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ናይ ተኻራይ መጽሓፍ ሓበሬታ
ናይ ሓገዝ መስመር ቴሌፎን፡ (206) 684-5700

www.seattle.gov/rentinginseattle
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Renting in Seattle
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እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም!

ናይ ተኻራይ መጽሓፍ ሓበሬታ እንታይ እዩ?

ናብ Renting in Seattle (ንምክራይ ኣብ Seattle) እንቋዕ ብደሓን 
መጻእኩም። ክትካረዩ ክትሓቱ ከለኹም፡ ናይ ክራይ ስምምዕ 
ክትፍርሙ ከለኹም፡ ናይ ክራይ ስምምዕ ከተሕድሱ ከለኹም ወይ 
ከተማ Seattle ነቲ ኣብኡ ዘሎ ሓበሬታ ከተሕድስ ከላ፡ እቲ ዋና ገዛ 
እቲ ናይ ተኻራይ መጽሓፍ ሓበሬታ ክህበኩም ይግባእ።

ኣብ Seattle ናይ ምክራይ ተሞኩሮኹም ጽቡቕ ንምግባር፡ ናይ 
ተኻራይ መጽሓፍ ሓበሬታ ሰፊሕ ሓፈሻዊ ናይ ክልቲኡ ስእሊ፡ ማለት 
ናይ ተኻራይ መሰላትን ከምኡ’ድማ ግዴታን ይህበኩምን ሞኽርታትን 
ሓገዝቲ ምንጭታትን ድማ ይቕርብ። ነዚ መጽሓፍ ሓበሬታ ብቐሊሉ 
ክትውከሱሉ ኣብ ትኽእሉ ከተቐምጥዎ ይግብኣኩም።

እንተድኣ መጽሓፍ ሓበሬታኹም ንሕቶኹም ወይ ፍሉይ ኩነታትኩም 
መልሲ ዘይብሉ ኮይኑ ሓገዝ ከምዘሎ ዘክሩ። ናይ Renting in Seattle 
ሓጋዚ መስመር (206) 684-5700 ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኣብ እዋን 
ናይ ስራሕ ሰዓታት ክፉት እዩ፡ ስለዚ ከኣ ንዝኾነ ሰብ ንሓበሬታን 
መምርሕን ክትዛረብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ቋንቋ ሓገዝ ኣሎ።

እዚ መጽሓፍ ሓበሬታ ሕጋዊ ምኽሪ ኣይኮነን። ብተወሳኺ ኣብ ናህና 
መርበብ ሓበሬታ www.seattle.gov/rentinginseattle ክትበጽሑ 
ትኽእሉ ኢኹም።

ምምዝጋብ ኣይትረስዑ ምእንቲ

ክትመርጹ! 
እትህብዎ ድምጺ 
ኣገዳስነት ኣለዎ!

BALLOTS

www.kingcounty.gov/depts/elections

ነቲ ኣመዝጊብኩሞ ዝጸናሕኩም ናይ ቀደም ኣድራሻ በቲ ሓድሽ 
ኣድራሻኹም እትትክእሎም 5 ቀለልቲ መገድታት ቀጺልኩም 
ተመልከቱ፦ 

•    እንተድኣ ናይ ሕጂ እዋን ናይ Washington ስተይት መምርሒ 
ፍቓድ ወይ ናይ ስተይት መንነት ወረቐት ኣለኩም ኮይኑ ናብ 
ኦንላይን ኪዱ!

•    ነቲ ኣብ’ዚ ናይ ተኻረይቲ መጽሓፍ ሓበሬታ ኣትዩ ዘሎ ናይ 
ምዝገባ ቅጥዒ ልኣኽዎ።

•    ኢ-መይል elections@kingcounty.gov  ምስ ስምኩም፡ 
ዕለተ ልደትኩም፡ ናይ ቅድም ናይ መንበሪኹምን ናይ ፖስታ 
ኣድራሻኹም ከምኡ ድማ ናትኩም ሓድሽ ናይ መንበሪኹምን 
ናይ ጶስጣ ኣድራሻኹምን።

•    ናብ 206-296-VOTE (8683) ድውሉ። ኣገልግሎታት ብ120 
ቋንቋታት ተዳልዩ ኣሎ። 

•    ኣብ Renton ናብ ናይ King County Elections ማእከላይ ቤት 
ጽሕፈት ብኣካል ኪዱ ወይ ኣብ Seattle ናብ ናይ Voter 
Registration Annex (ኣድመጽቲ ምዝገባ መወሰኽታ) ኪዱ።

ድሮ ምዝጉባት ዲኹም?

ናብ ቤትኩም እንቋዕ 
ብደሓን መጻእኩም!

ናብ ሓድሽ ገዛ ክትቅይሩ እንከለኹም ክትገብርዎም 
ዝግባእ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ።  ምሕዳስ ምዝገባ 

ተሳታፍነት ናይ ምርጫ፡ ሓደ ካብ’ቶም 
ክትዝክርዎም ዝግባእ ኣገደስቲ ጉዳያት እዩ። 

ኣብ ምርጫ ንኽትሳተፉ ክትምዝገቡሎም እትኽእሉ 3 መገድታት ኣለዉ፦ 

•    ናይ ሕጂ እዋን ናይ Washington State መምርሒ ፍቓድ ወይ ናይ ስተይት መንነት 
ወረቐት እንተድኣ ኣለኩም ኮይኑ ናብ ቀጥታ መስመር ኢንተርነት ኪዱ!

•    ነቲ ኣብ’ዚ ናይ ተኻረይቲ መጽሓፍ ሓበሬታ ኣትዩ ዘሎ ናይ ምዝገባ ቅጥዒ ልኣኽዎ። 
(ካብ ማእከል ዝወጽእ ተመልከቱ)።

•    ኣብ Renton ናብ ናይ King County Elections ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ብኣካል ኪዱ ወይ 
ኣብ Seattle ናብ ናይ Voter Registration Annex (ኣድመጽቲ ምዝገባ መወሰኽታ) ኪዱ።

ክትምዝገቡ ትደልዩ?

እንተደንጔኹም መዓልቲ 
ምርጫ 29 መዓልታት 

ክተርፎ እንከሎ ኣድራሻኹም 
ኣብ መዝገብ ከተሐድሱ 

ከምዘለኩም ኣይትረስዑ።  
ንዓውደ- ኣዋርሕ (ካላንደር) 

ናይ ኣድመጽቲ ርኢኹም 
ኣረጋግጽዎ። 
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እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም!

ናይ ተኻራይ መጽሓፍ ሓበሬታ እንታይ እዩ?

ናብ Renting in Seattle (ንምክራይ ኣብ Seattle) እንቋዕ ብደሓን 
መጻእኩም። ክትካረዩ ክትሓቱ ከለኹም፡ ናይ ክራይ ስምምዕ 
ክትፍርሙ ከለኹም፡ ናይ ክራይ ስምምዕ ከተሕድሱ ከለኹም ወይ 
ከተማ Seattle ነቲ ኣብኡ ዘሎ ሓበሬታ ከተሕድስ ከላ፡ እቲ ዋና ገዛ 
እቲ ናይ ተኻራይ መጽሓፍ ሓበሬታ ክህበኩም ይግባእ።

ኣብ Seattle ናይ ምክራይ ተሞኩሮኹም ጽቡቕ ንምግባር፡ ናይ 
ተኻራይ መጽሓፍ ሓበሬታ ሰፊሕ ሓፈሻዊ ናይ ክልቲኡ ስእሊ፡ ማለት 
ናይ ተኻራይ መሰላትን ከምኡ’ድማ ግዴታን ይህበኩምን ሞኽርታትን 
ሓገዝቲ ምንጭታትን ድማ ይቕርብ። ነዚ መጽሓፍ ሓበሬታ ብቐሊሉ 
ክትውከሱሉ ኣብ ትኽእሉ ከተቐምጥዎ ይግብኣኩም።

እንተድኣ መጽሓፍ ሓበሬታኹም ንሕቶኹም ወይ ፍሉይ ኩነታትኩም 
መልሲ ዘይብሉ ኮይኑ ሓገዝ ከምዘሎ ዘክሩ። ናይ Renting in Seattle 
ሓጋዚ መስመር (206) 684-5700 ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኣብ እዋን 
ናይ ስራሕ ሰዓታት ክፉት እዩ፡ ስለዚ ከኣ ንዝኾነ ሰብ ንሓበሬታን 
መምርሕን ክትዛረብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ቋንቋ ሓገዝ ኣሎ።

እዚ መጽሓፍ ሓበሬታ ሕጋዊ ምኽሪ ኣይኮነን። ብተወሳኺ ኣብ ናህና 
መርበብ ሓበሬታ www.seattle.gov/rentinginseattle ክትበጽሑ 
ትኽእሉ ኢኹም።

ምምዝጋብ ኣይትረስዑ ምእንቲ

ክትመርጹ! 
እትህብዎ ድምጺ 
ኣገዳስነት ኣለዎ!

BALLOTS

www.kingcounty.gov/depts/elections

ነቲ ኣመዝጊብኩሞ ዝጸናሕኩም ናይ ቀደም ኣድራሻ በቲ ሓድሽ 
ኣድራሻኹም እትትክእሎም 5 ቀለልቲ መገድታት ቀጺልኩም 
ተመልከቱ፦ 

•    እንተድኣ ናይ ሕጂ እዋን ናይ Washington ስተይት መምርሒ 
ፍቓድ ወይ ናይ ስተይት መንነት ወረቐት ኣለኩም ኮይኑ ናብ 
ኦንላይን ኪዱ!

•    ነቲ ኣብ’ዚ ናይ ተኻረይቲ መጽሓፍ ሓበሬታ ኣትዩ ዘሎ ናይ 
ምዝገባ ቅጥዒ ልኣኽዎ።

•    ኢ-መይል elections@kingcounty.gov  ምስ ስምኩም፡ 
ዕለተ ልደትኩም፡ ናይ ቅድም ናይ መንበሪኹምን ናይ ፖስታ 
ኣድራሻኹም ከምኡ ድማ ናትኩም ሓድሽ ናይ መንበሪኹምን 
ናይ ጶስጣ ኣድራሻኹምን።

•    ናብ 206-296-VOTE (8683) ድውሉ። ኣገልግሎታት ብ120 
ቋንቋታት ተዳልዩ ኣሎ። 

•    ኣብ Renton ናብ ናይ King County Elections ማእከላይ ቤት 
ጽሕፈት ብኣካል ኪዱ ወይ ኣብ Seattle ናብ ናይ Voter 
Registration Annex (ኣድመጽቲ ምዝገባ መወሰኽታ) ኪዱ።

ድሮ ምዝጉባት ዲኹም?

ናብ ቤትኩም እንቋዕ 
ብደሓን መጻእኩም!

ናብ ሓድሽ ገዛ ክትቅይሩ እንከለኹም ክትገብርዎም 
ዝግባእ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ።  ምሕዳስ ምዝገባ 

ተሳታፍነት ናይ ምርጫ፡ ሓደ ካብ’ቶም 
ክትዝክርዎም ዝግባእ ኣገደስቲ ጉዳያት እዩ። 

ኣብ ምርጫ ንኽትሳተፉ ክትምዝገቡሎም እትኽእሉ 3 መገድታት ኣለዉ፦ 

•    ናይ ሕጂ እዋን ናይ Washington State መምርሒ ፍቓድ ወይ ናይ ስተይት መንነት 
ወረቐት እንተድኣ ኣለኩም ኮይኑ ናብ ቀጥታ መስመር ኢንተርነት ኪዱ!

•    ነቲ ኣብ’ዚ ናይ ተኻረይቲ መጽሓፍ ሓበሬታ ኣትዩ ዘሎ ናይ ምዝገባ ቅጥዒ ልኣኽዎ። 
(ካብ ማእከል ዝወጽእ ተመልከቱ)።

•    ኣብ Renton ናብ ናይ King County Elections ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ብኣካል ኪዱ ወይ 
ኣብ Seattle ናብ ናይ Voter Registration Annex (ኣድመጽቲ ምዝገባ መወሰኽታ) ኪዱ።

ክትምዝገቡ ትደልዩ?

እንተደንጔኹም መዓልቲ 
ምርጫ 29 መዓልታት 

ክተርፎ እንከሎ ኣድራሻኹም 
ኣብ መዝገብ ከተሐድሱ 

ከምዘለኩም ኣይትረስዑ።  
ንዓውደ- ኣዋርሕ (ካላንደር) 

ናይ ኣድመጽቲ ርኢኹም 
ኣረጋግጽዎ። 



ገዛ ምርካብ
ንዓኹም እቲ ልክዕ ገዛ ምርካብ ከም ስነፍልጠት ኣይኮነን ከምኡ ድማ ሰባት ንገዝኦም ብብዙሕ ዝተፈላለየ 
መገድታት ይረኽብዎ። ብዙሓት ሊስታታት ብናጻ ኣብ መስመር ኢንተርነት ኣለዉ። ሓደ ሓደ ግዜ፡ ምዝዋር 
ብመኪና ወይ ብእግሪ ናብ ከባቢኻ ዝርከቡ መንበሪታት ምኻድ ውጺኢት ክህብ ይኽእል እዩ፡ እዚ ከኣ ናይ 
ክራይ ምልክታት ስለዝልጠፉ እዩ። ናይ ኣብ መስመር ኢንተርነት ገንዘብ ዝሓቱ ወይ ናይ ኢንተርነት 
ምትሕልላፋት መደናገርቲ ተጠንቀቑሎም። ፈጺምኩም ቅድሚ ገዛ ምርኣይኩም ክራይ ኣይትሰማምዑ 
ኢኹም። እንተድኣ ሓደ ስምምዕ ሓቀኛ ኮይኑ ተራእይኩም፡ ምናልባት ክኸውን ይኽእል እዩ። ትጥርጥርዎም 
ናይ ክራይ ምድንጋራት ናብ Federal Trade Commission ኣብ www.consumer.ftc.gov.

ሕሱር ገዛ ብዙሕ ዝተፈላለየ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ። ብሓፈሻ፡ እዚ ገዛ  ምስ ናይ ኣታዊኹም ደረጃ 
ዝተኣሳሰር እዩ፡ ኩሉ ግዜ ዘይኮነ ብዙሕ እዋን ኣብ ናይ ቦታ ክራያት ብምምርኳስ ድማ እዩ። ናይ ትሑት 
ኣታዊ ገዛ ብፈደራል እዩ ዝምወል ከምኡድማ/ወይ ብናይ ዘይመኽሰባዊ ትካላት እዩ ዝዳለው። The City’s 
Office of Housing ናይ ከተማ ቤት ጽሕፈት ገዛ ዝርዝር ናይ መድለዪ ቦታታት ይሕዝ እዚ ከኣ ኣብ 
www.seattle.gov/housing/renters/find-housing.

ብዙሕ ግዜ ናይዞም ሕሱራት ገዛውቲ ኣማራጺታት ናይ ተጸበይቲ ሊስታታት ኣለዉ። Seattle Housing 
Authority (SHA፡ ናይ Seattle በዓል መዚ ኣባይቲ) ንክልቲኡ ማለት ንናይ ትሑት ኣታዊ ገዛን 
ከምኡ’ውን ናይ ክራይ ናይ ምወላ መደብ እዚ ከኣ ‘Housing Choice Vouchers’(ናይ ገዛ ምርጫ 
ቅብሊታት) ኣለዎ። ብዛዕባ SHA ዝያዳ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኣብ www.seattlehousing.org ወይ ንቤት 
ጽሕፈቶም ኣብ downtown Seattle at 190 Queen Anne Avenue North ክትበጽሑ ትኽእሉ። 
ንስኹም ኣብ ናይ ኮም ናይ ሓበሬታ መስመር ክትድውሉ ትኽእሉ፡ እዚ ከኣ ኣብ 2-1-1 ንዝርዝር 
ናይ ሕሱር ኣባይቲ ኣዳላወቲ ናይ ኮምፑዩተር ዕድል ዘይብልኩም እንተድኣ ኮይኑ ብቴለፎን እዩ።



እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

ኣብ’ቲ ገዛኹም ክኸውን ዝኽእል እንታይ ክትርእዩ ትደልዩ

ብዘይካ ናትኩም ውልቃዊ ምርጫታት ኣብ’ቲ ገዛኹም ክኸውን ዝኽእል 
እንታይ ክትርእዩ ትደልዩ። Seattle ሓደ ገዛ ንኽካረ እቲ ዝተሓተ ናይ 
ድሕነትን ናይ ጽገናን ደረጃታት ከማልኦ ዘለዎ ሕግታት ኣለዎ። እዞም 
ሕግታት ከኣ ኣብ ናይ’ታ ከተማ ናይ Housing and Building Mainte-
nance Code (ኣባይትን ህንጻን ናይ ጽገና ሕጊ) ኣለዉ። እዚ ዝስዕብ ከኣ 
መሰረታዊ መግለጺ ናይ’ቶም መለኪዒታት እዩ።

ቦታን ምሓዙን 

እዚ ምድብ ንዝተሓተ መጠን ናይ ኣባይቲ ክፍሊታት ይሽፍንን ከምኡድማ ናይ መደቀሲ 
ክፍልታት ዓቐን የጠቓልል። ብተወሳኺ ናይ ብርሃንን ንፋስን ግዴታ ይሽፍን፡ እዚ ከኣ 
ከም መሳኹቲ፡ ቨንቲለተር ከምኡውን ጽሬት። ንኣብነት፡ መደቀሲ ክፍሊ እንተውሓደ 
70 ትርቢዒት ጫማ ክኸውን ኣለዎ እዚ ከኣ ምስ ተውሳኺ 50 ትርብዒት ጫማ ንነፍሲ 
ወከፍ ሰብ ምስ ዝያዳ ክልተ።

 ቅርጻዊ 

ባእታታት ከም መሰረት፡ መውጽኢ ትኪ፡ ቦሎፎንን ተረርትን ርጉኣትን ክኾኑ ኣለዎም። 
እቲ ህንጻ ድማ ንክሊማ ዘየሕልፍ፡ ካብ ራህዲ ናጻ፡ እንስሳ ዘየሕልፍን ከምኡ ድማ 
ብጽቡቕ ጽገና ዝተዓረየ ክኸውን የድሊ።

