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www.kingcounty.gov/depts/elections

សូម��គមន!៍

�នកិច�
� រ�េ្រចើនែដល្រត�វេធ�ើ េ�េពល��ស់េ�ផ�ះថ�។
ី
�រេធ�ប
ើ ច�ុប្បន��ព�រចុះេ��ះេ�ះេ��តរបស់អ�ក គឺ�
កិច�
� រសំ�ន់មយ
ួ ក�ុងចំេ�មកិច�
� រសំ�ន់ៗ�ំងេ�ះ
ែដល្រត�វចង�ំ។

សន�ក
ឹ េ��ត

ចុះេ��ះេ�ះេ��តរួចេហើយែមនេទ?

េនះ�វិធី�យៗ 5 �៉ងេដើម្បីេធ�ើបច�ុប្បន��ព�សយ��នរបស់អ�ក៖

• ្របសិនេបើអ�កមានប័ណ�េបើកបររដ� Washington បច�ុប្បន� ឬប័ណ�
សូមេធ�ើបច�ុប្បន�ភាពតមអនឡាញ!
សមា�ល់ខួនរដ�
�

• េផ�ើទ្រមង់ែបបបទចុះេឈ�ះែដលមានេនក�ុងេសៀវេភព័ត៌មាន
ស្រមាប់អ�កជួលលំេនដ�នេនះតមៃ្របសណីយ៍។

• េផ�ើេឈ�ះ ៃថ�ែខឆា�ំកំេណើត អសយដ�នស�ក់េន និង

អសយដ�នៃ្របសណីយ៍ចស់ ្រពមទំងអសយដ�នស�ក់េន

និងអសយដ�នៃ្របសណីយ៍ថីរ� បស់អ�ក េទកន់អុីែម៉ល
elections@kingcounty.gov ។

• ទូរសព�េទេលខ 206-296-VOTE (8683)។ េសវកម�មានផ�ល់ជូនជា
120 ភាស។

• អេ��ើញេទេដយផា�ល់េទកន់ទីស�ក់ករ King County
Elections េនក�ុងទី្រក�ង Renton ឬ Voter Registration Annex
(អគារចុះេឈ�ះេបាះេឆា�ត) េនទី្រក�ង Seattle។

្រត�វចង��
ំ ្រត�វប�ូរ

�សយ��នរបស់អ�ក

�ង
៉ តិច 29 ៃថ� មុនៃថ�

េ�ះេ��ត។ សូមពិនិត្យេមើល
្របតិទិនអ�កេ�ះេ��ត។

្រត�វ�រចុះេ��ះែមនេទ?

�នវិធី 3 �៉ងេដើម្បីចុះេ��ះេ�ះេ��ត៖

• ្របសិនេបើអ�កមានប័ណ�េបើកបររដ� Washington បច�ុប្បន� ឬប័ណ�សមា�ល់ខួនរដ�
�
សូម
ចុះេឈ�ះតមអនឡាញ!
• សូមេផ�ទ
ើ ្រមង់ែបបបទចុះេឈ�ះែដលមានេនក�ងេសៀវេភព័
តមា
៌ នស្រមាប់អក
� ជួល
ុ
លំេនដ�នេនះ តមៃ្របសណីយ៍។ (សូមេមើលករដកេចញពីមណ�ល)
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• អេ��ើញេទេដយផា�ល់េទកន់ទីស�ក់ករ King County Elections េនក�ុងទី្រក�ង Renton
ឬ Voter Registration Annex (អគារចុះេឈ�ះេបាះេឆា�ត) េនទី្រក�ង Seattle។

��គមន�
៍ រមកដលផ
់ �ះ!
េតើអ�ី�េសៀវេ�ព័ត�
៌ នស្រ�ប់អ�កជួលលំេ���ន?
សូមស�គមន៍មកកន់កម�វ ិធី Renting in Seattle។ មា�ស់ផ�ះរបស់អ�ក្រត�វបាន
ត្រម�វឲ្យផ�ល់នូវេសៀវេភព័ត៌មានស្រមាប់អ�កជួលលំេនដ�នេនះេទអ�ក
េនេពលែដលអ�កដក់ពក្យេស�ើសុំជួល ចុះកិច�្រពមេ្រព�ងជួល បន�កិច�
្រពមេ្រព�ងជួលឬេនេពលណាែដលទី្រក�ងSeattleេធ�ើបច�ុប្បន�ភាពព័ត៌មាន
េនក�ុងេសៀវេភេនះ។
េសៀវេភព័ត៌មានស្រមាប់អ�កជួលលំេនដ�នេនះផ�ល់ឲ្យអ�កនូវទិដ�ភាព
ទូេទទូលំទូលយទំងអំពីសិទិន
� ិងកតព�កិចរ� បស់អក
� ជួល្រពមទំងផ�ល់
នូវគន�ឹះនិងធនធានមាន្របេយាជន៍ េដើម្បីេធ�ើឲ្យករជួលលំេនដ�នេន
ទី្រក�ងSeattleកន់ែតមានបទពិេសធន៍ល។
� អ�កគួរែតរក្សោេសៀវេភព័តមា
៌ ន
េនះទុកេនកែន�ងែដលអ�កអចងយ�ស�លយកវមកេមើលជាឯកសរ
េយាង។
្រត�វចងចំថា មានជំនួយស្រមាប់ផ�ល់ជូនេនេពលែដលេសៀវេភ
ព័ត៌មានមិនមានចេម�ើយេទនឹងសំណួរ ឬស�នភាពជាក់លក់របស់អ�ក
។ ែខ្សទូរសព�ផ�ល់ជំនួយរបស់កម�វ ិធី Renting in Seattle េលខ (206) 684-5700
គឺេបើកពីៃថ�ចន�ដល់ៃថ�សុ្រក ក�ុងអំឡុងេពលេមា៉ ងេធ�ើករ ដូេច�ះអ�កអច
និយាយេទកន់នរណាមា�ក់េដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងករែណនាំ។
ជំនួយែផ�កភាសអចែស�ងរកបាន
េសៀវេភព័ត៌មានេនះមិនែមនេធ�ើេឡើងក�ុងេគាលបំណងផ�ល់ជូនេយាបល់
ែផ�កផ�ូវច្បោប់េទ។ អ�កក៏អចចូលេទកន់េគហទំព័ររបស់េយើងតមរយៈ
www.seattle.gov/rentinginseattle។
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មិនមានវ ិធីស�ស�ជាក់លក់កុងករែស�
�
ងរកទីកែន�ងល�ឲ្យទទួលបានលទ�ផលដូចែដលអ�កចង់បានេនាះេទ េហើយ
មនុស្សេយើងែស�ងរកលំេនដ�នរបស់ពួកេគតមមេធ្យោបាយេផ្សងៗជាេ្រចើន។ ប��ីព័ត៌មានជាេ្រចើនអចរកបាន
េដយឥតគិតៃថ�តមអនឡាញ។ េពលខ�ះ ករេបើកបរ ឬករេដើរេមើលជុំវ ិញភូមិដ�នអចផ�ល់លទ�ផលនូវទីតំង

ែដលមានដក់ស�កស��ថា “ស្រមាប់ជួល”។ សូម្របយ័ត�ចំេពះករេបាក្របាស់តមអនឡាញែដលេស�ើសុំលុយ
ឬករេវលុយតម្របព័ន�េអឡិច្រត�និក។ សូមកុំយល់្រពមជួលកែន�ងណាមួយមុនេពលែដលអ�កេឃើញទីកែន�ង

េនាះ។ ្របសិនេបើអ�កមានអរម�ណ៍ថាកិច�្រពមេ្រព�ងេនាះវល�េលើសពីករពិតេពក វ្របែហលជាករេបាក្របាស់
ពិតែមនេហើយ! អ�កអចរយករណ៍អំពីករេបាក្របាស់ពក់ព័ន�នឹងករជួលែដលគួរឲ្យសង្ស័យេទកន់ Federal
Trade Commission (គណៈកម�ករពណិជ�កម�សហព័ន�) េដយចូលេទកន់ www.consumer.ftc.gov។

លំេនដ�នមានតៃម�សមរម្យអចមានន័យេ្រចើន។ ជាទូេទ វគឺជាលំេនដ�នែដលផ្សោរភា�ប់េទនឹងក្រមិត

្របាក់ចំណូលរបស់អ�កែដលជាេរឿយៗ ប៉ុែន�មិនែមនជានិច�េនាះេទ គឺែផ�កេទេលើតំបន់ែដលជួល។ លំេនដ�ន
ស្រមាប់អ�កមាន្របាក់ចំណូលទបមួយចំនួន្រត�វបានផ�ល់ថវ ិកេដយសហព័ន�និង / ឬផ�ល់ជូនេដយអង�ករ

លំេនដ�នែដលមិនរក្របាក់ចំេណញ។ Oﬃce of Housing (ករ ិយាល័យលំេនដ�ន) របស់ទី្រក�ងរក្សោប��ីេគហទំព័រ
ែស�ងរកេន www.seattle.gov/housing/renters/ﬁnd-housing។

ជាេរឿយៗមានប��ីរង់ចំស្រមាប់ជេ្រមើសលំេនដ�នមានតៃម�សមរម្យទំងេនះ។ Seattle Housing Authority (SHA, អជា�ធរ

លំេនដ�នៃនទី្រក�ង Seattle) មានទំងអគារលំេនដ�នស្រមាប់អ�កមាន្របាក់ចំណូលទប និងមានកម�វ ិធីឧបត�ម�ធន

្របាក់ឈួ�លមួយែដលមានេឈ�ះថា ‘សក�ីប័្រតជេ្រមើសលំេនដ�ន” ។ អ�កអចែស�ងយល់បែន�មេទៀតអំពី SHA េដយចូល
េទកន់ www.seattlehousing.org ឬអ�កអចេទកន់ទីតំងករ ិយាល័យរបស់ពួកេគេនកណា
� លទី្រក�ង Seattle េន 190
Queen Anne Avenue North ។ អ�កអចេធ�ើករេហេទកន់ែខ្សទូរសព�ព័ត៌មានក�ុងសហគមន៍ តមរយៈេលខ 2-1-1 ស្រមាប់
ប��ីអ�កផ�ល់េសវលំេនដ�នមានតៃម�សមរម្យតមរយៈទូរសព�្របសិនេបើអ�កមិនអចេ្របើ្របាស់កុំព្យូទ័របាន។

អ�ីែដល្រត�វរកេមើលេ�ផ�ះែដលអ�កចង់ជួល

អគ�ិភយ
័ និងសុវត�ិ�ព
ជេណើ� រ្រត�វែតសងសង់េដយសុវត�ិភាព និងមានបង�ន់ៃដជេណើ� រសមរម្យ។ ឧបករណ៍ផ�ល់ដំណឹង
ថាមានែផ្សង និងកបូនម៉ូណូអុកសុីត្រត�វត្រម�វឲ្យមាន។ ទ�រខងេ្រក ឬបង�ួចែដលមានទំហំ

្រតឹម្រត�វស្រមាប់ករចកេចញបនា�ន់ (ែដល្រត�វបានេគស�ល់ថាជា្រចកេចញ) ្រត�វត្រម�វឲ្យមានេន

្រគប់បន�ប់េគង។ មានត្រម�វករបែន�មជាេ្រចើនេផ្សងេទៀតចំេពះអគារែដលមានទំហំធំ និងមានេ្រចើន

បន�ប់។
សន�ិសុខ

ទ�រចូល្រត�វែតមានគន�ឹះ និងមានែកវព្រងីក ឬ្របេឡាះបង�ួចជាប់ទ�រេដើម្បីឲ្យអ�កអចេមើលេឃើញ

អ�កែដលេនមាត់ទ�រ។ េមេស្រត�វែតផា�ស់បូរេនេពលមានករផា
�
� ស់បូរអ�
� កជួល។ អគារ្រត�វែតមាន

���រសំ�ន់�ស់ែដល្រត�វដឹងពីអីែ� ដល្រត�វរកេមើលេ�ក�ុងផ�ះែដលអ�កចង់ជួលេ្រ�ពីចំណង់

ចំណូលចិត���ល់ខួ �នរបស់អ�ក។ ទី្រក�ង Seattle �នច�ប់ចំេ�ះស�ង�
់ សុវត�ិ�ព និង�រែថ�ំ

សុវត�ិភាពសមរម្យល�មេដើម្បីបង�រសកម�ភាពឧ្រកិដ�កម�ដល់អ�កស�ក់េន និង្រទព្យសម្បត�ិរបស់
ពួកេគ។

អប្បបរ�ែដលលំេ���ន្រត�វែតបំេពញេដើម្បីេធ��
ើ រជួល។ ច�ប់�ង
ំ េនះ�នេ�ក�ុង Housing

and Building Maintenance Code (្រកមស�ីពី�រែថរក�លំេ���ន និងអ�រ) របស់

ទី្រក�ង។ �ងេ្រ�មេនះគឺ��រពន្យល់�មូល��នៃនស�ង�
់ �ំងេ�ះ។

សូម��គមន៍!

ទំហំ និង�រ�ន់�ប់
ចំណុចេនះរួមប��ូ លទំហំអប្បបរមាៃនអគារលំេនដ�ន និងរួមទំងវ ិមា្រតៃនបន�ប់េគង។ វក៏រម
ួ ប�ូ� ល

នូវលក�ខណ�ត្រម�វៃនពន�ឺ និងខ្យល់េចញចូល ដូចជាបង�ួច កង�រ និងអនាម័យ។ ឧទហរណ៍ បន�ប់េគង
មួយ្រត�វែតមានទំហំយា៉ងេហចណាស់ 70 ហ�ីតកេរ ៉ (6.5 ែម៉្រតកេរ ៉) េដយបែន�ម 50 ហ�ីតកេរ ៉ (4.6
ែម៉្រតកេរ ៉) ស្រមាប់មនុស្សមា�ក់ េបើមានអ�កស�ក់េនេលើសពីពីរនាក់។
រច�សម�ន
័ �
ែផ�កទំងឡាយដូចជា្រគឹះ បំពង់ែផ្សង និងដំបូល្រត�វែតមានភាពរ ឹងមាំ និងជាប់ធន់។ អគារេនះចំបាច់

្រត�វែតអចទប់ទល់នឹងអកសធាតុបាន គា�នករ្រជាបទឹក ករពរពីសត�កេករ និងេធ�ើករែថទំឲ្យ
ស�ិតេនក�ុងស�នភាពល�។

េនះ�អ�ីែដល្រត�វដឹង!
ចំណុចសុវត�ិភាពទូេទេផ្សងេទៀតែដល្រត�វ្របយ័ត�េនក�ុងអគារ និងផ�ះចស់ៗ គឺ

េ្រគាះថា�ក់ែដលអចេកើតមានេឡើងេដយសរកររបកថា�ំលបែដលមានជាតិសំណ និង

អេបស�ូស េនេពលែដលវមានភាពផុយ�ស�យ (ែដលមានសភាពបាក់ែបក និងមិនអច
្រគប់្រគងបាន) ។ ្របសិនេបើទីកែន�ងមានបន�ប់េគងេ្រកមដីដូចជាបន�ប់េ្រកមដី េតើមាន
បង�ួច ឬទ�រខងេ្រកែដលធំលម
� ែដរឬេទ? េបើមិនមានេទ បន�ប់ទំងេនាះក៏មិនគួរយកមក
ផ្សោយពណិជ�កម� ឬេ្របើវជាបន�ប់េគងែដរ េ្រពះវមិន្រត�វតមស�ង់ដសុវត�ិភាព។

�៉សីន
ុ
រល់ទីកែន�ងលំេនដ�ន្រត�វែតមានករដំេឡើងនូវ្របភពកេម�ជាអចិៃ�ន�យ៍

(មា៉ សុីនកេម�ចល័តែតមួយមុខគឺមិន្រគប់្រគាន់េទ)។ ឧបករណ៍អគ�ិសនី រួមទំងែខ្សេភ�ើង និង

េ្រគ�ងបរ ិក�រនានា្រត�វែតដំេឡើងឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ និងែថរក្សោ្របកបេដយសុវត�ិភាព។ ទីកែន�ង
្រត�វែតបំភឺេ� ភ�ើងេដយសុវត�ិភាព និងមាន្រពីេភ�ើងឲ្យបាន្រគប់្រគាន់។
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េតើទីកែន�ង្រត�វ�នចុះប�� ីែដរឬេទ?
គិត្រតឹមឆា�ំ 2014 អចល្រទព្យស្រមាប់ជួលទំងអស់េនទី្រក�ង Seattle ្រត�វែតចុះប��ីជាមួយសល្រក�ង
�សបតម Rental Registration and Inspection Ordinance ។ មានករណីេលើកែលងមួយចំនួនដូចជាលំេនដ�នែដល
្រគប់្រគងេដយអជា�ធរលំេនដ�នទី្រក�ង Seattle ឬកែន�ងែដលមានអជា�ប័ណ�ដូចជាកែន�ងែថទំ
ជនពិករ និងមនុស្សចស់ជរ។ ករេធ�ើែបបេនះជួយឲ្យសល្រក�ងធានាបានថាលំេនដ�នរបស់
អ�កមានសុវត�ិភាព និងេគារពតមស�ង់ដអប្បបរមា។ ករ្រត�តពិនិត្យ្រត�វត្រម�វឲ្យេធ�ើេឡើងេរៀងរល់
5 េទ 10 ឆា�ំម�ង។ អ�កអចពិនិត្យេមើលថាេតើផ�ះរបស់អ�ក្រត�វបានចុះប��ីឬេន េដយចូលេទកន់
www.seattle.gov/rrio

?

