Commonwealth of Massachusetts
កម� វ �ធីជំនួយែផ�កហិរ��វត��ថ�ី
ទិដ��ពទូ េ�ៃនកម� វ �ធី
េដើម្បីេឆ� ើយតបេ�នឹងជំងឺ�តត�ត COVID-19 អង� �ព Commonwealth of Massachusetts
�នផ� ល់្រ�ក់ចំនួន $25,000,000 ស្រ�ប់ផ�ត់ផ�ង់�ជីវកម� ��តតូ ចែដលរងផលប៉ះ�ល់អ វ �ជ� �នេ�យ
COVID-19 ែដលពីមុនមិន�នទទួ លជំនួយែផ� កហិរ�� វត��ដូច�ងេ្រ�ម៖ កម� វ �ធីជំនួយហិរ�� វត�� COVID-19
របស់ MGCC (MGCC’s COVID-19 Relief Grant)។ MGCC នឹង្រគប់្រគង�រផ� ល់ជំនួយរហូ តដល់ $75,000
ស្រ�ប់�ជីវកម� ��តតូ ចែដល�នសិទ�ិ។
មូ លនិធិ� ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូន�មរយៈចំែណកពីច�ប់ែផន�រជួ យសេ���ះរបស់�េមរ �ករបស់រដ� ។

សូ ម្រ�ប�៖
-

�ជីវកម� និង/ឬ��ស់�ជីវកម� មិន�នសិទ� ិទ ទួ ល �នជំនួយេលើស ពីមួយេ�ះេទពីកម� វ �ធីជំនួយ
របស់ MGCC

-

�ជីវកម� ែដលមិន�នផលប៉ះ�ល់េសដ� កិច��អវ �ជ��នពី�ព�សន� �ងសុខ�ព��រណ ៈ
មិន្រត�វ�ក់� ក្យេស� ើស ុំេ�ះេទ
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េបក� �ពែដល�នសិទ�ិទទួ ល�ន
�ជីវកម� ែដល�នសិទ�ិទទួ ល�នជំនួយស្រ�ប់
អ� ក�ក់�ក្យថ� ី្រត�វែតបំេពញ�មលក� ណៈសម្បត� ិ� ំងអស់ដូច�ងេ្រ�ម៖
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

�ជីវកម� មិន�នទទួ ល ជំនួយសេ���ះែផ� កហិរ�� វត��ពីមុនដូ ច�ងេ្រ�ម៖ កម� វ �ធីជំនួយហិរ�� វត��
COVID-19 របស់ MGCC (MGCC’s COVID-19 Relief Grant)
�ជីវកម� មិន�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ជំនួយពីមុន
េ�យ�រកង� ះ�តចំណូលក��ង��ំ្របតិទិន 2020
�ជីវកម� ្រត�វែត�នមូ ល��នេ�រដ� Massachusetts េ�យ�ន្របតិបត� ិ�រេ�ក��ងរដ�
ែដល�នរងផលប៉ះ�ល់អ វ �ជ� �នេ�យជំងឺ�តត�ត COVID-19
�សយ��នស្រ�ប់�រ្រប�សពន� េលើ�ជីវកម� សហព័ន�របស់អ�ក្រត�វែតស� ិតេ�ក��ងរដ�
Massachusetts
�ជីវកម� ្រត�វែត�អង� �ពរក្រ�ក់ចំេណញ (សហ្រ�សឯកកម� សិទ�ិ សហកម� សិទ�ិ �ជីវកម�
សហករណ៍ ឬ LLC)
�ជីវកម� ្រត�វែត�កម� សិទ�ិរបស់ឯកត� ជន
��ស់�ជីវកម� ្រត�វែត�នឯក�រមួ យក��ងចំេ�ម�ងេ្រ�ម៖ េលខសន� ិសុខសង� ម
ឬេលខអត� ស��ណកម� ពន� បុគ�ល (ITIN)
េ�េពលបច��ប្បន� េនះ�ជីវកម� ្រត�វែត�ននិេ�ជិតេពញេ�៉ង (FTE) ចេ��ះពី 2-50 �ក់
ែដលមួ យក��ងចំេ�មេ�ះគឺ���ស់
�ជីវកម� ្រត�វែត�នចំនួន្រ�ក់�អប្បបរ� $40,000 ក��ង�រចំ�យ្របតិបត� ិ�រ
េ�យែផ� កេលើ�រ្រប�សពន� េលើ�ជីវកម� របស់សហព័ន����ំ 2020
- ប��ត់ទី 28 ទ្រមង់ IRS 1040 �លវ ��គ C
- ប��ត់ទី 24 ទ្រមង់ IRS 1120-C
- ប��ត់ទី 20 ទ្រមង់ IRS 1120-S
- ប��ត់ទី 27 ទ្រមង់ IRS 1120
- ប��ត់ទី 21 ទ្រមង់ IRS 1065
្រ�ក់ចំណូល�ជីវកម� ្រត�វែត�នចេ��ះពី $40,000 េ� $2,500,000
េ�យែផ� កេលើ�រ្រប�សពន� េលើ�ជីវកម� របស់សហព័ន����ំ 2020
- ប��ត់ទី 1 ទ្រមង់ IRS 1040 �លវ ��គ C
- ប��ត់ទី 1c ទ្រមង់ IRS 1120-C
- ប��ត់ទី 1c ទ្រមង់ IRS 1120-S
- ប��ត់ទី 1c ទ្រមង់ IRS 1120
- ប��ត់ទី 1c ទ្រមង់ IRS 1065
�ជីវកម� ្រត�វែតកំពុងដំេណើរ�រ�េពលបច��ប្បន�
�ជីវកម� ្រត�វែត្រត�វ�នេបើកដំេណើរ�រេឡើងេ�មុនៃថ� ទី 09/30/2020
�ជីវកម� ្រត�វែតចុះេ��ះក��ងសហព័ន� រដ� និងទី្រក �ង/ទី្របជុំជន៖
(1) �ជីវកម� ្រត�វែតបង់ពន� � ំងអស់�េពលបច��ប្បន� និង
(2) �ន���បណ�/�រចុះប�� ីេ�ក��ងរដ� ែដលេ�ដំេណើរ�រ និង�នសុពល�ព
េបើ�ចអនុវត� �ន

