បញ្ចុះះ តម្លៃ ៃ 20%
ការដាក់់ពាក់យស្នើ

ក់ មវិ ិធីី CARE

ើ

ក់ វិម ិធីីបម្រា ង
ុ ទ្ធិក់ថ្នា ពលម្លៃនិរ ា California (CARE)
បានិការបញ្ចុះះ តម្លៃ ៃ 20% ស្នើលវិ ិក់កយបម្រាតហាគ

ល
ី ់ជូនិអ្នតិ ិជនិ SoCalGas® តែ ល

្បតីិម្រា ប់ម្រារានិ់ ឱ្យយទ្ធិទ្ធិួល

់ពួក់ស្នើ ។ ការបញ្ចុះះ តម្លៃ ស្នើៃ និ និឹងម្រាតវិូ អ្ននិវិតីចំស្នើពា វិ ិក់កយបម្រាត

ធី ជា
ម តិម្រាបចាតែខរប

ធី ជា
ម តិម្រាបចាតែខ បនាៀប់ពីម្លៃ តែៃ លក់ វិម ិធីីម្រាតវិូ បានិអ្ននិ ័តស្នើដាយ SoCalGas ។

ហាគ

ូ ដាក់់ពាក់យតែ លបានិបស្នើពញរួចំស្នើដាយស្នើម្រាបវិ ិធីី ួយក់ើងចំស្នើ
1) ចំូលស្នើ លស្នើ
(

2) ទ្ធិូរ
3)

ម្រា

ម្រាប

វិ ិធីីខាងស្នើម្រាកា ៖

ទ្ធិព័រ myaccount.socalgas.com ឬ socalgas.com/care។
និ ណូនិីវិ ិក់កយបម្រាត SoCalGas)

ប់អ្នតិ ិជនិតែ ល

័ពស្នើៀ ៅស្នើលខ 866-716-3452 បានិម្រា ប់ស្នើពល 24 ស្នើ ុ ងក់ើង ួយម្លៃ ។
ៃ

ក់ មវិ ិធីីជនិួយសាធារណូៈ

ិនិស្នើបអ្នើក់ ឬអ្នើក់ស្នើ សេងស្នើទ្ធិៀតតែ លស្នើៅក់ើងម្រា ួសាររប
អ្នតថែម្រាបស្នើយាជនិ៍ពីក់ មវិ ិធីី

ួយខាងស្នើម្រាកា ៖

ម្រា

និ

ស្រ្តី

ី ទារក់ និិងក់

ប់តែតអ្នើក់តែ ល

និ

ចំណូូលម្រា ួសារអ្នតិបរ

ចំនិួនិ

ជិក់ម្រា ួសារក់ើងម្រា ួសារ

រ (WIC)

ិទ្ធិិចាប់ស្នើ ី រក់ចំណូូល — Tribal បុស្នើ

ការ ិយាល័យជនិួយតែ ើក់ក់ិចំះការទ្ធិូស្នើៅឥ
CalFresh (តែត អាហារ)

ះ

ឌា

ក់ មវិ ិធីីអាហារម្លៃ ៃម្រាតង់សាលាថ្នាើក់់ជាតិ (NSLP)

ក់ មវិ ិធីីជនិួយថ្នា ពលក់ើងស្រុ

ចំណូូល

ុក់តែ ល
និីិ

ម្រា

រួ បញ្ចុះូះ លទាង

1-2

$34,480

3

$43,440

4

$52,400

5

$61,360

6

$70,320

7

$79,280

ខ

លភាពស្នើ

ប់

ភា ឆ្ើ 2021)

រប*

$88,240
ជិក់ម្រា ួសារបតែនិថែ និី ួយៗ បតែនិថែ

*រួ បញ្ចុះូះ លម្រាបាក់់ចំណូូលម្រា ួសារបចំះប្បនិើពីម្រាបភពទាងអ្ន

ខបតែនិថែ

1

ចំណូូលម្រាបចាឆ្ើ

8

និចំណូូលទាប (LIHEAP)

