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មូ លនិធិ ARPA ឧទ្ទ ិស
✓ 13.5 លានដុលាារង្ដើេបីផកលេអគុណភាពខ្យល់ង្ៅកនុងអគារផដលរគប់រគងង្ោយរកុងង្ោយការជំនួស និងង្្វើឱ្យរបង្សើរង្ ើងរបព័នធ HVAC ង្ៅទូទំងសាលាង្រៀន
សាធារណៈ និងអគារង្ៅកនុងសហគេន៍។
✓ 500,000 ដុលាារររូវបានដឹកនំឱ្យទិញឧបករណ៍ង្្វើង្រសតអង់ទីផហែនរហ័សនន COVID។

✓ 3 លានដុលាារររូវបានផបងផច្បកង្ៅឱ្យសាជីវកេមអភិវឌ្ឍន៍ង្សដឋកិច្បចនិងឧសាហកេមនន Lynn (EDIC) សរោប់ជំនួយសង្គ្រ ោះអាជីវកេម្នររូច្ប។

✓ $800,000 ររូវបានផបងផច្បកសរោប់អនកបកផរបទូទំងទីរកុង។
✓ ទឹករបាក់ច្បំនួន 58 លានដុលាារនឹងររូវបានឧទទិសដល់គំនិរែតួច្បង្ែតើេ និងអាទិភាពផដលនឹងររូវបាន
អភិវឌ្ឍតាេរយៈការច្បូលរួេសហគេន៍ដ៏រឹងោំ។

សង្ខេ បអំពីដំង្

ើរការង្្រើសង្រ ើសគង្្ោខ ARPA

មតិយោបល់ពកា
ី រផ្សពវ ផ្ាយសហគមន៍របស់ទក្ី រ ុងបានគូ សបញ្ជារ់ពត
ី ក្មូវការពិយសសយ ម
ើ បី
យ ោះក្ាយសួ នឧទាន និងទីធ្លាបបតង តបមា លំយៅឋាន ការករលមអ ផ្ល វូ ថ្ន ល់ និងចិយ្ច ើមផ្ល វូ
និងការទុរ រ់សរា
ំ ម។ ការកែនំរបស់ទីក្រ ុងគឺក្សបតាមអាទិភាពទ ំងយនោះ យ យគិតគូ រពី
អាទិភាពពីម៉ាក្ទីស ARPA Scoring Matrix របស់ទីក្រ ុង ូ ចជាយពលយវលាបនការអនុវតត និងនិរនត រ
ភាពបនគយក្មង (ឧទហរែ៍ ការពិតក លមូ លនិធគ
ិ ឺជាក្បភពចំែូលកតមួ យ ង)។

សកេមភាពែែពវែាយសរោប់ដំណាក់កាលទី ១ រួេោនៈ
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ង្គាលង្ៅែែពវែាយង្ៅកាន់ 509 ទំនក់ទនំ ងអងរការសហគេន៍
2,446+ ទំនក់ទនំ ងតាេអុផី េល
200+ ការង្ៅទូរស័ព ទ
14 ង្វទិកាសហគេន៍
1,650+ ការង្្យាើ របការសទងេ់ រិ - ការសទងេ់ រិង្នោះោនង្ៅង្លើអនុី ្ឺណរិ ចាប់ពនី ងៃទ ី 8 ផខ្កុេៈភ ឆ្នំ 2022 រហូរដល់នងៃទ ី 31 ផខ្េីន ឆ្នំ 2022 ង្ហើយបានឈានដល់អកន ង្្ាយើ របរបផហល 1,653 នក់។
កនុង ច្បំង្ណាេអនកច្បូលរួេការសទងេ់ រិ 1,653 នក់ ការផកលេអង្ហោឋ រច្បនសេពន័ ជាធ អាទិភាពច្បំននួ 1,259 ង្ោយោនអនកច្បូលរួេសទងេ់ រិ 39% ផដលង្លកើ ង្ ងើ ពីការផកលេអែវាូ ងនល់ និងច្បិង្្ចេើ ែាវូ ជាអាទិភាពកំពលូ
សរោប់ការវនិ ង្ិ ោគេូលនិ្ ិ ARPA ។
រពឹរ តិការណ៍សកាិ ា សាលាសតពី កាី រោក់ង្សគនើ ង្រោងច្បំននួ 3 - វគរច្បនំ នួ 6 រយៈង្ពល 3 ង្ោ៉ោ ងជាេួយនឹងង្សវាកេមបកផរបររូវបានង្បើកសរោប់សហគេន៍ង្ដេើ បីោនឱ្កាសង្្កាវើ រជាេួយបុគលរ កិ ង្ដើេបីង្សនសើ គុំ នំ រិ របស់ពកួ ង្គ
ង្ៅកនុងផខ្ឧសភា។
24 វគរជនំ យួ គង្រោង ARPA បុគ រល
ការប៉ោុសាតល់ង្រជើសង្រើសគង្រោង ARPA បានង្ែញង្ើ ៅកាន់លំង្ៅោឋ នច្បំននួ 35,400 ង្ៅទូទំងទីរកងុ
223 ការសទងេ់ រិង្រជើសង្រើសគង្រោងបានររ ប់េកវិញ

