
ໃນວັນທີ 3 ເດືອນສິງຫາ ປີ 2021 ສູນຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ໄດ້ປະກາດຢຸດເຊົາການຂັບໄລ່ຜູ້ເຊົ່າຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທົ່ວປະເທດ ໃນສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ເພື່ອ
ຊ່ວຍປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. ຄຳສັ່ງນີ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 3 ເດືອນສິງຫາ ປີ 2021 ເຖິງວັນທີ 3 ເດືອນຕຸລາ ປີ 2021 ສຳລັບ
ຜູ້ເຊົ່າທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຄາວຕີ້ທີ່ກຳລັງປະສົບກັບການຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຫຼືໃນອັດຕາທີ່ສູງ. ຜູ້ເຊົ່າທີ່ໄດ້ສົ່ງໃບຢັ້ງຢືນພາຍໃຕ້ຄຳສັ່ງຢຸດເຊົາ
ການຂັບໄລ່ຂອງ CDC ສະບັບກ່ອນໜ້ານີ້ ເຊິ່ງໝົດອາຍຸແລ້ວໃນວັນທີ 31 ເດືອນກໍລະກົດ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສົ່ງໃບຢັ້ງຢືນໃໝ່. ຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແທນ ຫຼືບໍ່ໄດ້
ລົບລ້າງຄຳສັ່ງໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງຈາກການຖືກຂັບໄລ່ຂອງລັດຫຼືຂອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າທີ່ມີໃຊ້ຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະຜູ້ເຊົ່າແລະຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍຂອງ
ຜູ້ເຊົ່າຄວນສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ, ລັດ ແລະລັດຖະບານກາງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ລັດຖະສະພາໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
ດ້ານຄ່າເຊົ່າແລະຄ່າສາທາລະນູປະໂພກຫຼາຍກວ່າ 40 ພັນລ້ານໂດລາ ຜ່ານລັດແລະຄາວຕີ້ຕ່າງໆ. ກະລຸນາໄປທີ່ https://bit.ly/CFPBERAP 
ເພື່ອຊອກຫາວິທີການສະໝັກຂໍເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.

ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງຮູ້ມີຫຍັງແດ
• ຄຳສັ່ງນີ້ຄອບຄຸມອະສັງຫາລິມະຊັບສຳລັບໃຫ້ເຊົ່າທັງໝົດ, ລວມທັງ

ເຮືອນສຳລັບຄອບຄົວດ່ຽວ, ເຮືອນເຄື່ອນທີ່ ແລະອະພາດເມັນ ໃນຄາວຕີ້
ທີ່ກຳລັງປະສົບກັບການຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ 
ຫຼືໃນອັດຕາທີ່ສູງ. ຜູ້ເຊົ່າແລະເຈົ້າຂອງເຮືອນສາມາດກວດສອບວ່າເຂົາ
ເຈົ້່າຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຫຼືບໍ ໄດ້ທີ່ https://covid.
cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view

• ຄຳສັ່ງນີ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າຂອງເຮືອນຂັບໄລ່ຜູ້ເຊົ່າທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່
ມີສິດໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ບໍ່ຈ່າຍຄ່າເຊົ່າໄປຈົນເຖິງວັນທີ 3 ເດືອນ
ຕຸລາ ປີ 2021 ຖ້າຜູ້ເຊົ່າໄດ້ຍື່ນໃບຢັ້ງຢືນຂອງ CDC ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງ
ເຮືອນແລ້ວ (ເບິ່ງໃບຢັ້ງຢືນຂ້າງລຸ່ມ).

• ເມື່ອຜູ້ເຊົ່າໄດ້ຍື່ນໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຈົ້າຂອງເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າແລ້ວ, ເຈົ້າ
ຂອງເຮືອນບໍ່ສາມາດດຳເນີນການໃດໜຶ່ງເພື່ອຂັບໄລ່ ຫຼືເຮັດໃຫ້ເກີດການ
ຂັບໄລ່ຜູ້ເຊົ່າຄົນນັ້ນ ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າເຊົ່າ ກ່ອນວັນທີ 3 ເດືອນຕຸລາ ປີ 
2021 ລວມທັງການດຳເນີນການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການຂັບໄລ່ຜູ້ເຊົ່າຜ່ານ
ການຮ້ອງຟ້ອງຄະດີ ຫຼືການກໍ່ກວນ ຫຼືການຂົ່ມຂູ່ໃຫ້ຍ້ານກົວເພື່ອໃຫ້ຜູ້
ເຊົ່າຍ້າຍອອກຈາກເຮືອນ.

