
 

 

សន្ល ឹកព័ត៌មាន្អំពីប័ណ្ណ កម្មសិទ្ធ ិម្ិន្ទាន្់កាត់ឈ ម្ ោះ 

អ្នកកំពុងទទួលបានសនល ឹកព័ត៌មានននេះនោយអ្នុនោមតាមនសចកត ីព្រាងចាប់នលខ 210671-A 

ដែលបានោក់ឲ្យនព្របើព្របាស់នោយសមាជិកព្រកមុព្របឹកានោកព្រសី Gilmore Richardson 

និងបានអ្នុម័តនោយព្រកមុព្របឹកាព្រកងុ Philadelphia នៅថ្ងៃទី 17 ដខកញ្ញា  ឆ្ន ំ 2021។ 

ចាប់ននេះចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី 1 ដខសហីា ឆ្ន ំ 2022។ នៅនព្រោមចាប់ននេះ 

អ្នកផ្តល់នសវានរៀបចំបុណ្យសពព្រតូវដតផ្តល់ឱ្យអ្នកនៅរស់របស់មរណ្ៈជននូវឯកសារចាប់ចមលងថ្ន

សនល ឹកព័ត៌មានននេះ និងសំបុព្រតមរណ្ភាពដែលមានោរបញ្ញា ក់កន ុងរយៈនពល (5) 

ព្របាំថ្ងៃបន្ទា ប់ពីទទួលបានចាប់ចមលងថ្នសំបុព្រតមរណ្ៈភាពដែលមានោរបញ្ញា ក់ពីរែឋ  

Pennsylvania។   

 

សនល ឹកព័ត៌មានននេះផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានអំ្ពីព្រទពយទងំមូលរបស់មរណ្ៈជននៅកន ុងទីព្រកងុ 

Philadelphia ។ ព្របជាជនជានព្រចើនន្ទក់ដែលរសន់ៅទីព្រកងុ Philadelphia 

មិនបានែឹងពីតព្រមូវោរកន ុងោរបញ្ញា ក់មរតកសាសន៍ 

ដែលនំ្ទឱ្យមានវបិតត ិថ្នប័ណ្ណ កមមសិទធិមិនទន់ោត់ន ម្ េះនៅកន ុងទីព្រកងុ Philadelphia ។  

 

ន្ិយម្ន្័យសំខាន្់ៗ  

ទ្ទ្ពយទាងំមូ្លរបស់ម្រណ្ៈជន្ 

ព្រទពយទងំមូលរបស់មរណ្ៈជនគឺជាព្រទពយសមបតត ិទងំអ្ស់របស់បុគគលមាន ក់នៅនពលពួកនគទទួលម

រណ្ភាព។   

វិ ធី ីបាក ក់ម្រតកសសន្៍  

វវធីិបញ្ញា ក់មរតកសាសន៍ គឺជានីតិវធីិផ្ល វូចាប់ ដែលកំណ្ត់ថាមរតកសាសន៍មានសុពលភាព 

ន ើយគួរដតព្រតូវបានអ្នុវតត។ នីតិវធីិននេះអ្នុញ្ញា តឱ្យទយាទមាន ក់ 

(នព្រចើនន្ទក់)ទទួលយកកមមសិទធិព្រសបចាប់នលើព្រទពយសមបតត ិរបស់បុគគលដែលបាននធវ ើអ្និចចកមម។ 

ននេះរមួបញ្ច លូទងំផ្ាេះ យានជំនិេះ គណ្នីធន្ទគារជានែើម។ 

 

 

 



ប័ណ្ណ កម្មសិទ្ធ ិម្ិន្ទាន្់កាត់ឈ ម្ ោះ 
 

ប័ណ្ណ កមមសិទធិមិនទន់ោត់ន ម្ េះនិយាយអ្ំពីបញ្ញា ទក់ទងនឹងកមមសិទធិព្រសបចាប់នលើព្រទពយទងំមូ

លរបស់មរណ្ៈជន។  ព្របសនិនបើអ្នករស់នៅកន ុងផ្ាេះ ន ើយចាត់ទុកខល នួឯងថាជាមាច ស់ផ្ាេះ 

ប ុដនត ន ម្ េះរបស់អ្នកមិនមាននៅណ្ណ កមមសិទធិនន្ទេះនទ 

អ្នកអាចនឹងមានប័ណ្ណ កមមសិទធិមិនទន់ោត់ន ម្ េះ។ 

ករណ្ីននេះនព្រចើនដតនកើតន ើងនៅនពលដែលសាច់ញាតិសាល ប់ 

ន ើយព្រទពយទងំមូលរបសម់រណ្ៈជននន្ទេះមិនព្រតូវបានបញ្ញា ក់សុពលភាព។  

 

 

ម្រតកសសន្៍ 

មរតកសាសន៍គឺជាឯកសារផ្ល វូចាប់មួយដែលអ្នុញ្ញា តឱ្យអ្នកសនព្រមចចិតតថានតើអ្នកណាព្រតូវទទួ

