សន្ល ឹកព័ត៌មាន្អំពីប័ណ្ណកម្ម សិទ្ធិម្ិន្ទាន្់កាត់ឈ្មោះ
អ្ន កកំពុងទទួ លបានសនល ឹកព័ត៌មានននេះនោយអ្នុនោមតាមនសចកត ីព្រាងចាប់នលខ 210671-A
ដែលបានោក់ឲ្យនព្របើព្របាស់នោយសមាជិកព្រក ុមព្របឹកានោកព្រសី Gilmore Richardson
និងបានអ្នុម័តនោយព្រក ុមព្របឹកាព្រក ុង Philadelphia នៅថ្ងៃទី 17 ដខកញ្ញា ឆ្នំ 2021។
ចាប់ននេះចូ លជាធរមាននៅថ្ងៃទី 1 ដខសីហា ឆ្នំ 2022។ នៅនព្រោមចាប់ននេះ
អ្ន កផ្តល់នសវានរៀបចំបុណ្យសពព្រតូវដតផ្តល់ឱ្យអ្ន កនៅរស់របស់មរណ្ៈជននូ វឯកសារចាប់ចមល ងថ្ន
សនល ឹកព័ត៌មានននេះ និងសំបុព្រតមរណ្ភាពដែលមានោរបញ្ញាក់កនុងរយៈនពល (5)
ព្របាំថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួ លបានចាប់ចមល ងថ្នសំបុព្រតមរណ្ៈភាពដែលមានោរបញ្ញាក់ពីរែឋ
Pennsylvania។
សនល ឹកព័ត៌មានននេះផ្តល់ជូនអ្ន កនូ វព័ត៌មានអ្ំពីព្រទពយទំងមូ លរបស់មរណ្ៈជននៅកនុងទីព្រក ុង
Philadelphia ។ ព្របជាជនជានព្រចើនន្ទក់ដែលរស់នៅទីព្រក ុង Philadelphia
មិនបានែឹងពីតព្រមូវោរកនុងោរបញ្ញាក់មរតកសាសន៍
ដែលន្ទំឱ្យមានវ ិបតត ិថ្នប័ណ្ណកមម សិទធិមិនទន់ោត់ន្មេះនៅកនុងទីព្រក ុង Philadelphia ។
ន្ិយម្ន្័យសំខាន្់ៗ
ទ្ទ្ពយទាំងម្ូ លរបស់ម្រណ្ៈជន្
ព្រទពយទំងមូ លរបស់មរណ្ៈជនគឺជាព្រទពយសមបតត ិទ ំងអ្ស់របស់បុគគលមានក់នៅនពលពួ កនគទទួ លម
រណ្ភាព។
វិ ធីីបាកក់ម្រតកសសន្៍
វវ ិធីបញ្ញាក់មរតកសាសន៍ គឺជានីតិ វ ិធីផ្ល វូ ចាប់ ដែលកំណ្ត់ថាមរតកសាសន៍មានសុពលភាព
ន ើយគួ រដតព្រតូវបានអ្នុវតត ។ នីតិ វ ិធីននេះអ្នុញ្ញាតឱ្យទយាទមានក់
(នព្រចើនន្ទក់)ទទួ លយកកមម សិទធិព្រសបចាប់នលើព្រទពយសមបតត ិរបស់បុគគលដែលបាននធវ ើអ្និចចកមម ។
ននេះរ ួមបញ្ចល
ូ ទំងផ្ាេះ យានជំនិេះ គណ្នីធន្ទគារជានែើម។

