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លំនៅដ្ឋានសមរម្យ
ឱកាសស្មើៗគ្នាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋាន និងទីក្រុងសហរដ្ឋអាមេរ ិក
(U.S. Department of Housing and Urban Development)
ការ ិយាល័យលំនៅដ្ឋានសមរម្យ និងឱកាសស្មើៗគ្នា
សូមចូលទៅវ ិបសាយ៖ www.hud.gov/fairhousing
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លំនៅដ្ឋានសមរម្យ – ឱកាសស្មើៗគ្នាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
នៅអាមេរ ិក តាមវ ិធីនីមួយៗតំណាងឱ្យភាពស្មើៗគ្នានៃឱកាសសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់។ ភាព
ចម្រុះដ៏ច្រើននៃពលរដ្ឋរបស់ខលួន
្ និងគំនិតនៃការរួបរួម ដែលរួមបញចូ្ លយ�ើងខ្ុំញទាំងអស់កំណត់
សញ្ញាណគោលការណ៍នៃសេរ ីភាព និងយុតតិធ
្ ម៌ ដែលក្នុងនោះប្រទេសនេះបានត្រូវបង្កើតឡ�ើង។
នោះហ�ើយជាហេតុផលការរ ំខានដ៏ខ្លា ំង នៅពេលជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី ជនជាតិភាគតិច
ក្រុមគ្រួសារដែលមានកូន និងពលរដ្ឋដែលមានភាពពិការ ត្រូវបានគេបដិសេធចំពោះផ្ទះសម្បែង
ពីជម្រើសរបស់ពួកគេ ដោយសារការរ� ើសអ�ើងផ្ទុយនឹងច្បាប់។
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋាន និងទីក្រុងសហរដ្ឋអាមេរ ិក (Department of Housing and Urban
Development (HUD)) ដាក់ឱ្យអនុវត្តច្បាប់សតីព
្ ីលំនៅដ្ឋានសមរម្យ (Fair Housing Act)
ដែលហាមប្រាមចំពោះការរ� ើសអ�ើង និងការបំភិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះពួកគេ, អគារផ្ទះល្ង
វែ
និងការអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទះកុងដូ – ការដោះស្រាយផ្ទះសម្បែងស្ទើរតែទាំងអស់ ដែលរួមមានការជួល
និងការលក់ផ្ទះ និងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដោយមានវត្ថុបញ្
ចា ំ។
ការទទួលបានស្មើៗគ្នាចំពោះឱកាសជួលផ្ទះ និងភាពជាម្ចា ស់ផ្ទះ គឺជាមូលដ្ឋាននៃគោលនយោបយ
ស្តីពីលំនៅដ្ឋានសហព័ន្ធនៃប្រទេសនេះ។ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្ទះសម្បែង ដែលបដិសេធជួល
ឬលក់ផ្ទះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ ដោយផ្អែកល�ើជាតិសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ប្រភពដ�ើមជនជាតិ
សាសនា ភេទ ស្ថា នភាពគ្រួសារ ឬពិការភាព គឺជាការរ ំលោភបំពានច្បាប់សហព័ន្ធ
ហ�ើយក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋាន និងទីក្រុង HUD នឹងបន្តសកម្មភាពអនុវត្តន៍ច្បាប់យ៉ាងខ្លា ំង
ប្រឆាំងនឹងពួកគេ។
ការរ� ើសអ�ើងលំនៅដ្ឋាន មិនគ្រាន់តែខុសច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេ វាផ្ទុយនឹងវ ិធីនីមួយៗចំពោះ
គោលការណ៍សេរ ីភាព និងឱកាស ដែលយ�ើងខ្ុំញចាត់ទុកជាវត្ថុមានតម្លៃសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរ ិក។
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋាននិងទីក្រុង HUD ប្តេជ្ញា ចិត្តធានាថា ពលរដ្ឋម្នាក់ៗត្រូវបានចាត់ទុក
ស្មើៗគ្នានៅខណៈពេលការស្វែងរកទីកន្លែង ដ�ើម្បីហៅទូរស័ព្ទមកផ្ទះ។

មាតិកា
ច្បាប់សតីព
្ ីលំនៅដ្ឋានសមរម្យ
ត�ើផ្ទះសម្បែងអ្វីខ្លះ ត្រូវបានចេញថ្លៃ?
ត�ើអ្វីខ្លះ ត្រូវបានហាមប្រាម?
ការការពារបន្ថែម ប្រសិនប�ើលោកអ្នកមានភាពពិការ
ការការពារលំនៅដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលមានកូន
ប្រសិនប�ើលោកអ្នកគិតថា សិទ្ធិលោកអ្នកត្រូវបានគេរ ំលោភបំពាន
ត�ើមានអ្វីក�ើតឡ�ើង នៅពេលលោកអ្នកដាក់បណតឹ្ ងតវ៉ា ?
ត�ើមានអ្វីក�ើតឡ�ើង ប្រសិនប�ើខុំញន
្ ឹងបាត់បង់ផ្ទះខ្ុំញ តាមការបណ្តេ ញចេញ ឬការលក់?
ត�ើមានអ្វីក�ើតឡ�ើង បន្ទា ប់ពីការស�៊ើបអង្កេតបណតឹ្ ងតវ៉ា ?
សេចក្តីបន្ថែម
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ច្បាប់សតីព
្ ីលំនៅដ្ឋានសមរម្យ (Fair Housing Act)
	ច្បាប់សតីព
្ ីលំនៅដ្ឋានសមរម្យ (Fair Housing Act) ហាមប្រាមការរ� ើសអ�ើង
លំនៅដ្ឋានដោយសារ៖
•
•
•
•
•

•

ជាតិសាសន៍ ឬពណ៌សម្បុរ
ប្រភពដ�ើមជនជាតិ
សាសនា
ភេទ
ស្ថា នភាពក្រុមគ្រួសារ (ដែលរួមមាន កូនមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ
ដែលរស់នៅជាមួយឪពុកម្តា យ ឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់; ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ
និងប្រជាពលរដ្ឋដែលការពារសុវត្ថិភាពការម�ើលថែរក្សាកុមារដែលមានអាយុ
ក្រោម 18 ឆ្នាំ)
ភាពពិការ

ត�ើផ្ទះសម្បែងអ្វីខ្លះ ត្រូវបានចេញថ្លៃ?
ច្បាប់សតីព
្ ីលំនៅដ្ឋានសមរម្យ (Fair Housing Act) ចេញថ្លៃលំនៅដ្ឋានភាគច្រើន។
ចំពោះស្ថា នភាពខ្លះ ច្បាប់នេះអនុគ្រោះចំពោះអគារដែលកាន់កាប់ដោយម្ចា ស់កម្មសិទ្ធិ
ដែលមានអគារមិនច្រើនជាងបួន, ផ្ទះសម្បែងក្រុមគ្រួសារមួយដែលបានលក់ ឬបានជួល
ដោយគ្មានការប្រើប្រាស់ឈ្មួញកណ្តា លឬជ�ើងសារ និងផ្ទះសម្បែងបានប្រតិបត្តិការដោយ
អង្គភាពនានា និងក្លិបឯកជន ដែលកំណត់រយៈពេលកាន់កាប់ចំពោះសមាជិកនានា។

ត�ើអ្វីខ្លះ ត្រូវបានហាមប្រាម?
ចំពោះការលក់ និងជួលផ្ទះ៖ គ្មានអ្នកណាម្នាក់ អាចចាត់វ ិធានការណាមួយខាងក្រោម ដោយផ្អែកល�ើ
ជាតិសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ សាសនា ភេទ ពិការភាព ស្ថា នភាពក្រុមគ្រួសារ
ឬប្រភពដ�ើមជនជាតិ៖
•
•
•
•
•
•
•

