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ការបញ្ជាាក់់ឡើើងវិិញសម្រាាប់ក់ម្មមវិិធីើជំំនួួយលើើការជំួលបន្ទាានួ់ (ERAP)

តើើនរណាជាអ្ននកបញ្ជាាក់ឡើើងវិិញ?     អ្ននកជួួល        ម្ចាាស់់ផ្ទះះ� (កន�ងនាមអ្ននកជួួល)

ព័័ត៌៌មានួអំំព័ើអំនក់ជួំល
នាមត្ររកូល នាមខ្លួួ�ន SSN# (ដែលម្ចានជួម្រើរើស់)

អាស់យដ្ឋាាន ក្រុរ�ង ហ៊្សី��ើប ខោនធីើ

ទូូរស់ព្ទះ អាស់យដ្ឋាានអ្ន�ើមែល (បើើម្ចាន) កាលបរិច្ឆេេទូ

គ្រួរួសារ៖     ចំនំួនមន�ស់�ធំី ____________          ចំំនួនក�ម្ចារក្រោរមអាយ� 18 ឆ្នាំំំ ____________

តើើម្ចាននរណាម្ចាំក់នៅកន�ងគ្រួរួសាររបស់់អ្ននកជួួបការលំបាកផ្នែនកហ៊្សីិរញ្ញញវិត្ថុុ� ដែលរួមម្ចានលើើស់ព្ទើ រយៈពេលនៃ ការគ្មាានការងារធ្វើើើ ធ្លាាក់ចំ�� 
ប្រារក់ចំំណូូលគ្រួរួសារ ឬកើើនបនះ�កចំំណាយកន�ងគ្រួរួសារទេ?    ម្ចាន      មិនម្ចាន

ប្ររស់ិនបើើម្ចាន តើើការលំបាកផ្នែនកហ៊្សីិរញ្ញញវិត្ថុុ�នេះ�បណាាលមកព្ទើ COVID–19 ដោយផ្ទាាល់ ឬប្ររយោល?    ម្ចាន      មិនម្ចាន

តើើម្ចាននរណាម្ចាំក់កន�ងគ្រួរួសាររបស់់អ្ននកអាចំប្ររឈមនឹងការគ្មាានផ្ទះះ�សាំក់នៅ ឬអ្នស់ុិរភាព្ទផ្ទះះ�ស់មែែងទេ?    ម្ចាន      មិនម្ចាន

តើើម្ចាននរណាម្ចាំក់កន�ងគ្រួរួសារបានទូទូួលជំួនួយលើើការជួួល/សេវាប្រើរើប្រារស់់កន�ងរយៈពេល 12 ខែចំ�ងក្រោរយនេះ�ដែរឬទេ?    

 ម្ចាន      មិនម្ចាន

បើើម្ចាន តើើម្ចាននរណាម្ចាំក់ទូទូួលបានជួំនួយលើើការជួួលបនាាន់នៅរដ្ឋឋ Pennsylvania កន�ងរយៈពេល 12 ខែចំ�ងក្រោរយនេះ�ដែរឬទេ?    

 ម្ចាន      មិនម្ចាន

បើើម្មិនួមានួទេ សូម្មបញ្ឈឈប់រួចបំពេញពាក់យស្នើនើសំ� ERAP។

តើើអ្ននកបានផ្ទាាស់់ទៅខោនធីើផ្សេ�ងតាំំងព្ទើអ្ននកបានទូទូួល ERAP ចំ�ងក្រោរយឬ?    ម្ចាន      មិនម្ចាន

បើើបាន តើើខោនធីើណាដែលអ្ននកទូទូួលបាន ERAP? ________________________________

ព័័ត៌៌មានួអំំព័ើមាាស់ផ្ទះះ� ឬអំនក់គ្រាប់គ្រាងអំចលនួទ្រាព័យ
ក្រុរ�មហ៊្សីុ�នគ្រួរប់គ្រួរងអ្នចំលនទ្ររព្ទយ (បើើពាក់ព្ទ័នធ)

