ឯក�រ��ប់ទី 1
ទ្រមង់ែបបបទយល់្រពមរបស់អ�ក�ន់�ប់ស្រ�ប់�រ�ក់�ក្យសុំ RAFT ែដល�នផ� ចេផ�
�
ើមេ�យ��ស់ផ�ះ
េ��ះអ� ក�ន់�ប់៖ ________________________________________
អ� ក�ន់�ប់�ទីេ�រព
��ស់ផ�ះរបស់អ�ក�ន�ប់េផ� ើម�ក់�ក្យសុំ RAFT/ERMA ស្រ�ប់អ�ក។ RAFT និង ERMA គឺ�កម� វ �ធីរបស់រដ�
Massachusetts ែដលផ� ល់ជំនួយហិរ�� វត��ដល់្រគ� �រែដល�នលក� ណសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់
ែដល្របឈមនឹង វ �បត� ិេសដ� កិច� េហើយ�ច្រត�វ�នេ្របើអ�ីៗ ដូ ច��របង់ៃថ�ជួលេ�េពលអ�គត
�របង់ៃថ�ជួលែដលជំ�ក់ (�រជួ លែដលផុតកំណត់ ឬ
”បំណុលហួ ស�លកំណត់”) ឬស្រ�ប់ៃថ� �ក់ទងនឹងេគហ��នមួ យចំនួន។
្របសិនេបើអ�កចង់�នព័ត៌�នបែន� មអំពីកម� វ �ធី RAFT និង ERMA ក៏ដូច�កម� វ �ធីេផ្សងៗេទៀត
េដើម្បីជួយអ� កឱ្យ��ក់េ�ក��ងផ� ះ សូ មចូ លេ��ន់ www.mass.gov/COVIDHousingHelp ឬេ�ទូ រសព� េ�េលខ
211។
្របសិនេបើអ�កទទួ លយកជំនួយពី RAFT ឬ ERMA ឥឡ�វេនះ �នឹងប៉ះ�ល់ដល់�េតើអ�ក�ចទទួ ល�ន RAFT ឬ
ERMA ក��ងរយៈេពល 12 ែខេទៀតឬអត់។ �ក៏នឹងជះឥទ� ិពលផងែដរ�េតើអ�ក�ចទទួ ល�ន HomeBASE
ែដល�អត� ្របេ�ជន៍្រសេដៀង��ស្រ�ប់្រគ� �រែដល��នផ� ះសែម្បងែដរឬេទ។
អ� កមិន�ំ�ច់�ក់�ក្យសុំ ឬទទួ លយកជំនួយពី RAFT ឬ ERMA េទ។ េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ
្របសិនេបើអ�កមិនបង់ៃថ� ឈ�ល
� ែដលហួ ស�លកំណត់ អ� ក�ច្របឈមនឹង�របេណ�ញេចញ។
េលើសពីេនះេទៀត�រមិនបង់ៃថ�ជួលកន� ងមក (“បំណុលហួ ស�លកំណត់”) �ចបង� អន� �យដល់កិត�ិយស
និងសមត� �ពក��ង�រទទួ ល�នលំេ���ន�េពលអ�គត។ អ� កក៏�ច�ក់�ក្យសុំ RAFT/ERMA
េ�យខ� �នឯង�នផងែដរ។ ្របសិនេបើអ�ក�ប់�រម� ណ៍ចង់ដឹងបែន� មអំពីកម� វ �ធី� ំងេនះ សូ មទូ រសព� េ�េលខ
211។
្របសិនេបើអ�កចង់អនុ��តឱ្យ��ស់ដីរបស់អ�កដំេណើរ�រ�ក់�ក្យសុំជំនួសអ� ក សូមេឆ� ើយសំណួរ�ងេ្រ�ម
រ ួចចុះហត� េល�េលើទ្រមង់ែបបបទេនះ។
1. �រប��ក់ពី COVID-19
�ររងផលប៉ះ�ល់េ�យ�រ COVID មិនែមន�ត្រម�វ�រស្រ�ប់អត� ្របេ�ជន៍េទ
ប៉ុែន� �ប៉ះ�ល់ដល់កម� វ �ធី�មួ យែដលអ� ក�ច�នសិទ�ិទទួ ល�ន។ សូ មធីក្របអប់�ងេ្រ�ម
្របសិនេបើសំេណើសុំរបស់អ�ក�ក់ទងេ�នឹង��ន�ពែដល
ប�
� លមកពី ឬេធ� ើឱ្យ�ន់ែត�៉ប់យុឺនេឡើងៗេ�យ�រែត COVID-19។
☐ ខ��ំសូមប��ក់�
ខ��ំកំពុង�ក់�ក្យសុំជំនួយលំេ���នែដល�នលក� ណៈប��ន់េ�យ�រែត��ន�ពលំេ���នែដលបង� េឡើងមក
ពី ឬេធ� ើឱ្យ�ន់ែត�៉ប់យុឺនេឡើងៗេ�យ�រវ �បត� ិជំងឺ�តត�ត COVID-19 និង វ �បត� ិេសដ� កិច�។
☐ វ �បត� ិលំេ���នរបស់ខ��ំមិនប�
� លមកពី COVID-19 េទ។ សូ មពិ�រ�ខ��ំស្រ�ប់កម� វ �ធីែដលសម្រសប។

