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ឯកសារភ្ជា ប់ 2 

ការផ្អា កបណ ត្ ោះអាសន្នចំណ ោះការបណតត ញណចញ

ន្ឹងបញ្ច ប់ណៅថ្ងៃទី 24 ខែកកកដាឆ្ន ំ 2020

ការពារបនតេ ញនេញនោយសារការមនិបង់ម្រាក់ថ្លៃជួលផ្ទះ 

ការ របណតត ញណចញ

ណដាយសារមិន្បង់

ប្រាក់

ព័ត៌មាន្អំពី COVID-19

ន្ិងការប្រពួយារមភអំពីសុវតថ ិ

ភាព

ការការ រអំណពើហិងា

ប្ររួសារន្ិងផ្ល វូណេទ
ណសវាកមម ន្ិងធន្ធាន្

  

   

    

 

   
  

  

  

 

 

 
 
 

 នតើខ្ញ ំអាេទទួលានលិខិតជូនដំតឹងអ្ំពីការបនតេ ញនេញនោយសារការមិនបង់ម្រាក់ថ្លៃជួលផ្ទះ 
បន្ទទ ប់ពីថ្លៃទី 24 ខខកកកោ ឆ្ន ំ 2020 ខដរឬនទ? 

 
បាទ/ចាស។៎ 
លែើកលែងលែមានការផ្អា កបល ត្ ោះអាសននពីការបលតត ញលេញលែែមានរយៈលពែយូរជាងេូែជាធរមានលៅ
លរកាមេាប់រែឋឬមូែដ្ឋឋ ន លដ្ឋយចាប់ល ត្ើមពីថ្ងៃទី 25 លែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ 2020 ល ោះ ទីភ្នន ក់ងារ PHA 
ឬមាា ស់ ទ្ោះជួែរបស់អ្នក អាេ ត្ែ់ែិែិែជូនែាំតឹងអ្ាំពីការបលតត ញលេញ 

របសិនលបើអ្នកមិនបានបង់របាក់ថ្ងៃជួែ ទ្ោះរបស់អ្នក ឬបានេ ោះកិេច រពមលរពៀងសងរបាក់វញិ។  
េាប់សហព័នធលរកាមេាប់ CARES Act 
កាំតែ់ថាែិែិែជូនែាំតឹងអ្ាំពីការបលតត ញលេញលែែ ត្ែ់ជូនលៅលពែបញ្ា ប់ថ្នការផ្អា កបល ត្ ោះអាសននលនោះ 
ត្ែ់ជូនអ្នកជួែ ទ្ោះលែែមានរយៈលពែយ៉ា ងែិេ 30 ថ្ងៃ លែើមបីចាកលេញពីបរលិវតែាំលៅដ្ឋឋ ន 

ប៉ា លនត រយៈលពែែិែិែជូនែាំតឹងយូរជាងលនោះ អាេកាំតែ់លដ្ឋយេាប់រែឋឬមូែដ្ឋឋ ន។  

របសិនលបើអ្នកទទួែបានែិែិែជូនែាំតឹងអ្ាំពីការបលតត ញលេញ 
អ្នករែវូលែអ្ន វែតតាមែាំលតើរការមូែដ្ឋឋ នេាំល ោះនីែិវធីិបលតត ញលេញលនោះ។  របសិនលបើអ្នកមានអារមមត៍ថា 
អ្នកកាំព ងរែវូបលតត ញលេញលដ្ឋយមិនរែឹមរែវូ សូមទាក់ទងអ្ងគការជាំនួយល ន្កេាប់មូែដ្ឋឋ ន 
ឬទីភ្នន ក់ងារលសវាកមមសងគមរបស់អ្នក។ របសិនលបើអ្នកជាអ្នកេូែរមួមានែិែិែធា  
អ្នកអាេទាក់ទងទីភ្នន ក់ងារ PHA មូែដ្ឋឋ នរបស់អ្នក្ងលែរ។ របសិនលបើអ្នកជាអ្នកេូែរមួែាំលៅដ្ឋឋ នរែឋ 

អ្នកមានសិទធិទទួែបាននីែិវធីិបតត ឹងសារទ កខ  ែូេមានលេងកន ុងកិេាសនាជួែរបស់អ្នក។  
 

 នតើខ្ញ ំអាេនធវ ើអ្វ ើខៃះ នដើមបីនជៀសវាងការបនតេ ញនេញ 
ម្របសិននបើខ្ញមំិនានបង់ម្រាក់ថ្លៃជួលតាមនពលនេលាកំតត់? 
 
ថ្ងៃជួែលៅលែែែល់ពែកាំតែ់បង់ លហើយបានលកើនល ើងលរេើន របសិនលបើមិនបានបង់របាក់ថ្ងៃជួែ។  

របសិនលបើអ្នកមានថ្ងៃជួែលែែមិនបានបង់របាក់្មួយ សូមពិភ្នកាជាមួយទីភ្នន ក់ងារ PHA 
របស់អ្នកភ្នៃ មៗអ្ាំពីជលរមើសលែែអាេមានែូេខាងលរកាម៖  

ម្របសិននបើអ្នកមានការាត់បង់ម្រាក់េំតូល  

សូមពិនម្ររះនោបល់ជាមួយទីភ្ជន ក់ងារលំនៅោា នរដា PHA របស់អ្នកភ្ជៃ មៗ  

អ្ំពីការកាត់បនថយថ្លៃជួលខដលអាេនធវ ើនៅាន 
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(1) របសិនលបើអ្នកមានម្រាក់េតូំលលយេ ះឬការផ្លៃ សប់ត រូសាថ នភ្ជពន្ទន្ទលែែលធវ ើឱ្យមានការែាំបាកកន ុងការ
បង់ថ្ងៃជួែរបស់អ្នកឱ្យទាន់លពែលវលាល ោះ សូមលសន ើស ាំទីភ្នន ក់ងារ PHA របស់អ្នក 
លែើមបីបញ្ជា ក់ែិែិែរបាក់េាំតូែរបស់អ្នកល ើងវញិ។  

