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សំណួរដែលគ្ររូវបានសួរញឹកញាប់ (FAQs)
1. ខ្ញំចង់បានជំនួយថ្លៃឈ្ន ួលផ្ទះ ពីកម្ម វ ិធីជំនួយថ្លៃឈ្ន ួលផ្ទះ គ្រាមានអាសនន (LB-ERAP) ។ តរើខ្ញំមានសិទ្ធិអាចទ្ទ្ួ លបានតទ្ ?
អ្ន កជួ ល ឬម្ចាស់ផ្ទះជួ ល ម្ចនសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបាន ជំនួយថ្លៃ ឈ្ន ួលផ្ទ ះ ប្រសិនបរើប្រួ សារអ្ន កជួ ល ម្ចនប្បាក់ចំណូល ប្រឹមឬទារជាង
80ភាររយ ថ្នចំណូលមធ្យមបៅកនុងរំរន់ (AMI) ។ បទាះជាយ៉ាងបនះកត ី អាទ្ិភាពនឹងប្រូវផ្ត ល់ជូនប្រួ សារ ដែលម្ចនប្បាក់ចំណូល
ទារជាង 50% ថ្ន AMI ។ សូ មបមើលតារាង ខាងបប្ោមបនះសប្ម្ចរ់ដែនកប្មិរប្បាក់ចំណូល ។ សប្ម្ចរ់ព័រ៌ម្ចនរដនែ មបទ្ៀរ
ពាក់ព័នធនឹងប្ក ុមអាទ្ិភាព សូ មបមើល សំណួរ 3 ។ កមម វ ិធ្ីបនះ សប្ម្ចរ់ដរប្រជាពលរែឋ ឡ
ុ ងប ៊ិច ដររ៉ា៉ុប្
ណ ះ។
ទ្ំហំគ្ររួ សារ
ដែនកគ្រម្ិរ AMI គ្ររឹម្ 50%
ដែនកគ្រម្ិរ AMI គ្ររឹម្ 80%

1
$39,450
$63,100

2
$45,050
$72,100

3
$50,700
$81,100

4
$56,300
$90,100

5
$60,850
$97,350

6
$65,350
$104,550

7
$69,850
$111,750

8
$74,350
$118,950

2. តរើខ្ញំអាចទ្ទ្ួ លបានគ្របាក់ប៉ុន្មមន តហើយតរើខ្ញំអាចតគ្របើវាតែើម្បីបង់ថ្លៃជួលដែលហួ សកំណរ់បានដែរតទ្?
កមម វ ិធ្ីបនះនឹងទ្ូ ទារ់សង 100% ថ្នថ្លៃជួលដែលជំពាក់ (ថ្លៃ រង់ជួលយឺរ) កនុងកំឡ
ុ ងបពលម្ចនសិទ្ធិចារ់ពីថ្លៃទ្ី 1 ដែបមសាឆ្នំ 2020
ែល់បពលរចចុរបនន ។ ោរទ្ូ ទារ់នឹងប្រូវរង់បោយផ្ទទល់បៅម្ចាស់ផ្ទះ។ ប្រសិនបរើម្ចាស់ផ្ទះបប្ជើសបរ ើសមិនចូ លរ ួមកនុងកមម វ ិធ្ីបនះ
ោរទ្ូ ទារ់នឹងប្រូវបធ្វ ើបឡើងបោយផ្ទទល់ែល់អ្នកជួ ល។អ្ន កជួ លក៏អាចបសន ើស៉ុំជំនួយសប្ម្ចរ់ វ ិកក យរប្រថ្លៃបប្រើប្បាស់ដែលហួ សោលកំណរ់
ដែលជំពាក់ថ្លៃទ្ឹកប្ៃ ើង (ឧសម ័នធ្មម ជារិ ទ្ឹក និងោរប្រមូ លសប្ម្ចរ) ។
3. តរើពាកយតសនើស៉ុំណាដែលនឹងគ្ររូវបានផ្តល់អាទ្ិភាពសគ្រមាប់ការពិចារណា?
អាទ្ិភាពែព ស់រំផ្៉ុរ(អាទ្ិភាពទ្ី1)នឹងប្រូវផ្ត ល់ជូនប្រួ សារដែលបៅបប្ោម50%ថ្នAMIដែលមិនម្ចនោរងារបធ្វ ើអ្ស់រយៈបពលបប្ចើនជា
ង 90 ថ្លៃ ឬបានជួ រប្រទ្ះផ្លរ៉ាះពាល់បសែឋ កិចាពី Covid-19 បហើយមិនបានរង់ថ្លៃជួលផ្ទ ះដែលបានផ្៉ុរកំណរ់ចារ់ពីថ្លៃ ទ្ី 1
ដែបមសាឆ្នំ2020ែល់បចចញបបនន ។សាលាប្ក ុងនឹងផ្ត ល់អាទ្ិភាពែល់ោរបោះប្សាយបលើថ្លៃ ជួលផ្ទ ះដែលហួ សកំណរ់ម៉ុននឹងចារ់បផ្ត ើមបោះ
ប្សាយរញ្ហាថ្លៃជួលផ្ទ ះថ្លៃរនត រន្ទទរ់ន្ទបពលអ្ន្ទររឬពាកយបសន ើស៉ុំសប្ម្ចរ់ថ្លៃ បប្រើប្បាស់ដររ៉ា៉ុប្
ណ ះ។ទ្ីប្ក ុងនឹងផ្ត ល់មូលនិធ្ិែល់ពាកយ
បសន ើស៉ុំទា ំងអ្ស់បៅកនុងប្រប្ទ្អាទ្ិភាព1ម៉ុននឹងពិចារ្បលើពាកយបសន ើស៉ុំកនុងប្ក ុមអាទ្ិភាពបផ្េងបទ្ៀរ។សូ មបមើលតារាងខាងបប្ោម
សប្ម្ចរ់រញ្ជ ីទាង
ំ មូ លថ្នប្រប្ទ្អាទ្ិភាព។
A

