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ចាត់វធិានការដ ើម្បីដ ៀសវាងការបដតេ ញដេញ

ការទប់ស្កា ត់បដតេ ញដេញ
េំដ ោះការម្ិនបង់ប្រាក់

ការផ្អា កបដតេ ញដេញរបស់
ម្ ឈម្តឌ ល CDC  
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➢ ការផ្អា កបណ្តេ ញណ្េញេំណ្ ោះការមិនបង់ប្រាក់ថ្លៃជួលផ្ទោះ 

មជ្ឈមណ្ឌ លនានាសម្រាប់ការម្ររួរពិនិរយនិងការបង្កា រជ្ងំឺ (CDC) បានចេញបទបញ្ជា ច ើមបីការពារការរកីរាលដាលវរុីសកូវរី COVID-19។ 
បទបញ្ជា និងការ  ពនាចពលបទបញ្ជា ចនេះ ម្ររូវផ្អា កបចណ្េ ញចេញបច េ្ េះអាសននេំចពាេះការមនិបង់ម្របាក់ថ្លៃជួ្លផ្ទេះចដាយគិរចាប់ពីថ្លៃទី 4 
ខែកញ្ជា  ឆ្ន ំ 2020 រហូរ ល់ថ្លៃទី 31 ខែកកាដា ឆ្ន ំ 2021 
តាមកម្រមិរខ លានការដាកព់ាកយសុំរបស់ែល នួមនិម្ររូវបានហាមឃារច់ដាយការចេញបញ្ជា របស់រុលាការសហព័នធចទ។ 
កន ុងករណ្ីានការអនុវរេចនាេះ ការការពារការបចណ្េ ញចេញរបស់មជ្ឈមណ្ឌ ល CDC 
អាេពនាចពលការបចណ្េ ញចេញេំចពាេះការមិនបង់ម្របាក់ថ្លៃជួ្លផ្ទេះ ប ុខនេការការពារមិនាន ំចណ្ើរការសវ ័យម្របវរេ ិចទ!! 
ច ើមបីពិនិរយចមើលថាចរើចលាកអនកានលកខណ្ៈសមបរេ ិម្រគប់ម្រាន់េំចពាេះការការពារការបចណ្េ ញចេញចទ 
សូមពិនិរយចមើលច ើងវញិនូវចសេកេ មី្របកាសរបស់មជ្ឈមណ្ឌ ល CDC និងចមើលវចី អូខាងចម្រកាម៖  

 
✓ ណ្េេកេ ីប្របកាេជាភ្ជសាអង់ណ្លៃេ៖ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/EvictionDeclare_d508.pdf  

✓ ណ្េេកេ ីប្របកាេដែលានបកដប្របអាេានជាភាសាអាមហារកិ (አማርኛ), ចម្រកអូលថ្ហទី (Kreyòl Ayisyen), ហីនឌី (ह िंदी), រុស្ស ី (Русскии ), 
សូា លី (Soomaali), ចអសប ញ (Español), េិនបុរាណ្ (簡體字) 
 https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/covid_19_resources/rdf_other_languages  

✓  ី ដណ្ែអជជួឱ្យយឱ្ល់ែងង ប្របេិនណ្បលណ្កកអកកននលកណតសេមបត្េិប្រលប់ប្រាន់៖ https://www.youtube.com/watch?v=oODmNuXazqg 
 
