
 

 

 
ការប ើកចំហ ញ្ជ ីរង់ចំលំបៅដ្ឋា នដែលមានតម្លៃសលរលយ 

 

អាជ្ញា ធរលំនៅដ្ឋា ន នោនធី San Joaquin (HACSJ) នឹងន ើកចំហ ញ្ជ ីរង់ចំរ ស់ខ្ល នួសម្រា ់អចលនម្ររព្យសកខ ី ័ណ្ណ ជនម្ររើស

លំនៅដ្ឋា នដែលានរូលដ្ឋា ននៅនលើគនម្រាងែូចតនៅននេះនៅថ្ងៃរី 23 ដខ្រីនា ឆ្ន ំ 2020 នៅនា៉ោ ង 8:00 ម្រពឹ្ក។ ពាកយស ំនឹងត្តវូបាន

ទទួលយកដតតាលអនឡាញ    ប ណ្ ោះ។ ការដ្ឋក់ពាកយស ំតារអនឡាញអាចម្រតូវបានចូលនម្រ ើម្របាស់នៅអាសយដ្ឋា ន 

https://www.hacsjonline.org/។ ពាកយស ំជ្ញម្រកដ្ឋសនឹងរិនម្រតូវបានររួលយកន ើយ។  

រំហំអចលនម្ររព្យ និង នទ ់នគងដែលាន៖ 

• Claremont Manor Apartment - 347 E. Flora St. Stockton, CA, 95202 (អាយ  62 ឆ្ន ំន ើងនៅ និង/ឬពិ្ការ)   

o  នទ ់នគង 1 & 2  នទ ់ 

• Casa Manana Inn - 3700 N Sutter St. Stockton, CA 95204 (អាយ  62 ឆ្ន ំន ើងនៅ)   

o   នទ ់នគង 1  នទ ់ 

• LOEL Senior Center - 105 S Washington St. Lodi, CA 95240 (អាយ  62 ឆ្ន ំន ើងនៅ)   

o  នទ ់នគង 1  នទ ់ 

• Winslow Village Apartments - 5926 Village Green Dr. Stockton, CA 95210 (សម្រា ់ដតជនពិ្ការ ៉ោ ន ណ្ េះ) 

o  នទ ់នគង 1-3  នទ ់ 

• Anchor Village Apartments  - 133 E. Oak St. Stockton, CA 95202   

o  នទ ់នគង 1 & 2  នទ ់ 

• Cal Weber 40 Apartments - 512 E Weber Ave. Stockton, CA 95202    

o  នទ ់នគង 3  នទ ់ 

• Casa De Oasis - 1700 El Dorado St. Stockton, CA 95206  

o  នទ ់នគង 1  នទ ់ 

• Medici Artist Lofts - 242 N Sutter St. Stockton, CA 95202 (ចង់បានអនកស្នន ក់នៅជ្ញសិលបករជ្ញង ដតរិនដរនចំបាច់

ម្រតូវដតែូចននាេះនរ)  

o  នទ ់នគង 1-3  នទ ់ 

 

• Mourfield Fourplex - 3569 Mourfield Ave. Stockton, CA 95206  

o  នទ ់នគង 3  នទ ់ 

• Sienna Terrace Apartments - 4215 N Pershing Ave. Stockton, CA 95207  

o  នទ ់នគង 1 & 2  នទ ់ 

• Sierra Vista Apartments - 1520 E. Eleventh St. Stockton, CA 95206  

o  នទ ់នគង 2-4  នទ ់ 

• Stone Pine Meadows - 229 W Grant Line Rd. Tracy, CA 95376   

o  នទ ់នគង 2-4  នទ ់ 

• Union Court Apartments - 940 S. Union Rd. Manteca, CA 95336 

o  នទ ់នគង 2  នទ ់ 

• Washington Street Apartments - 719 S. Washington St. Lodi, CA 95240  

o  នទ ់នគង 2 & 3  នទ ់ 

 



 

 

