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ប្រាក់ដែលមនិអាចយកពីលោកអ្នក 

(“កាត់យកប្រាកស់ំណងឬប្រាក់ដែ”) 
លែើមបីបង់បំណុល 

❖ សូមអានចំណុចននេះតែប ុន ណ្ េះ ប្បសិននបើនោកអ្នករស់នៅរដ្ឋវ៉ា សុ៊ីននោន 

Washington។  

❖ អ្នកអាចរកនមើលោរាងព័ែ៌មានទងំអ្ស់តដ្លន ើងភ្ជា ប់មកទ៊ីននេះ 

ោមវបិសា  WashingtonLawHelp.org។ 

តែើខ្ញ ុំគួរតែអានអែថបទតនេះតទ?  

ាទ/ចាស៎ ប្របសិនលបើលោកអ្នកកំពុងមានការលំាកកន ុងការសងបំណុល 

ល ើយលោកអ្នកគិតថាបុគគល ឬប្រកមុ  ុនដែលលោកអ្នកជំពាក់អាចបត ឹងលោកអ្នក។  

នោកអ្នកអាចមានបញ្ហា បារមភថាអ្នក្តដ្លបត ឹងនោកអ្នកអាច

 កប្បាក់ឬប្ទពយសមបែត ិព៊ីនោកអ្នក (“កាែ់ កប្បាក់សណំងឬប្បាក់តែ” 

ព៊ីនោកអ្នក)។  

តែើខ្ញ ុំនងឹយល់ដឹងអវខីលេះ ពីការអានតនេះ?  

លោកអ្នកនឹងយល់ែឹងពបី្របលេទប្រាក់ចំណូល 

និងប្រទពយសមបតត ិណាមួយដែលចាប់ការពារពីការកាត់យកប្រាក់សំណងឬប្រាក់ដែលោយ

មាា ស់បំណុល (បុគគល ឬប្រកមុ  ុនដែលលោកអ្នកជំពាក់)។ 

ពួកលគមិនអាចយកប្រាក់មួយចំនួនពីលោកអ្នក លែើមបីសងបំណុលានលទ 

សូមបីដតតុោការកំណត់ថា លោកអ្នកជំពាក់ក៏លោយ។ ប្រាក់ទងំលនេះ គឺជា 

“ការតលើកតលង”។ 

❖ មានការលលើកដលងមួយចំនួនចំលពាេះការលលើកដលងទងំលនេះ 
សប្រមាប់ការជួយឧបតថមភកុមារប្រាក់កមា ីសិសសឬនសិសិតស ព័នធ  

និងប្រាក់បំណុលមួយចំនួនលសសងលទៀតែល់រោា េិាលស ព័នធ។  
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តែើមានប្រាក់ចុំណូលអវ ីខលេះ ប្រែវូានតលើកតលង? 

❖ ទងំលនេះ គឺជាការលលើកដលងជាទូលៅ។ ករណីនីមួយៗមានែុសគ្នន ។ 
សូមពិភាកាជាមួយលមធាវអំី្ពីស្ថថ នភាពរបស់អ្នក។ 

ប្បនេទប្បាក់ចំណូលឬប្បាក់ទងំននេះ មិនអាច កព៊ីនោកអ្នកនដ្ើមប៊ីសងបំណុលបាននទ៖ 

• ពិការភ្ជពតដ្លមានធានារា៉ា ប់រងសងគមកិចច និងការធានារា៉ា ប់រងចូលនិវែតន៍ 

(លុេះប្ោតែនោកអ្នកជំពាក់ប្បាក់ឧបែថមភកុមារ ប្បាក់កមច ៊ីសិសសឬនិសសិែសហព័នធ  

ឬបំណុលពនធសហព័នធ ) 

• ការធានារា៉ា ប់រងប្បាក់ចំណូលធានាបតនថម (SSI) 

• ជំនួយបលណាត េះអាសននសប្រមាប់ការធានារ៉ា ប់រងប្រគួស្ថរប្រកីប្រក 

(TANF)(សុែុមាលភាពរែា) 

• ការធានារា៉ា ប់រងមនុសសចាស់ មនុសសខ្វា ក់ ឬជនពិការ (ABD) (ពិការភ្ជពថាន ក់រដ្ឋ) 

• សំណងភ្ជពគ្មា នការងារន ា្ ើ (លុេះប្ោតែនោកអ្នកជំពាក់ប្បាក់ឧបែថមភកុមារ) 

• ការធានារ៉ា ប់រង VA (រែាាលអ្តីតយុទធជន) 

