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កូ រ ូណាវរុី ស (COVID-19)៖
ត ើម្ចាស់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំអាចបតដេញខ្ញុំ
តចញតៅតេលត ះបា ដែរតេ?

 សូ មអានអត្ថ បទននេះ តត្ក្នុងក្រណីអនក្រស់នៅក្នុងរដ្ឋ វ៉ាសីននោនបន្
ណ េះ។
 ច្បាប់បនណេញនច្បញបនត ន្វ ើ វ ិនោ្នក្មម ។ អានអំពីវវ ិនោ្នក្មម ច្បាប់
ថ្មីបំផត្នៅ WashingtonLawHelp.org/resource/eviction
 អន ក្អាច្បរក្នមើលសនល ឹក្ព័ត្៌មានទ ំងអស់តដ្លន ើងភ្ជាប់មក្ទីននេះនៅ
WashingtonLawHelp.org។
អ្ន កជួលដែលម្ច ប្របាក់ចុំដូលទាបប្រ វូ បា ផ្េល់តេធាវ ីតោយឥ គិ ថ្លៃ
េុ តេល ុលាការអាចែុំតដើរការការបតដេញតចញ។ សូេតៅេូ រសេទ តៅដខែេូ រសេទ
ការពារការបតដេញតចញរបស់តយើងតាេរយៈតលខ 1-855-657-8387 ឬោក់ពាកយ
តាេអ្ុ៊ី ធឺដិ តៅ nwjustice.org/apply-online ប្របសិ តបើអ្នកគិ ថា អ្ន កអាច
ម្ច លេធ ភាេ។
ប្បសិននបើអនក្មានប្ាក្់ច្បំណូលទប ត្លាការគួ រតត្ផេល់ឱកាសឱយអន ក្ចាត្់ោំង
នមធាវ ើសប្មាប់ក្េីបនណេញនច្បញរបស់អនក្។ នៅសវនាការបង្ហាញពីមូលនេត្របស់អនក្
សូ មនសន ើសំឱយត្លាការក្ំណត្់នពលនវលា (បនត ) សវនាការន ើង វ ិញ នដ្ើមបីឱយអន ក្
អាច្បចាត្់ោំងនមធាវ ើសប្មាប់នរឿងក្េ ីរបស់អនក្។ អន ក្គួ រតត្ត្វ៉ាច្បំន េះសិទធិននេះ នទេះបីជា
នៅប្ក្មច្បង់ឱយនរឿងក្េ ីននេះដ្ំនណើរការនោ គ្មមននមធាវ ើក្៏នោ ។
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ចាប់បតដេញតចញប ត តធវ ី វ ិតោធ កេម ។ ត ះគឺជាតសចកេ ៊ីសតងេ ប
អ្ុំេ៊ីោា ភាេតៅតែើេដខវ ិចឆ ិកា ឆ្នុំ 2021៖
 ត្លាការក្ំពូលសេរដ្ឋ អានមរ ិក្ានសនប្មច្បថា ការពនារនពល
ការបនណតញនច្បញរបស់សេព័នធ (មជ្ឈមណឌលប្ត្ួ ត្ពិនិត្យនិងបង្ហាជ្ំងឺឆ្លង ឬ
CDC) មិនមានសពលភ្ជពនទ។ អន ក្ជ្ួ លមិនអាច្បនប្បើការពនារនពល
របស់សេព័នធជាការការ រប្បឆំងនឹងការបនណេញនច្បញាននទ។
 ការបនណេញនច្បញរបស់រែឋ វសុ៊ី តតា បា បញ្ាប់តៅថ្លៃេ៊ី 30 ដខេិលុនា ឆ្នុំ
2021។ នសច្បក្េ ីប្បកាសអំពីក្មម វ ិ្ី “ច្បំណងមិត្តភ្ជព” តដ្លអភិាល
ប្ក្ ុងានបនត ការការ របន្
េ េះអាសនន សប្មាប់អនក្ជ្ួ លតដ្លមិនទន់ទូទត្់
ការជ្ួ លក៏បា បញ្ាប់ចាប់េ៊ីថ្លៃេ៊ី 31 ដខ ុលា ឆ្នុំ 2021 ផ្ងដែរ។
 ការបនណេញនច្បញសប្មាប់ការមិនមានលទធភ្ជពបង់ថ្ថ្លជ្ួលប្ត្ូវានអនញ្ញាត្
មេ ងនទៀត្។ បតនត មាាស់ផទេះប្ត្ូវអនវត្ត ោមវ ិធានមួ ច្បំនួនដ្ូ ច្បជា ការផេល់
គនប្មាងបង់ប្ាក្់ថ្ថ្លជ្ួលន ើង វ ិញ និងឱកាសក្នុងការន្វ ើសនន ិសីទ
សប្ម ុេះសប្មួ ល។ សូ មអានបនត នដ្ើមបីតសវ ង ល់អំពីព័ត្៌មាននប្ច្បើននទៀត្។
 ចាប់រែឋ វសុ៊ី តតា ក៏តធវ ី វ ិតោធ កេម ចាប់លតុំ ៅោឋ ែ៏សុំខា ់ផ្ងដែរ។
សូេចូ លតៅកា ់ ច្បាប់អនក្ជ្ួ ល/មាាស់ផទេះឆនំ 2021 ថ្មីរបស់រដ្ឋ វ៉ាសីននោន។

