កម្មវ%ធីផ្តល់្របាក់ជំនួយសេ5ងា78ះដល់េភាជនីយដា=8ន និងអាជីវកម្មលក់ម្ហBបអាហារខាG8តតូច
ៃថ្ងផុតកំណត់ៃនការដាក់ពាក01៖ ៃថ្ងទី ៣១ ែខមីនា ឆា<0ំ ២០២២ េវលាេមាC0ង ១២:០០ ៃថ្ង្រតង់ (EST)
សាលា្រកុងឡ(ែវលបានបេង្កើតជុំទី៣ ៃនកម្មវ;ធម
ី ូលនិធិផ្តល់្របាក់ជំនួយសេEងាGHះដល់អាជីវកម្មខាMHតតូចែដលរងផលប៉ះ
ពាល់េដាយសារជំងឺកូវីដ១៩ េដើមHVីជួយជាពិេសសដល់េភាជនីយដាZន
H និងអាជីវកម្មលក់មប
្ហ( អាហារេផH]ងេទៀតេនៅទី្រកុង
ឡ(ែវល ែដលមានលក្ខណៈសមHVត្តិុ្រគប់្រគាន់ និងមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយេនះ េហើយែដលរងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន
េដាយសារជំងឺកូវីដ១៩។ ការដាក់ពាក'(េស្នើស្រុំ បាក់ជំនួយេនះ នឹងេធ្វើេឡើងចាប់ពីៃថ្ងទី ២៨ ែខកុម្ភៈ ឆាK'ំ ២០២២ រហូត
ដល់ៃថ្ងទី ៣១ ែខមីនា ឆាK'ំ ២០២២ េវលាេមាX'ង ១២:០០ ៃថ្ង្រតង់ (EST)។ គាkHនការធានាថា អ្នកនឹងទទួលបាននូវ
្របាក់ជំនួយេនះ ឬទទួលបានចំនួនអតិបរមាៃន្របាក់ជំនួយេនាះេទ។ មូលនិធិផ្តល់្របាក់ជំនួយេនះ នឹងេធ្វើេឡើងតាម
លក្ខខណv អ្នកែដលមកមុននឹងទទួលបានមុន។
សាលា្រកុងឡ(ែវលបានសហការជាមួយសមាគមែខ្មរេនៅទី្រកុងឡ(ែវល េដើមHVីផ្តល់ជំនួយែផ្នកបេច្ចកេទស និងភាសាដល់
មាxHសអា
់ ជីវកម្មេនៅក្នyងសហគមន៍ែដលមិនេចះនិយាយភាសាអង់េគ្លស។ ស្រមាប់សំណ}របែន្ថមអំពីសិទ្ធិទទួលបានជំនួយ
េយាងតាមលក្ខខណvរបស់្រកសួងអភិវឌH•ន៍លំេនៅឋាន និងទី្រកុង (HUD), លក្ខណៈវ;និច្ឆ័យេដើមHVីទទួលបានជំនួយ,
និង/ឬ ែបបបទពាកH…សុជ
ំ ំនួយ សូមទាក់ទងេលាក ទូច វណ្ណៈ តាមរយៈទូរស័ពេ្ទ លខ ៩៧៨-៤៥៤-៦២០០ ឬតាមរយៈ
អ៊‘ែមល tvan@cmaalowell.org.
េសចក្តីពិពណ៌នាទូេទៅ
្របាក់ជំនួយរហូតដល់ $១០,០០០ នឹងផ្តល់េអាយស្រមាប់ែតេភាជនីយដាZHន/អាជីវកម្មលក់ម្ហ(បអាហារប៉ុេណា“Hះ ែដល
មាxHស់អាជីវកម្មអាចយកេទៅេ្របើ្របាស់េដើមHVីទូទាត់សងការចំណាយេលើេដើមទុនបង្វិល ែដលរួមមានដូចជាការចំណាយ
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េលើៃថ្លជួល ឬៃថ្លបង់រេ– លាះអគារ, ការចំណាយេលើ្របាក់េបៀវតH]រ—, ការចំណាយេលើទឹក េភ្លើង និង ហាGHស, ឬការបង់ៃថ្ល
េសវាទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មេផH]ងេទៀត (េដាយមិនរាប់បš្ច(លការចំណាយេលើការបង់ពន្ធេអាយទី្រកុង, េលើៃថ្លបណ្ណ
អនុ›œHតេអាយេធ្វើអាជីវកម្ម, និងេលើៃថ្លអាជា•Hបណ្ណ)។
លក្ខខណaត្រមbវេដើម'cមា
ី នសិទអា
្ធិ ចេស្នើសុំបាន
•

