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កម�វ�ធី  Residential Assistance for Families in Transition (RAFT) និងកម�វ�ធ ីEmergency Rental and Mortgage Assistance (ERMA) 

ឣចជួយស្រម�លៃថ�ចំណោយេលើលំេនៅដោ� នែដលមានសិទ� ិបានរហូតដល់ $4,000 េដើម្បីជួយដល់្រក�ម្រគ�សារែដលជួបនឹងប�� ឣសន�ែផ�កលំេនៅដោ� ន។ សូមបំេពញពាក្យសំុខោងេ្រកាម េហើយប���នវោេទៅទីភា� ក់ងោរ្រគប់្រគង្របចំាតំបន់របស់អ�ក (“ទីភា� កង់ោរ្របចំាតំបន់”)។ 

ទីភា� កង់ោរ្របចំាតំបន់នឹងកំណត់ថោេតើអ�កឣចមានសិទ�ិស្រមាប់កម�វ�ធី RAFT, ERMA ឬកម�វ�ធីលំេនៅដោ� នេផ្សងេទៀតែដរឬេទ។ 

 

1. ព័តម៌ានអពំ្ីរគ�សារ 

េឈា� ះអ�កដោក់ពាក្យ៖  _______________________________________________________________________________  

ភាសាែដលេពញចិត�៖  ______________________________________________________________________________  

េលខទូរសព�៖ __________________________________________________________________________________  

ឣសយដោ� នអុីែមល៖  _______________________________________________________________________________  

ព័ត៌មានទំនោក់ទំនងេផ្សងៗ៖  ____________________________________________________________________________  

 

2. មលូេហតៃុនការដោកព់ាក្យ៖ 

សូមេរៀបរោប់េដោយសេង�បពីសា� នភាពលំេនៅដោ� នរបស់អ�ក េតើជនំយួហិរ��វត��្របេភទណោែដលអ�កេស�ើសំុ និងមូលេហតុែដលអ�កេស�ើសំុ។ 

 _____________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________   

េតើអ�កេស�ើសំុជំនួយថវ�កាចំនួនប៉ុនោ� ន (រហូតដល់ $4,000) ស្រមាបប់�� ឣសន�ៃនលំេនៅដោ� នរបស់អ�ក?  __________________________________________________________  

 

3. ការប�� ក់ព ីCOVID-19 

សូមធីក្របអប់ខោងេ្រកាម ្របសិនេបើសំេណើសំុរបស់អ�កទាក់ទងេទៅនឹងសា� នភាពែដលបណោ� លមកពី ឬេធ�ើឱ្យកាន់ែតយ៉ោប់យឺុនេឡើងៗេដោយសារែត COVID-19។ សូមចំាថោ មិនែមន្រគបក់ម�វ�ធីទំាងអស់សុទ�ែតត្រម�វឱ្យមានការពាក់ព័ន�េទៅនឹង COVID-19 
េដើម្បីទទួលបានការយល់្រពមេនោះេទ។ បុគ�លិកទីភា� ក់ងោរ្របចំាតបំន់នឹងកំណត់យកកម�វ�ធីណោែដលអ�កមានសិទ�ទិទួលបាន បនោ� បព់ីពិនិត្យេមើលពាក្យសំុរបស់អ�ករចួ។ 

☐ខ��ំសូមប�� ក់ថោ ខ��ំកំពុងដោក់ពាក្យសំុជំនួយលំេនៅដោ� នែដលមានលក�ណៈបនោ� ន់េដោយសារែតសា� នភាពលំេនៅដោ� នែដលបង�េឡើងមកពី ឬេធ�ើឱ្យកាន់ែតយ៉ោប់យឺុនេឡើងៗេដោយសារវ�បត�ិជំងឺរោតត្បាត COVID-19 និងវ�បត�ិេសដ�កិច�។ 

សូមពន្យល់ពីមូលេហតុែដល COVID-19 បង�ផលលំបាកែផ�កហិរ��វត��ស្រមាប់្រគ�សារអ�ក និង/ឬបណោ� លឱ្យ ឬេធ�ើឱ្យសា� នភាពលំេនៅដោ� នបច��ប្បន�កាន់ែតយ៉ោប់យឺុនេឡើងៗ។ 

  

  

  

 



ពាក្យសំុជំនួយលំេនៅដោ� ន៖ កម�វ�ធី  Residential Assistance for Families in Transition (RAFT) និងកម�វ�ធ ីEmergency Rental and Mortgage Assistance (ERMA) 

2 
 

 

4. ព័តម៌ានអពំ្ីរគ�សារ 

សមាជិក្រគ�សារ េឈា� ះ (នោម្រតកូល នោមខ��ន) ៃថ�ែខឆា� ំកំេណើត េភទ ជោតិពន�� ជនជោត ិ េលខសន�ិសុខសង�ម (េបើមាន) 
េម្រគ�សារ   ☐្រប�ស 

☐្រសី 

☐ជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន 

☐មិនែមនជោជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន 

☐ែស្បកស 

☐ែស្បកេខៅ�   

☐ឥណោ� ឣេមរ�ក  

☐ឣសីុ  

☐អ�កេកាះប៉ាសីុហ�ិក 

 

☐ប�ី/្របពន�  ☐កូន  

☐មនុស្សេពញវ�យ 18 ឆា� ំេឡើងេទៅ
េផ្សងេទៀត 

☐េផ្សងេទៀត_______  

  ☐្រប�ស 

☐្រសី 
☐ជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន 

☐មិនែមនជោជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន 
☐ែស្បកស 

☐ែស្បកេខៅ�   

☐ឥណោ� ឣេមរ�ក  

☐ឣសីុ  

☐អ�កេកាះប៉ាសីុហ�ិក 

 

☐ប�ី/្របពន�  ☐កូន  

☐មនុស្សេពញវ�យ 18 ឆា� ំេឡើងេទៅ
េផ្សងេទៀត 

☐េផ្សងេទៀត_______ 

  ☐្រប�ស 

☐្រសី 
☐ជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន 

☐មិនែមនជោជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន 
☐ែស្បកស 

☐ែស្បកេខៅ�   

☐ឥណោ� ឣេមរ�ក  

☐ឣសីុ  

☐អ�កេកាះប៉ាសីុហ�ិក 

 

