ការស្ទង់មតិរដ្ឋ Massachusetts ឆ្នាំ 2017 ទៅទ ើចាំនួនយុវជនដដ្ មានផ្ទះស្ាំដែង និងគ្មានផ្ទះស្ាំដែង
ការស្ទង់មតិទនះកាំពុងត្តូវបានត្រែ់ត្រងទោយរណៈកមាាការពិទស្ស្ននយុវជនដត ទោ គ្មានផ្ទះស្ាំដែងននរដ្ឋ Massachusetts និងដផ្នកដែទាំស្ខុ ភាពែនតកនុងមូ ោឋ ន ទេតុទនះអ្នកផ្ត ់ទស្វាកមារដ្ឋ និងត្ែចាំមូ ោឋ នអាចយ ់បានកាន់ដតត្ែទស្ើរទ ើងនូវតត្មូវការផ្ទះ
ស្ាំដែង និងទស្វាកមាននយុវជន និងមនុស្សធាំវ័យទកាងទត្កាមអាយុ 25 ឆ្នាំទៅកនុងរដ្ឋ Massachusetts ។ កនុងរយៈទព ពីរឆ្នាំកនលងមកទនះ ទ្ធផ្ ននការស្ទង់មតិត្ស្ទដ្ៀងគ្មនទនះបានជួយដផ្នកនីតិែញ្ញតតិឲ្យវិនិទោរត្បាក់ស្រុែចាំនួន 3 លានដ្ុលាលរទៅកនុងផ្ទះស្ាំដែង
និងទស្វាកមាស្ត្មាែ់មនុស្សធាំវ័យទកាងដដ្ ជួែត្ែទ្ះនូវអ្ទស្េរភាពផ្ទះស្ាំដែង។ ចទមលើយរែស្់អ្នកនឹងទៅដតរកាទ្ុកជាការស្មាាត់។ មានស្ាំណួរចាំនួន 30 ។ ស្ូមទ្លើយស្ាំណួរទាំងអ្ស្់ដដ្ អ្នកមានអារមាណថា៍ អាចទ្លើយបាន។ ទយើងពិតជាស្ូមដែលងអ្ាំណររុណចាំទ ះការចូ
រួមរែស្់ទលាកអ្នក !
******************************************************************************
1. ទតើអ្នកបានទធវើការស្ទង់មតិទនះរួចទេើយឬកា ពីពីរស្បាាេ៍មុន ? ទធវើរួចទេើយ
មិនទន់ទធវើ
2. ទតើទ្ា ះជាអ្កសរកាត់ដ្ាំែូងរែស្់អ្នករឺជាអ្កសរអ្វី

(តួអ្កសរដ្ាំែូងននទ្ា ះនីមួយៗរែស្់ទលាកអ្នក) ?

_____ / ______ /______

3a.

ទតើអ្នកមានអាយុែុន្មានឆ្នាំ ? _____ ឆ្នាំ

3b.

ទតើអ្នកទកើតទៅនែាដខឆ្នាំណ្ដ ?

4a.

ទតើភាសាទ្ីមួយរែស្់ទលាកអ្នករឺជាភាសាអ្វី ?

4b.

ទែើភាសាទ្ីមួយរែស្់អ្នករឺជាភាសាទត្ៅពីភាសាអ្ង់ទរលស្ ទតើអ្នកនឹងទធវើការស្ទង់មតិទនះជាភាសាទ្ីមួយរែស្់អ្នកដដ្រឬទទ្ ?
បាទ្/ចស្
បាទ្/ចស្
ទទ្

________/________ /________

(ទ្ា ះ/ទ្ា ះកណ្ដា /ត្តកូ )

(ដខ/នែា/ឆ្នាំ)

________________

មានទរអានស្ាំណួរឲ្យខ្ុាំសាាែ់ជាភាសាទ្ីមួយរែស្់ខ្ុាំ
ទ្ត្មង់ជាត្កោស្ ឬជាទអ្ ិចត្តូនិកទនះត្តូវបានែកដត្ែជាភាសាទ្ីមួយរែស្់ខ្ុាំ

ខ្ុាំនឹងទធវើការស្ទង់មតិទនះជាភាសាមួយដដ្ មិនដមនជាភាសាទ្ីមួយរែស្់ខ្ុាំ

ទយើងកាំពងុ ស្ួរកត្មងស្ាំណួរដ្ូចតទៅទនះទដ្ើមបីយ ឲ្់ យបានកាន់ដតត្ែទស្ើរទ ងើ នូវសាេ នភាពផ្ទះស្ាំដែងរែស្់អ្កន ។
5.

