
ជំនួយសាធារណៈក្ន ុងគ្រាជំងឺរាល

ដាលសគ្រាបអ់្នក្សាន ក្់នៅ

ក្ន ុងនោនធីAlameda

Income/State Supplementary

ក្ម្ម វធិី Supplemental Security

Payment (SSI/SSP)

លក្ខណៈសម្បតិ្ត៖ក្ម្ម វធិី SSI ជាក្ម្ម វធិរីដ្ឋសហព័នធសគ្រាប់បុគ្គលាន

គ្រាក្់ចំណូលទាបអាយុ 65 និង នគ្រចើនជាងននេះឬជាជនពិការភ្ននក្ឬជន

ពិការ។ក្ម្ម វធិី S S Pជាក្ម្ម វធិីរដ្ឋបភ្នែម្នលើក្ម្ម វធិីSSI។ក្ម្ម វធិី SSI និង

S S Pសែ ិតនគ្រកាម្ការគ្រគ្ប់គ្រគ្ងរបស់រដ្ឋាលសនត ិសុខសងគម្ ( Social

Security Administration (SSA))។

សសចក្ត ីលម្អ្តិ៖ គ្រតូវភ្តបំនពញតាម្ក្គ្រម្ិតគ្រាក្់ចណូំលនិងគ្ររពយ។អ្គ្រតា

ជំនួយក្ន ុងឆ្ន ំ2021 ានចំនួន$955សគ្រាប់បុគ្គលនិង $1,598

សគ្រាប់បត ីគ្របពនធ។

សម្រាប់ព័តិ៌ានបន្នែម្៖ https://www.ssa.gov/benefits/ssi/

ក្ម្ម វធិី Cash Assistance Program
for Immigrants (CAPI)