េភាជនីយដាZHន/អាជីវកម្មលក់ម្ហ(បអាហារែដលមាxHសមា
់ នកម្មសិទឯ
្ធិ ករាជH…

•

េភាជនីយដាZHនបានដំេណើរការេនៅទី្រកុងឡ(ែវលតាំងពីមុនៃថ្ងទី ១ ែខមីនា ឆាMHំ ២០២០*

•

អាជីវកម្មែដលមានទីតាំងេនៅក្នyងទី្រកុងឡ(ែវល

•

អាចបងា¡Hញថាបានខាតបង់ ២៥% ៃន្របាក់ចំណ£លស្រមាប់ឆាMHំ ២០២១ (េបើេធៀបេទៅនឹងឆាMHំ ២០២០)

•

រកH¤បុគ្គលិកេពញេមា¦Hង ឬបុគ្គលិកែដលេធ្វើការងារមានតំៃលេស្មើនឹងេពញេមា¦Hង យា¦Hងេហាចណាស់មួយ (១)
នាក់ េនៅេលើបš្ជី្របាក់េបៀវតH]រ— (មិនរាប់បš្ច(លមាxHសអា
់ ជីវកម្ម)។ បុគ្គលិកេពញេមា¦Hងគឺជាបុគ្គលិកែដលេធ្វើការ
យា¦Hងេហាចណាស់ ៤០ េមា¦Hងក្នyងមួយសបា§Hហ៍។

*ស្រមាប់អាជីវកម្មែដលបានេបើកបនា¨Hប់ពីែខមីនា ឆាMHំ ២០២០, អ្នកនឹង្រត©វត្រម©វេអាយមានឯកសារែដលបងា¡Hញពី
ការខាតបង់្របាក់ចំណ£លក្នyងរយៈេពល ២០ ែខកន្លងមក។
•

អាជីវកម្មេនៅសល់យា¦Hងេហាចណាស់មួយ (១) ឆាMេHំ ទៀតេលើកិច្ចសនHªជួល ឬមានភស្តyតាងបងា¡Hញពីកម្មសិទ្ធិជា
មាxHស់អចលន្រទពH…ពាណិជ្ជកម្ម

លក្ខខណaត្រមbវៃនកម្មវgធីជំនួយស្រមាប់ការអភិវឌ'kន៍សហគមន៍របស់្រកសួងអភិវឌ'kន៍លំេនៅឋាន និងទី្រកុង (CDBG)
•

អ្នកដាក់ពាកH…្រត©វែតេគារពតាមលក្ខខណvត្រម©វៃនកម្មវ;ធីជំនួយស្រមាប់ការអភិវឌH•ន៍សហគមន៍របស់្រកសួង
អភិវឌH•ន៍លំេនៅឋាន និងទី្រកុងរបស់សហរដ្ឋអាេមរ;ក។

•

អ្នកដាក់ពាកH…ែដលទទួលបានមូលនិធជ
ិ ំនួយពីជុំទ១
ី និង/ឬ ជុំទ២
ី ៃនកម្មវ;ធជ
ី ំនួយេនះ ្រត©វែតេគារពតាម
លក្ខខណv (បានបš្ជ(នឯកសារស្រមាប់ការ្រត¬តពិនិតH…) េដើមHVីមានសិទក
្ធិ ្នyងការដាក់ពាកH…ក្នyងជុំទី៣ ។

•

អ្នកដាក់ពាកH…្រត©វែតបំេពញតាមេគាលបំណងថាMHកជា
់ តិរបស់្រកសួងអភិវឌH•ន៍លំេនៅឋាន និងទី្រកុង (HUD
National Objective) ថាជាសហ្រគាសខាMHតតូចែដលមានលក្ខណៈសមHVត្តិ្រគប់្រគាន់ ឬជាគេ្រមាងបេង្កើត/រកH¤
ការងារស្រមាប់អ្នកែដលមាន្របាក់ចំណ£លទាប/មធH…ម៖
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សហ្រគាសខាK'តតូច
•

អាជីវកម្ម្រត©វែតមានបុគ្គលិកេធ្វើការេពញេមា¦Hងចំនួន្របាំ (៥) នាក់ ឬតិចជាងេនះ, និង

•

មាxHស់អាជីវកម្ម្រត©វែតបំេពញតាមលក្ខខណvត្រម©វ ៃន្របាក់ចំណ£លជាមធH…មេនៅក្នyង្រគ¬សារ។ ្របាក់ចំណ£លក្នyង
្រគ¬សារសរុបស្រមាប់មាxHស់អាជីវកម្ម ្រត©វែតស្ថិតេនៅេស្មើ ឬេ្រកាម ៨០% ៃន្របាក់ចំណ£លក្នyង្រគ¬សារជាមធH…ម
េដើមHVីមានលក្ខណៈសមHVត្ត្រិ គប់្រគាន់ក្នyងការទទួលបានជំនួយេនះ។