6.

ទតើយែ់មិញ អ្នកទដ្កទៅឯណ្ដ ?
[រូស្យកជទត្មើស្ មួយ ដដ្ ត្តូវនឹងចទមលើយ រែស្់អ្កន ែាំផ្តុ ]

ជត្មក (ជា កខណៈែន្មទន់ ែទណ្ដាះអាស្នន)

ផ្ទះស្ាំដែងអ្នតរកា

ស្ណ្ដឋគ្មរ ឬមូដត

ផ្ទះដ វង ឬផ្ទះផ្ទទ ់ខលួន

ផ្ទះរែស្់ឪពុកមាាយ ឬអាណ្ដពាបា

ផ្ទះរែស្់ញាតិស្ន្មតនដ្នទ្ទទ្ៀត

ផ្ទះរែស្់ត្រួសារចិញ្ចឹម

ផ្ទះរែស្់មិតតភកាិ ឬត្រួសាររែស្់មិតតភកាិ

ផ្ទះរែស្់មិតតត្ែុស្/មិតតត្ស្ី/នដ្រូរ
ទតើអ្នកសាន ក់ទៅ/រស្់ទៅយូរែុណ្ដាទៅកនុងកដនលងដដ្ អ្នកសាន ក់ទៅកា ពីយែ់មិញ?
 តិចជាង 6

7.

ដខ

 6-12

ដខ



ទ ើស្ពី 12 ដខ

ទតើអ្នក មានទ្ីកដនលងដ្៏មានស្ុវតេិភាពដដ្ អ្នកអាចសាន ក់ទៅជាត្ែចាំទទ្ៀងទត់កនុងរយៈទព ោងទោចណ្ដស្់រយៈទព


8.

ឡាន ឬោនតយនាទផ្សងទទ្ៀត
 អ្គ្មរទបាះែង់ទច /ផ្ទះទ្ាំទនរ/ផ្ទះគ្មានស្ិទ្ធិចូ សាន ក់ទៅ
 ទៅទ ើរែទភលើង/រែយនាត្កុង ឬទៅកនុងសាេ នីយរែទភលើង/រែយនាត្កុង
 ទភាជនីយោឋ ន/កដនលងទបាកអ្ុត ឬអាជីវកមាដ្នទ្ទទ្ៀត/ត្រឹះសាេ ន ក់រាយទែើក 24 ទមាង
 ទៅខាងទត្ៅកដនលងណ្ដមួយ (ផ្លូវ ស្ួនចារ ឬសាា ន)
 មនទីរទពទ្យ ឬែនទែ់ស្ទគ្រ ះែន្មទន់
 មនទីរពាបា ដែែមណឌ ស្ាំណ្ដក់
 មនទីរឃុាំឃាំង ឬពនធធនគ្មរយុវជន
 ទផ្សងៗ (ស្ូមែញ្ជាក់ ៖ __________________
________________________________________)


មាន



គ្មាន
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នែាែន្មទែ់ទទ្ៀតដដ្រឬទទ្ ?

មិនត្បាកដ្

ទតើែចចុែបននទនះអ្នកកាំពុងជួែត្ែទ្ះនូវភាពគ្មានផ្ទះស្ាំដែងឬ ?
 បាទ្/ចស្  ទទ្ ែុដនត ខ្ុាំធ្លលែ់ជួែភាពគ្មានផ្ទះស្ាំដែងកា ពីមុន
 ទទ្ ទេើយខ្ុាំមិនដដ្ ជួែត្ែទ្ះនូវភាពគ្មានផ្ទះស្ាំដែងទន្មះទ ើយ  មិនត្បាកដ្ មតិទោែ ់ ៖ _______________________________
(ស្ូមែនតទៅទ្ាំព័រែន្មទែ់។)

ទយើងកាំពងុ ដតស្ួរកត្មងស្ាំណួរដ្ូចតទៅទនះទដ្ើមបីដស្វងយ ថា់ ទតើអ្កន “មានគ្មនរស្់ដកបរ” រឺថារស្់ទៅជាមួយឳពុកមាតយ ឬអាណ្ដពាបា រែស្់អ្កន និងត្ែវតតរិ ែស្់អ្កន ដដ្ ទៅខាងទត្ៅដតមានក់ឯង។
9. ទតើអ្នកធ្លលែ់ដដ្