 សរមាប់ទាាំងអ្នកេូែរមួែាំលៅដ្ឋឋ នរែឋ និងអ្នកេូែរមួមានែិែិែធា  ទីភ្នន ក់ងារ PHA 
នឹងពិនិែយល ើងវញិនូវរបាក់េាំតូែបេច ុបបនន របស់អ្នក និងលកសរមួែថ្ងៃជួែរបស់អ្នក 
លែើមបីបងាា ញពីការផ្អៃ ស់បត រូលនោះ។  
o ការខតន្ទ!ំ របសិនលបើការផ្អៃ ស់បត រូរបាក់េាំតូែមិនបានរាយការត៍ភ្នៃ មៗល ោះ 
សូមសាកសួរទីភ្នន ក់ងារ PHA 
អ្ាំពីលោែការត៍របស់ពួកលេសត ីពីការលកសរមួែថ្ងៃជួែលែែេូែជាធរមានចាប់ពីកាែបរលិេេទកនៃ

ងមក (េាំត េមួយេាំនួនអាេអ្ន ញ្ជា ែឱ្យពួកលេ េាំត េែៃោះលទៀែ មិនអាេលទ)។ 
 អ្នកក៏អាេលសន ើស ាំទីភ្នន ក់ងារ PHA ្ងលែរ 

របសិនលបើអ្នកមានសិទធិទទួែបានការលែើកលែងេាំល ោះបញ្ជា ែាំបាកខាងថ្ងៃជួែអ្បបបរមា។  
ទីភ្នន ក់ងារ PHAs ទា ាំងអ្ស់ រែវូ ត្ែ់ជូនការលែើកលែងេាំល ោះបញ្ជា ែាំបាកខាងថ្ងៃជួែអ្បបបរមា។  
អ្នកអាេពិនិែយល ើងវញិនូវថ្ងៃលសវាេូែរបស់ទីភ្នន ក់ងារ PHA 

និងលោែការត៍សត ីពកីារកាន់កាប់ែាំលៅដ្ឋឋ នបនត (ACOP) 
ឬល្នការរែឋបាែសរមាបព់័ែ៌មានអ្ាំពីលោែការត៍មូែដ្ឋឋ នរបស់ភ្នន ក់ងារ PHA 
សរមាប់ការលែើកលែងេាំល ោះបញ្ជា ែាំបាក ឬអ្នកអាេលៅជួបទីភ្នន ក់ងារ PHA លដ្ឋយផ្អទ ែ់។ 

(2) អ្នកេូែរមួែាំលៅដ្ឋឋ នរែឋ និងអ្នកេូែរមួមានែិែិែធា ទាាំងអ្ស់ 
មានជលរមើសលែើមបីបង់ថ្ងៃជួែរែ ប់មកវញិតាមការទូទាែ់របាក់សរ បលៅរែឹមថ្ងៃទី 24 លែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ 

2020។ ទីភ្នន ក់ងារ PHA 
និងមាា ស់ ទ្ោះជួែរបស់អ្នកមិនអាេេិែថ្ងៃលសវាឬការរបាក់លែែបង់យឺែេាំល ោះថ្ងៃជួែលែែែែ់លពែបង់
របាក់លៅលែលមសា ឧសភ្ន មិង   និងកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ 2020 ល ើយ។ 

(3) របសិនលបើអ្នកមិនអាេបង់ថ្ងៃជួែរែ ប់មកវញិនូវការទូទាែ់របាក់សរ បបានលទ សូមលសន ើស ាំទីភ្នន ក់ងារ 
PHA ឬមាា ស់្ ទោះជួែរបស់អ្នក (លបើអ្នកជាអ្នកេូែរមួមានែិែិែធា ) 

ថាលែើអ្នកអាេេ ោះកិេច ម្រពមនម្រពៀងសងម្រាក់េញិសរមាប់ថ្ងៃជួែលែែមិនបានបង់្មួយឬលទ។ 
សូមលមើែេាំត េខាងលរកាមសរមាប់ព័ែ៌មានបលនែមសត ីពីកិេច រពមលរពៀងសងរបាក់វញិ។  

o ការខតន្ទ!ំ ការទូទាែ់្ែប៉ាោះ ែ់ខាងលសែឋកិេារបស់សហព័នធេាំនួន $1,200+ ែ លាៃ រ 
(ការបង់របាក់ជួយបនែយការែាំបាក) 
មិនរែវូបានរាប់បញ្ច ែូកន ុងការេត របាក់េាំតូែរបស់អ្នកលទ។ ការត៍លនោះអាេលរបើជាធនធាន 

លែើមបជួីយែែ់ថ្ងៃជួែលែែមិនបានបង់របាក់។ អ្នករស់លៅលសទ ើរលែទាាំងអ្ស់លែែជាពែរែឋអាលមរកិ 
មានសិទធិទទួែការបង់របាក់លនោះ។ 
របសិនលបើអ្នកមិនបានទទួែការបង់របាក់ជួយបនែយការែាំបាកលទ សូមេូែលមើែវបិសាយលនោះ 
លែើមបីពិនិែយលមើែសាែ នភ្នពថ្នការបង់របាក់របស់អ្នក និងបាំលពញសាំត ាំលបបបទលែែងាយរសួែ៖ 
https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment. 

o ការខតន្ទ!ំ របាក់បលនែមេាំនួន $600 

ែ លាៃ រកន ុងមួយសបាត ហ៍សរមាប់ការធា រា៉ា ប់រងភ្នពោម នការងារលធវ ើ 
បល ត្ ោះអាសននលែែកាំតែ់លដ្ឋយេាប់ CARES Act មិនរាប់បញ្ច ែូការេត របាក់េាំតូែរបស់អ្នក 
ល ើយ។ របសិនលបើអ្នកបានទទួែការធា រា៉ា ប់រងបលនែមលនោះ ការត៍លនោះអាេលរបើជាធនធាន 
លែើមបជួីយែែ់ថ្ងៃជួែលែែមិនបានបង់របាក់។ របសិនលបើអ្នកបាែ់បង់ការងាររបស់អ្នក 
លហើយមិនទាន់បានដ្ឋក់ កយស ាំការធា រា៉ា ប់រងភ្នពោម នការងារលធវ ើ 

