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ການເຊ່ົາແມນ່ມຄີວາມສບັສນົ ແລະ ມຫີລາຍຢາ່ງທ່ີ 
ຄວນຮູກ້ຽ່ວກບັສດິແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຜູເ້ຊ່ົາ. 
ປ້ືມຄູມ່ນືີແ້ມນ່ໄດໃ້ຫຄ້າໍແນະນາໍກຽ່ວກບັການຮອ້ງ
ຂໍການສອ້ມແປງ, ຄວາມເໝາະສມົດາ້ນທ່ີຢູອ່າໄສ, 
ຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ ແລະ ແຈງ້ການປະເພດອື່ ນໆ
ທ່ີທາ່ນອາດຈະໄດຮ້ບັຈາກເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ.

ເຂ້ົາເບິ່ ງທ່ີ www.seattle.gov/rentinginseattle 
ຫືຼໂທຫາ Renting in Seattle Helpline (ສນູບໍລິ
ການສາຍດວ່ນສາໍລບັການເຊ່ົາໃນເມອືງຊແີອັດເທີນ) 
ທ່ີໝາຍເລກ: (206) 684-5700.

Renting in Seattle 

ໃນຖານະຜູເ້ຊ່ົາ

City of Seattle



ຕອນເຊ້ົາກຍໍງັໃຊກ້ານໄດດ້,ີ 
ແຕມ່ນັຊມຶແລະໄຫຼອອກ 

ເມ ື່ອຂາ້ພະເຈົາ້ 
ກບັມາເຖງິບາ້ນ...

ຄາໍຮອ້ງຂໍການສອ້ມແປງ
• ແຈງ້ເຕອືນໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນຮູທ້ນັທີເມ ື່ອຈາໍເປັນຕອ້ງ

 
ມກີານສອ້ມແປງ. ໃນບາງກລໍະນ,ີ ຖາ້ທາ່ນບ່ໍມກີານລາຍງານ  
ທາ່ນອາດຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມເສຍຫາຍຂອງສິ່ ງທ່ີຖກື 
ເປ່ເພ ແລະຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການສອ້ມແປງ. ກອ໋ກນ ໍາ້ຮ ົ່ວ ຫືຼຫອ້ງນ ໍາ້ແຕກ 

ອາດສ ົ່ງຜ ົ່ນຕ່ໍບນິຄາ່ນ ໍາ້. ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ ອາດຈະໂຕແ້ຍງ້ເລ່ືອງ 
ຄວາມຮບັຜິດຂອງທາ່ນ ຖາ້ທາ່ນບ່ໍໄດລ້າຍງານທນັທີ.

• ທາ່ນຕອ້ງສ ົ່ງຄາໍຮອ້ງຂໍກຽ່ວກບັການສອ້ມແປງຂອງທາ່ນເປັນລາຍລກັອກັ
 

ສອນ. ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນຕອ້ງຕອບກບັພາຍໃນເວລາທ່ີກາໍນດົ 
ໂດຍຂຶນ້ກບັລກັສະນະຂອງການສອ້ມແປງ.

• ໂທຫາ Renting in Seattle Helpline ຖາ້ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາບ່ໍໍ 

ຕອບກບັຄາໍຮອ້ງຂໍ. ຜູກ້ວດກາຈະກາໍນດົຕາຕະລາງເວລາສາໍລບັການ 
ລງົກວດກາ ແລະຮຽກຮອ້ງໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ ແກໄ້ຂໃນກລໍະນທ່ີີມ ີ
ການລະເມດີກດົລະບຽບ ໃດໜ່ຶງ.

• ການປະຕິເສດຈາ່ຍຄາ່ເຊ່ົາ ຍອ້ນການສອ້ມແປງ ຫືຼ ການຫກັຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ

ທ່ີໃຊໃ້ນການສອ້ມແປງຈາກຄາ່ເຊ່ົາຂອງທ່ານ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມ ີ
 

ຄວາມສຽ່ງຕ່ໍການຖືກໃຫ້ຍາ້ຍອອກ ຖາ້ທ່ານບ່ໍມຂີໍຕ້ກົລງົທ່ີເປັນລາຍລກັ

ອກັສອນກອ່ນ ກບັເຈົ້າຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທ່ານ.

ສດິການເຂ້ົາເຖງິຂອງເຈົາ້ 
ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ

• ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນມສີດິເຂ້ົາເຖງິໜວ່ຍບໍລິການເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນ 

ດວ້ຍເຫດຜນົບາງຢາ່ງ ໂດຍມແີຈງ້ການລວ່ງໜາ້.  

