ប្រអរ់ន េះ គឺសំរារ់តែការ ិយាល័យនប្រើ
កាលររ ិនឆេ ទន ការទទួ ល៖
ន ៉ោ ងន ការទទួ ល៖
នលខប្ែួ ែប្ា៖

ពាក្យសុំសុំរាប់
ក្ម្ម វ ិធីសក្ខ ីប័ត្រថ្លៃជួលផ្ទះ
រដ្ឋ ម៉ាសសជូសសរដ (MRVP)

ជាែិសាស ៍

ង
ិ /ឬ ជាែិព ធ ៖

ប្រនេទអាទិភាព៖
ការឆង់បា ែំរ ់ (តែ LHA)៖
ទំហស
ំ ក្ខ រ
ី ័ប្ែ៖

ពាក្យសុំម្ិនចប់សព្វត្រប់ នឹងម្ិនបានរិររូ រស ើយ។ សូ មរំនពញព័ែ៌
ទ ំងអស់ តែលបា នសន ើនៅនលើពាក្យសំ។
នរើសិ សំណួរអវ ីមួយមិ ពាក្់ព័ ធ នទ សូ ម សរនសរ N/A។ សធវ ើឲ្យត្បាក្ដ្ ថាអ្ន ក្ចះហរថ សលខា សៅទុំព្័រចងសត្ោយបងអ ស់។
សបើសិនអ្ន ក្ត្រូវោរក្ន្នៃ ងន្លម្សទៀរ សដ្ើម្បីផ្ដល់ចុំស ើយ សូម្ភ្ជាប់សនៃ ឹក្ត្ក្ដាស ន្លម្សទៀរ។ ោលណាបានបុំសព្ញចប់ សូម្សផ្ញើ
ឬត្បរល់ឲ្យផ្ទទល់ថ្ដ្ សៅភ្ជនក្់ងារទីលុំសៅ ន្ដ្លអ្ន ក្ចង់ដាក្់ពាក្យសុំ និងក្ុំព្ងទទួ លយក្ពាក្យសុំ។

1. ន្មេះន អន ក្ដាក្់ពាក្យសំ៖
អាសយដាា ន្ញើសំរប្ែ៖

នលខ្ទេះតលវ ង៖

ទីប្ក្ ុង / ប្ក្ ុង៖

រែា ៖

ទូ រស័ពទនែ៖

សីរក្ូ ែ៖

ទូ រស័ពទ្ទេះ៖

អីតមល៖

2.

ស

នាមខល ួ

ជិក្ប្ក្ ុមប្គួ សារ
ិងនាមប្ែក្ូ ល

ឹងរស់នៅក្នុង្ទេះ រ ួមទ ំងសម្ប្ក្ ុមប្គួ សារ៖
ទំនាក្់ទំ ង
ជាមួ យនមប្ក្ ុមប្គួ សារ

តខនងៃឆ្នំក្ំនណើែ

នេទ

នលខសូ សយ៉ោ ល់
សឹគួ យ រ ិទី

ការចាែ់ាំង
ជាែិសាស *
៍

ការចាែ់ាំង
ជាែិព ធ **

សម្ត្រួ សារ

នលខសូ សយ៉ោ ល់សឹគួ យ រ ិទី ឹងប្ែូវបា នប្រើ នែើមបីរញ្ជាក្់ប្បាក្់ឆំណូល ប្ទពយធ
ិងព័ែ៌
ក្ំណែ់ប្ារទឧប្ក្ិែា។
ការែរន្ល ើយឆំនពាេះសំណួរទ ំងន េះ គឺាមឆិែដ។ សាា ភាពររស់អនក្ នដាយនោរពែល់ទំរង់ការ ន ការនប្ជើសអន ក្ជួ ល្ទេះ
ឹងមិ រ៉ោេះពាល់នដាយសារព័ែ៌
ន េះន ើយ។
*ការចាែ់ាំងជាែិសាស ៍៖ អានមរ ិក្ឥណ្ឌា ឬជ ជាែិនែើមអាឡាសាា; អាស;ី តសបក្នមម ឬអាហ្វហវិក្អានមរ ិក្; ជ ជាែិនែើមនកាេះហានវ៉ៃ ឬអន ក្នកាេះបា៉ោសីហវិក្

**ការចាែ់ាំងជាែិព ធ ៖

3.