Fair Housing Laws របសទ
់ ្រី ក�ង Seattle
FairHousingLawsរបស់ទី្រក�ង Seattle ្រត�វបានេរៀបចំេឡើងេដើម្បីធានាថាមនុស្ស្រគប់គា�អចទទួល
បានលំេនដ�នេស�ើភាពគា�។ វជាអំេពើខុសច្បោប់កុ�ងករេរ ើសេអើងចំេពះករជួលផ�ះ
េដយសរែត៖

• ជាតិសសន៍

• ជាតិកំេណើត

• ពណ៌សម្បុរ

• ស�នភាពអពហ៍ពិពហ៍

• សវត

• មេនាគមវ ិជា�នេយាបាយ

• េភទ

• ស�នភាពជាឪពុកមា�យ

• ពិករភាព

• ទំេនារផ�ូវេភទ

• ជំេនឿ

• អត�ស��ណេយនឌ័រ

• សសនា

• ករេ្របើ្របាស់សត�នាំផូ�វ

• អយុ

• ករេ្របើ្របាស់ខិត�ប័ណ�ជេ្រមើសលំេនដ�ន
ឬកម�វ ិធីឧបត�ម�ធនេផ្សងេទៀត

• ករសងសឹក
• ្របភពចំណូលេផ្សងេទៀត

• ឋនៈេយាធា ឬអតីតយុទ�ជន
• ្របវត�ិេថា�លេទស

�រផ្សព�ផ�យ�ណិជ�កម�អំពីផ�ះជួល
វជាអំេពើខុសច្បោប់ស្រមាប់អ�កផ�ល់េសវលំេនដ�នក�ុងករេធ�ើករបែង�រអ�កជួលណា
មា�ក់េទកន់ ឬេចញពីប��ីជួលេដយេចតនា ឬេផ្សងពីេនះ។ ជាឧទហរណ៍ ប��ីែដល

និយាយថា "នឹងសក�ិសមស្រមាប់បី្រ� បពន�ែដលេស��មស�ត់" គឺអចជាករេរ ើសេអើង េ្រពះ
វេមើលេទហក់ដូចជាមិនរប់ប�ូ� លអ�កដក់ពក្យេស�ើសុំេដយែផ�កេលើ 'ស�នភាព

ជាឪពុកមា�យ' របស់ពួកេគ។

មា�ស់ផ�ះ្រត�វែតរួមប��ូ លព័ត៌មានជាក់លក់េនេពលផ្សោយពណិជ�កម�ទីកែន�ងស្រមាប់ជួល។
ករផ្សព�ផ្សោយពណិជ�កម�្រត�វែត៖

• រួមប�ូ� លលក�ណៈវ ិនិច័យ
� ែដលនឹង្រត�វេ្របើស្រមាប់ពិនិត្យ និងស�ង់ដ
អប្បបរមាេដើម្បីបន�េទមុខក�ុងដំេណើរករពក្យេស�ើសុំ។

• េរៀបរប់រល់ព័ត៌មាននិងឯកសរែដលមា�ស់ផ�ះនឹងេ្របើ្របាស់កុងករពិ
�
និត្យ។
• ផ�លព
់ ័ត៌មានែដលពន្យល់ពីរេបៀបែដលអ�កអចេស�ស
ើ េុំ ពលេវលបែន�មេដើម្បី
បំេពញពក្យេស�ស
ើ ស
ុំ ្រមាប់ចណ
ំ ុ ចនានាដូចជាករបកែ្របឬករស្រមបស្រម�ល

សមេហតុផលស្រមាប់ពិករភាព
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�រ�រ�រ្របភពៃន្រ�ក់ចំណូល

ខងេ្រកមេនះជាកត�មួយចំនួនែដលជះឥទ�ិពលដល់ករពិចរណារបស់មា�ស់ផ�ះ៖

ទី្រក�ង Seattle មានករករពរស្រមាប់អ�កជួលែដលមាន្របភពៃន្របាក់ចំណូលេ្រកពី

• លក�ណៈ និងភាពធ�ន់ធ�រៃនបទេល�ើស

្រប្រពឹតេ� លើអក
� ខុសពីអក
� ដៃទេដយសរែត្របាក់ចណ
ំ ូ លរបស់អក
� បានមកពីរបបសន�ស
ិ ខ
ុ

• ចំនួន និង្របេភទៃនករផ�នា�េទស

កម�វ ិធីឧបត�ម�ធនជួលដូចជាខិត�ប័ណ�ជេ្រមើសលំេនដ�នបានេឡើយ។ ្របសិនេបើមា�ស់ផ�ះ

• អយុេនេពលទទួលករផ�នា�េទស

្រត�វែតដក្របាក់ឧបត�ម�ធនណាមួយែដលអ�កបានទទួលេចញសិន មុនេពល

• ភស�ុតងៃន្របវត�ិអ�កជួលល�

និង្រ�ក់ចំណូល។

• រយៈេពលចប់តំងពីកលបរ ិេច�ទៃនករផ�នា�េទស

ករងរ។ អ�កផ�ល់េសវលំេនដ�នមិនអចបដិេសធមិនផ�ល់ទីកែន�ងជួលដល់អ�ក ឬ

សង�ម េសធនអហរកិច� ករចូលនិវត�ន៍ ពិករភាព។ល។ ឬ្របសិនេបើអ�កពឹងែផ�កេលើ

របស់អ�កមានលក�ខណ�ត្រម�វស�ីពីផលេធៀបរវងៃថ�ឈួ�ល និង្របាក់ចំណូល ពួកេគ
េធ�ើករគណនា។ េមើលទំពរ័ 17 ស្រ�ប់ពត
�
័ �
៌ នបែន�មអំពផ
ី លេធៀបរ�ងៃថ�ឈួ ល

• ព័ត៌មានបែន�ម
មា�ស់ផ�ះជួលទីលេំ នដ�នេនេលើអចលន្រទព្យែដលពួកេគរស់េនដូចជាអផាតមុន
ិ ភា�ប់ឬ
ផ�ះតូចេ្រកយផ�ះ្រត�វបានេលើកែលងពីករពិនិត្យរ ឹតត្បិតទំងេនះ។

្របសិនេបើអ�កេឃើញករផ្សោយពណិជ�កម�អំពីករជួលលំេនដ�នែដលមិនេគារពតម

Fair Chance housing laws អ�កអចទូរសព�មកែខ្សទូរសព�ផ�ល់ជំនួយេលខ (206) 684-5700 េដើម្បី
រយករណ៍ពីករណីេនាះ។

Fair Chance Housing (ឱ�សេស�ើ�ព��ក�ុង�រជួលលំេ���ន)
Fair Chance Housing Ordinance (បទប��តស
ិ� ព
ី� ឱ
ី �សេស��
ើ ព��ក�ុង�រជួលលំេ���ន) របស់ទី្រក�ង
Seattle ផ�ល់ករករពរេដើម្បីេដះ�សយភាពលំេអៀង និងឧបសគ�ែដលអ�កែដលមាន
្របវត�ិេថា�លេទសជួប្របទះេនេពលពួកេគព្យោយាមែស�ងរកលំេនដ�នជួល។

ករផ្សោយពណិជ�កម�របស់ទីកែន�ងជួលមិនអចផ្សោយែបបហមឃាត់អ�កដក់ពក្យ

េស�ើសុំែដលមាន្របវត�ិេថា�លេទសបានេទ។ អ�កដក់ពក្យេស�ើសុំមិនអច្រត�វបានពិនិត្យ

រកេមើល្របវត�ិេថា�លេទស ឬ្រត�វបានសួរអំពី្របវត�ិេថា�លេទសេលើពក្យេស�ើសុំេនាះេទ។
អ�កដក់ពក្យេស�ើសុំែដលជាមនុស្សេពញវ ័យអចនឹង្រត�វបានពិនិត្យេមើលប��ីេឈ�ះ
ឧ្រកិដ�ជនផ�ូវេភទ។ មា�ស់ផ�ះអចដកហូតសិទិព
� ីអ�កដក់ពក្យេស�ើសុំែដលមានេឈ�ះ
េនក�ុងប��ីបានលុះ្រតែត៖

1. បទេលើស
� ្រត�វបាន្រប្រពឹតិេ� នេពលេពញវ ័យ។
2. មានេហតុផលអជីវកម��សបច្បោប់េកើតេឡើង។ ករពក់ព័ន�ចំបាច់្រត�វបង�ញរវង
េគាលករណ៍/ករអនុវត� និងសុវត�ិភាពរបស់អ�កស�ក់េន/អចលន្រទព្យ។

12

13

េ្រត�មខ�ួនក�ុង�រជួល

ករជួលអចជាសកម�ភាពែដលមានករ្របកួត្របែជង ជាពិេសសស្រមាប់ទីកែន�ងែដលមានតៃម�
សមរម្យបំផុត។ ករេ្រត�មលក�ណៈជាមុនពិតជាអចជួយបាន។

�
ងប�
� នានាែដលអចេកើតមានែដលអចនឹងបង�ញេនក�ុង
• ដឹងអំពីពិនុឥណទននិ

របាយករណ៍្រត�តពិនិត្យ។ អ�កអច្រគប់្រគងព័ត៌មានេនាះេដយករដក់ពក្យេស�ើសុំរបស់
អ�កនិងពន្យល់ពីកលៈេទសៈេដើម្បីគាំ្រទពក្យេស�ើសុំរបស់អក
� ។អ�កអចចូលេទេ្របើ្របាស់
របាយករណ៍ឥណទនរបស់អក
� េដយចូលេទកន់ www.annualcreditreport.com

• យល់ដឹងពីសិទិរ� បស់អ�កមុនេពលែដលអ�កដក់ពក្យេស�ើសុំ។

• េ្រត�មព័ត៌មានខងេ្រកមឲ្យបានរួចរល់ស្រមាប់ករដក់ពក្យេស�ើសុំរបស់អ�ក៖

• អសយដ�នបច�ុប្បន�និងអសយដ�នពីមុន រួមទំងព័ត៌មានរបស់មា�ស់ផ�ះ
• េឈ�ះនិងៃថ�ែខឆា�ំកំេណើតរបស់អ�កស�ក់េនទំងអស់
• ព័ត៌មាននិងករប�
� ក់អំពីករងរនិង្របាក់ចំណូល
• ព័ត៌មានអំពីយានយន�

• ឯកសរេយាងទំងផា�ល់ខួននិ
�
ងពក់ព័ន�នឹងលំេនដ�ន
• ព័ត៌មានអំពីសត�ចិ��ឹម

អ�កផ�លេ់ សវលំេនដ�ន្រត�វែតប�
� ក់ឲ្យបានច្បោស់លស់ជាមុនអំពីលក�ណៈវ ិនិច័យ
� ែដលពួកេគនឹង

េ្របើេដើម្បី្រត�តពិនិត្យពក្យេស�ើសុំរបស់អក
� និងមូលេហតុែដលនឹងបណា
� លឲ្យមានករបដិេសធពក្យ
េស�ើសុំរបស់អ�ក។ អ�កមានសិទិថ
� តចម�ងរបាយករណ៍្រត�តពិនិត្យ។

អ�កអច្រត�វបានគិតៃថ�ែតចំេពះតៃម�ជាក់ែស�ងៃនករ្រត�តពិនិត្យពក្យេស�ើសុំប៉ុេណា�ះ។ តៃម�ធម�ត
េនក�ុងទី្រក�ង Seattle គឺ្របមាណពី $25-$45 ស្រមាប់មនុស្សេពញវ ័យមា�ក់។

្របសិនេបើពក្យេស�ើសុំរបស់អ�ក្រត�វបានបដិេសធ េនាះអ�កផ�ល់េសវលំេនដ�ន្រត�វែតផ�ល់ករ

ជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរេទអ�កេដយ្របាប់អំពីមូលេហតុ។ ករជូនដំណឹងេនះេហថា
ករជូនដំណឹងអំពី ‘សកម�ភាពអវ ិជ�មាន’ េហើយ្រត�វបានត្រម�វេដយច្បោប់ទី្រក�ងនិងច្បោប់រដ�។
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ផលេធៀប្រ�ក់ចំណូលនិងៃថ�ឈួ �ល
ដូចបានេលើកេឡើងពីខងេដើមភាគីមា�ស់ផ�ះមិនអចបដិេសធករផ�លល
់ េំ នដ�នដល់អក
� េដយសរែត
ចំណូលរបស់អ�កបានមកពី្របភពណាមួយឬ្របភពេផ្សងៗេ្រកពីករងរេឡើយ។ ្របសិនេបើែផ�ក
ៃនលក�ខណ�ត្រម�វៃនសិទិទ
� ទួលបាន គឺជាផលេធៀបរវង្របាក់ចំណូលនិងៃថ�ឈួល
� េហើយចំណូល

សិទ�ិ�ទិ�ព
First-in-Time Ordinance (បទប��តិស
� ីព
� ីសិទ�ិ�ទិ�ព) ត្រម�វឲ្យមា�ស់ផ�ះផ�ល់កិច�្រពមេ្រព�ងជួលដល់

អ�កដក់ពក្យសុំមុនេគែដលមានលក�ណសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់ ែដលពួកេគដក់ពក្យសុំែដលមាន

របស់អក
� បានមកពី្របភពេផ្សងេទៀត ឬ្របាក់ឧបត�ម� េនាះមា�ស់ផ�ះរបស់អក
� ្រត�វែតអនុវត�តមជំហន
ទំងេនះេនក�ុងករគណនា៖

លក�ណៈេពញេលញ។ អ�កផ�ល់េសវលំេនដ�ន ្រត�វែតសហករេពញេលញជាមួយអ�កដក់ពក្យ
សុំេដយេ្របើ្របាក់ឧបត�ម�ស្រមាប់លំេនដ�ន តួយា៉ងដូចជាករបំេពញលិខិតស�មែដលត្រម�វ
ចំបាច់ជាេដើម។ល។
មា�ស់ផ�ះជួល្រត�វ៖
• េបាះ្រតប�
� ក់កលបរ ិេច�ទនិងេមា៉ ងទទួលបានពក្យេស�ើសុំតមលំដប់ែដលបាន
ទទួល

ជំ�នទី1

ជំ�នទី3

កំណត់ចំណូល

កំណត់ចែំ ណកៃថ�ឈ�ល
ួ

គណនាចំណូលែដល

អ�កជួល េដយបូក

រល់្របាក់ឧបត�ម�

្រត�វមាន េដយគុណ

្របចំែខសរុបរបស់
រល់្របភពចំណូល
េផ្សងៗែដលអច

• ពិនិត្យពក្យសុំម�ងមួយៗតមលំដប់លំេដយ

ជំ�នទី2

ប�
� ក់បានទំងអស់។

• ទុករយៈេពលឲ្យអ�កដក់ពក្យសុំយា៉ងតិច 72េមា៉ ង ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មអំពីករ

របស់អក
� ជួលេដយដក
ែដលអចប�
� ក់

បានទំងអស់ែដលបាន
ទទួលេចញពីៃថ�ឈួល
�

្របចំែខ។

ដក់ពក្យសុំែដលមានលក�ណៈេពញេលញរួចេទេហើយ

អ�កជួលចំបាច់

ចំែណកៃថ�ឈួលរបស់
�
អ�កជួលជាមួយនឹង

ផលេធៀបរបស់អ�ក។

កំណត់លក�ណសម្បត�ិ

េដយដកចំណូលសរុប
របស់អ�កជួលេចញពី

ចំណូលែដលអ�កជួល

• ទុករយៈេពល 48េមា៉ ង ស្រមាប់ករេឆ�ើយតបចំេពះករផ�ល់ជូនកិច�្រពមេ្រព�ងជួល

បនា�ប់ពីរយៈេពលេនាះមា�ស់ផ�ះអចបន�ករ្រត�តពិនិត្យអ�កដក់ពក្យសុំបនា�ប់េទៀត
បាន

?

ចណ
ំ ូ ល្រប�ែំ ខ
របបសន�ិសុខសង�ម៖
$400
្របាក់េបៀវត្សរ ៍ែតមួយ
េលើកស្រមាប់អតីត
យុទ�ជន៖ $300

ករឧបត�ម�កូន៖ $200

ៃថ�ឈួ ល៖
�

ចំបាច់្រត�វមាន។

$1200

្របាក់ជំនួយឧបត�ម�

ស្រមាប់អតីតយុទ�ជន៖
$1000

ចំែណកៃថ�ឈួ ល
�
របស់អ�កជួល៖ $200

ចំណូលែដលអ�កជួល

�ំ�ច់្រត�វ�នក�ុងស��្រត
3:1 គឺចំនួន $600

្របាក់ជំនួយឧបត�ម�
ស្រមាប់អតីតយុទជ
� ន៖
$1000
អ�កជួលបំេពញ�ម

លក�ខណ�ត្រម�វចំណូល 3:1
ចំណូលសរុបរបស់
អ�កជួល៖ $900
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្រ�ក់កក់តម�ល ់

ករែកត្រម�វអនុ��តឲ្យអ�កេធ�ក
ើ រែកែ្របជារូបវន�េទេលើទត
ី ង
ំ អចលន្រទព្យែដលមានភាពចំបាច់កង
ុ�

(្រ�ក់កក់េដើម្បី���រចូលមក��ក់េ�)

ករេធ�ើឲ្យទីតំងជួលអចេចញចូលបាន។ អ�ក្រត�វទទួលខុស្រត�វេទេលើករបង់្របាក់ស្រមាប់ករ

ែកត្រម�វសម�សបនានា េលើកែលងែតមា�ស់ផ�ះទទួលបានមូលនិធិសហព័ន�។ ឧទហរណ៍អំពីករ

េនេពលែដលអ�កដក់ពក្យសុំជួលកែន�ងណាមួយ អ�កផ�ល់េសវលំេនដ�នអច
នឹងចង់ទរៃថ�្របាក់កក់ពីអ�កេដើម្បីរក្សោទុកកែន�ងជួល េនេពលពួកេគកំពុង
ពិនិត្យេមើលពក្យសុំរបស់អ�ក។

• ្របាក់កក់តម�ល់អតិបរមាែដលមា�ស់ផ�ះអចនឹងទមទរឲ្យបង់ គឺមានចំនួន 25% ៃន

្របាក់ឈួលចំ
�
នួនមួយែខ។ ត្រម�វឲ្យមានបង�ន់ៃដែដលពន្យល់អំពីលក�ខណ�នានា។

ែកត្រម�វសម�សបគឺជាករេស�ស
ើ ក
ំុ រអនុ��តឲ្យព្រងីក្រចកទ�រចូលបន�ប់ទឹកេដើម្បីជួយស្រម�លដល់
ករេចញចូលរបស់រេទះជនពិករធំៗ។

្របសិនេបើអក
� មានសំណួរឬចង់ដក់ពក្យបណឹ� ងសូមទក់ទងេទកន់ែខ្សទូរសព�ជំនួយរបស់កម�វ ិធី
Renting in Seattle េលខ (206) 684-5700។

• ្របសិនេបើអ�កទទួលបានករផ�ល់ជូនឲ្យជួលទីកែន�ងេនាះ េហើយសេ្រមចចិត�ថាអ�ក
មិនចង់បានវវ ិញ េនាះអ�កពិតជានឹង្រត�វបាត់បង់្របាក់កក់តម�ល់ជាក់ជាមិនខន។

្របាក់កក់នឹង្រត�វបានសងជូនវ ិញ្រគប់ចំនួន្របសិនេបើករដក់ពក្យសុរំ បស់អក
� មិនបាន

សេ្រមចេជាគជ័យឬកែន�ងជួលមិនជាប់ករ្រត�តពិនិត្យលំេនដ�នែដលពក់ព័នេ� ទនឹង
កម�វ ិធីឧបត�ម�ធន្របាក់ឈួល។
�

• ្របសិនេបើអ�កចុះកិច�្រពមេ្រព�ងជួលស្រមាប់កែន�ងជួលណាមួយ

្របាក់កក់តម�ល់សំេដដល់្របាក់ឈួលែខដំ
�
បូង ឬៃថ�េរ ើចូលមកស�ក់េន
(្របាក់កក់ធានានិង្របាក់កក់ស្រមាប់សត�ចិ��ឹម)។

េពលេបើក
ឲ្យជួល

សត��ផ
ំ ូ វ�
សត�នាំផូវ� ្រត�វបានកំណត់និយមន័យទូលំទូលយេនក�ុងទី្រក�ង Seattle និងរួមប�ូ� លទំងសត�គាំ្រទែផ�ក
ស�រតី សត�ចិ��ឹមឲ្យស�ក់េនជាមួយ សត�ចិ��ឹមស្រមាប់ករព្យោបាលជាេដើម ។ល។ Fair housing rules
(វ ិធានលំេនដ�នេស�ើភាពគា�) ត្រម�វឲ្យមានករជួយស្រមបស្រម�លសម�សបស្រមាប់សត�នាំផូវ។
�
•

សិទ�ិជួលនិងសិទ�ិជនពិ�រ
លទ��ពេចញចូលទី�ង
ំ

ដូចជាអ�កផ�ល់េសវេវជ�ស�ស�ឬអ�កែដលមានលក�ណសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់កុងករ
�

េផ��ងផា�ត់ករជាប់ពក់ព័ន�េនះ។
•

លទ�ភាពេចញចូលទីតំងលំេនដ�ន អនុ��តឲ្យអ�កជួលែដលមានពិករភាពអចរស់េនបាន

េដយខ�ួនឯង។ មានឧទហរណ៍មួយចំនួនដូចជារបារស្រមាប់េតង ផ�ូវជ្រមាល ទំហំទទឹងធំស្រមា
ប់រេទះរុញ ទីតំងចំណតែដលបានកំណត់ជាេដើម។ ្របសិនេបើអ�កមានពិករភាព អ�កអចេស�ើសុំក
រជួយស្រម�លនិងករែកត្រម�វែដលសម�សបបាន។

ករជួយស្រម�លគឺជាករផា�ស់បូរេទេលើ
�
វ ិធានេគាលករណ៍ករអនុវត�ឬេសវកម�េដើម្បីឲ្យអ�កទទួល

ែដលេ្របើ្របាស់រេទះរុញអចទទួលបានទីតំងចតេនជិតកែន�ងជួលរបស់ពួកេគបំផុត។
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សត�នាំផូវមិ
� ន្រត�វបានចត់ទុកថាជាសត�ចិ��ឹម និងមិនអច្រត�វបានហមឃាត់មិនឲ្យ
េចញចូលកែន�ងជួលេនាះេទ។ េគាលករណ៍ ‘គា�នសត�ចិ��ឹម’ មិនអនុវត�ចំេពះសត�

នាំផូវេទ។
�
•

មិនត្រម�វឲ្យមានករបង�ឹកឬករប�
� ក់អំពីសត�នាំផូវេទ។
�

•

អ�កផ�ល់េសវលំេនដ�ន មិនអចទរ្របាក់កក់ ៃថ�ចំណាយ ឬៃថ�ឈួលបែន�
�
មស្រមាប់

សត�នាំផូវេទ។
�

បានឱកសេស�ើភាពគា�ក�ុងករេ្របើ្របាស់និងអ�ស័យផលេលើកែន�ងជួលណាមួយ។ ឧទហរណ៍

ស�ីពីករស្រមបស្រម�លសម�សបគឺករផ�ល់ករអនុេ្រគាះចំេពះេគាលករណ៍ចំណតេដើម្បីឲ្យបុគល
�

អ�កផ�ល់េសវលំេនដ�នអចេស�ើសុំឲ្យេធ�ើករេផ��ងផា�ត់េលើត្រម�វករែដលពក់ព័នន
� ឹង

ពិករភាពស្រមាប់សត�នាំផូវរបស់
�
អ�ក ពីភាគីទីបីែដលមានលក�ណសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់

