0200LA Debtors' Rights: Dealing with Collection Agencies (Laotian) |July/ກໍຣະກະດາ 2019

ີ້ - ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ
ີ້
ສິດຂອງລູ ກໜ
ີ້ ບໍ່ໍ ຍອມເຊົາໂທມາຫາຂີ້ າພະເຈີ້ົ າ. ຂີ້ າພະເຈີ້ົ າຈະເຮັດແນວໃດ?
ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ
ທ່ ານຄວນອ່ ານໜັງສືນີ້ ເພື່ອຊ່ ວຍໃຫີ້ ເຂີ້ າໃຈ ການປະຕິບັດງານຂອງການຕິດຕາມທວງໜີ້ ແລະ ສິດຕ່ າງໆ ທ່ ທ່ ານມ.
ຖີ້ າບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ກໍາລັງຟີ້ ອງທ່ ານ, ຫລື ໄດີ້ ຄໍາຕັດສິນທ່ ຂັດກັບທ່ ານແລີ້ ວ, ໃຫີ້ ເບິ່ງໜັງສື ສິດຂອງລູ ກໜີ້
ໃນການຟີ້ ອງຮີ້ ອງຄະດ ຫລືຊຸດໜັງສືກ່ ຽວກັບ ວິທຕອບໂຕີ້ ການຟີ້ ອງເພ່ື ອເກັບໜີ້ ຫລື
ວິທອີ້ າງສິດທິຂໍຍກເວັີ້ນຊັບສິນສ່ ວນຕວ. ທ່ ານສາມາດຫາໜັງສືເຫລ່ ານີ້ ໄດີ້ ຢູ່ທ່ ແວັບໄຊຕ໌ WashingtonLawHelp.org.

ີ້ ຄືຫຍັງ?
ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ
ກດໝາຍຂອງຣັຖບານກາງ ແລະ ຣັຖ ກໍານດໃຫີ້ ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ເປັນທຸ ຣະກິດ ຫລື ອງກອນອັນໜ່ ງ
ຊ່ ງມຈຸ ດປະສງຫລັກ ຄື ການຕິດຕາມທວງໜີ້ . ບໍໍ່ໄດີ້ ຮວມ ສໍານັກງານເງິນສິນເຊືໍ່ອ (ຄເຣດິດ) ຫລື
ີ້ ຂອງທຸ ຣະກິດ ຊໍ່ ງມຈຸດປະສົງຫລັກບໍໍ່ແມໍ່ ນການຕິດຕາມທວງໜ
ີ້ .
ສໍານັກງານຕິດຕາມທວງໜ
ຕົວຢໍ່າງ: ສໍານັກງານເງິນສິນເຊ່ື ອຂອງຫີ້ າງສັພສິນຄີ້ າ ຫລື ບໍຣິສັດຂາຍຣຖ, ຫລືທະນາຄານທ່ ອອກບັດຄເຣດິດ
ແລະພະຍາຍາມທ່ ຈະທວງໜີ້ , ນີ້ ບ່ໍ ແມ່ ນ "ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ " ພາຍໃຕີ້ ກດໝາຍເຫລ່ ານີ້ ,
ເພາະວ່ າການຕິດຕາມທວງໜີ້ ບໍ່ແມ່ ນທຸ ຣະກິດຫລັກຂອງພວກເຂາ.
 ທະນາຍຄວາມທ່ ຕິດຕາມທວງໜີ້ ຜູີ້ ບໍຣິໂພກເປັນປະຈໍາ ແມ່ ນໄດີ້ ຖືວ່ າເປັນ "ຜູີ້ ຕິດຕາມທວງໜີ້ ",
ຈ່ ງຕີ້ ອງປະຕິບັດຕາມ ກດໝາຍຂອງຣັຖບານກາງ.
ມທັງກດໝາຍຣັຖບານກາງແລະກດໝາຍຣັຖ ຊ່ ງປກປີ້ ອງລູ ກໜີ້ ໃນເມື່ອບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ຕິດຕໍ່ພວກເຂາ. ໃນ
ຣັຖວໍຊິງຕັນ ກດໝາຍເຫລ່ ານີ້ ຮຽກວ່ າ "ກດໝາຍວ່ າດີ້ ວຍ ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ (Collection Agency Act CAA)" (RCW 19.16.100) ແລະ "ກດໝາຍຄຸ ີ້ ມຄອງຜູີ້ ບໍຣິໂພກ (Consumer Protection Act - CPA)" (RCW
19.86.010). ຣັຖບານກາງມກດໝາຍ ຮຽກວ່ າ "ກດໝາຍວ່ າດີ້ ວຍ ວິທປະຕິບັດການຕິດຕາມທວງໜີ້ ຢ່ າງຍຸ ຕິທັມ
(Fair Debt Collection Practices Act - FDCPA)" (15 U.S.C. 1692).
ທ່ ານສາມາດຫາກດໝາຍເຫລ່ ານີ້ ໄດີ້ ຕາມຫໍສມຸ ດທີ້ ອງຖ່ິ ນ ຫລື ທາງອິນເທແນັຕ.

ີ້ ຈໍາເປັນຕີ້ ອງເຮັດຫຍັງ?
ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ
ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ຈໍາເປັນຕີ້ ອງສ່ ງໜັງສືເພ່ື ອຕິດຕ່ໍ ທ່ ານເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ ຽວກັບໜີ້ ສິນ. ໃບແຈີ້ ງຈາກ
ບໍຣິສັດຈະຕີ້ ອງມຂີ້ໍ ມູ ນສະເພາະບາງຢ່ າງ. ຖີ້ າຄີ້ັ ງແຮກທ່ ບໍຣິສັດຕິດຕ່ໍ ທ່ ານ ຫາກເຂາຕິດຕ່ໍ ທ່ ານທາງໂທລະສັບ,
ທ່ ານຈ່ ງຢືນຢັດໃຫີ້ ເຂາຕີ້ ອງຕິດຕໍ່ທ່ ານເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫີ້ ໄດີ້ .
ໃບແຈີ້ ງຄີ້ັ ງແຮກຈາກບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ຕີ້ ອງປະກອບດີ້ ວຍຂີ້ໍ ມູ ນທັງໝດຕ່ໍ ລງໄປນີ້ :


ຊ່ື ແລະ ທ່ ຢູ ່ ຂອງ ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້



ຈໍານວນຂອງໜີ້ , ບ່ ງບອກໜີ້ ດີ້ັ ງເດມ ແລະ ຣາຍລະອຽດປກຍ່ ອຍອ່ື ນໆ ຫລື ດອກເບີ້ັ ຍ



ຊ່ື ຂອງເຈີ້ າໜີ້ ທ່ ທ່ ານເປັນໜີ້



ຂໍີ້ຄວາມວ່ າ ນອກຈາກທ່ ານຈະໂຕີ້ ຖຽງກ່ ຽວກັບໜີ້ ສິນ ພາຍໃນ 30 ມືີ້ ນັບແຕ່ ວັນທ່ ໄດີ້ ຮັບໃບແຈີ້ ງແລີ້ ວ,
ທາງບໍຣິສັດ ຈະຖືວ່ າ ການຕິດຕາມໜີ້ ນີ້ ແມ່ ນຖືກຕີ້ ອງແລີ້ ວ



ຂີ້ໍ ຄວາມວ່ າ ຖີ້ າທ່ ານຮີ້ ອງຂໍພາຍໃນ 30 ມີ້ື , ທາງຜູີ້ ຕິດຕາມທວງໜີ້ ຈະເອາຊ່ື ຂອງເຈີ້ າໜີ້ ຕີ້ ນຕໍໃຫີ້ ,
ຖີ້ າແຕກຕ່ າງຈາກຜູີ້ ຕິດຕາມທວງໜີ້
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ຂໍີ້ຄວາມວ່ າ ຖີ້ າທ່ ານແຈີ້ ງໃຫີ້ ທາງຜູີ້ ຕິດຕາມທວງໜີ້ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ (ພາຍໃນ 30
ມີ້ື ນັບແຕ່ ໄດີ້ ຮັບໃບແຈີ້ ງ) ວ່ າ ທ່ ານໂຕີ້ ຖຽງກ່ ຽວກັບການຕິດໜີ້ , ທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້
ຈະສ່ ງຫລັກຖານກ່ ຽວກັບການຕິດໜີ້ ໃຫີ້ ແກ່ ທ່ານທາງໄປສະນ
 ການຕິດຕໍ່ສື່ສານທຸ ກຢໍ່າງ ຈາກຜູີ້ ຕິດຕາມທວງໜີ້ ຈະຕີ້ ອງເປດເຜຍຢ່ າງແຈ່ ມແຈີ້ງ ວ່ າ
ເປັນການທວງໜີ້ ແລະຕີ້ ອງແຈີ້ ງວ່ າ ຂໍີ້ມູ ນທຸ ກຢ່ າງທ່ ໄດີ້ ຮັບຈາກທ່ ານ
ເຂາກໍຈະນໍາມາໃຊີ້ ຕາມຈຸ ດປະສງນີ້ັ ນ.

