C.D.C. Eviction Moratorium Fact Sheet
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�កញ្ញាា� មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគ្រ�ប់់គ្រ�ងជំំងឺឺ (C.D.C) បាានប្រ�កាាសផ្អាា�កកាារបណ្ដេ�េញចេ�ញថ្នាា�ក់់ជាាតិិសម្រា�ាប់់អ្ននកជួួលស្ទើ�ើ�រតែ�ទាំំ�ងអស់់នៃ�
សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក ដើ�ើម្បីី�ជួួយទប់់ស្កាា�ត់់កាាររីីករាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺ COVID-19។ បទបញ្ជាា�នេះ�ះនឹឹងចូូលជាាធរមាានចាាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី 4 ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ�� 2020
រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី 31 ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� 2020។ បទបញ្ជាា�នេះ�ះមិិនជំំនួួស ឬបដិិសេ�ធកាារកាារពាារកាារបណ្តេ�េញចេ�ញថ្នាា�ក់់រដ្ឋឋ ឬថ្នាា�ក់់មូូលដ្ឋាា�នដែ�លខ្លាំំ�ងជាាង
ដែ�លមាានរួួចហើ�ើយនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយអ្ននកជួួល និិងអ្ននកគាំំ�ពាារគួួរតែ�បន្តតធ្វើ�ើ�កាារសម្រា�ាប់់កាារកាារពាារថ្នាា�ក់់មូូលដ្ឋាា�ន ថ្នាា�ក់់រដ្ឋឋ និិងថ្នាា�ក់់សហព័័ន្ធធដែ�ល
ខ្លាំំ�ងជាាង។

អ្វីី�ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវដឹឹង
•
•

•

•
•

បទបញ្ជាា�នេះ�ះគ្រ�បដណ្តតប់់ស្ទើ�ើ�រតែ�ទាំំ�ងអស់់នៃ�ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ជួួល
រួួមមាានផ្ទះះ�សម្រា�ាប់់មួួយគ្រួ�ួសាារ ផ្ទះះ�ចល័័ត និិងអាាផាាតមិិន។
បទបញ្ជាា�នេះ�ះហាាមឃាាត់់ម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�ជួួលមិិនឱ្យយបណ្តេ�េញអ្ននកជួួល
ចេ�ញចំំពោះ�ះ�កាារដែ�លមិិនបង់់ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លរហូូតដល់់ចុុងឆ្នាំំ��
2020 ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជួួលបាានដាាក់់លិិខិិតប្រ�កាាសរបស់់ CDC
ទៅ�ៅម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�ជួួលរបស់់ពួួកគេ� (សូូមមើ�ើលសេ�ចក្តីី�ប្រ�កាាស
ខាាងក្រោ��ោម)។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកជួួលបាានផ្ញើ�ើ�លិិខិិតប្រ�កាាសទៅ�ៅម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�របស់់
ពួួកគេ�ហើ�ើយ ម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�មិិនអាាចចាាត់់វិិធាានកាារណាាមួួយដើ�ើម្បីី�
បណ្ដេ�េញដក ឬបង្កកឱ្យយមាានកាារដកអ្ននកជួួលនោះ�ះ�ចេ�ញចំំពោះ�ះ�
កាារដែ�លមិិនបង់់ប្រា�ាក់់ជួួលមុុនខែ�មករាា ឆ្នាំំ�� 2021 ទេ� — រួួម
ទាំំ�ងវិិធាានកាារដូូចជាាកាារបណ្ដេ�េញអ្ននកជួួលចេ�ញតាាមរយៈៈកាារប្ដឹឹ�ង
តុុលាាកាារ ឬកាារបៀ�ៀតបៀ�ៀន ឬកាារបំំភិិតបំំភ័័យអ្ននកជួួលឱ្យយចេ�ញ។
បទបញ្ជាា�នេះ�ះមិិនបោះ�ះ�បង់់ ឬបញ្ឈឈប់់កាារជំំពាាក់់ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�ល ឬ
បញ្ឈឈប់់កាារកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លដែ�លបាានជំំពាាក់់ ដែ�លនឹឹង
ដល់់កំំណត់់បន្ទាា�ប់់ពីីបទបញ្ជាា�ផុុតកំំណត់់នោះ�ះ�ទេ�។
បទបញ្ជាា�នេះ�ះអនុុញ្ញាា�តចំំពោះ�ះ�កាារបណ្ដេ�េញអ្ននកជួួលដែ�លមាាន
សិិទ្ធិិ�ចេ�ញមុុនខែ�មករាា ដោ�ោយសាារមូូលហេ�តុុជាាក់់លាាក់់ក្រៅ��ៅពីី
កាារមិិនបង់់ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លដែ�លរួួមមាាន (លើ�ើកលែ�ងតែ�ច្បា�ាប់់រដ្ឋឋ ឬ
មូូលដ្ឋាា�នផ្តតល់់នូូវកាារកាារពាារ "កាារបណ្តេ�េញចេ�ញដោ�ោយបុុព្វវហេ�តុុ
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ" ដែ�លខ្លាំំ��ងជាាង)៖
• កាារពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងសកម្មមភាាពបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋខណៈៈពេ�លដែ�ល
នៅ�ៅក្នុុ�ងកន្លែ�ែងនោះ�ះ� កាារគំំរាាមកំំហែ�ងសុុខភាាព ឬសុុវត្ថិិ�ភាាព
របស់់គេ�ហជនផ្សេ�េងទៀ�ៀត កាារបំំផ្លាា�ញ ឬបង្កកហាានិិភ័័យនៃ�
កាារខូូចខាាតភ្លាា�មៗ និិងធំំដុំំ�ទៅ�ៅលើ�ើទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� កាាររំំលោ�ោភ
លើ�ើបញ្ញញត្តិិ�សុុខភាាព ក្រ�មសំំណង់់ដែ�លត្រូ�ូវអនុុវត្តត ឬបទ
បញ្ញញត្តិិ�ប្រ�ហាាក់់ប្រ�ហែ�លដែ�លទាាក់់ទងនឹឹងសុុខភាាព និិង
សុុវត្ថិិ�ភាាព ឬកាាររំំលោ�ោភលើ�ើកាាតព្វវកិិច្ចចផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លមាាន
ចែ�ងក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យា�ាក្រៅ��ៅពីីកាារបង់់ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លតាាមពេ�លកំំណត់់
ឬកាារទូូទាាត់់ទាាក់់ទងនឹឹងលំំនៅ�ៅដ្ឋាា�នដែ�លប្រ�ហាាក់់ប្រ�ហែ�ល
(រួួមមាានកាារមិិនបង់់ ឬបង់់យឺឺតនូូវប្រា�ាក់់កម្រៃ�ៃ ប្រា�ាក់់ពិិន័័យ ឬ
កាារប្រា�ាក់់)។