ការបញ្ជន
ូ គង្្ោខដំណាក់កាលទ្ី 1
បន្ទទត់ង្ពលង្េលា ARPA

ិ ង្ោគ ARPA ដំណាក់កាលទ្ី 1 សរុប
ការេនិ
េកទល់នឹងង្ពលង្នោះ ទីរកុងបានវិនិង្ោគរបោណ
$17.8 លានដុលាារង្ៅកនុងេូលនិ្ិ ARPA ង្ដើេបី
ង្ោោះរសាយររេូវការបនទ ន់របស់សហគេន៍កនុងការង្្ាើយ
របង្ៅនឹងជំងឺរាររារ COVID-19 ។ តាេរ
យៈការប្ចូលរបស់សហគេន៍ ច្បំនួនទឹករបាក់សរុបនន
េូលនិ្ិ ARPA ផដលបានង្សនើសុំសរោប់ក្ចប់
គង្រោងផខ្កកកោផដលបានផណនំង្ោយទីរកុងគឺរបផហល
$35.1 M. ផដលទុករបផហល $22.9 M
សរោប់ការវិនិង្ោគនង្ពលអនគរកនុងដំណាក់កាលទី
II ។

ទីរ ក ុង (សុខ្ ភាពសាធារណៈ េិនរករបាក់ច្បង្ំ ណញ ការអភិវឌ្ឍន៍កោា ំងពលកេម ការអភិវឌ្ឍន៍ង្សដឋក ិច្ប)ច
ការអភិវឌ្ឍន៍ក ុោររូច្ប - 4%
លំង្ ៅោឋ ន - 6.5%

សុវ រថិភាពសាធារណៈ – 2%
េូល និ្ ិផដលេិន បានផបងផច្បកសរោប់ដ ំណាក់កាលទី II –
30%

ែាូវ ទឹក /ែាវូ – 7%

ឧទាន – 24%

ការវនិ ង្ិ ោគ ARPA ភាា េៗ (សុខ្ភាពសា
ធារណៈ ជំនយួ ដល់អាជីវកេម ការង្្ វើឱ្យរបង្សើរ
HVAC អនក បកផរប) 24%

ង្ោលង្ៅទ្ី្ក ុខស្ោប់ការចែកចាយមូ ល
និធិ ARPA
ការជំរុញសហគេន៍

ផសវងរកការប្ចូល និងេរិផកលេអោ៉ោងទូលំទូលាយពីសហគេន៍ ង្ដើេបីជួយង្រៀបច្បំរច្បនសេព័នធននការង្របើរបាស់េូល
និ្ិ ARPA របស់ទីរកុង។

ង្របើរបាស់្នធានរដឋ និងសហព័នធង្ែែងង្ទៀរ ង្ដើេបីបង្ងកើនការែតល់េូលនិ្ិ
ARPA របស់ Lynn ។

ដំង្ណើរការសេ្េ៌

បង្ងកើន និងបង្ងកនើ ការែតល់េលូ និ្ ិ

ែតល់អាទិភាពដល់គង្រោង េនុសែ អាជីវកេម និងអងរការ ង្ោយង្តត រង្លើ
អនកផដលរងែលប៉ោោះពាល់្ាំងបំែុរង្ោយ COVID-19

