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ប�� ីរង់�ំកម� វ �ធីផ�ះតៃម�សមរម្យ ទ្រមង់�ក្យសុំេ�� ត��  ំ2021 

ព័ត�៌នអពំីេម្រគ��រ 

េ�� ះ (�មខ� �ន េ�� ះេ�ក�� ល 
�ម្រតកូល) 

 

េលខសន�សិខុសង�ម  

ៃថ�ែខ�� កំំេណើត  

ព័ត�៌នអពំីប�ឬី្របពន�  ឬសហេម្រគ��រ 

េ�� ះ(�មខ� �ន េ�� ះេ�ក�� ល 
�ម្រតកូល) 

 

េលខសន�សិខុសង�ម  

ៃថ�ែខ�� កំំេណើត  

អុីែមលេអឡចិ្រត�ន ិ  
 

�សយ�� នផ�ះ 

�សយ�� នផ� �វ ឬ PO Box  

ទី្រក �ង រដ� ហ្ស� បីកូដ  

�សយ�� នប៉សុ� ិ៍ៃ្របសណយី៍ េបើ�នខសុ�� ព�ីសយ�� នផ�ះ 

�សយ�� នផ� �វ ឬ PO Box  

ទី្រក �ង រដ� ហ្ស� បីកូដ  

េលខទូរសព័�ផ�ះ េលខទូរសព័�កែន�ងេធ� ើ�រ េលខទូរសព័�ចលត័ 
   
   

ប�� ីេ�� ះស�ជិក្រគ��រ (េបើពុ�ំនទទីំេនរ្រគប្់រ�ន់ សូមេ្របើ្រក�សេ�យែឡកេផ្សងេទៀត  
ែដល�ប់ប�� �លពត័�៌ន ដូច�ងេ្រ�ម)។ 

េ�� ះ (�មខ� �ន េ�� ះេ�ក�� ល �ម្រតកូល) �យ ុ េភទ �ត�ិពចំេ�ះេម្រគ��រ 
  ្រប/្រស  

  ្រប/្រស  

  ្រប/្រស  

  ្រប/្រស  

  ្រប/្រស  

  ្រប/្រស  

  ្រប/្រស  

្រ�ក់ចំណូល្រគ��រ្រប�ំែខសរុប៖  $_____________ 
(ដូច�្រ�ក់ែខ, SSI/SSA, TANF, VA, �រ���� ប់រងេពល�� ន�រ�រេធ� ើ ឬ�រ���� បរ់ងេផ្សងៗេទៀត និង/ឬ �រចូលរមួ 
 វ ��គ�ន��ច់្រ�ក)់  
 ជន�តិ       �តិ�សន៍ 

គូសយកមួយ      គូសយក�ងំអស់ែដល្រត�វអនុវត� 
[  ] ហុីេស្បននិក ឬ�ទណូី    [  ] �េមរ �ក ឥ�� ន/ជន�ត�ិ���  
[  ] មិនែមនហុីេស្បននិក ឬ�ទណូី   [  ] �សុ ី
       [  ] �េមរ �កែស្បកេ�� /�េមរ �ក��ហ� ិក 
       [  ] ជន�តិេដើម�ៃវ/អ�កេ�ះ�៉សុហី� ិកេផ្សងេទៀត  
       [  ] ែស្បកស 
       [  ]  េផ្សងៗ       



�នពនិិត្យេឡើងវ �ញ 10/17/13    

��កំេណើតនិ�យេ�យេម្រគ��រ (េ្រជើសេរ �សមួយ)? 
[ ] អង់េគ�ស  [ ] េអស៉�ញ  [ ] ហម៉ុង  [ ] ��� ឡ� ក 
[ ] េផ្សងៗ (សូមប�� ក)់ _________________________________________________________ 
 
សំណួរចំេ�ះេម្រគ��រ                                          �ទ  េទ 
1. េតើេ�កអ�ករស់េ� េធ� ើ�រ ឬេ���េ�េ�នធី San Joaquin ឬេទ?             [  ]  [  ] 
2. េតើេ�កអ�ក ឬអ�ក��� ក់ក� �ង្រគ��រេ�កអ�ក �មនុស្សែដល�ន�ពព�ិរ េហើយ�េតើ 

