
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�កញ្ញាាៅ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគ្រ�ប់់គ្រ�ងជ្ឈំងឺ (C.D.C) បាៅនគ្រប់កាៅសផ្អាាៅកកាៅរប់នៅណ្ឌេញនៅ�ញថ្នាាៅក់ជាៅតិិសគ្រ�ៅប់់អ្ននកជ្ឈួលនៅសើ�រខែតិទាំៅំងអ្នស់ថ្ងៃន
សហរដ្ឋឋអាៅនៅមរិក នៅដ្ឋ�មីីជ្ឈួយទីប់់ស្កាាៅតិ់កាៅររីករាៅលដាៅលថ្ងៃនជ្ឈំងឺ COVID-19។ ប់ទីប់ញ្ជាាៅនៅនះនឹង�ូលជាៅធរ�ៅនចាៅប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី 4 ខែ�កញ្ញាាៅ ឆ្នាំាៅំ 2020 
រហូតិដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី 31 ខែ�មីនាៅ 2021។ បទបញ្ជាា�នេះ�ះមិិ�ជំំ�ួស ឬបដិិនេះសធកា�រកា�រពា�រកា�របនេះ�េញនេះ�ញថ្នាា�ក់់រដិឋ ឬថ្នាា�ក់់មិូលដ្ឋាា��ដែដិលខ្លាំំ�ំងជា�ង
ដែដិលមា��រួ�នេះ�ើយនេះ��ះនេះទ នេះ�ើយអ្ននក់ជំួល �ិងអ្ននក់គាំ�ំពា�រគួួរដែ�ប�តនេះធើើកា�រសម្រាមា�ប់កា�រកា�រពា�រថ្នាា�ក់់មិូលដ្ឋាា�� ថ្នាា�ក់់រដិឋ �ិងថ្នាា�ក់់ស�ព័័�ធដែដិល
ខ្លាំំ�ំងជា�ង។

អ្នើ�ដែដិលអ្ននក់ម្រា�ូវដិឹង

• ប់ទីប់ញ្ជាាៅនៅនះគ្រ�ប់ដ្ឋណ្ឌតប់់នៅសើ�រខែតិទាំៅំងអ្នស់ថ្ងៃនគ្រទីពីយសមីតិិិជ្ឈួល 
រួម�ៅនផ្ទះើះសគ្រ�ៅប់់មួយគ្រ�ួស្កាៅរ ផ្ទះើះ�ល័តិ និងអាៅផ្អាៅតិមិន។

• ប់ទីប់ញ្ជាាៅនៅនះហាៅមឃាៅតិ់�ាៅស់ផ្ទះើះជ្ឈួលមិនឱ្យយប់នៅណ្ឌតញអ្ននកជ្ឈួល
នៅ�ញ�ំនៅ�ៅះកាៅរខែដ្ឋលមិនប់ង់ថ្ងៃ�ៃឈ្នួន�លរហូតិដ្ឋល់�ុងឆ្នាំាៅំ ខែ�មីនាៅ 
2021 គ្រប់សិននៅប់�អ្ននកជ្ឈួលបាៅនដាៅក់លិ�ិតិគ្រប់កាៅសរប់ស់ CDC 
នៅ�ៅ�ាៅស់ផ្ទះើះជ្ឈួលរប់ស់ពីួកនៅ� (សូមនៅម�លនៅស�កិីគ្រប់កាៅស
ខាៅងនៅគ្រកាៅម)។

• នៅ�ៅនៅពីលខែដ្ឋលអ្ននកជ្ឈួលបាៅននៅផ្ទះើ�លិ�ិតិគ្រប់កាៅសនៅ�ៅ�ាៅស់ផ្ទះើះរប់ស់
ពីួកនៅ�នៅហ�យ �ាៅស់ផ្ទះើះមិនអាៅ�ចាៅតិ់វិិធាៅនកាៅរណាៅមួយនៅដ្ឋ�មីី
ប់នៅណ្ឌេញដ្ឋក ឬប់ងកឱ្យយ�ៅនកាៅរដ្ឋកអ្ននកជ្ឈួលនៅនាៅះនៅ�ញ�ំនៅ�ៅះ
កាៅរខែដ្ឋលមិនប់ង់គ្របាៅក់ជ្ឈួលមុន ខែ�នៅមស្កាៅឆ្នាំាៅំ 2021 នៅទី —

