ទៅទីកន្លែងណា សំបុត្រប្រៃសណីយ៍ ទម្រង់បែបបទ
ឬការសាកសួររបស់អ្នកអំពីបណ្តឹងទាមទាររបស់អ្នក
សម្រាប់ទីក្រុង Connecticut, Maine, Massachusetts,
New Hampshire, Rhode Island និង Vermont៖
ការ ិយាល័យប្រចាំតំបន់នៅក្រុងបូស្តូន BOSTON

Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
Thomas P. O’Neill Jr. Federal Building
10 Causeway Street, Room 321
Boston, MA 02222-1092
ទូរស័ព្ទ (617) 994-8300 or 1-800-827-5005
ទូរសារ (617) 565-7313 • TTY (617) 565-5453
អ៊ីម៉ែល: Complaints_office_01@hud.gov

សំបុត្រប្រៃសណីយ៍ជូនទៅ

សម្រាប់ទីក្រុង New Jersey, New York, Puerto Rico
និង the U.S. Virgin Islands៖
ការ ិយាល័យប្រចាំតំបន់នៅក្រុងញ៉ូយ៉ក NEW YORK

សម្រាប់ទីក្រុង Iowa, Kansas, Missouri និង Nebraska៖
ការ ិយាល័យប្រចាំតំបន់នៅក្រុងកាន់សាស ស៊ីតធី KANSAS
CITY

Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
Gateway Tower II
400 State Avenue, Room 200, 4th Floor
Kansas City, KS 66101-2406
ទូរស័ព្ទ (913) 551-6958 or 1-800-743-5323
ទូរសារ (913) 551-6856 • TTY (913) 551-6972
អ៊ីម៉ែល: Complaints_office_07@hud.gov

សម្រាប់ទីក្រុង Delaware, សុ្រក Columbia, Maryland,
Pennsylvania, Virginia និង West Virginia៖
ការ ិយាល័យប្រចាំតំបន់នៅក្រុងហ្វីលឡាដេលហ្វីយា
PHILADELPHIA

សម្រាប់ទីក្រុង Colorado, Montana, North Dakota, South
Dakota, Utah និង Wyoming៖
ការ ិយាល័យប្រចាំតំបន់នៅក្រុងដេនវ� ើ DENVER

សម្រាប់ទីក្រុង Alabama, Florida, Georgia, Kentucky,
Mississippi, North Carolina, South Carolina, និង
Tennessee៖

Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
Five Points Plaza
40 Marietta Street, 16th Floor
Atlanta, GA 30303-2808
ទូរស័ព្ទ (404) 331-5140 or 1-800-440-8091 x2493
ទូរសារ (404) 331-1021 • TTY (404) 730-2654
អ៊ីម៉ែល: Complaints_office_04@hud.gov
សម្រាប់ទីក្រុង Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota,
Ohio និង Wisconsin៖
ការ ិយាល័យប្រចាំតំបន់នៅក្រុងឈីហ្គាហ្គោ CHICAGO

ដាក់តាមប្រៃសណីយ៍ទីនេះ

Cambodian

Fair Housing Office
U.S. Dept. of Housing and Urban Development
801 Cherry Street
Suite 2500, Unit #45
Fort Worth, TX 76102-6803
ទូរស័ព្ទ (817) 978-5900 or 1-888-560-8913
ទូរសារ (817) 978-5876/5851 • TTY (817) 978-5595
អ៊ីម៉ែល: Complaints_office_06@hud.gov

Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
26 Federal Plaza, Room 3532
New York, NY 10278-0068
ទូរស័ព្ទ (212) 542-7519 or 1-800-496-4294
ទូរសារ (212) 264-9829 • TTY (212) 264-0927
អ៊ីម៉ែល: Complaints_office_02@hud.gov

Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
The Wanamaker Building
100 Penn Square East
Philadelphia, PA 19107-9344
ទូរស័ព្ទ (215) 861-7646 or 1-888-799-2085
ទូរសារ (215) 656-3449 • TTY (215) 656-3450
អ៊ីម៉ែល: Complaints_office_03@hud.gov

