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ĐỪNG QUÊN ĐĂNG KÝ

BẦU CỬ!

Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ
RẤT QUAN TRỌNG!
www.kingcounty.gov/depts/elections

CHÀO MỪNG QUÝ
VỊ ĐẾN NHÀ MỚI!

Có rất nhiều việc phải làm khi chuyển
đến một ngôi nhà mới. Cập nhật thông
tin đăng ký cử tri là một trong những
nhiệm vụ quan trọng quý vị cần nhớ.

PHIẾU BẦU

QUÝ VỊ ĐÃ ĐĂNG KÝ?
Đây là 5 cách dễ dàng để cập nhật địa chỉ của quý
vị:
• Nếu quý vị có giấy phép lái xe hiện hành của Tiểu
Bang Washington hoặc thẻ ID tiểu bang, hãy cập
nhật trực tuyến!
• Gửi qua đường bưu điện biểu mẫu đăng ký có
trong Sổ Tay Dành Cho Người Thuê Nhà.
• Gửi email đến elections@kingcounty.gov với tên,
ngày sinh, địa chỉ cư trú và địa chỉ gửi thư cũ,
cùng với địa chỉ cư trú và địa chỉ gửi thư mới của
quý vị.
• Gọi 206-296-VOTE (8683). Các dịch vụ có sẵn
bằng 120 ngôn ngữ.
• Đến trực tiếp trụ sở chính của King County
Elections tại Renton hoặc Voter Registration
Annex (Cơ Quan Đăng Ký Cử Tri) tại Seattle.

HÃY NHỚ THAY ĐỔI
ĐỊA CHỈ CỦA QUÝ
VỊ ÍT NHẤT 29 NGÀY
TRƯỚC NGÀY BẦU
CỬ. KIỂM TRA LỊCH
DÀNH CHO CỬ TRI.

CẦN ĐĂNG KÝ?
Đây là 3 cách để đăng ký bầu cử:
• Nếu quý vị có giấy phép lái xe hiện hành của Tiểu Bang Washington hoặc
thẻ ID tiểu bang, hãy cập nhật trực tuyến!
• Gửi qua đường bưu điện biểu mẫu đăng ký có trong Sổ Tay Dành Cho
Người Thuê Nhà. (Tờ phần kéo ra ở giữa).
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• Đến trực tiếp trụ sở chính của King County Elections tại Renton hoặc
Voter Registration Annex (Cơ Quan Đăng Ký Cử Tri) tại Seattle.

Mục Lục

Chào Mừng Quý Vị!

Tìm Một Ngôi Nhà

Sổ Tay Dành Cho Người Thuê Nhà Là Gì?

Cần Tìm Kiếm Những Gì
Các Tiêu Chuẩn Tối Thiểu

Chào Mừng Quý Vị đến với Renting in Seattle (Thuê Nhà Tại
Seattle). Chủ nhà của quý vị bắt buộc phải cung cấp cho
quý vị Sổ Tay Dành Cho Người Thuê Nhà này khi quý vị
đăng ký thuê nhà, ký thỏa thuận thuê nhà, gia hạn thỏa
thuận thuê nhà hoặc bất kỳ khi nào Thành Phố Seattle cập
nhật thông tin trong sổ tay.
Số Tay Dành Cho Người Thuê Nhà cung cấp cho quý vị
thông tin tổng quan chung về các quyền và nghĩa vụ của
người thuê nhà cũng như cung cấp lời khuyên và nguồn
lực trợ giúp hữu ích để có được trải nghiệm thuê nhà tuyệt
vời tại Seattle. Quý vị nên giữ sổ tay này ở nơi có thể dễ
dàng tham khảo sổ tay.
Hãy nhớ, quý vị có thể tìm trợ giúp khi không có câu trả lời
cho câu hỏi hoặc tình huống cụ thể của quý vị trong sổ tay.
Đường Dây Trợ Giúp Renting in Seattle (206) 684-5700 hoạt
động từ Thứ Hai - Thứ Sáu trong suốt giờ làm việc để quý vị
có thể trao đổi với ai đó và tìm hiểu thông tin cũng như
được hướng dẫn. Có sẵn hỗ trợ ngôn ngữ
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Chuyển Đi

Sổ tay này không nhằm mục đích tư vấn pháp lý. Quý vị
cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi
www.seattle.gov/rentinginseattle.
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TÌM MỘT NGÔI NHÀ

Việc tìm được một nơi phù hợp cho quý vị không phải là một môn khoa học chính xác
và mọi người tìm thấy ngôi nhà của họ theo nhiều cách khác nhau. Nhiều danh sách
đăng thông tin cho thuê nhà có sẵn miễn phí trực tuyến. Đôi khi, việc lái xe hoặc đi bộ
xung quanh khu phố có thể mang lại kết quả từ những bảng hiệu 'For Rent' (Cho Thuê)
được đăng. Quý vị cần cảnh giác với những hành vi lừa đảo trực tuyến yêu cầu trả tiền
hoặc chuyển khoản. Không bao giờ đồng ý thuê một nơi trước khi quý vị nhìn thấy nơi
đó. Nếu cảm thấy một đề nghị quá hấp dẫn để có thể là sự thực, nó rất có thể là một trò
lừa đảo! Quý vị có thể báo cáo các hành vi lừa đảo đáng ngờ về thuê nhà cho Federal
Trade Commission (Ủy Ban Thương Mại Liên Bang) tại www.consumer.ftc.gov.
Nhà ở giá phải chăng có thể đồng nghĩa với nhiều thứ khác nhau. Nhìn chung, đó là
ngôi nhà gắn với mức thu nhập của quý vị, thường, nhưng không phải luôn luôn, dựa
vào tiền thuê nhà của khu vực. Một số nhà ở thu nhập thấp được liên bang tài trợ
và/hoặc được các tổ chức nhà ở phi lợi nhuận cung cấp. Office of Housing (Văn Phòng
Nhà Ở) của Thành Phố có danh sách các địa điểm tìm kiếm tại www.seattle.gov/housing/renters/find-housing.
Các lựa chọn nhà ở giá phải chăng này thường có danh sách chờ. Seattle Housing
Authority (SHA, Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Seattle) sở hữu các căn nhà ở thu nhập thấp
cũng như có chương trình trợ cấp tiền thuê nhà được gọi là 'Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở'.
Quý vị có thể tìm thêm thông tin về SHA tại www.seattlehousing.org, hoặc quý vị có
thể đến địa điểm văn phòng của họ ở trung tâm Seattle tại 190 Queen Anne Avenue
North. Quý vị có thể gọi đến Community Information Line (Đường Dây Thông Tin Cộng
Đồng) theo số 2-1-1 để có danh sách các nhà cung cấp nhà ở giá phải chăng qua điện
thoại nếu quý vị không có máy tính.

Cần Tìm Kiếm Những Gì cho Ngôi Nhà Tiềm
Năng của Quý Vị

Phòng Cháy Chữa Cháy và An Toàn
Các bậc thang phải được xây dựng an toàn có tay nắm thích hợp. Phải có các
đầu và thiết bị báo khói và khí carbon monoxide. Phải có cửa ra vào hoặc cửa
sổ có kích thước thích hợp để thoát hiểm (được gọi là đường thoát) tại tất cả
các phòng làm nơi ngủ. Có thêm nhiều yêu cầu bổ sung cho những tòa nhà
lớn hơn, nhiều căn hộ.
An Ninh

Việc biết những cần tìm kiếm những gì cho ngôi nhà tiềm
năng của quý vị bên cạnh các ưu tiên cá nhân của quý vị là rất
quan trọng. Seattle có các quy định về an toàn tối thiểu và
các tiêu chuẩn bảo trì mà nhà ở phải đáp ứng để có thể cho
thuê. Các quy định đó có trong Housing and Building Maintenance Code (Bộ Luật Bảo Trì Tòa Nhà và Nhà Ở) của Thành Phố.
Sau đây là bản giải thích cơ bản các tiêu chuẩn đó.

Các cửa vào nhà phải có chốt cửa và có mắt thần hoặc cửa sổ để quý vị có thể
thấy ai đang ở bên ngoài cửa. Phải thay các khóa khi thay đổi người thuê nhà.
Phải đảm bảo đủ an ninh ở các tòa nhà để ngăn chặn hợp lý các hành động tội
phạm hình sự cho cư dân và đồ đạc của họ.

CHÀO MỪNG
QUÝ VỊ

Không Gian và Cư Trú
Danh mục này bao hàm kích cỡ tối thiểu của các căn hộ nhà ở và bao gồm các
kích thước của phòng ngủ. Nó cũng bao hàm các yêu cầu về ánh sáng và
thông gió, như cửa sổ, quạt và vệ sinh. Ví dụ: phòng ngủ phải ít nhất 70 feet
vuông, cộng với thêm 50 feet vuông cho mỗi người ngoài hai người.
Cấu Trúc
Các yếu tố như nền nhà, ống khói và mái nhà phải chắc chắn và ổn định. Tòa
nhà cần phải kín gió, không bị ẩm ướt, chống loài gặm nhấm và ở trong điều
kiện sửa chữa tốt.

Kiến Thức Cần Biết!
Những vấn đề về an toàn chung khác cần chú ý tại những tòa nhà và
nhà ở cũ hơn là các mối nguy hiểm tiềm ẩn về tróc sơn chứa chì và
amiăng khi nó bị bở ra (mảnh vụn và không trong hộp đựng). Nếu một
căn hộ có các phòng ngủ dưới đất như phòng dưới tầng hầm, thì các
cửa sổ hoặc cửa ra vào có đủ rộng không? Nếu không, không thể
quảng cáo cho thuê hoặc sử dụng các phòng này làm phòng ngủ, vì
chúng không đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn.

Cơ Khí
Tất cả các căn hộ nhà ở phải có nguồn sưởi được lắp đặt cố định (chỉ các máy
sưởi là không đủ). Thiết bị điện, bao gồm cả đường dây, và các thiết bị trong
nhà phải được lắp đặt đúng cách và bảo trì an toàn. Căn hộ phải được thắp
sáng an toàn và có đủ các ổ cắm điện.
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Căn Hộ Đã Được Đăng Ký Chưa?
Kể từ năm 2014, tất cả các tài sản cho thuê tại Seattle phải được đăng ký với
Thành Phố theo Rental Registration and Inspection Ordinance (Sắc Lệnh Kiểm Tra
và Đăng Ký Thuê Nhà). Có một số ngoại lệ như nhà do Seattle Housing
Authority (Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Seattle) sở hữu hoặc các cơ sở được cấp
phép như những ngôi nhà sinh sống có hỗ trợ. Điều này giúp Thành Phố đảm
bảo nhà ở của quý vị an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu. Các cuộc
kiểm tra là bắt buộc mỗi 5-10 năm. Quý vị có thể kiểm tra xem nhà mình đã
đăng ký hay chưa tại www.seattle.gov/rrio

?

