
Renting in Seattle
ການຍາ້ຍເຂ້ົາຢູ່

ມຫຼີາຍສິ່ ງທ່ີຮູກ້ຽ່ວກບັການຍາ້ຍເຂ້ົາໄປຢູ.່ ປ້ືມຄູມ່ນືີແ້ມນ່ໃຫຂ້ໍມ້ນູກຽ່ວກບັການ
 ຊອກຫາທ່ີພກັອາໄສ, ການໃຊບໍ້ລິການເຊ່ົາ, ການປກົປ້ອງທ່ີພກັອາໄສທ່ີເຫມາະ

ສມົ, ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການຍາ້ຍເຂ້ົາ້ແລະສິ່ ງຄວນຮູໃ້ນສນັຍາເຊ່ົາແລະຂໍມ້ນູກຽ່ວ
 ກບັເຮອືນໃຫມຂ່ອງທາ່ນ.

ເຂ້ົາ້ເບິ່ ງ www.seattle.gov/rentinginseattle ຫືຼໂທຫາ Renting in 
Seattle Helpline (ສນູບໍລິການສາຍດວ່ນສາໍລບັການເຊ່ົາໃນເມອືງ Seattle) 
ທ່ີໝາຍເລກ (206) 684-5700

ການຍາ້ຍເຂ້ົາຢູແ່ມນ່ເລ່ີມຕ ົນ້ດວ້ຍການຊອກຫາເຮອືນເຊ່ົາ. ຫລາຍຄນົທ່ີຊອກຫາ 
ເຮອືນເຊ່ົາໃນເມອືງ Seattle ມກັໃຊແ້ອັບມຖືແືລະເວັບໄຊທອ໌ອນລາຍໃນການຫາ 
ຊອກຫາລາຍການເຮອືນເຊ່ົາ. ນາໍໃຊສ້ື່ ສງັຄມົອອນລາຍແລະເຄອືຂາ່ຍສວ່ນບກຸ 
ຄນົແລະສາຍອາຊບີຂອງທາ່ນເພ່ືອໃຫໄ້ດຂ້ໍມ້ນູ. ລງົໂຄສະນາໃນກະດານຂາ່ວຊຸມ ຊນົໃນເຂດເປ້ົາຫມາຍໃກຄ້ຽງຂອງທາ່ນ. ສາໍລບັຜູໃ້ຫບໍ້ລິການທ່ີພກັອາໄສລາຄາຖກື, 
ສາມາດເຂ້ົາໄປເບິ່ ງໄດທ່ີ້ www.seattle.gov/findhousing. ສາໍລບັການຊວ່ຍເຫືຼອທ່ີ
ມຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການຍາ້ຍເຂ້ົາຢູ,່ ໃຫໂ້ທຫາ 211 Community Information Line 
(ສາຍດວ່ນບໍລິການຂໍມ້ນູຊຸມຊນົ).

City of Seattle
Lao



ການສະໝກັຂໍເຊ່ົາ
• ກຽມພອ້ມສ ົ່ງຄາໍຮອ້ງສະຫມກັຂໍເຊ່ົາ່ທນັທີທ່ີທາ່ນຊອກຫາບອ່ນທ່ີ

 
ທາ່ນຕອ້ງການເຊ່ົາໄດແ້ລວ້. ກຽມຂໍມ້ນູຂອງທາ່ນໃຫຮ້ຽບຮອ້ຍເຊ່ັນ: 
ເອກະສານອາ້ງອງີ, ຫຼກັຖານສະແດງລາຍຮບັແລະເອກະສານອື່ ນໆທ່ີ
ຕອ້ງການສາໍລບັການຂໍເຊ່ົາ.

• ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຕອ້ງສະຫນອງເງ ື່ອນໄຂການຄດັເລືອກແລະຄນຸ 
ສມົບດັຂ ັນ້ຕ ົນ້ສາໍລບັຄາໍຮອ້ງຂໍເຊ່ົາເປັນລາຍລກັອກັສອນ.

• ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາສາມາດຄດິໄລຄ່າ່ໃຊຈ້າ່ຍຕວົຈງິຂອງການລາຍ 
ງານການຄດັເລືອກ.

