ខោនធី LA កូ វ ីត-19 ជំនួយថ្លៃជួល
សំណួរដែលខេសួរញឹកញាប់ (FAQs)
ខធវ ើបច្ចុបបនន ភាព៖ ថ្លៃទី 18 ដែសីហា ឆ្នំ2020

FAQs សម្រាប់អ្នកជួល
1.

ត ើអ្នកជួ លលំតៅដ្ឋាន អាចដ្ឋក់ពាកយសំជំនួយថ្លៃ ជួលពីតោនធី LA កូ វ ី -19 បានយ៉ាងដូ ចតតេ ច?

2.

ត ើនរណាមានសិទ្ធិចូលរ ួតកនុងកតម វ ិធីតនេះ?

3.

ត ើអ្នករស់តៅទ្ីក្ក ុងឡូសតអ្នតចលលសមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានកតម វ ិធីតនេះលដរឬតទ្?

4.

ត ើកលនៃ ងតធវ ើពាណិជជកតម មានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយ ថ្លៃជួលលដរឬតទ្?

5.
7.

ត ើកាលៈតទ្សៈណា លដលបញ្ជជក់ថាអ្សត ថ ភាពកនុងការបង់ថ្លៃឈ្នល
ួ តដ្ឋយសារល កូ វ ី -19?
ឹ
ត ើតធវ ើយ៉ាងតត៉ាចតទ្ើបខ្ុំដងថាក្បាក់ចំណូលរបស់ខ្ុំគឺ 30% ថ្នក្បាក់ចំណូលតធយតឬអ្ ់?
ឹ ថាក្បាក់ចំណូលរបស់ខ្ុំគឺ 50% ថ្នក្បាក់ចំណូលតធយតឬអ្ ់?
ត ើតធវ ើយ៉ាងតត៉ាចតទ្ើបខ្ុំដង

8.

ត ើតគតក្ជើសតរ ីសអ្ន កតសន ើរសំយ៉ាងដូ ចតតេ ច តដើតបីទ្ទ្ួ លបានក្បាក់ឧប ថ តភសក្មាប់ថ្លៃ ជួលតនេះ?

9.

ត ើតលខកូ ដ ំបន់ណាលដលក្ ូវបានតគចា ់ទ្កថាមានហានិភ័យខព ស់ ?

6.

10. ក្បសិនតបើខ្ុំទ្ទ្ួ លបានក្បាក់ឧប ថ តភថ្លៃជួលពីសហព័នធដូ ចលដលបានលចងកនុងលនន កទ្ី 8
ថ្នជតក្តើសលំតៅដ្ឋាន ឬនទ េះជំនួយសំរាប់កិចចការអ្ ី យទ្ធ ជន (VASH)
ឬរស់តៅកនុងគតក្មាងលដលលនែ កតលើលនន កទ្ី 8 ឬនទ េះសាធារណៈ ត ើខ្ុំអាចមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយពី
តោនធី LA កូ វ ី -19 ជំនួយថ្លៃជួលលដរឬតទ្?
11. នរណាជាអ្ន កទ្ទ្ួ លក្បាក់ឧប ថ តភថ្លៃ ឈ្ន ួលលដលបានបង់ ?
12. ត ើមាចស់នទេះរបស់ខ្ុំក្ ូវតធវ ើអ្វីខៃេះ តដើតបីទ្ទ្ួ លបានក្បាក់ឧប ថ តភថ្លៃជួល ?
13. ត ើព័ ៌មានអ្វ ីលដលខ្ុំក្ ូវនេ ល់ជូនតដើតបីបញ្ជជក់ពីសិទ្ធិរបស់ខ្ុំកនុងការទ្ទ្ួ លបានក្បាក់ឧប ថ តភថ្លៃជួលតក្កាត
តោនធី LA កូ វ ី -19 ជំនួយថ្លៃជួល?
14. ក្បសិនតបើអ្នកជួ លក្ ូវបានតក្ជើសតរ ីសឱ្យទ្ទ្ួ លបានក្បាក់ឧប ថ តភថ្លៃជួល
ត ើអ្នកជួ លអាចទ្ទ្ួ លយកសំណងសក្មាប់ថ្លៃជួលលដលបានបង់ឱ្យមាចស់នទេះរ ួចតហើយលដរឬតទ្?
័ តក្ចើនរស់តៅកនុងក្គួ សាររបស់ខ្ុំ។ ត ើតយើងគួ រដ្ឋក់ពាកយសំតរៀងៗខល ួនលដរឬតទ្?
15. មានតនសសតពញវយ
16. ត ើលបបបទ្ពាកយសំតាតអ្ីនធឺរលណ មានជាភាសាតនសងលដរឬតទ្?
17. ត ើអ្នកក្ ូវល ជាពលរដា អាតតរ ិកតដើតបីដ្ឋក់ពាកយតសន ើរសំឬ?
18. ត ើខ្ុំអាចដ្ឋក់ពាកយសំតៅតពលតនេះបានលដរឬតទ្?
19. ត ើមាចស់នទេះនឹងក្ ូវបានកា ់ពនធ សក្មាប់ការទ្ទ្ួ លក្បាក់ឧប ថ តភថ្លៃជួលតនេះលដរឬតទ្?
20. កនុងនាតជាអ្ន កជួ ល ត ើខ្ុំក្ ូវល បង់ថ្លៃជួលយឺ តដើតបីមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លកនុងកតម វ ិធីតនេះឬ?
21. ត ើអ្នកលដលមាននទេះចល័ ចល័ ផ្ទទល់ខល ួន ប៉ាលនេ ក្ ូវបង់ថ្លៃទ្ីកលនៃ ងដល់មាចស់ដីមានសិទ្ធិដ្ឋក់ពាកយលដរឬតទ្?
22. មាន ក្បសិនតបើពួកតគអាចនដល់ភសដុតាងអ្ំពីភ ិសនា ឬកិចចក្ពតតក្ពៀងជួ លលដលតចញតដ្ឋយមាចស់អ្ចលនក្ទ្ពយ
តហើយភាពជាមាចស់កតម សិទ្ធិក្ ូវបានតនទៀងផ្ទទ ់បញ្ជជក់។

