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កូរ��ូវ �រុស (Coronavirus, COVID-19)  
ជំនួយរ�េ�ះេ្រ�ះមហន��យស្រ�បជ់នអេ�� ្របេវសន ៍FAQ 

 
េតើជំនួយសេ្រ�� ះេ្រ�ះមហន��យស្រ�ប់គេ្រ�ងជនអេ�� ្របេវសន៍គឺ�អ� �? 
 
េដើម្បេីឆ� ើយតបេ�នឹង COVID-19 ៃន�រ�ល�ល�សន�េ�គ រដ��លីហ� �រនី�៉កំពុងផ�ល់ជំនួយសេ្រ�� ះ
ប�� ន់ពីេ្រ�ះមហន��យ ែដលផ�ល់មូលនិធិេ�យរដ� ដល់មនុស្សេពញវ �យ ែដល�� នឯក�រែដល�ន
លក�ណៈសម្បត�្ិរគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ទ្រមង់ជំនួយេផ្សងេទៀតរមួ�ងំជំនួយេ្រ�មច�ប់កូរ��ូវ �រុស ជំនួយ
សេ្រ�� ះនិងសន� ិសុខេសដ�កិច� (Coronavirus Aid Relief, and Economic Security, CARES) 
អត� ្របេ�ជន៍�ពអត់�រ�រេធ� � ក� �ងកំឡ� ងេពល�រ�ល�ល�សន�េ�គ េ�យ�រ�� ន�ព
អេ�� ្របេវសន៍របស់ពួកេគ។ ថវ ��រដ�េនះ្រត�វ�នេគរ�ពឹង�នឹង�នដល់នីតិជនែដល �� នឯក�រ 
ចំនួន្របែហល 15,000 �ក់។  
 
្រកសួងសង�មកិច�រដ��លីហ� �រ�៉�នេ្រជើសេរ �សអង��រមិនែស� ងរក្រ�ក់ចំេណញចំនួន 12 ស្រ�ប់ជន
អេ�� ្របេវសន៍ េដើម្បីជួយបុគ�ល�ក់�ក្យសំុនិងទទួលជំនួយសេ្រ�� ះេ្រ�ះមហន��យេនះេ�ក� �ងតំបន់
របស់ពួកេគ។  មនុស្សេពញវ �យែដល�� នឯក�រែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់�ចទទួល�ន
ជំនួយ $500 េ�យ�នជនួំយ�អតិបរ�ចំនួន $1,000 ក� �ងមួយ្រគ��រ។ 
 
េតើជំនួយរ�េ�ះេ្រ�ះមហន��យនឹង�នេ�េពល�?  
បុគ�ល�ច�ប់េផ�ើម�ក់�ក្យសំុៃថ�ទី 18 ែខឧស� �� ំ 2020។ ជំនួយនឹង�នរហូតដល់ថវ ��្រត�វ�ន
ចំ�យឬរហូតដល់ៃថ�ទី 30 ែខមិថ�ុ��  ំ2020 េ�េពលចុងេ្រ�យ។ អ�ក�ក់�ក្យសំុនឹង្រត�វ�ន
ពិ�រ�េ�េពលមក ដល់មុន�នទទួលមុន។  អ�ក�ក់�ក្យសំុ�ចែស� ងរកជំនួយ�មួយអង��រ 
មិនែស� ងរក្រ�ក់ចំេណញែដល្រត�វ�ន�ត់ឱ្យេ�រស់េ�ក� �ង្រស �ករបស់ពួកេគ។ 
 
សូមច�ំំ� ៖  

• �រផ�ល់ថវ ���នកំណត់េហើយេស�កម��ក់�ក្យសំុជំនួយេ្រ�ះមហន��យមិន្រត�វ�ន
��េទ។ 

 
• អង��រមិនែស� ងរក្រ�ក់ចំេណញនឹងមិនជួយបុគ�លេទមុនៃថ�ទី 18 ែខឧស�។ បុគ�លមិនគួរ

�ក់ទង ពួកេគ�មុនអំពីជំនួយសេ្រ�� ះ េ្រ�ះ មហន��យ។ 
 
េតើអ�ក��នសទិ� ិចំេ�ះជំនួយរ�េ�ះេ្រ�ះមហន��យេនះ? 
 
