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1 ព័ត៌៌មានរបស់់ខំ្ញុំ�  ំ(ព័ត៌៌មាននេះនះមិិនត្រូត៌វូនេះត្រូបើត្រូ�ស់់នេះ�ើមិី�នេះ�ើ �បចុ្ចុ�បីននភាពកំំណត៌់ត្រូ�របស់់អ្ននកំនេះទ។*)

អ្ននកំដាកំ់ពាកំយស់ំំ៖  នេះ�ខ្ញុំគណន�៖  

អាស់យដាា នបុំស់ត ៃត្រូបស់ណ�យ៍៖  ទ�ត្រូកំងុ៖   រ�ា៖  ហ្ស៊ីីុ �ប៖  

ទូរស់័ពទ៖  អ្នំ�ម៉ែមិុ�៖   ទូរសារ៖   

*នេះ�ើមិី�នេះ�ើ �បចុ្ចុ�បីននភាពកំំណត៌់ត្រូ�របស់់អ្ននកំ សូ់មិចូ្ចុ�នេះ� workingfamiliescredit.wa.gov នេះហ្ស៊ីើយចូ្ចុ�នេះត្រូបើគណន� My DOR របស់់អ្ននកំ។

2 នេះត៌ើអ្ននកំត្រូត៌វូការការផ្តត�់ស់ិទិិអ្ននំញ្ញាា ត៌មួិយណា? (នេះត្រូ�ើស់នេះរ �ស់ A, B, ឬទាំងំព�រ)

 A. នេះផ្តើើព័ត៌៌មានពនិស់មាា ត៌់របស់់ខំ្ញុំ� ំ�មិអ្នំ�ម៉ែមិុ� ឬទូរសារ។
ខំ្ញុំ�យំ�់�ងឹព�ត្រូបព័និសារសំ់វតិិ៌ភាពរបស់់នាយកំដាា នម៉ែ���នពិពណ៌នានេះ�ទំពរ័ទ� 3។ ខំ្ញុំ�យំ�់�ងឹថាអ្នំ�ម៉ែមិ�ុ នងិទូរសារ�មិម�មិនិមាន
សំ់វតិ៌ភិាពនេះទ នេះហ្ស៊ីើយពត័៌ម៌ានស់មាា ត៌អ់ាច្ចុត្រូត៌វូចាប់យកំនេះដាយបគំគ�ម៉ែ��គ្មាម នស់ទិិអិ្ននញំ្ញាា ត៌។ ខំ្ញុំ�ទំទួ�យកំ�កំខខ្ញុំណឌ ទាំងំនេះនះ នេះហ្ស៊ីើយ
នេះ�ះបងន់េះចា�ការរនំេះ�ភបពំានណាមួិយៃនកំចិ្ចុចស់នាអ្នពំ�ការការពារសំ់វតិ៌ភិាពម៉ែ��បណាត �មិកំព�ការនេះត្រូបើត្រូ�ស់់អ្នំ�ម៉ែមិ�ុឬទូរសារម៉ែ��
មិិនមានស់ំវតិ៌ិភាព។ (RCW 82.32.330)

 B.  ម៉ែច្ចុកំរំម៉ែ�កំព័ត៌៌មានពនិស់មាា ត៌់របស់់ខំ្ញុំ� ំជាមួិយបំគគ�/ត្រូកំមុិហ្ស៊ីុំនម៉ែ��មានរាយបញី្ជី�ខាងនេះត្រូកាមិ។
ត្រូបសិ់ននេះបើនេះ�កំអ្ននកំមិនិផ្តត�សិ់់ទិអិ្ននញំ្ញាា ត៌ឱ្យយភាគ�ទ�ប�នេះទ សូ់មិរ�ំងនេះចា�ម៉ែផ្តនកំនេះនះ។ ត្រូបសិ់ននេះបើនេះ�កំអ្ននកំនឹងផ្តត�សិ់់ទិអិ្ននញំ្ញាា ត៌��់
ត្រូកំមុិហ្ស៊ីុនំទាំងំមូិ� ឬការយិា�យ័របស់់អ្ននកំបនេះងើ ើត៌ច្ចុាប ់សូ់មិបម៉ែនិមិពាកំយ “នងិបគំគ�កិំ”។ ត្រូបសិ់ននេះបើការផ្តត�ស់់ទិិអិ្ននញំ្ញាា ត៌��ប់គំគ�
ជាកំ់�កំ់ សូ់មិបម៉ែនិមិនេះ�ម ះបម៉ែនិមិនេះទៀត៌នេះ�ម៉ែផ្តនកំនេះ�ម ះ/អ្នំ�ម៉ែមិុ�ម៉ែ��មានស់ិទិិអ្ននំញ្ញាា ត៌។ 