អ្នកអាេលសវងរកព័ែ៌មានបលនែមអ្ាំពីរលបៀបដ្ឋក់ កយស ាំការធា រា៉ា ប់រងភ្នពោម នការងារលធវ ើតាម
៖ www.usa.gov/unemployment; 
www.careeronestop.org/LocalHelp/UnemploymentBenefits.  សមាគ ែ៖់ របាក់បលនែម $600  
ែ លាៃ រកន ុងមួយសបាត ហ៍សរមាប់ការធា រា៉ា ប់រងភ្នពោម នការងារលធវ ើបល ត្ ោះអាសននលែែកាំតែ់លដ្ឋ
យេាប់ CARES Act ្ ែកាំតែ់លៅថ្ងៃទី 31 លែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ 2020 លហើយការដ្ឋក់ កយស ាំឥ ូវលនោះ 

មិនធា ថាមានការធា រា៉ា ប់រងទូទាែ់របាក់បលនែមលទ 
ប៉ា លនតអ្នកលៅលែអាេមានសិទធិទទួែបានការធា រា៉ា ប់រងភ្នពោម នការងារលធវ ើលទៀងទាែ់។ 

(4) ទីភ្នន ក់ងារ PHA របស់អ្នក អាេែឹងអ្ាំពីធនធានមូលោា ន លែើមបីជួយែែ់ថ្ងៃជួែ លសវាលរបើរបាសរ់បចាាំថ្ងៃ 
និងលសេកត ីរែវូការចាាំបាេ់ល្េងលទៀែ។ 
សរមាប់ព័ែ៌មានអ្ាំពីជាំនួយហិរញ្ា វែថ ុប ទ ន់ អ្នកអាេេ េលៅទូរស័ពទ 211 ពីទូរស័ពទ្មួយ 

ឬេូែលមើែវបិសាយ 211.org ្ងលែរ។ 

https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
http://www.usa.gov/unemployment
http://www.careeronestop.org/LocalHelp/UnemploymentBenefits
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សូមលមើែល ន្កលសវាកមមនិងធនធានលៅល ន្កខាងេ ងឯកសារលនោះ 
សរមាប់បញ្ា ីធនធានលែែអាេមាន្ងលែរ។ 
 

 នតើកិេច ម្រពមនម្រពៀងសងម្រាក់េញិជាអ្វ ើ ន ើយនតើមានលកខខតឌ អ្វ ើខៃះ នដើមបីនេៀសវាងការបនតេ ញនេញ?  
 
កិេច រពមលរពៀងសងរបាក់វញិ េឺជាកិេាសនាជាលាយែកខត៍អ្កេរនិងេ ោះហែែលែខារវាងអ្នកនិងទីភ្នន ក់ងារ 
PHA (សរមាប់អ្នកេូែរមួែាំលៅដ្ឋឋ នរែឋ) ឬមាា ស់្ ទោះជួែរបស់អ្នក (សរមាប់អ្នកេូែរមួមានែិែិែធា ) 
លែែកាំតែ់េាំនួនទឹករបាក់លែែអ្នកកាំព ងយឺែយ៉ា វេាំល ោះថ្ងៃជួែ 
និងកិេច រពមលរពៀងលែើេាំនួនទឹករបាក់ប៉ា  ម ន លែែអ្នកនឹងរែវូបង់កន ុងមួយលែៗ និងរយៈលពែប៉ា  ម នលែ 

(ឧទាហរត៍ អ្នកជាំ ក់ $500 ែ លាៃ រ លហើយអ្នកយែរ់ពមថាអ្នកនឹងបង់ $50 ែ លាៃ រ 
បលនែមលែើថ្ងៃជួែធមមតារបសអ់្នកកន ុងមួយលែៗរយៈលពែ 10 លែ)។ ការចាប់ល ត្ើមកិេច រពមលរពៀងសងរបាក់វញិ 
នឹងសែ ិែលៅឯទីភ្នន ក់ងារ PHA ឬតាមការសលរមេេិែតរបស់មាា ស់ ទ្ោះជួែ។ 
ការទូទាែ់សាំតងយឺែនិងែកខានតាមកិេច រពមលរពៀងសងរបាក់វញិ 
អាេប ត្ ែឱ្យមានការបញ្ា ប់សិទធិកាន់កាប់ែាំលៅដ្ឋឋ ន និង/ឬ ជាំនួយ។ សរមាប់អ្នកេូែរមួែាំលៅដ្ឋឋ នរែឋល ោះ 

ែកខែតឌ ថ្នកិេច រពមលរពៀងសងរបាក់វញិ នឹងបញ្ជា ក់ការអ្ន ញ្ជា ែរបស់ទីភ្នន ក់ងារ PHA 
និងលោែការត៍សត ីពកីារកាន់កាប់ែាំលៅដ្ឋឋ នបនត (ACOP) 
និងលៅកន ុងកិេច រពមលរពៀងសងរបាក់វញិជាលាយែកខត៍អ្កេរ។ អ្នកេូែរមួមានែិែិែធា  
នឹងរែវូការពភិ្នកាលដ្ឋយផ្អទ ែ់ជាមួយមាា ស់្ ទោះជួែរបស់អ្នក 
លែើមបីកាំតែ់ែកខែតឌ ថ្នកិេច រពមលរពៀងសងរបាក់វញិ។   

 

 

  
 
 

 នតើខ្ញ ំគួរនធវ ើអ្វ ើខៃះ ម្របសិននបើខ្ញ ំនធវ ើនតសេ  COVID-19  េជិាមាន? 
 
ទីភ្នន ក់ងារ PHA របស់អ្នក អាេលសន ើស ាំឱ្យអ្នករាយការត៍អ្ាំពីែល នួឯង របសិនលបើអ្នកលធវ ើលែសត វជិាមាន 
ឬរែវូបានប៉ាោះ ែ់នឹងអ្នក្មាន ក់លែែលធវ ើលែសត វជិាមាន 
លែើមបជួីយការ រអ្នកជួែ ទ្ោះនិងប េគែិកល្េងលទៀែ។ អ្នកមិនែរមូវឱ្យជូនែាំតឹងែែ់ទីភ្នន ក់ងារ PHA 
ឬមាា ស់ ទ្ោះជួែរបស់អ្នកអ្ាំពីការវភិ្នេលរាេវនិិេេ ័យលទ។ លទាោះយ៉ា ង្ក៏លដ្ឋយ ក៏ការលេករំលែកព័ែ៌មានលនោះ 
អាេជួយការ រប េគែិកនិងមន សេល្េងលទៀែ លែែអ្នកអាេប៉ាោះ ែ់្ងលែរ។   
 

 នតើខ្ញ ំមានសិទធ ិដឹងថានតើអ្នកជួលផ្ទះនផ្េងនទៀត នធវ ើនតសេ  COVID-19  េជិាមានឬនទ?  
 
