ជំនួយជួលលំនៅដ្ឋាននោនធីឃង
ី KING COUNTY
ការផ្ត លថ
់ វ ិកាមិនអាចមាន ដដើមបីជួយដល់អ្នកជួ លផ្ទះមានក់ៗតាមតម្មូវការបានដេ។
ភាពមានសិេធម្ិ សបចាប់របស់អ្នកជួ លផ្ទ ះ មិនធានាថាពួ កដេនឹងេេួ លបានជំនួយដ ើយ។
ទិដ្ាភាពទូ នៅននកម្ម វ ិធី៖
ដោនធីឃីង King County នឹងដម្បើ វ ិធីសាស្រសតជាដម្ចើន
ដដើមបីផ្តល់ជូនយ៉ាងឆាប់រហ័សដល់ម្ក ុមម្េួ សារជាដម្ចើនតាមដដលអាចដធវ ើដៅបាន។
កមម វ ិធីជំនួយជួ លលំដៅដ្ឋានដនះ នឹងម្តូវបង់ថ្ថៃ អ្ចលនៈម្េពយមាាស់លដំ ៅដ្ឋានមួ យចំនួនធំ
និងឧេានលំដៅដ្ឋានដដលបានដរៀបចំ
ដដ្ឋយមានការបង់ម្បាក់យ៉ាងដម្ចើនសម្មាប់អ្នកជួ លផ្ទ ះដដលមានសិេធិម្សបចាប់។ ដលើសពីដនះដេៀត
ដោនធី County នឹងដសវ ងរកដចកចាយជំនួយជួ លលំដៅដ្ឋានអ្ន កជួ លជូ នដល់មាាស់ផ្ទះជួ លតិចជាងមុន
ដដលអ្ន កជួ លមានសិេធិេេួ លបានដនាះ
មានលកខ ណៈសមបតត ិម្េប់ម្ាន់ចំដ ះជំនួយតាមរយៈដំដណើរចាប់ដឆានត។
ការផ្ត លថ
់ វ ិកានឹងម្តូវផ្ត លអា
់ េិភាពសម្មាប់តំបន់ដដលមានតម្មូវការខ្ព ស់បំផ្ុតដៅដោនធីឃីង King
County។ រយៈដពលបីសបាតហ៍បនាទប់ពីការចាប់ដផ្ត ើមកមម វ ិធីដពញដលញដនាះ ដោនធីឃីង King County
នឹងពិនិតយដមើលដ ើង វ ិញម្ក ុមម្េួ សារដដលបានបដម្មើការងារ ដដើមបីធានាថាកមម វ ិធីដនះ
ម្តូវបានបំដពញតាមតម្មូវការរបស់សហេមន៍ និងដាលបំណងនិងដាលដៅរបស់កមម វ ិធី។
ភាពមានសិទធិស្សបច្បាប់របស់អ្នកជួលផ្ទះ៖
អ្ន កជួ លផ្ទ ះម្តូវដតបំដពញតាមការកំណត់លកខ ខ្ណឌសត ព
ី ីភាពមានសិេធិម្សបចាប់ដូចោងដម្កាម៖
1. ម្បាក់ចំណូលមានម្តឹម 50% ឬទាបជាងថ្នម្បាក់ចណ
ំ ូ លមធយមម្បចាំតំបន់ដៅកនុងរយៈដពលជាង
60 ថ្ថៃ កនៃ ងមក និង
2. មិនបង់ម្បាក់ជួលផ្ទ ះយ៉ាងដោចណាស់មួយដខ្ ឬមិនបានបង់ម្បាក់ខ្ៃះចាប់តាំងពីថ្ថៃ េី 1
ដខ្មីនា ឆានំ 2020
ដលើសពីដនះដេៀតអ្ន កជួ លផ្ទះ ម្តូវដតបំដពញតាមការកំណត់លកខ ខ្ណឌមួ យឬដម្ចើនដូ ចោងដម្កាម។
1. បនទុកជួ លផ្ទ ះ៖ ម្បាក់ចំណូលម្បចាំដខ្បចចុបបនន មាន 50% ឬដម្ចើនជាងដនះ េឺម្តូវការជាចាំបាច់
