
លក្ខខខណ្ឌឌ ចូូលរួមួ៖លក្ខខខណ្ឌឌ ចូូលរួមួ៖
1) អ្ននក្ខត្រូ�ូវតែ�បំំពេ�ញតាម�ត្រូមូវការួក្ខន�ងតារាងខាងពេលើ។ 2) វកិ្ខកយបំត្រូ�ឧស្ម័័�នធម័ជា�ិត្រូ�ូវតែ�មានពេ�័�រួបំស់្ម័អ្ននក្ខ ពេ�ើយអាស្ម័យដ្ឋាា នត្រូ�ូវតែ�ជា 

អាស្ម័យដ្ឋាា នចូមបងរួបំស់្ម័អ្ននក្ខ។ 3) អ្ននក្ខមិនត្រូ�ូវបានអ្ន�អាងថា ជាអ្ននក្ខ�ឹងតែ�ែក្ខពេលើត្រូបាក់្ខចំូណូ្ឌលរួបំស់្ម័បំ�គ្គគលមាន ក់្ខពេ�េងពេ�ៀ�ពេត្រូ��ីបំីី  

ឬត្រូបំ�នធរួបំស់្ម័អ្ននក្ខ។ 4) អ្ននក្ខត្រូ�ូវតែ�បំញ្ជាា ក់្ខពេ�ើងវញិនូវពាក្ខយស្ម័�ំរួបំស់្ម័អ្ននក្ខពេ�ពេ�លត្រូ�ូវបានពេស្ម័នើស្ម័�ំ។ 5) អ្ននក្ខត្រូ�ូវជូូនដំំណឹ្ឌងដំល់ SoCalGas 

ក្ខន�ងរួយៈពេ�ល 30 ថ្ងៃ�ៃ ត្រូបំសិ្ម័នពេបំើអ្ននក្ខតែលងមានសិ្ម័�ធិ។ 6) អ្ននក្ខអាចូត្រូ�ូវបានពេស្ម័នើស្ម័�ំឱ្យយពេ�ៀ�ងផ្ទាៀ �់សិ្ម័�ធិអ្នន�ញ្ជាា �រួបំស់្ម័អ្ននក្ខស្ម័ត្រូមាប់ំក្ខម័វធីិ CARE ។

ក្ខម័វធីិ និងពេស្ម័វាក្ខម័ពេ�េងពេ�ៀ�តែដំលអ្ននក្ខអាចូពេស្ម័នើស្ម័�ំស្ម័ត្រូមាប់ំ៖ក្ខម័វធីិ និងពេស្ម័វាក្ខម័ពេ�េងពេ�ៀ�តែដំលអ្ននក្ខអាចូពេស្ម័នើស្ម័�ំស្ម័ត្រូមាប់ំ៖

បំញ្ចុះះ� ��ថ្ងៃមៃបំញ្ចុះះ� ��ថ្ងៃមៃ 20%
ការួដ្ឋាក់្ខពាក្ខយពេស្ម័នើស្ម័�ំក្ខម័វធីិ CARE

Medi-Cal/Medicaid

Medi-Cal ស្ម័ត្រូមាប់ំត្រូគ្គួសារួ A & B 

ស្រ្តីស្ម័ីី ទារួក្ខ និងក្ខ�មារួ (WIC) 

CalWORKs (TANF)1 / Tribal TANF 

ស្ម័ត្រូមាប់ំតែ�អ្ននក្ខតែដំលមានសិ្ម័�ធិចាប់ំពេ�ីើមរួក្ខចំូណូ្ឌល — Tribal បុំ�ពេ�ះ �

ការួយិាល�យជំូនួយតែ�នក្ខកិ្ខចូះការួ�ូពេ�ឥ�ឌ

CalFresh (តែ�មអាហារួ) 

ក្ខម័វធីិអាហារួថ្ងៃ�ៃត្រូ�ង់សាលាថាន ក់្ខជា�ិ (NSLP) 

