
លំនៅឋាននោយយុត្តធិម៌គជឺា

ច្បាប់  

សត្វជំនួយគឺមិនមមនជាសត្វច្បិញ្ច ឹមនេ 

អំន ើន ើសនអើងលំនៅឋានគឺខុសច្បាប់ 

តត្ើអ្នកមានសត្វជំនួយដែរឬតេ? អ្នកមានសិេធ ិេេួលបានលំតៅឋានតោយយុត្តិធម៌។ 

ច្បាប់លំនៅឋាននោយយតុ្ត ិធម៌កា ពា ជនមាន ិកា ភា ។  

អនកមានសិេធិេេួលបានកា សម្មបសម្មួល ឬកា មកមម្បជូនសម មយ 

 មួទងំកា មានសត្វជំនួយផងមែ ។ 

អំ្ត ើតរ ើសតអ្ើងលំតៅឋានអាចមានេម្មង់ែូចតនេះ៖ 

• "សុំនទស សត្វច្បិញ្ច ឹមគឺមិនម្ត្ូវបានអនុញ្ញា ត្ន ើយនៅេីននេះ។"

• “ខុនែូននេះអនុញ្ញា ត្មត្សត្វមកែ  ឬសត្វឆ្មា តូ្ច្បប ុន ណ្ េះ”។

• "ម្បសិននបើអនកមានសត្វច្បិញ្ច ឹម ខ្ញ ំម្ត្ូវកា ម្បាក់កក់បមនែម"។

េេួលបានជំនួយនាឥ ឡូវតនេះ - សូ មកំុរង់ចំ 
 កា ងា ជាម្ក មុននសហគមន៍ម្បយុេធ ម្បឆំ្មងនឹងអំន ើន ើសនអើងលំនៅឋាន។  
បំន ញសំនណើតាមអុីនធឺណិត្សុំជំនួយនៅនលើនគហេំ ័ លំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌www.commtea 
m.org ឬទក់េងកមា វ ិធីលំនៅឋាននោយយតុ្ត ិធម៌តាមនលខ (978)654-5736

ឬអុីមមលfairhousing@commteam.org។  

អនុញ្ញា ត្ឱ្យ ួកនយើងែងឹថានត្ើអនកម្តូ្វកា អនកបកមម្បផ្ទា ល់មាត់្ 

ឬកា សម្មបសម្មួលសម មយមែ ឬនេ។  កមា វធីិលំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌មិនសួ
  ឬម្បមូល ័ត្៌មានអំ ីស្ថែ នភា អនតត ម្បនវសន៍ ឬសញ្ញា ត្ិនេ។  

កា ងា មែលផតល់មូលោា នសម្មាប់កា នបាេះ ុមពផាយននេះម្តូ្វបានគំម្េនោយកា ផតល់មូលនិធិនម្កាមជំនួយហិ ញ្ា វត្ថ ញជាមួយ 

ម្កសួងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន និងេីម្កងុសហ ែាអានម កិ។ ខល ឹមស្ថ  និងកា  កន ើញននកា ងា ននេះគឺឧេាិសជូនែល់ស្ថធា ណជន។ អនកនិ នធ  

និងអនកនបាេះ ុមពផាយគឺេេួលខុសម្តូ្វទងំម្ស ងុចំ្បនពាេះភា ម្តឹ្មម្តូ្វនននសច្បកត ីមលលងកា ណ៍ 
និងកា បកមម្បទងំឡាយមែលមាននៅកន ញងកា នបាេះ ុមពផាយននេះ។ កា បកមម្បមបបនតេះ 
មិនចំបាច់្បក្ ញេះបញ្ញច ំង ីេសសនៈ បស់ ោា  ភិបាលសហ ន័ធ នតេះនេ។ 

http://www.commteam.org/
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នត្ើអនកកំ ុងម្បឈមមុខនឹងកា ប 
នណត ញនច្បញមមននេ?  