• ຕອ້ງໃຊເ້ວລາ 1 ວນັ ເມ ື່ອເຈົາ້ຂອງເຮອືນຕອ້ງການສະແດງເຮອືນເຊ່ົາໃຫ ້ຜູເ້ຊ່ົາ 

ຫືຼ ຜູຊ້ື,້ ຫືຼຜູຮ້ບັເຫມາົທ່ີຄາດຫວງັສາໍລບັການປະເມນີຄາ່.

• ຕອ້ງໃຊເ້ວລາ 2 ວນັ ເມ ື່ອເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຕອ້ງການປະຕບິດັຕາມຄວາມຈາໍ 
ເປັນບາງຢາ່ງ ຫືຼ ຕາມການຕກົລງົກນັກຽ່ວກບັການສອ້ມແປງຫືຼ ການປບັປງຸ. 

• ທາ່ນສາມາດປະຕເິສດ ສດິໃນການເຂ້ົາເຖງິຂອງເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ 

ຖາ້ທາ່ນມເີຫດຜນົພຽງພໍ ເຊ່ັນວາ່ ເວລາວາ່ງບ່ໍກງົກນັ ແຕທ່າ່ນຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫເ້ຈົາ້
 ຂອງເຮອືນຮບັຮູ ້ວນັທີ ແລະ ເວລາ ທ່ີທາ່ນວາ່ງ.

• ກດົຫມາຍຮຽກຮອ້ງໃຫທ້າ່ນທງັຜູເ້ຊ່ົາ ແລະເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ ຄວນມເີຫດຜນົພຽງພໍ
 

ກຽ່ວກບັສດິໃນການເຂ້ົາເຖງິເຮອືນຂອງຜູເ້ຊ່ົາ.

• ບນັທຶກຄວາມພະຍາຍາມຂອງທາ່ນ ໃນການໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມກືບັການຮອ້ງຂໍຂອງເຈົາ້
 

ຂອງເຮອືນເຊ່ົາເພ່ືອໃຊສ້ດິໃນການເຂ້ົາເຖງິເຮອືນເຊ່ົາ. ຖາ້ທາ່ນຍງັທາໍການປະຕເິສດ 
ສດິໃນການເຂ້ົາເຖງິຂອງເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ, ທາ່ນອາດຈະໄດຮ້ບັແຈງ້ການລວ່ງໜາ້ 

10 ວນັ ເພືອໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ ຫືຼ ຍາ້ຍອອກ.

• ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນອາດມສີດິເຂ້ົາໄປໃນເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນໂດຍບ່ໍຕອ້ງມ ີ
ແຈງ້ການລວ່ງໜາ້ ແລະ ການຍນິຍອມຈາກທາ່ນ ໃນເວລາທ່ີມເີຫດສກຸເສນີ, ເຊ່ັນ: 

ໄຟໄໝ ້ຫືຼ ມກີານຮ ົ່ວໄຫຼທ່ີຮາ້ຍແຮງ.



ສນັຍາ
ແຈງ້ການພາຍໃນ 3 ວນັ

ຄວາມສາໍຄນັຂອງເວລາ

NOTICE

ການຂຶນ້ລາຄາຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນ
ຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນ ລວມມຄີາ່ເຊ່ົາ, ຄາ່ຈອດລດົ / ຄາ່ມຽ້ນຂີເ້ຫຍືອ້ ຫືຼຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທ່ີເກດີຂຶນ້ໃຫມທ່ີ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັການເຊ່ົາເຮອືນ.

• ຢູທ່ີ່ເມອືງ Seattle, ການຂຶນ້ຄາ່ເຊ່ົາທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ 10% ຫືຼ ຫຼາຍກວາ່ນ ັນ້ ຈາໍເປັນຕອ້ງມໜີງັສແືຈງ້ການລວ່ງໜາ້ 60 ວນັ. 

ຄາ່ເຊ່ົາເພ່ີມຂຶນ້ໜອ້ຍກວາ່ 10% ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ໜີງັສແືຈງ້ການລວ່ງໜາ້ 30 ວນັ. 

• ແຈງ້ການຕອ້ງປະກອບມຂີໍມ້ນູລະອຽດກຽ່ວກບັສດິຂອງຜູເ້ຊ່ົາ່ເຮອືນແລະ ສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍຂອງເມອືງ ແລະ ລດັນ ັນ້ໆ. 

