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កាលពីព្រឹកមិញ
វាមិនអីនោះទេ ប៉ុន្តែ វា
ជ្រាបទឹកនៅពេលដែល
ខ្ញុំមកដល់ផ្ទះ...

សំណ�ើសុំជួសជុល
• ជូ នដំណឹងដល់ម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកភ្លាមៗនៅពេលត្រូវការ
ជួ សជុលអ្ វីមួ យ។ នៅក្នុងករណីមួយចំនួន ការខកខានមិនបាន
រាយការណ៍អំពីការជួ សជុលណា
 មួ យអាចធ្វ ើឲ្យអ្ន កត្រូវទទួ ល
ខុសត្រូវចំពោះការខូ ចខាត និងសោហ៊ុយនានាល�ើការជួ សជុល។
ក្បាលរុំប ៊ីណេដែលលេចជ្រាប ឬបង្គ ន់ដែលហូ រទឹករហូ តអាចមាន
ផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លា ង
ំ ចំពោះវ ិក្ក យបត្រទឹក។ ម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នក
អាចល�ើកហេតុផលឲ្យអ្ន កទទួ លខុសត្រូវ ប្រសិនប�ើអ្នកមិន
រាយការណ៍អំពីវាភ្លាមៗទេនោះទេ។
• អ្ន កត្រូវតែដាក់ជូននូ វសំណ�ើសុំជួសជុលរបស់អ្នកជាលាយលក្ខ ណ៍
អក្សរ។ ម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកត្រូវតែធ្វ ើការឆ្ល ើយតបនៅក្នុង
រយៈពេលជាក់លាក់មួយ អាស្រ័យតាមលក្ខ ណៈនៃការជួ សជុល។
• ហៅទូ រស័ព្ទទៅកាន់ Renting in Seattle Helpline ប្រសិនប�ើម្ចាស់ផ្ទះ
ជួ លរបស់អ្នកខកខានមិនបានធ្វ ើការឆ្ល ើយតបទេនោះ។ អ្ន ក
ត្រួ តពិនិត្យម្នា ក់នឹងរ�ៀបចំពេលវេលាសម្រាប់ធ្វ ើការត្រួ តពិនិត្យ
និងតម្រូវឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកធ្វ ើការកែតម្រូវការរំលោភបំពាន
ល�ើក្រមណាមួ យ។
• ការកាត់ទក
ុ ថ្លៃឈ្ នួលដោយសារតែការជួ សជុលនានា
ឬការកាត់សោហយ
៊ុ ល�ើការជួ សជុលនានាចេញពីថ្លៃឈ្ នួលរបស់អ្នក
អាចធ្វ ើឲ ្យអ្ន កប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការបណ្តេ ញចេញបាន ប្រសិ
នប�ើអ្នកមិនទទួ លបានការព្រមព្រៀងជាមួ យម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្ន
កជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរជាមុនទេនោះ។

ការចេញចូ លរបស់ម្ចាស់ផ្ទះជួល
•

ម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកមានសិទ្ធិចេញចូ លផ្ ទះរបស់អ្នកសម្រាប់មូលហេតុ
ជាក់លាក់ ដោយមានការជូ នដំណឹងជាមុន។
•

1 ថ្ងៃ ត្រូវបានតម្រូវ នៅពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះជួ លត្រូវការបង្ហាញផ្ ទះនោះ
ទៅកាន់អ្នកជួ ល ឬអ្ន កទិញដែលអាចនឹងជួ ល ឬទិញផ្ ទះនោះ ឬទៅកាន់
អ្ន កម៉ៅការណាម្នា ក់ដ�ើម្បីធ្វ ើការប៉ា ន់ស្មាន។

•

2 ថ្ងៃ ត្រូវបានតម្រូវ នៅពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះជួ លចាំបាច់ត្រូវធ្វ ើការជួ សជុល
ឬធ្វ ើការកែលម្អ នានាដែលចាំបាច់ ឬដែលត្រូវបានព្រមព្រៀង។

