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េតើ�រេបៀតេបៀនគឺ�អ� ?�
ភតិកៈ�នសិទ�ិ្រសបច�ប់ក��ង "�ពរ �ក�យ និងស� ប់��ត់" េ�កែន� ងែដលពួ កេគរស់េ�។
េនះ�នន័យ� អ� ក�នសិទ�ិមិន្រត�វ�នរ��ន ឬរ��នេ�យមិនដឹងមូ លេហតុពី��ស់ផ�ះ របស់អ�ក។
�រេបៀតេបៀនគឺ���ស់ផ�ះរបស់អ�ក (ឬនរ���ក់ែដលពួ កេគ្រគប់្រគង) េធ� �ឬ
មិនេធ� �អ��មួយក��ងេ�លបំណងេធ� �ឱ្យខូ ចចិត� និងស� ប់��ត់េ�ក��ងផ� ះរបស់អ�ក។ �រេបៀត
េបៀន�ចរ ួមប��ល
� នូ វេរឿង�េ្រចើន ដូ ច��រគំ�មកំែហង �របំ�ន�ក្យសំដី �របដិេសធ
ក��ង�រជួ សជុលែដល្រត�វ�រ និងអ� �ៗេផ្សងេទៀតែដលកំណត់េ�យច�ប់ ្រប�ំងនឹង�រ�យី របស់រដ�
Los Angeles (ែដលមនុស្សមួ យចំនួនេ�� TAHO)។

េតើខ��ំ�ចេធ� �ដូចេម� ច្របសិនេបើ��ស់ផ�ះរ
បស់ខ��ំកំពុង�យីខ��?ំ
បទប��្រប�ំង�រេបៀតេបៀនអ� កជួ លរបស់ទី្រក �ង Los Angeles (TAHO) ផ� ល់ឱ្យអ� កនូ វសិទ�ិពីរ �៉ង៖

សិទ�ិទីមួយ: ប� ឹង��ស់ផ�ះរបស់អ�ក។
ក) អ� ក�ចប� ឹង��ស់ផ�ះរបស់អ�កនិងសុំឱ្យតុ��រេធ� �ឱ្យពួ កេគឈប់�យីអ�កនិងបង់្រ�ក់
ឱ្យអ� កស្រ�ប់េ្រ�ះ��ក់ែដលពួ កេគបង� ។អ� ក�ចប� ឹង��ស់ផ�ះរបស់អ�កេ�ក��ងតុ��រ�ម
�រសំណងតូ ច�ចឬអ� ក�ចែស� ងរកេម�វ �េដើម្បីជួយអ� កប� ឹង��ស់ផ�ះរបស់អ�កេ��ងេ្រ�
តុ��រ�ម�រសំណងតិចតួ ច។េ�ក��ងតុ��រ�ម�រសំណងតិចតួ ច��ននរ���ក់�ច
េ្របើេម�វ ��នេទ េហើយចំនួនអតិបរ�ែដលតុ��រ�ចផ� ល់ឱ្យអ� កគឺ $ ១0,000 ។
ខ) ្របសិនេបើអ�កឈ� ះេរឿងក� ីរបស់អ�ក តុ��រ�ចផ� ល់ឱ្យអ� ក៖
១) លុយស្រ�ប់ចំ�យេលើ�រខូ ច�តែដលអ� ក�នរងទុក�។ អ� ក្រត�វ�នភស���ង
េដើម្បីប��ញតុ��រពីរេបៀបែដលអ� ក្រត�វ�នេគបង� េ្រ�ះ��ក់ និងតៃម�្រ�ក់ប៉ុ��ន។
ឧ�ហរណ៍ ្របសិនេបើអ�ក�នបង់ៃថ� ជួសជុលែដល��ស់ផ�ះបដិេសធមិនេធ� �
អ� ក្រត�វប��ញប��ន់ៃដស្រ�ប់្រ�ក់ែដលអ� ក�នបង់ៃថ� ជួសជុល។
២)�រថយចុះៃនចំនួនជួ លែដលអ� កជំ�ក់��ស់ផ�ះេ�យែផ� កេលើ�រថយចុះៃនេស�កម� លំេ�
