
ព័ត៌�នទូេ� 
និងសំណួរចេម� ើយអំពីជំនួយសេ្រ�� ះ�ជីវកម��� តតួច 
ទំព័រេនះ�នព័ត៌�នចម្បងស្រ�ប់្រក �មហ៊ុន�ជីវកម�ែដលកំពុងែស� ងរកជនួំយសេ្រ�� ះ�ជីវកម��� ត
តូច។ មុនេពល�ប់េផ�ើម សូម�នព័ត�៌នបែន�ម�ងេ្រ�មឱ្យ�នច�ស�់ស់ និងពិនតិ្យេឡើងវ �ញ 
ឱ្យ�នញឹក�ប់េដើម្បទីទួល�នព័ត�៌នថ�ីៗ។  

េយើងកំពុង�ម�នសំណួរែដលេផ�ើេ� SmallBusinessGrants@lisc.org និងបេ�� ះចេម� ើយ 
និងព័ត៌�នថ�ីៗេដើម្បតី�� �ព និងចូលេមើលព័ត�៌នស្រ�ប់អ�ក�ក់�ក្យេស� ើសុសំ�� នុពល�ងំអស។់ 
  

អំពី LISC  

LISC គឺ�ស្រ�សសង�មដ៏ធមួំយ្រប�ំ្របេទសែដល�ំ្រទដលគ់េ្រ�ង និងកម�វ �ធ�ី�េដើម្បជួីយ
្រទ្រទង់សហគមន៍ជួប�រលំ�ក និងផ�ល់ឱ�សេសដ�កិច��ន់ែត្របេសើរដលព់លរដ�។ េយើងវ �និេ�គ
េ�េលើផ�ះែដល�នតៃម��ប ��េរៀន្របកបេ�យគុណ�ព ផ� �វថ�ល់�ន់ែត�នសុវត� ិ�ព 
�ជីវកម� រ �កចេ្រមើន និងកម� វ �ធី��ែដល�� ប់ពលរដ��មួយនឹងឱ�សហរិ��វត� �។ 
េដើម្បីេឆ� ើយតបចំេ�ះ វ �បត�ជិំង�ឺតត�ត េយើងនឹងផ�លធ់ន�ន និងឯកេទសេដើម្បី�ំ្រទសហគមន ៍
�ជីវកម� និងពលរដ�។ សូមែស�ងយល់បែន�មអពីំេយើង។ 

ព័ត៌�នទូេ�អំពី�រ�ក់�ក្យេស� ើសុំជំនួយ  
 

លក�ខណ� ទទួល�នជំនួយ  

អ�ក�ក់�ក្យេស� ើសុំ�ច�ក់�ក្យេស� ើសុសំ្រ�ប់�ជីវកម�ែតមួយប៉ុេ�� ះ និង្រត�វ�ន�យ�៉ុងតិច 18 
�� ំ។ ចំេ�ះ�� ស់�ជីវកម�ែដល�ន�ជវីកម�េ្រចើន្របេភទ 
សូមបំេពញ�ក្យេស� ើសុេំ�យែផ�កេលើ�ជីវកម�របស់អ�កែដលធំ�ងេគ។ កទទួលជនួំយ�� ក់ៗ
�ចទួល�នជំនួយែតមួយប៉េុ�� ះស្រ�ប់េលខស�� លព់ន��� ល់ខ� �ន និង�ជវីកម�មួយ។ 

ជំនួយេនះនឹងផ�ល់ជូនស្រ�ប់�ជវីកម�ែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ
េហើយសិទ�ិទទួល�នគឺ�្រស័យេ�េលើព័ត៌�ន្រតមឹ្រត�វ និងេពញេលញែដល�ន�ក់ជូន។ 
�ទិ�ពនឹងផ�ល់ជូនដល់សហ្រគនិពលរដ�ែស្បកេ��  �ជីវកម�ែដល�កម�សិទ�ិរបស�់ស� ី 
និងអតីតយុទ�ជន និងសហ្រ�សេផ្សងេទៀតស� ិតក� �ងតបំន់�� បជួ់ប�រលំ�ក 
ែដល�ទូេ�ពិ�កក� �ង�រទទួល�នមូលធនែដល�ន�ពបត់ែបន 
និង�នក្រមិតចំ�យសមរម្យ។ 

