រដ្ឋ បាលទីក្រ ុង/ក្រ ុង Cumberland
រម្ម វ ិធីផ្តល់ជំនួយស្ថ ិរភាពម្ីក្រូស្ហក្ាស្អាជីវរម្ម (MicroE)
ទីក្រ ុង/ក្រ ុង Cumberland ដដ្លមានម្ូ លនិធិជំនួយប្លុរអភិវឌ្ឍន៍ស្ហគម្ន៍ (CDBG) ដដ្លផ្តល់ដោយការ ិយាល័យលំដៅោឋន និងស្ហគម្ន៍
(OHCD) ននរដ្ឋ R. I. និងក្រស្ួ ងអភិវឌ្ឍន៍លំដៅោឋន និងទីក្រ ុងស្ហរដ្ឋ អាដម្រ ិរ (HUD) រំពុងផ្តលជ
់ ំនួយទុនប្ងវ ិលស្ក្មាប្់ម្ីក្រូ
ស្ហក្ាស្អាជីវរម្ម ខ្នាតតូ ចដដ្លមានលរខ ណៈក្គប្់ក្ាន់ ដដ្លរំពុងរងផ្លប្៉ា៉ះពាល់យា៉ាងធង ន់ធងរដោយជំងឺ COVID-19។
អាជីវរម្ម ដែលមានសិទធិ៖ ក្ប្ដភទម្ីក្រូស្ហក្ាស្ជារ់លារ់ម្ួយចំនួនមានស្ិទធិទទួ លបាន។
ម្ីក្រូស្ហក្ាស្ក្តូវបានរំណត់ថាជាស្ហក្ាស្ពាណិជជរម្ម ដដ្លមានប្ុគគលិរក្បាំនារ់ ឬតិចជាងដន៉ះដដ្លមានមាារ់ ឬដក្ចើននារ់ជាមាាស្់ស្ហក្ាស្។
ក្បារ់ចំណូលក្គួ សារក្ប្ចំឆ្ាំស្រុប្រប្ស្់មាាស្់ម្ីក្រូស្ហក្ាស្ម្ិនអាចដលើស្រក្ម្ិតអប្បប្រមាដ្ូ ចខ្នងដក្កាម្អាក្ស្័យដលើទំហំក្គួ សារ
និងទីក្រ ុង/ក្រ ុងដដ្លអា ររស្់ដៅ (ម្ិនដម្នរដនែ ងអាជីវរម្ម រប្ស្់អារស្ថ ិតដៅ)។
ដែនរំណត់ននក្ារ់ចំណូលម្ធ្យម្/ទាប (80%) សក្មាប់ឆ្នំសារពពើពនធ 2020

ទីក្រ ុង/ក្រ ុងដែលរស់ពៅ
ស្ហគម្ន៍រដ្ឋ R.I. ដផ្េងដទៀត
Westerly, Hopkinton, New Shoreham
Newport, Middletown, Portsmouth
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91,100

97,350

103,650

ក្រ ុម្ហុនអាជីវរម្ម ក្តូវដតប្ំដពញបានតាម្លរខ ណៈវ ិនិចឆ័យននស្ិទធិទទួ លបានដ្ូ ចខ្នងដក្កាម្៖
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ជាម្ីក្រូស្ហក្ាស្ដ្ូ ចដដ្លបានរំណត់ខ្នងដលើ
កាន់កាប្់ដោយប្ុគគលដដ្លមានក្បារ់ចំណូលទាប្ ឬម្ធយម្ (≤80% នៃប្រាក់ចំណូលមធ្យមប្ររចំតំរៃ់ ផ្អែកលលើទំហំប្ររួសារ)
ជាអងគ ភាពម្ិនររក្បារ់ចំដណញ (ក្រ ុម្ហុនឯររម្ម ស្ិទធិ ក្រ ុម្ហុនស្ហរម្ម ស្ិទធិ សាជីវរម្ម ឬក្រ ុម្ហុនទទួ លខុស្ក្តូវមានរក្ម្ិត)
មានក្គរ៉ះសាថនដៅរនុងទីក្រ ុង/ក្រ ុងដដ្លោរ់ពារយស្ុំ
ផ្តល់ទំនិញ ឬដស្វារម្ម ដ្ល់ដភញៀវ ឬអតិថិជនដក្ចើន
មានដររដតិ៍ ្ម៉ះលអ ជាម្ួ យរដ្ឋ និងទីក្រ ុង/ក្រ ុង
a. ប្ចចុប្បនា ជាប្់ពនធ ទា ំងអស្់ដដ្លក្តូវប្ង់រហូ តដ្ល់នថងទី 3/1/2020
b. អាជាញប្័ណណ/ការចុ៉ះប្ញ្ជ ីរដ្ឋ ដដ្លមានស្ុពលភាពក្ប្ស្ិនដប្ើមាន
c. ម្ិនដម្នជាភាគី វ ិវាទដដ្លពារ់ព័នធនរងរដ្ឋ ឬទីក្រ ុង/ក្រ ុង
7. អាចចងក្រងជាឯរសារនូ វការខ្នតប្ង់ក្បារ់ចំណូលយា៉ាងតិច $1,000 ដោយសារជំងឺ COVID-19
8. ប្ដងក ើតដ ើងម្ុននថងទី 1/1/2019
9. មានចំណូលស្រុប្ក្ប្ចំឆ្ាំដលើស្ពី $25,000
10. មានយា៉ាងដោចណាស្់ប្ុគគលិរពីរនារ់ រ ួម្ទា ំងមាាស្់
11. ម្ិនចុ៉ះប្ញ្ជ ីដក្កាម្ក្ប្ដភទអាជីវរម្ម ដលើរដលង ដ្ូ ចដដ្លបានដរដក្ប្ (ស្ូ ម្ដម្ើលខ្នងដក្កាម្)
ឯរសារចំាច់៖ អា រោរ់ពារយស្ុំក្តូវដផ្ញើទក្ម្ង់ពារយស្ុំទា ំងអស្់ និងឯរសារាំក្ទរ ួម្ទា ំងចាប្់ចម្ែ ងនន៖
•