•

អ�ក្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពះអកប្បកិរ ិយាសត�នាផ
ំ ូវរបស់
�
អក
� និងករខូចខតណាមួយ
ែដលវបង�េឡើងេទេលើកែន�ងជួលរបស់អ�កនិងទីតំងអចលន្រទព្យ។
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�រេរចូើ ល

ករេរ ើលំេនដ�ន គឺជាេពលេវលែដលមមាញឹក េហើយជាញឹកញាប់មានភាពតនតឹង។ េរឿងជាេ្រចើន

អចនឹង្រត�វបានេមើលរ ំលងបានយា៉ ងងយ�ស�ល។ វចំបាច់ណាស់កុងករ្រប�
�
ង្របយ័ត� និងយកចិត�
ទុកដក់ឲ្យបានលម�ិតេនដំណាក់កលេនះ េ្រពះវកំណត់េជាគវសនាស្រមាប់ករជួលទំងមូល
របស់អ�ក។

ប�� ី្រត�តពិនិត្យស្រ�ប់�រេរ ើចូល
េនះគឺជាែផ�កសំខន់បំផុតៃនកិច្រ� ពមេ្រព�ងជួលរបស់អក
� ពីេ្រពះវពក់ព័នន
� ឹង្របាក់កក់ធានារបស់
អ�ក។

• វគួរែតេរៀបរប់យា៉ង្រតឹម្រត�វឲ្យបានលម�ិតអំពីស�នភាពបច�ុប្បន�ៃនលំេនដ�នថ�ីរបស់
អ�ក

• ភាពមិន�សបគា�គួរែត្រត�វបានពិភាក្សោភា�មៗជាមួយមា�ស់ផ�ះរបស់អក
� ដូេច�ះអ�កនឹងមិន

ចំបាច់ទទួលខុស្រត�វចំេពះករខូចខតែដលបានេកើតេឡើងមុនេពលែដលអ�កេរ ើចូល
មកេនេនាះេទ

• វគួរែត្រត�វបានចុះហត�េលខ និងចុះកលបរ ិេច�ទេដយអ�ក និងមា�ស់ផ�ះរបស់អ�ក។
មា�ស់ផ�ះរបស់អ�ក្រត�វែតផ�ល់ឲ្យអ�កនូវច្បោប់ចម�ងមួយច្បោប់

• ប��ី្រត�តពិនិត្យេនះនឹង្រត�វបានេ្របើ្របាស់េដយមា�ស់ផ�ះរបស់អ�កេនេពលដល់េពល
ែដលអ�ក្រត�វេរ ើេចញេដើម្បីសេ្រមចថាេតើអ�កបានបង�ករខូចខតដល់ទីកែន�ងឬអត់

មា�ស់ផ�ះរបស់អ�កមិនអចយក្របាក់កក់ធានាពីអ�កេដយ�សបច្បោប់បានេទ េបើមិនមានប��ី
្រត�តពិនិត្យេពលេរ ើចូល។
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កិច�្រពមេ្រព�ងជួល

្របេភទេផ្សងៗៃនកិច�្រពមេ្រព�ងជួល
កិច�្រពមេ្រព�ងមួយែខម�ង

?

កិច�្រពមេ្រព�ង្របេភទេនះគឺដូចជាអ�ីែដលវមានប�
� ក់ គឺវ្រត�វបន�កិច�សន្យោជាេរៀងរល់ែខ។

េនក�ុង្រក�ង Seattle មា�ស់ផ�ះ្រត�វែតមានមូលេហតុផូវច្បោប់
�
ឬ "បុព�េហតុសម�សប" េដើម្បីប��ប់កិច�
្រពមេ្រព�ងជួលមួយែខម�ង េហើយរយៈេពលជូនដំណឹងែដលត្រម�វចំបាច់ គឺអ�ស័យេលើមូលេហតុ
ែដលជាបុព�េហតុសម�សបជាក់លក់។ មូលេហតុទំងេនាះ និងករជូនដំណឹងែដល្រត�វបានត្រម�
វចំបាច់ែដលមា�ស់ផ�ះ្រត�វផ�ល់ជូន គឺមានេនេលើទំព័រ 46។

អ�កអចប��ប់កិច�សន្យោជួលេដយផ�ល់ករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរក�ុងរយៈេពល

យា៉ ងតិច 20ៃថ� មុនេពលប��ប់រយៈេពលជួល្របចំែខ។ ឧទហរណ៍ ្របសិនេបើអ�កចង់េរ ើេចញេន

ែខកុម�ៈ មា�ស់ផ�ះរបស់អ�កនឹងចំបាច់្រត�វទទួលបានករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរពីអ�ក
េនេពលអ�ក្រត�វបានផ�ល់ជូនកិច�្រពមេ្រព�ងជួល សូមអនវេដយ្រប�ង្របយ័ត�មុនេពល
ចុះហត�េលខ។ ្រត�វចំថា វគឺជាកិច�្រពមេ្រព�ងភា�ប់កតព�កិច�ផូ�វច្បោប់។
•

ផា�ស់បូរ� េដយមានករជូនដំណឹង្រតឹម្រត�វេនក�ុងអំឡុងកិច�្រពមេ្រព�ងមួយែខម�ង។
�រប�� ប់កិច�សន�ជួល

ទំងេនាះ។

កិច្រ� ពមេ្រព�ងជួល្របេភទេនះមានកលបរ ិេច�ទប��ប់ជាក់លក់ និងផ�ល់សិទិស
� ័យ
� ្របវត�ិកុងករបន�
�

ពិនិត្យេមើលវ ិធាននានាេដយ្រប�ង្របយ័ត�េដើម្បី្របាកដថាអ�កយល់អំពីេគាលករណ៍
ពក់ព័ន�នឹងេភ��វ សត�ចិ��ឹម ចំណត ។ល។

•

្រត�វចំថាលក�ខណ�ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងជួលរបស់អ�ក រួមទំងចំនួនៃថ�ឈួលផងែដរ
�
អចនឹងមានករ

េផា�តករយកចិត�ទុកដក់េទេលើចំនួនៃថ�ចំណាយែដលអ�ក្រត�វទទួលខុស្រត�វបែន�ម
ពីេលើៃថ�ឈួលដូ
�
ចជាៃថ�េសវសធារណៈ និងរេបៀបទូទត់វ ិក�យប្រតៃថ�ចំណាយ

•

មិនឲ្យហួសពីៃថ�ទី8 ែខកុម�ៈេទ។ អ�កអចនឹងេពញចិត�ចំេពះភាពបត់ែបនៃនករេរៀបចំេនះ ប៉ុែន�

ែស�ងរកជំនួយេដើម្បីយល់ដឹងអំពីកិច�្រពមេ្រព�ងជួលរបស់អ�ក ្របសិនេបើអ�ក្រត�វករ
ជាពិេសស្របសិនេបើភាសអង់េគ�សមិនែមនជាភាសទីមួយរបស់អ�ក។

េសៀវេភព័ត៌មានស្រមាប់អ�កជួលលំេនដ�ន ្រត�វបានត្រម�វឲ្យផ�ល់ជូនអ�ក្រគប់េពលែដល

អ�កដក់ពក្យេស�ើសុំជួលទីកែន�ងណាមួយ េនេពលែដលអ�កចុះកិច�្រពមេ្រព�ងជួល ឬេនេពលណា
ែដលេសៀវេភព័ត៌មានេនះ្រត�វបានេធ�ើបច�ុប្បន�ភាព។

កិច�្រពមេ្រព�ង េនេពលកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ្រត�វប��ប់។ ពិចរណាេដយ្រប�ង្របយ័ត�មុនេពលចុះ

កិច�្រពមេ្រព�ងែដលនឹង្រត�វប��ប់ណាមួយ េដយសរែតអ�កអចនឹងចំបាច់្រត�វផា�ស់បូរទី
� លំេន
េនេពលប��ប់រយៈេពលកិច�សន្យោជួល ្របសិនេបើមា�ស់ផ�ះសេ្រមចមិនបន�កិច�សន្យោ។ លក�ខណ�
េនែតបន�ឥតែ្រប្រប�លស្រមាប់ថិរេវលៃនកិច�សន្យោជួលេនះ េលើកែលងែត ្រត�វបានែកែ្របេដយ
ករ្រពមេ្រព�ងគា�រវងអ�កនិងមា�ស់ផ�ះ។

រយៈេពលដំបូងែដល��ស់បូ រេ��រយៈេពលកិ
�
ច�សន�មួយែខម�ង
ករណីេនះចប់េផ�ើមក�ុងលក�ណៈជាកិច�សន្យោជួលក�ុងរយៈេពលជាក់លក់មួយ ែដល្រត�វបន�ជា
ស�័យ្របវត�ិេទជាកិច�្រពមេ្រព�ងមួយែខម�ងេនេពលប��ប់។ អ�កមានសិទិរ� ក្សោកិច�សន្យោដែដល
បនា�ប់ពីរយៈេពលដំបូងប��ប់ េលើកែលងែតមា�ស់ផ�ះមានបុព�េហតុសម�សបក�ុងករប��ប់
កិច�្រពមេ្រព�ងជួលេនះ។
��នកិច�្រពមេ្រព�ងជួលែមនេទ?
យកល�គួរកុំេរ ើចូលេទកន់កែន�ងជួលេដយគា�នករ្រពមេ្រព�ងជាលយលក�ណ៍អក្សរ។ ្របសិនេបើអ�ក

គិតថាខ�ួនអ�កស�ត
ិ ក�ុងស�នភាពេនាះអ�ក្រត�វបានចត់ទុកថាជាអ�កជួលមួយែខម�ងតមរយៈករ្រពមេ្រព�ង
ជាពក្យសម�ី និងទទួលបានករករពរស្រមាប់អ�កជួល។ េទះយា៉ ងណាក៏េដយ និយមន័យរបស់
អ�កជួល គឺសំេដដល់អ�កែដលមានសិទិក
� ន់កប់កែន�ងជួលស�ិតេ្រកមកិច�្រពមេ្រព�ងជួល។ ថ�ីត្បិតែត

ករ្រពមេ្រព�ងជាពក្យសម�ីមិនផ�ុយេទនឹងច្បោប់កី� ក៏វអចនឹងពិបាកក�ុងករប�
� ក់ថាអ�កគឺជាអ�កជួល
េដយគា�នកិច�្រពមេ្រព�ងជួលជាលយលក�ណ៍អក្សរ ្របសិនេបើមានវ ិវទេកើតមាន។
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�រគិតៃថ�េ�េពលេរ ើចូល

�របង់្រ�ក់�មដំ�ក់�ល

េនក�ុងទី្រក�ង Seattle មានករកំណត់តឹងរុងេទេលើ
ឹ
អីែ� ដលអ�កអច្រត�វបានគិតៃថ�ចំេពះតៃម�េរ ើចូល។
ករគិតៃថ�េនេពលេរ ើចូលរួមមាន្របាក់កក់ធានា ៃថ�េសវ និង្របាក់កក់ស្រមាប់សត�ចិ��ឹម។

វអចជាករពិបាកក�ុងករបង់្របាក់ៃថ�ឈួលែដលជាធម�
�
តមានចំនួនដល់េទបីែខចំេពះករេរ ើចូល

• ្របាក់កក់ធានា និងៃថ�េសវនានារួមប�ូ� លគា�មិនអចេស�ើនឹងៃថ�ឈួ�លេលើសពីមួយែខ
បានេនាះេទ

• ៃថ�េសវអច្រត�វបានគិតស្រមាប់ែតករ្រត�តពិនិត្យ

(ករ្រត�តពិនិត្យពី្របវត�ិរប
ូ េនេពលែដលអ�កដក់ពក្យេស�ើសុំជួល) និង/ឬករសមា�ត

កែន�ងថ�ី។ េនក�ុងទី្រក�ង Seattle អ�កមានសិទិប
� ង់ៃថ�េរ ើចូល (្របាក់កក់និងៃថ�េសវ) ្របាក់ឈួលែខ
�

ចុងេ្រកយ និង្របាក់កក់ស្រមាប់សត�ចិ��ឹមរបស់អ�ក តមដំណាក់កលបាន។ មា�ស់ផ�ះមិនអច

បដិេសធមិនជួលផ�ះឲ្យអ�កេដយសរែតអ�កសេ្រមចចិត�េ្របើករបង់្របាក់តមដំណាក់កលេនាះ

េទ។ វមានសរៈសំខន់កុងករចងចំ
�
ថា បែន�មពីេលើៃថ�ឈួ�ល្របចំែខរបស់អ�ក ករបង់្របាក់តម
ដំណាក់កល្រត�វែតេធ�ើេឡើងឲ្យទន់េពលេវល ឬអ�កអច្របឈមនឹងករទទួលបាន 14 Day Pay or

Vacate Notice (�រជូនដំណឹងឲ្យេធ�ើ�របង់្រ�ក់ ឬ�កេចញក�ុងរយៈេពល 14ៃថ�)។ កលវ ិភាគៃនករបង់្របាក់
តមដំណាក់កលគឺអ�ស័យេទេលើរយៈេពលៃនករជួលរបស់អ�ក។

ែតប៉ុេណា�ះ

• ្របសិនេបើៃថ�េសវ្រត�វបានគិតស្រមាប់ករសមា�តេនេដើមដំបង
ូ ៃនកិច្រ� ពមេ្រព�ងអ�កមិន
អច្រត�វបានគិតៃថ�ម�ងេទៀតស្រមាប់ករសមា�តេនេពលេរ ើេចញេនាះេទ

• ៃថ�េសវសរុបមិនអចេលើសពី 10% ៃនៃថ�ឈួលមួ
�
យែខេនាះេទ
• ចំនួនអតិបរមាែដលអ�កអច្រត�វបានគិតៃថ�ស្រមាប់្របាក់កក់ស្រមាប់សត�ចិ��ឹមមាន
ចំនួន 25% ៃនៃថ�ឈួលមួ
�
យែខេដយមិនគិតពីចំនួនៃនសត�ចិ��ឹម

ឧ�ហរណ៍៖

ពួកេគគឺជា្រគ�សរមួយែដលមានសមាជិក
Tracy គឺជា្រគ�សរមួយ
ែដលមានសមាជិក

• 30 ៃថ� - ករជួលរយៈេពល្របាំមួយែខ = ករ

បង់្របាក់តមដំណាក់កលចំនួនបួនដងេស�ើគា�
ជាបន�បនា�ប់កុងថិ
�
រេវលេស�ើៗគា�។

• មួយែខម�ង = ករបង់្របាក់តមដំណាក់កល
ចំនួនពីរដងេស�ើៗគា�

• មិនមានករបង់្របាក់តមដំណាក់កល
Hamid និង Fatima រួមជាមួយកូនពីរនាក់របស់
បួននាក់។ ៃថ�ឈួលគឺ
�
2,200$ ក�ុងមួយែខ។

ស្រមាប់្របាក់កក់/ៃថ�េសវេនាះេទ ្របសិនេបើ

ចំនួនសរុបមិនេលើសពី 25%ៃនៃថ�ឈួលក�
�
ុងមួយ
ែខ

• ្របាក់កក់ស្រមាប់សត�ចិ��ម
ឹ =ករបង់្របាក់តម

ែតមា�ក់ជាមួយនឹងែឆ�

ដំណាក់កលចំនួនបីដងេស�ើៗគា�

មួយក្បោល។ ៃថ�ឈួ�ល

ៃថ�ឈួ លែខចុ
�
ងេ្រ�យ

្រ�ក់កក់និងៃថ�េស�

• ្របាំមួយែខ + ករជួល = ករបង់្របាក់តម

ដំណាក់កល្របាំមួយដងេស�ៗ
ើ គា�ជាបន�បនា�ប់
្របចំែខ

• 60 ៃថ� - ករជួលរយៈេពល្របាំមួយែខ = ករ

បង់្របាក់ចំនួនបួនដងេស�ើៗគា�ក�ុងថិរេវល

េស�ើៗគា�

• មិនមានៃថ�េសវ ករពិន័យ ករ្របាក់ែដល

អចនឹង្រត�វបានគិតចំេពះករបង់្របាក់តម
ដំណាក់កលេនាះេទ

• ករខកខនមិនបានបង់្របាក់តមដំណាក់កល
ដូចបានយល់្រពមគឺជាករបំពនកិច្រ� ពមេ្រព�ង

ជួល េហើយអ�កអចទទួលបាន 14 Day Pay or Vacate
Notice

ស្រមាប់ទីកែន�ងែដល

• ម្យោ៉ ងវ ិញេទៀត អ�កនិងមា�ស់ផ�ះរបស់

នាងកំពុងេរ ើចូលគឺ

អ�កអចេធ�ើកលវ ិភាគបង់្របាក់េដយមាន

1200$ ក�ុងមួយែខ។

ករ្រពមេ្រព�ងគា�េទវ ិញេទមក។ សូមេធ�ើ

កលវ ិភាគបង់្របាក់ជាលយលក�ណ៍អក្សរ។
មា�ស់ផ�ះរបស់ Tracy អចគិត៖
• ៃថ�្រត�តពិនិត្យ 45$
• ៃថ�សមា�ត 75$

• ៃថ�្រត�តពិនិត្យ 90$ ($45 x 2)

• ្របាក់កក់ស្រមាប់សត�ចិ��ឹម 300$

• ្របាក់កក់ធានា 1980$

• ្របាក់កក់ធានា 1080$

ៃថ�េរ ើចូលសរុបរបស់ Tracy អចេស�ើនឹង
ចំនួនជាអតិបរមា 1,500$។
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មា�ស់ផ�ះរបស់ពួកេគអចគិត៖
• ៃថ�សមា�ត 130$

ៃថ�េរ ើចូលសរុបរបស់្រគ�សរអចេស�ើនឹង
ចំនួនជាអតិបរមា 2,200$។
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គណនីេស���រណៈ

Seattle City Light (្របតិបត�ិករអគ�ិសនីទី្រក�ងរបស់ទី្រក�ង Seattle)
Seattle City Light (SCL) គឺជា្រកសួងរបស់ទី្រក�ងែដលទទួលខុស្រត�វចំេពះគណនីអគ�ិសនី។ អ�កអចេបើក

គន�ឹះ៖
ករខកខនមិនបានបង់វ ិក�យប្រតេសវ
សធារណៈរបស់អក
� ទន់េពលេវលអច
នាំេទរកករបេណ�ញេចញ។
គន�ឹះ៖
សំណល់អហរនិងរបស់របរែដលអចែកៃច�េឡើងវ ិញ
បានមិន្រត�វបានអនុ��តេអយដក់ចល
ូ ក�ងគំ
ុ នរសំរម
េឡើយ។ អគារទំងអស់គប្បីមានធុងដច់េដយែឡក
ស្រមាប់ដក់សមា�រៈទំងអស់េនាះ។

គន�ះឹ ៖

ករខកខនមិនបានរយករណ៍អំពក
ី រ្រជាប
ទឹក បង�ន់ែដលទឹកហូរមិនឈប់ និងប�
�

េសវកម�េផ្សងេទៀតេទកន់មា�ស់ផ�ះភា�មៗ
អចេធ�ើឲ្យអ�ក្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពះៃថ�
ចំណាយមួយចំនួនឬទំងអស់។

Puget Sound Energy
Puget Sound Energy (PSE) គឺជាអ�កផ�ល់ឧស�័ន
ធម�ជាតិស្រមាប់ទី្រក�ង។អ�កអចេបើកគណនី

គណនីេដយេ្របើេឈ�ះរបស់អ�កផា�ល់។ អ�ក្រត�វទទួលខុស្រត�វក�ុងករជូនដំណឹងឲ្យ SCL ដឹងេនេព
លែដលអ�កេរ ើេចញ។ ករខកខនមិនបានបង់វ ិក�យប្រតេទ្រក�មហ៊ុនផ�ល់េសវសធារណៈ

