
ការបញ្ច ុះតម្លៃ 20%

ពាក្យស្នើ ច្ំ CARE

ជំនួយអតិថិជន 

មានវធីិ ពីរ យ៉ាងស�ើ្្ីមានលក្ខណៈ្្្ត្ិគ្រប់គរាន់ទទួលបាន

Medi-Cal/Medicaid 

Medi-Cal ្គមាប់គករុ្គ្ររួសារ A & B

ក្្មវធីិស្្ី ទារក និងកចមារ (WIC)

CalWORKs (TANF)1 / កចល្្្ព័ន្ធ TANF

្ិទ្ធិទទួលបានគបាក់ចំណូល�ំបូង - តតកចល្្្ព័ន្ធប៉ាចស ណ្ ុះ)

ការយិលព័យជំនួយកិច្ការទូសៅឥ ឌ្ា

CalFresh (បព័ណណបរសិោ្រអាហារ)

ក្្មវធីិបរសិោ្រអាហារមថងៃគតង់សៅសាលាជាតិ (NSLP)

ក្្មវធីិផ្ដល់ជំនួយថា្ពល�ល់គ្ររួសារមានគបាក់ចំណូលទាប (LIHEAP)

គបាក់ចំណូលស្្ូររទីីបតនថែ្ (SSI)

ក្្មវធីិជំនួយសាធារណៈ
គប្ិនសបើអនក ឬនរ្មាន ក់កនចងគ្ររួសារប្់អនកទទួលបានអតថែគបសយជន៍ពីក្្មវធីិ

លក្ខខណឌា ្គមាប់ការចូលរួ្
1) វកិ្ព័យបព័គតឧ្្មព័នធ ្្មជាតិគតរូវតតជាស ្្ម ុះរប្់អនក ស�ើយអា្យដ្ឋា នគតរូវតតជាអា្យដ្ឋា នច្្ងរប្់អនក។ 2) អនក្ិនគតរូវទា្ទារជា្នច្្សកនចងបន្ចកសលើលិខិតគបកា្ពន្ធនិវត្ន៍

រប្់្នច្្សមាន ក់សផ្សងសទៀតសគរៅពីប្ីគបពន្ធរប្់អនកសទ។ 3) អនកគតរូវតតបញ្ជា ក់ពាក្យស្នើ ច្ំរប្់អនកស�ើងវញិសៅសពលស្នើ ច្ំ។ 4) អនកគតរូវតតជូន�ំណឹង SoCalGas អំ�ចង 30 មថងៃ 

គប្ិនសបើអនកតលងមានលក្ខណៈ្្្ត្ិគ្រប់គរាន់។ 5) អនកអាចគតរូវបានស្នើឲ្យសផ្ៀងផ្្ត់ លក្ខណៈ្្្ត្ិទទួល CARE រប្់អនក។

ក្្មវធីិ និងស្វាក្្មសផ្សងសទៀតត�លអនកអាចមានលក្ខណៈ្្្ត្ិគ្រប់គរាន់៖

្គមាប់ពព័ត៌មានបតនថែ្អំពីជំនួយអតិថិជន៖

Energy Savings Assistance Program: ផ្ល់ជូនការតកល្្អផុ្ះស�ើ្្ី្ន្សំថា្ពលសដ្យឥត្ិរត 

មថលៃ�ូចផ្ល់ជូនការតកល្្អផុ្ះ ស�ើ្្ី្ន្សំថា្ពលសដ្យឥត្ិរតមថលៃ�ូចជា ឧបករណ៍ទប់្ំស�ង កបាលបសញ្ញទឹក�ូរតិច 

ឧបករណ៍បញូ្លខ្យល់កបាលមា៉ា ច្ីនទឹក បនុ្ះទប់ទល់អាកា្ធាតចតា្ទាវា រ ការភជាិត និងការជួ្ជចលផុ្ះទំ�ំតូចជូនម្ា្់ផុ្ះ 

និងអនកជួលត�លមានគបាក់ចំណូលទាប ត�លមានលក្ខណៈ្្្ត្្ិគ្រប់គរាន់។ ្គមាប់ពព័ត៌មានបតនថែ្ ្ូ្ទូរ ព្័ព្្កសលខ 1-800-331-7593. 

Medical Baseline: ផ្ល់ការឧបតថែ្្ភឧ្្មព័នបតនថែ្គតឹ្អគតាទាប្ួយជូន អតិថិជនត�លមានសាថែ នោពសវជជាសាស្ជ្ាក់លាក់។  

្គមាប់ពព័ត៌មានបតនថែ្ ្ូ្ទូរ ព្័ព្្កសលខ 1-800-427-2200.

