ស្នស
ំ ួ យគ្រោះមហន្ត រាយ
ំ ន
ើ ុជ

ពាក្យសុំតាមអ៊ី នធឺ ណិត ឬទូរស័ ព្ទឆ្លាតវៃ៖ អ្នកេនៅរស់រានពី
គ្រោះមហន្តរាយអាចដាក់ពាក្យសុំកម្មវិធីបគ
ុ ្គល និងគ្រួសារ ឬត្រួតពិនត
ិ ្យ
ស្ថានភាពពាក្យសុំរបស់ពួកគេតាម www.DisasterAssistance.gov។
អ្នកេនៅរស់រានពីគ្រោះមហន្តរាយក៏អាចចូលេនៅកាន់ FEMA តាម
ទូរស័ព្ទឆលាត
្ វៃដ�ោយទាញយកកម្មវិធីពី www.fema.gov ឬតាមរយៈ
ហាងកម្មវិធីរបស់អ្នកផ្តលសេ
់ វាទូរស័ព្ទចល័តរបស់ពួកគេ។
តាមទូរស័ ព្ទ៖ អ្នកេនៅរស់រានពីគ្រោះមហន្តរាយអាចហ�ៅទូរស័ព្ទទ�ៅខ្សែ
ទូរស័ពដ�
្ទ ោយឥតគិតថ្លៃរបស់ FEMA តាមលេខ
ិ ្យ
800-621-3362 ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះសម្រាប់ជំនួយ ឬត្រួតពិនត
ស្ថានភាពពាក្យសុំរបស់ពួកគេ។ អ្នកេនៅរស់រានពីគ្រោះមហន្តរាយដែល
ថ្លង់ ពិបាកស្តាប់ ឬពិការក្នុងការនិយាយ និងប្រើទូរស័ព្ទជាអក្សរ (TTY)
អាចទូរស័ព្ទមកលេខ 800-462-7585។ អ្នកេនៅរស់រាន
ី អូ)
ពីគ្រោះមហន្តរាយដែលប្រើ 711 ឬ VRS (សេវាបញ្ជូនបន្តវដេ
អាចហ�ៅទូរស័ព្ទទ�ៅលេខ 800-621-3362។
ដោយផ្ទាល់ ៖ ទ�ៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលស្តារគ្រោះមហន្តរាយ។
•

•

សម្រាប់ទីតាំង សូមម�ើលកម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័តរបស់ FEMA តាម
្ទ ៅ
www.fema.gov/mobile-app ឬហ�ៅទូរស័ពទ�
1-800-621-3362 ឬចូលម�ើល
www.DisasterAssistance.gov។
សមាជិកក្រុមជំនួយអ្នកេនៅរស់រានពីគ្រោះមហន្តរាយអាចនឹងជួប
ដ�ោយផ្ទាល់េនៅតំបន់របស់អ្នក។ ពួកគេនឹងមានអត្តសញ្ញាណរូបថត
FEMA ផ្លូវការ។

គួ រធ្វអ
់ ប
ិ របអ
ើ ្វី ប្រសន
ី ្នកមន
ិ យលស្រ

តាមលខ
ិ ត
ិ នៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ FEMA

អ្ន កមានសទ
ិ ្ប
ធិ ្ង
ដឹ ឧទ្ធ រណ៍ទៅនង
ឹ សេចក្ ដីសម្រេចល�ភា
ើ ពមានសទ
ិ ្ទ
ធិ ទួ លបានរបស់
FEMA រួមទាំងចន
់ ្ន ក។
ំ ួ នរង្វានរ់ បសអ

ត�ខ
្ រូវផ្តលអ
់ ្វីខ្លះ?
ើ ញុំត្

ត�ពេ
់ ញុំ្?
់ ណ្ដឹងតវ៉ារបសខ
ើ លណាខ្ញុំត្រូវដាកប

ការពន្យល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលមានចុះហត្ថលេខា
ដែលបង្ហាញពីមូលហេតុដែលអ្នកជ�ឿថាសេចក្តីសម្រេចរបស់
FEMA គឺមិនត្រឹមត្រូវ និងច្បាប់ចម្លងនានានៃឯកសារណាមួយ
ដែលគាំទ្របណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់អ្នក រួមទាំងភស្តុតាង
នៃការខាតបង់ដ�ោយគ្រោះមហន្តរាយរបស់អ្នក។