េដយេ្របើេឈ�ះរបស់អ�កផា�ល់។

និង/ឬ 14 Day Notice to Pay or Vacate េដយមា�ស់ផ�ះរបស់អ�ក។

របស់ពួកេគអំពីកម�វ ិធីេដើម្បីជំនួយដល់

PSE មានព័ត៌មានេនេលើេគហទំព័រ

ឬមា�ស់ផ�ះទន់េពលេវលអចនាំឲ្យមានករជូនដំណឹងអំពីករផា�ច់ពី្រក�មហ៊ន
ុ ផ�លេ់ សវសធារណៈ

ករបង់វ ិក�យប្រត។ សូមចូលេទកន់

www.pse.com ឬេហទូរសព�េទេលខ

គន�ឹះ៖

1(888) 225-5773។

SCL ក៏មានកម�វ ិធីប�ុ� ះតៃម�និងជំនួយក�ុងករបង់្របាក់ស្រមាប់អតិថិជនែដល
មានលក�ណសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់។ ចូលេទកន់េគហទំព័ររបស់ពួកេគតមរយៈ

www.seattle.gov/light/assistance/ ឬេហទូរសព�េទេលខ (206) 684-3000។

Seattle Public Utilities (េស���រណៈេ�ទី្រក�ង Seattle)

Third Party Billing Ordinance (បទប្ប��ត�ិស�ីពី�របង់វ ិក�យប្រតេ�យតតិយ�គី) របស់ទី្រក�ង ករពរអ�កជួលែដល

Seattle Public Utilities (SPU) គឺជា្រកសួងរបស់ទី្រក�ងែដលទទួលខុស្រត�វចំេពះគណនីទឹក លូ និងសំរម។

អគារស�ក់េនែដលមានបន�ប់ 3 ឬេ្រចើន។ ្របសិនេបើអ�កមិនទទួលបានព័ត៌មានអំពីវ ិក�យប្រតែដល

តំងពីឆា�ំ 2011 អ�កជួលថ�ីមិនអចេបើកគណនីេដយេ្របើេឈ�ះរបស់ពួកេគផា�ល់បានេទ។ មា�ស់ផ�ះ
ជាអ�កទទួលខុស្រត�វចំេពះគណនីទំងអស់។ អ�កអចនឹងទទួលខុស្រត�វចំេពះករបង់ៃថ�េសវ

សធារណៈ ្របសិនេបើមានែចងេនក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងជួលរបស់អ�ក។ អ�កគប្បី្រត�វបានផ�ល់ជូននូវ

ច្បោប់ចម�ងៃនវ ិក�យប្រតជាក់ែស�ង ្របសិនេបើមា�ស់ផ�ះគិតៃថ�ពីអ�កេដយផា�ល់។ ករខកខនមិនបា

នបង់វ ិក�យប្រតរបស់អ�កទន់េពលេវលអចនាំឲ្យមានករជូនដំណឹងអំពីករផា�ច់ និង/ឬ 14 Day Pay

or Vacate Notice េដយមា�ស់ផ�ះរបស់អ�ក េដយសរែតេសវសធារណៈ្រត�វបានចត់ទុកដូចជាៃថ�ឈួល
�

ស្រមាប់េគាលបំណងៃនករបេណ�ញេចញ។
គន�ឹះ៖

មិន្រត�វចុចអ�ីេផ្សងេទក�ុងបង�ន់េ្រកពី្រកដសអនាម័យេទ។ េចៀសវងករយកខ�ញ់ សក់
និងសមា�រៈធំៗ ដក់កុងបំ
�
ពង់បង�ូរទឹក។ ករស�ះទុេយាទឹកគឺមានតៃម�ៃថ�កុងករជួ
�
សជុល េហើយ
មា�ស់ផ�ះរបស់អ�កអចគិតៃថ�ទំង�ស�ងពីអ�ក ្របសិនេបើអ�កឬនរណាមា�ក់កុង្រគ�
�
សររបស់
អ�កចុចអ�ីេផ្សងេ្រកពី្រកដសអនាម័យចូលេទក�ុងបង�ន់។ កុំេជឿេលើករអះអងក�ុងករផ្សោយ
ពណិជ�កម�អំពីផលិតផលស្រមាប់ជូតសមា�តែដលអច "ចុចចូលេទក�ុងបង�ន់បាន" ជាេដើម
េនាះ។
េនះ�អ�ីែដល្រត�វដឹង!
SPUមានកម�វ ិធីេដើម្បីជួយក�ុងករប�ុ� ះតៃម�េសវសធារណៈនិងជំនួយក�ុងករបង់្របាក់ស្រមាប់អតិថិជន
ែដលមានលក�ណសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់។ ចូលេទកន់ www.seattle.gov/utilities
ឬេហទូរសព�េទេលខ (206) 684-3000។
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�រ�រ�រ�ក់ពន
័ �នឹង�របង់វកិ �យប្រតេស���រណៈ

បង់្របាក់េទមា�ស់ផ�ះ ឬ្រក�មហ៊ុនបង់វ ិក�យប្រតស្រមាប់េសវកម�ទឹក លូ សំរម ឬអគ�ិសនីេនក�ុង

្រត�វបានត្រម�វ ឬអ�កគិតថាអ�ក្រត�វបានគិតៃថ�េដយមិន្រតឹម្រត�វ អ�កគប្បីពិភាក្សោជាមួយមា�ស់ផ�ះ ឬ
្រក�មហ៊ុនបង់វ ិក�យប្រតជាមុនសិន។

បណឹ� ងអំពីករេល�ើសច្បោប់្រត�វេធ�ើេឡើងេទកន់៖

វ ិក�យប្រត

Oﬃce of the Hearing Examiner
(�រិ�ល័យ្រត�តពិនិត្យសវ��រ)
Seattle Municipal Tower

250.00$

700 5th Ave

#ធនាគារ
0000 0000 0000 0000
00/00
េឈ�ះអ�កេ្របើ្របាស់

Suite 4000
Seattle, WA 98104
អ�កអចទំនាក់ទំនងេទកន់អ�ក្រត�តពិនិត្យសវនាករតមរយៈ

េលខ (206) 684-0521 ឬតមរយៈអុីែម៉ល Hearing.Examiner@seattle.gov
ែស�ងយល់បែន�មអំពីេលខកូដ៖
http://www.seattle.gov/Documents/Departments/HearingExaminer/
ResidentialThirdPartyBillingQuestionsandAnswers.pdf
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េតើវកិ �យប្រតៃនេស���រណៈរបស់អ�កជួលគប្បី្រត�វ�នអ�ីខ�ះ?

ឧ�ហរណ៍ទូេ�ៃន�រេចញវិក�យប្រតេស���រណៈ

េនលំេនដ�នជួលមួយចំនួន អ�កបង់េសវសធារណៈ (ដូចជាៃថ�ទឹក) េទកន់មា�ស់ផ�ះ ឬ្រក�មហ៊ុន

វ ិធីែដលវ ិក�យប្រតេសវសធារណៈរបស់អក
� ្រត�វបានេចញគប្បី្រត�វបានពន្យល់េនក�ុងកិច្រ� ពមេ្រព�ង

បង់វ ិក�យប្រតជាជាងបង់េដយផា�ល់េទកន់្រក�មហ៊ុនេសវសធារណៈ។ Third Party Billing Ordinance

របស់ទី្រក�ង ករពរអ�កជួលែដលបង់្របាក់េទមា�ស់ផ�ះ ឬ្រក�មហ៊ុនបង់វ ិក�យប្រតស្រមាប់េសវកម�

ជួលរបស់អ�ក។ េនះគឺជាវ ិធីទូេទមួយចំនួនែដលអ�កជួលេធ�ើករបង់្របាក់ស្រមាប់េសវសធារណៈ។

ទឹក លូ សំរម ឬអគ�ិសនីេនក�ុងអគារស�ក់េនែដលមានបន�ប់ 3 ឬេ្រចើន។
េតើវ ិក�យប្រតៃនេសវសធារណៈរបស់អ�កជួលគប្បី្រត�វមានអ�ីខ�ះ?

• េឈ�ះ អសយដ�នអជីវកម� និងេលខទូរសព�របស់មា�ស់ផ�ះ ឬភា�ក់ងរបង់វ ិក�យប្រត
ជាតតិយភាគី គឺមួយណាែដលបានេផ�ើវ ិក�យប្រតេទអ�កជួល

• មូលដ�នស្រមាប់ករគិតៃថ�ដច់េដយែឡកនីមួយៗរួមមានករគិតៃថ�េសវកម�និងករ

គិតៃថ�េលើករបង់្របាក់យឺតយា៉ វ ្របសិនេបើមានជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ

និងទឹក្របាក់សរុបៃនវ ិក�យប្រត

• ្របសិនេបើទីកែន�ង មានកុងទ័ររង (ទីកែន�ងនីមួយៗមានកុងទ័រេរៀងៗខ�ួន) អំណាន

�រជួលផ�ះស្រ�ប់្រគ��រែតមួយែដល�នគណនី��ស អគ�ិសនី និងទឹក/លូ/សំ�មមិនរួមប��ូ លេ�ក�ុងៃថ�ឈួ ល។
�
អគ�ិសនី៖ អ�កជួលមានវ ិក�យប្រតជាេឈ�ះរបស់ពួកេគ និងបង់វ ិក�យប្រតេដយផា�ល់េទកន់ SCL
��ស៖ អ�កជួលមានវ ិក�យប្រតជាេឈ�ះរបស់ពួកេគ និងបង់វ ិក�យប្រតេដយផា�ល់េទកន់ PSE
ទឹក លូ សំ�ម៖ វ ិក�យប្រតជាេឈ�ះរបស់មា�ស់្រទព្យ ប៉ុែន�ច្បោប់ចម�ងៃនវ ិក�យប្រត ្រត�វបានេផ�ើេទកន់
អ�កជួល េហើយអ�កជួលេធ�ើករបង់វ ិក�យប្រតេដយផា�ល់េទកន់ SPU

កុងទ័របច�ុប្បន�និងកុងទ័រចស់ កលបរ ិេច�ទៃនអំណានបច�ុប្បន�និងបរ ិមាណែដលបាន
េ្របើ្របាស់

• កលបរ ិេច�ទផុតកំណត់ កលបរ ិេច�ទែដលវ ិក�យប្រតនឹង្រត�វបានចត់ទុកថាហួស

រយៈេពលកំណត់សង ចំនួនទឹក្របាក់ៃនករគិតៃថ�េលើករបង់្របាក់យឺតយា៉ វឬករ

ពិន័យនានាែដលអចអនុវត�បាន និងកលបរ ិេច�ទែដលករគិតៃថ�េលើករបង់្របាក់
យឺតយា៉ វឬករពិន័យេនះអចនឹង្រត�វបានបង�ំឲ្យបង់
• បរ ិមាណ្របាក់ដុល�រែដលហួសកលកំណត់នានា
• េឈ�ះ អសយដ�នៃ្របសណីយ៍ និងេលខទូរសព�ស្រមាប់ករសួរសំណួរនិងវ ិវទក�ុង
ករបង់វ ិក�យប្រត េមា៉ ងេធ�ើករនិងៃថ�ែដលទំេនរ និងដំេណើរករែដលបានេ្របើ្របាស់
េដើម្បីេដះ�សយវ ិវទែដលពក់ព័ន�នឹងវ ិក�យប្រត

• េនេពលែដលេចញវ ិក�យប្រតដច់េដយែឡកស្រមាប់េសវសធារណៈ មា�ស់ផ�ះ

្រត�វែត៖ ផ�ល់ករពន្យល់អំពីរេបៀបែដលវ ិក�យប្រត្រត�វបានគណនានិងតំបន់េ្របើ្របាស់

រួមែដលតៃម�ៃនេសវសធារណៈ្រត�វបានែបងែចក។ ជូនដំណឹងដល់អ�កស�ក់េនអំពី
ករផា�ស់បូរករអនុ
�
វត�ករបង់វ ិក�យប្រត។ េធ�ើច្បោប់ចម�ងៃនវ ិក�យប្រតេសវសធារណៈ

របស់អគារែដលអ�កជួលអចេ្របើ្របាស់បាន

បន�បេ់ �ក�ុងអ�រ��តមុិនែដល�នេស���រណៈមិនរួមប��ូ លេ�ក�ុងៃថ�ឈួ ល។
�
អគ�ិសនី៖ អ�កជួលមានវ ិក�យប្រតជាេឈ�ះរបស់ពួកេគ និងបង់វ ិក�យប្រតេដយផា�ល់េទកន់ SCL
ទឹក លូ សំ�ម៖ ្រក�មហ៊ុនតតិយភាគីេ្របើបាស់ព័ត៌មានេលើវ ិក�យប្រត SPU របស់អគារ េហើយែបងែចក
េទតមសមាមា្រតេទកន់បន�ប់អគារេដយែផ�កេលើចំនួនមនុស្សែដលស�ក់េនទីតំងជួល។
អ�កជួលបង់ចំែណកៃនវ ិក�យប្រតរបស់ពួកេគេទឲ្យ្រក�មហ៊ុនតតិយភាគី។
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ខណៈេពលែដលអ�កកំពុងជួល
ទំងអ�កនិងមា�ស់ផ�ះរបស់អ�កមានសិទិ�និងទំនួលខុស្រត�វេទតមកិច�្រពមេ្រព�ងជួល បទប្ប�� តិ�
ទី្រក�ង និងច្បោប់រដ�។ ភាគេ្រចើនៃនបទប្ប�� តិន
� ិងច្បោប់ទំងេនះគឺជាេរឿងធម�ត និងត្រម�វឲ្យភាគី

ទំងអស់េធ�ើសកម�ភាពេដយេស�ះ្រតង់។ បែន�មពីេលើេនះេទៀត ច្បោប់រដ�ត្រម�វឲ្យមា�ស់ផ�ះផ�ល់ឲ្យ

អ�កនូវព័ត៌មានពី Department of Health (្រកសួងសុខភិបាល) អំពីទ្រមង់់និងព័ត៌មានអំពីសុវត�ិភាពអគ�ិភ័យ។
អគារធំៗែដលមានបន�ប់េ្រចើន ្រត�វែតមានដ្យោ្រកមែដលបង�ញអំពីផូវស្រមាប់
�
ជេម��សេចញក�ុង

េពលមានអសន�។

គន�ឹះ៖ ្រត�វចំថាអ�កមានទំនាក់ទំនងអជីវកម�ជាមួយមា�ស់ផ�ះរបស់អក
� ែដលអ�កទំងពីរអចទទួលរង
នូវផលប៉ះពល់យា៉ងខ�ំងេដយសកម�ភាពរបស់បុគ�លមា�ងេទៀត។ អនុវត�តមេគាលករណ៍ែណនាំ
សំខន់ៗទំងេនះ។

• រក្សោឯកសរសំខន់ៗរបស់អ�កដូចជា កិច�្រពមេ្រព�ងជួល ប��ី្រត�តពិនិត្យេនេពល
េរ ើចូល និងេសៀវេភព័ត៌មានស្រមាប់អ�កជួលលំេនដ�ន

• រក្សោទំនាក់ទំនងឲ្យបានច្បោស់លស់និងេដយក�ីេគារព
• រក្សោទុកភស�ុតងៃនករទំនាក់ទំនងសំខន់ៗជាឯកសរលយលក�ណ៍អក្សរ
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�តព�កិច���ស់ផ�ះ

�រជួសជុល
កិច�្រពមេ្រព�ងជួលរបស់អ�កគប្បីែចងយា៉ ងច្បោស់នូវបុគ�លែដលអ�កអចទក់ទងក�ុងេពលមាន

អសន�និងេស�ើសុំេធ�ើករជួលជុល។ កររយករណ៍អំពីករជួសជុលែដលចំបាច់ភា�មៗគឺមាន

សរៈសំខន់ េដយសរែតអ�កអចនឹង្រត�វទទួលខុស្រត�វែផ�កហិរ�� វត�ុស្រមាប់ករខូចខតែដល

បណា
� លមកពីករពន្យោរេពលក�ុងករជួសជុលែដលអ�កខកខនមិនបានរយករណ៍។ ច្បោប់រដ�

ត្រម�វឲ្យអ�កដក់ពក្យេស�ើសុំករជួសជុលជាលយលក�ណ៍អក្សរ។ ករបេង�ើតកំណត់្រតស�ីពីករ

• ែថទំអគារ និងធាតុផ្សំរចនាសម�័ន�របស់អគារ

ដក់ពក្យេស�ើសុំជួសជុលេនះជាករអនុវត�ដ៍លេ� ្រពះវចងកតព�កិច�ឲ្យមា�ស់ផ�ះេធ�ើករេឆ�ើយតប។
អ�កក៏អចេហទូរសព�េទមា�ស់ផ�ះបានផងែដរ ្របសិនេបើវជួយេដះ�សយប�
� បានឆាប់រហ័ស

• េធ�ើករជួសជុលឲ្យបានទន់េពលេវល

ប៉ុែន�្រត�វធានាថាមានករេស�ើសុំជាលយលក�ណ៍អក្សរផងែដរ។

• ែថទំតំបន់េ្របើ្របាស់រម
ួ ដូចជា កែន�ងអង�ុយរង់ចំ ជេណើ� រ និងផ�ូវេដើរ
• ្រគប់្រគងសត�ចៃ្រង

មា�ស់ផ�ះ្រត�វបានត្រម�វឲ្យចប់េផ�ើមករជួសជុលក�ុងអំឡុងេពល៖

• ផ�ល់ជូនឧបករណ៍ផ�ល់ដំណឹងេពលមានែផ្សង និងកបូនម៉ូណូអុកសុីត

• 24េមា៉ ង ្របសិនេបើអ�កមិនមានទឹក អគ�ិសនី ឬមា៉ សុីនកេម�ស្រមាប់េ្របើ្របាស់កុងអំ
�
ឡុង

• ផ�ល់ជូនេសនិងកូនេសទ�រចូលែដលមានសុវត�ិភាព

រដូវរង ឬ្របសិនេបើមានប�
� ពក់ព័ន�នឹងជីវ ិតរស់េន/សុវត�ិភាព

• ផ�ល់ជូនធុងស្រមាប់ដក់សំរមទូេទ វត�ុែដលអចែកៃច�បាន និងសំណល់មូបអហរ
�

�តព�កិច�អ�កជួល

• 72េមា៉ ង ្របសិនេបើបរ ិក�រេ្របើ្របាស់របស់អ�កមិនដំេណើរករ ឬអ�កមានប�
� ្របព័ន�ទឹក
សំខន់ៗពក់ព័ន�នឹងឡាបូឬអងងូតទឹករបស់អ�ក

• 10ៃថ� ស្រមាប់ករេស�ើសុំករជួសជុលេផ្សងេទៀត

្របសិនេបើមា�ស់ផ�ះរបស់អក
� មិនេឆ�យ
ើ តបឬបដិេសធក�ងករជួ
សជុលចំបាច់ណាមួយអ�កអចទក់ទង
ុ
េទកន់ែខ្សទូរសព�ផ�ល់ជំនួយរបស់កម�វ ិធី Renting in Seattle តមរយៈេលខ (206) 684-5700។
• ស្រមាប់េពលមានអសន�ដូចជា ដច់េភ�ើងឬទឹកអ�ក្រត�តពិនិត្យនឹងព្យោយាម្រត�តពិនិត្យ
ទីកែន�ងរបស់អ�កេនៃថ�ដែដល ឬៃថ�េធ�ើករបនា�ប់ េហើយទក់ទងេទមា�ស់ផ�ះភា�មៗ

• បង់ៃថ�ឈួលឲ្យបានទន់
�
េពលេវល េហើយអនុវត�តមវ ិធានៃនកិច�្រពមេ្រព�ងជួល
• រក្សោទីកែន�ងជួលឲ្យស�តនិងមានអនាម័យ

• អ�ក្រត�តពិនិត្យបនា�ប់មកនឹងេរៀបចំករជូនដំណឹងែដលបង�ប់ឲ្យមា�ស់ផ�ះេធ�ើករ
ជួសជុល

• បង�រកុំឲ្យមានសកម�ភាពខុសច្បោប់ ឬេ្រគាះថា�ក់េនក�ុងទីកែន�ងជួល

េទះបីវហក់ដូចជាសមេហតុផលក�ុងកររក្សោទុកៃថ�ឈួលេនេពលែដលមា
�
� ស់ផ�ះរបស់អ�កមិន

• ្របតិបត�ិតមេមា៉ ងែដល្រត�វរក្សោភាពេស��មស�ត់

េឆ�ើយតប ឬមិនេធ�ើករជួសជុលចំបាច់ក៏េដយ ក៏វមិន្រត�វបានែណនាំឲ្យេធ�ើដូេច�ះែដរ។ េទះបីជា

• េ្របើ្របាស់្របព័ន�ទឹក អគ�ិសនី និងកេម�ឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ
• េបាះេចលសំរម វត�ុែដលអចែកៃច�បាន និងសំណល់មូបអហរឲ្យបាន្រតឹ
�
ម្រត�វ

មា�ស់ផ�ះរបស់អ�ក្រត�វផ�ល់ជេ្រមើសមេធ្យោបាយបង់្របាក់េផ្សងេទៀត
្របសិនេបើអ�កមិនអចបង់ៃថ�ឈួលរបស់
�
អ�កតមរយៈ្របព័ន�
េអឡិច្រត�និក។
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អ�ក េដើម្បី្រត�តពិនិត្យទីកែន�ងរបស់អ�កេដើម្បីែស�ងរកករេល�ើសច្បោប់លំេនដ�ន
ជាទូេទក�ុងអំឡុងេពល្របាំឬដប់ៃថ�េធ�ើករ

• ែថទំឧបករណ៍ផ�ល់ដំណឹងេពលមានែផ្សង និងកបូនម៉ូណូអុកសុីត

េនះ�អ�ីែដល្រត�វដឹង!