អ�កទទួល�នជំនួយ�ងំអស់នងឹ្រត�វប�� ក់� ខ� �នកពុំងេលើកកម�ស់ឧត�ម្របេ�ជនរ៍បស់សហគមន៍ 
និងរង�រប៉ះ�ល់េ�យ�រវ �បត� ិៃនជងំឺកូវ �ដ 19។ 

អង��រមិនរក្រ�កច់ំេណញពំុ�នសិទ�ិ�ក់�ក្យេស� ើសុំកម� វ �ធីមូលនិធសិេ្រ�� ះេនះេឡើយ។ 
សូមចូលេមើលទំព័រព័ត៌�នអពីំជំងកូឺវ �ដ 19 របស ់LISC៖ https://www.lisc.org/covid-19/covid-
resources/ េដើម្បីទទួល�េនះព័ត៌�នចុងកេ្រ�យស្រ�បអ់ង��រមិនែស� ងរក្រ�ក់ចេំណញ 

mailto:SmallBusinessGrants@lisc.org
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និងបុគ�ល��។  
  

ឯកជន�ព  

ព័ត៌�នែដល�នផ�ល់�មរយៈដេំណើរ�រេស� ើសុំេនះគឺ�ទំនួលខសុ្រត�វរបស់អ�ក�ក់�ក្យេស� ើសុំនមួីយៗ។ 
�ក្យេស� ើសុំែដល�ន�ក់ជូន្រត�វ�នរក��រស�� ត់ចំេ�ះ��រណៈជនទូេ� 
និងអ�ក�ក់�ក្យេស� ើសុំដូច�� ។ អ�ក�ក�់ក្យសុំមនិឱ្យ LISC សម� ័ន� ស�ជិក ៃដគូ 
និងបុគ�លិករបសខ់� �នទទួលខុស្រត�វចេំ�ះ�រ�តបង់ �រខូច�ត ៃថ�ចំ�យេផ្សង  ៗ
ឬ�រ�តបង់�មួយ�ក់ព័ន�នឹង�រេ្របើ្រ�ស ់ឬ�ព្រគប់្រ�ន ់�ព្រតឹម្រត�វ 
ឬ�ពេពញេលញៃនព័ត៌�នែដល�ន�ក់ប�� �លេ�ក� �ងទ្រមង់េស� ើសុំេឡើយ។  ស្រ�ប់ព័ត�៌នបែន�ម 
សូមេមើលេ�លនេ��យឯកជន�ពរបស់  LISC។ 

 

ទំ�ស់ផល្របេ�ជន៍  

�យក ម�ន� ី បុគ�លិក និងអ�កេ�៉�របច� �ប្បន�របស ់LISC ្រពម�ងំ ស�ជិក្រគ��ររបសពួ់ក�ត ់
(ប� ី/្របពន� ឪពុក�� យ កូន េ� េ�ទួត និងកូន្រប�រ េ�្រប�រ និងេ�ទួត្រប�រ) ពំុ�នសិទ�ិេស� ើសុ ំ
ឬែស� ងរកជំនួយេឡើយ។េ្រ�ពីេផ��ង�� ត់� ពំុ�នទំ�ស់ផល្របេ�ជន�៍ងំេនះ�មួយ LISC 
ស្រ�ប់ជុំនីមួយៗ អ�ក�ក់�ក្យេស� ើសុំ��ំច្់រត�វប�� ក់្រសេដៀង�� � 
ខ� �នពំុ�នទំ�ស់ផល្របេ�ជន៍�មួយ�� សជ់ំនួយ 
ឬអ�កផ�ល់មូលនិធិ�មួយែដលចូលរមួេ�ក� �ង្រក �មេ�ះេឡើយ។ ប�� ីេ�� ះ�� ស់ជំនួយ/
អ�កផ�ល់មូលនិធិែដល�ក់ព័ន�នឹងជុពិំេសស�មួយ នឹង្រត�វ
ប�� ញជូន�៉ងច�ស់�ស់េដើម្បីទទួល�ន�រេឆ� ើយតបពីអ�ក�ក់�ក្យេស� ើសុំ 
ឬអ�ក�ប់េ�� ះក� �ងប�� ីចុងេ្រ�យ។ 

