ធន�នទី្រក �ង
ជំនួយ ែផ�កលំេ���ន
កម� វ �ធីជំនួយៃថ�ឈ� �លផ�ះប��ន់្រ ក �ងឡ� ង� �ច
�នផ� លជ
់ ូ នស្រ�ប់្រប�ពលរដ� ែដល��នឯក�រប��ក់ – �នព័ត៌�ន េ�េលើេគហទំព័រ
���េអស�៉ញ ��ែខ� រ និង�����ឡ�ក
•

•

•

•

•

កម� វ �ធីជំនួយៃថ�ឈ� �លផ�ះប��ន់្រក �ងឡ
� ង� �ច (LB-ERAP) ្រត�វ�នរច�បេង� ើតេឡើង េដើម្បីជួយ អ� កជួ
លផ�ះ�នក្រមិតចំណូល ែដល�ច�នសិទ�ិទទួ ល�ន (អ� កជួ លផ� ះ) និង��ស់ផ�ះ-ដី ែដលេពើប្របទះ
�រ�តបង់ ែផ� កហិរ�� វត�� ឬ�រលំ�ក េ�យ�រ COVID-19 �មរយៈជំនួយៃថ� ឈ� �លផ� ះ ។
LB-ERAP ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង េដើម្បីផ�ល់ជំនួយ�ច់មុខ ដល់��ស់ផ�ះ-ដី និងអ� កជួ លផ� ះ េ�ឡ
� ង� �ច
េហើយេ��ច់ែឡក ពីកម� វ �ធីជំនួយៃថ� ឈ� �លផ� ះរបស់រដ� ។ អ� ក�ក់�ក្យេស� ើសុំ មិនគួ រ�ក់�ក្យ េ�
កម� វ �ធីរបស់រដ� េ�ះេទ ្របសិនេបើផ�ះរបស់ខ� �នែដលកំពុងែស� ងរកជំនួយបង់ៃថ� េ�ះ �នទី�ំង ស� ិត
េ�ក��ងទី្រក �ងេនះ ។
LB-ERAP នឹងជួ យអ� កជួ លផ�ះ�នក្រមិតចំណូល ែដល�ច�នសិទ�ិទទួ ល�ន បង់ៃថ� ឈ� �លផ� ះ និងៃថ�
េស�បេ្រមើជីវ�ព (utilities) � ំងៃថ�មិន�ន់�នទូ �ត់ពីមុនមក និងៃថ� �េពលអ�គត ។ កម� វ �ធី
នឹងកំណត់�ទិ�ព េលើ�រជួ យដល់ អ� កជួ លផ� ះ�នក្រមិតចំណូល�ប ែដល��ន�រ�រេធ� ើ ក��ងរយៈ
េពល 90 ៃថ� ឬ េ្រចើន�ងេនះ និងែដល្របឈម�និភ័យអេស� រ�ព ែផ�កលំេ���ន ។
ឯក�រ� ំងអស់ របស់កម� វ �ធី រ ួម� ំង សិទ�ិ�ចទទួ លផល ពីកម� វ �ធី�នេ�ះ �ចរក�ន េ�េលើអុី
នធឺែណត េ� longbeach.gov/rentalassistance ។ េគហទំព័រេនះ �នបេ្រមើជូន ���េអស�៉ញ
��ែខ� រ និង�����ឡ
� ក។
អំឡ
� ងេពល�ក់�ក្យេស�ើសុំ េ�េបើកេ�េឡើយ រហូ ត�ល់ែតអស់មូលនិធិ ។ ស្រ�ប់ចម� ល់ ឬបច��ប្បន�
�ព អំពី�ក្យេស�ើសុំ សូមចូ លេ� ្រចក�ក់�ក្យេស� ស
ើ ុំ ឬ ទូ រសព� េ� ប�
� ញព័ត៌�ន & �រ�ំ្រទ
របស់ LB-ERAP ែដល�ត់ែចង េ�យ្របព័ន� �៉ឌី (Yardi Systems) �ៃដគូ កម� វ �ធី របស់��្រក �ង
�មរយៈេលខ (833) 358-5372 ែដលផ�ល់�រ�ំ្រទ េ�យេ្របើ ��អង់េគ� ស និង��េអស�៉ញ
េ�ៃថ�ចន� – ៃថ�សុ្រក ពីេ�៉ង 8 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 6 យប់ ។