 ប្បសិននបើមាាស់ផទេះរបស់អនក្ក្ំពងគំរាមក្ំតេងបនណេញអន ក្នច្បញ
ឬអន ក្ានទទួ លលិខិត្បនណេញនច្បញពីមាាស់ផទេះរបស់អនក្
សូ មនប្បើប្បព័នធជ្ំនួ ការ រការបនណេញនច្បញរបស់ន ើង ឬោក្់ ក្យ
នសន ើសំជ្ំនួ តផនក្ច្បាប់ោមរ ៈការនៅទូ រសពទ នៅតខែទូ រសពទ
ការ រការនណេញនច្បញរបស់ន ើងោមរ ៈនលខ
1-855-657-8387 ឬោក្់ ក្យនលើអីន្ឺណិត្ោមរ ៈ
nwjustice.org/apply-online។
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ខ្ញុំគឺជាអ្ន កជួ លលុំតៅោឋ តៅកនញងរែឋ វសុ៊ី តតា ។ ខ្ញុំជុំពាក់ថ្លៃជួល វ ិញ។
ត ើម្ច ការការពារណាេួ យតោយរែឋ ដែរតេ?
េិ ម្ច តេៀ តេ។ បនាទប់ពីការពនារនពលបនណេញនច្បញនោ រដ្ឋ (ផ្អាក្
ការបនណេញនច្បញ) ានបញ្ា ប់នៅថ្ថ្ៃទី 30 តខមិថ្នា ឆនំ 2021 អភិាលប្ក្ ុងានបនងា ើត្
ការការ
ការការ

របន្
េ េះអាសនន សប្មាប់អនក្ទ ំងឡា តដ្លានជ្ំ ក្់ថ្ថ្លជ្ួល។
រននេះប្ត្ូវាននគនៅថាក្មម វ ិ្ី “ច្បំណងមិត្តភ្ជព”។ ក្មម វ ិ្ី “ច្បំណងមិត្តភ្ជព”

ននេះានបញ្ា ប់នេើ នៅនពលននេះ។ វានបញ្ា ប់នៅថ្ថ្ៃទី 31 តខត្លា ឆនំ 2021។
ការបនណេញនច្បញសប្មាប់ការមិនមានលទធភ្ជពបង់ថ្ថ្លជ្ួលអាច្បចាប់នផេើមមេ ងនទៀត្។
បតនត មាាស់ផទេះប្ត្ូវចាត្់វវ ិធានការមួ

ច្បំនួន មននពលពួ ក្នគអាច្បពាយាម

បនណេញអន ក្ជ្ួ លតដ្លមិនបង់ប្ាក្់ថ្ថ្លជ្ួល។

ខ្ញុំេិ បា បង់ប្របាក់ថ្លៃជួលតេ។ ត ើខ្ញុំ ឹងប្រ វូ បា តគបតដេញតចញភាៃេៗឬ?
តេ។ អន ក្នឹងទទួ លានការជ្ូ នដ្ំណឹងអំពីការបនណេញនច្បញ ឬការបង់ប្ាក្់រ ៈនពល 14
ថ្ថ្ៃ។ បតនត មាាស់ផទេះរបស់អនក្ក្៏ប្ត្ូវានផេល់ជ្ូនអន ក្នូ វគនប្មាងបង់ប្ាក្់ន ើង វ ិញ
សមប្សបសប្មាប់ថ្ថ្លជ្ួលតដ្លអន ក្ជ្ំ

ក្់ផងតដ្រ។ នេើ ប្បសិននបើអនក្រស់នៅក្នុង

ត្ំបន់តដ្លត្ប្មូវឱយមានការសប្ម ុេះសប្មួ ល មាាស់ផទេះរបស់អនក្ប្ត្ូវតត្ានពាយាមផេល់
ឱកាសដ្ល់អនក្ក្នុងការន្វ ើសនន ិសីទសប្ម ុេះសប្មួ ល មននពលពាយាមនាំអនក្នៅត្លាការ
នោ ោរការបនណេញនច្បញ។

ខ្ញុំបា េេួ លគតប្រម្ចងបង់ប្របាក់ថ្លៃជួលត

ើង វ ិញ។ ត ើខ្ញុំតធវ ីអ្វីបនាទប់តេៀ ?

