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ទីីប្រុ�ុងបូិសុើុន – ក្លារ្យរាតតាតថ្ងៃនជំងឺ

�ូរ្យ ាណូាបានបិចែនថមភាពីតាំនតឹងភាា មៗ

ដំ�់សុុ�ុម្នា�ភាពីហិរ្យញ្ជូាវតថុរ្យបិស់ុម្នាច ស់ុ

�ះ�តូច ដៗោ�រ្យដំឋម្នាាសាឈូូដោសុត ។ អ៊ុា�ជួ�

�ះ�ជាដោប្រុច�ននា�់ចែដំ�ចែតងចែត�ើ�់�ំដោ�

�ឋ នតថ្ងៃមាសុមរ្យមយសុប្រុម្នាប់ិអ៊ុា�ជួ� �ំពុីង

ជួបិក្លារ្យ�ំបា��ាុងក្លារ្យប្រុបិមូ�ថ្ងៃថាជួ� 

និងក្លារ្យបិង់រ្យដំោ���ាុងអំ៊ុ�ុងដោពី�វបិិតើិ

�ូវដីំ-១៩ ចែដំ�បិដោងើ�តឱ្យយម្នាន��បិា�ពា�់

�ា ងខ្លាំា ំង និងយូរ្យអ៊ុចែងើងដោ�ដោ��ទីី�ារ្យ

ជួ�។

�ដោប្រុម្នាងដោមធាវសីុេ័ប្រុ�ចិតើ ដោ�ក្លាត់

ថា (VLP) ចែដំ�ជាចែ�ា�ថ្ងៃន�ដោប្រុម្នាងជំនួយ

�ាវូចាប់ិសុប្រុម្នាប់ិក្លារ្យបិដោណ្ឌិើ ញ់ដោចញ់ដោ�យ

ជំងឺវបិិតើិ�ូវដីំ-១៩ ចែដំ��ើ�់មូ�និ�ិ

ដោ�យរ្យដំឋ (CELHP) �ំពុីងជួយបិនធរូ្យបិនថយ

ភាពីតាំនតឹងជាមួយនឹង�មេវ�ីិតសូុុមតិ

រ្យបិស់ុម្នាច ស់ុ�ះ�។ រ្យមួម្នានប្រុ�ុមដោមធាវ ីដោមធាវ ី

ជានិសុសិតចាប់ិ និងអ៊ុា�សុេ័ប្រុ�ចិតើម�ពីី

សុហ�មន៍ទូី�ំងរ្យដំឋម្នាាសាឈូូដោសុត VLP 

ដោ�ើ�ក្លារ្យដោដំ�មបី�ើ�់ដោសុវា�ាូវចាប់ិដោ�យ

ឥត�ិតថ្ងៃថា ជួយដំំដោណ្ឌិ� រ្យក្លារ្យ�មេវ�ីិជំនួយ

ហិរ្យញ្ជូាវតថុ និង�ើ�់�ទីធភាពីទីទួី�បាន

សុម្នាៈ រ្យៈ និង�នធានអ៊ុប់ិរ្យ។ំ អ៊ុា�ចែដំ�

ទីទួី�ដោសុវា VLP �ឺជាម្នាច ស់ុ�ះ�ចែដំ�

ម្នានប្រុបា�់ចំណូ្ឌិ��បិចែដំ�រ្យស់ុដោ��ាុង

អ៊ុច�នប្រុទីពីយចែដំ�ពួី�ដោ�ជួ� ជាដោរ្យឿយ

Team of volunteer attorneys, law 
students, and staff work together to ad-
vocate for low-income landlords.  

BOSTON – September 8, 2021 – 
The coronavirus pandemic has added 
intense, sudden stress to the financial 

well-being of small landlords in Massa-
chusetts. Many of these mom-and-pop 
landlords, who often provide affordable 
and moderately priced housing for ten-

ants, are struggling to collect rent and 
make mortgage payments during the 
COVID-19 crisis, creating deep and 
lasting harm on the rental market.   

The Volunteer Lawyers Project 
(VLP), part of the state-funded COVID 
Eviction Legal Help Project (CELHP), 
is helping to alleviate that stress with 
its Landlord Advocacy program. Com-
prised of a team of attorneys, paralegals, 
law students and volunteers from com-
munities across Massachusetts, VLP 
works to deliver free legal services, help 
process financial assistance applications 
and provides access to educational ma-
terials and resources. Those served by 
VLP are low-income landlords who re-
side in the properties they rent out, often 
relying on their tenants’ rent to pay their 
mortgage. They are often elderly, non-
native English speakers, and are without 
ready access to resources. 

“I felt intimidated, frustrated, and 
confused until VLP,” said a 48-year-old 
Spanish-speaking client who received 
$10,000 for mortgage payments and 
$18,000 in rental arrears since VLP be-
gan representing her.  