•

អ្ន កអាចបដិសេធចំពោះការចេញចូ លនោះបាន ប្រសិនប�ើអ្នកមានមូ លហេតុ
ពិតប្រាកដមួ យ ដូ ចជា ការជាន់កាលវ ិភាគគ្នា ប៉ុន្តែ ចូ រធ្វ ើឲ្យប្រាកដថា
អ្ន កបានផ្តល់កាលបរ ិច្ឆេ ទ និងពេលវេលាជំនួស។

•

ច្បាប់តម្រូវឲ្យទា ំងអ្ន ក និងម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកមានហេតុផលសមស្របអំពី
ការចេញចូ លផ្ ទះនោះ។

•

ចងក្រងជាឯកសារនូ វកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកនៅក្នុងការសហការជា
មួ យសំណ�ើរបស់ម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកសម្រាប់ការចេញចូ លផ្ ទះនោះ។ ប្រសិនប�ើ
អ្ន កនៅបន្ត បដិសេធចំពោះការចេញចូ លរបស់ម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកទ�ៀតនោះ
អ្ន កអាចទទួ លបានការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួ យច្បាប់ ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃ
ដ�ើម្បីឲ្យអនុវត្តតាម ឬឲ្យរ� ើចេញពីផ្ទះ។

•

ម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកអាចចូ លក្នុងផ្ ទះរបស់អ្នកដោយពុំមានការជូ នដំណឹង
និងការយល់ព្រមបាន នៅពេលដែលស្ ថិតនៅក្នុងគ្រោះអាសន្ន ណាមួ យ ដូ ចជា
អគ្គិភ័យ ឬការលេចជ្រាបធ្ងន់ធ្ង រ ជាដ�ើម។

ការដំឡ�ើងថ្លៃស្នាក់នៅ
ថ្លៃ ស្នាក់នៅ រ ួមបញ្ចូលថ្លៃ ឈ្ នួល ថ្លៃ ចតយានជំនិះ/ថ្លៃ រក្សាទុកទំនិញ ឬសោហ៊ុយណាមួ យដែលអាចក�ើតឡ�ើងម្តងទ�ៀត ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង
ការស្នាក់នៅរបស់អ្នក។
•

នៅ Seattle ការដំឡ�ើងថ្លៃ ស្នាក់នៅចំនួន 10% ឬល�ើសពីនេះ តម្រូវឲ្យមានសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរក្នុងរយៈពេល 60 ថ្ងៃ ជាមុន។
ការដំឡ�ើងថ្លៃ តិចជាង 10% តម្រូវឲ្យមានសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខ ណ៍អ
 ក្សរក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ ជាមុន។

•

សេចក្តីជូនដំណឹងត្រូវតែរ ួមបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិអ្នកជួ លផ្ ទះរបស់អ្នក និងបំពេញតាមលក្ខ ខណ្ឌតម្រូវទា ំងបទប្បញ្ញ ត្តិរបស់ទីក្រុង
និងបទប្បញ្ញ ត្តិរបស់រដ្ឋ ។

•

ប្រសិនប�ើលក្ខ ខណ្ឌនានានៅក្នុងផ្ ទះជួ លរបស់អ្នកមិនបំពេញតាមស្ត ង់ដារកម្រិតមូ លដ្ឋា ននៅល�ើបញ្ ជីត្រួតពិនិត្យដែលអាចស្វែ ងរកបាននៅ

www.seattle.gov/rrio ទេនោះ ម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកត្រួ វតែដោះស្រាយបញ្ហានោះ មុនពេលដែលការដំឡ�ើងថ្លៃ នោះអាចមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្ត
បាន។
•