ຖີ້ າເປັນໜີ້ ສໍາລັບຄ່ າຮັກສາດີ້ ານການແພດ, ໃບແຈີ້ ງຕີ້ ອງແຈີ້ງສິດເຫລ່ ານີ້ ດີ້ ວຍ:


ສິດຂອງທ່ ານໃນການຂໍຮູ ີ້ ຈັກເລກບັນຊໜີ້ ດີ້ັ ງເດມ,



ສິດຂອງທ່ ານໃນການຂໍຮູ ີ້ ຈັກວັນທທ່ ທ່ ານໄດີ້ ຈ່າຍງວດຊໍາຊໍາລະໜີ້ ຄັີ້ງລີ້ າສຸ ດ



ສິດຂອງທ່ ານໃນການຂໍຮັບບັນຊໜີ້ ແຍກລາຍການ ທ່ ມຣາຍລະອຽດດ່ັ ງນີ້ :
o

ຊ່ື ແລະ ທ່ ຢູ ່ ຂອງເຈີ້ າໜີ້ ດີ້ ານການແພດ,

o

ວັນທໃຫີ້ ບໍຣິການແຕ່ ລະຄີ້ັ ງ,

o

ລາຍງານບໍຣິການທຸ ກຢ່ າງທ່ ຜູີ້ ໃຫີ້ ບໍຣິການອີ້ າງວ່ າໄດີ້ ໃຫີ້ ທ່ານ,

o

ໜີ້ ເງິນຕີ້ ນ,

o

ການແກີ້ ໄຂຈໍານວນໜີ້ ຖີ້ າມ, ແລະຈໍານວນເງິນໃຊີ້ ໜີ້ ຈາກທ່ ານຫລືຄນອ່ື ນ ຖີ້ າມ,

o

ດອກເບີ້ັ ຍຫລືຄ່ າທໍານຽມ ຖີ້ າມ, ແລະ

o

ວ່ າທ່ ານ ມສິດ ຫລື ບ່ໍ ມສິດ ຮັບການດູ ແລທ່ ເປັນການກຸ ສນ ແລະວ່ າໄດີ້ ມ ຫລື ບ່ໍ ໄດີ້ ມ
ການໃຊີ້ ໜີ້ ດີ້ ານການແພດຈາກເງິນກຸ ສນ

ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ຈະບໍ່ສາມາດລາຍງານຂໍີ້ມູ ນກ່ ຽວກັບໜີ້ ດີ້ ານການແພດໃຫີ້ ກັບຫີ້ ອງການສິນເຊື່ອ
ເປັນເວລາຢ່ າງໜີ້ ອຍ 180 ມືີ້ນັບຕີ້ັ ງແຕ່ ວັນທຊ່ ງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ໄດີ້ ຮັບຂໍີ້ມູ ນກ່ ຽວກັບໜີ້ ດັ່ງກ່ າວ.

ີ້ ນີ້ັ ນ ຈະເປັນຢໍ່າງໃດ?
ຖີ້ າຂີ້ າພະເຈີ້ົ າຄດວໍ່ າຂີ້ າພະເຈີ້ົ າບໍ່ໍ ໄດີ້ ຕິດໜ
ຖີ້ າທ່ ານບໍ່ເຫັນພີ້ ອມວ່ າທ່ ານໄດີ້ ຕິດໜີ້ ສ່ ວນໃດສ່ ວນໜ່ ງຂອງຈໍານວນໜີ້ ນັີ້ນ
ທ່ ານຕີ້ ອງແຈີ້ງໃຫີ້ ທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ຮູ ີ້ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນເວລາ 30 ມືີ້ທ່ ໄດີ້ ອະທິບາຍຢູ ່ ຂີ້າງເທິງ.
ເມື່ອທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ໄດີ້ ຮັບໜັງສືແຈີ້ ງບອກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ວ່ າທ່ ານບໍ່ເຫັນພີ້ ອມກັບໜີ້ ນັນ,
ທາງບໍຣິສັດຈະຕີ້ ອງຍຸ ຕິການຕິດຕາມທວງໜີ້ ໄວີ້ ກ່ ອນ ຈນກວ່ າເຂາຈະໄດີ້ ສ່ ງຫລັກຖານຢັີ້ງຢືນໃຫີ້ ແກ່ ທ່ານວ່ າ
ທ່ ານໄດີ້ ເປັນໜີ້ ແທີ້ .
ຈ່ ງເກັບຮັກສາສໍາເນາໜັງສືທຸ ກສະບັບທ່ ທ່ ານໄດີ້ ສ່ ງໄປຫາບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ . ເທ່ າທ່ ເປັນໄປໄດີ້ ,
ຈ່ ງສ່ ງທາງໄປສະນຮັບຮອງ ແບບຂໍໃບຮັບຮອງຈາກຜູີ້ ຮັບ (certified mail, return receipt requested). ເບິ່ງ
ຈົດໝາຍແບບຟອຣ໌ມ #1.
ຕົວຢໍ່າງຕໍ່ າງໆ ຂອງການໂຕີ້ ຖຽງ ກ່ ຽວກັບໜີ້ ສິນ:
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ທ່ ານບໍ່ເຊື່ອວ່ າທ່ ານໄດີ້ ຕິດໜີ້ ຫລື ບໍ່ເຊື່ອຈໍານວນຂອງໜີ້ ສິນທ່ ໄດີ້ ບ່ ງບອກມານັີ້ນ



ທ່ ານໄດີ້ ຈ່າຍໜີ້ ນີ້ັ ນໄປແລີ້ ວ



ຕອນນີ້ັ ນທ່ ານມບັດຄູ ປອງສຸ ຂະພາບ,
ທາງເຈີ້ າໜີ້ ຈ່ ງຄວນສ່ ງໃບເກັບເງິນໄປຫາອງການດູ ແລສຸ ຂະພາບແຫ່ ງຣັຖວໍຊິງຕັນ



ຕອນນັີ້ນທ່ ານໄດີ້ ນອນຮັກສາຕວທ່ ໂຮງໝ
ໍ , ທ່ ານໄດີ້ ແຈີ້ງໃຫີ້ ໂຮງໝ
ໍ ວ່ າ ທ່ ານບໍ່ສາມາດຈ່ າຍຄ່ າຮັກສາ
ພະຍາບານ. ທາງໂຮງໝ
ໍ ຄວນພິຈາຣະນາໃຫີ້ ມການຈ່ າຍພາຍໃຕີ້ ນະໂຍບາຍການກຸ ສນ.



ທ່ ານເຊື່ອວ່ າ ການຕິດຕາມທວງໜີ້ ແມ່ ນຖືກຫີ້ າມຕາມເງື່ອນເວລາ. (ເບ່ິ ງ ທາງລຸ ່ ມ).

