
 
 
 

ការប ើកការចា ់បនោ ត ញ្ជ ីរង់ចាាំលាំបៅដ្ឋា នតម្លៃសលរលយ  

អាជ្ញា ធរលំនៅដ្ឋា ននននោនធី San Joaquin (HACSJ) នឹងនបើកបញ្ជ ីរង់ចំ 

របស់ខ្ល នួតាមរយៈប្បព័នធចប់ននោ តសប្ាប់កមម វធិីប័ណ្ណ នប្រើសនរ ើសលំនៅដ្ឋា ន 

(Housing Choice Voucher Program) និងកមម វធិីលំនៅដ្ឋា នតនមៃសមរមយនសេងៗន ៀត 

ដែលចប់នសតើមនៅនងៃ ី 10 ដខ្ធន  ូនោ ំ 2021 នៅនា៉ោ ង 8:00 ប្ពឹក និងបិ  វ ិនៅនងៃ ី 24 

ដខ្ធន  ូនោ ំ 2021 នៅនា៉ោ ង 5:00 យប់។ 

ពាកយបសោ ើស៉ុាំនឹងត្តវូបានទទួលយកតាលអនឡាញតត  ៉ុប ណ្ ោះ។ 

សប្ាប់ពាកយនសោ ើស ំតាមអនឡា  សូមចូលនៅកាន់អាសយដ្ឋា ន 

https://www.hacsjonline.org/។ ពាកយនសោ ើស ំជ្ញប្កដ្ឋសនឹងមិនប្តូវបាន  ួលយកន ។ 

បញ្ជ ីរង់ចំសប្ាប់ការចង់បានជ្ញក់លាក់ នដ្ឋយរមួបញ្ជ លូទងំអតថប្បនោរន៍ 

ជ្ញម ន រំនួយសប្ាប់លំនៅដ្ឋា នកន ុងនពលអនតរកាល (Advancement from 

Transitional Housing Assistance) ការបប្ងួបបប្ងួមប្រួសារ (Family Unification) 

ការគំប្ ដសោកលំនៅដ្ឋា នសប្ាប់អតីតយ  ធរន(Veterans Affairs Supportive 

Housing (VASH)) ប័ណ្ណ លំនៅដ្ឋា នសប្ាប់អោករួលសទះ (Mainstream Vouchers) 

និងរនរងនប្គះននអំនពើហិងាកន ុងប្រួសារ (Victims of Domestic Violence) 

អំនពើហិងាកន ុងប្រួសាររបស់នែរូរមិនទន់នរៀបការ (Dating Violence) 

ការរំនលាភបំពានសល វូនភ និងការវាយែំ(Sexual Assault and Stalking) 

ឬឧប្កិែាកមមហិងានសេងន ៀតដែលរស់នៅកន ុងនោនធី San Joaquin នឹង 

នៅដតនបើកចំហ។ 

ការបត្រើសបរ ើសបនោ តសត្ា ់ ញ្ជ ីរង់ចាាំ៖ 

នៅច ងបញ្ចប់ននរយៈនពលននការដ្ឋក់ពាកយនសោ ើស ំ HACSJ នឹងនប្បើប្បាស់ការចប់ននោ ត 

នដ្ឋយនចែនយតាមក ំពយូ  ័រ នែើមបីនប្រើសនរ ើសអោកដ្ឋក់ពាកយបសោ ើស៉ុាំចាំនួន3,000នាក់ 

សប្ាប់ដ្ឋក់នៅនលើប័ណ្ណ នប្រើសនរ ើសលំនៅដ្ឋា ន (Housing Choice Voucher) និងបញ្ជ ីរង់ 

