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កម�វ�ធី  Residential Assistance for Families in Transition (RAFT) និងកម�វ�ធី Emergency Rental and Mortgage Assistance (ERMA) ឣចជួយដល់្រក�ម្រគ�សារែដលជបួនឹងប�� ឣសន�ែផ�កលំេនៅដោ� ន 

េដោយមានសិទ�ិទទួលបានៃថ�ចំណោយេលើលំេនៅដោ� ន។ សូមបំេពញពាក្យសំុខោងេ្រកាម េហើយប���នវោេទៅទីភា� ក់ងោរ្រគប់្រគង្របចំាតំបន់របស់អ�ក (“ទភីា� ក់ងោរ្របចំាតំបន់”)។ ទភីា� កង់ោរ្របចំាតំបនន់ឹងកំណត់ថោេតើអ�កឣចមានសិទ�ិស្រមាប់កម�វ�ធី RAFT, ERMA 

ឬកម�វ�ធីលំេនៅដោ� នេផ្សងេទៀតែដរឬេទ។ 

1. ព័តម៌ានអពំ្ីរគ�សារ

េឈា� ះអ�កដោក់ពាក្យ៖  ____________________________________________________________________________ 

ភាសាែដលេពញចិត�៖  ____________________________________________________________________________ 

េលខទូរសព�៖  _______________________________________________________________________________ 

ឣសយដោ� នអុីែមល៖  ____________________________________________________________________________ 

ព័ត៌មានទំនោក់ទំនងេផ្សងៗ៖ __________________________________________________________________________ 

2. ព័តម៌ានអពំមីា� សផ់�ះ

េឈា� ះមា� ស់ផ�ះ៖  ______________________________________________________________________________ 

ឣសយដោ� នមា� ស់ផ�ះ៖  ____________________________________________________________________________ 

ភាសាែដលចូលចតិ�៖  ____________________________________________________________________________ 

េលខទូរសព�៖  _______________________________________________________________________________ 

ឣសយដោ� នអុីែមល  _____________________________________________________________________________ 

ព័ត៌មានទំនោក់ទំនងជំនួស៖  __________________________________________________________________________ 

3. មលូេហតៃុនការដោកព់ាក្យ៖

សេូមេរៀបេរ ប់េេដ យេសង�បពីស  នភ េន េដ � នរបស់អ�ក េេតើជំនួយហិរ��វត��្រ េបភទេណ ែដលអ�េកស�ើសុំ និងមូេលហតុែដេលស�ើសុំ។ 

  

េេតើអ�េកស�ើសុំជំនួយថវ�ក េន � ន សរសម �  សន�ៃនលំេេន េដ � នរបស់អ�ក? សូមចេំណ ំេថ ក រកមិតអត�្រ េបេយ ជន៍ វប េដ យរូបមន� េេហើយអ�ក រកែបហលេជ មិនទទួលប រកប េនស�ើសុំេទ។ 

____________________  

4. ការប�� ក់ព ីCOVID-19

សូមធីក្របអប់ខោងេ្រកាម ្របសិនេបើសំេណើសំុរបស់អ�កទាក់ទងេទៅនឹងសា� នភាពែដលបណោ� លមកពី ឬេធ�ើឱ្យកាន់ែតយ៉ោប់យឺុនេឡើងៗេដោយសារែត COVID-19។ សូមចំាថោ មិនែមន្រគប់កម�វ�ធីទំាងអស់សុទ�ែតត្រម�វឱ្យមានការពាក់ពន័�េទៅនឹង COVID-19 

េដើម្បីទទួលបានការយល់្រពមេនោះេទ។ បុគ�លិកទីភា� ក់ងោរ្របចំាតបំន់នឹងកំណត់យកកម�វ�ធីណោែដលអ�កមានសិទ�ទិទួលបាន បនោ� ប់ពីពិនិត្យេមើលពាក្យសំុរបស់អ�ករួច។ 

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

☐ វ�បត�ិលំេនៅដោ� នរបស់ខ��ំមិនបណោ� លមកពី COVID-19 េទ។ សូមពិចារណោខ��ំស្រមាប់កម�វ�ធីែដលសម្រសប។

