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ឬ

ស ន្ ើ្ ុ ជំនួំយស្រោះមហន្តរាយ
ពាក្យសំុតាមអីុនធឺណិត ឬទូរស័ព្ទឆ្លា តវៃ៖ អ្នក េន ៅរស់រានព ី
េ្រោះមហន្តរាយអាចដាក់ពាក្យសុំកម្មវិធីបុរ្គល និង្ររួសារ ឬ្្រ្ួ ពិនិ្្យ
ស្ានភាពពាក្យសុំរបស់ពរួកេរ្ាម www.DisasterAssistance.gov។  
អ្នក េន ៅរស់រានពីេ្រោះមហន្តរាយក៏អាចចូល េន ៅកាន ់FEMA ្ាម 
ទូរស័ព្ទឆា្្វវេដោយទាញយកកម្មវិធីព ីwww.fema.gov ឬ្ាមរយៈ 
ហាងកម្មវិធីរបស់អ្នកផ្តលេ់សវាទូរស័ព្ទចល័្របស់ពរួកេរ។ 

តាមទូរស័ព្ទ៖ អ្នកេន ៅរស់រានពីេ្រោះមហន្តរាយអាចេហៅទូរស័ព្ទេទៅខ្សែ 
ទូរស័ព្ទេដោយឥ្រិ្វ្្របស ់FEMA ្ាមេល្  
800-621-3362 េដើម្ីចុះេ្្មោះស្មាប់ជំនរួយ ឬ្្រួ្ពិនិ្្យ 
ស្ានភាពពាក្យសុំរបស់ពរួកេរ។ អ្នកេន ៅរស់រានពេី្រោះមហន្តរាយខដល 
្្ង់ ពិបាកស្តាប ់ឬពិការក្ននុងការនិយាយ និងេ្បើទូរស័ព្ទជាអកសែរ (TTY) 
អាចទូរស័ព្ទមកេល្ 800-462-7585។ អ្នកេន ៅរស់រាន 
ពេី្រោះមហន្តរាយខដលេ្បើ 711 ឬ VRS (េសវាបញ្ជូនបន្តវីេដអ)ូ 
អាចេហៅទូរស័ព្ទេទៅេល្ 800-621-3362។

ដោយផ្្ទ ល់៖ េទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលស្តារេ្រោះមហន្តរាយ។ 

• ស្មាប់ទី្ាំង សូមេមើលកម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័្របស ់FEMA ្ាម 
www.fema.gov/mobile-app ឬេហៅទូរស័ព្ទេទៅ  
1-800-621-3362 ឬចូលេមើល  
www.DisasterAssistance.gov។

• សមាជិក្កុមជំនរួយអ្នកេន ៅរស់រានពីេ្រោះមហន្តរាយ អាចនឹងជរួប 
េដោយផ្ទាល់េន ៅ្ំបន់របស់អ្នក។ ពរួកេរនឹងមានអ្្តសញ្ាណរូប្្ 
FEMA ផ្ជូវការ។

Khmer

គួរស វ្ ើអវ ើ ្បសនិ  របើអនាកមនិយល់្ ្ប
តាមលខិតិននស្ចក្តើ្ ស្មចរប្ ់FEMA

អនកមាន្ទ្ិប្ិដឹងឧទ្រណ៍សៅនដឹងស្ចក្ើ្ ស្មចសលើភាពមាន្ទ្ិទិទួលបានរប្ ់
 FEMA រមួទំាងចនួំនរង្វ នរ់ប្អ់នក។ 

សតើសពលណាខុ្ំ្ តរូវដាកប់ណ្ដឹ ងតវ៉ារប្ខុ្់?ំ
អ្នក្្ូវខ្ដាក់បណ្ឹងឧទ្ធរណ៍របស់អ្នកក្ននុងរយៈេពល  
60 ថ្ងៃ វនកាលបរិេចឆេទេន ៅេលើលិ្ិ្ជូនដំណឹងពី 
ភាពមានសិទ្ធិទទរួលរបស់អ្នក។

សតើខុ្ំ្ តរូវផ្តលអ់វ ើខ្ោះ?
ការពន្យល់ជាលាយលក្ខណ៍អកសែរខដលមានចុះហ្្េល្ា  
ខដលបង្ាញពីមូលេហ្ុខដលអ្នកេជឿ្ាេសចក្តីសេ្មចរបស់  
FEMA រឺមិន្្ឹម្្ូវ និងច្ាប់ចម្ងនានាវនឯកសារណាមរួយ 
ខដលរាំ្ ទបណ្ឹងឧទ្ធរណ៍របស់អ្នក ររួមទាំងភស្តនុ្ាង 
វនការ្ា្បង់េដោយេ្រោះមហន្តរាយរបស់អ្នក។

