
 
 

ការបណ្តេ ញណ្េញពផី្ទះជលួ 

សូមស្វា គមនេ៍ូលណ្ៅក្នុងការមុននឹងអ្នក្ចសូមស្វា គមនច៍ូលទៅក្នុងការមុននឹងអ្នក្ចុុះហត្ថទលខាPodcast (ប្បព័នធផ្ាយដំតងឹក្នុងអ្ុនីធតឺិត). 
ប្បព័នធផ្ាយដតំឹងតាមរយៈអ្ុីនធតឺិតណ្នះបានណ្ធាើណ្ ើងណ្ដើមបីជួយណ្ោក្អ្នក្ឱ្យបានយល់ប្បណ្សើរជាងមុនអ្ំពីេាប់និងសិទ្ធិរបស់ខ្លនួណ្ៅក្នុងរដ្ឋអ្ង់តារីយ ូ។ 
ប្បសិនណ្បើណ្ោក្អ្នក្យល់ពីសិទ្ធិនិងការទ្ទ្ួលខ្សុប្តូវរបស់ខ្លួន ទោក្អ្នក្នងឹអាចទ្រើសទរើសនូវអ្ាីៗដដ្លអ្នក្ដ្ឹងថាលអទហើយ្ត្ឹម្ត្ូវស្ាប់ការរស់ទៅរបស់ណ្ោក្អ្នក្ណ្ៅក្នុងប្បណ្ទ្សកាណាដា។ 
សំខាន់ខាល ំងណាស់ណ្ោក្អ្នក្ប្តូវដឹងថាព័ត៌មានដដលផ្ាយណ្េញតាមប្បព័នធអ្ុីនធតឺិតណ្នះគឺមនិដមនជាដំបូន្មា នេាប់អ្ជ្ញា ណ្ដើមបីជួយណ្ដាះប្ស្វយស្វា នការត៍របស់ណ្ោក្អ្នក្ណ្ន្មះណ្ទ្។  ដ្ណំឹងទំងទនុះ្ានដ់ត្ជ្ញ 
ថ្ងៃណ្នះណ្យើងនឹងនិយាយអ្ំពីសិទ្ធិរបស់ភតកិ្ៈ(អ្នក្រួលផ្ទះណ្ៅ) ណ្ៅណ្ពលមាា ស់ផ្ទះក្ំពុងពាយាមបណ្តេ ញពួក្ណ្គណ្េញ។ 

 

