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Pចំណុចសំខាេ់ៗអំពីរបាយការណ៍សាធារណៈស្រារ់ៃការ្រៃមូលព័ត៌រាេនេះ្តរូវបាេបា៉ាេ់សាមា េថា រាេរយៈនពលមធ្យម 20 
នាទីស្រារ់ៃការន ល្ើយេីមួយៗ ដែលរមួរាេនរា៉ាងពិេិត្យន�ើងវញិការរៃន្ងៀេ, ការស្សាវ្រាវ្រៃភពទិេ្នេ័យដែលរាេស្សារ់ៃ, 
ការ្រៃមូលេិងការរកសាទិេ្នេ័យដែល្តរូវការ េិងការរំៃនពញ េិងការពិេិត្យន�ើងវញិការ្រៃមូលព័ត៌រាេ។

្កសួងអភិវឌ្ឍេ៍លំនៅដាឋា េ េិងទី្ករុងសហរែឋាអានមរកិ (Department of Housing and Urban Development) ្តរូវបាេផ្តល់សិទ្ិ 
អេុញ្ញា តឱ្យ្រៃមូលព័ត៌រាេនេះ តាមចបារ់ៃឆ្្ន ំ 1968 ស្តពីីសិទិ្ជេសីុវលី (Title VIII of the Civil Rights Act of 1968) ដែលបាេដកស្មរួលនដាយ
ចបារ់ៃឆ្្ន 1ំ988 ស្តពីីការនធវើវនិសាធេកមមាលំនៅដាឋា េសមរម្យ  (Fair Housing Amendments Act of 1988), (P.L. 100-430); ចបារ់ៃឆ្្ន ំ 1964 
ស្តពីីសិទ្ជិេសីុវលី (Title VI of the Civil Rights Act of 1964), (P.L. 88-352); ដផ្នក 504 បេចបារ់ៃឆ្្ន ំ 1973 
ស្តពីីការសា្ត រេីតិសម្បទាន�ើងវញិ (Rehabilitation Act of 1973) ដែលបាេដកស្មរួល, (P.L. 93-112); ដផ្នក 109 បេចបារ់ៃឆ្្ន ំ 1974 
ស្តពីីការអភិវឌ្ឍេ៍លំនៅដាឋា េ េិងសហគមេ៍ (Title I- Housing and Community Development Act of 1974) ដែលបាេដកស្មរួល, (P.L. 
97-35); ចបារ់ៃឆ្្ន ំ 1990 ស្តពីីជេរាតិអានមរកិដែលរាេពិការភាព (Americans with Disabilities Act of 1990), (P.L. 101-336); 
េិងនដាយចបារ់ៃឆ្្ន ំ 1975 ស្តពីីការនរ ើសនអើងអាយុ (Age Discrimination Act of 1975) ដែលបាេដកស្មរួល, (42 U.S.C.  6103)។

ព័ត៌រាេនេះ េឹង្តរូវន្រៃើ្បាស់នែើម្បនីស៊ើរៃអនងកេត េិងែំនណើ រការរៃណ្តឹ ងតវ៉ាអំពីការនរ ើសនអើងចំនោះលំនៅដាឋា េ។ ព័ត៌រាេនេះ 
អាចរៃន ច្េ ញឱ្យែឹងជូេនៅ្កសួងយុត្តធិម៌សហរែឋាអានមរកិ (the United States Department of Justice) ស្រារ់ៃការន្រៃើក្នងុការរំៃនពញតាម
គំរឬូដរៃរៃរៃទ េិងអេុវត្តរៃណ្តឹ ងនានាអំពីការនរ ើសនអើងចំនោះផ្ះសដម្បង ឬរៃណ្តឹ ងសាធារណៈចំនោះរុៃគ្គលដែល្រៃ្ពឹត្តការនរ ើសនអើងននាះ 
ដែលោក់ព័េ្េឹងការរនំោភរំៃោេ; េិងជូេនៅទីភា្ន ក់ងារលំនៅដាឋា េសមរម្យ ថា្ន ក់រែឋា ឬមូលដាឋា េ ដែល្គរ់ៃ្គងចបារ់ៃស្តពីីលំនៅដាឋា េសមរម្យ 
នសមាើៗ គ្្ន យ៉ាងខាល ងំស្រារ់ៃែំនណើ រការរៃណ្តឹ ងតវ៉ា។ ការខកខាេផ្តល់ជូេព័ត៌រាេដែលបាេនស្នើសំុខលះឬទំាងអស់ េឹងរៃងកេឱ្យរាេការពេយានពល 
ឬការរៃែិនសធេ៍ជំេួយពី្កសួងអភិវឌ្ឍេ៍លំនៅដាឋា េ េិងទី្ករុង  HUD។

