
Renting in Seattle

ការររ ើចូល
មានចំណុចជាច្ចើនដែល្្រូវែឹងចៅចេលដែលែល់ចេលច� ើចូល។កូនច�ៀវចៅ

ច�ត ើងចនះេិភាកសាអំេីកា�ដ�វែ ង�កកដនលែងស្នា ក់ចៅកា�ដាក់ពាក្យច�នា ើ�ុំជួល

កា�កា�ពា�កា�ស្នា ក់ចៅចដាយច�ម ើភាេបន្ទុកចលើកា�ច� ើចូលនិងចំណុចដែល្្រូវដ�វែ ង�កចៅ

ក្ទុងកិច្ច្េមច្េៀងជួលនិងផ្ះថមី�ប�់អនាក។

ចូលចៅកាន់www.seattle.gov/rentinginseattleឬចៅទូ��័េ្ចៅកាន់Renting in 

Seattle Helpline (ខ្សែទូរស័ព្ទផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ការជួលផ្ទទះរៅ Seattle)តាម�យៈ

(206) 684-5700

កា�ច� ើចូលចាប់ចផតើមជាមួយនឹងកា�ដ�វែ ង�កផ្ះមួយ។្បជាជនដែលដ�វែង�កផ្ះចៅSeattle

ជាញឹកញាប់ច្បើកមម វធិីទូ��័េ្ចល័្និងដវបស្យ្៍ដ�វែ ង�កតាម្បេ័ន្ធអុីនធឺណិ្ចែើម្ីដ�វែ ង�ក

បញ្ីនានា។ច្បើ្រា�់្បេ័ន្ធផ្សេវែផសាយ�ង្គមនិងបណ្ត ញដែលមានវជ្ិាជីវៈនិង

បណ្ត ញផ្្ល់ខ្ លួន�ប�់អនាកចែើម្ីចធវែ ើឲ្យអនាកែទទែឹងេីកា�ដ�វែ ង�ក�ប�់អនាក។បិទច�ចកត ី្បកា�

ចៅចលើកាត �េ័្៌មាន�ហគមចៅក្ទុង្ំបន់ជិ្ខាងដែលជាចោលចៅ�ប�់អនាក។�្មាប់អនាកផតល់

កដនលែងស្នា ក់ចៅដែលមាន្ទមលែ�ម�ម្យ�ូមចូលចៅកាន់www.seattle.gov/findhousing។

�្មាប់ជំនួយែល់ចស្ហ៊ុយចលើកា�ច� ើចូល�ូមចៅទូ��័េ្ចៅCommunityInformationLine

(បណ្ត ញេ័្៌មាន�ហគមន៍)តាមចលខ211។

City of Seattle
Khmer



ការដាកព់ាក្យរសន ើសុំជួល
• ច្្ៀមខ្ លួនជាច្�ចចៅក្ទុងកា�ដាក់ជូននូវពាក្យច�នា ើ�ុំមួយចបាប់ឲ្យរានឆាប់

