
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី 3 ខែ�សីីហាៅ ឆ្នាំំៅ� 2021 មជ្ឈឈមណ្ឌឌលត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យជ្ឈ�ងឺឺ (C.D.C) បាៅនិត្រួ�កាៅសី�ទីផ្អាាៅកកាៅរ�នៅណ្ឌេញនៅ�ញទីូទាំៅ�ងឺត្រួ�នៅទីសី�ីីៗនៅនិះសីត្រួ�ៅ�់អ្ននកជ្ឈួលផ្ទះះះជាៅនៅត្រួ��និ

នៅ�ៅកន�ងឺសីហរដ្ឋឋអាៅនៅមរិកនៅដ្ឋ�មីីជ្ឈួយកាៅរពាៅរទី�់ស្កាាៅ�់កាៅរឆ្លលងឺរីករាៅលដាៅលថ្ងៃនិជ្ឈ�ងឺឺ COVID-19។ �ទី�ញ្ជាាៅនៅនិះ�ៅនិសីុពិលភាៅពិចាៅ�់ពិីថ្ងៃ�ៃទីី 3 ខែ�សីីហាៅ ឆ្នាំំៅ� 2021 

រហូ�ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី 3 ខែ��ុលាៅ ឆ្នាំំៅ� 2021 សីត្រួ�ៅ�់អ្ននកជ្ឈួលផ្ទះះះខែដ្ឋលរសី់នៅ�ៅកន�ងឺនៅ�ៅនិធីីខែដ្ឋល�ៅនិអ្នត្រួ�ៅ�ពសី់ ឬអ្នត្រួ�ៅឆ្លលងឺនៅត្រួ��និថ្ងៃនិជ្ឈ�ងឺឺ COVID-19។ អ្ននកជ្ឈួលផ្ទះះះខែដ្ឋលបាៅនិ

ដាៅក់លិ�ិ�ត្រួ�កាៅសីនៅត្រួកាៅម�ទីផ្អាាៅក�នៅណ្ឌេញនៅ�ញពិីមុនិរ�សី់ CDC ខែដ្ឋលផុ្ទះ�ក�ណ្ឌ�់ថ្ងៃ�ៃទីី 31 ខែ�កកកដាៅមិនិចាៅ�បាៅ�់នៅផ្ទះើ�មកមតងឺនៅទីៀ�នៅទី។ �ទី�ញ្ជាាៅនៅនិះមិនិជ្ឈ�និួសី ឬ

លុ�នៅចាៅលកាៅរកាៅរពាៅរកាៅនិ់ខែ�រឹងឺ�ៅ�នៅល�កាៅរ�នៅណ្ឌេញនៅ�ញនៅ�ៅកន�ងឺរដ្ឋឋ ឬមូលដាាៅនិនៅទី នៅហ�យអ្ននកជួ្ឈលផ្ទះះះនិងិឺអ្ននក�សីូូម�ិគួួរខែ��និតនៅធីើ�កាៅរនៅដ្ឋ�មីីកាៅរកាៅរពាៅរដ្ឋ៏រឹងឺ�ៅ�នៅ�ៅ�ៅម

មូលដាាៅនិ រដ្ឋឋ និិងឺសីហពិ័និធ។ សីភាៅបាៅនិផ្ទះតល់ជ្ឈ�និួយថ្ងៃ�លឈ្នួន�លផ្ទះះះ និិងឺនៅសីវាៅស្កាៅធាៅរណ្ឌៈជាៅងឺ $40 ពាៅនិ់លាៅនិដុ្ឋលាាៅរ�ៅមរយៈរដ្ឋឋ និងិឺនៅ�ៅនិធីី។ សីូម�ូលនៅ�ៅកាៅនិ់នៅគួហទី�ពិ័រ 

https://bit.ly/CFPBERAP នៅដ្ឋ�មីីខែសីើងឺយល់ពិីរនៅ�ៀ�ដាៅក់ពាៅកយនៅសីន�សីុ�នៅ�ៅកន�ងឺ���ន់ិរ�សី់អ្ននក។

