
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�ធន� ឆ្នាំាៅំ 2020។ 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 
2020 គ្រប់សិននៅប់�អ្ននកជ្ឈួលបាៅនដាៅក់លិ�ិតិគ្រប់កាៅសរប់ស់ CDC 
នៅ�ៅ�ាៅស់ផ្ទះើះជ្ឈួលរប់ស់ពីួកនៅ� (សូមនៅម�លនៅស�កិីគ្រប់កាៅស
ខាៅងនៅគ្រកាៅម)។

• នៅ�ៅនៅពីលខែដ្ឋលអ្ននកជ្ឈួលបាៅននៅផ្ទះើ�លិ�ិតិគ្រប់កាៅសនៅ�ៅ�ាៅស់ផ្ទះើះរប់ស់
ពីួកនៅ�នៅហ�យ �ាៅស់ផ្ទះើះមិនអាៅ�ចាៅតិ់វិិធាៅនកាៅរណាៅមួយនៅដ្ឋ�មីី
ប់នៅណ្ឌេញដ្ឋក ឬប់ងកឱ្យយ�ៅនកាៅរដ្ឋកអ្ននកជ្ឈួលនៅ�ៅះនៅ�ញ�ំនៅ�ៅះ
កាៅរខែដ្ឋលមិនប់ង់គ្របាៅក់ជ្ឈួលមុនខែ�មករាៅ ឆ្នាំាៅំ 2021 នៅទី — រួម
ទាំៅំងវិិធាៅនកាៅរដ្ឋូ�ជាៅកាៅរប់នៅណ្ឌេញអ្ននកជ្ឈួលនៅ�ញតាៅមរយៈកាៅរប់ឹឹង
តិុលាៅកាៅរ ឬកាៅរនៅប់ៀតិនៅប់ៀន ឬកាៅរប់ំភិិតិប់ំភិ័យអ្ននកជ្ឈួលឱ្យយនៅ�ញ។ 

• ប់ទីប់ញ្ជាាៅនៅនះមិននៅបាៅះប់ង់ ឬប់ញ្ឈឈប់់កាៅរជ្ឈំ�ៅក់ថ្ងៃ�ៃឈ្នួន�ល ឬ
ប់ញ្ឈឈប់់កាៅរនៅក�ននៅ��ងថ្ងៃនថ្ងៃ�ៃឈ្នួន�លខែដ្ឋលបាៅនជ្ឈំ�ៅក់ ខែដ្ឋលនឹង
ដ្ឋល់កំណ្ឌតិ់ប់�ាៅប់់ពីីប់ទីប់ញ្ជាាៅផ្ទះុតិកំណ្ឌតិ់នៅ�ៅះនៅទី។

• ប់ទីប់ញ្ជាាៅនៅនះអ្ននុញ្ញាាៅតិ�ំនៅ�ៅះកាៅរប់នៅណ្ឌេញអ្ននកជ្ឈួលខែដ្ឋល�ៅន
សិទីិិនៅ�ញមុនខែ�មករាៅ នៅដាៅយស្កាៅរមូលនៅហតិុជាៅក់លាៅក់នៅគ្រ�ៅពីី
កាៅរមិនប់ង់ថ្ងៃ�ៃឈ្នួន�លខែដ្ឋលរួម�ៅន (នៅល�កខែលងខែតិ��ៅប់់រដ្ឋឋ ឬ
មូលដាាៅនផ្ទះិល់នូវិកាៅរកាៅរ�ៅរ "កាៅរប់នៅណ្ឌតញនៅ�ញនៅដាៅយប់ុពីវនៅហតិុ
គ្រតិឹមគ្រតិូវិ" ខែដ្ឋលខាំៅំងជាៅង)៖

