តរើអ្នកត្រូវការជំនួយកនុងការបង់ថ្លៃជួលតោយសារកូ វ ីដ-19 ឬតេ?
កម្ម វ ិធីជំនួយលំតៅោានជួលបត្
ត ោះអាសនន (TRHAP) នៃរដ្ឋ Connecticut ៃឹងេេួ លពាកយសំដដលចាប់ត្តើម្ពីត ៉ោ ង 8 ត្ពឹកតៅថ្លៃេី 15 ដែកកក ោ
ឆ្នំ 2020។

➢ គ្រួ សារដដ្លមាៃសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបាៃអាចទ្ទ្ួ លបាៃជំៃួយអតិប រ ិមា 4,000 ដ្ុល្លារ សគ្មាប់ការជួ ល ដដ្ល ជំពាក់កនុងរយៈពេល 12
ដែពោយចាប់ព្តើមេីនងៃទ្ី 1 ដែមីនា ឆ្នំ 2020 ពោយមាៃកំណត់ចំៃួៃ $1,000 ដ្ុល្លារកនុងមួ យដែ

➢ អន កជួ លៃឹងតគ្មូវឱ្យបង់ 30% ថ្នចំនួនត្ាក់ចំណូលសរបទាបបំ្ររបស់ពួកតេ (ដដ្លបាៃទ្ទ្ួ លពៅកនុងដែមីនា ពមសា ឬឧសភា)
សគ្មាប់ជួលឱ្យមាាស់្ទះរបស់េួកពរសគ្មាប់ដែដដ្លេួ កពរទ្ទ្ួ លបាៃមូ លៃិធិ TRHAP។

➢ TRHAP ៃឹង្តល់អាេិភាពដល់ត្េួ សារដដល នត្ាក់ចំណូលម្ធយម្ និងទាប
➢ ចាប់ត្តើម្ពីថ្លៃេី 12 ដែសីហា ឆ្នំ 2020 កមម វ ិធីៃឹងទ្ទ្ួ លយកពាកយសុំេីអនកមាៃទ្ីលំពៅរដ្ឋ Connecticut ដដ្លមាៃសិទ្ធិទ្ទ្ួ ល
ពោយមិៃរិតេីថាពតើេួកពរបាៃទ្ទ្ួ លអតថ គ្បពោជៃ៍េីភាេអត់ការងារពធវ ើ
ៃិង/ឬជំៃួយេីភាេអត់ការងារពធវ ើពោយសារជំងឺរាតតាតសកលព ើយ

➢ ការទ្ូ ទាត់ៃឹងគ្តូវពធវ ើព ើងពោយផ្ទទល់ពៅមាាស់្ទះ/អន កគ្រប់គ្រង្ទ ះកនុងនាមអន កជួ ល

រតបៀបោក់ពាកយ៖
•

េូ រស័ពទម្កតលែ 1-860-785-3111 ព ើយៃិោយពៅកាៃ់អនកតំណាងមជឈមណឌលជំៃួយតាមទ្ូ រស័េទ
តដើម្បីដឹងថាតរើអ្នក នសិេធិេេួ លានជំនួយការជួល ឬោក់ពាកយតាម្អ្នឡាញតាមពរ ទ្ំេ័រ អាជ្ញាធរ ិរញ្ញ វតថុលំពៅោឋៃរដ្ឋ
Connecticut។

•

DOH ៃឹងគ្តួ តេិៃិតយេ័ត៌មាៃ ព ើយគ្បសិៃពបើអនកមាៃលកខ ណៈសមបតត ិគ្រប់គ្ាៃ់ ពរៃឹងចាត់តាំងអន កពៅទ្ីភានក់ងារ
គ្បឹកាពោបល់ដ្នកលំពៅោឋៃសមរមយ (HCA)

•
•

HCA ៃឹងទាក់ទ្ង ៃិងពធវ ើការជ្ញមួ យអន កពដ្ើមបីបំពេញពាកយសុំពេញពលញ
TRHAP មាៃតគ្មូវការសគ្មាប់ភាេមាៃសិទ្ធិទ្ទ្ួ លមួ យចំៃួៃ – គ្បសិៃពបើអនកមាៃសំណួរថាតរើអ្នក
លកខ ណៈសម្បរត ិត្េប់ត្ាន់សគ្មាប់ជំៃួយ អន ករួ រទ្ូ រស័េទពៅពលែ 1-860-785-3111

ន

ព ើយៃិោយពៅកាៃ់អនកតំណាងមជឈមណឌលជំៃួយតាមទ្ូ រស័េទ

•

កត់ចំណាអ
ំ ំេីអនកដដ្លអន កៃិោយជ្ញមួ យ ៃិងពេលពវល្ល ៃិងរកាទ្ុករាល់ឯកសារ ឬចពមា ើយដដ្លអន កទ្ទ្ួ លេី TRHAP