េ្្មោះេពញរបស់អ្នក េល្ពាក្យសុំ និងេល្េ្រោះមហន្តរាយ  
FEMA របស់អ្នក អាសយដា្នស្នាកេ់ន ៅចម្ងមុនេ្រោះមហន្តរាយ 
របស់អ្នក និងេល្ទូរស័ព្ទ និងអាសយដា្នបច្នុប្ន្នរបស់អ្នក 
ររួរខ្បានររួមបញ្ជូលេលើឯកសារខដលដាកេ់ស្នើររួចទាំងអស់។  
េល្ទាំងេនះរឺ្្ូវបានេបោះពុម្ពេលើទំព័រទី 1 វនលិ្ិ្េសចក្ ី
សេ្មចរបស់អ្នក ពេីលើេ្្មោះ និងអាសយដា្នរបស់អ្នក។

ន ង្ៃ

សតើខុ្សំផ្ើបណ្ដឹ ងឧទ្រណ៍រប្ខុ្់សំៅឯណា?

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

សផ្ើទូរសារសៅ៖ 
800-827-8112  
ជូនចគំោោះ៖ មនន្តបីណ្ដឹ ងឧទ្ធរណ៍ 
FEMA (FEMA Appeals Officer) 

សតើវនដឹងចណំាយសពលយូរប៉ុ ណាណា  មុនសពលខុ្ដំដឹងថា
 សតើបណ្ដឹ ងឧទ្រណ៍រប្ខុ្់ំ្ តរូវបានអនុមត័ ឬបដិស្្?

អ្នកនឹងទទរួលបានលិ្ិ្េសចក្តីសេ្មចមរួយពី FEMA  
ក្ននុងេពល 90 ថៃការទទរួលរបស់ FEMA នូវបណ្ឹងឧទ្ធរណ ៍
របស់អ្នក។ េដើម្ី្្រួ្ពិនិ្្យស្ានភាពវនបណ្ឹងឧទ្ធរណ ៍
របស់អ្នក ឬេដើម្ីជូនដំណឹង FEMA អំពីការផា្ស់ប្ជូរទាំងឡា 
យេទៅេលើអាសយដ្ានេផញើសំបុ្្ ឬព័្៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក  
សូមចូលេមើល www.DisasterAssistance.gov  
េហើយេ្ជើស្្រួ្ពិនិ្្យស្ានភាពពាក្យសុំរបស់អ្នក 
ឬេហៅទូរស័ព្ទេទៅបណ្ាញជំនរួយរបស់ FEMA ្ាមេល្ 
800-621-FEMA (3362)

សតើខុ្អំាចសៅទូរ្ព័្ទសៅនរណាបាន រ  បើខុ្មំាន្ណូំ 
មពរសផសេងៗអំពើបណ្ដឹ ងឧទ្រណ៍រប្ខុ្់?ំ
េហៅទូរស័ព្ទេទៅបណា្ញជំនរួញ FEMA ្ាមេល្  
800-621-3362 (សេំឡង/711/VRS)។  
ស្មាប់ភាសាេអស៉្ាញ ចុច 2។ TTY: 800-621-3362។  
ឬចូលេមើល៖ www.DisasterAssistance.gov។

www.DisasterAssistance.gov
www.fema.gov
www.DisasterAssistance.gov
http://www.DisasterAssistance.gov
http://www.DisasterAssistance.gov


សតើ FEMA អាចជួយអនកសដាយ 
រ សបៀបណា?
ជំនរួយព ីFEMA អាចជរួយអ្នក និងសមាជិកវន្ររួសាររបស ់អ្នកខដល 
រងផលប៉ះពាល់េដោយេ្រោះមហន្តរាយចា្់ខចង េលើការចំណាយចាំបាច់  
និងេសចក្តី្្ូវការបំផុ្ខដលមិន អាចបំេពញបាន្ាមរយៈធានារ៉ាប់រង  
ឬទ្មង់ជំនរួយេផសែង េទៀ្។ 

ជនួំយលសំ ន  ឴ដាឋា ន៖ 
ជំនរួយលេំន ៅដ្ានអាចផ្តល់ជាជំនរួយហិរញ្វ្្នុ ឬជំនរួយផ្ទាល ់ 
ខដលររួមមាន៖