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

☐េផ្សងេទៀត_______

☐្រប�ស 

☐្រសី

☐ជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន 

☐មិនែមនជោជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន

☐ែស្បកស 

☐ែស្បកេខៅ�  

☐ឥណោ� ឣេមរ�ក 

☐ឣសីុ 

☐អ�កេកាះប៉ាសីុហ�ិក

☐ប�ី/្របពន�  ☐កូន  

☐មនុស្សេពញវ�យ 18 ឆា� ំេឡើងេទៅេផ្សងេទៀត

☐េផ្សងេទៀត_______ 

☐្រប�ស 

☐្រសី

☐ជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន 

☐មិនែមនជោជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន

☐ែស្បកស 

☐ែស្បកេខៅ�  

☐ឥណោ� ឣេមរ�ក 

☐ឣសីុ 

☐អ�កេកាះប៉ាសីុហ�ិក

☐ប�ី/្របពន�  ☐កូន  

☐មនុស្សេពញវ�យ 18 ឆា� ំេឡើងេទៅេផ្សងេទៀត

☐េផ្សងេទៀត_______ 

☐្រប�ស 

☐្រសី

☐ជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន 

☐មិនែមនជោជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន

☐ែស្បកស 

☐ែស្បកេខៅ�  

☐ឥណោ� ឣេមរ�ក 

☐ឣសីុ 

☐អ�កេកាះប៉ាសីុហ�ិក

☐ប�ី/្របពន�  ☐កូន  

☐មនុស្សេពញវ�យ 18 ឆា� ំេឡើងេទៅេផ្សងេទៀត

☐េផ្សងេទៀត_______ 

☐្រប�ស 

☐្រសី

☐ជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន 

☐មិនែមនជោជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន

☐ែស្បកស 

☐ែស្បកេខៅ�  

☐ឥណោ� ឣេមរ�ក 

☐ឣសីុ 

☐អ�កេកាះប៉ាសីុហ�ិក

☐ប�ី/្របពន�  ☐កូន  

☐មនុស្សេពញវ�យ 18 ឆា� ំេឡើងេទៅេផ្សងេទៀត

☐េផ្សងេទៀត_______ 

☐្រប�ស 

☐្រសី

☐ជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន 

☐មិនែមនជោជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន

☐ែស្បកស 

☐ែស្បកេខៅ�  

☐ឥណោ� ឣេមរ�ក 

☐ឣសីុ 

☐អ�កេកាះប៉ាសីុហ�ិក

☐ប�ី/្របពន�  ☐កូន  

☐មនុស្សេពញវ�យ 18 ឆា� ំេឡើងេទៅេផ្សងេទៀត

☐េផ្សងេទៀត_______ 

☐្រប�ស 

☐្រសី

☐ជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន 

☐មិនែមនជោជនជោតិឣេមរ�កឡោទីន

☐ែស្បកស 

☐ែស្បកេខៅ�  

☐ឥណោ� ឣេមរ�ក 

☐ឣសីុ 

☐អ�កេកាះប៉ាសីុហ�ិក

6. សា� នភាពលេំនៅដោ� នបច��ប្បន�
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េតើឣសយដោ� នបច��ប្បន�របស់អ�កេនៅឯណោ?  _____________________________________________________________  

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

េតើការទូទាត់្របចំាែខរបស់អ�កៃថ�ប៉ុនោ� ន? _______________________________________________________________  

្របសិនេបើបច��ប្បន�អ�កមានជោប់បំណុល (ជួល/បង់កម�ីផ�ះ) េតើបច��ប្បន� បំណុលែដលហួសកំណត់មានចំនួនទឹក្របាក់ប៉ុនោ� ន? ____________________________ 

 

្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�កេលើភតិកៈ ឬែផ�កេលើគេ្រមាង) 

 ☐MRVP 

 ☐លំេនៅដោ� នសាធារណៈ 

 ☐ឧបត�ម�ធនេផ្សងេទៀត (សូមពន្យល់) _____________________________ 

 

7. ្របាកច់ណូំល្រគ�សារ 

រោយ្របភព្របាក់ចំណូលទំាងអស់ស្រមាប់សមាជិក្រគ�សារទំាងអស់។ ្របភព្របាក់ចំណូលឣចរួមមានជោឣទិ៍ ្របាក់ឈ��ល អត�្របេយោជន៍សន�ិសុខសង�ម ្របាក់េសាធននិវត�ន៍, TAFDC, EAEDC, ្របាក់ឧបត�ម�កូន េសាធនឣហារកិច� 