�ពព�ិរេនះ្រត�វ�នសង្ឃមឹ� �នរយៈេពលែវង ឬរយៈេពល�� នកណំតឬ់េទ?             [  ]  [  ] 
3. េតើេ�កអ�ក ឬប� ីឬ្របពន�េ�កអ�ក ���ន�សស់ហរដ��េមរ �កឬេទ?                                       [  ]  [  ] 
4. េតើេ�កអ�ក្រត�វ�ន�� ស់ទកីែន�ងេ�យសកម��ពរ�� ភ�ិលេ�យ�� ន  

កំហសុពីេ�កអ�ក�� លឬ់េទ?                  [  ]  [  ] 
 

កម�វ �ធបី�� រីង�់ថំ�ី - 
សូមធីក្របអប់ស្រ�បប់�� រីង�់នំីមួយៗែដលអ�កចង់កណំត ់

 Housing Choice Voucher (Section 8) 
 Buthmann Homes - Tracy (Senior)  
 Conway Homes (Stockton) 
 Sierra Vista Homes (Stockton)     
 Thornton Development (Thornton)         
 Tracy Development (Tracy) 
 Cottage Village – Stockton (Senior) 
 Project-Based Voucher Dewey Apartments (Stockton) 
 Project-Based Voucher Grant Village Apartments (Stockton))       

 
សូមប�� ញ� េតើេ�កអ�កដងឹអំពី�រ�ក់�ក្យសំុកម�វ �ធីជំនួយជួលផ�ះ�៉ងដូចេម�ច៖     

�ែសត  មជ្ឈមណ� លសហគមន ៍  មិត�ភក័� ិ/្រក �ម្រគ��រ េផ្សងៗ     
        
ខ� � ំប�� ក់�ពត័�៌ន�ងេលើ គឺ្រតមឹ្រត�វ និងេពញេលញ។  ខ� � ំយល�់�រ្របគលជូនព័ត�៌នែក�ង�� យ 
ឬ�រែថ�ងេ�ក្រ�សៃ់នព័ត�៌នេ�ះ 
�ចបង�ឱ្យ�ន�រ�ត់បងៃ់ន�ព�នសទិ�ិ្រសបច�ប់េដើម្បចូីលរមួកម�វ �ធីផ�ះសែម្បងជំនួយ�មួយ។   
 
ហត�េល�េម្រគ��រ           �លបរ �េច�ទ    
 
ហត�េល�ប� ីឬ្របពន�/សហេម្រគ��រ          �លបរ �េច�ទ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

្រតឡប់េ�្របអប់សំបុ្រតេ� 
2575 Grand Canal Blvd., Stockton, 95207, ឬ�មសំបុ្រតេ��ន់�សយ�� នដូច�� , 
ឬ�មអីុែមលេ� rc_portal@hacsj.org ្រតឹមៃថ�ទ ី11 ែខកុម�ៈ ��  ំ2022 
 
អ�ក�ចេ�ទូរសព�េ�េលខទូរសព��ន់េហតុ�រណ៍ (209) 460-5002 េដើម្បទីទួល�នជំនួយ។ 
  

ស្រ�ប ់HA េ្របើ្រ�ស់ែតប៉ុេ�� ះ៖ 
 
�លបរ �េច�ទនិ�នយ័ចូល   
                         អក្សរ�ត ់
�លបរ �េច�    
QC    

�រ្រប �ង្របយ័ត�! ចណំងេជើង 18, ែផ�ក 1001 ៃនច�បស់ហរដ��េមរ �ក 
កំណត់�ពលរដ�ែដល េរៀបចរំ�យ�រណ៍ែក�ង�� យ ឬែក�ងបន�េំ�យគិតទុកមុន 
និងេ�យេចត� ជូនេ�្រកសួង �មួយ ឬ�� ក់�រសហរដ��េមរ �ក 
ែដល�នកហំុសពបីទឧ្រកិដ�។ 