��ន។
៣) �រ�កពិន័យរហូ តដល់ ១0,000 ដុ��រស្រ�ប់�ល់េពលែដល��ស់ផ�ះ�នបំ�នច�ប់
្រប�ំងនឹង�រ�យីរបស់អ�កជួ ល �្រស័យេលើ��ន�ព�្រកក់។ ្របសិនេបើអ�កពិ�រ ឬ�ស់
�ង ៦៥ ��ំ អ� ក�ចទទួ ល�ន $៥០០០ បែន� មស្រ�ប់�ល់េពលែដល��ស់ផ�ះបំ�នច�ប់។
៤) �រចំ�យេលើ�រ��ស់ទីលំេ� ្របសិនេបើអ�ក��ស់ទីេ�យ�រែត�រ�យី។
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៥) ដី�របស់តុ��រែដល��ស់ផ�ះប�្ឈប់�រ�យីអ�ក;
៦) អ� �េផ្សងេទៀតែដលតុ��រគិត�សមរម្យេ�ក��ងសំណុំេរឿងរបស់អ�ក។
គ) LAFLA �នព័ត៌�នេដើម្បីជួយអ� កជួ លែដល ប� ឹង��ស់ផ�ះរបស់ពួកេគេ� ក��ងតុ� �រ�ម�
រសំណងតិចតួ ច។ ទូ រស័ព�េ� (៨០០) ៣៩៩- ៤៥២៩ ឬចូ លេ��ន់េគហទំព័រ
https://lafla.org/covid-resources/renters- small-claims/ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម។

សិទ�ិទីពីរ: �រ�យី�ច��រ�រ�រ ្របសិនេបើ��ស់ផ�ះរបស់អ�កប� ឹងបេណ�ញអ� កេចញ។ អ� កគួ រែត
្រ�ប់តុ��រអំពី�រ�យី�មួ យេ�យ��ស់ផ�ះរបស់អ�ក
េដើម្បី�រ�រខ� �នអ� កក��ងករណីបេណ�ញេចញ។ �រ�រ�រ្របេភទេនះ្រត�វ�នេគេ��
"�រ�រ�រែដលប��ក់" េហើយករណីបេណ�ញេចញ្រត�វ�នេគ េ�� "អ� កឃុំខ� �នេ�យខុសច�ប់" ។
អ� ក្រត�វែតប��ញ "�រ�រ�រែដលប��ក់" �ំងអស់របស់អ�ក
េ�េពលអ� កេឆ� ើយករណីបេណ�ញេចញរបស់អ�ក។
្របសិនេបើអ�កទទួ ល�នឯក�រស្រ�ប់�រប� ឹងបេណ�ញ េចញ
អ� កគួ រែតពិ�ក��មួ យេម�វ �ឱ្យ�ន�ប់�មែដល�ចេធ� �េ��ន។ អ� ក�នេពល្រតឹមែត 5
ៃថ�ប៉ុេ�
� ះក��ង�រេឆ� ើយតប�ក្យបណ�ឹងេ�េពលែដលអ� កទទួ ល�នឯក�របណ�ឹងបេណ�ញេចញ។
្របសិនេបើអ�កមិនេឆ� ើយតបនឹងបណ�ឹងេទ អ� ក�ចនឹង�ត់បង់េរឿងក� ីេ�យស� �យ្របវត� ិ (េនះេ��
"�រវ �និច�័យលំ�ំេដើម")។
ច�ប់របស់ទី្រក �ង Los Angeles ផ� ��េ�ស��ស់ផ�ះែដលបំ�នច�ប់។ ្របសិនេបើអ�ក្រ�ប់��ស់ផ�ះរបស់
អ� កអំពី�រពិន័យ�ំងេនះ ��ចជួ យអ� កឱ្យប�្ឈប់�រ�យី។
