Lao

Renting in Seattle

ື ູ ເ້ ຊ່ າົ
ຄູ່ມຜ

ມັງກອນ 20211

ສຽງຂອງທ່ ານມີ
ລົງຄະແນນສຽງ! ຄວາມສໍາຄັນ!
ຢ່າລືມລົງທະບຽນເພື່ອ

www.kingcounty.gov/depts/elections

ຍິນດີຕອ້ ນຮັບສູ່ ເຮືອນ!
ມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນເວລາທີ່ຍ ້າຍໄປເຮືອນຫຼງັ ໃໝ່
້ ງົ ຄະແນນສຽງຂອງທ່ ານ
. ການແກ ້ໄຂການລົງທະບຽນຜູ ລ
້ ່ ຕ້ອງຈື່.
ົ ນທີ
ແມ່ ນໜຶ່ງໃນບັນດາວຽກງານສໍາຄັນເຫຼ່ ານັ

ບັດເລືອກຕັງ້

ລົງທະບຽນແລ້ວບໍ?
້ ນ 5 ວິທງີ ່ າຍໆສໍາລັບແກ ້ໄຂທີ່ຢູ່ຂອງທ່ ານ:
ນີແມ່
ັ ຂອງລັດ Washington
• ຖ້າທ່ ານມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ປັດຈຸບນ
່
ື ດປະຈໍາຕົວທີອອກໂດຍລັດ, ໃຫ້ແກ ້ໄຂທາງອອນລາຍ!
ຫຼ ບັ
• ສົ່ງໄປສະນີແບບຟອມລົງທະບຽນພ້ອມກັບຄູ່ ມືຜູ ້ເຊົ່າສະບັບນີ.້
• ສົ່ງອີເມວຫາ elections@kingcounty.gov ພ້ອມກັບຊື່ຂອງທ່ ານ,
ວັນເກີດ, ທີ່ຢູ່ພັກເຊົ່າ ແລະ ທີ່ຢູ່ໄປສະນີເດີມ ແລະ ທີ່ຢູ່ພັກ
ເຊົ່າ ແລະ ທີ່ຢູ່ໄປສະນີໃໝ່ຂອງທ່ ານ.
ິ ານໃຫ້ໃນ 120
• ໂທຫາ 206-296-VOTE (8683). ມີການບໍລກ
ພາສາ.
• ໄປທີ່ສໍານັກງານ King County Election
້
(ການເລືອກຕັງຂອງເຂດປົ
ກຄອງ King) ໃນ
Renton ດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼ ື Voter Registration Annex
້ ງົ ຄະແນນສຽງ) ໃນ Seattle.
(ອາຄານລົງທະບຽນຂອງຜູ ລ

ຢ່າລືມທີ່ຈະປ່ຽນທີ່ຢູ່ຂອງ
ທ່ ານຢ່າງໜ້ອຍ 29 ກ່ ອນ
້ ອກຕັງ.
້ ກວດເບິ່ງ
ມືເລື
ິ ຂອງຜູລ້ ງົ ຄະແນນ
ປະຕິທນ
ສຽງ.

ຕ້ອງການລົງທະບຽນບໍ?
ມີ 3 ວິທໃີ ນການລົງທະບຽນເພື່ອລົງຄະແນນສຽງ:
ັ ຂອງລັດ Washington ຫຼ ບັ
ື ດປະຈໍາຕົວທີ່ອອກໂດຍລັດ,
• ຖ້າທ່ ານມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ປັດຈຸບນ
ໃຫ້ລງົ ທະບຽນທາງອອນລາຍ!
• ສົ່ງໄປສະນີແບບຟອມລົງທະບຽນພ້ອມກັບຄູ່ ມືຜູເ້ ຊົ່າສະບັບນີ.້ (ເບິ່ງທີ່ເພົາກາງ).

2

້
• ໄປທີ່ສໍານັກງານ King County Election (ການເລືອກຕັງຂອງເຂດປົ
ກຄອງ King) ໃນ Renton ດ້ວຍ
ຕົນເອງ ຫຼ ື Voter Registration Annex (ອາຄານລົງທະບຽນຂອງຜູ ລ້ ງົ ຄະແນນສຽງ) ໃນ Seattle.

ິ ດຕ
ີ ອ້ ນຮບ
ັ !
ຍນ

ຄູ່ ມືຜູເ້ ຊົ່າແມ່ ນຫຍັງ?
ຍິນດີຕອ້ ນຮັບສູ່ Renting in Seattle (ໂຄງການເຊົ່າເຮືອນພັກໃນ Seattle). ຜູ ໃ້ ຫ້
້ ທ່ ານ ເມື່ອທ່ ານສະໝັກຂໍ
ເຊົ່າຂອງທ່ ານຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ຄູ່ມືຜູເ້ ຊົ່າສະບັບນີແກ່
້ ນ
ື ່ ອໃດກໍຕາມທີ່ເມືອງ Seattle ປັບປຸ ງຂໍມູ
ເຊົ່າ, ເຊັນສັນຍາເຊົ່າ, ຕໍ່ສັນຍາເຊົ່າ ຫຼເມື
ັ າວ.
ໃນຄູ່ ມືດ່ ງກ່
ຄູ່ ມືຜູເ້ ຊົ່າເຮັດໃຫ້ທ່ານຮັບຊາບເຖິງພາບລວມກ່ ຽວກັບທັງສິດ ແລະ ພັນທະ
ການເປັນຜູ ເ້ ຊົ່າຂອງທ່ ານ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ເປັນ
ປະໂຫຍດເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຊົ່າໃນ Seattle ເປັນປະສົບການທີ່ຍອດຍ ້ຽມ.
້
ທ່ ານຄວນຮັກສາຄູ່ ມືສະບັບນີໃນບ່
ອນທີ່ທ່ ານສາມາດອ້າງອີງໄດ້ຢ່າງງ່ າຍດາຍ.
ື ວ່າ ມີຄວາມຊ່ວຍເຫຼອ
ື ໃຫ້ ເມື່ອຄູ່ ມືຂອງທ່ ານບໍ່ມີຄໍາຕອບສໍາລັບຄໍາ
ໃຫ້ຈ່ ໄວ້
ື Renting in
ຖາມຂອງທ່ ານ ຫຼ ື ໃນສະຖານະການສະເພາະ. ສາຍຊ່ວຍເຫຼອ
ິ ານໃນວັນຈັນ - ວັນສຸ ກ ໃນລະຫວ່າງ
Seattle (206) 684-5700 ແມ່ ນເປີ ດໃຫ້ບໍລກ
່
ໂມງລັດຖະການ ເພືອວ່າທ່ ານຈະສາມາດສົນທະນາກັບຄົນໃດໜຶ່ງກ່ ຽວກັບ
້ ນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ. ມີການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ດ້ານພາສາໃຫ້ບໍລກ
ິ ານ.
ຂໍມູ
ຄູ່ ມືສະບັບນີບໍ້ ່ ໄດ້ມີເຈດຕະນາເປັນຄໍາປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ.ທ່ ານຍັງສາມາດໄປ
ທີ່ເວບໄຊຂອງພວກເຮົາທີ່ www.seattle.gov/rentinginseattle.

ສາລະບານ
ການຊອກຫາເຮືອນ
ສິ່ງທີ່ທ່ ານຊອກຫາ
້ ນ້
ມາດຕະຖານຂັນຕົ
Rental Registration Inspection Ordinance
(ຄໍາສັ່ງວ່ າດ້ວຍການສືບສວນການລົງທະບຽນເຮືອນເຊົ່າ)
ິ ໍາ
ກົດໝາຍການຈັດສັນບ້ານທີ່ຍຸ ຕທ
ກຽມພ້ອມເຊົ່າ

6
8
8
10
11
14

ການສະໝັກຂໍເຊົ່າ

14

ຄົນທໍາອິດ

16

ເງ ິນມັດຈໍາການຈອງ
ສິດການເຊົ່າ ແລະ ຄວາມພິການ

18

້ ່
ການຍ ້າຍເຂົາຢູ
ສັນຍາເຊົ່າ

18
20
22

້ ່
ຄ່າທໍານຽມໃນການຍ ້າຍເຂົາຢູ

24

ການຊໍາລະເງ ິນເປັນງວດ

25

ບັນຊີນາໍ ໃຊ້ສາທາລະນຸປະໂພກ
ໃນຂະນະທີ່ທ່ ານເຊົ່າ
ໜ້າທີ່ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າ/ຜູ ເ້ ຊົ່າ

26
30
32

ການເພີ່ມເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງ
້
ແຈ ້ງການຈາກເຈົາຂອງເຮື
ອນເຊົ່າຂອງທ່ ານ

34

ສັນຍາການເຊົ່າ

42

ການຍ ້າຍອອກ

36
44

້ ດສັນຍາເຊົ່າ
ການສິນສຸ

46

ການຍົກເລີກດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ຊອບທໍາ
ການຟ້ອງຂັບໄລ່ຜູ ເ້ ຊົ່າ

46

ການຄືນເງ ິນມັດຈໍາສໍາລັບຄວາມປອດໄພ

50
51

ຄວາມຄິດເຫັນສຸ ດທ້າຍ

52

ດັດຊະນີ

53

ື ນ
ການຊອກຫາເຮອ

້ ບເຮືອນຂອງພວກ
້ ນ
ົ ຄົນພົ
ການຊອກຫາສະຖານທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບທ່ ານບໍ່ແມ່ ນວິທະຍາສາດທີ່ແນ່ ນອນ ແລະ ຜູ ຄ
່
່
ີ ແຕກຕ
ີ
່ າງກັນ. ມີການຮວບຮວມຫຼາຍລາຍຊືໃຫ້ຟຣີໃນອອນລາຍ. ບາງຄັງ້ ການຂັບລົດ ຫຼ ການ
ື
ເຂົາດ້ວຍຫຼາຍວິທທ
້
ຍ່ າງອ້ອມບໍລເິ ວນໃກ ້ຄຽງສາມາດເກີດຜົນໃຫ້ເຫັນບ່ອນທີ່ຕິດປ້າຍ'ໃຫ້ເຊົ່າ'.ໃຫ້ລະມັດລະວັງການສໍໂກງທາງອອນ
ື
ິນ.ຫ້າມຕົກລົງເຊົ່າສະຖານທີ່ກ່ ອນທີ່ທ່ ານຈະເຫັນມັນ. ຖ້າການເຈລະຈາດໍາເນີນໄປ
ລາຍທີ່ຮ້ອງຂໍເງ ິນຫຼການໂອນເງ
້ ທ່ ານສາມາດລາຍງານການສໍໂກງກ່
້
ໄດ້ດີເກີນຄວາມເປັນຈິງ,ມັນອາດຈະເປັນການສໍໂກງ!
ຽວກັບການເຊົ່າທີ່ໜ້າສົງໄສ
ໃຫ້ແກ່ Federal Trade Commission (ຄະນະກໍາມະການຄ້າຂາຍຂອງລັດຖະບານກາງ) ທີ່
www.consumer.ftc.gov.
ການຈັດສັນບ້ານໃນລາຄາຖືກສາມາດໝາຍເຖິງຫຼາຍສິ່ງທີ່ແຕກຕ່ າງກັນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ມັນຄືການຈັດສັນບ້ານ
້
ທີ່ຕິດພັນກັບລະດັບລາຍຮັບຂອງທ່ ານຢູ່ເລືອຍໆ
ແຕ່ຢ່າອາໄສຄ່າເຊົ່າໃນຂົງເຂດຢູ່ສະເໝີ. ການຈັດສັນບ້ານບາງ
່
່
ັ ເງ ິນຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຈາກລັດຖະບານກາງ ແລະ/ຫຼ ື ຖືກຈັດໃຫ້ໂດຍອົງກອນຈັດ
ແຫ່ ງສໍາລັບຄົນທີມີລາຍຮັບຕໍາໄດ້ຮບ
່
້
ສັນບ້ານທີ່ບໍ່ສະແຫວງຜົນກໍາໄລ. ຫ້ອງການຈັດສັນບ້ານຂອງເມືອງເກັບຮັກສາລາຍການຂອງເວບໄຊຄົນຫາທີ
www.seattle.gov/housing/renters/ﬁnd-housing.
ົ .້ Seattle Housing Authority
ໃນຫຼາຍຄັງ້ ມີລາຍການລໍຖາ້ ສໍາລັບທາງເລືອກການຈັດສັນບ້ານໃນລາຄາຖືກເຫຼ່ ານີ
(SHA, ສໍານັກງານຈັດສັນເຮືອນຂອງ Seattle) ຄອບຄອງຫົວໜ່ວຍຈັດສັນສໍາລັບຄົນທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ ແລະ ມີໂຄງການ
້ ່ າ 'ໃບຮອງຮັບທາງເລືອກການຈັດສັນເຮືອນ'. ທ່ ານສາມາດຮຽນຮູ ເ້ ພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັບ SHA
ອຸ ດໜູນຄ່າເຊົ່າທີ່ເອີນວ
່ທີ www.seattlehousing.org ຫຼ ື ທ່ ານສາມາດເຂົາໄປທີ
່ ສະຖານທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຂົາໃນຕົວເມືອງ Seattle
້
່ທີ 190 Queen Anne Avenue North. ທ່ ານສາມາດໂທຫາສາຍໃຫ້ຂໍມູ
້ ນຊຸມຊົນທີ່ 2-1-1 ສໍາລັບລາຍການຜູ ໃ້ ຫ້ບໍລກ
ິ ານ
່
້
ຈັດສັນບ້ານໃນລາຄາຖືກ ຜ່ານໂທລະສັບ ຖ້າທ່ ານບໍສາມາດເຂົາເຖິງຄອມພິວເຕີ.

ສິ່ງທີ່ຊອກຫາໃນເຮືອນທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງທ່ ານ

ໄຟ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ັ ໄດຕ້ອງຖືກກໍ່ສ້າງໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ມີຮາວຈັບທີ່ເໝາະສົມ. ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຕວ
ົ ກວດຈັບຄວັນ ແລະ
ຂ້ນ
ກາກບອນໂມໂນຊາຍ. ຈໍາເປັນຕ້ອງມີປະຕູນອກ ຫຼ ື ປ່ອງຢ້ຽມທີ່ມີຂະໜາດເໝາະສົມສໍາລັບທາງອອກ
ັ ຄື ທາງອອກ) ໃນທຸກຫ້ອງທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຫຼບ
ັ ນອນ. ມີອກ
ີ ຫຼາຍເງ່ ອນໄຂສໍ
ື
ສຸ ກເສີນ (ເປັນທີ່ຮູ ຈ້ ກ
າລັບ
່
ຕຶກອາຄານທີມີຂະໜາດໃຫຍ່ ກວ່ າ ແລະ ມີຫຼາຍຫົວໜ່ວຍຈັດສັນ.
ຄວາມປອດໄພ

ມັນສໍາຄັນທີ່ຈະຮູ ເ້ ຖິງສິ່ງທີ່ຊອກຫາໃນເຮືອນທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ນອກຈາກຄວາມມັກ
ົ ລະບຽບສໍາລັບມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ
ສ່ ວນຕົວຂອງທ່ ານ. Seattle ມີກດ
່
້
ແລະ ການບໍາລຸ ງຮັກສາຂັນຕອນທີການຈັດສັນເຮືອນຕ້ອງມີເພື່ອຈະສາມາດໃຫ້
ເຊົ່າໄດ້. ກົດລະບຽບແມ່ ນຢູ່ໃນ Housing and Building Maintenance Code
(ກົດໝາຍວ່ າດ້ວຍການຈັດສັນບ້ານ ແລະ ການບໍາລຸ ງຮັກສາຕຶກອາຄານ) ຂອງເມືອງ.
້ ນການອະທິບາຍພືນຖານກ່
້
້
ົ ນ.
ລາຍການດັ່ງຕໍ່ໄປນີແມ່
ຽວກັບມາດຕະຖານເຫຼ່ ານັ

້ ອງມີກອນກະແຈ ແລະ ມີຕາແມວ ຫຼ ື ປ່ອງຢ້ຽມ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເບິ່ງວ່ າຜູ ໃ້ ດຢູ່
ປະຕູທາງເຂົາຕ້
ທີ່ປະຕູ. ແມ່ ກະແຈຕ້ອງຖືກປ່ຽນ ເມື່ອມີການປ່ຽນຜູ ເ້ ຊົ່າ. ຕຶກອາຄານຕ້ອງປອດໄພພໍ ເພື່ອປ້ອງກັນ
້ ່ ູອາໄສ ແລະ ສິ່ງຂອງໆພວກເຂົາ.
ອາຊະຍາກໍາໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ສໍາລັບຜູ ຢ

້ ່ ແລະ ການຢູ່ອາໄສ
ພືນທີ
້
ປະເພດນີຄອບຄຸ
ມຂະໜາດນ ້ອຍສຸ ດຂອງຫົວໜ່ວຍຈັດສັນ ແລະ ປະກອບມີຂະໜາດຂອບເຂດຂອງ
ື
ຫ້ອງນອນ. ມັນຍັງຄອບຄຸ ມເງ່ ອນໄຂແສງ
ແລະ ການລະບາຍອາກາດ ເຊັ່ນ: ປ່ອງຢ້ຽມ, ພັດລົມ ແລະ ສຸ
່
ຂະອະນາໄມ. ຕົວຢ່າງເຊັນ: ຫ້ອງນອນຕ້ອງມີຂະໜາດຢ່າງໜ້ອຍ 70 ຕະລາງຟຸ ດ ພ້ອມກັບ 50 ຕະລາງ
ີ ຈາໍ ນວນຄົນຫຼາຍກວ່າສອງ.
ຟຸ ດເພີ່ມສໍາລັບແຕ່ ລະຄົນໃນກໍລະນີທ່ ມີ

ດ້ານໂຄງສ້າງ
້ ປ່ອງຄວັນ ແລະ ຫຼງັ ຄາ ຕ້ອງແຂງແຮງ ແລະ ໝັນຄົ
້ ງ. ຕຶກອາຄານຈໍາເປັນຕ້ອງກັນ
ອົງປະກອບ ເຊັ່ນ: ພືນ,
ລົມກັນຝົ ນ, ປາສະຈາກຄວາມຊ່ ຸ ມ, ປາສະຈາກໜູ ແລະ ຖືກບໍາລຸ ງຮັກສາໄວ້ເປັນຢ່າງດີ.

ຍິນດີຕອ້ ນຮັບ!

ີ ຮູ!້
ດີທ່ ໄດ້
້
ງໃນຕຶກອາຄານ ແລະ ເຮືອນທີ່ເກົ່າ ແມ່ ນ
ຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປອື່ນໆ ທີ່ຕ້ອງເຝົ າລະວັ
່
້
ີ ້ ່ ວ ແລະ ແຮ່ໃຍຫີນ ເມື່ອມັນແຕກມຸ່ ນ
ອັນຕະລາຍທີສາມາດເກີດຂຶນໄດ້ຈາກການລອກສີຂກົ
ິ ,
ງ່ າຍ (ມູ່ ນ ແລະ ບໍ່ຕິດກັນ). ຖ້າຫົວໜ່ ວຍຈັດສັນມີຫອ້ ງນອນຕໍ່າກວ່ າພືນ້ ເຊັ່ນ: ຫ້ອງໃຕ້ດນ
້ ່ ຄວນຖືກໂຄສະນາ ຫຼ ື ໃຊ້ເປັນ
ົ ນບໍ
ມີປ່ອງຢ້ຽມ ຫຼ ື ປະຕູນອກທີ່ໃຫຍ່ ພໍບໍ? ຖ້າບໍ່, ຫ້ອງເຫຼ່ ານັ
ຫ້ອງນ ້ອນ ຍ ້ອນພວກມັນບໍ່ບັນລຸ ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ.

ດ້ານກົນໄກ
້
ຫົວໜ່ວຍຈັດສັນທັງໝົດຕ້ອງຕິດຕັງແຫຼ່
ງເຮັດຄວາມຮ້ອນຖາວອນ
່
້
່
(ເຄືອງເຮັດຄວາມຮ້ອນໃນພືນທີພຽງຢ່າງດຽວແມ່ ນບໍ່ພຽງພໍ). ອຸ ປະກອນໄຟຟ້າ ເຊິ່ງລວມເຖິງລະບົບ
້ ່ າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຖືກບໍາລຸ ງຮັກສາໃຫ້ປອດໄພ.
ສາຍໄຟ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຕ້ອງຖືກຕິດຕັງຢ
່
ຫົວໜ່ວຍຈັດສັນຕ້ອງເຊືອມຕໍ່ກັບໄຟຟ້າຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີປ່ອງໄຟຟ້າທີ່ພຽງພໍ.
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ຶ້
ຫົວໜ່ວຍຈັດສັນໄດ້ຂນທະບຽນແລ້
ວບໍ?
້
ໃນປີ 2014, ສະຖານທີ່ເຊົ່າທັງໝົດໃນ Seattle ຕ້ອງຂຶນທະບຽນກັ
ບເມືອງ ອີງຕາມ Rental Registration
້
່
ໍ ້ ກເວັນ້
andInspectionOrdinance(ຄໍາສັງວ່ າດ້ວຍການຂຶນທະບຽນ ແລະ ການກວດກາສະຖານທີ່ເຊົ່າ).ມີຂຍົ
່
່
ບາງຢ່າງ ເຊັນ: ເຮືອນທີເປັນກໍາມະສິດຂອງ Seattle Housing Authority (ສໍານັກງານຈັດສັນເຮືອນຂອງ
ື
ິ ານທີ່ໄດ້ຈດ
ົ ທະບຽນ ເຊັ່ນ: ເຮືອນອາໄສທີ່ມີການຊ່ ວຍເຫຼອ
ື . ສິ່ງນີຊ່້ ວຍໃຫ້ເມືອງ
Seattle) ຫຼ ສະຖານບໍ
ລກ
້ ນ.
້ ຈໍາເປັນຕ້ອງ
ັ ຕາມມາດຕະຖານຂັນຕົ
ຮັບປະກັນວ່ າ ການຈັດສັນບ້ານຂອງທ່ ານປອດໄພ ແລະ ປະຕິບດ
ຶ້
ມີການກວດກາທຸກໆ 5-10 ປີ . ທ່ ານສາມາດກວດເບິ່ງວ່ າ ເຮືອນຂອງທ່ ານໄດ້ຂນທະບຽນແລ້
ວ ຫຼ ື ບໍ່ທີ່
www.seattle.gov/rrio

?

