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ធតើការធ វ្ ើជំធរឿនរានន័យែរូចធម្តចសម្រាប់
អនាកជួលអចលម្េេ្យ? 
  

អនា្ជួលប្ូវបានចា្់ទរុ្ថាបបជាជនណដលេិបា្សធវ ើការរាប់
ចំានួ  ន    បំា  ផរុ ្ ្្នុងចំាស្មបបជាជនទាំាងអ�់។ ស�្្នុងទីប្រុង 
Los Angel e   s  ណ្មួយប៉រុស ណ្ ះ ជាងពា្់្ ្្ត ល ននេលរដ្ឋបបរាែ 
4 លាន ន ្ ់  (63% ) រ�់ស�្្នុងបន្ទប់ស្នា ្់ស�ណដលកាន់កាប់
ស�យអនា្ជួល។ វា  ជា  សរឿងចាំាបាច់្�់ណដលអនា្ជួលទាំាង
អ�់ស�្្នុងទីប្រុង L.A. ប្ូវ បានរាប់ចំានួន សដើម្ីធានថា
ស្លាប្រុងនឹងទទួលបានចំា ណែ ្      ននមូលនិធិ�ហេ័ន្ធ�បរាប់ 
្មមេ វធិីននណដលផ្តល់អ ្្ថបបសយ ជ ន៍ ដល់អនា្ជួល រមួទាំាង
� ខ្ា ីប័ប្ជសបមើ�លំាស��្ឋ នណផនា្ទី 8 និ ង  ្  មមេ វធិីបបា្់ 
ជំានួយ្មមេ វធិីជំានួយអាហារបំាប៉ន (SNAP) និង មែ្ឌ  ល   
�រុែភាេ�ហេមន៍តាមមូល�្ឋ ន។
 

ធតើរាចា ស់ផទាះ េេួលបានការអនុញ្ញា តឲ្យ
ផ្តល់េ័ត៌រាន  អំេតីខ្ លួនខ្ញ ំធ�ែល់បុេ្គលិក
ជំធរឿនដែរឬធេ?
 

បប�ិនសបើបរុេគាលិ្ជំាសរឿនមិនអាចទទួលបានចសមលែ ើយស�សលើ
ការ �្ទ  ង ់    ម    ្ ិ  េីអនា្សនះសទ េួ្សេ្បមូវឲ្យទា្់ទងស�កាន់
រាចា �់ អច ល ន បទ  េ្យ   ឬ អនា្ បេប់បេងអចលនបទេ្យជួលរប�់អនា្ 
�បរា ប់ េ័ ្ ៌ រា  ន �ំាខា  ន់   ៗ   ។  សនះអាចនំាស�រ្ការរាប់ចំានួន
បាន្ិច្ួចស� យ ស្  រណ្  រាចា �់ អចល  នបទេ្យអាចនឹងមិន
ដឹងចំានួនមនរុ�្សេិ្បបា្ដ  នន ប្រុ ម    បេួ ស្    រ ណដលរ�់ស�្្នុង
អចលនបទេ្យជួលរប�់េួ្សេ ។

ធតើនរណាខ្ះធ�ក្ញងម្េួសាររបស់អនាកចាបំាច់
ម្តរូវ រាប់ ចំនួ ន  ?
 