ក្ខម័វធីិជំូនួយថាម�លក្ខន�ងស្រុស្ម័ុក្ខតែដំលមានចំូណូ្ឌលទាបំ (LIHEAP) 

ចំូណូ្ឌលស្ម័នីិស្ម័�ខបំតែនែម

ក្ខម័វធីិជំូនួយសាធារួណ្ឌៈក្ខម័វធីិជំូនួយសាធារួណ្ឌៈ
ត្រូបំសិ្ម័នពេបំើអ្ននក្ខ ឬអ្ននក្ខពេ�េងពេ�ៀ�តែដំលពេ�ក្ខន�ងត្រូគួ្គសារួរួបំស់្ម័អ្ននក្ខ��ួលបាន 

អ្ន�ែត្រូបំពេយាជូន៍�ីក្ខម័វធីិ�មួយខាងពេត្រូកាម៖

ស្ម័ត្រូមាប់ំស្ម័មាជិូក្ខត្រូគ្គួសារួបំតែនែមនីមួយៗ បំតែនែម $9,440
*រួមួបំញ្ចុះះូ លត្រូបាក់្ខចំូណូ្ឌលត្រូគ្គួសារួបំចូះ�បំបនន�ីត្រូបំភ�ទំាងអ្នស់្ម័ម�ននឹងកា�់ពេចូញ។

ចំូនួនស្ម័មាជិូក្ខត្រូគ្គួសារួក្ខន�ងត្រូគ្គួសារួ ចំូណូ្ឌលត្រូបំចំាឆ្នាំន ំស្ម័រួ�បំ*

ចំូណូ្ឌលត្រូគ្គួសារួអ្ន�ិបំរួមាចំូណូ្ឌលត្រូគ្គួសារួអ្ន�ិបំរួមា
(មានស្ម័��លភា�ចាប់ំ�ីថ្ងៃ�ៃ�ី 1 តែខមិ��នា ឆ្នាំន  ំ2022 ដំល់ថ្ងៃ�ៃ�ី 31 តែខឧស្ម័ភា ឆ្នាំន  ំ2023) ឬ
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1 រួមួបំញ្ចុះះូ លទំាងស្ម័�ខ�មាលភា�ពេដំើមបីពេធើើការួ

ការួតែក្ខលមែ�ៀ�ពេដំើមបីស្ម័នេំសំ្ម័ថ្ងៃចូថាម�ល �ី អ្ននក្ខពេ�ុការួក្ខន�ង�ំបំន់តែដំល
មានការួអ្នន�ញ្ជាា � ពេដ្ឋាយឥ�គិ្គ�ថ្ងៃ�ៃ

ការួ�ីល់មូលដ្ឋាា នតែ�នក្ខពេវជូាសាស្រ្តីស្ម័ ីការួ�ីល់មូលដ្ឋាា នតែ�នក្ខពេវជូាសាស្រ្តីស្ម័ ី

��ួលបានហាក ស្ម័ធមជ័ា�ិបំតែនែម ពេ�
អ្នត្រូតាទាបំំ��� ស្ម័ត្រូមាប់ំអ្ននក្ខមានលក្ខខណ្ឌៈ
ត្រូគ្គប់ំត្រូគ្គប់ំ ស្ម័ត្រូមាប់ំសាែ នភា�ស្ម័�ខភា�
socalgas.com/Medical
1-866-431-3517

CALIFORNIA LIFELINE 
បំញ្ចុះះ� ��ថ្ងៃមៃការួពេ��ូរួស្ម័��ៀស្ម័ត្រូមាប់ំ 
អ្ន�ិ�ិជូនតែដំលមានលក្ខខណ្ឌស្ម័មប�ិី 
ត្រូគ្គប់ំត្រូ�ន់
ស្ម័ត្រូមាប់ំ���៌មានបំតែនែម សូ្ម័មទាក់្ខ�ង 
ត្រូកុ្ខម�ុ�ន�ីល់ពេស្ម័វា�ូរួស្ម័��ៀរួបំស់្ម័អ្ននក្ខ 
californialifeline.com

