គ្ក្េួង លំសៅោាន នឹង ការអភិ វឌ្ឍន៌ ទីគ្ក្ុង
សេចក្ដីបញ្ជ
ា ក្់អំពីអំសពើ សោរសៅ
សៅក្នុងគ្រួសារ, សោរសៅសពលសដើរ
េរអា
សលងជាមួយគ្នន ឬ ការឈលបចាំ
ការ ិោល័យ សាធារណៈ

OMB Approval

No. 2577-0249

Exp. (11/30/2010)

Office of Public and Indian Housing
សគ្នលការណ៌ននសេចក្ដីរាយការេំរាប់ការគ្បម៉ូលពត៌ មានសនះបានគ្តូវបា៉់ ន់ សាានថាសគ្បើសពល
មធយម១សមា៉ ងេំរាប់ការសឆលើយតបមួយ។សនះមានរាប់ បបញ្ូច លសពលគ្បម៉ូ ល ការពិនិតយសមើ ល
ស

ើងវ ិញ នឹង រាយការណ៌អំពីទិននន័យ។ ពត៌មានផដល់ឲ្យ នឹងបានគ្តូវសគ្បើគ្បាេ់ សោយអងគការ

PHAs and Section 8

របស់ម្ចាស់ផទះឬអ្នកចាត់ចែងការចែលទាមទារឲ្យអ្នកជួ លបញ្ជ
ា ក់ ថាជននោះ

ជាអ្នករងនរោះពី អ្ំនពើនោរនៅកនុងររួសារ កនុងនពលនែើរនលងជាមួយោន នឹង ការឈ្លបចាំ ។
ពត៌ម្ចនទាំងនោះបានរតូវចាត់ទុកជាការសម្ចាត់ តាមការតរមូវរបស់ អ្ងគការ HUD Reform Legislation.
ទីភ្ននក្់ងារសនះ អាចមិនគ្បម៉ូលយក្ពត៌មាន តត សោក្អនក្មានការចាំបាច់ នឹង បំសពញគ្ក្ោេ់សាដមសនះ
លុះគ្ាតត វា បងាាញ សលខរបេ់ OMB control number.
សគ្នលសៅរបេ់គ្ក្ោេ់បំសពញ មាគ្ាចាប់អំសពើសោរសៅគ្បឆាំងមក្សលើស្រេដី នឹងចាប់ ននឆានំ ២០០៥
គ្ក្េួងយុតិធ
ដ ម៌ The Violence Against Women and Justice Department Reauthorization Act of 2005
ការពារអ្នកជួលផទះ នឹងសម្ចជិកននររួសារអ្នកជួលផទះ ចែលរងនរោះនោយសារអ្ំនពើ នោរនៅ
នៅកនងររួ
សារ,នោរនៅនៅនពលនែើរនលងជាមួ យោន ឬ ការឈ្លបចាំ មិនឲ្យបនដេញនែញពីលំនៅឬ
ុ
បញ្ាប់ជំនួយបង់នលលផទះ នោងនៅតាមម្ចរតាែាប់អ្ំពីអ្ំនពើរនោរនៅមកនលើជននោះ ។
ការសគ្បើ គ្បាេ់គ្ក្ោេ់បំសពញៈេមាជិ ក្គ្រួសារគ្តូវបំសពញស

ើយយក្សេចក្ដីបញ្ជ
ា ក្់ សនះ ឬ ពត៌ មានផដល់

សដើមបីជំនួេសេចក្ដីបញ្ជ
ា ក្់ ក្នុងរយៈសពល ១៤ នថៃ នថៃសធវើការ សគ្កាយពីបានទទួ លពាក្យសេនើជា

ោយលក្ខអក្សរ េំរាប់សេចក្ដីបញ្ជ
ា ក្់សនះ សោយ គ្ក្េួង PHA, មាចេ់ផទះឬ អនក្ចាត់តចងការ ។
សេចក្ដីបញ្ជ
ា ក្់ ឬ ឯក្សារជំនួេគ្តូវបញ្ូា នសៅឲ្យជនតដលបានបញ្ជ
ា ក្់ អាេ័យោានរបេ់ខួន
ល
ចារបញ្ជ
ា ក្់ សៅក្នងេំ
បុគ្តសេនើេុំ សេចក្ដីបញ្ជ
ា ក្់ សោះ ។ សបើគ្បេិនជាេមាជិក្គ្រួសារ
ុ

មិនបានផដល់សេចក្ដីបញ្ជ
ា ក្់ ឬពត៌មាន ជំនួេ សេចក្ដីបញ្ជ
ា ក្់ ក្នុងរយៈសពល ១៤នថៃ នថៃសធវើការ ឬ
នថៃតនសពលសវោេុំបនដ តដល PHA មាចេ់ផទះ នឹង អនក្ចាត់ តចងការ ផដល់ឲ្យ

ការតថរក្ាការពារ មក្សលើ

ជនរងសគ្គ្នះ នន Section 8 មិនអាចអនុវតដបានសទ។
សុំកត់សំោល់ថា សម្ចជិករបស់ររួសារ អាែផេល់ ជំនួសនូវនសែកេីបញ្ជ
ា ក់ននះ ឬ បចនែម ពីនលើៈ
(1) ឯក្សារតុោការ េ
(2) ឯក្សារ ចុះ