�រផ្សព�ផ�យ 
្របសិនជំនួយ្រត�វ�នផ�ល់ជូន សូមប�� ក់� ព័ត៌�ន�ក់�ក្យសុ ំេ�� ះ េសចក� ីែថ�ង 
និងព័ត៌�នេផ្សងៗេទៀតែដល�នផ�ល់េ�អឡំ� ងដំេណើរ�រផ�ល់ជូន�ចនឹង្រត�វេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប�់រផ្ស
ព�ផ�យក� �ង្រគប់របូ�ព និង្រគប់្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ�ងំអស់ 
េហើយ្រក �មហ៊ុន�ជីវកម�/អ�ក�ក់�ក្យសុំនឹង្រត�វ�ក់ទងេ�យ LISC និង/ឬ 
អ�កឧបត�ម�កម� វ �ធីស្រ�ប់េ�លបំណងៃន�រផ្សព�ផ�យេនះ។ អ�ក�ក់�ក្យសុផំ�ល់ជូន LISC 
និងអ�កឧបត�ម�កម� វ �ធីនូវសិទ�ិ�អចិៃ�ន�យ៍េដើម្បេី្របើ្រ�ស់ព័ត�៌ន�ងំេនះេ�យពំុ�ំ�ច់ផ�ល់សណំង
បែន�មេឡើយ (េលើកែលងែត្រត�វ�ន�ម�ត់េ�យច�ប់) និងេ�យពំុ�ំ�ច់�នសិទ�ិពិនតិ្យេមើល 
និង/ឬ អនុម័តខ� ឹម�រ�ងំេនះេឡើយ។ រហូតដល់េពលទទួល�នដំណឹង 
អ�ក�ក់�ក្យសុំ្រត�វយល់្រពមមិនេធ� ��រែចករ�ែលក���រណៈអំពី�� ន�ព�អ�ក�បក់� �ងប�� ីេ�� ះ
ចុងេ្រ�យេឡើយ ែដលរមួ�នដូច� កម� វ �ធីប�� ញសង�ម ប�� ញផ�យព័ត៌�ន 
ឬ�រផ្សព�ផ�យេ�ក� �ងមូល�� នេឡើយ។ 

  



�រ�ម�ន 
LISC �ច�ម�ន និងេធ� ��រ�យតៃម�ែដលផ�លមូ់លនិធិកម� វ �ធីជនួំយ�� រ�ជីវកម��� តតូច។ 
កិច��រេនះ�ច�ក់ព័ន�នឹង�រពិនិត្យេមើលទិន�នយ័ែបបបរ ��ណ និងគុណ�ពែដល្រត�វ�រ
�ំ�ច់េដើម្បីែស� ងយល់អពីំ្របសទិ��ពមូលនធិិ។ 

 

សំណួរចេម� ើយ 

 