ចកទចញពីផ្ទះ ទេើយស្េិតទៅខាងទត្ៅដតឯងដដ្រឬទទ្?
ធ្លលែ់ ខ្ុាំបានចកទចញកា ដដ្ ខ្ុាំមានអាយុ___ ឆ្នាំ ទេើយមិនបានត្ត ែ់មកផ្ទះវិញទទ្
ខ្ុាំបានចកទចញពីផ្ទះកា ដដ្ ខ្ុាំមានអាយុ __ ឆ្នាំ ែុដនតទត្កាយមកខ្ុាំបានត្ត ែ់មកផ្ទះវិញ
ខ្ុាំទៅដតរស្់ទៅជាមួយឪពុកមាាយ/អាណ្ដពាបា /ឪពុកមាាយចិញ្ចឹម និងមិនទន់ធ្លលែ់បានចកទចញពីផ្ទះទទ្
ទែើអ្នក មិន កាំពុងរស្់ទៅជាមួយឪពុកមាាយ/អាណ្ដពាបា /ឪពុកមាាយចិញ្ចឹមរែស្់អ្នកឥ ូវទនះទទ្ ទតើមានមូ ទេតុអ្វី ?
[រូស្យកចទមលយើ ទាំងអ្ស្់ ដដ្ ត្តូវនឹងខលនួ អ្នក]

10.





ខ្ុាំទ្ល ះគ្មនជាមួយឪពុកមាាយ/អាណ្ដពាបា /ឪពុកមាាយចិញ្ចឹមរែស្់ខ្ុាំ



ឪពុកមាាយ/អាណ្ដពាបា /ឪពុកមាាយចិញ្ចឹមរែស្់ខ្ុាំបានទត្ែើត្បាស្់ទត្រឿងទញៀន ឬទត្រឿងត្ស្វឹង
ឪពុកមាាយ/អាណ្ដពាបា /ឪពុកមាាយចិញ្ចឹមរែស្់ខ្ុាំសាលែ់
ផ្ទះរែស្់ខត្ុាំ ូចទពកស្ត្មាែ់អ្នកត្រែ់គ្មនរស្់ទៅ
ខ្ុាំត្តូវបានទររំទលាភែាំ ន ឬមិនទអ្ើទពើ (ទាំងផ្លូវកាយ ផ្លូវចិតត ឬផ្លូវទភទ្)
ខ្ុាំមានអារមាណ៍ថាមិនមានស្ុវតេិភាពទោយសារដតមានអ្ាំទពើេិងា ឬស្កមាភាពមិនមានស្ុវតេិភាពន្មន្មទៅកនុងផ្ទះរែស្់ខ្ុាំ
ត្រួសាររែស្់ខបា្ុាំ ត់ែង់ផ្ទះស្ដមបង















ខ្ុាំបានចកទចញពីការដែទាំទោយត្រួសារចិញ្ចឹម
ខ្ុាំត្តូវបានទោះដ ងពីរុក ឬមនទីរឃុាំឃាំង
ខ្ុាំបានមាន/មាននផ្ទទ ះ ឬទធវើឲ្យនរណ្ដមានក់មាននផ្ទទ ះ
ទ្ាំទន្មរផ្លូវទភទ្ និង/ឬអ្តតស្ញ្ជញណទយនឌ័ររែទស្ើខ្ុាំ
ការទត្ែើត្បាស្់ទត្រឿងទញៀន ឬទត្រឿងត្ស្វឹងរែស្់ខ្ុាំ
ទរបានត្បាែ់ខឲ្្ុាំ យចកទចញ
ខ្ុាំចង់ចកទចញ
ទផ្សងៗ ៖ ___________________________________________
____________________________________

ទយើងកាំពងុ ដតស្ួរកត្មងស្ាំណួរដ្ូចតទៅទនះទដ្ើមបីយ បា់ នកាន់ដតត្ែទស្ើរទ ងើ ដែមទទ្ៀតនូវត្ែជាសាគស្តរែស្់អ្កន (កដនលងកាំទណើត អាយុ កត្មតិ វែបធ៌ម ត្បាក់ចណ
ាំ ូ ។ ។) ក៏ដ្ចូ ជាែទ្ពិទសាធន៍រែស្់អ្កន ទៅកនងុ ការពាោមសាក បងចូ ទៅទត្ែត្ើ បាស្់ត្ែភពធនធ្លន
ដដ្ ត្តូវការចាំបាច់។
ទតើអ្នកទកើតទៅឯណ្ដ ?

