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គន្លឹះក្នុងការរស្វែងរក្ប្រាក្ក់្ម្ច ីនិងច ៀវវាងពីការចក្ងប្ររវញ័្ច ពីវំណាក្ប់្រកុ្ម្ហ ុនផ្តល់ប្រាក្ក់្ម្ចកំី្ឡុងចពលការរកី្រាលដាលចម្ចរាគកូ្វដី-១៩ 
 
ចៅចពលចោក្អ្នក្ក្ំពុងស្វែងរក្ប្ររភពធនធានប្រាក្់ក្ម្ច ីវាចាំ ណ់ាវ់ក្នុងការស្វែងយល់ចោយ ាវ់ពីប្រកុ្ម្ហ ុនផ្តល់ប្រាក្់ក្ម្ចសី្ដលចោក្អ្នក្
 ងា់នចដើម្បចី ៀវវាងពីការចក្ងប្ររវញ័្ច  និងលក្ខខណ័្ឌ ខចីប្រាក្ស់្ដលម្ិនប្ររលម្ប្ររូវពីវំណាក្ប់្រកុ្ម្ហ ុនផ្តល់ប្រាក្ក់្ម្ចខិីលខូ ម្យួ ំនួន។ ចរើច ឹះជា
មានប្រកុ្ម្ហ ុនផ្តល់ប្រាក្់ក្ម្ចជីាចប្រ ើនកំ្ពុងពាយាម្ជួយ ដល់ោជីវក្ម្មខ្នន ររូ ស្ដលកំ្ពុងស្រជួរការលំាក្ក្៏ចដាយ ម្និស្ម្នប្រគរប់្រកុ្ម្ហ ុនផ្តល់ប្រាក្់
ក្ម្ច ីំងអ្វ់វុទ្ធស្រមានរទ្របញ្ញ រតិប្ររលម្ប្ររូវច ញចដាយរដាា ភាិលច ឹះចទ្ ដូច នឹះប្រកុ្ម្ហ ុនទុ្ ចររិម្យួ ំនួនោ ច្្ៀរឱកាវចក្ង ំចណ្ញចលើោជីវ
ក្ម្មខ្នន ររូ ររវ់ចោក្អ្នក្ស្ដលកំ្ពុងស្រអ្នទឹះសារក្នុងការស្វែងរក្ប្រាក្ក់្ម្ចមី្ក្ជួយ ចប្រសា ប្រវងមុ់្ខជំនួញ។ ប្រកុ្ម្ហ ុនទុ្ ចររិម្យួ ំនួនចធែើការចាក្
រចឆោ រមាច វ់ោជីវក្ម្មខ្នន ររូ ចដាយរនំ្ជាប្រក្ុម្ហ ុនផ្តល់ប្រាក្ក់្ម្ចតីាម្រយៈក្ម្មវធីិជំនួយររវ់រដាា ភិាល។ ចលើវពីចនឹះចៅចទ្ៀរ ចយើងវចងេរ
ច ើញថាមានប្ររចភទ្ននប្រាក្់ក្ម្ចចីផ្េងចទ្ៀរស្ដលម្ិនមានរទ្របញ្ញរតិប្ររលម្ប្ររូវ ដូ ជា ប្រាក្ក់្ម្ចសី្ររទូ្ចៅធម្មតា ស្ដលមានដូ ជា ប្រាក្ក់្ម្ចតីាម្
ប្ររពន័ធអុ្ិនធឺណិ្រ ប្រាក្ក់្ម្ចទូី្ រ់ជាម្យួការលក្ផ់្លិផ្ល ប្រាក្់ក្ម្ចសី្ដលោ ចរើក្ជាសា ប់្រាក្វុ់ទ្ធមុ្នវំរារោ់ជីវក្រយក្ចៅចប្ររើប្រាវ់ 
(merchant cash advances) និងប្រាក្ក់្ម្ចសី្ដលមានរយៈចពលខី្ចផ្េងៗចទ្ៀរ។ វាក្ម៏ានសារៈវំខ្នន់ផ្ងស្ដរក្នុងការយល់ដលងពីរួ ទី្ររវ់ឈ្មួញ
ក្ណាត លក្នុងដំចណ្ើ រការខចីប្រាក្ច់នឹះ។ ឈ្មួញក្ណាត ល ម្ិនស្ម្នជាអ្នក្ផ្តល់ប្រាក្ក់្ម្ចចីដាយផ្ទទ ល់ច ឹះចទ្ រ ុស្នតពួក្ចគមានរួ ទ្ីជាជនទី្រីឬជាអ្នក្គួក្
ចជរចដើររក្ប្រកុ្ម្ហ ុនប្រាក្់ក្ម្ច ីម្ក្ចោយចោក្អ្នក្ ។ 
 