អ្នកត្រូវតែដាក់បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់អ្នកក្នុងរយៈពេល
60 ថ្ងៃ នៃកាលបរិច្ឆេទេនៅល�ើលិខិតជូនដំណឹងពី
ភាពមានសិទ្ធិទទួលរបស់អ្នក។

60

ឈ្មោះពេញរបស់អ្នក លេខពាក្យសុំ និងលេខគ្រោះមហន្តរាយ
FEMA របស់អ្នក អាសយដ្ឋានស្នាកេ់ នៅចម្បងមុនគ្រោះមហន្តរាយ
របស់អ្នក និងលេខទូរស័ព្ទ និងអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក
គួរតែបានរួមបញ្ចូលល�ើឯកសារដែលដាក់ស្នើរួចទាំងអស់។
លេខទាំងនេះគឺត្រូវបានប�ោះពុមល�
្ព ើទំព័រទី 1 នៃលិខិតសេចក្ដី
សម្រេចរបស់អ្នក ពីល�ើឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក។

ថ្ងៃ

ជន
ំ ួ យបន្ទាបព
់ ី
គ្រោះមហន្តរាយ
ជំនួយបុគ្គល FEMA
អាចជួយអ្នកស្តារេទ��ងវិញបាន
FEMA B-545/ខែមេសា ឆ្នាំ 2019

ត�ខ
្ ើបណ្ដឹងឧទ្ធ រណ៍របសខ
់ ញុំទ្ ៅឯណា?
ើ ញុំផ្ញ

ផ្ញើសប
ំ ុ ត្រទៅ៖
FEMA
P.O.Box 10055
Hyattsville, MD 20782-8055

ត�វា
៉ ណា មុ នពេលខ្ញុំដឹងថា
ើ នង
ឹ ចណា
ំ យពេលយូ របុ ណ្
ត�ប
្ រូវបានអនុ មត
់ ញុំត្
័ ឬបដិសេធ?
ើ ណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របសខ

អ្នកនឹងទទួលបានលិខិតសេចក្តីសម្រេចមួយពី FEMA
ក្នុងពេល 90 នៃការទទួលរបស់ FEMA នូវបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍
របស់អ្នក។ ដ�ើម្បីត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពនៃបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍
របស់អ្នក ឬដ�ើម្បីជូនដំណឹង FEMA អំពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងឡា
យទ�ៅល�ើអាសយដ្ឋានផ្ញើសំបុត្រ ឬព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក
សូមចូលម�ើល www.DisasterAssistance.gov
ហ�ើយជ្រើសត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពពាក្យសុំរបស់អ្នក
ឬហ�ៅទូរស័ពទ�
្ទ ៅបណ្ដាញជំនួយរបស់ FEMA តាមលេខ
800-621-FEMA (3362)

ឬ

ផ្ញើទូរសារទៅ៖
800-827-8112
ជូ នចពំ ោះ៖ មន្រ្តីបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍
FEMA (FEMA Appeals Officer)

ត�ខ
ើ ញុំ្អាចហៅទូ រសព
័ ្ទទៅនរណាបានរបខ
ី ញុំ្មានសណ
ំ ូ
មពរផ្សេងៗអំពីបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របសខ
់ ញុំ្?

ហ�ៅទូរស័ព្ទទ�ៅបណ្ដាញជំនួញ FEMA តាមលេខ
800-621-3362 (សំឡេង/711/VRS)។
សម្រាប់ភាសាអេស៉្បាញ ចុច 2។ TTY: 800-621-3362។
ឬចូលម�ើល៖ www.DisasterAssistance.gov។

Khmer

ត�ើ FEMA អាចជួ យអ្ន កដោយ
រប�ៀបណា?

