
លំនៅឋាននោយយុត្ត ិធមគ៌ឺជា

ច្បាប ់ 

សត្វជំនួយគឺមិនមមនជាសត្វច្បិញ្ច ឹមនេ 
 

 

 

របូភាព 

 

 

 

អំនពើនរ ើសនអើងលំនៅឋានគឺខុសច្បាប់ 
តត្ើអ្នកមានសត្វជំនួយដែរឬតេ? អ្នកមានសិេធ ិេេួលបានលំតៅឋានតោយយុត្តិធម៌។   

ច្បាប់លំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌ការពារជនមានពិការភាព។  

អនកមានសិេធិេេួលបានការសម្មបសម្មួល ឬការមកមម្បជូនសមរមយ 

រមួទងំការមានសត្វជំនួយផងមែរ។  

 

អំ្ត ើតរ ើសតអ្ើងលំតៅឋានអាចមានេម្មង់ែូចតនេះ៖ 

• "សុំនទស សត្វច្បិញ្ច ឹមគឺមនិម្ត្ូវបានអនញុ្ញា ត្ន ើយនៅេីននេះ។" 

• “ខុនែូននេះអនុញ្ញា ត្មត្សត្វមកែ  ឬសត្វឆ្មា តូ្ច្បប ុន ណ្ េះ”។ 

• "ម្បសិននបើអនកមានសត្វច្បិញ្ច ឹម ខ្ញ ំម្ត្ូវការម្បាក់កក់បមនែម"។ 

 

េេួលបានជំនួយនាឥឡូវតនេះ - សូមកំុរង់ច ំ

 ការងារជាម្កមុននសហគមន៍ម្បយុេធ ម្បឆំ្មងនឹងអំនពើនរ ើសនអើងលនំៅឋាន។  

បំនពញសំនណើតាមអុីនធឺណតិ្សុំជំនួយនៅនលើនគហេំព័រលំនៅឋាននោយយុត្តធិម៌www.commtea

m.org ឬទក់េងកមា វធិលីំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌តាមនលខ (978)654-5736 

ឬអុីមមលfairhousing@commteam.org។  

អនុញ្ញា ត្ឱ្យពួកនយើងែឹងថានត្ើអនកម្ត្វូការអនកបកមម្បផ្ទា ល់មាត្់ 

ឬការសម្មបសម្មួលសមរមយមែរឬនេ។  កមា វធិីលំនៅឋាននោយយុត្តធិមម៌ិនសួរ 

ឬម្បមូលព័ត្៌មានអំពីស្ថែ នភាពអនតត ម្បនវសន៍ ឬសញ្ញា ត្ិនេ។  

 
ការងារមែលផតល់មូលោា នសម្មាប់ការនបាេះពុមពផាយននេះម្ត្ូវបានគំម្េនោយការផតលមូ់លនធិិនម្កាមជនួំយហិរញ្ា វត្ថ ញជាមួយ 

ម្កសួងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន និងេីម្កងុសហរែាអានមរកិ។ ខល ឹមស្ថរ និងការរកន ើញននការងារននេះគឧឺេាិសជូនែល់ស្ថធារណជន។ អនកនិពនធ  

និងអនកនបាេះពុមពផាយគឺេេួលខុសម្ត្ូវទងំម្សងុច្បនំពាេះភាពម្ត្ឹមម្ត្ូវនននសច្បកតមីលលងការណ៍ 

និងការបកមម្បទងំឡាយមែលមាននៅកន ញងការនបាេះពុមពផាយននេះ។ ការបកមម្បមបបនតេះ 

មិនចំបាច្ប់ក្ញេះបញ្ញច ំងពីេសសនៈរបស់រោា ភិបាលសហព័នធនតេះនេ។ 

http://www.commteam.org/
http://www.commteam.org/
mailto:fairhousing@commteam.org


នត្ើអនកកំពងុម្បឈមមុខនងឹការប

នណត ញនច្បញមមននេ?  