Pចំណុចសំខាន់ៗអំពរី បាយការណ៍សាធារណៈសម្រាប់ការប្រមូលព័តមាន
៌
នេះត្រូវបានប៉ា ន់ស្មានថា មានរយៈពេលមធ្យម 20
នាទីសម្រាប់ការឆ្លយ
ើ នីមយ
ួ ៗ ដែលរួមមានម៉ោ ងពិនត
ិ ្យឡ�ើងវ ិញការបង្រៀន, ការស្រាវជ្រាវប្រភពទិនន
្ន យ
័ ដែលមានស្រាប់,
ការប្រមូលនិងការរក្សាទិនន
្ន យ
័ ដែលត្រូវការ និងការបំពេញ និងការពិនត
ិ ្យឡ�ើងវ ិញការប្រមូលព័តមាន
៌
។
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លនំ ៅដ្ឋាន និងទីក្ង
រុ សហរដ្ឋអាមេរ ិក (Department of Housing and Urban Development) ត្រូវបានផ្តលស
់ ទ
ិ ធិ្
អនុញ្ញាតឱ្យប្រមូលព័តមាន
៌
នេះ តាមច្បាប់ឆ្នាំ 1968 សព
្តី ស
ី ទ
ិ ជ
ធិ្ នស៊ីវ ីល (Title VIII of the Civil Rights Act of 1968) ដែលបានកែសម្រួលដោយ
ច្បាប់ឆ្នា1
ំ 988 សព
្តី កា
ី រធ្វើវ ិសោធនកម្មលនំ ៅដ្ឋានសមរម្យ (Fair Housing Amendments Act of 1988), (P.L. 100-430); ច្បាប់ឆ្នាំ 1964
សព
្តី ស
ី ទ
ិ ជ
ធិ្ នស៊ីវ ីល (Title VI of the Civil Rights Act of 1964), (P.L. 88-352); ផ្នែក 504 នៃច្បាប់ឆ្នាំ 1973
សព
្តី កា
ី រស្តា រនីតស
ិ ម្បទាឡ�ើងវ ិញ (Rehabilitation Act of 1973) ដែលបានកែសម្រួល, (P.L. 93-112); ផ្នែក 109 នៃច្បាប់ឆ្នាំ 1974
សព
្តី កា
ី រអភិវឌ្ឍន៍លនំ ៅដ្ឋាន និងសហគមន៍ (Title I- Housing and Community Development Act of 1974) ដែលបានកែសម្រួល, (P.L.
97-35); ច្បាប់ឆ្នាំ 1990 សព
្តី ជ
ី នជាតិអាមេរ ិកដែលមានពិការភាព (Americans with Disabilities Act of 1990), (P.L. 101-336);
និងដោយច្បាប់ឆ្នាំ 1975 សព
្តី កា
ី ររ� ើសអ�ើងអាយុ (Age Discrimination Act of 1975) ដែលបានកែសម្រួល, (42 U.S.C. 6103)។
ើ អង្កេត និងដំណ�ើរការបណ្តឹងតវ៉ា អព
ព័តមាន
៌
នេះ នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដ�ម
ើ ្បីស�៊ប
ំ កា
ី ររ� ើសអ�ើងចំពោះលំនៅដ្ឋាន។ ព័តមាន
៌
នេះ
អាចបញ្ចេញឱ្យដឹងជូនទៅក្រសួងយុតធ
្តិ ម៌សហរដ្ឋអាមេរ ិក (the United States Department of Justice) សម្រាប់ការប្រើកងការបំ
ពេញតាម
្នុ
គំរឬ
ូ បែបបទ និងអនុវត្តបណ្តឹងនានាអំពកា
ី ររ� ើសអ�ើងចំពោះផ្ទះសម្បែង ឬបណ្តឹងសាធារណៈចំពោះបុគល
្គ ដែលប្រព្រឹត្តការរ� ើសអ�ើងនោះ
ដែលពាក់ពន្ធន
័ ង
ឹ ការរ ំលោភបំពាន; និងជូនទៅទីភ្នា ក់ងារលំនៅដ្ឋានសមរម្យ ថ្នា ក់រដ្ឋ ឬមូលដ្ឋាន ដែលគ្រប់គ្រងច្បាប់សព
្តី ល
ី នំ ៅដ្ឋានសមរម្យ
ស្មើៗគ្នាយ៉ា ងខ្លា ង
ំ សម្រាប់ដណ�
ំ ើ រការបណ្តឹងតវ៉ា។ ការខកខានផ្តលជ
់ ន
ូ ព័តមាន
៌
ដែលបានស្នើសខ
ុំ ្លះឬទាំងអស់ នឹងបងឱ
្ក ្យមានការពន្យាពេល
ឬការបដិសេធន៍ជន
ំ យ
ួ ពីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លនំ ៅដ្ឋាន និងទីក្ង
រុ HUD។
ការបញ្ចេញឱ្យដឹងព័តមាន
៌
នេះ ជាការស្ម័គ្រចិត។
្ត