ចតេៃ ើយកនញងរយៈតេល 14 ថ្លៃ។ អន ក្អាច្បនប្ជ្ើសនរ ើសទទួ ល ក្គនប្មាងបង់ប្ាក្់ន ើង វ ិញ
បដ្ិនស្វ ឬប្បឆំងនឹងការផេល់ជ្ូន
ប្បសិននបើអនក្មិននឆ្ល ើ

ក្់ព័នធនឹងគនប្មាងតដ្លអន ក្គិត្ថាសមប្សប។
អំពីគនប្មាងបង់ប្ាក្់ន ើង វ ិញក្នុងរ ៈនពល 14 ថ្ថ្ៃ

ឬអន ក្បដ្ិនស្គនប្មាង មាាស់ផទេះអាច្បបដ ូរនៅជ្ំហានបនាទប់ថ្នដ្ំនណើរការក្នុងការពាយាម
បនណេញអន ក្នច្បញ។
ច្បាប់តច្បងថាគនប្មាងបង់ប្ាក្់ថ្ថ្ល ជ្ួលន ើង វ ិញប្ត្ូវមានលក្ខ ណៈ “សមប្សប។”
អន ក្អាច្បច្បរចាជាមួ

មាាស់ផទេះរបស់អនក្អំពីអវើតដ្លដ្ំនណើរការសប្មាប់អនក្។

អន ក្ក្៏អាច្បពាយាមទទួ ល ក្ការតណនាំតផនក្ច្បាប់ មននឹង ល់ប្ពមនឹង
គនប្មាងបង់ប្ាក្់ន ើង វ ិញ។ នៅទូ រសពទ នៅនលខ 1-855-657-8387 ឬោក្់

ក្យនសន ើសំ
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នលើអីន្ឺណិត្នៅ nwjustice.org/apply-online នដ្ើមបីដ្ឹងថាអន ក្មានសិទធិ
ទទួ លានជ្ំនួ ឥត្គិត្ថ្ថ្លឬអត្់។

ត ើគតប្រម្ចងបង់ប្របាក់ត


ើង វ ិញដែលម្ច លកេ ដៈ “សេប្រសប” គឺជាអ្វ ី?

ច្បាប់ថ្មីរបស់រដ្ឋ តច្បងថា “គនប្មាងបង់ប្ាក្់ន ើង វ ិញតដ្លមានលក្ខ ណៈសមប្សប”
អាច្បត្ប្មូវឱយអន ក្បង់ប្ាក្់មិននលើសពី 1/3 ថ្នថ្ថ្លជ្ួលប្បចាំតខរបស់អនក្
នដ្ើមបីបង់សងថ្ថ្ល ជ្ួលតដ្លអន ក្ជ្ំ
សប្មាប់ថ្ថ្លជ្ួល្មួ

ក្់ នោ ោរ COVID។ ច្បាប់ននេះគឺ

តដ្លមានរ ៈនពលរេូ ត្ដ្ល់ថ្ថ្ៃទី 31 តខ្ន ូ ឆនំ 2021។

ឧទាហរដ៍៖ អន ក្បង់ថ្ថ្ល ជ្ួល $900 ជានរៀងរាល់តខ។ គនប្មាងបង់ប្ាក្់
ន ើង វ ិញមិនត្ប្មូវឱយអន ក្បង់នប្ច្បើនជាង $300 បតនថ មក្នុងមួ

តខននាេះនទ។

ប្បសិននបើប្ាក្់ច្បំណូលរបស់អនក្ានធាលក្់ច្បេះ (ឬការច្បំ្
ាននក្ើនន ើង) នោ ោរ COVID-19 គនប្មាងបង់ប្ាក្់ន ើង វ ិញតដ្ល
មានលក្ខ ណៈ “សមប្សប” នៅក្នុងក្រណីរបស់អនក្អាច្បមិនត្ិច្បជាង 1/3
ថ្នថ្ថ្ល ជ្ួលប្បចាំតខរបស់អនក្ននាេះនទ។


គនប្មាងបង់ប្ាក្់ន ើង វ ិញមិនអាច្បត្ប្មូវឱយអន ក្ន្វ ើការបង់ប្ាក្់ដ្ំបូង
របស់អនក្រេូ ត្ដ្ល់ 30 ថ្ថ្ៃ បនាទប់ពីគនប្មាងបង់ប្ាក្់ន ើង វ ិញប្ត្ូវាន
ផេល់ជ្ូនននាេះនទ។



គនប្មាងបង់ប្ាក្់ន ើង វ ិញអាច្បរ ួមបញ្ចល
ូ ការបង់ប្ាក្់ន ើង វ ិញសប្មាប់
ការជ្ួ លតត្បន្
ណ េះ។ វមិនអាច្បរ ួមបញ្ចល
ូ ថ្ថ្លឈ្ន ួលតដ្ល ឺត្ ឬការគិត្ថ្ថ្ល
នផែងនទៀត្នទ។



មាាស់ផទេះរបស់អនក្មិនអាច្បនសន ើសំឱយអន ក្នាេះបង់ (នលើក្តលង) សិទធិរបស់អនក្
ជាអន ក្ជ្ួ លនៅក្នុងគនប្មាងបង់ប្ាក្់ន ើង វ ិញ្មួ ន ើ ។

