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រដ្ឋ MAINE 
តុ ករកំពូល        តុ ករមណ្ឌ ល 
________________________, ss.     ទី ំង________________________ 
សំណំុេរឿងេលខ _______________________    សំណំុេរឿងេលខ _______________________ 
       
       

េដើមេចទ 
 

v. 
 

       
ចុងេចទ 

សមគ ល់៖ ទ្រមង់ែបបបទេនះគឺស្រមប់ជឯក រេយងបុ៉េ ្ណ ះ។ សូមបំេពញជ
ភ អង់េគ្លសេនកនុងទ្រមង់ែបបបទភ អង់េគ្លស។ ្របសិនេបើអនក្រតូវករជំនួយ 
សូមេទកន់ករយិល័យ្រក បញជ ី េហើយេគនឹងេ ទូរសពទេទេស បកែ្រប។ 
 

លិខិតបញច ក់អះ ង 

  
ខញុំ ក់លិខិតបញជ ក់អះ ងេនះ េដើមបីគំ្រទដល់៖ 

 ពកយសុំដំេណើ រករនីតិវធីិេ យពំុចំបច់បង់្របក់ 
 េផ ងៗ៖         

េឈម ះរបស់បុគគលែដលព័ត៌មនហិរញញវតថុរបស់បុគគលេនះមនផ្ដល់េនេលើេសចក្ដីបញជ ក់អះ ងេនះ៖     . 
សយ ្ឋ នទទួលសំបុ្រត            . 

ៃថងែខឆន ំកំេណើ ត     ទូរស័ពទេនផទះ      ទូរស័ពទៃដ     ទូរស័ពទកែន្លងេធ្វើករ     
 
្របក់ចំណូល៖  

 ករងរ។ និេយជកគឺ (េឈម ះ និង សយ ្ឋ ន)             
  ្របក់េបៀវត រ ៍និង្របក់ឈនួល (ចំនួនដុល) $   ល់  សប្ដ ហ៍  ពីរសប្ដ ហ៍  ែខ  េផ ងៗ      
 ឬ 
  ្របក់ឈនួលកនុងមួយេម៉ង $ និងចំនួនេម៉ងែដលបនេធ្វើករ   កនុងមួយ  សប្ដ ហ៍  ពីរសប្ដ ហ៍  ែខ  េផ ងៗ   

 អតថ្របេយជន៍។ (គូស្របអប់ែដល្រតូវនឹងអនក) 
  គម នករងរ  សន្តិសុខសងគម  TANF  េ ធន រកិចច/ រកិចចកូន  េផ ងៗ         
  $ កនុងមួយ  សប្ដ ហ៍  ពីរសប្ដ ហ៍  ែខ  េផ ងៗ          
 (្របសិនេបើអនកទទួលអតថ្របេយជន៍េ្រចើន សូមបញជ ក់ចំនួនទឹក្របក់សរបុៃនអតថ្របេយជន៍ទំងអស់កនុងមួយែខ) 
 
្រទពយសមបត្តិ៖ 

 ្របក់ធន (ភគីទី 1) ែដលខញុំបនបញច ក់េនកនុងលិខិតបញជ ក់អះ ងេនះ ឬ ករណី មួយេផ ងេទៀត $     
 ច់្របក់កនុងៃដ $    ច់្របក់េនធនគរ $     ្របក់ែដលេគជំពក់ខញុំ $    

្រទពយសមបត្តិែដលមនតៃម្លេលើ $250 (រមួទំង្រទពយសមបត្តិឯកកមមសិទធិ ឬ កមមសិទធិរមួជមួយបុគគល មន ក់េផ ងេទៀត)៖  
 ផទះ $   (ចំនួន្របក់ែដលជំពក់េលើៃថ្លផទះ $ )   យនយន្ត $      ប័ណ្ណភគហុ៊ន $     
 យនយន្តស្រមប់កម ន្ត $      (ទូក, ATV, យនយន្តជិះេលើ្រពិលជេដើម)   េផ ងៗ $     

 
ចំ យ (្របចំែខ) 

 កមចីធនគរ $     រកិចចកូន $      យូធីលីធី $       រ $      
 ែខ កប      $     បណ្ណឥណទន $     កមចី    $      ថមពលកេម្ដ  $   
 ៃថ្លជួល       $     ទូរស័ពទៃដ      $      េផ ងៗ     $     
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គូស្របអប់ខងេ្រកមែដល្រតូវនឹងអនក 

 ខញុំមនកូន (ចំនួន)        ែដលរស់េនជមួយខញុំ 
 ខញុំមនកូន (ចំនួន)              ែដលខញុំផ្ដល់្របក់ឧបតថមភចំនួន $    កនុងមួយ  សប្ដ ហ៍  ពីរសប្ដ ហ៍  ែខ  េផ ងៗ     

ខញុំរស់េន  មន ក់ឯង  ជមួយមនុស្សមន ក់េទៀតែដលជ  ប្ដី/្របពនធ   មិត្តភក្ដិ  ឪពុកនិង/ឬម្ដ យរបស់ខញុំ  េផ ងៗ ៖     
 មនុស មន ក់េនះែចករែំលកករចំ យេលើកររស់េនរបស់ខញុំ និងផ្ដល់្របក់ចំនួន $    កនុងមួយ  សប្ដ ហ៍  ពីរសប្ដ ហ៍ 
 ែខ  េផ ងៗ     

 
 ខញុំបន ន និងយល់ទ្រមង់ែបបបទខងេលើេនះ េហើយ ល់ចេម្លើយស្រមប់សំណួរទំងអស់គឺពិតជ្រតឹម្រតូវ។ ខញុំយល់ដឹងថ ្របសិន
េបើខញុំផ្ដល់ចេម្លើយមិនពិតេនកនុងទ្រមង់ែបបបទេនះ ខញុំ ចនឹង្របឈមនឹងករផ្ដនទ េទសពីបទឧ្រកិដ្ឋ។ ខញុំយល់ដឹង និង្រពមេ្រព ងថ ច
នឹងមនករេសុើបអេងកតបែនថម កនុងករណីចំបច់េដើមបីពិនិតយេផទ ងផទ ត់ព័ត៌មនែដលខញុំបនផ្ដល់ជូន។ ខញុំក៏យល់ដឹងផងែដរថ ខញុំ្រតូវបន្ត
មនកតព្វកិចច (ផទ ល់ខ្លួន និង មរយៈ្រកុម្របឹក ) កនុងករ យករណ៍េទកន់តុ ករអំពីករផ្ល ស់ប្ដូរ មួយចំេពះករងរ ឬ ថ ន
ភពហិរញញវតថុេផ ងេទៀតរបស់ខញុំបទ/នងខញុំ។  
  
កលបរេិចឆទ៖                
          ហតថេលខ (េដើមេចទ) (ចុងេចទ) 
 
                    បនចុះហតថេលខ និងសបថែសបចំេពះមុខេយើងខញុំ 
          
                 
                       ករ,ី ្រក បញជ ី, េមធវ,ី េច្រកម/តុ ករ 