អ្ន កត្រូវតែជូ នដំណឹងទៅកាន់ម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរអំពីបញ្ហានោះនៅមុនពេលដែលការដំឡ�ើងថ្លៃ ឈ្ នួលមានប្រសិទ្ទភាព
អនុវត្ត។ ទីក្រុងនឹងធ្វ ើការត្រួ តពិនិត្យដ�ើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីបញ្ហា និង/ឬការជួ សជុល។ ហៅទូ រស័ព្ទទៅកាន់ Renting in Seattle Helpline
ដ�ើម្បីរ�ៀបចំកាលវ ិភាគនៃការត្រួ តពិនិត្យ។

សេចក្ តីជូនដំណឹងទូ ទៅផ្សេងទ�ៀត
យកចិត្ត ទុកដាក់យ៉ាងដិតដល់នៅពេលដែលអ្ន កទទួ លបានសេចក្តីជូនដំណឹងមួ យច្បាប់ពីម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នក។ វាអាចមានសារៈសំខាន់តាមពេលវេលា
ជាក់លាក់ណាមួ យតែប៉ុណ្
ណ ោះ និងទំនងជារ ួមបញ្ចូលព័ត៌មានសំខាន់។ ម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកគួ រតែព្យាយាមប្រគល់សេចក្តីជូនដំណឹងនោះទៅឲ្យអ្ន កដោយផ្ទាល់ដៃ
ហ�ើយប្រសិនប�ើអ្នកមិនទំនេរទេនោះ បិទវានៅកន្លែ ងដែលអាចម�ើលឃ�ើញយ៉ាងច្បាស់នៅល�ើទ្វា ររបស់អ្នក និងផ្ញើវាតាមរយៈប្រៃសណីយ៍ថ្នា ក់ទ
 ីមួយ។

NOTICE

•

សេចក្ តីជូនដំណឹងរយៈពេល 30 ថ្ងៃអំពីការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងជួល៖ នៅពេលដែលអ្ន កកំពុងតែជួ លផ្ ទះមួយខែម្តងៗ ម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកអាចកែប្រែលក្ខ ខណ្ឌ
នានានៃកិច្ចព្រមព្រៀងជួ លរបស់អ្នកបាន ដោយមានសេចក្តីជូ នដំណឹងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ ជាមុន។ សេចក្តីជូនដំណឹងនោះត្រូវតែក�ើតឡ�ើង
ស្របពេលជាមួ យនឹងការបញ្ច ប់រយៈពេលជួ លណាមួ យ។

•

10 ថ្ងៃឲ្យអនុវត្ត តាម ឬឲ្យរ� ើចេញ៖ សេចក្តីជូនដំណឹងនេះ គឺសម្រាប់ការរំលោភបំពានល�ើកិច្ចព្រមព្រៀងជួ លរបស់អ
 ្ន ក។ ឧទាហរណ៍ទូទៅអាចរ ួមមាន ការបង្ក សម្លេ ង
រំខាននៅក្នុងអំឡុ ងម៉ោ ងស្ង ៀមស្ងាត់ ឬការជក់បា រ ីនៅក្នុងអគារដែលគ្មានការជក់បា រ ី។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនអនុវត្តតាមទេនោះ អ្ន កអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃ
ការបណ្តេ ញចេញ។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនយល់ស្របចំពោះអង្គ ហេតុនានានៃសេចក្តីជូនដំណឹងនោះ វាមានសារសំខាន់នៅក្នុងការឆ្ល ើយតបជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ។

