
េ�ះ្រ�យកង�ល់របស់អ�ករស់េ� �ក់ទងនឹង�រជួលនិង�រ�� ក�
បេ�� ះ�សន�ៃន�របេណ� ញេចញស្រ�ប់�រមិនបង់ៃថ�ឈ� �ល 
 
�យក�� នសហរដ�ៃន�រអភិវឌ្ឈន៍លំេ��� ននិងទី្រក �ង (U.S. Department of Housing and 
Urban Development, HUD) បេង� ើតខិត�ប័ណ� េនះ េដើម្បីផ�លជ់េ្រមើសប័ណ� �� ក់េ� (Housing 
Choice Voucher, HCV) ផ�ះសែម្បង��រណៈនិងអ�កចូលរមួវគ��� រនីតិសម្ប�ក្រមិតមធ្យម 
(Mod Rehab) �មួយពត៌័�ននិងធន�នសំ�ន់ៗអំពី�របង់ៃថ�ជួលក� �ងេពល�ន�សន�
�� ក់�តិ�ក់ទងនឹងកូរ��ូវ �រុស (coronavirus) �តត�ត។ 
 
េតើ�រ�� ក�របេណ� ញេចញមួយរយៈស� ីអំពីអ� ី? 
�របេណ� ញេចញស្រ�ប់�រមិនបង់ៃថ�ឈ� �លនងិៃថ�េស�ស្រ�ប់�រមិនបង់ៃថ�ឈ� �ល្រត�វ�ន
�� ក�បេ�� ះ�សន�។ េនះគឺអនុវត�េ�េលើអ�កចូលរមួែដលទទួលជំនួយពី HUD ្រគប់របូពីៃថ�ទី 27 
ែខមិ� �� 2ំ020 រហូតដល់ៃថ�ទី 24 ែខកក�� �� 2ំ020។ េ�ះបី�រទទួល�នសិទ�ិនិងេ�ល 
នេ��យ�ន់�ប់បន�របស់ (Admissions and Continued Occupancy Policies, ACOP) 
្រក �ម��� ធរលំេ��� ន��រណៈ (Public Housing Authority, PHA) និង / ឬែផន�ររដ��ល
�ចមិន្រត�វ�នេធ� ើបច� �ប្បន��ពក៏េ�យសូមដងឹ��រ�� ក�របេណ� ញេចញស្រ�ប់�រមិន
បង់ៃថ�ឈ� �លគឺេ�នឹងកែន�ង។ 
 
�នប�� បង់ៃថ�ផ�ះឬ? 
• ប័ណ� ទូ�ត់និងអ�កចូលរមួក� �ងេគហ�� ន��រណៈ៖ ្របសិនេបើអ�ក�ត់បង�រ�ររបស់អ�ក 

ឬ�ន�រ�ត់បង់្រ�ក់ចំណូល�៉ងធំ េស� ើសំុ�រពិនិត្យ�រេឡើងវ �ញបេ�� ះ�សន� �មួយ
្រក �ម ��� ធ័រលំេ��� ន�៉ង�ប់បំផុត។ �រជួលរបស់អ�ក�ច្រត�វ�នែកត្រម�វេដើម្បីឆ� �ះ
ប�� ំងពី�រ�� ស់ប� �រ្រ�ក់ចំណូល ឬអ�ក�ច�នសិទ�ិទទួល�ន�រេលើកែលង�រលំ�ក
ែផ�កហិរ�� វត� �។  ្រក �ម��� ធរលំេ��� នរបស់អ�កក៏�ចដឹងអំពីធន�ន ក� �ង្រស �កេផ្សង
េទៀតែដរ។ 

• ស្រ�ប់ចូលរមួប័ណ� ទូ�ត់បុ៉េ�� ះ៖ �ក់ទង�� ស់ផ�ះរបស់អ�ក�� មៗ។ 
សូម�ក់ទង�៉ង�ប់រហ័សេដើម្បពីិ�ក�អំពីែផន�រជំនួយ�រទូ�ត់ និង�ររស់េ�។ 
េ�យ�រែត�រ�ត់បង់្រ�ក់ចំណូលនិងលទ�ផលបេ�� ះ�សន�នូវ�រៃលត្រម�វ�រជួល
របស់អ�ក�ច�នដំេណើរ�រេឡើង វ �ញ។ ប�� ក់�មួយ PHA និង�� ស់ផ�ះរបស់អ�ក� េតើអ�ក
នឹងទទួល�នឥណ�នសំ�ប់ែខមុនែដរឬេទ។ 

 
 