្របាក់ចំណូលពីការងោរផោ� ល់ខ��ន និងការចូលរួមវ�ភាគទាន ឬអំេណោយជោ្របចំាពីបុគ�លែដលមិនរស់េនៅក��ង្រគ�សារ។ 

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

េឈា� ះ ្របភព្របាក់ចំណូល (ឧ. ការងោរ, អត�្របេយោជន៍ 

DTA) 

ចំនួនទកឹ្របាក់ដុល (មុនេពលបង់ពន�) ភាពញឹកញោប់ ធីក្របអប់េនះ 

្របសិនេបើសមាជិក្រគ�សារែដលមានឣយុចាប់ពី 18 

ឆា� ំេឡើងេទៅគា� ន្របាក់ចំណូល 

   ☐សបា� ហ៍ ☐ពីរសបា� ហ៍ ☐ែខ 

☐េផ្សងេទៀត (សូមពន្យល់)៖ 

☐គា� ន្របាក់ចំណូល  

   ☐សបា� ហ៍ ☐ពីរសបា� ហ៍ ☐ែខ 

☐េផ្សងេទៀត (សូមពន្យល់)៖ 

☐គា� ន្របាក់ចំណូល 

   ☐សបា� ហ៍ ☐ពីរសបា� ហ៍ ☐ែខ 

☐េផ្សងេទៀត (សូមពន្យល់)៖ 

☐គា� ន្របាក់ចំណូល 

   ☐សបា� ហ៍ ☐ពីរសបា� ហ៍ ☐ែខ 

☐េផ្សងេទៀត (សូមពន្យល់)៖ 

☐គា� ន្របាក់ចំណូល 

   ☐សបា� ហ៍ ☐ពីរសបា� ហ៍ ☐ែខ 

☐េផ្សងេទៀត (សូមពន្យល់)៖ 

☐គា� ន្របាក់ចំណូល 

   ☐សបា� ហ៍ ☐ពីរសបា� ហ៍ ☐ែខ 

☐េផ្សងេទៀត (សូមពន្យល់)៖ 

☐គា� ន្របាក់ចំណូល 

☐ ខ��ំសូមប�� ក់ថោ្របាក់ចំណូលខោងេលើគឺជោការពិត ្រតឹម្រត�វ និងេពញេលញ។ ខ��ំទទួលសា� ល់ថោរបាយការណ៍មិន្រតមឹ្រត�វអពំី្របាក់ចំណូល្រគ�សាររបស់ខ��ំឣចបណោ� លឱ្យមានការពន្យោរេពលក��ងការដោក់ពាក្យេស�ើសំុ ឬការបដិេសធ។ 

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

េឈា� ះ ៃថ�ចំណោយ ចំនួនទកឹ្របាក ់ ភាពញឹកញោប់ 

 ☐្របាក់ឧបត�ម�កូន ្របាក់ឧបត�ម�ដោច់េដោយែឡកពីគា�

ឬេសាធនឣហារកិច�ែដលបានបង់តាមដីការបស់តុលាការ ឬកិច�្រពមេ្រព�ង  

☐ការែថទំាកូន ឬែថទំាសមាជិក្រគ�សារែដលឈឺ ឬអសមត�ភាព 

 ☐សបា� ហ៍ ☐ពីរសបា� ហ៍ ☐ែខ ☐េផ្សងេទៀត 

(សូមពន្យល់)៖ 
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☐ៃថ�សិក្សោ 

និងៃថ�ចំណោយស្រមាប់ការអប់រ�េ្រកាយមធ្យមសិក្សោែដលទាក់ទងនឹងវ�ជោ� ជីវៈ 

(មិនេពញេម៉ាង) 

 ☐្របាក់ឧបត�ម�កូន ្របាក់ឧបត�ម�ដោច់េដោយែឡកពីគា�

ឬេសាធនឣហារកិច�ែដលបានបង់តាមដីការបស់តុលាការ ឬកិច�្រពមេ្រព�ង  

☐ការែថទំាកូន ឬែថទំាសមាជិក្រគ�សារែដលឈឺ ឬអសមត�ភាព 

☐ៃថ�សិក្សោ 

និងៃថ�ចំណោយស្រមាប់ការអប់រ�េ្រកាយមធ្យមសិក្សោែដលទាក់ទងនឹងវ�ជោ� ជីវៈ 

(មិនេពញេម៉ាង) 

 ☐សបា� ហ៍ ☐ពីរសបា� ហ៍ ☐ែខ ☐េផ្សងេទៀត 

(សូមពន្យល់)៖ 

 