☐ប�ី/្របពន�  ☐កូន  

☐មនុស្សេពញវ�យ 18 ឆា� ំេឡើងេទៅ
េផ្សងេទៀត 

☐េផ្សងេទៀត_______ 

  ☐្រប�ស 

☐្រសី 
☐ជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន 

☐មិនែមនជោជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន 
☐ែស្បកស 

☐ែស្បកេខៅ�   

☐ឥណោ� ឣេមរ�ក  

☐ឣសីុ  

☐អ�កេកាះប៉ាសីុហ�ិក 

 

☐ប�ី/្របពន�  ☐កូន  

☐មនុស្សេពញវ�យ 18 ឆា� ំេឡើងេទៅ
េផ្សងេទៀត 

☐េផ្សងេទៀត_______ 

  ☐្រប�ស 

☐្រសី 
☐ជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន 

☐មិនែមនជោជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន 
☐ែស្បកស 

☐ែស្បកេខៅ�   

☐ឥណោ� ឣេមរ�ក  

☐ឣសីុ  

☐អ�កេកាះប៉ាសីុហ�ិក 

 

☐ប�ី/្របពន�  ☐កូន  

☐មនុស្សេពញវ�យ 18 ឆា� ំេឡើងេទៅ
េផ្សងេទៀត 

☐េផ្សងេទៀត_______ 

  ☐្រប�ស 

☐្រសី 
☐ជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន 

☐មិនែមនជោជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន 
☐ែស្បកស 

☐ែស្បកេខៅ�   

☐ឥណោ� ឣេមរ�ក  

☐ឣសីុ  

☐អ�កេកាះប៉ាសីុហ�ិក 

 

☐ប�ី/្របពន�  ☐កូន  

☐មនុស្សេពញវ�យ 18 ឆា� ំេឡើងេទៅ
េផ្សងេទៀត 

☐េផ្សងេទៀត_______ 

  ☐្រប�ស 

☐្រសី 
☐ជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន 

☐មិនែមនជោជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន 
☐ែស្បកស 

☐ែស្បកេខៅ�   

☐ឥណោ� ឣេមរ�ក  

☐ឣសីុ  

☐អ�កេកាះប៉ាសីុហ�ិក 

 

 
5. សា� នភាពលេំនៅដោ� នបច��ប្បន� 

 

េតើឣសយដោ� នបច��ប្បន�របស់អ�កេនៅឯណោ?  _______________________________________________________________  

េតើបច��ប្បន�ជោអ�កជួល ឬជោមា� ស់? ___________________________________________________________________  

េតើការទូទាត់្របចំាែខរបស់អ�កៃថ�ប៉ុនោ� ន? ________________________________________________________________  

្របសិនេបើបច��ប្បន�អ�កមានជោប់បំណុល េតើបច��ប្បន� បំណុលែដលហួសកំណត់មានចនំួនទឹក្របាក់ប៉ុនោ� ន? ____________________________ 
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្របសិនេបើអ�កជួល េតើបច��ប្បន�អ�កមានឧបត�ម�ធនលំេនៅដោ� ន ឬរស់េនៅក��ងលំេនៅដោ� នឧបត�ម�ធនែដរឬេទ?  

☐បាទ/ច៎ាស  ☐េទ 

 េបើមាន េតើឧបត�ម�ធនលំេនៅដោ� ន ឬលំេនៅដោ� នែដលទទួលបានឧបត�ម�ធនេនោះស�ិតក��ង្របេភទណោ? 

 ☐ែផ�ក 8 (ចល័ត/ែផ�កេលើភតកិៈ ឬែផ�កេលើគេ្រមាង) 

 ☐MRVP 
 ☐លំេនៅដោ� នសាធារណៈ 

 ☐ឧបត�ម�ធនេផ្សងេទៀត (សូមពន្យល់) _____________________________ 

 
6. ្របាកច់ណូំល្រគ�សារ 

រោយ្របភព្របាក់ចំណូលទំាងអស់ស្រមាប់សមាជិក្រគ�សារទំាងអស់។ ្របភព្របាក់ចំណូលឣចរួមមានជោឣទិ៍ ្របាក់ឈ��ល អត�្របេយោជន៍សន�សុិខសង�ម ្របាក់េសាធននិវត�ន៍, TAFDC, EAEDC, ្របាកឧ់បត�ម�កនូ េសាធនឣហារកិច� 
្របាក់ចំណូលពីការងោរផោ� ល់ខ��ន និងការចូលរួមវ�ភាគទាន ឬអំេណោយជោ្របចំាពីបុគ�លែដលមិនរស់េនៅក��ង្រគ�សារ។ 

្របសិនេបើ្រគ�សាររបស់អ�កមាន្របភព្របាក់ចំណូលេលើសពី្របំាមួយ សូមភា� ប់ទំព័របែន�ម េដើម្បកីត់្រតារោល់្របាក់ចំណូល្រគ�សាររបស់អ�ក។ 

េឈា� ះ ្របភព្របាក់ចំណូល ចំនួនទកឹ្របាក់ដុល (មុនេពលបង់ពន�) ភាពញឹកញោប់ 

   ☐សបា� ហ៍ ☐ពរីសបា� ហ៍ ☐ែខ 

☐េផ្សងេទៀត (សូមពន្យល់)៖ 

   ☐សបា� ហ៍ ☐ពរីសបា� ហ៍ ☐ែខ 

☐េផ្សងេទៀត (សូមពន្យល់)៖ 

   ☐សបា� ហ៍ ☐ពរីសបា� ហ៍ ☐ែខ 

☐េផ្សងេទៀត (សូមពន្យល់)៖ 

   ☐សបា� ហ៍ ☐ពរីសបា� ហ៍ ☐ែខ 

☐េផ្សងេទៀត (សូមពន្យល់)៖ 

   ☐សបា� ហ៍ ☐ពរីសបា� ហ៍ ☐ែខ 

☐េផ្សងេទៀត (សូមពន្យល់)៖ 

   ☐សបា� ហ៍ ☐ពរីសបា� ហ៍ ☐ែខ 

☐េផ្សងេទៀត (សូមពន្យល់)៖ 

☐សូមធីកេនៅទីេនះ េដើម្បីរោយការណ៍ថោ្រគ�សាររបស់អ�កមាន្របាក់ចំណូលសូន្យ។ សមាជិក្រគ�សារេពញវ�យទំាងអស់ែដលមាន្របាក់ចំណូលសូន្យ្រត�វែតបំេពញរបាយការណ៍្របាកច់ំណូលសូន្យដោច់េដោយែឡក (ឣចរកបានតាមការេស�ើសំុ)។ 

