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Portland

នោកអភិបាលក្កុង Ted Wheeler នោកនាយក Kurt Creager

សញ្ញាប័ណ្ណលំនៅដ្ឋានតំលលសមរមយ
ការសទង់មតិពីសណា
ំ
ក់សហគមន៍
ខែសីហា ឆ្នំ២០១៧

កាលពី ខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នំ២០១៦ ក្បជាជននៅ Portland បាននបាោះនឆ្នតសំនរច្ជាក្បវតតិសាស្តសតបនងកើត
“សញ្ញាប័ ណ្ណលំនៅដ្ឋានតំលលសមរមយ”

ន ើមបីជាក្បភពមូ លនិធិ

សំរាប់ បនងកើនច្ំនួនលំនៅដ្ឋានតំ លល

សមរមយនៅកនុងសហគមន៍។ ក្បភពមូ លនិ ធិថ្ី នម នោះនឹងបនងកើតទឹ កក្បាក់ច្ំនួន ២៥៨.៤ោន ុ ោាអានមរ ិក
សំរាប់ លំនៅដ្ឋានតំលលសមរមយ និ ងបនងកើតលំនៅដ្ឋានសរុប ១,៣០០ ផ្ទោះ ខ លកនុងននាោះ ៖
-

ក្គប់ លំនៅដ្ឋានគឺ សំរាប់ផ្ល
ត ់ជូនក្បជាជនខ លមានច្ំ ណ្ូលទាប
ល់ ៣,៧៣៥

-

(ក្បាក់ច្ំណ្ូលក្បចំខែរហូត

ុ ោាអានមរ ិក សំរាប់ក្គួសារមានសមាជិ ក៤រូប)។

ជិ តពាក់ កណា
ត លលនគំនរាង (ច្ំ នួន៦០០ផ្ទោះ) នឹ ងសំរាប់ផ្តល់ជូនក្បជាជនខ លគ្មមនច្ំ ណ្ូល ឬ
មានច្ំ ណ្ូលទាបបំផ្ុត (ក្បាក់ ច្ំណ្ូលក្បចំខែរហូត ល់ ១,៨៦៧

ុ ោាអានមរ ិក សំរាប់ ក្គួសារ

មានសមាជិក៤រូប)។
-

ច្ំ នួនពាក់កណា
ត លលនគំ នរាង

(ច្ំនួន៦៥០ផ្ទោះ)

នឹ ងសំរាប់ ផ្តល់ជូនក្គួសារខ លមានសមាជិក

នក្ច្ើន (បនទប់នគង ២ នៅ ៣)។
បនងកើតគំនរាងលំនៅដ្ឋានសំរាប់ជនខ លមានតំរវូ ការបំផ្ុត
នយើងច្ង់បនងកើតគំ នរាងលំនៅដ្ឋានសំរាប់ ក្គួសារ និ ងបុ គគល ខ លទទួ លរងនក្គ្មោះពី ការនរ ើសនអើង
ពូ ជសាសន៍ ពី ការនរ ើសនអើងការខសែងរកលំនៅដ្ឋាន ពី ការគ្មមនទី សានក់ អាស្ស័យ និ ងពី ការនរ ើលំនៅដ្ឋាន។
នយើងច្ង់ឲគំនរាងននោះបាន ល់ក្បជាជននៅកនុងសហគមន៍ ជាពិ នសស៖
-

សហគមន៍ ក្បជាជនភាគតិច្។
ក្គួសារ។

-

ក្គួសារខ លជួបក្បទោះការគ្មមនទីជំរក ឬុអាច្ឈាននៅរកការគ្មមនទីជំរក។

-

ក្គួសារខ លជួបក្បទោះការនរ ើទីកខនាង។
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សំនួរទី១៖
- នតើអនកយល់ស្សបជាមួយអាទិ ភាពខាងនលើននោះនទ?
យល់ស្សប
មិ នយល់ស្សប
ខ- នតើ មានសហគមន៍ ជាអាទិ ភាពណានទៀតខ លនយើងមិនបានរាប់ បញ្ូច លនៅខាងនលើ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ការវ ិនិនយាគនលើការខកខក្បសហគមន៍ឲក្បនសើរ
ធនធានខ លបានពី សញ្ញាប័ ណ្ណនឹងយកនៅសាងសង់