លបានព្រទពយសមបតត ិរបសអ់្នក រមួទងំផ្ាេះ នភាគៈ និងគណ្នីរបស់អ្នកនៅនពលអ្នកសាល ប់នៅ។ 

ព្របសិននបើអ្នកមិនមានមរតកសាសន៍នទ ចាប់រែឋ Pennsylvania 

កំណ្ត់ថាអ្នកណានឹងជាមាច ស់កមមសិទធិថ្នព្រទពយសមបតត ិរបស់អ្នក។ 

ឈេតុអវ ីបាន្ជាប័ណ្ណ សមាា ល់កម្មសិទ្ធ ិ/លិខិតសមាា ល់កម្មសិទ្ធ ិរបស់អនកមាន្សរៈសំខាន្់ 

 

ព្របសិននបើន ម្ េះរបស់អ្នកមិនមាននៅនលើប័ណ្ណ នន្ទេះ អ្នកនឹងមិនអាចទទួលបានព្របាក់កមចី 

ឬជំនួយសមបទន ទទួលបានោរធាន្ទរ៉ា ប់រងពីមាច ស់ផ្ាេះ 

ឬមានសិទធិនព្របើព្របាស់កមម វធីិជំនួយនសវាសាធារណ្ៈ ឬជំនួយពនធនទ។ ផ្ាេះដែល

មានប័ណ្ណ កមមសិទធិមិនទន់ោត់ន ម្ េះក៏មានហានិភ័យខពស់ថ្នោរលួច និងោរវរ បបអូ្ស

ប័ណ្ណ កមមសិទធិ។ ោរនោេះព្រសាយប័ណ្ណ កមមសិទធិមិនទន់ោត់ន ម្ េះមុននពលមាននព្រគាេះអាសនន  

ែូចជាោររ បបអូ្ស ោរផ្តត ច់នសវាសាធារណ្ៈ 

ឬោរខូចខាតរចន្ទសមព ័នធគឺជាដផ្នកសំខាន់មួយកន ុងោរោរារផ្ាេះសព្រមាប់មនុសសជំន្ទន់នព្រោយ

។ 

 

ឈតើខ្ញ ំឈ វី ីអវ ីម្ុន្ឈេ? ចាប់ឈ្តើម្ន្ីតិិ ធី ីបាក ក់ម្រតកសសន្៍ 

 

ព្រទពយសមបតតណិាមួយដែលមាន ន ម្ េះរបស់បុគគលដែលបានសាល ប់ដតប ុនណាណ េះ, 

ព្រតូវដតឆ្លងោត់នីតិវធីិបញ្ញា ក់មរតកសាសន៍ ។ អ្នកមិនអាចនផ្ារកមមសិទធិថ្នផ្ាេះ ឬព្រទពយសមបតត ិ

នផ្សងនទៀតបាននទ មុននពលនីតិវធីិបញ្ញា ក់មរតកសាសន៍បានបញ្ចប់សពវ ព្រគប់។ 

ទក់ទងោរយិាល័យបញ្ា ិោមរតកសាសន៍ឱ្យបានឆ្ប់តាមដែលអាចនធវ ើនៅបាននែើមបីចាប់នផ្តើ

ម។ ោរយិាល័យបញ្ា ិោមរតកសាសន៍នឹងជួយអ្នកបំនពញឯកសារលិខិតសាន មរបស់អ្នក 

ប ុដនតមិនអាចផ្តល់ោរព្របឹកាដផ្នកចាប់បាននទ។ 

វាអាចមានព្របនយាជន៍កន ុងោរជួលនមធាវ ើនែើមបីជួយអ្នក។   

 



នមា ងនធវ ើោរថ្ន    ោរយិាល័យបញ្ា ិោមរតកសាសន៍៖ ពីថ្ងៃចនា  

ែល់ថ្ងៃសពុ្រក ពីនមា ង 8 ព្រពឹក ែល់ 4 រនសៀល។ 

សាោព្រកងុ បនាប់នលខ 180    ទូរស័ពា (215) 686-6255 

Philadelphia, PA 19107   អ្ុីដមល៖ ProbateAppt@phila.gov 

នគ ទំព័រ៖ www.phila.gov/wills 

 

ឈតើមាន្អវ ីបន្ទា ប់ឈទ្ៀតបន្ទា ប់ពីន្ីតិិ ធី ីបាក ក់ម្រតកសសន្៍បាន្បញ្ច ប់សពវ ទ្េប់? ចុោះបញ្ក ី

ប័ណ្ណ កម្មសិទ្ធ ិថ្មី 

 

បន្ទា ប់ពីនីតិវធីិបញ្ញា ក់មរតកសាសន៍បានបញ្ចប់សពវ ព្រគប់ អ្នកព្រតូវដតចុេះបញ្ា ីប័ណ្ណ កមមសិទធិ។ 

