
 
 

សេចក្ត ីណែនាំពទីម្រង់ណែែែទដាក្ព់ាក្យសេន ើេ ាំការណែទាំសដាយេែបុ រេធរ៌/ជាំនួយហរិញ្ញ វត្ត ុ 

សនេះគជឺាពាក្យសេន ើេ ាំជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ (ឬសៅថាជា ការណែទាំេែបុ រេធរ៌) សៅ Providence។  

 

ចាែរ់ែេេ់ហពន័ធ  នងិរដ្ឋ  ត្ម្រូវឱ្យរនទ រីសពទយទាំងអេផ់្តល់ជាំនួយហរិញ្ញ វត្ថ ុ ដ្លរ់ន េស នងិម្គួសារណដ្លម្ត្ូវនឹងលក្ខខែឌ

ននចាំែូលជាក្់លាក្់។ អនក្អាចមានលក្ខែៈេរបត្តមិ្គែ់ម្ាន់េម្មាែទ់ទួលបានការណែទាំសដាយរិនគតិ្នែៃ 

ឬែញុ្្េះនែៃអាម្េ័យតារទាំហាំម្គួសារ និងម្បាក្់ចាំែូល សទេះែីជាអនក្មានធានរ៉ា ែ់រងេ ខភាពក្៏សដាយ។ សដ្ើរបសីរើលសាល

នសោបាយជាំនួយណផ្នក្ហិរញ្ញ វត្ថ ុរែេស់យើង នងិសាលការែ៍ណែនាំេដ ីពីការរំក្ិលទាំហាំ េូរចូលសៅកាន់សគហទាំព័ររដ្ឋណដ្ល

េថ ិត្សៅពី https://www.providence.org/obp. 

 

សត្ើជាំនួយហរិញ្ញ វត្ថ ុម្គែដ្ែដ ែស់លើអវខីៃ េះ?  ជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុណផ្នក្សវជជសាស្រេត ម្គែដ្ែដ ែស់លើការណែទាំពីរនទ ីរសពទយណដ្លចាំបាច់

ណផ្នក្សវជជសាស្រេត  ណដ្លបានផ្ដលឲ់្យសដាយរនទ ីរសពទយរួយក្ន ុងចាំសោររនទ ីរសពទយរែេស់យើងអាម្េ័យសលើលក្ខែៈេរបត្ត ិរែេ់

អនក្។ ជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុអាចនឹងរិនរ៉ា ែ់រងចាំោយណែទាំេ ខភាពទាំងអេ់សទ ររួទ ាំងសេវាណដ្លផ្តលស់ដាយសាថ ែន័សផ្សងៗ

សទៀត្បានស ើយ។ 

 

ម្ែេនិសែើអនក្មានេាំែួរ ឬម្ត្ូវការជាំនួយសដ្ើរបែីាំសពញពាក្យេ ាំសនេះ៖ សាលនសោបាយេត ីពីជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុរែេស់យើង 

ព័ត្៌មានអាំពីក្រម វធិី នងិឯក្សារពាក្យេ ាំ អាចរក្បានសៅសលើសគហទាំព័ររែេ់សយើង ឬតាររយៈទូរេពទ។ 

អនក្អាចទទួលបានជាំនួយសម្ការរូលសហត្ ោរួយ ររួទ ាំងពិការភាព នងិជាំនួយការខាងភាសា។ 

ឯក្សារេាំសែរែក្ណម្ែ ក្អ៏ាចរក្បានតារការសេន ើេ ាំ។ 

ខាងសម្ការសនេះគឺជារសែៀែទាំនក្ទ់ាំនងរក្សយើងខុ្ាំ៖ https://www.providence.org/obp 

ត្ាំោងសេវាែសម្រើអត្ិែិជនតាររយៈ៖ 1-855-229-6466 
នែៃច័នទ -នែៃេ ម្ក្ ពីសមា៉ោ ង 8:00 ម្ពឹក្ ដ្ល ់សមា៉ោ ង 5:00 លាៃ ច 

 

