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WILLOW STREET FLATS (HAMILTON, MA) 
ផុតកំណត់េស� ើសំុផុតកំណត់៖ ៣១ មី� ២០២២ 

  
េ�� ះអ�ក�ក់�ក្យ __________________________________________________________________________________ 

េលខទូរសព� __________________________________ អីុែមល _______________________________________________ 

�ស័យ�� ន __________________________________ ទី្រក �ង _________________ រដ�/េលខកូដតំបន់ ___________ 

ខ� � ំ�នដឹងពីកម� វ �ធីេ�� តេនះ�មរយ: (ចូរេ្រជ◌សីេរ◌សី�ល់្របភពព័ត៌�ន) ៖   

េគហទំព័រ ៖   _______________________ លិខិត ៖  __________________________ 

�រផ�យ�ណិជ�កម� ៖ _______________________ េផ្សងេទៀត ៖ __________________________ 

�ក្យេស� ើសំុេនះមិន្រត�វ�ន�ត់ទុក�េពញេលញេទ ្របសិនេបើមិន�នបំេពញ�ងំ្រស �ង �� នហត�េល� 
និងមិន�� ប់�មួយនូវច�ប់ចម�ងឯក�រ�ងេ្រ�ម ចំនួន ១ ច�ប់ ។ �ក្យេស� ើសំុែដលមិនេពញេលញ 
�ចេធ�◌េី�យ�ន�រពន�រេពលដេំណើរ�រអនុម័ត និងឱ�សចូលរមួរបស់អ�កក� �ងកម� វ �ធីេ�� តេនះ ។   
  
ឯក�រេផ��ង�� ត់្រ�ក់ចណូំលែដល្រត�វ�ន ៖  

_____    ឯក�របង់ពន�សហព័ន�ក� �ងកំឡ� ងេពល ៣ �� ំចុងេ្រ�យ (មិន្រត�វ�រឯក�របង់ពន�  រដ�េទ) រមួ�ងំ 
សំណំុែបបបទ ១០៩៩ W-2 និង�លវ ��គ ស្រ�ប់មនុស្ស្រគប់របូ ែដលរស់េ�ក� �ង 
្រគ��រែដល�ន�យេុលើសពី ១៨ ��  ំ។   

_____    ឯក�រេប◌ីក្រ�ក់េបៀវត្សបច� �ប្បន�ចុងេ្រ�យចំនួន ៥ ែខ�ប់ៗ��  ស្រ�ប់ស�ជិក្រគ��រ 
ែដល�ន�រ�រនិងទទួល្រ�ក់េបៀវត្ស ែដល�ន�យុេលើសពី ១៨ ��  ំ។ ឯក�រ្រ�ក់ចំណូលចំនួន ៦ ែខ 
ស្រ�ប់អ�កេធ�◌�ីរ�េ�៉ងនិង�មរដូវ ។ ចំេ�ះអ�កអត់�រ�រេធ� � �នពិ�រ�ព ឬ 
សំណងរបស់កម�ករនិេ�ជិត និង/ឬ ្រ�ក់បំ�ច់�រ ចូរផ�ល់នូវឯក�រថតចម�ងរបស់មូលប្ប�នប័្រត 
ឬ�រេផ��ង�� ត់ DOR ែដលប�� ក់ពីអត� ្របេ�ជន៍ែដលអ�កទទួល�ន ។   

_____    ្រ�ក់ឧបត�ម�កុ�រ និង្រ�ក់ឧបត�ម� alimony ៖ ឯក�រតុ��រប�� ញចំនួនទឹក្រ�ក់ទូ�ត់ ។   

_____    េធ� ��ជីវកម�េ�យខ� �នឯង ៖ ផ�ល់�រចំ�យលម�ិតនិងរ�យ�រណ៍ចំណូលស្រ�ប់រយៈេពល ៥ 
ែខមុន�លបរ �េច�ទកម� វ �ធីេ�� តេនះ និងច�ប់ថតចម�ងគណនី�ជីវកម� និងគណនីសន្សចំំនួន ៣ ច�ប់ ។   