11.

កនុងទ្ីត្កុង/ទ្ីត្ែជុាំជនទនះ




ទត្ៅទ្ឹកដ្ីអាទមរិក



ទ្ីកដនលងមួយទផ្សងទទ្ៀតទៅកនុងរដ្ឋ Massachusetts



មិនដ្ឹង

12.

ទតើទ្ីត្កុង/ទ្ីត្ែជុាំជនមួយណ្ដដដ្ អ្នករស្់ទៅកនុងទព ទនះខណៈដដ្ អ្នកកាំពុងទធវើការស្ទង់មតិ ?

13.

ទតើអ្នកកាំពុងសាន ក់ទៅមួយយែ់ទៅកនុងទ្ីត្កុង/ទ្ីត្ែជុាំជនដដ្ ជាទ្ីកដនលងដដ្ អ្នកកាំពុងទធវើការស្ទង់មតិទនះឬ ?


14.

ទទ្ ខ្ុាំកាំពុងសាន ក់ទៅកនុង ________________________ (ទ្ីត្កុង/ទ្ីត្ែជុាំជន)

មាន



ទទ្

បាទ្/ចស្



ទទ្

ទតើែចចុែបននទនះអ្នកត្តូវបានជួ ឲ្យែទត្មើកនុងការ្រដដ្ អ្នកទ្ទ្ួ បានែ្ា ន់នដ្ែង់ត្បាក់ដខ ឬមូ ែបទនែ័ត្តត្បាក់ដខដមនដដ្រឬទទ្ ?


17.

_________________

ទតើែចចុែបនន អ្នកកាំពុងទរៀន ឬកាំពុងស្ិកាទៅកនុងកមាវិធអ្ី ែ់រំមួយទផ្សងទទ្ៀតឬ ?


16.



ទៅទត្ៅរដ្ឋ Massachusetts ែុដនតទៅកនុងទ្ឹកដ្ីស្េរដ្ឋអាទមរិក

ទតើអ្នកមានស្ញ្ជញែត្តមធយមស្ិកា ស្ញ្ជញែត្ត HiSET ឬស្ញ្ជញែត្តអ្ែ់រំទ្ូទៅដដ្រឬទទ្ ?


15.

បាទ្/ចស្



ដមន



ទទ្

ទតើអ្នកធ្លលែ់ចូ ែទត្មើទៅកនុងកងទ្័ព ទោធ្លទជើងទ្ឹក ន្មវិកទោធិន កងកមាលាំងទ្័ពអាកាស្ ឬកងកមាលាំងឆ្ាាំស្មុត្ទ្រែស្់ស្េរដ្ឋអាទមរិកដដ្រឬទទ្?
ធ្លលែ់
 មិនធ្លលែ់



(ស្ូមែនត-- ទៅស្ ់ដតពីរទ្ាំព័រទទ្ៀតទទ្!)
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ទតើអ្នកធ្លលែ់ស្តិេ ទៅកនុងការដែទាំដែែជាកូនចិញ្ចឹមដដ្រឬទទ្?

18.





មិនធ្លលែ់



មិនត្បាកដ្

ទតើអ្នកធ្លលែ់រស្់ទៅកនុងផ្ទះស្ត្មាែ់រស្់ទៅជាត្កុមដដ្ មានការចត់ោងាំ ឲ្យមានជារចន្មស្មា័នធ ឬកមាវិធទី រេោឋ នដដ្រឬទទ្?
 ធ្លលែ់
 មិនធ្លលែ់

19.

ទតើអ្នកធ្លលែ់ស្តិេ ទៅកនុងមនទីរឃុាំឃាំង រុក ឬពនធន្មគ្មរយុវជនដដ្រឬទទ្?

20.


21a.

21b.

ធ្លលែ់



មិនធ្លលែ់

ទតើអ្នកមាននផ្ទទ ះ ឬកាំពុងដតកាលយជាឳពុកមាតយទរដមនដដ្រឬទទ្ ?