 មុនណ្ពលដំណ្តើរការបណ្តេ ញណ្េញប្តូវបានយក្មក្ពិភាក្ា ជាចំបាេ់ណ្ោក្អ្នក្ប្តូវេងចំថាទ្ំន្មក្់ទ្ំនងរវាងមាា ស់ផ្ទះនិងភតកិ្ៈគឺជាទ្ំន្មក្់ទ្នំងអាជីវក្មា។  ដេូជាអាជីវក្មាឯណ្ទ្ៀតជាណ្ប្េើនផ្ងដដរ 
មានស្វរៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការក្ត់ប្តារាល់ប្បតិបតេិការទំងអ្ស់រវាងអ្នក្និងមាា ស់ផ្ទះ។  
ភសេុតាងថ្នការបង់ថ្ងលឈ្នួលរបស់អ្នក្គួរដតប្តូវបានរក្ាទ្ុក្ដូណ្េនះអ្នក្អាេបញ្ជា ក្់បានយា ងងាយថាអ្នក្បានបង់ថ្ងលឈ្នួលរបស់អ្នក្ណ្ ើយ។  
ណ្ ា្ ះនិងអាស័យដាា នថ្នមាា ស់ផ្ទះរបស់អ្នក្គឺចំបាេ់ប្តូវដឹងណ្ដើមបីណ្ផ្ញើលិខ្ិតជូនដំតងឹឬប្បសិនណ្បើអ្នក្េង់ដាក្់ពាក្យសំុណ្ដើមបីឱ្យមាា ស់ផ្ទះបំណ្ពញកាតពាក្ិេារបស់ខ្លួន។  
ប្បសិនណ្បើអ្នក្មានការប្ពួយបារមភអ្ំពីអ្ាីដដលក្ំពងុណ្ក្ើតណ្ ើងណ្ៅក្នុង ផ្ទុះរួលរបស់អ្នក្អ្នក្គួរដតបញ្ជា ក្់ពីក្ងាល់ទំងណ្ន្មះជាោយលក្ខត៍អ្ក្សរដូេជាណ្ៅក្នុងលិខ្ិតឬស្វរអ្តាបទ្។  
ប្តូវឱ្យប្បាក្ដថាអ្នក្ដតងដតមានឯក្ស្វរេំលងទ្ុក្សប្មាប់អ្នក្ជានិេាថ្នទ្ំន្មក្ទ់្ំនងទំងណ្នះ។  ការប្ពមណ្ប្ពៀងជាមួយមាា ស់ផ្ទះជួល ឧបមារថា បង់ថ្ងលឈ្នួលណ្ៅថ្ងៃណ្ផ្សងខ្ុសពីការប្ពមណ្ប្ពៀងពីមុន ប្តូវដត 
បញ្ជា ក្់ជាោយលក្ខត៍អ្ក្សរ។  ប្សណ្ដៀងគ្នន ណ្នះដដរប្បសិនណ្បើអ្នក្និងមាា ស់ផ្ទះប្ពមឱ្យអ្នក្ណ្ធាើការjជំនួសតថ្មលឈ្នួល ក្េិាប្ពមណ្ប្ពៀងណ្ន្មះប្តូវដតមានណ្ៅក្នុងប្ក្ដាសស្វន ម។ 

 

ប្បសិនណ្បើអ្នក្ណ្ធាើតាមការដតន្មំជាមូលដាា នទំងណ្នះអ្នក្នឹងអាេណ្ជៀសផ្ុតពបីញ្ជា ជាណ្ប្េើនដដលភតិក្ៈប្តូវដតណ្ដាះប្ស្វយជាមួយមាា ស់ផ្ទះរបស់ពួក្ណ្គ។ 

 

ដបណ្ៅឯបញ្ជា ថ្នការបណ្តេ ញណ្េញ ជាដំណ្តើរការដដលប្តូវបានណ្ប្បើណ្ដាយមាា ស់ផ្ទះណ្ដើមបីដក្អ្នក្ជួលណ្េញពី ផ្ទះជួល ណាមួយ។  
េាប់អ្នុវតេភតិក្:លំណ្ៅដាា នប្គប់ប្គងទ្ំន្មក្់ទ្នំងរវាងមាា ស់ផ្ទះនិងភតិក្ៈណ្ ើយវាក្ំតត់វិធានប្គងណ្លើណ្ពលណ្វោនិងរណ្បៀបដដលមាា ស់ផ្ទះអាេបណ្តេ ញភតិក្ៈណ្េញ។ 

 

មានណ្ តុផ្លមួយេំនួនដដលមាា ស់ផ្ទះជួលអាេយក្មក្ អ្នុវតេណ្ដាយមានទ្ំនុក្េិតេណ្ពលពាយាមបណ្តេ ញអ្នក្ជួលណ្េញ។  ទំងណ្នះរួមបញ្ាូលទំងការខ្ក្ខានមិនបានបង់ថ្ងលឈ្នួលណ្ពញឬតាមណ្ពលណ្វោ 
មានសក្មាភាពខ្ុសេាប់ ណ្ធាើឲ្យផ្ទះដបក្បាក្់ ឬរំខានដល់អ្នក្ជួលណ្ផ្សងណ្ទ្ៀតណ្ៅក្នុងបរិណ្វតណ្ន្មះ។  



 
 