ម្របសិនចបើចលាកអនកានលកខណ្ៈសមបរេ ិម្រគប់ម្រានេ់ំចពាេះការការពារការបចណ្េ ញចេញរបស់មជ្ឈមណ្ឌល CDC 
ចនាេះចលាកអនកម្ររូវខរអាននងិេុេះហរថចលខាចលើចសេកេ ីម្របកាសចហើយម្របគល់ជូ្នចៅទីភាន ក់ង្ករលំចៅដាា នរ ា PHA របស់អនក 
(ម្របសិនចបើចលាកអនករស់ចៅលំចៅដាា នរ ា) ឬាា ស់ផ្ទេះជួ្ល (ម្របសិនចបើចលាកអនកជាអនកេូលរមួានប័ណ្ណ ធានាទូទារ់ម្របាក់)។  
ចលាកអនកអាេច វ្ ើ ូចេនេះបាន តាមរយៈប ុសេ ថ្ម្របសណ្ីយ៍ ទូរសារ ឬជួ្បចដាយផ្អទ ល់។  
សូមរកាទុកឯកសារលរេមៃងមួយេបប់ថ្នចសេកេ ីម្របកាសចនេះសម្រាបក់ំណ្រ់ចហរុរបស់អនក។   

 
➢ ការផ្អា កបណ្តេ ញណ្េញរបេ់មជឈមតឌ ល CDC មិនននការណ្លលកដលងេងថ្លៃជួលផ្ទោះណ្េ 

✓ ចដាយសារខរេបប់សហព័នធ  ទីភាន កង់្ករលំចៅដាា នរ ា PHAs មិនអាេចលើកខលងថ្លៃជួ្លផ្ទេះខ លមនិបានបង់ម្របាក់ចនាេះចទ។   
✓ ម្របសិនចបើចលាកអនកានលកខណ្ៈសមបរេ ិម្រគប់ម្រានេ់ំចពាេះការផ្អា កបចណ្េ ញចេញរបស់របសម់ជ្ឈមណ្ឌល CDC 

សូមេងចាំថាថ្លៃជួ្លផ្ទេះចៅខរ លច់ពលកំណ្រ់សង ចហើយេំនួនម្របាក់ថ្លៃជួ្លផ្ទេះខ លមនិបានបង់ម្របាក់្ មួយ 
នឹងចៅខរានេំនួនម្របាក់បនេចកើនច ើង ម្របសិនចបើមិនបានបង់ម្របាក់។ 

✓ បនេការអានច ើមបីខសវងរក្នធានអវ ីែៃ េះខ លអាេរកបានសម្រាប់ចលាកអនក ច ើមបីការពារការបចណ្េ ញចេញបនាទ ប់ពីថ្លៃទី 30 ខែមិលុនា 
ឆ្ន ំ 2021។ 

 
➢ េប្រនប់អកកដែលននលកណតសេមបត្េិប្រលប់ប្រាន់នាណ្េលបេច ុបបនកេំណ្ ោះការការ រការបណ្តេ ញណ្េញរបេ់មជឈមតឌ ល CDC - 

ការផ្អៃ េ់បត រូនានាចាប់ណ្ផ្េលមេីថ្លៃេី 1 ដែេហីា ឆ្ក  ំ2021៖ 

✓ ចលើកខលងខរការផ្អា កបច េ្ េះអាសននថ្នការបចណ្េ ញចេញខ លានរយៈចពលយូរជាងចនេះ 
ានម្របសិទធភាពចៅចម្រកាមេបប់រ ាឬមូលដាា នចនាេះ ទីភាន ក់ង្ករ PHA ឬាា ស់ផ្ទេះជួ្លរបស់អនកអាេបចណ្េ ញចលាកអនកចេញ 
ម្របសិនចបើចលាកអនកមនិបានបង់ម្របាក់ថ្លៃជួ្លផ្ទេះរបស់អនកឬេុេះកិេាម្រពមចម្រពៀងសំណ្ង 
ម្របសិនចបើកិេាម្រពមចម្រពៀងសំណ្ងម្ររវូបានផ្េល់ជូ្នចដាយាា ស់ផ្ទេះជួ្ល ឬទីភាន ក់ង្ករ PHA។   