ដមន



ទទ្



មិនត្បាកដ្

ត្ែស្ិនទែើអ្នកកាំពុងដតកាលយជាឳពុកមាតយ ទតើអ្នកមានស្ិទ្ធិទធវើជាអាណ្ដពាបា ទ កើ ូនរែស្់អ្នកដដ្រឬទទ្? ទែើនិោយមាងទទ្ៀតវិញ ទតើអ្នកទ្ទ្ួ ខុស្ត្តូវកនុងការដែទាំកូនរែស្់អ្នកជាទរៀងរា ់នែាដដ្រឬទទ្?


22.

ធ្លលែ់

បាទ្/ចស្



ទទ្



មិនត្តូវចាំទ ះខ្ុាំ

ទតើអ្វីជាត្ែភពត្បាក់ចាំណូ រែស្់អ្នក? [រូស្យកចទមលយើ ទាំងអ្ស្់ ដដ្ ត្តវូ នឹងខលនួ អ្នក]
 ការ្រទពញទមាង
 ការ្រទត្ៅទមាង និង/ឬការ្រែទណ្ដតះអាស្នន










ត្បាក់កាស្មកពីកិចចការ “ស្ាំណូកស្ូកបាន់”
ជាំនួយជាសាច់ត្បាក់ស្ុទ្ធពី DTA/ដផ្នកស្ុខមា ភាព ឬ DCF
ការែង់ទ្ូទត់ទែឡាស្នតិស្ុខស្ងរម/ពិការភាព
អ្តេត្ែទោជន៍ទ្ទ្ួ បានកនុងអ្ាំ ុងទព គ្មានការ្រទធវើ
្ទបាក/ ក់ថានាំ





ែទត្មើផ្លូវទភទ្/ ក់ខលួន
ទដ្ើរស្ុាំទន/ស្ាមូ ទរ
ជាំនួយគ្មាំ រកុមារ
យុ កាក់មកពីស្មាជិកត្រួសារ ឬមិតតភ័កតិ
គ្មានទាំងអ្ស្់
ទផ្សងៗ៖______________________

23.

ទតើអ្នកមានដដ្ ទផ្ទតះែតូរទភទ្ស្មា័នធ (រួមមានការរួមទភទ្ ការរួមទភទ្ោមមាត់ ឬទ្ាំន្មក់ទ្ាំនងផ្លូវទភទ្ណ្ដមួយ) ទដ្ើមបីអាោរ កដនលងសាន ក់ទៅ យុ កាក់ ឬភាពចាំបាច់ដ្នទ្ទទ្ៀតដដ្រឬទទ្?  ធ្លលែ់

24.

កា ពីឆ្នាំទៅ ទតើអ្នកបានពាោមទ្ទ្ួ ជាំនួយពីទស្វាកមា/កមាវិធីណ្ដមួយននទស្វាកមា/កមាវិធីដ្ូចតទៅទនះដដ្រឬទទ្?
[រូស្យកចទមលយើ ទាំងអ្ស្់ ដដ្ ត្តូវនឹងខលនួ អ្នក]
 ជត្មក ឬផ្ទះស្ាំដែងរយៈទព ខលី/ផ្ទះស្ាំដែងអ្នតរកា
 ផ្ទះស្ាំដែងរយៈទព យូរអ្ដងវង (ដ្ូចជាដផ្នកទ្ី 8 ឬ ផ្ទះស្ាំដែងសាធ្លរណៈ)
 ជាំនួយគ្មាំ រដផ្នកអ្ែ់រំ (ការចុះទ្ា ះទៅកនុងសាលាទរៀន ឬទៅកនុងកមាវិធីអ្ែ់រំទ្ូទៅ/HiSET)
 ការែណតុ ះែណ្ដត ការ្រ ការែណតុ ះែណ្ដត ែាំណិនជីវិត ឬការរកមុខអាជីពឲ្យទធវើ
 ទស្វាដែទាំស្ុខភាព
 ជាំនួយគ្មាំ រត្រួសារ (ដ្ូចជាការន្មាំស្ត្មុះស្ត្មួ ជទមាលះ ឬជាំនួយគ្មាំ រភាពជាមាោែិោ)
 ការដែទាំកុមារ










25.

