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ជំនួយគ្រោះមហនតរាយ៖ ឯកសារដែលបាត់ 
 

ឯកសារលិខិតសាា មសំខាន់ៗអាចបាត់ ឬត្តវូបានបំផ្លា ញ 

ឬអ្ាកមិនអាចរកឯកសារលិខិតសាា មទងំននោះន ើញ ។ ននោះគឺជាគនា លោះណែនំសត្ាប់ការបត រូថ្មី 

ឬរកជំនួយបត រូថ្មី។    

សំបុ្តកំគ ើត 

ជាដំបូង សូមទក់ទងត្គួសារ ឬនិនោជករបស់អ្ាកជាមុនសិន។ 

ពួកនគអាចានចាប់ថ្តចមាងទុកននឯកសារទងំននោះ។ នបើាន 

ពួកនគត្បណែលជាអាចត្បគល់ឯកសារទងំននោះនៅឲ្យអ្ាកនលឿនជាងនយកដ្ឋា នអ្ត្ានុកូលដ្ឋា ន 

ឬសថ ិតិ។  

ប ណ គបើកបរ 

និនោជករបស់អ្ាកអាចានចាប់ថ្តចមាងទុកននោះឯកសារននោះ។ 

សូមទក់ទងនៅពួកនគជាមុនសិន។  

នយកដ្ឋា ននចញបែណ ត្បណែលជាអាចបត រូថ្មីឲ្យអ្ាកបាននលឿន។ សូមអានបណនថមនៅនលើនគែទំព័រ 

www.dol.wa.gov/dol-services.html។   

កាតរបបសនតសិុខសង្គម នងិ្ការទូទាត់្បាក់ 

និនោជករបស់អ្ាកអាចានចាប់ថ្តចមាងទុកននកាតរបបសនត ិសុខសងគមរបស់អ្ាក។ 

សូមទក់ទងនៅពួកនគជាមុនសិន។ 

នបើមិនដូន ា្ ោះនទ សូមចូលនមើល www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html។ 

នដើមបីទទួលបានមូលបបទនបត្តសត្ាប់របបសនត ិសុខសងគមរបស់អ្ាក សូមចូលនមើល 

www.ssa.gov/onlineservices។ អ្ាកអាចទទួលបានត្បាក់ទូទត់សត្ាប់ត្ាអាសនា នបើ្ំបាច់។ 

នដើមបណីសែ ងយល់បណនថម សូមចូលនមើលនគែទំព័រ www.socialsecurity.gov/emergency។ 

http://www.washingtonlawhelp.org/
http://www.dol.wa.gov/dol-services.html
http://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
http://www.ssa.gov/onlineservices
http://www.socialsecurity.gov/emergency
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គសវាគ្ញើសំបុ្តសហរែឋអាគមរកិ - ការផ្លា ស់បត រូគសវាកមម   

សូមទក់ទងការោិល័យនត្បសែីយ៍កន ុងតំបន់ 

ឬការោិល័យនៅជិតនោកអ្ាកបំផុតនដើមបីន ែ្ ើការផ្លា ស់បត រូអាសយដ្ឋា ន នៅយកសំបុត្ត 

ឬទូរសពទនៅនលខ 800-ASK-USPS (275-8777) នដើមបសីុំជំនួយសត្ាប់ជនណដលត្តវូជនមាៀស។ 

គ នីធនាររ កាតឥ ទាន និង្កាត ATM 

នបើអ្ាកមិនានកាត ATM ឬនត្ាោះមែនតរាយបានបំផ្លា ញគែនី្នាររបសអ់្ាក 

សូមទក់ទងនៅ្នាររបស់អ្ាកផ្លទ ល់ ាមអ្នឡាញ ឬាមទូរសពទ។  

 សត្ាប់ព័ត៌ានទំនក់ទំនងធានាររបស់អ្ាក សូមចូលនមើលនគែទំព័រ 

https://research2.fdic.gov/bankfind។ 

នបើអ្ាកន ែ្ ើត្បតិបតត ិការ្នាររបស់អ្ាកជាមួយសែជីពឥែទន សូមចូលនមើលនគែទំព័រ 

https://mapping.ncua.gov  វញិ ។  

កាតឥ ទាន  

ទូរស័ពទនៅ្នារណដលបាននចញកាតឲ្យអ្ាកនដើមបីបានកាតថ្មីមួយឲ្យបានឆាបា់មណដលអាចន ែ្ ើ

នៅបាន។ នសា ើសុឱំ្យពួកនគនលើកណលងការបង់ត្បាក់ (នលើកណលងអ្ាកពីការបង់ត្បាក់) 