ប្ររវិនចរើោជីវក្ម្មខ្នន ររូ ររវ់ចោក្អ្នក្ប្ររូវានទ្ទ្ួលរងផ្លរ ឹះពាល់ចដាយជំងឺកូ្វដី-១៩ ចហើយចោក្អ្នក្កំ្ពុងស្វែងរក្ថវកិាម្ក្ជួយ ទ្រ់មុ្ខ
ជំនួញររវ់ចោក្អ្នក្ច ឹះ  ខ្នងចប្រកាម្ចនឹះគឺជាគន្លឹះ និងប្ររភពពរម៌ានវំខ្នន់ខ្ឹះៗស្ដលជួយ  ផូ្ំ្វចោក្អ្នក្ក្នុងដំចណ្ើ រការខចីលុយ និងរចញ្ច ៀវពី
ការចក្ងប្ររវញ័្ច ពីវំណាក្ប់្រកុ្ម្ហ ុនប្រាក្ក់្ម្ច។ី  
 
ប្ររវិនចរើចោក្អ្នក្កំ្ពុងស្វែងរក្ប្រាក្ក់្ម្ចតីាម្រយៈរដាាលប្រគរប់្រគងនិងផ្តល់ជំនួយដល់ោជីវក្ម្មខ្នន ររូ  (Small Business Administration) 
 

 ប្រគរ ់ជំនួយប្រាក្់ក្ម្ចវំីរារច់ប្រសា ប្រវងច់វដាក្ិ ចស្ដលរងផ្លរ ឹះពាល់ពីចប្ររឹះទុ្រភកិ្េ (Economic Injury Disaster Loans)  ំងអ្វ់
វុទ្ធស្រប្ររូវានស្ ក្ចយតាម្រយៈរដាាលប្រគរប់្រគងនិងផ្តល់ជំនួយដល់ោជីវក្ម្មខ្នន ររូ  ស្ដលចៅការ់ថា ចអ្វ រ ី ចអ្ (SBA)។ ដូច នឹះ 
ចប្រៅពី រដាាលចអ្វ រ  ីចអ្ រម នប្រកុ្ម្ហ ុនផ្តល់ប្រាក្់ក្ម្ចីណាប្ររូវានអ្នុឆញ រតិចោយផ្តល់ប្រាក្ក់្ម្ច ីំងចនឹះចទ្។ វូម្ចោក្អ្នក្ច ៀវវាង
ការចញ់ចាក្ ពីវំណាក្ប់្រកុ្ម្ហ ុនផ្តល់ប្រាក្់ក្ម្ចសី្ដលរនំ្អ្ឹះោងថាពួក្ចគនលងោ ជួយ ផ្តល់នូវជំនួយប្រាក្ក់្ម្ចវំីរារច់ប្រសា ប្រវង់ 
ចវដាកិ្ ចស្ដលរងផ្លរ ឹះពាល់ពីចប្ររឹះទុ្រភកិ្េ ររវ់ រដាាល ចអ្វ រ ី ចអ្ ានចោយចសាឹះ។ 
 

 រដាាល ចអ្វ រ  ីចអ្ នលងម្ិនទំ្ ក្់ទំ្នងម្ក្ចោក្អ្នក្ ក្់ទ្ងក្ម្មវធីិប្រាក្ក់្ម្ច៧ី(ចអ្)  ប្រាក្់ក្ម្ចវំីរារ់រងប់្រាក្ស់្ខរុគគលិក្និងការ
 ំណាយចផ្េងៗស្ដលចៅការថ់ា ភ ីភ ីភ ី(PPP) ឬ ប្រាក្ក់្ម្ចវំីរារច់ប្រសា ប្រវងច់វដាកិ្ ចស្ដលរងផ្លរ ឹះពាល់ពីចប្ររឹះទុ្រភកិ្េស្ដលចៅ
ការថ់ា អុ្ី ោយ ឌី អ្ិល (EIDL) ច ឹះចទ្។ ប្ររវិនចរើមានជនណាមាន ក្ទំ់្ ក្ទំ់្នងម្ក្ចោក្អ្នក្ ចហើយអ្ឹះោងថាជាអ្នក្ចធែើការចៅ 
រដាាល ចអ្វ រ  ីចអ្ វូម្ប្ររុងប្ររយ័រន ចប្រពាឹះវាជាការ្ចាក្។ 
 