Các Luật về Nhà Ở Công Bằng của Seattle
Các Luật về Nhà Ở Công Bằng của Seattle được thiết lập để đảm bảo
mọi người có quyền tiếp cận nhà ở công bằng. Hành vi phân biệt đối
xử trong việc cho thuê nhà ở là bất hợp pháp vì:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chủng tộc
Màu da
Tổ tiên
Giới tính
Tình trạng khuyết tật
Tín ngưỡng
Tôn giáo
Tuổi tác
Trả đũa
Các nguồn thu nhập
thay thế

•
•
•
•
•
•
•
•

Nguồn gốc quốc gia
Tình trạng hôn nhân
Lý tưởng chính trị
Tình trạng làm cha mẹ
Định hướng tính dục
Bản dạng giới
Sử dụng động vật dịch vụ
Sử dụng Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở
hoặc các chương trình trợ cấp
khác
• Tình trạng quân nhân hoặc cựu
chiến binh
• Lý lịch tư pháp

Quảng Cáo Nhà Ở Cho Thuê
Việc nhà cung cấp nhà ở cố ý, hoặc theo một cách khác, cho vào/gạch bỏ một
số người thuê nhà nhất định khỏi thông tin đăng tải nhà cho thuê là bất hợp
pháp. Ví dụ: Thông tin đăng tải đề cập đến 'sẽ phù hợp với cặp đôi thích yên
tĩnh' tiềm ẩn sự phân biệt đối xử vì nó dường như sẽ loại bỏ các ứng viên dựa
trên 'tình trạng làm cha mẹ' của họ.
Chủ nhà phải bao gồm thông tin cụ thể khi quảng cáo một căn hộ cho thuê.
Quảng cáo phải:
• Bao gồm các tiêu chí sẽ được sử dụng để sàng lọc và các tiêu
chuẩn tối thiểu để tiến tới xử lý đơn đăng ký
• Mô tả tất cả các thông tin và tài liệu mà chủ nhà sẽ sử dụng để
sàng lọc
• Cung cấp thông tin giải thích cách quý vị có thể yêu cầu thêm thời
gian để hoàn thành đơn đăng ký cho những thứ như thông dịch
hoặc điều chỉnh hợp lý cho một tình trạng khuyết tật
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Bảo Vệ Nguồn Thu Nhập
Seattle có các biện pháp bảo vệ dành cho người thuê nhà có nguồn
thu nhập không phải từ việc làm. Nhà cung cấp nhà ở không thể từ
chối quý vị cho quý vị thuê một căn hộ hoặc đối xử khác biệt với quý
vị vì thu nhập của quý vị là từ an sinh xã hội, cấp dưỡng, hưu trí, tình
trạng khuyết tật, v.v. hoặc nếu quý vị đang dựa vào một chương trình
trợ cấp thuê nhà như Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở. Nếu chủ nhà của quý vị
có yêu cầu về tỷ lệ tiền thuê nhà so với thu nhập, họ phải trừ bất kỳ
khoản trợ cấp nào mà quý vị nhận được trước khi đưa ra con số tính
toán. Xem trang 17 để biết thêm thông tin về tỷ lệ tiền thuê nhà so với
thu nhập.

Sau đây là một số nhân tố cung cấp thông tin cho chủ nhà cân nhắc:
• Bản chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội
• Số và loại kết tội
• Tuổi vào lúc bị kết tội
• Chứng cứ lịch sử thuê nhà tốt
• Thời gian kể từ khi bị kết án
• Thông tin bổ sung
Chủ sở hữu nhà ở cho thuê các căn hộ trong khu vực nhà ở nơi họ
sống như một căn hộ riêng rẽ hoặc ngôi nhà nhỏ ở sân sau được
miễn các hạn chế sàng lọc này.
Nếu quý vị thấy quảng cáo cho thuê nhà không tuân thủ các luật về
Nhà Ở Cơ Hội Công Bằng, quý vị có thể gọi tới Đường Dây Trợ Giúp
theo số (206) 684-5700 để báo cáo điều đó.

Nhà Ở Cơ Hội Công Bằng
Fair Chance Housing Ordinance (Sắc Lệnh Nhà Ở Cơ Hội Công Bằng) của
Seattle cung cấp các biện pháp bảo vệ để giải quyết các định kiến và
rào cản mà những người có lịch sử phạm tội hình sự phải đối mặt khi
cố gắng thuê nhà ở.
Các quảng cáo nhà ở cho thuê không được cấm người nộp đơn có
lịch sử phạm tội hình sự. Không thể sàng lọc lịch sử phạm tội hình sự
của người nộp đơn hoặc hỏi về lịch sử phạm tội hình sự trong đơn
đăng ký.
Có thể sàng lọc đăng ký tội phạm tình dục đối với người nộp đơn là
người trưởng thành. Chủ nhà có thể loại một người nộp đơn có tên
trong danh sách đăng ký chỉ khi:
1. Hành vi phạm tội được thực hiện khi là người trưởng thành.
2. Có tồn tại một lý do kinh doanh hợp pháp. Sẽ cần phải có sự kết
nối giữa chính sách/thực hành và sự an toàn của cư dân/tài sản.
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SẴN SÀNG ĐỂ
THUÊ NHÀ

Thuê nhà là một hoạt động mang tính cạnh tranh, đặc biệt là đối với các căn hộ có giá
phải chăng nhất. Việc chuẩn bị trước thực sự có thể hữu ích.
• Biết điểm tín dụng của quý vị và bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào có thể hiển thị
trong báo cáo sàng lọc. Quý vị có thể quản lý thông tin đó với đơn đăng ký
và giải thích các tình huống hỗ trợ đơn đăng ký của quý vị. Quý vị có thể
truy cập báo cáo tín dụng của mình tại www.annualcreditreport.com
• Biết các quyền của mình trước khi quý vị nộp đơn đăng ký.
• Chuẩn bị sẵn sàng các thông tin sau cho đơn đăng ký của quý vị:
• Địa chỉ hiện tại và trước đây, bao gồm cả thông tin chủ nhà
• Tên và ngày sinh của tất cả những người cư trú
• Thông tin và xác minh việc làm và thu nhập
• Thông tin về phương tiện cơ giới
• Các thư giới thiệu, cả cá nhân và liên quan đến nhà ở
• Thông tin về thú nuôi
Nhà cung cấp nhà ở phải nêu trước rõ ràng các tiêu chí mà họ sẽ sử dụng để sàng lọc
đơn đăng ký và các lý do dẫn đến việc từ chối đơn đăng ký của quý vị. Quý vị có quyền
nhận bản sao của báo cáo sàng lọc.
Quý vị chỉ bị tính chi phí sàng lọc đơn đăng ký thực tế. Chi phí thông thường tại Seattle
là vào khoảng $25-$45 mỗi người lớn.
Nếu đơn đăng ký của quý vị bị từ chối, thì nhà cung cấp nhà ở phải cung cấp cho quý vị
thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do. Thông báo này được gọi là thông báo 'hành
động bất lợi' và là yêu cầu bắt buộc theo luật pháp của cả Thành Phố và Tiểu Bang.
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Tỷ Lệ Thu Nhập so với Tiền Thuê Nhà

Người Nộp Đơn Hoàn Chỉnh Đầu Tiên
First-in-Time Ordinance (Sắc Lệnh Người Nộp Đơn Hoàn Chỉnh Đầu Tiên) bắt
buộc chủ nhà cung cấp thỏa thuận thuê nhà cho ứng viên đủ tiêu chuẩn đầu
tiên nộp đơn đăng ký hoàn chỉnh. Nhà cung cấp nhà ở phải phối hợp đầy đủ
với các ứng viên sử dụng trợ cấp nhà ở như hoàn thành các giấy tờ bắt buộc,
v.v.
Chủ Nhà phải:
• Ghi ngày và đánh dấu thời gian vào các đơn đăng ký theo thứ tự
nhận được
• Sàng lọc đơn đăng ký theo thứ tự thời gian từng đơn đăng ký một
• Cung cấp cho các ứng viên tối thiểu 72 giờ để bổ sung thêm thông
tin cho đơn đăng ký chưa hoàn chỉnh
• Cung cấp 48 giờ để ứng viên thuê nhà phản hồi đề nghị của thỏa
thuận thuê nhà, sau khoảng thời gian đó chủ nhà có thể xúc tiến
sàng lọc ứng viên tiếp theo trong hàng đợi

?

Như đã đề cập đến trước đó, chủ nhà không thể từ chối cho quý vị thuê nhà vì
thu nhập của quý vị đến từ một hay nhiều nguồn không phải là việc làm. Nếu
một phần của yêu cầu về điều kiện hội đủ là tỷ lệ thu nhập so với tiền thuê
nhà, và thu nhập của quý vị là từ các nguồn khác nhau hoặc tiền trợ cấp, thì
chủ nhà của quý vị phải làm theo các bước sau để tính toán tỷ lệ:

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

Xác định tổng thu
nhập hàng tháng
của người thuê nhà
bằng cách cộng tất
cả các nguồn thu
nhập có thể xác
minh.

Xác định phần tiền
thuê nhà của người
thuê nhà bằng
cách trừ tất cả các
khoản trợ cấp có
thể xác minh nhận
được từ tiền thuê
nhà hàng tháng.

Tính thu nhập bắt
buộc của người
thuê nhà bằng
cách nhân phần
tiền thuê nhà của
người thuê nhà với
tỷ lệ của quý vị. Xác
định các hạn chế
bằng cách trừ tổng
thu nhập của người
thuê nhà từ thu
nhập bắt buộc của
người thuê nhà.

Thu Nhập
Hàng Tháng
An Sinh Xã Hội:
$400
Thu Nhập Cựu
Chiến Binh Một
Lần: $300
Cấp Dưỡng
Nuôi Con: $200
Tổng Thu Nhập
của Người Thuê
Nhà: $900
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Tiền Thuê
Nhà: $1200
Trợ Cấp Hỗ Trợ Cựu
Chiến Binh: $1000

Trong tỷ lệ 3:1,
thu nhập bắt
buộc của người
thuê nhà là $600

Tenant rent
portion: $200

Trợ Cấp Hỗ Trợ
Cựu Chiến
Binh: $1000
Người thuê nhà
phải đáp ứng
Yêu Cầu về
Thu Nhập 3:1

17

Tiền Đặt Cọc Giữ Nhà
(Tiền Đặt Cọc để Đảm Bảo Cư Trú)
Khi quý vị nộp đơn đăng ký thuê một căn hộ, nhà cung cấp nhà ở
có thể muốn quý vị nộp tiền đặt cọc giữ nhà để giữ quyền thuê
căn hộ trong khi sàng lọc đơn đăng ký của quý vị.
•

Khoản đặt cọc giữ nhà tối đa mà chủ nhà có thể thu là 25% tiền
thuê nhà một tháng. Phải có biên lai giải thích các điều kiện.

•

Nếu quý vị được đề nghị thuê một căn hộ và quyết định quý vị
không muốn thuê nó nữa, quý vị sẽ gần như chắc chắn mất khoản
đặt cọc giữ nhà. Tiền đặt cọc được hoàn trả toàn bộ nếu đơn đăng
ký của quý vị không thành công hoặc căn hộ không đạt quy trình
kiểm tra nhà ở gắn với chương trình trợ cấp tiền thuê nhà.

•

Nếu quý vị ký thỏa thuận thuê nhà cho căn hộ đó, thì tiền đặt cọc
giữ nhà phải được tính vào tiền thuê nhà của tháng đầu tiên hoặc
chi phí chuyển vào (tiền đặt cọc đảm bảo hoặc tiền đặt cọc cho
thú nuôi).

Sửa đổi hợp lý giúp quý vị thực hiện những thay đổi vật lý đối với tài sản và
những thay đổi đó là cần thiết để tiếp cận khu vực nhà ở cho thuê. Quý vị có
trách nhiệm chi trả cho những sửa đổi hợp lý, trừ khi chủ nhà nhận được các
khoản tài trợ của liên bang. Ví dụ về sửa đổi hợp lý là đề nghị cho phép nới
rộng cửa ra vào nhà vệ sinh phù hợp với xe lăn lớn.
Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn nộp đơn khiếu nại, hãy liên hệ với đường
dây trợ giúp Renting in Seattle (Thuê Nhà Tại Seattle) theo số (206) 684-5700.

