សំណួរដែលគេសួរជាញឹកញាប់
សំណួរ

ចម្លើយ

1

តើត្រូវមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវ
អ្វីខ្លះដើម្បីមានសិទ្ធិទទួល
បានកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងប្រភេ
ទនេះ?

ដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងរថយន្តតម្លៃទាបរបស់រដ្ឋ California ដែលហៅកាត់ថា CLCA អតិថិជនចាំបាច់ត្រូវ៖
• មានអាជ្ញាប័ណ្ណបើកបររបស់រដ្ឋ California ដែលមានសុពលភាព
• មានរថយន្តតម្លៃ $25,000 ឬ តម្លៃតិចជាងនេះ
• បំពេញតាមគោលការណ៍ណែនាំនៃសិទ្ធិទទួលការធានារ៉ាប់រងតាមកម្រិតប្រាក់ចំណួល
• មានអាយុយ៉ាងតិច 16 ឆ្នាំ
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តើលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃប្រាក់
ចំណូលមានអ្វីខ្លះ?

តទៅនេះជាកម្រិតប្រាក់ចំណូលអ
 តិបរមា តាមទំហំគ្រួសារ ដ�ើម្បីមានសិទ្ធិចូលរួម៖
• 01 នាក់ - $32,200
• 02នាក់ - $43,550
• 03នាក់ - $54,900
• 04នាក់ - $66,250
“គ្រួសារ” សំដៅដល់សមាជិកទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងទម្រង់បែបបទពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់សហព័ន្ធ ឬ រដ្ឋ។
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តើខ្ញុំត្រូវការបញ្ចាក់អំពីប្រាក់
ចំណូលរបស់ខ្ញុំដើម្បីដាក់
ពាក្យសុំដែរឬទេ?

ត្រូវការ។ កម្មវិធីធានារ៉ាប់រងនេះនឹងទទួលយកតែឯកសារណាមួយដូចខាងក្រោមទុកជាភស្តុតាងនៃប្រាក់ចំណូលរបស់គ្រួសារ៖
ឈ្មោះកម្មវិធី

ឯកសារចាំបាច់

CalFresh (បណ្ណជំនួយម្ហូបអាហារ)

ប័ណ្ណ EBT

CalWorks

លិខិតជូនដំណឹង

California LifeLine

វិក្កយបត្រដែលបង្ហាញការបញ្ចុះតម្លៃពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ

ជំនួយថាមពលសម្រាប់គ្រួសារដែលមានចំណូលទាប (LIHEAP Low Income
Home Energy Assistance)

វិក្កយបត្រដែលបង្ហាញការបញ្ចុះតម្លៃពីក្រុមហ៊ុនសេវាទឹកភ្លើង

Medi-Cal / Medicaid

ប័ណ្ណកម្មវិធី

នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍការងាររដ្ឋ California [California Employment
Development Department (EDD)]

ប័ណ្ណដកប្រាក់ ឬ លិខិតបញ្ជាក់អត្ថប្រយោជន៍

ប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គម (មនុស្សចាស់ ពិការភ្នែក ពិការរាងកាយ)

របាយការណ៍ថ្មីៗពីធនាគារជាភស្តុតាងនៃការ ដាក់ប្រាក់បញ្ញើ

សន្តិសុខសង្គម ឬ សោធននិវត្តន

លិខិតពីរដ្ឋបាល

កម្រិតប្រាក់ចំណូល*

ច្បាប់ចម្លងនៃប្រតិវេទន៍ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់សហព័ន្ធ ឬ រដ្ឋសម្រាប់ឆ្នាំចុងក្រោយ

*លេខសន្តិសុខសង្គម ឬ លេខអត្តសញ្ញាណកម្មអ្នកជាប់ពន្ធដែលគេទទួលយក

ទម្រង់បែបបទ W-2 ឬ ទម្រង់ 1099
បញ្ជីប្រាក់បៀវត្សរ៍ ឬ លិខិតបញ្ជាក់របស់និយោជក
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តើប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរថយន្ត
តម្លៃទាបរបស់រដ្ឋ California
ផ្ដល់ការធានាអ្វីខ្លះ?