(លោយមានករណីលលើកដលងមួយចំនួនសប្រមាប់ប្រាក់ដែលលោកអ្នកជំពាក់រោា េិ

ាល ឬសប្រមាប់ការឧបតថមភ) 

• ប្បាក់កមច ៊ីសិសសឬនិសសិែសហព័នធ  

• ការឧបែថមភកុមារតដ្លនោកអ្នកទទួលបាន 

• ប្បាក់នសា្ននិវែតន៍ភ្ជគនប្ចើន 

• ប្បាក់នៅកន ុងគណន៊ី្នាគ្មររបស់អ្នក៖ 

o $2,500 ប្រតូវានលលើកដលង លបើមានការវនិិចឆ ័យរបស់អ្នក 

គឺសប្រមាប់បំណុលប្រាក់កមាីសិសសឬនសិសិតឯកជនដតប ុលណាណ េះ 

o $2,000 ប្រតូវានលលើកដលង 

លបើការវនិិចឆ ័យដែលលោកអ្នកប្រតូវានកាត់យកប្រាក់សំណងឬប្រាក់ដែ 

គឺជាបំណុលអ្តិថិជន 

o $500 លៅកន ុងគណនីធនាគ្នររបស់អ្នក 

ប្រតូវានលលើកដលងសប្រមាប់បំណុលលសសងលទៀតទងំអ្ស់ (និងស្ថច់ប្រាក់បដនថម 

$1,000 សប្រមាប់ការលលើកដលងសរុបរ ូតែល់ $1,500) 
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ប្បាក់មួ ចំនួននៅកន ុងគណន៊ី្នាគ្មរ 

ត្រវូបានការពារដោយស្វ ័យត្រវរតិពីការការ់យកត្បាក់សំ្ណងឬត្បាក់ខែ។  

ធនាគ្នរមិនអាចយកចំនួនប្រាក់លនេះ ពីគណនីរបស់អ្នកានលទ 

កន ុងករណីដែលធនាគ្នរទទួលានែីកាតុោការសត ីពីការកាត់យកប្រាក់សំណងឬប្រាក់ដែ

។  

❖ ការកាែ់ កប្បាក់សំណងឬប្បាក់តែភ្ជគនប្ចើនគឺជាការវនិិចឆ ័ ចំនពាេះបុំណុល

អែិថិជន។ ទងំលនេះ រមួមានបំណុលពីប័ណណ ឥណទន  វកិយយបប្រតលវជបបណិិត 

 វកិយយបប្រតមនទ ីរលពទយ  វកិយយបប្រតលសបលប្របើប្រាសប់្របចំា្ថៃ  វកិយយបប្រតទូរស័ពទ 

ប្រាក់កមា ីផ្ទទ ល់ែល នួពីធនាគ្នរ ឬស ជីពឥណទន 

បំណុលដែលជពំាក់មាា សស់ទេះជួល ឬអ្តីតមាា ស់សទេះជួល 

ឬបំណុលលសសងលទៀតសប្រមាប់លគ្នលបំណងផ្ទទ ល់ែល នួ ប្រគួស្ថរ 

ឬអ្នករស់លៅកន ុងសទេះ។ 

❖ មិនត្រវូោក់ត្បាក់ណាមួយដត្ៅពីការធានារ ់ រ់រងស្ងគមកិច្ច 

ឬការធានារ ់ រ់រងរដ្ឋបាល VA ដៅកន ុងគណនីធនាគារ 

ត្រសិ្នដរើដោកអ្នកអាច្ជួយវាបាន។ 

លទេះបីជាប្រាក់មួយចំនួន ឬទងំអ្ស់លៅកន ុងគណនីរបស់អ្នក 

អាចប្រតូវានលលើកដលងពីការកាត់យកប្រាក់សំណងឬប្រាក់ដែក៏លោយ 

ក៏ធនាគ្នរអាចបងយកប្រាក់លៅកន ុងគណនីរបស់អ្នកដលើស្ពីចំនួនដូ្ចខ្វងនប្កាម៖ 

• $1,000 ប្រតូវានលលើកដលងលោយសវ ័យប្របវតត ិ លបើមានការវនិិចឆ ័យរបស់អ្នក 
គឺសប្រមាប់បំណុលប្រាក់កមាីសិសសឬនសិសិតឯកជនដតប ុលណាណ េះ 

• $1,000 ប្រតូវានលលើកដលងលោយសវ ័យប្របវតត ិ 
លបើការវនិិចឆ ័យដែលអ្នកប្រតូវានកាត់យកប្រាក់សំណងឬប្រាក់ដែ 

