013-2017 បានរាយការែ៍ថា 
6.3% នន េលរដ្ឋរ�់ស�ទីប្រុង Los Angeles ណដលរានអាយរុសបកាម 
65 ឆ្នា ំា េឺរានេិការភាេ។

ជនេិការេ ល្ែង់ ឬរានការចរុះសែសោយការស្្ត ប់ េិការណេនា្ ឬរាន 
កា រ ចរុះសែសោយណផនា្េរុទ្ធិ ចាំាបាច់ប្ូវបង្ហា ញែ្ លួន និងប្ូវ សធវ ើកា ររាប់ 
ចំានួ ន។ មនរុ�្សបេប់គ្នា ស�យេរុំាេិ្េីេិការភាេសនះសទ នឹងទទួល 
ផល ប៉ះពាល់ស�យការរាប់ចំានួនននការសធវ ើជំាសរឿនណដលមិនប្ឹម ប្ូ វ     
្មួយ។ ការផ្តល់មូលនិធិ�បរាប់ការណ្ទាំា�រុែភាេ ្មមេ វធិ ី
ប ្្ត ញ�រុវ ្្ថ ិភាេ និងការសធវ ើជា្ំា្ងណផនា្នសយបាយ នឹងមិន 
ទទួល បានតាម�្ត ង់�្ំាែ្់ស�ើយ ស�សេលណដលនរ្រានា ្់  
មិនចូលរមួស�្្នុងការសធវ ើជំាសរឿនសនះ។
 

ធតើកម្មងសំណួរជំធរឿនធនះអាចធម្បើម្បាស់
បានសម្រាប់ អនាកដែលរានវកិារៈមួយចំនួន
ដែរឬធេ?
 

ជនទាំាងឡាយណដលមិនអាចបបេល់្បមង�ំាែង�ំាែួរតាម
អនឡាញ អាចស�ទូរ�េ្ទតាមណែ្សទូរ�េ្ទជំាសរឿនសដើម្ីបំាសេញ 
្បមង�ំាែួរ ឬ្៏អាចទទួលបាន្បមង�ំាែួរជាប្��េីអនា្សធវ ើ
ជំាសរឿនសដើម្ីបំាសេញផងណដរ។ ឯ្រដ្ឋទូ្�រុ្ន្ទ ៈ�បរាប់ការសធវ ើ
ជំាសរឿនតាមមូល�្ឋ ន និងេែៈ្មមេការរាប់ចំានួនសេញសលញ នឹង 
�ហការជានដេូផងណដរជាមួយអងគាការស�តាម�ហេមន៍  សដើម្ី  
េ្យ ាយមផ្តល់ជំានួយស�ដល់អនា្ណដលអាចរានបញ្ហា និយយ �្ត ី    ភា ស្  
ច្្នុ  និងបបសេទននវកិារៈសផ្សងសទៀ្ សហើយអាចនឹងប្ូវ កា  រ    ជំា នួ   យ  

ស�្្នុងការបំាសេញ្បមង�ំាែួរសនះ។ ម្យ ា៉ងសទៀ្ប្�ួ ង  
ជំាសរឿ ន  នឹងផ្តល់ �ន្ទ នរុប្មភាស្ និងណែ្សវ ើសដអូ និងស�ៀ វ 
ស� ណែ នំា   ជា អ្្សរេរុម្ព ណដលរានជាភាស្សផ្សងសបរៅេីភាស្
អង់សេលែ�ចំានួន 59  ភាស្ រមួទាំាងភាស្�ញ្្ញ ណបប
អាសមរកិាំាង អ្្សរស្្ទ ប (Braille) និ ង      អ្្សរេរុម្ពធំា។

ធតើកម្មងសំណួរធនះនឹងអាចដសវ ងរក
បានសម្រាប់អនាកដែល មិនធចះនិយយ
ភាសាអង់ធេ្សដែរឬធេ?
 

បាទ/ចា�។ តាមអនឡាញ ្បមង�ំាែួរសនះ នឹងរានជា 
ភាស្ ទាំា ង  12 សនះ។ សអ�្៉ ាញ ចិន(អ្្សរស្មញ្ញ ) 
សវៀ្្ម ្ូសរ៉ា រុស្សុី អារា៉ា  ប់ តាកា �ុ្ ប៉ូ �ូញ បារាំាង 
សប្អូលីនហទី េ័រទរុយហាគា ល់ និងជប៉រុន។ ណែ្ស ទូរ�េ្ទជំាសរឿន 
្៏នឹងផ្តល់ជំានួយជាភាស្ទាំាងសនះ និងឧប្រែ៍ ទំាន្់
ទំានង�បរាប់មនរុ�្សេ ល្ែង់។

