
 
 

សន្ល ឹកព័ត៌មាន្ពិត របបៀបប ល្ ើយតប ចំប ោះ 
ការបបតេ ញបចញពីផ្ទោះជួល 
 បតេ ឹងតាមចាប់  

 

ឯកសារប ោះពុមពផ្ាយបលខ 7159.06 ខខកញ្ញា  ឆ្ន  ំ2020 

ខ្លឹមសារក្ន ុងឯក្សារន េះ មា ផ្តល់ជូ ពត៌័មា ពរីនបៀបដែលអ្នក្ជួលផ្ទេះ អាច
ការពារសិទ្ធរិបស់ខ្ល  ួ នៅនពលត្តូវមាា ស់ផ្ទេះជួលបត ឹងតាមចាប់នែើមបបីនតតញអ្នក្
នចញពីផ្ទេះជួល ។ បតត ឹងតាមចាប់នែើមបីបនតតញអ្នក្ជួលនចញពផី្ទេះ 
ត្តូវបា នេនៅថា “ែំនតើរការតុលាការពនិសសអំ្ពីការបនតតញនចញ” ។ 
នៅនពលដែលអ្នក្ជួលត្តូវបា មាា ស់ផ្ទេះ ដាក់្ពាក្យបត ឹង 
“ែំនតើរការតុលាការពនិសសអំ្ពកីារបនតត ញនចញ” ភាេីអ្នក្ជួល 
អាចបង្កា រខ្ល  ួកំុ្ឲ្យនេបនតតញនចញពីផ្ទេះ នដាយការន ល្ ើយតបជាផ្ល វូការ
ចំនពាេះបតត ឹងន េះ ន ើយដាក់្នសន ើឯក្សារពាក់្ព ័ធនៅកា ់តុលាការ ។ វវ ធី ីមួយក្ន ុង
ការន ល្ ើយតបចំនពាេះបតត ឹងផ្ឡូ វចាប់េឺ ត្តូវបំនពញ  ិងដាក់្នសន ើ ូវ “ចនមលើយ” ។ 
ឯក្សារស លឹក្ការពិតន េះ មា ផ្តល់ជូ ពត៌័មា អំ្ព ី៖ 

• នតើបតត ឹង “ែំនតើរការតុលាការពនិសសអំ្ពីការបនតតញនចញ” មា លក្ខតៈ 
ដបបណា 

• រនបៀបបំនពញ  ិងដាក់្នសន ើ “ចនមលើយ”  
• រនបៀបបំនពញឯក្សារនផ្េងនទ្ៀតរបស់តុលាការ នែើមបកីារពារសិទ្ធិរបស់ អ្នក្ ។ 

 
នែើមបីនមើលពតីារាងលំ ូរន ែំនតើរការចំនពាេះការ
បនតត ញអ្នក្ជួលនចញពីផ្ទេះ នៅតុលាការ សូមអា  ៖ 
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file- 
attachments/Link_1_UD_Process_Flowchart_Final.pdf 

មុន្មាន្បតេ ងឹបបតេ ញអ្នកជលួបចញពីផ្ទោះ ៖ ចំណំ 

មុ នពលដែលមាា ស់ផ្ទេះ ចាប់នផ្តើមែំនតើរការតុលាការពនិសសអំ្ពកីារបនតតញនចញ 

https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_1_UD_Process_Flowchart_Final.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_1_UD_Process_Flowchart_Final.pdf


មាា ស់ផ្ទេះជួល ត្តូវជូ ែំតងឹែល់អ្នក្ជួលជាលាយល័ក្ខតអ៍្ក្េរ ។ ជាីមមតា 
នសចក្ត ីជូ ែំតឹងន េះ ត្បាប់ភាេីអ្នក្ជួលឲ្យបា ែងឹថា ភាេីមាា ស់ផ្ទេះជួល 
មា បំតងបញ្ាប់ការជួលផ្ទេះ ។ 

នសចក្ត ីជូ ែំតឹងខ្លេះ អាចអ្ ុញ្ញា តឲ្យភាេីអ្នក្ជួល
ប េះប ូ វអ្វ ីដែលខ្ល  ួបា ត្បត្ពតឹត ិរនំលាភកិ្ចាត្ពមនត្ពៀងជួលផ្ទេះ 
នែើមបីជាកិ្ចាបង្កា រកំុ្ឲ្យមា ការបត ឹងតាមចាប់នក្ើតន ើង ។ ឧទា រត ៍នៅក្ន ុង
នសចក្ត ជូី ែំតឹងន េះ អាច ិយាយថា ភាេីអ្នក្ជួលផ្ទេះ 
យក្សតវចិញ្ា ឹមដែលមិ ទ្ទួ្លបា ការអ្ ុញ្ញា តចូលក្ន ុងផ្ទេះជួល 
ន ើយភាេីអ្នក្ជួលត្តូវ “នដាេះត្សាយ” បញ្ញា ន េះ នដាយការ
យក្សតវន េះនចញឲ្យផ្តុពផី្ទេះក្ន ុងរវាង 3 នងៃ ។ 

