
កម� វ �ធី ្រចក�ណិជ�កម�ៃន�ជីវកម�ខ� ី្រ�ក់�� តតូច 
សំណួរែដលសួរញឹក�ប ់

េតើអ� �េ�គឺ�កម� វ �ធី ្រចក�ណិជ�កម�ៃន�ជីវកម�ខ� ី្រ�ក់�� តតូច របស់្រប�វ �ដឹន? 

កម� វ �ធី្រចក�ណិជ�កម�ខ� ី្រ�ក់�� តតូចៃន្រប�វ �ដឹនគឺ��រ�កល្បងេសដ�កិច�ថ�ី 
ែដល�នចំនួនទឹក្រ�ក់ 
២០០,០០០.០០ដុ�� រ/(២០មឺុនដុ�� រ)ែដល�នេ�លបំណងេដើម្បីផ�ល់ជនួំយេសដ�កិច�ដល់�ជីវកម�េ�
េពលពួកេគ �នេបើកដំេណើរ�រេឡើងវ �ញប�� ប់ពី�របិទបេ�� ះ�សន�េ�យ�រ�រផ� �ះេឡើងៃនកូវ �ត-
១៩។កម� វ �ធីថ�ីេនះ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�យមូលនិធិបង� �លៃន្រប�វ �ដឹននឹងសហ�រ�មួយ្រក �ម្របឹក�្រក �
ង្រប�វ �ដឹន។ 

េតើកម� វ �ធី ្រចក�ណិជ�កម�ៃន�ជីវកម�ខ� ី្រ�ក់�� តតូច របស់្រប�វ �ដឹនេនះដំេណើរ�រ�៉ងដូចេម�ច? 

មូលនិធិបង� �លៃន្រប�វ �ដឹន (PRF) 
រមួ�មួយ្រក �ម្របឹក�្រក �ង្រប�វ �ដឹន�នបេង� ើតមូលនិធិជំនួយចំនួន២០មឺុនដុ�� រ 
ស្រ�ប់�ជីវកម��� តតូច។ 
PRF និង្រក �ម្របឹក�្រក �ងនឹងេធ� ��រ�មួយ�� ប័នហិរ�� វត� �និងអង��រសប្ប� រសធម៌��េដើម្បីបន�ផ�ល់ជំនួយ។ 

េតើកម� វ �ធី្រចក�ណិជ�កម�ៃន�ជីវកម�ខ� ី្រ�ក់�� តតូចរបស់្រប�វ �ដឹនេនះជួយអ� �ខ�ះ? 

កម� វ �ធីេនះ�នេ�លបំណងជួយដល់�ជីវកម��� តតូចែដល�នទី�ំងេ�ក� �ងទី្រក �ង្រប�វ �ដិនឬេ�ជិតេ�
លេ� ្រចក�ណិជ�កម�។ �ជីវកម�ែដលទទួល�ន្រ�ក់ចំេណញរមួ�នេស�កម�លក់�យនិង្រក �មហ៊ុន 
ផលិតកម�ែដលផ�ល់�រ�រដល់មនុស្សតិច�ង ១០ �ក់ (FTEs) រក្រ�ក់ចំណូល�នតិច�ង 
២៥០,០០០.០០ដុ�� រ (២៥មឺុនដុ�� រ) �េរៀង�ល់�� ំេហើយ�នទី�ំងេ�ឬជិត្រចក�ណិជ�កម�ៃនផ� �វ 
្រប៉ត្រសីត, ផ� �វ ្រប៉តេវ, ផ� �វ េវសមីនេស� ើ, (�ងលិចៃន I-95), ផ� �វ េ្រកនស� �ន្រសីត េហើយនឹងវ �ថី ែអ៊មវ�តូ ក� �ង
ទី្រក �ង្រប�វ �ដឹន. * 
Broad St, Broadway, Westminster St. (West of I95), Cranston St. and Elmwood Ave in Providence. 

