
ມີີ ຄຳຳ� ຖ�ມີບໍ່ຳ�?
ຫາກ ທ່່ານ ເປັັນ ເຈົ້້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່າ ຫຼືື ຜູ້້� ເຊົ່່າ ຊຶ່່ງ
ມີີ ຄຳຳາ ຖາມີ ຫຼືື ຄຳວາມີ ເປັັນ ຫ່ວງ ກ່ຽວ ກັບກົດ ຄຳຳາ
ສັ່່ງ ວ່າ ດ�ວຍ ການຊຶ່່ວຍ ເຫຼືືອ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຍົກ
ຍ�າຍ, ຫຼືື ກຳາ ລັັງ ຊຶ່ອກ ຫາ ຄຳຳາ ແນະ ນຳາ ທ່່ວ ໄປັ, ຂຳ ໃຫ້�
ຕິິດ ຕິ່  ຫ�ອງ ການ ບຳ ລັິ ການ ດ�ານ ການ ເຊົ່່າ ຂອງອົງ
ການ ທ່່ ພັັກ ອາ ໄສ ແຫ້່ງ ພັອ ທ່ ແລນ ດ໌ (Portland 
Housing Bureau). ໂທ ຣ, ອີ ເມວ, ຫຼືື ໄປັ ພັົບ
ດ�ວຍ ຕິົນ ເອງ ໃນ ລັະ ຫວ່່າງ ຊຶ່່ວ ໂມງ ໃຫ້� ບຳ ລັິ ການ:

ຫ້້ອງ ກ�ນ ບໍ່ຳ ລິິ ກ�ນ ດ້້�ນ ກ�ນ ເຊົ່່�� ພະ ແນກ ຊົ່�ວຍ ເຫ້ື�ອ

ກ່ດ້ ລິະ ບໍ່ຽບໍ່ ກ�ນ ບໍ່ຳ ລິິ ຫ້�ນ
ເບິ່່ງ ກົດ ລັະ ບຽບ ການ ບຳ ລັິ ຫານ ສັ່ະ ບັບ ເຕັັມີ ຂອງ ກົດ

ຂ້ ບັງ ຄຳັບ ເມືອງ ພັອ ທ່ ແລນ ດ໌ 30.01.087 ໄດ້� ທ່່: 
portland.gov/rso/relocation-assistance

ເມີ��ອ ໃດ້ ທີ່ີ� ຜູ້້້ ເຊົ່່�� ມີີ ສິິດ້ ໄດ້້ ຮັັບໍ່ ກ�ນ ຊົ່�ວຍ
ເຫ້ື�ອ ໃນ ກ�ນ ຍ່ກ ຍ້�ຍ? 

 § ຜູ້້� ເຊົ່່າ ຕິ�ອງ ອາ ໄສ ຢູ່້່ ພັາຍ ໃນ ຂອບ
ເຂດ ຂອງ ເມືອງ ພັອ ທ່ ແລນ ດ໌

 § ຜູ້້� ເຊົ່່າ ບ່ ໄດ້� ອາ ໄສ ຢູ່້່ ນຳາ ເຈົ້້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່າ ຂອງ ຕິົນ
 § ລັະ ຍະ ເວ ລັາ ການ ເຊົ່່າ ບ່ ແມ່ນ ແບິ່ບ ອາ ທ່ິດ ຕິ່ ອາ ທ່ິດ
 § ນຳາ ໃຊົ່� ບ່ ໄດ້� ກັບ ການ ຍຸດ ຕິິ ແບິ່ບ ມີີ ສັ່າ ເຫ້ດ

ຄຳຳ� ນິ ຍ�ມີ ສິຳ� ຄຳັນ
ເຈົ້່້� ຂອງ ເຮັ�ອນ ເຊົ່່�� ກຳ ແມ່ນ ໃຜ ກຳ ຕິາມີ ທ່່ ເປັັນ ຜູ້້� ຖື
ສັ່ັນ ຍາ ເຊົ່່າ ກັບ ຜູ້້� ເຊົ່່າ— ນ້ ອາດ ແມ່ນ ບຳ ລັິ ສັ່ັດ ຂະ
ໜາດ ໃຫຍ່່ ທ່່ ເປັັນ ເຈົ້້າ ຂອງ ອາ ພັາດ ເມັນ ທ່໌ ຫຼືາຍ
ແຫ້່ງ, ຫຼືື ເປັັນ ບຸກ ຄຳົນ ທ່່ ໃຫ້� ເຊົ່່າ ຫ�ອງ ໃດ້ ຫ�ອງ ໜ່ງ
ໃນ ເຮືືອນ ຂອງ ຕິົນ. ກົດ ລັະ ບຽບ ທ່່ ແຕັກ ຕິ່າງ ກັນ ນຳາ
ໃຊົ່� ກັບ ປະ ເພດ ຂອງ ເຈົ້້າ ຂອງ ທ່່ ແຕັກ ຕິ່າງ ກັນ.