ន្េងនទៀែ; តសបក្ស; ន្េងនទៀែ (រញ្ជាក្់)៖
ហិសប៉ោ ិក្/ឡាទីណូ ឬមិ តម ហិសប៉ោ ិក្/ឡាទីណូ

នែើអនក្យល់ភាសា ិយាយ ឬសរនសរ ជាអង់នគល ស ឬនទ?

☐ បាទ/ចាស ☐ នទ

រឋមភាសា ិយាយ៖
រឋមភាសាសរនសរ៖
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4.

អាទិភ្ជព្អ្នាល័យ៖ នរើសិ អន ក្ឆង់ដាក្់ពាក្យសំ សំរារ់អាទិភាពអនាល័យ ជាែំរូងអន ក្ប្ែូវតែបា ចាែ់ទក្ជាអនាល័យ ឬឥែលំនៅ។

ក្ំណែ់៖ អែា ័យន អនាល័យ ឬឥែលំនៅររស់ MRVP គឺមិ ែូ ឆោន ង
ឹ អវ ីតែលបា នប្រើនដាយជប្មក្ជ អនាល័យ ឬ
Section 8 នទ។ ការរស់នៅក្នុងជប្មក្ជ អនាល័យ ឹងមិ នធវ ីឲ្យអន ក្
សិទធិទទួ លជាសវ ័យប្រវែដ ិ
ជាអន ក្ដាក្់ពាក្យសំអាទិភាពអនាល័យន ើយ។

“អនាល័យ” គឺបា ឲ្យអែា ័យនដាយរញ្ញ ែដ ិរែា ថាជាអន ក្ដាក្់ពាក្យសំ ន ក្់តែលគឺជា (អន ក្ប្ែូវតែអាឆគូ សប្រអរ់ទ ំងអស់)៖
ការគំរាមក្ំតហងខ្លំងកាលភាលមៗ ិងនដាយផ្ទទល់
☐ នដាយោម ក្ត ល ងនែើមបីរស់នៅ ឬម សេតែលរស់នៅក្នុងសាា ការណ៍ តែល
ឆំនពាេះអាយជី វ ិែ ឬសវែា ិភាព តែល ឹងរ ធ ូររ ា យបា ាមរយៈការដាក្់ឲ្យនៅក្នុង្ទេះមួ យនដាយសមរមយ;
☐ ម សេមិ បា រណ្ឌដល ឬបា នធវ ីឲ្យខ្លំងកាល ឆំនពាេះសាា ការណ៍;
☐ ម សេបា ប្រឹងតប្រងនដាយសមនហែ្ល នែើមបីការពារ ឬនជៀសនវៀងសាា ការណ៍ ិងនែើមបីរក្ទីលំនៅែនទនទៀែ; ិង
☐ ម សេតែលបា ឃ្លលែចាក្ ឬប្រតហល ឹងឃ្លលែចាក្ ពីលំនៅដាា ជារឋមររស់ោែ់។
នរើសិ អន ក្គិែថាអន ក្ប្សរាមអែា ័យន អនាល័យ សូ មនប្ជើសនរ ីសប្រនេទនៅខ្ងនប្កាម តែលនរៀររារ់សាា ការណ៍ររស់អនក្
យា៉ោងលអ រំ្ែ។ ភាពអនាល័យ ប្ែូវតែនដាយនប្ពាេះតែប្រនេទមួ យនៅខ្ងនប្កាម នែើមបី

☐
☐
☐
☐
☐
☐

បា ឃ្លលែចាក្ នដាយសារឥែ

សិទធិទទួ លអាទិភាពអនាល័យ។

ក្ំហសន អន ក្ដាក្់ពាក្យសំ (ែូ ឆជា ការរនណដញនឆញឥែ

ក្ំហស)

បា ឃ្លលែចាក្ នដាយសារភាពអាស ន សខភាពធៃ ់ធៃរ
បា ឃ្លលែចាក្ នដាយសារអំនពើហិងាក្នុងប្គួ សារ
បា ឃ្លលែចាក្ នដាយសារក្ំឡាំងធមម ជាែិ (ែូ ឆជា អគគ ីេ័យ, ទឹក្ទំ

