PUBLIC CHARGE COMMUNITY EDUCATION SHEET
េត ពា ក PUBLIC
CHARGE
មាននី យាងណា?

Public charge គឺជាពា កែដលម នីអេន បែវសសំេដេទ បជាពលរដែដលពឹងពាក់ជំនួយកិច
សេ ងះពឺរដាភឺបាល សំរាប់ជាេសចកីឧបតមតំៃលចាំបាច់ៃនការរស់េនរាល់ៃថ។ េនៃថេនះ ម នឺផូវការកំពង់
សេងតេមលេទេល េសចកីកតាជាេ ចន បេភទកុងេពលវ ីនិច័យថាេតជនមាក់េនះអាចទំនងគួរជាជន public
charge ក៏ប៉ែនកមវ ីធី បេយ ជន៍ៃនសាធារណះែដលេគបានចាត់ទុកកុងែផកេនះបានេចញែតពី
កមវ ីធី បាក់ជំនួយសេ ងះ ដូចជាកមវ ីធី (Temporary Assistance for Needy Families) និងកមវ ីធីែថរក ាយាង
ែវងេនមនីរព ាបាល(long-term nursing home care)ែដលរដាភីបាលបានេចញៃថជាជំនួយេអយ។

េត ការផាស់ បូ រ
ទាំ ង អស់ េនះ
នឹ ង អាចមាន
ដូ ច េមច?

ច ាប់ គប់ គង public charge ទាំងអស់េនះមិនទាន់មានការផាស់បូរេនេឡយេទ េនកុង បេទសសហរដអា
េមរ ិច(U.S.) ។ ប៉ុែន កសួងសនិសុខមាតុភូមិ Department of Homeland Security (DHS) ចង់េធេអយ public
charge ជាការែញកធាតុយាងតឹងរ ឺង េហយេគក៏ចង់ដាក់ ទមន់ជាេ ចនេទេលជនមួយចំនួន េនេលខាង អាយុ
បាក់ចំណូល សានភាពសុខភាព នឹងក មិតភាសាអង់េគសរបសេគមាក់ៗ ពួកេគក៏ចង់បូករួមចំែនកខះៗេទ
េលកមវ ីធី សុខភាព អាហារបំប៉ន ទីលំេនដាន ជាមូយការវ ីនិច័យទាំងអស់េនះផងែដល។ ការរួមប ូ លទាំង
អស់េនះមានេទេលកមវ ីធី non-emergency Medicaid េពទ គានអាសន Medicare Part D Low-income
Subsidy (េនះជាការជួយេទមនុស អត់មាន បាក់ចំណូលេ ចនែដលមិនមានលទភាពទិញថាំេពទ ) កមវ ីធី
Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) ឬ កមវ ីធី food stamps កមវ ីធី Section 8 housing
vouchers និង កមវ ីធីឱយ បាក់ជំនួយទីលំេនដាន subsidized public housing។

េត ការផាស់ បូ រ
ទាំ ង អស់ េនះ
អាចប៉ះ ពាល់
េទេល
អកណាែដ?

ការផាស់បូរទាំងអស់េនះអាចប៉ះពាល់េទេល:
ពលរដែដលកំពង់ដាក់ពា កេសសុំសិទរស់េនែដលេហថា lawful permanent residents ( LPR ឬ Green
Card holders) េនកុង បេទសសហរដអាេមរ ិច(U.S.)។
ពលរដែដលជាអក LPRs ក៏ប៉ែនអកបានេទេ ក បេទសសហរដអាេមរ ិចេលសរយះេពល ៦ែខ េហយអក
ចង់ តលប់ចូលមក បេទសសហរដអាេមរ ិច (U.S.) វ ីញ។
អកែដលមិនែមនជាជនអេន បេវសន៍េហថា Nonimmigrant visa holders (ដូចជា កូនសិស ជនេទសចរ
អកេធការបេណះអាសន) េហយអចទាំងអស់េនះចង់បានការរស់េនបនរេទេទ ត ឬ ចង់ដូរវ ីហ ា(visa)
េទជាអីេផ ងេទ ត។
ជនជាតិេនេ ក បេទសែដលចង់ែសងរកការចូលមក ឬការចូលមកវ ីញមងេទ ត

ការផាស់បូរទាំងអស់េនះមិនបានប៉ះពាល់េទេល:
ពលរដែដលកំពង់ដាក់ពា កសុំចូលស ាតិ
ពលរដែដលបានចូលស ាតិេហយ