8. អត�្របេយោជន៍ MassHealth/DTA 

 

េដើម្បីទទួលបាន RAFT/ERMA អ�ក្រត�វែតបំេពញតាមត្រម�វការ្របាក់ចំណូលមួយចំនួន េហើយ្របាក់ចំណូលរបស់អ�ក្រត�វែតបានេផ��ងផោ� ត់។ ទីភា� ក់ងោរ RAFT/ERMA ឣចេហៅបានេទៅកាន់ MassHealth ឬ DTA េដើម្បីេផ��ងផោ� ត់្របាក់ចំណូលរបស់អ�ក 

(ពួកេគនឹងមិនសួរអំពីសុខភាព ឬអត�្របេយោជន៍របស់អ�កេទ)៖ 

☐ ខ��ំកំពុងេ្របើធានោរោ� ប់រង MassHealth។ 

☐ ខ��ំទទួលបានអត�្របេយោជន៍ពី DTA (ឧ. SNAP, TAFDC, EAEDC)។ 

☐ ខ��ំមិនទទួលបានអត�្របេយោជនព៍ី MassHealth ឬ DTA េទ ឬមិនសង្ឃឹមថោ្របភពទំាងេនោះ្រត�វបានេ្របើេដើម្បីេផ��ងផោ� ត់្របាក់ចំណូលរបស់ខ��ំេឡើយ។  

 

9. មជ្ឈមណ� ល MassHire Career Centers ឣចជយួអ�កឱ្យទទលួបានការងោរថ� ីឬបេង�ើនឣជពីរបសអ់�ក 

 

មជ្ឈមណ� ល MassHire Career Centers ក��ងតបំន់របស់អ�កឣចជួយអ�កក��ងការែស�ងរកការងោរ និងភា� ប់ទំនោក់ទំនងអ�កេទៅនឹងេសវោកម�េផ្សងេទៀត េដើម្បបីេង�ើនជំនោញ ដោក់ការងោរ ឬអភិវឌ្ឍមាគ៌ាឣជីពរយៈេពលែវង។ មជ្ឈមណ� ល MassHire េបើកស្រមាប់េសវោកម�និម�តិ 

ដូេច�ះសូមទរូសព័�េទៅអ�កែដលេនៅជិតអ�កបផំុតេដើម្បីចះុេឈា� ះចូលរួមក��ង សិកា� សាលាមជ្ឈមណ� លឣជីព។  ប��ីៃនមជ្ឈមណ� ល MassHire Centers េនៅទូទំាងរដ�ឣច្រត�វបានចូលដំេណើរការតាមេគហទំព័រ https://www.mass.gov/how-to/find-a-masshire-

career-center។  

 

អ�កក៏ឣចែស�ងរក នងិផ��រផ�ងការងោរេបើកចហំតាមអុីនធណិឺតជោង 150,000 កែន�ង េ្របើ្របាស់ឧបករណ៍នោនោតាមអុីនធឺណិតេដើម្បែីស�ងរកជំនោញរបស់អ�ក ែស�ងរកការងោរ ចុះេឈា� ះស្រមាប់្រពឹត�ិការណ៍និម�ិតែដលបានកំណត់ និង្រគប់្រគងការែស�ងរកការងោររបស់អ�កេនៅក��ង 

JobQuest។  អ�កមិនចំាបាច់ទូរស័ព�េទៅមជ្ឈមណ� ល MassHire Career Center េដើម្បីចុះេឈា� ះក��ង្របពន័�េទ។  ចលូេទៅកាន់ www.mass.gov/jobquest េដើម្បីចាប់េផ�ើម។ 

 

10. សទិ�អិន�ុ� ត នងិការបេ��ញពត័ម៌ាន 

 

អ�កបានផ�ល់ព័ត៌មានផោ� ល់ខ��នមួយចំនួន (េឈា� ះ ឣសយដោ� ន ្របាក់ចំណូល ឣយុជោេដើម) អំពីអ�ក និង្រគ�សាររបស់អ�កេនៅេលើពាក្យសំុេនះ។  ពត័៌មានទំាងេនះនឹង្រត�វបានេ្របើ្របាស់ េដើម្បីកណំត់សិទ�ិទទួលបាន និងត្រម�វការជំនួយហិរ��វត��ស្រមាប់កម�វ�ធី Residential Assistance 

for Families in Transition (RAFT) និងកម�វ�ធី Emergency Rental and Mortgage Assistance (ERMA)  និងេដើម្បអីនុេលាមតាមរបាយការណ៍របស់សហព័ន� នងិរដ� េហើយនិងត្រម�វការរក្សោកំណត់្រតា។  ព័ត៌មានេនះក្៏រត�វបានេ្របើ្របាស់ 