ິ ໍາ) ຂອງ Seattle
Fair Housing Laws (ກົດໝາຍການຈັດສັນເຮືອນທີ່ຍຸ ຕທ
ິ າໍ ) ຂອງ Seattle ແມ່ ນຖືກອອກແບບເພື່ອ
Fair Housing Laws (ກົດໝາຍການຈັດສັນເຮືອນທີ່ຍຸ ຕທ
້ ງການຈັດສັນເຮືອນທີ່ເທົ່າທຽມກັນ. ມັນເປັນການຜິດກົດໝາຍ
ຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນມີການເຂົາເຖິ
ທີ່ຈະຈໍາແນກໃນການເຊົ່າເຮືອນ ຍ ້ອນ:
້
• ເຊືອຊາດ

• ຊາດກໍາເນີດ

ິ
• ສີຜວ

• ສະຖານະການແຕ່ງດອງ

• ວົງຕະກູນ

ົ ການທາງການເມືອງ
• ອຸ ດມ
• ສະຖານະພໍ່ແມ່

• ເພດ
• ຄວາມພິການ

ົ ທາງເພດ
• ຄວາມນິຍມ

• ລັດທິ

• ລັກສະນະເພດ

• ສາສະນາ

ັ ບໍລກ
ິ ານ
• ການໃຊ້ສດ

• ອາຍຸ
• ການໂຕ້ຕອບ

• ການໃຊ້ໃບຮອງຮັບທາງເລືອກການຈັດສັນເຮືອນ
ຫຼ ື ໂຄງການອຸ ດໜູນອື່ນໆ

• ແຫຼ່ ງລາຍຮັບອື່ນໆ

• ສະຖານະທາງທະຫານ ຫຼ ື ທະຫານຜ່ານເສິກ
• ປະຫວັດອາຊະຍາກໍາ

ການໂຄສະນາກ່ ຽວກັບການນຈັດສັນສະຖານທີ່ເຊົ່າ
້ ງ
ິ ານເຮືອນພັກຈະບັງຄັບໃຫ້ຜູເ້ ຊົ່າຄົນໃດໜຶ່ງໄປຫາ ຫຼ ື ບໍ່ເຂົາເຖິ
ມັນເປັນການຜິດກົດໝາຍທີ່ຜູ ໃ້ ຫ້ບໍລກ
່
່
່
ການຮວບຮວມສະຖານທີເຊົ່າ ທັງໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼ ື ດ້ວຍຈຸດປະສົງອືນໆ. ການຮວບຮວມທີກ່ າວວ່ າ
'ຈະເໝາະສົມກັບຄູ່ ຜົວເມຍທີ່ມັກຄວາມສະຫງ ົບ'ອາດເປັນການຈໍາແນກເພາະມັນປາກົດວ່າໄດ້ກີດກັນ
້
້ ະໝັກຂໍ ໂດຍອີງໃສ່ 'ສະຖານະພໍ່ແມ່ ' ຂອງພວກເຂົາເປັນຕົນ.
ຜູ ສ
້ ນສະເພາະ ເມື່ອກໍາລັງໂຄສະນາຫົວໜ່ວຍໃຫ້ເຊົ່າ. ການໂຄສະນາຕ້ອງ:
ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຕ້ອງລະບຸ ຂໍມູ
້
• ປະກອບມີມາດຕະເກນທີ່ຈະຖືກໃຊ້ໃນການກວດສອບແລະມາດຕະຖານຂັນຕອນໃນ
ການດໍາເນີນຂະບວນການສະໝັກຂໍ
້ ນ ແລະ ເອກະສານທັງໝົດທີ່ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຈະໃຊ້ໃນການກວດສອບ
• ອະທິບາຍຂໍມູ
້ ນໂດຍອະທິບາຍເຖິງວິທທ
້ ນໃສ່ ແບບ
ີ ່ ທ່ີ ານສາມາດຮ້ອງຂໍເວລາເພີ່ມເພື່ອຕື່ມຂໍມູ
• ໃຫ້ຂໍມູ
່
ື
ສະໝັກຂໍ ສໍາລັບສິງຕ່ າງໆເຊັ່ນ:ລ່າມແປພາສາຫຼການອໍ
ານວຍຄວາມສະດວກທີ່ສົມເຫດ
ສົມຜົນສໍາລັບຄົນພິການ
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ການປົກປ້ອງແຫຼ່ ງລາຍຮັບ

້ ນບາງປັດໄຈທີ່ປະກອບເຂົາໃນການພິ
້
ລາຍການດັ່ງຕໍ່ໄປນີແມ່
ຈາລະນາຂອງຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າ:

Seattle ມີການປົກປ້ອງສໍາລັບຜູ ເ້ ຊົ່າທີ່ມີແຫຼ່ ງລາຍຮັບນອກເໜືອຈາກການຈ ້າງງານ. ຜູ ໃ້ ຫ້
ິ ານເຮືອນພັກບໍ່ສາມາດປະຕິເສດປ່ອຍຫົວໜ່ວຍໃຫ້ເຊົ່າແກ່ ທ່ ານ ຫຼ ື ປະຕິບດ
ັ ຕໍ່ທ່ ານຢ່າງ
ບໍລກ

• ທໍາມະຊາດ ແລະ ຄວາມຮຸ ນແຮງຂອງການກະທໍາຜິດ

ແຕກຕ່າງ ຍ ້ອນລາຍຮັບຂອງທ່ ານມາຈາກປະກັນສັງຄົມ, ຄ່າລ້ຽງດູ, ເງ ິນບໍານານ, ຄວາມພິການ
ແລະ ອື່ນໆ ຫຼ ື ຖ້າທ່ ານກໍາລັງອາໄສໂຄງການອຸ ດໜູນຄ່າເຊົ່າ ເຊັ່ນ: Housing Choice Voucher

• ຈໍານວນ ແລະ ປະເພດຂອງການກະທໍາຜິດ

ື
າລັບອັດຕາຄ່າເຊົ່າ
(ໃບຮອງຮັບທາງເລືອກການຈັດສັນເຮືອນ). ຖ້າຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານມີເງ່ ອນໄຂສໍ
່
່ຕໍລາຍຮັບ, ພວກເຂົາຕ້ອງລົບເງ ິນອຸ ດໜູນໃດກໍຕາມທີ່ທ່ ານໄດ້ຮບ
ັ ກ່ ອນທີຈະດໍາເນີນການຄິດໄລ່.
້ ນເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັບອັດຕາລາຍຮັບຕໍ່ຄ່ າເຊົ່າ.
ເບິ່ງໜ້າທີ 17 ສໍາລັບຂໍມູ

• ອາຍຸ ໃນຕອນທີ່ກະທໍາຜິດ
ັ ຖານປະຫວັດຜູ ເ້ ຊົ່າທີ່ດີ
• ຫຼກ
້ ວັນທີກະທໍາຜິດ
• ເວລານັບຕັງແຕ່
້ ນເສີມ
• ຂໍມູ
້
ເຈົາຂອງເຮື
ອນທີ່ກໍາລັງເຊົ່າຫົວໜ່ວຍຈັດສັນໃນທີ່ດິນທີ່ພວກເຂົາຢູ່ອາໄສ ເຊັ່ນ: ອາພາດເມັນຕິດ ຫຼ ື
້
້ າກັດໃນການກວດສອບເຫຼ່ ານີ
ົ .້
ເຮືອນນ ້ອຍຫຼງັ ບ້ານ ແມ່ ນຖືກຍົກເວັນຈາກຂໍ
ຈໍ
ັ ຕາມກົດໝາຍການຈັດສັນ
ຖ້າທ່ ານເຫັນການໂຄສະນາກ່ ຽວກັບການຈັດສັນບ້ານເຊົ່າທີ່ບໍ່ປະຕິບດ
ິ ໍາ, ທ່ ານສາມາດໂທຫາສາຍຊ່ວຍເຫຼອ
ື ທີ່ (206) 684-5700 ເພື່ອລາຍງານ
ເຮືອນດ້ວຍໂອກາດທີ່ຍຸ ຕທ
້
ເຫດການນັນ.

ິ ໍາ
ການຈັດສັນເຮືອນດ້ວຍໂອກາດທີ່ຍຸ ຕທ
Fair Chance Housing Ordinance (ຄໍາສັ່ງວ່ າດ້ວຍການຈັດສັນເຮືອນດ້ວຍໂອກາດທີ່ຍຸ ຕທ
ິ າໍ ) ຂອງ Seattle
້
້ ນ
ົ ທີ່ມີເບືອງຫຼ
ໃຫ້ການປົກປ້ອງເພື່ອແກ ້ໄຂຄວາມລໍາອຽງ ແລະ ອຸ ປະສັກທີ່ຜູ ຄ
ງັ ອາຊະຍາກໍາພົບພໍ ້ ເມື່ອ
ກໍາລັງພະຍາຍາມຮັບເອົາການຈັດສັນສະຖານທີ່ເຊົ່າ.
້ ະໝັກຂໍທ່ ມີ
ີ ປະຫວັດອາຊະຍາກໍາ. ຜູ ສ
້ ະໝັກຂໍບ່ ໍ
ການໂຄສະນາຫົວໜ່ວຍໃຫ້ເຊົ່າບໍ່ສາມາດສັ່ງຫ້າມຜູ ສ
ສາມາດຖືກກວດສອບປະຫວັດອາຊະຍາກໍາ ຫຼ ື ຖາມກ່ ຽວກັບປະຫວັດອາຊະຍາກໍາໃນການສະໝັກຂໍ.
້ ະໝັກທີ່ເປັນຜູ ໃ້ ຫຍ່ ອາດຖືກກວດສອບການຈົດທະບຽນເປັນຜູ ກ
້ ະທໍາຜິດທາງເພດ. ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າອາດ
ຜູ ສ
້ ະໝັກຂໍໃນການຈົດທະບຽນ ພຽງແຕ່ຖ້າ:
ຕັດສິດຂອງຜູ ສ
້
່ ເປັນຜູ ໃ້ ຫຍ່ .
1. ການກະທໍາຜິດເກີດຂຶນໃນຕອນທີ
2. ມີເຫດຜົນທາງທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການອະທິບາຍການເຊື່ອມໂຍງ
ັ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ ຢ
້ ່ ູອາໄສ/ທີ່ດິນ.
ລະຫວ່າງນະໂຍບາຍ/ການປະຕິບດ
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້ ມເຊ່ າົ
ກຽມພອ

ການເຊົ່າເຮືອນພັກສາມາດເປັນທຸລະກິດທີ່ມີການແຂ່ ງຂັນກັນ ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຫົວໜ່ວຍຈັດສັນທີ່
ມີລາຄາຖືກທີ່ສຸ ດ. ການກຽມພ້ອມລ່ວງໜ້າສາມາດຊ່ ວຍໄດ້ແທ້ໆ.
້
ັ ຄະແນນສິນເຊື່ອຂອງທ່ ານ ແລະ ບັນຫາໃດໜຶ່ງທີ່ສາມາດເກີດຂຶນໄດ້
• ຮູ ຈ້ ກ
ເຊິ່ງອາດ
ສະແດງອອກໃນບົດລາຍງານການກວດສອບ.
້ ນນັນດ້
້ ວຍການສະໝັກຂໍຂອງທ່ ານ ແລະ ອະທິບາຍສະຖາ
ທ່ ານສາມາດຈັດການຂໍມູ
່
້ ງບົດ
ນະການຕ່ າງໆເພືອສະໜັບສະໜູນການສະໝັກຂໍຂອງທ່ ານ. ທ່ ານສາມາດເຂົາເຖິ
ລາຍງານສິນເຊື່ອຂອງທ່ ານໄດ້ທ່ ີ www.annualcreditreport.com
ັ ສິດຂອງທ່ ານກ່ ອນທີ່ທ່ ານຈະຍື່ນແບບສະໝັກຂໍ.
• ຮູ ຈ້ ກ
້ ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີສໍ້ າລັບການສະໝັກຂໍຂອງທ່ ານ:
• ກະກຽມຂໍມູ
້ ນຂອງຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າ
ັ ແລະ ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງລວມເຖິງຂໍມູ
• ທີ່ຢູ່ໃນປັດຈຸບນ
້ ່ ູອາໄສທຸກຄົນ
• ຊື່ ແລະ ວັນເກີດຂອງຜູ ຢ
້ ນ ແລະ ການຢືນຢັນການຈ ້າງງານ ແລະ ລາຍຮັບ
• ຂໍມູ
້ ນຍານພາຫະນະ
• ຂໍມູ
• ເອກະສານອ້າງອີງ ໂດຍກ່ ຽວຂ້ອງກັບທັງສ່ ວນຕົວ ແລະ ເຮືອນພັກ
້ ນສັດລ້ຽງ
• ຂໍມູ
ິ ານເຮືອນພັກຕ້ອງແຈ ້ງໃຫ້ຊັດເຈນລ່ວງໜ້າເຖິງມາດຕະເກນທີ່ພວກເຂົາຈະໃຊ້ເພື່ອກວດສອບ
ຜູ ້ໃຫ້ບໍລກ
ີ ານປະຕິເສດການສະໝັກຂໍຂອງທ່ ານ. ທ່ ານມີ
ການສະໝັກຂໍຂອງທ່ ານ ແລະ ເຫດຜົນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມກ
ັ ສໍາເນົາຂອງບົດລາຍງານການກວດສອບ.
ສິດໄດ້ຮບ
້ ຄ່າທໍານຽມໃນ
ທ່ ານຈະຖືກຮຽກເກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງສໍາລັບການກວດສອບການສະໝັກຂໍເທົ່ານັນ.
່
່
Seattle ແມ່ ນປະມານ $25-$45 ຕໍຜູ ໃ້ ຫຍ່ ໜຶງຄົນ.
ິ ານເຮືອນພັກຕ້ອງແຈ ້ງການແກ່ ທ່ ານເປັນລາຍລັກ
ຖ້າການສະໝັກຂໍຂອງທ່ ານຖືກປະຕິເສດ,ຜູ ໃ້ ຫ້ບໍລກ
້ ນເອີນວ
້ ່ າ ແຈ ້ງການ 'ປະຕິເສດການປ່ອຍສິນເຊື່ອ'
ອັກສອນ ໂດຍລະບຸ ເຫດຜົນຕ່ າງໆ. ເອກະສານນີແມ່
ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຕາມກົດໝາຍປະຈໍາເມືອງ ແລະ ກົດໝາຍປະຈໍາລັດ.
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ອັດຕາລາຍຮັບຕໍ່ຄ່າເຊົ່າ

ຄົນທໍາອິດ
ົ
First-in-TimeOrdinance(ຄໍາສັ່ງວ່ າດ້ວຍຄົນທໍາອິດ)ຮຽກຮ້ອງຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າມອບສັນຍາເຊົ່າແກ່ ຜູ ສ້ ະໝັກຂໍຄນ
່
່
່
ິ ານເຮືອນພັກຕ້ອງຮ່ວມມືກບ
ັ
ທໍາອິດທີມີຄຸນສົມບັດເຊິງໄດ້ຍືນແບບສະໝັກຂໍຢ່າງຄົບຖ້ວນ.ຜູໃ້ ຫ້ບໍລກ
້ ນໃນເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນ,
ຜູ ສ້ ະໝັກຂໍຢ່າງຮອບດ້ານໂດຍນໍາໃຊ້ການອຸ ດໜູນເຮືອນພັກເຊັ່ນ:ການຕື່ມຂໍມູ
ອື່ນໆ.
ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຕ້ອງ:
ັ
• ລົງວັນທີ ແລະ ເວລາໃນແບບສະໝັກຂໍຕາມລໍາດັບທີ່ໄດ້ຮບ
• ກວດສອບແບບສະໝັກຂໍເທື່ອລະຊຸດຕາມລໍາດັບ
້ ນເພີ່ມເຕີມທີ່ຕ້ອງ
້ ະໝັກຂໍເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 72 ຊົ່ວໂມງກ່ ຽວກັບຂໍມູ
• ແຈ ້ງການຜູ ສ
່ຕືມໃສ່ ແບບສະໝັກຂໍໃຫ້ຄບ
ົ ຖ້ວນ
ັ ຍາເຊົ່າເຊິ່ງຫຼງັ ຈາກນັນ້ ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າສາມາດ
• ໃຫ້ເວລາ48ຊົ່ວໂມງໃນການຕອບຄໍາສະເໜີສນ
້ ະໝັກຂໍຄນ
ົ ຖັດໄປທີ່ລໍຖາ້
ດໍາເນີນການກວດສອບຜູ ສ

?

ຕາມທີ່ລະບຸ ໄວ້ຂາ້ ງເທິງ, ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າບໍ່ສາມາດປະຕິເສດການສະໝັກຂໍເຮືອນພັກຂອງທ່ ານເພາະລາຍຮັບ
ື າຍແຫຼ່ ງທີ່ມາເຊິ່ງຢູ່ນອກເໜືອຈາກການຈ ້າງງານ.ຖ້າສ່ ວນໜຶ່ງຂອງ
ຂອງທ່ ານມາຈາກໜຶ່ງແຫຼ່ ງທີ່ມາຫຼຫຼ
່
ື
ິ ໄດ້ຮບ
ັ ແມ່ ນອັດຕາຄ່າເຊົ່າຕໍ່ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຮັບຂອງທ່ ານມາຈາກແຫຼ່ ງທີ່ມາ ຫຼ ື
ເງອນໄຂການມີ
ສດ
້ ່ ອດໍາເນີນການຄໍານວນ:
້
່ ານີ
ັ ຕາມຂັນຕອນເຫຼ
ົ ເພື
ການອຸ ດໜູນອື່ນໆ, ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານຕ້ອງປະຕິບດ

້
ຂັນຕອນທີ
1

້
ຂັນຕອນທີ
3

້
ຂັນຕອນທີ
3

ກໍານົດລາຍຮັບປະຈໍາ
ເດືອນທັງໝົດຂອງຜູ ້
ເຊົ່າໂດຍບວກແຫຼ່ ງລາຍ
ຮັບທັງໝົດທີ່ສາມາດ
ຢືນຢັນໄດ້.

ກໍານົດສັດສ່ວນຄ່າເຊົ່າ
ຂອງຜູເ້ ຊົ່າໂດຍລົບເງ ິນ
ອຸ ດໜູນທັງໝົດທີ່

ຄິດໄລ່ລາຍຮັບທີ່ຕ້ອງ
ມີຂອງຜູ ເ້ ຊົ່າ ໂດຍຄູນ

ລາຍຮັບປະ
ຈໍາເດືອນ
ປະກັນສັງຄົມ: $400

ເງິນຄ່າຄອງຊີບສຳລັບ
ທະຫານຜ່ານເສິກທີ່ຈ່າຍ
ໃຫ້ຄັ້ງດຽວ: $300
ການສະໜັບສະໜູນ
ເດັກນ ້ອຍ: $200
ລາຍຮັບທັງໝົດ
ຂອງຜູ ເ້ ຊົ່າ:
$900
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ສາມາດຢືນຢັນໄດ້
ັ ຈາກຄ່າເຊົ່າ
ເຊິ່ງໄດ້ຮບ
ປະຈໍາເດືອນ.

ສັດສ່ວນຄ່າເຊົ່າຂອງຜູ ້
ັ ອັດຕາຂອງ
ເຊົ່າໃຫ້ກບ
ທ່ ານ.ກໍານົດຄຸນສົມບັດ
ັ ໂດຍລົບ
ການໄດ້ຮບ
ລາຍຮັບທັງໝົດຂອງຜູ ້
ເຊົ່າຈາກລາຍຮັບທີ່ຕ້ອງ
ມີຂອງຜູ ເ້ ຊົ່າ.

ຄ່ າເຊົ່າ: $1200
Veteran Assistance Subsidy
ື
(ເງ ິນອຸ ດໜູນຊ່ວຍເຫຼອ
ທະຫານຜ່ານເສິກ): $1000

ໃນອັດຕາ 3:1
ລາຍຮັບທີ່ຕ້ອງມີ
ຂອງຜູ ເ້ ຊົ່າ
ແມ່ ນ $600

ສັດສ່ວນຄ່າເຊົ່າ
ຂອງຜູ ເ້ ຊົ່າ: $200

Veteran Assistance Subsidy
ື
(ເງ ິນອຸ ດໜູນຊ່ວຍເຫຼອ
ທະຫານຜ່ານເສິກ): $1000
ື
ຜູ ເ້ ຊົ່າບັນລຸ ເງ່ ອນ
ໄຂລາຍຮັບ 3:1
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ເງ ິນມັດຈໍາການຈອງ
(ເງ ິນມັດຈໍາເພື່ອຮັບປະກັນການຢູ່ອາໄສ)
ິ ານເຮືອນພັກອາດຕ້ອງການ
ເມື່ອທ່ ານສະໝັກຂໍເຊົ່າຫົວໜ່ວຍຈັດສັນ, ຜູ ໃ້ ຫ້ບໍລກ
ຮຽກເກັບເງ ິນມັດຈໍາເພື່ອຈອງຫົວໜ່ວຍຈັດສັນໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງກວດສອບການສະ
ໝັກຂໍຂອງທ່ ານ.
• ຈໍານວນເງ ິນມັດຈໍາສູງສຸ ດທີ່ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າອາດຮຽກເກັບແມ່ ນ 25% ຂອງຄ່າເຊົ່າສໍາລັບເດືອນ
ື
່ າງໆ.
ໜຶ່ງ. ຈໍາເປັນຕ້ອງມີໃບຮັບເງ ິນທີ່ອະທິບາຍເງ່ ອນໄຂຕ

ການດັດແປງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດປ່ຽນແປງຕຶກອາຄານທາງກາຍະພາບ ເຊິ່ງຈໍາເປັນ
້ ງທີ່ດິນທີ່ເຊົ່າໄດ້. ທ່ ານຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການດັດແປງທີ່ສົມເຫດ
ຕ້ອງມີເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົາເຖິ
ັ ເງ ິນຈາກລັດຖະບານກາງ. ຕົວຢ່າງຂອງການດັດແປງທີ່ສົມເຫດ
ສົມຜົນ ນອກຈາກຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າໄດ້ຮບ
້ ອງນໍາເພື
້ ່ ອອໍານວຍຄວາມ
ສົມຜົນແມ່ ນການຂໍອະນຸຍາດຂະຫຍາຍຄວາມກວ້າງຂອງທາງປະຕູເຂົາຫ້
ສະດວກໃຫ້ແກ່ ລົດສະກູດເຕີຂະໜາດໃຫຍ່ .
ິ ຕໍ່ສາຍຊ່ວຍເຫຼອ
ື Renting in Seattle
ຖ້າທ່ ານມີຄໍາຖາມ ຫຼ ື ຕ້ອງການຍື່ນຄໍາຮ້ອງ, ໃຫ້ຕດ
່
່
(ໂຄງການເຊົາເຮືອນພັກໃນ Seattle) ທີ (206) 684-5700.