្របភព្របាក់ចំណូលមួយចំនួនឣច្រត�វបានកាត់េចញពី្របាក់ចំណូលដុលរបស់អ�កស្រមាប់េគាលបំណងកំណត់រកេមើលសិទ�ិទទួលបាន។ សូមធីក ្របសិនេបើអ�ក ឬសមាជិក្រគ�សាររបស់អ�កែដលមានរោយេឈា� ះខោងេលើ បច��ប្បន�បង ់ស្រមាប់ៃថ�ចំណោយណោមួយដូចខោងេ្រកាម៖ 

េឈា� ះ ៃថ�ចំណោយ ចំនួនទកឹ្របាក ់ ភាពញឹកញោប់ 

 ☐្របាក់ឧបត�ម�កនូ ្របាក់ឧបត�ម�ដោច់េដោយែឡកពីគា�
ឬេសាធនឣហារកិច�ែដលបានបង់តាមដីការបស់តុលាការ ឬកចិ�្រពមេ្រព�ង  

☐ការែថទំាកូន ឬែថទំាសមាជិក្រគ�សារែដលឈឺ ឬអសមត�ភាព 

☐ៃថ�សិក្សោ 
និងៃថ�ចំណោយស្រមាប់ការអប់រ�េ្រកាយមធ្យមសិក្សោែដលទាក់ទងនឹងវ�ជោ� ជីវៈ 

(មិនេពញេម៉ាង) 

 ☐សបា� ហ៍ ☐ពរីសបា� ហ៍ ☐ែខ 

☐េផ្សងេទៀត (សូមពន្យល់)៖ 

 ☐្របាក់ឧបត�ម�កនូ ្របាក់ឧបត�ម�ដោច់េដោយែឡកពីគា�
ឬេសាធនឣហារកិច�ែដលបានបង់តាមដីការបស់តុលាការ ឬកចិ�្រពមេ្រព�ង  

☐ការែថទំាកូន ឬែថទំាសមាជិក្រគ�សារែដលឈឺ ឬអសមត�ភាព 

☐ៃថ�សិក្សោ 
និងៃថ�ចំណោយស្រមាប់ការអប់រ�េ្រកាយមធ្យមសិក្សោែដលទាក់ទងនឹងវ�ជោ� ជីវៈ 

(មិនេពញេម៉ាង) 

 ☐សបា� ហ៍ ☐ពរីសបា� ហ៍ ☐ែខ 

☐េផ្សងេទៀត (សូមពន្យល់)៖ 
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តាមរយៈការចុះហត�េលខោខោងេ្រកាមេនះ ខ��ំសូមប�� ក់ (េបើមានសម្បថបពំាន នឹងទទួលរងការដោកេ់ទាស និងការដោកព់ិន័យ) ថោរោល់ព័ត៌មានែដលបានផ�ល់ជូនេនៅក��ងពាក្យសំុេនះគឺជោការពិត េពញេលញ និង្រតឹម្រត�វ។ ខ��ំយល់្រពមផ�ល់ជូនឯកសារៃន្របភព្របាក់ចំណូលទំាងអស់ឱ្យ

េទៅទីភា� ក់ងោរ្របចំាតំបន់្រសបតាមការេស�ើសំុ។ ខ��ំយល់ថោពាក្យសំុេនះមិនែមនជោការសន្យោផ�ល់ជំនួយរូបិយវត��េទ។ ខ��ំសូមប�� ក់ថោខ��ំមិនបានទទួល ឬទទួលបានការអនុម័តទទួលយកថវ�កាពី្របភពេផ្សងណោមួយ េដើម្បបីង់េលើៃថ�ចំណោយដូចគា� ែដលខ��ំបានេស�ើសំុខោងេលើេទ។ ខ��ំសូមប�� ក់ថោ 
្របសិនេបើខ��ំ មា� ស់្រទព្យរបស់ខ��ំ ឥណទាយក្រទព្យប�� ំរបស់ខ��ំ ឬអ�កលក់ណោមា� ក់េផ្សងេទៀតទទួលថវ�កាពី្របភពណោេផ្សងេទៀតស្រមាប់ៃថ�ចំណោយដូចគា� ែដលខ��ំបានេស�ើសំុខោងេលើ ខ��ំនឹងជូនដំណឹងដល់ទីភា� ក់ងោរ្របចំាតំបន់ភា� មៗ និងខតិខំ្របងឹែ្របងឱ្យអស់ពីសមត�ភាព 

េដើម្បីធានោថោថវ�កាេនោះ ្រត�វបាន្របគល់្រតឡប់េទៅ្របភពណោមួយេនោះវ�ញ។ ខ��ំអនុ�� តឱ្យទីភា� ក់ងោរ្របចំាតំបន់េធ�ើការសាកសួរ េដើម្បីេផ��ងផោ� តព់័ត៌មានែដលខ��ំបានផ�ល់ជូនេនៅក��ងពាក្យសំុេនះ នងិេដើម្បីពភិាក្សោពាក្យសំុេនះជោមួយទីភា� ក់ងោរេផ្សងេទៀត មា� ស់ដី និង/ឬឥណទាយករបស់ខ��ំ 
និងអតា� គាហកែដលមានសកា� នុពលណោមា� ក់េនៅេពលចំាបាច់េដោយអនេុលាមតាមេសចក�ីែថ�ងការណ៍អំពីសិទ�ៃិនច្បាប់ស�ីពីការអនុវត�ព័ត៌មាន្រតមឹ្រត�វដចូខោងេ្រកាម។ ខ��ំយល់ថោរោល់េសចក�ីែថ�ងការណ៍មិនពិត ឬការបងោ� ញមិន្រតឹម្រត�វឣចបណោ� លឱ្យមានការដកហូត ឬបដិេសធពាក្យសំុរបស់ខ��ំ 