េបើ�ចេធ� ើ�ន សូ មពន្យល់ពីមូលេហតុែដល COVID-19 បង� ផលលំ�កែផ� កហិរ�� វត��ស្រ�ប់្រគ� �រអ� ក
និង/ឬប�
� លឱ្យ ឬេធ� ើឱ្យ��ន�ពលំេ���នបច��ប្បន� �ន់ែត�៉ប់យុឺនេឡើងៗ។
2. �នទទួ ល�រទូ �ត់ RAFT/ERMA កន� ងមក
សូ មេ្រជើសេរ �សមួ យ៖

☐ ខ��ំ�ន�ក់�ក្យេស� ើសុំ RAFT ឬ ERMA េហើយខ��ំកំពុងរង់�ំឱ្យ�ក្យសុំរបស់ខ��ំដំេណើរ�រ
ប៉ុែន� ខ��ំយល់្រពមឱ្យ��ស់ផ�ះ�ក់�ក្យសុំេធ� ើបច��ប្បន� �ពជំនួសខ��ំ។ (ចំ�៖ំ អ� ក�ចបដិេសធក��ង�រចុះហត� េល�
េលើទ្រមង់ែបបបទយល់្រពមេនះ េហើយរង់�ំ�រពិនិត្យេមើលកម� វ �ធី RAFT/ERMA
ែដល�ន្រ�ប់របស់អ�កជំនួសមកវ �ញ)។
☐ ខ��ំមិន�ន�ក់�ក្យសុំ RAFT ឬ ERMA ឬខ��ំ�នទទួ ល RAFT/ERMA ពីមុន ប៉ុែន� ខ��ំ្រត�វ�រ�ម� ងេទៀត។
3. អ� ក�ន់�ប់ ជួល បំណុលហួ ស�លកំណត់ និងអត� ្របេ�ជន៍
��ស់ផ�ះរបស់អ�ក�ននិ�យ�អ� ករស់េ� _______________[�សយ��ន], ៃថ�ជួល្រប�ំែខរបស់អ�កគឺ $_____ ,
អ� កជំ�ក់ $____ ៃថ�ជួលសរុប (បំណុលហួ ស�លកំណត់) េហើយអ� កចង់បន� រស់េ�ក��ងផ� ះ/��តមិនេនះ។
☐ ្រតឹម្រត�វេហើយ
☐ មិន្រតឹម្រត�វេទ។ សូ មពន្យល់៖
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
�មរយៈ�រចុះហត� េល�េលើឯក�រេនះ អ� កផ� ល់សិទ�ិអនុ��តឱ្យ��ស់ផ�ះរបស់អ�ក�ក់�ក្យេស� ើសុំ RAFT/ERMA
� ព័ត៌�នដូ ច�ងេ្រ�មេ�ក��ង�ក្យសុំ េហើយប��ន
� �េ�ទី��ក់�រ្រគប់្រគងតំបន់
ជំនួសអ� ក។ �ត់នឹងប��ល
(RAA) ែដលេ�ជិតបំផុត៖
-