អ្វីី�ដែ�លអ្វីនកត្រូ�ូវ�ឹង
• �ទី�ញ្ជាាៅនៅនិះត្រួគួ�ដ្ឋណ្ឌេ�់នៅសីះ�រខែ�ត្រួគួ�់អ្នគាៅរជ្ឈួល រួមទាំៅ�ងឺផ្ទះះះត្រួគួួស្កាៅរខែ�មួយ

ផ្ទះះះ�ល័� និិងឺអាៅផ្អាៅ�មិនិនៅ�ៅកន�ងឺនៅ�ៅនិធីីខែដ្ឋល�ៅនិអ្នត្រួ�ៅនៅក�និនៅ��ងឺ�ពសី់ថ្ងៃនិ

ជ្ឈ�ងឺឺ COVID-19 ផ្ទះងឺខែដ្ឋរ។ អ្ននកជ្ឈួលផ្ទះះះ និងិឺ�ាៅសី់ផ្ទះះះអាៅ�ពិិនិិ�យនៅម�លថាៅ

នៅ��ពិួកនៅគួសីិិ�នៅ�ៅកន�ងឺ���និ់ត្រួគួ�ដ្ឋណ្ឌេ�់ខែដ្ឋរឬនៅទី�ៅមនៅគួហទី�ពិ័រ https://

covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view

• �ទី�ញ្ជាាៅនៅនិះហាៅមឃាៅ�់�ាៅសី់ផ្ទះះះមិនិឲ្យយ�នៅណ្ឌេញអ្ននកជ្ឈួលផ្ទះះះនៅ�ៅទីីកខែនិលងឺ

ខែដ្ឋល�ៅនិសីិទីធិមិនិ�ងឺ់ថ្ងៃ�លឈ្នួន�លរហូ�ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី 3 ខែ��ុលាៅ ឆ្នាំំៅ� 2021

ត្រួ�សីិនិនៅ��អ្ននកជ្ឈួលបាៅនិដាៅក់លិ�ិ�ត្រួ�កាៅសីរ�សី់ CDC នៅ�ៅកាៅន់ិ�ាៅសី់ផ្ទះះះ

រ�សី់�ល�និ (សីូមនៅម�លនៅសី�កតីត្រួ�កាៅសី�ៅងឺនៅត្រួកាៅម)។

• នៅ�ៅនៅពិលខែដ្ឋលអ្ននកជ្ឈួលផ្ទះះះបាៅនិនៅផ្ទះើ�លិ�ិ�ត្រួ�កាៅសីនៅ�ៅ�ាៅសី់ផ្ទះះះរ�សី់�ល�និ

�ាៅសី់ផ្ទះះះមិនិអាៅ�ចាៅ�់��ណាៅ�់កាៅរណាៅមួយនៅដ្ឋ�មីីដ្ឋក ឬ�នៅណ្ឌេញអ្ននកជ្ឈួល

នៅ�ៅះនៅ�ញនៅដាៅយស្កាៅរមិនិបាៅនិ�ងឺ់ថ្ងៃ�លជ្ឈួលផ្ទះះះមុនិថ្ងៃ�ៃទីី 3 ខែ��ុលាៅឆ្នាំំៅ�

2021 — រួមទាំៅ�ងឺ��ណាៅ�់កាៅរ�ៅ�ៅដ្ឋូ�ជាៅកាៅរ�នៅណ្ឌេញអ្ននកជ្ឈួលផ្ទះះះ�ៅម

រយៈ�ណ្ឌេ�ងឺ�ុលាៅកាៅរ ឬកាៅររំ�ៅនិឬ��ភិិ���ភិ័យអ្ននកជ្ឈួលឱ្យយនៅរ�នៅ�ញនៅ�ៅះ

នៅ��យ។

• វាៅមិនិលុ�នៅចាៅល ឬ�ញ្ឈឈ�់កាៅរជ្ឈ�ពាៅក់ថ្ងៃ�លឈ្នួន�ល ឬ�ញ្ឈឈ�់កាៅរនៅក�និនៅ��ងឺ

��ណ្ឌុលជ្ឈ�ពាៅក់ ខែដ្ឋលដ្ឋល់នៅពិលក�ណ្ឌ�់សីងឺ��ាៅ�់ពិី�ទី�ញ្ជាាៅនៅនិះ

ផ្ទះុ�ក�ណ្ឌ�់នៅ�ៅះនៅទី។

• �ទី�ញ្ជាាៅនៅនិះអ្ននិុញ្ញាាៅ�ឱ្យយអ្ននកជ្ឈួលផ្ទះះះខែដ្ឋល�ៅនិសីិទីធិខែដ្ឋលត្រួ�ូវ�នៅណ្ឌេញ

នៅ�ញមុនិថ្ងៃ�ៃទីី 3 ខែ��ុលាៅ ឆ្នាំំៅ� 2021 នៅដាៅយមូលនៅហ�ុជាៅក់លាៅក់

នៅផ្ទះេងឺនៅទីៀ�នៅត្រួ�ៅពិីកាៅរមិនិ�ងឺ់ថ្ងៃ�លជ្ឈួលផ្ទះះះខែដ្ឋលរួម�ៅនិ (លុះត្រួ�ៅខែ���ៅ�់

រដ្ឋឋ ឬមូលដាាៅនិផ្ទះតល់និូវកាៅរកាៅរពាៅរកាៅនិ់ខែ�រឹងឺ�ៅ�នៅល� "កាៅរ�នៅណ្ឌេញនៅ�ញ

នៅដាៅយ�ៅនិមូលនៅហ�ុត្រួ��មត្រួ�ូវ")៖ កាៅរពាៅក់ពិ័និធនិ�ងឺសីកមីភាៅពិ�ទីឧត្រួកិដ្ឋឋ

�ណ្ឌៈនៅពិលខែដ្ឋលនៅ�ៅកន�ងឺកខែនិលងឺនៅ�ៅះ កាៅរគួ�រាៅមក�ខែហងឺសីុ�ភាៅពិ ឬ

សីុវ�ិិភាៅពិរ�សី់នៅគួហជ្ឈនិនៅផ្ទះេងឺនៅទីៀ� កាៅរ��ផ្អាាៅញ ឬ�ងឺកហាៅនិិភិ័យថ្ងៃនិ

កាៅរ�ូ��ៅ�ភាាៅមៗ និិងឺធី�ដ្ឋុ�នៅ�ៅនៅល�ត្រួទីពិយសីមី�តិ កាៅររំនៅលាៅភិនៅល��ញ្ញៅ�តិ

សីុ�ភាៅពិ ត្រួកមសី�ណ្ឌងឺ់ខែដ្ឋលត្រួ�ូវអ្ននិុវ�ត ឬ�ទី�ញ្ញៅ�តិត្រួ�ហាៅក់ត្រួ�ខែហល

ខែដ្ឋលទាំៅក់ទីងឺនិ�ងឺសីុ�ភាៅពិ និិងឺសីុវ�ិិភាៅពិ ឬកាៅររំនៅលាៅភិនៅល�កាៅ�ពិើកិ�ច

នៅផ្ទះេងឺនៅទីៀ�ខែដ្ឋល�ៅនិខែ�ងឺកន�ងឺកិ�ចសីនិ�ៅនៅត្រួ�ៅពិីកាៅរ�ងឺ់ថ្ងៃ�លឈ្នួន�ល�ៅម

នៅពិលក�ណ្ឌ�់ ឬកាៅរទីូទាំៅ�់ទាំៅក់ទីងឺនិ�ងឺល�នៅ�ៅដាាៅនិខែដ្ឋលត្រួ�ហាៅក់ត្រួ�ខែហល

(រួម�ៅនិកាៅរមិនិ�ងឺ់ ឬ�ងឺ់យឺ�និូវត្រួបាៅក់កថ្ងៃត្រួម ត្រួបាៅក់ពិិនិ័យ ឬកាៅរត្រួបាៅក់)។

