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ឯកសារភា�ប់ទី 1
ទ្រមង់ែបបបទយល់្រពមរបស់អក� កាន់កាប់ស្រមាប់ការដក់ពាក្យេស�សើ ជុំ នំ យួ ការបង់ៃថ�ផះ� បន�ន់ ែដល
បានផ�ច� េផ�មើ េដយមា�ស់ផះ�
អ�កកាន់កាប់ជទីេគារព
មា�ស់ផ�ះរបស់អ�កបានចាប់េផ�មើ ដក់ពាក្យេស�ើសុំជនំ ួយការបង់ៃថ�ផះ� បន�ន់ស្រមាប់អក� ។ មា�ស់ផ�ះរបស់
អ�កបានចាប់េផ�មើ ដក់ពាក្យេស�ើសុំជនំ ួយការបង់ៃថ�ផះ� បន�ន់ស្រមាប់អក� ។

កម�វ�ធី Emergency Rental Assistance Program (ERAP), Residential Assistance for Families in Transition

(RAFT) និង Emergency Rent and Mortgage Assistance (ERMA) (រួមជមួយ “ជំនួយការបង់ៃថ�ផ�ះបន�ន់”)

គឺជកម�វ�ធីរបស់រដ� Massachusetts ែដលផ�ល់ជនំ ួយហិរ��វត�ដ� ល់្រគសា
� រែដលមានលក�ណសម្បត្រ�ិ គប់្រគាន់
ែដល្របឈមនឹងវ�បត�ិេសដ�កិច� េហើយឣច្រត�វបានេ្របអើ �ីៗ ដូចជការបង់ៃថ�ជួលេ�េពលអនគត ការ

បង់ៃថ�ជួលែដលជំពាក់ (ការជួលែដលផុតកំណត់ ឬ

”បំណុលហួសកាលកំណត់”) ឬស្រមាប់ៃថ�ទាក់ទងនឹងេគហដ�នមួយចំននួ ។ ្របសិនេបើអក� ចង់បាន
ព័ត៌មានបែន�មអំពកី ម�វ�ធីទាងំ េនះ ក៏ដូចជកម�វ�ធីេផ្សងៗេទៀត េដើម្បជី ួយអ�កឱ្យសា�ក់េ�ក�ង� ផ�ះ សូម

ចូលេ�កាន់ www.mass.gov/COVIDHousingHelp ឬេ�ទូរសព�េ�េលខ 211។
អ�កមិនចាំបាច់ដក់ពាក្យសុំ ឬទទួលយកជំនួយការបង់ៃថ�ផ�ះបន�ន់េទ។ េទាះយ៉ ងណក៏េដយ
្របសិនេបើអក� មិនបង់ៃថ�ជួលផ�ះ ឬ្របាក់កម�ទី ិញផ�ះែដលហួសកាលកំណត់ អ�កឣច្របឈមនឹងការ
បេណ� ញេចញ ឬការរ�បអូស្រទព្យ។ េលើសពីេនះ ការមិនបង់ៃថ�ឈ�លហួសកាលកំណត់ (“បំណុលហួស

កាលកំណត់”) ឣចបង�អន�រយដល់កិត�ិយស និងសមត�ភាពក�ង� ការទទួលបានលំេ�ដ�ននេពល
អនគត។ អ�កក៏ឣចដក់ពាក្យសជុំ នំ ួយការបង់ៃថ�ផ�ះបន�ន់ស្រមាប់េគហដ�នេដយខ��នឯងបានផង

ែដរ។ ្របសិនេបើអក� ចាប់ឣរម�ណច៍ ង់ដងឹ បែន�មអំពកី ម�វធ� ីទាងំ េនះ សូមទូរសព�េ�េលខ 211។
្របសិនេបើអក� ចង់អនុ��តឱ្យមា�ស់ដរី បស់អក� ដំេណើរការដក់ពាក្យសជុំ នំ សួ អ�ក សូមេឆ�យើ សំណួរ
ខាងេ្រកាម រួចចុះហត�េលខាេលើទ្រមង់ែបបបទេនះ។
1. ការប�� ក់ពី COVID-19

