
 េជឈេណ្ា លក្រប់ក្រ្និ្បង្កក រជំ្ឺ (CDC)  បាននេញបទបញ្ជា េួយដដ្លនៅថា ការបញ្ឈប់បនណ្ឌា េះអាសននេំន េះការបនណ្ា ញក្បជាព្លរដ្ា
នដ្ើេបីការ រការររីរាលោលបដនថេនទៀតព្ីជំ្ ឺ COVID-19 ។  សក្មាប់អនរជួលផ្ទេះដដ្លបំនព្ញលរខខណ្ា ដដ្លមានសិទធិក្សបេាប់ននាេះ
បទបញ្ជា ននេះបញ្ឈប់ការបតតេ ញតេញបត េ្ ោះអាសន្នេំត ោះការមិន្បង់ប្រាក់ជួ្លផ្ទោះចាប់ពីថ្ងៃទី 4 ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ 2020 រហូ ដល់ថ្ងៃទី 31 
ខែធ្ន  ូឆ្ន ំ 2020 ។ 

ត ើែ្ញ ំប្រ វូចា ់វធិាន្ការអ្វ ីែលោះ តដើមបីការ រពីការបតតេ ញតេញេំត ោះការមិន្បង់ថ្ងលជួ្លផ្ទោះ? 
 ជ្ំហាន្ទី 1៖ ក្បសិននបើនោរអនរសថ ិតរន ុ្ស្តថ នភ្នព្េនិប្់ក្បារ់ជូនដ្ល់មាា ស់ផ្ទេះជួល ឬទភី្នន រ់ង្ករ PHA របស់អនរ

នហើយនោរអនរមានហានិភ័យេំន េះការបនណ្ា ញនេញនៅេននាល េះនងៃទី 4 ដខរញ្ជា  ឆ្ន ំ 2020 ដ្ល់នងៃទី 31 ដខធន  ូឆ្ន ំ 2020
ននាេះនោរអនរក្តូវដតបំតពញលិខិតបញ្ជា រ់ទា ំ្ អស់េំនួនក្បាំព្ីរនៅរន ុ្នសេរា ីក្បកាសរបស់េជឈេណ្ា ល CDC ដដ្លមាននៅទីននេះ៖

 កំខតងមីជាភាសាអ្ង់តលលស៖ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/declaration-form.pdf
 កំខតងមីខដលាន្បកខប្រប៖
https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/covid_19_resources/resident_declaration_form-
other_languages

 ជ្ំហាន្ទី 2៖ ក្បសិននបើនោរអនរបំនព្ញលិខិតបញ្ជា រ់ទា ំ្ អស់េំនួនក្បាំព្ីរនៅរន ុ្នសេរា ីក្បកាសរបស់េជឈេណ្ា ល CDC ននាេះ
បនាទ ប់េរនោរអនរក្តូវដតេុេះហតថនលខា និ្កាលបរនិេេទនលើនសេរា ីក្បកាសននេះ។

 ជ្ំហាន្ទី 3៖ ផ្ាល់េាប់េេល្នននសេរា ីក្បកាសដដ្លបានេុេះហតថនលខា/េេុះកាលបរនិេេទេួយេាប់ជូននៅទីភ្នន រ់ង្ករ PHA 
ឬមាា ស់ផ្ទេះជួលរបស់អនរ។   

ជ្ំហាន្ទី 1៖ ជាដំបូង 
តោកអ្នកប្រ វូខ បំតពញលិែិ បញ្ញា ក់ទងំអ្ស់េំនួ្ន្ប្រាពីំរតៅកន ញងតសេកេ ីប្របកាសរបស់មជ្ឈមតឌ ល CDC ។  
វាជា៖
1. តោកអ្នកមិន្អាេបង់ប្រាក់ថ្ងលជួ្លតពញតលញរបស់អ្នកាន្តទ តោយសារខ ការងយេ ោះប្រាក់េំតូលកន ញងប្រលួសារ 

