លិែិតបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយថ្លៃជួលសម្រាប់
កមម វ ិ្ីជាំនួយថ្ងៃ ជួលផ្ទះខែលទទួ លបានោរឧបត្ថ មភធពលមានអាសនន (SHERA)
ផ្នែកទ្ី 1៖ ព័ត៌ានអំពីម្ររួសារផ្ែលទ្ទ្ួ លបានជំនួយ និងសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយ
ធ្មះអច្លនរទពយ

អាសយដ្ឋានអគារ

ធលែបនទ ប់របស់អនកជួ ល
(“បនទ ប់”)

ទីរក ុង/ទីរបជុាំជន

ហ្
ុ ីបកូ ែ

ធ្មះអន កជួ ល (ធមររួ សារ)

ថ្ងៃ ខែឆ្នាំកាំធ ើត្របស់អនកជួ ល
(ខែ/ថ្ងៃ /ឆ្នាំ)
/

អុីខមល

ធលែ SSN
បួ នែទ ង់ច្ុងធរោយ*

*របសិនធបើអនកមាន។ អន កមិនចាំបាច្់
រត្ូវោរធលែ SSN ធែើមបីដ្ឋក់ពាកយសុាំ
ជាំនួយធនាះធទ។

/

ធលែទូ រសពទ
(

)

XXXX – XX –

ព័ត៌ានអំពីមេម្ររួ សារ៖
មតើអែកពិបាកយល់ភាសាអង់មរៃ សផ្េនមទ្?
 បាទ/ចស
 ធទ
មតើអែកានសញ្ជាតិអវី?

មតើភាសាអង់មរៃ សជាភាសាចេបងរបស់អែកផ្េនមទ្?
 បាទ/ចស
 ធទ ភាសាខែលែ្ុាំច្ូលច្ិត្តរឺ៖
មតើអែកជាជនជាតិមអសប៉ាញ ជនជាតិអាមេរ ិកឡាទ្ីន

 ជនជាត្ិធែើមអាធមរ ិោាំងឥណ្ឌ
ា ឬអាឡាសាា

ឬមែើ
េកំម ើតមអសប៉ាញផ្េនមទ្?
 បាទ/ចស

 អន កធោះអាសុី ឬបា៉ាសុីហវិក

 ធទ

 ជនជាត្ិអាធមរ ិកខសបកធមម ឬអាហ្រហវិកអាធមរ ិក

 សុាំមិនធ្ៃ ើយ

 ជនជាត្ិខសបកស
 ធផ្្ងធទៀត្

មតើអែកានមេទ្អវ ី?

 សុាំមិនធ្ៃ ើយ

 រសី
 រប ុស
 មិនខមនទ ាំងរប ុស ឬរសី
 សុាំមិនធ្ៃ ើយ

បផ្នែ េពីមលើការទ្ទ្ួ លបានការជូនែំ ឹងជាលាយលកខ ៍អកសរអំពីសាែនភាពពាកយសំរបស់អែក មតើអែកចង់ទ្ទ្ួ លបាន
ព័ត៌ានលមីៗតាេអីផ្េល ឬតាេរយៈសារជាអកសរផ្ែរឬមទ្?
 ធទ សូ មធផ្ញើធសច្កដ ីជូនែាំ ឹងមកែ្ុាំតាមរយៈ
 បាទ/ចស តាមរយៈធលែទូ រសពទ ខែលែ្ុាំ
បានផ្ត ល់ឱ្យ

សាំបុរត្ថ្របស

ីយ៍ខត្ប៉ាុធណ្ឌ
ណ ះ

 បាទ/ចស តាមរយៈអុីខមលខែលែ្ុាំបានផ្ដ ល់ឱ្យ
អែ កចុះហតែ មលខាមៅខាងមម្រកាេមនុះបញ្ជាក់ថា (រូ សធីកទំងអស់ផ្ែលពាក់ព័នធ)៖


ែ្ុាំរត្ូវបានច្ុះបញ្ជ ីជាអន កជួ ល ឬអន កជួ លបនត ធលើកិច្ចសនាជួ លជាលាយលកខ

៍អក្រសរមាប់បនទ ប់ធនះ



បនទ ប់ធនះរឺជាទីលាំធៅច្មបងរបស់ែ្ុាំ (កខនៃ ងខែលែ្ុាំរស់ធៅធសទ ើរខត្ររប់ធពល)

ធៅធពលណ្ឌមួ យ ចប់តាាំងពីថ្ងៃ ទី 1 ខែធមសា ឆ្នាំ 2020 ធដ្ឋយទទួ លរងធដ្ឋយផ្ទទល់ ឬធដ្ឋយរបធោលពីោរផ្្ ះុ
ជាំងឺ COVID-19 ែ្ុាំ ឬបុរគលធផ្្ងធទៀត្ធៅកនុងររួ សាររបស់ែ្ុាំ៖
V2.2៖ �នេធ� ប
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មានលកខ សមបត្ត ិររប់រគាន់កនុងោរទទួ លបានអត្ថរបធោជន៍សរមាប់ភាពគាមនោរងារធ្វ ើ
បាត្់បង់របាក់ច្ាំ ូ ល
ោរច្ាំណ្ឌយមានោរធកើនធ ើង និង/ឬ
មានោរលាំបាកខផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថុធផ្្ងធទៀត្។ ពនយល់ធដ្ឋយសធងខ ប៖ ___________________________________________