ជំនួយការជួល៖ ជំនរួយហិរញ្វ្្នុេដើម្ីជរួលលេំន ៅដា្នបេណ្ោះ 
អាសន្ន ្ណៈេពលការជរួសជុលខដលបង្កេដោយេ្រោះមហន្តរាយរ ឺ
្្ូវ បានេធវើេទៅេលើេរហដ្ានចម្ងរបស់អ្នក ឬ្ណៈេពលប្តជូរេទៅ  
លំេន ៅដ្ានអចិវ្តន្តយ៍។

ការទូទាត់សំណងដលីការចំណាយដលីការស្នា ក់អាសស័យ៖ ជំនរួយ 
ហិរញ្វ្្នុខដលទូទា្់សងការចំណាយស្នាក់អា្ស័យរយៈេពល្្ី។ 

ការជួសជុលផ្ទទះ៖ ជំនរួយហិរញ្វ្្នុស្មាប់ម្ាស់ផ្ទះក្ននុងការជរួសជុល 
ការ្ូច្ា្ ផ្ទះខដលមិនបានធានា ខដលបណ្ាលេដោយេ្រោះមហន្តរាយ។ 
ជំនរួយរឺ្្ូវបានប្មុងទុកស្មាប់ជរួសជុលផ្ទះសខម្ងស្មាប់ការរស ់ 
េន ៅមានសុវ្្ិភាព និងអនាម័យ ឬសា្នភាពវនការបំេពញមុ្ងារ។

ការបូ្រផ្ទទះ៖ ជំនរួយហិរញ្វ្្នុស្មាប់ម្ាស់ផ្ទះខដល្្ូវខ្ប្តជូរ  
ឬសាងសង ់េរហដ្ានចម្ងរបស់ពរួកេរ េទ្ីងវិញជាលទ្ធផល  
វនេ្រោះមហន្តរាយ។

លំ ដន  ឴ោឋា នផ្្ទ ល់៖ ក្ននុងកាលៈេទសៈមានកំណ្់ខដលធនធានលេំន ៅដា្ន 
បេណ្ោះអាសន្ន្រប់្រាន់រ ឺមិនអាចរកបានក្ននុងចម្ាយេទៅមកកខន្ង 
េធវើការសមេហ្ុផល FEMA អាចផ្តល់នូវ ្កុមលេំន ៅដ្ានបេណោ្ះអាសន្ន
េដោយផ្ទាល់េទៅឱ្យ ម្ាស់ផ្ទះ និងអ្នកជរួល។

ជនួំយសលើស្ចក្តើ្ តរូវការដនទ៖ 
សទព្យសម្បតិ្ផ្្ទ ល់ខលាួន៖ ជំនរួយក្ននុងការជរួសជុល ឬប្តជូរទំនិញ្ររួសារទូេទៅ 
ខដលររួមមាន ប៉ុខន្តមិនកំណ្់ដល ់្ុទូ អំភ្ ីឧបករណ៍ចាំបាច ់

និងេ្រឿងបរិក្ខារជំនរួយ ខដលរាំ្ទដល់សកម្មភាពរសេ់ន ៅ្បចាំវ្្។

ដៃជ្ជស្សស/្ទន្ស្សស្៖ ជំនរួយហិរញ្វ្្នុក្ននុងការទូទា្ ់
ការចំណាយេវជ្សា្ស្ត ឬទន្តសា្ស្ត ឬការ្ា្បង់នានា  
ខដលបណ្ាលេដោយេ្រោះមហន្តរាយ។ េនះររួមមាន ប៉ុខន្តមិនកំណ្ ់
ចំេពោះេសវាមន្ទីរេពទ្យ និង សេ្តង្គោះ ការេ្បើ្បាស់្្នាំ និងការជរួសជុល  
ឬការប្ជូរនូវឧបករណ៍ជំនរួយ ឬបេច្កវិទ្យាខដលចាំបាច ់្ ាម  
េវជ្សា្ស្ត េទ្ីយ។

ពិធីបុណ្យសព៖ ជំនរួយហិរញ្វ្្នុស្មាប់ការចំណាយខដលេកើ្ េទ្ីង 
េដោយសារខ្ ការបា្់បង់ជីវិ្ ឬការរាស់រេំលើងខដលបង្ក េទ្ីងេដោយ 
េ្រោះមហន្តរាយផ្ទាល់ ឬ្បេយោល ។ ការចំណាយនានាររួមមាន ប៉ខុន្តមិន
កំណ្់ចំេពោះវ្្ក្តារម្ូស ឬេកោដ ្និងេសវាពិធីបុណ្យសព េន្ីយ។ 