នាមត្ររកូល នាមខ្លួួ�ន លើខ្លួបង់ព្ទនធ# ឬ SSN#

អាស់យដ្ឋាាន ក្រុរ�ង ហ៊្សី��ើប

ទូូរស់ព្ទះ អាស់យដ្ឋាានអ្ន�ើមែល
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ប្រាាក់់ចំណូូលគ្រាួសារអំនក់ជំួលផ្ទះះ�
សូម្មប្រាាប់យើើងអំំព័ើប្រាាក់ច់ំណូូលសម្រាាប់សមាជំិក់មាាក់់ៗដែលមានួអាយ ំ18 ឆ្នាំាំ ឬលើើស នៅក់ន�ងគ្រាួសាររបស់អំនក់។ 

តើើអ្ននកបានផ្ទះតល់ការបង់ព្ទនធកាលព្ទើឆ្នាំំំម�នដើើមែើផ្សេះ�ងផ្ទាាត្ថុ់ប្រារក់ចំំណូូលស់ម្រារប់ប�គ្គគលទាំំងអ្នស់់នៅលើើកមមវិិធីើ ERAP របស់់អ្ននកកន�ងរយៈពេល 
12 ខែចំ�ងក្រោរយដែរឬទេ?

 ម្ចាន      មិនម្ចាន

ស់ូមប្រារប់យើើងអ្នំព្ទើប្រារក់ចំំណូូលស់ម្រារប់ស់ម្ចាជួិកម្ចាំក់ៗដែលម្ចានអាយ� 18 ឆ្នាំំំ ឬលើើស់ នៅកន�ងគ្រួរួសាររបស់់អ្ននក។ 

តើើម្ចាននរណាម្ចាំក់កន�ងគ្រួរួសាររបស់់អ្ននកម្ចានប្រារក់ចំំណូូលដែរទេ?    ម្ចាន      មិនម្ចាន

បើើម្ចាន ស់ូមបនតទៅការចំំណាយប្ររចាំំគ្រួរួសារអ្ននកជួួលផ្ទះះ�។ បើើម្មិនួមានួទេស់ូមធីើកចំំណូ�ចំទាំំងអ្នស់់ដែលពាក់ព្ទ័នធ រួចំរាយបញ្ញីើ 
ប្រារក់ចំំណូូលរបស់់ប�គ្គគលណាម្ចាំក់កន�ងគ្រួរួសាររបស់់អ្ននកដែលម្ចានអាយ� 18 ឆ្នាំំំឡើើងទៅ។

	ប្រារក់កម្រៃរជើើងសារ
	ភាគ្គលាភ
	ការលើងល្បែែង/ឆំ្នោត្ថុ
	ប្រារក់ឈន�លដែលអាណាព្ទាបាលបង់ឲ្យយ
	ប្រារក់ទូទូួលបានមកព្ទើមើើលថែកូនគេ
	ប្រារក់ស់ម្រារប់ការបណូះ��បណាាល
 ប្រារក់ផ្ទះដល់ឲ្យយអ្ននកជាប្រារក់កមីើ

	ប្រារក់ផ្ទះដល់ឲ្យយអ្ននកស់ម្រារប់ថ្លៃៃជួួលផ្ទះះ�
 ប្រារក់ផ្ទះដល់ឲ្យយអ្ននកស់ម្រារប់ជួួលបនះប់ឬថ្លៃៃអាហារ
 ប្រារក់សោធីនិវិត្ថុតន៍
 ការងារស់ម្រារប់ខ្លួួ�នឯង
 អ្នត្ថុុប្ររយោជួន៍ពេលម្ចានជួំងឺ
 ប្រារក់ស់នតិស់�ខ្លួស់ងគម
 ប្រារក់ចំំណូូលស់ម្រារប់ស់នតិស់�ខ្លួបន្ថែុម (SSI)