FAQs សម្រាប់ាាស់ផ្ទះ
1. ត ើខ្ុំអាចដ្ឋក់ពាកយតសន ើរសំក្បាក់ឧប ថ តភថ្លៃជួលជំនួសតអាយអ្ន កជួ លនទ េះរបស់ខ្ុំបានតទ្?
2. ត ើខ្ុំអាចដ្ឋក់ពាកយតសន ើរសំក្បាក់ឧប ថ តភថ្លៃជួលសក្មាប់ការជួ លលដលតិនបានបង់ ឬ
ថ្លៃជួលបចចុបបនន លដលបានជំពាក់ឬតទ្?
3. ក្បាក់ឧប ថ តភថ្លៃជួលនឹងបង់តលើថ្លៃបង់យឺ

ឬថ្លៃ តនសងៗតទ្ៀ លដរឬតទ្?

4. ត ើអ្នកជួ លនទ េះរបស់ខ្ុំនឹងទ្ទ្ួ លបានក្បាក់ឧប ថ តភថ្លៃជួលតនេះលដរឬតទ្?
5. ត ើខ្ុំនឹងទ្ទ្ួ លបាន 1099 លដរឬតទ្?
6. ត ើខ្ុំនឹងក្ ូវនេ ល់ W-9 លដរឬតទ្?
7. ត ើល័កខខ័ណឌអ្វ ីខៃេះលដលមាចស់នទេះក្ ូវល យល់ក្ពតកនុងកតម វ ិធី?
8. ត ើខ្ុំនឹងទ្ទ្ួ លបានការទ្ូ ទា ់តួយដង ឬក្បចាំលខ?

ខោនធី LA កូ វ ីត-19 ជំនួយថ្លៃជួល
សំណួរដែលខេសួរញឹកញាប់ (FAQs)
ខធវ ើបច្ចុបបនន ភាព៖ ថ្លៃទី 18 ដែសីហា ឆ្នំ2020

FAQs

សម្រាប់អ្នកជួល

ខតើអ្នកជួលលំខៅដ្ឋាន អាច្ដ្ឋក់ពាកយសំជំនួយថ្លៃជួលពីខោនធី LA កូ វ ីត-19 បានយ៉ាងែូ ច្ខតេ ច្?

1.

អ្ន កជួ លក្ ូវល បំតពញពាកយសំតាតអ្ីនធឺរលណ តៅ 211la.org។ ពាកយសំនឹងចាប់ទ្ទ្ួ លយកពីថ្លៃ ច័នទ ទ្ី
17 លខសីហា ដល់ថ្លៃច័នទទ្ី 31 លខសីហា។ ក្បសិនតបើអ្នកជួ លតិនមានកំពូ យទ្័រ
អ្ន កជួ លអាចទ្ូ រស័ពទតៅកាន់តលខ 2-1-1
តហើយអ្ន ក ំណាងអាចបំតពញពាកយសំតាតអ្ីនធឺរលណ ជំនួសពួ កតគបាន។
បណា
េ ញទ្ូ រស័ពទដំតណើរការចាប់ពីតមា៉ាង 8:00ក្ពឹក ដល់8:0០ល្ងៃច តរៀងរាល់ថ្លៃកនុងកំឡ
ុ ងតពលដ្ឋក់ពាកយសំ
តហើយក៏មាន ំណាងតដើតបីជួយជាភាសាតនសងៗនងលដរ។
ខតើនរណាានសិទធិច្ូលរ ួតកនុងកតម វ ិធីខនះ?