្រគ�សារជេ្រចើនេ� Massachusetts បានរងផលប៉ះពាល់ែផ�កហិរ��វត��េដយសារជំងឺរតត្បោត

COVID-19។ សូម្របាប់េយើងពីប�� ែដលអ�កបានជួប្របទះ ចាប់តាំងពីជំងឺរតត្បោតបាន
ចាប់េផ�ើមេ�ក��ងែខមីន ឆា�ំ 2020។ អ�កឣចធីក្របអប់េ្រចើនជងមួយ។

ខ��ំ ឬនរណមា�ក់េ�ក�ង� ្រគ�សាររបស់ខ…
�ំ
☐ បាត់បង់ការងរ
☐ អត�្របេយជន៍ៃនភាពអត់ការងរេធ�ើែដល្របមូលបាន
☐ មាន្របាក់ចណ
ំ ូ លតិចជងធម�តា (្របាក់ែខទាប តិចជងេមា៉ង ឬអតិថជិ នតិចជង្របសិនេបើ

េធ�ើការេដយខ�ន� ឯង)
☐ ្រត�វខកខានការងរ ឬឈប់េធ�ើការ ឬេធ�ើការតិចេមា៉ងេដយសារសុខភាពឬត្រម�វការេវជ�សា�ស�
☐ ្រត�វខកខានការងរ ឬឈប់េធ�ើការេដើម្បែី ថទាំនរណមា�ក់ែដលមានត្រម�វការសុខភាពឬេវជ�សា�ស�
☐ ្រត�វខកខានការងរ ឬឈប់េធ�ើការ ឬេធ�ើការតិចេមា៉ងេដយសារសាលាេរៀន ឬកែន�ងេមើលែថកូន
របស់ខ�ំ្រត�វបានបិទ ឬេដយសារកូនរបស់ខ�ំមានសាលាតាមអុីនធឺណិត
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☐ មានមិត�រមួ បន�ប់ ឬសមាជិក្រគ�សារេរ�េចញ ឈប់បង់ៃថ�ជួល ឬសា� ប់ ទុកឱ្យខប�ំ ង់ៃថ�ជលួ ផ�ះ

ែដលមានតៃម�ខ�ស់
☐ មានការគិត្របាក់ខ�សជ់ ងធម�តា (ឧទាហរណ៍ ការគិតៃថ�ព្យោបាល ៃថ�ដកឹ ជ��ន� ៃថ�ែថទាំកុមារ

ៃថ�បុណ្យសព ៃថ�ជួលផ�ះ ៃថ�េសវេ្របើ្របាស់ទកឹ េភ�ងើ ជេដើម)។
☐ មាន្របាក់ចណ
ំ ូ លទាបេពកក�ង� ការចំណយស្រមាប់្រគសា
� រជមូលដ�ន (ឧទាហរណ៍ ឣហារ
សេម��កបំពាក់ ៃថ�ជួល េសវេ្របើ្របាស់ទកឹ េភ�ើង ការផ�ត់ផង� ែ់ ផ�កសមា�តជេដើម)។
☐ ប�� ហិរ��វត��េផ្សងេទៀត (សូមពន្យល)់
2. បានទទួលការទូទាត់ RAFT/ERAP/ERMA ពីមនុ
សូមេ្រជើសេរ�សមួយ៖

☐ ខ�បា�ំ នដក់ពាក្យេស�ើសុំ RAFT, ERAP ឬ ERMA េហើយខ�ក�ំ ំពងុ រង់ចាឱំ ្យពាក្យសុំរបស់ខដ�ំ ំេណើរការ ប៉ុែន�ខ�ំ

យល់្រពមឱ្យមា�ស់ផ�ះដក់ពាក្យសេុំ ធ�បើ ច��ប្បន�ភាពជំនួសខ��ំ។ (ចំណំ៖ អ�កឣចបដិេសធក�ង� ការ

