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េនះ្រ�ន់ែត�ឯក�រេ�ងប៉ុេ�� ះ។ េដើម្ីប�ក់�ក្យេស� ើសុ ំ
អ�ក្រត�វបំេពញ�ក្យេស� ើសុំេ�េលើេវប�យត ៍

 
 
 

-�ក្យេស� ើសុំជំនួយសេ្រ�� ះ�ជីវកម��� តតូច LISC 
  

ទ្រមង់�ក្យេស� ើសំុេនះផ�ល់ជូននូវព័ត៌�នបឋមស្រ�ប់�ជីវកម�ែដលែស� ងរកជនួំយសេ្រ�� ះរ�ជីវកម��� តតូច។ 

មុន�ប់េផ�ើមដេំណើរ�រ េយើងសូមែណ�ឱំ្យអ�កតបចេម� ើយ�នសំណួរចេម� ើយ�មអន�ញេដើម្បីទទួល�ន

ព័ត៌�នបែន�មអំពីជុំៃនជនួំយសេ្រ�� ះរ�ជីវកម��� តតូចេនះ។ 

ខែចង និងលក�ខណ� ៖ អ�ក�ក់�ក្យេស� ើសំុ�ច�ក់�ក្យសំុម�ងស្រ�ប់ជុេំនះ និងស្រ�ប់�ជីវកម�ែតមួយ 

បុ៉េ�� ះ។ ចំេ�ះ�� ស់�ជីវកម�ែដល�ន�ជីវកម�េ្រចើន្របេភទ 

សូមបំេពញ�ក្យេស� ើសំុេ�យែផ�កេលើ�ជីវកម�របស់អ�កែដលធំ�ងេគ។ អ�កទទួលជំនួយ�� ក់ៗ

�ចទួល�នជំនួយែតមួយបុ៉េ�� ះស្រ�ប់េលខស�� ល់ពន��� ល់ខ� �ន និង�ជីវកម�មួយ។ 

ជំនួយេនះនឹងផ�ល់ជូនស្រ�ប់�ជីវកម�ែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ េហើយសិទ�ិទទួល�ន

គឺ�្រស័យេ�េលើព័ត៌�ន្រតឹម្រត�វ និងេពញេលញែដល�ន�ក់ជូន។ 

�ទិ�ពនឹងផ�ល់ជូនស្រ�ប់�ជីវកម�ែដល�កម�សិទ�ិរបស់្រក �ម�គតិច �ស� ី និងអតីតយុទ�ជន។ អ�កទទួល�ន

ជំនួយ�ងំអស់នឹង្រត�វប�� ក់� ខ� �នកំពុងេលើកកម�ស់ឧត�ម្របេ�ជន៍របស់សហគមន៍ 

និងរង�រប៉ះ�ល់េ�យ�រវ �បត� ិៃនជំងឺកូវ �ដ 19។ 

អង��រមិនរក្រ�ក់ចំេណញពំុ�នសិទ�ិ�ក់�ក្យេស� ើសំុមូលនិធិេនះេឡើយ។ 

េ�េពល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស�អ�ក�ប់េ�� ះក� �ងប�� ចុីងេ្រ�យមិន្រ�កដ� អ�កនឹងទទួល�នជំនួយេឡើយ។ 

ក� �ង�ម�អ�ក�ប់េ�� ះក� �ងប�� ីចុងេ្រ�យ  អ�ក�ំ�ច់្រត�វផ�ល់ឯក�របែន�មេដើម្បីពិនិត្យ 

និងេផ��ង�� ត់ព័ត៌�ន�ជីវកម�ស្រ�ប់េផ��ង�� ត់�ព្រតឹម្រត�វ ែដលត្រម�វេ�យ្របភពមូលនិធិ។ 

ឯក�រេនះ�ន�ងំ�រែស� ងរក�វ�រែដលេយើងនឹងេធ� �េឡើង ្រពម�ងំឯក�រប�� �ន W-9 

និងព័ត៌�នធ��រសម្រសបេដើម្បីទទួលមូលនិធិផងែដរ។  

ឯកជន�ព៖ ព័ត៌�នែដល�នផ�ល់�មរយៈដំេណើរ�រេស� ើសុំេនះគឺ�ទំនួលខុស្រត�វរបស់អ�ក�ក់�ក្យេស� ើសុំនីមួយៗ។ 

�ក្យេស� ើសំុែដល�ន�ក់ជូន្រត�វ�នរក��រស�� ត់ចំេ�ះ��រណៈជនទូេ� និងអ�ក�ក់�ក្យេស� ើសុំដូច�� ។ 

េបក�ជនមិនឱ្យ LISC សម� ័ន�  ស�ជិក ៃដគូ និងបុគ�លិករបស់ខ� �នទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�រ�តបង់ �រខូច�ត 

ៃថ�ចំ�យេផ្សងៗ ឬ�រ�តបង់�មួយ�ក់ព័ន�នឹង�រេ្របើ្រ�ស់ ឬ�ព្រគប់្រ�ន់ �ព្រតឹម្រត�វ 

ឬ�ពេពញេលញៃនព័ត៌�នែដល�ន�ក់ប�� �លេ�ក� �ងទ្រមង់េស� ើសុំេឡើយ។  ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម 

សូមេមើលេ�លនេ��យឯកជន�ពរបស់  LISC។ 

ទិន�ន័យែដល�ន�ក់ប�� �លេ�ក� �ងទ្រមង់សុវត� ិ�ពេនះេ្របើ្រ�ស់ FormAssembly.  More info។ 