លក្ខណៈសម្បតិ្ត៖ក្ម្ម វធិី CAPIជាក្ម្ម វធិីមូ្លនិធិរដ្ឋ 100% សគ្រាប់

បុគ្គលទាងំឡាយភ្ដ្លាម នលក្ខណៈសម្បតិតសគ្រាប់ក្ម្ម វធិីSSI /SSP 

នដាយសារភ្តឋានៈអ្នតត គ្របនវសន៍របស់ខល នួ។ក្ម្ម វធិី CAPI គ្រតូវាន

គ្រគ្ប់គ្រគ្ងតាម្រយៈACSSA។

សសចក្ត ីលម្អ្តិ៖ គ្រាក្់ពីក្ម្ម វធិី CAPI ានចំនួននសម ើនឹងចំនួនគ្រាក្់

ភ្ដ្លផ្តល់ជូនតាម្រយៈក្ម្ម វធិីSSI/SSP។

សម្រាប់ព័តិ៌ានបន្នែម្៖

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

services/Immigrants-and-Refugees/CAPI#overview

លក្ខណៈសម្បតិ្ត៖ គ្រតូវភ្តានលក្ខណៈសម្បតិតសគ្រាប់ក្ម្ម វធិី CalFresh។

សសចក្ត ីលម្អ្តិ៖ គ្រគួ្សារទាងំអ្ស់ររួលាននូវគ្រាក្់ជំនួយអ្តិបរា

គ្របចំភ្ខពីក្ម្ម វធិី CalFresh ភ្ផ្ែក្នលើរំហំគ្រគួ្សាររបសខ់ល នួ នដាយម្ិន

គ្ិតពីចំណូលនិងចំណាយនរ។ជំនួយានជូនតាម្រយៈដ្ំនណើរការពិ

និតយន ើងវញិនិងលក្ខណៈសម្បតិត របស់នោនធី/ACSSA។

សម្រាប់ព័តិ៌ានបន្នែម្៖

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

services/Health-and-Food/CalFresh/index

ក្ម្ម វធិី CalFresh &
Enhanced CalFresh

លក្ខណៈសម្បតិ្ត៖ ក្ម្ម វធិីWIC ានជូនស្រសត ីផ្ផ្ៃន េះឬបំន ៉ៅ កូ្នាន

ទារក្និងកួ្នតូចៗ គ្របសិននបើអ្នក្ដាក្់ ក្យសុំានគ្រាក្់ចំណូលគ្របចំ

ឆ្ន ំនៅអ្គ្រតាឬទាបជាងអ្គ្រតា 185% ផ្នភ្ខែបតៃ ត់ភាពគ្រក្ីគ្រក្របស់រដ្ឋ

សហព័នធ។ (បចច ុបបនន $48,470 សគ្រាប់គ្រគួ្សារសាជិក្បួនតក្់)។ជន

ណានរើបាត់បង់ការងារថ្មីៗននេះឬម្ិនអាចនធវ ើការងារាននដាយសារវវ ិ

បតិតជំងឺកូ្វ ើដ្-19 គ្របភ្ហលអាចានលក្ខណៈសម្បតិត។

សសចក្ត ីលម្អ្តិ៖ ក្ម្ម វធិីសុខភាពនិងអាហារបូតែម្ភសគ្រាប់ស្រសត ី និងក្ុារ

អាយុ 5ឆ្ន ំដាក្់ ក្យសុំតាម្រយៈគ្រក្សួងសុោនិាលសាធារណៈ។

សម្រាប់ព័តិ៌ានបន្នែម្៖ https://acphd.org/wic/

Pandemic-EBT
(P-EBT) 3.0 និង Summer P-
EBT

លក្ខណៈសម្បតិ្ត៖ក្ុារអាយុ 0-6ឆ្ន ំ ក្ន ុងគ្រគួ្សារភ្ដ្លររួលានជំនួយ

អាហារពីក្ម្ម វធិី CalFresh ក្ន ុងចនតល េះភ្ខសីហាឆ្ន ំ 2021- 2022។ កូ្នសិសែ

ភ្ដ្លានលក្ខណៈសម្បតិតររួលានអាហារឥតគ្ិតផ្ថ្ល ឬបញច ុ េះតផ្ម្ល ភ្ដ្ល

ានចុេះន ម្ េះក្ន ុងការសិក្ាឯក្រាជយនពលានវវបិតិតជំងឺកូ្វ ើដ្ ក្ន ុងឆ្ន ំសិក្ា

2021-2022។

សសចក្ត ីលម្អ្តិ៖ាម នការដាក្់ ក្យសុំ P-EBT 3.0 នរ។កាត P-EBT នឹងគ្រតូវ

នផ្ញើជូនតាម្ផ្គ្របសណីយន៍ដាយសវ ័យគ្របវតិត ចប់ពីភ្ខតលុាឆ្ន ំ 2022។ាន

ភ្ខែ P-EBT Helpline នលខ (877)328-9677 ផ្ថ្ៃចនៃ - ផ្ថ្ៃសុគ្រក្ នា៉ៅ ង 6am ដ្ល់

8pm។

សម្រាប់ព័តិ៌ានបន្នែម្៖ https://capandemic-ebt.org/

ក្ម្ម វធិីWomen, Infant &
Children Program
(WIC)

លក្ខណៈសម្បតិ្ត៖ បុគ្គលឬគ្រគួ្សារជួបគ្របរេះអ្សនត ិសុខនសបៀងឬគ្រតូវការនស

វាក្ម្មដ្ឹក្ជញជ នូនសបៀងឬអាហារក្ន ុងគ្រាអាសនន។

សសចក្ត ីលម្អ្តិ៖ នៅរូរស័ពៃម្ក្នលខ 2-1-1 ឬនគ្របើភ្ផ្នរីបងាា ញរីក្ភ្នលង

ភ្ចក្នសបៀង នធវ ើនតសត និងនសវាក្ម្មនផ្ែងៗ នពលានវបិតិតជំងឺកូ្វ ើដ្របស់

នោនធី Alameda នដ្ើម្បីភ្សវ ងរក្ក្ភ្នលងភ្ចក្នសបៀង ភ្ដ្លនៅភ្ក្បរអ្នក្។

សម្រាប់ព័តិ៌ានបន្នែម្៖ https://www.acgov.org/maps/food-

services.htm

Local Emergency
Food Distribution
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គ្របនពធនធានភ្ថ្ទាកំ្ុារ និង