េតើអ�កគប្បីដឹងអំពអី� ីេទៀត? 
• ៃថ�ឈ� �លគឺេ�ែត�នដែដល ក� �ងអំឡ� ងេពលេនះេហើយនិងបន� �្ន�ន់ែតេ្រចើនេឡើង

្របសិនេបើមិនបង់េទេ�ះ។ 
• �� ស់ដីនិង PHA របស់អ�កមិន�ចផ� �ចេផ�ើមសកម��ពបេណ� ញេចញថ� ីស្រ�ប់�រមិនបង់

ៃថ�ឈ� �លេហើយអ�កមិនគួរទទួល�នេសចក� ជូីនដំណឹងអំពី�រ�កេចញព�ីរជួលមិនបង់
្រ�ក់�ប់ពីៃថ�ទី 27 ែខមី��� ំ 2020 ដល់ៃថ�ទី 24 ែខកក���� ំ 2020 ។ 

• �� ស់ដីនិង PHA របស់អ�កមិន�ចគិតៃថ�េស�យឺត ឬៃថ�េស� / ៃថ�ឈ� �លេហើយជំនួយរបស់
អ�កមិន�ច្រត�វ�នប�្ឈប់ស្រ�ប់�រជួលហួស�លកំណត់ក� �ងែខេម� ឧស� មិថុ� 
និង ែខកក���� ំ 2020 ។ 

• ្របសិនេបើអ�កេ�ែត�ប់ជំ�ក់ៃថ�ជួលប�� ប់ព�ីរ�� កៃន�របេណ� ញេចញផុតកំណត់៖ 
អ�កចូលរមួ�នប័ណ� ទូ�ត់ ្រត�វ�រចរ�រេ�យ�� ល់�មួយ�� សផ់�ះរបស់អ�ក េដើម្បីកំណត់
នូវត្រម�វ�រេដើម្បីសងៃថ�ឈ� �លែដលមិន�នបង់។ េបើមិនដូេ�� ះេទ �� ស់ផ�ះរបស់អ�ក�ច
�ក់�ក្យបេណ� ញេចញ�ន។ អ�កចូលរមួ�មួយលំេ��� ន��រណៈ �ំ�ច់្រត�វេធ� ើ�រ
�មួយ PHA េដើម្បីបង់ៃថ�ឈ� �លែដលមិន�នបង់ក� �ងចំនួនមួយដុំ ឬេរៀបចំកិច�្រពមេ្រព�ង 
សង្រ�ក់វ �ញ។ េបើមិនដូេ�� ះេទ ជំនួយរបស់អ�ក�ច្រត�វ�នប�្ឈប់េហើយ / PHA �ច�ក់
�ក្យបេណ� ញេចញ�ន។ 

• �របេណ� ញេចញស្រ�ប់�រមិនបង់ៃថ�ឈ� �លផ�ះែដល�នប� ឹងេ�តុ��រមុនៃថ�ទី 27 ែខ 
មី��� ំ 2020 �ចបន�្របសិនេបើមិន�នទំ�ស់�មួយច�ប់រដ� ឬមូល�� ន។ 



• PHA ឬ�� ស់ដីរបស់អ�កេ�ែត�ចប�្ឈប់ជំនួយនិងបេណ� ញេចញពីបទរ�េ�ភេ្រគ�ងេញ�ន 
សកម��ព្រពហ� ទណ�  �របំ�ន�រជួល �រលួចបន�  ំ�ររ�េ�ភបំ�នតិចតួចម�ងេហើយម�ង
េទៀត មូលេហតុល� េផ្សងេទៀត។ ល។ 

• HUD មិនចូលអន�រគមន៍ឬចូលរមួក� �ងទ្រមង់�រ�របេណ� ញេចញេឡើយ។ ្របសិនេបើអ�ក�ន
�រម�ណ៍�អ�កកំពុង្រត�វ�នបេណ� ញេចញេ�យខុស សូម�ក់ទងអង��រជំនួយែផ�កច�ប់
ក� �ងតំបន់របស់អ�ក ឬ�� ក់�រេស�កម�សង�ម។ ្របសិនេបើអ�ក�អ�កចូលរមួប័ណ� េ�ះអ�កក៏
�ច�ក់ទង PHA ក� �ងតំបន់របស់អ�កផងែដរ។ 

 
1 ្រត�វ�នអនុម័តក� �ងែផ�កទី 4024 ៃនជំនួយ នឹងេ្រ�ច្រសង់ និងសន� ិសុខកូរ��ូវ �រុស �� ំ 2020 “ច�ប់ស�  ីCARES” (ច�ប់ ��រណៈ 116-136) ។ 