ការរៃន ច្េ ញឱ្យែឹងព័ត៌រាេនេះ រាការសមា័្ គចិត្ត។

្រៃសិេនរៃើនោកអ្នក្តរូវបាេនគរៃែិនសធចំនោះ

សិទ្ិស្តីពីលំនៅដាឋា េសមរម្យររៃស់អ្នក...នោក

អ្នកអាចរាេរៃញ្ហា ចំនោះការនអើសនអើងផ្ុយេឹង

ចបារ់ៃ។

លនំៅដ្ឋា នសមរម្យ  

គឺជាសទិ្ិរបសអ់្នក!

្កសួងអភិវឌ្ឍេ៍លំនៅដាឋា េ េិងទី្ករុងសហរែឋាអានមរកិ (U.S. 
Department of Housing and Urban Development)

នតើនោកអ្នករា 
ជេរងន្គ្ះចំនោះការនរ ើសនអើង

លនំៅដ្ឋា ន?

ស្រារ់ៃទី្ករុង Connecticut, Maine, Massachusetts,  
New Hampshire, Rhode Island េិង Vermont៖
ការយិល័យ្រៃចំាតំរៃេ់នៅ្ករុងរូៃស្តូេ 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 
អ៊ីម៉ាដល: Complaints_office_01@hud.gov

ស្រារ់ៃទី្ករុង New Jersey, New York, Puerto Rico  
េិង the U.S. Virgin Islands៖
ការយិល័យ្រៃចំាតំរៃេ់នៅ្ករុងញ៉ាូ យ៉ាក NEW YORK
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 
អ៊ីម៉ាដល: Complaints_office_02@hud.gov

ស្រារ់ៃទី្ករុង Delaware, សុ្ក Columbia, Maryland, 
Pennsylvania, Virginia េិង West Virginia៖
ការយិល័យ្រៃចំាតំរៃេ់នៅ្ករុងហវីលឡានែលហវីយ 
PHILADELPHIA  
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 
អ៊ីម៉ាដល: Complaints_office_03@hud.gov

ស្រារ់ៃទី្ករុង Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, 
Mississippi, North Carolina, South Carolina, េិង 
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 
អ៊ីម៉ាដល: Complaints_office_04@hud.gov

ស្រារ់ៃទី្ករុង Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota,  
Ohio េិង Wisconsin៖
ការយិល័យ្រៃចំាតំរៃេ់នៅ្ករុងឈីហ្្គ នហ្្គ  CHICAGO
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 
អ៊ីម៉ាដល: Complaints_office_05@hud.gov

ស្រារ់ៃទី្ករុង Arkansas, Louisiana, New Mexico, Oklahoma 
េិង Texas៖
ការយិល័យ្រៃចំាតំរៃេ់នៅ្ករុងហវត ណត FORT WORTH    
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 
អ៊ីម៉ាដល: Complaints_office_06@hud.gov

ស្រារ់ៃទី្ករុង Iowa, Kansas, Missouri េិង Nebraska៖
ការយិល័យ្រៃចំាតំរៃេ់នៅ្ករុងកាេ់សាស សីុតធី 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 
អ៊ីម៉ាដល: Complaints_office_07@hud.gov