መካኒካዊ ወይ ምንቅስቓስ 

ኩሎም ክፍልታት ገዛ ቀዋሚ ዝተተኽለ ናይ መውዓዪ ምንጪ ክህልዎም ኣለዎ (ቦታ 
ናይ መማሞቒ ጥራይ እኹል ኣይኮነን)። ኤለክትሪካዊ መሳርሒ፡ እንከላይ ገመድን 
መሳርሒታትን ብጉቡእ ክትከሉን ከምኡድማ ብውሑስ ክዕቀቡን ኣለዎም። እቲ ገዛ 
ብውሑስ ክበርህ ኣለዎ ከምኡ ድማ እኹል ኤለክትሪካዊ መውጽኢ ክህልዎ ኣለዎ።

ሓውን ድሕነትን  

ኣስካላታት ውሑሳት ኮይኖም ክህነጹ ኣለዎም ከምኡ ድማ ግቡእ ናይ ኢድ መደያየቢ 
ክህልዎም ኣለዎ። ናይ ትክን ካርቦን ሞኖክሳይድን መከታተሊ የድሊ እዩ። ናይ ደገ ማዕጾ 
ወይ ብጉቡእ ዝተመጠነ መስኮት ንናይ ህጹጹ እዋን ወይ ናይ ኢመርጀንሲ መውጽኢ 
(ተቐልቓሊ መውጽኢ ዝብሃል) ኣብ ኩሎም ንመደቀሲ ዘገልግሉ ክፍልታት የድሊ። 
ንዓበይቲ ናይ ብዙሕ ክፍሊ ህንጻታት ብዙሓት ተወሰኽቲ ጠለባት ኣለው።

ጸጥታ  

ናይ መእተዊ ማዕጾታት ናይ deadbolt መፋትሕ ክህልዎም ኣለዎ ከምኡ ድማ ናይ መርኣዪ 
ኖዃል ወይ መስኮት ክህልዎም ኣለዎ እዚ ድማ ኣብ’ቲ ማዕጾ መን ኣሎ ንምርኣይ ንምኽኣል 
እዩ። ናይ ተኻራያይ ለውጢ ክህሉ ከሎ፡ መፋትሕ ክልወጡ ይግባእ። ንነበርቲን 
ንብረቶምን ካብ ገበናዊ ተግባራት ንምክልኻል ህንጻታት ኣዝዮም ውሑሳት ክኾኑ ይግባእ።

ካልኦት ሓፈሻዊ ናይ ድሕነት ነገራት ንዝኣረጉ ህንጻታትን ገዛታትን ተኽእሎ 
ሓደጋ ናይ ምቕላጥ ሕብርን ኣስበስቶስን ስለዝኾኑ እዚ ከኣ ፈርከሽ ክብሉ ከለው 
(ኣይትሓዙን እንታይ ደኣ ይፈራኸሹ) ንምርኣይ።  እንተድኣ ሓደ ገዛ ኣብ ትሕቲ 
ባይታ መደቀሲ ክፍልታት ኣለዎ ኮይኑ፡ ከም ኣብ ናይ መሰረት ክፍልታት፡ 
እኹላት ዓበይቲ መሳኹቲ ወይ ናይ ደገ ማዓጹ ኣለዉዎ ዶ? እንተዘየሎ፡ እዞም 
ክፍልታት ክውዓውዑ ኣይግባእን ከምኡ ድማ ከም መደቀሲ ክፍልታት 
ምጥቃም ኣይፍቀድን ምኽንያቱ ናይ ድሕነት ደረጃታት ኣየማልኡን እዮም።

ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ!
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እቲ ገዛ ተመዝጊቡ ድዩ?

ካብ 2014 ጀሚሩ፡ ኩሎም ኣብ Seattle ዝርከቡ ናይ ክራይ ንብረታት ኣብ’ቲ ከተማ 
Rental Registration and Inspection Ordinance (ብመሰረት ናይ ክራይ ምዝገባን 
ምቁጽጻርን ትእዛዝ)ክምዝገቡ ኣለዎም። ገለ ሕድገታት ግን ኣለዉ እዚ ከኣ ከም ብናይ 
Seattle በዓል-መዚ ኣባይቲ ዝውነኑ ኣባይቲ ወይ ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዎም መሳለጥያታት 
ከም ናይ ዝድገፉ መንበሪ ገዛውቲ። እዚ ነቲ ናትኩም ገዛ ውሑስን ከምኡ ድማ ምስ’ቲ 
ዝተሓተ መለኪዒታት ከምዝቃደው ንምርግጋጽ ነቲ ከተማ ይሕግዞ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ 
5-10 ዓመታት ምቁጽጻራት ይድለዩ እዮም። ገዛኹም ምዝጉብ ምዃኑ ንምርግጋጽ ኣብ’ዚ 
ርኣዩ፡ www.seattle.gov/rrio

•   ዓሌት
•   ሕብሪ
•   መቦቆል
•   ጾታ
•   ስንክልና
•   እምነት
•   ሃይማኖት
•   ዕድመ
•   ሕነ ምፍዳይ
•   ናይ ኣማራጺ ምንጪ ኣታዊ

•   ሃገራዊ መቦቆል
•   ኩነታት መርዓ 
•   ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ
•   ናይ ወለዲ ኩነታት
•   ጾታዊ መረዳእታ
•   ናይ ጾታ መንነት
•   ምጥቃም ናይ ኣገልግሎት እንስሳ
•   ምጥቃም ናይ ኣባይቲ ናይ ምርጫ ቅብሊት 

ወይ ካልእ ናይ ድጎማ ፕሮግራማት
•   ወተሃደራዊ ኩነታት ወይ ነባር ወተሃደር
•   ገበናዊ ታሪኽ

ናይ Seattle ናይ ርትዓዊ ኣባይቲ ሕግታት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ማዕረ ዕድል ንቤት ክህልዎ 
እዩ ተሃንዲሱ። ኣብ’ቲ ዝካረ ገዛ ኣድልዎ ምግባር ዘይሕጋዊ እዩ፡ እዚ ከኣ ብምኽንያት፡

ናይ Seattle ናይ ርትዓዊ ኣባይቲ ሕግታት

ናይ ዝካረ ኣባይቲ ምውዕዋዕ

ሓደ ኣዳላዊ ገዛ ብመደብ ወይ ብካልእ ንገለ ተኻረይቲ ካብን ናብን ናይ ዝካረ ሊስታ 
ከዘዋውሮም ዘይሕጋዊ እዩ። ከም’ዚ ዝብል ሊስታ ‘ንህዱኣት ሰብ ሓዳር እዩ ዝግባእ’ 
ዝብል ናይ ኣድልዎ ተኽእሎ ኣለዎ ምኽንያቱ እዚ ኣብ ናይ ወለዲ ደረጃ ንዘለው 
ኣመልከትቲ መሰረት ጌሩ ዝግልል ክኸውን ተኽእሎ ኣለዎ፡ ንኣብነት

ኣካረይቲ ገዛ ንኽካረ ከወዓውዑ ከለው ንጹር ሓበሬታ ከእትዉሉ ኣለዎም። እቲ 
ምውዕዋዕ ግድን፡

•     መለክዒ ምእታው እዚ ከኣ ንምመያ ዘገልግልን ከምኡ ድማ ነቲ ናይ 
መመልከቲ መስርሕ ንቕድሚት ዘሰጉም ዝተሓተ መለክዒ 

 •     ኣብ እዋን ምመያ ኣካራይ ዝጥቀመሎም ኩሎም ሓበሬታታትን ሰነዳትን 
ግለጽ

 •     ከመይ ጌርኩም ንምምላእስ መመልከቲ ናይ ነገራት ከም ትርጉም ወይ 
ርትዓዊ መንበሪ ንስንክልና ተወሳኺ ግዜ ትጠልቡ ዝገልጽ ሓበሬታ 
ኣቕርቡ።
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ምሕላው ምንጪ ኣታዊ

Seattle ካብ ስራሕ ንዘይኮነ ምንጪ ኣታዊ ዘለዎም ተኻረይቲ ትከላኸል። ኣታዊኹም 
ካብ ማሕበራዊ ውሕስነት፡ ቀለብ ቆልዓ፡ ጥሮታ፡ ስንክልና ወዘተ ስለዝመጸ፡ ወይ ካብ 
ናይ ክራይ ናይ ድጎማ ፕሮግራም ከም ናይ ገዛ ቅብሊት ምርጫ ትምርኮሱ 
ስለዘለኹም፡ ወሃብቲ ገዛ ናይ ክራይ ክፍሊ ክኸልእኹም ኣይክእሉን እዮም ወይ 
ፍልይ ብዝበለ ክርእይኹም ኣይክእሉን። ኣካራይኹም እንተድኣ ናይ ክራይ ምስ 
ኣታዊ ናይ ምጣኔ ግዴታ ኣለዎ ኮይኑ፡ ንሳቶም ቅድሚ ቅመራ ምግባሮም ንስኹም 
ትረኽብዎ ዝኾነ ድጎማ ከጉድልዎ ይግባእ። ተመልከቱ ገጽ 17 ንዝያዳ 
ናይ ኣታዊ ምስ ክራይ ምጣኔ።

ናይ ርትዓዊ ዕድል ገዛ

ናይ Seattle Fair Chance Housing Ordinance (ናይ ርትዓዊ ዕድል ገዛ ትእዛዝ) 
እዚ ከኣ ገበናዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት ዝካረ ገዛ ከውሕሱ ኣብ ዝፍትንሉ 
ዘጋጥሞም ኣድልዎን ዕንቅፋታትን ንምርኣይ ምክልኻል ይህብ።

ምውዕዋዕ ናይ ዝካረ ገዛ ንናይ ገበን ታሪኽ ንዘለዎም ኣመልከቲ ሰባት ኣይክልክሎምን 
እዩ። ኣመልከቲ ንገበናዊ ታሪኽ ኣይምመዩን እዮም ወይ ብዛዕባ ናይ ገበን ታሪኽ 
ኣብ’ቲ መመልከቲ ክሕተቱ ኣይክእሉን እዮም።

እኹላት ኣመልከትቲ፡ ኣንጻር መዝገብ ናይ ጾታ በደል ክምመዩ ይኽእሉ። ሓደ 
ኣካራይ ንሓደ ኣመልካቲ ኣብ’ቲ ምዝገባ ዘይብቑዕ ክገብሮ ዝኽእል እንተድኣ ጥራይ፡

1. እቲ በደል ከም እኹል ሰብ እንተድኣ ተፈጺሙ።

2. ሕጋዊ ናይ ቢዝነስ ምኽንያት ኣሎ ኮይኑ። ኣብ ሞንጎ ፖሊሲ/ተግባር ከምኡ’ውን 
ድሕነት ናይ ነበርትን/ንብረትን ርክብ ክረአ ከድሊ ይኽእል።

እዞም ዝስዕቡ ገለ ካብ’ቶም ንኣካራይ ኣብ ግምት ዘእትዎም ዝሕብርዎ ሮቛሒታት እዮም፡

 •     ዓይነትን ክብደትን እቲ በደል፡

 •     ብዝሕን ዓይነታትን ናይ’ቶም  ዝተፈርዱ ገበናት

 •     ዕድመ ኣብ እዋን ፍርዲ ናይ’ቲ ገበን

 •     መርትዖ ናይ ጽቡቕ ታሪኽ ተኻራይ 

 •     ግዜ ካብ ዕለተ ፍርዲ ናይ’ቲ ገበን

 •     ተወሳኺ ሓበሬታ

ኣብ’ቲ ዝነብርሉ ገዛ ክፍልታት ዘካርዩ ዋናታት ገዛ ከም ነጸላ ኣፓርታማ ወይ ናይ 
ድሕሪት ጎጆ ካብ’ዞም ምመያታት ናጻ እዮም።

እንተድኣ ምስ ናይ ርትዓዊ ዕድል ሕግታት ኣባይቲ ዘይቃዶ ናይ ዝካረ ገዛ ምውዕዋዕ ሪኢኹም፡ 
ከተመልክቱ ናብ ናይ ሓገዝ መስመር ኣብ (206) 684-5700 ክትድውሉ ትኽእሉ።
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ንኽትካረዩ ተዳለዉ
ምክራይ ተወዳዳሪ ቢዝነስ ክኸውን ይኽእል እዩ፡ ብፍላይ ድማ ነቶም ቀንዲ ሕሱር ዋጋ ዘለዎም ገዛውቲ። 
ኣቐዲምካ ምድላው ብርግጽ ክሕግዝ ይኽእል።

  • ናይ ለቓሕ ነጥብኹም ፍለጥዎ ከምኡ ድማ ዝኾነ ኣብ ናይ ምመያ ጸብጻብ ክርኣዩ ዝኽእሉ 
ዝተዓቑሩ ጉዳያት። ነቲ ሓበሬታ ብናትኩም መመልከቲ ጌርኩም ከተማሓድርዎ ትኽእሉ 
ኢኹም ከምኡድማ ንመመልከቲኹም ንምድጋፍ ነቲ ኩነታት ክትገልጽዎ ትኽእሉ። ናይ 
ለቓሕ ጸብጻብኩም ኣብ www.annualcreditreport.com ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

• ቅድሚ መመልከቲ ምእታውኩም ንመሰላትኩም ፍለጥዎም።
• ንመመልከቲኹም ዝኸውን ነዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ኣዳልዉ፡
  •    ናይ ሕጂን ናይ ቅድምን ኣድራሻ እንከላይ ናይ ዋና ገዛ ሓበሬታ 
  •    ስምን ዕለተ ልደትን ናይ ኩሎም ተቐማጦ
  •    ናይ ስራሕን ናይ ኣታውን ሓበሬታ ከምኡ’ውን መረጋገጺ
  •    ናይ ተሽከርካሪት ሓበሬታ
  •    መወከሲ እዚ ከኣ ክልቲኡ ውልቃውን ምስ ናይ ገዛ ዝዛመድን
  •    ናይ እንስሳ ገዛ ሓበሬታ

ኣዳለውቲ ገዛ ንናትኩም መመልከቲ ንምማይን ነቲ መምዘኒ ከነጽሩን ከምኡ’ውን ንናትኩም መመልከቲ ናብ 
ምኽላእ ዘእተወ ምኽንያታት ኣቐዲሞም ከነጽሩ ይግባእ። ቅዳሕ ናይ ምምማይ ጸብጻብ ይግብኣኩም እዩ።

ልክዕ ዋጋ ናይ መመልከቲ ምመያ ጥራይ ኢኹም ትኸፍሉ። ኣብ Seattle እቲ ልሙድ ዋጋ ብገምጋም 
$25-$45 ኢዩ ንሓደ እኹል ሰብ።

መመልከቲኹም እንተድኣ ተነጺጉ፡ እቲ ኣዳላዊ ገዛ ነቲ ምኽንያት ዝገልጽ ናይ ጽሑፍ ስምዕታ ክህበኩም 
ይግባእ እዩ። እዚ ናይ ‘ሃሳዪ ስጉምቲ’ ስምዕታ ይብሃልን ከምኡ ድማ ብክልቲኡ ብናይ ከተማን ናይ 
ክፍለሃገርን ሕጊን ይጥለብ።



ናይ መጀመርታ ዓይነት

First-in-Time Ordinance (ናይ መጀመርታ ዓይነት ትእዛዝ)  ኣካረይቲ ነቲ ናይ 
መጀመርታ ምሉእ መመልከቲ ዘእትው ዘሎ ብቑዕ ኣመልካቲ ናይ ክራይ ስምምዕ ክህብዎ 
ይጠልብ። ኣዳለውቲ ገዛ ናይ ገዛ ድጎማ ብምጥቃም እዚ ከኣ ከም ዝድለ ዘሎ ናይ 
ወረቐት ስራሕ ወዘተ ብምፍጻም ምስ’ቶም ኣመልከትቲ ብምልኣት ክተሓጋገዙ ኣለዎም።

ኣካራይ ገዛ ግድን፡

•     ከምቲ ዝተረከቦም መስርዕ ንመመልከቲታት ዕለትን ማሕተምን 
ክገብረሎም ይግባእ

•     ንመመልከቲታት ብቅደም ተኸተል ሓደ ብሓደ ጥራይ ክመምዮም ኣለዎ

•     ንኣመልከቲ ኣብ ካልእ ዝተወደአ መመልከቲ እንተውሓደ ናይ 72 ሰዓታት 
ናይ ተወሳኺ ሓበሬታ ምሃብ

•     ናይ 48 ሰዓታት መልሲ ንናይ ክራይ ስምምዕ ቀረብ፡ ድሕሪ እዚ ከኣ 
ኣካራይ ዝቕጽል ኣብ መስመር ንዘሎ ኣመልካቲ ምምማይ ይቕጽል

ምጣኔ ኣታዊ ምስ ክራይ

ኣቐዲሙ ከም ዝተገልጸ፡ ኣካራይ ንዓኹም ገዛ ክኸልኣኩም ኣይክእልን፡ ምኽንያቱ 
ናትኩም ኣታዊ ካብ ስራሕ ዘይኮነ ካብ ካልእ ምንጪ ወይ ምንጪታት እዩ ዝመጽእ። 
እንተድኣ ኣካል ናይ’ቲ ናይ ብቕዓት ግዴታ፡ ክራይ ምስ ናይ ኣታዊ ምጣኔ ኮይኑ፡ ከምኡ 
ድማ ናትኩም ኣታዊ ካብ ካልኦት ምንጪታት ወይ ድጎማታት ኮይኑ፡ ናትኩም ኣካራይ 
ኣብ ምስራሕ ቅማሬ ነዞም ዝስዕቡ ስጉምትታት ክኽተል ኣለዎ፡