• ប់ទីប់ញ្ជាាៅនៅនះមិននៅបាៅះប់ង់ ឬប់ញ្ឈឈប់់កាៅរជ្ឈំ�ៅក់ថ្ងៃ�ៃឈ្នួន�ល ឬ
ប់ញ្ឈឈប់់កាៅរនៅក�ននៅ��ងថ្ងៃនថ្ងៃ�ៃឈ្នួន�លខែដ្ឋលបាៅនជ្ឈំ�ៅក់ ខែដ្ឋលនឹង
ដ្ឋល់កំណ្ឌតិ់ប់នាាៅប់់ពីីប់ទីប់ញ្ជាាៅផ្ទះុតិកំណ្ឌតិ់នៅនាៅះនៅទី។

• ប់ទីប់ញ្ជាាៅនៅនះអ្ននុញ្ញាាៅតិ�ំនៅ�ៅះកាៅរប់នៅណ្ឌេញអ្ននកជ្ឈួលខែដ្ឋល�ៅន
សិទីិិនៅ�ញមុនខែ�ខែ�នៅមស្កាៅឆ្នាំាៅំនៅដាៅយស្កាៅរមូលនៅហតិុជាៅក់លាៅក់
នៅគ្រ�ៅពីីកាៅរមិនប់ង់ថ្ងៃ�ៃឈ្នួន�លខែដ្ឋលរួម�ៅន (នៅល�កខែលងខែតិ��ៅប់់
រដ្ឋឋ ឬមូលដាាៅនផ្ទះិល់នូវិកាៅរកាៅរ�ៅរ "កាៅរប់នៅណ្ឌតញនៅ�ញនៅដាៅយ
ប់ុពីវនៅហតិុគ្រតិឹមគ្រតិូវិ" ខែដ្ឋលខាំៅំងជាៅង)៖
• កាៅរ�ៅក់ពី័និនឹងសកមមភាៅពីប់ទីឧគ្រកិដ្ឋឋ�ណ្ឌៈនៅពីល

ខែដ្ឋលនៅ�ៅកន�ងកខែនៃងនៅនាៅះ កាៅរ�ំរាៅមកំខែហងសុ�ភាៅពី ឬ
សុវិតិិិភាៅពីរប់ស់នៅ�ហជ្ឈននៅផ្ទះេងនៅទីៀតិ កាៅរប់ំផ្អាំៅញ ឬ
ប់ងកហាៅនិភ័័យថ្ងៃនកាៅរ�ូ�ខាៅតិភាំៅមៗ និងធំដ្ឋុំនៅ�ៅនៅល�
គ្រទីពីយសមីតិិិ កាៅររំនៅលាៅភ័នៅល�ប់ញ្ញៅតិិិសុ�ភាៅពី គ្រកមសំណ្ឌង់
ខែដ្ឋលគ្រតិូវិអ្ននុវិតិិ ឬប់ទីប់ញ្ញៅតិិិគ្រប់ហាៅក់គ្រប់ខែហលខែដ្ឋល
ទាំៅក់ទីងនឹងសុ�ភាៅពី និងសុវិតិិិភាៅពី ឬកាៅររំនៅលាៅភ័នៅល�
កាៅតិពីវកិ�ចនៅផ្ទះេងនៅទីៀតិខែដ្ឋល�ៅនខែ�ងកន�ងកិ�ចសន�ៅនៅគ្រ�ៅពីី
កាៅរប់ង់ថ្ងៃ�ៃឈ្នួន�លតាៅមនៅពីលកំណ្ឌតិ់ ឬកាៅរទីូទាំៅតិ់ទាំៅក់ទីង
នឹងលំនៅ�ៅដាាៅនខែដ្ឋលគ្រប់ហាៅក់គ្រប់ខែហល (រួម�ៅនកាៅរមិនប់ង់ 
ឬប់ង់យឺតិនូវិគ្របាៅក់កថ្ងៃគ្រម គ្របាៅក់ពីិន័យ ឬកាៅរគ្របាៅក់)។

នេះ�ើខ្ញុំំ�ំមា��សិទធិទទួលបា��ឬនេះទ?

