បញ្ជីរង់ចនាំ គហដ្ឋានចប់នបើក
ែាំនណើរការនហើយ!

បញ្ជីរង់ចល
ាំ ាំនៅដ្ឋានដែលមានប្រាក់ចាំណូលទាបនៅ
ទីប្រក ុងតាកុមារ Tacoma ចប់នបើកែាំនណើរការ
ិ ិកា ែល់ថ្ងៃទី 3 ដែធ្ន ូ ឆ្នាំ 2021
ថ្ងៃទី 15 ដែវចឆ
អាជ្ញាធរលំឡៅដ្ឋាន Tacoma អឡ្ជ ើញអន កដែលមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លឲ្យដ្ឋក់ពាកយសំកម្ម វ ិធីលំឡៅដ្ឋានដែលមាន
ត្ំលលសម្រម្យរ បស់ខ្ល ួន។ ឡយើងផ្ត ល់ជូននូ វជំនួយលំឡៅដ្ឋានសំខាន់ៗពីរប្បឡេទ្៖ ផ្ទ ះអាផាត្ឡម្នដែល
មានត្លម្ៃ សម្រម្យសប្មាប់ជួល ឬប័ណ្ណធានាទ្ូ ទាត្់ប្បាក់ ឡែើម្បីជួយបង់លលៃ ជួលផ្ទ ះឡៅតាកមារ Tacoma។
ឡយើងនឹងទ្ទ្ួ លយកពាកយសំពី៖
នមា៉ោង 8 ប្ររឹក ថ្ងៃច័នទ ទី 15 ដែវ ិចឆ ិកា ែល់ នមា៉ោង 5 ល្ងៃច ថ្ងៃសុប្រក ទី 3 ដែធ្ន ូ ឆ្នាំ 2021។

ការនបើកែាំនណើរការននេះ គឺសប្រមាប់ប្រគួសារដែលមានមនុសស 9-10 នាក់។
អ្វ ីដែលអ្ន កប្ររូវដ្ឋក់ពាកយ៖
◻ ឡ្មះឡពញនិងព័ត្៌មាន
សំខាន់ៗសប្មាប់សមាជិ
កប្រួ សារទា ំងអស់។

◻ អាសយដ្ឋានអីដម្៉ែលដែល
ែំឡណ្ើរការ

អន កអាចបឡងក ើត្អីដម្៉ែលតា
ម្ gmail.com ឬ
outlook.com.

◻ ប្បាក់ចំណ្ូលប្បចំឆ្នំសប្មាប់
ប្រួ សារទា ំងម្ូ ល

◻ ឡលខ្ប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសងគ ម្កិចចស
ប្មាប់ម្នសសឡពញវ ័យ (អាយ 18 ឆ្នំ
ឬឡប្ចើនជ្ញងឡនះ)
ដែលមានអន កណាមានក់

ដ្ឋក់ពាកយសុាំតាម៖
Tacomahousing.org/waitlist
tacomahousing.org | (253) 448-2738 | waitlist@tacomahousing.org

ដសក នខ្្ញំឡដ្ឋយឡប្បើកា
ឡម្រ៉ាទ្ូ រស័ពទរបស់អនក
ឬកម្ម វ ិធី QR Code
បានពិនិត្យឡ ង
ើ វ ិញ 10/25/2021

សាំណួរទូ នៅ
នរើែ្ញាំមានសិទធិដ្ឋក់ពាកយសុាំានឬនទ?
ប្រួ សារម្ួ យប្ត្ូវដត្មានម្នសសប្បាំបួននាក់ឬែប់នាក់ ឡែើម្បីមានសិទ្ធិដ្ឋក់ពាកយសំប្ជ ីរង់ចំឡនះ។

នហរុអ្វីានជាបញ្ជីរង់ចនាំ នេះ សប្រមាប់ដរប្រគួ សារប្រាាំបួននាក់ឬែប់នាក់ប៉ោុន្
ណ េះ?
ប្ជ ីរង់ចំបចចញបបនន របស់ឡយើងមានប្រួ សារត្ូ ចៗជ្ញឡប្ចើនឡៅដត្រង់ចំឡវនរបស់ពួកឡរ។ ប្ជ ីរង់ចំរបស់ឡយើងមានកដនៃ ងសប្មាប់ប្រួ សារធំជ្ញង
ជ្ញម្ូ លឡេត្ដែលឡយើងខ្្ញំឡបើកែំឡណ្ើរការវាែល់ប្រួ សារដែលមានម្នសសប្បាំបួននាក់ឬែប់នាក់។

