
Socalgas.com/improvements
1-800-331-7593

បញ្ច ុះតម្លៃ 20%

ការដាក់ពាក្យស្នើ ច្ំក្្មវធីិ CARE

Medi-Cal/Medicaid

Medi-Cal ្ម្រាប់ម្្រួសារ A & B 

ស្្ី ទារក និងកចរារ (WIC) 

CalWORKs (TANF)1 / Tribal TANF 

្ម្រាប់តតអនកតែលរាន្ិទ្ិចាប់ស្្ើ្រកចំណូល — Tribal ប៉ចស ណ្ ុះ

ការយិាល័យជំនួយត្នកកិច្ការទូសៅឥ ឌ្ា

CalFresh (តត្អាហារ) 

ក្្មវធីិអាហារម្ងៃម្តង់សាលាថ្ន ក់ជាតិ (NSLP) 

ក្្មវធីិជំនួយថ្្ពលកនចងស្រុកតែលរានចំណូលទាប (LIHEAP)

ចំណូល្ន្ិ ច្ខបតនថែ្

ក្្មវធីិជំនួយសាធារណៈ
ម្ប្ិនសបើអនក ឬអនកស្សេងសទៀតតែលសៅកនចងម្្រួសាររប្់អនកទទួលបាន 

អតថែម្បសយាជន៍ពីក្្មវធីិ្្ួយខាងសម្កា្៖

្ម្រាប់្រាជិកម្្រួសារបតនថែ្នី្ួយៗ បតនថែ្ $8,840
*រួ្ បញូ្លម្បាក់ចំណូលម្្រួសារបច្ចប្បននពីម្បភពទំាងអ្់ ច្ននឹងកាត់សចញ។

ចំនួន្រាជិកម្្រួសារកនចងម្្រួសារ ចំណូលម្បចំាឆ្ន ំ្រចប*

ចំណូលម្្រួសារអតិបររា
(រាន ច្ពលភាពចាប់ពីម្ងៃទី 1 តខ្ិ ច្នា ឆ្ន ំ 2019 ែល់ម្ងៃទី 31 តខឧ្ភា ឆ្ន ំ 2020) ឬ
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1 រួ្ បញូ្លទំាង ច្ខចរាលភាពសែើ្្បីសធវើការ

លក្ខខណឌា ចូលរួ្ ៖
1) អនកម្តរូវតតបំសពញតា្តម្្រូវការកនចងតារាងខាងសលើ។ 2) វកិ្កយបម្តឧ្្ម័នធ្្មជាតិម្តរូវតតរានស ្្ម ុះរប្់អនក ស�ើយអា្យដាឋា នម្តរូវតតជា

អា្យដាឋា នច្្បងរប្់អនក។ 3) អនក្ិនម្តរូវបានអុះអាងថ្ ជាអនកពឹងត្អែកសលើម្បាក់ចំណូលរប្់បច្្គលរាន ក់ស្សេងសទៀតសម្រៅពីប្ី  

ឬម្បពន្រប្់អនក។ 4) អនកម្តរូវតតបញ្ជា ក់ស�ើងវញិនូវពាក្យ ច្ំរប្់អនកសៅសពលម្តរូវបានស្នើ ច្ំ។ 5) អនកម្តរូវជូនែំណឹងែល់ SoCalGas 

កនចងរយៈសពល 30 ម្ងៃ ម្ប្ិនសបើអនកតលងរាន្ិទ្ិ។ 6) អនកអាចម្តរូវបានស្នើ ច្ំឱ្យស្ទៀងផ្ទ ត់្ិទ្ិអនចញ្ញា តរប្់អនក្ម្រាប់ក្្មវធីិ CARE ។

ក្្មវធីិ និងស្វាក្្មស្សេងសទៀតតែលអនកអាចស្នើ ច្ំ្ម្រាប់៖

ទទួលបានការ្នសេំ្ំមចថ្្ពលសៅ្ទុះសដាយ្ិន្ិតម្លៃ 
តែលអាចជួយអនក្នសេំម្បាក់ និងសធវើឱ្យអនកកាន់តតរានផ្ ច្កភាព

