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មូលនិធិARPA ឧទ្ទ ិស
✓ 13.5 លានដុលាា រង្ដើេបីផកលេអគុណភាពខ្យល់ង្ៅកនុងអគារផដលរគប់រគងង្ោយរកុងង្ោយការជំនួស និងង្្វើឱ្យរបង្សើរង្ ើងរបព័នធ HVAC ង្ៅទូទំងសាលាង្រៀន

សាធារណៈ និងអគារង្ៅកនុងសហគេន៍។

✓ 500,000 ដុលាា រររូវបានដឹកនំឱ្យទិញឧបករណ៍ង្្វើង្រសតអង់ទីផហែនរហ័សនន COVID។

✓ 3 លានដុលាា រររូវបានផបងផច្បកង្ៅឱ្យសាជីវកេមអភិវឌ្ឍន៍ង្សដឋកិច្បចនិងឧសាហកេមនន Lynn (EDIC) សរោប់ជំនួយសង្គ រ្ ោះអាជីវកេម ន្ ររូច្ប។

✓ $800,000 ររូវបានផបងផច្បកសរោប់អនកបកផរបទូទំងទីរកុង។ 
✓ ទឹករបាក់ច្បំនួន 58 លានដុលាា រនឹងររូវបានឧទទិសដល់គំនិរែតួច្បង្ែតើេ និងអាទិភាពផដលនឹងររូវបាន

អភិវឌ្ឍតាេរយៈការច្បូលរួេសហគេន៍ដ៏រឹងោំ។



សង្ខេបអំពីដំង្ ើរការង្្រើសង្រ ើសគង្្ោខ ARPA
មតិយោបល់ពកីារផ្សពវផ្ាយសហគមន៍របស់ទកី្រងុបានគូសបញ្ជា រ់ពតីក្មូវការពិយសសយ ើមបី
យ ោះក្ាយសួនឧទាននិងទីធ្លា បបតងតបមាលំយៅឋានការករលមអផ្ល វូថ្នល់និងចិយ ច្ ើមផ្ល វូ

និងការទុរ រ់សរំាម។ការកែនំរបសទ់ីក្រងុគកឺ្សបតាមអាទិភាពទងំយនោះយ យគិតគូរពី

អាទិភាពពីម៉ា ក្ទីសARPA Scoring Matrix របស់ទីក្រងុ  ូចជាយពលយវលាបនការអនុវតត និងនិរនតរ
ភាពបនគយក្មង (ឧទហរែ៍ការពិតក លមូលនិធគិឺជាក្បភពចំែូលកតមួយ ង)។

សកេមភាពែែពវែាយសរោបដ់ំណាកក់ាលទី ១ រួេោនៈ
✓ ង្គាលង្ៅែែពវែាយង្ៅកាន ់509 ទំនកទ់នំងអងរការសហគេន៍
✓ 2,446+ ទំនកទ់នំងតាេអុផីេល
✓ 200+ ការង្ៅទរូសព័ទ
✓ 14 ង្វទ ិកាសហគេន៍
✓ 1,650+ ការង្្ាើយរបការសទងេ់រ ិ- ការសទងេ់រងិ្នោះោនង្ៅង្លើអុនី្ណឺរិចាបព់នីង ៃទ ី8 ផខ្កេុ ភៈ ឆ្ន ំ 2022 រហូរដល់នងៃទ ី31 ផខ្េនី ឆ្ន ំ 2022 ង្ហើយបានឈានដលអ់នកង្្ាើយរបរបផហល 1,653 នក។់ 

កនុងច្បងំ្ណាេអនកច្បលូរេួការសទងេ់រ ិ1,653 នក់ ការផកលេអង្ហោឋ រច្បនសេពន័ ធជាអាទភិាពច្បនំនួ 1,259 ង្ោយោនអនកច្បលូរេួសទងេ់រ ិ39% ផដលង្លើកង្ ើងពកីារផកលេអែាវូង នល ់និងច្បងិ្្ចើេែាវូជាអាទភិាពកពំលូ
សរោប់ការវនិងិ្ោគេលូនិ្  ិARPA ។