ឬមានចំណោត់ការណោេផ្សងេទៀតែដលកម�វ�ធី Department of Housing and Community Development (“DHCD”) និង/ឬទីភា� ក់ងោរ្របចំាតំបន់ឣចចាត់ទុកថោសមរម្យនឹងេធ�ើេឡើង។ 

ខ��ំយល់ថោការចូលរួមរបស់ខ��ំេនៅក��ងកម�វ�ធីេនះគឺឣ្រស័យេលើសិទ�ិទទួលបាន និងអនុេលាមភាពតាមបទប្បប��ត�ិរបស់សហព័ន� និងរដ� ក៏ដូចជោលក�ខណ� ត្រម�វរបស់កម�វ�ធី DHCD។ 

 

ហត�េលខោរបស់អ�កដោក់ពាក្យសំុ៖ _____________________________________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖ ________________________ 

ហត�េលខោមនុស្សេពញវ�យចាប់ពី 18 េឡើងេទៅេផ្សងេទៀត៖ ___________________________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖ ________________________  

ហត�េលខោមនុស្សេពញវ�យចាប់ពី 18 េឡើងេទៅេផ្សងេទៀត៖ ___________________________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖ ________________________  

ហត�េលខោមនុស្សេពញវ�យចាប់ពី 18 េឡើងេទៅេផ្សងេទៀត៖ ___________________________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖ ________________________  

ហត�េលខោមនុស្សេពញវ�យចាប់ពី 18 េឡើងេទៅេផ្សងេទៀត៖ ___________________________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖ ________________________  
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7. េសចក�ែីថ�ងការណស៍�ពីសីទិ�ៃិនច្បាបស់�ពីកីារអនវុត�ព័តម៌ាន្រតមឹ្រត�វ 
 
___________________________________________ (ទីភា� កង់ោរ្របចំាតបំន់) ្របមូលព័ត៌មានអំពអី�កដោក់ពាក្យសំុ និងអ�កចូលរួមកម�វ�ធី Residential Assistance for 

Families in Transition (RAFT) និង Emergency Rental and Mortgage Assistance (ERMA) េដើម្បីកំណត់រកសិទ�ិទទួលបាន និងលក�ខណ� ត្រម�វជនំួយហិរ��វត��។  
ព័ត៌មានែដល្របមូលបាន្រត�វបានេ្របើ េដើម្បី្រគប់្រគងកម�វ�ធីលំេនៅដោ� ន េដើម្បីការពារផល្របេយោជន៍ហិរ��វត��សាធារណៈ និងេដើម្បីេផ��ងផោ� ត់ភាព្រតឹម្រត�វៃនព័ត៌មានែដលបានដោក់ប���ន។  េនៅេពលែដលមានការអនុ�� តេដោយច្បាប់ 
ព័ត៌មានេនោះឣច្រត�វបានេចញផ្សោយេទៅទីភា� ក់ងោររដោ� ភិបាល ឣជោ� ធរលំេនៅដោ� នសាធារណៈក��ងតំបន់ ទីភា� ក់ងោរលំេនៅដោ� នមិនរក្របាក់ចំេណញក��ងតំបន់ អ�កផ�ល់េសវោកម� និងអ�កេសុើបអេង�តសីុវ�ល ឬបទឧ្រកដិ� កដ៏ូចជោរដ�ឣជោ� ។  េបើមនិដូេចា� ះេទ 
ព័ត៌មាននឹង្រត�វបានរក្សោទុកជោការសមា� ត់ េហើយ្រត�វបានេ្របើ្របាស់ែតេដោយបុគ�លិកទភីា� ក់ងោរ្របចំាតំបន់ក��ងេពលបំេពញភារកិច�របស់ពួកេគប៉ុេណោ� ះ។  

  
ច្បាប់ស�ីពីការអនវុត�ព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វបានបេង�ើតលក�ខណ� ត្រម�វនោនោែដល្រគប់្រគងេលើការេ្របើ្របាស់របស់ទីភា� ក់ងោរ្របចំាតំបន់ នងិការលាត្រតដោងព័ត៌មានែដលខ��ន្របមូល។  អ�កដោក់ពាក្យសំុ និងអ�កចូលរួមក��ងកម�វ�ធីឣចផ�ល់ 
ឬដកហូតការអនុ�� តផ�ល់ពត័៌មានរបស់ពួកេគ េនៅេពលមានការេស�ើសំុពីទីភា� ក់ងោរ្របចំាតំបន់។ េទាះយ៉ោងណោការខកខោនមិនបានអនុ�� តឱ្យទីភា� ក់ងោរ្របចំាតបំន់្របមូលព័ត៌មានចំាបាច់ឣចបណោ� លឱ្យមានការពន្យោរេពល បណោ� លឱ្យមានភាពមិនមាន
សិទ�ិទទួលបានស្រមាប់កម�វ�ធី ឬបណោ� លឱ្យមានការប��ប់។  

  
ក��ងនោមជោអ�កដោក់ពាក្យសំុ ឬអ�កចូលរួមកម�វ�ធី អ�កមានសិទ�ិដចូខោងេ្រកាមទាក់ទងនឹងពត័៌មានែដល្របមូលបានអំពអី�ក៖  

  
1. គា� នព័ត៌មានណោមួយឣច្រត�វបានេ្របើស្រមាប់េគាលបំណងណោមួយេ្រកៅពីព័ត៌មានែដលបានពណ៌នោខោងេលើេដោយគា� នការយល់្រពមពីអ�កេឡើយ។ 