ឬការេំ្យខផ្នកតវជ្ាសាស្តសេ ខដលែ សប្របប្រក ី។
 ការខតន!ំ សក្មាប់អនរេូលរេួលំនៅោា ន និ្ អនរេូលរេួប័ណ្ណ ធានារដ្ាននាេះ នងលជួលរបស់អនរនឹ្ក្តូវដរតក្េូវប្រលប់តពលតវោ
នដ្ើេបីបង្កា ញព្ីការងយេុេះក្បារេ់ំណូ្ល ក្បសិននបើនោរអនររាយការណ្៍ព្ីការផ្លល ស់បត រូក្បារ់េំណូ្លជូននៅទីភ្នន រ់ង្ករ PHA
របស់អនរ។   សូេរិតព្ិចារណ្ឌទារ់ទ្ទីភ្នន រ់ង្ករ PHA របស់អនរឱ្យបានឆ្ប់តាេដដ្លអាេនធវ ីនៅបាន
នដ្ើេបីព្ិនិតយន ើ្វញិនូវក្បារ់េណូំ្លបេច ុបបនន របស់អនរ និ្ដរសក្េួលនងលជួលរបស់អនរ នដ្ើេបីបង្កា ញព្ីការផ្លល ស់បត រូ។

2. តោកអ្នកកំព ងែិ ែំប្របឹងខប្របងអ្ស់ពីសម ថភាព តដើមបីទូទ ់ប្រាក់មួយខផ្នកៗទន្់តពលតវោ 
ខដលជ្ិ ដល់ការទូទ ់ប្រាក់តពញតលញតាមសាថ ន្ភាពខដលអ្ន្ ញ្ញា  ។

3. តោកអ្នកាន្ែិ ែំប្របឹងខប្របងអ្ស់ពីសម ថភាព តដើមបីទទួលាន្រាល់ជ្ំនួ្យខដលមាន្ពីរោា ភិាល។
 ការខតន!ំ នោរអនរអាេរិតព្ចិារណ្ឌរន ុ្ការេូលរេួនានព្លបេច ុបបនន របស់អនរនៅរន ុ្រេម វធិីជំនួយនងលជួលផ្ទេះ
នដ្ើេបីរំណ្ត់ថានតើនោរអនរបានខិតខំក្បឹ្ដក្ប្អស់ព្ីសេតថភ្នព្ នដ្ើេបីទទួលបានជំនួយព្ីរោា ភិបាលឬនទ។
អនរេូលរេួលំនៅោា ន និ្អនរេូលរេួប័ណ្ណ ធានារដ្ា អាេនឹ្រិតព្ិចារណ្ឌផ្្ដដ្រ ក្បសិននបើពួ្រនរបាននសន ើសំុទីភ្នន រ់ង្ករ PHA
ឱ្យព្ិនិតយនេើលក្បារ់េំណូ្លបេច ុបបនន របស់ពួ្រនរ និ្ដរសក្េួលនងលជួល នដ្ើេបីបង្កា ញព្ីការផ្លល ស់បត រូក្បារ់េំណូ្ល។