2.

ជំនួយនឹងក្ វូ បាននេ ល់ដល់ក្គួ សារលដលមានក្បាក់ចំណូលក្គប់ក្ាន់លដលរងនលប៉ាេះពាល់លនន កហិរញ្ញ វ ថ ុ តដ្ឋយ
ជំងឺរា
ា -១៩ លដលមានកំ រ ិ ដូ ចជា៖
•
•

អ្ន កលដលបចចុបបនន ភាពរកបាន 30% ថ្នក្បាក់ចំណូលតធយត អាចទ្ទ្ួ លបានរហូ ដល់ $10,000។
អ្ន កលដលបចចុបបនន ភាពរកបាន 50% ថ្នក្បាក់ចំណូលតធយត អាចទ្ទ្ួ លបានរហូ ដល់ $7,500។

ខតើអ្នករស់ខៅទីម្រក ុងឡ
ូ សខអ្នខច្ដលសានសិទធិទទួ លបានកតម វ ិធីខនះដែរឬខទ?

3.

អ្ន ករស់តៅទ្ីក្ក ុងឡូសតអ្នតចលលសតិនមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានកតម វ ិធីតនេះតទ្។ សូ តតយងតៅតគហទ្ំព័រ
MyLA311 សក្មាប់ធនធាន តដ្ឋយទ្ូ រស័ពទតៅតលខ 311 ឬ (213) 473-3231 ឬចូ លតៅកាន់តគហទ្ំព័រ
www.lacity.org/myla311 ។
ខតើកដនៃ ងខធវ ើពាណិជក
ជ តម ានសិទធិទទួ លបានជំនួយថ្លៃជួលដែរឬខទ?

4.

អ្ ត់ ទ្, កលនៃ ងតធវ ើពាណិជជកតម តិនមានលកខ ណៈក្គប់ក្ាន់តដើតបីទ្ទ្ួ លបានជំនួយតាតរយៈ តោនធី LA
កូ វ ី -19 ជំនួយថ្លៃជួលតនាេះតទ្។ កតម វ ិធីតនេះគឺសក្មាប់លំតៅដ្ឋានរស់តៅល ប៉ាតណា
ន េះ។
សក្មាប់ជំនួយលនន កជំនួញ សូ តទ្ំនាក់ទ្ំនងតជឈតណឌលជំនួយតក្ាេះតហនេ រាយតោនធី LA
តដ្ឋយទ្ូ រស័ពទតៅកាន់តលខ (833) 238-4450 ឬចូ លតៅតគហទ្ំព័រ lacountyhelpcenter.org ។
ខតើកាលៈខទសៈណា ដែលបញ្ជជក់ថាអ្សតតថ ភាពកនុងការបង់ថ្លៃឈ្ន ួលខដ្ឋយសារដតកូ វ ីត-19?

5.
•
•
•
•

6.

បា ់បង់ក្បាក់ចំណូលតដ្ឋយសារកលនៃ ងតធវ ើការក្ ូវបានបិទ្ ឬកា ់បនថ យតមា៉ាងតធវ ើការ។
បា ់បង់ក្បាក់ចំណូល ឬការចំណាយតកើនតឡើងតលើការលលទាក
ំ មារតក្ពាេះកលនៃ ងតតើលលលទាក
ំ មារ
ឬសាល្ងតរៀនក្ ូវបានបិទ្។
ថ្លៃពាបាលសក្មាប់អ្នក ឬសមាជិកក្គួ សារណាមានក់មានជំងឺកូ វ ី -19 ។
បា ់បង់ក្បាក់ចំណូលតដ្ឋយសារល វ ិធានការណ៍បនាទន់ លដលបញ្ជជតដ្ឋយរដ្ឋាភិបាលបនាទប់ពីថ្លៃទ្ី 13
លខតីនា ឆ្នំ 2020។
ខតើខធវ ើយ៉ាងខត៉ាច្ខទើបែ្ុំែឹងថាម្របាក់ច្ំណូលរបស់ែ្ុំេឺ 30% ថ្នម្របាក់ច្ំណូលតធយតឬអ្ត់?
័ រស់តៅកនុងនទ េះ
ក្បសិនតបើក្បាក់ចំណូលក្គួ សារសរបរបស់អ្នករាប់បញ្ចល
ូ ទាង
ំ ក្បាក់ចំណូលរបស់តនសសតពញវយ
ទា ំងអ្ស់លដលមានអាយចាប់ពី 18 ឆ្នំតឡើងតៅ
មានចំនួនក្ ឹតឬ ិចជាងក្បាក់ដល្ងៃរសក្មាប់ទ្ំហំក្គួ សារលដលបានរាយកនុងតារាងោងតក្កាតតនេះ
អ្ន កក្បលហលជាអាចមានលកខ ណៈសតប េ ិក្គប់ក្ាន់៖