ការបេង្កើនការងារ ឬការរក'uការងារ
•

អ្នកដាក់ពាកH…្រត©វែតេប្តជា•Hបេង្កើត ឬរកH¤យា¦Hងេហាចណាស់ការងារេពញេមា¦Hងមួយ (ឬការងារែដលមានតៃម្លេស្មើ
នឹងេពញេមា¦Hងមួយ) (១)។ ការងារេនាះ្រត©វែតបំេពញេដាយបុគ្គលែដលមានលក្ខណៈសម្រសបតាមលក្ខខណv
ត្រម©វៃន្របាក់ចំណ£លជាមធH…មេនៅក្នyង្រគ¬សារ។ ្របាក់ចំណ£លសរុបក្នyង្រគ¬សាររបស់បុគ្គលេនាះ ្រត©វែតស្ថិតេនៅ
េស្មើ ឬេ្រកាម ៨០% ៃន្របាក់ចំណ£លក្នyង្រគ¬សារជាមធH…ម េដើមHVីមានលក្ខណៈសមHVត្ត្រិ គប់្រគាន់។

•

ការទទួលេអាយចូលេធ្វើការវ;ញ នូវបុគ្គលិកយា¦Hងេហាចណាស់មាMHក់ ែដល្រត©វបានបšH®ប់នាេពលថ្មីៗេនះ
េដាយសារផលប៉ះពាល់ទាក់ទងនឹងជំងឺកូវ°ដ១៩ ឬការបន្តការងាររបស់បុគ្គលិកែដល្រត©វបានបšH®ប់បេណា±Hះ
អាសន្ន ែដលអាចបំេពញតាមស្តង់ដារលក្ខខណv្របាក់ចំណ£ល អាចនឹងេធ្វើេអាយអ្នកដាក់ពាកH…អាចបំេពញតាម
លក្ខខណvត្រម©វរបស់កម្មវ;ធីជំនួយេនះ។
សមាv'ល់៖ ្របសិនេបើអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានបុគ្គលិកេពញេមា¦Hងចំនួន ៥ នាក់ ឬតិចជាងេនះ េហើយអ្នកមិនអាច
បំេពញតាមលក្ខខណvត្រម©វៃន្របាក់ចំណ£លក្នyង្រគ¬សារ ឬអ្នកមិនអាចមានលទ្ធភាពជួល ឬរកH¤ទុកបុគ្គលិក
ែដលមាន្របាក់ចំណ£ល្រត©វតាមលក្ខណៈវ;និច្ឆ័យរបស់្រកសួងអភិវឌH•ន៍លំេនៅឋាន និងទី្រកុង (HUD) ក្នyងរយៈ
េពល ៦ ែខបនា¨Hប់ពីការទទួលបានមូលនិធជ
ិ ំនួយេនះ, អ្នកនឹងមិនមានសិទដា
្ធិ ក់ពាកH…េស្នើសំុជំនួយពីកម្មវ;ធេី នះ
េទ។

ជំនួយទូេទៅដល់េភាជនីយដាy'ន និងអាជីវកម្មលក់ម្ហ{បអាហារេនៅទី្រកុងឡ{ែវលែដលរងផលប៉ះពាល់
សាលា្រកុងនឹងផ្តលជ
់ ំនួយរហូតដល់ $១០,០០០ េដាយេ្រជើសេរ°សេភាជនីយដាZHនែដលមានលក្ខណៈសមHVត្តិ្រគប់្រគាន់
និងមានសិទទ
្ធិ ទួលបានជំនួយ។ ជំនួយេនះនឹង្រត©វបានផ្តល់េអាយស្រមាប់ទូទាត់សងការចំណាយែដលមានលក្ខណៈ
្រតឹម្រត©វ និងផ្តល់េអាយជាទ្រមង់ៃនកម្មវ;ធី្របាក់ជំនួយស្រមាប់យកេទៅេ្របើ្របាស់ទូទាត់សងការចំណាយ។ ្របាក់ជំនួយ
េនះនឹង្រត©វបានផ្តល់េអាយ េនៅេពលែដលសាលា្រកុងអាចប›²Hក់ថា អ្នកដាក់ពាកH…បានបំេពញតាមលក្ខខណvត្រម©វទាំង
អស់របស់ HUD CDBG-CV េហើយនិងបានដាក់បš្ជ(នឯកសារស្តីពច
ី ំណាយែដលមានលក្ខណៈ្រតឹម្រត©វ្រគប់្រគាន់។
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អាជីវកម្មែដលមិនមានសិទ្ធិទទួលបាន្របាក់ជំនួយ
•