•

3 ថ្ងៃ ឲ្យទូ ទាត់ប្រាក់ ឬឲ្យរ� ើចេញ៖ សេចក្តីជូនដំណឹងនេះ គឺសម្រាប់ថ្លៃ ឈ្ នួលដែលយឺតយ៉ាវ។ អ្ន កត្រូវតែទូ ទាត់ថ្លៃ ឈ្ នួលរបស់អ្នកនៅក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ បន្ទា ប់ពីទទួ ល
បានសេចក្តីជូនដំណឹងនោះ ឬប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការបណ្តេ ញចេញ។ ប្រសិនប�ើអ្នករំពឹងទុកជាមុនថា អ្ន កនឹងទូ ទាត់ថ្លៃ ឈ្ នួលរបស់អ្នកយឺតនោះ វានឹងល្អ
ប្រស�ើរនៅក្នុងការប្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកឲ្យដឹងជាមុន។ ប្រហែលជាម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកអាចមានការប្រែប្រួ លទៅតាមស្ថានការណ៍ ជាពិសេស ប្រសិនប�ើអ្នក
តាមធម្មតា ទូ ទាត់ថ្លៃ ឈ្ នួលរបស់អ្នកបានទាន់ពេលវេលា (ចូ រម�ើលការសន្យាអំពីជំនួយល�ើថ្លៃ ឈ្ នួលនៅខាងក្រោម)។

•

សេចក្ តីជូនដំណឹងអំពីការបញ្ចប់៖ ប្រសិនប�ើអ្នកទទួ លបានសេចក្តីជូនដំណឹងមួ យច្បាប់ពីម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកដែលតម្រូវឲ្យអ្ន ករ� ើចេញនោះ ចូ លទៅកាន់
www.seattle.gov/rentinginseattle ឬម�ើលកូ នស�ៀវភៅស្ត ើងស្តីពីការរ� ើចេញពី ការជួ លផ្ ទះនៅ Seattle (ចូ រម�ើលការសន្យាអំពីជំនួយល�ើ
ថ្លៃ ឈ្ នួលនៅខាងក្រោម)។

ប្រសិនប�ើត្រូវការជំនួយនៅក្នុងស្វែ ងយល់អំពីសេចក្តីជូនដំណឹងណាមួ យដែលអ្ន កបានទទួ ល ឬត្រូវការបុគ្គលយោងណាម្នា ក់សម្រាប់ដំបូន្មានផ្នែក
ច្បាប់នោះ សូ មទាក់ទង Renting in Seattle Helpline។

ការសន្យាអំពីជំនួយល�ើថ្លៃឈ្ នួល
ប្រសិនប�ើអ្នកត្រូវការជំនួយល�ើថ្លៃ ឈ្ នួលនោះ សូ មហៅទូ រស័ព្ទទៅ Community Information Line (បណ្តា ញព័ត៌មានសហគមន៍)
តាមលេខ 211 ដ�ើម្បីទទួ លបានបញ្ ជីឈ្មោះទីភ្នា ក់ងារនានាដែលអាចជួ យបាន។
ប្រសិនប�ើអ្នកទទួ លបានសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យទូ ទាត់ថ្លៃ ឈ្ នួលក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃ ឬសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យរ� ើចេញ និងការធានាចំពោះ
ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុពីតតិយជនណាមួ យនោះ ម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកត្រូវតែទទួ លបានការសន្យាទូទាត់ប្រាក់ជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ
មួ យច្បាប់។ តតិយជនអាចជាព្រះវ ិហារ អង្គ ការមិនស្វែ ងរកប្រាក់ចំណេញ ឬបុគ្គលណាម្នា ក់។
•

ការសន្យាត្រូវតែធ្វ ើឡ�ើងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ។

•

ការសន្យានោះត្រូវតែបានទទួ លនៅមុនពេលដែលសេចក្តីជូនដំណឹងរយៈពេល 3 ថ្ងៃ ផុតកំណត់។

•

តតិយជនត្រូវតែប្តេជ្ញាចិត្ត ទូ ទាត់ប្រាក់តាមការសន្យានៅក្នុងរយៈពេលប្រាំថ្ងៃ ។

•

ទឹកប្រាក់នៃការទូ ទាត់នោះត្រូវតែមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វ ើឲ្យថ្លៃ ឈ្ នួលមានបច្ចុប្បន្ន ភាពដោយខ្ លួនឯង ឬដោយរ ួម

