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�រចូ លេ�សវ��រអំព�
ី រឃុំ�ំង
ខុសច�ប់ (�របេណ�ញេចញ)
របស់អ�ក
 អ� ក�ចរកេមើលសន� ឹកព័ត៌�ន� ំងអស់ែដលេយើង��ប់មកទីេនះ
េ�េលើេគហទំព័រ WashingtonLawHelp.org។
 ច�ប់បេណ�ញេចញបន� េធ� � វ �េ�ធនកម� ។ សូ ម�ន វ �េ�ធនកម� ច�ប់
ថ� ីបំផុតេ� WashingtonLawHelp.org/resource/eviction
 អ� កជួលែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប្រត�វ�នផ�ល់េម�វ �
េ�យឥតគិតៃថ� មុនេពលតុ��រ�ចដំេណើរ�រ
�របេណ�ញេចញ។ សូមេ�ទូ រសព� េ�ែខ្សទូ រសព� �រ�រ�របេណ�ញ
េចញរបស់េយើង�មរយៈេលខ 1-855-657-8387 ឬ�ក់�ក្យ
�មអុីនធឺណិតេ� nwjustice.org/apply-online ្របសិនេបើ
អ� កគិត� អ� ក�ច�នលទ� �ព។

េតើខ��ំគួរេ្របើ�ឬេទ?
�ន ្របសិនេបើ� ំងពីរេនះ្រតឹម្រត�វ ៖
1.

��ស់ផ�ះរបស់អ�ក�នផ� ល់ដី�តុ��រដល់អ�កែដល�នេ��ះ�ដី�េ�ះ
និងបណ�ឹងចំេ�ះ�រឃុំ�ំងខុសច�ប់។

2.

អ� ក�នេឆ� ើយតបេ�យ�ក់�៉ងេ�ច�ស់នូវេសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�រប
��ញខ� �ន។ អ� ក�នគេ្រ�ង្រប�ំងនឹង�របេណ�ញេចញ។
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េតើអ��សវ��រប��ក់មូលេហតុ?
្របសិនេបើអ�កទទួ ល�នដី�ឱ្យប��ក់មូលេហតុ�មួ យនឹងដី�េ�ះ និងបណ�ឹង
ែដល��ស់ផ�ះ�នកំណត់េពលេវ�សវ��រតុ��រអំពី�របេណ�ញេចញ។ �ក្យច�ប់
ស្រ�ប់សវ��រអំពី�របេណ�ញេចញគឺសវ��រប��ក់មូលេហតុ។
្របសិនេបើអ�កទទួ ល�នដី�ឱ្យប��ក់មូលេហតុ េហើយចង់្រប�ំងនឹង�របេណ�ញេចញ
អ� ក្រត�វេ��ន់សវ��រ។ �មិន�ន់្រគប់្រ�ន់ េ�យ្រ�ន់ែត៖
• ្របគល់លិខិតជូ នដំណឹងអំពី�រប��ញខ� �ន ឬចេម� ើយ
• ផ�ល់លិខិតជួ លរបស់អ�កេ�ឱ្យម�ន� ីតុ��រឧទ� រណ៍

េតើសវ��រេធ� �េឡើងេ�េពល� និងេ�កែន� ង�?
�លបរ �េច� ទ និងេពលេវ�នឹង�នេ�េលើដី�ឱ្យប��ក់មូលេហតុ។
អ� ក្រត�វែតេ�ឱ្យ�ន់េពល! េ�យ�រែត COVID-19 សវ��រតុ��រ�េ្រចើន
្រត�វ�នេធ� �េឡើងេ�េលើអុីនធឺណិតឥឡ�វេនះ។ ឯក�រែដល្រ�ប់អ�កអំពីេពលេវ�ៃន
សវ��ររបស់អ�កគួ រែត�នព័ត៌�នអំពីរេបៀបចូ លេ្របើេលើអុីនធឺណិត ឬកែន� ងែដល
្រត�វចូ ល ្របសិនេបើសវ��រេធ� �េឡើងេ�យ��ល់។ ្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរ��
សូ មេ�ទូ រសព� េ�ម�ន� ត
ី ុ��រ េដើម្បី�កសួ រអំពីតុ��រឧទ� រណ៍ក��ង្រស �ករបស់អ�ក។