់, រំជួយែី)

បា ឃ្លលែចាក្ នដាយសារវ ិធា ការសាធារណៈ (ែូ ឆជា ការនធវ ីទីប្ក្ ុងសាងមី, រដាាេិបាលទិញយក្ែី)
បា ឃ្លលែចាក្ នដាយសារវ ិធា ការសាធារណៈ (ែូ ឆជា ការប្ទ ុឌនប្ទមន ្ទេះ)

សបើសិនអ្ន ក្ក្ុំព្ងដាក្់ពាក្យសុំ សុំរាប់អាទិភ្ជព្អ្នាល័យ អ្ន ក្ត្រូវន្រភ្ជ
ា ប់ោរបញ្ជាក្់ នូ វសាថនោរណ៍របស់អ្នក្ សទើបមនសិទធិទទួ ល។

5.

ោរចង់បានរុំបន់៖ នរើសិ អន ក្ក្ំពងដាក្់ពាក្យសំ នៅឯអាជាញធរទីលំនៅក្នុងែំរ ់ អន ក្អាឆ ឹងទទួ លការឆង់បា ែំរ ់
នរើសិ អន ក្រស់នៅ នធវ ីការ ឬ
ក្ូ នៅសាលានរៀ ែូ ឆោន ឹងទីប្ក្ ុង/ប្ក្ ុង ន អាជាញធរទីលំនៅក្នុងែំរ ់ តែរ។
សូ មន្ល ើយសំណួរខ្ងនប្កាម ិងផ្ដល់ោរបញ្ជាក្់ត្រឹម្ត្រូវ៖
នែើនៅនពលរឆចុរប ន ន េះ អន ក្រស់សៅក្នុងទីប្ក្ ុង/ប្ក្ ុង ែូ ឆោន ឹងឯអាជាញធរទីលំនៅក្នុងែំរ ់
តែលអន ក្ក្ំពងដាក្់ពាក្យសំ សា ិែនៅ ឬនទ?
• នរើសិ បាទ/ចាស សូ មភាារ់ការរញ្ជាក្់ ូ វលំនៅដាា ែ៏ឆំរងររស់អនក្ ែូ ឆជា ក្ិឆចស យជួ ល,
វវ ិក្ា យរ័ប្ែទឹក្នេល ើង, ឬ ID
រ ូរងែ រែា បា នឆញឲ្យ។
នែើនៅនពលរឆចុរប ន ន េះ អន ក្សធវ ើោរក្នុងទីប្ក្ ុង/ប្ក្ ុង ែូ ឆោន ឹងឯអាជាញធរទីលំនៅក្នុងែំរ ់
តែលអន ក្ក្ំពងដាក្់ពាក្យសំ សា ិែនៅ ឬនទ?
• នរើសិ បាទ/ចាស សូ មភាារ់ការរញ្ជាក្់ ូ វការងារររស់អនក្ ឬការ្ដល់ជូ ការងារ
ែូ ឆជារងាា ់នែនរើក្ប្បាក្់ ឬសំរប្ែ្ដល់ជូ ការងារ។
នែើនៅនពលរឆចុរប ន ន េះ អន ក្មនក្ូ នសៅសាលាសរៀន នៅក្នុងទីប្ក្ ុង/ប្ក្ ុង
ែូ ឆោន ឹងឯអាជាញធរទីលំនៅក្នុងែំរ ់ តែលអន ក្ក្ំពងដាក្់ពាក្យសំ សា ិែនៅ ឬនទ?
• នរើសិ បាទ/ចាស ភាារ់ការរញ្ជាក្់ ូ វការឆេះន្មេះន ក្ូ ររស់អនក្។

6.

នែើអនក្

នសឆក្ដ ីប្ែូវការពិនសស នដាយនប្ពាេះតែភាពពិការ ឬប្ែូវការទីសានក្់អាប្ស័យសមនហែ្ល ឬនទ?

☐ បាទ/ចាស

☐ នទ

☐ បាទ/ចាស

☐ នទ

☐ បាទ/ចាស

☐ នទ

☐ បាទ/ចាស

☐ នទ

សូ មរញ្ជាក្់៖

7.