ទំ�ស់ផល្របេ�ជន៍៖ �យកបច� �ប្បន�  ម�ន� ី និងបុគ�លិក និងអ�កេ�៉�ររបស់ LISC 

និងស�ជិក្រគ��ររបស់ពួក�ត់ (ប� ី/្របពន� ឪពុក�� យ កូន េ� េ�ទួត និងកូន្រប�រ េ�្រប�រ 

និងេ�ទួត្រប�រ) ពំុ�នសិទ�ិេស� ើសំុ ឬែស� ងរកជំនួយេឡើយ។ 

�រផ្សព�ផ�យ 

https://www.formassembly.com/security/#close
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្របសិនជំនួយ្រត�វ�នផ�ល់ជូន សូមប�� ក់� ព័ត៌�ក់�ក្យសំុ េ�� ះ េសចក� ីែថ�ង និងព័ត៌�នេផ្សងៗេទៀតែដល
�នផ�ល់េ�អំឡ� ងដំេណើរ�រផ�ល់ជូន�ចនឹង្រត�វេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់�រផ្សព�ផ�យក� �ង្រគប់របូ�ព 
និង្រគប់្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ�ងំអស់ េហើយ្រក �មហុ៊ន�ជីវកម�/អ�ក�ក់�ក្យសំុនឹង្រត�វ�ក់ទងេ�យ LISC និង/ឬ 
អ�កឧបត�ម� 
កម� វ �ធីស្រ�ប់េ�លបំណងៃន�រផ្សព�ផ�យេនះ។ អ�ក�ក់�ក្យសំុផ�ល់ជូន LISC និងអ�កឧបត�ម�កម� វ �ធីនូវសិទ�ិ�
អចិៃ�ន�យ៍េដើម្បីេ្របើ្រ�ស់ព័ត៌�ន�ងំេនះេ�យពំុ��ំច់ផ�ល់សំណងបែន�មេឡើយ (េលើកែលងែត្រត�វ�ន
�ម�ត់េ�យច�ប់) និងេ�យពំុ�ំ�ច់�នសិទ�ិពិនិត្យេមើល និង/ឬអនុម័តខ� ឹម�រ�ងំេនះេឡើយ។ 
រហូតដល់េពលទទួល�នដណឹំង 
អ�ក�ក់�ក្យេស� ើសំុ្រត�វយល់្រពមមិនេធ� ��រែចករ�ែលក���រណៈអំពី�� ន�ព�អ�ក�ប់ក� �ងប�� ីេ�� ះ
ចុងេ្រ�យេឡើយ ែដលរមួ�នដូច� កម� វ �ធីប�� ញសង�ម ប�� ញផ�យព័ត៌�ន ឬ�រផ្សព�ផ�យ
េ�ក� �ងមូល�� នេឡើយ។ 

 
  

�រ�ម�ន 
LISC �ច�ម�ន និងេធ� ��រ�យតៃម�ែដលផ�ល់មូលនិធិកម� វ �ធីជំនួយ�� រ�ជីវកម��� តតូច។ 
កិច��រេនះ�ច�ក់ព័ន�នឹង�រពិនិត្យេមើលទិន�ន័យែបបបរ ��ណ និងគុណ�ពែដល្រត�វ�រ
�ំ�ច់េដើម្បែីស� ងយល់អំពី្របសិទ��ពមូលនិធិ។ 

 

�រែណ�អំំពី�រ�ក�់ក្យ៖ មុនេពលបំេពញ និង�ក់�ក្យ�មអន�ញ 

សូមែណ�ឱំ្យអ�កតបចេម� ើយរក�ទុកចេម� ើយេ�ក� �ងឯក�រថតចម�ងទុក�ច់េ�យែឡកមួយ 

េ�យ�រកិច��ររបស់អ�ក�ចនឹងមិន្រត�វ�នរក�ទុក្របសិនេបើអ�ក�កេចញពីេគហទំព័រមុនេពលប�� �ន�ក្យ

េស� ើសំុ។ អ�កក៏�ច�ត់បង់កិច��ររបស់អ�កផងែដរ្របសិនេបើអីុនេធើណិតរបស់អ�ក្រត�វ�ន�ច់ 

ឬេ�យ�រែតប��  web browser េផ្សងៗេទៀត។ េយើងមិន�ច

ទទួលយក�រ�� ស់ប� �រ�ក្យេស� ើសំុរបស់អ�កេឡើយេ្រ�ពី�នប�� �ន ដូេច�ះសូមពិនិត្យេមើលេ�យយកចិត�ទុក�ក់។ 

អ�កនឹង�នេឃើញទំព័រប�� ក់ប�� ប់ពី�ក្យេស� ើសំុ្រត�វ�នបំេពញេ�យេ�គជ័យ។ 

 

* 1. ខ� � ំសូមទទួល�� ល់� ខ� � ំ�ន�ន និងយល់្រពមចំេ�ះខែចង និងលក�ខណ� ែដល�នែចង�ងេលើ៖ 

�ទ/�ស  

េទ 

 
 

�ក្យេស� ើសុំជំនួយសេ្រ�� ះរ�ជីវកម��� តតូច LISC 

 

ព័ត៌�ន�ក្យេស� ើសុ ំ

* 2. េតើអ�កបំេពញ�ក្យេស� ើសំុេនះ�ង�មឱ្យ្រក �មហុ៊ន�ជីវកម�ែមនេទ? 