អ្ននកជ្ឈួល�ៅនសិទីិិទីទីួលបាៅនកាៅរកាៅរ�ៅរ គ្រប់សិននៅប់�ពីួកនៅ�៖

• មិន�ៅនលទីិភាៅពីប់ង់ថ្ងៃ�ៃឈ្នួន�លនៅដាៅយស្កាៅរកាៅរបាៅតិ់ប់ង់
គ្របាៅក់�ំណ្ឌូល ឬកាៅរ�ំណាៅយខាៅងនៅវិជ្ឈជស្កាៅគ្រសិ 

• រំពីឹងថ្នាៅនៅ�ៅឆ្នាំាៅំ 2021 រកបាៅនតិិ�ជាៅង $99,000 កន�ង�ាៅក់ៗ 
ឬ $198,000 កន�ងមួយគ្រ�ួស្កាៅរ ឬបាៅនទីទីួលមូលប់ីទាំៅនប់័គ្រតិ
នៅល�កទីឹក�ិតិិ ឬមិនគ្រតិូវិគ្រប់កាៅសពីនិឆ្នាំាៅំ 2020 

• ពី�ៅយាៅម ឬបាៅនពី�ៅយាៅមនៅដ្ឋ�មីីទីទីួលបាៅនមូលនិធិជ្ឈំនួយនៅល�
កាៅរជ្ឈួលណាៅមួយរប់ស់រដាាៅភ័ិបាៅលខែដ្ឋលអាៅ��ៅន 

• យល់ថ្នាៅពីួកនៅ��ៅនកាៅតិពីវកិ�ចគ្រតិូវិប់ង់ថ្ងៃ�ៃឈ្នួន�លគ្រប់សិននៅប់�អាៅ�នៅធវ�
នៅ�ៅបាៅន រួមទាំៅំងកាៅរប់ង់ថ្ងៃ�ៃឈ្នួន�លមួយ�ំខែណ្ឌកនៅដាៅយខែផ្ទះែកនៅល�អ្នវី
ខែដ្ឋលពីួកនៅ�អាៅ�ប់ង់បាៅន 

• គ្រប់សិននៅប់�គ្រតិូវិប់នៅណ្ឌតញនៅ�ញ អ្ននកជ្ឈួលនឹងគ្មាាៅនផ្ទះើះសខែមីង ឬគ្រតិូវិ
ផ្អាំៅស់នៅ�ៅរស់នៅ�ៅកន�ងស្កាាៅនភាៅពីខែដ្ឋល�ៅនមនុសេរស់នៅ�ៅនៅគ្រ��ន 
ឬស្កាាៅនភាៅពីរស់នៅ�ៅខែដ្ឋលនៅគ្រកាៅមសិង់ដាៅរ

នៅដ្ឋ�មីីទីទីួលបាៅនកាៅរកាៅរ�ៅរទាំៅំងនៅនះ អ្ននកជ្ឈួល — និងមនុសេ
នៅពីញវិ័យទាំៅំងអ្នស់ខែដ្ឋលនៅ�ៅកន�ងគ្រ�ួស្កាៅរ — គ្រតិូវិដាៅក់នៅស�កីីគ្រប់កាៅស
ខែដ្ឋល�ៅនហតិិនៅលខាៅ (សូមនៅម�លខាៅងនៅគ្រកាៅម) នៅ�ៅ�ាៅស់ផ្ទះើះរប់ស់
ពីួកនៅ� ខែដ្ឋលប់ញ្ជាាៅក់ថ្នាៅពីួកនៅ��ៅនសិទីិិ នៅហ�យពីួកនៅ�កំពីុងនិយាៅយ
កាៅរពីិតិនៅគ្រកាៅមនៅទាំៅសប់ញ្ញៅតិិិផ្ទះៃ�វិ��ៅប់់។ អ្ននកជ្ឈួល�ួរខែតិរក�ៅទីុក
��ៅប់់�មៃងថ្ងៃននៅស�កិីគ្រប់កាៅស និងកាៅរនៅ�ៃ�យ�ៃងទាំៅំងអ្នស់ជាៅមួយ
�ាៅស់ផ្ទះើះ។