ផ្នែកទ្ី 2៖ ការបញ្ជាក់ និងការយល់ម្រពេពីម្ររួសារ


ែ្ុាំជាំពាក់ថ្ងៃ ជួលខែលបានែល់កាំ

ត្់រត្ូវបង់រិត្ចប់តាាំងពីខែធមសា ឆ្នាំ 2020 ឬរយៈធពលធរោយពីធនះ។



ែ្ុាំសូមបញ្ជជក់រសបតាមោរពិន័យធលើសកខ ីភាពទុច្ច រ ិត្ថា រាល់ព័ត្៌មាន និងច្ធមៃ ើយខែលបានធ្ៃ ើយត្ប
នឹងសាំ ួ រទ ាំងធនះរឺពិត្ និងធពញធលញធៅតាមច្ាំធ ះែឹងខែលែ្ុាំមាន។



ែ្ុាំសូមបញ្ជជក់ថារបសិនធបើែ្ុាំទទួ លបានងវ ិោពីរបភពធផ្្ងធទៀត្សរមាប់ថ្ងៃ ជួលែូ ច្គានខែលបានបង់ធដ្ឋយក
មម វ ិ្ីជាំនួយថ្ងៃ ជួលផ្ទ ះខែលទទួ លបានោរឧបត្ថ មភធពលមានអាសនន (“SHERA”)
ែ្ុាំនឹងជូ នែាំ ឹងែល់មាចស់ផ្ទះែ្ុាំភាៃមៗ និងែិត្ែាំរបឹងខរបងឱ្យអស់ពីសមត្ថ ភាព
ធែើមបីធានាថាងវ ិោទ ាំងធនាះរត្ូវបានរបរល់ធៅឱ្យរបភពធែើម វ ិញ។



ែ្ុាំយល់រពមថាមាចស់ផ្ទះរបស់ែ្ុាំ ឬបុរគលធផ្្ងធទៀត្ខែលទទួ លបានោរអនុញ្ជញត្ពីមាចស់ផ្ទះរបស់ែ្ុាំអាច្នឹងដ្ឋក់
ពាកយសុាំកមម វ ិ្ី SHERA
ធែើមបីឱ្យែ្ុាំបង់បាំ ុ លថ្ងៃ ជួលផ្ទ ះខែលមានលកខ សមបត្ត ិររប់រគាន់ខែលជាំពាក់រិត្រត្ឹមថ្ងៃ ធនះ និងសរមាប់
បាំ ុ លជួ លផ្ទ ះខែលមានលកខ សមបត្ត ិររប់រគាន់ខែលអាច្នឹងជាំពាក់នាធពលអនារត្។



ខ�� ំយល់្រពម និងយល់្រសប��ល់ព័ត៌�នែដល�នផ� ល់ជូន ឬេ្រប�េដ�ម្បីដំេណ�រ�រ�ក្យសុំជំនួយេនះ�ច
្រតូ វ�នែចករ� ែលក�មួ យ��ស់ផ�ះ និងអ� ក្រគប់្រគងអចលន្រទព្យរបស់ខ�� ំ រ ួម�ន Commonwealth
ofMassachusetts Department of Housing and Community Development (“DHCD”), Massachusetts
Housing Finance Agency (“MassHousing”) ឬ Massachusetts Housing Partnership (“MHP”)
ក៏ដូច�បុគ�ល ឬទី��ក់�រេផ្សងេទៀតែដល�នកិច�្រពមេ្រពៀង�មួយ DHCD, MassHousing ឬ MHP
េដ�ម្បីផ�ល់ជំនួយែផ� កលំេនៅ��ន។



ែ្ុាំែឹងធហើយថារបសិនធបើ MassHousing ឬ MHP (ឬភានក់ងាររបស់ែល ួន) ទីភានក់ងារផ្ត ល់ជាំនួយសហព័នធ
ឬទីភានក់ងារសវនកមម រកធ ើញថាែ្ុាំបានទទួ លរបាក់មិនរត្ឹមរត្ូវធដ្ឋយសារខត្ែ្ុាំបានផ្ុដល់ព័ត្៌មានមិនពិត្
ឬផ្ដ ល់អាំ ះអាំណ្ឌងមិនរត្ឹមរត្ូវធៅកនុងលិែិត្ធនះ ឬពាកយសុាំរបស់ែ្ុាំ ែ្ុាំអាច្នឹងរត្ូវសងជាំនួយែៃ ះ
ឬទ ាំងអស់ខែលផ្ត ល់ធដ្ឋយ DHCD, MassHousing, MHP ឬមាចស់ផ្ទះរបស់ែ្ុាំ។



ែ្ុាំែឹងធហើយថាវាជាបទឧរកិែាខែលកុហក ឬផ្ត ល់ព័ត្៌មានមិនពិត្ធៅកនុងលិែិត្ធនះ ឬពាកយសុាំរបស់ែ្ុាំ។
ែ្ុាំកែ
៏ ឹងថាពាកយសុាំរបស់ែ្ុាំអាច្រត្ូវបានបែិធស្ របសិនធបើែ្ុាំបានធ្វ ើផ្ដល់ធសច្កត ីខងៃ ងោរ ៍មិនពិត្
ឬមិនរត្ឹមរត្ូវ។

ោរវាយបញ្ចល
ូ ធ្មះរបស់អនកកនុងកខនៃ ងបញ្ចល
ូ ហត្ថ ធលខាខាងធរោមមានន័យថា អន កកាំពុងច្ុះហត្ថ ធលខា
ធលើឯកសារធនះតាមរបព័នធធអ ិច្រត្ូនិក។ ហត្ថ ធលខាធអ ិច្រត្ូនិកមានអត្ថ ន័យ សុពលភាព និងរបសិទធភាពែូ ច្គាន
នឹងហត្ថ ធលខាសរធសរធដ្ឋយថ្ែខែរ។

ហតែ មលខារបស់មេម្ររួ សារ

កាលបរ ិមចេ ទ្
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