ការបនណត ញនច្បញនោយនរ ើសនអើងគឺម្បឆ្មំ

ងនឹងច្បាប ់
 

 

របូភាព 

 

 

អំនពើនរ ើសនអើងលំនៅឋានគឺខុសច្បាប់ 
ម្រយុេធ ម្រឆំងនឹងការរតតត ញតចញតោយតរ ើសតអ្ើង អ្នុវត្តសិេធ ិររស់អ្នក។  

វាផទ ញយនឹងច្បាប់កន ញងការបនណត ញនច្បញ នរ្មាន ក់នោយស្ថរពូជស្ថសន៍ ពណ៌សមបុ រ 

នែើមកំនណើត្ជាតិ្ស្ថសន៍ ស្ថសត នភេ អត្តសញ្ញា ណកមា  ឬការបងាា ញនយនឌ័្រ ស្ថែ នភាពម្គួស្ថរ 

ពិការភាព ម្បភពចំ្បណូល ស្ថែ នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ អាយុ ឬស្ថែ នភាពអតី្ត្យុេធជន។  

ការសងសឹកចំ្បនពាេះការអនុវត្តសិេធិរបស់អនកក៏ខុសច្បាប់មែរ។  

 

អំ្ត ើតរ ើសតអ្ើងលំតៅឋានអាចមានេម្មង់ែូចតនេះ៖ 

• "អនកជួលនផសងនេៀត្របស់ខ្ញំមិនមានផ្ទសុកភាពនៅជំុវញិអនកនេ"។ 

• “ខ្ញ ំបានរាយការណ៍ពីការបំពានយាយី ឥ ូវននេះខ្ញ ំម្តូ្វបានបនណត ញនច្បញ។” 

• “ពួកនគកំពុងបនណេ ញខ្ញំនច្បញនោយការមិនបង់ម្បាក់ 

ប ុមនតអត្ថ ម្បនយាជន៍របស់ខ្ញំមិនបានមករហូត្ែល់នលៃេី 8 ។” 

• "អវ ើម្គប់យា ងគឺលអ រហូត្ែល់ ខ្ញ ំម្តូ្វការផ្ទែ ឈូកងូត្េឹកមែលអាច្បចូ្បលនម្បើម្បាស់បាន។" 

 

េេួលបានជំនួយនាឥឡូវតនេះ - សូមកំុរង់ច ំ

 ការងារជាម្កមុននសហគមន៍ម្បយុេធ ម្បឆំ្មងនឹងអំនពើនរ ើសនអើងលំនៅឋាន។  

បំនពញសំនណើតាមអីុនធឺណិត្សំុជំនួយនៅនលើនគហេំព័រលំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌www.commteam.org 

ឬទក់េងកមា វធីិលំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌តាមនលខ (978)654-5736 

ឬអីុមមលfairhousing@commteam.org។  អនុញ្ញា ត្ឱ្យពួកនយើងែឹងថានត្ើអនកម្តូ្វការអនកបកមម្បផ្ទា ល់មាត់្ 

ឬការសម្មបសម្មួលសមរមយមែរឬនេ។  កមា វធីិលំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌មិនសួរ 

ឬម្បមូលព័ត៌្មានអំពីស្ថែ នភាពអនតត ម្បនវសន៍ ឬសញ្ញា តិ្នេ។  

   

 
ការងារមែលផតល់មូលោា នសម្មាប់ការនបាេះពុមពផាយននេះម្ត្ូវបានគំម្េនោយការផតលមូ់លនធិិនម្កាមជនួំយហិរញ្ា វត្ថ ញជាមួយ 

ម្កសួងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន និងេីម្កងុសហរែាអានមរកិ។ ខល ឹមស្ថរ និងការរកន ើញននការងារននេះគឧឺេាិសជូនែល់ស្ថធារណជន។ អនកនិពនធ  

និងអនកនបាេះពុមពផាយគឺេេួលខុសម្ត្ូវទងំម្សងុច្បនំពាេះភាពម្ត្ឹមម្ត្ូវនននសច្បកតមីលលងការណ៍ 

និងការបកមម្បទងំឡាយមែលមាននៅកន ញងការនបាេះពុមពផាយននេះ។ ការបកមម្បមបបនតេះ 

មិនចំបាច្ប់ក្ញេះបញ្ញច ំងពីេសសនៈរបស់រោា ភិបាលសហព័នធនតេះនេ។ 

http://www.commteam.org/
mailto:fairhousing@commteam.org


 

លំនៅឋាននោយយុត្ត ិធមគ៌ឺជា 

ច្បាប់ 

ម្គួស្ថររបស់អនកមានមត្មួយ 

សិេធិរបស់អនកគឺែូច្បគន  
 

 

របូភាព 

 

 

អំនពើនរ ើសនអើងលំនៅឋានគឺខុសច្បាប់ 
តត្ើអ្នកម្ត្វូបានតេរែិតសធលំតៅឋាន ឬម្រម្ ឹត្តោក់ខុស ីតេតោយសារម្េួសារររស់អ្នកដមនតេ?  