• ຖາ້ເງ ື່ອນໄຂໃນ ເຮອືນເຊ່ົາ ບ່ໍສອດຄອ່ງກບັມາດຕະຖານຂ ັນ້ພ້ືນຖານໃນລາຍການການກວດສອບທ່ີກາໍນດົຢູໃ່ນ  
www.seattle.gov/rrio, ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຕອ້ງແກໄ້ຂບນັຫາກອ່ນທ່ີການຂຶນ້ລາຄາຈະບງັຄບັໃຊ.້   

• ທາ່ນຕອ້ງແຈງ້ໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຮບັຊາບບນັຫາເປັນລາຍລກັອກັສອນ ກອ່ນທ່ີການເພີມຄາ່ເຊ່ົາຈະບງັຄບັໃຊ.້ ເມອືງຈະລງົຕດິຕາມ 

ກວດສອບບນັຫາແລະ/ຫືຼການສອ້ມແປງ. ໂທຫາ Renting in Seattle Helpline ເພ່ືອກາໍນດົເວລາ ໃນການລງົກວດກາ.

ສນັຍາວາ່ດວ້ຍການໃຫຄ້ວາມຊວ່ຍເຫືຼອກຽ່ວກບັ
ການເຊ່ົາ
ຖາ້ທາ່ນຕອ້ງການຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອໃນການເຊ່ົາເຮອືນ ໃຫໂ້ທຫາ 211 Community Information Line 
(ສາຍດວ່ນບໍລິການຂໍມ້ນູຊຸມຊນົ) ສາໍລບັລາຍຊື່ ຂອງ ອງົກອນ ທ່ີສາມາດຊວ່ຍທາ່ນໄດ.້

ຖາ້ທາ່ນໄດຮ້ບັແຈງ້ໃຫຈ້າ່ຍຄາ່ເຊ່ົາ ຫືຼ ແຈງ້ໃຫຍ້າ້ຍອອກ ພາຍໃນ 3 ວນັ ແລະ ທາ່ນໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອທາງດາ້ນ

 ການເງນິຈາກບກຸຄນົທີສາມ, ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນຕອ້ງຍອມຮບັເອົາສນັຍາຈາ່ຍເງນິທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນນ ັນ້. 
ບກຸຄນົທີສາມສາມາດເປັນໂບດ, ອງົການທ່ີບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ ຫືຼເປັນສວ່ນບກຸຄນົ.

• ສນັຍາຕອ້ງຂຽນເປັນລາຍລກັອກັສອນ.

• ສນັຍາຕອ້ງໄດຮ້ບັກອ່ນທ່ີຫນງັສແືຈງ້ການລວ່ງໜາ້ພາຍໃນ 3 ວນັຈະຫມດົອາຍ.ຸ

• ບກຸຄນົທີສາມຕອ້ງປະຕບິດັຕາມສນັຍາການຊາໍລະເງນິພາຍໃນຫາ້ວນັ.

• ການຊາໍລະເງນິຕອ້ງຈາ່ຍກອ່ນວນັເວລາຊາໍລະຫມດົອາຍ ຸຫືຼ ການປະສມົປະສານກບັເງນິທຶນອື່ ນໆ.

ແຈງ້ການທົ່ວໄປອື່ ນໆ
ຄວນເອົາໃຈໃສ ່ເມ ື່ອທາ່ນໄດຮ້ບັແຈງ້ການຈາກເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນ. ອາດຈະເປັນການແຈງ້ເວລາທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ອາດມຂີໍມ້ນູທ່ີສາໍຄນັ. 
ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນ ຄວນພະຍາຍາມສ ົ່ງແຈງ້ການໃຫທ້າ່ນ ແລະຖາ້ທາ່ນບ່ໍຢູ,່ ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຈະຄດັໃສໄ່ວຢູ້ປ່ະຕເູຮອືນ ແລະ ສ ົ່ງຜາ່ນໄປສະນໂີດຍ

 ໃຊຊ້ ັນ້ຈດົໝາຍພິເສດ. 

• ແຈງ້ການ 30 ວນັ ກອ່ນການປ່ຽນແປງສນັຍາເຊ່ົາ: ໃນເວລາທ່ີທາ່ນຈາ່ຍຄາ່ເຊ່ົາແບບເດອືນຕ່ໍເດອືນ, ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນສາມາດປ່ຽນແປງ
 

ເງ ື່ອນໄຂໃນສນັຍາເຊ່ົາຂອງທາ່ນ ໂດຍເຮັດຫນງັສແືຈງ້ເປັນລາຍລກັອກັສອນລວ່ງຫນາ້ 30 ວນັ. ຫນງັສແືຈງ້ຕອ້ງສອດຄອ່ງກບັການສິນ້ສດຸຂອງ
 ໄລຍະເວລາຂອງການເຊ່ົາ. 

