
[កាលបរចិ្ឆទ] 
 

[ឈ ម្ ោះម្ចា ស់ផ្ទោះ] 

[អាសយដ្ឋា នម្ចា ស់ផ្ទោះ] 
 

កម្មវត្ថ ុ ៖ សំឈ ើសំុការសម្មួ្លសម្ឈេតុ្ផ្ល សម្ម្ចប់ឈេលឈវលាបន្នែម្ 

ឈដើម្បីអនុវត្តចំ្ឈ ោះការជូនដំ ងឹបីថ្ងៃ ឈដើម្បបី ោះប ូ វ 

ឬឈ ោះបង់ឈោលសម្ម្ចប់ [ឈ ម្ ោះរបស់អនកជួល អាសយដ្ឋា ន និងឈលខ

ផ្ទោះជួល] 
 

ជូនចំ្ឈ ោះ [ម្ចា ស់ផ្ទោះ] 
 

លិខិត្ឈនោះ ឈដើរតួ្នាទីជាការឈសន ើសំុការសម្មួ្លសម្ឈេតុ្ផ្លជាផ្ល វូការ 

សត ីអំេីការជូនដំ ងឹបីថ្ងៃ ឈដើម្បបី ោះប ូវ ឬឈ ោះបង់ ន្ដល នចុ្ោះកាលបរឈិច្ឆទថ្ងៃទី 

[កាលបរឈិច្ឆទជូនដំ ងឹ] ន្ដលឈលាក/ឈលាកម្សី  នឈសន ើសំុឲ្យខំុ្…[េនយល់

ឈដ្ឋយសឈងេប អំេីអវនី្ដលម្ចា ស់ផ្ទោះរបស់អនក នឈសន ើសំុឲ្យអនកឈ វ្ ី។ ឧទាេរ  ៍

ម្ចា ស់ផ្ទោះអាច្ឈសន ើសំុឲ្យអនកអនុវត្តតាម្កិច្ច ម្េម្ឈម្េៀងជួលផ្ទោះ ឈដ្ឋយការយក

ម្ទេយសម្បត្ត ិផ្ទទ ល់ខល នួរបស់អនកឈច្ញេបីរឈិវ រមួ្ ។ល។] ខំុ្សូម្ឈសន ើសំុ

ឲ្យឈលាក/ឈលាកម្សី ទុកឈេលឲ្យខំុ្ រេូត្ដល់ [ន្ខ/ថ្ងៃទី/ឆ្ន ំ] ឈដើម្បីអនុវត្តឈៅតាម្

ខលមឹ្សារលិខិត្ជូនដំ ងឹន្ដលខំុ្  នទទួល ឈដ្ឋយឈសន ើសំុឲ្យម្ចនការសម្មួ្ល

សម្ឈេតុ្ផ្ល ចំ្ឈ ោះេិការភាេរបស់ខំុ្ ទ/នាងខំុ្ ។ 
 

ខំុ្ជាម្នុសសន្ដលម្ចនេកិារភាេ [រាងកាយ/ផ្ល វូចិ្ត្ត] ។ [សូម្កត់្ចំ្ណថំា 

ឈបើអនកមិ្នច្ង់ គឺអនកមិ្ន ច់្ម្ ប់េជីំងឺជាក់លាក់របស់អនកឈ ើយ] 