• ស្រមាប់ប�
� េផ្សងេទៀត អ�ក្រត�តពិនិត្យនឹងេហទូរសព�េដើម្បីេធ�ើករណាត់ជួបជាមួយ

គន�ឹះ៖
សូមកុំេភ�ចទទួលយក
វ ិក�យប្រតបង់ៃថ�ឈួល
�
របស់អ�ក!

Residential Landlord Tenant Act (ច្បោប់សីព
� ីមា�ស់ផ�ះនិងអ�កជួលលំេនដ�ន) របស់រដ�ែចងលម�ិតអំពីករ

ជួសជុលនិងកត់បន�យដំេណាះ�សយស្រមាប់អ�កជួលក៏េដយ ក៏វជាដំេណើរករយា៉ ងជាក់លក់

និងជាហនិភ័យធំកុងកររក្សោទុ
�
កៃថ�ឈួល
� េ្រពះមា�ស់ផ�ះអចនឹងេ្រជើសេរ ើសេធ�ើករបេណ�ញេចញ
េដយសរែតករមិនបង់្របាក់។ ដក់ពក្យបណឹ� ងេទកន់សល្រក�ងេដយទូរសព�េទកន់ែខ្ស

ទូរសព�ជំនួយ និងពិេ្រគាះជាមួយេមធាវ ីមុនេពលអនុវត�សិទិណា
�
មួយែដលអចបង�មហន�រយដល់
ករជួលរបស់អ�ក។
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�របែន�មមិត�រួមបន�ប ់

មានជំហននិងេពលេវលសំខន់ៗែដលអ�ក្រត�វអនុវត�តម េដើម្បីនាំមិត�រម
ួ បន�ប់មកស�ក់េន

ជាមួយ។ អ�ក្រត�វជូនដំណឹងេទមា�ស់ផ�ះរបស់អ�កជាលយលក�ណ៍អក្សរេនក�ុងអំឡុងេពល 30ៃថ�

ៃនករបែន�មនរណាមា�ក់េទក�ុងផ�ះរបស់អ�ក។ មា�ស់ផ�ះរបស់អ�កអច្រត�តពិនិត្យសមាជិក្រគ�សរ
ថ�ីេដយេ្របើ្របាស់លក�ណៈវ ិនិច័យ
� ស្រមាប់ករ្រត�តពិនិត្យដូចគា�ែដលេដើមេឡើយេ្របើស្រមាប់

្រត�តពិនិត្យពក្យេស�ើសុំជួលរបស់អ�ក។ មិត�រម
ួ បន�ប់ែដលមិនែមនជាសមាជិក្រគ�សរ (ក) អច្រត�វ
លំេនដ�នេនទី្រក�ង Seattle អចមានតៃម�ៃថ� េហើយករែស�ងរកទីកែន�ងែដលមានតៃម�សមរម្យ
េដើម្បីរស់េនក�ុងទី្រក�ងអចជាេរឿងែដលពិបាក។ អ�កអចបែន�មមិត�រម
ួ បន�ប់េទក�ុងផ�ះរបស់អ�ក

ែដលអចនឹងជួយអ�កបាន ្របសិនេបើអ�ក�សប់ែតមិនមាន្របាក់្រគប់្រគាន់កុងករបង់
�
ៃថ�ស�ក់េន

របស់អ�ក។ សូម្រប�ង្របយ័ត�េនេពលបែន�មមិត�រម
ួ បន�ប់ថី� វអចនឹងមានភាពស�ុគស�ញនិងពិបាក
ក�ុងករឲ្យពួកេគេរ ើេចញ ្របសិនេបើករ្រពមេ្រព�ងមិន្រប្រពឹតិេ� ទេដយរលូន។ សូមចំថាមនុស្ស

រល់គា�ែដលបង់ៃថ�ឈួលគឺ
�
មានសិទិ។
� បែន�មពីេលើេនះេទៀត លំេនដ�នរបស់អ�កអចនឹងមាន

មហន�រយ្របសិនេបើមា�ស់ផ�ះសេ្រមចចិត�បេណ�ញមិត�រម
ួ បន�ប់របស់អ�កេចញ។ យកល�គួរសហករ
ជាមួយមា�ស់ផ�ះរបស់អ�កេនេពលែដលអ�កចង់នាំមិត�រម
ួ បន�ប់មកស�ក់េនជាមួយ។
អ�កអចបែន�ម៖
• សមាជិក្រគ�សរជិតស�ិទ�
• មិត�រម
ួ បន�ប់ែដលមិនែមនជាសមាជិក្រគ�សរមា�ក់បែន�ម
• សមាជិក្រគ�សរជិតស�ិទ�របស់មិត�រម
ួ បន�ប់បែន�ម

បាន្រត�តពិនិត្យ (ខ) អច្រត�វបានបដិេសធមិនឲ្យចូលមកស�ក់េនេដយែផ�កេទេលើករ្រត�តពិនិត្យ
• សមាជិក្រគ�សរជិតស�ិទ� (ក) អច្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ និង (ខ) មិនអច្រត�វបានបដិេសធ

មិនឲ្យចូលមកស�ក់េន។ ករគិតៃថ�េលើករ្រត�តពិនិត្យ្រត�វបានអនុ��តេដយអនុេលម

តម Rental Agreement Regulation Ordinance (បទប្ប�� តិស
� ីព
� ីបទប�
� ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងជួល)
(SMC 7.24) និង landlord tenant act (ច្បោប់សីព
� ីមា�ស់ផ�ះនិងអ�កជួល) របស់រដ�។

• មា�ស់ផ�ះអចត្រម�វឲ្យមិត�រម
ួ បន�ប់ែដលមិនែមនជាសមាជិក្រគ�សរចូលរួមក�ុងកិច�
្រពមេ្រព�ងជួលេដយេធ�ើករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍ចំនួន 30ៃថ�។

• ្របសិនេបើមិត�រម
ួ បន�ប់មិនចូលរួមក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងជួលក�ុងរយៈេពល 30ៃថ�េទ ពួកេគ
្រត�វែតចកេចញពីផ�ះក�ុងអំឡុងេពល 15ៃថ�។ (សរុបចំនួន 45ៃថ�)

• សមាជិក្រគ�សរជិតស�ិទ�មិនអច្រត�វបានត្រម�វឲ្យចូលរួមក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងជួល ឬ
បដិេសធមិនឲ្យចូលមកស�ក់េនេឡើយ។

េ្រកពីៃថ�្រត�តពិនិត្យ មិនមានករគិតៃថ�េរ ើចូលេផ្សងេទៀតែដលអច្រត�វបានអនុវត�ចំេពះសមាជិក

្រគ�សរែដលបានបែន�មេនាះេទ។ លក�ខណ�េដើមទំងអស់ៃនកិច្រ� ពមេ្រព�ងជួលេនែតរក្សោដែដល។

• មិត�រម
ួ បន�ប់ដៃទេទៀតែដលមា�ស់ផ�ះយល់្រពម
• មិន្រត�វេលើសពីសង
� ់ដៃនករស�ក់េន�សបច្បោប់
ស�ជិក្រគ��រជិតស�ិទ�្រត�វ�នឲ្យនិយមន័យ�៉ងទូលំទូ�យក�ុង�ររួមប��ូ ល�ំង៖
ប�ី្របពន� ៃដគូអនីតិសង�ស អតីតប�ី្របពន� អតីតៃដគូអនីតិសង�ស មនុស្សេពញវ ័យែដលជាប់ពក់

ព័័ន�េដយអពហ៍ពិពហ៍ បងប�ូនបេង�ើត អ�កែដលមានអយុ 16ឆា�ំេឡើងេទែដលបច�ុប្បន�ស�ក់េន
ជាមួយគា� ឬធា�ប់ស�ក់េនជាមួយគា�កលពីមុន និងអ�កែដលមានឬធា�ប់មានទំនាក់ទំនងេស�ហ និង

អ�កែដលមានទំនាក់ទំនងឪពុក/មា�យនិងកូនរួមមានឪពុកមា�យឪពុកមា�យចុងជីដូនជីតឪពុកមា�យ

ចិ��ឹម អណាព្យោបាល ឪពុកមា�យធម៌ ឬអណាព្យោបាលៃនអនីតិជន។ ចំេពះេគាលបំណងៃន

និយមន័យេនះ "ទំនាក់ទំនងេស�ហ" មានន័យថាជាទំនាក់ទំនងសង�មែដលមានលក�ណៈរែូ ៉ មនទិក។
កត�ែដលតុលករអចនឹងពិចរណាក�ុងករកំណត់ករេកើតមានៃនទំនាក់ទំនងេស�ហរួមមាន៖

(ក) រយៈេពលែដលទំនាក់ទំនងបានេកើតមាន (ខ) លក�ណៈៃនទំនាក់ទំនង និង (គ) ភាពញឹកញាប់
ៃនករភា�ប់ទំនាក់ទំនងរវងគូភាគី។
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�រជូនដំណឹងពី��ស់ផ�ះរបស់អ�ក
មាន្របេភទៃនករជូនដំណឹងមួយចំនួនែដលអ�កអច
ទទួលបានពីមា�ស់ផ�ះរបស់អ�កែដលករជូនដំណឹង
មួយចំនួនមានលក�ណៈបនា�ន់ជាងករជូនដំណឹង
មួយចំនួនេទៀត។

• ចត់ទុកថាករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរពីមា�ស់ផ�ះមានសរៈសំខន់ េហើយស័កិស
� មនឹង
ទទួលបានករយកចិត�ទុកដក់ភា�មៗពីអ�ក។ សូមពិនិត្យេមើលវជាបនា�ន់ និងចត់វ ិធានករឲ្យបាន
ឆាប់រហ័ស ្របសិនេបើចំបាច់។

• ករជូនដំណឹងែដលត្រម�វឲ្យមានករចត់វ ិធានករតមធម�តផ�ល់នូវេពលេវលខ�ីេដើម្បីអនុវត�តម។
ករមិនេឆ�ើយតបទន់េពលេវលអចបណា
� លឲ្យមានផលវ ិបាកធ�ន់ធ�រ ដូចជាករបេណ�ញេចញ។

• ករជូនដំណឹងពីមា�ស់ផ�ះរបស់អ�ក្រត�វែតអនុេលមតមបទប្ប�� តិរ� បស់រដ�និងទី្រក�ង។
• ករជូនដំណឹងែដលប៉ះពល់ដល់សិទិរ� បស់អ�កជួលមានដូចជា៖
• ករជូនដំណឹងពីករប��ប់កិច�្រពមេ្រព�ង ករចកេចញ ករអនុវត�និង/ឬករចកេចញ
• ករជូនដំណឹងអំពីករដំេឡើងៃថ�ស�ក់េន (ៃថ�ឈួលជាេដើ
�
ម)
• ករជូនដំណឹងអំពីករសុំចូលទីកែន�ងចូល ្រត�វរួមមានភាសដូចខងេ្រកម៖
� ជួល
្របសិនេបើអក
� ្រត�វ�រជំនយ
ួ ក�ុង�រែស�ងយល់ព�
ី រជូនដំណឹងេនះ ឬព័ត�
៌ នអំពស
ី ទ
ិ រ�ិ បស់អក
សូមេ�ទូរសព�េ��ន់ែខ្សទូរសព�ផល
� ជ
ំ យ
ួ របស់កម�វ ិធី Renting in Seattle �មរយៈេលខ
់ ន

(206) 684-5700 ឬចូលេ��ន់េគហទំពរ័ �មរយៈ www.seattle.gov/rentinginseattle។

មា�ស់ផ�ះ្រត�វែតបានចុះប��ីទីកែន�ងជួលរបស់អ�កជាមួយនឹងសល្រក�ង មុនេពលែដលពួកេគអច
េចញករជូនដំណឹងបាន ្របសិនេបើទីកែន�ងមិនស�ិតក�ុងករណីេលើកែលង។

េហទូរសព�េទកន់ែខ្សទូរសព�ផ�ល់ជំនួយរបស់កម�វ ិធី Renting in Seattle តមរយៈេលខ (206) 684-5700
្របសិនេបើអ�កចង់បានជំនួយក�ុងករ្រត�តពិនិត្យករជូនដំណឹង។ អ�កក៏អចេហទូរសព�េទេលខ

2-1-1 ស្រមាប់ព័ត៌មានអំពីេសវកម�ែផ�កផ�ូវច្បោប់េដយឥតគិតៃថ�ឬែដលមានតៃម�ទប។ ខងេ្រកម

េនះគឺជា្របេភទៃនករជូនដំណឹងទូេទបំផុត។

Notice of a Housing Cost Increase
(�រជូនដំណឹងពី�រដំេឡើងៃថ���ក់េ�)
"ៃថ�ស�ក់េន"រួមមានៃថ�ឈួលនិ
�
ងៃថ�្របចំែខនានាែដលអ�កបង់េទមា�ស់ផ�ះដូចជាករេផ�ើអីវ៉ន់ឬករ
ចតរថយន�។ ៃថ�េសវសធារណៈែដលែផ�កេទេលើករេ្របើ្របាស់មិន្រត�វបានរួមប�ូ� លេនក�ុង្របេភទ

ៃនករជូនដំណឹងេនះេទ។ ករណីេលើកែលងគឺ្របសិនេបើមា�ស់ផ�ះរបស់អ�កជាអ�កទទួលខុស្រត�វេលើ
ករបង់ៃថ�ទំងេនះពីមុនមក េហើយឥឡូវេនះចង់គិតៃថ�េសវសធារណៈេដយផា�ល់េទអ�កវ ិញ។

េនក�ុងករណីេនាះ មា�ស់ផ�ះ្រត�វបានត្រម�វឲ្យផ�ល់ករជូនដំណឹង្របេភទដំេឡើងៃថ�ស�ក់េនេនះ។
្របសិនេបើអ�កបានបង់ៃថ�េសវសធារណៈេហើយ ប៉ុែន�នឹងមានករផា�ស់បូរក�
� ុងករបង់វ ិក�យប្រត

ឧទហរណ៍ដូចជាករបង់្របាក់េទ្រក�មហ៊ុនេផ្សង េនាះមា�ស់ផ�ះ្រត�វបានត្រម�វឲ្យផ�ល់ករជូនដំណឹង
រយៈេពល 30ៃថ�ដល់អ�កេដើម្បីផា�ស់បូរលក�
�
ខណ�ជួលរបស់អ�ក។

្របសិនេបើអ�កមានកិច�្រពមេ្រព�ងជួលស្រមាប់រយៈេពលជាក់លក់ណាមួយ េនាះមា�ស់ផ�ះមិនអច
ផា�ស់បូរៃថ�
�
ស�ក់េនរបស់អ�កស្រមាប់រយៈេពលជួលេនាះេទ។ ្របសិនេបើកិច�្រពមេ្រព�ងជួលរបស់
អ�កផ�ល់ជេ្រមើសឲ្យអ�កស�ក់េនក�ុងនាមជាអ�កជួលមួយែខម�ងេនចុងប��ប់ៃនរយៈេពលជួល

េហើយមា�ស់ផ�ះចង់ដំេឡើងៃថ�ស�ក់េនរបស់អ�កេនេពលេនាះ មា�ស់ផ�ះ្រត�វែតេផ�ើ ករជូនដំណឹងអំពី
ករដំេឡើងៃថ�ស�ក់េនេទអ�កមុនេពលផុតកំណត់រយៈេពលជួល។

• មា�ស់ផ�ះ្រត�វផ�លក
់ រជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរេទអ�កយា៉ ងតិច60ៃថ�មន
ុ េពលៃនករដំេឡើង
ៃថ�ស�ក់េន េដយមិនរប់ប�ូ� លៃថ�ែដលផ�ល់ករជូនដំណឹងេនាះេទ។

• ករជូនដំណឹង្រត�វែតរួមប�ូ� លភាសអំពីរេបៀបទំនាក់ទំនងេទកន់ែខ្សទូរសព�ផ�ល់ជំនួយរបស់

កម�វ ិធី Renting in Seattle និងេគហទំព័រស្រមាប់ព័ត៌មានអំពីសិទិអ
� �កជួលរបស់អ�ក។ ករជូនដំណឹងែដល
មិនរួមប�ូ� លព័ត៌មានេនះមិនអច្រត�វបាន្របតិបត�ិេនទី្រក�ង Seattle េនាះេទ។

• វមានសរៈសំខន់កុងករទំ
�
នាក់ទំនងេទកន់ែខ្សទូរសព�ផ�ល់ជំនួយរបស់កម�វ ិធី Renting in Seattle
េនេពលែដលអ�កទទួលបានករជូនដំណឹងអំពីករដំេឡើងៃថ� ្របសិនេបើវមានលក�ណៈមិន

្រគប់្រគាន់។ ករបង់ៃថ�ែដលដំេឡើងថ�ីហក់ដូចជាមានន័យថាអ�កបានយល់្រពមចំេពះករដំេឡើង
ៃថ�េនះ។

• ករដំេឡើងៃថ�អចចប់េផ�ើមែតេនេពលេដើមដំបូងៃនរយៈេពលជួលប៉ុេណា�ះ។ ឧទហរណ៍

្របសិនេបើៃថ�ឈួលរបស់
�
អ�កដល់េពលកំណត់្រត�វបង់េនៃថ�ទី 1ៃនែខនីមួយៗ េហើយមា�ស់ផ�ះ
របស់អ�កផ�ល់ករជូនដំណឹងរយៈេពល 60ៃថ�អំពីករដំេឡើងៃថ�ឈួល
� េនៃថ�ទី5 ែខមករ េនាះ

រយៈេពលេលឿនបំផុតែដលករដំេឡើងៃថ�ឈួលអចមាន្របសិ
�
ទ�ភាពបានគឺៃថ�ទី1 ែខេមស
េ្រពះមុនៃថ�ទី1 ែខមីនា នឹងមិនទន់្រគប់រយៈេពលយា៉ ងតិច 60ៃថ�េនាះេទ។

• ករដំេឡើងៃថ�នឹងមិនអចមាន្របសិទភា
� ពបានេទ្របសិនេបើទីកែន�ងជួលរបស់អក
� មិនបំេពញតម
លក�ខណ�ត្រម�វអប្បបរមាៃន្រកមស�ីពីលំេនដ�នេនេ្រកម Rental Registration and Inspection Ordinance េទ
េ�ះ។ សូមចូលេទកន់ www.seattle.gov/rrio េហើយែស�ងរកេនេ្រកមែផ�កករចុះប��ីករជួល
លំេនដ�ន។ អ�ក្រត�វជូនដំណឹងេទមា�ស់ផ�ះរបស់អ�កជាលយលក�ណ៍អក្សរ េហើយទក់ទង

េទកន់ែខ្សទូរសព�ផ�ល់ជំនួយរបស់កម�វ ិធី Renting in Seattle េដើម្បីេរៀបចំេពលេវលេធ�ើករ្រត�តពិនិត្យ
មុនេពលែដលករដំេឡើងៃថ�មាន្របសិទ�ភាព។
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Notice of Changes to the Terms of Your Rental Agreement
(�រជូនដំណឹងអំពី�រែកែ្របលក�ខណ�ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងជួលរបស់អ�ក)

្របសិនេបើកលបរ ិេច�ទឬេពលេវលមិនសក�ិសមស្រមាប់អក
� េហើយអ�កមានេហតុផលសម�សបក�ុង
ករមិនចង់ឲ្យមា�ស់ផ�ះេចញចូល េនាះអ�កគប្បីផ�ល់កលបរ ិេច�ទនិងេពលេវលែដលសក�ិសម។