 
ភាេីអ្នក្ជួលផ្ទេះ អាចនសន ើសំុការសត្មួលសមន តុផ្ល ចំនពាេះពកិារភាពរបស់ខ្ល  ួ 
នបើចំាបាច់ ។ ការសត្មួលន េះ អាចនសន ើសំុនពលនវលាបដ ែម នែើមបីប េះប ូ វ 
ការត្បត្ពឹតតរំនលាភកិ្ចាត្ពមនត្ពៀងជួលផ្ទេះ ។ ឬក៏្ភាេីអ្នក្ជួលអាចនសន ើសំុការសត្មួល 
ពាក់្ព័ ធនៅ ឹងអ្វីដែលខ្ល  ួបា ត្បត្ពតឹត ិរំនលាភដតមតង ។ ឧទា រត ៍
ត្បសិ នបើសតវចិញ្ា ឹមដែលមិ ទ្ទួ្លបា ការអ្ ុញ្ញា តឲ្យយក្ចូលក្ន ុងផ្ទេះ 
ជាសតវជួយគំត្ទ្ផ្ល វូចិតតអ្នក្ជួល ន ើយភាេីអ្នក្ជួលបា នសន ើសំុឲ្យមា ការ
សត្មួលរចួមក្ន ើយ ត្តង់ន េះ មា  ័យថា នសចក្ត ីជូ ែតំឹងន េះមិ មា 
សុពលភាពន ើយ ។ សូមអា លិខិ្តេំរអំូ្ពកីារសត្មួលសមន តុសមផ្ល នែើមបី
បា ទ្ទួ្លនពលបដ ែម ក្ន ុងការប េះប ូ វការត្បត្ពតឹតរំនលាភចំនពាេះកិ្ចាត្ពមនត្ពៀង
ជួលផ្ទេះ ។ ឯក្សារក្ន ុងតំតភាា ប់ន េះ េួរនត្បើជាទ្ត្មង់េំរ ូ ន ើយដក្តត្មូវ នែើមបី
ដាក់្បញ្ច លូព័ត៌មា ផ្ទទ ល់ខ្ល  ួរបស់អ្នក្ ។ 
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file- 
attachments/Link_2_Template_RA_More_Time_to_Comply_with_Notice.pd 
f 

 
 

បតេ ឹងផ្ល វូចាបប់ ើមបីបបតេ ញអ្នកជលួបចញពីផ្ទោះ ៖  ីការបកាោះបៅ ន្ិងការបេងឹតវ៉ា  

ភាេីមាា ស់ផ្ទេះអាចចាប់នផ្តើមែនំតើរការតុលាការពនិសសអំ្ពកីារបនតតញនចញ 
(បនតត ញនចញពផី្ទេះ) នដាយការដាក់្នសន ើ  ិងបនត្មើជា “ែីការនកាេះនៅ”  ិង 
“ការបត ឹងតវា៉ា ” ន ែំនតើរការតុលាការពនិសសអំ្ពកីារបនតតញនចញ ។ 
ភាេីមាា ស់ផ្ទេះជា “នែើមបតត ងឹ” ដែលជាបុេគល ឬអ្ងគភាពដាក់្ពាក្យបត ឹង 
ន ើយភាេីអ្នក្ជួល េឺជា “ចុងនចាទ្” ដែលជាបុេគល ការពារចំនពាេះបតត ឹង ។ 

“ែីការនកាេះនៅ” ជូ ែតំងឹែល់ភាេីអ្នក្ជួល (ចុងបតត ឹង) ឲ្យបា ត្ជាបថា 
ខ្ល  ួត្តូវបា មាា ស់ផ្ទេះដាក់្ពាក្យបតត ងឹ ។ ខ្លឹមសារនៅក្ន ុងែីការនកាេះនៅ 
ក៏្មា ព័ត៌មា សំខា ់ផ្ងដែរ ែូចជាទី្តំាងតុលាការ ន ម្ េះ 
 ិងព័ត៌មា ទំ្ ក់្ទំ្ ងរបស់ភាេីមាា ស់ផ្ទេះ 
ឬក៏្ព័ត៌មា អំ្ពនីមធាវរីបស់ភាេីមាា ស់ផ្ទេះ  ិងនលខ្សំតុនំរឿង ។ ព័ត៌មា ន េះ 

https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_2_Template_RA_More_Time_to_Comply_with_Notice.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_2_Template_RA_More_Time_to_Comply_with_Notice.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_2_Template_RA_More_Time_to_Comply_with_Notice.pdf


វាសំខា ់ចំនពាេះភាេីអ្នក្ជួល សត្មាប់ការបំនពញ “ចនមលើយ” ។ “ពាក្យបតត ងឹ” 
មា បញ្ញា ក់្អំ្ពីមូលន តុដែលភាេីមាា ស់ផ្ទេះ ចង់បនតត ញភាេីអ្នក្ជួលនចញពផី្ទេះ ។ 
មូលន តុសាមញ្ាមួយចំ ួ  ដែលភាេីមាា ស់ផ្ទេះនត្បើ នែើមបី
បនតត ញភាេីអ្នក្ជួលនចញពផី្ទេះ េឺែូចជា មិ ត្ពមបង់នងលជួលផ្ទេះ ត្បត្ពតឹតរនំលាភ
កិ្ចាត្ពមត្ពងជួលផ្ទេះ ឬន វី ើអ្វដីែលបងាផ្លប េះពាល់ចំនពាេះសុខ្ភាព 
 ិងសុវតែ ិភាពរបស់អ្នក្ជួលនផ្េងនទ្ៀតក្ន ុងអ្គររមួគន  ។ នៅក្ន ុង “ពាក្យបតត ឹង” 
ត្តូវមា រមួបញ្ច លូ ូវសំនៅងតចមលងន នសចក្ត ីជូ ែំតងឹ
ដែលបា ត្បេល់ឲ្យភាេីអ្នក្ជួល  
នៅមុ នពលមា ការដាក់្ពាក្យបតងឹតាមចាប់ ។ 