ចុះហត�េលខាេលើទ្រមង់ែបបបទយល់្រពមេនះ េហើយរង់ចាកាំ រពិនតិ ្យេមើលកម�វធ� ី RAFT/ERMA/ERAP ែដល

មាន្រសាប់របស់អ�កជំនសួ មកវ�ញ)។

☐ ខ�ម�ំ និ បានដក់ពាក្យសុំ RAFT ឬ ERMA ឬខ��ំបានទទួល RAFT/ERMA/ERAP ពីមុន ប៉ុែន�ខ�ំ្រត�វការវម�ង
េទៀត។
3. អ�កកាន់កាប់ ជួល បំណុលហួសកាលកំណត់ និងអត�្របេយជន៍
មា�ស់ផ�ះរបស់អ�កបាននិយយថអ�ករស់េ� _______________[ឣសយដ�ន], ៃថ�ជលួ ្របចាំែខរបស់អ�កគឺ
$_____ , អ�កជំពាក់ $____ ៃថ�ជួលសរុប (បំណុលហួសកាលកំណត់) េហើយអ�កចង់បន�រស់េ�ក��ងផ�ះ/ឣផ
តមិនេនះ។
☐ ្រតមឹ ្រត�វេហើយ
☐ មិន្រតមឹ ្រត�វេទ។ សូមពន្យល់៖

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
តាមរយៈការចុះហត�េលខាេលើឯកសារេនះ អ�កផ�ល់សទិ �ិអនុ��តឱ្យមា�ស់ផ�ះរបស់អ�កដក់ពាក្យេស�ើសុំ

RAFT/ERAP/ERMA ជំនួសអ�ក។ គាត់នងឹ ប���លព័តមា៌ នដូចខាងេ្រកាមេ�ក�ង� ពាក្យសំុ

េហើយប��ន� វេ�ទីភា�ក់ងរ្រគប់្រគងតំបន់ (RAA) ែដលេ�ជិតបំផុត៖
•
•
•

េមាះសមាជិក្រគសា
� ររបស់អ�ក និងឣសយដ�នរបស់អ�ក
ការដក្របាក់ចណ
ំ ូ ល្រគសា
� រ និងសិទ�ិទទួលបាន
េលខសន�សិ ខុ សង�ម របស់សមាជិក្រគ�សារទាំងអស់ែដលមានឣយុេលើសពី 18 ឆា�ំ ្របសិនេបើពួក

េគមាន។ េលខេនះនឹង្រត�វេ្របើេដើម្បេី ផ��ងផ�ត់្របាក់ចំណូល។
• ចំននួ ទឹក្របាក់ ជួលែដលអ�កជំពាក់ និងការជួល្របចាំែខរបស់អ�ក
• ព័ត៌មានអំពមី នុស្សេ�ក�ង� ្រគ�សាររបស់អក� រួមមានៃថ�ែខឆា�កំ ំេណើត និង្របជសា�ស� និង
ឧបសគ�នន ែដលពួកេគឣច្របឈមនឹងការបង់ៃថ�ឈល�
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•

ច្បោប់ចម�ងអត�ស�� ណបណ� ជួលមានកិច�សន្យោ ការេផ��ងផ�ត់ភាពឣសន�ៃនេគហដ�ន និង

ឯកសារេផ្សងៗ ដូចជភស��តាងៃន្របាក់ចំណូលតាមការេស�សើ ុំ

5. សិទអ�ិ នុ��ត និងការបេ��ញព័តមា៌ នស្រមាប់អក� កាន់កាប់
ព័ត៌មានផ�ល់ខន� ជក់លាក់ (េឈា� ះ ឣសយដ�ន ្របាក់ចណ
ំ ូ ល ឣយុ ជេដើម) អំពអី ក� និង្រគសា
� ររបស់
អ�ក្រត�វបានផ�លជ់ ូនេ�េលើ ពាក្យេស�ើសុំជនំ ួយការបង់ៃថ�ផ�ះបន�ន់។ ព័ត៌មានទាំងេនះនឹង្រត�វបាន