េហតុផលសម�សបអចថាជាករែដលអ�កបានេរៀបគេ្រមាង្របារព�កម�វ ិធីកុង្រគ�
�
សររួចេហើយេនក�ុង

្របសិនេបើអ�កបានចុះហត�េលខេលើកិច�សន្យោជួល លក�ខណ�មិនអចផា�ស់បូរបានេទរហូ
�
តទល់ែត

ផ�ះរបស់អ�កេនេពលេនាះ ឬអ�កចង់មានវត�មានេនទីេនាះែដរក�ុងអំឡុងេពលៃនករេចញចូល និង

្របសិនេបើអ�កមានកិច�្រពមេ្រព�ងជួលមួយែខម�ង មា�ស់ផ�ះអចផា�ស់បូរលក�
�
ខណ�េដយមានករ
ជូនដំណឹងរយៈេពល 30ៃថ�មុនេពលចប់េផ�ើមរយៈេពលជួលថ�ី។ ករផា�ស់បូរែដលជាឧទហរណ
�
៍

មា�ស់ផ�ះរបស់អ�កអចេចញ 10 Day Notice to Comply ្របសិនេបើអ�កខកខនមិនបានផ�ល់ករអនុ��តឲ្យ

កិចស
� ន្យោជួលផុតកំណត់ េបើមិនដូេច�ះេទលុះ្រតែតអ�កនិងមា�ស់ផ�ះរបស់អក
� ្រពមេ្រព�ងេផ្សងពីេនះ។

មួយចំនួនអចរួមមាន វ ិធានជុំវ ិញករជក់បារ ី េភ��វ ឬសត�ចិ��ឹម។ ករផា�ស់បូរនានាែដលដំ
�
េឡើងៃថ�
ស�ក់េនរបស់អ�ក្រត�វែតអនុវត�តមលក�ខណ�ត្រម�វៃនករជូនដំណឹងអំពីករដំេឡើងៃថ�ស�ក់េន។

្រត�វករករជូនដំណឹងបែន�មេដើម្បីសុំច្បោប់ឈប់ស្រមាកពីករងរ។

េចញចូលសមេហតុផល។

គន�ឹះ៖

ច្បោប់ត្រម�វឲ្យភាគីទំងពីរមានភាពសមេហតុផលនិងេធ�ើសកម�ភាពេដយេស�ះ្រតង់។ អ�កនិង

មា�ស់ផ�ះរបស់អ�កគប្បីេធ�ើករ្របឹងែ្របង្រគប់មេធ្យោបាយ េដើម្បីទទួលបានករ្របា�ស័យទក់ទង
ែដលច្បោស់លស់និងេដយករេគារព។ ពិចរណាអំពីត្រម�វកររបស់បុគ�លមា�ក់េទៀត និង

ែស�ងរកករ្រពមេ្រព�ងអំពីេហតុផល េពលេវល និងឥរ ិយាបថក�ុងករចូលផ�ះរបស់អ�ក។ ្រត�វ
ធានាថាអ�ករក្សោទុកនូវឯកសរៃនករ្របា�ស័យទក់ទងេដើម្បីបង�ញថាអ�កបានសហករ។

Notice of Intent to Enter (�រជូនដំណឹងអំពីេ�លបំណងក�ុង�រចូលផ�ះ)
កិច�្រពមេ្រព�ងជួលរបស់អ�កផ�ល់ឲ្យអ�កនូវសិទិក
� ុងករ្រគប់
�
្រគងេលើករេចញចូលផ�ះរបស់អ�ក។ េនាះ
មានន័យថាមា�ស់ផ�ះមិនអចចូលផ�ះេដយមិនមានករជូនដំណឹង្រតឹម្រត�វេនាះេទ លុះ្រតែតមាន

ស�នភាពអសន�ណាមួយ។ មា�ស់ផ�ះមានសិទិេ� ចញចូលេដើម្បីេធ�ើករជួសជុល េធ�ើករ្រត�តពិនិត្យ ឬ
េធ�ើករបង�ញពីទីកែន�ងេទកន់អនាគតអ�កជួលឬអ�កេម៉ករ។ មា�ស់ផ�ះចំបាច់្រត�វផ�ល់ឲ្យអ�កនូវ
៖

• ករេលចធា�យធំៃនទុេយាទឹក
• អគ�ិភ័យ
• ករ្រត�តពិនិត្យសុខុមាលភាពរបស់អ�កជួល

េដយប៉ូលីស (ែដលត្រម�វឲ្យមា�ស់ផ�ះអនុ��ត

• ករជូនដំណឹងយា៉ ងតិច2ៃថ�ស្រមាប់ករជួសជុលឬករ្រត�តពិនិត្យែដលបានយល់្រពម
ឬែដលចំបាច់។
• ករជូនដំណឹងយា៉ ងតិច 1ៃថ� ស្រមាប់ករបង�ញពីទីកែន�ង
ករជូនដំណឹងអំពីករសុំចូលផ�ះ្រត�វរួមមាន៖
• កលបរ ិេច�ទែដលមា�ស់ផ�ះចង់ចូល
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ក�ុងករណីែដលមានអសន� មា�ស់ផ�ះអចចូលេទទីកែន�ងរបស់អ�កជួលេដយគា�នករជូនដំណឹង។
ឧទហរណ៍ៃនករណីែដលមានអសន�អចរួមមាន៖

ឲ្យម�ន�ីចូលេទកន់ទីកែន�ង)។

ក�ុងករណីៃនករេបាះបង់េចល មា�ស់ផ�ះអចចូលផ�ះបាន ្របសិនេបើពួកេគបានផ�ល់ករជូនដំណឹង
អំពីករសុំចូលផ�ះ េហើយមិនបានទទួលករេឆ�ើយតបបនា�ប់ពីករព្យោយាមជាេ្រចើនដង េហើយមាន
ភស�ុតងេដើម្បីបង�ញអំពីករេបាះបង់េចលេដយសមេហតុផល។

ភស�ុតងៃនករេបាះបង់េចលរួមមានកត�ពីរឬេ្រចើនដូចខងេ្រកម៖
• មា�ស់ផ�ះរបស់អ�កមិនបានទទួលករបង់ៃថ�ឈួល
�

• េពលេវលែដលេលឿនបំផុតនិងយឺតបំផុតែដលពួកេគអចមកដល់

• សំបុ្រតៃ្របសណីយ៍របស់អ�កមិនទន់្រត�វបាន្របមូល

• េលខទូរសព�ែដលអ�កអចេហទូរសព�េទក�ុងករណីែដលអ�កមិនមានបំណងអនុ��ត

• េសវសធារណៈរបស់អ�ក្រត�វបានកត់ផា�ច់េដយសរករមិនបង់្របាក់

ឲ្យពួកេគចូលផ�ះតមកលបរ ិេច�ទឬេពលេវលេនក�ុងករជូនដំណឹង។
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Notice to Comply or Vacate (�រជូនដំណឹងឲ្យអនុវត��ម ឬឲ្យេរ ើេចញ) (10ៃថ�)
មា�ស់ផ�ះនឹងេ្របើ្របាស់ករជូនដំណឹងរយៈេពល 10ៃថ�េនេពលែដលអ�កបំពនេលើកិច�្រពមេ្រព�ងជួល។
ឧទហរណ៍អចរួមមាន៖

• ករជក់បារ ីេនក�ុងទីកែន�ង/អគារែដលមិនអនុ��តឲ្យជក់បារ ី
• កររក្សោទុកសត�ចិ��ឹមេនេពលែដលមិនមានករអនុ��ត
ឲ្យមានសត�ចិ��ឹម

• ករបេង�ើតឲ្យមានសំេឡងឮខ�ំងក�ុងអំឡុងេមា៉ ងែដល្រត�វ
រក្សោភាពេស��មស�ត់

Notice to Quit for Waste or Nuisance (�រជូនដំណឹងអំពី�រ�កេចញេ�យ�រ�រេធ�ើឲ្យខូច្របេ�ជន៍ឬ�ររំ�ន)

(3ៃថ�)

មា�ស់ផ�ះនឹងេ្របើ្របាស់ករជូនដំណឹងរយៈេពល3ៃថ�េនះេនក�ុងស�នភាពធ�ន់ធរ� ដូចជាេនេពលែដល
មានសកម�ភាពៃនបទឧ្រកិដ�េកើតេឡើងេនេលើអចលន្រទព្យ ឬមានករខូចខតធ�ន់ធ�រែដល្រត�វ

បានបង�េឡើងេនទីកែន�ងជួល។ មិនមានដំេណាះ�សយចំេពះករជូនដំណឹងេនះេទ។ មេធ្យោបាយ
ែតមួយគត់េដើម្បីអនុវត�គឺ្រត�វេរ ើេចញ ឬរកេមធាវ ីភា�មៗេដើម្បីករពរអ�កេនក�ុងបណឹ� ងបេណ�ញេចញ
។ មា�ស់ផ�ះ្រត�វែតផ�ល់ច្បោប់ចម�ងៃនករជូនដំណឹងចំេពះសកម�ភាពៃនបទឧ្រកិដ�េទកន់ Seattle

Department of Construction and Inspections (្រកសួងសំណង់និងអធិករកិច្រ� បចំទី្រក�ងSeattle)។ចំបាច់្រត�វមាន

ករជូនដំណឹងចំបាច់្រត�វែចងឲ្យបានច្បោស់លស់អំពីអីែ� ដលអ�កបានេធ�ើែដលបំពនេលើកិច�

ភស�ុតងច្បោស់លស់ែដលប�
� ក់ថាករជូនដំណឹង្របេភទេនះគឺ្រតឹម្រត�វេទតមកលៈេទសៈ។

ករអនុវត�តម រួមទំងៃថ�ចុងសបា�ហ៍។ ្របសិនេបើអ�កជាអ�កជួលមួយែខម�ង ករទទួលបានករ

Notice to Terminate Tenancy for Just Cause (�រជូនដំណឹងអំពី�រប�� ប់�រជួលេ�យបុព�េហតុសម�សប)

ស្រមាប់មា�ស់ផ�ះក�ុងករប��ប់កិច�្រពមេ្រព�ងជួលរបស់អ�ក។

មានេហតុផលៃនបុព�េហតុសម�សបច្បោស់លស់ែដលមា�ស់ផ�ះអចេ្របើ្របាស់េដើម្បីប��ប់កិច�

្រពមេ្រព�ងជួល និងអ�ីែដលអ�ក្រត�វេធ�ើេដើម្បីអនុវត�តមករជូនដំណឺង។ រយៈេពល 10ៃថ�ស្រមាប់
ជូនដំណឹង 10ៃថ�ចំនួន 3 ឬេ្រចើនដងេនក�ុងរយៈេពល 12ែខអចជាេហតុផលៃនបុព�េហតុសម�សប
Notice to Pay or Vacate (�រជូនដំណឹងឲ្យបង់្រ�ក់ ឬេរ ើេចញ) (14ៃថ�)
មា�ស់ផ�ះនឹងេ្របើ្របាស់ករជូនដំណឹងរយៈេពល 14ៃថ�េនេពលែដលករបង់ៃថ�ឈួល
� ករបង់េសវ

សធារណៈ ឬករទូទត់្របាក់តមដំណាក់កលមានករយឺតយា៉ វ។ មានែតករបង់្របាក់ទំងេនាះ

ប៉ុេណា�ះែដលជាករគិតៃថ�ែដល្រត�វបានអនុ��តេលើ្របេភទៃនករជូនដំណឹងេនះ។ ករជូនដំណឹង

្រពមេ្រព�ងជួលមួយែខម�ងេនទី្រក�ង Seattle។ រយៈេពលៃនករជូនដំណឹងែដល្រត�វបានត្រម�វគឺ
អ�ស័យេលើបុព�េហតុសម�សប។

Just Cause Eviction Ordinance ្រត�វបានែចងយា៉ ងលម�ិតេនេ្រកមែផ�ក ‘ករេរ ើេចញ’ ទំព័រ 46។

េនះអនុ��តឲ្យមានរយៈេពលខ�ីណាស់ េដើម្បីបង់អីែ� ដលអ�កជំពក់។

• អ�កគប្បីេធ�ើអីក
� ៏េដយែដលអ�កអចេធ�ើបាន េដើម្បីបង់្របាក់កុងអំ
�
ឡុងេពលេនាះ។
• ្របសិនេបើអ�កគិតេឃើញជាមុនថាអ�កមិនអចបង់ៃថ�ឈួលរបស់
�
អ�កទន់េពលេវលេទេនាះ ជា

ធម�តវជាករ្របេសើរបំផុតែដល្រត�វ្របាប់មា�ស់ផ�ះរបស់អ�កដឹងជាមុន។ មា�ស់ផ�ះរបស់អ�កអច
នឹងពិចរណាក�ុងករយល់្រពមេលើែផនករបង់្របាក់។ អ�កមិនខតបង់អីេ� ឡើយក�ុងករេស�ើសុំ

ឲ្យមា�ស់ផ�ះសហករជាមួយអ�ក។ េរឿងែដលអ្រកក់បំផុតែដលអចេកើតេឡើងគឺេនេពលែដល
មា�ស់ផ�ះរបស់អ�កបដិេសធ។ ជាញឹកញាប់ មា�ស់ផ�ះរបស់អ�កនឹងេពញចិត�ែដលអ�កជាមនុស្ស

មានបរ ិសកម� េនេពលែដលអ�កមានប�
� ក�ុងករបង់ៃថ�ឈួលរបស់
�
អ�ក ្របសិនេបើវមិនែមនជា
ប�
� ែដលេកើតេឡើងដែដលៗ។

• ្របសិនេបើអ�ក្រត�វករជំនួយក�ុងករបង់ៃថ�ឈួលរបស់
�
អ�ក សូមេហទូរសព�េទេលខ 2-1-1 ស្រមាប់
ប��ីធនធានែដលអចជួយបាន។ សូមេមើលកិច�សន្យោអំពីជំនួយេលើៃថ�ឈួលេនទំ
�
ព័រ 42។

្របសិនេបើអ�កអចរកបានជំនួយហិរ�� វត�ុមួយចំនួនពីតតិយភាគី ជំនួយេនះក៏អចផ�ល់ឲ្យអ�កនូវ

េពលេវលបែន�មផងែដរ។

យកចិតទ
� ុកដក់េលើកលបរ ិេច�ទែដលៃថ�ឈួលដល់
�
េពលកំណត់្រត�វបង់េនេលើកិច្រ� ពមេ្រព�ងជួល
របស់អ�ក។ ៃថ�ឈួលជាទូ
�
េទដល់េពលកំណត់្រត�វបង់េនៃថ�ទីមួយៃនែខនីមួយៗ។ វជាេរឿងធម�ត
ែដលេឃើញមានករគិតៃថ�ចំេពះករបង់្របាក់យឺតយា៉ វ្រត�វបានគិតេនៃថ�ទីបី ឬ ទី្របាំ។ ករគិតៃថ�

េនះមិនមានន័យថាអ�កទទួលបាន "រយៈេពលអនុេ្រគាះ" ែដលជាករយល់្រចឡំជាទូេទមួយរបស់

អ�កជួលមួយចំនួនេនាះេទ។ គឺវមានន័យថាអ�កមិនអច្រត�វបានគិតៃថ�ចំេពះករបង់្របាក់យឺតយា៉ វ

េទ េបើមិនទន់ដល់េពលេនាះ។ អ�កអចទទួលបានករជូនដំណឹងរយៈេពល 14ៃថ�្រគប់េពល បនា�ប់ពី
ពក់កណា
� លអ្រធា្រតៃនៃថ�ែដលៃថ�ឈួ�លដល់េពលកំណត់្រត�វបង់។
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កិច�សន�អំពីជំនួយេលើៃថ�ឈួ ល
�

�រ�រ�រជនរងេ្រ�ះពីអំេពើហិង�ក�ុង្រគ��រ

្របសិនេបើអ�កបង់្របាក់ៃថ�ឈួលយឺ
�
តយា៉ វ េហើយទទួលបានករ

• អ�កជួលែដលទទួលរងនូវអំេពើហិង្សោក�ុង្រគ�សរមិនអច្រត�វបានបង�ំឲ្យទទួលខុស្រត�វចំេពះ

ជូនដំណឹងឲ្យបង់្របាក់ឬចកេចញក�ុងរយៈេពល 14ៃថ� មា�ស់ផ�ះ

របស់អ�ក្រត�វែតទទួលយកកិច�សន្យោទូទត់្របាក់ជាលយលក�ណ៍

អក្សរមួយច្បោប់ពីតតិយភាគី។ តតិយភាគីអចជា្រក�មជំនុំ ឬអង�ករ
មិនែស�ងរក្របាក់ចំេណញ។

ករខូចខតេទេលើទីកែន�ងជួលែដលបង�េឡើងេដយអ�ក្រប្រពឹត�េទេលើពួកេគេនាះេទ។

• អ�កជួល្រត�វផ�ល់សំណុំឯកសរេទមា�ស់ផ�ះែដលប�
� ក់ថាពួកេគឬអ�កស�ក់េនណាមា�ក់ គឺជា
ជនរងេ្រគាះៃនអំេពើហិង្សោក�ុង្រគ�សរ េហើយអ�កបង�េហតុបានបង�ឲ្យមានករខូចខត។

• កិច�សន្យោ្រត�វែតេធ�ើេឡើងជាលយលក�ណ៍អក្សរ។
• កិច�សន្យោ្រត�វែតបានទទួលេនមុនេពលែដលករជូនដំណឹង
រយៈេពល 14 ៃថ�ផុតកំណត់។

• សំណុំឯកសរ្រត�វែតមានចុះហត�េលខេដយតតិយភាគីែដលមានលក�ណសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់ –

Seattle Police Department (នាយកដ�ននគរបាលេនទី្រក�ង Seattle) អ�កជំនាញខងសុខភាពផ�ូវចិត�ែដល
មានអជា�ប័ណ� អ�កតស៊ូមតិចំេពះ domestic violence program (កម�វ ិធីអំេពើហិង្សោក�ុង្រគ�សរ) បុព�ជិត

អ�ក្រគប់្រគងសំណុំេរឿងេសវសង�ម។

• ្របភពផ�ល់ជំនួយ្រត�វែតេប�ជា�ទូទត់្របាក់តមករសន្យោេនក�ុងរយៈេពល 5ៃថ�។
• ្របភពផ�ល់ជំនួយមិន្រត�វសន្យោអ�ីេផ្សងជាមួយមា�ស់ផ�ះេ្រកពីករផ�ល់ព័ត៌មានស្រមាប់ករ
បង់្របាក់េឡើយ។

• ករបង់្របាក់គឺ្រត�វែត្រគប់្រគាន់េដើម្បីឲ្យអ�កអចបង់ៃថ�្រគប់ទំងអស់េដយករបង់្របាក់េនាះ
ែតឯង ឬរួមជាមួយ្របភពចំណូលឬឧបត�ម�ធនេផ្សងេទៀត

េនះ�អ�ីែដល្រត�វដឹង!