ទតើអ្នកទ្ទ្ួ បានជាំនួយដដ្ អ្នកត្តូវការដដ្រឬទទ្?
 បាន ជាំនួយទាំងអ្ស្់ដដ្ ខ្ុាំត្តូវការ
 មួយចាំនួនននជាំនួយដដ្ ខ្ុាំត្តូវការ





មិនធ្លលែ់

ជាំនួយអាោររូែតេមភ (ដ្ូចជាដតមត្ែឹឹ៍អាោរ/កមាវិធីជាំនួយអាោររូែតេមភែដនេម (SNAP) ឬអាោរមិនរិតនែល)
ជាំនួយជាសាច់ត្បាក់ស្ុទ្ធ (ដ្ូចជាអ្តេត្ែទោជន៍ DTA/ស្ុខមា ភាព ឬអ្តេត្ែទោជន៍ទែឡាស្នតិស្ុខស្ងរម
ស្ត្មាែ់ពិការភាព)
ការផ្ត ់ត្ែឹកាអ្ាំពីអ្ាំទពើេឹងាកនុងត្រួសារ/ការោយីផ្លូវទភទ្
ទស្វាកមាផ្ត ់ត្ែឹកា ឬស្ុខភាពផ្លូវចិតតដ្នទ្ទទ្ៀត
កមាវិធីពាបា ការទត្ែើត្បាស្់ទត្រឿងទញៀន/ទត្រឿងត្ស្វឹង
ទទ្ ខ្ុាំមិនបានសាក បងចូ ទត្ែើត្បាស្់ជាំនួយទ ើយ
ទផ្សងៗ៖______________________

ទទ្ មិនបានទ្ទ្ួ ជាំនួយទាំងអ្ស្់ដដ្ ខ្ុាំត្តូវការ

(ទៅស្ ់ដតមួយទ្ាំព័រទទ្ៀតទទ្ !)
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26.

27.

ត្ែស្ិនទែើអ្នកមិនបានទ្ទ្ួ ជាំនួយទាំងអ្ស្់ដដ្ អ្នកត្តូវការ ទតើទេតុអ្វីបានជាដ្ូចទន្មះ? [រូស្យកចទមលយើ ទាំងអ្ស្់ ដដ្ ត្តូវនឹងខលនួ អ្នក ]
 មិនដ្ឹងកដនលងត្តូវទៅ
 ការដ្ឹកជញ្ាូន
 មិនមាន កខណៈស្មបតតត្ិ រែ់ត្គ្មន់ស្ត្មាែ់ជាំនួយ
 ទផ្្ើទៅកាន់កដនលងទផ្សងទទ្ៀត
 ឧែស្ររដផ្នកភាសា
 មិនមានអារមាណ៍ថាមានផ្ទស្ុកភាព/មានស្ុវតេិភាព
 ោក់ឲ្យទៅកនុងែញ្ាីរង់ចាំ
 មិនោមឲ្យចែ់ចុងចែ់ទដ្ើម ឬវិ ត្ត ែ់មករកទស្វាកមាវិញ
 ត្កោស្សាន ម
 មិនទស្នើស្ជុាំ ាំនួយ
 អ្តតស្ញ្ជញណែ័ណា/ឯកសារ
 មិនមានត្បាក់កាស្
 មិនបាន ឺដ្ាំណឹងត្ត ែ់មកវិញ
 មិនមានស្ិទ្ធិទត្ែត្ើ បាស្់ទ្ូរស្័ពទ ឬអ្ុីដម ជាត្ែចាំ
 មិនមានការធ្លន្មរា៉ាែ់រងស្ុខភាព
 ទផ្សងៗ៖______________________
ទតើជាតិសាស្ន៍/ជនជាតិរែស្់អ្នករឺអ្វី ? [រូស្យកចទមលយើ ទាំងអ្ស្់ ដដ្ ត្តូវនឹងខលនួ អ្នក ]





28.



ត្ស្ី
ត្ែុស្





អ្នតរទភទ្ - ត្ែុស្កាលយទៅជាត្ស្ី





អ្នតរទភទ្ - ត្ស្ីកាលយទៅជាត្ែុស្



30.

ជនជាតិអាទមរិកទដ្ើមកាំទណើតឥណ្ដឌ/ជនជាតិទដ្ើមអាឡាសាា
ជនជាតិទដ្ើមទកាះោនវ/អ្នកទកាះបាស្ុីេវិក
 ទផ្សងៗ (ស្ូមែញ្ជាក់ ៖


)

ទតើអ្នកទរៀែរាែ់អ្ាំពីអ្តតស្ញ្ជញណទភទ្រែស្់អ្នកោងដ្ូចទមតច? [រូស្យកចទមលយើ ទាំងអ្ស្់ ដដ្ ត្តូវនឹងខលនួ អ្នក ]


29.