អាជីវកម្មែដលមិនែមនជាេភាជនីយដាZHន/មិនលក់ម្ហ(បអាហារ

•

អាជីវកម្មែដលដំេណើរការេនៅេ្រកៅទី្រកុងឡ(ែវល

•

មិនអាចបំេពញតាមេគាលការណ៍លក្ខខណv្របាក់ចំណ£លដូចែដលបានេរៀបរាប់ខាងេលើ

•

មិនបំេពញតាមលក្ខខណvត្រម©វៃនការបេង្កើត/រកH¤ការងារ ឬលក្ខខណvត្រម©វៃនសហ្រគាសខាMHតតូច ដូចែដលបាន
េរៀបរាប់ខាងេលើ

•

បារ/ហាង្រសាែដលមានបš្ជីមុខម្ហ(បមានកំណត់ ឬគាkHនការផ្តលេ់ សវាកម្មម្ហ(បអាហារ

•

អង្គការមិនរក្របាក់ចំេណញ ឬេផា§Hតេលើជំេនឿសាសនា

•

េភាជនីយដាZHន/អាជីវកម្មលក់ម្ហ(បអាហារែដលមានបំណ¶លពន្ធហួសកាលកំណត់, បំណ¶លពន្ធមានដាក់អចលន
្រទពH…ប›xែHំ ដលមានមុនកូវ°ដ១៩ ឬអ្នកែដលបានដាក់ពាកH…កH]័យធន (bankruptcy)

•

មិនមានការចុះបš្ជីអាជីវកម្មែដលមានសុពលភាព/េនៅេពលបច្ចyបHVន្នជាមួយសាលា្រកុង/រដ្ឋ, មានអាជា•Hបណ្ណ
អាហារែដលផុតកំណត់ ឬធា·Hបមា
់ នការបំពានេលើចH¸ប់សុខភាពទាក់ទងនឹងម្ហ(បអាហារ។

ការេ្របើ្របាស់មូលនិធិជំនួយែដល្រតឹម្រតbវតាមលក្ខខណa
•

មូលនិធជ
ិ ំនួយេនះអាចេ្របើ្របាស់បានស្រមាប់ការចំណាយេលើេដើមទុនបង្វិល ែដលរួមមានដូចជាការរចំណាយ
េលើៃថ្លជួល ឬៃថ្លបង់រំេលាះអគារ, ការចំណាយេលើទឹក េភ្លើង និង ហាGHស, និងការបង់ៃថ្លេសវាទាក់ទងនឹងអាជីវកម្ម
េផH]ងេទៀត។
ៃថ្ងផុតកំណត់ៃនការដាក់ពាក01៖ ៃថ្ងទី ៣១ ែខមីនា ឆា<0ំ ២០២២ េវលាេមាC0ង ១២:០០ ៃថ្ង្រតង់ (EST)

•

ែបបបទេស្នើសែំុ ដលទទួលបានតាមកាលកំណត់ នឹង្រត©វបានពិនិតH…េដើមHVីប›²Hកថា
់ មានលក្ខខណv្រគប់្រគាន់ក្នyង
ការមានសិទ្ធិដាក់ពាកH…េស្នើសុំមូលនិធិជំនួយេនះ។

ចំណ€ចបែន្ថមក្ន‚ងការពិចារណាេទៅេលើពាក'(េស្នើសុំ
•

េភាជនីយដាZHនែដលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនជាតិភាគតិច នឹង្រត©វបានផ្តលអា
់ ទិភាព ដូចគាMHែដរចំេពាះេភាជនីយដាZHន
ែដលមិនធា·ប
H បា
់ នដាក់ពាកH…េស្នើសុំ ឬមិនធា·Hប់បានទទួលមូលនិធិជំនួយតាមរយៈកម្មវិធីរបស់ទ្រី កុង, រដ្ឋ និងរដ្ឋ
សហព័ន្ឋពីមុនមក។
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•