កា បនណត ញនច្បញនោយន ើសនអើងគឺម្បឆ្មំ 
ងនឹងច្បាប់ 

អំន ើន ើសនអើងលំនៅឋានគឺខុសច្បាប់ 

ម្រយុេធ ម្រឆំងនឹងការរតតត ញតចញតោយតរ ើសតអ្ើង អ្នុវត្តសិេធ ិររសអ់្នក។  

វាផទ ញយនឹងច្បាប់កន ញងកា បនណត ញនច្បញ ន ្មាន ក់នោយស្ថ  ូជស្ថសន៍  ណ៌សមបុ   

នែើមកំនណើត្ជាតិ្ស្ថសន៍ ស្ថសត នភេ អត្តសញ្ញា ណកមា ឬកា បងាា ញនយនឌ្័  ស្ថែ នភា ម្គួស្ថ 

 ិកា ភា  ម្បភ ចំ្បណូល ស្ថែ នភា អាពាហ៍ ិពាហ៍ អាយុ ឬស្ថែ នភា អតី្ត្យុេធជន។  

កា សងសឹកចំ្បនពាេះកា អនុវត្តសិេធិ បស់អនកក៏ខុសច្បាប់មែ ។  

អំ្ត ើតរ ើសតអ្ើងលំតៅឋានអាចមានេម្មង់ែូចតនេះ៖ 

• "អនកជួលនផសងនេៀត្ បស់ខ្ញ ំមិនមានផ្ទសុកភា នៅជុំវញិអនកនេ"។

• “ខ្ញ ំបានរាយកា ណ៍ កីា បំពានយាយី ឥ ូវននេះខ្ញ ំម្តូ្វបានបនណត ញនច្បញ។”

• “ ួកនគកំ ុងបនណេ ញខ្ញ ំនច្បញនោយកា មិនបង់ម្បាក់

ប ុមនតអត្ថ ម្បនយាជន៍ បស់ខ្ញមិំនបានមក ហូត្ែល់នលៃេី 8 ។”

• "អវ ើម្គប់យា ងគឺលអ  ហូត្ែល់ ខ្ញ ំម្តូ្វកា ផ្ទែ ឈូកងូត្េឹកមែលអាច្បចូ្បលនម្បើម្បាស់បាន។"

េេួលបានជំនួយនាឥ ឡូវតនេះ - សូ មកំុរង់ចំ 
 កា ងា ជាម្ក មុននសហគមន៍ម្បយេុធ ម្បឆ្មំងនឹងអំន ើន ើសនអើងលំនៅឋាន។  
បំន ញសំនណើតាមអីុនធឺណិត្សុំជនួំយនៅនលើនគហេំ ័ លំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌www.commteam.org 

ឬទក់េងកមា វ ិធីលំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌តាមនលខ (978)654-5736 

ឬអីុមមលfairhousing@commteam.org។  អនុញ្ញា ត្ឱ្យ ួកនយើងែឹងថានត្ើអនកម្តូ្វកា អនកបកមម្បផ្ទា លម់ាត់្ 

ឬកា សម្មបសម្មួលសម មយមែ ឬនេ។  កមាវ ិធីលំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌មិនសួ 
ឬម្បមូល ត៌័្មានអំ ីស្ថែ នភា អនតត ម្បនវសន៍ ឬសញ្ញា តិ្នេ។  

កា ងា មែលផតល់មូលោា នសម្មាប់កា នបាេះ ុមពផាយននេះម្តូ្វបានគំម្េនោយកា ផតល់មូលនិធិនម្កាមជំនួយហិ ញ្ា វត្ថ ញជាមួយ 