រីភាន ក្់ងារភ្ណតំបញជ នូ

សសចក្តលីម្អ ្តិពីការបញ្ជ នូ៖ គ្រគួ្សារ ភ្ដ្លរស់នៅក្ន ុងនោនធីAlameda, 

Albany, Berkeley, Emeryville, Oakland, ឬ Piedmont អាចរូរស័ពៃម្ក្

នលខ 510-658-0381 ឬអ្ុីភ្ម្៉ៅលម្ក្ referrals@bananasbunch.org

គ្រគួ្សារ ភ្ដ្លរស់នៅCastro Valley, Fremont, Hayward, Newark,

San Leandro, San Lorenzo, ឬ Union Cityអាចរូរស័ពៃម្ក្នលខ 510-

244-0506 ឬអ្ុីភ្ម្៉ៅលម្ក្ info@4c-alameda.org. គ្រគួ្សារ ភ្ដ្លរស់នៅ

Dublin, Livermore, Pleasanton, ឬ Sunol អាចរូរស័ពៃម្ក្នលខ 925-417-

8733 ឬអ្ុីភ្ម្៉ៅលម្ក្hello@behively.org.។

ក្ម្ម វធិីHousing & Emergency
Lodging Program (HELP)

លក្ខណៈសម្បតិ្ត៖ បុគ្គលនពញវយ័ជានម្គ្រគួ្សារនទាលក្ំពុងរស់នៅក្ន ុងនោ

នធី Alameda ភ្ដ្លម្ិនបំនពញាននូវលក្ខណៈសម្បតិតសគ្រាប់ក្ម្ម វធិី

SOS នហើយាម នផ្ៃេះសភ្ម្បងឬានហានិន័យាម នផ្ៃេះសភ្ម្បងនិងបនត

ានគ្រាក្់ចំណូល។

សសចក្ត ីលម្អ្តិ៖ ក្ម្ម វធិី HELP នឹងផ្តល់ជំនួយហិរញញ វតថ ុមួ្យនលើក្ភ្ផ្ែក្នលើ

វវបិតិត សគ្រាប់តគ្រមូ្វការផ្ៃេះសភ្ម្បងសំោន់ចាំច។់ នដ្ើម្បីដាក្់ ក្យសុំ

សូម្នៅរូរស័ពៃម្ក្នលខ 510- 259-2200 ឬអ្ុីភ្ម្៉ៅលម្ក្

HoEmLodgP@acgov.org.។

សម្រាប់ព័តិ៌ានបន្នែម្៖

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

services/Shelter-and-Housing/Other-Support/HELP

ក្ម្ម វធិី Season of Sharing
Program (SOS)

