
City of Seattle

Renting in Seattle

ການຍາ້ຍອອກ
ມຫຼີາຍຢາ່ງທ່ີຄວນຈະຮູກ້ຽ່ວກບັການສິນ້ສດຸສນັຍາເຊ່ົາ. ປ້ືມຄູມ່ນືີໄ້ດເ້ວ້ົາເຖງິສິ່ ງທ່ີຕອ້ງເຮັດໃນ

 ເວລາທ່ີທາ່ນຕອ້ງການຍາ້ຍອອກຫືຼເມ ື່ອເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນແຈງ້ໃຫທ້າ່ນຍາ້ຍອອກ. 
ເວ້ົາເຖງິການຄນືເງນິມດັຈ �າ, ການເຂ້ົາເຖງິຂອງເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາແລະຂະບວນການໃຫຍ້າ້ຍອອກ.

ເຂ້ົາເບິ່ ງທ່ີ www.seattle.gov/rentinginseattle ຫືຼໂທຫາ Renting in Seattle Helpline  
(ສນູບ�ລິການສາຍດວ່ນສ �າລບັການເຊ່ົາໃນເມອືງ Seattle) ທ່ີໝາຍເລກ (206) 684-5700.

Lao

http://www.seattle.gov/rentinginseattle


ເມ ື່ອທາ່ນຕອ້ງການຍາ້ຍອອກ
• ຖາ້ທາ່ນຈາ່ຍຄາ່ເຊ່ົາເປັນເດອືນຕ�່ ເດອືນ, ທາ່ນຈ �າເປັນຕອ້ງເຮັດຫນງັສແືຈງ້ເປັນລາຍລະອຽດ

ຢາ່ງຫນອ້ຍ 20 ວນັໃຫແ້ກເ່ຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນກອ່ນທາ້ຍເດອືນ 
 

ທ່ີທາ່ນຕອ້ງການຍາ້ຍອອກ.

• ຖາ້ທາ່ນມສີນັຍາເຊ່ົາໃນໄລຍະເວລາສະເພາະໃດຫນຶ່ ງ, ເບິ່ ງສນັຍາເຊ່ົາຄນືທ່ີຈະກວດສອບ 
ເງ ື່ອນໄຂການແຈງ້ການທ່ີຈ �າເປັນ.

• ການທ່ີທາ່ນບ�່ ແຈງ້ໃຫທ້າງເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຮູກ້ອ່ນລວ່ງໜາ້ທາ່ນອາດຈ �າເປັນຕອ້ງໄດຈ້າ່ຍ

ຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນໃຫແ້ກເ່ຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາໃນໄລຍະເວລາເຊ່ົາດ ັງ່ຕ�່ ໄປນີ.້

• ການຍກົເລີກສນັຍາເຊ່ົາໄດຖ້ກືອະນຍຸາດໂດຍກດົຫມາຍພາຍໃຕບ້າງສະຖານະການສະເພາະ

ຫລືເກດີຂຶນ້ໜອ້ຍ. ຖາ້ທາ່ນຕອ້ງການສິນ້ສດຸການເຊ່ົາຂອງທາ່ນກອ່ນທ່ີຈະຫມດົອາຍ,ຸ 
 

ພະຍາຍາມເຈລະຈາຕ�່ ລອງກບັເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນແລະຊອກຫາຄ �າແນະນ �າ 

ທາງກດົຫມາຍຖາ້ຈ �າເປັນ.

ສະບາຍດຫືຼີບ�່ ?  
ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງຂາ້ 

ພະເຈົາ້ໄດແ້ຈງ້ໃຫຂ້າ້ 
ພະເຈົາ້ຮູວ້າ່...

ເມ ື່ອເຈົາ້ຂອງເຮອືນຕອ້ງ 
ການໃຫທ້າ່ນ ຍາ້ຍອອກ
ຖາ້ທາ່ນມສີນັຍາເຊ່ົາ, ໃຫກ້ວດເບິ່ ງຄນືພາກສວ່ນກຽ່ວກບັການສິນ້ສດຸການເຊ່ົາ. ຖາ້ວາ່ກ

ານເຊ່ົາຫາກສິນ້ສດຸໃນວນັທ່ີແນນ່ອນ, ບ�່ ມທີາງເລືອກໃນການຕ�່ ສນັຍາແລະບ�່ ສາມາດປ່ຽ

ນຄນື 

ມາເປັນສນັຍາເຊ່ົາແບບເດອືນຕ�່ ເດອືນ, ທາ່ນອາດຕອ້ງຍາ້ຍອອກໄປຕາມສນັຍາເຊ່ົາ.