ការង្តត រអារេមណែ៍ លប៉ោោះពាល់

ការររួរ ពិនរិ យរដឋបាល

ង្រៀបច្បំដំង្ណើរការសំង្ណើគង្រោងផដលោនរោា ភាព អាច្បច្បូល
ដំង្ណើរការបាន និងសេ្េ៌សរោប់ការផបងផច្បកេូលនិ្ិ។

រគបដណត ប់ការច្បំណាយរបស់ទីរកុងង្ោយការរគប់រគងេូលនិ្ិ ARPA ។

ឧទ្ាន
ច្បំន ួន ទឹករបាក់

គង្រោង

$16,300,000

ឧទាន (ឧទហរណ៍ Barry Park, Bowzer Complex, Kiley, Keaney, Lynn Woods, Gallagher និង
McManus)
ការជួ សជុលសួ នចារធំៗយៅទូ ទ ំងទីក្រ ុង រ ួមមន Barry Park, Bowzer Complex, Kiely, Keaney, Lynn Woods,
Gallagher និង McManus បានបំកបរក្បកហលរវាងខាងយរើត និងខាងលិច Lynn ។

$1,500,000

Lynn Harbor Park - ការអនុវរតដណា
ំ ក់កាលទី 1

ំណារ់កាលទី 1 បនការអនុវតត Harbor Park រ ួមទំងចំែតរថ្យនត និងលទធ ភាពាធ្លរែៈយៅកាន់តំបន់យនោះ។

$298,155
$100,000

្ុង សំរាេ Bigbelly (60)

ិ ក្រ ុងយ ើមបីជួយយ
ការ ំយ ើងធុងសំរាម Bigbelly យៅជុំ វញទី

ោះក្ាយបញ្ជាសំរាម។

ការវាយរនេាលកាខ្ណឌ ឧទាន

ការវាយតបមា ាានភាពបនឧទានទីក្រ ុងនីមួយៗ និងការបយងក ើតមូ ល ា នទិននន័យសក្មប់ការករលមអ ជាក្បព័នធ។

$22,500

ច្បំណា យង្ដេើ ទុន (លីន កាោ៉ោក & ទូក )

ការទិញទូ រកាោ៉ារ់ កាតរបនទ ោះ កាតរបនទ ោះ ឧបររែ៍បកែតតផ្ទទល់ខ្ល ួន រយទោះ រា៉ាករត ឧបររែ៍សិលបៈ (ធុងផ្ទុរ)។

ការចកលមអ ផ្ល េូ ទ្ឹក និខផ្ល វេូ
ច្បំន ួន ទឹករបាក់

គង្រោង

$2,600,000

ការផកលេអរបព័នទធ កឹ ៖ ែាូវ Broadway-Lynnfield

ការករលមអ ភាពយជឿជារ់ និងលំហូរទឹរតាមរយៈ Broadway និងកផ្ន រខ្ា ោះបនផ្ល វូ Lynnfield យ
ទឹរ និងលំហូរយភា ើងយៅកាន់តំបន់យនោះ។

$1,500,000

ែាូវ និង ច្បិង្្េចើ ែាវូ

ការករលមអ រាជធ្លនីចំយ

$1,325,000

យផ្ត ល់នូវការករលមអ យសវា

ោះផ្ល វូ និងចិយ្ច ើមផ្ល វូ ទូ ទ ំងទីក្រ ុងលីន។

បរិកាា រ្ុន្ៃន ់ (ឧ. រពិល ឧទាន និង ែាវូ )

ការទិញោនជំនិោះធុនធង ន់ យ ើមបីធ្លនបាននូ វសមតា ភាព និងគុែភាពបនយសវារមម សក្មប់ការ រក្ពិល ចំែត និង
យសវាកថ្ទំ និងកថ្ទំផ្ល ូវ។