LIHEAP: ផ្ដល់ស្វាក្្មជំនួយបង់មថលៃវកិ្ព័យបព័គត ជំនួយបង់មថលៃសពលមានអា្នន និងស្វារសបៀបគបឆំាងអាកា្ធាតច។ ្ូ្សៅទូរ ព្័ព្សៅកាន់គក្ួងស្វាក្្ម្�្រ្ន៍ និង 

អភិវឌ្ឍន៍តា្រយៈសលខ 1-866-675-6623.

California Lifeline: ការចូលសគបើគបា្់ទូរ ព្័ព្បញ្ច ុះតម្លៃ្គមាប់អតិថិជនត�លមានលក្ខណ្្្ត្ិគតរូវតា្ សរាលការណ៍តណនំាអំពីគបាក់ចំណូលស្ស�ៀងរាន �ូច CARE។

្គមាប់ពព័ត៌មានបតនថែ្ ្ូ្ទាក់ទងអនកផ្ល់ស្វាក្្មទូរ ព្័ព្គបចំាតំបន់រប្់អនក។

្គមាប់្មាជិកគ្ររួសារបតនថែ្មាន ក់ៗ បតនថែ្ $8,320
*បញូ្លគបាក់ចំណូលគ្ររួសារនាសពលបច្ចប្ននពីគបភពទំាងអ្់ ច្នការកាត់ទចក។

ចំនួន្នច្្សកនចងគ្ររួសារ គបាក់ចំណូលគបចំាឆាន ំ្រចប*

គបាក់ចំណូលគ្ររួសារអតិបរមា
(មានគប្ិទ្ធោពពីមថងៃទី 1 តខ ្ិថចនា ឆាន ំ 2015 រ�ូត�ល់មថងៃទី 31 តខ ឧ្ោ ឆាន ំ 2016)

ឬ

តា្រយៈក្្មវធីិអគតាថា្ពលជសគ ើ្្រ�ឋាកាលី�វាព័រញ៉ា  (CARE) SoCalGas® ផ្ល់ជូនការបញ្ច ុះតម្លៃ 20 ោ្ររយ�ល់អតិថិជនត�លមានលក្ខណៈ្្្ត្ិគ្រប់គរាន់សលើ

វកិ្ព័យបព័គតឧ្្មព័នគបចំាតខរប្់ពួកស្រ។  អតិថិជនត�លមានលក្ខណៈ្្្ត្ិគ្រប់គរាន់ ត�លបានអនច ព្័តអំ�ចង 90 មថងៃ បន្ាប់ពីការចាប់សផ្ើ្ស្វាក ្្មឧ្្មព័នថ្មី 

ក៏នឹងទទួលបានការបញ្ច ុះតម្លៃ $15 សលើកមគ្ោជា ប់ស្វាក្្ម។ ការបញ្ច ុះតម្លៃ នឹងគតរូវបានអនចវត្ចំសពាុះវកិ្ព័យបព័គតឧ្្មព័នគបចំាតខ បន្ាប់ពីកាលបរសិចឆេទត�លពាក្យស្នើ

ច្ំគតរូវបានអនច ព្័តសដ្យ SoCalGas។ គប្ិនសបើអនក្ឺរជាអនកជួលមានរង្វា ្់រង ម្ា្់/អនកគ្រប់គ្រងផ្ុះរប្់អនក នឹងគតរូវបានជូន�ំណឹងថាសតើអនកគតរូវបានអនច ព្័តឲ្យទទួ

លការបញ្ច ុះតម្លៃឬអត់។

្ូ្បំសពញ និងសផញើពាក្យ ច្ំខាងសគកា្តា្មគប្ណីយ៍ ទូរសារ ឬដ្ក់ពាក្យ ច្ំតា្អចីនធព័រណិតតា្រយៈស្រ�ទំពព័រ socalgas.com (ត្វាងរក “CARE”)។

© រកសា្ិទ្ធិសដ្យគករុ្�៊ចនឧ្្មព័ន Southern California ឆាន ំ  2015។ ពាណិជជានា្ ្ឺរជាគទព្យ្្្ត្ិរប្់ម្ា្់សរៀងៗខលៃួន។