✓ រពឹរ តិការណស៍កិាា សាលាសតពីកីារោកង់្សនើគង្រោងច្បនំនួ 3 - វគរច្បនំនួ 6 រយៈង្ពល 3 ង្ោ៉ោ ងជាេយួនងឹង្សវាកេមបកផរបររវូបានង្បើកសរោបស់ហគេនង៍្ដើេបោីនឱ្កាសង្្វើការជាេយួបគុ រលកិង្ដើេបងី្សនើសុគំនំរិរបសព់កួង្គ
ង្ៅកនុងផខ្ឧសភា។

✓ 24 វគ រជនំយួគង្រោង ARPA បុគរល
✓ ការប៉ោុសាត លង់្រជើសង្រើសគង្រោង ARPA បានង្ែញើង្ៅកានល់ំង្ៅោឋ នច្បនំនួ 35,400 ង្ៅទទូំងទរីកងុ
✓ 223 ការសទងេ់រងិ្រជ ើសង្រើសគង្រោងបានររ បេ់កវិញ



ការបញ្ជ នូគង្្ោខដំណាកក់ាលទ្ី 1
បន្ទទ ត់ង្ពលង្េលាARPA



ការេនិិង្ោគARPA ដំណាក់កាលទ្ី 1សរុប
េកទល់នឹងង្ពលង្នោះ ទីរកុងបានវិនិង្ោគរបោណ 
$17.8 លានដុលាា រង្ៅកនុងេូលនិ្ិ ARPA ង្ដើេបី
ង្ោោះរសាយររេូវការបនទ ន់របស់សហគេន៍កនុងការង្្ាើយ
របង្ៅនឹងជំងឺរាររារ COVID-19 ។ តាេរ
យៈការប ច្ូលរបស់សហគេន៍ ច្បំនួនទឹករបាក់សរុបនន
េូលនិ្ិ ARPA ផដលបានង្សនើសំុសរោប់ក ច្ប់
គង្រោងផខ្កកកោផដលបានផណនងំ្ោយទីរកុងគឺរបផហល 
$35.1 M. ផដលទុករបផហល $22.9 M 
សរោប់ការវិនិង្ោគនង្ពលអនគរកនុងដំណាក់កាលទី 
II ។

េូលនិ្ ិផដលេនិបានផបងផច្បកសរោបដ់ ំណាកក់ាលទី II –
30%

ការ វនិងិ្ោគ ARPA ភាា េៗ (សខុ្ភាពសា
ធារណៈ ជំនយួដលអ់ាជវីកេម ការង្ វើឱ្យរបង្ស ើរ 

HVAC អនកបកផរប) -
24%

ឧទាន – 24%

ែាូវ ទ ឹក/ែាវូ – 7%

លំង្ៅោឋ ន - 6.5%

ការអភវិឌ្ឍនក៍ ុោររូច្ប - 4%

ទីរ ក ុង (សខុ្ភាពសាធារណៈ េិនរករបាក់ច្បងំ្ណញ ការអភវិឌ្ឍន៍កោា ំងពលកេម ការអភវិឌ្ឍនង៍្សដឋក ិច្ប ច) សុវ រ ថិភាពសាធារណៈ – 2%



ការជំរុញសហគេន៍

ដ ំង្ណើរការសេ្េ៌

ការររ ួរពនិរិយរដ ឋបាលការង្តត រអារេ មណែ៍លប៉ោោះពាល់

បង្ង កើន ន ិងបង្ង កើនការែ តល់េលូន ិ្ ិ

ង្ោលង្ៅទ្ី្កខុស្ោប់ការចែកចាយមូល
និធិARPAផសវងរកការប្ចូល និងេរិផកលេអោ៉ោ ងទូលំទូលាយពីសហគេន៍ ង្ដើេបីជួយង្រៀបចំ្បរច្បនសេព័នធននការង្របើរបាស់េូល

