Renting in Seattle

ការរ� ើចូ ល
មានចំណុចជាច្រើនដែលត្រូវដឹងនៅពេលដែលដល់ពេលរ� ើចូ ល។ កូ នស�ៀវភៅ
ស្ត ើងនេះពិភាក្សាអំពីការស្វែ ងរកកន្លែ ងស្នាក់នៅ ការដាក់ពាក្យស្ន ើសុំជួល
ការការពារការស្នាក់នៅដោយស្ម ើភាព បន្ទុកល�ើការរ� ើចូ ល និងចំណុចដែលត្រូវស្វែ ងរកនៅ
ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជួ ល និងផ្ ទះថ្មីរបស់អ្នក។
ចូ លទៅកាន់ www.seattle.gov/rentinginseattle ឬហៅទូ រស័ព្ទទៅកាន់ Renting in
Seattle Helpline (ខ្សែទូ រស័ព្ទផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ការជួលផ្ទះនៅ Seattle) តាមរយៈ 
(206) 684-5700

ការរ� ើចូ លចាប់ផ្តើមជាមួ យនឹងការស្វែ ងរកផ្ ទះមួ យ។ ប្រជាជនដែលស្វែ ងរកផ្ ទះនៅ Seattle
ជាញឹកញាប់ ប្រើកម្ម វ ិធីទូរស័ព្ទ ចល័ត និងវែបសាយត៍ស្វែ ងរកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដ�ើម្បីស្វែ ងរក
បញ្ ជីនានា។ ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គ ម និងបណ្
តា ញដែលមានវ ិជ្ជា ជីវៈ និង
បណ្
តា ញផ្ទាល់ខ្ លួនរបស់អ្នកដ�ើម្បីធ្វើឲ្យអ្ន កដទៃដឹងពីការស្វែ ងរករបស់អ្នក។ បិទសេចក្តីប្រកាស
នៅល�ើក្តារព័ត៌មានសហគមនៅក្នុងតំបន់ជិតខាងដែលជាគោលដៅរបស់អ្នក។ សម្រាប់អ្នកផ្ត ល់
កន្លែ ងស្នាក់នៅដែលមានតម្លៃសមរម្យ សូ មចូ លទៅកាន់ www.seattle.gov/findhousing។
សម្រាប់ជំនួយដល់សោហ៊ុយល�ើការរ� ើចូ ល សូ មហៅទូ រស័ព្ទទៅ Community Information Line
(បណ្
តា ញព័ត៌មានសហគមន៍) តាមលេខ 211។

City of Seattle
Khmer

ការដាក់ពាក្យស្នើសុំជួល
• ត្រៀមខ្ លួនជាស្រេចនៅក្នុងការដាក់ជូននូ វពាក្យស្ន ើសុំមួយច្បាប់ឲ្យបានឆាប់
រហ័សប
 ំផុតបន្ទា ប់ពីអ្នកស្វែ ងរកកន្លែ ងដែលអ្ន កចង់ជួលបានហ�ើយ។ ត្រៀម
ព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យបានរ ួចរាល់ ដូចជា ឯកសារយោងនានា ភ័ស្តុតាងអំពី
ប្រាក់ចំណូល និងឯកសារផ្សេងទ�ៀត ដែលតាមធម្ម តា ត្រូវបានតម្រូវសម្រាប់
ការដាក់ពាក្យស្ន ើសុំជួល។
• ម្ចាស់ផ្ទះជួ លត្រូវតែផ្ត ល់ជូននូ វលក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យអំពីការជ្រើសរ � ើស និងលក្ខ ណៈសម្បត្តិ
អប្បបរមាសម្រាប់ការដាក់ពាក្យស្ន ើសុំជួលជាលាយលក្ខ ណ៍អ
 ក្សរ។
• ម្ចាស់ទីតាំងជួ លអាចគិតថ្លៃ បន្ទុកសម្រាប់តែសោហ៊ុយជាក់ស្តែ ងនៃរបាយការណ៍អំពី
ការជ្រើសរ � ើសមួ យតែប៉ុណ្
ណ ោះ។
• ប្រសិនប�ើម្ចាស់ផ្ទះជួ លត្រូវការប្រាក់កក់សម្រាប់ការកាន់កាប់ ដ�ើម្បីកក់ផ្ទះណាមួ យ 
នៅខណៈពេលត្រួតពិនិត្យពាក្យស្ន ើសុំរបស់អ្នកនោះ អ្ន កត្រូវតែទទួ លបានលិខិតទទួ ល
បា្រក់ជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរមួ យច្បាប់ដែលបញ្ជាក់អំពី ខ និងលក្ខ ខណ្ឌនានា។
• ប្រាក់កក់សម្រាប់ការកាន់កាប់ត្រូវតែបានបង្វិលសងវ ិញគ្រប់ចំនួន ប្រសិនប�ើ
អ្ន កមិនត្រូវបានគេផ្ត ល់ជូនផ្ ទះទេនោះ ឬមិនបានដាក់ពាក្យស្ន ើសុំសោហ៊ុយល�ើ
ការរ� ើចូ លនោះទេ ប្រសិនប�ើអ្នកត្រូវបានផ្ត ល់ជូននូ វផ្ ទះនោះ។