ជំូនួយថាម�លស្ម័ត្រូមាប់ំត្រូគ្គួសារួតែដំលមានចំូណូ្ឌលទាបំជំូនួយថាម�លស្ម័ត្រូមាប់ំត្រូគ្គួសារួតែដំលមានចំូណូ្ឌលទាបំ
ជំូនួយ�ូទា�់វកិ្ខកយបំត្រូ� និង ពេស្ម័វា�ប់ំ�ល់នឹងអាកាស្ម័ធា�� 

 1-866-675-6623

គ្គពេត្រូមាងត្រូគ្គប់ំត្រូគ្គងបំំណ្ឌ� លពេ�ជំូពាក់្ខគ្គពេត្រូមាងត្រូគ្គប់ំត្រូគ្គងបំំណ្ឌ� លពេ�ជំូពាក់្ខ
�ីល់ជូូនការួពេលើក្ខតែលងចំូពេពា�វកិ្ខកយបំត្រូ����កាលកំ្ខណ្ឌ�់
�ូទា�់ដំល់អ្ន�ិ�ិជូនតែដំលមានលក្ខខណ្ឌៈស្ម័មប�ីិត្រូគ្គប់ំត្រូ�ន់ 
 1-800-427-2200

ជំូនួយពេលើពេគ្គ�ដ្ឋាា នបំស់្ម័អ្ននក្ខ

ជំូនួយពេលើ�ត្រូមូវការួពេវជូាសាស្រ្តីស្ម័ី ជំូនួយពេលើការួពេ��ូរួស្ម័��ៀរួបំស់្ម័អ្ននក្ខជំូនួយពេលើវកិ្ខកយបំត្រូ�រួបំស់្ម័អ្ននក្ខ

English៖ 1-800-427-2200 한국어៖ 1-800-427-0471 中文៖ 1-800-427-1429
廣東話៖ 1-800-427-1420 Español៖ 1-800-342-4545 Việt៖ 1-800-427-0478
�ូរួសារួ៖ (213) 244-4665  អ្ននក្ខពេខោយការួសីាប់ំ (TDD/TTY)៖ 1-800-252-0259 (មានតែ�ភាសាអ្នង់ពេគ្គៃស្ម័ និងភាសាពេអ្នស្ម័ាុញបុំ�ពេ�ះ �)

មានវធីិចំូនួនមានវធីិចំូនួន�ីរួ�ីរួពេដំើមបីបំំពេ�ញលក្ខខខណ្ឌឌពេដំើមបីបំំពេ�ញលក្ខខខណ្ឌឌ

ក្ខម័វធីិបំត្រូមងុ��ក្ខថាម�លថ្ងៃនរួដំា California (CARE) �ីល់ជូូនអ្ន�ិ�ិជូន SoCalGas® តែដំលមានលក្ខខណ្ឌស្ម័មប�ីិត្រូគ្គប់ំត្រូ�ន់ ឱ្យយ��ួល

បានការួបំញ្ចុះះ� ��ថ្ងៃមៃ 20% ពេលើវកិ្ខកយបំត្រូ�ហាគ ស្ម័ធមជ័ា�ិត្រូបំចំាតែខរួបំស់្ម័�ួក្ខពេគ្គ។ ការួបំញ្ចុះះ� ��ថ្ងៃមៃពេន�នឹងត្រូ�វូអ្នន�វ�ចំីូពេពា�វកិ្ខកយបំត្រូ� 
ត្រូបំចំាតែខ បំនាៀ ប់ំ�ីថ្ងៃ�ៃតែដំលក្ខមវ័ធីិត្រូ�វូបានអ្នន�ម��ពេដ្ឋាយ SoCalGas ។ 