េតើ�នអ� �េកើតេឡើងេ�សវ��រប��ក់មូលេហតុ?
 ្របសិនេបើអ�ក�ន្រ�ក់ចំណូល�ប តុ��រគួ រែតផ� ល់ឱ�សឱ្យ
អ� ក�ត់�ង
ំ េម�វ �ស្រ�ប់ក�ីបេណ�ញេចញរបស់អ�ក។ េ�សវ��រ
ប��ញពីមូលេហតុរបស់អ�ក សូ មេស� ើសុំឱ្យតុ��រកំណត់
េពលេវ� (បន� ) សវ��រេឡើង វ �ញ េដើម្បីឱ្យអ� ក�ច�ត់�ំង
េម�វ �ស្រ�ប់េរឿងក� ីរបស់អ�ក។ អ� កគួ រែតត��ចំេ�ះសិទ�ិេនះ េ�ះបី�
េ�្រកមចង់ឱ្យេរឿងក� ីេនះដំេណើរ�រេ�យ��នេម�វ �ក៏េ�យ។
េ�្រកម ឬគណៈេ�្រកម (ដូ ច�េ�្រកម ប៉ុែន� េ�្រកមែដល�ត់ែចង្របេភទ
ក� ីតុ��រ�ក់�ក់ែតប៉ុេ�
� ះ) នឹងសេ្រមច�េតើអ�ក�ន�រ�រ�រល�
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ចំេ�ះ�របេណ�ញេចញឬអត់។ អ� ក�ចឈ� ះក� ីេ�ទីេ�ះែតម� ង។ ឬេ�្រកម្របែហល�
េធ� ��រ�ត់ក�េី ពញេលញឱ្យអ� ក េដើម្បី្រប�ំងនឹង�របេណ�ញេចញ។
េ�្រកមែដលគិត��រ�ញេហតុផលរបស់អ�កមិន រ �ង�ំ្រគប់្រ�ន់�ចនិ�យ�
(េសចក� ីសេ្រមច)
• េ�ះគឺ�មូ លេហតុែដល��ស់ផ�ះ�ចបេណ�ញអ� កេចញ�ន��មៗ
• េតើអ�កជំ�ក់��ស់ផ�ះប៉ុ��ន
េម�វ �របស់��ស់ផ�ះអ� កនឹង�កសួ រអំពីមូលេហតុែដល��ស់ផ�ះគួ របេណ�ញអ� កេចញ។
ប��ប់មកអ� ក�ញេហតុផល�េហតុអ�េគមិនគួ របេណ�ញ។
 ្របសិនេបើេ�្រកមេចញដី�បេណ�ញអ� កេចញ �នសង្ឃឹមតិចតួ ច�ស់
ែដលេស� ឱ
ើ ្យតុ��រេធ� ��រពិ�រ�េឡើង វ �ញ�ក់ព័ន�នឹងេសចក� ី
សេ្រមចេ�ះ។ សូ ម�ក់ទងេ�េម�វ ��ប��ន់។
 �នែតសមត� កិច�ប៉ុេ�
� ះែដល�ចបេណ�ញអ� កេចញ�ន។ ��ស់ផ�ះ
មិន�ចប� �រេ� និងបង� ំឱ្យអ� កេចញ�នេទ។

េតើខ��ំេ្រត�មខ� �ន�៉ង�ស្រ�ប់សវ��រ?
1.