"ຖືກຫີ້ າມຕາມເງືໍ່ອນເວລາ" ໝາຍຄວາມວໍ່ າຢໍ່າງໃດ?
ຕາມກດໝາຍ ມຂີ້ໍ ຈໍາກັດຣະຍະເວລາ ເພ່ື ອບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ຈະສາມາດຍ່ື ນຟີ້ ອງໃສ່ ທ່ານໄດີ້ , ຊ່ ງເອີ້ ນວ່ າ “ຂອບ
ເຂດອາຍຸ ຄວາມ”. ຖີ້ າກາຍເວລາກໍານດແລີ້ ວ, ການຍ່ື ນຟີ້ ອງແມ່ ນ "ຖືກຫີ້ າມຕາມເງ່ື ອນເວລາ".
ສິດຮຽກຮີ້ ອງນີ້ັ ນໝດກໍານດຂອບເຂດເວລາໄປແລີ້ ວ. ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ໄດີ້ ລໍຖີ້ າດນໂພດ
ຈ່ ງບ່ໍ ສາມາດຮຽກຮີ້ ອງສິດໄດີ້ ດຽວນີ້ .
ຣະຍະເວລາຈໍາກັດນັີ້ນ ຈະແລີ້ ວແຕ່ ພືີ້ນຖານຂອງໜີ້ ສິນ ຫລື ຊະນິດຂອງການຮຽກຮີ້ ອງສິດນັີ້ນ.
ການຮຽກຮີ້ ອງສ່ ວນຫລາຍ ທ່ ຢູ ່ ເທິງພືີ້ນຖານຂອງສັນຍາຕກລງອັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ທ່ ຖືກຄວບຄຸ ມໂດຍກດໝາຍຂອງຣັຖວໍຊິງຕັນ ຈະຕີ້ ອງເລີ້ ມຕີ້ ນຮຽກຮີ້ ອງສິດ ພາຍໃນ ຫົກປ
ນັບຕັີ້ງແຕ່ ວັນທຜິດນັດຊໍາລະໜີ້ ໃນບັນຊນັີ້ນ
(ປກກະຕິຈະນັບເລີ້ ມຕີ້ ນຈາກວັນທຂອງຄີ້ັ ງທໍາອິດທ່ ຜິດນັດໃນການຈ່ າຍງວດ).
ການຮຽກຮີ້ ອງສ່ ວນຫລາຍທ່ ຢູ ່ ເທິງພີ້ື ນຖານຂອງ ສັນຍາຕກລງທາງປາກເປ່ າ ຈະຕີ້ ອງເລີ້ ມຕີ້ ນຮຽກຮີ້ ອງສິດ ພາຍໃນ
ສາມປ ນັບຕີ້ັ ງແຕ່ ຜິດນັດຊໍາລະໜີ້ .
ຖີ້ າທ່ ານຈ່ າຍງວດຊໍາລະໜີ້ ຄັີ້ງໜ່ ງພາຍໃນຂອບເຂດອາຍຸ ຄວາມທ່ ກໍາລັງນັບແລີ້ ວ, ກໍຈະເຮັດໃຫີ້ ເລີ້ ມນັບຂອບເຂດອາ
ຍຸ ຄວາມໃໝໍ່. ເວີ້ າອກຢ່ າງໜ່ ງກໍຄື ເຈີ້ າໜີ້ ຈະມເວລາອກເຖິງ ຫກປ ຫລື ສາມປ (ອງຕາມປະເພດຂອງສັນຍາຊໍາລະໜີ້ )
ໃນການຍື່ນຄະດເພື່ອຟີ້ ອງເກັບໜີ້ .
ຖີ້ າທ່ ານຈ່ າຍງວດຊໍາລະໜີ້ ຫລັງຈາກກາຍຂອບເຂດອາຍຸ ຄວາມໄປແລີ້ ວ,
ການຈ່ າຍງວດຕອນນີ້ັ ນກໍຈະບໍ່ໍ ເຮັດໃຫີ້ ເລີ້ ມຂອບເຂດອາຍຸ ຄວາມໃໝໍ່.
ຕວຢ່ າງ:
1. ເວລາໝດເຂດເພ່ື ອຍ່ື ນຟີ້ ອງເກັບໜີ້ ບັນຊບັດເງິນສິນເຊ່ື ອ(ບັດຄເຣດິດ)ຂອງລູ ກໜີ້ ຜູີ້ ໜ່ ງ ແມ່ ນ ວັນທ 15
ເດືອນ 9 ປ 2019 (ຄື ຫກປຄບຖີ້ ວນນັບຕັີ້ງແຕ່ ວັນທຜິດນັດຊໍາລະໜີ້ ໃນບັນຊນັີ້ນ).
ລູ ກໜີ້ ໄດີ້ ຈ່າຍງວດຊໍາລະໜີ້ ເມື່ອ ວັນທ 15 ເດືອນ 8 ປ 2019.
ເວລາໝດເຂດເພ່ື ອເຈີ້ າໜີ້ ຫລືບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ຈະຍ່ື ນຟີ້ ອງເກັບໜີ້ ໄດີ້ ກໍຈ່ ງຕ່ໍ ອອກໄປອກ
ແລະຈະເລີ້ ມນັບຂອບເຂດອາຍຸ ຄວາມໃໝ່ ຣະຍະຫກປເຕັມອກກໍຕ່ໍ ເມ່ື ອວັນທຂອງການຜິດນັດຊໍາລະໜີ້ ຄີ້ັ ງຕ່ໍ ໄປ
.
2. ເວລາໝດເຂດເພ່ື ອຍ່ື ນຟີ້ ອງເກັບໜີ້ ບັນຊບັດຄເຣດິດຂອງລູ ກໜີ້ ຜູີ້ ໜ່ ງ ແມ່ ນ ວັນທ 15 ເດືອນ 9 ປ 2019.
ເຈີ້ າໜີ້ ຫລືບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ບ່ໍ ໄດີ້ ຍ່ື ນຟີ້ ອງເກັບໜີ້ ກ່ ອນໝດເຂດເວລາ.
ລູ ກໜີ້ ໄດີ້ ຈ່າຍງວດຊໍາລະໜີ້ ເມ່ື ອ ວັນທ 30 ເດືອນ 9 ປ 2019.
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ເຈີ້ າໜີ້ ຫລືບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ຈະບໍ່ມສິດໃນການຍື່ນຟີ້ ອງເກັບໜີ້ ນັີ້ນໄດີ້ ຕລອດໄປ,
ເພາະສິດຟີ້ ອງຮີ້ ອງໃນໜີ້ ນັີ້ນໝດອາຍຸ ຄວາມໄປແລີ້ ວ.

ີ້ ເຊົາຕິດຕໍ່ໍ ຂີ້ າພະເຈີ້ົ າໄດີ້ ບໍ?
ຂີ້ າພະເຈີ້ົ າຈະເຮັດໃຫີ້ ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ
ສ່ ວນໃຫຍ່ ແມ່ ນເຮັດໃຫີ້ ເຊາໄດີ້ . ພາຍໃຕີ້ ກດໝາຍວ່ າດີ້ ວຍ ວິທປະຕິບັດການຕິດຕາມທວງໜີ້ ຢ່ າງຍຸ ຕິທັມ (Fair Debt
Collection Practices Act - FDCPA), ຖີ້ າທ່ ານແຈີ້ງຕໍ່ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ບອກໃຫີ້ ເຂາເຊາຕິດຕໍ່ກັບທ່ ານຕໍ່ໄປ, ທາງບໍຣິສັດ ຈະສາມາດຕິດຕໍ່ທ່ ານໄດີ້ ສະເພາະເພື່ອແຈີ້ງໃຫີ້ ທ່ານວ່ າ


ຈະຍຸ ຕິການພະຍາຍາມເກັບໜີ້ ຈາກທ່ ານ



ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ຕີ້ັ ງໃຈຈະດໍາເນນການໃສ່ ທ່ານ, ຢ່ າງເຊັ່ນ ຍື່ນຟີ້ ອງທ່ ານຕໍ່ສານ

ກດໝາຍນີ້ ນໍາໃຊີ້ ກັບທ່ ານໄດີ້ ເຖິງທ່ ານຈະຕິດໜີ້ ນີ້ັ ນ ຫລືບ່ໍ ກໍຕາມ.