ត្បាក់ពិន័យយឺតោ៉ា វ និងនថ្ានសវានលើសណដនកំែត់។   

កាតជំនួយគសបៀង្អាហារ និង្កាត EBT 

ទូរសពទមកណផាកទំនក់ទំនងអ្តិថ្ិជនាមនលខ 1-877-501-2233 ពីនា៉ា ង 8 ត្ពលក - 5 ោា ច 

នរៀងរាល់នថ្ាន ែ្ ើការ។ ឬ ចូលនមើលនគែទំព័រ www.washingtonconnection.org។  

ឯកសារអគនាត ្បគេសន ៍

អ្ាកអាចបត រូបែណ សាា ក់នៅអ្ចិន្នតយ៍របស់អ្ាក ឬបែណ រយៈនពលពីរឆាា ំនដ្ឋយបំនពញទត្មង់ USCIS 

Form I-90។ នដើមបីណសែ ងយល់បណនថម សូមចូលនមើលនគែទំព័រ www.uscis.gov/forms/explore-my-

options/renew-or-replace-my-green-card។ 

ឯកសារធានារា៉ា ប់រង្ 

សូមទក់ទងនៅទីភ្នា ក់ងារធានរា៉ា ប់រងរបស់អ្ាក ។ 

ត្គនូពទយរបស់អ្ាកក៏អាចានចាប់ថ្តចមាងទុកននបែណ ធានរា៉ា ប់រងរបស់អ្ាកផងណដរ។  

http://www.washingtonlawhelp.org/
https://research2.fdic.gov/bankfind/
https://mapping.ncua.gov/
http://www.washingtonconnection.org/
https://www.uscis.gov/forms/explore-my-options/renew-or-replace-my-green-card
https://www.uscis.gov/forms/explore-my-options/renew-or-replace-my-green-card
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កាតគគ្ោង្ Medicare 

សូមទក់ទងការោិល័យរបបសនត ិសុខសងគមនដើមបីនសា ើសុំបែណ ថ្មី ឬ ចូលនមើល https://faq.ssa.gov/en-

us/Topic/article/KA-01735។  

ត្គនូពទយរបស់អ្ាកក៏អាចានចាប់ថ្តចមាងទុកននកាត Medicare របស់អ្ាកណដរ។  

លខិិត្បគល់កមមសទិធ ិ និង្អុីប ូ ដតក 

នសម ៀននខាន្ីរបស់អ្ាកានឯកសារទងំននោះ ត្បសិននបើអ្ាកបានកត់ត្ាវាទុកជាឯកសារ។  

នបើនត្ាោះមែនតរាយបានបំផ្លា ញចាប់នដើមរបស់អ្ាក 

អ្ាកត្បណែលជាអាចទទួលបានចាប់ថ្តចមាងនៅទីននោះ ត្បសិននបើអ្ាកត្តវូការពួកវា។   

គសៀេគៅកំ ត់្ាចាក់វា៉ា ក់សំាង្កុោរ 

សូមចូលនមើលបញ្ជ ីន ម្ ោះរដា នដើមបណីសែ ងយល់បណនថម៖ 

www.doh.wa.gov/ForPublicHealthandHealthcareProviders/HealthcareProfessionsandFacilitie

s/DataReportingandRetrieval/ImmunizationInformationSystem/ForParents 

គបើសនិអនក្តេូការភសត ុាង្ននអតតសញ្ញា  គ្េង្គទៀត 

ឬភសត ុាង្ននទីកដនាង្ដែលអនករស់គៅ៖ 

 សូមនសា ើសុំត្កមុែ ុននសវាសាធារែៈរបស់អ្ាកនូវ 

ចាប់ថ្តចមាងននវកិកយបត្តចុងនត្កាយរបស់អ្ាក។ ននោះអាចជួយបញ្ជជ ក់ពីទីលំនៅ 

(កណនាងណដលអ្ាករស់នៅ) ។ 

 

 សូមនសា ើសុំចាប់ថ្តចមាងននលិខិតត្បកាសពនធពីគែននយយករ 

ឬនសវានរៀបចំលិខិតត្បកាសពនធណាមួយណដលអ្ាកនត្បើ។ 

ននោះអាចជួយបញ្ជជ ក់អ្តតសញ្ជា ែរបស់អ្ាក (អ្ាកគឺជាអ្ាកណដលអ្ោះអាង) ។    

 

 
នយើងបានណកសត្មួលអ្តថបទននោះពីឯកសារណដលនរៀបចំន ើងនដ្ឋយ Lone Star Legal Aid នដ្ឋយានការអ្នុញ្ជា តពីពួកនគ។ 

 

 

ឯកសារននោះមិនណមននរៀបនរៀងន ើងសត្ាប់ជំនួសការត្បលកានោបល់ត្សបចាប់ជាក់ោក់នទ។  

ឯកសារននោះមិនណមននរៀបនរៀងន ើងសត្ាប់ជំនួសណផាកចាប់ជាក់ោក់ណាមួយន ើយ ។   

© 2020 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014 

(ការអនុញ្ញា តឱ្យថតចមាង្ និង្ដចកចាយគៅឱ្យអង្គការសមព ័នធភាពគែើមបីយុតត ិធម៌គសម ើភាព 

និង្បុគគលទាងំ្ឡាយគឺស្ោប់គរលបំ ង្មិនដមនពា ិជជកមមដតប ុគ ណ្ ោះគ ើយ។) 
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