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បទបញ្ ជា បណត្ ោោះអាសន្នេណៅណ ើកា រណ ើងថល្ផ្ទោោះ 
និ្ងការបណតត ញេណញជាបន ទ្ទ  ន់្ 

នៅថ ង្ៃទី៩ ែខមិនា ឆ្ន ាំ ២០២០ 

ខននកចាត់ការទីក្ ក ងុអូកឡិនបាននេ េញាប់អាសនន ក្ បចាាំ ក្ ក ងុ 

ខែលអនុម័តនោយទីក្ បឹកាទីក្ ក ងុអូកឡិន នៅ ថ ង្ៃទី១២ ែខមិនា ឆ្ន ាំ ២០២០ 

នោងតាមភាពរា េលោលនរាគណ ូខ ៉ែ ល ែូខរ៉ែ ណូាវ ៉ែ  យខរ៉ែ៉ែ៉ីស ែូ ិទ១៩។  នៅថ ង្ៃទី២៧ 

ែខមិនា 

ឆ្ន ាំ ២០២០ទីក្ បឹកាទីក្ ក ងុអូកឡិន អនុម័ េតាប់ 

បទបញជ្ា  បនណាត ោះ អាសនននៅនេលើការបនណត ញនេញ និងនេឡើងថង្ៃជួល 

និងហាមមិនឲ្យយកថង្ៃបង់ជួលយឺតនពល នៅកន ុងករណីភាពអាសនន ក្ បចាាំ តាបន់។  េ

ាប់បានហាមឃាត់ការបនណត ញនេញនោយមូលនេតុមិនបង់ថង្ៃជួល នោយមូល 

នេតុភាពអាសនន ក្ បចាាំ តាបន់ 

នៅករណី ខែលអនកជួលរងនក្ រោ នោយក្ បា ក់េាំណូ លកាត់បនថយ 

ឬកា នរាណាយបាននេកើននឡើងខ្ៃ ាំ ង។  

បទបញជ្ា  បនណាត ោះ អាសននននន មានក្ បសិទធិភាពែល់េុងែខឧសភា ទី៣១ ឆ្ន ា
២០២០ នេលើកខលងខតទីក្ បឹកានវ្ ើការពនានពលបខនថម។ 

បទបញជ្ា  បនណាត ោះ អាសននបនាា ន់នៅនេលើការបនណត ញនេញ 

និងនេឡើងថង្ៃជួលតក្ មូ នេឡើនងាន ោ

ខតអនកជួលខែលក្ គប់ក្ គងនោេយាប់សក្ មបសក្ មួលក្ គ ប់ក្ គងការបនណត 
ញនេញ និងការនេឡើងថង្ៃជួលក្ បចាាំ ទីក្ ក ុងអូកឡិន។  

ខាងណរកាមណេនោ្ោះជាអត ថ្បទសណងេប។  នែើមបីទទួលពត៍មានបខនថម 

សូ មអានអតថបទទាំ ងក្ ស ងុ េថន្ាប់ https://bit.ly/2UQl52b.  

អនកជួលទីកខនៃង ណិជាកមម ខែលមាន សាណួ រអាពីបទបញ្ ជា  បនណត ញនេញបនណាត ោ
អាសនន គបបីនន្ ើាំ អុីននម៉េលនៅ busdev@oaklandca.gov. 

េាប់បនាា ន់នេញបទបញជ្ា  បនណាត ោះ អាសនន : 

ការបណតត ញេណញភាគណរេើន  ្ 
ការបនណត ញនេញភាគនេកើ្ន ហាមមិនឲ្យក្ បក្ ពឹតតិនេឡើងនៅកន ុងក្ រអាសនន។ 

ការបនណត ញ នេញនោយមូលនេតុអនកជួលអាេបងកនក្ រោ ថ្នន  ក់ែល់សុែភាព 

ឬសុ តតភិាពែល់អនកជួលននសងនទ ត នៅខតអាេអនុ តតបាននោងតាម

េាប់ន្ម ោះ នអលីស ។ 

ការបណតត ញេណញេណោយមិនប្ង់ថល្ជួ  ណៅករតភីាពអាសន្ន របច បន្់ 

មាា  ស់កមមសិទធ(នាោ ) មិនអាេបនណត ញអនកជួល នោយមូលនេតុមិនបង់ថង្ៃជួល 

នៅកន ុងករណីភាពអាសនន ក្ បចាាំ តាបន់ នេបើសិនជាការមិនបង់ថង្ៃជួល 

នេកើតនេឡើងនោយការកាត់បនថយក្ បា ក់េាំណូ ល និងកា នរាណាយនេកើននេឡើងខ្ៃ ាំ ង 
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ខែលជាលទធនលថ្នភាពរាលោលនរាគែូរ៉ែណូា។ននោះមានរមួនៅនោយ ខតមិនមានកាំរតិ

