សលាាកប័័ត្រ�ព័័ត៌៌មាានអំំពីីបទផ្អាា�កកាារបណ្តេ�េញចេ�ញរបស់់ C.D.C
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី 3 ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ� 2021 មជ្ឈឈមណ្ឌឌលត្រួ�ួតពិិនិិត្យយជំំងឺឺ (C.D.C) បាានប្រ�កាាសបទផ្អាា�កកាារបណ្តេ�េញចេ�ញទូូទាំំ�ងប្រ�ទេ�សថ្មីី�ៗនេះ�ះសម្រា�ាប់់អ្ននកជួួលផ្ទះះ�ជាាច្រើ�ើ�ន
នៅ�ៅក្នុុ�ងសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកដើ�ើម្បីី�ជួួយកាារពាារទប់់ស្កាា�ត់់កាារឆ្លលងរីីករាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺ COVID-19។ បទបញ្ជាា�នេះ�ះមាានសុុពលភាាពចាាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី 3 ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ� 2021
រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី 3 ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ� 2021 សម្រា�ាប់់អ្ននកជួួលផ្ទះះ�ដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងខោ�ោនធីីដែ�លមាានអត្រា�ាខ្ពពស់់ ឬអត្រា�ាឆ្លលងច្រើ�ើ�ននៃ�ជំំងឺឺ COVID-19។ អ្ននកជួួលផ្ទះះ�ដែ�លបាាន
ដាាក់់លិិខិិតប្រ�កាាសក្រោ��ោមបទផ្អាា�កបណ្ដេ�េញចេ�ញពីីមុុនរបស់់ CDC ដែ�លផុុតកំំណត់់ថ្ងៃ�ៃទីី 31 ខែ�កក្កកដាាមិិនចាំំ�បាាច់់ផ្ញើ�ើ�មកម្តតងទៀ�ៀតទេ�។ បទបញ្ជាា�នេះ�ះមិិនជំំនួួស ឬ
លុុបចោ�ោលកាារកាារពាារកាាន់់តែ�រឹឹងមាំំ�លើ�ើកាារបណ្តេ�េញចេ�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងរដ្ឋឋ ឬមូូលដ្ឋាា�នទេ� ហើ�ើយអ្ននកជួួលផ្ទះះ�និិងអ្ននកតស៊ូូ�មតិិគួួរតែ�បន្តតធ្វើ�ើ�កាារដើ�ើម្បីី�កាារកាារពាារដ៏៏រឹឹងមាំំ�នៅ�ៅតាាម
មូូលដ្ឋាា�ន រដ្ឋឋ និិងសហព័័ន្ធធ។ សភាាបាានផ្តតល់់ជំំនួួយថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លផ្ទះះ� និិងសេ�វាាសាាធាារណៈៈជាាង $40 ពាាន់់លាានដុុល្លាា�រតាាមរយៈៈរដ្ឋឋ និិងខោ�ោនធីី។ សូូមចូូលទៅ�ៅកាាន់់គេ�ហទំំព័័រ
https://bit.ly/CFPBERAP ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងយល់់ពីីរបៀ�ៀបដាាក់់ពាាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�នៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់របស់់អ្ននក។