េ��ះស�ជិក្រគ� �ររបស់អ�ក និង�សយ��នរបស់អ�ក
�រដក្រ�ក់ចំណូល្រគ� �រ និងសិទ�ិទទួ ល�ន
េលខសន� ិសុខសង� ម របស់ស�ជិក្រគ� �រ� ំងអស់ែដល�ន�យុេលើសពី 18 ��ំ ្របសិនេបើពួកេគ�ន។
េលខេនះនឹង្រត�វេ្របើេដើម្បីេផ� �ង��ត់្រ�ក់ចំណូល។

-

ចំនួនទឹក្រ�ក់ ជួលែដលអ� កជំ�ក់ និង�រជួ ល្រប�ំែខរបស់អ�ក
ព័ត៌�នអំពីមនុស្សេ�ក��ង្រគ� �ររបស់អ�ក រ ួម�នៃថ�ែខ��ំកំេណើត និង្រប���ស� និង ឧបសគ� ��
ែដលពួ កេគ�ច្របឈមនឹង�របង់ៃថ� ឈ� �ល

-

ច�ប់ចម� ងអត� ស��ណបណ� ជួ ល�នកិច�សន� �រេផ� �ង��ត់�ព�សន� ៃនេគហ��ន
និងឯក�រេផ្សងៗ ដូ ច�ភស���ងៃន្រ�ក់ចំណូល�ម�រេស� ើសុំ

េដើម្បីទទួ ល�ន RAFT/ERMA អ� ក្រត�វែតបំេពញ�មត្រម�វ�រ្រ�ក់ចំណូលមួ យចំនួន
េហើយ្រ�ក់ចំណូលរបស់អ�ក្រត�វែត�នេផ� �ង��ត់។ ទី��ក់�រ RAFT/ERMA �ចេ��នេ��ន់ MassHealth ឬ
DTA េដើម្បីេផ� �ង��ត់្រ�ក់ចំណូលរបស់អ�ក (ពួ កេគនឹងមិនសួ រអំពីសុខ�ព ឬអត� ្របេ�ជន៍របស់អ�កេទ)។
សូ មធីក្របអប់មួយ ឬ្របអប់េ្រចើនែដល្រត�វនឹង��ន�ពរបស់អ�ក។
☐ ខ��ំកំពុងេ្របើ����ប់រង MassHealth។
☐ ខ��ំទទួ ល�នអត� ្របេ�ជន៍ពី DTA (ឧ. SNAP, TAFDC, EAEDC)។
☐ ខ��ំមិនទទួ ល�នអត� ្របេ�ជន៍ពី MassHealth ឬ DTA េទ
ឬមិនសង្ឃឹម�្របភព�ង
ំ េ�ះ្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីេផ� �ង��ត់្រ�ក់ចំណូលរបស់ខ��ំេឡើយ។
4. មជ្ឈមណ�ល MassHire Career Centers �ចជួយអ� កឱ្យទទួ ល�ន�រ�រថ�ី ឬបេង� ើន�ជីពរបស់អ�ក
មជ្ឈមណ�ល MassHire Career Centers ក��ងតំបន់របស់អ�ក�ចជួ យអ� កក��ង�រែស� ងរក�រ�រ
និង��ប់ទំ�ក់ទំនងអ� កេ�នឹងេស�កម� េផ្សងេទៀត េដើម្បីបេង� ើនជំ�ញ �ក់�រ�រ
ឬអភិវឌ្ឍ��
៌ �ជីពរយៈេពលែវង។ មជ្ឈមណ�ល MassHire េបើកស្រ�ប់េស�កម� និម�ិត
ដូ េច� ះសូ មទូ រស័ព�េ�អ� កែដលេ�ជិតអ� កបំផុត
េដើម្បីចុះេ��ះចូ លរ ួមក��ងសិ����មជ្ឈមណ�ល�ជីព។ ប�� ីៃនមជ្ឈមណ�ល MassHire Centers
េ�ទូ � ំងរដ� �ច្រត�វ�នចូ លដំេណើរ�រ�មេគហទំព័រ https://www.mass.gov/how-to/find-a-masshirecareer-center។

