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1 ព័ត៌៌មានអ្ននកជាប់់ពនធ
ផ្តតល់់ឈ្មោះ�ះ � និងឈ្មោះល់ខគណនីរប់ស់់ប់ុគគល់ដែ�ល់បានដាក់ពាកយស់ុំឥណទានពនធស់ម្រាមាប់់ម្រាគួសារដែ�ល់ឈ្មោះ�ើ �ការ។ 
ផ្តតល់់ស់ំប់ុម្រាត៌ និង/ឬអាស់យដាា នអ្នុីដែ�ល់ដែ�ល់មានស់ុពល់ភាព ឈ្មោះ�ើ�ីីទទួល់បានការឈ្មោះ�ើ ើយ�ើងដែ�ល់ត៌ម្រា�ូវឱ្យយមានការឈ្មោះ�ើ ើយត៌ប់ទាន់ឈ្មោះពល់ឈ្មោះវលា។

ឈ្មោះ�ះ �៖  ឈ្មោះល់ខគណនី៖   

អាស់យដាា នឈ្មោះផ្តើើស់ំប់ុម្រាត៌៖  

ទីម្រាកងុ៖                        រ�ា៖  ហ្ស៊ីីុ ីប់កូ�៖   

ទូរស់ពទ៖   អ្នុីដែ�ល់៖  

2 ព័ត៌៌មានអ្ននកត៌ំណាង
ប់ំឈ្មោះពញ ម្រាប់ស់ិនឈ្មោះប់ើនរណាមាន ក់ឈ្មោះម្រា�ពីខួ �នឯងកំពុងដែត៌ត៌ំណាងឱ្យយអ្ននកឈ្មោះល់ើញ្ញញ ត៌ត ិឈ្មោះន�។

ឈ្មោះ�ះ �៖              ឈ្មោះ�ះ �អាជីីវក�ះ៖  

អាស់យដាា នឈ្មោះផ្តើើស់ំប់ុម្រាត៌៖  

ទីម្រាកងុ៖             រ�ា៖     ហ្ស៊ីីុ ីប់កូ�៖   

ទូរស់ពទ៖          អ្នុីដែ�ល់៖  

3 កំណត៌់ស់មាគ ល់/់ធាត៌ុឈ្មោះល់ើប់ញ្ហាា
 ការប់�ិឈ្មោះស់�ឥណទានពនធស់ម្រាមាប់់ម្រាគួសារដែ�ល់ឈ្មោះ�ើ �ការ.....................   ចំំនួនទឹកម្រាបាក់ប់ងើ �ល់ស់ងវ �ញកុ�ងជីឈ្មោះមាើ � (ម្រាប់ស់ិនឈ្មោះប់ើ�ឹង)៖ $ 

 ID ល់ិខិត៌៖ 

 ឆ្នាំន ំពនធ ៖ 

 ការជូីន�ំណឹងអ្នំពីការវាយត៌ៃ�ើ/ស់�ត៌ុល់យដែ�ល់�ល់់កាល់កំណត់៌..... បានវាយត៌ៃ�ើ/ស់�ត៌ុល់យចំំនួនទឹកម្រាបាក់ដែ�ល់�ល់ ់

 កាល់កំណត៌់កុ�ងជីឈ្មោះមាើ �៖ $ 

 ID ល់ិខិត៌៖ 

 ឆ្នាំន ំពនធ ៖ 

 ឈ្មោះផ្តីងឈ្មោះទៀត៌............................................................................. ពនយល់់ឈ្មោះ�កុ�ងដែផ្តនក 5 ខាងឈ្មោះម្រាកា�។  