១) ទីមួយ ទី្រក �ងឡ�សេអនជឺេលស�ច�ំយក�រេ�ទ្រប�ន់្រពហ� ទណ�្រប�ំងនឹង��ស់
ផ�ះស្រ�ប់�រ�យីអ�កជួ ល។បទេ�ទ្រប�ន់្រពហ� ទណ��ច�ំឱ្យ�ន�រ�កពិន័យរហូ តដល់
េ� ១,000 ដុ��រក��ងមួ យបទេ�ទ្រប�ន់ �ប់ពន� ��ររហូ តដល់ ៦ ែខ ឬ�ំងពីរ�៉ង។
២) ទីពីរ �ន"�រ�កពិន័យេលើ�រែកត្រម�វ�រជួ ល"ស្រ�ប់បន� ប់ជួលែដល្រត�វ�ន�រ
�រេ�យបទប��េស� រ�ពៃន�រជួ លរបស់ទី្រក �ង(ែដលេគ��ល់��"LARSO")។េនះ
�នន័យ�្របសិនេបើអ�ក�កេចញពីបន� ប់របស់អ�កេ�យ�រែត�រេបៀតេបៀនរបស់��ស់ផ�ះ
េហើយអ� ក�ំសំណុំេរឿងេ�តុ��រេបៀតេបៀនេ�យេ�គជ័យ្រប�ំងនឹង��ស់ផ�ះ��ស់ផ�ះ�ច
ជួ លបន� ប់េនះក��ងអ្រ�ដូ ច��ែដលពួ កេគជួ ល�ឱ្យអ� កប៉ុេ�
� ះ។
េនះជួ យប�្ឈប់��ស់ផ�ះពី�រ�យីអ�កជួ លេដើម្បីឲ្យពួ កេគេរ �េចញដូ េច� ះពួ កេគ�ចដំ
េឡើងៃថ�ជួល�ន។��ស់ផ�ះនឹង�ចគិត្រ�ក់ែតអ� កជួ លប��ប់ប៉ុេ�
� ះនូ វតៃម� ជួល
ដូ ច��ែដលពួ កេគ�នគិត្រ�ក់ពីអ�ក។
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�រ�យីេ�េ្រ�មច�ប់ TAHO
របស់ទី្រក �ង Los Angeles
ក) ទី្រក �ង Los Angeles �នអនុម័តច�ប់ែដលេធ� �ឱ្យ�ខុសច�ប់ស្រ�ប់��ស់ ផ� ះក��ង�រ�យី
អ� កជួ លរបស់ពួកេគ។
�រេបៀតេបៀន�ំងអស់ែដល�នន័យេធ� �ឱ្យអ� កឈឺ�ប់ែដលមិន�នេ�លបំណង្រសបច�ប់គឺខុ
សច�ប់។ ច�ប់េនះក៏ផ�ល់ឧ�ហរណ៍ចំនួន ១៦ ៃន�រេបៀតេបៀនផងែដរ៖
១) �រ�ត់បន� យ ឬលុបបំ�ត់េស�លំេ���នែដលត្រម�វេ�យ�រជួ លកិច�សន�
ឬេ�យច�ប់របស់អ�ក។ ឧ�ហរណ៍ យកកែន� ងចតរថយន� ែដលរ ួមប��ល
� េ�ក��ង�
រជួ លរបស់អ�ក បិទកំេ�របស់អ�ក ឬដកេស�កម� េ�កគក់េចញ។
២) មិនេធ� ��រជួ សជុលែដល្រត�វ�រេ�យច�ប់។ �ឧ�ហរណ៍ �រមិនជួ សជុល�៉សុីនទឹក
ឬ្របព័ន�ទឹក ។
ក) មុននឹងប� ឹងអំពី�រជួ សជុល អ� ក្រត�វែតផ� ល់ "�រជូ នដំណឹង" ដល់��ស់ផ�ះរបស់អ�ក
(ែដល�នន័យ�អ� ក្រត�វ្រ�ប់ពួកេគ) អំពី�រជួ សជុលែដល្រត�វ�រ េហើយផ� ល់េពលេវ�
