
Theo lệnh của Thống Đốc Inslee, do COVID-19, việc trục xuất khỏi nơi cư 
trú tạm thời bị cấm tại Washington cho đến ngày 4 tháng 6 hoặc lâu hơn 
nếu tình trạng khẩn cấp dân sự vẫn tiếp tục.

 Để biết thông tin mới nhất, hãy truy cập seattle.gov/rentinginseattle 
Hãy gọi cho chúng tôi theo số 206.684.5700

Tôi có cần trao đổi với chủ nhà của tôi về lệnh này không?

Có! Hãy trao đổi cởi mở với chủ nhà của quý vị.  Chủ nhà của quý vị sẽ cần 
chuẩn bị kế hoạch cho ảnh hưởng của việc không nhận được tiền thuê nhà. 

Tôi có thể bị trục xuất khỏi nhà trong thời gian diễn ra 
lệnh hoãn này không?

Chỉ khi quý vị thể hiện mối đe dọa sắp xảy ra với sức khỏe và sự an toàn 
của hàng xóm và/hoặc chủ nhà của quý vị.

Hãy liên hệ với Đường Dây Trợ Giúp Thuê Nhà Tại Seattle theo số (206) 
684-5700 hoặc nộp khiếu nại trực tuyến tại https://cosaccela.seattle.gov 
(xem dưới phần +Create New (Tạo Mới) và chọn Complaint (Khiếu Nại)). 
Có sẵn hỗ trợ ngôn ngữ.

Tôi có thể nhận trợ giúp ở đâu nếu tôi nhận được Thông Báo 
Thanh Toán hoặc Rời Đi Trước 14 Ngày hay thông báo trục 
xuất khỏi nhà khác trong thời gian diễn ra lệnh hoãn này?

www.seattle.gov/mayor/covid-19 để có danh sách các nguồn lực cộng đồng.
2-1-1 để có thông tin về trợ giúp tài chính và các nhu cầu cơ bản.
https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19 để biết thông tin bảo hiểm thất nghiệp

LỆNH HOÃN 
TRỤC XUẤT KHỎI NHÀ TẠM THỜI

Các nguồn lực khác về COVID-19

Tôi vẫn phải thanh toán tiền thuê nhà của mình đúng không?

Đúng. Nhưng nếu quý vị không thể thanh toán tiền thuê nhà của mình 
do tác động kinh tế của COVID-19, chủ nhà của quý vị phải làm việc với 
quý vị về kế hoạch thanh toán dựa trên hoàn cảnh cụ thể của quý vị.

Chủ nhà có thể tăng tiền thuê nhà của tôi không?
Không, chủ nhà của quý vị không được tăng tiền thuê nhà hay tiền đặt 
cọc đảm bảo của quý vị trong suốt thời gian diễn ra lệnh hoãn này.

Tôi có bị tính thêm tiền do không thanh toán tiền thuê 
nhà đúng hạn không?
Không. Không được phép tính phí thanh toán tiền thuê nhà chậm trong 
thời gian diễn ra lệnh hoãn này.  Chủ nhà của quý vị không thể thu tiền 
thuê nhà còn nợ qua công ty thu nợ hay đe dọa làm việc đó.