ចូ រ្របមូ លលិខិត��ម ឬឯក�រសំ�ន់ៗ�ំងអស់ែដលអ� ក្រត�វ�រ េដើម្បី
�ញេហតុផលេលើេរឿងក� ីរបស់អ�ក។ ��ចរ ួម�ន ៖
 ភតិសន� ឬកិច�សន�ជួ លផ� ះរបស់អ�ក
 ប��ន់ៃដកក់្រ�ក់��របស់អ�ក
 ប�� ីេផ� �ង��ត់��ន�ពេពលអ� កេរ �ចូ លេ�
 ប�� ីរបស់អ�កអំពីអ�ែដលខុសចំេ�ះកែន� ងេ�ះ
 ប��ន់ៃដៃថ� ជួល និងមូ លប្ប�នប័្រតែដល�នលុបេ�ល
 េសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�របេណ�ញេចញរបស់អ�ក
 ដី�េ�ះ និងបណ�ឹង
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 ច�ប់ចម� ងៃនេសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�រប��ញខ� �ន ឬចេម� ើយរបស់អ�ក
ែដល�នេ�ះ្រ�េ�យ�ន�លបរ �េច� ទែដលអ� ក�ន្របគល់�េ�ឱ្យ
េម�វ �របស់��ស់ផ�ះ និងតុ��រ
 �រ�៉ន់្រប�ណ��យលក� ណ៍អក្សរស្រ�ប់�រជួ សជុល�រខូ ច�ត
េ�កែន� ងេ�ះ
 ប��ន់ៃដស្រ�ប់�រជួ សជុលែដលអ� ក�នេធ� �ចំេ�ះកែន� ងេ�ះ
 រ ូបថតប��ញពីប���មួ យៃនកែន� ងេ�ះ
 ចូ រយកឯក�រេដើមមក េបើសិន�អ� ក�ច។ ចូ រយកច�ប់ចម� ងបែន� ម
ប��ករណីែដលតុ��រចង់រក�អ� �មួយទុក។ ្របសិនេបើអ�កមិន្រ�កដ�
អ� ក្រត�វ�រអ� �មួយេទ ចូ រយក�មក!
2.

េស�ើ�ក្សី���ក់ែដល�ច�ំ្រទេរឿងក� ីរបស់អ�កឱ្យមកចូ លរ ួមសវ��រ។
ពួ កេគ្រត�វែត�នេឃើញេ�យ��ល់នូវ�រខូ ច�ត ឬជេ��ះរ�ងអ� ក និង
��ស់ផ�ះរបស់អ�ក។
�ន�ក្សី�ន់ែតេ្រចើនែដល�នចំេណះដឹង��ល់ខ� �នអំពីេរឿងក� ីរបស់អ�ក
គឺ�ន់ែត្របេសើរ។

3.

ចូ រេមើលពីរេបៀបែដល្របព័ន�ដំេណើរ�រមុនេពលសវ��ររបស់អ�ក។
ចូ រសួ រ្រក�ប�� ីតុ��រេពល�តុ��រេបើកសវ��រ “ប��ក់មូលេហតុ”។
ចូ រអង��យេ�សវ��រ េដើម្បីទទួ ល�នគំនិត�េតើសវ��ររបស់អ�កនឹង
្រប្រពឹត�េ��៉ងដូ ចេម� ច។

4.

មុនេពលសវ��រ ចូ រហ� �ក�ត់នូវអ� �ែដលអ� កចង់និ�យ។
បទប��ញរបស់អ�កគួ រេរៀបចំឱ្យេរៀបរយ និងខ� ី។
ចូ រេធ� �ប�� ីនូវចំណុចសំ�ន់ៗ។

5.