ញ្ញញ ត៌ត ិទា�ទារម្រាតួ៌ត៌ពិនិត៌យ Working Families Tax Credit 
សូ់�វាយប់ញូ្ញ�ល់ ឬឈ្មោះបា�ពុ�ពឈ្មោះដាយទកឹថ្នាំន  ំឈ្មោះហ្ស៊ីើយភាា ប់ច់ំាប់ច់ំ�ើងៃនឈ្មោះស់ចំកតជូីីន�ណំងឹ/វតុ៌�ដែ�ល់មាន
ជីឈ្មោះមាើ � នងិឯកសារទាងំអ្នស់់ដែ�ល់គំាំម្រាទសំ់ឈ្មោះណើសំុ់ការស់ឈ្មោះម្រា�គ �រប់ស់់អ្ននក។ ញត៌តអិាចំម្រាត៌វូបានដាកត់ា�
ៃម្រាប់ស់ណីយ ៍ទូរសារ ឬអ្នុីដែ�ល់។ អាស់យដាា នៃម្រាប់ស់ណីយ ៍ឈ្មោះល់ខទូរសារ ឈ្មោះល់ខទូរស់័ពទ  និងអាស់យដាា ន
អ្នុដីែ�ល់សិ់តិ៌ឈ្មោះ�ខាងឈ្មោះ�ើងៃ�។ ញត៌តដិែ�ល់ឈ្មោះផ្តើើឈ្មោះដាយ US Postal Service ឈ្មោះស់វាៃម្រាប់ស់ណីយស៍់ហ្ស៊ីរ�ាអាឈ្មោះ�រ � 
កម្រាត៌វូបាន ចាត់៌ទកុថ្នាំម្រាត៌វូបានដាកឈ់្មោះ�កាល់ប់រ �ឈ្មោះចំេទៃនការប់ទិដែត៌�។ ញត៌តដិែ�ល់ដាកឈ់្មោះដាយវ ��សីាស្រ្តស់ត
ឈ្មោះផ្តីងឈ្មោះទៀត៌ម្រាត៌វូបានចាត៌់ទុកថ្នាំម្រាត៌វូបានដាក់ឈ្មោះ�ៃ�ៃដែ�ល់បានទទួល់។

ទម្រា�ង់ដែប់ប់ប់ទ 50 0011

ឈ្មោះ�ើ�ីីឈ្មោះស់ន ើសំុ់ខើ ឹ�សារឈ្មោះន�កុ�ងម្រាទង់ម្រាទាយឈ្មោះផ្តីង សូ់�ទូរស័់ពទឈ្មោះ�ឈ្មោះល់ខ 360-763-7300 ឬឈ្មោះផ្តើើអ្នុីដែ�ល់ឈ្មោះ� DORWFTC@dor.wa.gov។  
អ្ននកឈ្មោះម្រាប់ើម្រាបាស់់ Teletype (TTY) សូ់�ចំុចំ 711។
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4 ស់វនាការ
អ្ននកអាចំឈ្មោះស់ន ើសំុ់ស់វនាការ ទាងំពចីំមាៃ យ ឬឈ្មោះដាយផ្ទាទ ល់់ ឈ្មោះ�ើ�ីពីនយល់់ពីប់ញ្ហាា រប់ស់់អ្ននក ផ្តតល់់ការពតិ៌ នងិឯកសារគំាំម្រាទ នងិម្រាបាប់ឈ់្មោះយើងពី�ូល់ឈ្មោះហ្ស៊ីត៌ដុែ�ល់អ្ននក�ិន
យល់់ម្រាស់ប់ជា�ួយនាយកដាា ន។ ចូំល់ឈ្មោះ�ើល់ workingfamiliescredit.wa.gov/review ស់ម្រាមាប់់ព័ត៌៌មានប់ដែនិ�។

 �ិនមានការឈ្មោះស់ន ើស់ុំស់វនាការឈ្មោះទ។ ស់ឈ្មោះម្រា�ចំចំិត៌តឈ្មោះល់ើ�ូល់ដាា នៃនញត៌ត  ិនិងកំណត៌់ឈ្មោះហ្ស៊ីត៌ុ។

 ស់វនាការឈ្មោះដាយផ្ទាទ ល់់ដែ�ល់បានឈ្មោះស់ន ើស់ុំ (     Tumwater ឬ     Seattle)

 ស់វនាការពីចំមាៃ យដែ�ល់បានឈ្មោះស់ន ើស់ុ ំ(     ស់ំឈ្មោះ�ងតា�ទូរស់ពទប់ុុឈ្មោះណាះ � ឬ     ស់នន ិស់ីទជាវ �ឈ្មោះ�អូ្ន)

5 ប់ញ្ហាា  និងឈ្មោះស់ចំកីីពនយល់់
កណំត៌ឈ់្មោះហ្ស៊ីត៌ផុ្តល់/ប់ញ្ហាា ដែ�ល់នាយកដាា នបានផ្តតល់់ឈ្មោះ�កុ�ងការប់�ឈិ្មោះស់� ឬការវាយត៌ៃ�ើរប់ស់់ខួ �នដែ�ល់អ្ននក�និយល់់ម្រាស់ប់តា�។ គូស់ទាងំអ្នស់់ដែ�ល់អ្ននវុត៌ត។ 
ម្រាប់សិ់នឈ្មោះប់ើអ្ននក�និទានម់ានឈ្មោះទ សូ់�ផ្តតល់់ចំាប់ច់ំ�ើងដែ�ល់មានហ្ស៊ីតិ៌ឈ្មោះល់ខា (ឈ្មោះអ្ន�ិចំម្រាត៌នូកិ ឬរបូ់វនត) ៃនលិ់ខតិ៌ម្រាប់កាស់ពនធស់ហ្ស៊ីព័នធដែ�ល់បានដាករ់ប់ស់់អ្ននក
ស់ម្រាមាប់់ឆ្នាំន ំពនធ ដែ�ល់ពាក់ព័នធ។

