U.S. Department of Housing and Urban Development
Office of Housing Office of Multifamily Housing Programs

កសេហតុ
កសេហតុ រណ៍
សប់អក
 កេ់ ែដលនជំនយ
ួ ពី
កសួងអភិវឌ&'ន៏លេំ )ននិងទីកុង

អ+ រក់ែដល,ប-ងផ&
ែដល,ប-ងផ&/រ
ែដល,ប-ង
(Below Market Interest Rate, BMIR)
BMIR)

OAs និងអកក់េ,ំងអស់
 ន

េដើម&ីឲ&pច& ស់{ៃថDជួលតEវនបង់តឹមតEវ។

រទទួលខុសតEវរបស់[
[ក
 \
់ រ]ត់ែដង(
ដង(OA)
OA):
•

យកព័ត៌នេលើក់ចំណiលឲ&pនតឹមតEវ

•

េផYjងត់ ក់ចំណiលរបស់អកក់េ

•

O{អកក់េទទួលចំណiលែដលមិនប់និង

ដូចេមHចែដរ”
ែដរ
រIJល័យលំេ)ន

•

គិតៃថDជួលផYះឲ&pអកជួលឲ&pនតឹមតEវ

•

ផHលជ
់ ូនអកជួលនូវច& ប់ចមDងៃនកិចសន&ជួលផYះ
ពម,ំង

Xស់ផYះ/[ក់\រ]ត់ែចង (Owner/Management Agents – OA)
និងអកក់ េែដលនជំនួយពី HUD អំពី រទទូលខុសតEវ

និងសិទeិ ែដលfក់ព័នeេUនឹង រប\gញក់ចំណiល និង រេផYjងបklក់។

េហតុអ
nី ន- រកំណត់នវូ ក់ចណ
ំ ល
i

រសិក&/វ-វរបស់កសួងអភិវឌ&'ន៏លំេ)ន និងទីកុង (Department of
Housing and Urban Development, HUD) នប\gញេyយេឃើញ{ គ}រៃនអក

រយ

រណ៏

រស់បHរសជិកកVងគ}រ

•

ពិនិត&pៃថDជួលេឡើងវIញ េេពលក់ចំណiល របស់អកក់េចុះថយ

•

ពិនិត&pៃថDជួលេឡើងវIញ េេពលក់ចំណiល
ក់េេកើនេឡើង២០០ដុរេឡើងេU កុងមួយែខ

•

ផHល់ជូនព័ត៌នសHីពច
ី & ប់ទប់របស់ OA េពលនសំណiមពរ

•

ជូនដំណឹងដល់អកជួលេបើន
បHររេបៀបយ

រស់បHរកVងេសចកHីតំរូវ~មួយ ឬស់

រណ៍េលើ ក់ចំណiលនិងរេបៀបកំណត់ៃថDជួល

រទទួលខុសតEវរបស់អក
 កេ់ :
:
•

ផHល់ព័ត៌នពីសជិកគ}រឲ&pនច& ស់ស់

•

យ

•

រក&/រទុកច& ប់ចមDង ទមង់fក&pសុំ និងវIក័យប័ត

រណ៏ក់ចំណiល,ំងអស់

ែដល-ឯករក់ចំណiល និង
•

យ

រណ៏ពី

រចំ~យ

រស់បHរសជិកគ}រ

និងក់ចំណiលែដលទទួលនពីមួយPំេUមួយPំេយនបklក់
-លិខត
ិ តឹមតEវ

និងៃថDជល
ួ ឲ&pនតឹមតEវ
នរសំqន់

រកំណត់េលើក់ចំណiល និងៃថDជួល។

ពិនិតៃថDជួលេឡើងវIញ េពលន
ពី

**ែខមិ
ុ Pំ 2007 **
**ែខមិថO
កសេហតុ រណ៍េនះ-កសែណOំទូេUមួយកVង រផHល់ដំណឹងជូន

រដកហូតេផ&ងៗ

ែដលពួកេគនសិទeិទទួល

•

“េតើ
េតើតៃមD
តៃមDជួ
ជល
ួ របស់អក
 តEវនកំ
នកំណត់

ទទួលខុស

•

ចុះហតេលqេេលើទមង់fក&pយល់ពមឲ&pេគេផYjងត់ ក់ចំណiល

•

អនុវតH+មច& ប់លំេ)នក់េ និងលកខណ
័ កVង

រជួល

រកំណត់េលើ
េលើក់
ក់ចណ
ំ ល
i

ក់េ-េចើននចំ~យក់េUេលើៃថDជួលមិននតឹមតEវ។
មូលេហតុចំបងៃនបkgេនះគឺ:

