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ច្បាប់រដផ្ស់បរកម្មិតការទទាត់ជំនយជាអតិបររា (MAXIMUM AID PAYMENT, 
MAP) សម្រាប់អកទទលសាច់ម្បាក់ជំនយ 

គិតតតរឹមថ ង្ៃទី 1 ខែតុលាឆ្នា ំ 201 កតមិត MAP សតរាបត់កុមតគរួសារ ផ្តល់តរាក់សុទ្ធទាងំអស់នរឹងតតរូ វកកើនក�ើង។ 

អនាកនរឹងទទរួលរានកសចក្ត ីជរូនដំណរឹងថនសកម្មភាព (Notice of Action, NOA) ក្នុងខែកញ្ញា  បង្ហា ញនរូ វចំនរួន 
តរាក់ចំនរួយ ្្មីចាប់កផ្តើមថ ង្ៃទី 1 ខែតុលា។

CalFresh ផ្លា ស់ប្ តូរ ៖
តគរួសារភាគកតចើនទទរួលរានអត្ថតបក�ជន៍ CalFresh តិចតរួចក�កពលពរួកកគទទរួលរានជំនរួយជាតរាក់
កាន់ខតកតចើន។ អនាកនរឹងទទរួលរានកសចក្ត ីជរូនដំណរឹងដាច់កដាយខ�ក តបសិនកបើអត្ថតបក�ជន៍ CalFresh 
របស់អនាកនរឹងផ្លា ស់ប្ តូរ។

តរា្ MAP ថមី ៖
តារា្ MAP ថ្មីសម្រាប់តំបន់ទមី 1, អនុងម្រោះ

ជនទទួល  
ជំ នួយ

MAP 
ចាស់ MAP ថ្មី បង ក្ ើនក្នុ្ 

MAP
1 $431 $606 $175
2 $710 $778 $68
3 $879 $983 $104
4 $1,044 $1,181 $137
5 $1,188 $1,385 $197
6 $1,335 $1,589 $254
7 $1,467 $1,792 $325
8 $1,599 $1,998 $399
9 $1,728 $2,199 $471

10 នាក់ឬ
កតចើនជាង $1,858 $2,406 $548

តារា្ MAP ថ្មីសម្រាប់តំបន់ទមី 1, អនុងម្រោះ

ជនទទួល  
ជំ នួយ

MAP 
ចាស់ MAP ថ្មី បង ក្ ើនក្នុ្ 

MAP
1 $391 $550 $159
2 $635 $696 $61
3 $785 $878 $93
4 $937 $1,060 $123
5 $1,065 $1,242 $177
6 $1,196 $1,424 $228
7 $1,315 $1,606 $291
8 $1,431 $1,788 $357
9 $1,548 $1,970 $422

10 នាក់ឬ
កតចើនជាង $1,662 $2,152 $490

តារា្ MAP ថ្មីសម្រាប់តំបន់ទមី 2, មិនអនុងម្រោះ

ជនទទួល  
ជំ នួយ

MAP 
ចាស់

MAP 
ថ្មី

បង ក្ ើនក្នុ្ 
MAP

1 $411 $576 $165
2 $678 $739 $61
3 $838 $934 $96
4 $994 $1,122 $128
5 $1,134 $1,316 $182
6 $1,273 $1,510 $237
7 $1,399 $1,702 $303
8 $1,524 $1,898 $374
9 $1,648 $2,089 $441

10 នាក់ឬ
កតចើនជាង $1,771 $2,286 $515

តារា្ MAP ថ្មីសម្រាប់តំបន់ទមី 2, មិនអនុងម្រោះ

ជនទទួល  
ជំ នួយ

MAP 
ចាស់ MAP ថ្មី បង ក្ ើនក្នុ្ 

MAP
1 $370 $520 $150
2 $604 $661 $57
3 $748 $834 $86
4 $891 $1,007 $116
5 $1,014 $1,180 $166
6 $1,139 $1,353 $214
7 $1,250 $1,526 $276
8 $1,363 $1,699 $336
9 $1,474 $1,872 $398

10 នាក់ឬ
កតចើនជាង $1,582 $2,044 $462

្ឋ លា ្ តូ ូ ួ ិ
្ន ួ ួ

្


	Heading 3: 