ប័ណ្ណកម្ម សិទ្ធិម្ិន្ទាន្់កាត់ឈ្មោះ
ប័ណ្ណកមម សិទធិមិនទន់ោត់ន្មេះនិយាយអ្ំពីបញ្ញាទក់ទងនឹងកមម សិទធិព្រសបចាប់នលើព្រទពយទំងមូ
លរបស់មរណ្ៈជន។ ព្របសិននបើអ្នករស់នៅកនុងផ្ាេះ ន ើយចាត់ទុកខល ួនឯងថាជាមាចស់ផ្ាេះ
បុដនត ន្មេះរបស់អ្នកមិនមាននៅណ្ណកមម សិទធិនន្ទេះនទ
អ្ន កអាចនឹងមានប័ណ្ណកមម សិទធិមិនទន់ោត់ន្មេះ។
ករណ្ីននេះនព្រចើនដតនកើតន ើងនៅនពលដែលសាច់ញាតិសាលប់
ន ើយព្រទពយទំងមូ លរបស់មរណ្ៈជននន្ទេះមិនព្រតូវបានបញ្ញាក់សុពលភាព។
ម្រតកសសន្៍
មរតកសាសន៍គឺជាឯកសារផ្ល វូ ចាប់មួយដែលអ្នុញ្ញាតឱ្យអ្ន កសនព្រមចចិតតថានតើអ្នកណាព្រតូវទទួ
លបានព្រទពយសមបតត ិរបស់អ្នក រ ួមទំងផ្ាេះ នភាគៈ និងគណ្នីរបស់អ្នកនៅនពលអ្ន កសាលប់នៅ។
ព្របសិននបើអ្នកមិនមានមរតកសាសន៍នទ ចាប់រែឋ Pennsylvania
កំណ្ត់ថាអ្ន កណានឹងជាមាចស់កមម សិទធិថ្នព្រទពយសមបតត ិរបស់អ្នក។
ឈេតុអវីបាន្ជាប័ណ្ណសមាាល់កម្ម សិទ្ធិ/លិខិតសមាាល់កម្ម សិទ្ធិរបស់អនកមាន្សរៈសំខាន្់

ព្របសិននបើន្មេះរបស់អ្នកមិនមាននៅនលើប័ណ្ណនន្ទេះ អ្ន កនឹងមិនអាចទទួ លបានព្របាក់កមច ី
ឬជំនួយសមបទន ទទួ លបានោរធាន្ទរ៉ាប់រងពីមាចស់ផ្ាេះ
ឬមានសិទធិនព្របើព្របាស់កមម វ ិធីជំនួយនសវាសាធារណ្ៈ ឬជំនួយពនធ នទ។ ផ្ាេះដែល
មានប័ណ្ណកមម សិទធិមិនទន់ោត់ន្មេះក៏មានហានិភ័យខព ស់ថ្នោរលួ ច និងោរវរ បបអ្ូ ស
ប័ណ្ណកមម សិទធិ។ ោរនោេះព្រសាយប័ណ្ណកមម សិទធិមិនទន់ោត់ន្មេះមុននពលមាននព្រគាេះអាសនន
ែូ ចជាោររ បបអ្ូ ស ោរផ្តតច់នសវាសាធារណ្ៈ
ឬោរខូ ចខាតរចន្ទសមព ័នធគឺជាដផ្នកសំខាន់មួយកនុងោរោរារផ្ាេះសព្រមាប់មនុសសជំន្ទន់នព្រោយ
។
ឈតើខ្ញំឈីវ ីអវីម្ុន្ឈេ? ចាប់ឈ្តើម្ន្ីតិ ិ ធីីបាកក់ម្រតកសសន្៍
ព្រទពយសមបតត ណា
ិ មួ យដែលមាន ន្មេះរបស់បុគគលដែលបានសាលប់ដតបុនណា
ណ េះ,
ព្រតូវដតឆ្ល ងោត់នីតិ វ ិធីបញ្ញាក់មរតកសាសន៍ ។ អ្ន កមិនអាចនផ្ារកមម សិទធិថ្នផ្ាេះ ឬព្រទពយសមបតត ិ
នផ្សងនទៀតបាននទ មុននពលនីតិ វ ិធីបញ្ញាក់មរតកសាសន៍បានបញ្ច ប់សពវព្រគប់។
ទក់ទងោរ ិយាល័យបញ្ា ិោមរតកសាសន៍ឱ្យបានឆ្ប់តាមដែលអាចនធវ ើនៅបាននែើមបីចាប់នផ្តើ
ម។ ោរ ិយាល័យបញ្ា ិោមរតកសាសន៍នឹងជួ យអ្ន កបំនពញឯកសារលិខិតសានមរបស់អ្នក
បុដនត មិនអាចផ្តល់ោរព្របឹកាដផ្នកចាប់បាននទ។
វាអាចមានព្របនយាជន៍កនុងោរជួ លនមធាវ ើនែើមបីជួយអ្ន ក។

