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— Quy ñònh höôùng daãn veà caùc quy cheá cuûa Thaønh Phoá Seattle lieân quan tôùi an toaøn vaø chaát löôïng cuoäc soáng
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Luaät Seattle Lieân Quan 
Ñeán Vaán Ñeà Baûo Trì vaø 
Söûa Chöõa Cô Sôû
ngày 11 tháng 7 năm 2016

Seattle Department of Construction and Inspections (Seattle 
DCI- Sở Xây Dựng và Kiểm Tra Seattle) quaûn lyù vaø thi 
haønh Boä Luaät Veà Baûo Trì Coâng Trình Xaây Döïng vaø Gia 
Cö cuûa Thaønh Phoá Seattle (Seattle’s Housing and Building 
Maintenance Code) (SMC 22.200 - 22.208) vaø nhieàu saéc 
leänh khaùc cuûa thaønh phoá lieân quan tôùi gia chuû vaø ngöôøi thueâ 
nhaø.  Caùc thaønh vieân trong ban phuï traùch Tuaân Haønh Boä 
Luaät cuûa Seattle DCI luoân saün saøng giuùp ñôõ caùc gia chuû vaø 
ngöôøi thueâ nhaø trong vieäc hieåu caùc quy ñònh trong boä luaät 
cuûa Thaønh Phoá.

Taøi Lieäu Trôï Giuùp Khaùch Haøng naøy laø taøi lieäu höôùng daãn 
toång quaùt veà caùc quyeàn vaø traùch nhieäm cuûa caùc chuû sôû höõu 
nhaø cho thueâ vaø ngöôøi thueâ nhaø taïi Seattle theo luaät cuûa 
thaønh phoá. Để biết thông tin cụ thể về Bộ Luật Về Bảo Trì 
Công Trình Xây Dựng và Gia Cư (HBMC) hoặc Pháp Lệnh 
Về Đăng Ký và Kiểm Tra Thuê Nhà (RRIO) hãy liên hệ:

Seattle Department of Construction and Inspections 
Code Compliance 

(Ban Tuân Thủ Pháp Luật) 
(206) 615-0808

 Ñòa ñieåm:  19th Floor, Seattle Municipal Tower
 Ñòa Chæ Böu Tín: 700 Fifth Ave., Suite 2000
  P.O. Box 34019 
  Seattle, WA 98124-4019

Ñaïo Luaät veà Chuû Nhaø/Ngöôøi Thueâ Tö Gia cuûa Tieåu Bang 
Washington cuõng quy ñònh caùc quyeàn haïn vaø boån phaän cuûa 
ngöôøi thueâ vaø chuû nhaø. Muoán bieát theâm chi tieát veà luaät 
tieåu bang, xin lieân laïc vôùi moät trong nhöõng toå chöùc ñöôïc 
lieät keâ ôû cuoái taäp taøi lieäu naøy hoaëc truy caäp http://apps.
leg.wa.gov/RCW/ vaø nhaäp RCW 59.18.

Nhöõng ñieàu Thaønh Phoá ñoøi hoûi nôi ngöôøi chuû 
cho thueâ nhaø
Chieáu theo Boä Luaät Baûo Trì Nhaø Cöûa vaø Cô Sôû, chuû nhaø taïi 

604A

Seattle coù boån phaän phaûi cung caáp tình traïng cö nguï an toaøn, 
saïch seõ, an ninh. Noùi chung, chuû nhaø coù boån phaän phaûi:

• Duy trì nhaø cöûa thích hôïp cho ngöôøi ôû vaø giöõ gìn caùc 
khu vöïc chung saïch seõ vaø an toaøn thoûa ñaùng;