�ហ័�បំផុ្បន្ាប់េីអនាកដ�វែ ង�កកដនលែងដែលអនាកចង់ជួលរានចហើយ។ច្្ៀម

េ័្៌មាន�ប�់អនាកឲ្យរាន�ចួរាល់ែូចជាឯកស្�ចោងនានាភ័�្ទុតាងអំេី

្រាក់ចំណូលនិងឯកស្�ចផ្សងចទៀ្ដែលតាមធមមតា្្រូវរាន្្មរូវ�្មាប់

កា�ដាក់ពាក្យច�នា ើ�ុំជួល។

• មា្ច �់ផ្ះជួល្្រូវដ្ផតល់ជូននូវលក្ខណៈវនិិច្័យអំេីកា�ច្ជើ�ច� ើ�និងលក្ខណៈ�ម្ ត្ ិ

អប្ប�មា�្មាប់កា�ដាក់ពាក្យច�នា ើ�ុំជួលជាលាយលក្ខណ៍អក្ស�។

• មា្ច �់ទីតាំងជួលអាចគិ្ទថលែបន្ទុក�្មាប់ដ្ចស្ហ៊ុយជាក់ដ�ត ងទន�រាយកា�ណ៍អំេី

កា�ច្ជើ�ច� ើ�មួយដ្ប៉ុចណ្ណ ះ។

• ្ប�ិនចបើមា្ច �់ផ្ះជួល្្រូវកា�្រាក់កក់�្មាប់កា�កាន់កាប់ចែើម្ីកក់ផ្ះណ្មួយ

ចៅខណៈចេល្ ល្ួ្េិនិ្្យពាក្យច�នា ើ�ុំ�ប�់អនាកចនាះអនាក្្រូវដ្ទទួលរានលិខិ្ទទួល

រា្ក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្ស�មួយចបាប់ដែលបញ្្ក់អំេីខនិងលក្ខខណ្ឌនានា។

• ្រាក់កក់�្មាប់កា�កាន់កាប់្្រូវដ្រានបងវែ ិល�ងវញិ្គប់ចំនួន្ប�ិនចបើ

អនាកមិន្្រូវរានចគផតល់ជូនផ្ះចទចនាះឬមិនរានដាក់ពាក្យច�នា ើ�ុំចស្ហ៊ុយចលើ

កា�ច� ើចូលចនាះចទ្ប�ិនចបើអនាក្្រូវរានផតល់ជូននូវផ្ះចនាះ។

ការផ្តល់កខនលែងស្ន ក់រៅរដាយរសម ើភាព 
សម្រាប់មនុសសែម្្រប់របូ

• មា្ច �់ផ្ះជួលអាចបែិច�ធចំចពាះកា�ជួលផ្ះឲ្យអនាកចដាយស្�ដ្ជា្ិស្�ន៍េិកា�ភាេ

អ ត្�ញ្ញា ណទនចយនឌ័�្បភេ្រាក់ចំណូលអាយុ�ក្ខ ីប្្�្មាប់កា�ស្នា ក់ចៅ

ឬវណណ ៈដែលទទួលរានកា�កា�ពា�ណ្មួយ។ចូលចៅកាន់www.seattle.gov/civilrights/civil-rights

ចែើម្ីចមើលបញ្ីចេញចលញមួយទនវណណ ៈដែលទទួលរានកា�កា�ពា�ចៅSeattle។

• អនាកដាក់ពាក្យច�នា ើ�ុំដែលមាន្បវ ត្ ិធ្លែ ប់្ប្េឹ ត្ ិបទឧ្កិែ្ឋមិនអាច្្រូវរានបែិច�ធចំចពាះកា�ផតល់

កដនលែងស្នា ក់ចៅចដាយមិនច�ម ើភាេរានចនាះចទ។កា�ផ្សេវែផសាយអំេីកា�ផតល់កដនលែងស្នា ក់ចៅមិនអាច

ហាមឃា្់អនាកជួលដែលមាន្បវ ត្ ិចាប់ខ្ លួនឬកំណ្់្តាទនកា�កា្់ចោ�នានាេីកា�ដាក់ពាក្យច�នា ើ

�ុំរានចនាះចទ។

• អនាកជួលដែលមានេិកា�ភាេនានាអាចច�នា ើ�ុំកា�ជួយ�្មលួលោ៉ង�មចហ្ុផលចំចពាះវ្្ទុនានា

ែូចជាចំណ្ទំចន�មួយចៅដក្�អនាកជួលឬកា�ដក�្មលួលោ៉ង�មចហ្ុផលចំចពាះវ្្ទុនានាែូចជា

�រា��្មាប់កាន់ចៅក្ទុងផ្ះ�ប�់េួកចគចែើម្ីចធវែ ើឲ្យកា�ផ្លែ �់ទីមានភាេល្អ ្បច�ើ�ច�ើង។

• មា្ច �់ផ្ះជួលមិនអាចបែិច�ធមិនអនុញ្ញា ្ឲ្យនាំយក� វ្ែដែលផតល់ច�វាចូលរានចនាះចទប៉ុដនតអាច

ច�នា ើ�ុំកា�ចផ្ៀងផ្្្់អំេី្្មរូវកា�ដែលពាក់េ័ន្ធនឹងេិកា�ភាេេីអនាកផតល់ច�វាដែលមានលក្ខណៈ�ម្ ត្ ិ

