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MOTION #1
(បណ្តឹងក្លខ 1)

2
3
4
5

Notice: You must complete this form in English.

(សេចក្ត ីជូនដំណឹង៖ អ្ន ក្ត្រូវតរបំសេញទត្រង់តបបបទសនេះជាភាសាអ្ង់សលេ េ។)

6
7

IN THE SUPERIOR COURT OF THE STATE OF WASHINGTON
IN AND FOR THE COUNTY OF _______________
(ក្ៅកនុងតលាោរកុំព្ូលននរដឋ WASHINGTON ាងនាមឲ្យក្ោនធី _______________)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

________________________________
Plaintiff
(ក្ដើមក្ោទ្)
(landlord)
((មាាស់ផ្ទះ))
v.
(v.)
________________________________
Defendant(s)
(ចងក្ោទ្)
(tenant)
((អ្ន កជួ ល))

Case No.: _______________________
(ករណ្ីក្លខ៖ _______________________)

MOTION TO REINSTATE TENANCY
UNDER RCW 59.18.410(2) and MOTION
FOR ORDER OF LIMITED
DISSEMINATION UNDER RCW
59.18.367.
(បណ្តឹងសុំសិទ្ធិជួល វ ិញក្រោមមារា RCW
59.18.410(2) និងបណ្តឹងសុំ
ដីោផ្សព្វ ផ្ាយមានដដនកុំណ្ត់ក្រោមមារា
RCW 59.18.367។)

18
19
20
21
22
23

Defendant moves the Court to reinstate the tenancy after unlawful detainer
pursuant to RCW 59.18.410(2):
(ចងក្ោទ្បត ឹងតលាោរឱ្យផ្តល់សិទ្ធិជួល វ ិញបនាទប់ព្ីដីោឃុំឃង
ុំ ក្ោយខសចាប់ក្ោង
ាមមារា RCW 59.18.410 (2)៖)
I. Relief Requested
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(បណ្តឹងសុំសទ្
ិ ធិជួល វ ិញក្រោមមារា RCW 59.18.410(2)
ី ផ្សព្វ ផ្ាយមានដដនកុំណ្ត់ក្រោមមារា
និងបណ្តង
ឹ សុំដោ
RCW 59.18.367។– ទ្ុំព្័រ 1 នន 10)

I. (ក្សន ើសុំជុំនួយសក្រ្រះបនាទន់)

1
2

I ask the Court to reinstate my tenancy and allow me to continue living in my

3

rental unit because

4

attorneys’ fees owed or amount owed under a deposit installment plan, court costs, and

5

attorneys’ fees owed) to my landlord or their attorney or to the court, OR

6
7
8
9
10

I paid $___________(amount of rent, late fees, court costs, and

I offered to pay $_______________ to my landlord or their attorney and they did not
accept it.
I also want the Court to
59.18.367

Issue an Order for Limited Dissemination under RCW

Quash any Writ of Restitution

(ខ្ុុំសុំឱ្យតលាោរផ្តល់សិទ្ធិជួល វ ិញឲ្យខ្ុុំ និងអ្នញ្ញាតឱ្យខ្ុុំបនត រស់ក្ៅ

11

កនុងផ្ទះជួ លរបស់ខ្ុុំព្ីក្ររះ

12

នលៃចុំណាយក្លើតលាោរ និងនលៃក្សវាក្មធាវ ី ឬ ចុំនួនទ្ឹករបាក់ដដលជុំរក់ក្ៅក្រោមដផ្ន

13

ខ្ុុំបានបង់របាក់___________(ចុំនួននលៃឈ្ន ួល របាក់ព្ិន័យយឺតោ៉ាវ

ោរបង់រមៃ ស់របាក់កក់ នលៃចុំណាយក្លើតលាោរ និងនលៃក្សវាក្មធាវ ីដដលបានជុំរក់) ឲ្យមាាស់ផ្ទះ

14
15
16
17
18
19

ឬក្មធាវ ីរបស់ខល ួនរបស់ព្ួកក្េ ឬក្ៅតលាោរ ឬ)
(ខ្ុុំបានក្សន ើសុំបង់របាក់_______________ ដលាៃរឲ្យមាាស់ផ្ទះ ឬក្មធាវ ីរបស់ព្ួកក្េ
ក្ ើយព្ួ កក្េមិនទ្ទ្ួ លយករបាក់ក្នះក្ទ្។ )
(ខ្ុុំចង់ឱ្យតលាោរ
RCW 59.18.367

ក្ចញដីោប្រប់ឱ្យផ្សព្វ ផ្ាយមានដដនកុំណ្ត់ក្រោមមារា

លបក្ោលដីោប្រប់សងសុំណ្ងណាមួ យ)

20
21
22

II. Declaration
II. )ក្សចកត ីរបោស)

23
I paid $_________________ to my landlord or the court on ___________ (date) OR
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(បណ្តឹងសុំសទ្
ិ ធិជួល វ ិញក្រោមមារា RCW 59.18.410(2)
ី ផ្សព្វ ផ្ាយមានដដនកុំណ្ត់ក្រោមមារា
និងបណ្តង
ឹ សុំដោ
RCW 59.18.367។– ទ្ុំព្័រ 2 នន 10)

1

I offered to pay $______________ on _________ (date) but my landlord or their

2

attorney would not accept the payment. This amount was the total of any rent due or

3

payment due under deposit installment plan, any court costs incurred at the time of

4

payment, late fees (if such fees are due under the lease and do not exceed $75.00 in

5

total), and attorneys’ fees if awarded.