លំង្ៅដ្ឋាន
ច្បំន ួន ទឹករបាក់

គង្រោង

$2,000,000

ែទោះ Hennessy

The Hennessey House ក លជាគយក្មងាតរនីតិសមបទក លមនតំបលសមរមយរបស់ Lynn, Inc. នឹងបំកបា ងបនទ ប់ក ល
មនបនទ ប់កតមួ យយៅជាសទ ូឌីយោក្បសិទធភាពចំនួន 51 ក លមនផ្ទោះបាយ និងបនទ ប់ទរ
ឹ ។ គយក្មងយនោះនឹងបយងក ើត
បរ ិោកាសរស់យៅក្បរបយ យសុវតា ិភាព សក្មប់ក្បជាជនក លងាយរងយក្រោះបំផ្ត
ុ របស់យយើង។

$1,500,000

ជំន ួយ ការជួល (អាជាញ ្រលំង្ៅឋាន លីន និង ការអភិវឌ្ឍន៍អកន ជិរ្ង)

រំក្ទ ល់រិចចខ្ិតខ្ំក្បឹងកក្បងជំនួយការជួ លក លរំពុងបនត យៅរនុងទីក្រង
ុ Lynn ជាចមបងតាមរយៈការជំ រ់បថ្ា ជួល
ក្បារ់ឧបតា មភបថ្ា ជួល ជំនួយឧបររែ៍យក្បើក្បាស់ ការចំណាយយលើការផ្ទាស់ទីលំយៅ និងការចំណាយទរ់ទងនឹងការផ្ទាស់
ទីលំយៅ ឬលំយៅ ា នយផ្សងយទៀត។

$900,000

លំង្ ៅោឋ នកាតាលីករ

$400,000

ការផកលេអជញ្ជ ំ ងតា ហា

$100,000

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ Essex និង Tilton

័
Catalyst Housing បយក្មើ ល់មនុសសវយជំ
ទង់ក លមនក្បារ់ចំែូលទបបំផ្ត
ុ ក លមនអាយុពី 18-24 ឆ្នំ រហូ ត ល់
30% បនក្បារ់ចំែូលជាមធយមរនុងតំបន់ក លខ្វ ោះលទធ ភាពទទួលបានលំយៅ ា នសុវតា ភា
ិ ព។ គយក្មងយនោះនឹងមនផ្ទោះ
កលវ ងសទ ូឌីយោចំនួន 24 និងផ្ត ល់លំយៅ ា នក្ទក្ទង់អចិប្នត យ៍ ល់បុគគលក លមនសិទធិ។

ិ ការជួ សជុលអាបសតសយៅរ
ការករលមអ Wall Plaza នឹងរ ួមប្ចល
ូ ផ្ទ ោះបាយ និងបនទ ប់ទឹរក លបានជួ សជុលយ ើង វញ។
ូ
ន ុង
អងគ ភាពលំយៅ ា ន។
មូ លនិធិទ ំងយនោះនឹងក្តូវបានយក្បើសក្មប់ការសិរាលទធ ភាព កផ្នការទីតាង
ំ និងជំហានជារ់កសត ង រ ួមទំងការរំែត់
យពលយវលាយ ើមបីយធវ ើបចចុបបនន ភាព និងយទវ ងបនចំនួនលំយៅ ា នយៅយលើអចលនក្ទពយ យ យយក្បើធនធ្លនរបស់រ ា និង
សហព័នធ។

$60,000

ការសិការំបន់រេួ ប្ចលូ

ការអប់រំកុោរតូ ែ
ច្បំន ួន ទឹករបាក់

គង្រោង

$3,000,000

ការផកលេអ LEO Capital

មូ លនិធិទ ំងយនោះនឹងយឆ្ពោះយៅររយរលយៅយុទធនការយ ម
ើ ទុនចំនួន 15 លាន លា
ុ ា រ យ ើមបីជួសជុលអររយក្បើក្បាស់ចក្ម ុោះ
ទំងក្ស ុងយៅផ្ល ូវ 156 Broad និងក្បគល់ក្ទពយសមបតតទ
ិ ំងមូ លយៅមជឈមែឌលអប់រំមយតតយយសិរាសក្មប់រុមរក ល
មនចំែូលទប។