្បមង�ំាែួរសលើប្�� នឹងអាចរានជាភាស្អង់សេលែ� 

និងសអ�្៉ ាញណ្ប៉រុស ណ្ ះ។

ទីប្រុងLos Angeles និងផ្តល់ដំាស្ះបស្យ(នន) យ៉ង�មប�ប សដើម្ីធានការសបបើបបា�់ស�យស�មេ ើភាេគ្នា នូវ្មមេ វធិី ស�វា្មមេ និង
មន្ទ ីរសវជជាស្្ថ នរប�់ែ្ លួន�បរាប់មនរុ�្សណដលរានេិការភាេ។ សដើម្ីសធវ ើការស�នា ើ�រុំា �ូមទា្់ទងស�នយ្�្ឋ នណផនា្េិការភាេតាមរយៈ 

DOD.Contact@lacity.org ឬ (213) 202-5668 ជាមរុន ្្នុងរយៈសេលបបាំាន ្្ងសធវ ើការឬសលើ�េីសនះ។

ស�ៀវស�ណែនំា ការធ វ្ ើជំធរឿនឆ្នា 2ំ020 
របស់អនាកសម្រាប់អនាកដែលរានេិការភាេ

https://census.lacity.org/khmer/home
https://census.lacity.org/sites/g/files/wph1201/f/5.14.19_LA%20city%20census%20data%202018%20estimates.pdf
https://www.census.gov/quickfacts/fact/note/US/DIS010217
https://www2.census.gov/programs-surveys/decennial/2020/program-management/memo-series/2020-memo-2018_06.pdf


បានទទួលដំាែឹង។ បានចូលរមួ។ បានរាប់ចំានួន។
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ធេតុអវ ើបានជាការធ វ្ ើជំធរឿនរានភាេចាបំាច់
សម្រាប់អនាកផ្តល់ធសវាសុខភាេ?
 

េលែ ីនិ្ ប្រុមហ៊រុនធានរា៉ា ប់រង រ�្ឋ េិបាល្្នុងប�រុ្ និង�្លវទិ្យ ាល័យ
េឹងណផអែ្សលើទិននាន័យជំាសរឿនសដើម្ីសធវ ើការ�សបមចចិ ្្តស�យ រាន
េ័្៌រានបេប់បជរុងសបជាយអំាេីសគ្លនសយបាយ ការវា យ ្ នមលែ េី 
្បមូវការ�ហេមន៍ និងសបចើនសផ្សងសទៀ្។

សយងតាម ការប៉ាន់ស្មេ នសលើការសធវ ើជំាសរឿនបបជាជនឆ្នា ំា 2018   ស�ើ ញ 
ថា 17.2% ននេលរដ្ឋណដលរ�់ស�ទីប្រុង Los Ang e le s វយ័សបកាម 65 
មិនរានការធានរា៉ា ប់រងសនះសទ។ េ័្៌រា ន   េីទិននាន័យជំាសរឿនសនះ 
ផ្តល់មូលនិធិដល់ ្មមេ វធិី �ំាខា  ន់ ៗ   ដូចជា្មមេ វធិី Medicaid ្មមេ វធិី 
Medicare ណផនា្  B ្មមេ វធិី អា ហា របំា ប៉ន �បរាប់ន�្ត ី ទារ្ និង្រុរារ 
(WIC)  ្  មមេ វ ិធីធានរា៉ា ប់រង�រុែភាេ� បរា ប់ ្ រុរារ (CHIP)  
មែ្ឌ  ល �រុ ែភាេ និង សបចើនសផ្សងសទៀ្។ ស� រដ្ឋកាលីហវ ញ៉ (សយ ង
តា ម ទិននា  ន័យ ជំាសរឿ ន  ឆ្នា ំា 2 010 “ការរាប់ចំានួន�បរា ប់បបា្់ដរុលាលែ រ  
(Coun ti  ng for Dollars) ឆ្នា ំា2020”), បង្ហា ញថាទឹ្បបា្់ជាង $55 
ប ៊ីលា   ន ប្ូ វបានណបងណច្ដល់្មមេ វធិី Medicaid ណ្មួយមរុែប៉រុស ណ្ ះ ។
 

ធតើអនាកជំងឺធ�ក្ញងមនទា តីរធេេ្យ ឬមនទា តីរដែទា ំ
ម្តរូវបាន រាប់ ចំនួនធដ្យរធបៀបណា?
 

