
កម្មម វិធីិី LIFE (ថ្លៃ�ៃ សំំបុុត្រ� សំត្រ�ប់ុ អ្នន ក �ន ត្រ�ក់ ចំំណូូល ទាបុ �ន ភាព  ងាយ ត្រសំួល

ផលិ�ផលថ្លៃ�ៃសំំបុុត្រ� 
Metro

ត្រ�ក់ឧបុ�ថម្មភ 
LIFE 

�ថ្លៃម្មៃ
ចុំងក្រោត្រ�យ

សំំបុុត្រ�ធម្មមតា 30 -ថ្លៃ�ៃ/ត្របុចាំខំែ� $24 $76

សំំបុុត្រ�ធម្មមតា 7-ថ្លៃ�ៃ/ត្របុចាំសំំប្តាា ហ៍៍ 
(រហ៍�ូដល់បួុនសំំបុុត្រ�/ខែ�)

$6 $19

សំំបុុត្រ�សំត្រ�ប់ុចាស់ំជរា/ជនពិិការ  
30-ថ្លៃ�ៃ /ត្របុចាំខំែ�

$8 $12

សំំបុុត្រ�សំត្រ�ប់ុនិសំិិ�ម្មហាវិទិ្យាាល័័យ/
អ្ននកធ្វើធើ�ការ 30-ថ្លៃ�ៃ/ត្របុចាំខំែ�

$13 $30

សំំបុុត្រ�សំត្រ�ប់ុសិំសំិ K-12 30-ថ្លៃ�ៃ/ត្របុចាំខំែ� $10 $14

សំំបុុត្រ� EZ ធីម្មមតា ត្របុចាំខំែ� $24 $86

សំំបុុត្រ�សំត្រ�ប់ុម្មនុសំសចាំស់ំ/ជនពិ�រ EZ 
ត្របុចាំខំែ�

$8 $34

ជិ�កនុង�ំបុន់ចំំនួន 20
�ថ្លៃម្មៃមូ្មលដ្ឋាា នខែ�បុុុក្រោ�ះ �។ �រក្រោផេរអ្ននារទីីភាន ក់ងារ
គឺឺជា�រចំំ�យបុខែនថម្ម។

ឥ�គិឺ�ថ្លៃ�ៃសំត្រ�ប់ុ
អ្ននកចូំលរមួ្ម LIFE។

$0

កម្មម វិធីិី LIFE ក្រោន� ផាល់ ?�រ បុញ្ចុះះុ�
�ថ្លៃម្មៃ ក្រោលី �រ ក្រោធីើីដំក្រោណីូរ ឆ្លៃង ��់ 
ឬ ជិ�ក្រោដ្ឋាយ ឥ� គិឺ� ថ្លៃ�ៃ ក្រោដីម្មី ីឱ្យយ
�ន លកខណូៈ ត្រគឺប់ុ ត្រ�ន់ សំត្រ�ប់ុ
អ្ននក�នត្រ�ក់ ចំំណូូល ទាបុ ថ្លៃន
ពលរដា រស់ំ ក្រោ� ក្រោ�ន ធីី LA។

 ធ្វើ��ម្ម �ីសំនិំសំំចៃចំធ្វើល័�ចៃ�ៃសំំបុុត្រ� Metro

ធ្វើ��ម្ម �ីឱ្យយ�នល័កខណៈៈត្រ�ប់ុត្រ�ន់សំត្រ�ប់ុ

1. សូំម្ម ចូំល័ ធ្វើ� កាន់ metro.net/life ក្រោដីម្មី ីបំុក្រោពញ ពាកយ សំុំ។

2.  ត្របុមូ្មល័ ឯកសារចំម្មៃងរបុស់ំអ្ននកដូចំជា៖
 wn  ID របូុ��ខែដល�នសុំពលភាពរបុស់ំអ្ននក

n   របូុ�� ឬចំាប់ុចំម្មៃងខែផនក�ងក្រោត្រ�យថ្លៃន�� ឆ្លៃង��់  
(Transit Access Pass, TAP) របុស់ំអ្ននក