6
7
8
9
10
11

I declare under penalty of perjury of the laws of the state of Washington that the
forgoing is true and correct.
(ខ្ុុំ បានបង់របាក់_________________ ដលាៃរដល់មាាស់ផ្ទះ ឬតលាោរក្ៅនលៃទ្ី ___________
(ោលបរ ិក្ចេ ទ្) ឬ)
(ខ្ុុំបានក្សន ើសុំបង់របាក់______________ ក្ៅនលៃទ្ី _________ (ោលបរ ិក្ចេ ទ្) ប៉ាដនត មាាស់ផ្ទះ
ឬក្មធាវ ីរបស់ព្ួកក្េនឹងមិនទ្ទ្ួ លយករបាក់ក្នះក្ទ្។

12
13

ចុំនួនទ្ឹករបាក់ក្នះេឺជាចុំនួនទ្ឹករបាក់សរបនននលៃឈ្ន ួលផ្ទះដដលដល់ក្ព្លកុំណ្ត់សង ឬ

14

របាក់ដដលរតូវបង់ាមដផ្នោរបង់រមៃ ស់របាក់កក់

15

នលៃចុំណាយក្លើតលាោរដដលក្កើតក្ ើងកនុងក្ព្ល បង់របាក់ របាក់ព្ិន័យយឺតោ៉ាវ

16

(ក្បើនលៃក្សវាទ ុំងក្នះរតូវដល់កុំណ្ត់ក្ព្លបង់ក្ៅក្រោមកិចាសនាជួ ល

17

ក្ ើយមិនក្លើសព្ីចុំនួនទ្ឹករបាក់សរប 75,00 ដលាៃរអាក្មរ ិក)

18

និងនលៃក្សវាក្មធាវ ីរបសិនក្បើបានរបេល់ជូន។

19
20
21
22
23

ខ្ុុំសូមរបោសក្រោមបទ្ព្ិន័យននោរសមបលបុំរនក្លើចាប់ននរដឋ Washington ថា
ព្័ត៌មានោងក្ដើមក្នះេឺព្ិតរបាកដ និងរតឹមរតូវ។)

Signed at (city and state):

Date: _____________

(បានចះ តថ ក្លោក្ៅ ) (ទ្ីរក ុង និងរដឋ )៖

(ោលបរ ិក្ចេ ទ្)៖ ______
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(បណ្តឹងសុំសទ្
ិ ធិជួល វ ិញក្រោមមារា RCW 59.18.410(2)
ី ផ្សព្វ ផ្ាយមានដដនកុំណ្ត់ក្រោមមារា
និងបណ្តង
ឹ សុំដោ
RCW 59.18.367។– ទ្ុំព្័រ 3 នន 10)

1
2
3
Defendant signs here

4

Print name
(សរក្សរក្្មះជាអ្កសរព្មព )

(ចងក្ោទ្ចះ តថ ក្លោក្ៅទ្ីក្នះ)

5
6
7

III. Evidence Relied Upon

8

III. (ភសតុាងដដលបានព្ឹងដផ្ែកក្លើ)

9
This motion is based on Defendant’s declaration above and the filings and pleadings in
10
this case.
11
(រកយបណ្តឹងក្នះដផ្ែកក្លើក្សចកត ីរបោសរបស់ចងក្ោទ្ោងក្លើ និងោរោក់ឯកសារ
12
13

និងោរបត ឹងឧទ្ធ រណ្៍កនុងករណ្ីក្នះ។)

14
15

IV. Argument

16

IV. (អ្ុំណ្ះអ្ុំណាង)

17
18
19

A. A tenant may reinstate their tenancy under RCW 59.18.410 (2) at any time prior
to five court days after a hearing, including prior to the hearing.
ិ ក្រោមមារ ា RCW 59.18.410 (2) ក្ៅ
A. (អ្ន កជួ លអាចទ្ទ្ួ លសិ ទ្ ធ ិ ជួ ល វ ញ
ក្ព្លណាមួ យម នក្ព្លរបាុំ ន លៃ នននលៃ ត លាោរបនាទ ប់ ព្ ី ស វនាោររ ម
ួ ទង
ុំ ម ន
ក្ព្លសវនាោ រផ្ងដដរ។)