• ຖາ້ທາ່ນເຊ່ົາແບບເດອືນຕ�່ ເດອືນນີ,້ ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນຈະຕອ້ງມ ີ

ເຫດຜນົພຽງພ� ເພ່ືອຢດຸຕກິານເຊ່ົາຂອງທາ່ນ. ຫນງັສແືຈງ້ການເປັນລາຍລກັອ ັ

ກສອນຕອ້ງລະບເຸຫດຜນົທ່ີຈະແຈງ້ແລະແຈງ້ໄລຍະເວລາທ່ີຍາ້ຍອອກຈາກເຮອື

ນເຊ່ົາຂອງທາ່ນ.  ມ ີ18 ເຫດຜນົທ່ີສາມາດເຂ້ົາເບິ່ ງໄດທ່ີ້ www.seattle.gov/

rentinginseattle.

• ບາງເຫດຜນົຍອ້ນພຽງແຕຮ່ຽກຮອ້ງໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຈາ່ຍຊວ່ຍໃນການຍກົ
 

ຍາ້ຍໄປບອ່ນໃໝ.່

• ຖາ້ທາ່ນໄດຮ້ບັແຈງ້ການຈາກເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນທ່ີຕອ້ງການໃຫທ້າ່ນຍາ້

ຍອອກໄປ, ໃຫໂ້ທຫາ Renting in Seattle Helpline ເພ່ືອເບິ່ ງວາ່ແມນ່ 
ແຈງ້ການທ່ີໃຊໄ້ດບ້�່  ແລະ ສອດຄອ່ງກບັເງ ື່ອນໄຂຕາມກດົຫມາຍທງັຫມດົ ຫືຼບ�່ .
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ການຄນືເງນິມດັຈ �າ
• ພາຍໃນ 21 ວນັນບັຈາກການສິນ້ສດຸສນັຍາເຊ່ົາ, ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ 
ຂອງທາ່ນຈະຕອ້ງຈາ່ຍຄນືເງນິມດັຈ �າຫືຼໃຫຄ້ �າຊີແ້ຈງຢາ່ງລະອຽດ

 
ອະທິບາຍວາ່ສວ່ນໃດຫນຶ່ ງຂອງເງນິມດັຈ �າຍອ້ນຫຍງັຈຶ່ງຖກືປະຕ ິ
ເສດທ່ີຈະຈາ່ຍຄນື.

• ຕດິຕ�່ ຫາ Renting in Seattle Helpline ຖາ້ເຈົາ້ຂອງເຮອືນ 
ເຊ່ົາຂອງທາ່ນບ�່ ປະຕບິດັຕາມໄລຍະທ່ີກ �ານດົໄວ ້21 ວນັ.

• ຂດັແຍງ່ກຽ່ວກບັຄວາມເສຍຫາຍຕ�່ ການນ �າໃຊ,້ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນ
 ການສອ້ມແປງແລະໃບບນິທ່ີບ�່ ໄດຊ້ �າລະ, ຕອ້ງໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ

 
ໂດຍຜາ່ນ Dispute Resolution Center of King County  
(ສນູການໄກເ່ກຍ່ການລະງບັຂ�ພິ້ພາດຂອງຄງິຄາວຕີ)້,  
www.kcdrc.org ຫືຼຜາ່ນສານຮຽກຮອ້ງຂະໜາດນອ້ຍ,  
www.kingcounty.gov/courts/district-court/small-claims.
aspx.

ເງ ື່ອນໄຂໃນການຍາ້ຍອອກ
• ທາ່ນຖກືຮຽກຮອ້ງໂດຍກດົຫມາຍໃນການທ່ີຈະສ ົ່ງຄນືເຮອືນ 
ເຊ່ົາຕາມສະພາບເກົ່ າຖາ້ຖກືເປ່ເພກ�ໃຫຫ້ກັລບົກບັມນູຄາ່ການ
ນ �າໃຊ.້

• ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນຄວນມລີາຍການກວດສອບສິ່ ງ 
ຕາ່ງໆໃນເວລາທ່ີທາ່ນຍາ້ຍເຂ້ົາພກັຕາມສນັຍາເຊ່ົາຂອງທາ່ນ 
ແລະຕອ້ງອງີໃສລ່າຍການກວດການ ັນ້ເພ່ືອກວດເບິ່ ງວາ່ທາ່ນ 
ໄດເ້ຮັດໃຫອ້ປຸະກອນຕາ່ງໆເປ່ເພເສຍຫານຫືຼບ�.

