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ទ្រព្យឬ?

សូមកំុរង់ចំា 
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បតើជនណាម្នលក្ខណសម្ត្ិចូលរមួបៅក្ុងកម្មវធីិរ�ឹអូសយកទ្រព្យពី
កូន�ំណុលបោយយុត្ិធម៍?

ម្ចា ស់ផ្ះអាចម្នលក្ខណសម្ត្ិសំរា�់ការសទម�សទមរួល 
ប�ើសិនជាបេរាន្រ្ួរល បសចក្ីជូនែំណឹងននការមិនរាន�ង់ទរាក់
កមចាី (Notice of Default) ពីអ្កឲ្យខ្ខីទរាក់រ�ស់បេបហើយរានរស់បៅក្ុង
ផ្ះបៅបពលដែលែំបណើ រការរ�ឹអូសយកទ្រព្យរានចា�់បផ្ើម។ អ្កឲ្យខចាី
ទរាក់កំរតិតូចៗខលៃះទតរូវរានបលើកដលងពីការសទម�សទមរួលបនះ។

បតើអវីជាការសទម�សទមរួលននការរ�ឹអូសយកទ្រព្យពីកូន�ំណុល?
ការសទម�សទមរួលននការរ�ឹអូសយកទ្រព្យពីកូន�ំណុលេឺជាែំបណើ រការ
ដែលភាេីអពយាទកឹត្ីរ�ី(អ្កសទម�សទមរួល) ជួយម្ចា ស់ផ្ះ និង
អ្កឲ្យខ្ខីទរាក់ឈានែល់ការទពមបទពៀងរ្ បោយយុត្ិធម៍, ស្ម័ទេចិត្, 
និងអាចចរចារ្រាន។ អ្កសទម� សទមរួលេឺមិនដមនជាបៅទកម 
និងមិនដមនជាតំណាងឲ្យ ភាេីណាមួយប�ើយ។

បតើម្ចា ស់ផ្ះបស្ើសំុការសទម�សទមរួលរប�ៀ�ណា?
ម្ចា ស់ផ្ះមិនអាចបៅសំុការសទម�សទមរួលននការរ�ឹអូសយក 
ទ្រព្យបោយខលៃួនឯងរានប្រ។ ម្ចា ស់ផ្ះទំាងបោះទតរូវរាន�ញជាូ នបោយអ្ក
ផ្ល់ឳវ្រដផ្កលំបៅោ្ឋ ន ឬក៏បមធាវណីាម្្ក់។ សូមអានការដណោំអំពី 
“កម្មវធីិរ�ឹអូសយកទ្រព្យ ពីកូន�ំណុលបោយយុត្ិធម៍ននរែ្ឋវ៉ាសីុនបោនចា
ត់ដចងរប�ៀ�ណា” បៅក្ុងកូនបសៀវបភបនះ សំរា�់ព័ត៌ម្នពិស្្រអំពីបតើបព
លណាដែលបេអាចបធវើការ�ញជាូ នសំរា�់ការសទម�សទមរួលមួយរាន។ ម្ចា
ស់ផ្ះមួយរ�ូៗអាចទាក់្រងមកអ្កឲ្យឳវ្រដផ្កលំបៅោ្ឋ ន
បោយឥតេិតនែលៃបៅបពលណាក៏រានបោយ្ូររស័ព្មក�ណ្ាញព័ត៌ម្ន
�ោ្ន់សំរា�់ម្ចា ស់ផ្ះននរែ្ឋវ៉ាសីុនបោនបលខ 
1-877-894-HOME (1-877-894-4663) ឬបៅបមើលបេហ្ំរព័រ 
www.wshfc.org/buyers/counseling.htm ឬ 
www.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm។ ជា�ដន�មប្រៀត 
ម្ចា ស់ផ្ះដែលម្នទរាក់ចំណូលពី ទា�-បៅមធ្យម ក៏ទ�ដហលជាម្នលក្ខ
ណសម្ត្ិសំរា�់ជំនួយពី�ណ្ាញ្ូររស័ព្�ោ្ន់សំរា�់ច្បោ�់រែ្ឋ�្បវណី្ូរ
ទំាងរែ្ឋ ៖ សូម្ូររស័ព្មកបលខ 
1-800-606-4819 ឬបៅបមើលបេហ្ំរព័រ 
www.nwjustice.org/what-clear។