សម រម្យដល់ ពួ កេគេដើម្បីេធ� ��រជួ សជុល។ �រជូ នដំណឹងគួ រែតសរេសរ��យលក� ណ៍ អក្សរ
េហើយអ� កគួ ររក�ច�ប់ចម� ងស្រ�ប់ខ� �នអ� ក រ ួម�មួ យនឹងភស���ងែដល ��្រត�វ
�នផ�ល់ ឱ្យ��ស់ផ�ះ។ េពលេវ� "សមេហតុផល" េដើម្បីេធ� ��រជួ សជុលគឺ�្រស័យេលើ�ព
ធ� ន់ធ�រ ៃន�រជួ សជុលែដល្រត�វ�រ។ �ឧ�ហរណ៍ ��នកំេ�ក��ងរដូ វរ�គឺប��ន់�ង
��នកំេ�ក��ងរដូ វ េ��។ ពីរស��ហ៍ គឺ�េពលេវ�សមេហតុផល ស្រ�ប់�រជួ សជុល
ែដល្រត�វ�រ។
៤) ��ស់ផ�ះេ្របើ�ក្យសំដី ឬ���យវ ��រគ្រ�មកំែហងេធ� �ឱ្យអ� កឈឺ�ប់។
៥) ��ស់ផ�ះព��មបង� ំអ�កឱ្យេរ �េចញេ�យផ�ល់្រ�ក់ឱ្យអ� ក។
ក) ��ស់ផ�ះ�ចផ�ល់ជូន�រទិញអ� កេចញពីអង� �ព LARSO របស់អ�កេ្រ�មកម� វ �ធី
ជូ នដំណឹងអំពី�រទិញអ� កជួ ល។
��ស់ផ�ះរបស់អ�កនឹង្រត�វជូ នដំណឹងដល់អ�កអំពីសិទ�ិរបស់អ�កេ្រ�មច�ប់។
្របសិនេបើពួកេគេធ� �ដូេច� ះ �រផ� ល់ជូនទិញ�ចមិន
្រត�វ�ន�ត់ទុក���រេបៀតេបៀនេឡើយ។
៦) ��ស់ផ�ះកុហកអ� ក បំ�ន់អ�ក ឬ�ក់ព័ត៌�នសំ�ន់ៗពីអ�ក េដើម្បីេធ� �ឲ្យអ� ក�កេចញ។
៧) ��ស់ផ�ះគំ�មបេណ�ញអ� ក រ ួម�ំង�រជូ នដំណឹងអំពី�របេណ�ញេចញ េ�យែផ� កេលើ�រមិន
ពិត ��ស់ផ�ះមិន�នេហតុផលេដើម្បីគិត���រពិតេ�ះេទ។
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ក) អ� ក្រត�វែតឈ� ះេលើករណីបេណ�ញេចញរបស់អ�ក
ឬឱ្យ�បំ�ត់េច◌ាលមុនេពល��ស់ផ�ះ្រត�វទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រ�យីេ្រ�មបទប្ប�� ត� ិ
េនះ។
៨) ��ស់ផ�ះគំ�មកំែហងេធ� �អ�មួយ ឬមិនេធ� �អ�មួយែដលរ��នដល់សន� ិ�ព និង �ពស� ប់
��ត់េ�ក��ងផ�ះរបស់អ�ក។ ឬ��ស់ផ�ះគំ�មកំែហងេធ� �អ�មួយ ឬមិនេធ� �អ�មួយែដលេធ� �ឱ្យ
បន� ប់ជួលមិន�ចរស់េ��ន។
៩) ��ស់ផ�ះបដិេសធមិនទទួ ល��ល់ ឬទទួ លយក�រជួ លរបស់អ�ក េ�េពលអ� កបង់�មរេបៀប
ែដលអ� កគួ រេធ� �ក��ង�រជួ លរបស់អ�ក ឬវ �ធីែដលអ� កបង់�ធម� �។
១០) ��ស់ផ�ះសួ រអំពី��ន�ពអេ��្របេវសន៍របស់អ�ក ឬ��ន�ពអេ��្របេវសន៍របស់្រគ� �រ
