ឱកាាស

ដែ�លអ្ននកស័័ក្តិិ�សមនឹឹងទទួួលបាាន

បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ឪពុុកម្តាា�យនៅ�ៅរដ្ឋឋ Washington ជាាច្រើ�ើ�នមាាន

សិិទ្ធិិ�ទទួួលបាានកម្មមវិិធីីថ្មីី�នៅ�ៅទូូទាំំ�ងរដ្ឋឋដែ�លជួួយពួួកគេ�ឲ្យយ
ឈប់់សម្រា�ាកពីីកាារងាារដោ�ោយ

ទទួួលបាានប្រា�ាក់់កម្រៃ�ៃដើ�ើម្បីី�ថែ�ទាំំ�ទាារកទើ�ើបកើ�ើតតាាមរយៈៈកម្មមវិិធីីឈប់់សម្រា�ាកថែ�ទាំំ�គ្រួ�ួសាារ
និិងព្យាាបាាលជំំងឺឺដែ�លទទួួលបាានប្រា�ាក់់កម្រៃ�ៃរបស់់រដ្ឋឋ Washington។

តើ�ើអ្វីី�ជាាច្បាាប់់ឈប់់សម្រា�ាកថែ�ទាំំ�គ្រួ�ួសាារ និិងព្យាាបាាលជំំងឺឺដោ�ោយ
ទទួួលបាានប្រា�ាក់់កម្រៃ�ៃ?
ច្បាាប់់ឈប់់សម្រា�កថែ�ទាំំគ្រួ�ួសារ និិងព្យាាបាលជំំងឺឺដោ�យទទួួល

បានប្រា�ក់់កម្រៃ�ៃ គឺឺជាកម្មមវិ ិធីីធានារ៉ាា ប់់រងថ្មីី�របស់់រដ្ឋឋ ដែ�លអនុុញ្ញាាត

ឲ្យយអ្ននកឈប់់សម្រា�កដើ�ើម្បីី�ថែ�ទាំំខ្លួួ�នអ្ននក ឬសមាជិិកគ្រួ�ួសារ ដើ�ើម្បីី�
បង្កើ�ើ�តភាពស្និិ�ទ្ធធស្នាា លជាមួួយទារកទើ�ើបកើ�ើត កូូនស្មុំំ�� ឬកូូនចិិញ្ចឹឹ�ម។
កម្មមវិ ិធីីរដ្ឋឋនេះ�ះ ក៏៏ផ្តតល់់ជូនផ
ូ ងដែ�រនូូវច្បាាប់់ឈប់់សម្រា�កដោ�យទទួួល
បានប្រា�ក់់កម្រៃ�ៃ ដើ�ើម្បីី�មើ�ើលថែ�ទាំំខ្លួ�នអ្ន
ួ នក ឬសមាជិិកគ្រួ�ួសារដែ�ល

តើ�ើអ្ននកអាាចឈប់់សម្រា�ាករយៈៈពេ�លប៉ុុ�ន្មាា�ន?

· ឪពុុកម្តាា យ និិងអ្ននកផ្តតល់់ការថែ�ទាំំ មានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�
គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ទទួួលបានច្បាាប់់ឈប់់សម្រា�កដោ�យទទួួល

បានប្រា�ក់់កម្រៃ�ៃរហូូតដល់់ 12 សប្តាា ហ៍៍ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តភាព

ស្និិ�ទ្ធធស្នាា លជាមួួយកូូន ឬទារកទើ�ើបកើ�ើត។ ការបង្កើ�ើ�តភាព
ស្និិ�ទ្ធធស្នាា លក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លមួួយសប្តាា ហ៍៍ដំំបូូង មានសារៈ�
សំំខាន់់ណាស់់សម្រា�ប់់ការលូូតលាស់់របស់់កូូនអ្ននក និិង
សុុខុុមាលភាពរបស់់អ្ននក។

មានស្ថាានភាពសុុខភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរ ដូូចជាកូូនរបស់់អ្ននកកើ�ើតមិិ នគ្រ�ប់់

· ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកសម្រា�លកូូន អ្ននកមានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់

បន្ទទប់់ថែ�ទាំំក្រោ��យពេ�លសម្រា�ល (Neonatal Intensive Care

ឈប់់សម្រា�កព្យាាបាលជំំងឺឺ និិងច្បាាប់់ឈប់់សម្រា�កថែ�ទាំំ

ខែ�និិងការចំំណាយពេ�លរបស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងសប្តាាហ៍៍ដំំបូូង នៅ�ក្នុុ�ង
Unit, NICU)។

កម្មមវិ ិធីីរដ្ឋឋថ្មីី�នេះ�ះ អនុុញ្ញាាតឲ្យយអ្ននកមើ�ើលថែ�ទាំំកូូនទើ�ើបកើ�ើតរបស់់អ្នក
ន
ដោ�យនៅ�តែ�បន្តតផ្ដដល់់ប្រា�ក់់កម្រៃ�ៃជូូនអ្ននកដដែ�ល។

តើ�ើអ្ននកមាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ទទួួលបាានកម្មមវិិធីីនេះ�ះ
ដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?

អ្ននកបានទទួួលអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍រួចហើ�
ួ
ើយ តាមរយៈៈការរួួមវិ ិភាគទាន
ទឹឹកប្រា�ក់់បន្តិិ�ចបន្តួួ�ចនៃ�រាល់់ចំំណូូលប្រា�ក់់កម្រៃ�ៃរបស់់អ្ននក ជូូនទៅ�

ដល់់កម្មមវិ ិធីីធានារ៉ាា ប់់រងថ្មីី�របស់់រដ្ឋឋ ចាប់់តាំំងពីីខែ�មករា ឆ្នាំំ�2019

មក។ អ្ននកអាចដាក់់ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�ច្បាាប់់ឈប់់សម្រា�កដោ�យទទួួល
បានប្រា�ក់់កម្រៃ�ៃ នៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�ការងារយ៉ាា ងហោ�ចណាស់់
820 ម៉ោ�ោ ងក្នុុ�ងរដ្ឋឋ Washington (ប្រ�ហែ�ល 16 ម៉ោ�ោ ងក្នុុ�ងមួួយ

សប្តាាហ៍៍) អំំឡុុងពេ�លមួួយឆ្នាំំ�ចុុងក្រោ��យ ហើ�ើយជួួបប្រ�ទះះ “ហេ�តុុ
ការណ៍៍ដែ�លជំំរុញ
ុ ឲ្យយទទួួលបានកម្មមវិ ិធីី” ដូូចជាការសម្រា�លកូូន

ការក្លាា យជាឪពុុក ការស្មុំំ��កូូន ឬការក្លាា យជាឪពុុកម្តាាយចិិញ្ចឹឹ�មជា
ដើ�ើម។

ទទួួលបានរយៈៈពេ�លរហូូតដល់់ 16 សប្តាា ហ៍៍ សម្រា�ប់់ទាំំងច្បាាប់់
គ្រួ�ួសារ។ អាចទទួួលបានរយៈៈពេ�លសម្រា�កពីីរសប្តាា ហ៍៍បន្ថែ�ែម
ទៀ�ៀត ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានបញ្ហា
ា សុុខភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរបណ្តាា លមកពីី
ការមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះរបស់់អ្ននក។

· ឪពុុកម្តាា យទាំំងអស់់ រួួមទាំំងឪពុុកដៃ�គូូ ឪពុុកម្តាា យចញ្ចឹឹ�មនិិង

ស្មុំំ��កូូនផងដែ�រ គឺឺសុុទ្ធធតែ�មានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបាន ច្បាាប់់ឈប់់សម្រា�ក
ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តភាពស្និិ�ទ្ធធស្នាា លជាមួួយកូូន។

