
�នប�� �មួយនឹង�របង់្របព័ន�កំេ�ែមនេទ? 

ជំនួយេ្របងឥន�នៈរបស់អង��រ�ញំ៉� នីធី ធីមវ�ក 
�ច�នលទ��ពជួយេ�កអ�ក។ 

�េរៀង�ល់�� ំ អង��រ�ំញ៉� នីធី ធីម វ�ក 
�នផ�ល់ជូនកម� វ �ធីជំនួយែផ�ក�មពលដល់�� ស់ផ�ះែដល�ន
ចំណូល�ប ែដលេគ�� ល់��ជំនួយែផ�កេ្របងឥន�នៈ 
ដល់្រគ��រែដល�នលក� ័ណ� ្រ�ប់្រ�ន់ចំនួន 12,000 
�មធ្យម ែដល�ន្របឈម�រចំ�យខ�ស់េលើ្របព័ន�កំេ�។ 

នរ��ច�ក់�ក្សេស� ើសុំ? 

• �� ស់ផ�ះ រ �អ�កជួលផ�ៈេគ

ជំនួយក� �ង�រទូ�ត់ស្រ�ប់៖ 

• េ្របង
• េ្របង�ត
• េភ� ើងអគ�សនី
• �� ស់ 
• ឧស� ័ន្រផ��ន
• *កំេ� រមួ�ងំៃថ�ជួល

*�ចនឹង�ន�រក្រមិតមួយចំនួន

 លក�ខណ� ្រ�ក់ចំណូលែដល�នសិទ�ទទួល�នជំនួយៈ 

ទំហំ្រគ��រ ្រ�ក់ចំណូលអប្បរ ��
1 $ 37,360
2 $ 48,855
3 $ 60,351 

4 $ 71,846 

5 $ 83,341 

6 $ 94,837 

កម� វ �ធីជំនួយបង់ៃថ�េ្របងឥន�នៈរបស់អង��រ�ញំ៉� នីធី ធីមវ�ក 

េដើម្ីប�ត់ជួប េ�កអ�ក�ចទំ�ក់ទំនងមកេលខៈ 978-
459-6161

�ច�ក់ទងេយើង�មអន�ញៈ www.commteam.org 
រមួចុចេលើ�ក្ស blue Fuel Assistance button 

េ��ងេលើែផ�ក�ង�� ំ។ 

កម� វ �ធី�រសន្សសំំៃច�មពល 
សូមទំ�ក់ទំនងមកេលខ 978-654-4904 

�រចុះផ�យេនះ 
គឺ�ន�រជួយឧបត�ម�េ�យកម� វ �ធីជំនួយែផ�ក�មពលដល់
�� ស់ផ�ះែដល�នចំណូល�បរបស់្រកសួងអភិវឌ្ឍន៏លំេ��� ន 

និងសហគមន៏�៉�ជូេសត 

ក�៍ងសហគមន៏. �� ស់ប� �រ�ររស់េ� 

អង� �រ�ំញ៉� នីធី ធីមវ� ក 

45 Kirk Street, 2nd Floor 
Lowell, MA 01852 

978-459-6161
978-458-8594 Fax

 www.commteam.org   

តំបន់ទទួល�នេស�ជំនួយ 
េ្របងឥន�នៈស្រ�ប់្របព័ន�កំេ� 

�នេ�ដូច�៖ 

�លីនតុន ្រ��ត  ធុកបូ៊រ � 
េបតហ� �ត ដុនេស� បល ទីងបូរ ូ
េបលមុ៉ន ្រត�តុន �� ល�ម 
បិលរ ��រ លីសីងតុន វ�ធ័រេ�ន 
� �លីនតុន  ឡ� ែវល េវសហ� ត 
�លលីស    េផផ័រេរល   វ �លមីនតុន 
�មហ� �ត 