_____    រ�យ�រណ៍ថ�ីៗែដលទទួល�នពីរបបសន� ិសុខសង�ម ្រ�ក់្រប��ំ� ំ េ�លនេ��យ�� �� ប់រង 
្រ�ក់ចូលនិវត�ន៍ ្រ�ក់េ�ធននិវត�ន៍ ជនពិ�រ ឬអត� ្របេ�ជន៍មរណ�ព ។ ល។   

_____    រ�យ�រណ៍្រទព្យសម្បត� ិប�� ញពីតៃម�បច� �ប្បន� ែដល�នក� �◌ុងគណនីធ��រ�ងំ�យ រមួ�ន 
គណនីវ �និេ�គ គណនីចូលនិវត�ន៍ តៃម��ច់្រ�ក់ៃនេ�លនេ��យ���� ប់រងជីវ �ត ។ ល។    
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_____    �រ្រ�ក់  �គ�ភ  និង្រ�ក់ចំណូលេផ្សងេទៀតពី្រទព្យសម្បត� ិអចលន្រទព្យ ឬ្រទព្យសម្បត� ិ �� ល់ខ� �ន ។   

_____    កុ�រក� �◌ុងៃផ�ែដលមិន�ន់្របសូ្រត �ច�ប់�ស�ជិក្រគ��រ�ន ្របសិនេប◌ី�នភស� ��ងៃន 
�រ�នៃផ�េ�ះ ។  

_____    ឯក�រចុះេ�� ះ���សិស្សេពញេ�៉ង ស្រ�ប់ស�ជិក្រគ��រ�ងំ�យ ែដល�ន �យុេលើសពី ១៨ ��  ំ
។ 

_____    ្របសិនេបើស� ិតេ�ក� �ងដេំណើរ�រៃន�រែលងលះ ឬ�រែបក�ក់��  សូមផ�ល់ភស� ��ងផ� �វច�ប់ 
�ដំេណើរ�រេនះ�ន�ប់េផ�ើមឬ្រត�វ�នប�� ប់ ។   
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ព័ត៌�នអំពីស�ជិកេ�ក� �ងផ�ះ ៖ �យប�� ីស�ជិក្រគ��រ�ងំអស់របស់អ�ករមួ�ងំខ� �នអ�កផង ។   

ចំនួនបន�ប់េគងែដល្រត�វ�រ ៖   _________ 
. 

  
េ�� ះស�ជិក្រគបរ់បូែដលនឹងរស់េ�ក� �ង 

លំេ��� ន (�មខ� �ន �មក�� ល �ម្រតកូល)   

  
ទំ�ក់ទំនង� 
មួយេម្រគ��រ 

  
�
យុ  

  
ៃថ�ែខ��  ំ
កំេណើត 

្របេភទជន�
តិ�គតិច*  

១           

២           

៣           

៤           

៥           

៦           

  

*្របេភទ�ទិ�ពជន�តិ�គតិចរមួប�� �លែតជន�តិេដើម�េមរ �ក ឬជន�តិេដើមកំេណើត����  
ជន�តិ�េមរ �កែស្បកេ�� ឬ��ហ� �ក ជន�តិ�សីុ ជន�តិេដើមេ�ះ�ៃវ� ឬេ�ះ�៉សីុហ� �ក ឬជន�តិ េផ្សងេទៀត 
(មិនែមនែស្បកស); និង�រ�ត់�� ក់ជន�តិ�គតិចេអស�៉ញឬ�ទីន ។ ត្រម�វឱ្យ�នឯក�រ 
្រប�សអះ�ងពីសមីខ� �នចំេ�ះ្របេភទជន�តិ�គតិចែដលអ�ក�ក់ក� �ង�ក្យេស� ◌ីសំុេនះ ។  
 
េតើអ�ក�នប័ណ� ផ�ល់ជំនួយជួលផ�ះ ដូច� Section 8 ឬ MRVP េទ?  ___ �ន           ___ �� នេទ  
  