?
ወርሓዊ ኣታዊ

ደገፍ ቆልዓ $200

ናይ ተኻራይ ጠቕላላ 
ኣታዊ፡ $900

ናይ ሓደ ግዜ ናይ 
ግድምና ኣበል፡ $300

ማሕበራዊ 
ውሕስነት፡ $400

ክራይ፡ $1200

ናይ ተኻራይ ናይ 
ክራይ እጃም፡ $200

ናይ ገዳይም ናይ 
ደገፍ ድጎማ፡ $1000

In 3:1 ምጣኔ ናይ 
ተኻራይ ዝድለ 

ኣታዊ ከኣ $600 እዩ

ተኻራይ ናይ 3:1 
ኣታዊ ግዴታ የማልእ

ናይ ገዳይም ናይ 
ደገፍ ድጎማ፡ $1000

ስጉሚ 1
ኩሎም ዝተረጋገጹ 
ምንጭታት ናይ 
ኣታዊ ብምድማር 
ናይ ተኻራይ ጠቕላላ 
ወርሓዊ ኣታዊ 
ምውሳን።

ኩሎም ዝተረጋገጹ 
ካብ ወርሓዊ ክራይ 
ዝተረኽቡ ድጎማታት 
ብምጉዳል ናይ 
ተኻራይ እጃም ናይ 
ክራይ ምውሳን።

ናይ ተኻራይ ናይ 
ክራይ እጃም 
ብናትኩም ምጣኔ 
ብምርባሕ ናይ 
ተኻራይ ዝድለ ዘሎ 
ኣታዊ ቀምሩ። ናይ 
ተኻራይ ጠቕላላ 
ኣታዊ ካብ ናይ 
ተኻራይ ዝድለ ዘሎ 
ኣታዊ ብምጉዳል 
ምውሳን።

ስጉሚ 2 ስጉሚ 3
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ክፉት ገዛ

ትሕጃ ምሓዝ 
(ትሕጃ ንምውሓስ ቦታ)

ክፍሊ ክትካረዩ ከተመልክቱ ከለኹም፡ ኣዳላዊ ገዛ ናትኩም መመልከቲ 
እናመመየ ነቲ ገዛ ክሕዘልኩም ትሕጃ ከኽፍለኩም ክደሊ ይኽእል እዩ።
 

•    ኣካራይ እቲ ዝልዓለ ዘኽፍሎ ናይ ዝተሓዝ ትሕጃ 25%  ናይ ሓደ ወርሒ 
ክራይ እዩ። ነቲ ስምምዕ ዝገልጽ ቅብሊት የድሊ እዩ።  

 
•    እንተድኣ እቲ ክፍሊ ተዋሂብኩም እሞ ከምዘይትደልይዎ እንተወሲንኩም፡ 

ንስኹም ዳርጋ ነቲ ተታሒዙ ዘሎ ትሕጃ ክትስእንዎ ኢኹም። እንተዳኣ እቲ 
መመልከቲ ዘይተዓዊቱ ወይ እቲ ክፍሊ ናይ ገዛ መርመራ እንተዘይሓሊፉ 
እዚ ከኣ ምስ ናይ ምክራይ ድጎማ ዝተሓሓዝ እቲ ትሕጃ ኩሉ ተመላሲ እዩ። 

 
•    እንተድኣ ነቲ ናይ ክራይ ስምምዕ ናይ’ቲ ክፍሊ ፈሪምኩም፡ እቲ ዝተታሕዘ 

ትሕጃ ናብ’ቲ ናይ መጀመርታ ወርሒ ክራይ ይኣቱ ወይ ናብ ናይ መእተዊ 
ዋጋታት (ናይ ውሕስነት ትሕጃን ናይ እንስሳ ትሕጃን) ይኣቱ።

ምክራይን ናይ ስንክልና መሰላትን
ተኣታውነት

ናይ ገዛ ተኣታውነት ንስንክልና ዘለዎም ተኻረይቲ ርእሶም ኪኢሎም ክነብሩ የኽእል። 
መትሓዚ፡ መደየቢ፡ ተወሳኺ ጎኒ ንዓረብያታት፡ ዝተወሰነ መዐሸጊታት ገለ ኣብነታት 
እዮም። ስንክልና እንተድኣ ኣለኩም ኮይኑ፡ ንስኹም ርትዓዊ መንበሪ ወይ ምምሕያሽ 
ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

መንበሪ ማለት ለውጢ ኣብ ሕግታት፡ ፖሊሲታት፡ ተግባራት ወይ ኣገልግሎታት ኮይኑ 
ንዓኹም ዝካረ ክፍሊ ንክትጥቀሙን ክትሕጎሱን ማዕረ ዕድላት የፍቅድ። ኣብነት ናይ 
ርትዓዊ መንበሪ ከኣ ኣብ ናይ መዐሸጊ ፖሊሲ ፍሉይነት ምግባር እዩ፡ ስለዚ ዓረብያ 
ዝጥቀም ሰብ ናብ ገዝኦም ዝቐረበ ቦታ ክህልዎ ይኽእል እዩ።

ርትዓዊ ምምሕያሽ ነቲ ናይ ክራይ ገዛ ንምእታው ዘኽእል ኣድላዪ ኣካላዊ ለውጢ 
ንምግባር የኽእል። ንስኹም ናይ ርትዓዊ ዝኾነ ምምሕያሽ ናይ ምኽፋል ሓላፍነት 
ኣለኩም፡ እዚ ግን እንተድኣ እቲ ኣካራይ ናይ ፈደራል ምወላ እንተዘይረኺቡ እዩ። 
ኣብነት ናይ ርትዓዊ ዝኾነ ምምሕያሽ ከኣ ንዓባይ ናይ ስንኩላን ዓረብያ ንምእንጋድ፡ 
ምሕታት ፍቓድ ናይ ምስፋሕ መሕጸቢ ነብሲ መሕለፊ ማዕጾ እዩ።

ሕቶታት እንተድኣ ሃልይኩም ወይ ጥርዓን ከተእትዉ እንተደሊኹም፡ ኣብ Seattle ዘሎ 
ናይ ሓገዝ መስመር (206) 684-5700 ተወከሱ።

ኣገልግሎት እንስሳታት  

ኣገልግሎት እንስሳታት ኣብ Seattle ብሰፊሑ ክግለጹ ከለው ከምኡ ድማ ንስሚዒታዊ 
ደገፍ፡ ምሕዝነት፡ ፍወሳ እንስሳታትን ካልእን የጠቓልል።  ፍትሓዊ ናይ ገዛ ሕግታት 
ርትዓዊ መንበሪታት ናይ ኣገልግሎት እንስሳታት ይጠልብ። 

•     ኣዳላዊ ናይ ገዛ ምስ ናይ ስንክልና ዝተሓሓዝ ጠለብ ናትኩም ናይ ኣገልግሎት 
እንስሳ መረጋገጺ ካብ ብቑዕ ሳልሳይ ኣካል ከም ኣዳላዊ ሕክምና ወይ ዝኾነ 
ነቲ ርክብ ከረጋገጽ ብቑዕ ዝኾነ ሰብ ክሓትት ይኽእል።

•      ናይ ኣገልግሎት እንስሳታት ከም ናይ ገዛ እንስሳታት ኣይኮኑን ዝቑጸሩ ከምኡ 
ድማ ካብ ናይ ክራይ ክፍልታት ክኽልከሉ ኣይክእሉን። ‘እንስሳ ገዛ ኣይፍቀድን’ 
ዝብል ፖሊሲታት ንናይ ኣገልግሎት እንስሳታት ኣይምልከትን እዩ።

•      ስልጠና ወይ ወረቐት ምስክር ናይ ኣገልግሎት እንስሳ ኣየድልን እዩ።

•      ናይ ገዛ ኣዳላዊ ትሕጃ፡ ክፍሊት ወይ ተወሳኺ ክራይ ናይ ኣገልግሎት 
እንስሳ ከኽፍል ኣይክእልን።

•     ነቲ ናይ ኣገልግሎት እንስሳ ባህሪያትን ከምኡ ድማ ዝኾነ ኣብ’ቲ ናይ 
ክራይ ክፍሊን ኣብ’ቲ ንብረትን ዘውርድዎ ዕንወት ባዕልኹም ኢኹም 
ሓላፍነት ትወስዱ።
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ምግዓዝ ናብ ገዛ
ምግዓዝ ናብ ገዛ ግዜ ዝወስድን ወትሩ ድማ ዓቕሊ ዘጽብብን እዩ። ነገራት ቀለልቲ 
መሲሎም ዕሽሽ ክብሃሉ ይኽእሉ እዮም። ኣብ’ዚ ደረጃ ክትጥንቀቑን ነቲ ዝርዝር ድማ 
ከተቃልብሉን ኣገዳሲ እዩ፡ እዚ ከኣ ንብሙሉኡ ቃና ናይ ክራይ እዋን ስለዘዋድዶ እዩ።

ናይ ምግዓዝ መቆጻጸሪ ዝርዝር ሊስታ

እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክፋል ናትኩም ናይ ክራይ ስምምዕ እዩ፡ ምኽንያቱ እዚ ምስ ናይ 
ውሕስነት ትሕጃ ስለዝተኣሳሰር።

•     እዚ ብልክዕ ዝርዝር ናይ ህሉው ኩነታት ናይ ሓድሽ ገዛኹም ክገልጽ 
ኣለዎ

•     ፍልልያት ቀጥታ ምስ ኣካራይኹም ክዝተየሎም ኣለዎ፡ ስለዚ ከኣ ንስኹም 
ነቲ ቅድሚ ምእታውኩም ዝነበረ ዕንወት ተሓተትቲ ኣይኮንኩምን።

•     ንስኹምን ኣካራይኹምን ክትፍርሙሉን ዕለት ክትገብርሉን ይግባእ። 
ኣካራይኹም ቅዳሕ ክህበኩም ኣለዎ።

•     እዚ ዝርዝር መቆጻጸሪ ሊስታ፡ ክትወጹ ከለኹም ነቲ ገዛ ዕንወት ኣውሪድኩሙሉ 
እንተድኣ ኮንኩም ንምውሳን ኣካራይኹም ክጥቀመሎም እዩ።

ኣካራይኹም ብዘይ ናይ መእተዊ ዝርዝር መቆጻጸሪ ሊስታ ብሕጊ ናይ ውሕስነት ትሕጃ 
ካባኹም ክወስድ ኣይክእልን እዩ።



ናይ ክራይ ስምምዕ
ዝተፈላለዩ ዓይነታት ናይ ክራይ ስምምዓት

ናይ ክራይ ስምምዕ ክቐረበልኩም ከሎ፡ ቅድሚ ምፍራምኩም ብሙሉኡ ኣንብብዎ። 
ብሕጊ ቀያዲ ውዕል ምዃኑ ዘክሩ።

•     ኣብ ልዕሊ ክራይ ካልእ ንስኹም ሓላፍነት ትስከሙሉ ካልኦት ዋጋታት፡ 
እዚ ከኣ ከም ተጠቃምነታት ናይ ማይ መብራህቲ ወዘተን ከምኡ ድማ 
እዚኣቶም ከመይ እዮም ዝኽፈሉን ኣቕልቡሉ ኢኹም።

•     ንፖሊሲታት ናይ ኣጋይሽ፡ እንስሳ ገዛ፡ መዐሸጊ ወዘተ ንምርግጋጽ ነቶም 
ሕግታት ብጥንቃቐ ርኣይዎም።

•     እንተድኣ ኣድላዪ ኮይኑ ኣብ ምርዳእ ናይ ክራይ ስምምዕ ሓገዝ ርኸቡ፡ 
እዚ ከኣ ብፍላይ እንግሊዝ ቀዳማይ ቋንቋኹም እንተዘይኮይኑ እዩ

እዚ ናይ ተኻራይ መጽሓፍ ሓበሬታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ንስኹም ናይ ክራይ ቦታ ኣብ 
ትሓትሉ እዋን፡ ናብ ናይ ክራይ ስምምዕ ኣብ እትኣትዉሉ፡ ወይ ድማ እዚ መጽሓፍ 
ሓበሬታ ኣብ ዝምሓየሸሉ ግዜ ንዓኹም ክውሃበኩም ይግባእ።

ክራይ ምቁራጽ

እዚ ዓይነት ናይ ክራይ ውዕል ውሱን ዝውድኣሉ መዓልቲ ኣለዎ ከምኡ ድማ ምስ ኣብቀዐ 
ኣውቶማቲክ ዝኾነ መሰል ናይ ምሕዳስ ኣይህብን። ቅድሚ ምቁራጽ ውዕል 
ምፍራምኩም ብጥንቃቐ ሕሰቡሉ ምኽንያቱ ንስኹም ኣብ መወዳእታ ናይ’ቲ ክራይ ግዜ 
እንተድኣ እቲ ኣካራይ ከሕድስ እንተዘይመሪጹ ክትግዕዙ ትደልዩ ትኾኑ። እቶም 
ስምምዓት ነቲ ናይ ክራይ እዋን ጸኒዖም ይጸንሑ እዚ ግን እንተደኣ ብናይ ሓባር ስምምዕ 
ማለት ናትኩምን ናይ ኣካራይኹምን እንተዘይተለዊጦም እዩ።

ናይ ፈለማ ስምምዕ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ዝልውጥ

እዚ ከም ክራይ ኮይኑ ንውሱን እዋን ይጅምርን ኣብ መወዳእታ ድማ ቀጥታ ናብ ናይ 
ወርሒ ንወርሒ ስምምዕ ኮይኑ ይሕደስ። እቲ ናይ ፈለማ ስምምዕ ድሕሪ ምዝዛሙ 
ንስኹም ናይ ምጽናሕ መሰል ኣለኩም፡ እዚ ግን እቲ ኣካራይ ነቲ ናይ ክራይ ስምምዕ 
ደው ንምባል ርትዓዊ ጠንቂ እንተዘይብሉ እዩ።

?ካብ ወርሒ ንወርሒ

እዚ ዓይነት ስምምዕ ልክዕ ከም’ቲ ዝብሎ እዩ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ድማ ይሕደስ። 
ኣብ Seattle ኣካራይ ናይ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ስምምዕ ናይ ክራይ ንምቁራጽ ግድን 
ሕጋዊ ምኽንያት ወይ ርትዓዊ ጠንቂ ክልህዎ ኣለዎ ከምኡ ድማ እቲ ዝድለ ናይ ስምዕታ 
እዋን ድማ ኣብ ናይ ርትዓዊ ጠንቂ ምኽንያት ይሙርኮስ። እቶም ኣካራይ ክህቦም 
ዘለዎም ምኽንያታትን እቲ ዝድለ ስምዕታን ኣብ’ዚ ገጽ ኣለው። 46።

ነቲ ናይ ክራይ ስምምዕ ዝተሓተ ብናይ 20 መዓልታት ናይ ጽሑፍ ስምዕታ ቅድሚ 
ምውዳእ እቲ ወርሓዊ ናይ ክራይ እዋን ከተቋርጽዎ ትኽእሉ። ንኣብነት፡ እንተድኣ ኣብ 
ለካቲት ክትወጹ ደሊኹም፡ ኣካራይኹም ናትኩም ናይ ጽሑፍ ስምዕታ ድሕሪ ለካቲት 8 
ክቕበሎ የብሉን። ንምትዕጽጻፍ ናይ’ዚ ኣሰራራዓ ተድንቕዎ ትኾኑ ግን ከኣ ንስምምዕ ናይ 
ክራይ ውዕልኩም እንኮላይ መጠን ናይ ክራይ ኣስተብህሉሉ ምኽንያቱ ግቡእ ስምዕታ 
ብምሃብ ኣብ እዋን ናይ ወርሒ ንውርሒ ስምምዕ ክልወጥ ይኽእል እዩ።

ናይ ክራይ ስምምዕ የሎን?

ናብ ናይ ክራይ ገዛ ብዘይ ናይ ጽሑፍ ስምምዕ ምእታው ፈጺሙ ጽቡቕ ኣይኮነን። 
ነብስኹም ኣብ’ዚ ኩነታት እንተድኣ ረኺብኩምዋ፡ ንስኹም ብናይ ኣፍ ውዕል ከም ናይ 
ወርሒ ንወርሒ ተኻራይ ኢኹም ትቑጸሩን ከምኡ ድማ ናይ ተኻራይ ምክልኻል 
ኣለኩም። እንተኾነ ግን፡ ትርጉም ናይ ተኻራይ ከኣ ሓደ ሰብ ብናይ ክራይ ስምምዕ ናይ 
ክራይ ገዛ ክሕዝ መሰል ኣለዎ። ዋላ’ኳ ናይ ኣፍ ውዕላት ዘይሕጋውያን እንተዘይኾኑ፡ 
እንተድኣ ግጭት ተላዒሉ ግን ብዘይ ናይ ጽሑፍ ስምምዕ፡ ተኻራይ ምዃንኩም 
ንምርግጋጽ ግን ኣሸጋሪ ክኸውን ይኽእል እዩ።
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ክፍሊታት ምጽናሕ

ናብ ሓድሽ ገዛ ኣብ ምእታው ልክዕ ናይ ሰለስተ ወርሒ ክራይ ምኽፋል ከቢድ ክኸውን 
ይክእል እዩ። ኣብ Seattle ንስኹም ናይ መእተዊ ዋጋታት (ትሕጃን ክፍሊታትን)፡ ናይ 
መወዳእታ ወርሒ ክራይን ናይ እንስሳ ገዛ ትሕጃን ጸኒሕኩም ናይ ምኽፋል መሰል 
ኣለኩም። ንስኹም ጸኒሕኩም ምኽፋል ብምጥቃምኩም ኣካራይ ንዓኹም ምክራይ ክኣቢ 
ኣይክእልን። ኣብ ልዕሊ ናይ ወርሓዊ ክራይ፡ ዝጸንሐ ክፍሊታት ኣብ ሰዓቱ ክግበር ኣለዎ 
ወይ ንስኹም ኣብ ሓደጋ ናይ 14 Day Pay or Vacate Notice (14 መዓልቲ ናይ 
መኽፈሊ ወይ መውጽኢ ስምዕታ) ክውሃበኩም ይኽእል ሙዃኑ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ። 
ሰሌዳ ግዜ ናይ ዝጸንሕ ክፍሊታት ኣብ ንውሓት ናይ ክራይኩም እዩ ዝምርኮስ።

ናይ መእተዊ  ክፍሊታት

ኣብ Seattle ንስኹም ትኸፍልዎ ናይ መእተዊ ዋጋታት ጥብቂ ደረታት ኣለዉ። ናይ 
መእተዊ ዋጋታት ንናይ ውሕስነት ትሕጃ፡ ክፍሊታትን ናይ እንስሳ ገዛ ትሕጃን ይሽፍኑ።