ស្រារ់ៃទី្ករុង Colorado, Montana, North Dakota, South 
Dakota, Utah េិង Wyoming៖
ការយិល័យ្រៃចំាតំរៃេ់នៅ្ករុងនែេនវ ើ DENVER 
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 
អ៊ីម៉ាដល: Complaints_office_08@hud.gov

ស្រារ់ៃទី្ករុង Arizona, California, Hawaii េិង Nevada៖
ការយិល័យ្រៃចំាតំរៃេ់នៅ្ករុងសាេ់ ហ្ហ្វ េ់សីុសសកេូ 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 
អ៊ីម៉ាដល: Complaints_office_09@hud.gov
 
ស្រារ់ៃទី្ករុង Alaska, Idaho, Oregon េិង Washington៖
ការយិល័យ្រៃចំាតំរៃេ់នៅ្ករុងសីុតថល 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 
អ៊ីម៉ាដល: Complaints_office_10@hud.gov

្រៃសិេនរៃើន្កាយពីការទាក់ទងនៅការយិល័យនៅមូលដាឋា េដែលនៅ 
ជិតនោកអ្នកននាះ នោកអ្នកនៅដតរាេសំណួរនានាននាះ – 
នោកអ្នកអាចទាក់ទង HUD រៃដេថែមនទៀតតាមអាសយដាឋា េ៖
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 
ទូរស័ព ្1-800-669-9777 
ទូរសារ (202) 708-1425 • TTY 1-800-927-9275

នែើម្បីដាក់រៃណ្តឹ ងតាមនអ�ិក្តរូេិក សូមចូលនៅ៖ www.hud.gov/fairhousing   •   ទូរស័ព្ទាេ់នហតុការណ៍៖ 1-800-669-9777

នៅទីកននលែងណា សបំុត្របតបសណីយ ៍ទតមង់នបបបទ 
ឬការសាកសរួរបសអ់្នកអំពីបណ្តឹ ងទាមទាររបសអ់្នក
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សិ្ថ្រនតកាមច្បាប់ស្ពីីលនំៅដ្ឋា នសមរម្យ  (Fair Housing Act) 
វាជាការតបឆាងំនតឹងច្បាប់ ន�ើម្៖ី

•   រៃែិនសធជួលឱ្យនោកអ្នក ឬលក់ផ្ះជូេនោកអ្នក 

• ្បារ់ៃនោកអ្នកអំពីផ្ះដែលមិេអាចរាេ នៅខណៈនពលការពិត រាេផ្ះ 

• រៃងាហា ញនោកអ្នកេូវផ្ះដលវង ឬផ្ះនានានៅតំរៃេ់ជិតខាងរាក់ោក់ដតរៃ៉ាុន ណ្ ះ 

• កំណត់រយៈនពល លក្ខខណ្ឌ  ឬឯកសិទ្ិខុសៗគ្្ន ស្រារ់ៃការលក់ ឬការជួលលំនៅដាឋា េ 

• ផ្តល់ជូេនសវកមមាផ្ះសដម្បង ឬអគ្រសា្ន ក់នៅខុសៗគ្្ន  

• ផ្សពវផសាយោណិជ្ជកមមាផ្ះសដម្បងចំនោះ្ករុមពលរែឋាដែលចូលចិត្តដតរៃ៉ាុន ណ្ ះ 

• រៃែិនសធផ្តល់ជូេនោកអ្នក ចំនោះព័ត៌រាេដែលទាក់ទង្បាក់កមចេី នដាយដាក់វតថែុរៃញ្ចេ ំ, 
រៃែិនសធនោកអ្នកចំនោះ្បាក់កមចេី នដាយដាក់វតថែុរៃញ្ចេ ំ ឬកំណត់រយៈនពលឬលក្ខខណ្ឌ  
ខុសៗគ្្ន ចំនោះ្បាក់កមចេី នដាយដាក់វតថែុរៃញ្ចេ ំ 