ម្កសួ ងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន និងេីម្ក ងុសហ ែាអានម កិ។ ខល ឹមស្ថ  និងកា  កន ើញននកា ងា ននេះគឺឧេាិសជូនែល់ស្ថធា ណជន។ អនកនិ នធ 
និងអនកនបាេះ ុមពផាយគឺេេួលខុសម្តូ្វទងំម្ស ងុចំ្បនពាេះភា ម្តឹ្មម្តូ្វនននសច្បកត ីមលលងកា ណ៍ 
និងកា បកមម្បទងំឡាយមែលមាននៅកន ញងកា នបាេះ ុមពផាយននេះ។ កា បកមម្បមបបនតេះ 
មិនចំបាច់្បក្ ញេះបញ្ញច ំង ីេសសនៈ បស់ ោា  ភិបាលសហ ័នធ នតេះនេ។ 
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លំនៅឋាននោយយុត្តធិម៌គជឺា 

ច្បាប់ 

ម្គួស្ថ  បស់អនកមានមត្មួយ 

សិេធិ បស់អនកគឺែូច្បគន

អំន ើន ើសនអើងលំនៅឋានគឺខុសច្បាប់ 

តត្ើអ្នកម្ត្វូបានតេរែិតសធលំតៅឋាន ឬម្រម្ ឹត្តោកខុ់ស ីតេតោយសារម្េួសារររស់អ្នកដមនតេ?  

ច្បាប់លំនៅឋាននោយយុត្តធិម៌ហាមឃាត់្កា ន ើសនអើងនោយមផអកនលើស្ថែ នភា ម្គួស្ថ ។  

កា បែិនសធមិនជួលឱ្យម្គួស្ថ មែលមានកូនតូ្ច្បគឺម្បឆ្មំងនឹងច្បាប់។  

អ្ំត ើតរ ើសតអ្ើងលំតៅឋានអាចមានេម្មង់ែូចតនេះ៖ 

• "ផាេះគឺននេះសម្មាប់មត្មនុសសធំមត្ប ុន ណ្ េះ"

• "កមនលងែ៏លអសម្មាប់អនកមានវជិាា ជីវៈ"

• "ខ្ញ ំនឹងជួលឱ្យអនក ប ុមនត េីននេះមានថាន លំាបមានជាតិ្សំណ"។

េេួលបានជនួំយនាឥឡូវតនេះ - សូមកុំរងច់ ំ

 កា ងា ជាម្កមុននសហគមន៍ម្បយុេធ ម្បឆ្មំងនឹងអំន ើន ើសនអើងលំនៅឋាន។  

បំន ញសំនណើតាមអីុនធឺណិត្សុំជំនួយនៅនលើនគហេំ  ័លំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌www.commteam.org 

ឬទក់េងកមាវ ិធីលំននៅឋានននោយយុត្្តិធម៌ត្ាមនលខ (978)654-5736 

ឬអុីមមលfairhousing@commteam.org។  អនុញ្ញា  ត្្ ្យ ួកននយើែងឹងថាននត្្ើអន កម្ត្្ូវកា អនកបកមម្បផ្េា ល់មាត្្់ 
ឬកា សម្មបសម្មួលសម មយមែ ឬនេ។  កមាវ ធិីលំននៅឋានននោយយុត្្តិធម៌មិនសួ  
ឬម្បមូល ័ត្្៌មានអំ ស្ីថែ  នភា អនតត ម្បនវសន៍ ឬសញ្ញា ត្្ិនេ។  

កា ងា មែលផតល់មូលោា នសម្មាប់កា នបាន  ុមពផាយននន ម្ត្្ូវបានគំម្េននោយកា ផតល់មូលនិធិនម្កាមជំនយួហិ ញ្ា  វត្្ថ ញជាមួយ ម្កសួ 
ងអភិវ ្ឍលំននៅឋាន និងេីម្ក ងុសហ ែាអានម កិ។ ខលឹ មស្ថ  និងកា  កន ើញននកា ងា ននន គឺឧេាសិជូនែល់ស្ថធា ណជន។ អន កនិ នធ និងអនកនបាន  