ការទក្់ទងប្ោអាស ន ៖ ន្មេះន ញាែិសនាដ
ឬមិប្ែេ័ក្ដិ តែលមិ រំរង ឹងរស់នៅជាមួ យអន ក្។ នយើង ឹងទក្់ទងម សេន េះ
នរើសិ នយើងមិ អាឆទក្់ទងអន ក្បា នៅក្នុងក្រណី
អាស ន ។
ន្មេះ៖

ទំនាក្់ទំ ង៖

អាសយដាា ៖

នលខ្ទេះតលវ ង៖

ទីប្ក្ ុង / ប្ក្ ុង៖
ទូ រស័ពទនែ៖

រែា ៖

សីរក្ូ ែ៖

ទូ រស័ពទ្ទេះ៖

អីតមល៖
©2018 Commonwealth of Massachusetts
Department of Housing & Community Development

Page 2 of 4

Revised November 2018

8.

ត្បាក្់ចុំណូលម្នោរោរ់សចញ៖ សាម ប្បាក្់ឆំណូលរ ួមម កាែ់ព ធ តែលរំពឹង

សំរារ់ស

ជិក្ប្ក្ ុមប្គួ សារទ ំងអស់

មក្ពីប្រេពទ ំងអស់ សំរារ់ 12 តខខ្ងមខ។ រញ្ជាក្់ប្រេពទង
ំ អស់។
ន្មេះស

ប្បាក្់ឆំណូលរ ួមម កាែ់ព ធ
សំរារ់ 12 តខខ្ងមខ

ន្មេះន
ិនយាជក្ ឬ
ប្រេពន ប្បាក្់ឆំណូល

ជិក្ប្ក្ ុមប្គួ សារ
ប្បាក្់តខ ិងប្បាក្់ឈ្ន ួល
រ ួមទ ំងនលើសន ៉ោ ង ិងប្បាក្់ទឹក្តែ
ប្បាក្់តខ ិងប្បាក្់ឈ្ន ួល
រ ួមទ ំងនលើសន ៉ោ ង ិងប្បាក្់ទឹក្តែ
ប្បាក្់ឆំណូលទូ ទែ់រ ួឆ មក្ពីជំ ួ ញ
ឬវ ិជាាជីវៈ
ប្បាក្់អែ់ការនធវ ី
ឬការសងប្បាក្់ភាពពិកា
TAFDC ឬ
ជំ ួ យសាធារណៈ
ប្បាក្់ឧរែា មភក្ូ
ិងប្បាក្់ឧរែា មភប្រព ធ ឬរដ ី
នទៀងទែ់
អែថប្រនយាជ ៍សូសយល់សឹគួ យ រ ិទី ិង
SSI រ ួមទ ំង SSP

$
$
$
$
$
$
$

ប្បាក្់ឆំណូល ពិការ VA

$

ប្បាក្់ ិវែដ ៍, ធ លាេប្រចាំឆ្នំ,
ភាគលាេ, ិងការប្បាក្់
ប្បាក្់ឆំណូលន្េងនទៀែ៖

$
$
សរបត្បាក្់ចុំណូលរ ួម្ម្នោរ់ព្នធ ៖

ត្ទព្យធន៖ ឆេះរាយខ្ងនប្កាម

9.

ូ វប្ទពយធ ររស់ម សេប្គរ់ោន

ិ ប្បាក្់ែំក្ល់ទក្, ប្បាក្់ន្ញើទក្, អឆល ប្ទពយ, ល.។
ង
នរើសិ ចាំបាឆ់។
ស

ជិក្ប្ក្ ុមប្គួ សារ

$

ឹងរស់នៅក្នុង្ទេះ។ រញ្ចល
ូ ទ ំងគណ ីធនាោរទុំងអ្ស់, សដុក្
ចូ រក្ុំរញ្ចល
ូ សំនលៀក្រំពាក្់, ទែូ នៅអី ឬឡា ។ នប្រើស ល ឹក្ប្ក្ដាសតងមនទៀែ

ែនមលប្ទពយធ
ឬែលយភាពរឆចុរប ន

ប្រនេទប្ទពយធ

ន្មេះន សាារ័ ហិរញ្ញ វែថុ

នលខគណ ី

$
$
$
$
នែើអនក្
អឆល
ប្ទពយ អវ ីមួយ ឬនទ

☐ បាទ/ចាស
☐ នទ

នរើសិ បាទ/ចាស
សូ ម្ដល់អាសយដាា ៖

នែើអនក្បា លក្់, បា ន្ទរ ឬបា ឲ្យអឆល ប្ទពយ
ឬប្ទពយធ អវ ីមួយ ក្នុងនពលរី (3) ឆ្នំ ក្ ល ងនៅ ឬនទ?