• ຄຳສັ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ຍົກເລີກຫຼືຢຸດເຊົາການເປັນໜີ້ຄ່າເຊົ່າ, ຫຼືຢຸດເຊົາ ໜີ້ຄ່າເຊົ່າ
ທີ່ສະສົມຢູ່ ເຊິ່ງຈະຄົບກຳນົດຈ່າຍຊຳລະພາຍຫຼັງຄຳສັ່ງໝົດອາຍຸ.

• ຄຳສັ່ງນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ເຊົ່າທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຖືກຂັບໄລ່
ກ່ອນວັນທີ 3 ເດືອນຕຸລາ ປີ 2021 ດ້ວຍເຫດຜົນບາງຢ່າງ ນອກເໜືອ
ຈາກການບໍ່ຈ່າຍຄ່າເຊົ່າ ເຊິ່ງລວມເຖິງ (ເວັ້ນເສຍແຕ່ກົດໝາຍຂອງ
ລັດຫຼືກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນຈະກຳໜົດໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງ “ການຂັບໄລ່ທີ່
ຍຸຕິທຳ”) ທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ: ກະທຳຄວາມຜິດທາງອາຍາໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນ
ສະຖານທີ່; ຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼືຄວາມ
ປອດໄພຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສຄົນອື່ນ; ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼືກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມ
ສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະທັນທີ; 
ລະເມີດກົດລະບຽບໃດໜຶ່ງທີ່ນຳໃຊ້ສຳລັບອາຄານ, ເທສະບັນຍັດກ່ຽວກັບ
ສຸຂະພາບ, ຫຼືກົດລະບຽບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແລະຄວາມ
ປອດໄພ; ຫຼືລະເມີດພັນທະສັນຍາອື່ນໆ, ນອກເໜືອຈາກການຈ່າຍຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າເຊົ່າ ຫຼືຄ່າທີ່ພັກອາໄສທີ່ຄ້າຍຄືກັນທັນກຳນົດ
ເວລາ (ລວມທັງການບໍ່ຈ່າຍຄ່າເຊົ່າ ຫຼືຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າປັບໄໝຫຼື
ດອກເບ້ຍຊ້າ).

ຂ້າພະເຈົ້າມີສິດຫຼືບໍ?
ຜູ້ເຊົ່າມີສິດໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າ:

• ອາໄສຢູ່ໃນຄາວຕີ້ທີ່ CDC ກຳນົດວ່າມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍ ຫຼືໃນອັດຕາທີ່ສູງ: https://covid.cdc.gov/covid-
data-tracker/#county-view

• ສາມາດຈ່າຍຄ່າເຊົ່າໄດ້ຍ້ອນສູນເສຍລາຍໄດ້ ຫຼືຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ທາງການແພດ

• ຄາດວ່າຈະມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍລົງໃນປີ 2021 ແມ່ນຈຳນວນຕໍ່ຳກວ່າ 
99,000 ໂດລາຕໍ່ຄົນ ຫຼື 198,000 ໂດລາຕໍ່ຄອບຄົວ, ຫຼືໄດ້ຮັບເຊັກກະຕຸ້ນ
ເສດຖະກິດ ຫຼືເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຍື່ນໃບເສຍພາສີປະຈຳປີ 2020 

• ພະຍາຍາມ, ຫຼືໄດ້ພະຍາຍາມແລ້ວທີ່ຈະຂໍເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄ່າເຊົ່າຕ່າງ
ໆຂອງລັດຖະບານທີ່ອາດຈະມີ 