✓ េាប់េហេ័នធត្ប្រមូីយយននការជជនែំតងងអំេកីារបណ្តេ ញណ្េញរឱ្សណ្េល 30 ថ្លៃេប្រនប់ការមិនបង់ប្រាកថ់្លៃជួលផ្ទោះ 
ប ុខនេ រយៈចពលជូ្ន ំណ្ឹងយូរជាងចនេះ អាេម្ររូវបានកំណ្រ់ចដាយេបប់រ ាឬមូលដាា ន។   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ការផ្អា កបណ្តេ ញណ្េញរបេម់ជឈមតឌ ល CDC (ណ្េលផ្តុ្កំតត្់ណ្ៅថ្លៃេី 31 ដែកកកដា ឆ្ក ំ 2021) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/EvictionDeclare_d508.pdf
https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/covid_19_resources/rdf_other_languages
https://www.youtube.com/watch?v=oODmNuXazqg


 
 

2 

Khmer 

េប់សាក ត់្ការបណ្តេ ញណ្េញេំណ្ ោះការមិនបង់ប្រាក់ថ្លៃជួលផ្ទោះ - ចាត់្ីធិានការទងំណ្នោះ  
 
 

➢ បញ្ជា ក់ប្រាក់េំតជ លរបេ់អកកណ្ លងីញិ។ ម្របសិនចបើចលាកអនកានការធាៃ ក់េុេះថ្នម្របាក់េំណូ្លឬការផ្អៃ សប់ត រូសាថ នភាពនានា 
សូមចសន ើសុំទីភាន ក់ង្ករ PHA របស់អនកបញ្ជា ក់ពីម្របាក់េំណូ្លរបស់អនកច ើងវញិ។  

✓ ទីភាន ក់ង្ករ PHA នឹងពិនិរយច ើងវញិនូវម្របាក់េំណូ្លបេច ុបបនន របសអ់នកនិងខកសម្រមួលថ្លៃជួ្លផ្ទេះរបសអ់នកច ើមបីបង្កា ញពីការផ្អៃ សប់ត រូចនេះ។ 

✓ ការដតនា!ំ ម្របសិនចបើការផ្អៃ ស់បត រូម្របាក់េំណូ្លមនិបានរាយការណ្៍ភាៃ មៗ សូមសាកសួរទីភាន ក់ង្ករ PHA 
អំពីចាលការណ្៍របស់ពួកចគសេ ីពី 
ការខកសម្រមួលថ្លៃជួ្លផ្ទេះខ លានម្របសិទធភាពចាប់ពីកាលបរចិេេទពមីនុ (េំណុ្េមួយេំនួនអាេនងឹអនញុ្ជា រឱ្យពួកចគ 
េំណុ្េែៃេះមិនអាេចទ)។ 

✓ ម្របសិនចបើចលាកអនកានការលំបាកខផ្នកហិរញ្ា វរថ ុ សូមសាកសួរទីភាន កង់្ករ PHA 
ម្របសិនចបើចលាកអនកានសិទធិទទួលបានការចលើកខលងការលំបាកេចំពាេះថ្លៃជួ្លផ្ទេះកម្រមិរអបបបរា។   
 

➢ ការេជទត្់ប្រាកេ់ុេធ។ ចលាកអនកអាេបង់សងថ្លៃជួ្លផ្ទេះ វញិចដាយានការទូទារ់ម្របាក់សុទធចៅម្ររឹមថ្លៃទី 31 ខែកកាដា ឆ្ន ំ 2021។  

✓ ការដតនា!ំ ការបង់ម្របាក់ចលើកទឹកេិរេ $300/សបាេ ហ៍ ឬ “បខនថម” ការបង់ម្របាក់ភាពាា នការង្ករច វ្ ើចដាយសារកូវរី (COVID) 
ការសងម្របាក់ពនធចលើម្របាក់េំណូ្ល និងការបង់ម្របាកឥ់ណ្ទានពនធកាុរ 
មិនបានរាប់បញ្ច លូកន ុងការគណ្នាម្របាក់េំណូ្លម្របចាំឆ្ន ំរបសអ់នកចទ 
ចហើយអាេម្ររូវបានចម្របើជា្នធានច ើមបីជួ្យ ល់ថ្លៃជួ្លផ្ទេះខ លមនិបានបង់ម្របាក់របសអ់នក។  

✓ ម្របសិនចបើចលាកអនកមនិបានទទួលការទូទារ់ម្របាក់ចលើកទឹកេរិេចទ សូមេូលចមើលចគហទំព័រចនេះ 
ច ើមបីពិនិរយចមើលសាថ នភាពថ្នការទូទារ់ម្របាក់របស់អនក នងិបំចពញសំណំុ្ខបបបទសាមញ្ា មួយ៖ 
https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment. 