ខណៈេពលែដល�ជីវកម� � ំងអស់ ែដលបំេពញ�មលក� ណៈវ �និច�័យ�ងេលើ �នលក� ណៈស័ក�ិសមេ�ះ
�ទិ�ពនឹង្រត�វ�នផ� ល់េ�ឱ្យ�ជីវកម� ែដលសម្រសបនឹងលក� ខណ�ដូ ច�ងេ្រ�ម៖
1. បេង� ើតេឡើងេ្រ�យៃថ� ទី 06/30/2019
2. មិន�នទទួ លជំនួយសេ���ះពីសហព័ន� រដ� ឬកម� វ �ធីក��ងតំបន់េទ
3. �ទិ�ពនឹងផ� លដល់្រក �មហ៊ុនតូ ចៗ េ�យែផ� កេលើទំហំ្រ�ក់ចំណូល
�ជីវកម� ែដលមិន�នលក� ណៈសក� ិសម៖
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�ជីវកម� ែដលមិន�នផលប៉ះ�ល់េសដ� កិច�អ វ �ជ� �នពី�ព�សន� �ងសុខ�ព��រណៈ
��ស់�ជីវកម� មិន�ច�នផល្របេ�ជន៍ក��ង�ម���ស់កម� សិទ�ិ (��គរយ)
េ�ក��ង�ជីវកម� េផ្សងេទៀត ែដលេស� ើសុំជំនួយេនះេទ។
�ជីវកម� ែដល្រគប់្រគង� ំង្រស �ង ឬេ�យែផ� កេ�យ�ជីវកម� ្រតឹស� LLCs ្រក �មហ៊ុនសហកម� សិទ�ិ
ឬសហករណ៍
�ជីវកម� ែដល្រគប់្រគងេ�យបុគ�ល�ន�យុេ្រ�ម 18 ��ំ
�ជីវកម� ែដល�កម� សិទ�ិ � ំង្រស �ងឬេ�យែផ� ក េ�យជនបរេទស
(ជនមិនែមន�អ� ក��ក់េ�អចិៃ�ន� យ៍) ឬ�ជីវកម�
�ជីវកម� ែដល�ន�� (��្រត�វ�នេគកំណត់���ជីវកម�
ែដលមិន�នទី��ក់�រក�
� លេ�ក��ងរដ� Massachusetts ែដលស� ិតេ�ទី�ំងេ្រចើន)
អ� កទទួ លសិទ�ិលក់��ច់មុខែដល�នមូ ល��ន េ� Massachusetts ែដល�នេ្រចើន�ង 3 ទី�ំង
�ជីវកម� �ក់ទងនឹងសកម� �ពនេ��យ�ចម្បង ឬ�រប���ះប��ល
�
ី
�រជួ លអចលន្រទព្យ/�រលក់�ជវកម�
�ជីវកម� ែដល�ក់ទងនឹងក��
អង� �រមិនរក្រ�ក់ចំេណញ ្រពះវ ��រ ឬ��ប័ន�ស���
អង� �ពផ� ល់េស�កម� ដល់ស�ជិក (ក� ឹបសង� ម)
អង� �ព្រគប់្រគងេ�យរ��ភិ�ល ឬ�រ ��ល័យផ� វ� �រែដល�ប់េ��ត