េដើម្បី្រគប់្រគងកម�វ�ធីលំេនៅដោ� ន េដើម្បកីារពារផល្របេយោជន៍ហិរ��វត��សាធារណៈជន និងេដើម្បេីផ��ងផោ� ត់ភាព្រតឹម្រត�វៃនពត័៌មានែដលបានដោក់ជូន។  េនៅេពលមានការអនុ�� តពីច្បាប់ ព័ត៌មានេនះឣច្រត�វបានេចញផ្សោយេទៅទីភា� ក់ងោររដោ� ភបិាល ឣជោ� ធរលំេនៅដោ� នសាធារណៈក��ងតំបន់ 

ភា� ក់ងោរលំេនៅដោ� នមិនរក្របាក់ចំេណញក��ងតំបន់ អ�កផ�ល់េសវោ នងិសីុវ�ល ឬអ�កេសុើបអេង�ត្រពហ�ទណ� និង្រពះរោជឣជោ� ។  ព័ត៌មានេនះក៏ឣច្រត�វបានេ្របើ្របាស់ក��ងេគាលបំណង្រសាវ្រជោវ និងវោយតៃម�កម�វ�ធីផងែដរ។ េបើមិនដូេចា� ះេទ 

ព័ត៌មាននឹង្រត�វបានរក្សោទុកជោការសមា� ត់េហើយ្រត�វបានេ្របើ្របាស់េដោយបុគ�លិកទីភា� ក់ងោរ្របចំាតបំន់ក��ងេពលបេំពញភារកិច�របស់ពកួេគ។ 

 

េដើម្បីប�� កអ់ំពីសិទ�ិចូលរួមក��ងកម�វ�ធី ទីភា� ក់ងោរ្របចំាតំបនន់ឹងផ�ល់ព័ត៌មានអំពីអ�កេទៅឱ្យអ�កេផ្សងេទៀត (ទភីា� កង់ោរនោនោ, រួមទំាងការ�យោល័យ្របតិបត�ិការងោរ និងការអភិវឌ្ឍកមា� ំងពលកម�, ្រកសួងែផ�កជនំយួភាពអត់ការងោរេធ�ើ [ស្រមាប់ការធានោេលើភាពគា� នការងោរេធ�ើ 

និងព័ត៌មានអពំី្របាក់ចំណូលេផ្សងេទៀត], ្រកសួង្របាក់ចំណូល, ្រកសួងែផ�កជនំួយក��ងការផោ� ស់ប��រ, MassHealth, និងទីភា� ក់ងោររដ�េផ្សងេទៀត, អង�ការនោនោ, និេយោជក, មា� ស់ផ�ះរបស់អ�ក, អ�កកាន់ហីុប៉ូែតក ឬបគុ�លរបស់អ�ក) 

និងទទួលព័ត៌មានពីអង�ភាពទំាងេនោះអំពអី�ក។  េលើសពីេនះេទៀត វោឣចនឹងចំាបាច់ែដល្រត�វពិភាក្សោ ឬេឆ�ើយឆ�ងជោមួយអ�កេផ្សងេទៀតទាក់ទងនងឹព័ត៌មានេនះ។  តាមរយៈការចុះហត�េលខោខោងេ្រកាម អ�កកំពុងផ�ល់ការអនុ�� តឱ្យ DHCD និងអង�ភាពដៃទេទៀត 

ដូចបានពណ៌នោេនៅទីេនះ េដើម្បីផោ� ស់ប��រព័ត៌មានអពំីអ�ក។  

 

អ�ក ឬអ�កតំណោងែដលមានការអនុ�� តរបស់អ�កមានសិទ�ិ្រត�តពនិិត្យ និងថតចម�ងព័ត៌មានែដល្របមូលបានអំពីអ�ក។  អ�កឣចជទំាស់នឹងការ្របមូល ការែថទំា, ការផ្សព�ផ្សោយ, ការេ្របើ្របាស់, ភាព្រតឹម្រត�វ, េពញេលញ ឬ្របេភទព័ត៌មានែដលទីភា� ក់ងោរ្របចំាតំបន់នយិោយអំពីអ�ក។  