20
21
22
23

Under RCW 59.18.410(2), a tenant may reinstate the tenancy at any time
up to 5 court days after a hearing. To reinstate, they must pay the rent owed, a
late fee of up to $75.00 (if provided for in the lease), any court costs incurred at the
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(បណ្តឹងសុំសទ្
ិ ធិជួល វ ិញក្រោមមារា RCW 59.18.410(2)
ី ផ្សព្វ ផ្ាយមានដដនកុំណ្ត់ក្រោមមារា
និងបណ្តង
ឹ សុំដោ
RCW 59.18.367។– ទ្ុំព្័រ 4 នន 10)

1

time of payment, and any attorneys’ fees (if awarded under RCW 59.18.410(1) as

2

provided in RCW 59.18.290).

3

(ក្រោមមារា RCW 59.18.410(2) អ្ន កជួ លអាចទ្ទ្ួ លសិទ្ធិជួល វ ិញបានរេប់ក្ព្លក្វលា

4

រ ូ តដល់

5

ព្ួ កក្េរតូវបង់នលៃឈ្ន ួលផ្ទះជុំរក់

6

5

នលៃនននលៃតលាោរបនាទប់ព្ីសវនាោរ។

ក្ដើមបីទ្ទ្ួ លបានសិទ្ធិជួល វ ិញ

របាក់ព្ិន័យយឺតោ៉ាវរ ូ តដល់

75.00

ដលាៃរ

(របសិនក្បើមានដចងកនុងកិចាសនាជួ ល)

7
8
9
10

នលៃចុំណាយក្លើតលាោរណាមួ យដដលក្កើតក្ ើងក្ៅក្ព្លបង់របាក់

និងនលៃក្សវាក្មធាវ ីណាមួ យ

(របសិនក្បើបានផ្តល់ជូនក្រោមមារា RCW 59.18.410(1) ដូ ចដដលមានដចងកនុងមារា RCW
59.18.290)។)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

The relevant paragraph of RCW 59.18.410(2) states:
(កថាខណ្ឌរក់ព្័នធននមារា RCW 59.18.410(2) ដចងថា៖)
(2) When the tenant is liable for unlawful detainer after a default in the
payment of rent, execution upon the judgment shall not occur until the
expiration of five court days after the entry of the judgment.
Before entry of a judgment or until five court days have expired after entry
of a judgment, the tenant […] or other party interested in the continuance of
the tenancy, may pay into the court or to the landlord the amount of the rent
due, any court costs incurred at the time of payment, late fees if such fees
are due under the lease and do not exceed seventy-five dollars in total, and
attorneys’ fees if awarded, in which event any judgment entered shall be
satisfied and the tenant restored to his or her tenancy.
((2) ក្ៅក្ព្លអ្ន កជួ លទ្ទ្ួ លខសរតូវចុំក្រះដីោឃឃ
ុំ ង
ុំ ក្ោយខសចាប់
បនាទប់ព្ីមិនបានបង់នលៃឈ្ន ួលផ្ទះ ោរអ្នវតត ាមសាលរកមមិនរតូវក្កើត
ក្ ើងក្ទ្រ ូ តដល់ផ្តរយៈក្ព្លរបាុំនលៃនននលៃតលាោរេិតោប់ព្ីនលៃចូលជាធរមាន
ននសាល
រកម។ )

22
23

(មនក្ព្លចូ លជាធរមានននសាលរកម ឬរ ូ តដល់របាុំនលៃនននលៃ
តលាោររតូវបានផ្តកុំណ្ត់បនាទប់ព្ីចូលជាធរមានននសាលរកម អ្ន កជួ ល […]
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(បណ្តឹងសុំសទ្
ិ ធិជួល វ ិញក្រោមមារា RCW 59.18.410(2)
ី ផ្សព្វ ផ្ាយមានដដនកុំណ្ត់ក្រោមមារា
និងបណ្តង
ឹ សុំដោ
RCW 59.18.367។– ទ្ុំព្័រ 5 នន 10)

5

ឬភាេីក្ផ្សងក្ទ្ៀតរក់ព្័នធកនុងោរបនត សិទ្ធិជួលក្នះ អាចបង់របាក់ក្ៅតលាោរ
ឬមាាស់ផ្ទះនូ វនលៃឈ្ន ួលដដលដល់ក្ព្លកុំណ្ត់សង
នលៃចុំណាយក្លើតលាោរណាមួ យដដលក្កើតក្ ើងក្ៅក្ព្លបង់របាក់ របាក់
ព្ិន័យយឺតោ៉ាវរបសិនក្បើនលៃក្សវាទ ុំងក្នះដល់ក្ព្លកុំណ្ត់បង់ក្ៅក្រោមកិចាស
នាជួ ល ក្ ើយមិនរតូវក្លើសព្ីចុំនួនទ្ឹករបាក់សរបចិតសិបរបាុំដលាៃរ
និងនលៃក្សវាក្មធាវ ីរបសិនក្បើបានផ្តល់សិទ្ធិជួល វ ិញ ក្ៅកនុងករណ្ីសាល
រកមណាមួ យដដលបានចូ លជាធរមាននឹងរតូវបានបុំក្ព្ញ និងអ្ន កជួ លបាន
ទ្ទ្ួ លសិទ្ធិជួល វ ិញ។ )