មានច្បោប់រដ�បែន�មែដលត្រម�វឲ្យមា�ស់ផ�ះទទួលយកកិចស
� ន្យោជំនួយេទះបីបនា�ប់ពី
ករជូនដំណឹងរយៈេពល 14 ៃថ�ផុតកំណត់តមរយៈដំេណើរករៃនករបេណ�ញេចញ
របស់តុលករក៏េដយ។ ករករពរទំងេនះមិន្រត�វបានអនុវត�េដយសល្រក�ង
េនាះេទ។ (េមើល RCW 59.18.410)
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�រេរេចញ
ើ

កិច�សន្យោជួលភាគេ្រចើននឹងែចងអំពីរេបៀបែដលអ�ក្រត�វផ�ល់ដំណឹងេទកន់មា�ស់ផ�ះរបស់អ�ក

េនេពលណាែដលអ�កចង់េរ ើេចញ។ ្របសិនេបើអ�កជាអ�កជួលមួយែខម�ង អ�កចំបាច់្រត�វផ�ល់ដំណឹង

ដល់មា�ស់ផ�ះរបស់អ�កជាលយលក�ណ៍អក្សរ យា៉ ងតិច20ៃថ� េនមុនដំណាច់ែខែដលអ�កមានបំណង

ចង់ចកេចញ។ ឧទហរណ៍ ្របសិនេបើអ�កចង់េរ ើេចញេន្រតឹមៃថ�ទី31 ែខកក�ដ មា�ស់ផ�ះ្រត�វែត
ទទួលបានករជូនដំណឹងពី់អ�កមិនឲ្យហួសៃថ�ទី11 ែខកក�ដេឡើយ។

្រត�វចំថា ្របសិនេបើអ�កមិនផ�ល់ករជូនដំណឹង្រតឹម្រត�វេទ អ�កអចនឹង្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពះ
ៃថ�ឈួលស្រមាប់
�
រយៈេពលជួល្របចំែខេនេពលបនា�ប់។
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•

ករមិនេគារពតមកិច�្រពមេ្រព�ងជួលម�ងេហើយម�ងេទៀត។ អ�កបានទទួលករជូនដំណឹងឲ្យ
អនុវត�តម ឬេរ ើេចញពីផ�ះក�ុងរយៈេពល 10ៃថ� ចំនួន 3េលើកឬេ្រចើនជាងេនះ េនក�ុងអំឡុង

រយៈេពល 12ែខចុងេ្រកយបំផុតេដយសរករមិនេគារពតមវ ិធានៃនកិច�្រពមេ្រព�ងជួលរបស់

អ�ក។
�រប�� ប់កិច�្រពមេ្រព�ងជួល

•

អ�កជួល។ ករេរ ើចូលមកេនេនះត្រម�វឲ្យមានករជូនដំណឹង 90ៃថ�។ មា�ស់ផ�ះរបស់អ�កអច្រត�វ

បានសល្រក�ងត្រម�វឲ្យប�
� ក់ (ចុះហត�េលខេលើ្របកសសច�្របណិធាន) ្របសិនេបើពួកេគ

្របសិនេបើមា�ស់ផ�ះរបស់អ�កេចញករជូនដំណឹងដល់អ�កេដយឥតេ្រគាងទុកជាមុនេដើម្បីប��ប់

េ្របើ្របាស់បុព�េហតុសម�សបេនះ េហើយអ�កសង្ស័យថាពួកេគមិនមានបំណងចូលេទកន់កប់

កិច�្រពមេ្រព�ងជួលរបស់អ�ក សូមពិនិត្យេមើលវេឡើងវ ិញជាបនា�ន់។ ករជូនដំណឹងែដលេធ�ើេឡើង

កែន�ងែដលអ�កជួល ឬឲ្យសមាជិក្រគ�សរែដលមានលក�ណសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់ណាមា�ក់ចូលមក

េនក�ុងទី្រក�ង Seattle ្រត�វែតអនុេលមតមបទប្ប�� តិរ� បស់រដ�និងទី្រក�ង។ ្របសិនេបើអ�ក្រត�វករ
ជំនួយេដើម្បីពិនិត្យេមើលករជូនដំណឹងេនះ និងេដើម្បីយល់ដឹងថាេតើករជូនដំណឹងេនាះអនុេលម

តមបទប្ប�� តិរ� បស់ទី្រក�ងែដរឬអត់ អ�កអចទូរសព�េទែខ្សទូរសព�ជំនួយែផ�កជួលលំេនដ�នក�ុង
ទី្រក�ង Seattle តមរយៈេលខ (206) 684-5700។

ស�ក់េន េនេពលែដលអ�កេរ ើេចញេទេនាះ។
•

កំណត់និយមន័យេដយ្រកមរបស់ទី្រក�ងថាជារចនាសម�័ន�ដច់េដយែឡកែដលមានអគារ

ស�័យ្របវត�ិេទជាកិច្រ� ពមេ្រព�ងមួយែខម�ងមា�ស់ផ�ះរបស់អក
� ្រត�វែតផ�ល់ឲ្យអ�កនូវេហតុផលែដល

ស�ក់េនែតមួយ។ ្របសិនេបើអ�ករស់េនក�ុងខុនដូ អផាតមុិន ផ�ះឌូផិច
� ផ�ះ្រទីផិច
� ឬផ�ះក�ុងទី្រក�ង

ជាបុព�េហតុសម�សបក�ុងករប��ប់សិទិក
� ន់កប់របស់អ�ក។

េនាះមា�ស់ផ�ះរបស់អ�កមិនអចេ្របើ្របាស់បុព�េហតុសម�សបេនះេដើម្បីេធ�ើជាមូលេហតុកុងករ
�
ប��ប់កិច�្រពមេ្រព�ងជួលរបស់អ�កេឡើយ។

• ្របសិនេបើកិចស
� ន្យោជួលរបស់អក
� នឹង្រត�វប��ប់ សូមពិនិត្យេមើលចំណុចែដលមានែចងអំពីរេបៀប
កិច�្រពមេ្រព�ងជួល្របេភទេនះេនាះេទ។

•

េទេលើអ�ក្រគប់្រគងអចលន្រទព្យែដលរស់េនក�ុងទីតំង។
•

•

មា�ស់ផ�ះរបស់អក
� ចង់ែកលម�លក�ណៈ្រទង់្រទយធំេទេលើបន�ប់របស់អក
� ឬអគារែដលអ�ករស់េន
េដយឲ្យអ�កេរ ើេចញជាអចិៃ�ន�យ៍។ ករណីេនះត្រម�វឲ្យមា�ស់ផ�ះរបស់អ�កដក់ពក្យេទកន់

ធម�តេហថា �រជូនដំណឹងេដើម្បីប�� ប់សិទិ�
� ន់�ប់ និងែចងអំពីបុព�េហតុសម�សបជាក់លក់។ ចំនួនៃន

ករជូនដំណឹងជាមុន គឺអ�ស័យេលើបុព�េហតុជាក់លក់។ ្របសិនេបើគា�នករែចងេផ្សងេទៀតផ�ុយពី

សល្រក�ងេស�ើសុំអជា�ប័ណ�េរ ើទីតំងែដលជាកិច�ដំេណើរករមួយមានរយៈេពល្របមាណ 6ែខ។

។ ែផ�កខងេ្រកមេនះគឺជាេហតុផលែដលជាបុព�េហតុសម�សបែតមួយគត់ែដលមា�ស់ផ�ះរបស់អ�ក

ស្រមាប់ជំនួយក�ុងករផា�ស់បូរទី
� តំង ្របសិនេបើចំណូលរបស់អ�កមានចំនួន្រតឹមឬេ្រកម 50% ៃន
្របាក់ចំណូលមធ្យមស្រមាប់ King County។ ស្រមាប់ព័ត៌មានលម�ិតបែន�ម សូមអនេគហទំព័រជំនួយ

លក�ខណ�ត្រម�វៃនអជា�ប័ណ� រួមមានករផ�ល់ឲ្យអ�កនូវក��ប់ព័ត៌មាននិងករបង់្របាក់ឲ្យអ�ក

េនះេទេនាះគឺ្រត�វត្រម�វឲ្យមានករជូនដំណឹងយា៉ ងតិចរយៈេពល20ៃថ� មុនេពលប��ប់រយៈេពលជួល
អចប��ប់កិច�្រពមេ្រព�ងជួលមួយែខម�ងរបស់អ�កបាន។

• ៃថ�ឈួ�លបង់យឺត៖ អ�កទទួលបានករជូនដំណឹងឲ្យបង់្របាក់ឬចកេចញពីលំេនដ�ន
ក�ុងរយៈេពល 14ៃថ� េហើយមិនបានអនុវត�តម។

ស្រមាប់ករផា�ស់បូរទី
� តំងរបស់អ�កជួល តមរយៈ www.seattle.gov/rentinginseattle។
•

េទនឹងករបង�ំឲ្យេរ ើេចញែដលបណា
� លមកពីករែកលម�ទីតំងលក�ណៈ្រទង់្រទយធំែដរ។ េមើល

ឲ្យេធ�ើករបង់្របាក់ឬេរ ើេចញពីផ�ះក�ុងរយៈេពល 14ៃថ�ចំនួន 4េលើកឬេ្រចើនជាងេនះ ក�ុងរយៈេពល 12

ែផ�កខងេលើ។

ែខចុងេ្រកយបំផុត េដយសរករបង់ៃថ�ឈួលយឺ
�
ត។

• ករបំពនេលើកិច�្រពមេ្រព�ងជួលរបស់អ�ក។ អ�កទទួលបានករជូនដំណឹងឲ្យេគារពតមវ ិធានៃន

កិច�្រពមេ្រព�ងជួលរបស់អ�ក ឬចកេចញពីលំេនដ�ន ក�ុងរយៈេពល 10ៃថ� េហើយមិនបានអនុវត�តម។

មា�ស់ផ�ះរបស់អ�ក ចង់រះ
ុ េរ ើទីតំងអចលន្រទព្យែដលអ�ករស់េន ឬផា�ស់បូរករេ្របើ
�
្របាស់ស្រមាប់
េគាលបំណងេផ្សងេ្រកពីករស�ក់េន។ ករណីេនះត្រម�វឲ្យមានអជា�ប័ណ�ផា�ស់បូរទី
� តំង ដូចគា�

• ករមិនបង់្របាក់ឈួលឲ្យបានទន់
�
េពលេវលម�ងេហើយម�ងេទៀត។ អ�កទទួលបានករជូនដំណឹង
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មា�ស់ផ�ះរបស់អ�ក ជួលចំែណកណាមួយៃនផ�ះរបស់េគផា�ល់ឬបន�ប់ស�ក់េនបែន�មេននឹងផ�ះ
របស់ពួកេគផា�ល់ េហើយមិនមានបំណងែចករ ំែលកករជួលឲ្យអ�កជាបន�េទៀត។

វបង�រមិនឲ្យមានករបេណ�ញេចញតមអំេពើចិត�។ ភាគីមា�ស់ផ�ះ្រត�វបានត្រម�វឲ្យមានេហតុផល

ផ�ូវច្បោប់ឬបុព�េហតុសម�សបណាមួយ ្របសិនេបើពួកេគចង់ប��ប់កិច�្រពមេ្រព�ងជួលមួយែខម�ង
របស់អ�ក។ មា�ស់ផ�ះរបស់អ�ក្រត�វែតផ�ល់ករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរដល់អ�ក ែដលជា

ករកន់កប់កែន�ងជួលរបស់អ�ក គឺអ�ស័យេលើករចូលមកបេ្រមើករងរេនក�ុងទីតំង

អចលន្រទព្យេនះ េហើយករងររបស់អ�ក្រត�វបានប��ប់។ ករណីេនះអចនឹងអនុវត�ជាធម�ត

Just Cause Eviction Ordinance (បទប្ប��ត�ិសីព
� ី�របេណ�ញេចញេ�យបុព�េហតុសម�សប)
JustCauseEvictionOrdinanceរបស់ទ្រី ក�ងSeattleគឺជាករករពរដ៏មានសរៈសំខន់ស្រមាប់អក
� ជួលេដយសរែត

មា�ស់ផ�ះរបស់អ�ក ចង់លក់កែន�ងែដលអ�កជួល។ ករលក់េនះត្រម�វឲ្យមានករជូនដំណឹង

រយៈេពល 90ៃថ� េហើយអនុវត�ែតចំេពះអគារស�ក់េនស្រមាប់មួយ្រគ�សរែតប៉ុេណា�ះ ែដលបាន

• ្របសិនេបើអ�កជាអ�កជួលផ�ះមួយែខម�ង ឬអ�កមានកិច�សន្យោជួលែដលអចផា�ស់បូរេដយ
�

ែដលកិច�្រពមេ្រព�ងនឹង្រត�វប��ប់។ មា�ស់ផ�ះអចនឹងមិនចំបាច់្រត�វផ�ល់ករជូនដំណឹងស្រមាប់

មា�ស់ផ�ះរបស់អក
� ឬសមាជិកៃន្រគ�សរជិតស�ិទរ� បស់ពួកេគ ចំបាច់្រត�វេរ ើចូលមកេនកែន�ងែដល

•

មា�ស់ផ�ះរបស់អ�ក ចង់ផា�ស់បូរករេ្របើ
�
្របាស់អគារស្រមាប់េគាលបំណងេផ្សងេ្រកពីករស�ក់េន។

ករណីេនះត្រម�វឲ្យមានអជា�ប័ណ�ផា�ស់បរទី
ំ ដូចគា�េទនឹងករបង�ឲ
ំ ្យេរ ើេចញែដលបណា
� លមក
ូ� តង

ពីករែកលម�ទីតំងលក�ណៈ្រទង់្រទយធំែដរ។ េមើលែផ�កខងេលើ។
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•

មា�ស់ផ�ះរបស់អ�កចង់ផា�ស់បូរកែន�
�
ងែដលអ�កជួលេទជាខុនដូ ឬសហករណ៍។

េនះ�អ�ីែដល្រត�វដឹង!

ករផា�ស់បូរទំ
�
ងេនះត្រម�វឲ្យមាននីតិវ ិធីផា�ល់ខួនរបស់
�
ពួកេគេ្រកម Condominium

Conversion Ordinance (បទប្ប��ត�ិស�ីពី�រ��ស់បូ រេ��ខុ
�
នដូ) និង Co-operative Conversion Ordinance
(បទប្ប��តិ�ស�ីពី�រ��ស់បូ �រេ��សហករណ៍) SMC 22.903.030 និង SMC 22.903.035។

•

មា�ស់ផ�ះរបស់អ�កទទួលបានករជូនដំណឹងអំពីករបំពនស�ង់ដលំេនដ�នេនក�ុងទីកែន�ង

ស�ក់េនបែន�មែដលបានអនុ��ត និងចង់ប�្ឈប់ករជួល។ មា�ស់ផ�ះ្រត�វែតបង់្របាក់េទអ�កជា

ជំនួយក�ុងករផា�ស់បូរទី
� តំងចំនួន $2,000 ឬេស�ើនឹង្របាក់ឈួលចំ
�
នួន 2ែខ ក�ុងរយៈេពលពីរសបា�ហ៍

មុនេពលែដលអ�កេរ ើេចញ។
•

មា�ស់ផ�ះរបស់អ�កទទួលបានករជូនដំណឹងអំពីទីកែន�ងលំេនដ�នែដលមិនមានករអនុ��ត

ែដលជាទូេទេហថា "ទីកែន�ងខុសច្បោប់" និង្រត�វប�្ឈប់ករជួលទីកែន�ងរបស់អ�ក។ មា�ស់ផ�ះ

្រត�វែតបង់្របាក់េទអ�កជាជំនួយក�ុងករផា�ស់បូរទី
� តំងចំនួន $2,000 ឬេស�ើនឹង្របាក់ឈួលចំ
�
នួន

•

ែខម�ងស្រមាប់រយៈេពលេនក�ុងទីកែន�ងជួលរបស់អក
� អ�កមានសិទិៃ� នបុពេ� ហតុសម�សប។

វជាករបំពនេលើ Just Cause Eviction Ordinance ្របសិនេបើមា�ស់ផ�ះពឹងែផ�កេទេលើេហតុផលៃនបុព�េហតុ

សម�សបេដើម្បីប��ប់កិច�្រពមេ្រព�ងជួល េហើយែបរជាមិនបានអនុវត�តម មិនថាជាករមិនេរ ើចូល

េទេនក�ុងទីកែន�ងជួលេនាះ ឬមិនចុះប��ីដក់លក់ ។ល។ ្របាក់ពិន័យនិងករផ�នា�េទសនឹង
អនុវត� េហើយអ�កជួលមានសិទិប
� ឹង
� ទមទរសំណងករខូចខតចំនួន $2,000 េន Small Claims Court
(តុលករសំណងតូចតច)។

ករជូនដំណឹងេដើម្បីប�្ឈប់ករជួល្រត�វែតរួមមានភាសនិងព័ត៌មាន

ជាក់លក់។ ្របសិនេបើអ�កទទួលបានករជូនដំណឹង សូមទក់ទង

មា�ស់ផ�ះរបស់អ�ក្រត�វកត់បន�យចំនួនៃនអ�កជួលេនក�ុងកែន�ងស�ក់េន េដើម្បីអនុេលមតម

េលខ (206) 684-5700 ស្រមាប់ជំនួយេដើម្បីកំណត់ថាេតើវជាករជូន

និងករបង់្របាក់ជាជំនួយក�ុងករផា�ស់បូរទី
� តំងចំនួន $2,000 ឬេស�ើនឹង្របាក់ឈួលចំ
�
នួន 2ែខ
ក�ុងរយៈេពល 2សបា�ហ៍មុនេពលេរ ើេចញ។
មា�ស់ផ�ះរបស់អ�ក្រត�វបានេចញបទប�
� បនា�ន់េដយសល្រក�ងឲ្យចកេចញនិងបិទទីកែន�ង
លំេនដ�នរបស់អ�កេដយសរែតស�នភាពេ្រគាះថា�ក់។ ត្រម�វករៃនករជូនដំណឹងអ�ស័យ
េលើកលៈេទសៈបនា�ន់ជាក់លក់ ប៉ុែន�ករជូនដំណឹងេនះែតងែតជាេពលេវលដ៏ខីម
� ួយ។ អ�ក

អចទទួលបានជំនួយក�ុងករផា�ស់បូរទី
� តំង ្របសិនេបើស�នភាពបនា�ន់្រត�វបានរកេឃើញថា
ជាទំនួលខុស្រត�វរបស់មា�ស់ផ�ះ។ ជំនួយក�ុងករផា�ស់បូរទី
� តំង្រត�វបានែ្រប្រប�លេទតមករ

ចំណាយស្រមាប់កររស់េន្របចំឆា�ំនីមួយៗ។
•

លណាមួយែដលប៉ុនប៉ងេធ�ើដូេច�ះមិនអច្របតិបត�ិបានេទ។ ្របសិនេបើអ�កជាអ�កជួលមួយ

2ែខ ក�ុងរយៈេពលពីរសបា�ហ៍មុនេពលែដលអ�កេរ ើេចញ។

ចំនួនកំណត់�សបច្បោប់។ ករកត់បន�យេនះត្រម�វឲ្យមានករជូនដំណឹងរយៈេពល 30ៃថ�

•

សិទិៃ� នបុពេ� ហតុសម�សបរបស់អក
� មិនអច្រត�វបានេលើកែលងបានេទ។ កិច�្រពមេ្រព�ងជួ

មា�ស់ផ�ះរបស់អ�កេចញ 3 Day Notice to Quit (�រជូនដំណឹងឲ្យ�កេចញរយៈេពល 3ៃថ�) េដយសរករចូលរួម

ក�ុងសកម�ភាពបទឧ្រកិដ�េនេលើទីតំងអចលន្រទព្យ។ មា�ស់ផ�ះ្រត�វែតប�
� ក់អំពីបទឧ្រកិដ� និង
អង�េហតុែដលគាំ្រទដល់ករេចទ្របកន់េនក�ុងករជូនដំណឹងអំពីករប��ប់កិច្រ� ពមេ្រព�ង និង

ផ�ល់ជូនច្បោប់ចម�ងេទសល្រក�ង។

េទកន់ែខ្សទូរសព�ជំនួយរបស់កម�វ ិធី Renting in Seattle តមរយៈ
ដំណឹង្រតឹម្រត�វែដរឬេទ។
�របេណ�ញេចញេ�រដូវរ�

េសចក�្រី ពងច្បោប់សព
ី� ក
ី របេណ�ញេចញេនរដូវរង្រត�វបានបេង�ត
ើ េឡើងេដើម្បីករពរអ�កជួលែដលងយ
រងេ្រគាះេនទី្រក�ង Seattle ពីករេធ�ើឲ្យគា�នទីជ្រមកក�ុងអំឡុងែខែដលមានអកសធាតុ្រតជាក់បំផុត។

ចេនា�ះពីៃថ�ទី1 ែខធ�ូ ដល់ៃថ�ទី1 ែខមីនា ្រគ�សរែដលមានចំណូលមធ្យមអចេ្របើ្របាស់េសចក�ី្រពង
ច្បោប់េនះេដើម្បីករពរពីករបេណ�ញេចញ េលើកែលងែតចំេពះករណីដូចខងេ្រកម៖
• មា�ស់ផ�ះកន់កប់ទីកែន�ងជួលតិចជាងបួនកែន�ងេនក�ុងទី្រក�ង Seattle។
• មា�ស់ផ�ះឬសមាជិកៃន្រគ�សរជិតស�ិទ�របស់ពួកេគ ចំបាច់្រត�វកន់កប់ទីកែន�ងជួល។
• មា�ស់ផ�ះមានបំណងចង់លក់ទីកែន�ងជួល។
• មា�ស់ផ�ះ្រត�វបានត្រម�វេដយសល្រក�ងឲ្យប�្ឈប់ករជួលទីកែន�ង។
• សកម�ភាពទក់ទងនឹងេ្រគ�ងេញ�នឬបទឧ្រកិដ�។
• អជីវកម�ខុសច្បោប់និង ឬអំេពើែដលមិនមានសុវត�ិភាពែដលបង�ករគំរមកំែហងែដលនឹង
េកើតមានេឡើងចំេពះសុខភាពនិងសុវត�ិភាពៃនអ�កជួលដៃទេទៀតនិង ឬមា�ស់ផ�ះ។

្របសិនេបើអ�ក្រត�វករជំនួយពក់ព័ន�នឹង្របាក់ជំនួយស្រមាប់ករជួល សូមេហទូរសព�េទេលខ 2-1-1
ស្រមាប់ប��ីប�ូ� នបន�ដ៏ទូលំទូលយេទកន់ភា�ក់ងរែដលមានមូលនិធិនិងធនធានេផ្សងេទៀត។

48
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�រ្របគល់្រ�ក់កក់��របស់អ�ក្រតលប់មកវិញ
េនេពលែដលអ�កេរ ើេចញអ�ក្រត�វែត្របគល់ទីកែន�ងជួល្រតលប់េទវ ិញក�ុងស�នភាពេដើមដូចេពលែដល
អ�កបានជួល េលើកែលងែតមានករសឹកេរចរ ឹលែដលសមេហតុផល។ ករសឹកេរចរ ឹលែដលសមេហតុ
ផលតមធម�តេកើតេឡើងេទតមេពលេវលតមរយៈករេ្របើ្របាស់ធម�ត។ ឧទហរណ៍ដូចជា

ថា�ំលបែដលេហើរពណ៌ ស�មឆ�ូតេនេលើករូ ៉ ស�មសឹកេលើក្រមាល្រពំ ។ល។ ចំែណកឯករខូចខត
ជាទូេទេកើតេឡើងភា�មៗ និងជាលទ�ផលៃនករេធ�ស្របែហស ករេ្របើ្របាស់មិន្រតឹម្រត�វ ឬេដយ

?