•     ናይ ውሕስነት ትሕጃን ክፍሊታትን ተደሚሮም ማዕረ ናይ ሓደ ወርሒ 
ክራይ ክኾኑ ኣይክእሉን።

•     ክፍሊታት ንምምማይ ጥራይ እዮም ዝኽፈሉ (ድሕረባይታ ምርግጋጽ 
እዚ ከኣ ክትካረዩ ክትሓቱ ከለኹም) ከምኡ`ውን/ወይ ንጽሬት

•     እንተደኣ ኣብ ምጅማር ስምምዕ ናይ ጽሬት ክፍሊት ተኸፊሉ፡ ንስኹም 
እንደገና ኣብ ግዜ ምውጻእ ናይ ጽሬት ክትከፍሉ ኣይትኽእሉን።

•     ጠቕላላ ክፍሊት ካብ 10% ናይ ሓደ ወርሒ ክራይ ኣይሓልፍን

•     ብዘየገድስ ክንደይ እንስሳ ገዛ ኣለዉ፡ እቲ ዝልዓለ ንስኹም ትኸፍልዎ ናይ 
እንስሳ ገዛ ትሕጃ ድማ 25% ናይ ሓደ ወርሒ ክራይ እዩ 

ኣብነታት፡

ናይ Tracy ኣካራይ ከኽፍሎ ዝኽእል፡
        •    $45 ምምማይ ክፍሊት
        •    $75 መጽረዪ ክፍሊት
        •    $1080 ናይ ውሕስነት ትሕጃ
        •    $300 ናይ እንስሳ ገዛ ትሕጃ

ናይ Tracy ጠቕላላ ናይ መእተዊ ዋጋታት 
እንተልዓለ ክሳብ ማዕረ ናይ $1,500 
ይበጽሕ።

ኣካራይኦም ድማ ከኽፍሎ ዝኽእል፡
        •    $90 ($45 x 2) ምምማይ 

ክፍሊት
        •    $130 መጽረዪ ክፍሊት
        •    $1980 ናይ ውሕስነት ትሕጃ

ናይታ ስድራ ጠቕላላ ናይ መእተዊ ዋጋታት 
እንተልዓለ ክሳብ ማዕረ ናይ $2,200 ይበጽሕ።

Tracy ናይ ሓደ ሰብ 
ስድራ ምስ ከልቢ 
እያ። ክራይ ናይ’ታ 
ንሳ እትኣትዋ ዘላ 
ክፍሊ ድማ ንወርሒ 
$1200 እዩ።

Hamid ከምኡ’ውን Fatima ምስ ክልተ 
ደቆም ናይ ኣርባዕተ ሰብ ስድራ እዮም። 
ክራይ ድማ $2,200 ንወርሒ እዩ።

ትሕጃን ክፍሊታትን ናይ መወዳእታ ወርሒ ክራይ

•    30 መዓልታት - ናይ ሹድሽተ ወርሒ 
ክራይ = ኣርባዕተ ማዕረ ተኸታተልቲ 
ዝጸንሕ ክፍሊት ናይ ማዕረ ግዜ።

•    ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ = ክልተ ማዕረ 
ዝጸንሕ ክፍሊት

•    እንተድኣ እቲ ጠቕላላ ካብ 25% ናይ 
ሓደ ወርሒ ክራይ ዘይዛይዱ፡ 
ንትሕጃ/ክፍሊት ዝጸንሕ ክፍሊት የሎን

•    ናይ እንስሳ ገዛ ትሕጃ = ሰለስተ ማዕረ 
ዝጸንሕ ክፍሊታት

•    ሹዱሽተ - ወርሒ + ክራይ = ሹድሽተ ማዕረ፡ 
ተኸታተልቲ፡ ወርሓዊ ዝጸንሕ ክፍሊታት

•    60 መዓልታት - ናይ ሹዱሽተ ወርሒ ክራይ 
= ኣርባዕተ ማዕረ ክፍሊታት ናይ ማዕረ ግዜ

•    ዝኾነ ክፍሊታት፡ መቕጻዕትታት፡ ወለድን 
ንዝጸንሑ ክፍሊታት ኣይግበርን እዩ።

•    ከም’ቲ ስምምዕ ዝጸንሐ ክፍሊታት 
ከይተኸፍለ ምስ ዝተርፍ ምጥሓስ ናይ 
ክራይ ስምምዕ እዩ ከምኡ ድማ ንስኹም 
ናይ 14 Day Pay or Vacate Notice 
(14 መዓልቲ  ናይ ምኽፋል ወይ ምውጻእ 
ስምዕታ) ክትቅበሉ ትኽእሉ ኢኹም

•    ካልእ ኣማራጺ ድማ ንስኹምን 
ኣካራይኹምን ብስምምዕ ናይ መኽፈሊ 
ሰሌዳ ግዜ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። 
ብጽሑፍ ተቐበሉ።
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ናይ ማይ መብራህቲ 
ወዘተ ተጠቃምነት 
ሕሳባት

Puget Sound Energy 
(Puget ናይ ድምጺ ጽዓት)
Puget Sound Energy (PSE፡ Puget ናይ 
ድምጺ ጽዓት ) ናይ ባህርያዊ ጋዝ ቀራቢ 
ናይታ ከተማ እዩ። ብስምኩም ሕሳብ 
ክትከፍቱ ትኽእሉ ኢኹም።  PSE ኣብ 
ናቶም መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ፕሮግራማት 
ናይ ምሕጋዝ ናይ ክፍሊታት ወይ ወረቓቕቲ 
ሓበሬታ ኣሎ፡ ኣብ www.pse.com or call 
1(888) 225-5773።

ናይ ማይ መብራህቲ ወዘተ ተጠቃምነት መኽፈሊ ወይ ወረቓቕቲ ሓለዋታት

ናይ’ታ ከተማ Third Party Billing Ordinance (ናይ ሳልሳይ ኣካል ናይ ምኽፋል 
ትእዛዝ)ንኣካረይቲ ወይ ናይ ምኽፋል ትካል ናይ ማይ፡ ረሳሕ ፈሳሲ፡ ጎሓፍ ወይ ናይ ኤለክትሪክ 
ኣገልግሎታት ኣብ መንበሪ ህንጻታት ምስ 3 ወይ ዝያዳ ክፍልታት ናይ ዝኸፍሉ ተኻረይቲ 
ይከላኸል።  እንተድኣ እቲ ዝድለ ናይ መኽፈሊ ሓበሬታ ዘይረኺብኩም ወይ እንተድኣ 
ብዘይ ግቡእ ከምዘኽፈልኹም ሓሲብኩም፡ መጀመርታ ንኣካራይኹም ወይ ናይ 
መኽፈሊ ትካል ክትዛረብዎም ኣለኩም።

ናይ ምጥሓሳት ጥርዓናት ናብ’ዚ ይግበሩ፡

ቤት ጽሕፈት መርማሪ ጉዳያት
Seattle Municipal Tower
700 5th Ave 
Suite 4000 
Seattle, WA 98104

ቤት ጽሕፈት መርማሪ ናይ ጉዳያት ኣብ‘ዚ ክትውከስዎ ትክእሉ፡  
(206) 684-0521 ወይ ኢ-መይል Hearing.Examiner@seattle.gov

ብዛዕባ እቲ ኮድ ዝያዳ ተምሃሩ፡ 
http://www.seattle.gov/Documents/Departments/HearingExamin-
er/ResidentialThirdPartyBillingQuestionsandAnswers.pdf

Seattle Public Utilities (ናይ Seattle ህዝባዊ 
ተጠቃምነታት ማይ፡ መብራህቲ፡...ወዘተ)

Seattle Public Utilities (SPU) ማለት እቲ ናይ ማይ፡ ረሳሕ ፈሰስቲን ናይ ጎሓፍ ሕሳባትን 
ሓላፍነት ዘለዎ ክፍሊ ናይ ከተማ ማለት እዩ። ካብ 2011፡ ሓደስቲ ተኻረይቲ ብስሞም ሕሳባት 
ክኸፍቱ ኣይክእሉን እዮም። እቲ ኣካራይ ነቲ ጠቕላላ ሕሳብ ሓላፍነት ይወስድ። እንተድኣ ኣብ 
ናይ ክራይ ስምምዕ ሰፊሩ ኮይኑ፡ ንስኹም ንዋጋ ናይ ተጠቃምነት ክፍሊታት ንምኽፋል ሓላፍነት 
ትወስዱ። እንተድኣ እቲ ኣካራይ ቀጥታ ኣኽፊልኩም፡ ንስኹም ቅዳሕ ናይ’ቲ ሓቀኛ ክፍሊት 
ክትውሃቡ ኣለኩም። ኣብ ግዜኹም ነቲ ክፍሊት ምኽፋል እንተድኣ ቦኺርኩም፡ እዚ ሳዕቤን ናይ 
ምዕጻው ስምዕታን ወይ ናይ 14 Day Pay or Vacate Notice ብኣካራይኹም ከምጽእ ይኽእል 
ምኽንያቱ መሳሪሒታት ከም ክራይ ገዛ እዮም ከም ንናይ ምውጻእ ዕላማ ዝሕሰቡ።

ሞኽሪ፡ 
ላሕዂታት፡ ዝፈስስ ሽቓቕን ካልኦት ናይ 
ኣገልግሎት ጉዳያት ቀልቲፍኩም 
ንኣካራይ ከይሓበርኩም ምስ ትተርፉ 
እዚ ንዓኹም ንገለ ወይ ንኹሉ ናይ’ቲ 
ዋጋ ሓላፍነት ከሰክመኩም ይኽእል እዩ፡

Seattle City Light (ናይ Seattle ናይ ከተማ መብራህቲ)

Seattle City Light (SCL) ንናይ ኤለክትሪክ ሕሳባት ሓላፍነት ዘለዎ ናይ ከተማ ክፍሊ 
እዩ። ንስኹም ብስምኩም ሕሳብ ክትከፍሉ ትኽእሉ ኢኹም። ንስኹም ክትወጹ ከለኹም 
ንSCL ናይ ምሕባር ሓላፍነት ኣለኩም። ኣብ ግዚኡ ክፍሊትኩም ንዩቲሊቲ ወይ ንኣካራይ 
ከይከፈልኩም ምስትተርፉ እዚ ናብ ናይ ምዕጻው ስምዕታ ካብ’ቲ ዩቲሊቲን ወይ ድማ 
ብኣካራይኹም ናይ 14 Day Pay or Vacate Notice (ናይ 14 መዓልቲ ናይ ምኽፋል 
ወይ ናይ ምውጻእ ስምዕታ) ብኣካራይኹም ከመጽእ ይኽእል እዩ።

ሞኽሪ፡ 
SCL ንቡቑዓት ዓማዊል ናይ ምጉዳል ዋጋ መደባትን ናይ ክፍሊት 
ሓገዝን ኣለዎ። መርበብ ሓበሬተኦም ኣብ www.seattle.gov-
/light/assistance/ ወይ ናብ  (206) 684-3000 ደውሉ።

ሞኽሪ፡ 
ብዘይካ ናይ ዓይኒ ምድሪ ወረቐት ወይ ሶፍቲ ካልእ ናብ ዓይኒ ምድሪ ኣይትድፍኡ። ዘይቲ 
ምግባር፡ ጸጉሪን ዓበይቲ ነገራትን ምእታው ኣወግዱ። ምዕባስ ዓይኒ ምድሪ ክትጽግኖ 
ክቡር እዩ ስለዚ ድማ ንስኹም ወይ ዝኾነ ካብ ስድራኹም ብዘይካ ናይ ዓይነ ምድሪ 
ወረቐት ካልእ እንተድኣ ኣእትዩ ኣካራይኹም ነቲ ኩሉ ዋጋ ከኽፍለኩም ይኽእል እዩ። 
ኣብ ዕዳጋ ዝዝረበሎም ዝድፍኡ ፍርያት ናይ መደራረዚ ኣጫርቕ ወዘተ ኣይትእመንዎም።

ሞኽሪ፡ 
ኣብ ግዚኡ ናይ ተጠቓምነት 
ክፍሊት ዘይምኽፋል ካብ ገዛ 
ምውጻእ ከስዕብ ይኽእል እዩ።

ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ!
SPU  ንቡቑዓት ዓማዊል ናይ ሙጉዳል ዋጋ መደባትን ናይ ክፍሊት ሓገዝን ኣለዎ።  

Visit www.seattle.gov/utilities or ናብ (206) 684-3000 ደውሉ። 

ሞኽሪ፡ 
ናይ መግቢ ተረፍን ዳግም ተመስራሕቲ ነገራትን ኣብ’ቲ 
ጎሓፍ ክኣትዉ ኣይፍቀድን እዩ። ኩሎም ህንጻታት 
ነዞም ነገራት ፍሉይ መትሓዚታት ክህልዎም ኣለዎ።

ክፍሊት

#ባንክ

0000 0000 0000 0000
00/00

ስም ተጠቓሚ

$250.00
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ናይ ተኻራይ ናይ ተጠቃምነት መስመር ማይ መብራህቲን ካልእን ክፍሊት እንታይ 
ከጠቓልል ኣለዎ?

ኣብ ገለ ክራያት፡ ናይ ተጠቃምነት ናይ መስመር ማይ መብራህቲ ወዘተ ክፍሊት ቀጥታ ነቲ 
መስመር (ከም ማይ) ዘይኮነ ንኣካራይ ወይ ነታ ተኽፍል ትካል ትኸፍሉ ። The City's Third 
Party Billing Ordinance (ናይ’ታ ከተማ ናይ ሳልሳይ ኣካል ናይ ምኽፋል ትእዛዝ) ንኣካረይቲ 
ወይ ናይ ምኽፋል ትካል ናይ ማይ፡ ረሳሕ ፈሳሲ፡ ጎሓፍ ወይ ናይ ኤለክትሪክ ኣገልግሎታት ኣብ 
መንበሪ ህንጻታት ምስ 3 ወይ ዝያዳ ክፍልታት ናይ ዝኸፍሉ ተኻረይቲ ይከላኸል።

ናይ ተኻራይ ናይ ተጠቃምነት መስመር ማይ መብራህቲን ካልእን ክፍሊት እንታይ ከጠቓልል ኣለዎ?

•     ስም፡ ኣድራሻ ትካልን ቁጽሪ ቴለፎንን ናይ ኣካራይ ወይ ወኪል ክፍሊት 
ዝኾነ ሳልሳይ ኣካል፡ ካብ ሓዲኦም ነቲ ክፍሊት ናብ ተኻራይን ዝልኣኸ።

•     መበገሲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ፍሉይ ክፍሊት፡ እንከላይ ናይ ኣገልግሎት 
ክፍሊትን ናይ ዝዱንጊ ክፍሊትን እንተሎ ኮይኑ ከም ናይ’ቲ ንብረት 
መስመር ከምኡ’ውን ጠቕላላ መጠን ናይ’ቲ ክፍሊት

•     እንተድኣ እቲ ኣቕሓ ትሑት ዓቐን ኣለዎ ኮይኑ (ነፍሲ ወከፍ ኣቕሓ ናታ 
ሜተር ኣለዋ)፡ ናይ ሕጂን ናይ ቅድምን ንባባት ሜተር፡ ናይ ሕጂ ናይ 
ንባብ መዓልቲን ዝሃለኸ መጠንን

•     ዝኣኸለ መዓልቲ፡ እቲ ክፍሊት መዓልቱ ዝሓለፈሉ ዕለት፡ ዝምልከት 
መጠን ናይ ዝኾነ ዝዶንጎየ ክፍሊታት ወይ መቕጻዕትታትን ከምኡ ድማ 
ዕለት ናይዞም ዝዶንጎዩ ክፍሊታት ወይ መቕጻዕትታት ዝኽፈለሉ

•     ዝኾነ ናይ ዝሓለፈ ናይ ዶላር መጠናት

•     ስም፡ ኣድራሻ ናይ መልእኽቲ፡ ቁጽሪ ቴለፎን ናይ ክፍሊት ሕቶታትን 
ግርጭታትን፡ ናይ ቢዝነስ ሰዓታትን ናይ ዝረከቡሉ ሰዓታትን ከምኡ’ውን 
ምስ’ቲ ቢላት ዝተኣሳሰር ግጭት ንምፍታሕ ዝተጠቕሙሉ መስርሕ

•    ንፍተጠቃምነታት ነንበይኖም ክፍሊት ኣብ ምግባር፡ ኣካረይቲ እቲ ክፍሊት 
ከመይ ኢሉ ከምዝተቐመረ ከምኡ ድማ ንናይ ሓባር ቦታ ናይ ተጠቃምነት 
ዋጋታት ድማ ይካፈሉ ምዃኖም  መብርሂ ክህቡ ኣለዎም፡ ንነበርቲ ድማ 
ለውጥታት ኣብ’ቲ ናይ ክፍሊት ተግባር ምሕባር፡ ቅዳሕ ንተኻረይቲ 
ዝውሃብ ናይ’ቲ ህንጻ ናይ ተጠቃምነት ክፍሊት

ልሙዳት ኣብነታት ናይ ተጠቃምነት ክፍሊታት

ናትኩም ተጠቃምነት ዝኽፈለሉ መገዲ ኣብ’ቲ ናይ ክራይ ስምምዕ ክበርህ ኣለዎ። ኣብ’ዚ 
ኣለዉ ገለ ልሙዳት ተኻረይቲ ተጠቃምነታት ዝኸፍሉሉ መገዲታት፡ 

ምክራይ ናይ ሓንቲ ስድራ ገዛ ምስ ዘይኣተወ ሕሳባት ናይ ጋዝ፡ ኤለክትሪክን ማይን/ረሳሕ 
ፈሳሲ/ጎሓፍ።

ኤለክትሪክ ተኻረይቲ ብስሞም ክፍሊት ኣለዎም ከምኡ ድማ ነቲ ክፍሊት ቀጥታ ናብ 
SCL ይኸፍሉ 

ጋዝ ተኻረይቲ ብስሞም ክፍሊት ኣለዎም ከምኡ ድማ ነቲ ክፍሊት ቀጥታ ናብ PSE ይኸፍሉ 

ማይ፡ ረሳሕ ፈሳሲ፡ ጉሓፍ ክፍሊት ብስም ወናኒ ንብረት እዩ ኮይኑ ግን ቅዳሕ ናይ ክፍሊት 
ናብ ተኻራይ ይልኣኽ ከምኡ ድማ እቲ ተኻራይ ነቲ ክፍሊት ቀጥታ ናብ SPU ይኸፍል  