េតើ�នអ� �េកើតេឡើងប�� ប់ពីខ� � ំ�នបំេពញេហើយ�ក់�ក្យសំុខ� ី្រ�ក់? 
ប�� ប់ពីអ�ក�នបំេពញ�ក្យសុរំចួអ�ក�ចេផ�ើអីុែមលេ� 

Micro-Business@revolvingfund.org ឬេផ�ើ�មសបុំ្រតេ�ទុនបង� �លទី្រក �ង្រប�វ �ដឹន(Providence 
Revolving Fund), 372 West Fountain Street, Providence RI 02903. 
េ�េពល�ក្យសុខំ� ្ីរ�ក់របស់អ�ក្រត�វ�នទទួលេហើយ 



ព័ត៌�នរបស់អ�កនឹង្រត�វ�នដំេណើរ�រស្រ�ប់ទទួលសិទ�ិ។ 
�ក្យេស� ើសុំនឹង្រត�វ�នប�� ញស្រ�ប់�រ្រត�តពិនិត្យេ�គណៈក�� ធិ�រ្រត�តពិនិត្យ�រខ� ី្រ�ក់ែដល
នឹង្រត�វជួប្របជុំ�� �េរៀង�ល់ស�� ហ៍។ 
�ពញឹក�ប់�ច្រត�វ�នែកត្រម�វេ�យែផ�កេលើបរ ��ណៃន�រ�ក់�ក្យសុំែដល�នទទួល។ 

ចុះ្របសិនេបើខ� � ំ្រត�វ�រជំនួយក� �ង�របំេពញ�ក្យសំុខ� ី្រ�ក់�ជីវកម��� តតូចរបស់ខ� � ំ? 

មូលនិធិេនះ�ន្រក �មអ�កជំ�ញែដលទុកចិត�េ�ក� �ងេស�កម�របស់អ�កេដើម្បីេឆ� ើយសំនួរ 
ែណ�ំអ�ក�មរយៈ�រ�ក់�ក្យសុ ំ��រនិងប�� ប់ដំ�ក់�លៃន�រខ� ី្រ�ក់របស់អ�ក។ 
េបើ�នសំណួរ�មួយេ�េលើ�រ�ក់�ក្យេស� ើសុំេនះសូម�ក់ទងេ�៖ 

���អង់េគ�ស៖ Carrie Zaslow, 401-272-2760 ឬ Micro-Business@revolvingfund.org 
���េអស ៉�ញ៖ Doris De Los Santos 401-413-5775 ឬ Micro-Business@providenceri.gov 

���ែខ�រ៖ Kannyka Pouk at 401-274-8811 ឬ kannyka.pouk@cseari.org 

្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រជំនួយក� �ង�របំេពញ�ក្យេស� ើសុសូំម�ក់ទង មជ្ឈមណ� ល�ស� ីនិងសហ្រ�ស (The 
Center for Women & Enterprise): Veronica Martinez �មរយៈេលខទូរស័ព� 401-427-6532 ឬ �មអីុែមល 
vmartinez@cweonline.org 

េតើអ�ក�ែដរ ែដលមកពី�ជីវកម�របស់ខ� � ំ្រត�វ�របំេពញ�ក្យសំុខ� ី្រ�ក់? 

�ក្យសុំគួរែត្រត�វ�នបំេពញនិងប�� �នេ�យ�� ស់ឬ�� ស់�គហ៊ុនៃន�ជីវកម�។ 
សូមកត់ស�� ល់�្របវត�ឥិណ�ន(credit history) 
នឹងមិនប៉ះ�ល់ដល់សមត��ពក� �ង�រទទួល�ន្រ�ក់ខ� ីេនះេទ 
េហើយវត� �ប�� ំក៏មិន្រត�វ�ន�ម�រែដរ។ 

េតើខ� � ំ�ចទទួល្រ�ក់�ន�ប់ប៉ុ��  េ�េពលែដល្រ�ក់ខ� ីរបស់ខ� � ំ្រត�វ�នយល់្រពម? 

