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SUPPLEMENTAL INSTRUCTIONS FOR 

OBTAINING A STAY OF EVICTION 

សេចក្ដីណែន ាំបណថែមេម្រ ប់ក រទទួលប ថ 
ក របថតេែិតស   មិថឲ្យសេបសែេញសចញ

****IMPORTANT****PLEASE READ 

THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY! 

****េាំខ ថ់****េូមអ ថក រណែន ាំទ ាំងសថេះ 
ស  យយក្ចិតតទុក្  ក់្!

This document contains important 

information about your case. Failure to 

comply with any instructions provided 

in these materials may cause you to be 

evicted before your appeal or writ is 

heard. 

ឯក្ស រសថេះរ ថព័ត៌រ ថេាំខ ថ់អាំពីក្រែីរបេ់អន
ក្។ ក រខក្ខ ថមិថប ថអថុស  មត មសេចក្ដី
ណែន ាំទ ាំងឡ យណែលប ថផ្ដល់ជូថក្នុងឯក្ស រ
ទ ាំងសថេះ អ ចន ាំឲ្យអនក្ម្តូវប ថបសែេញសចញ មុថ
េវន ក របែេឹងឧទធរែ៍ឬែីក បង្គ ប់របេ់អនក្។

1. FOR TENANTS - SUPERSEDEAS: If

you are a tenant and you filed the notice 

of appeal or praecipe for writ of certiorari, 

you must pay money into an escrow 

account to remain in the property until 

your appeal or writ is decided. This is 

called a "supersedeas." The supersedeas 

will suspend the magisterial district court 

judgment and will prevent your eviction 

until your case is heard by a judge and a 

final decision is made on the appeal or 

writ. IF YOU FAIL TO PAY YOUR 

MONTHLY RENT INTO ESCROW IN 

FULL AND ON TIME, YOU COULD BE 

EVICTED BEFORE YOUR APPEAL OR 

WRIT IS HEARD. 

1. េម្រ ប់អនក្ជួល - SUPERSEDEAS៖ ប ើ
អ្នកគឺជាអ្នកជួល ប ើយអ្នកបានដាក់បេចកដីជូន
ដំណឹងអំ្ពី ណដឹងឧទ្ធរណ៍ ឬក៏ praecipe

េម្រា ់ដីកា ង្គា ់ certiorari អ្នកម្រូវតរ ង់ម្បាក់
ចូលគណនីបអ្ម្េរូមួយ បដើមប ីនតរេ់ប ាបលើម្ទ្ពយ
ប ាោះ រ ូរដល់ ណដឹងឧទ្ធរណ៍ឬដីកា ង្គា ់រ េ់
អ្នកម្រូវបានេបម្មចបេចកដី។ បនោះម្រូវបានបគប ា
ថា "supersedeas"។ Supersedeas នឹងពនារ
ការអ្នុវរតសាលម្កមរ េ់រុលាការម្េុករាន
េមរថកិចច ប ើយនឹងរារាំងការ បណដញអ្នកបចញ
រ ូរដល់បរឿងកដរី េ់អ្នកម្រូវបានប ើកេវ ាការ
ជំនំុជម្មោះបដាយប ាម្កមរនាក់ ប ើយបេចកដី
េបម្មចចុងបម្កាយម្រូវបានបចញចំប ាោះ ណដឹង
ឧទ្ធរណ៍ឬដីកា ង្គា ់ប ាោះ។ សបើអនក្ខក្ខ ថបង់ថ្លៃ
ជួលម្បច ាំណខចូលស  ក្នុងេែថី សអម្េរូម្េប់ចាំថួថ
ថិងទ ថ់សពលសវ   សន េះអនក្អ ច ម្តូវប ថ
បសែេញសចញ មុថសពលបែេឹងឧទធរែ៍របេ់អនក្
ឬែីក បង្គ ប់ម្តូវប ថសបើក្េវន ក រជាំថុាំជម្មេះ។

Begin by looking at the income limits ចា ់ប ដ្ើមបដាយពិនិរយបមើលកម្មិរម្បាក់ចំណូល
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attached to these instructions. តដលបានភ្ជា ់ជាមួយនឹងបេចកដីតណ ាំទាំង
បនោះ។ 

  

If your income is below the income limits, 

complete a Tenant's Affidavit, pursuant to 

Pa.R.C.P.M.D.J. No. 1008(C)(2) or 

1013(C)(2). These affidavits are available 

on the website of the Unified Judicial 

System of Pennsylvania at  

http://www.pacourts.us/forms/for-the-

public. Then follow the instructions for low-

income tenants below. There are several 

different options available; pick the option 

(A, B, or C) that best describes your 

situation. 

