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ការជួលអាចមានភាពស្មុគស្មា ញ នងិមានចណុំចជា 
ច្ចើនដែល ្្រូវែងឹអពំសីទ្ិិ នងិទនួំលខសុ្្រូវចៅ
ក្មុងការជួលរបស់អ្នក។ កូនចសៀវចៅចសត ើងចនះផតល់
ការដណនាអំពំកីារចស្ន ើសុជួំសជលុ ការជួយស្ រ្ួល 
ដែលស្ចេ្ផុល ការែចំ�ើងថ ល្ៃស្្ន កច់ៅ នងិ 
្បចេទចផសេងចទៀ្ថន ចសចកត ជូីនែំណឹងដែលអ្នក 
អាចទទួលបានពី មាចា សផ្់ះជួលរបសអ់្នក។

ចូលចៅកាន់ www.seattle.gov/rentinginseattle 
ឬចៅទូរសព្័ចៅកាន់ Renting in Seattle 
Helpline (ខ្សែទូរសព័្ទផ្តល់ជនួំយសម្រាប់ 
ការជួលផ្ទទះនៅ Seattle) តា្រយៈ  
(206) 684-5700។

Renting in Seattle
ការន វ្ ើជាអ្នកជួល

City of Seattle



កាលពី្ពឹក្ិញ 
វា្ិនអីចនាះចទ ប៉ុដនតវា 
្ជាបទឹកចៅចពលដែល

ខ្មុ ំ្កែល់ផ្ះ...

