
បច្ចុុ�បបន្នននេះន្នះ ឪពុុកម្តាា�យនេះ��រដ្ឋឋ Washi ngt o n ជា�នេះ�ច្ចុ�ន្នម្តា�ន្ន
សិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួលបា�ន្នកម្មមវិិធីីថ្មីមីនេះ��ទ្ធិូទាំ��ងរដ្ឋឋដែដ្ឋលជួួយពុួកនេះ�ឲ្យយ
ឈបស់ិ�ម្តា�កពុីកា�រងា�រនេះ��យ 

ទទួលបាានប្រាបាាក់់ក់ម្រៃប្រាៃដើ�ើៃី�ថែ�ទាំា�ទាំារក់ដើទើបដើក់ើតតាាៃរយៈៈក់ៃមវិិធី�ឈប់សប្រា�ាក់ថែ�ទាំា�ប្រា�ួសាារ
និងព្យាាបាាលជំ�ងឺថែ�លទទួលបាានប្រាបាាក់់ក់ម្រៃប្រាៃរបស់រ�ឋ Washi ngt o n។

នេះ��អ្វីីីជា�ច្ចុាប់ឈប់សិ�ម្តា�កដែថ្មីទាំ����ួសា�រ ន្និងពុាបា�លជួ�ងឺនេះ��យ
ទ្ធិទ្ធិួលបា�ន្ន�បា�ក់កម្រៃ�ម្ម?

ច្បាាប់់ឈប់់សម្រា�កថែ�ទំាំម្រា�ួសារ និិងព្យាា បា លជំំងឺ ដោ�  យ ទទួល
បា និ ម្រាបាក់កម្រៃម្រាៃ �ឺជាកៃមវិធីិីធា នារ៉ាា ប់់ រង  �មី រប់ ស់ រដ្ឋឋ  ថែដ្ឋលអនុិញ្ញាា  ត
ឲ្យយ       អន  ក ឈប់់ស ម្រា�ក ដោដ្ឋើៃីី ថែ�ទំាំ  ខ្លួួួនិ អនក ឬ ស�ជិំកម្រា�ួសារ ដោដ្ឋើ ៃីី  
ប់ដោងើើតភា ព្យាសនិទធសាន លជាៃួ យ ទាំរក ដោទើប់ដោកើត កូនិសមុំ ឬកូនិ ចិ្បាញឹ្ចឹ� ៃ  ។ 

កៃម វិធីិីរដ្ឋឋដោនិះ ក៏ផ្តតល់ជូំនិផ្តងថែដ្ឋរនូិវិច្បាាប់់ឈប់់សម្រា�កដោ�យទទួល
បានិ ម្រាបា  ក់     ក ម្រៃម្រាៃ  ដោដ្ឋើៃីីដោៃើលថែ�ទំាំខ្លួួួនិអនក ឬស�ជិំក ម្រា�ួ សា  រ    ថែដ្ឋ ល   
� និ    សាា   និភាព្យាសុខ្លួភាព្យា ធីង ន់ិធីងរ ដូ្ឋច្បា ជា កូនិរប់ ស់ អនក   ដោកើ តៃិនិម្រា�ប់់
ថែខ្លួ    និិ ង ការ ចំ្បាណាយ ដោព្យា លរប់ស់ពួ្យាកដោ�កនុងសបាត  ហ៍៍ដំ្ឋបូ់ង         ដោ�    កនុ ង  
ប់ និទ     ប់់   ថែ�ទំាំដោម្រាកាយដោព្យា លសម្រា� ល (Neon at a l Inte ns iv e Ca  r e    
U n i  t ,    NICU)។ 

កៃមវិធីិីរដ្ឋឋ�មីដោនិះ អនុិញ្ញាា តឲ្យយអនកដោៃើលថែ�ទំាំកូនិដោទើប់ដោកើតរប់ស់អន ក 
ដោ�យដោ�ថែតប់និតផ្តដល់ម្រាបាក់កម្រៃម្រាៃជូំនិអនកដ្ឋថែដ្ឋ ល ។

នេះ��អ្វីនកម្តា�ន្នលកខណៈៈសិម្មប�ាិ��ប់���ន្ន់ទ្ធិទ្ធិួលបា�ន្នកម្មមវិិធីីនេះន្នះ
នេះ��យ រនេះបៀបណា�?