សដ្ើរបឲី្យពាក្យេ ាំរែេអ់នក្ម្ត្ូវបានដ្ាំសែើរការ អនក្ម្ត្ូវណត្៖ 

□ ផ្ដលឲ់្យពួក្សយើងនូវពត័្ម៌ានពមី្គួសាររែេអ់នក្ 

េូរែាំសពញចាំនួនេមាជិក្ម្គួសារសៅក្ន ុងម្គួសាររែេអ់នក្ (ម្គួសារររួមាន

អនក្ណដ្លជាែ់សាច់ញាត្ិសដាយក្ាំសែើត្ អាពាហ៍ពិពាហ ៍ឬការទទួលយក្រក្ចញ្ច ឹរ ណដ្លរេ់សៅ

ជារួយាន ) 

□ ផ្តលឲ់្យពួក្សយើងនូវពត័្ម៌ានអាំពចីាំែូលម្ែចាំណខរែេម់្គួសាររែេអ់នក្ (ចាំែូលរ នកាត្ព់នធ  

នងិការកាត្ក់្ងសផ្សងៗ) សដ្ើរបែីញ្្លូសៅក្ន ុងេលាក្ែម្ត្សែើក្ម្បាក្ស់ែៀវត្សរ ៍ទម្រង ់W-2 ពនធ

ម្ត្លែ ់លខិតិ្ែញ្ជជ ក្រ់ែែេនតេិ ខេងគរជាសដ្ើរ។ 

 (េូរសរើលណផ្នក្ចាំែូលក្ន ុងពាក្យេ ាំជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុសដ្ើរបសីរើលឧទហរែស៍ផ្សងសទៀត្) 

□ ផ្ដលឯ់ក្សារចាំែូលម្គួសារ នងិការម្ែកាេម្ទពយេរបត្ត  ិ

□ ភាជ ែព់ត័្ម៌ានែណនថរ ម្ែេនិសែើចាំបាច ់

□ ច េះហត្ថសលខា នងិកាលែរសិចេទសលើពាក្យេ ាំជាំនួយហរិញ្ញ វត្ថ ុ 

ក្ាំែត្េ់មាគ ល៖់ អនក្រនិចាំបាចផ់្តលស់លខរែែេនតេិ ខេងគរសដ្ើរបសីេន ើេ ាំជាំនួយហរិញ្ញ វត្ថ ុសទ។ ម្ែេិនសែើអនក្ផ្តល់សលខ

រែែេនត ិេ ខេងគរឲ្យសយើងខុ្ាំ វានឹងជួយពសនៃ ឿនដ្ាំសែើរការពិនិត្យពាក្យេ ាំរែេអ់នក្។  សលខរែែេនត ិេ ខេងគរ

ម្ត្ូវបានសម្ែើម្បាេ់សដ្ើរបសីផ្ទៀងផ្ទទ ត្់ពត័្៌មានណដ្លម្ត្ូវបានផ្តល់ឲ្យសយើងខុ្ាំ។ ម្ែេនិសែើអនក្រិនមានសលខរែែ

េនត ិេ ខេងគរសទ េូរេរសេរថា "រិនពាក្់ព័នធ" ឬ "ាម ន"។   



 
 
 

សផ្ញើទម្រង់ណែែែទដាក្ព់ាក្យសេន ើេ ាំណដ្លែាំសពញរចួជារួយឯក្សារទាំងអេស់ៅកាន៖់ Providence Regional Business 

Office, P.O. Box 3299 Portland, ឬ 97208-3395 ។ ម្ត្ូវម្បាក្ដ្ថារក្ាទ ក្ចាែច់រៃងរួយេម្មាែ់ខល នួអនក្។ 

 

សដ្ើរបដីាក្ព់ាក្យេ ាំណដ្លែាំសពញរចួរែេអ់នក្សដាយផ្ទទ ល៖់ េូរយក្សៅការោិល័យសែឡាក្ររនទ ីរសពទយណដ្លសៅជិត្អនក្

ែាំផ្ ត្ 

 

សយើងនឹងជូនដ្ាំែឹងសៅអនក្អាំពកីារេសម្រចចិត្តច ងសម្កាយសៅសលើភាពម្ត្ូវតារលក្ខខែឌ  និងេិទធិែតងឹត្វា៉ា  (ម្ែេិនសែើ

ពាក្់ព័នធ ) ក្ន ុងរយៈសពល 30 នែៃែនទ ែ់ពទីទួលបានពាក្យេ ាំជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុសពញសលញ ររួទ ាំងឯក្សារចាំែូល។ 

 

តាររយៈដាក្់ពាក្យេ ាំជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុមានន័យថា អនក្យល់ម្ពរឲ្យសយើងខុ្ាំសធវ ើការសាក្េួរណដ្លចាំបាច់ សដ្ើរបែីញ្ជជ ក្់ពី

កាត្ពវក្ចិច និងពត័្៌មានហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 

 

  
សយើងចងជួ់យ។  េូរដាក្ព់ាក្យេ ាំរែេអ់នក្ឲ្យបានឆាែរ់ហេ័!  

