6306KH Can My Landlord Do That? (Khmer)| ែខមិថ�
ុ ��ំ 2020

េតើ��ស់ផ�ះរបស់ខ��ំ�ចេធ� �
េរឿងេ�ះេទ?
 សូ ម�នអត� បទេនះែតលុះ្រ�ែតអ� ករស់េ�ក��ងរដ� Washington។

ខ��ំ�នេស�ើសុំ��ស់ផ�ះរបស់ខ��ំនូវែផន�រទូ �ត់្រ�ក់
េដើម្បីបង់្រ�ក់កក់របស់ខ��ំ។ េតើ��ស់ផ�ះ�ចបដិេសធខ��ំ�នេទ?
្របែហល��ច។
ក��ងករណី�គេ្រចើន ��ស់ផ�ះរបស់អ�ក្រត�វែតអនុ��តឱ្យអ� កបង់រម� ស់នូវ្រ�ក់កក់
ៃថ� េស�ែដលមិន�ចបង� �លសងវ �ញ និងៃថ� ឈ� �លពីែខមុន។
��ស់ផ�ះរបស់អ�ក�ចបដិេសធសំេណើរបស់អ�កសុំនូវែផន�រទូ �ត់្រ�ក់�នេទ
្របសិនេបើចំនួនទឹក្រ�ក់កក់សរុប និង ៃថ� េស�ែដលមិន�ចបង� �លសងវ �ញមិនេលើសពី
25 �គរយៃនៃថ� ឈ� �ល្រប�ំែខដំបូង េហើយ��ស់ផ�ះរបស់អ�កមិនត្រម�វ
ឱ្យអ� កបង់ៃថ� ឈ� �លផ� ះែខមុន េពលអ� កេរ �ចូ លេ�។ សូ ម�នែផ� កអំពី
អ� កជួ លឥឡ�វ�ចបង់រម� ស់នូវៃថ� ចំ�យេ្រចើនបំផុតេលើេស�េរ �ចូ លេ�។
ព័ត៌�នេនះ�នេ�េលើេគហទំព័រ Washingtonlawhelp.org។

េតើ��ស់ផ�ះ�ច�ក់េ�ខ��ំ�នេទ?

េទ។ ��ស់ផ�ះរបស់អ�កមិន�ច�ក់េ�អ� កមិនឲ្យេចញពីផ�ះ�នេទ េ�ះ
បី�នប��អ� �ក៏េ�យ។ ��ស់ផ�ះរបស់អ�កមិន�ច
• ��ស់ប�រេមេ�
�
• បែន� មេមេ�ថ� ី
• ��ំងអ� កមិនឱ្យចូ លផ� ះ�មវ �ធី�មួ យ
• �ក់េ�អ� កេ�ះបីអ�កយឺតេពលបង់ៃថ� ឈ� �លក៏េ�យ
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 ��ស់ផ�ះ្រត�វែត�ក់�ក្យបណ�ឹងបេណ�ញេចញេ�តុ��រ
និងទទួ ល�នដី�របស់តុ��រេ�យផ� ល់�រអនុ��តឱ្យបេណ�ញអ� កេច
ញ។

េតើ��ស់ផ�ះរបស់ខ��ំ�ចបិទេស�ទឹកេភ� ើង��សរបស់ខ��ំ�នែដរឬេទ?
�ចេធ� �េឡើង�នែតចំេ�ះេធ� ��រជួសជុលប៉ុេ�
� ះ។
��ស់ផ�ះរបស់អ�កមិន�ចបិទេស�ទឹកេភ� ើង��សរបស់អ�ក�នេទ
• េ�យ�រែតអ� កបង់ៃថ� ឈ� �លយឹត។
• េដើម្បីព��មេធ� �ឱ្យអ� ក��ស់ទីលំេ�។
���រខុសច�ប់ផងែដរស្រ�ប់��ស់ផ�ះរបស់អ�កក��ង�រប�្ឈប់�រទូ �ត់ វ �ក� យប្រតទឹ
កេភ� ើង��ស េដើម្បីបិទេស�កម� � ំងេនះ។
អ� ក�ចប� ឹង��ស់ផ�ះរបស់អ�កេឡើងេ�តុ��រ�ន
្របសិនេបើ��ស់ផ�ះបិទេស�ទឹកេភ� ើង��សរបស់អ�ក។ ្របសិនេបើអ�កឈ� ះក� ី
េ�្រកម�ចផ� ល់រ��ន់ទឹក្រ�ក់ដល់អ�ករហូ តដល់ 100
ដុ��រក��ងមួ យៃថ� ែដលអ� ក��នេស�ទឹកេភ� ើង��ស។