បដិសេធជួល ឬលក់ផទះ្
បដិសេធចរចារឬពិភាក្សាអំពល
ី នំ ៅដ្ឋាន
ធ្វើឱ្យលំនៅដ្ឋាន មិនអាចមាន
តាមវ ិធីផ្សេងទ�ៀត បដិសេធចំពោះលំនៅដ្ឋាន
កំណត់រយៈពេល លក្ខខណ្ឌឬឯកសិទខ
្ធិ ស
ុ ៗគ្នាសម្រាប់ការលក់ ឬការជួលលំនៅដ្ឋាន
ផ្តលជ
់ ន
ូ សេវាកម្មផទះ្ សម្បែង ឬអគារស្នាក់នៅខុសៗគ្នា
បដិសេធក្លែងបន្ថា
លំ លំនៅដ្ឋានអាចប្រព្រឹត្តទៅបានសម្រាប់ការត្រួតពិនត
ិ ្យ ការលក់
ឬការជួល
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សម្រាប់ប្រាក់ចំណេញ, បញ្ច ុះបញ្ចូ ល ឬព្យាយាមបញ្ច ុះបញ្ចូ លម្ចា ស់ផ្ទះដ�ើម្បីលក់ ឬ
ជួលលំនៅដ្ឋាននានាតាមរយៈការស្នើសុំថា ប្រជាពលរដ្ឋនៃជាតិសាសន៍ជាក់លាក់

ជាដ�ើម បានរ� ើផ្ទះឬជិតរ� ើផ្ទះទៅតំបន់ជិតខាង (ផ្ទះប្លុកៗ) ឬ
បដិសេធការចូលប្រើឬទទួលដោយបុគ្គលណាម្នាក់ ឬសមាជិកភាព

ឬការចូលរួមក្នុងអង្គភាព អគារ ឬសេវាកម្មណាមួយ (ដូចជាសេវាកម្មដែលមាន
បញ្ជីឈ្មោះជាច្រើន) ដែលទាក់ទងនឹងការលក់ ឬការជួលកន្លែងស្នាក់នៅនានា
ឬរ� ើសអ�ើងប្រឆាំងបុគ្គលណាម្នាក់ចំពោះការកំណត់រយៈពេល

លក្ខខណ្ឌនៃការចូលប្រើឬការទទួល, សមាជិកភាព ឬការចូលរួមបែបនេះ។
ិ នការណាមួយខាងក្រោម
ចំពោះការឱ្យខ្ចីប្រាក់ដោយមានដាក់វត្ថុបញ្
ចា ំ គ្មានអ្នកណាម្នាក់ អាចចាត់វធា
ដោយផ្អែកល�ើជាតិសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ សាសនា ភេទ ពិការភាព ស្ថា នភាពក្រុមគ្រួសារ
ឬប្រភពដ�ើមជនជាតិ៖
•

បដិសេធរ�ៀបចំប្រាក់កម្ចីដោយមានដាក់វត្ថុបញ្
ចា ំ

•

កំណត់រយៈពេល ឬលក្ខខណ្ឌខុសៗគ្នាអំពីប្រាក់កម្ចី

•

•
•
•
•
•
•

បដិសេធផ្តល់ជូនព័ត៌មានដែលទាក់ទងប្រាក់កម្ចី

ដូចជាអតា្រការប្រាក់ខុសៗគ្នា ចំណុចនានា ឬថ្លៃឈ្នួល
រ� ើសអ�ើងចំពោះការវាយតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិ
បដិសេធទទួលបានប្រាក់កម្ចី ឬ

ការកំណត់រយៈពេល ឬលក្ខខណ្ឌខុសៗគ្នាចំពោះការទទួលបានប្រាក់កម្ចី។

ល�ើសពីនេះវាជាការរ ំលោភបំពានច្បាប់សតីព
្ ីលំនៅដ្ឋានសមរម្យ (Fair Housing
Act)៖

គំរាមកំហែង, បង្ខិតបង្ខំ, បំភ័យ, ឬជ្រៀតជ្រែកអ្នកណាម្នាក់ ដែលអនុវត្ត
សិទ្ធិលំនៅដ្ឋានសមរម្យ ឬដែលជួយអ្នកផ្សេងៗទ�ៀត ដែលអនុវត្តសិទ្ធិ

រ�ៀបចំ បោះពុម្ព ឬបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍ណាមួយ ដែលពាក់ព័ន្ធការលក់ ឬ

ការជួលលំនៅដ្ឋានដែលបង្ហាញការចូលចិត្ត ការកំណត់ ឬការរ� ើសអ�ើង

ដោយផ្អែកល�ើជាតិសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ សាសនា ភេទ ពិការភាព ស្ថា នភាពគ្រួសារ
ឬប្រភពដ�ើមជនជាតិ។ ការហាមប្រាមនេះ ប្រឆាំងនឹងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
រ� ើសអ�ើង ដែលអនុវត្តចំពោះគ្រួសារមួយ និងផ្ទះដែលកាន់កាប់ដោយម្ចា ស់
តាមរប�ៀបផ្សេងទ�ៀតដែលអនុគ្រោះពីច្បាប់សតីព
្ ីលំនៅដ្ឋានសមរម្យ(Fair
•

•

Housing Act)

បដិសេធផ្តល់ជូនការចេញថ្លៃធានារ៉ា ប់រងពីម្ចា ស់ផ្ទះសម្រាប់លំនៅដ្ឋាន

ដោយសារជាតិសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ សាសនា ភេទ ពិការភាព ស្ថា នភាពគ្រួសារ
ឬប្រភពដ�ើមជនជាតិនៃម្ចា ស់ផ្ទះ និង/ឬ អ្នកកាន់កាប់លំនៅដ្ឋាន

រ� ើសអ�ើងចំពោះការកំណត់រយៈពេល ឬលក្ខខណ្ឌការចេញថ្លៃធានារ៉ា ប់រងពីម្ចា ស់

ផ្ទះ ដោយសារជាតិសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ សាសនា ភេទ ពិការភាព ស្ថា នភាពគ្រួសារ
ឬប្រភពដ�ើមជនជាតិនៃម្ចា ស់ផ្ទះ និង/ឬ អ្នកកាន់កាប់លំនៅដ្ឋាន
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លំនៅដ្ឋានសមរម្យ ឱកាសស្មើៗគ្នាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
•

•

បដិសេធផ្តល់ជូនព័ត៌មានដែលអាចមាន អំពីលំដាប់ពេញលេញនៃជម្រើសចេញ
ថ្លៃធានារ៉ា ប់រងពីម្ចា ស់ផ្ទះដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន ដោយសារជាតិសាសន៍
របស់ម្ចា ស់ផ្ទះ និង/ឬ អ្នកកាន់កាប់លំនៅដ្ឋានជាដ�ើម

រ�ៀបចំ បោះពុម្ព ឬបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍ណាមួយ ដែលពាក់ព័ន្ធការផ្តល់
ជូនការចេញថ្លៃធានារ៉ា ប់រងពីម្ចា ស់ផ្ទះដែលបង្ហាញការចូលចិត្ត ការកំណត់

ឬការរ� ើសអ�ើង ដោយផ្អែកល�ើជាតិសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ សាសនា ភេទ ពិការភាព
ស្ថា នភាពគ្រួសារ ឬប្រភពដ�ើមជនជាតិ។

ការការពារបន្ថែម ប្រសិនប�ើលោកអ្នកមានភាពពិការ
ប�ើអ្នក ឬអ្នកណាម្នាក់ជាប់ទាក់ទងជាមួយអ្នក៖
•

មានភាពពិការរាងកាយ ឬខួរក្បាល (ដែលរួមមានការឮ, ការចល័តទីកន្លែង

និងការចុះខ្សោយចក្ខុ, ជម្ងឺមហារ ីក, ជម្ងឺខួរក្បាលរ៉ាំ រ៉ៃ, ហ៊ីវ/អេដ HIV/ AIDS,
ឬដំណ�ើរវ ិកលចរ ិកខួរក្បាល) ដែលកំណត់យ៉ាងសំខាន់ចំពោះសកម្មភាព