 ការឧបត្ថុុមភ
 គ្មាានការងារធ្វើើើ
	ស់ហ៊្សីជួើព្ទបង់
 អ្នត្ថុុប្ររយោជួន៍ស់ម្រារប់អ្នត្ថុើត្ថុយ�ទូធជួន
 ប្រារក់ឈន�លបានមកព្ទើការងារ
 ប្រារក់សំ់ណូងប�គ្គគលិក
 ផ្សេ�ងៗ៖________________

ឈ្មោះះ�អំនក់ដែលមានួប្រាាក់់ចំណូូល ប្រាភេទ/ប្រាភព័ប្រាាក់់ចំណូូល/ឈ្មោះះ�នួិយោជំក់
ប្រាាក់់ចំណូូល/ 
ចំណាយ
បុំន្ទាះនួ?

ចំណាយ ញឹក់ញាប់
បុំនួណា

កាលបរិច្ឆេេទនៃ 
ការចំណាយថ្មីម�ៗបំផ្ទះំត៌

ការចំណាយប្រាចាំំគ្រាួសារអំនក់ជួំលផ្ទះះ�
ថ្លៃៃជួួលផ្ទះះ�
ថ្លៃៃអ្នគ្គគិស់នើ
ថ្លៃៃហាាស់
ថ្លៃៃប្រើរងសាំង
ថ្លៃៃឧស់ម័នប្ររូបាាន
ថ្លៃៃអ្ន�ស់/ធីយ�ង/ផ្សេ�ងៗ
ថ្លៃៃស់ំរាម
ថ្លៃៃទូឹក/ទូឹកស់ុ�យ
ផ្សេ�ងៗ (ព្ទនយល់ខាងក្រោរម)

អ្ននកផ្ទះតល់សេវា ________________ 
អ្ននកផ្ទះតល់សេវា ________________ 
អ្ននកផ្ទះតល់សេវា ________________ 
អ្ននកផ្ទះតល់សេវា ________________ 
អ្ននកផ្ទះតល់សេវា ________________ 
អ្ននកផ្ទះតល់សេវា ________________ 
អ្ននកផ្ទះតល់សេវា ________________ 
អ្ននកផ្ទះតល់សេវា ________________ 
អ្ននកផ្ទះតល់សេវា ________________

រាល់ខែ $______________
រាល់ខែ $______________
រាល់ខែ $______________
រាល់ខែ $______________
រាល់ខែ $______________
រាល់ខែ $______________
រាល់ខែ $______________
រាល់ខែ $______________
រាល់ខែ $______________

ប្រារក់បង់យឺត្ថុ $______________
ប្រារក់បង់យឺត្ថុ $______________
ប្រារក់បង់យឺត្ថុ $______________
ប្រារក់បង់យឺត្ថុ $______________
ប្រារក់បង់យឺត្ថុ $______________
ប្រារក់បង់យឺត្ថុ $______________
ប្រារក់បង់យឺត្ថុ $______________
ប្រារក់បង់យឺត្ថុ $______________
ប្រារក់បង់យឺត្ថុ $______________