នែើមបីដ្ឋក់ពាកយសុាំ នរើែ្ញាំប្ររូវរស់នៅទីប្រក ុងតាកុមារ Tacoma?
ឡទ្។

នរើែ្ញាំប្ររូវដ្ឋក់ពាកយសុាំនដ្ឋយរនបៀប្ និងនៅនរល្?
ឡដ្ឋយសារការរ ឹត្បនត ឹងឡលើ វ ីរសឆ្ៃ ង ឡយើងខ្្ញំនឹងម្ិនទ្ទ្ួ លយកពាកយសំឡដ្ឋយផាទល់ឡៅឡពលឡនះឡទ្។ មានវ ិធីពីរយ៉ែង ឡែើម្បីដ្ឋក់ពាកយសំ៖
1. អនឡាញ - ដ្ឋក់ពាកយសំតាម្អនឡាញតាម្ Tacomahousing.org/waitlist. ឡនះរឺជ្ញ វ ិធីលអបំផ្ត្និងឡលឿនបំផ្ត្ឡែើម្បីដ្ឋក់ពាកយសំ។

2. ទ្ូ រស័ពទ - ឡៅទ្ូ រស័ពទឡលខ្ (253) 448-2738, លលៃច័នទ-សប្ក, 9 ប្ពឹក - 4 រឡសៀល
អន កប្ត្ូវដ្ឋក់ពាកយសំឡៅចឡនាៃះ ឡមា៉ែង 8 ប្ពឹក លលៃ ច័នទ ទ្ី 15 ដខ្វ ិចឆ ិកា និងឡមា៉ែង 5 ល្ងៃច លលៃ សប្ក ទ្ី 3 ដខ្ធន ូ ឆ្នំ 2021.
ឡៅឡពលណាឡល្ងកអន កដ្ឋក់ពាកយសំកនញងរយៈឡពលទា ំងឡនះ ម្ិនមានផ្លប៉ែះពាល់ែល់ឱកាសរបស់អនកឡទ្។

នរើែ្ញាំអាចដ្ឋក់ពាកយសុាំនលើសរីមតងនៅអ្ាំឡ
ុ ងនរលដ្ឋក់ពាកយសុាំននេះានឬនទ?
អត្់ឡទ្។ ឡពលឡល្ងកអន កដ្ឋក់ពាកយសំ ឡយើងឡសន ើសំឱយអន កសរឡសរអំពីម្នសសមានក់ៗឡៅកនញងផ្ទ ះរបស់អនក។ អន កដែលមានឡ្មះឡៅកនញងប្ជ ីឡនាះ
ម្ិនអាចដ្ឋក់ពាកយសំឡៅប្ជ ីរង់ចំឡនះម្ត ងឡទ្ៀត្បានឡទ្។ ប្បសិនឡបើអនកម្ិនមានឡៅកនញងប្ជ ីរង់ចំរបស់ឡយើងឡៅឡពលឡនះ
អន កអាចពាយម្ម្ត ងឡទ្ៀត្ឡៅឡពលឡប្កាយដែលឡយើងខ្្ញំឡបើកែំឡណ្ើរការប្ជ ីឡនះ។

នរើែ្ញាំែឹងយ៉ោងែូ ចនមត ច ប្របសិននបើនល្ងកអ្ន កានទទួ លពាកយសុាំរបស់ែ្ញាំ?
ប្បសិនឡបើអនកដ្ឋក់ពាកយសំតាម្អនឡាញ អន កនឹងទ្ទ្ួ លបានឡលខ្លិខ្ិត្បញ្ជជក់។ អន កនឹងទ្ទ្ួ លបានអីដម្៉ែលជ្ញម្ួ យនឹង
ពាកយសំដែលអន កបានបំឡពញផ្ងដែរ។

