
 

ភាសាកម្ម វធីិជំនួយសម្រាប់ការជួលបន្ទា ន់របស់សហព័នធ  

កម្ម វធីិជំនួយការជួលបន្ទា ន់របស់សហព័នធ  (ERAP) គឺជាកម្ម វធីិជំនួយលំនៅដ្ឋា នបន្ទា ន់ 

ន ើម្បកីាត់បនថយភាពតានតឹងផ្នែកហិរញ្ញ វតថ ុសម្រាប់អ្ែកជួល និងាា ស់កម្មសិទ្ធិ។ អ្ែកនតល់នសវាជួល ERAP, 

[នសវានម្របើម្រាស]់, និងការផ្លា ស់បត រូជំនួយ ល់អ្ែកជួលផ្ លានសិទ្ធិទ្ទួ្លាន 

ផ្ លម្របឈម្នឹងបញ្ហា អ្សថ ិរភាពលំនៅដ្ឋា ន 

និងការលំាកផ្នែកហិរញ្ញ វតថ ុនដ្ឋយសារផ្តភាពអាសនែផ្នែកសាធារណៈនដ្ឋយសារ COVID-19។ 

ន ើម្បាីនសិទ្ធិទ្ទួ្លាន ERAP ម្រគួសារម្រតវូផ្ត៖ 

1. សាែ ក់នៅកន ុងនាះជួលកន ុងរ ា Massachusetts 

2. ានម្រាក់ចំណូលមិ្ននលើសពី 80 ភាគរយននម្រាក់ចំណូលជាម្ធយម្កន ុងតំបន់ (AMI) 

3. បញ្ហា ក់៖ 

 នដ្ឋយានឆ្ាងកាត់ការលំាកផ្នែកហិរញ្ញ វតថ ុទាក់ទ្ងនឹង COVID-19  

 ានហានិភ័យននភាពគ្មម ននាះសផ្ម្បង ឬអ្សថ ិរភាពលនំៅដ្ឋា ន 

ERAP អាចជួយអ្ែកជួលជាមួ្យនឹងការចំណាយ ូចខាងនម្រកាម្ គិតចាប់ពីនងៃទី្ 13 ផ្ែមី្ន្ទ ឆ្ែ ំ 2020៖ 

 ការជួលហួសកាលកំណត់ (បំណុលហួសកាលកំណត់) មិ្នឱ្យនលើសពីបំណុលហួសកំណត់ 12 ផ្ែ។ 

 ការជួលន្ទនពលអ្ន្ទគតរហូត ល់ 3 ផ្ែ (ន ើម្ទុ្ន)   

 [បំណុលនននសវានម្របើម្រាសា់នរហូត ល់ $1,500 កន ុងមួ្យម្រគួសារ] 

 ផ្លា ស់បត រូទាក់ទ្ងនៅនឹងការចំណាយ 

o ការជួលផ្ែ ំបូង និងផ្ែចុងនម្រកាយ 

o ម្រាក់បនញ្ញ ើផ្ លានសុវតថ ិភាព 

o ការផ្លា ស់ទី្រងយនត ឹកទំ្និញ 

o ការបង់នងានម្រគឿងសង្ហា រមិ្ (រហូត ល់ $1,000) 

 

ជំនួយនឹងម្រតវូាននតលអ់ាទិ្ភាព លម់្រគួសារផ្ លានសាជិកាែ ក់ ឬនម្រចើនន្ទក់ 

ផ្ លគ្មម នការង្ហរនធវ ើកន ុងរយៈនពល 90 នងៃន ើងនៅនៅនពលដ្ឋក់ពាកយសុំ ឬអ្ែកផ្ លានម្រាក់ចំណូលទាបជាង 

50% ននម្រាក់ចំណូលជាម្ធយម្កន ុងតំបន់។ 

 

ជំហានន្ទន្ទកន ុងការដាក់ពាកយស ំ – អ្វីដែលអ្នកដាក់ពាកយម្ររវូែឹង 

តរើនរណាខ្លះអាចដាក់ពាកយស ំបាន? 

 អ្ែកជួល 

 ាា ស់កម្មសិទ្ធិតំណាងឱ្យអ្ែកជួល 
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តរើអ្នកជាពលរែឋរស់តៅកន ុងផ្ាះជួលដែលដាក់កម្រម្ិរតលើម្របាក់ចំណូលសាធារណៈឬតផ្េងត ៀរ? 