បតើនែលៃឈ្ួលបែើម្ីចូលរមួក្ុងកម្មវធីិបនះអស់�៉ាុោ្ម នបៅ?
ការផ្ល់ឳវ្រដផ្កលំបៅោ្ឋ នេឺឥតេិតនែលៃ។  ប�ើទតរូវរានបេ�ញជាូ ន
បែើម្ីការសទម�សទមរួល, នែលៃឈ្ួលដែលម្ចា ស់ផ្ះទតរូវ�ង់េឺ $200។ 
អ្កឲ្យខចាីទរាក់ក៏នឹងជួយបចញនែលៃចំនួន $200 ដែរ។ នែលៃឈ្ួលបនះទតរូវ 
ដត�ង់ឲ្យអ្កសទម�សទមរួលមុនបពលបធវើការសទម�សទមរួល។ 
(ប�ើសិនជាការជួ�សទម�សទមរួលបោះទតរូវការបលើសពីមួយែង 
នែលៃឈ្ួលទ�ដហលទតរូវម្ន�ដន�ម។)

ដសវងរកជំនួយសំរា�់ការរ�ឹអូសយកទ្រព្យ ឥ�ូវបនះ!

អំពីកម្មវធីិ
កម្មវធីិរ�ឹអូសយកទ្រព្យពីកូន�ំណុលបោយយុត្ិធម៍ននរែ្ឋវ៉ាសីុន
បោនផ្ល់ជំនួយែល់ម្ចា ស់ផ្ះដែលទតរូវបេរ�ឹអូសយក
ទ្រព្យ បោយការផ្ល់ឳវ្រដផ្កលំបៅោ្ឋ ន, ជំនួយច្បោ�់ 
រែ្ឋ�្បវណី, ការអ�់រនិំង្ំរោក់្ំរនងបៅបទកបោយ មិនេិតឈ្ួល, 
បហើយនិងឳកាសសំរា�់ការសទម�សទមរួល។

កម្មវធីិបនះនិយយអំពីចំនួនបកើនប�ើងបៅក្ុងការរ�ឹអូសយកទ្រព្យ
ពីកូន�ំណុល បោយបធវើឲ្យការទ�ស្ស័យទាក់្រងរវងអ្កឲ្យខចាីទរាក់ 
និងម្ចា ស់ផ្ះឲ្យកាន់ដតទ�បសើរប�ើង បែើម្ីបជៀសវងការរ�ឹអូសយកទ្រព្យ 
បៅបពលណាដែលអាចបធវើរាន។  កម្មវធីិបនះរាន�បង�ើតប�ើងបែើម្ីជួយ
ម្ចា ស់ផ្ះ និង អ្កឲ្យខចាីទរាក់ឈានបៅែល់ែំបណាះស្ស្យមួយែ៏ទ�បសើរ។

ជនណាក៏អាច្ូររស័ព្មក បលខ 1-877-894-HOME (4663) 
បៅបពលណាក៏រាន បែើម្ី្រ្ួរលបសវការយផ្ល់ឳវ្រដផ្កលំបៅោ្ឋ ន 
និងការ្រ្ួរលជំនួយបៅក្ុងដផ្កការរ�ឹអូសយកទ្រព្យពីកូន�ំណុលបោយ
ឥតេិតនែលៃ។

ម្ចា ស់ផ្ះដែលម្នទរាក់ចំណូលពីទា� -បៅ មធ្យមក៏ទ�ដហលម្នលក្ខណ
សម្ត្ិសំរា�់ជំនួយពី�ណ្ាញ្ូររស័ព្�ោ្ន់សំរា�់ច្បោ�់រែ្ឋ�្បវណី
្ូរទំាងរែ្ឋ។ សូម្ូររស័ព្មកបលខ 1-800-606-4819។

សូមបមើលបេហ្ំរព័រ www.homeownership.wa.gov សំរា�់ព័ត៌
ម្នអំពីកម្មវធីិសទម�សទមរួល, ការពារការរ�ឹអូស យកទ្រព្យពីកូន�ំណុល, 
កម្មវធីិផ្ុយពីការរ�ឹអូសយកទ្រព្យ ពីកូន�ំណុល, រប�ៀ�បជៀសវងមិនឲ្យ
បៅជាអ្ករងបទរះពីការឆបរាកននការសប�ងា� ះក្ុងការរ�ឹអូសយកទ្រព្យ
ពីកូន�ំណុល នឹងបទចើនប្រៀត។