6

Under RCW 59.12.030(3), a tenant is “liable for unlawful detainer” when “he or

7

she continues in possession […] after a default in the payment of rent”, and after notice

8

in writing requiring payment of the rent or surrender of the premises, and after “the period

9

of fourteen days after service for tenancies under chapter 59.18 RCW.”

1
2
3
4

10
11
12

(ក្រោមមារា RCW 59.12.030(3) អ្ន កជួ ល “ទ្ទ្ួ លខសរតូវចុំក្រះដីោឃុំ
ខល ួនក្ោយខសចាប់” ក្ៅក្ព្លដដល “គាត់ក្ៅដតបនត ោន់ោប់ […] បនាទប់
ព្ីមិនបង់នលៃឈ្ន ួលផ្ទះ”និងបនាទប់ព្ីក្សចកត ីជូនដុំណ្ឹងជាលាយលកខ ណ្៍

13
14
15
16
17
18

អ្កសរដដលទមទរឲ្យបង់នលៃឈ្ន ួលផ្ទះ ឬោររបេល់ទ្ីាុំងជួ ល វ ិញ ក្ ើយបនាទប់ព្ី
“រយៈក្ព្លដប់បួននលៃបនាទប់ព្ីោរផ្តល់សិទ្ធិជួលសថ ិតក្រោមជុំព្ូក 59.18 RCW។” )

Thus, the tenant’s liability for unlawful detainer after a default in the payment of
rent begins just after the period of 14 days after service of a “Fourteen-Day Notice to
Pay Rent or Vacate the Premises.” This date would also be the first date available for

19
the tenant to be restored to his or her tenancy under RCW 59.18.410(2), so long as the
20
tenant pays the amount of the rent due and any late fees (if such fees are due under the
21
lease and do not exceed seventy-five dollars in total).
22

(ដូ ក្ចន ះ ោរទ្ទ្ួ លខសរតូវរបស់អ្នកជួ លចុំក្រះដីោឃុំឃង
ុំ ក្ោយខសចាប់

23
24

បនាទប់ព្ីមិនបានបង់នលៃឈ្ន ួលផ្ទះោប់ក្ផ្តើមក្ៅកនុងរយៈក្ព្ល 14 នលៃបនាទប់ព្ីផ្តល់
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(បណ្តឹងសុំសទ្
ិ ធិជួល វ ិញក្រោមមារា RCW 59.18.410(2)
ី ផ្សព្វ ផ្ាយមានដដនកុំណ្ត់ក្រោមមារា
និងបណ្តង
ឹ សុំដោ
RCW 59.18.367។– ទ្ុំព្័រ 6 នន 10)

1

"ក្សចកត ីជូនដុំណ្ឹងរយៈក្ព្លដប់បួននលៃអ្ុំព្ីោរបង់នលៃឈ្ន ួលផ្ទះ ឬោកក្ចញព្ីទ្ីាុំងជួ ល។”

2

ោលបរ ិក្ចេ ទ្ក្នះក៏ជាោលបរ ិក្ចេ ទ្ដុំបូងសរមាប់អ្នកជួ លទ្ទ្ួ លបានសិទ្ធិជួល វ ិញក្រោមមារា

3

RCW 59.18.410(2) ដរាបណាអ្ន កជួ លបង់ចុំនួនទ្ឹករបាក់នននលៃឈ្ន ួលដដលរតូវបង់

4

និងរបាក់ព្ិន័យយឺតោ៉ាវ (របសិនក្បើ នលៃក្សវាទ ុំងក្នះដល់ក្ព្លកុំណ្ត់បង់ក្រោមកិចាសនាជួ ល

5
6

និងមិនក្លើសព្ីចុំនួនទ្ឹករបាក់សរបចិតសិបរបាុំដលាៃរ)។)

7

After court costs have been incurred (but before any judgment is entered), the

8

tenant may pay the amount of rent due, plus any court costs incurred at the time of

9

payment, plus late fees (up to $75.00) and then be restored to his or her tenancy. Late

10

fees for rent owed between March 1, 2020 and December 31, 2021 may not be included.

11

RCW 59.18.625.