ជំនួយពី FEMA អាចជួយអ្នក និងសមាជិកនៃគ្រួសាររបស់អ្នកដែល
រងផលប៉ះពាល់ដ�ោយគ្រោះមហន្តរាយចាត់ចែងល�ើការចំណាយចាំបាច់
និងសេចក្តីត្រូវការបំផុតដែលមិនអាចបំពេញបានតាមរយៈធានារ៉ាប់រង
ឬទម្រង់ជំនួយផ្សេងទ�ៀត។

ជំនួយលេំ ន឴ដ្ឋាន៖

ជំនួយលំេនៅដ្ឋានអាចផ្តល់ជាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ឬជំនួយផ្ទាល់
ដែលរួមមាន៖
ជំ នួយការជួ ល៖ ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដ�ើម្បីជួលលំេនៅដ្ឋានបណ្តោះ
អាសន្ន ខណៈពេលការជួសជុលដែលបង្កដ�ោយគ្រោះមហន្តរាយគឺ
ត្រូវបានធ្វើទ�ៅល�ើគេហដ្ឋានចម្បងរបស់អ្នក ឬខណៈពេលប្តូរទ�ៅ
លំេនៅដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍។
ការទូទាត់ សំណងល�ើការចំ ណាយល�ើការស្នាក់ អាស្រ័យ៖ ជំនួយ
ហិរញ្ញវត្ថុដែលទូទាត់សងការចំណាយស្នាក់អាស្រ័យរយៈពេលខ្លី។
ការជួ សជុ លផ្ទះ៖ ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់មចា្ ស់ផ្ទះក្នុងការជួសជុល
ការខូចខាតផ្ទះដែលមិនបានធានា ដែលបណ្តាលដ�ោយគ្រោះមហន្តរាយ។
ជំនួយគឺត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ជួសជុលផ្ទះសម្បែងសម្រាប់ការរស់
េនៅមានសុវត្ថិភាព និងអនាម័យ ឬស្ថានភាពនៃការបំពេញមុខងារ។
ការប្តូរផ្ទះ៖ ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់មចា្ ស់ផ្ទះដែលត្រូវតែប្តូរ
ឬសាងសង់គេហដ្ឋានចម្បងរបស់ពួកគេេទ��ងវិញជាលទ្ធផល
នៃគ្រោះមហន្តរាយ។
លំ េន ឴ដ្ឋានផ្ទាល់ ៖ ក្នុងកាលៈទេសៈមានកំណត់ដែលធនធានលំេនៅដ្ឋាន
បណ្តោះអាសន្នគ្រប់គ្រាន់គម
ឺ ិនអាចរកបានក្នុងចម្ងាយទ�ៅមកកន្លែង
ធ្វើការសមហេតុផល FEMA អាចផ្តល់នូវក្រុមលំេនៅដ្ឋានបណ្តោះអាសន្ន
ដ�ោយផ្ទាល់ទ�ៅឱ្យមចា្ ស់ផ្ទះ និងអ្នកជួល។

ជំនួយល�សើ េចក្តីត្រូវការដទៃ៖

ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ ខ្លួន៖ ជំនួយក្នុងការជួសជុល ឬប្តូរទំនិញគ្រួសារទូទ�ៅ
ដែលរួមមាន ប៉ុន្តែមិនកំណត់ដល់ តុទូ អំភលី្ ឧបករណ៍ចាំបាច់