• ຖາ້ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຕອ້ງການ ໃຫທ້າ່ນຈາ່ຍຄາ່ມດັຈາໍເພ່ືອຈອງ 
ເຮອືນເຊ່ົາໃນຂະນະທ່ີກວດເບິ່ ງຄາໍຮອ້ງຂໍເຊ່ົາເຮອືນຂອງທາ່ນ, ທາ່ນ
ຕອ້ງໄດໃ້ຫມ້ໃີບບນິຮບັທ່ີລະບໄຸລຍະເວລາແລະເງ ື່ອນໄຂເປັນລາຍ 
ລກັອກັສອນ.

• ເງນິມດັຈາໍຕອ້ງໄດຮ້ບັເງນິຄນືຢາ່ງຄບົຖວ້ນຖາ້ທາ່ນບ່ໍໄດເ້ຂ້ົາຢູເ່ຮອືນ
ເຊ່ົາຫືຼນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການຍາ້ຍຂອງທາ່ນຫາກທາ່ນເຂ້ົາ
ຢູເ່ຮອືນເຊ່ົາ.

ເຮອືນເຊ່ົາທ່ີມຄີວາມຍຕຸທິາໍສາໍ 
ລບັທກຸຄນົ

• ເຈົາ້ຂອງເຮອືນບ່ໍສາມາດປະຕເິສດທ່ີຈະໃຫທ້າ່ນເຊ່ົາໄດເ້ນື່ອງຈາກເຊືອ້ຊາດທ່ີແຕກ 
ຕາ່ງ, ຄວາມພິການ, ຕວົຕນົທາງເພດ, ແຫຼງ່ລາຍຮບັ, ອາຍ,ຸ ທ່ີພກັອາໄສຫືຼຊນົຊ ັ້ນ້

ທ່ີຖກືປກົປ້ອງໃດໆ. ເຂ້ົາເບິ່ ງທ່ີ www.seattle.gov/civilrights/civil-rights ເພ່ືອ 

ເບິ່ ງລາຍຊື່ ຄບົຖວ້ນຂອງຊນົຊ ັນ້ທ່ີຖກືປກົປ້ອງໃນເມອືງ Seattle.

• ຜູຂ້ໍເຊ່ົາທ່ີມປີະຫວດັທາງໂທດອາຍາບ່ໍສາມາດຖກືປະຕເິສດຢາ່ງບ່ໍຍຕຸທິາໍໃນການໃຫ ້
ເຊ່ົາເຮອືນໄດ.້ ໂຄສະນາສາໍລບັໃຫບໍ້ລິການເຮອືນເຊ່ົາບ່ໍສາມາດຫາ້ມຜູເ້ຊ່ົາທ່ີມ ີ

 
ບນັທຶກເຄຍີຖກືຈບັກມຸຫືຼການຕດັສນິໂທດໃນການຍື່ ນຄາໍຮອ້ງຂໍເຊ່ົາໄດ.້

• ຜູເ້ຊ່ົາທ່ີມຄີວາມພິການສາມາດຮອ້ງຂໍທ່ີພກັທ່ີເໝາະສມົສາໍລບັການອາໍນວຍສິ່ ງຕາ່ງໆ

ເຊ່ັນສະຖານທ່ີຈອດລດົທ່ີໃກເ້ຮອືນເຊ່ົາຫືຼການດດັແປງທ່ີເຫມາະສມົບາງລາຍການ 
ເຊ່ັນຮາວຈບັໃນບາ້ນເຮອືນເພ່ືອເຮັດໃຫສ້ະດວກໃນການເຄື່ ອນຍາ້ຍ.

• ເຈົາ້ຂອງເຮອືນບ່ໍສາມາດປະຕເິສດທ່ີຈະອະນຍຸາດໃຫກ້ານບໍລິການສດັລຽ້ງແຕສ່າ 
ມາດສອບຖາມຄວາມຕອ້ງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຄວາມພິການໄດຈ້າກຜູຊ້ຽ່ວຊານ.

 
ເຈົາ້ຂອງເຮອືນບ່ໍສາມາດຖາມກຽ່ວກບັຄວາມພິການຂອງຜູເ້ຊ່ົາ.



ຄາ່ທາໍນຽມໃນການຍາ້ຍເຂ້ົາຢູ່
ມຂີໍຈ້າໍກດັທ່ີເຄ່ັງຄດັກຽ່ວກບັຄາ່ທາໍນຽມແລະເງນິມດັຈາໍ.