សំន�ើសុំជួសជុល
• ជូនែំណឹងែល់មាចា ស់ផ្ះជួលរបស់អ្នកភាលៃ ្ៗចៅចពល្្រូវការ 

ជួសជុលអី្្ួយ។ ចៅក្មុងករណី្ួយចំនួន ការខកខាន្ិនបាន 

រាយការណ៍អំពីការជួសជុល ណា្ួយអាចច្្ើឲ្យអ្នក្្រូវទទួល 

ខុស្្រូវចំចោះការខូចខា្ និងចស្េ៊ុយ នានាចលើការជួសជុល។ 

កបាលរុំប ៊ីចណដែលចលច្ជាប ឬបង្គន់ដែលេូរទឹករេូ្អាចមាន 

ផលប៉ះោល់យ៉ងខាលៃ ងំចំចោះវកិ្កយប្្ទឹក។ មាចា ស់ផ្ះជួលរបស់អ្នក

អាចចលើកចេ្ុផលឲ្យអ្នកទទួលខុស្្រូវ ្បសិនចបើ អ្នក្ិន 

រាយការណ៍អំពីវាភាលៃ ្ៗចទចនាះចទ។

• អ្នក្្រូវដ្ដាក់ជូននូវសំចណើសុំជួសជុលរបស់អ្នកជាលាយលក្ខណ ៍

អកសេរ។ មាចា ស់ផ្ះជួលរបស់អ្នក្្រូវដ្ច្្ើការច ល្ៃ ើយ្បចៅក្មុង 

រយៈចពលជាក់លាក់្ួយ អា្ស័យតា្លក្ខណៈថនការជួសជុល។

• ចៅទូរស័ព្ចៅកាន់ Renting in Seattle Helpline ្បសិនចបើមាចា ស់ផ្ះ 

ជួលរបស់អ្នកខកខាន្ិនបានច្្ើការច ល្ៃ ើយ្បចទចនាះ។ អ្នក 

្ រ្ួ្ពិនិ្្យមា្ន ក់នឹងចរៀបចំចពលចវលាស្មាប់ច្្ើការ្ រ្ួ្ពិនិ្្យ  

និង្្ រ្ូវឲ្យ មាចា ស់ផ្ះជួលរបស់អ្នកច្្ើការដក្្ រ្ូវការរំចលាេបំោន

ចលើ្ក្ណា្ួយ។

• ការកា្់ទកុថ ល្ៃឈ្ រួលចដាយស្រដ្ការជួសជលុនានា 

ឬការកា្់ចស្េ៊យុចលើ ការជួសជលុនានាចចញពថី ល្ៃឈ្ រួលរបស់អ្នក

អាចច្្ើឲ្យអ្នក្បឈ្នងឹហានិេ័យ ថនការបចណត ញចចញបាន ្បសិ

នចបើអ្នក្ិនទទួលបានការ្ព្ច្ពៀងជា្ួយ មាចា ស់ផ្ះជួលរបស់អ្ន

កជាលាយលក្ខណ៍អកសេរជា្ុនចទចនាះ។

ការនេញេូលរបស់រាចា ស់ផ្ទទះជួល

• មាចា ស់ផ្ះជួលរបស់អ្នកមានសិទ្ិចចញចូលផ្ះរបស់អ្នកស្មាប់្ូលចេ្ុ 

ជាក់លាក់ ចដាយមានការជូនែំណឹងជា្ុន។  

• 1 ថ ង្ៃ ្្រូវបាន្្ រ្ូវ ចៅចពលដែលមាចា ស់ផ្ះជួល្្រូវការបង្ហា ញផ្ះចនាះ 

ចៅកាន់អ្នកជួល ឬអ្នកទិញដែលអាចនឹងជួល ឬទិញផ្ះ ចនាះ ឬចៅកាន់ 

អ្នកច៉៉ការណាមា្ន ក់ចែើ្្ីច្្ើការប៉ាន់ស្មា ន។

• 2 ថ ង្ៃ ្្រូវបាន្្ រ្ូវ ចៅចពលដែលមាចា ស់ផ្ះជួលចាំបាច់្្រូវច្្ើការជួសជុល 

ឬច្្ើការដកល ្្អនានាដែលចាំបាច់ ឬដែល្្រូវបាន្ព្ច្ពៀង។ 

• អ្នកអាចបែិចស្ចំចោះការចចញចូលចនាះបាន ្បសិនចបើអ្នកមាន្ូលចេ្ុ 

ពិ្្បាកែ្ួយ ែូចជា ការជាន់កាលវភិាគគ្្ន  ប៉ុដនត ចូរច្្ើឲ្យ ្បាកែថា 

អ្នកបាន ផតល់កាលបរចិចឆេទ និងចពលចវលាជំនួស។

• ចបាប់្្ រ្ូវឲ្យទាងំអ្នក និងមាចា ស់ផ្ះជួលរបស់អ្នកមានចេ្ុផលស្្សបអំពី 

ការចចញចូលផ្ះចនាះ។

• ចង្កងជាឯកស្រនូវកិចចាខិ្ខំ្បឹងដ្បងរបស់អ្នកចៅក្មុងការសេការជា

្ួយ សំចណើរបស់មាចា ស់ផ្ះជួលរបស់អ្នកស្មាប់ការចចញចូលផ្ះ ចនាះ។ ្បសិនចបើ

អ្នកចៅបនតបែិចស្ចំចោះការចចញចូលរបស់មាចា ស់ផ្ះជួលរបស់អ្នកចទៀ្ចនាះ 

អ្នកអាចទទួលបានការចចញចសចកត ីជូនែំណឹង្ួយចបាប់ ក្មុងរយៈចពល 10 ថ ង្ៃ 

ចែើ្្ីឲ្យអនុវ ត្តា្ ឬឲ្យចរ ើចចញពីផ្ះ។

• មាចា ស់ផ្ះជួលរបស់អ្នកអាចចូលក្មុងផ្ះរបស់អ្នកចដាយពុំមានការជូនែំណឹង 

និង ការយល់្ព្បាន ចៅចពលដែលសិ្្ចៅក្មុងច្គ្ះអាសន្ន  ណា្ួយ ែូចជា 

អគ្គ ិេ័យ ឬការចលច្ជាប ង្ៃន់ ង្ៃ រ ជាចែើ្។



ការសន្យា

នសេក្ត តីជូនដំ�ឹងរយៈនពល 3 ថ ង្ៃ

មានស្រៈសំខាន់តា្ចពលចវលាជាក់លាក់

NOTICE

ការដំន�ើងថ ល្ៃស្្ន ក់នៅ
ថ ល្ៃស្្ន ក់ចៅ រ ួ្ បញចា រូលថ ល្ៃឈ្ រួល ថ ល្ៃច្យនជំនិះ/ថ ល្ៃរកសាទុកទំនិញ ឬ ចស្េ៊ុយណា្ួយដែលអាចចកើ្ច�ើង ត្ងចទៀ្ ដែលោក់ព័ន្នឹង 