ចាំាបាច់្ �់ណដលមនរុ�្សបេបគ់្នា ណដលប្ូវសធវ ើការរាបច់ំានួ នអនា្
រ�់ស� ឬ ស្នា ្ស់�្្នុងអា�យ�្ឋ នរប�អ់នា្ (រមួទា ំាងស�ខាង
្្នុងអាផ្្មនិ ឬ  ផ្ទះ រប�អ់នា្ ស�្្នុងហាគា រា�យ់នយន្ត  ឬស�
្្នុងយន�បរាប ់  ស្នា    ្ ់   ស� ្ ្ នុងអចលនបទេ្យរប�អ់នា្) ស�ន ្្ង
ទ1ី ណែសមស្ ឆ្នា ំា20 20។ សនះ រា ប់   បញ្ចូលទាំាងទារ្ ្រុរារ  មនរុ�្ស
សេញវយ័ មនរុ �្ស ចា �់ និ ងមនរុ�្ស ណដ ល  មនិរានជាបស់្ច់្ ម
ជាមួយអនា្។ ការយិ លយ័ ជំាសរឿ ន� ហរដ្ឋ អា សមរ ិ្  នងឹទទួលយ្
ការ�្ទ ងម់្ិណ្មួយប៉រុស ណ្ ះ្្នុងមួយបេួស្ រ  ដូសចនាះ ជាការចាំាបាច់
បំាផរ្ុ ណដលប្ូវរាបច់ំានួនមនរុ�្សឲ្យបានប្ឹមប្ូវស� សលើ្  ទមួីយ។
 

ធតើបុេ្គលិកណារានា ក់ដែលមកេតីរដ្ឋា េិបាល
សេេ័ន្ នឹង ម្តរូវបានបញ្លូនធ�កាន់ផទាះរបស់ 
ខ្ញ ំដែរធេ?
 

អនា្សធវ ើជំាសរឿននឹងម្កាន់ផ្ទះរប�់អនា្ណ្ស�សេល្ណដល
គ្មេ ន នរ្រានា ្់ម្េីបេួស្ររប�់អនា្ស ល្ែ ើយ្បស�នឹង
ការ�្ទ ង់ម្ិសនះស�ដំា្ច់ណែសមស្ ឆ្នា ំា2020 ណ្ប៉រុស ណ្ ះ។ 
្្នុង្រែីសនះ អនា្សធវ ើ ជំាសរឿននឹងស�នា ើ�រុំាឲ្យអនា្បំាសេញ្បមង
�ំាែួរស�យផ្្ទ ល់។ ប៉រុណន្ត  អនា្  សធវ ើជំាសរឿនេីមរុនម្ រានភាេ
លំាបា្្្នុងការចូលស�កាន់អគ្រអាផ្្មិន ណដលសនះជាមូល
សហ្រុសធវ ើឲ្យអនា្ជួលផ្ទះភាេសបចើនមិន ប្ូវ បានរាប់ចំានួន។ 
សដើម្ីសជៀ�វាង្រុំាឲ្យនរ្រានា ្់ម្កាន់ផ្ទះ រប�់អនា្ អនា្
េប្ីបំាសេញ្បមង�ំាែួរននការសធវ ើជំាសរឿនសនះឲ្យបានឆ្ប់ ស�
សេល្អនា្ទទួលបានការជូនដំាែឹង្្នុង�ំាបរុប្នបប� ែី  យ៍  សនះ។

ទីប្រុង Los Angeles និងផ្តល់ដំាស្ះបស្យ(នន) យ៉ង�មប�ប សដើម្ីធានការសបបើបបា�់ស�យស�មេ ើភាេគ្នា នូវ្មមេ វធិី ស�វា្មមេ និង
មន្ទ ីរសវជជាស្្ថ នរប�់ែ្ លួន�បរាប់មនរុ�្សណដលរានេិការភាេ។ សដើម្ីសធវ ើការស�នា ើ�រុំា �ូមទា្់ទងស�នយ្�្ឋ នណផនា្េិការភាេតាមរយៈ 

DOD.Contact@lacity.org ឬ (213) 202-5668 ជាមរុន ្្នុងរយៈសេលបបាំាន ្្ងសធវ ើការឬសលើ�េីសនះ។

ស�ៀវស�ណែនំា ការធ វ្ ើជំធរឿនឆ្នា 2ំ020 
របស់អនាកសម្រាប់អនាកជួលអចលនម្េេ្យ

https://census.lacity.org/khmer/home
https://census.lacity.org/sites/g/files/wph1201/f/5.30.19_renters%20in%20la.pdf 