ប�ើសិនជាបលាកអ្កម្នអារម្មណ៍ថា បលាកអ្ករងបទរះពីការឆបរាកនន
ការសប�ងា� ះក្ុងការរ�ឹអូសយកទ្រព្យពីកូន�ំណុល ឬម្នការដកលៃង�នលៃំក្ុង
ការដកដទ�ទរាក់កមចាី, ោក់�ណឹ្ង ការត�ូញដត�រជាមួយការយិល័យអេ�បមធា
វរីែ្ឋវ៉ាសីុនបោនោមបេហ្ំរព័រ 
www.atg.wa.gov/fileacomplaint.aspx ឬជាមួយទកសួងដផ្កស្�
�័នបហរញ�វត�ុ ោមបេហ្ំរព័រ 
www.dfi.wa.gov/consumers/complaint.htm ឬ្ូររស័ព្មកបលខ 
877-RING-DFI (746-4334)។

បែើម្ីចង់ែឹងថាបតើព័ត៌ម្នបរាះពុម�បនះម្នោម្រទមង់បផ្សងៗ 
សូម្ូររស័ព្មកបលខ 360-725-2650 ឬ�ណ្ាញ 
TDD-TTY 360-586-0772 ។

បែើម្ី�ញ្ជា សំុសំបណចំ�ងននកូនបសៀវបភបនះសំរា�់ការដចកចាយ 
សូម្ូររស័ព្មកបលខ 800-746-4334 ឬអីុបម៉ាលមក dfi@dfi.wa.gov.



រប�ៀ�ដែលកម្មវធីិការរ�ឹអូសយកទ្រព្យពីកូន�ំណុលបោយយុត្ិធម៍ននរែ្ឋ វ៉ាសីុនបោនបធវើការ

ដសវងយល់ដែមប្រៀតបៅនែងៃបនះ ក្ុងបេហ្ំរព័រ www.home ownership.wa.gov 

• អ្កសទម�សទមរួលបរៀ�ចំបសចក្ី�ញ្ជា ក់ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរននល្រ្ធផលអំពីការសទម�សទមរួល បហើយថាបតើម្ចា ស់ផ្ះ និងអ្កឲ្យខចាីទរាក់បោះរានចូលរមួក្ុងស្្ម រតីសុចរតិឬយ៉ាងណា។  អ្កសទម�សទមរួលបផញើបសចក្ី�ញ្ជា ក់បោះ
បៅឲ្យភាេីទំាងអស់ បោយរមួទំាងទកសួងពាណិជជាកម្មផង បៅក្ុងរវងទរំាពីរនែងៃនននែងៃបធវើការននការសទម�សទមរួលបោះមក។

• ប�ើសិនជាអ្កឲ្យខចាីទរាក់មិនរានសទម�សទមរួលក្ុងស្្ម រតីសុចរតិប្រ ម្ចា ស់ផ្ះទ�ដហលអាច�ញ្ឈ�់ការ្ិរញែូរ ដែលម្នការរ�ឹអូសយកទ្រព្យបនះបៅតុលាការ។

វិធានការ្ីរ

6

• ម្ចា ស់ផ្ះមួយរ�ូៗអាចទាក់្រងមកអ្កឲ្យឳវ្រដផ្កលំបៅោ្ឋ នបោយឥតេិតនែលៃ បៅបពលណាក៏រាន។ សូម្ូររស័ព្មកបលខ 1-877-894-HOME (1-877-894-4663) ឲ្យរានឆា�់ បៅបពលណាម្នការបទរះថ្ាក់ពីការរ�ឹអូសយបៅបពល
ណាក៏រាន

• ម្ចា ស់ផ្ះ្រ្ួរលបសចក្ីជូនែំណឹងពីទករុមហុ៊នឲ្យខចាីទរាក់អំពីសិ្រ្ធិបែើម្ីម្នឳកាសជួ�បែើម្ីពិភាកសាអំពីការរ�ឹអូសយក ទ្រព្យ។ បសចក្ីជូនែំណឹងបនះបៅថា បសចក្ីជូនែំណឹងអំពីជំបរ ើសមុនបពលម្នការរ�ឹអូសយកទ្រព្យ។ ទករុម
ហុ៊នអ្កឱ្យខចាីទរាក់រានតំរវូឲ្យបផញើបសចក្ីជូនែំណឹងបនះបៅឲ្យម្ចា ស់ផ្ះមុនបពលបេបចញ បសចក្ីជូនែំណឹងននការខកខានមិន�ង់់ទរាក់កមចាី(Notice of Default)។

• ប�ើម្ចា ស់ផ្ះបស្ើសំុឱ្យម្នការទ�ជំុ (បៅថា “ការទ�ជំុនិង សន្ោការ”), បោះទករុមហុ៊នឲ្យខចាីទរាក់មិនអាចបចញបសចក្ីជូនែំណឹងននការមិន�ង់ទរាក់កមចាី (Notice of Default) រហូតរយៈបពល 90 នែងៃ �ោ្�់ពី បសចក្ីជូនែំណឹងអំពីជំបរ ើ
សមុនបពលម្នការរ�ឹអូសយកទ្រព្យទតរូវរានបចញ។ ការបនះផ្ល់ឲ្យម្ចា ស់ផ្ះ និងទករុមហុ៊នឲ្យខចាីទរាក់ម្នឳកាសបធវើការបជៀសវងពីការរ�ឹអូសយកទ្រព្យ ប�ើអាចបធវើរាន។