Động Vật Dịch Vụ
THỜI GIAN
MỞ CỬA

Các Quyền Thuê Nhà và Khuyết Tật
Khả Năng Tiếp Cận
Khả năng tiếp cận nhà ở cho phép người thuê nhà bị khuyết tật sống độc lập.
Một số ví dụ gồm thanh bám, dốc vượt, khoảng lưu thông rộng rãi hơn cho xe
lăn, nơi đậu xe được thiết kế riêng. Nếu quý vị là người khuyết tật, quý vị có
thể yêu cầu điều chỉnh hoặc sửa đổi hợp lý.
Điều chỉnh là việc thay đổi quy định, chính sách, thực hành hoặc dịch vụ giúp
quý vị có cơ hội sử dụng và tận hưởng căn hộ cho thuê một cách bình đẳng. Ví
dụ về điều chỉnh hợp lý là đưa ra một ngoại lệ đối với chính sách đậu xe để
một người sử dụng xe lăn có thể đậu xe gần căn hộ của họ nhất.
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Động vật dịch vụ được định nghĩa theo nghĩa rộng tại Seattle và bao gồm
động vật hỗ trợ cảm xúc, động vật đồng hành, động vật trị liệu và nhiều hơn
nữa. Các quy định về nhà ở công bằng bao gồm các điều chỉnh hợp lý dành
cho động vật dịch vụ.
• Nhà cung cấp nhà ở có thể yêu cầu xác nhận nhu cầu về động vật
dịch vụ liên quan đến tình trạng khuyết tật của quý vị, từ một bên
thứ ba có chuyên môn như nhà cung cấp y tế hoặc ai đó có chuyên
môn xác nhận sự liên quan đó.
• Động vật dịch vụ không được coi là thú nuôi và không thể bị cấm
không được ở trong căn hộ cho thuê. Các chính sách về 'Không
Chấp Nhận Thú Nuôi' không áp dụng đối với động vật dịch vụ.
• Không bắt buộc phải đào tạo hoặc có chứng nhận của động vật
dịch vụ.
• Nhà cung cấp nhà ở không thể thu tiền đặt cọc, phí hoặc tăng
thêm tiền thuê nhà đối với động vật dịch vụ.
• Quý vị chịu trách nhiệm đối với hành vi của động vật dịch vụ của
mình và mọi hư hỏng mà động vật gây ra cho căn hộ cho thuê và
tài sản.
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CHUYỂN VÀO

Chuyển nhà là khoảng thời gian bận rộn và thường rất căng thẳng. Quý vị có
thể dễ dàng bỏ qua nhiều thứ. Cẩn trọng và chú ý đến các chi tiết trong giai
đoạn này là việc làm rất quan trọng vì nó thiết lập tinh thần chung cho toàn
bộ quá trình thuê nhà của quý vị.
Danh Sách Kiểm Tra Chuyển Vào
Đây là một phần cực kỳ quan trọng trong thỏa thuận thuê nhà của quý vị vì nó
liên kết với tiền đặt cọc đảm bảo của quý vị.
• Nó cần mô tả chính xác một cách chi tiết điều kiện hiện tại của
ngôi nhà mới của quý vị
• Cần thảo luận ngay về những khác biệt với chủ nhà của quý vị để
quý vị sẽ không phải chịu trách nhiệm vì những hư hỏng đã phát
sinh trước khi quý vị chuyển vào
• Danh sách kiểm tra cần được cả quý vị và chủ nhà của quý vị ký và
ghi ngày. Chủ nhà của quý vị phải cung cấp cho quý vị một bản sao
• Danh sách kiểm tra này sẽ được chủ nhà của quý vị sử dụng khi
quý vị chuyển đi để xác định liệu quý vị có gây ra bất kỳ hư hỏng
nào đối với căn hộ hay không
Chủ nhà của quý vị không thể lấy tiền đặt cọc đảm bảo của quý vị một cách
hợp pháp mà không có danh sách kiểm tra chuyển vào.
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Thỏa Thuận Thuê Nhà

Các Loại Thỏa Thuận Thuê Nhà Khác Nhau
Theo Từng Tháng

?

Loại thỏa thuận này giống như tên của nó, thỏa thuận gia hạn mỗi tháng. Tại
Seattle, chủ nhà phải có lý do pháp lý hoặc 'Lý Do Chính Đáng' để chấm dứt
thỏa thuận thuê nhà theo từng tháng và giai đoạn thông báo bắt buộc tùy
thuộc vào lý do chính đáng cụ thể. Những lý do đó và thông báo bắt buộc mà
chủ nhà phải cung cấp có ở trang 46.

Khi quý vị được đề nghị ký kết một thỏa thuận thuê nhà, hãy đọc toàn bộ thỏa
thuận trước khi ký. Hãy nhớ, đây là hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý.
• Hãy chú ý đến các loại chi phí mà quý vị phải chi trả ngoài tiền thuê
nhà của quý vị, như các chi phí dịch vụ tiện ích và cách chúng được
lập hóa đơn
• Kiểm tra cẩn thận các quy định để đảm bảo quý vị hiểu các chính
sách về khách đến thăm, thú nuôi, đậu xe, v.v.
• Nhận trợ giúp để hiểu thỏa thuận thuê nhà của quý vị nếu cần, đặc
biệt nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của quý vị
Chủ nhà bắt buộc phải cung cấp Sổ Tay Dành Cho Người Thuê Nhà này cho
quý vị mỗi lần quý vị nộp đơn đăng ký thuê một nơi ở, khi quý vị ký kết thỏa
thuận thuê nhà hoặc bất kỳ khi nào sổ tay được cập nhật.

Quý vị có thể chấm dứt thỏa thuận thuê nhà khi cung cấp thông báo bằng văn
bản tối thiểu 20 ngày trước khi chấm dứt giai đoạn thuê nhà hàng tháng. Ví
dụ: nếu quý vị muốn chuyển đi vào tháng 2, chủ nhà của quý vị phải nhận
được văn bản thông báo của quý vị không muộn hơn ngày 8 tháng 2. Quý vị
có thể đánh giá cao tính linh hoạt của loại thỏa thuận này, nhưng quý vị cần
biết rằng các điều khoản của thỏa thuận thuê nhà của quý vị, bao gồm cả số
tiền thuê nhà, có thể thay đổi khi có thông báo hợp lệ trong suốt thời gian
thỏa thuận theo từng tháng.
Hợp Đồng Thuê Nhà Có Ngày Chấm Dứt
Loại thỏa thuận thuê nhà này có ngày chấm dứt cụ thể và không cung cấp
quyền tự động gia hạn khi chấm dứt. Cân nhắc cẩn thận trước khi ký hợp
đồng thuê nhà có thời hạn vì quý vị có thể cần chuyển đi vào cuối giai đoạn
hợp đồng nếu chủ nhà chọn không gia hạn hợp đồng. Các điều khoản là cố
định trong suốt thời gian hợp đồng, trừ khi được thay đổi theo thỏa thuận của
cả hai bên giữa quý vị và chủ nhà.
Thời hạn ban đầu chuyển thành theo từng tháng
Loại thỏa thuận này bắt đầu bằng hợp đồng thuê nhà trong một khoảng thời
gian cụ thể và tự động gia hạn thành thỏa thuận theo từng tháng vào cuối
thời hạn hợp đồng. Quý vị có quyền duy trì hợp đồng sau khi hết thời hạn ban
đầu, trừ khi chủ nhà có lý do chính đáng để chấm dứt thỏa thuận thuê nhà.
Không có thỏa thuận thuê nhà?
Việc chuyển vào sống ở một căn hộ cho thuê mà không có văn bản thỏa
thuận không bao giờ là một ý hay. Nếu quý vị thấy mình ở trong tình huống
như vậy, quý vị được coi là người thuê nhà theo từng tháng theo thỏa thuận
miệng và có các biện pháp bảo vệ người thuê nhà. Tuy nhiên, định nghĩa
người thuê nhà là ai đó có quyền cư trú tại một căn hộ cho thuê theo thỏa
thuận thuê nhà. Trong khi thỏa thuận miệng không bất hợp pháp, nó có thể
gây khó khăn trong việc chứng minh quý vị là người thuê nhà không có thỏa
thuận thuê nhà bằng văn bản nếu phát sinh tranh chấp.
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Phí Chuyển Vào

Thanh Toán Kiểu Trả Góp

Tại Seattle, có các hạn chế nghiêm ngặt về những loại phí có thể thu từ quý vị
liên quan đến phí chuyển vào. Phí chuyển vào bao gồm tiền đặt cọc đảm bảo,
các loại phí và tiền đặt cọc cho thú nuôi.

Việc thanh toán các khoản tiền thường bằng với ba tháng tiền thuê nhà khi
chuyển vào một nơi ở mới có thể rất khó khăn. Tại Seattle, quý vị có quyền trả
góp các chi phí chuyển vào (tiền đặt cọc và các loại phí), tiền thuê nhà tháng
cuối và tiền đặt cọc cho thú nuôi. Chủ nhà không thể từ chối cho quý vị thuê
vì quý vị quyết định thanh toán trả góp. Điều quan trọng cần nhớ là ngoài tiền
thuê nhà hàng tháng của mình, các khoản thanh toán trả góp phải được trả
đúng hạn hoặc quý vị có nguy cơ nhận được 14 Day Pay or Vacate Notice
(Thông Báo Trước 14 Ngày Yêu Cầu Thanh Toán hoặc Rời Khỏi Nhà). Lịch trình
thanh toán trả góp được dựa trên thời gian thuê nhà của quý vị.

• Tổng khoản tiền đặt cọc đảm bảo và phí gộp lại không được vượt
quá tổng tiền thuê nhà của một tháng
• Chỉ được tính phí cho việc sàng lọc (kiểm tra hồ sơ khi quý vị nộp
đơn đăng ký thuê nhà) và/hoặc dọn dẹp.
• Nếu đã tính phí dọn dẹp khi bắt đầu thỏa thuận thuê nhà, thì
không được tính phí dọn dẹp cho quý vị một lần nữa khi quý vị
chuyển đi
• Tổng mức phí không được vượt quá 10% số tiền thuê nhà một
tháng

• Thuê nhà 30 ngày - sáu tháng = Bốn
lần trả góp liên tiếp với số tiền bằng
nhau và khoảng cách thời gian trả
tiền giống nhau.

• Tổng số tiền phí tối đa quý vị có thể bị tính cho tiền đặt cọc cho thú
nuôi là 25% tiền thuê nhà một tháng, bất kể số lượng thú nuôi

• Theo từng tháng = hai lần trả góp
với số tiền bằng nhau

Ví dụ:

Tracy là hộ gia
đình một người
với một chú chó.
Tiền thuê nhà cho
căn hộ mà cô ấy
đang chuyển vào
là $1200 mỗi
tháng.

Chủ nhà của Tracy có thể tính:
• $45 phí sàng lọc
• $75 phí dọn dẹp
• $1080 tiền đặt cọc đảm bảo
• $300 tiền đặt cọc cho thú
nuôi
Tổng chi phí chuyển vào của Tracy
có thể lên tới tối đa $1,500.
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Tiền Đặt Cọc & Các Loại Phí

Hamid và Fatima cùng hai con là
một hộ gia đình bốn người. Tiền
thuê nhà là $2,200 một tháng.

• Không trả góp cho tiền đặt cọc/các
loại phí nếu tổng mức phí không
vượt quá 25% số tiền thuê nhà một
tháng
• Tiền đặt cọc cho thú nuôi = ba lần
trả góp bằng nhau

Tiền Thuê Nhà Tháng Cuối Cùng
• Thuê nhà trên sáu tháng = sáu lần
trả góp hàng tháng, liên tiếp với số
tiền bằng nhau
• Thuê nhà 60 ngày - sáu tháng = Bốn
lần trả góp liên tiếp với số tiền bằng
nhau và khoảng cách thời gian trả
tiền giống nhau.
• Không thể tính phí, tiền phạt, lãi
suất cho các khoản thanh toán trả
góp
• Việc không thanh toán các khoản
trả góp như thỏa thuận là vi phạm
thỏa thuận thuê nhà và quý vị có
thể nhận được 14 Day Pay or Vacate
Notice (Thông Báo Trước 14 Ngày Yêu
Cầu Thanh Toán hoặc Rời Khỏi Nhà)
• Hoặc, quý vị và chủ nhà của quý vị
có thể lên lịch thanh toán theo thỏa
thuận có lợi cho cả đôi bên. Hãy
nhận lịch thanh toán đó bằng văn
bản.