እቲ ኣቕሓ ኣብ ናይ ኣፓርታማ ህንጻ ኮይኑ ምስ ተጠቃምነታት ኣብ’ቲ ክራይ ዘይኣተወ።

ኤለክትሪክ  ተኻረይቲ እቲ ክፍሊት ብስሞም ኣለዎም ከምኡ ድማ ነቲ ክፍሊት ቀጥታ 
ናብ SCL ይኸፍሉ 

ማይ፡ ረሳሕ ፈሳሲ፡ ጎሓፍ፡ ሓደ ሳልሳይ ኣካል ትካል ነቲ ናይ’ቲ ህንጻ ናይ SPU ክፍሊት 
ሓበሬታ ይጥቀመሉን ከምኡድማ ብማዕረ ናብ’ቲ ናይ’ቲ ህንጻ ኣሃዱታት ኣብ ብዝሒ 
ናይ ሰባት ኣብ’ቲ ክራይ ዘለውን መሰረት ጌሩ ይመቕሎን። ተኻረይቲ ብጽሒት ናይ’ቲ 
ክፍሊት ናብ ናይ ሳልሳይ ኣካል ትካል ይኸፍሉ። 
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30 31

እንዳተኻረኹም
ብመሰረት ናይ ክራይ ስምምዕኩም፡ ናይ ከተማ ሕጋጋትን ናይ ስተይት ሕግታትን ክልቴኹም 
ንስኹምን ኣካራይኹምን መሰላትን ሓላፍነታትን ኣለኩም። ዝብዝሑ ካብኣቶም ፍሉጣት 
ነገራት እዮም፡ ከምኡ ድማ ኩሎም ኣካላት ብጽቡቕ ሃቐና ክጓዓዙ ይጠልብ። ብተወሳኺ፡ ናይ 
ስተይ ሕጊ ከምዝጠልቦ ኣካራይኹም ካብ Department of Health (ክፍሊ ጥዕና) ብዛዕባ 
ምቡኹባኽን ሓበሬታ ናይ ድሕነት ሓውን ክህበኩም ኣለዎ። ዓበይቲ ናይ ብዙሓት ስድራቤት 
ህንጻታት ስእሊ ናይ ህጹጽ እዋን መውጽኢ መገዲታት ዘርኢ ክህልዎም ኣለዎ።

ሞኽሪ፡ ምስ ኣካራይኹም ናይ ቢዝነስ ዝምድና ከምዘለኩም ኣብ ግምት የእትውዎ፡ እዚ 
ከኣ ክልቴኹም ብተግባር ናይ ሓዴኹም ኣዚኹም ከምትጽለዉ ማለት እዩ። ነዞም 
ኣገደስቲ መምርሒታት ተኸተሉ።

•     ኣገደስቲ ሰነዳትኩም ዓቅብዎም፡ እዚ ከኣ ከም ናይ ክራይ ስምምዕ፡ ናይ 
ዝኣተኹሙሉ ዝርዝር መቆጻጸሪ ከምኡ ድማ ናይ ተኻራያይ መጽሓፍ ሓበሬታ

 •     ዝርርባት ንጹራትን ክብረት ዘለዎም ጌርኩም ሓዝዎም

 •     ኣገደስቲ ዝርርባት ብጽሑፍ ጌርኩም ሰንድዎም



ናይ ኣካራይ ግቡኣት

ናይ ተኻራይ ግቡኣት

ጽገናታት

ናይ ክራይ ውዕል ኣብ ናይ ህጹጽ እዋንን ኣብ ናይ ጽገና ጠለባትን ንመን ትረኽብዎ 
ክገልጽ ኣለዎ። ጽገና ዘድልዮም ቀልጢፍካ ምሕባር ኣገዳሲ እዩ፡ ምኽንያቱ ንስኹም ነቲ 
ብሰንኪ ንጽገና ንምሕባር ብምዱንጓይኩም ዝወረደ ዕንወት ገንዘባዊ ሓላፍነት ክትስከሙ 
ኢኹም። ናይ ስተይት ሕጊ ናይ ጽገና ሕቶ ብጽሑፍ ክግበር ይጠልብ። ናይ ጽገና ሕቶ 
ብሰነድ ምሓዝ ጽቡቕ ልምዲ እዩ ምኽንያቱ ነቲ ኣካራይ ክምልስ ስለዘገድዶ። ነቲ ጉዳይ 
ንምቅልጣፍ ዝሕግዝ እንተድኣ ኮይኑ ነቲ ኣካራይ ክትጽውዕዎ ትኽእሉ፡ ግን ከኣ 
ብተወሳኺ ናይ ጽሑፍ ሕቶ ከም ዘለኩም ኣረጋግጹ።

ኣካራይ ድማ ጽገና ክጅምር ይግብኦ እዩ፡ እዚ ከኣ ኣብ ውሽጢ፡

•     24 ሰዓታት እንተድኣ ብዘይ ማይ፡ ኤለክትሪክ፡ ወይ ኣብ ግዜ ሓጋይ ድማ 
ብዘይ መውዓይ እንተድኣ ሃሊኹም ወይ እንተድኣ ናይ ሂወት/ድሕነት 
ጉዳይ ኣሎ ኮይኑ

•     72 ሰዓታት እንተድኣ መሳርሒታትኩም ዘይሰርሑ ኣልዮም ኮይኖም ወይ 
ድማ እንተደኣ ገዚፍ ናይ ትቦ ጸገም ኣብ ናይ ላባንዲኖ ወይ መሕጸቢ 
ሰብነት ባስካ ኣለኩም ኮይኑ

 •     10 መዓልታት ንዝኾነ ካልእ ናይ ጽገና ጠለብ

ኣካራይኹም እንተድኣ ዘይመሊሱ ወይ ኣድላዪ ምትዕርራይ ምግባር እንተድኣ ኣብዩ፡ ነቲ ኣብ 
Seattle ዘሎ ናይ ምክራይ ናብ ሓጋዚ መስመር ኣብ (206) 684-5700 ክትውከሱ ትኽእሉ።

•     ንህጹጽ እዋን ከም ኤለክትሪክ ወይ ማይ ምስዘይህሉ ተቖጻጻሪ ንናትኩም 
ገዛ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ወይ ዝቕጽል ናይ ስራሕ መዓልቲ ክርኢ ክፍትን 
እዩ ከምኡ ድማ ንኣካራይኹም ቀጥታ ክረኽቦ ክፍትን እዩ

•     ንካልእ ጉዳያት፡ ሓደ ተቖጻጻሪ ንምጥሓስ ናይ ገዛ ዝምልከት ገዛኩም 
ንምርኣይ ምሳኩም ቆጸራ ክገብር ክድውለልኩም እዩ፡ እዚ ከኣ ኣብ 
ውሽጢ ሓሙሽት ክሳብ ዓሰርተ ናይ ስራሕ መዓልታት እዩ

•     እቲ ተቖጻጻሪ ካብኡ ነቲ ኣካራይ ጽገና ክገብር ዝእዝዝ ስምዕታ ከዳሉ እዩ

ኣካራይኹም ምስ ዘይምልስ ወይ ኣድላይ ጽገናታት ምስ ዘይገብር ዋላ’ኳ ክፍሊት ክራይ 
ምሓዝ ምኹኑይ ዝመስል እንተኾነ፡ ኮይኑ ግን ተመራጺ ኣይኮነን። ዋላ’ኳ ናይ ስተይት 
Residential Landlord Tenant Act(ናይ መንበሪ ናይ ኣካራይ-ተኻራይ ኣዋጅ) 
ንጽገናን ከምኡ’ውን ምንካይ መፍትሒታት ናይ ተኻረይቲ ይዛረብ እንተኾነ፡ እዚ ኣዝዩ 
ውሱን መስርሕ እዩ ከምኡ ድማ ናይ ክራይ ገንዘብ ምሓዝ ዓቢ ሓደጋ እዩ፡ ምኽንያቱ 
እቲ ኣካራይ እንተዘይከፊልኩም ከውጽኣኩም ክመርጽ ይኽእል እዩ። ናብ’ቲ ሓጋዚ 
መስመር ብምድዋል ናብ’ታ ከተማ ጥርዓን ኣቕርቡ ከምኡ ድማ ቅድሚ ንክራይኩም ኣብ 
ሓደጋ ዘእቱ ዝኾነ መሰላት ምጥቃምኩም ንጠበቓ ተወከሱ

•    ነቲ ህንጻን ናቱ ቅርጻዊ ኣካላቱን ዓቅቡ

•    ጽገናታት ኣብ ግዚኡ ግበሩ

•    ናይ ሓባር ቦታታት ከም ኮሮድዮታት፡ ኣስካላታትን መገዲ ኣዳራሻትን ሓልዉ

•    ባልዕ ተቖጻጸሩ

•    ዝሰርሕ ናይ ትክን ካርቦንን መከታተሊ ግበሩ

•    ውሑስ ናይ መእተዊ ሊኬቶታትን መፋትሕን ግበሩ

•    ናይ ሓባር ጎሓፍ፡ መመስርሒን ናይ መግቢ ጎሓፍ መትሓዚታትን ግበሩ

•    ክራይ ኣብ ግዚኡ ክፈሉ ከምኡ ድማ ንሕግታት ናይ ክራይ ውዕል ተኸተሉ

•    ናይ ክራይ ክፍሊ ጽሩይን ንጹህን ጌርኩም ሓዝዎ

•    ናይ ትክን ካርቦንን መከታተሊ ሓዙ

•    ኣብ’ቲ ናይ ክራይ ገዛ ዘይሕጋዊ ወይ ሓደገኛ ንጥፈት ተኸላኸሉ

•    ናይ ህዱእ ሰዓታት ሓልዉ

•    ትቦታት፡ ናይ ኤለክትሪክን መውዓይን ስርዓታት ብጉቡእ ኣስርሕዎም

•    ጎሓፍ፡ ዝምስራሕን ናይ መግቢ ዝጉሓፍን ብጉቡእ ደርብይዎ

ምፍላጡ ኣገዳሲ እዩ!
እንተድኣ ንስኹም ብኤለክትሮኒካዊ መገዲ ክራይኩም 

ክትከፍሉ ዘይኪኢልኩም ኣካራይኹም ካልእ ናይ መኽፈሊ 
ኣገባብ ኣማራጺ ከዳሉ ኣለዎ።

ሞኽሪ፡
 ቅብሊት ናይ ክራይ 

ክፍሊት ከምዝተውሃብኩም 
ዘክሩ!
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ምውሳኽ መዳቕስቲ መዳቕስቲ ንምምጻእ  ክትክተልዎም ዘለውኹም ኣገደስቲ ስጉምትታትን ናይ ግዜ 
ሰለዳታትን ኣለዉ። ዝኾነ ሰብ ናብ ገዛኹም ምስ ኣእተኹም ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት  
ንኣካራይኹም ብጽሑፍ ክትሕብርዎ ኣለኩም። ኣካራይኹም ነቲ ሓድሽ ኣባል ናይ ስድራ 
ብተመሳሳሊ ከም ናትኩም ናይ ፈለማ ናይ ክራይ መመልከቲ ዝተጠቕመሉ ናይ 
ምምማይ መለክዒ ጌሩ ክመምዮ ይኽእል። •ኣባል ስድራ ዘይኮነ መዳቕስቲ (ሀ) ክምመ 
ይኽእል (ለ) ብናይ ምምማይ መሰረት ብምግባር ምእታው ክኽላእ ይኽእል

•     ናይ ቀጥታ ስድራ (ሀ) ክምመዩ ይኽእሉን (ለ) ምእታው ክኽልኡ ኣይክእሉን። 
ናይ ምምማይ ክፍሊት ድማ ምስ ትእዛዝ ናይ ውዕል ክራይ ሕጋጋት Rental 
Agreement Regulation Ordinance (SMC 7.24) ከምኡ’ውን ምስ ናይ 
ስተይት ናይ ኣካረይን-ተኻራይን ኣዋጅ ብዝቃዶ መሰረት ይፍቀዱ እዮም። 

•     ኣካራይ ኣባል ስድራ ንዘይኮነ መዳቕስቲ ኣብ ውሽጢ ናይ 30 መዓልታት 
ናይ ጽሑፍ ስምዕታ ናብ’ቲ ናይ ክራይ ውዕል ክሓብር ክጠልብ ይኽእል።

•     እንተድኣ እቲ መዳቕስቲ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ናብ’ቲ ናይ ክራይ ውዕል 
ዘይሓበረ፡ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ክወጹ ኣለዎም። (ጠቕላላ 45 መዓልታት)

•     ናይ ቀጥታ ስድራ ኣብ ናይ ክራይ ውዕል ክኣትዉ ክሕተቱ ኣይክእሉን 
ከምኡ’ውን ምንባር ኣይክልኡን።

ነቲ ዝውሰኽ ዘሎ ኣባል ስድራ ብዘይካ ናይ ምመያ ክፍሊት፡ ካልእ ናይ መእተዊ ክፍሊት 
ኣይሕተትን። ኩሎም ናይ መጀመርታ ሓረግ ስምምዓት ናይ ውዕል ክራይ ከምዘለዉዎ ይጸንሑ።

ናይ Seattle ኣባይቲ ክቡራት ክኾኑ ይኽእሉ ከምኡ ድማ ኣብ’ቲ ከተማ ቤት ተባሂሉ 
ንክጽዋዕ ሕሱር ቦታ ምርካብ ብሓቂ በዳሂ ክኸውን ይኽእል። ናይ ገዛ ዋጋታት ንምምላእ 
ነብስኹም ትሽገር እንተድኣ ኣላ ኮይና ክሕግዘኩም ዝኽእል ሰብ ናብ ገዛኹም መናብርቲ 
ክትውስኹ ትኽእሉ። ሓድሽ መናብርቲ ክትውስኹ ከለኹም ተጠንቀቑ፡ ምኽንያቱ 
እንተድኣ እቲ መደብ ጽቡቕ እንተዘይከይዱ ክተሓላለኽን ንምውጸኦም ድማ ኣሸጋርን 
ክኸውን ይኽእል እዩ። ዝኾነ ናይ ክራይ ዝኸፍል ሰብ መሰላት ከምዘለዎ ዘክሩ። 
ብተወሳኺ፡ ኣካራይኹም ንመዳቕስትኹም ከውጽኦ እንተድኣ ወሲኑ ናትኩም ገዛ ኣብ 
ጸገም ክኣቱ ይኽእል እዩ። መዳቕስቲ ከተምጽኡ ክትደልዩ ከለኹም ምስ ኣካራይኹም 
ምስራሕ ጽቡቕ ልምዲ እዩ።

ንስኹም ነዚኦም ክትውስኹ ትኽእሉ፡

 •     ናይ ቀጥታ ስድራ

 •     ሓደ ተወሳኺ ኣባል ስድራ ዘይኮነ መናብርቲ

 •     ናይ ቀጥታ ስድራ ናይ’ቲ ተወሳኺ መናብርቲ

 •     ካልእ ዝኾነ ኣካራይ ዝሰማማዓሉ መናብርቲ እዚ ከኣ ን፡

 •     ካብ ሕጋዊ ናይ ምሓዝ ገዛ ደረጃታት ዘይሓልፍ

ናይ ቀጥታ ስድራ ብሰፊሑ ነዚኦም ዘጠቓልል ኮይኑ እዩ ዝቱርጎም፡

መጻምዲ፡  ናይ ገዛ ዓርኪ፡ ናይ ቅድም መጻምዲ፡ ናይ ቅድም ናይ ገዛ ዓርኪ፡ ብመርዓ 
ዝተኣሳሰሩ እኹላት ሰባት፡ ኣሕዋት፡ 16 ዓመትን ካብኡ ዝዓብዩ ሰባት ኮይኖም ኣብ’ዚ 
ሕጂ እዋን ብሓባር ዝነብሩ ዘለዉ ወይ ኣብ ዝሓለፈ ብሓደ ዝተቐመጡን ከምኡ’ውን ናይ 
ዕርክነት ዝምድና ዘለዎምን ከምኡ’ውን ናይ ወላድን ውሉድን ዝምድና ዘለዎም እንከላይ 
ወለዲ፡ ሰብኣይ ኣደ ወይ ሰይተ’ቦ፡ ኣባሓጎታትን ናይ ጡብ ወለዲን፡ ሞግዚታትን ናበይቲ 
ወለዲ ወይ ናይ ትሕቲ ዕድመ ሰብ ሕድሪ። ንዕላማ ናይ’ዚ ትርጉም “ናይ ዕርክነት 
ዝምድና” ማለት ፍቕራዊ ዓይነት ናይ ማሕበራዊ ዝምድና ማለት እዩ። ህልውና ናይ 
ዕርክነት ዝምድና ንምውሳን ቤት ፍርዲ ኣብ ግምት ከእትዎም ዘለዎም ሮቛሒታት፡ (ሀ)  
እቲ ዝምድና ዝጸንሓሉ ንውሓት ናይ ግዜ (ለ) ጠባይ ናይ’ቲ ዝምድናን ከምኡ’ውን (ሐ) 
ኣብ ሞንጎ’ቶም ሰባት ዘሎ ብዝሒ ናይ ርክባት።
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ካብ ወናኒ ገዛ ዝወሃበኩም 
ምልክታታት/ስምዕታታት ስምዕታ ናይ ምውሳኽ ዋጋ ናይ ገዛ

“ናይ ኣባይቲ ዋጋታት’’ ንክራይ ከምኡ’ውን ዝኾነ ንኣካራይ ትኸፍልዎ ወርሓዊ ክፍሊታት 
ከም መኽዘን ወይ መዐሸጊ። ኣብ ተጠቃምነት ዝተሞርኮሱ ናይ ምጥቃም (ማይን 
መብራህትን..) ክፍሊታት ኣብ‘ዚ ዓይነት ስምዕታ ኣይኣትዉን እዮም። ፍሉይ ኩነታት 
ድማ እንተድኣ ኣካራይኹም ኣቐዲሙ ኽኸፍሎም ሓላፍነት ኔርዎ ኮይኑ ከምኡ ድማ ሕጂ 
ተጠቃምነት (ማይን መብራህትን..) ቀጥታ ንዓኹም ከኽፍለኩም እንተደልዩ። ኣብ’ዚ 
ጉዳይ፡ ኣካራይ ስምዕታ ናይ’ዚ ዓይነት ገዛ ምውሳኽ ዋጋ ክህበኩም እዩ ዝግብኦ። እንተድኣ 
ኣቐዲምኩም ተጠቃምነት (ማይን መብራህትን..) ከፊልኩም፡ ኮይኑ ግን ኣብ ክፍሊት 
ለውጢ ክህሉ እንተድኣ ኮይኑ፡ ከም ምክፋል ንፍልይ ዝበለ ትካል፡ ንኣብነት ናይ ክራይ 
ኣቑሑ ክትቅይሩ ኣካራይኹም ንዓኹም ናይ 30 መዓልቲ ስምዕታ ክህበኩም ይድለ።

