CITY OF OAKLAND
Rent Adjustment Program
Department of Housing and Community Development

បទប��បេ�
� ះ�សន� េ�េលើ�រេឡើងៃថ�ផ�ះ
និង�របេណ�ញេចញ�ប��ន់
េ�ៃថ�ទី9 ែខមិ� ��ំ2020 ែផ�ក�ត់�រទី្រក �ង Oakland
�នេចញច�ប់�សន�្រប�ំ្រក �ងែដលអនុម័តេ�យទី្របឹក�ទី្រក �ង Oakland
េ�ៃថ�ទី12 ែខមិ� ��2
ំ 020 េ�ង�ម�ព�ល�លេ�គណូែវ�ល វ �រុស កូ រ� ូ�កូ វ �ដ-19។
េ�ៃថ� ទី2 7 ែខមិ� ��ំ2 020 ទី ្របឹក�ទី្រក �ង Oakland
អនុម័តច�ប់បទប��បេ�
� ះ�សន� េ�េលើ�របេណ�ញេចញ និងេឡើងៃថ�ជួល
និង�មមិនឲ្យយកៃថ�បង់ជួលយឺតេពលេ�ក��ងករណី�ព�សន�្រប�ំតំបន់។
ច�ប់�ន�ម�ត់�របេណ�ញេចញេ�យមូ លេហតុមិនបង់ៃថ� ជួល
េ�យមូ លេហតុ�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 �ង Oakland ។
�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�នសំណួរអំពប
ី ទប��បេណ� ញេចញបេ�
� ះ�សន�
គប្បីេផ�ើអុីែមលេ� busdev@oaklandca.gov.
ច�ប់ប��ន់េចញបទប��បេ�
� ះ�សន� ៖
�របេណ�ញេចញ�គេ្រចើន
�របេណ�ញេចញ�គេ្រចើន្រត�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�មច�ប់េ��ះេអលីស។
�របេណ�ញេចញេ�យមិនបង់ៃថ�ជួល េ�ករណី�ព�សន�្រប�ំតំបន់
��ស់កម� សិទ�(ផ�ះ)មិន�ចបេណ�ញអ� កជួ លេ�យមូ លេហតុមិនបង់ៃថ� ជួល
េ�ក��ងករណី�ព�សន�្រប�ំតំបន់
េបើសិន��រមិនបង់ៃថ�ជួលេកើតេឡើងេ�យ�រ�ត់បន� យ្រ�ក់ចំណូល
និង�រចំ�យេកើនេឡើង��ំងែដល�លទ� ផលៃន�ព�ល�លេ�គកូ រ� ូ�។
េនះ�នរ ួមេ�េ�យ ែតមិន�នក្រមិត ដូ ច�ងេ្រ�មេនះ៖
● អ� កជួ លរងេ្រ�ះេ�យ�ត់បង់�រ�រ និងបន� យេ�៉ងេធ� ��រ;
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● អ� កជួ លមិន�ចេធ� ��រ�នេ�យ្រត�វេមើលកូ ន េ្រ�ះ��េរៀនបិទ;
● អ� កជួ លមិន�ចេធ� ��រ�នេ�យ�នេ�គកូ វ �ដ-19 ឬែថ�ំអ�កជំងឺ
ឬស�ជិក្រគ� �រ�នេ�គកូ វ �ដ-19; ឬ
● អ� កជួ ល្រត�វចំ�យថវ ����ល់ខ� �នេ្រចើនក��ង�រព��លសុខ�ព។
អ� កជួលេ�ែត្រត�វបង់ៃថ�ជួល�ំងប៉ុ��នេ�ក��ងអំឡ
� ងេពល�សន�្រប�ំតំបន់។
បទប��បេ�
� ះ�សន� ប��ន់េ�េលើ�របេណ�ញេចញពុំ�ចលប់បំ�ត់អ�កជួលពី�រទទួ