 

ម្របសិននបើអ្ែកចង់សាែ ក់នៅកន ុងនាះបចច ុបបនែ របស់អ្ែក ប ុផ្នតជំពាក់នងាជួលហួសកំណត់ 

អ្ែកអាចដ្ឋក់ពាកយនសែ ើសុំនដ្ឋយផ្លា ល់នៅកាន់ ERAP ន ើម្បីសុំជំនួយាន។ នទាះយ ងណាក៏នដ្ឋយ 

អ្ែកម្របផ្ហលជាចង់នសែ ើសុំអ្ែកម្រគប់ម្រគងអ្ចលនម្រទ្ពយរបស់អ្ែក 

ន ើម្បនីម្ើលថានតើពួកនគានឆ្នាៈដ្ឋក់ពាកយសុំជំនួយជំនួសឱ្យអ្ែកឬអ្ត់។  

នទាះយ ងណាក៏នដ្ឋយ ម្របសនិនបើអ្ែកម្រតវូការជំនួយកន ុងការចំណាយនលើនសវានម្របើម្រាស់ហួសកាលកំណត់ 

ឬម្របសិននបើអ្ែកកំពុងចង់នរ ើនចញពីនាះ អ្ែកគួរផ្តដ្ឋក់ពាកយនដ្ឋយផ្លា ល់ន ើម្បីទ្ទួ្លាន ERAP។ 

តរើខុ្្ំម្ររវូដាក់ពាកយអ្វ ីខ្លះ? 

1. ន ើម្បីទ្ទួ្លានសិទ្ធិ៖  

o អ្ែកម្រតវូផ្តានម្រាក់ចំណូលមិ្ននលើសពី 80 ភាគរយននម្រាក់ចំណូលជាម្ធយម្កន ុងតំបន់ (AMI) 

o អ្ែកម្រតវូផ្តជាអ្ែកជួល នហើយសាជិកម្រគួសារម្រតវូបង្ហា ញថាពួកនគ៖ 

 ានឆ្ាងកាត់ការលំាកផ្នែកហិរញ្ញ វតថ ុទាក់ទ្ងនឹង COVID-19  

 ានហានិភ័យននភាពគ្មម ននាះសផ្ម្បង ឬអ្សថ ិរភាពលនំៅដ្ឋា ន។ 

 

2. អ្ែកជួលនឹងម្រតវូនតល់ឯកសារចាំាច់ ូចខាងនម្រកាម្។ 

o អ្តតសញ្ហញ ណរបស់នម្ម្រគួសារ៖ 

 ឯកសារននះនឹងម្រតវូបញ្ច លូន ម្ ះនពញ និងនងៃផ្ែឆ្ែ ំកំនណើតរបស់នម្ម្រគួសារ។ 

ឧទាហរណា៍ន ូចជា បណណ នបើកបរផ្ លនចញនដ្ឋយរ ា សំបុម្រតកំនណើត ឬលិែិតឆ្ាងផ្ ន 

o ការននាៀងផ្លា ត់លនំៅដ្ឋា នបចច ុបបនែ  

 ទ្ម្រម្ង់ផ្បបបទ្ជួល កិចាសនាជួល ឬភតិសនានឹងម្រតវូនធវ ើន ើង 

o ការននាៀងផ្លា ត់វបិតត ិលំនៅដ្ឋា នផ្ លានលកខណសម្បតត ិម្រគប់ម្រគ្មន់ 

(នតល់ជូនទាងំអ្ស់ផ្ លម្រតវូនឹងអ្ែក) 

 ការជូន ំណឹងអំ្ពីបំណុលហួសកាលកំណត់ និងសម្តុលយហួសកាលកំណត់ 

  ីកានកាះនៅរបស់តុលាការ 

 ការជូន ំណឹងឱ្យចាកនចញ 

 ការជូន ំណឹងអំ្ពកីារបនណត ញនចញ 

 លិែិតពីាា ស់នាះម្របសិននបើនកើនន ើងនទ្វ ង 

o ការននាៀងផ្លា ត់ម្រាក់ចំណូល 

 ម្រគួសារផ្ លម្រតវូានននាៀងផ្លា ត់ថាជាអ្ែកចូលរមួ្យ ងសកម្មនៅកន ុងកម្ម វធីិទ្ទួ្លានអ្តថ