កម� វ �ធីអភិវឌ្ឍន៍ល ំេ��� នៃថ�ស មរម្យ ែដល�ចេបើកដំេណ ើរ�រ
ស្រ�ប់ប��ីឯក�ផ�ះ ែដល�នៃថ�សមរម្យ េ�ឡ
� ង� �ច សូមចុចេលើ ៖
https://www.longbeach.gov/globalassets/lbds/media-library/documents/housing--neighborhoodservices/affordable-housing-list-2021
លំេ���ន� ំងេនះ �ន�ន់�ប់ �ចំបង េ�យឯកជន េហតុេនះ ��្រក �ង��នព័ត៌�ន
អំពីផ�ះ�ចរកជួ ល�ន ឬដំេណើរ�រ�ក់�ក្យេស� ើសុំ ែដល�នត្រម�វេ�ះេទ ។ េ�កអ� ក្រត�វ�ន
េលើកទឹកចិត� ឱ្យ�ក់ទងេ� លំេ���ននីមួយៗ េដើម្បីដឹង អំពីៃថ� និងផ� ះ�ចរកជួ ល�ន ។

សិទ� ិទ ទួ ល �ន �រ្របឹក� ែផ�កច�ប់ស ្រ�ប់អ�កជួល ផ�ះ
��្រក �ង�នេប� �� ផ� ល់មូលនិធិថ�ី េដើម្បី�ំ្រទដល់ សិទ�ិទទួ ល�ន �រ្របឹក�ែផ� កច�ប់ និង ជំនួយៃថ�ឈ� �
លផ�ះ ជូ នដល់អ�កជួ លផ�ះ េ�ឡ
� ង� �ច �មរយៈ កម� វ �ធីរក�ទីជ្រមក�ន េ�នធី ឡ�ស ែអ៊ន ជឺេឡស (Stay

Housed LA County Program) ។ កម� វ �ធីេនះផ� ល់ េស�ច�ប់ ក��ងលក� ណៈែដលអ� កមកមុន ទទួ ល�នមុន
និង ជំនួយៃថ�ឈ� �លផ� ះ រយៈេពលខ� ី ដល់អ�កជួ លផ� ះ�នក្រមិតចំណូល ែដល�ច�នសិទ�ិទទួ ល�ន ។
ធន�នរ ួម�ន ៖
•
•

កម� វ �ធីផ្សព� ផ�យ និងអប់រ� អ� កជួ លផ� ះ េដើម្បីជូនដំណឹង ដល់អ�កជួ លផ� ះ អំពីសិទ�ិរបស់ពួកេគ និងេស�
�� ែដល�នផ�ល់ជូន �មរយៈកម� វ �ធី Stay Housed LA ។
លទ��ពទទួ ល�ន េស��ំ្រទ�ក់ព័ន��� េដើម្បីជួយ ឯកត� ជន និង្រក �ម្រគ� �រ ែដល��ក់ខ� �ន�
ត់បង់ទីជ្រមក ។

ស្រ�ប់ព័ត�
៌ ន បែន� មេទៀត សូមចូ លេ� េគហទំព័រ របស់កម� វ �ធី Stay Housed LA េ� ៖
https://www.stayhousedla.org/ ឬេដើម្បីទទួ ល�នជំនួយប��ន់ សូមទូ រសព� េ�េលខ ៖ (888) 694-0040
ែដលេ្របើ ��អង់េគ� ស និង��េអស�៉ញ ។ ស្រ�ប់��េផ្សងៗ េទៀត សូមទូ រសព� េ�េលខ (833) 2259415 ។

