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ម្ចាស់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានចាក់សោមិនឲ្យខ្ញច
ុំ ូ ល

 សូ មអានអត្ថ បទននេះ លេះត្រាតត្អន ករស់នៅកនុងរដ្ឋ Washington។
 អន កអាចរកនមើលត្ររឹត្ត ប
្ ត្រត្រ័ត្៌មានទ ាំងអស់តដ្លន ើងភ្ជាប់នៅទីននេះនៅ
នលើនេហទាំរ័រ WashingtonLawHelp.org។
 ចាប់សតីពីការបសតតញ និង វ ិធីដែលតុលាការកុំពុងស ះស្រោយវ ិបតត ិ
COVID-19 អាចផ្លាស់បតរយ
ូ ៉ា ងឆាប់រហ័ស ន្ងមានភ្ជរខសគ្ននអាត្រស័
នលើត្ាំបន់តដ្លអន ករស់នៅ។ ទទួ លបានរ័ត្៌មានថ្មីៗចងនត្រោ បាំផត្
ន្ងតសែ ង ល់អាំរីជាំនួ សត្រមាប់ករណីបនណតញនចញនៅកនុងត្ាំបន់របស់អន
កាមរ ៈនេហទាំរ័រ WashingtonLawHelp.org។

សតើខ្ញុំគួរដតអានអតថ បទសនះសទ?
សូ មអានអត្ថ បទននេះ ត្របស្ននបើអនកជួ លអាផ្លត្ម្ន ឬផទេះតដ្លអន ករស់នៅ
មាាស់ផទេះរបស់អនកបានផ្លាស់បតរនោ
ូ
ដ្ូ នចន េះអន កម្នអាចចូ លកនុងផទេះរបស់អនកបាន
នហើ អន កក៏ម្នមានតផនោរផ្លាស់ទីលាំនៅតដ្រ។
អន កក៏គួរដតទទួ លបាននូ វការស្របឹកាដផ្នកចាប់ភ្លាមៗផ្ងដែរ។
សូ មនមើលរ័ត្៌មានទាំនាក់ទាំនងខាងនត្រោម។

សតើខ្ញុំនង
ឹ ែឹងអវ ខ
ី ា ះ?
 ត្របស្ននបើ ន្ងនៅនរលមាាស់ផទេះរបស់អនកអាចចាក់នោអន កម្នឲ្យចូ លផទេះ
ជួ លរបស់អនក
 នត្ើអនកអាចន្ែ ើអែើខាេះបាន ត្របស្ននបើមាាស់ផទេះចាក់នោអន កម្នឲ្យចូ លផទេះ
 កតនា ងតដ្លត្រត្វូ រកសាំជាំនួ
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សតើម្ចាស់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំអាចចាក់សោខ្ញុំមន
ិ ឲ្យចូ លផ្ទះស

យស្រសបចាប់បានសទ?