សូ្ម័មដ្ឋាក់្ខពាក្ខយតែដំលបានបំំពេ�ញរួចួូពេដ្ឋាយពេត្រូបំើវធីិមួយក្ខន�ងចំូពេ�មវធីិខាងពេត្រូកាម៖សូ្ម័មដ្ឋាក់្ខពាក្ខយតែដំលបានបំំពេ�ញរួចួូពេដ្ឋាយពេត្រូបំើវធីិមួយក្ខន�ងចំូពេ�មវធីិខាងពេត្រូកាម៖
 1)  ចូូលពេមើលពេគ្គ��ំ��រួ myaccount.socalgas.com ឬ socalgas.com/CARE។ សំ្ម័ពេណ្ឌើ រួបំស់្ម័អ្ននក្ខនឹងត្រូ�វូបានដំំពេណ្ឌើ រួការួភាៃ មៗ។ 

 2) �ូរួស្ម័��ៀពេ�ពេលខ 866-716-3452 បានត្រូគ្គប់ំពេ�ល 24 ពេមុាងក្ខន�ងមួយថ្ងៃ�ៃ។ សូ្ម័មពេត្រូ��មពេលខគ្គណ្ឌនីរួបំស់្ម័អ្ននក្ខឱ្យយរួចួូរាល់។ 

 3) សូ្ម័មពេ�ើើ�ត្រូមង់តែបំបំបំ�តែដំលបានបំំពេ�ញ និងចូ����ែពេលខារួចួូមក្ខវញិតាមថ្ងៃត្រូបំស្ម័ណី្ឌយ៍ ឬ�ូរួសារួពេ�ពេលខ 213-244-4665 ។

socalgas.com 1 (800) 427-2200

socalgas.com/Improvements

1-800-331-7593



បំញ្ចុះះ� ��ថ្ងៃមៃបំញ្ចុះះ� ��ថ្ងៃមៃ  20%  ការួដ្ឋាក់្ខពាក្ខយពេស្ម័នើស្ម័�ំក្ខម័វធីិ CARE
សូ្ម័មពេត្រូបំើតែ��ឹក្ខថាន ំ�ណ៌្ឌពេ�័ ឬ�ណ៌្ឌខាវចាស់្ម័បុំ�ពេ�ះ �សូ្ម័មពេត្រូបំើតែ��ឹក្ខថាន ំ�ណ៌្ឌពេ�័ ឬ�ណ៌្ឌខាវចាស់្ម័បុំ�ពេ�ះ �

ពេលខគ្គណ្ឌនី

 សូ្ម័ម�ីល់ពេលខគ្គណ្ឌនីរួបំស់្ម័អ្ននក្ខដំប់ំខៀង់ដំំបូំង ។

ពេ�័�រួបំស់្ម័អ្ន�ិ�ិជូន (នាមខៃួន និងនាមត្រូ�កូ្ខលឱ្យយដូំចូតែដំលមានពេ�ពេលើវកិ្ខកយបំត្រូ�រួបំស់្ម័អ្ននក្ខ)

អាស្ម័យដ្ឋាា ន  �ៀ�តែលើង/ក្ខតែនៃងរួស់្ម័ពេ� #

�ីត្រូក្ខុង        �ូរួស្ម័��ៀចូមបង

សូ្ម័មបំំពេ�ញ និងពេ�ើើពាក្ខយស្ម័�ំពេន�មក្ខវញិតាមថ្ងៃត្រូបំស្ម័ណី្ឌយ៍ �ូរួសារួ ឬដ្ឋាក់្ខពាក្ខយតាមអ្ន�ីនធឺណិ្ឌ�តាមរួយៈពេគ្គ��ំ��រួ socalgas.com/CARE ។

ពេ�ើើសំ្ម័បំ�ត្រូ�ពេ�កាន់៖ពេ�ើើសំ្ម័បំ�ត្រូ�ពេ�កាន់៖ SoCalGas  CARE Program, P.O. Box 3090 Rancho Cordova, CA 95741-9890 ឬ �ូរួសារួពេ�ពេលខ៖�ូរួសារួពេ�ពេលខ៖ (213) 244-4665