និ្ិ ARPA របស់ទីរកុង។

ង្រៀបចំ្បដំង្ណើរការសំង្ណើគង្រោងផដលោនរោា ភាព អាច្បចូ្បល
ដំង្ណើរការបាន និងសេ្េ៌សរោប់ការផបងផច្បកេូលនិ្ិ។

រគបដណត ប់ការចំ្បណាយរបស់ទីរកុងង្ោយការរគប់រគងេូលនិ្ិ ARPA ។
ែតល់អាទិភាពដល់គង្រោង េនុសែ អាជីវកេម និងអងរការ ង្ោយង្តត រង្លើ
អនកផដលរងែលប៉ោោះពាល់ ា្ ំងបំែុរង្ោយ COVID-19

ង្របើរបាស់្នធានរដឋ និងសហព័នធង្ែែងង្ទៀរ ង្ដើេបីបង្ងកើនការែតល់េូលនិ្ិ
ARPA របស់ Lynn ។ 



ឧទ្ាន
ច្បំន ួនទកឹរបាក់ គង្រោង

$16,300,000 ឧទាន (ឧទហរណ ៍Barry Park, Bowzer Complex, Kiley, Keaney, Lynn Woods, Gallagher និង 
McManus)
ការជួសជុលសួនចារធំៗយៅទូទងំទកី្រងុ រមួមនBarry Park, Bowzer Complex, Kiely, Keaney, Lynn Woods, 
Gallagher និងMcManus បានបំកបរក្បកហលរវាងខាងយរើតនិងខាងលិច Lynn ។

$1,500,000 Lynn Harbor Park - ការអនវុរ តដណំាកក់ាលទ ី1
 ំណារ់កាលទី 1 បនការអនុវតត Harbor Park រមួទងំចំែតរថ្យនត និងលទធភាពាធ្លរែៈយៅកាន់តំបន់យនោះ។

$298,155 ្ុងសំរាេ Bigbelly (60)
ការ ំយ ើងធុងសំរាមBigbelly យៅជុំវញិទីក្រងុយ ើមបីជួយយ ោះក្ាយបញ្ជា សំរាម។

$100,000 ការវាយរនេាលកាខ្ណឌ ឧទាន
ការវាយតបមាាា នភាពបនឧទានទកី្រងុនមួីយៗនិងការបយងកើតមូល ា នទិនននយ័សក្មបក់ារករលមអជាក្បព័នធ។

$22,500 ច្បំណាយង្ដើេទនុ (លីន កាោ៉ោ ក & ទូក)
ការទិញទូរកាោ៉ា រ់កាត របនទោះកាត របនទោះឧបររែ៍បកែត តផ្ទទ ល់ខ្ល នួ រយទោះរា៉ា ករតឧបររែសិ៍លបៈ (ធុងផ្ទ ុរ)។



ការចកលមអផ្ល េូទ្ឹក និខផ្ល វូេ
ច្បំន ួនទកឹរបាក់ គង្រោង

$2,600,000 ការផកលេអរបពន័ ធទកឹ៖ ែាូវ Broadway-Lynnfield
ការករលមអភាពយជឿជារ់និងលំហូរទឹរតាមរយៈBroadway និងកផ្នរខ្ាោះបនផ្ល វូ Lynnfield យ យផ្តល់នូវការករលមអយសវា
ទឹរនិងលំហូរយភា ើងយៅកាន់តំបន់យនោះ។

$1,500,000 ែាូវ ន ិងច្បិង្្ចើេែ ាវូ
ការករលមអរាជធ្លនីចំយ ោះផ្ល វូនិងចិយ ច្ ើមផ្ល វូទូទងំទីក្រងុលីន។

$1,325,000 បរ ិកាា រ្នុ្ ៃន ់(ឧ. រពលិ ឧទាន និងែាវូ)
ការទិញោនជំនិោះធុនធងន់ យ ើមបីធ្លនបាននូវសមតាភាពនិងគុែភាពបនយសវារមមសក្មប់ការ រក្ពិលចំែតនិង