• Kieåm soaùt coân truøng, chuoät boï vaø caùc loaøi gaây haïi khaùc;
• Baûo trì taát caû caùc boä phaän kieán truùc (maùi nhaø, töôøng vaø neàn 

nhaø) vaø giöõ kín ñôn vò gia cö ñeå möa gioù khoâng loït vaøo;
• Baûo trì taát caû ñieän, oáng nöôùc, söôûi vaø caùc duïng cuï khaùc 

vaø maùy gia duïng do chuû nhaân cung caáp;
• Cung caáp ñu ûsoá löôïng thuøng raùc.
• Khi coù traùch nhieäm söôûi aám caùc gia cö cho thueâ, ph aûi 

duy trì nhieät ñoä ban ngaøy (töø 7:00 saùng ñeán 10:30 toái) 
ôû möùc thaáp nhaát laø 68 ñoä Fahrenheit vaø nhieät ñoä ban 
ñeâm thaáp nhaát laø 58 ñoä Fahrenheit töø Thaùng Chín ñeán 
Thaùng Saùu;

• Ñoåi oå khoùa vaø chìa khoùa trong nhöõng caên thöôøng truù 
sau khi ñoåi ngöôøi thueâ, vaø giao chìa khoùa môû cöûa nhaø 
vaø coång vaøo toøa nhaø cho ngöôøi thueâ;

• Laép maùy baùo ñoäng khoùi vaø höôùng daãn ngöôøi thueâ nhaø 
veà caùch baûo trì vaø vaän haønh loaïi maùy naøy.

Chuû nhaø khoâng coù traùch nhieäm veà vieäc söûa chöõa coù tính 
caùch trang trí nhö thaûm môùi vaø sôn môùi sau moãi laàn cho 
thueâ. Ban nhaân vieân Trung Taâm Dòch Vuï Tuaân Haønh coù 
theå traû lôøi nhöõng thaéc maéc veà vieäc chuû chung cö coù traùch 
nhieäm cho moät vaán ñeà söûa chöõa naøo ñoù hay khoâng. Xin 
lieân laïc soá (206) 684-7899 ñeå bieát roõ chi tieát.

Theo RRIO, chủ nhà ở Seattle phải cung cấp nhà ở an toàn 
đáp ứng các yêu cầu cơ bản được xác định theo Danh Sách 
Kiểm Tra của RRIO và:

• Đăng ký nhà để cho thuê 5 năm một lần (xem Chỉ Dẫn 
"620, Đăng ký Nhà Cho Thuê của quý vị")

• Bắt đầu từ năm 2015, vượt qua đợt thanh tra của RRIO 
ít nhất mười năm một lần (xem Chỉ Dẫn "620, Đăng ký 
Nhà Cho Thuê của quý vị")

Định Nghĩa Người Thuê Nhà

Ngoại trừ quy định trong Sắc Lệnh Hỗ Trợ Tái Định Cư 
cho Người Thuê Nhà, một người thuê nhà được định 
nghĩa là một người cư ngụ hay sử dụng một tòa nhà hay 
ngôi nhà theo một thỏa thuận thuê. Định nghĩa này bao 

Vietnamese
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TUYEÂN BOÁ KHOÂNG NHAÄN TRAÙCH NHIEÄM VEÀ PHAÙP LYÙ:  Không nên sử dụng Tài liệu trợ Giúp Khách Hàng này thay cho các bộ luật và quy chế. Đương 
đơn có trách nhiệm tuân theo mọi quy định của điều luật và quy chế, cho dù có được trình bày trong Tài liệu trợ Giúp Khách Hàng này hay không.

gồm các cư dân sống trong các cơ sở cư trú tạm thời 
từ một tháng trở lên.  Một thỏa thuận thuê có thể bằng 
miệng hoặc bằng văn bản. Boån phaän cuûa ngöôøi thueâ
Ngöôøi thueâ phaûi hoäi ñuû nhöõng ñoøi hoûi hôïp lyù cuûa chuû nhaø 
veà vieäc duy trì nhaø thueâ moät caùch an toaøn, saïch seõ, ngoaïi 
tröø nhöõng tröôøng hôïp hö haïi vaø hao moøn bình thöôøng. 