ការស្្ន ក់ចៅរបស់អ្នក។

• ចៅ Seattle ការែំច�ើងថ ល្ៃស្្ន ក់ចៅចំនួន 10% ឬចលើសពីចនះ ្្ រ្ូវឲ្យមាន ចសចកត ីជូនែំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អកសេរក្មុងរយៈចពល 60 ថ ង្ៃជា្ុន។ 

ការែំច�ើងថ ល្ៃ្ិចជាង 10% ្្ រ្ូវឲ្យមានចសចកត ីជូនែំណឹងជាលាយលក្ខណ៍ អកសេរក្មុងរយៈចពល 30 ថ ង្ៃជា្ុន។ 

• ចសចកត ីជូនែំណឹង្្រូវដ្រ ួ្ បញចា រូលព័្៌មានអំពីសិទ្ិអ្នកជួលផ្ះរបស់អ្នក និងបំចពញតា្លក្ខខណ្ឌ ្្ រ្ូវទាងំបទប្ញ្ញ ត្ ិរបស់ទី្ក មុង 

និងបទប្ញ្ញ ត្ ិ របស់រែ្ឋ។ 

• ្បសិនចបើលក្ខខណ្ឌ នានាចៅក្មុងផ្ះជួលរបស់អ្នក្ិនបំចពញតា្សត ង់ដារ ក្្ិ្្ូលដា្ឋ នចៅចលើបញី្្ រ្ួ្ពិនិ្្យដែលអាចដស្ងរកបានចៅ 

www.seattle.gov/rrio ចទចនាះ មាចា ស់ផ្ះជួលរបស់អ្នក្ រ្ួវដ្ ចដាះ្ស្យ បញ្ហា ចនាះ ្ុនចពលដែលការែំច�ើងថ ល្ៃចនាះអាចមាន្បសិទ្ភាពអនុវ ត្

បាន។

• អ្នក្្រូវដ្ជូនែំណឹងចៅកាន់មាចា ស់ផ្ះជួលរបស់អ្នកជាលាយលក្ខណ៍អកសេរអំពី បញ្ហា ចនាះចៅ្ុនចពលដែលការែំច�ើងថ ល្ៃឈ្ រួលមាន្បសិទ្ភាព 

អនុវ ត្។ ទី្ក មុងនឹងច្្ើការ្ រ្ួ្ពិនិ្្យចែើ្្ីចផ្ៀងផ្្្់អំពីបញ្ហា  និង/ឬការជួសជុល។ ចៅទូរស័ព្ចៅកាន់ Renting in Seattle Helpline  

ចែើ្្ីចរៀបចំកាលវភិាគថនការ្ រ្ួ្ពិនិ្្យ។

ការសនយាអំពតីជំនួយនលើថ ល្ៃឈ្ នួល
្បសិនចបើអ្នក្្រូវការជំនួយចលើថ ល្ៃឈ្ រួលចនាះ សូ្ចៅទូរស័ព្ចៅ Community Information Line (បណាត ញព័្៌មានសេគ្ន៍) 

តា្ចលខ 211 ចែើ្្ីទទួលបានបញ្ីច ម្ា ះទីភា្ន ក់ង្រនានាដែលអាចជួយបាន។

្បសិនចបើអ្នកទទួលបានចសចកត ីជូនែំណឹងឲ្យទូទា្់ថ ល្ៃឈ្ រួលក្មុងរយៈចពល 3 ថ ង្ៃ ឬចសចកត ីជូនែំណឹងឲ្យចរ ើចចញ និងការធានាចំចោះ