ការ្្ល់្ូលដាឋា នត្នកសវជជាសាស្ ្

ទទួលបានហា្គ ្ធ្្មជាតិបតនថែ្សៅ 
អម្តាទាបបំ ច្តម្ប្ិនសបើអនករាន 
សាថែ នភាព ច្ខភាពធងៃន់ធងៃរ
socalgas.com/medical
1-866-431-3517

CALIFORNIA LIFELINE 
បញ្ច ុះតម្លៃការសៅទូរ្័ពទ្ម្រាប់ 
អតិ្ិជនតែលរានលក្ខណ្្្បត្ិ 
ម្្ប់ម្រាន់
្ម្រាប់ព័ត៌រានបតនថែ្ ្ូ្ទាក់ទង 
ម្ករុ្�៊ចន្្ល់ស្វាទូរ្័ពទរប្់អនក

ជំនួយថ្្ពល្ម្រាប់ម្្រួសារតែល 
រានចំណូលទាប
ជំនួយទូទាត់វកិ្កយបម្ត 
ជំនួយវកិ្កយបម្តបនាទ ន់ 
និងស្វាទប់ទល់នឹងអាកា្ធាតច
1-866-675-6623

ជំនួយសលើស្�ដាឋា នប្់អនក

ជំនួយសលើតម្្រូវការសវជជាសាស្្ ជំនួយសលើការសៅទូរ្័ពទរប្់អនក ជំនួយសលើវកិ្កយបម្តរប្់អនក

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
ទូរសារ៖ (213) 244-4665  អនកសខសោយការស្ាប់ (TDD/TTY)៖ 1-800-252-0259 (រានតតភាសាអង់ស្លៃ្ និងភាសាសអ្្៉បញប៉ចស ណ្ ុះ)

រានវធីិចំនួនពីរសែើ្្បីបំសពញលក្ខខណឌា

ក្្មវធីិបម្្រុងទចកថ្្ពលមនរែឋា California (CARE) ្្ល់ជូនអតិ្ិជន SoCalGas® តែលរានលក្ខណ្្្បត្ិម្្ប់ម្រាន់ 

ឱ្យទទួលបានការបញ្ច ុះតម្លៃ 20% សលើវកិ្កយបម្តហា្គ ្ធ្្មជាតិម្បចំាតខរប្់ពួកស្។ ការបញ្ច ុះតម្លៃសនុះនឹងម្តរូវអនចវត្ចំសពាុះវកិ្កយបម្ត 
ហា្គ ្ធ្្មជាតិម្បចំាតខ បនាទ ប់ពីម្ងៃតែលក្្មវធីិម្តរូវបានអនច្័តសដាយ SoCalGas ។ 

្ូ្ដាក់ពាក្យតែលបានបំសពញរចួសដាយសម្បើវធីិ្ួយកនចងចំស្្វធីិខាងសម្កា្៖
1)  ចូលស ើ្លស្�ទំព័រ myaccount.socalgas.com ឬ socalgas.com/care។ ្ំសណើ រប្់អនកនឹងម្តរូវបានែំសណើ រការភាលៃ ្ៗ។

(្ម្រាប់អតិ្ិជនតែលរាន្ណនីវកិ្កយបម្ត SoCalGas)

2) ទូរ្័ពទសៅសលខ 866-716-3452 បានម្្ប់សពល 24 សរ៉ាងកនចង្ួយម្ងៃ។ ្ូ្សម្តៀ្សលខ្ណនីរប្់អនកឱ្យរចួរាល់។

3) ្ូ្ស្ញើទម្្ង់តបបបទតែលបានបំសពញ និងចចុះ�តថែសលខារចួ្កវញិតា្មម្ប្ណីយ៍ ឬទូរសារសៅសលខ 213-244-4665 ។

โโโโโโโ

http://myaccount.socalgas.com
http://socalgas.com/care
http://socalgas.com/medical
http://Socalgas.com/improvements