Chủ nhà của họ có thể tính:
• $90 ($45 x 2) phí sàng lọc
• $130 phí dọn dẹp
• $1980 tiền đặt cọc đảm bảo
Tổng chi phí chuyển vào của gia đình
có thể lên tới tối đa $2,200.
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Các Tài Khoản Dịch
Vụ Tiện Ích
Seattle City Light (Cơ Quan Đèn Điện Thành Phố Seattle)
Seattle City Light (SCL) là một phòng của Thành Phố chịu trách nhiệm đối với
các tài khoản điện. Quý vị có thể mở tài khoản bằng tên của bản thân mình.
Quý vị chịu trách nhiệm báo cho SCL biết khi quý vị chuyển đi. Việc không
thanh toán hóa đơn dịch vụ tiện ích hoặc cho chủ nhà đúng hạn có thể dẫn
đến việc ngắt dịch vụ tiện ích và/hoặc nhận được 14 Day Pay or Vacate Notice
(Thông Báo Trước 14 Ngày Yêu Cầu Thanh Toán hoặc Rời Khỏi Nhà) từ chủ nhà
của quý vị.
LỜI KHUYÊN:
SCL cũng có các chương trình giảm giá và hỗ trợ thanh toán
dành cho khách hàng đủ tiêu chuẩn. Hãy truy cập trang web
của họ tại www.seattle.gov/light/assistance/
hoặc gọi số (206) 684-3000.
Seattle Public Utilities
(Cơ Quan Tiện Ích Công Cộng Seattle)
Seattle Public Utilities (SPU) là một phòng của Thành Phố chịu trách nhiệm đối
với các tài khoản nước, nước thải và rác thải. Kể từ năm 2011, những người
thuê nhà mới không thể mở tài khoản bằng tên của bản thân họ. Chủ nhà chịu
trách nhiệm đối với tài khoản tổng. Quý vị có thể chịu trách nhiệm thanh toán
chi phí tiện ích nếu được nêu trong thỏa thuận thuê nhà của quý vị. Quý vị cần
được cung cấp bản sao của hóa đơn thực tế nếu chủ nhà thu tiền trực tiếp từ
quý vị. Việc không thanh toán hóa đơn đúng hạn có thể dẫn đến việc ngắt
dịch vụ và/hoặc nhận được 14 Day Pay or Vacate Notice (Thông Báo Trước 14
Ngày Yêu Cầu Thanh Toán hoặc Rời Khỏi Nhà) từ chủ nhà của quý vị vì các dịch
vụ tiện ích được coi là tiền thuê nhà cho mục đích trục xuất khỏi nhà.
LỜI KHUYÊN:
Không bao giờ giật nước bồn cầu trong đó có bất kỳ thứ gì ngoài giấy vệ
sinh. Tránh để dầu mỡ, tóc hoặc vật dụng lớn rơi vào đường nước thải. Rất
tốn kém để sửa chữa đường ống tắc nghẽn và chủ nhà của quý vị có thể
tính toàn bộ chi phí đó cho quý vị nếu quý vị hoặc ai đó trong hộ gia đình
của quý vị giật nước xả có thứ gì đó không phải là giấy vệ sinh. Đừng tin
tưởng các tuyên bố tiếp thị trên sản phẩm như giấy lau 'có thể cho vào bồn
cầu', v.v.
Kiến Thức Cần Biết!
SPU có các chương trình trợ giúp giảm giá dịch vụ tiện ích và hỗ trợ thanh
toán dành cho khách hàng đủ tiêu chuẩn. Hãy truy cập
www.seattle.gov/utilities hoặc gọi số (206) 684-3000.
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LỜI KHUYÊN:
Việc không thanh toán hóa đơn
dịch vụ tiện ích của quý vị có thể
dẫn đến việc bị trục xuất khỏi nhà.
LỜI KHUYÊN:
Không được cho đồ ăn thừa hoặc các đồ
vật có thể tái chế không được cho vào rác
thải. Tất cả các tòa nhà cần có thùng
đựng riêng cho những đồ vật này.

LỜI KHUYÊN:
Việc không báo cáo các rò rỉ, nhà
vệ sinh chảy nước và các vấn đề
dịch vụ khác cho chủ nhà một
cách nhanh chóng có thể khiến
quý vị phải chi trả một số hoặc
toàn bộ chi phí phát sinh.
Puget Sound Energy
Puget Sound Energy (PSE) là
nhà cung cấp khí gas tự nhiên
cho thành phố. Quý vị có thể
mở tài khoản bằng tên của
bản thân mình. PSE có thông
tin trên trang web của họ về
các chương trình hỗ trợ hóa
đơn dịch vụ, hãy truy cập
www.pse.com hoặc gọi số
1(888) 225-5773.

Các Biện Pháp Bảo Vệ Hóa Đơn Dịch Vụ Tiện Ích
Third Party Billing Ordinance (Sắc Lệnh Lập Hóa Đơn Bên Thứ Ba) của Thành Phố
bảo vệ người thuê nhà thanh toán tiền dịch vụ nước, nước thải, rác thải hoặc
điện tại các tòa nhà cư trú có từ 3 căn hộ trở nên cho chủ nhà hoặc một công
ty lập hóa đơn. Nếu quý vị không nhận được thông tin về hóa đơn theo yêu
cầu hoặc quý vị nghĩ rằng quý vị bị tính tiền không đúng, trước tiên quý vị cần
trao đổi với chủ nhà của mình hoặc công ty lập hóa đơn.
Các khiếu nại vi phạm được gửi đến:
Office of the Hearing Examiner
Seattle Municipal Tower
700 5th Ave
Suite 4000
Seattle, WA 98104

HÓA ĐƠN

$250.00

#Ngân Hàng
0000 0000 0000 0000
00/00
Tên Người Dùng

Quý vị có thể liên lạc với chuyên viên giám định điều trần
theo số (206) 684-0521 hoặc gửi e-mail tới
Hearing.Examiner@seattle.gov
Tìm hiểu thêm về đạo luật:
http://www.seattle.gov/Documents/Departments/HearingExaminer/ResidentialThirdPartyBillingQuestionsandAnswers.pdf
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Hóa đơn dịch vụ tiện ích của người thuê nhà cần bao gồm những gì?

Các Ví Dụ về Cách Lập Hóa Đơn Tiện Ích Phổ Biến

Tại một số nhà cho thuê, quý vị chi trả tiền dịch vụ tiện ích (như nước) cho chủ
nhà hoặc một công ty lập hóa đơn, thay vì chi trả trực tiếp cho cơ quan tiện
ích. Third Party Billing Ordinance (Sắc Lệnh Lập Hóa Đơn Bên Thứ Ba) của
Thành Phố bảo vệ người thuê nhà thanh toán tiền dịch vụ nước, nước thải, rác
thải hoặc điện tại các tòa nhà cư trú có từ 3 căn hộ trở nên cho chủ nhà hoặc
một công ty lập hóa đơn.

Thỏa thuận thuê nhà của quý vị cần giải thích cách lập hóa đơn tính chi phí
dịch vụ tiện ích của quý vị. Sau đây là một số cách phổ biến mà người thuê
nhà chi trả cho các dịch vụ tiện ích.

Hóa đơn dịch vụ tiện ích của người thuê nhà cần bao gồm những gì?
• Tên, địa chỉ kinh doanh và số điện thoại của chủ nhà hoặc đại lý lập
hóa đơn bên thứ ba, tùy thuộc vào người gửi hóa đơn cho người
thuê nhà
• Cơ sở cho mỗi loại phí được tính riêng rẽ, bao gồm cả các phí dịch
vụ và phí nộp muộn, nếu có, như một mục mỗi dòng, và tổng số
tiền của hóa đơn

Thuê một ngôi nhà chỉ một gia đình cư trú với các tài khoản khí gas, điện
và nước/nước thải/rác thải không bao gồm trong tiền thuê nhà.
Điện: Người thuê nhà có hóa đơn bằng tên của họ và thanh toán hóa đơn
trực tiếp cho SCL
Khí Gas: Người thuê nhà có hóa đơn bằng tên của họ và thanh toán hóa đơn
trực tiếp cho PSE
Nước, Nước Thải, Rác Thải: Hóa đơn có tên chủ sở hữu tài sản, nhưng bản
sao của hóa đơn được gửi cho người thuê nhà, và người thuê nhà thanh toán
hóa đơn trực tiếp cho SPU

• Các số liệu đọc đồng hồ hiện tại và trước đó, ngày đọc hiện tại và
sản lượng tiêu thụ nếu các căn hộ có đồng hồ đo phụ (mỗi căn hộ
có đồng hồ riêng của căn hộ)
• Hạn thanh toán, ngày sau đó hóa đơn trở thành quá hạn, số tiền phí
nộp muộn hoặc các khoản phạt có thể áp dụng, và ngày có thể áp
dụng phí nộp muộn hoặc các khoản phạt
• Bất kỳ số tiền nào đã quá hạn tính bằng đô la
• Tên, địa chỉ gửi thư và số điện thoại để gửi các yêu cầu và tranh
chấp về hóa đơn, giờ và ngày làm việc, cũng như quy trình được sử
dụng để giải quyết tranh chấp liên quan đến hóa đơn
• Khi lập hóa đơn riêng rẽ cho các dịch vụ tiện ích, Chủ Nhà phải:
cung cấp bản giải thích cách tính hóa đơn và phân bổ chi phí dịch
vụ tiện ích phổ biến tại khu vực; thông báo cho cư dân về những
thay đổi đối với các thực hành lập hóa đơn; cung cấp bản sao hóa
đơn tiện ích của tòa nhà cho người thuê nhà

Căn hộ trong tòa nhà chung cư với các dịch vụ tiện ích không bao gồm
trong tiền thuê nhà.
Điện: Người thuê nhà có hóa đơn bằng tên của họ và thanh toán hóa đơn
trực tiếp cho SCL
Nước, Nước Thải, Rác Thải: Một công ty bên thứ ba sử dụng thông tin trên
hóa đơn SPU của tòa nhà và chia tỷ lệ cho các căn hộ trong tòa nhà dựa trên
số người trong hợp đồng thuê nhà. Người thuê nhà thanh toán phần hóa đơn
của họ cho công ty bên thứ ba.
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TRONG KHI QUÝ
VỊ THUÊ NHÀ
Cả quý vị và chủ nhà đều có các quyền và trách nhiệm theo thỏa thuận thuê
nhà của quý vị, các quy định của Thành Phố và luật pháp Tiểu Bang. Hầu hết
những quy định này đều là những điều thông thường và đòi hỏi các bên phải
hành động với thiện chí. Ngoài ra, luật pháp Tiểu Bang bắt buộc chủ nhà cung
cấp cho quý vị thông tin từ Department of Health (Sở Y Tế) về nấm mốc và
thông tin về an toàn hỏa hoạn. Các tòa nhà nhiều gia đình lớn hơn phải có sơ
đồ cho thấy các đường di tản khẩn cấp.
LỜI KHUYÊN: Hãy nhớ quý vị có mối quan hệ kinh doanh với chủ nhà của
mình, trong đó cả hai quý vị có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi hành động của
người kia. Hãy làm theo các hướng dẫn quan trọng này.
• Lưu giữ các giấy tờ quan trọng của quý vị như thỏa thuận thuê nhà,
danh sách kiểm tra chuyển vào và Sổ Tay Dành Cho Người Thuê
Nhà của quý vị
• Duy trì giao tiếp rõ ràng và mang tính tôn trọng
• Ghi chép những nội dung giao tiếp quan trọng bằng văn bản

30

31

Các Bổn Phận của
Chủ Nhà

Sửa Chữa
Thỏa thuận thuê nhà của quý vị cần nêu rõ ai là người quý vị cần liên lạc trong
trường hợp khẩn cấp và yêu cầu sửa chữa. Việc báo cáo nhanh chống các sửa
chữa cần thiết là rất quan trọng vì quý vị có thể phải chịu trách nhiệm tài
chính cho những hư hỏng gây ra do sửa chữa chậm vì quý vị đã không báo
cáo. Luật pháp tiểu bang bắt buộc quý vị phải yêu cầu sửa chữa bằng văn bản.
Việc tạo hồ sơ các yêu cầu sửa chữa là một thực hành tốt, vì điều đó khiến chủ
nhà phải phản hồi. Quý vị cũng có thể gọi điện cho chủ nhà nếu điều đó giúp
đẩy nhanh giải quyết vấn đề, nhưng hãy đảm bảo cũng có yêu cầu bằng văn
bản.