ការថែទំាកុមារ៖ ជំនរួយហិរញ្វ្្នុស្មាប់វ្្ខ្ទាំកុមារខដលេកើន  
េទ្ីងជាលទ្ធផលវន េ្រោះមហន្តរាយ។ ការចំណាយមានសិទ្ធិទទរួល
ររួមមានវ្្ខ្ទាំកុមារស្មាប់កុមារខដលមានអាយ ុ13 ឆ្នាំចុះេ្កោម 
និង/ឬកុមារខដលមានពិការភាព ដូចបានខចងេដោយច្ាប់សហព័ន្ធ 
រហូ្ ដល់អាយ ុ21 ឆ្នាំ ខដល្្ូវការជំនរួយជាមរួយសកម្មភាពនានា 
វនការរស់េន ៅ្បចាំវ្្ ។

ការចំណាយដផសេងៗ៖ ជំនរួយហិរញ្វ្្នុក្ននុងការទិញទំនិញជាក់លាក ់
ខដលមិនជាកម្មសិទ្ិមុនេពលមាន េ្រោះមហន្តរាយ។ ពរួកេរអាចររួមមាន  
ប៉ុខន្តមិនកំណ្់ចំេពោះមុ្ ទំនិញនានា ដូចជាម៉ាសីុនបូមធូលីេសើម/ស្ងួ្ 
រណារយន្ត ឬម៉ាសុីនេភ្ើងស្មាប់ឧបករណ ៍ចាំបាច់្ាងេវជ្សា្ស្ត។

មដធយោបាយដធវីដំដណីរ៖ ជំនរួយហិរញ្វ្្នុក្ននុងការជរួសជុល 
ឬប្តជូរយានយន្តខដល្ូច្ា្េដោយ េ្រោះមហន្តរាយ។

ការចំណាយដលីការផ្លា ស់ទី និងការទុកោក់៖ ជំនរួយហិរញ្វ្្នុក្ននុង 
ការប្តជូរទី្ាំង និងទុកដាក់្ទព្យសម្្្តិផ្ទាល់្្ងួន ជាបេណ្ោះអាសន្នព ី
េរហដ្ានចម្ងខដល្ូច្ា្ ្ណៈេពលេធវើការជរួសជុល។ ជំនរួយក៏អាច
្្ូវបានផ្តល់ឱ្យផងខដរស្មាប់ការផ្ាស់ទីទំនិញ្ររួសារចាំបាច់េទៅកាន ់ 
កខន្ងរសេ់ន ៅចម្ង្្មីមរួយ។

ការសមាអា ត និងការយកដចញ៖ ជំនរួយហិរញ្វ្្នុស្មាប់េសវាកម្មនានា
ក្ននុងការយកេចញធា្ុក្វក ់និងសម្ា្េមេរោរេន ៅ្ំបន់វផ្ទវនលេំន ៅដា្ន 
ខដលរងផលប៉ះពាល់េដោយទឹកជំនន់។

ដសចកី្សតរូៃការចំាបាច់ខ្លាំ ង៖ ជំនរួយហិរញ្វ្្នុស្មាប់អ្នកដាក់ពាក្យ 
ខដលមានេសចក្ី្្ូវការបន្ទាន ់ឬចាំបាច់្្ាំង េដោយសារខ្ពរួកេរ្្ូវ 
េចញពីកខន្ងរសេ់ន ៅចម្ងរបស់ពរួកេរ។

លក្ខណៈវនិច្ិយ័ននភាពមាន្ទ្ិទិទួល្្មាប់
លសំ ន  ឴ដាឋា ន នងិជនួំយសលើស្ចក្តើ្ តរូវការដនទ៖
§ ការ្ា្បង់េដោយេ្រោះមហន្តរាយរបស់អ្នក្្ូវខ្េន ៅក្ននុង ្ ំបន់េ្រោះ

មហន្តរាយខដលបាន្បកាសេដោយ្បធានាធិប្ី

§ សមាជិកវន្ររួសាររបស់អ្នក្្ូវខ្ជាពលរដ្សហរដ្អាេមរិក 
អ្នកមានសញា្្ ិឬជនបរេទសខដលមានលក្ខណៈសម្្្ត ្ិរប់្រាន់

