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กระทรวงบรกิารสงัคมประจาํรฐัแคลฟิอเนยีรไต 
ประกาศการหมดอาย ุ

FS ของคณุจะหมดอายใุนวนัที:่  
หากตองการรบั Food Stamps และ/หรอื FI 
โดยไมมกีารหยดุชะงกั 
กรณุากรอกและคนืแบบฟอรมนีม้าใหเรา 
พรอมกบัเอกสารสาํหรบัการพสิจูนใหกบั 
สาํนกังาน DSS ประจาํทองทีข่องคณุใหเรว็
ทีส่ดุเทาทีจ่ะเปนไปได 
และไมชากวา:  

สาํคญั – กรณุาอานขอกาํหนดดงัตอไปนี ้
 แบบฟอรมนีจ้ะถูกถอืวาสงแลวหากมชีือ่ ทีอ่ยู และลายเซน็ของคณุ 
 ตอบคาํถามทัง้หมดบนแบบฟอรมนี ้หากชองวางในแบบฟอรมนีไ้มใหญพอสาํหรบัคาํตอบของคณุ กรณุาแนบ

กระดาษเพิม่อกีหนึง่ใบ 
 หากคณุลมเหลวในการตอบคาํถามอยางถกูตองหรอืคนืแบบฟอรมไมทนัวนัทีก่าํหนด การตรวจสอบ FI และ/หรอื 

FOOD STAMPS ของคณุอาจลาชา ลดลง หรอืถกูยกเลกิ 
 หากคณุไดสงแบบฟอรมของคณุในวนัทีก่าํหนดและไมไดรบัการแจงการอนมุตัหิรอืไมอนมุตัใินวนัสดุทายของ

เดอืนนัน้ กรณุาตดิตอเจาหนาทีค่ดขีองคณุ 
 เจาหนาทีค่ดขีองคณุอาจตดิตอคณุและขอหลกัฐานเพิม่เตมิสาํหรบัขอมลูทีค่ณุไดใหไวในแบบฟอรมนี ้
 คณุอาจจะตดิตอเราไดสาํหรบัการเขารบัสมัภาษณโดยวธิอีืน่ๆ คณุจะตองตดิตอเราเพือ่นดัหมายการสมัภาษณที่

คณุพลาดใหม 
 หากทกุคนในครวัเรอืนของคณุไดรบัผลประโยชน SSI คณุสามารถทีจ่ะสมคัรรบั FOOD STAMPS ไดจากฝาย

บรหิารบรกิารสงัคม 

แบบฟอรมขอการรบัรองใหมทีส่งแลว 
 วนัทีไ่ดรบั – สาํหรบัเจา

พนกังานเทานัน้ 
  

 

หากคณุตองการ
ความชวยเหลอื

เกีย่วกบัแบบฟอรม
นี ้กรณุาตดิตอ  

 

 

หมายเลข 
CO.  

ชือ่คด ี

  

 รหสัคด ี รหสัภาระ
คด ี

  

ชือ่เจาหนาที ่
 

จดหมายรบัรอง FOOD 
STAMP วนัทีไ่ดรบั 

 
 

แบบฟอรมนีจ้ะถูกถอืวาสงแลวหากไดรบัโดยทีม่ชีือ่ ทีอ่ยู และลายเซน็ของ
คณุ ขาพเจารบัรองวาคาํถามตอไปนีไ้ดรบัคาํตอบทีถ่กูตองและสมบรูณ
ภายใตการลงโทษของการเบกิความเทจ็ ขาพเจาเขาใจวาขอมลูทีไ่ดใหไว
บนแบบฟอรมนีอ้าจจะทาํใหผลประโยชน FI หรอื Food Stamp ของ
ขาพเจาไดรบัการเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิ ขาพเจาไดใหอนญุาตกิบั
กระทรวงบรกิารสงัคมในการทาํการตดิตอทีจ่าํเปนในการตรวจสอบคาํ
แถลงการณของขาพเจา  
ลายเซน็:_____________________________วนัที:่_________________ 
โทรศพัทชวงกลางวนั:________________________________________ 
1. บอกเราวาคณุอาศยัอยูทีไ่หนและตดิตอคณุไดอยางไร 

นามสกลุ: ชือ่: MI: โทรศพัทเวลากลางวนั: 
ทีอ่ยู: (รวมถงึรหสัอพาตเมนต/เลขทีบ่าน) เมอืง: รฐั: รหสัไปรษณยี: ประเทศ: 

เลอืกประเทศ... 
ทีอ่ยูสาํหรบัสงจดหมาย: (หากไมเหมอืนกนั 
กรณุารวมถงึรหสัอพาตเมนต/เลขทีบ่าน) 

เมอืง: รฐั: รหสัไปรษณยี: ประเทศ:  
เลอืกประเทศ... 

2. บอกเราวาใครอาศยัอยูกบัคณุ ใสชือ่คณุเปนชือ่แรกในนี ้
ใสชือ่ตาม 

ขอมลูในบตัรประกนัสงัคม 
(หากเขามบีตัรประกนัสงัคม) 

อาย ุ เพศ 
(ช หรอื ญ) 

ความสมัพนัธ
กบับคุคลชือ่

แรก 

หากเรยีนอยู 
ใหใสชือ่
โรงเรยีน 

ชัน้ 

      
      
      
      
      

3. บคุคลเหลานีม้ผีูทีเ่ปนผูหลบหนคีดรีายแรง ผูฝาฝนการควบคมุประพฤต/ิทณัฑบน หรอืมกีารกระทาํความผดิซึง่เปน
การละเมดิการควบคมุการใชสารเสพตดิหลงัจากวนัที ่ 22 ส.ค. คศ.19967 หรอืไม □ ใช    □ ไมใช    หากใช 
กรณุาใสชือ่:_______________________________ 