ຜູ້້້ ເຊົ່່�� ແມ່ນ ບຸກ ຄຳົນ ໜ່ງທ່່ ໄດ້� ເຮືັດ ສັ່ັນ ຍາ ເຊົ່່າ ກັບ ເຈົ້້າ ຂອງ
ເຮືືອນ ເຊົ່່າ, ເພ່ອ ໃຫ້� ມີີ ສັ່ິດ ໃນ ການ ຄຳອບ ຄຳອງທ່່ ຢູ່້່ ອາ ໄສ.  

 ສິັນ ຍ� ເຊົ່່�� ຫ້ື� ໃຫ້້ ເຊົ່່�� ແມ່ນ ຂ້ ຕິົກ ລັົງ ດ�ວຍ ວາ ຈາ ຫຼືື 
ເປັັນ ລັາຍ ລັັກ ອັກ ສັ່ອນ ລັະ ຫວ່່າງ ເຈົ້້າ ຂອງ ແລະ ຜູ້້� ເຊົ່່າ.  
ສັ່ັນ ຍາ ເຊົ່່າ ແມ່ນ ປະ ກອບ ດ�ວຍ ວາ ລັະ ແລະ ເງື່່ອນ
ໄຂ ກ່ຽວ ກັບ ການ ໃຊົ່� ປະ ໂຫຍ່ດ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່າ, ແລະ
ຈຳາ ນວນ ຄຳ່າ ເຊົ່່າ, ກຳາ ນົດ ວັນ ຈ່າຍ ຄຳ່າ ເຊົ່່າ, ແລະ ຄຳ່າ
ເຊົ່່າ ຈ່າຍ ໃຫ້� ໃຜ ແລະ ຢູ່້່ ໃສ. ຂ້ ຕິົກ ລັົງ ອາດ ເປັັນ ແບິ່ບ
ເດ້ືອນ ຕິ່ ເດ້ືອນ (ບ່ ມີີ ວັນ ທ່ີ ສັ່້ນ ສັຸ່ດ) ຫຼືື ແບິ່ບ ກຳາ ນົດ ເວ
ລັາ ແນ່ນອນ (ເຈົ້າະ ຈົງລັະ ຍະ ເວ ລັາ ທ່່ ແນ່ນອນ). 

ໜັັງ ສິ� ແຈົ້້ງ ກ�ນ ທີ່ີ� ມີີ ລິະ ຍະ ເວ ລິ� 90 ວັນ ແມ່ນ
ຈຳາ ເປັັນ ຕິ�ອງ ມີີ ສັ່ຳາ ລັັບ ການ ແຈົ້�ງທ່ັງ ໝົົດ ກ່ຽວ ກັບ
ການ ຂ້ນ ຄຳ່າ ເຊົ່່າ ຫຼືື ການຍຸດ ຕິິ ການ ເຊົ່່າ. 

ເງິນ ຈົ້��ຍ ມີີ ຈົ້ຳ� ນວນ ເທີ່່�� ໃດ້?

ກ�ນ ພັກ ອ� ໄສິ ໃນຫ້້ອງ ຊົຸ່ດ້ ດ້�ຽວ / ຫ້້ອງ ດ້�ຽວ $2,900
1 ຫ້້ອງນອນ $3,300
2 ຫ້້ອງນອນ $4,200
3+ ຫ້້ອງນອນ $4,500

ກ່ດ້ ໝ�ຍ ວ�� ດ້້ວຍ ເຈົ້່້� ຂອງ ເຮັ�ອນ ເຊົ່່��-ຜູ້້້ ເຊົ່່��
ຂອງ ພອ ທີ່ ແລິນ ດ້໌

ກ�ນ ຊົ່�ວຍ ເຫ້ື�ອ ໃນ ກ�ນ ຍ່ກ ຍ້�ຍ
ຊົ່່�ງ ເປັັນ ຂຳ້ ບໍ່ັງ ຄຳັບໍ່

ບັນ ດາຜູ້້� ເຊົ່່າໃນ ພັອ ທ່ ແລນ ດ໌ ອາດ ມີີ ສັ່ິດ ທ່່ ຈະ ໄດ້� ຮັັບ
ເງື່ິນ ຈ່າຍ ເພ່ອ ຊຶ່່ວຍ ເຫຼືືອ ໃນ ການ ຍົກ ຍ�າຍ ຈາກ ເຈົ້້າ ຂອງ

ເຮືືອນ ເຊົ່່າ ຖ�າ ວ່າ ເຂົາ ເຈົ້້າ ຕິ�ອງ ໄດ້� ຍ�າຍ ອອກ ໂດ້ຍ
ບ່ ໄດ້� ເຮືັດ ຫຍັັງ ຜູ້ິດ, ມີີ ການ ຂ້ນ ຄຳ່າ ເຊົ່່າ ຢູ່່າງ ຊຶ່ັດ ເຈົ້ນ, 

ຫຼືື ມີີ ການ ປ່ຽນ ແປັ ງ ສັ່ຳາ ຄຳັນ ໃນ ສັ່ັນ ຍາ ເຊົ່່າ ຂອງ ຕິົນ. 