ជំនួយដផ្នកេិរញ្ញ វ្្មុពី ្ ្ិយជនណា្ួយចនាះ មាចា ស់ផ្ះជួលរបស់អ្នក្្រូវដ្ទទួលបានការសនយា ទូទា្់្បាក់ជាលាយលក្ខណ៍អកសេរ 

្ួយចបាប់។ ្្ិយជនអាចជា្ពះវហិារ អង្គការ្ិនដស្ងរក្បាក់ចំចណញ ឬបុគ្គលណាមា្ន ក់។

• ការសនយា្្រូវដ្ច្្ើច�ើងជាលាយលក្ខណ៍អកសេរ។

• ការសនយាចនាះ្្រូវដ្បានទទួលចៅ្ុនចពលដែលចសចកត ីជូនែំណឹងរយៈចពល 3 ថ ង្ៃ ផុ្កំណ្់។

• ្្ិយជន្្រូវដ្ចបតជាញា ចិ ត្ទូទា្់្បាក់តា្ការសនយាចៅក្មុងរយៈចពល្បាំថ ង្ៃ។

• ទឹក្បាក់ថនការទូទា្់ចនាះ្្រូវដ្មានចំនួន្គប់្គ្ន់ក្មុងការច្្ើឲ្យថ ល្ៃឈ្ រួលមាន បច្មុប្ន្នភាពចដាយខ្ រួន ឯង ឬចដាយរ ួ្

បញចា រូលជា្ួយទឹក្បាក់ចផសេងចទៀ្។

នសេក្ត តីជូនដំ�ឹងទូនៅនផសែងនទៀត
យកចិ ត្ទុកដាក់យ៉ងែិ្ែល់ចៅចពលដែលអ្នកទទួលបានចសចកត ីជូនែំណឹង ្ ួយចបាប់ពីមាចា ស់ផ្ះជួលរបស់អ្នក។ វាអាចមានស្រៈសំខាន់តា្ចពលចវលា 

ជាក់លាក់ណា្ួយដ្ប៉ុចណាណ ះ និង ទំនងជារ ួ្ បញចា រូលព័្៌មានសំខាន់។ មាចា ស់ផ្ះជួលរបស់អ្នកគួរដ្ពយាយ្្បគល់ចសចកត ីជូនែំណឹងចនាះចៅឲ្យអ្នក ចដាយផ្្ល់ថែ 

ចេើយ្បសិនចបើអ្នក្ិនទំចនរចទចនាះ បិទវាចៅកដនលៃងដែលអាច ច្ើលច�ើញយ៉ងចបាស់ចៅចលើទ្ាររបស់អ្នក និងចផញាើវាតា្រយៈថ្បសណីយ៍ថា្ន ក់ ទី្ួយ។ 

• នសេក្ត តីជូនដំ�ឹងរយៈនពល 30 ថ ង្ៃអំពតីការខកខម្បកិេចាម្ពមនម្ពៀងជួល៖ ចៅចពលដែលអ្នកកំពុងដ្ជួលផ្ះ្ួយដខ ត្ងៗ មាចា ស់ផ្ះជួលរបស់អ្នកអាច ដកដ្បលក្ខខណ្ឌ  

នានាថនកិចចា្ព្ច្ពៀងជួលរបស់អ្នកបាន ចដាយមានចសចកត ី ជូនែំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អកសេរ ក្មុងរយៈចពល 30 ថ ង្ៃជា្ុន។ ចសចកត ីជូនែំណឹងចនាះ្្រូវដ្ចកើ្ច�ើង 

្សបចពលជា្ួយនឹងការបញចា ប់ រយៈចពលជួលណា្ួយ។

• 10 ថ ង្ៃឲ្យអនុវត្តតាម ឬឲ្យនរ ើនេញ៖ ចសចកត ីជូនែំណឹងចនះ គឺស្មាប់ការរំចលាេបំោនចលើកិចចា្ព្ច្ពៀងជួលរបស់ អ្នក។ ឧទាេរណ៍ទូចៅអាចរ ួ្ មាន ការបង្កសច ល្ៃង