/ /

1

2

3

ចំូនួនមន�ស្ម័េស្ម័រួ�បំពេ�ក្ខន�ងត្រូគ្គួសារួរួបំស់្ម័អ្ននក្ខ (រួមួបំញ្ចុះះូ លទំាងខៃួនអ្ននក្ខ មន�ស្ម័េពេ�ញវ �យ និងក្ខ�មារួពេ�េងពេ�ៀ�)៖ចំូនួនមន�ស្ម័េស្ម័រួ�បំពេ�ក្ខន�ងត្រូគ្គួសារួរួបំស់្ម័អ្ននក្ខ (រួមួបំញ្ចុះះូ លទំាងខៃួនអ្ននក្ខ មន�ស្ម័េពេ�ញវ �យ និងក្ខ�មារួពេ�េងពេ�ៀ�)៖

   1   2   3   4   5   6    ត្រូបំសិ្ម័នពេបំើពេត្រូចូើនជាងត្រូបំសិ្ម័នពេបំើពេត្រូចូើនជាង 6 នាក់្ខ៖នាក់្ខ៖

  $0 - $36,620

  $36,621 - $46,060

  $46,061 - $55,500

  $55,501 - $64,940

  $64,941 - $74,380

មិនបាន (ត្រូបំសិ្ម័នពេបំើមិនបាន ពេ�ើត្រូបាក់្ខចំូណូ្ឌលត្រូគ្គសួារួត្រូបំចំាឆ្នាំន ំម�នដំក្ខពេចូញមិនបាន (ត្រូបំសិ្ម័នពេបំើមិនបាន ពេ�ើត្រូបាក់្ខចំូណូ្ឌលត្រូគ្គសួារួត្រូបំចំាឆ្នាំន ំម�នដំក្ខពេចូញ
រួបំស់្ម័អ្ននក្ខ រួមួទំាងស្ម័មាជិូក្ខទំាងអ្នស់្ម័ថ្ងៃនត្រូគ្គសួារួមានចំូនួនបុំ�ន័ាន?)រួបំស់្ម័អ្ននក្ខ រួមួទំាងស្ម័មាជិូក្ខទំាងអ្នស់្ម័ថ្ងៃនត្រូគ្គសួារួមានចំូនួនបុំ�ន័ាន?)

ពេ�ើអ្ននក្ខ (ឬនរួ�មាន ក់្ខពេ�ក្ខន�ងត្រូគ្គួសារួរួបំស់្ម័អ្ននក្ខ) បានចូ��ពេ�័�ក្ខន�ងក្ខម័វធីិជំូនួយ�មួយដូំចូខាងពេត្រូកាមតែដំរួឬពេ�?ពេ�ើអ្ននក្ខ (ឬនរួ�មាន ក់្ខពេ�ក្ខន�ងត្រូគ្គួសារួរួបំស់្ម័អ្ននក្ខ) បានចូ��ពេ�័�ក្ខន�ងក្ខម័វធីិជំូនួយ�មួយដូំចូខាងពេត្រូកាមតែដំរួឬពេ�?

  បាន (ត្រូបំសិ្ម័នពេបំើបាន សូ្ម័មគូ្គស្ម័ពេលើរួងើង់បាន (ត្រូបំសិ្ម័នពេបំើបាន សូ្ម័មគូ្គស្ម័ពេលើរួងើង់l))

    ត្រូបំសិ្ម័នពេបំើមានពេត្រូចូើនជាង $74,380 សូ្ម័មបំញ្ចុះះូ លចំូនួន
ត្រូបាក់្ខដំ�លាៃ រួពេ��ីពេន�

