បញច្ ុះតម្លៃ 20%

ការដាក់ពាក្យស្នើ្ចំក្្មវ ិធី CARE
ក្្មវ ិធីបម្្រុងទចកថ្្ពលមនរែឋា California (CARE) ្្ល់ជូនអតិ្ិជន SoCalGas® តែលរានលក្ខណ្្្បត្ិម្្ប់ម្រាន់

ឱ្យទទួលបានការបញច្ ុះតម្លៃ 20% សលើវ ិក្កយបម្តហា្គ្ធ្្មជាតិម្បចាំតខរប្់ពួកស្។ ការបញច្ ុះតម្លៃសនុះនឹងម្តរូវអនចវត្ចំសពាុះវ ិក្កយបម្ត
ហា្គ្ធ្្មជាតិម្បចាំតខ បនាទប់ពីម្ងៃតែលក្្មវ ិធីម្តរូវបានអនច្័តសដាយ SoCalGas ។

្ូ្ដាក់ពាក្យតែលបានបំសពញរួចសដាយសម្បើវ ិធី្ួយកនចងចំស្្វ ិធីខាងសម្កា្៖

โ

1) ចូលស្ើលស្�ទំព័រ myaccount.socalgas.com ឬ socalgas.com/care។ ្ំសណើរប្់អនកនឹងម្តរូវបានែំសណើរការភាលៃ្ៗ។
(្ម្រាប់អតិ្ិជនតែលរាន្ណនីវ ិក្កយបម្ត SoCalGas)

2) ទូរ្័ពទសៅសលខ 866-716-3452 បានម្្ប់សពល 24 សរា៉ ងកនចង្ួយម្ងៃ។ ្ូ្សម្តៀ្សលខ្ណនីរប្់អនកឱ្យរួចរាល់។

3) ្ូ្ស្ញើទម្្ង់តបបបទតែលបានបំសពញ និងចចុះ�តថែសលខារួច្កវ ិញតា្មម្ប្ណីយ៍ ឬទូរសារសៅសលខ 213-244-4665 ។

រានវ ិធីចំនួនពីរសែើ្្បីបំសពញលក្ខខណឌា
ក្្មវ ិធីជំនួយសាធារណៈ

ម្ប្ិនសបើអនក ឬអនកស្សេងសទៀតតែលសៅកនចងម្្រួសាររប្់អនកទទួលបាន

ចំណូលម្្រួសារអតិបររា

 ឬ (រាន្ចពលភាពចាប់ពីម្ងៃទី 1 តខ្ិ្ចនា ឆ្នំ 2019 ែល់ម្ងៃទី 31 តខឧ្ភា ឆ្នំ 2020)
ចំនួន្រាជិកម្្រួសារកនចងម្្រួសារ

ចំណូលម្បចាំឆ្នំ្រចប*

Medi-Cal/Medicaid

1-2

$33,820

Medi-Cal ្ម្រាប់ម្្រួសារ A & B

3

$42,660

4

$51,500

5

$60,340

6

$69,180

7

$78,020

8

$86,860

អតថែម្បសយាជន៍ពីក្្មវ ិធី្្ួយខាងសម្កា្៖

ស្្ី ទារក និងកចរារ (WIC)

CalWORKs (TANF)1 / Tribal TANF

្ម្រាប់តតអនកតែលរាន្ិទិ្ចាប់ស្្ើ្រកចំណូល — Tribal ប៉ចស្ណុះ
ការ ិយាល័យជំនួយត្នកកិច្ការទូសៅឥ្
ឌា
CalFresh (តត្អាហារ)

ក្្មវ ិធីអាហារម្ងៃម្តង់សាលាថ្នក់ជាតិ (NSLP)