នាយកដាា ននិយាយស់ម្រាមាប់់ឆ្នាំន ំពនធ ដែ�ល់ពាក់ព័នធ ៖

 ខំ� ំឬប់ត  ីឬម្រាប់ពនធរប់ស់់ខំ�ជំាអ្ននក�និសាន កឈ់្មោះ� ឬខំ� ំឬប់ត  ីឬម្រាប់ពនធរប់ស់់ខំ��ំនិដែ�នជាអ្ននករស់់ឈ្មោះ�ទីម្រាកងុ Washington យុាងឈ្មោះ�ចំណាស់់ 183 ៃ�ៃៃនឆ្នាំន ។ំ
 ពនយល់់ នងិផ្តតល់់ភសុ់�តាងៃនការសាន កឈ់្មោះ�រប់ស់់អ្ននកកុ�ងក�ុំងឆ្នាំន ពំនធដែ�ល់ពាកព័់នធ។ ភសុ់�តាងដែ�ល់អាចំទទួល់យកបានៃន កដែនើងសាន កឈ់្មោះ�អាចំរ�ួមាន  
 ប់ុុដែនត�ិនម្រាត៌វូបានកំណត៌់ចំំឈ្មោះពា��ួយកុ�ងចំំឈ្មោះណា��ូចំខាងឈ្មោះម្រាកា�៖

1.  ភសុ់�តាងៃនអាស់យដាា នឈ្មោះ�កុ�ងរ�ា  Washington យុាងឈ្មោះ�ចំណាស់់ 183 ៃ�ៃៃនឆ្នាំន  ំ(ការជួីល់អាផ្ទាត៌�ិនការប់ញំ្ហាំ វ �កកយប់ម្រាត៌ឧប់ករណ ៍
ឈ្មោះម្រាប់ើម្រាបាស់់។ល់។)។

2.  ប់័ណះ ឈ្មោះប់ើកប់ររ�ា  Washington។

3.  ប់័ណះ ចំុ�ឈ្មោះ�ះ �អ្ននកឈ្មោះបា�ឈ្មោះឆ្នាំន ត៌ដែ�ល់ប់�ា ញថ្នាំអ្ននកបានចំុ�ឈ្មោះ�ះ �ឈ្មោះបា�ឈ្មោះឆ្នាំន ត៌ឈ្មោះ�រ�ា  Washington។ 

4.  ប់័ណះ ចំុ�ប់ញ្ញា ីយានយនតរ�ា  Washington។

5.  ភសុ់�តាងៃនការទទួល់បានអ្នតិ៌ម្រាប់ឈ្មោះយាជីន៍ឈ្មោះផ្តីងឈ្មោះទៀត៌រប់ស់់រ�ា  Washington (Temporary Assistance for Needy Families, TANF, 
Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP, អ្នតិ៌ម្រាប់ឈ្មោះយាជីន៍ភាពអ្នត៌់ការ�រឈ្មោះ�ើ �។ល់។)។

6.  ឈ្មោះផ្តីងឈ្មោះទៀត៌ - ពនយល់ ់និងផ្តតល់់ឯកសារគាំំម្រាទ។

  

 ខំ� ំ�ិនបានដាក់ល់ិខិត៌ម្រាប់កាស់ពនធឈ្មោះល់ើម្រាបាក់ចំំណូល់ស់ហ្ស៊ីព័នធកុ�ងនា�ជាអ្ននករស់់ឈ្មោះ� Washington។

 ខំ� ំ�ិនបានប់ំឈ្មោះពញតា�ស់ិទធិទទួល់បានឥណទានពនធឈ្មោះល់ើម្រាបាក់ចំំណូល់ស់ហ្ស៊ីព័នធ  (Earned Income Tax Credit, EITC) ឈ្មោះទ។

 កូន/កូនៗរប់ស់់ខំ� ំគឺ�ិនមានល់កខណៈស់�ីត៌ត ិម្រាគប់់ម្រាគាំន់ឈ្មោះទ។ ពិនិត៌យឈ្មោះ�ើល់ឈ្មោះហ្ស៊ីត៌ុផ្តល់ទាងំអ្នស់់ដែ�ល់នាយកដាា នបានផ្តតល់់។ 