        $ , .00 ក្ខន�ងមួយឆ្នាំន ំ។

សូ្ម័មគូ្គស្ម័ចំូ�ំត្រូបំភ�ចំូណូ្ឌលរួបំស់្ម័អ្ននក្ខសូ្ម័មគូ្គស្ម័ចំូ�ំត្រូបំភ�ចំូណូ្ឌលរួបំស់្ម័អ្ននក្ខ
 ស្ម័នីិស្ម័�ខស្ម័ងគម
 SSP ឬ SSDI

 ត្រូបាក់្ខពេសាធននិវ�ីន៍
  ការួត្រូបាក់្ខ ឬភាគ្គលាភតែដំលបានមក្ខ�ីការួស្ម័នេំ ភាគ្គ�ុ�ន 
មូលបំត្រូ� ឬគ្គណ្ឌនីចូូលនិវ�ីន៍

 ត្រូបាក់្ខឈ្នួនួល និង/ ឬត្រូបាក់្ខតែខ
 អ្ន�ែត្រូបំពេយាជូន៍ស្ម័ត្រូមាប់ំអ្ននក្ខ�័នការួងារួពេធើើ
 ការួធានារុាប់ំរួង ឬការួពេដ្ឋា�ស្រុសាយតាម�ៃូវចូាប់ំ
 �ិការួភា� ឬការួ�ូទា�់ត្រូបាក់្ខសំ្ម័ណ្ឌងរួបំស់្ម័ក្ខម័ក្ខរួ
 ការួ�ំត្រូ��ីសាើ មីភរួយិា ឬកូ្ខន
  អាហារួបូំក្ខរួណ៍្ឌ ជំូនួយឥ�សំ្ម័ណ្ឌង ឬជំូនួយពេ�េងៗពេ�ៀ� 
តែដំលបានចំូ�យស្ម័ត្រូមាប់ំការួរួស់្ម័ពេ�

 ចំូណូ្ឌលជួូល ឬត្រូបាក់្ខក្ខថ្ងៃត្រូមពេលើសិ្ម័�ធិ
  សាច់ូត្រូបាក់្ខ ចំូណូ្ឌលពេ�េងពេ�ៀ� ឬត្រូបាក់្ខចំូពេណ្ឌញ�ីការួងារួ
ផ្ទាៀ ល់ខៃួន

 Medi-Cal/Medicaid៖ អាយ�ពេត្រូកាម 65 ឆ្នាំន ំ

 Medi-Cal/Medicaid៖ អាយ� 65 ឆ្នាំន ំ ឬពេលើស្ម័

 Medi-Cal ស្ម័ត្រូមាប់ំត្រូគ្គួសារួ A&B

 ក្ខម័វធីិស្រ្តីស្ម័ីី ទារួក្ខ និងក្ខ�មារួ (WIC)

 CalWORKs (TANF) ឬ Tribal TANF

  ស្ម័ត្រូមាប់ំតែ�អ្ននក្ខតែដំលមានសិ្ម័�ធិចាប់ំពេ�ីើមរួក្ខចំូណូ្ឌល 
- Tribal បុំ�ពេ�ះ �

  ការួយិាល�យជំូនួយតែ�នក្ខកិ្ខចូះការួ�ូពេ�ឥ�ឌ

  CalFresh (តែ�មអាហារួ)

  ក្ខម័វធីិអាហារួថ្ងៃ�ៃត្រូ�ង់សាលាថាន ក់្ខជា�ិ (NSLP)

  ក្ខម័វធីិជំូនួយថាម�លក្ខន�ងស្រុសុ្ម័ក្ខតែដំលមានចំូណូ្ឌលទាបំ 
(LIHEAP)

  ចំូណូ្ឌលស្ម័នីិស្ម័�ខបំតែនែម

ពេស្ម័ចូក្ខីីត្រូបំកាស្ម័ពេស្ម័ចូកីី្ខត្រូបំកាស្ម័ សូ្ម័មអាន និងចូ����ែពេលខាខាងពេត្រូកាម។