ការផ្តល់កន្លែ ងស្នាក់នៅដោយស្មើភាព
សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រ ូប
•

ម្ចាស់ផ្ទះជួ លអាចបដិសេធចំពោះការជួ លផ្ ទះឲ្យអ្ន ក ដោយសារតែជាតិសាសន៍ ពិការភាព 
អត្តសញ្ញាណនៃយេនឌ័រ ប្រភពប្រាក់ចំណូល អាយុ សក្ខីបត្រសម្រាប់ការស្នាក់នៅ
ឬវណ្ណៈដែលទទួ លបានការការពារណាមួ យ។ ចូ លទៅកាន់ www.seattle.gov/civilrights/civil-rights
ដ�ើម្បីម�ើលបញ្ ជីពេញលេញមួ យនៃវណ្ណៈដែលទទួ លបានការការពារនៅ Seattle។

•

អ្ន កដាក់ពាក្យស្ន ើសុំដែលមានប្រវត្តិធ្លាប់ប្រព្រឹត្តិបទឧក្រិដ្ឋ មិនអាចត្រូវបានបដិសេធចំពោះការផ្ត ល់
កន្លែ ងស្នាក់នៅដោយមិនស្ម ើភាពបាននោះទេ។ ការផ្សព្វផ្សាយអំពីការផ្ត ល់កន្លែ ងស្នាក់នៅមិនអាច
ហាមឃាត់អ្នកជួ លដែលមានប្រវត្តិចាប់ខ្ លួន ឬកំណត់ត្រានៃការកាត់ទោសនានាពីការដាក់ពាក្យស្ន ើ
សុំបាននោះទេ។

•

អ្ន កជួ លដែលមានពិការភាពនានាអាចស្ន ើសុំការជួ យសម្រួលយ៉ា ងសមហេតុផលចំពោះវត្ថុនានា
ដូ ចជា ចំណតទំនេរមួ យនៅក្បែរអ្ន កជួ ល ឬការកែសម្រួ លយ៉ា ងសមហេតុផលចំពោះវត្ថុនានា ដូ ចជា
របារសម្រាប់កាន់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យការផ្លាស់ទីមានភាពល្អ ប្រស�ើរឡ�ើង។

•

ម្ចាស់ផ្ទះជួ លមិនអាចបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំយកសត្វដែលផ្ត ល់សេវាចូ លបាននោះទេ ប៉ុន្តែ អាច
ស្ន ើសុំការផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីតម្រូវការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពិការភាពពីអ្នកផ្ត ល់សេវាដែលមានលក្ខ ណៈសម្បត្តិ
គ្រប់គ្រាន់បាន។ ម្ចាស់ផ្ទះជួ លមិនអាចសាកសួ រអំពីពិការភាពដោយខ្ លួនឯងបាននោះទេ។

