[កាលបរ ិច្ឆ ទ]
[ឈ្មោះម្ចាស់ផ្ទោះ]
[អាសយដ្ឋានម្ចាស់ផ្ទោះ]
កម្ម វត្ថុ ៖ សំឈ ើសុំការសម្ម្ួ លសម្ឈេត្ុផ្ល សម្ម្ចប់ឈេលឈវលាបន្នែ ម្
ឈដើម្បីអនុវត្ត ច្ំឈ ោះការជូនដំ ង
ឹ បីថ្ងៃ ឈដើម្បីបោះបូ វ
ឬឈ ោះបង់ឈោលសម្ម្ចប់ [ឈ្មោះរបស់អនកជួល អាសយដ្ឋាន និងឈលខ
ផ្ទោះជួ ល]
ជូ នច្ំឈ

ោះ [ម្ចាស់ផ្ទោះ]

លិខិត្ឈនោះ ឈដើរត្ួ នាទីជាការឈសន ើសុំការសម្ម្ួលសម្ឈេត្ុផ្លជាផ្ល វូ ការ
សត ីអំេីការជូ នដំ ង
ឹ បីថ្ងៃ ឈដើម្បីបោះបូ វ ឬឈ ោះបង់ ន្ដល នច្ុោះកាលបរ ិឈច្ឆ ទថ្ងៃទី
[កាលបរ ិឈច្ឆ ទជូ នដំ ង
ឹ ] ន្ដលឈលាក/ឈលាកម្សី នឈសន ើសុំឲ្យខ្ុំ…[េនយល់
ឈដ្ឋយសឈងេ ប អំេីអន្វ ី ដលម្ចាស់ផ្ោះទ របស់អនក នឈសន ើសឲ្
ុំ យអនកឈ្វ ី ។ ឧទាេរ ៍
ម្ចាស់ផ្ទោះអាច្ឈសន ើសុំឲ្យអនកអនុវត្ត តាម្កិច្ចម្េម្ឈម្េៀងជួលផ្ទោះ ឈដ្ឋយការយក
ម្ទេយសម្បត្ត ិផ្ទទល់ខល ួនរបស់អនកឈច្ញេីប រ ិឈវ រ ួម្ ។ល។] ខ្ុំសូម្ឈសន ើសុំ
ឲ្យឈលាក/ឈលាកម្សី ទុកឈេលឲ្យខ្ុំ រេូ ត្ដល់ [ន្ខ/ថ្ងៃទ/ី ឆ្នំ] ឈដើម្បីអនុវត្ត ឈៅតាម្
ខល ម្
ឹ សារលិខិត្ជូ នដំ ង
ឹ ន្ដលខ្ុំ នទទួល ឈដ្ឋយឈសន ើសុំឲ្យម្ចនការសម្ម្ួល
សម្ឈេត្ុផ្ល ច្ំឈ ោះេិការភាេរបស់ខ្ុំ ទ/នាងខ្ុំ ។
ខ្ុំជាម្នុសសន្ដលម្ចនេិការភាេ [រាងកាយ/ផ្ល វូ ច្ិត្ត] ។ [សូ ម្កត្់ច្ំណថា
ំ
ឺ ក់លាក់របស់អនកឈ ើយ]
ឈបើអនកម្ិនច្ង់ គឺអនកម្ិន ច្់ម្ ប់េជ
ី ំងជា
ជាលទធផ្លថ្នេិការភាេឈនោះ វាេិត្ជាម្ចនការលំ កខ្លង
ំ ណស់ច្ំឈ ោះខ្ុំ កនុងការ
អនុវត្ត តាម្ឈសច្កត ី ជូ នដំ ង
ឹ ឈនោះ កនុងរយៈឈេលខល ី ឈដ្ឋយសារថា … [េនយល់
េីម្ូលឈេត្ុន្ដលអន កម្ិនអាច្អនុវត្ត តាម្ឈសច្កត ី ជូ នដំ ង
ឹ ឈនោះ
កនុងរយៈឈេលបីថ្ងៃ និងឈេត្ុផ្លន្ដលថា ឈត្ើឈសច្កត ម្ី ត្ូវការឈេលបន្នែ ម្ឈនោះ
វា ក់េ័នធយងណច្ំឈ ោះេិការភាេរបស់អនក ។ ឧទាេរ ៍ េិការភាេរបស់អនក
អាច្បោះ ល់ច្ំឈ ោះសម្ត្ែភាេឈដើររបស់អនក េិ ករុោះឈរ ីរបស់្ៃន់ៗ
ឬេិ កឈ្វ ីកច្
ិ ា ការ និងសកម្ម ភាេឈផ្សងឈទៀត្ ។ ឬ េិការភាេផ្ល វូ ច្ិត្តរបស់អនក