ទីភ្នន ក់ងារ PHA របស់អ្នក មិនរែវូលេករំលែកការវភិ្នេលរាេវនិិេេ ័យ COVID-19 សកមមជាមួយអ្នកលទ។ 
លទាោះជាយ៉ា ង្ក៏លដ្ឋយ ក៏ទីភ្នន ក់ងារ PHAs ែៃោះ អាេជូនែាំតឹងែែ់អ្នកជួែ ទ្ោះ 
របសិនលបើមាននរ្មាន ក់លៅកន ុងអ្ោររបស់ពួកលេ បានលធវ ើលែសត  COVID-19  វជិាមាន។ 
 

 នតើមានអ្វ ើនកើតនឡើង ម្របសនិនបើខ្ញ ំមានសំតួរឬការម្រពួយារមភអ្ំពីការម្រគប់ម្រគងនិងការខលរកាម្រទពយសមបតេ ិ? 
 
អ្នកេួរលែបនតទាក់ទងទីភ្នន ក់ងារ PHA ឬមាា ស់្ ទោះជួែរបស់អ្នក 
លដ្ឋយមានការរពួយបារមភអ្ាំពីសាំលតើការរេប់រេងនិងការលងរការទពយសមបែត ិ។  
ការល ៃ្ ើយែបលៅនឹងការរពួយបារមភឬសាំលតើលែែមិនលមនប ទ ន់ល ោះ អាេមានកាំតែ់ឬពនាលពែ។ 
ទីភ្នន ក់ងារ PHA ែៃ ោះ បានបិទការយិែ័យរបស់ែល នួលដ្ឋយផ្អទ ែ់ លែើមបីកាែ់បនែយការរ ើករាែដ្ឋែ COVID-19 
ប៉ា លនតអាេជួបបានតាមទូរស័ពទ អ្ ីលម៉ាែ ឬវបិ្ែតាមអ្នឡាញរបស់ពួកលេ។ 
ការយិែ័យែៃោះអាេកាែ់បនែយការោាំរទជួបលដ្ឋយផ្អទ ែ់ និង/ឬ 
អាេល ៃ្ ើយែបលៅនឹងភ្នពអាសននលែប៉ា ល ណ្ ោះ។ 
សូមពិនិែយលមើែថាលែើមានែិែតប័តណ ឬសារ  លែែបានដ្ឋក់្េពវ្ាយលៅអ្ោររបស់អ្នកឬលៅជ ាំវញិការយិ
ែ័យរេប់រេងរទពយសមបែត ិលែែមានព័ែ៌មានបលនែមឬលទ។ 
 

ព័ត៌មានអ្ពំី COVID-19 និងការម្រពួយារមភអំ្ពសី េតថ ិភ្ជព 
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 នតើទីភ្ជន ក់ងារ PHA តម្រមូេឱ្យសមាា តេតថ ញឬសមាភ រៈនម្របើម្រាស់របស់ខ្ញតំាមេជិាា ជីេៈខដរឬនទ 
ម្របសិននបើមានអ្នកឆ្ៃងនមនោគនៅកន ញងអ្រររបស់ខ្ញ ំ?  
 
អ្ែ់លទ ទីភ្នន ក់ងារ PHA ទទួែែ សរែវូេាំល ោះការសមាា ែកលនៃងរមួ 
លហើយអ្នកទទួែែ សរែវូេាំល ោះវែថ ុឬសមាភ រៈរបស់អ្នក។ 
  

 នតើម្រកមុម្របឹកាអ្នកសាន ក់នៅរបសខ្់ញ ំអាេរមំ្រទអ្នកជួលផ្ទះនៅនពលននះ ោ៉ា ងដូេនមេេ? 
 
រកមុរបឹកាអ្នកសាន ក់លៅអាេោាំរទែែ់កិេាែិែែាំរបឹងលរបងលែែទាក់ទងនឹង COVID-19 
លដ្ឋយលធវ ើជាថ្ែេូជាមួយទីភ្នន ក់ងារមូែដ្ឋឋ ន លែើមបី ត្ែ់ជូនការបតត ុ ោះប ត្ ែនិងធនធានែែ់អ្នកសាន ក់លៅ 
លែែអ្ន វែតការសទ ង់មែិនិងការរបមូែមែិលយបែ់របស់អ្នក លែើមបីដ្ឋក់បញ្ច ែូទិននន័យរបែិបែត ិការ COVID-
19 និងបញ្ជា   លែែរែវូលែើកល ើងលៅទីភ្នន ក់ងារ PHA និងការបញ្ច ែូបញ្ា ីធនធានមូែដ្ឋឋ នជាមួយោន ។ 
រកមុរបឹកាអ្នកសាន ក់លៅក៏អាេលរបើមូែនិធិេូែរមួរបស់អ្នកជួែ ទ្ោះ 
លែើមបីទិញការស ាំេូែលរបើបលេាកវទិាសនន ិសីទវ ើលែអូ្ (ែូេជាកមម វធីិ Zoom) 
លែើមបលីរៀបេាំកិេច របជ ាំនិងការបតត ុ ោះប ត្ ែលែែមានវ ើលែអូ្និងរបូភ្នព និងលសវាកមមល្ញើសារអ្ែែបទែ៏លរេើន 
លែើមបលីធវ ើទាំ ក់ទាំនងព័ែ៌មានសាំខាន់ៗ (ែូេជាកមម វធីិ Twilio, Simpletexting ឬ eztexting) ។ 
 

 នតើមានអ្វ ើនកើតនឡើង 
ម្របសិននបើខ្ញ ំមិនអាេបំនពញតាមតម្រមូេការទាមទារនសវាកមមស គមន៍និងភ្ជពម្រគប់ម្ររន់នោយខល នួឯង 
(CSSR) សម្រមាបល់ំនៅោា នរដានោយសារ COVID-19? 
 
