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រដ្ឋបាលទីក្រងុ/ក្រងុ Cumberland 

រម្ម វធីិផ្តល់ជំនួយស្ថ ិរភាពមី្ក្រូស្ហក្ាស្អាជីវរម្ម (MicroE) 

ទីក្រងុ/ក្រងុ Cumberland ដដ្លមានមូ្លនិធិជំនួយប្ល ុរអភិវឌ្ឍន៍ស្ហគម្ន៍ (CDBG) ដដ្លផ្តល់ដោយការយិាល័យលំដៅោឋ ន និងស្ហគម្ន៍ 

(OHCD) ននរដ្ឋ R. I. និងក្រសួ្ងអភិវឌ្ឍន៍លំដៅោឋ ន និងទីក្រងុស្ហរដ្ឋអាដម្ររិ (HUD) រំពុងផ្តលជ់ំនួយទុនប្ងវ ិលស្ក្មាប្់ម្ីក្រូ

ស្ហក្ាស្អាជវីរម្មខ្នា តតូចដដ្លមានលរខណៈក្គប់្ក្ាន់ ដដ្លរំពុងរងផ្លប្៉ា៉ះពាល់យា៉ា ងធងន់ធងរដោយជំងឺ COVID-19។ 

អាជីវរម្មដែលមានសិទធ ិ៖  ក្ប្ដភទម្ីក្រូស្ហក្ាស្ជារ់លារ់មួ្យចំនួនមានស្ិទធិទទួលបាន។  

ម្ីក្រូស្ហក្ាស្ក្តូវបានរំណត់ថាជាស្ហក្ាស្ពាណិជជរម្មដដ្លមានប្ុគគលិរក្បាំនារ់ ឬតិចជាងដន៉ះដដ្លមានមាា រ់ ឬដក្ចើននារ់ជាមាា ស្់ស្ហក្ាស្។   

ក្បារ់ចំណូលក្គួសារក្ប្ចំឆ្ា ំស្រុប្រប្ស្់មាា ស្់ម្ីក្រូស្ហក្ាស្ម្ិនអាចដលើស្រក្ម្ិតអប្បប្រមាដូ្ចខ្នងដក្កាម្អាក្ស្័យដលើទំហំក្គួសារ 

និងទីក្រងុ/ក្រងុដដ្លអាររស្់ដៅ (មិ្នដម្នរដនែងអាជីវរម្មរប្ស្់អារស្ថ ិតដៅ)។   

ដែនរំណត់ននក្ារ់ចំណូលម្ធ្យម្/ទាប (80%) សក្មាប់ឆ្ន ំសារពពើពនធ 2020 

ទីក្រងុ/ក្រងុដែលរស់ពៅ 
1 នារ់ 2 នារ់ 3 នារ់ 4 នារ់ 5 នារ់ 6 នារ់ 7 នារ់ 8 នារ់ 

ស្ហគម្ន៍រដ្ឋ R.I. ដផ្េងដទៀត 
48,750 55,700 62,650 69,600 75,200 80,750 86,350 91,900 

Westerly, Hopkinton, New Shoreham 
50,050 57,200 64,350 71,500 77,250 82,950 88,700 94,400 

Newport, Middletown, Portsmouth 
54,950 62,800 70,650 78,500 84,800 91,100 97,350 103,650 

 
ក្រមុ្ហ ុនអាជីវរម្មក្តូវដតបំ្ដពញបានតាម្លរខណៈវនិិចឆ ័យននស្ិទធិទទួលបានដូ្ចខ្នងដក្កាម្៖ 

1. ជាម្ីក្រូស្ហក្ាស្ដូ្ចដដ្លបានរំណត់ខ្នងដលើ 

2. កាន់កាប្់ដោយបុ្គគលដដ្លមានក្បារ់ចំណូលទាប្ ឬម្ធយម្ (≤80% នៃប្រាក់ចំណូលមធ្យមប្ររចំតំរៃ់ ផ្អែកលលើទំហំប្ររួសារ) 