ຕີີ ພິິມ ພ່ດ້ ສິະ ຈົ້ິ ກ� 2019

ພິາກ ສ່່ວນ ນີ� ຂອງ ກົດ ໝາຍ ອາດ ມີ ການ ປ່່ຽນ ແປ່ງ ເລື້້�ອຍ
ໆ, ແລື້ະ ກົດ ລື້ະ ບຽບ ທີ່ີ່ ແຕີກ ຕີ່າງ ກັນ ແມ່ນ ນຳາ ໃຊ້� ກັບ
ປ່ະ ເພິດ ຂອງ ເຈົ້ົ�າ ຂອງ ເຮື້ອນ ເຊ້ົ່າ , ທີ່ີ່ ພິັກ ອາ ໄສ່, ແລື້ະ
ສ່ະ ຖາ ນະ ການ ການ ຢູ່່່ ອາ ໄສ່ ທີ່ີ່ ແຕີກ ຕີ່າງ ກັນ. 

!!

ເຈົ້ົ�າ ໜ້�າ ທີ່ີ່ ທີ່ີ່ ຫ້້ອງ ກ�ນ ບໍ່ຳ ລິິ ກ�ນ ດ້້�ນ ກ�ນ ເຊົ່່�� ຈົ້ະ ໃຫ້� ຂຳ� ມ່ນ ກ່ຽວ
ກັບ ກົດ ໝາຍ ຂອງ ເມ້ອງ ແລື້ະ ນະ ໂຍ ບາຍ, ແລື້ະ ແນະ ນຳາ ຕີຳ່ ໄປ່
ຫ້າ ຂຳ� ມ່ນ ແລື້ະ ແຫ້່່ງ ຊ້່ວຍ ເຫ້່້ອ ອ້່ນໆ. ຢູ່່າງ ໃດ ກຳ ຕີາມ, ເຂົາ ເຈົ້ົ�າ
ບຳ່ ສ່າ ມາດ ສ່ະ ເໜ້ີ ໃຫ້� ຄຳຳາ ແນະ ນຳາ ທີ່າງ ກົດ ໝາຍ ຫ້່້ ບຳ່ ສ່າ ມາດ
ບອກ ໄດ� ວ່າ ຄຳວນ ເຮືັດ ແນວ ໃດ ໃນ ສ່ະ ຖາ ນະ ການ ໃດ ໜ້່່ງ. 

ການຍົົກເວັ້້�ນສຳຳາລັ້ບເຈົ້ົ�າຂອງເຮືືອນເຊົ່ົ�າ

ອ�ດ້ ມີີ ກ�ນ ກຳ� ນ່ດ້ ເງ��ອນ ໄຂ ແລິະ ຂັ້ນ ຕອນ ເພີ�ມີ ເຕີມີ, ເຊົ່ັ�ນ ກ�ນ
ຍ��ນ ໃບໍ່ ສິະ ໝັກ ແລິະ ກ�ນ ຮັັບໍ່ ຈົ້່ດ້ ໝ�ຍ ສິະ ແດ້ງ ກ�ນ ຮັັບໍ່ ຮັ້້ ກ�ອນ
ກ�ນ ເຊົ່່��.  ກວດ້ ກ� ຄຳ�ນ ກ່ດ້ ລິະ ບໍ່ຽບໍ່ ກ�ນ ບໍ່ຳ ລິິ ຫ້�ນ ຫ້ື� ໂທີ່ ຣຫ້� 
ຫ້້ອງ ກ�ນ ບໍ່ຳ ລິິ ກ�ນ ດ້້�ນ ກ�ນ ເຊົ່່�� ເພ��ອ ຮັ້້ ຂຳ້ ມີ້ນ ຕ��ມີ. 

01 ລັະ ຍະ ເວ ລັາ ເຊົ່່າ ແບິ່ບ ອາ ທ່ິດ ຕິ່ ອາ ທ່ິດ 

02 ຜູ້້� ເຊົ່່າ ທ່່ ຢູ່້່ ອາ ໄສ ໃນບ່ອນ ດຽວ ກັນ ກັບ ເຈົ້້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່າ ຂອງ ຕິົນ 

03 ຜູ້້� ເຊົ່່າ ທ່່ ຢູ່້່ ອາ ໄສ ໃນ ອາ ຄຳານ ສັ່ຳາ ລັັບ ສັ່ອງ ຄຳອບ ຄຳົວ ຊຶ່່ງ
ເປັັນ ບ່ອນດຽວ ກັນ ກັບ ເຈົ້້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່າ 

04 ທ່່ ພັັກ ອາ ໄສ ທ່່ ຢູ່້່ ໃນທ່່ ດິນ ທ່່ ມີີ ເຮືືອນນ�ອຍເສີມີ ຫຼືື ເປັັນ
ເຮືືອນນ�ອຍເສີມີ, ຊຶ່່ງ ເປັັນ ບ່ອນ ທ່່ ທ່ັງ ເຈົ້້າ ຂອງ ເຮືືອນ
ເຊົ່່າ ແລະ ຜູ້້� ເຊົ່່າ ອາ ໄສ ຢູ່້່ ໃນ ບຳ ລັິ ເວນ ດຽວ ກັນ. 