ັ ການສະເໜີຫວ
ົ ໜ່ວຍຈັດສັນ ແລະ ຕັດສິນໃຈວ່າທ່ ານຕ້ອງບໍ່ຕ້ອງການ
• ຖ້າທ່ ານໄດ້ຮບ
ມັນ, ທ່ ານອາດຈະສູນເສຍເງ ິນມັດຈໍາການຈອງຂອງທ່ ານຢ່າງແນ່ ນອນ. ເງ ິນມັດຈໍາແມ່ ນ
ື ວໜ່ວຍຈັດສັນ
ສາມາດຄືນໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຖ້າແບບສະໝັກຂໍຂອງທ່ ານບໍ່ສໍາເລັດ ຫຼ ຫົ
ບໍ່ສາມາດບັນລຸ ການກວດກາເຮືອນພັກ ເຊິ່ງເຊື່ອມໂຍງກັບໂຄງການອຸ ດໜຸ ນຄ່າເຊົ່າ.
• ຖ້າທ່ ານເຊັນສັນຍາເຊົ່າສໍາລັບຫົວໜ່ວຍຈັດສັນ,ເງ ິນມັດຈໍາການຈອງຕ້ອງຖືກໃຊ້ກັບຄ່າ
ເຊົ່າເດືອນທໍາອິດ ຫຼ ືຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຍ ້າຍເຂົາ້ (ເງ ິນມັດຈໍາສໍາລັບຄວາມປອດໄພ ແລະ
ເງ ິນມັດຈໍາສັດລ້ຽງ).
ິ ານ
ສັດບໍລກ
ບ້ານເປີ ດ

ສິດການເຊົ່າ ແລະ ຄວາມພິການ
້ ງ
ການເຂົາເຖິ
້ ງເຮືອນພັກເຮັດໃຫ້ຜູເ້ ຊົ່າທີ່ພິການສາມາດຢູ່ອາໄສຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ. ຮາວຈັບ, ທາງລາດ,
ການເຂົາເຖິ
້ ນພິການ, ການຈອດລົດທີ່ສະເພາະແມ່ ນບາງຕົວຢ່າງ. ຖ້າທ່ ານພິການ, ທ່ ານ
ຄວາມກວ້າງເພີ່ມສໍາລັບລໍຄົ
ສາມາດຂໍການອໍານວຍຄວາມສະອາດ ຫຼ ື ການດັດແປງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.
ັ ຫຼ ື ການ
ການອໍານວຍຄວາມສະດວກແມ່ ນການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບ, ນະໂນບາຍ, ການປະຕິບດ
ິ ານທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດເທົ່າທຽມໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ຫົວໜ່ວຍໃຫ້ເຊົ່າ. ຕົວຢ່າງຂອງ
ບໍລກ
້ ກເວັນໃນນະໂຍບາຍການຈອດລົ
້
ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ສົມເຫດສົມຜົນແມ່ ນເພື່ອສ້າງຂໍຍົ
ດ
່
່
້
່
່
້ ນພິການຈະສາມາດມີພນທີ
ື ຈອດທີໃກ ້ກັບຫົວໜ່ວຍຈັດສັນຂອງພວກເຂົາ
ເພືອວ່າບຸ ກຄົນທີໃຊ້ລໍຄົ
ຫຼາຍທີ່ສູດ.
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ິ ານມີນຍ
ິ າມແບບລວມໆໃນSeattle ແລະ ລວມມີສດ
ັ ທີ່ຊ່ ວຍເຫຼອ
ື ດ້ານອາລົມ, ຄວາມຮັກ, ການ
ສັດບໍລກ
່
ິ ໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ບໍາບັດ ແລະ ອືນໆອີກ. ກົດລະບຽບເຮືອນພັກແບບຍຸ ຕທ
ິ ານ.
ທີ່ສົມເຫດສົມຜົນສໍາລັບສັດບໍລກ
ິ ານເຮືອນພັກສາມາດຂໍໃຫ້ມີການຢືນຢັນຄວາມຈໍາເປັນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບຄວາມ
• ຜູ ້ໃຫ້ບໍລກ
ິ ານຂອງທ່ ານຈາກບຸ ກຄົນທີສາມທີ່ມີຄຸນສົມບັດ ເຊັ່ນ: ຜູ ໃ້ ຫ້
ພິການສໍາລັບສັດບໍລກ
້
ິ ານທາງການແພດ ຫຼ ບຸື ກຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ມີຄຸນສົມບັດຢືນຢັນຄວາມກ່ ຽວຂ້ອງນັນໄດ້
ບໍລກ
.
ິ ານບໍ່ຖືວ່າເປັນສັດລ້ຽງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຖືກເກືອດຫ້າມຈາກຫົວໜ່ວຍໃຫ້ເຊົ່າ
• ສັດບໍລກ
ັ ສັດບໍລກ
ິ ານ.
ໄດ້. ນະໂຍບາຍ ‘ຫ້າມສັດລ້ຽງ’ ບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ກບ
ິ ານແມ່ ນບໍ່ຈໍາເປັນ.
• ການຝຶ ກຝົ ນ ຫຼ ື ການຢືນຢັນສັດບໍລກ
ິ ານເຮືອນພັກບໍ່ສາມາດຮຽກເກັບເງ ິນມັດຈໍາ,ຄ່ າທໍານຽມຫຼຄ່ື າເຊົ່າເພີ່ມສໍາລັບ
• ຜູ ໃ້ ຫ້ບໍລກ
ິ ານ.
ສັດບໍລກ
ິ ານຂອງທ່ ານ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍໃດ
• ທ່ ານຮັບຜິດຊອບສໍາລັບພຶດຕິກາໍ ຂອງສັດບໍລກ
່
້
ກໍຕາມທີມັນສ້າງຂຶນໃນຫົວໜ່ວຍໃຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານ ແລະ ທີ່ດິນ.
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ົ້ ່
ການຍາ້ ຍເຂາຢູ

້
ການຍ້າຍເປັນເວລາທີ່ຫຍຸ ້ງຍາກ ແລະ ກົດດັນຢູ່ເລືອຍໆ.
ສິ່ງຕ່ າງໆ ສາມາດຖືກເບິ່ງຂ້າມຢ່າງງ່ າຍດາຍ.
່
່
້ ຍ ້ອນມັນກໍານົດ
້
ມັນເປັນສິງສໍາຄັນທີຈະລະມັດລະວັງ ແລະ ໃສ່ ໃຈກັບລາຍລະອຽດໃນຂັນຕອນນີ
ລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງການເຊົ່າທັງໝົດຂອງທ່ ານ.
້ ່
ລາຍການກວດກາການຍ ້າຍເຂົາຢູ
້ ນສ່ວນສໍາຄັນຫຼາຍໃນສັນຍາເຊົ່າຂອງທ່ ານເພາະມັນເຊື່ອມໂຍງກັບເງ ິນມັດຈໍາສໍາລັບຄວາມປອດໄພ
ນີເປັ
ຂອງທ່ ານ.
ື ຕ້ອງກ່ ຽວກັບສະພາບການໃນປັດຈຸບນ
ັ ຂອງ
• ມັນຄວນອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດໃຫ້ຖກ
ເຮືອນໃໝ່ຂອງທ່ ານ
• ຄວນມີການສົນທະນາເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງກັບຜູ ້ໃຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານໂດຍທັນທີເພື່ອວ່າທ່ ານ
້ ອນທີ່ທ່ ານຍ ້າຍເຂົາຢູ
້ ່
ັ ຜິດຊອບສໍາລັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶນກ່
ຈະບໍ່ໄດ້ຮບ
• ສັນຍາດັ່ງກ່ າວຄວນມີການເຊັນ ແລະ ລົງວັນທີ. ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານຕ້ອງເຮັດສໍາເນົາໃຫ້
ແກ່ ທ່ ານ
້
• ລາຍການກວດການີຈະຖື
ກນໍາໃຊ້ໂດຍຜູໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານເມື່ອມັນຮອດເວລາທີ່ທ່ ານຈະ
ຍ ້າຍອອກ ເພື່ອຕັດສິນວ່າທ່ ານໄດ້ສາ້ ງຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ ໃນຫົວໜ່ວຍຈັດສັນ ຫຼ ື ບໍ່.
ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານບໍ່ສາມາດເອົາເງ ິນມັດຈໍາສໍາລັບຄວາມປອດໄພຈາກທ່ ານຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
້ ່.
ໂດຍບໍ່ມີລາຍການກວດກາໃນການຍ ້າຍເຂົາຢູ
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ສັນຍາເຊົ່າ

ປະເພດຕ່ າງໆຂອງສັນຍາເຊົ່າ
ສັນຍາເດືອນຕໍ່ເດືອນ

?

້ ນຄືກບ
ັ ທ່ ານມັນລະບຸໄວ້, ມັນຕໍ່ສັນຍາໃນແຕ່ ລະເດືອນ. ໃນ Seattle, ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຕ້ອງມີ
ສັນຍາປະເພດນີເປັ
ເຫດຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼ ື ‘ເຫດຜົນທີ່ຊອບທໍາ’ ເພື່ອຍົກເລີກສັນຍາເຊົ່າເດືອນຕໍ່ເດືອນ ແລະ
້ ບເຫດຜົນສະເພາະທີ່ຊອບທໍາ. ເຫດຜົນເຫຼ່ ານັ
ົ ນ້ ແລະ
ຊ່ ວງເວລາແຈ ້ງການທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີແມ່ ນຂຶນກັ
່
່
່
ແຈ ້ງການທີຈໍາເປັນທີຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົາຕ້ອງມອບໃຫ້ແມ່ ນຢູ່ໃນໜ້າທີ 46
ທ່ ານສາມາດຍົກເລີກສັນຍາເຊົ່າໂດຍສົ່ງແຈ ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ20ວັນກ່ ອນ
້ ດຊ່ວງເວລາເຊົ່າປະຈໍາເດືອນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຖ້າທ່ ານຕ້ອງການຍ ້າຍອອກໃນເດືອນກຸ ມພາ, ຜູ ໃ້ ຫ້
ສິນສຸ
ັ ການສະເໜີສນ
ັ ຍາເຊົ່າ, ໃຫ້ອ່ານມັນຢ່າງລະອຽດກ່ ອນທີ່ຈະເຊັນ. ໃຫ້ຈ່ ໄວ້
ື ວ່າ ມັນເປັນ
ເມື່ອທ່ ານໄດ້ຮບ
່
ສັນຍາທີມີຂໍຜູ້ ກພັນຕາມກົດໝາຍ.
• ໃສ່ ໃຈຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ທ່ ານຮັບຜິດຊອບນອກຈາກຄ່າເຊົ່າຂອງທ່ ານ ເຊັ່ນ: ຄ່າສາທາລະນຸ
ີ ານຮຽກເກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ າງໆ
ປະໂພກ ແລະ ວິທກ

ເຊົ່າຂອງທ່ ານຈະໄດ້ຮັບແຈ ້ງການທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທ່ ານບໍ່ກາຍວັນທີ8ກຸ ມພາ.ທ່ ານອາດມັກ
້ ໃຫ້ລະມັດລະວັງວ່ າ ເງ່ ອນໄຂຂອງສັ
ື
ຄວາມຍື່ນຍຸ່ ນຂອງການຈັດແຈງນີແຕ່
ນຍາເຊົ່າຂອງທ່ ານ ເຊິ່ງລວມ
ເຖິງຈໍານວນຄ່າເຊົ່າ ສາມາດປ່ຽນແປງໂດຍມີແຈ ້ງການທີ່ຖືກຕ້ອງໃນລະຫວ່າງສັນຍາເດືອນຕໍ່ເດືອນ.
້ ດ
ສັນຍາເຊົ່າທີ່ມີການສິນສຸ

້
• ກວດສອບເບິ່ງກົດລະບຽບຢ່າງລະອຽດເພື່ອໃຫ້ແນ່ ໃຈວ່ າທ່ ານເຂົາໃຈນະໂຍບາຍ
ກ່ ຽວກັບແຂກ, ສັດລ້ຽງ, ການຈອດລົດ, ອື່ນໆ.

້ ວນ
້ ດ
ັ ທີສນສຸ
ິ ້ ດທີ່ສະເພາະແລະບໍ່ມີສດ
ິ ຕໍ່ສັນຍາໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອມັນສິນສຸ
ສັນຍາເຊົ່າປະເພດນີມີ
່
່
້
ລົງ. ພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດກ່ ອນທີຈະເຊັນສັນຍາທີມີການສິນສຸ ດ ເພາະທ່ ານອາດຈໍາເປັນຕ້ອງຍ ້າຍ
້ ດຊ່ວງເວລາເຊົ່າ ຖ້າຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າເລືອກທີ່ຈະບໍ່ຕໍ່ສັນຍາ. ເງ່ ອນໄຂບໍ
່ ສາມາດແກ ້ໄຂໄດ້ໃນ
ື
ອອກເມື່ອສິນສຸ
ັ ຍາຮ່ວມລະຫວ່າງທ່ ານ ແລະ ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າ.
ຊ່ ວງເວລາເຊົ່າ ນອກຈາກ ມີການປ່ຽນແປງໂດຍມີສນ

້
ື ເພື່ອເຂົາໃຈສັ
• ຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼອ
ນຍາເຊົ່າຂອງທ່ ານ ຖ້າທ່ ານຕ້ອງການ ໂດຍສະເພາະ
່
ັ ຂອງທ່ ານ
ຖ້າພາສາອັງກິດບໍແມ່ ນພາສາຫຼກ

້ ນປ
້ ່ ຽນແປງເງ່ ອນໄຂເດື
ື
ື
ເງ່ ອນໄຂໃນເບື
ອງຕົ
ອນຕໍ່ເດືອນ

້ ນຈໍາເປັນຕ້ອງມອບໃຫ້ທ່ານທຸກຄັງທີ
້ ່ ທ່ ານສະໝັກຂໍເຊົ່າສະຖານທີ່, ເມື່ອທ່ ານ
ຄູ່ ມືຜູເ້ ຊົ່າສະບັບນີແມ່
່
່
້ ວມສັນຍາເຊົ່າ ຫຼ ື ເມືອໃດກໍຕາມທີຄູ່ ມືມກ
ີ ານປັບປຸ ງ.
ເຂົາຮ່

້ ນສັນຍາເຊົ່າສໍາລັບຊ່ວງເວລາທີ່ສະເພາະ ເຊິ່ງຕໍ່ເປັນສັນຍາເດືອນຕໍ່ເດືອນໂດຍ
ີ ້ ່ ມຕົນເປັ
ກໍລະນີນເລີ
້ ດລົງ. ທ່ ານມີສດ
້ ນສິ
້ ດລົງ ນອກຈາກ
້ ນສຸ
ິ ທີ່ຈະຢູ່ຕໍ່ຫຼງັ ຈາກເງ່ ອນໄຂໃນເບື
ື
ອັດຕະໂນມັດເມື່ອສິນສຸ
ອງຕົ
້ ດສັນຍາເຊົ່າ.
ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າມີເຫດຜົນທີ່ຊອບທໍາໃນການສິນສຸ
ັ ຍາເຊົ່າບໍ?
ບໍ່ມີສນ
້ ່ ໃນຫົວໜ່ ວຍໃຫ້ເຊົ່າໂດຍບໍ່ມີສນ
ີ
ັ ຍາທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
ມັນບໍ່ເຄີຍເປັນແນວຄິດດີທ່ ຈະຍ້າຍເຂົ
າຢູ
້ ທ່ ານກໍຖວ
ື ່ າເປັນຜູ ເ້ ຊົ່າເດືອນຕໍ່ເດືອນໂດຍມີສນ
ັ ຍາເປັນ
ຖ້າທ່ ານພົບວ່າຕົນເອງຢູ່ໃນສະຖານະການນັນ,
່
່
່
ັ ການຄຸ ມ
້ ຄອງຜູ ເ້ ຊົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ນິຍາມຂອງຜູ ເ້ ຊົາແມ່ ນຜູ ໃ້ ດຜູ ໜ
້ ງທີ
ຶ ່ ມີສດ
ິ
ວາຈາ ແລະ ໄດ້ຮບ
່
່
່
່
່
ັ ຍາເຊົາ. ໃນຂະນະທີສັນຍາທາງວາຈາບໍແມ່ ນວ່າບໍຖືກຕ້ອງຕາມ
ຄອບຄອງຫົວໜ່ວຍໃຫ້ເຊົາພາຍໃຕ້ສນ
ກົດໝາຍ, ມັນອາດມີຄວາມຫຍຸ ້ງຍາກທີ່ຈະພິສູດວ່າ ທ່ ານເປັນຜູ ເ້ ຊົ່າໂດຍປາສະຈາກສັນຍາທີ່ເປັນລາຍ
້ ດແຍ ້ງ.
ລັກອັກສອນ ຖ້າເກີດມີຂໍຂັ
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້ ່
ຄ່າທໍານຽມໃນການຍ ້າຍເຂົາຢູ

ການຊໍາລະເງ ິນເປັນງວດ

້ າກັດທີ່ເຄັ່ງຄັດກ່ ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ ານສາມາດຖືກຮຽກເກັບເງ ິນສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ
ໃນ Seattle, ມີຂໍຈໍ
້
້ ່ ລວມເຖິງເງ ິນມັດຈໍາສໍາລັບຄວາມປອດໄພ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ
ຍ ້າຍເຂົາຢູ່. ຄ່າທໍານຽມໃນການຍ ້າຍເຂົາຢູ
ເງ ິນມັດຈໍາສັດລ້ຽງ.

້ ່ ສະຖານທີ່ໃໝ່. ໃນ Seattle,
ມັນຍາກທີ່ຈະຈ່ າຍຄ່າເຊົ່າທີ່ທຽບເທົ່າກັບສາມເດືອນສໍາລັບການຍ ້າຍເຂົາຢູ
້ ່ ຂອງທ່ ານ(ເງ ິນມັດຈໍາແລະຄ່ າທໍານຽມ),ຄ່ າເຊົ່າຂອງເດືອນ
ິ ຈ່ າຍຄ່ າໃຊ້ຈ່ າຍໃນການຍ ້າຍເຂົາຢູ
ທ່ ານມີສດ
ທີ່ຜ່ານມາແລະເງ ິນມັດຈໍາສັດລ້ຽງເປັນງວດ.ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າບໍ່ສາມາດປະຕິເສດທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ທ່ ານເຊົ່າເພາະ
ທ່ ານຕັດສິນໃຈໃຊ້ການຊໍາລະເງ ິນເປັນງວດ.ມັນສໍາຄັນທີ່ຈະຈື່ວ່ ານອກຈາກຄ່າເຊົ່າລາຍເດືອນຂອງທ່ ານ
້
ັ ເວລາ ຫຼ ື ທ່ ານສາມາດມີຄວາມສ່ ຽງທີ່ຈະໄດ້
ແລ້ວ ການຊໍາລະເງ ິນເປັນງວດແມ່ ນຕ້ອງເກີດຂຶນໃຫ້
ທນ

• ເງ ິນມັດຈໍາ ແລະ ຄ່ າທໍານຽມສໍາລັບຄວາມປອດໄພບໍ່ສາມາດມີຈາໍ ນວນຫຼາຍກວ່ າຄ່າເຊົ່າ
ຂອງໜຶ່ງເດືອນ
້
• ຄ່ າທໍານຽມແມ່ ນຖືກຮຽກເກັບສໍາລັບການກວດສອບ (ການກວດສອບເບືອງຫຼ
ງັ ເມື່ອ
່
່
້
ທ່ ານສະໝັກຂໍເຊົາ) ແລະ/ຫຼ ື ການທໍາຄວາມສະອາດເທົານັນ
• ຖ້າຄ່າທໍານຽມຖືກຮຽກເກັບສໍາລັບການທໍາຄວາມສະອາດໃນເວລາເລີ່ມສັນຍາ,ທ່ ານຈະ
້ າລັບການທໍາຄວາມສະອາດເມື່ອຍ ້າຍອອກ.
ບໍ່ສາມາດຖືກຮຽກເກັບອີກຄັງສໍ
• ຄ່ າທໍານຽມທັງໝົດບໍ່ສາມາດມີຈາໍ ນວນເກີນ 10% ຂອງຄ່າເຊົ່າຂອງໜຶ່ງເດືອນ
• ຈໍານວນເງ ິນສູງສຸ ດທີ່ທ່ ານສາມາດຖືກຮຽກເກັບສໍາລັບເງ ິນມັດຈໍາສັດລ້ຽງແມ່ ນ 25%
ັ ລ້ຽງຈັກໂຕກໍຕາມ
ຂອງຄ່າເຊົ່າຂອງໜຶ່ງເດືອນ ບໍ່ວ່ າຈະມີສດ
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:
Tracy ແມ່ ນຄົວເຮືອນທີ່

Hamid ແລະ Fatima ພ້ອມກັບລູກສອງຄົນຂອງ
ພວກເຂົາແມ່ ນຄົວເຮືອນທີ່ມີສະມາຊິກສີ່ຄົນ.
ຄ່ າເຊົ່າແມ່ ນ 2,200 ໂດລາຕໍ່ເດືອນ.

ມີສະມາຊິກຄົນດຽວພ້ອມ
ກັບໝາ. ຄ່າເຊົ່າສໍາລັບ
ຫົວໜ່ວຍຈັດສັນທີ່
້ ນ
ລາວກໍາລັງຍ ້າຍເຂົາແມ່

• ຄ່າທໍານຽມການກວດສອບ $45
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• 30 ວັນ - ການເຊົ່າຫົກເດືອນ = ສີ່ງວດຊໍາລະທີ່ມີ
ຈໍານວນເງ ິນເທົ່າກັນໃນໄລຍະເວລາທີ່ເທົ່າກັນ.
• ເດືອນຕໍ່ເດືອນ = ສອງງວດຊໍາລະທີ່ມີຈາໍ ນວນ
ເງ ິນເທົ່າກັນ
• ບໍ່ມີງວດຊໍາລະສໍາລັບເງ ິນມັດຈໍາ/ຄ່ າທໍານຽມ
ຖ້າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດບໍ່ເກີນ 25% ຂອງຄ່າເຊົ່າ
ຂອງໜຶ່ງເດືອນ
• ເງ ິນມັດຈໍາສັດລ້ຽງ = ສາມງວດຊໍາລະທີ່ມີ
ຈໍານວນເງ ິນເທົ່າກັນ

ຄ່ າເຊົ່າຂອງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ
້
• ການເຊົ່າຫົກເດືອນຂຶນໄປ
= ຫົກງວດຊໍາລະທີ່
່
ມີຈາໍ ນວນເງ ິນເທົາກັນ ໂດຍຊໍາລະຕິດຕໍ່ກັນ
ແລະ ຕໍ່ເດືອນ
• ການເຊົ່າ 60 ວັນ - ຫົກເດືອນ = ສີ່ງວດຊໍາລະທີ່
ມີຈາໍ ນວນເງ ິນເທົ່າກັນໃນໄລຍະເວລາທີ່ເທົ່າກັນ
• ບໍ່ມີການຮຽກເກັບຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າປັບໄໝ,
ດອກເບ້ຍສໍາລັບງວດຊໍາລະ
• ການລະເລີຍໃນການຊໍາລະງວດຕາມທີ່ຕົກລົງ
ກັນແມ່ ນການລະເມີດສັນຍາເຊົ່າ ແລະ ທ່ ານ
ັ 14 Day Pay or Vacate Notice
ສາມາດໄດ້ຮບ
(ແຈ ້ງການລ່ ວງໜ້າ 14 ວັນ ໃຫ້ຈ່າຍຄ່ າເຊົ່າ ຫຼ ື
ຍ ້າຍອອກ)

ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງພວກເຂົາສາມາດຮຽກເກັບ:

• ຄ່າທໍາຄວາມສະອາດ $75

• ຄ່ າທໍານຽມການກວດສອບ $90 ($45 x 2)

• ເງ ິນມັດຈໍາສໍາລັບຄວາມປອດໄພ $1080

• ຄ່າທໍາຄວາມສະອາດ $130

• ເງ ິນມັດຈໍາສັດລ້ຽງ $300

• ເງ ິນມັດຈໍາສໍາລັບຄວາມປອດໄພ $1980

້ ່ ທັງໝົດຂອງ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຍ ້າຍເຂົາຢູ
Tracy ສາມາດມີຈາໍ ນວນສູງສຸ ດທີ່ $1,500.

ເງ ິນມັດຈໍາ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ

• ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງ ທ່ ານ ແລະ ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງ
ທ່ ານສາມາດສ້າງຕາຕະລາງຈ່ າຍເງ ິນໂດຍມີ
້ ກລົງຮ່ ວມກັນ. ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
ຂໍຕົ

$1200 ຕໍ່ເດືອນ.

ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງ Tracy ສາມາດຮຽກເກັບເງ ິນ:

ຮັບ 14 Day Pay or Vacate Notice (ແຈ ້ງການລ່ ວງໜ້າ 14 ວັນ ໃຫ້ຊໍາລະ ຫຼ ື ຍ ້າຍອອກ) . ຕາຕະລາງການຊໍາ
້ ບໄລຍະເວລາການເຊົ່າຂອງທ່ ານ.
ລະເປັນງວດແມ່ ນຂຶນກັ

້ ່ ທັງໝົດຂອງ
ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຍ ້າຍເຂົາຢູ
ຄອບຄົວສາມາດມີຈາໍ ນວນສູງສຸ ດທີ່ $2,200.
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ບັນຊີນາໍ ໃຊ້ສາ
ທາລະນຸປະໂພກ
Seattle City Light (ພະແນກໄຟຟ້າຂອງເມືອງ Seattle)
Seattle City Light (SCL, ພະແນກໄຟຟ້າຂອງເມືອງ Seattle) ແມ່ ນພະແນກຂອງເມືອງທີ່ຮັບຜິດຊອບບັນ
ຊີນາໍ ໃຊ້ໄຟຟ້າ. ທ່ ານສາມາດເປີ ດບັນຊີດວ້ ຍຊື່ຂອງທ່ ານເອງ. ທ່ ານຮັບຜິດຊອບໃນການແຈ ້ງໃຫ້ SCL
ຮັບຊາບ ເມື່ອທ່ ານຍ ້າຍອອກ. ການລະເລີຍທີ່ຈະຊໍາລະໃບເກັບເງ ິນຂອງທ່ ານສໍາລັບຄ່າສາທາລະນຸປະ
ິ ານ ແລະ/ຫຼ ື 14 Day Notice to Pay or
ໂພກ ຫຼ ື ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າທັນເວລາ ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດແຈ ້ງການປິດບໍລກ
້ງການລ່
ໍ
ື
້າຍອອກ)
(ແຈ
ວງໜ້
າ
14
ວັ
ນ
ໃຫ້
ຊ
າ
ລະ
ຫຼ
ຍ
Vacate
ຈາກຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານ.