ច្បាប់លំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌ហាមឃាត់្ការនរ ើសនអើងនោយមផអកនលើស្ថែ នភាពម្គួស្ថរ។  

ការបែិនសធមិនជួលឱ្យម្គួស្ថរមែលមានកូនតូ្ច្បគឺម្បឆំ្មងនឹងច្បាប់។  

 

អំ្ត ើតរ ើសតអ្ើងលំតៅឋានអាចមានេម្មង់ែូចតនេះ៖ 

• "ផាេះគឺននេះសម្មាប់មត្មនុសសធំមត្ប ុន ណ្ េះ" 

• "កមនលងែ៏លអសម្មាប់អនកមានវជិាា ជីវៈ" 

• "ខ្ញ ំនឹងជួលឱ្យអនក ប ុមនត េីននេះមានថាន លំាបមានជាតិ្សំណ"។ 

 

េេួលបានជំនួយនាឥឡូវតនេះ - សូមកំុរង់ចំ 

 ការងារជាម្កមុននសហគមន៍ម្បយុេធ ម្បឆំ្មងនឹងអំនពើនរ ើសនអើងលំនៅឋាន។  

បំនពញសំនណើតាមអីុនធឺណិត្សំុជំនួយនៅនលើនគហេំព័រលំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌www.commteam.org 

ឬទក់េងកមា វធីិលំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌តាមនលខ (978)654-5736 

ឬអីុមមលfairhousing@commteam.org។  អនុញ្ញា ត្ឱ្យពួកនយើងែឹងថានត្ើអនកម្តូ្វការអនកបកមម្បផ្ទា ល់មាត់្ 

ឬការសម្មបសម្មួលសមរមយមែរឬនេ។  កមា វធីិលំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌មិនសួរ 

ឬម្បមូលព័ត៌្មានអំពីស្ថែ នភាពអនតត ម្បនវសន៍ ឬសញ្ញា តិ្នេ។  

 

 
ការងារមែលផតល់មូលោា នសម្មាប់ការនបាេះពុមពផាយននេះម្ត្ូវបានគំម្េនោយការផតលមូ់លនធិិនម្កាមជនួំយហិរញ្ា វត្ថ ញជាមួយ 

ម្កសួងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន និងេីម្កងុសហរែាអានមរកិ។ ខល ឹមស្ថរ និងការរកន ើញននការងារននេះគឧឺេាិសជូនែល់ស្ថធារណជន។ អនកនិពនធ  

និងអនកនបាេះពុមពផាយគឺេេួលខុសម្ត្ូវទងំម្សងុច្បនំពាេះភាពម្ត្ឹមម្ត្ូវនននសច្បកតមីលលងការណ៍ 

និងការបកមម្បទងំឡាយមែលមាននៅកន ញងការនបាេះពុមពផាយននេះ។ ការបកមម្បមបបនតេះ 

មិនចំបាច្ប់ក្ញេះបញ្ញច ំងពីេសសនៈរបស់រោា ភិបាលសហព័នធនតេះនេ។ 
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លំនៅឋាននោយយុត្ត ិធមគ៌ឺជា 

ច្បាប់ 

មិនថាអនកមកពី្ នេ 
 

 

របូភាព 

 

 

អំនពើនរ ើសនអើងលំនៅឋានគឺខុសច្បាប់ 
តត្ើអ្នកេឺអ្នកថ្មីតៅកន ុងម្រតេសតនេះដមនតេ? អ្នកមានសិេធ ិេេួលបានលំតៅឋានតោយយុត្តិធម៌។   

វាម្បឆំ្មងនឹងច្បាប់កន ញងការបែិនសធមិនជួល ឬម្បម្ពឹត្តច្បំនពាេះនរ្មាន ក់ខុសពីនគ 

នោយស្ថរមត្េីកមនលងមែលពួកនគមក ពួកនគមានរបូរាងមបប្ ស្ថសត នភេ 

ឬពិការភាពរបស់ពួកនគ។  

 

អំ្ត ើតរ ើសតអ្ើងលំតៅឋានអាចមានេម្មង់ែូចតនេះ៖ 

• "សុំនទស ខ្ញ ំមិនជួលឱ្យជនអនតត ម្បនវសន៍នេ"។ 

• "អញ្ច ងឹ នត្ើអនកមកពី្?" 