សូមទាំៅក់ទីងអ្នងគកាៅរនៅសវាៅកមមផ្ទះៃ�វិ��ៅប់់កន�ងមូលដាាៅនរប់ស់អ្ននក ឬ
គ្រកុមអ្ននកនៅរៀប់�ំសហ�មន៍មូលដាាៅន នៅដ្ឋ�មីីភាាៅប់់នៅ�ៅខែផ្ទះនក��ៅប់់
សគ្រ�ៅប់់ជ្ឈំនួយទាំៅក់ទីងនឹងនៅស�កិីគ្រប់កាៅសនៅនះ ឬគ្រប់សិននៅប់�អ្ននក
កំពីុងគ្រប់ឈ្នួមនឹងកាៅរប់នៅណ្ឌតញនៅ�ញ។

កា�រយល់ដិឹងអ្នំព័� កា�រផ្អាា�ក់កា�របនេះ�េញនេះ�ញថ្នាា�ក់់ជា��ិ
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េសចក% ី'ប)សស% ីពី)រ)រ,រពី)របេណ% ញេចញ 
មជ#មណ% ល'គប់'គងនិងប./ រជំងឺឆ4ង (CDC) :នេចញបទប?@ ែដលCចDរEរអGកពីDរបេណK ញេចញ 
ឬយកអGកេចញពីកែន4ងែដលអGកកំពុងរស់េP។ េនះ$នន័យ' អ*ក,ច.* ក់េ0កែន2ងែដលអ*ករស់េ0រហូតដល់ៃថ=ទី 30 
ែខមិថុF G*  ំ2021 KបសិនេបMអ*ក$នលកNណៈសមQតR ិKគប់KTន់។ 

រេប$បេ%ប&សំណុំែបបបទេនះ 

1. ពិនិតSេមTលUេតTអGកVនលកWណៈ'គប់'Yន់កZ [ងDរទទួល:នDរDរEរពីDរបេណK ញេចញេ'Dមបទប?@ របស់មជ#មណ% ល 
CDC ែដរឬេទ។ 'បសិនេបTអGកចង់ទទួល:នជំនួយពីអGកជំ]ញ សូមទំ]ក់ទំនងេ_េលខ (800) 569-4287 
ឬចូលេមTលេគហទំព័រ https://www.hudexchange.info/programs/housing-counseling/rental-eviction/ 
េដTមlីទទួល:នព័ត៌Vនទំ]ក់ទំនងេផoងេទpតស'Vប់អGកផKល់'បឹកrលំេPst នែដល:នអនុម័តេsយ'កសួង HUD 
េPមូលst ន។ 

2. ចុះហតxេលyេលTេសចកK ី'បDសែដលអGកVនលកWណៈសមlតK ិ'គប់'Yន់េPទំព័រប]z ប់។ 

3. 'បគល់ទំព័រ'បDសែដលVនចុះហតxេលyជូនបុគ{ល ឬ'ក |មហុ៊នែដលអGកជួលពី (ឧ�ហរណ៍ អGក'គប់'គងអYរ 
V� ស់ផzះ�េដTម)។ រកrទុករបូថត ឬច�ប់ថតចម4ងស'Vប់ទុក�កំណត់'�របស់អGក 
េហTយេ�ទូរសពz'តឡប់េ_អGកជំ]ញរបស់អGកវ �ញ 'បសិនេបTVនប?� ។ 

 

1. េត3ខ5 6 ំ8នលក;ណៈសម>ត% ិ'គប់'Bន់ែដរេទ? 
'បសិនេបTអGកCចធីក�៉ងេ�ច�ស់'បអប់មួយកZ [ងជួរឈរនីមួយៗ អGកVនលកWណៈសមlតK ិ'គប់'Yន់។ 

ជួរឈរ A 
c ខ� [ ំ:នទទួលមូលបl�នប័'តឬែសកេលTកទឹកចិតK 

(Dរបង់':ក់ផលប៉ះEល់េសដtកិច�) េP�G ំ 2020 ឬ 
2021 

c ខ� [ ំមិនត'ម�វឱS�យDរណ៍ពី':ក់ចំណូល�មួយេ_ 
IRS េP�G ំ 2020 េទ 

c េP�G ំ 2020 ឬ�G  ំ2021 ខ� [ ំរក:ន 
(ឬរ�ពឹងUនឹងរក':ក់ចំណូល:ន)  តិច�ង 
$99,000 ដុ�4 រ កZ [ង]ម�បុគ{ល ឬ  តិច�ង 
$198,000 ដុ�4 រ កZ [ង]ម�អGក'បDសពន�រមួ 