សម្រាប់ទីក្រុង Arkansas, Louisiana, New Mexico, Oklahoma
និង Texas៖
ការ ិយាល័យប្រចាំតំបន់នៅក្រុងហ្វត ណត FORT WORTH

Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
Ralph H. Metcalfe Federal Building
77 West Jackson Boulevard, Room 2101
Chicago, IL 60604-3507
ទូរស័ព្ទ 1-800-765-9372
ទូរសារ (312) 886-2837 • TTY (312) 353-7143
អ៊ីម៉ែល: Complaints_office_05@hud.gov

Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
1670 Broadway
Denver, CO 80202-4801
ទូរស័ព្ទ (303) 672-5437 or 1-800-877-7353
ទូរសារ (303) 672-5026 • TTY (303) 672-5248
អ៊ីម៉ែល: Complaints_office_08@hud.gov

សម្រាប់ទីក្រុង Arizona, California, Hawaii និង Nevada៖
ការ ិយាល័យប្រចាំតំបន់នៅក្រុងសាន់ ហ្វ្រាន់ស៊ីសស្កូ SAN
FRANCISCO

Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
600 Harrison Street, Third Floor
San Francisco, CA 94107-1387
ទូរស័ព្ទ 1-800-347-3739
ទូរសារ (415) 489-6558 • TTY (415) 489-6564
អ៊ីម៉ែល: Complaints_office_09@hud.gov

ត�ើលោកអ្នកជា

ជនរងគ្រោះចំពោះការរ� ើសអ�ើង

លំនៅដ្ឋាន?
ប្រសិនប�ើលោកអ្នកត្រូវបានគេបដិសេធចំពោះ
សិទធិស
្ ្តីពីលំនៅដ្ឋានសមរម្យរបស់អ្នក...លោក
អ្នកអាចមានបញ្
ហា ចំពោះការអ�ើសអ�ើងផ្ទុយនឹង
ច្បាប់។

លំនៅដ្ឋានសមរម្យ

គឺជាសិទ្ធិរបស់អ្នក!

សម្រាប់ទីក្រុង Alaska, Idaho, Oregon និង Washington៖
ការ ិយាល័យប្រចាំតំបន់នៅក្រុងស៊ីតថល SEATTLE

Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
Seattle Federal Office Building
909 First Avenue, Room 205
Seattle, WA 98104-1000
ទូរស័ព្ទ (206) 220-5170 or 1-800-877-0246
ទូរសារ (206) 220-5447 • TTY (206) 220-5185
អ៊ីម៉ែល: Complaints_office_10@hud.gov

ប្រសិនប�ើក្រោយពីការទាក់ទងទៅការ ិយាល័យនៅមូលដ្ឋានដែលនៅ
ជិតលោកអ្នកនោះ លោកអ្នកនៅតែមានសំណួរនានានោះ –
លោកអ្នកអាចទាក់ទង HUD បន្ថែមទ�ៀតតាមអាសយដ្ឋាន៖

U.S. Dept. of Housing and Urban Development
Office of Fair Housing and Equal Opportunity
451 7th Street, S.W., Room 5204
Washington, DC 20410-2000
ទូរស័ព្ទ 1-800-669-9777
ទូរសារ (202) 708-1425 • TTY 1-800-927-9275

ដ�ើម្បីដាក់បណ្តឹងតាមអេឡិកត្រូនិក សូមចូលទៅ៖ www.hud.gov/fairhousing • ទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍៖ 1-800-669-9777