“ែីការនកាេះនៅ”  ិង “ពាក្យបតត ងឹ” ត្តូវបា ដាក់្នសន ើែល់តុលាការ 
ន ើយត្តូវដតយក្មក្នត្បើនែើមបបីនត្មើការ (បញ្ជ  ូ) នៅឲ្យភាេីអ្នក្ជួល 
នែើមបីឲ្យភាេីអ្នក្ជួលបា ែងឹខ្ល  ួថា មា នេដាក់្ពាក្យបត ឹងចំនពាេះខ្ល  ួ ។ 

ការប ល្ ើយតបចំប ោះបតេ ងឹបបតេ ញអ្នកជួលបចញពីផ្ទោះ ៖ ចបមល ើយ 

នៅនពលដែលភាេីអ្នក្ជួល (ចុងបតត ងឹ) បា ទ្ទួ្ល “ែីការនកាេះនៅ”  ិង 
“ពាក្យបតត ឹង” ភាេីអ្នក្ជួលមា នពលចំ ួ  5 ថ្ងៃ របស់តុលាការ 
នែើមបីដាក់្នសន ើលិខិ្តន ល្ ើយតបជាផ្ល ូវការនៅតុលាការ ។ ការន ល្ ើយតប 

ជាផ្ល ូវការដបបន េះនេនៅថា “ចនមលើយ” ។ នបើភាេីអ្នក្ជួលមិ 
បា ដាក់្នសន ើចនមល ើយនទ្ េឺមា  ័យថា ភាេីអ្នក្ជួល ឹងត្តូវ
បនតត ញនចញពីផ្ទេះនដាយសវ ័យត្បវតត ិ នដាយមិ បាច់មា ការន ើងតុលាការន ើយ ។ 

“ចនមលើយ” េឺជាការន ល្ ើយតបរបស់ភាេីអ្នក្ជួល (ចុងបតត ងឹ) ចំនពាេះ
បតត ឹងនែើមបីបនតតញអ្នក្ជួលនចញពផី្ទេះរបស់ភាេីមាា ស់ផ្ទេះ (នែើមបតត ងឹ) ។ 
វាជាអ្វីដែលភាេីអ្នក្ជួល អាច
បែិនសីចំនពាេះការអ្េះអាងណាមួយដែលខុ្សពកីារពតិ របស់ភាេីមាា ស់ផ្ទេះនៅក្ន ុង 
“ពាក្យបតត ឹង”  ិងសត្មាប់យក្មក្ដាក់្ក្ន ុងការការពារ ។ ខ្លឹមសារខាងនត្កាម 
ជាកិ្ចាការពារសាមញ្ាដែលភាេីអ្នក្ជួលអាចយក្នៅសរនសរក្ន ុង “ចនមលើយ” 
របស់ខ្ល  ួ ។ 

1. លិខិតជូន្ តំឹងរបស់ភាគមីាា ស់ផ្ទោះជា អ្វីខ លមិន្ស្សបចាប ់

ក្ន ុងក្រតីមួយចំ ួ  ត្បសិ នបើភាេីអ្នក្ជួល បា ទ្ទួ្លលិខិ្តជូ ែំតងឹ 
ដែលមិ មា បញ្ញា ក់្ពមូីលន តុក្ន ុងការបញ្ាប់កិ្ចាស ាជួលផ្ទេះ 
លិខិ្តជូ ែំតឹងន េះ  ិងបតត ងឹផ្ល វូចាប់របស់ភាេីមាា ស់ផ្ទេះ 
ត្តូវចាត់ទុ្ក្ជាអំ្នពើខុ្សចាប់ ។ 

 
ចាប់ការពារអ្នក្ជួលផ្ទេះឆ្ន  ំ2019 (Tenant Protection Act of 2019) 
េឺជាចាប់របស់រែឋ ដែលតត្មូវឲ្យភាេីមាា ស់ផ្ទេះមួយចំ ួ  ត្តូវមា  
“មូលន តុសមរមយ” នែើមបីបនតតញអ្នក្ជួលនចញពផី្ទេះ ។ នៅក្ន ុងចាប់ន េះ 