តើ�ើខ្ញុំំ�មាានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបាានឬទេ�?
អ្ននកជួួលមាានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបាានកាារកាារពាារ ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�៖
•
•
•
•
•

មិិនមាានលទ្ធធភាាពបង់់ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លដោ�ោយសាារកាារបាាត់់បង់់
ប្រា�ាក់់ចំំណូូល ឬកាារចំំណាាយខាាងវេេជ្ជជសាាស្ត្រ�រ
រំំពឹឹងថាានៅ�ៅឆ្នាំំ�� 2020 រកបាានតិិចជាាង $99,000 ក្នុុ�ងម្នាា�ក់់ៗ
ឬ $198,000 ក្នុុ�ងមួួយគ្រួ�ួសាារ ឬបាានទទួួលមូូលប្បបទាានប័័ត្រ�
លើ�ើកទឹឹកចិិត្តត ឬមិិនត្រូ�ូវប្រ�កាាសពន្ធធឆ្នាំំ�� 2019
ព្យា�ាយាាម ឬបាានព្យា�ាយាាមដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានមូូលនិិធិិជំំនួួយលើ�ើ
កាារជួួលណាាមួួយរបស់់រដ្ឋាា�ភិិបាាលដែ�លអាាចមាាន
យល់់ថាាពួួកគេ�មាានកាាតព្វវកិិច្ចចត្រូ�ូវបង់់ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លប្រ�សិិនបើ�ើអាាចធ្វើ�ើ�
ទៅ�ៅបាាន រួួមទាំំ�ងកាារបង់់ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លមួួយចំំណែ�កដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើអ្វីី�
ដែ�លពួួកគេ�អាាចបង់់បាាន
ប្រ�សិិនបើ�ើត្រូ�ូវបណ្តេ�េញចេ�ញ អ្ននកជួួលនឹឹងគ្មាា�នផ្ទះះ�សម្បែ�ែង ឬត្រូ�ូវ
ផ្លាា�ស់់ទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពដែ�លមាានមនុុស្សសរស់់នៅ�ៅច្រើ�ើ�ន
ឬស្ថាា�នភាាពរស់់នៅ�ៅដែ�លក្រោ��ោមស្តតង់់ដាារ

ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានកាារកាារពាារទាំំ�ងនេះ�ះ អ្ននកជួួល — និិងមនុុស្សស
ពេ�ញវ័័យទាំំ�ងអស់់ដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារ — ត្រូ�ូវដាាក់់សេ�ចក្ដីី�ប្រ�កាាស
ដែ�លមាានហត្ថថលេ�ខាា (សូូមមើ�ើលខាាងក្រោ��ោម) ទៅ�ៅម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�របស់់
ពួួកគេ� ដែ�លបញ្ជាា�ក់់ថាាពួួកគេ�មាានសិិទ្ធិិ� ហើ�ើយពួួកគេ�កំំពុុងនិិយាាយ
កាារពិិតក្រោ��ោមទោ�ោសបញ្ញញត្តិិ�ផ្លូូ�វច្បា�ាប់់។ អ្ននកជួួលគួួរតែ�រក្សា�ាទុុក
ច្បា�ាប់់ចម្លលងនៃ�សេ�ចក្តីី�ប្រ�កាាស និិងកាារឆ្លើ�ើ�យឆ្លលងទាំំ�ងអស់់ជាាមួួយ
ម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�។
សូូមទាាក់់ទងអង្គគកាារសេ�វាាកម្មមផ្លូូ�វច្បា�ាប់់ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាា�នរបស់់អ្ននក ឬ
ក្រុ�ុមអ្ននករៀ�ៀបចំំសហគមន៍៍មូូលដ្ឋាា�ន ដើ�ើម្បីី�ភ្ជាា�ប់់ទៅ�ៅផ្នែ�ែកច្បា�ាប់់
សម្រា�ាប់់ជំំនួួយទាាក់់ទងនឹឹងសេ�ចក្តីី�ប្រ�កាាសនេះ�ះ ឬប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
កំំពុុងប្រ�ឈមនឹឹងកាារបណ្តេ�េញចេ�ញ។

PUBLIC
ADVOCATES

MAKING RIGHTS REAL

សេ�ចក្ដីី�ប្រ�កាាសក្រោ��ោមទោ�ោសបញ្ញញត្តិិ�នៃ�កាារស្បបថបំំពាានសម្រា�ាប់់កាារផ្អាា�កបណ្ដោះ�ះ��អាាសន្នននូូវកាារបណ្ដេ�េញចេ�ញរបស់់ CDC
ដើ�ើម្បីី�ទប់់ស្កាា�ត់់កាាររីីករាាលដាាលបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតនៃ�ជំំងឺឺ COVID-19
មុុនពេ�លចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាាលើ�ើសេ�ចក្ដីី�ប្រ�កាាសរបស់់ CDC សូូមពិិនិិត្យយសេ�ចក្ដីី�ប្រ�កាាសឡើ�ើងវិិញដោ�ោយប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន និិងពិិគ្រោះ��ះ�
យោ�ោបល់់ជាាមួួយមេ�ធាាវីី បើ�ើសិិនជាាអ្ននកបាារម្ភភមិិនដឹឹងថាាអ្ននកមាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ឬអត់់នោះ�ះ�។

