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ຄໍ າຖາມຖາມເລື ້ ອຍໆ ກ່ຽວກັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອບັນເທົາທຸກສໍ າລັບຜູ້ອົບພະຍົບ  
ຍ້ອນມາຈາກໂຮກລະບາດໃຫຍ່ໄວຮັດໂຄໂຮນາ (ໂຄວິ ດ - 19)  

 
ໂຄງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອບັນເທົາທຸກສໍ າລັບຜູ້ອົບພະຍົບແມ່ນຫຍັງ? 
 
ເພ່ືອຕອບສະໜອງຕ່ໍການລະບາດຂອງເຊື ້ ອໄວຮັດ COVID-19, 
ລັດຄາລິ ຟໍເນຍກໍາລັງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອບັນເທົາທຸກຈາກໄພພິບັດທີ່ ໄດ້ຮັບເງິ ນທຶນສະໜັບສະໜູນຄ້ັງດຽວຂອງລັດສໍ າລັບ
ຜູ້ອົບພະຍົບຜິດກົດໝາຍທີ່ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ ບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອໃນຮູບແບບອື່ ນ, 
ເຊິ່ ງລວມເຖິງຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອ ການບັນເທົາທຸກ     
ແລະຄວາມໝ້້ັນຄົງທາງເສດຖະກິດຍ້ອນມາຈາກໄວຮັດໂຄໂຮນາ (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security ຫຼື  
CARES) ແລະເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອການຫວ່າງງານຍ້ອນມາຈາກໂຮກລະບາດຍ້ອນສະຖານະພາບການເຂ້ົາເມືອງຂອງບຸກຄົນ    
ເຫ່ຼານ້ັນ.  ຄາດການວ່າເງິ ນທຶນຂອງລັດນີ ້ ຈະສາມາດຊ່ວຍເຫຼື ອຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ ເຂົ ້ າເມື ອງຜິດກົດໝາຍໄດ້ເຖິງ 150,000 ຄົນ.  
 
ກົມບໍ ລິ ການສັງຄົມລັດຄາລິ ຟໍເນຍໄດ້ຄັດເລື ອກອົງການຈັດຕ້ັງບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລສສິ ບສອງແຫ່ງເພ່ືອຊ່ວຍເຫຼື ອບຸກຄົນຕ່າງໆ 
ໃນການສະຫມັກເພ່ືອຂໍ ເອົ າເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອບັນເທົາທຸກຈາກໄພພິບັດໃນພູມິພາກທີ່ ຜູ້ສະໝັກອາໄສຢູ່.  
ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ ເຂ້ົາເມືອງຜິດກົດໝາຍທີ່ ມີ ຄຸນສົມບັດຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອໂດຍກົງເປັນເງິ ນຈໍ ານວນ 500 ໂດລາຕ່ໍຄົນ 
ເຊິ່ ງຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອສູງສຸດທີ່ ຈະໄດ້ຮັບແມ່ນ 1,000 ໂດລາຕ່ໍຫນ່ຶງຄົວເຮື ອນ. 
 
ຈະມີການຊ່ວຍເຫຼື ອບັນເທົາທຸກຈາກໄພພິບັດໃຫ້ເມ່ືອໃດ?  
ບຸກຄົນຕ່າງໆ ສາມາດເລີ່ ມຕ້ົນຕ່ຶມໃບສະໝັກໄດ້ຕ້ັງແຕ່ວັນທີ  18 ພຶດສະພາ 2020. ຈະມີການແຈກຈ່າຍເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອ     
ໄປຈົນກວ່າເງິ ນກອງທຶນຈະໝົດ ຫຼື ຈົນຮອດວັນທີ  30 ມິຖຸນາ 2020 ເປັນຢ່າຊ້າ. 
ຜູ້ສະໝັກຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຕາມລໍ າດັບທີ່ ມາກ່ອນຫຼື ມາຫັຼງ. 
ຜູ້ສະໝັກສາມາດຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອໄດ້ຈາກອົງການຈັດຕ້ັງບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລ (ຫຼາຍແຫ່ງ) 
ທີ່ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃນຄາວຕ້ີທີ່ ພວກເຂົາອາໄສຢູ່. 
 
ຫມາຍເຫດ:  

• ເງິ ນກອງທຶນມີ ຢູ່ຍ່າງຈໍ າກັດ ແລະບໍ່ ຮັບປະກັນບໍ ລິ ການແລະຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອຕ່າງໆ 
ໃນການສະໝັກເພ່ືອຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອບັນເທົາທຸກຈາກໄພພິບັດ.  