នមាងនធវ ើោរថ្ន
ោរ ិយាល័យបញ្ា ិោមរតកសាសន៍៖ ពីថ្ងៃចនា
ែល់ថ្ងៃសព្រុ ក ពីនមាង 8 ព្រពឹក ែល់ 4 រនសៀល។
សាោព្រក ុង បនា ប់នលខ 180
ទូ រស័ពា (215) 686-6255
Philadelphia, PA 19107
អ្ុីដមល៖ ProbateAppt@phila.gov
នគ ទំព័រ៖ www.phila.gov/wills

ឈតើមាន្អវ ីបន្ទាប់ឈទ្ៀតបន្ទាប់ពីន្ីតិ ិ ធីីបាកក់ម្រតកសសន្៍បាន្បញ្ចប់សពវទ្េប់? ចុោះបញ្កី
ប័ណ្ណកម្ម សិទ្ធិថ្មី

បន្ទាប់ពីនីតិ វ ិធីបញ្ញាក់មរតកសាសន៍បានបញ្ច ប់សពវព្រគប់ អ្ន កព្រតូវដតចុេះបញ្ា ីប័ណ្ណកមម សិទធិ។
នែើមបីបដនែ ម លុប ឬដកន្មេះនលើប័ណ្ណកមម សិទធិ ព្រតូវមាននមធាវ ើ ព្រក ុម ុននសវាប័ណ្ណកមម សិទធិ
ឬអ្ន កជំន្ទញដផ្នកអ្ចលនវតថុនផ្សងនទៀតនរៀបចំបលង់កមម សិទធិ។ បន្ទាប់មក ចុេះបញ្ា ី
ប័ណ្ណកមម សិទធិងមីជាមួ យព្រកសួ ងចុេះបញ្ា ី។
នមាងនធវ ើោរថ្នព្រកសួ ងចុេះបញ្ា ី៖ ពីថ្ងៃចនា ែល់ថ្ងៃសព្រុ ក។ ពីនមាង 8 ព្រពឹកែល់នមាង 4 រនសៀល
សាោព្រក ុង បនា ប់នលខ 111
ទូ រស័ពា៖ (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-otherrecorded-document/
ីន្ធាន្បន្ន្ែ ម្
ឈសវាចាប់សេេម្ន្៍
ទូ រស័ពានៅនលខ 215-981-3700
clsphila.org
អ្ងគ ភាពលំនៅោឋន និងកមម សិទធិនគ ោឋនរបស់ CLS
អាចជួ យនោេះព្រសាយបញ្ញាប័ណ្ណកមម សិទធិមិនទន់ោត់ន្មេះ វវ ិវាទជាមួ យអ្ន កជិតខាង
បញ្ញាអ្ុីបូ ដតក ភតិសនា ិរញ្ា វតថុ និងអ្វ ើៗជានព្រចើននទៀត។
ឈលខទ្ូ រស័ពាទាន្់ឈេតុការណ្៍របស់ឈសវាជំន្ួយន្្នកចាប់ Philadelphia ជួយសឈទ្្ាោះ្ាោះរបស់អនក
ទូ រស័ពាពីថ្ងៃចនា -សុព្រក នមាង 9:00 ព្រពឹកែល់នមាង 5 ោៃច។
215-334-HOME (4663)
philalegal.org/services/save-your-home-philly-hotline

នែើមបីនសន ស
ើ ុំជំនួយតាមអ្នឡាញ សូ មបំនពញទព្រមង់ដបបបចុេះន្មេះ៖ philalegal.org/apply
អ្ងគ ភាពលំនៅោឋនរបស់នសវាជំនួយដផ្នកចាប់ Philadelphia
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