05 ເຈົ້້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່າ ທ່່ ໃຫ້� ເຊົ່່າ ເຮືືອນ ຫຼືັກ ຂອງ ຕິົນ
ເອງ ຊຶ່່ວ ຄຳາວ ເປັັນ ເວ ລັາບ່ ເກີີນ 3 ປີ  

06 ເຈົ້້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່າ ທ່່ ໃຫ້� ເຊົ່່າ ເຮືືອນ ຫຼືັກ ຂອງ ຕິົນ ຊຶ່່ວ ຄຳາວ 
ເນ່ອງ ຈາກໄປັ ເຮືັດ ວຽກ ເປັັນ ທ່ະ ຫານ ປະ ຈຳາ ການ 

07 ທ່່ ພັັກ ອາ ໄສ ທ່່ ເຈົ້້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່າ ກຳາ ລັັງ ຍຸດ ຕິິ ສັ່ັນ ຍາ
ເຊົ່່າ ເພ່ອ ໃຫ້�ຄຳົນ ໃນ ຄຳອບ ຄຳົວ ເຂ້າ ໄປັ ຢູ່້່ ອາ ໄສ ແທນ.  

08 ທ່່ ພັັກ ອາ ໄສ ທ່່ ຖືກ ຄຳວບ ຄຳຸມີ ຫຼືື ໄດ້� ຮັັບ ການ ຮັັບ ຮັອງໃຫ້� ເປັັນ ທ່່ ພັັກ ອາ ໄສ
ລັາ ຄຳາ ຖືກ ໂດ້ຍຣັ ຖ, ຣັ ຖ ບານ ກາງ ຫຼືື ຣັ ຖ ບານ ທ່�ອງ ຖ່ນ ແມ່ນ ໄດ້� ຮັັບ ການ
ຍົກ ເວ້ນ ຈາກ ການ ຈ່າຍ ເງື່ິນ ຊຶ່່ວຍ ເຫຼືືອ ຄຳ່າ ຍົກ ຍ�າຍ ສັ່ຳາ ລັັບ ການ ຂ້ນ ຄຳ່າ
ເຊົ່່າ 10 ເປັີ ເຊົ່ັນຂ້ນ ໄປັ ພັາຍ ໃນ ຊຶ່່ວງລັະ ຍະ ເວ ລັາ 12 ເດ້ືອນ ຖ�າ ວ່າ ມີັນ
ເປັັນ ຜູ້ົນ ມີາ ຈາກ ການ ປ່ຽນ ແປັງໃນ ເກີນ ຄຳຸນ ສັ່ົມີ ບັດ ແລະ ຂ້ ກຳາ ນົດ ຂອງ
ໂຄງ ການ ຫຼືື ບ່ ໄດ້� ຂ້ນ ຄຳ່າ ເຊົ່່າ ສັ່ຳາ ລັັບ ຜູ້້� ເຊົ່່າ ເກີີນ 10 ເປັີ ເຊົ່ັນ ຂ້ນ ໄປັ

09 ທ່່ ພັັກ ອາ ໄສ ທ່່ ຈຳາ ເປັັນ ຕິ�ອງ ໄດ້� ເອົາ ມີາ ໃຊົ່� ເພ່ອ ປະ ໂຫຍ່ດ ສັ່າ
ທ່າ ລັະ ນະ ຜູ້່ານ ກົດ ໝົາຍ ການ ເວນ ຄຳືນ ທ່່ ດິນ ແລະ ພັາຍ ໃຕັ�ກົດ
ໝົາຍ ວ່າ ດ�ວຍ ການ ຊຶ່່ວຍ ເຫຼືືອ ໃນ ການ ຍົກ ຍ�າຍ ທ່່ ເປັັນ ແບິ່ບ
ດຽວ ກັນ ແລະ ການ ໄດ້� ມີາ ຊຶ່່ງ ອະ ສັ່ັງ ຫາ ລັິ ມີະ ຊຶ່ັບ ປີ 1970

10 ທ່່ ພັັກ ອາ ໄສທ່່ ຖືກ ເວນ ຄຳືນ ທ່ັນ ທ່ີ ຊຶ່່ງບ່ ສັ່າ ມີາດ ອາ ໄສ ຢູ່້່ ໄດ້� ແຕັ່ບ່ ແມ່ນ
ເນ່ອງຈາກ ການ ກະ ທ່ຳາ ຫຼືື ບ່ ກະ ທ່ຳາ ຂອງເຈົ້້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່າ ຫຼືື ຜູ້້� ເຊົ່່າ    

11 ທ່່ ພັັກ ອາ ໄສທ່່ ໃຫ້�ເຊົ່່າ ໜ�ອຍກວ່າ 6 ເດ້ືອນ ພັ�ອມີ ກັບ ມີີ
ການ ຢູ່້ງ ຢູ່ືນ ທ່່ ເໝາະ ສັ່ົມີ ເຖິິງ ການ ຍ່ນ ໃບິ່ ອະ ນຸ ຍາດເພ່ອ
ການ ທ່ຳາ ລັາຍ ກ່ອນ ໜ�າ ທ່່ ຜູ້້� ເຊົ່່າ ໄດ້� ເຊົ່່າ ທ່່ ພັັກ ອາ ໄສ  