សុេតថ ិភាពសាធារ
ច្បំន ួន ទឹករបាក់

គង្រោង

$1,260,000

ោ៉ោ សុីន បូេទឹក (2)

$144,000

របព័នង្ធ គាលង្ៅជួរប៉ោលូ សី

ៈ

ការទិញម៉ាសុីនបូ មទឹរក លយក្បើក្បាស់យ យនយរ ា នពនា ត់អគគ ភ
ី ័យ Lynn រនុងយរលបំែងធ្លន និងពក្ងឹងសមតា
ភាពជាមូ ល ា នរនុងការពនា ត់អគគ ភ
ី ័យក្បរបយ យក្បសិទធភាព។
ជួ សជុលក្បព័នធយរលយៅជួ រក លយក្បើយ យ LPD រនុងយរលបំែងករលមអ ការហវ ឹរហវ ឺនអាវុធរបស់បលី
៉ាូ ស យ ើមបីរ ួមប្ចល
ូ
ការយធវ ើទំយនើបរមម ចុងយក្កាយបំផ្ត
ុ ចំយ ោះការយ្ា ើយតបជាាធ្លរែៈ។

$77,000

របព័នបធ ណតុ ោះបណាតល VirTra

មូ លនិធិទ ំងយនោះនឹងក្តូវបានយក្បើយ ម
ើ បីនយ
ំ រការបែតុោះបណា
ត លយសណារ ីយ៉ាូនិមត
ម ិ យៅ LPD ក លយផ្ទតតយលើយុទធា្សត យ្ាយ
ើ
ឹ អំពីាានភាព។
តបរបស់ប៉ាូលីសាធ្លរែៈ ការបនា យការយរើនយ ើង និងការយល់ ង

$10,000

ង្សៀវង្ៅផណនំ អពំ កាី រពនារអ់ គរភី យ័ ច្បល័រ

នយរ ា នពនា ត់អគគ ីភយ
័ Lynn ក្តូវការសមតា ភាពបកនា មយទៀត យ ើមបីពនា ត់យភា ើងយៅ Lynn Woods ។ Lynn Woods ជា
ទូ យៅមិនអាចចូ លយៅ ល់រថ្យនត ពនា ត់អគគ ភ
ី ័យបានយទ។ ឧបររែ៍ថ្ន
ម ី ឹងអនុញ្ជាតឱ្យ LFD ក្បយុទធក្បឆ្ំងនឹងយភា ើងយៅ
ក្គប់ទីរកនា ងក លពួ រយគយរើតយ ើងយៅរនុង Lynn Woods ។

$10,000

ង្សវាបកផរបប៉ោលូ សី

ិ ី ក លនឹងអនុញ្ជាតឱ្យ LPD ទំនរ់ទំនងជាមួ យអន រក្ស ុរក ល
មូ លនិធិទ ំងយនោះនឹងក្តូវបានយក្បើយ ម
ើ បីទទួ លបានរមម វធ
ឹ រវាងភាគីទ ំងពីរ។
និោយភាាយផ្សងៗ និងបយងក ើនការយល់ ង

ទ្ី្ក ុខ
ច្បំន ួន ទឹករបាក់

គង្រោង

$1,200,000

ការផកលេអសាល GAR និង សារេនទរី រាជធានី (ឧ. ជង្ណត រើ យនត និង ផែនក្ងេុខ្)

ការអនុវតត ការករលមអ អររ Grand Army បនាធ្លរែរ ា យ
ត។.

$200,000

ោះក្ាយការអនុយលាមតាម ADA និងការ ំយ ើងជយែតើរយន្

រច្បនង្គហទំពរ័ របស់ទរី កងុ Lynn ង្ ើង វញិ

ការរចនយគហទំព័រទីក្រ ុង Lynn យពញយលញយ ើមបីសយក្មចបានការអនុយលាមតាម ADA សក្មួ លយសវារមម និងផ្តល់ជូននូ វ
ការរចន ទ
៏ ំយនើប។