�� ន�លៈេទសៈ�មួយែដលអ�ក�ន់ប័ណ� ផ�ល់ជំនួយជួលផ�ះ នឺង្រត�វ�នទទួល�រេរ �សេអើង 
ក� �ង�រកំណត់�រយល់្រពមេលើ�ក្យេស� ◌ីសំុជួលេឡ◌យី ។  
 
េត◌ីអ�ក�� នផ�ះសំ�ប់រស់េ�ក� �ងេពលបច� �ប្បន� េនះែមនេទ?  ___ ្រតឹម្រត�វ   ___ មិន្រតឹម្រត�វេទ 
  
េតើអ�ក្រត�វ�រឧបករណ៍ចល័តែដល�ចចូលដំេណើរ�រ�នេទ (េអឌេីអ្របេភទ ២) 
ឬអង��ពែដល�នប�� ែផ�ក�រម�ណ៍?  ___ ្រតឹម្រត�វ  ___ មិន្រតឹម្រត�វេទ 
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ចំណូល ៖  ចូរចុះប�� ី្រ�ក់ចំណូល�ងំអស់របស់ស�ជិក�ងំអស់ែដល�ន�យុេលើសពី ១៨ ��  ំែដល�ន 
េ�� ះចុះប�� ីក� �ង�ក្យេស� ◌សំុី�� ក់េ�ក� �ងលំេ��� ន ដូច�្រ�ក់ឈ� �ល  �រជួយឧបត�ម�កុ�រ  អត� ្របេ�ជន៍ 
សន� ិសុខសង�ម  ្រ�ក់េ�ធននិវត�ន៍្រគប់្របេភទ  ្រ�ក់ចំណូលពី�រ�រ  ្រ�ក់សំណង�� ន�រ�រេធ� � 
សំណងកម�ករនិេ�ជិត  ្រ�ក់ឧបត�ម�ពិ�រ�ព  ឬអត� ្របេ�ជន៍មរណ�ព  និងទ្រមង់េផ្សងេទៀតៃន ្រ�ក់ចំណូល; 
រមួ�ងំ្រ�ក់ចំណូលជួលពីអចលន្រទព្យ ។ ស�ជិកេពញវ �យែដលមិន�ន្រ�ក់ចំណូល  
ត្រម�វេ�យ�ក់រ�យ�រណ៍ប�� ក់ែដល�នកំណត់្រ�ពី�រ�រ � ។  ្របសិនេបើ្រត�វ�រកែន�ងបែន�ម សូម�� ប់ 
សន� ឹកមួយេទៀត ។ 

  

 ្របភពចំណូល  �សយ័�� ន / េលខទូរសព�ៃន្របភពចំណូល  ចំនួនទឹក្រ�ក់ក� �ង
មួយ��  ំ

១       

២       

៣       

៤       

សរុប    
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្រទព្យ ៖ ចូរ�យប�� ីគណនីមូលប្ប�នប័្រត គណនីសន្ស ំ វ ��� បនប្រត្រ�ក់បេ�� ើ �គហុ៊ន មូលប្រតបំណុល 
គណនីចូលនិវត�ន៍ ប័ណ� សន្ស ំនិង�រវ �និេ�គេផ្សងេទៀត�ងេ្រ�ម ។ ្របសិនេបើ្រត�វ�រកែន�ងបែន�ម 
សូម�� ប់សន� ឹកមួយេទៀត ។ ្រទព្យសម្បត� ិ្រគ��រ មិន្រត�វ�ប់ប�� �ល្រទព្យសម្បត� ិ��ំច់�� ល់ខ� �នេទ ។ 
  

 ្របេភទ្រទព្យ  េ�� ះធ��រ / 
�� ប័នសហជីព ឥណ�ន  

េលខគណនី  តៃម�, តុល្យ�ព  

១ គណនីមូលប្ប�នប័្រត        

២ គណនីសន្ស ំ       

៣ គណនីចូលនិវត�ន៍        

៤ េផ្សងេទៀត ៖  
___________________ 

      

៥ េផ្សងេទៀត ៖  
___________________ 

      

៦ េផ្សងេទៀត ៖  
___________________ 

      