ថ្លៃបន្ទុកល�ើការរ� ើចូ ល
មានការដាក់កំហិតយ៉ា ងតឹង រ៉ឹងចំពោះកម្រៃ និងប្រាក់កក់ធានា។
• កម្រៃនានាមិនអាចបង្វិលសងវ ិញបាននោះទេ។ ប្រាក់កក់
គឺអាចបង្វិលសងវ ិញបានទា ំងស្រុង។
• កម្រៃអាចត្រូវបានគិតសម្រាប់តែការត្រួតពិនិត្យ និង/ឬការបោសសម្អាត 

តែប៉ុណ្
ណ ោះ។

ឧទាហរណ៍ទី 1៖

ថ្លៃឈ្ នួលប្រចាំខែ

Lee គឺជាគ្រួសារដែលមានតែម្នាក់ឯង។ ថ្លៃឈ្ នួល គឺ
$1,000 ក្នុងមួ យខែ។

(ថ្លៃត្រួតពិនិត្យ) + $55 (ថ្លៃបោសសម្អាត) + $900

900

ថ្លៃបោសសម្អាត

55

ថ្លៃត្រួ តពិនិត្យ

45

(ប្រាក់កក់ធានា) សម្រាប់ទឹកប្រាក់សរុបចំនួន $1,000។

ថ្លៃឈ្ នួលប្រចាំខែ

$2000

ប្រាក់កក់ធានា

1800

ថ្លៃបោសសម្អាត

110

• ប្រាក់កក់ធានា និងកម្រៃនានារ ួមបញ្ចូលគ្នាមិនអាចល�ើសពីទឹកប្រាក់សរុបនៃ
ថ្លៃឈ្ នួលមួ យខែបាននោះទេ។

ប្រាក់កក់ធានា

ម្ចាស់ផ្ទះជួ លអាចគិតប្រាក់ពី Lee ចំនួន $45

• កម្រៃសរុបមិនអាចល�ើសពី 10% នៃថ្លៃឈ្ នួលក្នុងមួ យខែនោះទេ ល�ើកលែងតែ
សោហ៊ុយល�ើការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែ ងមានចំនួនល�ើសពី 10%។

$1000

ថ្លៃត្រួ តពិនិត្យ

90

• ម្ចាស់ផ្ទះជួ លអាចគិតប្រាក់កក់សម្រាប់សត្វ ចិញ្ចឹមចំនួន 25% នៃថ្លៃឈ្ នួលមួ យខែ
ប្រាក់កក់សម្រាប់សត្វ ចិញ្ចឹម

បន្ថែ មទ�ៀត។

500

ឧទាហរណ៍ទី 2៖
Tracy និង Morgan រ ួមជាមួ យកូ នពីរនាក់របស់ពួក
គេគឺជាគ្រួសារមួ យដែលមានសមាជិកបួ ននាក់។
ពួ កគេមានឆ្មា មួ យក្បាល និងឆ្កែ មួយក្បាល។ ថ្លៃឈ្ នួល 
គឺ $2,000 ក្នុងមួ យខែ។
ម្ចាស់ផ្ទះជួ លអាចគិតប្រាក់ពី Tracy និង Morgan ចំនួន
$90 (ថ្លៃត្រួតពិនិត្យ $45 x 2) + $110 (ថ្លៃបោសសម្អាត)
+ $1800 (ប្រាក់កក់ធានា) សម្រាប់ទឹកប្រាក់សរុបចំនួន

