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ជូនចំេ�ះ��បិ� / �ព��ល�ទីេ�រព 

េយើង�នេសចក� ីេ�មនស្សរ �ក�យក� �ង�រជ្រ�បជូនអ�ក� ����រណៈ Providence 
នឹងចូលរមួក� �ងជេ្រមើសែដល�នស្រ�ប់��េរៀន�ែផ�កៃនកម� វ �ធី��រៃថ�្រតង់ 
និង��រេពល្រពឹករបស�់��តិ ែដលេ�� �រផ�ល់សិទ�ិទទួល�នសហគមន៍ (CEP) ស្រ�ប់�� សំិក� 
2022-2023 ។ 

សសិ្ស�ងំអស់ែដល�នចុះេ�� ះក� �ង��របស់េយើង�នសិទ�ិទទួល�ន��រេពល្រពឹក 
និង��រៃថ�្រតង់ែដល�នសុខ�ពល� េ���េ�យមិនគិតៃថ�ដល្់រគ��ររបសអ់�ក�េរៀង�ល់ៃថ�ៃន�� សំិ
ក� 2022-2023 ។ 

េយើងសូមេស� ើសុំឱ្យអ�កបំេពញ និងចុះហត�េល�េលើ�រស� ង់មតិ្រ�ក់ចំណូល្រគ��រ 
ែដល�ំ�ច់ស្រ�ប់េ�លបំណងរដ��ល មិនែមនេដើម្បីកំណត់សិទ�ិទទួល�នេ�ះេទ។ 
�រស� ង់មតិេនះអនុ�� តឱ្យ��េរៀនរបស់េយើងទទួល�នអត�្របេ�ជន៍ពកីម� វ �ធីបែន�មរបស់រដ� 
និងសហព័ន� េផ្សងៗដូច� Title IA, At Risk (31a), Title II A, E-Rate �េដើម។ 
�រស� ង់មតិេនះ�ន�រៈស�ំន់ក� �ង�រកំណត់ចំនួន្រ�ក់ែដល��របស់េយើងទទួល�នពីកម� វ �ធីបែន�ម
េផ្សងៗ។ េយើងសូមេស� ើសុំឱ្យអ�កបំេពញ និង�ក់ប�� �ន�ឱ្យ�ន�ប់�មែដល�ចេធ� ើេ��ន។ 

ព័ត៌�ន�ងំអស់េ�េលើ�រស� ង់មតិែដល�ន�ក់ប�� �ន្រត�វ�នរក��រស�� ត់។ េបើ�� នជនួំយពអី�កេទ 
��េរៀនរបស់េយើងមិន�ចេ្របើ្រ�សឱ់្យ�នអតិបរ�ៃនមូលនិធិរដ� និងសហពន័� ែដល�នេ�ះេទ។ 

្របសិនេបើអ�ក�នចម�ល់េផ្សងៗ សូម�ក់ទង�រ ��លយ័េស�កម�ម� �ប��រ�មេលខ (401) 456-9311 ។ 

េ�យក� ីេ�រព�ប់�ន 

�យក�� ន��េរៀន្រព�វ �ដនិ 
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�រស� ង់មតិេលើ្រ�ក់ចំណូល្រគ��ររបស�់���រណៈ Providence 

�� សំកិ� 2022-2023 

សូមបំេពញ�រស� ង់មតិ�ងេ្រ�ម ប�� ប់មកចុះហត�េល� េហើយេផ�ើ្រតឡប់េ���របសកូ់នអ�ក។ 

ែផ�កទី I៖ េតើកុ�រ�ខ�ះរសេ់�ក� �ងផ�ះរបស់អ�ក? 
ប�� ីេ�� ះក�ុរ េ�ក� �ង�� (K ដល់�� ក់ទ ី12) 

េ�� ះ�� ក្រមតិ�� ក ់
កូនចិ�� មឹ?  
�ទ/�ស ឬ 

េទ �ម្រតកូល អនុវ �ទ�ល័យ �មខ� �ន 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
 

ែផ�កទី II៖ េតើ�នមនសុ្សប៉�ុ� ន�ក់េ�ក� �ងផ�ះរបសអ់�ក? 