 

➢ កមម ីធីិជំនួឱ្ថ្លៃជួលផ្ទោះបនាទ ន់ (ERAP)។ ម្របសិនចបើចលាកអនកជ្ំពាក់ថ្លៃជួ្លផ្ទេះចហើយានហានិភ័យថ្នការបចណ្េ ញចេញចនាេះ 
ចលាកអនកអាេានលកខណ្ៈសមបរេមិ្រគប់ម្រាន់េំចពាេះជ្ំនួយថ្លៃជួ្លផ្ទេះខ លអាេាននាចពលលាីៗ។ 
ព័រ៌ានអំពីកមា វ ិ្ ីចនេះអាេានចៅទីចនេះ៖ https://home.treasury.gov/policy-issues/cares/emergency-rental-assistance-program. 
ការអនុវរេនិងការកំណ្រ់អាទិភាពានែុសាន ចៅតាមរ ា/មូលដាា ន។   

 

➢ ធនធានមជលដាា ន។ ទភីាន ក់ង្ករ PHA របស់អនកអាេ ឹងអំពី្នធានចផ្្ងចទៀរច ើមបជួី្យថ្លៃជួ្លផ្ទេះ ចសវាចម្របើម្របចាំថ្លៃ 
និងរម្រមូវការចាំបាេ់ចផ្្ងចទៀរ។ 

✓ សូមេុេចលែ 211 ឬេូលចមើល 211.org សម្រាប់ព័រ៌ានអំពីជ្ំនួយហិរញ្ា វរថ ុបនាទ ន់។  

✓ បនេការអាន ច ើមបីខសវងរកបញ្ា ី្ នធានខ លអាេានសម្រាប់ចលាកអនក។ 
 

➢ កិេចប្រេមណ្ប្រេៀងេំតង។ ម្របសិនចបើចលាកអនកមិនអាេបង់ម្របាក់ថ្លៃជួ្លផ្ទេះភាៃ មៗចទ សូមសាកសួរទីភាន ក់ង្ករ PHA ឬាា ស់ផ្ទេះជួ្លរបសអ់នក 
(ម្របសិនចបើចលាកអនកជាអនកេូលរមួានប័ណ្ណ ធានាទូទារ់ម្របាក់) 
ម្របសិនចបើចលាកអនកអាេេុេះកិេាម្រពមចម្រពៀងសំណ្ងេំចពាេះថ្លៃជួ្លផ្ទេះខ លមិនបានបង់ម្របាក់្មួយ។  

✓ ការេុេះកិេាម្រពមចម្រពៀងសំណ្ងនឹងានចៅឯទីភាន ក់ង្ករ PHA ឬតាមការសចម្រមេេិរេរបស់ាា សផ់្ទេះជួ្ល។   

✓ អនកេូលរមួលំចៅដាា នរ ា៖ 
ការកំណ្រ់ចពលចវលានិងលកខែណ្ឌ ថ្នកិេាម្រពមចម្រពៀងសំណ្ងនងឹម្ររូវបញ្ជា ក់ចៅកន ុងចាលការណ្៍សេ ីពីការទទួលសាា ល់និងការរស់ចៅកាន់
កាប់បនេ  (ACOP) របស់ទីភាន ក់ង្ករ PHA និងចៅកន ុងកិេាម្រពមចម្រពៀងសណំ្ងជាលាយលកខណ្៍អក្រ។ 

