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�រ�� ក�បេ�� ះ�សន�េលើ�រេឡើងៃថ�ជួល និង�រ 
បេណ� ញេចញពីផ�ះជួលេ�្រ��ន�សន� 

សំណួរែដលសួរញឹក�ប ់
 
ច�ប់ពន��រេដញេចញពីលំេ��� ន �នផុតកំណត់ៃថ�ទី៣០ ែខក��  �� ំ២០២១។  
េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ ច�ប់ពន�នឹងបន��មមិនេ�យេដញេចញ បេង� ើនៃថ�ជួល 
ៃថ�បង់យឺតេពល េលើសពីកំរ �តច�ប់ CPI 
េលើកែលងែតទី្របឹក�្រក �ង្រប�សដក�ព�សន� ្រប�ំតំបន់េចញ។ 
េដើម្ីប�កសួរពត៍�នអំពី�រផុតកំណត់សិទ�ពន�េពល្រប�ំេខត�ែដល
�ចប៉ះ�ល់ដល់របូអ�ក សូម�ក់ទងទី្របឹក�លំេ��� ន RAP ទូរស័ព�េលខ510-238-

3721 ឬ  rap@oaklandca.gov. ចំេ�ះអ�កជួល�ពណិជ�ករ 
សូម�កសួរច�ប់ពន�េនះ�មអីេម៉ល busdev@oaklandca.gov. 
 
េតើៃថ��ែដល�រ�� ក�បេ�� ះ�សន�ចូល�ធរ�ន? 
្រក �ម្របឹក�ទី្រក �ង Oakland �នអនុម័ត �រ�� ក�បេ�� ះ�សន� េនះេ�ៃថ�សុ្រក ទី 
27 ែខមី� �� ំ 2020 ែដលចូល�ធរ�ន�� មៗ។ 
�រ�� ក�បេ�� ះ�សន� េនះនឹងចូល�ធរ�នរហូតដល់្រក �ម្របឹក�ទី្រក �ងប�� ប់
េសចក� ី្រប�សក� �ងតំបន់អំពី�ព�សន�េ�យ�រ COVID-19។ 
 
េតើអ�កជួល្រត�វត្រម�វឱ្យជូនដំណឹងដល់�� ស់អចលន្រទព្យ��យលក�ណ៍អក្សរ�
ពួកេគមិន�ចបង់ៃថ�ជួល�នេ�យ�រែត COVID-19 ែដរឬេទ? 
េទ។ 
េ�ះបី�មិន�នលក�ខណ� ត្រម�វឱ្យអ�កជួល្រត�វជូនដំណឹងដល់�� ស់ផ�ះ�ពួកេគមិន�
ចបង់ៃថ�ជួល�នេ�យ�រ COVID-19 ក៏េ�យ កម� វ �ធីែកស្រម�ល�រជួល (RAP) 
េលើកទឹកចិត�ឱ្យអ�កជួលផ�ល់ដំណឹង�មែដល�ចេធ� �េ��នអំពី�រែដល�� នលទ��ព
បង់ៃថ�ជួល េហើយរក�កំណត់្រ� 
និងកំណត់ចំ�ៃំន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងែដល្រតឹម្រត�វផងែដរ។    
 
េតើអ�កជួល្រត�វត្រម�វឱ្យផ�ល់ភស� � �ងដល�់� ស់អចលន្រទព្យ�្រ�ក់ចំណូលរបស់
ពួកេគ្រត�វ�ន�ត់បន�យេ�យ�រែត COVID-19 ែដរ ឬេទ? 
េទ។  េ�េ្រ�មបទប្ប�� ត� ិ្រ��ន�សន�របស់ទី្រក �ង Oakland  �� ស់អចលន្រទព្យមិន 
�ចត្រម�វឱ្យអ�កជួលផ�ល់ភស� ��ងែដលប�� ក់�្រ�ក់ចំណូលរបស់ពួកេគ្រត�វ�ន�ត់
បន�យេ�យ�រែត COVID-19 េឡើយ។ បុ៉ែន�  �ច�នលក�ខណ� ត្រម�វបែន�មពីរដ�។ RAP 
េលើកទឹកចិត�ដល់�� ស់អចលន្រទព្យ និងអ�កជួលឱ្យសហ�រ�� អំឡ� ងេពលៃន�រ�� ក 
�បេ�� ះ�សន�េនះ។   
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េតើអ�កជួលេ�ែត្រត�វត្រម�វឱ្យបង់ៃថ�ជួលអឡំ� ងេពលៃន�រ�� ក�បេ�� ះ�សន�
េនះែដរ ឬេទ? 
�ទ/�ស។ េ�ះបី�អ�កជួលមិន�ច្រត�វ�នេគបេណ� ញេចញេ�យ�រែតមិនបង់ 
ៃថ�ជួលេ�យ�រ�ត់បង់្រ�ក់ចំណូលេ្រ�ះ�រ�តត�តៃនវ �រុសកូរ��ូក៏េ�យ ក៏ប
ទប្ប�� ត� ិ្រ��ន�សន�េនះមិនបន� �របន�យដល់អ�កជួលេលើ�តព�កិច�ក� �ង�របង់ៃថ�ជួ
លែដល្រត�វបង់អំឡ� ងេពលៃន�រ�� ក�បេ�� ះ�សន�េនះេឡើយ។  
 