សរុប    
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�� ន�ព�រ�រ ៖   
 
 
េ�� ះអ�ក�ក�់ក្យេស� ◌សីុ ំ៖  ___________________________________________________________ 

មុខរបរ ៖  _________________________________________________________________________________ 

និេ�ជកបច� �ប្បន�  ៖  _______________________________________________________________________ 

�សយ�� ននិេ�ជក ៖  _____________________________________________________________________ 

េ�� ះនិង�នៈអ�ក្រគប់្រគង ៖  ________________________________________________________________ 

�លបរ �េច�ទចូល�រ�រ ៖   ___________________             ្រ�ក់ែខសរុប្រប�ំ��  ំ៖ _____________________ 

 

េ�� ះអ�កចូលរមួ�ក�់ក្យេស� ◌ីសុ ំ៖   ____________________________________________________ 

មុខរបរ ៖  _________________________________________________________________________________ 

និេ�ជកបច� �ប្បន�  ៖  _______________________________________________________________________ 

�សយ�� ននិេ�ជក ៖  _____________________________________________________________________ 

េ�� ះនិង�នៈអ�ក្រគប់្រគង ៖  ________________________________________________________________ 

�លបរ �េច�ទចូល�រ�រ ៖   ___________________             ្រ�ក់ែខសរុប្រប�ំ��  ំ៖ _____________________ 
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ទ្រមង់រ�យ�រណ៍ទិន�ន័យ�ត�ិសន៍និងជន�ត�ិគតចិ 

េ�� ះរបស់អចលន្រទព្យ ៖  Willow Street Flats___ 

េ�� ះេម្រគ��រ ៖  ___________________________________ 

េ�� ះស�ជិក្រគ��រ ៖  ___________________________________ 

    ___________________________________ 

    ___________________________________ 

    ___________________________________ 

    ___________________________________ 

្រក �មជន�តិ�គតចិ* េ្រជើសេរ �សមួយ  

ជន�តិេអស�៉ញឬ�ទីន    

មិនែមនជន�តិេអស�៉ញឬ�ទីន    

្រក �ម�តិ�សន៍*  េ្រជើសេរ �ស�ងំអស់ែដល 
្រតឹម្រត�វស្រ�បអ់�ក  

�តិ�សន៍េដើម�េមរ �ក ឬ����     

�តិ�សន៍�សីុ    

�តិ�សន៍�េមរ �កែស្បកេ�� ឬ��ហ� �ក    

�តិ�សន៍េដើមអ�កេ�ះ�ៃវ�ឬអ�កេ�ះ�៉សីុហ� �កេផ្សងេទៀត    

�តិ�សន៍ែស្បកស     

�តិ�សន៍េផ្សងេទៀត    

 

*និយមន័យៃន្រក �មជន�តិ�គតិចនិង�តិ�សន៍�ងេល◌�ីនផ�ល់ជូនេ�ែផ�ក�ងខ�ងៃនសំណំុែបបបទេនះ។ 
បុគ�លែដលមិន�នបំេពញែបបបទេនះមិន្រត�វ�នទទួល�រពិន័យអ� ��ងំអស់។ 

 

___________________________________     __________________ 
ហត�េល�េម្រគ��រ        �លបរ �េច�ទ           
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េសចក� ីែណ�សំ្រ�ប់ទ្រមង់រ�យ�រណ៍ទិន�ន័យ�តិ�សន៍និងជន�តិ�គតិច   