េយើងដឹងេហើយ�តំរវូ�រហិរ�� វត� �របស់អ�កគឺ�ន�ពប�� ន់ 
េហើយ�ល�់ក្យសុំ�ងំអស់្រត�វ�នដំេណើរ�រ�មុនសិនមុននិងទទួល�នលទ�ផលដំបូង 
េហើយ្រត�វ�ន�យតៃម�េ�យែផ�កេលើសិទ�ិ។ េដើម្បីពេន� �នដំេណើរ�រខ� ី្រ�ក់របស់អ�ក សូមអ�ក 
ប�� �លឯក�រែដល្រត�វ�រ�ំ�ច់េ��មួយ។ ក� �ងរយៈេពល 48 េ�៉ងប�� ប់ពី�រអនុម័តខ� ី្រ�ក់ 
អ�កនឹងទទួល�នឯក�រខ� ី្រ�ក់ ។  វ �ក័យប័រត(checks)នឹង្រត�វ�នេផ�ើ�មសំបុ្រត រមួ�មួយ 
ឯក�រែដល្រត�វចុះហត�េល�ព ីPRF ។ 

េតើខ� � ំ�ចខ� ី្រ�ក់�នប៉ុ�� ន? 

�ជីវកម��ច�ក់�ក្យសុខំ� ី្រ�ក់�ប់ពី ៥០០.០០- ៥,០០០.០០ (៥ រយដ�ុ� រ-៥ �ន់ដុ�� រ) 

mailto:Micro-Business@revolvingfund.org
mailto:Micro-Business@providenceri.gov
mailto:kannyka.pouk@cseari.org
mailto:vmartinez@cweonline.org


េតើអ� �េ��លក�ខណ� និងអ្រ��រ្រ�ក់ៃនកម� វ �ធី ្រចក�ណិជ�កម�ៃន�ជីវកម�ខ� ី្រ�ក់�� តតូច របស់្រប�វ �ដឹន? 

រយៈេពលខ� ្ីរ�ក់�នេពល ២-�� ំ េហើយ�នឹង�នជេ្រមើសសង្រ�ក់ពីរ �៉ង។ 
ទីមួយអ្រ��រ្រ�ក់គឺ០%្របសិនេបើអ�កខ� ី�ប់េផ�ើមសងវ �ញ�� មៗេ�េពលែដល្រ�ក់ខ� ី ្រត�វ�នេចញ 
េហើយទីពីរគឺ�នរយៈេពលអនុេ្រ�ះ ៦ ែខ�មួយនឹងអ្រ��រ្រ�ក់ ២% ។ 

បែន�មេលើល័ក� ខ័ណ� �ងំេនះ �ជីវកម�ែដល�នអនុម័តគឺ្រត�វចូលរមួក� �ង�របង� �ក / 
ជំនួយបេច�កេទសមួយទល់មួយែដលផ�ល់េ�យេ�យ Center for Women & Enterprise (CWE)  ក� �ងរយៈេពល 
៦ ែខប�� ប់ពទីទួល�ន្រ�ក់ខ� ី ។ 

េតើខ� � ំ�ចេ្របើេស�កម� ែបប�ស្រ�ប់្រចក�ណិជ�កម�ៃន�ជីវកម�ខ� ី្រ�ក់�� តតូចរបស់្រប�វ �ដឹនេនះ? 

្រ�ក់ខ� ី�ចេ្របើស្រ�ប់�� ស់ប� �រែដល្រត�វ�រេដើម្បីអនុេ�ម�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស់�យក�� នសុខ�
ពនិង�ណិជ�កម�របស ់រ�តូ�យេលន (Rhode Island Department of Health and Commerce RI) 
ស្រ�ប់�រេបើកម�ងេទៀត។ 

េលើសពីេនះេទៀត ្រ�ក់ខ� ី�នរហូតដល់េ� ២៥% �ច្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីទិញឧបករណ៍�រ�រ�� លខ់� �ន 
(រ�ំង មុខ េ្រ�មៃដ។ ល។ ) ស្រ�ប់បុគ�លិក។ 

េតើអ� ��ត្រម�វ�រែដល�ចទទួលយកស្រ�ប់្រចក�ណិជ�កម�ៃន�ជីវកម�ខ� ី្រ�ក់�� តតូចរបស់្រប�វ �ដឹនេនះ? 

