
តារាងលំហូរដំណ ើ រការបណ េ ញអ្នកជួលណេញពីផ្ទះ 
(ដំណ ើ រការតុលាការពិណេេអំ្ពីការបណ េ ញណេញ)  
ជំហានទី 1 ការទទួលបានលិខិតជូនដំ ឹងណលើការបណ េ ញណេញពីភាគីម្ចា េ់ផ្ទះ - 3, 30, 60 ឬ 
90 ថ្ងៃ ដដលលិខិតណនះត្តូវដតេរណេរជាលាយល័កខ ៍អ្កសរ! 
ណបើអ្នកជួលមិនបានបង់ថ្ងៃជួលផ្ទះណោយសារបញ្ហា ជំងឺ COVID (គឺជំពាក់ម្ចា េ់ផ្ទះពីរវាងថ្ងៃទី 
3/1/2020 ដល់ថ្ងៃទី 1/31/2020) េំណពាះសាា នភាពណនះ ត្តូវជូនដំ ឹង េំនួន 15 ថ្ងៃ 
ណោយនិយាយអំ្ពីកិេាការពារការបណ េ ញអ្នកជួលណេញពីផ្ទះ បណ្តេ លពីបញ្ហា ជំងឺ COVID ។ 
េូមអានព័ត៌ម្ចនបដនាមណៅណលើវុបិថ្េត៍របេ់ DRC េេីអំ្ពីកិេាការពារមិនឲ្យ
បណ េ ញអ្នកជួលណេញពីផ្ទះណោយសារ មិនបានបង់ថ្ងៃជួលផ្ទះ បណ្តេ លពីបញ្ហា ជំងឺ  
COVID ។ 

 
ជំហានទី 2 ដីការណកាះណៅ និងប េឹ ងតវា៉ា – ទំងពីរណនះ គឺជាឯកសាររបេ់តុលាការ 
ដដលត្តូវដតបណត្មើដល់អ្នក ឬេម្ចជិកត្គួសារអ្នក  

ណេេកេីណត្កើនរឭំក – ណត្កាយណពលអ្នកទទួលបានដីការណកាះណៅ និងប េឹ ងតវា៉ារេួរាល់ណហើយ 
អ្នកម្ចនណពលេំនួន 5 ថ្ងៃ របេ់តុលាការ ណដើមបីណ្ៃើយតបជាមួយនឹង “េណមៃើយ” 
ដដលណនះគឺជាការបំណពញដបបបទរបេ់តុលាការ ។ 
មជឈម ឌ លជួយខៃួនឯងរបេ់តុលាការត្បចំមូលោា នរបេ់អ្នក អាេជួយអ្នកបាន កនុងការ
បំណពញព័ត៌ម្ចនកនុងេំ ំុដបបបទណនះ ។ អាេយោា នវុបិថ្េត៍របេ់តុលាការត្បចំមូលោា ន
របេ់អ្នក ម្ចនណៅទីណនះ ៖ https://www.courts.ca.gov/find-my-

court.htm?query=browse_courts 
ថ្ងៃណ្វើការរបេ់តុលាការ មិនរាប់បញ្ាូ លថ្ងៃណៅរ ៍អាទិតយ 
និងថ្ងៃេត្ម្ចករបេ់តុលាការណ ើយ ។ ថ្ងៃ 0 = ថ្ងៃដដលណគបណត្មើឯកសារ
ដល់អ្នក, ថ្ងៃទី 1 = ថ្ងៃបន្ទទ ប់ពីការបណត្មើឯកសារដល់អ្នក ។ 

 

https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm?query=browse_courts
https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm?query=browse_courts


ជំហានបន្ទទ ប់ណៅកនុងដំណ ើ រការបណ េ ញអ្នកជួលណេញពីផ្ទះ គឺអាស្េ័យថាណតើអ្នកបានោក់
ណេនើេណមៃើយដល់តុលាការដដរឬណទ េំណពាះការណ្ៃើយតបណលើដីការណកាះណៅ និងប េឹ ងតវា៉ា ។ 

 
ជំហានទី 3.A. ណបើអ្នកមិនបានោក់ណេនើេណមៃើយដល់តុលាការ – ការេណត្មេកេីណៅតាមបំ ង
របេ់ភាគីម្ចា េ់ផ្ទះ ណហើយចក់ណសាមិនឲ្យអ្នកជួលអាេេូលកនុងផ្ទះបាន ។ 
ការេណត្មេកេីណៅតាមបំ ងរបេ់ភាគីម្ចា េ់ផ្ទះ គឺត្តូវណ្វើណ ើងណៅណពលដដលអ្នកមិនបាន
ណ្ៃើយេំណពាះប េឹ ងតវា៉ា និងដីការណកាះណៅរបេ់តុលាការ ។ ត្តង់ណនះ ម្ចនន័យថា គឺអ្នកត្តូវ
បានបណ េ ញណេញពីផ្ទះជួលណោយេវ័យត្បវតេិ ណោយមិនបាេ់ម្ចនការវនិិេឆ័យកេីណ ើយ ។ 7-9 
ថ្ងៃ ណត្កាយការេណត្មេកេីណៅតាមបំ ងរបេ់ភាគីម្ចា េ់ផ្ទះ តត្មួតតំបន់ នឹងបិតលិខិត
ជូនដំ ឹងណដើមបី បណ េ ញអ្នកជួលណេញពីផ្ទះណៅទវ រផ្ទះ, ណហើយ 5-7 ថ្ងៃណត្កាយមក 
តត្មួតតំបន់ នឹងត្ត ប់មកវញិ ណដើមបីចក់ណសារផ្ទះមិនឲ្យអ្នកជួលេូលកនុងផ្ទះបាន ។ 