• "ភាស្ថអង់នគលសរបស់អនកគមឺិនទន់លអ ម្គប់ម្គន់នេ"។ 

 

េេួលបានជំនួយនាឥឡូវតនេះ - សូមកំុរង់ច ំ

 ការងារជាម្កមុននសហគមន៍ម្បយុេធ ម្បឆំ្មងនឹងអំនពើនរ ើសនអើងលនំៅឋាន។  

បំនពញសំនណើតាមអុីនធឺណតិ្សុំជំនួយនៅនលើនគហេំព័រលំនៅឋាននោយយុត្តធិម៌www.commtea

m.org ឬទក់េងកមា វធិលីំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌តាមនលខ (978)654-5736 

ឬអុីមមលfairhousing@commteam.org។  

អនុញ្ញា ត្ឱ្យពួកនយើងែឹងថានត្ើអនកម្ត្វូការអនកបកមម្បផ្ទា ល់មាត្់ 

ឬការសម្មបសម្មួលសមរមយមែរឬនេ។  កមា វធិីលំនៅឋាននោយយុត្តធិមម៌ិនសួរ 

ឬម្បមូលព័ត្៌មានអំពីស្ថែ នភាពអនតត ម្បនវសន៍ ឬសញ្ញា ត្ិនេ។  

 

 
ការងារមែលផតល់មូលោា នសម្មាប់ការនបាេះពុមពផាយននេះម្ត្ូវបានគំម្េនោយការផតលមូ់លនធិិនម្កាមជនួំយហិរញ្ា វត្ថ ញជាមួយ 

ម្កសួងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន និងេីម្កងុសហរែាអានមរកិ។ ខល ឹមស្ថរ និងការរកន ើញននការងារននេះគឧឺេាិសជូនែល់ស្ថធារណជន។ អនកនិពនធ  

និងអនកនបាេះពុមពផាយគឺេេួលខុសម្ត្ូវទងំម្សងុច្បនំពាេះភាពម្ត្ឹមម្ត្ូវនននសច្បកតមីលលងការណ៍ 

និងការបកមម្បទងំឡាយមែលមាននៅកន ញងការនបាេះពុមពផាយននេះ។ ការបកមម្បមបបនតេះ 

មិនចំបាច្ប់ក្ញេះបញ្ញច ំងពីេសសនៈរបស់រោា ភិបាលសហព័នធនតេះនេ។ 
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លំនៅឋាននោយយុត្ត ិធមគ៌ឺជា 

ច្បាប់ 

េេួលបានជំនួយមែលអនកម្ត្វូការ 
 

 

របូភាព 

 

 

ការសម្មបសម្មួល នងិការមកមម្បសមនហត្ុផល 
តត្ើអ្នកម្ត្វូការជំនួយជាមួយនឹងសិេធ ិតសម ើភា គ្នន កន ុងការេេួលបានលំតៅឋានររស់អ្នកដែរឬតេ? 

ម្បសិននបើអនកមានបញ្ញា ច្បុេះនខាយផ្ វូកាយ ឬផ្ វូច្បិត្តមែលកំពុងមត្រារាងំអនកមនិឲ្យមាន

ឱ្កាសនសា ើភាពគន កន ញងការនម្បើម្បាស់ និងអាម្ស័យផលលំនៅឋានរបស់អនក 

នតេះអនកមានសិេធិេេួលបានការសម្មបសម្មួល ឬការមកមម្បសមនហត្ុផល។ 

 

ការសម្មបសម្មួល និងការមកមម្បសមនហត្ុផល រមួមាន៖ 

• កមនលងច្បំណត្មែលអាច្បនច្បញចូ្បលបាន មែលម្ត្ូវបានកំណត្់ជូន 

• ការសម្មបសម្មួលការម្បាម្ស័យទក់េងជាមួយអនកផតល់លំនៅឋាន 

• ការបមនែមរបារចប់ ឬផ្ទល ស់បត រូបងាែ ន់នែចប់ទញទវ រ និងការែំន ើងផ្ វូជម្មាល 

 