ີ້ ຄວນຂຽນຫຍັງໃສໍ່ ?
ຈົດໝາຍທໍ່ ຈະຂຽນເຖິງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ
ທ່ ານຕີ້ ອງໃສ່ ຂໍີ້ຄວາມດີ້ ານລຸ ່ ມນີ້ ເຂີ້ ານໍາ:


ຊ່ື ແລະ ທ່ ຢູ ່ ຂອງທ່ ານ



ຖີ້ າມ, ເລກບັນຊ ທ່ ຢູ ່ ເທິງໜັງສືຣາຍການທ່ ທ່ ານໄດີ້ ຮັບຈາກບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້



ວັນທ



ຂີ້ໍ ຄວາມວ່ າ ທ່ ານໃຊີ້ ສິດພາຍໃຕີ້ ກດໝາຍ FDCPA



ຂີ້ໍ ຄວາມວ່ າ ທ່ ານຕີ້ ອງການໃຫີ້ ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ຍຸ ຕິ ການໂທຣະສັບ ຫລື ຂຽນຈດໝາຍຫາທ່ ານ

ເບ່ິ ງ ຈົດໝາຍແບບຟອຣ໌ມ #2. ຢ່ າລືມເກັບຮັກສາສໍາເນາຈດໝາຍນີ້ ໄວີ້ . ໃຫີ້ ສ່ ງຕີ້ ນສະບັບຂອງຈດໝາຍ
ໄປໃຫີ້ ທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ . ໃຫີ້ ສ່ ງສໍາເນາສະບັບໜ່ ງ ໄປໃຫີ້ ເຈີ້ າໜີ້ ດີ້ັ ງເດມ.
ທ່ ານຈໍາເປັນຕີ້ ອງສ່ ງຈດໝາຍນີ້ ໄປໃຫີ້ ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ທາງໄປສະນແຫ່ ງສະຫະຣັຖ.
ເພື່ອເປັນຫລັກຖານພິສູ ດການສ່ ງເຖິງຜູີ້ ຮັບແລີ້ ວ ຈ່ ງສ່ ງໄປສະນທ່ ມການຕິດຕາມທາງອິນເຕເນັດ ຫລື ໄປສະນຮັບຮອງ.
ຢ່ າລືມເກັບຮັກສາສໍາເນາຈດໝາຍແລະຫລັກຖານພິສູ ດການສ່ ງນີ້ ໄວີ້ . ຫລັງຈາກສ່ ງແລີ້ ວ,
ຖີ້ າບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ຍັງຕິດຕໍ່ຫາທ່ ານອກ, ເປັນອັນວ່ າເຂາໄດີ້ ລະເມດຕໍ່ກດໝາຍ FDCPA ໄປແລີ້ ວ.
ທ່ ານຈະມສິດຟີ້ ອງຮີ້ ອງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ຮຽກຄ່ າເສັຍຫາຍເປັນເງິນ ແລະ ຄ່ າທະນາຍຄວາມ.
ແຕ່ ນີ້ ບ່ໍ ໄດີ້ ຍຸຕິທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ໃນການຟີ້ ອງເອາໜີ້ ນໍາທ່ ານ.
ມັນພຽງແຕ່ ຍຸ ຕິເຂາບໍ່ໃຫີ້ ໂທຫລືສ່ ງຈດໝາຍຫາທ່ ານເທ່ ານັີ້ນ.

ີ້ ?
ຊັບສິນໃດ ແລະ ຣາຍໄດີ້ ອັນໃດ ທໍ່ ກົດໝາຍໄດີ້ ປົກປີ້ອງຈາກການເກັບໜ
ຣາຍໄດີ້ ຊະນິດຕ່ າງໆທ່ ບໍ່ສາມາດຍດໄດີ້ :


ເງິນປະກັນສັງຄມ (SS)



ເງິນປະກັນສັງຄມເພີ້ ມເຕມ (SSI)



ຜນປະໂຫຍດນັກຣບເກ່ າ
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ເງິນຊ່ ວຍເຫລືອຊ່ ວຄາວສໍາລັບຄອບຄວທ່ ຂັດສນ (TANF)



ເງິນຄ່ າລີ້ ຽງລູ ກທ່ ທ່ ານຮັບ



ເງິນເບີ້ັ ຍບໍານານສ່ ວນຫລາຍ (ຝ່ າຍເອກະຊນ, ຝ່ າຍຣັຖບານກາງ, ແລະຝ່ າຍຂີ້ າຣາຊການພນລະເຮືອນ)



ເງິນຊດເຊຍວ່ າງງານ



ເງິນກູ ີ້ ຄ່າເລ່ າຮຽນຈາກຣັຖບານກາງ

ີ້ ຜູີ້ ບໍຣິໂພກ ແມ່ ນ ອັດຕາຄ່ າຈີ້ າງຂັີ້ນຕໍ່າປະຈຸ ບັນທ່ ຣັຖວໍຊິງຕັນກໍານດໄວີ້
ເງິນເດືອນຂອງທ່ ານທ່ ຖືກຍກເວັີ້ນ ສໍາລັບໜ
ຄູ ນດີ້ ວຍ 35, ຫລື 80% ຂອງຄ່ າຈີ້ າງສຸ ດທິ (net wages) ຂອງທ່ ານ, ອັນໃດກໍໄດີ້ ທ່ ຫລາຍກວ່ າ. (“ຄ່ າຈີ້ າງສຸ ດທິ” ແປວ່ າ
ຄ່ າຈີ້ າງຮວມທ່ ຫັກພາສ, ເບັີ້ຍປະກັນສັງຄມ, ແລະຄ່ າອື່ນໆ ທ່ ກດໝາຍບັງຄັບໃຫີ້ ຫັກເງິນເດືອນ.)
ມການຍກເວີ້ັ ນທ່ ແຕກຕ່ າງກັນກ່ ຽວກັບການເກັບໜີ້ ໂດຍອງໃສ່ ປະເພດຂອງໜີ້ , ເຊ່ັ ນ ພາສອາກອນ, ເງິນຄ່ າລີ້ ຽງລູ ກ,
ຄໍາຕັດສິນສານເລ່ື ອງເງິນກູ ີ້ ຄ່າເລ່ າຮຽນຈາກເຈີ້ າໜີ້ ເອກະຊນ, ຄໍາຕັດສິນສານເລ່ື ອງໜີ້ ຜູີ້ ບໍຣິໂພກ
ແລະຄໍາຕັດສິນສານເລ່ື ອງໜີ້ ປະເພດອ່ື ນໆອກ.
ຖີ້ າຣາຍໄດີ້ ຂອງທ່ ານໄດີ້ ຮັບການຍກເວັີ້ນຈາກໝາຍຫັກເງິນເດືອນ, ໃຫີ້ ທ່ານຈ່ ງແຈີ້ ງໃຫີ້ ທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້
ຮັບຮູ ີ້ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ຢ່ າລືມເກັບຮັກສາສໍາເນາຈດໝາຍນີ້ ໄວີ້ .
ຕົວຢໍ່າງ: ຖີ້ າຣາຍໄດີ້ ທ່ ທ່ ານໄດີ້ ຮັບເປັນ ເງິນປະກັນສັງຄມ (Social Security) ເທ່ ານີ້ັ ນ, ຊ່ ງໄດີ້ ຖືກຍກເວີ້ັ ນຈາກໝາຍ
ຫັກເງິນເດືອນ ອງຕາມກດໝາຍຂອງຣັຖບານກາງ, ທ່ ານກໍຄວນຂຽນບອກເລື່ອງນີ້ ໃນຈດໝາຍ.
ແລະທ່ ານຄວນບອກເລື່ອງນີ້ ໃສ່ ໃນຈດໝາຍອື່ນໆທຸ ກສະບັບທ່ ທ່ ານຂຽນຫາບໍຣິສັດ. (ຕົວຢໍ່າງ: ຈດໝາຍ
"ຍຸ ຕິການຕິດຕໍ່ ("cease communication” letter), ທ່ ທ່ ານຂຽນບອກບໍຣິສັດໃຫີ້ ເຊາໃນການຕິດຕໍ່ຫາທ່ ານ.)
ຈດໝາຍນີ້ ບ່ໍ ແມ່ ນການປີ້ ອງກັນຕ່ໍ ເຫດຕີ້ ນຕໍຂອງການຮຽກຮີ້ ອງ,
ແຕ່ ມັນກໍເປັນການແຈີ້ງໃຫີ້ ທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ຮັບຮູ ີ້ ວ່າ ຣາຍໄດີ້ ທັງໝດທ່ ທ່ ານມນີ້ັ ນ
ແມ່ ນຖືກຍກເວີ້ັ ນຈາກໝາຍຫັກເງິນເດືອນ. ຖີ້ າບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ຊະນະຄະດ ແລີ້ ວຕ່ໍ ມາ ຖີ້ າບໍຣິສັດໄປຫັກເງິນ
ຈາກບັນຊທະນາຄານຂອງທ່ ານທ່ ມເງິນຊ່ ງໄດີ້ ຮັບການຍກເວີ້ັ ນ, ທ່ ານຈະສາມາດຍ່ື ນຟີ້ ອງຄະດຕ່ໍ ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້
ໄດີ້ ເພ່ື ອຈະໄດີ້ ເງິນນີ້ັ ນຄືນ.
ມຊັບສິນບາງຢໍ່າງ ທ່ ບໍ່ສາມາດຍດໄດີ້ ເພື່ອເປັນການໃຊີ້ ໜີ້ :