 
ជំហានទី 3.B. ណបើអ្នកបានោក់ណេនើេណមៃើយ – ការេត្មរះេត្មួល ឬការវនិិេឆ័យកេី 

 
ការេត្មរះេត្មួល – ជាកិេាត្ពមណត្ពៀងដដលបានេរចរវាងអ្នក និងម្ចា េ់ផ្ទះជួល ឬ 

ការវនិិេឆ័យកេី - កនុងរវាងត្បដហល 10 ថ្ងៃ ថ្នការោក់ណេនើេណមៃើយដល់តុលាការ គឺអ្នកត្តូវ
ទទួលបានលិខិតមួយេាប់ពីតុលាការ បញ្ហា ក់ត្បាប់ពីកាលបរណិេឆទ របេ់តុលាការ ។ 
ការវនិិេឆ័យកេី នឹងត្តូវកំ ត់ណ្វើណ ើងកនុងរវាងត្បដហល 21 ថ្ងៃ ។ 

 
ណបើអ្នកចញ់កេី – គឺអ្នកត្តូវចកណេញពីផ្ទះ – េំណពាះដំណ ើ រការ និងបន្ទទ ត់ណពលណវលា 
គឺដូេគ្នន ណៅនឹងអ្វីដដលបានណរៀបរាប់កនុងជំហាន ទី 3.A. ។ 

ណបើអ្នកឈ្នះកេី – អ្នកអាេបនេណៅកនុងផ្ទះជួលបាន ណហើយត្តូវបង់ត្បាក់ជួលផ្ទះដដលអ្នកណៅជំពាក់ 
ឲ្យម្ចា េ់ផ្ទះ. 



ដីការកកាោះកៅ និងបណ្ត ឹងតវ៉ា  – ត្រវូតរបមត្រើដលភ់ាគីទាំងអស់ 

លិខិតជូនដំណ្ឹង - 3, 30, 60 ឬ 90 ថ្ងៃ ត្រវូតរម វ្ ើម ើងជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ! 

មបើសិនជាបញ្ហា ជាំពាក់្ថ្ងៃជួលផ្ទះ ពាក់្ព័នធជារួយនឹងមរឿងជាំងឺ COVID (ជាំពាក្់ក្ន ុងរវាងថ្ងៃទី 

3/1/2020 និងថ្ងៃទី 1/31/2020) គឺការជូនដាំណឹង ត្រូវតរចាំនួន 15 ថ្ងៃ មោយនិយាយអាំពី

កិ្ចចការពារការបមណេ ញអនក្ជួលមចញពីផ្ទះ បណ្តេ លពីបញ្ហា ជាំងឺ COVID ។ 

កៅបនត ក ើយត្តវូ

បង់ត្ាក់ជួលផ្ទោះដដល

អ្នកកៅជំពាក់ ឲ្យម្ចា ស់ផ្ទោះ 

ចាក់កោមិ

នឲ្យចូលផ្ទោះ 

*ថ្ងៃម វ្ ើការរបស់រុលាការ រិនរាប់បញ្ច លូថ្ងៃមៅរ៍ អាទិរយ និងថ្ងៃសត្ាក្របស់រុលាការម ើយ ។ 

ថ្ងៃ 0 = ថ្ងៃតដលមគបមត្រើឯក្សារដល់អនក្, ថ្ងៃទី 1 = ថ្ងៃបន្ទទ ប់ពីការបមត្រើឯក្សារដល់អនក្ ។ 

តារាងលំហូរដំណ ើ រការបណ េ ញអ្នកជួលណេញពីផ្ទះ 
(ដំណ ើ រការតុលាការពិណេេអំ្ពីការបណ េ ញណេញ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ចាញ់ ឈ្នះ 

ចាក់កោមិនឲ្យចូលផ្ទោះ – 7-9 

ថ្ងៃមត្កាយរក្រត្រួររាំបន់ នឹងបិរ

លិខិរជូនដាំណឹងមៅទវ រផ្ទះ មដើរបី 

បមណេ ញអនក្ជួលមចញពីផ្ទះ ។ 5-7 

ថ្ងៃមត្កាយរក្ រត្រួររាំបន់ 

នឹងត្រ ប់រក្វញិ មដើរបីចាក្់មសារផ្ទះ

រិនឲ្យអនក្ជួលចូលក្ន ុងផ្ទះបាន ។ 

ការវនិិចឆ ័យកត ី - ក្ន ុងរវាងត្បតែលជា 10 ថ្ងៃ 

ថ្នការោក្់មសន ើចមរៃ ើយដល់រុលាការ គឺអនក្ត្រវូ

ទទួលបានលិខិររួយចាប់ បញ្ហា ក្់

ពីកាលបរមិចេទរបស់រុលាការ ។ ការវនិិចេ ័យក្េ  ី

នឹងត្រវូក្ាំណរ់ម វ្ ើម ើងក្ន ុងរវាងត្បតែ 21 ថ្ងៃ ។ 

ការសកត្មចកត ីកៅតាម

បំណ្ងរបស់ភាគីម្ចា ស់ផ្ទោះ 

ការសត្ម រោះសត្មួល 

មិនម្ចនចកមល ើយ ចកមល ើយ 

5 ថ្ងៃម វ្ ើការ

របស់រុលាការ* 

មដើរបីម ៃ្ ើយរប! 