• ຄາ່ທາໍນຽມແມນ່ບ່ໍສາມາດຄນືໄດ.້ ເງນິມດັຈາໍແມນ່ຄນືເງນິໃຫຜູ້ເ້ຊ່ົາ
 ຢາ່ງເຕັມສວ່ນ.

• ຄາ່ທາໍນຽມສາມາດ ພຽງ ຖກືຮຽກເກບັສາໍລບັຄາ່ກວດກາເອກະສານ 
ແລະ/ ຫືຼຄາ່ທາໍຄວາມສະອາດ.

• ຄາ່ທາໍນຽມທງັຫມດົບ່ໍສາມາດເກນີ 10% ຂອງຄາ່ເຊ່ົາຫນຶ່ ງເດອືນ 
ເວັນ້ເສຍແຕຄ່າ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການກວດກາເອກະສານຕວົຈງິເກນີ 10%.

• ເງນິມດັຈາໍແລະຄາ່ທາໍນຽມລວມກນັບ່ໍໃຫເ້ກນີຄາ່ເຊ່ົາທງັຫມດົຂອງ 
ຫນຶ່ ງເດອືນ.

• ເຈົາ້ຂອງເຮອືນສາມາດໄລເ່ງນິເພ່ີມຄາ່ຝາກສດັລຽ້ງເພ່ີມເຕມີ 25% 
ຂອງຄາ່ເຊ່ົາຫນຶ່ ງເດອືນ.

• ເງນິມດັຈາໍໃນການຝາກສດັລຽ້ງບ່ໍສາມາດເກບັເກນີ  
ຄາ່ບໍລິການຝາກສດັລຽ້ງໄດ.້

• ເຈົາ້ຂອງບາ້ນສາມາດເກບັຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນຂອງເດອືນກອ່ນ  
ລວ່ງໜາ້.

ຕວົຢາ່ງ 1:

ທາ້ວ Lee ເປັນສະມາຊກິຄອບຄວົຄນົດຽວ. 
ຄາ່ເຊ່ົາແມນ່ 1,000 ໂດລາຕ່ໍເດອືນ. 

ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາສາມາດຄດິຄາ່ບໍລິການທາ້ວ Lee 
45 ໂດລາ (ຄາ່ທາໍນຽມການກວດເອກະສານ) + 55 
ໂດລາ (ຄາ່ທາໍນຽມການເຮັດຄວາມສະອາດ) + 900 
ໂດລາ (ເງນິມດັຈາໍ) ຈາໍນວນເງນິທງັຫມດົ 1,000 
ໂດລາ.

ລາຍການໃນການຍາ້ຍເຂ້ົາ
ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຕອ້ງໃຫລ້າຍລະອຽດລາຍການຕາ່ງໆພາຍໃນເຮອືນເຊ່ົາແລະເງ ື່ອນໄຂ  
ຂອງເຮອືນເຊ່ົາເປັນລາຍລກັອກັສອນກອ່ນທ່ີຈະເກບັເງນິມດັຈາໍ.

ທບົທວນຄນືລາຍການຢາ່ງລະອຽດເພ່ືອຄວາມຖກືຕອ້ງແລະປ່ຽນແປງບອ່ນທ່ີ  
ຕອ້ງການປ່ຽນກອ່ນທ່ີທາ່ນແລະເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຈະລງົນາມເຊັນສນັຍາແລະລງົວນັທີ. 

 
ໃຫແ້ນໃ່ຈວາ່ທາ່ນມສີາໍເນົາເອກະສານທກຸຢາ່ງ

ເມ ື່ອທາ່ນຍາ້ຍອອກ, ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຕອ້ງໃຊລ້າຍການທ່ີແຈງ້ໄວກ້ອ່ນເຂ້ົາຢູເ່ພ່ືອກວດສອບໃຫຮູ້ວ້າ່ 
 ເກດີມຄີວາມເສຍຫາຍໃດໆຫືຼບ່ໍ.

ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຕອ້ງເຮັດສາໍເນົາໃຫຜູ້ເ້ຊ່ົາ Information for Tenants (ຂໍມ້ນູສາໍລບັຜູເ້ຊ່ົາ), ບດົສະຫຸຼບກຽ່ວກບັສດິທິຂອງຜູເ້ຊ່ົາແລະເ
ຈ ົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາທ່ີອອກໃຫໂ້ດຍເມອືງ Seattle. ແບບຟອມການລງົທະບຽນຂອງຜູລ້ງົຄະແນນສຽງແມນ່ລວມຢູນ່າໍ. ຢາ່ລືມລງົທະບຽ
ນເພ່ືອລງົຄະແນນສຽງຢູທ່ີ່ຢູໃ່ຫມຂ່ອງທາ່ນ.