ចំនួនថវ ��របស់មូលនិធិ
ចំនួនជំនួយអតិបរ�គឺ $75,000 និងអប្បបរ� $10,000។ ជំនួយនឹង្រត�វ�នកំណត់្រតឹមចំនួនតិច�ង
$75,000 ែដលេស� ើនឹង 3 ែខៃន�រចំ�យ្របតិបត� ិ�រ្រប�ំ��ំ
ដូ ចែដល�នប��ញឱ្យេឃើញអំពី�រ្រប�សពន� េលើ�ជីវកម� របស់សហព័ន����ំ 2020 ។

�រេ្របើ្រ�ស់ថ វ ��ែដល្រត�វ�នអនុម័តេហើយ
•
•
•
•
•
•
•
•

•

្រ�ក់េបៀវត្សរបស់និេ�ជិត និងតៃម� អត� ្របេ�ជន៍
�រចំ�យេលើ�ររក�បុគ�លិក
�រប��ំ ឬជួ ល�ជីវកម�
ឧបករណ៍េ្របើ្រ�ស់
�រ្រ�ក់េលើ�តព� កិច�បំណុលេផ្សងេទៀត�នេកើត�នប��ប់ពីៃថ� ទី 3 ែខមី� ��ំ 2021
�រចំ�យេលើ្របតិបត� ិ�រ�លទ� ផលៃន COVID-19
និង វ ��ន�រ��ែដល្រត�វអនុវត� េដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�លៃនេមេ�គ
�រចំ�យ�ក់ទងនឹង�រទទួ លយកនីតិ វ �ធី្របតិបត� ិ�រែដល�នសុវត� ិ�ព
�រចំ�យេលើ�រអនុវត� យុទ���ស� ប��រ ឬ�ត់បន� យ COVID-19
ីវកម� េដើម្បីអនុ��តឱ្យ�នគ��តសង� ម
េ�លគឺ�រ��ស់ប�គេ្រ�ង�រ�ជ
�
�រព្រងឹងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងស��ត រ�ំង ឬ�រែបងែចក
�រចំ�យេដើម្បីេធ� ើឱ្យទី���ងេ្រ�្របេសើរេឡើងេដើម្បីជួយក��ង�របន� �របន� យ COVID-19 (ឧ.
ដំបូលេ�ជនីយ��ន)
-

�ជីវកម� នឹងមិនេ្របើ្រ�ស់មូលនិធិ ែដល�នផ� ល់ជូន ស្រ�ប់�រេស� ើសុំេនះ
ស្រ�ប់�រចំ�យ�មួ យែដល្រត�វ�ន ឬនឹង្រត�វផ� ល់េ�យ្របភពមូ លនិធិសហព័ន�
ឬរដ� េផ្សងេទៀត រ ួម� ំងប៉ុែន� មិនកំណត់្រតឹម កម� វ �ធីជំនួយហិរ�� វត�� COVID-19 របស់ MGCC
(MGCC’s COVID-19 Relief Grant) កម� វ �ធី�រ�រ្រ�ក់េបៀវត្សរ�របស់ SBA (SBA Paycheck
Protection Program, PPP) កម� វ �ធីជំនួយក��ងេ្រ�ះមហន� �យេសដ� កិច�របស់ SBA (SBA
Economic Injury Disaster Loan, EIDL) មូ លនិធិ��រវ �ស័យេ�ជនីយ��នេឡើង វ �ញ
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(Restaurant Revitalization Fund) អត� ្របេ�ជន៍សំណងក��ងអំឡ
� ងេពល��ន�រ�រ
(Unemployment compensation benefits)
�រ�ម�រសំណង����ប់រង/្រ�ក់សំណងពី�រ����ប់រង
មូ លនិធិរបស់ទី��ក់�រ្រគប់្រគង្រ��សន� របស់សហព័ន� (Federal Emergency
Management Agency, FEMA) មូ លនិធិរបស់រដ� �ល�ជីវកម� ��តតូ ច (Small Business
Administration) មូ លនិធិរបស់សហព័ន�/រដ� /មូ ល��នេផ្សងេទៀត
មូ លនិធិរបស់��ប័នមិនរក្រ�ក់ចំេណញ/ វ �ស័យឯកជន/��ប័នសប្ប
� រសធម៌េផ្សងេទៀត។
-