ខោនធី LA កូ វ ីត-19 ជំនួយថ្លៃជួល
សំណួរដែលខេសួរញឹកញាប់ (FAQs)
ខធវ ើបច្ចុបបនន ភាព៖ ថ្លៃទី 18 ដែសីហា ឆ្នំ2020

ទំហំម្រេួ សារ

1 នាក់

2 នាក់

3 នាក់

4 នាក់

5 នាក់

6 នាក់

7 នាក់

8 នាក់

ច្ំណូលកំណត់

$23,700

$27,050

$30,450

$33,800

$36,550

$39,250

$41,950

$44,650

7.

ខតើខធវ ើយ៉ាងខត៉ាច្ខទើបែ្ុំែឹងថាម្របាក់ច្ំណូលរបស់ែ្ុំេឺ 50% ថ្នម្របាក់ច្ំណូលតធយតឬអ្ត់?
័ រស់តៅកនុងនទ េះ
ក្បសិនតបើក្បាក់ចំណូលក្គួ សារសរបរបស់អ្នករាប់បញ្ចល
ូ ទាង
ំ ក្បាក់ចំណូលរបស់តនសសតពញវយ
ទា ំងអ្ស់លដលមានអាយចាប់ពី 18 ឆ្នំតឡើងតៅ
មានចំនួនក្ ឹតឬ ិចជាងក្បាក់ដល្ងៃរសក្មាប់ទ្ំហំក្គួ សារលដលបានរាយកនុងតារាងោងតក្កាតតនេះ
អ្ន កក្បលហលជាអាចមានលកខ ណៈសតប េ ិក្គប់ក្ាន់៖

ទំហំម្រេួ សារ

1 នាក់

2 នាក់

3 នាក់

4 នាក់

5 នាក់

6 នាក់

7 នាក់

8 នាក់

ច្ំណូលកំណត់

$39,450

$45,050

$50,700

$56,300

$60,850

$65,350

$69,850

$74,350

8.

ខតើខេខម្រជើសខរ ីសអ្ន កខសនើរសំយ៉ាងែូ ច្ខតេ ច្ ខែើតបីទទួ លបានម្របាក់ឧបតថ តភសម្រាប់ថ្លៃជួលខនះ?
ក្បជាពលរដា លដលរស់តៅកនុងតលខកូ ដ ំបន់ លដលមានហានិភ័យខព ស់ថ្នការបតណេញតចញ
និងងាយរងតក្ាេះលនន កតសដា កិចចសងគ តនឹងទ្ទ្ួ លបានជំនួយភាៃតៗ ក្បសិនតបើពួកតគមានអ្ក្តា 50%
ឬទាបជាងតនេះថ្នក្បាក់ចំណូលតធយត។ លវ ិកាក្បមាណជា 50%
នឹងក្ ូវបាននេ ល់តដ្ឋយជួ យដល់អ្នកដ្ឋក់ពាកយសំលដលជួ បនឹង ក្តូវការទា ំងតនេះ។
សក្មាប់ ំបន់តនសងតទ្ៀ លដលតិនក្ ូវបានតគចា ់ទ្កថាមានហានិភ័យខព ស់សក្មាប់ការបតណេញតចញ
ឬងាយរងតក្ាេះោងតសដា កិចចសងគ ត អ្ន កជួ លកនុងអ្ក្តា 50% ថ្នក្បាក់ចំណូលតធយត
ឬទាបជាងតនេះអាចដ្ឋក់ពាកយសំ តហើយនឹងក្ ូវបានកំណ ់តៅ ំបន់លននការតសវាកតម (SPA)
តដ្ឋយលនែ កតលើតលខកូ ដ ំបន់របស់ពួកតគ។ រ ូបតនេ លដលក្ ូវបានតក្បើសក្មាប់កតម វ ិធី
ជំនួយអ្ភិវឌ្ឍន៍សហគតន៍សហព័នធ នឹងគិ តលើចំនួនក្បជាជន ភាពក្កីក្ក និងនទ េះចតងែ ៀ
តដើតបីលបងលចកលវ ិកាលដលតៅសល់ 50% តដ្ឋយ SPA ។ អ្ន កតសន ើរសំលដលមានសិទ្ធិ
នឹងក្ ូវចាប់តឆ្ន តៅចងបញ្ច ប់ថ្នដំតណើរការដ្ឋក់ពាកយសំ។

9.