12 ທ່່ ພັັກ ອາ ໄສຊຶ່່ງ ເຈົ້້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່າ ໄດ້� ໃຫ້� ເຊົ່່າ ແບິ່ບ ມີີ ລັະ ຍະເວ ລັາ
ແນ່ນອນ ແລະ ໄດ້� ແຈົ້�ງ ໃຫ້� ຜູ້້� ເຊົ່່າ ຮັ້� ເປັັນ ລັາຍ ລັັກ ອັກ ສັ່ອນ ກ່ອນ ການ ເຂ້າ ຢູ່້່
ອາ ໄສ, ເຖິິງ ເຈົ້ດ ຕິະ ນາ ຂອງ ເຈົ້້າ ຂອງ ທ່່ ຈະ ຂາຍ ຫຼືື ປ່ຽນ ທ່່ ພັັກ ອາ ໄສເປັັນ
ການ ໃຊົ່�ປະ ໂຫຍ່ດ ແນວ ອ່ນ ຢູ່່າງຖາ ວອນ ຊຶ່່ງບ່ ແມ່ນ ໃຊົ່� ເພ່ອ ທ່່ ພັັກ ອາ ໄສ 

 ໝາຍ ເຫ້ດ: ຂຳ� ບັງ ຄຳັບ  ແລື້ະ ຂຳ� ຍົກ ເວັ�ນຂອງ ເມ້ອງແມ່ນ
ແຍກ ກັນ ແລື້ະ ເພິີ່ມ ເຕີີມ ຕີຳ່ ກັບ ຂຳ� ບັງ ຄຳັບ ຂອງ ຣັັ ຖ. 

ໂທີ່ຣະສິັບໍ່ 503-823-1303
ອີ ເມີວ rentalservices@portlandoregon.gov

ອອນ ລິ�ຍ portland.gov/rso
ໄປັ ດ້້ວຍ ຕ່ນ ເອງ  421 SW 6th Avenue, Suite 

500 Portland, Oregon 97204
ຊົ່ົ �ວັ້ໂມງ  ທຸ່ກວັນ ຈັນ, ວັນ ພັຸດ ແລະ ວັນ

ພັະ ຫັດ ເວ ລັາ 9-11:00ໂມງ
ເຊົ້້າ ຮືອດ 1-4:00ໂມງ ບ່່າຍ



ເມີ��ອ ໃດ້ ທີ່ີ� ເຈົ້່້� ຂອງ ເຮັ�ອນ ເຊົ່່�� ຕ້ອງ ຈົ້��ຍ ເງິນ ຊົ່�ວຍ ເຫ້ື�ອ ໃນ ກ�ນ ຍ່ກ ຍ້�ຍ? ອ�ດ້ ມີີ ກ�ນ ນຳ� ໃຊົ່້ ຂຳ້ ຍ່ກ ເວັ້ນ ສິຳ� ລິັບໍ່ ເຈົ້່້� ຂອງ ເຮັ�ອນ ເຊົ່່�� .

1 ຖ�າ ວ່າ ສ່ັນ ຍາ ເຊ້ົ່າ ຂອງ ທີ່່ານ ໄດ� ປ່່ຽນ ເປ່ັນ ການ ເຊ້ົ່າ ແບບສ່ິ�ນ ສຸ່ດ ເດ້ອນ ຕີຳ່ ເດ້ອນ ໂດຍ ອັດ ຕີະ ໂນ ມັດ, ທີ່່ານ ຈົ້ະ ບຳ່ ມີ ສ່ິດ ໄດ� ຮືັບ ການ ຊ້່ວຍ ເຫ້່້ອ ໃນ ການ ຍົກ ຍ�າຍ ອອກ 
ເວັ�ນ ແຕີ່ ວ່າ ເຈົ້ົ�າ ຂອງ ເຮື້ອນ ເຊ້ົ່າ ຂອງ ທີ່່ານໃຫ້� ແຈົ້�ງ ການ ການ ຂ່�ນ ຄຳ່າ ເຊ້ົ່າ, ສ່ິ�ນ ສຸ່ດ ສ່ັນ ຍາ ເຊ້ົ່າ ຂອງ ທີ່່ານ, ຫ້່້ ປ່່ຽນ ເງ້່ອນ ໄຂ ການ ເຊ້ົ່າ ທີ່ີ່ ສ່ຳາ ຄຳັນ. 

2 ໜ້່່ງ ໃນ ສ່ີ່ ເຫ້ດ ຜົົນ ທີ່ີ່ ມາ ຈົ້າກ ເຈົ້ົ�າ ຂອງ ເຮື້ອນ ເຊ້ົ່າ, ຕີາມ ຄຳຳາ ນິ ຍາມ ໃນ SB608
3 ຈົ້ຳາ ນວນ ສ່່ງ ສຸ່ດ ທີ່ີ່ ເຈົ້ົ�າ ຂອງ ເຮື້ອນ ເຊ້ົ່າ ສ່າ ມາດ ຂ່�ນ ຄຳ່າ ເຊ້ົ່າ ຂອງ ທີ່່ານ ໄດ� ຖ້ກ ຕີ�ອງ ຕີາມ ກົດ ໝາຍແມ່ນ ຢູ່່່ ພິາຍ ໃຕີ� ການ ຄຳວບ ຄຳຸມ ຂອງ ກົດ ໝາຍ ຂອງ ຣັັ ຖ. ຖ�າ ວ່າ ການ

