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ភាសាកម្ម វ ិធីជំនួយសម្រាប់ការជួលបន្ទាន់របស់សហព័នធ
កម្ម វ ិធីជំនួយការជួ លបន្ទាន់របស់សហព័នធ (ERAP) គឺជាកម្ម វ ិធីជំនួយលំនៅដ្ឋានបន្ទាន់
ន ើម្បីកាត់បនថ យភាពតានតឹងផ្នែ កហិរញ្ញ វតថុសម្រាប់អ្ែកជួ ល និងាាស់កម្ម សិទ្ធិ។ អ្ែ កនត ល់នសវាជួ ល ERAP,
[នសវានម្របម្រើ ាស់], និងការផ្លាស់បតរជំ
ូ នួយ ល់អ្ែកជួ លផ្ លានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លាន
ផ្ លម្របឈម្នឹងបញ្ហាអ្សថ ិរភាពលំនៅដ្ឋាន
និងការលំាកផ្នែ កហិរញ្ញ វតថុនដ្ឋយសារផ្តភាពអាសនែ ផ្នែ កសាធារណៈនដ្ឋយសារ COVID-19។
ន ើម្បីានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លាន ERAP ម្រគួសារម្រតវូ ផ្ត៖
1. សាែក់នៅកនុងនា ះជួ លកនុងរ ា Massachusetts
2. ានម្រាក់ចំណូលម្ិននលើសពី 80 ភាគរយននម្រាក់ចំណូលជាម្ធយម្កនុងតំបន់ (AMI)
3. បញ្ហាក់៖
 នដ្ឋយានឆ្ា ងកាត់ការលំាកផ្នែ កហិរញ្ញ វតថុទាក់ទ្ងនឹង COVID-19
 ានហានិភ័យននភាពគ្មមននា ះសផ្ម្បង ឬអ្សថ ិរភាពលំនៅដ្ឋាន
ERAP អាចជួ យអ្ែ កជួ លជាម្ួ យនឹងការចំណាយ ូ ចខាងនម្រកាម្ គិតចាប់ពីនងៃ ទ្ី 13 ផ្ែម្ីន្ទ ឆ្ែំ 2020៖
 ការជួ លហួ សកាលកំណត់ (បំណុលហួ សកាលកំណត់) ម្ិនឱ្យនលើសពីបណ
ំ ុ លហួ សកំណត់ 12 ផ្ែ។
 ការជួ លន្ទនពលអ្ន្ទគតរហូ ត ល់ 3 ផ្ែ (ន ើម្ទ្ុន)
 [បំណុលនននសវានម្របើម្រាស់ានរហូ ត ល់ $1,500 កនុងម្ួ យម្រគួសារ]
 ផ្លាស់បតរទាក់
ូ
ទ្ងនៅនឹងការចំណាយ
o ការជួ លផ្ែ ំបូង និងផ្ែចុងនម្រកាយ
o ម្រាក់បនញ្ញ ផ្ើ លានសុវតថ ិភាព
o ការផ្លាស់ទ្ីរងយនត ឹកទ្ំនិញ
o ការបង់នងា នម្រគឿងសង្ហា រ ិម្ (រហូ ត ល់ $1,000)
ជំនួយនឹងម្រតវូ ាននត លអា
់ ទ្ិភាព ល់ម្រគួសារផ្ លានសាជិកាែក់ ឬនម្រចើនន្ទក់
ផ្ លគ្មមនការង្ហរនធវ ើកនុងរយៈនពល 90 នងៃ ន ើងនៅនៅនពលដ្ឋក់ពាកយសុំ ឬអ្ែ កផ្ លានម្រាក់ចំណូលទាបជាង
50% ននម្រាក់ចំណូលជាម្ធយម្កនុងតំបន់។

ជំហានន្ទន្ទកនុងការដាក់ពាកយសំ – អ្វ ីដែលអ្ន កដាក់ពាកយម្ររូវែឹង
តរើនរណាខ្ល ះអាចដាក់ពាកយសំបាន?