អ្វីី�ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវដឹឹង
•

•

•

•
•

បទបញ្ជាា�នេះ�ះគ្រ�បដណ្តតប់់ស្ទើ�ើ�រតែ�គ្រ�ប់់អគាារជួួល រួួមទាំំ�ងផ្ទះះ�គ្រួ�ួសាារតែ�មួួយ
ផ្ទះះ�ចល័័ត និិងអាាផាាតមិិននៅ�ៅក្នុុ�ងខោ�ោនធីីដែ�លមាានអត្រា�ាកើ�ើនឡើ�ើងខ្ពពស់់នៃ�
ជំំងឺឺ COVID-19 ផងដែ�រ។ អ្ននកជួួលផ្ទះះ� និិងម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�អាាចពិិនិិត្យយមើ�ើលថាា
តើ�ើពួួកគេ�ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់គ្រ�បដណ្តតប់់ដែ�រឬទេ�តាាមគេ�ហទំំព័័រ https://
covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
បទបញ្ជាា�នេះ�ះហាាមឃាាត់់ម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�មិិនឲ្យយបណ្តេ�េញអ្ននកជួួលផ្ទះះ�នៅ�ៅទីីកន្លែ�ែង
ដែ�លមាានសិិទ្ធិិ�មិិនបង់់ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លរហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី 3 ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ� 2021
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជួួលបាានដាាក់់លិិខិិតប្រ�កាាសរបស់់ CDC ទៅ�ៅកាាន់់ម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�
របស់់ខ្លួួ�ន (សូូមមើ�ើលសេ�ចក្តីី�ប្រ�កាាសខាាងក្រោ��ោម)។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកជួួលផ្ទះះ�បាានផ្ញើ�ើ�លិិខិិតប្រ�កាាសទៅ�ៅម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�របស់់ខ្លួួ�ន
ម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�មិិនអាាចចាាត់់ចំំណាាត់់កាារណាាមួួយដើ�ើម្បីី�ដក ឬបណ្តេ�េញអ្ននកជួួល
នោះ�ះ�ចេ�ញដោ�ោយសាារមិិនបាានបង់់ថ្លៃ�ៃជួួលផ្ទះះ�មុុនថ្ងៃ�ៃទីី 3 ខែ�តុុលាាឆ្នាំំ�
2021 — រួួមទាំំ�ងចំំណាាត់់កាារនាានាាដូូចជាាកាារបណ្តេ�េញអ្ននកជួួលផ្ទះះ�តាាម
រយៈៈបណ្តឹឹ�ងតុុលាាកាារ ឬកាាររំំខាានឬបំំភិិតបំំភ័័យអ្ននកជួួលឱ្យយរើើ�ចេ�ញនោះ�ះ�
ឡើ�ើយ។
វាាមិិនលុុបចោ�ោល ឬបញ្ឈឈប់់កាារជំំពាាក់់ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�ល ឬបញ្ឈឈប់់កាារកើ�ើនឡើ�ើង
បំំណុុលជំំពាាក់់ ដែ�លដល់់ពេ�លកំំណត់់សងបន្ទាា�ប់់ពីីបទបញ្ជាា�នេះ�ះ
ផុុតកំំណត់់នោះ�ះ�ទេ�។
បទបញ្ជាា�នេះ�ះអនុុញ្ញាា�តឱ្យយអ្ននកជួួលផ្ទះះ�ដែ�លមាានសិិទ្ធិិ�ដែ�លត្រូ�ូវបណ្តេ�េញ
ចេ�ញមុុនថ្ងៃ�ៃទីី 3 ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ� 2021 ដោ�ោយមូូលហេ�តុុជាាក់់លាាក់់
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតក្រៅ��ៅពីីកាារមិិនបង់់ថ្លៃ�ៃជួួលផ្ទះះ�ដែ�លរួួមមាាន (លុះះ�ត្រា�ាតែ�ច្បា�ាប់់
រដ្ឋឋ ឬមូូលដ្ឋាា�នផ្តតល់់នូូវកាារកាារពាារកាាន់់តែ�រឹឹងមាំំ�លើ�ើ "កាារបណ្តេ�េញចេ�ញ
ដោ�ោយមាានមូូលហេ�តុុត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ")៖ កាារពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងសកម្មមភាាពបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ
ខណៈៈពេ�លដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងកន្លែ�ែងនោះ�ះ� កាារគំំរាាមកំំហែ�ងសុុខភាាព ឬ
សុុវត្ថិិ�ភាាពរបស់់គេ�ហជនផ្សេ�េងទៀ�ៀត កាារបំំផ្លាា�ញ ឬបង្កកហាានិិភ័័យនៃ�
កាារខូូចខាាតភ្លាា�មៗ និិងធំំដុំំ�ទៅ�ៅលើ�ើទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� កាាររំំលោ�ោភលើ�ើបញ្ញញត្តិិ�
សុុខភាាព ក្រ�មសំំណង់់ដែ�លត្រូ�ូវអនុុវត្តត ឬបទបញ្ញញត្តិិ�ប្រ�ហាាក់់ប្រ�ហែ�ល
ដែ�លទាាក់់ទងនឹឹងសុុខភាាព និិងសុុវត្ថិិ�ភាាព ឬកាាររំំលោ�ោភលើ�ើកាាតព្វវកិិច្ចច
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លមាានចែ�ងក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យា�ាក្រៅ��ៅពីីកាារបង់់ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លតាាម
ពេ�លកំំណត់់ ឬកាារទូូទាាត់់ទាាក់់ទងនឹឹងលំំនៅ�ៅដ្ឋាា�នដែ�លប្រ�ហាាក់់ប្រ�ហែ�ល
(រួួមមាានកាារមិិនបង់់ ឬបង់់យឺឺតនូូវប្រា�ាក់់កម្រៃ�ៃ ប្រា�ាក់់ពិិន័័យ ឬកាារប្រា�ាក់់)។