បុគ�លែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់្រត�វែត�នលទ��ពផ�ល់ព័ត៌�នែដលពួកេគ (1) �មនុស្ស
េពញវ �យ�� នឯក�រ (មនុស្សែដល�ន�យុេលើសពី 18 �� )ំ; (2) មិន�នសិទ�ទិទួល�នជំនួយ�ក់ទង
នឹងសហព័ន�ែដល�ន COVID-19 ដូច��រទូ�ត់ពន�ជំរុញ�រអនុវត�ន៍ CARES Act ឬ
អត� ្របេ�ជន៍�ពអត់�រ�រេធ� ��តត�ត; និង (3) �នឆ�ង�ត់�រលំ�កែដល�លទ�ផលៃន 
COVID-19។  
 
្របសិនេបើនរ��� កទ់ទួល�នជំនួយរ�េ�ះេ្រ�ះមហន��យេនះ េតើ�នឹងជះឥទ� ិពលដលស់មត��ព
របសពួ់កេគក� �ង�រទទួល�នប័ណ� ៃបតងឬក៏េដើម្ីប�� យ�ពលរដ��េមរ �កែដរឬេទ? េតើ�រទទួល
ជំនួយេនះនឹងេធ� �ឱ្យនរ��� កទ់ទួលបន� �ក��រណៈេទ? 
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ជំនួយរ�េ�ះេ្រ�ះមហន��យេនះមិនែមន�មេធ��យ�កល្បង េហើយ�ជនួំយម�ងេទ។ រ�� ភិ�ល
សហព័ន�មិន�នចុះប�� ីជំនួយេនះ�ផល្របេ�ជន៍��រណៈស្រ�ប់�រពិ�រ� េលើបន� �ក��រណៈ
េទ។ េ�ះ�៉ង� USCIS មិន�នេចញេសចក� ីែណ�ំ�ក់�ក់�ក់ទងនឹងជំនួយេនះេទ។  
 
្របសិនេបើ�នសំណួរអំពី�� ន�ពអេ�� ្របេវសន៍និងគេ្រ�ងជំនួយេនះសូមពិេ្រ�ះ�មួយេម�វ �
អេ�� ្របេវសន៍។ ព័ត៌�នបែន�មរមួ�ងំប�� ីអ�កផ�ល់ េស�អេ�� ្របេវសន៍ ឥត គិតៃថ�និងតៃម�
�ប�នេ�ក� �ងទំព័រថ�ីGuide for Immigrant Californians។ 
េតើព័ត៌�ន�� ល់ខ� �នែដល្រត�វ�នផ�ល់ដលអ់ង��រមនិរក្រ�កច់ំេណញ េដើម្ីប�ក់�ក្យសុំជំនួយរ�េ�ះ
េ្រ�ះមហន��យេនះ្រត�វ�ន�រ�រេទ? 
 
ព័ត៌�នែដល�នផ�ល់េ�ឱ្យអង��រមិនែស� ងរក្រ�ក់ចំេណញនឹង្រត�វ�នេ្របើ េដើម្បីប�� ក់អំពីសិទ�និិង
ផ�ល់ជំនួយសេ្រ�� ះេ្រ�ះមហន��យដល់បុគ�ល ែដល�នសិទ�ិទទួល�ន។ អង��រមិនែស� ងរក្រ�ក់
ចំេណញនឹងែចករ�ែលកព័ត៌�ន្រប���ស� ទូេ� (ឧ. េភទេភទ��ែដល្រត�វចិត� ។ល។ ) �មួយរដ�
�លីហ� �រ�៉ អំពីអ�ក�ក់�ក្យសំុ បុ៉ែន� មិន�នព័ត៌�ន�� ល់ខ� �ន (ឧ. េ�� ះ�សយ�� ន ។ល។ ) នឹង្រត�វ
ផ�ល់ឱ្យទី�� ក់�ររ�� ភិ�ល�មួយេឡើយ។  
 
េតើជន�� ក�់ច�ក់�ក្យសុំស្រ�ប់ជំនួយរ�េ�ះេ្រ�ះមហន��យដូចេម�ច?  
 