�ជីវកម� នឹង្របមូ ល និងរក�ទុកឯក�រ្រគប់្រ�ន់េដើម្បីប��ញ� �រចំ�យ
ែដល�នកំណត់េ�ក��ង�ក្យសុំេនះ
្រត�វ�នេកើតេឡើងក��ងែដនកំណត់ែដល�នសិទ�ិទទួ ល�ន
និង្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងស្រ�ប់កម� វ �ធីជំនួយែផ� កហិរ�� វត��ថ�ី។ ឯក�រ� ំេ�ះ រ ួម�ន
វ �ក� យប្រត ប��ន់ៃដ �រប��ទិញ កិច�សន� អនុស�រណៈសហកលិក
ឬឯក�រ�ក់ព័ន�េផ្សងេទៀត។
ស��រៈ� ំងេនះ្រត�វែតរក�ទុក�ទ្រមង់ែដល�ចចូ លេ្របើ�ន�៉ង�យ្រស� ល
និង�ចែស� ងរក�ន ក��ង�រ្រគប់្រគង�ជីវកម�
និងអនុេ�ម�ម�រអនុវត� ដ៏ល�បំផុតក��ង�ររក�ទុកឯក�រ។
ឯក�រេនះនឹង្រត�វ�នរក�ទុកេ�យអនុេ�ម�មច�ប់សហព័ន� រដ� និង្រក �ង
�ធរ�នេដើម្បី�ំ្រទដល់សវនកម� ៃផ� ក��ង និង�ងេ្រ�ៃន�តព� កិច�
និង�រចំ�យ� ំងេ�ះ។ ក��ង�ម�អ� កទទួ លជំនួយចម្បងៃនកម� វ �ធីជំនួយែផ� កហិរ�� វត��ថ�ី
សហធន សូ មរក�សិទ�ិក��ង�រេស� ើសុំឯក�រេនះ ឬភស���ងសវនកម� េផ្សងេទៀត
េ�ៃថ� អ�គត។

-

អ� កផ� ល់ជំនួយសូ មរក�សិទ�ិក��ង�រត្រម�វឱ្យ�ជីវកម� េធ� ើរ�យ�រណ៍ស�ីពី�រចំ�យែដលេកើត
េឡើង និង/ឬលទ� ផល�មទ្រមង់ែដលកំណត់េ�យអ� កផ� ល់ជំនួយ។

�រេ្របើ្រ�ស់ថ វ ��ែដលមិន្រត�វ�នអនុម័ត
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

�រទិញអចលន្រទព្យ
សកម� �ព�ងសង់
�រប���ះប��ល
�
�រ�ក់្រ�ក់ចូលេ�ក��ងមូ លនិធិេ�ធននិវត� ន៍�មួ យ - ែផ� ក 602(c)(2(B) និង 603(c)(2)
មូ លនិធិ Rainy Day ទុនប្រម �ងហិរ�� វត�� ឬមូ លនិធិ្រសេដៀង��
បំណុលែដល�ន មុនៃថ� ទី 3 ែខមី� ��ំ 2021
�របំេពញ�ន្រគប់�ម�តព� កិច��មួ យែដលេកើតេឡើងេ្រ�ម
ឬអនុេ�ម�មកិច�្រពមេ្រព�ងេលើដំេ�ះ្រ�យ �រវ �និច�័យ អនុ្រកឹត្យយល់្រពម
ឬគេ្រ�ងេរៀបចំរច�សម� ័ន�បំណុលែដល�នប��ក់េ�យតុ��រេ�ក��ងដំេណើរ�រតុ��រ
រដ� �ល ឬនិយតកម� េលើកែលងែតវ ��ល�ពែដល�ល្រកម
ឬដំេ�ះ្រ�យត្រម�វឱ្យផ� ល់េស�កម� ែដលនឹងេឆ� ើយតបដល់�ព�សន� ៃនសុខ�ព��រណៈ
េ�យ�រ COVID
�ជីវកម� ែដលមិន�នផលប៉ះ�ល់អ វ �ជ� �ន�ងេសដ� កិច�ពី�ព�សន� ៃនសុខ�ព��រណៈ
�រេ្របើ្រ�ស់ែដលមិន�ក់ទងនឹងេ្រ�ះ��ក់ែដលជួ ប្របទះេ�យវ �បត� ិសុខ�ព��រណៈ
ឬមិនស��្រត� ំង្រស �ងេ�នឹង្របេភទ ឬវ ��ល�ពៃនេ្រ�ះ��ក់
ែថមពីេលើេ�ះ អ� កទទួ លជំនួយ្រត�វែត�រ�រ�រ�ន់��ៃនអត� ្របេ�ជន៍
េ�លគឺមូលនិធិជំនួយ� ំងេនះមិន�ចេ្របើេដើម្បីទូ�ត់ចំ�យេឡើយ
្របសិនេបើ្របភពជំនួយហិរ�� វត��េផ្សងេទៀត�នទូ �ត់�រចំ�យដូ ច��េ�ះ
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ឯក�រ�ំ�ច់