እንተድኣ ናይ ውሱን ግዜ ናይ ክራይ ስምምዕ ኣለኩም ኮይኑ፡ ኣካራይኹም ነዚ እዋን እዚ 
ናይ ገዛ ዋጋ ክልውጦ ኣይክእልን እዩ። እንተድኣ ኣብ መጨረሽታ ናይ’ዚ ግዜ’ዚ ናትኩም 
ውዕል ክራይ ከም ናይ ወርሒ ንወርሒ ተኻራይ ኮንኩም ክትጸንሑ ኣማራጺ ሂብኩም፡ 
ከምኡድማ ኣካራይኹም ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ናትኩም ናይ ገዛ ዋጋ ክውስኸሉ ደልዩ፡ ኣካራይኹም 
ነዚ ክሰደልኩም ኣለዎ ቅድሚ’ቲ ግዜ ምውድኡ፡ ስምዕታ ናይ ገዛ ዋጋ ምውሳኽ።

•    ኣካራይ ቅድሚ ምውሳኽ ናይ ገዛ ዋጋ፡ እዚ ከኣ ነታ ናይ ኣገልግሎት መዓልቲ 
ከይወሰኽካ እንተውሓደ ናይ 60 መዓልታት ናይ ጽሑፍ ስምዕታ ክህበኩም ኣለዎ። 

•    እቲ ስምዕታ ድማ ቃላት ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ኣብ Seattle ዘሎ ናይ ሓገዝ መስመር ናይ 
ክራያት ከምኡ’ውን መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ተኻራይ መሰላት ሓበሬታ ከጠቓልል 
ኣለዎ። ነዚ ሓበሬታ ዘየጠቓልል ስምዕታታት ኣብ Seattle ተፈጻምነት የብሉን።

•    ጉድለት ዘለዎ ስምዕታ ናይ ምውሳኽ ኣብ ትቕበሉሉ እዋን ኣብ Seattle ዘሎ ናይ 
ሓገዝ መስመር ናይ ክራያት ምውካስ ኣገዳሲ እዩ። ምኽፋል ነዚ ሓድሽ ምውሳኽ 
ማለት ዳርጋ ተሰማሚዕኩምሉ ማለት እዩ።

•    ምውሳኻት ኣብ ምጅማር ናይ ክራይ እዋን ጥራይ እዩ ክጅምር ዝኽእል። ንኣብነት፡ 
ክራይኩም ኣብ መጀመርታ ናይ ወርሒ ግዚኡ እንተድኣ ኣኺሉ እሞ ኣካራይኹም 
እንተድኣ ናይ 60 መዓልቲ ስምዕታ ናይ ምዉሳኽ ኣብ ጥሪ 5 ሂቡኩም፡ እቲ 
ዝቐልጠፈ ምውሳኽ ኣብ ሚያዝያ 1 እዩ ክትግበር ዝኽእል፡ ምኽንያቱ ቅድሚ 
መጋቢት 1 ዝውሓደ ናይ 60 መዓልታት ክህሉ ስለዝይክእል።

•    እንተድኣ ብመሰረት ናይ ክራይ ምዝገባን መርመራን ትእዛዝ፡ ናይ ክራይ ገዛኹም 
እንተድኣ እቲ ዝትሓተ ናይ ገዛ ናይ ሕጊ ጠለባት ዘየማለአ ምውሳኽ ክካየድ 
ኣይክእልን እዩ። ኣብ www.seattle.gov/rrio ተመልከቱ ከምኡ ድማ ኣብ ውሽጢ 
ምዝገባ ናይ ክራይ ፈትሹ። ንኣካራይኹም ብጽሑፍ ክትሕብርዎ ኣለኩም 
ከምኡ’ድማ ቅድሚ እቲ ወሰኽ ኣብ ግብሪ ምውዓሉ ናይ መርመራ መደብ ንምሓዝ 
ነቲ ኣብ Seattle ዘሎ ናይ ሓገዝ መስመር ናይ ክራያት ተወከሱ። 

•    ካብ ኣካራይ ዝውሃበኩም ዝኾነ ናይ ጽሑፍ ስምዕታ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስተውዕሉዎ 
ኢኹም ከምኡድማ ቀጥታ ኣቓልቦኹም ሃብዎ። ሽዑ ርኣይዎን ከምኡ ድማ ኣድላዪ 
እንተኾይኑ ቅልጡፍ ስጉምቲ ውሰዱ።

•    ዝበዝሕ እዋን ስጉምቲ ዘድልዮም ስምዕታታት ሓጺር ሞስኮት ግዜ ናይ ምፍጻም 
ይህቡ። ኣብ እዋኑ ዘይምምላስ ናብ ከቢድ ሳዕቤን ከም ምውጻእ ካብ ገዛ የምርሑ።

•    ካብ ኣካራይኹም ዝውሃብኹም ስምዕታታት ምስ ክልቲኡ ናይ ስተይትን ናይ 
ከተማን ሕግታት ክቃደው ኣለዎም።

•    ናይ ተኻረይቲ መሰላት ዝጸልዉ ስምዕታታት ንኣብነት ከም

•     ስምዕታታት ናይ ምቁራጽ፡ ደው ምባል፡ ምእዛዝን ወይ ምውጻእ

•     ናይ ገዛ ዋጋ ናይ ምውሳኽ ስምዕታ (ክራይ ወዘተ)

•     ስምዕታታት ናይ ምእታው ነዚ ዝስዕብ ቃላት ክህልዎም ኣለዎ፡

 
ቅድሚ ስምዕታ ምሃቦም፡ ኣካራይኹም ናይ ክራይ ገዛኹም ኣብ’ቲ ከተማ ከመዝግቦ 
ኣለዎ፡ እዚ ግን እንተድኣ እቲ ገዛ ካብ’ዚ ናጻ ዘይኮይኑ እዩ።

እንተድኣ ኣብ ምርኣይ ሓደ ስምዕታ ሓገዝ ደሊኹም፡ ኣብ Seattle ዘሎ ናይ ሓገዝ መስመር ናይ 
ክራያት ናብ (206) 684-5700 ደውሉ። ብተወሳኺ ብዛዕባ ናጻ ወይ ትሑት ዝዋግኡ ናይ ሕጊ 
ኣገልግሎታት ንስኹም ናብ 2-1-1 ደውሉ። እዞም ዝስዕቡ ልሙዳት ዓይነታት ናይ ስምዕታታት 
እዮም።

ካብ ኣካራይኹም ክትቅበልዎም እትኽእሉ፡ 
ገሊኦም ዝያዳ ህጹጻት ካብ ካልኦት ዝኾኑ 
ብዙሓት ዓይነታት ስምዕታታት ኣለው።

እንተድኣ ነዚ ስምዕታ ንምርዳእ ወይ ብዛዕባ ናይ ተኻራይ መሰላት ሓገዝ ወይ 
ሓበሬታ ደሊኹም፡ ኣብ Seattle ዘሎ ናይ ሓገዝ መስመር ናይ ክራያት ናብ 
(206) 684-5700 ደውሉ ወይ ኣብ www.seattle.gov/rentinginseattle 

ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ብጽሑ።
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እንተድኣ እቲ ዕለትን ሰዓትን ዘይተሰማሚዕኩም ከምኡ ድማ ንኣካራይኹም ከተእትውዎ 
ንዘይምድላይኩም ቅቡል ምኽንያት ኣለኩም ኮይኑ፡ ንስኹም ዝጥዕም ዕለትን ሰዓትን ከተቕርቡ 
ኣለኩም። ቅቡል ምኽንያት ማለት ንስኹም ኣቐዲምኩም ኣብ’ታ ግዜ’ቲኣ ኣብ ገዛኩም ናይ 
ስድራቤት ኣጋጣሚ መዲብኩም ክኸውን ይኽእል ወይ ኣብ እዋን ምእታው ኣብ’ኡ ክትህልዉ 
ትደልዩን ከምኡ ድማ ተወሳኺ ዝሰርሕ ስምዕታ የድልየኩምን ክኸውን ይኽእል።

እንተድኣ ንስኹም ርትዓዊ ምእታው ምሃብ ኣቢኹም፡ ንከተተግብሩ ኣካራይኹም ናይ 
10 Day Notice to Comply (10 መዓልቲ ስምዕታ) ክህበኩም ይኽእል፡ 

ኣብ እዋን ኢመርጀንሲ ወይ ህጹጽ እዋን፡ ኣካራይ ብዘይ ስምዕታ ናብ ናይ ተኻራይ ገዛ 
ክኣትው ይኽእል። ኣብነታት ናይ ኢመርጀንሲ ወይ ህጹጽ እዋን ድማ ነዚኦም የጠቓልል፡

 •     ዓቢ ዝኾነ ምፍሳስ ናይ ቱቦ

 •     ሓዊ

•     ፖሊስ ኩነታት ጥዕና ናይ ተኻራይ 
ንምፍታሽ (እዚ ንኣካራይ ናብ’ቲ 
ገዛ ንክኣትዉ ከፍቅደሎም የድሊዮም)

Notice of Changes to the Terms of Your Rental Agreement 
(ስምዕታ ናይ ለውጢ ኣብ ሓረጋት ስምምዕ ናይ ውዕል ክራይ)

ውዕል ክራይ እንተድኣ ፈሪምኩሙሉ፡ ክልቴኹም ኣካራይን ተኻራይን ካልእ እንተድኣ 
ዘይተሰማሚዕኩም፡ እቶም ሓረጋት ናይ ስምምዕ ክሳብ እቲ ክራይ ዝውዳእ ክልወጡ 
ኣይክእሉን።  እንተድኣ ናይ ወርሒ ንወርሒ ናይ ክራይ ስምምዕ ኣለኩም ኮይኑ፡ ቅድሚ 
ሓድሽ ናይ ክራይ እዋን ምጅማሩ፡ ኣካራይ ነቲ ሓረጋት ስምምዕ ብናይ 30 መዓልታት 
ስምዕታ ክልውጦ ይኽእል። ለውጥታት ድማ ገለ ንምጥቃስ ንሕግታት ናይ ምትካኽ፡ 
ኣጋይሽ ወይ እንስሳታት ከጠቓልል ይኽእል። ንናይ ገዛኹም ዋጋታት ዝውስኽ ዝኾነ 
ለውጢ ምስ’ቲ ምውሳኽ ናይ ገዛ ዋጋታት ናይ ስምዕታ ግዴታ ክሳነ ኣለዎ።

Notice of Intent to Enter (ስምዕታ ውጥን ንምእታው)

ውዕል ክራይኩም መሰል ናይ ምቁጽጻር ናይ ምእታው ናብ ገዛኹም ይህበኩም። እዚ 
ማለት ከኣ ኣካራይ ብዘይካ ኣብ ናይ ህጹጽ እዋን ኩነታት እንተዘይኮይኑ፡ ብዘይ ግቡእ 
ስምዕታ ክኣትዉ ኣይክእልን። ኣካራይ ጽገናታት ክገብር፡ ንመርመራታት ወይ ነቲ ገዛ 
ንናይ መጻኢ ተኻረይቲ ወይ ኮንትራክተራት ከርእዮም ንምእታው ክሓትት መሰል 
ኣለዎ። ኣካራይኹም ነዚ ክህበኩም የድልዮ፡

•    ብስምምዕ ዝግበር ወይ ኣድላዪ ጽገናታት ወይ መርመራታት ብውሑዱ 
ናይ 2 መዓልታት ስምዕታ

•     ነቲ ገዛ ንምርኣይ ብውሑዱ ናይ 1 መዓልታት ስምዕታ

ናይ ምእታው ስምዕታታት ድማ ነዚ ዝስዕብ ከጠቓልሉ ኣለዎም፡

•     ኣካራይ ክመጽኣሉ ዝደልዮ ዕለት

•     ዝቐደመን ዝደሓረን ክመጽእሉ ዝኽእሉ ሰዓት

•     ምናልባት ኣብ’ቲ ስምዕታ ዘሎ ዕለትን ሰዓትን ክመጹ እንተድኣ 
ዘይደሊኹሞም ምእንቲ ክትድውሉ ቁጽሪ ቴለፎን

ኣብ እዋን ምሕዳግ፡ እንተድኣ ናይ ምእታው ስምዕታ ሂቦም ኮይኖም እሞ ድሕሪ ብዙሕ 
ፈተነታትን መልሲ እንተድኣ ዘይረኺቦምን ከምኡ ድማ ርትዓዊ ምሕዳግ ዘመልክት 
መርትዖ ኣሎ ኮይኑ፡ ኣካራይ ክኣቱ ይኽእል።

መርትዖ ናይ ምግዳፍ ነዞም ዝስዕቡ ክልተ ወይ ዝያድኡ የጠቓልል፡

 •     ኣካራይ ናይ ክራይ ክፍሊት እንተድኣ ዘይተቐቢሉ

 •     መልእኽትኹም ኣይተቐበልዎን

•     መስመራት ተጠቃምነት (ማይን መብራህትን ወዘተ) ስለዘይተኸፍሉ 
እንተዳኣ ተቖሪጾም ኮይኖም

ሞኽሪ፡
እቲ ሕጊ ክልቲኦም ወገናት ርትዓውያን ክኾኑን ከምኡ ድማ ብጽቡቕ ሕልና ክሰርሑን 
ይጠልብ። ንስኹም ኣካራይኹምን ንንጹርን ክብረት ዘለዎም ዝርርባት ንምግባር 
ዝክኣለኩም ክትገብሩ ይግባእ። ናይ’ቲ ካልእ ሰብ ድሌታት ኣብ ግምት የእትዉ ከምኡ 
ድማ ምኹኑይ፡ ኣብ ሰዓቱን ብኣገባብን ናብ ገዛኹም ንምእታው ዘለዎ ስምምዕ ርኸቡ። 
ትተሓባበሩ ከምዝነብርኩም ንምርኣይ ነቲ ዝርርባት ከምዝሰነድኩሞ ኣረጋግጹ።
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Notice to Comply or Vacate (ናይ ምምእዛዝ ወይ ምውጻእ ስምዕታ) (10 መዓልታት)

ናይ ክራይ ስምምዕ ምስ ጠሓስኩም፡ ኣካራይ ናይ 10 መዓልቲ ስምዕታ ክጥቀም እዩ። 
ኣብነታት ድማ ነዞም ዝስዕቡ ከጠቓልሉ ይኽእሉ፡

•    ምትካኽ ሽጋራ ኣብ ዘይትከኾ ክፍሊ/ህንጻ
•    እንስሳ ምሓዝ ዘይፍቀድ እንከሎ እንስሳ ምሓዝ
•    ኣብ እዋን ህዱእ ሰዓታት ዓው ዓው ምባል

እቲ ስምዕታ ነቲ ናይ ክራይ ስምምዕ ንምጥሓስ እንታይ ከምዝገበርኩምን ከምኡድማ ምስ’ቲ 
ስምዕታ ንምቅዳው እንታይ ክትገብሩ ከምዘለኩምን ብኑጹር ክገልጽ ኣለዎ። እቲ ናይ 10 
መዓልታት ግዜ ናይ ምምእዛዝ ንቀዳመ-ሰንበት የጠቓልል። እንተድኣ ናይ ወርሒ ንወርሒ 
ተኻራይ ኮንኩም፡ ናይ 3 ግዜ ወይ ዝያዳኡ ናይ 10 መዓልቲ ስምዕታታት ኣብ ናይ 12 ወርሒ 
እዋን ምቕባል፡ ኣካራይ ነቲ ውዕል ምክራይ ንከቋርጾ ርትዓዊ ጠንቂ ክኸውን ይኽእል እዩ።

Notice to Pay or Vacate (ናይ ክትከፍሉ ወይ ክትወጹ ስምዕታ) (ናይ 14 መዓልታት)

እንተድኣ ናይ ምጥቃም ማይ መብራህቲ ክፍሊታት ወይ ዝጸንሐ ክፍሊታት ዶንጊኹም፡ ሓደ ኣካራይ 
ናይ 14 መዓልታት ስምዕታ ክጥቀም እዩ። ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ክፍሊታት ጥራይ እዮም ኣብ’ዚ 
ዓይነት ስምዕታ ዝፍቀዱ። እዚኦም ትእወድዎ ንክትከፍሉ ኣዝዩ ንእሽቶ መስኮት ናይ ግዜ የፍቅዱ።

•    ኣብ’ዚ ግዜ እዚ ንምኽፋል ዝክኣለኩም ዘበለ ክትገብሩ ኣለኩም።

•    እንተድኣ ክራይኩም ኣብ ግዚኡ ክትከፍሉ ከምዘይትኽእሉ ገሚትኩም፡ 
ኣቐዲምኩም ንኣካራይኹም ከተፍልጥዎ ዝበለጸ እዩ። ኣካራይኹም ምናልባት ናይ 
ክፍሊት መደብ ንምስምማዕ ኣብ ግምት የእትዎ ይኸውን። ኣካራይኹም ምሳኹም 
ኮይኑ ክሰርሕ ምሕታት ወለሓደ ትኸስርዎ ነገር የሎን፡ እቲ ዝብኣሰ ከጋጥም ዝኽእል 
ድማ ኣካራይኹም ኣይፋል ምባል ጥራይ እዩ። ክራይኩም ኣብ ምኽፋል ዝኾነ ጉዳይ 
ምስ ዝህልወኩም ድፍር ኢልኩም ክትዛረብዎ ከለኹም ኣካራይኹም ክቕበለኩም እዩ 
እዚ ግን እንተዳኣ ናይ ቀጻሊ ጸገም እንተዘይኮይኑ እዩ።

