្រកសួ ងអភិវឌ្ឍន៍លំេ���ន និងទី
្រក �ងសហរដ� �េមរ �ក

ែផ� ក 8៖

ប័ណ���
េធ� �ឱ្យ្របេសើរ
េឡើង
យល់ដឹងអំពីសទ
ិ � ិរបស់េ�កអ� ក

េតើនង
ឹ �នប��អ� �េកើតេឡើងចំេ�ះលំេ���នរបស់ខ��ំ?

•

េ�កអ� កេ�ែត�នសិទ�ិ��ក់េ�ទីប រ �េវណ
របស់អ�ក េ�យ�នប័ណ���េធ� �ឱ្យ
្របេសើរេឡើង

សកម� �ពៃន�រ��ស់ប�រ�

•

េ�កអ� ក�ច��ក់េ� ដ៏�ប�លំេ���ន
��្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់លំេ���នជួ ល
និង�នសិទ�ិទទួ ល្រសបច�ប់ចំេ�ះជំនួយ
េ្រ�មកម� វ �ធីលិខិត��ជេ្រមើសលំេ���ន

•

កិច�សន�ជួ លរបស់អ�កមិន�ចប�� ប់េឡើយ
េលើកែលង�ន�ររ�េ�ភបំ�នេលើ
កិច�សន�ជួ លធ� ន់ធ�រ ឬ េហតុផលល� ៗ
េផ្សងេទៀត

អ�ររបស់អ�ក នឹង�ច�ន �រ
��ស់ប�រ។
� �ទូ េ��រណ៍េនះ េកើតេឡើងេ�
េពល�ន��ន�ពមួ យក��ងចំេ�ម��ន
�ពចំនួនបី
េកើតេឡើង៖ ��ស់អចលន្រទព្យឯកជនេ្រជើស
េរ �សមិនចូ លរ ួមក��ងកម� វ �ធីជំនួយជួ លលំេ�
��នេ�ចុងប�� ប់នរយៈេពលកិច�សន�េនះ;
HUD ប�� ប់កិច�សន�ជំនួយជួ លលំេ���ន;
ឬ��ស់លំេ���នបង់��ច់្រ�ក់ឱ្យខ� ីេ�យ
�នវត��ប��ំែដល�ជំនួយរបស់រ��ភិ�ល
�ក់�ក់ មុនេពល�លបរ �េច� ទដល់កំណត់
្រ�ក់កម� ីទិញផ� ះ។ ក��ងករណីមួយចំនួន ��ស់
លំេ���ន្រត�វផ� ល់ជូនេសចក� ីជូនដំណឹងដល់
េ�កអ� ក អំពីប��េនះែដល�នយៈេពល
មួ យ��ំ មុន�រប�� ប់កិច�សន�។
សកម� �ពៃន�រ��ស់ប�រេនះ
�
�ចបេង� ើត
ឱ្យ�ន
�ន�ពមយ

ែដល្រក �ម្រគ� �ររស់េ�ក��ងគេ្រ�ងេនះ
�ចនឹងជួ បប���រេកើនេឡើងៃន�រជួ ល
លំេ���ន។ េដើម្បី�រ�រេ�កអ� ក និង
្រក �ម្រគ� �រ ពី�រេកើនេឡើង�រជួ លលំេ�
��នេ�ះ ច�ប់េនះផ� ល់ជូន�រ�រ�រអ� ក
ជួ លលំេ���ន�ក់�ក់។ �រ�រ�រ� ំង
េនះ រ ួមប��ល
� � ំងស��នុពលចំេ�ះ�រផ� ល់
ជំនួយជួ លលំេ���ន ែដល�នសិទ�ិ��ក់
េ�បរ �េវណលំេ���ន។ ្រក �ម្រគ� ��ន
កំណត់សិទ�ិទទួ ល�ន �មរយៈ���ធរលំ
េ���នរដ� េ�មូ ល��ន (PHA) ែដលផ� ល់ជូន
ឱ�សទទួ ល�នជំនួយជួ ល
លំេ���ន។ ជំនួយេនះ ្រត�វ�នផ� ល់ជូន�ង
ំ
ប័ណ���េធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើង (�រ��ក់េ�)
ឬប័ណ���ជេ្រមើសលំេ���ន (�រ��ស់ប� �
រលំេ���ន) ។

េតើអ�េ� ��ប័ណ���េធ� ឱ
� ្យ្របេសើរេឡើង?

វ �ធីមួយក��ងចំេ�មវ �ធី��ែដល ្រក �ម្រគ� �រ្រត�វ�នផ� ល់ជូនឱ�ស េដើម្បី��ក់េ�ទីប រ �េវណលំេ���ន េ�យ�នប័ណ���េធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើង។ PHA
ែដល្រគប់្រគងប័ណ���� ំង�យ នឹងកំណត់សិទ�ិរបស់អ�ក េដើម្បីទទួ ល�នប័ណ���េធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើង។ ប័ណ���� ំងេនះ ខុស��េ�នឹងប័ណ���
ជេ្រមើសលំេ���នេ�ក��ងែផ� ក 8 ធម� � �មវ �ធីពីរ�៉ង៖

•

ទីមួយ ប័ណ���េធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងអនុ��តឱ្យ�នអ� ក�នសិទ�ិ��ក់េ�ក��ងទីប រ �េវណលំេ���ន ប��ប់ពីសកម� �ពៃន�រ��ស់ប�រ� ដ៏�ប�
លំេ���ន
បន� ដំេណើរ�រេ្របើ្រ�ស់�លំេ���នជួ ល។