េ្របើ្របាស់ េដើម្បកី ំណត់សទិ �ិទទួលបាន និងត្រម�វការជំនយួ ហិរ��វត��ស្រមាប់កម�វ�ធី Residential Assistance

for Families in Transition (RAFT),Emergency Rental and Mortgage Assistance (ERMA), and Emergency
Rental Assistance Program (ERAP) និងេដើម្បអី នុេលាមតាមរបាយការណ៍របស់សហព័ន� និងរដ� េហើយនិង
ត្រម�វការរក្សោកំណត់្រតា។ ព័តមា៌ នេនះក៏្រត�វបានេ្របើ្របាស់ េដើម្ប្រី គប់្រគងកម�វធ� លី ំេ�ដ�ន េដើម្បី
ការពារផល្របេយជន៍ហិរ��វត��សាធារណៈជន និងេដើម្បេី ផ��ងផ�ត់ភាព្រតមឹ ្រត�វៃនព័ត៌មានែដលបាន
ដក់ជនូ ។ េ�េពលមានការអនុ��តពីច្បោប់ ព័តមា៌ នេនះឣច្រត�វបានេចញផ្សោយេ�ទីភា�ក់ងរ
រដ�ភិបាល ឣជ�ធរលំេ�ដ�នសាធារណៈក��ងតំបន់ ភា�ក់ងរលំេ�ដ�នមិនរក្របាក់ចំេណញក��ងតំបន់
អ�កផ�ល់េសវ និងសុីវល� ឬអ�កេសុើបអេង�ត្រពហ�ទណ� និង្រពះរជឣជ�។ ព័តមា៌ នេនះក៏ឣច្រត�វបាន
េ្របើ្របាស់កង� េគាលបំណង្រសាវ្រជវ និងវយតៃម�កម�វធ� ីផងែដរ។ េបើមនិ ដូេចា�ះេទ ព័តមា៌ ននឹង្រត�វបាន
រក្សោទុកជការសមា�ត់េហើយ្រត�វបានេ្របើ្របាស់េដយបុគល� ិកទីភា�ក់ងរ្របចាំតបំ ន់ក�ងេពល
បំេដើេពញភារកិ
ម្បីប�� ក់ចអរ�ពំ បស់
សី ទិ ព�ិចួកលូ េគ។រួមក��ងកម�វធ� ី ទីភា�ក់ងរ្របចាំតំបន់នឹងផ�លព់ ័ត៌មានអំពអី �កេ�ឱ្យអក�

េផ្សងេទៀត (ទីភា�ក់ងរនន, រួមទាំងការ�យល័យ្របតិបត�កាិ រងរ និងការអភិវឌ្ឍកមា�ំងពលកម�,

្រកសួងែផ�កជំនយួ ភាពអត់ការងរេធ�ើ [ស្រមាប់ការធានេលើភាពគា�នការងរេធ�ើ និងព័ត៌មានអំពី

្របាក់ចំណូលេផ្សងេទៀត], ្រកសួង្របាក់ចំណូល, ្រកសួងែផ�កជំនយួ ក�ង� ការផ�ស់ប�រ, MassHealth, និង

ទីភា�ក់ងររដ�េផ្សងេទៀត, អង�ការនន, និេយជក, មា�ស់ផ�ះរបស់អក� , អ�កកាន់ហបុី ៉ូែតក ឬបុគ�លរបស់

អ�ក) និងទទួលព័តមា៌ នពីអង�ភាពទាំងេនះអំពអី ក� ។ េលើសពីេនះេទៀត វឣចនឹងចាំបាច់ែដល្រត�វ
ពិភាក្សោ ឬេឆ�យើ ឆ�ងជមួយអ�កេផ្សងេទៀតទាក់ទងនឹងព័ត៌មានេនះ។ តាមរយៈការចុះហត�េលខា