• ប្រាក់កក់សម្រាប់សត្វ ចិញ្ចឹមមិនអាចគិតចំពោះ សត្វដែលផ្ត ល់សេវាបាននោះទេ។

$2,000។ ម្ចាស់ផ្ទះជួ លក៏អាចគិតប្រាក់ចំនួន $500

• ម្ចាស់ផ្ទះជួ លក៏អាចគិតថ្លៃ ឈ្ នួលសម្រាប់ខែចុងក្រោយ ជាមុនផងដែរ។

(ប្រាក់កក់សម្រាប់សត្វ ចិញ្ចឹម) បន្ថែ មទ�ៀតផងដែរ។

ការទូ ទាត់ប្រាក់តាមដំណាក់កាល
• អ្ន កអាចជ្រើសរ � ើសទូ ទាត់កម្រៃល�ើការរ� ើចូ លរបស់អ្នក ប្រាក់កក់ធានា
ប្រាក់កក់សម្រាប់សត្វ ចិញ្ចឹម និងថ្លៃឈ្ នួលសម្រាប់ខែចុងក្រោយ
តាមដំណាក់កាល។
• ជម្រើសនៃការទូ ទាត់ប្រាក់តាមដំណាក់កាលអាស្រ័យល�ើរយៈពេលនៃកិច្ចព្រម
ព្រៀងជួ លរបស់អ្នក ឬអាចត្រូវបានរ�ៀបចំកាលវ ិភាគដោយមានការព្រម
ព្រៀងទៅវ ិញទៅមករវាងអ្ន ក និងម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នក។
• ម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកមិនអាចបដិសេធមិនជួ លផ្ ទះឲ្យអ្ន កដោយសារតែអ្ន ក
មានបំណងទូ ទាត់ប្រាក់តាមដំណាក់កាល ឬគិតប្រាក់បន្ថែ មពីអ្នកសម្រាប់
ការជ្រើសរ � ើសជម្រើសនេះនោះទេ។

បញ្ជីត្រួ តពិនិត្យសម្រាប់ការរ� ើចូ ល
ម្ចាស់ផ្ទះជួ លត្រូវតែផ្ត ល់ជូននូ វបញ្ ជីត្រួតពិនិត្យជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរមួ យច្បាប់ដែលរ�ៀបរាប់លម្អិតអំពីលក្ខ ខណ្ឌ 
នៃផ្ ទះជួ លនៅមុនពេលប្រមូ លប្រាក់កក់ធានា។
ត្រួតពិនិត្យបញ្ ជីនោះយ៉ា ងប្រុងប្រយ័ត្នដ�ើម្បីភាពត្រឹមត្រូវ និងការកែប្រែនានា ប្រសិនប�ើ ចាំបាច់ 
នៅមុនពេលដែលអ្ន ក និងម្ចាស់ផ្ទះជួ លចុះហត្ថលេខា និងចុះកាលបរ ិច្ឆេទនៅល�ើបញ្ ជីនោះ។ 
ធ្វើឲ្យប្រាកដថា អ្ន កមានសំណៅចម្ល ងមួ យច្បាប់។
នៅពេលដែលអ្ន ករ� ើចេញ ម្ចាស់ផ្ទះជួ លត្រូវតែប្រើប្រាស់បញ្ ជីត្រួតពិនិត្យនោះដ�ើម្បី 
កំណត់ថាត�ើមានការខូ ចខាតណាមួ យដែរឬទេ។
ម្ចាស់ផ្ទះជួ លត្រូវតែផ្ត ល់ជូនអ្ន កនូ វសំណៅចម្ល ងមួ យច្បាប់នៃ Information for Tenants (ព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកជួ ល) សេចក្តីសង្ខេបអំពីសិទ្ធិ 
និងកាតព្វកិច្ចរបស់ម្ចាស់ផ្ទះជួ ល-អ្ន កជួ លដែលត្រូវបានបង្ក ើតឡ�ើងដោយទីក្រុង Seattle។ ទម្រង់ចុះបញ្ ជីអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបានរ ួមបញ្ចូល។ 
ចូ រកុំភ្លេ ចចុះបញ្ ជីបោះឆ្នោតនៅអាសយដ្ឋា នថ្មីរបស់អ្នក!

គន្លឹះដ�ើម្បីភាពជោគជ័យ
មុនពេលដែលអ្ន កចុះហត្ថលេខានៅល�ើកិច្ចព្រមព្រៀងជួ ល អ្ន កចាំបាច់ត្រូវតែយល់អំពី ខ
និងលក្ខ ខណ្ឌនានា។ ស្វែ ងរកចំណុចនានាដូ ចខាងក្រោម៖
•

ត�ើថិរវេលាជួ លយូរប៉ុណ្
ណា ?