គឺជាបំណុលអ្តិថិជន 

• $500 លៅកន ុងគណនីធនាគ្នររបស់អ្នក 
ប្រតូវានលលើកដលងសប្រមាប់បំណុលលសសងលទៀតទងំអ្ស់ (និងស្ថច់ប្រាក់បដនថម 

$1,000 សប្រមាប់ការលលើកដលងសរុបរ ូតែល់ $1,500) 

❖ ឧទាហរណ៍៖លោកអ្នកមានប្រាក់ $1,700 លៅកន ុងគណនីធនាគ្នររបស់អ្នក។ 

ធនាគ្នរទទួលានែីកាតុោការសត ីពីការកាត់យកប្រាក់សំណងឬប្រាក់ដែពី

មាា ស់បំណុលសប្រមាប់បំណុលអ្តិថិជន។ ធនាគ្នរនឹងបងយកប្រាក់ $700 

លោយស្ថរប្រាក់ $1,000 ប្រតូវានការពារលោយសវ យ័ប្របវតត ិ។ 

(លនេះមានន័យថាប្រាក់ $1,000 នឹងលៅដតសថ ិតលៅកន ុងគណនីរបស់អ្នក 

ល ើយអាចមានសប្រមាប់លោកអ្នក។ ) ប្រាក់លៅសល់ $700 លៅដតលលើកដលង 
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លោយស្ថរប្រាក់ $2,000 

លៅកន ុងគណនីធនាគ្នរប្រតូវានការពារ។លទេះយ ងណាក៏លោយ 

ក៏លោកអ្នកប្រតូវដតោក់ឯកស្ថរសំណុំដបបបទទមទរការលលើកដលង 

លែើមបីទទួលានប្រាក់បដនថម $700 ដែលានោក់ជូនលោកអ្នក។ 

សូមអានរលបៀបទមទរការលលើកដលងប្រទពយសមបតត ិផ្ទទ ល់ែល នួ។ 

ការកាត់យកប្រាក់សំណងឬប្រាក់ដែពីគណនីធនាគ្នរ 

អាចបណាត លឱ្យមានដសកឬមូលបបទនប័ប្រត 

្ថៃលសបប្រាក់ែកលលើសដែលប្រតូវលសញើប្រតឡប់មកវញិ និងការគិត្ថៃធនាគ្នរលសសងលទៀត។ 

លោកអ្នកប្រតូវដតោក់ឯកស្ថរសំណុំដបបបទទមទរការលលើកដលងភាៃ មៗ 

លែើមបីទទួលានប្រាក់លលើកដលងដែលលសញើប្រតឡប់លៅគណនីរបស់អ្នកវញិ។ 

ប្បាក់នសា្ននិវែតន៍ភ្ជគនប្ចើន 

ប្ែូវបាននលើកតលងព៊ីការកាែ់ កប្បាក់សំណងឬប្បាក់តែ 

សូមប៊ីតែបនាា ប់ព៊ីនោកអ្នកបានទទួលវក៏នោ ។ នទេះយ ង្ក៏នោ  

ប្បាក់នសា្ននិវែតន៍មួ ចំនួនមិននលើកតលងនទ។ 

មិនមានខស្កឬមូលរបទានរ័ត្រត្បាក់ដោធននិវរតន៍ខដ្លោក់ដោយផ្ទា ល់ដៅកន ុងគណ

នីធនាគារមួយដេ ត្រសិ្នដរើដោកអ្នកអាច្ជួយវាបាន។ 

សូមពិនិតយលមើលថាលតើមូលនិធិលស្ថធននិវតតន៍ 

អាចលសញើតាមប ុសត ្ប្របសណីយ៍នូវដសកឬមូលបបទនប័ប្រតលោយផ្ទទ ល់លៅសទេះរបស់អ្នក។ 

ប្របសិនតបើមាា ស់បុំណុលពាយាមយកប្រាក់ពីគណនីធនាគាររបស់អនក សូមតៅទូរស័ពទ តៅ 

CLEAR តាមតលខ 1-888-201-1014 តដើមបីទទួលានជុំនួយ។ 

សូមអានរនបៀបទមទរការនលើកតលងប្ទពយសមបែត ិផ្ទា ល់ែល នួ ផងតដ្រ។ 

តែើប្រាក់ឈ្ន លួរបសខ្់ញ ុំប្រែវូានតលើកតលងចុំនួនប ុនាា ន?  