•    ኣብ ምኽፋል ክራይኩም ሓገዝ እንተድኣ ደሊኹም ክሕግዘኩም ዝኽእል ዝርዝር ናይ 
ሓገዝ ምንጭታት ንምርኣይ ናብ 2-1-1 ደውሉ። መብጽዓታት ናይ ክራይ ሓገዝ 
ንምርካብ ኣብዛ ገጽ ተመልከቱ። 42። እንተድኣ ካብ ሳልሳይ ኣካል ገለ ገንዘባዊ ሓገዝ 
ከተውሕሱ ትኽእሉ ኮንኩም፡ እዚ ገለ ተወሳኺ ግዜ ክህበኩም ይኽእል እዩ።

ኣብ ናይ ክራይ ስምምዕኩም ዘሎ ዕለተ ክራይ በጺሑ ከይከውን ኣስተብህሉ ኢኹም። ዝበዝሕ ግዜ 
ክራይ ኣብ መጀመርታ ናይ ወርሒ እዩ ግዚኡ። ዝዱንጊ ክፍሊታት ኣብ ሳልሳይ ወይ ሓሙሻይ  
መዓልቲ ክረአ ልሙድ እዩ። እዚ ማለት ግን ናይ ‘ጸጋ ወይ ምጽማም ግዜ’ ትረኽቡ ማለት ኣይኩነን፡ 
እዚ ከኣ ገለ ተኻረይቲ ዝሕዝዎ ልሙድ ጉጉይ መረዳእታ እዩ። እዚ ማለት ክሳብ ሽዑ ናይ ዝዶንጎየ 
ክፍሊት ከምትኸፍሉ ክትግበሩ ኣይትኽእሉን ማለት ጥራይ እዩ። ንስኹም ናይ 14 መዓልቲ ስምዕታ፡ 
ኣብ ዝኾነ ግዜ ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ናይ’ታ ዕለታ ዝኣኸለ ክራይ ክትውሃቡ ትኽእሉ ኢኹም።

Notice to Quit for Waste or Nuisance (ናይ ርስሓት ወይ ራብሻ ደው ንምባል 
ዝውሃብ ስምዕታ) (3 መዓልቲ)

ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ኣካራይ ነዚ ናይ 3 መዓልቲ ስምዕታ ክጥቀም እዩ፡ እዚ ከኣ ከም 
ኣብ ንብረት ገበናዊ ንጥፈት ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ወይ ኣብ ናይ ክራይ ንበረት ከቢድ ዕንወት 
ምስ ዝወርድን እዩ። ነዚ ስምዕታ’ዚ መድሃኒት የብሉን፡ እቲ እንኮ ክግበር ዘለዎ ድማ ወይ 
ምውጻእ እዩ ወይ ድማ ካብ ናይ ምልቃቕ ክሲ ንዓኹም ንምክልኻል ቀጥታ ጠበቓ ምሓዝ 
እዩ። ኣካረይቲ ቅዳሕ ናይ ስምዕታታት ናይ ገበናዊ ንጥፈታት ናብ Seattle Department of 
Construction and Inspections ናይ Seattle ክፍሊ ህንጻን ቁጽጽርን ክህቡ ኣለዎም። 
እዚ ዓይነት ስምዕታ ነቲ ኩነታት ግቡእ ከምዝኾነ  ንጹር መርትዖ ክህሉ የድሊ።

Notice to Terminate Tenancy for Just Cause (ናይ ብርትዓዊ ጠንቂ ክራይ 
ንሙቁራጽ ስምዕታ)

ኣካራይ ናይ ወርሒ ንወርሒ ናይ ክራይ ስምምዕ ኣብ Seattle ንምቁራጽ ንጹራት ናይ 
ርትዓዊ ጠንቂ ምኽንያታት ኣለው። እቲ ዝድለ ናይ ስምዕታ ግዜ ኣብ’ቲ ርትዓዊ ጠንቂ 
ይሙርኮስ።

እቲ ናይ ርትዓዊ ጠንቂ ምውጻእ ካብ ገዛ ትእዛዝ ኣብ ክፍሊ ናይ ምውጻእ ካብ ገዛ 
ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ገጽ፡ 46።

4140



ምክልኻል ናይ ዘቤታዊ ጎነጽ ግዳይ

•    ዘቤታዊ ጎነጽ ዘጋጥሞም ተኻረይቲ፡ በቲ ዝጉንጽ ዘሎ ሰብ ኣብ’ቲ ናይ ክራይ ገዛ 
ንዝወርድ ዕንወት ተሓተቲ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም

•    ተኻራይ ንሳቶም ወይ እቲ ገዛ ሒዙ ዘሎ ሰብ ግዳይ ናይ ዘቤታዊ ጎነጽ ከምዝኾኑን 
እቲ ፈጻሚ ድማ ነቲ ዕንወት ከምዘውረዶን ሰነድ ናብ ተኻራይ ከቕርብ ኣለዎ።

•    እቲ ስነዳ ብብቑዕ ዝኾነ ሳልሳይ ኣካል ክፍረም ኣለዎ- እዚኣቶም ድማ ክፍሊ ፖሊስ 
ናይ Seattle ልቸንሳ ዘለዎም ሰብ ሞያ ጥዕና ኣእምሮ፡ ናይ ዘቤታዊ ጎነጽ ፕሮግራም 
ጠበቓታት፡ ቤተ ክህነት፡ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ጉዳይ ማናጀራት።

ናይ ክራይ ገዛ ሓገዝ ንምርካብ ዝግበር መብጻዓታት

እንተድኣ ብድሕሪ ክራይ ኣለኹም ኮንኩም ከምኡ ድማ ናይ 
14 መዓልቲ ስምዕታ ክትከፍሉ ወይ ክትወጹ ተዋሂብኩም፡ 
ኣካራይኹም ናይ ጽሑፍ መብጽዓ ናይ ምኽፋል ካብ 
ሳልሳይ ኣካል ክቕበል ኣለዎ። ሳልሳይ ኣካል ቤት ክርስትያን 
ወይ ዘይመኽሰባዊ ትካል ክኸውን ይኽእል።

•    እቲ መብጻዓ ብጽሑፍ ክኸውን ኣለዎ

•    እቲ መብጽዓ ቅድሚ ናይ 14 መዓልቲ ምውድኡ ክቕበሎ ኣለዎ

ምፍላጡ ጽቡቕ እዩ!
ኣካረይቲ መብጽዓታት ናይ ሓገዝ ክቕበሉ ዝጠልብ ተወሰኽቲ ናይ ስተይት 
ሕግታት ኣለው፡ እዚ ከኣ ዋላ’ውን ድሕሪ እቲ ናይ 14 መዓልቲ ስምዕታ 
ምውድኡ ክሳብ’ቲ ብምልኡ ናይ ቤት ፍርዲ ናይ ምውጻእ መስርሕ እዩ። 
እዞም መከላኸሊታት በታ ከተማ ኣይፍጸሙን እዮም።
(ን RCW 59.18.410 ርኣዩ)

•    እቲ ምንጪ ነቲ መብጽዓ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልታት ከምዝኸፍሎ ክውፈ ኣለዎ።

•    እቲ ምንጪ ነቲ ኣካራይ ብዘይካ ምሃብ ሓበሬታ ናይ ምኽፋል ካልእ ዝኾነ ነገር 
ከግብሮ የብሉን።

•    እቲ ክፍሊት ብገዛእ ርእሱ ኣብ ኩሎም ዋጋታት ህሉዋት ክትኮኑ ከኽእለኩም እኹል 
ክኸውን ኣለዎ ወይ ብምድማር ምስ ካልኦት ምንጪታት ናይ ኣታዊ ወይ ድጎማታት
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ምልቃቕ ካብ ገዛ
ዝበዝሑ ናይ ክራይ ስምምዓት ክትወጹ ከለኹም ከመይ ጌርኩም ንዋና ገዛኹም ስምዕታ 
ትህብዎ ዝገልጹ እዮም። እንተድኣ ካብ ናይ ወርሒ ናብ ወርሒ ተኻራይ ኮንኩም፡ 
ንስኹም ንዋና ገዛኹም ብውሕዱ 20 መዓልት ቅድሚ እታ ወርሒ ምውድኣ ብጽሑፍ 
ክተፍልጥዎ ኣለኩም። ንኣብነት፡ እንተድኣ ክሳብ ሓምለ 31 ክትወጹ ደሊኹም፡ እቲ ዋና 
ገዛ ንናትኩም ስምዕታ ካብ ሓምለ 11 ዘይሓልፍ ክቕበሎ ኣለዎ።

እንተድኣ ግቡእ ስምዕታ ዘየቕሪብኩም፡ ንስኹም ነታ ትመጽእ ወርሓዊ ናይ ክራይ እዋን 
ተሓተትቲ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም።



•    ናይ ክራይ ስምምዕኩም ንምምላእ ዘሎ ልሙድ ጉድለት። ንስኹም ንሕግታት ናይ ክራይ 
ስምምዕኩም ከይተኸተልኩም ብምትራፍኩም፡ ኣብ ቀንዲ ቀረባ ናይ 12 ወርሒ እዋን 
ንምምእዛዝ ወይ ንምውጻእ ናይ 3 ወይ ዝያዳ ናይ 10 መዓልቲ ስምዕታ ተቐቢልኩም።

•    ኣካራይኹም ወይ ናይ ቀጥታ ኣባል ስድርኦም ናብ ናትኩም ገዛ ክኣትዉ ይደሊ። እዚ ናይ 
90 መዓልቲ ስምዕታ የድልዮ። ኣካራይኹም በቲ ከተማ (ማሕላ ዘለዎ መግለጺ) 
ምርግጋጽ ክገብር ከድልዮ ይኽእል እዩ፡ እዚ ከኣ እንተድኣ ንሳቶም ነዚ ናይ ርትዓዊ ጠንቂ 
ተጠቒሞምን ከምኡ ድማ ንስኹም ንገዛኹም ክሕዝዎ ከምዘይደለዩ ወይ ምስ ወጻእኩም 
ንብቑዕ ዝኾነ ኣባል ስድራ ከእትዉዎ ከምዘይደለዩ እንተድኣ ጠርጢርኩምን እዩ።

•    ኣካራይኹም ነቲ ንስኹም ዝተኻረኹሞ ገዛ ክሸጦ እንተደልዩ። እዚ ናይ 90 መዓልቲ 
ስምዕታን ከምኡ ድማ እዚ ንናይ እስካቡሊ ዝኾኑ ስድራ መንበሪ ቦታታት ይምልከት፡ 
እዚ ከኣ በቲ ናይ ከተማ ሕጊ ከም ዝተፈልየ ትሕተ ቅርጺ ኮይኑ ሓደ መንበሪ ገዛ 
ዝሓዘ ንዝኾነ ይምልከት። ንስኹም ኣብ ኮንዶ፡ ኣፓርታማ፡ ድርብ ኣፓርታማ፡ ሱሉስ 
ኣፓርታማ ወይ ናይ ከተማ ገዛ፡ ትነብሩ እንተኾንኩም፡ ዋና ገዛኩም ናይ ክራይ 
ስምምዕኩም ንምቁራጽ ነዚ ከም ርትዓዊ ጠንቂ ክጥቀመሉ ኣይክእልን።

•    ናትኩም ምሓዝ ናይ ገዛ ከኣ ኣብ’ቲ ንብረት ክትሰርሑ ምቑጻርኩምን ከምኡ ድማ 
እቲ ስራሕ እንተድኣ ተቛሪጹን ይሙርኮስ። እዚ ብፍሉይ ነቶም ኣብ’ቲ ቦታ ስራሕ 
ዝነብሩ ኣመሓደርቲ ንብረት ይምልከት።

•     ኣካራይኹም ክፋል ናይ ገዝኦም ወይ ምስ ገዝኦም ዝተለቀበ መንበሪ ናይ ገዛ 
የካርይኹም እንተ ነይሮም ከምኡ ድማ ንቐጻሊ ምሳኹም ክነብሩ እንተዘይደልዮምን።

•    ኣካራይኹም ነቲ ንስኹም ትነብሩሉ ገዛ ወይ ነቲ ህንጻ ጠቕላላ ዳግማይ ክሕድስዎ 
እንተደልዮም እሞ ንዓኹም ንሓዋሩ ከልግስኹም እንተደልዮምን። እዚ ነቲ ኣካራዪ ንናይ 
ዳግማይ ናብ ካልእ ምስፋር ፍቓድ ወይ ላይሰንስ ናብ ከተማ ከመልክት የድልዮ፡ እዚ 
ከኣ ናይ ከባቢ 6 ወርሒ መስርሕ እዩ። ናይ ፍቓድ ወይ ላይሰንስ ግዴታ ድማ ንዓኹም 
ጥማር ሓበሬታ ምሃብን ከምኡ ድማ እንተድኣ ኣታዊኹም ኣብ ወይ ትሕቲ 50% ናይ 
ማእከላይ እቶት ናይ King County ኮይኑ ምኽፋል ንናይ ዳግማይ ናብ ካልእ ምስፋር 
ሓገዝን የጠቓልል። ንዝያዳ ዝርዝር፡ ነቲ ናይ ተኻራይ ዳግም ናብ ካልእ ናይ ምስፋር 
ሓገዝ ናይ መርበብ ሓበሬታ ገጽ ኣብ www.seattle.gov/rentinginseattle ኣንብብዎ።

•    ኣካራይኹም ነቲ ንስኹም ትነብርሉ ገዛ ከፍርሶ ይደሊ ወይ ናብ ናይ ዘይመንበሪ መዓላ 
ከውዕሎ ምስ ዝደሊ።  እዚ ተመሳሳሊ ከም ናይ ምግዓዝ ካብ ጠቕላላ ዳግመ ምስራሕ ፡ 
ናብ ካልእ ናይ ምግዓዝ ፍቓድ ወይ ላይሰንስ የድልዮ። ኣብ ላዕሊ ተመልከቱ።

•    ኣካራይኹም ንማዓላ ናይቲ ህንጻ ናብ ዘይመንበሪ ክልውጦ ደልዩ። እዚ ተመሳሳሊ 
ከም ናይ ምግዓዝ ካብ ጠቕላላ ዳግመ ምስራሕ ፡ ናብ ካልእ ናይ ምግዓዝ ፍቓድ 
ወይ ላይሰንስ የድልዮ። ኣብ ላዕሊ ተመልከቱ።

ምቁራጽ ስምምዕ ክራይ

እንተድኣ ኣካራይኹም ሃንደበት ዘይተጸበኹሞ ስምምዕ ክራይኩም ከተቋርጽዎ  ስምዕታ ሂብኩም፡ 
ቀልጢፍኩም ርኣይዎ። ኣብ ከተማ Seattle ዝተዋህበ ስምዕታ ምስ ክልቲኡ ናይ ስተይትን ናይ 
ከተማን ሕጋጋት ክሰማማዕ ኣለዎ። እንተድኣ ነቲ ስምዕታ ንምርኣይ ሓገዝ ደሊኹምን ከምኡ ድማ 
ምስ ናይ ከተማ ሕጋጋት ከምዝሰማማዕ ክትርድኡ ደሊኹም፡ ናብ ኣብ Seattle ዘሎ ናይ ምክራይ 
ናብ ናይ ሓገዝ መስመር (206) 684-5700 ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም።

•    እንተድኣ ናይ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ተኻራይ ኮንኩም ወይ ቀጥታ ናብ ናይ ወርሒ 
ንወርሒ ስምምዕ ዝቕየር ክራይ ኣለኩም ኮይኑ፡ ኣካራይኹም ነቲ ናትኩም ክራይ 
ንምቁራጽ ናይ ርትዓዊ ጠንቂ ምኽንያት ክህበኩም ኣለዎ።

•    እንተድኣ ዝቋረጽ ክራይ ኣለኩም ኮይኑ፡ እቲ ስምምዕ ከመይ ከም ዝውዳእ ኣብ 
ዝገልጽ ኣረጋግጹ። ነዚ ከም’ዚ ዓይነት ናይ ክራይ ስምምዕ ኣካራይኹም ስምዕታ 
ዘይክህበኩም ይኽእል እዩ።.