�ជីវកម�ែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់្រត�វែត�នទី�ំងេ�ឬជិត្រចក�ណិជ�កម�ៃន ផ� �វ ្រប៉ត្រសីត, 
ផ� �វ ្រប៉តេវ, ផ� �វ េវសមីនេស� ើ, (�ងលិចៃន I-95), ផ� �វេ្រកនស� �ន្រសីត េហើយនឹងវ �ថីែអ៊មវ�តូ ក� �ងទី្រក �ង្រប�វ �ដឹន 
Broad St, Broadway, Westminster St. (West of I95), Cranston St. and Elmwood Ave in Providence. 

�ជីវកម�ែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់្រត�វែត�្រក �មហ៊ុនែដលរក្រ�ក់ចំេណញ �នៃដគូ 
�ន�កំណត់ជីវកម�ទទួលខុស្រត�វ ឬ កម�សិទ�ិែតមួយគត់។ 
�ជីវកម�នីមួយៗ�ច�ក់�ក្យសុខំ� ី្រ�ក់ែតមួយបុ៉េ�� ះ 

�ជីវកម�ែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់្រត�វផ�ល់�រ�រតិច�ង ១០ �ក់ (FTEs) 
និង�ន្រ�ក់ចំណូល្រប�ំ�� ំតិច�ង ២៥០,០០០.០០ ដុ�� រ (២៥មឺុនដ�ុ� រ) ។ 

អ�ក�ក់�ក្យសុំ្រត�វែតយល់្រពមចូលរមួវគ�បណ� � ះប�� លស� ីពី�ជីវកម��� តតូចមួយទល់មួយ�មួយ 
មជ្ឈមណ� ល�ស� ីនិងសហ្រ�ស(Center for Women & Enterprise)ក� �ងរយៈេពល ៦ 
ែខប�� ប់ពី�រែស� ងរក្រ�ក់ខ� ី។ 

�ក្យសុំ្រត�វ រមួ�នៈ �រពិពណ៌�អំពី�រជួសជលុ / �រ�� ស់ប� �រែដល្រត�វ�ន�ម�រេដើម្បីេបើកេឡើងវ �ញ។ 
�រ�៉ន់�� ន ស្រ�ប់�រកំណត់តៃម��រ�រ ស�� រៈនិង�រផ�ត់ផ�ង់ែដល្រត�វ�រ និងែផន�រ្រត�ត្រ� 

កូវ �ត-១៩ ែដល�នបំេពញ្រសប�ម�រេបើកេឡើងវ �ញ Re-Opening RI.។ 

សូមកត់ស�� ល់�េ�យ�រ តំរវូ�រែដល�ម�រ អ�កបំេពញ�ក្យសុំ�ងំអស់ នឹងមិន្រត�វ�ន��� 
នឹង�នទទួល្រ�ក់ែដលខ� ីេ�ះេទ។ 

https://www.reopeningri.com/?gclid=Cj0KCQjwlN32BRCCARIsADZ-J4vwsU3g6Ux4oV2zwS7Bor4Qx02nc8G2msM1JGECkp3qP7tHmB-pZvcaAp6HEALw_wcB


េតើ�ជីវកម� ្របេភទ�ែដលមិន�នសិទ� ិទទួល�នេស�្រចក�ណិជ�កម�ៃន�ជីវកម�ខ� ី្រ�ក់�� តតូច 
របស់្រប�វ �ដឹន? 

�ជីវកម�ែដលមិនបំេពញ�មត្រម�វ�រ�ងេលើ ឬ �� ប័នែដលមិនរក្រ�ក់ចំេណញ �ន 
គឺមិន�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់។ 

េតើខ� � ំ្រត�វ�រវត� �ប�� ំស្រ�ប់ខ� ី្រ�ក់ ែដរឬេទ? 

េទ អ�កមិន្រត�វ�រវត� �ប�� ំេដើម្បីទទួល�ន្រ�ក់ខ� ីេទ។ 

ចុះ្របសិនេបើខ� �មំិននិ�យ��អង់េគ�ស? េតើ��អ��ខ�ះ្រត�វ�នផ�ល់េឤយ? 