• Bảo trì tòa nhà và các thành phần cấu trúc của tòa nhà
• Thực hiện sửa chữa kịp thời
• Bảo trì các khu vực chung như hành lang, cầu thang và lối đi
• Kiểm soát động vật gây hại
• Cung cấp các đầu báo và thiết bị báo khói và khí carbon monoxide có hoạt động
• Cung cấp khóa và chìa khóa ra vào an toàn
• Cung cấp thùng đựng rác thải, rác tái chế và rác thực phẩm

Các Bổn Phận của
Người Thuê Nhà

• Trả tiền thuê nhà đúng hạn và tuân thủ các quy định của thỏa thuận thuê nhà
• Giữ căn hộ cho thuê sạch sẽ và vệ sinh
• Bảo trì các đầu báo và thiết bị báo khói và khí carbon monoxide
• Ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp hoặc nguy hại đến căn hộ cho thuê
• Tuân thủ các giờ yên tĩnh
• Vận hành các hệ thống đường ống nước, điện và sưởi hoạt động đúng cách
• Thải bỏ rác thải, rác tái chế và rác thực phẩm đúng nơi quy định

Kiến thức cần biết!
Chủ nhà của quý vị phải cung cấp phương thức
thanh toán thay thế nếu quý vị không thể thanh toán
tiền thuê nhà của mình bằng phương tiện điện tử.
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LỜI KHUYÊN:
Hãy nhớ lấy biên nhận
nộp tiền thuê nhà của
quý vị!

Chủ nhà bắt buộc phải bắt đầu sửa chữa trong vòng:
• 24 giờ nếu quý vị không có nước, điện hoặc sưởi ấm trong suốt
mùa đông, hoặc nếu có vấn đề về tính mạng/an toàn
• 72 giờ nếu các thiết bị của quý vị không hoạt động hoặc quý vị có
vấn đề nghiêm trọng về hệ thống đường ống nước ở bồn rửa hay
bồn tắm của mình
• 10 ngày đối với mọi yêu cầu sửa chữa khác
Nếu chủ nhà của quý vị không trả lời hoặc từ chối thực hiện sữa chữa cần
thiết, quý vị có thể liên lạc với Đường Dây Trợ Giúp Renting in Seattle theo số
(206) 684-5700.
• Đối với các trường hợp khẩn cấp như không có năng lượng hoặc
nước, một thanh tra viên sẽ cố gắng kiểm tra căn hộ của quý vị vào
cùng ngày hoặc ngày làm việc tiếp theo và liên lạc với chủ nhà
ngay lập tức
• Đối với các vấn đề khác, một thanh tra viên sẽ gọi điện để đặt lịch
hẹn với quý vị để kiểm tra căn hộ của quý vị xem có các vi phạm về
nhà ở, thường là trong vòng năm đến mười ngày làm việc
• Thanh tra viên sau đó sẽ chuẩn bị thông báo chỉ đạo chủ nhà của
quý vị thực hiện các sữa chữa
Mặc dù việc quý vị giữ lại tiền thuê nhà khi chủ nhà của quý vị không phản hồi
cũng như không tiến hành những sửa chữa cần thiết có vẻ hợp lý, chúng tôi
không khuyên quý vị làm điều đó. Mặc dù Residential Landlord Tenant Act (Đạo
Luật Chủ Nhà Người Thuê Nhà Cư Trú) của Tiểu Bang đề cập đến việc sửa chữa
và giảm trừ tiền khắc phục hậu quả cho người thuê nhà, đó là một quy trình
rất cụ thể và có rủi ro lớn khi giữ lại tiền thuê nhà vì chủ nhà có thể chọn trục
xuất quý vị khỏi nhà do không thanh toán. Hãy nộp đơn khiếu nại với Thành
Phố bằng cách gọi điện đến đường dây trợ giúp và tham vấn với luật sư trước
khi vận dụng bất kỳ quyền nào có khả năng gây rủi ro cho việc thuê nhà của
quý vị

33

Thêm Người Ở
Cùng
Nhà ở tại Seattle có thể đắt đỏ và để tìm được một nơi có giá phải chăng để
gọi là nhà tại thành phố này có thể là một thách thức thực sự. Quý vị có thể
thêm người vào ở cùng hộ gia đình của mình, vì điều đó có thể hữu ích nếu
quý vị thấy bản thân mình đang phải vật lộn giải quyết các chi phí nhà ở của
mình. Hãy cẩn trọng khi thêm một người ở cùng mới, vì có thể sẽ rất phức tạp
và khó để yêu cầu họ rời đi nếu thỏa thuận không suôn sẻ. Hãy nhớ tất cả
những người trả tiền thuê nhà đều có các quyền. Ngoài ra, tình trạng nhà ở
của quý vị có nguy cơ gặp rủi ro nếu chủ nhà quyết định trục xuất khỏi nhà
người ở cùng của quý vị. Quý vị nên làm việc với chủ nhà của quý vị khi muốn
thêm một người ở cùng.
Quý vị có thể thêm:
• Thành viên gia đình ruột thịt
• Một người ở cùng bổ sung không phải ruột thịt
• Thành viên gia đình ruột thịt của người ở cùng bổ sung

Có những bước quan trọng và mốc thời gian mà quý vị phải tuân theo khi bổ
sung thêm một người ở cùng. Quý vị phải thông báo cho chủ nhà của mình
bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày thêm ai đó vào hộ gia đình của
quý vị. Chủ nhà của quý vị có thể sàng lọc thành viên mới trong hộ gia đình
bằng cách sử dụng cùng các tiêu chí sàng lọc ban đầu được sử dụng cho đơn
đăng ký thuê nhà của quý vị. · Một người ở cùng không phải ruột thịt (a) có
thể được sàng lọc và (b) có thể bị từ chối cư trú dựa trên kết quả sàng lọc
• Gia đình ruột thịt (a) có thể được sàng lọc và (b) không thể bị từ
chối cư trú. Các loại phí sàng lọc được phép phải tuân thủ Rental
Agreement Regulation Ordinance (Sắc Lệnh Quy Định về Thỏa
Thuận Thuê Nhà) (SMC 7.24) và đạo luật chủ nhà - người thuê nhà
của tiểu bang.
• Chủ nhà có thể yêu cầu người ở cùng không phải ruột thịt tham gia
thỏa thuận thuê nhà với thông báo trước 30 ngày bằng văn bản.
• Nếu người ở cùng không tham gia thỏa thuận thuê nhà trong 30
ngày, họ phải rời khỏi nhà trong vòng 15 ngày. (tổng cộng 45 ngày)
• Không thể bắt buộc thành viên gia đình ruột thịt tham gia thỏa
thuận thuê nhà cũng như không được từ chối cư trú.
Trừ phí sàng lọc, không thể tính các chi phí chuyển vào khác khi thêm thành
viên hộ gia đình. Tất cả các điều khoản của thỏa thuận thuê nhà ban đầu vẫn
giữ nguyên.

• Bất kỳ người ở cùng nào khác mà chủ nhà đồng ý
• Không vượt quá các tiêu chuẩn cư trú hợp pháp
Thành viên gia đình ruột thịt được định nghĩa rộng rãi bao gồm:
Vợ/chồng, bạn tình cùng chung sống, vợ/chồng cũ, bạn tình cùng chung sống
cũ, người lớn có liên quan bằng kết hôn, anh chị em ruột, người từ 16 tuổi trở
lên hiện đang sống cùng hoặc đã sống cùng trong quá khứ và người đang có
hoặc đã có quan hệ yêu đương, và người có mối quan hệ cha/mẹ-con cái, bao
gồm cha mẹ, cha mẹ kế, ông bà, cha mẹ nuôi, người giám hộ, cha mẹ nuôi tạm
thời hoặc người bảo hộ của trẻ vị thành niên. Vì mục đích của định nghĩa này,
"quan hệ yêu đương" có nghĩa là một mối quan hệ xã hội có bản chất lãng
mạn. Các nhân tố mà tòa án có thể cân nhắc xác định sự tồn tại của quan hệ
yêu đương bao gồm: (a) khoảng thời gian mối quan hệ tồn tại; (b) bản chất
của mối quan hệ; và (c) tần suất tương tác giữa các bên.
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Các Thông Báo từ Chủ
Nhà của Quý Vị
Có một số loại thông báo mà quý vị có
thể nhận được từ chủ nhà của mình, một
số có tính khẩn cấp hơn những thông
báo khác.
• Xem xét bất kỳ thông báo bằng văn bản nào quan trọng và đáng chú ý từ
chủ nhà. Xem nó ngay lập tức và hành động nhanh chóng nếu cần.
• Các thông báo yêu cầu hành động thường cung cấp giai đoạn thời gian
tuân thủ rất ngắn. Việc không phản hồi đúng hạn có thể dẫn đến các hậu
quả nghiêm trọng, như trục xuất khỏi nhà.
• Các thông báo từ chủ nhà phải tuân thủ cả các quy định của Tiểu Bang và
Thành Phố.
• Các thông báo tác động đến quyền của người thuê nhà như:
• Thông báo chấm dứt, yêu cầu rời khỏi, tuân thủ và/hoặc rời khỏi
nhà
• Thông báo tăng các chi phí thuê nhà (tiền thuê nhà, v.v.)
• Thông báo vào nhà phải bao gồm cả các thông tin sau:
Nếu quý vị cần trợ giúp để hiểu thông báo này hoặc thông tin về
các quyền dành cho người thuê nhà của mình, hãy gọi Đường Dây Trợ Giúp
Renting in Seattle theo số (206) 684-5700 hoặc truy cập trang web tại
www.seattle.gov/rentinginseattle.
Chủ nhà của quý vị phải đăng ký căn hộ cho thuê với Thành Phố trước khi họ
có thể đưa ra một thông báo, trừ khi căn hộ được miễn trừ.
Hãy gọi Đường Dây Trợ Giúp Renting in Seattle (206) 684-5700 nếu quý vị cần
trợ giúp để xem xét thông báo. Quý vị cũng có thể gọi số 2-1-1 để biết thông
tin về các dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp. Sau đây là các loại thông
báo phổ biến nhất.