�នែត�ក្យសុំែដល�នបំេពញសព� ្រគប់ រ ួម� ង
ំ ឯក�រ�ំ�ច់� ង
ំ អស់ប៉ុេ�
� ះ
ែដលនឹង្រត�វ�នពិ�រ�។
េ�យ�រសុវត� ិ�ពៃនព័ត៌�នសំ�ត់�ន�រៈសំ�ន់បំផុតេ�ះ MGCC
�នេ្រជើសេរ �សចុះកិច�សន��មួ យេវទិ�អន�ញ��គីទីបីេ��ះ Submittable
ស្រ�ប់�រ�ក់�ក្យេស� ើសុំ។ សូ មេមើល�ងេ្រ�មស្រ�ប់េសចក� ីែថ� ង�រណ៍របស់្រក �មហ៊ុន Submittable
�ក់ទងនឹង វ ��ន�រសុវត� ិ�ព និងអនុេ�ម�ពរបស់ខ� �ន�មួ យនឹងឯក�រ
និងព័ត៌�នែដល្របមូ ល�ន។

ឯក�រ�ំ�ច់៖
•

�រ្រប�សពន� េលើ�ជីវកម� សហព័ន����ំ 2020៖ ច�ប់ថតចម� ងេពញេលញ (្រគប់�លវ ��គ� ំងអស់)
ៃន�រ្រប�សពន� េលើ�ជីវកម� សហព័ន����ំ 2020 ែដល�ន�ក់ជូនេ� IRS ។
្របសិនេបើអ�ក�ក់ឯក�រចំណូល�ម�លវ ��គ C
សូ ម�បឡ�តឯក�រេ�ះជំនួស�រ្រប�សពន� �ជីវកម� ។
o េលខសន� ិសុខសង� ម និងេលខ EIN ្រត�វែត�ចេមើលេឃើញ�៉ងច�ស់េ�េលើឯក�រ
o សូ ម្រ�ប�៖ ្របសិនេបើអ�ក�នទទួ ល�រ្រប�សពន� ពី CPA
ឯក�រ�ច្រត�វ�ន�រ�រេ�យ�ក្យស��ត់។
ប��ល
� �ក្យស��ត់ឯក�រស្រ�ប់�រចូ លេ្របើរបស់អ�ក្រត� តពិនិត្យ។
្របសិនេបើអ�កមិនផ� ល់�ក្យស��ត់ឯក�រេទ
�ក្យេស� ើសុំរបស់អ�កនឹង្រត�វ�ន�ត់ទុក�មិនេពញេលញ

•

�រ្រប�សពន� បុគ�លរបស់សហព័ន����ំ 2020៖ ច�ប់ថតចម� ងេពញេលញ (្រគប់�លវ ��គ)
ៃន�រ្របគល់ពន� ��ល់ខ� �នរបស់សហព័ន����ំ 2020 ែដល�ន�ក់ជូនេ� IRS
ស្រ�ប់��ស់�ជីវកម� នីមួយៗែដល�នកម� សិទ�ិ 20% ឬខ� ស់�ងេនះ។
o េលខសន� ិសុខសង� ម និងេលខ EIN ្រត�វែត�ចេមើលេឃើញ�៉ងច�ស់េ�េលើឯក�រ
o សូ ម្រ�ប�៖ ្របសិនេបើអ�ក�នទទួ ល�រ្រប�សពន� ពី CPA
ឯក�រ�ច្រត�វ�ន�រ�រេ�យ�ក្យស��ត់។
ប��ល
� �ក្យស��ត់ឯក�រស្រ�ប់�រចូ លេ្របើរបស់អ�ក្រត� តពិនិត្យ។
្របសិនេបើអ�កមិនផ� ល់�ក្យស��ត់ឯក�រេទ
�ក្យេស� ើសុំរបស់អ�កនឹង្រត�វ�ន�ត់ទុក�មិនេពញេលញ