លក្ខណៈសម្បតិ្ត៖ អ្នក្សាន ក្់នៅក្ន ុងនោនធីAlameda ភ្ដ្លាន

កូ្នក្ន ុងបនទ ុក្ឬក្៏ជាជនពិការអាយុ 55 ឆ្ន ំ ឬនលើសននេះជាអ្តីត

យុវជននៅម្ណឌ លភ្ថ្ទាំជាអ្តីតយុរធជនជាអ្នក្រស់រានជីវតិពី

អ្ំនពើហិងារបស់ផ្ដ្គូ្និងបរនលម ើសហិងានផ្ែងៗនិងជាអ្នក្ាន

ផ្ផ្ៃន េះ។

សសចក្ត ីលម្អ្តិ៖ ជំនួយមួ្យនលើក្ជូនបុគ្គលភ្ដ្លជួបគ្របរេះវវបិតិតផ្ៃេះ

សភ្ម្បង ភ្ដ្លអាចនដាេះគ្រសាយានតាម្រយៈជំនួយមួ្យនលើក្។ សូម្

នៅម្ក្ភ្ខែរូរស័ពៃពិនិតយជាម្ុននលខ 510-272-3700។

សម្រាប់ព័តិ៌ានបន្នែម្៖

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

services/Shelter-and-Housing/Other-Support/season-of-

sharing
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ឥណទានពនធរដ្ឋសហព័នធ

លក្ខណៈសម្បតិ្ត៖ រក្ានគ្រាក្់ចំណូលទាបជាងក្គ្រម្ិតក្ំណត់ភ្ដ្ល

ភ្ផ្ែក្នលើរំហំគ្រគួ្សារនិងជាពលរដ្ឋអានម្រកិ្ឬជាជនបរនរសានសិ

រិធសាន ក្់នៅអ្ចិផ្ស្រនៃយ៍។

សសចក្ត ីលម្អ្តិ៖សគ្រាប់ឆ្ន ំពនធ 2021 ភ្តប៉ៅុនណាណ េះឥណទានអ្តិបរាគ្ឺ

$1,052 សគ្រាប់បុគ្គល -ឥណទានអ្តិបរាឆ្ន ំម្ុនគ្ឺ $543។ បត ីគ្របពនធ

ានកូ្ន 3 ឬនគ្រចើនជាងននេះអាចររួលានម្ក្វវញិនូវគ្រាក្់នគ្រចើ

នចំនួន $6,728។

សម្រាប់ព័តិ៌ានបន្នែម្៖https://www.irs.gov/credits-

deductions/individuals/earned-income-tax-credit-eitc

លក្ខណៈសម្បតិ្ត៖ អ្នក្នពញវយ័ឬបុគ្គល ភ្ដ្លកូ្នានលក្ខណៈសម្បតិត ភ្ដ្ល

ាន SSN ឬ ITINានសុពលភាពានរក្ចំណូលដាក្់គ្របកាសពនធ និង

ានចំណូលនផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់រចួចំនួន$30,000ឬតិចជាងននេះគ្របភ្ហលអាចាន

លក្ខណៈសម្បតិត។

សសចក្ត ីលម្អ្តិ៖ CalEITC គ្ឺជាឥណទានពនធ ភ្ដ្លអាចបងវ ិលឲ្យវញិនដ្ើម្បីជួយ

បុគ្គលនិងគ្រគួ្សារចំណូលទាបនិងម្ធយម្។ឥណទានអ្តិបរាសគ្រាប់

បុគ្គលានចំនួន $255 នហើយបត ីគ្របពនធ ានកូ្នបីឬនគ្រចើនតក្់អាច

ររួលានចំនួន $3,160។

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

ftb/newsroom/caleitc/index.html

ឥណទានពនធនលើគ្រាក់្ចំណូលរដ្ឋ California
(California Earned Income Tax Credit (CalEITC)

លក្ខណៈសម្បតិ្ត៖ ឪពុក្ាត យភ្ដ្លក្ំពុងនធវ ើការានចំណូលទាបនិង

ម្ធយម្ានកូ្នអាយុនគ្រកាម្ 6ឆ្ន ំ ភ្ដ្លដាក្់លិខិតគ្របកាសពនធ។ជន

ទាងំឡាយ ភ្ដ្លានលក្ខណៈសម្បតិតសគ្រាប់CalEITC គ្របភ្ហលអាច

ានលក្ខណៈសម្បតិតសគ្រាប់ YCTC។

សសចក្ត ីលម្អ្តិ៖ YCTC គ្ជឺាឥណទានពនធ ភ្ដ្លបងវ ិលឲ្យវវញិ នដ្ើម្បីជួយ

គ្រគួ្សារចំណូលទាបនិងម្ធយម្ ភ្ដ្លានកូ្នតូចៗ។ជំនួយអាចផ្តល់

ជូនដ្ល់ចំនួន $1,000សគ្រាប់អ្នក្ដាក្់លិខិតគ្របកាសពនធាន ក្់។

សម្រាប់ព័តិ៌ានបន្នែម្៖

https://www.ftb.ca.gov/file/personal/credits/california-

earned-income-tax-credit.html

ឥណទានពនធកុ្ារតូចៗ

(Young Child Tax Credit (YCTC)

ឥណទានពនធ នលើគ្រាក្់ចំណូល

(Earned Income Tax Credit (IEITC) Advance Child Tax Credit (CTC)
ឥណទានពនធក្ុារជាម្ុន

លក្ខណៈសម្បតិ្ត៖ានដាក្់លិខិតគ្របកាសពនធឆ្ន ំ 2019ឬ 2020ឬបញច លូ

ព័ត៌ានក្ន ុង ក្យសុំ IRSក្ន ុងឋានៈម្ិនភ្ម្នជាអ្នក្ដាក្់លិខិតគ្របកាសពនធ

នហើយានកូ្នក្ន ុងបនទ ុក្អាយុនគ្រកាម្ 18ឆ្ន ំ។

សសចក្ត ីលម្អ្តិ៖សគ្រាប់ឆ្ន ំពនធ 2021 ភ្តប៉ៅុនណាណ េះ។ឥណទានគ្របចំឆ្ន ំចំនួន

$3,600សគ្រាប់ក្ុារអាយុនគ្រកាម្ 6ឆ្ន ំ; ឥណទានគ្របចំឆ្ន ំចំនួន $3,000 

សគ្រាប់ក្ុារអាយុ 6-17ឆ្ន ំ។ានគ្រាក្់គ្របចំភ្ខសគ្រាបត់ផ្ម្លឥណទាន ក្់

ក្ណាត ល។ នផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់គ្រាក្់បង់ម្ុនក្ន ុងលិខិតគ្របកាសពនធឆ្ន ំ2021។