េតើ��ស់ផ�ះរបស់ខ��ំ�ចយក របស់របរ��ល់ខ� �នរបស់ខ��ំ�នែដរឬេទ?
្របសិនេបើអ�កេ�ះបង់�កេ�លផ� ះជួ លេ�ះ។ េ�េ្រ�មច�ប់រដ�
អ� ក�នេ�ះបង់េ�លកែន� ងេនះ េបើ ក��ងករណី� ំងពីរេនះ��រពិត៖
• អ� ក�នពន�រេពលមិន�នបង់ៃថ� ឈ� �ល។
• អ� ក�ន្រ�ប់��ស់ផ�ះរបស់អ�ក�មរយៈ�ក្យសម� ី សកម� �ព
ឬសរេសរ�អ� កនឹងេរ �េចញ។
���រខុសច�ប់ស្រ�ប់��ស់ផ�ះរបស់អ�កែដលចុះកិច�្រពមេ្រព�ងជួ លែដលែចង�ពួ ក
េគ�ចយក្រទព្យសម្បត� ិរបស់អ�ក�ន។
្របសិនេបើ��ស់ផ�ះរបស់អ�កយករបស់របររបស់អ�ក សូ ម�ក់ទង��ស់ផ�ះ
��យលក� ណ៍អក្សរ។
្របសិនេបើអ�កមិនយក�ននូ វរបស់របស់អ�ក្រតឡប់មកវ �ញ�មវ �ធីេ�ះេទ
សូ មទូ រស័ព�ប�ឹងប៉ូ លិស។ អ� ក�ចប� ឹង��ស់ផ�ះរបស់អ�កេឡើងេ�តុ��រ�ន
េដើម្បីបង� ំឱ្យ��ស់ផ�ះរបស់អ�ក្របគល់របស់របររបស់អ�កមកវ �ញ។
េ�្រកម�ចផ� ល់រ��ន់ទឹក្រ�ក់ដល់អ�ករហូ តដល់ 500 ដុ��រក��ងមួ យៃថ� ែដល
��ស់ផ�ះរបស់អ�ករក�ទុករបស់របររបស់អ�ក �ចរហូ តដល់ 5,000 ដុ��រផងែដរ។
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េតើ��ស់ផ�ះ�ចយកកែន� ងែដល្រប�សដកហូ តមកជួល ឲ្យខ��ំេទ?
��ស់ផ�ះមិន�ច�ក់ជួលអចលន្រទព្យែដល�នរ�េ�ភបំ�នច�ប់ែដលចូ ល�ធរ�
ន�នេទ។ អ� ក�ចប� ឹង�ន
្របសិនេបើអ�ករកេឃើញ���ស់ផ�ះរបស់អ�ក�នដឹងេ�េពលជួ លឱ្យអ� ក�អចលន្រទព្យ
េ�ះរ�េ�ភេលើច�ប់។