ឆំ ួ ន ការលក្់ / ន្ទរ៖

☐ បាទ/ចាស
☐ នទ

សបើសិន បាទ/ចាស
្ដល់កាលររ ិនឆេ ទ
ន ការលក្់ / ន្ទរ៖
ឆំ ួ ន ការលក្់ / ន្ទរ៖

$

$

ចុំណាយ៖ សាម ឆំ ួ តែលអន ក្ ឹងចាយ នរើសិ
នៅនលើប្រនេទែូ ឆែនៅ ក្នុងនពល 12 តខខ្ងមខនទៀែ។.
ឆំណ្ឌយនងលនពទយ
$
$
មិ បា សង៖
ការធានាសខភាព៖
តងទ ំក្ូ ៖
ន្េងនទៀែ (ែូ ឆជា តងទ ំស ជិក្ប្ក្ ុមប្គួ សារតែលពិការ ឬការតងរក្ា្ទេះ
ប្បាក្់ឧរែា មភប្រព ធ ឬ
ិងឆំណ្ឌយការនធវ ីែនំ ណើរ សំរារ់ស ជិក្ប្ក្ ុមប្គួ សារតែលពិការ)
រដ ី ឬប្បាក្់ឧរែា មភក្ូ ៖ $

10.
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នែើអនក្ ឬស ជិក្ណ្ឌមួ យន ប្ក្ ុមប្គួ សារររស់អនក្
ធាលរ់បា ទទួ លជំ ួ យទីលំនៅ ពីភានក្់ងារទីលំនៅន េះ ឬន្េងនទៀែ ឬនទ?
នរើសិ បាទ/ចាស ន្មេះន
នមប្ក្ ុមប្គួ សារ នៅនពលននាេះ៖

11.

☐ បាទ/ចាស

☐ នទ

ន្មេះន ភានក្់ងារទីលំនៅ៖
កាលររ ិនឆេ ទបា នរ ីនឆញ៖
មូ លនហែបា នរ ីនឆញ៖
នែើអនក្ប្ែូវបា រនណដញនឆញ
សំរារ់រពវ នហែអវ ី ឬនទ?

☐ បាទ/ចាស
☐ នទ

នែើអនក្
ជំពាក្់ប្បាក្់, នងលជួល្ទេះរក្នប្កាយ,
ឬការខូ ឆខ្ែអវ ី ឆំនពាេះភានក្់ងារទីលំនៅ ឬនទ?

☐ បាទ/ចាស
☐ នទ

នរើសិ បាទ/ចាស ឆំនពាេះណ្ឌ
មួ យខ្ងនលើ សូ មព យល់៖

12.
នែើអនក្

ត្បវរដ ិោរជួលផ្ទះ
ជំពាក្់ប្បាក្់ ច ស់េូមិប្គឹេះពីម

សំរារ់ការខូ ឆខ្ែ ឬមិ បា រង់នងលជួល្ទេះ ឬនទ?

នែើអនក្ធាលរ់ប្ែូវបា រនណដញនឆញ ពី្ទេះឈ្ន ួល សំរារ់រពវ នហែអវ ី ឬនទ?

☐ បាទ/ចាស ☐ នទ
☐ បាទ/ចាស ☐ នទ

នរើសិ បាទ/ចាស ឆំនពាេះ
ណ្ឌមួ យ សូ មព យល់
ក្ុំណរ់ត្ាបទឧត្ក្ិដ្ឋ
នែើអនក្ ឬស ជិក្ណ្ឌមួ យន ប្ក្ ុមប្គួ សារររស់អនក្
ធាលរ់បា ជារ់នទសន រទឧប្ក្ិែាថាននំ ញៀ
ឬអំនពើហិងារ ឬនទ?