ភាពេណ្ងអៀតដតនដដលរំណ្ោភេាប់ប្ក្ុងក្៏អាេជាណ្ តុផ្លថ្នការបណ្តេ ញណ្េញណ្ ើយមាា ស់ផ្ទះអាេពាយាមបណ្តេ ញអ្នក្ជួលណ្េញប្បសិនណ្បើគ្នត់ឬស្វេញ់ាតិជិតសនទិ្ធេង់រស់ណ្ៅក្នុងផ្ទះជាមយួ។  
វិធានជាក្់ោក្់ប្តូវបានអ្នុវតេេំណ្ពាះណ្ តុផ្លេុងណ្ប្កាយសប្មាប់ការបណ្តេ ញអ្នក្ជួល។  ជាអ្ក្ុសលណ្ តុផ្លណ្នះប្តូវបានណ្ប្បើប្បាស់កាន់ដតណ្ប្េើនណ្ ើង ៗ ណ្ដាយមាា ស់ផ្ទះដលាងណ្ន្មះមានតិេជាង ៥ ដលាង 
សប្មាប់ជួល។  

មាា ស់ផ្ទះមិនអាេបណ្តេ ញអ្នក្ជួលបានណ្ទ្ពីណ្ប្ពាះពួក្ណ្គមានសតាេិញ្ាឹមណ្លើក្ដលងដតសតាេិញ្ាឹមទំងណ្ន្មះបងកការខ្ូេខាតឬបណ្ងកើតការរំខាន។  
ពួក្ណ្គមិនអាេបណ្តេ ញណ្េញបានណ្ទ្ពីណ្ប្ពាះភតកិ្ៈេូលរួមជាមួយសមាគមភតិក្ៈឬណ្សនើសំុមាា ស់ផ្ទះជួលឲ្យជួសជុលផ្ទះ។ 

មាា ស់ផ្ទះប្តូវដតអ្នុវតេតាមនីតិវិធីដដលបានក្ំតត់ណ្ដើមបីបណ្តេ ញអ្នក្ជួលណ្េញណ្ដាយចប់ណ្ផ្េើមពីការជូនដំតឹងដល់ភតិក្ៈដដលបញ្ជា ក្់ពីមូលណ្ តុថ្នការបណ្តេ ញណ្េញណ្ ើយក្នុងក្រតីខ្លះប្តូវណ្ប្បើណ្ពលណ្វោណ្ដើមបី
ណ្ដាះប្ស្វយបញ្ជា ។  ឧទ រត៍ក្នុងក្រតីភតកិ្ៈមិនបង់ថ្ងលឈ្នួល េំននួប្បាក្់ជំពាក្់ និងណ្ពលណ្វោប្តូវបង់ ប្តូវបញ្ាូនជាដំតឹង ដល់ភតកិ្:។  ប្បសិនណ្បើភតកិ្ៈបង់ថ្ងលឈ្នួលផ្ទះណ្ន្មះ បញ្ជា ក្៏ប្តូវបញ្ាប់ 
ណ្ ើយដំតឹងណ្ដើមដដលបានបញ្ាូនណ្ៅណ្ន្មះ នឹងប្តូវបានជា"អ្ស្វរឥតការ” ឬលុបណ្ចល។ 

ជាការសំខាន់សប្មាប់ភតិក្ៈប្តូវអានណ្សេក្េីជូនដំតឹងដដលបានណ្ផ្ញើណ្ដាយមាា ស់ផ្ទះ។  វានឹងដាក្់នូវនីតិវិធីប្តឹមប្តូវសប្មាប់កាលបរិណ្េេទ្និងអ្ាីដដលប្តូវណ្ធាើនិងសប្មាប់វិធីណ្ដើមបីណ្ដាះប្ស្វយបញ្ជា ។  
ណ្សេក្េីជូនដំតងឹគួរដតអ្នុវតេតាមអ្ាីដដលេាប ់អ្នុវតេភតកិ្:លំណ្ៅដាា នតប្មូវ ឯលិខ្តិស្វមញ្ញពីមាា ស់ផ្ទះទ្ំនងជាមិនបំណ្ពញតាមតប្មូវការដដលមានដេងណ្ៅក្នុងេាប់ណ្ន្មះណ្ទ្។ 