តើ�ើខ្ញុំំ�មាានសិិទ្ធិ�ទទួ
ិ ួលបាានឬទេ�?
អ្ននកជួួលមាានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបាានកាារកាារពាារ ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�៖
•
•
•
•
•
•

រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងខោ�ោនធីីដែ�ល CDC កំំណត់់ថាាមាានអត្រា�ាឆ្លលងខ្ពពស់់ ឬច្រើ�ើ�ន៖
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
ប្រា�ាក់់ចំំណូូល ឬកាារចំំណាាយខាាងវេេជ្ជជសាាស្ត្រ�រ
រំំពឹឹងថាានៅ�ៅឆ្នាំំ� 2021 រកបាានតិិចជាាង $99,000 ក្នុុ�ងម្នាា�ក់់ៗ ឬ
$198,000 ក្នុុ�ងមួួយគ្រួ�ួសាារ ឬបាានទទួួលមូូលប្បបទាានប័័ត្រ�លើ�ើកទឹឹកចិិត្តត
ឬមិិនត្រូ�ូវប្រ�កាាសពន្ធធឆ្នាំំ� 2020
ព្យា�ាយាាម ឬបាានព្យា�ាយាាមដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានមូូលនិិធិិជំំនួួយលើ�ើកាារជួួល
ណាាមួួយរបស់់រដ្ឋាា�ភិិបាាលដែ�លអាាចមាាន
យល់់ថាាពួួកគេ�មាានកាាតព្វវកិិច្ចចត្រូ�ូវបង់់ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លប្រ�សិិនបើ�ើអាាចធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅបាាន
រួួមទាំំ�ងកាារបង់់ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លមួួយចំំណែ�កដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�អាាច
បង់់បាាន
ប្រ�សិិនបើ�ើត្រូ�ូវបណ្តេ�េញចេ�ញ អ្ននកជួួលនឹឹងគ្មាា�នផ្ទះះ�សម្បែ�ែង ឬត្រូ�ូវ
ផ្លាា�ស់់ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពដែ�លមាានមនុុស្សសរស់់នៅ�ៅច្រើ�ើ�ន ឬស្ថាា�ន
ភាាពរស់់នៅ�ៅដែ�លក្រោ��ោមស្តតង់់ដាារ

ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានកាារកាារពាារទាំំ�ងនេះ�ះ អ្ននកជួួល — និិងមនុុស្សសពេ�ញវ័័យទាំំ�ងអស់់
ដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារ — ត្រូ�ូវដាាក់់សេ�ចក្ដីី�ប្រ�កាាសដែ�លមាានហត្ថថលេ�ខាា (សូូម
មើ�ើលខាាងក្រោ��ោម) ទៅ�ៅម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�របស់់ពួួកគេ� ដែ�លបញ្ជាា�ក់់ថាាពួួកគេ�មាានសិិទ្ធិិ�
ហើ�ើយពួួកគេ�កំំពុុងនិិយាាយកាារពិិតក្រោ��ោមទោ�ោសបញ្ញញត្តិិ�ផ្លូូ�វច្បា�ាប់់។ អ្ននកជួួល
គួួរតែ�រក្សា�ាទុុកច្បា�ាប់់ចម្លលងនៃ�សេ�ចក្តីី�ប្រ�កាាស និិងកាារឆ្លើ�ើ�យឆ្លលងទាំំ�ងអស់់ជាាមួួយ
ម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�។
សូូមទាាក់់ទងអង្គគកាារសេ�វាាកម្មមផ្លូូ�វច្បា�ាប់់ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាា�នរបស់់អ្ននក ឬក្រុ�ុមអ្ននករៀ�ៀបចំំ
សហគមន៍៍មូូលដ្ឋាា�ន ដើ�ើម្បីី�ភ្ជាា�ប់់ទៅ�ៅផ្នែ�ែកច្បា�ាប់់សម្រា�ាប់់ជំំនួួយទាាក់់ទងនឹឹងសេ�ចក្តីី�
ប្រ�កាាសនេះ�ះ ឬប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកកំំពុុងប្រ�ឈមនឹឹងកាារបណ្តេ�េញចេ�ញ។