េតើខ� �ំ�ច�� ស់ប� �រ�ក្យេស� ើសំុរបស់ខ� �ំែដរឬេទប�� ប់�ន�ក់ប�� �នរចួ? 
មុនេពលបំេពញ និង�ក់�ក្យ�មអន�ញ 
សូមែណ�ំឱ្យអ�កតបចេម� ើយពិនតិ្យេមើលចេម� ើយេ�យ្រប �ង្របយត័� 
េ�យ�រកិច��ររបស់អ�ក�ចនងឹមនិ្រត�វ�នរក�ទុក្របសិនេបើអ�ក�កេចញពីេគហទំព័រមុនេពលប
�� �ន�ក្យេស� ើសុំ។ 
អ�កក៏�ច�ត់បង់កិច��ររបស់អ�កផងែដរ្របសិនេបើអុីនេធើណិតរបសអ់�ក្រត�វ�ន�ច ់
ឬេ�យ�រែតប��  web browser េផ្សងៗេទៀត។ LISC 
មិន�ចទទួលយក�រ�� ស់ប� �រ�ក្យេស� ើសុេំ្រ�យពី�នប�� �នេឡើយ 
ដូេច�ះសូមពិនិត្យេមើលេ�យយកចិត�ទុក�ក់។ 

 

េតើអ�ក�ក់�ក្យេស� ើសំុជំនួយទទួល�នព័ត៌�ន� ខ� �ន�នប�� �ន�ក្យេស� ើសំុែដរឬេទ? 
អ�ក�ក់�ក្យេស� ើសុំ�ងំអសន់ឹងទទួល�នេសចក� ីប�� ក់ ្របសនិេបើ្រគបច់េ�� ះ�ងំអស្់រត�វ�ន
បំេពញ្រតឹម្រត�វ និងប�� ប់ពី�នចចុេលើ�ក្យ “done”។  
  

្របសិនេបើខ� �ំ�ន�ក់�ក្យេស� ើសំុេ�ក� �ងជំុមុន េតើខ� �ំ្រត�វ�ក់�ក្យេស� ើសំុម�ងេទៀត 
ឬេតើ�ក្យេស� ើសំុរបស់ខ� �ំនឹង្រត�វប�� �ន�រេឡើងវ �ញែដរឬេទ? 

អត់េទ �ក្យេស� ើសុំនឹងមិនប�� �ន�រេឡើងវ �ញេ�ជុេំ្រ�យ។ 
អ�ក្រត�វ�ក់�ក្យេស� ើសុថំ�ីស្រ�ប់ជុជំំនួយនីមួយៗេដើម្បទីទួល�ន�រពិ�រ�ស្រ�បផ់�ល់មូលនធិិេ�
ក� �ងជុំេ�ះ។ ជុំនីមួយៗ�នទិដ��ពពិេសស និងលក�ខណ� អ�កផ�លមូ់លនិធេិផ្សងៗ�� ។ 

្របសិនេបើខ� �ំ�នទទួលជំនួយសេ្រ�� ះជំងឺកូវ �ដ LISC េ�ក� �ងជំុមុន 
េតើខ� �ំ�ច�ក់�ក្យេស� ើសំុេ�ក� �ងជំុេ្រ�យៗេទៀត�នែដរឬេទ? 

អ�ក�� ប់�នទទួលជំនួយពីជំនួយសេ្រ�� ះជំងកូឺវ �ដ LISC រចួេហើយ 
ពំុ�នសិទ�ិទទួល�នជំនួយម�ងេទៀតេឡើយ េហើយមនិគួរ�ក់�ក្យេស� ើសុំេ�ះេទ 
េ�ះបី�ត់�ន�ជីវកម�េ្រចើនកេ៍�យ។ 

េតើ្រចកស្រ�ប់�រ�ក�់ក្យអន�ញរបស់ LISC នឹង្រត�វបិទេ�េពល�?  
�ក្យេស� ើសុំនឹង្រត�វទទួលយកេ��ម “ជុំ”។ មួយជុំ្រត�វ�នេបើករយៈេពលមួយស�� ហ៍េទើបបទិ។ 
�លបរ �េច�ទស្រ�ប់ជុំនមួីយ ្ៗរត�វ�នបេ�� ះេ�េលើេវប�យត៍ LISC។  



េតើអ��េ���រចុះេ�� ះ? 
អ�ក�ចចុះេ�� ះ្រតង់េនះេដើម្ីបទទួល�ន�រជូនដណំឹងអំព�ីរេបើកជំុផ�ល់ជំនួយ។  