ເອກິວຕ ຂອງເຮືອນ ມູ ນຄ່ າເຖິງ $125,000



ຣຖຄັນໜ່ ງທ່ ມຣາຄາຈໍາກັດ



ຂອງສ່ ວນຕວທ່ ມຣາຄາຈໍາກັດ



ໂທຣະສັບມືຖື, ຄອມພິວເຕ ແລະເຄື່ອງພິມຂອງທ່ ານ

ຖີ້ າເຈີ້ າໜີ້ ຫລື ຜູີ້ ຕິດຕາມທວງໜີ້ ພະຍາຍາມທ່ ຈະໝາຍຍດຣາຍໄດີ້ ຫລື ຊັບສິນ ຂອງທ່ ານ, ໃຫີ້ ເບ່ິ ງ
ວິທອີ້ າງສິດທິຂໍຍກເວີ້ັ ນຊັບສິນສ່ ວນຕວ (How to Claim Personal Property Exemptions) ຢູ ່ ທ່ ແວັບໄຊຕ໌
WashingtonLawHelp.org.

ການປະຕິບັດທໍ່ ບໍ່ໍ ຖືກຕີ້ ອງຕາມກົດໝາຍ ຄືຫຍັງ?
ກດໝາຍຂອງຣັຖວໍຊິງຕັນ ວ່ າດີ້ ວຍ ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ (Collection Agency Act) ແລະ
ກດໝາຍຂອງຣັຖບານກາງ ວ່ າດີ້ ວຍ ວິທປະຕິບັດການຕິດຕາມທວງໜີ້ ຢ່ າງຍຸ ຕິທັມ (Fair Debt Collection
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Practices Act) ແມ່ ນຫີ້ າມບໍ່ໃຫີ້ ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ໄດີ້ ລບກວນ, ບອກກ່ າວຂໍີ້ຄວາມທ່ ບໍ່ຈິງຫລືທ່ ຈະນໍາພາໃຫີ້
ເຂີ້ າໃຈຜິດ, ຫລືປະຕິບັດການຢ່ າງໃດທ່ ບໍ່ຍຸ ຕິທັມ. ຖີ້ າທ່ ານເຊື່ອວ່ າ
ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ໄດີ້ ລບກວນທ່ ານຢ່ າງບໍ່ມເຫດຜນ ຫລື ໄດີ້ ຊັກນໍາໃຫີ້ ເຂີ້ າໃຈຜິດ, ທ່ ານສາມາດຟີ້ ອງບໍຣິສັດໄດີ້ .
ຖີ້ າທ່ ານຊະນະຄະດ, ທ່ ານອາດຮັບຊດໃຊີ້ ຄ່າເສັຍຫາຍ ແລະ ຄ່ າທະນາຍຄວາມໄດີ້ . ຕໍ່ລງໄປນີ້ ແມ່ ນ
ຕົວຢໍ່າງຂອງການລະເມດຕ່ າງໆ:


ທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ນາບຂູ ່ ວ່ າຈະບອກນາຍຈີ້ າງ ຫລື ຄນບີ້ ານໃກີ້ ເຮືອນຄຽງ
ກ່ ຽວກັບໜີ້ ສິນຂອງທ່ ານ.



ທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ໄດີ້ ໂທຫາທ່ ານ ໃນເວລາທ່ ກດໝາຍກໍານດວ່ າ "ບໍ່ເໝາະສມ", ກ່ າວຄື 9:00
ໂມງກາງຄືນ ຫາ 8:00 ໂມງເຊີ້ າ ພາຍໃຕີ້ ກດໝາຍຂອງຣັຖບານກາງ; ແລະ 9:00 ໂມງກາງຄືນ ຫາ 7:30
ໂມງເຊີ້ າ ພາຍໃຕີ້ ກດໝາຍຂອງຣັຖ.



ທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ນາບຂູ ່ ວ່ າຈະຈັດການທ່ ານໂດຍຜິດກດໝາຍ, ເຊັ່ນ: ຈະຫັກເອາເງິນຈາກເຊັກ
ປະກັນສັງຄມຂອງທ່ ານ, ຈະຍດເອາຊັບສິນອື່ນທ່ ຖືກຍກເວັີ້ນ, ຫລື ວ່ າຈະຈັບທ່ ານເຂີ້ າຄຸ ກ.



ຜູີ້ ຕິດຕາມທວງໜີ້ ໄດີ້ ຕິດຕ່ໍ ກັບທ່ ານ ຫລື ສະມາຊິກຄອບຄວຂອງທ່ ານຜູີ້ ໜ່ ງ ໂດຍໃຊີ້ ກິຣິຍາທ່ າທາງອັນຈະ
ເປັນການລບກວນ, ຂ່ ມຂູ ່ ຂູ່ເຂັນ, ຫລືເຮັດໃຫີ້ ອັບອາຍຂາຍໜີ້ າ.



ຜູີ້ ຕິດຕາມທວງໜີ້ ຕິດຕ່ໍ ກັບ ຜູີ້ ຕິດໜີ້ ຫລື ຜວ/ເມັຍຂອງຜູີ້ ຕິດໜີ້ ຫລາຍກວ່ າ 3 ເທ່ື ອພາຍໃນອາທິດດຽວ.



ຜູີ້ ຕິດຕາມທວງໜີ້ ສ່ ງໃບແຈີ້ ງໃຫີ້ ທ່ານ ທ່ ຈ່ ງໃຈລຽນແບບເອກະສານຂອງຣັຖບານ ຫລື ຂໍີ້ຄວາມສຸ ກເສນ.



ຜູີ້ ຕິດຕາມທວງໜີ້ ຂໍໃຫີ້ ທ່ານຂຽນເຊັກລງວັນທລ່ ວງໜີ້ າ ເພ່ື ອເປັນການຂ່ ມຂູ ່ ວ່ າຈະຟີ້ ອງຮີ້ ອງທ່ ານທາງອາຍາ.