ដសវ ងយល់រដនែម និងេេួលបានជំនួយនាឥឡូវតនេះ 

 ការងារជាម្កមុននសហគមន៍ម្បយុេធ ម្បឆំ្មងនឹងអំនពើនរ ើសនអើងលនំៅឋាន។  

បំនពញសំនណើតាមអុីនធឺណតិ្សុំជំនួយនៅនលើនគហេំព័រលំនៅឋាននោយយុត្តធិម៌www.commtea

m.org ឬទក់េងកមា វធិលីំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌តាមនលខ (978)654-5736 

ឬអុីមមលfairhousing@commteam.org។  

អនុញ្ញា ត្ឱ្យពួកនយើងែឹងថានត្ើអនកម្ត្វូការអនកបកមម្បផ្ទា ល់មាត្់ 

ឬការសម្មបសម្មួលសមរមយមែរឬនេ។  កមា វធិីលំនៅឋាននោយយុត្តធិមម៌ិនសួរ 

ឬម្បមូលព័ត្៌មានអំពីស្ថែ នភាពអនតត ម្បនវសន៍ ឬសញ្ញា ត្ិនេ។  

 
ការងារមែលផតល់មូលោា នសម្មាប់ការនបាេះពុមពផាយននេះម្ត្ូវបានគំម្េនោយការផតលមូ់លនធិិនម្កាមជនួំយហិរញ្ា វត្ថ ញជាមួយ 

ម្កសួងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន និងេីម្កងុសហរែាអានមរកិ។ ខល ឹមស្ថរ និងការរកន ើញននការងារននេះគឧឺេាិសជូនែល់ស្ថធារណជន។ អនកនិពនធ  

និងអនកនបាេះពុមពផាយគឺេេួលខុសម្ត្ូវទងំម្សងុច្បនំពាេះភាពម្ត្ឹមម្ត្ូវនននសច្បកតមីលលងការណ៍ 

និងការបកមម្បទងំឡាយមែលមាននៅកន ញងការនបាេះពុមពផាយននេះ។ ការបកមម្បមបបនតេះ 

មិនចំបាច្ប់ក្ញេះបញ្ញច ំងពីេសសនៈរបស់រោា ភិបាលសហព័នធនតេះនេ។ 
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ការមសវងរកផាេះមលវងគឺពិបាក  

វាកាន់មត្ពិបាកនៅនេៀត្សម្មាប់ជនរង

នម្គេះននអំនពើនរ ើសនអើង 
 

 

របូភាព 

 

 

អំនពើនរ ើសនអើងលំនៅឋានគឺខុសច្បាប់ 
រាយការត៍ ីអំ្ត ើតរ ើសតអ្ើងលំតៅឋាន និងអ្នុវត្តសិេធ ិររស់អ្នក។  

វាជាការម្បឆំ្មងនឹងច្បាប់កន ញងការបែិនសធមិនជួលឱ្យនរ្មាន ក់នោយស្ថរមត្ពូជស្ថសន៍ 

ពណ៌សមបុ រ នែើមកំនណើត្ជាត្ិស្ថសន៍ ស្ថសត នភេ េំនតរផ្ វូនភេ អត្តសញ្ញា ណកមា ឬការ

បងាា ញនយនឌ្័រ ស្ថែ នភាពម្គួស្ថរ ស្ថែ នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ពិការភាព ម្បភពច្បំណូល អាយុ 

ស្ថែ នភាពអត្តី្យុេធជន ពូជពងស ឬមផអកនលើព័ត្៌មាននសននេិច្ប។  

 

អំ្ត ើតរ ើសតអ្ើងលំតៅឋានអាចមានេម្មង់ែូចតនេះ៖ 

• "នត្ើអនកម្បាកែនហើយថាអនកអាច្បមលរកាេកីមនលងននេះបាន?" 

• "សុំនទស ខ្ញ ំមិនជួលឱ្យជនអនតត ម្បនវសន៍នេ"។ 

• “នយើងមានត្នមលស្ថសតម្គឹសត នៅកន ញងផាេះននេះ”។ 

• "ខ្ញ ំមិនច្បាស់ថាអនកនឹងមានផ្ទសុកភាពនៅេីននេះនេ"។ 

 

េេួលបានជំនួយនាឥឡូវតនេះ - សូមកំុរង់ច ំ

 ការងារជាម្កមុននសហគមន៍ម្បយុេធ ម្បឆំ្មងនឹងអំនពើនរ ើសនអើងលនំៅឋាន។  

បំនពញសំនណើតាមអុីនធឺណតិ្សុំជំនួយនៅនលើនគហេំព័រលំនៅឋាននោយយុត្តធិម៌www.commtea

m.org ឬទក់េងកមា វធិលីំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌តាមនលខ (978)654-5736 