ຂ່�ນ ຄຳ່າ ເຊ້ົ່າ ຢູ່່່ ພິາຍ ໃຕີ� ຈົ້ຳາ ນວນ ສ່່ງ ສຸ່ດ ທີ່ີ່ ກຳາ ນົດ ໄວ�, ແຕີ່ ກຳ ຍັງ ມີ ຈົ້ຳາ ນວນ  10% ຂ່�ນ ໄປ່ ພິາຍ ໃນ ລື້ະ ຍະ 12 ເດ້ອນ ຕີິດ ຕີຳ່ ກັນ, ທີ່່ານ ມີ ທີ່າງ ເລື້້ອກ ທີ່ີ່ ຈົ້ະ ຂຳ ເອົາ ການ
ຊ້່ວຍ ເຫ້່້ອ ໃນ ການ ຍົກ ຍ�າຍ. 

4 ການ ປ່່ຽນ ແປ່ງ ສ່ຳາ ຄຳັນ ໝາຍ ເຖິງ ເງ້່ອນ ໄຂ ທີ່ີ່ ຢູ່່່ນອກ ການ ຂ່�ນ ຄຳ່າ ເຊ້ົ່າ ຫ້່້ ກ່ຽວ ພິັນ ກັບ ຄຳ່າ ໃຊ້� ຈົ້່າຍ ດ�ານ ທີ່ີ່ ພິັກ ອາ ໄສ່ 
5 ການ ຮື�ອງ ຂຳ ເອົາ ການ ຊ້່ວຍ ເຫ້່້ອ ໃນ ການ ຍົກ ຍ�າຍ ອອກ ແມ່ນ ການ ປ່ະ ຕີິ ບັດ ທີ່ີ່ ແຕີກ ຕີ່າງ ຈົ້າກ ການ ທີ່ີ່ ທີ່່ານ ຂຽນ ແຈົ້�ງ ຂຳ ຍຸດ ຕີິ ການ ເຊ້ົ່າ ແລື້ະ ຍ�າຍ ອອກ. 

ໝ�ຍ ເຫ້ດ້
! ການ ຊຶ່່ວຍ ເຫຼືືອ ໃນ ການ ຍົກ ຍ�າຍ ຊຶ່່ງ ເປັັນ ຂ້ ບັງ ຄຳັບ ນ້ 

ນຳາ ໃຊົ່� ບ່ ໄດ້� ກັບ ການ ຍຸດ ຕິິ ການ ເຊົ່່າ ແບິ່ບ ມີີ ສັ່າ ເຫ້ດ. 

! ການຍອມີ ຮັັບ ການ ຊຶ່່ວຍ ເຫຼືືອ ໃນ ການ ຍົກ ຍ�າຍ ກຳາ
ນົດ ໃຫ້� ຜູ້້� ເຊົ່່າ ຕິ�ອງ ຍ�າຍ ອອກ ຫຼືື ຄຳືນ ເງື່ິນຊຶ່່ວຍ ເຫຼືືອ. 

!  ການແຈົ້�ງ ການ ຂອງ ເຈົ້້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່າ ແລະ ຜູ້້�
ເຊົ່່າ ທ່ັງ ໝົົດ ຄຳວນ ເຮືັດ ເປັັນ ລັາຍ ລັັກ ອັກ ສັ່ອນ, 
ຊຶ່່ງ ໝົາຍ ເຖິິງ ຈົດ ໝົາຍ ຊຶ່່ງ ເອົາໃຫ້� ແກີ່ເຈົ້້າ
ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່າ ຫຼືື ຜູ້້� ເຊົ່່າ ດ�ວຍ ຕິົນ ເອງ, ຫຼືື ສັ່່ງ
ໃຫ້� ທ່າງ ໄປັ ສັ່ະ ນີ  —ບ່ ແມ່ນ ທ່າງ ອີ ເມວ, ສັ່່ງ ຂ້
ຄຳວາມີ, ຫຼືື ຈົດ ໝົາຍ ຮັັບ ຮັອງ ຫຼືື ລັົງ ທ່ະ ບຽນ.

ຂ ຳ ້  ມີ ້ນ ສິ ຳ�  ລິ ັບໍ່ ເຈົ້ ່ ້ �  ຂອງ ເຮັ �ອນ ເຊົ່ ່ � �

ຂຳ້ ກຳ� ນ່ດ້ ເພີ�ມີ ເຕີມີ
ເຈົ້້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່າ ຕິ�ອງ ແຈົ້�ງ ໃຫ້� ທ່າງ PHB ຮັ້� ກ່ຽວ
ກັບ ການ ຈ່າຍ ເງື່ິນ ຊຶ່່ວຍ ເຫຼືືອ ຄຳ່າຍົກ ຍ�າຍທ່ັງ ໝົົດ ພັາຍ
ໃນ 30 ວັນ ນັບ ແຕັ່ ຈ່າຍ ເງື່ິນ ອອກ ໄປັ. ປະ ກອບ ຟອມີ
ການ ຈ່າຍ ເງື່ິນ ຊຶ່່ວຍ ເຫຼືືອ ໃນ ການ ຍົກ ຍ�າຍ ທ່່ ເວັບ ໄຊົ່  
portland.gov/rso/relocation-assistance.