វអាប្ស័ នលើអ្ា ៊ីតដ្លជាបណុំល ឬការវនិិចឆ ័ តដ្លមាន។ 

ការវនិិចឆ ័យអែិថិជន៖ 

ប្របសិនលបើលោកអ្នករកប្រាក់ានតិចជាងចំនួនណាមួយ្នចំនួនទងំលនេះ 

លនាេះគ្នា នប្រាក់ឈ្ន លួណាមួយរបស់អ្នកអាចប្រតូវានកាត់យកប្រាក់សំណងឬប្រាក់ដែ៖ 

• $507.15 ប្បចំាសបាត ហ៍ (35x ប្បាក់ឈ្ន លួគិែជានមា ងអ្បបបរមារបស់រដ្ឋ  

តដ្លនសា ើនឹង $14.49/នមា ង)  

• $1,014.30 នរៀងរាល់ 2 សបាត ហ ៍ 

• $1,098.83 ព៊ីរដ្ងកន ុងមួ តែ  

• $2,197.65 ប្បចំាតែ  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-claim-personal-property-exemptions?ref=Mxi9E
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-claim-personal-property-exemptions?ref=Mxi9E
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នទេះប៊ីជានោកអ្នករកប្បាក់បាននប្ចើនជាងចំនួនទងំននេះក៏នោ  

ក៏នោកអ្នកនៅតែអាចរកា 35x ប្បាក់ឈ្ន លួគិែជានមា ងអ្បបបរមារបស់រដ្ឋ  ឬ 80% 

ននប្រាក់តបៀវែសរ៍សុទធរបស់អ្នក លទេះបីជាមួយណាលប្រចើនជាងលនេះក៏៏លោយ។ 

❖ ប្រាក់តបៀវែសរ៍សុទធគឺជាប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក 

បនាទ ប់ពីែកការកាត់យកប្រាក់ជាកាតពវកិចា។ការកាែ់យកប្រាក់ជាកាែពវកិ

ចា រមួមានការធានារា៉ា ប់រងសងគមកិចច នសវកមា វ ិ្ ៊ីនមឌ៊ី តែរ (Medicare), 

និងពនធនលើប្បាក់ចំណូលសហព័នធ។ 

ការវនិិចឆ ័យប្រាក់កមាីសិសសឬនិសសិែឯកជន៖ 

ប្របសិនលបើលោកអ្នករកប្រាក់ានតិចជាងចំនួនទងំលនេះ 

លនាេះគ្នា នប្រាក់ឈ្ន លួណាមួយរបស់អ្នកអាចប្រតូវានកាត់យកប្រាក់សំណងឬប្រាក់ដែ៖ 

• $877.00 ប្បចំាសបាត ហ៍ (50x ប្បាក់ឈ្ន លួគិែជានមា ងអ្បបបរមាែពស់បំផុែរបស់រដ្ឋ  

តដ្លនសា ើនឹង $17.54/នមា ង) 

• $1,754.00 នរៀងរាល់ 2 សបាត ហ ៍

• $1,900.17 ព៊ីរដ្ងកន ុងមួ តែ 

• $3,800.33 ប្បចំាតែ 

នទេះប៊ីជានោកអ្នករកប្បាក់បាននប្ចើនជាងចំនួនទងំននេះក៏នោ  

ក៏នោកអ្នកនៅតែអាចរកា 50x ប្បាក់ឈ្ន លួគិែជានមា ងអ្បបបរមាែពស់បំផុែរបស់រដ្ឋ  ឬ 

85% ននប្បាក់នបៀវែសរ៍សុទធរបស់អ្នក នទេះប៊ីជាមួ ្នប្ចើនជាងននេះក៏៏នោ ។ 

ការវនិិចឆ ័យតសសងតទៀែ៖ 

ប្របសិនលបើលោកអ្នករកប្រាក់ានតិចជាងចំនួនទងំលនេះ 

លនាេះគ្នា នប្រាក់ឈ្ន លួណាមួយរបស់អ្នកអាចប្រតូវានកាត់យកប្រាក់សំណងឬប្រាក់ដែលឡើ

យ។ 

• $253.75 ប្បចំាសបាត ហ៍ 

• $507.50 នរៀងរាល់ 2 សបាត ហ៍ 

• $549.80 ព៊ីរដ្ងកន ុងមួ តែ 

• $1,099.58 ប្បចំាតែ 
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លទេះបីជាលោកអ្នករកប្រាក់ានលប្រចើនជាងចំនួនទងំលនេះក៏លោយ 