 
េតើខ� �ំនឹង្រត�វ�នទំ�ក់ទំនង ឬ�ចដងឹ� ខ� �ំនឹងទទួល�នជំនួយែដរឬេទ? 
LISC នឹងេ្របើ្រ�ស់អុីែមល�េ�ល េដើម្បទំី�ក់ទំនងអ�ក�ក�់ក្យសុ�ំងំអស់។ សូមកុំេភ�ច
េបើកេមើលអុីែមល�្រប�ំ រមួ�ងំក� �ង spam folders ផងែដរ។ ព័ត៌�នថ�ីៗ�ម
អុីែមលេ�អ�ក�ក់�ក្យសុំ�ងំអស់នឹង្រត�វផ�ល់ជូនពីកម� វ �ធជំីនួយសេ្រ�� ះ�ជីវកម��� តតូច LISC 
(enews@lisc.org)។ 
អ�ក�ប់េ�� ះក� �ងប�� ចីុងេ្រ�យនងឹទទួល�នដ�ំក�់លប�� បពី់ប�� េី�� ះេបក�ជនចុងេ្រ�យស
្រ�ប់កម� វ �ធីជំនួយសេ្រ�� ះ�ជីវកម��� តតូច។  

អ�ក�ប់េ�� ះក� �ងប�� ចីុងេ្រ�យនងឹទទួល�នដណឹំង�មរយៈអុីែមល េហើយ្រត�វ

េធ� ��រេឆ� ើយតប�� មៗ។ �រ្រតឡប់�រ ឬឯក�រជូនដំណឹង��� មិន�នប�� �ន 

�ច�ំឱ្យ�ត់បង់សិទ�ិ�រ��ែដល�ក់ព័ន� �រ�ត់បង់អត� ្របេ�ជន៍

របស់�ត់�ក់ព័ន�នឹងជំនួយ និងែផ�កអ�កជំនួសពីក� �ងចេំ�មអ�ក�បេ់�� ះក� �ងប�� ី

ចុងេ្រ�យេផ្សងេទៀត�ងំអស។់ 

េតើ “អ�ក�ប់េ�� ះក� �ងប�� ីចុងេ្រ�យ” �នន័យដូចេម�ច េហើយេតើ�ំ�ច់្រត�វ�ន

ឯក�របែន�មែដរឬេទ? 

្របសិនេបើ�ជីវកម�របសស់អ�ក្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស�អ�ក�ប់េ�� ះក� �ងប�� ចីុងេ្រ�យ 
អ�កនឹងទទួល�ន�រជូនដណឹំង�មអុែីមល។ 
េ�េពល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស�អ�ក�ប់េ�� ះក� �ងប�� ចីុងេ្រ�យមនិ្រ�កដ� 
អ�កនឹងទទួល�នជនួំយេឡើយ។ ក� �ង�ម�អ�ក�បេ់�� ះក� �ងប�� ចីុងេ្រ�យ  
អ�ក�ំ�ច់្រត�វផ�ល់ឯក�របែន�មេដើម្បពិីនិត្យ 
និងេផ��ង�� ត់ព័ត៌�ន�ជីវកម�ស្រ�ប់េផ��ង�� ត់�ព្រតឹម្រត�វ ែដលត្រម�វេ�យ្របភពមូលនធិិ។ 
ឯក�រេនះ�ន�ងំ�រែស� ងរក�វ�រែដល LISC នឹងេធ� �េឡើងេ�យខ� �នឯង 
្រពម�ងំ�រប�� �នឯក�របែន�មេដើម្ប�ីក់ប�� �លព័ត៌�នេផ��ង�� ត់ ដូច� ៃថ�ែខ�� ំកេំណើត, SSN, 
TIN/ITIN, EIN, W-9 និងព័ត៌�នធ��រសម្រសបេដើម្បីទទួលមូលនធិិ�មរយៈ ACH ផងែដរ 
្របសិនេបើ្រត�វ�នផ�លជូ់ន។ �រេផ��ង�� ត�់វ�រមនិ�ក់ព័ន�នងឹ�រពិនិត្យឥណ�ន 
ឬ�រ�ញពិន� �ឥណ�នេឡើយ។ 

