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បទប��បេ�
� ះ�សន� េ�េលើ�រេឡើងៃថ� ផ�ះ
និង�របេណ�ញេចញ�ប��ន់
េ�ៃថ� ទី៩ ែខមិ� ��ំ២០២០
ែផ� ក�ត់�រទី្រក �ងអូ កឡិន�នេចញច�ប់�សន� ្រប�ំ្រក �ង
ែដលអនុម័តេ�យទី្របឹក�ទី្រក �ងអូ កឡិន េ�ៃថ� ទី១២ ែខមិ� ��ំ២០២០
េ�ង�ម�ព�ល�លេ�គណូែវ�ល ខូ រ� ូ���យរុ�ស ខូ វ �ទ១៩។ េ�ៃថ� ទ២
ី ៧ ែខមិ�
��ំ២០២០ទី្របឹក�ទី្រក �ងអូ កឡិន អនុម័តច�ប់
បទប��បេ�
� ះ�សន� េ�េលើ�របេណ�ញេចញ និងេឡើងៃថ� ជួល
និង�មមិនឲ្យយកៃថ� បង់ជួលយឺតេពល េ�ក��ងករណី�ព�សន� ្រប�ំតំបន់។
ច�ប់�ន�ម�ត់�របេណ�ញេចញេ�យមូ លេហតុមិនបង់ៃថ� ជួល េ�យមូ ល
េហតុ�ព�សន� ្រប�ំតំបន់
េ�ករណីែដលអ� កជួ លរងេ្រ�ះេ�យ្រ�ក់ចំណូល�ត់បន� យ
ឬ�រចំ�យ�នេកើនេឡើង��ំង។

បទប��បេ�
� ះ�សន� ប��ន់េ�េលើ�របេណ�ញេចញ
និងេឡើងៃថ� ជួលត្រម�វេឡើងចំេ�ះែតអ� កជួ លែដល្រគប់្រគងេ�យច�ប់ស្រមបស្រម� ល្រគ
ប់្រគង�របេណ�ញេចញ និង�រេឡើងៃថ� ជួល្រប�ំទី្រក �ងអូ កឡិន។
�ងេ្រ�មេនះ�អត� បទសេង� ប។ េដើម្បីទទួ លពត៍�នបែន� ម
សូ ម�នអត� បទ� ំង្រស �ងៃនច�ប់ https://bit.ly/2UQl52b.
អ� កជួ លទីកែន� ង�ណិជ�កម� ែដល�នសំណួរអំពីបទប��បេណ�ញេចញបេ�
� ះ�សន�
គប្បីេផ�ើំអុីេម៉លេ� busdev@oaklandca.gov.
ច�ប់ប��ន់េចញបទប��បេ�
� ះ�សន� :
�របេណ�ញេចញ�គេ្រចើន
�របេណ�ញេចញ�គេ្រចើន ្រត�វ�ន�ម�ត់រហូ តដល់ប�� ប់្រ��ន�សន� ្រប�ំ
តំបន់។ �របេណ�ញេចញេ�យមូ លេហតុអ�កជួ ល�ចបង� េ្រ�ះ��ក់ដល់សុខ�ព
ឬសុវត� ិ�ពដល់អ�កជួ លេផ្សងេទៀត េ�ែត�ចអនុវត� �នេ�ង�ម
ច�ប់េ��ះេអលីស ។
�របេណ�ញេចញេ�យមិនបង់ៃថ� ជួល េ�ករណី�ព�សន� ្រប�ំតប
ំ ន់
��ស់កម� សិទ�(ផ� ះ) មិន�ចបេណ�ញអ� កជួ ល េ�យមូ លេហតុមិនបង់ៃថ� ជួល
េ�ក��ងករណី�ព�សន� ្រប�ំតំបន់ េបើសិន��រមិនបង់ៃថ� ជួល
េកើតេឡើងេ�យ�រ�ត់បន� យ្រ�ក់ចំណូល និង�រចំ�យេកើនេឡើង��ំង
ែដល�លទ� ផលៃន�ព�ល�លេ�គខូ រ� ូ�។េនះ�នរ ួមេ�េ�យ ែតមិន�នកំ រ �ត
ដូ ច�ងេ្រ�មេនះ:
● អ� កជួ លរងេ្រ�ះេ�យ�ត់បង់�រ�រ និងបន� យេ�៉ងេធ� ើ�រ;
● អ� កជួ លមិន�ចេធ� ើ�រ�នេ�យ្រត�វេមើលកូ ន េ្រ�ះ��េរៀនបិទ;