ក៏លោកអ្នកលៅដតអាចរកា 35x ប្រាក់ឈ្ន លួអ្បបបរមារបស់ស ព័នធ  ឬ 75% 

្នប្រាក់លបៀវតសរ៍សុទធរបស់អ្នក លទេះបីជាមួយណាលប្រចើនជាងលនេះក៏៏លោយ។ 

ការគាុំប្រទកុមារ៖  

50%ននប្បាក់នបៀវែសរ៍សុទធរបស់អ្នកប្ែូវបានការពារព៊ីការកាែ់ កប្បាក់សំណងឬប្បាក់

តែ 

តែើខ្ញ ុំប្រែវូទទួលានតសកប្រាក់តបៀវែសរ៍របសខ្់ញ ុំតោយការោក់ប្រាក់ផ្ទទ លឬ់តទ

? 

តទ តោកអនកមិនប្រែវូតធវ ើតបបតនេះតទ។ 

ប្រាក់ឈ្ន លួប្រតូវានលលើកដលងពីការកាត់យកប្រាក់សំណងឬប្រាក់ដែលៅលពលនិលយជករ

បស់អ្នកបង់ប្រាក់ជូនលោកអ្នក។ 

ប្របសិនលបើលោកអ្នកទទួលានស្ថច់ប្រាក់តាមដសកឬមូលបបទនប័ប្រតរបស់អ្នក 

ល ើយោក់ប្រាក់លៅកន ុងគណនីធនាគ្នរ 

ឬប្របសិនលបើនិលយជករបស់អ្នកបង់ប្រាក់ជូនលោកអ្នកលោយោក់ប្រាក់ផ្ទទ ល់លនាេះ 

មាា ស់បំណុលអាចទមទរថា ប្រាក់លនេះមិនប្រតូវានលលើកដលងជាប្រាក់ឈ្ន លួលទៀតលទ។ 

❖ មិនប្ែូវផតល់ការអ្នុញ្ហា ែឱ្យមាច ស់បំណុលដ្កប្បាកព់៊ីគណន៊ី្នាគ្មររបស់អ្នក។ 

ដរើែុ្ំត្រវូរកាេុកត្បាក់ររស្ែុ្់ំដៅកន ុងគណនីដៅធនាគារមួយខដ្លែុ្ជំំពាក់

ត្បាក់ឬដេ? 

តទ ។ ធនាគ្នរោក់ប្រាក់របស់អ្នកអាចយកប្រាក់ពីគណនីធនាគ្នររបស់អ្នក 

លែើមបីទូទត់ប្រាក់លលើអ្វ ីដែលលោកអ្នកជំពាក់ពួកលគ។ 

ឧទាហរណ៖៍ មិនប្រតូវមានគណនីសនស ំ

ឬគណនីដសកលៅធនាគ្នរមួយដែលលោកអ្នកមានប័ណណ ឥណទនណាមួយរបស់ធនាគ្នរ 

ឬកដនៃងដែលលោកអ្នកជំពាក់ប្រាក់កមា ី។ 

មាច ស្់រណុំលររស្ែុ្់ំ បានរត ឹងែុ្ំចំ្ដពាោះរណុំលខដ្លែុ្ំជពំាក់ត្បាក់។ 

ដរើែុ្ំត្រវូដធវ ើអ្វ ីែលោះ? 

សូមពិភ្ជកាជាមួ នមធាវភី្ជា មៗ។  

❖ សូមកំុប្ពនងើ កននត ើ នងឹឯកសារែុោការ!  

លទេះបីជាប្រាក់ចំណូលនិងប្រទពយសមបតត ិរបស់អ្នក 

ប្រតូវានលលើកដលងពីការកាត់យកប្រាក់សំណងឬប្រាក់ដែក៏លោយ 
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ក៏លោកអ្នកលៅដតប្រតូវបំលពញរាយការណ៍ដែលពាក់ព័នធនឹងនឹងប្រាក់ចំណូល 

និងប្រទពយសមបតត ិដែលលលើកដលងពីការកាត់យកប្រាក់សំណងឬប្រាក់ដែ 

លែើមបីោក់ឯកស្ថរជូនលៅតុោការសងដែរ។ ការណ៍លនេះ 

នឹងបង្ហា ញថាមាា ស់បំណុលមិនអាចយកប្រាក់ចំណូលនិងប្រទពយសមបតត ិរបស់អ្នកានលទ។

សូមអាន នែើែំុ្ប្ែូវោក់ឯកសារ របា ការណ៍សត ៊ីព៊ីប្បាក់ចំណូល 

និងប្ទពយសមបែត ិតដ្លនលើកតលងនៅនពល្។  

ខ្ញ ុំានទទួលដីកាមួយឱ្យចូលរមួចុំណាែ់ការនីែិវធីិបតនថម។តែើ

ខ្ញ ុំប្រែវូតធវ ើអវ ីខលេះ? 

