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អន ក្អាច្បរក្នមើលសនល ឹក្ព័ត៌មានទ ាំងអស់ខែលនយើងភ្ជាប់មក្ទីននេះនៅ
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ខ្ញុំរស់សៅក្នញងរដឋ វ៉ាសុន
ី សោន សត្ើខ្ញុំគួរហត្អានអត្ថ បទសនះហដរសទ?
បាទ/ចាស ប្បសិននបើអនក្ជួ លទីក្ខនល ងខែលអន ក្រស់នៅ ន យ
ើ អន ក្បានទទួ ល
នសច្បក្េ ីជូនែាំណឺងរយៈនពល 10 ថ្ថ្ៃ នែើមបីឱ្យអនុិតត ឬចាក្នច្បញពីមាាស់ផទេះរបស់អនក្។
សទ ប្បសិននបើអនក្មានផទ េះច្បល័តខែលអន ក្រស់នៅ និងជួ លែីឡូតិ៍។ ផទ យ
ុ នៅិ សញ សូ មអាន
មាាស់ផទេះច្បល័ត/ខែលបានធងសង់របស់ែ្ុាំនទើបខតបានផេល់នសច្បក្េ ីជូនែាំណឺងរយៈនពល
20 ថ្ថ្ៃ នែើមបីឱ្យែ្ុាំបង់ប្បាក្់ ឬចាក្នច្បញ និងជខជក្ជាមួ យនមធាិ ើភ្ជលមៗ។ ព័ត៌មាន
ទាំនាក្់ទាំនងមាននៅខាងនប្ោម។

សត្ើខ្ញុំនង
ឹ ដឹងអុំេីអវខ
ី ល ះោម្រយៈការអានអត្ថ បទសនះ?


អវ ើខែលនសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងននេះនិយាយអាំពី



អវ ើខែលប្តូិន្វ ើ ប្បសិននបើអនក្ទទួ លបាននសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងននេះពីមាាស់ផទេះរបស់អនក្



ក្ខនល ងខែលប្តូិនៅរក្ជាំនួយផល ិូ ច្បាប់
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សត្ើសសចក្ដ ីជូនដុំណឹងរយៈសេល 10 ថ្ងៃឱ្យចាក្សចញគឺជាអវ ី?
វគឺជាោរប្ពមានពីមាាស់ផទេះរបស់អនក្។ មាាស់ផទេះខែលនជឿជាក្់ថាអន ក្បានបាំពាន
(បានបាំពាន) ច្បាប់សាំខាន់ (សាំខាន់) នៅក្នុងក្ិច្បាសនាជួ លរបស់អនក្ នប្ៅពីោរមិន
បង់ប្បាក្់ជួល អាច្បផេល់ប្បនេទនសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងននេះែល់អនក្។
នសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងគួ រខតប្បាប់អនក្ឱ្យច្បាស់អាំពីខផនក្សាំខាន់ (“ច្បាំណុច្ប”) ថ្នក្ិច្បចប្ពមនប្ពៀង
ជួ លខែលមាាស់ផទេះនជឿជាក្់ថាអន ក្ក្ាំពុងបាំពាន។ បនាទប់មក្អន ក្មានរយៈនពល 10
ថ្ថ្ៃពីោលបរ សនច្បេ ទខែលអន ក្បានទទួ លនសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងឱ្យបញ្ឈប់ោរបាំពានច្បាប់។
ឧទាែរណ៍៖ ក្ិច្បាសនាជួ លរបស់អនក្បញ្ជាក្់ថា អន ក្ខែលមិនមាននៅនលើក្ិច្បាសនាជួ ល
មិនអាច្បធនក្់នៅជាមួ យអន ក្នលើសពីមួយសបាេ ៍បាននទ។ មាាស់ផទេះរបស់អនក្អាច្បនឹង
ផេល់នសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងរយៈនពល 10 ថ្ថ្ៃែល់អនក្ នដាយបញ្ជាក្់ថាអន ក្មាន “អន ក្ធនក្់នៅ
ជាមួ យខែលគ្ម។នោរអនុញ្ជាត។” បនាទប់មក្អន ក្មានរយៈនពល 10 ថ្ថ្ៃសប្មាប់នេញៀិ
ខែលគ្ម។នោរអនុញ្ជាតរបស់អនក្ឱ្យចាក្នច្បញ ឬមាាស់របស់អនក្អាច្បនឹងដាក្់នរៀច្បាំបណេឹង
បនណេញអន ក្នច្បញ។
មាាស់ផទេះប្តូិខតឈ្ន េះនលើបណតឹងបនណតញអន ក្នច្បញ និងទទួ លបាននៅប្ក្មច្បុេះ តថ នលខា
នលើែីោបង្គាប់ឱ្យបូ លីសបនណតញអន ក្នច្បញ។
ប្បសិននបើអនក្នដាេះប្ធយបញ្ជាក្នុងរយៈនពល 10 ថ្ថ្ៃថ្នោរទទួ លបាន
នសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងននេះ មាាស់ផទេះរបស់អនក្គួ រខតបញ្ឈប់ែាំនណើរោរបនណេញនច្បញ។