និងគ្រឿងបរិក្ខារជំនួយដែលគាំទ្រដល់សកម្មភាពរស់េនៅប្រចាំថ្ងៃ។
វេជ្ជសាស្រ្ត/ទន្តសាស្រ្ត៖ ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការទូទាត់
ការចំណាយវេជ្ជសាស្រ្ត ឬទន្តសាស្រ្ត ឬការខាតបង់នានា
ដែលបណ្តាលដ�ោយគ្រោះមហន្តរាយ។ នេះរួមមាន ប៉ុន្តែមិនកំណត់
ចំព�ោះសេវាមន្ទីរពេទ្យ និងសង្គ្រោះ ការប្រើប្រាស់ថ្នាំ និងការជួសជុល
ឬការប្ដូរនូវឧបករណ៍ជំនួយ ឬបច្ចេកវិទ្យាដែលចាំបាច់តាម
វេជ្ជសាស្រ្តេទ��យ។
ពិ ធីបុណ្យសព៖ ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការចំណាយដែលក�ើតេទ��ង
ដ�ោយសារតែការបាត់បង់ជីវត
ិ ឬការគាស់រំល�ើងដែលបង្កេទ��ងដ�ោយ
គ្រោះមហន្តរាយផ្ទាល់ ឬប្រយ�ោល។ ការចំណាយនានារួមមាន ប៉ន្តែ
ុ មិន
កំណត់ចំព�ោះថ្លៃក្តារមឈូស ឬក�ោដ្ឋ និងសេវាពិធីបុណ្យសពេន��យ។
ការថែទាំកុ មារ៖ ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ថ្លៃថែទាំកុមារដែលក�ើន
េទ��ងជាលទ្ធផលនៃគ្រោះមហន្តរាយ។ ការចំណាយមានសិទ្ធិទទួល
រួមមានថ្លៃថែទាំកុមារសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុ 13 ឆ្នាំចុះក្រោម
និង/ឬកុមារដែលមានពិការភាព ដូចបានចែងដ�ោយច្បាប់សហព័ន្ធ
រហូតដល់អាយុ 21 ឆ្នាំ ដែលត្រូវការជំនួយជាមួយសកម្មភាពនានា
នៃការរស់េនៅប្រចាំថ្ងៃ។

ការចំ ណាយផ្សេងៗ៖ ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការទិញទំនិញជាក់លាក់
ដែលមិនជាកម្មសិទថិម
្ ុនពេលមានគ្រោះមហន្តរាយ។ ពួកគេអាចរួមមាន
ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំព�ោះមុខទំនិញនានា ដូចជាម៉ាស៊ីនបូមធូលស�
ី ើម/ស្ងួត
រណារយន្ត ឬម៉ាស៊ីនភ្លើងសម្រាប់ឧបករណ៍ចាំបាច់ខាងវេជ្ជសាស្រ្ត។
មធ្យោបាយធ្វើដំណ�ើ រ៖ ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការជួសជុល
ឬប្តូរយានយន្តដែលខូចខាតដ�ោយគ្រោះមហន្តរាយ។
ការចំ ណាយល�ើការផ្លាស់ ទី និ ងការទុកដាក់ ៖ ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុក្នុង
ការប្តូរទីតាំង និងទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាលខ
់ ្លួនជាបណ្តោះអាសន្នពី
គេហដ្ឋានចម្បងដែលខូចខាត ខណៈពេលធ្វើការជួសជុល។ ជំនួយក៏អាច
ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យផងដែរសម្រាប់ការផ្លាស់ទីទំនិញគ្រួសារចាំបាច់ទ�ៅកាន់
កន្លែងរស់េនៅចម្បងថ្មីមួយ។

ការសម្អាត និ ងការយកចេញ៖ ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សេវាកម្មនានា
ក្នុងការយកចេញធាតុកខ្វក់ និងសម្អាតមេរ�ោគេនៅតំបន់ផ្ទៃនៃលំេនៅដ្ឋាន
ដែលរងផលប៉ះពាល់ដ�ោយទឹកជំនន់។
សេចក្តីត្វរូ ការចាំបាច់ ខ្ំលា ង៖ ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យ
ដែលមានសេចក្ដីត្រូវការបន្ទាន់ ឬចាំបាច់ខ្លាំង ដ�ោយសារតែពួកគេត្រូវ
ចេញពីកន្លែងរស់េនៅចម្បងរបស់ពួកគេ។

លក្ខណៈវនិ ច
ឆ័ នៃភាពមានសទ
ិ ្ទ
ធិ ទួ លសម្រាប់
ិ ្យ
លេំ ន឴ដ្ឋាន នង
ិ ជំនួយល�សើ េចក្តីត្រូវការដទៃ៖
§ ការខាតបង់ដ�ោយគ្រោះមហន្តរាយរបស់អ្នកត្រូវតែេនៅក្នុងតំបន់គ្រោះ
មហន្តរាយដែលបានប្រកាសដ�ោយប្រធានាធិបតី
§ សមាជិកនៃគ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវតែជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកមានសញ្ជាតិ ឬជនបរទេសដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់
§ អ្នកមានការចំណាយចាំបាច់ ឬសេចក្តីត្រូវការធ្ងន់ធ្ងរ ដ�ោយសារ
តែគ្រោះមហន្តរាយដែលមិនត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដ�ោយធានារ៉ាប់រង
ឬអ្នកបានដាក់ការទាមទារធានារ៉ាប់រងមួយ ប៉ន្តែ
ុ អត្ថប្រយ�ោជន៍
របស់អ្នកគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្របដណ្តប់ការចំណាយរបស់អ្នក
ឬការខូចខាតរបស់អ្នកគឺមិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដ�ោយធានារ៉ាប់រង
ឬប្រភេទដទៃទ�ៀត។