យសវាកថ្ទំនិងកថ្ទផំ្ល ូវ។



លំង្ៅដ្ឋា ន
ច្បំន ួនទកឹរបាក់ គង្រោង

$2,000,000 ែទោះ Hennessy
The Hennessey House ក លជាគយក្មងាត រនីតិសមបទក លមនតំបលសមរមយរបស់Lynn, Inc. នឹងបំកបាងបនទប់ក ល
មនបនទប់កតមួយយៅជាសទ ឌូីយោក្បសិទធភាពចំនួន51 ក លមនផ្ទោះបាយនិងបនទប់ទរឹ។គយក្មងយនោះនឹងបយងក ើត
បរោិកាសរស់យៅក្បរបយ យសុវតា ិភាពសក្មប់ក្បជាជនក លងាយរងយក្រោះបំផ្តុរបស់យយើង។

$1,500,000 ជំន ួយការជលួ (អាជាញ ្រលងំ្ៅឋាន លីន និងការអភវិឌ្ឍនអ៍ នកជរិ្ង)
រំក្ទ ល់រិចចខ្ិតខ្ំក្បឹងកក្បងជំនួយការជួលក លរំពុងបនតយៅរន ុងទីក្រងុ Lynn ជាចមបងតាមរយៈការជំ រ់បថ្ាជួល
ក្បារ់ឧបតាមភបថ្ាជួលជំនួយឧបររែយ៍ក្បើក្បាស់ការចំណាយយលើការផ្ទា ស់ទីលំយៅនងិការចំណាយទរទ់ងនងឹការផ្ទា ស់
ទីលំយៅឬលំយៅ ា នយផ្សងយទៀត។

$900,000 លំង្ៅោឋ នកាតាលកីរ
Catalyst Housing បយក្មើ ល់មនុសសវយ័ជំទង់ក លមនក្បារច់ំែូលទបបំផ្តុក លមនអាយពីុ18-24 ឆ្ន ំ រហូត ល់
30% បនក្បារ់ចំែូលជាមធយមរន ុងតំបន់ក លខ្វោះលទធភាពទទួលបានលំយៅ ា នសុវតាភិាព។គយក្មងយនោះនឹងមនផ្ទោះ
កលវងសទ ឌូីយោចំនួន 24 និងផ្តល់លំយៅ ា នក្ទក្ទងអ់ចិប្នតយ៍ ល់បុគគលក លមនសិទធិ។

$400,000 ការផកលេអជញ្ជ ំងតា ហា
ការករលមអWall Plaza នឹងរមួប ច្ លូផ្ទោះបាយនិងបនទប់ទឹរក លបានជួសជុលយ ើងវញិ។ការជួសជុលអាបសត សូយៅរន ុង
អងគភាពលំយៅ ា ន។

$100,000 ផែនការអភវិឌ្ឍន ៍Essex និង Tilton
មូលនិធិទងំយនោះនឹងក្តូវបានយក្បើសក្មបក់ារសិរាលទធភាពកផ្នការទីតំាងនិងជំហានជារ់កសតង រមួទងំការរំែត់

យពលយវលាយ ើមបីយធវ ើបចច ុបបននភាពនិងយទវ ងបនចំនួនលំយៅ ា នយៅយលើអចលនក្ទពយ យ យយក្បើធនធ្លនរបស់រ ា និង
សហព័នធ។

$60,000 ការសិការបំនរ់េួប្ចលូ
មូលនិធិនឹងចូលរមួចំកែររន ុងការសិរាមួយរន ុងយរលបំែងកសវងយល់អំពីការអនវុតតតំបន់រមួប ច្ លូរន ុងបរបិទ



ការអប់រំកុោរតូែ

ច្បំន ួនទកឹរបាក់ គង្រោង

$3,000,000 ការផកលេអ LEO Capital
មូលនិធិទងំយនោះនឹងយឆ្ព ោះយៅររយរលយៅយទុធនការយ ើមទនុចំនួន15 លាន លុាា រ យ ើមបីជួសជលុអររយក្បើក្បាស់ចក្មោុះ
ទងំក្សងុយៅផ្ល ូវ156 Broad និងក្បគល់ក្ទពយសមបតតទិងំមូលយៅមជឈមែឌលអប់រំមយតតយយសិរាសក្មប់រុមរក ល
មនចំែូលទប។