នោកអ្នកប្ែូវតែនគ្មរពោម (អ្នុវែត) ដ្៊ីកាននេះ។ សូមអាន ចំ្ែក់ារន៊ីែិវ ិ្ ៊ីបតនថម។  

  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/when-should-i-file-a-declaration-of-exempt-income-and-assets
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/when-should-i-file-a-declaration-of-exempt-income-and-assets
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/supplemental-proceedings
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ទទួលានជុំនួយតសនកចាប់ 

• ោក់ពាកយស្ុំតាមអ្នឡាញលោយចូលវបិស្ថយ CLEAR*Online -

nwjustice.org/apply-online  

• ការប្របឈ្មនឹងបញ្ហា សល វូចាប់តៅកន ញងឃីងតោនធី King County 

(លប្រៅពីការបលណត ញលចញ ឬការរបឹអូ្សលធវ ើជាមាា ស់)? សូមលៅទូរស័ពទលលែ 2-1-1 

(ឬលលែទូរសព័ទឥតគិត្ថៃ 1-877-211-9274) ្ថៃលធវ ើការលមា ង 8:00 ប្រពឹក ែល់ 

6:00 ោៃ ច។ ពួកលគនឹងបញ្ជ នូអ្នកលៅអ្នកសតល់ជំនួយដសនកចាប់។ 

• ការប្របឈ្មនឹងបញ្ហា សល វូចាប់តៅតប្រៅឃីងតោនធី King County 

(លប្រៅពីការបលណត ញលចញ ឬការរបឹអូ្សលធវ ើជាមាា ស់)? 

សួមលៅទូរសព័ទលៅបណាត ញទន់ល តុការណ៍ CLEAR Hotline តាមលលែ 1-888-

201-1014 ្ថៃលធវ ើការលមា ង 9:15 ប្រពឹក ែល់ 12:15 រលសៀល 

ឬោក់ពាកយសុំតាមអ្នឡាញតាមវបិស្ថយ nwjustice.org/apply-online.  

• កុំពុងប្របឈ្មមុខនឹងការបតណេ ញតចញឬ? សូមនៅទូរសពានលែ 1-855-657-

8387 

• ប្របឈ្មមខុនឹងបណត ឹងសុុំផ្ទេ ច់ប្រទពយបញ្ហា ុំឬ? សូមនៅទូរសពានលែ 1-800-606-

4819 

• មនុសសចាស់ (អាយុ 60 ឆ្ន ុំត ើង) តដ្លមានបញ្ហា ផល វូវចបប់នៅនប្ឃែ៊ីងនខ្វន ៊្ី 

King County ក៏អាចនៅទូរស័ពានៅ CLEAR*Sr ោមនលែ 1-888-387-7111 

ផងតដ្រ។ 

• អនកតៅទូរសពទថលង់ ពិាកស្តត ប់ ឬពិាកនិយាយ 

អាចលៅទូរស័ពទលៅលលែណាមួយ្នលលែទូរសព័ទទងំលនេះលោយលប្របើលសបបញ្ជ នូបនត

តាមជលប្រមើសរបស់អ្នក។ 

CLEAR និង 2-1-1 នឹងផតល់អ្នកបកតប្បភ្ជសាផ្ទា ល់មាែ់។ 

ការលាេះពុមពសាយលនេះសតល់នូវព័ត៌មានទូលៅទក់ទងនឹងសិទធិ និងការទទួលែុសប្រតូវរបស់អ្នក។ 

ឯកស្ថរលនេះមិនដមនលរៀបលរៀងលឡើងសប្រមាប់ការជំនួសឱ្យការប្របឹកាសល វូចាប់ជាក់ោក់លទ។ 

© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014។ 

(ការអ្នុញ្ញា តឱ្យថតចមៃង និងដចកចាយលៅឱ្យសមព ័នធភាពលែើមបីយុតត ិធម៌លសា ើភាពគ្នន  

និងចំលពាេះបុគគលគឺសប្រមាប់ដតលគ្នលបំណងមិនដមនពាណិជបកមាប ុលណាណ េះ។) 

https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online