នេះ�ម ះបំគគ� ឬត្រូកំមុិហ្ស៊ីុំន៖  

អាស់យដាា នបុំស់ត ៃត្រូបស់ណ�យ៍៖                   ទ�ត្រូកំងុ៖   រ�ា៖  ហ្ស៊ីីុ �ប៖ 

ទូរស់័ពទ៖  អ្នំ�ម៉ែមិុ�៖   ទូរសារ៖   

សូ់មិគូស់ឬ��កំត្រូបអ្នប់ម៉ែ��ស់មិត្រូស់បខាងនេះត្រូកាមិ៖

 ព័ត៌៌មានណាមួិយស់ត្រូមាប ់រយៈនេះព�ៃន ការដាកំ់ពាកំយស់ំំណាមួិយ។

 ព័ត៌៌មានណាមួិយស់ត្រូមាប ់រយៈនេះព�ៃន ការដាកំ់ពាកំយស់ំំទាំងំនេះនះ៖  

ឆ្នាំន ំ៖  ��់ឆ្នាំន ំ៖  

 មានម៉ែត៌ព័ត៌៌មានម៉ែ��មានរាយបញី្ជី�ស់ត្រូមាប់រយៈនេះព�ៃនការដាកំ់ពាកំយស់ំំ។ 
ឆ្នាំន ំ៖ 

ព័ត៌៌មានម៉ែ��ត្រូត៌វូម៉ែច្ចុកំរំម៉ែ�កំ៖ 

នេះ�ម ះនិងអ្នំ�ម៉ែមិុ�ម៉ែ��មានស់ិទិិអ្ននំ 
ញ្ញាា ត៌៖  

 

WFTC - ការផ្តត�់ស់ិទិិអ្ននំញ្ញាា ត៌ព័ត៌៌មានពនិស់មាា ត៌ ់
សូ់មិនេះត្រូបើស់ំណំំម៉ែបបបទនេះនះ នេះ�ើមិី�ផ្តត�់ស់ិទិិអ្ននំញ្ញាា ត៌ឱ្យយនាយកំដាា នត្រូ�កំ់ច្ចុំណូ� 
(Department of Revenue) អ្ននំវត៌ត�ូច្ចុខាងនេះត្រូកាមិស់ត្រូមាប់គណន�ឥណទាំនពនិ
ត្រូគួសារម៉ែ��នេះ�ើ �ការ (Working Families Tax Credit Account) របស់់អ្ននកំ៖
• នេះផ្តើើពត័៌ម៌ានពនិស់មាា ត៌ន់េះ�អ្នំ�ម៉ែមិ�ុរបស់់អ្ននកំ ឬ�មិទូរសារ (ម៉ែ��មិនិមានសំ់វតិ៌ភិាព) នងិ/ឬ

• ម៉ែច្ចុកំរំម៉ែ�កំព័ត៌៌មានពនិស់មាា ត៌់របស់់អ្ននកំជាមួិយភាគ�ទ�ប�។

សំ់ណំំបម៉ែបបទ�នេះខ្ញុំ 14 0003

នេះ�ើមិី�នេះស់ន ើសំំ់ខឹ្ញុំឹមិសារនេះនះជាស់ំណំំម៉ែបបបទឬភាសាម៉ែ��មាន�នេះត្រូមិើស់ សូ់មិនេះ�ទូរស័់ពទនេះ�នេះ�ខ្ញុំ 360-763-7300 ឬអ្នំ�ម៉ែមិុ� DORWFTC@dor.wa.gov. អ្ននកំនេះត្រូបើត្រូ�ស់់ 
Teletype (TTY) សូ់មិនេះ�ទូរស័់ពទនេះ�នេះ�ខ្ញុំ 711.

 
កំំណត៌់ស់ំណំំម៉ែបបបទ

នេះ�ើងវញិ

http://workingfamiliescredit.wa.gov
http://DORWFTC@dor.wa.gov
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3 ហ្ស៊ីតិ៌នេះ�ខា
ខំ្ញុំ�សូំ់មិត្រូបកាស់ថា នេះត្រូកាមិនេះទាំស់បញ្ជីា ត៌តសិ់ត �ព�ការស់ីថបពំានថា ខំ្ញុំ�ទំទួ��នសិ់ទិអិ្ននញំ្ញាា ត៌ឱ្យយច្ចុំះហ្ស៊ីតិ៌នេះ�ខានេះ�ើសំ់ណំំម៉ែបបបទនេះនះ កុំ�ងនាមិជា