រំខានចៅក្មុងអំ�មុ ងចម៉ាង ចសងៃ ៀ្ស្ងៃ ្់ ឬការជក់បារ ើចៅក្មុងអគ្រដែលគ្មា នការជក់បារ ើ។ ្បសិនចបើអ្នក្ិនអនុវ ត្តា្ចទចនាះ អ្នកអាច្បឈ្នឹងហានិេ័យថន 

ការបចណត ញចចញ។ ្បសិនចបើអ្នក្ិនយល់្សបចំចោះអង្គចេ្ុនានាថនចសចកត ីជូនែំណឹងចនាះ វាមានស្រសំខាន់ចៅក្មុងការច ល្ៃ ើយ្បជាលាយលក្ខណ៍អកសេរ។ 

• 3 ថ ង្ៃឲ្យទូទា្់្បាក់ ឬឲ្យចរ ើចចញ៖ ចសចកត ីជូនែំណឹងចនះ គឺស្មាប់ថ ល្ៃឈ្ រួលដែលយឺ្យ៉វ។ អ្នក្្រូវដ្ទូទា្់ថ ល្ៃឈ្ រួលរបស់អ្នកចៅក្មុងរយៈចពលបីថ ង្ៃបន្ាប់ពីទទួល 

បានចសចកត ីជូនែំណឹងចនាះ ឬ្បឈ្នឹងហានិេ័យថនការបចណត ញចចញ។ ្បសិនចបើអ្នករំពឹងទុកជា្ុនថា អ្នកនឹងទូទា្់ថ ល្ៃឈ្ រួលរបស់អ្នកយឺ្ចនាះ វានឹងល្អ  

្បចសើរចៅក្មុងការ្បាប់មាចា ស់ផ្ះជួលរបស់អ្នកឲ្យែឹងជា្ុន។ ្បដេលជាមាចា ស់ផ្ះជួលរបស់អ្នកអាចមានការដ្ប្បរួលចៅតា្ស្្នការណ៍ ជាពិចសស ្បសិនចបើអ្នក 

តា្្ ម្ាតា ទូទា្់ថ ល្ៃឈ្ រួលរបស់អ្នកបានទាន់ចពល ចវលា (ចូរច្ើលការសនយាអំពីជំនួយចលើថ ល្ៃឈ្ រួលចៅខាងច្កា្)។ 

• នសេក្ត តីជូនដំ�ឹងអំពតីការបញចា ប់៖ ្បសិនចបើអ្នកទទួលបានចសចកត ីជូនែំណឹង្ួយចបាប់ពីមាចា ស់ផ្ះជួលរបស់អ្នក ដែល្្ រ្ូវឲ្យអ្នកចរ ើចចញចនាះ ចូលចៅកាន់  

www.seattle.gov/rentinginseattle ឬច្ើលកូនចសៀវចៅចសត ើងសត ីពីការចរ ើចចញពី ការជួលផ្ះចៅ Seattle (ចូរច្ើលការសនយាអំពីជំនួយចលើ 

ថ ល្ៃឈ្ រួលចៅខាងច្កា្)។

្បសិនចបើ្្រូវការជំនួយចៅក្មុងដស្ងយល់អំពីចសចកត ីជូនែំណឹងណា្ួយដែលអ្នកបានទទួល ឬ្្រូវការបុគ្គលចយងណាមា្ន ក់ស្មាប់ែំបូនាមា នដផ្នក

ចបាប់ចនាះ សូ្ទាក់ទង Renting in Seattle Helpline។
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ទី្ក មុង Seattle ចជឿជាក់ចៅចលើបរយិបន្ន  និងស្្្៌។ ជនអចនាត ្បចវសន៍ និងជនចេៀសខ្ រួន ទទួលបានការស្្គ្ន៍ចៅទីចនះ។  