សុេតថ ិភាពសាធារ ៈ
ច្បំន ួនទកឹរបាក់ គង្រោង

$1,260,000 ោ៉ោ សុីនបេូទកឹ (2)
ការទិញម៉ា សីុនបូមទឹរក លយក្បើក្បាស់យ យនយរ ា នពនាត់អគគភី័យ Lynn រន ុងយរលបំែងធ្លននិងពក្ងឹងសមតា
ភាពជាមូល ា នរន ុងការពនាត់អគគភី័យក្បរបយ យក្បសិទធភាព។

$144,000 របព័ន ធង្គាលង្ៅជរួប ៉ោលូសី
ជួសជុលក្បព័នធយរលយៅជួរក លយក្បើយ យLPD រន ុងយរលបំែងករលមអការហវ ឹរហវ ឺនអាវុធរបស់ប៉ាូ លីសយ ើមបីរមួប ច្ លូ
ការយធវ ើទំយនើបរមមចុងយក្កាយបំផ្តុចយំ ោះការយ ា្ ើយតបជាាធ្លរែៈ។

$77,000 របព័ន ធបណតុ ោះបណាត ល VirTra
មូលនិធិទងំយនោះនឹងក្តូវបានយក្បើយ ើមបីនំយរការបែត ុ ោះបណាត លយសណារយី៉ាូ និមមតិយៅ LPD ក លយផ្ទត តយលើយុទធា្សត យ ា្ ើយ
តបរបស់ប៉ាូ លីសាធ្លរែៈការបនាយការយរើនយ ើងនិងការយល់ ងឹអំពីាា នភាព។

$10,000 ង្សៀវង្ៅផណនំអពំកីារពនារអ់គ រភីយ័ច្បលរ័
នយរ ា នពនាត់អគគ ីភយ័ Lynn ក្តូវការសមតាភាពបកនាមយទៀត យ ើមបីពនាតយ់ភា ើងយៅ Lynn Woods ។ Lynn Woods ជា
ទូយៅមិនអាចចូលយៅ ល់រថ្យនតពនាត់អគគភី័យបានយទ។ឧបររែ៍ថ្មនីឹងអនុញ្ជា តឱ្យ LFD ក្បយុទធក្បឆំ្ងនងឹយភា ើងយៅ
ក្គប់ទីរកនាងក លពួរយគយរើតយ ើងយៅរន ុង Lynn Woods ។

$10,000 ង្សវាបកផរបប៉ោលូសី
មូលនិធិទងំយនោះនឹងក្តូវបានយក្បើយ ើមបីទទួលបានរមមវធីិក លនឹងអនុញ្ជា តឱ្យ LPD ទំនរ់ទំនងជាមួយអនរក្សរុក ល
និោយភាាយផ្សងៗ និងបយងកើនការយល់ ងឹរវាងភាគីទងំពីរ។



ទ្ី្កខុ
ច្បំន ួនទកឹរបាក់ គង្រោង

$1,200,000 ការផកលេអសាល GAR និងសារេនទរីរាជធាន ី(ឧ. ជង្ណត ើរយនត ន ិងផែ នក្ងេខុ្)
ការអនុវតតការករលមអអររGrand Army បនាធ្លរែរ ា យ ោះក្ាយការអនុយលាមតាមADA និងការ ំយ ើងជយែត ើរយន្
ត។.