អ� កក៏�ចែស� ងរក និងផ� �រផ� ង�រ�រេបើកចំហ�មអុីនធឺណិត�ង 150,000 កែន� ង
េ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍���មអុីនធឺណិតេដើម្បីែស� ងរកជំ�ញរបស់អ�ក ែស� ងរក�រ�រ
ចុះេ��ះស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍និម�ិតែដល�នកំណត់ និង្រគប់្រគង�រែស� ងរក�រ�ររបស់អ�កេ�ក��ង
JobQuest។ អ� កមិន�ំ�ច់ទូរស័ព�េ�មជ្ឈមណ�ល MassHire Career Center
េដើម្បីចុះេ��ះក��ង្របព័ន�េទ។ ចូ លេ��ន់ www.mass.gov/jobquest េដើម្បី�ប់េផ� ើម។
5. សិទ�ិអនុ��ត និង�របេ�� ញព័ត៌�ន ស្រ�ប់អ�ក�ន់�ប់
ព័ត៌�ន��ល់ខ� �ន�ក់�ក់ (េ��ះ �សយ��ន ្រ�ក់ចំណូល �យុ�េដើម) អំពីអ�ក និង្រគ� �ររបស់អ�ក
្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�េលើ�ក្យសុំ RAFT/ERMA។ ព័ត៌�ន�ង
ំ េនះនឹង្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ េដើម្បីកំណត់សិទ�ិទទួ ល�ន
និងត្រម�វ�រជំនួយហិរ�� វត��ស្រ�ប់កម� វ �ធី Residential Assistance for Families in Transition (RAFT) និងកម� វ �ធី
Emergency Rental and Mortgage Assistance (ERMA) និងេដើម្បីអនុេ�ម�មរ�យ�រណ៍របស់សហព័ន�
និងរដ� េហើយនិងត្រម�វ�ររក�កំណត់្រ�។ ព័ត៌�នេនះក៏្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ េដើម្បី្រគប់្រគងកម� វ �ធីលំេ���ន
េដើម្បី�រ�រផល្របេ�ជន៍ហិរ�� វត����រណៈជន
និងេដើម្បីេផ� �ង��ត់�ព្រតឹម្រត�វៃនព័ត៌�នែដល�ន�ក់ជូន។ េ�េពល�ន�រអនុ��តពីច�ប់
ព័ត៌�នេនះ�ច្រត�វ�នេចញផ�យេ�ទី��ក់�ររ��ភិ�ល ���ធរលំេ���ន��រណៈក��ងតំបន់
��ក់�រលំេ���នមិនរក្រ�ក់ចំេណញក��ងតំបន់ អ� កផ� ល់េស� និងសុី វ �ល
ឬអ� កេសុើបអេង� ត្រពហ� ទណ�និង្រពះ�ជ���។ ព័ត៌�នេនះក៏�ច្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ក��ងេ�លបំណង្រ�វ្រ�វ
និង�យតៃម� កម� វ �ធីផងែដរ។ េបើមិនដូ េ��ះេទ ព័ត៌�ននឹង្រត�វ�នរក�ទុក��រស��ត់េហើយ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់
េ�យបុគ�លិកទី��ក់�រ្រប�ំតំបន់ក��ងេពលបំេពញ�រកិច�របស់ពួកេគ។