ក្្មវ ិធីជំនួយថ្្ពលកនចងស្រុកតែលរានចំណូលទាប (LIHEAP)
ចំណូល្ន្ិ្ចខបតនថែ្

1

លក្ខខណឌាចូលរួ្៖

្ម្រាប់្រាជិកម្្រួសារបតនថែ្នី្ួយៗ បតនថែ្ $8,840

*រួ្បញូ្ លម្បាក់ចំណូលម្្រួសារបច្ចប្បននពីម្បភពទាំងអ្់្ចននឹងកាត់សចញ។

រួ្បញូ្ លទាំង្ចខចរាលភាពសែើ្្បីសធវើការ

1) អនកម្តរូវតតបំសពញតា្តម្្រូវការកនចងតារាងខាងសលើ។ 2) វ ិក្កយបម្តឧ្្ម័នធ្្មជាតិម្តរូវតតរានស្្មុះរប្់អនក ស�ើយអា្យដាឋានម្តរូវតតជា
អា្យដាឋានច្្បងរប្់អនក។ 3) អនក្ិនម្តរូវបានអុះអាងថ្ ជាអនកពឹងត្អែកសលើម្បាក់ចំណូលរប្់បច្្គលរានក់ស្សេងសទៀតសម្រៅពីបី្
ជា ក់ស�ើងវ ិញនូវពាក្យ្ចំរប្់អនកសៅសពលម្តរូវបានស្នើ្ចំ។ 5) អនកម្តរូវជូនែំណឹងែល់ SoCalGas
ឬម្បពន្រប្់អនក។ 4) អនកម្តរូវតតបញ្

្ នចញ្ញាតរប្់អនក្ម្រាប់ក្្មវ ិធី CARE ។
កនចងរយៈសពល 30 ម្ងៃ ម្ប្ិនសបើអនកតលងរាន្ិទិ្។ 6) អនកអាចម្តរូវបានស្នើ្ចំឱ្យស្ទៀងផ្ទត់្ិទិអ

ក្្មវ ិធី និងស្វាក្្មស្សេងសទៀតតែលអនកអាចស្នើ្ចំ្ម្រាប់៖
ជំនួយសលើស្�ដាឋានប្់អនក

ទទួលបានការ្នសេំ្ំមចថ្្ពលសៅ្ទុះសដាយ្ិន្ិតម្លៃ
តែលអាចជួយអនក្នសេំម្បាក់ និងសធវើឱ្យអនកកាន់តតរានផ្្ចកភាព

ជំនួយសលើតម្្រូវការសវជជាសាស្្
ការ្្ល់្ូលដាឋានត្នកសវជជាសាស្្

ជំនួយសលើការសៅទូរ្័ពទរប្់អនក

ទទួលបានហា្គ្ធ្្មជាតិបតនថែ្សៅ
អម្តាទាបបំ្ចតម្ប្ិនសបើអនករាន
សាថែនភាព្ចខភាពធងៃន់ធងៃរ
socalgas.com/medical

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

CALIFORNIA LIFELINE
បញច្ ុះតម្លៃការសៅទូរ្័ពទ្ម្រាប់
អតិ្ិជនតែលរានលក្ខណ្្្បត្ិ
ម្្ប់ម្រាន់
្ម្រាប់ព័ត៌រានបតនថែ្ ្ូ្ទាក់ទង
ម្ករុ្�៊ចន្្ល់ស្វាទូរ្័ពទរប្់អនក

Socalgas.com/improvements
1-800-331-7593
ជំនួយសលើវ ិក្កយបម្តរប្់អនក
ជំនួយថ្្ពល្ម្រាប់ម្្រួសារតែល
រានចំណូលទាប
ជំនួយទូទាត់វ ិក្កយបម្ត
ជំនួយវ ិក្កយបម្តបនាទន់
និងស្វាទប់ទល់នឹងអាកា្ធាតច

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
អនកសខសោយការសា្ប់ (TDD/TTY)៖ 1-800-252-0259 (រានតតភាសាអង់ស្លៃ្ និងភាសាសអ្្ប៉ ញប៉ចស្ណុះ)

បញច្ ុះតម្លៃ 20% ការដាក់ពាក្យស្នើ្ចំក្្មវ ិធី CARE
្ូ្សម្បើតតទឹកថ្នំពណ៌ស្្ម ឬពណ៌ខាវចា្់ប៉ចស្ណុះ