   អាយុ (កមុារដែ�ល់មានល់កខណៈស់�ីត៌ត មិ្រាគប់ម់្រាគាំនម់្រាត៌វូដែត៌ប់ឈំ្មោះពញតា�អាយុជាកល់ាក ់ពកិារភាព នងិ/ឬត៌ម្រា�ូវការសិ់ស់ីឈ្មោះពញឈ្មោះមុាង។)

   ទំនាក់ទំនង (កូនដែ�ល់មានគុណវុឌ្ឍិិិម្រាត៌វូដែត៌ជាកូនឈ្មោះ�ម្រាត៌កូល់ជាក់លាក់ កូនស់ុំ�កចំិញំ្ញឹ� ឬកូន ចំិញឹំ្ញ�។)

   កដែនើងសាន ក់ឈ្មោះ� (ជាទូឈ្មោះ�កុមារដែ�ល់មានល់កខណៈស់�ីត៌ត ិម្រាគប់់ម្រាគាំន ់ម្រាត៌វូដែត៌រស់់ឈ្មោះ�កុ�ងទីម្រាកងុ Washington អ្នស់់រយៈឈ្មោះពល់ជាងកនើ�ឆ្នាំន ,ំ   
 ការឈ្មោះល់ើកដែល់ងរ�ួមានការឈ្មោះកើត៌/ការសាើ ប់់រប់ស់់កុមារ ឬឈ្មោះពល់ឈ្មោះវលាដែ�ល់ ឈ្មោះ�ឆ្នាំៃ យព ីផ្តទ�ជាប់ឈ្មោះណាត �អាស់នន។)

  ការម្រាត៌�ប់់�ករបួ់រ�ួវ �ញ (កុមារដែ�ល់មានល់កខណៈស់�ីត៌ត ិម្រាគប់់ម្រាគាំន់អាចំដាក់ល់ិខិត៌ម្រាប់កាស់ពនធរ�ួគាំន ជា�ួយប់ុគគល់ឈ្មោះផ្តីងឈ្មោះទៀត៌
 កុ�ងកាល់ៈឈ្មោះទស់ៈជាក់លាក់។)

http://workingfamiliescredit.wa.gov/review
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 ខំ� ំបានឈ្មោះស់ន ើសំុ់ចំំនួនទឹកម្រាបាក់ឥណទានពនធស់ម្រាមាប់់ម្រាគួសារដែ�ល់ឈ្មោះ�ើ �ការខុស់ពីអ្នើ �ដែ�ល់ខំ� ំបានទទួល់ – ពនយល់ ់និងផ្តតល់់ឯកសារគាំំម្រាទ។ 

 ឈ្មោះផ្តីងឈ្មោះទៀត៌ - ពនយល់ ់និងផ្តតល់់ឯកសារគាំំម្រាទ។

6 ហ្ស៊ីតិ៌ឈ្មោះល់ខា ការអ្ននុញ្ហាញ ត៌ព័ត៌៌មានពនធស់មាៃ ត៌ ់និងការអ្ននុញ្ហាញ ត៌តា�អ្នុីដែ�ល់ ឬតា�ទូរសារ
អ្ននកជាប់ព់នធម្រាត៌វូដែត៌ចំ�ុហ្ស៊ីតិ៌ឈ្មោះល់ខាឈ្មោះល់ើញត៌តឈិ្មោះន�។ ឈ្មោះទា�ជាយុាងណាកឈ៏្មោះដាយ ម្រាប់សិ់នឈ្មោះប់ើឈ្មោះយើងមានលិ់ខតិ៌អ្ននញុ្ហាញ ត៌ព័ត៌ម៌ានពនធស់មាៃ ត៌ ់(Confidential Tax 
Information Authorization, CTIA) ស់ម្រាមាប់អ់្ននកតំ៌ណាង រប់ស់់អ្ននកដែ�ល់មានឯកសាររចួំឈ្មោះហ្ស៊ីើយ អ្ននកត៌ណំាងរប់ស់់អ្ននកអាចំចំុ�ហ្ស៊ីតិ៌ឈ្មោះល់ខា ឈ្មោះល់ើ ញត៌តឈិ្មោះន�បាន។ 
CTIA អាចំម្រាត៌វូបានដាក់ឈ្មោះស់ន ើជា�ួយញត៌តឈិ្មោះន� ឈ្មោះហ្ស៊ីើយម្រាត៌វូបានរកឈ្មោះ�ើញឈ្មោះ�ឈ្មោះល់ើ workingfamiliescredit.wa.gov/ctia។ អ្ននកជាប់ព់នធកម៏្រាត៌វូចំ�ុហ្ស៊ីតិ៌ឈ្មោះល់ខាឈ្មោះល់ើញត៌ត ិ
ឈ្មោះន�ផ្តងដែ�រ ម្រាប់ស់ិនឈ្មោះប់ើអ្ននុញ្ហាញ ត៌ឱ្យយមានការឈ្មោះម្រាប់ើម្រាបាស់់អ្នុីដែ�ល់ ឬទូរសារ។