ែផ�ក 8
���ធរលំេ���ន្រក �ងឡ
� ង� �ច (HACLB) ្របតិបត� ិ�រកម� វ �ធីជំនួយៃថ� ឈ� �លផ� ះ របស់��្រក �ង រ ួម� ំង
សក� ីប្រត របស់ែផ�ក 8ផងែដរ ។ កម� វ �ធីជំនួយ�ង
ំ េនះ ្រត�វ�នរច�បេង� ើតេឡើង េដើម្បីផ�ល់ជំនួយ ហិរ�� វត��
និងជំនួយបេច� កេទស ជូ នដល់ ្រប�ពលរដ� ឡ
� ង� �ច ែដល�ន ក្រមិតចំណូល�ប �ជនវ �យ�ស់ និង
�ជនពិ�រ េដើម្បីឱ្យពួ កេគ�ចរស់េ��ន ្របកបេ�យេសចក� ីៃថ�ថ�រ� ក��ង��ន�ពលំេ���នសមរម្យ
�នសុវត� ិ�ព និងអ�ម័យ ។
�េពលបច��ប្បន� េនះ HACLB េ�យសហ�រ�មួ យ ��ស់ផ�ះ�ង 2,600 ទី�ំង ផ� ល់ជំនួយដល់ ្រប�ពលរដ�
�ង 6,800 ្រគ� �រ ែដលជួ លផ�ះរស់េ� ក��ងទី្រក �ងឡ
� ង� �ច �មរយៈកម� វ �ធីេផ្សងៗ ។
HACLB ក៏ផ�ល់េស��ំ្រទពិេសស ដល់្រក �ម្រគ� �រ��ផងែដរ �មរយៈ កម� វ �ធីស�័យ្រគប់្រ�ន់ ស្រ�ប់្រគ� �រ
និងកម� វ �ធីកម� សិទ�ិផ�ះ ។ កម� វ �ធី� ំងេនះផ�ល់ �របណ��ះប�
� ល ែផ� កហិរ�� វត�� និងអក� រកម� , �របេង� ើត
ី
គណនី្រគប់្រគងេ�យ�គីទីបី, មគ��េទសក៍ ែផ� ក�ជព និង�រសិក�, និង ធន�នប��ល
� បន� ។ �របណ��ះ
ប�
� ល�រ�រក៏�នផ�ល់ជូន �មរយៈ កម� វ �ធី�ព�ៃដគូ �មួ យ�រ ��ល័យអភិវឌ្ឍន៍ក��ំងពលកម�
របស់��្រក �ង េដើម្បីជួយបែន� មេទៀត ក��ង�រ្រទ្រទង់្រគ� �រ��របស់េយើង ឱ្យ�ច�នេ�សេ្រមច�ន
�ពស� ័យ្រគប់្រ�ន់ ែផ�កេសដ� កិច� េហើយ�ច�នកម� សិទ�ិផ�ះ�ន ផងែដរ ។

�េពលបច��ប្បន� េនះ ប�� ីរង់�ស
ំ ក� ីប្រតជេ្រមើស លំេ��� ន (ែផ�ក 8) ្រត�វ�នបិទ ប�� ប់េហើយ ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�ន បែន� មេទៀត សូ មកុំ�ែរក នឹងចូ លេ�េគហទំព័រ ៖ https://www.longbeach.gov/haclb/
���ធរលំេ���ន �ប់េបើកដំេណើរេឡើង វ �ញ ក��ង�រទទួ ល�រ�ត់ជួប ��ល់ េ�យ�នចំនួនកំណត់ េ� ៖
�សយ��នេលខ 1500 ផ� វ� �ហ� ស៍ (Hughes Way), #A-150, ឡ
� ង� �ច, CA 90810 ស្រ�ប់ព័ត�
៌ ន បែន� ម
េទៀត សូមទូ រសព� េ�េលខ ៖ (562) 570-6985.

ជំនួយ ែផ�កេស�បេ្រមើជីវ�ព (Utility Assistance)
�យក�� នធន�ន�មពល

�យក��នធន�ន�មពល ឡ
� ង� �ច (LBER) ផ� ល់ �រប���ះៃថ� 20% េលើ វ �ក� យប្រតឧស� ័ន ្រប�ំែខ ស្រ�ប់
្រគ� �រ ែដល�នសិទ�ិ�ចទទួ ល�ន, ែផន�រេរៀបចំ�រទូ �ត់្រ�ក់ និង កម� វ �ធីេលើកែលងពន� អ�កេ្របើ្រ�
ស់េស�បេ្រមើជីវ�ព ្រពម� ំង �រប���ះៃថ� បែន� មេទៀត ស្រ�ប់អតិថិជន �ជនវ �យ�ស់ និង ជនពិ�រ ។
o ស្រ�ប់ព័ត�
៌ ន បែន� មេទៀត សូមចូ លេ�េគហទំព័រ ៖
https://www.longbeach.gov/utilityservices/billing-and-payments/utilityassistance/ ឬ ទូ រសព� េ�េលខ ៖ (562) 570-5700