12

(បនាទប់ព្ីនលៃចុំណាយក្លើតលាោរបានក្កើតមានក្ ើង (ប៉ាដនត មនក្ព្លសាល

13

រកមណាមួ យចូ លជាធរមាន) អ្ន កជួ លអាចបង់នលៃ ឈ្ន ួលផ្ទះដដលដល់ក្ព្លកុំណ្ត់សង

14

បូ ករ ួមនឹងនលៃចុំណាយក្លើតលាោរណាមួ យដដលក្កើតក្ ើងក្ៅ

15

ក្ព្លបង់របាក់បូកនឹងរបាក់ព្ិន័យយឺតោ៉ាវ (រ ូ តដល់ 75.00 ដលាៃរ) ក្ ើយ

16

បនាទប់មកផ្តល់សិទ្ធិជួល វ ិញឲ្យគាត់។ ) នលៃបង់យឺតសរមាប់នលៃជួលដដលបានជុំរក់រវាងនលៃទ្ី 1

17
18
19
20
21
22
23

ដខមីនា ឆ្នុំ 2020 ដល់នលៃទ្ី 31 ដខធន ូឆ្នុំ 2021 មិនអាចេិតបញ្ចល
ូ បានក្ទ្។ RCW 59.18.625។
After a judgment has been entered, the tenant still has five court days to pay the
amount of the rent due, plus any court costs incurred, plus late fees (up to $75.00), plus
attorneys’ fees if awarded, and then the tenant shall be restored to his or her tenancy.
Additionally, any judgment entered shall be satisfied and the landlord shall file a
satisfaction of judgment with the court. RCW 59.18.410(2).
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(បណ្តឹងសុំសទ្
ិ ធិជួល វ ិញក្រោមមារា RCW 59.18.410(2)
ី ផ្សព្វ ផ្ាយមានដដនកុំណ្ត់ក្រោមមារា
និងបណ្តង
ឹ សុំដោ
RCW 59.18.367។– ទ្ុំព្័រ 7 នន 10)

1

(បនាទប់ព្ីសាលរកមបានចូ លជាធរមាន អ្ន កជួ លក្ៅដតមានក្ព្លរបាុំនលៃ

2

ក្ទ្ៀតនននលៃតលាោរក្ដើមបីបង់នលៃឈ្ន ួលផ្ទះដដលដល់ក្ព្លកុំណ្ត់សងបូ ករ ួមទ ុំងនលៃចុំណាយក្លើត

3

លាោរដដលបានក្កើតក្ ើង បូ កនឹងរបាក់ព្ិន័យយឺតោ៉ាវ (រ ូ តដល់ 75.00 ដលាៃរ)

4

បូ ករ ួមទ ុំងនលៃក្សវាក្មធាវ ីរបសិនក្បើបានរបេល់ជូន

5
6

ក្ ើយបនាទប់មកអ្ន កជួ លនឹងទ្ទ្ួ លបានសិទ្ធិជួល វ ិញ។ ក្លើសព្ីក្នះក្ទ្ៀត

7

រាល់សាលរកមណាមួ យដដលបានចូ លជាធរមាននឹងរតូវបានបុំក្ព្ញ

8

ក្ ើយមាាស់ផ្ទះនឹងោក់រកយសុំបុំក្ព្ញសាលរកមក្ៅោន់តលាោរ។ RCW 59.18.410(2)។ )

9

Under recently amended RCW 59.18.283, a tenant may reinstate the tenancy

10

if a tenant defaulted in payment owed under a deposit installment plan. RCW

11

59.18.283 now includes the provision that “When, at the commencement of the

12

tenancy, the landlord has provided an installment payment plan for nonrefundable

13

fees or deposits for the security of the tenant's obligations and the tenant defaults in

14

payment, the landlord may treat the default in payment as rent owing. Any rights the

15

tenant and landlord have under this chapter with respect to rent owing equally apply

16

under this subsection.” RCW 59.18.283 (3).

17

(ក្រោមមារា RCW 59.18.283 ដដលបានក្ធវ ី វ ិក្សាធនកមម លមីៗ) អ្ន កជួ ល

18
19

អាចទ្ទ្ួ លសិទ្ធិជួល វ ិញ

20

របសិនក្បើអ្នកជួ លខកោនកនុងោរទ្ូ ទត់ជុំរក់ក្រោមដផ្នោរបង់រមៃ ស់របាក់កក់។ មារា

21

RCW 59.18.283 រ ួមបញ្ចល
ូ ទ ុំងបទ្បបញ្ា តត ិដដលដចងថា “ក្ៅក្ព្លោប់ក្ផ្តើម ជួ ល

22

មាាស់ផ្ទះបានផ្តល់ដផ្នោរបង់រមៃ ស់ នលៃ ក្សវា

23

ឬរបាក់កក់ដដលមិនអាចបងវ ិលជូ ន វ ិញបានសរមាប់សវតថ ិភាព្នន
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(បណ្តឹងសុំសទ្
ិ ធិជួល វ ិញក្រោមមារា RCW 59.18.410(2)
ី ផ្សព្វ ផ្ាយមានដដនកុំណ្ត់ក្រោមមារា
និងបណ្តង
ឹ សុំដោ
RCW 59.18.367។– ទ្ុំព្័រ 8 នន 10)