អនកបានិទទួលអតាម្រាប់ដោ�ជំន៍ិរចួ្បាដោហ៍ើយ តាៃរយៈ ការរៃួវិភិា�ទាំនិ
ទ�កម្រាបាក់ប់និតិច្បាប់និតួច្បាម្រៃនិរ៉ាល់ចំ្បាណូូលម្រាបាក់កម្រៃម្រាៃ រប់ ស់  អន  ក  ជូំនិ  ដោ�
ដ្ឋល់កៃមវិធីិីធានារ៉ាា ប់់រង�មីរប់ស់ រ ដ្ឋឋ ចាប់់ តំាង  ពី្យា ថែខ្លួ  ៃករ៉ា ឆ្នាំន ំ  2019   
ៃ ក។ អន កអា ច្បា� ក់ពា កយ ដោសនើ សំុ ច្បាាប់់  ឈ ប់់  សម្រា�កដោ� យ    ទទួល     
បានិម្រាបាក់កម្រៃម្រាៃ ដោ�ដោព្យាល ថែដ្ឋ  ល អនក ដោធីើើ  កា រងារ �ាងដោ�ច្បាណាស់       
820 ដោ�ា ងកនុងរដ្ឋឋ Washi ngt o n (ម្រាប់ ថែហ៍ ល  16 ដោ�ា ង កនុងៃួយ 
សបាត    ហ៍៍) អំឡុុងដោព្យាលៃួយ ឆ្នាំន ំ ចុ្បាង ដោម្រាកាយ ដោហ៍ើ យ ជួំប់ ម្រាប់ទះ “ដោហ៍តុ
កា រណ៍ូ ថែដ្ឋ   ល    ជំំរញុឲ្យយ  ទទួ លបានិកៃមវិធីិី” ដូ្ឋច្បា ជា  កា រ   សម្រា�  ល  កូ និ 
ការ  កួាយ ជា ឪពុ្យា ក  កា រសមុំ កូ និ ឬការកួាយជា ឪពុ្យា ក �ត   យចិ្បាញឹ្ចឹ� ៃជា
ដោដ្ឋើៃ ។

បុ់�គលិក ដោធីើើការដោម្រា�ដោ�ា ង, បុ់�គលិកដោធីើើការតាៃរដូ្ឋវិកាល និិងបុ់�គ លិក
ដោធីើើ  ការ ប់ដោណាត ះ  អាសនិន �ឺ�និលកខណូៈសៃីតតិម្រា�ប់់ម្រា�ន់ិទទួល
បានិ កៃម វិធីិីដោនិះ។ អនក    ក៏�និសិទធិទទួលបានិផ្តងថែដ្ឋរ ម្រាប់សិ និ   ដោប់ើ   អនកដោធីើើ
ការ ឲ្យយនិិដោ� ជំ  ក    ដោម្រាច្បាើនិនាក់ ឬអនកៃិនិ�និ ឯកសារ   ម្រា�ប់់ម្រា�ន់ិ។

នេះ��អ្វីនកអា�ច្ចុឈប់សិ�ម្តា�ករយៈនេះពុលបុុន្មាម�ន្ន? 
· ឪពុ្យាក�ត យ និិងអនកផ្តតល់ការថែ�ទំាំ �និលកខណូៈសៃីតតិ

ម្រា�ប់់ម្រា�ន់ិទទួលបានិច្បាាប់់ឈប់់សម្រា�កដោ�យទទួល
បា និ ម្រាបាក់កម្រៃម្រាៃ រហូ៍តដ្ឋល់ 12 សបាត ហ៍៍ ដោដ្ឋើៃីី ប់ដោងើើត ភាព្យា
សនិទធ សាន លជាៃួយ កូនិ ឬទាំរកដោទើប់ដោកើត។ ការប់ដោងើើតភាព្យា
សនិទធសាន លកនុងអំឡុុងដោព្យាលៃួយសបាត ហ៍៍ដំ្ឋបូ់ង �និសារៈ
សំ ខាន់ិ ណាស់សម្រា�ប់់ការលូតលាស់រប់ស់កូនិអនក និិង
សុខុ្លួ�លភាព្យារប់ស់អនក។