ម្របនយជន៍ពី MassHealth ឬ DTA (SNAP, TAFDC, EAEDC, SSI, SSP) 

នឹងម្រតវូានកំណត់នដ្ឋយផ្នែកនលើម្រាក់ចំណូលផ្ លអាចទ្ទួ្លានសម្រាប់ ERAP 

នដ្ឋយសវ ័យម្របវតត ិ។ ម្រគួសារផ្ លនតល់លិែិតកំណត់សិទ្ធិទ្ទួ្លាន 

ផ្ លានកាលបរនិចេទ្នៅនងៃទី្ 1 ផ្ែម្ករា ឆ្ែ ំ 2020 ឬបន្ទា ប់ពីនន្ទះ 

សម្រាប់អ្តថ ម្របនយជន៍មួ្យកន ុងចំនណាម្អ្តថ ម្របនយជន៍ខាងនម្រកាម្ក៏នឹងម្រតវូានកំណត់ស

ម្រាបក់ារទ្ទួ្លានម្រាក់ចំណូលសម្រាប់ ERAP នងផ្ រ៖ 

 លំនៅដ្ឋា នសាធារណៈ (រ ា ឬសហព័នធ ) 

 បណណ ទូ្ទាត់ជនម្រម្ើសលំនៅដ្ឋា ន (ផ្នែកទី្ 8) 

 បណណ ទូ្ទាត់លំនៅដ្ឋា នរបស់រ ា៖ MRVP, AHVP, DMH, 

ឬបណណ ទូ្ទាត់លំនៅដ្ឋា នរបស់ DDS 

 កម្ម វធីិជំនួយផ្នែកថាម្ពលសម្រាប់ម្រគួសារផ្ លានម្រាក់ចំណូលទាប (LIHEAP) 

 ការគ្មំពារកុារកែងរ ា Massachusetts 

 អ្តថ ម្របនយជន៍អ្តីតយុទ្ធជនជំពូក 115  

https://hedfuel.azurewebsites.net/raa.aspx


 ម្រាក់ចំណូលម្របចាឆំ្ែ ំអាចម្រតវូានននាៀងផ្លា ត់ម្រតឹម្ឆ្ែ ំ 2020 ទ្ម្រម្ង់ផ្បបបទ្ 1040 ឬ 

 ម្រាក់ចំណូលម្របចាំផ្ែអាចម្រតវូានននាៀងផ្លា ត់នដ្ឋយវកិកយបម្រតចំនួនពីរចាប់ពី 60 នងៃមុ្ន 

បូករមួ្នឹងលិែិតទ្ទួ្លានអ្តថ ម្របនយជន៍ងមីៗបំនុត (សនត ិសុែសងគម្ ការគ្មំម្រទ្កុារ 

ភាពអ្ត់ការង្ហរនធវ ើ។ ល។) 

o ម្របសិននបើនធវ ើការជាមួ្យបុគគលិកសំណំុនរឿង ឬអ្ែកតស ូ ម្តិ 

សូម្បំនពញទ្ម្រម្ង់ផ្បបបទ្អ្នុញ្ហញ តពីភាែ ក់ង្ហរ ន ើម្បឱី្យពួកនគអាចជួយអ្ែកដ្ឋក់ពាកយសុំាន។ 

 

3. សូម្ឱ្យាា ស់នាះរបស់អ្ែក ឹងថា អ្ែកានគនម្រាងដ្ឋក់ពាកយសុំ 

នដ្ឋយសារផ្តពួកនគនឹងម្រតវូនតល់ឯកសារ ូចខាងនម្រកាម្ន ើម្បីទ្ទួ្លានការទូ្ទាត់៖ 

o ទ្ម្រម្ង់ផ្បបបទ្ W-9 សម្រាប់ាា ស់អ្ចលនម្រទ្ពយ 

ឬភាែ ក់ង្ហរផ្ លានការអ្នុញ្ហញ តពីាា ស់អ្ចលនម្រទ្ពយ  ូចជាអ្ែកម្រគប់ម្រគងអ្ចលនម្រទ្ពយជាន ើម្។ 

o ភសត ុតាងននភាពជាាា សន់ាះផ្លវង 

 

 

សូម្ទាក់ ងអ្នកជិរខាងរបស់អ្នក តែើម្បីឱ្យពួកតេែងឹអំ្ពីកម្ម វធីិតនះផ្ងដែរ! 
 

 