តត្ត្របស្ននបើវានមើលនៅដ្ូ ចជាអន កបានឈប់បង់ថ្ថ្ាជួលផទេះ ន្ង
បាននរ ើនចញនោ ម្នត្របាប់មាាស់ផទេះ (នៅថា “សបាះបង់” ស្ទធ្ជួល) ឬ
សមត្ថ ក្ចាបានអនវត្ត ដ្ីោរបស់ត្លាោរ (តដ្លនេនៅថា ែីកាបង្គាប់សងសុំតង)
នដ្ើមបីបនណតញអន កនចញ។
មាាស់ផទេះ ម្នអាច ផ្លាស់បតរនោ
ូ
បតនថ មនោ ឬរារាាំងអន កម្នឱ្យចូ ល
ិ្ី
ផទេះាមវ ណាមួ នផេងនទៀត្បានន ើ ។ វាម្ននចាទជាបញ្ហាអីនទ
ត្របស្ននបើអនក ឺត្យ៉ាវកនុងោរបង់ថ្ថ្ាឈន ួល ថ្ថ្ាទឹកន្ា ើង ឬថ្ថ្ានសវានផេងនទៀត្។
 សូ មទូ រស័រទនៅត្រកឡាបញ្ា ថ្ី នត្លាោរកាំរូលកនុងត្ាំបន់របស់អនក។
ត្រត្វូ ត្របាកដ្ថា មាាស់ផទេះម្នបានោក់ពាកយបណតឹងបនណតញអន កនចញនទ។
ត្របស្ននបើមាាស់ផទេះបានន្ែ ើតមន នហើ អន កនជឿថាមាាស់ផទេះម្នបានត្របេល់ឲ្យ
អន កនូ វឯកោរបណតឹង សូ មរកជាំនួ ផល វូ ចាប់ភ្ជាមៗ។
ត្របស្ននបើមាាស់ផទេះចាក់នោអន កម្នឲ្យចូ លផទេះ អន កអាចបត ឹងមាាស់ផទេះន ើងត្លាោរបាន។
ត្របស្ននបើអនកបង្ហាញថាោរចាក់នោម្នឲ្យចូ លផទ េះននេះ េឺជាទនងែ ើខសចាប់ ត្លាោរេួ រ
តត្បញ្ហាឱ្យមាាស់ផទេះបង់ត្របាក់ឱ្យអន ក។
នត្ើខ្ុាំបតឹងាមវ ិ្ីណាកនុងត្លាោរបណតឹងសាំណងខានត្ត្ូ ច? អាចជួ
បានអាត្រស័ នលើពាកយបណតឹងរបស់អនកទមទរសាំណងប៉ានាមន។
 អន ក មិនអាច ោក់ពាកយបណតឹងសាំណងត្ូ ច នដ្ើមបីសាំដ្ីោរបស់ត្លាោរ
តដ្លអនញ្ហាត្ឱ្យអន កចូ លផទ េះ វ ិញបាននទ។ ជួ បនមធាវ ើ។

សតើម្ចាស់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំអាចបិទផ្តតច់សសវាទឹកស្ា ើងរបស់ខ្ញបា
ុំ នសទ?
នដ្ើមបីតត្ន្ែ ើោរជួ សជលប៉ានណា
ណ េះ។ មាាស់ផទេះម្នអាច
ផ្លតច់នសវាទឹកន្ា ើងនោ ោរតត្អន ក ឺត្យ៉ាវកនុងោរបង់ថ្ថ្ាឈន ួល
ឬនដ្ើមបីន្ែ ើឱ្យអន កនរ ើនចញបាននទ។
 ត្របស្ននបើនសវាទឹកន្ា ើងមានន្មេះមាាស់ផទេះ វាជាទនងែ ើខសចាប់សត្រមាប់
មាាស់ផទេះបញ្ឈប់ោរនចញវ ិកក បត្រត្ នដ្ើមបីោត្់ផ្លតច់នសវា។
សូ មអានខា ឹមោរអាំរី មាាស់ផទេះរបស់ខ្ុាំប្ទផ្លតច់នសវាទឹកន្ា ើងរបស់ខ្ុាំ!
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ត្របស្ននបើមាាស់ផទេះប្ទផ្លតច់នសវាទឹកន្ា ើងរបស់អនក អន កអាចបត ឹងមាាស់ផទេះ
ន ើងត្លាោរបាន។ នៅត្រកមអាចផតល់ឲ្យអន ករហូ ត្ដ្ល់ 100 ដ្លាារកនុងមួ ថ្ថ្ៃ តដ្លបាន
ប្ទផ្លតច់នសវាទឹកន្ា ើង។