§ អ្នកមានការចំណាយចាំបាច ់ឬេសចក្តី្្ូវការធ្ន់ធ្រ េដោយសារ 
ខ្េ្រោះមហន្តរាយខដលមិន្្ូវបាន្របដណ្ប់េដោយធានារ៉ាប់រង  
ឬអ្នកបានដាក់ការទាមទារធានារ៉ាប់រងមរួយ ប៉ខុន្តអ្្្បេយោជន ៍
របស់អ្នករឺមិន្រប់្រាន់ក្ននុងការ្របដណ្ប់ការចំណាយរបស់អ្នក  
ឬការ្ូច្ា្របស់អ្នករឺមិន្្ូវបាន្របដណ្ប់េដោយធានារ៉ាប់រង  
ឬ្បេភទដវទេទៀ្។

កម្មវ ិ្ ើជនួំយជាបុគ្គលរប្ ់FEMA បននថែម
ការសបរឹកសាដោបល់ពីៃបិតិ្៖ ជរួយបុរ្គលម្នាក់ៗ និងសហរមន ៍
ខដលេងើប េទ្ីងវិញពីផល ប៉ះពាល់នានាវនេ្រោះមហន្តរាយ 
្ាមរយៈការផ្តល់នូវការ ខ្ទាំជម្ឺ្ាងេ្កៅ និងេសវា 
អប់រខំផ្ក្ាមសហរមន៍។

ភាពអត់ការងារដធវីដោយស្រដសរទះមហន្រាយ៖ ផ្តល់អ្្្បេយោជន៍ 
ភាពរ្មានការងារេធវើ និងេសវាជំនរួយរកការងារេធវើេ ទ្ីងវិញដល់អ្នកេន ៅ
រស់រានខដលរងផលប៉ះពាល់េដោយេ្រោះមហន្តរាយ្្ាំងក្ាខដល្បកាស 
េដោយ្បធានាធិប្ី។ េសវាទាំងេនះរឺេន ៅេ្កោមទំនរួល្ុស្្ូវរបស់្កសរួង
ការងារសហរដ្អាេមរិក និង្រប់្រងេដោយខដនដីរដ ្ក្ននុងមូលដ្ាន  
ឬម្តន្តី្រប់្រង្រាមានអាសន្នរបស់រដ្ាភិបាលកុលសម្ពន្ធវន្ំបន់ខដល 
រងផលប៉ះពាល(់នានា)។ 

ដសវាថផនាកចបាប់វនដសរទះមហន្រាយ៖ ផ្តល់នូវជំនរួយខផ្នកច្ាប់ឥ្រិ្
វ្្េទៅដល់បុរ្គលម្នាក់ៗខដល មាន្បាក់ចំណូលទាបខដលក្ននុងន័យ 
េផសែងមិនអាចធានាដល ់េសវាខផ្នកច្ាប់េដើម្ីបំេពញ្ាមេសចក្តី្្ូវ 
ការទាក់ទង នឹង េ្រោះមហន្តរាយរបស់ពរួកេរបាន។

ការស្រប់ស្រងករណីដសរទះមហន្រាយ៖ ជរួយបុរ្គលម្នាក់ៗខដលមាន
េសចក្តី្្ូវការមិន្្ូវបានបំេពញ ខដលបង្កេដោយេ្រោះមហន្តរាយ្ា
មរយៈការអភិវឌ្ឍ និង ការអនុវ្្តនូវខផនការស្តារ្ររួសារ។

ជនួំយទើភាន កង់្រជានដគូ
េដើម្ីបំេពញេសចក្តី្្ូវការរបស់អ្នកេន ៅរស់រានពេី្រោះ 
មហន្តរាយ វដរូ FEMA ខដលមានទីភ្នាក់ងាររដ្ាភិបាល និង 
មិនខមនរដ្ាភិបាលដវទ។ 

FEMA េធវើការជាមរួយរដ្បាលអាជីវកម្ម្្នា្្ូច សហរដ្អាេមរិកក្ននុង 
ការផ្តល់ជូនកម្ីេ្រោះមហន្តរាយការ ្បាក់ទាបេទៅដល់ម្ាស់ផ្ទះ  
និងអ្នកជរួលក្ននុង្ំបន ់េ្រោះមហន្ត រាយខដលបាន្បកាស។  
អ្នកមិនចាំបាច់ជាម្ាស់អាជីវកម្មេដើម្ីដាក់ពាក្យសុំកម្ ី 
េ្រោះមហន្តរាយ េទ្ីយ។

ខសវងយល់បខន្មអំពីការដាក់ពាក្យសុំកម្ីេ្រោះមហន្ត រាយ 
ឬអំពីជំនរួយខដលអាចរកបានពីវដរ ូFEMA ដវទ្ាម៖ 
www.DisasterAssistance.gov។
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		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting
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