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អត្ថប្រយោជន៍សាធារណៈសប្ារ់សាថ នភាព
ជំងឺរាត្ត្ាត្ផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋយោនធី 

Alameda 

ប្ាក់ចំណូលសនត ិសុខរន្នថម/ទឹប្ាក់រន្នថម

ររស់រដ្ឋ 

សិទ្ធ ិទ្ទួ្លបាន៖ SSI 
គឺជាកមម វធិីសហព័នធសប្ារ់ផ្ដល់រុគគលន្ដ្លានប្ាក់ចំណូលទារ
អាយុចារ់ពី 65 ឆ្ន ំយ ើងយៅ ឬពិការន្ននក ឬពិការកាយសមបទា។ SSP 
គឺជាកមម វធិីររស់រដ្ឋន្ដ្លរយងក ើន SSI។ ទាងំ SSI និង SSP 
ប្ត្ូវានប្គរ់ប្គងយោយរដ្ឋាលសនត ិសុខសងគម (SSA)។ 

ព័ត៌មានលម្អិត៖ ប្ត្ូវរំយពញតាមលកខខណឌ កប្មិត្ប្ាក់ចំណូល 
និងប្ទពយសមបត្ត ិ។ កប្មិត្ផ្ដល់ជូនឆ្ន ំ2021 សប្ារ់រុគគលាន ក់ៗគឺ $955 និង 
$1,598 សប្ារ់រដ ីប្រពនធ។ 
សម្រមាប់ព័ត៌មានបន្នែម្៖ https://www.ssa.gov/benefits/ssi/ 

services/Immigrants-and-Refugees/CAPI#overview 

CalFresh & 

សិទ្ធ ិទ្ទួ្លបាន៖ ប្ត្ូវន្ត្ានសិទធិសប្ារ់កមម វធិ ីCalFresh។ 

ព័ត៌មានលម្អិត៖ ប្គួសារទាងំអសទ់ទួលានទឹកប្ាកអ់ត្ិររាននអត្ថប្រយោជន៍ 

CalFresh ប្រចំាន្ខសប្ារ់ចនួំនសាជកិប្គួសារររស់ខល នួ យោយមនិគតិ្អំពកីប្មតិ្

ប្ាកច់ណូំល និងចណំាយ។ យប្ៅពីយនេះ កមម វធិ ីCalFresh 

កំពុងផ្ដល់ជូនការដ្ំយ ើងចំនួន 15% 

នូវប្គរ់អត្ថប្រយោជន៍ទាងំអស់រហូត្ដ្ល់ន្ខកញ្ញា ឆ្ន ំ2021។ អត្ថប្រ 

យោជន៍ន្ដ្លានតាមភាពានសទិធិ County/ACSSA និង ដ្ំយណើរការកណំត្់យ ើង 

 វញិ។ សម្រមាបព់័ត៌មានបន្នែម្៖ 

https://www.alamedacountysocialservices.org/our- 

services/Health-and-Food/CalFresh/index 

សិទ្ធ ិទ្ទួ្លបាន៖ កុារអាយុ 0-6 ឆ្ន ំ 
ន្ដ្លជាសាជិកប្គួសារទទួលានអត្ថប្រយោជន៍អាហារ CalFresh។ 
កុារប្គរ់អាយុចូលយរៀនន្ដ្លានសិទធិទទួលានអាហារឥត្គិត្នលៃ 
ឬរញ្ច េះនលៃ ន្ដ្លានចូលសិកាតាមរយៈកមម វធិីសិកាពីចាា យ 
ឬពីចាា យផ្ង និងសិកាកន ចងថ្នន ក់យោយផ្ទា ល់ផ្ងយៅកន ចងឆ្ន ំសិកា 2020-
2021។ 
ព័ត៌មានលម្អិត៖ អត្ថប្រយោជន៍អត្ិររា $123 កន ចងមួយន្ខ 
សប្ារ់កុារាន ក់។ ពុំានការោក់ពាកយយសន ើសុំ P-EBT 2.0 
ន្ដ្លនឹងយផ្ញើយោយសវ ័យប្រវត្ត ិយៅកន ចងន្ខកកកោ - សីហា ឆ្ន ំ2021 
សប្ារ់កុារអាយុយប្កាម 6 ឆ្ន ំ និងន្ខសីហា - ន្ខវចិឆ ិកា ឆ្ន ំ2021 
សប្ារ់កុារប្គរ់អាយុចូលយរៀន។ 
សប្ារ់ព័ត្៌ានរន្នថម៖ https://capandemic-ebt.org/ 