ម្ចាស់ផ្ទះបាន ក់ពាកយបតតឹងបសតតញខ្ញុំសចញ និងទទួ លបានែីកាសង
សុំតងពីខ្ញុំ។
ខ្ញុំមន
ិ អាចយករបស់ទង
ុំ អស់របស់ខ្ញុំសចញមុនថ្ងៃផ្ុតកុំតត់សៅកនញងែីកា
សនះ។
មាាស់ផទេះ សស្រកាមការស្រតួ តពិនិតយរបស់សមតថ កិចា អាចនរ ើរបស់របររបស់អនកនចញបាន
ត្របស្ននបើអនកម្ននៅទីននាេះ។ ម្ននលើសរីបីថ្ថ្ៃ បនាទប់រីអនកទទួ លបានដ្ីោសងសាំណង
អន កអាចនសន ើសាំមាាស់ផទេះជាលា លកខ ណ៍អកេរឲ្យរកាទករបស់របររបស់អនក។
បនាទប់មកមាាស់ផទេះរបស់អនកត្រត្វូ តត្រកាទករបស់ទ ាំងអស់។
មាាស់ផទេះក៏ត្របតហលជាត្រត្វូ ទករបស់របររបស់អនកតដ្រ ត្របស្ននបើមាាស់ផទេះដ្ឹង
ថាអន កមានរ្ោរភ្ជរតដ្លរារាាំងអន កម្នឱ្យនសន ើសមា
ាំ ា ស់ផទេះ នដ្ើមបីរកាទក
របស់របររបស់អនកបាន។
 ជាទូ នៅអន កត្រត្វូ បង់ថ្ថ្ានសវានរ ើនចញ ន្ងថ្ថ្ាចាំណា នលើោររកាទក នដ្ើមបី
កត្រទរយសមបត្ត ្របស់អនកមកវ ិញ។
ស្របសិនសបើអនកជុំទស់នឹងការរកាទុកមាាស់ផទេះរបស់អនកម្នអាច
រកាទករបស់របស់អនកបាននទ។
ាម្មម ាមាាស់ផទេះនឹង ករបស់របររបស់អនកនៅោក់នៅនលើច្នញ្ា ើមផល វូ
ឬចាំណត្រថ្ នត ។

សពលខ្ញុំសៅសស្រៅ ម្ចាស់ផ្ទះរបស់ខ្ញបា
ុំ នយករបស់របរខ្ញុំ។
គាត់នឹងមិនឱ្យរបស់របរមកខ្ញុំ វ ិញសទ។ សតើខ្ញុំអាចសធវ ីអវីខាះបាន?
សរនសរល្ខ្ត្នៅមាាស់ផទេះ។ សរនសរនៅកនុងល្ខ្ត្របស់អនក (ត្របស្ននបើរ្ត្)
ថាអន កម្នបាននបាេះបង់នចាលផទេះជួ លននាេះនទ នហើ (ត្របស្ននបើជាោររ្ត្)
អន កមានេនត្រមាងបនត រស់នៅទីននាេះនទៀត្។
រកាទកល្ខ្ត្មួ ចាប់ចមា ងសត្រមាប់ន្ែ ើជាកាំណត្់ត្រារបស់អនក។
អន កអាចនត្របើល្ខ្ត្េាំរ ូនៅចងបញ្ា ប់ទាំរ័រននេះ។
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ត្រត្វូ ត្របាកដ្ថា អន កអាចបញ្ហាក់ថា មាាស់ផទេះបានទទួ លល្ខ្ត្ននេះ។
នាាំ កោកេីតដ្លម្នតមនជាសមាជ្កត្រេួោរ ឬនផញើមកនូ វល្ខ្ត្បញ្ហាក់
រីោរទទួ លបានសាំបត្រត្នផញើមកវ ិញតដ្លមានោរបញ្ហាក់ ន្ងសាំបត្រត្្មម ា។
ត្របស្ននបើអនកម្នទទួ លបានរបស់របររបសអន កមកវ ិញបនាទប់រីនផញើល្ខ្ត្ននាេះនទ សូ ម
ទូ រស័រទនៅបត ឹងប៉ាូ ល្ស។ ត្របស្ននបើអនកនផញើល្ខ្ត្ទមទរររបស់របរអន ក វ ិញ
មាាស់ផទេះត្រត្វូ តត្ត្របេល់របស់របរទ ាំងននាេះឲ្យមកអន ក វ ិញ។
 មាាស់ផទេះអាចបដ្្នស្ម្នត្របេល់របស់របរអន កឲ្យមកវ ិញរហូ ត្ដ្ល់អនកបង់
ថ្ថ្ានសវានរ ើនចញ ន្ងរកាទករបស់របរ ដត កនុងករណីមាាស់ផទេះបាន ក
របស់របរអន កនចញនោ ត្រសបចាប់នៅនរលដ្ាំបូង។
អន កអាចបត ឹងនៅត្លាោរ នដ្ើមបីបងខ ាំឱ្យមាាស់ផទេះត្របេល់ឱ្យអន កនូ វរបស់របរអន ក វ ិញ។
ត្របស្ននបើអនកឈន េះកត ី នៅត្រកមអាចផតល់ឲ្យអន ករហូ ត្ដ្ល់ 10,000 ដ្លាារ។