អនក្អាចទទួលបានវវកិ្យយែម្ត្រហូត្ទល់ណត្សយើងខុ្ាំបានទទួលពត័្ម៌ានរែេអ់នក្។ 



 
 

ទម្រងព់ាក្យេ ាំការណែទាំសដាយេែបុ រេ/ជាំនួយហរិញ្ញ វត្ថ ុ – េមាៃ ត្ ់

េូរែាំសពញពត័្៌មានទាំងអេ់ឲ្យបានសពញសលញ។  សែើរនិពាក្់ព័នធ សទ េូរេរសេរថា “ាម ន”។ េូរភាជ ែ់ទាំព័រែណនថរ សែើចាំបាច់។ 

ពត័្ម៌ានអាំពកីារពនិតិ្យ 

សត្ើអនក្ម្ត្ូវការអនក្ែក្ណម្ែសទ?    □ បាទ/ចេ  □ សទ    សែើអនក្ស ៃ្ ើយថាបាទ/ចេ េូរសរៀែរែ់ភាសាណដ្លអនក្ចង់បាន៖ 

សត្ើអនក្ជាំងឺមានបានសេន ើ Medicaid សទ? □ បាទ/ចេ  □ សទ     

សត្ើអនក្ជាំងឺទទួលបានសេវាសាធារែៈរែេ់រដ្ឋ  ដូ្ចជា TANF, រហ ែូអាហារជារូលដាឋ ន, ឬ WIC ណដ្រឬសទ?  □ បាទ/ចេ  □ សទ     

សត្ើអនក្ជាំងឺែចុ្ែបននជាជនអនថាណរនសទ?  □ បាទ/ចេ  □ សទ     

សត្ើត្ម្រូវការននការណែទាំេ ខភាពរែេ់អនក្ជាំងឺ មានការទក់្ទងនឹងសម្ាេះថាន ក់្រែយនត  ឬរែួេការងារណដ្រឬសទ? □ បាទ/ចេ  □ សទ  

េូរក្ត្េ់មាគ ល ់

• សយើងខុ្ាំរិនអាចធានបានថា អនក្នឹងមានលក្ខែៈេរបត្ត ិម្គែ់ម្ាន់េម្មាែ់ជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុស ើយ សទេះែីជាអនក្បានសេន ើេ ាំក៏្សដាយ។ 

• សៅសពលអនក្សផ្ញើពាក្យេ ាំរែេ់អនក្រចួ សយើងអាចពិនិត្យព័ត៌្មានទាំងអេ់ និងអាចេ ាំព័ត៌្មានែណនថរ ឬលិខិត្ែញ្ជជ ក់្ចាំែូល។ 

• ក្ន ុងរយៈសពល 30 នែៃសម្កាយសពលសយើងទទួលបានពាក្យេ ាំណដ្លែាំសពញរចួ និងឯក្សាររែេ់អនក្ សយើងនឹងជូនដ្ាំែឹងសៅអនក្ម្ែេិនសែើអនក្

មានលក្ខែេរបត្ត ិម្គែ់ម្ាន់េម្មាែ់ជាំនួយ។ 

ពត័្ម៌ានអាំពអីនក្ជាំង ឺនងិអនក្ដាក្ព់ាក្យេ ាំ 

នរខល នួរែេ់អនក្ជាំង ឺ នរខល នួក្ោត លរែេ់អនក្ជាំង ឺ នរម្ត្កូ្លរែេ់អនក្ជាំង ឺ

□ ម្ែេុ      □ ម្េី       

□ សផ្សងសទៀត្ (ែញ្ជជ ក្់ _____________) 

នែៃណខឆាន ាំក្ាំសែើត្ សលខរែែេនត ិេ ខេងគររែេ់អនក្ជាំងឺ 

(ែនទ ែ់ែនស ាំ*)  