លក់្ខខណូឌាចំូលរួ ៖

់អ្នក់
ើ ឱ្យយរួចំរាល់។

ពលភាពចាប់ពម្លៃី ទ្ធិ
ៃ ី 1 តែខ ិ នា ឆ្ើ 2020 ល់ម្លៃ ទ្ធិ
ៃ ី 31 តែខឧ

ប់ម្រា ួសារ A & B

CalWORKs (TANF)1 / Tribal TANF

ស្នើលខ ណូនិីរប

ណូីយ៍ ឬទ្ធិូរសារស្នើៅស្នើលខ 213-244-4665 ។

Medi-Cal/Medicaid
Medi-Cal

់អ្នក់
ើ និឹងម្រាតវិូ បានិ ស្នើណូរការភាៃ ៗ។

្បីបស្នើពញលក់្ខខណូឌា

 ឬ (

់អ្នើក់ទ្ធិទ្ធិួលបានិ

ស្នើណូរប

ូ ស្នើម្រាត

តថែស្នើលខារួចំ ក់វិ ិញតា ម្លៃម្រាប

ូ ស្នើ ទ្ធិម្រា
ើ
ង់តែបបបទ្ធិតែ លបានិបស្នើពញ និិងចំ

និវិ ិធីីចំនិួនិពីរស្នើ

ម្រា

និលក់្ខណូ

$8,960

់ និនិឹងកាត់ស្នើចំញ។

្បីស្នើធីើការ

1) អ្នើក់ម្រាតូវិតែតបស្នើពញតា តម្រា ូវិការក់ើងតារាងខាងស្នើល។ 2) វិ ិក់កយបម្រាតឧ ័និ
ម ធី មជាតិម្រាតូវិតែត និស្នើ
ម រប ់អ្នើក់ ស្នើ យអា យដាានិម្រាតូវិតែតជា
អា យដាានិចំ ្បងរប ់អ្នើក់។ 3) អ្នើក់ ិនិម្រាតូវិបានិអ្ន អាងថ្នា ជាអ្នើក់ពឹងតែ ែក់ស្នើលម្រាបាក់់ចំណូូលរប ់ប គល ើ ក់់ស្នើ សេងស្នើទ្ធិៀតស្នើម្រា ពីបី
ា ក់់ស្នើ ងវិ ិញនិូវិពាក់យ រប ់អ្នើក់ស្នើៅស្នើពលម្រាតូវិបានិស្នើ ើ ។ 5) អ្នើក់ម្រាតូវិជូនិ ណូឹង ល់ SoCalGas
ឬម្រាបពនិិរប ់អ្នើក់។ 4) អ្នើក់ម្រាតូវិតែតបញ្ជា
ក់ើងរយៈស្នើពល 30 ម្លៃ ៃ ម្រាប ិនិស្នើបអ្នើក់តែលង និ ិទ្ធិិ។ 6) អ្នើក់អាចំម្រាតូវិបានិស្នើ ើ ឱ្យយស្នើ ៀ ងផ្ទាៀត់ ិទ្ធិិអ្ននិញ្ជាាតរប ់អ្នើក់ ម្រា ប់ក់ មវិ ិធីី CARE ។

ក់ មវិ ិធីី និិងស្នើ
ជនិួយស្នើលស្នើ

វាក់ មស្នើ សេងស្នើទ្ធិៀតតែ លអ្នើក់អាចំស្នើ
ដាានិប

ើ

ម្រា

ប់៖

់អ្នើក់
socalgas.com/improvements

ទ្ធិទ្ធិួលបានិការ និសេ ម្លៃចំថ្នា ពលស្នើៅ ៀ ស្នើដាយ ិនិ ិតម្លៃ ៃ
តែ លអាចំជួយអ្នើក់ និសេម្រាបាក់់ និិងស្នើធីើឱ្យយអ្នើក់កានិ់តែត និផ្ទា ក់ភាព