អាច្បងក ផ្លបោះ ល់ ច្ំឈ ោះលទធភាេរបស់អនកកនុងការឈងើបេី ន្ម្គ
ឬអន កម្ត្ូវការឈេលបន្នែម្ឈដើម្បីសម្ម្ួលការឈម្បើម្ ស់ថាន ំរបស់អនក ។ ជួ នកាលអន ក
អាច្ម្ត្ូវការឈេលបន្នែ ម្ ឈដើម្បីន្សវ ងរកនរណម្ចនក់ន្ដលអាច្ជួ យអន ក ន
ដូ ច្ជាអន កឈម្ើលន្ងទា ំ សម្ចជិកម្គួសារ ឬបុគគលិកសងគ ម្កិច្ា] កនុងឈេត្ុផ្លឈនោះ ខ្ុំ
ម្ត្វការឈេលឈវលាបន្នែ ម្ ឈដើម្បីអនុវត្តតាម្ឈសច្កត ី ជូ នដំ ង
ឹ ន្ដលឈនោះគឺជា
ការសម្ម្ួ លសម្ឈេត្ុសម្ផ្ល ។

កនុងនាម្ជាអន កផ្តល់ឈសវាកម្មជួលផ្ទោះ ន្ដល
ម្ចនផ្ទោះសម្ម្ចប់ជួលឲ្យឈម្ច្ើនម្គួសារជួលឈៅរ ួម្គ្នន
អន កម្ត្ូវសែ ិត្ឈៅឈម្កាម្អំណច្ច្ាប់សេេ័នធសតីអំេយ
ី ុត្្
ត ិ ម្៌ឈគេកិច្ា (FHAA,
Federal Fair Housing Act) និងច្ាប់យុត្តិ្ម្៌ការងារ និងឈគេកិច្ាកាលីេវ័រនីញ
(California Fair Employment and Housing Act)។
ទា ំងខល ឹម្សាររបស់ច្ាប់យត្
ុ ត ិ្ម្៌ឈគេកិច្ារបស់រដា និងសេេ័នធ ន្ច្ងថា ការ
ម្បម្េឹត្តិឈ រ ីសឈអើងរបស់ម្ចាស់ផ្ោះទ ជួល ច្ំឈ ោះជនម្ចនេិការភាេជាប់ខល ួន
គឺជាអំឈេើខុសច្ាប់ ។ សូ ម្អាន 42 ម្កម្សេរដាអាឈម្រ ិក (U.S.C.) § 3604;
រដា កាលីេវ័រនីញ ម្កម្រដ្ឋាភិ ល §§ 12927, 12955 ។ ច្ាប់ FHAA ត្ម្ម្ូវឲ្យ
អន កម្ចនផ្ទោះជួ ល ម្ត្ូវ “ឈ្វ ីការសម្ម្ួលសម្ឈេត្ុផ្ល ឈៅកនុងបទបញ្ញ ត្ត ិ
ឈគ្នលនឈយ យ ការអនុវត្ត ឬឈសវាកម្ម” ឈដើម្បីជាការ
ផ្តល់ជូនដល់ជនន្ដលម្ចនេិការភាេជាប់ខល ួននូ វ “ឱកាសឈសម ើភាេគ្នន កនុងការឈម្បើ
និង រ ីករាយជាម្ួ យការរស់ឈៅកនុងផ្ទោះជួល” ។ 42 ថ្នម្កម្សេរដាអាម្រ ិក (U.S.C.,
United States Code) § 3604(f)(3)(B); 24 ថ្នម្កម្បទបញ្ញ ត្តស
ិ េេ័នធ (C.F.R.,
Code of Federal Regulations) § 100.204(a); Giebeler v. M & B Assocs.,
343 F.3d 1143, 1146 (9th Cir. 2003) ។ ជាេិឈសស ច្ាប់ FHAA
“‘ដ្ឋក់កាត្េវ កច្
ិ ា ផ្ល ូវច្ាប់ច្ឈំ ោះម្ចាស់ផ្ោះទ កនុងការសម្ម្ួ ល