ដដើមបីបង់ថ្ថៃ ជួលផ្ទ ះ។
2. ភាពាមនផ្ទ ះសដមបងកាលពីមុនកនុងរយៈដពលម្បាំឆានំចុងដម្កាយ;
រ ួមបញ្ចល
ូ ទា ំងបេពិដសាធន៍ថ្នការដសវ ងរកកដនៃ ងសានក់ដៅ/ បដងក ើនដេវដង។
3. ម្បវតត ិថ្នការបដណតញដចញកនុងរយៈដពលម្បាំពីរឆានំចង
ុ ដម្កាយ។
4. លំដៅដ្ឋានដដលរំោនដដ្ឋយសារដតជាតិសាសន៍សមាជិកម្េួ សារ ជនជាតិភាេតិច
អ្តត សញ្ញាណដយនឌ័រ េំដនារផ្ល វូ ដេេ ឬសាសនា។
5. មានោនិេ័យថ្នជំងឺធៃន់ធៃរដដ្ឋយសារ CDC (62 ឆានំ ឬចាស់ជាងដនះ, លកខ ខ្ណឌដដើមកំដណើត)។
6. ពិការភាពថ្នសមាជិកម្េួ សារណាមានក់។ រ ួមបញ្ចល
ូ ទា ំងការចុះដខ្ោយដផ្ន ករាងកាយ វវ ិវតត ន៍ ផ្ល វូ ចិតត
ឬអារមម ណ៍ ដដលរ ួមមានការចុះដខ្ោយដដលបណា
ត លមកពីការដសពដម្េឿងម្សវ ឹងឬដម្េឿងដញៀន
បញ្ញាតានតឹងដម្កាយពីមានរបួ សឬរបួ សខ្ួ រកាល។ អ្ន កដដលមានផ្ទុកដមដរាេហុីវ/ដអ្ដស៍ HIV/AIDS
ម្តូវបានចាត់េុកថាជាជនពិការ។
លកខ ខណ្ឌសតីពីមាាស់ផ្ទះជួល៖
តាមលកខ ខ្ណឌថ្នការេេួ លថវ ិកា មាាស់ផ្ទះជួ លម្តូវដតយល់ម្ពម៖
1. េេួ លយកជំនួយជួ លផ្ទ ះរយៈដពលបីដខ្
កនុងនាមតំណាងឱ្យអ្ន កជួ លផ្ទ ះដដលចូ លរ ួមចំដណកតិចជាង៖ (a) 80%
ថ្នថ្ថៃជួលសរុបដដលអាចអ្នុវតត តាមរដបៀបដផ្េងដេៀតរយៈដពលបីដខ្;។ ឬ (b)
ថ្ថៃ ជួលផ្ទ ះដលើេផ្
ី ោរសមម្សបរយៈដពលបីដខ្។
បំណុលថ្ថៃជួលផ្ទ ះណាមួ យដដលអ្ន កជួ លផ្ទ ះជំ ក់រយៈដពលដម្ចើនជាងបីដខ្ ម្តូវដតដលើកដលង។
ម្បសិនដបើបំណុលថ្ថៃ ជួលផ្ទ ះមានតិចជាងបីដខ្ដនាះ

ជំនួយអាចបង់ជូនសម្មាប់រយៈដពលដល់កំណត់សង
និងថ្ថៃ ជួលផ្ទ ះនាដពលអ្នាេតរហូ តដល់បីដខ្ ដដលមិនម្តូវពនាដពលហួ សពីដខ្ធន ូ ឆានំ 2020
ដ ើយ
2. មិនបញ្ឈប់
ឬបដិដសធមិនបនត ថម ីដ ើង វ ិញចំដ ះរយៈដពលជួ លរបស់អ្នកជួ លផ្ទ ះដដលចូ លរ ួមចំដណកដនះ
ដដ្ឋយសារមានមូ លដហតុម្តឹមម្តូវមិនសានក់ដៅរហូ តដល់ថ្ថៃ េី 31 ដខ្មីនា ឆានំ 2021
3. មិនតដមៃ ើងថ្ថៃ ជួលផ្ទ ះដលើអ្នកជួ លផ្ទ ះបចចុបបនន ដដលផ្តល់ជូនដដ្ឋយកមម វ ិធីដនះ រហូ តដល់ថ្ថៃ េី 31
