
ໃນວນັທີ 1 ເດືອນກັນຍາ, ສູນຄວບຄມຸແລະປ້ອງກັນພະຍາດ (C.D.C) ໄດ້ປະກາດຢຸດເຊົາການຂບັໄລ່ຜູ້ເຊົ່າທກຸຄົນທ່ົວປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເພ່ືອຊ່ວຍປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງໂຮກລະບາດໂຄວດິ -19. ຄຳສ່ັງດ່ັງກ່າວຈະມຜົີນບງັຄັບໃຊ້ຕ້ັງແຕ່ວນັທີ 4 ເດືອນກັນຍາ ປີ 2020 ເຖິງວນັທີ 30 
ເດືອນມຖຸິນາ ປີ 2021. ຄຳສ່ັງນີ້ບ່ໍໄດ້ປ່ຽນແທນ ຫຼືລົບລ້າງການຄຸ້ມຄອງການຂັບໄລ່ທ່ີເຂ້ັມແຂງກວາ່ຂອງລັດຫຼືຂອງທ້ອງຖ່ິນທ່ີນຳໃຊ້ຢູ່ແລ້ວ ແລະ
ຜູ້ເຊ່ົາແລະຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍຄວນສືບຕ່ໍເຮດັວຽກເພ່ືອນຳໃຊ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທ້ອງຖ່ິນ, ຂອງລັດແລະຂອງລັດຖະບານກາງທ່ີເຂ້ັມແຂງ. 

ສ່ິງທ່ີທ່ານຕ້ອງຮູມ້ີຫຍັງແດ່
• ຄຳສ່ັງນີ້ລວມເຖິງອະສັງຫາລິມະຊັບສຳລັບໃຫ້ເຊົ່າເກືອບ

ທັງໝດົ, ລວມທັງເຮອືນສຳລັບຄອບຄົວດ່ຽວ, ເຮອືນເຄ່ືອນທ່ີ 
ແລະອາພາດເມນັ.

• ຄຳສ່ັງນີ້ຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຂບັໄລ່ຜູ້ເຊົ່າອອກໄປຍອ້ນບໍ່
ຈາ່ຍຄ່າເຊົ່າຈນົຮອດວນັທີ 30 ເດືອນມຖຸິນາ ປີ 2021. ຖ້າຜູ້
ເຊົ່າໄດ້ສ່ົງໃບຢ້ັງຢືນຂອງ CDC ໃຫ້ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຂອງເຂາົເຈົາ້ 
(ເບິ່ງໃບຢ້ັງຢືນຂາ້ງລຸ່ມນີ້).

• ເມື່ອຜູ້ເຊົ່າໄດ້ສ່ົງໃບຢ້ັງຢືນໃຫ້ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຂອງຕົນແລ້ວ, 
ເຈົາ້ຂອງເຮອືນບໍ່ ສາມາດດຳເນນີການໃດໆ ເພ່ືອຂບັໄລ່ ຫຼືເຮດັ
ໃຫ້ເກີດການຂບັໄລ່ຜູ້ເຊົ່ານັນ້ອອກໄປຍອ້ນເຂາົເຈົາ້ບ່ໍຈາ່ຍຄ່າເຊົ່າ
ເຮອືນກ່ອນເດືອນກລໍະກົດ ປີ 2021 ເຊິ່ງລວມທັງການດຳເນນີ
ການເຊັ່ນ: ການຂບັໄລ່ຜູ້ເຊົ່າໂດຍການຮອ້ງຟ້ອງຕໍ່ ສານ ຫຼືການ
ຂົມ່ຂູ ່ຫຼືຄກຸຄາມໃຫ້ຜູ້ເຊົ່າຮູສຶ້ກຍາ້ນເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂາົເຈົາ້ຍາ້ຍ
ອອກໄປ. 

• ຄຳສ່ັງນີ້ບ່ໍຍກົເລີກ ຫຼືສ້ິນສຸດການເປັນໜີ້ທ່ີຄ້າງຈາ່ຍຈາກການ
ເຊົ່າເຮອືນ, ຫຼືຢຸດການສະສົມໜີ້ທ່ີເກີດຈາກການເຊົ່າເຮອືນເຊິ່ງ
ຈະຄົບກຳນດົຈາ່ຍຫຼັງຈາກຄຳສ່ັງນີ້ໝດົອາຍຸລົງ.