�ទ/�ស  
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េទ 

 
 
 
 

�ក្យេស� ើសំុជំនួយសេ្រ�� ះ�ជីវកម��� តតូច LISC 
 

សូមេ្រត�មផ�ល់ព័ត៌�នស្រ�ប់�� ស់�ជីវកម��នមុខ។ 

 

�ក្យេស� ើសុំជំនួយសេ្រ�� ះ�ជីវកម��� តតូច LISC 

 

ព័ត៌�ន�ជីវកម�ទូេ� 

សូមជ្រ�ប�៖ �� ស់�ជីវកម��� តតូច�ច�ក់�ក្យសំុស្រ�ប់�ជីវកម�ែតមួយបុ៉េ�� ះ។ 

ចំេ�ះ�� ស់�ជីវកម�ែដល�ន�ជីវកម�េ្រចើន្របេភទ 

សូមបំេពញ�ក្យេស� ើសំុេនះេ�យែផ�កេលើ�ជីវកម�របស់អ�កែដលធំ�ងេគ។ អ�កទទួលជំនួយ�� ក់ៗ

�ចទួល�នជំនួយែតមួយបុ៉េ�� ះស្រ�ប់េលខស�� ល់ពន��� ល់ខ� �ន និង�ជីវកម�មួយ។  

* 3. ព័ត៌�នអំពី�� ស់�ជវីកម��នមុខ 
 

�ម្រតកូល 

�មក�� ល 

�មខ� �ន 
 
 
4. អីុែមល�ទិ�ពទីមួយស្រ�ប់ទំ�ក់ទំនង 
4.1 អីុែមល�ទិ�ពទីពីរស្រ�ប់ទំ�ក់ទំនង៖ (មិន�ច់�ក់ក៏�ន) 
 
5. េតើេលខទូរសព�មួយ�ែដលល� �ងេគស្រ�ប់�ក់ទងេ�្រក �មហុ៊ន�ជីវកម�? 

• េលខទូរសព�អចិៃ�ន�យ៍របស់�ជីវកម� 
• េលខទូរសព�របស់�� ស់�ជវីកម� 

 
5.1 េលខទូរសព�អចិៃ�ន�យ៍របស់�ជីវកម� (�នែតេលខ �� នស�� ) 
5.2 េលខទូរសព�របស់�� ស់�ជីវកម� (�នែតេលខ �� នស�� ) 

 
* 4. �សយ�� នអីុែមលរបស់�� ស់�ជីវកម��នមុខ 

 
 
 
 

* 5. េលខទូរសព�របស់�� ស់�ជីវកម��នមុខ 
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* 6. ព័ត៌�ន�ជីវកម� 

េវប�យត៍ (្របសិនេបើ�� ន សូម�ក់�N/A) 

ទំ�ក់ទំនងសង�មរបស់្រក �មហុ៊ន�ជីវកម� (Facebook, Twitter, or Instagram) 

 

េ�� ះ�ជីវកម� ្រសបច�ប់ 
 

�សយ�� ន�ជីវកម� 

ទី្រក �ង/្រក �ង�ជីវកម�  

រដ�/េខត��ជីវកម� -- សូមេ្រជើសេរ �សរដ� -- 

 
 



5  

* 7. ព័ត៌�ន�ជីវកម�េផ្សងេទៀត 

7.1.  េតើអ�ក�ចទទួល និង្របមូលអីុែមលសំបុ្រតពី�សយ�� នរបស់្រក �មហុ៊ន�ជកីម�ែដលឬេទ? 

• �ទ 

• �ស់/េទ 

7.2. ្របសិនេបើ េទ សូមផ�ល់�សយ�� នសំបុ្រត (ផ� �វ ទី្រក �ង រដ� េលខកូដតំបន់) 
 
 
 
 

* 8. រច�សម�័ន��ជីវកម� 

ស្រ�ប់�ជីវកម�រក្រ�ក់ចំេណញ 

 �ជីវកម�មិនែស� ងរក្រ�ក់ចំេនញ ្រក �មហុ៊នឯកត�បុគ�លទទួលខុស្រត�វ�នក្រមិត 

ៃដគូ (ទូេ� និង�នក្រមិត) 

េផ្សងៗ - សូមប�� ក់៖ 

 
 
 

* 9. ចំនួន�� ំៃន�រ្របកប�ជីវកម� 
2 �� ំ ឬ តិច�ង 3-5 ��  ំ
6-9 ��  ំ
10 ��  ំេលើសពីេនះ  

 

* 10. េតើ�ជីវកម�របស់អ�ក�ន្រ�ក់ចំណូលដុលបុ៉�� នស្រ�ប់�� ំ្របតិទិន 2019 (1/1/2019 ដល់ 12/31/2019)? 

�ជីវកម�របស់ខ� � ំពំុ�ន 
 

�ជីវកម�របស់ខ� � ំពំុ�ន្រ�ក់ចំណូលវ �ជ��នេ�ក� �ង�� ំ្របតិទិន 2019  
តិច�ង $100,000 
$100,000 ដល់ $299,999 

 
$300,000 ដល់ $499,999 

 
$500,000 ឬេលើសពីេនះ 

 
 

* 11. សូមប�� ក់�េតើ�ជីវកម�របស់អ�ក�នបុគ�លិកេធ� ��រេពញេ�៉ង (35 េ�៉ង/ស�� ហ៍ ឬេលើសពីេនះ) 

រមួ�ងំខ� �នអ�ក�� ល់ ចំនួនបុ៉�� ន�ក់គិត្រតឹមែខមក� �� 2ំ020? 

សូមប�� �លេលខ 0 ្របសិនេបើពំុ�នបុគ�លិកេពញេ�៉ង។ 
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* 12. សូមប�� ក់�េតើ�ជីវកម�របស់អ�ក�នបុគ�លិកេ្រ�េ�៉ង (តិច�ង 35 េ�៉ង/ស�� ហ៍) 

រមួ�ងំខ� �នអ�ក�� ល់ ចំនួនបុ៉�� ន�ក់គិត្រតឹមែខមក� �� 2ំ020? 

សូមប�� �លេលខ 0 ្របសិនេបើពំុ�នបុគ�លិកេ្រ�េ�៉ង។ 
 

* 13. សូមប�� ក់�េតើ�ជីវកម�របស់អ�ក�នបុគ�លិកេធ� ��រេពញេ�៉ង (35 េ�៉ង/ស�� ហ៍ ឬេលើសពីេនះ) 

រមួ�ងំខ� �នអ�ក�� ល់ ចំនួនបុ៉�� ន�ក់គិត្រតឹមែខេម� �� 2ំ020? 