ចូ រ្រ�ប់�ក្សីរបស់អ�កឱ្យដឹង�មុនអំពីអ�ែដលអ� កនឹងសួ រពួ កេគ។

ចុះេបើខ��ំមន
ិ េចះនិ�យ��អង់េគ� ស?
្របសិនេបើអ�កមិនេចះនិ�យ��អង់េគ� ស ឬ�នប���ង�រ��ប់ ឬ�រនិ�យ
អ� ក�នសិទ�ិទទួ ល�នអ� កបកែ្រប����ក់េ�ក��ងតុ��រ។ អ� ក្រត�វែត�ប់
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្រ�ប់តុ��រឱ្យដឹង�មុន�មែដល�ចេធ� �េ��ន �
អ� កចង់�នអ� កបកែ្រប��។

េតើខ��ំ្រត�វេ�កែន� ង�ស្រ�ប់សវ��ររបស់ខ��ំ?
្របិសិនេបើសវ��ររបស់អ�កេធ� �េឡើងេ�េលើអុីនធឺណិត សូ មអនុវត� �ម�រែណ�ំ
អំពីរេបៀបចូ លេ្របើអុីនធឺណិត។ អ� ក�ចនឹង្រត�វ�ញយកកម� វ �ធីដូច� Zoom �េដើម។
្របសិនេបើសវ��ររបស់អ�កេធ� �េឡើងេ�យ��ល់ សូ មចុះេ��ះ�មួ យម�ន� ីតុ��រ
េ�េពលអ� កមកដល់�លតុ��រ។ ្រក�ប�� ីនង
ឹ ្រ�ប់អ�កពីកែន� ងែដល្រត�វេ�។
ពួ កេគ�ចបិទនូ វប�� ស
ី ំណុំេរឿងែដលតុ��រនឹងេបើកសវ��រេ�ៃថ� េ�ះ
េ��ងេ្រ�បន� ប់តុ��រ ឬ ពួ កេគ�ច�ន�ឮៗេ�េពល�ប់េផ� ើមសវ��រ។
្របសិនេបើពួកេគមិន�យក��ងប�� ី ឬ�នេ��ះសំណុំេរឿងរបស់អ�កេទ សូ ម
ពិនិត្យ�មួ យ្រក�ប�� ត
ី ុ��រ។

េតើ�នអ� �េកើតេឡើងេ�ក��ងសវ��រ?
�ធម� � េ�្រកម�ប់េផ� ើមេ�យ�រេរៀប�ប់អំពីនីតិ វ �ធីរបស់តុ��រ។
ប��ប់មកពួ កេគេ�សំណុំេរឿងទីមួយ។
េ�េពលេ�្រកម្រប�សអំពីសំណុេំ រឿងរបស់អ�ក សូ មេ��មួ យនឹងភស���ង
និង�ក្សីរបស់អ�ក។ �ធម� � េដើមបណ�ឹង ចុងេ�ទ និង�ក្សី� ំងអស់្រត�វែតស្បថ�
និ�យ�រពិតមុនេពលផ� ល់សក� ីកម� ។