• រៃែិនសធនោកអ្នកចំនោះការធានារ៉ារ់ៃរង្ទព្យសម្បត្តិ 

• អេុវត្តការវយតបមល្ទព្យសម្បត្តិតាមលក្ខណៈនរ ើសនអើង  

• រៃែិនសធមិេឱ្យនោកអ្នកនធវើការដកត្មរូវសមនហតុផលចំនោះលំនៅដាឋា េ ឬទីកដេលង 
ន្រៃើ្បាស់ទូនៅតាមការចំ្យររៃស់អ្នក នរៃើទីកដេលងអាចរាេការចំាបាច់ស្រារ់ៃ 
នោកអ្នក នែើម្បីន្រៃើ្បាស់ផ្ះសដម្បងនពញនលញ។ (នៅទីកដេលងសមនហតុផលននាះ  
រាចេ ស់ផ្ះអាចអេុញ្ញា តឱ្យរាេការផ្ល ស់រៃ្តូរដតរៃ៉ាុន ណ្ ះ នរៃើនោកអ្នកយល់្ពមនធវើឱ្យែូចនែើម
វញិតាមលក្ខខណ្ឌ សំនៅនែើមររៃស់ខលួេ ¬នៅនពលអ្នកនរ ើផ្ះ)។ 

• រៃែិនសធនរៀរៃចំកដេលងសា្ន ក់អាស្ស័យសមនហតុផលតាមរៃទរៃញ្្ជ  នគ្លេនយបាយ 
ការអេុវត្តេ៍¬ ឬនសវកមមានានា នរៃើកដេលងសា្ន ក់អាស្ស័យអាចរាេការចំាបាច់ស្រារ់ៃនោក
អ្នក នែើម្បីន្រៃើ្បាស់ផ្ះសដម្បងតាមមូលដាឋា េនសមាើៗគ្្ន ចំនោះពលរែឋាគ្មា េភាពពិការ 

• ខកខាេនរៀរៃចំរៃលង់ េិងសាងសង់លំនៅដាឋា េតាមលក្ខណៈដែលអាចន្រៃើបាេ

• ការនរៃៀតនរៃៀេនករ ្តិ៍ខាមា ស ការសមលុតឬការរំៃភ័យ ឬការន្ជៀតដ្ជកចំនោះអ្នក្រា្ន ក់ 
ដែលអេុវត្ត ឬជួយអ្នក្រា្ន ក់នផ្សងនទៀតចំនោះសិទ្ិស្តីពីលំនៅដាឋា េសមរម្យ ររៃស់គ្ត់/
នាង

ក្តីសុរិៃេររៃស់ពលរែឋាអានមរកិចំនោះទីកដេលងសុវតថែិភាព េិងសមរម្យ ចំនោះការន្ជើសនរ ើស ‘ផ្ះសដម្បង’ 
ដែល្លុះរៃញ្ចេ ំងអំពីអតថែ្រៃនយជេ៍ដែលដចករដំលកររៃស់នយើងថា នៅ្រៃនទសនេះ ឱកាស 
េិងភាពនរាគជ័យ គឺសថែិតនៅក្នុងការសន្មចបាេររៃស់មេុស្សរា្ន ក់ៗ។ សិថែតន្កាមចបារ់ៃស្តីពីលំនៅដាឋា េ
សមរម្យននាះ ពលរែឋារា្ន ក់ៗ្តរូវបាេនគធានាចំនោះឱកាស នែើម្បីនធវើឱ្យជីវតិរស់នៅ្រៃនសើរន�ើងនៅតាម 

ផ្ះ ឬនៅផ្ះដលវងពីជន្មើសររៃស់ពួកនគ — នដាយមិេគិតអំពីរាតិសាសេ៍ ពណ៌សម្ុបរ សាសនា នភទ 
្រៃភពនែើមជេរាតិ សាថែ េភាព្ករុម្គរួសារ ឬភាពពិការ។

ន្រើនោកអ្នកជាជនរងនតរោះច្ំនោោះការនរ ើសនអើងលនំៅដ្ឋា ន?