កម្មវិធីនេះផ្ដល់ជូននូវធានារ៉ាប់រងទទួលខុសត្រូវលើរថយន្តតម្លៃសមរម្យដែលបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃច្បាប់ស្ដីពីទំនួលខុសត្រូវហិរញ្ញវត្ថុរបស់
រដ្ឋ។
កម្រិតនៃទំនួលខុសត្រូវជាមូលដ្ឋានរបស់ប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រងមានដូចតទៅ៖
• $10,000 ការរងរបួសលើរូបរាងកាយ ឬ ការស្លាប់ក្នុងមនុស្សម្នាក់
• $20,000 ការរងរបួសលើរូបរាងកាយ ឬ ការស្លាប់ក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់មួយលើក
• $3,000 ទំនួលខុសត្រូវលើការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់មួយលើក
សម្រាប់ការគិតថ្លៃបន្ថែម $19-$68 ក្នុងមួយឆ្នាំ អតិថិជនអាចបន្ថែម៖
• $1,000 ថ្លៃសេវាព្យាបាលក្នុងមនុស្សម្នាក់
• $10,000 ការរងរបួសលើរូបរាងកាយនៃអ្នកបើកបរយានយន្តដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រង ក្នុងមនុស្សម្នាក់
• $20,000 ការរងរបួសលើរូបរាងកាយនៃអ្នកបើកបរយានយន្តដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រង ក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់មួយលើក
កម្មវិធីនេះមិនផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ឬ លើការប៉ះទង្គិច (ការធានាដែលនឹងធានាដល់ការជួសជុលយានយន្តរបស់អ្នកបើកបរបន្ទាប់ពីជួបហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់)
នោះទេ ប៉ុនែកា
្ត រធានាប្រភេទនេះអាចរកទិញបានពីភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង។

អត្រាឆ្នាំ 2020

ទំព័រទី 1

សំណួរដែលគេសួរជាញឹកញាប់
សំណួរ
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តើប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រងកម្មវិធី
CLCA
មានតម្លៃប៉ុន្មានខ្លះ?

ចម្លើយ
បុព្វលាភរ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំនៅរដ្ឋ California គឺខុសៗគ្នាទៅតាមខោនធី នៅចន្លោះចាប់ពី $244 ដល់ $966។ មានការបញ្ចុះតម្លៃជូនអតិថិ
ជនដែលមានប័ណ្ណបើកបររយៈពេល 03 ឆ្នាំ និងមានប្រវត្តិបើកបរល្អ។
ប្រវត្តិបើកបរល្អត្រូវបានកំណត់និយមន័យដូចតទៅ៖
• មិនមានកំហុសបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិលើសពីម្ដង ឬមិនលើសពីមួយពិន្ទុចំពោះការបំពានលើការបើកបរក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំ
ចុងក្រោយនេះ
• មិនមានកំហុសបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរងរបួសលើរាងកាយ ឬ ការស្លាប់ ក្នុងប្រវត្តិបើកបររយៈពេលបី
ឆ្នាំចុងក្រោយ
• មិនធ្លាប់មានការផ្ដន្ទាទោសពីបទឧក្រិដ្ឋ ឬ បទមជ្ឈឹមចំពោះការបំពានក្រមបើកបរយានយន្តដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុង
ប្រវត្តិបើកបរយានយន្ត។
ដើម្បីពិនិត្យអត្រាតម្លៃដែលចេញដោយខោនធី ឬដើម្បីគណនាតារាងពេលវេលាបង់ប្រាក់* សូមចូលទៅកាន់ mylowcostauto.com។
*CLCA ផ្ដល់ជូនជម្រើសបង់ប្រាក់ចំនួនពីរ៖
• បង់ប្រាក់គ្រប់ចំនួនតែមួយលើក ឬ
• បង់បណ្ដាក់ 20% ជា 07 ដំណាក់កាល (សម្រាប់ការបង់ប្រាក់ក្នុងមួយដំណាក់កាលៗ នឹងមានការគិតថ្លៃសេវាប្រតិបត្តិការចំនួន $4.00)
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តើអ្នកដាក់ពាក្យសុំកម្មវិធី
ធានារ៉ាប់រងនេះដោយវិធី
ណា?

ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងរថយន្តតម្លៃទាបរបស់រដ្ឋ California សូមអនុវត្តតាមជំហានទាំង 03 ដូចខាងក្រោម៖
1 បំពេញកម្រងសំណួរអំពីសិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធីធានារ៉ាប់រង
2 រួច ហើយ បញ្ចប់ ដំណើរការ ដាក់ ពាក្យ សុំ
• ឥឡូវ មាន តាម អ៊ីនធឺណិត 100% ឬ ជួប ជា មួយ ភ ្នាក់ងារ ក្នុង តំបន់ ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ
ដ ើម្បដាី កពា់ កយដ្ើន្ ុំតាម្ប្រពន្័ អធ ន្ឡាញ ្ូម្ចូលដៅកាន mylowcostauto.com ្ រចួ ច ចដលើពាកយ 'Get Started’ (‘ចារដ់ ្តើម‘្ )
ដ ើម្បី រុំដពញកប្ម្ង្ុំណួ រខ្លីៗ្ីតពី្ិទ្ធិទ្ទ្លួ បាន្កម្មវធិ ី។ ប្រ្ិន្ដរើចាតទ្់ កថាមាន្្ិទ្ធិទ្ទ្លួ បាន្កម្មវធិ ី ្ូម្រញ្ូចលដលខ្កូ ហ្សរី ររ្់ អនក រចួ ច ចដលើពាកយ
‘Apply Online’ (‘ដាកពា់ កយ្ ុំតាម្ប្រពន្័ អធ ន្ឡាញ’ )។ ប្រ្ិន្ដរអើ នកព មាុំ ន្អីន្ ធឺណិ ត ឬប្តវូ ការជុំន្យួ រន្ន្ែម្ ្ូម្
ទ្ូរ្ពទដៅដលខ្ 1-866-602-8861។