•

ទីពីរ ចំនួនទឹក្រ�ក់ែដល PHA �ចបង់ស្រ�ប់�រជួ លេ�ក��ងទីប រ �េវណលំេ���នេនះ �ច�នចំនួនទឹក្រ�ក់េ្រចើន�ង PHA នឹង�ចបង់
ស្រ�ប់លំេ���នែដល្រសេដៀង�� េ�យ�នប័ណ���ជេ្រមើសលំេ���នធម� �។

សូ មចង�ំ� េ�កអ� ក�ច��ក់េ�បរ �េវណអ�រ។ េ�កអ� កមិន�ច្រត�វ�នេគ្រ�ប់ឱ្យ�កេចញ ឬបេណ�ញេចញេឡើយ េលើកែលងែត�ន�រ
រ�េ�ភបំ�នេលើ
កិច�សន�ជួ លលំេ���ន ធ� ន់ធ�រ ឬម� ងេហើយម� ងេទៀត។ �ររ�េ�ភបំ�ន� ំងេនះ គឺ�អ� �ែដល�ន ដូ ច��រមិន�នបង់្រ�ក់ជួលរបស់អ�ក, �រែដល
មិនេចះែថ� ំលំេ���ន
និង�ររ�េ�ភ កិច�សន�ជួ លលំេ���នេផ្សងេទៀត ែដល�នេរៀប�ប់េ�ក��ងកិច�សន�ែដលេ�កអ� ក�នចុះហត� េល�។ េ�កអ� កេ�ែត�នសិទ�ិ
ក��ង�រប� ឹងេ��ន់តុ��រចំេ�ះកិច�ដំេណើរ�រនីតិ វ �ធីបេណ�ញេចញ។ េ�យែផ� កេលើត្រម�វ�ររបស់ HUD, ្របសិនេបើេ�កអ� កកំពុងែតរស់េ�ក��ង
លំេ���នមួ យ ែដល PHA កំណត់� �នទំហំធំេពក ឬតូ ចេពកស្រ�ប់្រក �ម្រគ� �ររបស់អ�ក េ�ះេ�កអ� ក�ច្រត�វ�នេគេស� ើសុំឱ្យ��ស់ប�រលំ
� េ���ន
េ��ន់លំេ���នែដល�នទំហំសមរម្យស្រ�ប់្រគ� �ររបស់េ�កអ� ក។
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្រកសួ ងអភិវឌ្ឍន៍លំេ���ន និងទី
្រក �ងសហរដ� �េមរ �ក

ែផ� ក 8៖

ប័ណ���
េធ� �ឱ្យ្របេសើរ
េឡើង
ឧ�ហរណ៍�ររ�េ�ភ
បំ�នេលើ
កិច�សន�ជួលធ� ន់ធ�រ
•

�រខក�នចំេ�ះ�របង់ៃថ� ជួល

•

េហតុផលល� ៗ ែដលស� ិតេ្រ�មកម� វ �ធី
ប័ណ���លំេ���ន

•

�រខក�នែថ� ំលំេ���ន

•

្រប្រពឹត�ឧ្រកិដ�កម� ហិង�េ�លំេ���ន

•

អ� �ៗែដល�នប��ក់េ�ក��ងកិច�សន�
ជួ លលំេ���នេនះ �េហតុផលែដល
អនុ��តឱ្យ�ន�រប�� ប់សិទ�ិជួល

ខ��ំចង់ែស�ងរកកែន� ងថ�ីមួយ េដើម្បីរស់េ�
សិទ�ិ��ស់ប�រកែន�
�
ងរស់េ�េ�យ�នលិខិត��ជេ្រមើសលំេ���ន
្របសិនេបើេ�កអ� កមិនចង់��ក់េ� លំេ���នេទ េ�កអ� ក�ច��ស់ប�រលំ
� េ���ន�ន។
េ�កអ� កនឹងទទួ ល�នប័ណ���ជេ្រមើសលំេ���ន េដើម្បី��ស់ប�រលំ
� េ���នេ�យជំនួសឱ្យ
ប័ណ���េធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើង។ ្របសិនេបើេ�កអ� កសេ្រមចចិត�ទទួ លប័ណ���ជេ្រមើសលំេ�
��នេ�ះ េ�កអ� ក្រត�វ�នេគ�ម�រឱ្យបង់្រ�ក់រហូ តដល់េ� 40%
�គរយៃន្រ�ក់
ចំណូល្រប�ំែខែដល�ន
ែកត្រម�វរបស់េ�កអ� ក។ ប័ណ���េនះ អនុ��តឱ្យេ�កអ� ករស់េ�កែន� ង�មួ យ ែដល
េ�កអ� កចង់េ�េ�ក��ង្របេទសេនះ
ដ៏�ប�េ�កអ� កបំេពញ�មលក� ណៈវ �និច�័យ�ក់
�ក់ែដល�នកំណត់េ�យ���ធរលំេ���នរដ� ។
េ�កអ� ក�ចេស� ើសុំប័ណ���ផងែដរ
េដើម្បី��ស់ប�រលំ
� េ���ន មុនេពល�រប�� ប់រយៈេពលកិច�សន�ជួ ល�មួ យ។

ព័ត៌�ន & ជំនួយែន� ម
សូ ម�ក់ទងមកអ� កតំ�ង���ធរលំេ���នរដ� េ�មូ ល��នរបស់អ�ក ស្រ�ប់ព័ត៌�ន
�ក់�ក់អំពី�រ�រ�រផ� ះ និង��ស់ផ�ះរបស់អ�ក។
េ�កអ� កក៍�ច�ក់ទងមក�រ ��ល័យលំេ���នសមរម្យ និងឱ�សេស� ើ��ៃន HUD ផង
ែដរ �មេលខទូ រស័ព� 1-800- 669-9777, ្របសិនេបើេ�កអ� ក�នជំេនឿ� េ�កអ� ក្រត�វ
�នេគេរ �សេអើង។
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