· ម្រាប់សិនិដោប់ើអនកសម្រា�លកូនិ អនក�និលកខណូៈសៃីតតិម្រា�ប់់ ម្រា� ន់ិ    
ទទួលបានិរយៈដោព្យាលរហូ៍តដ្ឋល់ 16 សបាត ហ៍៍ ស ម្រា� ប់់ ទំាំង ច្បាាប់់  
ឈប់់សម្រា�កព្យាាបាលជំំងឺ និិងច្បាាប់់ឈ ប់់ស ម្រា�ក ថែ� ទំាំ
ម្រា�ួសារ។ អាច្បាទទួលបានិរយៈដោព្យាលសម្រា�កពី្យារសបាត ហ៍៍ ប់ថែនិា ៃ  
ដោទៀត ម្រាប់សិនិដោប់ើអនក�និប់ញ្ញាា សុខ្លួភាព្យាធីងន់ិធីងរប់ណាត ល  ៃ ក ពី្យា
ការ�និម្រៃផ្តទដោពាះរប់ស់អនក។

·  ឪពុ្យាក�ត យទំាំងអស់ រៃួទំាំងឪពុ្យាកម្រៃដ្ឋ�ូ ឪពុ្យាក�ត យ ច្បាញឹ្ចឹ�ៃ និិង
សមុំកូនិផ្តងថែដ្ឋរ �ឺសុទធថែត�និសិទធិទទួលបានិ ច្បាាប់់ឈប់់សម្រា�ក
ដោដ្ឋើៃីីប់ដោងើើតភាព្យាសនិទធសាន លជាៃួយកូនិ។

នេះ��អ្វីនក��ក់ពា�កយនេះសិន�សិុ�ដ្ឋូច្ចុនេះម្មាច្ចុ?  
ការ�ក់ពាកយដោសនើសំុអតាម្រាប់ដោ�ជំន៍ិរ�ឋ ភិិបាល អាច្បា� និ ការ ភា ន់ិ  
ម្រាច្បាឡំុ និិងពិ្យាបាក ថែដ្ឋលដោនិះជាៃូលដោហ៍តុនំាឲ្យយម្រៃដ្ឋ�ូអងគកា រ    ដោ� 
តាៃ សហ៍�ៃន៍ិថែដ្ឋលទទួលបានិប់ណូតុ ះណាត ល ដោ� ទី ដោនិះ   ដោដ្ឋើ ៃីី     
ជួំយអនក។ ម្រៃដ្ឋ�ូទំាំងដោនិះ ផ្តតល់ជំំនួិយសុវិតាិភាព្យា និិង លកខណូៈ
ឯកជំនិ ខ្លួណូៈ  ដោព្យាលថែដ្ឋលអនក�ក់ពាកយដោសនើសំុច្បាាប់់ឈប់់ សម្រា� ក 
ដោ� យ ទទួ ល បានិម្រាបាក់កម្រៃម្រាៃ។ ពួ្យាកដោ�និ�ងជួំយ អនក កនងុការបំ់ដោព្យាញ   
ពាកយ  ដោសនើ សំុ និិង ផ្តតល់ឲ្យយអនកនូិវិទម្រាៃង់ថែប់ប់ប់ទ ថែដ្ឋល អនក ម្រាតូវិ កា រ 
ដោដ្ឋើ ៃីី ប់ញ្ញាា ក់ ពី្យា  កំដោណូើ ត ការសមុំកូនិ ឬការ �ក់ ប់ញ្ចឹាូ  ល កនុង ម្រា�ួ សារ  ។ 

MomentsEarned.org

ឱកា�សិ
ដែដ្ឋលអ្វីនកសិ័កាិសិម្មន្នឹងទ្ធិទ្ធិួលបា�ន្ន



សិ�ម្តា�ប់ជួ�ន្នួយ ឬសិ�ម្តា�ប់ពុ័�៌ម្តា�ន្នបដែន្នែម្ម  
សិូម្មទាំ�ក់ទ្ធិងសាែ�ប័ន្នកន�ងសិហ�ម្មន្ន៍របសិ់អ្វីន ក ៖ 
នេះ��ន្នធី ីPierce  
Asia Pacific Cultural Center (APCC) 
Faaluaina Pritchard,  
faalua@comcast.net