ខតើខលែកូ ែតំបន់ណាដែលម្រតូវបានខេចាត់ទកថាានហានិភ័យែព ស់?
សូ តចចតៅទ្ីតនេះតដើតបីតតើលបញ្ជ ីតលខកូ ដ ំបន់លដលក្ ូវបានចា ់ទ្កថាមានហានិភ័យខព ស់។

10.

ម្របសិនខបើែ្ុំទទួ លបានម្របាក់ឧបតថ តភថ្លៃជួលពីសហព័នធែូច្ដែលបានដច្ងកនុងដផ្នកទី 8
ថ្នជខម្រតើសលំខៅដ្ឋាន ឬផ្ទះជំនួយសំរាប់កិច្ាការអ្តីតយទធ ជន (VASH)
ឬរស់ខៅកនុងេខម្រាងដែលដផ្ែកខលើដផ្នកទី 8 ឬផ្ទះសាធារណៈ ខតើែ្ុំអាច្ានសិទធិទទួ លបានជំនួយពី
ខោនធី LA កូ វ ីត-19 ជំនួយថ្លៃជួលដែរឬខទ?
អ្ន កជួ លលដលទ្ទ្ួ លបានជតក្តើសលំតៅដ្ឋានលនន កទ្ី 8 ឬប័ណណ VASH
ឬរស់តៅកនុងគតក្មាងលដលលនែ កតលើលនន កទ្ី 8 ឬនទ េះសាធារណៈ តិនានសិទ្ធិចូលរ ួតកនុងកតម វ ិធីតនេះតទ្។

11.

នរណាជាអ្ន កទទួ លម្របាក់ឧបតថ តភថ្លៃឈ្ន ួលដែលបានបង់?
ក្បាក់ឧប ថ តភថ្លៃ ឈ្នល
ួ ក្ ូវបង់តៅមាចស់នទេះតដ្ឋយផ្ទទល់។
ក្បាក់ឧប ថ តភថ្លៃជួលនឹងតិនក្ ូវបានបង់តៅមាចស់នទេះផ្ទទល់
លេះក្តាណាល អ្ន កជួ លមានលកខ ណៈសតប េ ិក្គប់ក្ាន់ តដ្ឋយនេ ល់ឯកសារ បញ្ជជក់ពីសិទ្ធិក្សបចាប់
តហើយមាចស់នទេះក៏យល់ក្ពតចូ លរ ួតកនុងកតម វ ិធីតនេះនងលដរ។

ខោនធី LA កូ វ ីត-19 ជំនួយថ្លៃជួល
សំណួរដែលខេសួរញឹកញាប់ (FAQs)
ខធវ ើបច្ចុបបនន ភាព៖ ថ្លៃទី 18 ដែសីហា ឆ្នំ2020

ខតើាាស់ផ្ទះរបស់ែ្ុំម្រតូវខធវ ើអ្វីែៃះ ខែើតបីទទួ លបានម្របាក់ឧបតថ តភថ្លៃជួល?

12.

តដើតបីឱ្យមាចស់នទេះទ្ទ្ួ លបានក្បាក់ឧប ថ តភថ្លៃជួល មាចស់នទេះនឹងក្ ូវយល់ក្ពតដូ ចជា៖
•
•
•

13.

តិនក្ ូវគិ ការក្បាក់ ឬពិន័យយឺ សក្មាប់ថ្លៃជួលលដលជំពាក់។
តិនបតណេញអ្ន កជួ លតចញកនុងរយៈតពល 6 លខ បនាទប់ពី
ការបញ្ឈប់ការបតណេញតចញបតណា
េ េះអាសនន របស់តោនធី ក្ ូវបានបញ្ច ប់។
តិនក្ ូវដំតឡើងថ្លៃជួលកនុងកំឡ
ុ ងតពលទ្ូ ទា ់តទ្ បនាទប់ពី
ការបញ្ឈប់ការបតណេញតចញបតណា
េ េះអាសនន របស់តោនធី ក្ ូវបានបញ្ច ប់។
ខតើព័ត៌ានអ្វ ីដែលែ្ុំម្រតូវផ្េល់ជូនខែើតបីបញ្ជជក់ពីសិទធិរបស់ែ្ុំកនុងការទទួ លបានម្របាក់ឧបតថ តភថ្លៃ ជួលខម្រកាត
ខោនធី LA កូ វ ីត-19 ជំនួយថ្លៃជួល?
អ្ន កជួ លនឹង ក្តូវឲ្យនដ ល់៖
•
•

14.