B

អាទ្ិភាព កគ្រម្ិរចំណូលគ្ររួ សារ ាមនការងារតធវ ើ ផ្លជះដផ្នកតសែឋ កិចច
តោយសារ COVID
បាទ្-ចាស
1
90 ថ្លៃ
<50% AMI
ឬបប្ចើនជាងបនះ
បាទ្-ចាស
2
រិចជាង 90 ថ្លៃ
<50% AMI
3
4
5
6

<80% AMI
<80% AMI
<50% AMI
<80% AMI

90 ថ្លៃ
ឬបប្ចើនជាងបនះ
រិចជាង 90 ថ្លៃ
បទ្
បទ្

ជំនួយ ដែលបានតសនើស៉ុំ

C

កងវ ះលំនឹង ថ្លៃឈ្ន ួលផ្ទះ
ឈ្ន ួលផ្ទះ
តសវាគ្រទ្គ្រទ្ង់ជីវភាព
ដផ្នកទ្ីលំតៅ ពីម្ន
៉ុ ម្ក ន្មតពលតគ្រកាយតទ្ៀរ
(Utilities)
បាទ្-ចាស បាទ្-ចាស
បាទ្-ចាស
បាទ្-ចាស
បាទ្-ចាស

បាទ្-ចាស

បាទ្-ចាស

បាទ្-ចាស

បាទ្-ចាស

បាទ្-ចាស

បាទ្-ចាស

បាទ្-ចាស

បាទ្-ចាស

បាទ្-ចាស
បាទ្-ចាស
បាទ្-ចាស

បាទ្-ចាស
បាទ្-ចាស
បាទ្-ចាស

បាទ្-ចាស
បទ្
បទ្

បាទ្-ចាស
បាទ្-ចាស
បាទ្-ចាស

បាទ្-ចាស
បាទ្-ចាស
បាទ្-ចាស

អ្ន កោក់ពាកយកនុងកមម វ ិធ្ីបនះអាចបានោក់ពាយបសន ើស៉ុំឬបានទ្ទ្ួ លជំនួយថ្លៃ ឈ្ន ួលផ្ទ ះរ ួចបហើយតាមរយៈកមម វ ិធ្ីLBCARESឬតាមរយៈកមម
វ ិធ្ីជំនួយថ្លៃ ឈ្ន ួលផ្ទ ះររស់បខានីីឡូសដអ្ននជឺបឡស។នឹងបផ្ទតរបលើោរផ្ត ល់ជំនួយែល់ប្រួ សារដែលម្ចនសិទ្ធិអាចទ្ទ្ួ លបានដែលមិនបា
នទ្ទ្ួ លជំនួយ្មួ យតាមរយៈកមម វ ិធ្ីទា ំងបនះឬដែលបានទ្ទ្ួ លជំនួយប្រឹមដរ$3,000តាមរយៈកមម វ ិធ្ីLBCARESបហើយបៅសល់ថ្លៃ ឈ្ន ួ
លប្រូវទ្ូ ទារ់បទ្ៀរ។អ្ន កោក់ពាកយដែលបានទ្ទ្ួ លជំនួយតាមរយៈទា ំងកមម វ ិធ្ីLBCARESនិងកមម វ ិធ្ីជំនួយថ្លៃ ឈ្ន ួលររស់បខានធ្ីនឹងទ្ទ្ួ
លបាន អាទ្ិភាពទារជាង ពីកមម វ ិធ្ី LB-ERAP ។