● អ� កជួ លមិន�ចេធ� ើ�រ�ន េ�យ�នេ�គខូ វ �ទ១៩ ឬែថ� ំអ� កជម� ឺ
ឬស�ជិក្រគ� �រ�នេ�គខូ វ �ទ១៩; ឬ
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● អ� កជួ ល្រត�វចំ�យថវ ����ល់ខ� �នេ្រចើនក��ង�រព��លសុខ�ព។
អ� កជួ លេ�ែត្រត�វបង់ៃថ� ជួល� ំងប៉ុ��នេ�ក��ងកំឡ
� ងេពល�សន� ្រប�ំតំបន់។
បទប��បេ�
� ះ�សន� ប��ន់ េ�េលើ�របេណ�ញេចញ
ពុំ�ចលប់បំ�ត់អ�កជួ លពី�រទទួ លខុស្រត�វេ�េលើ�របង់ៃថ� ផ�ះែដលជំ�ក់� ំងអស់
េ�ះេឡើយ។
ៃថ� បង់ផ�ះជួ លយឺតេពល
ចំេ�ះអ� កជួ លទីលំេ�
មិន្រត�វ�នៃថ� បង់ផ�ះយឺតេពលេ�េលើៃថ� ជួលែដលមិន�នបង់េ�ក��ងករណី�ព�ស
ន� ្រប�ំតំបន់ េបើសិន��របង់ៃថ� យឹតេពល
េកើតេឡើងេ�យលទ� ផល�រ�ល�លេ�គខូ វ �ទ១៩។
ផ� ះជួ លេឡើងៃថ�
បទប��បេ�
� ះ�សន� េនះ �មឲ្យ�ន�រេឡើងៃថ� ផ�ះេលើសពី 2.7% (សន� ស្សន៍តៃម�
ស្រ�ប់អតិថិជន ឬ CPI) េឡើយ េលើកែលងែតត្រម�វឲ្យ�ន�រផ� ល់ជូនរ�យ�រណ៍
ចំណូល�៉ងសម្រសប។ ��ស់កម� សិទ� ែដលបំរុងេឡើងៃថ� ជួល
េ�ក� ងករណី�ព�សន� ្រប�ំតំបន់ គប្បី�ក់ទងនិងកម� វ �ធីជួល
េហើយពិ�ក�និងទី្របឹក�ទីលំេ�។
បទប��េផ្សងេទៀត
�រចុះៃថ� ជួលបេ�
� ះ�សន� េ�យទឹកចិត�បុរស្សធម៍។ ��ស់កម� សិទ��ច្រពមេ្រព�ង�
�យល័ក�អក្សរចុះៃថ� ជួលបេ�
� ះ�សន� េ�យមិន�ត់បង់សិទ�េឡើងៃថ� ផ�ះ
េ�កំ រ �តៃថ� ជួលែដល�ន�ត់េឡើងមុន�រចុះៃថ� ។
��ស់កម� សិទ�េ�ែត្រត�វេ�រព�ម�រត្រម�វ
ផ� ល់ដំណឹង ក��ង�រេឡើងៃថ� ផ�ះ េលើកែលងែត�រ្រពមេ្រព�ងេនះ
�ន�យកំ រ �តៃថ� ែខ��ំៃថ� ជួលេដើម្រត�វ�ប់េផ� ើមេឡើង វ �ញ។
កំណត់ផ�លដ
់ ណ
ំ ង
ឹ
បទប���សន� �នែចងេឡើងច�ស់�ស់អំពីកំណត់ផ�ល់ដំណឹង។
ចំេ�ះកំណត់ផ�ល់ដំណឹង�របេណ�ញេចញ និង�រេឡើងៃថ� ជួល
េ�ក��ងករណីបទប��បេ�
� ះ�សន� សូ ម�ន Ordinance ពត៍�នលំអិត។
អ� កជួ លទីលេំ ��ច�ក់ទងកម� វ �ធីស្រមបស្រម� លៃថ� ជួល
េបើសន
ិ ��នសំណួរសូ មទូ រស័ព�េ� (510) 238-3721 ឬេផ�អ
ើ ុីេម៉លេ�
RAP@oaklandca.gov. ពត៍�នកម� វ �ធីស្រមបស្រម� លផ� ះជួ ល�នេ�
https://www.oaklandca.gov/rap.
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