តើការដាក់ពិន័យអ្វីខ្លះ
ប្រសិនបើមិនមានធានារ៉ាប់រង
រថយន្ត?

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានពិន័យដោយសារពុំមានធានារ៉ាប់រងរថយន្តនៅពេលមានការបំពានលើការបើកបរកើតឡើង ឬ
នៅពេលជួបហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ វិធានការពិន័យមានដូចជា ប្រាក់ពិន័យ និងលទ្ធភាពនៃការព្យួរការចុះបញ្ជីយានយន្ត។

តើរថយន្តចំនួនប៉ុន្មានគ្រឿង
ដែលអាចទទួលប័ណ្ណសន្យា
រ៉ាប់រងពីកម្មវិធីធានារ៉ាប់រង
CLCA?

ប្ររ់អតិថិជន្ទុំងអ្់ន្ លមាន្លកខណៈ្ម្បតតិប្ររ់ប្ាន្់ អាចទ្ទ្ួលបាន្ដាលការណ៍ធានារ៉ា រ់រងតម្ម្លទររហ្ូត ល់ដៅពីរ ្ិែតដប្កាម្ការន្ណនាម្ុំ ន្កម្មវធិ ីដន្េះ។
តាម្ពិត ប្ររយា់ ន្យន្ទត ងុំ អ្់* ន្ លអកន ដ្ើន្ ុំច េះរញ្ជី (ដប្ចើន្រុំ្ តប្តម្ឹ 2) ក នងនាម្អកន ជាអនក ដាកពា់ កយ្ ុំ ប្តូវច េះដ្ម េះក នងកម្មវធិ ី
CLCA។
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ហេតុអ្វីបានជាយានយន្ត
ទាំងអស់ក្នុងគ្រួសារត្រូវបញ្ចូ
លទៅក្នុងកម្មវិធី CLCA?

កម្មវធិ ីដន្េះ តប្ម្ូវឲ្យយាន្យន្ទត ងុំ អ្់ន្ លច េះរញ្ជីដប្កាម្ដ្ម េះអនកដាកពា់ កយ្ ុំ ទ្ទ្លួ បាន្ការធានារ៉ា ររ់ ងដៅក នងកម្មវធិ ដី ន្េះ។ ដហ្ត
ដន្េះ ដ ើម្បឲ្ី យយាន្យន្តម្យួ មាន្្ិទ្ធិទ្ទ្លួ បាន្កម្មវធិ ីដន្េះ អតិថិជន្អាចម្ន្ិ ទ្ទ្លួ បាន្ការរ៉ា ររ់ ងដលើ្ុំណងតាម្រយៈដាលការណ៍
ធានារ៉ា រ់រងណាម្ួយ្ប្មារ់យាន្យន្ត ម្ទ្ដ្សងដទ្ៀតដ ើយ។
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តើខ្ញុំអាចទទួលការធានា
តាមរយៈប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង
CLCA ដែរឬទេ ប្រសិនបើខ្ញុំ
មានកម្ចីទិញរថយន្ត?

បាទ/ចាសអ្នកអាច ប៉ុន្តែអ្នកគួរពិនិត្យបញ្ជាក់ជាមួយអ្នកផ្ដល់កម្ចីឲ្យអ្នកដើម្បីកំណត់ថាតើកម្រិតនៃការធានាដែលផ្ដល់ដោយកម្មវិធីនេះ នឹង
អាចបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃកម្ចីរបស់អ្នកដែរឬទេ។
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អត្រាឆ្នាំ 2020

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងការដាក់ពិន័យដោយសារពុំមានធានារ៉ាប់រងរថយន្ត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ California DMV
តាមរយៈ http://chilp.it/9a5b9c2 (អាសយដ្ឋាននេះនាំនឹងអ្នកដោយផ្ទាល់ទៅមើលផ្នែក VC Section 16029)។

*ម្តូ៉ា ូ ន្ិងយាន្យន្តពាណិ ជជកម្ម ម្ន្ិ ប្តវូ បាន្រររ់ ញ្ូចលដនាេះដទ្។
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