្ូ្បំសពញ និងស្ញើពាក្យ្ចំសនុះ្កវ ិញតា្មម្ប្ណីយ៍ ទូរសារ ឬដាក់ពាក្យតា្អចីនធឺណិតតា្រយៈស្�ទំព័រ socalgas.com/care ។
ស្ញើ្ំបចម្តសៅកាន់៖ SoCalGas M.L. GT19A1, P.O. Box 3249 Los Angeles, CA 90051-1249 ឬ ទូរសារសៅសលខ៖ (213) 244-4665
សលខ្ណនី
្ូ្្្ល់សលខ្ណនីរប្់អនក សែើ្្បីែំសណើរការបានឆ្ប់រ�័្។
ស្្មុះរប្់អតិ្ិជន (នា្ខលៃួន និងនា្ម្តកូលឱ្យែូចតែលរានសៅសលើវ ិក្កយបម្តរប្់អនក)
អា្យដាឋាន

្ទុះតលវង/កតនលៃងរ្់សៅ #

ទីម្ករុង

ទូរ្័ពទច្្បង

-

1

ចំនួន្នច្សេ្រចបសៅកនចងម្្រួសាររប្់អនក (រួ្បញូ្ លទាំងខលៃួនអនក ្នច្សេសពញវ ័យ និងកចរារស្សេងសទៀត)៖
1

2

2

3

4

5

6

ម្ប្ិនសបើសម្ចើនជាង 6 នាក់៖

សតើអនក (ឬនរ្រានក់សៅកនចងម្្រួសាររប្់អនក) បានចចុះស្្មុះកនចងក្្មវ ិធីជំនួយ្្ួយែូចខាងសម្កា្តែរឬសទ?
បាន (ម្ប្ិនសបើបាន ្ូ្្ូ្សលើរងវង់l)
Medi-Cal/Medicaid៖ អាយចសម្កា្ 65 ឆ្នំ

្ិនបាន (ម្ប្ិនសបើ្ិនបាន សតើម្បាក់ចំណូលម្្រួសារម្បចាំឆ្នំ្ចនែក

សចញរប្់អនក រួ្ទាំង្រាជិកទាំងអ្់មនម្្រួសាររានចំនួនប៉ចនា្មន?)
$0 – $33,820

Medi-Cal/Medicaid៖ អាយច 65 ឆ្នំ ឬសលើ្

$33,821 - $42,660

Medi-Cal ្ម្រាប់ម្្រួសារ A&B

$51,501 - $60,340

ក្្មវ ិធីស្្ី ទារក និងកចរារ (WIC)

ម្ប្ិនសបើរានសម្ចើនជាង $69,180 ្ូ្បញូ្ លចំនួនម្បាក់

CalWORKs (TANF) ឬ Tribal TANF
្ម្រាប់តតអនកតែលរាន្ិទិចា
្ ប់ស្្ើ្រកចំណូល

- Tribal ប៉ចស្ណុះ

ការ ិយាល័យជំនួយត្នកកិច្ការទូសៅឥ្
ឌា
CalFresh (តត្អាហារ)
ក្្មវ ិធីអាហារម្ងៃម្តង់សាលាថ្នក់ជាតិ (NSLP)
ក្្មវ ិធីជំនួយថ្្ពលកនចងស្រុកតែលរានចំណូលទាប

(LIHEAP)