លខុស្រត�វេ�េលើ�របង់ៃថ�ផ�ះែដលជំ�ក់�ង
ំ អស់េ�ះេឡើយ។
ៃថ�បង់ផ�ះជួលយឺតេពល
ចំេ�ះអ� កជួ លទីលំេ�
មិន្រត�វ�នៃថ�បង់ផ�ះយឺតេពលេ�េលើៃថ� ជួលែដលមិន�នបង់េ�ក��ងករណី�ព�ស
ន�្រប�ំតំបន់ េបើសិន��របង់ៃថ� យឹតេពលេកើតេឡើងេ�
យលទ�ផល�រ�ល�លេ�គកូ វ �ដ-19។
តេម� ើងៃថ�ជួល
បទប���ម�ត់�រតេម� ើ ងៃថ� ឈ� �លខ� ស់ �ងសន� ស្សន៍ តៃម� អ�កេ្របើ្រ�ស់
(Consumer Price Index ,CPI) លុះ្រ�ែតត្រម�វឱ្យផ�ល់ចំណូសមរម្យមកវ �ញ។ ស្រ�ប់ៃថ� ទី
1 សី� ��ំ 2022 ដល់ៃថ�ទី 31 ែខកក� � ��ំ 2023 CPI ក្រមិតតេម� ើងៃថ� CPI គឺ 3%។
ស្រ�ប់ៃថ� ទី 1 ែខកក� � ��ំ 2021 ដល់ៃថ� ទី 31 ែខកក� � ��ំ 2022 ក្រមិតតេម� ង
ើ ៃថ� CPI
គឺ 1.9%។ �រតំេឡើងៃថ�ឈ� �លែផ�កេលើក្រមិត CPI �ចនឹងមិន្រត�វ�នអនុម័តមុនៃថ� ទី
1 សី���ំេ�ះេទ។
��ស់អចលន្រទព្យែដលគិតគិតប្រម �ងតេម� ើងៃថ� ជួលផ� ះក��ងកំណត់េពល�ន�សន�្រប
�ំតំបន់គួរែត�ក់ទងកម� វ �ធីជួល េហើយនិ�យ�មួ យអ� កផ� ល់ឱ�ទលំេ���ន។
បទប��េផ្សងេទៀត
�រចុះៃថ�ជួលបេ�
� ះ�សន� េ�យទឹកចិត�បុរស្សធម៍។
��ស់កម� សិទ��ច្រពមេ្រព�ង��យលក� ណ៍អក្សរចុះៃថ� ជួលបេ�
� ះ�សន�
េ�យមិន�ត់បង់សិទ�េឡើងៃថ�ផ�ះេ�ក្រមិតៃថ� ជួលែដល�ន�ត់េឡើងមុន�រចុះៃថ� ។
��ស់កម� សិទ�េ�ែត្រត�វេ�រព�ម�រត្រម�វផ� ល់ដំណឹង ក��ង�រេឡើងៃថ� ផ�ះ
េលើកែលងែត�រ្រពមេ្រព�ងេនះ �ន�
យក្រមិតៃថ� ែខ��ំៃថ� ជួលេដើម្រត�វ�ប់េផ� ើមេឡើង វ �ញ។
កំណត់ផ�ល់ដំណឹង
បទប���សន� �នែចងេឡើងច�ស់�ស់អំពីកំណត់ផ�ល់ដំណឹង។ ចំេ�ះកំណត់ផ�ល់
ដំណឹង�របេណ�ញេចញ និង�រេឡើងៃថ� ជួល េ�ក��ងករណីបទប��បេ�
� ះ�សន�
សូ ម�ន Ordinance ពត៍�នលម� ិត។
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អ� កជួលទីលំេ��ច�ក់ទងកម� វ �ធីស្រមបស្រម� លៃថ�ជួល េបើសិន��នសំណួរ
សូមទូ រសព� េ� (510) 238-3721 ឬេផ�ើអុីែមលេ� RAP@oaklandca.gov.
ពត៍�នកម� វ �ធីស្រមបស្រម� លផ�ះជួល�នេ� https://www.oaklandca.gov/rap.
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