CDSS �នចុះផ�យប�� អីង��រមិនែស� ងរក្រ�ក់ចំេណញែដល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស េដើម្ប្ីរគប់្រគងជំនួយ
រ�េ�ះេ្រ�ះមហន��យ េ��មតំបន់េផ្សងៗៃនរដ��លីហ� �រ�៉េ�ទីេនះ៖ 
https://cdss.ca.gov/inforesources/immigration/covid-19-drai។  
 
បុគ�លែដល�នចំ�ប់�រម�ណ៍ក� �ង�រ�ក់�ក្យសំុជំនួយេនះគួរែត�ក់ទងអង��រមិនែស� ងរក្រ�ក់
ចំេណញ ែដល�នចុះប�� ីស្រ�ប់្រស �ករបស់ពួកេគមិនយូរ�ងៃថ�ទី 18 ែខឧស�។ េបក�ជនែដល�ន
ចំ�ប់�រម�ណ៍្រត�វែត�ក់ទងអង��រស្រ�ប់្រស �ករបស់ពួកេគេ�យ�� ល់ េដើម្ប�ីកសួរអំពីលទ��ព
ៃនជំនួយ។ អង��រមិនែស� ងរក្រ�ក់ចំេណញនឹងជួយបុគ�ល ក� �ងដំេណើរ�រ�ក់�ក្យសំុប�� ក់ពីសិទ�ិ
របស់ពួកេគនិងប�� �នប័ណ� ទូ�ត់េ�អ�ក�ក់�ក្យែដល�នយល់្រពម។ អ�ក�ក់�ក្យសំុនឹង្រត�វ�ន
ពិ�រ�េ�េពលមកដល់មុន�នទទួលមុន។  
 
�រផ�ល់មូលនិធិ�នកំណត់ េហើយេស�កម��ក់�ក្យសុំជំនួយេ្រ�ះមហន��យមិន្រត�វ�ន
��េទ។ 
 
េតើមនុស្សក� �ងផ�ះប៉ុ�� ន�ក់ �ចទទួលជំនួយរ�េ�ះេ្រ�ះមហន��យេនះ? 
 
មនុស្សេពញវ �យអតិបរ�ពីរ�ក់ក� �ងមួយ្រគ��រ�ច�នសិទ�ិទទួល�នជំនួយេនះស្រ�ប់ជំនួយសរុប
ចំនួន $1,000 ក� �ងមួយ្រគ��រ។ ្រគ��រ្រត�វ�នកំណត់��បុគ�លែដលរស់េ�និងទិញនិងេរៀបចំ��រ
�មួយ�� ។    
 
េតើបុគ�លែដល�នសិទ� ិទទួល ទទួលជំនួយរ�េ�ះេ្រ�ះមហន��យដូចេម�ច? 
 
្របសិនេបើមនុស្ស�� ក់្រត�វ�នេគរកេឃើញ��នសិទ�ិទទួលេហើយ�ក្យសំុរបស់ពួកេគ្រត�វ�នអនុ�� ត
េ�យ អង��រមិនរក្រ�ក់ចំេណញែដល�នជួយពួកេគ ក� �ង�រ�ក់�ក្យនឹងផ�ល់ព័ត៌�នបែន�មអំពី
រេបៀបែដលពួកេគនឹងទទួល�ន�តទូ�ត់របស់ពួកេគ �មរយៈ�រេ�ជួប�� ល់ឬ�មរយៈសំបុ្រត។  
 
េតើខ� � ំ�នកឡំ� ងេពលប៉�ុ� េដើម្ីប�ក់�ក្យសុសំំ�ប់ជំនួយរ�េ�ះេ្រ�ះមហន��យេនះ? 