បញ្ច ុះតម្លៃ 20% ការដាក់ពាក្យស្នើ ច្ំក្្មវធីិ CARE
្ូ្សម្បើតតទឹកថ្ន ំពណ៌ស ្្ម  ឬពណ៌ខាវចា្់ប៉ចស ណ្ ុះ

សលខ្ណនី

 ្ូ្្្ល់សលខ្ណនីរប្់អនក សែើ្្បីែំសណើ រការបានឆ្ប់រ�័្។

ស ្្ម ុះរប្់អតិ្ិជន (នា្ខលៃួន និងនា្ម្តកូលឱ្យែូចតែលរានសៅសលើវកិ្កយបម្តរប្់អនក)

អា្យដាឋា ន  ្ទុះតលវង/កតនលៃងរ្់សៅ #

ទីម្ករុង       ទូរ្័ពទច្្បង

្ូ្បំសពញ និងស្ញើពាក្យ ច្ំសនុះ្កវញិតា្មម្ប្ណីយ៍ 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

/ /
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ចំនួន្នច្សេ្រចបសៅកនចងម្្រួសាររប្់អនក (រួ្ បញូ្លទំាងខលៃួនអនក ្នច្សេសពញវយ័ និងកចរារស្សេងសទៀត)៖

  1   2   3   4   5   6  ម្ប្ិនសបើសម្ចើនជាង 6 នាក់៖

 $0 – $33,820

 $33,821 - $42,660

 $42,661 - $51,500

 $51,501 - $60,340

 $60,341 - $69,180

្ិនបាន (ម្ប្ិនសបើ្ិនបាន សតើម្បាក់ចំណូលម្្រួសារម្បចំាឆ្ន ំ ច្នែក
សចញរប្់អនក រួ្ ទំាង្រាជិកទំាងអ្់មនម្្រួសាររានចំនួនប៉ចនា្ម ន?)

សតើអនក (ឬនរ្រាន ក់សៅកនចងម្្រួសាររប្់អនក) បានចចុះស ្្ម ុះកនចងក្្មវធីិជំនួយ្្ួយែូចខាងសម្កា្តែរឬសទ?

បាន (ម្ប្ិនសបើបាន ្ូ្្ូ្សលើរងវង់l)

 ម្ប្ិនសបើរានសម្ចើនជាង $69,180 ្ូ្បញូ្លចំនួនម្បាក់
ែចលាលៃ រសៅទីសនុះ

        $           ,              .00 កនចង្ួយឆ្ន ំ។

្ូ្្ូ្ចំ្ំម្បភពចំណូលរប្់អនក
  ្ន្ិ ច្ខ្ង្គ្
  SSP ឬ SSDI

  ម្បាក់សសាធននិវត្ន៍
   ការម្បាក់ ឬភា្លាភតែលបាន្កពីការ្នសេំ ភា្�៊ចន 
្ូលបម្ត ឬ្ណនីចូលនិវត្ន៍

  ម្បាក់ឈនួល និង/ ឬម្បាក់តខ
  អតថែម្បសយាជន៍្ម្រាប់អនករា្ម នការងារសធវើ
  ការធានារ៉ាប់រង ឬការសដាុះសសាយតា្្លៃូវច្បប់
  ពិការភាព ឬការទូទាត់ម្បាក់្ំណងរប្់ក្្មករ
  ការរំាម្ទពីសាវ ្ីភរយិា ឬកូន
   អាហារបូករណ៍ ជំនួយឥត្ំណង ឬជំនួយស្សេងៗសទៀត 

តែលបានចំ្យ្ម្រាប់ការរ្់សៅ
  ចំណូលជួល ឬម្បាក់កមម្្សលើ្ិទ្ិ
   សាច់ម្បាក់ ចំណូលស្សេងសទៀត 

ឬម្បាក់ចំសណញពីការងារផ្ទ ល់ខលៃួន

Medi-Cal/Medicaid៖ អាយចសម្កា្ 65 ឆ្ន ំ

Medi-Cal/Medicaid៖ អាយច 65 ឆ្ន ំ ឬសលើ្

Medi-Cal ្ម្រាប់ម្្រួសារ A&B

ក្្មវធីិស្្ី ទារក និងកចរារ (WIC)