ឬមិត�រ ួមបន� ប់របស់អ�ក។ េនះ�ចរ ួមប��ល
� ��ស់ផ�ះជួ លរបស់អ�ក េធ� �ឱ្យអ� ក ្រក �ម្រគ� �រ
របស់អ�ក ឬមិត�រ ួមបន� ប់និ�យ ឬប��ក់េរឿងអំពី��ន�ពអេ��្របេវសន៍។
ក) ្របសិនេបើអ�ករស់េ�ក��ងលំេ���នឧបត� ម�ធនដូ ច�ែផ�កទី ៨ ���ធរលំេ�
��ន�ចសួ រអ� កអំពី��ន�ពអេ��្របេវសន៍ េហើយ�មិនខុសច�ប់េទ។
១១) ��ស់ផ�ះគំ�មផ� ល់ ឬផ� ល់ព័ត៌�នអំពី��ន�ពអេ��្របេវសន៍របស់្រគ� �រអ� កដល់
នរ���ក់។
១២) ��ស់ផ�ះផ� ល់ព័ត៌�នអំពីអ�ក ឬគំ�មកំែហងផ� ល់ព័ត៌�នអំពីអ�កេ�នរ���ក់
េ�ក��ងរ��ភិ�លេដើម្បីេធ� �ឱ្យអ� ក�កេចញ ឬេ�យ�រែតអ� ក�នេធ� �េរឿង ែដល្រត�វ�ន�រ
�រេ�យ្រសបច�ប់។ ឧ�ហរណ៍ ្របសិនេបើ��ស់ផ�ះរបស់អ�កគំ�មេ�េស��រ�រកុ�រ
្របសិនេបើអ�កមិនឈប់ត��អំពីលក� ខណ�មិនល� ឬ្របសិនេបើអ�កមិន�កេចញ។
១៣) ��ស់ផ�ះេរ �សេអើងអ� កេ�យែផ� កេលើពូជ�សន៍ េភទ ទំេ�រផ� វ� េភទ ឬអ� �េផ្សងេទៀតែដល
្រត�វ�ន�រ�រេ�យច�ប់របស់អ�ក។
ក) �ធម� � អ� ក្រត�វែតប��ក់� ��ស់ផ�ះេរ �សេអើងអ� ក េ�យ�រលក� ណៈ�រ�រ។
េនះ�ច��រពិ�កប��ញេ្រ�ះ�ពិ�ករកភស���ង�េហតុអ��ន���ស់ផ�ះេធ� �ដូចែដ
លពួ កេគ�នេធ� �។
១៤) ��ស់ផ�ះសងសឹកអ� កចំេ�ះ�រេរៀបចំ�មួ យអ� កជួ លេផ្សងេទៀត ឬ�ប់េផ� ើមសហ
ជីពអ� កជួ ល។
១៥) ��ស់ផ�ះ��ន�នឯកជន�ពរបស់អ�ក ឬសួ ររកព័ត៌�នែដលបំ�នសិទ�ិឯកជន
�ពរបស់អ�ក។ ឧ�ហរណ៍៖ �រសួ រអំពី��ន�ព��ក់េ� ឬស��តិរបស់អ�ក ឬស្រ�ប់
េលខសន� ិសុខសង� មរបស់អ�ក ្រ�ន់ែតេដើម្បី�យីអ�ក។
ក) េ�ក��ងលំេ���នែដល�នឧបត� ម�ធន និង��ន�ពមួ យចំនួនេទៀត ��ស់
ផ�ះ�ច្រត�វ�នអនុ��តឱ្យសុំេលខសន� ិសុខសង� មរបស់អ�កេ�យច�ប់។ ពិេ្រ�ះ
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�មួ យេម�វ �េដើម្បីកំណត់�េតើ��ស់ផ�ះរបស់អ�កែដលសុេំ លខសន� ស
ិ ុខសង� មរបស់អ�ក្រសប
ច�ប់ែដរឬេទ។
១៦) េធ� �ម�ងេហើយម� ងេទៀត ឬមិនេធ� �េរឿងែដលរ��ន�៉ង��ំងដល់សិទ�ិរបស់អ�កក��ងសន� ិ�ព