✓ អនកេូលរមួានប័ណ្ណ ធានាទូទារ់ម្របាក់៖ ចលាកអនកនឹងម្ររូវការេរចាចដាយផ្អទ ល់ជាមួយាា ស់ផ្ទេះជួ្លរបស់អនក 
ច ើមបីកំណ្រ់លកខែណ្ឌ ថ្នកេិាម្រពមចម្រពៀងសំណ្ង។   

 

➢ េិេធ ិអកកជលួផ្ទោះនិងការបណ្តេ ញណ្េញមិនប្រត្ងមប្រត្ូី ។ 
ម្របសិនចបើចលាកអនកានអារមាណ្ថ៍ាចលាកអនកកំពុងម្ររូវបានបចណ្េ ញចេញចដាយមិនម្ររឹមម្ររូវ 
សូមទាក់ទងអងាការជ្ំនួយខផ្នកេបប់ចៅមូលដាា នឬភាន ក់ង្ករចសវាកមាសងាមកិេារបស់អនក។  

✓ អនកេូលរមួលំចៅដាា នរ ា៖ ចលាកអនកានសិទធិទទួលបាននីរិវ ិ្ ីបណ្េ ងឹសារទុកខ   ូេានខេងកន ុងកិេាសនាជួ្លរបស់អនក។  

✓ អនកេូលរមួានប័ណ្ណ ធានាទូទារ់ម្របាក់៖ ចលាកអនកអាេទាក់ទងទីភាន ក់ង្ករ PHA ចៅមូលដាា នរបស់អនកផ្ងខ រ។  

✓ ការដតនា!ំ ព័រ៌ានបខនថមសេ ីពីជនួំឱ្ដផ្កកេាប់ដែលអាេននណ្ៅមជលដាា នរបេ់អកក អាេានចៅសាជ្ីវកមាចសវាកមាេបប់ 
(https://www.lsc.gov/what-legal-aid/find-legal-aid), កមា វ ិ្ ី ខសវងរកទីតំាងខលទាសុំែភាពមនសុ្ចាស់ (ACL Elder Care Locator) 
(https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx) និង LawHelp.org (https://www.lawhelp.org/)។1 

 

➢ េជ មទក់េងប្រកេួង HUD ណ្ែលមបីរាឱ្ការត៍អំេីការណ្រ ដេណ្អលង។  ម្របសនិចបើចលាកអនកចជ្ឿជាក់ថាចលាកអនកានបញ្ជា ការចរសីចអើងចនាេះ ម្រកសួង 
HUD ចលើកទឹកេរិេចលាកអនកឱ្យដាក់ពាកយបណ្េ ឹងតាមទូរសពទឬតាមអនឡាញ។ 
✓ ចៅទូរសពទ៖ 1-800-669-9777 
✓ អនឡាញ៖ https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/online-complaint  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1 ម្រកសួង HUD នឹងផ្េល់ជូ្នរំណ្ភាា ប់ទាងំចនេះ សម្រាប់ការយល់ ឹងរបស់អនកខរប ុច ណ្ េះ។ ម្រកសួង HUD 
មិនបានវាយរថ្មៃនិងមិនាំម្រទឬសរចសរចគហទំព័រទាងំចនេះចទ។   

https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
https://home.treasury.gov/policy-issues/cares/emergency-rental-assistance-program
https://www.211.org/
https://www.lsc.gov/what-legal-aid/find-legal-aid
https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx
https://www.lawhelp.org/
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/online-complaint
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Khmer 

 
 
ម្រកសួង HUD នឹងផ្េល់ជូ្ន្នធានមួយេំនួនចៅកន ុងឯកសារចនេះ សម្រាប់ការយល់ ឹងរបស់អនកខរប ុច ណ្ េះ។ ម្រកសួង HUD 
មិនបានវាយរថ្មៃនងិមិនាំម្រទ ឬសរចសរចគហទំព័រទាងំចនេះចទ។ 