ናይ ርትዓዊ ጠንቂ ናይ ተኻረይቲ መውጽኢ ትእዛዝ።

ናይ Seattle ናይ  ርትዓዊ ጠንቂ ናይ ተኻረይቲ መውጽኢ ትእዛዝ፡ ኣገዳሲ 
መከላኸሊ ናይ ተኻረይቲ እዩ፡ ምኽንያቱ እዚ ናይ ሃውሪ ምውጻእ ናይ ተኻረይቲ ይከላኸል። 
እዚ ንኣካረይቲ እንተድኣ ነቲ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ናይ ክራይ ስምምዕ ከቋርጽዎ ደልዮም 
ሕጋዊ ምኽንያት ወይ ርትዓዊ ጠንቂ ክህልዎም ይጠልብ። ኣካራይኹም ብሓፈሻ ስምዕታ 
ምቁራጽ ክራይ ዝብሃል ናይ ጽሑፍ ስምዕታ ክህበኩም ይግባእን ከምኡ ድማ ነቲ ፍሉይ 
ርትዓዊ ጠንቂ ክገልጽዎ ይግባእን። መጠን ናይ ዝቐደመ ስምዕታ ኣብ’ቲ ፍሉይ ጠንቂ 
ይሙርኮስ። ብኻልእ መገዲ እንተዘይተጠቒሱ፡ ቅድሚ እቲ ናይ ክራይ እዋን ብውሑዱ ናይ 
20 መዓልታት ስምዕታ የድሊ። እዞም ዝስዕቡ እቶም እንኮ ኣካራይኹም ነቲ ናይ ካብ ወርሒ 
ናብ ወርሒ ስምምዕ ናይ ክራይ ከቋርጸሉ ዝኽእል ናይ ርትዓዊ ጠንቂ ምኽንያታት እዮም።

•    ዝዱንጊ ክፍሊት ክራይ፡ ንክትከፍሉ ወይ ክትለቁን ናይ 14 መዓልቲ ስምዕታ 
ይውሃበኩምን ንስኹም ድማ ነዚ ከይገበርኩሞ ምስትተርፉ።

•    ኣብ እዋኑ ንምኽፋል ልሙድ ምዱንጓይ ምግባር። ንስኹም ኣብ ኣዝዩ ዝሓጸረ ናይ 12 ወርሒ 
እዋን ናይ ዝዱንጊ ምኽፋል ክራይ 4 ወይ ዝያድኡ ናይ 14 መዓልቲ ናይ ምኽፋል ወይ 
ምውጻእ ስምዕታታት ትቕበሉ።

•    ምጥሓስ ናትኩም ስምምዕ ናይ ክራይ፡ እንተድኣ ንስኹም ምስ ሕግታት ናይ ክራይ 
ስምምዕ ንክትሳነዩ ወይ ክትወጹ ናይ 10 መዓልቲ ስምዕታ ተዋሂብኩም እሞ ከም’ዚ 
ምግባር ምስ ትቦኽሩ።
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•    ኣካራይኹም ንናትኩም ገዛ ናብ ኮንዶ ወይ ናይ ሓባር ተራድኦ ክቕይሮ ይደሊ። 
እዞም ምልዋጣት ብመሰረት ናይ Condominium Conversion Ordinance 
(ኮንዶሚንዮም ናይ ምልዋጥ ትእዛዝን) ከምኡ’ውን Co-operative Conversion 
Ordinance (ናይ ሓባር ናይ ተርድኦ ምልዋጥ ትእዛዛት) SMC 22.903.030 
ከምኡ’ውን SMC 22.903.035 ናቶም መስርሕ ይደልዩ።

•    ኣካራይኹም ኣብ ዝተፈቕደ ተወሳኺ መንበሪ ገዛ ሓበሬታ ናይ ምጥሓስ ናይ ገዛ 
ደረጃታት ይቕበልን ንሱ ድማ ምክራይ ከቋርጽ ይደሊ። ኣካራይኹም ናብ ካልእ ቦታ 
ናይ ምስፋር ሓገዝ ክኸፍሎ ይግብኦ፡ እዚ ከኣ መጠኑ $ 2,000 ዶላር ወይ ማዕረ ናይ 
ክልተ ወርሒ ክራይ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ቅድሚ ምውጻእኩም ክኸፍል ይግብኦ።

•    ኣካራይኹም ስምዕታ ናይ ምጥሓስ ናይ ዘይተፈቕደ ናይ ገዛ ክፋል ማለት ብልምዲ 
“ዘይሕጋዊ ክፋል” ዝብሃል ይቕበልን ከምኡ ድማ ንገዛኹም ምክራይ ከቋርጽ ይግብኦ። 
እቲ ኣካራይ ናብ ካልእ ናይ ምግዓዝ ደገፍ ወይ ናይ $2,000 ዶላር ወይ ማዕረ ናይ 
ክልተ ወርሒ ክራይ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ቅድሚ ምውጻእኩም ክኸፍል ይግብኦ።

•    ኣካራይኹም ምስ’ቲ ሕጋዊ ደረት ንምስምማዕ ኣብ’ቲ መንበሪ ገዛ ዘለዉ ቁጽሪ 
ተኻረይቲ ከጉድል ይግብኦ። እዚ ናይ 30 መዓልቲ ስምዕታን ምኽፋል ናብ ካልእ 
ቦታ ናይ ምግዓዝ ሓገዝ ናይ $2,000 ዶላር ወይ ማዕረ ናይ ክልተ ወርሒ ክራይ 
ቅድሚ ክልተ ሰሙን ቅድሚ ምውጻእኩም ክኸፍል ይግብኦ።

•    ኣካራይኹም ብሰንኪ ሓደገኛ ኩነታት ብናይ ከተማ ክወጽእን ከምኡ ድማ ናትኩም ናይ 
ገዛ ክፍሊ ክዓጽዎን ናይ ህጹጽ ወይ ኢመርጀንሲ ትእዛዝ ይውሃቦ። እቲ ናይ ስምዕታ 
ጠለብ ኣብ ፍሉይ ኩነታት ናይ’ቲ ህጹጽ ጉዳይ ይሙርኮስ፡ ኮይኑ ግን ንሱ ኩሉ ግዜ 
ኣዝዩ ሓጺር እዋን እዩ። እንተድኣ እቲ ናይ ህጹጽ ኩነታት ናይ ኣካራይ ሓላፍነት ኮይኑ 
ተረኺቡ ንስኹም ናብ ካልእ  ቦታ ናይ ምግዓዝ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ። ናብ ካልእ  
ቦታ ናይ ምግዓዝ ሓገዝ ምስ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ናይ ናብራ ዋጋ እዩ ዝስተኻኸል።

•    ኣካራይኹም ኣብ’ቲ ገዛ ኣብ ገበናዊ ንጥፈት ምጽማድ ከተቋርጹ ናይ 3 Day Notice 
to Quit ይህበኩም። ኣካራይኹም ኣብ’ቲ ስምዕታ ናይ ምቁራጽ፡ ነቲ ገበን ከምኡ 
ድማ ነቲ ጭብጥታት ከነጽሮ ይግባእን ከምኡ ድማ ነቲ ከተማ ቅዳሕ ክህብ ይግባእ።

ኣብ ሓጋይ ካብ ገዛ ምውጻእ 

ናይ ሓጋይ ካብ ገዛ ናይ ምውጻእ ወረቐት ንተነቀፍቲ ተኻረይቲ ኣብ እዋን ቆራሪ ናይ 
ክሊማ ኣዋርሕ ኣብ Seattle ቤት-ኣልቦ ካብ ሙዃን ንምክልኻል እዩ ተጌሩ። ኣብ 
ሞንጎ 1 ታሕሳስን ከምኡ’ውን 1 መጋቢት ማእከላይ ኣታዊ ዘለዎም ስድራታት፡ ነቲ 
ወረቐት ወይ ቢል ከም መከላኸሊ ናይ ምውጻእ ክጥቀሙሉ ይኽእሉ፡ እዚ ግን 
ብዘይካ ኣብዘን ዝስዕባ፡

•    እቲ ኣካራይ ኣብ ከተማ Seattle ትሕቲ ኣርባዕተ ዝካረ ክፍልታት ይውንን።

•    እቲ ዋና ወይ ናቶም ናይ ቀጥታ ኣባል ስድራ ነቲ ናይ ክራይ ክፍሊ ክሕዝ ይደሊ

•    እቲ ዋና ነቲ ዝካረ ክፍሊ ክሸጦ ይደሊ

•    እቲ ዋና በቲ ከተማ ምክራይ እቲ ክፍሊ ከቋርጽ ይድለ

•    ምስ ዕጸ-ፋርስ ዝተሓሓዝ ወይ ገበናዊ ንጥፈታት

•    ዘይሕጋዊ ንግድን ወይ ንጥዕናን ውሕስነትን ካልኦት ተካረይትን ወይ ኣካራይ ርኡይ 
ስግኣት ከምጽእ ዝኽእል ዘይውሑስ ተግባር

እንተዳኣ ኣብ ናይ ክራይ ደገፍ ሓገዝ ደሊኹም ናብ 2-1-1 ንሓፈሻዊ ናይ መወከሲ ዝርዝር 
ናብ ምወላን ካልእ ምንጭታት ዘለወን ወኪላት ወይ ኤጀንሲታት ደውሉ።

ናትኩም ናይ ርትዓዊ ጠንቂ መሰላት ክሕደጉ ኣይክእሉን እዮም። ዝኾነ ከም’ዚ 
ክገብር ዝፍትን ናይ ክራይ ስምምዕ ክፍጸም ኣይክኣልን። እንተድኣ ኣብ ናይ 
ክራይ ክፍልኹም ናይ ዝኾነ እዋን ናይ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ተኻራይ 
ኮንኩም ንስኹም ናይ ርትዓዊ ጠንቂ መሰላት ኣለኩም።

ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ!

ሓደ ኣካራይ ኣብ ሓንቲ ናይ ርትዓዊ ጠንቂ ምኽንያት ተሞርኪሱ ናይ ክራይ ስምምዕ 
ደው ምባልን ከምኡ ድማ ብሙሉኡ ከይተኸተሎ  ምስዝተርፍ፡ እዚ ምጥሓስ ትእዛዝ 
ናይ ርትዓዊ ጠንቂ ናይ ካብ ገዛ ምውጻእ እዩ፡ እዚ ማለት ከኣ ናብ’ቲ ገዛ ዘይምእታውን፡ 
ኣብ ናይ መሸጣ ሊስታ ዘይምውጻእን ወዘተ እዩ። ገንዘባዊ መቕጻዕትታት ክትግበሩ 
እዮም፣ ከምኡ ድማ ኣካረይቲ ኣብ ናይ ናኣሽቱ ናይ ይግብኣኒ ቤት ፍርዲ ናይ $2,000 
ዶላር ካሕሳ ናይ ምኽሳስ መሰል ኣለዎም።

ውዕል ክራይ ደው ንምባል ዝውሃቡ ስምዕታታት ንጹር ቋንቋን 
ሓበሬታን ከጠቓልሉ ይግባእ። እንተዳኣ ስምዕታ ተቐቢልኩም፡ 
እዚ ግቡእ ስምዕታ ሙዃኑ ንምውሳን ሓገዝ ክትረኽቡ ኣብ 
Seattle ዝርከብ ናይ ክራይ ናይ ሐገዝ መስመር ኣብ 
(206) 684-5700 ተወከሱ።
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ካብ ገዛ ናይ 
መውጽኢ 
ስምዕታ?

ምምላስ ናይ ውሕስነት ትሕጃ 

ክትወጹኡ ከለኹም፡ ነቲ ናይ ክራይ ንብረት ከምቲ ክትካረይዎ ከለኹም ዝነበሮ ኩነታት 
ጌርኩም ክትመልስዎ ይግባእ፡ እዚ ግን ብዘይካ እቲ ርትዓዊ ምእራግን ምብልሻውን ገዲፍካ 
ማለት እዩ። ርትዓዊ ምእራግን ምብልሻውን ብተፈጥሮ ምስ ግዜ ኣብ ናይ ንቡር ኣጠቓቕማ 
የጋጥም። ኣብነታት ድማ ሕብሪ ምህሳስ፡ ምልሕጻጽ ኣብ ናይ ባይታ መሸፈኒ ምልክታት፡ 
ናይ ምንጻፍ ሕንጻጻት ምእራግ ወዘተ። ዕንወት፡ ብካልእ መገዲ ብሓፈሻ ሃንደበት የጋጥም 
ከምኡ ድማ ከም ውጺኢት ሸለልትነት፡ ግጉይ ኣጠቓቕማ፡ ወይ ብሓደጋ። ኣብነታት ድማ 
ኖዃላት ኣብ መንደቕ፡ ዝተሰብሩ ሞሳኹቲ ወይ ኣብ መንበሪ ባይታታት ዝነደደ ምልክታት።

ኣካራይኹም ነቲ ኣብ’ቲ ገዛ ዝወረደ ዕንወት ንምውሳን ነቲ ናይ መቆጻጸሪ ዝርዝር እዚ ከኣ 
ክልቴኹም ኣብ’ቲ ዝኣተኹሙሉ እዋን ዝፈረምኩሙሉ ክጥቀም ይግባእ። ኣካራይ 
ምሳኹም ናይ ምውጻእ ናይ ምፍታሽ ኮለላ ክገብር ኣየድልን እንተኾነ ግን ኣገዳሲ እዩ 
ኢልኩም እንተድኣ ኣሚንኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ’ቲ ገዛ ኩነታት ናብ ዋና ናይ 
ዝመለስኩሙሉ እንኮላይ ጽሬት ንምስናድ፡ ስእሊ ናይ’ቲ ገዛ ምውሳድ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ 
ሓሳብ እዩ። እንተድኣ ክትኣትዉ ከለኹም ኣካራይ ናይ ጽሬት ኣኽፊሉኮም፡ ክትወጹ 
ከለኹም ኣይትኸፍሉን ኢኹም። እንተድኣ ናይ ፍሉያት መስመራት (መብራህትን፡ ማይን 
ወዘተ)ክፍሊት ትእወዱ ኮንኩም፡ ትሕጃኹም ነዚኦም ንምሽፋን ከገልግል እዩ።

•    ኣካራይኹም ካብ’ቲ ዝወጻእኩሙሉ ዕለት ትሕጃኹም ክመልሰልኩምን ከምኡ 
ድማ/ወይ ንዝኾነ ክፋል ናትኩም ትሕጃ ናይ ዝሓዘሉ መሰረት ዝገልጽ ጽሑፍ 
ክህበኩም 21 መዓልታት ኣለዎ። ዋንነት ናብ ዋና ከምዘረከብኩም ብንጹር 
ንምምልካት ንኩሎም መፋትሕ ከምዘረከብኩም ኣረጋግጹ።

•    እንተድኣ እቲ ኣካራይ ንናይ መጸገኒ ውከሳ ዝኸውን ተወሳኺ ግዜ ደልዩ ወይ ናይ 
መወዳእታ ናይ ተጠቃምነት መስመራት (መብራህትን፡ ማይን ወዘተ) ቢል ክበጽሖ 
ደልዩ፡ ኣብ ውሽጢ 21 መዓልታት እዋን ክሕብርኹም ኣለዎም።

•    ናይ ዕንወት ምቕናስ ክገብር ከሎ ኣካራይኹም ናይ ዋጋ ምሕሳር ኣብ ግምት ከእትዎ 
ኣለዎ። ንኣብነት፡ እቲ ዕድመ፡ ኩነታትን ዝተረፈ ናይ ተጠቃምነት ግዜ ናይ 
ምንጻፋት ባይታ፡ መሳርሒታት ወዘተ ኣብ ምግማት ክፍሊታት ናይ ዕንወት ኣብ 
ሮቛሒ ክኣትዉ ኣለዎም።

•    ንኣካራይኹም ነቲ ትሕጃኹም ንምምላስ ቅኑዕ ናይ መልእኽቲ ኣድራሻ ክትህብዎ ናትኩም 
ሓላፍነት እዩ። ከም’ዚ እንተዘይጌርኩም፡ ኣካራይኹም እታ ናይ መወዳእታ ናይ መልእኽቲ 
ኣድራሻ ክጥቀም ኣለዎ።

ምውጻእ ዘይሕጋዊ ተሓዚ

ምውጻእ ወይ ዘይሕጋዊ ተሓዚ፡ ማለት ኣካራይ ንቤት-ፍርዲ ናይ ክራይ ገዛ ናይ ዋንነት 
መሰሉ ክምለሰሉ ክሓትት ከሎ ክኽተሎ ዘለዎ ሕጋዊ መስርሕ እዩ። ኣካራይ ብናይ 
ዘይሕጋዊ ተሓዚ መስርሕ ከይሓለፈ ንተኻራይ ከውጽእ ክፍትን ዘይሕጋዊ እዩ። 
ስጉምትታት ከም ምቕያር መፋትሕ፡ ምልጋስ ናይ ተኻራይ ንብረት ወይ ምቁራጽ 
መሳርሒታት ብጥብቂ ኩልኩላት እዮም።

ቅድሚ መስርሕ ናይ ቤት ፍርዲ ምጅማሩ፡ ኣካራይ ስምዕታ ክህበኩም ይግባእ። እዚ 
ስምዕታ ናይ ክራይ ስምምዕኩም ብርትዓዊ ጠንቂ ደው ንምባል ክፍትን ይኽእል፡ ናይ 
ዝዶንጎየ ክፍሊታት ክእክብ ወይ ንሕግታት ስምምዕ ናይ ክራይኩም ከተግብር ይኽእል። 
ዓይነታት ናይ ስምዕታታት ተመልከቱ፡ ገጽ፡ 36። እንተድኣ ምስ’ቲ ቅቡል ስምዕታ 
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እዩ። ኣካራይ ናይ ቤት ፍርዲ ሰነድ ክህበኩም ክፍትን ኣለዎ፡ እዚ ከኣ “መጸዋዕታን 
ጥርዓንን” ዝብሃል ቤት ፍርዲ ንዓኹም ብናይ ዘይሕጋዊ ተሓዚ ክሲን ከምኡ’ውን 
ስለምንታይ ዝብል ምኽንያት ዝገልጽን  ከውጽኣኩም ዝሓቱሉ ዝገልጽ እዩ። ቀጥታ 
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ሕብረተሰብ ናይ ሓበሬታ መስመር ንጠበቓ ተወከሱ ወይ ናይ ኣባይቲ ናይ ፍትሒ 
ፕሮጀክት ኣብ www.kcba.org ብጽሑ።
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ሓባሪናይ መጨረሽታ ሓሳባት
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ንስኹም ሓበሬታ፡ ኣንፈትን ዋላ’ውን ሞንጎኛ ክትደልዩ ምኽንያት ክህልወኩም 
ይኽእል። ኣብ Seattle ዘሎ ናይ ክራይ መስመር ሓገዝ (206) 684-5700 
ኣገዳሲ ምንጪ ናይ ሓገዝ ኣለኩም፡ እዚ ከኣ እንተድኣ ሓበሬታ ትደልዩ ኣለኹም 
ወይ ጥርዓን ከተቕርቡ እንተድኣ ዱሉዋት ኮንኩም እዩ።

እታ ከተማ ናይ ተኻራይ መሰላትኩም ክትጥቀሙ ትከላኸለልኩም። ኣካራይኹም 
ኣብ’ቲ ህንጻ ምስ ካልኦት ተኻረይቲ ምዝርራብን ምእካብን፡ ምዝርጋሕ በራሪ 
ወረቐት ወይ ኣኼባ ምክያድ ክኽልክለኩም ኣይክእልን። ናይ ገዛ መሰላትኩም 
ብምጥቃምኩም ኣካራይኹም ሕነ ክፈዲ ብጥብቂ ዝተኸልከለ እዩ እዚ ድማ ናብ 
ገንዘባዊ መቕጻዕትታት ካልኦት መቕጻዕትታትን /ወይ መርመራ ከስዕብ ይኽእል።

ተስፋ ንገብር እዚ ናይ ተኻራይ መጽሓፍ ሓበሬታ ጠቓሚ መወከሲ መሳርሒ 
ክኸውን። ብዛዕባ መሰላትኩምን ሓላፍነታትኩምን ሓበሬታ ምህላው ንናይ ምክራይ 
ተሞክሮኹም ኣገዳሲ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሕጉስን ጥዕና ዘልዎ ቤት ይግብኦ እዩ።
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