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋាន និងទីក្រុងសហរដ្ឋអាមេរ ិក (U.S.
Department of Housing and Urban Development)
Cambodian

ក្តីសុបិនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរ ិកចំពោះទីកន្លែងសុវត្ថិភាព និងសមរម្យ ចំពោះការជ្រើសរ� ើស ‘ផ្ទះសម្បែង’

ដែលឆ្លុះបញ្
ចា ំងអំពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលចែករ ំលែករបស់យ�ើងថា នៅប្រទេសនេះ ឱកាស

និងភាពជោគជ័យ គឺស្ថិតនៅក្នុងការសម្រេចបានរបស់មនុស្សម្នា ក់ៗ។ សិត
្ថ ក្រោមច្បាប់ស្តីពីលំនៅដ្ឋាន

សមរម្យនោះ ពលរដ្ឋម្នា ក់ៗត្រូវបានគេធានាចំពោះឱកាស ដ�ើម្បីធ្វើឱ្យជីវ ិតរស់នៅប្រស�ើរឡ�ើងនៅតាម
ផ្ទះ ឬនៅផ្ទះល្វែងពីជម្រើសរបស់ពួកគេ — ដោយមិនគិតអំពីជាតិសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ សាសនា ភេទ

ប្រភពដ�ើមជនជាតិ ស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារ ឬភាពពិការ។

ត�ើលោកអ្នកដឹងអំពីការរ� ើសអ�ើងលំនៅដ្ឋានយ៉ាងដូចម្តេច?
សិតក្រោ
្ថ
មច្បាប់សព
តី ្ ីលនំ ៅដ្ឋានសមរម្យ
វាជាការប្រឆា ំងនឹងច្បាប់ ដ�ើម្ បី៖

វាជាការផ្យនឹ
ងច្បាប់ រ� ើសអ�ើងលំនៅដ្ឋាន ដោយផ្អែកល�ើកត្តាទា ំងនេះ...
ទុ
• ជាតិសាសន៍
• ពណ៌សម្បុរ

(Fair Housing Act)

• ប្រភពដ�ើមជនជាតិ

• 	បដិសេធជួលឱ្យលោកអ្នក ឬលក់ផ្ទះជូនលោកអ្នក

• សាសនា

•	ប្រាប់លោកអ្នកអំពីផ្ទះដែលមិនអាចមាន នៅខណៈពេលការពិត មានផ្ទះ

• ភេទ

•	បង្ហាញលោកអ្នកនូវផ្ទះល្វែង ឬផ្ទះនានានៅតំបន់ជិតខាងជាក់លាក់តែប៉ុណ្ណោះ

• ស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារ (គ្រួសារដែលមានកូនអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ ឬអ្នកដែលកំពុងសង្
ឃឹមរងចាំថាមានកូន)

•

កំណត់រយៈពេល លក្ខខណ្ឌ ឬឯកសិទធិខ
្ ុសៗគ្នាសម្រាប់ការលក់ ឬការជួលលំនៅដ្ឋាន

•

ផ្តល់ជូនសេវាកម្មផ្ទះសម្បែង ឬអគារស្នា ក់នៅខុសៗគ្នា

•

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្ទះសម្បែងចំពោះក្រុមពលរដ្ឋដែលចូលចិត្តតែប៉ុណ្ណោះ

•	បដិសេធផ្តល់ជូនលោកអ្នក ចំពោះព័ត៌មានដែលទាក់ទងប្រាក់កម្ចី ដោយដាក់វត្ថុបញ្
ចា ំ,
បដិសេធលោកអ្នកចំពោះប្រាក់កម្ចី ដោយដាក់វត្ថុបញ្
ចា ំ ឬកំណត់រយៈពេលឬលក្ខខណ្ឌ
ខុសៗគ្នាចំពោះប្រាក់កម្ចី ដោយដាក់វត្ថុបញ្
ចា ំ

• ភាពពិការ

ប្រសិនប�ើលោកអ្នកមានជំន�ឿថា សិទ្ធិលោកអ្នកត្រូវបានគេរ ំលោភបំពាន...
• HUD ឬទីភ្នា ក់ងារលំនៅដ្ឋានសមរម្យ នៅថ្នា ក់មូលដ្ឋាន ឬរដ្ឋ ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដ�ើម្បីជួយលោ
កអ្នកដាក់បណ្តឹងតវ៉ា ។