្របសិនេបើអ�កជំទាស់ េយើងនឹងេសុើបអេង�តការជំទាស់របស់អ�ក េហើយនឹងែកប��  ឬក៏េធ�ើឱ្យែផ�កជំទាស់របស់អ�កកា� យជោែផ�កមួយៃនឯកសារ។   

 

េនៅេ្រកាមច្បាប់ឯកជនភាពរបស់រដ�0 1 េបក�ជន នងិអ�កចូលរួមកម�វ�ធីឣចផ�ល់ ឬប�្ឈប់ការអនុ�� តរបស់ពួកេគក��ងការែចករ�ែលកពត័៌មានផោ� ល់ខ��នេនះ។  េទាះយ៉ោងណោក៏េដោយ ការខកខោនមនិបានអនុ�� តឱ្យទីភា� ក់ងោរ្របចំាតបំន់ េដើម្បីែចកចាយព័ត៌មានែដលចំាបាច់ 

ឣចបណោ� លឱ្យមានការពន្យោរេពល មិនមានសិទ�ិចលូរួមក��ងកម�វ�ធី ឬការប��ប់។   

 
1 ច្បាប់អនុវត�ន៍ព័តម៌ានេដោយយុត�ិធម៌ (FIPA) របស់រដ� Massachusetts, M.G.L. c. 66A; និងច្បាប់ឯកជនភាពទិន�ន័យរបស់រដ� Massachusetts (DPA), M.G.L. c. 93H។   

https://www.mass.gov/how-to/find-a-masshire-career-center
https://www.mass.gov/how-to/find-a-masshire-career-center
http://www.mass.gov/jobquest
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កាតព�កចិ�របសអ់�កចលូរមួ 

 

្របសិនេបើអ�កចូលរួម្រត�វបានរកេឃើញថោមានសិទ�ិចូលរួម និងទទួលបានជំនួយ អ�កចូលរមួយល់្រសបនឹង៖  

• ផ�ល់ពត័៌មានែដលបានេស�ើសំុទំាងអស់ពី្របភពទំាងអស់ ស្រមាប់សមាជិក្រគ�សារទំាងអស់ តាមការេស�ើសំុរបស់ទីភា� ក់ងោរ្របចំាតំបន់។ 

• 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�ងការណ៍មិនពិតណោមួយែដលទាក់ទងនឹងកម�វ�ធី RAFT និង / ឬកម�វ�ធី 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� ក់ងោរ្របចំាតំបនភ់ា� មៗ េហើយខិតខំឱ្យអស់ពសីមត�ភាព 

េដើម្បីធានោថោថវ�កាទំាងេនោះ្រត�វបាន្របគល់ជូនទីភា� ក់ងោរ្របចំាតំបន់ ឬេទៅអ�កផ�ល់ថវ�កាេផ្សងេទៀត។ 

• អ�កចូលរួមយល់្រពមថោរោល់លក�ខណ�  និងបទប្ប��ត�ិៃនកិច�សន្យោេនះអនវុត�ចំេពាះសមាជិក្រគ�សាររបស់អ�កចូលរមួទំាងអស់។  

• អ�កចូលរួមយល់្រពមបន�ទូទាត់្របាក់សំណងតាមលំេនៅដោ� នែដលមិន្រត�វបាន្រគបដណ� បព់ីជំនួយរបស់កម�វ�ធី RAFT និង/ឬជំនយួរបស់កម�វ�ធី ERMA។ ការខកខោនមិនបានអនុេលាមតាមកាតព�កិច�ជលួ ្របាក់កម�ី េសវោេ្របើ្របាស់ទឹកេភ�ើង 

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

តាមរយៈការចុះហត�េលខោខោងេ្រកាម អ�កទទួលសា� ល់ថោ អ�កដឹងថោពាក្យសំុេនះមិនែមនជោការេប�ជោ� ចិត�ៃនជំនួយរូបិយវត��េនោះេទ ប៉ែុន�្របសិនេបើអ�ក្រត�វបានកណំត់ថោមានសិទ�ិ េនោះជំនួយហិរ��វត��រវោងកម�វ�ធី RAFT និង ERMA មិនឣចេលើសព ី$10,000 