Bổn phận của người thuê:
• Ñoå raùc ñuùng caùch;
• Söû duïng ñeøn ñieän vaø oáng nöôùc moät caùch caån thaän;
• Nhanh chóng sửa chữa bất cứ thiệt hại nào do người thuê 

nhà hoặc khách của họ gây ra;
• Cho chủ nhà ra vào một cách hợp lý để bảo trì, sửa chữa 

và diệt trừ các loài gây hại; cũng như cho phép thanh tra 
viên ra vào để hoàn thành đợt thanh tra của RRIO;

• Baûo trì caùc maùy baùo ñoäng khói ôû tình traïng toát, vaø
• Traùnh caát giöõ caùc vaät lieäu nguy hieåm trong nhaø.

Caùc giaûi phaùp ñeå choïn neáu coù nhöõng choã caàn 
söûa chöõa
Ngöôøi thueâ coù theå choïn nhöõng giaûi phaùp sau ñaây neáu coù 
nhöõng choã caàn söûa chöõa:

1.  Lieân laïc vôùi chuû nhaø. Ña soá ngöôøi thueâ vaø chuû nhaø 
thöôøng giaûi quyeát caùc vaán ñeà baèng caùch goïi ñieän thoaïi 
hoaëc vieát thö. Trong haàu heát caùc tröôøng hôïp caùch naøy 
seõ giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà, nhöng luaät phaùp thöôøng ñoøi 
hoûi phaûi coù thö xin söûa chöõa tröôùc khi ngöôøi thueâ coù theå 
duøng ñeán baát cöù moät giaûi phaùp naøo khaùc. Nhôù löu giöõ 
baûn sao cuûa taát caû thö töø lieân laïc.

2.  Baùo caùo vaán ñeà cho Seattle DCI. Nếu chủ nhà hoặc 
người quản lý không tiến hành sửa chữa trong thời 
gian hợp lý, quý vị có thể thu xếp một buổi thanh tra 
do Seattle DCI thực hiện. Nếu tình trạng đó vi phạm 
HBMC hoặc RRIO và chủ nhà không khắc phục vi 
phạm, thanh tra viên sẽ yêu cầu chủ nhà phải có biện 
pháp khắc phục. Xin xem mục tiếp theo để biết thêm 
chi tiết.

3.  AÙp Duïng caùc giaûi phaùp khaùc keå caû töï söûa chöõa, 
trung gian hoøa giaûi, giao tieàn thueâ cho cô quan 
taøi chaùnh trung gian, vaø sau cuøng laø, doïn ñi. Ñaïo 
Luaät veà Chuû Nhaø/Ngöôøi Thueâ Tö Gia cuûa Tieåu Bang 
Washington (Chương 59.18 RCW) coù nhöõng giaûi phaùp 
haïn cheá cho ngöôøi thueâ trong nhöõng tröôøng hôïp chuû 
nhaø khoâng söûa chöõa theo ñuùng ñoøi hoûi cuûa boä luaät trong 
moät khoaûng thôøi gian hôïp lyù sau khi ñöôïc thoâng baùo 
veà nhu caàu cuûa quyù vò. Quyù vò phaûi traû tieàn thueâ vaø 
ñieän nöôùc ñuùng haïn thì môùi ñöôïc söû duïng nhöõng giaûi 
phaùp naøy. Nhöõng giaûi phaùp naøy coù theå bao goàm moät 
hình thöùc giöõ laïi hoaëc caét bôùt tieàn thueâ. Tuy nhieân, neáu 
chæ giöõ laïi tieàn thueâ thì khoâng phaûi laø moät giaûi phaùp 
thích hôïp; thaät ra, ngöôøi thueâ coù theå bò ñuoåi ñi vì khoâng 
traû tieàn thueâ. Luaät tieåu bang coù nhöõng ñieàu leä cuï theå 

veà vieäc khaáu tröø tieàn thueâ hoaëc boû tieàn thueâ vaøo moät 
tröông muïc taøi chaùnh trung gian. Muoán bieát roõ chi tieát 
veà vaán ñeà naøy, xin lieân laïc vôùi moät trong nhöõng nhoùm 
giuùp ñôõ ngöôøi thueâ ñöôïc lieät keâ ôû cuoái taäp taøi lieäu naøy.