ຜູີ້ ຕິດຕາມທວງໜີ້ ໄດີ້ ເອາເຊັກລງວັນທລ່ ວງໜີ້ າ
ໄປຝາກເຂີ້ າບັນຊທະນາຄານກ່ ອນວັນທທ່ ຂຽນໃສ່ ໃນເຊັກນັີ້ນ.
ີ້ ຮັບເອົາເຊັກລົງວັນທລໍ່ ວງໜີ້າຈາກທໍ່ ານ ແມໍ່ ນຜິດຕໍ່ໍ ກົດໝາຍ
ການທໍ່ ຜູີ້ ຕິດຕາມທວງໜ
ນອກຈາກວໍ່ າ ເຂົາຈະແຈີ້ ງໃຫີ້ ທໍ່ ານຮູ ີ້ ກໍ່ອນທໍ່ ເຂົາຈະຝາກເຊັກນີ້ັ ນເຂີ້ົ າບັນຊ ເປັນເວລາ 3 ເຖິງ 10
ມີ້ື ທໍ າການທາງທຸ ຣະກິດ.

ຖີ້ າທ່ ານເຊື່ອວ່ າ ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ໄດີ້ ລະເມດສິດທ່ ທ່ ານມພາຍໃຕີ້ ກດໝາຍ, ຫລື ຖີ້ າ
ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ຟີ້ ອງຄະດກ່ ຽວກັບໜີ້ ສິນທ່ ທ່ ານເຊື່ອວ່ າບໍ່ມສິດຟີ້ ອງໄດີ້ , ທ່ ານຈ່ ງຕິດຕໍ່ທະນາຍຄວາມ.
ອງກອນທ່ ຮັບຟັງການຮຽກຮີ້ ອງ ກ່ ຽວກັບການລະເມດກດໝາຍວ່ າດີ້ ວຍ ວິທປະຕິບັດການຕິດຕາມທວງໜີ້ ຢ່ າງຍຸ ຕິທັມ
(Fair Debt Collection Practices Act) ແລະ ກດໝາຍຂອງຣັຖວໍຊິງຕັນ ວ່ າດີ້ ວຍ ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້
(Collection Agency Act) ມຕໍ່ລງໄປນີ້ :
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Department of Licensing
Collection Agency Board
PO Box 9034
Olympia, WA 98507-9034

Federal Trade Commission
915 Second Avenue, Room 2806
Seattle, Washington 98174

ເລກໂທຣະສັບ: 800-451-7985
ເລກແຟັກຊ໌: 360-750-6699
ອເມວ: BLS@dol.wa.gov

ftccomplaintassistant.gov

ຍ່ື ນຄໍາຮີ້ ອງທຸ ກທາງອິນເທິເນັດ ໄດີ້ ທ່ :

Washington State Attorney
General
Consumer Protection Division
800 5th Ave., Suite 2000
Seattle, WA 98104-3188
ເລກໂທຣະສັບ: 1-800-551-4636
ຍ່ື ນຄໍາຮີ້ ອງທຸ ກທາງອິນເທິເນັດ ໄດີ້ ທ່ :

www.atg.wa.gov/file-complaint

ຂີ້ັ ນຕອນໃດແດໍ່ ທໍ່ ຂີ້ າພະເຈີ້ົ າສາມາດເຮັດໄດີ້ ດີ້ ວຍຕົນເອງ?
ທ່ ານຈ່ ງເຮັດສ່ິ ງຕ່ໍ ໄປນີ້ ເພ່ື ອແນ່ ໃຈວ່ າ ທ່ ານມຫລັກຖານໜັກແໜີ້ ນວ່ າ ທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້
ໄດີ້ ລະເມດກດໝາຍແທີ້ . ທ່ ານຈ່ ງຄວນ:


ຈັດຕັີ້ງບ່ ອນເກັບຮັກສາໜັງສືທຸ ກໆສະບັບທ່ ທ່ ານໄດີ້ ຮັບຈາກທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ , ລວມທັງຊອງ
ຈດໝາຍນໍາ.



ໃຫີ້ ຂຽນບັນທກການຕິດຕ່ໍ ທາງໂທຣະສັບ ຈາກ ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ທຸ ກເທ່ື ອ, ຮວມທັງ ວັນທ, ເວລາ,
ເນີ້ື ອຫາ ແລະ ຊ່ື ຂອງຜູີ້ ທ່ ກ່ ຽວຂີ້ ອງໃນການສນທະນາເທ່ື ອນີ້ັ ນ.



ຖີ້ າທ່ ານຮູ ີ້ ວ່າ ທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ໄດີ້ ຕິດຕ່ໍ ກັບຄນອ່ື ນ ນອກຈາກທ່ ານແລີ້ ວ,
ໃຫີ້ ຂຽນບັນທກຂີ້ໍ ມູ ນແບບດຽວກັນກ່ ຽວກັບການຕິດຕ່ໍ ຄນນີ້ັ ນ.



ຖີ້ າການພວພັນນໍາບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ ເຮັດໃຫີ້ ທ່ານໄດີ້ ຮັບຄວາມກັງວນໃຈ
ແລະກໍ່ໃຫີ້ ເກດຄວາມບໍ່ສໍາບາຍທາງຮ່ າງກາຍ, ຄວາມຄິດ ຫລື ຈິດໃຈ, ໃຫີ້ ໄປພບກັບຜູີ້ ປກສາ ຫລື ທ່ ານໝ
ໍ
ຕາມທ່ ທ່ ານເລືອກ ເພື່ອປກສາສະຖານະການຢ່ າງຖ່ ຖີ້ ວນກັບເພິ່ນ.

ຖີ້ າຂີ້ າພະເຈີ້ົ າຕີ້ ອງການຄວາມຊໍ່ ວຍເຫລືອທາງດີ້ ານກົດໝາຍ ຄວນເຮັດຫຍັງ?


ທໍ່ ານສາມາດຂໍທາງອິນເທແນັຕ ຢູ ໍ່ ທໍ່ CLEAR*Online - nwjustice.org/get-legal-help
ຫລື



ໂທຫາ CLEAR (ຄເລັຍ) ເລກໂທ 1-888-201-1014

CLEAR ເປັນສູ ນກາງບໍຣິການໃນຣັຖວໍຊິງຕັນ ທ່ ມເລກໂທຟຣ,
ຊ່ ງບໍຣິການແກ່ ຄນຣາຍໄດີ້ ຕ່ໍ າທ່ ມບັນຫາທາງກດໝາຍແພ່ ງ
ແລະຕີ້ ອງການຄວາມຊ່ ວຍເຫລືອຟຣກ່ ຽວກັບບັນຫາດ່ັ ງກ່ າວ.


ນອກເຂດເມືອງຄິງເຄົານ໌ຕີ້ : ໂທ 1-888-201-1014 ວັນຈັນ ເຖິງ ວັນສຸ ກ ຈາກເວລາ 9:15 ເຊີ້ າ ເຖິງ ບ່ າຍ
12:15.