1

ោរអ្នវតត ោតព្វ កិចារបស់អ្នកជួ ល និង អ្ន កជួ លខកោនមិនបានទ្ូ ទត់របាក់ មាាស់

2

ផ្ទះអាចោត់ទ្កោរខកោនមិនបានបង់របាក់ ជានលៃឈ្ន ួលជុំរក់។

3

សិទ្ធិទ ុំងឡាយណាដដលអ្ន កជួ ល និងមាាស់ផ្ទះមានក្ៅក្រោមជុំព្ូកក្នះ

4

ទក់ទ្ងនឹងោរជុំរក់នលៃឈ្ន ួលអ្នវតត ដូចគានក្រោមមារារងក្នះ។” RCW 59.18.283 (3)។)

5
6

Because the Defendant has tendered the appropriate amount of rent, costs

7

and/or fees to the Plaintiff, this court should order the Defendant’s tenancy reinstated

8

under RCW 59.18.410(2).

9
10

(ក្ោយសារចងក្ោទ្បានបង់នលៃឈ្ន ួលផ្ទះ នលៃចុំណាយ និង/ឬនលៃក្សវាកនុងចុំនួន
សមរសបក្ៅឲ្យក្ដើមក្ោទ្ តលាោរក្នះេួ រដតក្ចញដីោប្រប់ឱ្យផ្តល់សិទ្ធិជួល

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

វ ិញជូ នចងក្ោទ្ក្រោមមារា RCW 59.18.410(2)។)

B. As Defendant Has Reinstated the Tenancy Under RCW 59.18.410, the Court
Should Issue an Order of Limited Dissemination.
B. (ក្ោយសារចងក្ោទ្បានទ្ទ្ួ លសិទ្ធិជួល វ ិញក្រោមមារា RCW 59.18.410
ី ប្រប់ឲ្យផ្សព្វ ផ្ាយមានដដនកុំណ្ត់។ )
តលាោរេួ រដតក្ចញដោ
Under RCW 59.18.367(1)(b), a court may order an unlawful detainer action to
be of limited dissemination if the tenancy was reinstated under RCW 59.18.410 or
other law. As Defendant has reinstated under RCW 59.18.410(2), the Court should
issue an Order barring the disclosure of the existence of this unlawful detainer action
in a tenant screening report or using it as a factor in determining any score or
recommendation in a tenant screening report.
(ក្រោមមារា RCW 59.18.367(1)(b) តលាោរអាចក្ចញដីោថា បណ្តឹង
ឃុំឃង
ុំ ក្ោយខសចាប់រតូវដតក្ធវ ីោរផ្សព្វ ផ្ាយក្ោយមានដដនកុំណ្ត់ របសិន
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(បណ្តឹងសុំសទ្
ិ ធិជួល វ ិញក្រោមមារា RCW 59.18.410(2)
ី ផ្សព្វ ផ្ាយមានដដនកុំណ្ត់ក្រោមមារា
និងបណ្តង
ឹ សុំដោ
RCW 59.18.367។– ទ្ុំព្័រ 9 នន 10)

1

ក្បើទ្ទ្ួ លបានសិទ្ធិជួល វ ិញក្ៅក្រោមមារា RCW 59.18.410 ឬចាប់ក្ផ្សងក្ទ្ៀត។

2

ក្ោយសារចងក្ោទ្បានទ្ទ្ួ លសិទ្ធិជួល វ ិញក្ៅក្រោមមារា RCW 59.18.410(2)

3

តលាោរេួ រដតក្ចញដីោសក្រមចរារាុំងោរប្ាញព្ីអ្តថ ិភាព្

4

ននបណ្តឹងឃុំឃង
ុំ ខសចាប់ក្នះក្ៅកនុងរបាយោរណ្៍រតួ តព្ិនិតយអ្ន កជួ ល ឬ

5
6

ក្របើវាជាកាតកុំណ្ត់ព្ិនទុ ឬអ្នសាសន៍ណាមួ យក្ៅកនុងរបាយោរណ្៍រតួ តព្ិនិតយអ្ន កជួ ល។)

7

V. Conclusion

8

V. (ក្សចកត ីសនន ិោឋន)

9
10
11

For the reasons stated herein, Defendant seeks an Order reinstating the tenancy,
quashing any Writ of Restitution and an Order of Limited Dissemination.
(ចុំក្រះក្ តផ្លដដលបានដចងក្ៅកនុងដីោក្នះ ចងក្ោទ្ដសវ ងរកដីោ

12

ប្រប់ឲ្យផ្តល់សិទ្ធិជួល វ ិញ លបក្ោលដីោប្រប់សងសុំណ្ង និងដីោប្រប់

13

ឲ្យោរផ្សព្វ ផ្ាយមានដដនកុំណ្ត់។)

