
ກະຊວງທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການ
ພັດທະນາຕົວເມືອງຂອງ
ສະຫະລັດ 

ຂໍ ້ ທີ  8: 
ຄູປ໋ ອງຊ່ວຍເຫຼື ອ
ແບບເພ່ີມທະວີ  
 

ຈະເກີ ດຫຍັງຂຶ ້ ນກັບທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງ
້  

ຮູ້ຈັກສິ ດທິ ຂອງທ່ານ 

• ທ່ານມີ ສິ ດສື ບຕ່ໍຢູ່ເຮື ອນເຊົ່ າຂອງ
ທ່ານດ້ວຍການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກ
ຄູປ໋ ອງຊ່ວຍເຫືຼອແບບເພ່ີມທະວີ  
(Enhanced Voucher) 

 

• ທ່ານສາມາດຢູ່ໄດ້ດົນຕາບໃດທີ່
ເຮື ອນນ້ັນຖື ກໃຊ້ເປັນທີ່ ຢູ່ອາໄສໃຫ້
ເຊົ່ າ ແລະ ມີສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ
ເຫືຼອພາຍໃຕ້ໂຄງການ Housing 
Choice Voucher Program 

 

• ສັນຍາເຊົ່ າຂອງທ່ານບໍ່ ສາມາດຖື ກ
ຢຸດເຊົ າໄດ້ ຍົກເວ້ັນຍ້ອນການລະ
ເມີດສັນຍາເຊົ່ າທີ່ ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ
ເທື່ ອ ຫຼື  ເຫດຜົນທີ່ ດີ ອື່ ນ 

ການດໍ າເນີ ນການປ່ຽນແປງ 

ອາຄານຂອງທ່ານກໍາລັງມີ ການປ່ຽນແປງ 
ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ສິ່ ງນີ ້ ເກີດຂຶ ້ ນເມ່ືອມີ ໜ່ຶ
ງໃນສາມສະພາບການເກີດຂຶ ້ ນ: ເຈົ ້ າຂອງ
ຊັບສິ ນເອກະຊົນເລື ອກບໍ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນ
ໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອຄ່າເຊົ່ າເມື່ ອໄລຍະ
ສັນຍາສິ ້ ນສຸດ; ກະຊວງ HUD ຢຸດເຊົ າ
ສັນຍາຊ່ວຍເຫືຼອຄ່າເຊົ່ າ; ຫຼື  ເຈົ ້ າຂອງໄດ້
ຈ່າຍ ເງິ ນກູ້ຊື ້ ເຮື ອນທີ່ ລັດຖະບານຊ່ວຍ
ເຫືຼອສະເພາະໝົດແລ້ວກ່ອນຮອດວັນທີ
ຄົບກໍານົດຂອງເງິ ນກູ້ຊື ້ ເຮື ອນ ໃນບາງ
ກໍລະນີ  ເຈົ ້ າຂອງເຮື ອນຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງບອກ
ທ່ານກ່ຽວກັບສິ່ ງນີ ້ ໜ່ຶງປີ ກ່ອນສິ ້ ນສຸດ
ສັນຍາເຊົ່ າ ການດໍ າເນີ ນການປ່ຽນແປງ
ອາດກ່ໍໃຫ້ເກີດສະພາບການທີ່ ການດໍ າ
ເນີ ນຊີ ວິ ດຂອງຄອບຄົວໃນໂຄງການ

 

ສົບກັບການເພ່ີມຂຶ ້ ນຂອງຄ່າເຊົ່ າ ເພ່ືອ
ປົກປ້ອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ
ຈາກການເພ່ີມຂຶ ້ ນຂອງຄ່າເຊົ່ າ ກົດໝາຍ
ໃຫ້ການປົກປ້ອງສະເພາະແກ່ຜູ້ເຊົ່ າ ການ
ປົກປ້ອງເຫ່ົຼານີ ້ ລວມມີຄວາມເປັນໄປໄດ້
ສໍ າລັບການຊ່ວຍເຫືຼອຄ່າເຊົ່ າພ້ອມກັບ
ສິ ດໃນການສື ບຕ່ໍຢູ່ໃນເຮື ອນເຊົ່ າ 
ຄອບຄົວທີ່ ອົງການ Public Housing 
Authority (PHA) ປະຈໍ າທ້ອງຖ່ິນກໍານົດ
ວ່າມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຈະມີ ໂອກາດໄດ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫືຼອຄ່າເຊົ່ າ ການຊ່ວຍເຫືຼອນີ ້ ຖື ກສະ
ໜອງໃຫ້ເປັນຄູປ໋ ອງຊ່ວຍເຫືຼອແບບ
ເພ່ີມທະວີ  Enhanced Voucher (ຢູ່ຕ່ໍ) ຫຼື  
ຄູປ໋ ອງທາງເລື ອກບ່ອນຢູ່ອາໄສ Housing 
Choice Voucher (ຍ້າຍ) 