3. ជាអងគភាពម្ិនររក្បារ់ចំដណញ (ក្រមុ្ហ ុនឯររម្មស្ិទធិ ក្រមុ្ហ ុនស្ហរម្មស្ិទធិ សាជីវរម្ម ឬក្រមុ្ហ ុនទទួលខុស្ក្តូវមានរក្មិ្ត) 

4. មានក្គរ៉ះសាថ នដៅរន ុងទីក្រងុ/ក្រងុដដ្លោរ់ពារយស្ុំ 

5. ផ្តល់ទំនិញ ឬដស្វារម្មដ្ល់ដភញៀវ ឬអតិថិជនដក្ចើន 

6. មានដររ តិ៍ដ ម្ ៉ះលអជាមួ្យរដ្ឋ និងទីក្រងុ/ក្រងុ 

a. ប្ចច ុប្បនាជាប្់ពនធទាងំអស់្ដដ្លក្តូវប្ង់រហូតដ្ល់នថងទី 3/1/2020 

b. អាជាញ ប្័ណណ /ការចុ៉ះប្ញ្ជ ីរដ្ឋដដ្លមានស្ុពលភាពក្ប្ស្ិនដប្ើមាន 

c. មិ្នដម្នជាភាគីវវិាទដដ្លពារ់ព័នធនរងរដ្ឋ ឬទីក្រងុ/ក្រងុ 

7. អាចចងក្រងជាឯរសារនូវការខ្នតប្ង់ក្បារ់ចំណូលយា៉ា ងតិច $1,000  ដោយសារជំងឺ COVID-19 

8. ប្ដងក ើតដ ើងមុ្ននថងទី 1/1/2019 

9. មានចំណូលស្រុប្ក្ប្ចំឆ្ា ំដលើស្ពី $25,000 

10. មានយា៉ា ងដោចណាស្់ប្ុគគលិរពីរនារ់ រមួ្ទាងំមាា ស្ ់ 

11. មិ្នចុ៉ះប្ញ្ជ ីដក្កាម្ក្ប្ដភទអាជីវរម្មដលើរដលង ដូ្ចដដ្លបានដរដក្ប្ (សូ្ម្ដម្ើលខ្នងដក្កាម្) 

ឯរសារចាំច់៖  អារោរ់ពារយស្ុំក្តូវដផ្ញើទក្ម្ង់ពារយស្ុំទាងំអស្់ និងឯរសារាំក្ទរមួ្ទាងំចាប្់ចម្ែងនន៖ 

• ប្័ណណ ដប្ើរប្រ ឬអតតស្ញ្ញា ណប្័ណណ មានរបូ្ថតដដ្លដចញដោយរដ្ឋ 

• លិខិតក្ប្កាស្ពនធផ្ទា ល់ខល នួស្ក្មាប្់នីតិជនទាងំអស់្ដដ្លោរ់ពារយោច់ដោយដ រ (ឆ្ា ំ 2018 ឬ 2019) 

• លិខិតក្ប្កាស្ពនធអាជីវរម្ម (ឆ្ា ំ 2018  ឬឆ្ា ំ 2019) 

• ចាប្់ថតចម្ែងននប័្ណណ ដប្ើរដខស្ក្មាប្់រយៈដពលដប្ើរក្បារ់ដខចុងដក្កាយប្ំផ្ុត និងរយៈដពលដប្ើរក្បារ់ដខ ដដ្លប្ញ្ាប្់ដៅ/មុ្ននថងទី 

3/7/2020 

• ថតចម្ែងវរិកយប្ក្តស្ក្មាប់្រយៈដពលដដ្លរងផ្លប្៉ា៉ះពាល់ដៅឆ្ា ំ 2020 (ឧ. ដខមី្នា) និងរយៈដពលដូ្ចាា ដៅឆ្ា ំ 2018, 2019 