•

យ

រណ៏ក់ចំណiលរបស់កុមគ}រៃនអកក់េតិចេពក និង

•

OAs មិនទទួលល់ក់ែដលមិនប់ចូល ែដល កុមគ}រៃន
អកក់េនសិទeិទទួល។

ក់ចំណiលនទុក-មុនសប់គ}រមួយ
នឹងកំណត់មិនតឹមែត[ពនសិទិេដើម&ីជំនួយេOះ េទ
ែតែថម,ំងកំណត់នូវតៃមDជួលែដលគ}រនឹង
បង់ពម,ំងក់ជំនួយពីរដេទៀតផង។ ក់
ចំណiលនទុក-មុនយកមកគិតគូរនចំណiល
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ែដលមិនប់ខDះ និងដកេចញខDះ ែដលគ}រនឹង

ក់ចណ
ំ ល
i ប]ំPរំ ម
ួ ន:
ន:

ទទួលកVងកំឡVង១២ែខqងមុខ នឹងយកមកេបើ

•

សប់កំណត់នូវៃថDជួលរបស់គ}រ។

(មុនេពល

រេលើសេង ក់េលើកទិកចិតH

ក់ធីប និងក់រ\®ន់ និងក់ទូ,ត់េផ&ងេទៀតសប់េស¥កមល់

ក់ចំណiលរកន – ចំណiលែដលមិនប់ = ក់ចំណiលប]ំPំ

•

ក់ចំណiលចុងេ

•

ក់

យនមកពី

ររកសុី ឬបកបរបរ~មួយ

រ ក់ចំេណញ និងក់ចំណiល ៃនទព&pសម&តH
ិ ល់

ឬទព&pសម&តHិ ផYះ (សូមេមើលទព&pធន ប់ប¨ល /ទព&pធន
កុ
ំ ប់ប¨លqងេ

កំណត់ៃថD
ៃថDជល
ួ េUអ
េUអកជួល

•

ម)

ក់ចំណiលេពញនមHង¯លពីក់សនHិសុខសង°ម ក់បង់ប]ំPំ
ក់ពីកុមហ៊ុន O ប់រង ក់ចូលនិវតHន៏ ក់េធននិវតHន៏

រក់ែដល,ប-ងផ&/រ

ក់នពីមរណ[ព ឬក់ជនពិ

(BMIR):

រ និង

បេភទក់ចំណiលេមើល+មប\¯ន់ៃដ រួមន

•

េពលចូលេ ឬេពលចួល

•

េពលន

ន់

ចំនួនក់ទទួលសរុបែតមHង ឬចំនួនក់ប]ំែខ

ប់ដំបួង គ}របង់ក់+មកិចសន&

ែដលរ²ពឺងនឹងនមកពី

រេផYjងបklក់-ថី ពួកេគេបនHបង់ៃថD ជួលដែដល

ក់ន+ម

េលើកែលងែតកVងករណីែដល ក់ចណ
ំ ល
i របស់ពក
ួ េគេសើ ឬខ¡ស់ ង
េបើក់ចំណiលនេកើនេឡើងដល់110% ៃន

•

យេUេលើ

ឬបង់តៃមDែដលេគបង់កVងេពលបចVបន&េនះ។

ប-ជនែដលជួយេយកសួងHUD តEវតំរូវឲ&p

qងេ

ប¨លកVងក់ចំណiលប]ំPំផងេOះនឹងេចើន-ង ២% ៃនទព&pសរុប
,ំងអស់ ឬក់ចំណiលពិតៗ ែដលនមកពីទព&pធន