ຂັ້ນ ຕອນ ໃນ ກ�ນ ຂຳ ເອ່� ກ�ນ ຍ່ກ ເວັ້ນ ຈົ້��ຍ
ຄຳ�� ຍ່ກ ຍ້�ຍ 
1. ກວດ ກາ ຄຳືນ ກົດ ລັະ ບຽບ ການ ບຳ ລັິ ຫານ ສັ່ຳາ

ລັັບ ເກີນ ໃນ ການ ຍົກ ເວ້ນ (ເບິ່່ງ ໜ�າ ຫຼືັງ)

2. ຍ່ນຟອມີ ການ ຂຳ ຍົກ ເວ້ນ ການ ຈ່າຍ
ຄຳ່າ ຍົກ ຍ�າຍ ຕິ່ ກັບ PHB

3. ຮັັບ ຈົດ ໝົາຍ ສັ່ະ ແດ້ງ ການ ຮັັບ ຮັ້� ຈາກ PHB 
4. ໃຫ້� ສັ່ຳາ ເນົາ ຂອງ ຈົດ ໝົາຍ ສັ່ະ ແດ້ງ ການ ຮັັບ ຮັ້� ໃຫ້� ແກີ່

ຜູ້້� ເຊົ່່າ ກ່ອນ  ເຫ້ດ ການ ທ່່ ມີີ ສັ່າ ເຫ້ດ ອັນ ໃດ້ ອັນ ໜ່ງ

ຖ້� ຕ້ອງ ກ�ນ ສິະ ໝັກ ຂຳ ເອ່� ກ�ນ ຍ່ກ ເວັ້ນ
ກ�ນ ຈົ້��ຍ ຄຳ�� ຍ່ກ ຍ້�ຍ
ປະ ກອບ ຟອມີ ທ່າງ ອອນ ລັາຍ ຫຼືື ດາວ ໂຫຼືດ  PDF ທ່່ 
portland.gov/rso/relocation-assistance.

ກ�ນ ບໍ່່ກ ຜູ້�ອງບໍ່ຳ� ປັະ ຕິ ບໍ່ັດ້ ຕ�ມີ
 ເຈົ້້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່າ ທ່່ບ່ ປະ ຕິິ ບັດ ຕິາມີ ຕິ�ອງ ຮັັບ ຜູ້ິດ
ຊຶ່ອບ ຕິ່ ຜູ້້� ເຊົ່່າໂດ້ຍ ຈ່າຍ ເປັັນ ເງື່ິນ ສັ່າມີ ເທ່າຂອງ ຄຳ່າ
ເຊົ່່າ ປະ ຈຳາ ເດ້ືອນ, ລັວມີ ທ່ັງ ຄຳວາມີ ເສັຽ ຫາຍ ຕິົວ
ຈິງ, ເງື່ິ ນ ຊຶ່່ວຍ ເຫຼືືອ ໃນ ການ ຍົກ ຍ�າຍ, ແລະ ຄຳ່າ ທ່ະ
ນາຍ ຄຳວາມີ ທ່່ ສັ່ົມີ ເຫ້ດ ຜູ້ົນ ແລະ ຄຳ່າ ໃຊົ່� ຈ່າຍ ຕິ່າງໆ.  

ກ�ນ ຂ່້ນ ຄຳ�� ເຊົ່່�� 
10% ຂ່້ນ ໄປັ3

ກ�ນ ປັ�ຽນ ແປັງ ສິຳ� ຄຳັນ ໃນ
ເງ��ອນ ໄຂ ຂອງ ສິັນ ຍ�ເຊົ່່��4

ກ�ນ ຂັບໍ່ ໄລິ� ໂດ້ຍ
ບໍ່ຳ� ມີີ ສິ� ເຫ້ດ້

ເຈົ້່້� ຂອງ ເຮັ�ອນ ເຊົ່່��ເຫ້ດ້
ຜູ້່ນ ທີ່ີ� ເໝ�ະ ສິ່ມີ ຂອງ2

ສິັນ ຍ� ເຊົ່່�� ປັະ ເພດ້
ຕຳ� ອ� ຍຸບໍ່ຳ� ໄດ້້1

A

C

D

E

B

ກ�ນ ຮັັບໍ່  
ແຈົ້້ງ ກ�ນ ທີ່ີ� ມີີ ລິະ ຍະ

ເວ ລິ� 90 ວັນ
ໃນ ທຸ່ກ ເຫ້ດ ການ ຍົກ ເວ້ນ ແຕັ່ ການ 

ປ່່ຽນ ແປ່ງ ສ່ຳ ຄຳັນ ໃນ ເງ້່ອນ ໄຂ ການ ເຊ້ົ່າ 
(E), ເຈົ້່້� ຂອງ ເຮັ�ອນ ເຊົ່່�� ຕິ�ອງ ໃຫ້� ໜັງ 
ສັ່ື ແຈົ້�ງ ການ ແກີ່ ຜູ້້� ເຊົ່່າ  ໂດ້ຍ ມີີເວ ລັາ ຢູ່່າງ 