ចំនួនទឹរក្ារ់ជំនួយ៖  ជំនួយទររក្បារ់ចនួំន $5,000 នរងក្តូវបានទូទាត់ផ្ទត ច់ដតមួ្យគត់ដៅឱ្យមី្ក្រូស្ហក្ាស្ខ្នា តតូចដដ្លមានស្ិទធិ 

និងទទួលបានការយល់ក្ពម្។
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ការពក្បើក្ាស់មូ្លនិធ្ិ៖   មូ្លនិធិអាចក្តូវបានដក្ប្ើក្បាស្់ជាដដ្ើម្ទុនប្ងវ ិលដដ្ើម្បីទូទាត់រាល់ចំណាយដលើអាជីវរម្មដូ្ចជានថែឈ្ន លួ បុ្គគលិរ 

និងដស្វាសាធារណៈ។  មូ្លនិធិ MicroE អាចនរងម្ិនក្តូវបានដក្ប្ើក្បាស្់ស្ក្មាប្់ទិញប្រកិាខ រស្ំខ្នន ់ទញិអចលនៈក្ទពយ ស្រម្មភាពសាងស្ង់ 

ការពក្ងីរអាជីវរម្ម ឬការប្ញ្ច ុ ៉ះប្ញ្ច លូដទ។ 

ក្បពេទអាជីវរម្មពលើរដលង៖  ក្ប្ដភទអាជីវរម្មដូ្ចខ្នងដក្កាម្ក្តូវបានដលើរដលងដចញពីការចូលរមួ្រន ុងរម្ម វធីិដន៉ះ៖ 

• អាជីវរម្មដដ្លទារ់ទងនរងរញ្ញឆ    

• ការជួលអចលនក្ទពយ/អាជីវរម្មលរ់ដូ្រ  

• អាជីវរម្មតាម្ផ្ា៉ះដដ្លាម នបុ្គគលិរ   

• អាជីវរម្មដដ្លក្គប់្ក្គងដោយម្នុស្េដដ្លមានអាយុដក្កាម្ 18 ឆ្ា ំ  

• អាជីវរម្មដដ្លជាស្ិទធិដធវ ើអាជីវរម្ម ឬសាខ្ន  

• ោងលរ់ក្សា  

• អារលរ់អាវុធ/អារលរ់អាវុធយុទធភណឌ  

• អារប្ញ្ច ុ ៉ះប្ញ្ច លូ  

• ជនក្ប្តិប្តដ ិការជាអារពិដក្ា៉ះដយាប្ល់/អារដ ៉ា ការឯររាជយ និងផ្តល់ដស្វារម្មដ្ល់អងគភាពដតមួ្យ  

• អាជីវរម្មតាម្ផ្ា៉ះដដ្លោម្លរ់ឲ្យអតិថិជនដដ្លមានអាយុដក្កាម្ 18 ឆ្ា ំ  

ម្ីក្រូស្ហក្ាស្ដដ្លកាន់កាប្់ដោយស្ិស្េដដ្លមានអាយុចប្់ពី 18+ ជាទូដៅម្ិនមានស្ិទធិដទ ដលើរដលងដតមាា ស្់ជាស្ិស្េគឺជាមាា ស់្ដតមួ្យគត់

រន ុងការាំក្ទដផ្ារហិរញ្ា វតថ ុស្ក្មាប្់ស្មាជិរក្គួសារដផ្េងដទៀត 

 

ចំពពាោះពោលការណ៍ដណនាពំីរម្ម វធិ្ីពនោះ និងឯរសារពារយស ំពពញពលញ សូម្ទារ់ទង៖  

Glenn Modica, Town Planner 

Cumberland Town Hall 

45 Broad Street 

Cumberland, RI 02864 

gmodica@cumberlandri.org 

401-728-2400 x146 

https://www.cumberlandri.org/planning/ 
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