ជាលទធផ្លថ្នេិការភាេឈនោះ វាេិត្ជាម្ចនការលំ កខ្ល ងំណស់ចំ្ឈ ោះខំុ្ កន ុងការ

អនុវត្តតាម្ឈសច្កត  ីជូនដំ ងឹឈនោះ កន ុងរយៈឈេលខលី ឈដ្ឋយសារថា … [េនយល់

េីមូ្លឈេតុ្ន្ដលអនកមិ្នអាច្អនុវត្តតាម្ឈសច្កត  ីជូនដំ ងឹឈនោះ 

កន ុងរយៈឈេលបីថ្ងៃ និងឈេតុ្ផ្លន្ដលថា ឈត្ើឈសច្កតមី្តូ្វការឈេលបន្នែម្ឈនោះ 

វា ក់េ័នធយ ងណចំ្ឈ ោះេកិារភាេរបស់អនក ។ ឧទាេរ  ៍េិការភាេរបស់អនក 

អាច្ប ោះ ល់ចំ្ឈ ោះសម្ត្ែភាេឈដើររបស់អនក េិ ករុោះឈររីបស់ ៃ្ន់ៗ 

ឬេិ កឈ វ្ ីកិច្ាការ និងសកម្មភាេឈផ្សងឈទៀត្ ។ ឬ េិការភាេផ្ល វូចិ្ត្តរបស់អនក 

អាច្បងកផ្លប ោះ ល់ ចំ្ឈ ោះលទធភាេរបស់អនកកន ុងការឈងើបេីន្ម្គ 

ឬអនកម្តូ្វការឈេលបន្នែម្ឈដើម្បសីម្មួ្លការឈម្បើម្ ស់ថាន រំបស់អនក ។ ជួនកាលអនក

អាច្ម្តូ្វការឈេលបន្នែម្ ឈដើម្បីន្សវងរកនរណម្ចន ក់ន្ដលអាច្ជួយអនក ន 

ដូច្ជាអនកឈម្ើលន្ងទា ំសម្ចជកិម្គួសារ ឬបុគគលិកសងគម្កិច្ា] កន ុងឈេតុ្ផ្លឈនោះ ខំុ្ 

ម្ត្វការឈេលឈវលាបន្នែម្ ឈដើម្បអីនុវត្តតាម្ឈសច្កត  ីជូនដំ ងឹ ន្ដលឈនោះគឺជា

ការសម្មួ្លសម្ឈេតុ្សម្ផ្ល ។ 
 



កន ុងនាម្ជាអនកផ្តល់ឈសវាកម្មជួលផ្ទោះ ន្ដល

ម្ចនផ្ទោះសម្ម្ចប់ជួលឲ្យឈម្ច្ើនម្គួសារជួលឈៅរមួ្គ្នន   

អនកម្តូ្វសែ ិត្ឈៅឈម្កាម្អំណច្ច្ាប់សេេ័នធសត ីអំេយីុត្ត ិ្ ម៌្ឈគេកិច្ា (FHAA, 

Federal Fair Housing Act) និងច្ាប់យុត្ត ិ្ម៌្ការងារ និងឈគេកិច្ាកាលីេវ ័រនីញ  

(California Fair Employment and Housing Act)។ 

ទាងំខលឹម្សាររបស់ច្ាប់យតុ្ត ិ្ម៌្ឈគេកិច្ារបស់រដា និងសេេ័នធ ន្ច្ងថា ការ

ម្បម្េឹត្ត ិឈរសីឈអើងរបស់ម្ចា ស់ផ្ទោះជួល ចំ្ឈ ោះជនម្ចនេកិារភាេជាប់ខល នួ 

គឺជាអំឈេើខុសច្ាប់ ។ សូម្អាន 42 ម្កម្សេរដាអាឈម្រកិ (U.S.C.) § 3604; 

រដាកាលីេវ ័រនីញ  ម្កម្រដ្ឋា ភិ ល §§ 12927, 12955 ។ ច្ាប់ FHAA ត្ម្មូ្វឲ្យ

អនកម្ចនផ្ទោះជួល ម្តូ្វ “ឈ វ្ ីការសម្មួ្លសម្ឈេតុ្ផ្ល ឈៅកន ុងបទបញ្ញត្ត ិ 

ឈគ្នលនឈយ យ ការអនុវត្ត ឬឈសវាកម្ម” ឈដើម្បជីាការ

ផ្តល់ជូនដល់ជនន្ដលម្ចនេិការភាេជាប់ខល នួនូវ “ឱកាសឈសម ើភាេគ្នន  កន ុងការឈម្បើ 

និងរកីរាយជាមួ្យការរស់ឈៅកន ុងផ្ទោះជួល”  ។ 42 ថ្នម្កម្សេរដាអាម្រកិ (U.S.C., 

United States Code) § 3604(f)(3)(B); 24 ថ្នម្កម្បទបញ្ញត្តសិេេ័នធ  (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 