ການ ຊາໍ ລະ ເງນິ ເປັນ ງວດ
• ທາ່ນສາມາດເລືອກຈາ່ຍຄາ່ທາໍນຽມໃນການຍາ້ຍເຂ້ົາຢູ,່ 
ເງນິມດັຈາໍ, ເງນິມດັຈາໍຝາກລຽ້ງສດັ, ຄາ່ເຊ່ົາໃນເດອືນທ່ີຜາ່ນ 
ມາເປັນງວດ. 

• ທາງເລືອກການຊາໍລະເງນິເປັນງວດແມນ່ຂຶນ້ກບັຄວາມດນົຂອງ 
ໄລຍະເວລາຂອງສນັຍາເຊ່ົາຂອງທາ່ນຫືຼສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 
ຕາມການຕກົລງົກນັລະຫວາ່ງທາ່ນກບັເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ 
ຂອງທາ່ນ.

• ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາບ່ໍສາມາດປະຕເິສດທ່ີຈະໃຫເ້ຊ່ົາຍອ້ນວາ່ທາ່ນ
ຕອ້ງການຊາໍລະເປັນງວດ ຫືຼ ຄດິຄາ່ບໍລິການພິເສດສາໍລບັການ 
ເລືອກຊາໍລະ.

ຕວົຢາ່ງ 2:

ນາງ Tracy ແລະທາ້ວ Morgan 
ມລີກູສອງຄນົລວມເປັນ 4 ຄນົໃນຄອບຄວົ. 
ພວກເຂົາມສີດັລຽ້ງແມວ ແລະ ຫມາ. ຄາ່ເຊ່ົາແມນ່ 
2,000 ໂດລາຕ່ໍເດອືນ.

ເຈົາ້ຂອງເຮອືນສາມາດເກບັເງນິກບັ ນ.Tracy 
ແລະ ທ.Morgan 90 ໂດລາ (45 ໂດລາ x 2 
ຄາ່ທາໍນຽມການຜາ່ນເອກະສານ) + 110 ໂດລາ 
(ຄາ່ທາໍນຽມການທາໍຄວາມສະອາດ) + 1,800 
ໂດລາ (ເງນິມດັຈາໍ) ລວມຈາໍນວນເງນິທງັຫມດົ 
2,000 ໂດລາ. ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຍງັສາມາດ
ຄດິໄລຄ່າ່ບໍລິການເພ່ີມເຕມີອກີ 500 ໂດລາ 
(ເງນິມດັຈາໍສດັລຽ້ງ)

ຄາ່ເຊ່ົາແຕລ່ະເດອືນ 2000 ໂດລາ

ເງນິມດັຈາໍ 1800 ໂດລາ

ຄາ່ທາໍຄວາມສະອາດ 110 ໂດລາ

ຄາ່ທາໍນຽມການກວດຜາ່ນເອກະສານ 90 ໂດລາ

ເງນິມດັຈາໍຝາກສດັລຽ້ງ 500 ໂດລາ

ຄ່າເຊົ່າແຕ່ລະເດືອນ 1000 ໂດລາ

ເງນິມດັຈາໍ 900 ໂດລາ

ຄ່າທຳຄວາມສະອາດ 55 ໂດລາ

ຄ່າທຳນຽມການກວດຜ່ານເອກະສານ 45 ໂດລາ



ການເຊ່ົາເຮອືນໄດລ້ງົທະບຽນບໍ?
• ຫນວ່ຍບໍລິການເຊ່ົາເຮອືນຕອ້ງໄດຈ້ດົທະບຽນກບັເມອືງ Seattle, 

ມຂີໍຍ້ກົເວັນ້ບ່ໍພໍເທ່ົາໃດ. ທາ່ນສາມາດກວດເບິ່ ງເທ່ືອວາ່ເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນຖກື
ລງົທະບຽນແລວ້ຫືຼຈາໍເປັນຕອ້ງໄດລ້ງົທະບຽນໃຫເ້ຂ້ົາເບິ່ ງທ່ີ seattle.gov/rrio 
(ຄລິກໃສແ່ຖບຜູເ້ຊ່ົາ).