➢ មជឈមតឌ លធនធានេត័្ន៌ន (IRC) ថ្នប្រកេួង HUD៖ 
សម្រាប់ព័រ៌ានទូចៅអំពីកមា វ ិ្ អីុខីមលរបស់ HUD HUD-
PIHRC@ArdentInc.com ឬចៅទូរសពទចលែ 1.800.955.2232  
 

➢ បណ្តេ ញេជរេេទទន់ណ្ហត្កុារត៍អំណ្េលហងងាកន ុងប្រលួសារថ្នក ក់ជាត្ ិ
(National Domestic Violence Hotline):  
https://www.thehotline.org ឬ 1 (800) 799−7233 ឬ TTY 1 
(800) 787−3224 – 
ជាប េ្ ញទូរសពទទាន់ចហរុការណ្ស៍ម្រាប់អនកខ លានបញ្ជា អំចពើ
ហឹងាកន ុងម្រគួសារខ លខសវងរកព័រា៌នឬសាកសួរពីបញ្ជា មិនលា ថ្ន
ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកចគ។ 
ម្របសិនចបើចលាកអនកមនិអាេនយិាយទូរសពទបានចដាយសុវរថ ិភាព
ចទ សូមចផ្ញើសារអក្រ LOVEIS ចៅកាន់ចលែ 1 (866) 331-9474 
ឬេូលចមើលចគហទំព័រច ើមបីចាប់ចផ្េើមជ្ខជ្កតាមអនឡាញ។ 

 

➢ 211: សូមេុេចលែ 211 ឬេូលចមើលចគហទំព័រ 211.org 
និងខសវងរកតាមចលែកូ រំបន់។ 
ចនេះគឺជាខែ្ទូរសពទទាន់ចហរុការណ៍្ខ លអាេភាា ប់ចលាកអនកចៅនឹ
ងជ្ំនួយបនាទ ន់  ូេជាជ្ំនួយថ្លៃជួ្លផ្ទេះនិងចសវាចម្របើម្របាស់ម់្របចាំថ្លៃ 
និងចសវាកមាាំម្រទចផ្្ងចទៀរចៅសហគមន៍របសអ់នក។ 
ការចៅទូរសពទទាងំអស់ជាការសាៃ រ់ 
អាេម្ររូវបានច វ្ ើចដាយអនាមិក 
ចហើយអនកចៅទូរសពទអាេចសន ើសុំចសវាកមាបកខម្របភាសាេនួំន 180 
ភាសា។ 

 

➢ ការធានារា៉ា ប់រងភ្ជេាម នការងារណ្ធវល៖ 
www.usa.gov/unemployment – 
ខសវងយល់ថាចរើចលាកអនកានសិទធទិទួលបានការធានារា៉ា ប់រងភា
ពាា នការង្ករច វ្ ើនិងរចបៀបដាកព់ាកយសុំចៅរ ារបសអ់នក។ 
េបប់សហព័នធលាផី្េលជូ់្នការធានារា៉ា ប់រងភាពាា នការង្ករច វ្ ើសម្រា
ប់អនកម្របកបកេិាការជ្ំនួញជាាា សច់ដាយែល នួឯងនិងបុគាលិកា
នកិេាសនា ចដាយបដនែមប្រាក ់$300 
ែុកៃ របដនែមណ្េៀត្េប្រនប់ការធានារា៉ា ប់រងប្របចាេំាេ ហ៍នងិបនេេំ
នួនម្របាក់ថ្នការធានារា៉ា ប់រងម្របចាសំបាេ ហ៍ខ លអាេាន។ 
ចលើសពីចនេះចទៀររ ានានាម្ររូវបានអនុញ្ជា រឱ្យផ្េល់ជូ្នការធានារា៉ា
ប់រងភាពាា នការង្ករច វ្ ើលាីខ លទាក់ទងចៅនឹងកូវរី-19 (COVID-
19)  ូេជាចៅចពលខ លមនុស្ាន ក់ចាកចេញពីការង្ករចដាយ
សារហានិភ័យថ្នការប េះពាល់ឬការឆ្ៃងឬខលទាសំាជ្ិកម្រគួសារ; 
និចយាជ្កបញ្ឈប់ម្របរបិរេ ិការជាបច េ្ េះអាសននចដាយសារកូ វរី-19 
(COVID-19) ខ លានន័យថានិចយាជ្រិមិនអាេចៅច វ្ ើការបាន 
ឬមនុស្ាន ក់ម្ររូវបានដាក់ឱ្យចៅចដាយខ ក 
ប ុខនេ រំពឹងថានងឹវលិម្ររ ប់មកច វ្ ើការវញិបនាទ ប់ពីការដាកឱ់្យចៅ
ចដាយខ កម្ររូវបានបញ្ាប់។ 