សូមប�� �លេលខ 0 ្របសិនេបើពំុ�នបុគ�លិកេពញេ�៉ង។ 
 
 
 

* 14. សូមប�� ក់�េតើ�ជីវកម�របស់អ�ក�នបុគ�លិកេ្រ�េ�៉ង (តិច�ង 35 េ�៉ង/ស�� ហ៍) 

រមួ�ងំខ� �នអ�ក�� ល់ ចំនួនបុ៉�� ន�ក់គិត្រតឹមែខេម� �� 2ំ020? 

សូមប�� �លេលខ 0 ្របសិនេបើពំុ�នបុគ�លិកេ្រ�េ�៉ង។ 
 

�ក្យេស� ើសុំជំនួយសេ្រ�� ះ�ជីវកម��� តតូច LISC 
 

 

ព័ត៌�នទូេ��ជីវកម� ត 
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* 15. េតើមួយ��វ �ស័យចម្បងរបស់អ�ក? សូមេ្រជើសេរ �សចេម� ើយមួយ៖ 

1. កសិកម� ជលផល េន�ទ និង្រប�ញ់ (រមួ�ងំកសិ�� ន កែន�ងចិ�� ឹមសត� កសិ�� នផលិតទឹកេ�ះេ� 
ផ�ះ�ដំំ� ំកែន�ងបណ� � ះេដើមេឈើ កសិ�� នដំ�ែំផ�េឈើ ឬកែន�ង�� ស់សុ៊ត) 

 
2. �ជីវកម�ែរ� �យថ� ច្រ�ញ់េ្របង និងឧស� ័ន (រមួ�ងំ្រគឹះ�� នែដល�ញយក 

ឬ�ញ្របេ�ជន៍ពីែរ�ែដលេកើតេឡើងពីធម��តិ) 

 

3. េស���រណៈ (រមួ�ន �រផ�ល់�មពលអគ� ិសនី ឧស� ័នធម��តិ �រផ�ត់ផ�ង់ស� ីម �រផ�ត់ផ�ង់ទឹក និង
�របូមលូ) 

 
4. សំណង់ (រមួ�នអ�កេ�៉�រទូេ� អ�កេ�៉�រជំនួញ ដូច��ប�� ផំ�ះ �រ�រកំេ�រសីុមង់ត៍ 

�រត្របព័ន�ទុេ� �រ�រែផ�កអគ� ិសនី។ល។) 
 

5. កម�ន��ល (រមួ�ន េ�ងច្រក ផលិតករ ដុតនំ អ�កផលិតស� រ្រ�ប់ អ�ក�ត់េដរសេម��កបំ�ក់។ល។) 
 

6. �ណិជ�កម�លក់ដុំ (រមួ�នឈ� �ញ ឬអ�កែចក�យលក់ដុ)ំ 
 

7. �ណិជ�កម�លក់�យ (រមួ�ន�ងលក់��រ េ្រគ�ងេទស និង�ងលក់ទំនិញទូេ� �ងលក់ែផ�ករ �ង 

កែន�ងបណ� � ះេដើមេឈើ/មជ្ឈមណ� លសួន �ងលក់��  ប�� �រ ទិញលក់រថយន� 

�ងលក់សេម��កបំ�ក់។ល។) 

15.1  (�ណិជ�កម�លក់�យ) េតើ�ជីវកម�របស់អ�កគឺ�៖ 

• �ងលក់សេម��កបំ�ក់ 

• �ងលក់ទំនិញ 

• �ងលក់េ្រគ�ងម� �ប 

• �ងលក់ែផ�ករ �ង 

• ក� �ងចំេ�ម�ងេលើ មិនែមន�ងំ�ងំអស់ 

 

 
8. េស�ដឹកជ�� �ន និង�� ំងស� �កទំនិញ (រមួ�ន �រផ�ល់េស�ដឹកជ�� �នអ�កដេំណើរ និងទំនិញ �� ំង 

និងកែន�ងស� �កទំនិញ េស�ដឹកជ�� �នេមើលេទស�ព និងេដើរេលង) 

 
9. ព័ត៌�ន (រមួ�ន អ�កេ�ះពុម�ផ�យ�ែសត និងទស្ស�វដ� ី ផលិតករ�ពយន� ផលិតករត�ន� ី 

និងវ �ទ្យ� ។ល។) 
 

10. ហិរ�� វត� � និង���� ប់រង (រមួ�នធ��រ សហ�ពឥណ�ន ្រគឹះ�� ន្រ�ក់សន្ស ំ្រគឹះ�� ន 

ឥណ�នមិនទទួល្រ�ក់បេ�� ើ ទី�� ក់�រ���� ប់រង។ល។) 

 
11. េស�អចលន្រទព្យ និងជួល (រមួ�ន �រ្រគប់្រគងអចល្រទព្យ �រ្រគប់្រគង និងជួល្រទព្យសម្បត� ិ) 

 
12. េស�វ ��� ជីវៈ វ �ទ���ស�  និងបេច�កេទស េស�វ �ទ���ស�  និងបេច�កេទស (រមួ�នេស�ែផ�កច�ប់ 

គណេនយ្យ និងពន��រ �� បត្យកម� វ �ស� កម� និងរច� ពិេ្រ�ះេ�បល់ ទីផ�រ េពទ្យសត�។ល។ 

https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=11&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=23&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=813&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=31&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=42&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=44&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=48&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=51&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=52&search=2017%20NAICS%20Search
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13. ្រគប់្រគង្រក �មហុ៊ន និងសហ្រ�ស (រមួ�ន្រគឹះ�� នែដល្រគប់្រគង 