ុមពផាយគឺេេួលខុសម្ត្្ូវទំងម្ស ងុច្បំនពាន ភា ម្ត្្ឹមម្ត្្ូវនននសច្បកតមីលលងកា ណ៍ 

និងកា បកមម្បទំង ាយមែលមានននៅកន  ញងកា នបាន  ុមពផាយននន ។ កា បកមម្បមបបនតេះ  

មិនចំបាច្ប់ក ្នញ បញ្ញច ំង ីេសសនៈ បស់ ោា ភិបាលសហ ័នធ នតន នេ។ 

http://www.commteam.org/


លំននៅឋានននោយយុត្្តិធម៌គឺជា 

ច្បាប់ 

មិនថាអនកមក ី្នេ 

អំន ើន ើសនអើងលំនៅឋានគឺខុសច្បាប់ 
តត្ើអ្នកេឺអ្នកថ្មីតៅកន ុងម្រតេសតនេះដមនតេ? អ្នកមានសិេធ ិេេួលបានលំតៅឋានតោយយុត្តិធម៌។ 

វាម្បឆំ្មងនឹងច្បាប់កន ញងកា បែិនសធមិនជួល ឬម្បម្ ឹត្តច្បំនពាេះន ្មាន ក់ខុស ីនគ 

នោយស្ថ មត្េីកមនលងមែល ួកនគមក  ួកនគមាន បូរាងមបប្ ស្ថសត នភេ 

ឬ ិកា ភា  បស ួ់កនគ។  

អំ្ត ើតរ ើសតអ្ើងលំតៅឋានអាចមានេម្មង់ែូចតនេះ៖ 

• "សុំនទស ខ្ញ ំមិនជួលឱ្យជនអនតត ម្បនវសន៍នេ"។

• "អញ្ច ឹង នត្ើអនកមក ី្?"

• "ភាស្ថអង់នគលស បស់អនកគឺមិនទន់លអ ម្គប់ម្គន់នេ"។

េេួលបានជំនួយនាឥ ឡូវតនេះ - សូ មកំុរង់ចំ 
 កា ងា ជាម្ក មុននសហគមន៍ម្បយុេធ ម្បឆំ្មងនឹងអំន ើន ើសនអើងលំនៅឋាន។  
បំន ញសំនណើតាមអុីនធឺណិត្សុំជំនួយនៅនលើនគហេំ ័ លំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌www.commtea 
m.org ឬទក់េងកមា វ ិធីលំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌តាមនលខ (978)654-5736

ឬអុីមមលfairhousing@commteam.org។  

អនុញ្ញា ត្ឱ្យ ួកនយើងែងឹថានត្ើអនកម្តូ្វកា អនកបកមម្បផ្ទា ល់មាត់្ 

ឬកា សម្មបសម្មួលសម មយមែ ឬនេ។  កមា វ ិធីលំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌មិនសួ 
ឬម្បមូល ័ត្្៌មានអំ ស្ីថែ  នភា អនតត ម្បនវសន៍ ឬសញ្ញា ត្្ិនេ។  

កា ងា មែលផតល់មូលោា នសម្មាប់កា នបាន  ុមពផាយននន ម្ត្្ូវបានគំម្េននោយកា ផតល់មូលនិធិនម្កាមជំនយួហិ ញ្ា  វត្្ថ ញជាមួយ ម្កសួ 
ងអភិវ ្ឍលំននៅឋាន និងេីម្ក ងុសហ ែាអានម កិ។ ខលឹ មស្ថ  និងកា  កន ើញននកា ងា ននន គឺឧេាសិជូនែល់ស្ថធា ណជន។ អន កនិ នធ និងអនកនបាន  

ុមពផាយគឺេេួលខុសម្ត្្ូវទំងម្ស ងុច្បំនពាន ភា ម្ត្្ឹមម្ត្្ូវនននសច្បកតមីលលងកា ណ៍ 

និងកា បកមម្បទំង ាយមែលមានននៅកន  ញងកា នបាន  ុមពផាយននន ។ កា បកមម្បមបបនតេះ  

មិនចំបាច្ប់ក ្នញ បញ្ញច ំង ីេសសនៈ បស់ ោា ភិបាលសហ ័នធ នតន នេ។ 



លំននៅឋានននោយយុត្្តិធម៌គឺជា 

ច្បាប់ 

េេលួបានជំនយួមែលអនកម្ត្្ូវកា 

កា សម្មបសម្មួល និងកា មកមម្បសមនហតុ្ផល 
តត្ើអ្នកម្ត្វូការជំនួយជាមួយនឹងសិេធ ិតសម ើភា គ្នន កន ុងការេេួលបានលំតៅឋានររស់អ្នកដែរឬតេ? 