តើ�ើខ្ញុំំ��មាានសិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួលបាានឬតើទ្ធិ?
អ្ននកជ្ឈួល�ៅនិសីិទីធិទីទីួលបាៅនិកាៅរកាៅរពាៅរ ត្រួ�សីិនិនៅ��ពួិកនៅគួ៖

• រសី់នៅ�ៅកន�ងឺនៅ�ៅនិធីីខែដ្ឋល CDC ក�ណ្ឌ�់ថាៅ�ៅនិអ្នត្រួ�ៅឆ្លលងឺ�ពសី់ ឬនៅត្រួ��និ៖

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view

• ត្រួបាៅក់��ណ្ឌូល ឬកាៅរ��ណាៅយ�ៅងឺនៅវជ្ឈជស្កាៅត្រួសីត 

• រំពិ�ងឺថាៅនៅ�ៅឆ្នាំំៅ� 2021 រកបាៅនិ�ិ�ជាៅងឺ $99,000 កន�ងឺ�ំៅក់ៗ ឬ

$198,000 កន�ងឺមួយត្រួគួួស្កាៅរ ឬបាៅនិទីទីួលមូល�ីទាំៅនិ�័ត្រួ�នៅល�កទី�ក�ិ�ត

ឬមិនិត្រួ�ូវត្រួ�កាៅសីពិនិធឆ្នាំំៅ� 2020

• ពិ�ៅយាៅម ឬបាៅនិពិ�ៅយាៅមនៅដ្ឋ�មីីទីទីួលបាៅនិមូលនិិធិីជ្ឈ�នួិយនៅល�កាៅរជ្ឈួល

ណាៅមួយរ�សី់រដាាៅភិិបាៅលខែដ្ឋលអាៅ��ៅនិ

• យល់ថាៅពួិកនៅគួ�ៅនិកាៅ�ពិើកិ�ចត្រួ�ូវ�ង់ឺថ្ងៃ�លឈ្នួន�លត្រួ�សីិនិនៅ��អាៅ�នៅធីើ�នៅ�ៅបាៅនិ

រួមទាំៅ�ងឺកាៅរ�ង់ឺថ្ងៃ�លឈ្នួន�លមួយ��ខែណ្ឌកនៅដាៅយខែផ្ទះែកនៅល�អ្នើីខែដ្ឋលពួិកនៅគួអាៅ�

�ង់ឺបាៅនិ

• ត្រួ�សីិនិនៅ��ត្រួ�ូវ�នៅណ្ឌេញនៅ�ញ អ្ននកជ្ឈួលនិ�ងឺគាាៅនិផ្ទះះះសីខែមីងឺ ឬត្រួ�ូវ

ផ្អាាៅសី់នៅ�ៅរសី់នៅ�ៅកន�ងឺស្កាាៅនិភាៅពិខែដ្ឋល�ៅនិមនិុសីេរសី់នៅ�ៅនៅត្រួ��និ ឬស្កាាៅនិ

ភាៅពិរសី់នៅ�ៅខែដ្ឋលនៅត្រួកាៅមសីតង់ឺដាៅរ

នៅដ្ឋ�មីីទីទីួលបាៅនិកាៅរកាៅរពាៅរទាំៅ�ងឺនៅនិះ អ្ននកជ្ឈួល — និិងឺមនិុសីេនៅពិញវ័យទាំៅ�ងឺអ្នស់ី

ខែដ្ឋលនៅ�ៅកន�ងឺត្រួគួួស្កាៅរ — ត្រួ�ូវដាៅក់នៅសី�កីីត្រួ�កាៅសីខែដ្ឋល�ៅនិហ�ិនៅល�ៅ (សីូម

នៅម�ល�ៅងឺនៅត្រួកាៅម) នៅ�ៅ�ាៅសី់ផ្ទះះះរ�សី់ពិួកនៅគួ ខែដ្ឋល�ញ្ជាាៅក់ថាៅពិួកនៅគួ�ៅនិសិីទីធិ 

នៅហ�យពិួកនៅគួក�ពុិងឺនិិយាៅយកាៅរពិ�ិនៅត្រួកាៅមនៅទាំៅសី�ញ្ញៅ�តិផ្ទះល�វ��ៅ�់។ អ្ននកជ្ឈួល