ម)**

•

ក់ឧបតម´ែដលនកំណត់ និង+ម
ដូច-

ល កំណត់

រចំ~យេUេលើកូនកVងបនYVក និងបHី

ឬបពនeេ

យេពលែលងលះ និងក់នពី

-អំេ~យ ពីអង°

របរI]គេទៀង,ត់

រ~មួយ ឬពីនរ~ក់ែដលមិនន

ក់េកVងលំេ)ន
•

ក់េទៀង,ត់,ង
ំ អស់ ក់ពិេសសចំ~យ
ែដលឧបតមដ
´ ល់សជិក,µ¶ន (េលើកែលង

េដើម&ប
ី ¨លកVងក់ចំណiលប]ំPំ ក់ចំណiល

រេOះចំនួនក់ែដលប់

រចំ~

រែចកផDវ**(េលើកែលងក់សរុប

ក់ជំនួយqងែផកសុខល[ព

ក់មិនប់ចូលកVងក់ចំណiល -ក+§មួយែផក េេពលជួល។

េលើកែលងេេពលតែមD-ក់សុទeៃនទព&pធន,ំងអស់េចើន-ង៥០០០ដុ

រ\រេធnើ

រ មិនេកើត ក់ទូ,ត់របស់កមករ និង

•

បភពេផ&ងៗេUXស់លំេ)ន ឬ[ក់\រ (OA)

ពិតៗែដលនមកពីទព&pធនគឺនបូកប¨ល េហើយ

រ ដូច-ក់េពលន

បែនមេUេលើទព&pធន សូមេមើលក់មិនប់ ចូលមកពីចំណiលប]ំPំ

រណ៍ក់ចំណiល,ំងអស់ ែដលនមកពី

េេពលកំណត់ចំនួនក់ចំណiលពីទព&pធន

ម)**

ក់នេយមិននេធnើ
ក់ទួ,ត់េពលេធnើ

ៃថDចួល~ែដលខ¡ស់-ងេគកVងរ¥ងតៃមDជួល+ម BMIR

ក់ចណ
ំ ល
i និងទព&pធន

លកំណត់ មHងៗមកពីកសួងសង°មកិច

ចំណiលប]ំPំ qងេ

រកំណត់ក់ចំណiល

BMIR េOះពួកេគតEវបង់

រ]ប់េផHើមយឺត **(េលើកែលងែត

និងក់កំៃរសុវតិ [ពសង°ម (សូមេមើលក់មិនប់ចូលមកពី

រកំណត់ក់ចណ
ំ ល
i BMIR 110%.

យ

ត់បនយចំ~យខDះពីប¨ªីក់ែខ)

ៃនក់ឈ¬លនិងក់ែខ ក់េធnើ

េតើអែnី ដលេគេ{ក់ចណ
ំ ល
i ប]ំP?
ំ

រួបមនHៃថDជួល-មួយអ+

ចំនួនក់ចំណiលេពញ

ែតក់បង់េលើ,µ¶ន~បេ់ យរ
•

ំេភDើងមិតH[ែព)

**សប់កមវIធីៃនែផកេលខ៨ ប៉ុេ~¹ះ លុយ
ជំនួយឧបតមប
´ ង់ែថD~ែដលសល់
ទទួលេលើសពីចំនួនែដលកំរIតឲ&p េJង+ម
ច& ប់អប់រ²កំរIតខ¡ស់ៃនP១
ំ ៩៦៥ តEវ]ត់ទុកក់ចំណiលសប់បុគ°លេOះ េលើកែលងែត
ជំនួយហិរញវតែV នមិនន]ត់ទុក-ក់ចំណiលប]ំPំសប់អក
េOះែដលនyយុ២៣PំនឹងនកូនកVងបនYVក

2
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ឬបសិន-និស&ិតកំពុងរស់េ -មួយឪពុក§យ

េយរÉន[ព,ស់ែទង បពនeមិន

ែដលកំពុងទទួលនជំនួយ ៃនែផកេលខ៨។

ប់{yចទទួលក់ចំណiលពីទព&pធនេទ និង

សប់េលបំណងៃនវ័គេ° នះ “ជំនួយហិរញវត”V មិនប់ប¨លនូវក់ខី

មិនyចបHរ ទព&pធនេOះេU-ក់សុទeេឡើយ។)