$200,000 រច្បនង្គហទពំរ័របសទ់រីកងុ Lynn ង្ ើងវញិ
ការរចនយគហទំព័រទីក្រងុ Lynn យពញយលញយ ើមបីសយក្មចបានការអនយុលាមតាមADA សក្មួលយសវារមម និងផ្តល់ជូននូវ
ការរចន ទ៏ំយនើប។

$45,000 ការវាយរនេាការង្្ វើឱ្យរបង្សើរ CAMA
មូលនិធិទងំយនោះនឹងយធវ ើឱ្យក្បយសើរយ ើងនូវរមម វធិីវាយតបមាអចលនក្ទពយរបស់ទីក្រងុក លអនុញ្ជា តឱ្យមនភាព្បរន

ទំយនើបជាមួយនឹងបយចចរវទិាថ្ម ីៗ ។

$15,000 ពិ្ ីប ុណយែែពវែាយ
មូលនិធិទងំយនោះនឹងសក្មប់ក្ពឹតតកិារែ៍ការចូលរមួសហគមន៍យៅចងុរ ូវយតត ឬយ ើមរ ូវសា ឹរយ ើក្ជោុះឆ្ន ំ 2022 យ ើមបី
ភាា ប់អនររស់យៅ Lynn យៅនឹងធនធ្លនរបស់ទីក្រងុនិងយ ើមបីជួយបុគគលិរទីក្រងុក្បមូលមតិករលមអពីាធ្លរែៈជនយលើ
គំនិតផ្ត ចួយផ្ត ើមសំខាន់ៗ ។



សុខភាពវសាធារ ៈ
ច្បំន ួនទកឹរបាក់ គង្រោង

$115,000 ការទទលួសារ លផ់ែនកសខុ្ភាព
មូលនិធិទងំយនោះនឹងចាប់យផ្ត ើម យំែើរការបនការទទួលបានការទទួលាគ ល់ថ្នន រ់ជាតសិក្មប់នយរ ា នសុខ្ភាពា
ធ្លរែៈ Lynn បយងកើនគុែភាពយសវារមមសក្មបអ់នររស់យៅទងំអស់។

$75,000 ឡានរកងុ - េជឈេណឌ លជានខ់្ពស់
ទិញរថ្យនត ឹរជ ជ្ នូក លមនសមតាភាពធសំក្មប់ជាក្បយោជន ៍ល់មនសុសចាស់។

$70,000 ង្រគឿងបរកិាា រសខុ្ភាព
ទិញរថ្យនតក លក្គប់ក្គងសីតុែាភាពយ ើមបីអនញុ្ជា តឱ្យនយរ ា នសុខ្ភាពាធ្លរែៈ រឹជ ជ្ នូទំនិញឱ្សថ្ងាយ

រងយក្រោះក្បរបយ យសុវតា ិភាពក្បរបយ យសុវតា ិភាព។

$3,048 ការការពារសរីណុហ ភាព
ការទិញករណីការពារង្ោយសីរុណហ ភាពការពារ ផដលអនុញ្ា រឱ្យោនការបរ់ផបនកាន់ផរង្រច្បើនសរោប់នយកោឋ នសុខ្ភាពសាធារណៈកនុងការែតល់វា៉ា ក់សំាង។



ការវអភិេឌ្ឍវង្សដាកិែច
ច្បំន ួនទកឹរបាក់ គង្រោង

$100,000 តទ ំ ងគំនរូ ន ិងគនំរិែ តចួ្បង្ែ តើេសហគេន ៍(Beyond Walls)
ការ ំយ ើងផ្ទទ ងំគំនូរខាន តធំបយងក ើតឱ្យមនការយរើនយ ើងបនចរាចរែ៍យជើងរវាងអនររស់យៅនិងយភញៀវយទសចរយៅរន ុងទី

ក្រងុ ក លផ្តល់ឱ្យអាជីវរមមរន ុងក្សរុនូវលំហូរបនអតិថ្ជិន។

$26,200 ជំន ួយការដកឹជ្ជនូ ន ិងការដកឹជ្ជនូសកេម
មូលនិធិទងំយនោះនឹងពក្ងឹងសុវតា ិភាពភាពងាយក្សួលភាពងាយក្សួលនិងបទពិយាធន៍ទូយៅសក្មបយ់ភញៀវយទសចរយៅ