ព័នា រដា ក្ុលេមព័នា

តដនដី ឬ ប៉ូលិេតំ បន់ ឬ

តថសលខាសោយនសោជិត ភ្ននក្់ ងារ ឬ អនក្េា័គ្រចិ តដ អកក្ផដល់សេវា ដល់អនក្រងសគ្គ្នះ

សមធាវ ី ឬ អនក្វ ិជាាជិវៈសពទយ តដលអនក្រងសគ្គ្នះបានសៅរក្ឲ្យជួយ ក្នុងការសោះស្រសាយបញ្ជ
ា

អំសពើសោរសៅក្នុងគ្រួសារ សោរសៅសពលសដើរសលងជាមួ យគ្នន ឬ ការឈលបចាំ ឬការប៉ ះពាល់
មក្ពីបទរ ំសោភ តដល អនក្វ ិជាាជិវះ បានបញ្ជ
ា ក្់ សៅសគ្កាមចាប់ សោេសបើភូតភរ
សោយអនក្វ ិជាាជីវះ មានជំសនឿថា ឧបបតដិស

តុ សោះ សក្ើតស

(28 U.S.C. 1746)

ើង ពីបទរ ំសោភមិ នតក្លងកាលយ នឹង

ជាអនក្រងសគ្គ្នះសោយសារអំ សពើ សោរសៅសៅក្នុងគ្រួសារ សោរសៅសពលសដើរសលងជាមួ យគ្នន ឬ ឈលបចាំ
ចុះ

តថសលខា ឬ បញ្ជ
ា ក្់ សៅក្នងឯក្សារ
។
ុ

1

បំនពញនោយ អ្នករងនរោះ ពី អ្ំ នពើ នោរនៅកនុងររួសារៈ
នលាចែសនមនើទទួលបាននោយសម្ចជិកររួសារៈ_________________________________________________
សមាះអនក្រងសគ្គ្នះពីអំសពើ សោរសៅក្នុងគ្រួសារៈ________________________________________________
សមាះេមាជិក្គ្រួសារដនទមានសមាះសៅក្នុងបញ្ាីជួលផទះ

______________________________________________________________________________________

សមាះជនអនក្រ ំសោភ:____________________________________________________________________
ទំោក្់ទំនងជាមួយអនក្រងសគ្គ្នះ____________________________________________________________
នថៃតខននឧបបតដិស

តុសក្ើ តស

ើងក្នុងអំសពើ សោរសៅក្នុងគ្រួសារៈ_____________________________________

សមា៉ ង:________________________________________________________________________________
ទីក្តនលងសក្ើ តឧបបតដិស

តុៈ___________________________________________________________ ______
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នមោះអ្នករងនរោះ:_______________
ពិពដ៌ោអ្ំពីឧបបតេិនេតុ :
[សរនសរនរឿងនៅកនងរបអ្ប់
ននះ]
ុ

ខៃំុេូមបញ្ជ
ា ក្់ថា ពត៌មានតដលខៃំុផដល់ ជាការពឹ ត នឹងគ្តឹ មគ្តូវស ើយខៃំុមានជំសនឿថា សោងសៅាមពត៌
មានខៃំុផល
ដ ់ឲ្យ ខៃំុជាអនក្រងសគ្គ្នះក្នុងអំសពើ សោរសៅក្នុងគ្រួសារ សោរសៅក្នុងការសដើ រសលងជាមួ យគ្នន ការ
ឈលបចាំ នឹង ឧបបតដិស តុដូសចនះ ជាឧបបតដិស តុ ពឹតគ្បាក្ដ តដលមានអំសពើ រ ំសោភពឹ តតមន ឬ ការរំ រាម ជា
បទរ ំសោភ។ ខៃំុទទួលសាគល់ថា ការផដល់ពត៌មានមិ នគ្តឹមគ្តូវ ពាក្់ ព័នានឹងក្មាវ ិធីទទួ លេិទិា ជាមូ លោាន
េំរាប់ការបដិសេធបញ្ចប់ជំនួយ ឬ ទទួលការបសណដញសចញពី ផទះ។
តថសលខា ______________________________________ សធវើសៅ (នថៃតខ) _______________________________________
ពត៌មានោំងអេ់ផដល់សោយ អងគការ PHA, ម្ចាស់ផទះ ឬ អ្កកចាត់ ចែងការ ពាក់ ព័នឋនឹងឧបបតេិនេតុ
ននអ្ំនពើនោរនៅកនុងររួសាររាប់ទាំង កតាេចែលជននោះជាអ្នករងនរោះននអ្ំ នពើនោរនៅកនុង ររួសារ
រតូវបានចាត់ទុកជានរឿងសម្ចាត់ នោយ ម្ចាស់ផទះ នេើយមិ នរតូវចាត់ទុកកនុងទិ ននន័យ ចែកចាយោននរបើ
បាននទ នឹងមិនរតូវផេល់នៅឲ្យអ្ងគការែនទ លុះរតាចតម្ចនការ (i) នសនើនោយនេើយយល់រពមនោយ
ជននោះតាមនសែកេីលាយលកខអ្កសរ (ii) តរមូវឲ្យនរបើនៅកនងែំ
នដើរការបនដេញនែញពីផទះ
ុ
ឬការបញ្ាប់ជំនួយឬ(iii) តរមូវនោយែាប់ជាធរម្ចន។
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