• ຖາ້ມຄີວາມເສຍຫາຍເກດີຂຶນ້, ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນ 
ຈະຕອ້ງໄດພິ້ຈາລະນາອາຍແຸລະສະພາບຂອງທ່ີເສຍຫາຍ 
ເປ່ເພແລະບ�່ ສາມາດໄລເ່ກນີມນູຄາ່ຕວົຈງິຂອງເຄື່ ອງໄດ.້

• ການຍາ່ງກວດສອບສະພາບເຮອືນກບັເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ 
ຂອງທາ່ນແມນ່ການປະຕບິດັທ ົ່ວໄປໂດຍບ�່ ໄດຮ້ຽກຮອ້ງໂດຍ 
ກດົຫມາຍ. ບນັທຶກສະພາບຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນກອ່ນ 
ທ່ີຈະສ ົ່ງກະແຈຫອ້ງຄນື. ການຖາ່ຍຮບູພາບແລະວດິໂີອອາ 
ດຈະເປັນປະໂຫຍດຖາ້ຫາກວາ່ເກດີມຂີ�ຂ້ດັແຍງ່ກຽ່ວກບັກາ

 
ນຄນືເງນິມດັຈ �າຂອງທາ່ນ.

ພມົປພ້ືູນ

ຜາ້ກ ັງ້

ໂຕະຄວົກນິຫອ້ງຄວົ 

(Countertops)

ທາສີ

ເງ ື່ອນໄຂໃນ  
ເວລາຍາ້ຍເຂ້ົາມາ

ເງ ື່ອນໄຂໃນ  
ເວລາຍາ້ຍອອກໄປ

ບ�່ ຮາ້ຍ 
ເງ ື່ອນໄຂ - 
ບາງຢາ່ງຫາຍໄປ/ 
ມບີາງຮອ່ງຮອຍ

ຄເືກົ່ າ

ເສຍຫາຍໂດຍແມວຂດູ

ການທາສທ່ີີບ�່ ໄດຮ້ບັ 
ອະນຍຸາດໃນຫອ້ງນອນ

ສະພາບດີ

ຄເືກົ່ າ1” ມຮີອຍໄໝ້

ທາສໃີຫມທ່ງັໝດົ

http://www.kcdrc.org
http://www.kingcounty.gov/courts/district-court/small-claims.aspx
http://www.kingcounty.gov/courts/district-court/small-claims.aspx


ເມອືງ Seattle ເຊື່ ອ ໃນ ການຢູຮ່ວ່ມກນັໂດຍບ�ມກີານແບງ່ແຍກແລະມຄີວາມ ສະ ເໝີ ພາບ. ຍນິ ດ ີຕອ້ນ ຮບັ ຄນົ ເຂ້ົາ ເມອືງແລະຜູ ້ລີ້ ໄພ. ພະນກັງານຂ ັນ້ເມອືງບ�່ ໄດ້
 ຖາມກຽ່ວກບັສະຖານະພາບທາງດາ້ນພນົລະເມອືງແລະຮບັໃຊທ້ກຸຄນົຢາ່ງສະເໝີພາບໂດຍບ�່ ໄດຄ້ �ານງຶເຖງິສະຖານະພາບເຂ້ົາເມອືງ.

ຖາ້ທາ່ນມຄີວາມພິການແລະຕອ້ງການທ່ີຈະໄດຮ້ບັຂ�ມ້ນູຈາກພວກເຮົາໃນຮບູແບບຕາ່ງໆກະລນຸາໂທຫາສາຍດວ່ນໃຫຄ້ວາມຊວ່ຍເຫືຼອຂອງພວກເຮົາ. ເບສີາຍດວ່ນ 
TTY ຂອງພວກເຮົາແມນ່ (206) 233-7156.