មា រាយមូលន តុជាក់្លាក់្ដែលភាេីមាា ស់ផ្ទេះអាច
បនតត ញភាេីអ្នក្ជួលនចញពផី្ទេះ ។ បរ ធបទ្ន េះ េឺអាចយក្នៅនត្បើជាមួយ ឹង
ភាេីអ្នក្ជួល ដែលបា ជួលផ្ទេះនេនៅ យា ងនោចណាស់ 12 ដខ្ 
ន ើយជួលនៅក្ន ុងផ្ទេះ ឬផ្ទេះដលវងសត្មាប់រស់នៅនត្ចើ ត្េួសាររមួគន  ។ បិរបទ្ន េះ 
ក៏្អាចយក្នៅនត្បើបា ចំនពាេះក្រតកីារជួលផ្ទេះសត្មាប់មួយត្េួសារ 
 ិងការជួលខុ្ ែូ ផ្ងដែរ ។ ព័ត៌មា បដ ែមអំ្ពខី្ល ឹមសារន ចាប់ Tenant 
Protection Act ឆ្ន ំ 2019 មា នៅទី្ន េះ ៖ 
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file- 
attachments/Link_3_Tenant-Protection-Act-AB-1482-Fact-Sheet.pdf 

នៅតាមទី្ត្ក្ងុខ្លេះ 
មា បទ្បញ្ាតត ិត្បចំាមូលដាឋ  នែើមបីការពារការបនតតញអ្នក្ជួលនចញពីផ្ទេះ 
ដែលមា ផ្តល់ជូ មូលន តុជាក់្លាក់្ សត្មាប់ឲ្យភាេីមាា ស់ផ្ទេះអាច
បនតត ញអ្នក្ជួលនចញពីផ្ទេះបា  ។ 

2. លិខិតជូន្ តំឹងស្តូវចាតជ់ា គ្មា ន្តថ្មល 

ភាេីមាា ស់ផ្ទេះ ត្តូវផ្តល់លិខិ្តជូ ែតំងឹការបនតតញនចញពផី្ទេះជួល 
នដាយបញ្ញា ក់្ពនី តុផ្លដែលមាា ស់ផ្ទេះចង់បនតតញអ្នក្ជួលនចញពផី្ទេះ ។ ត្បសិ នបើ
លិខិ្តជូ ែំតឹង  ិយាយថា ភាេីអ្នក្ជួលមិ បា បង់ត្បាក់្នងលជួល ឬ 
ត្បត្ពឹតត ិរំនលាភកិ្ចាត្ពមនត្ពៀងជួលផ្ទេះតាមវ ធី ណីាមួយ ភាេីមាា ស់ផ្ទេះត្តូវផ្តល់ឱកាស
ឲ្យភាេីអ្នក្ជួលបា ជួសជុលបញ្ញា ដែលបា នក្ើតន ើង ។ ត្បសិ នបើលិខិ្ត
ជូ ែំតឹង មិ បា ផ្តល់ឱកាសឲ្យមា ការជួសជុលបញ្ញា នទ្ 
លិខិ្តន េះត្តូវចាត់ទុ្ក្ថាគម  តនមល ន ើយ ។ 

ត្បសិ នបើលិខិ្តជូ ែតំងឹ បញ្ញា ក់្ថា ភាេីអ្នក្ជួលមិ បា បង់ត្បាក់្នងលជួលផ្ទេះ 
នៅនពលន េះ លិខិ្តជូ ែំតងឹន េះ ត្តូវរមួបញ្ច លូ ូវ ៖ 

• ចំ ួ ត្បាក់្ជួលផ្ទេះដែលភាេីអ្នក្ជួល ជំពាក់្ 
• បញ្ញា ក់្ន ម្ េះអ្នក្ដែលត្តូវទ្ទួ្លនងលជួល ផ្ទេះ 
• ទី្ក្ដ លងដែលត្តូវបង់ ត្បាក់្ជួល  

•  ិងនងៃណាក្ន ុងមួយសបាត  ៍ ដែលអ្នក្ជួលត្តូវនៅបង់ត្បាក់្នងលជួលផ្ទេះ ។  
 
នៅក្ន ុងលិខិ្តជូ ែំតងឹ មិ អាចសរនសរនលើសចំ ួ ពតិន ត្បាក់្នងលជួលផ្ទេះ 
ដែលភាេីអ្នក្ជួល នៅជពំាក់្ន ើយ ។ 
 
នបើលិខិ្តជូ ែំតងឹន េះអ្េះអាងថា ភាេីអ្នក្ជួលបា 
ត្បត្ពឹតត ិរំនលាភកិ្ចាត្ពមនត្ពៀងជួលផ្ទេះ  នៅនពលន េះ 
ខ្លឹមសាររបស់លិខិ្តជូ ែំតងឹត្តូវ ិយាយថា នតើភាេីជួលបា 
ត្បត្ពឹតត ិខុ្សកិ្ចាត្ពមនត្ពៀងជួលផ្ទេះត្តង់ចំតុចណា 
ន ើយថានតើភាេីអ្នក្ជួលត្តូវន វី ើដបបណានែើមបជួីសជលុបញ្ញា ន េះវ ធញ ។ 

https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_3_Tenant-Protection-Act-AB-1482-Fact-Sheet.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_3_Tenant-Protection-Act-AB-1482-Fact-Sheet.pdf


លិខិ្តជូ ែំតឹងត្តូវនរៀបរាប់ពបីញ្ញា ឲ្យបា ត្េប់ត្គ ់ នែើមបឲី្យភាេីអ្នក្
ជួលអាចែឹងបា ថា នតើត្តូវជួសជលុនដាយរនបៀបណា ។ 
ការត្បត្ពឹតតរំនលាភកិ្ចាត្ពមនត្ពៀងជួលផ្ទេះ ត្តូវជាកំ្ ុស ៃី ់ ៃីរ េឺមា  ័យថា 
កំ្ ុសតូចតាច ការត្បត្ពតឹតរំនលាភប តចិប ត ចួ 
មិ អាចយក្មក្ន វី ើជាន តុផ្លក្ន ុងការបនតតញភាេីជួលនចញពផី្ទេះន ើយ ។ 