ខ្ញុំម្ច គតប្រម្ចងបង់ប្របាក់ត ើង វ ិញតហើយ បុដ ត ខ្ញុំបា ខកខា
េិ បា បង់ប្របាក់។ ត ើម្ចាស់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំអាចបតដេញខ្ញុំតចញតៅតេលត ះ
បា ដែរតេ?
អាច្បបនណេញនច្បញាន។ ប្បសិននបើអនក្ខក្ខានមិនានបង់ប្ាក្់នៅគនប្មាង
បង់ប្ាក្់ថ្ថ្លជ្ួលន ើង វ ិញនទ មាាស់ផទេះអាច្បពាយាមបនណេញអន ក្នច្បញ នោ ោរ
ការមិនានបង់ប្ាក្់ននាេះ។ បតនត អនក្អាច្បពាយាមនមើលថានត្ើអនក្អាច្បទទួ លាន
ជ្ំនួ សប្មាប់ការជ្ួ លឬអត្់។ នដ្ើមបីតសវ ងរក្ោថប័នជ្ំនួ សប្មាប់ការជ្ួ លនៅក្នុងត្ំបន់
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របស់អនក្ សូ មនប្បើមឺន ធាលក្់ច្បេះខាងនប្កាមនៅទីននេះ៖
washingtonlawhelp.org/resource/eviction។

ម្ចាស់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំបា តផ្ញើការជូ ែុំដឹងេកខ្ញុំអ្ុំេ៊ី “កេម វ ិធ៊ីោកលបង
ថ្ ែុំតណាះប្រោយបតដេញតចញ” ឬ “ERPP។” ត ើកេម វ ិធ៊ីត ះគឺជាអ្វ ី?
នៅក្នុងត្ំបន់មួ ច្បំនួន បតនថ មនៅនឹងការផេល់គនប្មាងបង់ប្ាក្់ថ្ថ្លជ្ួលន ើង វ ិញ
មាាស់ផទេះក្៏ប្ត្ូវផេល់ឱកាសសប្ម ុេះសប្មួ លឱយអន ក្ជ្ួ លផងតដ្រ មននពលពាយាមបនណេញអន ក្
ជ្ួ លនច្បញ ប្បសិននបើពួក្នគជ្ំ

ក្់ថ្ថ្លជ្ួល។

ប្បសិននបើអនក្ទទួ លានការជ្ូ នដ្ំណឹងអំពី ERPP វមានោរៈសំខាន់តដ្លអន ក្នឆ្ល ើ ត្ប
ក្នុងរ ៈនពល 14 ថ្លៃ។ ឬក្នុងរ ៈនពល 10 ថ្លៃ ប្បសិននបើអនក្ទទួ លានការជ្ូ នដ្ំណឹងអំពី
ERPP ជានលើក្ទីពីរ។ ការច្បូ លរ ួមសប្ម ុេះសប្មួ លជាមួ

មាាស់ផទេះគឺជាការសម ័ប្គច្បិត្ត។

បតនែប្បសិននបើអនក្មិននឆ្ល ើ ត្ប មាាស់ផទេះអាច្បដ្ំនណើរការការបនណេញនច្បញាន។
ប្បសិននបើអនក្ច្បង់ពាយាមសប្ម ុេះសប្មួ ល សូ មបំនពញទប្មង់តបបបទ និងនផញើវប្ត្ ប់
នៅមាាស់ផទេះ ឬនមធាវ ើរបស់មាាស់ផទេះអន ក្ វ ិញ។ អន ក្ក្៏អាច្បទក្់ទងមជ្ឈមណឌលនោេះប្ោ
វវ ិវទក្នុងប្ស ុក្ ឬក្មម វ ិ្ីសប្ម ុេះសប្មួ ល នដ្ើមបីជ្តជ្ក្បតនថ មអំពីលក្ខ ណៈថ្នការសប្ម ុេះសប្មួ ល
ផងតដ្រ។ នដ្ើមបីតសវ ងរក្មជ្ឈមណឌលសប្ម ុេះសប្មួ លក្នុងប្ស ុក្របស់អនក្ សូ មនប្បើ
មឺន ធាលក្់ច្បេះនៅទីននេះ៖ washingtonlawhelp.org/resource/eviction.
 ចុំណាុំ៖ ការជ្ូ នដ្ំណឹងអំពី ERPP ប្ត្ូវតត្ជាទប្មង់តបបបទ
សេ ង់ោរតដ្លមានព័ត្៌មានអំពីជ្ំនួ សប្មាប់ការជ្ួ ល និងរនបៀប
ទទួ លានជ្ំនួ តផនក្ច្បាប់។

ត ើខ្ញុំប្រ វូ រង់ចាេ
ុំ េួ លការជូ ែុំដឹងអ្ុំេ៊ី ERPP តែើេប៊ីចាប់តផ្េើេ
ការសប្រេ រះសប្រេួ លឬ?
តេ។ ប្បសិននបើអនក្មានអារមម ណ៍ថា អន ក្អាច្បទទួ លានអត្ថប្បនយាជ្ន៍ពីការន្វ ើសនន ិសីទ
ជាមួ

មាាស់ផទេះរបស់អនក្ និងន្វ ើការជាមួ អន ក្ឯក្នទសនោេះប្ោ ការបនណេញនច្បញ
អន ក្អាច្បទក្់ទងក្មម វ ិ្ីសប្ម ុេះសប្មួ លក្នុងប្ស ុក្របស់អនក្ នដ្ើមបីចាប់នផេើមដ្ំនណើរការ។
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ខ្ញុំម្ច ផ្ទះចល័ ដែលខ្ញុំរស់តៅ។ ខ្ញុំបា ជួលែ៊ី ូ ិ៍។ ត ើគតប្រម្ចង
បង់ប្របាក់ត ើង វ ិញលម៊ី ិងចាប់សប្រេ រះសប្រេួ លទាុំងត ះអ្ ុវ ត ចុំតពាះ
ខ្ញុំដែរតេ?
អាច្បនប្បើាន!