កាន់ទីក្បជុំជនការករលមអទក្មងរ់បស់ទីក្រងុជាយរលយៅសក្មបក់ារយ ើរទិញឥវា៉ា ន់ និងការរមានត និងការយលើរទរឹ

ចិតត ល់មូល ា នអនរយក្បើក្បាស់ក លមនយសា រភាពសក្មប់អាជីវរមមយៅទីក្បជុជំនក លមនិក្តូវបានរតឹបនត ឹងយ យ
លរខខ្ែឌ ចតរថ្យនត ចរាចរែ៍ឬភាពអាចររបានយ យសវ ័យក្បវតត ិ។

$20,000 ការផសវងរកែាវូកណាត លរកងុ
មូលនិធិទងំយនោះនឹងមនបំែងរែំត់អតតសញ្ជា ែឱ្កាសយ ើមបីជរុំញការចូលរមួរបស់អនរទសសនអារមមែ៍បនទី

រកនាងនិងការកចររំកលរព័ត៌មនយៅរន ុងក្សរុវបបធម៌ យ យយក្បើឧបររែ៍ ូចជាប ក្បារពធក្បវតត ិា្សត Lynn សិលបៈ
និងវបបធម៌ជយក្មើសបនការទទួលទនអាហារជាយ ើម។

$16,100 សូេសាវ គេនេ៍កកាន ់Lynn Planting Initiative
មូលនិធិទងំយនោះនឹងពក្ងឹងសុវតា ិភាពភាពងាយក្សួលភាពងាយក្សួលនិងបទពិយាធន៍ទូយៅសក្មបយ់ភញៀវយទសចរយៅ

កាន់ទីក្បជុំជន ករលមអទក្មងទ់ីក្រងុជាទសិយៅសក្មបក់ារយ ើរទិញឥវា៉ា ន់ និងការរមានត និងយលើរទរឹចិតតឱ្យមនមូល

 ា នអនរយក្បើក្បាស់ក លមនយសា រភាពសក្មប់អាជវីរមមយៅទីក្បជុំជនក លមិនក្តូវបានរតឹបនត ឹងយ យលរខខ្ែឌ ចតរថ្
យនត ចរាចរែ៍ឬភាពអាចររបានយ យសវ ័យក្បវតត ិ។



មិនរក្ាក់ែំង្ ញ
ច្បំន ួនទកឹរបាក់ គង្រោង

$100,000 ការកសាងភាពកាាហានង្លើការរ ើកលរូលាស់
បែត ុ ោះបណាត លយុវជន 16-22 យ ើមបី  ំុោះនិងកចរចាយផ្លិតផ្លក ល  ំុោះយ យអុីក្ បូ៉ាូនីរនិង ំយែើរការសួនរន ុងផ្ទោះ
រន ុងភាពជាប គូជាមួយារលវទិាល័យ Tufts ។

$10,200 ការជំនសួរបាកច់្បណូំល (សិលបៈបនទ បព់ងី្ោ៉ោ ង)
មូលនិធិទងំយនោះនឹងយឆ្ព ោះយៅផ្លិតរមមរ ូវសា ឹរយ ើក្ជោុះឆ្ន ំ2022 ផ្លិតរមមនិទឃរ ូវ2023 និងរមមវធិីយវុជនរ ូវយតត
យៅឆ្ន ំ 2023។

ការអភិេឌ្ឍន៍កោល ំខពល
កមម

ច្បំន ួនទកឹរបាក់ គង្រោង

$20,000 ផែនការយទុធសារសតអភវិឌ្ឍនក៍ោា ំងពលកេម
មូលនិធិទងំយនោះនឹងយឆ្ព ោះយៅររការបយងកើតកផ្នការអភិវឌឍន៍រមា ំងពលរមមសរុបសក្មប់ទកី្រងុ Lynn ក លយផ្ទត តយលើ
ការទទួលបានអនរក្សរុយ ើមបីបយំពញតក្មវូការការងារយៅរន ុងតបំន់របស់យយើង។



ការពិភាកា/សំ ួរ

Capital Strategic Solutions, LLC