•
•

ជីវ ិតរស់នៅមួយឬច្រើន

មានកំណត់ត្រាអំពីភាពពិការបែបនេះ ឬ

ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភាពពិការបែបនេះ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្ទះសម្បែង អាចមិន៖

-

បដិសេធលោកអ្នកធ្វើការកែតម្រូវសមហេតុផលចំពោះលំនៅដ្ឋានឬទីកន្លែង

ប្រើប្រាស់ទូទៅតាមការចំណាយរបស់អ្នក ប�ើទីកន្លែងអាចមានការចាំបាច់សម្រាប់

លោកអ្នក ដ�ើម្បីប្រើប្រាស់ផ្ទះសម្បែងពេញលេញ។ (នៅទីកន្លែងសមហេតុផលនោះ

ម្ចា ស់ផ្ទះអាចអនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្លាស់បតូរតែប៉ុណ្
្
ណ ោះ ប�ើលោកអ្នកយល់ព្រមធ្វើឱ្យដូច
-

ដ�ើមវិញទ្រព្យសម្បត្តិចំពោះលក្ខខណ្ឌសំណៅដ�ើមរបស់ខលួន
្ នៅពេលអ្នករ�ផ
ើ ្ទះ)។
បដិសេធរ�ៀបចំកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យសមហេតុផលតាមបទបញ្
ជា

គោលនយោបាយ ការអនុវត្តន៍ ឬសេវាកម្មនានា ប�ើកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យ
អាចមានការចាំបាច់សម្រាប់លោកអ្នក ដ�ើម្បីប្រើប្រាស់ផ្ទះសម្បែងតាម

ឧទាហរណ៍៖

ឧទាហរណ៍៖

មូលដ្ឋានស្មើៗគ្នាចំពោះពលរដ្ឋគ្មានភាពពិការ។

អគារដែលមានគោលនយោបាយ “គ្មានសត្វចិញ្ចឹម” ត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជួល

ដែលចុះអន់ខ្សោយខាងចក្ខុ ដ�ើម្បីរក្សាទុកឆ្កែនាំផលូវ។
្

អគារជាប់ៗគ្នា ដែលផ្តល់ជូនអ្នកជួលដ៏ធំទូលាយ, ចំណតរថយន្តដែលមិនបានកំណត់ ត្រូវ

ទទួលសំណ�ើមួយពីអ្នកជួលដែលមានចុះខ្សោយខាងសកម្មភាពចល័ត សម្រាប់ទីន្លែង

ដែលបម្រុងទុកនៅជិតផ្ទះនាង ប្រសិនប�ើវាអាចចាំបាច់ ដ�ើម្បីធានាថានាងអាចមានការប្រើ
ផ្ទះនាង។
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លំនៅដ្ឋានសមរម្យ ឱកាសស្មើៗគ្នាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ា ងណាក្តី ក៏ច្បាប់សតីព
្ ីលំនៅដ្ឋានសមរម្យ (Fair Housing Act) មិនការពារបុគ្គល
ដែលជាការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ចំពោះសុខភាព ឬសុវត្ថិភាពនៃអ្នកដទៃ
ឬដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំមិនស្របច្បាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ន។
តម្រូវការទាមទារភាពអាចចូលប្រើប្រាស់បានចំពោះអគារក្រុមគ្រួសារជាច្រើនថ្មីៗ៖
ចំពោះអគារនានាដែលមានបួនជាន់ ឬច្រើនជាង ដែលបានកាន់កាប់ល�ើកទីមួយ
ក្រោយថ្ងៃ 13 មីនា 1991 ហ�ើយអគារនោះមានជណ្តើ រយន្ត៖
•
•
•

តំបន់ប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈ និងរដ្ឋ អាចប្រើបានចំពោះបុគ្គលនា
នាដែលមានភាពពិការ
ទ្វា រ និងផ្លូវដ�ើរក្នុងផ្ទះទាំងអស់ ត្រូវមានទំហំទូលាយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កៅអី
កង់រញ
ុ ជនពិការ
អគារទាំងអស់ ត្រូវមាន៖
ផ្លូវដែលអាចប្រើបានទៅក្នុង ឬឆ្លងកាត់អគារ
-	កុងតាក់បិទប�ើកអំពូល, ប្រដាប់ដោយឌុយអគ្គិសនី, ទែរម៉ូស្តា តឬប្រដាប់
រក្សាសីតុណ្ហភាពដែលអាចប្រើបាន និងការគ្រប់គ្រងបរ ិកាសជុំវ ិញផ្សេងៗ
ទ�ៀត
ជញ្
ជា ំងបន្ទប់ទឹកដែលជួយទប់រ ឹងមាំ ដ�ើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានការដំឡ�ើងរបា
ចាប់កាន់ និង
ផ្ទះបាយ និងបន្ទប់ទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់ដោយប្រជាពលរដ្ឋដែលអង្គុយ
ក្នុងកៅអីកង់រញ
ុ ជនពិការ។

ចំពោះអគារនានាដែលមានបួនជាន់ ឬច្រើនជាង គ្មានជណ្តើ រយន្ត ហ�ើយបានកាន់កាប់
ល�ើកទីមួយ ក្រោយថ្ងៃ 13 មីនា 1991, ស្តង់ដាទាំងនេះអនុវត្តចំពោះអគារ
ជាន់ផ្ទាល់ដីប៉ុណ្ណោះ។
តម្រូវការទាមទារភាពអាចប្រើបានទាំងនេះ សម្រាប់អគារក្រុមគ្រួសារជាច្រើនថ្មី មិន
កំណត់កន្លែងឡ�ើងវ ិញតាមស្តង់ដាភាពអាចប្រើបានត្រឹមត្រូវថែមទ�ៀត ដែលតម្រូវឱ្យមាន
តាមច្បាប់រដ្ឋ ឬមូលដ្ឋាន។

ការការពារលំនៅដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលមានកូន
ច្បាប់សតីព
្ ីលំនៅដ្ឋានសមរម្យ (Fair Housing Act) កំណត់ថា វាជាអំព�ើខុសច្បាប់ចំពោះ
ការរ�ើសអ�ើងប្រឆាំងបុគ្គលម្នាក់ ដែលក្រុមគ្រួសារពួកគេមានកូនមួយ ឬច្រើននាក់ ដែលមានអាយុក្រោម 18
ឆ្នាំ (ស្ថា នភាពគ្រួសារ)។ ការការពារស្ថា នភាពគ្រួសារ ធានារ៉ា ប់រងក្រុមគ្រួសារនានា ដែលក្នុងនោះមាន
កូនជាអនីតិជនម្នាក់ ឬច្រើននាក់ រស់នៅជាមួយ៖
•
•

មាតាឬបិតា;
បុគ្គលម្នាក់ ដែលមានការម�ើលថែរក្សាស្របច្បាប់
(ដែលរួមមានភាពជាអាណាព្យាបាល) នៃកូន ឬកូនៗជាអនីតិជន; ឬ
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លំនៅដ្ឋានសមរម្យ ឱកាសស្មើៗគ្នាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
•

អ្នករ�ៀបចំមាតាឬបិតា ឬអ្នកម�ើលថែរក្សាស្របច្បាប់ ដោយមានលិខិតអនុញ្ញាត
សរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីមាតាឬបិតា ឬអ្នកម�ើលថែរក្សាស្របច្បាប់។