• កាៅរ�ៅក់ពី័និនឹងសកមមភាៅពីប់ទីឧគ្រកិដ្ឋឋ�ណ្ឌៈនៅពីលខែដ្ឋល
នៅ�ៅកន�ងកខែនៃងនៅ�ៅះ កាៅរ�ំរាៅមកំខែហងសុ�ភាៅពី ឬសុវិតិិិភាៅពី
រប់ស់នៅ�ហជ្ឈននៅផ្ទះេងនៅទីៀតិ កាៅរប់ំផ្អាំៅញ ឬប់ងកហាៅនិភិ័យថ្ងៃន
កាៅរ�ូ�ខាៅតិភាំៅមៗ និងធំដ្ឋុំនៅ�ៅនៅល�គ្រទីពីយសមីតិិិ កាៅររំនៅលាៅភិ
នៅល�ប់ញ្ញៅតិិិសុ�ភាៅពី គ្រកមសំណ្ឌង់ខែដ្ឋលគ្រតិូវិអ្ននុវិតិិ ឬប់ទី
ប់ញ្ញៅតិិិគ្រប់ហាៅក់គ្រប់ខែហលខែដ្ឋលទាំៅក់ទីងនឹងសុ�ភាៅពី និង
សុវិតិិិភាៅពី ឬកាៅររំនៅលាៅភិនៅល�កាៅតិពីវកិ�ចនៅផ្ទះេងនៅទីៀតិខែដ្ឋល�ៅន
ខែ�ងកន�ងកិ�ចសន�ៅនៅគ្រ�ៅពីីកាៅរប់ង់ថ្ងៃ�ៃឈ្នួន�លតាៅមនៅពីលកំណ្ឌតិ់ 
ឬកាៅរទីូទាំៅតិ់ទាំៅក់ទីងនឹងលំនៅ�ៅដាាៅនខែដ្ឋលគ្រប់ហាៅក់គ្រប់ខែហល 
(រួម�ៅនកាៅរមិនប់ង់ ឬប់ង់យឺតិនូវិគ្របាៅក់កថ្ងៃគ្រម គ្របាៅក់ពីិន័យ ឬ
កាៅរគ្របាៅក់)។

នេះ�ើខ្ញុំំ�ំមា��សិទធិទទួលបា��ឬនេះទ?
អ្ននកជ្ឈួល�ៅនសិទីិិទីទីួលបាៅនកាៅរកាៅរ�ៅរ គ្រប់សិននៅប់�ពីួកនៅ�៖

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

• រំពីឹងថ្នាៅនៅ�ៅឆ្នាំាៅំ 2020 រកបាៅនតិិ�ជាៅង $99,000 កន�ង�ាៅក់ៗ 
ឬ $198,000 កន�ងមួយគ្រ�ួស្កាៅរ ឬបាៅនទីទីួលមូលប់ីទាំៅនប់័គ្រតិ
នៅល�កទីឹក�ិតិិ ឬមិនគ្រតិូវិគ្រប់កាៅសពីនិឆ្នាំាៅំ 2019 

• ពី�ៅយាៅម ឬបាៅនពី�ៅយាៅមនៅដ្ឋ�មីីទីទីួលបាៅនមូលនិធិជ្ឈំនួយនៅល�
កាៅរជ្ឈួលណាៅមួយរប់ស់រដាាៅភិិបាៅលខែដ្ឋលអាៅ��ៅ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�កឹីគ្រប់កាៅស
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។
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នៅស�កឹីគ្រប់កាៅសនៅគ្រកាៅមនៅទាំៅសប់ញ្ញៅតិិិថ្ងៃនកាៅរសី�ប់ំ�ៅនសគ្រ�ៅប់់កាៅរផ្អាាៅកប់នៅណាេៅះអាៅសនននូវិកាៅរប់នៅណ្ឌេញនៅ�ញរប់ស់ CDC 
នៅដ្ឋ�មីីទីប់់ស្កាាៅតិ់កាៅររីករាៅលដាៅលប់ខែនិមនៅទីៀតិថ្ងៃនជ្ឈំងឺ COVID-19

មុននៅពីល�ុះហតិិនៅលខាៅនៅល�នៅស�កឹីគ្រប់កាៅសរប់ស់ CDC សូមពីិនិតិយនៅស�កឹីគ្រប់កាៅសនៅ��ងវិិញនៅដាៅយគ្រប់ុងគ្រប់យ័តិន និងពីិនៅគ្រគ្មាៅះ
នៅយាៅប់ល់ជាៅមួយនៅមធាៅវិី នៅប់�សិនជាៅអ្ននកបាៅរមភមិនដ្ឋឹងថ្នាៅអ្ននក�ៅនលកខណ្ឌៈសមីតិិិគ្រ�ប់់គ្រគ្មាៅន់ឬអ្នតិ់នៅ�ៅះ។ 