សតើម្ចាស់ផ្ទះអាចលក់របស់របរខ្ញបា
ុំ នសទ?
ដត កនុងករណីអនកបាននបាេះបង់នចាលផទេះជួ លរបស់អនក ន្ងបានទកនចាលរបស់របរអន ក
ឬ មាាស់ផទេះបានបនណតញអន កនចញបនាទប់រីនចញដ្ីោសងសាំណង
នហើ អន កម្នបាននសន ើសមា
ាំ ា ស់ផទេះជាលា លកខ ណ៍អកេរ នដ្ើមបីរកាទករបស់របរអន ក។
ត្របស្ននបើអនកជាំទស់ម្នឲ្យមាាស់ផទេះរកាទករបស់របស់អនកនទ មាាស់ផទេះត្រត្វូ ោក់
របស់របររបស់អនកនៅនលើប រ ិនវណអចលនត្រទរយោធារណៈតដ្លនៅជ្ត្បាំផត្។
ស្របសិនសបើរបស់របរអន កម្ចនតថ្មា សលើសពី 250 ែុលាារ មាាស់ផទេះត្រត្វូ នផញើ
ល្ខ្ត្ជូ នដ្ាំណឹងជាលា លកខ ណ៍អកេរនៅោន់អាស ោឋនចងនត្រោ របស់អនក 30
ថ្ថ្ៃមននរលោក់លក់។ ស្របសិនសបើវាម្ចនតថ្មា តិចជាង 250 ែុលាារ មាាស់ផទេះត្រត្វូ នផញើល្ខ្ត្
ជូ នដ្ាំណឹងជាលា លកខ ណ៍អកេរត្របាាំរីរថ្ថ្ៃមននរលោក់លក់។
មាាស់ផទេះតដ្លរកចាំណូលបានរីោរលក់នត្រចើនជាងទឹកត្របាក់អនកបានជាំពាក់ត្រត្វូ តត្ត្មក ល់ទ
កចាំនួនទឹកត្របាក់នលើសសត្រមាប់អនកកនុងរ ៈនរលមួ ឆានាំេ្ត្ចាប់រីថ្ថ្ៃោក់លក់។
អន កអាចទមទរត្របាក់កនុងអាំ ុ ងនរលននាេះបាន។
មាាស់ផទេះម្នអាច ទមទរឱ្យអន កបង់ថ្ថ្ាឈន ួលផទេះជាថ្ន រនឹ
ូ ងោរទទួ លបានរបស់
របរអន កមកវ ិញននាេះនទ។ ប៉ាតនត មាាស់ផទេះតដ្លលក់របស់របរអន ក អាច
កត្របាក់រីោរលក់ននេះនៅទូ ទត្់ថ្ថ្ាឈន ួល
ឬោរចាំណា នផេងនទៀត្តដ្លអន កជាំពាក់បាន។
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 ត្របស្ននបើរបស់របរអន កេឺមានត្ថ្មា រីររ ហាស្បដ្លាារ ឬត្្ចជាងននេះ
មាាស់ផទេះអាចលក់ ឬចាត្់តចងរបស់របរទ ាំងអស់បាន សលើកដលងដត
ឯកោរផ្តទល់ខល ួន រ ូបងតស្រគួ ោរ និងវតថញអនុសាវ រ ីយ៍។