ប ើចំណូលរ េ់អ្នកបម្កាមកម្មិរចំណូល  
េូម ំបពញលិខិរ ញ្ជាក់រ េ់អ្នកជួល ម្េ តាម 
Pa.R.C.P.M.D.J. បលខ 1008(C)(2) ឬ 
1013(C)(2)។ លិខិរ ញ្ជាក់ទាំងបនោះអាចរកបាន
ប ាបលើវិ សេរ េ់ម្ ព័នធរុលាការរួមសនរដឋ 
Pennsylvania តាម 
http://www.pacourts.us/forms/for-the-

public។   ទា ់មក េូមប វ្ើតាមបេចកដីតណ ាំ
េម្រា ់អ្នកជួលតដលរានចំណូលទា ខាងបម្កា
ម។ រានជបម្មើេ 
ប្េងៗគ្នាបម្ចើន; េូមបរើេជបម្មើេ (A, B ឬ C) 

តដលពណ៌ ាលអ ំ្ុរអំ្ពីសថានភ្ាពរ េ់អ្នក។ 

If your income is higher than the income 

limits attached to these instructions, follow 

the instructions for D. 

ប ើចំណូលរ េ់អ្នកខពេ់ជាងកម្មិរចំណូលតដល
បានភ្ជា ់ជាមួយបេចកដីតណ ាំទាំងបនោះ េូមប វ្ើ
តាមបេចកដីតណ ាេំម្រា ់ D។ 

  

A. If you are a low-income tenant and there 

was a money judgment entered against 

you for non-payment of rent, and you 

HAVE NOT paid rent for the month in which 

the notice of appeal or praecipe for writ of 

certiorari is filed, you must: 

A. ប ើអ្នកគឺជាអ្នកជួលតដលរានចំណូលទា  និង
រានសាលម្កមឲ្យ ង់ម្បាក់ តដលបានបចញ
ម្ ឆាំងនឹងអ្នក ចំប ាោះការមិន ង់ម្បាក់ជួល ប ើយ
អ្នកមិនបាន ង់សលៃជួលេម្រា ់តខ តដលបានដាក់
បេចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី ណដឹងឧទ្ធរណ៍ ឬ 
praecipe េម្រា ់ដីកា ង្គា ់ certiorari អ្នកម្រូវ
តរ៖ 

1. File an in forma pauperis petition (a 

petition for low-income parties) pursuant 

to Pa.R.C.P . No. 240; 

1. ដាក់ញរតិ in forma pauperis (ញរតិេម្រា ់ភ្ា
គីតដលរានចំណូលទា ) ម្េ តាម Pa.R.C.P . 

បលខ 240; 

http://www.pacourts.us/forms/for-the-public.
http://www.pacourts.us/forms/for-the-public.
http://www.pacourts.us/forms/for-the-public
http://www.pacourts.us/forms/for-the-public
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2. Pay one-third of your monthly rent into 

an escrow account with the prothonotary's 

office at the time the notice of appeal or 

praecipe for writ of certiorari ("praecipe") 

is filed; 

2.  ង់មួយភ្ាគ ី (1/3) សនសលៃជួលម្ ចាំតខរ េ់
អ្នកប ាកនុងគណនីបអ្ម្េរូ ប ាការិយាល័យ ាយក
ម្កឡា ញ្ជី ប ាបពលដាក់បេចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី
 ណដឹងឧទ្ធរណ៍ ឬ praecipe េម្រា ់ដីកា ង្គា ់ 
certiorari ("praecipe"); 

3. Pay the remaining two-thirds (2/3) of 

your monthly rent into the escrow account 

within twenty (20) days of the date the 

notice of appeal or praecipe was filed; and 

3.  ង់ម្បាក់ប ាេល់ពីរភ្ាគ ី (2/3) សនសលៃជួល
ម្ ចាំតខរ េ់អ្នកប ាកនុងគណនីបអ្ម្េរូ កនុងបពល
សមៃ (20) សលៃ សនកាល រិបចេទ្ដាក់បេចកដីជូន
ដំណឹងអំ្ពី ណដឹងឧទ្ធរណ៍ឬ praecipe; និង 

4. Pay your monthly rent on an ongoing 

basis into the escrow account in thirty (30) 

day intervals from the date the notice of 

appeal or praecipe was filed until the time 

of your trial. 