េតើខ��ំគួរនិ�យអ� ខ
� � ះេ�ក��ងសវ��រ?
1. ចូ រពន្យល់ពីមូលេហតុែដល��ស់ផ�ះមិនគួ របេណ�ញអ� កេចញ។ ចូ រ្រ�ប់តុ��រ
្របសិនេបើ��ស់ផ�ះរបស់អ�កមិន�នេធ� ��រជួ សជុលែដល្រត�វ�រ�ំ�ច់
និ�យ�អ� កមិន�នបង់ៃថ� ជួលផ� ះ ប៉ុែន� �រពិតអ� ក�នបង់រ ួចេហើយ
មិន�នជូ នដំណឹង្រតឹម្រត�វចំេ�ះ�រ��ស់ប�រក្ប
� � នច�ប់ ឬជូ នដំណឹងយឺត។
្របសិនេបើអ�ក�នដកៃថ� ចំ�យេលើ�រជួ សជុលពីៃថ� ជួលផ� ះរបស់អ�ក សូ ម
និ�យដូ េច� ះ។
2. ប��ញភស���ងែដលអ� ក�នយកមកេ�េ�្រកម។ េមើល�
“េតើខ��ំេ្រត�មខ� �ន�៉ងដូ ចេម� ចស្រ�ប់សវ��រ” �ងេលើ។
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3. ្របសិនេបើអ�ក�ន�ក្សី ចូ រ្រ�ប់េ�្រកម�អ� កចង់ឱ្យពួ កេគផ�ល់សក� ីកម� ។
សូ ម�កសួ រ�ក្សីរបស់អ�កអំពីមូលេហតុែដល��ស់ផ�ះមិនគួ របេណ�ញអ� កេចញ។
ឹ អំពីអ�ែដលអ� ក�នពន្យល់េ��ន់េ�្រកម។
េហើយអ� �ែដលពួ កេគដង
្របសិនេបើ��ស់ផ�ះព��មបេណ�ញអ� កេចញេ�យ�រអ� កមិនបង់ៃថ� ជួលផ� ះ
អ� ក�ចេស� ើសុំតុ��រអំពីែផន�របង់្រ�ក់។ ចូ រេ្របើ បណ�ឹងសុំបន� កិច�សន�
ី ផ្សព� ផ�យ�នកំណត់។
ជួ លេឡើង វ �ញេ្រ�ម RCW 59.18.410(2) និងទ្រមង់ស្រ�ប់ដ�

េតើេពល�េ�្រកម្រប�សេសចក� ីសេ្រមច?
ប��ប់ពី�ន��ប់�គី� ំងសង�ង េ�្រកម�ចេធ� �ក�ីសេ្រមច�មួ យក��ង
ចំេ�មក� ីសេ្រមច� ំងេនះ ៖
1. អ� ក�ញ់ក�។ី េ�្រកមសេ្រមច�អ� កមិន�ន�រ�រ�រល� ចំេ�ះ�របេណ�ញ
េចញេទ។ េ�្រកមនឹងប��ប់ឱ្យសមត� កិច�បេណ�ញអ� កេចញ។
េ�្រកម�ចសេ្រមច�អ� កជំ�ក់លុយ��ស់ផ�ះ។ េ�្រកម្របែហល�្រ�ប់
អ� កអំពីចំនួនទឹក្រ�ក់ែដលអ� ក្រត�វបង់ឱ្យ��ស់ផ�ះរបស់អ�ក ឬេធ� �េសចក� ី
សេ្រមចេ�ះេ�េពលេ្រ�យ។
2. អ� កឈ� ះក� ី។
េ�្រកមសេ្រមច�អ� ក�រ�រខ� �ន�នល� េ�ចំេ�ះ�របេណ�ញេចញ។
េ�្រកម្រ�នេ�លេរឿងក� ីេនះ។ �៉ងេ�ច�ស់េ�េពលេនះ
អ� កមិន�ំ�ច់េ រ �េចញេទ។ េ�្រកម�ចនឹងសេ្រមចក� ី�មវ �ធីេនះ
ពីេ្រ�ះ��ស់ផ�ះមិនអនុវត� �មនីតិ វ �ធី្រតឹម្រត�វក��ង�របេណ�ញេចញ។
��ស់ផ�ះ្របែហល�េ�ែត�ចបេណ�ញអ� កេចញេ�េពលេ្រ�យដែដល ប��ប់ពី
េ�ះ្រ�យប��� ំង�យែដល�នេ�ក��ងដំេណើរ�របេណ�ញេចញ។

3. េ�្រកម្រត�វ�រ�រជំនជ
ុំ ្រមះេពញេលញេដើម្បីសេ្រមចេលើសំណុំេរឿងេនះ។
អ� កនឹងទទួ ល�ន�លបរ �េច� ទៃន�រជំនុំជ្រមះ។
្របសិនេបើអ�កកំពុងរស់េ�េលើផ�ះេ�ះេ�េឡើយ នឹង�ន�រជំនុំជ្រមះក��ង
អំឡ
� ងេពល 30 ៃថ�។