ការការពារស្ថា នភាពគ្រួសារ ក៏ពន្យាពេលបន្តចំពោះស្រី្តមានផ្ទៃពោះ និងបុគ្គលណា
ម្នាក់ដែលស្ថិតក្នុងដំណ�ើរការនៃការការពារសុវត្ថិភាពការម�ើលថែរក្សាស្របច្បាប់ចំពោះ
កូនជាអនីតិជន (ដែលរួមមានឪពុកម្តា យដែលចិញ្ចឹមជាកូន ឬឪពុកម្តា យចិញ្ចឹម)។
ការអនុគ្រោះ “លំនៅដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សចាស់ៗ”៖ ច្បាប់សតីព
្ ីលំនៅដ្ឋានសមរម្យ (Fair Housing
Act) អនុគ្រោះជាក់លាក់ចំពោះអគារនិងសហគមន៍ដែលជាផ្ទះសម្បែងពលរដ្ឋជាន់
ខ្ពស់មួយចំនួនពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះការរ� ើសអ�ើងស្ថា នភាពគ្រួសារ។ អគារនិង
សហគមន៍ដែលជាផ្ទះសម្បែងពលរដ្ឋជាន់ខ្ពស់ដែលអនុគ្រោះនោះ អាចបដិសេធតាម
ច្បាប់ចំពោះការលក់ ឬការជួលលំនៅដ្ឋានជូនក្រុមគ្រួសារនានាដែលមានកូនៗ
ជាអនីតិជន។ ដ�ើម្បីមានលក្ខណៈ គ្រប់គ្រាន់ចំពោះការអនុគ្រោះ “លំនៅដ្ឋានសម្រាប់
មនុស្សចាស់ៗ” នោះ អគារ និងសហគមន៍ ត្រូវបញ្
ជាក់ភស្តុតាងថា
លំនៅដ្ឋានរបស់ខលួន៖
្
•	ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយកម្មវ ិធីរដ្ឋ ឬសហព័ន្ធ ដែល HUD បានកំណត់រ�ៀបចំ
និងប្រតិបត្តិដោយជាក់លាក់ ដ�ើម្បីជួយមនុស្សចាស់ៗ
(ដូចបានកំណត់ក្នុងកម្មវ ិធីរដ្ឋ ឬសហព័ន្ធ); ឬ
•
បានគ្រោទុក បានកាន់កាប់តែម្នាក់ឯង ដោយពលរដ្ឋនានាដែលមានអាយុ 62 ឆ្នាំ
ឬចាស់ជាងនេះ; ឬ
•
បានគ្រោទុក និងប្រតិបត្តិចំពោះការរស់នៅកាន់កាប់ដោយពលរដ្ឋនានាដែល
មានអាយុ 55 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាងនេះ។
ដ�ើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ចំពោះការអនុគ្រោះលំនៅដ្ឋាន “បុគ្គលដែលមានអាយុ 55
ឆ្នាំ ឬចាស់ជាងនេះ” នោះ អគារ និងសហគមន៍ ត្រូវបំពេញតាមតម្រូវការទាមទារនីមួយ
ៗដូចខាងក្រោម៖
•
អគារ 80 ភាគរយយ៉ា ងតិច ត្រូវមានអ្នកកាន់កាប់ម្នាក់យ៉ាងតិច ដែលមានអាយុ
55 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាងនេះ; និង
•
អគារ ឬសហគមន៍ ត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយ និងប្រកាន់ខ្ជា ប់ចំពោះគោលនយោបាយ
និងនីតិវ ិធីនានា ដែលបង្ហាញអំពីបំណង ដ�ើម្បីប្រតិបត្តិការផ្ទះសម្បែង “អាយុ 55
ឆ្នាំ ឬចាស់ជាង”; និង
•
អគារ ឬសហគមន៍ ត្រូវគោរពតាមតម្រូវការទាមទារបទបញ្
ជា HUD សម្រាប់ការ
ផ្ទៀងផ្ទាត់អាយុអ្នករស់នៅ។
ការអនុគ្រោះ “ផ្ទះសម្រាប់មនុស្សចាស់ៗ” មិនការពារអគារនិងសហគមន៍ដែលជាផ្ទះ
សម្បែងពលរដ្ឋជាន់ខ្ពស់ពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះការរ� ើសអ�ើងលំនៅដ្ឋាន
ដោយផ្អែកល�ើជាតិសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ សាសនា ភេទ ពិការភាព
ឬប្រភពដ�ើមជនជាតិ។
5

Cambodian

លំនៅដ្ឋានសមរម្យ ឱកាសស្មើៗគ្នាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
HUD ត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ដ�ើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្
ហា ការរ� ើសអ�ើងលំនៅដ្ឋានណា
មួយ។ ប្រសិនប�ើលោកអ្នកគិតថា សិទ្ធិលោកអ្នកត្រូវបានរ ំលោភបំពាននោះ លោកអ្នក
អាចដាក់បណតឹ្ ងតវ៉ា តាមបណ្តា ញអេឡិកត្រូនិក, សរសេរលិខិត ឬហៅទូរស័ព្ទ
មកការ ិយាល័យ HUD ដែលនៅជិតលោកអ្នក។ លោកអ្នកមានពេលមួយឆ្នាំ
បន្ទា ប់ពីការរ� ើសអ�ើងដែលបានចោទប្រកាន់ បានក�ើតឡ�ើង ឬបានបញ្ចប់ ដ�ើម្បីដាក់
បណតឹ្ ងតវ៉ា ជាមួយ HUD ប៉ុន្តែលោកអ្នកគួរតែដាក់បណតឹ្ ងតវ៉ា ឆាប់ៗដែលអាច
ធ្វើទៅបាន។

ប្រសិនប�ើលោកអ្នកគិតថា សិទ្ធិលោកអ្នកត្រូវបានគេរ ំលោភបំពាន...
ត�ើមានអ្វីខ្លះ ត្រូវជូនដំណឹងដល់ HUD៖
•
•
•
•
•

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក
ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋាននៃបុគ្គលដែលបណតឹ្ ងតវ៉ា របស់អ្នក ប្រឆាំងជំទាស់
(អ្នកចុងចោទ)
អាសយដ្ឋាន ឬការកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទះដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទ�ៀត
ការពណ៌នាខ្លីៗអំពីការរ ំលោភបំពានដែលបានចោទប្រកាន់ (ព្រឹត្តិការណ៍ដែល
បានបង្កឱ្យលោកអ្នកមានជំន�ឿថា សិទ្ធិលោកអ្នកបានត្រូវរ ំលោភបំពាន)
កាលបរ ិច្ឆេទនៃការរ ំលោភបំពានដែលបានចោទប្រកាន់។

ត�ើត្រូវសរសេរ ឬហៅទូរស័ព្ទនៅឯណា៖ ដាក់បណតឹ្ ងតវ៉ា តាមបណ្តា ញអេឡិកត្រូនិក,
បញជូ្ នលិខិតទៅការ ិយាល័យ HUD ដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬប�ើលោកអ្នកមានបំណងចង់ហៅ
ទូរស័ព្ទនោះ លោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទការ ិយាល័យនោះដោយផ្ទាល់។ ពលរដ្ឋនានាដែលថ្លង់
ឬពិបាកឮ និងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ TTY អាចហៅទូរស័ព្ទការ ិយាល័យទាំងនោះ
តាមសេវាភ្ជា ប់បន្តព័ត៌មានសហព័ន្ធដោយឥតគិតថ្លៃ តាមលេខ 1-800-877-8339។
សម្រាប់ទីក្រុង Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island និង Vermont៖
ការ ិយាល័យប្រចាំតំបន់នៅក្រុងបូសតូន
្ BOSTON
(Complaints_office_01@hud.gov)
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 ឬ 1-800-827-5005
ទូរសារ (617) 565-7313 * TTY (617) 565-5453
សម្រាប់ទីក្រុង New Jersey, New York, Puerto Rico និង the U.S. Virgin Islands៖
ការ ិយាល័យប្រចាំតំបន់នៅក្រុងញ៉ូយ៉ក NEW YORK
(Complaints_office_02@hud.gov)
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លំនៅដ្ឋានសមរម្យ ឱកាសស្មើៗគ្នាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
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
សម្រាប់ទីក្រុង Delaware, សុ្រក Columbia, Maryland, Pennsylvania, Virginia និង West
Virginia៖
ការ ិយាល័យប្រចាំតំបន់នៅក្រុងហ្វីលឡាដេលហ្វីយា PHILADELPHIA
(Complaints_office_03@hud.gov)
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
សម្រាប់ទីក្រុង Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, North Carolina, South
Carolina, និង Tennessee៖
ការ ិយាល័យប្រចាំតំបន់នៅក្រុងអាត់ត្លង់តា ATLANTA
(Complaints_office_04@hud.gov)
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
សម្រាប់ទីក្រុង Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio និង Wisconsin៖
ការ ិយាល័យប្រចាំតំបន់នៅក្រុងឈីហ្គាហ្គោ CHICAGO
(Complaints_office_05@hud.gov)
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