• ເຂົ້າໃຈວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີພາລະທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເຊົ່າຖ້າສາມາດ
ຈ່າຍໄດ້, ລວມທັງຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເຊົ່າບາງສ່ວນໂດຍອີງໃສ່ຈຳນວນທີ່ພວກ
ເຂົາເຈົ້າສາມາດຈ່າຍໄດ້ 

• ຖ້າຖືກໄລ່ອອກຈາກເຮືອນ ຜູ້ເຊົ່າເຮືອນຈະເປັນຄົນບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໃສ ຫຼື
ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແອອັດຫຼືມີສະພາບຕໍ່ຳກວ່າ
ມາດຕະຖານໃນການດຳລົງຊີວິດ

ເຊົ່າແລະຜູ້ໃຫຍ່ທຸກຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຄອບຄົວຈະຕ້ອງຍື່ນໃບຢັ້ງຢືນທີ່ເຊັນຊື່
ແລ້ວເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງເຫຼົ່ານີ້ (ເບິ່ງຂ້າງລຸ່ມ) ໃຫ້ກັບເຈົ້າຂອງເຮືອນ
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງລະບຸວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີສິດໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ພວກເຂົາກຳລັງບອກຄວາມຈິງ ພາຍໃຕ້ການລົງໂທດທາງກົດໝາຍ. ຜູ້ເຊົ່າ
ຄວນເກັບສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນແລະຫຼັກຖານການຕິດຕໍ່ພົວພັນທັງໝົດກັບເຈົ້າ
ຂອງເຮືອນໄວ້.

ການຕີຄວາມຂອງສານກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງ CDC ນີ້ບໍ່ຄືກັນໝົດທຸກສານ ແລະ
ການຄຸ້ມຄອງນີ້ອາດຈະບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ກັບເຂດອຳນາດສານໃນບາງເຂດ. 
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ອົງກອນຊວ່ຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານຫຼືກຸ່ມຈັດຕັ້ງ
ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບ
ໃບຍັ້ງຍືນນີ້ ຫຼືຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານກຳລັງປະເຊີນກັບການຖືກ
ຂັບໄລ່.

ເອກະສານຂໍ້ເທັດຈິງສຳຄັນກ່ຽວກັບການຢຸດເຊົາການຂັບໄລ່ຂອງ C.D.C
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ໃບຢ້ັງຢື ນສິ ດໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງ 
ສູນຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດ (CDC) ໄດ້ອອກຄໍ າສ່ັງເຊິ່ ງອາດຈະຄຸ້ມຄອງທ່ານຈາກການຖື ກຂັບໄລ່ 
ຫຼື ຕ້ອງຍ້າຍອອກຈາກບ່ອນທີ່ ທ່ານກໍາລັງອາໄສຢູ່. ນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານອາດຈະສາມາດອາໄສຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ ທ່ານຢູ່ຕ່ໍໄປຈົນເຖິງວັນທີ  3 
ເດື ອນຕຸລາ ປີ  2021, ຖ້າທ່ານມີ ຄຸນສົມບັດ. 

ວີ ທີ ການນໍ າໃຊ້ແບບຟອມນີ ້  
1. ກວດເບິ່ ງວ່າທ່ານມີ ຄຸນສົມບັດໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງຈາກການຖື ກຂັບໄລ່ພາຍໃຕ້ຄໍ າສ່ັງຂອງ CDC ຫຼື ບໍ . 

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ກະລຸນາຕິດຕ່ໍ (800) 569-4287 ຫຼື ໄປທີ່  
https://www.hudexchange.info/programs/housing-counseling/rental-eviction/ ເພ່ືອເອົ າຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບຕິດຕ່ໍທີ່ ປຶ ກສາດ້ານ 
ທີ່ ຢູ່ອາໄສໃນທ້ອງຖ່ິນທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຫ້ອງການ HUD. 

2. ເຊັນຊື່ ໃນໃບຢ້ັງຢື ນວ່າທ່ານມີ ຄຸນສົມບັດໃນເອກສະການໜ້າຕ່ໍໄປ. 