នែើមបីបដនែម លុប ឬដកន ម្ េះនលើប័ណ្ណ កមមសិទធិ ព្រតូវមាននមធាវ ើ ព្រកមុ  ុននសវាប័ណ្ណ កមមសិទធិ 

ឬអ្នកជំន្ទញដផ្នកអ្ចលនវតថ ុនផ្សងនទៀតនរៀបចំបលង់កមមសិទធិ។ បន្ទា ប់មក ចុេះបញ្ា ី

ប័ណ្ណ កមមសិទធិងមីជាមួយព្រកសួងចុេះបញ្ា ី។  

 

នមា ងនធវ ើោរថ្នព្រកសួងចុេះបញ្ា ី៖ ពីថ្ងៃចនាែលថ់្ងៃសពុ្រក។ ពីនមា ង 8 ព្រពឹកែល់នមា ង 4 រនសៀល 

សាោព្រកងុ បនាប់នលខ 111        ទូរស័ពា៖ (215) 686-1483 

Philadelphia, PA 19107        អ្ុីដមល៖ recording.info@phila.gov 

  

នគ ទំព័រ៖ https://www.phila.gov/services/property-lots-housing/get-a-copy-of-a-deed-or-other-

recorded-document/ 

 

ីន្ធាន្បន្ន្ែម្ 

 

ឈសវាចាប់សេេម្ន្៍ 

ទូរស័ពានៅនលខ 215-981-3700 

clsphila.org 

 

អ្ងគភាពលំនៅោឋ ន និងកមមសិទធិនគ ោឋ នរបស់ CLS 

អាចជួយនោេះព្រសាយបញ្ញា ប័ណ្ណ កមមសិទធិមិនទន់ោត់ន ម្ េះ វវវិាទជាមួយអ្នកជិតខាង 

បញ្ញា អ្ុីប ូ ដតក ភតិសនា ិរញ្ា វតថ ុ និងអ្វ ើៗជានព្រចើននទៀត។  

 

ឈលខទូ្រស័ពាទាន្់ឈេតុការណ្៍របស់ឈសវាជំនួ្យន្្នកចាប់ Philadelphia ជួយសឈទ្ ា្ ោះ្ាោះរបស់អនក 

ទូរស័ពាពីថ្ងៃចនា -សុព្រក នមា ង 9:00 ព្រពឹកែល់នមា ង 5 ោៃ ច។  

215-334-HOME (4663) 

philalegal.org/services/save-your-home-philly-hotline 
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នែើមបីនសន ើសុំជំនួយតាមអ្នឡាញ សូមបំនពញទព្រមង់ដបបបចុេះន ម្ េះ៖ philalegal.org/apply 

 

អ្ងគភាពលំនៅោឋ នរបសន់សវាជំនួយដផ្នកចាប់ Philadelphia 

ជួយនោេះព្រសាយបញ្ញា ប័ណ្ណ កមមសិទធិមិនទន់ោត់ន ម្ េះ ោររ បបអូ្សអ្ុីប ូ ដតក 

និងពនធអ្ចលនព្រទពយ។  

 

េឈទ្មាង Probate Deferment Initiative (PDI)របស់ការ ធយាល័យបញ្ក ិកាម្រតកសសន្៍ 

អ្ុីដម ល៖ ROW.PDI@Phila.gov ឬទូរស័ពានៅនលខ (215) 686-6250 

phila.gov/programs/probate-deferment-initiative-pdi/ 

 

គនព្រមាង Probate Deferment Initiative (PDI) ភាា ប់ទំន្ទក់ទំនងជាមួយពលរែឋមានចំណូ្លទប 

និងពលរែឋមានចំណូ្លមធយមដែលមានធនធាននែើមបីនោេះព្រសាយបញ្ញា ប័ណ្ណ កមមសិទធិមិនទន់ោ

ត់ន ម្ េះ រមួទងំោរបញ្ជ នូនៅទទួលជំនួយដផ្នកចាប់ 

ោរពនានពលបង់ថ្ងលនសវាបញ្ញា ក់មរតកសាសន៍ និងោរនលើកដលងថ្ងលនសវាចុេះបញ្ា ីប័ណ្ណ កមមសិទធិ។  

 

សំណួ្រអំពីចាប់ឈន្ោះ 

ចំនាេះសំណួ្រអ្ំពីសនល ឹកពត័៌មានននេះ និង/ឬោរអ្នុនោមតាមចាប់ននេះ 

សូមទក់ទងព្រកសួងចុេះបញ្ា ីថ្នទីព្រកងុ Philadelphia៖ 

ទូរស័ពា៖ 215-686-2262 

អ្ុីដម ល៖ records.info@phila.gov 

 

                     
Katherine Gilmore Richardson       Tracey L. Gordon 

សមាជិកព្រកមុព្របឹកាទូនៅ                               

នៅោរយិាល័យបញ្ា ោិមរតកសាសន៍ 
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