ត្បសិ នបើខ្ល ឹមសារក្ន ុងលិខិ្តជូ ែំតងឹ អ្េះអាងថា 
ភាេីអ្នក្ជួលបា បងាឲ្យមា ការរំខា  ឬបងានត្គេះថាន ក់្ចំនពាេះផ្ទេះ 
លិខិ្តន េះត្តូវនរៀបរាប់បញ្ញា ក់្ថា នតើភាេីអ្នក្ជួលបា ន វី ើអ្វ ីខ្លេះដែល ំឲ្យមា ការ
រំខា ចំនពាេះផ្ទេះដែលខ្ល  ួកំ្ពងុជួលនៅ ។ 

 
3. ការស្បស្ពឹតេបំ ន្ចបំ ោះការរ៉ា បរ់ងបលើ ភាពអាចរស់បៅ ន្ 

ភាេីមាា ស់ផ្ទេះមា កាតពវកិ្ចា ដងរក្ាផ្ទេះ នែើមបឲី្យមា សុវតែភិាព  ិងអាច
រស់នៅបា  ។ ឧទា រត៍ ភាេីមាា ស់ផ្ទេះ ត្តូវធា ថា ែំបូលមិ នលច 

ក្ន ុងផ្ទេះទាងំមូលមា កំ្នៅសមរមយ ហ ើយអំពូលហ ល្ ើងទងំអស់ មិនមានការ

ខូចខាតអវីហ ើយ ។ នបើភាេីមាា ស់ផ្ទេះមិ បា ដងរក្ាផ្ទេះរបស់ខ្ល  ួ 
ន ើយវាបណាត លឲ្យមា បញ្ញា ីំនក្ើតន ើង ភាេីអ្នក្ជួលអាចបញ្ញា ក់្អ្េះអាងថា 

ខល នួមិនបានជំពាក់ថ្លលជួលទងំស្សងុចំហពាោះ មាា ស់ផ្ទោះហ ើយ ។ 

4. ការលោះបង់សិទិិធ 

ត្បសិ នបើមាា ស់ផ្ទេះ ត្បាប់ភាេីអ្នក្ជួល មិ ឲ្យខ្វល់ចំនពាេះលិខិ្ត
ជូ ែំតឹងនែើមបីបញ្ាប់កិ្ចាស ាជួលផ្ទេះ 
ឬត្ពមទ្ទួ្លមក្ត្បាក់្នងលជួលពភីាេីអ្នក្ជួល 
នត្កាយនពលលិខិ្តជូ ែតំឹងផ្ុតសុពលភាព េឺមា  ័យថា 
វាជាការលេះបង់សិទ្ធិក្ន ុងកិ្ចាការតទ្ល់បតត ឹង ។ ត្តង់ន េះ មា  ័យថា ភាេីមាា ស់ផ្ទេះ 
បា នបាេះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្ល  ួក្ន ុងការបនតតញអ្នក្ជួលនចញពផី្ទេះ ។ 
 

ត្បសិ នបើភាេីមាា ស់ផ្ទេះ បា ែងឹថា ភាេីអ្នក្ជួលបា 
ត្បត្ពឹតតរំនលាភកិ្ចាត្ពមនត្ពៀងជួលផ្ទេះ ន ើយនៅបនណាត យឲ្យសក្មមភាពដបបន េះ 
ប តនក្ើតន ើង ភាេីអ្នក្ជួលអាចជដជក្ការពារខ្ល  ួថា ភាេីមាា ស់ផ្ទេះបា 
នបាេះបង់សិទ្ធិក្ន ុងការបនតតញខ្ល  ួនចញពផី្ទេះ ។ 

5. ការសងសឹក 

ភាេីអ្នក្ជួលអាចជដជក្ការពារខ្ល  ួថា ភាេីមាា ស់ផ្ទេះ កំ្ពងុន វី ើការ
សងសឹក្ចំនពាេះខ្ល  ួ នដាយសារថា ភាេីអ្នក្ជួលបា ន វី ើអ្វមួីយ 
នែើមបីនត្បើសិទ្ធិរបស់ខ្ល  ួ ។ ឧទា រត៍ ែូចជា ភាេីមាា ស់ផ្ទេះអាច
បនតត ញភាេីអ្នក្ជួលនចញពផី្ទេះ 
នដាយសារដតពួក្នេបា រាយការតអំ៍្ពមីាា ស់ផ្ទេះនៅកា ់ យក្ដាឋ  ត្េប់ត្េងអា