ដខ្មីនា ឆានំ 2021។
ស្បសិននបើអ្នកជួលផ្ទះម្ិនមានសិទធទ
ិ ទួ លបាន និង/ឬ
ស្បសិននបើមាាស់ផ្ទះជួលម្ិនទទួ លយកលកខ ខណ្ឌននះនទ ស្រួ សារម្ិនទទួ លបានការផ្តល់ជូនន

ើយ។

អ្ន កជួលផ្ទះចាប់អារម្ម ណ្៍នង
ឹ ជំនួយជួល
ម្បសិនដបើដោកអ្ន កបំដពញតាមការកំណត់លកខ ខ្ណឌសត ព
ី ីភាពមានសិេធិម្សបចាប់
សូ មដផ្ញើជូនការអារមម ណ៍របស់អ្នកដៅកមម វ ិធីជំនួយជួ លលំដៅដ្ឋានដោនធីឃីង King County
ដដ្ឋយបំដពញ សំណុំដបបបេដនះ។ ន ើយននះ ម្ិនមម្នជាពាកយសំនទ។
អ្ន កជួ លផ្ទ ះនឹងម្តូវបានដម្ជើសដរ ើសតាមការចាប់ដឆានតដរៀងរាល់សបាតហ៍។ ការចាប់ដឆានតដនះ
នឹងចាប់ដផ្ត ើមដៅថ្ថៃ េី 14 ដខ្កញ្ញា ឆានំ 2020។
ម្បសិនដបើដោកអ្ន កម្តូវបានដម្ជើសដរ ើសដៅកនុងការចាប់ដឆានតដនះ
អ្ងគ ការសហេមន៍នឹងទាក់េងដោកអ្ន ក ដដលនឹងជួ យដោកអ្ន កបំដពញ កយសុំដនះ។
ម្បសិនដបើដោកអ្ន កមិនម្តូវបានដម្ជើសដរ ើសដៅកនុងការចាប់ដឆានតដនះដេ
ដោកអ្ន កនឹងដៅដតសថ ិតដៅកនុងម្ក ុមបម្ម ុងអ្ន កជួ លផ្ទ ះដដលមានចំណាប់អារមម ណ៍
និងមានសិេធិេេួ លបានការចាប់ដឆានតជាបនត បនាទប់រហូ តដល់ថ វ ិកាម្តូវបានចំណាយអ្ស់។
អ្ន កជួ លផ្ទ ះដដលមិនបានដម្ជើសដរ ើស នឹងេេួ លបានអ្ុីដម៉ាលជាដរៀងរាល់ថ្ថៃ សុម្ក បន្ទទប់ពី ថ្ថៃ េី 14 ដខ្កញ្ញា
ឆានំ 2020 ដដើមបីជូនដំណឹងដល់ពួកដេអ្ំពីសាថនភាពរបស់ពួកដេ។
ស្បសិននបើមាាស់ផ្ទះជួលរបស់អ្នកម្ិនយល់ស្ពម្ច្បំនពាះលកខ ខណ្ឌសតីពីមាាស់ផ្ទះជួលនទ
កម្ម វ ិធីននះម្ិនផ្តល់ជូនស្រួសាររបស់អ្នកនទ
ន ះបីជានោកអ្ន កបំនពញតាម្ការកំណ្ត់លកខ ខណ្ឌសតព
ី ីភាពមានសិទធិស្សបច្បាប់
ន ើយស្តូវបាននស្ជើសនរ ើសនៅកនុងការកចាប់នននតក៏នដ្ឋយ។
មិនម្តូវបំដពញសំណុំដបបបេដម្ចើនជាងមួ យដងកនុងមួ យម្េួ សារ។ ឱ្កាសរបស់អ្នកពីការេេួ លបានជំនួយ
មិនម្តូវបដងក ើនតាមរយៈការបញ្ជន
ូ សំណុំដបបបេដម្ចើនដងដេ
ដហើយអាចពនាដពលដំដណើរការសំណុំដបបបេដនះ។
មានសំណួរ? េំនាក់េំនង៖ CommerceRAgrant@kingcounty.gov