13.

នែើអនក្ ឬស ជិក្ណ្ឌមួ យន ប្ក្ ុមប្គួ សារររស់អនក្
នៅក្នុងរែា ៉ោ សាជូ នសែដ ឬនទ?
នរើសិ

☐ បាទ/ចាស
☐ នទ /

នែើអនក្ ឬស ជិក្ណ្ឌមួ យន ប្ក្ ុមប្គួ សារ
ររស់អនក្
នរឿងរា៉ៃវរទឧប្ក្ិែា
មិ ទ ់ ដាឆ់នប្សឆ ឬនទ?

ោម ក្ំណែ់ប្ា*
ការែប្មូវមួ យជី វ ិែ នែើមបីឆេះន្មេះជាទរជ នសពស ា វៈ

☐ បាទ/ចាស
☐ នទ/ោម ក្ំណែ់ប្ា*
☐ បាទ/ចាស
☐ នទ/ោម ក្ំណែ់ប្ា*

បាទ/ចាស ឆំនពាេះ

អវ ីមួយ សូ មព យល់៖
*អន ក្ដាក្់ពាក្យសំសំរារ់ការងារ ឬសំរារ់ទីលំនៅ ឬអាជីវក្មម ឬវ ិជាាជីវៈ
អាជាញរ័ណណ តែល
ក្ំណែ់ប្ាបា រិទជិែ
នៅក្នុងសំណំនរឿងជាមួ យ ឹងសន ងការន ការពយ
ួ រនទស អាឆ ឹងន្ល ើយ 'ោម ក្ំណែ់ប្ា' នដាយនោរពឆំនពាេះការសាក្សួ រញាែិសនាដ
នៅក្នុងន េះ
នៅម នពលការចារ់ខល ួ , ការរងាាញខល ួ នៅែលាការពីរទឧប្ក្ិែា ឬការជារ់នទស។ អន ក្ដាក្់ពាក្យសំសំរារ់ការងារ ឬសំរារ់ទីលនំ ៅ ឬអាជីវក្មម
ឬវ ិជាាជីវៈ
អាជាញរ័ណណ តែល
ក្ំណែ់ប្ាបា រិទជិែ នៅក្នុងសំណំនរឿងជាមួ យ ឹងសន ងការន ការពយ
ួ រនទស អាឆ ឹងន្ល ើយ 'ោម ក្ំណែ់ប្ា'
នដាយនោរពឆំនពាេះការសាក្សួ រញាែិសនាដ
នៅក្នុងន េះ នៅម នពលការចារ់ខល ួ , ការរងាាញខល ួ នៅែលាការពីរទឧប្ក្ិែា។ នលើសពីន េះនៅនទៀែ
អន ក្ដាក្់ពាក្យសំណ្ឌ ន ក្់ សំរារ់ការងារ អាឆ ឹងន្ល ើយ 'ោម ក្ំណែ់ប្ា' នដាយនោរពឆំនពាេះការសាក្សួ រញាែិសនាដ
នៅម នពលការចារ់ខល ួ ,
ការរងាាញខល ួ នៅែលាការ ិង ការកាែ់នទស នៅក្នុងក្រណីទ ំងអស់ ន រទប្រប្ពឹែដនលម ើសឆបរ់ ឬជានក្ម ង តែលប្ែូវការនសវា តែលមិ រណ្ឌ
ដ លនៅក្នុងរណដឹង
បា រញ្ជ ូ នៅែលាការជា ់ខពស់ សំរារ់ការកាែ់នទស រទឧប្ក្ិែា។ អន ក្ដាក្់ពាក្យសំសំរារ់ការងារ ទីលំនៅ ឬអាជីវក្មម ឬវ ិជាាជីវៈ
អាជាញរ័ណណ
តែល
ក្ំណែ់ប្ាបា រិទជិែ នៅក្នុងសំណំនរឿងជាមួ យ ឹងសន ងការន ការពយ
ួ រនទស អាឆ ឹងន្ល ើយ 'ោម ក្ំណែ់ប្ា' នដាយនោរពឆំនពាេះការសាក្សួ រញាែិសនាដ
នៅក្នុងន េះ នៅម នពលការចារ់ខល ួ ឬការរងាាញខល ួ នៅែលាការពីរទឧប្ក្ិែា។