ក��ងរយៈេពល 12 ែខ េដោយមនិគិតពីចំននួដងែដលអ�កដោក់ពាក្យសំុ ឬ្រត�វបានកំណតថ់ោមានសិទ�ិេឡើយ។ 

 

តាមរយៈការចុះហត�េលខោខោងេ្រកាម អ�កប�� ក់េ្រកាមការឈឺចាប់ និងពិន័យេលើការភូតភរថោ រោល់ព័ត៌មានែដលបានផ�ល់ជូនេនៅក��ងពាក្យសំុេនះទំាងអស់ គឺពិតេពញេលញ និង្រតឹម្រត�វបផំតុចំេពាះការយល់ដឹងរបស់អ�ក។ 

អ�កយល់្រពម្របឹងែ្របងឱ្យអស់ពីសមត�ភាពេដើម្បីផ�ល់ឯកសារតាមការេស�ើសំុ េដើម្បីគំា្រទកម�វ�ធីស�័យវោយតៃម� ្របសិនេបើ្រត�វបានេ្របើ។ អ�កប�� ក់ថោអ�កមនិបានទទួល ឬយល់្រពមចំេពាះមូលនិធពិី្របភពេផ្សងេទៀត 

េដើម្បីបង់្របាក់ស្រមាប់ការចំណោយដូចគា� ែដលអ�កបានេស�ើសំុខោងេលើេទ។ អ�កដឹងថោេសចក�ីែថ�ងការណ៍មិនពតិ ឬការបងោ� ញមិន្រតមឹ្រត�វណោមួយឣចបណោ� លឱ្យមានការដក ឬបដិេសធពាក្យសំុេនះ ឬសកម�ភាពេផ្សងេទៀតែដល្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍លំេនៅដោ� ននិងសហគមន ៍

(“DHCD”) និង/ឬទីភា� ក់ងោរ្របចំាតំបន់ឣចចាត់ទុកថោសមរម្យ រួមទំាងការកាត់េទាសេលើការឆេបាក។ 

 

ការអនុ�� តេនះមានសុពលភាពរយៈេពល 10 ឆា� ំ គិតចាប់ពីៃថ�ចុះហត�េលខោ។ 

 

វោយប���លេឈា� ះរបស់អ�កក��ង្របអប់ហត�េលខោខោងេ្រកាម បេង�ើតបានជោការចុះហត�េលខោេលើឯកសារេអឡិច្រត�នកិ។  ហត�េលខោេអឡិច្រត�និកមានអត�ន័យ សុពលភាព និង្របសិទ�ភាពដូចគា� នឹងហត�េលខោសរេសរេដោយៃដរបស់ខ��ែំដរ។   

 

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៖ ________________________ 

ប��េីផ��ងផោ� តឯ់កសារ 

☐ឯកសារអត�ស�� ណស្រមាប់េម្រគ�សារ (ឧទាហរណ៍៖ េលខសមា� ល់រូបថត បណ�េបើកបរ សំបុ្រតកំេណើត លិខិតឆ�ងែដន) 

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

☐ឯកសារស�ីពីវ�បត�ិលំេនៅដោ� នែដលមានសិទ�ិទទួលបាន ឧទាហរណ៍ រមួមានជោឣទិ៍៖ 

• េសចក�ជីូនដំណឹងអពំី្របាកប់ំណុល (ការជលួមនិបានបង់) 

• ដីកាេកាះេហៅរបស់តុលាការ 

• លិខិតពី្រគ�សារមា� សផ់�ះ្របសនិេបើមានការេកើនេឡើងេទ�ដង 
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• ការបិទឧបករណ៍េ្របើ្របាស ់

☐W-9 ពីអតា� គាហក (មា� ស់ផ�ះ, ្រក�មហ៊នុរុះេរ�ជោេដើម) ្របសិនេបើមាន 

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

☐ការេផ��ងផោ� ត់ចំនួនទឹក្របាក់ែដលជពំាក់ ឬ្រត�វសងស្រមាប់ថវ�កាណោមួយែដល្រត�វបាន្រគបដណ� ប់   

េនៅៃថ�េ្រកាយ ទីភា� ក់ងោរ RAFT ឣចេស�ើសុំឯកសារបែន�មែដលបងោ� ញពី្របាក់ចំណូលរបសអ់�ក។ 

េផ្សងៗ៖ _______________________________________________________________________________________________ 

េផ្សងៗ៖ _______________________________________________________________________________________________ 

េផ្សងៗ៖ _______________________________________________________________________________________________ 
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