ຄໍາແນະນໍາ:
ການລະເລີຍທີ່ຈະຈ່ າຍສໍາລັບໃບເກັບເງ ິນ
ຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຂອງທ່ ານທັນເວລາ
ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການຟ້ອງຂັບໄລ່ຜູ ເ້ ຊົ່າ.
ຄໍາແນະນໍາ:
ີ ຄັງ້
ເສດອາຫານ ແລະ ສິ່ງຂອງທ່ ານສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ອກ
້
້
້
່
ິ
ແມ່ ນບໍອະນຸຍາດໃຫ້ຖມໃນຖັ
ງຂີເຫຍືອ. ຕຶກອາຄານທັງໝົດ
້
ົ ນ.
ຄວນມີພາຊະນະບັນຈຸແຍກສໍາລັບສິ່ງຂອງເຫຼ່ ານັ

ິ ານສາທາລະນຸປະໂພກຂອງ Seattle) ແມ່ ນພະແນກຂອງເມືອງທີ່ຮັບຜິດຊອບບັນຊີການ
ພະແນກບໍລກ
້ ອ.
້ ນັບຕັງແຕ່
້ ປີ 2011, ຜູ ເ້ ຊົ່າໃໝ່ບໍ່ສາມາດເປີ ດບັນຊີດວ້ ຍຊື່ຂອງ
ໍ ້ ທໍ່ລະບາຍນໍາ້ ແລະ ຂີເຫຍື
ນໍາໃຊ້ນາ,

ພວກເຂົາເອງ. ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າແມ່ ນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບບັນຊີໂດຍລວມ. ທ່ ານອາດຮັບຜິດຊອບຈ່ າຍຄ່ າສາ
ັ ສໍາເນົາຂອງໃບເກັບເງ ິນຕົວ
ທາລະນຸປະໂພກ ຖ້າຖືກລະບຸ ໄວ້ໃນສັນຍາເຊົ່າຂອງທ່ ານ. ທ່ ານຄວນໄດ້ຮບ
່
່
ັ
ຈິງ ຖ້າຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົາຮຽກເກັບເງ ິນກັບທ່ ານໂດຍກົງ. ການລະເລີຍທີຈະຊໍາລະໃບເກັບເງ ິນຂອງທ່ ານໃຫ້ທນ

ິ ານ ແລະ/ຫຼ ື 14 Day Pay or Vacate Notice (ແຈ ້ງການລ່ ວງໜ້າ
ເວລາສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດແຈ ້ງການປິດບໍລກ
14 ວັນໃຫ້ຊໍາລະ ຫຼ ື ຍ ້າຍອອກ) ຈາກຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານ
ຄໍາແນະນໍາ:
ີ ລ່ຽງການປ່ອຍໄຂມັນ, ຜົມ ແລະ
ຫ້າມກົດຊັກໂຄກລ້າງຫຍັງກໍຕາມ ນອກຈາກເຈ ້ຍອະນາໄມ. ຫຼກ
້ ນໃຊ້ເງ ິນຫຼາຍໃນການສ້ອມແປງ
ວັດຖຸຂະໜາດໃຫຍ່ ລົງທໍ່ລະບາຍນໍາ.້ ການຕັນໃນທໍ່ລະບາຍນໍາແມ່
ື ນໃດ
ແລະຜູໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານສາມາດຮຽກເກັບເງ ິນຈາກທ່ ານສໍາລັບຄ່ າໃຊ້ຈ່ າຍທັງໝົດຖ້າທ່ ານຫຼຄົ
ໜຶ່ງໃນຄົວເຮືອນຂອງທ່ ານກົດຊັກໂຄກລ້າງສິ່ງອື່ນໆ ທີ່ນອກເໜືອຈາກເຈ ້ຍອະນາໄມ. ຢ່າເຊື່ອການ
ກ່ າວອ້າງທາງການຕະຫຼາດກ່ ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຜ້າເຊັດ 'ທີ່ສາມາດກົດຊັກໂຄກລ້າງໄດ້', ອື່ນໆ.
ີ ຮູ!້
ດີທ່ ໄດ້
SPU ມີໂຄງການຊ່ວຍດ້ວຍສ່ວນຫຼຸດຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ ແລະ ການຊ່ ວຍຊໍາລະສໍາລັບລູກຄ້າທີ່
ັ . ໄປທີ່ www.seattle.gov/utilities ຫຼ ື ໂທຫາ (206) 684-3000.
ມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮບ
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ການລະເລີຍທີ່ຈະລາຍງານການຮົ່ວຊຶມ,ຊັກໂຄກ
ິ ານອື່ນໆ ຕໍ່ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າ
ຮົ່ວ ແລະ ບັນຫາການບໍລກ
ໃນທັນທີສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ ານຮັບຜິດຊອບສໍາລັບ
ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍບາງສ່ ວນ ຫຼ ື ທັງໝົດ.

Puget Sound Energy
ິ ານດ້ານແກ໊ສທໍາມະຊາດ
ແມ່ ນຜູ ໃ້ ຫ້ບໍລກ
ສໍາລັບເມືອງ. ທ່ ານສາມາດເປີ ດບັນຊີດວ້ ຍຊື່
້ ນໃນເວບໄຊຂອງ
ຂອງທ່ ານເອງ. PSE ມີຂໍມູ
ພວກເຂົາກ່ ຽວກັບໂຄງການເພື່ອຊ່ວຍຄ່າສາ
ທາລະນຸປະໂພກ, ໃຫ້ໄປທີ່
www.pse.com ຫຼ ື ໂທຫາ 1(888)

ຄໍາແນະນໍາ:
SCL ຍັງມີໂຄງການສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ການຊ່ວຍຈ່ າຍເງ ິນສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ມີ
ັ . ໄປທີ່ເວບໄຊຂອງພວກເຂົາທີ່ www.seattle.
ຄຸ ນສົມບັດໄດ້ຮບ
gov/light/assistance/ ຫຼ ື ໂທຫາ (206) 684-3000.
Settle Public Utilities
ິ ານສາທາລະນຸປະໂພກຂອງ Seattle)
(ພະແນກບໍລກ

ຄໍາແນະນໍາ:

225-5773.

ການປົກປ້ອງການຮຽກເກັບຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ
Third Party Billing Ordinance (ຄໍາສັ່ງວ່ າດ້ວຍການຮຽກເກັບເງ ິນຈາກບຸ ກຄົນທີສາມ) ຂອງເມືອງ ປົກປ້ອງ
້ ອ້ ຫຼ ືການບໍລກ
ິ ານ
ິ ດ
ັ ຮຽກເກັບເງ ິນສໍາລັບນໍາ,້ ທໍ່ລະບາຍນໍາ,້ ຂີເຫຍື
ຜູ ເ້ ຊົ່າທີ່ຈ່ າຍໃຫ້ແກ່ ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າ ຫຼ ືບໍລສ
່
້
້ ນ
ື າຍກວ່ານັນ. ຖ້າທ່ ານບໍ່ສາມາດໄດ້ຮບ
ັ ຂໍມູ
ໄຟຟ້າໃນຕຶກອາຄານພັກອາໄສທີມີ3 ຫົວໜ່ວຍຈັດສັນ ຫຼ ຫຼ
່
ການຮຽກເກັບທີຈໍາເປັນ ຫຼ ທ່ື ານຄິດວ່າທ່ ານຖືກຮຽກເກັບເງ ິນໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ທ່ ານຄວນລົມກັບຜູ ໃ້ ຫ້
ິ ດ
ັ ຮຽກເກັບເງ ິນກ່ ອນ.
ເຊົ່າຂອງທ່ ານ ຫຼ ື ບໍລສ
ຄໍາຮ້ອງກ່ ຽວກັບການລະເມີດແມ່ ນສາມາດ
ສົ່ງໄປຫາ:
Oﬃce of the Hearing Examiner
Seattle Municipal Tower
700 5th Ave
Suite 4000
Seattle, WA 98104

ໃບເກັບເງ ິນ

$250.00

#ທະນາຄານ
0000 0000 0000 0000
00/00
ຊື່ຜູ ໃ້ ຊ້

້ ວດສອບການພິຈາລະນາຄະດີທ່ ີ (206) 684-0521
ທ່ ານສາມາດຕິດຕໍ່ຜູ ກ
ຫຼ ື ສົ່ງອິເມວຫາ Hearing.Examiner@seattle.gov
ຮຽນຮູ ເ້ ພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັບກົດໝາຍ:
http://www.seattle.gov/Documents/Departments/HearingExaminer/ResidentialThirdPartyBillingQuestionsandAnswers.pdf
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ໃບເກັບເງ ິນຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຂອງຜູ ເ້ ຊົ່າຄວນປະກອບມີຫຍັງແດ່ ?

ຕົວຢ່າງທົ່ວໄປຂອງການຮຽກເກັບຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ

້ ໃຫ້ແກ່ ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າ ຫຼ ື ບໍລສ
ິ ດ
ັ
ໃນການເຊົ່າບາງແຫ່ ງ, ທ່ ານຈ່ າຍສໍາລັບຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ (ເຊັ່ນ: ນໍາ)
່
ິ ານດ້ານສາທາລະນຸປະໂພກໂດຍກົງ. Third Party Billing
ຮຽກເກັບເງ ິນ ແທນທີຈະຈ່ າຍແກ່ ຜູ ໃ້ ຫ້ບໍລກ
Ordinance (ຄໍາສັ່ງວ່ າດ້ວຍການຮຽກເກັບເງ ິນຈາກບຸ ກຄົນທີສາມ) ຂອງເມືອງ ປົກປ້ອງຜູ ເ້ ຊົ່າທີ່ຈ່ າຍເງ ິນ
້ ອ້ ຫຼ ື ການບໍລກ
ິ ດ
ັ ຮຽກເກັບເງ ິນສໍາລັບນໍາ,້ ທໍ່ລະບາຍນໍາ,້ ຂີເຫຍື
ິ ານໄຟຟ້າໃນຕຶກ
ແກ່ ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າ ຫຼ ື ບໍລສ
່
່
້
ອາຄານພັກອາໄສທີມີ 3 ຫົວໜ່ວຍເຊົາ ຫຼ ື ຫຼາຍກວ່ານັນ.

ີ ານຮຽກເກັບຄ່ າສາທາລະນຸປະໂພກຂອງທ່ ານຄວນມີການອະທິບາຍໄວ້ໃນສັນຍາເຊົ່າຂອງທ່ ານ.
ວິທກ
້
ີ ານທົ່ວໄປທີ່ຜູ ເ້ ຊົ່າຈ່ າຍເງ ິນສໍາລັບຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ.
ນີແມ່ ນບາງວິທກ

ໃບເກັບເງ ິນຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຂອງຜູ ເ້ ຊົ່າຄວນປະກອບມີຫຍັງແດ່ ?
• ຊື່, ທີ່ຢູ່ທຸລະກິດ ແລະ ໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າ ຫຼ ື ຕົວແທນຮຽກເກັບເງ ິນຈາກ
ີ ່ ງໃບເກັບເງ ິນໃຫ້ຜູເ້ ຊົ່າ
ບຸ ກຄົນທີສາມ ເຊິ່ງເປັນໃຜກໍໄດ້ທ່ ສົ
້
ິ ານ ແລະ
• ພືນຖານສໍ
າລັບຄ່າທໍານຽມແຍກແຕ່ ລະຄັງ້ ເຊິ່ງລວມເຖິງຄ່າທໍານຽມການບໍລກ
ຄ່ າທໍານຽມການຈ່ າຍເງ ິນຊ້າ ຖ້າມີ ໂດຍລຽງກັນເປັນລາຍການ ແລະ ຈໍານວນເງ ິນທັງໝົດ
ໃນໃບເກັບເງ ິນ
• ຖ້າຫົວໜ່ວຍເຊົ່າມີເຄື່ອງວັດແທກຍ່ ອຍ
ັ ສັນເຄື່ອງວັດແທກຂອງໂຕມັນເອງ), ການບັນທຶກເຄື່ອງວັກ
(ແຕ່ ລະຫົວໜ່ວຍມີຈດ
ັ ແລະ ກ່ ອນໜ້າ, ວັນທີບນ
ັ ທຶກໃນປັດຈຸບນ
ັ ແລະ ຈໍານວນທີ່ໃຊ້ງານ
ແທກໃນປັດຈຸບນ

້ ອ້
້ ່ ລະບາຍນໍາ/ຂີ
້ ເຫຍື
ັ ຊີນາໍ ໃຊ້ແກ໊ສ, ໄຟຟ້າ ແລະ ນໍາ/ທໍ
ການເຊົ່າເຮືອນສໍາລັບຄອບຄົວດ່ຽວທີ່ມີບນ
່
່
ື ລວມໄວ້ໃນຄ່ າເຊົາ.
ໂດຍບໍໄດ້ຖກ
ໄຟຟ້າ: ຜູ ເ້ ຊົ່າມີໃບເກັບເງ ິນໃນຊື່ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຈ່ າຍໃບເກັບເງ ິນຕໍ່ SCL ໂດຍກົງ
ແກ໊ສ: ຜູ ເ້ ຊົ່າມີໃບເກັບເງ ິນໃນຊື່ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຈ່ າຍໃບເກັບເງ ິນຕໍ່ PSE ໂດຍກົງ
້ ອ:
້ ໃບເກັບເງ ິນແມ່ ນຊື່ຂອງເຈົາຂອງທີ
່ ດິນ, ແຕ່ ສໍາເນົາຂອງໃບເກັບເງ ິນ ແມ່ ນ
້ ທໍ່ລະບາຍນໍາ,
້ ຂີເຫຍື
້
ນໍາ,
ຖືກສົ່ງໃຫ້ຜູເ້ ຊົ່າ ແລະ ຜູ ເ້ ຊົ່າຈ່ າຍໃບເກັບເງ ິນຕໍ່ SPU ໂດຍກົງ

ີ
• ວັນທີກາໍ ນົດ, ວັນທີທ່ ໃບເກັ
ບເງ ິນຈະຄົບກໍານົດ, ຈໍານວນຄ່າທໍານຽມການຈ່ າຍເງ ິນຊ້າ ຫຼ ື
່
້
ື ່ າປັບໄໝດັ່ງກ່ າວ
ຄ່ າປັບໄໝທີອາດເກີດຂຶນ ແລະ ວັນທີທ່ ຄ່ີ າທໍານຽມການຈ່ າຍເງ ິນຊ້າ ຫຼ ຄ
ອາດຖືກຮຽກເກັບ
• ຈໍານວນເງ ິນສໍາລັບການຈ່ າຍກາຍເວລາທີ່ກໍານົດ
້ ດແຍ ້ງໃນ
• ຊື່, ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ ແລະ ໝາຍເລກໂທລະສັບສໍາລັບການສອບຖາມ ແລະ ຂໍຂັ
ິ ານ ແລະ
ການຮຽກເກັບເງ ິນ, ເວລາເຮັດວຽກຂອງທຸລະກິດ ແລະ ວັນທີ່ເປີ ດໃຫ້ບໍລກ
້ ດແຍ ້ງທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບໃບເກັບເງ ິນ
ຂະບວນການທີ່ນໍາໃຊ້ເພື່ອແກ ້ໄຂຂໍຂັ
• ເມື່ອຮຽກເກັບເງ ິນແຍກສໍາລັບຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ, ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຕ້ອງ: ໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍ
ີ ດ
ິ ໄລ່ໃບເກັບເງ ິນ ແລະ ການແຈກຢາຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບຄ່າສາທາລະນຸ
ກ່ ຽວກັບວິທຄ
້ ່ ູອາໄສຮັບຊາບເຖິງການປ່ຽນແປງໃນການ
ປະໂພກໃນຂົງເຂດທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ; ແຈ ້ງໃຫ້ຜູ ຢ
ັ ຮຽກເກັບເງ ິນ;ສ້າງສໍາເນົາຂອງໃບເກັບເງ ິນຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກໃນຕຶກອາຄານ
ປະຕິບດ
ໃຫ້ແກ່ ຜູ ເ້ ຊົ່າ

ຫົວໜ່ວຍຈັດສົນໃນຕຶກອາພາດເມັນທີ່ບໍ່ໄດ້ລວມຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກໄວ້ໃນຄ່ າເຊົ່າ.
ໄຟຟ້າ: ຜູ ເ້ ຊົ່າມີໃບເກັບເງ ິນໃນຊື່ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຈ່ າຍໃບເກັບເງ ິນຕໍ່ SCL ໂດຍກົງ
້ ອ:
້ ບໍລສ
້ ນກ່ ຽວກັບໃບເກັບເງ ິນ SPU ຂອງຕຶກອາຄານ
ິ ດ
ັ ບຸ ກຄົນທີສາມໃຊ້ຂໍມູ
ນໍາ,້ ທໍ່ລະບາຍນໍາ,້ ຂີເຫຍື
້ ນ
ົ ທີ່
ແລະ ແບ່ງມັນອອກຕາມສັດສ່ວນສໍາລັບຫົວໜ່ວຍຈັດສັນໃນຕຶກອາຄານ ໂດຍອີງໃສ່ຈໍານວນຜູ ຄ
ິ ດ
ັ ບຸ ກຄົນທີສາມ.
ຢູ່ໃນສັນຍາເຊົ່າ. ຜູ ເ້ ຊົ່າຈ່ າຍສັດສ່ວນຂອງພວກເຂົາຕາມໃບເກັບເງ ິນຕໍ່ບໍລສ
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ີ ່ ານເຊ່ າົ
ໃນຂະນະທ່ ທ

້ ານົດປະຈໍາ
ິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມສັນຍາເຊົ່າຂອງທ່ ານ, ຂໍກໍ
ທັງທ່ ານ ແລະ ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າມີສດ
້
ົ ແມ່ ນສາມັນສໍານຶກ ແລະ
ເມືອງ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ. ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສ່ວນໃຫຍ່ ເຫຼ່ ານີ
້
ັ ດ້ວຍຄວາມສຸ ດຈະລິດ. ນອກຈາກນັນ ກົດໝາຍຂອງລັດໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຝ່າຍປະຕິບດ
້ ນແກ່ ທ່ ານຈາກ Department of Health (ພະແນກສາທາລະນະສຸ ກ) ກ່ ຽວກັບ
ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານໃຫ້ຂໍມູ
້ ນຄວາມປອດໄພດ້ານອັກຄີໄພ. ຕຶກອາຄານສໍາລັບຫຼາຍຄອບຄົວທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່
ຮູ ບແບບ ແລະ ຂໍມູ
ກວ່ າຕ້ອງມີແຜ່ນພາບສະແດງທາງອົບພະຍົບໄພສຸ ກເສີນ.
ຄໍາແນະນໍາ:ໃຫ້ຈື່ໄວ້ວ່ າທ່ ານມີຄວາມສໍາພັນດ້ານທຸລະກິດກັບຜູໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານເຊິ່ງພວກທ່ ານທັງສອງ
ັ ຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ສໍາຄັນ
ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ ຫຼວງຈາກການກະທໍາຂອງອີກຝ່າຍ.ປະຕິບດ
້
ົ .
ເຫຼ່ ານີ
• ຮັກສາເອກະສານທີ່ສໍາຄັນຂອງທ່ ານ ເຊັ່ນ: ສັນຍາເຊົ່າ, ລາຍການກວດກາໃນການຍ ້າຍເຂົາ້
ຢູ່ ແລະ ຄູ່ ມືຜູເ້ ຊົ່າຂອງທ່ ານ
• ເຮັດໃຫ້ການສື່ສານຊັດເຈນ ແລະ ໃຫ້ກຽດກັນ
• ບັນທຶກການສື່ສານທີ່ສໍາຄັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ
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ໜ້າທີ່ຂອງຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າ

ການສ້ອມແປງ

• ບໍາລຸ ງຮັກສາຕຶກອາຄານ ແລະ ອົງປະກອບດ້ານໂຄງສ້າງຂອງຕຶກ
ັ ເວລາ
• ດໍາເນີນການສ້ອມແປງໃຫ້ທນ
• ບໍາລຸ ງຮັກສາຂົງເຂດທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ ເຊັ່ນ: ຫ້ອງໂຖງ, ຂັນໄດ ແລະ ທາງຍ່ າງ

ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຈໍາເປັນຕ້ອງເລີ່ມສ້ອມແປງພາຍໃນ:

• ຄວບຄຸ ມສັດ ຫຼ ື ແມງໄມ ້ລົບກວນ
້ ວກວດຈັບຄວັນ ແລະ ກາກບອນໂມໂນຊາຍ
• ຕິດຕັງຕົ
້ ອກ ແລະ ກະແຈທາງເຂົາໃຫ້
້ ປອດໄພ
• ຕິດຕັງລັ
້ ອທີ
້ ່ ໃຊ້ຮ່ວມກັນ, ຖັງຂີເຫຍື
້ ອທີ
້ ່ ສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ອກ
ີ ຄັງ້ ແລະ
• ຈັດກຽມຖັງຂີເຫຍື
ພາຊະນະບັນຈຸເສດອາຫານ

ໜ້າທີ່ຂອງຜູ ເ້ ຊົ່າ

• ຮັກສາຫົວໜ່ວຍຈັດສັນໃຫ້ສະອາດ ແລະ ມີສຸຂະອະນາໄມ
• ບໍາລຸ ງຮັກສາຕົວກວດຈັບຄວັນ ແລະ ກາກບອນໂມໂນຊາຍ
• ປ້ອງກັນກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫຼ ື ເປັນອັນຕະລາຍໃນຫົວໜ່ວຍໃຫ້ເຊົ່າ
• ຮັກສາຊົ່ວໂມງງຽບສະຫງ ົບ
• ດໍາເນີນລະບົບທໍ່ປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຢ່າງຖືກຕ້ອງ
້ ເຫຍື
້ ອ,
້ ຂີເຫຍື
້ ອທີ
້ ່ ສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ຄນ
ື ແລະ ເສດອາຫານຢ່າງຖືກຕ້ອງ
• ຖິມຂີ

ີ ານຊໍາລະ
ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານຕ້ອງໃຫ້ທາງເລືອກວິທກ
ຖ້າທ່ ານບໍ່ສາມາດຈ່ າຍຄ່ າເຊົ່າຜ່ານເອເລັກໂທຣນິກ.
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ໍ ້ ໄຟຟ້າ ຫຼ ື ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນໃນລະຫວ່າງລະດູໜາວ ຫຼ ື
• 24 ຊົ່ວໂມງ ຖ້າທ່ ານບໍ່ມີນາ,
ັ ຫາທີ່ກ່ ຽວພັນກັບຊີວດ
ິ /ຄວາມປອດໄພ
ຖ້າມີບນ
່
່
ັ ຫາທໍ່ປະປາກັບອ່າງລ້າງ
• 72 ຊົວໂມງ ຖ້າເຄືອງໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງທ່ ານບໍ່ເຮັດວຽກ ຫຼ ທ່ື ານມີບນ
້
ມື ຫຼ ື ອ່າງອາບນໍາຂອງທ່
ານ
້
• 10 ມືສໍາລັບການຮ້ອງຂໍໃຫ້ສອ້ ມແປງອື່ນໆ
ື
ຖ້າຜູໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານບໍ່ຕອບຫຼປະຕິ
ເສດທີ່ຈະດໍາເນີນການສ້ອມແປງທີ່ຈໍາເປັນ,ທ່ ານສາມາດຕິດຕໍ່ສາຍ
ື Renting in Seattle (ໂຄງການເຊົ່າເຮືອນພັກໃນ Seattle) ທີ່ (206) 684-5700.
ຊ່ ວຍເຫຼອ
້ ວດກາຈະພະຍາຍາມກວດກາ
• ສໍາລັບສະພາວະສຸ ກເສີນ ເຊັ່ນ: ບໍ່ມີໄຟຟ້າ ຫຼ ື ນໍາ,້ ຜູ ກ
່
ຫົວໜ່ວຍຈັດສັນຂອງທ່ ານໃນວັນດຽວກັນທີມີການລາຍງານ ຫຼ ື ໃນວັນລັດຖະການ
ຖັດໄປ ແລະ ຕິດຕໍ່ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າໃນທັນທີ
້ ວດກາຈະໂທຫາເພື່ອນັດໝາຍກັບທ່ ານສໍາລັບການກວດກາ
• ສໍາລັບບັນຫາອື່ນໆ, ຜູ ກ
ຫົວໜ່ວຍຈັດສັນຂອງທ່ ານທີ່ລະເມີດການຈັດສັນເຮືອນ ເຊິ່ງໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ ນ

ັ ເວລາ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ຕາມກົດລະບຽບໃນສັນຍາເຊົ່າ
• ຈ່ າຍຄ່າເຊົ່າໃຫ້ທນ

ີ ຮູ!້
ດີທ່ ໄດ້

ສັນຍາເຊົ່າຂອງທ່ ານຄວນລະບຸ ຢ່າງຊັດເຈນວ່ າ ທ່ ານຈະຕິດຕໍ່ຫາຜຸ ໃ້ ດໃນສະພາວະສຸ ກເສີນ ແລະ
ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ສອ້ ມແປງ. ການລາຍງານໃຫ້ສອ້ ມແປງໃນທັນທີເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ຍ ້ອນທ່ ານສາມາດໄດ້
້
່ ຊັກຊ້າທີ່ທ່ ານລະເລີຍ
ຮັບຜິດຊອບທາງການເງ ິນສໍາລັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶນຈາກການສ້ອມແປງທີ
ບໍ່ລາຍງານ. ກົດໝາຍຂອງລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ ານຮ້ອງຂໍໃຫ້ສ້ອມແປງເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ມັນເປັນ
້ ຜູກມັດຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າ
ັ ທີ່ດີທ່ ຈະສ້
ີ
ການປະຕິບດ
າງບົດບັນທຶກການຮ້ອງຂໍໃຫ້ສອ້ ມແປງ ເຊິ່ງຫຼງັ ຈາກນັນກໍ
ຕອບໂຕ້. ທ່ ານຍັງສາມາດໂທຫາຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າ ຖ້າມັນຊ່ວຍກະຕຸ ນ້ ບັນຫາ, ແຕ່ ໃຫ້ແນ່ ໃຈວ່ າ ມີການຮ້ອງຂໍ
ທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນເຊັ່ນກັນ.