 



DSS Form 3807A (NOV 06)                        หนา้ท่ี 2 

 
4. สมาชกิในครวัเรอืนของคณุทานใดมงีานทาํ? □ ใช   □ ไมใช   หากใช กรณุาสงใบรบัคาจางทีไ่ดรบั

ใน___________________ใหเรา 
หากคณุไมมใีบรบัคาจาง กรณุาใหผูวาจางของคณุกรอกขอมลูสวนนี ้

ชือ่ของผูทีม่งีานทาํ ชือ่ของผูทีม่งีานทาํ 
  

ชือ่และทีอ่ยูของผูวาจาง ชือ่และทีอ่ยูของผูวาจาง 
  
  
  
  

 วนัทีไ่ดรบัคาจาง คาจาง
ทัง้หมด 

ทฟิ ชัว่โมง
ทาํงาน
ทัง้หมด 

 วนัทีไ่ดรบัคาจาง คาจาง
ทัง้หมด 

ทฟิ ชัว่โมง
ทาํงาน
ทัง้หมด 

เดอืน วนัท ี ป เดอื
น 

วนัท ี ป 

1.       1.       
2.       2.       
3.       3.       
4.       4.       
5.       5.       

ลายเซน็ผูวาจาง  โทรศพัทประจาํทองที่
ของผูวาจาง หมายเลข 

ลายเซน็ผูวาจาง  โทรศพัทประจาํทองที่
ของผูวาจาง หมายเลข 

    
5. มผีูใดในครวัเรอืนของคณุไดรบัคาจางนอกเหนอืจากการทาํงานหรอืไม? □ ใช   □ ไมใช 

รายไดอยางอืน่ จาํนวน คณุไดรบัคาจางนีบ้อย
เทาใด 

ใครไดคาจาง 

คาสนบัสนนุเลีย้งดบูตุร  
(โดยสมคัรใจหรอืศาลบงัคบั) 

$   

SSI $   
คาประกนัสงัคม $   
ผลประโยชนสาํหรบัผูวางงาน $   
ผลประโยชนสาํหรบัทหาร $   
อืน่ๆ: (อธบิาย) $   

6. มผีูใดในครวัเรอืนของคณุทีจ่ายคาใชจายเหลานีห้รอืไม? □ ใช   □ ไมใช 
หากใช กรณุากรอกขอมลูเพือ่แสดงใหเหน็วาคณุตองการลดราคาและสงหลกัฐานมา 
รายการ ใครเปนผูจาย? จาํนวน รายการ ใครเปนผู

จาย? 
จาํนวน 

คาเชา  $ คาจาํนอง/ คาจาํนองครัง้ทีส่อง  $ 
คาใหยมื  $ ภาษ/ีการประเมนิผลโรงเรอืน

และทีด่นิ ซึง่ไมรวมอยูใน
คาใชจายในบาน 

 $ 

คาเชาสถานที/่ที่
อยูบานเคลือ่นที ่

 $ คาประกนัเจาของบาน ซึง่ไม
รวมอยูในคาใชจายในบาน 

 $ 

7. มผีูใดชาํระคาเลีย้งดบูตุร หรอืสงเงนิใหกบัการดแูลผูพกิารในบานหรอืไม? □ ใช   □ ไมใช 
กรณุาสงใบเสรจ็และ/หรอืใบรบัเงนิสาํหรบั________________________และกรอกขอมลูดานลางสาํหรบัเดอืนๆนัน้ 
ใครเปนผูทีถ่กูดแูล?: ใครเปนผูจายผูดแูล?: 
ชือ่ของผูดแูล?: 
คาใชจาย: บอยแคไหน? 
หากคณุไมมใีบเสรจ็/ใบรบัเงนิทัง้หมด กรณุาใหผูดแูลของคณุกรอกขอมลู
สวนนี ้

 

ลายเซน็ผูดแูล: โทรศพัทของผูดแูล: 
คณุไดรบับตัรกาํนลัดแูลเดก็ ABC หรอืไม? □ ใช   □ ไมใช 

8. มผีูใดทีม่อีายเุกนิ 60 หรอืเปนผูทีไ่ดรบัผลประโยชนคายาของผูพกิารเกนิเดอืนละ $35 หรอืไม?  □ ใช   □ไมใช
คณุตองการทีจ่ะเรยีกรองการลดราคาสาํหรบัคาใชจายเหลานีห้รอืไม? □ ใช   □ไมใช   หากใช กรณุาสงใบเสรจ็
หรอืคาใชจายทีพ่มิพไวโดยคอมพวิเตอร มฉิะนัน้เราจะไมสามารถใหสวนลดคณุได 

9. คณุมขีอตกลงดานกฎหมาย/คาํสัง่ศาลในการสัง่ใหชาํระคาเลีย้งดบูตุรทีไ่มไดอาศยัอยูกบัคณุหรอืไม? □ใช □ไมใช
หากคณุมแีละคณุตองการจะเรยีกรองรบัสวนลดสาํหรบัคาใชจายเหลานี ้กรณุาสงหลกัฐานของขอตกลงใหเรา และ 
กรณุาสงจาํนวนของคาใชจายทีค่ณุจายให__________________________________________หากคณุไมให
หลกัฐาน เรากไ็มสามารถใหสวนลดคณุได 

10. หากคณุตองการทีจ่ะเปลีย่นหวัหนาครอบครวั กรณุาตดิตอเจาหนาทีด่แูลคดขีองคณุ 

ก ข 