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

ການຍກົຍາ້ຍ
ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຕອ້ງໄດຮ້ບັ Writ of Restitution (ຄ �າສ ັງ່ຊດົໃຊຄ້ວາມເສຍຫາຍ) ຈາກສານສງູໃນການໃຫຍ້າ້ຍ  
ຜູເ້ຊ່ົາອອກ.

ຂະບວນການດ ັງ່ກາ່ວຈະເລ່ີມຕ ົນ້ດວ້ຍການແຈງ້ການເພ່ືອປະຕບິດັຕາມຫືຼຍາ້ຍອອກ. ຖາ້ຜູເ້ຊ່ົາບ�່
 

ສາມາດປະຕບິດັຕາມແຈງ້ການຕາມກ �ານດົເວລາ, ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນສາມາດຍື່ ນຄ �າຮອ້ງ 
"ການຍດຶຄອງໂດຍຜິດກດົໝາຍຫລື" ຕ�່ ສານສງູແລະສ ົ່ງໝາຍສານແລະການຮອ້ງທກຸໃຫຜູ້ເ້ຊ່ົາເຮອືນ. ຜູເ້ຊ່ົາຕອ້ງ

 
ປະຕບິດັຕາມກ �ານດົເວລາທ່ີລະບໄຸວຫືຼ້ບ�່ ດ ັງ່ນ ັນ້ກ�ມຄີວາມສຽ່ງຕ�່ ການຖກືຕດັສນິໂທດ. ຜູພິ້ພາກສາຕດັສນິຜນົໄດຮ້ບັ

 
ຕາມການໄຕສ່ວນທ່ີການຮບັຟງັການພິຈາລະນາວາ່ດວ້ຍການສະແດງໃຫເ້ຫັນສາເຫດ.  

ເປັນສິ່ ງຈ �າເປັນທ່ີຈະໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນກດົຫມາຍທນັທີຖາ້ທາ່ນໄດຮ້ບັແຈງ້ການຈາກເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງ
ທາ່ນແລະພະຍາຍາມຫີຼກເວັນ້ການຖກືຂບັໄລອ່ອກຈາກເຮອືນເຊ່ົາຖາ້ເປັນໄປໄດ.້ ການຍາ້ຍອອກທ່ີຖກືບນັທຶກໄວໃ້ນ
ປະຫວດັການເຊ່ົາຂອງທາ່ນສາມາດເຮັດໃຫກ້ານເຊ່ົາເຮອືນໃນອະນາຄດົເກດີຂ�ຫ້ຍຸງ້ຍາກແລະຍງັສາມາດທ �າລາຍ 
ຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖຂືອງທາ່ນ.

ໂທຫາ Renting in Seattle Helpline ສ �າລບັຂ�ມ້ນູເພ່ີມເຕມີ.

ສດິໃນການເຂ້ົາເຖງິຂອງ 
ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ

• ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນມສີດິທ່ີຈະສະແດງເຮອືນເຊ່ົາໃຫ ້
ຜູເ້ຊ່ົາທ່ີຄາດຫວງັໄວ,້ ພະນກັງານຫລືຜູຊ້ືໂ້ດຍການແຈງ້ລວ່ງ

 
ຫນາ້ 1 ວນັ.

• ການຕກົລງົສນັຍາການສອ້ມແປງທ່ີຈ �າເປັນຕອ້ງແຈງ້ລວ່ງໜາ້ 

2 ວນັ.

• ທາ່ນສາມາດປະຕເິສດການເຂ້ົາເຖງິຂອງເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຖາ້ 
ທາ່ນມເີຫດຜນົທ່ີແທຈ້ງິເຊ່ັນການເວລາວາ່ງບ�່ ກງົກນັແຕທ່າ່ນຕອ້ງ

ແຈງ້ວນັແລະເວລາທາ່ນວາ່ງໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຮູ.້  

• ທງັທາ່ນແລະເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນຕອ້ງມເີຫດຜນົທ່ີສມົ 
ເຫດສມົຜນົກຽ່ວກບັການເຂ້ົາໄປຍງັເຮອືນເຊ່ົາ.

City of Seattle
Seattle.gov/rentinginseattle
ສາຍດວ່ນໃຫຄ້ວາມຊວ່ຍເຫືຼອໝາຍເລກ: (206) 684-5700