គូសរង�ង់ចំនួនមនុស្សេ�ក� �ងផ�ះរបស់អ�ក៖ 1 2 3 4 5 6 7 8 េផ្សងេទៀត ________ 

 
ែផ�កទី III៖ េតើ�ននរ��� ក់េ�ក� �ងផ�ះរបសអ់�កទទួល�នអត�្របេ�ជន៍ SNAP ឬ RI Works ឬេទ? 

េបើ�ទ/�ស សូមបំេពញ�ងេ្រ�ម។ ប�� បម់ករ�លងេ� ែផ�កទី V 

េតើ�នស�ជិក��� ក់ក� �ងផ�ះរបស់អ�កទទួល�នអត�្របេ�ជន៍ SNAP ឬ RI Works ឬេទ? 

េបើ�ទ/�ស សរេសររបស់េគ៖  

េ�� ះ៖ _______________________ និងេលខករណ៖ី _______________________ 
 
ែផ�កទី IV៖ េតើអ�ក��នចំណូលេ�ក� �ងផ�ះរបសអ់�ក? (្របសនិេបើអ�ក�យេ�� ះ និងេលខករណីេ��ងេលើ 

សូមរ�លងែផ�កេនះ) 
្រ�ក់ចំណូលសរុបក� �ងផ�ះ នងិ�េតើ�្រត�វ�នទទួលញឹក�បប់៉ុ�� ៖ 

�យប�� ីស
�ជិកក� �ង

ផ�ះ 

ចំនួនទកឹ្រ�ក់្រប
សិនេបើទទួល�ន
ម�ងក� �ងមួយស��

ហ ៍

ចំនួនទកឹ្រ�ក់្រប
សិនេបើទទួល�ន
ពីរដងក� �ងមួយែខ 

ចំនួនទកឹ្រ�ក់
្របសនិេបើទទួ

ល�នេរៀង�ល់ 
2 ស�� ហ ៍

ចំនួនទកឹ្រ�ក់
្របសនិេបើទទួល
�នម�ងក� �ងមួយ

ែខ 

ចំនួនទកឹ្រ�ក់
្របសនិេបើទទួល
�នម�ងក� �ងមួយ

��  ំ
1.. $ $ $ $ $ 
2. $ $ $ $ $ 
3. $ $ $ $ $ 
4. $ $ $ $ $ 
5. $ $ $ $ $ 
្រ�ក់ចំណូ
លេផ្សងេទៀ
ត�ងំអស ់

$ $ $ $ $ 

 
ែផ�កទី V៖ ស�� ស្រ�បម់នសុ្សេពញវ �យ 

ខ� � ំសន��ព័ត៌�នែដល�នផ�ល់េនះគឺពិត។ ខ� � ំ�ន�ក់ប�� �ល្រ�ក់ចំណូល�ងំអស់។ 
        

�លបរ �េច�ទ  ចុះហត�េល�ក� �ង�ម�ស�ជិក្រគ��រេពញវ �យ   សរេសរេ�� ះរបស់អ�កេ�ទីេនះ 
        

�សយ�� ន្រគ��រ (េលខផ�ះ ផ� �វ ទី្រក �ង រដ�)  េលខទូរសព� ឬ េលខទូរសព� 

        
  



1. េតើខ� � ំគួរ�ប់អ�ក�ខ�ះេ�ក� �ង "ទំហំផ�ះ"? 
• រមួប�� �លខ� �នអ�ក និងមនុស្ស�ងំអស់ែដលរស់េ�ក� �ងផ�ះរបស់អ�ក ែដលចូលរមួចំែណក្រ�កច់ំណូល 
និង�រចំ�យ។ 

o េនះ�ច�ប់ប�� �ល�ងំកុ�រ កូនចិ�� ឹម ជីដូនជី� �ច់�តិេផ្សងេទៀត 
ឬមិត�ភក� ិែដលរស់េ��មួយអ�ក។ 