និងស� ប់��ត់េ�ក��ងផ�ះរបស់អ�ក ឬ�ទំនង�េធ� �ឱ្យនរ���ក់�កេចញ។

ប��ី្រត� តពិនិត្យស្រ�ប់អ�កជួលែដល
ជួប្របទះ�រ�យី
ក) សរេសរអ� ��ង
ំ អស់៖
១) សរេសរអ� �្រគប់�៉ងែដលអ� ក�ចេធ� ��នអំពីអ�ែដល��ស់ផ�ះរបស់អ�កកំពុងេធ� �ខុស។
រ ួមប��ល
� �លបរ �េច� ទ និងេ��ះរបស់អ�កេផ្សងេទៀតែដល�នេឃើញអ� �ែដល�នេកើតេឡើង។
រក�កំណត់ចំ�អ
ំ ំពីអ�ែដលអ� ក�នេធ� �ផងែដរ ដូ ច��រេ�ទូ រស័ព�េ�្រក �មហ៊ុនឧបករណ៍
េ្របើ្រ�ស់អំពី�របិទ ឬ្រ�ប់��ស់ផ�ះ/អ� ក្រគប់្រគងអចលន្រទព្យឱ្យេធ� អ
� � មួយ (ដូ ច�ជួ ស ជុល)
ឬប�្ឈប់�រេធ� �អ�មួយ (ដូ ច��រចូ លផ� ះរបស់អ�កេ�យមិន�ន�រជូ នដំណឹង)។
�ក់ទង�មួ យ��ស់ផ�ះរបស់អ�ក��យលក� ណ៍អក្សរេដើម្បីឱ្យអ� ក�នកំណត់្រ�អំពីអ��
ែដល�នេកើតេឡើង។ អុីែមល ឬ�រ�អក្សរ�ច�មេធ��យដ៏ល�ក��ង�រេផ�ើទំ�ក់ទំនង
�ំងេនះ។ រក�ទំ�ក់ទំនង�មួ យ��ស់ផ�ះរបស់អ�កេ�យសេង� ប ព័ត៌�ននិងផ� វ� �រ។
ក) រក�កំណត់េហតុៃនអ� �ែដល�នេកើតេឡើង។ ឧ�ហរណ៍ "ៃថ� ទី ១៥ ែខកក� � ��ំ ២០២២ អគ� ិសនី�នរលត់េ�េ�៉ង ៤ ្រពឹក។ �នបិទរហូ តដល់េ�៉ង ១០ យប់ៃថ�
�ទិត្យ។ �នេ�េ� DWP និង�នេផ�ើអុីែមលអ� ក្រគប់្រគងអចលន្រទព្យ។ ភរ ��
និងអ� កជិត�ង Marty េ�ក��ងអង� �ព 4C �នេធ� ���ក្សី។
២) រក�ច�ប់ចម� ងឯក�រ និងទំ�ក់ទំនង៖
ក)អ� កចង់រក�ទុកអ� �្រគប់�៉ងែដលអ� ក�ចេធ� ��នអំពី�រ�យីែដលអ� កកំពុងជួ ប្របទះ
។ រក�ទុក�រ�អក្សរ/អុីែមល�មួ យ��ស់ផ�ះរបស់អ�ក។ ្របសិនេបើអ�ក
ទទួ ល�ន�រជូ នដំណឹងពី��ស់ផ�ះ ឬ្រក �មហ៊ុនឧបករណ៍េ្របើ្រ�ស់ ឬអ� �ៗេ�ក��ង
សរេសរអំពីអ�ែដលអ� កកំពុងជួ ប្របទះ រក�ច�ប់ចម� ងរបស់�។ អ� កនឹង្រត�វ�រ
ព័ត៌�នេនះ ្របសិនេបើអ�ក�ក់�ក្យបណ�ឹង្រប�ំងនឹង��ស់ផ�ះរបស់អ�ក េដើម្បី
ប��ក់ពី�រ�យីែដលអ� ក�នជួ ប្របទះ និងេ្រ�ះ��ក់ែដលអ� ក�នទទួ លរង។
ខ) េផ�ើលិខិតផ� វ� �រ្រ�ប់��ស់ផ�ះរបស់អ�កឱ្យេធ� �អ�មួយ (ដូ ច�ជួ សជុល�ំ�ច់) ឬឈប់េធ� �អ�� មួ យ