ຄໍາແນະນໍາ:
ິ າລັບ
ຢ່າລືມທີ່ຈະເອົາໃບຮັບເງນສໍ
ຄ່ າເຊົ່າຂອງທ່ ານ!

ຢູ່ພາຍໃນຫ້າຫາສິບວັນລັດຖະການ
້ າຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າດໍາເນີນການສ້ອມແປງ
ັ ້ ຜູ ກ
້ ວດກາຈະຈັດກຽມແຈ ້ງການທີ່ຊີນໍ
• ຫຼງັ ຈາກນນ
ີ
ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດມີເຫດຜົນພຽງພໍທ່ ຈະກັ
ກຄ່ າເຊົ່າ ເມື່ອຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານບໍ່ຕອບໂຕ້ ຫຼ ື
່
່
ດໍາເນີນການສ້ອມແປງທີຈໍາເປັນ, ມັນກໍບໍເປັນທີ່ແນະນໍາ. ເຖິງແມ່ ນ Residential Landlord Tenant Act
້ ງການສ້ອມແປງ ແລະ ຫັກການແກ ້ໄຂ
(ກົດໝາຍວ່ າດ້ວຍຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າ-ຜູ ເ້ ຊົ່າທີ່ພັກອາໄສ) ຂອງລັດ ເວົາເຖິ
ສໍາລັບຜູ ເ້ ຊົ່າ, ມັນເປັນຂະບວນການທີ່ສະເພາະຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມສ່ ຽງຫຼາຍທີ່ຈະກັກຄ່ າເຊົ່າ ເພາະຜູ ້
ໃຫ້ເຊົ່າອາດເລືອກທີ່ຈະຟ້ອງຂັບໄລ່ຜູ ເ້ ຊົ່າສໍາລັບການບໍ່ຊໍາລະຄ່ າເຊົ່າ. ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຕໍ່ເມືອງໂດຍໂທຫາ
ື ແລະ ປຶກສາຫາລືກບ
ັ ທະນາຍຄວາມກ່ ອນໃຊ້ສດ
ິ ໃດກໍຕາມທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່
ສາຍຊ່ວຍເຫຼອ
ການເຊົ່າຂອງທ່ ານ.
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້
ການຈັດສັນເຮືອນໃນ Seattle ສາມາດມີລາຄາສູງ ແລະ ການຊອກຫາສະຖານທີ່ໃນລາຄາຖືກເພື່ອເອີນ
່
່
່
ວ່າ ເຮືອນ ໃນເມືອງສາມາດເປັນຄວາມທ້າທາຍທີແທ້ຈງິ . ທ່ ານສາມາດເພີມເພືອນຮ່ວມຫ້ອງຂອງທ່ ານ
້ ນເພື່ອຮັບຜິດຊອບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດສັນ
ເຊິ່ງອາດຊ່ວຍໄດ້ ຖ້າທ່ ານພົບວ່າຕົນເອງກໍາລັງດີນລົ
ເຮືອຂອງທ່ ານ. ໃຫ້ລະມັດລະວັງໃນເວລາທີ່ເພີ່ມເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງໃໝ່, ມັນສາມາດເປັນສິ່ງທີ່ຊັບຊ້ອນ
ື ວ່າ ທຸກຄົນທີ່ຈ່ າຍ
ແລະ ລໍາບາກໃນເວລາທີ່ຍ ້າຍພວກເຂົາອອກ ຖ້າການຈັດແຈງບໍ່ເປັນໄປໄດ້ດ.ີ ໃຫ້ຈ່ ໄວ້
ິ . ນອກຈາກນັນ້ ການຈັດສັນເຮືອນຂອງທ່ ານສາມາດມີຄວາມສ່ ຽງໄດ້ ຖ້າຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຕັດສິນ
ຄ່າເຊົ່າມີສດ
ັ ທີ່ດີທ່ ຈະເຮັ
ີ
ດວຽກກັບຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງ
ໃຈຟ້ອງຂັບໄລ່ ເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຂອງທ່ ານ. ມັນເປັນການປະຕິບດ
້
່.
ທ່ ານ ເມື່ອທ່ ານຕ້ອງການນໍາເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງເຂົາມາຢູ
ທ່ ານສາມາດເພີ່ມ:
• ຄອບຄົວສາຍຕັງ້
• ເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງອີກໜຶ່ງຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ ນຄອບຄົວ
່ ອນຮ່ວມຫ້ອງເພີ່ມ
້
• ຄອບຄົວສາຍຕັງຂອງເພື

ັ້
ັ ຕາມເພື່ອນໍາເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງມາຢູ່ນໍາ. ທ່ ານ
ມີຂນຕອນ
ແລະ ກໍານົດເວລາທີ່ສໍາຄັນທີ່ທ່ ານຕ້ອງປະຕິບດ
້ ່ ຄົວ
ຕ້ອງແຈ ້ງຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ30 ວັນຫຼງັ ຈາກທີ່ເພີ່ມຄົນໃດໜຶ່ງເຂົາໃສ
່
ເຮືອນຂອງທ່ ານ. ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົາຂອງທ່ ານສາມາດກວດສອບສະມາຊິກຄົວເຮືອນໃໝ່ ໂດຍໃຊ້ມາດຕະເກນ
້ ນ.
້ ເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງທີ່ບໍ່
ກວດສອບແບບດຽວກັບທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການສະໝັກຂໍເຊົ່າຂອງທ່ ານໃນເບືອງຕົ
ແມ່ ນຄອບຄົວ (ກ) ສາມາດຖືກກວດສອບໄດ້ແລະ (ຂ) ສາມາດຖືກປະຕິເສດການຢູ່ອາໄສໄດ້ໂດຍຂຶນ້
ກັບການກວດສອບ
• ຄອບຄົວສາຍຕັງ້ (ກ) ສາມາດຖືກກວດສອບໄດ້ ແລະ (ຂ) ສາມາດຖືກປະຕິເສດການ
ຢູ່ອາໄສໄດ້. ຄ່ າທໍານຽມການກວດສອບແມ່ ນອະນຸຍາດໃຫ້ຕາມ Rental Agreement
້ ານົດສັນຍາເຊົ່າ) (SMC 7.24) ແລະ ກົດໝາຍຜູ ້
Regulation Ordinance (ຄໍາສັ່ງວ່ າດ້ວຍຂໍກໍ
່
່
ໃຫ້ເຊົາ-ຜູ ເ້ ຊົາຂອງລັດ.
້ ວມສັນຍາເຊົ່າ
• ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງທີ່ບໍ່ແມ່ ນຄອບຄົວເຂົາຮ່
ໂດຍມີແຈ ້ງການລ່ ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ 30 ວັນ.
້ ວມສັນຍາເຊົ່າພາຍໃນ 30 ວັນ, ພວກເຂົາຕ້ອງຍ ້າຍອອກ
• ຖ້າເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງບໍ່ເຂົາຮ່
ພາຍໃນ 15 ວັນ. (ທັງໝົດ 45 ວັນ)
້ ວມສັນຍາເຊົ່າຫຼບໍ
້ ່ ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົາຮ່
ື ່ ສາມາດຖືກປະຕິເສດການຢູ່ອາໄສ
• ຄອບຄົວສາຍຕັງບໍ
ໄດ້.
່
້ ່ ໃຫ້ແກ່
ນອກຈາກຄ່າທໍານຽມການກວດສອບ, ບໍ່ສາມາດເພີ່ມຄ່ າທໍານຽມອື່ນໆ ໃນການຍ ້າຍເຂົາຢູ
່
່
້
່
້
້
່
ື
ສະມາຊິກຄົວເຮືອນທີເພີມຂຶນ. ເງອນໄຂທັ
ງໝົດໃນເບືອງຕົນຂອງສັນຍາເຊົາຍັງເປັນຄືເກົ່າ.

• ເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຄົນໃດກໍຕາມທີ່ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າເຫັນດີໃຫ້ເພີ່ມ
• ບໍ່ໃຫ້ກາຍມາດຕະຖານການຢູ່ອາໄສຕາມກົດໝາຍ
້ ກນິຍາມໄວ້ໂດຍລວມ ເຊິ່ງປະກອບມີ:
ຄອບຄົວສາຍຕັງຖື
ຜົວເມຍ, ຄູ່ ຮ່ ວມອາໄສ, ຜົວເມຍເກົ່າ, ຄູ່ ຮ່ ວມອາໄສເກົ່າ, ຜູ ໃ້ ຫຍ່ ທີ່ມີຄວາມສໍາພັນກັບທາງການແຕ່ ງ
້
້ອງ, ບຸ ກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 16 ປີ ຫຼ ື ສູງກວ່ ານັນ້ ເຊິ່ງເປັນຜູ ທ
້ ່ ກໍ
ີ າລັງອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັນໃນ
ດອງ, ອ້າຍເອືອຍນ
່
່
ັ
ື
້
ີ
່
້
ີ
ື
ປັດຈຸບນ ຫຼ ຜູ ທໄດ້ອາໄສຢູຮ່ ວມກັນໃນອະດີດ ແລະ ຜູ ທມີ ຫຼ ເຄີຍມີຄວາມສໍາພັນແບບຊູສ້ າວ
້ ເຖົາ,້
ແລະ ບຸ ກຄົນທີ່ມີຄວາມສໍາພັນແບບພໍ່ແມ່ -ລູກ ເຊິ່ງລວມເຖິງພໍ່ແມ່ , ພໍ່ລ້ຽງແມ່ ລ້ຽງ, ພໍ່ເຖົາແມ່
້ ົກຄອງ, ພໍ່ແມ່ ອຸ ປະຖໍາ ຫຼ ື ຜູ ຮ
້ ບ
ັ ຜິດຊອບເດັກນ ້ອຍ. ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງນິຍາມນີ,້
ພໍ່ແມ່ ບຸ ນທໍາ, ຜູ ປ
"ຄວາມສໍາພັນແບບຊູສ້ າວ" ໝາຍເຖິງຄວາມສໍາພັນໃນສັງຄົມໂດຍມີທໍາມະຊາດທີ່ເກີດຈາກຄວາມຮັກ
ມັກ. ປັດໄຈທີ່ສານອາດພິຈາລະນາໃນການຕັດສິນການມີຢ່ ູຂອງຄວາມສໍາພັນແບບຊູສ້ າວປະກອບມີ:
(ກ) ໄລຍະເວລາທີ່ມີຄວາມສໍາພັນ; (ຂ) ທໍາມະຊາດຂອງຄວາມສໍາພັນ; ແລະ (ຄ) ຄວາມຖີ່ຂອງການ
ພົວພັນກັນ.
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ແຈ ້ງການຈາກຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານ
ມີແຈ ້ງການສອງສາມປະເພດທີ່ທ່ ານສາມາດໄດ້ຮັບຈາກ
ີ ດ່ວນກວ່າປະ
ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານ, ບາງປະເພດກໍຮບ
ເພດອື່ນໆ.
• ພິຈາລະນາແຈ ້ງການໃດກໍຕາມທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າ ທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ມີຄ່າໃຫ້ທ່ານ
ໃສ່ ໃຈໃນທັນທີ. ກວດສອບເບິ່ງມັນທັນທີ ແລະ ດໍາເນີນການຢ່າງວ່ ອງໄວ ຖ້າຈໍາເປັນ.
້ ເພື່ອປະຕິບດ
ີ ານກະທໍາຈະໃຫ້ໄລຍະເວລາສັນໆ
ັ
• ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ແຈ ້ງການທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
່
່
່
ັ ເວລາອາດນໍາໄປສູ່ ຜົນຕາມມາທີຮ້າຍແຮງ ເຊັນ: ການຟ້ອງຂັບໄລ່ຜູ ້
ຕາມ. ການບໍຕອບໂຕ້ໃຫ້ທນ
່
ເຊົາ.
້ ານົດຂອງທັງລັດ ແລະ ເມືອງ.
ັ ຕາມຂໍກໍ
• ແຈ ້ງການຈາກຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຕ້ອງປະຕິບດ
• ແຈ ້ງການທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິດຂອງຜູ ເ້ ຊົ່າ ເຊັ່ນ:
້ ດ, ປະຕິບດ
ັ ຕາມ ແລະ/ຫຼ ື ຍ ້າຍອອກ
• ແຈ ້ງການເພື່ອຍົກເລີກ, ສິນສຸ
• ແຈ ້ງການເພື່ອເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດສັນເຮືອນ (ຄ່າເຊົ່າ ແລະ ອື່ນໆ)
້ ່ ເຊິ່ງປະກອບມີພາສາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ:້
• ແຈ ້ງການເພື່ອເຂົາຢູ
້
້ ນກ່ ຽວກັບສິດຜູ ເ້ ຊົ່າຂອງທ່ ານ,
ື ເພື່ອເຂົາໃຈແຈ
້ງການສະບັບນີ ້ ຫຼ ື ຂໍມູ
ຖ້າທ່ ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ ວຍເຫຼອ
່
ື Renting in Seattle ທີ (206) 684- 5700 ຫຼ ື ໄປທີ່ເວບໄຊ
ໃຫ້ໂທຫາສາຍຊ່ ວຍເຫຼອ
www.seattle.gov/rentinginseattle.

້
ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານຕ້ອງຂຶນທະບຽນຫົ
ວໜ່ວຍໃຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານກັບເມືອງກ່ ອນທີ່ພວກເຂົາຈະສາມາດ
້
ື ຍົກເວັນ.
ອອກແຈ ້ງການໄດ້ ນອກຈາກຫົວໜ່ວຍໃຫ້ເຊົ່າດັ່ງກ່ າວໄດ້ຖກ
ື Renting in Seattle (206) 684-5700 ຖ້າທ່ ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼອ
ື ໃນການ
ໂທຫາສາຍຊ່ວຍເຫຼອ
້ ນເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັບການບໍລກ
ິ ານ
ກວດສອບເບິ່ງແຈ ້ງການ. ທ່ ານຍັງສາມາດໂທຫາ 2-1-1 ສໍາລັບຂໍມູ
່
້
່
່
່
່
່
ດ້ານກົດໝາຍທີບໍເສຍຄ່ າ ຫຼ ື ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍາ. ລາຍການດັງຕໍໄປນີແມ່ ນປະເພດແຈ ້ງການທີເກີດຂຶນ້
ຫຼາຍທີ່ສຸ ດ.
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ແຈ ້ງການກ່ ຽວກັບການເພີ່ມຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດ
ສັນເຮືອນ
"ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດສັນເຮືອນ" ປະກອບມີຄ່າເຊົ່າ ແລະ ຄ່ າທໍານຽມປະຈໍາເດືອນທີ່ທ່ ານຈ່ າຍໃຫ້ແກ່
້ ບການໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ຖືກລວມ
ຜູໃ້ ຫ້ເຊົ່າເຊັ່ນ:ຄ່າມ ້ຽນເຄື່ອງຫຼຄ່ື າຈອດລົດ.ຄ່ າສາທາລະນຸປະໂພກທີ່ຂຶນກັ
້
້
້
່
ໄວ້ໃນແຈ ້ງການປະເພດນີ. ຂໍຍົກເວັນກໍຄ ື ຖ້າຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົາຂອງທ່ ານຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່ າຍຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍ
້
້ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຕ້ອງການຮຽກເກັບຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຈາກທ່ ານໂດຍກົງ
້ ອນໜ້ານີແລະ
ົ ນກ່
ເຫຼ່ ານັ
ຕອນນີຜູ
້ ່ ກ່ ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດສັນ
່
່
ັ າວ, ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົາຈໍາເປັນຕ້ອງສົ່ງແຈ ້ງການປະເພດນີທີ
. ໃນກໍລະນີດງກ່
ເຮືອນໃຫ້ແກ່ ທ່ ານ.ຖ້າທ່ ານໄດ້ຈ່ າຍສໍາລັບຄ່ າສາທາລະນຸປະໂພກແລ້ວ,ແຕ່ ກໍາລັງຈະມີການປ່ຽນແປງໃນ
ິ ດ
ັ ໜຶ່ງ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານຈໍາເປັນ
ການຮຽກເກັບເງ ິນ ເຊັ່ນ: ການຈ່ າຍເງ ິນໃຫ້ແກ່ ອີກບໍລສ
ື
ຕ້ອງສົ່ງແຈ ້ງການລ່ວງໜ້າ 30 ວັນໃຫ້ແກ່ ທ່ ານເພື່ອປ່ຽນແປງເງ່ ອນໄຂໃນສັ
ນຍາເຊົ່າຂອງທ່ ານ.
ັ ຍາເຊົ່າສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ສະເພາະ,ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງຄ່າໃຊ້ຈ່ າຍໃນການຈັດ
ຖ້າທ່ ານມີສນ
້ ຖ້າສັນຍາເຊົ່າຂອງທ່ ານໃຫ້ທ່ານມີທາງເລືອກເພື່ອຢູ່ເປັນຜູ ້
ສັນເຮືອນຂອງທ່ ານສໍາລັບໄລຍະເວລານັນ.
ເຊົ່າເດືອນຕໍ່ເດືອນໃນທ້າຍໄລຍະເວລາເຊົ່າແລະຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຕ້ອງການເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່ າຍໃນການຈັດສັນບ້ານ
້ ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຕ້ອງສົ່ງແຈ ້ງການ ເພີ່ມຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດສັນເຮືອນໃຫ້ແກ່ ທ່ ານກ່ ອນທີ່
ໃນເວລານັນ,
ໄລຍະເວລາເຊົ່າຈະໝົດອາຍຸ .
• ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຕ້ອງສົ່ງແຈ ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນຢ່າງໜ້ອຍ60ວັນກ່ ອນລ່ ວງໜ້າເພື່ອຈະບໍ່ໄດ້ລວມ
້
ິ ານ.
ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມໃນການຈັດສັນເຮືອນເຂົາໃນວັ
ນທີ່ໃຫ້ບໍລກ
ື Renting in Seattle
• ແຈ ້ງການຕ້ອງປະກອບມີພາສາທີ່ໃຊ້ກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ສາຍຊ່ວຍເຫຼອ
່
້
(ໂຄງການເຊົາເຮືອນພັກໃນ Seattle) ແລະ ເວບໄຊສໍາລັບຂໍມູນກ່ ຽວກັບສິດຜູ ເ້ ຊົ່າຂອງທ່ ານ.
້ ນນີບໍ້ ່ ສາມາດຖືກບັງຄັບນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນ Seattle.
ແຈ ້ງການທີ່ບໍ່ປະກອບຂໍມູ
ັ ແຈ ້ງການການ
ື Renting in Seattle ໃນເວລາທີ່ທ່ ານໄດ້ຮບ
• ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຕິດຕໍ່ສາຍຊ່ວຍເຫຼອ
່
່
່
້
່
່
່
ເພີມຄ່າເຊົາຖ້າມັນບໍຄົບຖ້ວນ.ການຈ່ າຍເງ ິນສໍາລັບຄ່າເຊົາທີເພີມຂຶນໝາຍຄວາມວ່າທ່ ານເຫັນດີໃນ
້
ສິ່ງນັນ.
້
້ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຖ້າຄ່ າ
• ການເພີ່ມຄ່ າເຊົ່າສາມາດເລີ່ມຕົນໄດ້
ໃນຊ່ ວງທໍາອິດຂອງໄລຍະເຊົ່າເທົ່ານັນ.
ເຊົ່າຂອງທ່ ານຄົບກໍານົດໃນວັນທີ 1 ຂອງເດືອນ ແລະ ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານແຈ ້ງການລ່ ວງໜ້າ 60
ວັນ ກ່ ຽວກັບການເພີ່ມຄ່ າເຊົ່າໃນວັນທີ 5 ມັງກອນ, ເວລາໄວທີ່ສຸ ດທີ່ການເພີ່ມຄ່ າເຊົ່າທີ່ສາມາດມີ
ຜົນບັງຄັບໃຊ້ຈະແມ່ ນວັນທີ 1 ເມສາ ຍ ້ອນຈະບໍ່ມີເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 60 ວັນກ່ ອນວັນທີ 1 ມີນາ.
ົ ບັງຄັບໃຊ້ ຖ້າຫົວໜ່ວຍໃຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານບໍ່ບັນລຸ ເງ່ ອນໄຂຕາມ
ື
• ການເພີ່ມຄ່ າເຊົ່າບໍ່ສາມາດມີຜນ
້
ກົດໝາຍການຈັດສັນເຮືອນຂັນຕົນ້ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ Rental Registration and Inspection Ordinance
້
(ຄໍາສັ່ງວ່ າດ້ວຍການຂຶນທະບຽນ
ແລະ ການກວດກາເຮືອນເຊົ່າ). ເບິ່ງທີ່ www.seattle.gov/rrio
້
້
ແລະ ຄົນຫາພາຍໃຕ້ການຂຶນທະບຽນການເຊົ່າ. ທ່ ານຕ້ອງແຈ ້ງໃຫ້ຜູໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານຮັບຊາບເປັນ
ື Renting in Seattle ເພື່ອຈັດຕາຕະລາງການກວດກາ
ລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຕິດຕໍ່ສາຍຊ່ວຍເຫຼອ
່
່
ກ່ ອນທີການເພີມຄ່ າເຊົ່າຈະຖືກບັງຄັບໃຊ້.
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ື
ແຈ ້ງການກ່ ຽວກັບການປ່ຽນແປງເງ່ ອນໄຂໃນສັ
ນຍາເຊົ່າຂອງທ່ ານ
່ ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຈົນກວ່າສັນຍາເຊົ່າຈະໝົດອາຍຸ ນອກຈາກທັງ
ື
ຖ້າທ່ ານເຊັນສັນຍາເຊົ່າ, ເງ່ ອນໄຂບໍ
່
ັ ຍາເຊົ່າເດືອນຕໍ່ເດືອນ, ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າສາມາດ
ທ່ ານ ແລະ ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົາຂອງທ່ ານເຫັນດີໃຫ້ປ່ຽນ. ຖ້າທ່ ານມີສນ
້
່ າຄັງໃໝ
້ ່.
ື
ປ່ຽນເງ່ ອນໄຂໂດຍມີ
ແຈ ້ງການລ່ ວງໜ້າ 30 ວັນ ກ່ ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົນໄລຍະເວລາເຊົ
້ ການ
ົ ລະບຽບກ່ ຽວກັບການສູບຢາ, ແຂກ ຫຼ ື ສັດລ້ຽງເປັນຕົນ.
ການປ່ຽນແປງອາດປະກອບມີກດ
ັ ຕາມເງ່ ອນໄຂແຈ
ື
້ງການເພີ່ມຄ່ າເຊົ່າ.
ປ່ຽນແປງໃດກໍຕາມທີ່ເພີ່ມຄ່ າເຊົ່າຂອງທ່ ານຕ້ອງປະຕິບດ

້ ່ ງ,
ັ ທ່ ານ ແລະ ທ່ ານມີເຫດຜົນຖືກຕ້ອງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າເຂົາເບິ
ຖ້າວັນທີ ຫຼ ື ເວລາໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ກບ
່
່
ັ ທີ ແລະ ເວລາທີໃຊ້ການໄດ້. ເຫດຜົນທີຖືກຕ້ອງອາດເປັນເພາະ ທ່ ານໄດ້ວາງແຜນ
ທ່ ານຄວນໃຫ້ວນ
້
້ ່ ງ ແລະ
ກິດຈະກໍາຄອບຄົວໃນເຮືອນຂອງທ່ ານໃນເວລານັນ້ ຫຼ ື ທ່ ານຕ້ອງການຢູ່ໃນນັນໃນຕອນເຂົ
າເບິ
່
່
ຕ້ອງການແຈ ້ງການເພີມເຕີມເພືອເລີກວຽກ.