A. េសចក� ីែណ�ទូំេ� ៖ 

�� ស់គំេ�ងនិង�� ក់�រត្រម�វេ�យផ�ល់ជេ្រមើសដល់អ�ក�ក់�ក្យ/អ�កជួល�� ក់េ� នូវជេ្រមើសៃន�រ 
បំេពញែបបបទេនះ ។ សំណំុែបបបទេនះ្រត�វបំេពញេ�េពល�ក់�ក្យេស� ◌ីសំុ ឬេ�េពលចុះហត�េល� 
េលើកិច�សន�ជួល ។ អ�ក�� ក់េ�បច� �ប្បន��ងំ�យក៏្រត�វ�នផ�ល់ឱ�សបំេពញែបបបទេនះ 
េ�េពលែដល�ន�រកំណត់ េបក��ព អ�ក�� ក់េ�េឡើងវ �ញ ែដលេធ�◌ី�បេ�� ះ�សន�ឬ្រប��ំ� ំ ។ 
េប◌ីសិន�សំណំុែបបបទេនះ ្រត�វ�នបំេពញេហ◌ីយ �មិន�ំ�ច់បំេពញម�ងេទៀតេទ 
លុះ្រ�ែតេម្រគ��រឬស�ស�ព្រគ��រ�ន �រ�� ស់ប� �រ ។ 
បុគ�លែដលមិន�នបំេពញែបបបទេនះមិន្រត�វ�នទទួល�រពិន័យអ� ��ងំអស់ ។ �៉ង�ក� ី 
�� ស់គំេ�ងឬ�� ក់�រ�ច�ក់កំណត់សំ�ល់េ�ក� �ងឯក�ររបស់អ�ក�ក់�ក្យ/អ�កជួល �� ក់េ� 
�អ�ក�នបដិេសធមិនបំេពញែបបបទេនះ ។ 
ឪពុក�� យឬ��ព��ល្រត�វបំេពញែបបបទេនះេ�យស�ជិក�ន�យេុ្រ�ម ១៨ �� ំ។ 

 

១. ្រក �មជន�តិ�គតិចែដលអ�កគួរេ្រជើសេរ �ស្រត�វ�នកំណត់ដូច�ងេ្រ�ម ៖ 
អ�កគួរែតេ្រជ◌ីសេរ◌ីសយក្រក �មមួយក� �ងចំេ�ម្រក �ម�ងំពីរ ។ 

 ១. ជន�តិេអស�៉ញឬ�ទីន ៖ �ជន�តិមកពី្របេទសគុយ� មិុកសិុក ព័រតូរ �កូ �េមរ �ក�ងត្ប� ង 
ឬ�េមរ �កក�� ល ឬវប្បធម៌េដើមកំេណើត�តិេអស�៉ញេផ្សងេទៀតេ�យមិនគិតពីពូជ�សន៍ ។ 

 ២. មិនែមនជន�តេិអស�៉ញឬ�ទីន ៖ មិនែមន�ជន�តិមកពី្របេទសគុយ� មិុកសិុក ព័រតូរ �កូ 
�េមរ �ក�ងត្ប� ង ឬ�េមរ �កក�� ល ឬវប្បធម៌ េដើមកំេណើត�តិេអស�៉ញេផ្សងេទៀតេ�យមិនគិត ពីពូជ�សន៍ ។ 

២. ្រក �ម�តិ�សន៍�ងំ ៥ ្រត�វ�នកំណត់និយមន័យដូច�ងេ្រ�ម ៖ 
អ�កគួរែតពិនិត្យេហ◌ីយេ្រជ◌ីសេរ◌ីស្រក �ម�ងំអស់ែដល្រតឹម្រត�វស្រ�ប់អ�ក ។ 

 ១. �ត�ិសន៍េដើម�េមរ �ក ឬ����  ៖ បុគ�លែដល�នេដើមកំេណើតេ�ក� �ងជន�តិេដើម 
�មួយៃន�េមរ �ក�ងេជើងនិង�ងត្ប� ង (រមួ�ងំ�េមរ �កក�� ល) និងែដល�នរក�សម� ័ន��ព កុលសម� ័ន�  
ឬសហគមន៍ ។ 

២. �តិ�សន៍�សុី ៖ បុគ�លែដល�នេដើមកំេណើតេ�ក� �ងជន�តិេដើម�មួយៃន�សីុចុងបូ�៌ �សីុ�េគ�យ៍ 
ឬឧបទ��បឥ��  រមួ�ន្របេទសកម� �� ចិន ឥ��  ជបុ៉ន កូេរ� �៉េឡសីុ �៉គី�� ន េ�ះហ� �លីពីន ៃថ និងេវៀត�ម ។ 