14
15
16
17

Signed at (city and state):

Date: _____________

18

(បានចះ តថ ក្លោក្ៅ) (ទ្ីរក ុង និងរដឋ )៖

(ោលបរ ិក្ចេ ទ្)៖ ________

19
20

Defendant signs here

(ចងក្ោទ្ចះ តថ ក្លោក្ៅទ្ីក្នះ)

Print name
(សរក្សរក្្មះជាអ្កសរព្មព )

21
22
23
24
MOTION TO REINSTATE TENANCY UNDER RCW
59.18.410(2) and MOTION FOR ORDER OF LIMITED
DISSEMINATION UNDER RCW 59.18.367.– Page 10 of 10

(បណ្តឹងសុំសទ្
ិ ធិជួល វ ិញក្រោមមារា RCW 59.18.410(2)
ី ផ្សព្វ ផ្ាយមានដដនកុំណ្ត់ក្រោមមារា
និងបណ្តង
ឹ សុំដោ
RCW 59.18.367។– ទ្ុំព្័រ 10 នន 10)

1

ORDER #1
(បណ្ដឹងក្លខ 1)

2
3
4
5
6
IN THE SUPERIOR COURT OF THE STATE OF WASHINGTON
IN AND FOR THE COUNTY OF _______________
(ក្ៅកនុងតលាោរកុំព្ូលននរដឋ WASHINGTON ាងនាមឲ្យក្ោនធី _______________)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

________________________________
Plaintiff
(ក្ដើមក្ោទ្)
(landlord)
((មាាស់ផ្ទះ))
v.
(v.)
_______________________________
Defendant(s)
(ចងក្ោទ្)
(tenant)
((អ្ន កជួ ល))

Case No.: _______________________
(ករណ្ីក្លខ៖ _______________________)
[PROPOSED] ORDER REINSTATING
TENANCY UNDER 59.18.410(2) AND
LIMITING DISSEMINATION UNDER
RCW 59.18.367
([បានក្សន ើសុំ]
ដីោប្រប់ឲ្យផ្តល់សិទ្ធិជួល វ ិញក្រោមមារា
59.18.410(2)
និងោរកុំណ្ត់ោរផ្សព្វ ផ្ាយក្រោមមារា
RCW 59.18.367)

17
18

Defendant(s) _____________________ has moved this Court for an Order to

19

Reinstate tenancy under RCW 59.18.410(2) and for an Order Limiting Dissemination

20

of this action under RCW 59.18.367. The Court finds the tenant has paid the amount

21

required to reinstate the tenancy under RCW 59.18.410(2). Further, the Court finds

22
23
24

ORDER REINSTATING TENANCY UNDER RCW
59.18.410(2) and LIMITING DISSEMINATION
UNDER RCW 59.18.367– Page 1 of 4

(បណ្តឹងសុំសិទ្ធិជួល វ ិញក្រោមមារា RCW 59.18.410(2)
និងបណ្តឹងសដ
ុំ ី
ោផ្សព្វ ផ្ាយមានដដនកុំណ្ត់ក្រោមមារា RCW
59.18.367– ទ្ុំព្រ័ 1 នន 4)

1

that, having reinstated the tenancy under 59.18.410, there is good cause to limit

2

dissemination of this unlawful detainer action for the Defendant(s)

3

__________________________________________________________________

4

(ចងក្ោទ្ _____________________ បានបត ឹងតលាោរក្នះសុំក្ចញដីោ

5

ប្រប់ឱ្យផ្តល់សិទ្ធិជួល វ ិញក្ៅក្រោមមារា RCW 59.18.410(2) និងសរមាប់

6

ដីោដដលកុំណ្ត់ោរផ្សព្វ ផ្ាយបណ្តឹងក្នះក្រោមមារា RCW 59.18.367។

7

តលាោរយល់ក្ឃើញថា អ្ន កជួ លបានបង់ចុំនួនទ្ឹករបាក់ដដលបានទមទរ

8
9

ក្ដើមបីទ្ទ្ួ លបានសិទ្ធិជួល វ ិញក្រោមមារា RCW 59.18.410(2)។ ក្លើសព្ីក្នះក្ទ្ៀត តលាោរ

10

ក្ោយផ្តល់សិទ្ធិជួល វ ិញក្រោមមារា 59.18.410

11

មានមូ លក្ តរតឹមរតូវកនុងោរកុំណ្ត់ោរផ្សព្វ ផ្ាយព្ីបណ្តឹងឃុំឃង
ុំ ខសចាប់ក្នះសរមាប់ចង

12

ក្ោទ្ ________________________________________ ________________________________។ )

13
14
15

It is now therefore ORDERED that:
(ក្ តដូ ក្ចន ះក្ ើយ ឥ ូ វសូ មក្ចញដីោប្រប់៖)