PUBLIC
ADVOCATES

MAKING RIGHTS REAL

OMB Control No. 1920-1303
Form Expiration: 9/30/2021

េសចក% ី'ប)សស%ីពី)រ)រ,រពី)របេណ%ញេចញ
មជ#មណ%ល'គប់'គងនិងប./រជំងឺឆ4ង (CDC) 5នេចញបទប:;ែដល>ច?រ@រអB កពី?របេណFញេចញ
ឬយកអB កេចញពីកែន4 ងែដលអB កកំពុងរស់េK។ េនះ$នន័យ'អ) ក+បែហល01ច3)ក់េ5ទីកែន8 ងែដលអ) ករស់េ5រហូតដល់ៃថAទី 3
ែខតុD E)ំ 2021 +បសិនេបHអ)ក$នសិទIិ+គប់+Kន់។

រេប$បេ%ប&សំណុំែបបបទេនះ
1.

ពិនិតNេមOលPេតOអBកQនលកR ណៈ'គប់'Tន់កUVង?រទទួ ល5ន?រ?រ@រពី?របេណFញេចញេ'?មបទប:;របស់មជ#មណ%ល CDC
ែដរឬេទ។ 'បសិនេបOអBកចង់ទទួ ល5នជំនួយពីអBកជំXញ សូ មទំXក់ទំនងេZេលខ (800) 569-4287 ឬចូ លេមOលេគហទំព័រ
https://www.hudexchange.info/programs/housing-counseling/rental-eviction/
េដOម^ីទទួ ល5នព័ត៌QនទំXក់ទំនងេផaងេទbតស'Qប់អBកផF ល់'បឹកdលំេKefនែដល5នអនុម័តេeយ'កសួ ង HUD េKមូ លefន។

2.

ចុះហតh េលiេលOេសចកF ី'ប?សែដលអB កQនលកR ណៈសម^តF ិ'គប់'Tន់េKទំព័របXjប់។

3.

'បគល់ទំព័រ'ប?សែដលQនចុះហតh េលiជូ នបុគkល ឬ'ក lមហ៊ុនែដលអB កជួ លពី (ឧoហរណ៍ អB ក'គប់'គងអTរ Qqស់ផjះrេដOម)។
រកdទុករ ូបថត ឬចtប់ថតចម4 ងស'Qប់ទុកrកំណត់'uរបស់អBក េហOយេvទូ រសពj 'តឡប់េZអB កជំXញរបស់អBកវ yញ
'បសិនេបOQនប:z។

'បសិនេបOQqស់ផjះរបស់អBកបំ@នេលOបទប:;របស់ CDC Qqស់ផjះ>ច'ត{វទទួ លទណ%កម| ែផB ក'ពហ| ទណ%រ ួមoំង?រ}កពិន័យ
ឬ?រrប់ពន~ XTរកUVងរយៈេពល•មួ យ។

1. េត#ខ%&ំ(នលក, ណៈសម1ត2 ិ4គប់48ន់ែដរេទ?