េដើម្បីប��ក់អំពីសិទ�ិចូលរ ួមក��ងកម� វ �ធី ទី��ក់�រ្រប�ំតំបន់នឹងផ� ល់ព័ត៌�នអំពីអ�កេ�ឱ្យអ� កេផ្សងេទៀត
(ទី��ក់�រ��, រ ួម�ង
ំ �រ ��ល័យ្របតិបត� ិ�រ�រ និង�រអភិវឌ្ឍក��ំងពលកម� ,
្រកសួ ងែផ� កជំនួយ�ពអត់�រ�រេធ� ើ [ស្រ�ប់�រ��េលើ�ព��ន�រ�រេធ� ើ
និងព័ត៌�នអំពី្រ�ក់ចំណូលេផ្សងេទៀត], ្រកសួ ង្រ�ក់ចំណូល, ្រកសួ ងែផ� កជំនួយក��ង�រ��ស់ប� �រ, MassHealth,
និងទី��ក់�ររដ� េផ្សងេទៀត, អង� �រ��, និេ�ជក, ��ស់ផ�ះរបស់អ�ក, អ� ក�ន់ហុីប៉ូែតក ឬបុគ�លរបស់អ�ក)
និងទទួ លព័ត៌�នពីអង� �ព� ំងេ�ះអំពីអ�ក។ េលើសពីេនះេទៀត ��ចនឹង�ំ�ច់ែដល្រត�វពិ�ក�
ឬេឆ� ើយឆ� ង�មួ យអ� កេផ្សងេទៀត�ក់ទងនឹងព័ត៌�នេនះ។ �មរយៈ�រចុះហត� េល��ងេ្រ�ម
អ� កកំពុងផ� ល់�រអនុ��តឱ្យ DHCD និងអង� �ពដៃទេទៀត ដូ ច�នពណ៌�េ�ទីេនះ
េដើម្បី��ស់ប�រព័
� ត៌�នអំពីអ�ក។

អ� ក ឬអ� កតំ�ងែដល�ន�រអនុ��តរបស់អ�ក�នសិទ�ិ្រត� តពិនិត្យ
និងថតចម� ងព័ត៌�នែដល្របមូ ល�នអំពីអ�ក។ អ� ក�ចជំ�ស់នឹង�រ្របមូ ល �រែថ� ំ, �រផ្សព� ផ�យ,
�រេ្របើ្រ�ស់, �ព្រតឹម្រត�វ, េពញេលញ ឬ្របេភទព័ត៌�នែដល
ទី��ក់�រ្រប�ំតំបន់និ�យអំពីអ�ក។ ្របសិនេបើអ�កជំ�ស់ េយើងនឹងេសុើបអេង� ត�រជំ�ស់របស់អ�ក
េហើយនឹងែកប�� ឬក៏េធ� ើឱ្យែផ� កជំ�ស់របស់អ�ក��យ�ែផ� កមួ យៃនឯក�រ។
េ�េ្រ�មច�ប់ឯកជន�ពរបស់រដ� 1េបក� ជន និងអ� កចូ លរ ួមកម� វ �ធី�ចផ� ល់
ឬប�្ឈប់�រអនុ��តរបស់ពួកេគក��ង�រែចករ� ែលកព័ត៌�ន��ល់ខ� �នេនះ។ េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ
�រខក�នមិន�នអនុ��តឱ្យទី��ក់�រ្រប�ំតំបន់ េដើម្បីែចក�យព័ត៌�នែដល�ំ�ច់
�ចប�
� លឱ្យ�ន�រពន�រេពល មិន�នសិទ�ិចូលរ ួមក��ងកម� វ �ធី ឬ�រប�� ប់។
0