នៅស�កឹីខែណ្ឌ�ៅំ�ំនៅ�ៅះអ្ននកជ្ឈួល
នៅស�កឹីគ្រប់កាៅសនៅនះ�ឺសគ្រ�ៅប់់អ្ននកជ្ឈួល ភិតិិកៈ ឬអ្ននករស់នៅ�ៅកន�ងអ្នគ្មាៅរលំនៅ�ៅដាាៅនខែដ្ឋលគ្រតិូវិបាៅនគ្រ�ប់ដ្ឋណ្ឌេប់់នៅដាៅយប់ទីប់ញ្ជាាៅ
ថ្ងៃនមជ្ឈឈមណ្ឌឌលគ្រ�ប់់គ្រ�ង និងប់ង្កាាៅរជ្ឈំងឺ (CDC) ខែដ្ឋលផ្អាាៅកប់នៅណាេៅះអាៅសនននូវិកាៅរប់នៅណ្ឌេញនៅ�ញអ្ននករស់នៅ�ៅ (មិនរួមប់ញ្ឈច�ល
កាៅរទាំៅញយកសិទីិជាៅ�ាៅស់នៅល�កាៅរប់ញ្ជាាៅំផ្ទះើះ) នៅដ្ឋ�មីីទីប់់ស្កាាៅតិ់កាៅររីករាៅលដាៅលប់ខែនិមនៅទីៀតិថ្ងៃនជ្ឈំងឺ COVID-19។ នេះម្រាកា�មិ
បទបញ្ជាា�របស់ CDC អ្ននក់ម្រា�ូវដែ�ផ្ដដល់�ា�ប់�មិលងនៃ�នេះស�ក់ដ�ម្រាបកា�សនេះ�ះនេះ��មាា�ស់ផ្ដះះរបស់អ្ននក់ អ្ននក់ម្រាគួប់ម្រាគួងម្រាទព័យសមិប�តិ 
មាា�ស់ស�គួមិ�៍ផ្ដះះផ្ដំ�ំម្រា��ប់ ឬអ្ននក់នេះផ្ដេងនេះទៀ�ដែដិលមា��សិទធិបនេះ�េញអ្ននក់នេះ�ញ។ មនុសេនៅពីញវិ័យ�ាៅក់ៗខែដ្ឋល�ៅននៅ�ាៅះ
នៅ�ៅកន�ងកិ�ចសន�ៅជ្ឈួល កិ�ចគ្រពីមនៅគ្រពីៀងជ្ឈួល ឬកិ�ចសន�ៅលំនៅ�ៅដាាៅនគ្រតិូវិខែតិប់ំនៅពីញនៅស�កឹីគ្រប់កាៅសនៅនះ។ នៅល�កខែលងខែតិ
ប់ទីប់ញ្ជាាៅរប់ស់ CDC �ៅនកាៅរពីន�ៅរ ផ្អាំៅស់ប់ឹ�រ ឬប់ញ្ឈចប់់ ប់ទីប់ញ្ជាាៅនៅនះនឹងកាៅរ�ៅរអ្ននកពីីកាៅរប់នៅណ្ឌេញនៅ�ញ ឬដ្ឋកអ្ននកនៅ�ញពីី
កខែនៃងខែដ្ឋលអ្ននកកំពីុងរស់នៅ�ៅរហូតិដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី 31 ខែ�ធន� ឆ្នាំាៅំ 2020។ អ្ននកនៅ�ៅខែតិគ្រតិូវិប់ង់ថ្ងៃ�ៃឈ្នួន�ល និងនៅធវ�តាៅមលកខ�ណ្ឌឌ
នៅផ្ទះេងៗនៅទីៀតិថ្ងៃនកិ�ចសន�ៅជ្ឈួល និងវិិន័យថ្ងៃនកខែនៃងខែដ្ឋលអ្ននករស់នៅ�ៅ។ អ្ននកនៅ�ៅខែតិអាៅ�គ្រតិូវិនៅ�ប់នៅណ្ឌតញនៅ�ញនៅដាៅយមូលនៅហតិុ
ជាៅក់លាៅក់មួយ�ំនួននៅគ្រ�ៅពីីកាៅរមិនប់ង់ថ្ងៃ�ៃឈ្នួន�ល។ នៅស�កឹីគ្រប់កាៅសនៅនះជាៅសកខីកមមនៅគ្រកាៅមសមី� �ៅនន័យថ្នាៅអ្ននកអាៅ�គ្រតិូវិបាៅន
កាៅតិ់នៅទាំៅស ជាៅប់់ពីនិ�ៅគ្មាៅរ ឬប់ង់គ្របាៅក់ពីិន័យ គ្រប់សិននៅប់�អ្ននកភិូតិភិរ ប់ំភាៅន់ ឬលុប់នៅចាៅលពី័តិ៌�ៅនសំខាៅន់ៗ។ គ្រតិូវិរក�ៅទីុក��ៅប់់
�មៃង ឬរូប់ភាៅពីថ្ងៃននៅស�កឹីគ្រប់កាៅសនៅនះសគ្រ�ៅប់់កំណ្ឌតិ់គ្រតាៅរប់ស់អ្ននក។