សត្ើម្ចនអវ ីសក្ើត្ស ើង ប្បសិនសបើខ្ញុំរស់សៅក្នញងផ្ទះរបស់អាជាាធរលុំសៅដ្ឋឋន
ឬម្ចនហផ្នក្ទី 8?
មាាស់ផទេះក្៏អាច្បផេល់ នសច្បក្េ ីជូនែាំណឺងរយៈនពល 10 ថ្ថ្ៃផងខែរ ប្បសិននបើអនក្ បាំពានយាង
្ៃ ន់្រនលើលក្ខ ែណឌថ្នក្ម។ ិ ស្ីលាំនៅដាឋន (ឧបតថ មភ្ន) របស់រដាឋេិបាល។ ប្បសិននបើ
បញ្ជាននេះនក្ើតនឡើងច្បាំនពាេះអន ក្ អន ក្អាច្បមានសិទធិនប្ច្បើននទៀតខែលនយើងមិនបាននរៀបរាប់
នៅទីននេះ។ សូ មអាន ោរបនណេញនច្បញពីលនាំ ៅដាឋន HUD និង/ឬ ោរបនណេញនច្បញ
ពីលាំនៅដាឋនធធារណៈ (លាំនាាំដាឋនខែលជាក្ម។ សទ
ិ ធិរបស់អាជាញ្រលាំនៅដាឋន)
នែើមបីខសវ ងយល់បខនថ ម។

សត្ើម្ចនអវ ីសក្ើត្ស

ើង ប្បសិនសបើខ្ញម្
ុំ ិនយល់ប្េម្ថាខ្ញុំក្ុំេង
ុ បុំពានចាប់?

សូ មសរនសរលិែិតជូ នមាាស់ផទេះនដាយនិយាយថាអន ក្មិនយល់ប្ពមជាមួ យ (វិ សវទ)
នសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងរយៈនពល 10 ថ្ថ្ៃនទ។ រក្ាទុក្ច្បាប់ច្បមល ងលិែិតរបស់អនក្។ ពាយាម
ខសវ ងរក្ជាំនួយខផនក្ច្បាប់។ ព័ត៌មានទាំនាក្់ទាំនងមាននៅខាងនប្ោម។
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សត្ើសសចក្ដ ីជូនដុំណឹងរយៈសេល 10 ថ្ងៃ ប្ត្ូវហត្ផ្ដល់ោម្រសបៀបជាក្់លាក្់ឬ?
មាាស់ផទេះ (ឬនិនយាជិត ឬមនុសសនពញិ ័យរបស់គ្មត់) អាច្ប “ផេល់ជូន” អន ក្នដាយផ្ទទល់
នៅផទេះ នដាយ ុច្បនសច្បក្េ ជ
ី ូ នែាំណឹងែល់អនក្។ មាាស់ផទេះក្៏អាច្ប ុច្បវនៅមនុសសនពញិ ័យ
នផសងនទៀត ឬមនុសសចាស់ខែលរស់នៅជាមួ យអន ក្បានផងខែរ។ មាាស់ផទេះក្៏អាច្បស៊ក្វច្បូ ល
ទវរផទេះរបស់អនក្ បុខនត គ្មត់ក្៏ប្តូិនផញើច្បាប់ច្បមល ងោមសាំបុប្តនៅអន ក្ផងខែរ។
នសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងរយៈនពល 10 ថ្ថ្ៃខែលជាអតថ បទ ធរជាសាំនឡង អុីខមល ឬនដាយផ្ទទល់
មិនខមនជានសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងប្តឹមប្តូិនទ។ វមិនចាប់នផេើមែាំនណើរោរបនណេញនច្បញនទ។


នសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងមិនចាាំបាច្ប់បញ្ជាក្់នទ។

សត្ើម្ចាស់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំអាចបសណដញខ្ញុំសចញសដ្ឋយប្ាន់ហត្ផ្ដល់សសចក្ដ ី
ជូនដុំណឹងសនះបានហដរសទ?
សទ។ ច្បាប់រែឋ វ៉ាសុីននោនមិនអនុញ្ជាតឱ្យមាាស់ផទេះបនណេញអន ក្ជួ លនច្បញនដាយគ្ម។ន
ែាំនណើរោរបនណេញនច្បញសមប្សបពីតលា
ុ ោរននាេះនទ។ មាាស់ផទេះប្តូិខតផេល់សសចក្ដ ីជូន
ដុំណឹង “បញ្ាប់” ជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរឱ្យបានប្តឹមប្តូិែល់អនក្ មុននពលមាាស់ផទេះ
អាច្បចាប់នផេើមបណេឹងបនណេញនច្បញ។ នសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងរយៈនពល 10 ថ្ថ្ៃឱ្យអនុិតត
ឬបនណេញនច្បញគឺជាប្បនេទមួ យថ្ននសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងបញ្ា ប់។
មាាស់ផទេះក្៏ប្តូិផេល់លិែិតផល ិូ ោររបស់តុលាោរែល់អនក្ខែលមានន្។េះថា “ែីោរនោេះ”
និង “បណេឹង” ផងខែរ។ លិែិតទ ាំងននេះអាច្បតប្មូិឱ្យអន ក្នផញើោរន្ល ើយតបនៅមាាស់ផទេះ
របស់អនក្ ឬនមធាិ ើរបស់នគ។ មាាស់ផទេះប្តូិផេល់ឯក្ធរទ ាំងននេះែល់អនក្ ប្បសិននបើ
មាាស់ផទេះរបស់អនក្ច្បង់ែឹងអាំពីនរឿងក្េ ីននេះនៅក្នុងតុលាោរ។
ប្បសិននបើអនក្ទទួ លបានឯក្ធររបស់តុលាោរ សូ មនៅទូ រសពទ នៅហខែទូ រសេទ ការពារ
ការបសណដញសចញោម្រយៈសលខ 1-855-657-8387។

