________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

COUNTY OF LOS ANGLES
DEPARTMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES
ខែថ្ងៃឆ្នាំ: _________________________________
ឈ្មោះសាំណាំ ឈ ឿង: ___________________________
ឈេែសាំណាំ ឈ ឿង: ____________________________

កា អនញ្ញាតសាំរាប់សិទ្ិឈធ ្បើ្ាស់ និងបឈចេញ

ឈ្មោះអនកកាន់សាំណាំ ឈ ឿង: ______________________

ព័ត៌មានអាំពីកា គាំពា សែភាព

ឈេែ ID អនកកាន់សាំណាំ ឈ ឿង: ____________________

ឈេែទ្ូ ស័ពទអក
ន កាន់សាំណាំ ឈ ឿង: __________________

ឈេែ ID អតិងិជន: ___________________________

ឈគេបាំណាងថ្នសាំឈៅឈនោះ: សាំឈៅឈនោះត្រូវឲ្យអនកយេ់្ពរឈ ើរបីអនញ្ញាតឲ្យ្កសួងសងគរកិច្េសាធា ណៈ (DPSS)
ទ្ទ្ួេានព័ត៌មានសែភាព បស់អនក។ DPSS នឹងឈ្បើ ្ាស់ព័ត៌មានឈនោះឈ ើរបីកាំណត់ឈេើ អតថ្បឈោជន៍ បស់អនក។
ឈបើសិនជាអនកបាំឈពញ ឈ

យ
ើ ច្ោះ

តថឈេខាឈេើសាំឈៅឈនោះ:

អនកយេ់្ពរថា្រូឈពទ្យ ឬអនកផ្តេ់ឈសវាឈរើេខងទាំសែភាព បស់អនក អាច្បឈចេញព័ ត៌មានសែភាព បស់អនកជារួ យនឹង

•

DPSS ។

DPSS អាច្បឈចេញឲ្យ ឹងអាំ ពីព័ត៌មាន បស់អនក។

•
•

អនកមានសិទ្ិផ្ល
ធ ា ស់បូត រាំ និត បស់អនក ឈៅឈពេណាក៏ ាន។

ឈបើសិនជាអនកសឈ្រច្ច្ិតថា
ត រិន ច្ោះ

តថឈេខាឈេើសាំឈៅឈនោះឈទ្:

ឈនោះនឹងរិនបោះពាេ់ េ់កា ខងទាំសែភាព បស់អនក ឈ

•
•

ើយ។

ឈនោះអាច្បោះពាេ់ េ់អតថ្បឈោជន៍ បស់ DPSS បស់អនក។

______________________________________________________________________________________________________________
ឈ្មោះ្តកូេ

ឈ្មោះែាួន

កាេប ិឈច្េទ្កាំឈណើត (ខែ/ថ្ងៃ/ឆ្នាំ)

ែ្ាំអនញ្ញាតឲ្យ:

______________________________________________________________________________________
ឈ្មោះរនទី ឈរើ េខងទាំសែភាព

ឈេែអាសយដ្ឋានផ្ាូវ

្កុង

ា

សីពកូ

បឈចេញព័ត៌មានអាំពីសែភាព បស់ែាំឈ្ ៅ:

______________________________________________________________________________________
ឈ្មោះកា ិោេ័យែណឌ បស់្កសួងសងគរកិច្េសាធា ណៈ (DPSS)

______________________________________________________________________________________
ឈេែអាសយដ្ឋានផ្ាូវ
កា អនញ្ញាតឈនោះរឺមានសពេភាព

្កុង

ា

សីពកូ

ូត េ់: _______/_______/_________ ។
កា ប ិឈច្េទ្បចេ ប់ (ខែ/ថ្ងៃ/ឆ្នាំ)

ព័ត៌មានខ េអាច្នឹង្តូវបឈចេញឲ្យ ឹង (សូររូសកនង្បអប់ខ េទក់ទ្ងទាំងអស់):

□

សាថនភាពផ្ាូវច្ិតត មាន រ
ួ ទាំង:

•
•
•
•
•

□

សាថនភាពសែភាពផ្ាូវច្ិតត បស់អនក។

កាេប ិឈច្េទ្ចាប់ ឈផ្តើរថ្នសាថនភាពផ្ាូវច្ិ តតណារួ យ។

ឈបើអនកកាំពង្តូវានពាាេោងសករម ស្មាប់សាថនភាពសែភាព បស់អនកឬឈទ្។
យៈឈពេខ េសាថនភាពសែភាព បស់អនក ាំពឹងថានឹងបចេប់។

ឈបើសាថនភាព បស់អនកមានផ្េបោះពាេ់ខ

ឬឈទ្ ឈបើអនកអាច្ឈ្វើកា ាន ឬកាំពងខតឈៅកនងករមវ ិ្ី

ឹក
វ

ឺន
វ កា ងា ។

ឈផ្េងៗឈទ្ៀត (សូរបញ្ញ
ា ក់ ) __________________________________

អនកមានសិទ្ិទ្
ធ ទ្ួេានទ្ាំព័ ច្រាងថ្នសាំឈៅឈនោះ។ ឈបើសិនជាអនកច្ោះ
ខ េានច្ោះ

តថឈេខា។
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តថឈេខាឈេើសាំឈៅឈនោះ អនកនឹងទ្ទ្ួ េានទ្ាំព័ ថ្នសាំឈៅច្រាង

