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ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ��មៗ

��្រក �ងឡ
� ង� �ច ពន�រេពលទទួ ល�ក្យេស�ើសុំ
រយៈេពល 30 ៃថ� បែន� មេទៀត
� ជំនួយៃថ�ឈ� �លផ�ះ
ស្រ�ប់កម� វធី
��្រក �ង�នរ�ព ឹង� នឹងទទួ ល �ន មូ លនិធិចំនួន $21.2 �ន
េដើម្បី�្រំ ទ ដល់ជំនួយៃថ�ឈ� �លផ�ះ ។
ឡ
� ង� �ច, CA - �យក��នេស�អភិវឌ្ឍន៍ ៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច ពន�រ�លបរ �េច� ទផុតកំ
ណត់ទទួ ល�ក្យេស� ស
ើ ុំ ពី្រប�ពលរដ� ���ស់ផ�ះ និងអ� កជួ លផ� ះ េដើម្បីទទួ ល�នជំនួយ
ពីកម� វ �ធីជំនួយៃថ� ឈ� �លផ� ះ ឡ
� ង� �ច (LB-ERAP) រហូ តដល់ៃថ� ទី 11 ែខឧស� ��ំ 2021 ។
�លបរ �េច� ទផុតកំណត់ េលើកមុន ស្រ�ប់កម� វ �ធីថ�ីេនះ ទទួ ល�ន�រឯក�ព �ល
ពីែខមី�េ�ះ គឺ ៃថ�ទី 12 ែខឧស� ��ំ 2021 ។
«េយើងខ��ំសូមអរគុណ �អេនកប្ប�រ ែដលអភិ�ល ញ៉�វសម (Newsom) �ក់ជំនួយដល់អ�
កជួ លផ�ះ ��ទិ�ព េហើយធន�ន និងេពលេវ� បែន� ម� ំងេនះ នឹងអនុ��តឱ្យ្រប�ព
លរដ� េ្រចើនែថមេទៀត �ចទទួ ល�ន�រ�ំ្រទ ។»
�ក្យេស� ស
ើ ុំ LB-ERAP � ំងអស់ �ច�ក់�ន �ម្រចកព័ត៌�ន និងេស� េ�េលើអុីនធឺែណត
គឺ longbeach.gov/erap ។ កម� វ �ធី ែដលទទួ ល�នមូ លនិធិ �មរយៈច�ប់សហព័ន� ស� ីពី�រ
រ �បអូ សរ ួម ��ំ 2021 ផ� ល់ជំនួយៃថ� ឈ� �លផ� ះ ដល់្រប�ពលរដ� ���ស់ផ�ះ និងអ� កជួ លផ� ះ ែដល
�នក្រមិតចំណូល �ច�នសិទ�ិទទួ ល�នជំនួយេនះ ែដល�នប���តបង់ ែផ� កហិរ�� វត�� ឬ
�រលំ�ក ែផ�កេសដ� កិច� េ�ឡ
� ង� �ច េ�យ�រែត COVID-19 ។ េលើសពីេនះេ�េទៀត
អ� ក�ក់�ក្យេស� ើសុំ ែដល្រត�វ�រែតជំនួយ ស្រ�ប់ទូ�ត់ៃថ� េស�្រទ្រទង់ជីវ�ព (utility)
ក៏�ចេស� ើសុំជំនួយ ពីមូលនិធិ LB-ERAP �នផងែដរ ។
LB-ERAP អនុវត� ច�ប់�រ�រអ� កជួ លផ� ះ ែដល�ក់ឱ្យអនុវត� េ�យ រដ� �លីហ�័រ�៉ ។ េ�ះ��៉
ងេនះក� ី LB-ERAP �ជំនួយ�ច់ែឡក ពីកម� វ �ធីជំនួយៃថ� ឈ� �លផ� ះ របស់រដ� េហើយអ� ក�ក់�
ក្យេស� ើសុំ មិនគួ រ�ក់�ក្យ េ�កម� វ �ធីរបស់រដ� េ�ះេទ ្របសិនេបើផ�ះែដលេ�កអ� ក កំពុងែស� ងរ
កជំនួយេ�ះ �នទី�ំងស� ិតេ�ក��ងទី្រក �ងឡ
� ង� �ច ។

េដើម្បី�នសិទ�ិ�ចទទួ ល�ន ្រប�ពលរដ� �អ� កជួ លផ� ះ ្រត�វ�នផ� ះជួ ល េ�ឡ
� ង� �ច េហើយបំ
េពញ�ន �មលក� ណវ �និច�័យ ដូ ចតេ�េនះ ៖