គួួរខែ�រក�ៅទីុក��ៅ�់�មលងឺថ្ងៃនិនៅសី�កតីត្រួ�កាៅសី និងិឺកាៅរនៅឆ្លល�យឆ្លលងឺទាំៅ�ងឺអ្នស់ីជាៅមួយ

�ាៅសី់ផ្ទះះះ។

សីូមទាំៅក់ទីងឺអ្នងឺគកាៅរនៅសីវាៅកមីផ្ទះល�វ��ៅ�់កន�ងឺមូលដាាៅនិរ�សី់អ្ននក ឬត្រួកុមអ្ននកនៅរៀ���

សីហគួមន៍ិមូលដាាៅនិ នៅដ្ឋ�មីីភាាៅ�់នៅ�ៅខែផ្ទះនក��ៅ�់សីត្រួ�ៅ�់ជ្ឈ�និួយទាំៅក់ទីងឺនិ�ងឺនៅសី�កតី

ត្រួ�កាៅសីនៅនិះ ឬត្រួ�សីិនិនៅ��អ្ននកក�ពុិងឺត្រួ�ឈ្នួមនិ�ងឺកាៅរ�នៅណ្ឌេញនៅ�ញ។

សិលាាកប័័ត្រូ�ព័័�៌មាានអ្វី�ព័�ប័ទ្ធិផ្អាាាកកាារប័តើ�េញតើ�ញរប័សិ់ C.D.C
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េសចក% ី'ប)សស% ីពី)រ)រ,រពី)របេណ% ញេចញ 
មជ#មណ% ល'គប់'គងនិងប./ រជំងឺឆ4ង (CDC) 5នេចញបទប:; ែដល>ច?រ@រអBកពី?របេណF ញេចញ 
ឬយកអBកេចញពីកែន4ងែដលអBកកំពុងរស់េK។ េនះ$នន័យ'អ)ក+បែហល01ច3) ក់េ5ទីកែន8ងែដលអ)ករស់េ5រហូតដល់ៃថAទី 3 
ែខតុD E)  ំ2021 +បសិនេបHអ)ក$នសិទI ិ+គប់+Kន់។ 

រេប$បេ%ប&សំណុំែបបបទេនះ 
1. ពិនិតNេមOលPេតOអBកQនលកRណៈ'គប់'Tន់កU Vង?រទទួល5ន?រ?រ@រពី?របេណF ញេចញេ'?មបទប:; របស់មជ#មណ% ល CDC 

ែដរឬេទ។ 'បសិនេបOអBកចង់ទទួល5នជំនួយពីអBកជំXញ សូមទំXក់ទំនងេZេលខ (800) 569-4287 ឬចូលេមOលេគហទំព័រ 
https://www.hudexchange.info/programs/housing-counseling/rental-eviction/ 
េដOម^ីទទួល5នព័ត៌QនទំXក់ទំនងេផaងេទbតស'Qប់អBកផFល់'បឹកdលំេKef នែដល5នអនុម័តេeយ'កសួង HUD េKមូលef ន។ 

2. ចុះហតhេលiេលOេសចកF ី'ប?សែដលអBកQនលកRណៈសម^តF ិ'គប់'Tន់េKទំព័របXj ប់។ 
3. 'បគល់ទំព័រ'ប?សែដលQនចុះហតhេលiជូនបុគkល ឬ'ក lមហុ៊នែដលអBកជួលពី (ឧoហរណ៍ អBក'គប់'គងអTរ Qq ស់ផjះrេដOម)។ 

រកdទុករបូថត ឬចtប់ថតចម4ងស'Qប់ទុកrកំណត់'uរបស់អBក េហOយេvទូរសពj'តឡប់េZអBកជំXញរបស់អBកវ yញ 
'បសិនេបOQនប:z ។ 