•	បដិសេធលោកអ្នកចំពោះការធានារ៉ា ប់រងទ្រព្យសម្បត្តិ
•

•	ក្រោយពីព័ត៌មានលោកអ្នក ត្រូវបានទទួលនោះ HUD ឬទីភ្នា ក់ងារលំនៅដ្ឋានសមរម្យ
នៅថ្នា ក់មូលដ្ឋាន ឬរដ្ឋ នឹងទាក់ទងមកលោកអ្នក ដ�ើម្បីពិភាក្សាអំពីក្តីបារម្ភនានាដែលលោកអ្នក
ល�ើកឡ�ើង។

អនុវត្តការវាយតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិតាមលក្ខណៈរ� ើសអ�ើង

•	បដិសេធមិនឱ្យលោកអ្នកធ្វើការកែតម្រូវសមហេតុផលចំពោះលំនៅដ្ឋាន ឬទីកន្លែង
ប្រើប្រាស់ទូទៅតាមការចំណាយរបស់អ្នក ប�ើទីកន្លែងអាចមានការចាំបាច់សម្រាប់
លោកអ្នក ដ�ើម្បីប្រើប្រាស់ផ្ទះសម្បែងពេញលេញ។ (នៅទីកន្លែងសមហេតុផលនោះ
ម្ចា ស់ផ្ទះអាចអនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរតែប៉ុណ្ណោះ ប�ើលោកអ្នកយល់ព្រមធ្វើឱ្យដូចដ�ើម
វ ិញតាមលក្ខខណ្ឌសំណៅដ�ើមរបស់ខ្លួន ¬នៅពេលអ្នករ� ើផ្ទះ)។
•	បដិសេធរ�ៀបចំកន្លែងស្នា ក់អាស្រ័យសមហេតុផលតាមបទបញ្
ជា គោលនយោបាយ
ការអនុវត្តន៍¬ ឬសេវាកម្មនានា ប�ើកន្លែងស្នា ក់អាស្រ័យអាចមានការចាំបាច់សម្រាប់លោក
អ្នក ដ�ើម្បីប្រើប្រាស់ផ្ទះសម្បែងតាមមូលដ្ឋានស្មើៗគ្នាចំពោះពលរដ្ឋគ្មានភាពពិការ
•

ខកខានរ�ៀបចំប្លង់ និងសាងសង់លំនៅដ្ឋានតាមលក្ខណៈដែលអាចប្រើបាន

•

ិ៍ ្ត មា ស ការសម្លុតឬការបំភ័យ ឬការជ្រៀតជ្រែកចំពោះអ្នកណាម្នា ក់
ការប�ៀតប�ៀនកេរខ្
ដែលអនុវត្ត ឬជួយអ្នកណាម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀតចំពោះសិទធិស
្ ្តីពីលំនៅដ្ឋានសមរម្យ របស់គាត់/
នាង

Cambodian

រក្សាទុកព័ត៌មាននេះ សម្រាប់កំណត់ត្រារបស់អ្នក។

/

ចុះកាលបរ ិច្ឆេទដែលលោកអ្នកបានបញ្ជូនព័ត៌មានលោកអ្នក តាមប៉ុសប្ត ្រៃសណីយ៍ជូនទៅ HUD៖
កំណត់អាសយដ្ឋានដែលលោកអ្នកបានផ្ញើព័ត៌មាននេះ៖

ការ ិយាល័យ		

/

ទូរស័ព្ទ

ផ្លូវ
ទីក្រុង

រដ្ឋ	

ហ្ស៊ីបកូដ

ប្រសិនប�ើលោកអ្នកមិនបានឮពី HUD ឬទីភ្នា ក់ងារលំនៅដ្ឋានសមរម្យ នៅថ្នា ក់មូលដ្ឋាន ឬរដ្ឋ ក្នុងរយៈពេលបីសប្តា ហ៍
ដោយចាប់ពីកាលបរ ិច្ឆេទដែលលោកអ្នកបានផ្ញើទម្រង់បែបបទនេះតាមប៉ុសប្ត ្រៃសណីយ៍នោះ លោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទ
សាកសួរអំពីស្ថានភាពបណ្តឹងតវ៉ា របស់អ្នក។
សូមពិនិត្យម�ើលបញ្ជីអាសយដ្ឋាន និងលេខទូរស័ព្ទនៅទំព័រផ្នែកខាងក្រោយ។

......................................................................................................................................................................................