្គប់្ោន់រាន។មា្ច �់ផ្ះជួលមិនអាចស្ក�ួ�អំេីេិកា�ភាេចដាយខ្ លួនឯងរានចនាះចទ។



ថ ល្ែបន្ទុករលើការររ ើចូល
មានកា�ដាក់កំហិ្ោ៉ង្ឹង�ុឹងចំចពាះកទ្មនិង្រាក់កក់ធ្នា។

• កទ្មនានាមិនអាចបងវែ ិល�ងវញិរានចនាះចទ។្រាក់កក់

គឺអាចបងវែ ិល�ងវញិរានោងំ្� ទុង។

• កទ្មអាច្្រូវរានគិ្�្មាប់ដ្កា�្ ល្ួ្េិនិ្្យនិង/ឬកា�ចរា��មា្អ ្

ដ្ប៉ុចណ្ណ ះ។

• កទ្ម��ុបមិនអាចចលើ�េី10%ទនទថលែឈ្ លួលក្ទុងមួយដខចនាះចទចលើកដលងដ្

ចស្ហ៊ុយចលើកា�្ ល្ួ្េិនិ្្យជាក់ដ�ត ងមានចំនួនចលើ�េី10%។

• ្រាក់កក់ធ្នានិងកទ្មនានា�មួបញ្ច រូលោនា មិនអាចចលើ�េីទឹក្រាក់��ុបទន

ទថលែឈ្ លួលមួយដខរានចនាះចទ។

• មា្ច �់ផ្ះជួលអាចគិ្្រាក់កក់�្មាប់� វ្ែចិញ្ច ឹមចំនួន25%ទនទថលែឈ្ លួលមួយដខ

បដនថែមចទៀ្។

• ្រាក់កក់�្មាប់� វ្ែចិញ្ច ឹមមិនអាចគិ្ចំចពាះ� វ្ែដែលផតល់ច�វារានចនាះចទ។

• មា្ច �់ផ្ះជួលក៏អាចគិ្ទថលែឈ្ លួល�្មាប់ដខចុងច្កាយជាមុនផងដែ�។

ឧទាហរណ៍ទី 1៖

Leeគឺជា្គលួស្�ដែលមានដ្មានា ក់ឯង។ទថលែឈ្ លួលគឺ

$1,000ក្ទុងមួយដខ។

មា្ច �់ផ្ះជួលអាចគិ្្រាក់េីLeeចំនួន$45

(ទថលែ្ ល្ួ្េិនិ្្យ)+$55(ទថលែចរា��មា្អ ្)+$900

(្រាក់កក់ធ្នា)�្មាប់ទឹក្រាក់��ុបចំនួន$1,000។

បញ្ីម្ រ្ួ្ពិនិ្្យសម្រាប់ការររ ើចូល
មា្ច �់ផ្ះជួល្្រូវដ្ផតល់ជូននូវបញី្្ ល្ួ្េិនិ្្យជាលាយលក្ខណ៍អក្ស�មួយចបាប់ដែលច�ៀបរាប់លម្អ ិ្អំេីលក្ខខណ្ឌ 

ទនផ្ះជួលចៅមុនចេល្បមូល្រាក់កក់ធ្នា។

្ ល្ួ្េិនិ្្យបញ្ីចនាះោ៉ង្ប ទុង្បយ័ ន្ាចែើម្ីភាេ្្ឹម្្រូវនិងកា�ដកដ្បនានា្ប�ិនចបើចាំរាច់

ចៅមុនចេលដែលអនាកនិងមា្ច �់ផ្ះជួលចុះហ ថ្ែចលខានិងចុះកាលប�ចិច្ទចៅចលើបញ្ីចនាះ។

ចធវែ ើឲ្យ្រាកែថាអនាកមាន�ំចៅចមលែងមួយចបាប់។

ចៅចេលដែលអនាកច� ើចចញមា្ច �់ផ្ះជួល្្រូវដ្ច្បើ្រា�់បញ្ី្ ល្ួ្េិនិ្្យចនាះចែើម្ី

កំណ្់ថាច្ើមានកា�ខូចខា្ណ្មួយដែ�ឬចទ។

មា្ច �់ផ្ះជួល្្រូវដ្ផតល់ជូនអនាកនូវ�ំចៅចមលែងមួយចបាប់ទនInformationforTenants(េ័្៌មាន�្មាប់អនាកជួល)ច�ចកត ី�ចង្ខបអំេី�ិទ្ធិ