ចំកមម វធិីលំនៅដ្ឋា នតនមៃសមរមយនសេងន ៀត។ 

ការចង់បានសប្ាប់រំនួយនឹងប្តូវបានសតល់ឱ្យអោកដ្ឋក់ពាកយនសោ ើស ំដែលរស់នៅ 

ឬនធវ ើការនៅកន ុងនោនធី San Joaquin ។ 

អោកដ្ឋក់ពាកយនសោ ើស ំនឹង  ួលបានអ ីដម៉ោលមួយប្តឹមនងៃ ី 7 ដខ្មករា នោ ំ 2022 

នដ្ឋយបញ្ជជ ក់ថានតើពួកនរប្តូវបានដ្ឋក់កន ុងបញ្ជ ីរង់ចំឬអត់។ នពលនវលា 

និងកាលបរនិចេ ននការ  ួលពាកយនសោ ើស ំជ្ញម នកន ុងកំឡុងនពលនបើកែំនណ្ើរការមិនានសល



 
ប៉ោះពាល់នលើថានតើពាកយនសោ ើស ំជ្ញម ននឹងប្តូវបាននប្រើសនរ ើសឬអត់ននាះនឡើយ។ 

អោកដ្ឋក់ពាកយនសោ ើស ដំែលមិនប្តូវបាននប្រើសនរ ើសនៅកន ុងការចបន់នោ តនឹងប្តូវដ្ឋក់ពាកយនសោ ើស ំរំ

នួយមតងន ៀតនៅនពលនសេងន ៀត រឺនៅនពលដែលបញ្ជ ីរង់ចំនបើកនឡើងវ ិ។ 

សប្ាប់បញ្ជ ីសំណួ្រដែលសួរ ឹកញាប់អំពីវធីិសាស្តសត ននការចប់ននោ តបញ្ជ ីរង់ចំ 

សូមចូលនមើលនរហ ំព័ររបស់នយើងតាមអាសយដ្ឋា ន https://www.hacsjonline.org/ ។ 

រប ៀ ដ្ឋក់ពាកយបសោ ើស៉ុាំ៖ 

ការដាក់ពាកយស ន្ ើ្  ុំជាម ននឹងត្រូវបានទទួលយកតាមអនឡាញតរប  ស ណ្ ោះ 

ស ើយអាចត្រូវបានដាក់បញ្ជ នូត្រប់សេលសវលាកន ុងអុំឡុងសេលសបើកដុំស ើរការេីក ុំេយូ ទ័រ្មួយតដ

លមានភ្ជា ប់ស្វាអ ីនធឺ ិរ។ ឧបករ ៍សសេងសទៀរដូចជាទូរ្េទដដ 

និងសេសបេរតដលមានភ្ជា ប់ស្វាអ ីនធឺ ិរក៏អាចសត្បើត្បា្់បានសងតដរ។ 

ត្ប្ិនសបើឧបករ ៍រប្អ់នកមិនអន ញ្ញា រឱ្យអនកដាក់ពាកយស ន្ ើ្  ុំជាម នរប្់អនកបានសដាយសជារ