គរ  ិងសុវតែ ិភាព ចំនពាេះការត្បត្ពតឹត ិរំនលាភបទ្បញ្ាតត ិ ។ 
 

6. ការស្បស្ពឹតេបរ ើសបអ្ើង បូករមួទងំ RA 

ត្បសិ នបើមាា ស់ផ្ទេះ បនតតញអ្នក្ជួលនចញពផី្ទេះ នដាយសំអាងនលើន តុផ្ល
ពាក់្ព័ ធ ឹងពូជសាស ៍ នភទ្ សាស  សញ្ញា តិនែើម ទំ្ន រនភទ្ សាែ  ភាពត្េួសារ 
ចំ ួ កូ្  ពិការភាព ឬនដាយសារន តុផ្លថា អ្នក្ជួលបា ទ្ទួ្ល
ជំ ួយសាធារតៈ នពលន េះ ភាេីអ្នក្ជួល 
អាចការពារខ្ល  ួនដាយសំអាងនលើន តុផ្លការត្បត្ពតឹតនរសីនអ្ើង ។ 
 

វាជាការត្បត្ពតឹតនរសីនអ្ើងរបស់ភាេីមាា ស់ផ្ទេះ ដែលបែនិសីការនសន ើសំុ
របស់ភាេីអ្នក្ជួល ឲ្យមា ការសត្មួល នដាយសារមូលន តុពកិារភាព 
នដាយមិ មា ន តុផ្លសមរមយតាមចាប់ ។ 

7. COVID-19 

នៅទូ្ទាងំរែឋ េឺកំ្ពុងដតមា កិ្ចាការពារភាេីអ្នក្ជួល ដែលមិ មា លទ្ធភាពអាច
បង់ត្បាក់្នងលជួលផ្ទេះ ក្ន ុងអំ្ ុងនពលរែឋសែ ិតក្ន ុងត្គអាស ននដាយសារជំងឺ COVID-19 
។ កិ្ចាការពារមួយចំ ួ  អាចនលើក្យក្មក្ន វី ើជាអំ្តេះអំ្ណាងនែើមបកីារពារខ្ល  ួ 
ត្បសិ នបើភាេីមាា ស់ផ្ទេះដាក់្ពាក្យបត ឹងនែើមបបីនតតញអ្នក្ជួលនចញពផី្ទេះ ។ 

 
ត្ក្ងុ ឬនខា ីីរបស់អ្នក្ ក៏្អាចមា កិ្ចាការពារែល់ភាេីអ្នក្ជួលផ្ទេះដែរ 
ដែលអាចយក្មក្នត្បើ សត្មាប់ជាកិ្ចាការពារខ្ល  ួបា ដែរ ។ 

សូមអា ទំ្ព័រនេ កិ្ចាចំនពាេះជងឺំ COVID-19 របស់នយើងខំុ្្ 
នែើមបីអា ពត៌័មា លំអិ្តបដ ែម ៖ 
https://www.disabilityrightsca.org/post/coronavirus-housing 

តុលាការបា បនងាើតដបបបទ្សត្មាប់នត្បើនែើមបីសរនសរ “ចនមលើយ” ។ ភាេីអ្នក្ជួល 
អាចនត្បើដបបបទ្ន េះ នែើមបី ន ល្ ើយតបចំនពាេះបតត ងឹផ្ល វូចាប់នលើការ
បនតត ញនចញពីផ្ទេះ ។ ចំនពាេះពាក្យដត ំអំ្ពរីនបៀបបំនពញដបបបទ្សរនសរ 
“ចនមលើយ” េឺ ៖ https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file- 
attachments/Link_4_UD_105_Instructions.pdf . 
ដបបបទ្ដែលមិ ទា ់បា បំនពញចនមល ើយមា នៅទី្ន េះ ៖ 
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file- 
attachments/Link_5_UD_105_Blank.pdf 

 
នយើងខំុ្្ក៏្មា ភាា ប់ឯក្សារជាមួយ ឹងដបបបទ្សរនសរ “ចនមលើយ” ដែលអ្នក្អាច
នត្បើសត្មាប់សរនសរបញ្ច លូក្ន ុង “ចនមលើយ” របស់អ្នក្បា ផ្ងដែរ ។ ខ្លឹមសារក្ន ុង

https://www.disabilityrightsca.org/post/coronavirus-housing
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_4_UD_105_Instructions.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_4_UD_105_Instructions.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_5_UD_105_Blank.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_5_UD_105_Blank.pdf


ឯក្សារភាា ប់ន េះ មា កិ្ចាការពារផ្ល ូវចាប់
បដ ែមសត្មាប់អ្នក្ជួលយក្នៅនត្បើបា ដែរ ។ សូមអា ខ្លឹមសារន ឯក្សារភាា ប់ 
 ិងកិ្ចាការពារនដាយយក្ចិតតទុ្ក្ដាក់្ ន ើយត្េីសក្ន ុងត្បអ្ប់ដែលអ្នក្េិតថាវា
ពាក់្ព ័ធជាមួយអ្នក្ ។ https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file- 
attachments/Link_6 Attachment_3l_Attachment_StateWide.pdf 

នយើងខំុ្្មា វវនីែអូ្បនត្ងៀ ខ្លី  តាមអ្ ឡាញ 
ដែលត្បាប់អ្នក្ពរីនបៀបសរនសរចូលក្ន ុងដបបបទ្ “ចនមលើយ”  ។ 
https://www.youtube.com/watch?v=NZNb3WVFo8s 