និង�ត់ែចង�ច�ន់�ប់មូលប្រត្រក �មហុ៊ន ឬសហ្រ�ស) 

 
14. េស�រដ��ល និង�្ំរទ ្រពម�ងំ្រគប់្រគង និងែកៃច��កសំណល់ (រមួ�ន 

្រគឹះ�� នែដលអនុវត�សកម��ពជំនួយ�្រប�ំស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រ្រប�ំៃថ�របស់អង��ពេផ្សងេទៀត

េដើម្បី�ក់ប�� �លេស�្រគប់្រគង និងែកៃច��កសំណល់) 

 
15. េស�អប់រ� (រមួ�ន ���� ក់បឋម និងមធ្យមសិក� �របណ� � ះប�� លបេច�កេទស ជំ�ញ 

និងជំនួញ ���� �របេ្រង�នកី� និងកម�ន�។ល។)  

 
• �រក�� ន 

• ���� 

• ��បេច�កេទស/�ណិជ�កម� 

• ក� �ងចំេ�ម�ងេលើ មិនែមន�ងំ�ងំអស់ 

 

 

16. ែថ�សុំខ�ព និងជំនួយសង�ម (រមួ�ន�រ ��ល័យ្រគ�េពទ្យ និងទន�េពទ្យ មជ្ឈមណ� លែផន�រ

្រគ��រ ែថទ�អំ�កជំងឺ េស�កុ�រ និងយុវជន េស��រក�� ន) 

 
17. សិល្បៈ កម�ន� និងលំែហ (រមួ�នេ�ងមេ�្រសប ្រក �មហុ៊នរ�ំ និងត�ន� ី �រមន� ី ្រក �មកី� 

សិល្បករសែម�ង។ល។) 

18. េស�កែន�ង�� ក់េ� និង��រ (រមួ�នស�� �រ េ�ជនីយ�� ន � 

អ�កលក់��រចល័ត។ល។) 

15.1 (កែន�ង�� ក់េ� និងេស���រ) េតើ�ជីវកម�របស់អ�ក៖ 

• � 

• ជួលស�� �រ/មូ៉ែតល/កែន�ងស្រ�កវ �ស្សម�ល 

• អ�កលក់��រចល័ត 

• េ�ជនីយ�� ន 

• ក� �ងចំេ�ម�ងេលើ មិនែមន�ងំ�ងំអស់ 

 

 
19. េស�េផ្សងៗេទៀត (រមួ�នេស�ែថ� ំនិងជួសជុល េស�ែថ�ខំ� �ន ដូច���ន្រកចក និងសក់ ស�៉ 

�ង�ត់សក់ េស�ស�� ត និងេ�កអុ៊តស� �ត។ល។) 

 
20. �ជីវកម�មិនែស� ង្រ�ក់ចំេណញេផ្សងេទៀតែដលចូលរមួេ�ក� �ងសកម��ពសម្ប� រសធម៌

ែដលកំណត់េ�យ IRS  

https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=55&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=56&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=56&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=56&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=56&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=56&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=56&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=62&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=71&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=81&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=813&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=813&search=2017%20NAICS%20Search
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21.  េផ្សងៗេទៀត (សូមប�� ក់) 
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�ក្យេស� ើសុជំំនួយសេ្រ�� ះរ�ជីវកម��� តតូច LISC 
 

ទិន�ន័យសង�មេសដ�កិច� 

ែផ�កប�� ប់ៃន�រស� ង់មតិ េស� ើសំុទិន�ន័យសង�មេសដ�កិច�ែដល�ក់ព័ន�នឹង�� ស់�ជីវកម��នមុខ 

េហើយ�ចផ�ល់ជូនក៏�ន ឬមិនផ�ល់ជូនក៏�ន។ 

សូមផ�ល់ព័ត៌�នេ�យែផ�កេលើ�រកំណត់អត�ស�� ណខ� �នឯង របស់�� ស់�ជវីកម��នមុខ។ 

16. �យ ុ

�� ស់�ជីវកម� ្រត�វ�ន�យុ�៉ងតិច 18 �� ។ំ 

18-24 
 

25-34 
 

35-44 
 

45-54 
 

55-64 
 

65+ 
 

មិនចង់េឆ� ើយ 
 
 

17. េភទ 

្រសី 

្រប �ស 

ប� �រេភទ  

មិនចង់េឆ� ើយ 

18. អតីតយុទ�ជន 

្របសិនេបើ �ទ/�ស អ�ក្រត�វផ�ល់ព័ត៌�ន DD214។ 

�ទ/�ស 

េទ 
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មិនចង់េឆ� ើយ 
 

19. ពូជ�សន៍/�តិពិន� � 

សូមប�� ក់េ�យែផ�កេលើ�រកំណត់អត�ស�� ណខ� �នឯងរបស់�� ស់�ជីវកម��នមុខ។ 

 

��ហ� �ក  

�េមរ �ក/ែស្បកេ��  

ឥ�� �េមរ �ក/េដើមកំេណើត����   

�សីុ 

ជន�តិ Hawaiian/Pacific Islander 

�សីុ/Pacific Islander Hispanic/Latino 

ជន�តិែស្បកស  
ស�� តិពីរ  
ពហុស�� តិ 
មិនចង់េឆ� ើយ 
 

 
 
 

�ក្យេស� ើសុជំំនួយសេ្រ�� ះរ�ជីវកម��� តតូច LISC 

 
 
 

ព័ត៌�នអំពជំីនួយ 
 

* 20. េតើអ�កចង់េស� ើសំុជំនួយចំនួនបុ៉�� ន? 