 

*ែនទ ែ់ែនស ាំ ែ៉ោ ណនត ម្ត្ូវការេម្មាែ់ជាំនួយឧែត្ថរភ

េែបុ រេែណនថរសទៀត្ណដ្លសលើេពីលក្ខខែឌ ត្ម្រូវនន

ចាែ់រដ្ឋ  

អនក្ទទួលែនទ ុក្ទូទត្់វកិ្យយែម្ត្ ទាំនក្់ទាំនងជារួយ

អនក្ជាំងឺ 

 

នែៃណខឆាន ាំ

ក្ាំសែើត្ 

សលខរែែេនត ិេ ខេងគរ 

(ែនទ ែែ់នស ាំ*) 

 

*ែនទ ែ់ែនស ាំ ែ៉ោ ណនត ម្ត្ូវការេម្មាែ់ជាំនួយឧែត្ថរភ

េែបុ រេែណនថរសទៀត្ណដ្លសលើេពីលក្ខខែឌ ត្ម្រូវនន

ចាែ់រដ្ឋ  

អាេយដាឋ នសផ្ញើេាំែ ម្ត្ 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________                                                                                     

ទីម្ក្ងុ                                                  រដ្ឋ                                       សលខកូ្ដ្ត្ាំែន ់

សលខទាំនក្់ទាំនងចរបង 

(      ) __________________ 

(      ) __________________ 

អាេយដាឋ នអ ណីរល៖ 

____________________________ 

សាថ នភាពការងាររែេ់អនក្ទទួលែនទ ុក្ទូទត្់វកិ្យយែម្ត្ 

□ មានការងារ (កាលែរសិចេទទទួលឲ្យសធវ ើការ៖ ______________________)    

□ រនិមានការងារ (រិនមានការសធវ ើយូរែ៉ោ ោា ៖________________________)    

□ េវ យ័ការងារ              □ េិេស/នេិសតិ្               □ ពិការ               □ ចូលនវិត្តន ៍              □ សផ្សងសទៀត្ (______________________) 



 
 

ទម្រងព់ាក្យេ ាំការណែទាំសដាយេែបុ រេ/ជាំនួយហរិញ្ញ វត្ថ ុ – េមាៃ ត្ ់

ពត័្ម៌ានអាំពមី្គួសារ 

េូរសរៀែរែ់េមាជិក្ម្គួសារសៅក្ន ុងម្គួសាររែេ់អនក្ រែ់ទាំងអនក្ផ្ងណដ្រ។ "ម្គួសារ" ររួែញ្្លូទាំងអនក្ណដ្លជាែ់សាច់ញាតិ្សដាយក្ាំសែើត្ 

អាពាហ៍ពពិាហ៍ ឬការទទួលរក្ចិញ្ច ឹរ ណដ្លរេ់សៅជារួយាន ។                                            

                                ទាំហាំម្គួសារ___________                                                                                          េូរភាជ ែ់ទាំព័រែណនថរ ម្ែេិនសែើចាំបាច់ 

ស ម្ េះ 
នែៃណខឆាន ាំ

ក្ាំសែើត្ 

ទាំនក្ទ់ាំនងជារួយ

អនក្ជាំង ឺ

សែើមានអាយ  18 ឆាន ាំ ឬ

សម្ចើនជាងសនេះ៖  

ស ម្ េះរែេន់ិសោជក្ 

ឬម្ែភពចាំែូល 

សែើមានអាយ  18 ឆាន ាំ ឬ

សម្ចើនជាងសនេះ៖ 

ចាំែូលម្ែចាំណខេរ ែ  

(រ នកាត្ព់នធ)៖ 

ដាក្ព់ាក្យេ ាំ

ជាំនួយហរិញ្ញ វត្ថ ុ

ផ្ងណដ្រ? 