 
អ្នក្ត្តូវបនត្មើ (បញ្ជ  ូ) សំនៅន  “ចនមលើយ” មួយចាប់ែល់នមធាវរីបស់ភាេីមាា ស់ផ្ទេះ 
(នបើមា ) ឬភាេីមាា ស់ផ្ទេះ ។ ឯក្សារន េះ អាចបញ្ជ  ូតាមនត្បស ីយបា  ។ 
ប ទ ប់មក្ អ្នក្ត្តូវដាក់្នសន ើ “ចនមលើយ” ន េះែល់តុលាការ ។ 

ភសត ុតាងថ្ន្បសវកមា 

អ្នក្ត្តូវបនត្មើ (បញ្ជ  ូ) សំនៅន  “ចនមលើយ” មួយចាប់ែល់នមធាវរីបស់ភាេីមាា ស់ផ្ទេះ 
(នបើមា ) ឬភាេីមាា ស់ផ្ទេះ ។ ឯក្សារន េះ អាចបញ្ជ  ូតាមនត្បស ីយបា  ។ 
នសវាក្មមន េះត្តូវដតន វី ើន ើងនដាយ រណាមាន ក់្ដែលមា អាយនុលើសព ី18 ឆ្ន ំ ដែល
មិ ពាក់្ព័ ធ ឹងបតត ងឹផ្ល ូវចាប់ ។ បុេគលន េះ ត្តូវដតបំនពញ 
 ិងចុេះ តែនលខានលើដបបបទ្ “ភសត ុតាងន នសវាក្មម” ។ 

ចំនពាេះពាក្យដត ំពរីនបៀបបំនពញដបបបទ្បញ្ញា ក់្ “ភសត ុតាងន នសវាក្មម” េឺ ៖ 
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file- 
attachments/Link_7_POS_Instructions.pdf . ដបបបទ្ទំ្ន រមា នៅទី្ន េះ ៖ 
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file- 
attachments/Link_8_POS_Form_Blank.pdf 

នត្កាយនពលបំនពញដបបបទ្បញ្ញា ក់្ “ភសត ុតាងន នសវាក្មម’ េឺអ្នក្ត្តូវដតដាក់្
នសន ើដបបបទ្ន េះែល់តុលាការផ្ងដែរ ។ 

ខបបបទិ ន្ិងឯកសារបផ្េងបទិៀត ខ លអ្នកអាចដាកប់សន ើ ល់តលុាការ 

1. បសន ើសំុសិទិធ ិមិន្ ច់បងថ់្ងលតុលាការ 

ចំនពាេះការដាក់្នសន ើឯក្សារទាងំន េះែល់តុលាការ េឺអ្នក្ត្តូវបង់នងលែល់តុលាការ ។ 
នបើអ្នក្ត្តូវការសិទ្ធិមិ បាច់បង់នងលតុលាការ េឺអ្នក្អាចនសន ើសំុតុលាការបា  
នដាយការដាក់្នសន ើដបបបទ្ទាងំអ្ស់ដែលពាក់្ព ័ធ ឹងកិ្ចាការន េះ ។ 

ដបបបទ្ “FW-002 ៖ នសន ើសំុមិ បង់នងលបដ ែមរបស់តុលាការ” ត្តូវបំនពញ ន ើយ
ដាក់្នសន ើ នបើអ្នក្ត្តូវការនសន ើសំុឲ្យមា ការកាត់ក្តនីដាយេតៈវ ធ ិចឆ ័យ ។ 

ពាក្យដត ំ ពីរនបៀបបំនពញដបបបទ្ទាងំអ្ស់ន េះ មា នៅទី្ន េះ 

https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_6__Attachment_3l_Attachment_StateWide.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_6__Attachment_3l_Attachment_StateWide.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NZNb3WVFo8s
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_7_POS_Instructions.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_7_POS_Instructions.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_8_POS_Form_Blank.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_8_POS_Form_Blank.pdf


៖ https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file- 
attachments/Link_9_Instructions_on_FW_Forms.pdf 

ដបបបទ្ទំ្ន រមា នៅទី្ន េះ ៖ 

1. https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file- 
attachments/Link_10_fw001_blank.pdf 

2. https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file- 
attachments/Link_10_fw001_blank.pdf 

3. https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file- 
attachments/Link_10_fw003_blank.pdf 