4.  ង់សលៃជួលម្ ចាំតខរ េ់អ្នកជាម្ ចាំប ាកនុង
គណនីបអ្ម្េរូកនុងចប ៃាោះបពលសាមេិ  (30) សលៃ 
ចា ់ពីកាល រិបចេទ្ដាក់បេចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី
 ណដឹងឧទ្ធរណ៍ ឬ praecipe រ ូរដល់បពលជំនំុ
ជម្មោះបរឿងកដីរ េ់អ្នក។ 

B. If you are a low-income tenant, and 

there was a money judgment against you 

for non-payment of rent, and you HAVE 

paid rent for the month in which the notice 

of appeal or praecipe for writ of certiorari 

("praecipe") is filed, you do not have to 

pay rent at the time you file your notice of 

appeal or praecipe. You must: 

B. ប ើអ្នកគឺជាអ្នកជួលតដលរានចំណូលទា  និង
រានសាលម្កមឲ្យ ង់ម្បាក់ម្ ឆាំងនឹងអ្នក ចំប ាោះ
ការមិន ង់ម្បាក់ជួល ប ើយអ្នកបាន ង់សលៃជួល
េម្រា ់តខ តដលបានដាក់បេចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី
 ណដឹងឧទ្ធរណ៍ ឬ praecipe េម្រា ់ដីកា ង្គា ់ 
certiorari ("praecipe") អ្នកមិនចាំបាច់ ង់ម្បាក់
ជួលប ាបពលអ្នកដាក់បេចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី
 ណដឹងឧទ្ធរណ៍ ឬ praecipe បទ្។ អ្នកម្រូវតរ៖ 

1. File an in forma pauperis petition (a 

petition for low-income parties), pursuant 

to Pa.R.C.P. No. 240; 

1. ដាក់ញរតិ in forma pauperis (ញរតិេម្រា ់ភ្ា
គីតដលរានចំណូលទា ) ម្េ តាម Pa.R.C.P. 

បលខ 240; 

2. Pay your monthly rent on an ongoing 

basis into an escrow account with the 

prothonotary in thirty (30) day intervals 

from the date the notice of appeal or 

praecipe was filed until the time of trial. It 

2.  ង់សលៃជួលម្ ចាំតខរ េ់អ្នកជាម្ ចាំប ាកនុង
គណនីបអ្ម្េរូកនុងចប ៃាោះបពលសាមេិ  (30) សលៃ 
ចា ់ពីកាល រិបចេទ្ដាក់បេចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី
 ណដឹងឧទ្ធរណ៍ ឬ praecipe រ ូរដល់បពលជំនំុ
ជម្មោះបរឿងកដី។ វារាន 
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is important to count the thirty (30) days 

exactly because the date of your payment 

will change depending on the number of 

days in a given month. 

សារៈេំខាន់កនុងការរា ់ចំនួនសា េិ  (30) សលៃ
គរ់ ពីបម្ ាោះកាល រិបចេទ្សនការ ង់ម្បាក់រ េ់អ្នក
នឹងផ្ៃាេ់ ដូរ អាម្េ័យបលើចំនួនសនសលៃកនុងតខនីមួ
យៗ។ 

C. If you are a low-income tenant, and no 

money judgment was entered against you 

for non-payment of rent, you do not have 

to pay rent at the time you file your notice 

of appeal or praecipe for writ of certiorari 

("praecipe"). This option is to be used if at 

the magisterial district court hearing, the 

judge determined that you owed "zero" or 

"nothing" in rent. You must: 

C. ប ើអ្នកគឺជាអ្នកជួលតដលរានចំណូលទា  និង
គ្មានសាលម្កមឲ្យ ង់ម្បាក់តដលបានបចញម្ ឆាំង
នឹងអ្នក ចំប ាោះការមិន ង់ម្បាក់ជួលបទ្ អ្នកមិន
ចាបំាច់ ង់សលៃជួលប ាបពលអ្នកដាក់បេចកដីជូន
ដំណឹងអំ្ពី ណដឹងឧទ្ធរណ៍ ឬ praecipe េម្រា ់
ដីកា ង្គា ់ certiorari ("praecipe") ប ើយ។ 
ជបម្មើេបនោះម្រូវបានបម្ ើ ប ើប ាេវ ាការរ េ់
រុលាការម្េុករានេមរថកិចច ប ាម្កមបាន
េបម្មចថា អ្នកបានជំ ាក់ម្បាក់ជួលចំនួន “េូនយ” 
ឬក៏ “ទ្បទ្”។ អ្នកម្រូវតរ៖ 

1. File an in forma pauperis petition (a 

petition for low-income parties), pursuant 

to Pa.R.C.P. No. 240; 

1. ដាក់ញរតិ in forma pauperis (ញរតិេម្រា ់ភ្ា
គីតដលរានចំណូលទា ) ម្េ តាម Pa.R.C.P. 

បលខ 240; 

2. Pay your monthly rent on an ongoing 

basis into an escrow account with the 

prothonotary in thirty (30) day intervals 

from the date the notice of appeal or 

praecipe was filed until the time of your 

trial. It is important to count the thirty (30) 

days exactly because the date of your 

payment will change depending on the 

number of days in a given month. 