នៅស�កិីខែណ្ឌ�ៅំ�ំនៅ�ៅះ�ាៅស់ផ្ទះើះ ឬអ្ននកដ្ឋថ្ងៃទីនៅទីៀតិខែដ្ឋល�ៅនសិទីិិប់នៅណ្ឌតញនៅ�ញ
ប�ា�ប់ព័�ទទួលបា��នេះស�ក់ត�ម្រាបកា�សនេះ�ះ វា�ជា�កា�ររំនេះ��ភនេះលើបទបញ្ជាា�នេះបើចា��់ “វិធា��កា�រណា�មិួយ“ នេះដិើមិប� ដិក់នេះ�ញ ឬ
បងកឱ្យយមា��កា�រដិក់មិ�ុសេដែដិលម្រា�ូវបា��ម្រាគួបដិ�េប់នេះ�ញព័�អ្នគាំ�រលំនេះ��ដ្ឋាា��” នេះលើក់ដែលងដែ�នេះដ្ឋា�យ��រមិូលនេះ��ុ
ណា�មិួយក់ន�ង�ំនេះណា�មិមិូលនេះ��ុដែដិលអ្ន�ុញ្ញាា��នេះ��ក់ន�ងបទបញ្ជាា�។ គ្រប់កាៅរនៅនះរួមប់ញ្ឈច�លទាំៅំងកាៅរនៅ�ញនៅស�កិីជ្ឈូនដ្ឋំណ្ឌឹងឱ្យយ
ចាៅកនៅ�ញ កាៅរដាៅក់�ៅកយប់ណ្ឌតឹងនៅ�ៅតិុលាៅកាៅរនៅដ្ឋ�មីីប់នៅណ្ឌតញនៅ�ញ ឬកាៅរដាៅក់�ៅកយសុំដ្ឋីកាៅសុំកាៅរកាៅន់កាៅប់់។ អ្ននកខែដ្ឋលនៅលម�ស
នឹងប់ទីប់ញ្ជាាៅរប់ស់ CDC ខែដ្ឋល�ៅននៅស�កឹីគ្រប់កាៅសនៅនះជាៅឯកស្កាៅរភាាៅប់់ អាៅ�នឹងគ្រតិូវិពីិន័យជាៅគ្របាៅក់មិននៅល�សពីី $100,000 
នៅប់�សិនជាៅកាៅរនៅលម�សមិនប់ណាេៅលឱ្យយ�ៅនកាៅរស្កាំៅប់់ ឬជាៅប់់�ុកមួយឆ្នាំាៅំ ឬទាំៅំងពីីរយាាៅង ឬពីិន័យជាៅគ្របាៅក់មិននៅល�សពីី 
$250,000 នៅប់�សិនជាៅប់ណាេៅលឱ្យយ�ៅនមនុសេស្កាំៅប់់ ឬជាៅប់់�ុកមួយឆ្នាំាៅំ ឬទាំៅំងពីីរយាាៅង ឬនៅប់�មិនដ្ឋូនៅ�នះគ្រតិូវិបាៅនខែ�ងនៅដាៅយ
��ៅប់់។ ស្កាាៅប់័នខែដ្ឋលនៅលម�សនឹងប់ទីប់ញ្ជាាៅនៅនះអាៅ�គ្រតិូវិពីិន័យជាៅគ្របាៅក់មិននៅល�សពីី $200,000 កន�ងមួយករណ្ឌី នៅប់�សិនជាៅកាៅរ
នៅលម�សមិនប់ណាេៅលឱ្យយ�ៅនកាៅរស្កាំៅប់់ ឬ $500,000 កន�ងមួយករណ្ឌីនៅប់�សិនជាៅកាៅរនៅលម�សប់ណាេៅលឱ្យយ�ៅនកាៅរស្កាំៅប់់ ឬនៅប់�មិន
ដ្ឋូនៅ�នះគ្រតិូវិបាៅនខែ�ងនៅដាៅយ��ៅប់់។ គ្រកសួងយុតិិិធម៌អាៅនៅមរិកអាៅ�ផ្ទះិ��នៅផ្ទះិ�មនីតិិវិិធីតិុលាៅកាៅរតាៅមកាៅរសមគ្រសប់ កន�ងកាៅរខែសវងរក
កាៅរផ្ទះឹ�ាៅនៅទាំៅសឧគ្រកិដ្ឋឋ (18 U.S.C.) ។ 3559, 3571 42 U.S.C. 271 42 CFR 70.18)។