4. តោកអ្នកបំតពញលកខែតឌ មួយកន ញងេំត្មលកខែតឌ ដូេខាងតប្រកាម៖ (1) តោកអ្នករំពឹងថាន្ឹងរកប្រាក់ាន្ ិេជាង 99,000
ដ ោល រកន ញងឆ្ន ំ 2020 (ឬ 198,000 ដ ោល រ ប្របសិន្តបើោក់ឯកសាររមួគ្នន ) ឬ (2) 
តោកអ្នកមិន្ចាាំេ់ប្រ វូរាយការត៍អ្ំពីប្រាក់េំតូល្មួយជូ្ន្តៅ IRS ឬ (3) 
តោកអ្នកាន្ទទួលការប្រ ួ ពិន្ិ យការតលើកទឹកេិ េពីេាប់ (CARES Act)។  
 ការខតន!ំ ការទូទាត់ក្បារ់នលើរទឹរេិតាេំនួន 1,200 ដ្ុោល រ េិនរាប់បញ្ច លូរន ុ្ការរណ្នាក្បារ់េំណូ្លរបស់អនរនទ។ 
ក្បសិននបើនោរអនរេិនបានទទួលការទូទាត់ក្បារ់នលើរទឹរេតិានទ សូេេូលនេើលនរហទំព្័រននេះ 
នដ្ើេបីព្ិនិតយនេើលស្តថ នភ្នព្ននការទូទាត់ក្បារ់របស់អនរ និ្បំនព្ញសំណុ្ំដបបបទង្កយៗ៖ 
https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment 

5. ក្បសិននេប�េនោរអនរក� �វ�ននរបន�្ ញេនញ េនោរអនរទំ�� នឹ� ាល យ�អនរគ�ម នេផ�ះសេដប្ ឬផ�ល ស់េទ�លំេនៅេនៅជេក្រគ�ម 
នេផ�ះ សេដប�ផ�ល ស់េទ�លំេនៅេនៅលំេនៅោា នងេម� ដដ�រស់េនៅរេួគ�ន �េួយអនរនផ្ស�េទៀត ដដ�នឹ្រស់េនៅេទ�រដនេល្�្ៀត។

ព្័ត៌មានសំខាន់ៗសក្មាប់អនរជួលផ្ទេះដដ្លមានជំនួយព្ីក្រសួ្អភិវឌ្ឍលំនៅោា ន 

និ្ទីក្រ ុ្  HUD  

សា ីព្ីការផ្លា របនណ្ា ញនេញរបស់េជឈេណ្ា ល CDC 
  ដខ វេិេ ិកា 2020 

Khmer

បណ័្ណផ្សព្វផ្ាយព្ត័ម៌ានននេះ បានបន ក្ើតន ើ្ នោយការយិាលយ័លំនៅោា នរដ្ានិ្ឥណ្ឌា ន (PIH) នៅក្រសួ្ លំនៅោា ននិ្ការអភិវឌ្ឍទើក្រុ្សហរដ្ាអានេររិ 
(HUD) នដ្ើេបើជយួនោរអនរឱ្យយលដឹ់្្ព្ើអតថនយ័ននការនេញបទបញ្ជា របសេ់ជឈេណ្ា លក្របក់្រ្និ្បង្កក រជំ្ឺ CDC សក្មាបអ់នរជលួផ្ទេះដដ្លមានជំនយួនោយ
ក្រសួ្  HUD ដដ្លជាអនរជលួផ្ទេះនៅរុន្រេមវធិើលំនៅោា ន PIH ដូ្េខា្នក្កាេ៖ រេមវធិើបណ័្ណធានាជនក្េើសលំនៅោា ន (HCV) រេមវធិើលំនៅោា នរដ្ា និ្ដផ្នរ 8  
រេមវធិើស្តា រនើតិសេបទាន ើ្ វញិដដ្លសេនហតុផ្ល (Mod Rehab)។  ក្បសិននបើនោរអនរជាអនរជួលផ្ទេះនៅរុន្ រេមវធិើលំនៅោា ន PIH សូេទារ់ទ្មាា សផ់្ទេះជលួ
ឬទើភ្នន រង់្ករលំនៅោា នរដ្ា  (PHA) របសអ់នរ សក្មាប់ព្ត័ម៌ានបដនថេអំព្ើបណ័្ណផ្សព្វផ្ាយននេះ ឬការនេញបទបញ្ជា របសេ់ជឈេណ្ា លក្របក់្រ្និ្បង្កក រជំ្ឺ CDC។  
នោរអនរអាេេូលនេើលនរហទំព្រ័របសេ់ជឈេណ្ា ល CDC ផ្្ដដ្រ តាេ៖ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-eviction-declaration.html. 