មនរុ�្សបេប់គ្នា  េប្ីប្ូវសធវ ើការរាប់ចំានួនស�្ណនលែងណដលេួ្សេ
្ំាេរុងស្នា ្់ស� និងសេងជាធមមេតាស�ន ្្ងឬមរុនន ្្ងទី1 ណែសមស្ 
ឆ្នា ំា2020 (ន ្្ងសធវ ើជំាសរឿន)។ មន្ទ ីរសេទ្យ និងមន្ទ ីរណ្ទាំាប្ូវបានចា្់
ទរុ្ថាជា្ណនលែងស្នា ្់ស�។ ស�សដើមឆ្នា ំា2020 អនា្្ំា្ងប្�ួង
ជំាសរឿន�ហរដ្ឋអាសមរ ិ្ នឹងេ្យ ាយមផ្តល់ជំានួយស�ដល់ថានា ្់បេប់
បេងរប �់អនា្សដើម្ីេិនិ្្យសមើលថាស្ើមន្ទ ីរសវជជាស្្ថ នរប�់អនា្រាន

ណផន ការ បបេល់ទិននាន័យស�យផ្្ទ ល់ស�កាន់ប្�ួងជំាសរឿនណដរឬសទ 
ឬ ស្ើបរុេគាលិ្ណដលបានចា្់តាំាង នឹងបបមូលយ្្បមង�ំាែួរអំាេី
ការសធវ ើជំាសរឿនជាប្��េីអនា្ជំាងឺ ណដរសទ។

ធតើកម្មងសំណួរធនះនឹងអាចដសវ ងរកបាន
សម្រាប់អនាកជំងឺ ដែលមិនធចះនិយយភាសា
អង់ធេ្សដែរឬធេ?
 

បាទ/ចា�។ តាមអនឡាញ ្បមង�ំាែួរសនះនឹងរានជា 
ភាស្ ទាំា ង 12 សនះ។ សអ�្៉ ាញ ចិន(អ្្សរស្មញ្ញ ) 
សវៀ្្ម ្ូសរ៉ា រុស្សុី អារា៉ា ប់ តាកា�ុ្ ប៉ូ �ូញ បារាំាង 
សប្អូលីនហទី េ័រទរុយហាគា ល់ និង ជប៉រុន។ ណែ្សទូរ�េ្ទជំាសរឿន 
្៏នឹងផ្តល់ជំានួយជាភាស្ទាំាងសនះ និងឧប្រែ៍ទំាន្់
ទំានង�បរាប់មនរុ�្សេ ល្ែង់។

្បមង�ំាែួរសលើប្�� នឹងអាចរានជាភាស្អង់សេលែ� និង 
សអ�្៉ ាញណ្ប៉រុស ណ្ ះ។

�ន្ទ នរុប្មភាស្ និងណែ្សវ ើសដអូ និងស�ៀវស�ណែនំាជា
អ្្សរេរុម្ពណដលរានជាភាស្សផ្សងសបរៅភាស្អង់សេលែ�ចំានួន 
59 ភា ស្ រមួ ទា ំាង ភាស្�ញ្្ញ អាសមរកិាំាង អ្្សរស្្ទ ប (Braille) 
និង អ្្សរ េរុម្ពធំា ។

ទីប្រុងLos Angeles និងផ្តល់ដំាស្ះបស្យ(នន) យ៉ង�មប�ប សដើម្ីធានការសបបើបបា�់ស�យស�មេ ើភាេគ្នា នូវ្មមេ វធិី ស�វា្មមេ និង
មន្ទ ីរសវជជាស្្ថ នរប�់ែ្ លួន�បរាប់មនរុ�្សណដលរានេិការភាេ។ សដើម្ីសធវ ើការស�នា ើ�រុំា �ូមទា្់ទងស�នយ្�្ឋ នណផនា្េិការភាេតាមរយៈ 

DOD.Contact@lacity.org ឬ (213) 202-5668 ជាមរុន ្្នុងរយៈសេលបបាំាន ្្ងសធវ ើការឬសលើ�េីសនះ។

ស�ៀវស�ណែនំា ការធ វ្ ើជំធរឿនឆ្នា 2ំ020 
របស់អនាកសម្រាប់អនាកផ្តល់ធសវាសុខភាេ

https://census.lacity.org/khmer/home
https://census.lacity.org/sites/g/files/wph1201/f/5.14.19_LA%20city%20census%20data%202018%20estimates.pdf
http://civilrightsdocs.info/pdf/census/2020/Census-Health-Care-Factsheet.pdf
https://gwipp.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2181/f/downloads/IPP-1819-3%20CountingforDollars_CA.pdf
https://gwipp.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2181/f/downloads/IPP-1819-3%20CountingforDollars_CA.pdf
https://www2.census.gov/programs-surveys/decennial/2020/program-management/memo-series/2020-memo-2018_06.pdf