និងកា្េវែកិច្ច�ប�់មា្ច �់ផ្ះជួល-អនាកជួលដែល្្រូវរានបចងក ើ្ច�ើងចដាយទី្ក ទុងSeattle។ទ្មង់ចុះបញ្ីអនាកចរាះចឆានា ្្្រូវរាន�មួបញ្ច រូល។

ចូ�កុំចភលែចចុះបញ្ីចរាះចឆានា ្ចៅអា�យដា្ឋ នថមី�ប�់អនាក!

ការទូទា្់ម្រាក់តាមដំណាក់កាល
• អនាកអាចច្ជើ�ច� ើ�ទូោ្់កទ្មចលើកា�ច� ើចូល�ប�់អនាក្រាក់កក់ធ្នា

្រាក់កក់�្មាប់� វ្ែចិញ្ច ឹមនិងទថលែឈ្ លួល�្មាប់ដខចុងច្កាយ

តាមែំណ្ក់កាល។

• ជច្មើ�ទនកា�ទូោ្់្រាក់តាមែំណ្ក់កាលអា្�័យចលើ�យៈចេលទនកិច្ច្េម

ច្េៀងជួល�ប�់អនាកឬអាច្្រូវរានច�ៀបចំកាលវភិាគចដាយមានកា�្េម

ច្េៀងចៅវញិចៅមក�វាងអនាកនិងមា្ច �់ផ្ះជួល�ប�់អនាក។

• មា្ច �់ផ្ះជួល�ប�់អនាកមិនអាចបែិច�ធមិនជួលផ្ះឲ្យអនាកចដាយស្�ដ្អនាក

មានបំណងទូោ្់្រាក់តាមែំណ្ក់កាលឬគិ្្រាក់បដនថែមេីអនាក�្មាប់

កា�ច្ជើ�ច� ើ�ជច្មើ�ចនះចនាះចទ។

ឧទាហរណ៍ទី 2៖

TracyនិងMorgan�មួជាមួយកូនេី�នាក់�ប�់េួក

ចគគឺជា្គលួស្�មួយដែលមាន�មាជិកបួននាក់។

េួកចគមានឆាម មួយកបាលនិងដ ក្មួយកបាល។ទថលែឈ្ លួល

គឺ$2,000ក្ទុងមួយដខ។

មា្ច �់ផ្ះជួលអាចគិ្្រាក់េីTracyនិងMorganចំនួន

$90(ទថលែ្ ល្ួ្េិនិ្្យ$45x2)+$110(ទថលែចរា��មា្អ ្)

+$1800(្រាក់កក់ធ្នា)�្មាប់ទឹក្រាក់��ុបចំនួន

$2,000។មា្ច �់ផ្ះជួលក៏អាចគិ្្រាក់ចំនួន$500

(្រាក់កក់�្មាប់� វ្ែចិញ្ច ឹម)បដនថែមចទៀ្ផងដែ�។

ថ ល្ែឈ្ រួលម្បចាខំ្ $2000

ម្រាក់កក់ធានា 1800

ថ ល្ែររាសសរាអា ្ 110

ថ ល្ែម្ រ្ួ្ពិនិ្្យ 90

ម្រាក់កក់សម្រាប់ស ្្វចិញ្ចឹម 500

ថ ល្ែឈ្ រួលម្បចាខំ្ $1000

ម្រាក់កក់ធានា 900

ថ ល្ែររាសសរាអា ្ 55

ថ ល្ែម្ រ្ួ្ពិនិ្្យ 45



រ្ើការជួលម្្រូវចុទះបញ្ីខដរឬរទ?