ັ ຕາມ)
ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານສາມາດອອກ 10 Day Notice to Comply (ແຈ ້ງການລ່ ວງໜ້າ 10 ວັນໃຫ້ປະຕິບດ
້ ່ ງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.
ຖ້າທ່ ານລະເລີຍທີ່ຈະໃຫ້ການເຂົາເບິ
ຄໍາແນະນໍາ:
ກົດໝາຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທງັ ສອງຝ່າງໃຊ້ເຫດຜົນ ແລະ ດໍາເນີນການຢ່າງສຸ ດຈະລິດ. ທ່ ານ ແລະ ຜູ ້
ໃຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານຄວນພະຍາຍາມເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອສື່ສານກັນຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ໃຫ້ກຽດກັນ.
້ ກລົງໂດຍໃຊ້ເຫດຜົນ, ເວລາ ແລະ
ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການຂອງອີກຄົນ ແລະ ຊອກຫາຂໍຕົ
້
ມາລະຍາດເພື່ອເຂົາໄປໃນເຮື
ອນຂອງທ່ ານ. ໃຫ້ແນ່ ໃຈວ່ າ ທ່ ານບັນທຶກການສື່ສານເພື່ອສະແດງວ່າ
ທ່ ານໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືແລ້ວ.

ແຈ ້ງການເຈດຕະນາເຂົາ້
້ ງເຮືອນຂອງທ່ ານ. ນັນໝາຍຄວາມວ
້
ິ ຄວບຄຸ ມການເຂົາເຖິ
່ າ ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າ
ສັນຍາເຊົ່າຂອງທ່ ານໃຫ້ທ່ ານມີສດ
້ ຫາກປາສະຈາກແຈ ້ງການທີ່ຖືກຕ້ອງ ນອກຈາກມີສະຖານະການສຸ ກເສີນ. ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າ
ບໍ່ສາມາດເຂົາໄດ້
່
້
ິ ເຂົາເພືອດໍາເນີນການສ້ອມແປງ, ການກວດກາ ຫຼ ືສະແດງຫົວໜ່ວຍຈັດສັນໃຫ້ແກ່ ຜູ ເ້ ຊົ່າ ຫຼ ືຜູ ເ້ ຮັດ
ມີສດ
້ ທ່ ານ:
ສັນຍາທີ່ຄາດຫວັງໄວ້. ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ລາຍການດັ່ງຕໍ່ໄປນີແກ່
ີ ກລົງກັນ ຫຼ ື ມີການສ້ອມແປງ ຫຼ ື ການກວດ
• ແຈ ້ງການຢ່າງໜ້ອຍ 2 ວັນ ສໍາລັບກໍລະນີທ່ ຕົ
່
ກາທີຈໍາເປັນ
• ແຈ ້ງການຢ່າງໜ້ອຍ 1 ວັນເພື່ອສະແດງຫົວໜ່ວຍພຈັດສັນ
້ ອງປະກອບມີ:
ແຈ ້ງການເຂົາຕ້
ີ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຕ້ອງການເຂົາ້
• ວັນທີທ່ ຜູ
• ເວລາທີ່ໄວທີ່ສຸ ດ ແລະ ຊ້າທີ່ສຸ ດທີ່ພວກເຂົາອາດມາເຖິງ
• ໝາຍເລກໂທລະສັບທີ່ທ່ ານສາມາດໂທຫາໃນກໍລະນີທ່ ທ່ີ ານບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາເຂົາ້
ໃນວັນທີ ຫຼ ື ເວລາຕາມແຈ ້ງການ
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້
ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ, ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າສາມາດເຂົາໄປໃນຫົ
ວໜ່ວຍຈັດສັນຂອງຜູ ເ້ ຊົ່າ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີແຈ ້ງການ.
ຕົວຢ່າງຂອງກໍລະນີສຸກເສີນອາດປະກອບມີ:
້
• ທໍ່ນໍາປະປາໃຫຍ່
ຮົ່ວ
• ໄຟໄໝ້
ັ າວ
• ຕໍາຫຼວດຕ້ອງການກວດຜູ ເ້ ຊົ່າ (ໃນກໍລະນີດ່ ງກ່
ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຈໍາເປັນຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ຕໍາຫຼວດເຂົາ້
ໄປໃນຫົວໜ່ວຍຈັດສັນ)
້ ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າສາມາດເຂົາໄດ້
້ ຖ້າພວກເຂົາໄດ້ແຈ ້ງການເພື່ອເຂົາ້ ແລະບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບ
ີ
ໃນກໍລະນີທ່ ປະຖິ
ມ,
້
ໂຕ້ຫຍັງຫຼງັ ຈາກທີ່ພະຍາຍາມສອງສາມຄັງ້ ແລະ ມີຫກ
ຼ ັ ຖານເພື່ອບົ່ງບອກວ່າເປັນການປະຖິມ.
້
້
່ ງຕໍ່ໄປນີ:້
ັ ຖານຂອງການປະຖິມປະກອບມີ
ຫຼກ
ສອງ ຫຼ ື ຫຼາຍກວ່ານັນໃນລາຍການດັ
ັ ການຊໍາລະຄ່ າເຊົ່າ
• ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານບໍ່ໄດ້ຮບ
• ບໍ່ມີການຮັບໄປສະນີຂອງທ່ ານ
ິ ານສາທາລະນຸປະໂພກຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ ຍ ້ອນບໍ່ໄດ້ຈ່າຍເງ ິນ
• ການບໍລກ
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ັ ຕາມ ຫຼ ື ຍ ້າຍອອກ) (10 ວັນ)
Notice to Comply or Vacate (ແຈ ້ງການໃຫ້ປະຕິບດ
ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຈະໃຊ້ແຈ ້ງການລ່ ວງໜ້າ 10 ວັນ ເມື່ອທ່ ານລະເມີດສັນຍາເຊົ່າ. ຕົວຢ່າງອາດປະກອບມີ:
• ການສູບຢາໃນຫົວໜ່ວຍ/ຕຶກອາຄານທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສູບຢາ
ີ ດ
ັ ລ້ຽງ
• ເກັບຮັກສາສັດລ້ຽງ ເມື່ອບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມສ
• ສຽງດັງໃນລະຫວ່ າງຊົ່ວໂມງງຽບສະຫງ ົບ
ແຈ ້ງການຈໍາເປັນຕ້ອງລະບຸ ຢ່າງຊັດເຈນເຖິງສິ່ງທີ່ທ່ ານເຮັດຈົນລະເມີດສັນຍາເຊົ່າ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ່ ານ
ັ ຕາມແຈ ້ງການ. ໄລຍະເວລາ 10 ວັນໃນການປະຕິບດ
ັ ຕາມລວມເຖິງວັນ
ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດເພື່ອປະຕິບດ
ັ ແຈ ້ງການລ່ວງໜ້າ 3 ວັນ ຫຼ ື ຫຼາຍ
ຢຸ ດສຸ ດທ້າຍອາທິດ. ຖ້າທ່ ານເປັນຜູ ເ້ ຊົ່າເດືອນຕໍ່ເດືອນ, ການໄດ້ຮບ
ກວ່ າ 10 ວັນພາຍໃນຊ່ວງເວລາ 12 ເດືອນ ສາມາດເປັນເຫດຜົນຊອບທໍາທີ່ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຈະຍົກເລີກສັນຍາ
ເຊົ່າຂອງທ່ ານ.
Notice to Pay or Vacate (ແຈ ້ງການໃຫ້ຊໍາລະ ຫຼ ື ຍ ້າຍອອກ) (14 ວັນ)
ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຈະໃຊ້ແຈ ້ງການລ່ ວງໜ້າ 14 ວັນ ເມື່ອມີການຈ່ າຍຄ່ າເຊົ່າ, ຄ່ າສາທາລະນຸປະໂພກ ຫຼ ື ການ
້ ນພຽງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃນແຈ ້ງການປະເພດ
ົ ນເປັ
ຈ່ າຍເງ ິນປະຈໍາງວດຊ້າ. ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼ່ ານັ
່ ອຊໍາລະສິ່ງທີ່ທ່ ານຕິດໜີ.້
້
ນີ.້ ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ມໄີ ລຍະເວລາສັນໆເພື

້ ອງ ຫຼ ື ເຫດລໍາຄານ)
Notice to Quit for Waste or Nuisance (ແຈ ້ງການເພື່ອຍົກເລີກຍ້ອນການສິນເປື
(3 ວັນ)
້
່ ຮຸ ນແຮງຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ເມື່ອກິດຈະກໍາ
ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຈະໃຊ້ແຈ ້ງການລ່ ວງໜ້າ 3 ວັນສະບັບນີໃນສະຖານະການທີ
້
່
່
່
ອາຊະຍາກໍາເກີດຂຶນໃນທີດິນ ຫຼ ື ເກີດມີຄວາມເສຍຫາຍທີຮ້າຍແຮງຕໍຫົວໜ່ວຍໃຫ້ເຊົ່າ. ບໍ່ມີການແກ ້ໄຂ
ີ ຽວທີ່ຈະປະຕິບດ
ັ ຕາມຄືຍ ້າຍອອກ ຫຼ ື ຊອກຫາທະນາຍຄວາມໃນທັນທີ
ສໍາລັບແຈ ້ງການສະບັບນີ;້ ວິທດ
ເພື່ອປ້ອງກັນທ່ ານໃນຄະດີຄວາມທີ່ຟ້ອງຂັບໄລ່ຜູ ເ້ ຊົ່າ. ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຕ້ອງໃຫ້ສໍາເນົາຂອງແຈ ້ງການສໍາລັບ
ກິດຈະກໍາອາຊະຍາກໍາຕໍ່ Department of Construction and Inspections (ພະແນກກໍ່ສ້າງ ແລະ ກວດກາ)
້
ຂອງ Seattle. ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຫກ
ຼ ັ ຖານຢ່າງຊັດເຈນວ່ າ ແຈ ້ງການປະເພດນີເໝາະສົ
ມສໍາລັບສະຖານະການ
ດັ່ງກ່ າວ.
Notice to Terminate Tenancy for Just Cause
(ແຈ ້ງການເພື່ອຍົກເລີກການເຊົ່າດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ຊອບຊອບທໍາ)
ມີເຫດຜົນຊອບທໍາສະເພາະທີ່ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຍົກເລີກສັນຍາເຊົ່າເດືອນຕໍ່ເດືອນໃນSeattle.
້ ບເຫດຜົນທີ່ຊອບທໍາ.
ໄລຍະເວລາແຈ ້ງການທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີແມ່ ນຂຶນກັ
Just Cause Eviction Ordinance (ຄໍາສັ່ງວ່ າດ້ວຍການຟ້ອງຂັບໄລ່ ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ຊອບທໍາ) ແມ່ ນຖືກເວົາ້
ເຖິງໃນພາກສ່ວນ ‘ການຍ ້າຍອອກ’ ໜ້າທີ 46.

້
• ທ່ ານຄວນເຮັດຫຍັງກໍຕາມທີ່ທ່ ານສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອຈ່ າຍເງ ິນພາຍໃນເວລານັນ.
• ຖ້າທ່ ານຄາດການວ່າຈະບໍ່ສາມາດຈ່ າຍຄ່າເຊົ່າຂອງທ່ ານໄດ້ທັນເວລາ,ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມັນດີທ່ ສຸີ ດ
ທີ່ຈະແຈ ້ງຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານຮັບຊາບລ່ວງໜ້າ. ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານອາດເຖິງກັບພິຈາລະນາທີ່ຈະ
ຕົກລົງຕໍ່ແຜນການຊໍາລະ. ທ່ ານບໍ່ມີຫຍັງເສຍ ຫາກຂໍໃຫ້ຜູໃ້ ຫ້ເຊົ່າເຮັດວຽກກັບທ່ ານ; ສິ່ງໂຫດຮ້າຍ
້ ຄຜູ
ື ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານປະຕິເສດ.ໃນຫຼາຍຄັງ້ ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານຈະຊື່ນຊົມ
ທີ່ສຸ ດທີ່ສາມາດເກີດຂຶນກໍ
ື ນຂອງທ່
ົ້
ັ ຫາໃນການຈ່ າຍຄ່າເຊົ່າ ຖ້າມັນບໍ່ແມ່ ນບັນຫາຕໍ່ເນື່ອງ.
ຄວາມກະຕືລລ
ານ ເມື່ອທ່ ານມີບນ
ື ໃນການຈ່ າຍຄ່ າເຊົ່າຂອງທ່ ານ, ໃຫ້ໂທຫາ 2-1-1 ສໍາລັບລາຍການ
• ຖ້າທ່ ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຄ່າເຊົ່າໃນໜ້າທີ42ຖ້າທ່ ານໄດ້ຮັບຄວາມ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ອາດສາມາດຊ່ວຍໄດ້.ເບິ່ງສັນຍາຊ່ວຍເຫຼອ
ື ດ້ານການເງ ິນບາງຢ່າງຈາກບຸ ກຄົນທີສາມ, ມັນອາດໃຫ້ທ່ານມີເວລາເພີ່ມເລັກນ ້ອຍ.
ຊ່ ວຍເຫຼອ
ໃສ່ ໃຈກັບວັນທີທ່ ຄ່ີ າເຊົ່າຄົບກໍານົດໃນສັນຍາເຊົ່າຂອງທ່ ານ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຄ່ າເຊົ່າແມ່ ນຄົບກໍານົດ
້ າອິດຂອງເດືອນ. ມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທ່ ຈະເຫັ
ີ
ໃນມືທໍ
ນຄ່າທໍານຽມທີ່ຈ່ າຍເງ ິນຊ້າຖືກປະເມີນໃນ
້
ື ນທີຫາ້ . ນີບໍ້ ່ ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ ານໄດ້ຮບ
ັ "ໄລຍະຜ່ອນຜັນ" ເຊິ່ງເປັນຄວາມເຂົາໃຈຜິ
ວັນທີສາມ ຫຼ ວັ
ດ
ື ຮຽກເກັບເງ ິນສໍາລັບຄ່າທໍານຽມທີ່
ທົ່ວໄປທີ່ຜູ ເ້ ຊົ່າບາງຄົນມີ. ມັນພຽງແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ ານບໍ່ໄດ້ຖກ

້ ທ່ ານສາມາດໄດ້ຮບ
ັ ແຈ ້ງການລ່ ວງໜ້າ 14 ວັນ ໃນເວລາໃດກໍຕາມ
ຈ່ າຍເງ ິນຊ້າຈົນເຖິງເວລາຫຼງັ ຈາກນັນ.
້
່
່
ຫຼງັ ຈາກທ່ ຽງຄືນຂອງມືທີຄົບກໍານົດຄ່າເຊົາ.
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ື ຄ່າເຊົ່າ
ສັນຍາຊ່ວຍເຫຼອ

ການປົກປ້ອງເຫຍື່ອໃຊ້ຄວາມຮຸ ນແຮງໃນຄອບຄົວ

ັ ແຈ ້ງການລ່ ວງໜ້າ 14
ຖ້າທ່ ານບໍ່ທັນຈ່ າຍເງ ິນສໍາລັບຄ່າເຊົ່າ ແລະ ໄດ້ຮບ
່
ື ້າຍອອກ, ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົາຂອງທ່ ານຕ້ອງຍອມຮັບສັນຍາການ
ວັນໃຫ້ຊໍາລະຫຼຍ
ຊໍາລະທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກບຸ ກຄົນທີສາມ. ບຸ ກຄົນທີສາມຕ້ອງ
ເປັນໂບດ ຫຼ ື ອົງກອນທີ່ບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລ.

• ຜູ ເ້ ຊົ່າທີ່ພົບກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸ ນແຮງໃນຄອບຄົວບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່
້
້ ະທໍາຜິດ.
ຫົວໜ່ວຍໃຫ້ເຊົ່າຂອງພວກເຂົາທີ່ເກີດຂຶນຈາກຜູ
ກ

• ສັນຍາຕ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນ
• ສັນຍາຕ້ອງຖືກຮັບກ່ ອນທີ່ແຈ ້ງການ 14 ວັນຈະໝົດອາຍຸ
ັ ທະໃນການຈ່ າຍເງ ິນສໍາລັບສັນຍາພາຍໃນເວລາ 5 ວັນ
• ແຫຼ່ ງທຶນຕ້ອງມີພນ

້ ່ ູອາໄສເປັນເຫຍື່ອຂອງການໃຊ້ຄວາມ
• ຜູ ເ້ ຊົ່າຕ້ອງໃຫ້ເອກະສານແກ່ ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າວ່ າ ພວກເຂົາ ຫຼ ື ຜູ ຢ
້ ະທໍາຜິດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ.
ຮຸ ນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ ຜູ ກ
້ ຄ ື Seattle Police Department
• ເອກະສານຕ້ອງມີການເຊັນໂດຍບຸ ກຄົນທີສາມ ນັນກໍ
້ ່ ຽວຊານດ້ານສຸ ຂະພາບຈິດທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດ, ຜູ ສ
້ ະໜັບສະໜູນ
(ພະແນກຕໍາຫຼວດຂອງSeattle), ຜູ ຊ
້ ດ
ັ ການກໍລະນີຂອງການບໍລກ
ິ ານ
ໂຄງການຕໍ່ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸ ນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄະນະສົງ, ຜູ ຈ
ສັງຄົມ.