ជនជាតិដស្បកស្
ជនជាតិអាទមរិកដស្បកទមា /អាទមរិកទដ្ើមកាំទណើតអាគេវិក
ជនជាតិទដ្ើមកាំទណើតទអ្ស្ាញ/ឡាទ្ីណូ/ឡាទ្ីណ្ដ/ឡាទ្ីនស្ស៍
អាស្ុី





អ្នតរទភទ្/ស្េទភទ្
គ្មានទភទ្
មនុស្សទភទ្ទ្ីែី
ទផ្សងៗ (ស្ូមែញ្ជាក់ ៖

_____________)

ទតើចាំណុចណ្ដមួយកនុងចាំទណ្ដមចាំណុចដ្ូចខាងទត្កាមដដ្ ត្តូវខាលាំងែាំផ្ុតទៅនឹងរទែៀែដដ្ អ្នករិតអ្ាំពីទ្ាំទន្មរផ្លូវទភទ្រែស្់អ្នក? [រូស្យកចទមលយើ ទាំងអ្ស្់ ដដ្ ត្តវូ នឹងខលនួ អ្នក]
ុ ត្ស្ឡាញ់ត្ែស្ុ ត្ស្ីត្ស្ឡាញ់ត្ស្ី
 ត្ែស្
 មិនចាស្់លាស្់


មនុស្សត្ស្ឡាញ់ទភទ្ផ្ទុយគ្មន និងទភទ្ដ្ូចគ្មន



ស្ពវទភទ្



អ្នកត្ស្ឡាញ់ទភទ្ផ្ទុយគ្មន



អ្ទភទ្



អ្នកត្ស្ឡាញ់ទភទ្ដ្ូចគ្មន



ទផ្សងៗ (ស្ូមែញ្ជាក់ ៖ __

___________)

ទតើអ្នកមានមតិទោែ ់ ឬការយ ់ទឃើញត្ជា ទត្ៅណ្ដមួយដដ្ អ្នកចង់ដចករំដ កជាមួយរណៈកមាាការយុវជនដត ទោ និងគ្មានផ្ទះស្ាំដែងននរដ្ឋ Massachusetts ដដ្រឬទទ្ ?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

ស្ូមអ្ររុណ !
ដ្ូចដដ្ បានកត់ស្មារ ់ខាងទ ើ ចទមលយើ ទាំងអ្ស្់រែស្់អ្កន នឹងទៅដតរកាជាការស្មាាត់ ។ ការចូ រួមរែស្់អ្កន ត្តូវបានត្តូវអ្ាំណររុណោងត្ជា ទត្ៅ និងជាការចូ រួមចាំដណកវិភារទនដ្៏ស្ខាាំ ន់ទៅកនងុ ការជួយរដ្ឋ Massachusetts ឲ្យយ បា់ នកាន់ដត
ត្ែទស្ើរទ ងើ នូវអ្ទស្េរភាពផ្ទះស្ាំដែងកនងុ ចាំទណ្ដមយុវជន និងមនុស្សធាំវ័យទកាង ។
ស្ត្មាែ់ពត័ ៌មានែដនេមអ្ាំពកាី រស្ទងម់ តិទនះ និងការ្រទដ្ើមបីពត្ងកី ផ្ទះស្ាំដែង និងធនធ្លនស្ត្មាែ់យវុ ជន និងមនុស្សធាំវយ័ ទកាងដដ្ ជួែត្ែទ្ះនូវអ្ទស្េរភាពផ្ទះស្ាំដែង ស្ូមទក់ទ្ងរណៈកមាាការពិទស្ស្ននយុវជនដត ទោ គ្មានផ្ទះស្ាំដែងននរដ្ឋ
Massachusetts ៖ Massachusettsyouthcount@gmail.com ។
***************************************************************************************
ស្ត្មាែ់ទត្ែត្ើ បាស្់ផ្វលូ ការដតែទុ ណ្ដាះ-- កា ែរិទចេទ្ស្ទង់មតិ៖ _______________________ ទ្ីកដនលងស្ទងម់ តិ ៖ _____________________

អ្ងរការត្រែ់ត្រង/ទ្ូតរាែ់ចនាំ ួនយុវជន៖ ____________________________________________
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