កំណូត្ថុ់ស់ម្ចាាល់៖



PA 600 ERAR-C   2/223

សិទិិ នួិងទ�នួួលខុំសត្រូាូវិ 

សិទិិទទួលបានួការម្មិនួរើើសអើើង 
សាានប័ននេះ�មិនម្ចានការរើើស់អើើងដោយផ្នែុកលើើមូលដ្ឋាាន
ព្ទូជួសាស់ន៍ ព្ទណូ៌ស់មែ�រ ដើើមកំ�ណើើត្ថុ ជួនជាតិ្ថុ ព្ទិការភាព្ទ 
អាយ� ភេទូ និងកន�ងទូិដ្ឋឋភាព្ទមួយចំនំួននៃជំួនេះឿសាស់នា និង
នយោបាយឡើើយ។ 
ជួនព្ទិការ ដែលត្ររូវិការមធ្វើាបាយទូំនាក់ទូំនងផ្សេ�ងស់ម្រារប់
ព្ទ័ត្ថុ៌ម្ចានកមមវិិធីើ (ឧទាំ. អ្នក�រសាាបស់ម្រារប់ជួនព្ទិការ អ្នក�រខាាត្ថុ
ធីំ ខែ�អាត្ថុ់សំ់ឡើង ភាសាស់ញ្ជាាអាមើរិកកាំង។ល។) គ្គួរទាំក់ទូង
ទូើភាំក់ងារនេះ� (រដ្ឋឋ ឬមូលដ្ឋាាន)ដែលពួ្ទកគេបានដ្ឋាក់ពាកយស់�ំអ្នត្ថុុ
ប្ររយោជួន៍។ លើើស់ព្ទើនេះ�ទេៀត្ថុ ព្ទ័ត៌្ថុម្ចានកមមវិិធីើអាចំម្ចានជាភាសា
ផ្សេ�ងក្រៅរព្ទើភាសាអ្នង់គេៃស់។ 
ដើើមែើដ្ឋាក់ពាកយបណូះឹងទាំក់ទូងនឹងការរើើស់អើើងលើើកមមវិិធីើទូទួូល
ជួំនួយហ៊្សីិរញ្ញញវិត្ថុុ�ស់ហ៊្សីព្ទ័នធតាំមរយៈក្រុរស់ួងស់�ខាភិបាល និងសេវា
ព្ទលរដ្ឋឋស់ហ៊្សីរដ្ឋឋអាមើរិក៖ 
ដើើមែើដ្ឋាក់ពាកយបណូឹឹងអ្នំព្ទើការរើើស់អើើង ស់ូមស់រសេរទៅកាន់៖
U.S. Department of the Treasury,
Director, Office of Civil Rights and Diversity,
1500 Pennsylvania Avenue, N.W.,
Washington, DC 20220;
ទូូរស់ព្ទះលើខ្លួ (202) 622-1160
ឬផ្សេើើអ្ន�ើមែលទៅកាន់៖
crcomplaints@treasury.gov។  

សាាប័ននេះ�គ្គឺជាអ្ននកផ្ទះដល់ឱកាស់សេមើភាព្ទគ្មា។ំ

សិទិិទទួលបានួការរក់ាភាព័សមាាត៌់ 
យើើងនឹងរកាព្ទ័ត្ថុ៌ម្ចានរបស់់អ្ននកជាស់ម្ចាាត្ថុ់។ គេនឹងប្រើរើប្រារស់់
វាដើើមែើស់ម្រើរចំថាតើើអ្ននកអាចំម្ចានលកខណូៈស់មែត្ថុតបិែបណាមួយ
បុ�ណ្ណោះះ�។ អ្ននកដែលដ្ឋឹងថាបានរំលោភចំាប់ និងបទូបែញ្ញញត្ថុតិ
របស់់ក្រុរសួ់ងនេះ� នឹងម្ចានទោស់បទូមជួឹឹម និងត្ររូវិទូទូួលការព្ទិន័យ
ជាប្រារក់ក្រោរមមួយរយ (100$) ដ្ឋ�លាារ ឬជាប់ព្ទនធនាគ្មារក្រោរម
ប្រារំមួយខែ ឬទាំំងព្ទើរ (62 P.S. ផ្នែនក 483)។ 