អ្ននកំដាកំព់ាកំយស់ំឥំណទាំនពនិត្រូគួសារនេះ�ើ �ការ (Working Families Tax Credit) ឬខំ្ញុំ��ំនភីាបឯ់កំសារ (ឧទាំហ្ស៊ីរណ៖៍ �ខិ្ញុំតិ៌ត្រូបគ�ស់់ទិិអិ្ននញំ្ញាា ត៌) 

ម៉ែ��ផ្តត�់ឱ្យយខំ្ញុំ� ំនូវស់ិទិិអ្ននំញ្ញាា ត៌ច្ចុំះហ្ស៊ីតិ៌នេះ�ខា។

ហ្ស៊ីតិ៌នេះ�ខាអ្ននកំដាកំ់ពាកំយស់ំំ៖           កា�បរ ិនេះច្ចុេទ៖ 

នេះ�ម ះស់រនេះស់រជាអ្នកំីរពំមិព៖                  ទ�ត្រូកំងុនិងរ�ាម៉ែ���នច្ចុំះ 

ហ្ស៊ីតិ៌នេះ�ខា៖ 

ការផ្តត�សិ់់ទិអិ្ននញំ្ញាា ត៌នេះនះនេះ�ម៉ែត៌មានសំ់ព�ភាពរហូ្ស៊ីត៌��់ភាគ�ណាមួិយ�ន�កំសិ់ទិអិ្ននញំ្ញាា ត៌ជា�យ�កំខណអ៍្នកំីរ។ សូ់មិរកំាទកំំឯកំសារ

ថត៌ច្ចុមឹិងមួិយច្ចុាបស់់ត្រូមាបឯ់កំសាររបស់់អ្ននកំ។ នេះ�ើមិី��កំស់ទិិអិ្ននញំ្ញាា ត៌នេះនះ សូ់មិស់រនេះស់រ “�កំស់ទិិអិ្ននញំ្ញាា ត៌” នេះ�ម៉ែផ្តនកំខាងមិខំ្ញុំៃនស់ណំំមំ៉ែបបបទនេះនះ 

នេះហ្ស៊ីើយបញូ្ជី�នវានេះ�នាយកំដាា ន�ូច្ចុម៉ែ���នបង្ហាា ញនេះ�ម៉ែផ្តនកំបនាទ ប់។

នេះត៌ើត្រូត៌វូនេះ�ើ �អ្នើ �បនាទ ប់នេះទៀត៌
ATTN (ត្រូបស់ិននេះបើនេះ�កំអ្ននកំកំំពំងនេះ�ើ �ការជាមួិយបំគគ�ិកំត្រូ�កំ់ច្ចុំណូ� (Revenue) សូ់មិស់រនេះស់រនេះ�ម ះ 

របស់់ពួកំនេះគនេះ�ទ�នេះនះ)៖ 

ដាកំ់�ូនពិនិត៌យស់ំណំំម៉ែបបបទនេះនះ�មិទូរសារ អ្នំ�ម៉ែមិុ� ឬបុំស់ត ៃត្រូបស់ណ�យ៍៖

ទូរសារ៖  360-763-7102

Email: DORWFTC@dor.wa.gov

Mail: Dept. of Revenue 
 Working Families Tax Credit

	 Attn:	WFTC	Translations 
 PO Box 47481 
 Olympia, WA 98504-7481

mailto:DORWFTC%40dor.wa.gov?subject=
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ការម៉ែណនាំ

ព័ត៌៌មានពនិស់មាា ត៌់�មិអ្នំ�ម៉ែមិុ� ទូរសារ ឬនេះ�ភាគ�ទ�ប�
ព័ត៌៌មានពនិគឺជាការស់មាា ត៌់ និងមិិនអាច្ចុម៉ែច្ចុកំរំម៉ែ�កំជាមួិយនរណាមាន កំ់នេះដាយគ្មាម នការអ្ននំញ្ញាា ត៌ច្ចុាស់់�ស់់នេះនាះនេះទ។ 

�មិរយៈការបំនេះពញស់ំណំំម៉ែបបបទនេះនះ នេះ�កំអ្ននកំនឹងផ្តត�់ស់ិទិិអ្ននំញ្ញាា ត៌ឱ្យយនាយកំដាា ននេះ�ើមិី�៖

• នេះផ្តើើព័ត៌៌មានពនិស់មាា ត៌់នេះ�អ្នំ�ម៉ែមិុ�របស់់អ្ននកំ ឬ�មិទូរសារ ម៉ែផ្តនកំ	(Section	A)	និង/ឬ

• ម៉ែច្ចុកំរំម៉ែ�កំព័ត៌៌មានពនិស់មាា ត៌់របស់់អ្ននកំជាមួិយភាគ�ទ�ប� ម៉ែ��នេះ�កំអ្ននកំបង្ហាា ញម៉ែផ្តនកំ	(Section	B)។