ន្រើនោកអ្នក�តឹងអំពីការនរ ើសនអើងលនំៅដ្ឋា នយ៉ា ង�ូច្នម្ច្? វាជាការផ្ុយនតឹងច្បាប់ នរ ើសនអើងលនំៅដ្ឋា ន នដ្យនផអែកនលើកត្្ទាងំននោះ... 

•  រាតិសាសេ៍ 

•  ពណ៌សម្ុបរ 

•  ្រៃភពនែើមជេរាតិ 

•  សាសនា 

•  នភទ 

•  សាថែ េភាព្ករុម្គរួសារ (្គរួសារដែលរាេកូេអាយុន្កាម 18 ឆ្្ន ំ ឬអ្នកដែលកំពុងសង្      
    ឃឹមរងចំាថារាេកូេ)  

•  ភាពពិការ

តបសនិនបើនោកអ្នកមានជំននឿថា សទិ្ិនោកអ្នកត្ររូវបាននគរនំោភបំោន... 

•  HUD ឬទីភា្ន ក់ងារលំនៅដាឋា េសមរម្យ នៅថា្ន ក់មូលដាឋា េ ឬរែឋា ន្តៀមខលួេរានស្សចនែើម្បីជួយនោ
កអ្នកដាក់រៃណ្តឹ ងតវ៉ា។ 

• ន្កាយពីព័ត៌រាេនោកអ្នក ្តរូវបាេទទួលននាះ HUD ឬទីភា្ន ក់ងារលំនៅដាឋា េសមរម្យ 
នៅថា្ន ក់មូលដាឋា េ ឬរែឋា េឹងទាក់ទងមកនោកអ្នក នែើម្បីពិភាកសាអំពីក្តីបារម្ភនានាដែលនោកអ្នក
នលើកន�ើង។

្រៃសិេនរៃើនោកអ្នកមិេបាេឮពី HUD ឬទីភា្ន ក់ងារលំនៅដាឋា េសមរម្យ នៅថា្ន ក់មូលដាឋា េ ឬរែឋា ក្នុងរយៈនពលរីៃសបា្ត ហ៍ 
នដាយចារ់ៃពីកាលរៃរនិចឆេទដែលនោកអ្នកបាេនផញើទ្មង់ដរៃរៃរៃទនេះតាមរៃ៉ាុស្តប្រៃសណីយ៍ននាះ នោកអ្នកអាចនៅទូរស័ព្
សាកសួរអំពីសាថែ េភាពរៃណ្តឹ ងតវ៉ាររៃស់អ្នក។ 
សូមពិេិត្យនមើលរៃ ្្ជ ីអាសយដាឋា េ េិងនលខទូរស័ព្នៅទំព័រដផ្នកខាងន្កាយ។

រកសាទុកព័ត៌រាេនេះ ស្រារ់ៃកំណត់្តាររៃស់អ្នក។ 

ចុះកាលរៃរនិចឆេទដែលនោកអ្នកបាេរៃ ្្ជូ េព័ត៌រាេនោកអ្នក តាមរៃ៉ាុស្តប្រៃសណីយ៍ជូេនៅ HUD៖    

កំណត់អាសយដាឋា េដែលនោកអ្នកបាេនផញើព័ត៌រាេនេះ៖

ការយិល័យ  ទូរស័ព្

ផលូវ

ទី្ករុង រែឋា ហ្ុសីរៃកូែ

/        

នសច្ក្ីនណនា៖ំ (សូមវយអក្សរ ឬសរនសរអក្សពុម្ពធំ) អាេទ្មង់ដរៃរៃរៃទនេះ នដាយ្រៃរុង្រៃយ័ត្ន។ 