ខាងេ្រកាម អ�កកំពុងផ�លកា់ រអនុ��តឱ្យ DHCD និងអង�ភាពដៃទេទៀត ដូចបានពណ៌នេ�ទីេនះ
េដើម្បីផ�ស់ប�រព័ត៌មានអំពអី ក� ។
អ�ក ឬអ�កតំណងែដលមានការអនុ��តរបស់អក� មានសិទ�ិ្រត�តពិនតិ ្យ និងថតចម�ងព័តមា៌ នែដល

្របមូលបានអំពអី ក� ។ អ�កឣចជំទាស់នងឹ ការ្របមូល, ការែថទាំ, ការផ្សពផ� ្សោយ, ការេ្រប្រើ បាស់, ភាព

្រតឹម្រត�វ, េពញេលញ ឬ្របេភទព័ត៌មានែដល

ទីភា�ក់ងរ្របចាំតបំ ន់និយយអំពអី ក� ។ ្របសិនេបើអក� ជំទាស់ េយើងនឹងេសុបើ អេង�តការជំទាស់របស់អក�
េហើយនឹងែកប�� ឬក៏េធ�ឱើ ្យែផ�កជំទាស់របស់អ�កកា�យជែផ�កមួយៃនឯកសារ។

េ�េ្រកាមច្បោប់ឯកជនភាពរបស់រដ�1 េបក�ជន និងអ�កចូលរួមកម�វ�ធីឣចផ�ល់ ឬប�្ឈបកា់ រអនុ��ត

របស់ពកួ េគក��ងការែចករ�ែលកព័ត៌មានផ�ល់ខ�នេនះ។ េទាះយ៉ ងណក៏េដយ ការខកខានមិនបាន
អនុ��តឱ្យទីភា�ក់ងរ្របចាំតបំ ន់ េដើម្បែី ចកចាយព័ត៌មានែដលចាំបាច់ ឣចបណ�លឱ្យមានការ
ពន្យោរេពល មិនមានសិទ�ិចូលរួមក�ង� កម�វ�ធី ឬការប��ប់។
កាតព�កចិ រ� បស់អក� ចូលរួម

V. 2021.3
្របសិនេបើអក� ចូលរួម្រត�វបានរកេឃើញថមានសិទ�ិចលូ រួម និងទទួលបានជំនួយ អ�កចូលរួម
យល់្រសបនឹង៖
•

ផ�ល់ពត័ ៌មានែដលបានេស�សើ ុំទាងំ អស់ពី្របភពទាំងអស់ ស្រមាប់សមាជិក្រគ�សារទាំងអស់

•

តាមការេស�ើសុំរបស់ទីភា�ក់ងរ្របចាំតបំ ន់។
រក្សោទំនក់ទំនងជមួយទីភា�ក់ងរ្របចាំតបំ ន់តាមត្រម�វការរបស់ទីភា�ក់ងរ្របចាំតបំ ន់

•

េដើម្បជី យួ ទីភា�ក់ងរ្របចាំតបំ ន់កង� ការតាមដន និងរយការណ៍អំពដី ំេណើរការកម�វ�ធ។ី
មិនមានបំណងេធ�ើអ�ីែដលឣចបង�អន�រយដល់សា�នភាពលំេ�ដ�ន ឬការងរបច�ប� ្បន�

•

របស់អក� ចូលរួម។
មិន្រប្រពឹតេ� សចក�ីែថ�ងការណ៍ែក�ងបន�ំ ឬេធ�េើ សចក�ែី ថ�ងការណ៍មិនពិតណមួយែដល