• 10 ວນັຂອງການປະຕບິດັຕາມ ຫືຼຍາ້ຍອອກ: ແຈງ້ການນີແ້ມນ່ສາໍລບັການລະເມດີສນັຍາການເຊ່ົາຂອງທາ່ນ. ຕວົຢາ່ງທ ົ່ວໄປອາດຈະປະກອບມ ີ
ສຽງດງັໃນຍາມວກິານ ຫືຼ ສບູຢາຢູໃ່ນອາຄານທ່ີຫາ້ມສບູຢາ. ຖາ້ທາ່ນບ່ໍປະຕບິດັຕາມ, ທາ່ນອາດຈະມຄີວາມສຽ່ງທ່ີຈະຖກືໃຫຍ້າ້ຍອອກ. ຖາ້ທາ່ນມຂີໍຂ້ດັ

 ແຍງ້ກບັການແຈງ້ການ, ທາ່ນຈະຕອ້ງຂຽນຕອບຄນືລາຍງານເປັນລາຍລກັອກັສອນ. 

• 3 ວນັກາໍນດົຈາ່ຍ ຫລືຍາ້ຍອອກ: ຫນງັສແືຈງ້ການນີແ້ມນ່ສາໍລບັການຈາ່ຍຄາ່ເຊ່ົາທ່ີຫຼາ້ຊາ້. ທາ່ນຕອ້ງຈາ່ຍຄາ່ເຊ່ົາຂອງທາ່ນພາຍໃນສາມວນັຫຼງັຈາກໄດ້

 ຮບັຫນງັສແືຈງ້ ຫືຼບ່ໍດ ັງ່ນ ັນ້ກສໍຽ່ງທ່ີຈະຖກືຍາ້ຍອອກ. ຖາ້ທາ່ນຄາດວາ່ຈະຈາ່ຍຄາ່ເຊ່ົາຊາ້, ຄວນແຈງ້ໃຫໃ້ຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງເຈົາ້ຮູລ້ວ່ງຫນາ້. ເຈົາ້

 
ຂອງເຮອືນເຊ່ົາອາດຈະມກີານຜອ່ນຜນັໄດ,້ ໂດຍສະເພາະຖາ້ໂດຍປກົກະຕ,ິ ທາ່ນຈາ່ຍຄາ່ເຊ່ົາຂອງທາ່ນໃນເວລາທ່ີກາໍນດົ (ເບິ່ ງໃນສນັຍາວາ່ດວ້ຍການໃຫ້
ຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອກຽ່ນກບັການເຊ່ົາຂາ້ງລຸມ່). 

• ແຈງ້ການກຽ່ວກບັການຍກົເລີກສນັຍາເຊ່ົາ: ຖາ້ທາ່ນໄດຮ້ບັແຈງ້ການຈາກເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນ ໂດຍແຈງ້ໃຫທ້າ່ນຍາ້ຍອອກ, ໃຫເ້ຂ້ົາໄປທ່ີ 
 www.seattle.gov/rentinginseattle ຫືຼເບິ່ ງທ່ີ ໃບໂຄສະນາແນະນາໍກຽ່ວກບັ Renting in Seattle (ການໃຫເ້ຊ່ົາໃນເມອືງ Seattle) 

ວາ່ດວ້ຍການຍາ້ຍອອກ (ເບິ່ ງໃນສນັຍາວາ່ດວ້ຍການໃຫຄ້ວາມຊວ່ຍເຫືຼອກຽ່ນກບັການເຊ່ົາຂາ້ງລຸມ່).

ຖາ້ທາ່ນຕອ້ງການຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອໃນການທາໍຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍກບັແຈງ້ການທ່ີທາ່ນໄດຮ້ບັ ຫືຼ ຕອ້ງການຄາໍແນະນາໍດາ້ນກດົຫມາຍ, ໃຫຕ້ດິຕ່ໍຫາ Renting in 

Seattle Helpline.
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Seattle ເຊື່ ອ ໃນ ການຢູຮ່ວ່ມກນັແບບບ່ໍແບງ່ແຍກ ແລະ ຄວາມ ສະ ເໝີ ພາບ. ຍນິ ດ ີຕອ້ນ ຮບັ ຄນົ ເຂ້ົາ ເມອືງ ແລະ ຜູ ້ລີ້ ໄພ. ພະນກັງານຂ ັນ້ເມອືງຈະບ່ໍຖາມກຽ່ວກບັ

ສະຖານະພາບທາງດາ້ນພນົລະເມອືງ ແລະ ຮບັໃຊທ້ກຸທາ່ນໂດຍບ່ໍຈາໍແນກສະຖານະພາບຂອງການເຂ້ົາເມອືງ.