•

ត�ើកិច្ចព្រមព្រៀងជួ លរបស់អ្នកបញ្ច ប់ដោយរប�ៀបណា?

•

ត�ើអ្នកមានជម្រើសក្នុងការបន្ត កិច្ចព្រមព្រៀងដែរឬទេ?

•

ត�ើអ្នកទូ ទាត់ថ្លៃសេវាសាធារណៈ ឬថ្លៃបន្ទុកផ្សេងទ�ៀតដែរឬទេ?

•

ត�ើមានវ ិធានអ្វីខ្លះសម្រាប់ទទួ លភ្ញៀវ?

ទទួ លយកដំបូន្មា ន ប្រសិនប�ើអ្នកត្រូវការជំនួយដ�ើម្បីស្វែ ងយល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងជួ ល។  
រក្សាទុកសំណៅចម្ល ងមួ យច្បាប់នៅកន្លែ ងដែលមានសុវត្ថិភាព ធ្វើដូច្នេះអ្ន កអាចសំដៅដល់
វាបានយ៉ា ងងាយស្រួ ល។ អ្ន កមានសិទ្ធិទទួ លបានសំណៅចម្ល ងថ្មីមួយច្បាប់ពីម្ចាស់ផ្ទះជួ ល
របស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ ។

ត�ើការជួលត្រូវចុះបញ្ជីដែរឬទេ?
• ផ្ ទះជួ លនានាត្រូវតែបានចុះបញ្ ជីនៅទីក្រុង Seattle ដោយមានការល�ើកលែង
មួ យចំនួនតូ ច។ អ្ន កអាចស្វែ ងរកថាត�ើផ្ទះរបស់អ្នកត្រូវបានចុះបញ្ ជីដែរឬទេ 
ឬថាត�ើវាចាំបាច់ត្រូវចុះបញ្ ជីដែរ ឬទេ នៅ seattle.gov/rrio (ចុះល�ើថេបរបស់អ្នកជួ ល)។
• ផ្ ទះជួ លត្រូវតែបំពេញតាមស្ត ង់ដារកន្លែ ងស្នាក់នៅអប្បបរមា និងមានសុវត្ថិភាព។ វត្ថុ
មួ យចំនួនដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យរ ួមមាន៖
• ឧបករណ៍ចាប់ផ្សែង និងកាបូ នម៉ូ ណូអុកស៊ីត
• បង្ អួចដែលប�ើក និងបិទ
• មេសោសុវត្ថិភាពនៅទ្វារចូ ល
• ប្រភពកម្តៅអចិន្រ្តៃ យ៍
• បង្ អួចនៅក្នុងបន្ទ ប់គេង

City of Seattle
Seattle.gov/rentinginseattle
ខ្សែទូ រស័ព្ទ ផ្ត ល់ជំនួយ (206) 684-5700
ទីក្រុង Seattle ជ�ឿជាក់ទៅល�ើប រ ិយាបន្ន និងសមធម៌។ ជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនភ�ៀសខ្ លួន ទទួ លបានការស្វាគមន៍នៅទីនេះ។ និយោជិតរបស់
ទីក្រុងមិនសាកសួ រអំពីស្ថានភាពនៃពលរដ្ឋ ភាពនោះទេ និងផ្ត ល់សេវាជូ ននិវាសនជនគ្រប់រ ូបដោយមិនគិតអំពីស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍នោះទេ។
ប្រសិនប�ើអ្នកមានពិការភាពណាមួ យ និងមានបំណងទទួ លបានព័ត៌មានពីយ�ើងន ៅក្នុងទម្រង់ជំនួសណាមួ យនោះ សូ មហៅទូ រស័ព្ទទៅកាន់
ខ្សែទូ រស័ព្ទ ផ្ត លជ
់ ំនួយរបស់យ�ើង។ ខ្សែទូ រស័ព្ទ TTY របស់យ�ើងគឺ (206) 233-7156។
តែងតែមានការបកប្រែផ្ទាល់មាត់ជានិច្ច។ ឯកសារនេះអាចស្វែ ងរកបានជា៖
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