Low-income landlords get first 
statewide advocacy program 

មាា្សំ់�្ទះខែដលមានត្របាក់ចំ�ូលទាបុទីទីួល
បានកម្លឹើវិិធីី�សំូូម្លឹ�ិ ទីូទាំងរដ្ឋជាឡើលើកដំបុូង

Please seePlease see  /18/18តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៨តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៨
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Low-income landlords get first 
statewide advocacy program 

ៗពឹីងចែ�អ�ដោ��ក្លារ្យជួ�រ្យបិស់ុអ៊ុា�ជួ�ដោដំ�មបី

បិង់រ្យដំោ��រ្យបិស់ុពួី�ដោ�។ ពួី�ដោ�ដោប្រុច�នចែត

ជាមនុសុសចាស់ុ មិនដោច�និ�យ

ភាសាអ៊ុង់ដោ�ាសុ និងមិនម្នាន�ទីធភាពី

ដោប្រុបិ�ប្រុបាស់ុ�នធាន។

អ៊ុតិថិជននិ�យភាសាដោអ៊ុសុាញ់

អាយុ ៤៨ ឆ្នាំា មំ្នាា �់ចែដំ�បានទីទួី�ប្រុបា�់ 

១០០០០ ដុំ�ា រ្យសុប្រុម្នាប់ិក្លារ្យបិង់រ្យដំោ�� 

និង ១៨០០០ ដុំ�ា រ្យជាប់ិបំិណុ្ឌិ�ជួ�

ចាប់ិតំាំងពីី VLP ចាប់ិដោ�ើ�មតំណាងឱ្យយ

នាងបាននិ�យថា “�ំុំម្នានអារ្យមេណ៍្ឌិ

ភ័ិយខ្លាំា ច ��ចិតើ និងប្រុចបូិ�ប្រុចបិ�់

រ្យហូតដំ�់ បានជួបិ VLP” ។

ដោដំ�មបីម្នានសិុទីធិទីទួី�បានជំនួយ 

VLP មនុសុសម្នាា �់ប្រុតូវចែតរ្យស់ុដោ��ាុង និង

ជួ�ចែ�ា�ថ្ងៃន�ះ�ពីី២-៣ ប្រុ�ួសារ្យ ដោហ�យ

ប្រុតូវចែតបំិដោពីញ់តាំម��ខណ្ឌិៈវនិិច័័យ

ប្រុបា�់ចំណូ្ឌិ�ជា�់��់ (មិនរាប់ិបិញ្ជូចូ �

តថ្ងៃមា�ះ�រ្យបិស់ុមនុសុសម្នាា �់)។ សុប្រុម្នាប់ិ

ដោសុវា�មេឥត�ិតថ្ងៃថា ប្រុបា�់ចំណូ្ឌិ�ប្រុ�ួសារ្យ

ប្រុតូវចែតដោ� ឬដោប្រុក្លាម ២០០% ថ្ងៃនបិនាះ ត់

ថ្ងៃនភាពីប្រុ�ីប្រុ�រ្យបិស់ុសុហព័ីនធ។  ភាពីជា

ថ្ងៃដំ�ូជាមួយ Justice Bridge និង�ាីនិ�

ចាប់ិដោ� Hampden County ប្រុបិចែហ�ជា

អាច      �ើ�់ដោសុវា�មេចែដំ�ម្នានតថ្ងៃមា

�បិ ឬ�នធានដោ�សងដោទីៀតសុប្រុម្នាប់ិ

ម្នាច ស់ុ�ះ� ចែដំ�មិនបំិដោពីញ់តាំម��ខណ្ឌិៈ

វនិិច័យ័សុប្រុម្នាប់ិដោសុវា�មេឥត�ិតថ្ងៃថារ្យបិស់ុ

ដោយ�ង។

នាយ�ប្រុបិតិបិតើរិ្យបិស់ុ VLP ដោ��ស្រសីុ 

Joanna Allison ប្រុពីម្នានថា “ប្រុបិជាជន

ម្នាច ស់ុ�ះ�ចែដំ�មិនយ�ចិតើទុី���់អាច

បាត់បិង់ជីវភាពីរ្យស់ុដោ� �ះ�សុចែមបង និង

ដោ�រ្យដំំចែណ្ឌិ�រ្យបិស់ុពួី�ដោ� ប្រុបិសិុនដោបិ�

ពួី�ដោ�មិនទីទួី�បានក្លារ្យចែណ្ឌិនំាជា

តប្រុមូវក្លារ្យ ដោដំ�មបកី្លាា យជាម្នាច ស់ុ�ះ�ដោជា�ជ័យ” 

។

�មេវ�ីិតសូុុមតិរ្យបិស់ុម្នាច ស់ុ�ះ�ដំំបូិង

ដោ��៏ម្នានសុម្នា�ម�ា ងសុ�មេជាមួយ

សា��វទិីា�័យ Massachusetts 

School of Law �មេវ�ីិសាព នយុតើិ�ម៌, 

�ាីនិ�ចាប់ិ Hampden County, ដោមធាវ ី

To be eligible for VLP assistance, 
one must live in and rent out part of a 
2-3-family home and must meet certain 
income criteria (excluding the value of 
one’s home): 

For free services, household in-
come must be at or below 200% of the 
federal poverty line.  