 ប្ររវិនចរើមានជនណាទ្ំ ក្់ទំ្នងម្ក្ចោក្អ្នក្ ចហើយវនាថានលងជួយ ចោយចោក្អ្នក្ទ្ទ្ួលានប្រាក្់ក្ម្ចរីរវ់រដាាល ចអ្វ រ  ី
ចអ្ រ ុស្នតរប្រមូ្វចោយរងប់្រាក្ទុ់្ក្ជាមុ្ន ឬ ផ្តល់នូវប្រាក្់ក្ម្ចភ្ី្លម្ៗចោយចោក្អ្នក្ខចីជាមុ្នវិនចដាយគិរអ្ប្រតាការប្រាក្ខ់ពវ់ វូម្ប្ររុង
ប្ររយ័រន ចប្រពាឹះវាជាការ្ចាក្។ 
 

 ប្រាក្ក់្ម្ចវំីរាររ់ងប់្រាក្ស់្ខរុគគលិក្និងការ ំណាយចផ្េងៗស្ដលចៅការថ់ា ភ ីភី ភ ី(Payroll Protection Program loans) នលងផ្តល់
ជូនតាម្រយៈ ប្រកុ្ម្ហ ុនផ្តល់ប្រាក្់ក្ម្ចកី្នុងក្ម្មវធីិ ៧(ចអ្)ស្ដលមានការទ្ទ្ួលសាគ ល់យា ងប្ររលម្ប្ររូវពីរដាាល ចអ្វ រ  ីចអ្។ រដាាល ចអ្វ 
រ  ីចអ្ ក្ំពុងពប្រងីក្ ំនួនប្រក្ុម្ហ ុនផ្តល់ប្រាក្ក់្ម្ចសី្ដលោ ផ្តល់ប្រាក្ក់្ម្ចី ភ ីភី ភ។ី ក្នុងក្រណី្ស្ដលចោក្អ្នក្ម្ិនដលង ាវអំ្ពីប្រកុ្ម្ហ ុន 
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ផ្តល់ប្រាក្់ក្ម្ចណីាម្យួមានលក្ខខ័ណ្ឌ ប្រគរប់្ររននិ់ងប្ររលម្ប្ររូវច ឹះ វូម្ទំ្ ក្ទំ់្នងចៅកានក់ារយិាល័យរដាាល ចអ្វ រ  ីចអ្ ប្ររចរំំរន់
ររវ់ចោក្អ្នក្។ 
 

 ការ ុឹះច ម្ ឹះ និងការរិទ្វំចណ្ើ រខចីប្រាក្រ់រវ់ក្ម្មវធីីប្រាក្ក់្ម្ច ីភី ភ ីភ ី(PPP) ឬក្ម្មវធីីប្រាក្ក់្ម្ច ីអុ្ី ោយ ឌី អិ្ល (EIDL) គឺម្និមានការ
រងប់្រាក្ច់ទ្។ រដាា ភាិលនលងរា ររ់ងរាល់ការរងន់ថ្ជូនប្រកុ្ម្ហ ុនផ្តល់ប្រាក្ក់្ម្ច ីងំអ្វ់។ 
 

 ប្ររវិនចរើចោក្អ្នក្ក្ំពុង ុឹះច ម្ ឹះចវនើរវំុប្រាក្ក់្ម្ច ីចអ្វ រ ី ចអ្ ចហើយទ្ទ្ួលានអុ្ីស្ម្លស្ដលវួរអំ្ពីពរម៌ានផ្ទទ ល់ខួ្នររវ់អ្នក្ ប្ររូវ 
ពិនិរយថាចរើចលខវំរល់វំណំុ្ចរឿងខចីប្រាក្ស់្ដលមានចយាងក្នុងអីុ្ស្ម្ល ដូ រន នលងចលខវំរល់វំណំុ្ចរឿងចពលដាក្់ពាក្យវំុស្ដរចទ្។ 

 
     វប្រមារ់ពរម៌ានរស្នែម្ វូម្ ូលចៅកាន៖់ https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts  
 