េតើ្រក �ម្របឹក�តុ��រនឹង��ប់ពស
ី ណ
ំ ុ ំេរឿងរបស់ខ��ំេទ?
មិនែមនេ�សវ��រ “ប��ក់មូលេហតុ” េទ។
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្របសិនេបើេ�្រកមប��ឱ្យ�ន�រជំនុំជ្រមះេពញេលញ អ� ក�នសិទ�ិេ�
ដល់្រក �ម្របឹក�តុ��រ។ ្របសិនេបើអ�កចង់�ន
ឹ �អ� ក្របែហល�្រត�វបង់្រ�ក់។
្រត�វដង
ចូ រសួ រ្រក�ប�� ីតុ��រស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម។

េតើ�នអ� �េកើតេឡើង្របសិនេបើខ��ខ
ំ ក�នសវ��រប��ក់មូលេហតុ?
សូម្រ�កដ�អ� កេ� េហើយ�អ� កនឹងេ�ដល់ឱ្យ�នមុន។ ្របសិនេបើអ�កមិនេ�េទ
ឬសូ ម្បីែតយឺតពីរបី�ទីអ�ក្របែហល�នឹង�ញ់ក�ី។
េ�្រកមនឹងអនុ��តឱ្យ��ស់ផ�ះបេណ�ញអ� កេចញ។
សមត� កិច��ចបង� ំអ�កឱ្យ�កេចញពីផ�ះ។
អ� ក្របែហល�្រត�វបង់ៃថ� អ�្រគប់�៉ងែដល�ក្យបណ�ឹងរបស់��ស់ផ�ះ�នេស� ើស។ុំ
ឺ ិត� ៃថ�តុ��រ និងៃថ� េម�វ �។
��ចរ ួមប��ល
� � ំងៃថ�ជួល សំណងជំងច

េតើ��ស់ផ�ះរបស់ខ��ំ�ចេ្របើក��ង
ំ បង� ខ
ំ � �ឱ
ំ ្យ�កេចញពីផ�ះ�នឬេទ?
េទ។ �នែតសមត� កិច�ប៉ុេ�
� ះ ែដល�ចេ្របើក��ំងឱ្យអ� ក�កេចញពីផ�ះ�ន។
��ស់ផ�ះ្រត�វែតេ�តុ��រ េដើម្បីឱ្យសមត� កិច�ចូលរ ួម។

ខ��ំទទួ ល�ន “ដី�ប��ប់សងសំណង” េ�សវ��រប��ក់មូលេហតុ។
េតើខ��ំេ�ែត�ចប�្ឈប់�របេណ�ញខ��ំេចញ�នឬេទ?
្របែហល�ច។ អ� ក្រត�វេធ� �សកម� �ពឱ្យ�នរហ័ស។
�ពិត�លំ�ក�ស់ក��ង�រប�្ឈប់�របេណ�ញេចញេ�ចំណុចេនះ។
អ� ក្របែហល��ចប�្ឈប់��ន ្របសិនេបើ��ស់ផ�ះ�នេធ� �អ�ខុសក��ងដំេណើរ�
របេណ�ញេចញ។ ចូ រព��មរកជំនួយែផ� កច�ប់��មៗ។
្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�នបេណ�ញេចញេ�យ�រជំ�ក់ៃថ�ជួលផ�ះ អ� ក្របែហល��ច
“សុំបន� កិច�សន�ជួ លេឡើង វ �ញ” របស់អ�ក (រក��រជួ លរបស់អ�ក) ្របសិនេបើ
អ� ក�ចបង់អ�្រគប់�៉ងែដលអ� កជំ�ក់ (ៃថ�ជួលែដលជំ�ក់ ៃថ� តុ��រ ៃថ� េម�វ �)
ក��ងរយៈេពល 5 ៃថ� ប��ប់ពីតុ��រប��ល
� �ល្រកម្រប�ំងនឹងអ� ក។
អ� កនឹង្រត�វេធ� ��រេស� ើសុំ��យលក� ណ៍អក្សរេ�តុ��រ (“បណ�ឹង”) េដើម្បីេធ� �េរឿងេនះ
មុនេពលែដលសមត� កិច�េ�ប��ន
� អ� កេចញ។ ចូ រេ្របើ បណ�ឹងសុំបន� កិច�សន�
ី ផ្សព� ផ�យ�នកំណត់។
ជួ លេឡើង វ �ញេ្រ�ម RCW 59.18.410(2) និងទ្រមង់ស្រ�ប់ដ�
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អ� កក៏�ច�ក់បណ�ឹងេស� ើសុំែផន�របង់្រ�ក់ផងែដរ។ ចូ រេ្របើ
ី ប��ប់សងសំណង និង
បណ�ឹងេដើម្បីរក��រអនុវត� ច�ប់ៃនដ�
ទ្រមង់ស្រ�ប់ែផន�របង់្រ�ក់េ្រ�ម RCW 59.18.410(3)។
បណ�ឹង� ំងេនះ�ន�ពស��គ��ញ។
្រត�វព��មរកជំនួយែផ�កច�ប់ឱ្យ�ន�ប់�មែដល�ចេធ� �េ��ន។
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ទទួ ល�នជំនួយផ� វ� ច�ប់
•