ចំណូល្ន្ិ្ចខបតនថែ្

3

-

$42,661 - $51,500
$60,341 - $69,180
ែចលាលៃរសៅទីសនុះ

$

,

.00 កនចង្ួយឆ្នំ។

្ូ្្ូ្ចំ្ំម្បភពចំណូលរប្់អនក
្ន្ិ្ចខ្ង្គ្
SSP ឬ SSDI
ម្បាក់សសាធននិវត្ន៍
ការម្បាក់ ឬភា្លាភតែលបាន្កពីការ្នសេំ ភា្�៊ចន
្ូលបម្ត ឬ្ណនីចូលនិវត្ន៍
ម្បាក់ឈួល
ន និង/ ឬម្បាក់តខ
អតថែម្បសយាជន៍្ម្រាប់អនករា្មនការងារសធវើ
ការធានារា៉ ប់រង ឬការសដាុះសសាយតា្្លៃូវច្បប់
ពិការភាព ឬការទូទាត់ម្បាក់្ំណងរប្់ក្្មករ
ការរាំម្ទពីសាវ្ីភរ ិយា ឬកូន
អាហារូបករណ៍ ជំនួយឥត្ំណង ឬជំនួយស្សេងៗសទៀត
តែលបានចំ្យ្ម្រាប់ការរ្់សៅ
ចំណូលជួល ឬម្បាក់កមម្្សលើ្ិទិ្
សាច់ម្បាក់ ចំណូលស្សេងសទៀត
ឬម្បាក់ចំសណញពីការងារផ្ទល់ខួន
លៃ

ស្ចក្ីម្បកា្ ្ូ្អាន និងចចុះ�តថែសលខាខាងសម្កា្។

ខញំច្ូ្បញ្
ជា ក់ថ្ ព័ត៌រានតែលខញំចបាន្្ល់កចងក្្ម
ន
វ ិធីសនុះ្ឺពិត និងម្តឹ្ម្តរូវ។ ខញំចយល់ម្ព្្្ល់ភ្្ចតាងមន្ិទិទ
្ ទួលបានក្្មវ ិធី CARE ម្ប្ិនសបើ្ួរ។ ខញំចយល់ម្ព្កនចង
ការជូនែំណឹងម្ករុ្�៊ចនហា្គ្ភា្ខាងត្បូងរែឋា California (SoCalGas®) កនចងរយៈសពល 30 ម្ងៃ ម្ប្ិនសបើខំចញតលងរាន្ិទិទ
្ ទួលការបញច្ ុះតម្លៃ។ ខញំចែឹងថ្ ម្ប្ិនសបើខំចញ
ទទួលបានការបញច្ ុះតម្លៃសដាយ្ិនរានលក្ខណ្្្បត្ិម្្ប់ម្រាន់្ម្រាប់ខំចញ ខញំចម្តរូវបង់ម្លៃបញច្ ុះតម្លៃតែលខញំចបានទទួល។ ខញំចែឹងថ្ SoCalGas អាចតចករ ំតលកព័ត៌រាន
រប្់ខំចជា
ញ ្ួយក្្មវ ិធីសម្បើម្បា្់ ឬភានក់ងារស្សេងៗ សែើ្្បីចចុះស្្មុះខញំចកចងក្្ម
ន
វ ិធីជំនួយរប្់ពួកស្។
�តថែសលខា៖
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© ម្ករុ្�៊ចនហា្គ្រែឋា California ភា្ខាងត្បូង ឆ្នំ 2019 ។ ពាណិជជា្ញ្ញា ្ឺជាម្ទព្យរប្់រា្្់ក្្ម្ិទិ។
្ រកសោ្ិទ្ម្្ប់យា៉ង។
ក្្មវ ិធី CARE ម្តរូវបាន្្ល់្ូលនិធិសដាយអតិ្ិជនសម្បើម្បា្់មនរែឋា California និងម្្ប់ម្្ងសដាយម្ករុ្�៊ចនហា្គ្មនរែឋា California ភា្ខាងត្បូង
សម្កា្ការឧបតថែ្្ភពី California Public Utilities Commission ។ ្ូលនិធិក្្មវ ិធីនឹងម្តរូវបាន្្ល់ជូនសៅសលើ្ូលដាឋាន ្កែល់្ចន បសម្្ើជូន្ចន
រ�ូតែល់្ូលនិធិតបបសនុះតលងរានសទៀត។ ក្្មវ ិធីសនុះអាចម្តរូវបានតកតម្ប ឬម្តរូវបានបញ្ប់សដាយរា្មនការជូនែំណឹងជា្ចន។
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