�រជូនដំណឹង

អំពី�រ
បេណ�ញេចញ

ៃចដន្យ។ ឧទហរណ៍ដូចជា ករធ�ុះធា�យេលើជ�
� ំង បង�ួចែបកបាក់ ឬស�មេឆះេលើៃផ�នានា។

មា�ស់ផ�ះរបស់អក
� ្រត�វេ្របើប��្រី ត�តពិនិត្យែដលអ�កទំងពីរបានចុះហត�េលខេនេពលែដលអ�កេរ ើចូល
េដើម្បីកំណត់ថាេតើអ�ក្រត�វទទួលខុស្រត�វេលើ់ករខូចខតេទេលើទីកែន�ងែដរឬេទ។ មា�ស់ផ�ះមិន្រត�វ
បានត្រម�វឲ្យេធ�ើករេដើរ្រត�តពិនិត្យេមើលេពលចកេចញជាមួយអ�កេនាះេទ ប៉ុែន�អ�កអចេស�ើសុំបាន
្របសិនេបើអ�កគិតថាវមាន្របេយាជន៍។ យកល�គួរែតថតរូបភាពៃនទីកែន�ងេដើម្បីរក្សោទុកជាឯកសរ

អំពីស�នភាពែដលអ�ក្របគល់វ្រតលប់េទវ ិញ រួមទំងអនាម័យ។ ្របសិនេបើមា�ស់ផ�ះរបស់អ�កបាន

គិតៃថ�ចំេពះករសមា�តេនេពលែដលអ�កេរ ើចូល េនាះអ�កមិនអច្រត�វបានគិតៃថ�ចំេពះករសមា�ត
េនេពលែដលអ�កេរ ើេចញេនាះេទ។ ្របសិនេបើអ�កជំពក់ៃថ�េសវសធារណៈែដលមិនទន់ទូទត់រច
ួ
្របាក់កក់របស់អ�កអច្រត�វបានេ្របើ្របាស់េដើម្បីចំណាយេលើៃថ�េសវទំងេនាះ។

• មា�ស់ផ�ះរបស់អក
� មានរយៈេពល21ៃថ�ចប់ពីករេរ ើេចញរបស់អក
� េដើម្បី្របគល់្របាក់កក់្រតលប់មក
�របេណ�ញអ�ក�ន់�ប់អចលន្រទព្យេ�យខុសច�ប់
ករបេណ�ញេចញ ឬករកន់កប់អចលន្រទព្យេដយខុសច្បោប់ គឺជាដំេណើរករែផ�កច្បោប់ែដល

មា�ស់ផ�ះ្រត�វែតអនុវត�តម េដើម្បីេស�ើសុំឲ្យតុលករ្របគល់សិទិក
� ន់កប់េលើទីកែន�ងជួលមកឲ្យខ�ួនវ ិញ។
វជាអំេពើខុសច្បោប់កុងករែដលមា
�
� ស់ផ�ះព្យោយាមបេណ�ញអ�កជួលេដយមិនឆ�ងកត់ដំេណើរករ

ស�ីពីករកន់កប់អចលន្រទព្យេដយខុសច្បោប់។ សកម�ភាពទំងអស់ដូចជាករផា�ស់បូរេស
�
ករ

េរ ើសមា�រៈរបស់អ�កជួលេចញ ឬផា�ច់េសវសធារណៈគឺ្រត�វបានហមឃាត់ដច់ខត។

មុនេពលែដលដំេណើរករតុលករអចចប់េផ�ើមបាន មា�ស់ផ�ះ្រត�វែតផ�ល់ករជូនដំណឹងេទអ�កជា
មុនសិន។ ករជូនដំណឹងអចមានបំណងេដើម្បីប��ប់កិច�្រពមេ្រព�ងជួលរបស់អ�កេដយសរ

បុព�េហតុសម�សប េដើម្បី្របមូលៃថ�ឈួលយឺ
�
ត ឬេដើម្បីអនុវត�វ ិធានៃនកិច�្រពមេ្រព�ងជួលរបស់អ�ក។
េមើលទំព័រែដលែចងអំពី្របេភទៃនករជូនដំណឹង 36. ្របសិនេបើអ�កខកខនមិនបានអនុវត�តមករ

ជូនដំណឹងែដលមានសុពលភាព េនាះមា�ស់ផ�ះអចបន�េទអនុវត�នីតិវ ិធីករកន់កប់អចលន្រទព្យ

េដយខុសច្បោប់ ែដលជាពក្យបណឹ� ងស�ីពីករបេណ�ញេចញ។ មា�ស់ផ�ះ្រត�វែតព្យោយាមផ�ល់ឲ្យអ�ក

នូវឯកសរតុលករែដលេហថា "ដីកេកះនិងបណឹ� ង" ែដលពន្យល់ថាពួកេគកំពុងេស�ើសុំតុលករ
ឲ្យបេណ�ញអ�កេចញេនក�ុងពក្យបណឹ� ងស�ីពី "ករកន់កប់អចលន្រទព្យេដយខុសច្បោប់" និង

ឲ្យអ�កវ ិញ និង/ឬផ�ល់ឲ្យអ�កនូវេសចក�ីែថ�ងករណ៍ែដលប�
� ក់ពីមូលដ�នស្រមាប់រក្សោទុក

ចំែណកណាមួយៃន្របាក់កក់របស់អ�ក។ សូមកុំេភ�ច្របគល់កូនេសទំងអស់្រតលប់េទវ ិញ
េដើម្បីបង�ញជាស��ថាអ�កកំពុង្របគល់្រទព្យសម្បតិ�េទឲ្យមា�ស់េដើមវ ិញ។

• ្របសិនេបើមា�ស់ផ�ះ្រត�វករេពលេវលបែន�មេដើម្បីទទួលបានតរងតៃម�ស្រមាប់ករជួសជុល ឬ

រង់ចំវ ិក�យប្រតេសវសធារណៈចុងេ្រកយេនាះពួកេគ្រត�វែតជូនដំណឹងដល់អក
� ក�ុងអំឡុងេពល
21ៃថ�។

• មា�ស់ផ�ះរបស់អ�ក្រត�វែតពិចរណាអំពីតៃម�ែដលបានរ ំេលះេនេពលែដលគណនាករ

កត់កងស្រមាប់ករខូចខត។ ឧទហរណ៍ ភាពចំណាស់ ស�នភាពនិងអយុកលេ្របើ្របាស់

ែដលេនសល់ៃនឥដ�ករូ ៉ សមា�រៈេ្របើ្របាស់ជាេដើម ្រត�វែតយកមកេធ�ើជាកត�វយតៃម�ករគិតៃថ�
ស្រមាប់ករខូចខត។

• វជាទំនួលខុស្រត�វរបស់អក
� ក�ុងករផ�ល់ឲ្យមា�ស់ផ�ះនូវអសយដ�នៃ្របសណីយ៍្រតឹម្រត�វស្រមាប់
ករ្របគល់្របាក់កក់របស់អ�ក្រតលប់មកវ ិញ។ ្របសិនេបើអ�កមិនផ�ល់អសយដ�នៃ្របសណីយ៍

្រតឹម្រត�វេទ មា�ស់ផ�ះ្រត�វែតេ្របើអសយដ�នៃ្របសណីយ៍របស់អ�កែដល្រត�វបានស�ល់ចុងេ្រកយ
បំផុត។

ប�
� ក់អំពីមូលេហតុ។ វពិតជាមានសរៈសំខន់ណាស់ែដលអ�ក្រត�វែស�ងរកករែណនាំពីេមធាវ ី
ែដលមានលក�ណសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់ភា�មៗបនា�ប់ពីទទួលបាន "ដីកេកះនិងបណឹ� ង"។ ឯកសរ

នឹងរួមមានកលបរ ិេច�ទផុតកំណត់ស្រមាប់ករេឆ�ើយតបរបស់អ�ក។ ្របសិនេបើអ�កមិនបានេឆ�ើយតប

្រតឹមកលបរ ិេច�ទផុតកំណត់េនាះេទ អ�កអចនឹង្រត�វបានបេណ�ញេចញេដយស�័យ្របវត�ិ។ ទក់ទង
េទកន់េមធាវ ីតមរយៈែខ្សទូរសព�ព័ត៌មានរបស់សហគមន៍េលខ 2-1-1 ឬចូលេទកន់ Housing Justice

Project (គេ្រមាងលំេនដ�នយុតិធ
� ម៌) តមរយៈ www.kcba.org។

50
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លប
ិ ្រិ កម

អវ�ន�មតិ
េគហដ�នរបស់េយើងគឺជាមូលដ�ន្រគឹះៃនសុវត�ិភាព និងគុណភាពៃនជីវ ិត។ បទប្ប�� តិ�
និងfairhousinglaws្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដើម្បីករពរសិទិរ� បស់អក
� ក�ុងករទទួលបានបរ ិស�ន
មានសុវត�ិភាព និងមានផាសុកភាពែដលជាកែន�ងែដលអ�កមានសិទិទ
� ទួលបាននូវភាព
រ ីករយយា៉ ងស�ប់ស�ត់កុងផ�
�
ះរបស់អ�ក។
ករមានទំនាក់ទំនងែបបអជីវកម�វ ិជ�មានជាមួយមា�ស់ផ�ះរបស់អក
� រួមចំែណកដល់សរិ� ភាព
ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងជួលរបស់អ�ក។ េពលខ�ះេនេពលមានប�
� េកើតេឡើង អ�កអចមាន
េហតុផលេដើម្បីែស�ងរកព័ត៌មាន ករែណនាំ និងអន�រគមន៍ផងែដរ។ ែខ្សទូរសព�ផ�ល់
ជំនួយរបស់កម�វ ិធី Renting in Seattle េលខ (206) 684-5700 គឺជាធនធានដ៏មានតៃម�របស់អ�កក�ុង

កររកជំនួយ មិនថាអ�ក្រគាន់ែតែស�ងរកព័ត៌មាន ឬអ�កបានេ្រត�មរួចរល់កុងករដក់
�
ពក្យបណឹ� ង។

សល្រក�ងករពរលទ�ភាពរបស់អ�កក�ុងករអនុវត�សិទិជា
� អ�កជួលរបស់អ�ក។ មា�ស់ផ�ះ
របស់អ�កមិនអចររំងអ�កពីករ្របា�ស័យទក់ទង និងករេរៀបចំ ែចកចយខិត�ប័ណ� ឬ

េរៀបចំករ្របជុំជាមួយអ�កជួលេផ្សងេទៀតេនក�ុងអគាររបស់អ�កបានេទ។ ករសងសឹកពី

មា�ស់ផ�ះរបស់អក
� ចំេពះករអនុវត�សិទិល
� ំេនដ�នរបស់អក
� គឺ្រត�វបានហមឃាត់ដច់ខត
និងអចឈនដល់ករផាកពិន័យ ផ�នា�េទស និង/ ឬឈនដល់ករេសុើបអេង�ត។
េយើងសង្ឃឹមថាេសៀវេភព័ត៌មានស្រមាប់អ�កជួលេនះគឺជាឯកសរេយាងែដល
មាន្របេយាជន៍។ ករបានទទួល្រជាបព័ត៌មានអំពីសិទិ� និងទំនួលខុស្រត�វរបស់អ�ក គឺមាន
សរៈសំខន់ស្រមាប់បទពិេសធន៍ជួលរបស់អក
� បាន្របេសើរេឡើង។មនុស្ស្រគប់គា�ស័កិស
� ម
នឹងទទួលបានផ�ះែដលេពរេពញេទេដយភាពសប្បោយរ ីករយ និងផាសុកភាព។

លទ្ធធភាពចេ�ញចូូលទីីតាំង
ំ ទំំព័រ័ 18
សកម្មមភាពអវិិជ្ជជមាន ទំំព័័រ 14
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ការរើើ �ចូូល ទំំព័័រ 21
ការប្រ�គល់់ប្រា�ក់់កក់់ជូូនវិ ិញ ទំំព័័រ 51

ថ្លៃ�ៃសម្អាាត

ការគិិតថ្លៃ�ៃពេ�លរើើ �ចូូល ទំំព័័រ 24
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តំំបន់ប្រើ�ើ
់ �ប្រា�ស់់រួួម ទំំព័័រ 32

ប្រ�វត្តិិ�ថ្កោ�ោលទោ�ស ទំំព័័រ 12-13
ពិិការភាព
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Instructions
Use this form to register to vote
or update your current registration.
Print all information clearly using
black or blue pen. Mail this completed
form to your county elections office
(address on back).

Deadline
This registration will be in effect for the
next election if postmarked no later than
the Monday four weeks before Election Day.
Voting
You will receive your ballot in the mail.
Contact your county elections office for
accessible voting options.
Public Information
Your name, address, gender, and date of
birth will be public information.
Notice
Knowingly providing false information
about yourself or your qualifications
for voter registration is a class C felony
punishable by imprisonment for up to
5 years, a fine of up to $10,000, or both.
Public Benefits Offices
If you received this form from a public
benefits office, where you received the
form will remain confidential and will be
used for voter registration purposes only.
Registering or declining to register will
not affect the assistance provided to
you by any public benefits office. If you
decline to register, your decision will
remain confidential.
If you believe someone interfered with
your right to register, or your right to
privacy in deciding whether to register,
you may file a complaint with the
Washington State Elections Division.

Contact Information
If you would like help with this form, contact
the Washington State Elections Division.
web
www.vote.wa.gov
call
(800) 448-4881
email elections@sos.wa.gov
mail
PO Box 40229
Olympia, WA 98504-0229

For official use:

Fold and seal, or use an envelope

middle

apt #

Washington State Voter Registration Form
Personal Information

last

mailing address, if different
city		
phone number (optional) 	   email address (optional)
Qualifications
no   I am a citizen of the United States of America.

If you answer no, do not complete this form.
yes
no

I will be at least 18 years old by the next election.

yes

no

I live outside the United States.

Includes National Guard and Reserves,
and spouses or dependents away from home due to service.

no   I am currently serving in the military.

Military / Overseas Status
yes

yes

xx x-x x-

Identification — Washington Driver License, Permit, or ID

If you do not have a Washington driver license,
permit, or ID, you may use the last four digits of
your Social Security number to register.

Change of Name or Address

suffix
gender

former last name

city

first

state and ZIP

middle

Declaration

former residential address

This information will be used to update your current registration, if applicable.

state and ZIP

city		 ZIP

residential address in Washington		

date of birth (mm/dd/yyyy)

first

Register online at www.myvote.wa.gov.

1

2

3

4

5

6

fold in half

date
here

I declare that the facts on this voter registration form are true. I am a citizen of the United States,
I will have lived at this address in Washington for at least thirty days immediately before the next
election at which I vote, I will be at least 18 years old when I vote, I am not disqualified from voting
due to a court order, and I am not under Department of Corrections supervision for a
Washington felony conviction.

sign
here

2 / 2016

return address:
PO Box 40229, Olympia, WA 98504-0229
Clallam County
223 E 4th St, Ste 1
Port Angeles, WA 98362
(360) 417-2221

Chelan County
350 Orondo Ave Ste. 306
Wenatchee, WA 98801-2885
(509) 667-6808

Benton County
PO Box 470
Prosser, WA 99350
(509) 736-3085

Asotin County
PO Box 129
Asotin, WA 99402
(509) 243-2084

Adams County
210 W Broadway, Ste 200
Ritzville, WA 99169
(509) 659-3249

Grays Harbor County
100 W Broadway, Ste 2
Montesano, WA 98563
(360) 964-1556

Grant County
PO Box 37
Ephrata, WA 98823
(509) 754-2011ext. 2793

Garfield County
PO Box 278
Pomeroy, WA 99347-0278
(509) 843-1411

Franklin County
PO Box 1451
Pasco, WA 99301
(509) 545-3538

Ferry County
350 E Delaware Ave, Ste 2
Republic, WA 99166
(509) 775-5200

Douglas County
PO Box 456
Waterville, WA 98858
(509) 745-8527 ext 6407

Mason County
PO Box 400
Shelton, WA 98584
(360) 427-9670 ext 469

Lincoln County
PO Box 28
Davenport, WA 99122-0028
(509) 725-4971

Lewis County
PO Box 29
Chehalis, WA 98532-0029
(360) 740-1278

Klickitat County
205 S Columbus, Stop 2
Goldendale, WA 98620
(509) 773- 4001

Kittitas County
205 W 5th Ave, Ste 105
Ellensburg, WA 98926-2891
(509) 962-7503

Kitsap County
614 Division St, MS 31
Port Orchard, WA 98366
(360) 337-7128

King County
919 SW Grady Way
Renton, WA 98057
(206) 296-8683

Spokane County
1033 W Gardner Ave
Spokane, WA 99260
(509) 477-2320

Snohomish County
3000 Rockefeller Ave, MS 505
Everett, WA 98201-4060
(425) 388-3444

Skamania County
PO Box 790, Elections Dept
Stevenson, WA 98648-0790
(509) 427-3730

Skagit County
PO Box 1306
Mount Vernon, WA 98273-1306
(360) 416-1702

San Juan County
PO Box 638
Friday Harbor, WA 98250-0638
(360) 378-3357

Pierce County
2501 S 35th St, Ste C
Tacoma, WA 98409
(253) 798-VOTE

Pend Oreille County
PO Box 5015
Newport, WA 99156
(509) 447-6472

Pacific County
PO Box 97
South Bend, WA 98586-0097
(360) 875-9317

WA State Elections Division
PO Box 40229
Olympia, WA 98504-0229
(800) 448-4881

Yakima County
PO Box 12570
Yakima, WA 98909-2570
(509) 574-1340

Whitman County
PO Box 191
Colfax, WA 99111
(509) 397-5284

Whatcom County
PO Box 369
Bellingham, WA 98227-0369
(360) 778-5102

Walla Walla County
PO Box 2176
Walla Walla, WA 99362-0356
(509) 524-2530

Wahkiakum County
PO Box 543
Cathlamet, WA 98612
(360) 795-3219

Thurston County
2000 Lakeridge Dr SW
Olympia, WA 98502-6090
(360) 786-5408

Stevens County
215 S Oak St, Rm 106
Colville, WA 99114-2836
(509) 684-7514

first class
postage
required

Clark County
PO Box 8815
Vancouver, WA 98666-8815
(360) 397-2345

Island County
PO Box 1410
Coupeville, WA 98239
(360) 679-7366

Okanogan County
PO Box 1010
Okanogan, WA 98840-1010
(509) 422-7240

PO Box 40229
Olympia, WA 98504-0229

Columbia County
341 E Main St, Ste 3
Dayton, WA 99328
(509) 382- 4541

Jefferson County
PO Box 563
Port Townsend, WA 98368-0563
(360) 385-9119

Please write your county elections office address below:

Cowlitz County
207 4th Ave N, Rm 107
Kelso, WA 98626-4124
(360) 577-3005

fold in half

fold in half