Pandemic-EBT 

កមម វធីិស្រសត ី ទារក និងកុារ 

សិទ្ធ ិទ្ទួ្លបាន៖  WIC ផ្ដល់ជូនស្រសត ីាននផ្ាយពាេះ ឬរំយៅយោេះកូន ទារក 
និងកុារតូ្ចប្រសិនយរើអនកោក់ពាកយយសន ើសុំានប្ាក់ចំណូលទារជាង ឬយសម ើ 
185% ននកប្មិត្ភាពប្កីប្កសហព័នធ  (រច្ចរបនន  $48,470 
សប្ារ់ប្គួសារានសាជិករួននាក់)។ ពលដ្ឋន្ដ្លយទើរន្ត្ាត្់រង់ការងារ 
ឬមិនអាចយធវ ើការានយោយសារន្ត្ជំងឺ COVID-19 
អាចានសិទធិទទួលានជំនួយពីកមម វធិីយនេះ។ 
ព័ត៌មានលម្អិត៖ កមម វធិីសុខភាព និងអាហាររូត្ថមភសប្ារ់ស្រសត ី 
និងកុារអាយុយប្កាម 5ឆ្ន ំ 
សូមោក់ពាកយតាមរយៈនាយកោឋ នសុខភាពសាធារណៈ។ 
សប្ារ់ព័ត្៌ានរន្នថម៖ https://acphd.org/wic/ 

សិទ្ធ ិទ្ទួ្លបាន៖ រុគគល ឬប្គួសារន្ដ្លានរញ្ញា អសនត ិសុខយសបៀងអាហារ 

ឬប្ត្ូវការយសវាផ្គត្់ផ្គង់យសបៀង ឬអាហាររនាា ន់។ 

ព័ត៌មានលម្អិត៖ សូមទាក់ទងយៅយលខ 2-1-1 

ឬយប្រើប្ាស់ន្ផ្នទីន្ចកចាយអាហារ យធវ ើយត្សត  និងយសវាជំងឺ COVID-19 

យោនធី Alameda 

យដ្ើមបីន្សវ ងរកទីតាំងន្ចកចាយអាហារន្ដ្លយៅជិត្អនក។ 

សម្រមាប់ព័ត៌មានបន្នែម្៖ 

https://www.acgov.org/maps/food-services.htm 

http://www.ssa.gov/benefits/ssi/
http://www.ssa.gov/benefits/ssi/
https://www.alamedacountysocialservices.org/our-services/Immigrants-and-Refugees/CAPI#overview
https://www.alamedacountysocialservices.org/our-services/Health-and-Food/CalFresh/index
https://capandemic-ebt.org/
https://www.acgov.org/maps/food-services.htm
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សិទ្ធ ិទ្ទួ្លបាន៖ អនកជួលន្ដ្លមិនអាចរង់នលៃឈ្ន លួយលើសពី 25% 