● ្រគ� �រ ែដល�នចំណូល្រគ� �រ ្រតឹម ឬេ្រ�ម 80% ៃនចំណូលមធ្យម េ�ក��ងតំបន់េនះ ។
● បុគ�ល��ក់ ឬេ្រចើន�ងេនះ េ�ក��ង្រគ� �រ ជួ ប្របទះប��លំ�ក ែផ� កហិរ�� វត�� េ�យ
��ល់ ឬ េ�យ្របេ�ល េ�យ�រ�រឆ� ង�តត�ត ��កល របស់ COVID-19 ។
● បុគ�ល��ក់ ឬ េ្រចើន�ងេនះ េ�ក��ង្រគ� �រ �ចប��ញ ពី�និភ័យ
ៃន�ព��នទីលំេ� ឬអេស� រ�ព ែផ� កលំេ���ន ។
េសចក� ីលំអិតេផ្សងេទៀត របស់កម� វ �ធី �នដូ ច�ងេ្រ�មេនះ ៖
● កម� វ �ធីេនះនឹងផ�ល់�ទិ�ព ដល់្រគ� �រ ែដល�នចំណូល្រគ� �រ ្រតឹម ឬ េ្រ�ម 50%
ៃនចំណូលមធ្យមេ�ក��ងតំបន់េនះ ។
● កម� វ �ធីេនះនឹងផ�ល់�ទិ�ព ដល់�រជួ យដល់្រគ� �រ ែដល�នជំ�ក់ៃថ�ឈ� �លផ� ះ និង
អ� កជួ លផ� ះ �នចំណូល�ប ែដល��ន�រ�រេធ� ើ ក��ងរយៈេពល 90 ៃថ� ឬេ្រចើន�ងេនះ
និងអ� កែដល្របឈមនឹង �និភ័យ ៃនអេស� រ�ព ែផ� កលំេ���ន ។
● កម� វ �ធីេនះនឹងផ�ល់�ទិ�ព ដល់�រទូ �ត់ ៃថ�ឈ� �លផ� ះ និងៃថ� េស�្រទ្រទង់ជីវ�ព
(utility) ែដលេ��ប់ជំ�ក់ មុនេពលេ�ះ្រ�យប��ៃថ� ឈ� �លផ�ះ និងៃថ� ្រទ្រទង់ជីវ�ព
�េពលេ្រ�យៗ េទៀត ។
● ��ស់ផ�ះ ែដល�នអ� កជួ លផ�ះ ��ក់ ឬ េ្រចើន�ងេនះ �ច�ក់�ក្យេស� ើសុំ ្រ�ក់ទូ
�ត់សង ចំនួន 80 ៃនទឹក្រ�ក់ៃថ� ឈ� �លផ� ះ មិន�ន់�នទូ �ត់ របស់អ�កជួ ល ែដល�
នសិទ�ិ�ចទទួ ល�ន េ�ចេ��ះៃថ� ទី 1 ែខេម� ��ំ 2020 និងៃថ� ទី 31 ែខមី� ��ំ
2021 ្របសិនេបើពួកេគយល់្រពមលះបង់ 20 �គរយ ៃនទឹក្រ�ក់ៃថ� ឈ� �ល
ែដលមិន�ន់�នទូ �ត់ ស្រ�ប់អំឡ
� ងេពល�ក់�ក់េ�ះ ។
● ្របសិនេបើ��ស់ផ�ះ�ក់�ក្យេស� ស
ើ ុំ �ង�មឱ្យអ� កជួ លផ� ះ េ�ះអ� កជួ លផ� ះក៏្រត�វបំេព
ញ�ក្យេស� ើសុំ េហើយផ�លឯ
់ ក�រ�ំ�ច់ផងែដរ ។
● ្របសិនេបើអ�កជួ ល�នសិទ�ិ�ចទទួ ល�នជំនួយ ែត��ស់ផ�ះជួ លសេ្រមចមិនចូ លរ ួម
កម� វ �ធី LB-ERAP, េ�ះពួ កេគ�ច�ក់�ក្យ េ�យខ� �នឯង េស� ើសុំជំនួយ 25 �គរយ
ៃនទឹក្រ�ក់ៃថ�ឈ� �ល ែដលមិន�ន់�នទូ �ត់ េ�ចេ��ះៃថ� ទី 1 ែខេម� ��ំ 2020
និងៃថ�ទី 31 ែខមី� ��ំ 2021 �ន ។
● កម� វ �ធី LB-ERAP នឹងជួ យអ� កជួ លផ� ះ �នក្រមិតចំណូល ែដល�ច�នសិទ�ិទទួ
ល�នជំនួយ ក��ង�រទូ �ត់ៃថ� េស�្រទ្រទង់ជីវ�ព ស្រ�ប់� ំង ៃថ� វ �ក� យប្រត
កន� ងមក និង្រ�ក់្រត�វទូ �ត់ �េពលអ�គត ។ អ� កជួ លផ� ះ ក៏�ច�ក់�ក្យេស� ស
ើ ុំ
�នរហូ តដល់ 25 �គរយ ៃនទឹក្រ�ក់ៃថ� ឈ� �លផ� ះ រយៈេពល បីែខ េ្រ�យេទៀត
របស់ពួកេគ ផងែដរ ។