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4. ខ្ញំជួលផ្ទះ ជាម្ួ យអ្ន កតផ្េងតទ្ៀរ (ែូ ចជា ម្ិរតរ ួម្បនទ ប់ សាវម្ី-ភរ ិយា សមាជិកគ្ររួ សារ) តរើតយើងខ្ញំមានក់ៗ អាចតសនើស៉ុំជំនួយថ្លៃឈ្ន ួលផ្ទះ
បានដែរឬតទ្ ? បទ្ អ្ន កោក់ពាកយ ដែលសែ ិរកនុងសាែនភាពបនះ រួ រោក់ពាកយបសន ើស៉ុំ ដរមួ យ (1) សប្ម្ចរ់ប្រួ សារររស់ពួកបរទា ំងមូ ល
ដែលរ ួមម្ចន ព័រ៌ម្ចន អ្ំពីចំណូឡ សប្ម្ចរ់សម្ចជិកប្រួ សារទា ំងអ្ស់ ។
5. ខ្ញំជាមាចស់ផ្ទះជួល មាចស់អ្ចលនគ្រទ្ពយ និង/ឬ អ្ន កគ្ររប់គ្ររងអ្ចលនគ្រទ្ពយ ។ តរើខ្ញំអាចោក់ពាកយតសនើស៉ុំ បានដែរឬតទ្ ?
ម្ចាស់ផ្ទះជួ ល ម្ចាស់អ្ចលនប្ទ្ពយ និង/ឬ អ្ន កប្ររ់ប្រងអ្ចលនប្ទ្ពយ ប្រូវបានបលើកទ្ឹកចិរត ឱ្យោក់ពាកយបសន ើស៉ុំ ។ សាលាប្ក ុង
សូ មដណន្ទំឱ្យម្ចាស់ផ្ទះជួ ល និងអ្ន កជួ ល សហោរគ្នន កនុងោរោក់ពាកយបសន ើស៉ុំជំនួយ ពីកមម វ ិធ្ី ។
6. ខ្ញំរស់តៅ ឯស៉ុីកណល តហៀល (Signal Hill) ឬ ទ្ីគ្រក ុងម្ួ យតផ្េងតទ្ៀរ ដែលតៅជិរឡ
ុ ងប ៊ិច តរើខ្ញំអាចោក់ពាកយតសនើស៉ុំ បានដែរឬតទ្ ?
ិធ្ី
បទ្ កមម វ បនះ ម្ចនផ្ត ល់ជូន សប្ម្ចរ់ដរប្រជាពលរែឋ ឡ
ុ ងប ៊ិច រ៉ា៉ុប្
ណ ះ។
7. តហរ៉ុអ្វីបានជា កម្ម វ ិធីតនះផ្តល់ជំនួយ តាម្កគ្រម្ិរចំណូល បានដែរឬតទ្ ? តហរ៉ុអ្វីបានជា គ្ររប់ានម្ិនអាចោក់ពាកយតសនើស៉ុំបាន ?
មូ លនិធ្ិសប្ម្ចរ់ LB-ERAP ម្ចនផ្ត ល់ជូន តាមរយៈមូ លនិធ្ិររន្ទគ្នរ ររស់រោឋ្ិបាលសហព័នធ ថ្នសហរែឋ អាបមរ ិក និងមូ លនិធ្ិរលុក
ររស់រែឋ (State Block Grants) ។ បគ្នលោរណ៍ដណន្ទំ ររស់សហព័នធ នឹងរែឋ រប្មូវឱ្យ LB-ERAP បផ្ទតរបលើប្រួ សារ ម្ចនចំណូលទារ