7

Cambodian

លំនៅដ្ឋានសមរម្យ ឱកាសស្មើៗគ្នាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
សម្រាប់ទីក្រុង Arkansas, Louisiana, New Mexico, Oklahoma និង Texas៖
ការ ិយាល័យប្រចាំតំបន់នៅក្រុងហ្វត ណត FORT WORTH
(Complaints_office_06@hud.gov)
U.S. Department 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
សម្រាប់ទីក្រុង Iowa, Kansas, Missouri និង Nebraska៖
ការ ិយាល័យប្រចាំតំបន់នៅក្រុងកាន់សាស ស៊ីតធី KANSAS CITY
(Complaints_office_07@hud.gov)
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
សម្រាប់ទីក្រុង Colorado, Montana, North Dakota, South Dakota, Utah និង Wyoming៖
ការ ិយាល័យប្រចាំតំបន់នៅក្រុងដេនវ� ើ DENVER
(Complaints_office_08@hud.gov)
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
សម្រាប់ទីក្រុង Arizona, California, Hawaii និង Nevada៖
ការ ិយាល័យប្រចាំតំបន់នៅក្រុងសាន់ ហ្វ្រា ន់ស៊ីសស្កូ SAN FRANCISCO
(Complaints_office_09@hud.gov)
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
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លំនៅដ្ឋានសមរម្យ ឱកាសស្មើៗគ្នាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
សម្រាប់ទីក្រុង Alaska, Idaho, Oregon និង Washington៖
ការ ិយាល័យប្រចាំតំបន់នៅក្រុងស៊ីតថល SEATTLE
(Complaints_office_10@hud.gov)
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
ប្រសិនប�ើក្រោយពីការទាក់ទងទៅការ ិយាល័យនៅមូលដ្ឋានដែលនៅជិតលោកអ្នកនោះ
លោកអ្នកនៅតែមានសំណួរនានានោះ – លោកអ្នកអាចទាក់ទង HUD
បន្ថែមទ�ៀតតាមអាសយដ្ឋាន៖
U.S. Department 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
www.hud.gov/fairhousing
ប្រសិនប�ើលោកអ្នកពិការ៖ HUD ផ្តល់ជូនផងដែរ៖
•
•
•

ទូរស័ព្ទ TTY សម្រាប់អ្នកថ្លង់/ពិបាកឮ (សូមម�ើលបញ្ជីរ�ៀបរាប់ខាងល�ើសម្រាប់
ការ ិយាល័យ HUD ដែលនៅជិត)
អ្នកបកប្រែភាសា, ឯកសារខ្សែអាត់ និងអក្សរសម្រាប់មនុស្សខ្វាក់
ជំនួយការអាន និងការបំពេញសំណុំបែបបទនានា

ត�ើមានអ្វីក�ើតឡ�ើង នៅពេលលោកអ្នកដាក់បណតឹ្ ងតវ៉ា ?
HUD នឹងជូនដំណឹងលោកអ្នកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ នៅពេលបណតឹ្ ងតវ៉ា របស់អ្នក
ត្រូវបានទទួលសម្រាប់ការដាក់បណតឹ្ ងតាមច្បាប់សតីព
្ ីលំនៅដ្ឋានសមរម្យ (Fair Housing
Act)។ HUD នឹង៖
•

ជូនដំណឹងអ្នករ ំលោភបំពានដែលបានចោទប្រកាន់ (អ្នកចុងចោទ)
អំពីការដាក់បណតឹ្ ងតវ៉ា របស់អ្នក និងអនុញ្ញាតឱ្យមានពេលវេលាអ្នកចុងចោទ
ដ�ើម្បីបញជូ្ នចម្លើយសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរចំពោះបណតឹ្ ងតវ៉ា ។
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លំនៅដ្ឋានសមរម្យ ឱកាសស្មើៗគ្នាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
•

•

ស�៊ើបអង្កេតបណតឹ្ ងតវ៉ា របស់អ្នក និងកំណត់ថាត�ើមានមូលហេតុដែលសមហេតុ
ផល ដ�ើម្បីជ�ឿជាក់ថាអ្នកចុងចោទបានរ ំលោភបំពានច្បាប់សតីព
្ ីលំនៅដ្ឋាន
សមរម្យ (Fair Housing Act) ឬទេ។
ជូនដំណឹងលោកអ្នក និងអ្នកចុងចោទ ប្រសិនប�ើ HUD មិនអាចបញ្ចប់
ការស�៊ើបអង្កេតក្នុងរយៈពេល 100 ថ្ងៃនៃការដាក់បណតឹ្ ងតវ៉ា របស់អ្នក
និងផ្តល់ជូនហេតុផលអំពី ការពន្យាពេលនេះ។

ការសម្រុះសម្រួលច្បាប់សតីព
្ ីលំនៅដ្ឋានសមរម្យ (Fair Housing Act)៖ នៅអំឡុងពេលការស�៊ើប
អង្កេតបណតឹ្ ងតវ៉ា HUD តម្រូវបានគេទាមទារឱ្យផ្តល់ជូនលោកអ្នក និងអ្នកចុងចោទ
នូវឱកាសដ�ើម្បីធ្វើដំណោះស្រាយបណតឹ្ ងតវ៉ា លោកអ្នកដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយមាន
កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការសម្រុះសម្រួល។
កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការសម្រុះសម្រួល ផ្តល់ជូនការជួយដោះបន្ទុកជាលក្ខណៈបុគ្គល
ចំពោះលោកអ្នកនិងការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈតាមរយៈការធ្វើឱ្យញញ�ើតការ
រ� ើសអ�ើងនាពេលអនាគតពីអ្នកចុងចោទ។ នៅពេលលោកអ្នក និងអ្នកចុងចោទចុះ
ហត្ថលេខាល�ើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការសម្រុះសម្រួល និង HUD អនុម័តល�ើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
HUD នឹងបញ្ឈប់ការស�៊ើបអង្កេតបណតឹ្ ងតវ៉ា លោកអ្នក។ ប្រសិនប�ើលោកអ្នកជ�ឿជាក់ថា
អ្នកចុងចោទបានរ ំលោភបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការសម្រុះសម្រួលលោកអ្នកនោះ
លោកអ្នកត្រូវជូនដំណឹងភ្លា មៗមកការ ិយាល័យ HUD ដែលបានស�៊ើបអង្កេតបណតឹ្ ង
តវ៉ា លោកអ្នក។ ប្រសិនប�ើ HUD កំណត់ថាមានមូលហេតុដែលសមហេតុផល
ដ�ើម្បីជ�ឿជាក់ថាអ្នកចុងចោទ បានរ ំលោភបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ HUD នឹងស្នើសុំ
ក្រសួងយុតតិធ
្ ម៌សហរដ្ឋអាមេរ ិក (U.S. Department of Justice) ដ�ើម្បីដាក់បណតឹ្ ង
ជំទាស់នឹងអ្នកចុងចោទនៅតុលាការស្រុកនៃសហព័ន្ធ (Federal District Court) ដ�ើម្បី
អនុវត្តលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀង។
ការបញជូ្ នបណតឹ្ ងតវ៉ា ទៅទីភ្នាក់ងារលំនៅដ្ឋានសមរម្យរបស់រដ្ឋនៅថ្នាក់រដ្ឋនិងមូលដ្ឋាន៖ ប្រសិន
ប�ើ HUD បានបញ្
ជាក់ថា ទីភ្នាក់ងារលំនៅដ្ឋានសមរម្យរបស់រដ្ឋនៅថ្នាក់រដ្ឋ
ឬមូលដ្ឋានលោកអ្នក កំណត់អនុវត្តច្បាប់សតីព
្ ីសិទ្ធិជនស៊ីវ ីល ឬបទបញ្ញ តតិដ្ ែល
ផ្តល់ជូនសិទ្ធិនោះ ដំណោះស្រាយ និងការការពារនានាដែលមាន
“តម្លៃស្មើគ្នាយ៉ា ងខ្លា ំង” ចំពោះច្បាប់សតីព
្ ីលំនៅដ្ឋានសមរម្យ (Fair Housing Act) នោះ
HUD ត្រូវបញជូ្ នភ្លា មៗនូវបណតឹ្ ងតវ៉ា លោកអ្នកទៅទីភ្នាក់ងារនោះ សម្រាប់ការស�៊ើបអង្កេត
និងត្រូវជូនដំណឹងលោកអ្នកភ្លា មៗអំពីអ្នកជំនាញត្រូវបញជូ្ នមក។
ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋ ឬមូលដ្ឋាន នឹងស�៊ើបអង្កេតបណតឹ្ ងតវ៉ា លោកអ្នក ដែលសិត
្ថ ក្រោមច្បាប់
ស្តីពីសិទ្ធិជនស៊ីវ ីល ឬបទបញ្ញ តតិថ្
្ នា ក់រដ្ឋ ឬមូលដ្ឋានដែលមាន “តម្លៃស្មើគ្នាយ៉ា ងខ្លា ំង”។
ទីភ្នាក់ងារលំនៅដ្ឋានសមរម្យរបស់រដ្ឋនៅថ្នាក់រដ្ឋ ឬមូលដ្ឋាន ត្រូវតែចាប់ផ្តើមស�៊ើប
អង្កេតបណតឹ្ ងតវ៉ា លោកអ្នកក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ នៃការបញជូ្ នរបស់ HUD ឬ HUD
អាចធ្វើឱ្យមានបណតឹ្ ងតវ៉ា (“ដំណ�ើរការឡ�ើងវ ិញ”) សម្រាប់ការស�៊ើបអង្កេតដែល
ស្ថិតក្រោមច្បាប់
10
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លំនៅដ្ឋានសមរម្យ ឱកាសស្មើៗគ្នាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា

ត�ើមានអ្វីក�ើតឡ�ើង ប្រសិនប�ើខុំញបា
្ ត់បង់ផ្ទះខ្ុំញ តាមរយៈការបណ្តេ ញចេញ ឬការលក់
ប្រសិនប�ើលោកអ្នកត្រូវការជំនួយបន្ទា ន់ ដ�ើម្បីបញ្ឈប់ ឬការពារពីបញ្
ហា ធ្ងន់ធ្ងរដែល
បណ្តា លមកពីការរ ំលោភបំពានច្បាប់សតីព
្ ីលំនៅដ្ឋានសមរម្យ (Fair Housing Act) នោះ
HUD អាចជួយលោកអ្នកយ៉ា ងឆាប់រហ័សនៅពេលលោកអ្នកដាក់បណតឹ្ ងតវ៉ា ។ HUD
អាចផ្តល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតឱ្យក្រសួងយុតតិធ
្ ម៌សហរដ្ឋអាមេរ ិក (U.S. Department of
Justice) ដ�ើម្បីដាក់ញត្តិនៅតុលាការស្រុកសហព័ន្ធសម្រាប់ការចេញបញ្
ជា ឱ្យឈប់ធ្វើ
បណ្តោះអាសន្ន (TRO) ជំទាស់នឹងអ្នកចុងចោទ ដោយគោរពតាមសេចក្តីបង្គាប់បញ្
ជា
ដែលត្រៀមទុក (Preliminary Injunction) ដែលនៅមិនទាន់សម្រេចលទ្ធផលនៃការ
ស�៊ើបអង្កេតរបស់ HUD។ ចៅក្រមសហព័ន្ធ អាចផ្តល់ TRO ឬសេចក្តីបង្គាប់បញ្
ជា ដែល
ត្រៀមទុក (Preliminary Injunction) ជំទាស់នឹងអ្នកចុងចោទនៅក្នុងករណី៖
•

•

ការធ្វើឱ្យគ្រោះថ្នាក់ ឬរបួសស្នាម (ដែលមិនអាចប្រែប្រួលបាន) ដែលមិនអាច
កែសម្រួលបានវ ិញចំពោះសិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន ដែលទំនងជាក�ើតឡ�ើងដោយគ្មាន
ការធ្វើអន្តរាគមន៍ពី HUD; និង
មានភស្តុតាងសំខាន់ៗដែលអ្នកចុងចោទ
បានរ ំលោភបំពានច្បាប់សតីព
្ ីលំនៅដ្ឋានសមរម្យ (Fair Housing Act)។

ឧទាហរណ៍៖ ម្ចា ស់ផ្ទះយល់ព្រមលក់ផ្ទះមួយ ប៉ុន្តែក្រោយពីការឃ�ើញថា អ្នកទិញផ្ទះជាជនជាតិ
	ស្បែកខ្មៅនោះ ម្ចា ស់ផ្ទះដកផ្ទះដែលលក់ពីទីផ្សារ បន្ទា ប់មកដាក់ផ្ទះលក់ក្នុងបញ្ជីភ្លា មៗ
សម្រាប់ការលក់ម្តងទ�ៀត។ អ្នកទិញផ្ទះ ដាក់បណតឹ្ ងតវ៉ា អំពីការរ� ើសអ�ើងទៅកាន់
HUD។ HUD អាចផ្តល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតឱ្យក្រសួងយុតតិធ
្ ម៌សហរដ្ឋអាមេរ ិក (U.S.
Department of Justice) ដ�ើម្បីស្វែងរកដំបូន្មា ននៅតុលាការស្រុកនៃសហព័ន្ធ ដ�ើម្បីការ
ពារម្ចា ស់ផ្ទះពីការលក់ផ្ទះជូនអ្នកណាម្នាក់ទ�ៀតរហូតដល់ HUD ស�៊ើបអង្កេតបណតឹ្ ងតវ៉ា ។

ត�ើមានអ្វីក�ើតឡ�ើង បន្ទា ប់ពីការស�៊ើបអង្កេតបណតឹ្ ងតវ៉ា ?
សេចក្ដីសម្រេចចុងក្រោយអំពីមូលហេតុដែលសមហេតុផល,
ការចោទប្រកាន់អំពីការរ� ើសអ�ើងនិងការជ្រើសរ� ើស៖ នៅពេលការស�៊ើបអង្កេតបណតឹ្ ង
តវ៉ា របស់អ្នក ត្រូវបានបញ្ចប់នោះ HUD នឹងរ�ៀបចំរបាយការណ៍ស�៊ើបអង្កេតចុងក្រោយ
ដែលសង្ខេបងំពីភស្តុតាងដែលប្រមូលបាននៅអំឡុងពេលការស�៊ើបអង្កេត។ ប្រសិនប�ើ
HUD កំណត់ថា មានមូលហេតុដែលសមហេតុផល ដ�ើម្បីជ�ឿជាក់ថាអ្នកចុងចោទបាន
រ� ើសអ�ើងប្រឆាំងនឹងលោកអ្នកនោះ HUD នឹងចេញសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយអំពីមូល
ហេតុដែលសមហេតុផល និងការចោទប្រកាន់ចំពោះការរ� ើសអ�ើងប្រឆាំងនឹងអ្នកចុង
ចោទ។ លោកអ្នក និងអ្នកចុងចោទមានពេលម្ភៃ (20) ថ្ងៃ បន្ទា ប់ពីការទទួលបានសេចក្តី
ជូនដំណឹងអំពីការចោទប្រកាន់ ដ�ើម្បីដោះស្រាយថាត�ើ ត្រូវយកសំណុំរ�ឿងលោកអ្នក
ទៅកាត់កតីតា
្ មច្បាប់ រដ្ឋបាល HUD (HUD Administrative Law Judge (ALJ) )
ឬត្រូវមានការកាត់កតីរ្ ដ្ឋប្បវេណីនៅតុលាការស្រុកនៃសហព័ន្ធឬអត់។
11