2. គា� នព័ត៌មានណោមួយឣច្រត�វបានលាត្រតដោងេដោយស�័្រគចិត�េទៅបុគ�លណោមា� ក់េផ្សងេទៀតេ្រកៅពីព័ត៌មានែដលបានពណ៌នោខោងេលើេដោយគា� នការយល់្រពមពីអ�កេឡើយ។    

3. អ�ក ឬអ�កតំណោងែដលអ�កផ�ល់ការអនុ�� ត មានសិទ�ិ្រត�តពិនិត្យ និងថតចម�ងរោល់ពត័៌មានទំាងឡោយណោែដល្របមូលបានអំពីអ�ក។ 

4. អ�កឣចសួរសំណួរ និងទទួលបានចេម�ើយពីទីភា� ក់ងោរ្របចំាតំបន់អពំីរេបៀបែដលខ��ននងឹ្របមូល និងេ្របើ្របាស់ព័ត៌មានរបស់អ�ក។ 

5. អ�កឣចជំទាស់នឹងការ្របមូល ការែថទំា ការផ្សព�ផ្សោយ ការេ្របើ្របាស់ ភាព្រតឹម្រត�វ ភាពេពញេលញ ឬ្របេភទព័តម៌ានែដលទីភា� ក់ងោរ្របចំាតំបន់រក្សោទុកអំពីអ�ក។  ្របសិនេបើអ�កជំទាស់ េយើងនងឹេសុើបអេង�តការជំទាស់របស់អ�ក 
េហើយនឹងែកប��  ឬក៏េធ�ើឱ្យែផ�កជទំាស់របស់អ�កកា� យជោែផ�កមយួៃនឯកសារ។   

ខ��ំយល់ថោខ��ំកំពុងផ�ល់សិទ�ិអនុ�� តដល់ទីភា� ក់ងោរ្របចំាតំបន់ឱ្យទទួល និងបេ��ញព័ត៌មានចំាបាច់ដូចែដលបានពិភាក្សោខោងេលើ។  ការអនុ�� តេនះមានសុពលភាពក��ងរយៈេពលមួយឆា� ំ។  ខ��ំយល់េទៀតថោសំេណៅចម�ងៃនការអនុ�� តេនះមានសុពលភាពដូចសំេណៅេដើម។ 

 

ហត�េលខោរបស់អ�កដោក់ពាក្យសំុ៖ _____________________________________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖ ________________________ 

ហត�េលខោមនុស្សេពញវ�យចាប់ពី 18 េឡើងេទៅេផ្សងេទៀត៖ ___________________________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖ ________________________  

ហត�េលខោមនុស្សេពញវ�យចាប់ពី 18 េឡើងេទៅេផ្សងេទៀត៖ ___________________________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖ ________________________  

ហត�េលខោមនុស្សេពញវ�យចាប់ពី 18 េឡើងេទៅេផ្សងេទៀត៖ ___________________________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖ ________________________  

ហត�េលខោមនុស្សេពញវ�យចាប់ពី 18 េឡើងេទៅេផ្សងេទៀត៖ ___________________________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖ ________________________ 
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8. ការអន�ុ� តឱ្យបេ��ញពត័ម៌ាន 
ខ��ំ __________________________________________________________ (អ�កដោក់ពាក្យសំុ) យល់ថោ េដើម្បីដោក់ពាក្យេស�ើសំុ ឬទទួលបានជំនួយពីកម�វ�ធី Department 

of Housing and Community Development (DHCD) Residential Assistance for Families in Transition (RAFT) ឬ Emergency 

Rental and Mortgage Assistance (ERMA) រោល់សមាជិកៃន្រក�ម្រគ�សាររបស់ខ��ំែដលមានឣយុេលើសពី 18 ឆា� ំ និងខ��ំ្រត�វែតផ�ល់ការអនុ�� តឱ្យបេ��ញព័ត៌មានផោ� ល់ខ��នរបស់ខ��ំ និងកូនតចូៗរបស់ខ��ំេទៅ DHCD 

និងតាមរយៈ DHCD ផ�ល់េទៅឱ្យទីភា� កង់ោរេផ្សងេទៀត េដើម្បបី�� កព់ីសិទ�ិទទួលបានដំបូងរបស់្រគ�សារខ��ំ និងបន�សិទ�ិទទួលបានស្រមាប់កម�វ�ធី RAFT និង/ឬ ERMA។ 

ការអន�ុ� តឱ្យអ�កដៃទផ�លព់ត័ម៌ានដលក់ម�វ�ធ ីDHCD 

ខ��ំផ�ល់សិទ�ិអនុ�� តឱ្យកម�វ�ធី DHCD ក��ងក្រមិតមួយែដលច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិឣចអនុវត�បានចំេពាះកម�វ�ធី DHCD ឬេដើម្បីឱ្យ្របតិបត�ិការ និងការ្រគប់្រគងកម�វ�ធី RAFT និង/ឬកម�វ�ធី ERMA មាន្របសិទ�ភាព េធ�ើការេស�ើសំុ ្របមូល 

និងរក្សោទុកពត័៌មានអំពខី��ំ ក៏ដចូជោសមាជិក្រគ�សារតូចៗរបស់ខ��ំ (េនៅក��ងករណីណោក៏េដោយ) ពីទីភា� ក់ងោរ សា� ប័ន និេយោជក ឬបគុ�លណោមួយ និងេធ�ើការពិភាក្សោ ឬេឆ�ើយឆ�ងទាក់ទងនងឹពត័៌មានែបបេនះេនៅក��ងករណីណោមួយ។ េលើសពីេនះេទៀត ខ��អំនុ�� តឱ្យទភីា� ក់ងោរ 

សា� ប័ន និេយោជក ឬបុគ�លណោមួយ និងទំាងអស់ឱ្យបេ��ញរោល់ព័ត៌មានទំាងឡោយណោែដលទាក់ទងនឹងរូបខ�� ំនិងសមាជិក្រគ�សារតូចៗរបស់ខ��ំេទៅឱ្យកម�វ�ធី DHCD។   