អ្ននកជាប់ព់នធ (ឬអ្ននកត៌ណំាង)៖ខំ�សូំ់�ប់ញ្ហាា កថ់្នាំ (1) ខំ�ជំាអ្ននកជាប់ព់នធដែ�ល់មានឈ្មោះ�ះ �ខាងឈ្មោះល់ើ ឬ (2) ខំ�ជំាត៌ណំាងរប់ស់់អ្ននកជាប់ព់នធដែ�ល់មានឈ្មោះ�ះ �ខាងឈ្មោះល់ើ 
មានសិ់ទធអិ្ននវុត៌តទម្រា�ង់ដែប់ប់ប់ទឈ្មោះន�កុ�ងនា�អ្ននកជាប់ព់នធ មានសិ់ទធទិទួល់ព័ត៌ម៌ានពនធស់មាៃ ត៌ព់នីាយកដាា នឈ្មោះល់ើប់ញ្ហាា ទាងំអ្នស់់ដែ�ល់បានឈ្មោះល់ើកឈ្មោះ�ើងឈ្មោះ�កុ�ង
ញត៌តរិប់ស់់អ្ននកជាប់ព់នធ ឈ្មោះហ្ស៊ីើយអ្ននកជាប់ព់នធដែ�ល់មានឈ្មោះ�ះ �ខាងឈ្មោះល់ើបានអ្ននវុត៌ត ទម្រា�ង់ដែប់ប់ប់ទ CTIA ដែ�ល់ម្រាត៌វូបានភាា ប់ជ់ា�ួយញត៌តឈិ្មោះន� ឬរចួំឈ្មោះហ្ស៊ីើយឈ្មោះ�ឈ្មោះល់ើ
ឯកសារជា�ួយនាយកដាា ន។

 ពនិតិ៌យឈ្មោះ�ើល់ថ្នាំឈ្មោះត៌ើនាយកដាា នអាចំឈ្មោះផ្តើើការឈ្មោះ�ើ ើយ�ើងតា�អ្នុដីែ�ល់ ឬតា�ទូរសារដែ�រឈ្មោះទ។ ខំ�ទំទួល់សាគ ល់់ថ្នាំការម្រាបាម្រាស័់យទាកទ់ងតា�អ្នុដីែ�ល់ នងិទូរសារ
�និមានសុ់វតិិ៌ភាពឈ្មោះទ ឈ្មោះហ្ស៊ីើយពត័៌ម៌ានស់មាៃ ត់៌ដែ�ល់បានឈ្មោះផ្តើើតា�អ្នុដីែ�ល់ ឬទូរសារអាចំម្រាត៌វូបានសាទ កច់ាប់ ់នងិឈ្មោះម្រាប់ើម្រាបាស់់ឈ្មោះដាយ�នសុ់ ដីែ�ល់គាំះ នការអ្ននញុ្ហាញ ត៌។ 
ខំ�ទំទួល់យកល់កខខណឌ ទាងំឈ្មោះន� ឈ្មោះហ្ស៊ីើយឈ្មោះល់ើកដែល់ងការប់ពំានណា�ួយៃន ខស់មាៃ ត៌ ់(Revised Code of Washington, RCW 82.32.330) ដែ�ល់អាចំឈ្មោះកើត៌ឈ្មោះ�ើង
ព ីការសាទ ក់ចាប់់ ឈ្មោះដាយគាំះ នការអ្ននុញ្ហាញ ត៌ និង/ឬការឈ្មោះម្រាប់ើម្រាបាស់់នូវអ្នុីដែ�ល់ ឬទូរសារ។

ឈ្មោះ�ះ �ជាអ្នកីរពុ�ព៖ 

ហ្ស៊ីតិ៌ឈ្មោះល់ខា៖  

កាល់ប់រ �ឈ្មោះចំេទ៖                   ទំនាក់ទំនងជា�ួយអ្ននកជាប់់ពនធ ៖ 

ឈ្មោះ�ះ �ជាអ្នកីរពុ�ព៖ 

ហ្ស៊ីតិ៌ឈ្មោះល់ខា៖  

កាល់ប់រ �ឈ្មោះចំេទ៖        ទំនាក់ទំនងជា�ួយអ្ននកជាប់់ពនធ ៖ 

http://workingfamiliescredit.wa.gov/ctia
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