(ដូ ច��រ�យីអ�ក)។
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១) ្របសិនេបើ��ស់ផ�ះកំពុង�យីអ�ក សូ មេផ�ើសំបុ្រត្រ�ប់ពួកេគឱ្យប�្ឈប់�។ េផ�ើលិខិត
េ�ះេ���ស់ផ�ះ េ�ះបី�អ� ក្រគប់្រគងកំពុង�យីអ�កក៏េ�យ។ ្របសិនេបើអ�កគិត�
�រេផ�ើសំបុ្រតនឹងេធ� �ឱ្យេរឿង�ន់ែត�្រកក់ ចូ រនិ�យ�មួ យេម�វ � ឬអ� កេរៀបចំអ�ក
ជួ ល�មុនសិន។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ អ� កនឹង្រត�វេផ�ើលិខិតមួ យច�ប់ េហើយផ� ល់ឱ �ស
ឱ្យ��ស់ផ�ះរបស់អ�កប�្ឈប់ប��ប់ពីលិខិតេ�ះ មុនេពលអ� កប� ឹងពួ កេគ។ ្របសិន
េបើ��ស់ផ�ះប�្ឈប់�កប្បកិ រ ��េបៀតេបៀនក��ងរយៈេពលដ៏សមរម្យមួ យ ប��ប់ពីអ�ក
េផ�ើលិខិត�ម�រេ�ះ អ� ក្របែហល�មិន�ចប� ឹងពួ កេគចំេ�ះ�រ�យី�នេទ។
អ� កគួ រែតពិេ្រ�ះ�មួ យេម�វ �អំពី��ន�ពរបស់អ�កមុនេពលអ� ក�ក់�ក្យបណ�ឹង។
២) �ក់�ក្យបណ�ឹង�មួ យ�យក��នលំេ���ន Los Angeles (LAHD) ។ LAHD
្របែហល��ចេធ� �ឱ្យ��ស់ផ�ះរបស់អ�កប�្ឈប់�រ�យី។ េ�ះបី� LAHD មិន�ចជួ យ
�នក៏េ�យ �រ�ក់�ក្យបណ�ឹងជួ យប��ញ�អ� ក�នព��មេ�ះ្រ�យប��
េហើយក៏�ចជួ យអ� កជួ លេផ្សងេទៀតផងែដរ។ LAHD �ច�ក់ទង�ន�មទូ រស័ព�េលខ (៨៦៦)
៥៥៧- ៧៣៦៨ ឬ�មអុីនធឺណិតេ� https://housing.lacity.org/residents/file-a-rsocomplaint
៣) និ�យ�មួ យេម�វ � ឬគិតអំពី�រ�ំយកករណី�ម�រសំណងតូ ចមួ យ។ ្របសិន
េបើអ�ក�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់េស�កម� ផ� វ� ច�ប់�មួ យ LAFLA េ�ះ LAFLA
�ចជួ យអ� កក��ង�រប� ឹង��ស់ផ�ះរបស់អ�ក ឬជួ យករណីបណ�ឹង�ម �រសំណង
តិចតួ ចរបស់អ�ក។ អ� ក�ច�ក់ទង LAFLA �មទូ រស័ព�េ� (៨០០) ៣៩៩- ៤៥២៩
ឬ�មអុីនធឺណិតេ� www.lafla.org ឬេ�យមករកេយើងេ�យ��ល់។ ្របសិនេបើ LAFLA
មិន�ចជួ យ�នេទ េយើង�ចផ�ល់ឱ្យអ� កនូ វ ប�� ីេម�វ �ែដល �ចជួ យអ� ក �ន។

7

