
 

ប��រីង់ចំាទទលួលំេ�ឋានែដលឣចទទលួយកបាននឹងេបើកស្រមាប់លេំ�ឋាន្របេភទ Medici Artists Lofts 
  
ឣជ� ធរលំេ�ឋានៃនេខានធី San Joaquin នឹងេបើកប��ីរង់ចំារបស់ខ��នស្រមាប់លំេ�ឋាន្របេភទ Medici Artists Lofts 
េ�ៃថ�ទី22 ែខមីន ឆា� 2ំ019 េ�េម៉ាង 8:00 ្រពឹក។ ប��ីរង់ចំានឹង្រត�វបិទេ�េពលែដលអ�កដក់ពាក្យេស�ើសំុេកើនដល់ចំនួន 500 នក់។ 
ការដក់ពាក្យេស�ើសុនំងឹ្រត�វបានទទលួយកតាមអុិនធឺណតិែតប៉េុណ� ះ និងឣច្រត�វបានប���នតាមរយៈកំុព្យ�ទ័រភា� ប់អិុនធឺណិត។ 
ឧបករណ៍េផ្សងេទៀតដូចជទូរស័ព�ៃដ និងេថេប�តែដលមានភា� ប់អិុនធឺណិតក៏ឣច្រត�វបានេ្របើផងែដរ។ ការដក់ពាក្យ

េស�ើសំុតាមអនឡញឣច្រត�វបានេធ�ើតាមរយៈចូលេ�េគហទំព័រ https://www.hacsjonline.org/ ។ 
បណ� ល័យសាធារណៈេ�ក��ងេខានធី San Joaquin អនុ�� តឱ្យេ្របើ្របាស់កំុព្យ�ទ័រេដយឥតគិតៃថ�។ ពាក្យេស�ើសំុជ្រកដស

នឹងមិន្រត�វបានទទួលយកេទ។ 
លំេ�ឋាន្របេភទ Medici Artists Lofts ែដលមានទីតំាងេ�អគារេលខ 242 ផ��វ N. Sutter ក��ងទី្រក�ង Stockton 
រដ�កាលីហ�័រនីញ៉ គឺជអគារផ�ះែល�ងែដលមានេ្រចើនជន់ ្រត�វបានកសាងឱ្យមានជមួយ ពីរ និងបីយូនីត។ លទ�ភាពទទួលបានការជួលផ�ះ្របេភទ 
Medici Artists Lofts គឺជដំេណើរការមានេ្រចើនដំណក់កាល ែដលរួមមានសិទ�ិទទួលបានលំេ�ដ� នប័ណ�ធានរ� ប់រងគេ្រមាង 
និងការយល់្រពមពីថ� ក់្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិនិងដំេណើរការ។ ខណៈេពលែដលនរណមា� ក់ឣចដក់ពាក្យេស�ើសំុសា� ក់េ� ជពិេសសអ�កជួល

ែដលបានេ្រជើសេរ�សនឹង្រត�វបានផ�ល់ជូនដល់អ�កែដលចូលរួមក��ងសកម�ភាពសិល្បៈេផ្សងៗ។ 
  
1. លទ�ភាពទទលួបានលំេ�ឋាន. លំេ�ឋាន្របេភទ Medici Artist Lofts មានលំេ�ឋានែដលមានតំៃលសមរម្យចំនួន 27 កែន�ង 
ែដល្របតិបត�ិតាមេគាលការណ៍ែណនំកម�វ�ធីជំេរ�សខិតប័ណ�គេ្រមាងមូលដ� ន។ 
េបក�ជនែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់្រត�វបេង�ើត្របាក់ចំណូល្រគប់្រគាន់និង្រត�វឆ�ងកាត់ការ្រត�តពិនិត្យ្របវត�ិៃនការ្រប្រពឹត�ិបទេល�ើស។ 
  
2. ការេពញចិត�ម៉ដូែបបសលិ្បៈ. េដើម្ីបទទួលបានមូ៉ដតាមចំណូលចិត� សិល្បករ្រត�វបំេពញជការបេង�ើតថ�ីមួយគត់ និងបង� ញជសាធារណៈ ឬសែម�ង
ទស្សនីយភាព សិល្បៈ សំេឡង និងការសែម�ង ែខ្សភាពយន� និងទូរទស្សន៍ (រួមទំាងផលិតកម�) ភាពយន� របំាត្រន�ី ឬសិល្បៈអក្សរសា្រស� និងេធ�ើដូេច�ះ 
េលើមូលដ� នជេទៀងទាត់ និង្របកបេដយភាពរ�កចេ្រមើន (េដយមិនគិតពីចំណូលែដលបានមកពីការអនុវត�សិល្បៈ) ។  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ប��រីង់ចំាលេំ�ឋានតៃម�សមរម្យេបើកស្រមាប្់រគ�សារ 
 