• ផ្ះជួលនានា្្រូវដ្រានចុះបញី្ចៅទី្ក ទុងSeattleចដាយមានកា�ចលើកដលង

មួយចំនួន្ូច។អនាកអាចដ�វែង�កថាច្ើផ្ះ�ប�់អនាក្្រូវរានចុះបញី្ដែ�ឬចទ

ឬថាច្ើវាចាំរាច់្្រូវចុះបញ្ីដែ�ឬចទចៅseattle.gov/rrio(ចុះចលើចថប�ប�់អនាកជួល)។

• ផ្ះជួល្្រូវដ្បំចេញតាម�តង់ដា�កដនលែងស្នា ក់ចៅអប្ប�មានិងមាន�ុវ ថ្ែ ិភាេ។វ្្ទុ

មួយចំនួនដែល្្រូវ្ ល្ួ្េិនិ្្យ�មួមាន៖

• ឧបក�ណ៍ចាប់ដផ្សងនិងកាបូនម៉ូ ណូអុក�ុី្

• បង្ លួចដែលចបើកនិងបិទ

• ចមចស្�ុវ ថ្ែ ិភាេចៅោវែ �ចូល

• ្បភេកច ត្ អចិទ្រនតយ៍

• បង្ លួចចៅក្ទុងបន្ប់ចគង

្រនលែ ចឹទះរដើម្ីភាពរោ្រជ័យ 

មុនចេលដែលអនាកចុះហ ថ្ែចលខាចៅចលើកិច្ច្េមច្េៀងជួលអនាកចាំរាច់្្រូវដ្យល់អំេីខ

និងលក្ខខណ្ឌនានា។ដ�វែ ង�កចំណុចនានាែូចខាងច្កាម៖

• ច្ើថិ�ចវលាជួលយូ�ប៉ុណ្ណ ?

• ច្ើកិច្ច្េមច្េៀងជួល�ប�់អនាកបញ្ចប់ចដាយ�ចបៀបណ្?

• ច្ើអនាកមានជច្មើ�ក្ទុងកា�បនតកិច្ច្េមច្េៀងដែ�ឬចទ?

• ច្ើអនាកទូោ្់ទថលែច�វាស្ធ្�ណៈឬទថលែបន្ទុកចផ្សងចទៀ្ដែ�ឬចទ?

• ច្ើមានវធិ្នអវែ ីខលែ ះ�្មាប់ទទួលចភញៀវ?

ទទួលយកែំបូនាម ន្ប�ិនចបើអនាក្្រូវកា�ជំនួយចែើម្ីដ�វែ ងយល់អំេីកិច្ច្េមច្េៀងជួល។

�កសាទុក�ំចៅចមលែងមួយចបាប់ចៅកដនលែងដែលមាន�ុវ ថ្ែ ិភាេចធវែ ើែូចចនាះអនាកអាច�ំចៅែល់

វារានោ៉ងងាយ្�លួល។អនាកមាន�ិទ្ធិទទួលរាន�ំចៅចមលែងថមីមួយចបាប់េីមា្ច �់ផ្ះជួល

�ប�់អនាកចដាយឥ្គិ្ទថលែ។

ទី្ក ទុងSeattleចជឿជាក់ចៅចលើប�ោិបននា និង�មធម៌។ជនអចនាត ្បចវ�ន៍និងជនចភៀ�ខ្ លួនទទួលរានកា�ស្វែ គមន៍ចៅទីចនះ។និចោជិ្�ប�់

ទី្ក ទុងមិនស្ក�ួ�អំេីស្ថែ នភាេទនេល�ែ្ឋភាេចនាះចទនិងផតល់ច�វាជូននិវា�នជន្គប់�បូចដាយមិនគិ្អំេីស្ថែ នភាេអចនាត ្បចវ�ន៍ចនាះចទ។

្ប�ិនចបើអនាកមានេិកា�ភាេណ្មួយនិងមានបំណងទទួលរានេ័្៌មានេីចយើងចៅក្ទុងទ្មង់ជំនួ�ណ្មួយចនាះ�ូមចៅទូ��័េ្ចៅកាន់

ដខ្សទូ��័េ្ផតល់ជំនួយ�ប�់ចយើង។ដខ្សទូ��័េ្TTY�ប�់ចយើងគឺ(206)233-7156។

ខ្ងខ្រានការបកខម្បផ្្ទ ល់រា្់ោនិច្។ ឯកស្ររនទះអាចខស្វ ងរករានោ៖  
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City of Seattle
Seattle.gov/rentinginseattle
ដខ្សទូ��័េ្ផតល់ជំនួយ(206)684-5700