2.  ង់សលៃជួលម្ ចាំតខរ េ់អ្នកជាម្ ចាំប ាកនុង
គណនីបអ្ម្េរូកនុងចប ៃាោះបពលសាមេិ  (30) សលៃ 
ចា ់ពីកាល រិបចេទ្ដាក់បេចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី
 ណដឹងឧទ្ធរណ៍ ឬ praecipe រ ូរដល់បពលជំនំុ
ជម្មោះបរឿងកដីរ េ់អ្នក។ វារានសារៈេំខាន់កនុង
ការរា ់ចំនួនសា េិ  (30) សលៃគរ់ ពីបម្ ាោះកាល
 រិបចេទ្សនការ ង់ម្បាក់រ េ់អ្នកនឹងផ្ៃាេ់ ដូរ 
អាម្េ័យបលើចំនួនសនសលៃកនុងតខនីមួយៗ។ 

D. If your income is higher than the 

income limits on the attached chart, you 

must: 

D. ប ើចំណូលរ េ់អ្នកខពេ់ជាងកម្មិរចំណូលប ា
បលើតារាងតដលបានភ្ជា ់មកជាមួយ អ្នកម្រូវតរ៖ 

1. Pay the fee to file a notice of appeal or 1.  ង់សលៃបេវាដាក់បេចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី ណដឹង
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praecipe for writ of certiorari ("praecipe"); ឧទ្ធរណ៍ ឬ praecipe េម្រា ់ដីកា ង្គា ់ 
certiorari ("praecipe"); 

2. Pay the lesser of three (3) months' rent 

or the amount of rent awarded to the 

landlord in magisterial district court into an 

escrow account with the prothonotary's 

office at the time the notice of appeal or 

praecipe is filed; and 

2.  ង់មួយរិចសនសលៃជួល ី (3) តខ ឬក៏ចំនួនទឹ្ក
ម្បាក់ជួលតដលបានេបម្មចឲ្យរចាេ់ដីប ាកនុង
រុលាការម្េុករានេមរថកិចច ប ាកនុងគណនីបអ្
ម្េរូ ប ាការិយាល័យ ាយកម្កឡា ញ្ជី ប ាបពល
ដាក់បេចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី ណដឹងឧទ្ធរណ៍ ឬ 
praecipe; និង 

3. Pay your monthly rent into the escrow 

account in thirty (30) day intervals from 

the date the notice of appeal or praecipe 

was filed until the time of trial. It is 

important to count the thirty (30) days 

exactly because the date on your payment 

will change depending on the number of 

days in a given month. 

3.  ង់សលៃជួលម្ ចាំតខរ េ់អ្នកប ាកនុងគណនីបអ្
ម្េរូកនុងចប ៃាោះបពលសាមេិ  (30) សលៃ ចា ់ពី
កាល រិបចេទ្ដាក់បេចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី ណដឹង
ឧទ្ធរណ៍ ឬ praecipe រ រូដល់បពលជំនំុជម្មោះ
បរឿងកដី។ វារានសារៈេំខាន់កនុងការរា ់ចំនួនសា 
េិ  (30) សលៃគរ់ ពីបម្ ាោះកាល រិបចេទ្សនការ ង់
ម្បាក់រ េ់អ្នកនឹងផ្ៃាេ់ ដូរ អាម្េ័យបលើចំនួនសន
សលៃកនុងតខនីមួយៗ។ 
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INCOME LIMITS / ក្ម្មតិចាំែូល 

 
 
 

2021 HHS Poverty Income Guidelines Expressed in Monthly Amounts / 

ស  លក រែ៍ណែន ាំ HHS អាំពចីាំែូលេម្រ ប់ក្ម្មិតភ ពម្ក្ីម្ក្ 2021  
ណែលប ថបញ្ជ ក្់ជ ចាំថថួទឹក្ម្ប ក្់ម្បច ាំណខ 

 

Size of Family Unit 

ឯក្ត ទាំហាំម្េួស រ 
Poverty Guideline Monthly Amount 

ចាំថួថទកឹ្ម្ប ក្់ម្បច ាំណខ 
ត មស  លក រែ៍ណែន ាំអាំពភី ពម្ក្ីម្ក្ 

1 $1,073.33 

2 1,451.67 

3 1,830.00 

4 2,208.33 

5 2,586.67 

6 2,965.00 

7 3,343.33 

8 3,721.67 

For each additional person, add 

េម្រា ់មនុេេរនាក់ តនថមបទ្ៀរ េូមតលម 
   378.33 

 