�� ក់ឯក�រេ�កអ�កមក
�ន់េលខៈ 978-458-8594 
េផ�ើឯក�រេ�កអ�កមកក
◌ាន់ែតអីុេម៉លៈ

LIHEAP 
(កម� វ �ធីជំនួយែផ�ក�មពលដល់�� ស់ផ�ះែដ

ល�នចំណូល�ប) 

ជំនួយែផ� កេ្របងឥន� នៈ នងិ 
�រ�យតៃម��មពល�មេគហ�� ន 

http://www.commteam.org/
mailto:feulassistance@commteam.org


អង��រ�ំញ�៉នីធី ធីមវ�ក 
កម�វ �ធីជំនួយេ្របងឥន�នៈ 

អ��េ��កម� វ �ធីជនួំយេ្របងឥន�នៈ? 

កម�ជនួំយបង់ៃថ�េ្របងឥន�នៈ 
គឺ�កម� វ �ធីជួយក� �ង�របង់ៃថ�េលើ�រចំ�យេ្របើ្រ�ស់កំេ�មួយែផ�ក 
របស់េ�កអ�កេ�រដូវរ�ររ�ងែខវ �ច��ិរ ដល់ ែខេម� 
�េរៀង�ល់�� ំ។ 

េេតើនរ��ចទទួល�ន និង�នអត� ្រ េប�ជន៏អ��ខ�ះ? 

�រទទួល�នជំនួេយនះ 
គឺ ែផ�េកេលើចំនួនមនុែសសសដលរស់េ�ក�  �ងផ�ះរបស់េ�កអ�ក 
និងរង�ក់ចំណូ លរលប�ំ�� ំៃនស�ជិករកគ��រ�ំងអស់។ 
(សូ េមេមើល��ង�េង ម) 

លក�ខណ� ក់ចំណូ ែលដល�នសិទ�ទទួល�នជំនួយ�� ំ 
ពី LIHEAP  

ទំហំ្រគ��រ ្រ�ក់ចំណូលអប្បរ ��
1 $ 37,360
2 $ 48,855
3 $ 60,351 

4 $ 71,846 

5 $ 83,341 

6  $ 94,837 

ជំនួយក� �ង�របង់ៃថ�េ្របងឥន�នៈស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់�ក់ែស� ង 
 រ ��រដឹកជ�� �នេ្របងដល់េគហ�� ន 
គឺេធ� �េឡើងេ�យ�� ល់អ�កផ�ត់ផ�ង់កំេ�ស្រ�ប់ត្រម�វ�រ�មពលបឋ
ម�ប់ពីៃថ�ទី 1 ែខ វ �ច� ិ�រ ដល់ៃថ�ទី 30 ែខេម� 
េលើកែឡងែតេ�េពលែដរ�រចំ�យក� �ង�រេ្របើ្រ�ស់កំេ� 
្រត�វ�នរមួប�� �ល�ងំៃថ�ជួលផ�ះ។  

• �� ស់ផ�ះ និងអ�កជួលគឺ�នសិទ�ទទួល�នជំនួយេនះ
• េ�កអ�ក�ចេ្របើ្រ�ស់្របេភទៃន្របភពកំេ��ក៏�នដូច�

េ្របង, េ្របង�ត, េភ� ើងអគ�សនី, �� ស់, ឧស� ័ន្រផ��ន, *កំេ�
រមួ�ងំៃថ�ជួល

• េ�កអ�ក�ចទទួលអ្រ�ប�� � ះតំៃលេ�េលើ�រេ្របើ្រ�ស់កំេ�

• �គេ្រចើនអ�កែដលទទួល�នជំនួយេ្របងឥន�នៈ
ក៏�ចទទួល�ចទទួល�នជំនួយពកីម� វ �ធី�រសន្សសំំៃច�មព
លេផ្សងេទៀតផងែដរ

* �ចនឹង�ន�រក្រមិតមួយចំនួន

េតើខ� � ំ�ក់�ក្យសុេំ�យរេបៀប�? 