“‘ដ្ឋក់កាត្េវកិច្ាផ្ល ូវច្ាប់ចំ្ឈ ោះម្ចា ស់ផ្ទោះកន ុងការសម្មួ្ល

សម្ឈេតុ្ផ្លចំ្ឈ ោះត្ម្មូ្វការរបស់ [ជនម្ចនេកិារភាេជាប់ខល នួ]’  ឈដ្ឋយមិ្ន

គិត្ន្ត្ចំ្ឈ ោះការសម្មួ្លន្ផ្នករបូវនតឈ ើយ” ន្ត្ក៏សំឈៅឈលើន្ផ្នក “ឈគ្នលនឈយ យ

រដា លចំ្ឈ ោះការជួលផ្ទោះ” ដូច្ជា ឈគ្នលនឈយ យថ្នការ

បញ្ាប់កិច្ាសនាជួលអច្លនម្ទេយ ផ្ងន្ដរ ។ Giebeler, 343 F.3d ឈៅឯ 1146-
1147; United States v. California Mobile Home Park Mgmt. Co., 29 F.3d 

1413, 1416 (9th Cir.1994) (“ផ្ទោះច្ល័ត្ I”) ។ 
 

សរុបម្កវញិ ខំុ្ គឺជាម្នុសសន្ដលម្ចនេកិារភាេជាប់ខល នួ ន្ដលម្តូ្វការឈេល

បន្នែម្ ឈដើម្បីអនុវត្តតាម្ឈសច្កត ីជូនដ ំឹងបីថ្ងៃ ឈដើម្បីប ោះប ូ វ ឬឈ ោះបង់ 

ន្ដលជាការសម្មួ្លសម្ឈេតុ្ផ្ល ។ ជាេឈិសសឈលើសេឈីនោះ ខំុ្ សូម្ឈសន ើសំុ

ឈលាក/ឈលាកម្សីឈម្តាត  ទុកឈេលឲ្យខំុ្ ដល់ [ន្ខ/ថ្ងៃទី/ឆ្ន ]ំ ។ ឈបើឈលាក/ឈលាកម្សី

មិ្នអាច្ផ្តល់ជូនតាម្ការឈសន ើសំុរបស់ខំុ្ ឈទ ច្ាប់យុត្ត ិ្ ម៌្ឈគេកិច្ា ត្ម្មូ្វឲ្យ 

ឈលាក/ឈលាកម្សីម្តូ្វចូ្លរមួ្ដំឈ ើរការអនតរកម្ម ជាមួ្យខំុ្ ឈដើម្បីេាយម្

ន្សវងរកភាេម្េម្ឈម្េៀងគ្នន  ឈលើការសម្មួ្ល ន្ដលអាច្ឈ ល្ ើយត្បចំ្ឈ ោះត្ម្មូ្វការ

 ក់េ័នធ នឹងេិការភាេរបស់ខំុ្ ។ 
 
 

ឈដ្ឋយសារថា សាែ នភាេឈនោះ ម្តូ្វម្ចនការឈ ល្ ើយត្បជាបនាទ ន់ ខំុ្ សូម្

ឈសន ើសំុឲ្យឈលាក/ឈលាកម្សី ឈម្តាត ជួយឈ ល្ ើយត្បសំឈ ើសំុឈនោះ 

ឲ្យ នឈលឿនតាម្ន្ដលអាច្ឈ វ្ឈីៅ ន ។ ឈលាក/ឈលាកម្សីអាច្ទាក់ទងខំុ្ តាម្ 

[េ័ត៌្ម្ចនទំនាក់ទំនង] ។ 



សូម្ឈម្តាត ម្ជាបថា ការេនារឈេលឈដ្ឋយគ្នម នឈេតុ្ផ្ល កន ុងការ

ឈ ល្ ើយត្បចំ្ឈ ោះសំឈ ើសំុឲ្យម្ចនការសម្មួ្លសម្ឈេតុ្ផ្ល ម្តូ្វោត់្ទុកថា ជាការ

បដិឈស្ចំ្ឈ ោះសំឈ ើឈនោះ ។ ការខកខ្នមិ្ន នឈ វ្ ីការសម្មួ្ល

សម្ឈេតុ្ផ្លរបស់ម្ចា ស់ផ្ទោះ អាច្យកម្កឈ វ្ ីជាភសត ុតាងជាក់ន្សតង 

ឈដើម្បីការ រចំ្ឈ ោះសកម្មភាេដឈំ ើរការតុ្លាការេឈិសសអំេកីារបឈ ត ញឈច្ញ ។ 
 

ឈដ្ឋយកត ីឈគ្នរេដ៏ឈសាម ោះ 

[ឈ ម្ ោះ] 