ការសន្

យា

សេចក្ តីជូនដំណឹងរយៈពេល 3 ថ្ងៃ

បញ្ចូលជាមួ យទឹកប្រាក់ផ្សេងទ�ៀត។

មានសារៈសំខាន់តាមពេលវេលាជាក់លាក់

1A

ការជួយសម្រួល និងការកែសម្រួល
យ៉ាងសមហេតុផល

2A

ការការពារអ្ន កជួល
• វាមានភាពមិនស្របច្បាប់នោះទេចំពោះម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកនៅ
ក្នុងការសងសឹកអ្ន ក ដោយសារតែអ្ន កធ្វ ើការការពារអំពីសិទ្ធិ

ប្រសិនប�ើអ្នកកំពុងតែជួ លផ្ ទះដោយមានពិការភាពណាមួ យនោះ អ្ន កអាច

របស់អ្នក ដាក់ពាក្យបណ្តឹងអំពីការរ� ើសអ�ើង ការស្នាក់នៅរបស់អ្នក

ស្ន ើសុំការជួ យសម្រួ ល និងការកែសម្រួ លយ៉ាងសមហេតុផលមួ យបាន។

ឬម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នក។ ការដំឡ�ើងថ្លៃ ឈ្ នួល ការកាត់បន្ថ យសេវា

• ការជួ យសម្រួ ល គឺជាការកែប្រែណាមួ យចំពោះវ ិធាន ឬទម្លា ប់អនុវត្តនានា
ដូ ចជា ការស្ន ើសុំការល�ើកលែងចំពោះគោលនយោបាយស្តីពីការចតយានជំនិះ
ដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង ដ�ើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានចំណតទំនេរមួ យនៅក្បែរផ្ ទះរបស់អ្នក
ប្រសិនប�ើពិការភាពរបស់អ្នកមានផលប៉ះពាល់ចំពោះការផ្លាស់ទី។
• ការកែសម្រួ ល គឺជាការកែប្រែផ្នែករ ូបវន្ត តាមធម្មតាណាមួ យដែលធ្វ ើឲ្យលទ្ធ ភាព
ក្នុងការចេញចូ លមានភាពល្អ ប្រស�ើរឡ�ើង ដូ ចជា របារសម្រាប់កាន់ ឬ

ឬការមានបំណងបណ្តេ ញអ្ន កចេញ គឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃ
ការសងសឹកដែលអាចក�ើតឡ�ើងបាន។
• អ្ន កជួ លមានសិទ្ធិធ្វ ើការរ�ៀបចំណាមួ យ ដូ ចជា ការរ�ៀបចំកិច្ចប្រជុំ
ការចែកខិត្ត ប័ណ្ណ ឬចាប់ផ្តើមនិយាយអំពីកិច្ចសន្យាជាមួ យអ្ន កជួ ល
ផ្សេងទ�ៀតនៅក្នុងអគារដ�ើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាថ្លៃ ឈ្ នួល។
• ម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកត្រូវបានហាមឃាត់ជាដាច់ខាតចំពោះការផ្លាស់

ផ្វជម្រាលសម្រាប់
លូ
រទេះរុញ ជាដ�ើម។ អ្ន កនឹងទទួ លខុសត្រូវចំពោះសោហ៊ុយ

ប្រមេសោ
តូ
ការកាត់ផ្តាច់សេវាសាធារណៈ ការរុះរ� ើទ្វា រ/បង្ អួច បរ ិក្ខា រ

ល�ើកលែងតែម្ចាស់ផ្ទះជួ លទទួ លបានការផ្ត ល់មូលនិធិពីសហព័ន្ធ។

ឬបរ ិក្ខា រភ្ជា ប់នានា។

City of Seattle
Seattle.gov/rentinginseattle
ខ្សែទូ រស័ព្ទផ្តល់ជំនួយ (206) 684-5700
ទីក្រុង Seattle ជ�ឿជាក់ទៅល�ើប រ ិយាបន្ន និងសមធម៌។ ជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនភ�ៀសខ្ លួន ទទួ លបានការស្វាគមន៍នៅទីនេះ។
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