     បាទ-ចេ / សទ 

   
  

បាទ-ចេ / សទ 

   
  

បាទ-ចេ / សទ 

   
  

បាទ-ចេ / សទ 

ចាំែូលរែេេ់មាជកិ្ម្គួសារសពញវយ័ទាំងអេ ់ម្តូ្វណត្ែងាា ញ។ ម្ែភពចាំែូលររួមាន ឧទហរែ៖៍      

-  ម្បាក់្ឈ្ន លួ     -  ភាពអត់្ការងារសធវ ើ     -  េវយ័ការងារ    -  ម្បាក់្ក្នម្រក្រមក្រ    -  ពិការភាព    -  SSI     -  ម្បាក់្ឧែត្ថរភកូ្ន/ែត ី-ម្ែពនធ      

- ក្រមេិក្ាមានម្បាក់្ឈ្ន លួ (និេសិត្)     - ម្បាក់្សសាធននិវត្តន៍     -  ការណចក្ចយគែនីចូលនិវត្តន៍    -  សផ្សងសទៀត្ (េូរពនយល់___________) 

ពត័្ម៌ានអាំពចីាំែូល 

ចូរចងចាំ៖ អនក្ម្ត្ូវភាជ ែ់លិខិត្ែញ្ជជ ក្ច់ាំែូលជារួយពាក្យេ ាំរែេ់អនក្។ 

អនក្ម្ត្ូវផ្តលព់ត័្ម៌ានអាំពចីាំែូលម្គួសាររែេអ់នក្។ ម្ត្ូវសធវ ើការសផ្ទៀងផ្ទទ ត្ច់ាំែូលសដ្ើរបសីធវ ើការេសម្រចចតិ្តសលើជាំនួយហរិញ្ញ វត្ថ ុ។ 

េមាជកិ្ម្គួសារទាំងអេណ់ដ្លមានអាយ  18 ឆាន ាំ ឬសម្ចើនជាងសនេះ ម្ត្ូវណត្លាត្ម្ត្ដាងចាំែូលរែេខ់ល នួ។ ម្ែេនិសែើអនក្រនិអាច

ផ្តលឯ់ក្សារបានសទ អនក្អាចដាក្ស់េចក្ត មី្ែកាេជាលាយលក្ខែអ៍ក្សរមានច េះហត្ថសលខា ណដ្លពែន៌ពចីាំែូលរែេអ់នក្។ 

េូរផ្តលល់ខិតិ្ែញ្ជជ ក្េ់ម្មាែរ់លម់្ែភពចាំែូលណដ្លបានក្ាំែត្។់   

ឧទហរែន៍នលខិតិ្ែញ្ជជ ក្ច់ាំែូលររួមាន៖ 

• លិខិត្ម្ែកាេពនធកាត់្ទ ក្ "W-2" ឬ               

• េលាក្ែម្ត្សែើក្ម្បាក់្សែៀវត្សរ៍ែមីៗ (3 ណខ) ឬ              

• លិខិត្ម្ែកាេពនធសលើម្បាក់្ចាំែូលឆាន ាំរ ន ររួទាំងែញ្ជ ីែណនថរ ម្ែេិនសែើពាក់្ព័នធ  ឬ 

• សេចក្ត ីម្ែកាេជាលាយលក្ខែ៍អក្សរមានច េះហត្ថសលខាពីនិសោជក្ ឬ អនក្សផ្សងៗសទៀត្ ឬ 

• ការយល់ម្ពរ/ការែដ្ិសេធសលើភាពមានេិទធិទទួលបាន Medicaid និង/ឬ ជាំនួយណផ្នក្សវជជសាស្រេត ឧែត្ថរភសដាយរដ្ឋ  ឬ  

• ការយល់ម្ពរ ឬការែដ្ិសេធសលើភាពមានេិទធិទទួលបានេាំែងននភាពអត់្ការសធវ ើ។ 

ម្ែេិនសែើអនក្រិនមានលិខិត្ែញ្ជជ ក់្ចាំែូល ឬរិនមានចាំែូលសទ េូរភាជ ែ់ទាំព័រែណនថររួយណដ្លមានសេចក្ត ីពនយល់។      

     

 

 

 

ទម្រងព់ាក្យេ ាំការណែទាំសដាយេែបុ រេ/ជាំនួយហរិញ្ញ វត្ថ ុ – េមាៃ ត្ ់



 
 

ពត័្ម៌ានអាំពចីាំោយ 

សយើងសម្ែើម្បាេ់ព័ត្ម៌ានសនេះសដ្ើរបីដ្ងឹពីសាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថ ុរែេអ់នក្ឲ្យកាន់ណត្សពញសលញែណនថរសទៀត្។ 