•

ទ្រមង់ IRS W-9៖ ទ្រមង់�ក្យ IRS W-9 ែដល�នបំេពញ និងចុះហត� េល�ស្រ�ប់�ជីវកម� របស់អ�ក។
o អ� ក្រត�វែតបំេពញទ្រមង់�ក្យ W-9 ថ� ីស្រ�ប់ MGCC ចុចទីេនះ៖ ទ្រមង់�ក្យ W-9 (irs.gov)
o ្រត�វែតផ� ល់ព័ត៌�នស្រ�ប់្របអប់ 1, 2, 3, 5, 6, ែផ� កទី 1 និងែផ� កទី 2 ៃនទ្រមង់�ក្យ W-9
o ្របសិនេបើអ�ក�នេលខអត� ស��ណនិេ�ជក (EIN) សូ មផ� ល់�េ�ក��ងែផ� កទី 1
ៃនទ្រមង់�ក្យ W-9 ។ េបើមិនដូ េច� ះេទ សូ មផ� ល់េលខសន� ិសុខសង� ម (SSN) របស់អ�ក។
េលខែដល�នផ� ល់គួរែត្រត�វ��នឹង�រ្រប�សពន� េលើ�ជីវកម� សហព័ន�របស់អ�ក
�លវ ��គ C ឬ �រ្រប�សពន� បុគ�លរបស់សហព័ន�។

•

វ ���បនប្រតប��ក់��ន�ពល� ្របេសើរ (Certificate of Good Standing) –
�រ ��ល័យរដ� េល�ធិ�រៃនរដ� Massachusetts៖
o ត្រម�វឱ្យ�ន្របសិនេបើ�ជីវកម� របស់អ�ក� LLC, សហកម� សិទ�ិ
(េលើកែលងែត�ព�ៃដគូ ទូ េ�) ឬ�ជីវកម�
o �ល់អង� �ព� ំងអស់ ែដលេរៀបចំេឡើងេ�ក��ងរដ� េផ្សងេទៀត ែដល្របតិបត� ិ�រេ�ក��ងរដ�
Massachusetts ្រត�វែតចុះប�� ី និងចុះេ��ះេ�រដ� Massachusetts
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o
o

•

វ ���បនប្រតរបស់អ�ក្រត�វែត្រត�វេចញក��ងរយៈេពល 12 ែខចុងេ្រ�យេនះ។
្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រេស� ើសុំ វ ���បនប្រតប��ក់��ន�ពល� ្របេសើរ (Certificate of Good
Standing) សូ មេធ� ើ�រេស� ើសុំ��មៗេ្រ�ះ��ចចំ�យេពលរហូ តដល់េលើស 2
ស��ហ៍េដើម្បីទទួ ល�ន ចុច�ងេ្រ�ម។
ប��ន់ៃដទទួ ល្រ�ក់ែដល�ន�ប់ឡ�តនឹងមិនបំេពញ�មត្រម�វ�រៃន�របំេពញ�ក្យក
ម� វ �ធីេទ។
https://corp.sec.state.ma.us/CorpWeb/Certificates/CertificateOrderForm.aspx

វ ���បនប្រត�ជីវកម� ៖ ច�ប់ថតចម� ង វ ���បនប្រត�ជីវកម� របស់អ�កពីទី្រក �ង/ទី្របជុំជន
ែដលដំេណើរ�រៃន�ជីវកម� របស់អ�ក�នេ�ក��ងេ�ះ។
o ត្រម�វឱ្យ�ន ្របសិនេបើ�ជីវកម� របស់អ�ក�សហ្រ�សឯកកម� សិទ�ិ ឬ�ព�ៃដគូ ទូ េ�
o ្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រេស� ើសុំ វ ���បនប្រត�ជីវកម�
សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័ររបស់��្រក �ង/្រក �ងរបស់អ�ក។

•

បណ�ស��ល់ែដល�នរ ូបថត៖ ច�ប់ចម� ងៃនបណ�ស��ល់ែដល�នរ ូបថតរបស់��ស់�ជីវកម� (ID)។
o បណ�ស��ល់ែដលទទួ លយក�នរ ួម�នបណ�េបើកបរ/អត� ស��ណប័ណ�ែដលេចញេ�យរដ�
ឬេសៀវេ�/បណ�ឆ� ងែដនរបស់ជន�តិ�េមរ �ក
o អត� ស��ណប័ណ�្រត�វែត�នសុពល�ព និងមិនផុតកំណត់
o អត� ស��ណប័ណ�្រត�វ��នឹង��ស់�ជីវកម� ែដល�អ� កចុះហត� េល�ែដល�ន�រអនុ��ត
ស្រ�ប់�ជីវកម� ែដលចុះហត� េល�េលើ�ក្យេស� ើសុំេនះ
o ្របសិនេបើ��បណ�េបើកបរែដលេចញេ�យរដ�
សូ ម�ក់ច�ប់ចម� ង�ងមុខៃនបណ�ែតប៉ុេ�
� ះ