ទាក់ទងនឹងកម�វធ� ី Emergency Housing Payment Assistance។

កាតព�កចិ េ� ផ្សងេទៀតរបស់អក� ចូលរួម៖
•
•

អ�កចូលរួមយល់្រសបថគាត់មិនមានអត�្របេយជន៍ហិរ��វត�េ� �ក��ងបន�បជ់ លួ ែដល
ថវ�កាកម�វ�ធី្រត�វបានេ្របើ្របាស់េទ។
អ�កចូលរួមយល់្រសប ្របសិនេបើគាត់្រត�វបានេគយល់្រពមឱ្យទទួលបានត្រម�វការថវ�កាដ
◌ូចគា�តាមរយៈអ�កផ�ល់ថវ�កា ឬ្របភពេផ្សងៗគា� គាត់នងឹ ជូនដំណងឹ ដល់ទភាី � ក់ងរ
្របចាំតបំ ន់ភា�មៗ េហើយខិតខំឱ្យអស់ពសី មត�ភាព េដើម្បធាី នថថវ�កាទាំងេនះ្រត�វ

•

បាន្របគល់ជូនទីភា�ក់ងរ្របចាំតបំ ន់ ឬេ�អ�កផ�លថ់ វ�កាេផ្សងេទៀត។
អ�កចូលរួមយល់្រពមថរល់លក�ខណ� និងបទប្ប�ត� ៃ�ិ នកិចស� ន្យោេនះអនុវត�ចំេពាះ

•

សមាជិក្រគ�សាររបស់អក� ចូលរួមទាំងអស់។
អ�កចូលរួមយល់្រពមបន�ទទាូ ត់្របាក់សំណងតាមលំេ�ដ�នែដលមិន្រត�វបានរ�ប់រងពី

ជំនួយរបស់កម�វធ� ី RAFT, ERAP និង/ឬជំនយួ របស់កម�វ�ធី ERMA។ ការខកខានមិនបាន
អនុេលាមតាមកាតព�កចិ ជ� លួ ្របាក់កម�ី េសវេ្របើ្របាស់ទកឹ េភ�ើង ឬកាតព�កចិ ទ� ូទាត់
េផ្សងេទៀត េដយមិនមានមូលេហតុ្រតឹម្រត�វគួរឱ្យទុកចិតឣ� ចេធ�ឱើ ្យអ�កចូលរួមមិន

មានសិទ�ិទទួលបានជំនយួ ហិរ��វត�ព� កី ម�វ�ធី RAFT, ERAP និង/ឬ ERMA។
តាមរយៈការចុះហត�េលខាខាងេ្រកាម អ�កទទួលសា� ល់ថ អ�កដឹងថពាក្យសសុំ ្រមាប់ RAFT/ERMA

/ERAP េនះមិនែមនជការេប�ជ�ចិតៃ� នជំនួយរូបិយវត�េ� នះេទ។

តាមរយៈការចុះហត�េលខាខាងេ្រកាម អ�កប�� ក់ពកាី រយល់ដឹងល�បផំ ុតរបស់អក� េនះអ�កមិនបាន
ទទួល ឬបានយល់្រពមស្រមាប់មលូ និធពិ ី្របភពេផ្សងេទៀត េដើម្បចី ណ
ំ យស្រមាប់ការចំណយដូចគា�ែដល

្រត�វបានេស�ើសុំេ�ក�ង� កម�វ�ធី RAFT/ERMA/ERAP ។

ការអនុ��តេនះមានសុពលភាពរយៈេពល 10 ឆា�ំ គិតចាប់ពៃី ថ�ចុះហត�េលខា។
ហត�េលខារបស់អ�កកាន់កាប់៖ _________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖ ______________
េតើមានអ�េី កើតេឡើងបន�ប់? ទីភា�ក់ងរ្របចាំតំបន់នងឹ េធ�ើការជមួយអ�ក និងមា�ស់ផ�ះរបស់អក� េដើម្បី
កំណត់ថេតើមលូ និធិ ប៉ុន�នែដលអ�កឣចទទួលបាន។ អ�កនឹងទទួលបានព័ត៌មានវ�ញក�ង� រយៈេពល
ជេ្រចើនសបា�ហ៍។