$45,000

ការវាយរនេាការង្្ឱ្វើ យរបង្សរើ CAMA

$15,000

ពិ្ ីប ុណយែែពវែាយ

ិ វាយតបមា អចលនក្ទពយរបស់ទីក្រង
មូ លនិធិទ ំងយនោះនឹងយធវ ើឱ្យក្បយសើរយ ើងនូ វរមម វធី
ុ ក លអនុញ្ជាតឱ្យមនភាព្បរន
ិ
ទំយនើបជាមួ យនឹងបយចច រ វទាថ្ម
ៗ
ី ។
មូ លនិធិទ ំងយនោះនឹងសក្មប់ក្ពឹតកា
ត ិ រែ៍ការចូ លរ ួមសហគមន៍យៅចុងរ ូ វយតត ឬយ ើមរ ូ វសា ឹរយ ើក្ជ ុោះឆ្នំ 2022 យ ើមបី
ភាាប់អនររស់យៅ Lynn យៅនឹងធនធ្លនរបស់ទីក្រ ុង និងយ ើមបីជួយបុគគលិរទីក្រងក្បមូ
ុ
លមតិករលមអ ពីាធ្លរែៈជនយលើ
គំនិតផ្តចយផ្ត
ួ
ើមសំខាន់ៗ។

សុខភាពវសាធារ
ច្បំន ួន ទឹករបាក់

គង្រោង

$115,000

ការទទួលសារ ល់ផែនកសុខ្ភាព

ៈ

មូ លនិធិទ ំងយនោះនឹងចាប់យផ្តម
ើ
យំ ែើរការបនការទទួលបានការទទួលាគល់ថ្ននរ់ជាតិសក្មប់នយរ ា នសុខ្ភាពា
ធ្លរែៈ Lynn បយងក ើនគុែភាពយសវារមម សក្មប់អនររស់យៅទំងអស់។

$75,000

ឡានរកងុ - េជឈេណឌ លជាន់ខ្សព ់

$70,000

ង្រគឿងបរិកាារសុខ្ភាព

$3,048

ការការពារសីរណ
ុ ហ ភាព

ទិញរថ្យនត ឹរជ្ជ ូនក លមនសមតា ភាពធំសក្មប់ជាក្បយោជន៍ ល់មនុសសចាស់។
ឹ ជ្ជ ូនទំនិញឱ្សថ្ងាយ
ទិញរថ្យនត ក លក្គប់ក្គងសីតុែាភាព យ ម
ើ បីអនុញ្ជាតឱ្យនយរ ា នសុខ្ភាពាធ្លរែៈ រ
រងយក្រោះក្បរបយ យសុវតា ិភាពក្បរបយ យសុវតា ិភាព។
ការទិញករណីការពារង្ោយសីរុណហភាពការពារ ផដលអនុញ្ារឱ្យោនការបរ់ផបនកាន់ផរង្រច្បើនសរោប់ នយកោឋ នសុខ្ ភាពសាធារណៈកនុងការែតល់វា៉ាក់សាំង។

ការវអភិេឌ្ឍវង្សដា កិែច
ច្បំន ួន ទឹករបាក់

គង្រោង

$100,000

តទ ំ ង គំនរូ និង គំនរិ ែតច្បួ ង្ែេតើ សហគេន៍ (Beyond Walls)

ការ ំយ ើងផ្ទទង
ំ គំនូរខានតធំ បយងក ើតឱ្យមនការយរើនយ ើងបនចរាចរែ៍យជើងរវាងអន ររស់យៅ និងយភញៀវយទសចរយៅរនុងទី
ក្រ ុង ក លផ្ត ល់ឱ្យអាជីវរមម រនុងក្ស ុរនូ វលំហូរបនអតិថ្ជ
ិ ន។