ែរមូវការទាមទារ CSSR អ្ន វែតលែេាំល ោះអ្នកេូែរមួែាំលៅដ្ឋឋ នរែឋ 
និងអ្នកេូែរមួមានែិែិែធា លែប៉ា ល ណ្ ោះ។  
ទីភ្នន ក់ងារ PHA របស់អ្នក អាេរែវូអ្ន ម័ែលែើការឈប់ទាមទារសិទធិលដ្ឋយសារ COVID-19 
េាំល ោះែរមូវការទាមទារលសវាកមមសហេមន៍។ សូមសាកសួរថាលែើទីភ្នន ក់ងារ PHA 
របស់អ្នកបានអ្ន ម័ែលែើការឈប់ទាមទារសិទធិ 
លហើយជួបប េគែិកលសវាកមមអ្នកសាន ក់លៅឬអ្នកសរមបសរមួែលសវាកមមរបស់ទីភ្នន ក់ងារ PHA របស់អ្នក 
លែើមបជួីយលសវងរកលសវាកមមសហេមន៍និងសកមមភ្នពថ្នភ្នពរេប់រោន់លដ្ឋយែល នួឯង 
និងលោែការត៍លត ាំអ្ាំពីការេូែរមួកន ុងការលោរពេាប់។ 
 

 នតើខ្ញ ំអាេតម្រមូេឱ្យអ្នកម្រតួតពិនិតយពាក់ឧបករតក៍ារពារផ្លទ ល់ខល នួ (PPE) 
ម ននពលេូលអ្ងគភ្ជពរបស់ខ្ញ ំខដរឬនទ? 
 
បាទ/ចាស៎ របសិនលបើអ្នកមានអារមមត៍តានែឹងជាមួយប េគែិកទីភ្នន ក់ងារ PHA 
លែែេូែ ទ្ោះរបស់អ្នកលដ្ឋយោម ន ក់ឧបករត៍ PPE ែូេជាការបិទបាាំងម ែ ឬការ ក់មា៉ា ស់លទ 
សូមលសន ើស ាំប េគែិកទីភ្នន ក់ងារ PHA ថាពួកលេរែវូលធវ ើតាមលោែការត៍លត ាំនិងអ្ន សាសន៍របស់ CDC 
ពីមន្រនត ីស ខាភិបាែរែឋ ឬមូែដ្ឋឋ ន។   
 
 

 
 

 
 

 នតើ VAWA ជាអ្វ ើ? ន ើយនតើខ្ញ ំម្រតេូានទទួលការការពារនោយ VAWA ឬនទ? 
 

o េាប់សត ីពីអ្ាំលពើហិងារបឆ្ាំងនឹងន្រសត ី (VAWA) កាំតែ់ការការ រជនរងលរោោះថ្នអ្ាំលពើហិងារេួសារ 
អ្ាំលពើហិងា្ែ់ជួបប រសនិងន្រសត ី ការរំលលាភបាំ ន ល្ វូលភទ ឬការឈៃបចាប់ 
(លែែសាំលៅេាំល ោះបទលែម ើសរពហមទតឌ  “VAWA crimes”)។  

o ការការ រអាេមានលដ្ឋយមិនេិែពីលភទល ើយ។   
 

 នតើការការពារអ្ំនពើ ិងា VAWA របស់ខ្ញ ំ ានផ្លៃ ស់បត រូនោយសារខតការ ការនធវ ើេតាេ ឡសី័កការពារេ ើរ សឆ្ៃង 
COVID-19 ខដរឬនទ? 

ការការពារអំ្នពើ ិងាម្រគួសារនិងការរំនលាភបពំានផ្ល េូនភទ  
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o អ្ែ់លទ របសិនលបើអ្នកជាជនរងលរោោះថ្នបទលែម ើសរពហមទតឌ អ្ាំលពើហិងា VAWA ល ោះ 
ការការ ររបស់អ្នកលៅលែមានែលែែលៅអ្ាំ ុងលពែ COVID-19។ 
អ្នកមិនអាេរែវូបានបែិលសធជាំនួយឬមានជាំនួយលែែបានបញ្ា ប់លដ្ឋយល ា្កលែើឬជាែទធ្ែលដ្ឋយផ្អទ
ែ់ពីអ្ាំលពើហិងារេួសារ អ្ាំលពើហិងា្ែ់ជួបប រសនិងន្រសត ី ការរំលលាភបាំ ន ល្ វូលភទ ឬការឈៃបចាប់លទ។  

o លែើសពីលនោះលទៀែ កន ុង មជាជនរងលរោោះថ្នបទលែម ើសរពហមទតឌ  VAWA 
មិនអាេចាែ់ទ កថាជាការរំលលាភបាំ នយ៉ា ងធៃន់ធៃរឬមតងលហើយមតងលទៀែេាំល ោះកិេាសនាជួែរបស់អ្នក 
ឬមូែលហែ រែឹមរែវូសរមាប់ការបញ្ា ប់ជាំនួយ សិទធិកាន់កាប់ និងការរស់លៅរបស់អ្នកល ើយ។ 
លទាោះយ៉ា ង្ក៏លដ្ឋយ ក៏ទីភ្នន ក់ងារ PHA 
ឬមាា ស់ ទ្ោះជួែនឹងវាយែថ្មៃឧបបែត ិលហែ លដ្ឋយល ា្កលែើករតីនីមួយៗលៅលពែមានការេាំរាមកាំ លហងជាក់
លសតងនិងជិែលកើែមានល ើងេាំល ោះអ្នកជួែ ទ្ោះល្េងលទៀែ្ងលែរ។ 

 
 នតើមានអ្វ ើនកើតនឡើង ម្របសនិនបើខ្ញ ំម្រតេូការផ្លៃ ស់ទីលំនៅ នដើមបីនគេនេញពីការរំនលាភបំពាននៅអ្ឡុំងនពល 

COVID-19? 
o អ្នកលៅលែអាេលសន ើស ាំការល ទ្រសលរងាគ ោះប ទ ន់ពីទីភ្នន ក់ងារ PHA របស់អ្នក។  រាែ់ទីភ្នន ក់ងារ PHA 