ជនិួយស្នើលតម្រា ូវិការស្នើវិជាសាស្រ្តី

ី

ការ ីល់ ូលដាានិតែ ើក់ស្នើវិជាសាស្រ្តី

ជនិួយស្នើលការស្នើ
ី

ទ្ធិទ្ធិួលបានិហាគ
ធី មជាតិបតែនិថែ ស្នើៅ
អ្នម្រាតាទាបប តម្រាប ិនិស្នើបអ្នើក់ និ
សាថែនិភាព ខភាពធីៃនិ់ធីៃរ
socalgas.com/medical

1-866-431-3517
English៖ 1-800-427-2200
廣東話៖ 1-800-427-1420
ទ្ធិូរសារ៖ (213) 244-4665

ទ្ធិូរ

័ពៀរប

1-800-331-7593

់អ្នើក់

CALIFORNIA LIFELINE
បញ្ចុះះ តម្លៃ ៃការស្នើ
ទ្ធិូរ ័ពៀ ម្រា ប់
អ្នតិ ិជនិតែ ល និលក់្ខណូ
្បតីិ
ម្រា ប់ម្រារានិ់
ម្រា ប់ព័ត៌ និបតែនិថែ
ូ ទាក់់ទ្ធិង
ម្រាក់ុ
៊និ ីល់ស្នើ វាទ្ធិូរ ័ពៀរប ់អ្នើក់

ជនិួយស្នើលវិ ិក់កយបម្រាតរប

់អ្នើក់

ជនិួយថ្នា ពល ម្រា ប់ម្រា ួសារតែ ល
និចំណូូលទាប
ជនិួយទ្ធិូទាត់វិ ិក់កយបម្រាត
ជនិួយវិ ិក់កយបម្រាតបនាៀនិ់
និិងស្នើ វាទ្ធិប់ទ្ធិល់និឹងអាកា ធាត

1-866-675-6623

한국어៖ 1-800-427-0471
中文៖ 1-800-427-1429
Español៖ 1-800-342-4545
Việt៖ 1-800-427-0478
អ្នើក់ស្នើខសោយការសាីប់ (TDD/TTY)៖ 1-800-252-0259 ( និតែតភាសាអ្នង់ស្នើ ៃ និិងភាសាស្នើអ្ន ្បុ ញបុស្នើ

socalgas.com

1 (800) 427-2200

ះ )

បញ្ចុះះ តម្លៃ ៃ 20% ការដាក់់ពាក់យស្នើ
ូ ស្នើម្រាបតែតទ្ធិឹក់ថ្នាើ ពណូ៌ ស្នើ្ម ឬពណូ៌ខាវិចា

ូ បស្នើពញ និិងស្នើ ើពាក់យ
ស្នើ ើ

់បុស្នើ

ះ

ក់វិ ិញតា ម្លៃម្រាប

ស្នើនិ

ក់ មវិ ិធីី CARE
ើ

ណូីយ៍ ទ្ធិូរសារ ឬដាក់់ពាក់យតា អ្នីនិធីឺណូិតតា រយៈស្នើ

ទ្ធិព័រ socalgas.com/care ។

បម្រាតស្នើៅកានិ់៖ SoCalGas M.L. GT19A1, P.O. Box 3249 Los Angeles, CA 90051-1249 ឬ ទ្ធិូរសារស្នើៅស្នើលខ៖ (213) 244-4665

ស្នើលខ ណូនិី
ូ
ស្នើ

ម រប

អា

ីល់ស្នើលខ ណូនិីរប

់អ្នើក់ ស្នើ

និស្នើៅស្នើលវិ ិក់កយបម្រាតរប

់អ្នតិ ិជនិ (នា ខៃួនិ និិងនា ម្រាតក់ូលឱ្យយ ូចំតែ ល

្បី ស្នើណូរការបានិឆ្ប់រ

័

។

់អ្នើក់)

យដាានិ

ៀ តែលើង/ក់តែនិៃងរ

ទ្ធិីម្រាក់ុង

ទ្ធិូរ

័ពៀចំ ្បង

-

1

ចំនិួនិ និ

សេ

របស្នើៅក់ើងម្រា ួសាររប

1

2

2

ស្នើតអ្នើក់ (ឬនិរ
បានិ (ម្រាប

់អ្នើក់ (រួ បញ្ចុះូះ លទាងខៃួនិអ្នើក់

3

4

ើ ក់់ស្នើៅក់ើងម្រា ួសាររប
ិនិស្នើបបានិ

ូ

ូ

5

់អ្នើក់) បានិចំ ស្នើ

ស្នើលរងើង់l)