�តព� កិច�របស់អ�កចូ លរ ួម
្របសិនេបើអ�កចូ លរ ួម្រត�វ�នរកេឃើញ��នសិទ�ិចូលរ ួម និងទទួ ល�នជំនួយ អ� កចូ លរ ួមយល់្រសបនឹង៖

ច�ប់អនុវត� ន៍ព័ត៌�នេ�យយុត�ិធម៌ (FIPA) របស់រដ� Massachusetts, M.G.L. c. 66A; និងច�ប់ឯកជន�ពទិន�ន័យរបស់រដ� Massachusetts (DPA), M.G.L. c.
93H។

1

•

ផ� ល់ព័ត៌�នែដល�នេស� ើសុំ� ំងអស់ពី្របភព� ំងអស់ ស្រ�ប់ស�ជិក្រគ� �រ� ំងអស់
�ម�រេស� ើសុំរបស់ទី��ក់�រ្រប�ំតំបន់។

•

រក�ទំ�ក់ទំនង�មួ យទី��ក់�រ្រប�ំតំបន់�មត្រម�វ�ររបស់ទី��ក់�រ្រប�ំតំបន់
េដើម្បីជួយទី��ក់�រ្រប�ំតំបន់ក��ង�រ�ម�ន និង�យ�រណ៍អំពីដំេណើរ�រកម� វ �ធី។

•

មិន�នបំណងេធ� អ
ើ � ីែដល�ចបង� អន� �យដល់��ន�ពលំេ���ន
ឬ�រ�របច��ប្បន� របស់អ�កចូ លរ ួម។

•

មិន្រប្រពឹត�េសចក� ីែថ� ង�រណ៍ែក� ងបន� ំ
ឬេធ� ើេសចក� ីែថ�ង�រណ៍មិនពិត�មួ យែដល�ក់ទងនឹងកម� វ �ធី RAFT និង/ឬកម� វ �ធី ERMA េទ។

�តព� កិច�េផ្សងេទៀតរបស់អ�កចូ លរ ួម៖
•

អ� កចូ លរ ួមយល់្រសប��ត់មិន�នអត� ្របេ�ជន៍ហិរ�� វត��េ�ក��ងបន� ប់ជួលែដលថវ ��កម� វ �ធី្រត�វ
�នេ្របើ្រ�ស់េទ។

•

អ� កចូ លរ ួមយល់្រសប
្របសិនេបើ�ត់្រត�វ�នេគយល់្រពមឱ្យទទួ ល�នត្រម�វ�រថវ ��ដូ ច���មរយៈអ� កផ� ល់ថ វ ��
ឬ្របភពេផ្សងៗ�� �ត់នឹងជូ នដំណឹងដល់ទី��ក់�រ្រប�ំតំបន់��មៗ
េហើយខិតខំឱ្យអស់ពីសមត� �ព េដើម្បី���ថវ ��� ំងេ�ះ្រត�វ�ន្របគល់ជូន
ទី��ក់�រ្រប�ំតំបន់ ឬេ�អ� កផ� ល់ថ វ ��េផ្សងេទៀត។

•

អ� កចូ លរ ួមយល់្រពម��ល់លក� ខណ�
និងបទប្ប�� ត� ិៃនកិច�សន�េនះអនុវត� ចំេ�ះស�ជិក្រគ� �ររបស់អ�កចូ លរ ួម� ំងអស់។

•

អ� កចូ លរ ួមយល់្រពមបន� ទូ �ត់្រ�ក់សំណង�មលំេ���នែដលមិន្រត�វ�ន្រគបដណ�ប់ពីជំនួយរប
ស់កម� វ �ធី RAFT និង/ឬជំនួយរបស់កម� វ �ធី ERMA។
�រខក�នមិន�នអនុេ�ម�ម�តព� កិច�ជួល ្រ�ក់កម� ី េស�េ្របើ្រ�ស់ទឹកេភ� ើង
ឬ�តព� កិច�ទូ�ត់េផ្សងេទៀត
េ�យមិន�នមូ លេហតុ្រតឹម្រត�វគួ រឱ្យទុកចិត��ចេធ� ើឱ្យអ� កចូ លរ ួមមិន�នសិទ�ិទទួ ល�នជំនួយហិរ
�� វត��ពីកម� វ �ធី RAFT និង/ឬ ERMA។