នរើែ្ញាំនឹងែឹងប្ររឡប់មកវ ិញនៅនរល្?
ឡឆ្នត្ម្ួ យសនៃ ឹកនឹងឡប្ជើសឡរ ីសប្បដេល 50 ប្រួ សារសប្មាប់ប្ជ ីរង់ចំរបស់ឡយើង។
ឡេើយឡនាះរឺអំពីចំនួនដែលឡយើងអាចបឡប្ម្ើការងារបានកនញងរយៈឡពលពីរឆ្នំ។ ឡយើងនឹងដ្ឋក់វាឡៅកនញងប្ជ ីរង់ចំតាម្លំដ្ឋប់លំឡដ្ឋយលចែនយ។
ឡដ្ឋយចប់ពីលលៃ ទ្ី 20 ដខ្ធន ូ ឡយើងនឹងទាក់ទ្ងអន កដ្ឋក់ពាកយសំ ឡេើយប្បាប់ពួកឡរថាឡត្ើពួកឡរប្ត្ូវបានឡប្ជើសឡរ ីសឬអត្់សប្មាប់ប្ជ ីរង់ចំ។

ប្របសិននបើែ្ញាំសថិរនៅនលើបញ្ជីរង់ចាំ នរើនឹងមានអ្វ ីនកើរនឡើងបនាទប់នទៀរ?
ប្បសិនឡបើឡឆ្នត្របស់ឡយើងដ្ឋក់អនកឡៅកនញងប្ជ ីរង់ចំរបស់ឡយើង អន កនឹងទ្ទ្ួ លបានឡលខ្ដែលបានកំណ្ត្់ម្ួយ។
ឡៅឡពលឡ្មះអន កសថ ិត្ឡៅកនញងប្ជ ីឡ្មះដផ្ន កខាងឡលើ ឡយើងខ្្ញំនឹងកំណ្ត្់ថាឡត្ើអនកមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានឬឡទ្។
ត្ប្ម្ូវការម្ួ យកនញងចំឡណាម្ត្ប្ម្ូវការឡផ្សងឡទ្ៀត្ រឺប្បាក់ចំណ្ូលប្បចំឆ្នំរបស់ប្រួ សារអន ក ប្ត្ូវឡៅឡប្កាម្ចំនួនប្បាក់ទា ំងឡនះ៖

នលែមនុសសនៅកនញងប្រគួ សាររបស់អ្នក
1-8

9

10

11+

ម្ិនមានសិទ្ធិប្សបចាប់

$101,750

$107,550

ម្ិនមានសិទ្ធិប្សបចាប់

ប្បសិនឡបើអនកមានសិទ្ធិប្សបចាប់ ឡយើងនឹងផ្ត ល់ជូនអន កនូ វជឡប្ម្ើសលំឡៅដ្ឋានដែលមានែំបូងរបស់ឡយើង។ ឡនះអាចជ្ញ៖

1. ផ្ទះម្ួ យកដនៃ ងលនអចលនប្ទ្ពយម្ួ យរបស់ឡយើង។ ឡបើែូឡចន ះ អន កប្ត្ូវដត្ទ្ទ្ួ លយកទ្ីតាំងដែលឡយើងផ្តល់ជូន ឡលើកដលងដត្មាន
ឡេត្ផ្លប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ ដែលម្ិនប្ត្ូវឡធវ ើែូឡចន ះ។

2. ការផ្តល់ជូន ឡែើម្បីជួយបង់លលៃ ជួលផ្ទះរបស់អនកឡៅទ្ីប្ក ុងតាកមារ Tacoma។ អន កឡប្ជើសឡរ ីសកដនៃ ងដែលប្ត្ូវរស់ឡៅ។
នរើនយើងនឹងទទួ លយកពាកយសុាំមតងនទៀរនៅនរល្៖
ឡយើងទ្ំនងជ្ញនឹងទ្ទ្ួ លយកពាកយសំកនញងរយៈឡពលប្បដេលពីរឆ្នំ។ ឡយើងនឹងរង់ចំរេូ ត្ែល់ប្ជ ីរង់ចំមានត្ិចជ្ញងម្នឡពលបដនថ ម្
ម្នសសចូ លឡប្ចើនឡទ្ៀត្។ សូ ម្ចូ លឡម្ើល tacomahousing.org/notifyme ឡេើយចះឡ្មះឡែើម្បីទ្ទ្ួ លបានអីដម្៉ែលឡៅឡពលដែលប
្ជ ីរង់ចំឡបើកែំឡណ្ើរការឡ ើង វ ិញ។

សូមដសវងយល់បដនថ មនទៀរ៖ Tacomahousing.org/WaitlistFAQ
tacomahousing.org | (253) 448-2738 | waitlist@tacomahousing.org