ការអន�ុ� តឱ្យកម�វ�ធ ីDHCD ផ�លព់ត័ម៌ានអពំខី�� ំនងិ្រគ�សារខ��ដំលអ់�កដៃទ 

ខ��ំអនុ�� តឱ្យកម�វ�ធី DHCD ក��ងក្រមិតមួយែដលច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិត្រម�វ េដើម្បីឱ្យ្របតបិត�ិការ នងិការ្រគប់្រគងកម�វ�ធី RAFT និង/ឬកម�វ�ធី ERMA មាន្របសិទ�ភាព ឬក��ងក្រមតិមួយែដល្រត�វបានេស�ើសំុេដោយទីភា� ក់ងោររដោ� ភិបាលដៃទេទៀត េធ�ើការ

្របមូលព៌ត៌មាន េដើម្បីឱ្យរដោ� ភិបាលយកេទៅេ្របើ្របាស់ជោផ��វការ ឬេធ�ើការផ�ល់ព័ត៌មានណោមួយអំពីខ��នខ�� ំនិងសមាជិក្រគ�សារតូចៗរបស់ខ��ំែដលឣចរកបានតាមរយៈការចូលរមួរបស់ខ��ំេនៅក��ងកម�វ�ធី DHCD េទៅកាន់អ�កេម៉ៅការ DHCD 

និងទីភា� ក់ងោររដោ� ភបិាលដៃទេទៀត។ ខ��ំអនុ�� តឱ្យកម�វ�ធី DHCD ផ�ល់ព័ត៌មានណោមួយអំពីខ��ំ និងសមាជិក្រគ�សារតចូៗរបស់ខ��ំែដលឣចរកបានតាមរយៈការចូលរួមរបស់ខ��េំនៅក��ងកម�វ�ធី RAFT និង/ឬកម�វ�ធី ERMA 
ដល់អ�ក្រសាវ្រជោវសិក្សោេដោយមិនគិតថោេតើការ្រសាវ្រជោវែបបេនះ្រត�វបានេធ�ើេឡើងរមួសហការជោមួយនឹងសា� បន័ផ�ល់ស�� ប្រតឬអត់េនោះេទ។ 
ច្បាបែ់ដលពាកព់ន័� 

ខ��ំយល់ថោកម�វ�ធ ីDHCD នឹងរក្សោទកុរោល់ព័ត៌មានផោ� ល់ខ��នទំាងឡោយណោែដលបានផ�ល់ ឬទទួលបានតាមរយៈការេចញផ្សោយេនះជោការសមា� ត់្រសបតាមច្បាប់ជោធរមានរួមទំាងច្បាប់ស�ីពីការអនុវត�ពត័៌មាន្រតឹម្រត�វ (FIPA) ច្បាបទ់ូេទៅរបស់រដ� 

Massachusetts ជំពូក 66A និងច្បាប់ឯកជនភាពទិន�នយ័របស់រដ� Massachusetts (DPA) ច្បាប់ទូេទៅរបស់រដ� Massachusetts ជំពូក 93H។ ខ��ំយល់ថោ ្រសបតាមច្បាប់ FIPA ខ��ំមានសិទ�ិ 

(ទាក់ទងនឹងទនិ�នយ័ផោ� ល់ខ��នមួយចំនួនែដល្រត�វបានរក្សោទកុអំពខី��ំ និង្រក�ម្រគ�សាររបស់ខ��ំ) និងរមួទំាងមានសិទ�ិទទួលបានទិន�នយ័ផោ� ល់ខ��នជោកល់ាក់របស់ខ��ំ ក៏ដូចជោជំទាស់នឹងការ្របមូល ការែថទំា ការផ្សព�ផ្សោយ ការេ្របើ្របាស់ ភាព្រតឹម្រត�វ ភាពេពញេលញ 
ភាពទាន់េពលេវលា ឬភាពពាក់ព័ន�ៃនទិន�ន័យផោ� ល់ខ��ន ឬ្របេភទព័ត៌មានែដលទាក់ទងនងឹរូបខ�� ំនិងសមាជិក្រគ�សារតចូៗរបស់ខ��ំ។   

 

ហត�េលខោរបស់អ�កដោក់ពាក្យសំុ៖ _____________________________________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖ ________________________ 

ហត�េលខោមនុស្សេពញវ�យចាប់ពី 18 េឡើងេទៅេផ្សងេទៀត៖ ___________________________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖ ________________________  

ហត�េលខោមនុស្សេពញវ�យចាប់ពី 18 េឡើងេទៅេផ្សងេទៀត៖ ___________________________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖ ________________________  

ហត�េលខោមនុស្សេពញវ�យចាប់ព ី18 េឡើងេទៅេផ្សងេទៀត៖ ___________________________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖ ________________________  

ហត�េលខោមនុស្សេពញវ�យចាប់ពី 18 េឡើងេទៅេផ្សងេទៀត៖ ___________________________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖ ________________________ 
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9. កិច�សន្យោអ�កចលូរមួ 
 
ជំនួយហិរ��វត��តាមរយៈកម�វ�ធី RAFT និង/ឬកម�វ�ធី ERMA ឣច្រត�វបានផ�ល់ជូន្រគ�សារែដលមានសិទ�ិទទួលបាន បនោ� ប់ពីពាក្យសំុេនះ្រត�វបានប��ប់ នងិពិនតិ្យេឡើងវ�ញ េហើយបនោ� បព់ីទីភា� ក់ងោរ្របចំាតំបន់បាន្របមូល 
និង្រត�តពិនិត្យរោល់ឯកសារែដល្រត�វការពអី�កេស�ើសំុ និងអតា� គាហកនោេពលខោងមុខណោមួយ។ 

 
តាមរយៈការចុះហត�េលខោខោងេ្រកាម អ�កទទួលសា� ល់ថោអ�ក ែដលជោអ�កចូលរួម យល់ថោជំនួយហិរ��វត��រវោងកម�វ�ធ ីRAFT និង ERMA មិនឣចេលើសពី $4,000 ក��ងរយៈេពល 12 ែខេដោយមិនគិតពីចំននួអ�កដោក់ពាក្យសំុ 
ឬ្រត�វបានកំណត់ថោមានសិទ�ិទទួលបានប៉ុនោ� នដងេនោះេទ។ 