៣. �ត�ិសន៍�េមរ �កែស្បកេ�� ឬ��ហ� �ក ៖ បុគ�លែដល�នេដើមកំេណើតមកពី្រក �មជន�តិ 
ែស្បកេ�� ៃនទ��ប��ហ� �ក ។ អត�ស�� ណដូច� "ៃហទី" ឬ "នី្រហ� �" �ច្រត�វ�នេ្របើបែន�មេលើ "េ�� "    ឬ 
"�េមរ �ច��ហ� �ក" ។ 

៤. �ត�ិសន៍េដើមអ�កេ�ះ�ៃវ�ឬអ�កេ�ះ�៉សុីហ� �កេផ្សងេទៀត ៖ បុគ�លែដល�នេដើមកំេណើត 
ពី្រប�ជនេដើមៃនេ�ះ�ៃវ� ឬេ�ះ�� ម ឬេ�ះ�មូ៉� ឬេ�ះ�៉សីុហ� �កដៃទេទៀត ។ 

៥. �ត�ិសន៍ែស្បកស ៖ បុគ�លែដល�នេដើមកំេណើតមកពីជន�តិេដើមេ�អឺរ�ុប ឬមជ្ឈឹមបូ�៌ 
ឬ��ហ� �ក�ងេជើង ។  
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�រប�� ក់ពីអ�ក�ក់�ក្យេស� ◌ីសុ�ំងំអស់ ៖   

១.  ខ� � ំ/េយើងប�� ក់� ទំហំ្រគ��ររបស់េយើងគឺ _____ �ក់ដូចែដល�នចង្រកង�ឯក�រេ�ក� �ង ឯក�រេនះ ។  

២.  ខ� � ំ/េយើងប�� ក់� ្រ�ក់ចំណូល្រគ��រសរុបរបស់េយើងេស� ើនឹង $ ____________ ដូច�នែចងក� �ងឯក�រេនះ ។  

៣.  ខ� � ំ/េយើងសូមប�� ក់� ព័ត៌�ននិងភស� ��ងែដល�� ប់�មួយ�ក្យេស� ◌ីសំុេនះ គឺពិត្រ�កដនិង  
្រតឹម្រត�វ�មែដលខ� �ដំឹងនិងជំេនឿរបស់ខ� � ំេ្រ�ម�រទទួល�ក់េ�សពិន័យេល◌�ីរភូតកុហកនិងែក�ងបន� ំ។ 
ខ� � ំ/េយើងទទួលដឹង� ព័ត៌�នមិនពិតឬមិនេពញេលញ�ចប�� លេ�យ�ន�រដកសិទ�ិពី�រពិ�រ� 
ក� �ងដំេណើរ�រអនុម័តរបស់កម� វ �ធីេនះ ។   

៤.  ខ� � ំ/េយើងសូមប�� ក់� �� នស�ជិក្រគ��រ�មួយរបស់េយើង ែដល�ន�គហុ៊នហិរ�� វត� � េ�ក� �ងគេ្រ�ងេនះេទ ។  

៥.  ខ� � ំ/េយើងទទួលដឹង� េប◌សិីន�សំេណ◌សំុីរបស់េយ◌ងី្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស�មរយៈកម� វ �ធីេ�� តេនះ 
គឺ�មិនែមន��រ���ខ� �/ំេយើងនឹង�ចជួលបន�ប់�នេទ ។  ខ� � ំ/េយើងទទួលដឹង� ទិន� ន័យព័ត៌�ន 
និងភស� ��ងែដល�� ប់�មួយ�ក្យេស� ◌ីសំុេនះ នឹង្រត�វ�នេផ��ង�� ត់ េហើយព័ត៌�នបែន�មពីហិរ�� វត� � 
�ច្រត�វ�ន�ម�រ េផ��ង�� ត់និងពិនិត្យេឡើងវ �ញមុនេពលជួលបន�ប់ ។ ខ� �/ំេយើងក៏ទទួលដឹងផងែដរ� �� ស់គេ្រ�ង 
នឹងេធ� ��រពិនិត្យេ�យខ� �នឯងេដើម្បីកំណត់ពីករណីសិទ�ិចូលរមួក� �ងកម� វ �ធីេ�� តេនះ ។   