ឣជ� ធរលំេ�ដ� នៃនេខានធី San Joaquin នឹងេបើកប��ីរង់ចំារបស់ខ��នស្រមាប់លំេ�ឋាន្របំា្របេភទដូចខាងេ្រកាមចាប់ពីៃថ�ទី22 ែខមីន 
ឆា� ំ2019 េ�េម៉ាង 8:00 ្រពឹក។ ប��ីរង់ចំានឹងបិទេ�េពលែដលមានអ�កដក់ពាក្យេស�ើសំុសរុបេកើនដល់ចំនួន 1000 នក់។ ការដក់ពាក្យេស�ើសំុ
នឹង្រត�វបានទទួលយកែតតាមរយៈអនឡញបុ៉េណ� ះ និងឣច្រត�វបានប���នតាមរយៈកំុព្យ�ទ័រែដលភា� ប់អិុនធឺណិត។ ឧបករណ៍េផ្សងេទៀត 
ដូចជទូរស័ព�ៃដនិងេថេប�តភា� ប់   អិុនធឺណិតក៏ឣចេ្របើផងែដរ។ ពាក្យេស�ើសំុេ�អនឡញឣចចូលេគហទំព័រ 
https://www.hacsjonline.org/ ។    បណ� ល័យសាធារណៈេ�ក��ងេខានធី San Joaquin 
អនុ�� តឱ្យេ្របើ្របាស់កំុព្យ�ទ័រេដយឥតគិតៃថ�។ ពាក្យេស�ើសំុជ្រកដសនឹងមិនទទួលយកេទ។ 
  
ប��ីរង់ចំាែដលមាន៖ 
  
កាសា ដឺ អូសីុស (Casa De Oasis) 
ជ្របេភទស��ឌីយូ និងផ�ះមួយបន�ប់ (Studio & 1 Bedroom Apartments) 
ឣសយដ� ន 1700 S. Eldorado St. Stockton, CA 95206 
  
េសៀនណ ែទរ� ស (Sienna Terrace) 
ផ�ះមានមួយ និងពីរបន�ប់ (1 & 2 Bedroom Apartments) 
ឣយដ� ន 4215 N. Pershing Ave. Stockton, CA 95207 
  



ផ�ះកែន�ងរួម (Union Court Apartments) 
ផ�ះមានពីរបន�ប់ (2 Bedroom Apartments) 
ឣសយដ� ន 940 S. Union Rd. Manteca, CA 95336 
  
ផ�ះ Washington St. 6-Plex 
ផ�ះមានពីរនិងបីបន�ប់ (2 & 3 Bedroom Apartments) 
ឣសយដ� ន 719 S. Washington St. Lodi, CA 95240 
  
ផ�ះ Mourfield St. 4-Plex 
ផ�ះមានបីបន�ប់ (3 Bedroom Apartments) 
 
 

 

 

 

រេបៀបអនុវត�:  
1. ្រត�វមានអីុែម៉ល។ សូមមានអីុែមលមុនបេង�ើតគណនីតាមអីុនធឺេណត។ ្រក�មហុ៊នផ�ល់េសវអីុែម៉លេដយមិនគិតៃថ�មាន 

yahoo.com, gmail.com, និង outlook.com 
2. អ�កសំុទំាងអស់្រត�វចុះេឈា� ះជមួយHACSJេ�RentCafé។្របសិមិនទាន់ចុះេឈា� ះសូមចូលេ�េគហទំព័រ 
https://www.hacsjonline.org/។េបើអ�កបានចុះេឈា� ះជមួយHACSJេ�
RentCaféរួចេហើយ អ�កមិនត្រម�វចុះេឈា� ះម�ងេទៀតេទ។អ�កឣចេ្រជើសយក“(Applicant Login)” និងប���ល
េឈា� ះអ�កេដយេ្របើេរឿងផ� ល់ខ��នរបស់អ�ក រួចេ្រជើស 
“Log in”  

3.  ស្រមាប់អ�កចុះេឈា� ះថ� ីសូមេ�អីុនធឺណិត េគហទំព័រ 
https://www.hacsjonline.org/ 

• េ្រជើសយក “ការចុះេឈា� ះរបស់អ�ក” 

• េ្រជើសយក “ចុចទីេនះេដើម្ីបចុះេឈា� ះ” 

• េ្រជើសយក “ខ��ំចង់ដក់ពាក្យេស�ើសំុ” 

• េ្រជើសយក “ខ��ំមិនមានេលខចុះេឈា� ះ” 

https://www.hacsjonline.org/
https://www.hacsjonline.org/


• បំេពញេរឿងផ� ល់ខ��ន  

• បំេពញ្របវត�ិផ� ល់ខ��ន។ េរឿងទំាងេនះចំាបាច់ពីេ្រពាះអ�កឣចេ្របើគណនីផ� ល់ខ��នរបស់អ�កេពលេ្រកាយ។ 
4. ្របសិនេបើអ�កបំេពញេរឿងពាក្យេស�ើសំុ អ�ក្រត�វមាន: 

• េលខសន�ិសុខសង�ម (social security number) ៃថ�ែខឆា� ំ

កំេណើតស្រមាប់្រគ�សារទំាងអស់ែដលបានរយេឈា� ះេ�ក��ងពាក្យេស�ើសំុដំបូង។  

• លុយកាក់្រគ�សារ្របចំាឆា� ំទំាងអស់ែដលបានរយេឈា� ះក��ងពាក្យេស�ើសំុដំបូង។ 
5. េ�េពលប��ប់ អ�កនឹងបានទទួលអីុែម៉លមួយប�� ក់អំពីការដក់ពាក្យេស�ើសំុរបស់អ�ក។ អ�កឣចចូលេមើលក��ងអីុនធឺណិត្រគប់េពលេដើម្ីប

ពិនិត្យេមើលពាក្យេស�ើសំុរបស់អ�ក។  
 
 