ប្បសិនណ្បើអ្នក្ណ្ប្ជើសណ្រីសមិនណ្ដាះប្ស្វយបញ្ជា អ្នក្មិនចំបាេ់ណ្រីណ្េញណ្ទ្ណ្ ើយបន្មទ ប់មក្មាា ស់ផ្ទះនឹងប្តូវដាក្់ពាក្យណ្សនើសំុណ្ៅប្ក្ុមប្បឹក្ាមាា ស់ផ្ទះនិងភតិក្ៈណ្ដើមបីក្តំត់កាលបរិណ្េេទ្សប្មាប់សវន្មការដដលភតិក្ៈនិ
ងមាា ស់ផ្ទះអាេពនយល់ ស្វា នភាព ណ្រៀងៗខ្លួនរបស់ពួក្ណ្គ។  គ្នា នការបណ្តេ ញណ្េញអាេណ្ក្ើតណ្ ើងបានណ្ទ្ណ្លើក្ដលងដតភតិក្ៈយល់ប្ពមផ្លល ស់ទ្ីលំណ្ៅឬប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលដាក្់ពាក្យបណ្តេ ញណ្េញ។  

ប្បសិនណ្បើមាា ស់ផ្ទះ យក្អ្នក្ណ្ៅជួបប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលអ្នក្នឹងទ្ទ្ួលបានអ្ាីដដលណ្គណ្ៅថា "ណ្សេក្េីជូនដតំឹងអ្ំពីការកាត់ក្េ"ី ។  វានឹងបងាា ញពីណ្ តុផ្លសប្មាប់សវន្មការ 
កាលបរិណ្េេទ្ណ្ពលណ្វោសប្មាប់សវន្មការ និងទ្ីក្ដនលងថ្នសវន្មការ។ 

ជាការសំខាន់ណាស់ដដលអ្នក្ប្តូវេូលណ្ៅកាន់សវន្មការណ្នះណ្ ើយបងាា ញការណ្ប្តៀមណ្រៀបេំណ្ដើមបីណ្ដាះប្ស្វយបញ្ជា ។ 
អ្នក្ប្បដ លជាប្តូវណ្រៀបេំឱ្យស្វក្សីេូលរួមជាមួយអ្នក្ងតេមលងឯក្ស្វរឬមានរូបងតណ្ប្តៀមបងាា ញ។ 
ប្បសិនណ្បើអ្នក្មិនេូលរួមសវន្មការប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាលនឹងណ្ធាើការសណ្ប្មេេិតេប្តូវដតបណ្តេ ញអ្នក្ណ្េញដតមួយគត់។ វាជាការលអបំផ្ុតក្នុងការទ្ទ្លួជំនួយដផ្នក្េាប់មនុណ្ពលេូលសវន្មការណ្ដើមបីជួយក្នុងការណ្រៀបេំ។  
ណ្បើអ្នក្មិនមានលទ្ធភាពជួលណ្មធាវីណ្ទ្ មុនទីស គមន៍េាប់អាេជួយអ្នក្បាន។ 

ណ្ៅក្នុងសវន្មការសមាជិក្ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលនឹងស្វេ ប់ពមីូលណ្ តុដដលមាា ស់ផ្ទះរបស់អ្នក្េង់បណ្តេ ញអ្នក្ណ្េញណ្ ើយណ្ តុអ្ាីអ្នក្គិតថាអ្នក្មនិគួរប្តូវបណ្តេ ញណ្េញ។ 
សមាជិក្ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលនឹងណ្ធាើការសណ្ប្មេេតិេណ្ៅេុងបញ្ាប់ថ្នសវន្មការឬរង់ចំណ្ពលខ្លះមុននឹងណ្រៀបេំណ្សេក្េីសណ្ប្មេេិតេរបស់ពួក្ណ្គ។ ការសណ្ប្មេេិតេប្តូវបានណ្គណ្ៅថា "ដីកា” 
ណ្ ើយដីកាេមលងមួយេាប់ណ្ទ្ៀតនឹងប្តូវបានណ្ផ្ញើណ្ៅអ្នក្និងមាា ស់ផ្ទះរបស់អ្នក្។ វាជាការសំខាន់ដដលអ្នក្ប្តូវដឹងថាការបណ្តេ ញណ្េញអាេណ្ក្ើតណ្ ើងប្គប់រដូវសូមបីដតណ្ៅរដូវរងាក្៏ណ្ដាយ។ 