�រ�ក់�ក្សេលើកដំបូង �ចេធ� ��រ�ត់ជួប�មអន�ញ 
 រ �េ�កអ�ក�ងទូរស័ព�មក�ន់�រ ��ល័យេ�ឡ� ែវល 
 រ ���ៃន�រ ��ល័យរបស់េយើងខ� ��ំមួយ 
េដើម្ីប�ត់ជួប��ំច់�មួយស្រ�ប់ជំនួយេ្របងឥន�នៈ។ 
េដើម្ីបេធ� ��រ�ត់ជួប 
សូមទំ�ក់ទំនងមក�ន់�រ ��ល័យេ�ឡ� ែវល�មរយៈេលខទូរស័ព� 
978-459-6161 រ ��ត់ជួប�មអន�ញេ�យចូលេ��ន់វ��ប�យ
www.commteam.org
(េ�កអ�ក្រត�វ�ន�ស័យ�� នអីុេម៉ល�ក់�ក់េដើម្ីបេធ� ��រ�ត់ជួ
ប�មអន�ញ)។

េតើខ� ��ំច�ក់�ក្យសុំេ�េពល�? 

អង��រ�ញ៉ំ�នីធី ធីមវ�ក 
�ប់េផ�ើមពិនិត្យេមើល�ល់សំេណើរៃន�រ�ត់ជួបេ�ក� �ងែខក��  
និងឈប់ទទួល�រ�ត់ជួបេ�ៃថ�ទី 30 ែខេម�។ 
េ�កអ�កែដល�ក់�ក្សយឺតក� �ងរដូវ�លៃន�រេស� ើរសំុជំនួយេ្របងឥ
ន�នៈ 
នឹង្រត�វបង់វ ��យប័្រត�រេ្របើ្រ�ស់កំេ�របស់ខ� �នែដល�នអនុ�ព
ពីៃថ�ទី 1 ែខវ �ឆ� ិ�រ។  

េតើឯក�រអ� �ខ�ះែដល្រត�វ�រេពលខ� ��ំក់�ក្យ? 

• អត�ស�� ណប័ណ� ែដល�នរបូថតរបស់េម្រគ��រ
• �តសន� ិសុខសង�ម និងសំបុ្រតកំេណើតឬ

ភស� ��ងប�� ក់ពីអត�ស�� នស�ជកិ្រគ��រ�ងំអស់ែដលមិន
�នស�� �តិ�េមរ �ក

• ភស� ��ងៃន្រ�ក់ចំណូលស្រ�ប់រយៈេពល 30
ៃថ�មុនៃថ��ត់ជួប / េស� ើសំុស្រ�ប់ស�ជិក្រគ��រ�ងំអស់

• ថតចម�ងលិខិត�ក់ប�� ,ំ ���� ប់រងរបស់�� ស់ផ�ះ,
ពន�េលើអចលន្រទព្យ  រ ��រជួល

•  វ �ក័យប័្រតេ្របើ្រ�ស់កំេ� និងវ �ក�យប្រតអគ� ិសនី

អ�កែដល�� ប់�ក់�ក្យសំុរចួេហើយ (អ�ក�ក់�ក្សសំុេឡើងវ �ញ) 
្រត�វែត�ក់�ក្សេរៀង�ល់�� ំ។ មិន��ំច់េធ� ��រ�ត់ជួបេទ។ 
�ក្សសំុជំនួយែផ�កេ្របងឥន�នៈេនះ 
នឹងេផ�ើេ��ន់ផ�ះរបស់េ�កអ�កេ�យ�� ល់ែតម�ង។ អ�ក�ក់�ក្យសំុ 
នឹង្រត�វបំេពញ 
និង�� ស់ប� �រនូវ�ល់ព័ត៌�នមិន្រតឹមែដល�នេ�ក� �ង�ក្សែដល�ន
េផ�ើរេ�េ�ះ។ ប�� ប់មក �ក្សសំុែដលបំេពញ និងចុះហត�េល�េ�ះ 
រមួ�មួយនឹងឯក�រ្រ�ក់ចំណូលបច� �ប្បន�ស្រ�ប់ស�ជិក្រគ��រ�ំ
ងអស់្រត�វេផ� ើរ្រតលប់េ��រ ��ល័យរបស់អង��រ�ញ៉ំ�នីធី 
ធីមវ�កេ�ឡ� ែវល។  

