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ជំនួយគ្រោះមហនត រាយ៖ ឯកសារដែលបាត់
ឯកសារលិខិតសាាមសំខាន់ៗអាចបាត់ ឬត្តូវបានបំផ្លាញ
ឬអ្ា កមិនអាចរកឯកសារលិខិតសាាមទ ំងននោះន ើញ ។ ននោះគឺជាគនា លោះណែនំសត្ាប់ការបតរថ្ម
ូ ី
ឬរកជំនួយបតរថ្ម
ូ ី។

សំបុ្តកំគ

ើត

ជាដំបូង សូ មទក់ទងត្គួ សារ ឬនិនោជករបស់អ្ាកជាមុនសិន។
ពួ កនគអាចានចាប់ថ្តចមា ងទុកននឯកសារទ ំងននោះ។ នបើាន
ពួ កនគត្បណែលជាអាចត្បគល់ឯកសារទ ំងននោះនៅឲ្យអ្ា កនលឿនជាងនយកដ្ឋានអ្ត្ានុកូលដ្ឋាន
ឬសថ ិតិ។

ប ណ គបើកបរ
និនោជករបស់អ្ាកអាចានចាប់ថ្តចមា ងទុកននោះឯកសារននោះ។
សូ មទក់ទងនៅពួ កនគជាមុនសិន។
នយកដ្ឋាននចញបែ
ណ ត្បណែលជាអាចបតរថ្ម
ូ ីឲ្យអ្ា កបាននលឿន។ សូ មអានបណនថ មនៅនលើនគែទំព័រ
www.dol.wa.gov/dol-services.html។

កាតរបបសនត ស
ិ ុខសង្គ ម និង្ការទូ ទាត់្បាក់
និនោជករបស់អ្ាកអាចានចាប់ថ្តចមា ងទុកននកាតរបបសនត ិសុខសងគ មរបស់អ្ាក។
សូ មទក់ទងនៅពួ កនគជាមុនសិន។
នបើមិនដូ ន្ាោះនទ សូ មចូ លនមើល www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html។
នដើមបីទទួ លបានមូ លបបទនបត្តសត្ាប់របបសនត ិសុខសងគ មរបស់អ្ាក សូ មចូ លនមើល
www.ssa.gov/onlineservices។ អ្ា កអាចទទួ លបានត្បាក់ទូទត់សត្ាប់ត្ាអាសនា នបើ្ំបាច់។
នដើមបីណសែ ងយល់បណនថ ម សូ មចូ លនមើលនគែទំព័រ www.socialsecurity.gov/emergency។
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គសវាគ្ញស
ើ ំបុ្តសហរែឋ អាគមរ ិក - ការផ្លាស់បតរគសវាកមម
ូ
សូ មទក់ទងការ ិោល័យនត្បសែីយ៍កនុងតំបន់
ឬការ ិោល័យនៅជិតនោកអ្ា កបំផុតនដើមបីន្ែ កា
ើ រផ្លាស់បតរអាសយដ្ឋ
ូ
ា ន នៅយកសំបុត្ត
ឬទូ រសពទ នៅនលខ 800-ASK-USPS (275-8777) នដើមបីសុំជំនួយសត្ាប់ជនណដលត្តូវជនមា ៀស។

គ

នីធនាររ កាតឥ

ទាន និង្កាត ATM

នបើអ្ាកមិនានកាត ATM ឬនត្ាោះមែនត រាយបានបំផ្លាញគែនី្នាររបស់អ្ាក
សូ មទក់ទងនៅ្នាររបស់អ្ាកផ្លទល់ ាមអ្នឡាញ ឬាមទូ រសពទ ។
 សត្ាប់ព័ត៌ានទំនក់ទំនងធានាររបស់អ្ាក សូ មចូ លនមើលនគែទំព័រ
https://research2.fdic.gov/bankfind។
នបើអ្ាកន្ែ ើត្បតិបតត ិការ្នាររបស់អ្ាកជាមួ យសែជីពឥែទន សូ មចូ លនមើលនគែទំព័រ
https://mapping.ncua.gov វ ិញ ។

កាតឥ

ទាន

ទូ រស័ពទនៅ្នារណដលបាននចញកាតឲ្យអ្ា កនដើមបីបានកាតថ្ម ីមួយឲ្យបានឆាប់ាមណដលអាចន្ែ ើ
នៅបាន។ នសា ើសឱ្
ុំ យពួ កនគនលើកណលងការបង់ត្បាក់ (នលើកណលងអ្ា កពីការបង់ត្បាក់)
ត្បាក់ពិន័យយឺតោ៉ាវ និងនថ្ា នសវានលើសណដនកំែត់។