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

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

Answers Counseling MultiCultural  
Karla Cain,  
Karlacain@answerscounseling.org

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

Greater Destiny Church 
Joi Taylor,  
Greaterdestinychurch@outlook.com

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

Tacoma Community House 
Tim Close,  
tclose@tacomacommunityhouse.org

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

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

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

នេះ��ន្នធី ីYakima

Easterseals Washington 
Cathy Bisaillon,  
cathyb@wa.easterseals.com
Tomi Barragan,  
tbarragan@wa.easterseals.com
Lynette Gutierrez,  
LGutierrez@wa.easterseals.com
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
Maria Ines Lozano,  
mariaines@lacasahogar.org

Nuestra Casa 
Caty Padilla, caty@nuestracasawa.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

នេះ��ខ្ញុំំ���ួរ��ក់ពា�កយនេះ��នេះពុលណា�? 
អនកម្រាតូវិរង់ចំារហូ៍តដ្ឋល់ទាំរកដោកើត សំុយកៃកចិ្បាញឹ្ចឹ�ៃ 
ឬ  � ក់   ប់ញូឹ្ចឹលដោ�កនុងម្រា�ួសាររប់ស់អនក ដោដ្ឋើៃីី �ក់
ពា កយ    ដោសនើ  សំុ   ច្បាាប់់ឈប់់សម្រា�កដោ�យទទួល បានិ
ម្រាបា ក់    កម្រៃម្រាៃ ប់ាុ ថែនិត   ម្រៃដ្ឋ�ូសហ៍�ៃន៍ិរប់ស់ដោយើង ថែដ្ឋល
បា និ   ដោរៀ ប់រ៉ាប់់ដោ�ខា ង    ដោម្រាកាៃ អាច្បា ជួំយ អនក ដោរៀប់ចំ្បា �ក់
ពា កយ   ដោសនើសំុ និិងចាប់់ ដោផ្តតើ  ៃ  ការ�ក់ពាកយ ដោសនើសំុ ច្បាាប់់ 
ឈ ប់់ សម្រា�កដោ�យទទួ  ល    បានិម្រាបាក់កម្រៃម្រាៃ។ ទ� ក ម្រាបា     ក់ 
ទូទាំត់រប់ស់អនក និ�ង រ៉ា ប់់ ប់ ញូឹ្ចឹ  លដោ�កនុ ង ម្រាបា ក់  ក  ម្រៃម្រាៃ 
ចាប់់ តំាងពី្យាដោព្យា ល ថែដ្ឋល អនក � និ   សិ ទធិទទួល បា និ      ដោនាះ
ៃក ។ វាម្រាតូវិចំ្បាណា យ ដោព្យា ល ម្រាប់ថែហ៍ ល  ពី្យា រដោ� បី់  សបាត   ហ៍៍ 
ដោដ្ឋើៃីី ទទួលបា  និ ការ ប់ង់ ម្រាបាក់ ដោលើក ដំ្ឋបូ់ង រប់ ស់      អនក។ 

នេះ��ន្នរណា�ជា�អ្វីនកសិនេះ�ម្មច្ចុថា�នេះ��ខ្ញុំំ��ម្តា�ន្ន សិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួ ល
បា�ន្នឬអ្វី�់? 
រដ្ឋឋ Washington អនុិៃ័តដោលើពាកយដោសនើ សំុរប់ស់អនក ៃិនិ 
ថែៃនិ និិដោ�ជំករប់ស់អនកដោទ។ រ៉ាល់ព័្យាត៌�និផ្ទាទ ល់ខ្លួួនួិ ទំាំ
ង អស់   រប់ស់អនក សុទធថែតម្រាតូ វិបានិរកាទុកជាការ ស�ង ត់
បំ់ផុ្តត ដោហ៍ើយៃិនិម្រាតូ វិបា និផ្តសព្យាើផ្តាយម្រាបាប់់ដ្ឋល់ភាន ក់ ងា រ
រ�ឋ  ភិិបាល ដោផ្តសង ដោទៀត ដោឡុើយ។