�រ�យតៃម��មពល�មេគហ�� ន 

សូមទំ�ក់ទំនង ឡ� រ � ផីតធ័រែសន (Laurie Petersen)  
ែផ�កកម� វ �ធី�រសន្សសំំៃច�មពល, www.commteam.org  រ � 978-
654-4904 

េ�ក� �ងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេដើម្ីប�ត់បន�យ�រេ្របើ�មពលរបស់ល
េ◌ោកអ�ក និងេដើម្ីបជួយសន្សថំវ ��រេលើ�រេ្របើ្រ�ស់របស់អ�ក 
អង��រ�ញ៉ំ�នីធី ធីមវ�ក (CTI) 
េ�យ�ន�រជួយថវ ��រពអីជ�ធរអគ�សនី�តិ (National Grid), 
ែអវរសស (EVERSOURCE), ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៏លំេ��� ន និងសហគមន៍ 
និងអង��រប�� ញ�ំ្រទសហគមន៏្រ�ក់ចំណូល�ប (Low Income 
Network) �ចេធ� ��រ�យតៃម��មពលេ��មផ�ះ េ�យ�ន 3 
កម� វ �ធីដូច�ងេ្រ�ម: 

កម� វ �ធី្រគប្់រគងេ្រគ�ងបរ ��� រ (AMP) 

ផ�ល់ជូន្រគ��រែដល�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់នូវ 
អំពូលេភ� ើងែដលសន្ស�ំមពលេ�យមិនគិតៃថ�, ឌី�� យសន្ស�ំមពល 
និងក� �ងករណីខ� ះផ�ល់ជូនទូទឹកកកេ�យឥតគិតៃថ�។ 

កម� វ �ធី�រ�រលំ េ��� នពីបរ� ��ស�ងេ្រ� (Weatherization 
Program) 

ផ�ល់ជូន្រគ��រែដល�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់នូវអីុសូឡង់េ�យឥតគិត
ៃថ�, �របិទចន�ះ្របេ�ង�រ�រព�ី�ស�តុ�ងេ្រ� 
និង�របិទ�� ប់ខ្យល់ែដលតំេឡើងេ�យអ�កេ�៉�រែដល�ន��� ប័
ណ� ។ 

កម� វ �ធី�� សប់� �រ និងជួសជុល្របព័ន�កំេ� 

ផ�ល់ជូន្រគ��រែដល�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់នូវ�រ�� សប់ប� �រ 
 រ ��រជួសជុលេ�យឥតគិតៃថ� ្របព័ន�កំេ�េ�យអ�កេ�៉�រែដល�ន
��� ប័ណ� ។ 

េដើម្ីប�នសិទ�ិទទួល�នកម� វ �ធី�ងេលើ�ងំេនះ 
េ�កអ�ក្រត�វទទួលជំនួយពីកម� វ �ធីជនួំយែផ�កេ្របងឥន�នៈ (Fuel 
Assistance)   រ �ទទួល�ន�្រ�ប�� � ះតំៃលៃន�រ្រ�ស់្រ�ស់ទឹកេភ� ើង 
និងរស់េ�ក� �ងអ�រែដល�នលំេ��� នតិច�ង 5។  
ស្រ�ប់កម� វ �ធី្រគប់្រគងេ្រគ�ងបរ ��� រ (AMP) 
េ�កអ�ក្រត�វែត�នគណនីេអលិច្រតិចែដលេ��នដំេណើរ�រ  
(electric account)េ�យ�នេ�� ះអ�ក 
និងរស់េ�ក� �ងទី�ំងបច� �ប្បន��៉ងេ�ច�ស់ 9 ែខ។ 
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