Medi-Cal/Medicaid៖ អាយស្នើម្រាកា

សេស្នើពញវិ ័យ និិងក់

និ

ម្រាប

6

ម ក់ើងក់ មវិ ិធីីជនិួយ

ម្រា

ក់ មវិ ិធីីស្រ្តី

ប់តែតអ្នើក់តែ ល

- Tribal បុស្នើ

ះ

$61,361 - $70,320
ម្រាប

$

ឌា

CalFresh (តែត អាហារ)
ក់ មវិ ិធីីអាហារម្លៃ ៃម្រាតង់សាលាថ្នាើក់់ជាតិ (NSLP)

(LIHEAP)
ចំណូូល

3

ស្នើ

និីិ

ូ អានិ និិងចំ

ការជូនិ ណូឹងម្រាក់ុ

៊និហាគ

ូ បញ្ជា
ា ក់់ថ្នា ព័ត៌

និចំណូូលទាប

ខបតែនិថែ

ចំក់ីីម្រាបកា

ខើ

តថែស្នើលខាខាងស្នើម្រាកា ។

និតែ លខើបានិ ីល់ក់ងក់
ើ
មវិ ិធីីស្នើនិ

ិនិស្នើប

និស្នើម្រាចំនិជាង $70,320

ូ បញ្ចុះូះ លចំនិួនិម្រាបាក់់

,

ួយឆ្ើ។

លាៃរស្នើៅទ្ធិីស្នើនិ

ិទ្ធិិចាប់ស្នើ ី រក់ចំណូូល

ុក់តែ ល

និចំនិួនិបុនាមនិ?)

$52,401 - $61,360

ការ ិយាល័យជនិួយតែ ើក់ក់ិចំះការទ្ធិូស្នើៅឥ

ក់ មវិ ិធីីជនិួយថ្នា ពលក់ើងស្រុ

់ម្លៃនិម្រា ួសារ

$43,441 - $52,400

រ (WIC)

និ

ជិក់ទាងអ្ន

$34,481 - $43,440

CalWORKs (TANF) ឬ Tribal TANF
ម្រា

ិនិស្នើប ិនិបានិ ស្នើតម្រាបាក់់ចំណូូលម្រា ួសារម្រាបចាឆ្ើ និ ក់

់អ្នើក់ រួ ទាង

$0 – $34,480

ប់ម្រា ួសារ A&B

ី ទារក់ និិងក់

រស្នើ សេងស្នើទ្ធិៀត)៖

ួយ ូចំខាងស្នើម្រាកា តែ រឬស្នើទ្ធិ?