ໜ�ອຍ 90 ວັນ ກ່ອນ ຮັອດ ວັນ ທ່ີ ໝົົດ 
ສັ່ັນ ຍາ ເຊົ່່າ ຫຼືື ການ ຂ້ນ ຄຳ່າ ເຊົ່່າ.  ນອກ 
ຈາກ ນ້, ເຈົ້່້� ຂອງ ເຮັ�ອນ ເຊົ່່�� ຕິ�ອງ ໃຫ້� 
ເອ ກະ ສັ່ານ ແກີ່ ຜູ້້� ເຊົ່່າ ກ່ຽວ ກັບ ລັາຍ ລັະ 
ອຽດ ສັ່ິດ ທ່ິ ແລະ ຂ້ ບັງ ຄຳັບ ຂອງ ຜູ້້� ເຊົ່່າ. 

ໃນ ກຳ ລັະ ນີ ຂອງ ການ ຂັບ ໄລື້່ ໂດຍບຳ່ ມີ 
ສ່າ ເຫ້ດ (A), ສ່ັນ ຍາ ເຊ້ົ່າ ປ່ະ ເພິດ ຕີຳ່ ອາ 
ຍຸບຳ່ ໄດ� (B), ຫຼືື ເຫ້ດ ຜົົນ ທີ່ີ່ ເໝາະ ສ່ົມ 

ຂອງ ເຈົ້ົ�າ ຂອງ ເຮື້ອນ ເຊ້ົ່າ (C), ເຈົ້່້� ຂອງ 
ເຮັ�ອນ ເຊົ່່�� ຕິ�ອງ ຈ່າຍ ເງື່ິນ ຊຶ່່ວຍ ເຫ້ືອ 

ໃນ ການ ຍົກ ຍ�າຍ ໃຫ້� ແກີ່ ຜູ້້� ເຊົ່່າ 45 ວັນ 
ກ່ອນ ຮັອດ ວັນ ທ່ີ ສັ່້ນ ສັຸ່ດ ສັ່ັນ ຍາ ເຊົ່່າ.

ຜູ້້້ ເຊົ່່�� ບ່ ຈຳ ເປັັນ ຕິ�ອງ ເຮືັດ ຫຍັັງ.

ເຈົ້່້� ຂອງ ເຮັ�ອນ ເຊົ່່�� ຕິ�ອງ ຈ່າຍ ເງື່ິນ
ຊຶ່່ວຍ ໃນ ການ ຍົກ ຍ�າຍ ໃຫ້� ແກີ່ ຜູ້້� ເຊົ່່າ 
ພັາຍ ໃນ 31 ວັນ ນັບ ຈາກ ເມ່ອ ຜູ້້� ເຊົ່່າ

ໃຫ້� ໜັງ ສັ່ື ແຈົ້�ງ ຂຳ ສັ່້ນ ສັຸ່ດ ການ ເຊົ່່າເນ່ອງ
ຈາກ ການ ຂ້ນ ຄຳ່າ ເຊົ່່າ (D) ຫຼືື ເງື່່ອນ

ໄຂ ການ ເຊົ່່າ ແຕັກ ຕິ່າງ ໄປັ (E).

 ຜູ້້້ ເຊົ່່�� ຕິ�ອງ ໃຫ້� ໜັງ ສັ່ື ແຈົ້�ງ ການ ແກີ່ ເຈົ້້າ ຂອງ
ເຮືືອນ ເຊົ່່າ ກ່ຽວ ກັບ ແຜນ ການ ທ່່ ຈະ ຍຸດ ຕິິ
ການ ເຊົ່່າ ເນ່ອງ ຈາກ ການ ຂ້ນ ຄຳ່າເຊົ່່າ  (D) 
ຫຼືື ເງື່່ອນ ໄຂ ສັ່ັນ ຍາ ເຊົ່່າ ທ່່ ແຕັກ ຕິ່າງ (E), 

ພັ�ອມີ ກັບ ຄຳຳາ ຮັ�ອງ ຂຳ ເອົາ ການ ຊຶ່່ວຍ ເຫຼືືອ ໃນ
ການ ຍົກ ຍ�າຍ ອອກ5, ພັາຍ ໃນ 45 ວັນ ນັບ
ແຕັ່ ວັນ ທ່່ ໄດ້� ຮັັບ ແຈົ້�ງ ການ ຂ້ນ ຄຳ່າ ເຊົ່່າ (D) 
ຫຼືື ໜັງ ສັ່ື ສັ່ະ ເໜີີ ໃຫ້� ຕິ່ ອາ ຍຸ ສັ່ັນ ຍາ ເຊົ່່າ (E). 

ເຫ້ດ້ ກ�ນທີ່ີ� ເປັັນ ສິ� ເຫ້ດ້ � 90 ວັນ 45 ວັນ ມີັນ ຈົ້່�ງ ສິຳ� ຄຳັນ ທີ່ີ� ຄຳວນ ເກັບໍ່
ບໍ່ັນ ທີ່່ກ ເອ ກະ ສິ�ນ ກ�ນ ຕິດ້ ຕຳ� ສິ��

ສິ�ນ ກັນ ຕະ ຫ້ືອດ້ ຂັ້ນ ຕອນ !!