ដែលងាយរងបប្គ្នះរំផ្៉ុរ ចំបពាះោររបណតញបចញ និងអ្សនត ិស៉ុែ ដផ្ន កលំបៅោឋន ។
8. តរើតពលណានិងកដនៃ ងណាដែលខ្ញំអាចោក់ពាកយតសនើស៉ុំបាន?
ពាកយបសន ើស៉ុំនឹងម្ចនបៅបលើអ្នឡាញចារ់ពីថ្លៃទ្ី12ដែបមសាឆ្នំ2021។អ្ន កបសន ើស៉ុំប្រូវបានបលើកទ្ឹកចិរតឱ្យោក់ពាកយឱ្យបានោន់ដរឆ្
រ់ោន់ដរលអ ។ប្រសិនបរើទ្ទ្ួ លបានពាកយបសន ើស៉ុំប្ររ់ប្គ្នន់បហើយបែើមបីទ្ទ្ទ្ួ លបានមូ និធ្ិោរោក់ពាកយបសន ើស៉ុំនឹងរិទ្។បទាះយ៉ាង្ក៏
បោយ ោរជូ នែំណឹងយ៉ាងទ្ូ លំទ្ូលាយនឹងប្រូវផ្ត ល់ជូនសាធារណជន។
តែើម្បីោក់ពាកយតសនើស៉ុំជំនួយ ពីកម្ម វវ ិធីតនះ សូម្ចូ លតៅ www.longbeach.gov/erap។
9. ខ្ញំាមន អ្៉ុីនធឺដណរ ឬក៉ុំពូ យទ្័រ តគ្របើគ្របាស់។ តរើខ្ញំអាចោក់ពាកយតសនើស៉ុំ បានដែរឬតទ្ ?
សូ មទ្ំន្ទក់ទ្ំនងបៅ ប្រឹះសាែនមួ យ កនុងចំប្មប្រឹះសាែនបៅមូ លោឋនន្ទន្ទ ខាងបលើបនះ ។ ពួ កបរនឹងអាចជួ យបលាកអ្ន ក
កនុងោររំបពញពាកយបសន ើស៉ុំ រំ្ងឱ្យបលាកអ្ន ក ។
10. ខ្ញំបានទ្ទ្ួ ល តសចកត ីជូនែំណឹងឱ្យចាកតចញ (តសចកត ីជូនែំណឹង បតណតញតចញ) ឬ ខ្ញំមានកត ីបារម្ភ ថា
ខ្ញំនឹងទ្ទ្ួ លបានតសចកត ីជូនែំណឹងតនះ ។ តរើខ្ញំគ្ររូវតធវ ើអ្វី ?
សូ មទ្ំន្ទក់ទ្ំនងបៅ មូ លនិធ្ិលំបៅោឋនសមរមយ ឡ
ុ ងប ៊ិច (FHF) បែើមបីទ្ទ្ួ លបានជំនួយ ពាក់ព័នធនឹងចមៃ ល់ ឬ កត ីបារមភ
អ្ំពីោររបណតញបចញ ។ បែើមបីទ្ំន្ទក់ទ្ំនងបៅ FHF តាមរយៈទ្ូ រសពទ សូ មបរបៅបលែ 1-800-446-3247 ឬ តាមរយៈអ្៉ុីដមល
បៅអាសយោឋន info@fhfca.org ។
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C VID-19