$26,200

ជំន ួយ ការដឹកជ្ជនូ និង ការដឹកជ្ជនូ សកេម

$20,000

ការផសវងរកែាវូ កណាតលរកងុ

មូ លនិធិទ ំងយនោះនឹងពក្ងឹងសុវតា ិភាព ភាពងាយក្សួ ល ភាពងាយក្សួ ល និងបទពិយាធន៍ទូយៅសក្មប់យភញៀវយទសចរយៅ
កាន់ទីក្បជុំជន ការករលមអ ទក្មង់របស់ទីក្រងជាយរលយៅសក្មប់
ុ
ការយ រើ ទិញឥវា៉ាន់ និងការរមានត និងការយលើរទឹរ
ចិតត ល់មូល ា នអន រយក្បើក្បាស់ក លមនយសា រភាពសក្មប់អាជីវរមមយៅទីក្បជុជ
ំ នក លមិនក្តូវបានរ ឹតបនត ឹងយ យ
លរខ ខ្ែឌ ចតរថ្យនត ចរាចរែ៍ ឬភាពអាចររបានយ យសវ ័យក្បវតត ិ។
មូ លនិធិទ ំងយនោះនឹងមនបំែងរំែត់អតត សញ្ជាែឱ្កាសយ ម
ើ បីជរំ ុញការចូ លរ ួមរបស់អនរទសសន អារមម ែ៍បនទី
រកនា ង និងការកចររំ កលរព័ត៌មនយៅរនុងក្ស ុរវបបធម៌ យ យយក្បើឧបររែ៍ ូ ចជាប ក្បារពធ ក្បវតត ិា្សត Lynn សិលបៈ
និងវបបធម៌ ជយក្មើសបនការទទួ លទនអាហារជាយ ើម។

$16,100

សូេ សាវ គេន៍េកកាន់ Lynn Planting Initiative

មូ លនិធិទ ំងយនោះនឹងពក្ងឹងសុវតា ិភាព ភាពងាយក្សួ ល ភាពងាយក្សួ ល និងបទពិយាធន៍ទូយៅសក្មប់យភញៀវយទសចរយៅ
កាន់ទីក្បជុំជន ករលមអ ទក្មង់ទីក្រងជាទិ
ុ
សយៅសក្មប់ការយ រើ ទិញឥវា៉ាន់ និងការរមានត និងយលើរទឹរចិតតឱ្យមនមូ ល
ា នអន រយក្បើក្បាស់ក លមនយសា រភាពសក្មប់អាជវី រមម យៅទីក្បជុំជនក លមិនក្តូវបានរ ឹតបនត ឹងយ យលរខ ខ្ែឌចតរថ្
យនត ចរាចរែ៍ ឬភាពអាចររបានយ យសវ ័យក្បវតត ិ។

មិនរក្ាក់ែំង្
ច្បំន ួន ទឹករបាក់

គង្រោង

$100,000

ការកសាងភាពកាា ហានង្លកាើ ររើកលូរលាស់

ញ

បែតុោះបណា
ត លយុវជន 16-22 យ ើមបី ំ ុោះ និងកចរចាយផ្លិតផ្លក ល
ិ
រនុងភាពជាប គូ ជាមួ យារលវទាល័
យ Tufts ។

$10,200

ការជំនសួ របាក់ច្បណ
ំ ូ ល (សិលបៈបនទ ប់ពង្ី ោ៉ោង)

មូ លនិធិទ ំងយនោះនឹងយឆ្ពោះយៅផ្លិតរមមរ ូ វសា ឹរយ
យៅឆ្នំ 2023។

ច្បំន ួន ទឹករបាក់
$20,000

ំ ុោះយ

យអុីក្ ប
ូ ន
៉ាូ ីរ និង ំយែើរការសួ នរនុងផ្ទោះ

ិ យវុ ជនរ ូ វយតត
ើក្ជ ុោះឆ្នំ 2022 ផ្លិតរមមនិទឃរ ូ វ 2023 និងរមម វធី

ការអភិេឌ្ឍន៍កោលំខពល
កមម
គង្រោង

ផែនការយុទសា
ធ រសតអភិវឌ្ឍន៍កោា ំ ងពលកេម

មូ លនិធិទ ំងយនោះនឹងយឆ្ពោះយៅររការបយងក ើតកផ្នការអភិវឌឍន៍រមាំងពលរមមសរុបសក្មប់ទក្ី រ ុង Lynn ក លយផ្ទតតយលើ
ការទទួ លបានអន រក្ស ុរយ ើមបីបយំ ពញតក្មូវការការងារយៅរនុងតំបន់របស់យយើង។

Capital Strategic Solutions, LLC

ការពិភាកា/សំ ួ រ