៦.  ខ� � ំ/េយើងអនុ�� តេ�យ Harborlight Community Partners, Inc. េធ�◌ី�រេផ��ង�� ត់ព័ត៌�ន ហិរ�� វត� �និង្រគ��រ�ងំអស់ 
និងេ�យ�នសិទ��ិម�រនិេ�ជក ឬ�� ប័នហិរ�� វត� ��មួយ េ�យបេ�� ញព័ត៌�ន �មួយដល់ៃដគូសហគមន៍ 
Harborlight Community Partners, Inc. និង�� ស់គេ្រ�ងេដើម្បីកំណត់សិទ�ិចូលរមួក� �ងកម� វ �ធីេ�� តេនះ ។   

៧.  ខ� � ំ/េយើងទទួលដឹង� ��ច�ន�ពខុស�� រ�ងបន�ប់ទីផ�រនិងបន�ប់ជួលែដល�នតំៃលសមរម្យ 
េហ◌ីយខ� �/ំេយើង្រពមទទួលយក�ពខុស�� �ងំេ�ះ ។  

៨.  ខ� � ំ/េយើងទទួលដឹង� ្របសិនេបើ្រ�ក់ចំណូលសរុបរបស់ខ� � ំ/េយើង �នកំរ �តេលើសពី ១៤០% ៃន     ្រ�ក់ចំណូល
អតិបរ�ែដល�ចអនុ�� ត�ន េ�ក� �ងកម� �ងេពលកំណត់សិទ�ិចូលរមួ្រប�ំ�� ំរបស់ កម� វ �ធីេ�� តេនះ  
ខ� � ំ/េយើងនឹងមិន�នសិទ�ិជួលបន�ប់ក� �ងតៃម�សមរម្យ�នេទៀតេទ ប�� ប់ពីេពលេវ� 
រយៈេពលជួលបច� �ប្បន� របស់ខ� � ំ/េយើង្រត�វ�នប�� ប់េហ◌ីយេ�ះ ។   

 
ខ� � ំ/េយើង�នបំេពញ�ក្យេស� ◌ីសំុ េហើយ�នពិនិត្យនិងយល់អំពីដំេណើរ�រក� �ង�រែចក�យបន�ប់ជួល       ែដល 
�នក� �ងកម� វ �ធីេ�� តេនះ ។ ខ� � ំ/េយើង�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ែផ�កេលើេ�ល�រណ៍ែណ�ំ របស់កម� វ �ធី 
និងយល់្រពមអនុវត��មបទប�� �ងំ�យែដល�ចអនុវត��ន ។  

 
_______________________________________________________________________________________ 

ហត�េល�របស់អ�ក�ក់�ក្យេស� ◌ីសំុ        ៃថ�ែខ�� ំៃន�លបរ �េច�ទ  

 
_______________________________________________________________________________________ 

ហត�េល�របស់អ�កចូលរមួ�ក់�ក្យេស� ◌ីសំុ       ៃថ�ែខ�� ំៃន�លបរ �េច�ទ  
 
Willow Street Flats មិនេរ �សេអើងពូជ�សន៍  ពណ៌សម្ប� រ  េដើមកំេណើត�តិ  ពិ�រ�ព  �យុ  ពូជពង្ស �� ន�ព្រគ��រ  ព័ត៌�នែហ្សន  �� ន�ព��ហ៍ពិ�ហ៍  
�រទទួលជំនួយ��រណៈ  �ស�  េភទ    និ�� �រេភទ  អត�ស�� ណេយនឌ័រ (រមួ�ងំ�រប�� ញេភទ)  �នៈអតីតយុទ�ជន/េ��  ឬមូល�� ន េផ្សងេទៀត 
ែដលច�ប់�ម�ត់េឡ◌ីយ ។   

�ក្យេស� ◌ីសំុេនះគឺ�ឯក�រ�ក្យេស� ◌ីសំុស្រ�ប់ែតគេ្រ�ងអភិវឌ្ឍមួយេនះបុ៉េ�� ះ ។   