និងទិ ញលំនៅដ្ឋានខ លមានតំ លល

សមរមយ ទូ ទាំងទី ក្កុង។
សំនួរទី២៖
នតើទឹកក្បាក់ ខ លបានពី សញ្ញាប័ ណ្ណ គួ រនឹងយកនៅសាងសង់ លំនៅដ្ឋានថ្មី ឬទិ ញលំនៅដ្ឋានខ លមាន
ស្សាប់ ឬទាំងពី យា៉ាង? សូមដ្ឋក់ សញ្ញា X ពី នក្កាមឃ្លាខាងនក្កាម នបើអនកយល់ថាសាោក្កុងគួរនតតត
ការច្ំ ណាយនលើករណ្ីណាមួ យ។
បនងកើតលំនៅដ្ឋានថ្មី

ទិ ញលំនៅដ្ឋានខ លមានស្សាប់

ទាំងពី យា៉ាង

---------------------------

-----------------------------------------------

-------------------

ខផ្នទីខាងនក្កាមបង្ហាញពីទីតំងបច្ចុបបននលនគំ នរាងលំនៅដ្ឋានខ លមានតំលល សមរមយរបស់សាោក្កុង។
ច្ំ នុច្នីមួយៗតំណាងឲគំ នរាងលំនៅដ្ឋាន។

(MAP)
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សំនួរទី៣៖

នតើអនកគិ តថាសាោក្កុងគួរនតតតថ្វ ិកានៅនលើតំបន់ខ លមានលំនៅដ្ឋានតំលលសមរមយស្សាប់
)

ឬនៅនលើតំបន់ ខ លមានលំនៅដ្ឋានតំលលសមរមយតិច្តួច្

(ច្ំ នុច្

ឬគ្មមនលំនៅដ្ឋាន

តំ លលសមរមយនសាោះ? សូមដ្ឋក់ សញ្ញា X ពី នក្កាមឃ្លាខាងនក្កាម នបើអក
ន យល់ថាសាោក្កុងគួ រនតតតការ
ច្ំ ណាយនលើករណ្ីណាមួយ។
តំ បន់ ខ លមានលំនៅដ្ឋានតំ លលសមរមយនក្ច្ើ នស្សាប់។
----------------------------------------------------------------តំ បន់ ខ លមានលំនៅដ្ឋានតំ លលសមរមយ តិ ច្តួ ច្ ឬគ្មមនលំនៅដ្ឋានតំ លលសមរមយនសាោះ។
----------------------------------------------------------------------------------------------------------នគ្មលបំ ណ្ងមួ យកនុងច្ំ នណាមនគ្មលបំ ណ្ងនានា

បនងកើតលំនៅដ្ឋានកនុងតំ បន់ខ លជិតសាោនរៀន
សាធារណ្ៈ

នសវាសុែភាព

លនការបនងកើតធនធានពី សញ្ញាប័ណ្ណគឺការ

ហាងនក្គឿងឧបនភាគបរ ិនភាគ

នសវា ឹកជញ្ូជ ន

និ ងសួនច្ារ។ ខតវានឹងក្តូវមានការសក្មបសក្មួល នដ្ឋយការបនងកើត

លំនៅដ្ឋានតំលល សមរមយនៅតំ បន់ ទាំងននាោះនឹងច្ំណាយថ្វ ិការនក្ច្ើ ន។
សំនួរទី៤៖
សូមបញ្ញ
ជ ក់ ថានតើ អក
ន យល់ស្សបជាមួ យឃ្លាខាងនក្កាមណាមួ យ៖

- ទី កខនាងមិ ននចទជាបញ្ញ
ា នទ។ សូមបនងកើតលំនៅដ្ឋានឲបាននក្ច្ើន នដ្ឋយពុំ គិតពី ទីកខនាង។
យល់ស្សប
មិ នយល់ស្សប
ខ- ទីកខនាងសំខាន់ ណាស់ ។ វាមានសារៈសំខាន់ ណាស់កុងការបនងក
ន
ើតលំនៅដ្ឋានឲនៅជិត ក្ប
នទាោះបី ជាអាច្នឹងសាងសង់ បានច្ំ នួនតិ ច្ក៏ នដ្ឋយ។
យល់ស្សប
មិ នយល់ស្សប
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សំនួរទី៥៖

ងែ

-

ឣ្ន ។
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ឣ្ន ។

ច្ច

ផ្ត

ឲឣ្ន

ខ។

៦៖
-

ឣ្ន

សញ្ញាប័ ណ្ណ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ខ-

ឣ្ន

?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ឣ្ន ។
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