បែនមេទ ត ការផាស់បូរទាំងអស់េនះមិនបានប៉ះពាល់េទេល កមអេន បែវសន៍ទាំងឡាយេនះេទ:
ជនេភ សខួន
ជនសុំសិទ ជកេកន
ជនែដលបានរងេ គះខាងការជួញដូរមនុស ខាងអំេពហឺង ារ និងជនរងេ គះ ឬជនសាក ីៃនបទឧ កិដកម
ធន់ធរ (េហយអកទាំងអស់េនះកំពុងដាក់ពា កសុំវ ីហ ា ឬបានទទួលវ ីហ ាេហយែដលេហថា (T or U visa)

This resource was developed by Asian Americans Advancing Justice - Los Angeles, 10/17/18.

បែនមេទ ត ការផាស់បូរទាំងអស់េនះមិនបានប៉ះពាល់េទេល កមអេន បែវសន៍ទាំងឡាយេនះេទ:
សីជនរងេ គះេនកុងកមវ ីធី Violence Against Women Act (VAWA) ែដលមានសិទសុំដាក់ពា ក
រស់េនកួនែអង។
អកបុកលសំខាន់ធនិតិជនអេន បែវសន៍
និង កមមួយជំនួនេទ តែដលមានទំនាក់ទំនងជាពិេសសជាមួយសហរដអាេមរ ិច(U.S.) ឬ ជនែដលបាន
មកដល់កុង បេទសេនះពីកមវ ីធីសប ុ រសជនមួយជំនួនខះ។

េត កាផាស់ បូ រ
ទាំ ង អស់ េនះ
អាចេក ត េឡ ង
េនេពលណា
ែដល?
េត ច ាប់ ផាស់ បូ រ
ថី េនះអាចប៉ះ
ពាល់ ដ ល់ ខំុ
យាងណាែដល?

េត ខំុ តវេធ
យាងណាេដ ម ី
ប
ប់ ការផាស់
បូ រទាំ ង អស់ េនះ
កុំ េអយេក ត
េឡ ង ?