ទ�នួួលខុំសត្រូាូវិក់ន�ងការផ្ទះដល់ព័័ត៌៌មានួ  
អ្ននកត្ររូវិតែផ្ទះដល់ព្ទ័ត្ថុ៌ម្ចានព្ទិត្ថុប្រារកដ្ឋ ត្ររឹមត្ររូវិ និងពេញលើញ។ 
អ្ននកត្ររូវិតែជួួយបកស្រារយព័្ទត្ថុ៌ម្ចានដែលអ្ននកផ្ទះដល់។ គេអាចំបដ្ឋិសេធី
អ្នត្ថុុប្ររយោជួន៍របស់់អ្ននក ប្ររសិ់នបើើអ្ននកខ្លួកខានកន�ងការផ្ទះដល់ភ័ស់ដ�តាំង
ជាក់លាក់។ ប្ររស់ិនបើើក្រុរស់ួងសេវាព្ទលរដ្ឋឋ (DHS) ឬការិយាល័យ
អ្នគ្មាាធិីការរដ្ឋឋទាំក់ទូងអ្ននក អ្ននកត្ររូវិតែស់ហ៊្សីការជាមួយព្ទួកគេឲ្យយបាន
ពេញលើញ។ 

ស្នើចក់ដើថ្លែែងការណូ៍អំំព័ើចាប់ឯក់ជំនួភាព័  
សំ់ណូ�ំព្ទ័ត្ថុ៌ម្ចានទាំំងនេះ� ដែលរួមម្ចានលើខ្លួស់នតិស់�ខ្លួស់ងគម (SSN) 
របស់់ស់ម្ចាជួិកគ្រួរួសារម្ចាំក់ៗ ត្ររូវិអ្នន�ញ្ជាាត្ថុតាំមម្ចាត្រារ 42 U.S.C. 
§ 405(c)(2)(C)(i-iv) និង 62 P.S § 432.2(b)(3)។ 
គេប្រើរើព្ទ័ត្ថុ៌ម្ចាននេះ�ដើើមែើកំណូត្ថុ់ថាគ្រួរួសាររបស់់អ្ននកម្ចានលកខណូៈ
ស់មស្ររប ឬបនតម្ចានលកខណូៈស់មស្ររបកន�ងការចំូលរួមកន�ង
កមមវិិធីើជួំនួយថ្លៃៃជួួលផ្ទះះ�គ្រារអាស់ននដែរ ឬអ្នត្ថុ់។ យើើងនឹង
ផ្សេះ�ងផ្ទាាត្ថុ់ព្ទ័ត្ថុ៌ម្ចាននេះ�តាំមកមមវិិធីើក�ំព្ទយ�ទូ័រ។ ព្ទ័ត្ថុ៌ម្ចាននេះ�នឹង
ប្រើរើដើើមែើតាំមដ្ឋានការប្ររព្រឹរឹត្ថុតិតាំមបទូបែញ្ញញត្ថុតិកមមវិិធីើ និងស់ម្រារប់
ការគ្រួរប់គ្រួរងកមមវិិធីើផ្ទះងដែរ។ 
គេអាចំបងាាញព្ទ័ត្ថុ៌ម្ចាននេះ�ដ្ឋល់ទូើភាំក់ងាររដ្ឋឋ និងស់ហ៊្សីព្ទ័នធ
ដ្ឋទៃទេៀត្ថុ ស់ម្រារប់ការត្ររួត្ថុព្ទិនិត្ថុយផ្ទះៃ�វិការ និងបងាាញដ្ឋល់មន្រ្តីរ�ើ
អ្នន�វិត្ថុតចំាប់ដើើមែើបង្ក្រាារបជួនដែលគេចំវេះ�ព្ទើចំាប់។ ការខ្លួកខាន
កន�ងការផ្ទះដល់ SSN អាចំបណាាលឲ្យយអ្ននកបាត្ថុ់បង់ជួំនួយថ្លៃៃជួួលផ្ទះះ�
កន�ងគ្រារអាស់នន។ គេនឹងប្រើរើនិងបងាាញ SSN ដែលបានផ្ទះដល់
ជួូនតាំមរបើៀបដ្ឋូចំគ្មាំនឹង SSN របស់ស់់ម្ចាជួិកគ្រួរួសារដែលម្ចាន
លកខណូៈស់មបែត្ថុតិស់មស្ររប។  ប្ររសិ់នបើើនរណាម្ចាំក់ត្ររូវិការ
ជួំនួយកន�ងការទូទួូលបាន SSN៖
(1) ទូរូស់ព័្ទះ៖ 1-800-772-1213 ឬ 1-800-325-0778 (TTY); ឬ
(2) ចំូលមើើល៖ www.ssa.gov. 