សម្រាប់ព័តិ៌ានបន្នែម្៖https://www.irs.gov/credits-

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

ឥណទានពនធនលើការភ្ថ្ទាកំ្ុារ

និងអ្នក្ក្ន ុងបនទ ុក្

លក្ខណៈសម្បតិត្៖អ្នក្គ្របកាសពនធ ( ាននរៀងរាល់ឆ្ន ំពនធនីមួ្យៗ) ានបង់

គ្រាក្់ឲ្យជនាន ក្់ឲ្យនម្ើលភ្ថ្ទាកំ្ុារឬអ្នក្ក្ន ុងបនទ ុក្ក្ន ុងអ្ំ ុងនពលក្ំពុង

នធវ ើការឬភ្សវ ងរក្ការងារនធវ ើ។

សសចក្ត ីលម្អ្តិ៖សគ្រាប់ឆ្ន ំពនធ 2021ឥណទានអ្តិបរាានចំនួន $4,000

សគ្រាប់ក្ុារាន ក្់ និង $8,000 សគ្រាប់ក្ុារពីរតក្់ ឬនគ្រចើន។

សម្រាប់ព័តិ៌ានបន្នែម្៖https://www.irs.gov/forms-

pubs/about-publication-503

ឥណទានពនធ រដ្ឋ California

Government and Community Relations -

Office of Policy, Strategy & innovation
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គ្រាក្់នដាេះគ្រសាយផ្លប៉ៅេះ ល់នសដ្ឋក្ិចចរបស់រដ្ឋសហព័នធ

(Federal Economic Impact Payments (EIP))

នៅថា “មូ្លបបទាននដាេះគ្រសាយ”

គ្រាក្់នដាេះគ្រសាយផ្លប៉ៅេះ ល់នសដ្ឋក្ិចច ឆ្ន ំ

2020
លក្ខណៈសម្បតិ្ត៖ានដាក្់លិខិតគ្របកាសពនធឆ្ន ំ 2019 ឬ 2020 ឬាន

បញច លូព័ត៌ានក្ន ុង ក្យសុំ IRSក្ន ុងឋានៈម្ិនភ្ម្នជាអ្នក្ដាក្់លិខតិ

គ្របកាសពនធ ចំណូលទាបជាងក្គ្រម្ិតក្ំណត់ភ្ផ្ែក្នលើរំហំគ្រគួ្សារ។

សសចក្ត ីលម្អ្តិ៖ គ្រាក្់នលើក្រីមួ្យរហូតដ្ល់ចំនួន $1,200ក្ន ុងភ្ខនម្សា

ឆ្ន ំ 2020 និងគ្រាក្់នលើក្រីពីរចំនួន $600 ក្ន ុងភ្ខធន ឆូ្ន ំ 2020។ គ្រាក្់ភាគ្

នគ្រចើនានចត់ភ្ចងរចួនហើយ។ដាក្់ ក្យទាម្ទារឥណទានពនធ នលើ

លិខិតគ្របកាសពនធ រដ្ឋសហព័នធឆ្ន ំ 2020 ឬ 2021 គ្របសិននបើម្ិនានររួល

គ្រាក្់នដាេះគ្រសាយឬានររួលតិចជាងចំនួនក្ំណត់។

សម្រាប់ព័តិ៌ានបន្នែម្៖

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

គ្រាក្់នដាេះគ្រសាយផ្លប៉ៅេះ ល់នសដ្ឋក្ិចច ឆ្ន ំ

2021

លក្ខណៈសម្បតិ្ត៖ានដាក្់លិខិតគ្របកាសពនធឆ្ន ំ2019ឬ 2020ឬានបញច លូ

ព័ត៌ាននៅក្ន ុង ក្យសុំ IRS ក្ន ុងឋានៈម្ិនភ្ម្នជាអ្នក្ដាក្់លិខិតគ្របកាស

ពនធ ចំណូលទាបជាងក្គ្រម្ិតក្ំណត់ភ្ផ្ែក្នលើរំហំគ្រគួ្សារ។បគុ្គលនពញវយ័ក្ន ុង

បនទ ុក្ានលក្ខណៈសម្បតិតររួលគ្រាក្់នៅជុំននេះប៉ៅុនណាណ េះ។

សសចក្ត ីលម្អ្តិ៖ គ្រាក្់នលើក្រីបីរហូតដ្ល់ចំនួន $1,400 ក្ន ុងនិទាររដូ្វ ឆ្ន ំ 2021