សេ�ចក្ដីី�ណែ�នាំំ�ចំំពោះ�ះ�អ្ននកជួួល
សេ�ចក្ដីី�ប្រ�កាាសនេះ�ះគឺឺសម្រា�ាប់់អ្ននកជួួល ភតិិកៈៈ ឬអ្ននករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងអគាារលំំនៅ�ៅដ្ឋាា�នដែ�លត្រូ�ូវបាានគ្រ�បដណ្ដដប់់ដោ�ោយបទបញ្ជាា�
នៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងបង្កាា�រជំំងឺឺ (CDC) ដែ�លផ្អាា�កបណ្ដោះ�ះ��អាាសន្នននូូវកាារបណ្ដេ�េញចេ�ញអ្ននករស់់នៅ�ៅ (មិិនរួួមបញ្ចូូ�ល
កាារទាាញយកសិិទ្ធធជាាម្ចាា�ស់់លើ�ើកាារបញ្ចាំំ��ផ្ទះះ�) ដើ�ើម្បីី�ទប់់ស្កាា�ត់់កាាររីីករាាលដាាលបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតនៃ�ជំំងឺឺ COVID-19។ ក្រោ��ោម
បទបញ្ជាា�របស់់ CDC អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ផ្ដដល់់ច្បាា�ប់់ចម្លលងនៃ�សេ�ចក្ដីី�ប្រ�កាាសនេះ�ះទៅ�ៅម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�របស់់អ្ននក អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�
ម្ចាា�ស់់សហគមន៍៍ផ្ទះះ�ផ្គុំំ��ស្រា�ាប់់ ឬអ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លមាានសិិទ្ធិិ�បណ្ដេ�េញអ្ននកចេ�ញ។ មនុុស្សសពេ�ញវ័័យម្នាា�ក់់ៗដែ�លមាានឈ្មោះ�ះ��
នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យា�ាជួួល កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងជួួល ឬកិិច្ចចសន្យា�ាលំំនៅ�ៅដ្ឋាា�នត្រូ�ូវតែ�បំំពេ�ញសេ�ចក្ដីី�ប្រ�កាាសនេះ�ះ។ លើ�ើកលែ�ងតែ�
បទបញ្ជាា�របស់់ CDC មាានកាារពន្យា�ារ ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ ឬបញ្ចចប់់ បទបញ្ជាា�នេះ�ះនឹឹងកាារពាារអ្ននកពីីកាារបណ្ដេ�េញចេ�ញ ឬដកអ្ននកចេ�ញពីី
កន្លែ�ែងដែ�លអ្ននកកំំពុុងរស់់នៅ�ៅរហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី 31 ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� 2020។ អ្ននកនៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវបង់់ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�ល និិងធ្វើ�ើ�តាាមលក្ខខខណ្ឌឌ
ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតនៃ�កិិច្ចចសន្យា�ាជួួល និិងវិិន័័យនៃ�កន្លែ�ែងដែ�លអ្ននករស់់នៅ�ៅ។ អ្ននកនៅ�ៅតែ�អាាចត្រូ�ូវគេ�បណ្តេ�េញចេ�ញដោ�ោយមូូលហេ�តុុ
ជាាក់់លាាក់់មួួយចំំនួួនក្រៅ��ៅពីីកាារមិិនបង់់ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�ល។ សេ�ចក្ដីី�ប្រ�កាាសនេះ�ះជាាសក្ខីី�កម្មមក្រោ��ោមសម្បបថ មាានន័័យថាាអ្ននកអាាចត្រូ�ូវបាាន
កាាត់់ទោ�ោស ជាាប់់ពន្ធធនាាគាារ ឬបង់់ប្រា�ាក់់ពិិន័័យ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកភូូតភរ បំំភាាន់់ ឬលុុបចោ�ោលព័័ត៌៌មាានសំំខាាន់់ៗ។ ត្រូ�ូវរក្សា�ាទុុកច្បា�ាប់់
ចម្លលង ឬរូូបភាាពនៃ�សេ�ចក្ដីី�ប្រ�កាាសនេះ�ះសម្រា�ាប់់កំំណត់់ត្រា�ារបស់់អ្ននក។

សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ�ចំំពោះ�ះ�ម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ� ឬអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�លមាានសិិទ្ធិិ�បណ្តេ�េញចេ�ញ
បន្ទាា�ប់់ពីីទទួួលបាានសេ�ចក្តីី�ប្រ�កាាសនេះ�ះ វាាជាាកាាររំំលោ�ោភលើ�ើបទបញ្ជាា�បើ�ើចាាត់់ “វិិធាានកាារណាាមួួយ“ ដើ�ើម្បីី� ដកចេ�ញ ឬ
បង្កកឱ្យយមាានកាារដកមនុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបាានគ្រ�បដណ្ដដប់់ចេ�ញពីីអគាារលំំនៅ�ៅដ្ឋាា�ន” លើ�ើកលែ�ងតែ�ដោ�ោយសាារមូូលហេ�តុុ
ណាាមួួយក្នុុ�ងចំំណោ�ោមមូូលហេ�តុុដែ�លអនុុញ្ញាា�តនៅ�ៅក្នុុ�ងបទបញ្ជាា�។ ប្រ�កាារនេះ�ះរួួមបញ្ចូូ�លទាំំ�ងកាារចេ�ញសេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹងឱ្យយ
ចាាកចេ�ញ កាារដាាក់់ពាាក្យយបណ្តឹឹ�ងទៅ�ៅតុុលាាកាារដើ�ើម្បីី�បណ្តេ�េញចេ�ញ ឬកាារដាាក់់ពាាក្យយសុំំ�ដីីកាាសុំំ�កាារកាាន់់កាាប់់។ អ្ននកដែ�លល្មើ�ើ�ស
នឹឹងបទបញ្ជាា�របស់់ CDC ដែ�លមាានសេ�ចក្ដីី�ប្រ�កាាសនេះ�ះជាាឯកសាារភ្ជាា�ប់់ អាាចនឹឹងត្រូ�ូវពិិន័័យជាាប្រា�ាក់់មិិនលើ�ើសពីី $100,000
បើ�ើសិិនជាាកាារល្មើ�ើ�សមិិនបណ្ដាា�លឱ្យយមាានកាារស្លាា�ប់់ ឬជាាប់់គុុកមួួយឆ្នាំំ�� ឬទាំំ�ងពីីរយ៉ាា�ង ឬពិិន័័យជាាប្រា�ាក់់មិិនលើ�ើសពីី
$250,000 បើ�ើសិិនជាាបណ្ដាា�លឱ្យយមាានមនុុស្សសស្លាា�ប់់ ឬជាាប់់គុុកមួួយឆ្នាំំ�� ឬទាំំ�ងពីីរយ៉ាា�ង ឬបើ�ើមិិនដូូច្នេះ�ះ�ត្រូ�ូវបាានចែ�ងដោ�ោយ
ច្បា�ាប់់។ ស្ថាា�ប័័នដែ�លល្មើ�ើ�សនឹឹងបទបញ្ជាា�នេះ�ះអាាចត្រូ�ូវពិិន័័យជាាប្រា�ាក់់មិិនលើ�ើសពីី $200,000 ក្នុុ�ងមួួយករណីី បើ�ើសិិនជាាកាារ
ល្មើ�ើ�សមិិនបណ្ដាា�លឱ្យយមាានកាារស្លាា�ប់់ ឬ $500,000 ក្នុុ�ងមួួយករណីីបើ�ើសិិនជាាកាារល្មើ�ើ�សបណ្ដាា�លឱ្យយមាានកាារស្លាា�ប់់ ឬបើ�ើមិិន
ដូូច្នេះ�ះ�ត្រូ�ូវបាានចែ�ងដោ�ោយច្បា�ាប់់។ ក្រ�សួួងយុុត្តិិ�ធម៌៌អាាមេ�រិិកអាាចផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មនីីតិិវិិធីីតុុលាាកាារតាាមកាារសមស្រ�ប ក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរក
កាារផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោសឧក្រិ�ិដ្ឋឋ (18 U.S.C.) ។ 3559, 3571 42 U.S.C. 271 42 CFR 70.18)។
ខ្ញុំំ��សូូមបញ្ជាា�ក់់ថាាច្បា�ាប់់ចម្លលងនៃ�ឯកសាារនេះ�ះត្រូ�ូវបាានផ្តតល់់ទៅ�ៅម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�របស់់ខ្ញុំំ� និិង/ឬ ទៅ�ៅម្ចាា�ស់់ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�/កន្លែ�ែងដែ�លខ្ញុំំ��
រស់់នៅ�ៅតាាមវិិធីីសាាស្ត្រ�រ(នាានាា)ដូូចខាាងក្រោ��ោម (សូូមគូូសធីីកក្នុុ�ងប្រ�អប់់ដែ�លត្រូ�ូវ)៖

□ សំំបុុត្រ�លំំដាាប់់ទីីមួួយទៅ�ៅ៖ 						
□ សំំបុុត្រ�ដែ�លមាានកាារបញ្ជាា�ក់់ទទួួលទៅ�ៅ៖ 					
លេ�ខតាាមដាាន៖ 
□ អ៊ីី�មែ�លទៅ�ៅ៖ 						
កាាលបរិិច្ឆេ�េទ៖ 
□ អ៊ីី�មែ�លទៅ�ៅ៖ ទូូរសាារទៅ�ៅ៖ ( )
-		
កាាលបរិិច្ឆេ�េទ៖ 
□ ផ្ញើ�ើ�សាារជាាអក្សសរទៅ�ៅ៖ (
)
-		
កាាលបរិិច្ឆេ�េទ៖ 
□ បញ្ជូូ�នផ្ទាា�ល់់ឬតាាមអ្ននកនាំំ�សំំបុុត្រ�ទៅ�ៅ៖ (ឈ្មោះ�ះ��) 				
□ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត (សូូមពន្យយល់់)៖ 						

