ត ើការចំណាយតលើផលប៉ះ

ធៃធាៃបន្ៃែម

ពាល់នៃតេដ្ឋកិចចគឺជាអ្វី?
ការចំ ណាយលលើផលប៉ះពាល់នៃលេដ្ឋកិចច
(Economic Impact Payment, EIP) គឺ ជាការ

លេវាកម្ាចំណូលខាងកាង
ុ



ចំ ណាយរបេ់រដ្ឋឋភិ បាល លដ្ើម្បីជួយ
ប្បជាជៃដដ្លទទួ លរងផលប៉ះពាល់លដ្ឋយ
ជំ ងឺរាតតាត COVID-19។ ការចំណាយ



ជាពួ កលគាៃការងារ ឬគ្មាៃការងារល្វើកី។
ដ
ពួ កលគម្ិ ៃចំបាច់ ដ្ឋក់ឯកសារពៃធេប្ាប់

ព័ ត៌ាៃេប្ាប់ អ្ាក

រដ្ឋបាលរបបេៃដិេខ
ុ េងគម្ (SSA)

តំ ណាងអ្ាកទទួ លប្បាក់



https://www.ssa.gov/
coronavirus/eip-cares-act

ឆ្ាំ2018 ឬ2019 លដ្ើម្បីទទួលបាៃវាលទ។
អ្ាកទទួ លផល អាចៃឹងប្តូវទទួ លបាៃវា
លដ្ឋយ៖

ការយា
ិ ល័យប្តួត

មាៃេំណួរបន្ៃែម?
ទំនាក់ទំៃងមកកាៃ់តយើងខ្ំញ!



ប្កដ្ឋេដេក



ការដ្ឋក់ ប្បាក់ លដ្ឋយផ្ទាល់លៅកាៃ់
ប័ ណណចំណាយលលើផលប៉ះពាល់នៃ
លេដ្ឋកិចដច ដ្លបាៃបង់ ម្ុៃ



ការដ្ឋក់ ប្បាក់ លដ្ឋយផ្ទាល់លៅកាុងប័ ណណ
Direct Express (ផ្ទាល់រហ័េ

ៃ់ ចិត)ត

ពិ ៃិតយអ្ាកទទួ លប្បាក់ ៃិ ងការផតល់
ជំ ៃួយេប្ាប់ អ្ាកទទួ លផល
កម្ាវ ិ្ី

គណៃី្នាគ្មររួម្ ឬបុ គល
គ



នៃតេដ្ឋកិចច

https://www.irs.gov/
coronavirus/economicimpact-paymentinformation-center

$1,200។
៉ះបី

ប៉ះពាល់

1-800-919-9835

េប្ាប់ម្ៃុ េសាាក់ ៗ គឺាៃរហូតដ្ល់

អ្ាកទទួ លផល អាចទទួ លបាៃ EIP ល

លលខទូ េពាបនាាៃ់ របេ់ EIP៖

ការចំណាយតលើផល

OPRABAinfo@disabilityrightsca.org
www.disabilityrightsca.org

(800) 776-5746

Disability Rights California
California’s Protection
and Advocacy System



ត ើអ្នកណាអាច

ត ើវាអាចប្ ូែបាៃ

ចំណាយវាបាៃ?

ចំណាយោងដ្ូចតមេច?

ការចំ ណាយលលើផលប៉ះពាល់នៃលេដ្ឋកិចច



(EIP) គឺម្ិៃដម្ៃជាអ្តថប្បលយាជៃ៍នៃ
រដ្ឋបាលរបបេៃដិេុខេងគម្លនា៉ះលទ។



តំ ណាងអ្ាកទទួ លប្បាក់ ម្ិៃអាចប្គប់ ប្គង

ដដ្លពួកលគលប្ជើ េលរ ើេ។



ពួ កលគអាចលប្ជើ េលរ ើេចំណាយវាលៅលលើការ




ពួ កលគល

ចំ ណាយលៅលលើ ឬប្បាប់អ្ក
ា ទទួ លផលពី

រលបៀបនៃការចំ ណាយវាលនា៉ះលទ។ អ្ាកប្តូវ



ើយ។

តេលន្ែង

PASS ឬ ABLEរបេ់គណៃី ពួកលគផងដដ្រ!