មាន ក់ៗែរមូវឱ្យមានល្នការល ទ្រសលរងាគ ោះប ទ ន់លែែមានព័ែ៌មានែមាិែថាអ្នក្មានសិទធិទទួែបាន 
រែវូការឯកសារអ្វ ើ (លបើមាន) លែើទីភ្នន ក់ងារ PHA 
នឹងែាំលតើរការសាំលតើស ាំល ទ្រសលរងាគ ោះប ទ ន់លដ្ឋយរលបៀប្។ 
 

 នតើមានម្របនភទឯកសារអ្វ ើខៃះ ខដលខ្ញ ំម្រតេូការសម្រមាបស់ំនតើស ំនផ្ទរសនម្រងាគ ះបន្ទទ ន់? 
o ទីភ្នន ក់ងារ PHAs មិនែរមូវឱ្យមានការលសន ើស ាំឯកសារលទ 

លហើយអាេទទួែយករបាយការត៍លដ្ឋយផ្អទ ែម់ាែ់។ 
ែរមូវការទាមទារឯកសារនឹងរែវូដ្ឋក់បញ្ច ែូលៅកន ុងល្នការល ទ្រសលរងាគ ោះប ទ ន់របស់ទីភ្នន ក់ងារ PHA។ 

o របសិនលបើមានែរមូវការទាមទារឯកសារល ោះ 
អ្នកអាេ ត្ែ់ជូនជលរមើស្មួយពីជលរមើសរបសអ់្នកែូេខាងលរកាម៖ 
ការបញ្ជា ក់លដ្ឋយែល នួឯងលដ្ឋយលរបើសាំត ាំលបបបទ (Form HUD-5382) ឬ 
ត្ែ់ជូនឯកសារពីនរ្មាន ក់លែែបានជួយអ្នកពីការរំលលាភបាំ ន (និលយជិែ ភ្នន ក់ងារ 

ឬអ្នកសម ័រេេិែតរបស់អ្នក ត្ែ់លសវាកមមជនរងលរោោះ លមធាវ ើ ឬអ្នកជាំ ញខាងលវជាសាន្រសត  
អ្នកជាំ ញស ែភ្នព ល្ វូេិែត) ឬ ឬកាំតែ់រតារែឋបាែ 
(រាប់បញ្ច ែូរបាយការត៍ប៉ាូែីសនិងបទបញ្ជា ហាមឃាែ់)។ 
 

 នតើមានអ្វ ើនកើតនឡើង ម្របសនិនបើខ្ញ ំម្រតេូការឲ្យអ្នករំនលាភបំពាននេញនេញពីលំនៅោា នរបស់ខ្ញ ំនៅអ្ឡុំងនពល 
COVID-19? 
o សិទធិ VAWA របស់អ្នក លៅលែរែវូបានការ រលៅអ្ាំ ុងលពែ COVID-19។  

របសិនលបើសមាជិករេួសារមាន ក់នឹងេូែរមួកន ុងសកមមភ្នពឧរកិែឋលែែ ក់ព័នធលដ្ឋយផ្អទ ែ់លៅនឹងបទលែម ើ
សរពហមទតឌ  VAWA សូមទាក់ទងទីភ្នន ក់ងារ PHA ឬមាា ស់ ទ្ោះជួែរបស់អ្នក 
លែើមបីពភិ្នកាអ្ាំពជីលរមើស  លែែអាេមានសរមាប់អ្នក។  
 

 នតើមានេធិីអ្វ ើខៃះ ខដលមានស េតថភិ្ជពនិងសមាៃ ត់បំផ្ ត នដើមបីម្រាម្រស័យទាក់ទងជាមួយទីភ្ជន ក់ងារ PHA 
កន ញងករតីខដលជននលម ើសជាសមាជកិម្រគួសារ?  
o សូមអ្ន ញ្ជា ែឱ្យទីភ្នន ក់ងារ PHA ែឹងពីវធីិលែែមានស វែែ ិភ្នពបាំ្ ែ 

លែើមបរីបារស័យទាក់ទងជាមួយមួយអ្នក។ រាែ់ព័ែ៌មានលែែបានលេករំលែកជាមួយទីភ្នន ក់ងារ PHA 
រែវូបានរកាទ កជាព័ែ៌មានសមាៃ ែ់បាំ្ ែ។   
 

 នតើននះមានន័យថាជនរងនម្ររះអ្ំនពើ ិងា VAWA មនិអាេបនតេ ញនេញឬបញ្ឈប់ជំនួយរបស់ពួកនគ? 
o អ្ែ់លទ អ្ាំលពើហិងា VAWA មិនហាមឃាែ់ទីភ្នន ក់ងារ PHA 
ឬមាា ស់ ទ្ោះជួែពីការបលតត ញលេញឬបញ្ឈប់ជាំនួយេាំល ោះការរំលលាភបាំ នលែែមិនមានលេងលៅកន ុងបទ
លែម ើសរពហមទតឌ  VAWA ល ើយ។ ទីភ្នន ក់ងារ PHA 
ឬមាា ស់ ទ្ោះជួែរែវូលែរកាអ្នកឱ្យមានសត ង់ដ្ឋរែូេោន នឹងអ្នកជួែ ទ្ោះល្េងលទៀែ្ងលែរ។ ទីភ្នន ក់ងារ 
PHA/មាា ស់្ ទោះជួែលៅលែអាេបលតត ញអ្នកលេញលដ្ឋយសារមានការរំលលាភបាំ នលែើកិេាសាជួែធៃន់ធៃរឬមត
ងលហើយមតងលទៀែ លដ្ឋយមិនល ា្កលែើអ្ាំលពើហិងា VAWA ឬរបសិនលបើទីភ្នន ក់ងារ 
PHA/មាា ស់្ ទោះជួែអាេបងាា ញថាមានការេាំរាមកាំ លហងជាក់លសតងនិងជិែលកើែមានល ើងេាំល ោះអ្នកជួែ ទ្ោះ
ឬប េគែិកល្េងលទៀែ។ 

https://www.hud.gov/sites/documents/5382.docx
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 នតើទីភ្ជន ក់ងារ PHA តម្រមូេឱ្យជូនដំតឹងដល់ខ្ញ ំអ្ំពីការការពារផ្ទះសខមបងពីអ្ំនពើ ិងា VAWA របស់ខ្ញ ំឬនទ? 