ខ្ញុំរស់តៅកនញងលុំតៅោឋ ោធារដៈ ឬប្របតេេលុំតៅោឋ រោឋេិបាល
តផ្ែងតេៀ ។ ត ើគតប្រម្ចងបង់ប្របាក់ត ើង វ ិញលម៊ី ិងចាប់សប្រេ រះសប្រេួ ល
ទាុំងត ះអ្ ុវ ត ចុំតពាះខ្ញុំដែរតេ?
អាចបតដេញតចញបា ។ ការការ

រទ ំងននេះអនវត្ត ច្បំន

េះអន ក្។

ខ្ញុំបា ជួ លែ៊ីរបស់កុលសេព ័ ធ ។ ត ើចាប់ទាង
ុំ ត ះអ្ ុវ ត ដែរតេ?
ប្បសិននបើអនក្រស់នៅនលើដ្ីតដ្លជាក្មម សិទធិរបស់ឯក្ជ្ន តដ្លមិនមានការនជ្ឿទក្
ី ួ ល”) ច្បាប់ទង
ច្បិត្តនៅនលើត្ំបន់អភិរក្ែឥ្
ឌ (“ដ្ជ្
ំ ននេះអនវត្ត ។

ខ្ញុំបា ជួ លេ៊ីតាង
ុំ ពាដិជក
ជ េម ។ ត ើខ្ញុំម្ច ការការពារដែរតេ?
ច្បាប់ទ ំងននេះមិនអនវត្ត ច្បំន

េះអន ក្នទ។ បតនែប្បសិននបើអនក្ក្ំពងជ្ួ លទីោំង

នៅក្នុង Seattle ការពនារនពលការបនណេញនច្បញពីទីប្ក្ ុងសប្មាប់អនក្ជ្ួ ល

ណិជ្ាក្មម

ណិជ្ាក្មម

ខានត្ត្ូ ច្ប និងោថប័នតដ្លមិនតសវ ងរក្ប្ាក្់ច្បំនណញក្៏ប្ត្ូវានពនារនពលដ្ល់ថ្ថ្ៃទី 15
តខមក្រា ឆនំ 2022 ផងតដ្រ។

ខ្ញុំប្រ វូ បា តគគិ ថ្លៃឈ្ន ួលយឺ សប្រម្ចប់ថ្លៃជួលដែលខ្ញុំជុំពាក់។ ត ើវប្រ វូ
បា អ្ ុញ្ញា ដែរតេ?
នទ មាាស់ផទេះមិនអាច្បគិត្ថ្ថ្លឈ្ន ួល ឺត្ច្បំន

េះអន ក្ជ្ួ លតដ្លជ្ំ

ក្់ថ្ថ្ល ជ្ួលពីនពល្មួ

ច្បននាលេះថ្ថ្ៃទី 1 តខមីនា ឆនំ 2020 ដ្ល់ថ្ថ្ៃទី 31 តខ្ន ូ ឆនំ 2021 ាននទ។
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ត ើម្ច ការការពារការបតដេញតចញតផ្ែងតេៀ សប្រម្ចប់ខ្ញុំដែរតេ?
ប្របដហលជាម្ច ។ វអាប្ស័ នលើទីក្តនល ងតដ្លអន ក្រស់នៅ។ ទីប្ក្ ុងមួ
វ៉ាសីននោនក្៏មានការការ

ច្បំនួននៅក្នុងរដ្ឋ

របន្
េ េះអាសនន របស់ខល ួនពីការបនណេញនច្បញផងតដ្រ។

ប្បសិននបើអនក្រស់នៅក្នុងទីប្ក្ ុងទ ំងននេះ សូ មអានព័ត្៌មានតដ្លអនវត្ត ច្បំន


Burien៖ ការពនារនពលការបនណេញនច្បញផ្អាក្ការបនណេញនច្បញច្បំន

េះអន ក្។
េះ

ការមិនអាច្បបង់ប្ាក្់ថ្ថ្លជ្ួលរេូ ត្ដ្ល់ថ្ថ្ៃទី 15 តខមក្រា ឆនំ 2022។


Seattle៖ ការពនារនពលការបនណេញនច្បញានពនារនពលរេូ ត្ដ្ល់ថ្ថ្ៃទី 15
តខមក្រា ឆនំ 2022។ ការបនណេញនច្បញសប្មាប់ការគំរាមក្ំតេងច្បំន

េះសខភ្ជព

ោធារណៈ និងសវត្ថ ិភ្ជពប្ត្ូវានអនញ្ញាត្។ នៅនពលការពនារនពលផត្ក្ំណត្់
ច្បាប់ទីប្ក្ ុងថ្មីនឹងផេល់ការការ