អ្ែ កជួ ល
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តរើអ្នកជាពលរែឋ រស់តៅកនុងផ្ាះជួលដែលដាក់កម្រម្ិរតលើម្របាក់ចំណូលសាធារណៈឬតផ្េងត ៀរ?
ម្របសិននបើអ្ែកចង់សាែក់នៅកនុងនា ះបចចុបបនែ របស់អ្ែក បុផ្នត ជំពាក់នងាជួលហួ សកំណត់
អ្ែ កអាចដ្ឋក់ពាកយនសែ ើសុំនដ្ឋយផ្លាល់នៅកាន់ ERAP ន ើម្បីសុំជំនួយាន។ នទាះយងណាក៏នដ្ឋយ
អ្ែ កម្របផ្ហលជាចង់នសែ ើសុំអ្ែកម្រគប់ម្រគងអ្ចលនម្រទ្ពយរបស់អ្ែក
ន ើម្បីនម្ើលថានតើពួកនគានឆ្នា ៈដ្ឋក់ពាកយសុំជំនួយជំនួសឱ្យអ្ែ កឬអ្ត់។
នទាះយងណាក៏នដ្ឋយ ម្របសិននបើអ្ែកម្រតវូ ការជំនួយកនុងការចំណាយនលើនសវានម្របម្រើ ាស់ហួសកាលកំណត់
ឬម្របសិននបើអ្ែកកំពុងចង់ន រ ើនចញពីនាះ អ្ែ កគួ រផ្តដ្ឋក់ពាកយនដ្ឋយផ្លាល់ន ើម្បីទ្ទ្ួ លាន ERAP។

តរើខ្្ុំម្ររូវដាក់ពាកយអ្វ ីខ្លះ?
1. ន ើម្បីទ្ទ្ួ លានសិទ្ធិ៖
o អ្ែ កម្រតវូ ផ្តានម្រាក់ចំណូលម្ិននលើសពី 80 ភាគរយននម្រាក់ចំណូលជាម្ធយម្កនុងតំបន់ (AMI)
o អ្ែ កម្រតវូ ផ្តជាអ្ែ កជួ ល នហើយសាជិកម្រគួសារម្រតវូ បង្ហាញថាពួ កនគ៖
 ានឆ្ា ងកាត់ការលំាកផ្នែ កហិរញ្ញ វតថុទាក់ទ្ងនឹង COVID-19
 ានហានិភ័យននភាពគ្មមននា ះសផ្ម្បង ឬអ្សថ ិរភាពលំនៅដ្ឋាន។
2. អ្ែ កជួ លនឹងម្រតវូ នត ល់ឯកសារចាំាច់ ូ ចខាងនម្រកាម្។
o អ្តត សញ្ហញណរបស់នម្ម្រគួសារ៖
 ឯកសារននះនឹងម្រតវូ បញ្ចល
ូ ន្មះនពញ និងនងៃ ផ្ែឆ្ែំកំនណើតរបស់នម្ម្រគួសារ។
ឧទាហរណ៍ាន ូ ចជា បណណនបើកបរផ្ លនចញនដ្ឋយរ ា សំបុម្រតកំនណើត ឬលិែិតឆ្ា ងផ្ ន
o ការននា ៀងផ្លាត់លនំ ៅដ្ឋានបចចុបបនែ
 ទ្ម្រម្ង់ផ្បបបទ្ជួ ល កិចាសនាជួ ល ឬភតិសនានឹងម្រតវូ នធវ ើន ើង
o ការននា ៀងផ្លាត់ វ ិបតត ិលនំ ៅដ្ឋានផ្ លានលកខ ណសម្បតត ិម្រគប់ម្រគ្មន់
(នត ល់ជូនទា ំងអ្ស់ផ្ លម្រតវូ នឹងអ្ែ ក)
 ការជូ ន ំណឹងអ្ំពីបំណុលហួ សកាលកំណត់ និងសម្តុលយហួ សកាលកំណត់
ីកានកាះនៅរបស់តុលាការ