ឬអុីមមលfairhousing@commteam.org។  

អនុញ្ញា ត្ឱ្យពួកនយើងែឹងថានត្ើអនកម្ត្វូការអនកបកមម្បផ្ទា ល់មាត្់ 

ឬការសម្មបសម្មួលសមរមយមែរឬនេ។  កមា វធិីលំនៅឋាននោយយុត្តធិមម៌ិនសួរ 

ឬម្បមូលព័ត្៌មានអំពីស្ថែ នភាពអនតត ម្បនវសន៍ ឬសញ្ញា ត្ិនេ។  

 
ការងារមែលផតល់មូលោា នសម្មាប់ការនបាេះពុមពផាយននេះម្ត្ូវបានគំម្េនោយការផតលមូ់លនធិិនម្កាមជនួំយហិរញ្ា វត្ថ ញជាមួយ 

ម្កសួងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន និងេីម្កងុសហរែាអានមរកិ។ ខល ឹមស្ថរ និងការរកន ើញននការងារននេះគឧឺេាិសជូនែល់ស្ថធារណជន។ អនកនិពនធ  

និងអនកនបាេះពុមពផាយគឺេេួលខុសម្ត្ូវទងំម្សងុច្បនំពាេះភាពម្ត្ឹមម្ត្ូវនននសច្បកតមីលលងការណ៍ 

និងការបកមម្បទងំឡាយមែលមាននៅកន ញងការនបាេះពុមពផាយននេះ។ ការបកមម្បមបបនតេះ 

មិនចំបាច្ប់ក្ញេះបញ្ញច ំងពីេសសនៈរបស់រោា ភិបាលសហព័នធនតេះនេ។ 

 

 

http://www.commteam.org/
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លំនៅឋាននោយយុត្ត ិធមគ៌ឺជា 

ច្បាប់ 

វាជាសិេធិរបស់អនកកន ញងការមានអារមាណ៍

ថាមានសុវត្ែ ិភាពនៅផាេះ 
 

 

របូភាព 

 

 

អំនពើនរ ើសនអើងលំនៅឋានគឺខុសច្បាប់ 
តត្ើអ្នកកំ ុងម្ត្វូបានតេរំពានតរៀត្តរៀនដែរឬតេ? អ្នកមានសិេធ ិេេួលបានលំតៅឋានតោយយុត្តិធម៌។   

ច្បាប់លំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌យហាមឃាត់្ការបំពានយាយីផ្ វូនភេ។  ការបំពានយាយីនោយមាច ស់ផាេះ 

អនកម្គប់ម្គងអច្បលនម្េពយ និងបុគគ លិកមលទគឺំខុសច្បាប់។   

ច្បាប់លំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌ក៏ហាមឃាត់្ផងមែរនូវការបំពានយាយី នោយមផអកនលើស្ថែ នភាពវណណ ៈ

មែលម្តូ្វបានការពារនផសងនេៀត្។ 

 

អំ្ត ើតរ ើសតអ្ើងលំតៅឋានអាចមានេម្មង់ែូចតនេះ៖ 

• ោក់លកខខណឌការជួល ឬការជួសជុលនៅនលើនភេ។ 

• ការពាយាមចូ្បលនៅជិត្នោយមិនច្បង់បាន។ 

• ការចូ្បលមកកន ញងផាេះមលវងរបស់អនកនោយគា នការអនុញ្ញា ត្។ 

 

េេួលបានជំនួយនាឥឡូវតនេះ - សូមកំុរង់ចំ 

 ការងារជាម្កមុននសហគមន៍ម្បយុេធ ម្បឆំ្មងនឹងអំនពើនរ ើសនអើងលំនៅឋាន។  

បំនពញសំនណើតាមអីុនធឺណិត្សំុជំនួយនៅនលើនគហេំព័រលំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌www.commteam.org 

ឬទក់េងកមា វធីិលំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌តាមនលខ (978)654-5736 

ឬអីុមមលfairhousing@commteam.org។  អនុញ្ញា ត្ឱ្យពួកនយើងែឹងថានត្ើអនកម្តូ្វការអនកបកមម្បផ្ទា ល់មាត់្ 