ព័ត៌�នអំពីកម� វ �ធីេនះក៏�ន���េអស�៉ញនិង��ែខ�រផងែដរ។ 
បច� �ប្បន�េយើងផ�ល់�រ�ំ្រទ���អង់េគ�សនិងេអស�៉ញ 
មជ្ឈមណ� ល�សុី�េគ�យ ៍(Center for Southest Asians) 
�នយល់្រសបេ�យក� េី�មនស្សរ �ក�យក� �ង�រជួយអ�កែដលនិ�យ��ែខ�រ�មរយៈដំេណើរ�រេស� ើសុខំ�  ី
្រ�ក់ និង�� ប់ទំ�ក់ទំនង�មួយមូលនិធិបង� �លៃន្រប�វ �ដឹន។ 

េតើខ� � ំ្រត�វ�ក់�ក្យដូចេម�ច? 

អ�ក�ច�ញយកច�ប់ចំលងៃន�ក្យសុំេ�ទីេនះ៖ 

្រក �ម្របឹក�្រក �ងឬមូលនិធិបង� �លៃន្រប�វ �ដឹន (City Council or Providence Revolving Fund)

ឬ�ចេស� ើេឤយេផ�ើ�ក្យសុំ�មសំបុ្រត ឬអីុែមល�ច�ក់ទង៖ 

Carrie Zaslow េ�មូលនិធិបង� �លៃន្រប�វ �ដឹន�មរយៈអីុែម៉ល Micro-Business@revolvingfund.org 

េ�េពលប�� ប់ �ក្យសុ�ំចេផ�ើ�មអីុែមលេ� Micro-Business@revolvingfund.org 

ឬេផ�ើ�មសំបុ្រតេ�ទុនបង� �លទី្រក �ង្រប�វ �ដឹន(Providence Revolving Fund) 

372 West Fountain Street, Providence RI 02903. 

្របសិនេបើខ� � ំ�នសំណួរបែន�មេតើខ� � ំ្រត�វ�ក់ទង្រក �ម �៉ងដូចេម�ច? 

សំ�ប់ជំនួយ���អង់េគ�ស�ក់ទង៖ 

Carrie Zaslow េ�មូលនិធិបង� �លៃន្រប�វ �ដឹន �មរយៈេលខទូរស័ព� 401-272-2760 
ឬ�មអីុែមល Micro-Busniess@revolvingfund.org-English 

សរ�ប់ជំនួយ���េអស ៉�ញទំ�ក់ទំនង៖ 

Doris De Los Santos េ�្រ  �មរបឹក� ក �ងរប�វ�ដឹន�មរយៈ េលខទូរស័ព� 401-413-5575 
ឬ�មអីុែមល  Micro-Business@providenceri.gov 
ស្រ�ប់ជំនួយ���ែខ�រទំ�ក់ទំនង៖ 

Kannyka Pouk េ�មជ្ឈមណ� ល�សុី�េគ�យ ៍(Center for Southeast Asians) 401-274-8811 
ឬ�មអីុែមល kannyka.pouk@cseari.org 

http://www.revolvingfund.org/
mailto:Micro-Business@revolvingfund.org
mailto:Micro-Business@revolvingfund.org
mailto:Micro-Busniess@revolvingfund.org-English
mailto:%20Micro-Business@providenceri.gov
mailto:kannyka.pouk@cseari.org


* ទី�ំងបែន�ម ្របែហល��នបែន�មេ�ៃថ�េ្រ�យ។

្របសនិេបើអ�ក�ប�់រម�ណ៍ចង់�� យ�ៃដគូផ�លមូ់លនិធិ សូមទូរស័ព� េ� 
401-272-2760. 

សូមែថ�ងអំណរគុណចំេ�ះ�រ�្ំរទដ៏សប្ប� រសពីៃដគូផ�ល់មូលនិធិរបស់េយើង៖



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Thank you to the generous support of our Technical Partners: 
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