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ខ្ុំយល់ថាពាក្យសំន េះ គឺមិ ្ដ ល់ជូ
ូ វទីលំនៅនទ។ នដាយនយាងនៅនលើពាក្យសំន េះ ខ្ុំយល់ថាខ្ុំមិ គួ រនធវ ីគំនរាង នែើមបីន រ ីឆូ ល
ឬរញ្ច រ់ការរស់នៅ រឆចុរប ន ររស់ខ្ុំន ើយ រហូ ែទល់តែខ្ុំប្ែូវបា នឆញឲ្យសក្ខ ីរ័ប្ែមួ យ ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្េរនៅនប្កាម
ក្មម វ ិធីសក្ខ ីរ័ប្ែនងលជួល្ទេះ រែា ៉ោ សេជូ នសែដ (Massachusetts Rental Voucher Program, MRVP) មក្ពីភានក្់ងារអេិបាល។ ម
ឹងភានក្់ងារអេិបាល
អាឆ្ដល់ជូ ខ្ុំ ូ វការឆូ លរ ួមក្នុង ក្មម វ ិធីជំ ួ យនងលជួល្ទេះបា ខ្ុប្ំ ែូវតែ្ដល់ឲ្យនគ ូ វឯក្សារលាយល័ក្ខណ៍អក្េរ
តែលរញ្ជាក្់ពីកាលៈនទសៈររស់ខ្ុំ។ ខ្ុំយល់ថាវាគឺជាការទទួ លខស ប្ែូវររស់ខ្ុំ នែើមបីជំរារែំណឹងភានក្់ងារអេិបាល ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្េរ
ពីការផ្ទលស់អវីមួយ ូ វអាសយដាា , ប្បាក្់ឆំណូល, ឬស សភាពប្ក្ ុមប្គួ សារ។ ខ្ុំយល់ថានរើសិ ខ្ុំមិ ែរន្ល ើយនៅភានក្់ងារអេិបាល
សំរារ់សំនណើសំព័ែ៌
ឬការតក្តប្រនទ ន្មេះររស់ខ្ុំ ឹងប្ែូវបា យក្នឆញពីរញ្ា ីរង់ចាំ។
ខ្ុំអ ញ្ជញែភានក្់ងារអេិបាល នែើមបីនធវ ីការសាក្សួ ររញ្ជាក្់ព័ែ៌
តែលខ្ុំបា ្ដល់ក្នុងពាក្យសំន េះ។ ខ្ុំសូមរញ្ជាក្់ថាព័ែ៌
តែលខ្ុំបា ្ដល់ក្នុង ពាក្យសំន េះ គឺពិែប្បាក្ែ ិងប្ែឹមប្ែូវ។ ខ្ុំយល់ថានសឆក្ដ ីតងលងរ ល ំអវីមួយ ឬការរងាាញមិ ប្ែឹមប្ែូវ
អាឆ ឹងរណ្ឌ
ដ លឲ្យ
ការរែិនសធ ៍ ូ វពាក្យសំ ររស់ខ្ុំ។ ខ្ញុំយល់ថាភ្ជនក្់ងារ អ្ភិបាល នឹងសសនើសុំក្ុំណរ់ត្ាព្័រ៌មនជនត្បត្ព្ឹរដបទឧត្ក្ិដ្ឋ
ព្ីត្ក្សួងយរដ ិធម្៌សសវាព្័រ៌មនឧត្ក្ិដ្ឋក្ម្ម និងសធវ ើោរត្សាវត្ាវ ាម្អ្នដ របណា
ដ ញ សុំរាប់សមជិក្ម្នសសសព្ញវ ័យ ថ្នត្ក្ ុម្ត្រួ សារ។
បា ឆេះហែា នលខ្ នៅនប្កាមទណាក្មម ិងនទសពិ ័យន ការេូ ែេរ; ខ្ុំយល់ថាការងែឆំ ងន ពាក្យសំន េះ ិងការងែឆំ ងន ហែា នលខ្ន េះ
គឺ
សពលភាពែូ ឆឆបរ់នែើមតែរ។
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