នតើអវើនៅជាការផ្អា របនណ្ា ញនេញរបសេ់ជឈេណ្ា ល CDC? 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-eviction-declaration.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/declaration-form.pdf
https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/covid_19_resources/resident_declaration_form-other_languages
https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/covid_19_resources/resident_declaration_form-other_languages
https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment


6.    េនោរអនរយល់�េនោរអនរទទួលខុសក� �េវ�ន េះ�រប្់នងលជួលដេដ� ិន�នប្់ក្�រ� េនោរអនរ�េក� �វ�នរ �តនងលឈ្ួនេលំន េះ 
នងលជួលដេដ� ិន�នប្់ក្�រ� នេហ�យេនោរអនរក� �វដតប�អនុវ��េលរខខ�្ ននរ �េាស�ជួលរបស់អនរ។

់ 

7. តោកអ្នកយល់ថា តៅតពលខដលបទបញ្ញា របស់មជ្ឈមតឌ ល CDC ផ្  កំត ់តៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្ន  ូឆ្ន ំ 2020 តោកអ្នកអាេប្រ វូ
បតតេ ញតេញ ប្របសិន្តបើតោកអ្នកមាន្ថ្ងលជួ្លខដលមិន្ាន្បង់ប្រាក់ ឬថ្ងលឈ្ន លួខដលមិន្ាន្បង់ប្រាក់។

ជ្ំហាន្ទី 2 ៖ ប្របសិន្តបើតោកអ្នកបំតពញលិែិ បញ្ញា ក់ទងំអ្ស់េំនួ្ន្ប្រាពីំរតៅជ្ំហាន្ទី 1 តនោះ 
សូមេ ោះហ ថតលខាន្ិងកាលបរតិេេទតលើតសេកេ ីប្របកាសតន្ោះ។ 
 េនុសសនព្ញវយ័មាន រ់ៗដដ្លបានេុេះបញ្ា ីន ម្ េះនលើរិេាសនាជួល រិេាក្ព្េនក្ព្ៀ្ជួល ឬរេិាសនាលំនៅោា ន

ដដ្លបំនព្ញតាេលរខខណ្ានានាដដ្លមានដេ្រន ុ្ជំហានទី 1 រួរេេុះហតថនលខានលើនសេរា ីក្បកាសននេះ។  េំន េះស្តថ នភ្នព្ជារ់ោរ់ 
ដូ្េជាបុររលដដ្លោរ់របាយការណ្៍ព្នធ រេួននាេះ វាអាេជាការសេរេយសក្មាប់សមាជិរមាន រ់ននក្រួស្តរ
នដ្ើេបីផ្ាល់ជូននសេរា ីក្បកាសក្បតិបតា ិរន ុ្នាេតំណ្ឌ្ឱ្យក្បជាព្លរដ្ាដដ្លជាេនុសសនព្ញវយ័នផ្ស្នទៀតេំន េះរិេាសនាជួល រិេាក្ព្េ
នក្ព្ៀ្ជួល ឬរិេាសនាលំនៅោា នតាេការនេញជូន។ នោរអនរអាេនក្បើនសេរា ីក្បកាសរបស់េជឈេណ្ា ល CDC ដដ្លមាននៅទីននេះ៖
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/declaration-form.pdf ។

ជ្ំហាន្ទី 3 ៖ 
ផ្េល់ជូ្ន្េាប់េមលងថ្ន្តសេកេ ីប្របកាសខដលាន្េ ោះហ ថតលខា/េ ោះកាលបរតិេេទមួយេាប់ជូ្ន្តៅមាច ស់ផ្ទោះជួ្ល 
ឬទីភាន ក់ងារ PHA របស់អ្នក។ 
 េំត េសំខាន្់! ក្បសិននបើនោរអនរេនិេុេះហតថនលខានិ្ បញ្ជ នូនសេរា ីក្បកាសននេះនៅមាា ស់ផ្ទេះជួលឬទីភ្នន រ់ង្ករ PHA របស់អនរនទននាេះ