 
អ�កចូលរួមយល់្រសបនឹង៖  

• ផ�ល់ជូនទីភា� ក់ងោរ្របចំាតំបនន់ូវឯកសារជោលាយលក�ណ៍អក្សរព្ីរបភព្របាក់ចំណូលទំាងអស់ស្រមាប់សមាជិក្រគ�សារទំាងអស់។  

• ផ�ល់ជូនទីភា� ក់ងោរ្របចំាតំបនន់ូវព័ត៌មានេពញេលញ និង្រតឹម្រត�វទាក់ទងនឹងសមាជិក្រគ�សាររបស់អ�កចូលរួមទំាងអស់។  

• រក្សោទំនោក់ទនំងជោមួយទីភា� ក់ងោរ្របចំាតំបន់តាមត្រម�វការរបស់ទភីា� ក់ងោរ្របចំាតំបន់ េដើម្បីជួយទីភា� ក់ងោរ្របចំាតំបន់ក��ងការតាមដោន និងរោយការណ៍អំពីដំេណើរការកម�វ�ធី។  

• មិនមានបំណងេធ�ើអ�ីែដលឣចបង�អន�រោយដល់សា� នភាពលំេនៅដោ� ន ឬការងោរបច��ប្បន�របស់អ�កចូលរួម។ 

• មិន្រប្រពឹត�េសចក�ីែថ�ងការណ៍ែក�ងបន�ំ ឬេធ�ើេសចក�ីែថ�ងការណ៍មិនពិតណោមួយែដលទាកទ់ងនឹងកម�វ�ធ ីRAFT និង / ឬកម�វ�ធ ីERMA េទ។  

កាតព�កិច�េផ្សងេទៀតរបស់អ�កចូលរួម៖ 

• អ�កចូលរួមយល់្រសបថោគាត់មិនមានអត�្របេយោជន៍ហិរ��វត��េនៅក��ងបន�បជ់ួលែដលថវ�កាកម�វ�ធី្រត�វបានេ្របើ្របាស់េទ។  

• អ�កចូលរួមយល់្រសប ្របសិនេបើគាត់្រត�វបានេគយល់្រពមឱ្យទទលួបានត្រម�វការថវ�កាដូចគា� តាមរយៈអ�កផ�ល់ថវ�កា ឬ្របភពេផ្សងៗគា�  គាត់នឹងជូនដំណឹងដល់ទីភា� ក់ងោរ្របចំាតំបន់ភា� មៗ េហើយខតិខំឱ្យអស់ពីសមត�ភាព 
េដើម្បីធានោថោថវ�កាទំាងេនោះ្រត�វបាន្របគល់ជូនទីភា� ក់ងោរ្របចំាតំបន់ ឬេទៅអ�កផ�ល់ថវ�កាេផ្សងេទៀត។ 

• អ�កចូលរួមយល់្រពមថោរោល់លក�ខណ�  និងបទប្ប��ត�ៃិនកចិ�សន្យោេនះអនវុត�ចំេពាះសមាជិក្រគ�សាររបស់អ�កចូលរួមទំាងអស់។  

• អ�កចូលរួមយល់្រពមបន�ទូទាត់្របាក់សំណងតាមលំេនៅដោ� នែដលមិន្រត�វបាន្រគបដណ� បព់ីជំនួយរបស់កម�វ�ធី RAFT និង/ឬជនំួយរបស់កម�វ�ធី ERMA។ ការខកខោនមនិបានអនេុលាមតាមកាតព�កិច�ជួល ្របាក់កម�ី េសវោេ្របើ្របាស់ទឹកេភ�ើង 

ឬកាតព�កិច�ទូទាត់េផ្សងេទៀតេដោយមិនមានមូលេហតុ្រតឹម្រត�វគួរឱ្យទុកចិត�ឣចេធ�ើឱ្យអ�កចូលរួមមិនមានសិទ�ិទទួលបានជំនួយហិរ��វត��ពីកម�វ�ធី RAFT និង/ឬ ERMA  

ទំនួលខុស្រត�វរបស់ទីភា� ក់ងោរ្របចំាតំបន៖់  

• ទីភា� កង់ោរ្របចំាតំបន់នឹងកំណត់សិទ�ទិទួលបានរបស់អ�កចូលរួមេដោយែផ�កេលើលក�ណៈវ�និច�័យសិទ�ិទទួលបានកម�វ�ធីែដលបេង�ើតេឡើងេដោយ Massachusetts Department of Housing និង Community 

Development។ 

•  ទីភា� ក់ងោរ្របចំាតំបន់នងឹកំណត់ចនំួន នងិ្របេភទៃនជំនួយហិរ��វត�� េហើយនឹងេធ�ើការទូទាត់េដោយអ�កលកេ់ដោយផោ� ល់ក��ងនោមអ�កចលូរួម។  

 

ហត�េលខោរបស់អ�កដោក់ពាក្យសំុ៖ _____________________________________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖ ________________________ 

ហត�េលខោមនុស្សេពញវ�យចាប់ពី 18 េឡើងេទៅេផ្សងេទៀត៖ ___________________________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖ ________________________  

ហត�េលខោមនុស្សេពញវ�យចាប់ពី 18 េឡើងេទៅេផ្សងេទៀត៖ ___________________________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖ ________________________  

ហត�េលខោមនុស្សេពញវ�យចាប់ពី 18 េឡើងេទៅេផ្សងេទៀត៖ ___________________________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖ ________________________  

ហត�េលខោមនុស្សេពញវ�យចាប់ពី 18 េឡើងេទៅេផ្សងេទៀត៖ ___________________________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖ ________________________ 
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ប��េីផ��ងផោ� តឯ់កសារ 

☐ឯកសារអត�ស�� ណស្រមាប់សមាជិក្រគ�សារទំាងអស់ (ឧទាហរណ៍៖ េលខសមា� ល់រូបថត បណ�េបើកបរ សំបុ្រតកំេណើត លិខិតឆ�ងែដន) 