2. េតើ្រត�វ�ប់ប�� �លអ� ីខ�ះេ�ក� �ង "្រ�ក់ចំណូលក� �ងផ�ះសរុប"? 
• ្រ�ក់ចំណូលសរុបពី�រ�រ៖ 

o ្រ�ក់ចំណូលសរុបគឺ�ចំនួនទឹក្រ�ក់ែដលទទួល�នមុនេពលបង់ពន�  
េហើយ�រ�ត់កងេផ្សងេទៀត្រត�វ�នដកេចញពី្រ�ក់ឈ� �លរបស់អ�ក - �មិនែមន�្រ�ក់ 
"យកេ�ផ�ះ" របស់អ�កេទ! 

o ្រ�ក់ចំណូលសរុប�ធម���ចេឃើញេ�េលើចុងសន� ឹក្រ�ក់ែខរបស់អ�ក។ 
o ្រ�ក់ចំណូលសុទ�គួរែត្រត�វ�ន�យស្រ�ប់�ជីវកម��� ល់ខ� �ន កសិ�� ន ឬ្រ�ក់ចំណូលជួលប៉ុេ�� ះ។ 

• RI Works, ជំនួយកុ�រ, េ�ធន��រកិច� 
• ្រ�ក់េ�ធននិវត�ន៍ �រចូលនិវត�ន៍ របបសន� ិសុខសង�ម ្រ�ក់ចំណូលសន� ិសុខបែន�ម (SSI) 

អត�្របេ�ជន៍អតីតយុទ�ជន (អត�្របេ�ជន៍ VA) និងអត�្របេ�ជន៍ពិ�រ�ព 
• ្រ�ក់ឧបត�ម�ស្រ�ប់លំេ��នេ�� និង្រ�ក់េលើកទឹកចិត�េបសកកម�េ�សមរភូមិ៖ 

o រមួប�� �ល្រ�ក់ឧបត�ម�លំេ��នេ្រ�មូល�� ន។ 
• ្រ�ក់ចំណូលេផ្សងេទៀត�ងំអស់៖ 

o សំណងរបស់កម�ករ 
o អត�្របេ�ជន៍អត់�រ�រេធ� ើ ឬកូដកម�  
o �ររមួចំែណក�េទៀង�ត់ពីមនុស្សែដលមិនរស់េ�ក� �ង្រគ��ររបស់អ�ក និង 
o ្រ�ក់ចំណូលេផ្សងេទៀតែដលទទួល�ន។ 

• មិន្រត�វ�ប់ប�� �ល្រ�ក់ចំណូលពី៖ 
o WIC 
o អត�្របេ�ជន៍អប់រ�សហព័ន�  និង 
o �របង់្រ�ក់ចិ�� ឹមែដលទទួល�នេ�យ្រគ��ររបស់អ�ក។ 
o �រផ� �ចេផ�ើមលំេ��នឯកជនរបស់េ�� ឬ្រ�ក់េលើកទឹកចិត�េបសកកម�េ�សមរភូមិ 

្រ�ក់បែន�មេ�៉ង៖ រមួប�� �ល្រ�កប់ែន�មេ�៉ង ្របសិនេបើអ�កទទួល�ន��្រប�ំប៉ុេ�� ះ។ 

េតើអ�ក�ន�ត់បង់�រ�រថ�ីៗេនះេទ? ប�� �លេលខសូន្យស្រ�ប់្រ�ក់ចំណូល 

3. េតើខ� � ំ�យប�� ី្រ�ក់ចំណូលេ�យរេបៀប� ្របសិនេបើមនុស្សមួយចំនួនទទួល�ន្រ�ក់ឈ� �ល្រប�ំស�� ហ៍ 
ឬពីរដងក� �ងមួយែខ ឬេរៀង�ល់ 2 ស�� ហ៍ ្រប�ំែខ ឬម�ងក� �ងមួយ�� ំ? 