້ ນ
ັ ທະຕໍ່ຜູໃ້ ຫ້ເຊົ່າກ່ ຽວກັບແມ່ ນຫຍັງກໍຕາມທີ່ນອກເໜືອຈາກການໃຫ້ຂໍມູ
• ແຫຼ່ ງທຶນຕ້ອງບໍ່ມີພນ
ສໍາລັບການຊໍາລະ
• ການຈ່ າຍເງ ິນຕ້ອງພຽງພໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຖືກຊໍາລະດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼ ື ລວມກັບ
ແຫຼ່ ງລາຍຮັບ ຫຼ ື ເງ ິນອຸ ດໜູນອື່ນໆ

ີ ຮູ!້
ດີທ່ ໄດ້
່
່
ົ ໝາຍເພີມເຕີມຂອງລັດທີຮຽກຮ້ອງຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າໃຫ້ຍອມຮັບສັນຍາຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຄ່າ
ມີກດ
່
ົ ອາຍຸ ແລ້ວ ຈົນເຖິງຂະບວນການຟ້ອງ
ເຊົາ ເຖິງແມ່ ນວ່າແຈ ້ງການລ່ ວງໜ້າ 14 ວັນໄດ້ໝດ
ົ ບໍ້ ່ ໄດ້ຖກ
ື ບັງຄັບໃຊ້ໂດຍເມືອງ.
ຂັບໄລ່ຜູ ເ້ ຊົ່າໃນສານ. ການປົກປ້ອງເຫຼ່ ານີ
່
ເບິງ RCW 59.18.410.
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ການຍາ້ ຍອອກ

ສັນຍາເຊົ່າສ່ ວນໃຫຍ່ ຈະລະບຸ ວ່າ ທ່ ານຕ້ອງແຈ ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນຕໍ່ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງ
ທ່ ານແນວໃດ ເມື່ອທ່ ານຕ້ອງການຍ ້າຍອອກ. ຖ້າທ່ ານເປັນຜູ ເ້ ຊົ່າເດືອນຕໍ່ເດືອນ, ທ່ ານຈໍາເປັນ
ຕ້ອງແຈ ້ງການໃຫ້ຜູໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານຮັບຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນຢ່າງໜ້ອຍ 20 ມື ້ ກ່ ອນ
ໝົດເດືອນທີ່ທ່ ານຕ້ອງການອອກ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຖ້າທ່ ານຕ້ອງການຍ ້າຍອອກໃນວັນທີ 31
ັ ແຈ ້ງການຂອງທ່ ານບໍ່ກາຍວັນທີ 11 ກໍລະກົດ.
ກໍລະກົດ, ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຕ້ອງໄດ້ຮບ
ຢ່າລືມວ່າ ຖ້າທ່ ານບໍ່ສົ່ງແຈ ້ງການທີ່ຖືກຕ້ອງ, ທ່ ານອາດຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຄ່າເຊົ່າໃນ
ໄລຍະເຊົ່າຂອງເດືອນຖັດໄປ.
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ັ ຕາມສັນຍາເຊົ່າຈົນເປັນອາຈິນ. ທ່ ານໄດ້ຮບ
ັ ແຈ ້ງການ
• ການລະເລີຍໃນການປະຕິບດ
ັ ຕາມ ຫຼ ື ຍ ້າຍອອກໃນຊ່ວງເວລາ 12 ເດືອນ
ລ່ ວງໜ້າ 3 ວັນ ຫຼ ື ຫຼາຍກວ່າ 10 ວັນໃຫ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມກົດລະບຽບໃນສັນຍາເຊົ່າຂອງທ່ ານ.
ຫຼາ້ ສຸ ດ ສໍາລັບການລະເລີຍໃນການປະຕິບດ

້ ດສັນຍາເຊົ່າ
ການສິນສຸ
ຖ້າຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານອອກແຈ ້ງການໂດຍກະທັນຫັນໃຫ້ແກ່ ທ່ ານ ເພື່ອຍົກເລີກສັນຍາ
ັ
ເຊົ່າຂອງທ່ ານ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງມັນທັນທີ. ແຈ ້ງການທີ່ອອກໃຫ້ໃນເມືອງ Seattle ຕ້ອງປະຕິບດ
້ ານົດຂອງທັງລັດ ແລະ ເມືອງ. ຖ້າທ່ ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼອ
ື ເພື່ອກວດເບິ່ງ
ຕາມຂໍກໍ
້
້ ານົດປະຈໍາເມືອງ ຫຼ ື ບໍ່, ທ່ ານສາມາດໂທຫາ
່ າ ມັນປະຕິບດ
ັ ຕາມຂໍກໍ
ແຈ ້ງການ ແລະ ເຂົາໃຈວ
່
ື Renting in Seattle (ໂຄງການເຊົາເຮືອນພັກໃນ Seattle) ທີ່ (206) 684-5700.
ສາຍຊ່ວຍເຫຼອ
ັ ຍາເຊົ່າທີ່ປ່ຽນເປັນສັນຍາເດືອນຕໍ່ເດືອນ
• ຖ້າທ່ ານເປັນຜູ ເ້ ຊົ່າເດືອນຕໍ່ເດືອນ ຫຼ ື ທ່ ານມີສນ
ໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານຕ້ອງໃຫ້ເຫດຜົນທີ່ຊອບທໍາແກ່ ທ່ ານເພື່ອຍົກເລີກ
ການເຊົ່າຂອງທ່ ານ.
້ ດ,ໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າມັນລະບຸ ໄວ້ແນວໃດກ່ ຽວກັບການ
ັ ຍາເຊົ່າທີ່ກໍາລັງຈະສິນສຸ
• ຖ້າທ່ ານມີສນ
້ ດຂອງສັນຍາ. ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າອາດບໍ່ແຈ ້ງການສໍາລັບສັນຍາເຊົ່າປະເພດນີ.້
ສິນສຸ
Just Cause Eviction Ordinance
(ຄໍາສັ່ງວ່າດ້ວຍການຟ້ອງຂັບໄລ່ຜູ ເ້ ຊົ່າດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ຊອບທໍາ)
Just Cause Eviction Ordinance(ຄໍາສັ່ງວ່ າດ້ວຍການຟ້ອງຂັບໄລ່ ຜູ ເ້ ຊົ່າດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ຊອບທໍາ)
ຂອງ Seattle ເປັນການປົກປ້ອງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຜູ ເ້ ຊົ່າ ເພາະມັນປ້ອງກັນການຟ້ອງຂັບໄລ່ຕາມ
ອໍາເພີໃຈ. ມັນຮຽກຮ້ອງຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າມີເຫດຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼ ື ເຫດຜົນທີ່ຊອບທໍາ
້ ດສັນຍາເຊົ່າເດືອນຕໍ່ເດືອນຂອງທ່ ານ. ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານຕ້ອງ
ຖ້າພວກເຂົາຕ້ອງການສິນສຸ
້
່ ວໄປວ່າ Notice to Terminate Tenancy
ໃຫ້ແຈ ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເຊິ່ງຖືກເອີນໂດຍທົ
່
່
(ແຈ ້ງການເພືອຍົກເລີກການເຊົາ)ແລະ ລະບຸ ເຫດຜົນສະເພາະທີ່ຊອບທໍາ. ຈໍານວນເວລາ
້ ບເຫດຜົນທີ່ສະເພາະ.ນອກຈາກຈະຖືກລະບຸໄວ້ຕ່ າງຫາກ
ລ່ ວງໜ້າສໍາລັບແຈ ້ງການແມ່ ນຂຶນກັ
້ ດໄລຍະເຊົ່າ. ເຫດຜົນ
, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງມີແຈ ້ງການລ່ ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ 20 ວັນ ກ່ ອນທີ່ຈະສິນສຸ
້ ນພຽງເຫດຜົນຊອບທໍາທີ່ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານສາມາດສິນສຸ
້ ດສັນຍາເຊົ່າເດືອນຕໍ່
ດັ່ງຕໍ່ໄປນີເປັ
ເດືອນຂອງທ່ ານໄດ້.
ັ ແຈ ້ງການລ່ວງໜ້າ 14 ວັນ ໃຫ້ຈ່າຍຄ່ າເຊົ່າ ຫຼ ື ຍ ້າຍອອກ
• ການຈ່ າຍຄ່າເຊົ່າຊ້າ: ທ່ ານໄດ້ຮບ
່
ັ ຕາມ.
ແລະ ລະເລີຍທີຈະປະຕິບດ
ັ ເວລາຈົນເປັນອາຈິນ. ທ່ ານໄດ້ຮບ
ັ ແຈ ້ງການລ່ ວງໜ້າ 4 ວັນ
• ການລະເລີຍຈ່ າຍຄ່າເຊົ່າໃຫ້ທນ
່
ຫຼ ື ຫຼາຍກວ່າ 14 ວັນ ໃຫ້ຈ່າຍຄ່າເຊົາ ຫຼ ື ຍ ້າຍອອກໃນຊ່ວງເວລາ 12 ເດືອນຫຼາ້ ສຸ ດສໍາລັບການ
ຈ່ າຍຄ່າເຊົ່າຊ້າ.
ັ ແຈ ້ງການລ່ວງໜ້າ 10 ວັນ ໃຫ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມ
• ການລະເມີດສັນຍາເຊົ່າຂອງທ່ ານ: ທ່ ານໄດ້ຮບ
່
່
ັ ຕາມ.
ກົດລະບຽບໃນສັນຍາເຊົາຂອງທ່ ານ ຫຼ ື ຍ ້າຍອອກ ແລະ ທ່ ານລະເລີຍທີຈະປະຕິບດ
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້
• ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານ ຫຼ ື ສະມາຊິກຄອບຄົວສາຍຕັງຂອງພວກເຂົ
າຈໍາເປັນຕ້ອງຍ ້າຍເຂົາ້
ີ ້ ນຈໍາເປັນຕ້ອງມີແຈ ້ງການລ່ ວງໜ້າ 90 ວັນ. ເມືອງ
ຫົວໜ່ວຍຈັດສັນຂອງທ່ ານ. ກໍລະນີນແມ່
່
ອາດຮຽກຮ້ອງຜູໃ້ ຫ້ເຊົາຂອງທ່ ານຢືນຢັນ(ເຊັນເອກະສານຢືນຢັນ)ຖ້າພວກເຂົາໃຊ້ເຫດຜົນ
້
້
ທີ່ຊອບທໍານີແລະ
ທ່ ານສົງໄສວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ມີເຈດຕະນາເຂົາອາໄສໃນຫົ
ວໜ່ວຍຈັດສັນ
່
່
້
ຂອງທ່ ານ ຫຼ ື ຍ ້າຍສະມາຊິກຄອບຄົວທີມີຄຸນສົມບັດເຂົາໃນບ່ ອນທີທ່ ານຍ ້າຍອອກ.
ີ ້ ນຈໍາເປັນ
• ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານຕ້ອງການຂາຍຫົວໜ່ວຍຈັດສັນທີ່ທ່ ານເຊົ່າຢູ່. ກໍລະນີນແມ່
່
ັ ຫົວໜ່ວຍທີມີຄອບຄົວດ່ຽວພັກອາໄສ
ຕ້ອງມີແຈ ້ງການລ່ ວງໜ້າ 90 ວັນ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ກບ
ຢູ່ເທົ່ານັນ້ ເຊິ່ງຖືກກໍານົດໂດຍກົດໝາຍປະຈໍາເມືອງວ່າເປັນໂຄງສ້າງແຍກທີ່ປະກອບມີໜ່ ງຶ
ຫົວໜ່ວຍພັກອາໄສ. ຖ້າທ່ ານອາໄສຢູ່ໃນຄອນໂດ, ອາພາດເມັນ, ບ້ານແຝດສອງ, ບ້ານແຝດ
ໍ ະນີນເປັ
ີ ້ ນເຫດຜົນທີ່ຊອບທໍາເພື່ອ
ສາມ ຫຼ ື ຕຶກແຖວ, ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ກລ
້
ສິນສຸ ດສັນຍາເຊົ່າຂອງທ່ ານ.
້ ບການຖືກຈ ້າງງານໃນ
• ການທີ່ທ່ ານພັກອາໄສຢູ່ໃນຫົວໜ່ວຍຈັດສັນໃດໜຶ່ງແມ່ ນຂຶນກັ
ີ້
ັ
ທີ່ດິນ ແລະ ການຈ ້າງງານຂອງທ່ ານຖືກຍົກເລີກ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ກໍລະນີນຈະໃຊ້
ໄດ້ກບ
່
່
່
້
້ ດ
ັ ການທີດິນທີອາໄສຢູ່ໃນສະຖານທີນັນ.
ຜູ ຈ
ື ວໜ່ວຍພັກອາໄສເສີມ
• ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານເຊົ່າສ່ ວນໜຶ່ງຂອງເຮືອນຂອງພວກເຂົາເອງ ຫຼ ຫົ
່
ໃສ່ ເຮືອນຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ບໍຕ້ອງການໃຊ້ຮ່ວມກັບທ່ ານອີກຕໍ່ໄປ.
• ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານຕ້ອງການປັບແຕ່ງຫົວໜ່ວຍຈັດສັນຂອງທ່ ານ ຫຼ ື ຕຶກອາຄານທີ່ທ່ ານ
ີ້
ອາໄສຢູ່ ເຊິ່ງຈະບັງຄັບໃຫ້ທ່ານຍ ້າຍອອກຖາວອນ. ກໍລະນີນຮຽກຮ້
ອງຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງ
ທ່ ານສະໝັກຂໍໃບອະນຸຍາດຍ ້າຍສະຖານທີ່ຈາກເມືອງ ເຊິ່ງເປັນຂະບວນການທີ່ໃຊ້ເວລາ
້ ນແກ່ ທ່ ານ ແລະ
ື
ປະມານ 6 ເດືອນ. ເງ່ ອນໄຂໃບອະນຸ
ຍາດປະກອບມີການໃຫ້ຊຸດຂໍມູ
່
ຊ່ ວຍຈ່ າຍຄ່ າຍ ້າຍສະຖານທີໃຫ້ແກ່ ທ່ ານ ຖ້າລາຍຮັບຂອງທ່ ານຢູ່ທີ່ ຫຼ ື ຕໍ່າກວ່ າ 50%
້ ນເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ອ່ານໜ້າເວບ
ຂອງລາຍຮັບສະເລ່ ຍສໍາລັບເຂດປົກຄອງ King. ສໍາລັບຂໍມູ
ື ໃນການຍ ້າຍສະຖານທີ່ຂອງຜູ ເ້ ຊົ່າ) ທີ່
Tenant Relocation Assistance (ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອ
www.seattle.gov/rentinginseattle.
້
່ ດິຮທີ່ທ່ ານອາໄສຢູ່ ຫຼປ
ື ່ ຽນການນໍາໃຊ້ໃຫ້ທີ່ດິນທີ່ບໍ່ແມ່ ນເພື່ອ
• ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຕ້ອງການຮືຖອນທີ
ີ ້ າເປັນຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດຍ ້າຍສະຖານທີ່ແບບດຽວກັບການ
ການພັກອາໄສ. ກໍລະນີນຈໍ
ບັງຄັບໃຫ້ຍ ້າຍອອກຈາກການປັບແຕ່ ງຕຶກອາຄານ. ເບິ່ງຂ້າງເທິງ.
ຶ ອາຄານໃຫ້ເປັນທີ່ດິນທີ່ບໍ່ແມ່ ນເພື່ອການ
• ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານຕ້ອງການປ່ຽນການນໍາໃຊ້ຕກ
້
ພັກອາໄສ. ກໍລະນີຈະເປັນຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດຍ ້າຍສະຖານທີ່ແບບດຽວກັບການບັງຄັບ
ໃຫ້ຍ ້າຍອອກຈາກການປັບແຕ່ ງຕຶກອາຄານ. ເບິ່ງຂ້າງເທິງ.
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• 22.903.035.ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານຕ້ອງການປ່ຽນຫົວໜ່ວຍຈັດສັນຂອງທ່ ານໃຫ້
້
ົ ຮຽກຮ້
ກາຍເປັນຄອນໂດ ຫຼ ື ທີ່ພັກສະຫະກອນ. ການປ່ຽນແປງເຫຼ່ ານີ
ອງມີການ
ດໍາເນີນການຂອງພວກເຂົາເອງ ພາຍໃຕ້ Condominium Conversion Ordinancce
(ຄໍາສັ່ງວ່ າດ້ວຍການປ່ຽນໃຫ້ເປັນຄອນໂມມິນຽມ) ແລະ Co-operative Coversion Ordinance
(ຄໍາສັ່ງວ່ າດ້ວຍການປ່ຽນໃຫ ້ເປັນທີ່ພັກສະຫະກອນ) SMC 22.903.030 ແລະ SMC 22.903.035.
ັ ແຈ ້ງການລະເມີດມາດຕະຖານເຮືອນພັກໃນຫົວໜ່ວຍຈັດສັນເສີມທີ່ໄດ້
• ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານໄດ້ຮບ
້ ດການປ່ອຍເຊົ່າຫົວໜ່ວຍຈັດສັນດັ່ງກ່ າວ. ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຕ້ອງຊ່ວຍ
ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ຕ້ອງການສິນສຸ
ຈ່ າຍຄ່ າຍ ້າຍສະຖານທີ່ໃຫ້ແກ່ ທ່ ານເປັນຈໍານວນເງ ິນ $2,000 ຫຼ ື ທຽບເທົ່າກັບຄ່າເຊົ່າ 2 ເດືອນ ເປັນ
ເວລາສອງອາທິດກ່ ອນທີ່ທ່ ານຈະຍ ້າຍອອກ.
ັ ແຈ ້ງການລະເມີດສໍາລັບຫົວໜ່ວຍຈັດສັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດ ເຊິ່ງຖືກ
• ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານໄດ້ຮບ
້ ່ ວໄປວ່າ "ຫົວໜ່ວຍຈັດສັນທີ່ຜິດກົດໝາຍ" ແລະ ຕ້ອງສິນສຸ
້ ດການປ່ອຍເຊົ່າຫົວໜ່ວຍຈັດ
ເອີນທົ
່
່
ສັນຂອງທ່ ານ. ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົາຕ້ອງຊ່ ວຍຈ່ າຍຄ່ າຍ ້າຍສະຖານທີໃຫ້ແກ່ ທ່ ານເປັນຈໍານວນເງ ິນ $2,000
ຫຼ ື ທຽບເທົ່າກັບຄ່າເຊົ່າ 2 ເດືອນ ເປັນເວລາສອງອາທິດກ່ ອນທີ່ທ່ ານຈະຍ ້າຍອອກ.
ັ ຕາມຂີດຈໍາກັດທີ່
• ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານຕ້ອງຫຼຸດຈໍານວນຜູ ເ້ ຊົ່າໃນຫົວໜ່ວຍພັກອາໄສເພື່ອປະຕິບດ
້
ີ ນຈໍາເປັນຕ້ອງມີແຈ ້ງການລ່ ວງໜ້າ30ວັນແລະການຊ່ວຍຈ່ າຍ
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ກໍລະນີນແມ່
ຄ່ າຍ ້າຍສະຖານທີ່ເປັນຈໍານວນເງ ິນ $2,000 ຫຼ ືທຽບເທົ່າກັບຄ່າເຊົ່າ 2 ເດືອນ ເປັນເວລາ 2 ອາທິດກ່ ອນ
ທີ່ຈະຍ ້າຍອອກ.
ັ ຄໍາສັ່ງສຸ ກເສີນຈາກເມືອງໃຫ້ຍ ້າຍທ່ ານອອກ ແລະ ປິດຫົວໜ່ວຍຈັດສັນ
• ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານໄດ້ຮບ
່
້ ບສະຖານະການ
ື
້ງການແມ່ ນຂຶນກັ
ຂອງທ່ ານ ເນືອງຈາກສະພາບການອັນຕະລາຍ. ເງ່ ອນໄຂຂອງແຈ
່ທີສະເພາະຂອງສະພາວະສຸ ກເສີນ, ແຕ່ ມັນຈະເປັນຊ່ວງເວລາສັນໆຢູ
້ ່ ສະເໝີ. ທ່ ານອາດໄດ້ຮບ
ັ ການ
້ ບວ່າສະພາວະສຸ ກເສີນດັ່ງກ່ າວເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຊ່ ວຍຈ່ າຍຄ່າຍ ້າຍສະຖານທີ່ຖ້າຄົນພົ
ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າ. ການຊ່ວຍຈ່ າຍຄ່າຍ ້າຍສະຖານທີ່ແມ່ ນຖືກດັດສົມໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄ່າຄອງຊີບໃນ
ແຕ່ ລະປີ .
• ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານອອກ 3 Day Notice to Quit (ແຈ ້ງການລ່ ວງໜ້າ 3 ວັນໃຫ້ຍ ້າຍອອກ) ສໍາລັບການ
້ ວມກິດຈະກໍາທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບອາຊະຍາກໍາໃນອະສັງຫາລິມະຊັບ. ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຕ້ອງລະບຸ
ເຂົາຮ່
້ ດສັນຍາ ແລະ ສົ່ງ
້ ຈງິ ທີ່ສະໜັບສະໜູນການກະທໍາຜິດໃນແຈ ້ງການສິນສຸ
ອາຊະຍາກໍາ ແລະ ຂໍແທ້
ສໍາເນົາໃຫ້ແກ່ ເມືອງ.

ີ ຮູ!້
ດີທ່ ໄດ້
ສິດໂດຍຊອບທໍາຂອງທ່ ານບໍ່ສາມາດຖືກຍົກເລີກໄດ້. ສັນຍາເຊົ່າໃດກໍຕາມທີ່ພະຍາຍາມ
ຍົກເລີກແມ່ ນບໍ່ສາມາດຖືກບັງຄັບໃຊ້ໄດ້. ຖ້າທ່ ານເປັນຜູ ເ້ ຊົ່າເດືອນຕໍ່ເດືອນສໍາລັບຊ່ວງ
ີ ດ
ິ ໂດຍຊອບທໍາ.
ເວລາໃດກໍຕາມໃນຫົວໜ່ວຍໃຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານ, ທ່ ານກໍມສ
ມັນເປັນການລະເມີດJustCauseEvictionOrdinance(ຄໍາສັ່ງວ່ າດ້ວຍການຟ້ອງຂັບໄລ່ ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ຊອບທໍາ)
້ ດສັນຍາເຊົ່າ ແລະ ລະເລີຍທີ່ຈະປະຕິບດ
ັ
ທີ່ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຈະອາໄສເຫດຜົນທີ່ຊອບທໍາເພື່ອສິນສຸ
່
້
່
້
່
ຕາມທັງໝົດ ບໍວ່ າສິງນັນຈະໝາຍຄວາມເຖິງການບໍຍ ້າຍເຂົາໄປຢູ່ໃນຫົວໜ່ວຍຈັດສັນ, ການບໍ່
ລະບຸ ຂາຍຫົວໜ່ວຍຈັດສັນດັ່ງກ່ າວ, ອື່ນໆ. ຄ່ າປັບໄໝ ແລະ ການລົງໂທດຈະບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ຜູ ້
ິ ທີ່ຈະຮ້ອງຟ້ອງເປັນຈໍານວນເງ ິນ $2,000 ສໍາລັບຄວາມເສຍຫາຍໃນ Small Claims Court
ເຊົ່າມີສດ
(ສານຄະດີລະຫຸໂທດ).
້ ດການເຊົ່າຕ້ອງປະກອບມີພາສາ ແລະ ຂໍມູ
້ ນທີ່ສະເພາະ.
ແຈ ້ງການເພື່ອສິນສຸ
່
ັ ແຈ ້ງການ, ໃຫ້ຕດ
ິ ຕໍສາຍຊ່ວຍເຫຼອ
ື Renting in Seattle
ຖ້າທ່ ານໄດ້ຮບ
່
່
(ໂຄງການເຊົາເຮືອນພັກໃນ Seattle) ທີ (206) 684-5700 ເພື່ອຊ່ວຍຕັດສິນວ່າ
ມັນເປັນແຈ ້ງການທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼ ື ບໍ່.
ການຟ້ອງຂັບໄລ່ຜູ ເ້ ຊົ່າໃນລະດູໜາວ
້
ໃບແຈ ້ງໜີການຟ້
ອງຂັບໄລ່ໃນລະດູໜາວມີຢ່ ູເພື່ອປົກປ້ອງຜູ ເ້ ຊົ່າທີ່ບອບບາງໃນ Seattle ຈາກການ
ກາຍເປັນຜູ ໄ້ ຮ້ບາ້ ນໃນລະຫວ່າງເດືອນທີ່ມີອາກາດໜາວທີ່ສຸ ດ. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1 ທັນວາ ແລະ 1
້ ່ ອປ້ອງກັນການຟ້ອງຂັບໄລ່ ນອກຈາກ
ມີນາ, ຄົວເຮືອນທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງສາມາດໃຊ້ໃບແຈ ້ງໜີເພື
້
່
່
ັ ໄປນີ:
ກໍລະນີດງຕໍ
• ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຄອບຄອງຫົວໜ່ວຍໃຫ້ເຊົ່າຕໍ່າກວ່ າສີ່ຫົວໜ່ວຍພາຍໃນເມືອງ Seattle.
້
້
້
• ເຈົາຂອງ
ຫຼ ື ຄອບຄົວສາຍຕັງຂອງພວກເຂົ
າຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົາອາໄສໃນຫົ
ວໜ່ວຍໃຫ້ເຊົ່າ
້
• ເຈົາຂອງຕ້
ອງການຂາຍຫົວໜ່ວຍໃຫ້ເຊົ່າ
້ ດການປ່ອຍເຊົ່າຫົວໜ່ວຍຈັດສັນ
້
• ເມືອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົາຂອງສິ
ນສຸ
• ກິດຈະກໍາທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບຢາ ຫຼ ື ອາຊະຍາກໍາ
ັ ທີ່ບໍ່ປອດໄພ ເຊິ່ງອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພ
• ທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ/ຫຼ ື ການປະຕິບດ
ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ ເ້ ຊົ່າຄົນອື່ນໆ ແລະ/ຫຼ ື ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າ
ື ໃນການຈ່ າຍຄ່າເຊົ່າໃຫ້ໂທຫາ2-1-1ສໍາລັບລາຍການສົ່ງຕໍ່ແບບຄອບ
ຖ້າທ່ ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ ວຍເຫຼອ
່
ັ ໜ່ວຍງານທີມີທນ
ຶ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ.
ຄຸ ມໃຫ້ກບ
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ການສົ່ງຄືນເງ ິນມັດຈໍາສໍາລັບຄວາມປອດໄພຂອງທ່ ານ

?