Baùo caùo vaán ñeà vôùi Seattle DCI
Ngöôøi thueâ nhaø coù theå baùo caùo vaán ñeà cho Seattle DCI 
neáu chuû sôû höõu hoaëc quaûn lyù vieân khoâng tieán haønh söûa 
chöõa trong thôøi gian hôïp lí. Quyù vò coù theå göûi thö, goïi ñieän 
thoaïi hoaëc ñích thaân tôùi gaëp Ban Tuaân Haønh Boä Luaät cuûa 
Seattle DCI taïi ñòa chæ taàng 19 cuûa Toøa Thaùp Thaønh Phoá 
Seattle (19th floor of Seattle Municipal Tower) taïi 700 
Fifth Ave., Seattle, WA, 98104, (206) 615-0808.

• Lieân laïc vôùi Seattle DCI ñeå baùo caùo vaán ñeà neáu chuû 
nhaø hoaëc quaûn lyù khoâng ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu söûa 
chöõa vaø coù veû nhö chæ coøn caùch duy nhaát laø khieáu naïi. 
Danh taùnh cuûa quyù vò seõ ñöôïc giöõ kín neáu quyù vò yeâu 
caàu nhö vaäy.

• Cho bieát roõ taát caû nhöõng gì caàn ñöôïc thanh tra vaø ñòa 
chæ cuûa caên nhaø keå caû soá cuûa ñôn vò gia cö.

• Cho bieát soá ñieän thoaïi khi yeâu caàu Seattle DCI giuùp ñôõ 
ñeå Boä coù theå lieân laïc xeáp ñaët thôøi gian thanh tra. Ngöôøi 
yeâu caàu giuùp ñôõ phaûi coù maët luùc thanh tra.

• Neáu tìm thaáy vi phaïm, thanh tra seõ vieát moät thö thoâng 
baùo ghi roõ khi naøo phaûi söûa chöõa, thoâng baùo cho thaønh 
phaàn chòu traùch nhieäm veà vuï vi phaïm, vaø nieâm yeát 
thoâng baùo naøy trong nhaø.

• Thôøi haïn tuaân haønh thöôøng laø 30-60 ngaøy, tuøy theo 
tính chaát cuûa vi phaïm vaø baát cöù nhöõng gia haïn naøo chuû 
nhaân xin ñöôïc. Boán möôi laêm ngaøy laø thôøi haïn trung 
bình ñeå tuaân haønh.

• Neáu chuû nhaø khoâng tuaân haønh ñoøi hoûi söûa chöõa, Seattle 
DCI seõ tieán ñeán bieän phaùp truy toá ra toøa ñeå baét buoäc 
chuû nhaø phaûi tuaân haønh.

Nhöõng haønh ñoäng bò xem laø saùch nhieãu hoaëc 
traû thuø
Boä Luaät Baûo Trì Nhaø Cöûa vaø Cô Sôû nghieâm caám moät soá 
haønh ñoäng naøo ñoù choáng laïi ngöôøi thueâ hoaëc chuû nhaø. Muïc 
naøy trong Boä Luaät Veà Baûo Trì Coâng Trình Xaây Döïng vaø 
Gia Cö ñöôïc thi haønh bôûi Nha Caûnh Saùt Seattle vaø coù caùc 
möùc phaït hình söï.

Nhöõng haønh ñoäng sau ñaây laø saùch nhieãu hoaëc traû thuø ñoái 
vôùi ngöôøi thueâ:

1.  Thay oå khoùa treân cöûa cuûa gia cö;
2.  Thaùo cöûa, cöûa soå, hoäp caàu chì, hoaëc nhöõng ñoà ñaïc coá 

ñònh khaùc;
3.  Cuùp ga, ñieän, nöôùc, hoaëc caùc nhieân lieäu khaùc do chuû 

nhaø cung caáp;
4.  Ñuoåi ngöôøi thueâ ra khoûi nhaø maø khoâng aùp duïng tieán 

trình truïc xuaát hôïp phaùp;
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TUYEÂN BOÁ KHOÂNG NHAÄN TRAÙCH NHIEÄM VEÀ PHAÙP LYÙ:  Không nên sử dụng Tài liệu trợ Giúp Khách Hàng này thay cho các bộ luật và quy chế. Đương 
đơn có trách nhiệm tuân theo mọi quy định của điều luật và quy chế, cho dù có được trình bày trong Tài liệu trợ Giúp Khách Hàng này hay không.