េតើខ� � ំ�ចតេម� ើងៃថ�ជួលេ�ក� �ងកំឡ� ងេពលកំណត�់ន ឬេទ?  
�ន  កំរ �តតេម� ើងៃថ�ជួល្រប�ំេ�្រក �ងអូកឡិន េ�ក� �ងកំឡ� ងពន�េពលេនះ�នកំរ �ត 
1.9%។ ច�ប់ CPI�នសុពល�ពពីៃថ�ទី១ ែខកក�� �� ំ២០២១ េ�ៃថ�ទី៣០ ែខមិថុ� 
�� ំ២០២២។ 
�រតេម� ើងៃថ�េនះសំ�ប់ទី�ំងែដលឋិត�មច�ប់្រគប់្រគងេឡើងៃថ�ជួលេ�ទី្រក �ងអូកឡិ
ន។  �� ស់កម�សិទ�ែដលបំរុងេឡើងៃថ�ជួល 
គប្ីប�ក៉ទងនិងកម� វ �ធី្រគប់្រគង�រេឡើងៃថ�ជួល�ព�សន� ្រប�ំតំបន់ េហើយ 
�កសួរនិងទី្របឹក�លំេ��� ន។   
 
េតើ�នអ� �េកើតេឡើង ្របសិនេបើកចិ�សន�របស់អ�កជួលផុតកណំតអ់ំឡ� ងេពល 
�� ក�បេ�� ះ�សន�េនះ?  
�រប�� ប់កិច�សន�មិន�ច�មូលេហតុេធ� �ឱ្យ�ន�របេណ� ញអ�កជួលេចញេ�ះេទ។  
�រេធ� �េ�គវ �និច� ័យេលើវ �រុសកូរ��ូ �រលក់អចលន្រទព្យ និង�ររ �បអូសយក្រទព្យសម្បត� ិ 
ក៏មិនែមន�មូលេហតុស្រ�ប់�របេណ� ញេចញេ�ះេឡើយេ�ង�មបទប្ប�� ត� ិស� ីពីមូ
លេហតុែតមួយស្រ�ប់�របេណ� ញេចញ។   
 
េតើ�នអ� �េកើតេឡើង េ�េពលែដល�រ�� ក�បេ�� ះ�សន�េនះប�� ប់? 
េ�េពលែដល�រ�� ក�បេ�� ះ�សន�េនះប�� ប់ ច�ប់ទី្រក �ង Oakland �ក់ព័ន�នឹង 
�រ្រគប់្រគង�រជួល និង�របេណ� ញេចញនឹងេ�ែត្រត�វ�នអនុវត�ដែដល។  ៃថ�ជួ
លែដលមិន�ន់�នបង់គឺេ�ែត្រត�វបង់ដែដល។  េ�ះបី��� ស់អចលន្រទព្យ 
មិន�ចបេណ� ញអ� កជួលេចញេ�យ�រែត�រ�ត់បង់្រ�ក់ចំណូលេ្រ�ះ�រ�ត
ត�តៃនវ �រុសកូរ��ូក៏េ�យ ក៏�� ស់អចលន្រទព្យ�ច�ក់�ក្យបណ� ឹង�ម�រសំណ
ងតិចតួច េដើម្ីបទទួល�នមកវ �ញនូវៃថ�ជួលែដលជំ�ក់ផងែដរ។   
 
េតើច�ប់របស់រដ�ថ�ីស� ពី�ីរបន� �របន�យដល់អ�កជួលអំឡ� ងេពល COVID-19 
េនះប៉ះ�ល់�៉ងដូចេម�ចចំេ�ះ�រ�� ក�បេ�� ះ�សន�េនះ? 
�របន� �របន�យដល់អ�កជួលអំឡ� ងេពល COVID-19 �� ំ 2020 (AB 3088) នឹងមិនប៉ះ�
ល់ដល់�រ�� ក�បេ�� ះ�សន��ដំុកំភួនេឡើយ។ �រ�� ក�របេណ� ញេចញ�បេ�� ះ
�សន�របស់្រក �ងអកែឡននឹងបន��រ�រអ�កជួលេ�្រក �ងអកែឡនពី�របេណ� ញេចញ
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អំឡ� ង្រ��ន�សន�េ�យ�រ COVID-19។ េ�ះ��៉ងេនះក� ី 
អ�កជួលែដលរស់េ�ក� �ងបន�ប់ែដលមិនស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�� ក�របេណ� ញេចញ�ប
េ�� ះ�សន�  
េ�លគឺបន�ប់ែដលមិន�នេហតុផលបេណ� ញេចញែតមួយនឹង�ន�រ�រ�របែន�ម
េ្រ�ម AB 3088។ 
 
េតើបទប��  CDC ជះឥទ� ិពល�៉ងដូចេម�ចចំេ�ះ�រ�� ក�បេ�� ះ�សន�េនះ? 
បទប��  CDC មិនអនុវត�េ�ក� �ងតំបន់របស់រដ� ឬតំបន់ក� �ង្រស �កែដល�នក្រមិត 
�រ�រដូច��  ឬខ�ស់�ងេនះេ�ះេទ។ 
េ�យ�រែត�រ�� ក�របេណ� ញេចញ�បេ�� ះ�សន� របស់្រក �ងអកែឡនផ�ល់នូវ�រ
�រ�របែន�មដល់អ�កជួល �រ�� ក�
បេ�� ះ�សន�ក� �ងតំបន់នឹងបន��រ�រអ�កជួលេ�ក� �ងអកែឡនពី�របេណ� ញេចញអំឡ�
ង្រ��ន�សន�េ�យ�រ COVID-19។  
 
 