សិទិិក់ន�ងការបដឹងសារទំក់ខ  
អ្ននកម្ចានស់ិទូធិសេនើស់�ំស់វិនាការ ដើើមែើបដឹងសារទូ�កខអ្នំព្ទើ ការស់ម្រើរចំ
នេះ� ប្ររស់ិនបើើអ្ននកគ្គិត្ថុថា វាមិនយ�ត្ថុតិធីម៌ ឬមិនត្ររឹមត្ររូវិ ឬ
ប្ររសិ់នបើើអ្ននកផ្ទះដល់សេវាខ្លួកខានចាំត្ថុ់វិិធ្លានការលើើស់ំណើើស់�ំអ្នត្ថុុ
ប្ររយោជួន៍របស់់អ្ននក។ 
ទូើភាំក់ងារខោនធីើដោយអ្នន�វិត្ថុត តាំមព្ទ័ត្ថុ៌ម្ចានដែលម្ចាននៅលើើ
សេចំកដើ ជួូនដ្ឋំណូឹងកំណូត្ថុ់ព្ទើលកខណូៈស់មែត្ថុតិព្ទើទូើភាំក់ងារ ERAP 
ស់ម្រារប់ខោនធីើរបស់់អ្ននក។
ប្ររសិ់នបើើអ្ននកដ្ឋាក់បណូះឹងត្ថុវាា អ្ននកក៏អាចំសេនើស់�ំការប្ររជួ�ជំាមួយ
ទូើភាំក់ងារ ERAP បានដែរនៅម�នស់វិនាការ។ 



PA 600 ERAR-C   2/224

សាក់ខើក់ម្មម/ការបញ្ជាាក់់

ខ្ញុំយល់ដ្ឋឹង និងយល់ព្រឹរមហើើយថាខ្ញុំទូទូួលខ្លួ�ស់ត្ររូវិចំំពោះ�សេចំកតើថែៃងការណូ៍ក្លែៃងបនៃំណាមួយដែលធ្វើើើឡើើងនៅលើើការបញ្ជាាក់ឡើើងវិិញនេះ� 
ទោ�បើជាការបញ្ជាាក់ឡើើងវិិញកំព្ទ�ងត្ររូវិបានដ្ឋាក់ជូួនដោយនរណាម្ចាំក់ដែលធ្វើើើស់កមមភាព្ទជួំនួស់ខ្ញុំក៏ដោយ។ ខ្ញុំស់ូមបញ្ជាាក់ថា រាល់ព្ទ័ត៌្ថុម្ចាន
ដែលបានបញ្ញី�លគ្គឺព្ទិត្ថុក្រោរមទូណូឌកមមនៃការផ្ទះដល់ស់កខើភាព្ទក្លែៃងកាាយ។ ខ្ញុំយល់ហើើយថា ព្ទ័ត្ថុ៌ម្ចានដែលបានបញ្ញី�លកន�ងការបញ្ជាាក់ឡើើងវិិញនេះ�
នឹងត្ររូវិបានរកាទូ�កជាស់ម្ចាាត្ថុ់ និងប្រើរើប្រារស់់ស់ម្រារប់តែការគ្រួរប់គ្រួរងអ្នត្ថុុប្ររយោជួន៍បុ�ណ្ណោះះ�។ ខ្ញុំយល់ហើើយថា ខ្ញុំប្ររហែលជាត្ថុម្រូរូវិឱ្យយធ្វើើើការ
ជាមួយទូើភាំក់ងារផ្សេ�ងទេៀត្ថុជាលកខខ្លួណូឌនៃការយល់ព្រឹរមរបស់់ខ្ញុំ ដើើមែើទូទូួលបានជួំនួយ។ ខ្ញុំយល់ព្រឹរមផ្ទះតល់ឯកសារបន្ថែុមណាមួយតាំមការ
សេនើស់�ំដែលត្ររូវិការ (ឧ. បង់ថ្លៃៃដើើម ជួួល វិកិកយបត្ររថ្មីមើៗ ឯកសារបញ្ជាាក់ភាព្ទអ្នត្ថុ់ការងារធ្វើើើ ។ល។) ដើើមែើជួួយកន�ងការកំណូត់្ថុស់ិទូធិទូទូួល
បាន។ 