រប្បឆំងនឹងការបនណេញនច្បញ នោ ោរតត្

មានការលំាក្ពី COVID រ ៈនពលប្ាំមួ តខនទៀត្។


Kenmore៖ ការផ្អាក្ការបនណេញនច្បញានពនារនពលរេូ ត្ដ្ល់ថ្ថ្ៃទី 31 តខ្ន ូ ឆនំ
2021។ ការបនណេញនច្បញសប្មាប់ការគំរាមក្ំតេងច្បំន

េះសខភ្ជពោធារណៈ

និងសវត្ថ ិភ្ជព នេើ ប្បសិននបើមាាស់ផទេះច្បង់លក្់ ឬនរ ើច្បូ លនៅនៅផទេះប្ត្ូវាន
អនញ្ញាត្។
អាច្បមាននផែងពីននេះនទៀត្។ សូ មពិនិត្យនមើលនគេទំព័រថ្នទីប្ក្ ុងរបស់អនក្។

ខ្ញុំបា េេួ លឯកោរ ុលាការេ៊ីម្ចាស់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំអ្ុំេ៊ីការបតដេញតចញ។
ត ើខ្ញុំអាចេេួ លបា តេធាវ ី តែើេប៊ីជដជកអ្ុំេ៊ីករដ៊ីរបស់ខ្ញុំ ឬ ុំណាងឱ្យខ្ញុំ
តៅកនញង ុលាការដែរតេ?
ប្បតេលជាមាន។ មានច្បាប់ថ្មីតដ្លតច្បងថាអន ក្ជ្ួ លតដ្លមានប្ាក្់ច្បំណូល
ទបគួ រតត្មាននមធាវ ើឥត្គិត្ថ្ថ្លសប្មាប់ក្រណីបនណេញនច្បញ (“សិទធិក្នុងការប្បឹក្ារ”)។
តទាះប៊ីជាចាប់លម៊ីដចងដបបត ះក៏តោយ តេធាវ ីអាច ឹងេិ ម្ច ផ្េល់ជូ តៅត

ើយតេ។

រោឋភិាលរដ្ឋ ប្ត្ូវប្ាក្ដ្ថា មាននមធាវ ើប្គប់ប្គ្មន់នៅទូ ទ ំងរដ្ឋ ។ សក្មម ភ្ជពននេះ
នឹងច្បំ្ នពលមួ

ច្បំនួននដ្ើមបីបញ្ា ប់។ បតនត អនក្គួ រតត្ទក្់ទងនៅោថប័ន
ជ្ំនួ តផនក្ច្បាប់ក្នុងប្ស ុក្របស់អនក្ដ្តដ្ល នដ្ើមបីដ្ឹងថាមាននមធាវ ើសប្មាប់អនក្ឬអត្់។

ទទួ លានជ្ំនួ


ផល វូ ច្បាប់

ក្ំពងប្បឈ្មមខនឹងការបនណេញនច្បញឬ? សូ មនៅទូ រសពទ នៅនលខ 1-855-657-8387។
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ោក្់ ក្យោមអីន្ឺណត្
ិ នោ នប្បើ CLEAR*ោមអីន្ឺណិត្ nwjustice.org/apply-online



ប្បឈ្មមខនឹងបណតង
ឹ សំផ្អេច្ប់ប្ទពយបញ្ញាំឬ? សូ មនៅទូ រសពទ នៅនលខ 1-800-606-4819។



ប្បឈ្មបញ្ញាតផនក្ច្បាប់នៅក្នុងត្ំបន់ King (ជាជាងការបនណេញនច្បញ ឬបណេឹងសផ្អ
ំ េ ច្ប់
ប្ទពយបញ្ញាំ) ឬ? សូ មនៅទូ រសពទ នៅនលខ 2-1-1 (ឬឥត្គិត្ថ្ថ្ល 1-877-211-9274)
នរៀងរាល់ថ្ថ្ៃ ចាប់ពីនមាង 8:00 ប្ពឹក្ - 6:00 លាៃច្ប។ ពួ ក្នគនឹងតណនាំអនក្នៅអន ក្ផតល់
ជ្ំនួ តផនក្ច្បាប់។



ប្បឈ្មបញ្ញាតផនក្ច្បាប់ខាងនប្ៅត្ំបន់ King (ជាជាងការបនណេញនច្បញ ឬបណេឹងសផ្អ
ំ េ ច្ប់
ប្ទពយបញ្ញាំ) ឬ? សូ មនៅទូ រសពទ នៅនលខប្បចាំការ CLEAR ោមរ ៈនលខ
1-888-201-1014 នរៀងរាល់ថ្ថ្ៃ ច្បននាលេះនមាង 9:15 ប្ពឹក្ - 12:15 ថ្ថ្ៃ ប្ត្ង់ ឬោក្់
ោមអន
ី ្ឺណិត្ោមរ ៈ nwjustice.org/apply-online។