 

➢ ការទូទារ់ម្របាក់ខ លានផ្លប េះពាល់ចស ាកិេា 
(ការបង់ម្របាក់ចលើកទឹកេរិេ)៖ 
https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment  
ខសវងយល់ថាចរើចលាកអនកានសិទធទិទួលបានការទូទារ់ម្របាក់ខ ល
ានផ្លប េះពាល់ចស ាកិេាលាីខ លានម្របាក់រហូរ ល់ $1,400 
 ុលាៃ រ និងរចបៀបទាមទារការបង់ម្របាក់របស់អនក។ 
ម្របសិនចបើចលាកអនកមនិទាន់បានទទួលការបង់ម្របាក់ចលើកទឹកេិ
រេចៅជ្ុំកនៃងមកចទ (ជ្ុំទីមួយនងិទីពីរបានចេញចៅឆ្ន ំ 2020 
និង ខែមករា ឆ្ន ំ 2021) 
ចគហទំព័រចនេះក៏ានព័រ៌ានអំពីវ ិ្ ី ខ លចលាកអនកអាេពិនរិយ
ចមើលភាពានសិទធិទទួលបាននិងទាមទារការទូទារ់ម្របាក់ទាងំ
ចនាេះផ្ងខ រ។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ ការណ្រៀបេំេនធនិងឥតទនេនធកនុរលមីឥត្លិត្ថ្លៃ៖   
https://www.irs.gov/individuals/free-tax-return-preparation-
for-qualifying-taxpayers – 
ទទួលបានជ្នួំយឥរគិរថ្លៃកន ុងការដាក់ឯកសារពនធរបស់អនក 
ខ លបានផ្េល់ជូ្នចដាយអនកសា ័ម្រគេរិេខ លបានបណ្ត ុ េះប េ្ ល 
ឬដាក់ឯកសារតាមចអ កិម្ររូនេិតាមអនឡាញចដាយឥរគិរថ្លៃ
។ ម្របសិនចបើលលកអនកមិនចរៀបេដំាក់ឯកសារសំណ្ងពនធ  
ចហើយានកូន ចលាកអនកម្ររូវគិរពិចារ្ដាក់ឯកសារចៅឆ្ន ំចនេះ 
 ូចេនេះចលាកអនកអាេានលកខណ្ៈសមបរេ ិម្រគប់ម្រានេ់ំចពាេះឥណ្ទា
នពនធរបស់កុារលា។ី 
េបប់សហព័នធលាីបានបចងា ើនឥណ្ទានពនធកុារខ លានម្របាក់រហូ
រ ល់ $3,000  ុលាៃ រសម្រាប់កុារាន ក់ៗខ លានអាយុ 6 
ឆ្ន ំច ើង និង $3,600  ុលាៃ រ 
សម្រាប់កុារាន ក់ៗខ លានអាយុចម្រកាម 6 ឆ្ន ំ។ 
ការបង់ប្រាក់ប្របចាដំែអាេនងងណ្ផ្ញលជជនណ្ៅណ្ែលមរែជីណ្តេ ណ្នោះ 
ប ុដនេប្រកមុប្រលួសារប្រត្ូី ដត្ដាកឯ់កសារេំតងេនធ 
ណ្ែលមបីេេួលានមជលនិធិ។  
ថ្លៃផ្ុរកំណ្រ់ថ្នការដាក់ឯកសារសម្រាប់ឆ្ន ំ 2020 គឺថ្លៃទី 17 
ខែឧសភា ឆ្ន ំ 2021 