n   ភ័័សំាុតាងថ្លៃនត្រ�ក់ចំំណូូលជាមួ្មយចំាប់ុ��ចំម្មៃងមួ្មយកនងុចំំក្រោ�ម្មចំំណុូចំដូចំ
�ងក្រោត្រ�ម្ម៖ ពិនិ�យក្រោមី្មលកនេុយសំំបុុត្រ�។ លិ�ិ�ត្របុគឺល់រងាើ ន់ខែផនករដា�លសំនាិសុំ�បុខែនថម្ម 
(Supplemental Security  Administration, SSA) / ត្រ�ក់ចំំណូូលសំនិិសុំ�បុខែនថម្ម 
(Supplemental Security Income, SSI) �របុង់ពនធ�ុ�ង់ថ្លៃន�រក្រោផេរអ្ន�ថត្របុក្រោ�ជន៍តាម្ម
ក្រោអ្នឡិចិំត្រ�និូចំ (Electronic Benefit Transfer, EBT) ឬ Medi-Cal 

n  �នបំុក្រោពញពាកយសំុំ

3. ដាក់ ជូន ពាកយ សំុំ? និង ឯកសារ សំាីពី សិំទីធិ ទីទួីល �ន តាម្ម រយៈ អីុ្នខែមុ្មល សំំបុុត្រ� ឬ ក្រោផើី  ក្រោ�    
    រដា�លរបុស់ំ អ្ននក៖ សាជីវិកម្មមជំនួយ FAME (FAME) ឬ វិទិីា សាថ ន  អ្ននារជា�ិ ថ្លៃន Los Angeles  
    (International Institute of Los Angeles, IILA)។ ពិនិ�យ តារាងក្រោ��ងសិា។ំ

វិធីិី ទិីញ ប័ុណូះ បុញ្ចុះះុ� �ថ្លៃម្មៃ របុស់ំ អ្ននក ឬ ផេុក �រ ជិ� ចំំនួន 20 ក្រោដ្ឋាយ  ឥ� គិឺ�  ថ្លៃ�ៃ៖

> តាម្មរយៈទូ្យារស័ំពិទ ក្រោល� 866.827.8646

> អ្នន ឡាញ  តាម្ម taptogo.net។

> ធ្វើដាយផ្ទាទ ល់័ តាម្មទីីតាងំអ្ននកលក់ TAP។ សូំម្មចូំលម្មក�ន់ 

ធ្វើ��ម្ម �ី ចុំ� ធ្វើ�ម �

ធ្វើ��ម្ម �ី ធ្វើត្របុ� អ្ន�ថ ត្របុធ្វើ�ជន៍ LIFE របុស់ំ អ្ននក

ធ្វើ��ខំុំ្ញុំត្រ�វូិទាក់ទ្យាងម្មក FAME ឬ 
IILA?

ត្របុសិំនធ្វើបុ�អ្ននករស់ំធ្វើ�កនុង៖
Antelope Valley FAME

Santa Clarita FAME

Central Los Angeles FAME

Gateway Cities IILA

San Fernando Valley FAME

San Gabriel Valley IILA

South Bay FAME

Westside Cities FAME 

វិទិ្យាាស្ថាថ នអ្ននដរជា�ិចៃន
Los Angeles (IILA)
3800 La Crescenta Av  
Suite #207 
Glendale, CA 91214

ទូីរសំពេម្មក�ន 818.244.2550

អីុ្នខែមុ្មល  
lifeinfo@iilosangeles.org 
iilosangeles.org

FAME Assistance 
Corporation (FAME)
1968 W. Adams Bl  
Los Angeles CA 90018 

ទូីរសំពេម្មក�ន 323.870.8567

អីុ្នខែមុ្មល  
lifeinfo@famecorporations.org 
famecorporations.org

ត្របុព័នធឆ្លៃង��់បុខែនថម្មខែដលចូំលរមួ្មកនងុកម្មមវិធីិី LIFE

�នត្របុសិំទីធភិាពក្រោ�ខែ�កកកដ្ឋា ឆ្នាំន  ំ2021

metro.net/LIFE

Going Good Places

ទំ្យាហំំត្រ�ួស្ថារ ចំណំៈ ូល័
បុ ្រចំាឆំ ្នា ំ

1 $41,400 ឬ�ិចំជាង 

2 $47,300 ឬ�ិចំជាង
3 $53,200 ឬ�ិចំជាង
4 $59,100 ឬ�ិចំជាង

5 $63,850 ឬ�ិចំជាង
6 $68,600 ឬ�ិចំជាង
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