'បសិនេបOអBក>ចធីក•៉ងេƒច•ស់'បអប់មួយកUVងជួ រឈរនីមួយៗ អB កQនលកR ណៈសម^តF ិ'គប់'Tន់។

ជួរឈរ A

និង

c

ខ†Vំ5នទទួ លមូ លប^oនប័'តឬែសកេលOកទឹកចិតF
(?របង់'5ក់ផលប៉ះ@ល់េសដf កិចq) េK‡Bំ 2020 ឬ
2021

c

ខ†Vំមិនត'ម{វឱN‰យ?រណ៍ពី'5ក់ចំណូល•មួ យេZ IRS
េK‡Bំ 2020 េទ

c

ខ"#ំកំពុងទទួ ល,នអត0 1បេ4ជន៍!មួ យដូ ច:ង
េ1;ម
• កម| វ yធីជំនួយ>ƒរ ូបតh មŠបែនh ម (SNAP)
• ជំនួយបេ•
F ះ>សនB ស'Qប់'គ‹ Œរខ• ះiត (TANF)

ខ†Vំមិន>ចបង់ៃថ4 ឈU ”លេពញរបស់ខ†Vំ
ឬេធ• O?រទូ oត់ៃថ4 ផjះ'គប់ចំនួនពីេ'@ះ៖
c

'5ក់ចំណូល'គ‹ Œររបស់ខ†Vំ5នŽ4ក់ចុះគួ រឱNកត់ស
Qkល់

c

ខ†Vំ'ត{វ5នប–#ប់ពី?រ.រ

c

េQ៉ង?រ.រ
ឬ'5ក់ឈU ”លរបស់ខ†Vំ'ត{វ5ន?ត់បនh យ

c

ខ†VំQន?រចំ•យៃថ4 េពទNេ'ចOនខុសពីសព• ដង1

មិន$នចំណុចOងេលHPមួ យ —

• '5ក់ចំណូលŽX‰•ប់រងបែនh ម (SSI)
• '5ក់ចំណូលពិ?រ•ពŽX‰•ប់រងបែនh ម (SSDI)
c

ជួរឈរ B

អ" កមិន'នលក) ណៈសម-ត/ ិ0គប់04ន់េទ។

េK‡Bំ 2020 ឬ‡Bំ 2021 ខ†Vំរក5ន
(ឬរ‘ពឹងPនឹងរក'5ក់ចំណូល5ន) តិចrង $99,000
ដុ’4រ កUVងXមrបុគkល ឬ តិចrង $198,000 ដុ’4រ
កUVងXមrអB ក'ប?សពន~ រ ួម

មិន$នចំណុចOងេលHPមួ យ —

អ" កមិន'នលក) ណៈសម-ត/ ិ0គប់04ន់េទ។

អ> ក?នធីកB៉ងេEចGស់មួយចំណុចេKកL&ងជួរឈរនីមួយៗ?
ក4មិត4?ក់ចំណូលរបស់អ>ក(នលក, ណៈសម1ត2 ិ4គប់48ន់។
[ធីក'បអប់ទីមួយេKទំព័របXjប់]

1

!ត#វ%នកំណត់+ 7.5% ឬ-គេ!ច1នៃន!%ក់ចំណូលសរុបរបស់ខ:;ំស!<ប់=>ំេនះ

2. េសចក2 ី4បTសរបស់ខ%&ំែដលបUVក់Wខ%&ំ(នលក, ណៈសម1ត2 ិ4គប់48ន់
uមរយៈ?រធីក'បអប់iងេ'?ម ខ†Vំសូម'ប?សPេសចកF ីែថ4 ង?រណ៍នីមួយៗពិត'5កដ។
c

ក'មិត'5ក់ចំណូលរបស់ខ†VំQនលកR ណៈសម^តF ិ'គប់'Tន់េeយQន
េហតុផលែដល5នពនNល់iងេលO

c

ខ†Vំរស់េKកUVងេiនធីសហរដf >េមរ yកែដលQនអ'uេកOនេឡOង
ឬអ'uខ— ស់2ៃន?រឆ4 ងេមេ‰គ SARS-CoV-2 កUVងសហគមន៍។

c

ខ†Vំ5ន'បឹងែ'បងអស់ពីសមតh •ពេដOម^ីបង់'5ក់ខ4ះoន់េពលេវ’កUVងចំនួនទឹ
ក'5ក់ែដលជិត'គប់ចំនួន
និងទទួ ល5នជំនួយពីរefភិ5លកUVង?របង់ៃថ4 ជួលឬផj ះរបស់ខ†Vំ។3