េដើម្បី� ក់� ក្យេ�យ��ល់ សូ មេមើល ែផ�ក�ងេ្រ�មេនះ ៖
�ញយក / េ�ះពុម� �ក្យេស� ើសុំ ែដល�នផ� ល់ជូន � ��អង់េគ� ស និង ��េអស�៉ញ ឬ
េ�កអ� ក�ច�ក់ �ក្យេស� ើសុំ �មអុីនធឺែណត េ� ៖
https://forms.longbeach.gov/Forms/GasDiscount ។ េ�កអ� កក៏�ចទទួ ល�ន �ក្យេស�ើសុំ
�មរយៈ�រទូ រសព� េ�េលខ (562) 570-2068 �នផងែដរ ។ �ក្យេស� ស
ើ ុំគួរ្រត�វប��ន
� ្រតឡប់េ�
�សយ��ន ដូ ច�ន�យប��ក់ េ�ក��ង�ក្យេស� ើសុំេ�ះ ។

�យក�� នទឹក ឡ� ង� �ច
�ព�ៃដគូ សកម� �ពសហគមន៍ ឡ
� ង� �ច (LBCAP) �នកំពុងសហ�រ�មួ យ �យក��នទឹក ឡ
� ង� �ច
េដើម្បីផ�ល់ជំនួយហិរ�� វត����ល់ជូន ្រគ� �រែដល�នចំណូល�ប �េពលបច��ប្បន� េនះ ស្រ�ប់េ�ះ្រ�យចំ�
យេលើៃថ�ទឹករបស់ពួកេគ ែដល�នបន��កេកើនេឡើង ក��ងអំឡ
� ងេពល�នវ �បត� ិឆ�ង COVID-19 �តត�ត
��កលេនះ ។

អតិថិជន របស់�យក�� នទឹក ឡ� ង� �ច (LBWD) ែដល�នគុណ វុឌ ្ឍន៍្រ គប់្រ �ន់ �ចទទួ ល �ន ៖
•
•
•

អត� ្របេ�ជន៍ផ�ល់ជូន ែតម� ង �ទឹក្រ�ក់ចំនួន $200
ទូ �ត់ជូនេ� LBWD េហើយេផ� រចូ ល េ�គណនីរបស់េ�កអ� ក ��ល់ ែតម� ង
�រផ�ល់មូលនិធិដល់កម� វ �ធី �ទឹក្រ�ក់�នក្រមិត េហើយ�នផ� ល់ជូន ក��ងលក� ណៈអ� កមកមុន
ទទួ ល�នមុន ។

អ� កែដល�នសិទ� ិ�ចទទួ ល �ន (្រត�វបំេពញ�ន លក� ខណ� ត្រម�វ � ង
ំ បី) ៖
•
•
•

�ពលរដ� ែដល�នវ �ក� យប្រតទឺក េ�ឡ
� ង� �ច �ក់េ��ះខ� �នឯង និង
មកពី្រគ� �រ បំេពញ�នលក� ខណ�ក្រមិតចំណូល ែដល�ច�នសិទ�ិទទួ ល�ន (សូមេមើល
េ�ល�រណ៍ែណ�ំ ស�ីពី�ព្រកី្រក��ំ 2021 របស់សហព័ន�), និង
មកពី្រគ� �រែដលរងផលជះ អវ �ជ��នពី COVID-19

េដើម្បីដឹង� េ�កអ� ក�ច�នគុណវុឌ្ឍន៍្រគប់្រ�ន់ ស្រ�ប់កម� វ �ធី�ខ� ះេ�ះ សូមចូ លេគហទំព័រ ៖
https://lbwater.org/waterbillprogram/ ឬ ទូ រសព� េ�េលខ ៖ (562) 216-4614

េស�ជន��នទីលំេ�
�េពលបច��ប្បន� េនះ ្របសិនេបើេ�កអ� ក ឬ ជន���ក់ ែដលេ�កអ� ក��ល់ �នប��ខ� ះទីជ្រមក ឬ
�នចូ លដំ�ក់�ល ជិត�នប��ខ� ះទីជ្រមកេ�ះ សូ មចូ លេ� មជ្ឈមណ�លពហុេស� (MSC) ៖
េ��សយ��នេលខ 1301 វ �ថី W. 12th
ឡ
� ង� �ច �លីហ�័រ�៉ 90813