ពយាយមន្លើយសំណួរទំាងអស់។ ្រៃសិេនរៃើនោកអ្នកមិេែឹងចនមលើយ ឬមិេនចះន្លែើយសណួំរ ន�លមិនអនុវ្រច្្ំនោោះនោកអ្នក 

សមូទុកនោលទីកននលែងនៅទំននរ។ នោកអ្នកមាននពលមួយឆា្ន  ំពីកាលបរនិច្ឆេទបនការនរ ើសនអើងន�លបាននោទតបកាន់ 

ន�ើម្ដី្ក់បណ្តឹ ង្រវា៉ា ។ ទតមង់នបបបទរបសអ់្នក ត្ររូវច្ុោះហតថែនលខា េិងកាលរៃរនិចឆេទ។

ព័ត៌មានអំពីការររ ើសរអើងលរំៅដ្ឋា ន

2)
នេ្រុអ្ីនោកអ្នកគិ្រថា នោកអ្នកជាជនរងនតរោះពីការនរ ើសនអើងលនំៅដ្ឋា ន?
នដាយសារមូលនហតុ៖  

• រាតិសាសេ៍  • ពណ៌សម្ុបរ  •  សាសនា  •  នភទ  •  ្រៃភពនែើមជេរាតិ  •  សាថែ េភាព្ករុម្គរួសារ (្គរួសារដែលរាេកូេអាយុន្កាម 18 ឆ្្ន ំ)   

•  ភាពពិការររៃស់អ្នក?

 ឧទាហរណ៍៖ នតើនោកអ្នកបាេ្តរូវនគរៃែិនសធចំនោះផ្ះសដម្បង នដាយសាររាតិសាសេ៍ររៃស់អ្នក? នតើ

នោកអ្នកបាេ្តរូវនគរៃែិនសធចំនោះ្បាក់កមចេី នដាយដាក់វតថែុរៃញ្ចេ ំ នដាយសារសាសនាររៃស់អ្នក? 

ឬមិេ្ពមទទួលឱ្យសា្ន ក់នៅផ្ះ នដាយសារនោកអ្នករាេកូេពេ្យល់សនង្ខរៃថា នហតុអវីនោកអ្នក 

គិតថាសិទ្ិលំនៅដាឋា េររៃស់អ្នក បាេ្តរូវនគរៃែិនសធ េិងគូសរងវង់យកកតា្ត   

ដែលបាេនរៀរៃររ់ៃខាងនលើ ដែលនោកអ្នករាេជំនេឿថា អាចអេុវត្ត។

3)

4)

5)

ន្រើនោកអ្នកមានជំននឿថា អ្នកណាបាននរ ើសនអើងតបឆាងំនោកអ្នក?
ឧទាហរណ៍៖ រាចេ ស់ផ្ះ រាចេ ស់កមមាសិទ្ិ ធនាគ្រ ភា្ន ក់ងារអចលេ្ទព្យ ឈមាួញក ្្ត លឬនជើងសារ ្ករុមហុ៊េ ឬអង្គការ? 

សូមកំណត់អត្តសញ្ញា ណអ្នកននាះ ដែលនោកអ្នករាេជំនេឿថា បាេនរ ើសនអើង្រៃឆំ្ងនោកអ្នក?

ន ម្ា ះនោកអ្នក

អាសយដាឋា េនោកអ្នក

ន្រើអំនពើនរ ើសនអើងន�លបាននោទតបកាន់ បាននកើ្រន�ើងនៅទីណា?
ឧទាហរណ៍៖ នតើវបាេនកើតន�ើងនៅផ្ះឬអគ្រជួល? ផ្ះ្ករុម្គរួសារមួយ? លំនៅដាឋា េរែឋា ឬលំនៅដាឋា េជំេួយ? 

ផ្ះចល័ត? នតើរៃញ្ហា បាេនកើតរាេន�ើងនៅធនាគ្រ ឬនៅសាថែ រ័ៃេខចេី្បាក់នផ្សងនទៀត?