ជ័យឬត្ប្ិនសបើអនកមិនមានឧបករ ៍តដលមានភ្ជា ប់ស្វាអ ីនធឺ ិរស ោះសទ 

បញ្ា ីដនស្ថា ប័នតដលមានក ុំេយូ ទ័រស្ថធារ ៈត្រូវបានកុំ រ់ដូចខាងសត្កាម។ 

ដុំស ើរការដាកព់ាកយស ន្ ើ្  ុំតាមអនឡាញរួរតរចុំ្យសេលត្បត ល 2-3 

 ទីកន ុងមួយត្រួស្ថរសដើមបីបញ្ចប់។ 

រាំហានកន ុងការដ្ឋក់ពាកយបសោ ើស៉ុាំ៖ 

1. តប្មូវនអាយាអាសយដ្ឋា នអ ីដម៉ោល។ 

ានការបានសដល់អន សាសន៍ោ៉ោ ងម តាំឱ្យបនងក ើតរណ្នីអ ីដម៉ោលម ននពលដ្ឋក់ពាកយនសោ ើស ំ

។ អោកសតល់នសវាអ ីដម៉ោលនដ្ឋយឥតរិតនងៃាននៅ yahoo.com, gmail.com និង 

outlook.com ។ 

2. អោកដ្ឋក់ពាកយនសោ ើស ំទងំអស់ប្តូវដតច ះន ម្ ះជ្ញមួយ HACSJ នៅកន ុង Rent Café។ 

នែើមបីច ះន ម្ ះ សូមចូលនៅកាន់អាសយដ្ឋា ន https://www.hacsjonline.org/ ។ 

ប្បសិននបើអោកបានច ះន ម្ ះជ្ញមួយ HACSJ នៅកន ុង Rent Cafe រចួនហើយ 

អោកមិនចំបាច់ច ះន ម្ ះមតងន ៀតន ។ អោកអាចនប្រើសនរ ើស 

“ការឡកចូលរបស់អោកដ្ឋក់ពាកយនសោ ើស ំ” នហើយបញ្ច លូន ម្ ះ អោកនប្បើនិងពាកយសាៃ តរ់បស់

អោក រចួនប្រើសនរ ើស “ឡកចូល” រចួបនតនៅរំហាន ី 4 ោងនប្កាម។ 

3. សប្ាប់អោកច ះន ម្ ះងមី សូមចូលនៅកាន់អាសយដ្ឋា ន https://www.hacsjonline.org/៖ 

• នប្រើសនរ ើស “ការឡកចូលរបស់អោកដ្ឋក់ពាកយនសោ ើស ំ” 

• នប្រើសនរ ើស “ច ច ីននះនែើមបីច ះន ម្ ះ” 

• នប្រើសនរ ើស “ខំុ្្ចង់ដ្ឋក់ពាកយនសោ ើស ំ” 

• នប្រើសនរ ើស “ខំុ្្មិនាននលខ្កូែច ះន ម្ ះន ” 