ន មកកVងេលបំណងកំណត់ក់ចំណiលេទ**

•

ទព&pធនរួមន:
•

សHកបនេដើមទុន ក់O ប័ណ¾រតO វIk¿បនប័តៃន

រកក់

ទព&pធនែដលទុក{នតៃមDតិច-ងតៃមDទីផ&/រេយរ:
•

បHឹងរÅបអូស

•

ខ&័យទុន
ឬអកក់េន ទទួលអnីសំ

ខYង់គណនី

qន់ខDះែតមិន]ំច់គិត-ដុរេទ។

•

គណនីលុយចូលនិវតHន
៏ ក់ៗ និងគណនី Keogh

•

ក់ឧបតម´េពលចូលនិវតH និងក់ឧបតម´េធន

•

គណនីក់សន&ំ ក់សុទេe បអប់ក់េផÂើរ ទុកេធOរ
លំេ)ន

•

ែដលyចផHល់េUេyយបុគ°លមុនេពល ទទួលមរណ[ព
តៃមD-ក់ៃនទព&pសម&តHិែដលនជួល និង

•

ទព&pសម&តH
ិ ល់ែដល]ត់ទុក-វIនិេJគទុន

•

លុយទទួលសរុប រÃ លុយទទួលែតមHង

រវIនិេJគទុនេផ&ងេទៀត

•

របkXំ ឬលិខិតដីធែDី ដលអកក់fក&pសុ
ំ ន

•

ទព&pធន~ទុក{,ប-ងតៃមDតឹមតEវេលើទីផ&/

ក់មន
ិ ប់ចល
ូ កង
V ក់ចណ
ំ ល
i ប]ំP:ំ
•

តៃមD-ក់សុទeទិញសំប់Oប់រងជីវIតងមូល

•

មyយុ១៨Pំ េធnើ

រ

•

ក់ទទួលនពី

រែថ,ំេកងកូនចិ¨ឹម ឬកូនចិ¨ឹមេពញវ័យ

(+មធម+មនុស&ពិ

រ

នទំOក់ទំនង-មួយគ}រអកជួលលំេ)ន
េហើយ-អកមិនyចរស់េែតក់ឯង)
•

ក់ចំណiលសរុបបែនមពីេលើទព&pធនេកVងគ}រ ដូច-េករÊ៏មរតក
ក់កុមហ៊ុនOប់រងចំ~យឲ&p (ន
និង

•

របង់ៃថDេលើសុខ[ព

ររងេះ{ក់ និងក់សំប់កមករឈឺ) ក់នពិេសស ក់

នពី

ទព&pសម&តHិ]ំច់របស់ក់ៗ (សំេលៀកបំfក់ េគឿងស\gរÅម រថយនH
ចិេ¨jនyfហ៏ពិfហ៏ រេទះ ពិេសសសប់បុគ°លពិ

ក់ចំណiលនមកពីឲ&pេកងេ
(ប់,ំងកូនចិ¨ឹម)

ទព&pធនមិនប់ប¨ល:
•

រែលងលះ ឬយល់ពមរស់េែបក េបើអក ក់fក&pសុំ

•

រទួ,ត់

រខូចqតេលើទព&pសម&តHិឬល់ខD¬ន

ក់ែដលគ}រទទួលពិេសសកVងៃថDចំ~យឬទទួលសំណង
េលើ{េំ ពទ&p រួម,ំងសជិកគ}រផង

រ)