3. ເອົ າໃບຢ້ັງຢື ນທີ່ ໄດ້ເຊັນຊື່ ແລ້ວໄປໃຫ້ກັບບຸກຄົນ ຫຼື ບໍ ລິ ສັດທີ່ ທ່ານເຊົ່ າທີ່ ຢູ່ອາໄສ (ເຊັ່ ນ ຜູ້ບໍ ລິ ຫານຈັດການອາຄານ, 
ເຈົ ້ າຂອງເຮື ອນແລະອື່ ນໆ). ຖ່າຍຮູບ ຫຼື ເກັບສໍ າເນາເອກະສານໄວ້ເປັນຫັຼກຖານຂອງທ່ານ ແລະໂທກັບຄື ນຫາຜູ້ຊ່ຽວຊານຖ້າມີ ບັນຫາ. 

ຖ້າເຈົ ້ າຂອງເຮື ອນຂອງທ່ານລະເມີ ດຄໍ າສ່ັງຂອງ CDC, ພວກເຂົ າເຈົ ້ າຈະຖື ກລົງໂທດທາງອາຍາ ລວມເຖິງການປັບໄໝ 
ຫຼື ໂທດຕິດຄຸກ. 
 

1. ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ສິ ດບໍ ? 
ຖ້າທ່ານສາມາດໝາຍຢ່າງໜ້ອຍໜ່ຶງກ່ອງໃນແຕ່ລະແຖວ ສະແດງວ່າທ່ານມີ ຄຸນສົມບັດ. 

ແຖວເອ 
c ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຮັບເຊັກກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ 

ເປັນເງິ ນທີ່ ຈ່າຍໃຫ້ຍ້ອນຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດ ໃນປີ  
2020 ຫຼື ໃນປີ  2021 

c ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງຍື່ ນລາຍງານລາຍໄດ້ຕ່ໍໄອອາເອສ 
(IRS) ໃນປີ  2020 

c ຂ້າພະເຈົ ້ າກໍາລັງໄດ້ຮັບສິ ດປະໂຫຍດໃດໜ່ຶງຕ່ໍໄປນີ ້ : 

• ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອເສີ ມຈາກໂຄງການດ້ານໂພຊະນາການ 
(ຫຼື  SNAP 

• ເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອຊ່ົວຄາວສໍ າລັບຄອບຄົວທີ່ ຍາກຈົນ 
(ຫຼື TANF) 

• ເງິ ນລາຍໄດ້ເສີ ມສໍ າລັບຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານປະກັນສັງຄົມ (ຫຼື  
SSI) 

• ເງິ ນລາຍໄດ້ເສີ ມດ້ານປະກັນສັງຄົມສໍ າລັບຊ່ວຍເຫຼື ອຄົນ
ພິການ (ຫຼື  SSDI) 

c ໃນປີ  2020 ຫຼື ໃນປີ  2021, ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ລາຍໄດ້ 
(ຫຼື ຄາດວ່າຈະມີ ລາຍໄດ້) ຕ່ໍາກວ່າ 99,000 ໂດລາ 
ກໍລະນີ ຍື່ ນພາສີ ຄົນດຽວ ຫຼື  ຕ່ໍາກວ່າ 198,000 ໂດລາ 
ກໍລະນີ ຍື່ ນພາສີ ຮ່ວມກັນ 

ບໍ່ ໄດ້ໝາຍຂໍ ້ ໃດຂ້າງເທິງ — 
ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານບໍ່ ມີ ຄຸນສົມບັດ. 

ແລະ ແຖວບີ  
ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ສາມາດຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າ 
ຫຼື ຄ່າທີ່ ຢູ່ອາໄສເປັນຈໍ ານວນເຕັມໄດ້ເພາະວ່າ: 

c ລາຍໄດ້ຂອງຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ ້ າຫຸຼດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ 
c ຂ້າພະເຈົ ້ າຖື ກເລອອຟ 

c ຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກ ຫຼື ຄ່າຈ້າງຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າຖື ກຕັດ 

c ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ລາຍຈ່າຍດ້ານການແພດທີ່ ບໍ່ ແມນລາ
ຍຈ່າຍປົກກະຕິທີ່ ຕ້ອງຈ່າຍເອງ1 

ບໍ່ ໄດ້ໝາຍຂໍ ້ ໃດຂ້າງເທິງ — 
ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານບໍ່ ມີ ຄຸນສົມບັດ. 