នោរអនរនៅដតអាេក្តូវបនណ្ា ញនេញនោយេិនបានប្់ក្បារ់នងលជួលនៅេននាល េះនងៃទ ី4 ដខរញ្ជា  ឆ្ន ំ 2020 រហូតដ្ល់នងៃទី 31 ដខធន  ូឆ្ន ំ
2020។  នទាេះយា៉ា ្ណ្ឌរន៏ោយ រ៏នសេរា កី្បកាសននេះតក្េូវឱ្យនោរអនរបញ្ជា រ់ព្័ត៌មានព្ិត 
ដដ្លសថ ិតនក្កាេការោរ់នទាសទណ្ា ព្ីការសបងបំ ន។ នហើយននេះមានន័យថារបាយការណ៍្ដរល្បនល ំឬដដ្លនធវឱី្យយល់ខុស 
ឬការនធវសក្បដហសណ្ឌេួយដដ្លអាេនាំឱ្យមានបណ្ា ឹ្ក្ព្ហមទណ្ា និ្បណ្ា ឹ្រដ្ាបបនវណ្ីេំន េះការព្ិន័យជាក្បារ់ ការោរ់នទាសទណ្ា
ការខូេខាត ឬការោរ់ព្នធនាគារ ដូ្នេនេះសូមប្រាកដថាតោកអ្នកបំតពញលិែិ បញ្ញា ក់ទងំអ្ស់តៅជ្ំហាន្ទី 1 
ម ន្តពលេ ោះហ ថតលខាតលើតសេកេ ីប្របកាស។ 

 ក្បសិននបើការបនណ្ា ញនេញនោយស្តរការេិនប្់ក្បារ់នងលជួលបានចាប់នផ្ាើេេុននងៃទ ី 4 ដខរញ្ជា ប៉ាុដនាេិនទាន់បញ្ា ប់នទ 
នោរអនរនៅដតអាេេុេះហតថ នលខានិ្ោរ់បញ្ជ នូនសេរា ីក្បកាសននេះជូននៅមាា ស់ផ្ទេះជួលឬទីភ្នន រ់ង្ករ PHA របស់អនរ 
នដ្ើេបីការ រព្ីការបនណ្ា ញនេញ។

 ក្បសិននបើអាេនធវ ីនៅបាន សូេនផ្ញើនសេរា ីក្បកាសតាេអុីដេ៉ាលឬតាេវធិីនផ្ស្នទៀត ដដ្លផ្ាល់ជូនការទទួលបាន 
ដូ្នេនេះមានរំណ្ត់ក្តាេួយដដ្លនោរអនរបាននផ្ញើវា។ ឧទាហរណ្៍វធិីេួយនផ្ស្នទៀត 
អាេមានតាេរយៈការនផ្ញើតាេប៉ាុសា នក្បសណ្ីយ៍ដដ្លមានលិខិតបញ្ជា រ់តាេរយៈនសវាប៉ាុសា ិ៍នក្បសណ្ីយ៍សហរដ្ាអានេររិនោយមានបង្កក ន់
នដ្ក្បរល់ជូនេរវញិដដ្លបាននសន ើសំុ។ 
សូេររាទុរេាប់េេល្េួយេាប់នននសេរា ីដងល្ការណ៍្ដដ្លបានេុេះហតថនលខារបស់អនរសក្មាប់រំណ្ត់ក្តារបស់អនរ 
ដដ្លរេួមានកាលបរនិេេទនិ្នព្លនវោដដ្លបាននផ្ញើឬបញ្ជ នូនៅមាា ស់ផ្ទេះជួលឬទីភ្នន រ់ង្ករ PHA របស់អនរ។   