o បាទ/ចាស៎ ទីភ្នន ក់ងារ PHA របស់អ្នក រែវូលែជូនែាំតឹងែែ់អ្នកអ្ាំពីការការ រពីអ្ាំលពើហិងា VAWA 
របស់អ្នកមិនឱ្យហួសពីលពែលែែអ្នករែវូបានលេបែលិសធេាំល ោះការអ្ន ញ្ជា ែឬជាំនួយលៅលពែអ្នករែវូបា
ន ត្ែ់ជូនជាំនួយនិងលៅលពែអ្នកទទួែបានែិែិែជូនែាំតឹងអ្ាំពីការបញ្ា ប់ជាំនួយ។ 
 

 នតើខ្ញ ំម្រតេូនធវ ើអ្វ ើខៃះ ម្របសិននបើខ្ញ ំនម្រកៀមម្រកំ មាន េបិតេ ិ ឬេង់ពិភ្ជកាជាមួយនរណាមាន ក់ភ្ជៃ មៗ? 
o សរមាប់ជាំនួយលែែ ក់ពន័ធនឹងញាែិភ្នពឬទាំ ក់ទាំនងលែែរំលលាភបាំ នមិនមានស វែែ ិភ្នពល ោះ 

អ្នកអាេលៅទូរស័ពទតាមប ត្ ញទូរស័ពទទាន់លហែ ការត៍អ្ាំលពើហិងារេួសារថាន ក់ជាែិ តាមលែែ 1-800-
799-7233 ឬសរមាប់របជាពែរែឋលែែមានបញ្ជា សាត ប់ តាមលែែ 1-800-787-3224 (TTY)  
ឬសរលសរសារអ្ែែបទលៅ LOVEIS តាមលែែ 22522 ។ 

o សរមាប់ជាំនួយទាក់ទងនឹងការរំលលាភបាំ ន ល្ វូលភទ 
អ្នកអាេលៅទូរស័ពទទាន់លហែ ការត៍ល ន្ករំលលាភបាំ ន ល្ វូលភទថាន ក់ជាែិ (National Sexual Assault 
Hotline (RAINN)) តាមលែែ 1-800-656-4673 ។  
 

 ធនធានបខនថម៖ 
o សរមាប់ជាំនួយទាក់ទងនឹងការឈៃបចាប់ 

សូមេូែលមើែវបិសាយមជឈមតឌ ែជាែិសរមាប់ជនរងលរោោះថ្នមជឈមតឌ ែធនធាន ក់ព័នធនឹងការឈៃប
ចាប់លែែជាបទលែើមសរពហមទតឌ  តាមវបិសាយhttps://www.victimsofcrime.org/our-
programs/stalking-resource-center.  

o លែើមបលីសវ ងរកលសៀវលៅបញ្ា ីល ម្ ោះ អាសយដ្ឋឋ ន និងលែែទូរស័ពទថ្នសមព ័នធភ្នពមូែដ្ឋឋ នសរមាប់រែឋនីមួយៗ 
សូមេូែលមើែវបិសាយសមព័នធភ្នពជាែិរបឆ្ាំងនឹងអ្ាំលពើហិងារេួសារ https://ncadv.org/state-
coalitions. 
 

 
 

 
 
 

 ទូរស័ពទទាន់ន ត ការត៍ជនួំយនម្ររះម នេោយ (Disaster Distress Helpline) – 1 (800) 985-5990 – ជា 
ប ត្ ញទូរស័ពទទាន់លហែ ការត៍ថាន ក់ជាែិលែែ ត្ែ់ការរបឹកាលយបែ់អ្ាំពីវបិែត ិប ទ ន់ែែ់របជាពែរែឋលែែកាំ
ព ងមានលរោោះថាន ក់លែែទាក់ទងនឹងលរោោះមហនតរាយធមមជាែិឬបងកល ើងលដ្ឋយមន សេ។ 
 

 ទូរស័ពទទាន់ន ត ការត៍ខផ្នកអ្ំនពើ ិងាម្រគួសារថាន ក់ជាតិ (National Domestic Violence Hotline) – 
https://www.thehotline.org ឬ 1 (800) 799−7233 ឬ TTY 1 (800) 787−3224 – ជាប ត្ ញទូរស័ពទ 
ទាន់លហែ ការត៍សមាៃ ែ់សរមាប់អ្នក្មាន ក់លែែមានអ្ាំលពើហិងារេួសារ 
លែែលសវងរកព័ែ៌មានឬសាកសួរសាំតួរ 
 ក់ព័នធនឹងបញ្ជា មិនែាអ្ាំពីទាំ ក់ទាំនងរបស់ពួកលេ។ 
របសិនលបើអ្នកមិនអាេនិយយទូរស័ពទបានលដ្ឋយស វែែ ិភ្នពលទ សូមល្ញើសារអ្ែែបទ LOVEIS តាមលែែ 1 (866) 
331-9474 ឬេូែលមើែវបិសាយ លែើមបីចាប់ល ត្ើមជលជកតាមអ្នឡាញ។ 
 

 211 – សូមេ េលែែ 211 ពីទូរស័ពទ្មួយ ឬេូែលៅលេហទាំព័រ 211.org  លហើយលសវងរកតាមលែែកូែែាំបន់ 
-  
េឺជាប ត្ ញទូរស័ពទទាន់លហែ ការត៍លែែអាេភ្នា ប់អ្នកលៅនឹងជាំនួយសលរងាគ ោះប ទ ន់ 
និងលសវាកមមោាំរទល្េងលទៀែលៅកន ុងសហេមន៍របស់អ្នក។ ការលៅទូរស័ពទទា ាំងអ្ស់ជាការសមាៃ ែ់ 
អាេលធវ ើលដ្ឋយអ្ មិក លហើយអ្នកលៅទូរស័ពទអាេលសន ើស ាំលសវាកមមបកលរបភ្នសាេាំនួន 180 ភ្នសា។ 
 