ប្ររវិនចរើចោក្អ្នក្មានចរឿងរា វ ក្ទ់្ងនលងរឆា ប្រាក្់ក្ម្ចចីនឹះ វូម្អ្នុឆញ រតិជួយ ប្រារ់ដល់ អ្ងគការអ្នក្ចធែើោជីវក្ម្មខ្នន ររូ ភ្លគចប្រ ើន (Small 
Business Majority) ានដលងផ្ង។ វូម្ ូលចៅកានច់គហទំ្ពរ័ចនឹះ ចដើម្បបី្រារនិ់ងចធែើការវទងម់្រិ៖
https://www.surveymonkey.com/r/5F2VKFG (ជាភ្លសាអ្ងច់គ្វស្ររ ុចណាណ ឹះ) 

 
ចៅចពលស្ដលចោក្អ្នក្ស្វែងរក្ប្រាក្ក់្ម្ចីពីប្ររភពចផ្េងៗចទ្ៀរ 
មុ្នចពលចោក្អ្នក្ដាក្ព់ាក្យវំុប្រាក្ក់្ម្ច ី វាជាការចាំ ណ់ាវ់ស្ដលចោក្អ្នក្ប្ររូវច ឹះវួរវំណួ្រចោយ ំចរលចៅ ំចពាឹះប្រកុ្ម្ហ ុនផ្តល់ប្រាក្់
ក្ម្ច ីឬឈ្មួញក្ណាត ល។ ខ្នងចប្រកាម្ចនឹះគឺជារញ្ជ ីប្ររួរពិនិរយវំរារស់្ណ្ ចំោក្អ្នក្ក្នុងក្ំឡុងចពលដំចណ្ើ រការខចីប្រាក្ច់នឹះ។ វប្រមារ ំ់នុ គន្លឹះ និង
ការស្ណ្ រំស្នែម្ចទ្ៀរ វូម្ ូលចៅកានច់គហទ្ំពរ័ Venturize.org ។ 
រញ្ជ ីប្ររួរពិនិរយ 

 ចរើខំុ្ប្ររូវរងអ់្ប្រតាការប្រាក្ប់្ររចឆំ្ន រំ ុ ម ន? វូម្ក្រប់្រតាទុ្ក្ប្ររវិនចរើចោក្អ្នក្ទ្ទ្ួលាន ចម្្ើយស្ដលម្ិនានច្្ើយ ំនលងវំនួរររវ់ 
អ្នក្។ ការដលងពីអ្ប្រតាការប្រាក្ប់្ររចំឆ្ន  ំនលងជួយ ចោក្អ្នក្ក្នុងការចប្ររៀរចធៀរការប្រាក្រ់រវ់ជចប្រម្ើវចផ្េងៗចទ្ៀរ។ 

 ចរើការរងន់ថ្ចវវា ងំអ្វ់មានអ្ែីខ្ឹះ? ចរើការរងន់ថ្ចនឹះគិររមួ្រញ្ចូ លជាម្យួអ្ប្រតាការប្រាក្ស់្ដលានផ្តល់ជូនចហើយឬចៅ? ចរើ ំនួនទ្លក្
ប្រាក្ប់្ររូវរង់មាន ំនួនរ ុ ម នស្ដរ ចហើយប្ររូវរង់ ំនួនរ ុ ម នដងស្ដរ? 

 ចរើប្រាក្ក់្ម្ច ីងំម្ូលស្រម្តង ( ងំការ  ងំចដើម្) មាន ំនួនរ ុ ម នស្ដរ? 
 ប្ររវិនចរើខុ្ំរងផ់្ទត  ច់ោយអ្វ់មុ្នការកំ្ណ្រ ់ចរើខំុ្ចាំ ប់្ររូវរងប់្រាក្អ់្ែីចផ្េងចប្រៅពីប្រាក្ច់ដើម្ស្ដររចឺទ្? ប្ររវិនចរើប្ររូវរង ់ចរើរំនលនន