នននលៃឈ្ន លួសរុរ 

និងអាចរងាា ញអំពីការលំាកន្ផ្នកយសដ្ឋកិចចយោយសារផ្លរ េះពាល់ជំ

ងឺ COVID- 19។ 

ព័ត៌មានលម្អិត៖ ការពនារយពលរយណដ ញយចញពីលំយៅោឋ ន California 

ទរ់សាក ត្់ការរយណដ ញយចញយោយសារការមិនានរង់នលៃឈ្ន លួយោយអនក

ជួលន្ដ្លជួរការលំាកយោយសារជំងឺ COVID-19។ 

ការពនារយពលរញចរ់យៅនលាទី30 ន្ខកញ្ញា  ឆ្ន ំ2021។ 

សម្រមាប់ព័ត៌មានបន្នែម្៖ 

https://housing.ca.gov/tenant/protection_guidelines.html 

សិទ្ធ ិទ្ទួ្លបាន៖ ពលរដ្ឋយោនធី Alameda ន្ដ្លានកូនកន ចងរនទ ចក 
ឬជនានពិការភាព អាយុចារ់ពី 55 ឆ្ន ំយ ើងយៅ អត្ីត្យុវជនចិញច ឹម 
អត្ីត្យុទធជន អនកយៅរស់រានពីអំយពើហិងានដ្គូជីវតិ្ 
និងឧប្កិដ្ឋកមមហិងា និងស្រសត ីាននផ្ាយពាេះ។ 
ព័ត៌មានលម្អិត៖ ជំនួយន្ត្មួយដ្ងដ្ល់អនកានវរិត្ត ិលំយៅោឋ ន 
ន្ដ្លអាចយោេះប្សាយតាមរយៈជំនួយន្ត្មួយដ្ង។ 
សូមទាក់ទងយៅន្ផ្នកប្តួ្ត្ពិនិត្យជាមុន 
តាមរយៈយលខ 510-272-3700។ 
សម្រមាប់ព័ត៌មានបន្នែម្៖ 
https://www.alamedacountysocialservices.org/our- 
services/Shelter-and-Housing/Other-Support/season-of- 
sharing 
 

 

 

259-2200 ឬអុីន្មល 

HoEmLodgP@acgov.org. 

 

 

 

 

 https://getemergencybroadband.org/ 

 

 

 

 

ជំនួយកមម វធីិរុណយសព COVID-19 

កមម វធីិរដូ្វកាលន្ចករំន្លក (SOS) 

 

 

 

 

https://housing.ca.gov/covid_rr/program_overview.html 

mailto:HoEmLodgP@acgov.org
https://housing.ca.gov/covid_rr/program_overview.html
https://www.alamedacountysocialservices.org/our-services/Shelter-and-Housing/Other-Support/season-of-sharing
https://www.alamedacountysocialservices.org/our-services/Shelter-and-Housing/Other-Support/HELP
https://getemergencybroadband.org/
https://www.fema.gov/disaster/coronavirus/economic/funeral-assistance/faq
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https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/cares- 

act.htm#PAC 

សំណងសប្ារ់ាត្់រង់ការងាររញ្លូ

គ្នន  (MEUC) 

https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/cares- 

act.htm#MEUC 

លលខបញ្ជ នូបនត៖ 510-658-0381 bananasbunch.org 

ធនធានន្លទាកំុារ និងរញជ នូរនត៖ 

Bananas 

លលខទ្ំនាក់ទ្ំនង៖  510-244-0506 info@4c-alameda.org 

ធនធានន្លទាកំុារ និងរញជ នូរនត៖ 

Hively  

សំណងាត់្រង់ការងារ 

យោយសារជងឺំរាត្ត្ាត្ 

https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/cares- 

act.htm#PEUC 

ជំនួយាត់្រង់ការងារយោយសារជំ

ងឺរាត្ត្ាត្ (PUA) 

សិទ្ធ ិទ្ទួ្លបាន៖ អនកន្ដ្លគ្នម នការងារយធវ ើ ឬយធវ ើការត្ិចយា ងជាងមុន 

យោយសារន្ត្ជំងឺ COVID-19 រមួទាងំាច ស់អាជីវកមម 

រុគគលិកយរើកអាជីវកមមខល នួឯង អនកយ  ការឯករាជយ 

និងអនកន្ដ្លានប្រវត្ត ិការងារានកប្មិត្។ 

ប្ត្ូវោក់ពាកយយសន ើសុំតាមរយៈ California EDD។ 

ព័ត៌មានលម្អិត៖ ានចារ់ពីនលាទី 2/2/20 រហូត្ដ្ល់នលាទី 9/4/21។ 

សប្ារ់ព័ត្៌ានរន្នថម៖ 

https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/cares- 

act.htm#PUA 

ធនធានន្លទាកំុារ និងរញជ នូរនត៖ 

4 Cs of Alameda 

https://bananasbunch.org/
mailto:info@4c-alameda.org
mailto:hello@behively.org
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/cares-act.htm#PEUC
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/cares-act.htm#PUA
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/cares-act.htm#PAC
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/cares-act.htm#MEUC
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ឥណទានពនធសហព័នធ  
 
 

 
 

ឥណទានពនធរដ្ឋ California 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021 

 

 