អGកទំនង�រក':ក់:នេ'Dមចំនួនទឹក':ក់េនះ 
'បសិនេបTអGកទទួល:នDរ ]�¡ ប់រង�មួយដូច
yងេ'Dមេនះ៖ 

• កម£ វ �ធីជំនួយC�របូតxម¤បែនxម (SNAP) 

• ជំនួយបេ�K ះCសនGស'Vប់'គ̈©រខªះyត (TANF) 

• ':ក់ចំណូល ]�¡ ប់រងបែនxម (SSI) 

• ':ក់ចំណូលពិDរព ]�¡ ប់រងបែនxម (SSDI) 

មិន$នចំណុចnងេលMoមួយ — 
អ"កមិន'នលក)ណៈសម-ត/ ិ0គប់04ន់េទ។ 

និង ជួរឈរ B 
ខ� [ ំមិនCចបង់ៃថ4ឈZ ល̄េពញរបស់ខ� [  ំ
ឬេធª TDរទូ�ត់ៃថ4ផzះ'គប់ចំនួនពីេ'Eះ៖ 

c ':ក់ចំណូល'គ̈©ររបស់ខ� [ ំ:ន 4 ក់ចុះគួរឱSកត់
សV{ ល់ 

c ខ� [ ំ'ត�វ:នប°#ប់ពីDរ.រ 

c េV៉ងDរ.រ 
ឬ':ក់ឈZ ល̄របស់ខ� [ ំ'ត�វ:នDត់បនxយ 

c ខ� [ ំVនDរចំ�យៃថ4េពទSេ'ចTនខុសពីសពªដង1 

មិន$នចំណុចnងេលMoមួយ — 
អ"កមិន'នលក)ណៈសម-ត/ ិ0គប់04ន់េទ។ 

អHកIនធីកK៉ងេNចOស់មួយចំណុចេSកT 6ងជួរឈរនីមួយៗ? 
ក'មិត'Iក់ចំណូលរបស់អHក8នលក;ណៈសម>ត% ិ'គប់'Bន់។ 

[ធីក'បអប់ទីមួយេPទំព័រប]z ប់] 

  

 
1 "ត$វ&នកំណត់, 7.5% ឬ2គេ"ច6នៃន"&ក់ចំណូលសរុបរបស់ខ? @ ំស"Aប់BC ំេនះ 

https://www.hudexchange.info/programs/housing-counseling/rental-eviction/


 

2. េសចក% ី'ប)សរបស់ខ5 6 ំែដលប[\ ក់]ខ5 6 ំ8នលក;ណៈសម>ត% ិ'គប់'Bន់ 
 �មរយៈDរធីក'បអប់yងេ'Dម ខ� [ ំសូម'បDសUេសចកK ីែថ4ងDរណ៍នីមួយៗពិត':កដ។  

c ក'មិត':ក់ចំណូលរបស់ខ� [ ំVនលកWណៈសមlតK ិ'គប់'Yន់េsយVន 
េហតុផលែដល:នពនSល់yងេលT 

c ខ� [ ំ:ន'បឹងែ'បងអស់ពីសមតxពេដTមlីបង់':ក់ខ4ះ�ន់េពលេវ�កZ [ងចំនួ
នទឹក':ក់ែដលជិត'គប់ចំនួន 
និងទទួល:នជំនួយពីរst ភិ:លកZ [ងDរបង់ៃថ4ជួលឬផzះរបស់ខ� [ ំ។2 

c េបTខ� [ ំ'ត�វ:នបេណK ញេចញ ខ� [ ំមិនVនជេ'មTសលំេPst ន ដូេចGះខ� [ ំនឹង៖ 

• 'បែហល�Y£ នផzះសែមlង ឬ 

• 'ត�វ 4́ ស់ទីលំេPេ_ជំរកស'Vប់អGកY£ នផzះសែមlង ឬ 

• 'ត�វ 4́ ស់ទីលំេPចូលេ_េP�មួយអGកេផoងែដលរស់េPកែន4ងជិតYG ។  

c ខ� [ ំយល់U ប]z ប់ពីខ� [ ំចុះហតxេលy៖ 

• កZ [ងករណីខ� [ ំមិនµនេ_ដល់កិច�'ពមេ'ព¶ងYG �មួយV� ស់ផzះ 
ខ� [ ំេPែតទទួលខុស'ត�វចំេEះៃថ4ឈZ ល̄  ៃថ4ឈZ ល̄ជំEក់ និងៃថ4េស· 
':ក់ពិន័យឬDរ':ក់�មួយេ'Dមកិច�សន¸ជួលរបស់ខ� [ ំ។ 