អ្នកដាក់ពាកH…ែដលទទួលបានមូលនិធិពីជុំទ១
ី និង/ឬ ជុំទី២ ៃនកម្មវ;ធជ
ី ំនួយេនះ ្រត©វែតេគារពតាមលក្ខខណv,
មានន័យថាពួកេគបានបš្ជ(នឯកសារស្រមាប់ការ្រត¬តពិនិតH…រួចរាល់េហើយ, ដូចជាឯកសារេដើមHVេី ផ្ទ¹ងផា¨Hត់្របាក់
ចំណ£ល (ឧបសម្ព័ន្ធ C) និងឯកសារកំណត់្រតា្របាក់េបៀវតH]រ— េដើមHVីមានសិទក
្ធិ ្នyងការដាក់ពាកH…ក្នyងជុំទី៣។

•

សូមកំណត់ចំណាំថា េទាះបីជាអាជីវកម្មមួយមានលក្ខណៈ្រតឹម្រត©វតាមលក្ខខណvវ;និច្ឆ័យដូចែដលបានេរៀបរាប់
ខាងេលើក៏េដាយ ក៏េយើងមិនអាចធានាបានថាអាជីវកម្មេនាះនឹងទទួលបាន្របាក់ជំនួយេនាះេទ េដាយសារែត
មូលនិធិៃនកម្មវ;ធីេនះមានកំណត់។ សាលា្រកុងរកH¤សិទ្ធិក្នyងការបšH®ប់កម្មវ;ធជ
ី ំនួយេនះ ឬែកែ្របលក្ខខណv
ត្រម©វការ និងែកែ្របចំនួនមូលនិធេិ នះតាមករណីចាំបាច់។

ការជូនដំណឹងពីលទ្ធផលៃនពាក'(េស្នើសុំ
•

េបក្ខជនែដលទទួលបានេជាគជ័យ នឹងទទួលបានការជូនដំណឹងអំពកា
ី រទទួលបានមូលនិធិជំនួយេនះពីសាលា
្រកុងឡ(ែវល តាមរយៈអ៊‘ែមល រួមជាមួយនឹងេសចក្តែី ណនាំអំពីជំហានែដល្រត©វេធ្វប
ើ នា¨Hប់។

•

េបក្ខជនែដលមិនទទួលបានេជាគជ័យ ក៏នឹងទទួលបានការជូនដំណឹងតាមរយៈអ៊‘ែមលែដរ។

ការទូទាត់្របាក់មូលនិធិ
•

េទាះបីជាមូលនិធិជំនួយែដលបានកំណត់មានចំនួន $១០,០០០ ក៏េដាយ ចំនួន្របាក់ជំនួយែដលអ្នកនឹងទទួល
បានគឺអា្រស័យេទៅេលើត្រម©វការជាក់ែស្តង ែដលមានភស្តyតាងអាចេផ្ទ¹ងផា¨Hត់បាន។ ឧទាហរណ៍ថា ្របសិនេបើ
េបក្ខជនអាចបងា¡Hញឯកសារទូទាត់ៃថ្លជួលអគារពាណិជ្ជកម្ម្របចាំែខបានែតមួយ េនាះ្របាក់ជំនួយែដលទទួល
បាននឹងមានតៃម្លេស្មើនឹងទំហំៃនការទូទាត់ៃថ្លជួលអគារពាណិជ្ជកម្មស្រមាប់មួយែខេនាះ។ សាលា្រកុងឡ(ែវល
នឹងត្រម©វេអាយេបក្ខជនផ្តលព
់ ័ត៌មានហិរš¿វត្ថyបែន្ថម េដើមHVេី ចៀសវាងេសវាកម្មស្ទÀនគាM។
H ព័ត៌មានបែន្ថមអាចមាន
ដូចជា DUNS# និងឯកសារៃនជំនួយហិរš¿វត្ថេy ផH]ងៗ ែដលេបក្ខជនទទួលបានពីទី្រកុង, រដ្ឋ និងរដ្ឋសហព័ន្ធ។
ស្រមាប់សំណ…រអំពីកម្មវgធជ
ី ំនួយេនះ សូមទាក់ទង DoBizInLowell@lowellma.gov

ឬទាក់ទង Maria Dickinson, អ្នកឯកេទសអភិវឌ'kន៍េសដ្ឋកិច,្ច តាមរយៈទូរសព្ទ័េលខ ៩៧៨-៦៧៤-១៤៣៥
ឬទាក់ទង៖
េលាក ទូច វណ្ណៈ េនៅសមាគមែខ្មរ តាមរយៈទូរសព្ទ័េលខ ៩៧៨-៤៥៤-៦២០០ និងអ៊’ែមល tvan@cmaalowell.org
https://www.lowellma.gov/1407/COVID-19-Business-Resources
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