ចាំោយក្ន ុងម្គួសារម្ែចាំណខ៖  

នែៃឈ្ន លួផ្ទេះ/ម្បាក្ែ់ង់រំលេ់ផ្ទេះ $_______________________                              ចាំោយសលើជាំងឺ $_______________________ 

ែ ពវលាភធានរ៉ា ែ់រង $_______________________                              សេវាសាធារែៈ $_______________________ 

ែាំែ ល/ចាំោយសផ្សងសទៀត្ $_______________________   (ម្បាក្់អាហារក្ចិច ក្រចី ថាន ាំសពទយ សផ្សងសទៀត្) 

                                                                                                                                                           

ពត័្ម៌ានអាំពមី្ទពយេរបត្ត  ិ 

ព័ត្៌មានសនេះអាចម្ត្ូវបានសម្ែើម្បាេ់ សែើចាំែូលរែេ់អនក្មានសម្ចើនជាង 101% ននសាលការែ៍ណែនាំេត ពីភីាពម្ក្ីម្ក្

រែេ់េហព័នធ។  

េរត្ លយគែនីចរនតែចុ្ែបនន  

$_____________________________ 

េរត្ លយគែនីេនស ាំែចុ្ែបនន  

$_____________________________  

 

សត្ើម្គួសាររែេ់អនក្មានម្ទពយេរបត្ត ិទ ាំងសនេះណដ្រឬសទ?    

េូរគូេធកី្សៅសលើម្ែអែទ់ ាំងអេណ់ដ្លម្ត្រឹម្ត្ូវ 

□ ភាគហ  ន    □ េញ្ជញ ែែា     □ 401K     □ គែនីេនស ាំេម្មាែ់េ ខភាព      

□  រូលនិធិទាំន ក្ចតិ្ត    □ អចលនម្ទពយ (សលើក្ណលងលាំសៅដាឋ នចរបង)      

□ អាជីវក្រមផ្ទទ ល់ខល នួ             

ពត័្ម៌ានែណនថរ 

េូរភាជ ែទ់ាំព័រែណនថរ ម្ែេនិសែើមានពត័្៌មានសផ្សងសទៀត្អាំពីសាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថ ុែចុ្ែបនន រែេអ់នក្ ណដ្លអនក្ចង់ឲ្យសយើងខុ្ាំដឹ្ង 

ដូ្ចជា សាថ នភាពលាំបាក្ណផ្នក្ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ការចាំោយសលើជាំងឺណដ្លសម្ចើនសលើេល ែ ចាំែូលតាររដូ្វ ឬែសោត េះអាេនន  

ឬការខាត្ែងផ់្ទទ ល់ខល នួ។ 

 

ការម្ពរសម្ពៀងរែេអ់នក្ជាំង ឺ

ខុ្ាំយល់ដឹ្ងថា Providence អាចសផ្ទៀងផ្ទទ ត្់ព័ត្ម៌ានសដាយពិនិត្យស ើងវវញិនូវព័ត្៌មានណែទន នងិសេន ើេ ាំព័ត្ម៌ានពី

ម្ែភពសផ្សងសទៀត្ សដ្ើរបីជួយេសម្រចសលើភាពមានេិទធទិទួលបានជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឬណផ្នការែងម់្បាក្។់ 

 

ខុ្ាំេូរែញ្ជជ ក្់ថា ព័ត្ម៌ានខាងសលើគឺម្ត្រឹម្ត្ូវ នងិពិត្ម្បាក្ដ្សៅតារអវ ីណដ្លខុ្ាំបានដឹ្ងោ៉ោ ងចាេែ់ាំផ្ ត្។ ខុ្ាំយល់ដឹ្ងថាម្ែេនិ

សែើព័ត្៌មានហិរញ្ញ វត្ថ ុណដ្លខុ្ាំបានផ្ដលឲ់្យម្ត្ូវបានរក្ស ើញថារនិពិត្ សនេះនងឹនាំឲ្យមានការែដិ្សេធសលើជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ សហើយខុ្ាំ

អាចនងឹទទួលខ េម្ត្ូវ សហើយរំពឹងថានងឹម្ត្ូវចាំោយសលើសេវាក្រមណដ្លបានផ្ដលឲ់្យ។ 
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ហត្ថសលខារែេអ់នក្ដាក្់ពាក្យេ ាំ                    កាលែរសិចេទ 

 

 