េតើ��ស់ផ�ះ�ចសងសឹកនឹងខ��ំែដរឬេទ?
��ស់ផ�ះរបស់អ�កមិន�ច “�យបក” (សងសឹក)
នឹងអ� កេ�យ�រែត�រ�ត់ វ ��ន�រ�មផ� វ� ច�ប់្រប�ំងនឹង��ស់ផ�ះេ�ះេទ។
ករណីខ�ះៃន�រសងសឹកែដល�ចេកើត�ន៖
ឧ�ហរណ៍ទី 1៖
អ� ក�ន�យ�រណ៍ពីកែន� ង��យធំមួយេ�េលើដំបូលរបស់អ�កេ��ន់��្រក �ង។
��្រក �ងជូ នដំណឹងដល់��ស់ផ�ះរបស់អ�ក�េគនឹងេ�ពិនិត្យេមើលកែន� ងរបស់អ�ក។
��ស់ផ�ះរបស់អ�ក្រ�ប់អ�ក��ត់នឹងដំេឡើងៃថ� ឈ� �ល។
ឧ�ហរណ៍ទី 2៖
អ� កជូ នដំណឹងដល់��ស់ផ�ះរបស់អ�ក�៉ង្រតឹម្រត�វ�អ� កនឹង�ត់ៃថ� ចំ�យេលើ�រជួ ស
ជុលពីៃថ� ជួលផ� ះរបស់អ�ក។ ប��ប់ពីទទួ ល�នេសចក� ីជូនដំណឹងេនះ
��ស់ផ�ះរបស់អ�ក�នបិទ�៉សុីនកេ��របស់អ�ក។
�៉សុីនកេ��របស់អ�កមិន�ក់ទងនឹង�រជួ សជុលែដលអ� ក្រត�វ�រេទ។
្របសិនេបើ��ស់ផ�ះរបស់អ�កេធ� ��បអ� កក��ងរយៈេពល 90 ៃថ� ៃន�រ�ត់ វ ��
ន�រ�មផ� វ� ច�ប់ែដលអ� ក�នេធ� �្រប�ំងនឹង�ត់ េ�ះ��ច�ត់ទុក
���រសងសឹក និង�ទេង� �ខុសច�ប់។ សូ មពិេ្រ�ះ�មួ យេម�វ �
្របសិនេបើអ�កគិត���ស់ផ�ះរបស់អ�ក�ចនឹងសងសឹកអ� កេ�យខុសច�ប់។
អ� ក្របែហល��ចប� ឹង�ន។

េតើ��ស់ផ�ះ�ចបដិេសធមិនទទួ លយកៃថ�ឈ� �ល��ច់្រ�ក់�នេទ?
��ស់ផ�ះ �ច បដិេសធមិនយក�ច់្រ�ក់ស្រ�ប់�រទូ �ត់ៃថ� ឈ� �លេ�យអ� កជួ ល។
្របសិនេបើ��ស់ផ�ះជួ លទទួ លយកៃថ� ឈ� �ល��ច់្រ�ក់ េ�ះ��ស់ផ�ះ្រត�វ
ែតេចញវ �ក� យប្រតឲ្យអ� ក។
្របសិនេបើអ�កសុំ វ �ក� យប្រតេនះ ��ស់ផ�ះ្រត�វែតេចញវ �ក� យប្រត��យ
លក� ណ៍អក្សរស្រ�ប់ចំនួនទឹក្រ�ក់�មួ យែដលអ� ក�នទូ �ត់ឲ្យ��ស់ផ�ះ។
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ទទួ លជំនួយែផ�កច�ប់
• េ��ងេ្រ�េ�នធី King សូ មទូ រស័ព�មកែខ្សទូ រស័ព��ន់េហតុ�រណ៍របស់ CLEAR
�មេលខ 1-888-201-1014 េ�ៃថ� េធ� ��រចេ��ះពីេ�៉ង 9:15 ្រពឹកដល់េ�៉ង
12:15 ៃថ� ្រតង់។
• េ�ក��ងេ�នធី King សូ មទូ រស័ព�េ� 2-1-1 េ�ៃថ� េធ� ��រចេ��ះពីេ�៉ង 8:00
្រពឹកដល់េ�៉ង 6:00 ��ច។ ពួ កេគនឹងប��ន
� អ� កេ�អ� កផ� ល់ជំនួយែផ� កច�ប់។

• មនុស្សវ �យចំ�ស់ (�យុ�ប់ពី 60 ��ំេឡើងេ�) ក៏�ចទូ រស័ព�េ� CLEAR*Sr
�មេលខ 1-888-387-7111 (ទូ � ំងរដ� )។

• អ� កក៏�ច�ក់�ក្យ�មអន�ញ�មួ យ CLEAR*Online៖
nwjustice.org/get-legal-help។

�រេ�ះពុម�ផ�យេនះផ�ល់�ព័ត�
៌ នទូ េ��ក់ទងនឹងសិទ�ិ និង�រទទួ លខុស្រត�វរបស់អ�ក។
�មិនែមនេរៀបេរៀងេឡើងេដើម្បី��រជំនួសឱ្យ�រ្របឹក�ផ� វ� ច�ប់�ក់�ក់េទ។
© 2020 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014.
(�រអនុ��តឱ្យថតចម� ង និងែចក�យេ�ឱ្យសម� ន
័ � �ពេដើម្បីយត
ុ �ធ
ិ ម៌េស� ើ�ព��
និងបុគ�លគឺស្រ�ប់ែតេ�លបំណងេ្រ�ពី�ណិជ�កម� ប៉ុេ�
� ះ។)
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