អ្នក្មិ បាច់បនត្មើឯក្សារន េះែល់ភាេីមាា ស់ផ្ទេះ ឬនមធាវរីបស់ភាេីមាា ស់ផ្ទេះន ើយ 
។ 

2. តស្មូវការឲ្យមាន្ការកាតក់េ ីបដាយគតៈ វវ នន្ិច័័យ 

នបើអ្នក្ត្តូវការឲ្យមា េតៈវ ធ ិចឆ ័យ ជាជាងនៅត្ក្ម នែើមបីសនត្មចក្ត ីចំនពាេះសំតុំ
នរឿងរបស់អ្នក្ េឺអ្នក្អាចនសន ើសំុឲ្យមា េតៈវ ធ ិចឆ ័យសត្មាប់កាត់ក្ត ីន េះបា  ។ អ្នក្
អាចនសន ើសំុ នៅក្ន ុង “ចនមលើយ” របស់អ្នក្ ឬក៏្អ្នក្អាចដាក់្នសន ើសំុ នៅក្ន ុងឯក្សារ
ដាច់នដាយដ ក្ក៏្បា ដែរ ។ នយើងខំុ្្បា 
ដាក់្បញ្ច លូ ូវទ្ត្មង់ឯក្សារេំរកូ្ន ុងត្ទ្ង់ត្ទាយ Word មក្ជាមួយដែរ ។ 
សូមបំបពញព័ត៌មាន្កន ុងវង់ស្កចក ប ើយខផ្នកខ លមាន្ការគូសបញ្ញា ក ់
រចួប ើយប វ្ ើការខកតស្មូវ មុន្ការដាកប់សន ើ ល់តលុាការ ។ សូមនបើក្នមើល
ទ្ត្មង់ឯក្សារេំរនូៅទី្ន េះ ៖ 
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file- 
attachments/Link_11_Demand_for_Jury_Trial_Template.docx 

អ្នក្ត្តូវបនត្មើឯក្សារន េះែល់ភាេីមាា ស់ផ្ទេះ ឬនមធាវនី ភាេីមាា ស់ផ្ទេះ 
របស់អ្នក្ ។ សូមអា ដផ្នក្ដែល ិយាយអំ្ព ី“ភសត ុតាងន នសវាក្មម” 
ខាងនលើ ។ 

3. បសន ើសំុការ សស្មួល 

នបើអ្នក្ត្តូវការការសត្មួលរបស់តុលាការ ចំនពាេះពកិារភាពរបស់អ្នក្ េឺអ្នក្
ត្តូវដតបំនពញដបបបទ្របស់តុលាការ រចួដាក់្នសន ើដបបបទ្ន េះែល់តុលាការ ។ ឬក៏្អ្នក្
អាចនៅទូ្រស័ពទនៅសាលាកាត់ក្ត ី នដាយសំុជួបជាមួយ ឹងអ្នសត្មបសត្មួល ADA  
(ADA Coordinator) 
ឬក៏្ ិយាយជាមួយ រណាមាន ក់្ដែលអាចក្ត់ត្តាសំនតើសំុការសត្មួលរបស់អ្នក្ ។ 

ឧទា រត៍មួយចំ ួ  ចំនពាេះការសត្មួលរបស់តុលាការ ដែលអ្នក្អាចនសន ើសំុបា  
េឺនសន ើសំុនែើមបីប តកាលបរ ធនចឆទ្ការវ ធ ិចឆ ័យក្ត  ីនដាយសារដតពកិារភាពរបស់អ្នក្ 

https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_9_Instructions_on_FW_Forms.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_9_Instructions_on_FW_Forms.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_10_fw001_blank.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_10_fw001_blank.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_10_fw001_blank.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_10_fw001_blank.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_10_fw001_blank.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_10_fw001_blank.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_10_fw003_blank.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_10_fw003_blank.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_10_fw003_blank.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_11_Demand_for_Jury_Trial_Template.docx
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_11_Demand_for_Jury_Trial_Template.docx


ការនសន ើសំុឲ្យមា អ្នក្បក្ដត្បភាសា ASL ចំនពាេះែំនតើការវវ ធ ិចឆយ័ក្តរីបស់តុលាការ 
ត្ពមទាងំការនសន ើសំុយក្សតវសត្មាប់គំត្ទ្ផ្ល វូចិតតនៅកា ់តុលាការ ។ 

សំតុំដបបបទ្ការនសន ើសំុន េះ មា នៅទី្ន េះ ៖ 
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file- 
attachments/Link_12_MC_410_Form.pdf 

 
 

អ្នក្មិ បាច់បនត្មើសំនៅដបបបទ្ន េះែល់ភាេីមាា ស់ផ្ទេះ  
ឬនមធាវរីបស់គត់ន ើយ ។ 

 

បតើន្ឹងមាន្អ្វីបកើតប ើងបន្ទទ បម់កបទិៀត? 

នត្កាយនពលភាេីអ្នក្ជួលបា ដាក់្នសន ើ “ចនមលើយ” ជូ តុលាការរចួរាល់ 
េឺភាេីមាា ស់ផ្ទេះ ឬអ្នក្ជួល អាចនសន ើសំុកាលបរ ធនចឆទ្វ ធ ិចឆ ័យក្ត ីចំនពាេះតុលាការ ។ 
នត្កាយការនសន ើសំុរចួន ើយ តុលាការ  ឹងកំ្តត់កាលបរ ធនចឆទ្វ ធ ិចឆ ័យក្ត  ីរចួនផ្ញើ
លិខិ្តជូ ែំតឹងអំ្ពកីាលបរ ធនចឆទ្ន េះ ែល់េូភាេីទាងំពរី ។ 

សូមអា បញ្ា ីន ម្ េះអ្ងគការ ឬអ្នក្តំណាងនលើការផ្តល់ជំ ួយដផ្នក្ចាប់ 
របស់នយើងខំុ្្ ដែលអាចជួយបា ចំនពាេះបញ្ញា ការបនតតញអ្នក្នចញពផី្ទេះជួល ។ 
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file- 
attachments/Link_13_Housing_Law_List_2020-with_SR_edits.pdf 

https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_12_MC_410_Form.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_12_MC_410_Form.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_13_Housing_Law_List_2020-with_SR_edits.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_13_Housing_Law_List_2020-with_SR_edits.pdf