ឬការសម្មបសម្មួលសមរមយមែរឬនេ។  កមា វធីិលំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌មិនសួរ 

ឬម្បមូលព័ត៌្មានអំពីស្ថែ នភាពអនតត ម្បនវសន៍ ឬសញ្ញា តិ្នេ។  

 
ការងារមែលផតល់មូលោា នសម្មាប់ការនបាេះពុមពផាយននេះម្ត្ូវបានគំម្េនោយការផតលមូ់លនធិិនម្កាមជនួំយហិរញ្ា វត្ថ ញជាមួយ 

ម្កសួងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន និងេីម្កងុសហរែាអានមរកិ។ ខល ឹមស្ថរ និងការរកន ើញននការងារននេះគឧឺេាិសជូនែល់ស្ថធារណជន។ អនកនិពនធ  

និងអនកនបាេះពុមពផាយគឺេេួលខុសម្ត្ូវទងំម្សងុច្បនំពាេះភាពម្ត្ឹមម្ត្ូវនននសច្បកតមីលលងការណ៍ 

និងការបកមម្បទងំឡាយមែលមាននៅកន ញងការនបាេះពុមពផាយននេះ។ ការបកមម្បមបបនតេះ 

មិនចំបាច្ប់ក្ញេះបញ្ញច ំងពីេសសនៈរបស់រោា ភិបាលសហព័នធនតេះនេ។ 
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ការងារជាម្កមុននសហគមន៍នលើកកមពស់លំនៅឋាននោយ

យុត្ត ិធម៌ 

លំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌នកើត្ន ើងនៅនពល៖ 

អនកជួលែឹងពីសិេធិរបស់ពួកនគ 

អនកផតល់លំនៅឋានែឹងអំពីច្បាប់ និង 

អនកត្ស ូ មត្ិនធវ ើអនតរាគមន៍។ 

អនក្មែលនយើងជួយ៖ 

• អនកជួល/អនកេិញផាេះ 

• អនកផតល់លំនៅឋាន (មាច ស់ផាេះ/អនកម្គប់ម្គងអច្បលនម្េពយ) 

• អនកម្គប់ម្គងករណី នងិមនុសសមែលផតល់ជំនួយគំម្េ 

អវ ើមែលនយើងនធវ ើ៖ 

• ពាកយបណត ឹងរបស់អនកជួលផាេះ ជំនួយបនច្បចកនេស 

ការមណតំបញ្ជ នូនៅកាន់នសវាកមាផ្ វូច្បាប់ 

• ការបណត ញ េះប ត្ លសត ីពីលំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌សម្មាប់អនកជួលផាេះ មាច ស់ផាេះ 

និងអនកផតល់ជំនួយគំម្េ 

• ការច្បុេះែល់មូលោា ន ការត្ស ូមត្ិ និងការនលើកកមពស់ែលល់ំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម ៌

កមា វធិីលំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌ននការងារជាម្កមុរបស់

សហគមន៍គឺនៅេីននេះ។ 

សូមទក់េងមកនយើងខ្ញតំាមនលខ (978)654-5736 ឬអុីមមល 

fairhousing@commteam.org 

ឬចូ្បលនៅកាន់នគហេំព័ររបស់លំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌ 

www.commteam.org។ 

 

ការងារមែលផតល់មូលោា នសម្មាប់ការនបាេះពុមពផាយននេះម្ត្ូវបានគំម្េនោយការផតលមូ់លនធិិនម្កាមជំនួយហិរញ្ា វត្ថ ញជាមួយ 

ម្កសួងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន និងេីម្កងុសហរែាអានមរកិ។ ខល ឹមស្ថរ និងការរកន ើញននការងារននេះគឧឺេាិសជូនែល់ស្ថធារណជន។ អនកនិពនធ  

និងអនកនបាេះពុមពផាយគឺេេួលខុសម្ត្ូវទងំម្សងុច្បនំពាេះភាពម្ត្ឹមម្ត្ូវនននសច្បកតមីលលងការណ៍ 

និងការបកមម្បទងំឡាយមែលមាននៅកន ញងការនបាេះពុមពផាយននេះ។ ការបកមម្បមបបនតេះ 

មិនចំបាច្ប់ក្ញេះបញ្ញច ំងពីេសសនៈរបស់រោា ភិបាលសហព័នធនតេះនេ។ 
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