5.  Truïc xuaát, taêng tieàn thueâ nhaø hoaëc ñe doïa moät ngöôøi 
thueâ vì ngöôøi thueâ nhaø ñoù ñaõ baùo caùo caùc tröôøng hôïp 
vi phaïm Boä Luaät Veà Baûo Trì Coâng Trình Xaây Döïng vaø 
Gia Cö cho Seattle DCI hoaëc ñaõ thi haønh baát kyø quyeàn 
haïn phaùp lyù naøo maø ngöôøi thueâ nhaø coù ñöôïc khi cö nguï 
trong caên nhaø ñoù; hoaëc

6.  Vaøo caên hoä cuûa ngöôøi thueâ nhaø, tröø tröôøng hôïp khaån 
caáp hoaëc coù söï ñoàng yù cuûa ngöôøi thueâ nhaø sau khi ñaõ 
ñöa ra thoâng baùo thích hôïp veà vieäc coù yù ñònh vaøo caên 
hoä ñoù.

7. Tăng chi phí nhà ở hàng tháng mà không cần phải có văn 
bản thông báo trước; 30 ngày đối với tăng tiền thuê nhà 
dưới 10%, 60 ngày đối với tăng tiền thuê nhà trên 10%

8.  Tăng chi phí nhà ở hàng tháng nếu căn hộ không đáp 
ứng tiêu chuẩn cơ bản để cư ngụ

Nhöõng haønh ñoäng sau ñaây laø saùch nhieãu hoaëc traû thuø ñoái 
vôùi chuû nhaø:

1.  Thay oå khoùa treân cöûa cuûa gia cö;
2.  Thaùo boû nhöõng ñoà ñaïc coá ñònh, baøn gheá, hoaëc caét caùc 

dòch vuï do chuû nhaø cung caáp.
3.  Coá tình phaù nhaø.

Caùc tröôøng hôïp saùch nhieãu hoaëc traû ñuõa gia chuû 
hoaëc ngöôøi thueâ nhaø caàn phaûi ñöôïc baùo caùo cho 
Seattle DCI theo số (206) 615-0808.

Định nghĩa Chi phí nhà ở

Chi phí nhà ở bao gồm tiền thuê nhà và bất kỳ khoản phí 
định kỳ hoặc phí hàng tháng nào khác như phí kho bãi, đậu 
xe hoặc tiện ích, mà người thuê nhà thanh toán cho chủ nhà.

Nhöõng nôi naøo coù theå cung caáp theâm chi tieát?
Caùc nhoùm khaùc coù theå cung caáp chi tieát cho ngöôøi thueâ vaø 
chuû nhaø cho thueâ goàm coù:

1.  Solid Ground  
(206) 694-6767 
www.solid-ground.org 

 Cung cấp chi tiết và cố vấn về các quyền hạn và trách 
nhiệm pháp lý chiếu theo Ðạo Luật về Chủ Nhà và 
Người Thuê Nhà Của Tiểu Bang (State Resi dential 
Landlord/Tenant Act) và các bộ luật khác.

2.  Legal Action Center (Trung Tâm Tố Tụng Pháp Lý)
 (Dịch Vụ Cộng Đồng Thiên Chúa (Catholic Com-

munity Services)) 
(206) 324-6890  
www.ccsww.org/legalactioncenter

 Cung cấp chi tiết và trợ giúp người thuê nhà thu nhập thấp 
đối mặt với việc trục xuất.