c

េបOខ†Vំ'ត{វ5នបេណFញេចញ ខ†VំមិនQនជេ'មOសលំេKefន ដូ េចB ះខ†Vំនឹង៖
• 'បែហលrT|នផj ះសែម^ង ឬ
• 'ត{វ}4ស់ទីលំេKេZជំរកស'Qប់អBកT|នផj ះសែម^ង ឬ
• 'ត{វ}4ស់ទីលំេKចូ លេZេKrមួ យអB កេផaងែដលរស់េKកែន4 ងជិតTB។

c

ខ†Vំយល់P បXjប់ពីខ†Vំចុះហតh េលi៖
• កUVងករណីខ†Vំមិន™នេZដល់កិចq'ពមេ'ពšងTBrមួ យQqស់ផjះ
ខ†VំេKែតទទួ លខុស'ត{វចំេ@ះៃថ4 ឈU ”ល ៃថ4 ឈU ”លជំ@ក់ និងៃថ4 េស›
'5ក់ពិន័យឬ?រ'5ក់•មួ យេ'?មកិចqសនœជួ លរបស់ខ†Vំ។

វ KធីMNសOេPះ%Mយប
RSស%8ប់អGកជួល
ែសl ងរកជំនួយបZjន់ ែផ)កហិរnoវតp\ស
+$ប់បង់ៃថ8ឈr sល
េvទូ រសពj េZេលខ (800) 569-4287
េដOម^ីែស• ងរកប–; ីេ™|ះអB កផF ល់'បឹ
កdែផB កលំេKefនែដល5នអនុម័
តេeយ'កសួ ង HUD េKមូ លefន
tយVរណ៍បuvអំពីVរwរបំណុល
eក់@កNបណF ឹងេZ CFPB
cfpb.gov/complaint
tយVរណ៍ករណីេ រ xសេអHង
eក់បណF ឹង។ ទូ រសពj េZ'កសួ ង HUD
uមេលខ (800) 669-9777

• ខ†VំេKែត'ត{វេធ• OuមលកR ខណ%ៃនកិចqសនœជួ លរបស់ខ†Vំ។
• កUVងករណីខ†Vំមិន™នេZដល់កិចq'ពមេ'ពšងTBrមួ យQqស់ផjះ 'បសិនេបOខ†Vំខកiនមិន5នបង់'5ក់
ខ†Vំ>ចនឹង'ត{វបេណFញេចញេKេពលែដលបទប:;ប–#ប់rបេ•
F ះ>សនB ៃន?របេណFញេចញេនះចប់។.
• ខ†VំេKែត>ច'ត{វ5នេគបេណFញេចញេeយេហតុផលេផaងេ'•ពី?រមិនបង់ៃថ4 ឈU ”លផj ះ ឬមិនបង់ៃថ4 ផjះ

SនចុះហតT េលOេលHេសចកU ី+បVសេនះ4 េ+VមVរពិន័យសមXថបំYន។ េZះ$នន័យ'ខ[\ំសន]'រSយVរណ៍OងេលHគឺពិត+Sកដ
េហHយខ[\ំយល់'ខ[\ំ1ច+ត`វSនbក់ទណcកមd +ពហd ទណcចំេYះVរនិeយកុហក។
អB កចុះហតh េលiេKទីេនះ៖
_____________________________________________________________

?លបរ yេចž ទ៖

3. %បគល់ទំព័រែដល8នចុះហត< េល=េនះឲ?បុគ@ល ឬ%ក Cមហ៊ុនែដលអG កជួលពី។
fមរយៈ$hស់ផjះ៖ សូ មអរគុណអB កែដល អនុវតF uមចtប់។ 'បសិនេបOអBករ‘េ’ភេលOបទប:;បេណFញេចញរបស់មជ#មណ%ល CDC
អB កនិង/ឬ >ជីវកម| របស់អBក>ចរង?រពិន័យ'ពហ| ទណ%រ ួមoំង?រពិន័យr'5ក់ និង?រrប់ពន~ XTរ។

សូ មេម1លទិដD-ពរ ួមៃនជំងឺ COVID-19 កJ;ងេKនធី៖ https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view/
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