ការរងផ់្ទត  ម់ាន ំនួនរ ុ ម នស្ដរ? ប្រកុ្ម្ហ ុនផ្តល់ប្រាក្ក់្ម្ចខ្ីឹះចៅស្រគិរការប្រាក្និ់ងនថ្ចវវាពីអ្នក្ ចរើច ឹះរីជាអ្នក្រងប់្រាក្ផ់្ទត  ច់ោយ
អ្វ់មុ្ននថៃកំ្ណ្រក់្ច៏ដាយ។ ថែីរបរិស្រវាប្ររូវអ្វ់នថ្ចវវាចផ្េងៗ  ប្រកុ្ម្ហ ុនផ្តល់ប្រាក្ក់្ម្ចោី ពនយល់នថ្ចវវាចនឹះ ថាជាការ ុឹះភ្លគរយ
 ំចពាឹះការរងផ់្ទត  ជ់ាម្ុន។  

 ប្ររវិនចរើនថៃម្ុខ ខំុ្ខចីប្រាក្ជ់ាចលើក្ទី្ពីរពីអ្នក្ ចរើខំុ្នលងរំរូវចោយរងក់ារប្រាក្ដ់ច៏ៅពីរដងស្ដររចឺទ្? ចនឹះមាននយ័ថា ចរើខំុ្នលងប្ររូវរង់ការ
ប្រាក្ពី់ចលើប្រាក្ក់្ម្ចសី្ដលខំុ្កំ្ពុងស្រមានពីការខចីចលើក្ម្ុនស្ដរឬចទ្? 

 ចរើប្រកុ្ម្ហ ុននលងមានដាក្ក់ាលររចិ ោររំរូវចោយចោក្អ្នក្យល់ប្រពម្ទ្ទ្ួលយក្ប្រាក្់ក្ម្ចឆី្រ់ៗ ស្ដរឬចទ្? ប្រកុ្ម្ហ ុនម្ិនគួរដាក្វំ់ពាធចលើ
ចោក្អ្នក្ ចោយចោក្អ្នក្វំចរ  ិរតឆ្រ់ៗ ក្នុងការយល់ប្រពម្ទ្ទ្ួលយក្ប្រាក្ក់្ម្ច ីឆ្រ់ៗ ចៅតាម្អ្ំចពើ ិរតររវ់ពួក្ចគានច ឹះចទ្។ 

 ចរើប្រកុ្ម្ហ ុននលងរាយការណ៍្អ្ំពីពរ័៌មាន ក្់ទ្ងនលងការវងប្រាក្ក់្ម្ចរីរវ់ខំុ្ចៅចោយការយិាល័យតាម្ដានពិនទុចប្រក្ឌីរធំៗ ស្ដលោ  
ចោយខំុ្វនេពិំនទុប្រក្ឌីរររវ់ខុ្ំស្ដររចឺទ្? 

 ចរើអ្នក្នលងរាយការណ៍្អំ្ពីពរម៌ានវជិជមានប្រពម្ ំងពរម៌ានអ្វជិជមានស្ដររយឺា ងណា? ប្ររវិនចរើខំុ្រម នលទ្ធភ្លពរង ់ចរើអ្នក្នលងពាយាម្
 ររំណុ្លពីខុ្ំចដាយរចរៀរណាស្ដរ? 

 ប្ររវិនចរើចោក្អ្នក្ ក្ទ់្ងខចីប្រាក្់តាម្រយៈឈ្មួញក្ណាត ល វូម្សាក្វួរ៖ 
 ចរើអ្ប្រតាការប្រាក្ប់្ររចឆំ្ន វំប្រមារជ់ចប្រម្ើវក្ម្ចនីីម្យួៗ ស្ដលអ្នក្ចរៀររារប់្រារខំុ្់ច ឹះមានរំនលរ ុ ម នស្ដរ? 
 ក្នុង ម្ជាឈ្មួញក្ណាត ល ចរើអ្នក្នលងទ្ទ្ួលានក្នប្រម្ពីស្ផ្នក្ចវវាក្ម្មវប្រមារជ់ចប្រម្ើវនីម្យួៗ ពីខំុ្ជាអ្នក្ខចី ឬពីអ្នក្ផ្តល់ប្រាក្់