េលខទូ រសព� ៖ (562) 570-4500
ប�
� ញេលខែផ� កផ្សព� ផ�យ �មផ� វ� ៖ (562) 570-4MSC
•

MSC ផ�ល់ជូន េស�ដូ ច�ងេ្រ�មេនះ ដល់បុគ�ល និង្រក �ម្រគ� �រ ែដល�នប��ខ� ះទីជ្រមក ឬ
�នចូ លដំ�ក់�ល ជិត�នប��ខ� ះទីជ្រមក៖ េស�ផ្សព� ផ�យ, េស�ទទួ លឱ្យចូ លកម� វ �ធី និង�
រ�យតៃម� , �រ្រគប់្រគងករណី, ្រពម� ំង �រប��ន
� េ�មណ�លជ្រមក និង កម� វ �ធីេស�សង� ម
េផ្សងៗ េទៀត ។

េ�៉ង្របតិបត� ិ�រ របស់មជ្ឈមណ�លពហុេស� ឡ
� ង� �ច
ៃថ�ក��ងស��ហ៍

េ�៉ង (កំណត់ស��ល់ ៖ MSC បិទ េ�េ�៉ង 12:00 ៃថ� ្រតង់ - 1:00 រេសៀល
�េរៀង�ល់ៃថ�

ៃថ� ចន�

8:00 ្រពឹក - 4:00 រេសៀល

ៃថ�អ��រ

8:00 ្រពឹក - 4:00 រេសៀល

ៃថ�ពុធ

8:00 ្រពឹក - 4:00 រេសៀល

ៃថ�្រពហស្បតិ៍

8:00 ្រពឹក - 2:00 រេសៀល

ៃថ�សុ្រក

8:00 ្រពឹក - 4:00 រេសៀល

�រ�រ �រ�ំ្រទ ដល់ធុរកិច� & �រអភិវឌ្ឍេសដ� កិច�
ធន�ន ស្រ�ប់ធុរកិច� និងបុគ�លិក-ពលករ
ស្រ�ប់�រ�ំ្រទ ដល់ធុរកិច� និងបុគ�លិក-ពលករ �ក់ព័ន�នឹង COVID-19 សូ ម�ក់ទងេ� ប�
� ញ�ន់េហ
តុ�រណ៍ និង មជ្ឈមណ�លទូ រសព� �មរយៈេលខ (562) 570-4BIZ (4249), ពីៃថ� ចន� ដល់ៃថ� ស្រុ ក េ�េ�៉ង 8
្រពឹក - 5 ��ច ។ ម�ន� ី��្រក �ង នឹងេឆ� ើយតប េ�នឹង�រសេម� ង ែដល�នប��ន
� េ្រ�យេ�៉ងេធ� ើ�រ
ក��ងរយៈេពល 24 េ�៉ង ។
•

ធន�ន ស្រ�ប់ធុរកិច� ៖ https://longbeach.gov/economicdevelopment/covid-19-businesssupport/business-resources/
o កម� វ �ធីទី�ំងជំនួយចល័ត BizCare mobile pop-ups �នផ� ល់ជូន ធុរកិច� ��តតូ ច� ំងអស់
េ�ឡ
� ង� �ច និង�នេ��ត ចំេ�ះធុរកិច� េ��មសហគមន៍ែដលរងផលជះ ��ំងបំផុត ពីប
��ឆ� ងេ�គ�តត�ត��កលេនះ ។ ទី�ំងជំនួយចល័តេនះ ផ� ល់ជូន�រ�ំ្រទ ឥតគិតៃថ�
��រពិេ្រ�ះតទល់ េ�យ��ល់ ដល់��ស់ធុរកិច� ឬ តំ�ង របស់ពួកេគ េដើម្បីបំេពញ�ក្យ
េស� ើសុំជំនួយឥតសំណង ពី��ក់មូល��ន, អង� �រមិនរក្រ�ក់ចំេណញ, ��ក់រដ� និង��ក់សហព័ន�
។ ធុរកិច� ទទួ ល�ន ធន�នសហគមន៍ ដូ ច�កម� ី និង ជំនួយបេច� កេទស េ�យឥតគិតៃថ� ។
េស�កម� បកែ្រប ពហុ�� �ចរក�ន េ�នឹងកែន� ងនីមួយៗ ។

•

ធន�នស្រ�ប់បុគ�លិក-ពលករ ៖ https://longbeach.gov/economicdevelopment/covid-19business-support/worker-resources/
o កែន� ង�រ�រ (មជ្ឈមណ�ល�រ�រ) េបើកបេ្រមើ�រ និងជួ យ ្រក �ម្រគ� �រ បុគ�លិក-ពលករ
និងធុរកិច��� ែដលរងផលជះ ពី COVID-19 េ�ឡ
� ង� �ច ។ មជ្ឈមណ�ល�រ�រ ្រគប់្រគ
ងេ�យ ប�
� ញន�នុវត� ន៍ក��ំងពលលកម� ្រចក�៉សុីហ�ិក (Pacific Gateway) ។

o េដើម្បី�ក់ទងេ��ន សូមចូ លេ� េគហទំព័រ ៖ https://www.pacific-gateway.org/ ឬ
ទូ រសព� េ�េលខ (562) 570-3700 ។

