
កម�វ �ធីធានារា�ប់រងរថយន�តៃម�ទាប (CLCA) របស់រដ�កាលីហ�័រញ៉ា ជួយអ�កេបីកបរែដលមាន្រ�ក់ចំណូលទាបក�ងុរដ�កាលីហ�័រញ៉ា េអាយ
មានលទ�ភាពទិញការធានារា�ប់រងជាមូលដា� នែដលត្រម�វេអាយទិញ េដីម្បេីបីកបរេដាយ្រសបច�ប់ និងេដាយមានការទទួលខុស្រត�វ។
CLCA គឺមានលក�ណៈពិេសស េដាយសារថា វា្រត�វ�នឧបត�ម�េដាយរដ�កាលីហ�័រញ៉ា និងអនុ�� តេដាយនាយកដា� នធានារា�ប់រងរដ�
កាលីហ�័រញ៉ា
កម�វ �ធីធានារា�ប់រងរថយន�តៃម�ទាប (CLCA) របស់រដ�កាលីហ�័រញ៉ា េធ�ីឱ្យការធានារា�ប់រងមានតៃម�សមរម្យេដាយមិនគិតពីសា� នភាព
អេនា� ្របេវសន៍

េតីកម�វ�ធីរធានារា�ប់រង
រថយន�តៃម�ទាបរបស់រដ�
កាលីហ�័រញ៉ា គឺជាអ�ី?

1.

េតីមានត្រម�វការអ�ីខ�ះ 
េដីម្ីបមានសិទ�ទិទួល�ន
នូវកម�វ�ធីេនះ?

2.

3. េតីខ�ុំ ្រត�វបងា� ញភស�ុងតាង
ៃន្រ�ក់ចំណូលរបស់ខ�ុំ  
េដីម្ីបដាក់ពាក្យសំុែដរឬេទ?

េតីប័ណ� សន�ធានារា�ប់រង
រថយន�តៃម�ទាបរបស់រដ�
កាលីហ�័រញ៉ា ផ�ល់ការធានា
រា�ប់រងអ�ីខ�ះ?

4.

�ទ/ចាស។ កម�វ�ធីនឹងទទួលយកឯកសារ  ណាមួយ ខាងេ្រកាម ជាភស�ុតាងៃន្រ�ក់ចំណូល្រគ�សារ៖
ឬ អ�កអាចបំេពញទ្រមង់ែបបបទប�� ក់អំពី្រ�ក់ចំណូលែដលមានសិទ�ិអាចទទួលកម�វ�ធីេនះ�ន េ�េលីេគហទំព័រ 
https://bit.ly/LCACertificationForm

CalFresh (ប័ណ� ម�ូបអាហារ)     កាត EBT
CalWorks       លិខិតជូនដំណឹង
California LifeLine      វ �ក័យប័្រតបងា� ញការប��ុះតៃម� ពី្រក �មហ៊ុនទូរស័ព�
ជំនួយថាមពល សំរាប់្រគ�សារែដលមានចំណូលទាប LIHEAP   វ �ក័យប័្រតបងា� ញការប��ុះតៃម� ពី្រក �មហ៊ុនទឹកេភ�ីង
Medi-Cal / Medicaid      កាតកម�វ �ធី
នាយកដា� នអភិវឌ្ឍន៍ការងាររដ�កាលីហ�័រញ៉ា (EDD)    ប័ណ�ឥណពន� ឬលិខិតអត�្របេយាជន៍
SSI / ្រ�ក់ចំណូលសន�ិសុខសង�ម (ចាស់, ពិការែភ�ក, ពិការ)   រ�យការណ៍ធនាគារថ�ីៗ ែដលជាភស�ុតាងៃនការដាក់្រ�ក់
សន�ិសុខសង�ម ឬេសាធននិវត�ន៍     លិខិតពីរដ��ល
ក្រមិត្រ�ក់ចំណូល      ច�ប់ចម�ងៃនពន�េលី្រ�ក់ចំណូលរដ� ឬសហព័ន� កាលពីឆា� មុំន 
       ទ្រមង់ W-2 ឬ 1099
       ចុងសន�ឹកេបីក្រ�ក់ែខ ឬលិខិតប�� ក់េចញពីនិេយាជកេលខសន�ិសុខសង�ម ឬ
េលខអត�ស�� ណអ�កជាប់ពន� (TIN ែដលេគទទួលយក)

កម�វ�ធីេនះផ�ល់ជូននូវការធានារា�ប់រងេលីរថយន�ែដលមានតៃម�សមរម្យ និងមានការទទួលខុស្រត�វ ែដលបំេពញតាមច�ប់
ទំនួលខុស្រត�វែផ�កហិរ��វត�ុរបស់រដ�។

ក្រមឹតេគាលនេយា�យៃនការទទួលខុស្រត�វជាមូលដា� ន គឺ៖
$10,000 ការរងរបួសេលី រាងកាយ ឬ ការសា� ប់ មនុស្សមា� ក់
$20,000 ការរងរបួស េលីរាងកាយ ឬ ការសា� ប់ ចំេពាះេ្រគាះថា� ក់មួយេលីក
$3,000 ការខូចខាត្រទព្យសម្បត�ិ ចំេពាះេ្រគាះថា� ក់មួយេលីក