https://covid19.ca.gov/guide-immigrant-californians/
https://cdss.ca.gov/inforesources/immigration/covid-19-drai
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អ�ក�ក់�ក្យសំុនឹង្រត�វ�នពិ�រ�េ�េពលមកដល់មុន�នទទួលមុន។ ទឹក្រ�ក់ $75 �ន�
ជំនួយ�� ល់នឹង្រត�វែចកជូនដល់បុគ�ល ែដល�ន�ក់�ក្យសំុែដល�នយល់្រពម�ប់ពីៃថ�ទី 18 ែខ 
ឧស� ��  ំ2020 រហូតដល់ថវ ��្រត�វ�នចំ�យឬរហូតដល់ៃថ�ទី 30 ែខមិថ�ុ��  ំ2020 ។ េ�យេហតុ
�មនុស្សេពញវ �យែដល�� នឯក�រ្រតឹម្រត�វ ែដល�នប�� កំពុងជួប្របទះេ�យ�រែត COVID 19 
ជំនួយសេ្រ�� ះេ្រ�ះមហន��យេនះ�ចនឹងអស់ក� �ងរយៈេពលដ៏ខ� ី។ 
 
្របសិនេបើខ� �មំិន�ច�ក�់ក្យសុំជំនួយរ�េ�ះេ្រ�ះមហន��យេនះ េតើ�នអង��រេផ្សងេទៀតែដល�ច  
ជួយខ� � ំ�នេទ? 
 
ក� �ង�ព�ៃដគូ�មួយសប្ប� រសជន�លីហ� �រ�៉អ�កផ�ល់ជំនួយែដល�នកង�ល់�មួយជនអេ�� ្របេវសន៍
និងជនេភៀសខ� �ន (Grantmakers Concerned with Immigrants and Refugees, GCIR) �ន�ប់េផ�ើម
មូលនិធិ�ពធន់នឹងជនអេ�� ្របេវសន៍�លីហ� �រ�៉ែដលែស� ងរក�រៃរអ�� ស្រ�ក់ចំនួន $50 �ន
េដើម្បផី�ល់ជំនួយ��ច់្រ�ក់ដល់្រប�ជន�លីហ� �រ�៉ែដល�� នឯក�រនិង្រក �ម្រគ��ររបស់ពួកេគ
ែដលមិន�នសិទ�ទិទួល COVID-19 �នជំនួយសេ្រ�� ះប�� ន់និង កម� វ �ធីសុវត� ិ�ពរបស់សហព័ន�។  
មូលនិធិ�ពធន់គឺ��រខិតខំ្របឹងែ្របង�ច់េ�យែឡក បុ៉ែន� បំេពញបែន�មែដលែចក�យ វ ��គ
�នឯកជន េដើម្បជួីយ្រប�ជន�លីហ� �រ�៉ែដល�� នឯក�រប�� ក់ពី�ពលំ�កៃនេសដ�កិច�េ�េពល
�នជំងឺ�តត�តេនះ។ េដើម្បីេមើលប�� អីង��រែដលែចក�យដំេណើរទស្សនកិច�ជំនួយេ្រ�ះ
មហន��យរបស់មូលនិធិ�ពធន់ www.immigrantfundca.org/ 
 
េតើខ� � ំ�ចរកព័ត�៌នបែន�មអំពីេស�កម�និងកម� វ �ធរី�� ភិ�លេផ្សងេទៀតែដលខ� � ំ�ច�នសិទ�ទិទួល
�ន ក� �ងកឡំ� ងេពល�នជំងឺ�តត�ត្រគបដណ� បេ់�យ COVID-19 េ�ទី�? 
 
អ�ក�ចែស� ងរកព័ត៌�នែដល�ន្របេ�ជន៍អំពេីស�កម�និងកម� វ �ធីរដ��លីហ� �រនី�៉ ស្រ�ប់
ជនអេ�� ្របេវសន៍ Guide for Immigrant Californians, �ប់ប�� �ល�ងំព័ត៌�នអំពី�រ�រ្រ�ក់ឈ� �ល
និងអត� ្របេ�ជន៍្រពម�ងំ�ជីវកម��� តតូច និង�រ�ំ្រទេគហ�� ន។ សូមចូលេ� 
www.covid19.ca.gov េហើយចុចេលើមគ� � េទសក៍សំ�ប់ែធបអេ�� ្របេវសន៍�លីហ� �រ�៉។ 
 
 
 
 

http://www.immigrantfundca.org/
https://covid19.ca.gov/guide-immigrant-californians/
http://www.covid19.ca.gov/