* Partnerships with Justice Bridge 
and Hampden County Legal Clinic may 
be able to provide low-cost services or 
other resources to landlords who do not 
meet the criteria for our free services. 

“The neglected landlord population 
can lose their livelihoods, their homes, 
and their legacies if they don’t get the 
advice they need to be a successful land-
lord,” warns VLP’s Executive Director, 
Joanna Allison.  

The first-of-its-kind Landlord Ad-
vocacy program also has an active as-
sociation with the University of Massa-
chusetts School of Law, Justice Bridge 
Program, Hampden County Legal Clin-
ic, Massachusetts Black Women Attor-
neys and Legal Squirrel; a virtual plat-
form created specifically for the project. 
These key partnerships expanded VLP’s 
capacity to reach and assist low-income 
landlords statewide. 

More information can be found 
via the VLP telephone helpline at (857) 
320-6452 or by emailing Yesenia Car-
rion at ycarrion@vlpnet.org. The online 
application can be found here: https://
vlplandlord.com. 

មាាាសំ់ផ្ទះះ�វែដ្ឋលឹមាានបុត្រ�ាក់ចំំណូូលឹមាាាសំ់ផ្ទះះ�វែដ្ឋលឹមាានបុត្រ�ាក់ចំំណូូលឹtmkBITMB½rTI   14

ស្ត្រីសុើចីែសុប�ដោ�េ  និង Legal Squirrel ដោវទិីក្លា

តាំមអ៊ុនឡាញ់ចែដំ�ប្រុតូវបានបិដោងើ�ត

ដោ��ងជាពិីដោសុសុសុប្រុម្នាប់ិ�ដោប្រុម្នាង។ 

ភាពីជាថ្ងៃដំ�ូសំុខ្លាំន់ៗ�ំងដោន�បានពីប្រុងី�

សុមតថភាពីរ្យបិស់ុ VLP �ាុងក្លារ្យ�ន

ដំ�់ និងជួយម្នាច ស់ុ�ះ�ចែដំ�ម្នានចំណូ្ឌិ�

�បិដោ�ទូី�ំងរ្យដំឋ។

ព័ីត៌ម្នានបិចែនថមអាចរ្យ�បានតាំមរ្យយៈ

ចែ�សទូីរ្យស័ុពីះជំនួយ VLP ដោ� (៨៥៧) 

៣២០-៦៤៥២ ឬតាំម   រ្យយៈអីុ៊ុចែម� 

Yesenia Carrion ដោ� ycarrion@vlpnet.

org ។ �មេវ�ីិអ៊ុនឡាញ់អាចរ្យ�បានដោ�

ទីីដោន�៖ https://vlplandlord.com ៕
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Please seePlease see  /09/09

ដោ�យ៖ សុុបិិន អុុ៊ុងដោ�យ៖ សុុបិិន អុុ៊ុង

វាបានចាប់ិដោ�ើ�មតំាំងពីីដោ�េងប្រុបិុសុ

ម្នាា �់អាយុ ២២ ឆ្នាំា ំ ជាមួយនឹង�ើីសុុបិិន

ចង់ក្លាា យជាបិណិិ្ឌិត  តូរ្យយតន្ត្រីនើី និងចែច� 

រ្យចំែ���ើីសុុបិិនរ្យបិស់ុគាត់ជាមួយមនុសុស 

ការរម្លឹឹ�កឡើ�ើងវិញិ "សំបំុតុ្រ�ពីតី្រសំកុកឡំើ�ើ�"

By Soben UngBy Soben Ung
It started as a young man of 22 

years old, with dreams of becoming a 

Doctor of Music and shared his dream 
with a stranger while riding an eleva-
tor, which lead to a scholarship from 

“Letters From Home” Review Maura Healey Sworn in as 
Massachusetts Governor
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Maura HealeyMaura Healey សំ្បថចូលកាន់�ំណ្ង សំ្បថចូលកាន់�ំណ្ង
ជាអភិបាលរដ្ឋ ជាអភិបាលរដ្ឋ MassachusettsMassachusetts

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៧តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៧

Soben Ung interviews Kalean and Dr. Chinary Ung at MRTSoben Ung interviews Kalean and Dr. Chinary Ung at MRT


