CAPI - FACT SHEET
កម្ម វ ិធីប្រាក់ជំនួយសំរាប់ជនអន្តោប្របន្វសន៍ (CAPI) ជាកម្ម វ ិធីប្រាក់ជំនួយឧបត្ថ ម្ភន្ោយរដ្ឋ គឺានអនុវត្ោ ន្ៅថ្ងៃ ទី 1 ខែ
វវ ិឆិ កា ឆ្នំ 1998, ជាលទធ ផលថ្នគន្ប្រោងឆាប់រដ្ឋ សភា ន្លែ 2279 ។ ឆាប់រដ្ឋ សភាន្នេះប្រត្ូវានបន្ងក ើត្ន្ ង
ើ ន្ដ្ើម្បីផោល់
ជាប្រាក់ជំនួយប្របចំខែដ្ល់អាណកកជនប្រសបឆាប់ ខដ្លជាម្នុសសចស់ោនអាយុន្ប្រឆើន ពការខនន ក នកង ពការភាព
ខដ្លម្កនោនសកទធកទទួ លានប្រាក់បខនថ ម្សូ សាល់សឺគួ រ ីទី/ប្រាក់ជំនួយបខនថ ម្ពីរដ្ឋ (SSI/SSP) ន្ោយសារខត្សាថនភាព
អន្តោប្របន្វសន៍របស់ពួកន្គ ខត្ម្ួ យគត្់ ។ អន កឆូ លរ ួម្កនុង CAPI ទ ំងអស់ ប្របខែលជាអាឆោនសកទធកទទួ លានជំនួយ
CalFresh, Medi-Cal, ន្សវាារន្ម្ើលខងទ ំកនុងផទ េះ នកង ជំនួយសាធារណៈ ន្ផសងៗន្ទៀត្ ។ ពួ កន្គប្រត្ូវខត្ោក់ពាកយន្សន ើសុំ
ន្ោយខ កពីគ្នន សំរាប់អត្ថ ប្របន្ោជន៍ នីម្ួយៗ ។

សេចក្ត ីតម្រូវនៃការមាៃេិទ្ធិទ្ទ្ួ លជំៃួយ
ន្ដ្ើម្បីឱ្យោនសកទធកទទួ លជំនួយ CAPI ម្នុសសោនក់ប្រត្ូវខត្បំន្ពញដ្ំន្ណើរារោក់ពាកយន្សន ើសុំជំនួយ CAPI ន្ែើយ ប្រត្ូវោន
លកខ ណសម្បត្ោ កសម្ប្រសបតាម្ឆំណុឆទ ំងអស់ដ្ូឆខាងន្ប្រាម្ន្នេះ ៖
•
•
•
•
•

អាណកកជន ខដ្លោនលកខ ណសម្បត្ោ កសម្ប្រសបតាម្សាថនភាពអន្តោប្របន្វសន៍ ។
អាយុ 65 ឆ្នំ ឬអាយុន្ប្រឆើនជាងែន ឹង ពការខនន ក នកង ពការភាព ដ្ូ ឆានកំណត្់ន័យន្ោយឆាស់លាស់សរា
ំ ប់
ន្គ្នលន្ៅថ្នកម្ម វ ិធី SSI/SSP ។
អន កប្រស ុកខដ្លោនលំន្ៅោឋនកនុងរដ្ឋ California (ម្កនោនរយៈន្ពលថ្នារសានក់ន្ៅ ប្រត្ូវានទម្ទរន្ យ
ើ )។
ធនធានគឺសថកត្ន្ៅន្ប្រាម្ឆំនួនកំណត្់ខដ្លានអនុញ្ញាត្ ។ នកង
o $2,000 សំរាប់ម្នុសសែល ួនម្ួ យ
o $3,000 សំរាប់ម្នុសសពីរតក់បោីប្របពនធ
ម្កនោនសកទធកទទួ លជំនួយ SSI/SSP ន្ោយសារខត្ សាថនភាពអន្តោប្របន្វសន៍របស់គ្នត្់/តង ខត្ម្ួ យគត្់ ។

រូ លសេតុនៃការរិៃមាៃលក្ខ ណេរបតត ិទ្ទ្ួ ល
ម្នុសសោនក់ម្កនោនលកខ ណសម្បត្ោ កទទួ លាន CAPI ប្របសកនន្បើ ន្គគឺជា:
•
•
•
•

ពលរដ្ឋ អាន្ម្រ ិក (U. S.) ។
អន កខដ្លោនទីលំន្ៅកនុងសាថប័នសាធារណៈ ោ៉ាងត្កឆណាស់ 30 ថ្ងៃ ជាបនោ បតទប់ ។
ជនឧប្រកដ្
ក ឋ រត្់ន្គឆពីឆាប់/ជនឧប្រកដ្
ក ឋ បំពានន្លើារន្ោេះខលងន្ោយោនលកខ ែ័ណឌ ។ ឬ
អន ករស់ន្ៅន្ប្រៅរដ្ឋ California ោ៉ាងត្កឆណាស់ 30 ថ្ងៃ ជាបនោ បតទប់ ។
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ដំសណើរការដាក្់ពាក្យសេនើេុំ
ពាកយន្សន ើសុំសប្រោប់កម្ម វ ិធីប្រាក់ជំនួយសំរាប់ជនអន្តោប្របន្វសន៍ (CAPI) អាឆប្រត្ូវានោក់ពាកយន្ៅ
ឯាវរ ិោល័យែណឌណាម្ួ យថ្នប្រកសួ ងសងគ ម្កកឆចសាធារណៈ។វន្ទេះជាោ៉ាងណាក៏ន្ោយវពាកយន្សន ើសស
ុំ ប្រោប់ CAPI
នឹងប្រត្ូវានដ្ំន្ណើរារន្ៅារ ិោល័យែណឌ Metro North ខាងន្ប្រាម្៖
Metro North District Office #38
(CAPI Centralized Office)
2601 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90057
(213) 639 - 5407
ន្លើសពីន្នេះន្ៅន្ទៀត្ អន កោក់ពាកយន្សន ើសុំសំរាប់ CAPI ទ ំងឡាយ អាឆទូ រស័ពទន្ៅម្ជឈម្ណឌលន្សវាកម្ម អត្កងជ
ក នន្ៅ ន្លែ
(866) 613 – 3777 ន្ដ្ើម្បីោក់ពាកយន្សន ើសុំតាម្រយៈទូ រស័ពទ ឬន្សន ើសឱ្
ុំ យន្គន្ផញើប្រកោសោក់ពាកយន្សន ើសុំម្កតាម្ ថ្ប្របសណីយ៍ ។
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