• ខ� [ ំេPែត'ត�វេធª T�មលកWខណ% ៃនកិច�សន¸ជួលរបស់ខ� [ ំ។ 

• កZ [ងករណីខ� [ ំមិនµនេ_ដល់កិច�'ពមេ'ព¶ងYG �មួយV� ស់ផzះ 
'បសិនេបTខ� [ ំខកyនមិន:នបង់':ក់ 
ខ� [ ំCចនឹង'ត�វបេណK ញេចញេPេពលែដលបទប?@ ប°#ប់�បេ�K ះCសនG
ៃនDរបេណK ញេចញេនះចប់។. 

• ខ� [ ំេPែតCច'ត�វ:នេគបេណK ញេចញេsយេហតុផលេផoងេ'ºពីDរមិនប
ង់ៃថ4ឈZ ល̄ផzះ ឬមិនបង់ៃថ4ផzះ

 

sនចុះហតtេលnេលMេសចកR ីKបuសេនះ3 េKuមuរពិន័យសមQថបំwន។ 
េFះ$នន័យ'ខx y ំសនz'រsយuរណ៍nងេលMគឺពិតKsកដ 
េហMយខx y ំយល់'ខx y ំ,ចKត}វsន�ក់ទណ� កម�Kពហ� ទណ� ចំេwះuរនិ�យកុហក។ 
 
 អGកចុះហតxេលyេPទីេនះ៖ 

 
_____________________________________________________________  Dលបរ �េច¼ទ៖   

 

3. %បគល់ទំព័រែដល=នចុះហតAេលBេនះឲDបុគEល ឬ%ក Hមហ៊ុនែដលអLកជួលពី។ 

 
�មរយៈ$� ស់ផ�ះ៖ សូមអរគុណអGកែដល អនុវតK�មច�ប់។ 'បសិនេបTអGករ�េ�ភេលTបទប?@ បេណK ញេចញរបស់មជ#មណ% ល CDC  
អGកនិង/ឬ Cជវីកម£របស់អGកCចរងDរពិន័យ'ពហ£ ទណ% រមួ�ងំDរពិន័យ�':ក់ និងDរ�ប់ពន�]Yរ។
 

 
2 EរេFទូរសពIេJអCកជំMញកO @ងតំបន់ គឺ,វ RធីលU បំផុត េដ6មYីរ Rះរកជំនួយ\ងំអស់ែដលAនស"Aប់អCក។ 
ែស_ ងរកប à ីេbc ះអCក"បឹកeេfបល់ែផCកលំេghi នែដលអនុម័តេhយ HUD កO @ងតំបន់េhយទូរសពIេJេលខ 
(800) 569-4287។ 

3 
"បសិនេប6អCក&នចុះហតyេលzេល6េសចក{ ី"បEស
ស| ីពីEរ}U កEរបេណ| ញេចញ,បេ~| ះ�សនCេហ6
យ អCកមិន�ំ&ច់េផ�6មួយេទ�តេទ។ 

វ PធីRSសT េUះ%Rយប
WX ស%=ប់អLកជួល 

ែស# ងរកជំនួយប-. ន់ែផ1កហិរ45 វត8 9ស
:;ប់បង់ៃថ>ឈ@ Aល 
េ"ទូរសព(េ)េលខ (800) 569-4287 
េដ-ម/ីែស2 ងរកប67 ីេ89 ះអ<កផ>ល់@បឹ
កBែផ<កលំេDEF នែដលHនអនុម័
តេEយ@កសួង HUD េDមូលEF ន 

CយDរណ៍បGH អំពីDរLរបំណុល 
Eក់NកOបណ> ឹងេ) CFPB  
cfpb.gov/complaint 

CយDរណ៍ករណីេរ OសេអPង 
Eក់បណ> ឹង។ ទូរសព(េ)@កសួង HUD 
Rមេលខ (800) 669-9777 

https://www.consumerfinance.gov/complaint/
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