សិទ្ធ ិទ្ទួ្លបាន៖ អនកោក់លិខិត្ប្រកាសពនធ  (សប្ារ់ឆ្ន ំជារ់ពនធនីមួយៗ) 

ប្ត្វូទូទាត្់ជូនអនកយមើលន្លកុារ ឬមនុសសកន ចងរនទ ចក យៅយពលកំពុងយធវ ើការ 

ឬន្សវ ងរកការងារយធវ ើ។ 

ព័ត៌មានលម្អ ិត៖ សប្ារ់ឆ្ន ំជារ់ពនធ  2021 ឥណទានអត្ិររាគឺ $4,000 

សប្ារ់កុារាន ក់ និង $8,000 សប្ារ់កុារចារ់ពីពីរនាក់យ ើងយៅ។ 

សម្រមាប់ព័ត៌មានបន្នែម្៖ https://www.irs.gov/forms- pubs/about-

publication-503 

ឥណទានពនធន្លទាកំុារ 

និងមនុសសកន ចងរនទ ចក 

 

 

សិទ្ធ ិទ្ទួ្លបាន៖ មនុសសយពញវយ័ ឬរុគគលន្ដ្លានកូនប្សរលកខខណឌ  

ន្ដ្លាន SSN ឬ ITIN ានសុពលភាព ប្ាក់ចំណូល ោក់លិខិត្ប្រកាសពនធ 

និងានប្ាក់ចំណូលន្កសប្មួលចំនួនទារជាងឬយសម ើ $30,000 អាចានសិទធិ

ទទួលាន។ 

ព័ត៌មានលម្អិត៖ CalEITC 

គឺជាឥណទានពនធអាចសងជូនវញិសប្ារ់ជួយពលរដ្ឋ 

និងប្គួសារានប្ាក់ចំណូលទារ និងមធយម។ 

ឥណទានអត្ិររាិសប្ារ់រុគគលាន ក់គឺ $243 

និងពលរដ្ឋន្ដ្លយរៀរការរចួានកូនចារ់ពីរីនាក់យ ើងយៅអាចទទួលានចំ

នួន $3,027។ 

សម្រមាប់ព័ត៌មានបន្នែម្៖ https://www.ftb.ca.gov/about- 

ftb/newsroom/caleitc/index.html 

 

 

គឺជាឥណទានពនធអាចសងជូនវញិសប្ារ់ជួយពលរដ្ឋ 

និងប្គួសារានប្ាក់ចំណូលទារ និងមធយម  

 

earned 
-income-tax-credit.html 

https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/earned-income-tax-credit-eitc
https://www.irs.gov/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-publication-503
https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/caleitc/index.html
https://www.ftb.ca.gov/file/personal/credits/california-earned-income-tax-credit.html
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ទឹកប្ាក់ផ្លរ េះពាល់យសដ្ឋកិចចសហព័នធ  (EIP) 

ន្ដ្លយៅថ្ន “មូលរបទានរប្ត្” 

ទឹកប្ាក់យលើកទឹកចិត្តរដ្ឋ California 

ទឹកប្ាក់ផ្លរ េះពាល់យសដ្ឋកិចចឆ្ន ំ2020 

សិទ្ធ ិទ្ទួ្លបាន៖ ានដ្ល់លិខិត្ប្រកាសពនធឆ្ន ំ2019 ឬ 2020 
ឬរញ្លូព័ត្៌ានយៅកន ចងពាកយយសន ើសុំ IRS មិនន្មនអនកោក ់
ប្ាក់ចំណូលយប្កាមកប្មិត្ជាកល់ាក់សប្ារ់ចនួំនសាជិកប្គួសារ។ 
ព័ត៌មានលម្អតិ៖ ទឹកប្ាក់ដ្ំរូងរហូត្ដ្ល ់$1,200 យៅកន ចងន្ខធន  ូ 