ທ່ານໝາຍຢ່າງໜ້ອຍໜ່ຶງຂໍ ້ ໃນແຕ່ລະແຖວແມ່ນບໍ ? ໝາຍຄວາມວ່າລະດັບລາຍໄດ້ຂອງທ່ານຢູ່ໃນເກນມີ ຄຸນສົມບັດ. 

[ໝາຍກ່ອງທໍາອິ ດໃນໜ້າຕ່ໍໄປ] 

 
1 ກໍານົດໄວ້ເປັນ 7.5% ຫຼື ຫຼາຍກວ່າລາຍໄດ້ຂ້ັນຕ້ົນທີ່ ປັບປຸງຍອດແລ້ວໃນປີ ນ້ັນ 
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ການແກ້ໄຂບັນຫາສໍ າລັບ
ຜູ້ເຊົ່ າ 

ຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອສຸກເສີ ນດ້າ
ນການເງິ ນເພ່ືອຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າ 
ໂທເບີ  (800) 569-4287 
ເພ່ືອຊອກຫາລາຍຊື່ ທີ່ ປຶ ກສາດ້ານທີ່ ຢູ່
ອາໄສໃນທ້ອງຖ່ິນທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈ
າກຫ້ອງການ HUD 

ລາຍງານບັນຫາກ່ຽວກັບການເກັບໜ້ີ 
ຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງທຸກເຖິງ CFPB  
cfpb.gov/complaint 

ລາຍງານການເລື ອກປະຕິບັດ 
ຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງທຸກ. ໂທຫາ HUD ທີ່ ເບີ  
(800) 669-9777 

2. ຄໍ າຢ້ັງຍື ນວ່າຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ຄຸນສົມບັດ 
ໂດຍການໝາຍກ່ອງຂ້າງລຸ່ມນີ ້ , ຂ້າພະເຈົ ້ າຢ້ັງຢື ນວ່າຄໍ າຖະແຫຼງແຕ່ລະຂໍ ້ ແມ່ນຄວາມຈິ ງ.  

c ຂ້າພະເຈົ ້ າອາໄສຢູ່ໃນຄາວຕ້ີແຫ່ງໜ່ຶງ ໃນສະຫະລັດ ອາເມລິ ກາ  
ກໍາລັງປະສົບກັບການຕິດເຊື ້ ອພະຍາດ SARS-CoV-2 ໃນຊຸມຊົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ  
ຫຼື ໃນອັດຕາ2 ທີ່ ສູງ. 

c ລະດັບລາຍໄດ້ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າຢູ່ໃນເກນມີ ຄຸນສົມບັດຕາມເຫດຜົນທີ່ ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ 

c ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າບາງສ່ວນໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດ  
ເຊິ່ ງເປັນຈໍ ານວນ ໃກ້ຄຽງກັບຈໍ ານວນຄ່າເຊົ່ າເຕັມທີ່ ສຸດເທ່ົາທີ່ ຈະເຮັດໄດ້  
ແລະຂໍ ເອົ າຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອຈາກລັດໃນການຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າ ຫຼື ຄ່າທີ່ ຢູ່ອາໄສ.3 

c ຖ້າຂ້າພະເຈົ ້ າຖື ກຂັບໄລ່, ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ມີ ທາງເລື ອກອື່ ນດ້ານທີ່ ຢູ່ອາໄສ, ດ່ັງນ້ັນຂ້າພະເຈົ ້ າ: 
• ອາດຈະກາຍເປັນຄົນບໍ່ ມີ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ, ຫຼື  
• ຕ້ອງຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນທີ່ ພັກຂອງຄົນບໍ່ ມີ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ, ຫຼື  
• ຕ້ອງຍ້າຍໄປຢູ່ກັບຄົນອື່ ນທີ່ ຢູ່ໃນບ່ອນອາໄສທີ່ ແອອັດ.  

c ຂ້າພະເຈົ ້ າເຂົ ້ າໃຈວ່າຫັຼງຈາກຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ລົງນາມ: 
• ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຕົກລົງກັບເຈ້າຂອງເຮື ອນ,  

ຂ້າພະເຈົ ້ າຍັງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າ, ຄ່າເຊົ່ າຄ້າງຈ່າຍ,  
ແລະຄ່າທໍານຽມໃດໆ, ຄ່າປັບໄໝ ຫຼື ດອກເບ້ຍພາຍໃຕ້ສັນຍາເຊົ່ າຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ. 