Cambodian

លំនៅដ្ឋានសមរម្យ ឱកាសស្មើៗគ្នាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
រដ្ឋប្បវេណីសហព័ន្ធ មុនរយៈពេលជ្រើសរ� ើស 20 ថ្ងៃ ត្រូវផុតកំណត់នោះ HUD នឹងរ�ៀបចំកម្មវ ិធី
សវនាការទាន់ពេលវេលាចំពោះករណីសំណុំរ�ឿងលោកអ្នក នៅចំពោះមុខ HUD

ALJ។ សវនាការ ALJ នឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅតាមទីកន្លែងដែលការរ� ើសអ�ើងបានក�ើត

ឡ�ើងដោយចោទប្រកាន់។ នៅអំឡុងពេលសវនាការ ALJ លោកអ្នកនិងអ្នកចុងចោទ
មានសិទ្ធិបង្ហាញមុខដោយផ្ទាល់, ដ�ើម្បីបង្ហាញតាមការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់,

ដ�ើម្បីបង្ហាញភស្តុតាង, ដ�ើម្បីសួរចម្លើយសាក្សីនានា និងដ�ើម្បីស្នើសុំដីកាកោះក្នុងការ

ជួយសម្រាប់ការរកឃ�ើញភស្តុតាង។ មេធាវ ី HUD នឹងធ្វើជាតំណាងឱ្យលោកអ្នកនៅ

អំឡុងពេលសវនាការ ALJ ដោយឥតគិតថ្លៃលោកអ្នក; ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចជ្រើសរ� ើស
ដ�ើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងករណីសំណុំរ�ឿង និងជួលមេធាវ ីផ្ទាល់ខលួនលោកអ្នកផងដែរ។
្

ចំពោះការសន្និដ្ឋានសវនាការនេះ HUD ALJ នឹងចេញសេចក្តីសម្រេចដោយផ្អែកល�ើ
លទ្ធផលនៃហេតុការណ៍ និងការសន្និដ្ឋាននានាពីច្បាប់។ ប្រសិនប�ើ HUD ALJ

សន្និដ្ឋានថា អ្នកចុងចោទបានរ ំលោភបំពានច្បាប់សតីព
្ ីលំនៅដ្ឋានសមរម្យ (Fair
Housing Act) នោះ អ្នកចុងចោទអាចត្រូវបានបង្គាប់បញ្
ជា ឱ្យ៖
•

ធ្វើសំណងជូនលោកអ្នកចំពោះការខូចខាតជាក់ស្តែង ដែលរួមមានការចំណាយ

•

ផ្តល់ជូនជំនួយដែលបង្គាប់បញ្
ជា ជាអចិន្រ្តៃយ៍។

•
•

•

ប្រាក់ចេញពីហោប៉ៅ និងការខូចខាតគ្រោះថ្នាក់ដែលរ ំជួលចិត្ត

ផ្តល់ជូនជំនួយដោយសមធម៌សមរម្យ (ឧទាហរណ៍រ�ៀបចំឱ្យមានផ្ទះដែលអាច
ប្រព្រឹត្តទៅបានចំពោះលោកអ្នក)។

បង់ប្រាក់ថ្លៃឈ្នួលមេធាវ ីដែលសមហេតុផលរបស់អ្នក។
បង់ប្រាក់ពិន័យរដ្ឋប្បវេណី ជូនទៅ HUD ដ�ើម្បីបង្ហាញអំពីផលប្រយោជន៍

សាធារណៈ។ ប្រាក់ពិន័យរដ្ឋប្បវេណីអតិបរមាគឺ៖ $16,000 សម្រាប់ការរ ំលោភ

បំពានច្បាប់ល�ើកទីមួយ; $37,500 ប�ើមានការរ ំលោភបំពានពីមុន បានក�ើតឡ�ើងក្នុង
រយៈពេលប្រាំឆ្នាំមុន; និង $65,000 ប�ើមានការរ ំលោភបំពានពីមុនពីរដង ឬច្រើនដង
បានក�ើតឡ�ើងក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរឆ្នាំមុន។

ការកាត់កតីរ្ ដ្ឋប្បវេណីនៅតុលាការស្រុកនៃសហព័ន្ធ៖ ប្រសិនប�ើលោកអ្នក ឬអ្នកចុងចោទ

ជ្រើសយកការ កាត់កតីរ្ ដ្ឋប្បវេណីចំពោះបណតឹ្ ងតវ៉ា លោកអ្នកនោះ HUD ត្រូវបញជូ្ ន

សំណុំរ�ឿងលោកអ្នកទៅក្រសួងយុតតិធ
្ ម៌សហរដ្ឋអាមេរ ិក (U.S. Department of Justice)
សម្រាប់ការអនុវត្តន៍ច្បាប់។ ក្រសួងយុតតិធ
្ ម៌សហរដ្ឋអាមេរ ិក (U.S. Department of

Justice) នឹងដាក់បណតឹ្ ងរដ្ឋប្បវេណីជំនួសឱ្យលោកអ្នកនៅតុលាការស្រុកនៃសហរដ្ឋ

អាមេរ ិក (U.S. District Court) នៅក្នុងស្រុកដែលក្នុងនោះការរ� ើសអ�ើងបានក�ើតឡ�ើង

ដោយចោទប្រកាន់។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរ� ើសដ�ើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងករណីសំណុំរ�ឿង
និងជួលមេធាវ ីផ្ទាល់ខលួនលោកអ្នកផងដែរ។
្
លោកអ្នកនិងអ្នកចុងចោទ

អាចស្នើសុំការកាត់កតីដោ
្
យក្រុមប្រឹក្សាតុលាការ ហ�ើយលោកអ្នកមានសិទ្ធិបង្ហាញមុខ

ដោយផ្ទាល់, ដ�ើម្បីបង្ហាញតាមការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់, ដ�ើម្បីបង្ហាញភស្តុតាង,
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លំនៅដ្ឋានសមរម្យ ឱកាសស្មើៗគ្នាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ដ�ើម្បីសួរចម្លើយសាក្សីនានា និងដ�ើម្បីស្នើសុំដីកាកោះក្នុងការជួយសម្រាប់ការរកឃ�ើញ
ភស្តុតាង។ ប្រសិនប�ើតុលាការ សហព័ន្ធ សម្រេចតាមបំណងលោកអ្នកនោះ ចៅក្រម
ឬក្រុមប្រឹក្សាតុលាការ អាចបញ្
ជា អ្នកចុងចោទឱ្យ៖
•
•
•
•
•

ធ្វើសំណងជូនលោកអ្នកចំពោះការខូចខាតជាក់ស្តែង ដែលរួមមានការ
ចំណាយប្រាក់ចេញពីហោប៉ៅ និងការខូចខាតគ្រោះថ្នាក់ដែលរ ំជួលចិត្ត
ផ្តល់ជូនជំនួយដែលបង្គាប់បញ្
ជា ជាអចិន្រ្តៃយ៍។
ផ្តល់ជូនជំនួយដោយសមធម៌សមរម្យ (ឧទាហរណ៍រ�ៀបចំឱ្យមានផ្ទះ
ដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅបានចំពោះលោកអ្នក)។
បង់ប្រាក់ថ្លៃឈ្នួលមេធាវ ីដែលសមហេតុផលរបស់អ្នក។
បង់ប្រាក់ការខូចខាតដែលដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរ ជូនលោអ្នក។