3. Tenants Union (Nghiệp Đoàn Người Thuê Nhà) 
(206) 723-0500  
www.tenantsunion.org 

 Cung cấp chi tiết và cố vấn về các vấn đề của chủ nhà/
người thuê nhà. Tenants Union cũng cung cấp các hội 
thảo, đào tạo và trợ giúp kỹ thuật cho các nhóm luật sư 
và người thuê nhà để giải quyết hiệu quả với chủ nhà.

4. Washington State Attorney General's Office (Văn 
Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp Tiểu Bang Washington) 
(206) 464-7744  
www.atg.wa.gov 

 Cung cấp chi tiết về các quyền hạn pháp lý theo Luật Về 
Chủ Nhà và Người Thuê Nhà. Attorney General's Office 
cũng có Dịch Vụ Thông Tin Đường Dây Người Tiêu 
Dùng lưu các băng về các chủ đề về chủ nhà/người thuê 
nhà theo số (206) 464-6811.

5. Rental Housing Association of Washington (Hiệp Hội Gia 
Cư Cho Thuê của Washington)  
(206) 283-0816  
www.rhawa.org 

 Cung cấp thông tin về các quyền hạn pháp lý và trách nhiệm 
theo Ðạo Luật Về Chủ Nhà và Người Thuê Nhà Của Tiểu 
Bang Washington và các bộ luật địa phương khác. 

6.  Dispute Resolution Center of King County 
(Trung Tâm Giải Quyết Tranh Chấp Hạt King)  
(206) 443-9603  
www.kcdrc.org 

 Cung cấp các dịch vụ hòa giải cho chủ nhà và người thuê 
nhà. Trung tâm hoạt động như một diễn đàn thay thế cho 
hệ thống tòa án chính thức để giải quyết tranh chấp.

7. Seattle Office for Civil Rights  
(Văn Phòng Dân Quyền của Seattle)  
(206) 684-4500  
www.seattle.gov/civilrights 

 Thi hành Sắc Lệnh về Nhà Ở Mở Rộng của Thành Phố 
để bảo vệ người thuê nhà không bị đối xử phân biệt dựa 
trên chủng tộc, màu da, tín ngưỡng, tôn giáo, tổ tiên, 
nguồn gốc quốc gia, tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, 
tình trạng cha mẹ, khuynh hướng tình dục, tư tưởng 
chính trị hoặc bị bất kỳ khuyết tật nào về cảm giác, tâm 
thần hoặc thể chất, sử dụng Chứng Nhận Mục 8, hoặc sử 
dụng một hướng dẫn được đào tạo hoặc dịch vụ động vật 
của người khuyết tật.

8. King County Bar Association (Hiệp Hội Luật Sư Hạt King)
 Neighborhood Legal Clinics 
 (Văn Phòng Pháp Lý Khu Dân Cư) 
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TUYEÂN BOÁ KHOÂNG NHAÄN TRAÙCH NHIEÄM VEÀ PHAÙP LYÙ:  Không nên sử dụng Tài liệu trợ Giúp Khách Hàng này thay cho các bộ luật và quy chế. Đương 
đơn có trách nhiệm tuân theo mọi quy định của điều luật và quy chế, cho dù có được trình bày trong Tài liệu trợ Giúp Khách Hàng này hay không.

Liên kết tới các phiên bản điện tử của bộ luật Seattle 
và các tài liệu của Seattle DCI sẵn có tại trang "Tools 
& Resources" (Công Cụ và Nguồn Lực) trên trang web 
của chúng tôi ở địa chỉ www.seattle.gov/dpd Quý vị 
cũng có thể lấy các bản sao trên giấy của các tài liệu 
này từ Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng (Public 
Resource Center) của chúng tôi, tại 20th floor of Seattle 
Municipal Tower at 700 Fifth Ave. ở trung tâm Seattle, 
(206) 684-8467.

Xem Thoâng Tin

 (206) 267-7070 
 www.kcba.org/CLS/NLC/clients.html 
 Gọi để hẹn lịch tư vấn pháp lý miễn phí. Các văn phòng 

sẵn có tại rất nhiều địa điểm. Gọi từ 9 giờ sáng đến trưa, 
T2-T5.