$5000 
 

$7500 
 

$10,000 
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* 21. េតើយកជំនួយេនះេ�េធ� �អ� �? សូមគូសធីកចេម� ើយ�ងំអស់ែដល្រតឹម្រត�វ។ 

្រ�ក់ែខបុគ�លិក 
 

ស� �កទំនិញស្រ�ប់បន� ្របតិបត� ិ�រ 
 

បង់ៃថ� វ �កយប្រត និងទូ�ត់េផ្សងៗ (ៃថ�ឈ� �ល ស�� រៈផ�ត់ផ�ង់។ល។) 
 

េផ្សងៗ - សូមប�� ក់៖ 
 
 
 
 

* 22. សូមេ្រជើសេរ �សចម�លយមួយែដល្រត�វនឹងទី�ំង�ជីវកម�របស់អ�ក�ងេគ៖ 
 
 

ខ� � ំ��� ស់អចលន្រទព្យ�ណិជ�កម�។ 
ខ� � ំជួលទី�ំង�ណិជ�កម�ស្រ�ប់�ជីវកម�របស់ខ� � ំ។  

ខ� � ំែបងែចកទី�ំងជួលមួយែផ�ករបស់ខ� � ំស្រ�ប់�ជវីកម��មផ�ះរបស់ខ� � ំ 
េផ្សងៗេទៀត សូមប�� ក់៖ 

 
 

* 23. ្របសិនេបើអ�ក�នកិច�សន�ជួល�ជីវកម� េតើ�� ស់ជួលរបស់អ�ក�នផ�ល់សម្ប�ន 
ឬពន�រេពលបង់ៃថ�ឈ� �លែដរឬេទ? 

�ទ/�ស  
េទ 
មិន�ក់ព័ន�  
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* 24. េតើបច� �ប្បន�  អ�កមិន�ន់បង់្រ�ក់�ក់ព័ន�នឹង�ជីវកម�? 

�ទ/�ស  

េទ 

មិន�ក់ព័ន�  
 
 

* 25. េតើអ�កេ�ែត�ចលក់ផលិតផល/េស�របស់អ�ក? 

�ទ/�ស 
 

�ទ/�ស បុ៉ែន�មិនេពញសម��ព 

េទ 

 

* 26. សូមប�� ក់�េតើ ្រ�ក់ចំណូលរបស់អ�កេ�ក� �ងែខេម� �� 2ំ020 
ែ្រប្រប�ល�៉ងដូចេម�ចេបើេ្រប�បេធៀបនឹងែខមក� �� 2ំ020? 

�� ក់ចុះតិច�ង 20%  

�� ក់ចុះចេ�� ះពី 20 េ� 49%  

�� ក់ចុះ 50% ឬេលើសពីេនះ 

េ�ដែដល 

េកើនេឡើង 

 
មិនដឹង/�� នចេម� ើយ 

 
 

* 27. សូមប�� ក់�េតើ ្រ�ក់ចំណូលរបស់អ�កេ�ក� �ងែខេម� �� 2ំ020 
ែ្រប្រប�ល�៉ងដូចេម�ចេបើេ្រប�បេធៀបនឹងែខេម� �� 2ំ019 ? 

 

�� ក់ចុះតិច�ង 20%  
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�� ក់ចុះចេ�� ះពី 20 េ� 49%  

�� ក់ចុះ 50% ឬេលើសពីេនះ 

េ�ដែដល 

េកើនេឡើង 

 

* 28. េតើអ�កផ�ល់េស�ជេ្រមើសេផ្សងេទៀតអ� �ខ� ះេ�យ�រែតជំងឺដូវ �ដ 19? សូមគូស្រគប់ចំណុច�ក់ព័ន�។ 

ដឹកជ�� �នដល់ផ�ះ 

យកទំនិញេ��ង 

េស�អន�ញ 

េ�៉ងបន���  

មិន�ក់ព័ន�  
េផ្សងៗ - សូមប�� ក់៖ 
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29. មតិេ�បល់ទូេ� ឬព័ត៌�នេផ្សងេទៀតអំពីអ�ក និង/ឬ�ជីវកម�របស់អ�ក និងផលប៉ះ�ល់ៃនកូវ �ដ 19 
មកេលើអ�កែដលអ�កចង់ផ�ល់ព័ត៌�នដល់េយើង។ 

 
 

�ក្យេស� ើសំុជំនួយសេ្រ�� ះរ�ជីវកម��� តតូច LISC 
 
 

ខែចង និងលក�ខណ�  
 

សូមអរគុណែដល�នចំ�យេពល�ក់�ក្យេស� ើសំុមក�ន់មូលនិធិ�� រ�ជីវកម��� តូច។ េយើង

នឹងមិន�ចដំេណើរ�រផ�ល់ជំនួយ�មួយដល់�ជីវកម�របស់អ�កេ�យ�� ន�រ្រត�វពិនិត្យរក�ព្រតឹម្រត�វែដ

ល�ំ�ច់េឡើយ។ ្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរ ឬ្រត�វ�រប�� ក់បែន�ម សូមអីុែមលមក�ន់មូលនិធិេយើង 

�មរយៈអីុែមល verizongrantsinfo@lisc.org និងបន��ម�នទំព័រេឆ� ើយតបកូវ �ដ 19 របស់ LISC 

េដើម្បីទទួល�នព័ត៌�នថ�ីៗ អំពីធន�ន និងកម� វ �ធីបែន�ម។ 

 

�ក្យេស� ើសំុជំនួយសេ្រ�� ះរ�ជីវកម��� តតូច LISC 
 
 
 

រច�សម�័ន� ្រសបច�ប់ៃន�ជីវកម� 
 
 

សូមែថ�ងអំណរគុណែដល�នចំ�យេពល�ក់�ក្យេស� ើសំុរបស់អ�កមក�ន់មូលនិធិ�� រ�ជីវកម��� តតូច

។ េ�េពលេនះ �នែតអង��ពែស� ងរក្រ�ក់ចំេណញបុ៉េ�� ះែដលពំុ�នសិទ�ិទទួល�នជំនួយេនះ។ 

សូមេមើលទំព័រេឆ� ើយតបរបស់េយើងចំេ�ះកូវ �ដ 19 េដើម្បីទទួល�នព័ត៌�នបែន�មអំពីជំនួយមិនែមន្រ�ក់ 

ចំេណញ។  

 
 
 

�ក្យេស� ើសំុជំនួយសេ្រ�� ះរ�ជីវកម��� តតូច LISC 
 
 

�ក្យេស� ើសំុជំនួយសេ្រ�� ះរ�ជីវកម��� តតូច LISC ្រត�វ�នប�� �ន! 
 