ភ័សតុតាងពីការជួ ល ដូ ចជាកិចចក្ពតតក្ពៀងជួ ល ឬតសចកេ ីជូនដំណឹង
លដលតចញតដ្ឋយមាចស់នទេះបចចុបបនន ។ល។
ក្ ូវបំតពញលបបបទ្លដលបានបតងក ើ តឡើងតដ្ឋយជាក់ល្ងក់សក្មាប់កតម វ ិធីតនេះ
ឯកសារក្បាក់ចំណូលពីអ្នកលដលមានអាយតលើសពី 18 ឆ្នំទាង
ំ អ្ស់
និងអ្វ ីលដលតធវ ើតអាយក្គួ សាររបស់អ្នកទ្ទ្ួ លរងនលប៉ាេះពាល់លនន កតសដា កិចចតដ្ឋយសារល
លដលតធវ ើតអាយអ្ន កាមនសត ថ ភាពកនុងការបំតពញកា ពវ កិចចបង់ថ្លៃ ជួលនទ េះ។

កូ វ ី -19

ម្របសិនខបើអ្នកជួលម្រតូវបានខម្រជើសខរ ីសឱ្យទទួ លបានម្របាក់ឧបតថ តភថ្លៃជួល
ខតើអ្នកជួលអាច្ទទួ លយកសំណងសម្រាប់ថ្លៃជួលដែលបានបង់ឱ្យាាស់ផ្ទះរ ួច្ខហើយដែរឬខទ?
អ្ ត់ ទ្ តិនមានសំណង ឬសងក្បាក់តក វ ិញតទ្។
ក្បាក់ឧប ថ តភតនេះមានបំណងសក្មាប់អ្នកជួ លលដលមានបនទុកថ្លៃជួល
តហើយតិនបានបង់ថ្លៃ ជួលតាំងពីថ្លៃទ្ី 1 លខតីនា ឆ្នំ 2020 ឬថ្លៃជួលតៅថ្លៃតក្កាយ។

15.

ានតនសសខពញវ ័យខម្រច្ើនរស់ខៅកនុងម្រេួ សាររបស់ែ្ុំ។ ខតើខយើងេួ រដ្ឋក់ពាកយសំខរៀងៗែល ួនដែរឬខទ?
អ្ ត់ ទ្ ក្តូវតអាយដ្ឋក់ពាកយសំល តួ យប៉ាតណា
ណ េះ។
ការដ្ឋក់ពាកយសំតក្ចើនអាចមានន័យថាអ្ន កតិនមានសិទ្ធិនឹងទ្ទ្ួ ល។ ក្បាក់ចំណូលក្គួ សារសរបរបស់អ្នក
រ ួតទា ំងក្បាក់ចំណូលរបស់តនសសតពញវ ័យទា ំងអ្ស់លដលមានអាយចាប់ពី 18
ឆ្នំតឡើងតៅតហើយរស់តៅកនុងនទ េះជាតួ យអ្ន ក នឹងក្ ូវបានតក្បើតដើតបីកំណ ់សិទ្ធិរបស់អ្នកកនុងកតម វ ិធីតនេះ។

16.

ខតើដបបបទពាកយសំតាតអ្ីនធឺរដណតានជាភាសាខផ្សងដែរឬខទ?
បាទ្/ចាស ពាកយសំតាតអ្ីនធឺរលណ ក៏មានជាភាសាតអ្សា៉ាញ និងអ្ង់តគៃ សលដរ។
សក្មាប់ជំនួយជាភាសាតនសងតទ្ៀ តយើងសូ តតលើកទ្ឹកចិ េ ឱ្យអ្ន កទ្ូ រស័ពទតកតលខ 2-1-1 សក្មាប់ជំនួយ។

17.

ខតើអ្នកម្រតូវដតជាពលរែា អាខតរ ិកខែើតបីដ្ឋក់ពាកយខសនើរសំឬ?
កតម វ ិធីតនេះគឺសក្មាប់អ្នកជួ លទា ំងអ្ស់ តដ្ឋយតិនគិ ពីសាថនភាពអ្តនាេក្បតវសន៍។
តយើងនឹងតិនតសន ើសំសាថនភាពអ្តនាេក្បតវសន៍របស់អ្នក
តហើយក៏តិនតលើកវាតកពិចារណាកនុងការកំណ ់សិទ្ធិទ្ទ្ួ លលដរ។

18.