 អនរេូលរេួប័ណ្ណ ធានាអាេក្តូវការផ្ាល់ជូននសេរា ីក្បកាសដ្ល់ទីភ្នន រ់ង្ករ PHA របស់អនរ រ៏ដូ្េជាមាា ស់ផ្ទេះជួលរបស់អនរផ្្ដដ្រ។

សូមេងចាថំា៖ 
 ក្បសិននបើនោរអនរអាេប្់ក្បារ់នងលជួលរបស់អនរ

ឬការប្់ក្បារ់នងលជួលេួយដផ្នរននាេះ
នោរអនរនៅដតក្តូវការអនុវតាដូ្នចាន េះ។

 ការផ្លា របនណ្ា ញនេញតាេបទបញ្ជា របស់េជឈេណ្ា ល  CDC
រឺខុសគាន ព្ីការផ្លទ របនណ្ា ញនេញដដ្លផ្ុតរំណ្ត់ឥ ូវននេះ
នៅរន ុ្េាប់ CARES Act1។  
ការផ្លា របនណ្ា ញនេញតាេេាប់ CARES Act 
បានផ្ុតរំណ្ត់នៅនងៃទី 24 ដខររកោ ឆ្ន ំ 2020។ 
ភ្នព្ខុសគាន ធំបំផ្ុតរវា្េំណុ្េទាំ្ ព្ីរ 
រឺថាសិថ តនក្កាេបទបញ្ជា របស់េជឈេណ្ា ល CDC៖ (1) 
អនរជួលផ្ទេះតក្េូវឱ្យេុេះហតថនលខានលើនសេរា ីក្បកាសនោយមា
នលិខិតបញ្ជា រ់ទា ំ្ អស់េំនួនក្បាំព្ីរ 
នដ្ើេបីការ រព្ីការបនណ្ា ញនេញនោយស្តរការេិនប្់ក្បារ់
នងលជួល នហើយ (2) 
អនរជួលផ្ទេះអាេក្តូវបានរិតនងលេំន េះនងលឈ្ន លួដដ្លយឺត 
ការោរ់នទាសទណ្ា និ្នងលឈ្ន លួនផ្ស្ ៗនទៀតនោយស្តរដតនងល
ជួលដដ្លេិនបានប្់ក្បារ។់ 

 ការការ រនផ្ស្នទៀតអាេមានសក្មាប់អនរ ក្បសិននបើ
រដ្ា ឬេូលោា ន ឬអាជាញ ធរដដ្នដ្ីរបស់អនរ 
បានរំណ្ត់ការផ្លា រយូរជា្ននេះ 
ឬតឹ្ រ ង្ ជា្េុនដងេនទៀតេំន េះការបនណ្ា ញនេញដដ្លផ្ាល់
ជូនការការ រសុខភ្នព្ស្តធារណ្ៈរក្េិតដូ្េគាន ឬខពស់ជា្ត
ក្េូវការទាេទារដដ្លមានដេ្រន ុ្បទបញ្ជា របស់េជឈេណ្ា ល 
CDC។  

 នោរអនរនៅដតតក្េូវឱ្យនគារព្តាេលរខខណ្ា នផ្ស្ៗនន
រិេាសនាជួលនិ្ វធិាននានានៅរដនល្ដដ្លនោរអនរ
រស់នៅ។
អនរជួលផ្ទេះនានានៅដតអាេក្តវូបនណ្ា ញនេញនោយស្តរសរេមភ្ន
ព្បទឧក្រិដ្ា សរេមភ្នព្នផ្ស្ៗ ឬ
ការរំនោភបំ ននលើរិេាសនាជួល។

Khmer

____________________ 
1 បានអនុេ័តនៅដផ្នរ 4024 ននេាប់សា ីព្ីជំនួយសនក្ង្ករ េះបនាទ ន់ ការជួយនោេះបនទ ុរ និ្ ការធានាដផ្នរនសដ្ារិេានោយស្តរវរុីសរូរ ណូ្ឌ, េាប់ 2020 “CARES Act” (េាប់ស្តធារណ្ៈ 116-136)។ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/declaration-form.pdf


