
ការបណ្ ដេ ញណេញពីលំណៅដ្ឋា ន ត រ្ូវបានហាមឃា្់ជាបណ្ ដេ ោះអាសន្នណៅ 
វ៉ា សី៊ន ណោន  រហូតដលថ់ ង្ៃទី4 ខែមិ្នុា ឬយូរជាងនេះ  ប្រសិេន្រើ 
ភាពអាសេ្នសុីវលិនៅខត្រេ្តន�ើតមាេ, ោម ណសេកដេបីង្គា ប់ របស់ណោកអភិបាល Inslee 
ណដ្យសារត្ជំងឺ  COVID-19 ។

 សតរាប់ព័្៌រាន ថី្បំផ៊្  សូមេូលណៅកាន់ seattle.gov/rentinginseattle 

សូម ទូរសព្ទ ណៅកាន់ណលខ 206.684.5700 

នតើែ្ុ ុំ បតរូវ ពិភា�សា ជាមួយ មាចា ស់ផ្ះ ែ្ុ ុំ អុំព ី្រញ្ហា នេះ ខដរនទ ?

បាទ/ចាស ! បន្តរកសា ប ្្ត ញ  ទំនាក់ទំនង ជាមួយរាចា ស់ផ្ទោះរបស់អ្នក ។      រាចា ស់ផ្ទោះ 
របស់អ្នក  ចំាបាេ់ត រ្ូវ ណរៀបេំតផនការ សតរាប់ ផលប៉ាោះពាល់នានានន  ការមិនទទួលបាន  
នថលៃ ឈ្នលួ ។   

នតើែ្ុ ុំ អាច េឹង បតរូវ្រន ្្ត ញនចញ �្នុង អុំឡុងនពល ផ្អា �ជា្រន ្្ត ះ អាសេ្ន 
នេះ ខដរ ឬ នទ ?
ល៊ោះតោត្ អ្នក បង្ហា ញ ពីការគតរាមកំតែងតែលអាេ នឹង ណកើ្  រានណៅ ណលើ  ស៊ខភាព និង 
ស៊វ្្ភិាពរបស់ អ្នកជិ្ខាង   និង/ឬ  រាចា ស់ផ្ទោះរបស់អ្នក ។  

សូម ទាក់ទង ណៅកាន់ តខសែ ទូរសព្ទ ជំនួយ តផ្នក ជួល ណៅក្នង៊ ទីតករុង  Seattle ោមរយៈណលខ  
(206) 684-5700 ឬ ណ វ្ើការ ប្តងឹ្វ៉ា ោម អនឡាញ ោមរយៈ  
https://cosaccela.seattle.gov (ណមើលតផ្នកខាងណតកាម  +Create New (បណងកើ្  ថី្ ) 
រេួណតជើសយក  Complaint (ប្តងឹ ្ វ៉ា ))។  ជំនួយ តផ្នកភាសា អាេតសវងរកបាន ។ 

នតើ ែ្ុ ុំ ទទលួបាេជុំេយួ ព�ីខេលែង្  ប្រសិេន្រើែ្ុ ុំ ទទលួបាេការ ជេូដុ្ំ ឹ ង 
អុំព ី ការបងប់្រាក ់ឬការចាក ចេញ ពលីចំៅដ្ឋា នក្នុងរយៈចពល  14 ថ្ងៃ   ឬ  
ការជេូដុ្ំ ឹ ង អុំព ីការ្រន ្្ត ញនចញពលីុំនៅដ្ឋា េ នផសេងនទៀត នៅអុំឡុងនពល 
ផ្អា �ជា្រន ្្ត ះ អាសេ្ន នេះ ?

www.seattle.gov/mayor/covid-19 សតរាប់ ោរាង ្ នធាន ោម សែគមន៍ ។  
2-1-1 សតរាប់ព័្៌រាន ស្តពីី ជំនួយ ែិរញ្ញវ្្៊  និង ្ តមរូវការ មូលដ្ឋា ន ។ 
https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19 សតរាប់ ព័្៌រានស្តពីី ការធានារា៉ាប់រង ណលើ ភាព គ្្នការង្រ ណ វ្ើ  ។

ការផ្អា �  ជា្រន ្្ត ះអាសេ្ន  
នលើ ការ្រន ្្ត ញនចញ  ពលីុំនៅ ដ្ឋា េ 

ធេធាេ  ្រខេថែម ស្តីពជីុំង ឺ   COVID-19

នតើ ែ្ុ ុំ ចាុំបាច ់បតរូវ ្រេ្ត ្រងថ់ ល្ែ  ឈ្នួលរ្រស់ែ្ុ ុំ  ខដរនទ ?
រាទ/ចាស ។ ប៉ាត៊ន្ត តបសិនណបើ អ្នក មិនអាេ រានលទ្ធភាព បង់នថលៃ ឈ្នលួបាន   ណដ្យសារ ផលប៉ាោះពាល់ 
តផ្នក ណសែឋាកិេចានន ជំងឺ  COVID-19 ណនាោះរាចា ស់ផ្ទោះជួលរបស់អ្នកត រ្ូវត្ សែការជាមួយអ្នក  ក្នង៊ការ 
បណងកើ្  តផនការ បង់តបាក់  ណដ្យតផអែកណៅោម  ស្ានភាព    ជាក់តស្តង  របស់អ្នក។

នតើមាចា ស់ផះ្ជលួរ្រស់ែ្ុ ុំអាចដុំនឡើងថ្លែឈ្នួលរ្រស់ែ្ុ ុំបាេខដរឬនទ?

ណទ រាចា ស់ផ្ទោះជួលរបស់អ្នកមិនអាេែំណ�ើងនថលៃឈ្នលួ ឬតបាក់កក់ធានា របស់អ្នក បានណទ  
ក្នង៊អំ�៊ងណពលននការផ្អែ កជាបណ្ ដេ ោះអាសន្នណនោះ។

នតើែ្ុ ុំអាចបតរូវបាេ គិតបបា�់្រខេថែម  នដ្យសារខត មិេបាេ ្រងថ់្លែឈ្នួល 

ទាេន់ពលនវលាខដរឬនទ?
ណទ។ មិនអន៊ញ្្ញ ្ ឲ្យ រានការ គិ្ នថលៃ បង់ យឺ្ ណៅក្នង៊អំ�៊ងណពលននការ 
ផ្អែ កជាបណ្ ដេ ោះអាសន្នណនោះណទ ។  រាចា ស់ផ្ទោះជួលរបស់អ្នក មិនអាេ ទារតបាក់ឈ្នលួជំពាក់  
ោមរយៈការតបមូលបំ្៊ល  ឬ គំរាម ណ វ្ើការតបមូលបំ្៊លបានណទ។