តើ�ើអ្ននកដាាក់់ពាាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�ដូូចម្តេ�េច?
ការដាក់់ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍រដ្ឋាា ភិិបាល អាចមានការភាន់់
ច្រ�ឡំំ និិងពិិបាក ដែ�លនេះ�ះជាមូូលហេ�តុុនាំំឲ្យយដៃ�គូូអង្គគការនៅ�

តាមសហគមន៍៍ដែ�លទទួួលបានបណ្តុះះ��ណ្តាា ល នៅ�ទីីនេះ�ះដើ�ើម្បីី�

ជួួយអ្ននក។ ដៃ�គូូទាំំងនេះ�ះ ផ្តតល់់ជំំនួួយសុុវត្ថិិ�ភាព និិងលក្ខខណៈៈ

ឯកជន ខណៈៈពេ�លដែ�លអ្ននកដាក់់ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�ច្បាាប់់ឈប់់សម្រា�ក

ដោ�យទទួួលបានប្រា�ក់់កម្រៃ�ៃ។ ពួួកគេ�នឹឹងជួួយអ្ននកក្នុុ�ងការបំំពេ�ញ
ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ� និិងផ្តតល់់ឲ្យយអ្ននកនូូវទម្រ�ង់់បែ�បបទដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវការ

ដើ�ើម្បីី�បញ្ជា
ា ក់់ពីីកំំណើ�ើត ការស្មុំំ��កូូន ឬការដាក់់បញ្ជូូ�លក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ។

បុុគ្គគលិិកធ្វើ�ើ�ការក្រៅ��ម៉ោ�ោ ង, បុុគ្គគលិិកធ្វើ�ើ�ការតាមរដូូវកាល និិងបុុគ្គគលិិក
ធ្វើ�ើ�ការបណ្តោះ�ះ�អាសន្នន គឺឺមានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ទទួួល

បានកម្មមវិ ិធីីនេះ�ះ។ អ្ននកក៏៏មានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានផងដែ�រ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកធ្វើ�ើ�
ការឲ្យយនិិយោ�ជកច្រើ�ើ�ននាក់់ ឬអ្ននកមិិនមានឯកសារគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់។

MomentsEarned.org

តើ�ើខ្ញុំំ�គួួរដាាក់់ពាាក្យយនៅ�ៅពេ�លណាា?
អ្ននកត្រូ�ូវរង់់ចាំំរហូូតដល់់ទារកកើ�ើត សុំំ�យកមកចិិញ្ចឹឹ�ម

សម្រា�ាប់់ជំំនួួយ ឬសម្រា�ាប់់ព័័ត៌៌មាានបន្ថែ�ែម
សូូមទាាក់់ទងស្ថាា�ប័័នក្នុុ�ងសហគមន៍៍របស់់អ្ននក៖

ឬដាក់់បញ្ចូូ� លទៅ�ក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាររបស់់អ្ននក ដើ�ើម្បីី�ដាក់់

ខោ�ោនធីី Pierce

ប្រា�ក់់កម្រៃ�ៃ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដៃ�គូូសហគមន៍៍របស់់យើ�ើងដែ�ល

Asia Pacific Cultural Center (APCC)
Faaluaina Pritchard,
faalua@comcast.net

ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�ច្បាាប់់ឈប់់សម្រា�កដោ�យទទួួលបាន

បានរៀ�ៀបរាប់់នៅ�ខាងក្រោ��ម អាចជួួយអ្ននករៀ�ៀបចំំដាក់់
ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ� និិងចាប់់ផ្តើ�ើ�មការដាក់់ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�ច្បាាប់់

ឈប់់សម្រា�កដោ�យទទួួលបានប្រា�ក់់កម្រៃ�ៃ។ ទឹឹកប្រា�ក់់
ទូូទាត់់របស់់អ្ននក នឹឹងរាប់់បញ្ចូូ�លនៅ�ក្នុុ�ងប្រា�ក់់កម្រៃ�ៃ
ចាប់់តាំំងពីីពេ�លដែ�លអ្ននកមានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបាននោះ�ះ