 

➢ បណ្តេ ញេជរេេទជំនួឱ្ណ្ប្រាោះមហនេរាឱ្៖ 1 (800) 985-5990 
(ចៅទូរសពទឬសរចសរអក្រ) - 
គឺជាប េ្ ញទូរសពទទាន់ចហរុការណ្៍ថាន ក់ជារិខ លបានឧទទិស ល់
ការផ្េល់ជូ្នម្របកឹាចយាបល់អំពីបញ្ជា បនាទ ន់ ល់ម្របជាពលរ ាខ លកំ
ពុងានបញ្ជា អារមាណ៍្ខ លទាក់ទងនឹងចម្រាេះមហនេរាយ្មួយ
ខ លរមួានកូវរី-19 (COVID-19)។ 

 

➢ េីភ្ជក ក់ងារេកមមភ្ជេេហលមន៍៖  
 https://communityactionpartnership.com/find-a-cap/ – 
ទាក់ទងទីភាន ក់ង្ករសកមាភាពសហគមន៍ចៅមូលដាា នរបសអ់នក 
ច ើមបីខសវងរកចសវាកមានានាខ លពួកចគអាេផ្េល់ជូ្ន 
 ូេជាជ្ំនួយការបង់ម្របាកប់នាទ នស់ម្រាប់ថ្លៃជួ្លផ្ទេះឬចសវាចម្របើម្រប
ចាំថ្លៃ។ 

 

➢ ជំនួឱ្េជទត្់ីកិកឱ្បប្រត្៖ www.usa.gov/help-with-bills  
ខសវងយល់ពីកមា វ ិ្ ីរបស់រដាា ភិបាលច ើមបីជួ្យបង់ថ្លៃចសវាទូរសពទ 
 វកិាយបម្ររថាមពល និងការេំ្យចផ្្ងៗ។ 
 

➢ ភ្ជេននេិេធេិេួលានការធានារា៉ា ប់រង៖ www.benefits.gov - 
ខសវងយល់ថាចរើការធានារា៉ា ប់រងរបស់រដាា ភិបាលានអវ ីែៃេះ 
ខ លចលាកអនកអាេានសិទធទិទួល 
 ូេជាជ្ំនួយបច េ្ េះអាសននសម្រាបម់្រក សមម្រគួសារខ លម្ររូវការជ្ំនួយ 
(TANF), ជ្ំនួយចសបៀងអាហារ និងការខលទាសំុែភាព។  

 

➢ េ័ត្ន៌នអំេវី៉ា កសំ់ាងកជ ី ដត្-19 (COVID-19)៖  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/ – 
ខសវងយល់អំពីវា៉ា ក់សំាងកូវរី-19 (COVID-19) 
រមួទាងំថាចរើវាានម្របសិទធភាពកម្រមិរ្ 
ថាចរើវាានសុវរថ ិភាពឬចទ 
ចហើយថាចរើចលាកអនកអាេចាកវ់ា៉ា កសំ់ាងតាមវ ិ្ ី្។ 

 

➢ ធនធានអប់រំ៖  
https://bealearninghero.org/parentstrong-2/  – 
ខសវងរក្នធានអប់រំនងិការាំម្រទឪពុកាេ យខ លកំពុងជួ្យកូន
ៗរបស់ពួកចគឱ្យសកិាចៅផ្ទេះ 
ឬម្រាន់ខរេង់បាន្នធានអប់រំបខនថមសម្រាប់កូនៗរបស់ពួក
ចគ។ 

 
 

ណ្េវកមមនិងធនធានដែលទក់េងនងងកជ ី ដត្ (COVID) ដែលអាេននេប្រនប់ណ្កកអកក 
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