• ຄຳສ່ັງນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຂບັໄລ່ຜູ້ເຊົ່າທ່ີມສິີດໄດ້ກ່ອນເດືອນ
ກລໍະກົດ ດ້ວຍເຫດຜົນອື່ນນອກເໜອືຈາກບ່ໍຈາ່ຍຄ່າເຊົ່າ, ເຊິ່ງ
ປະກອບມ ີ(ເວັນ້ເສຍແຕ່ວາ່ກົດໝາຍຂອງລັດຫຼືກົດໝາຍ
ທ້ອງຖ່ິນໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງທ່ີເຂັມ້ແຂງກວາ່ ເຫດຜົນນີ້ແມນ່ 
“ເຫດຜົນທ່ີ ຍຸຕິທຳໃນການຂບັໄລ່”):
• ກະທຳຄວາມຜິດທາງອາຍາໃນຂະນະທ່ີຢູ່ໃນສະຖານທ່ີ; ຂົມ່ຂູ່

ວາ່ຈະເຮດັໃຫ້ເກີດອນັຕະລາຍຕໍ່ ສຸຂະພາບຫຼືຄວາມປອດ
ໄພຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສຄົນອື່ນ; ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼືກໍ່ ໃຫ້
ເກີດຄວາມສ່ຽງທ່ີຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ ຊັບສິນຢ່າງ
ຫວຼງຫາຼຍແລະທັນທີ; ລະເມດີກົດລະບຽບໃດໜຶ່ງທ່ີນຳໃຊ້
ສຳລັບອາຄານ, ເທສະບນັຍດັກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ, ຫຼືກົດ
ລະບຽບທ່ີຄ້າຍຄືກັນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດ
ໄພ; ຫຼືລະເມດີພັນທະສັນຍາອື່ນໆ, ນອກເໜອືຈາກການ
ຈາ່ຍຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍທ່ີກ່ຽວຂອ້ງກັບຄ່າເຊົ່າ ຫຼືຄ່າທ່ີພັກອາໄສທ່ີ
ຄ້າຍຄືກັນທັນກຳນດົເວລາ (ລວມທັງການບ່ໍຈາ່ຍຄ່າເຊົ່າ ຫຼື
ຈາ່ຍຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າປັບໄໝຫຼືດອກເບຍ້ຊ້າ).

ຂ້າພະເຈົາ້ມີສິດຫຼືບໍ?
ຜູ້ເຊົ່າມສິີດໄດ້ຮບັການຄຸ້ມຄອງຖ້າພວກເຂາົເຈົາ້:
• ສາມາດຈາ່ຍຄ່າເຊົ່າໄດ້ຍອ້ນສູນເສຍລາຍໄດ້ ຫຼືຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້

ຈາ່ຍທາງການແພດ
• ຄາດວາ່ຈະມລີາຍໄດ້ໜອ້ຍລົງໃນປີ 2021 ແມນ່ຈຳນວນຕ່ຳ

ກວາ່ 99,000 ໂດລາຕໍ່ ຄົນ ຫຼື 198,000 ໂດລາຕໍ່ ຄອບຄົວ, ຫຼື
ໄດ້ຮບັເຊັກກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ຫຼືເປັນຜູ້ທ່ີບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງຍື່ນໃບ
ເສຍພາສີປະຈຳປີ 2020 

• ພະຍາຍາມ, ຫຼືໄດ້ພະຍາຍາມແລ້ວທ່ີຈະຂເໍອາົເງນິຊ່ວຍເຫຼືອຄ່າ
ເຊົ່າຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານທ່ີອາດຈະມ ີ

• ເຂົາ້ໃຈວາ່ພວກເຂາົເຈົາ້ມພີາລະທ່ີຈະຕ້ອງຈາ່ຍຄ່າເຊົ່າຖ້າສາມາດ
ຈາ່ຍໄດ້, ລວມທັງຕ້ອງຈາ່ຍຄ່າເຊົ່າບາງສ່ວນໂດຍອງີໃສ່ຈຳນວນ
ທ່ີພວກເຂາົເຈົາ້ສາມາດຈາ່ຍໄດ້ 

• ຖ້າຖືກໄລ່ອອກຈາກເຮອືນ ຜູ້ເຊົ່າເຮອືນຈະເປັນຄົນບ່ໍມທ່ີີຢູ່
ອາໃສ ຫຼືອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຍາ້ຍໄປຢູ່ໃນສະຖານທ່ີແອອດັຫຼືມີ
ສະພາບຕ່ຳກວາ່ມາດຕະຖານໃນການດຳລົງຊີວດິ