រកសា្ិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។ ្ំោរៈ្ួយចំនួនគតរូវបានសគបើគបា្់សគកា្អាជាញ បព័ណណ ជា្ួយការរកសា្ិទ្ធិទំាងអ្់សដ្យម្ា្់អាជាញ បព័ណណ។
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$31,860

$40,180

$48,500

$56,820

$65,140

$73,460

$81,780

1បញូ្ល Welfare-to-Work

English: 1-800-427-2200 한국어: 1-800-427-0471 廣東話: 1-800-427-1429
中文: 1-800-427-1420  Español: 1-800-342-4545 Việt: 1-800-427-0478
ទូរសារ៖ (213) 244-4665
អនកសខសាយសសាតវញិ្ញា ណ (TDD/TTY)៖ 1-800-252-0259 (ទទួលបានជាោសាអង់ស្រលៃ្ និងសអ្បា៉ាញប៉ាចស ណ្ ុះ)

CPrinted on recycled paper with soy-based inks.   N15H0044A    0415© 2015 Southern California Gas Company. Trademarks are property of their respective owners. 
All rights reserved. Some materials used under license, with all rights reserved by licensor.



ការបញ្ច ុះតម្លៃ 20% ពាក្យស្នើ ច្ំ CARE
្ូ្សគបើគបា្់ទឹកសខៀវ�ិត ឬស ្្ម តតប៉ាចស ណ្ ុះ

សលខ្រណនី/សលខអត្្ញ្ញា ណ្ណឌា ល 

្ូ្ផ្ល់សលខ្រណនី ឬអត្្ញ្ញា ណ្ណឌា លរប្់អនក ស�ើ្្ីពសនលៃឿន�ំសណើ រការ។

ស ្្ម ុះអតិថិជន  (នា្ខលៃួន និងនា្គតកូល�ូចត�លវាបង្ហា ញសលើវកិ្ព័យបព័គតរប្់អនក)

អា្យដ្ឋា ន អាផ្ត់ត្នថ៍/អរារសលខ #

ទីគករុង សលខទូរ ព្័ព្សៅផ្ុះ

អចីត ៉្ាល

ស្ចក្ដីអុះអាង ្ូ្ចចុះ�តថែសលខា និងកាលបរសិចឆេទសៅខាងសគកា្។

ខញចំ្ូ្បញ្ជា ក់ថា ពព័ត៌មានត�លខញចំបានផ្ដល់ជូនសៅកនចងពាក្យស្នើ ច្ំសនុះ្ឺរពិតគបាក� និងគតឹ្គតរូវ។ ខញចំយល់គព្ផ្ល់ភ្្ចតាងមនលក្ខណៈ្្្ត្ិគ្រប់គរាន់ទទួលបាន CARE គប្ិនសបើគតរូវបានស្នើ ច្ំ។ ខញចំយល់គព្ជូន�ំ

ណឹង�ល់គករុ្�៊ចនឧ្្មព័ន Southern California Gas Company (SoCalGas
®
) អំ�ចង 30 មថងៃ គប្ិនសបើខញចំតលងមានលក្ខណៈ្្្ត្ិគ្រប់គរាន់ស�ើ្្ីទទួលបានការបញ្ច ុះតម្លៃ។ ខញចំយល់ថាគប្ិនសបើខញចំទទួលបានការបញ្ច ុះត

ម្លៃសដ្យរា្ម នលក្ខណៈ្្្ត្ិគ្រប់គរាន់ ខញចំអាចនឹងគតរូវបានតគ្រូវឲ្យ្ងវញិសលើការបញ្ច ុះតម្លៃត�លខញចំបានទទួល។ ខញចំយល់ថា SoCalGas អាចតចករតំលកពព័ត៌មានរប្់ខញចំជា្ួយនឹងស្វាសាធារណៈ ឬោន ក់ង្រសផ្សងសទៀត 

ស�ើ្្ីចចុះស ្្ម ុះខញចំសៅកនចងក ្្មវធីិជំនួយរប្់ពួកស្រ។

 �តថែសលខា៖    កាលបរសិចឆេទ៖  
/ /

1

2

3

X

- -

ចំនួន្នច្្ស្រចបកនចងគ្ររួសាររប្់អនក (រួ្ ទំាងខលៃួនអនក ្នច្្សសពញវ ព័យសផ្សងសទៀត និងកចមារ)៖

  1   2   3   4   5   6 គប្ិនសបើសគចើនជាង 6៖

 $0 – $31,860

  $31,861 – $40,180

  $40,181 – $48,500

  $48,501 – $56,820

  $56,821 – $65,140

 សទ គប្ិនសបើសទ សតើគបាក់ចំណូលគ្ររួសារគបចំាឆាន ំរប្់អនក្ឺរប៉ាចនា្ម ន 

( ច្នការកាត់ទចក សដ្យរួ្ ទំាង្មាជិកទំាងអ្់មន គ្ររួសារ)?