្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស�អ�ក�ប់េ�� ះក� �ងប�� ីចងុេ្រ�យ អ�កនឹងទទួល�នដំណឹងព ីLISC 

�មរយៈអីុែមល ្រតឹម�លបរ �េច�ទ�ងេ្រ�ម៖ 

• ជុំទី 1 – ្រតឹមៃថ�ទី29 ែខេម� 
• ជុំទី 2 – ្រតឹមៃថ�ទី25 ែខឧស� 
• ជុំទី 3 – ្រតឹមៃថ�ទី12 ែខមិថុ� 

https://confirmsubscription.com/h/r/6FF3E206B37FBDE42540EF23F30FEDED
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• ជុំទី 4 – ្រតឹមៃថ�ទី03 ែខតុ� 
• ជុំទី 5 – ្រតឹមៃថ�ទី21 ែខសី� 

េតើ�រផ�ល់ជូន�នទំហំប៉ុ�� ន? 

ជំនួយនឹងផ�ល់ជូនក� �ងចំនួនទឹក្រ�ក់�ប់ពី $5,000 ដល់ $20,000។ LISC 
នឹងេ្របើ្រ�ស់មូលនធិីេដើម្បីផ�ល់ជនួំយដល់�ជវីកម�ែដលកំពុង្របឈមនងឹផលវ ��កែផ�កហរិ��វត� �េ�យ
�រជំងឺកូវ �ដ19។ 

េតើជំនួយេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់អ��ខ�ះ? 

• �ចបងដូ់ច�្រ�ក់ឈ� �ល និងេស�េ្របើ្រ�ស់េផ្សងៗ 
• េបើក្រ�ក់ែខជូនបុគ�លិក (រមូប�� �លអ�ក�ក់�កេ់ស� ើសុំ) 
• សង្រ�ក់បំណុលដល់អ�កលក ់
• ចំ�យ្របតិបត� ិ�រេផ្សងៗេទៀត 

អ�ក��្រត�វេ�រព�មច�ប់សហព័ន� រដ� ក� �ង្រស �ក (និងច�ប់រ�� ភិ�លេផ្សងេទៀត) បទប��  វ ��ន 
និងបទប្ប�� ត� ិ�ក់ព័ន�នឹង�រេ្របើ្រ�ស់ជំនួយ។ 

េតើ�ំ�ច់្រត�វសងវ �ញែដរឬេទ? 

អត់េទ ជំនួយ�ងំេនះមិន�ំ�ច់សងវ �ញេឡើយ ប៉ុែន��ល់ពន��ងំអស់ែដល�ក់ពន័�នឹង�រទទួលយក 
និង/ឬ �រេ្របើ្រ�ស់�ច់្រ�ក់ែដល�នផ�ល់ជូន គឺ�ទំនួលខុស្រត�វ�ងំ្រស �ងរបស់ អ�ក���� ក់ៗ ។ 
�ច់្រ�ក់ែដល�នផ�ល់ជូននឹង្រត�វ�យ�រណ៍េ�យ LISC េ��ន់ IRS េ��ម�រណ៍ែដល LISC 
គិត��ំ�ច់ ្រសបេ��មច�ប�់កព់័ន�។ 
េ�លនេ��យរបស់ LISC ក៍កំណត់ផងែដរ� �ល់អ�ក�� LISC 
គួរពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយអ�កជ�ំញ�ងពន��ររបស់ខ� �ន និង/ឬ 
អ�ក្របឹក�ែផ�កច�បេ់ដើម្បីប�� កអ់ំពីផលប៉ះ�ល់ពន�ៃន្រ�ក់ែដល�នផ�ល់ជូន។ LISC នឹងេចញទ្រមង់ 
1099 (Form 1099) ស្រ�ប់ជំនួយែដល�នទឹក្រ�ក់�បពី់ $600 េឡើងេ�។ 