ិ ជំនួយថ្លៃ
កម្ម វធី
ឈ្ន ួលផ្ទះគ្រាមានអាសនន

11. ខ្ញំរស់តៅកនញង លំតៅោឋន ដែលមានឧបរថ ម្ភធន ពីរែឋ ឬផ្ទះដែលមានថ្លៃសម្រម្យ តរើខ្ញំអាចោក់ពាកយតសនើស៉ុំ បានដែរឬតទ្ ?
វាអាប្ស័យ តាមសាែនភាព ។ លំបៅោឋន ដែលទ្ទ្ួ លបាន ជំនួយលំបៅោឋន តាមសកខ ីរ័ប្រ [vouchers] (ែូ ចជា
សកខ ីរប្រជបប្មើសលំបៅោឋន សកខ ីរប្រតាមរបប្ម្ចង ឬ សកខ ីរប្របផ្េងៗ បទ្ៀរ ររស់ដផ្ន ក 8) និងដែលធាៃរ់បារ់រង់ចំណូល
រួ របធ្វ ើោររញ្ហជក់ ពីកប្មិរចំណូលររស់ែល ួនបឡើង វ ិញ បៅឯអាជាាធ្រលំបៅោឋនរែឋ បាល បែើមបីធាន្ទឱ្យម្ចន
ជំនួយបលើថ្លៃចំ្យដផ្ន កលំបៅោឋន ជារនត បទ្ៀរ ។ ប្រួ សារ ដែលទ្ទ្ួ លបាន ជបប្មើសលំបៅោឋន ឬសកខ ីរប្រលំបៅោឋន ររស់ដផ្ន ក 8
ដែលមិនអាចបធ្វ ើោររញ្ហជក់ ពីកប្មិរចំណូលររស់ែល ួនបឡើង វ ិញ បហើយម្ចនជារ់រំណ៉ុលថ្លៃឈ្ន ួលផ្ទ ះរងគ របកើនបឡើង (រំណ៉ុលថ្លៃ ឈ្នល
ួ ផ្ទ ះ
ឬថ្លៃ ឈ្ន ួលផ្ទ ះដែម៉ុន) ម្ចនសិទ្ធិអាចទ្ទ្ួ លបានជំនួយបនះ ។
ប្រួ សារ ដែលបានបធ្វ ើោររញ្ហជក់ ពីកប្មិរចំណូលបឡើង វ ិញរ ួច បហើយគ្នមនជារ់រំណ៉ុលថ្លៃ ឈ្នល
ួ ផ្ទ ះរងគ របកើនបឡើង (រំណ៉ុលថ្លៃឈ្ន ួលផ្ទ ះ ឬ
ថ្លៃឈ្នល
ួ ផ្ទ ះដែម៉ុន) គ្នមនសិទ្ធិអាចទ្ទ្ួ លបានជំនួយបនះបទ្ ។ កនុងន័យបនះ ប្រួ សារន្ទន្ទគ្នមនសិទ្ធិអាចទ្ទ្ួ លបានជំនួយបន្ទះបទ្
ប្រសិនបរើពួកបរទ្ទ្ួ លបានជំនួយថ្លៃ ឈ្ន ួលផ្ទ ះ តាមអ្ន កជួ ល (TBRA), ជំនួយថ្លៃ ឈ្ន ួលផ្ទ ះ តាមកប្មិរចំណូល បផ្េងៗ បទ្ៀរ
ដែលលិែិររញ្ហជក់ពីសាែនភាពគ្នមនចំណូល នឹងអ្ន៉ុញ្ហារឱ្យ ទ្ទ្ួ លបានជំនួយ បែើមបីយកបៅទ្ូ ទារ់
បលើថ្លៃ ឈ្នល
ួ បពញបលញររស់ប្រួ សារបាន ។
ប្រួ សារ រស់បៅកនុងលំបៅោឋន ម្ចនោរឧររែ មភធ្នពីរែឋ ដែលមិនរ ួមរញ្ចល
ូ ោរឧររែ មភជាសកខ ីរប្រលំបៅោឋន ែូ ចជា
លំបៅោឋនម្ចនោរឧររែ មភធ្ន ជាឥណទានពនធ លំបៅោឋន សប្ម្ចរ់អ្នកម្ចនចំណូលទារ (LIHTC)
និងកមម វ ិធ្ីឧររែ មភធ្នលំបៅោឋនបផ្េងៗ បទ្ៀរ បៅកប្មិររែឋ និងកប្មិរសហព័នធ ម្ចនសិទ្ធអាចទ្ទ្ួ លបានជំនួយ
សប្ម្ចរ់ចំដណកររស់អ្នកជួ ល ដែលម្ចនថ្លៃ ឈ្ន ួលផ្ទ ះមិនទាន់បានទ្ូ ទារ់ ។ ម្ចាស់ផ្ទះជួ ល ររស់លំបៅោឋនដែលម្ចនឧររែ មភធ្ន ពីរែឋ