ឈបើសិនជាអនកប ិឈស្រិន្ពរច្ោះ
•
•

តថឈេខាឈេើសាំឈៅឈនោះ:

វានឹងរិនបោះពាេ់ េ់កា ពាាេឈដ្ឋយអនកផ្តេ់ឈសវាឈរើ េខងទាំ បស់អនកឈ

ោះឈទ្។

វាអាច្មានផ្េបោះពាេ់ ឈបើ សិនជា អនកមានេកខណៈសរបតតិទ្ទ្ួេានអតថ្បឈោជន៍ពី DPSS ។

_____ ែ្ាំយេ់ និងយេ់្ពរថាអនកផ្តេ់ឈសវាឈរើេខងទាំសែភាព បស់ែាំអា
្ ច្ផ្តេ់ព័ត៌មានអាំពីសែភាព បស់ែាំឈ្ ៅឲ្យ្កសួងសងគរ
កិច្េសាធា ណៈ (DPSS) ។ DPSS នឹងឈ្បើ្ាស់ព័ត៌មានឈនោះឈ ើរបីកាំណត់ឈេើេកខណៈសរបតតិទ្ទ្ួេជាំនួយ បស់ ែាំ។
្

_____ ែ្ាំយេ់ថា DPSS អាច្បឈចេញព័ត៌មានខ

េានឈ្បើ ្ាស់ ឬបឈចេញឲ្យ ឹង ឈដ្ឋយសា ខតែ្ាំានច្ោះ

តថឈេខាឈេើសាំឈៅ

ឈនោះ។ ឈបើ សិនជាក ណីឈនោះានឈកើតឈ

ើង ព័ត៌មាន បស់ែាំខ្ េង្តូវានកា ពា ឈដ្ឋយច្ាប់សិទ្ិធឯកជនសតីអាំពីព័ត៌មានសែភាព បស់

ែ្ាំានមានឱកាសឈ ើរបីពិនិតយឈរើ េឈ

ើងវ ិញ និងយេ់ ឹ ងអាំពីព័ត៌មានខ េមានឈៅកនងសាំឈៅឈនោះ។ ឈដ្ឋយកា ច្ោះ

ស

ព័នធ តឈៅឈទ្ៀតឈ

ើ យ។

សាំឈៅអនញ្ញាតឈនោះ ែ្ាំ សូរបញ្ញ
ា ក់ថា វាបងាាញោង្តឹ រ្តូវនូ វឈសច្កតី្ាថាន បស់ែាំ្។

តថឈេខាឈេើ

____________________________________________________________________________
តថឈេខា បស់អនកជរៃឺ/អនកតាំណាងស្សបច្ាប់

ឈ្មោះស ឈស ជាអកេ ពរព

កាេប ិឈច្េទ្ (ខែ/ថ្ងៃ/ឆ្នាំ)

____________________________________________________________________________
តថឈេខា បស់សាកេី

ឈ្មោះស ឈស ជាអកេពរព/ទ្ាំ

ក់ទ្ាំនង្តូវជាអវីនឹងអនកជរៃឺ

កាេប ិឈច្េទ្ (ខែ/ថ្ងៃ/ឆ្នាំ)

ឈបើសិនជាអនកផ្លាស់បូត រាំនិត
អនកមានសិទ្ិផ្ល
ធ ា ស់បូត រាំនិត បស់អក
ន ឈៅឈពេណាក៏ាន។ ប ទ ប់ពីអនកបាំ ឈពញច្ប់ សពវ្រប់ និងច្ោះ

តថឈេខាឈេើ សាំឈៅអនញ្ញាតឈនោះ

ឈបើសិនជាអនកផ្លាស់បូត រាំនិត អនក្តូវខត្ាប់ ឈៅ DPSS ឲ្យាន ឹង ឈដ្ឋយស ឈស សាំប្តជាលាយេកខណ៍អកេ ។ អនកអាច្ឈ្វើកិច្េកា
ឈនោះានឈដ្ឋយ:
•

ច្ោះ

តថឈេខាឈេើកា េបឈចាេកា អនញ្ញាត។

•

ឈផ្្ើ ឬ្បរេ់សាំឈៅេបឈចាេកា អនញ្ញាតខ េានច្ោះ

តថឈេខាឈនោះ ឈៅអាសយដ្ឋានខ េមានច្ោះឈៅខាងឈ្ការ:

កា េបឈចាេកា អនញ្ញាត
ែ្ាំតារ យៈឈនោះសូរេបឈចាេកា អនញ្ញាតខ េែ្ាំ ានផ្តេ់ឲ្យពីរន។ ែ្ាំ យេ់ថា DPSS អាច្ឈ្បើ ្ាស់និងបឈចេញព័ ត៌មានឲ្យ ឹ ងអាំពី
សែភាព ខ េអនកផ្តេ់ឈសវាខងទាំសែភាព បស់ែាំ្ានផ្តេ់ឈៅឲ្យ DPSS ច្
ួ ឈ

ើយ។

__________________________________________________________________________
តថឈេខា បស់អនកជរៃឺ/អនកតាំណាងស្សបច្ាប់
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ឈ្មោះស ឈស ជាអកេ ពរព

កាេប ិឈច្េទ្ (ខែ/ថ្ងៃ/ឆ្នាំ)