ខតើែ្ុំអាច្ដ្ឋក់ពាកយសំខៅខពលខនះបានដែរឬខទ?
លបបបទ្ពាកយសំតាតអ្ីនធឺរលណ នឹងដំតណើរការចាប់ពីថ្លៃ ទ្ី 17 លខសីហា ដល់ថ្លៃទ្ី 31 លខសីហា ឆ្នំ 2020។
លខសទ្ូ រស័ពទនឹងដំតណើរការចាប់ពីតមា៉ាង 8:00 ក្ពឹក ដល់ 8:00 ល្ងៃច 7 ថ្លៃកនុងតួ យសបាេហ៍។

19.

ខតើាាស់ផ្ទះនឹងម្រតូវបានកាត់ពនធ សម្រាប់ការទទួ លម្របាក់ឧបតថ តភថ្លៃជួលខនះដែរឬខទ?
បាទ្/ចាស ការកា ់ពនធ គឺដូចលដលពួ កតគបង់ពនធ សក្មាប់ក្បាក់ចំណូលថ្លៃ ជួលធតម តា។
មាចស់នទេះនឹងក្ ូវតសន ើសំលបបបទ្ IRS-1099 ។

ខោនធី LA កូ វ ីត-19 ជំនួយថ្លៃជួល
សំណួរដែលខេសួរញឹកញាប់ (FAQs)
ខធវ ើបច្ចុបបនន ភាព៖ ថ្លៃទី 18 ដែសីហា ឆ្នំ2020

20.

កនុងនាតជាអ្ន កជួល ខតើែ្ុំម្រតូវដតបង់ថ្លៃជួលយឺតខែើតបីានសិទធិទទួ លកនុងកតម វ ិធីខនះឬ?
អ្ ត់ ទ្ អ្ន កជួ លតិនចាំបាច់ក្ ូវល បង់ថ្លៃជួលយឺ តទ្
ប៉ាលនេ ក្បាក់ចំណូលចាំបាច់ក្ ូវបានធាៃក់ចេះតដ្ឋយសារល ជតៃ ឺកូ វ ី -19
និងបំតពញតាត ក្តូវការថ្នក្បាក់ចំណូលក្គួ សារ។

21.

ខតើអ្នកដែលានផ្ទះច្ល័តច្ល័តផ្ទទល់ែល ួន ប៉ាដនេ ម្រតវូ បង់ថ្លៃទីកដនៃ ងែល់ាាស់ែីានសិទធិដ្ឋក់ពាកយដែរឬខទ?
ច៖ មាន ក្បសិនតបើពួកតគអាចនដល់ភសដុតាងអ្ំពីភ ិសនា ឬកិចចក្ពតតក្ពៀងជួ លលដលតចញតដ្ឋយ
មាចស់អ្ចលនក្ទ្ពយ តហើយភាពជាមាចស់កតម សិទ្ធិក្ ូវបានតនទៀងផ្ទទ ់បញ្ជជក់។

22.

ត ើអ្នកដែលជួលបន្ទ ប់មាន្សិទ្ធិដាក់ពាកយដែរឬតទ្?
ច៖ មាន ក្បសិនតបើពួកតគអាចនដល់ភសដុតាងអ្ំពីភ ិសនា ឬកិចចក្ពតតក្ពៀងជួ លលដលតចញតដ្ឋយ
មាចស់អ្ចលនក្ទ្ពយសក្មាប់បនទ ប់តនាេះ។ តនេះតិនលតនជាកិចចក្ពតតក្ពៀងដូ ចាននឹងក្ក ុតបគគ ល
កនុងនាតជាតិ េ រ ួតបនទ ប់លដលលចករំ លលកអាផ្ទ តិន ឬនទេះតដ្ឋយាមនភ ិសនា/កិចចក្ពតតក្ពៀងជួ លតនាេះតទ្។
កនុងករណីតនេះ តយើងចាំបាច់ក្ ូវពិនិ យតតើលក្បាក់ចំណូលរបស់អ្នកចូ លកាន់កាប់ទា ំងអ្ស់លដលមានអាយចាប់ពី
18 ឆ្នំតឡើងតៅ។

FAQs

1.

សម្រាប់ាាស់ផ្ទះ

ខតើែ្ុំអាច្ដ្ឋក់ពាកយខសនើរសំម្របាក់ឧបតថ តភថ្លៃជួលជំនួសខអាយអ្ន កជួលផ្ទះរបស់ែ្ុំបានខទ?
អ្ ត់ ទ្ មានល អ្ន កជួ លលដលមានលកខ ណៈសតប េ ិក្គប់ក្ាន់សក្មាប់កតម វ ិធីតនេះ
តដ្ឋយលនែ កតលើសមាសភាពក្គួ សារនិងក្បាក់ចំណូលរបស់ពួកតគ។ យ៉ាងណាកេ ី
តយើងបានលចករំ លលកព័ ៌មានអ្ំពីកតម វ ិធីតនេះជាតួ យសមាគតនទ េះ
តហើយមាចស់នទេះក្ ូវបានតលើកទ្ឹកចិ េ ឱ្យក្បាប់អ្នកជួ លនទ េះរបស់ពួកតគឱ្យដ្ឋក់ពាកយតសន ើរសំ។

2.