នសចកត ដីណ្នាំថ្នពាកយស ំ៖  

ពាកយស ំរ កជ្ញរ ននឹងម្រតូវបានររួលយកដតតារ ា្ ញ ៉ោ ន ណ្ េះ នហើយអាចនឹងម្រតូវបានដ្ឋក់ជូននព្ល្ក៏បាន

កន ុងអំ ុងរយៈនព្លថ្នការន ើកររួលពី្ក ំព្យូ រ័រ្រួយដែលានភ្ជជ  ់អ ីនធឺណ្ិត។ ឧ ករណ្៍ែថ្រនរៀត ែូចជ្ញរូរសព្ទចល័ត នងិ

នង ល ិតដែលានភ្ជជ  ់អ នីធណឺ្ិតក៏អាចនឹងនម្រ ើម្របាស់បានផងដែរ។  ណ្ ល័យកន ុងត ំន់ផតល់ជូនការចូលនម្រ ើម្របាស់ក ំព្យូ រ័រនដ្ឋយ

ឥតគិតថ្ងល។ ែំនណ្ើរការដ្ឋកព់ាកយស ំតារ ា្ ញគួរដតចំ្ យនព្លម្រ ដហល 2-3 នារីកន ុងសាជិកម្រករុម្រគួស្នរ

រួយនាក់នែើរបី នំព្ញ។ 

 

ជំហាននែើរបីដ្ឋក់ពាកយស ំ៖ 

 

1. តម្ររូវឲ្យានអាសយដ្ឋា នអ ីដរលជ្ញចបំាច់។ នគឲ្យអន ស្នសន៍យ៉ោ ងរ តាំថាឲ្យ នងក ើតគណ្នីអ ីដរល រ ននព្លដ្ឋក់ពាកយស ំ។ 

ម្រករុហ  ន ផតល់នសវាករមអ ីដរលឥតគិតថ្ងលគឺាននៅនគហរំព័្រ yahoo.com, gmail.com និង outlook.com ។ 

2. អនកដ្ឋក់ពាកយស ំទងំអស់ម្រតូវដតម្រតូវបានច េះន ម្ េះជ្ញរួយ HACSJ នៅកន ុងហាង Rent Café។ នែើរបីច េះន ម្ េះ សូរនៅកាន់ 

https://www.hacsjonline.org/។ ម្រ សិនន ើអនកច េះន ម្ េះរចួនហើយជ្ញរួយ HACSJ នៅកន ុងហាង Rent Café 

អនករិនចំបាច់ម្រតូវច េះន ម្ េះនរៀតនរ។ អនកអាចនម្រជើសនរ ើស “ការច េះន ម្ េះចូលរ ស់អនកដ្ឋក់ពាកយ” នហើយវាយ ញ្ច លូន ម្ េះអនកនម្រ ើ 

និងពាកយសាៃ ត់រ ស់អនក នម្រជើសនរ ើស “ច េះន ម្ េះចូល”  នាទ  ់រក នតនៅជំហានរី 4 ោងនម្រការ។ 

3. សម្រា ់អនកច េះន ម្ េះងមី សូរនៅកាន់ https://www.hacsjonline.org/៖  

• នម្រជើសនរ ើស “ការច េះន ម្ េះចូលរ ស់អនកដ្ឋក់ពាកយ” 

• នម្រជើសនរ ើស “ច ចរីននេះនែើរបីច េះន ម្ េះ” 

• នម្រជើសនរ ើស “ខំុ្្ចង់ដ្ឋក់ពាកយស ំ” 

• នម្រជើសនរ ើស “ខំុ្្រិនាននលខ្កូែច េះន ម្ េះនរ” 

•  ំនព្ញចូលព័្ត៌ានលរអ ិតផ្ទទ ល់ខ្ល នួ 

•  ំនព្ញចូលព័្ត៌ានគណ្នី។ វាសំោន់កន ុងការចងចំថាព័្ត៌ានននេះនដ្ឋយស្នរវានឹងម្រតូវការនៅនព្លនម្រកាយនរៀត 