ណ្ពលខ្លះអ្នក្អាេណ្ធាើក្ិេាប្ពមណ្ប្ពៀងជាមួយមាា ស់ផ្ទះរបស់អ្នក្ណ្ដើមបីបញ្ឈប់ការបណ្តេ ញណ្េញ។ ក្ិេាប្ពមណ្ប្ពៀងប្បណ្ភទ្ណ្នះណ្ប្េើនដតប្តូវបានណ្គណ្ៅថា“ ដំណ្ណាះប្ស្វយ” ។  
ក្ិេាប្ពមណ្ប្ពៀងអាេប្តូវបានណ្ធាើណ្ ើងមុនឬបន្មទ ប់ពីប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលដាក្់ដីកា។ 
សូមអ្នក្ពាយាមទ្ទ្ួលដំបូន្មា នពីណ្មធាវីផ្លទ ល់ខ្លនួមុនេុះ តាណ្លខាណ្លើឯក្ស្វរណាមួយណ្ ើយប្តូវដតេមលងរក្ាទ្ុក្ប្គប់ទំងឯក្ស្វរទំងណ្ន្មះដដលអ្នក្បានេុះ តាណ្លខា។ 



 
 
ណ្បើបទ្ដីការបស់ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលដាក្់ថាអ្នក្ប្តូវបានបណ្តេ ញណ្េញអ្នក្ប្តូវដតផ្លល ស់បេូរទ្ីលំណ្ៅតាមកាលបរិណ្េេទ្ដដលបានបញ្ជា ក្់ណ្លើប្ក្ដាស់ ដីកា ណ្ន្មះ។  
ប្បសិនណ្បើអ្នក្មិនណ្ធាើណ្ទ្មាា ស់ផ្ទះអាេប្បាប់មន្តនេសី្វធារតៈដដលណ្ៅថា “តប្មួត” ឱ្យអ្នក្ចក្ណ្េញ។  ប ូលីសគឺជាអាជាញ ណ្ធាដតមួយគត់ដដលអាេបងខំអ្នក្ឲ្យណ្េញពីក្ដនលងដដលអ្នក្បានជួល។  
មាា ស់ផ្ទះមិនអាេដូរណ្ស្វរបានណ្ទ្រ ូតទល់ដតប ូលីសមក្ដល់ណ្ ើយអ្នុញ្ជញ តិ។ 

យក្លអគួរដតចក្ណ្េញណ្ ើយប្បមូលយក្របស់របរទំងអ្ស់ដដលអ្នក្មានជាមួយអ្នក្ណ្ពលអ្នក្ណ្រីណ្េញ។  ប្បសិនណ្បើអ្នក្ប្តូវបានបណ្តេ ញណ្េញណ្ដាយប ូលីសអ្នក្មានណ្ពល 72 
ណ្មា ងណ្ដើមបីយក្របស់របររបស់អ្នក្សូមបីដតណ្ៅេុងសបាេ  ៍ឬថ្ងៃឈ្ប់សប្មាក្ក្៏ណ្ដាយ។  ក្នុងអ្ ុំងណ្ពល ៧២ 
ណ្មា ងណ្នះមាា ស់ផ្ទះរបស់អ្នក្ប្តូវដតរក្ារបស់របររបស់អ្នក្ណ្អាយមានសុវតាិភាពណ្ៅក្ដនលងណ្ដើមឬណ្ៅជិតក្ដនលងណ្ដើមរបស់អ្នក្ណ្ ើយប្តូវណ្អាយអ្នក្ណ្េញេូលចប់ពីណ្មា ង ៨ ប្ពឹក្ដល ់៨ ណ្ពលយប់។  
េាប់ទំងណ្នះអ្នុវតេបានលុះប្តាដតអ្នក្ប្តូវបានបណ្តេ ញណ្េញណ្ដាយប ូលីស។ 