• ការទ�ជំុអាចបធវើប�ើងបោយផ្្ល់ខលៃួន ប�ើសិនជារានបស្ើសំុបោយម្ចា ស់ផ្ះ បហើយនឹងជួ�បៅោមបខានធីដែលម្ចា ស់ផ្ះរស់បៅ។

• ប�ើសិនជាម្ចា ស់ផ្ះ និងអ្កឲ្យខចាីទរាក់ ជួ�និងពិភាកសារ្ បហើយនិងមិនរានឈានែល់ែំបណាះស្ស្យក្ុងរវង 90 នែងៃបនះប្រ អ្កឲ្យខចាីទរាក់អាចបផញើ បសចក្ីជូនែំណឹងននការខកខានមិន�ង់់ទរាក់កមចាី(Notice of Default)។

• ប�ើសិនជាម្ចា ស់ផ្ះ មិនបស្ើសំុជំនួ�ណាមួយប្រ អ្កឲ្យខចាីទរាក់ អាចបផញើ បសចក្ីជូនែំណឹងននការខកខានមិន�ង់់ទរាក់កមចាី(Notice of Default)ក្ុងរវង 30 នែងៃ �ោ្�់ពីរានបចញនូវបសចក្ីជូនែំណឹងននជំបរ ើសមុនបពលម្នការរ�ឹអូស
យកទ្រព្យ ។
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• ម្ចា ស់ផ្ះអាចនឹងទត��់បៅជាម្នលក្ខណសម្ត្ិសំរា�់ការសទម�សទមរួល ប�ើសិនជាបសចក្ីជូនែំណឹងននការមិនរានសងទរាក់កមចាីទតរូវរានបចញរចួបហើយ។  ម្ចា ស់ផ្ះេួរដតទាក់្រងមកអ្កផ្ល់ឳវ្រដផ្កលំបៅោ្ឋ ន 
ប�ើសិនជាមិនទាន់បធវើបៅប�ើយ ឬបមធាវបីែើម្ីពិភាកសាពីល្រ្ធភាពននការរ�ឹអូសយកទ្រព្យ និងអាចម្នការសទម�សទមរួល។

• ប�ើសិនជា ម្ចា ស់ផ្ះអាចម្នលក្ខណសម្ត្ិ អ្កផ្ល់ឳវ្រដផ្កលំបៅោ្ឋ ន ឬបមធាវ ីបស្ើសំុការសទម�សទមរួលក្ុងោមម្ចា ស់ផ្ះរាន។ សបម្ើបនះ បស្ើសំុបៅទកសួងពាណិជជាកម្មននរែ្ឋវ៉ាសីុនបោន(ទកសួងពាណិជជាកម្ម)។  ការសទម�
សទមរួលអាចបស្ើសំុរានបទកាយ បពលដែលបសចក្ីជូនែំណឹងននការមិនរាន សងទរាក់កមចាីទតរូវរានបចញ បហើយនឹងរហូតបៅែល់ រយៈបពល 20 នែងៃបទកាយពីកាល�របិចឆេ្រកត់ទោនន បសចក្ីជូនែំណឹងននអ្កតំណាងការលក់(Notice 
of Trustee Sale)។ (បសចក្ីជូនែំណឹងននអ្កតំណាងការលក់ េឺជាឯកស្រដែលនិយយទរា�់ម្ចា ស់ផ្ះបពលណាការលក់ផ្ះនឹងទតរូវចាត់ដចងបធវើ។)

