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បញ្ជ ីរងច់ាំលាំនៅដ្ឋា នដែលមានចាំណូលទាបរបស់ Tacoma  

 
នឹងត្រវូបាននបើក 

ថ្ងៃទ ី3 ដែនេសា ឆ្ន ាំ 2023 ែល់ថ្ងៃទី 17 ដែនេសា ឆ្ន ាំ 
2023 

អាជ្ញា ធរលាំនៅដ្ឋា ន Tacoma 

អនញ្ជ ើញអនកដែលមានសទិធិដ្ឋក់ពាកយនសន ើស ាំកេម វធីិលាំនៅដ្ឋា នដែលមានរថ្េៃសេរេយរបស់ែល នួ។ 

នយើងផ្តល់ជូននូវជាំនួយដផ្នកលាំនៅដ្ឋា នពីរត្បនេទសាំខាន់ៗ៖ អាផារេិនដែលមានរថ្េៃសេរេយសត្មាប់ជួល 

ឬប័ណណ ទូទារ់នែើេបីជួយបង់ថ្ងៃជួលនៅតាកូមា៉ា ។ នយើងនឹងទទួលយកពាកយស ាំពី៖ 

9 ព្រឹកថ្ងៃចន្ទ  ខែមេសា3 ទីមៅ4 ល្ងៃ ចថ្ងៃច័ន្ទ  ខែមេសា17, 2023 
 

ននេះជ្ញអវ ីដែលអនកត្រវូដ្ឋកព់ាកយ៖ 

1. ន ម្ េះនពញ និងព័រ៌មានេូលដ្ឋា នសត្មាប់សមាជកិទាាំងអស់ថ្នត្រួសាររបស់អនក។ 

2. នលែសនត ិស ែសងគេសត្មាប់េន សសនពញវយ័ (18 ឬចស់ជ្ញងននេះ) ដែលមាននលែេួយ។ 

3. ត្បាក់ចាំណូលត្បចាំឆ្ន ាំសត្មាប់ត្រួសារទាាំងេូល។ 
4. អាសយដ្ឋា នអ ីដេលសកេម។ អនកអាចបនងក ើរអ ីដេលនៅ gmail.com ឬ outlook.com ។ 

 

ដ្ឋក់ពាកយនៅ៖ 

www.tacomahousing.org/waitlist 
 

សត្មាប់ការសាន ក់នៅសេរេយ និងជាំនួយភាសា សូេទូរស័ពទនៅនលែ 253-448-2738 

ឬអ ីដេល waitlist@tacomahousing.org។ 

បញ្ជ រីង់ចាំលាំនៅដ្ឋា នរបស់នយើងត្រវូបាននបើក! 

អ៊ីមែលទៅ៖waitlist@tacomahousing.org
http://www.tacomahousing.org/waitlist
អ៊ីមែលទៅ៖waitlist@tacomahousing.org
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សាំណួរទូនៅ 

នរើែ្ញ ាំអាចដ្ឋក់ពាកយបាននទ? 

ត្រួសារដែលមានត្បាក់ចាំណូលទាប (សូេនេើលដែនកាំណរ់ត្បាក់ចាំណូលខាងនត្កាេ) 

ថ្នទាំហាំទា ាំងអស់មានសិទធិដ្ឋក់ពាកយសត្មាប់បញ្ជ ីរង់ចាំននេះ។ ចាំនួនេន សសនៅកន ញងត្រួសាររបស់អនក៖ 

 

 

នរើែ្ញ ាំត្រូវរស់នៅ Tacoma នែើេបីដ្ឋក់ពាកយ? 

នទ 
 

នរើែ្ញ ាំត្រូវដ្ឋក់ពាកយនដ្ឋយរនបៀបណា និងនៅនពលណា? 

មានវធិីបីយ៉ា ងកន ញងការដ្ឋក់ពាកយ៖ 

1. អនឡាញ - ដ្ឋក់ពាកយតាេអ ីនធឺណិរនៅ Tacomahousing.org/waitlist។ ននេះរឺជ្ញវធិីលអបាំផ្ រ និងនលឿនបាំផ្ រនែើេបីអន វរត។ 

2. នដ្ឋយផាទ ល់ - អន វរតនដ្ឋយផាទ ល់នដ្ឋយនត្បើនងនបៃរ ឬក ាំពយូ ទ័ររបស់នយើងនៅទីតាាំងេួយកន ញងចាំនណាេទីតាាំងខាងនត្កាេ៖ 

• ការយិល័យធាំ THA - 902 SL Street, Tacoma, WA 98405 

• េជឈេណឌ លវនិិនយរត្រួសារ Salishan - 1724 E 44th Street, Tacoma, WA 98404 

• Bay Terrace - 2550 SG Street, Tacoma, WA 98405 

3. ទូរស័ពទ  - នៅនៅនលែ (253) 448-2738 ថ្ងៃចនទ -ស ត្ក នមា៉ា ង 9 ត្ពឹក ែល់ 4 ល្ងៃ ច 

អនក ត្រូវ ដ្ឋក់ពាកយនៅចន ៃ្ េះនមា៉ា ង 9 ត្ពឹក ថ្ងៃច័នទ  ទ ី3 ដែនេសា និងនមា៉ា ង 4 រនសៀល ថ្ងៃច័នទ  ទី 17 ដែនេសា ឆ្ន ាំ 2023។ 