�មរយៈ�រចុះហត� េល��ងេ្រ�ម អ� កទទួ ល��ល់� អ� កដឹង� �ក្យសុំស្រ�ប់
RAFT/ERMA េនះមិនែមន��រេប� ��ចិត�ៃនជំនួយរ ូបិយវត��េ�ះេទ ប៉ុែន� ្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�នកំណត់��នសិទ�ិ
េ�ះជំនួយហិរ�� វត��រ�ងកម� វ �ធី RAFT និង ERMA មិន�ចេលើសពី $10,000 ក��ងរយៈេពល 12 ែខ
េ�យមិនគិតពីចំនួនដងែដលអ� ក�ក់�ក្យសុំ ឬ្រត�វ�នកំណត់��នសិទ�ិេឡើយ។

�មរយៈ�រចុះហត� េល��ងេ្រ�ម អ� កប��ក់ពី�រយល់ដឹងល� បំផុតរបស់អ�ក េ�ះអ� កមិន�នទទួ ល
ឬ�នយល់្រពមស្រ�ប់មូលនិធិពី្របភពេផ្សងេទៀត េដើម្បីចំ�យស្រ�ប់�រចំ�យដូ ច��
ែដល្រត�វ�នេស� ើសុំេ�ក��ងកម� វ �ធី RAFT/ERMA។
�រអនុ��តេនះ�នសុពល�ពរយៈេពល 10 ��ំ គិត�ប់ពីៃថ�ចុះហត� េល�។
� �ំងអស់ (�យុ 18 ��ំេឡើង) េ�ក��ង្រគ� �រ្រត�វែតចុះហត� េល�េលើឯក�រេនះ។
សំ�ន់៖ មនុស្សេពញវយ
ហត� េល�
េអឡិច្រត�និចស្រ�ប់អ�ក�ន់�ប់ មិន្រត�វ�នអនុ��តេ�េលើទ្រមង់ែបបបទយល់្រពម
របស់អ�ក�ន់�ប់េនះេឡើយ។
ហត� េល�របស់អ�ក�ន់�ប់៖ ____________________________________ �លបរ �េច� ទ៖ ______________
� �យុ 18 ��ំេឡើងេផ្សងេទៀត៖ ___________________
ហត� េល�មនុស្សេពញវយ

�លបរ �េច� ទ៖ ______________

� �យុ 18 ��ំេឡើងេផ្សងេទៀត៖ ___________________
ហត� េល�មនុស្សេពញវយ

�លបរ �េច� ទ៖ ______________

� �យុ 18 ��ំេឡើងេផ្សងេទៀត៖ ___________________
ហត� េល�មនុស្សេពញវយ

�លបរ �េច� ទ៖ ______________

� �យុ 18 ��ំេឡើងេផ្សងេទៀត៖ ___________________
ហត� េល�មនុស្សេពញវយ

�លបរ �េច� ទ៖ ______________

េតើ�នអ� ីេកើតេឡើងប��ប់? ទី��ក់�រ្រប�ំតំបន់នឹងេធ� ើ�រ�មួ យអ� ក និង��ស់ផ�ះរបស់អ�ក
េដើម្បីកំណត់�េតើមូលនិធិ RAFT/ERMA ប៉ុ��នែដលអ� ក�ចទទួ ល�ន។
អ� កនឹងទទួ ល�នព័ត៌�នវ �ញក��ងរយៈេពល�េ្រចើនស��ហ៍។