•

រក់ដីធDីៃនជន-តិកំេណើតឥ~េដើម

•

ក់ចំណiលរបស់អកបំេរË

•

រកំណត់េលច& ប់

•

**yចនឹងប់ប¨លនូវក់ចំណiលសប់កមវIធី ែផកទី៨

•

រOប់រងជីវIត

ចំេfះនិស&ិតែដលចុះេÇះេរៀនេ កVងÉប័នអប់រ²កំរIតខ¡ស់

តៃមD-ក់ៃនផYះេរួមែដល-កែនDងែដល

េយយកក់ ចំណiលប]ំPំ qងេលើមកេបើ។

គ}រក់េ
•

ទព&pធនែដល-ែផកមួយៃនជំនួញកំពុងេដើរ

•

ទព&pធនែដលមិនែមន-កមសិទeិរបស់អកក់
fក&pសុំ ឬក់កVងេÇះបុគ°ល~ក់ ប៉ុែនH:
•

•

និស&ិតេ,ះបង់ល់េUេyយនិស&ិត ឬបង់េU Éប័នសិក&/ក៏េយ
•

ក់បង់ពិេសសឲ&pេUសជិកគ}រ,µ¶ន
ែដលនេះ{ក់េយរyវុធសតEវ

ទព&pធន និងក់ចំណល
i ~ខDះែដលពួក
េគទទួលតៗពីអក~កេ់ ទៀត ែដលមិនែមន

•

ចំនូនក់ែដលទទួលពីកមវIធហ
ី nឹកហnឺន ែដលផHល់ ជូនេយ HUD

-សជិកេកVងគ}រ និង

•

ក់ទទួលេយបុគ°លពិ

អកេផ&ងេOះ-អកទទួលខុសតEវេUចំេfះ
ពនeរេលើក់ចំណiលែដលេកើតមកពីទព&pធន,ំងេOះ

•

**ចំនួនក់,ំងអស់ៃនជំនួយហិរញវតរV បស់

ទព&pធន~ អកក់fក&pសុំនសិទeិទទួល
យកេហើយទព&pមិនបេងÈើត-ក់ចំណiលដល់ អកក់fក&pសុេំ ឡើយ

រែដលមិននគិតគូរកVងមួយរយ:

ទុក-ក់សនHស
ិ ុខបែនមyចនសិទទ
eិ ទួល
ន+មកសួងសង°មកិច េfះក់េOះតEវនទុក
មួយកែនDសប់េបើ +មែផន

រេដើម&ីyចទទង់ ខD¬នឯងន (Plan to

Attain Self-Sufficiency, PASS)

(ឧ,ហរណ៏: បពនeែដលែបកក់ពីគ}រនផYះរួម-មួយបHី។
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•

ក់ទទួលេយអកចូលរួមេកVងកមវIធីជំនួយរណ:~មួយ
ែដលតEវឲ&pបង់ល់ ឬសូែង
(េគឿងបរI

•

រចំ~យលុយេµេÑល់ខD¬ន

Òរពិេសស សំេលៀកបំfក់

រេធnើដំេណើរ

ក់ចំ~យ ឬក់ឧបតម
´ នមក+មកមវIធី
ជំនួយ{មពលដល់គ}រែដលរកក់ចំណiលន,ប

រែថ,ំេកង ។ល។)

របស់កសួងសុqភិលនិងេស¥កមមនុស& (Department of Health

េហើយកមវIធីេOះតEវនេធnើេឡើងេដើម&ីអនុkត
¿

and Human Services’ Low-Income Home Energy Assistance

ឲ&pចូលរួមេកVងកមវIធីពិេសប៉ុេ~¹ះ

Program)

•

ៃថDឈ¬លេស¥កមក់េ (មិនេលើសពី ២០០ដុរកVងមួយែខ)

•

ក់កៃមេកើនបនHិចមHងៗដល់សជិកគ}រ~ែដលនសិទច
ិ ូលរួម

ឬេយែផកៗេJង+មច& ប់ពួតៃដហnឹកហnឺន

េកVង កមវIធហ
ី nឹកហnឺនរបស់រដឬសុក

Partnership Act)

និង
•

•

របណÓÔះប~Õលសជិកគ}រ -បុគ°លិកគបគង

•

ក់ចំណiលនមកមិនេទៀង យូរៗមHងឬ បេ~Õះyសន

•

ក់ចំណiលនមកពីមូលនិធេិ រៀបចំេyយេU កុម Grand River Band

•

ចំនួនក់២០០០ដុរដំបូងសប់មនុស&ក់នមកពីមូលនិធិ

ក់សងេយរ)ភិលបរេទស េJង+មfក&p

លកម ែដលផHល់រ\®ន់ជូន

បណÓឹង+មច& ប់បេទសេOះ ពីប-ជនែដល

េយគណះកម

ែដលតEវនទទួលរង

កំេណើតឥ~ ឬ+មតុ

រេធnើទុកបុកេមញកVង សម័យ~ហ&ី

ក់ចំណiលរកនេលើសពី៤៨០ដុរ សប់និស&ិតyយុ១៨Pំ
ក់នមកពី

រជួយសំរួលេរឿងរត់

រ,ម,រៃនជន-តិនេដើម
រេះយ

រត¥ៃន សហរដyេមរIក

(Indian Claims Commission or the US. Claims Court)