ម្ចាស់ផ្ទះរបស់ខ្ញបា
ុំ នផ្ដលស់ សចក្ដ ីជូនដុំណង
ឹ ទាុំងសនះដល់ខ្ញុំ។
ខ្ញុំអាចសដ្ឋះប្ាយបញ្ហាសនះជាម្ួ យម្ចាស់ផ្ទះ ម្ុនសេលម្ចាស់ផ្ទះសរៀបចុំបណដង
ឹ
បសណដញសចញ។ សត្ើម្ចនអវ ីសក្ើត្ស ើង ប្បសិនសបើខ្ញុំទទួ លបានសសច
ក្ដ ីជូនដុំណង
ឹ សផ្ែងសទៀត្?
ប្បសិននបើអនក្ទទួ លបាននសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងរយៈនពល 10 ថ្ថ្ៃខែលែាំនណើរោរប្តឹមប្តូិ
និងមានសុពលភ្ជពឱ្យអនុិតត ឬបនណេញនច្បញក្នុងរយៈនពលមួ យឆ្នាំ មាាស់ផទេះអាច្បបញ្ា ប់
ោរជួ លរបស់អនក្នដាយនប្បើសសចក្ដ ីជូនដុំណឹងរយៈសេល 60 ថ្ងៃឱ្យបញ្ាប់ មុននពល
ច្បុងបញ្ា ប់ថ្នរយៈនពលជាក្់លាក្់។ នសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងននេះប្តូិរ ួមបញ្ចល
ូ ឧបបតត ិន តុនផសងៗ
ទាំងអស់។
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6354KH "My landlord gave me a 10-day notice to
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ទទួ លបានជុំនួយផ្ល វូ ចាប់


ក្ាំពុងប្បឈ្មមុែនឹងោរបនណេញនច្បញឬ? សូ មនៅទូ រសពទ នៅនលែ 1-855-6578387។



ដាក្់ពាក្យោមអុីន្ឺណិតនដាយនប្បើ CLEAR*តាមអ៊ីនធឺណិត nwjustice.org/apply-online



ប្បឈ្មមុែនឹងបណតឹងសុាំផ្ទេច្ប់ប្ទពយបញ្ជាាំឬ? សូ មនៅទូ រសពទ នៅនលែ 1-800-6064819។



ប្បឈ្មបញ្ជាខផនក្ច្បាប់នៅក្នុងតាំបន់ King (ជាជាងការបណ្ណេញណ្េញ ឬបណេឹង
សុំផ្ដេេ់ទ្រព្យបញ្ចុំ) ឬ? សូ មណ្ៅរូ រសព្ទ ណ្ៅណ្េខ 2-1-1 (ឬឥតគិតថ្លៃ 1-877-2119274) ណ្រៀងរាេ់ថ្លៃ ចាប់ព្ណ្៊ី ៉ោ ង 8:00 ទ្ព្ឹក - 6:00 ល្ងៃេ។ ព្ួ កណ្គនឹងណណនុំអនក
ណ្ៅអន កផ្តេ់ជុំនួយណផ្នកេាប់។



ទ្បឈមបញ្ាណផ្នកេាប់ខាងណ្ទ្ៅតុំបន់ King (ជាជាងការបណ្ណេញណ្េញ ឬបណេឹង
សុំផ្ដេេ់ទ្រព្យបញ្ចុំ) ឬ? សូ មណ្ៅរូ រសព្ទ ណ្ៅណ្េខទ្បចាុំការ CLEAR តាមរយៈណ្េខ
1-888-201-1014 ណ្រៀងរាេ់ថ្លៃ េណ្នៃោះណ្ ៉ោ ង 9:15 ទ្ព្ឹក - 12:15 ថ្លៃ ទ្តង់ ឬដាក់ពាកយ
តាមអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈ nwjustice.org/apply-online។



មនសសចាស់ (អាយចាប់ព្៊ី 60 ឆ្នុំណ្ ើងណ្ៅ) ណែេ នបញ្ាណផ្នកេាប់
ខាងណ្ទ្ៅតុំបន់ King ក៏អាេណ្ៅរូ រសព្ទ ណ្ៅ CLEAR*Sr តាមរយៈណ្េខ 1-888387-7111 បានផ្ងណែរ។
អន ក្នៅទូ រសពទ ខែលមានបញ្ជាពិបាក្ក្នុងោរនិយាយ ធេប់ ឬថ្លង់អាច្បនៅនលែ
ទ ាំងននេះបាន នដាយនប្បើនសវក្ម។ បញ្ជន
ូ បនត ោមជនប្មើសរបស់អនក្។



CLEAR និង 2-1-1 នឹងផ្េេ់ជូនអន កបកណ្ទ្បើ។
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