ប្័ណណដប្ើរប្រ ឬអតត ស្ញ្ញាណប្័ណណមានរ ូប្ថតដដ្លដចញដោយរដ្ឋ

•

លិខិតក្ប្កាស្ពនធ ផ្ទាល់ខល ួនស្ក្មាប្់នីតិជនទា ំងអស្់ដដ្លោរ់ពារយោច់ដោយដ រ (ឆ្ាំ 2018 ឬ 2019)

•

លិខិតក្ប្កាស្ពនធ អាជីវរម្ម (ឆ្ាំ 2018 ឬឆ្ាំ 2019)

•

ចាប្់ថតចម្ែ ងននប្័ណណដប្ើរដខស្ក្មាប្់រយៈដពលដប្ើរក្បារ់ដខចុងដក្កាយប្ំផ្ុត និងរយៈដពលដប្ើរក្បារ់ដខ ដដ្លប្ញ្ា ប្់ដៅ/ម្ុននថងទី
3/7/2020

•

ថតចម្ែ ង វ ិរក យប្ក្តស្ក្មាប្់រយៈដពលដដ្លរងផ្លប្៉ា៉ះពាល់ដៅឆ្ាំ 2020 (ឧ. ដខម្ីនា) និងរយៈដពលដ្ូ ចាាដៅឆ្ាំ 2018, 2019

ចំនួនទឹរក្ារ់ជំនួយ៖ ជំនួយទររក្បារ់ចន
ំ ួ ន $5,000 នរងក្តូវបានទូ ទាត់ផ្ទតច់ដតម្ួ យគត់ដៅឱ្យម្ីក្រូស្ហក្ាស្ខ្នាតតូ ចដដ្លមានស្ិទធិ
និងទទួ លបានការយល់ក្ពម្។

1

ការពក្បើក្ាស់ម្ូលនិធ្ិ៖ ម្ូ លនិធិអាចក្តូវបានដក្ប្ើក្បាស្់ជាដដ្ើម្ទុនប្ងវ ិលដដ្ើម្បីទូទាត់រាល់ចំណាយដលើអាជីវរម្ម ដ្ូចជានថែឈ្ន ួល ប្ុគគលិរ
និងដស្វាសាធារណៈ។ ម្ូ លនិធិ MicroE អាចនរងម្ិនក្តូវបានដក្ប្ើក្បាស្់ស្ក្មាប្់ទិញប្រ ិកាខរស្ំខ្នន់ ទិញអចលនៈក្ទពយ ស្រម្ម ភាពសាងស្ង់
ការពក្ងីរអាជីវរម្ម ឬការប្ញ្ចុ៉ះប្ញ្ចល
ូ ដទ។
ក្បពេទអាជីវរម្ម ពលើរដលង៖ ក្ប្ដភទអាជីវរម្ម ដ្ូចខ្នងដក្កាម្ក្តូវបានដលើរដលងដចញពីការចូ លរ ួម្រនុងរម្ម វ ិធីដន៉ះ៖
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

អាជីវរម្ម ដដ្លទារ់ទងនរងរញ្ញឆ
ការជួ លអចលនក្ទពយ/អាជីវរម្ម លរ់ដ្ូរ
អាជីវរម្ម តាម្ផ្ា៉ះដដ្លាមនប្ុគគលិរ
អាជីវរម្ម ដដ្លក្គប្់ក្គងដោយម្នុស្េដដ្លមានអាយុដក្កាម្ 18 ឆ្ាំ
អាជីវរម្ម ដដ្លជាស្ិទធិដធវ ើអាជីវរម្ម ឬសាខ្ន
ោងលរ់ក្សា
អា រលរ់អាវុធ/អា រលរ់អាវុធយុទធភណឌ
អា រប្ញ្ចុ៉ះប្ញ្ចល
ូ
ជនក្ប្តិប្តដ ិការជាអា រពិដក្ា៉ះដយាប្ល់/អា រដ ៉ា ការឯររាជយ និងផ្តល់ដស្វារម្ម ដ្ល់អងគ ភាពដតម្ួ យ
អាជីវរម្ម តាម្ផ្ា៉ះដដ្លោម្លរ់ឲ្យអតិថិជនដដ្លមានអាយុដក្កាម្ 18 ឆ្ាំ

ម្ីក្រូស្ហក្ាស្ដដ្លកាន់កាប្់ដោយស្ិស្េដដ្លមានអាយុចប្់ពី 18+ ជាទូ ដៅម្ិនមានស្ិទធិដទ ដលើរដលងដតមាាស្់ជាស្ិស្េគឺជាមាាស្់ដតម្ួ យគត់
រនុងការាំក្ទដផ្ារហិរញ្ា វតថុស្ក្មាប្់ស្មាជិរក្គួ សារដផ្េងដទៀត

ចំពពាោះពោលការណ៍ដណនាំពីរម្ម វ ិធ្ីពនោះ និងឯរសារពារយសំពពញពលញ សូម្ទារ់ទង៖
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