'បសិនេបOQq ស់ផjះរបស់អBកបំ@នេលOបទប:; របស់ CDC Qq ស់ផjះ>ច'ត{វទទួលទណ% កម|ែផBក'ពហ|ទណ% រមួoងំ?រ}កពិន័យ 
ឬ?រrប់ពន~XTរកU Vងរយៈេពល�មួយ។ 

 

1. េត#ខ% & ំ(នលក,ណៈសម1ត2 ិ4គប់48ន់ែដរេទ? 
'បសិនេបOអBក>ចធីក�៉ងេ�ច�ស់'បអប់មួយកU Vងជួរឈរនីមួយៗ អBកQនលកRណៈសម^តF ិ'គប់'Tន់។ 

ជួរឈរ A 
c ខ� V ំ5នទទួលមូលប^oនប័'តឬែសកេលOកទឹកចិតF 

(?របង់'5ក់ផលប៉ះ@ល់េសដfកិចq) េK�B ំ 2020 ឬ 
2021 

c ខ� V ំមិនត'ម{វឱN�យ?រណ៍ពី'5ក់ចំណូល�មួយេZ IRS 
េK�B ំ 2020 េទ 

c ខ" # ំកំពុងទទួល,នអត01បេ4ជន៍!មួយដូច:ង
េ1;ម 
• កម| វ yធីជំនួយ>�របូតhម�បែនhម (SNAP) 
• ជំនួយបេ�F ះ>សនBស'Qប់'គ��រខ�ះiត (TANF) 
• '5ក់ចំណូល�X�� ប់រងបែនhម (SSI) 
• '5ក់ចំណូលពិ?រ�ព�X�� ប់រងបែនhម (SSDI) 

c េK�B ំ 2020 ឬ�B ំ 2021 ខ� V ំរក5ន 
(ឬរ�ពឹងPនឹងរក'5ក់ចំណូល5ន)  តិចrង $99,000 
ដុ�4 រ កU VងXមrបុគkល ឬ  តិចrង $198,000 ដុ�4 រ 
កU VងXមrអBក'ប?សពន~រមួ 

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

និង ជួរឈរ B 
ខ� V ំមិន>ចបង់ៃថ4ឈU �លេពញរបស់ខ� V ំ 
ឬេធ� O?រទូoត់ៃថ4ផjះ'គប់ចំនួនពីេ'@ះ៖ 

c '5ក់ចំណូល'គ��ររបស់ខ� V ំ5ន�4 ក់ចុះគួរឱNកត់ស
Qk ល់ 

c ខ� V ំ'ត{វ5នប�#ប់ពី?រ.រ 
c េQ៉ង?រ.រ 

ឬ'5ក់ឈU �លរបស់ខ� V ំ'ត{វ5ន?ត់បនhយ 
c ខ� V ំQន?រចំ�យៃថ4េពទNេ'ចOនខុសពីសព�ដង1 

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

អ>ក?នធីកB៉ងេEចGស់មួយចំណុចេKកL &ងជួរឈរនីមួយៗ? 
ក4មិត4?ក់ចំណូលរបស់អ>ក(នលក,ណៈសម1ត2 ិ4គប់48ន់។ 

[ធីក'បអប់ទីមួយេKទំព័របXj ប់] 

  
 

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

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


 

2. េសចក2 ី4បTសរបស់ខ% & ំែដលបUV ក់Wខ% & ំ(នលក,ណៈសម1ត2 ិ4គប់48ន់ 
 uមរយៈ?រធីក'បអប់iងេ'?ម ខ� V ំសូម'ប?សPេសចកF ីែថ4ង?រណ៍នីមួយៗពិត'5កដ។  

c ក'មិត'5ក់ចំណូលរបស់ខ� V ំQនលកRណៈសម^តF ិ'គប់'Tន់េeយQន 
េហតុផលែដល5នពនNល់iងេលO 

c ខ� V ំរស់េKកU Vងេiនធីសហរដf>េមរ yកែដលQនអ'uេកOនេឡOង 
ឬអ'uខ�ស់2ៃន?រឆ4ងេមេ�គ SARS-CoV-2 កU Vងសហគមន៍។ 