 ការធាន្ទោ៉ា បរ់ងភ្ជពរម នការងារនធវ ើ – www.usa.gov/unemployment – 
សូមលសវងយែ់ថាលែើអ្នកមានសិទធិទទួែបានការធា រា៉ា ប់រងភ្នពោម នការងារលធវ ើឬលទ 
េាប់សហព័នធងមីកាំតែ់ការធា រា៉ា ប់រងភ្នពោម នការងារលធវ ើសរមាប់អ្នករបកប 

នសវាកមម និងធនធាន 

https://www.victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center
https://www.victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center
https://ncadv.org/state-coalitions
https://ncadv.org/state-coalitions
https://www.thehotline.org/
http://www.usa.gov/unemployment
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កិេាការជាំនួញជាមាា សល់ដ្ឋយែល នួឯងនិងកមមករជាអ្នកល ៉ា ការឯករាជយ បលនែមការធា រា៉ា ប់រង $600 
ែ លាៃ រជាលរៀងរាែ់របចាាំសបាត ហ៍ និងការធា រា៉ា ប់រង 13 
សបាត ហ៍បលនែមលៅលែើេាំនួនសបាត ហ៍លែែរែឋ ត្ែ់ជូនបេច ុបបនន។ បលនែមលែើលនោះ  
រែឋ  រែវូបានអ្ន ញ្ជា ែឱ្យ ត្ែ់ជូនការធា រា៉ា ប់រងភ្នពោម នការងារលធវ ើលែែទាក់ទងនឹង COVID-19 
ែូេជាលៅលពែមន សេមាន ក់ឈប់ពីការងារលដ្ឋយសារហានិភ័យថ្នការប៉ាោះ ែ់ឬការ ៃ្ង 
ឬលែើមបលីងទាាំស ែភ្នពសមាជិករេួសារ និលយជកបញ្ឈប់របែិបែត ិការបល ត្ ោះអាសននលដ្ឋយសារលែ COVID-19 
មានន័យថានិលយជិែមិនអាេលៅលធវ ើការបានលទ  
ឬមន សេមាន ក់រែវូបានដ្ឋក់ឱ្យសែ ិែលៅលដ្ឋយល កការ រវ ើរ ស ៃ្ង 
ប៉ា លនត រំពឹងទ កថានឹងវែិរែ ប់មកលធវ ើការវញិប ទ ប់ពីការសែ ិែលៅលដ្ឋយល កការ រវ ើរ ស ៃ្ងបានបញ្ា ប់។ 

 

 អ្នកខសវ ងរកការធាន្ទោ៉ា ប់រងភ្ជពរម នការងារនធវ ើ (Career One Stop Unemployment Benefits Finder) 
 – www.careeronestop.org/LocalHelp/UnemploymentBenefits – 
សូមលសវងយែ់ពីរលបៀបដ្ឋក់ កយស ាំការធា រា៉ា ប់រងភ្នពោម នការងារលធវ ើលៅកន ុងរែឋរបស់អ្នក។ 
 

 ការទូទាត់ម្រាក់ផ្លប៉ាះពាល់នសដាកេិច  – https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment – 
សូមលសវងយែ់ របសិនលបើអ្នកមានសិទធិទទួែបានការទូទាែ់របាក់្ែប៉ាោះ ែ់លសែឋកិេាចាប់ពី $1,200 ែែ់ 
$2,400 ែ លាៃ រ (លរេើនជាងលនោះ លដ្ឋយមានអ្នករស់លៅកន ុងបនទ ុកលែែមានែកខតៈសមបែត ិរេប់រោន់) ។ 

 

 ការនរៀបេំនម្រតៀមបម្រមងុពនធឥតគតិថ្លៃ – https://irs.treasury.gov/freetaxprep  – 
ទទួែបានជាំនួយឥែេិែថ្ងៃេាំល ោះការលរៀបេាំពនធរបស់អ្នក 
លែែ ត្ែ់ជូនការបតត ុ ោះប ត្ ែលដ្ឋយអ្នកសម ័រេេិែត។ 
 

 ទីភ្ជន ក់ងារសកមមភ្ជពស គមន៍ – https://communityactionpartnership.com/find-a-cap/ – សូមទាក់ទង 
ទីភ្នន ក់ងារសកមមភ្នពសហេមន៍មូែដ្ឋឋ នរបស់អ្នក លែើមបីលសវ ងរកលសវាកមមអ្វ ើលែែពួកលេអាេ ត្ែជូ់ន 
ែូេជាជាំនួយការទូទាែ់របាក់សលរងាគ ោះប ទ ន់សរមាប់ថ្ងៃជួែ ឬលសវាលរបើរបាស់របចាាំថ្ងៃ។ 

 

 ជួយទូទាត់េកិកយបម្រត – www.usa.gov/help-with-bills – 
លសវងយែអ់្ាំពីកមម វធីិរដ្ឋឋ ភិបាែលែើមបីជួយទូទាែ់វកិកយបរែថាមពែែាំលៅដ្ឋឋ ននិងេាំ្យល្េងៗ។ 

 

 ជំនួយបនណាេ ះអាសននសម្រមាប់ម្រគួសារម្រកខេត់ (TANF) – https://www.benefits.gov/benefit/613 
 

 ការខលទាកំ មារ- https://www.childcare.gov/covid-19 -
ត្ែ់ជូនព័ែ៌មានអ្ាំពីធនធានលងទាាំស ែភ្នពក មារលៅកន ុងរែឋរបស់អ្នក 

លែែរមួមានជាំនួយលសវងរកការលងទាាំស ែភ្នពក មារ។  
 

 ការងារបន្ទទ ន់ខដលអាេរកាននោយសារ COVID-19 – https://needajobnow.usnlx.com – 
េឺជាលេហទាំព័រមួយលែែមានបញ្ា ីការងារពីនិលយជកលែែបានពិនិែយបញ្ជា ក់លែែកាំព ងបាំលពញម ែងារឥ ូវ
លនោះ។ 

http://www.careeronestop.org/LocalHelp/UnemploymentBenefits
https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
https://irs.treasury.gov/freetaxprep
https://communityactionpartnership.com/find-a-cap/
http://www.usa.gov/help-with-bills
https://www.benefits.gov/benefit/613
https://www.childcare.gov/covid-19
https://needajobnow.usnlx.com/