☐កាតសន�ិសុខសង�មស្រមាប់សមាជិក្រគ�សារទំាងអស់ែដលមានេលខសន�ិសុខសង�ម 

☐ឯកសារស�ីពីទីលំេនៅបច��ប្បន� នងិលំេនៅដោ� នចរ (ឧទាហរណ៍៖ ភតិសន្យោការជួលេនៅេពលនឹង្រពមេ្រព�ងេសចក�ីែថ�ងការណ៍្របាក់កម�ីមាន្រទព្យប�� ំ) 

☐ឯកសារស�ីពីវ�បត�ិលំេនៅដោ� នែដលមានសិទ�ិទទួលបាន  

☐ឯកសារស�ីពីភាពលំបាកែផ�កហិរ��វត�� ្របសិនេបើមាន (ឧទាហរណ៍៖ លិខិតពី/អុីែមលពីនិេយោជក ការដោក់ពាក្យសំុធានោរោ� ប់រងភាពអត់ការងោរេធ�ើ ការជូនដំណឹងអពំីការបាត់បង់ធានោរោ� ប់រងសុខភាពែដលឧបត�ម�េដោយនិេយោជិក) ឬលិខិតប�� ក់ខ��នឯង 

☐ឯកសារអពំី្របាក់ចំណូលបច��ប្បន� (បងោ� ន់ៃដ្របាក់ែខ ឬការេផ��ងផោ� ត់ែដលមានរយៈេពល 1 ែខជោប់គា�  60 ៃថ�ចុងេ្រកាយ) ឬលិខិតប�� ក់ខ��នឯង 

☐W-9 ពីអតា� គាហក ្របសិនេបើមាន 

☐ភស័��តាងៃនភាពជោមា� ស់កម�សិទ�ិេលើមា� ស់អចលន្រទព្យ ្របសិនេបើថវ�កានឹង្រត�វបានេ្របើ េដើម្បីទូទាតឱ់្យមា� ស់អចលន្រទព្យ 

☐ការេផ��ងផោ� ត់ចំនួនទកឹ្របាក់ែដលជពំាក់ ឬ្រត�វសងស្រមាបថ់វ�កាណោមយួែដល្រត�វបាន្រគបដណ� ប់  

 

េផ្សងៗ៖ _______________________________________________________________________________________________ 

េផ្សងៗ៖ _______________________________________________________________________________________________ 

េផ្សងៗ៖ _______________________________________________________________________________________________ 
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ស្រមាបែ់តបគុ�លកិេ្របើប៉េុណោ� ះ 

បំេពញ្រកឡោែដលមានចំននួទឹក្របាកជ់ំនួយសរុបែដលបានេស�ើសំុក��ងកម�វ�ធីនីមួយៗ 

េឈា� ះកម�វ�ធ ី RAFT-ស�ង់ដោរ RAFT-
upstream RAFT-COVID ERMA-CDBG ERMA-MTW 

េលខកម�វ�ធី HAPPY 2 5 
េលខបង�រ HAPPY 2 11 13 15 16 

ថោ� ក់្របាក់ចំណូល 

☐0-15% AMI 
☐15-30% AMI 
☐30-50% AMI 
☐50-60% AMI និងមានហានិភ័យៃនភាពគា� នផ�ះសែម្បងេដោយសារែតអំេពើហិង្សោក��ង្រគ�សារ 

☐50-80% AMI 

ការដោក់ក្រមិតេផ្សងេទៀត   

☐
ភាពឣសន�ៃនលំេនៅដោ� នទាក់ទងនឹង 
ឬេធ�ើឱ្យកាន់ែតយ៉ោប់យឺនេឡើងៗេដោយសារ 

COVID-19 

☐
ភាពឣសន�ៃនលំេនៅដោ� នទាក់ទងនឹង 
ឬេធ�ើឱ្យកាន់ែតយ៉ោប់យឺនេឡើងៗេដោយសារ 

COVID-19 

☐ភាពឣសន�ៃនលំេនៅដោ� នទាក់ទងនឹង 
ឬេធ�ើឱ្យកាន់ែតយ៉ោប់យឺនេឡើងៗេដោយសារ 

COVID-19 
☐
យ៉ោងេហាចណោស់សមាជិក្រគ�សារមា� ក់មានសា� នភាព

េធ�ើអេនោ� ្របេវសន៍េពញសិទ� ិ

ARR ៃថ�ជួលជំពាក់ $__________ $__________ $__________ $_________ $__________ 

MOR បំណុលការដោក់ប�� ំ $__________ $__________ $__________ $_________ $__________ 

STP េដើមទុនជួល $__________  $__________ $__________  

MST ្របាក់ែខដោក់ប�� ំ $__________  $__________ $__________  

FMR ៃថ�ជួលែខដំបងូ $__________  $__________   

LMR ៃថ�ជួលកាលពីែខមនុ $__________  $__________   

FUR េ្រគ�ងសងោ� រ�ម $__________  $__________   

MIS េផ្សងៗ $__________  $__________   

MOV ្រសឡោញ់ $__________  $__________   

SEC ្របាតិេភាគ $__________  $__________   

TRA ការចំណោយេលើការេធ�ើដំេណើរ $__________  $__________   

UTL ការទូទាត់ៃថ�េ្របើ្របាស់ទឹកេភ�ើង $__________  $__________   

សរុបរង $__________ 
RAFT- ស�ង់ដោរសរុប 

$__________ 
RAFT - ចរន�សរុប 

$__________ 
RAFT-COVID សរុប 

$__________ 
ERMA-CDBG សរុប 

$__________ 
ERMA-MTW សរុប 

សរុប (មិនឱ្យេលើសពី $4,000) $__________ 

 

ការយល្់រពមពអី�ក្រគប្់រគងទភីា� កង់ោរក��ងតបំន៖់ 

ហត�េលខោរបស់អ�ក្រគប់្រគង៖ _____________________________________________________________កាលបរ�េច�ទ៖ ________________________ 