លពលដដ្ល EIP របេ់ពួកលគម្កដ្ល់។
ប្បេិៃលបើពួកលគេួររកវា អ្ាកប្តូវដតបង់
ប្បាក់



ំងអ្េ់លៅឲ្យពួ កលគ។

ប្បេិៃលបើអ្ក
ា ទទួ លផលដេវងរកជំៃួយ
កាុងការប្គប់ ប្គងប្បាក់ អ្ាកអាចជួ យពួ កលគ
កាុងការចំណាយ ឬប្គប់ ប្គងវាបាៃ។

ការផដល់ជំៃួយលៃ៉ះ ម្ិ ៃដម្ៃជាដផាកម្ួ យ
នៃតួ នាទី របេ់អ្ាកកាុងនាម្ជាអ្ាកទទួ ល
ប្បាក់របេ់ពួកលគលទ។

របាយការណ៍គណៃីរបេ់
ំណាងអ្នកទទួលប្បាក់
EIP ម្ិៃប្តូវការបញ្ូច លលៅកាុងរបាយការណ៍

គណៃីប្បចំឆ្ាំេប្ាប់ រយៈលពល 12 ដខដ្ំ បូងលទ
លប្ពា៉ះវាគឺ ជាឥណ

ៃពៃធ ម្ិ ៃដម្ៃជាចំ ណូលលទ។

រាប់បញ្ូច លលៅកាុង្ៃធាៃនៃ SSI ឬ

មជ្ឈមណឌលន្ែទ ំរយៈ

អ្ាកទទួ លផល អាចបដៃថម្វាលៅកាុងគលប្ាង

ដតប្បាប់ ឲ្យអ្ាកទទួ លផលបាៃដ្ឹងលៅ

បញ្ូច លលៅកាុងេកម្ាភ្នពទទួ លបាៃ
អ្តថប្បលយាជៃ៍លប្ចើៃ ឬ

លពលដដ្លអ្ាកទទួ លផលទទួ លបាៃវា។

លដ្ឋយអ្តថប្បលយាជៃ៍ SSA ឬ Medi-Cal របេ់

អ្ាកម្ិ ៃអាចលប្ជើ េលរ ើេអ្វីដដ្ល EIP បាៃ

រាប់បញ្ូច លជាចំ ណូល

Medi-Cal េប្ាប់រយៈលពល 12 ដខលប្កាយ

េប្ាប់អ្ី ម្
វ ួ យដដ្លជា្ម្ាតាប្តូវបាៃរាប់ រង

លទ។



EIP ម្ិៃប្តូវបាៃ៖

បងខំពួកលគឲ្យលប្បើ ប្បាេ់វាលដ្ើ ម្បីចំណាយ

គ្មាៃការអ្ៃុ ញ្ញាតពី អ្ក
ា ទទួលផលលនា៉ះ

អ្ ែប្បតោជ្ៃ៍ន្ដ្រឬតទ?

អ្ាកទទួ លផល អាចចំណាយ EIP លៅលលើអ្ី វ

ចំ ណាយេប្ាប់ការរេ់លៅ បុ ដៃដអ្ក
ា ម្ិៃអាច

ការចំ ណាយរបេ់អ្ាកទទួលផលលដ្ឋយ

ត ើវាអាចប៉ះពាល់ដ្ល់

ម្ជឈម្ណឌលដែ

ំរយៈលពលដវង ម្ិៃអាច

ឲ្យអ្ាកសាាក់ លៅចុ ៉ះហតថលលខាលលើ EIP
របេ់ពួកលគលទ។



EIP គឺ ជាឥណ

ៃពៃធ ៃិ ងម្ិៃប្តូវបាៃរាប់

បញ្ូច លជា្ៃធាៃលនា៉ះលទ។



ប្បេិៃលបើម្ជឈម្ណឌលយកនែៃចំណាយ
លនា៉ះអ្ាកសាាក់លៅ អាចដ្ឋក់ ពាកយបណឹ ដ ង
លៅកាៃ់ អ្គគលម្ធាវ ីរដ្ឋកាលីហ័រវ ញ
គណៈកម្ាការពាណិជជកម្ាេហព័ ៃធ
ៃិ ងទី ភ្នាក់ ងារផតល់អាជាាប័ណណ។