សេចក្ដីសម្រេចចុងក្រោយអំពីគ្មានមូលហេតុដែលសមហេតុផល និងការបញ្ចប់រ�ឿងក្តី៖ ប្រសិនប�ើ
HUD រកឃ�ើញថា គ្មានមូលហេតុដែលសមហេតុផល ដ�ើម្បីជ�ឿជាក់ថាអ្នកចុងចោទ
បានរ� ើសអ�ើងប្រឆាំងនឹងលោកអ្នកនោះ HUD នឹងបញ្ចប់បណតឹ្ ងតវ៉ា លោកអ្នកដោយមាន
សេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយអំពីគ្មានមូលហេតុដែលសមហេតុផល។ HUD
នឹងជូនដំណឹងលោកអ្នក និងអ្នកចុងចោទអំពីការបញ្ចប់រ�ឿងក្តីតាមប៉ុស្តប្រៃសណីយ៍
ហ�ើយលោកអ្នកអាចស្នើសុំឯកសារថតចម្លងអំពីរបាយការណ៍ស�៊ើបអង្កេតចុងក្រោយ។
ការគិតពិចារណាឡ�ើងវ ិញសេចក្ដីសម្រេចចុងក្រោយអំពីគ្មានមូលហេតុដែលសមហេតុផល៖
ច្បាប់សតីព
្ ីលំនៅដ្ឋានសមរម្យ (Fair Housing Act) មិនផ្តល់ជូនដំណ�ើរការបណតឹ្ ង
ឧទ្ធរណ៍ផ្លូវការសម្រាប់បណតឹ្ ងតវ៉ា នានា ដែលបានបញ្ចប់ដោយ HUD។ ប៉ុន្តែប�ើ
បណតឹ្ ងតវ៉ា លោកអ្នកត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសេចក្ដីសម្រេចចុងក្រោយអំពីគ្មានមូលហេតុ
ដែលសមហេតុផលនោះ លោកអ្នកអាចបញជូ្ នសំណ�ើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសម្រាប់
ការពិនិត្យឡ�ើងវ ិញចំពោះការគិតពិចារណាឡ�ើងវ ិញជូនទៅ៖ នាយក, ការ ិយាល័យ
អនុវត្តន៍ច្បាប់ FHEO, ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋាន និងទីក្រុងសហរដ្ឋអាមេរ ិក (U.S.
Department of Housing and Urban Development), 451 7th Street, SW, Room 5206,
Washington, DC 20410-2000.

សេចក្តីបន្ថែម
លោកអ្នកអាចដាក់បណតឹ្ ងជាលក្ខណៈឯកជន៖ លោកអ្នកអាចដាក់បណតឹ្ ងរដ្ឋប្បវេណីជាលក្ខណៈ
ឯកជន ដោយគ្មានការដាក់បណតឹ្ ងតវ៉ា ទីមួយជូនទៅ HUD។ លោកអ្នកត្រូវតែដាក់
បណតឹ្ ងរបស់លោកអ្នកក្នុងរយៈពេលពីរ (2) ឆ្នាំ នៃកាលបរ ិច្ឆេទថ្មីៗពីសកម្មភាព
រ� ើសអ�ើងដែលបានចោទប្រកាន់។
ប្រសិនប�ើលោកអ្នកពិតជាដាក់បណតឹ្ ងជូនទៅ HUD ហ�ើយប�ើទោះជា HUD
បញ្ចប់បណតឹ្ ងតវ៉ា លោកអ្នកនោះ ច្បាប់សតីព
្ ីលំនៅដ្ឋានសមរម្យ (Fair Housing Act)
ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសិទ្ធិដ�ើម្បីដាក់បណតឹ្ ងរដ្ឋប្បវេណីជាលក្ខណៈឯកជន ជំទាស់នឹង
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លំនៅដ្ឋានសមរម្យ ឱកាសស្មើៗគ្នាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
អ្នកចុងចោទនៅតុលាការស្រុកនៃសហព័ន្ធ។ ពេលវេលានៅអំឡុងពេល HUD
ដំណ�ើរការបណតឹ្ ងតវ៉ា លោកអ្នក មិនត្រូវបានគណនាក្នុងរយៈពេលការដាក់បណតឹ្ ង 2
ឆ្នាំ។ លោកអ្នកត្រូវតែដាក់បណតឹ្ ងលោកអ្នកតាមការចំណាយប្រាក់ផ្ទាល់ខលួនរបស់
្
អ្នក;
ប៉ុន្តែប�ើលោកអ្នកមិនអាចបង់បា្រក់មេធាវ ីទេ តុលាការអាចចាត់តាំងមេធាវ ីម្នាក់សម្រាប់
លោកអ្នក។
ប�ើទោះជា HUD កំពុងតែដំណ�ើរការបណតឹ្ ងតវ៉ា លោកអ្នកនោះ លោកអ្នកអាច
ដាក់បណតឹ្ ង រដ្ឋប្បវេណីជាលក្ខណៈឯកជន ជំទាស់នឹងអ្នកចុងចោទ លុះត្រាតែ (1)
លោកអ្នកបានចុះហត្ថលេខាល�ើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការសម្រុះសម្រួល HUD រួចហ�ើយ
ដ�ើម្បីដោះស្រាយបណតឹ្ ងតវ៉ា HUD របស់អ្នក; ឬ (2) ការកាត់កតីតា
្ មច្បាប់រដ្ឋបាល HUD
បានចាប់ផ្តើមសវនាការរដ្ឋបាលចំពោះបណតឹ្ ងតវ៉ា លោកអ្នក។
វ ិធីសាស្រ្តផ្សេងៗទ�ៀត ដ�ើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការរ� ើសអ�ើងលំនៅដ្ឋាន៖
•

•

ប្រសិនប�ើគ្មានការគោរពតាមការបញ្
ជា ពីការកាត់កតីតា
្ មច្បាប់រដ្ឋបាលនោះ HUD
អាចស្វែងរកជំនួយបណ្តោះអាសន្ន ការអនុវត្តន៍ច្បាប់តាមការបង្គាប់បញ្
ជា ឬការ
បញ្
ជា ឱ្យឈប់ធ្វើនៅតុលាការឧទ្ធរណ៍នៃសហរដ្ឋអាមេរ ិក។
អគ្គមេធាវ ី អាចដាក់បណតឹ្ ងនៅតុលាការសុ្រកសហព័ន្ធ ប�ើមានមូលហេតុដែល
សមហេតុផល ដ�ើម្បីជ�ឿជាក់អំពីការយកតាមគំរឬ
ូ ការអនុវត្តន៍ចំពោះការរ� ើសអ�ើង
លំនៅដ្ឋាន ដែលកំពុងក�ើតឡ�ើង។
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សម្គាល់

លំនៅដ្ឋានសមរម្យ ឱកាសស្មើៗគ្នាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
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សម្គាល់

លំនៅដ្ឋានសមរម្យ ឱកាសស្មើៗគ្នាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
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សម្គាល់

លំនៅដ្ឋានសមរម្យ ឱកាសស្មើៗគ្នាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
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សម្គាល់

លំនៅដ្ឋានសមរម្យ ឱកាសស្មើៗគ្នាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
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លំនៅដ្ឋានសមរម្យ ឱកាសស្មើៗគ្នាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
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សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

គោលបំណងនៃកូនស�ៀភៅផ្សព្វផ្សាយនេះ គឺដ�ើម្បីសង្ខេងអំពីសិទ្ធិលោកអ្នក
ចំពោះលំនៅដ្ឋានសមរម្យ។ ច្បាប់សតីព
្ ីលំនៅដ្ឋានសមរម្យ (Fair Housing Act)
និងបទបញ្
ជា HUD មានសេចក្តីពិស្តា រ និងព័ត៌មានទាក់ទងបច្ចេកទេសជា
លំនៅដ្ឋានសមរម្យ ឱកាសស្មើៗគ្នាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ច្រើនថែមទ�ៀត។ ប្រសិនប�ើលោកអ្នកត្រូវការឯកសារថតចម្លងអំពីច្បាប់
ឬបទបញ្
ជានានា សូមទាក់ទងមកការ ិយាល័យលំនៅដ្ឋានសមរម្យ HUD
ដែលនៅជិតលោកអ្នក។ សូមម�ើលបញ្ជីឈ្មោះការ ិយាល័យលំនៅដ្ឋាន
សមរម្យ HUD នៅទំព័រ 7-10។
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