•

សំណុំឯកសារបងាាញថា គ្រួ សាររបស់អនកានារ់បង់ត្ាក់ចំណូលម្ួ យចំនួន ឬទាំងអ្ស់តោយសារកូ វ ីដ-19
ព ើយមិៃអាចបង់នងាឈ្ន ួលពេញពលញចាប់តាំងេីនងៃទ្ី 1 ដែមីនា ឆ្នំ 2020។
o ឧទា រណ៍
អន កៃឹងគ្តូវការភសតុតាងដដ្លបញ្ជាក់ថា
គ្បាក់ចំណូលរបស់អនកគ្តូវបាៃកាត់បៃថ យពោយសារដត
ការបាត់បង់ការងារ ចាប់ឈ្ប់េីការងារ ការបញ្ឈប់ដលងឱ្យពធវ ើការបពណា
ត ះអាសៃន ការកាត់បៃថ យពមា៉ោង/គ្បាក់ឈ្ន ួល
ការបិទ្កដៃា ងពធវ ើការ ឬែកខាៃការងារពដ្ើមបីពមើលដងទា ំពកម ងអាយុចូលពរៀៃ ឬមៃុសសចាស់ជ្ញពដ្ើម។

•

ត្ាក់ចំណូលត្េួ សាររបស់អនកសគ្មាប់ឆ្នំ 2019
o គ្បាក់ចំណូលេីអៃីតិជៃ ៃិងសិសសពេញពមា៉ោងៃឹងមិៃគ្តូវបាៃរាប់បញ្ចល
ូ ព ើយ

•
•
•

យល់ត្ពម្បង់ថ្លៃឈ្ន ួល្ទោះរបស់អ្នកពីម្នទាំងអ្ស់ដដ្លមិៃបាៃបង់ពោយ TRHAP គ្បសិៃពបើអនកពៅដតជំពាក់ នងាឈ្ន ួលណាមួ យ
កំណត់ដែ (ឬ 30 នងៃជ្ញប់ាន) អំ ុ ងដែមីនា ពមសា ៃិងឧសភាពៅពេលដដ្លអន ករកបាៃតិចបំ្ុត
សំណុំឯកសារព្សងពទ្ៀតដដ្លពសន ើសុំពោយអន កតំណាងមជឈមណឌលជំៃួយតាមទ្ូ រស័េទ TRHAP

អ្វ ីដដលអ្ន កត្រូវការតដើម្បីោក់ពាកយ៖

រត្ម្ូវការសិេធិេេួ លាន TRHAP ត្េងៗតេៀរ៖
•
•
•

ជំៃួយការជួ លគ្តូវដតជ្ញេីលំតៅបឋម្របស់អនកជួ លពៅរដ្ឋ Connecticut
អន កជួ លម្ិនគ្តូវទ្ទ្ួ លជំៃួយការជួ លេីកមម វ ិធីស េ័ៃធ ឬរដ្ឋ ព្សងពទ្ៀតពទ្
អន កជួ លម្ិនគ្តូវមាៃដ្ីការបស់តល្ល
ុ ការដដ្លគ្បាប់េួកពរឱ្យពរ ើពចញពោយសារការបពណតញពចញដដ្លគ្តូវបាៃោក់មុៃនងៃទ្ី 11
ដែមីនា ឆ្នំ 2020 ពទ្
សូម្ចូ លតម្ើលដ្នកលំតៅោានថ្នរដា Connecticut ឬេូ រស័ពទតៅតលែ 211 សត្ ប់ព័រ៌ នបដនែ ម្អ្ំពី TRHAP
សូ មទ្ូ រស័េទពៅមជឈមណឌលលំពៅោឋៃរដ្ឋ Connecticut តាមពលែ (860) 247-4400 គ្បសិៃពបើអនកមាៃការេិបាកកនុងការចូ លពគ្បើកមម វ ិធី
ឬមាៃការគ្េួ យបារមភ អំេីតគ្មូវការកមម វ ិធី។ កមម វ ិធី TRHAP គ្តូវបាៃគ្រប់គ្រងពោយដ្នកលំពៅោឋៃរដ្ឋ Connecticut
មិៃដមៃមជឈមណឌលលំពៅោឋៃពសម ើភាេរដ្ឋ Cooecticut ពទ្

េ័ត៌មាៃគ្តឹមគ្តូវរិតគ្តឹមនងៃទ្ី 12 ដែសីហា ឆ្នំ 2020