ធន�នសហគមន៍បែន� មេទៀត
មូ លនិធិជំនួយ ផ�វច�ប់របស់ឡ
� ស ែអ៊ន ជឺេឡស (LAFLA)
LAFLA ផ�លេ់ ស� �ក់ពន
័ � នឹង ៖

•
•
•
•

�រ�រ�រមិនឱ្យបេណ�ញេចញ / លំេ���ន (េរៀបចំេ�យ ���ធរ តំបន់ / ្រក �ង)
កិច��ំ�រអ� កជួ ល - សំណួរ�នេ�ទេឡើងេ្រចើន (េរៀបចំេ�យ ���ធរ តំបន់ / ្រក �ង)
អត� ្របេ�ជន៍ ពីរ��ភិ�ល
អ� កជួ លផ�ះ បេ្រមើឱ្យ�ណិជ�កម�
o ស្រ�ប់ព័ត�
៌ ន បែន� មេទៀត សូមទូ រសព� េ� មូ លនិធិជំនួយ ផ� វ� ច�ប់ របស់ឡ
� ស ែអ៊ន ជឺេឡស
�មរយៈេលខ ៖ (800) 399-4529 ឬចូ លេ� longbeach.gov/haclb/news/fair-housingvisiting-the-haclb/

សកម� �ពបំ�ត់�ពអត់��ន ឡ
� ស ែអ៊ន ជឺេឡស (Hunger Action LA)
សកម� �ពបំ�ត់�ពអត់��ន ឡ�ស ែអ៊ន ជឺេឡស (HALA) េធ� ើ�រ េដើម្បីប�� ប់�ពអត់��ន និងេលើកកម� ស់
�រទទួ ល�ន ្របកបេ�យសុខ�ព �មរយៈ�រតស៊ូ មតិ �រផ� ល់េស���ល់ និង ដំេណើរ�រេរៀបចំ ។
ព័ត៌�ន អំពីរេបៀប ែដល្រប�ពលរដ� �ចទទួ ល�ន ��រ ្រ�ក់ លំេ���ន �រែថ� ំសុខ�ព និង
លទ��ពទទួ ល�នផល ពីកម� វ �ធី និងេស�សហគមន៍េផ្សងៗ េទៀត របស់រ��ភិ�ល េ�េ�នធីឡ�ស ែអ៊ន
ជឺេឡស ៖
•
•

មគ��េទសក៍ ស្រ�ប់្រប�ពលរដ� ស� ីពេី ស�សុខ�ល�ព េស�សុខ�ព និងេស�េផ្សងៗ េទៀត
មគ��េទសក៍ ស្រ�ប់្រប�ពលរដ� ស� ព
ី េី ស�សុខ�ល�ព េស�សុខ�ព និងេស�េផ្សងៗ េទៀត
(��េអស�៉ញ)

មូ លនិធិលំេ���នសម�ព
មូ លនិធិលំេ���ន សមរម្យ េធ� ើ�រ�រ េដើម្បីលុបបំ�ត់ �រេរ �សេអើង ែផ� កលំេ���ន និងេលើកកម� ស់ លទ� �
ពទទួ ល�ន ្របកបេ�យសម�ព ចំេ�ះជេ្រមើសលំេ���ន ស្រ�ប់អ�ក្រគប់�� ។ ែផ� កខ� ះ ៃនេស�របស់ពួ
កេគ រ ួម�ន ៖
•
•
•

�រផ�ល់្របឹក� ស្រ�ប់��ស់ផ�ះ-ដី & អ� កជួ ល
�រផ�ល់្របឹក�អំពី�រជួ លផ� ះ
�រផ្សព� ផ�យ & �រអប់រ�
•
•
•

�សយ��ន ៖ 3605 ម�វ �ថីឡ
� ង� �ច, Ste. �សយ��នេលខ 302, ឡ
� ង� �ច, CA 90807
េលខទូ រសព� ៖ (562) 989-1206 ឬ (800) 466-3247 ។
េគហទំព័រ ៖ https://fhfca.org/