សតើអនក (ឬនរ្មាន ក់កនចងគ្ររួសាររប្់អនក) គតរូវបានចចុះស ្្ម ុះកនចងក្្មវធីិជំនួយខាងសគកា្្្ួយត�រសទ?

 បាន (គប្ិនសបើបាន ្ូ្បំសពញកនចងរងវាង់ l)

គប្ិនសបើសគចើនជាង $65,140, ្ូ្បញូ្លទឹកគបាក់ជាចំនួន�ចលាលៃ រសៅទីសនុះ

         $         ,   ,                      .00 កនចង្ួយឆាន ំ។

្ូ្្ូរ្ធីកសលើគបភពមនគបាក់ចំណូលរប្់អនក។

 គបាក់ចំណូល្ូ្យាល់ស្្ួររទីី

 SSP ឬ SSDI

 គបាក់ចូលនិវត្ន៍

 ការគបាក់ ឬគបាក់ចំសណញពីការ្ន្សំ ្្ដចក គបាក់�ំកល់ទចក 

ឬ្រណនីចូលនិវត្ន៍

 គបាក់មថលៃឈនួលនិង/ឬកមគ្ពីការង្រខលៃួនឯង

 គបាក់អតថែគបសយជន៍អត់ការង្រសធវាើ

 គបាក់្ំណងធានារ៉ាប់រង ឬគបាក់្ំណងតា្ផលៃូវចបាប់

 គបាក់ពិការ ឬគបាក់្ំណងឲ្យក្្មករសគពាុះសគរាុះថាន ក់សៅការដ្ឋា ន

 គបាក់ឧបតថែ ្្ភប្ដីគបពន្ធ ឬកូន

 អាហាររបូករណ៍ គបាក់្្្ទាន ឬជំនួយសផ្សងសទៀត្គមាប់ចំ្យ

សលើការរ្់សៅ

 គបាក់ឈនួល ឬគបាក់្ួយសារ

 គបាក់ ច្ទ្ធ និង/ឬគបាក់ចំណូលសផ្សងសទៀត

 Medi-Cal/Medicaid៖ តិចជាង 65 ឆាន ំ

  Medi-Cal/Medicaid៖ 65 ឆាន ំស�ើង

  Medi-Cal ្គមាប់គករុ្គ្ររួសារ A & B

  ក្្មវធីិស្្ី ទារក និងកចមារ (WIC)

  CalWorks (TANF) ឬកចល្្្ព័ន្ធ TANF

  ្ិទ្ធិទទួលបានគបាក់ចំណូល�ំបូង - តតកចល្្្ព័ន្ធប៉ាចស ណ្ ុះ

ការយិលព័យជំនួយកិច្ការទូសៅឥ ឌ្ា

  CalFresh (បព័ណណបរសិោ្រអាហារ)

  ក្្មវធីិបរសិោ្រអាហារមថងៃគតង់សៅសាលាជាតិ (NSLP)

  ក្្មវធីិផ្ដល់ជំនួយថា្ពល�ល់គ្ររួសារមានគបាក់ចំណូលទាប (LIHEAP)

  គបាក់ចំណូលស្្ូររទីីបតនថែ្ (SSI) 

Form 6491 KH 06/15 Meter: Residential

ការបញ្ច ុះត្លៃម 20% ពាក្យស្នើ ច្ំ CARE
្ូ្សគបើគបា្់ទឹកសខៀវ�ិត ឬស ្្ម តតប៉ាចស ណ្ ុះ

្ូ្បំសពញ និងសផញើពាក្យ ច្ំតា្មគប្ណីយ៍ ទូរសារ ឬដ្ក់ពាក្យ ច្ំតា្អចីនធព័រណិតតា្រយៈស្រ�ទំពព័រ socalgas.com (ត្វាងរក “CARE”).
 

្ូ្សផញើសៅកាន់៖ SoCalGas  M.L. GT19A1, P.O. Box 513249  Los Angeles, CA 90051-1249 ឬ សផញើទូរសារសៅកាន់៖ (213) 244-4665