អាចោក់ពាកយបសន ើស៉ុំជំនួយថ្លៃ ឈ្ន ួលបាន បែើមបីទ្ូទារ់ បលើចំដណកររស់អ្នកជួ ល ដែលម្ចនថ្លៃឈ្ន ួលផ្ទ ះមិនទាន់បានទ្ូ ទារ់ ។
12. គ្របសិនតបើខ្ញំទ្ទ្ួ លបានការឯកភាពផ្តល់ជំនួយ តរើខ្ញំអាចទ្ទ្ួ លបានជំនួយ តៅតពលណាដែរ ?
ប្រសិនបរើពាកយបសន ើស៉ុំររស់បលាកអ្ន ក ទ្ទ្ួ លបានោរឯកភាពផ្ត ល់ជំនួយ បន្ទះបលាកអ្ន កទ្ទ្ួ លបាន បសចកត ីជូនែំណឹង
តាមរយៈអ្៉ុីដមល បហើយបលាកអ្ន ក ឬ ម្ចាស់ផ្ទះជួ លររស់បលាកអ្ន ក នឹងទ្ទ្ួ លបាន ប្បាក់ទ្ូទារ់ ថ្លៃ ឈ្ន ួលផ្ទ ះដែលជំពាក់បន្ទះ
កនុងរយៈបពល មួ យសបាតហ៍ ។
13. ខ្ញំបានោក់ពាកយតសនើស៉ុំរ ួចតហើយ តរើតៅតពលណា ដែលខ្ញំអាចែឹងថា ខ្ញំគ្ររូវបានតគ្រជើសតរ ើស តែើម្បីបនត ែំតណើរការតៅម្៉ុខតទ្ៀរ ?
បៅបពលបលាកអ្ន កបានោក់ពាកយបសន ើស៉ុំបពញបលញ តាមអ្៉ុីនធ្ឺដណររ ួចបហើយ ពាកយបសន ើស៉ុំររស់បលាកអ្ន កនឹងប្រូវបានពិនិរយបឡើង វ ិញ
លៃឹងដលៃងបមើលសិទ្ធិអាចទ្ទ្ួ លបានជំនួយ ។ បលាកអ្ន កនឹងទ្ទ្ួ លបាន បសចកត ីជូនែំណឹង តាមរយៈអ្៉ុីដមលថា
នឹងម្ចនោរទ្ូ ទារ់ប្បាក់ជូន ។ បៅបពលបន្ទះ បលាកអ្ន កក៏អាចចូ លបៅកនុង បវទ្ិោជំនួយថ្លៃ ឈ្ន ួលផ្ទ ះ បៅបលើអ្៉ុីនធ្ឺដណរ
បែើមបីពិនិរយបមើលសាែនភាពពាកយបសន ើស៉ុំ ររស់បលាកអ្ន កបាន ។ ប្រសិនបរើម្ចនរញ្ហា បារ់ពាកយបសន ើស៉ុំររស់បលាកអ្ន ក ឬ
ម្ចនោរបរៀរចំឯកសារមិនបានប្រឹមប្រូវ បន្ទះបលាកអ្ន កប្រូវបានអ្ន កោន់ករណី ទាក់ទ្ងបៅ តាមរយៈ អ្៉ុីដមល ឬ ទ្ូ រសពទ
បែើមបីបោះប្សាយរញ្ហាទា ំងបនះ ។
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េ េដើមបីដ្េ ន
ើ ្
ព័ត៌មានដេនេះ ក្ នងទម្ង់ដេេង ឬដ្េ ើន្
តាមាារ្ម្ រមយណាម្ យ ្មាាក្ ់ទងនាយក្ដ្
ឋ ា ន ដ្វាក្រអភិវឌ្ឍន៍ តាម្មយៈ longbeach.gov/lbds
និងតាេមេ ខទ្្ ព
័ ទ ៥៦២.៥៧០.៣៨០៧ ។ ក្ ណត់ននក្ដ្្ដ្េ ើន្
យ៉ាងតិចបីនងង ក្ នងនងងដ្េ ើវក្ដ្្ ដ េ ើមបីធានាថា អាចទទេ បាននវអីវៗដ េ មាន។
ក្ដ្្ទាក្ ់ទង នឹងមតវដ្
ូ េ ើវដ េ ើង ដ េ ើមបីដ្េ ើលយតប្ ណ មព ្ទា ងឡាយ តាមាា្ជន
ណឹ ងខីលៗជាម្ ន។