•

្របសិនេបើ�ចអនុវត� �ន ែផន�រចំ�យ៖ ពន� សហព័ន� រដ� និង/ឬ �ជីវកម� ក��ង្រស �ក
និង/ឬពន� បុគ�ល
“Submittable បំេពញ�មស� ង់�េ�ក��ងឧស�ហកម� SaaS ។
�ល់ទន
ិ � ន័យ� ំងអស់្រត�វ�នអុិន្រគីបក��ង�រប��ន
� និងមិន�ន�រ��ស់ប�រ។
�
េ�យ�រេវទិ�ដំេណើរ�រ�មួ យអង� �ររ��ភិ�លមួ យចំនួនែដល�នព័ត៌�នស��ត់ និងឯកជន
សុវត� ិ�ព និង�រអនុេ�ម�មច�ប់គឺសំ�ន់បំផុតេ�្រក �មហ៊ុន Submittable ។
•

•

េតើ វ ���បនប្រតអនុេ�ម�ពអ� ីខ�ះែដល Submittable ផ�ល់ជូន? Submittable
រក��រអនុេ�ម�មត្រម�វ�រសុវត� ិ�ព
និងឯកជន�ពៃនច�ប់�ពបន� ទទួ ល�ននិងគណេនយ្យ�ព�រ����ប់រងសុខ�ព
(HIPAA) ក៏ដូច�្រកបខ័ណ�ែដល�ចអនុវត� �ន�េ្រចើនេទៀត រ ួម� ំង SOC 2 ្របេភទ 2,
FERPA និង PCI ។
េយើងក៏��ប់ឆ�ង�ត់�រ�កល្បងលទ� �ពេ្របើ្រ�ស់េគហទំព័រ�គីទីបី�៉ងេ�ច�ស់�េរៀង�
ល់��ំ េហើយ VPAT បច��ប្បន� បំផុតរបស់េយើង�ចរក�ន�ម�រេស� ើសុំ។
េយើងក៏�ស�ជិកសកម� របស់ ្រកបខ័ណ��រ�រឯកជន�ពរបស់អឺរ�ុប-�េមរ �ក (EU-US
Privacy Shield) ផងែដរ។
េតើ Submittable អនុេ�ម�មច�ប់ឯកជន�ពរដ� X ឬ្របេទសែដរឬេទ? Submittable
គឺ�្រក �មហ៊ុន SaaS របស់សហរដ� �េមរ �ក។ េយើងរក��រ្រគប់្រគងសុវត� ិ�ព
និងឯកជន�ពមួ យចំនួន ដូ ចែដល�នពិពណ៌�
និងចង្រកង�ឯក�រេ�ក��ងលក� ខ័ណ�ៃន�រេ្របើ្រ�ស់របស់េយើង
និងរ�យ�រណ៍អនុេ�ម�ម�គីទីបី។ ស្រ�ប់�រពិពណ៌�លម� ិត
និងសវនកម� �គីទីបីៃន�រ្រគប់្រគងរបស់េយើង សូ មេមើលរ�យ�រណ៍ SOC 2 ្របេភទ 2
ចុងេ្រ�យេគរបស់េយើង។ ស្រ�ប់�រែណ�ំ�ក់�ក់អំពីរេបៀបែដលវ ���បនប្រត
និង�រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះត��ប់េ�នឹងច�ប់ និងបទប�� ត� ិក��ងតំបន់របស់អ�ក
សូ មពិេ្រ�ះ�មួ យទី្របឹក�ែផ� កច�ប់របស់អ�ក។
6

•
•
•

េតើអ�កកំណត់កម� សិទ�ិទិន�ន័យេ�យរេបៀប�? �ល់ទិន�ន័យ� ំងអស់ែដល�នេ្របើ េផ� រ
ឬរក�ទុកគឺ�កម� សិទ�ិរបស់អ�កបេង� ើតទិន�ន័យេ�ះ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម
សូ មេមើលលក� ខណ�ៃនេស�កម� របស់េយើង។
េតើ Submittable ��ប់�ន�ររ�េ�ភបំ�នេលើទិន�ន័យែដរឬេទ? េទ។
ស្រ�ប់�រប��ក់របស់�គីទីបីេលើ្រប�នបទេនះ
សូ មេមើលច�ប់ចម� ងចុងេ្រ�យេគបំផុតៃនរ�យ�រណ៍ SOC 2 ្របេភទ 2 របស់េយើង។
េតើទិន�ន័យ្រត�វ�នអុិន្រគីប
និងមិន�ន�រ��ស់ប�រេទ?
�
�ល់ទន
ិ � ន័យ� ំងអស់្រត�វ�នរក�ទុកេ�មជ្ឈមណ�លទិន�ន័យ
Amazon Web Services (AWS) ក��ងតំបន់ Northern Virginia (us-east-1)
េហើយ្រត�វ�នអុិន្រគីបេ�េពលស្រ�កេ�យេ្របើ វ �ធី��ស� AWS ស� ង់�។
េយើងេ្របើេស�កម� ��ំងទិន�ន័យទំ�ក់ទំនងរបស់ AWS និង�រអុិន្រគីបែដល��ប់មក�មួ យ
AWS S3 ែដលេ្របើ AES-256 ។
េយើង�នែតេ�េមមួ យគត់ែដល្រគប់្រគងេ�យេស�កម� ្រគប់្រគងេ� AWS ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មេមើល�រែណ�ំស្រ�ប់អ�កេ្របើ្រ�ស់ AWS �មរយៈ៖
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Overview.Encryption.html។”