និចយជិ្របស់ទី្ក មុង្ិនស្កសួរអំពីស្្នភាពថនពលរែ្ឋភាពចនាះចទ និងផតល់ ចសវាជូននិវាសនជន្គប់របូចដាយ្ិនគិ្អំពីស្្នភាព 

អចនាត ្បចវសន៍ចនាះចទ។

្បសិនចបើអ្នកមានពិការភាពណា្ួយ និងមានបំណងទទួលបានព័្៌មានពីចយើង ចៅក្មុងទ្្ង់ជំនួសណា្ួយចនាះ  

សូ្ចៅទូរស័ព្ចៅកាន់ដខសេទូរស័ព្ផតល់ ជំនួយរបស់ចយើង។ ដខសេទូរស័ព្ TTY របស់ចយើង គឺ (206) 233-7156។

ខតងខតរានការបកខម្បផ្្ទ ល់រាត់ជានិេចា។ ឯកស្រននទះអាេខសវ ងរកបានជា៖  

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

 •  •  • t

ការជួយសម្មនួល និងការខកសម្មនួល 
យ៉ា ងសមនេតុផល
្បសិនចបើអ្នកកំពុងដ្ជួលផ្ះចដាយមានពិការភាពណា្ួយចនាះ អ្នកអាច 

ចស្ន ើសុំការជួយស្ រ្ួល និងការដកស្ រ្ួលយ៉ងស្ចេ្ុផល្ួយបាន។

• ការជួយស្ រ្ួល គឺជាការដកដ្បណា្ួយចំចោះវធិាន ឬទមាលៃ ប់អនុវ ត្នានា 

ែូចជា ការចស្ន ើសុំការចលើកដលងចំចោះចគ្លនចយបាយសត ីពីការច្យនជំនិះ 

ដែល្្រូវបានបចង្ក ើ្ច�ើង ចែើ្្ីអនុញ្្ញ ្ឲ្យមានចំណ្ទំចនរ្ួយចៅដក្រផ្ះ របស់អ្នក  

្បសិនចបើពិការភាពរបស់អ្នកមានផលប៉ះោល់ចំចោះការផ្លៃ ស់ទី។

• ការដកស្ រ្ួល គឺជាការដកដ្បដផ្នករបូវនតតា្្ ម្ាតាណា្ួយដែលច្្ើឲ្យ លទ្ភាព 

ក្មុងការចចញចូលមានភាពល្អ ្បចសើរច�ើង ែូចជា របារស្មាប់កាន់ ឬ 

ផ្ រូវជ្មាលស្មាប់រចទះរុញ ជាចែើ្។ អ្នកនឹងទទួលខុស្្រូវចំចោះចស្េ៊ុយ 

ចលើកដលងដ្មាចា ស់ផ្ះជួលទទួលបាន ការផតល់្ូលនិ្ិពីសេព័ន្។

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

ការការពារអ្នកជួល
• វាមានភាព្ិន្សបចបាប់ចនាះចទចំចោះមាចា ស់ផ្ះជួលរបស់អ្នកចៅ 

ក្មុងការសងសឹកអ្នក ចដាយស្រដ្អ្នកច្្ើការការោរអំពីសិទិ្ 

របស់អ្នក ដាក់ោក្យបណត ឹងអំពី ការចរ ើសចអើង ការស្្ន ក់ចៅរបស់អ្នក 

ឬមាចា ស់ផ្ះជួលរបស់អ្នក។ ការែំច�ើងថ ល្ៃឈ្ រួល ការកា្់បន្យចសវា 

ឬការមានបំណងបចណត ញអ្នកចចញ គឺជាឧទាេរណ៍្ួយចំនួនថន 

ការសងសឹកដែលអាចចកើ្ច�ើងបាន។

• អ្នកជួលមានសិទ្ិច្្ើការចរៀបចំណា្ួយ ែូចជា ការចរៀបចំកិចចា្បជុំ 

ការដចកខិ ត្ប័ណណ  ឬចាប់ចផតើ្និយយអំពីកិចចាសនយាជា្ួយអ្នកជួល 
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