-បុគ្គលភាគ្នគ្រចើនភ្ដ្លានលក្ខណៈសម្បតិត នឹងររួលានគ្រាក្់របស់ខល នួ

នដាយសវ ័យគ្របវតិត នហើយម្ិនចំាច់នធវ ើសក្ម្មភាពបភ្នែម្នរ។ ដាក្់ ក្យ

ទាម្ទារឥណទានពនធ នលើលិខិតគ្របកាសពនធ រដ្ឋសហព័នធឆ្ន ំ 2020ឬ 2021 នបើម្ិន

ានររួលគ្រាក្់នដាេះគ្រសាយឬានររួលតិចជាងចំនួនក្ំណត។់

សម្រាប់ព័តិ៌ានបន្នែម្៖ https://www.irs.gov/coronavirus/third-

economic-impact-payment

គ្រាក្់នដាេះគ្រសាយរដ្ឋ California

Golden State Stimulus I (GSS I)

លក្ខណៈសម្បតិ្ត៖ានដាក្់លិខិតគ្របកាសពនធឆ្ន ំ 2020 និងានររួលឥណ

ទានពនធចំណូលរដ្ឋ California (California Earned IncomeTax Credit 

(CalEITC))និងជាអ្នក្គ្របកាសពនធានអ្តតនលខអ្នក្ជាប់ពនធជាបុគ្គល

(Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)) ភ្ដ្លានចំណូលនផ្ៃៀង

ផ្ទៃ ត់រចួចំនួន 75,000 ឬតិចជាងននេះ។

សសចក្ត ីលម្អ្តិ៖ GSS Iផ្តល់គ្រាក្់មួ្យនលើក្ចំនួន $600ឬ $1,200 ជូន

គ្រគួ្សារ និងបុគ្គលចំណូលទាបភ្ដ្លម្ិនសែ ិតក្ន ុងក្ម្មវវធិគី្រាក្់នដាេះគ្រសាយ

របស់រដ្ឋសហព័នធ នដាយសារឋានៈអ្នតត គ្របនវសនរ៍បស់ខល នួ។ ផ្ថ្ៃចុងនគ្រកាយ

នដ្ើម្បីានលក្ខណៈសម្បតត ិានក្នលងផ្ុតនហើយសគ្រាប់អ្នក្ដាក្់លិខិត

គ្របកាសពនធ នគ្រៅពីអ្នក្ាននលខ ITINsក្ំពុងរង់ចំ។

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

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

Golden State Stimulus II (GSS II)

លក្ខណៈសម្បតិ្ត៖ានដាក្់លិខិតគ្របកាសពនធឆ្ន ំ 2020និងានចំណូល

នផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់រចួចំនួន $75,000ឬតិចជាងននេះនិងជាអ្នក្គ្របកាសពនធ

ាននលខ ITIN។

សសចក្ត ីលម្អ្តិ៖ GSS II ផ្តល់គ្រាក្់មួ្យនលើក្ចំនួន $500 ជូនបុគ្គលទាងំឡាយ

ភ្ដ្លានររួល GSS I នហើយានកូ្នក្ន ុងបនទ ុក្ចំនួន $600សគ្រាប់បុគ្គល

ទាងំឡាយ ភ្ដ្លម្ិនានររួលGSS I ជាមួ្យនឹងគ្រាក្់$500 បភ្នែម្សគ្រាប់

គ្រគួ្សារានសាជិក្ក្ន ុងបនទ ុក្ នហើយនិងចំនួន $500 ($1,000 សគ្រាបប់ុគ្គល

ានអ្នក្ក្ន ុងបនទ ុក្) សគ្រាប់អ្នក្គ្របកាសពនធាននលខ ITIN។

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

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

