Người Thuê Lưu Ý!
Khi Covid-19 Lệnh
Cấm trục xuất hết hạn.....
Quý vị có biết về những quy
định bảo vệ cấm trục xuất bổ
sung của Seattle không?
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• Không có khả năng thanh toán liên quan đến Covid: hạn chế trục xuất người thuê nhà có
tiền thuê trễ hạn tích dồn từ ngày 3 tháng 3 năm 2020 đế tối đa 6 tháng sau khi kết thúc lệnh
tạm ngưng/khẩn cấp dân sự
• Cấm trục xuất khỏi nhà vào mùa đông: hạn chế việc trục xuất từ ngày 1 tháng 12 đến ngày
1 tháng 3 đối với người thuê nhà đủ điều kiện về thu nhập
• Lệnh cấm trục xuất trong năm học: hạn chế việc trục xuất từ tháng 9 đến tháng 6 đối với
những hộ gia đình có học sinh (chăm sóc trẻ – dưới 18 tuổi), nhà giáo dục, và nhân viên
trường học

Renting in Seattle
Đường Dây Trợ Giúp: (206) 684 - 5700
www.seattle.gov/rentinginseattle

NHẬN TRỢ GIÚP
•

Nếu quý vị nhận được thông báo trục xuất, hãy gọi
cho Đường dây trợ giúp về Renting in Seattle (Thuê
Nhà Tại Seattle). Chúng tôi sẽ xem xét thông báo của
quý vị để xem điều đó có tuân theo quy định của City
và chuyển quý vị đến nguồn thông tin.

•

Hãy gọi số 2-1-1 để biết nguồn hỗ trợ thuê nhà
mới nhất.

•

Quý vị có Right to Counsel (Quyền có Luật sư). Nếu quý
vị bị trục xuất và không đủ khả năng thuê luật sư,
City hợp tác với Housing Justice Project (HJP, Dự án Tư
Pháp Nhà Ở). Nếu quý vị nhận được hồ sơ tòa án, hãy
gọi trực tiếp đến HJP theo số (206) 267-7069 hoặc gửi
Email đến hjpstaff@kcba.org.