ຄູປ໋ ອງຊ່ວຍເຫຼື ອແບບເພີມທະວີ ແມ່ນຫຍັງ? 
ໜ່ຶງໃນຫຼາຍວິ ທີ ທີ່ ຄອບຄົວໄດ້ຮັບໂອກາດໃຫ້ສື ບຕ່ໍຢູ່ໃນເຮື ອນເຊົ່ າແມ່ນດ້ວຍ ຄູປ໋ ອງຊ່ວຍເຫືຼອແບບເພ່ີມທະວີ  (Enhanced Voucher) 
ອົງການ PHA ທີ່ ເປັນຜູ້ບໍ ລິ ຫານໃບຄູປ໋ ອງຊ່ວຍເຫຼື ອຕ່າງໆຈະຕັດສິ ນກໍານົດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບໃບຄູປ໋ ອງຊ່ວຍເຫຼື ອແບບເພ່ີມທະວີ  
(enhanced voucher) ໃບຄູປ໋ ອງເຫ່ົຼານີ ້ ແຕກຕ່າງຈາກໃບຄູປ໋ ອງທາງເລື ອກບ່ອນຢູ່ອາໄສປົກກະຕິຕາມຂໍ ້  8 ໃນສອງແບບ: 

• ອັນທໍາອິ ດ, ຄູປ໋ ອງຊ່ວຍເຫຼື ອແບບເພ່ີມທະວີ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີ ສິ ດສື ບຕ່ໍຢູ່ໃນເຮື ອນເຊົ່ າຫັຼງຈາກມີ ການດໍ າເນີ ນການປ່ຽນແປງ ຕາບ
ໃດທີ່ ເຮ◌ື ອນນ້ັນຍັງສື ບຕ່ໍຖື ກໃຊ້ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສໃຫ້ເຊົ່ າ 

• ອັນທີ ສອງ, ຈໍ ານວນເງິ ນທີ່  PHA ສາມາດຈ່າຍໃຫ້ຄ່າເຊົ່ າຢູ່ເຮື ອນເຊົ່ ານ້ັນອາດຈະຫຼາຍກວ່າຄ່າເຊົ່ າທີ່  PHA ຈະຈ່າຍໃຫ້ສໍ າລັບເຮ
◌ື ອນເຊົ່ າທີ່ ຄ້າຍຄື ກັນທີ່ ມີ ຄູປ໋ ອງທາງເລື ອກບ່ອນຢູ່ອາໄສແບບປົກກະຕິ 

ຈ່ົງຈື່ ວ່າ ທ່ານສາມາດສື ບຕ່ໍຢູ່ເຮື ອນເຊົ່ າໄດ້ ທ່ານບໍ່ ສາມາດຖື ກບອກໃຫ້ອອກໄປ ຫຼື  ຖື ກໄລ່ອອກຈາກເຮື ອນເຊົ່າໄດ້ ຍົກເວ້ັນວ່າມີ ການລະ
ເມີ ດສັນຍາເຊົ່ າທີ່ ຮ້າຍແຮງ ຫຼື  ຫຼາຍເທື່ ອ ການລະເມີ ດເຫ່ົຼານີ ້ ແມ່ນສິ່ ງຕ່າງໆ ເຊັ່ ນວ່າ ບໍ່ ຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າ, ບໍ່ ເບິ່ ງແຍງຮັກສາເຮື ອນເຊົ່ າ ແລະ 
ການລະເມີ ດຂໍ ້ ສັນຍາອື່ ນໆ ທີ່ ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາເຊົ່ າທີ່ ທ່ານເຊັນ ທ່ານຍັງມີ ສິ ດໄປຫາສານເພ່ືອວ່າໄດ້ນດໍ າເນີ ນຄະດີ ເລື່ ອງການຂັບໄລ່
ອອກຈາກເຮື ອນເຊົ່ າ ອີ ງໃສ່ຂໍ ້ ກໍານົດຂອງ HUD ຖ້າທ່ານກໍາລັງອາໄສຢູ່ໃນເຮື ອນເຊົ່ າທີ່  PHA ຕັດສິ ນວ່າໃຫຍ່ເກີ ນໄປ ຫຼື  ນ້ອຍເກີ ນໄປ
ສໍ າລັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ທ່ານຈະຖື ກຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ຍ້າຍໄປເຮື ອນເຊົ່ າທີ່ ເໝາະສົມຫຼາຍກວ່າກັບຂະໜາດຄອບຄົວຂອງທ່ານ 