��ងេពលេវ�
ៃថ� ទី 23 ែខកុម�ៈ ��ំ 2022 េវ�េ�៉ង 12:00 យប់ – េបើកទទួ ល�រ�ក់�ក្យេស� ើសុំ
ៃថ� ទី 4 ែខេម� ��ំ 2022 េវ�េ�៉ង 11:59 យប់ – បិទ�រ�ក់�ក្យេស� ើសុំ
េសចក� ីែណ�ំអំព�
ី រ�ក់�ក្យេស�ើសុំ
�ក្យេស� ើសុំរបស់អ�ក្រត�វែតបំេពញ និងេផ�ើ�ម្របព័ន�េអឡិច្រត�និក
រ ួម�មួ យនឹងឯក�រ��ប់ដូច�នែចងក��ងែផ� ក "ឯក�រ�ំ�ច់"។ ឯក�រថតចម� ង
ឬឯក�រេអឡិច្រត�និក ែដល�នេផ�ើ�មមេធ��យ�មួ យេផ្សងេទៀត ដូ ច�េផ�ើ�មៃ្របសនីយ៍
ឬ�មអុីែមល នឹងមិន្រត�វ�នពិ�រ�ទទួ លយកេទ។ េលើសពីេនះេទៀត
�នែត�ក្យសុំែដល�នលក� ណៈេពញេលញ ្រតឹម្រត�វ និង�នសិទ�្រសបច�ប់ប៉ុេ�
� ះ
នឹង្រត�វ�នពិ�រ�ទទួ លយក។
សូ មែណ�ំ�
�ក្យសុំ្រត�វរ ួមប��ល
� ឯក�រ�ំ�ច់� ំងអស់្រតឹមៃថ� ផុតកំណត់ៃនកម� វ �ធីេដើម្បីទទួ ល�ន�រពិ�រ�។
សូ មេមើលប�� ី "ឯក�រ�ំ�ច់" ឱ្យ�នេពលេលញ។
�រលុបអក្សរ�ទូ េ�ែដលនឹងដក�ក្យេស� ើសុំរបស់អ�កេចញពី�រពិ�រ�៖
•
•
•

វ ���បនប្រតប��ក់��ន�ពល� ្របេសើរ (Certificate of Good Standing) –
ពី� រ ��ល័យរដ� េល�ធិ�រៃនរដ� Massachusetts៖
បំេពញ�រ្រប�សពន� េលើ�ជីវកម� សហព័ន����ំ 2020 ឬ�លវ ��គ C
�រ្រប�សពន� បុគ�លរបស់សហព័ន����ំ 2020 េពញេលញ រ ួម� ំងអ្រ�ពន� � ំងអស់
ស្រ�ប់��ស់�ជីវកម� នីមួយៗែដល�នកម� សិទ�ិ 20% ឬេ្រចើន�ងេនះ

ដំេណើរ�រៃន�រទទួ លរ��ន់
�ក្យេស� ើសុំនឹង្រត�វ�នទទួ លយកេ�យ MGCC �មរយៈផតថល�ក្យសុំអន�ញរបស់ MGCC
ែដល�ច�ក់េស� ើ�ន និង�យតៃម� េ�យបុគ�លិក MGCC េ�យែផ� កេលើលក� ណៈវ �និច�័យសិទ�ិទទួ ល�ន
និង�ទិ�ពែដល�នពិពណ៌�ដូ ច�ងេលើ។ MGCC នឹងផ� ល់ជូន
និងេចញ្រ�ក់ជំនួយដល់អ�កែដល្រត�វ�នអនុម័ត។
អនុេ�ម�មថវ ��សហព័ន� ច�ប់ និងបទប��ត� ិ
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