CalWORKs (TANF) ឬ Tribal TANF

 ្ ម្រាប់តតអនកតែលរាន្ិទ្ិចាប់ស្្ើ្រកចំណូល 
- Tribal ប៉ចស ណ្ ុះ

 ការយិាល័យជំនួយត្នកកិច្ការទូសៅឥ ឌ្ា

 CalFresh (តត្អាហារ)

 ក្្មវធីិអាហារម្ងៃម្តង់សាលាថ្ន ក់ជាតិ (NSLP)

 ក្្មវធីិជំនួយថ្្ពលកនចងស្រុកតែលរានចំណូលទាប 
(LIHEAP)

 ចំណូល្ន្ិ ច្ខបតនថែ្

ស្ចក្ីម្បកា្ ្ូ្អាន និងចចុះ�តថែសលខាខាងសម្កា្។

ខញចំ្ូ្បញ្ជា ក់ថ្ ព័ត៌រានតែលខញចំបាន្្ល់កនចងក្្មវធីិសនុះ្ឺពិត និងម្តឹ្ម្តរូវ។ ខញចំយល់ម្ព្្្ល់ភ្្ចតាងមន្ិទ្ិទទួលបានក្្មវធីិ CARE ម្ប្ិនសបើ្ួរ។ ខញចំយល់ម្ព្កនចង 
ការជូនែំណឹងម្ករុ្�៊ចនហា្គ ្ភា្ខាងត្ូបងរែឋា California (SoCalGas®) កនចងរយៈសពល 30 ម្ងៃ ម្ប្ិនសបើខញចំតលងរាន្ិទ្ិទទួលការបញ្ច ុះតម្លៃ។ ខញចំែឹងថ្ ម្ប្ិនសបើខញចំ

ទទួលបានការបញ្ច ុះតម្លៃសដាយ្ិនរានលក្ខណ្្្បត្ិម្្ប់ម្រាន់្ម្រាប់ខញចំ ខញចំម្តរូវបង់ម្លៃបញ្ច ុះតម្លៃតែលខញចំបានទទួល។ ខញចំែឹងថ្ SoCalGas អាចតចករតំលកព័ត៌រាន 

រប្់ខញចំជា្ួយក្្មវធីិសម្បើម្បា្់ ឬភាន ក់ងារស្សេងៗ សែើ្្បីចចុះស ្្ម ុះខញចំកនចងក្្មវធីិជំនួយរប្់ពួកស្។

�តថែសលខា៖ កាលបរសិចឆេទ៖

-  -

© ម្ករុ្�៊ចនហា្គ ្រែឋា California ភា្ខាងត្ូបង ឆ្ន ំ 2019 ។ ពាណិជជា្ញ្ញា  ្ឺជាម្ទព្យរប្់រ្ា្់ក្្ម្ិទ្ិ។ រកសោ្ិទ្ម្្ប់យ៉ាង។ 
ក្្មវធីិ CARE ម្តរូវបាន្្ល់្ូលនិធិសដាយអតិ្ិជនសម្បើម្បា្់មនរែឋា California និងម្្ប់ម្្ងសដាយម្ករុ្�៊ចនហា្គ ្មនរែឋា California ភា្ខាងត្ូបង 
សម្កា្ការឧបតថែ្្ភពី California Public Utilities Commission ។ ្ូលនិធិក្្មវធីិនឹងម្តរូវបាន្្ល់ជូនសៅសលើ្ូលដាឋា ន ្កែល់ ច្ន បសម្ ើ្ជូន ច្ន 
រ�ូតែល់្ូលនិធិតបបសនុះតលងរានសទៀត។ ក្្មវធីិសនុះអាចម្តរូវបានតកតម្ប ឬម្តរូវបានបញ្ប់សដាយរា្ម នការជូនែំណឹងជា ច្ន។ 

X
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