ការេសសុំៃនការផាស់បូរទាំងអស់េនះ បានេកតេឡងេនកុងសហព័នចុះេឈះ Federal Register េនេល
ៃថទី១០ ែខ តុលា ឆាំ ២០១៨ េហយសាធារណៈ និងបានឪកាសផល់ជូនមតិយបល់សរេសេទវ ីញ សំរាប់60ៃថ
េនកុងអំឡុងេពលដំេណរការមួយ ែដលេហថា រយៈេពលសាធារណៈផល់មតិេយបល់ (the public comment
period)។ រដាភិបាល តវែតមានត មវការ ពិនិត មតិណាមួយែដលមានជាលកណះពិេសស េហយរដាភិបាល
នឹង តវេឆយតបពីមតិទាំងអស់េនះេទវ ីញ មុនេពលេធការសេ មចចិតេទេលច ាប់វ ីនិច័យចុងេ កយ។ កុង
ចំនួនសរុបដំេណរេធការវ ីនិច័យទាំងអស់េនះ េគនិងអាច តវចំណាយេពលជាបីបួនែខ ឬេ ចនេពលែថមេទ ត។
អកគួរែតបនការចុះេឈះចូល និងការេ ប បាស់េលកមវ ីធី សុខភាព អាហារបំប៉ន ទីលំេនដាន ែដលជាការ
សំខាន់សំរាប់សុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់អក។ ឥឡូវេនះ ការផាស់បូរទាំងអស់េនះមិនទាន់មានការេកត
េឡងេនកុង បេទសសហរដអា
េមរ ិច (U.S.) េហយមានែតកមវ ីធី បាក់ជំនួយ និងកមវ ីធីែថរក ាយាងែវងេនមនីរព ាបាលប៉ុេនះេទ និងអាចចាត់
ទុកថាអកទាំងអស់េនគឺជាជន public charge េនេពលេគេធការ តតពិនិ ត។
េនេពលបុគលមាក់នុស កាយជាជន public charge ម នីអេន បែវសន៏និង តវយកកតា អាយុ ខាងសុខភាព
ទព សកម បាក់ចំណូល សានការណ័របស់ គសារអក ការសិក ាចំេណះដឹង និងភាពជំនាញការេផ ងៗ ជា
េ ចនទាំងអស់េនះយកមកបួករួមពិនិត េឡងវ ីញ។ការសំរាច់វ ិនិច័យពីការចារណាេនះ តវេធការវ ិនិច័យេទេល
សានភាពរបស់បុគលផាល់ខួនមាក់ េចញពីការពិចារណាេទេលកតាជាេ ចនេទ តេផ ងេទ ត មិនែមនេមល
េទែតចំណុចមួយ ដូចជាេសចកីថាេតអកបុកលេនះបានេ បការជំនួយពីសាធារណះរដណាមួយេទ។
សូមេលកអកនិយាយ បាប់អំពីេរ ងរបស់េលកអក។ អកអាចសរេសរសំបុ តេផេទកុងកំលុងេពលសាធារណៈ
ផល់មតិេយបល់ (the public comment period)។ េយងខំុបានព ាយាមេធេអយអកមានការងាយ សល
េនេពលអកដាក់មតិេយបល់េដយបានបេងត បណាញេគហទំព័រសំរាប់អកេនេពលអកេផមតិេយបល់េទ
កសួងការពារមាតុភូមិ DHS េន: bit.ly/AAAJ-public-charge េដយេហតុថា កសួងការពារមាតុភូមិ DHS ភាគ
េ ចននិងបានេឆយតបពីមតិេយបល់របស់អកេបសិនជាការសរេសរេរ ងរបស់អកខុសពីេគ សូមេលកអក
សរេសរជាេរ ងរបស់អក និងេហតុផលអីៃនការេសសុំផាស់បូរទាំងអស់េនះនិងអាចប៉ះពាល់េទេលអក ឬ
គរសាររបស់អក េទេលគំរល
ូ ិខិតេនេលេគហទំព័រ(website)េនះ ។
េគហទំព័រ សហព័នចុះេឈះ Federal Register website ទទួលយកលិខិតមតិេយបលរបស់អកជាភាសារ
អង់េគសែតមួយគត់ េបសិនការសរេសរជាភាសារែខរគឺជាការងាយ សលសំរាប់អក អកអាចសរេសរលិខិតទាំង
អស់េនះជាភាសាររបស់េលកអកេដយមានកាបក សាយសិនជាមុនសិនេនេពលដាក់ពា កលិ
ខិតេនះចូលេទ។ អកអាចទាក់ទងតំណាងសមាជ Congressional representative របស់អកេនេលខទូរស័ព
202-224-3121 ផងែដល េដម ីផល់ដំណឹងថាេតេហតុអីកមវ ីធី សុខភាព ទីលំេនដាន អាហារបំប៉ន យាងេ ចន
ទាំងអស់េនះមានសារាក់សំខាន់េទលីអក និង កម គសាររបស់អក េហយសូម បាប់ផងែដលថាេតការផាស់បូរ
ទាំងអស់េនះនិងប៉ះពាល់េទេលអក បែនមពីេលេនះេទ តសូមអក បាប់អំពីេសចកី បឆាំងរបស់អកៃនការផាស់
បូរទាំងអស់េនះផងែដល។ សូមេលកអកជ មញនាក់ជិតខាង គសារ និងមិតភ័ករបស់អកេអយគាត់ទាំងអស់
ផល់មតិេយបល់ េដម ីេអយសំេលងរបស់គាត់ទាំងអស់េនះបានឮផងែដល។ េយងនឹងព ាយាមេធការទាំង
អស់គាេដម ីជាការ បឆាំងេទវ ីញ និងជាការជំទាស់េទេលច ាប់ទាំងអស់េនះែដលេអយទុកេទសមកញាតិ
សនាន និង សហគមន៏របស់េយងទាំងអស់គា្។

េបសិនជាេលកអកមានការ ពយបារម និងមានសំនួរ ឬចង់
បានលិខិតគំរស
ូ ំរាប់សរេសរសូមទូរសព័េទេលខ:

ភាសាអង់េគស/េផ ងេទ ត
888.349.9695

ភាសាចិន:
800.520.2356

ភាសាហិណូ :
855.971.2552

ភាសាែខរ:
800.867.3126

ភាសាកូេរ ៉:
800.867.3640

ភាសាហីលីពីន:
855.300.2552

ភាសាៃថ:
800.914.9583

ភាសាេវ តណាម:
800.267.7395
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