ຖາ້ທາ່ນມຄີວາມພິການ ແລະຕອ້ງການທ່ີຈະໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູຈາກພວກເຮົາໃນຮບູແບບຟອມອື່ ນກະລນຸາໂທຫາ ສາຍດວ່ນໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອ ຂອງພວກເຮົາ. 

ເບສີາຍດວ່ນ TTY ຂອງພວກເຮົາແມ ່(206) 233-7156.

ມກີານ ແປ ພາ ສາ ພອ້ມ ໃຫ ້ຢູ ່ສະ ເໝີ. ເອກສານນີແ້ມນ່ມຢີູໃ່ນ:  

English • Español • Oromiffa • af Soomaali •  •  •  •  •   

 •  •  • t

ທ່ີພກັອາໄສທ່ີເຫມາະສມົ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງ
ຖາ້ທາ່ນເປັນຄນົພິການທ່ີມາເຊ່ົາເຮອືນ ທາ່ນສາມາດຮອ້ງຂໍໃຫມ້ທ່ີີພກັອາໄສ ຫືຼ ການປບັປງຸທ່ີເໝາະສມົ.

• ບອ່ນພກັອາໄສແມນ່ມກີານປ່ຽນແປງຕາມກດົລະບຽບ ຫືຼ ເບິ່ ງຕາມຕວົຈງິເຊ່ັນການຮອ້ງຂໍຍກົເວັນ້

ນະໂຍບາຍຈອດລດົ ເພ່ືອອະນຍຸາດໃຫບ້ອ່ນຈອດລດົໃກກ້ບັທ່ີພກັຂອງທາ່ນ, ຖາ້ຄວາມພິການ
 

ຂອງທາ່ນສ ົ່ງຜນົຕ່ໍການເຄື່ ອນຍາ້ຍ.

• ການດດັແປງໂດຍປກົກະຕແິມນ່ການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນຮບູຮາ່ງທ່ີຊວ່ຍປບັປງຸການເຂ້ົາເຖງິ, 

ເຊ່ັນ: ເສມີຮາວຈບັ ຫືຼ ທາງຂຶນ້ລງົຂອງລດົເຂັນ. ທາ່ນຈະຮບັຜິດຊອບຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍດ ັງ່ກາ່ວ ເວັນ້
 

ເສຍແຕວ່າ່ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາໄດຮ້ບັເງນິທຶນຈາກລດັຖະບານກາງ.

City of Seattle
Seattle.gov/rentinginseattle
ສາຍດວ່ນ ໝາຍເລກ (206) 684-5700

ການປກົປ້ອງຜູເ້ຊ່ົາ
• ຈະຖເືປັນສິ່ ງທ່ີຜິດກດົຫມາຍສາໍລບັເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນທ່ີຈະ 

ຕອບໂຕຕ່ໍ້ທາ່ນເພາະວາ່ທາ່ນຢືນຢນັໃນສດິຂອງທາ່ນ, ຮອ້ງທກຸກຽ່ວກບັການ
 

ຈາໍແນກ, ກຽ່ວກບັທ່ີພກັອາໄສຂອງທາ່ນ ຫືຼ ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນ. 
ການເພ່ີມຄາ່ເຊ່ົາ, ການຫຸຼດຜອ່ນການໃຫກ້ານບໍລິການ ຫືຼ ມຄີວາມພະຍາ 
ຍາມທ່ີຈະຂບັໄລທ່າ່ນແມນ່ບາງຕວົຢາ່ງຂອງການຕອບໂຕທ່ີ້ເປັນໄປໄດ.້

• ຜູເ້ຊ່ົາມສີດິທ່ີຈະຈດັຕ ັງ້ ເຊ່ັນ: ການຈດັກອງປະຊຸມພບົປະ, ແຈກຢາຍໃບປິວ 

ຫືຼ ການຕດິຕ່ໍກບັຜູເ້ຊ່ົາອື່ ນໆໃນອາຄານເພ່ືອປຶກສາຫາລືກຽ່ວກບັບນັຫາກາ

ນເຊ່ົາ.

• ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນແມນ່ຖກືຫາ້ມຢາ່ງເດັດຂາດບ່ໍໃຫປ້່ຽນ

ກະແຈປະຕ,ູ ຕດັນ ໍາ້ຕດັໄຟ, ຍາ້ຍປະຕ/ູປ່ອງຢຽ້ມ, ອປຸະກອນ ຫືຼ 

ອປຸະກອນຕດິຕ ັງ້ຕາ່ງໆ.