 



ຂ້ອຍຕ້ອງການຊອກຫາບ່ອນຢູ່ໃໝ່ 
ສິ ດທິ ໃນການຍ້າຍບ່ອນຢູ່ດ້ວຍໃບ
ຄູປ໋ ອງທາງເລື ອກທີ່ ຢູ່ອາໄສ 
ຖ້າທ່ານບໍ່ ຕ້ອງການສື ບຕ່ໍຢູ່ເຮື ອນເຊົ່ານ້ັນ ທ່ານສາມາດຍ້າຍໄດ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄູປ໋ ອງ
ທາງເລື ອກທີ່ ຢູ່ອາໄສເພ່ືອຍ້າຍ ແທນໃບຄູປ໋ ອງຊ່ວຍເຫຼື ອແບບເພ່ີມທະວີ  ຖ້າທ່ານ
ຕັດສິ ນໃຈຮັບເອົ າໃບຄູປ໋ ອງທາງເລື ອກທີ່ ຢູ່ອາໄສ ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງຈ່າຍບໍ່ ເກີນ 40% 
ຂອງລາຍຮັບປະຈໍ າເດື ອນທີ່ ປັບແລ້ວຂອງທ່ານ ຄູປ໋ ອງອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານອາໄສຢູ່ບ່ອນ
ໃດກໍໄດ້ທີ່ ທ່ານຕ້ອງການຢູ່ໃນປະເທດນ້ັນ ຕາບໃດທີ່ ທ່ານຕອບສະໜອງໄດ້ເກນເງື່ ອນ
ໄຂສະເພາະທີ່ ກໍານົດໄວ້ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ ຢູ່ອາໄສສາທາລະນະ  ທ່ານອາດຈະຮ້ອງຂໍ
ເອົ າຄູປ໋ ອງເພ່ືອຍ້າຍບ່ອນຢູ່ກ່ອນສິ ້ ນສຸດສັນຍາເຊົ່ າໄດ້ 

ກະຊວງທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການ
ພັດທະນາຕົວເມືອງຂອງ
ສະຫະລັດ 
 

ຂໍ ້ ມູນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼື ອເພ່ີມເຕີມ 

ຕິດຕ່ໍຫາຜູ້ຕາງໜ້າອົງການທີ່ ຢູ່ອາໄສສາທາລະນະປະຈໍ າທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານສໍ າລັບຂໍ ້
ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບເຮື ອນຢູ່ ແລະ ການປົກປ້ອງຜູ້ເຊົ່ າຂອງທ່ານ 

ນອກນ້ັນທ່ານຍັງສາມາດຕິດຕ່ໍຫາຫ້ອງການທີ່ ຢູ່ອາໄສຍຸຕິທໍາ ແລະ ໂອກາດເທົ່ າທຽມ
ກັນ (Office of Fair Housing and Equal Opportunity) ຂອງ HUD ທີ່ ເບີ  1-800- 
669-9777, ຖ້າທ່ານເຊື່ ອວ່າທ່ານໄດ້ຖື ກເລື ອກປະຕິບັດ 

ຕົວຢ່າງຂອງການລະເມີ ດ
ສັນຍາເຊົ່ າທີ່ ຮ້າຍແຮງ 

• 
• 
ການບໍ່ ຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າ 

ສາເຫດທີ່ ດີ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ
ຄູປ໋ ອງຊ່ວຍເຫືຼອ 

ບໍ່ ເບິ່ ງແຍງຮັກສາເຮື ອນເຊົ່ າ  
ເກີດອາຊະຍາກໍາຮ້າຍແຮງຢູ່ເຮື ອນເຊົ່ າ 

ອັນໃດກໍຕາມທີ່ ລະບຸໄວ້ພາຍໃນ 

ສັນຍາເຊົ່ າທີ່ ເປັນເຫດຜົນທີ່  

ອະນຸຍາດໃຫ້ຢຸດເຊົ າການເຊົ່ າ 

• 
• 
• 

 

ຂໍ ້ ທີ  8: 
ຄູປ໋ ອງຊ່ວຍເຫຼື ອ
ແບບເພ່ີມທະວີ  
 

 


	• ທ່ານມີສິດສືບຕໍ່ຢູ່ເຮືອນເຊົ່າຂອງທ່ານດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄູປ໋ອງຊ່ວຍເຫຼືອແບບເພີ່ມທະວີ (Enhanced Voucher)