16
1. Defendant(s) ____________________are hereby reinstated to the tenancy at the
17
address: __________________________________________________________.
18

1. (ចងក្ោទ្ _______________________________រតូវបានអ្នញ្ញាតឲ្យទ្ទ្ួ លបានសិទ្ធិ

19
20
21

ជួ ល វ ិញក្ៅអាសយោឋន៖____________________________________________________________
__។)

22
23
24

ORDER REINSTATING TENANCY UNDER RCW
59.18.410(2) and LIMITING DISSEMINATION
UNDER RCW 59.18.367– Page 2 of 4

(បណ្តឹងសុំសិទ្ធិជួល វ ិញក្រោមមារា RCW 59.18.410(2)
និងបណ្តឹងសដ
ុំ ី
ោផ្សព្វ ផ្ាយមានដដនកុំណ្ត់ក្រោមមារា RCW
59.18.367– ទ្ុំព្រ័ 2 នន 4)

1

2. Any Writ of Restitution previously ordered in this action is hereby quashed. Either

2

Plaintiff(s) or Defendant(s) may deliver an uncertified copy of this Order to the Sheriff

3

for purposes of stopping the enforcement of any Writ of Restitution.

4

2. (ដីោប្រប់សងសុំណ្ងណាមួ យដដលបានចូ លជាធរមានព្ីមនក្ៅកនុងបណ្តឹងក្នះ

5

រតូវបានលបក្ោល។

6

ឬចងក្ោទ្អាចបញ្ជ ូនចាប់លតចមៃ ងដីោដដលមិនមានោរ

7

ទ ុំងក្ដើមក្ោទ្

បញ្ញាក់ក្ៅឲ្យសមតថ កិចាកនុងក្គាលបុំណ្ងបញ្ឈប់ោរអ្នវតត ដីោ

8
9
10
11

ប្រប់សងសុំណ្ងណាមួ យបាន។)
3. Any judgment entered in this action has been satisfied and the court clerk shall
modify this record to indicate that the judgment has been satisfied.

12

3. (សាលរកមណាមួ យដដលបានចូ លជាធរមានកនុងបណ្តឹងក្នះរតូវបានបុំក្ព្ញ

13

ក្ ើយរកឡាបញ្ា ីតលាោរនឹងដកដរបកុំណ្ត់រាក្នះក្ដើមបីប្ាញថា សាល

14

រកមក្នះរតូវបានបុំក្ព្ញ។)

15
16
17
18
19
20
21
22

4. Dissemination of this unlawful detainer case record is hereby limited with respect to
the Defendant _____________________________________.
4. (ោរផ្សព្វ ផ្ាយកុំណ្ត់រាសុំណ្ុំក្រឿងឃុំឃង
ុំ ខសចាប់ក្នះរតូវបានកុំណ្ត់ចុំក្រះចងក្ោទ្
___________________________________ _________________។)
5. Construction and enforcement of this order shall be consistent with RCW 59.18.367
and other applicable law.
5. (ោរបករសាយ និងោរអ្នវតត ដីោក្នះរតូវក្ធវ ីក្ ើងរសបាមមារា RCW 59.18.367
និងចាប់ដនទ្ក្ទ្ៀតដដលចូ លជាធរមាន។)

23
24

ORDER REINSTATING TENANCY UNDER RCW
59.18.410(2) and LIMITING DISSEMINATION
UNDER RCW 59.18.367– Page 3 of 4

(បណ្តឹងសុំសិទ្ធិជួល វ ិញក្រោមមារា RCW 59.18.410(2)
និងបណ្តឹងសដ
ុំ ី
ោផ្សព្វ ផ្ាយមានដដនកុំណ្ត់ក្រោមមារា RCW
59.18.367– ទ្ុំព្រ័ 3 នន 4)

1

DATED:______________________

______________________________
JUDGE/COURT COMMISSIONER

2

(ចះោលបរ ិក្ចេ ទ្៖)_______________

_____________________
(សន ងោរក្ៅរកម/តលាោរ)

3
4

PRESENTED BY:
(ប្ាញក្ោយ៖)

APPROVED BY:
(អ្នម័តក្ោយ៖)

________________________________

_____________________

5
6
7

Defendant(s)
(ចងក្ោទ្)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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24

ORDER REINSTATING TENANCY UNDER RCW
59.18.410(2) and LIMITING DISSEMINATION
UNDER RCW 59.18.367– Page 4 of 4

(បណ្តឹងសុំសិទ្ធិជួល វ ិញក្រោមមារា RCW 59.18.410(2)
និងបណ្តឹងសដ
ុំ ី
ោផ្សព្វ ផ្ាយមានដដនកុំណ្ត់ក្រោមមារា RCW
59.18.367– ទ្ុំព្រ័ 4 នន 4)