ខើ�ំសូ្ម័មបំញ្ជាា ក់្ខថា ���៌មានតែដំលខើ�ំបាន�ីល់ក្ខន�ងក្ខម័វធីិពេន�គឺ្គ�ិ� និងត្រូ�ឹមត្រូ�ូវ។ ខើ�ំយល់ត្រូ�ម�ីល់ភស្ម័ី�តាងថ្ងៃនសិ្ម័�ធិ��ួលបានក្ខម័វធីិ CARE ត្រូបំសិ្ម័នពេបំើសួ្ម័រួ។ ខើ�ំយល់ត្រូ�មក្ខន�ង 
ការួជូូនដំំណឹ្ឌងត្រូក្ខុម�ុ�នហាគ ស្ម័ភាគ្គខាង�បូងរួដំា California (SoCalGas) ក្ខន�ងរួយៈពេ�ល 30 ថ្ងៃ�ៃ ត្រូបំសិ្ម័នពេបំើខើ�ំតែលងមានសិ្ម័�ធិ��ួលការួបំញ្ចុះះ� ��ថ្ងៃមៃ។ ខើ�ំដឹំងថា ត្រូបំសិ្ម័នពេបំើខើ�ំ

��ួលបានការួបំញ្ចុះះ� ��ថ្ងៃមៃពេដ្ឋាយមិនមានលក្ខខណ្ឌស្ម័មប�ីិត្រូគ្គប់ំត្រូ�ន់ស្ម័ត្រូមាប់ំខើ�ំ ខើ�ំត្រូ�ូវបំង់ថ្ងៃ�ៃបំញ្ចុះះ� ��ថ្ងៃមៃតែដំលខើ�ំបាន��ួល។ ខើ�ំដឹំងថា SoCalGas អាចូតែចូក្ខរួតំែលក្ខ���៌មាន 

រួបំស់្ម័ខើ�ំជាមួយក្ខម័វធីិពេត្រូបំើត្រូបាស់្ម័ ឬភាន ក់្ខងារួពេ�េងៗ ពេដំើមបីចូ��ពេ�័�ខើ�ំក្ខន�ងក្ខម័វធីិជំូនួយរួបំស់្ម័�ួក្ខពេគ្គ។

��ែពេលខា៖ កាលបំរួពិេចូេ�៖

-   -

© ត្រូកុ្ខម�ុ�នហាគ ស្ម័រួដំា California ភាគ្គខាង�បូង ឆ្នាំន ំ 2022 ។ ពាណិ្ឌជូាស្ម័ញ្ជាា  គឺ្គជាត្រូ��យរួបំស់្ម័មាះ ស់្ម័ក្ខម័សិ្ម័�ធិ។ រួក្ខោសិ្ម័�ធត្រូគ្គប់ំយុាង។ 
ក្ខម័វធីិ CARE ត្រូ�ូវបាន�ីល់មូលនិធិពេដ្ឋាយអ្ន�ិ�ិជូនពេត្រូបំើត្រូបាស់្ម័ថ្ងៃនរួដំា California និងត្រូគ្គប់ំត្រូគ្គងពេដ្ឋាយត្រូក្ខុម�ុ�នហាគ ស្ម័ថ្ងៃនរួដំា California ភាគ្គខាង�បូង ពេត្រូកាម
ការួឧបំ�ែមភ�ី California Public Utilities Commission ។ មូលនិធិក្ខម័វធីិនឹងត្រូ�ូវបាន�ីល់ជូូនពេ�ពេលើមូលដ្ឋាា ន មក្ខដំល់ម�ន បំពេត្រូមើជូូនម�ន រួ�ូ�ដំល់មូលនិធិ
តែបំបំពេន�តែលងមានពេ�ៀ�។ ក្ខម័វធីិពេន�អាចូត្រូ�ូវបានតែក្ខតែត្រូបំ ឬត្រូ�ូវបានបំញ្ចុះះ ប់ំពេដ្ឋាយ�័នការួជូូនដំំណឹ្ឌងជាម�ន។ 
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