ក្ម្ច?ី ចរើអ្នក្ទ្ទ្ួលានក្នប្រម្ចប្រ ើនស្ដររចឺទ្ ប្ររវិនចរើខំុ្ខចីលុយក្នុងក្ប្រម្ិរណាម្ួយ? 
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 ចរើខំុ្ោ វំុចម្ើលព័រម៌ានវចងខរអំ្ពីប្ររចភទ្ប្រាក្ក់្ម្ចរីរវ់អ្នក្ខចីលុយស្ដលអ្នក្ជួយ ានវំចរ ានស្ដរឬចទ្? ចរើអ្ប្រតាការប្រាក្់
ជាម្ធយម្គឺរ ុ ម នស្ដរ? ចរើមានម្នុវេរ ុ ម ន ក្ស់្ដលចប្រជើវចរ ើវប្រាក្ក់្ម្ចពីីធ ររ ប្រាក្់ក្ម្ចីតាម្ប្ររព័នធអ្នឡាញក្នុងរយៈ
ចពលម្ធយម្ ប្រាក្់ក្ម្ចសី្ដលោ ចរើក្ជាសា ប់្រាក្វុ់ទ្ធម្ុនវំរារោ់ជីវក្រយក្ចៅចប្ររើប្រាវ់ ឬប្រាក្ក់្ម្ចកី្នុងរយៈចពលខ្ី។ 

 
ចយើងខំុ្វូម្ចលើក្ទ្លក្ ិរតចោក្អ្នក្ចោយយល់ដលងអំ្ពីវិទ្ធិររវ់ចោក្អ្នក្ក្នុង ម្ជាអ្នក្ខចីប្រាក្ដូ់ មានស្ ងក្នុងរដាធម្មនុញ្ញ  ស្ដលចយើងខំុ្ាន ូលរមួ្
តាក្ស់្រង ារច់នឹះចឡើងក្នុង ម្ជាវមាជិក្ននអ្ងគការវម្ពន័ធភ្លពវំរារក់ារផ្តល់ប្រាក្ក់្ម្ចវីប្រមារក់ារចធែើជំនួញប្ររក្រចដាយទំ្នួលខុវប្ររូវខពវ់ 
(Responsible Business Lending Coalition)។ ខ្នងចប្រកាម្ចនឹះគឺជាវិទ្ធិមូ្លដាា នប្រគលឹះស្ផ្នក្ហិរញ្ញ វរែុ ស្ដលចយើងខំុ្ចជឿជាក្់ថាប្រគរោ់ជីវក្ម្មខ្នន ររូ 
 អំ្វ់គួរស្រទ្ទ្ួលាន រ ុស្នតផ្ទុយចៅវញិ ក្នុងក្រណី្ជាចប្រ ើន ស្ដលវិទ្ធិ ងំចនឹះម្និ នប់្ររូវានរពំារចដាយ ារ់ចៅចឡើយ។ វិទ្ធិ ំងច ឹះមាន
ដូ ជា៖  

 វិទ្ធិទ្ទ្ួលានរម្ាភ្លពរនម្្ និងលក្ខខណ័្ឌ  ស្ដលមានប្រារ ់ាវ់ោវ់ 
 វិទ្ធិទ្ទ្ួលានផ្លិរផ្លចដាយរម នការរចំោភរំពាន 
 វិទ្ធិទ្ទ្ួលានការវរចវរវាយរំនលពីហានិភយ័វំរារក់ារផ្តល់ក្ម្ចសី្ដលប្ររក្រចដាយការទ្ទ្ួលខុវប្ររូវខពវ់ 
 វិទ្ធិទ្ទ្ួលានការចោយរំនលចវមើរន ម្និលំចអ្ៀងពីវំណាក្់ឈ្មួញក្ណាត ល 
 វិទ្ធិទ្ទ្ួលានពរ័ម៌ានពិនទុចប្រក្ឌីរស្ដលមានលក្ខណ្ឹះប្រគរប់្រជុងចប្រជាយ 
 វិទ្ធិទ្ទ្ួលានការអ្នុវរតនក៍ារ ររំណុ្លររវ់ប្រកុ្ម្ហ ុនប្ររក្រចដាយភ្លពយុរតិធម្៌ 

ស្វែងយល់រស្នែម្តាម្រយៈ៖ http://www.borrowersbillofrights.org/bill-of-rights.html 

ឯក្សារចនឹះប្ររូវានរក្ស្ប្ររចដាយមានការចរន់ដគូរជាម្យួអ្ងគកាវម្ពន័ធភ្លពរអ្ភវិឌឍវហគម្នោ៍វីុា វីុហែិក្
(the National Coalition for Asian Pacific Americans Community Development  
www.nationalcapacd.org) ចប្រកាម្ជំនួយពី មូ្លនិធិ ចអ្វងី មា រុង ខុហែស្ម្ន (the Ewing Marion Kauffman  

  Foundation)។   
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