�ងេ្រ�ម�ឧ�ហរណ៍មួយចំនួនអំពីរេបៀប�យប�� ី្រ�ក់ចំណូលេ�ែផ�ក�ងមុខៃន�រស� ង់មតិេនះ៖ 

�យប�� ីស�ជិក
ក� �ងផ�ះែដល�ន

្រ�ក់ចំណូល៖ 

ចំនួនទឹក្រ�ក់្របសិ
នេបើទទួល�នម�ងក� �

ងមួយស�� ហ៍ 

ចំនួនទឹក្រ�ក់្របសិ
នេបើទទួល�នពីរដ

ងក� �ងមួយែខ 

ចំនួនទឹក្រ�ក់
្របសិនេបើទទួល
�នេរៀង�ល់ 2 

ស�� ហ៍ 

ចំនួនទឹក្រ�ក់្រប
សិនេបើទទួល�ន
ម�ងក� �ងមួយែខ 

ចំនួនទឹក្រ�ក់្រប
សិនេបើទទួល�ន
ម�ងក� �ងមួយ��  ំ

1. Mary Bazil ្របសិនេបើ Mary 
រក�ន $175 
ក� �ងមួយស�� ហ៍ - 
�យ�េ�ទីេនះ 

 ្របសិនេបើ Mary 
រក�ន 20 
ដុ�� រេរៀង�ល់ 2 
ស�� ហ៍ - 
�យ�េ�ទីេនះ 

្របសិនេបើ Mary 
ទទួល�ន $100 
េរៀង�ល់ែខក� �ង�រ
ឧបត�ម�កុ�រ - 
�យ�េ�ទីេនះ 

 

2. David Waters  ្របសិនេបើ David 
រក�ន $233 2 
ដងក� �ងមួយែខ - 
�យ�េ�ទីេនះ 

 ្របសិនេបើ David 
ទទួល�ន $75 ពី 
SSI េរៀង�ល់ែខ 
សូម�យ�េ�ទីេនះ 

 

 
ស្រ�ប់��ែតបុ៉េ�� ះ 

�របំែប�ង្រ�ក់ចំណូល្រប�ំ�� ំ៖ ្រប�សំ�� ហ៍ x 52, េរៀង�ល់ 2 ស�� ហ៍ x 26, ពីរដងក� �ងមួយែខ x 24 ្រប�ំែខ x 12 

្រ�ក់ចំណូលសរុប $ ៖ 
_________ ក� �ងមួយ៖ 

រហូតដល់ 100% ៃន FPG ែផ�កេលើ៖ 
រ�ង 100% និង 
185% ៃន FPG 
ែផ�កេលើ៖ 

�ង 185% ៃន 
FPG ែផ�កេលើ៖ 

 ស�� ហ ៍
 េរៀង�ល់ 2 ស�� ហ ៍
 ពីរដងក� �ងមួយែខ 
 ែខ 
 �� ំ 
ទំហំ្រគ��រ៖ ________ 

 �� នផ�ះសែម្បង 
 ជនចំ�ក្រស �ក 
 Runaway 
 ្រ�ក់ចំណូល 

 Head Start 
 SNAP ឬ RI Works 
 កូនចិ�� ឹម 
 ្រ�ក់ចំណូល្រគ��រ 

 ្រ�ក់ចំណូល្រគ��រ  
្រ�ក់ចំណូល្រគ��រ 

ហត�េល�របស់ម�ន� ីកំណត់ _____________________________________ 
�លបរ �េច�ទ 
___________________________ 

ព័ត៌�នែដល�ន�ក់េ�េលើទ្រមង់េនះគឺ�កំណត់្រ�អប់រ�ស�� ត់ 
េហើយដូេច�ះ្រត�វ�ន�រ�រេ�យច�ប់ឯកជន�ពរបស់សហព័ន�  និងរដ�ែដល�ក់ព័ន��ងំអស់ 
ែដល�ក់ទងនឹងកំណត់្រ�អប់រ� រមួ�ងំ ច�ប់ស� ីពីសិទ�ិអប់រ�្រគ��រ និងឯកជន�ពៃន�� ំ 1974 (FERPA) 
េ�យ�� នែដនកំណត់ ែដលេធ� ើ វ �េ�ធនកម� (20 USC § 1232g; 34 CFR ែផ�ក 99) ។ 
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