កាតជំនួយគសបៀង្អាហារ និង្កាត EBT
ទូ រសពទ មកណផា កទំនក់ទំនងអ្តិថ្ិជនាមនលខ 1-877-501-2233 ពីនា៉ាង 8 ត្ពលក - 5 ោាច
នរៀងរាល់នថ្ា ន្ែ ើការ។ ឬ ចូ លនមើលនគែទំព័រ www.washingtonconnection.org។

ឯកសារអគនាត្បគេសន៍
អ្ា កអាចបតរបែ
ូ
ណ សាាក់នៅអ្ចិន្នត យ៍របស់អ្ាក ឬបែណរយៈនពលពីរឆាាំនដ្ឋយបំនពញទត្មង់ USCIS
Form I-90។ នដើមបីណសែ ងយល់បណនថ ម សូ មចូ លនមើលនគែទំព័រ www.uscis.gov/forms/explore-myoptions/renew-or-replace-my-green-card។

ឯកសារធានារា៉ាប់រង្
សូ មទក់ទងនៅទីភ្នាក់ងារធានរា៉ាប់រងរបស់អ្ាក ។
ត្គូនពទយរបស់អ្ាកក៏អាចានចាប់ថ្តចមា ងទុកននបែណធានរា៉ាប់រងរបស់អ្ាកផងណដរ។
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កាតគគ្ោង្ Medicare
សូ មទក់ទងការ ិោល័យរបបសនត ិសុខសងគ មនដើមបីនសា ើសុំបែណថ្ម ី ឬ ចូ លនមើល https://faq.ssa.gov/enus/Topic/article/KA-01735។
ត្គូនពទយរបស់អ្ាកក៏អាចានចាប់ថ្តចមា ងទុកននកាត Medicare របស់អ្ាកណដរ។

លិខិត្បគល់កមម សទ
ិ ធ ិ និង្អុីបូ ដតក
នសម ៀននខាន្ីរបស់អ្ាកានឯកសារទ ំងននោះ ត្បសិននបើអ្ាកបានកត់ត្ាវាទុកជាឯកសារ។
នបើនត្ាោះមែនត រាយបានបំផ្លាញចាប់នដើមរបស់អ្ាក
អ្ា កត្បណែលជាអាចទទួ លបានចាប់ថ្តចមា ងនៅទីននោះ ត្បសិននបើអ្ាកត្តូវការពួ កវា។

គសៀេគៅកំ

ត់្ាចាក់វា៉ាក់សាំង្កុោរ

សូ មចូ លនមើលបញ្ជ ីន្មោះរដា នដើមបីណសែ ងយល់បណនថ ម៖
www.doh.wa.gov/ForPublicHealthandHealthcareProviders/HealthcareProfessionsandFacilitie
s/DataReportingandRetrieval/ImmunizationInformationSystem/ForParents

គបើសន
ិ អន ក្តូេការភសតុាង្ននអតត សញ្ញា
ឬភសតុាង្ននទីកដនា ង្ដែលអន ករស់គៅ៖

គ្េង្គទៀត



សូ មនសា ើសុំត្ក ុមែុននសវាសាធារែៈរបស់អ្ាកនូ វ
ចាប់ថ្តចមា ងននវ ិកក យបត្តចុងនត្កាយរបស់អ្ាក។ ននោះអាចជួ យបញ្ជជក់ពីទីលំនៅ
(កណនា ងណដលអ្ា ករស់នៅ) ។



សូ មនសា ើសុំចាប់ថ្តចមា ងននលិខិតត្បកាសពនធ ពីគែននយយករ
ឬនសវានរៀបចំលិខិតត្បកាសពនធ ណាមួ យណដលអ្ា កនត្បើ។
ននោះអាចជួ យបញ្ជជក់អ្តត សញ្ជាែរបស់អ្ាក (អ្ា កគឺជាអ្ា កណដលអ្ោះអាង) ។

នយើងបានណកសត្មួ លអ្តថ បទននោះពីឯកសារណដលនរៀបចំន ើងនដ្ឋយ Lone Star Legal Aid នដ្ឋយានការអ្នុញ្ជាតពីពួកនគ។

ឯកសារននោះមិនណមននរៀបនរៀងន ើងសត្ាប់ជំនួសការត្បលកានោបល់ត្សបចាប់ជាក់ោក់នទ។
ឯកសារននោះមិនណមននរៀបនរៀងន ើងសត្ាប់ជំនួសណផា កចាប់ជាក់ោក់ណាមួ យន ើយ ។
© 2020 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014
(ការអនុញ្ញាតឱ្យថតចមា ង្ និង្ដចកចាយគៅឱ្យអង្គ ការសមព ័នធភាពគែើមបីយុតតិធម៌គសមើភាព
និង្បុគគលទាំង្ឡាយគឺស្ោប់គរលបំ ង្មិនដមនពា ិជក
ជ មម ដតបុគ្
ណ ោះគ ើយ។)
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