 

សូមែថ�ងអំណរគុណែដល�ន�ក់�ក្យេស� ើសំុ។ 
 

ស្រ�ប់សំណួរទូេ� សូមពិនិត្យេមើលែផ�កសំណួរចេម� ើយឱ្យ�នេទៀង�ត់េដើម្បីទទួល�នព័ត៌�នថ�ីៗ

អំពីមូលនិធិ�� រ�ជីវកម��� តតូច LISC។ 

្របសិនេបើ�នសំណួរបែន�មែដលមិន�ន់�នេឆ� ើយេ�ក� �ងែផ�កសំណួរចេម� ើយ សូម�ក់ទង�មរយៈអីុែមល 

verizongrantsinfo@lisc.org។ េយើង�ម�នអីុែមលេនះ�េទៀង�ត់ 

mailto:verizongrantsinfo@lisc.org
mailto:verizongrantsinfo@lisc.org
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និងេធ� ��រែកែ្របែផ�កសំណួរចេម� ើយរបស់េយើងេ��មសំណួរែដល�ន។  

 
ស្រ�ប់សំណួរអំពីសុវត� ិ�ពទិន�ន័យ សូមពិនិត្យេមើលេ�ល�រណ៍ឯកជន�ពរបស់ LISC។ 

ស្រ�ប់ព័ត៌�នថ�ីៗអំពីធន�ន និងកម� វ �ធីបែន�ម សូមចូលេមើលទំព័រេឆ� ើយតបរបស់េយើងចំេ�ះកូវ �ដ 19 របស់ 
LISC’s COVID-19។ 

េ�យចុះហត�េល��ក់េ�� ះរបស់អ�ក និង�ក់�ក្យេស� ើសំុ�ងេ្រ�ម អ�កប�� ក់� 
ព័ត៌�នែដល�នផ�ល់ជូនអំពីអ�កគឺពិត�្រតឹម្រត�វេ�ក� �ង្រគប់ទិដ��ពសំ�ន់ៗ�ងំអស់។ 

�រពិនិត្យចុងេ្រ�យ 
សូមអរគុណចំេ�ះែដល�ន�ក់�ក្យេស� ើសំុ។ ទំព័រេនះគឺ�ព័ត៌�នប�� ក់� �ក្យេស� ើសំុរបស់អ�ក្រត�វ�ន
ទទួលរចួេហើយ។ 

 

mailto:verizongrantsinfo@lisc.org
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/covid-19/

	-ពាក្យស្នើសុំជំនួយសង្រ្គោះអាជីវកម្មខ្នាតតូច LISC
	ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំនេះផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានបឋមសម្រាប់អាជីវកម្មដែលស្វែងរកជំនួយសង្រ្គោះរអាជីវកម្មខ្នាតតូច។ មុនចាប់ផ្ដើមដំណើរការ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកតបចម្លើយអានសំណួរចម្លើយតាមអនឡាញដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីជុំនៃជំនួយសង្រ្គោះរអាជីវកម្មខ្នាតតូចនេះ។
	ខចែង និងលក្ខខណ្ឌ៖ អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំអាចដាក់ពាក្យសុំម្ដងសម្រាប់ជុំនេះ និងសម្រាប់អាជីវកម្មតែមួយ ប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានអាជីវកម្មច្រើនប្រភេទ សូមបំពេញពាក្យស្នើសុំដោយផ្អែកលើអាជីវកម្មរបស់អ្នកដែលធំជាងគេ។ អ្នកទទួលជំនួយម្នាក់ៗអាចទួលបានជំនួយតែមួ...
	អាទិភាពនឹងផ្ដល់ជូនសម្រាប់អាជីវកម្មដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមភាគតិច ស្រ្តី និងអតីតយុទ្ធជន។ អ្នកទទួលបានជំនួយទាំងអស់នឹងត្រូវបញ្ជាក់ថា ខ្លួនកំពុងលើកកម្ពស់ឧត្តមប្រយោជន៍របស់សហគមន៍ និងរងការប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ 19។ អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញពុំមានសិទ្...
	នៅពេលត្រូវបានជ្រើសរើសជាអ្នកជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីចុងក្រោយមិនប្រាកដថា អ្នកនឹងទទួលបានជំនួយឡើយ។ ក្នុងនាមជាអ្នកជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីចុងក្រោយ  អ្នកចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់ឯកសារបន្ថែមដើម្បីពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានអាជីវកម្មសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ ដែលតម្...
	ឯកជនភាព៖ ព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់តាមរយៈដំណើរការស្នើសុំនេះគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំនីមួយៗ។ ពាក្យស្នើសុំដែលបានដាក់ជូនត្រូវបានរក្សាការសម្ងាត់ចំពោះសាធារណៈជនទូទៅ និងអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំដូចគ្នា។ បេក្ខជនមិនឱ្យ LISC សម្ព័ន្ធ សមាជិក ដៃគូ និងបុគ្គលិ...
	ទំនាស់ផលប្រយោជន៍៖ នាយកបច្ចុប្បន្ន មន្រ្តី និងបុគ្គលិក និងអ្នកម៉ៅការរបស់ LISC និងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ (ប្ដី/ប្រពន្ធ ឪពុកម្ដាយ កូន ចៅ ចៅទួត និងកូនប្រសារ ចៅប្រសារ និងចៅទួតប្រសារ) ពុំមានសិទ្ធិស្នើសុំ ឬស្វែងរកជំនួយឡើយ។
	ការផ្សព្វផ្សាយ
	ការតាមដាន