នែើរបីចូលនម្រ ើម្របាស់គណ្នីអនក។ 

4. អនកនឹងម្រតូវដត ំនព្ញព័្ត៌ានលរអ ិតថ្នការដ្ឋក់ពាកយស ំ៖ 

• នលខ្រ  សនត ិស ខ្សងគរ និងថ្ងៃដខ្ឆ្ន ំកំនណ្ើតសម្រា ់សាជិកម្រគួស្នរទងំអស់គ្នន ដែលម្រតូវបានរាយនារនៅនលើពាកយស ំ

រ កជ្ញរ ន។  

• ចំណូ្លម្រ ចំឆ្ន ំែ លសរ  សម្រា ស់ាជិកម្រករុម្រគួស្នរទងំអស់គ្នន ដែលម្រតូវបានរាយនារនៅនលើពាកយស ំរ កជ្ញរ ន។ 

អនកនឹងររួលបានអ ីដរលដែល ញ្ជជ ក់ពី្ការដ្ឋក់ជូនពាកយស ំរ កជ្ញរ នរ ស់អនក។ អនកក៏អាចនឹងច េះន ម្ េះចូលបានម្រគ ់នព្ល 

នែើរបីនរើលពាកយស ំរ កជ្ញរ នរ ស់អនកបានផងដែរ។  

អ ីដរលសម្រា ់ ញ្ជជ ក់រិនធានាថាពាកយស ំរ កជ្ញរ នរ ស់អនកម្រតូវបាននម្រជើសនរ ើសសម្រា ់អចលនម្ររព្យ ដែលកន ុងននាេះអនកបានដ្ឋក់ពាកយស ំននាេះនរ។ 

វា ញ្ជជ ក់ថាពាកយស ំរ កជ្ញរ នរ ស់អនកម្រតូវបានររួលនហើយដត ៉ោ ន ណ្ េះ។ 

 

ការចូលនម្រ ើម្របាស់ក ំព្យូ រ័រស្នធារណ្ៈគឺាននៅម្រគ  ់ ណ្ ល័យស្នធារណ្ៈ Stockton-San Joaquin ទងំអស់។ នា៉ោ ងនធវ ើការរ ស់

រីកដនលងខ្ សដ លកគ្នន ។ សូរនយងនៅកាន់ www.ssjcpl.org សម្រា ់ភ្ជព្លរអ ិតជ្ញក់លាក់រ ស់រីកដនលង។ 

 

ការសត្ល សត្លួលែ៏សលលម លបហត ផល និងការចូលបត្ ើត្បាស់ក ំព្យូ ទ័រ/អ ីនធឺណិត៖  

សម្រា ់ជនដែលានពិ្ការភ្ជព្៖ ការសម្ររ សម្ររួលែ៏សរលមរនហត ផលអាចនងឹម្រតូវបាននសន ើស ំសម្រា ់ជន

ដែលានពិ្ការភ្ជព្ដែលម្រតូវការជំនួយកន ុងការដ្ឋក់ពាកយ។ សំនណ្ើស ំអាចម្រតូវបាននធវ ើន ើងនដ្ឋយនផាើអ ដីរលនៅកាន ់

rc_portal@hacsj.org ឬនដ្ឋយនផាើស្នរជ្ញសំន ងរ កតាររយៈនលខ្ (209) 460-5002។ ម្រតូវម្របាកែថាបានសរនសរយ៉ោ ងចាស់លាស់

នូវន ម្ េះ នលខ្រូរសព្ទរ ស់អនក នងិការសម្ររ សម្ររួលដែលអនកកំព្ ងនសន ើស ំ (ឧ. ខុ្្ំគជឺ្ញជនពិ្ការដែលរិនអាច

នចញពី្ផទេះរចួនដ្ឋយគ្នម នលរធភ្ជព្ររួលបានអ ីនធឺណ្ិតនម្រ ើម្របាស់ដែលម្រតូវការជំនួយជ្ញរួយនឹងការនផាើពាកយស ំរ ក

ជ្ញរ នរ សខុ្់្ំ)។ ក ំផតល់ព័្តា៌នលរអ ិតនវជជស្នស្តសត ថ្នពិ្ការភ្ជព្នៅកន ុងអ ីដរលរ ស់អនក ឬស្នរជ្ញសំន ង។  

 

 

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