Notice of a Housing Cost Increase
(Thông Báo Tăng Chi Phí Nhà Ở)
"Chi phí nhà ở" bao gồm tiền thuê nhà và bất kỳ loại phí hàng tháng nào mà
quý vị phải trả cho chủ nhà của mình, như chỗ trữ đồ hoặc đậu xe. Các chi phí
dịch vụ tiện ích tính tiền theo lượng sử dụng không bao gồm trong loại thông
báo này. Một ngoại lệ là khi trước đây, chủ nhà của quý vị chịu trách nhiệm
thanh toán chúng và giờ muốn chi phí dịch vụ tiện ích tính trực tiếp cho quý
vị. Trong trường hợp đó, chủ nhà bắt buộc phải cung cấp cho quý vị thông
báo về tăng chi phí nhà ở loại này. Nếu quý vị đã và đang thanh toán các dịch
vụ tiện ích, nhưng sẽ có sự thay đổi liên quan đến hóa đơn, ví dụ như thanh
toán cho một công ty khác, thì chủ nhà của quý vị bắt buộc phải cung cấp cho
quý vị thông báo trước 30 ngày để thay đổi các điều khoản thuê nhà của quý
vị.
Nếu quý vị có thỏa thuận thuê nhà với thời hạn thuê nhà cụ thể, thì chủ nhà
không thể thay đổi các chi phí nhà ở của quý vị trong khoảng thời hạn thuê
nhà đó. Nếu thỏa thuận thuê nhà có lựa chọn để quý vị có thể ở lại như người
thuê nhà theo từng tháng vào cuối thời hạn thuê nhà, và chủ nhà muốn tăng
các chi phí nhà ở vào lúc đó, thì chủ nhà phải gửi cho quý vị thông báo tăng
chi phí nhà ở trước khi thời hạn kết thúc.
• Chủ nhà phải cung cấp cho quý vị thông báo bằng văn bản tối thiểu 60
ngày trước khi tăng chi phí nhà ở, không bao gồm ngày gửi thông báo.
• Thông báo phải bao gồm thông tin về cách liên lạc với Đường Dây Trợ Giúp
Renting in Seattle và trang web để biết thông tin về các quyền của người
thuê nhà. Không thể được thực thi các thông báo không bao gồm thông tin
này tại Seattle.
• Điều quan trọng là quý vị cần liên lạc với Đường Dây Trợ Giúp Renting in
Seattle tại thời điểm quý vị nhận được thông báo tăng chi phí nếu thông
báo đó không đầy đủ. Việc thanh toán mức tăng mới có nghĩa là quý vị đã
đồng ý với nó.
• Mức tăng chỉ có thể bắt đầu vào đầu một giai đoạn thuê nhà. Ví dụ: nếu tiền
thuê nhà của quý vị đến hạn nộp vào ngày 1 hàng tháng và chủ nhà của
quý vị cung cấp cho quý vị thông báo trước 60 ngày về việc tăng tiền thuê
nhà vào ngày 5 tháng 1, thì mức tăng có thể có hiệu lực sớm nhất là vào
ngày 1 tháng 4 vì sẽ không đủ tối thiểu 60 ngày vào ngày 1 tháng 3.
• Mức tăng không thể có hiệu lực nếu căn hộ cho thuê của quý vị không đáp
ứng các yêu cầu tối thiểu của đạo luật nhà ở theo Rental Registration and
Inspection Ordinance. Xem www.seattle.gov/rrio và tìm kiếm ở phần đăng
ký thuê nhà. Quý vị phải thông báo cho chủ nhà của mình bằng văn bản và
liên hệ với Đường Dây Trợ Giúp Renting in Seattle để xếp lịch kiểm tra trước
khi mức tăng có hiệu lực.
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Notice of Changes to the Terms (Thông Báo Thay Đổi Các Điều Khoản) của
Thỏa Thuận Thuê Nhà của Quý Vị
Nếu quý vị đã ký hợp đồng thuê nhà, thì quý vị không thể thay đổi các điều
khoản cho đến khi hợp đồng thuê nhà hết hạn, trừ khi cả quý vị và chủ nhà
đồng ý khác đi. Nếu quý vị có thỏa thuận thuê nhà theo từng tháng, thì chủ
nhà có thể thay đổi các điều khoản với thông báo trước 30 ngày trước khi bắt
đầu giai đoạn thuê nhà mới. Một số ví dụ về các thay đổi có thể bao gồm
những quy định về hút thuốc lá, khách đến thăm hoặc thú nuôi. Mọi thay đổi
làm tăng chi phí nhà ở của quý vị phải tuân thủ các yêu cầu về thông báo tăng
chi phí nhà ở.

Nếu ngày hoặc giờ không phù hợp với quý vị và quý vị có lý do hợp lệ không
muốn chủ nhà vào nhà, thì quý vị cần cung cấp các ngày và giờ phù hợp. Lý do
hợp lệ có thể là quý vị đã lên kế hoạch cho một sự kiện gia đình tại nhà mình
vào thời gian đó hoặc quý vị muốn có mặt trong khi chủ nhà vào nhà và cần
thông báo sớm hơn để xin nghỉ việc.
Chủ nhà của quý vị có thể đưa ra cho quý vị 10 Day Notice to Comply (Thông
Báo Trước 10 Ngày Yêu Cầu Tuân Thủ) nếu quý vị không cho chủ nhà vào nhà
một cách hợp lý.
LỜI KHUYÊN:
Luật pháp yêu cầu cả hai bên phải hành xử hợp lý và hành động với thiện
chí. Quý vị và chủ nhà của mình cần nỗ lực hết sức để trao đổi thông tin
một cách rõ ràng, tôn trọng. Hãy cân nhắc các nhu cầu của người khác và
đạt được thỏa thuận về lý do, thời gian và cách thức vào nhà quý vị. Hãy
đảm bảo quý vị ghi lại các thông tin trao đổi để cho thấy quý vị đã hợp tác.

Notice of Intent to Enter (Thông Báo về Ý Định Vào Nhà)
Thỏa thuận thuê nhà của quý vị cho phép quý vị có quyền kiểm soát việc ra
vào nhà ở của quý vị. Điều đó có nghĩa là chủ nhà của quý vị không thể vào
nhà mà không có thông báo phù hợp, trừ khi có một tình huống khẩn cấp.
Chủ nhà có quyền tìm cách vào nhà để thực hiện các sửa chữa, kiểm tra hoặc
cho những người thuê nhà tiềm năng hay nhà thầu xem nhà. Chủ nhà cần
cung cấp cho quý vị:
• Thông báo trước ít nhất 2 ngày đối với các sửa chữa hay kiểm tra
đã thỏa thuận hoặc cần thiết.
• Thông báo trước ít nhất 1 ngày để cho xem căn hộ
Các thông báo vào nhà phải bao gồm:
• Ngày chủ nhà muốn vào nhà
• Giờ sớm nhất và muộn nhất mà họ có thể đến
• Số điện thoại quý vị có thể gọi trong trường hợp quý vị không
muốn cho phép họ vào nhà vào ngày và giờ trong thông báo
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Trong những trường hợp khẩn cấp, chủ nhà có thể vào căn hộ của người thuê
nhà mà không cần thông báo. Ví dụ về trường hợp khẩn cấp có thể bao gồm:
• Rò rỉ hệ thống đường ống
nước lớn
• Hỏa hoạn
• Cảnh sát kiểm tra tình trạng
khỏe mạnh của người thuê nhà
(điều này đòi hỏi chủ nhà cho phép
các viên chức cảnh sát vào căn hộ)
Trong trường hợp bỏ bê, chủ nhà có thể vào nhà nếu họ đã cung cấp thông
báo vào nhà và không nhận được phản hồi sau vài lần cố gắng thông báo,
đồng thời có bằng chứng hợp lý cho thấy sự bỏ bê.
Bằng chứng về sự bỏ bê bao gồm từ hai điều sau đây:
• Chủ nhà của quý vị đã không nhận được khoản thanh toán tiền
thuê nhà
• Quý vị vẫn chưa lấy thư gửi đường bưu điện của mình
• Các dịch vụ tiện ích của quý vị đã bị ngắt do không thanh toán
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Notice to Comply or Vacate (Thông Báo Yêu Cầu Tuân Thủ hoặc Rời Khỏi
Nhà) (10 Ngày)

Notice to Quit for Waste or Nuisance (Thông Báo Yêu Cầu Rời Đi Vì Lãng
Phí hoặc Phiền Toái) (3 Ngày)

Chủ nhà sẽ sử dụng thông báo trước 10 ngày khi quý vị vi phạm thỏa thuận
thuê nhà. Các ví dụ có thể bao gồm:

Chủ nhà sẽ sử dụng thông báo trước 3 ngày này trong những tình huống rất
nghiêm trọng, như khi diễn ra hoạt động phạm tội hình sự tại khu vực nhà ở
hoặc hư hỏng nghiêm trọng xảy ra với căn hộ cho thuê. Không có biện pháp
khắc phục cho thông báo này; cách duy nhất để tuân thủ là chuyển đi hoặc
ngay lập tức thuê luật sư biện hộ cho quý vị trong một vụ kiện trục xuất khỏi
nhà. Chủ nhà phải cung cấp các thông báo về hoạt động phạm tội hình sự cho
Seattle Department of Construction and Inspections (Sở Xây Dựng và Thanh
Tra Seattle). Cần phải có chứng cứ rõ ràng rằng loại thông báo này là thích hợp
cho những tình huống như vậy.

• Hút thuốc trong một căn hộ/tòa nhà cấm hút
thuốc
• Nuôi giữ thú nuôi khi không được phép có thú nuôi
• Gây ra âm thanh ầm ĩ trong suốt các giờ yên tĩnh
Thông báo cần nêu rõ ràng những gì quý vị đã làm vi phạm thỏa thuận thuê
nhà và những gì quý vị cần làm để tuân thủ với thông báo. Giai đoạn tuân thủ
10 ngày bao gồm cả cuối tuần. Nếu quý vị là người thuê nhà theo từng tháng,
đã nhận 3 lần thông báo trước 10 ngày trở lên trong giai đoạn 12 tháng thì đó
có thể là lý do chính đáng để chủ nhà chấm dứt thỏa thuận thuê nhà của quý vị.
Notice to Pay or Vacate (Thông Báo Yêu Cầu Thanh Toán hoặc Rời Khỏi
Nhà) (14 Ngày)
Chủ nhà sẽ sử dụng thông báo trước 14 ngày khi quý vị thanh toán muộn tiền
thuê nhà, dịch vụ tiện ích hoặc khoản thanh toán trả góp. Đó là những khoản
phí duy nhất được cho phép đối với loại thông báo này. Nó cung cấp một
khoảng thời gian rất ngắn để thanh toán những gì quý vị nợ.

Notice to Terminate Tenancy for Just Cause (Thông Báo Chấm Dứt Thuê
Nhà vì Lý Do Chính Đáng)
Có những lý do chính đáng cụ thể mà chủ nhà có thể sử dụng để chấm dứt
thỏa thuận thuê nhà theo từng tháng tại Seattle. Giai đoạn thông báo bắt
buộc tùy thuộc vào lý do chính đáng.
Just Cause Eviction Ordinance (Sắc Lệnh Trục Xuất Khỏi Nhà vì Lý Do Chính Đáng)
được thảo luận ở phần 'Chuyển Đi' trang 46.

• Quý vị nên làm bất kỳ điều gì mình có thể để thanh toán trong khung thời
gian đó.
• Nếu quý vị dự kiến không thể thanh toán tiền thuê nhà của mình đúng hạn,
tốt nhất nên cho chủ nhà của quý vị biết trước điều đó. Chủ nhà của quý vị
thậm chí có thể cân nhắc đồng ý với một kế hoạch thanh toán. Quý vị
không có gì để mất khi đề nghị chủ nhà làm việc với quý vị; điều tồi tệ nhất
có thể xảy ra là chủ nhà của quý vị nói không. Thông thường, chủ nhà của
quý vị sẽ trân trọng việc quý vị chủ động khi quý vị gặp phải vấn đề chi trả
tiền thuê nhà của mình nếu điều đó không phải là một vấn đề tiếp diễn.
• Nếu quý vị cần trợ giúp thanh toán tiền thuê nhà của mình, hãy gọi 2-1-1
để biết danh sách các nguồn lực có thể trợ giúp quý vị. Xem các cam kết hỗ
trợ tiền thuê nhà ở trang 42. Nếu quý vị có thể có hỗ trợ tài chính từ một
bên thứ ba, điều đó có thể mang lại cho quý vị thêm chút ít thời gian.
Hãy chú ý đến ngày đến hạn thanh toán tiền thuê nhà trong thỏa thuận thuê
nhà của quý vị. Tiền thuê nhà thường đến hạn phải trả vào ngày đầu tiên của
tháng. Phí nộp muộn thường được xác định phổ biến vào ngày thứ ba hoặc
thứ năm. Điều này không có nghĩa là quý vị sẽ nhận được "giai đoạn ân hạn"
như một số người thuê nhà thường hiểu nhầm. Điều đó chỉ có nghĩa là quý vị
không thể bị tính phí nộp muộn cho đến lúc đó. Quý vị có thể nhận được
thông báo trước 14 ngày bất kỳ lúc nào sau nửa đêm của ngày tiền thuê nhà
đến hạn.
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Cam Kết Trợ Giúp Tiền Thuê Nhà

Bảo Vệ Nạn Nhân của Bạo Lực Gia Đình

Nếu quý vị chưa đủ tiền để trả tiền thuê nhà và đã nhận
được thông báo trước 14 ngày yêu cầu thanh toán hoặc
rời khỏi nhà, thì chủ nhà của quý vị phải nhận được cam
kết thanh toán bằng văn bản từ một bên thứ ba. Bên
thứ ba có thể là nhà thờ hoặc tổ chức phi lợi nhuận.