ស្រមាប់ការគិតៃថ�បែន�ម $19-$68 ក�ុងមួយឆា�  ំអតិថិជនអាចបែន�ម៖
$1,000 ៃថ�ព��ល ចំេពាះមនុស្សមា� ក់
$10,000 ការរងរបួស េលីរាងកាយ ៃនអ�ក េបីក បរ ែដល មិនមានការ ធានារា�ប់រងមា� ក់
$20,000 ការរងរបួសេលីរាងកាយៃនអ�កេបីកបរ ែដលមិនមានការធានារា�ប់រ �ង ចំេពាះេ្រគាះថា� ក់មួយេលីក

កម�វ �ធីេនះមិនផ�ល់ការធានារា�ប់រងទូលំទូលាយយ ឬការប៉ះទង�ិចគា� េនាះេទ (ការធានារា�ប់រងែដលនឹងធានាដល់ការជួសជុលរថយន�ផា� ល់ខ�ួនរបស់អ�កេបីកបរ បនា� ប់ពីជួបនឹង
េ្រគាះថា� ក់) បុ៉ែន�ការធានារា�ប់រង្របេភទេនះ អាចទិញ�នពីភា� ក់ងារធានារា�ប់រង។

េដីម្ីបមានសិទ�ិទទួល�នកម�វ�ធីធានារា�ប់រងរថយន�តៃម�ទាបរបស់រដ�កាលីហ�័រញ៉ា ឬ CLCA, អ�កេបីកបរ្រត�វ៖
មានប័ណ�េបីកបររដ�កាលីហ�័រញ៉ា ឬអាជា� ប័ណ� AB60 ែដលមានសុពលភាព
ជាមា� ស់រថយន�តៃម� 25,000 ដុលា� រ ឬតិចជាងេនះ។
បំេពញតាមេគាលការណ៍ែណនា ំអំពីសិទ�ិទទួល�នែផ�កេលី្រ�ក់ចំណូល។ 
ចូលេ�កាន់េគហទំព័រ https://www.mylowcostauto.com/get-started/qualifications ស្រមាប់្រ�ក់ចំណូល
អតិបរមាតាមទំហំ្រគ�សារ
មានកំណត់្រតាេបីកបរល� ស្រមាប់រយៈេពលបីឆា�  ំឬេលីសពីេនះ។

កម�វ�ធី ឯកសារែដល្រត�វការ

សំណួរ ចេម�ីយ

សំណួរែដលេគសួរជាញឹកញាប់



្រគប់អតិថិជនទាងំអស់ែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់ ្រត�វ�នអនុ�� តេអាយទទួល�ននូវេគាលនេយា�យតៃម�
ទាប  រហូតដល់ចំនួនពីរេ្រគ�ង េ្រកាមេគាលការណ៍ែណនាៃំនកម�វ �ធី។ តាមពិត, យានយន�ទាងំអស់* ែដល�នចុះេឈា� ះអ�កល
ជាអ�កដាក់ពាក្យ ែដលមានចំនួនអតិបរមាចំនួន 2 េ្រគ�ង, ្រត�វែតចុះេឈា� ះក�ងុ CLCA ។

*មិនរាប់ប��ូលនូវមូ៉តូ និងយានយន�ដឹកទំនិញពាណិជ�កម�េឡយី។

កម�វ �ធីេនះ ត្រម�វឱ្យយានជំនិះទាងំអស់ែដល�នចុះេឈា� ះអ�កដាក់ពាក្យសំុ ្រត�វ�នធានាេ�ក�ងុកម�វ �ធី។ ដូេច�ះ េដីម្បេីអាយ
យានយន�មួយមានសិទ�ិទទួល�នេ�ក�ងុកម�វ �ធី អតិថិជនអាចនឹងមិនមានការរា�ប់រងនូវការទទួលខុស្រត�វ េ�េលីេគាលការណ៍
ធានារា�ប់រងេផ្សងេទ�ត  ស្រមាប់យានយន�េផ្សងេឡយី។

េតីប័ណ� សន�រា�ប់រង
កម�វ�ធី CLCA មានតៃម�
បុ៉នា� ន?

5.

េតីអ�កដាក់ពាក្យ
សំុកម�វ�ធីធានារា�ប់រងេនះ
 េដាយរេប�បណា?

6.

េតីមានរថយន�ចំនួនបុ៉នា� ន
េ្រគ�ង ែដលមានក�ុងកម�វ�ធី 
CLCA?

8.

េតីយានយន�ទាងំអស់ ្រត�វ
ប��ូលេ�ក�ុង CLCA ែដរ
ឬេទ?

9.

�ទ/ចាស អ�កអាច, បុ៉ែន�អ�កគួរែតប�� ក់ជាមួយអ�កផ�ល់្រ�ក់កម�ីរបស់អ�ក េដីម្បកំីណត់ថាេតីក្រមឹតៃនការធានារា�ប់រងែដលផ�ល់
េដាយកម�វ �ធី នឹងបំេពញតាមត្រម�វការៃន្រ�ក់កម�ីរបស់អ�ក ែដរឬេទ។

េតីខ�ុំអាចទទួល�ន
េគាលនេយា�យ CLCA 
ែដរឬេទ ្របសិនេបីខ�ុំមាន
កម�ីទិញរថយន�?