ເຊົ່າແລະຜູ້ໃຫຍທ່ກຸຄົນທ່ີອາໄສຢູ່ໃນຄອບຄົວຈະຕ້ອງຍື່ນໃບຢ້ັງຢືນ
ທ່ີເຊັນຊື່ແລ້ວເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮບັການຄຸ້ມຄອງເຫຼົ່ານີ້ (ເບິ່ງຂາ້ງລຸ່ມ) ໃຫ້
ກັບເຈົາ້ຂອງເຮອືນຂອງພວກເຂາົເຈົາ້ ເຊິ່ງລະບຸວາ່ພວກເຂາົເຈົາ້ມສິີດ
ໄດ້ຮບັການຄຸ້ມຄອງ ແລະພວກເຂາົກຳລັງບອກຄວາມຈງິ ພາຍໃຕ້
ການລົງໂທດທາງກົດໝາຍ. ຜູ້ເຊົ່າຄວນເກັບສຳເນາົໃບຢ້ັງຢືນແລະ
ຫຼັກຖານການຕິດຕໍ່ ພົວພັນທັງໝດົກັບເຈົາ້ຂອງເຮອືນໄວ.້
ການຕີຄວາມຂອງສານກ່ຽວກັບຄຳສ່ັງ CDC ນີ້ບ່ໍຄືກັນໝດົທກຸ
ສານ ແລະການຄຸ້ມຄອງນີ້ອາດຈະບ່ໍສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ກັບເຂດອຳນາດ
ສານໃນບາງເຂດ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ອງົກອນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ
ທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານຫຼືກຸ່ມຈດັຕ້ັງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານເພ່ືອ
ຂຄໍວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບໃບຍັງ້ຍນືນີ້ ຫຼືຂຄໍວາມ
ຊ່ວຍເຫຼືອໃນກລໍະນທ່ີີທ່ານກຳລັງປະເຊີນກັບການຖືກຂບັໄລ່.

ເອກະສານຂໍ້ ເທັດຈງິກ່ຽວກັບປະກາດຂອງ C.D.C ເລ່ືອງການຢຸດເຊົາການຂັບໄລ່
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ໃບຢ້ັງຢື ນສິ ດໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງ 
ສູນຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດ (CDC) ໄດ້ອອກຄໍ າສ່ັງເຊິ່ ງອາດຈະຄຸ້ມຄອງທ່ານຈາກການຖື ກຂັບໄລ່ 
ຫຼື ຕ້ອງຍ້າຍອອກຈາກບ່ອນທີ່ ທ່ານກໍາລັງອາໄສຢູ່. ຄໍ າສ່ັງນີ ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານອາດຈະສາມາດຢູ່ບ່ອນທີ່ ທ່ານກໍາລັງອາໄສຢູ່ໄປຈົນເຖິງວັນທີ  30 
ເດື ອນມິຖຸນາ 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. 
 

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 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 
ມີ ແນວໂນ້ມວ່າທ່ານມີ ລາຍໄດ້ຕ່ໍາກວ່າຈໍ ານວນນີ ້ ຖ້າທ່ານໄດ້
ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອໃດໆຕ່ໍໄປນີ ້ : 
• 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) 

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 

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


 

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 ລະດັບລາຍໄດ້ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າຢູ່ໃນເກນມີ ຄຸນສົມບັດຕາມເຫດຜົນທີ່ ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ 
c ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າບາງສ່ວນໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດ  

ເຊິ່ ງເປັນຈໍ ານວນ ໃກ້ຄຽງກັບຈໍ ານວນຄ່າເຊົ່ າເຕັມທີ່ ສຸດເທ່ົາທີ່ ຈະເຮັດໄດ້  
ແລະຂໍ ເອົ າຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອຈາກລັດໃນການຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າ ຫຼື ຄ່າທີ່ ຢູ່ອາໄສ.2 

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 ້  3ພາຍໃຕ້ບົດລົງໂທດຂອງການໃຫ້ການເທັດ. 
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 ການໂທຫາຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນທ້ອງຖ່ິນແມ່ນວິ ທີ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດໃນການຫາຄໍ າຕອບກ່ຽວກັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່ ມີ ໃຫ້ກັບທ່ານ. 
ຊອກຫາລາຍຊື່ ທີ່ ປຶ ກສາດ້ານທີ່ ຢູ່ອາໄສໃນທ້ອງຖ່ິນທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຫ້ອງການ HUD ໂດຍການໂທເບີ  (800) 569-4287. 
3 ຖ້າທ່ານໄດ້ເຊັນຊື່ ໃນໃບຢ້ັງຢື ນສິ ດໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ຄໍ າສ່ັງການຢຸດເຊົ າການຂັບໄລ່ແລ້ວ, ທ່ານບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງຍື່ ນ  ເພ່ີມເຕີມອີ ກ. 

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