េតើ�រទទួលជំនួយនឹងេធ� �ឱ្យប៉ះ�ល់េ�ដល់សិទ� ិទទួល�នជំនួយសហព័ន�េផ្សងេទៀត 
ឬ្រ�ក់���� ប់រងស្រ�ប់�រ�តប់ង់�រ�រែដរឬេទ?  

ជំនួយ�ចប៉ះ�ល់េ�ដល�់រ�ម�រ្រ�ក�់��� ប់រងស្រ�ប់�រ�តប់ង់�រ�ររបស់អ�ក 
្របសិនេបើជំនួយ្រត�វ�នេ្របើ្រ�សេ់ដើម្បីទូ�តច់ំ�យ្រ�ក់ែខេ�ក� �ងរយៈេពលែដលអ�កទទួល�នអត�
្របេ�ជន៍េពល�ត់បង់�រ�រ។ 
ចំនួនទឹក្រ�ក់ជំនួយស្រ�ប់�រ�ត់បង់�រ�រ�ធម��្រត�វ�នកណំត់េ�យ្រ�ក់ចណូំលថ�ី 
េហើយករណី�គេ្រចើនបផំុត អ�កនឹង្រត�វប�� ក់�េរៀង�ល់ស�� ហ៍ 
ចំេ�ះ្រ�ក់ចំណូលែដល�នទទួល�លពីស�� ហ៍កន�ងេ� �្រ�ក់ឈ� �ល។ 
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មអពីំ�រ�ម�រ្រ�ក់���� ប់រងស្រ�ប់�រ�ត់បង់�រ�រ 
សូមពិេ្រ�ះ�មួយ�រ ��ល័យ�ត់បង�់រ�រេ�ក� �ងរដ�របស់អ�ក។ 

�រផ�ល់ជំនួយេ�យ LISC នឹងមិនប៉ះ�ល់ដលល់ទ��ព�ជីវកម�ក� �ង�រ�ក់�ក្យេស� ើសុំ និងទទួល
�នឥណ�ន SBA PPP ឬជំនួយសហព័ន�េផ្សងៗេទៀតែដលផ�ល់ជូន្រសប�មច�ប ់CARES។ 



េ�ះបី�៉ង� អ�កទទួលជំនួយ្រត�វដងឹ� ចំ�យ�ជវីកម�មិន�ចទទួលមូលនធិិពីជំនួយ LISC 
និងមូលនិធិសហព័ន�េឡើយ។ េ�េពល�នសំេណើពី SBA ឬទី�� ក់�រ��� ធរេផ្សងៗេទៀត ឬ�
ស�ស�គៃន�ក្យេស� ើសុំ�រអនេុ្រ�ះឥណ�ន PPP េ�ះអ�កទទួលឥណ�ន PPP ឬមូលនិធិ 
េផ្សងៗេទៀតេ�េ្រ�មច�ប ់CARES ្រត�វេរៀបចេំដើម្បបី�� ញ� ពំុ�ន្របភពមូលនធិិេផ្សងៗេទៀត
្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េដើម្បទូី�ត់�រចំ�យដូច�� េ�នឹងចំ�យែដលទូ�តេ់�យឥណ�ន PPP 
ឬមូលនិធិច�ប់ CARES េឡើយ។ 

�នសំណួរបែន�ម? 

េយើងកំពុងពិនិត្យេមើលសំណួរែដល�នេផ�ើេ��ន ់SmallBusinessGrants@lisc.org 
េហើយនឹងប�� ញចេម� ើយ និងព័ត៌�នថ�ីៗ េ�េលើទំព័ររបស់ខ� �នេដើម្បីេធ� ��៉ង�ឱ្យ�នត�� �ព 
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