10.

បុព�លាភ្របចាឆំា� េំ�រដ�កាលីហ�័រញ៉ា គឺខុសគា� តាមេ�តាមេខានធីនិមួយៗ, ចាប់ពី $244 ដល់ $966។ 
មានការប��ុះតៃម� ្របសិនេបីអ�កេបីកបរ មានប័ណ�េបីកបររយៈេពល 3 ឆា�  ំនឹងមានកំណត់្រតាេបីកបរល�។

កំណត់ ្រតា េបីកបរ ល�  ្រត�វ �ន កំណត់និយមន័យ ដូចតេ� ៖
មិនមានកំហុសក�ងុការេធ�ីេអាយខូចខាត្រទព្យសម្បត�ិេលីសពីមួយករណី ឬមិនេលីសពីមួយពិន�ុ  ៃនការរ�េលាភបំពានៃនការេបីកបរ 
ក�ងុរយៈេពលបីឆា� េំ្រកាយេនះ
មិនមានេ្រគាះថា� ក់េដាយេចតនា ពាក់ព័ន�នឹងការរងរបួសរាងកាយ ឬសា� ប់ េ�េលីកំណត់្រតាៃនការេបីកបរ ក�ងុរយៈេពលបីឆា� ំ
ចុងេ្រកាយេនះ
មិនមានការផ�នា� េទាសពីបទ្រប្រពឹត�បទឧ្រកិដ� ឬបទមជ្ឈមិ ក�ងុការបំពានឬេល�ីសនឹងច�ប់ស�ីពីយានយន� េលីកំណត់្រតាេបីកបរ
យានយន�។

េដីម្បពិីនិត្យេមីលតៃម� តាមេខានធី ឬេដីម្បគីណនាេពលវលាៃនការទូទាត់* សូមចូលេ�កាន់ mylowcostauto.com

*CLCA ផ�ល់ជូនជេ្រមីសទូទាត់ ចំនួនពីរ៖
ការទូទាត់េពញេលញ ឬ
បង់្រ�ក់ 20% ជាមុន េហីយបង់រ�េលាះចំនួន 7 ដង (ស្រមាប់ការបង់រ�េលាះនីមួយៗ នឹងមានការគឹតៃថ�្របតិបត�ិការ ចំនួន $4.00)

េដីម្ីបដាក់ពាក្យសំុកម�វ�ធីធានារា�ប់រងរថយន�តៃម�ទាបរបស់រដ�កាលីហ�័រញ៉ា សូមអនុវត�តាមជំហ៊ានទាងំ 2 េនះ
1. បំេពញក្រមងសំណួរ អំពីសិទ�ិទទួល�ន,
2. បនា� ប់មក ប��ប់ដំេណីរការដាក់ពាក្យសំុ
       ឥឡូវេនះ េធ�ីតាមអីុនធឺណិត 100% ឬ ជួបជាមួយភា� ក់ងារក�ងុមូលដា� ន េដាយមិនគិតៃថ�

េដីម្បដីាក់ពាក្យសំុតាមអីុនធឺណិត សូមចូលេ�កាន់ mylowcostauto.com េហីយចុចេលីពាក្យ 'Get Started' េដីម្បទីទួលយក
ក្រមងសំណួរខ�ីៗ អំពីសិទ�ិទទួល�ន។ ្របសិនេបីចាត់ទុកថាមានសិទ�ិទទួល�ននូវកម�វ �ធី សូមប��ូលហ្សុីបកូដរបស់អ�ក បនា� ប់មកចុច
េលី 'Apply Online'។ ្របសិនេបីអ�កមិនមានអីុនធឺណិតទេនាះ ឬ្រត�វការជំនួយបែន�ម សូមទូរស័ព�េ�េលខ 1-866-602-8861

្របសិនេបីអ�ក្រត�វ�នពិន័យេដាយសារមិនមានការធានារា�ប់រងេលីរថយន�េ�េពលមានការរ�េលាភបំពានេលីការេបីកបរ ឬេ�េពលជួប
េ្រគាះថា� ក់ចរាចរណ៍, នឹងមានការផាកពិន័យែដល  រមួមានការផាកពិន័យ និងអាចមានការព្យរួនូវការចុះប��ីយានយន�។

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម ទាក់ទងនឹងការពិន័យ េដាយសារមិនមានការធានារា�ប់រងរថយន� សូមចូលេ�កាន់េគហទំព័រ California DMV 
េ� http://chilp.it/9a5b9c2 (URL េនះ នឹងនាអំ�កេដាយផា� ល់េ�េមីលែផ�ក VC Section 16029)

េតីមានការផាកពិន័យេអ�ីខ�ះ 
្របសិនេបីមិនមានការ
ធានារា�ប់រងរថយន�?

7.

សំណួរ ចេម�ីយ

សំណួរែដលេគសួរជាញឹកញាប់