កាាលបរិិច្ឆេ�េទ៖ 
កាាលបរិិច្ឆេ�េទ៖ 

កាាលបរិិច្ឆេ�េទ៖ 
កាាលបរិិច្ឆេ�េទ៖ 

DECLARATION OF ELIGIBILITY
I certify under penalty of perjury, pursuant to 28 U.S.C. 1746, that the foregoing are true and correct:
•
•

•
•
•
•

•
•

I have used best efforts to obtain all available government assistance for rent or housing;1
I either expect to earn no more than $99,000 in annual income for Calendar Year 2020 (or no
more than $198,000 if filing a joint tax return), was not required to report any income in 2019
to the U.S. Internal Revenue Service, or received an Economic Impact Payment (stimulus check)
pursuant to Section 2201 of the CARES Act;
I am unable to pay my full rent or make a full housing payment due to substantial loss of household
income, loss of compensable hours of work or wages, lay-offs, or extraordinary out-of-pocket
medical expenses;
I am using best efforts to make timely partial payments that are as close to the full payment as the
individual’s circumstances may permit, taking into account other nondiscretionary expenses;
If evicted I would likely become homeless, need to move into a homeless shelter, or need to move
into a new residence shared by other people who live in close quarters because I have no other
available housing options.3
I understand that I must still pay rent or make a housing payment, and comply with other obligations
that I may have under my tenancy, lease agreement, or similar contract. I further understand that
fees, penalties, or interest for not paying rent or making a housing payment on time as required by
my tenancy, lease agreement, or similar contract may still be charged or collected.
I further understand that at the end of this temporary halt on evictions on December 31, 2020,
my housing provider may require payment in full for all payments not made prior to and during the
temporary halt and failure to pay may make me subject to eviction pursuant to State and local laws.
I understand that any false or misleading statements or omissions may result in criminal and civil
actions for fines, penalties, damages, or imprisonment.

Signature of Declarant

Date

“Available government assistance” means any governmental rental or housing payment benefits available to the
individual or any household member.
1

An “extraordinary” medical expense is any unreimbursed medical expense likely to exceed 7.5% of one’s adjusted
gross income for the year.
2

“Available housing” means any available, unoccupied residential property, or other space for occupancy in any
seasonal or temporary housing, that would not violate Federal, State, or local occupancy standards and that would not
result in an overall increase of housing cost to you.
3

DECLARATION OF ELIGIBILITY
I certify under penalty of perjury, pursuant to 28 U.S.C. 1746, that the foregoing are true and
correct:
•
•

•
•
•
•

•

•

I have used best efforts to obtain all available government assistance for rent or housing;1
I either expect to earn no more than $99,000 in annual income for Calendar Year 2020 (or
no more than $198,000 if filing a joint tax return), was not required to report any income in
2019 to the U.S. Internal Revenue Service, or received an Economic Impact Payment (stimulus check) pursuant to Section 2201 of the CARES Act;
I am unable to pay my full rent or make a full housing payment due to substantial loss of
household income, loss of compensable hours of work or wages, lay-offs, or extraordinary outof-pocket medical expenses;
I am using best efforts to make timely partial payments that are as close to the full payment as
the individual’s circumstances may permit, taking into account other nondiscretionary expenses;
If evicted I would likely become homeless, need to move into a homeless shelter, or need to
move into a new residence shared by other people who live in close quarters because I have no
other available housing options.3
I understand that I must still pay rent or make a housing payment, and comply with other
obligations that I may have under my tenancy, lease agreement, or similar contract. I further
understand that fees, penalties, or interest for not paying rent or making a housing payment
on time as required by my tenancy, lease agreement, or similar contract may still be charged
or collected.
I further understand that at the end of this temporary halt on evictions on December 31,
2020, my housing provider may require payment in full for all payments not made prior to
and during the temporary halt and failure to pay may make me subject to eviction pursuant to
State and local laws.
I understand that any false or misleading statements or omissions may result in criminal and
civil actions for fines, penalties, damages, or imprisonment.

Signature of Declarant

Date

“Available government assistance” means any governmental rental or housing payment benefits available to the
individual or any household member.

1

An “extraordinary” medical expense is any unreimbursed medical expense likely to exceed 7.5% of one’s adjusted
gross income for the year.
2

“Available housing” means any available, unoccupied residential property, or other space for occupancy in any
seasonal or temporary housing, that would not violate Federal, State, or local occupancy standards and that would not
result in an overall increase of housing cost to you.

3