ឆ្ន ំ2020។ មូលនធិិភាគយប្ចើនប្ត្វូានយរៀរចំរចួយហើយ។ 

សប្ារ់ព័ត្៌ានរន្នថម៖ 

https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit 

ទឹកប្ាក់ផ្លរ េះពាល់យសដ្ឋកិចចឆ្ន ំ2021 

សិទ្ធ ិទ្ទួ្លបាន៖ ានដ្ល់លិខិត្ប្រកាសពនធឆ្ន ំ2019 ឬ 2020 
ឬរញ្លូព័ត្៌ានយៅកន ចងពាកយយសន ើសុំ IRS មិនន្មនអនកោក់ 
ប្ាក់ចំណូលយប្កាមកប្មិត្ជាកល់ាក់សប្ារ់ចនួំនសាជិកប្គួសារ។ 
អនករសក់ន ចងរនទ ចកជាមនុសសយពញ 
វយ័ានសិទធទិទួលានទកឹប្ាកស់ប្ារ់ន្ត្ជំុយនេះរ ុយណាណ េះ។ 
ព័ត៌មានលម្អតិ៖ ទឹកប្ាក់យលើកទរីីចំនួនរហូត្ដ្ល ់$1,400 យៅកន ចង 
រដូ្វរងារ ឆ្ន ំ2021 រុគគលន្ដ្លានសិទធិទទួលានភាគយប្ចើននឹងទទួល 
ានទកឹប្ាក់ជាសវ ័យប្រវត្ត ិ 
យហើយមនិចាំាចអ់នវុត្តសកមមភាពអវ ីរន្នថមយ ើយ។ 
សប្ារ់ព័ត្៌ានរន្នថម៖ 

https://www.irs.gov/coronavirus/third-economic-impact- 

payment 

សិទ្ធ ិទ្ទួ្លបាន៖ ានោក់លិខិត្ប្រកាសពនធឆ្ន 2ំ020 

នងិទទួលានឥណទានពនធយលើប្ាកច់ំណូ ល California (CalEITC) 

ប្ពមទាងំអនកោក់លិខិត្ប្រកាសពនធយលខអត្តសញ្ញា ណពនធរន្នថមអនកជា 

រ់ពនធាន ក់ៗ (ITIN) ន្ដ្លានប្ាក់ចណូំ លន្កត្ប្មូវចំនួនចារ់ពី 

$75,000 ចុេះយប្កាម។ 

ព័ត៌មានលម្អតិ៖  GSS I ផ្ដល់ការទូទាត្់ប្ាក់ ន្ត្មដងចំនួន $600 ឬ 

$1,200 ដ្ល់ប្គួសារន្ដ្លានប្ាកច់ណូំ លទារ 

នងិពលរដ្ឋន្ដ្លប្ត្វូានដ្កយចញពីមូលនធិិយលើកទកឹចិត្តសហព័នធយោយសា 

រសាថ នភាពអយនាត ប្រយវសនត។ 

សប្ារ់ព័ត្្៌ានរន្នថម៖ https://www.ftb.ca.gov/about- 

ftb/newsroom/golden-state-stimulus/gss-i.html 

ការយលើកទឹកចិត្តរដ្ឋកប្មិត្ Golden II (GSS II) 

សិទ្ធ ិទ្ទួ្លបាន៖ ានោក់លិខិត្ប្រកាសពនធឆ្ន ំ2020 

និងានប្ាកច់ណូំលន្កត្ប្មូវចំនួនចារ់ពី $75,000 ចុេះយប្កាម 

នងិអនកោក់ ITIN។ 

ព័ត៌មានលម្អតិ៖ GSS II ផ្ដល់ទឹកប្ាក់ន្ត្មួយដ្ងចំនួន $500 ដ្លរ់ុគគល
ន្ដ្លទទួលាន GSS I នងិានអនកកន ចងរនទ ចក ចនួំន $600 
សប្ារ់អនកន្ដ្លមនិានទទួល GSS I នងិទកឹប្ាករ់ន្នថម $500 
សប្ារ់ប្គួសារន្ដ្លានអនកកន ចងរនទ ចក នងិចំនួន $500 ($1,000 
សប្ារ់អនកន្ដ្លានអនកកន ចងរនទ ចក) សប្ារ់អនកោក់ ITIN។ 
សម្រមាប់ព័តម៌ានបន្នែម្៖ https://www.ftb.ca.gov/about- 

ftb/newsroom/golden-state-stimulus/gss-ii.html 

http://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit
https://www.irs.gov/coronavirus/third-economic-impact-payment
https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/golden-state-stimulus/gss-i.html
https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/golden-state-stimulus/gss-ii.html