ស់នំេះណើនេះនះអាច្ចុមានពត័៌ម៌ានពនិស់មាា ត៌ទ់ាំងំអ្នស់់ ឬវាអាច្ចុកំណំត៌ច់្ចុនំេះពាះពត័៌ម៌ានជាកំ�់កំ ់នងិ/ឬ រយៈនេះព�រាយការណ៍។ នេះ�ម៉ែផ្តនកំ	(Section	B)	

សូ់មិពណ៌នាព័ត៌៌មានជាកំ់�ក់ំម៉ែ��នេះ�កំអ្ននកំច្ចុង់ឱ្យយនាយកំដាា នម៉ែច្ចុកំរំម៉ែ�កំ និងរយៈនេះព�ម៉ែ��មានការផ្តត�់ស់ិទិិអ្ននំញ្ញាា ត៌នេះនះ។

ការនេះផ្តើើសារម៉ែ��មានស់ំវតិិ៌ភាព�មិ My DOR
នេះបកំខ�នម៉ែ��មាននេះ�ខ្ញុំស់មាគ �់អ្នត៌តស់ញ្ញាា ណ ID និងពាកំយស់មាា ត៌់អ្ននកំនេះត្រូបើត្រូ�ស់់ SAW អាច្ចុចូ្ចុ�នេះត្រូបើ My DOR និងចូ្ចុ�នេះត្រូបើសារម៉ែ��មាន

ស់ំវតិិ៌ភាព។

នេះបកំខ�នម៉ែ��មិិនមាននេះ�ខ្ញុំស់មាគ �់អ្នត៌តស់ញ្ញាា ណ ID និងពាកំយស់មាា ត៌់អ្ននកំនេះត្រូបើត្រូ�ស់់ SAW អាច្ចុម៉ែស់ើ ងយ�់ព�រនេះបៀបបនេះងើ ើត៌វា�មិវបិសាយ  

workingfamiliescredit.wa.gov/get-help.

បនាទ បព់�នេះ�កំអ្ននកំចូ្ចុ�នេះត្រូបើ អ្ននកំអាច្ចុច្ចុចំ្ចុ “នេះផ្តើើសារ” (“Send a message”) នេះហ្ស៊ីើយបញុ្ជី��ត្រូបធានបទ សារ នងិភីាបសំ់់ណំំម៉ែបបបទ CTIA ម៉ែ���ន

បំនេះពញរបស់់អ្ននកំ។

�ូនច្ចុំនេះពាះ (ATTN:)៖ (ត្រូបស់ិននេះបើនេះ�កំអ្ននកំកំំពំងនេះ�ើ �ការជាមួិយបំគគ�ិកំត្រូ�កំ់ច្ចុំណូ� (Revenue))
ត្រូបស់និនេះបើនេះ�កំអ្ននកំកំពំំងនេះ�ើ �ការជាមួិយបគំគ�កិំត្រូ�កំច់្ចុណូំ� (Revenue) សូ់មិស់រនេះស់រនេះ�ម ះបគំគ�កិំនេះ�ទ�នេះនះ) �មិ	ATTN:	បនាទ ត៌ន់េះ�ម៉ែផ្តនកំ

ខាងនេះត្រូកាមិទំព័រទ� 2 ៃនស់ំណំំម៉ែបបបទនេះនះ នេះហ្ស៊ីើយបញូ្ជី�នស់ំណំំម៉ែបបបទនេះដាយនេះត្រូបើវ�ិ�មួិយកុំ�ងច្ចុំនេះណាមិវ�ិ�នានាខាងនេះត្រូកាមិ។

ដាកំ់�ូនពិនិត៌យស់ំណំំម៉ែបបបទនេះនះ�មិទូរសារ អ្នំ�ម៉ែមិុ� ឬបុំស់ត ៃត្រូបស់ណ�យ៍៖  

ទូរសារ៖   360-763-7102

អ្នំ�ម៉ែមិុ�៖   DORWFTC@dor.wa.gov

បុំស់ត ៃត្រូបស់ណ�យ៍៖  Dept. of Revenue

  Working Families Tax Credit

	 	 Attn:	WFTC	Translations

  PO Box 47481

  Olympia, WA 98504-7481

មានស់ំណួរឬនេះទ? 
សូ់មិនេះ�ទូរស់័ពទនេះ�នាយកំដាា ន�មិនេះ�ខ្ញុំ 360-763-7300.

https://workingfamiliescredit.wa.gov/get-help
mailto:DORWFTC%40dor.wa.gov?subject=
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