ត�ើលោកអ្នកជាជនរងគ្រោះចំពោះការរ� ើសអ�ើងលំនៅដ្ឋាន?

ព័ត៌មានអំពីការរ� ើសអ�ើងលំនៅដ្ឋាន
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋាន និងទីក្រុងសហរដ្ឋអាមេរ ិក ការ ិយាល័យលំនៅដ្ឋានសមរម្យ និងឱកាសស្មើៗគ្នា

សេចក្តីណែនា ំ៖

(សូមវាយអក្សរ ឬសរសេរអក្សពុម្ពធំ) អានទម្រង់បែបបទនេះ ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។

ព្យាយាមឆ្លើយសំណួរទាំងអស់។ ប្រសិនប�ើលោកអ្នកមិនដឹងចម្លើយ ឬមិនចេះឆ្លើយសំណួរ ដែលមិនអនុវត្តចំពោះលោកអ្នក
សូមទុកចោលទីកន្លែងនៅទំនេរ។ លោកអ្នកមានពេលមួយឆ្នា ំ ពីកាលបរ ិច្ឆេទនៃការរ� ើសអ�ើងដែលបានចោទប្រកាន់

ដ�ើម្ បីដាក់បណ្តឹងតវ៉ា។ ទម្រង់បែបបទរបស់អ្នក ត្រូវចុះហត្ថលេខា និងកាលបរ ិច្ឆេទ។

2)

ហេតុអ្វីលោកអ្នកគិតថា លោកអ្នកជាជនរងគ្រោះពីការរ� ើសអ�ើងលំនៅដ្ឋាន?
ដោយសារមូលហេតុ៖

• ជាតិសាសន៍ • ពណ៌សម្បុរ • សាសនា • ភេទ • ប្រភពដ�ើមជនជាតិ • ស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារ (គ្រួសារដែលមានកូនអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ)
• ភាពពិការរបស់អ្នក?

ឧទាហរណ៍៖ ត�ើលោកអ្នកបានត្រូវគេបដិសេធចំពោះផ្ទះសម្បែង ដោយសារជាតិសាសន៍របស់អ្នក? ត�ើ

លោកអ្នកបានត្រូវគេបដិសេធចំពោះប្រាក់កម្ចី ដោយដាក់វត្ថុបញ្
ចា ំ ដោយសារសាសនារបស់អ្នក?
ឬមិនព្រមទទួលឱ្យស្នា ក់នៅផ្ទះ ដោយសារលោកអ្នកមានកូនពន្យល់សង្ខេបថា ហេតុអ្វីលោកអ្នក

ឈ្មោះលោកអ្នក

គិតថាសិទធិល
្ ំនៅដ្ឋានរបស់អ្នក បានត្រូវគេបដិសេធ និងគូសរង្វង់យកកត្តា

អាសយដ្ឋានលោកអ្នក

ដែលបានរ�ៀបរាប់ខាងល�ើ ដែលលោកអ្នកមានជំន�ឿថា អាចអនុវត្ត។

ទីក្រុង

ពេលវេលាដ៏លស
្អ ម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទ	

រដ្ឋ	

ហ្ស៊ីបកូដ

លេខទូរស័ព្ទហៅពេលថ្ងៃរបស់លោកអ្នក	លេខទូរស័ព្ទហៅពេលល្ងា ច

ត�ើយ�ង
ើ ខ្ញុំអាចហៅទូរស័ព្ទទៅអ្នកណាផ្សេងទ�ៀត ប្រសិនប�ើយ�ង
ើ ខ្ញុំមិនអាច
ទាក់ទងលោកអ្នក?