ແຈ ້ງການຟ້ອ
ງຂບ
ັ ໄລ່ ຜູ ເ້ ຊົ່າ

ການຟ້ອງຂັບໄລ່ຜູ ເ້ ຊົ່າທີ່ຄອບຄອງໂດຍຜິດກົດໝາຍ
ື ເ້ ຊົ່າທີ່ຄອບຄອງໂດຍຜິດກົດໝາຍ ແມ່ ນຂະບວນການທາງກົດໝາຍທີ່ຜູ ໃ້ ຫ້
ການຟ້ອງຂັບໄລ່ຜູ ເ້ ຊົ່າ ຫຼ ຜູ
ັ ຕາມເພື່ອຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານຄືນສິດຄອບຄອງຂອງພວກເຂົາໃນຫົວໜ່ວຍຈັດສັນ.ມັນເປັນ
ເຊົ່າຕ້ອງປະຕິບດ
ການຜິດກົດໝາຍທີ່ຜູໃ້ ຫ້ເຊົ່າຈະພະຍາຍາມຟ້ອງຂັບໄລ່ຜູເ້ ຊົ່າໂດຍບໍ່ຜ່ານຂະບວນການຟ້ອງຂັບໄລ່ຜູເ້ ຊົ່າ
ທີ່ຄອບຄອງໂດຍຜິດກົດໝາຍ. ການກະທໍາເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແມ່ ກະແຈ, ການນໍາສິ່ງຂອງໆຜູ ເ້ ຊົ່າອອກ ຫຼ ື
ິ ານສາທາລະນຸປະໂພກແມ່ ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ ຖືກເກືອດຫ້າມຢ່າງເດັດ
ການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ກັບການບໍລກ
ຂາດ.
້
, ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຕ້ອງແຈ ້ງການໃຫ້ແກ່ ທ່ ານກ່ ອນ.
ກ່ ອນທີ່ຂະບວນການຂອງສານຈະສາມາດເລີ່ມຕົນໄດ້
້
ແຈ ້ງການອາດພະຍາຍາມສິນສຸ ດສັນຍາເຊົ່າຂອງທ່ ານດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ຊອບທໍາ, ເກັບຄ່າເຊົ່າທີ່ຈ່ າຍ
ົ ລະບຽບໃນສັນຍາເຊົ່າຂອງທ່ ານ. ເບິ່ງປະເພດຂອງແຈ ້ງການທີ່ໜ້າທີ 36. ຖ້າທ່ ານ
ຊ້າ ຫຼ ື ບັງຄັບໃຊ້ກດ
່
ັ ຕາມແຈ ້ງການທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຼງັ ຈາກນັນ້ ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າສາມາດດໍາເນີນການຟ້ອງ
ລະເລີຍທີຈະປະຕິບດ
ຂັບໄລ່ຜູ ເ້ ຊົ່າທີ່ຄອບຄອງໂດຍຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງເປັນຄະດີຄວາມຟ້ອງຂັບໄລ່. ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຕ້ອງພະຍາຍາມ
້ ່ າ "ເອກະສານຮຽກຕົວ ແລະ ຄໍາຮ້ອງ" ໃຫ້ແກ່ ທ່ ານ ເຊິ່ງອະທິບາຍວ່າ ເປັນຫຍັງ
ສົ່ງເອກະສານທີ່ເອີນວ
ພວກເຂົາຈຶ່ງຂໍໃຫ້ສານຂັບໄລ່ທ່ ານໃນຄະດີຄວາມ "ຜູ ເ້ ຊົ່າທີ່ຄອບຄອງໂດຍຜິດກົດໝາຍ" ແລະ
ລະບຸ ບອກເຫດຜົນ. ມັນສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ທ່ ານຈະຂໍຄໍາປຶກສາຈາກທະນາຍຄວາມທີ່ມີຄຸນສົມບັດໃນ
ັ "Summons and Complaint (ເອກສານຮຽກຕົວ ແລະ ຄໍາຮ້ອງ)." ເອກະສານ
ທັນທີ ຫຼງັ ຈາກທີ່ໄດ້ຮບ
້ ທ່ ານ
ຈະປະກອບມີເວລາກໍານົດສໍາລັບການຕອບຂອງທ່ ານ. ຖ້າທ່ ານບໍ່ຕອບພາຍໃນເວລາກໍານົດນັນ,
່
້
້ ບ
ອາດຖືກຂັບໄລ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຕິດຕໍທະນາຍຄວາມຜ່ານສາຍໃຫ້ຂໍມູນຊຸມຊົນ 2-1-1 ຫຼ ື ເຂົາພົ
່
ິ ໍາສໍາລັບການຈັດສັນເຮືອນ) ທີ www.kcba.org.
Housing Justice Project (ໂຄງການຄວາມຍຸ ຕທ
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້ ລະນີທ່ ີ
ເມື່ອທ່ ານຍ ້າຍອອກ, ທ່ ານຕ້ອງຄືນຫົວໜ່ວຍໃຫ້ເຊົ່າໃນສະພາບເດີມທີ່ທ່ ານເຊົ່າມັນ ຍົກເວັນກໍ
່
່
້
ມີການຫຼຸ ້ຍຫ້ຽນທີສົມເຫດສົມຜົນ.ການຫຼຸ ້ຍຫ້ຽນທີສົມເຫດສົມຜົນເກີດຂຶນໂດຍທໍາມະຊາດຕາມການ
້ ນປູພນ,
ື ້ ຮອຍ
ເວລາຜ່ານການໃຊ້ງານທີ່ເປັນປົກກະຕິ. ຕົວຢ່າງແມ່ ນການຕົກສີ, ຮອຍຂູ ດໃນພົມນໍາມັ
່
້
່
ຂີດໃນພົມປູ, ອືນໆ. ໃນທາງກົງຂ້າມ ໂດຍທົວໄປແລ້ວ ຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂຶນຢ່າງກະທັນຫັນ ແລະ
ເປັນຜົນມາຈາກຄວາມລະເລີຍ, ການນໍາໃຊ້ຢ່າງຜິດໆ ຫຼ ື ໂດຍອຸ ປະຕິເຫດ. ຕົວຢ່າງແມ່ ນຮູ ໃນກໍາແພງ,
້ ວ.
ປ່ອງຢ້ຽມແຕກ ຫຼ ື ຮອຍໄໝ້ບໍລເິ ວນພືນຜິ
ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານຕ້ອງໃຊ້ລາຍການກວດກາທີ່ພວກທ່ ານທັງສອງເຊັນໃນເວລາທີ່ທ່ ານຍ ້າຍເຂົາ້ ເພື່ອ
ຕັດສິນວ່າທ່ ານຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຫົວໜ່ວຍຈັດສັນ ຫຼ ື ບໍ່. ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າບໍ່ຈໍາເປັນ
ຕ້ອງດໍາເນີນການກວດສອບຢ່າງລະອຽດກັບທ່ ານ, ແຕ່ ທ່ ານສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ດໍາເນີນການ ຖ້າທ່ ານ
່ າຍຮູ ບພາບຫົວໜ່ວຍຈັດສັນເພື່ອບັນທຶກ
ີ
ຄິດວ່າມັນຈະເປັນປະໂຫຍດ. ມັນເປັນແນວຄິດດີທ່ ຈະຖ
່
່
ສະພາບການທີທ່ ານຄືນມັນ ເຊິງລວມເຖິງຄວາມສະອາດ. ຖ້າຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານຮຽກເກັບເງ ິນຈາກ
ທ່ ານສໍາລັບການທໍາຄວາມສະອາດເມື່ອທ່ ານຍ ້າຍເຂົາ,້ ທ່ ານບໍ່ສາມາດຖືກຮຽກເກັບເງ ິນສໍາລັບການ
ທໍາຄວາມສະອາດເມື່ອທ່ ານຍ ້າຍອອກ. ຖ້າທ່ ານຕິດໜີຄ່້ າສາທາລະນຸປະໂພກທີ່ຍັງຄ້າງຊໍາລະ, ເງ ິນມັດ
້
ົ ນ.
ຈໍາຂອງທ່ ານອາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຊໍາລະຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼ່ ານັ
້ ່ ທ່ ານຍ ້າຍອອກ ເພື່ອຄືນເງ ິນມັດຈໍາຂອງທ່ ານ ແລະ/
້ ມືທີ
• ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານມີເວລາ 21 ວັນ ນັບຕັງແຕ່
່
ື
ຫຼໃຫ້ເອກະສານຢື
ນຢັນແກ່ ທ່ ານທີລະບຸ ຫກ
ຼ ັ ຖານໃນການກັກສ່ ວນໃດໜຶ່ງຂອງເງ ິນມັດຈໍາຂອງທ່ ານ.
ື ກະແຈທັງໝົດເພື່ອເປັນສັນຍານຢ່າງຊັດເຈນວ່ າ ທ່ ານກໍາລັງຄືນກໍາມະສິດໃຫ້
ໃຫ້ແນ່ ໃຈວ່າໄດ້ຄນ
້
ແກ່ ເຈົາຂອງ.
• ຖ້າຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຕ້ອງການເວລາເພີ່ມເພື່ອລໍຖາ້ ການແຈ ້ງລາຄາສໍາລັບການສ້ອມແປງ ຫຼ ື ໃບສະຫຼຸບການ
ຮຽກເກັບຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ, ພວກເຂົາຕ້ອງແຈ ້ງການໃຫ້ແກ່ ທ່ ານພາຍໃນຊ່ວງເວລາ 21 ວັນ.
• ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານຕ້ອງພິຈາລະນາມູນຄ່າເສື່ອມສະພາບ ເມື່ອຄິດໄລ່ ການຫັກລົບຄວາມເສຍຫາຍ.
້ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ອື່ນໆ ຕ້ອງຖືເປັນ
ີ ອ
ື ຢູ່ຂອງພືນ,
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ອາຍຸ , ສະພາບ ແລະ ເວລານໍາໃຊ້ທ່ ເຫຼ
້
ປັດໄຈເຂົາໃນການປະເມີ
ນຄວາມເສຍຫາຍ.
ີ ກຕ້ອງແກ່ ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານເພື່ອຮັບ
• ມັນແມ່ ນຄວາມຜິດຊອບຂອງທ່ ານທີ່ຈະໃຫ້ທີ່ຢູ່ໄປສະນີທ່ ຖື
່
່
ເງ ິນໝັດຈໍາຂອງທ່ ານຄືນ. ຖ້າທ່ ານບໍໃຫ້, ຜູໃ້ ຫ້ເຊົາຂອງທ່ ານຕ້ອງໃຊ້ທີ່ຢູ່ໄປສະນີຫາສຸ
ຼ ້ ດທີ່ຮູ ້ຂອງທ່ ານ.
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ັ ຊະນ ີ
ດດ

ຄວາມຄິດສຸ ດທ້າຍ
້
່ ຄວາມຮູ ສ້ ກ
ຶ ປອດໄພຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄຸ ນນະພາບ
ເຮືອນຂອງພວກເຮົາແມ່ ນພືນຖານຕໍ
້ ານົດ ແລະ ກົດໝາຍການຈັດສັນເຮືອນທີ່ຍຸ ຕທ
ິ . ຂໍກໍ
ິ າໍ ແມ່ ນມີຢ່ ູເພື່ອປົກປ້ອງສິດຂອງ
ຊີວດ
່
ິ ໄດ້
ທ່ ານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີປອດໄພ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ທ່ ານມີສດ
ຮັບຄວາມສຸ ກໃນບ້ານຂອງທ່ ານຢ່າງງຽບສະຫງ ົບ.
ັ ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ
ການມີຄວາມສໍາພັນແບບທຸລະກິດທີ່ດີກບ
້
່
້ ດແຍ ້ງ, ທ່ ານອາດມີເຫດຜົນທີ່
ໝັນຄົງຂອງສັນຍາເຊົາຂອງທ່ ານ. ໃນບາງຄັງ້ ເມື່ອເກີດມີຂໍຂັ

� ງ ໜ້້າທີີ 18
ການເຂົ້້າເຖິິ

ລາຍການກວດກາ

້ ນ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແມ່ ນແຕ່ການແຊກແຊງ. ສາຍຊ່ວຍເຫຼອ
ື Renting in Seattle
ຈະຂໍຂໍມູ
່
(ໂຄງການເຊົາເຮືອນພັກໃນ Seattle) (206) 684-5700 ແມ່ ນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄ່າຂອງທ່ ານ
້ ນ ຫຼ ື ທ່ ານພ້ອມຍື່ນຄໍາຮ້ອງແລ້ວ.
ເພື່ອຊ່ວຍເບິ່ງວ່ າ ທ່ ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍມູ

ການປະຕິິເສດການປ່່ອຍສິິນເຊື່່�ອ ໜ້້າທີີ 14

� ່� ໜ້້າທີີ 21
ການຍ້້າຍເຂົ້້າຢູ່

ການໂຄສະນາ ໜ້້າທີີ 11-13

ການຄືືນເງິ ິນມັັດຈຳຳ� ໜ້້າທີີ 51

ການຈັັດສັັນເຮືືອນໃນລາຄາຖືືກ ໜ້້າທີີ 7

ການທຳຳ�ຄວາມສະອາດ

ິ ຜູ ເ້ ຊົ່າຂອງທ່ ານ. ຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າບໍ່ສາມາດ
ເມືອງປົກປ້ອງຄວາມສາມາດຂອງທ່ ານໃນການໃຊ້ສດ
ື
ປ້ອງກັນທ່ ານບໍ່ໃຫ້ສ່ ສານ
ແລະ ຈັດການກັບຜູ ເ້ ຊົ່າຄົນອື່ນໆ ໃນການສ້າງ, ການແຈກຢາຍໃບ
ິ ຈັດສັນເຮືອນ
ປິວ ຫຼ ື ການຈັດປະຊຸມ. ການຕອບໂຕ້ຈາກຜູ ໃ້ ຫ້ເຊົ່າຂອງທ່ ານຕໍ່ການໃຊ້ສດ
່
່
ຂອງທ່ ານເປັນສິງທີເກືອດຫ້າມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄ່າປັບໄໝ, ການ

ການສະໝັັກຂໍໍ
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ລົງໂທດ ແລະ/ຫຼ ື ການສືບສວນ.
້
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ສັັນຍາເດືືອນຕໍ່່� ເດືືອນ

ໃບຮັັບເງິ ິນ

ປະເພດສັັນຍາເຊົ່່� າ ໜ້້າທີີ 23
ແຈ້້ງການຈາກຜູ້້ ໃ� ຫ້້ເຊົ່່� າຂອງທ່່ ານ ໜ້້າທີີ
37-41

ຄ່່າທຳຳ�ນຽມສຳຳ�ລັັບການຈ່່ າຍເງິ ິນຊ້້າ ໜ້້າທີີ 28, 40

ການຍ້້າຍອອກ ໜ້້າທີີ 44

ຄົົນທຳຳ�ອິິດ ໜ້້າທີີ 16

ການຟ້້ອງຂັັບໄລ່່ຜູ້້ ເ� ຊົ່່� າດ້້ວຍເຫດຜົົນທີ່່�ຊ
ອບທຳຳ� ໜ້້າທີີ 46-49

� ອ�
ຂີ້້ເຫຍື້້
ການຮຽກເກັັບເງິ ິນ ໜ້້າທີີ 26-29
ໜ້້າທີ່່�ຂອງຜູ້້ ໃ� ຫ້້ເຊົ່່� າ/ຜູ້້ ເ� ຊົ່່� າ ໜ້້າທີີ 32
ເງິ ິນມັັດຈຳຳ�ການຈອງ ໜ້້າທີີ 18
ກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍຕຶຶກອາຄານຈັັດສັັນເຮືືອນ ແລະ
ການບຳຳ�ລຸຸ ງຮັັກສາ (HBMC)
� ນ�
- ເບິ່່� ງມາດຕະຖານຂັ້້ນຕົ້້
ໃບຮັັບຮອງທາງເລືືອກການຈັັດສັັນເຮືືອນ

� ່�
ຄ່່າທຳຳ�ນຽມໃນການຍ້້າຍເຂົ້້າຢູ່
� ດ ໜ້້າທີີ 24
ຂໍ້້ຈຳຳ�ກັັ
ການຊໍໍາລະເງິ ິນເປັັນງວດ ໜ້້າທີີ 25
ການເພີ່່� ມເພື່່�ອນຮ່່ວມຫ້້ອງ ໜ້້າທີີ 35
ແຈ້້ງການ ໜ້້າທີີ 36-41
� ່�ອາໄສ
ການເຂົ້້າຢູ່

ການເພີ່່� ມເພື່່�ອນຮ່່ວມຫ້້ອງ ໜ້້າທີີ 35
Seattle City Light (ພະແນກໄຟຟ້້າຂອງເມືືອງ
Seattle) ໜ້້າທີີ 26

ເງິ ິນມັັດຈຳຳ�ການຈອງເພື່່�ອຮັັບປະກັັນການຢູ່່�ອາໄສ
Seattle Housing Authority (ສຳຳ�ນັັກງານຈັັດ
ໜ້້າທີີ 18
ສັັນເຮືືອນຂອງ Seattle) (SHA)
� ່� ໜ້້າທີີ 21
ການຍ້້າຍເຂົ້້າຢູ່
ການຈັັດສັັນເຮືືອນໃນລາຄາຖືືກ ໜ້້າທີີ 6
ປະເພດຂອງ ໜ້້າທີີ 22-23
ຫົົວໜ່່ວຍຈັັດສັັນໄດ້້ຖືືກຈົົດທະບຽນແລ້້ວບໍໍ
ການຮຽກເງິ ິນສຳຳ�ລັັບຄ່່າສາທາລະນຸຸປະໂພກ ໜ້້າ
ໜ້້າທີີ 10
ທີີ 26-27
ິ ານສາ
Seattle Public Utilities (ພະແນກບໍໍລິກ
ເງິ ິນມັັດຈຳຳ�

Puget Sound Energy pg.27
ການອຳຳ�ນວຍຄວາມສະດວກທີ່່�ສົົມເຫດສົົມຜົົນ
ການໂຄສະນາກ່່ ຽວກັັບການຈັັດສັັນສະຖານທີ່່�
ເຊົ່່� າ ໜ້້າທີີ 11

ການຊໍໍາລະເງິ ິນເປັັນງວດ ໜ້້າທີີ 25

� ງ ໜ້້າທີີ 18
ການເຂົ້້າເຖິິ

ໜ້້າທີ່່�ຂອງຜູ້້ ໃ� ຫ້້ເຊົ່່� າ ໜ້້າທີີ 32

ິ ານ ໜ້້າທີີ 19
ສັັດບໍໍລິກ

- ເບິ່່� ງສັັນຍາເຊົ່່� າ

ຄົົນທຳຳ�ອິິດ ໜ້້າທີີ 16

ຄ່່າທຳຳ�ນຽມ ໜ້້າທີີ 24

ແຈ້້ງການຈາກຜູ້້ ໃ� ຫ້້ເຊົ່່� າຂອງທ່່ ານ ໜ້້າທີີ 37-41

ການປົົກປ້້ອງແຫຼ່່� ງລາຍຮັັບ ໜ້້າທີີ 12

ສັັນຍາເຊົ່່� າ

ຄູ່່�ມືືຜູ້້ ເ� ຊົ່່� າ ໜ້້າທີີ 3

ເງິ ິນມັັດຈຳຳ�ການຈອງເພື່່�ອຮັັບປະກັັນການຢູ່່�
ອາໄສ ໜ້້າທີີ 18

ການເພີ່່� ມເພື່່�ອນຮ່່ວມຫ້້ອງ ໜ້້າທີີ 34-35
ເງິ ິນມັັດຈຳຳ�ສັັດລ້້ຽງ pg.24-25

ການທາສີີຂີ້້ກົ່່�� ວ ໜ້້າທີີ 9

ສັັນຍາເຊົ່່� າ

ຄົົນທຳຳ�ອິິດ ໜ້້າທີີ 16

ທາລະນຸຸປະໂພກຂອງ Seattle) pg.26

ການຈຳຳ�ແນກ ໜ້້າທີີ 11

ການຄິິດໄລ່່ ໜ້້າທີີ 17

ໜ້້າທີ່່�ຂອງຜູ້້ ໃ� ຫ້້ເຊົ່່� າ/ຜູ້້ ເ� ຊົ່່� າ ໜ້້າທີີ 33

ການລາຍງານ ໜ້້າທີີ 11-14

ໜ້້າທີ່່�ຂອງຜູ້້ ໃ� ຫ້້ເຊົ່່� າ/ຜູ້້ ເ� ຊົ່່� າ ໜ້້າທີີ 30-33

ສັັດ ຫຼືື� ແມງໄມ້້ລົົບກວນ pg.32

ການປົົກປ້້ອງແຫຼ່່� ງລາຍຮັັບ ໜ້້າທີີ 12

ເງິ ິນມັັດຈຳຳ�ການຈອງເພື່່�ອຮັັບປະກັັນການຢູ່່�ອາໄສ
ໜ້້າທີີ 18

ການກວດສອບ

�
ມາດຕະຖານຂັ້້ນຕອນ
ໜ້້າທີີ 10

Seattle Housing Authority (ສຳຳ�ນັັກງານຈັັດສັັນ
ເຮືືອນຂອງ Seattle) ໜ້້າທີີ 6

ອັັດຕາລາຍຮັັບຕໍ່່�ຄ່່າເຊົ່່� າ
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� ນ� ໜ້້າທີີ 8-9
ມາດຕະຖານຂັ້້ນຕົ້້

ການຟ້້ອງຂັັບໄລ່່ຜູ້້ ເ� ຊົ່່� າດ້້ວຍເຫດຜົົນທີ່່�ຊອບທຳຳ�
ໜ້້າທີີ 44-49
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ການລົົງທະບຽນເຊົ່່� າ
່
ເງື່� ອນໄຂ
ໜ້້າທີີ 10

ເງິ ິນມັັດຈຳຳ�ການຈອງເພື່່�ອຮັັບປະກັັນການຢູ່່�
ອາໄສ ໜ້້າທີີ 18
� ່� ໜ້້າທີີ 21
ລາຍການກວດກາໃນການຍ້້າຍເຂົ້້າຢູ່
ຄ່່າທຳຳ�ນຽມໃນການຍ້້າຍອອກ ໜ້້າທີີ 24
ການຊໍໍາລະເງິ ິນເປັັນງວດ ໜ້້າທີີ 25

ການຄືືນ ໜ້້າທີີ 51
ການເພີ່່� ມຄ່່າໃຊ້້ຈ່່າຍໃນການຈັັດສັັນເຮືືອນ ໜ້້າ
ິ ານ ໜ້້າທີີ 19
ສັັດບໍໍລິກ
ທີີ 37
ຕົົວກວດຈັັບຄວັັນ
ການສ້້ອມແປງ
ໜ້້າທີ່່�ຂອງຜູ້້ ໃ� ຫ້້ເຊົ່່� າ/ຜູ້້ ເ� ຊົ່່� າ ໜ້້າທີີ 32-33

�
ມາດຕະຖານຂັ້້ນຕອນ
ໜ້້າທີີ 9

� ່� ໜ້້າທີີ 38
ແຈ້້ງການເພື່່�ອເຂົ້້າຢູ່

ໜ້້າທີ່່�ຂອງຜູ້້ ໃ� ຫ້້ເຊົ່່� າ/ຜູ້້ ເ� ຊົ່່� າ ໜ້້າທີີ 32

ສິິດ

ການປົົກປ້້ອງແຫຼ່່� ງລາຍຮັັບ ໜ້້າທີີ 12

ຄູ່່�ມືືຜູ້້ ເ� ຊົ່່� າ ໜ້້າທີີ 5

ການຮຽກເກັັບເງິ ິນຈາກບຸຸ ກຄົົນທີີສາມ ໜ້້າທີີ
27-28

ການຈັັດການຂອງຜູ້້ ເ� ຊົ່່� າ ໜ້້າທີີ 52

ຄ່່າສາທາລະນຸຸປະໂພກ ໜ້້າທີີ 26-29
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ື : (206) 684-5700
ສາຍຊ່ວຍເຫຼອ
www.seattle.gov/rentinginseattle
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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