ໃນເຂດເມືອງຄິງເຄານ໌ຕີ້ : ໂທ 211 ເພ່ື ອຖາມຂີ້ໍ ມູ ນແລະຂໍການສ່ ງຕ່ໍ ຫາໜ່ ວຍງານທ່ ໃຫີ້ ບໍລິການທາງກດໝາຍ
ຕາມຄວາມເໝາະສມ – ເປດຮັບສາຍ ວັນຈັນ - ວັນສຸ ກ 8:00 ໂມງເຊີ້ າ - 6:00 ໂມງແລງ.
ທ່ ານຍັງສາມາດໃຊີ້ ເລກໂທ (206) 461-3200, ຫລື ໂທຟຣ 1-877-211-WASH (9274).
ອກວິທໜ່ ງເພ່ື ອຊອກອ່ ານເບ່ິ ງຂີ້ໍ ມູ ນກ່ ຽວກັບໜ່ ວຍງານທ່ ໃຫີ້ ບໍຣິການທາງກດໝາຍໃນເຂດເມືອງຄິງເຄານ໌ຕີ້
ກໍຄືເວັບໄຊຕ໌ຂອງ 211, www.resourcehouse.com/win211/.
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ຄນທ່ ມອາຍຸ 60 ປຂີ້ ນໄປ: ຄນເຖີ້ າແກ່ ອາຍຸ 60 ປຂີ້ ນໄປສາມາດຮັບບໍຣິການຈາກ CLEAR*Sr ຢູ ່ ເລກໂທ 1888-387-7111, ໂດຍບ່ໍ ເລືອກວ່ າມລາຍໄດີ້ ສູງຫລືຕ່ໍ າ.
ແຕ່ ອາດຈະມການຈໍາກັດບໍຣິການຕ່ໍ ຜູີ້ ທ່ ມຊັບສິນຫລວງຫລາຍ. ຄນເຖີ້ າແກ່ ໃນເຂດເມືອງຄິງເຄານ໌ຕີ້
ສາມາດໂທ
2-1-1.

ຄນຫູ ໜວກ, ຄນທ່ ພິການທາງດີ້ ານການໄດີ້ ຍິນຫລືພິການທາງດີ້ ານການປາກເວີ້ າ ສາມາດໂທຫາ CLEAR ຫລື 211
ໂດຍໃຫີ້ ທ່ານໃຊີ້ ບໍຣິການຖ່ າຍທອດທ່ ທ່ ານເລືອກ.
CLEAR ແລະ 211 ຈະຈັດນາຍພາສາໃຫີ້ ຊ່ອຍທ່ ານທາງໂທລະສັບ/ວດໂອຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ໂດຍບ່ໍ ຄິດຄ່ າ.
ທ່ ານສາມາດຮຽນຮູ ີ້ ກ່ຽວກັບບັນຫາທາງກດໝາຍຫລາຍແນວໄດີ້ ຟຣ ໂດຍການອ່ ານເບິ່ງໜັງສື, ວດໂອ ແລະ
ຊຸດໜັງສືຊ່ ອຍຕນເອງທັງຫລາຍທ່ ມໄວີ້ ບໍຣິການ ຢູ ່ ທ່ WashingtonLawHelp.org.

ໜັງສືນີ້ ບອກຂີ້ໍ ມູ ນທ່ ວໄປກ່ ຽວກັບສິດທິແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ ານ.
ແຕ່ ພວກເຮາບໍ່ໄດີ້ ເຈຕນາໃຫີ້ ໃຜອາໄສໜັງສືນີ້ ແທນການປກສາທະນາຍຄວາມເພື່ອຮັບຄໍາແນະນໍາທ່ ສະເພາະເຈາະຈງ.
ຂໍີ້ມູ ນນີ້ ແມ່ ນຖືກຕີ້ ອງແລະປະຈຸ ບັນໃນເມື່ອວັນເວລາທ່ ໄດີ້ ລງພິມໄວີ້ ນະ ເດືອນເຈັດ 2019.
© 2019 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014.
(ອະນຸ ຍາດການເຮັດສໍາເນາແລະຈໍາໜ່ າຍໜັງສືນີ້ ໃຫີ້ ແກ່ ອງການ Alliance for Equal Justice ແລະບຸ ກຄນອື່ນໆ
ເພື່ອໃຊີ້ ສະເພາະຈຸ ດປະສງທ່ ບໍ່ຫາກໍາໄລ.)
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ຈົດໝາຍແບບຟອຣ໌ມ #1: ຈົດໝາຍບອກຍຸ ຕິການຕິດຕໍໍ່, ຄໍາຂໍຫລັກຖານ.

ທ່ ານສາມາດໃຊີ້ ຈດໝາຍແບບຟອຣ໌ມນີ້ ເພື່ອ "ບອກຍຸ ຕິການຕິດຕໍ່" ໃຫີ້ ກັບ ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ .
ຈົດໝາຍນີ້ ມ ຄໍາຂໍສົໍ່ງຫລັກຖານມາ ແບບທົໍ່ວໄປ. ຖີ້ າທ່ ານມຂໍີ້ໂຕີ້ ແຍີ້ ງທ່ ເຈາະຈງ (ຕວຢ່ າງ, ທ່ ານໂຕີ້ ແຍີ້ ງວ່ າ
ບໍ່ແມ່ ນບັນຊຂອງທ່ ານ), ທ່ ານຄວນຂໍຣາຍລະອຽດກ່ ຽວກັບເລື່ອງນີ້ັ ນໂດຍສະເພາະໃນຄໍາຂໍຫລັກຖານຂອງທ່ ານ.
ທ່ ານຈ່ ງອີ້ າງຂີ້ໍ ໂຕີ້ ແຍີ້ ງທ່ ເຈາະຈງເຫລ່ ານີ້ັ ນໃນຈດໝາຍຂອງທ່ ານ.

Collection Agency Name / ຊ່ື ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ :
Address / ທ່ ຢູ ່ :

RE: / ເລ່ື ອງ:

Account No. / ບັນຊເລກທ:

To Whom It May Concern / ຮຽນທ່ ານຜູີ້ ທ່ ອາດຈະກ່ ຽວຂີ້ ອງ:

I dispute the validity of the debt in the above-reference account, and would like verification from
you of the debt, the amount owed, and proof of a valid assignment of the debt from the original
creditor to you. Please send me copies of all documents related to this debt including, but not
limited to, court judgments or other orders, contracts, billing statements, account records,
invoices, receipts, cancelled checks and correspondence. In addition, please detail all costs and
interest charges owed, the dates incurred, and all amounts paid on the account. Send all of the
requested documents to me at the address listed below.
ຂີ້ າພະເຈີ້ າໂຕີ້ ແຍີ້ ງຄວາມຖືກຕີ້ ອງສມບູ ນຕາມກດໝາຍຂອງໜີ້ ສິນຈໍານວນທ່ ກ່ າວເຖິງນີ້ ,
ແລະຢາກໃຫີ້ ທ່ານຈັດສ່ ງຫລັກຖານມາກ່ ຽວກັບໜີ້ ສິນນັີ້ນ, ຈໍານວນໜີ້ ສິນ,
ແລະການມອບສິດໃຫີ້ ທ່ານເປັນເຈີ້ າໜີ້ ໃໝ່ ແທນເຈີ້ າໜີ້ ເດມ.
ກະຣຸ ນາຈັດສ່ ງສໍາເນາເອກະສານທຸ ກສະບັບທ່ ກ່ ຽວຂີ້ ອງກັບໜີ້ ສິນນີ້ ມາໃຫີ້ ຂີ້າພະເຈີ້ າ ລວມທັງ, ແຕ່ ບ່ໍ ຈໍາກັດສະເພາະ
ສິ່ງປະເພດຕໍ່ໄປນີ້ ຄື: ຄໍາຕັດສິນຫລືຄໍາສັ່ງຈາກສານ, ສັນຍາຕກລງ, ລາຍງານຮັບຈ່ າຍໜີ້ , ບັນທກບັນຊ,
ໃບບິນເກັບເງິນ, ໃບເສັດຮັບເງິນ, ເຊັກເງິນທ່ ຖືກລບລີ້ າງຍີ້ ອນໄດີ້ ໃຊີ້ ແລີ້ ວ ແລະຈດໝາຍສື່ສານ. ນອກຈາກນີ້ ,
ຈ່ ງຈັດຫາຣາຍລະອຽດຄ່ າຈ່ າຍແລະດອກເບີ້ັ ຍທຸ ກຢ່ າງທ່ ຂີ້ າພະເຈີ້ າເປັນໜີ້ ລວມທັງວັນທ່ ຕິດໜີ້ ແຕ່ ລະຢ່ າງນີ້ັ ນ
ແລະຈໍານວນເງິນໃຊີ້ ໜີ້ ທຸ ກລາຍການໃນບັນຊໜີ້ ສິນນີ້ . ທ່ ານຈ່ ງສ່ ງເອກະສານທັງໝດທ່ ຂີ້ າພະເຈີ້ າຂໍເຫລ່ ານີ້
ເຖິງທ່ ຢູ ່ ຂອງຂີ້ າພະເຈີ້ າຕາມທ່ ລະບຸ ໄວີ້ ລຸ ່ ມນີ້ .