មក។ វាត្រូ�ូវចំំណាយពេ�លប្រ�ហែ�លពីីរទៅ�បីីសប្តាាហ៍៍
ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានការបង់់ប្រា�ក់់លើ�ើកដំំបូូងរបស់់អ្ននក។

តើ�ើនរណាាជាាអ្ននកសម្រេ�េចថាាតើ�ើខ្ញុំំ�មាានសិិទ្ធិិ�ទទួល
ួ
បាានឬអត់់?
រដ្ឋឋ Washington អនុុម័័ តលើ�ើ ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�របស់់អ្ននក មិិ ន
មែ�ននិិ យោ�ជករបស់់អ្ននកទេ�។ រាល់់ព័័ ត៌៌ មានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នទាំំ

ងអស់់របស់់អ្ននក សុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូ វបានរក្សាាទុុកជាការសម្ងាាត់់
បំំផុត
ុ ហើ�ើ យមិិ នត្រូ�ូ វបានផ្សសព្វវផ្សាាយប្រា�ប់់ដល់់ភ្នាាក់់ងារ
រដ្ឋាាភិិ បាលផ្សេ�េងទៀ�ៀតឡើ�ើ យ។

តើ�ើពលរដ្ឋឋ Washington ដែ�លមិិនមាានឯកសាារ
គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ មាានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបាានច្បាាប់់ឈប់់សម្រា�ាក
ដោ�ោយទទួួលបាានប្រា�ាក់់កម្រៃ�ៃដែ�រឬទេ�?
បុុគ្គគលិិកដែ�លមិិនមានឯកសារគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ មានសិិទ្ធិិ�
ទទួួលបាន ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបានបង់់ប្រា�ក់់ទៅ�ក្នុុ�ងកម្មមវិ ិធីី
នេះ�ះ តាមរយៈៈការរួួមវិ ិភាគទានចំំណូូលប្រា�ក់់កម្រៃ�ៃ។

Amara
Ruth Tollefson,
ruth@amaraputskidsfirst.org
Community and Family
Services Foundation
Celeste DiFlavino, dice@cfsf.net
Olive Crest
Mark Lamb, Mark-lamb@olivecrest.org
Catholic Community Services
Cailin Sanders, caitlins@ccsww.org
Children’s Home Society
of Washington
Gina Cabiddu,
Gina.cabiddu@chs-wa.org
Greentrike
Rod Nash, rnash@playtacoma.org

Step by Step Family Support Center
Krista Linden,
kristalinden@stepbystepfamily.org

នៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននកប្រើ�ើ�ច្បាាប់់ឈប់់សម្រា�កដោ�យទទួួល
បានប្រា�ក់់កម្រៃ�ៃ អ្ននកនឹឹងទទួួលបានរហូូតដល់់ 90
ភាគរយនៃ�ប្រា�ក់់កម្រៃ�ៃប្រ�ចាំំសប្តាា ហ៍៍របស់់អ្ននក ដែ�ល
មានទឹឹកប្រា�ក់់អតិិបរមារហូូតដល់់ $1,206 ក្នុុ�ងមួួយ
សប្តាាហ៍៍អាស្រ័�័យលើ�ើប្រា�ក់់កម្រៃ�ៃរបស់់អ្ននក។

Tacoma Community House
Tim Close,
tclose@tacomacommunityhouse.org

តើ�ើខ្ញុំំ�អាាចបាាត់់បង់់កាារងាាររបស់់ខ្ញុំំ�ដោ�ោយសាារតែ�
កាារប្រើ�ើ�ច្បាាប់់ឈប់់សម្រា�ាកដោ�ោយទទួួលបាាន
ប្រា�ាក់់កម្រៃ�ៃនេះ�ះដែ�រឬទេ�?