ែូេខ្ងនក្កាមននោះ: 

● អនកជួលរងនក្រោះនោយបាត់បង់ការងារ និងបនថយនមា៉េ ងន វ្ ើការ;

● អនកជួលមិនអាេន វ្ ើការបាននោយក្ត ូនមើលកូន នក្ ោះសាលានរ នបិទ;

● អនកជួលមិនអាេន វ្ ើការបាន នោយមាននរាគែូ ទិ១៩ ឬខងទាំអនកជមៃ ឺ 

ឬសមាជិកក្គួសារមាននរាគែូ ទិ១៩; ឬ

● អនកជួលក្ត ូេាំណាយង កិាផ្ទា ល់ែល នួនក្េើនកន ុងការពាបាលសុែភាព។

អនកជ ួ ណៅតត្រត្ូវបង់ថល្ជួ ទាំ ងប  ៉ុ ន្ទា  ន្ណៅកន ុងក ុាំ  ងណព អាសន្ន របច បន្់។  បទបញជ្ា បណត្ ោ
ោះអាសន្នបន្ទទ  ន្់ េណៅណ ើកា របណតត ញេណញ 
ពា ៉ុអាេ ប់បាបាត្់អនកជួ ពីកា រទទួ ខ៉ុសរត្ូវេណៅណ ើកា របង់ថល្ផ្ទោោះតែ ជាពាក់ទាំ ងអស់

ណេនទ្ោោះណ ើយ។ 

ថ្លបង់ផ្ទោោះជួ យឺត ណ្ព  

េាំន ោះ អនកជួលទី លានៅ 

មិនក្ តូ មានថង្ៃបង់នាោ យឺតនពលនៅនេលើថ ង្ៃជួលខែលមិនបានបង់នៅកន

ុងករណីភាពអាស នន  ក្ បចាាំ តាបន់ នេបើសិនជាការបង់ថង្ៃយឹតនពល 

នេកើតនេឡើងនោយលទធនលការរា េលោលនរាគែូ ិទ១៩។  

ផ្ទោោះជួ ណ ើងថល្ 

បទបញជ្ា  បនណាត ោះ អាសនន ហាមមិនឲ្យមានការនេឡើងថង្ថនាោ  នេលើសព ី3.5% 

(េាប់កាំ រ តិ អតិងិជន ឬ CPI) នេលើកខលងខតមានការតក្ មូ 

ឲ្យមានការនោគយល់សមនេតុនល។ 

មាា  ស់កមមសិទធ ខែលបារុងនេឡើងថង្ៃជួល នៅកនងករណីភាពអាសនន ក្ បចាាំ តាបន់ 

គបបីទក់ទងនិងកមម ិ្ីជួល នេើយពភិាកានិងទីក្ បឹកាទីលានៅ។ 

បទបញជ្ា ណផ្េងណេទៀត្ 

កា េរុោ ថ្ងៃជួលបនណាត ោះ អាសនននោយទឹេកិតតបុរសសម៍្។ មាា

ស់កមមសិទធអាេក្ ពមនេកព្ៀងជា  លាយល័កខអកសេរុោ ថ្ងៃជួលបនណាត ោះ អាសនន 

នោយមិនបាត់បង់សិទធនេឡើងថង្ៃនាោ  

នៅកាំ រ តិ ថង្ៃជួលខែលបានចាត់នេឡើងមុនកា េរុោ ថ្ងៃ។  

មាា  ស់កមមសិទធនៅខតក្ តូ នររពតាមការតក្ មូ   

នតល់ែា ណឹង កន ុងការនេឡើងថង្ៃនាោ  នេលើកខលងខតការក្ ពមនេកព្ៀងននន  

មានរាយការ ិតថង្ៃខែឆ្ន ាំ ថ្ងៃជួលនែើមក្ តូ ចាប់ននតើមនេឡើង ិញ។ 

កាតត់្ផ្ត ់ែាំតឹង 
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បទបញ្ជា អាសននបានខេងនឡើងេាស់លាស់អាំពីកាំណត់នតល់ែាំណឹង។  

េាំន ោះកាំណត់នតល់ែាំណឹងការបនណត ញនេញ និងការនឡើងថ្ងៃជួល 

នៅកន ុងករណីបទបញ្ជា បនណាត ោះអាសននសូមអាន Ordinance ពត៍មានលាំអិត។ 

អនកជួ ទី ាំណៅអាេទក់ទងកមា វធីិសរមបសរមួ ថ្លៃជួ  

ណបើសិន្ជាមាន្សាំតួរសូមទូរស័ពទ ណៅ (510) 238-3721 ឬណផ្ញើអ៉ុីណម  ណៅ 

RAP@oaklandca.gov. ពត៍្មាន្កមា វធីិសរមបសរមួ ផ្ទោះជួ មាន្ណៅ 
https://www.oaklandca.gov/rap.  
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