�ើ�ំសូមប់ញ្ជាាៅក់ថ្នាៅ��ៅប់់�មៃងថ្ងៃនឯកស្កាៅរនៅនះគ្រតិូវិបាៅនផ្ទះិល់នៅ�ៅ�ាៅស់ផ្ទះើះរប់ស់�ើ�ំ និង/ឬ នៅ�ៅ�ាៅស់គ្រទីពីយសមីតិិិ/កខែនៃងខែដ្ឋល�ើ�ំ
រស់នៅ�ៅតាៅមវិិធីស្កាៅគ្រសិ(�ៅ�ៅ)ដ្ឋូ�ខាៅងនៅគ្រកាៅម (សូម�ូសធីកកន�ងគ្រប់អ្នប់់ខែដ្ឋលគ្រតិូវិ)៖

□	សំប់ុគ្រតិលំដាៅប់់ទីីមួយនៅ�ៅ៖        កាៅលប់រិនៅ�េទី៖  □	សំប់ុគ្រតិខែដ្ឋល�ៅនកាៅរប់ញ្ជាាៅក់ទីទីួលនៅ�ៅ៖       កាៅលប់រិនៅ�េទី៖    
នៅល�តាៅមដាៅន៖  □	អ្នី�ខែមលនៅ�ៅ៖        កាៅលប់រិនៅ�េទី៖  □	អ្នី�ខែមលនៅ�ៅ៖ ទីូរស្កាៅរនៅ�ៅ៖ ( ) -   កាៅលប់រិនៅ�េទី៖  □	នៅផ្ទះើ�ស្កាៅរជាៅអ្នកេរនៅ�ៅ៖   ( ) -   កាៅលប់រិនៅ�េទី៖  □	ប់ញ្ឈជ�នផ្អាាៅល់ឬតាៅមអ្ននក�ៅំសំប់ុគ្រតិនៅ�ៅ៖ (នៅ�ាៅះ)      កាៅលប់រិនៅ�េទី៖   □	នៅផ្ទះេងនៅទីៀតិ (សូមពីនយល់)៖        កាៅលប់រិនៅ�េទី៖  



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

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

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

3 “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.



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 (stimu-
lus 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 ex-
penses;

• 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

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

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

3 “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.