• ອົງການຈັດຕ້ັງບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລຈະບໍ່ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອບຸກຄົນໃດກ່ອນວັນທີ  18 ພຶດສະພາ 2020. 
ບຸກຄົນທີ່ ຕ້ອງການສະໝັກບໍ່ ຄວນຕິດຕ່ໍອົງການເຫ່ຼານີ ້ ກ່ອນກໍານົດກ່ຽວກັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອບັນເທົາທຸກຈາກໄພ
ພິບັດ. 

 
ບຸກຄົນໃດແດ່ທີີ

່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອບັນເທົາທຸກຈາກໄພພິບັດນີ ້ ? 
 
ບຸກຄົນທີ່ ມີ ສິ ດໃນການສະໝັກຈະຕ້ອງສາມາດສະໜອງຂໍີ ມູນລະບຸວ່າຕົນເອງ (1) ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ ເຂົ ້ າເມື ອງຜິດກົດໝາຍ 
(ບຸກຄົນທີ່ ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 18 ປີ ) (2) ບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊ່ວຍເຫຼື ອຍ້ອນມາຈາກໂຮກລະບາດ 
COVID-19 ຂອງລັດຖະບານກາງ ເຊັ່ ນ ການຈ່າຍເງິ ນພາສີ ກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ (CARES) 
ຫຼື ເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອການຫວ່າງງານຍ້ອນມາຈາກໂຮກະບາດ ແລະ (3) ປະສົບກັບຄວາມຍາກລໍ າບາກຍ້ອນມາຈາກ COVID-19. 
 
ຖ້າບຸກຄົນໃດໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອນີ ້ ແລ້ວນ້ັນ ຈະມີຜົນກະທົບຕ່ໍສິ ດຂອງບຸກຄົນນ້ັນໃນການສະໝັກເພ່ືອຂອໃບຂຽວ      
(ປັບສະຖານະ) ຫຼື ການເປັນພົນລະເມື ອງອາເມລິ ກາຫຼື ບໍ  
ການໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອນີ ້ ຈະໝາຍຄວາມວ່າບຸກຄົນນ້ັນໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອນີ ້ ເປັນຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອສາທາລະນະຫືຼບໍ ?  
 
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອບັນເທົາທຸກຈາກໄພພິບັດນີ ້ ບໍ່ ແມ່ນການກວດສອບລາຍໄດ້ແລະຊັບສິ ນຢ່າງເປັນທາງການ 
ແລະເປັນຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອຄ້ັງດຽວ. 
ລັດຖະບານກາງບໍ່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລາຍການວ່າຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອນີ ້ ເປັນຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອໃຫ້ກັບສາທາລະນະເພ່ືອພິຈາລະນາເປັ
ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາທາລະນະຂອງລັດຖະບານກາງ. ເຖິງຢ່າໃດກ່ໍຕາມຫ້ອງການກວດຄົນເຂ້ົາເມືອງແລະສັນຊາດ (USCIS) 
ຢັງບໍ່ ໄດ້ກໍານົດແນວທາງສະເພາະທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອນີ ້ .  
 
ຖ້າທ່ານມີ ຄໍ າຖາມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບການເຂົ ້ າເມື ອງຂອງທ່ານແລະໂຄງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອນີ ້  
ກະລຸນາປຶ ກສາທະນາຍຄວາມດ້ານການເຂົ ້ າເມື ອງ. ສໍ າລັບຂໍີ ມູນເພ່ີມເຕີມ 
ລວມເຖິງລາຍຊື່ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານການເຂົ ້ າເມື ອງຟຮີ ແລະລາຄາຕ່ໍານ້ັນມີຢູ່ໃນຄໍ າແນະນໍ າສໍ າລັບຜູ້ອົບພະຍົບໃນລັດຄາລິ ຟໍເ
ນຍສະບັບໃໝ່ທີ່  Guide for Immigrant Californians.  
 

https://covid19.ca.gov/guide-immigrant-californians/
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ຂໍີ ມູນສ່ວນຕົວທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ໃຫ້ກັບອົງການຈັດຕ້ັງບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລເພ່ືອໃຊ້ໃນການສະໝັກເພ່ືອຂໍ ເອົ າເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອບັນເ
ທົາທຸກຈາກໄພພິບັດນີ ້ ຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຫືຼບໍ ? 
 
ຂໍີ ມູນທີ່ ທ່ານໃຫ້ກັບອົງການຈັດຕ້ັງບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລຈະຖືກນໍ າໃຊ້ເພ່ືອຍື ນຍັນສິ ດຂອງທ່ານ 
ແລະເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອກັບບຸກຄົນທີ່ ມີ ສິ ດເທ່ົານ້ັນ. 
ອົງການຈັດຕ້ັງບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລຈະສະໜອງຂໍີ ມູນປະຊາກອນທ່ົວໄປກ່ຽວກັບຜູ້ສະໝັກ (ເຊັ່ ນ ອາຍຸ ເພດ ພາສາທີ່ ຖະນັດ) 
ໃຫ້ກັບລັດຄາລິ ຟໍເນຍ ແຕ່ຈະບໍ່ ສະໜອງຂໍີ ມູນສ່ວນຕົວໃດໆ (ເຊັ່ ນ ຊື່  ທີ່ ຢູ່) ໃຫ້ກົບຫ້ອງການໃດຂອງລັດຖະບານ.  
 
ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງຈະສະໝັກເພ່ືອຂໍ ເອົ າເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອບັນເທົາທຸກໄດ້ແນວໃດ?  
 
ກົມ CDSS 
ໄດ້ປະກາດແຈ້ງການລາຍຊື່ ອົງການຈັດຕ້ັງບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລທີ່ ໄດ້ຮັບເລື ອກໃຫ້ບໍ ລິ ຫານຈັດການຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອບັນເທົາທຸກ
ຈາກໄພພິບັດນີ ້ ໃນຫຼາຍພູມິພາກໃນລັດຄາລິ ຟໍເນຍບ່ອນນີ ້ : https://cdss.ca.gov/inforesources/immigration/covid-19-
drai.  
 
ບຸກຄົນຕ່າງໆ 
ທີ່ ສົນໃຈໃນການສະໝັກເພ່ືອຂໍ ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອນີ ້ ຄວນຈະຕິດຕ່ໍອົງການຈັດຕ້ັງບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລທີ່ ມີ ລາຍຊື່ ໃນຄາວຕ້ີຂອ
ງພວກເຂົາ ບໍ ໄວກວ່າວັນທີ  18 ພຶດສະພາ.  
ຜູ້ສະໝັກທີ່ ສົນໃຈຈະຕ້ອງຕິດຕ່ໍອົງການຈັດຕ້ັງບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລນີ ້ ໃນຄາວຕ້ີທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງເພ່ືອສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວ
າມຊ່ວຍເຫຼື ອຕ່າງໆ ທີ່ ມີ . ອົງການຈັດຕ້ັງບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລຈະຊ່ວຍບຸກຄົນຕ່າງໃນຂ້ັນຕອນການສະໝັກ ຍື ນຍັນສິ ດ 
ແລະນໍາສ່ງບັດເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອໃຫ້ຜູ້ສະໝັກທີ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.    
ຜູ້ສະໝັກຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຕາມລໍ າດັບທີ່ ມາກ່ອນຫຼື ມາຫັຼງ. 
 
ເງິ ນກອງທຶນມີ ຢູ່ຍ່າງຈໍ າກັດ ແລະບໍ່ ຮັບປະກັນບໍ ລິ ການແລະຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອຕ່າງໆ 
ໃນການສະໝັກເພ່ືອຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອບັນເທົາທຸກຈາກໄພພິບັດ.  
 
ມີ ບຸກຄົນໃນຄອບຄັວຈໍ ານວນຈັກຄົນທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອບັນເທົາທຸກຈາກໄພພິບັດນີ ້ ? 
 
ຈໍ ານວນສູງສຸດຂອງຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ ມີ ຄຸນສົມບັດຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອນີ ້ ແມ່ນ 2 ຄົນຕ່ໍໜ່ຶງຄັວເຮື ອນ ເປັນເງິ ນຈໍ ານວນສຼງສຸດ 
1,000 ໂດລາ. ຄັວເຮື ອນໝາຍເຖິງບັນດາບຸກຄົນທີ່ ອາໄສແລະຊື ້  ແລະເຮັດອາຫານເພ່ືອກິນນํາກັນ.    
 
ບຸກຄົນທີ່ ມີ ສິ ດຈະໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອບັນເທົາທຸກຈາກໄພພິບັດນີ ້ ແນວໃດ? 
ຖ້າບຸກຄົນໃດທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອນີ ້  ແລະໃບສະໝັກຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວ 
ອົງການຈັດຕ້ັງບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລທີ່ ໄດ້ຊ່ວຍພວກເຂົາໃນການຍື່ ນໃບສະໝັກໄປແລ້ວຈະໃຫ້ຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັ
ບບັດເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອ   ບໍ່ ວ່າຈະຮັບດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ຮັບທາງໄປສະນີ .  
 
ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ເວລາດົນປານໃດໃນການສະໝັກເພ່ືອຂໍ ເອົ າເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອບັນເທົາທຸກຈາກໄພພິບັດນີ ້ ?  
ຜູ້ສະໝັກຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຕາມລໍ າດັບທີ່ ມາກ່ອນຫຼື ມາຫັຼງ. ຈະມີການແຈກຈ່າຍເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອໂດຍກົງຈໍ ານວນ 75 
ລ້ານໂດລາແກ່ບຸກຄົນທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ເລີ່ ມຕ້ັງແຕ່ວັນທີ  18 ພຶດສະພາ 2020 ໄປຈົນກວ່າເງິ ນກອງທຶນຈະຫມົດ 
ຫຼືື ຈນຮອດວັນທີ  30 ມິຖຸນາ 2020 ເປັນຍ່າງຊ້າ. 
ເມ່ືອພິຈາລະນາຈາກຄວາມລໍ າບາກທາງເສດຖະກິດທີ່ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ ເຂົ ້ າເມືອງຜິດກົດໝາຍກໍາລັງປະສົບຍ້ອນສະຖານະການ 
COVID - 19  ແລ້ວ, ເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອໃນການບັນເທົາທຸກຈາກໄພພິບັດນີ ້ ອາດຈະຫມົດໃນໄລຍະເວລາສ້ັນຫຼາຍ.  
 
ຖ້າຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ມີ ສິ ດສະໝັກເພ່ືອຂໍ ເອົ າເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອບັນເທົາທຸກຈາກໄພພິບັດນີ ້  ມີ ອົງການອື່ ນໆ 
ອົງການໃດແດ່ທີ່ ຈະສາມາດຊ່ວຍເຫຼື ອຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້? 
 
ດ້ວຍຄວາມລ່ວມມີຈາກອົງກອນການກຸສົນລັດຄາລິ ຟໍເນຍ ອົງກອນ Grantmakers Concerned with Immigrants and 
Refugees ຫຼື  GCIR ໄດ້ຈັດຕ້ັງກອງທຶນຟ້ືນຟູຮີ ຊິ ນລ່ຽນເພ່ືອຜູ້ອົບພະຍົບລັດຄາລິ ຟໍເນຍ (California Immigrant 
Resilience Fund) ເຊິ່ ງຊ່ວຍໃນການລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼື ອຈໍ ານວນ 50 
ລ້ານໂດລາເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອເປັນເງິ ນສົດແກ່ຜູ້ອົບພະຍົບຜິດກົດໝາຍຊາວຄາລິ ຟໍເນຍແລະຄອບຄົວພວກເຂົາທີ່ ບໍ່
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ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອຈາກກອງທຶນບັນເທົາທຸກຍ້ອນມາຈາກ COVID-19 ຂອງລັດຖະບານກາງ 
ແລະໂຄງການເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ. ກອງທຶນຟ້ືນຟູຮີ ຊິ ນລ່ຽນນີ ້ ແມ່ນກອງທຶນແຍກຕ່າງຫາກ 
ແຕ່ກ່ໍເປັນຄວາມພະຍາຍາມເສີ ມໃນການຈັດສັນເງິ ນສົມທົບຈາກພາກເອກະຊົນເພ່ືອຊ່ວຍເຫຼື ອຜູ້ອົບພະຍົບຜິດກົດໝາຍຊ
າວຄາລິ ຟໍເນຍໃຫ້ຮອດພົນຈາກຄວາມລໍ າບາກທາງເສດຖະກິດໃນລະຫວ່າງສະຖານະການໂຮກລະບາດນີ ້ . 
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເບິ່ ງລາຍຊື່ ອົງກອນຕ່າງໆ 
ທີ່ ແຈກຈ່າຍເງິ ນຂອງກອງທຶນຟື ້ ນຟູຮີ ຊິ ນລ່ຽນເພ່ືອຊ່ວຍເຫຼື ອບັນເທົາທຸກຈາກໄພພິບັດ ກະລຸນາຍ້ຽມຍາມ 
www.immigrantfundca.org/. 
 
ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະສາມາດຫາຂໍີ ມູນກ່ຽວກັບບໍ ລິ ການແລະໂຄງການອື່ ນໆ ຂອງລັດທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າອາດຈະມີສິ ດໃນໄລຍະການລະບາດ 
COVID-19 ນີ ້ ໄດ້ຈາກບ່ອນໃດ? 
 
ທ່ານສາມາດຫາຂໍີ ມູນກ່ຽວກັບບໍ ລິ ການແລະໂຄງການອື່ ນໆ ລັດຄາລິ ຟໍເນຍສໍ າລັບຜູ້ອົບພະຍົບໄດ້ໃນ Guide for Immigrant 
Californians ລວມເຖິງຂໍີ ມູນກ່ຽວກັບວຽກ ຄ່າຈ້າງ ສິ ດປະໂຫຍດ ແລະທຸະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ລວມທັງການສະໜັບສະໜູນດ້ານທີ່ ຢູອາໄສ ກະລຸນາຍ້ຽມຍາມ www.covid19.ca.gov 
ແລະຄລິ ກແຖບຄໍ າແນະນໍ າສໍ າລັບຜູ້ອົບພະຍົບໃນລັດຄາລິ ຟໍເນຍ. 
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