____________________ 
1 បានអនុេ័តនៅដផ្នរ 4024 ននេាប់សា ីព្ីជំនួយសនក្ង្ករ េះបនាទ ន់ ការជួយនោេះបនទ ុរ និ្ ការធានាដផ្នរនសដ្ារិេានោយស្តរវរុីសរូរ ណូ្ឌ, េាប់ 2020 “CARES Act” (េាប់ស្តធារណ្ៈ 116-136)។ 

ការខតនអំ្ំពីការប្រាប្រស័យទក់ទងជាមួយមាច ស់ផ្ទោះជួ្លឬទីភាន ក់ងារ PHA របស់អ្នក៖ 
ក្បសិននបើនោរអនររំព្ុ្ព្ាយាេប្់ក្បារ់នងលជួលផ្ទេះ ឬេិនអាេប្់ក្បារ់បាននទៀតនទ សូេទារ់ទ្មាា ស់ផ្ទេះជួលរបស់អនរភ្នល េៗ 
នដ្ើេបីព្ិភ្នរាអំព្ីជនក្េើសរបស់អនរ។ នៅអំ ុ្នព្លមានបញ្ជា ហិរញ្ា វតថ ុ មាា ស់ផ្ទេះជួលរបស់អនរអាេមានបញ្ជា ក្បឈ្េផ្្ដដ្រ។ 
សូេព្ាយាេក្បាក្ស័យទារ់ទ្ជាេួយពួ្រនរឱ្យបានេាស់ និ្នោយសៃប់េិតា។ 
នហើយននេះជារនល ឹេះខល េះៗនដ្ើេបីជួយដណ្នំានោរអនរតាេរយៈការសនទនាជាេួយមាា ស់ផ្ទេះជួលរបស់អនរ៖ 

 និយាយនោយនស្តម េះក្ត្់អំព្ីស្តថ នភ្នព្របស់អនរ។ ក្បសិននបើនោរអនរទទួលរ្ផ្លប៉ាេះ ល់នោយស្តរ COVID-19
ឬការលំបារនផ្ស្ៗ សូេដេររំដលរព្ីបញ្ជា ដដ្លនធវ ីឱ្យក្បារ់េំណូ្លរបស់អនររ្ផ្លប៉ាេះ ល់។ អនរេូលរេួលំនៅោា នរដ្ា
និ្អនរេូលរេួប័ណ្ណ ធានា រួរទារ់ទ្ទីភ្នន រ់ង្ករ PHA របស់អនរឱ្យបានឆ្ប់តាេដដ្លអាេនធវ ីនៅបាន
នដ្ើេបីព្ិនិតយន ើ្វញិនូវក្បារ់េំណូ្លបេច ុបបនន របស់អនរ និ្ដរសក្េួលការប្់ក្បារ់នងលជួលរបស់អនរ។

 សូេរិតព្ិចារណ្ឌនលើការនលើរេរនិយាយអំព្ីធនធាននិ្ជនក្េើសជំនួយណ្ឌេួយដដ្លនោរអនរបានររន ើញ។
 ព្នយល់ព្ីរនបៀបដដ្លក្រួស្តររបស់អនរនឹ្ទទួលរ្ផ្លប៉ាេះ ល់នោយស្តរការបាត់ប្់លំនៅោា ន។
 ស្តរសួរអំព្ីការនរៀបេំទូទាត់ក្បារ់។
 ររាការសនទនាតាេអុីដេ៉ាលនិ្អតថបទណ្ឌេួយ និ្រត់េំណ្ឌនំៅនព្លនោរអនរបាននិយាយតាេទូរសព្ទឬជួបនោយផ្លទ ល់។

Khmer