សូមផ្តល់ជូេអាសយដាឋា េ។

អាសយដាឋា េនោកអ្នក

ទី្ករុង                                          រែឋា                                        ហ្ីុសរៃកូែ

ន្រើអំនពើនរ ើសនអើងច្ុងនតកាយ បាននកើ្រន�ើងនៅនពលណា?
រៃ ច្េូ លកាលរៃរនិចឆេទ

នតើការនរ ើសនអើងដែលបាេនចាទ្រៃកាេ់ កំពុងរៃេ្ត ឬកំពុងនកើតរាេន�ើង?                     បាទ/ច៎ាស                   នទ

បញូ្នទតមង់នបបបទននោះ ជូេនៅ HUD ឬទីភា្ន ក់ងារលំនៅដាឋា េសមរម្យ  ដែលនៅជិតនោកអ្នក។  ្រៃសិេនរៃើនោកអ្នកមិេអាចរំៃនពញ 

ទ្មង់ដរៃរៃរៃទនេះ នោកអ្នកអាចនៅទូរស័ព្មកការយិល័យនដាយផ្្ល់។ សូមពិេិត្យនមើលរៃ ្្ជ ីអាសយដាឋា េ េិងនលខទូរស័ព្នៅទំព័រដផ្នក 

ខាងន្កាយ។

/        /        
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្កសួងអភិវឌ្ឍេ៍លំនៅដាឋា េ េិងទី្ករុងសហរែឋាអានមរកិ ការយិល័យលំនៅដាឋា េសមរម្យ  េិងឱកាសនសមាើៗគ្្ន  

ហតថែនលខា                       កាលរៃរនិចឆេទ

1)

ន ម្ា ះនោកអ្នក

អាសយដាឋា េនោកអ្នក

ទី្ករុង រែឋា ហ្ុសីរៃកូែ

នពលនវោែ៏ល្អស្រារ់ៃការនៅទូរស័ព្    នលខទូរស័ព្នៅនពលបថងៃររៃស់នោកអ្នក នលខទូរស័ព្នៅនពលោងៃ ច 

 

ន្រើនយើងខ្ុំអាច្នៅទូរសព័្នៅអ្នកណានផសេងនទៀ្រ តបសនិនបើនយើងខ្ុំមិនអាច្ 
ទាក់ទងនោកអ្នក?

ន ម្ា ះទំនាក់ទំេង នពលនវោែ៏ល្អស្រារ់ៃការនៅទូរស័ព្

នលខទូរស័ព្នៅនពលបថងៃររៃស់នោកអ្នក នលខទូរស័ព្នៅនពលោងៃ ច 

ន ម្ា ះទំនាក់ទំេង នពលនវោែ៏ល្អស្រារ់ៃការនៅទូរស័ព្

នលខទូរស័ព្នៅនពលបថងៃររៃស់នោកអ្នក នលខទូរស័ព្នៅនពលោងៃ ច 

ន្រើមានអ្ីបាននកើ្រន�ើងច្ំនោោះអ្នក?  

នតើនោកអ្នកបាេ្តរូវនគនរ ើសនអើង្រៃឆំ្ងេឹងអ្នកយ៉ាងែូចនម្តច? 

ឧទាហរណ៍៖ នតើនោកអ្នកបាេ្តរូវនគរៃែិនសធចំនោះឱកាសជួល ឬទិញផ្ះឬនទ? បាេរៃែិនសធចំនោះ្បាក់កមចេីឬនទ? 

បាេ្បារ់ៃថា ផ្ះមិេអាចរាេ នៅខណៈនពលការពិត រាេ? បាេចាត់ទុកនដាយខុសៗគ្្ន ពីអ្នកែបទ 

ដែលដសវងរកលំនៅដាឋា េ? 

សូមនរៀរៃររ់ៃនដាយសនង្ខរៃថា រាេអវីខលះបាេនកើតន�ើង។

/        
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