I am also exercising my rights under the Fair Debt Collection Practices Act, 15 U.S.C §1692, and
demand that you cease all communication with me, my family members and all other third
persons.
ແລະພີ້ ອມກັນນີ້ ຂີ້ າພະເຈີ້ າໃຊີ້ ສິດຂອງຂີ້ າພະເຈີ້ າພາຍໃຕີ້ ກດໝາຍວ່ າດີ້ ວຍ
ວິທປະຕິບັດການຕິດຕາມທວງໜີ້ ຢ່ າງຍຸ ຕິທັມ, 15 U.S.C §1692, ແລະຈ່ ງຮຽກຮີ້ ອງໃຫີ້ ທ່ານຈ່ ງຍຸ ຕິຕິດຕ່ໍ ຂີ້ າພະເຈີ້ າ,
ສະມາຊິກຄອບຄວຂອງຂີ້ າພະເຈີ້ າ ແລະບຸ ກຄນທສາມອື່ນໆທັງໝດ.

I cannot pay this debt. My only income is from Social Security. My income is exempt from
garnishment pursuant to 42 U.S.C. §1383(d) and §407. I have no real or personal property to use
to pay this debt.
ຂີ້ າພະເຈີ້ າບ່ໍ ສາມາດໃຊີ້ ໜີ້ ນີ້ ໄດີ້ . ຂີ້ າພະເຈີ້ າມຣາຍໄດີ້ ດ່ຽວດາຍ ຄື ເງິນປະກັນສັງຄມ (Social Security).
ຣາຍໄດີ້ ຂອງຂີ້ າພະເຈີ້ າໄດີ້ ຮັບການຍກເວັີ້ນຈາກ ໝາຍຍດຊັບ/ຫັກເງິນເດືອນ ອງຕາມກດໝາຍຣັດຖະບານກາງ 42
U.S.C. §1383(d) ແລະ §407. ຂີ້ າພະເຈີ້ າບ່ໍ ມຊັບສິນທ່ ດິນຫລືຊັບສິນສ່ ວນຕວໃດເລຍເພ່ື ອໃຊີ້ ໜີ້ ອັນນີ້ .
Sincerely / ດີ້ ວຍຄວາມຈິງໃຈ,

Dated / ວັນທ : _______________________

_________________________________
Signature / ລາຍເຊັນຊ່ື
Printed Name / ຂຽນຊ່ື ເປັນໂຕພິມ: __________________________________
Address / ທ່ ຢູ ່ : _________________________________________________
_____________________________________________________________
[ເພ່ື ອເປັນຫລັກຖານພິສູ ດການສ່ ງເຖິງຜູີ້ ຮັບແລີ້ ວ ຈ່ ງສ່ ງໄປສະນຮັບຮອງ/ຂໍໃບຮັບຮອງຈາກຜູີ້ ຮັບ (certified mail,
return receipt requested) ຫລື ສ່ ງໄປສະນທ່ ມການຕິດຕາມການສ່ ງ/ຫລັກຖານການສ່ ງເຖິງຜູີ້ ຮັບ.
ຢ່ າລືມເກັບຮັກສາສໍາເນາຈດໝາຍແລະຫລັກຖານພິສູ ດການສ່ ງນີ້ ໄວີ້ .]

ຈົດໝາຍແບບຟອຣ໌ມ #2: ຈົດໝາຍບອກຍຸ ຕິການຕິດຕໍໍ່, ໂດຍບໍໍ່ຂໍຫລັກຖານ.
ທ່ ານສາມາດໃຊີ້ ຈດໝາຍແບບຟອຣ໌ມນີ້ ເພ່ື ອ "ບອກຍຸ ຕິການຕິດຕ່ໍ " ໃຫີ້ ກັບ ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ .
 ຈດໝາຍແບບຟອຣ໌ມນີ້ ບໍ່ມ ຄໍາຂໍສ່ ງຫລັກຖານກ່ ຽວກັບໜີ້ ສິນ.

Collection Agency Name / ຊື່ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜີ້ :
Address / ທ່ ຢູ ່ :

RE: / ເລື່ອງ:

Account No. / ບັນຊເລກທ:

To Whom It May Concern / ຮຽນທ່ ານຜູີ້ ທ່ ອາດຈະກ່ ຽວຂີ້ ອງ:

I am exercising my rights under the Fair Debt Collection Practices Act, 15 U.S.C §1692, and
demand that you cease all communication with me, my family members and all other third
persons.

ຂີ້ າພະເຈີ້ າໃຊີ້ ສິດຂອງຂີ້ າພະເຈີ້ າພາຍໃຕີ້ ກດໝາຍວ່ າດີ້ ວຍ ວິທປະຕິບັດການຕິດຕາມທວງໜີ້ ຢ່ າງຍຸ ຕິທັມ, 15 U.S.C
§1692, ແລະຈ່ ງຮຽກຮີ້ ອງໃຫີ້ ທ່ານຈ່ ງຍຸ ຕິຕິດຕໍ່ຂີ້ າພະເຈີ້ າ, ສະມາຊິກຄອບຄວຂອງຂີ້ າພະເຈີ້ າ
ແລະບຸ ກຄນທສາມອ່ື ນໆທັງໝດ.

I cannot pay this debt. My only income is from Social Security. My income is exempt from
garnishment pursuant to 42 U.S.C. §1383(d) and §407. I have no real or personal property to use
to pay this debt.
ຂີ້ າພະເຈີ້ າບ່ໍ ສາມາດໃຊີ້ ໜີ້ ນີ້ ໄດີ້ . ຂີ້ າພະເຈີ້ າມຣາຍໄດີ້ ດ່ຽວດາຍ ຄື ເງິນປະກັນສັງຄມ (Social Security).
ຣາຍໄດີ້ ຂອງຂີ້ າພະເຈີ້ າໄດີ້ ຮັບການຍກເວີ້ັ ນຈາກ ໝາຍຍດຊັບ/ຫັກເງິນເດືອນ ອງຕາມກດໝາຍຣັດຖະບານກາງ 42
U.S.C. §1383(d) ແລະ §407. ຂີ້ າພະເຈີ້ າບໍ່ມຊັບສິນທ່ ດິນຫລືຊັບສິນສ່ ວນຕວໃດເລຍເພື່ອໃຊີ້ ໜີ້ ອັນນີ້ .
Sincerely / ດີ້ ວຍຄວາມຈິງໃຈ,

Dated / ວັນທ : _______________________

_________________________________
Signature / ລາຍເຊັນຊື່
Printed Name / ຂຽນຊື່ເປັນໂຕພິມ: __________________________________
Address / ທ່ ຢູ ່ : _________________________________________________
_____________________________________________________________

[ເພ່ື ອເປັນຫລັກຖານພິສູ ດການສ່ ງເຖິງຜູີ້ ຮັບແລີ້ ວ ຈ່ ງສ່ ງໄປສະນຮັບຮອງ/ຂໍໃບຮັບຮອງຈາກຜູີ້ ຮັບ (certified mail,
return receipt requested) ຫລື ສ່ ງໄປສະນທ່ ມການຕິດຕາມການສ່ ງ/ຫລັກຖານການສ່ ງເຖິງຜູີ້ ຮັບ.
ຢ່ າລືມເກັບຮັກສາສໍາເນາຈດໝາຍແລະຫລັກຖານພິສູ ດການສ່ ງນີ້ ໄວີ້ .]