ខតើែ្ុំអាច្ដ្ឋក់ពាកយខសនើរសំម្របាក់ឧបតថ តភថ្លៃជួលសម្រាប់ការជួលដែលតិនបានបង់ ឬ
ថ្លៃជួលបច្ចុបបនន ដែលបានជំពាក់ឬខទ?
មាចស់នទេះនឹងក្ ូវបានជូ នដំណឹង តៅតពលលដលអ្ន កជួ លរបស់ពួកតគទ្ទ្ួ លការយល់ក្ពតសក្មាប់កតម វ ិធីតនេះ
តហើយក៏ដូចជាថ្លៃជួលកនុងលខជាក់ល្ងក់លដលក្ ូវបានឧប ថ តភ។

3.

ម្របាក់ឧបតថ តភថ្លៃជួលនឹងបង់ខលើថ្លៃបង់យឺត ឬថ្លៃខផ្សងៗខទៀតដែរឬខទ?
អ្ ត់ ទ្ មាចស់នទេះក្ ូវល យល់ក្ពតតលើកលលងថ្លៃ បង់យឺ ឬការក្បាក់ ឬថ្លៃ តនសងៗតទ្ៀ ។
មាចស់នទេះក៏គួរល ដឹងអ្ំពី កូ វ ី -19ការការពារបនាទន់តលើអ្នកជួ ល លដលហាតក្បាតកនុងការយកការក្បាក់
ឬថ្លៃបង់យឺ តលើថ្លៃជួលលដលតិនបានបង់តដ្ឋយសារល ជតៃ ឺកូ វ ី -19។

4.

ខតើអ្នកជួលផ្ទះរបស់ែ្ុំនឹងទទួ លបានម្របាក់ឧបតថ តភថ្លៃជួល ខនះដែរឬខទ?
អ្ ត់ ទ្ ក្បាក់ឧប ថ តភថ្លៃជួលនឹងក្ ូវបង់តៅឱ្យមាចស់នទេះតដ្ឋយផ្ទទល់។

5.

ខតើែ្ុំនឹងទទួ លបាន 1099 ដែរឬខទ?
បាទ្/ចាស វ ិន័យរបស់ IRS នឹង ក្តូវឱ្យតចញ 1099 សក្មាប់ការទ្ូ ទា ់ក្បាក់ឧប ថ តភសក្មាប់ថ្លៃជួល។

ខោនធី LA កូ វ ីត-19 ជំនួយថ្លៃជួល
សំណួរដែលខេសួរញឹកញាប់ (FAQs)
ខធវ ើបច្ចុបបនន ភាព៖ ថ្លៃទី 18 ដែសីហា ឆ្នំ2020

ខតើែ្ុំនឹងម្រតូវផ្េល់ W-9 ដែរឬខទ?

6.

បាទ្/ចាស មាចស់នទេះនឹងក្ ូវនេ ល់ W-9 ។
ខតើល័កខែ័ណឌអ្វ ីែៃះដែលាាស់ផ្ទះម្រតូវដតយល់ម្រពតកនុងកតម វ ិធី?

7.

មាចស់នទេះក្ ូវល យល់ក្ពតចំតពាេះ៖
•
•
•

8.

តិនក្ ូវគិ ការក្បាក់ ឬពិន័យយឺ សក្មាប់ថ្លៃជួលលដលជំពាក់។
តិនបតណេញអ្ន កជួ លតចញកនុងរយៈតពល 6 លខ បនាទប់ពី
ការបញ្ឈប់ការបតណេញតចញបតណា
េ េះអាសនន របស់តោនធី ក្ ូវបានបញ្ច ប់។
តិនក្ ូវដំតឡើងថ្លៃជួលកនុងកំឡ
ុ ងតពលទ្ូ ទា ់តទ្ បនាទប់ពី
ការបញ្ឈប់ការបតណេញតចញបតណា
េ េះអាសនន របស់តោនធី ក្ ូវបានបញ្ច ប់។
ខតើែ្ុំនឹងទទួ លបានការទូ ទាត់តួយែង ឬម្របចាំដែ?
មាចស់នទេះនឹងទ្ទ្ួ លបានការទ្ូ ទា ់ ល តួ យដង។