	ការណែនាំអំពីការដាក់ពាក្យ៖ មុនពេលបំពេញ និងដាក់ពាក្យតាមអនឡាញ សូមណែនាំឱ្យអ្នកតបចម្លើយរក្សាទុកចម្លើយនៅក្នុងឯកសារថតចម្លងទុកដាច់ដោយឡែកមួយ ដោយសារកិច្ចការរបស់អ្នកអាចនឹងមិនត្រូវបានរក្សាទុកប្រសិនបើអ្នកចាកចេញពីគេហទំព័រមុនពេលបញ្ជូនពាក្យស្នើសុំ។ អ្នកក៏អាចបាត់បង់កិ...
	អ្នកនឹងបានឃើញទំព័របញ្ជាក់បន្ទាប់ពីពាក្យស្នើសុំត្រូវបានបំពេញដោយជោគជ័យ។
	* 1. ខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ថា ខ្ញុំបានអាន និងយល់ព្រមចំពោះខចែង និងលក្ខខណ្ឌដែលបានចែងខាងលើ៖
	ព័ត៌មានពាក្យស្នើសុំ
	* 2. តើអ្នកបំពេញពាក្យស្នើសុំនេះតាងនាមឱ្យក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មមែនទេ?


	ពាក្យស្នើសុំជំនួយសង្រ្គោះអាជីវកម្មខ្នាតតូច LISC
	សូមត្រៀមផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មឈានមុខ។

	ពាក្យស្នើសុំជំនួយសង្រ្គោះអាជីវកម្មខ្នាតតូច LISC
	សូមជម្រាបថា៖ ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចអាចដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់អាជីវកម្មតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានអាជីវកម្មច្រើនប្រភេទ សូមបំពេញពាក្យស្នើសុំនេះដោយផ្អែកលើអាជីវកម្មរបស់អ្នកដែលធំជាងគេ។ អ្នកទទួលជំនួយម្នាក់ៗអាចទួលបានជំនួយតែមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់លេខសម...
	* 3. ព័ត៌មានអំពីម្ចាស់អាជីវកម្មឈានមុខ
	* 9. ចំនួនឆ្នាំនៃការប្រកបអាជីវកម្ម
	* 10. តើអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលដុលប៉ុន្មានសម្រាប់ឆ្នាំប្រតិទិន 2019 (1/1/2019 ដល់ 12/31/2019)?
	សូមបញ្ចូលលេខ 0 ប្រសិនបើពុំមានបុគ្គលិកពេញម៉ោង។
	សូមបញ្ចូលលេខ 0 ប្រសិនបើពុំមានបុគ្គលិកក្រៅម៉ោង។
	សូមបញ្ចូលលេខ 0 ប្រសិនបើពុំមានបុគ្គលិកពេញម៉ោង ។
	សូមបញ្ចូលលេខ 0 ប្រសិនបើពុំមានបុគ្គលិកក្រៅម៉ោង។



	ពាក្យស្នើសុំជំនួយសង្រ្គោះអាជីវកម្មខ្នាតតូច LISC
	ពាក្យស្នើសុំជំនួយសង្រ្គោះរអាជីវកម្មខ្នាតតូច LISC
	ផ្នែកបន្ទាប់នៃការស្ទង់មតិ ស្នើសុំទិន្នន័យសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងម្ចាស់អាជីវកម្មឈានមុខ ហើយអាចផ្ដល់ជូនក៏បាន ឬមិនផ្ដល់ជូនក៏បាន។ សូមផ្ដល់ព័ត៌មានដោយផ្អែកលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯង របស់ម្ចាស់អាជីវកម្មឈានមុខ។
	16. អាយុ
	ម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច 18 ឆ្នាំ។

	17. ភេទ
	18. អតីតយុទ្ធជន
	ប្រសិនបើ បាទ/ចាស អ្នកត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មាន DD214។

	19. ពូជសាសន៍/ជាតិពិន្ធុ
	សូមបញ្ជាក់ដោយផ្អែកលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មឈានមុខ។



	ពាក្យស្នើសុំជំនួយសង្រ្គោះរអាជីវកម្មខ្នាតតូច LISC
	* 20. តើអ្នកចង់ស្នើសុំជំនួយចំនួនប៉ុន្មាន?
	* 21. តើយកជំនួយនេះទៅធ្វើអ្វី? សូមគូសធីកចម្លើយទាំងអស់ដែលត្រឹមត្រូវ។
	* 22. សូមជ្រើសរើសចម្លលយមួយដែលត្រូវនឹងទីតាំងអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាងគេ៖
	* 23. ប្រសិនបើអ្នកមានកិច្ចសន្យាជួលអាជីវកម្ម តើម្ចាស់ជួលរបស់អ្នកបានផ្ដល់សម្បទាន ឬពន្យារពេលបង់ថ្លៃឈ្នួលដែរឬទេ?
	* 24. តើបច្ចុប្បន្ន អ្នកមិនទាន់បង់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្ម?
	* 25. តើអ្នកនៅតែអាចលក់ផលិតផល/សេវារបស់អ្នក?
	29. មតិយោបល់ទូទៅ ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតអំពីអ្នក និង/ឬអាជីវកម្មរបស់អ្នក និងផលប៉ះពាល់នៃកូវីដ 19 មកលើអ្នកដែលអ្នកចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់យើង។