នៅនពលអនកដ្ឋក់ពាកយ េិនប៉ាេះពាល់ែល់ឱកាសរបស់អនកកន ញងការបញ្ច លូនៅកន ញងបញ្ជ ីរង់ចាំ 

ឬកដនៃងដែលអនកត្រូវបានដ្ឋក់កន ញងបញ្ជ ីរង់ចាំន្េះនទ។ 
 

នរើែ្ញ ាំអាចដ្ឋក់ពាកយនត្ចើនជ្ញងេួយែងកន ញងអាំឡុងនពលដ្ឋក់ពាកយននេះបាននទ? 

នទ នៅនពលអនកដ្ឋក់ពាកយ នយើងស ាំឱយអនកសរនសរច េះេន សសមាន ក់ៗកន ញងត្រួសាររបស់អនក។ 

នរណាមាន ក់នៅកន ញងបញ្ជ ីន្េះេិនអាចអន វរតចាំនពាេះបញ្ជ ីរង់ចាំននេះេតងនទៀរបាននទ។ 
 

នរើែ្ញ ាំែឹងនដ្ឋយរនបៀបណាត្បសិននបើអនកបានទទួលពាកយស ាំរបស់ែ្ញ ាំ? 

ត្បសិននបើអនកដ្ឋក់ពាកយតាេអ ីនធឺណិរ អនកនឹងទទួលបាននលែបញ្ជជ ក់ និងអ ីដេលេួយជ្ញេួយនឹងកេម វធីិដែលបានបញ្ចប់របស់អនក។ 
 

នរើនពលណាែ្ញាំនឹងឮេកវញិ? 

1,800 ត្រួសារនឹងត្រូវបាននត្ជើសនរសីនដ្ឋយនឆ្ន រសត្មាប់បញ្ជ ីរង់ចាំរបស់នយើង។ ន្េះជ្ញចាំនួនដែលនយើងអាចបនត្េើកន ញងរយៈនពលពីរឆ្ន ាំ។ 

ត្រួសារនឹងត្រូវបានដ្ឋក់កន ញងបញ្ជ ីរង់ចាំតាេលាំដ្ឋប់ថ្ចែនយ។ ចប់ពីថ្ងៃទី 15 ដែឧសភា នយើងនឹងទាក់ទងអនកដ្ឋក់ពាកយ 

នហើយត្បាប់ពួកនរថានរើពួកនរត្រូវបាននត្ជើសនរសីឬអរ់សត្មាប់បញ្ជ ីរង់ចាំ។ 
 

នបើែ្ញ ាំជ្ញប់កន ញងបញ្ជ ីរង់ចាំ នរើមានអវ ីនកើរនឡើងប ទ្ ប?់ 

ត្បសិននបើនឆ្ន ររបស់នយើងដ្ឋក់អនកនៅកន ញងបញ្ជ ីរង់ចាំរបស់នយើង អនកនឹងទទួលបាននលែដែលបានកាំណរ់។ 

នៅនពលដែលអនក្នែល់កាំពូលថ្នបញ្ជ ី នយើងពិនិរយនេើលនែើេបីត្បាកែថាអនកនៅដរមានសិទធិទទួលបាន។ ត្បសិននបើអនកនៅ 

នយើងនឹងផ្តល់ជូនអនកនូវជនត្េើសលាំនៅដ្ឋា នដែលមានត្សាប់ែាំបូងបងអស់របស់នយើង៖ 

1. ផ្ទេះេួយនៅកន ញងអចលនត្ទពយរបស់នយើង។ អនកត្រូវដរទទួលយកទីតាាំងល េះត្តាដរមាននហរ ផ្លលអេិនត្រូវ។ 
2. ការផ្តល់ជូននែើេបីជួយបង់ថ្ងៃជួលរបស់អនកនៅ Tacoma ។ អនកនត្ជើសនរសីកដនៃងដែលត្រូវរស់នៅ។ 

 

នរើ THA នឹងទទួលយកពាកយស ាំបញ្ជ ីរង់ចាំេតងនទៀរនៅនពលណា? 

ជ្ញធេមតានយើងទទួលយកពាកយស ាំនរៀងរាល់ពីរឆ្ន ាំេតង។ នយើងនឹងរង់ចាំរហូរែល់បញ្ជ ីរង់ចាំែៃ ីជ្ញង េ ននឹងបដនែេេន សសបដនែេនទៀរនៅ

កន ញងបញ្ជ ីន្េះ។ ចូលនៅកាន់ www.tacomahousing.org/notifyme 

នហើយច េះន ម្ េះនែើេបីទទួលបានអ ីដេលនៅនពលដែលបញ្ជ ីរង់ចាំនបើកនឡើងវញិ។ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

$35,550 $40,600 $45,700 $50,750 $54,850 $58,900 $62,950 $67,000 

 

អ៊ីមែលទៅ៖waitlist@tacomahousing.org
http://www.tacomahousing.org/notifyme