Tacoma-Pierce County Health
Department Maternal and Child Health
Programs, Black Infant Health Team and
Perinatal Collaborative of Pierce County
Susan Pfeifer, spfeifer@tpchd.org

ប្រ�សិិនបើ�ើក្រុ�ុមហ៊ុុ�នរបស់់អ្ននកមាននិិយោ�ជិិតចាប់់ពីី
50 នាក់់ឡើ�ើងទៅ� នោះ�ះការងាររបស់់អ្ននក នឹឹងត្រូ�ូវបាន
ការពារ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបានធ្វើ�ើ�ការឲ្យយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នរយៈៈពេ�ល
12 ខែ� ឬយូូរជាងនេះ�ះ ហើ�ើយបានធ្វើ�ើ�ការ 1,250 ម៉ោ�ោង
ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ� មុុនថ្ងៃ�ៃដំំបូូងដែ�លអ្ននកប្រើ�ើ�ច្បាាប់់ឈប់់

សម្រា�កដោ�យទទួួលបានប្រា�ក់់កម្រៃ�ៃ។

Dena Adkins,
Dadkins@wa.easterseals.com
EPIC Early Learning Programs
Celia Nava, celias@epicnet.org
mariab@epicnet.org
La Casa Hogar
Laura Armstrong,
laura@lacasahogar.org
Enriqueta Flores,
Enriqueta@lacasahogar.org
Angelica Reyes Mejia,
angelica@lacasahogar.org
Cristina Arellano,
cristina@lacasahogar.org
Andrea Hernandez Romero,
andrea@lacasahogar.org

Nuestra Casa
Caty Padilla, caty@nuestracasawa.org

Greater Destiny Church
Joi Taylor,
Greaterdestinychurch@outlook.com

តើ�ើមាានទឹឹកប្រា�ាក់់ចំំនួួនប៉ុុ�ន្មាា�ន ដែ�លខ្ញុំំ�នឹឹងទទួួល
បាាន?

Lynette Gutierrez,
LGutierrez@wa.easterseals.com

Answers Counseling MultiCultural
Karla Cain,
Karlacain@answerscounseling.org

សាធារណៈៈទេ� ដូូច្នេះ�ះ�វានឹឹងមិិនប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ពាក្យយស្នើ�ើ�
បង់់ប្រា�ក់់ទៅ�កម្មមវិ ិធីីធានារ៉ាា ប់់រងរបស់់រដ្ឋឋ។

Tomi Barragan,
tbarragan@wa.easterseals.com

Maria Ines Lozano,
mariaines@lacasahogar.org

ការប្រើ�ើ�ច្បាាប់់ឈប់់សម្រា�កដោ�យទទួួលបានប្រា�ក់់

សុំំ�សញ្ជា
ា តិិរបស់់អ្ននកឡើ�ើយ។ អ្ននកទទួួលបានវាដោ�យ

Easterseals Washington
Cathy Bisaillon,
cathyb@wa.easterseals.com

Korean Women’s Association
Suzanne Park, SPak@kwacares.org

Child Family & Hope Center
Gail Neal, Gneal@mcfhc.org

កម្រៃ�ៃ មិិនត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាជាបន្ទុុ�កអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍

ខោ�ោនធីី Yakima

Tacoma Housing Development Group
Karen Bunce,
kbunce@tacomahousing.org

United Way of Pierce County
Taylor Rowell, taylorr@uwpc.org

Opportunities
Industrialization Center
Adrianne Garner, A.G@YVOIC.org
People For People
Stacy Kellogg, skellogg@pfp.org
Save the Children
Faviola Ochoa,
fochoa@savechildren.org
Will Dittmar,
wdittmar@savechildren.org
United Way of Central Washington
Neiri Carrasco, neiri@uwcw.org
Suzy Diaz, Diaz_S@heritage.edu
Jamie Shores, Jamie@uwcw.org
West Valley School District
Minerva Pardo, pardom@wvsd208.org
Yakima Neighborhood Health Center
Rhonda Hauff,
Rhonda.hauff@ynhs.org
Michelle Sullivan,
Michelle.sullivan@ynhs.org
Blanca Arroyo,
Blanca.arroyo@ynhs.org