• ຂ້າພະເຈົ ້ າຍັງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ ອນໄຂໃນການເຊົ່ າຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ. 
• ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຕົກລົງກັບເຈ້າຂອງເຮື ອນ,  

ຖ້າຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ສາມາດຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕາມທີ່ ກໍານົດ, 
ຂ້າພະເຈົ ້ າອາດຈະຖື ກຂັບໄລ່ເມື່ ອໄລຍະເວລາການຢຸດເຊົ າການຂັບໄລ່ຊ່ົວຄາວນີ ້ ສິ ້ ນສຸດລົງ. 

• ຂ້າພະເຈົ ້ າຍັງອາດຈະຖື ກຂັບໄລ່ດ້ວຍເຫດຜົນອື່ ນນອກເໜືອຈາກການບໍ່ ຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າ  
ຫຼື ບໍ່ ຈ່າຍຄ່າທີ່ ຢູ່ອາໄສ. 

ຂ້າພະເຈົ ້ າເຊັນຊື ່ ໃນແບບຟອມຢ້ັງຢື ນສິ ດນີ ້  4ພາຍໃຕ້ບົດລົງໂທດຂອງການໃຫ້ການເທັດ. 
ນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າຂ້າພະເຈົ ້ າສັນຍາວ່າຄໍ າຖະແຫຼງຂ້າງເທິ ງເປັນຄວາມຈິ ງ 
ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າເຂົ ້ າໃຈວ່າຂ້າພະເຈົ ້ າຈະຖື ກລົງໂທດທາງອາຍາໃນການເວົ ້ າ ຄວາມເທັດ. 
 
ເຊັນຊື່ ຂອງທ່ານບ່ອນນີ ້ : 

 
_____________________________________________________________  ວັນທີ :   
 

3. ເອົ າເອກະສານໜ້າທີ່ ເຊັນຊື່ ແລ້ວນີ ້ ໄປໃຫ້ກັບບຸກຄົນ ຫຼື ບໍ ລິ ສັດທີ່ ທ່ານເຊົ່ າທີ່ ຢູ່ອາໄສ. 
 
ເຖິງເຈ້າຂອງເຮື ອນ: ຂອບໃຈໃນການທີ ່ ທ່ານປະຕິ ບັດຕາມຄໍ າສ່ັງ. ຖ້າທ່ານລະເມີ ດຄໍ າສ່ັງຂອງ CDC ວ່າດ້ວຍການຂັບໄລ່ນີ ້ , ທ່ານ 
ແລະ/ຫຼື ທຸລະກິ ດຂອງທ່ານອາດຈະຖື ກລົງໂທດທາງອາຍາ, ລວມທັງເສຍຄ່າປັບໄໝແລະຖື ກຈໍ າຄຸກ.
 

 
2 ເບິ່ ງພາບແບບປະສົມປະສານສະແດງການຕິດເຊື ້ ອພະຍາດ COVID-19 ໃນຄາວຕ້ີ: https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view/ 
3 ການໂທຫາຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນທ້ອງຖ່ິນແມ່ນວິ ທີ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດໃນການຫາຄໍ າຕອບກ່ຽວກັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່ ມີ ໃຫ້ກັບທ່ານ. 
ຊອກຫາລາຍຊື່ ທີ່ ປຶ ກສາດ້ານທີ່ ຢູ່ອາໄສໃນທ້ອງຖ່ິນທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຫ້ອງການ HUD ໂດຍການໂທເບີ  (800) 569-4287. 
4 ຖ້າທ່ານໄດ້ເຊັນຊື່ ໃນໃບຢ້ັງຢື ນສິ ດໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ຄໍ າສ່ັງການຢຸດເຊົ າການຂັບໄລ່ແລ້ວ, ທ່ານບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງຍື່ ນ  ເພ່ີມເຕີມອີ ກ. 

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

	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Date15_af_date: 