 Housing Justice Project (Dự Án Công Bằng Nhà Ở) 
(206) 267-7090 

 www.kcba.org/CLS/HJP/clients.html 
 Đại diện cho người thuê nhà thu nhập thấp bị trục xuất.
 
 Volunteer Legal Services (Dịch Vụ Pháp Lý Tự 

Nguyện) (206) 267-7010 www.kcba.org/CLS/VLS/
clients.html 

 Cung cấp dịch vụ đại diện thông qua các luật sư tình 
nguyện cho khách hàng đối mặt với việc trục xuất.

9.  Washington Landlord Association  
(Hiệp Hội Chủ Nhà Washington)  
(888) 753-9150 

 www.walandlord.com

 Cung cấp thông tin về nhiều vấn đề quan trọng khác 
nhau đối với các chủ cho thuê nhà và người quản lý nhà 
cho thuê trên khắp tiểu bang Washington.

10. Washington LawHelp  
(Trợ Giúp Pháp Lý Washington)  
www.washingtonlawhelp.org

 Cung cấp nhiều thông tin khác nhau về các vấn đề nhà 
ở cụ thể của tiểu bang Washington, bao gồm quyền của 
người thuê nhà, buộc ra khỏi nhà, nhà ở công cộng và 
nhà ở có trợ giá, nơi cư trú khẩn cấp và hỗ trợ, người 
mua nhà, chủ nhà, các cư dân trong khu nhà di động, tòa 
khiếu kiện nhỏ, hỗ trợ về năng lượng, tiện ích và viễn 
thông. Các thông tin chỉ có thể được truy cập qua trang 
web.

11. Washington Multi-Family Housing Association  
(Hiệp Hội Nhà Ở Cho Nhiều Gia Đình Washington) 
(425) 656-9077

 www.wmfha.org
 Đại diện cho quyền lợi của chủ của các ngôi nhà cho 

nhiều gia đình ở và các công ty quản lý nhà của họ trên 
khắp Washington ở cấp liên bang, tiểu bang, và địa 
phương.

12. Washington Rental Owners Association  
(Hiệp Hội Chủ Nhà Cho Thuê Washington)  
(425) 353-6929

 www.waapt.org

 Một tổ chức toàn tiểu bang bảo vệ quyền lợi của các chủ 
nhà ở cấp tiểu bang, cung cấp các nguồn lực và giáo dục 
thường xuyên cho các thành viên, và thúc đẩy lĩnh vực 
kinh doanh cho thuê nhà.

Caùc Baûn Dòch
Caùc baûn dòch cuûa taøi lieäu naøy vaø phaàn toùm löôïc caùc ñieàu 
luaät veà gia chuû/ngöôøi thueâ nhaø taïi Seattle vaø Tieåu Bang 
Washington coù saün baèng caùc ngoân ngöõ sau ñaây: Tieáng  
Cam-boát, Quan Thoaïi, Ñaïi Haøn, Laøo, Nga, Somali, Taây 
Ban Nha, Tagalog vaø Tieáng Vieät.

n	Quyù vò coù theå laáy caùc baûn in treân giaáy taïi Seattle DCI 
Public Resource Center (Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp 
Cộng Đồng của Seattle DCI), treân taàng 20 cuûa Toøa Thaùp 
Thaønh Phoá Seattle (20th floor of Seattle Municipal 
Tower) taïi 700 Fifth Ave. khu trung taâm Thaønh Phoá 
Seattle.

n	Quyù vò coù theå taûi xuoáng baûn sao treân maïng ñieän töû töø  
www.seattle.gov/dpd/toolsresources/.

Quyù vò coù thaéc maéc?
Neáu quyù vò coù thaéc maéc veà taøi lieäu naøy, xin goïi Ban Tuaân 
Haønh Boä Luaät Cuûa Seattle DCI taïi soá (206) 615-0808.