វ ��ល�ព�រ�រ របស់កម� វ �ធី LB-ERAP គឺេឆ� ើយតប េ�នឹងជុំទីពីរ ៃន�រផ� ល់មូលនិធិ
ពីច�ប់ែផន�រសេ���ះពលរដ� �េមរ �ក របស់សហព័ន� ។ ��្រក �ង ្រត�វ�នរ�ពឹង�
នឹងទទួ ល�ន ្រប�ណ $21.2 �ន រ ួម� ំងមូ លនិធិ �ច់ែឡក ស្រ�ប់្រគ� �រអ� កជួ លផ� ះ
�នចំណូល�ប��ំង ។ មូ លនិធិបែន� មេនះ េ�� ជំនួយសរុប របស់្រក �ង ស្រ�ប់ៃថ� ឈ� �លផ�ះ
�នេពញអំឡ
� ងេពល�នប��ឆ� ង�តត�ត COVID-19 ��កល ក��ងទឹក្រ�ក់ េ្រចើន�ង
$56 �ន ែដល $5.3 �ន ៃនទឹក្រ�ក់េនះ ្រត�វ�នផ� ល់ជូន អ� កជួ លផ� ះ ែដល�នគុណវុឌ្ឍន៍
្រគប់្រ�ន់ �មរយៈកម� វ �ធីជំនួយៃថ�ឈ� �លផ� ះ ែឃរ ឡ
� ង� �ច ខណៈែដល $28 �ន ្រត�វ�ន

កំណត់ ស្រ�ប់ែចក�យជូ ន អ� ក�ក់�ក្យេស� ើសុំជំនួយ ពីកម� វ �ធី LB-ERAP �េពលបច��
ប្បន� េនះ ។ ��្រក �ង កំពុងេធ� ើ�រ�៉ងសកម� �មួ យៃដគូ រដ� េដើម្បីកំណត់រក ឱ�សទទួ ល�
នមូ លនិធិបែន� មេទៀត ែដល�ចរក�ន �មរយៈ�រផ� ល់មូលនិធិ ពីក្រមិតរដ� ដូ ចជុំទីមួយ
ៃន�រផ�ល់មូលនិធិែដរ ។
��្រក �ង�ន�ប់េផ�ើមទទួ ល�ក្យេស� ស
ើ ុំ ស្រ�ប់កម� វ �ធី LB-ERAP េ�ៃថ� ទី 13 ែខេម� ��ំ
2021 េ�យ�រទូ �ត់្រ�ក់ឱ្យ រ�ពឹង� នឹង�ប់េផ� ើម េ�ែខេនះ។ កម� វ �ធីបច��ប្បន� េនះ កំណ
ត់�ទិ�ព េលើៃថ� ឈ� �លផ� ះ និងៃថ�េស�្រទ្រទង់ជីវ�ព កន� ងមក ែដលមិន�ន់�នទូ �ត់
ខណៈែដលម�ន� ី��្រក �ងេ�បន� េធ� ើ�រកំណត់រក រេបៀបេ្របើ្រ�ស់មូលនិធិបែន� ម ឱ្យ�ន្រប
សិទ��ព��ំងបំផុត េដើម្បី�ចបំេពញ�ន �មេសចក� ី្រត�វ�រ �នេ្រចើនបំផុត ស្រ�ប់អ�
កជួ លផ�ះ និង��ស់ផ�ះ េ�ឡ
� ង� �ច អនុេ�ម�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស់រត��រ
និងរបស់រដ� ។
េដើម្បីែស� ងយល់ បែន� មេទៀត អំពីេ�ល�រណ៍ែណ�ំ ស� ីពីក្រមិតចំណូលេផ្សងៗ និងសិ
ទ�ិ�ចទទួ ល�នជំនួយ របស់កម� វ �ធី LB-ERAP សូ មចូ លេ� longbeach.gov/erap ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពីលំេ���នេ� Long Beach សូ មចូ លេ� longbeach.gov/lbds ឬ
េមើលធន�ន របស់��្រក �ងស្រ�ប់��ស់ផ�ះ, អ� កជួ លផ� ះ និង��ស់ផ�ះ។

ស្រ�ប់ព័ត៌�នចុងេ្រ�យបំផុត អំពី COVID-19 ែដល�នេសចក� ីលំអត
ិ អំពីសកម� �ព
� ំងអស់ របស់��្រក �ងឡ
� ង� �ច ក��ង�ររក�សុវត� ិ�ព របស់្រប�ពលរដ� របស់េយើង
សូ មចូ លេ� long-beach.gov/COVID19 េហើយ�ម @LongBeachCity េ�េលើ Facebook,
Twitter និង Instagram ។
###