ក្យ



មនសែចាស់ (អា ចាប់ពី 60 ឆនំន ង
ើ នៅ) តដ្លមានបញ្ញាតផនក្ច្បាប់ខាងនប្ៅត្ំបន់
King ក្៏អាច្បនៅទូ រសពទ នៅ CLEAR*Sr ោមរ ៈនលខ 1-888-387-7111 ានផងតដ្រ។



អន ក្នៅទូ រសពទ តដ្លមានបញ្ញាពិាក្ក្នុងការនិយា ោេប់ ឬថ្លង់អាច្បនៅនលខ
ទ ំងននេះាន នោ នប្បើនសវក្មម បញ្ជន
ូ បនត ោមជ្នប្មើសរបស់អនក្។

CLEAR និង 2-1-1 នឹងផេល់ជ្ូនអន ក្បក្នប្បើ។

ការនាេះពមព ផា ននេះផតល់នូវព័ត្មា
៌ នទូ នៅទក្់ទងនឹងសិទធិវនិងការវទទួ លវខសប្ត្ូវរបស់អនក្។វឯក្ោរននេះមិនតមន
នរៀបនរៀងន ើងសប្មាប់ការជ្ំនួសឱយការប្បឹក្ាផល វូ ច្បាប់ជាក្់លាក្់នទ។វ
© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014។
(ការអនញ្ញាត្ឱយថ្ត្ច្បមល ងវនិងតច្បក្ចា នៅឱយសមព ន
័ ធ ភ្ជពនដ្ើមបី ត្ត ិ្ម៌នសម ភ្ជ
ើ ពគ្មនវនិងច្បំន
តត្នគ្មលបំណងមិនតមន ណិជ្ាក្មម បន្
ណ េះ។)វ

េះបគគ លគឺសប្មាប់
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Form #1 - You can use this form to propose a payment plan:
េប្រេង់តលខ 1 - អ្ន កអាចតប្របើេប្រេង់ត ះតែើេប៊ីោក់ត សនើដផ្ ការសងប្របាក់៖

Dear
សូ មគោរពជូ ន
My name is
ខ្ញុំគ្មោះ

:
. I am your tenant, living at:
។ ខ្ញុំជាអ្ន កជួ លផ្ទោះរបស់អ្នក ដែលរស់គៅ៖

___________________________________________________ [address / អាសយដ្ឋាន]
Like so many people right now, I have lost income due to the coronavirus. I am doing everything I can to
find financial assistance. I have done all of the following [include what you have done: applied for
unemployment, looking for other work, applied for other government benefits, and so on]:
ែូ ចមនុសសជាគ្ចើនដែរ ឥឡូវគនោះខ្ញបា
ុំ នបាត់បង់្បាក់ចុំណូលគដ្ឋយសារកូ រ ូណាវ ីរុស។
ខ្ញុំកុំពុងគ្វ ីអ្វ្ី រប់ដបបយ៉ាងដែលខ្ញុំអាចគ្វ បា
ី ន គែើមបីដសវ ងរកជុំនួយហិរញ្ញ វតថញ។
ខ្ញុំបានគ្វ ីអ្វៗ
ី ទ ុំងអ្ស់ែូចខាងគ្ោម [បញ្ចល
ូ នូ វអ្វ ីដែលអ្ន កបានគ្វ ៖ី បានដ្ឋក់ពាកយស្ាប់ភាពោមនោរងារគ្វ ី
កុំពុងរកោរងារគផ្សងគ ៀតគ្វ ី បានដ្ឋក់ពាកយសុុំអ្តថ្បគយជន៍គផ្សងៗគ ៀតពីរដ្ឋាភិបាល ។ល។]៖

But I am still struggling right now. I may not be able to pay my rent in full or on time in the coming months.
ដតខ្ញុំគៅដតជួ បោរលុំបាកគៅគពលគនោះ។ ខ្ញ្ុំ បដហលជាមិនអាចបង់ថ្លៃជួលរបស់ខ្ញុំបាន្រប់ ឬទន់គពលគ កនញង
ប៉ាុន្មមនដខខាងមុខគនោះ។
I hope you will work with me to come up with a reasonable payment plan so you will get rent payments and I
will keep my housing. I would be happy to meet (by phone or video call, or through email) to discuss the
options for payment. You can reach me at this phone number or email address:
ខ្ញុំសងឃឹមថាអ្ន កនឹងគចញដផ្នោរសង្បាក់ដែលសមរមយ គែើមបីឲ្យអ្ន ក ួ លបានថ្លៃជួល
គហើយខ្ញុំនឹងអាចរកាបាននូ វជ្មករបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំនឹង រ ីករាយជួ ប (តាម ូ រសពទ ឬតាមោរគៅជាវ ីគែអ្ូ
ឬតាមរយៈអ្ុីដមល) គែើមបីពភា
ិ កាអ្ុំពីជគ្មើសថ្នោរបង់្បាក់។ អ្ន កអាចទក់ ងខ្ញុំតាមគលខ ូ រសពទ
ឬអាសយដ្ឋានអ្ុីដមលគនោះ៖
.
I understand more assistance may become available to landlords and tenants. I will apply for any programs
that are available to me. I hope you are willing to do the same.
ខ្ញុំយល់ថាអាចានជុំនួយគ្ចើនគ ៀតស្ាប់ាាស់ផ្ទោះ និងអ្ន កជួ ល។ ខ្ញុំនង
ឹ ដ្ឋក់ពាកយសុុំកមម វ ិ្ីណាដែលានស្ា
ប់ខ្ញុំ។ ខ្ញស
ុំ ងឃឹមថាអ្ន កនឹងគ្វ ីែូចោន។
I really hope we can work together on this. I look forward to hearing back from you.
ខ្ញុំពិតជាសងឃឹមថា គយើងអាចគ្វ ីោរជាមួ យោនគលើបញ្ហាគនោះ។ ខ្ញុំ នទ ឹងរង់ចុំសាាប់មតិពអ្
ី ន កវ ិញ។
Sincerely,
គដ្ឋយកា ីគោរពែ៏គសាមោះ្តង់
Tenant Signature
ហតថ គលខាអ្ន កជួ ល