កំពុង្របឈមមុខនឹង�របេណ�ញេចញឬ? សូ មេ�ទូ រសព� េ�េលខ 1-855-657-8387។

•

�ក់�ក្យ�មអុីនធឺណិតេ�យេ្របើ CLEAR*�មអុន
ី ធឺណិត nwjustice.org/apply-online

•

្របឈមមុខនឹងបណ�ឹងសុំ��ច់្រទព្យប��ំឬ? សូ មេ�ទូ រសព� េ�េលខ 1-800-606-4819។

•

្របឈមប��ែផ� កច�ប់េ�ក��ងតំបន់ King (��ង�របេណ�ញេចញ ឬបណ�ឹងសុំ��ច់
្រទព្យប��)ំ ឬ? សូ មេ�ទូ រសព� េ�េលខ 2-1-1 (ឬឥតគិតៃថ� 1-877-211-9274)
េរៀង�ល់ៃថ� �ប់ពីេ�៉ង 8:00 ្រពឹក - 6:00 ��ច។ ពួ កេគនឹងែណ�ំអ�កេ�អ� កផ�ល់
ជំនួយែផ� កច�ប់។

•

្របឈមប��ែផ� កច�ប់�ងេ្រ�តំបន់ King (��ង�របេណ�ញេចញ ឬបណ�ឹងសុំ��ច់
្រទព្យប��)ំ ឬ? សូ មេ�ទូ រសព� េ�េលខ្រប�ំ�រ CLEAR �មរយៈេលខ
1-888-201-1014 េរៀង�ល់ៃថ� ចេ��ះេ�៉ង 9:15 ្រពឹក - 12:15 ៃថ� ្រតង់ ឬ�ក់�ក្យ
�មអុីនធឺណិត�មរយៈ nwjustice.org/apply-online។

•

មនុស្ស�ស់ (�យុ�ប់ពី 60 ��េំ ឡើងេ�) ែដល�នប��ែផ� កច�ប់�ងេ្រ�តំបន់
King ក៏�ចេ�ទូ រសព� េ� CLEAR*Sr �មរយៈេលខ 1-888-387-7111 �នផងែដរ។

•

អ� កេ�ទូ រសព� ែដល�នប��ពិ�កក��ង�រនិ�យ ��ប់ ឬថ� ង�
់ ចេ�េលខ
� ំងេនះ�ន េ�យេ្របើេស�កម� ប��ន
� បន� �មជេ្រមើសរបស់អ�ក។
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