ឈ្មោះទំនាក់ទំនង	ពេលវេលាដ៏លស
្អ ម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទ

លេខទូរស័ព្ទហៅពេលថ្ងៃរបស់លោកអ្នក	លេខទូរស័ព្ទហៅពេលល្ងា ច

3)

ត�ើលោកអ្នកមានជំន�ឿថា អ្នកណាបានរ� ើសអ�ើងប្រឆា ំងលោកអ្នក?
ឧទាហរណ៍៖ ម្ចា ស់ផ្ទះ ម្ចា ស់កម្មសិទធិ្ ធនាគារ ភ្នា ក់ងារអចលនទ្រព្យ ឈ្មួញកណ្តា លឬជ�ើងសារ ក្រុមហ៊ុន ឬអង្គការ?
សូមកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកនោះ ដែលលោកអ្នកមានជំន�ឿថា បានរ� ើសអ�ើងប្រឆាំងលោកអ្នក?

ឈ្មោះលោកអ្នក

ឈ្មោះទំនាក់ទំនង	ពេលវេលាដ៏លស
្អ ម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទ

អាសយដ្ឋានលោកអ្នក

លេខទូរស័ព្ទហៅពេលថ្ងៃរបស់លោកអ្នក	លេខទូរស័ព្ទហៅពេលល្ងា ច

1)

ត�ើមានអ្វីបានក�ើតឡ�ើងចំពោះអ្នក?
ត�ើលោកអ្នកបានត្រូវគេរ� ើសអ�ើងប្រឆាំងនឹងអ្នកយ៉ា ងដូចម្តេច?
ឧទាហរណ៍៖ ត�ើលោកអ្នកបានត្រូវគេបដិសេធចំពោះឱកាសជួល ឬទិញផ្ទះឬទេ? បានបដិសេធចំពោះប្រាក់កម្ចីឬទេ?
បានប្រាប់ថា ផ្ទះមិនអាចមាន នៅខណៈពេលការពិត មាន? បានចាត់ទុកដោយខុសៗគ្នាពីអ្នកដទៃ
ដែលស្វែងរកលំនៅដ្ឋាន?

4)

ត�ើអំព�ើរ� ើសអ�ើងដែលបានចោទប្រកាន់ បានក�ើតឡ�ើងនៅទីណា?

ឧទាហរណ៍៖ ត�ើវាបានក�ើតឡ�ើងនៅផ្ទះឬអគារជួល? ផ្ទះក្រុមគ្រួសារមួយ? លំនៅដ្ឋានរដ្ឋ ឬលំនៅដ្ឋានជំនួយ?

ផ្ទះចល័ត? ត�ើបញ្
ហា បានក�ើតមានឡ�ើងនៅធនាគារ ឬនៅស្ថាប័នខ្ចីប្រាក់ផ្សេងទ�ៀត?
សូមផ្តល់ជូនអាសយដ្ឋាន។

អាសយដ្ឋានលោកអ្នក

សូមរ�ៀបរាប់ដោយសង្ខេបថា មានអ្វីខ្លះបានក�ើតឡ�ើង។

ទីក្រុង

5)
OMB Approval No. 2529-0011 (exp. 03/31/2014)

ហ្ស៊ីបកូដ

ត�ើអំព�ើរ� ើសអ�ើងចុងក្រោយ បានក�ើតឡ�ើងនៅពេលណា?

/

បញ្ចូ លកាលបរ ិច្ឆេទ
ត�ើការរ� ើសអ�ើងដែលបានចោទប្រកាន់ កំពុងបន្ត ឬកំពុងក�ើតមានឡ�ើង?

ហត្ថលេខា

Form HUD-903.1 (2011)

រដ្ឋ

បាទ/ចា៎ស

/
ទេ

កាលបរ ិច្ឆេទ

បញ្ជូ នទម្រង់បែបបទនេះ ជូនទៅ HUD ឬទីភ្នា ក់ងារលំនៅដ្ឋានសមរម្យ ដែលនៅជិតលោកអ្នក។ ប្រសិនប�ើលោកអ្នកមិនអាចបំពេញ
ទម្រង់បែបបទនេះ លោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទមកការ ិយាល័យដោយផ្ទាល់។ សូមពិនិត្យម�ើលបញ្ជីអាសយដ្ឋាន និងលេខទូរស័ព្ទនៅទំព័រផ្នែក
ខាងក្រោយ។

Cambodian