សម្ឈេត្ុផ្លច្ំឈ ោះត្ម្ម្ូវការរបស់ [ជនម្ចនេិការភាេជាប់ខល ួន]’ ឈដ្ឋយម្ិន
គិត្ន្ត្ច្ំឈ ោះការសម្ម្ួ លន្ផ្នករ ូបវនតឈ ើយ” ន្ត្ក៏សំឈៅឈលើន្ផ្នក “ឈគ្នលនឈយ យ
រដា លច្ំឈ ោះការជួលផ្ទោះ” ដូ ច្ជា ឈគ្នលនឈយ យថ្នការ
បញ្ា ប់កិច្ាសនាជួ លអច្លនម្ទេយ ផ្ងន្ដរ ។ Giebeler, 343 F.3d ឈៅឯ 11461147; United States v. California Mobile Home Park Mgmt. Co., 29 F.3d
1413, 1416 (9th Cir.1994) (“ផ្ទោះច្ល័ត្ I”) ។
ិ ខ្ុំ គឺជាម្នុសសន្ដលម្ចនេិការភាេជាប់ខល ួន ន្ដលម្ត្ូវការឈេល
សរុបម្កវញ
បន្នែ ម្ ឈដើម្បីអនុវត្ត តាម្ឈសច្កត ីជូនដំ ឹងបីថ្ងៃ ឈដើម្បីបោះបូ វ ឬឈ ោះបង់
ន្ដលជាការសម្ម្ួ លសម្ឈេត្ុផ្ល ។ ជាេិឈសសឈលើសេីឈនោះ ខ្ុំ សូ ម្ឈសន ើសុំ
ឈលាក/ឈលាកម្សីឈម្តាត ទុកឈេលឲ្យខ្ុំ ដល់ [ន្ខ/ថ្ងៃទ/ី ឆ្ន]ំ ។ ឈបើឈលាក/ឈលាកម្សី
ម្ិនអាច្ផ្តលជ
់ ូ នតាម្ការឈសន ើសរុំ បស់ខ្ុំ ឈទ ច្ាប់យុត្្
ត ិ ម្៌ឈគេកិច្ា ត្ម្ម្ូវឲ្យ
ឈលាក/ឈលាកម្សីម្ត្ូវច្ូ លរម្ដំ
ួ ឈ រើ ការអនត រកម្ម ជាម្ួ យខ្ុំ ឈដើម្បីេាយម្
ន្សវ ងរកភាេម្េម្ឈម្េៀងគ្នន ឈលើការសម្ម្ួល ន្ដលអាច្ឈ្ល ើយត្បច្ំឈ ោះត្ម្ម្ូវការ
ក់េ័នធ នឹងេិការភាេរបស់ខ្ុំ ។
ឈដ្ឋយសារថា សាែនភាេឈនោះ ម្ត្ូវម្ចនការឈ្ល ើយត្បជាបនាទន់ ខ្ុំ សូ ម្
ឈសន ើសុំឲ្យឈលាក/ឈលាកម្សី ឈម្តាតជួ យឈ្ល ើយត្បសំឈ ើសុំឈនោះ
ឲ្យ នឈលឿនតាម្ន្ដលអាច្ឈ្វឈី ៅ ន ។ ឈលាក/ឈលាកម្សីអាច្ទាក់ទងខ្ុំ តាម្
[េ័ត្៌ម្ចនទំនាក់ទំនង] ។

សូ ម្ឈម្តាតម្ជាបថា ការេនារឈេលឈដ្ឋយគ្នមនឈេត្ុផ្ល កនុងការ
ឈ្ល ើយត្បច្ំឈ ោះសំឈ ស
ើ ុំឲ្យម្ចនការសម្ម្ួលសម្ឈេត្ុផ្ល ម្ត្ូវោត្់ទុកថា ជាការ
បដិឈស្ច្ំឈ ោះសំឈ ើឈនោះ ។ ការខកខ្នម្ិន នឈ្វ ីការសម្ម្ួ ល
សម្ឈេត្ុផ្លរបស់ម្ចាស់ផ្ទោះ អាច្យកម្កឈ្វ ីជាភសតុតាងជាក់ន្សត ង
ឈដើម្បីការ រច្ំឈ ោះសកម្ម ភាេដំឈ រើ ការត្ុលាការេិឈសសអំេកា
ី របឈ ត ញឈច្ញ ។
ឈដ្ឋយកត ីឈគ្នរេដ៏ឈសាមោះ
[ឈ្មោះ]