• បំនព ព័ត៌ានលមអ ិតផ្ទទ ល់ខ្ល នួ 

• បំនព ព័ត៌ានរណ្នី។ វាជ្ញនរឿងសំោន់កន ុងការចងចំព័ត៌ានននះ 



 
នប្ពាះថាវានឹងប្តូវការនពលនប្កាយនែើមបីចូលនប្បើរណ្នីរបស់អោក។ 

        4. អោកប្តូវដតបំនព សំណួ្រននពាកយនសោ ើស ំ។ អោកនឹងប្តូវការ៖ 

 • នលខ្សនត ិស ខ្សងគម និងនងៃដខ្នោ ំកំនណ្ើត             

សប្ាប់សារិកប្រួសារទងំអស់ដែលានរាយកន ុងពាកយនសោ ើស ំជ្ញម ន។ 

 •ប្បាក់ចំណូ្លែ លសរ បប្បចំនោ ំសប្ាប់សារិកប្រួសារទងំអស់ 

ដែលបានរាយនៅនលើពាកយនសោ ើស ំជ្ញម ន។ 

5.អោកនឹង  ួលបានអ ីដម៉ោលបញ្ជជ ក់ពីការដ្ឋក់ពាកយនសោ ើស ំជ្ញម នរបស់អោក។ 

អោកក៏អាចឡកចូលបានប្រប់នពល នែើមបីនមើលពាកយនសោ ើស ំជ្ញម នរបស់អោក។ 

6.អ ីដម៉ោលបញ្ជជ ក់មិនធានាថាពាកយសោស ជំ្ញម នរបស់អោកប្តូវបាននប្រើសនរ ើសសប្ាប់

ការចប់ននោ តននាះន ។ 

អ ីដម៉ោលប្គន់ដតបញ្ជជ ក់ថាពាកយនសោ ើស ំជ្ញម នរបស់អោកប្តូវបាន  ួល។ 

7.អោកនឹង  ួលបានអ ីដម៉ោលកន ុងរយៈនពលពីរសបាត ហ៍ដែលបញ្ជជ ក់ថានតើពាកយនសោ ើស ំ

ជ្ញម នរបស់អោកប្តូវបាននប្រើសនរ ើសតាមរយៈការចប់ននោ តនចែនយឬអត់។ 

អោកក៏អាចឡកចូលនៅកន ុង Rent Café 

នែើមបីបញ្ជជ ក់សាថ នភាពរបស់អោកបានសងដែរ។ 

ការចូលនប្បើប្បាស់ក ំពយូ  ័រសាធារណ្ៈនដ្ឋយឥតរិតនងៃាននៅ ីតាំងោងនប្កាម ូទងំនោ

នធី San Joaquin (សូមសាកសួរនៅភាោ ក់ងារសប្ាប់នា៉ោ ងប្បតិបតត ិការ)៖ 

Community Partnership for Families –  

  4707 Kentfield Rd., Suite C - Stockton 95207 – (209) 644-8605 

  5506 Tam O'Shanter Drive - Stockton 95210 – (209) 373-2481 

  631 East Oak Street - Lodi 95240 – (209) 269-8262 

El Concilio California –  

  1215 W. Center St. – Manteca 95337 – (209) 249-2100 

  95 West 11th St. – Tracy 95376 – (209) 820-5900   

Family Resource and Referral Center (Call for appointment) 

509 W. Weber Ave. Ste. 104 – Stockton 95203  

Stockton-San Joaquin Public Libraries – Please refer to www.ssjcpl.org for 

operational hours 

Chavez Library – 605 N. El Dorado St. – Stockton 95202  

Troke Library – 502 W. Benjamin Holt Dr. – Stockton 95207  

Angelou Library – 2324 Pock Ln. – Stockton 95206   

Fair Oaks Library -2370 E. Main St. – Stockton 95205 



 
Weston Ranch Library – 1453 W. French Camp Rd. – Stockton 95206 

Arnold Rue Library – 5758 Lorraine Ave. – Stockton 95210 

Lathrop – 450 Spartan Way – Lathrop 95330 

Linden – 19059 E. Main St. – Linden 95236  

Manteca – 320 W. Center St. – Manteca 95336 

Mountain House – 250 East Main St. – Mountain House 95391 

Ripon – 333 W. Main St. – Ripon 95336 

Thornton – 26341 N. Thornton Rd. – Thornton 95686 

Tracy – 20 Eaton Ave. – Tracy 95376 

 

កា រផ្តល់ការស្នោ ក់បៅសលរលយ និងការចូលបត្ ើត្បាស់ក៉ុាំព្យូ ទ័រ/អ៉ុីនធឺណិត៖ 

សប្ាប់អោកានពិការភាព៖ 

ប្បសិននបើមរឈមណ្ឌ លក ំពយូ  ័រសាធារណ្ៈមិនបំនព តប្មូវការរបស់អោក 

កដនៃងសាោ ក់នៅសមរមយអាចប្តូវបាននសោ ើស ំ។សំនណ្ើស ំកដនៃងសាោ ក់នៅសមរមយរួរដត

ប្តូវបាន  ួលនដ្ឋយ HACSJ មិននលើសពីនងៃ ី 17 ដខ្ធន  ូនោ ំ 2021 នៅនា៉ោ ង 5:00 

លាៃ ច។ នែើមបីឱ្យនយើងាននពលរួយអោក ម ននពលបញ្ជ ីរង់ចំបិ ។ 

សំនណ្ើអាចប្តូវបាននធវ ើនឡើងតាមរយៈការនសាើរអ ីដម៉ោលនៅ rc_portal@hacsj.org 

ឬតាមរយៈការនសាើសារជ្ញសំនឡងតាមនលខ្ (209) 460-5002។ 

ប្តូវប្បាកែថាបញ្ជជ ក់ន ម្ ះនលខ្ ូរស័ពទ របស់អោកនិងកដនៃងសាោ ក់នៅដែលអោកកំព 

ងដ្ឋក់ពាកយនសោ ើស ំឱ្យបានចាស់លាស់(ឧ.ខុ្្ំជ្ញរនពិការដែលនៅសទះនដ្ឋយគម នអ ីនធឺ

ណ្ិតដែលប្តូវការរំនួយកន ុងការដ្ឋក់ពាកយនសោ ើស ំម នជ្ញម នរបស់ខុ្្ំ)។ 

មិនប្តូវសតល់ព័ត៌ានលមអ ិតដសោកនវរជសាស្តសតអំពីពកិារភាពនៅកន ុងអ ីដម៉ោល 

ឬសារជ្ញសំនឡងរបស់អោកនឡើយ។ 