• Người thuê nhà bị bạo lực gia đình không thể bị quy kết trách nhiệm đối
với những hư hỏng của căn hộ cho thuê mà người bạo hành gây ra.

• Cam kết phải bằng văn bản
• Cam kết phải được nhận trước khi hết hạn 14 ngày
• Nguồn đó phải cam kết chi trả khoản tiền cam kết trong vòng 5 ngày

• Người thuê nhà phải cung cấp tài liệu cho chủ nhà rằng họ hoặc một người
cư trú là nạn nhân của bạo lực gia đình và kẻ gây bạo hành đã gây ra hư
hỏng.
• Tài liệu phải được một bên thứ 3 đủ tiêu chuẩn ký – Seattle Police Department (Sở Cảnh Sát Seattle), các chuyên gia sức khỏe tâm thần được cấp
phép, người hỗ trợ chương trình bạo lực gia đình, thư ký, nhân viên quản lý
trường hợp dịch vụ xã hội.

• Nguồn đó không phải cam kết bất kỳ thứ gì ngoài cung cấp thông tin
thanh toán cho chủ nhà
• Khoản thanh toán phải đủ để giúp quý vị trả nợ được tất cả các chi phí
bằng khoản thanh toán đó hoặc khi kết hợp với các nguồn thu nhập
hoặc trợ cấp khác

Kiến thức cần biết!
Có các luật tiểu bang bổ sung yêu cầu chủ nhà chấp nhận các cam
kết hỗ trợ ngay cả khi thông báo trước 14 ngày hết hạn ngay trong
quy trình trục xuất khỏi nhà của tòa án. Các biện pháp bảo vệ này
không được Thành Phố thực thi. (Xem RCW 59.18.410)
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CHUYỂN ĐI

Hầu hết các thỏa thuận thuê nhà sẽ nêu rõ quý vị phải thông báo cho chủ nhà
trước bao lâu trước khi quý vị muốn chuyển đi. Nếu quý vị thuê nhà theo từng
tháng, quý vị cần thông báo bằng văn bản cho chủ nhà tối thiểu trước 20 ngày
trước ngày cuối cùng của tháng quý vị muốn chuyển đi. Ví dụ: nếu quý vị
muốn chuyển đi vào ngày 31 tháng 7, thì chủ nhà phải nhận được thông báo
của quý vị không muộn hơn ngày 11 tháng 7.
Hãy nhớ nếu quý vị không cung cấp thông báo đúng cách, quý vị có thể phải
chịu trách nhiệm trả tiền thuê cho giai đoạn thuê nhà hàng tháng tiếp theo.
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• Thường xuyên không tuân thủ thỏa thuận thuê nhà của quý vị. Quý vị đã
nhận được 3 lần trở lên thông báo trước 10 ngày về việc phải tuân thủ hoặc
rời khỏi nhà trong giai đoạn 12 tháng gần đây nhất do không tuân thủ các
quy định trong thỏa thuận thuê nhà của mình.
Chấm Dứt Thỏa Thuận Thuê Nhà
Nếu chủ nhà của quý vị cung cấp cho quý vị thông báo chấm dứt thỏa thuận
thuê nhà không theo kế hoạch, hãy xem xét thông báo đó ngay lập tức. Các
thông báo được cung cấp tại Thành Phố Seattle phải tuân thủ cả các quy định
của Tiểu Bang và Thành Phố. Nếu quý vị cần trợ giúp để xem xét thông báo và
để hiểu liệu thông báo có tuân thủ các quy định của Thành Phố hay không,
quý vị có thể gọi đến Đường Dây Trợ Giúp Renting in Seattle theo số (206)
684-5700.
• Nếu quý vị là người thuê nhà theo từng tháng hoặc quý vị có hợp đồng
thuê nhà tự động chuyển đổi thành thỏa thuận theo từng tháng, thì chủ
nhà của quý vị phải cung cấp cho quý vị lý do chính đáng để chấm dứt việc
thuê nhà của quý vị.
• Nếu quý vị có hợp đồng thuê nhà đang sắp kết thúc, hãy kiểm tra phần hợp
đồng đề cập đến cách thỏa thuận sẽ chấm dứt. Chủ nhà có thể không phải
cung cấp thông báo cho loại thỏa thuận thuê nhà này.
Just Cause Eviction Ordinance (Sắc Lệnh Trục Xuất Khỏi Nhà Vì Lý Do
Chính Đáng)
Just Cause Eviction Ordinance của Seattle là một biện pháp bảo vệ quan trọng
dành cho người thuê nhà vì sắc lệnh ngăn chặn những hành vi trục xuất khỏi
nhà tùy tiện. Sắc lệnh yêu cầu chủ nhà phải có lý do hợp pháp hoặc lý do
chính đáng nếu họ muốn chấm dứt thỏa thuận thuê nhà theo từng tháng.
Chủ nhà của quý vị phải cung cấp cho quý vị thông báo bằng văn bản thường
được gọi là Notice to Terminate Tenancy (Thông Báo Chấm Dứt Thuê Nhà) và nêu
rõ lý do chính đáng cụ thể. Khoảng thời gian thông báo trước tùy thuộc vào lý
do cụ thể. Trừ khi được nêu rõ khác đi, cần phải cung cấp thông báo trước tối
thiểu 20 ngày trước khi chấm dứt giai đoạn thuê nhà. Các trường hợp sau đây
là những lý do chính đáng duy nhất mà chủ nhà của quý vị có thể chấm dứt
thỏa thuận thuê nhà theo từng tháng của quý vị.
• Thanh toán tiền thuê nhà muộn: quý vị nhận được thông báo trước 14 ngày
yêu cầu thanh toán hoặc rời khỏi nhà và không thực hiện việc đó.
• Thường xuyên không trả tiền thuê nhà đúng thời hạn. Quý vị đã nhận được
4 lần thông báo trước 14 ngày yêu cầu thanh toán hoặc rời khỏi nhà trở lên
cho giai đoạn thuê nhà 12 tháng gần đây nhất vì thanh toán tiền thuê nhà
muộn.
• Vi phạm thỏa thuận thuê nhà của quý vị: Quý vị nhận được thông báo trước
10 ngày yêu cầu phải tuân thủ các quy định của thỏa thuận thuê nhà hoặc
rời khỏi nhà và quý vị không thực hiện việc đó.

46

• Chủ nhà hoặc một thành viên gia đình ruột thịt của chủ nhà cần chuyển vào
căn hộ của quý vị. Việc này phải có thông báo trước 90 ngày. Thành Phố có
thể yêu cầu chủ nhà phải xác nhận (ký tuyên bố có tuyên thệ) nếu họ sử
dụng lý do chính đáng này và quý vị nghi ngờ họ không có ý định ở trong
căn hộ của mình hoặc có một thành viên gia đình đủ tiêu chuẩn chuyển vào
khi quý vị chuyển đi.
• Chủ nhà của quý vị muốn bán căn hộ mà quý vị thuê. Việc này đòi hỏi phải
có thông báo trước 90 ngày và chỉ áp dụng cho các căn hộ cư trú một gia
đình, như quy định trong đạo luật của Thành Phố là các tòa nhà tách riêng
bao gồm một căn hộ cư trú. Nếu quý vị sống ở chung cư, căn hộ tập thể,
nhà hai căn hộ, nhà ba căn hộ hoặc nhà phố liền kề, chủ nhà của quý vị
không thể sử dụng điều này là lý do chính đáng để chấm dứt thỏa thuận
thuê nhà của quý vị.
• Việc quý vị được sử dụng căn hộ là do công việc của quý vị và quý vị bị
chấm dứt việc làm. Việc này thường sẽ áp dụng cho người quản lý nhà ở
sống tại nơi người đó quản lý.
• Chủ nhà của quý vị thuê một phần ngôi nhà của riêng họ hoặc một căn hộ
cư trú liền kề của riêng họ và không còn muốn ở cùng nơi cư trú với quý vị.
• Chủ nhà của quý vị muốn cải tạo căn bản căn hộ hoặc tòa nhà nơi quý vị
sống và cần di dời quý vị vĩnh viễn. Việc này đòi hỏi chủ nhà của quý vị nộp
đơn đăng ký xin giấy phép di dời của Thành Phố và quy trình này thường
mất khoảng 6 tháng. Các yêu cầu về giấy phép bao gồm cung cấp cho quý
vị gói thông tin và chi trả cho quý vị hỗ trợ di dời nếu thu nhập của quý vị
bằng hoặc thấp hơn 50% thu nhập trung bình của Quận King. Để biết thêm
chi tiết, hãy đọc trang web Tenant Relocation Assistance (Hỗ Trợ Di Dời
Người Thuê Nhà) tại www.seattle.gov/rentinginseattle.
• Chủ nhà của quý vị muốn phá bỏ khu vực nhà ở nơi quý vị sống hoặc thay
đổi mục đích sử dụng thành phi cư trú. Việc này phải có giấy phép di dời
giống như việc di dời do cải tạo căn bản. Xem phần trên.
• Chủ nhà của quý vị muốn thay đổi mục đích sử dụng của tòa nhà thành phi
cư trú. Việc này phải có giấy phép di dời giống như việc di dời do cải tạo căn
bản. Xem phần trên.
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• Chủ nhà của quý vị muốn chuyển căn hộ của quý vị thành chung cư hoặc
nhà ở hợp tác. Những hoạt động chuyển đổi này phải có quy trình riêng
của chúng theo Condominium Conversion Ordinance (Sắc Lệnh Chuyển Đổi
Nhà Chung Cư) và Co-operative Conversion Ordinance (Sắc Lệnh Chuyển Đổi
Nhà Hợp Tác) SMC 22.903.030 và SMC 22.903.035.
• Chủ nhà của quý vị nhận được thông báo vi phạm các tiêu chuẩn nhà ở tại
một căn hộ cư trú liền kề và muốn ngừng cho thuê nó. Hai tuần trước khi
quý vị chuyển đi, chủ nhà phải trả cho quý vị số tiền hỗ trợ di dời trị giá
$2,000 hoặc số tiền tương đương với 2 tháng tiền thuê nhà.
• Chủ nhà của quý vị nhận được thông báo vi phạm của một căn hộ nhà ở
không được phép, thường được gọi là "căn hộ bất hợp pháp" và phải
ngừng cho thuê căn hộ của quý vị. Hai tuần trước khi quý vị chuyển đi, chủ
nhà phải trả cho quý vị số tiền hỗ trợ di dời trị giá $2,000 hoặc số tiền tương
đương với 2 tháng tiền thuê nhà.
• Chủ nhà của quý vị phải giảm số người thuê nhà tại căn hộ cư trú để tuân
thủ hạn chế của pháp luật. 2 tuần trước khi quý vị chuyển đi, chủ nhà phải
thông báo cho quý vị trước 30 ngày và trả cho quý vị số tiền hỗ trợ di dời trị
giá $2,000 hoặc số tiền tương đương với 2 tháng tiền thuê nhà.
• Chủ nhà của quý vị được Thành Phố ban hành lệnh khẩn cấp yêu cầu rời
khỏi nhà và đóng căn nhà ở của quý vị do những tình trạng nguy hiểm. Yêu
cầu về thông báo tùy thuộc vào các tình huống khẩn cấp cụ thể, nhưng
thường là một khoảng thời gian rất ngắn. Quý vị có thể nhận được hỗ trợ di
dời nếu phát hiện ra rằng các điều kiện khẩn cấp là do trách nhiệm của chủ
nhà. Hỗ trợ di dời được điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt hàng năm.
• Chủ nhà của quý vị cung cấp cho quý vị 3 Day Notice to Quit (Thông Báo Rời
Đi Trước 3 Ngày) do tham gia vào hoạt động phạm tội tại khu vực nhà ở. Chủ
nhà phải nêu rõ tội và các tình tiết hỗ trợ cho cáo buộc trong thông báo
chấm dứt, cũng như cung cấp một bản sao cho Thành Phố.