• ប�ើសិនជាម្ចា ស់ផ្ះទតរូវរាន�ញជាូ នបែើម្ីបធវើការសទម�សទមរួលមុនបពលបសចក្ីជូនែំណឹងននអ្កតំណាងការលក់ទតរូវរានកត់ទោ បសចក្ីជូនែំណឹងននអ្កតំណាងការលក់មិនអាចកត់ទោរានប្រលុះទោដតការសទម�សទមរួលទតរូវរាន�ញចា �់។
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• ទកសួងពាណិជជាកម្មជូនែំណឹងែល់ម្ចា ស់ផ្ះ និង អ្កឱ្យខចាីទរាក់ដែលថាការសទម�សទមរួលទតរូវរានបស្ើសំុ,  ចាត់ោំងឲ្យម្នអ្កសទម�សទមរួលម្្ក់ បហើយជូនែំណឹងែល់ភាេីនិមួយៗ អំពីការ្រ្ួរលខុសទតរូវរ�ស់បេ 
ែូចជាឯកស្រដែលរានតំរវូ សំរា�់ការសទម�សទមរួលនិងនែលៃឈ្ួលសំរា�់ការសទម�សទមរួល $200 ពីភាេីនិមួយៗ។ ការបនះទតរូវបធវើប�ើងក្ុងរវង 10 នែងៃ�ោ្�់ពីទកសួងពាណិជជាកម្ម រាន្រ្ួរលសបម្ើសំុសទម�សទមរួលច�់សពវទេ�់។

• ការសទម�សទមរួលេឺទតរូវរានោក់បពលកំណត់បោយអ្កសទម�សទមរួលមិនឲ្យហួសពី 70 នែងៃបទកាយពីអ្កសទម�សទមរួលទតរូវរានបទជើសបរ ើស ប�ើពំុបោះប្រទតរូវរានយល់ស្ស�បោយម្ចា ស់ផ្ះ និងអ្កឲ្យខចាីទរាក់
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• ម្ចា ស់ផ្ះបផញើឯកស្រដែលតំរវូទំាងឡាយបៅអ្កសទម�សទមរួល និងអ្កឲ្យខចាីទរាក់ (ក្ុងរវង 23 នែងៃ �ោ្�់ពី្រ្ួរលបសចក្ីជូនែំណឹងអំពីការសទម�សទមរួលពីទកសួងពាណិជជាកម្ម)។

• អ្កឲ្យខចាីទរាក់បផញើឯកស្របៅឲ្យអ្កសទម�សទមរួល និងម្ចា ស់ផ្ះ(ក្ុងរវង 20 នែងៃចា�់ពីនែងៃ្រ្ួរលឯកស្ររ�ស់ម្ចា ស់ផ្ះ។
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• ការសទម�សទមរួលនឹងបកើតប�ើង។

• ម្ចា ស់ផ្ះទ�ដហលអាចទតរូវតំណាងបោយបមធាវណីាម្្ក់ អ្កផ្ល់ឳវ្រដផ្កលំបៅោ្ឋ ន ឬអ្ករំទ្រោោបផ្សងប្រៀត។ បទាះ�ីយ៉ាងណាក៏បោយម្ចា ស់ផ្ះ (អ្កខចាីទរាក់(ទំាងអស់) ដែលម្នបឈា្ម ះក្ុងទកោសក្ុងកមចាីនិបក្ខ�) ទតរូវដតចូល
រមួក្ុងការជួ�ទ�ជំុននការសទម�សទមរួលបោយផ្្ល់។

• ទករុមហុ៊នឲ្យខចាីទរាក់ទតរូវដតម្នជនណាម្្ក់ដែលម្នអំណាចក្ុងការដកដទ�ទរាក់កមចាី ឬបធវើការចរចាទពមបទពៀងបោយផ្្ល់ខលៃួន ឬោម្ូររស័ព្ក្ុងបពលបធវើការសទម�សទមរួលបោះ។

• ទំាងម្ចា ស់ផ្ះ និងទករុមហុ៊នឲ្យខចាីទរាក់ទតរូវដតចូលរមួក្ុងស្្ម រតីសុចរតិទំាងអស់រ្បពញទំាងែំបណើ រការសទម�សទមរួល។

• មុខងាររ�ស់អ្កសទម�សទមរួលេឺមិនដមនែូចជាបៅទកមប្រ។ អ្កសទម�សទមរួលេឺជាភាេីអពយាទកឹត្ីរ�ីដែលជំរញុបៅម្ចា ស់ផ្ះ និងអ្កឲ្យខចាីទរាក់ បែើម្ីពិនិត្យបមើលទេ�់ជំបរ ើសោោ បោយរមួទំាងការដកដទ�ទរាក់កមចាីផង 
បែើម្ីបជៀសវងការរ�ឹអូសយកទ្រព្យ។

• ទំាងម្ចា ស់ផ្ះ និទំាងអ្កឲ្យខចាីទរាក់ សំបរចបសចក្ី បោយម្នការទពមបទពៀងរ្(ោមរយៈការដកដទ�ទរាក់កមចាី ឬកម្មវធីិបផ្សងប្រៀត), ឬពួកបេមិនម្នការទពមបទពៀងរ្និងទ�ដហលអាចម្នែំបណើ រការរ�ឹអូសយកទ្រព្យពីកូន�ំណុល។
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