ណ្យើងសងឃឹមថាអ្នក្បានណ្ ើញ ថា ផ្ដ់ខាសេណ្នះជាប្បភពដ៏លអថ្នបឋមពត័៌មានេាប់អ្ជាញ ខ្លះៗដដលទក្់ទ្ងនឹងសិទ្ធភិតិក្ៈរបស់អ្នក្ប្បសិនណ្បើអ្នក្ក្ំពុងប្បឈ្មនឹងការបណ្តេ ញណ្េញ។ 

ប្បសិនណ្បើណ្ោក្អ្នក្ណ្ៅមានសំតួរអ្ំពីរពីណ្រឿងទំងអ្ស់ណ្នះ សូមណ្មតាេ គិតណ្ដើមបីប្ត ប់មក្សួរតាមតាមរយៈភាន ក្់ងារបណ្ប្មើណ្សវាក្មា ណ្ ើយនិងអ្នក្ដដលប្បាប់ណ្ោក្អ្នក្អ្ំពពី័ត៌មានតាមអ្ុនីធតឺិតណ្នះ។  

ណ្បើសិនជាណ្ោក្អ្នក្មានមា សុីនគតិសា័យប្បវតេិ(ក្ុំពយូទ្័រ)អាេេូលណ្ៅក្នុងទ្ំព័រអ្ុនីធឺតតិណ្ ា្ ះជំហានេូលណ្ៅក្នុងយុតេធិម៌ (stepstojustice.ca) 
ឬអ្ងគការអ្ណ្ន្មេ ប្បណ្វសន៍(settlement.org)ណ្ដើមបីទ្ទ្ួលព័ត៌មានបដនាម។ ប្បសិនណ្បើជាណ្ោក្អ្នក្បានដឹងថាខ្លួនប្តូវការដំបូន្មា នដដលប្តមឹប្តូវតាមេាប់, ការគ្នំប្ទ្, 
ឬអ្នក្េាប់សប្មាប់ជាតំណាងរបស់ណ្ោក្អ្នក្, សូមទក្់ទ្ងមក្ភាន ក្់ងារជនំួយដផ្នក្េាប់រដ្ឋអ្ងត់ារីណ្យា (Legal Aid Ontario) ១-៨០០-៦៦៨-៨២៥៨ ពីថ្ងៃេ័នទទ្ល់ថ្ងៃសុប្ក្ ពីណ្មា ង 8ប្ពឹក្ដល់ណ្មា ង 
5ោៃ េ (EST) ដដលមានជាភាស្វណ្ផ្សងៗគ្នន េំនួន 300 ភាស្វ។ ព័ត៌មានដដលណ្េញផ្ាយតាមប្បព័នធអ្ុីនធតឺិតណ្នះបានទ្ទ្ួលឧបតាមភជាប្បាក្់ណ្ដាយភាន ក្់ងារបណ្ប្មើណ្ ា្ ះប្គឹះស្វា នេាប់ (LAW 
FOUNDATION)(YWCA-ST THOMAS) ស គមន៍យុវតីប្គសឹ្វទ នទ្ីប្ក្ងុស្វំងតូមា ស់ទ្ទ្ួលខ្ុសប្តូវណ្ៅក្នុងព័ត៌មានណ្នះដដលសរទសរជាោយលក្ខត៍អ្ក្សរណ្េញផ្ាយ។  

 