Kiến Thức Cần Biết!
Các quyền về lý do chính đáng của quý vị sẽ không bị khước từ. Mọi thỏa
thuận thuê nhà cố thực hiện điều đó sẽ không được thực thi. Nếu quý vị là
người thuê nhà theo từng tháng cho bất kỳ giai đoạn thời gian nào trong
căn hộ cho thuê của mình, quý vị có quyền về lý do chính đáng.
Việc chủ nhà dựa vào lý do chính đáng để chấm dứt thỏa thuận thuê nhà hoặc
không thực hiện thỏa thuận đến cùng, cho dù điều đó có nghĩa là không
chuyển vào căn hộ, không đăng bán tài sản, v.v. đều là hành vi vi phạm Just
Cause Eviction Ordinance. Thành Phố sẽ áp dụng các khoản phạt và hình phạt,
và người thuê có quyền khiếu kiện đòi bồi thường thiệt hại $2,000 tại Small
Claims Court (Tòa Tiểu Tụng)).
Các thông báo chấm dứt thuê nhà phải bao gồm ngôn ngữ
và thông tin cụ thể. Nếu quý vị nhận được thông báo, hãy
liên hệ với Đường Dây Trợ Giúp Renting in Seattle theo số
(206) 684-5700 để được trợ giúp xác định liệu đó có phải
là thông báo phù hợp hay không.
Trục Xuất Khỏi Nhà Vào Mùa Đông
Đạo luật cấm trục xuất khỏi nhà vào mùa đông tồn tại để bảo vệ những người
thuê nhà dễ bị tổn thương tại Seattle không bị rơi vào tình trạng vô gia cư
trong suốt những tháng thời tiết lạnh nhất. Từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 1
tháng 3, các hộ gia đình có thu nhập trung bình có thể sử dụng đạo luật này
như một biện pháp biện hộ cho việc bị trục xuất khỏi nhà, trừ những trường
hợp sau:
• Chủ nhà sở hữu ít hơn bốn căn hộ cho thuê tại Thành Phố Seattle.
• Chủ nhà hoặc một thành viên gia đình ruột thịt cần sống tại căn hộ đó.
• Chủ nhà muốn bán căn hộ cho thuê
• Chủ nhà được Thành Phố yêu cầu ngừng cho thuê căn hộ
• Hoạt động phạm tội hoặc liên quan đến ma túy
• Kinh doanh bất hợp pháp và/hoặc hành xử không an toàn đặt mối đe dọa
rõ ràng đến sức khỏe và sự an toàn của những người thuê nhà khác và/hoặc
chủ nhà.
Nếu quý vị cần được trợ giúp với hỗ trợ thuê nhà, hãy gọi 2-1-1 để có danh
sách giới thiệu toàn diện đến các cơ quan có những nguồn tài trợ và nguồn
lực hỗ trợ khác.
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Trả Lại Tiền Đặt Cọc Đảm Bảo của Quý Vị

?

THÔNG BÁO
TRỤC
XUẤT
KHỎI NHÀ

Trục Xuất Khỏi Nhà Người Chiếm Hữu Bất Hợp Pháp
Hành động trục xuất khỏi nhà, hoặc người chiếm hữu bất hợp pháp, là một
quy trình pháp lý mà chủ nhà phải tuân theo để yêu cầu tòa án phục hồi
quyền sở hữu căn hộ cho thuê. Việc chủ nhà cố trục xuất khỏi nhà một người
thuê nhà mà không thông qua quy trình người chiếm hữu bất hợp pháp là
hành vi phi pháp. Các hành động như thay khóa, vứt bỏ đồ dùng của người
thuê nhà hoặc ngắt các dịch vụ tiện ích đặc biệt bị nghiêm cấm.
Trước khi quy trình của tòa án có thể bắt đầu, đầu tiên chủ nhà phải gửi thông
báo cho quý vị. Thông báo có thể cố chấm dứt thỏa thuận thuê nhà của quý vị
vì lý do chính đáng, thu tiền thuê nhà nộp muộn hoặc củng cố các quy định
của thỏa thuận thuê nhà. Xem các loại thông báo, trang 36. Nếu quý vị không
tuân thủ một thông báo hợp lệ, thì chủ nhà có thể xúc tiến hành động người
chiếm hữu bất hợp pháp, tức là một vụ kiện trục xuất khỏi nhà. Chủ nhà phải
cố gắng gửi cho quý vị tài liệu của tòa án, được gọi là "Summons and
Complaint" (Giấy Triệu Tập và Khiếu Nại), trong đó giải thích việc chủ nhà đang
yêu cầu tòa án trục xuất quý vị khỏi nhà trong một vụ kiện "người chiếm hữu
bất hợp pháp" và nêu rõ các lý do tại sao lại thực hiện như vậy. Việc quý vị tìm
kiếm tư vấn của một luật sư có chuyên môn ngay sau khi nhận được "Summons and Complaint" là cực kỳ quan trọng. Tài liệu đó sẽ có thông tin về hạn
chót quý vị phải phản hồi. Nếu quý vị không phản hồi trước hạn chót, thì quý
vị có thể bị trục xuất khỏi nhà một cách mặc định. Hãy liên hệ với luật sư
thông qua Đường Dây Thông Tin Cộng Đồng 2-1-1 hoặc truy cập trang web
của Housing Justice Project (Dự Án Nhà Ở Công Bằng) tại www.kcba.org.
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Khi quý vị chuyển đi, quý vị phải trả lại căn hộ cho thuê với cùng điều kiện như
khi quý vị thuê nó, ngoại trừ hao mòn và hư hỏng hợp lý. Các hao mòn và hư
hỏng hợp lý thường xảy ra tự nhiên theo thời gian với việc sử dụng thông
thường. Ví dụ như mờ sơn, các dấu trầy xước trên vải sơn lót, mờ hoa văn trên
thảm, v.v. Trong khi đó, hư hỏng thường xảy ra đột ngột và là kết quả của sự sơ
suất, sử dụng sai hoặc do tai nạn. Ví dụ như các lỗ hổng trên tường, vỡ cửa sổ
hoặc dấu cháy xém trên các bề mặt.
Chủ nhà của quý vị phải sử dụng danh sách kiểm tra mà cả hai bên đã ký vào
lúc quý vị chuyển vào để xác định liệu quý vị có phải chịu trách nhiệm cho
những hư hỏng trong căn hộ hay không. Chủ nhà không bắt buộc phải thực
hiện việc kiểm tra toàn bộ căn hộ khi quý vị chuyển đi với quý vị, nhưng quý vị
có thể yêu cầu làm việc đó nếu quý vị nghĩ rằng việc đó hữu ích. Việc chụp ảnh
căn hộ để ghi lại điều kiện của căn hộ khi quý vị trả lại nó, bao gồm cả sự sạch
sẽ, luôn là một ý hay. Nếu chủ nhà của quý vị đã tính tiền dọn dẹp căn hộ khi
quý vị chuyển vào, thì chủ nhà không thể tính tiền dọn dẹp khi quý vị chuyển
đi. Nếu quý vị còn nợ chi phí dịch vụ tiện ích, tiền đặt cọc của quý vị có thể
được sử dụng để chi trả chúng.
• Chủ nhà của quý vị có 21 ngày kể từ ngày quý vị chuyển đi để trả lại tiền đặt
cọc cho quý vị và/hoặc cung cấp cho quý vị một tuyên bố nêu rõ căn cứ để
giữ lại bất kỳ phần tiền đặt cọc nào của quý vị. Hãy đảm bảo trả lại tất cả các
chìa khóa để nêu rõ rằng quý vị đã hoàn trả quyền sở hữu cho chủ nhà.
• Nếu chủ nhà cần thêm thời gian để nhận báo giá sửa chữa hoặc chờ hóa
đơn dịch vụ tiện ích cuối cùng, họ phải thông báo cho quý vị trong vòng 21
ngày.
• Chủ nhà của quý vị phải cân nhắc giá trị khấu hao khi tính toán các khoản
giảm trừ hư hỏng. Ví dụ: tuổi thọ, điều kiện và vòng đời sử dụng còn lại của
sàn nhà, thiết bị trong nhà, v.v. phải được tính toán khi định giá khoản phí
bồi thường hư hỏng.
• Trách nhiệm của quý vị là cung cấp cho chủ nhà địa chỉ gửi thư chính xác để
nhận lại khoản hoàn trả tiền đặt cọc. Nếu quý vị không làm như vậy, chủ
nhà phải sử dụng địa chỉ gửi thư đã được biết đến cuối cùng của quý vị.

51

Những Suy Nghĩ Cuối Cùng

Chỉ Mục

Ngôi nhà là nền tảng mang lại cảm giác an toàn và chất lượng cuộc
sống. Các quy định và luật pháp về nhà ở công bằng tồn tại để bảo vệ
quyền có một môi trường an toàn và lành mạnh, nơi quý vị có quyền
tận hưởng sự yên tĩnh của ngôi nhà của mình.
Việc có mối quan hệ kiểu kinh doanh tích cực với chủ nhà của quý vị
góp phần mang lại thỏa thuận thuê nhà ổn định. Đôi khi, khi phát sinh
mâu thuẫn, quý vị có thể có lý do để tìm kiếm thông tin, hướng dẫn và
thậm chí biện pháp can thiệp. Đường Dây Trợ Giúp Renting in Seattle
(206) 684-5700 là nguồn trợ giúp sẵn có của quý vị, hỗ trợ ngay cả khi
quý vị chỉ đang tìm kiếm thông tin hoặc khi quý vị sẵn sàng nộp đơn
khiếu nại.
Thành Phố bảo vệ khả năng vận dụng các quyền dành cho người thuê
nhà của quý vị. Chủ nhà của quý vị không thể ngăn chặn quý vị trao
đổi thông tin và tổ chức hoạt động với những người thuê nhà khác
trong tòa nhà của quý vị, phân phát tờ rơi hay tổ chức các cuộc họp
mặt. Việc chủ nhà trả đũa quý vị vì quý vị vận dụng các quyền về nhà ở
của mình là hành vi bị nghiêm cấm và có thể dẫn đến các khoản phạt,
hình phạt và/hoặc điều tra.
Chúng tôi hy vọng Sổ Tay Dành Cho Người Thuê Nhà này là một công
cụ tham khảo hữu ích. Việc hiểu biết về các quyền và trách nhiệm của
quý vị đóng vai trò rất quan trọng để quý vị có được trải nghiệm thuê
nhà thành công. Tất cả mọi người đều xứng đáng có một mái nhà
hạnh phúc và lành mạnh.
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ĐƯỜNG DÂY TRỢ GIÚP: (206) 684-5700
www.seattle.gov/rentinginseattle
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