ហ៊្សីត្ថុុលើខា - អ្ននកជួួល

ឈ្មោះា� - អ្ននកជួួល

ហ៊្សីត្ថុុលើខា - ម្ចាាស់់ផ្ទះះ� (កន�ងករណូើទូម្រូរង់បំពេញដោយម្ចាាស់់ផ្ទះះ�បុ�ណ្ណោះះ�) 

ឈ្មោះា� - ម្ចាាស់់ផ្ទះះ� (កន�ងករណូើទូម្រូរង់បំពេញដោយម្ចាាស់់ផ្ទះះ�បុ�ណ្ណោះះ�) 

ការអំនួំញ្ជាាត៌ឲ្យយបញ្ចេេញព័័ត៌៌មានួ (អំនក់ជំួលបុំណ្ណោះះ�) 

ខ្ញុំស់ូមអ្នន�ញ្ជាាត្ថុ និងសេនើស់�ំឲ្យយបងាាញដ្ឋល់ការិយាល័យខោនធីើនូវិព្ទ័ត្ថុ៌ម្ចានទាំំងឡាយណាដែលពាក់ព្ទ័នធនឹងអាយ� ការសាំក់នៅ ភាព្ទជាព្ទលរដ្ឋឋ 
ការងារ ប្រារក់ចំំណូូល និងព័្ទត្ថុ៌ម្ចានបនុ្ថែមទេៀត្ថុ ដែលទាំក់ទូងនឹងលកខណូៈស់មែត្ថុតិចំំពោះ�កមមវិិធីើជួំនួយជួួលផ្ទះះ� និងថ្លៃៃទឹូកភេៃើងស់ម្រារប់ខ្លួួ�នខ្ញុំ។ 
ខ្ញុំយល់ថា ព្ទ័ត្ថុ៌ម្ចានដែលទូទូួលបាននឹងប្រើរើស់ម្រារប់កំណូត្ថុ់ព្ទើជួំនួយជួួលផ្ទះះ�/ថ្លៃៃទូឹកភេៃើង ឬកមមវិិធីើជួំនួយផ្ទះះ�ស់មែែងដ្ឋទៃទេៀត្ថុបុ�ណ្ណោះះ�។ 

ហ៊្សីត្ថុុលើខាអ្ននកជួួល កាលបរិច្ឆេេទូ

ឈ្មោះា� - អ្ននកជួួល

ERAP Agency Use Only

Authorization Information:     Approved        Denied                    Date:________________________
Type(s) of Assistance Provided:

 Rental Assistance       Rental Arrears       Housing Stability Services       Utility Assistance       Utility Arrears
Amount of Assistance:  
Rental Assistance $_______________     Rental Arrears $_______________      Housing Stability $_______________        
Utility Assistance $_______________       Utility Arrears $_______________        Total $____________________   
Number of months covered with:               Rental Assistance____________         Utility Assistance____________   
Household Income Level: 

 Does not exceed 30 percent of the area median income for the household  
 Exceeds 30 percent but does not exceed 50 percent of the area median income for the household
 Exceeds 50 percent but does not exceed 80 percent of area median income for the household 

Notes:    Used 2020 annual calculation for eligibility            Used monthly income at time of application  
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