េឡើងេU (មិនប់េមគ}រ សហេមគ}រ ឬបពនeេទ)
•

រ\រ (Job Training

of Ottawa Indians.

(ប់ប¨ល,ំងអំេ~យផងែដរ)
•

ក់ចំ~យន+មកមវIធីែដលផHល់ ក់,ំងសុង

រយកចិតHទុកក់របស់ជន

រយកកូនចិ¨ឹម

-តិកំេណើតឥ~ក់ៗែដលរស់េេលើដីនពំែដនកំណត់

េលើសពី៤៨០ដុរេU កVងកូនចិ¨ឹមក់

ែដលរួមប¨លចំនួនក់២០០០ ដុរកVង១Pំៃនក់ចំណiល

•

ក់នមកមHង¯លពីកសួងសង°មកិច-ចំនួនរុបឬប]ំែខ

ែដលទទួលេយ

•

ក់ែដលគ}រទទួល--

ជន-តិកំេណើតឥ~ក់ៗពីមូលនិធិែដលនមកពី

រសន&កVង

រ ផ&/យ

ឬក់បងnិលមកេyយវIញេយអនុេម េU+មច& ប់កVងសុករបស់រដ
•

ក់បង់េយ[ក់\ររដេUេyយគ}រែដលនសជិក-អកពិ

រ

េលើដីនពំែដនកំណត់
•

ចំនូនyµរូបករណ៏តំកល់ទុក+ម+ទី៤ ៃនច& ប់អប់រ²-ន់ខ¡ស់ៃនPំ

ផDវរËកចំេរËនេហើយរស់េ កVងផYះ-មួយ េដើម&ប
ី ន¬របនយនូវៃថDេស¥កម

១៩៦៥(Title IV of the Higher Education Act of 1965)

និងស×រះែដល]ំច់េបើស់សប់សជិកពិ

ែដលប់,ំងរ\®នេ់ 

រេOះ

យៃន

តៃមDដីជួលផHល់ជូនេUេyយគ}រែដលនសិទeិទទួលន+មរយះច&

•

yµរ ៃនP១
ំ ៩៧៧ (Food Stamp Act of 1977)

•

ក់ែដលទទួល+មរយះប¨Þតស
Hិ ប់អកន

•

ក់ទទួលេៃថêឬេ

យៃថêទ១
ី ែខមក ១៩៨៩ ពីមូលនិធA
ិ gent
រេះយកVងfក&pបណÓឹ

ក់ទទួល+មរយះច& ប់បញតHិ Maine Indian Claims Settlement
Act of 1980

រ+ំងភូមិលំេ
•

ក់ចំណiលែដលនមកពីតំបន់ដីធDី~មួយៃនសហ រដyេមរIក
ែដលទុក-តំបន់ៃនកុលសម¡័ន នេដើម កំេណើតឥ~
ក់ចំណiលនមកពីដីធDីខDះកVងសហរដែដល