ិនិបានិ (ម្រាប

Medi-Cal/Medicaid៖ អាយ 65 ឆ្ើ ឬស្នើល
Medi-Cal

-

ិនិស្នើបស្នើម្រាចំនិជាង 6 នាក់់៖

ស្នើចំញរប

65 ឆ្ើ

់ស្នើៅ #

ឺពិត និិងម្រាតឹ ម្រាតូវិ។ ខើយល់ម្រាព

ូ

ចំ
ម្រាបភពចំណូូលរប ់អ្នើក់
និីិ ខ ងគ
SSP ឬ SSDI
ម្រាបាក់់ស្នើសាធីនិនិិវិតីនិ៍
ការម្រាបាក់់ ឬភា លាភតែ លបានិ ក់ពីការ និសេ ភា
៊និ
ូលបម្រាត ឬ ណូនិីចំូលនិិវិតីនិ៍
ម្រាបាក់់ឈួល
ើ និិង/ ឬម្រាបាក់់តែខ
អ្នតថែម្រាបស្នើយាជនិ៍ ម្រា ប់អ្នើក់រាមនិការងារស្នើធីើ
ការធានារាុ ប់រង ឬការស្នើដា ស្រុសាយតា ូវិចំ្បប់
ៃ
ពិការភាព ឬការទ្ធិូទាត់ម្រាបាក់់ ណូងរប ់ក់ មក់រ
ការរាម្រាទ្ធិពីសាើ ីភរ ិយា ឬក់ូនិ
អាហារូបក់រណូ៍ ជនិួយឥត ណូង ឬជនិួយស្នើ សេងៗស្នើទ្ធិៀត
តែ លបានិចំ
យ ម្រា ប់ការរ ់ស្នើៅ
ចំណូូលជួល ឬម្រាបាក់់ក់ម្លៃម្រា ស្នើល ិទ្ធិិ
សាចំ់ម្រាបាក់់ ចំណូូលស្នើ សេងស្នើទ្ធិៀត
ឬម្រាបាក់់ចំស្នើណូញពីការងារផ្ទាៀល់ខួនិ
ៃ
ីល់ភ

ូ

.00 ក់ើង

តាងម្លៃ
ី
និ

ិទ្ធិិទ្ធិទ្ធិួលបានិក់ មវិ ិធីី CARE ម្រាប

ិនិស្នើប

ួរ។ ខើយល់ម្រាព ក់ើង

ភា ខាងត្បូងរ ា California (SoCalGas®) ក់ើងរយៈស្នើពល 30 ម្លៃ ៃ ម្រាប ិនិស្នើបខើតែលង និ ិទ្ធិិទ្ធិទ្ធិួលការបញ្ចុះះ តម្លៃ ៃ។ ខើ ឹងថ្នា ម្រាប ិនិស្នើបខើ
ទ្ធិទ្ធិួលបានិការបញ្ចុះះ តម្លៃ ៃស្នើដាយ ិនិ និលក់្ខណូ
្បតីិម្រា ប់ម្រារានិ់ ម្រា ប់ខើ ខើម្រាតូវិបង់ម្លៃ ៃបញ្ចុះះ តម្លៃ តែៃ លខើបានិទ្ធិទ្ធិួល។ ខើ ឹងថ្នា SoCalGas អាចំតែចំក់រតែលក់ព័ត៌ និ

រប

់ខើជា ួយក់ មវិ ិធីីស្នើម្រាបម្រាបា

តថែស្នើលខា៖

X

់ ឬភាើក់់ងារស្នើ សេងៗ ស្នើ

្បីចំ ស្នើ

ម ខើក់ើងក់ មវិ ិធីីជនិួយរប

់ពួក់ស្នើ ។

កាលបរ ិស្នើចំឆេទ្ធិ៖

© ម្រាក់ុ
៊និហាគ
រ ា California ភា ខាងត្បូង ឆ្ើ 2020 ។ ពាណូិជា ញ្ជាា ឺជាម្រាទ្ធិពយរប ់ ះ
់ក់ ម ិទ្ធិិ។ រក់សោ ិទ្ធិិម្រា ប់យាុង។
ក់ មវិ ិធីី CARE ម្រាតូវិបានិ ីល់ ូលនិិធីិស្នើដាយអ្នតិ ិជនិស្នើម្រាបម្រាបា ់ម្លៃនិរ ា California និិងម្រា ប់ម្រា ងស្នើដាយម្រាក់ុ
៊និហាគ
ម្លៃនិរ ា California ភា ខាងត្បូង ស្នើម្រាកា
ការឧបតថែ ភពី California Public Utilities Commission ។ ូលនិិធីិក់ មវិ ិធីីនិឹងម្រាតូវិបានិ ីល់ជូនិស្នើៅស្នើល ូលដាានិ ក់ ល់ និ បស្នើម្រា ជូនិ និ រ ូត ល់ ូលនិិធីិ
តែបបស្នើនិ តែលង និស្នើទ្ធិៀត។ ក់ មវិ ិធីីស្នើនិ អាចំម្រាតូវិបានិតែក់តែម្រាប ឬម្រាតូវិបានិបញ្ចុះះប់ស្នើដាយរាមនិការជូនិ ណូឹងជា និ។
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