កម្មវធីជំ
ិ នួយជាបុ គ្គលរបស់ FEMA បន្ថែ ម

សេវាផ្នែកច្បាប់ នៃគ្រោះមហន្តរាយ៖ ផ្តល់នូវជំនួយផ្នែកច្បាប់ឥតគិត
ថ្លៃទ�ៅដល់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដែលក្នុងន័យ
ផ្សេងមិនអាចធានាដល់សេវាផ្នែកច្បាប់ដ�ើម្បីបំពេញតាមសេចក្តីត្រូវ
ការទាក់ទងនឹងគ្រោះមហន្តរាយរបស់ពួកគេបាន។
ការគ្រប់ គ្រងករណីគ្រោះមហន្តរាយ៖ ជួយបុគ្គលម្នាក់ៗដែលមាន
សេចក្តីត្រូវការមិនត្រូវបានបំពេញដែលបង្កដ�ោយគ្រោះមហន្តរាយតា
មរយៈការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្តនូវផែនការស្តារគ្រួសារ។

ជំនួយទីភ្នា កងា
់ រជាដៃគូ

ដ�ើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកេនៅរស់រានពីគ្រោះ
មហន្តរាយ ដៃគូ FEMA ដែលមានទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល និង
មិនមែនរដ្ឋាភិបាលដទៃ។
FEMA ធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលអាជីវកម្មខ្នាតតូចសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុង
ការផ្តល់ជូនកម្ចីគ្រោះមហន្តរាយការប្រាក់ទាបទ�ៅដល់ម្ចាស់ផ្ទះ
និងអ្នកជួលក្នុងតំបន់គ្រោះមហន្តរាយដែលបានប្រកាស។
អ្នកមិនចាំបាច់ជាម្ចាស់អាជីវកម្មដ�ើម្បីដាក់ពាក្យសុំកម្ចី
គ្រោះមហន្តរាយេទ��យ។
ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការដាក់ពាក្យសុំកម្ចីគ្រោះមហន្តរាយ
ឬអំពីជំនួយដែលអាចរកបានពីដៃគូ FEMA ដទៃតាម៖
www.DisasterAssistance.gov។

ិ ត្តិ៖ ជួយបុគ្គលម្នាក់ៗ និងសហគមន៍
ការប្រឹ ក្សាយោបល់ ពីវប
ដែលង�ើបេទ��ងវិញពីផលប៉ះពាល់នានានៃគ្រោះមហន្តរាយ
តាមរយៈការផ្តល់នូវការថែទាំជម្ងឺខាងក្រៅ និងសេវា
អប់រផ្អែ
ំ កតាមសហគមន៍។

ភាពអត់ ការងារធ្វើដោយសារគ្រោះមហន្តរាយ៖ ផ្តល់អត្ថប្រយ�ោជន៍
ភាពគ្មានការងារធ្វើ និងសេវាជំនួយរកការងារធ្វើេទ��ងវិញដល់អ្នកេនៅ
រស់រានដែលរងផលប៉ះពាល់ដ�ោយគ្រោះមហន្តរាយខ្លាំងក្លាដែលប្រកាស
ដ�ោយប្រធានាធិបតី។ សេវាទាំងនេះគឺេនៅក្រោមទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួង
ការងារសហរដ្ឋអាមេរិក និងគ្រប់គ្រងដ�ោយដែនដីរដ្ឋ ក្នុងមូលដ្ឋាន
ឬមន្រ្តីគ្រប់គ្រងគ្រាមានអាសន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលកុលសម្ពននៃត
្ធ
ំបន់ដែល
រងផលប៉ះពាល់(នានា)។
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