Date signed
ោលបរ ិគចេ ចុោះហតថ គលខា

Form #2 - You can use this form to make your repayment plan

េប្រេង់តលខ 2 - អ្ន កអាចតប្របើេប្រេង់ត ះតែើេប៊ីតធវ ីដផ្ ការសងប្របាក់របស់អ្នក

Rent Repayment Plan
ផែនការសងប្រាក់ថ្លៃជួ ល

Tenant:
អ្ន កជួ ល៖

Landlord/Agent for landlord:
ាាស់ផ្ទោះ/ភានក់ងារតុំណាងាាស់ផ្ទោះ៖

Rental unit address:
អាសយដ្ឋានអ្ោរជួ ល៖

Total rent due: $
ថ្លៃឈ្ន ួលសរុប៖

2020
Marchវតខមីនាវ

Amount Due
ចុំ ួ េឹកប្របាក់ដែលប្រ វូ សង

Amount Due
ចុំ ួ េឹកប្របាក់ដែលប្រ វូ សង

$

Augustវតខសីហា

Aprilវតខនមោ

$វ

Septemberវតខក្ញ្ញា

$វ

Mayវតខឧសភ្ជ

$វ

Octoberវតខត្លា

$

Juneវតខមិថ្នា

$

Novemberវតខវ ិច្បឆ កា
ិ

$វ

Julyវតខក្ក្ា ោវ

$

Decemberវតខ្ន ូ

$

2021

Amount Due

Januaryវតខមក្រា

ចុំ ួ េឹកប្របាក់ដែលប្រ វូ សង

$វ

Amount Due
ចុំ ួ េឹកប្របាក់ដែលប្រ វូ សង

$

Julyវតខក្ក្ា ោ

$

Februaryវតខក្មភ ៈ

$

Augustវតខសីហា

$

Marchវតខមីនា

$

Septemberវតខក្ញ្ញា

$

Aprilវតខនមោ

$

Octoberវតខត្លា

$

Mayវតខឧសភ្ជ

$

Novemberវតខវ ិច្បឆ កា
ិ

$

Juneវតខមិថ្នា

$

Decemberវតខ្ន ូ

$

Payment of total by date:វ____________________.
ការបង់ប្របាក់សរុបតាេកាលបរ ិតចឆ េ៖

Payment #

Amount

Date Due

Payment #

Amount

Date Due

ចុំ ួ េឹកប្របាក់េូទា

ចុំ ួ េឹកប្របា

កាលប រ ិតចឆ េែល់កុំដ ់ស

ចុំ ួ េឹកប្របាក់េូទា

ចុំ ួ េឹកប្របា

កាលប រ ិតចឆ េែល់កុំដ ់ស

ក់
$

ង

ក់
$

ង

់

1
2
3
4
5
6

$
$
$
$
$

់

7
8
9
10
11
12

$
$
$
$
$

Additional payments:
ការបង់ប្រាក់បផនែ ម៖
________________________________________________________________________________
Landlord agrees that payment will be accepted from any source, including but not limited to charities,
non-profit organizations, government entities, and churches.
ាាស់ផ្ទោះយល់្ពមថាោរបង់្បាក់នង
ឹ ្តូវ ួ លយកពី្បភពណាមួ យក៏បាន រ ួមានជាអា ិ៍ពីសបប
ុ រសជន
ិហារ។
អ្ងគ ោរមិនរក្បាក់ចគុំ ណញ អ្ងគ ភាពរដ្ឋាភិបាល និង្ពោះវ
Landlord agrees to accept payment in cash, check, certified check, or money order.
ាាស់ផ្ទោះយល់្ពម ួ លយកោរបង់ជាសាច់្បាក់ មូ លបបទនប័្ត មូ លបបទនប័្តដែលានោរបញ្ហាក់
ឬអ្ណតា ិថ្្បសណីយ៍។
_________________________________
Tenant Signature
ហតថ គលខាអ្ន កជួ ល

_____________________________
Landlord Signature
ហតថ គលខាាាស់ផ្ទោះ

_________________________________
Date
ោលបរ ិគចេ

_____________________________
Date
ោលបរ ិគចេ