ក់ទទួលពីកមវIធីែដលផHល+
់ មបញតHT
ិ itle V of the Older

ង In Re Agent-product

(Alaska Native Claims Settlement Act).
•

រ

ឬពីមូលនិធិដៃទេទៀតបេងÈើតេឡើងេJង+ម

Volunteer Services Act of 1973).
េដើមកំេណើតេyß¯ អំពី

មរកមវIធីជួ

Orange Settlement Fund

ក់បង់េUេyយអកស័គចិតH+មច& ប់សHីពី
េស¥កមស័គចិតHកVងសុកៃនP១
ំ ៩៧៣ (Domestic

•

រេរៀនរបស់សហព័នឬេ

Americans Act of 1985

ប់យល់ពមqងមØប

•

រIJល័យកិច

មកមវIធីេធnើ

ជន-តិេដើមកំេណើតឥ~Bureau of Indian Affairs

ក់មិនប់ចូលតំរូវពីសហព័ន:e
•

រក់តំកល់ទុក

ន់

ប់េយមូលនិធិរប

តៃមDៃន

រែថ,ំកុរនផHល់ជូន ឬេរៀបចំជូន

(ឬចំនួន~ែដលទទួលន-ក់ចំ~យសប់
ឬ

រទូ,ត់តៃមDែដលតEវបង់សប់

រែថ,ំ,ំងេOះ

រែថ,ំ,ំងេOះ) េJង+មច& ប់

Child Care and Development Block Grant Act of 1990

ស់កុលសម¡័នឥ~ Indian Tribes
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•

ឥណ,នពនeក់ចំណiលែដលរកន (EITC)
ក់ែដលទទួលេៃថêឬេ

•

ក់នពីគណះកម

សប់ព័ត៌នបែនម:

យៃថêទី១ មក ១៩៩១

រត¥ៃនជន-តិេដើមឥ~ Indian Claims

សូមេធnើ

រែសnងយល់បែនមអំពីកមវIធីរបស់ HUD

េេលើេគហទំព័រអ៊öនែទែណត+មyស័យ)ន http://www.hud.gov

Commission េUេyយកុល
សម¡័នeសហព័នeនិងកុមជន-តិែដលនកំេណើតJគីឥ~
Confederated Tribes and Bands of Yakima Indian Nation
ឬកុមអភិរក&កុលសម¡័នe Apache Tribe of Mescalero Reservation.
•

ក់ឧបតម´ ក់រកន និងក់បង់េUេyយ
អកចូលរួមេធnើ-ប៉ូលីសyេមរI

ំង(AmeriCorps)+មរយះប¨ÞតេHិ ស¥ក

ម-តិនិងសហគមន៏ ៃនP១
ំ ៩៩០
•

ក់ឧបតម~
´
ចំ~យេ

មច& ប់38U.S.C 1805

េUេកងែដលទទួលរងេះេយឈឺពិ

រឆíឹងខងេហើយកូនេOះ-កូ

នរបស់អតីតយុទeជនចូលរួមកVងសî\មេេវៀត~ម
•

ក់~-សំណងៃនបទឧកិដ (+មប¨ÞតHិ Victims of Crime Act)
ទទួល+មរយះជំនួយដល់ជនរងេះេយបទឧកិដ
(-ក់បង់េyយ ឬក់សងេលើៃថDរត់ជំ
នួយ

រ)ដូចនកំណត់េយប¨ÞតV
Hិ ictims of Crime Act

េយរគណកម

រៃនបទឧកិដ ចំេfះអកសុំfក&p+មប¨ÞតHិVictims

of Crime Act
•

ក់ឧបតម´ ក់រកន និងក់ចំ~យេលើ បុគ°ល~ែដលចូលរួម
េ

មប¨ÞតវHិ IនិេJគ កំំង

រ\រ ៃនP១
ំ ៩៩៨ (Workforce

Investment Act of 1998)
•

ក់កៃមពន&សំប់ពិ

រ[ព~ពីកសួងកិច

រអតីតយុទeជន

(Department of Veterans Affairs) ែដលនទទួល-ចំនួនសរុប
ឬចំនួនន- ប]ំែខ េUអកជួលលំេ)នឲ&pេរព+ម ប¨ÞតHិ
(Housing and Economic Recovery Act of 2008, HERA).

ឯករេJង
បទបkl:
•

េសចកHីតំរូវេលើកមវIធីទូេUៃនកសួង HUD; 24 CFR ែផកទី 5 (General
HUD Program Requirements; 24 CFR Part 5)

េសៀវេóៃដ:
•

4350.3, Occupancy Requirements of Subsidized Multifamily
Housing Programs

េសចកHី ប
•

ស:

“Federally Mandated Exclusions” ប

សេលខ 66 FR 4669,

ៃថêទី20 ែខេម Pំ 2001
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