• ຫນວ່ຍບໍລິການເຮອືນເຊ່ົາຕອ້ງມມີາດຕະຖານທ່ີຢູອ່າໄສຂ ັນ້ຕ ົນ້ແລະມປີອດໄພ. 
ບາງລາຍການທ່ີຕອ້ງກວດສອບລວມມ:ີ
• ເຄື່ ອງກວດຫາຄວນັຢາສບູແລະກາກບອນ
• ປ່ອງຢຽ້ມທ່ີເປີດແລະປິດໄດ້
• ປະຕທູາງເຂ້ົາມລີອ໋ກທ່ີແໜນ້ໜາ
• ມເີຄື່ ອງເຮັດນ ໍາ້ອູນ່
• ມປີ່ອງຢຽ້ມໃນຫອ້ງນອນ

ກນຸແຈສູຄ່ວາມສາໍເລັດ 
ກອ່ນທ່ີທາ່ນຈະເຊັນສນັຍາເຊ່ົາ, ທາ່ນຈາໍເປັນຕອ້ງເຂ້ົາໃຈໄລຍະເວລາແລະ

 
ເງ ື່ອນໄຂໃນການເຊ່ົາ. ສງັເກດດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້

• ໄລຍະເວລາດນົປານໃດ?

• ສນັຍາເຊ່ົາຂອງທາ່ນສິນ້ສດຸລງົໃນຮບູແບບໃດ?

• ທາ່ນມທີາງເລືອກທ່ີຈະຕ່ໍອາຍກຸານເຊ່ົາເຮອືນຫືຼບ່ໍ?

• ທາ່ນຈາ່ຍຄາ່ບໍລິການສາທາລະນະຫືຼຄາ່ບໍລິການອື່ ນໆອກີຫືຼບໍ?

• ກດົລະບຽບສາໍລບັຜູທ່ີ້ມແີຂກມາຢາມມຫືຼີບ່ໍ?

ຮບັຄາໍແນະນາໍຖາ້ທາ່ນຕອ້ງການຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອໃນການເຂ້ົາໃຈສນັຍາເຊ່ົາ.  

ເກບັຮກັສາສາໍເນົາເອກະສານໃຫດ້ເີພ່ືອທ່ີໃຫທ້າ່ນສາມາດນາໍໃຊໄ້ປອ້່າ່ງອງີ
 ໄດງ້າ່ຍ. ທາ່ນມສີດິໄດຮ້ບັການສາໍເນົາໃຫຟ້ຣເີອກະສານເຊ່ົາເຮອືນຈາກຜູ້
 

ເປັນເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຂອງທາ່ນ.

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

ເມອືງ Seattle ເຊື່ ອ ໃນ ການຢູຮ່ວ່ມກນັໂດຍບໍມກີານແບງ່ແຍກແລະມຄີວາມ ສະ ເໝີ ພາບ. ຍນິ ດ ີຕອ້ນ ຮບັ ຄນົ ເຂ້ົາ ເມອືງແລະຜູ ້ລີ້ ໄພ. ພະນກັງານຂ ັນ້ເມອືງບ່ໍໄດ້
 ຖາມກຽ່ວກບັສະຖານະພາບທາງດາ້ນພນົລະເມອືງແລະຮບັໃຊທ້ກຸຄນົຢາ່ງສະເໝີພາບໂດຍບ່ໍໄດຄ້າໍນງຶເຖງິສະຖານະພາບເຂ້ົາເມອືງ.

ຖາ້ທາ່ນມຄີວາມພິການແລະຕອ້ງການທ່ີຈະໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູຈາກພວກເຮົາໃນຮບູແບບຕາ່ງໆກະລນຸາໂທຫາສາຍດວ່ນໃຫຄ້ວາມຊວ່ຍເຫືຼອຂອງພວກເຮົາ. ເບສີາຍດວ່ນ 
TTY ຂອງພວກເຮົາແມນ່ (206) 233-7156.

ມກີານ ແປ ພາ ສາ ພອ້ມ ໃຫ ້ຢູ ່ສະ ເໝີ. ເອກສານນີແ້ມນ່ມຢີູໃ່ນ:  
English • Español • Oromiffa • af Soomaali •  •  •  •  •   

 •  •  • t