 ការជូ ន ំណឹងឱ្យចាកនចញ
 ការជូ ន ំណឹងអ្ំពកា
ី របនណតញនចញ
 លិែិតពីាាស់នាះម្របសិននបើនកើនន ើងនទ្វ ង
o ការននា ៀងផ្លាត់ម្រាក់ចំណូល
 ម្រគួសារផ្ លម្រតវូ ានននាៀងផ្លាត់ថាជាអ្ែ កចូ លរ ួម្យងសកម្ម នៅកនុងកម្ម វ ិធីទ្ទ្ួ លានអ្តថ
ម្របនយជន៍ពី MassHealth ឬ DTA (SNAP, TAFDC, EAEDC, SSI, SSP)
នឹងម្រតវូ ានកំណត់នដ្ឋយផ្នែ កនលើម្រាក់ចំណូលផ្ លអាចទ្ទ្ួ លានសម្រាប់ ERAP
នដ្ឋយសវ ័យម្របវតត ិ។ ម្រគួសារផ្ លនត ល់លិែិតកំណត់សិទ្ធិទ្ទ្ួ លាន
ផ្ លានកាលបរ ិនចេ ទ្នៅនងៃ ទ្ី 1 ផ្ែម្ករា ឆ្ែំ 2020 ឬបន្ទាប់ពីនន្ទះ
សម្រាប់អ្តថម្របនយជន៍ម្ួយកនុងចំនណាម្អ្តថម្របនយជន៍ខាងនម្រកាម្ក៏នឹងម្រតវូ ានកំណត់ស
ម្រាប់ការទ្ទ្ួ លានម្រាក់ចំណូលសម្រាប់ ERAP នងផ្ រ៖
 លំនៅដ្ឋានសាធារណៈ (រ ា ឬសហព័នធ)
 បណណទ្ូ ទាត់ជនម្រម្ើសលំនៅដ្ឋាន (ផ្នែ កទ្ី 8)
 បណណទ្ូ ទាត់លំនៅដ្ឋានរបស់រ ា ៖ MRVP, AHVP, DMH,
ឬបណណទ្ូ ទាត់លំនៅដ្ឋានរបស់ DDS
 កម្ម វ ិធីជំនួយផ្នែ កថាម្ពលសម្រាប់ម្រគួសារផ្ លានម្រាក់ចំណូលទាប (LIHEAP)
 ការគ្មំពារកុារកែ ងរ ា Massachusetts
 អ្តថម្របនយជន៍អ្តីតយុទ្ធជនជំពូក 115

ម្រាក់ចំណូលម្របចាំឆ្ែំអាចម្រតវូ ានននា ៀងផ្លាត់ម្រតឹម្ឆ្ែំ 2020 ទ្ម្រម្ង់ផ្បបបទ្ 1040 ឬ
ម្រាក់ចំណូលម្របចាំផ្ែអាចម្រតវូ ានននា ៀងផ្លាត់នដ្ឋយវ ិកក យបម្រតចំនួនពីរចាប់ពី 60 នងៃ ម្ុន
បូ ករ ួម្នឹងលិែិតទ្ទ្ួ លានអ្តថម្របនយជន៍ងមីៗបំនុត (សនត ិសុែសងគ ម្ ការគ្មំម្រទ្កុារ
ភាពអ្ត់ការង្ហរនធវ ើ។ ល។)
ម្របសិននបើនធវ ើការជាម្ួ យបុគគលិកសំណុំនរឿង ឬអ្ែ កតសូ ម្តិ
សូ ម្បំនពញទ្ម្រម្ង់ផ្បបបទ្អ្នុញ្ហញតពីភាែក់ង្ហរ ន ើម្បីឱ្យពួ កនគអាចជួ យអ្ែ កដ្ឋក់ពាកយសុំាន។



o

ឹ ថា អ្ែ កានគនម្រាងដ្ឋក់ពាកយសុំ
3. សូ ម្ឱ្យាាស់នាះរបស់អ្ែក ង
នដ្ឋយសារផ្តពួ កនគនឹងម្រតវូ នត ល់ឯកសារ ូ ចខាងនម្រកាម្ន ើម្បីទ្ទ្ួ លានការទ្ូ ទាត់៖
o ទ្ម្រម្ង់ផ្បបបទ្ W-9 សម្រាប់ាាស់អ្ចលនម្រទ្ពយ
ឬភាែក់ង្ហរផ្ លានការអ្នុញ្ហញតពីាាស់អ្ចលនម្រទ្ពយ ូ ចជាអ្ែ កម្រគប់ម្រគងអ្ចលនម្រទ្ពយជាន ើម្។
o ភសតុតាងននភាពជាាាស់នាះផ្លវ ង

ឹ អ្ំពីកម្ម វ ិធីតនះផ្ងដែរ!
សូម្ទាក់ ងអ្ន កជិរខាងរបស់អ្នក តែើម្បីឱ្យពួ កតេែង