c ខ� V ំ5ន'បឹងែ'បងអស់ពីសមតh�ពេដOម^ីបង់'5ក់ខ4ះoន់េពលេវ�កU Vងចំនួនទឹ 
ក'5ក់ែដលជិត'គប់ចំនួន 
និងទទួល5នជំនួយពីរef ភិ5លកU Vង?របង់ៃថ4ជួលឬផjះរបស់ខ� V ំ។3 

c េបOខ� V ំ'ត{វ5នបេណF ញេចញ ខ� V ំមិនQនជេ'មOសលំេKef ន ដូេចBះខ� V ំនឹង៖ 
• 'បែហលrT| នផjះសែម^ង ឬ 
• 'ត{វ}4 ស់ទីលំេKេZជំរកស'Qប់អBកT| នផjះសែម^ង ឬ 
• 'ត{វ}4 ស់ទីលំេKចូលេZេKrមួយអBកេផaងែដលរស់េKកែន4ងជិតTB ។  

c ខ� V ំយល់P បXj ប់ពីខ� V ំចុះហតhេលi៖ 
• កU Vងករណីខ� V ំមិន�នេZដល់កិចq'ពមេ'ព�ងTB rមួយQq ស់ផjះ 

ខ� V ំេKែតទទួលខុស'ត{វចំេ@ះៃថ4ឈU �ល  ៃថ4ឈU �លជំ@ក់ និងៃថ4េស� 
'5ក់ពិន័យឬ?រ'5ក់�មួយេ'?មកិចqសន�ជួលរបស់ខ� V ំ។ 

• ខ� V ំេKែត'ត{វេធ� OuមលកRខណ% ៃនកិចqសន�ជួលរបស់ខ� V ំ។ 
• កU Vងករណីខ� V ំមិន�នេZដល់កិចq'ពមេ'ព�ងTB rមួយQq ស់ផjះ 'បសិនេបOខ� V ំខកiនមិន5នបង់'5ក់ 

ខ� V ំ>ចនឹង'ត{វបេណF ញេចញេKេពលែដលបទប:; ប�#ប់rបេ�F ះ>សនBៃន?របេណF ញេចញេនះចប់។. 
• ខ� V ំេKែត>ច'ត{វ5នេគបេណF ញេចញេeយេហតុផលេផaងេ'�ពី?រមិនបង់ៃថ4ឈU �លផjះ ឬមិនបង់ៃថ4ផjះ 

 

SនចុះហតTេលOេលHេសចកU ី+បVសេនះ4 េ+VមVរពិន័យសមXថបំYន។ េZះ$នន័យ'ខ[ \ ំសន]'រSយVរណ៍OងេលHគឺពិត+Sកដ 
េហHយខ[ \ ំយល់'ខ[ \ ំ1ច+តវ̀Sនbក់ទណc កមd+ពហd ទណc ចំេYះVរនិeយកុហក។ 
 
 អBកចុះហតhេលiេKទីេនះ៖ 

 
_____________________________________________________________  ?លបរ yេច�ទ៖   
 

3. %បគល់ទំព័រែដល8នចុះហត<េល=េនះឲ?បុគ@ល ឬ%ក Cមហ៊ុនែដលអGកជួលពី។ 
 
fមរយៈ$h ស់ផjះ៖ សូមអរគុណអBកែដល អនុវតFuមចtប់។ 'បសិនេបOអBករ�េ�ភេលOបទប:; បេណF ញេចញរបស់មជ#មណ% ល CDC  
អBកនិង/ឬ >ជវីកម|របស់អBក>ចរង?រពិន័យ'ពហ|ទណ% រមួoងំ?រពិន័យr'5ក់ និង?រrប់ពន~XTរ។
 

 
2 សូមេម1លទិដD-ពរមួៃនជំងឺ COVID-19 កJ ;ងេKនធី៖ https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view/ 
3 OរេPទូរសពQេRអ>កជំTញកJ ;ងតំបន់ គឺ+វ VធីលWបំផុត េដ1មYីរ Vះរកជំនួយ[ងំអស់ែដល<នស!<ប់អ>ក។ 
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