នេះ��ពុលរដ្ឋឋ Washington ដែដ្ឋលមិ្មន្ន ម្តា�ន្ន  ឯក សា�រ  
��ប់���ន្ន់ ម្តា�ន្ន សិិទ្ធិិិ ទ្ធិទ្ធិួល បា�ន្នច្ចុា ប់  ឈ ប់ សិ �ម្តា� ក 
នេះ��យ ទ្ធិទ្ធិួល បា�ន្ន �បា�ក់ ក ម្រៃ�ម្ម ដែដ្ឋរ ឬ នេះទ្ធិ? 
បុ់�គលិកថែដ្ឋលៃិនិ�និឯកសារម្រា�ប់់ម្រា� ន់ិ �  និ     សិទធិ    
ទទួលបានិ ម្រាប់សិនិដោប់ើអនកបានិប់ង់ ម្រាបាក់  ដោ�   កនុ     ងកៃម វិធីិី   
ដោនិះ  តាៃរយៈការរៃួ វិភិា �ទាំ និចំ្បាណូូលម្រាបា ក់     ក ម្រៃម្រាៃ។  
ការ ដោម្រាប់ើ ច្បាា ប់់ ឈប់់សម្រា�ក ដោ�យ ទទួល បា និ    ម្រាបា ក់   
ក ម្រៃម្រាៃ ៃិនិ ម្រាតូវិ បា  និ  ចាត់ទុកថាជាប់និទុក អតា  ម្រាប់ ដោ�    ជំន៍ិ   
សាធារណូៈដោទ ដូ្ឋ ដោច្បានះ    វា និ�ងៃិ និ ប់ាះ ពា ល់ ដ្ឋ ល់   ពា កយដោសនើ
សំុ សញ្ញាា តិរប់ស់អនក    ដោឡុើ យ។ អនក ទទួ ល  បានិ វាដោ� យ 
ប់ង់ម្រាបាក់ដោ�កៃមវិធីិីធា នា   រ៉ាា    ប់់រង  រប់ស់ រ ដ្ឋឋ  ។

នេះ��ម្តា�ន្នទ្ធិឹក�បា�ក់ច្ចុ�ន្នួន្នបុុន្មាម�ន្ន ដែដ្ឋលខ្ញុំំ��ន្នឹង ទ្ធិទ្ធិួល
បា�ន្ន? 
ដោ�ដោព្យាលថែដ្ឋលអនកដោម្រាប់ើច្បាាប់់ឈប់់សម្រា�កដោ�យទទួ ល   
បា  និ ម្រាបាក់កម្រៃម្រាៃ អនកនិ�ងទទួលបានិរហូ៍តដ្ឋល់ 9 0  
ភា � រ  យ  ម្រៃនិម្រាបាក់កម្រៃម្រាៃម្រាប់ចំាសបាត ហ៍៍រប់ស់អនក ថែដ្ឋ ល
�   និ ទ� ក  ម្រាបា ក់អតិប់រ�រ ហូ៍តដ្ឋល់ $1,206 កនុងៃួ យ
ស បាត    ហ៍៍  អាស្រ័ស័ យ ដោលើម្រាបាក់កម្រៃម្រាៃរប់ស់អនក។ 

នេះ��ខ្ញុំំ��អា�ច្ចុបា��់បង់កា�រងា�ររបសិ់ខ្ញុំំ��នេះ��យសា�រដែ�
កា�រនេះ�ប�ច្ចុាប់ឈប់សិ�ម្តា�កនេះ��យទ្ធិទ្ធិួលបា�ន្ន
�បា� ក់កម្រៃ�ម្មនេះន្នះដែដ្ឋរឬនេះទ្ធិ? 
ម្រាប់សិនិដោប់ើម្រាកុៃហុុ៍និរប់ស់អនក�និនិិដោ�ជិំតចាប់់ ពី្យា 
50 នាក់ដោឡុើងដោ� ដោនាះការងាររប់ស់អនក និ�ង ម្រាតូវិ  បា និ
ការ ពា រ ម្រាប់សិនិដោប់ើអនកបានិដោធីើើការឲ្យយម្រាកុៃហុុ៍និ រយៈដោព្យា ល  
12 ថែខ្លួ ឬយូរជាងដោនិះ ដោហ៍ើយបា និ ដោធីើើ ការ 1,250 ដោ�ា    ង
កនុង ៃួយ  ឆ្នាំន ំ ៃុនិម្រៃ�ង ដំ្ឋបូ់ង ថែដ្ឋ ល អន ក ដោម្រាប់ើ ច្បាា ប់់ ឈ ប់់  
សម្រា� កដោ�យ ទទួល បាន ម្រាបាក់ កម្រៃម្រាៃ។  