ម្បសិននបើអនកមានបញ្ញា ច្បុេះនខាយផ្ វូកាយ ឬផ្ វូច្បិត្តមែលកំ ុងមត្រារាងំអនកមិនឲ្យមាន

្កាសនសា ើភា គន កន  ញងកា ននម្បើម្បាស់ និងអាម្ស័យផលលំនៅឋាន បស់អនក 

នតន អនកមានសិេធេិេួលបានកា សម្មបសម្មួល ឬកា មកមម្បសមនហត្ុផល។ 

កា សម្មបសម្មួល និងកា មកមម្បសមនហត្ុផល  ួមមាន៖ 

• កមនលងចំ្បណត្មែលអាច្បនច្បញចូ្បលបាន មែលម្ត្ូវបានកំណត់្ជូន

• កា សម្មបសម្មួលកា ម្បាម្ស័យទក់េងជាមួយអនកផតល់លំនៅឋាន

• កា បមនែម បា ចប់ ឬផ្ទល ស់បត  ូបងាែ ន់នែចប់ទញទវ   និងកា ែំន ើងផ្ វូជម្មាល

ដសវ ងយល់រដនែម និងេេួលបានជំនួយនាឥ ឡូវតនេះ 
 កា ងា ជាម្ក មុននសហគមន៍ម្បយុេធ ម្បឆំ្មងនឹងអំន ើន ើសនអើងលំនៅឋាន។  
បំន ញសំនណើតាមអុីនធឺណិត្សុំជំនួយនៅនលើនគហេំ ័ លំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌www.commtea

m.org ឬទក់េងកមា វ ិធីលំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌តាមនលខ (978)654-5736

ឬអុីមមលfairhousing@commteam.org។  

អនុញ្ញា ត្ឱ្យ ួកនយើងែងឹថានត្ើអនកម្តូ្វកា អនកបកមម្បផ្ទា ល់មាត់្ 

ឬកា សម្មបសម្មួលសម មយមែ ឬនេ។  កមា វ ិធីលំនៅឋាននោយយុត្ត ិធម៌មិនសួ 
ឬម្បមូល ័ត្៌មានអំ ីស្ថែ នភា អនតត ម្បនវសន៍ ឬសញ្ញា ត្ិនេ។  

កា ងា មែលផតល់មូលោា នសម្មាប់កា នបាន  ុមពផាយននន ម្ត្ូវបានគំម្េនោយកា ផតល់មូលនិធិនម្កាមជំនួយហិ ញ្ា  វត្ថ ញជាមួយ ម្កសួ

ងអភិវ ្ឍលំនៅឋាន និងេីម្ក ងុសហ ែាអានម កិ។ ខលឹ មស្ថ  និងកា  កន ើញននកា ងា ននន គឺឧេាសិជូែនល់ស្ថធា ណជន។ អន កនិ នធ 

និងអនកនបាន  ុមពផាយគឺេេួលខុសម្ត្ូវទំងម្ស ងុច្បំនពាន ភា ម្ត្ឹមម្ត្ូវនននសច្បកតីមលលងកា ណ៍ 

និងកា បកមម្បទំង ាយមែលមាននៅកន ញងកា នបាន  ុមពផាយននន ។ កា បកមម្បមបបនតេះ  

មិនចំបាច្ប់ក ្នញ បញ្ញច ំង ីេសសនៈ បស់ ោា ភិបាលសហ ័នធ នតន នេ។ 

http://www.commteam.org/
http://www.commteam.org/
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សូ ខ  (978)654-5736 ឬអីុែមល
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