ទទួ លបានជុំនួយដផ្នកចាប់
 នៅខាងនត្រៅនខាន្ី King សូ មនៅនៅនលខទូ រស័រទទន់នហត្ោរណ៍ CLEAR
1-888-201-1014 នរៀងរាល់ថ្ថ្ៃន្ែ ើោរចាប់រីនមា៉ាង 9:15 ត្ររឹកដ្ល់នមា៉ាង 12:15
ថ្ថ្ៃ ត្រត្ង់។
 នៅកនុងនខាន្ី King សូ មទូ រស័រទមកនលខ 211 នរៀងរាល់ថ្ថ្ៃន្ែ ើោរចាប់រីនមា៉ាង
8:00 ត្ររឹក ដ្ល់នមា៉ាង 6:00 លាៃច។ 211 នឹងកាំណត្់អត្ត សញ្ហាណ
ន្ងបញ្ជន
ូ អន កនៅអន កផត ល់ជាំនួ តផនកចាប់សមត្រសប។
 មនសេវ ័ ចាំណាស់ (អា ចាប់រី 60 ឆានាំន ើងនៅ) ក៏អាចទូ រស័រទមក CLEAR*Sr
ាមនលខ 1-888-387-7111 (ទូ ទ ាំងរដ្ឋ )។
 អន កក៏អាចោក់ពាកយាមអនឡាញជាមួ
nwjustice.org/get-legal-help។

CLEAR*Online៖

ោរនបាេះរមព ផា ននេះផត ល់នូវរ័ត្៌មានទូ នៅទក់ទងនឹងស្ទធ្ ន្ងោរទទួ លខសត្រត្វូ របស់អនក។
ឯកោរននេះម្នតមននរៀបនរៀងន ើងសត្រមាប់ោរជាំនួសឱ្យោរត្របឹកាផល វូ ចាប់ជាក់លាក់នទ។
© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014។
(ោរអនញ្ហាត្ឱ្យថ្ត្ចមា ង ន្ងតចកចា នៅឱ្យសមព ័នធភ្ជរនដ្ើមបី ត្ត ្្ម៌នសម ើភ្ជរគ្នន
ន្ងចាំនពាេះបេគ លេឺសត្រមាប់តត្នគ្នលបាំណងម្នតមនពាណ្ជាកមម ប៉ានណា
ណ េះ។)
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__________________[date/ោលបរ ិនចេ ទ]
_____________________________ [name of landlord/ន្មេះមាាស់ផទេះ]
_____________________________ [landlord street address/អាស ោឋនមាាស់ផទេះ]
_____________________________ [landlord town/city, state, zip code/ទីត្រក ុង/ត្រក ុង រដ្ឋ ហេ
ុ ីបកូ ដ្
របស់មាាស់ផទេះ]
Dear/សូ មនគ្នររជូ ន ________________________[ landlord name/ន្មេះមាាស់ផទេះ ]៖
I am writing about the apartment/house I rent from you at

ខ្ុាំសរនសរល្ខ្ត្ននេះអាំរីនរឿងអាផ្លត្ម្ន/ផទ េះតដ្លខ្ុាំជួលរីអនកនៅ
____________________________________________ [your address/អាស ោឋនរបស់អនក]។
On or about/នៅថ្ថ្ៃ ទី ឬត្របតហលជានៅថ្ថ្ៃ ទី _______________ [date you were locked
out/ោលបរ ិនចេ ទតដ្លបានចាក់នោម្នឲ្យអន កចូ លផទ េះ] you and your agents excluded me
from the rental by/អន ក ន្ងភ្ជនក់ង្ហររបស់អនកម្នអនញ្ហាត្ឲ្យខ្ុាំចូលផទ េះជួ លនោ ៖

☐ locking me out and/or ចាក់នោខ្ុាំម្នឲ្យចូ ល ន្ង/ឬ
☐ calling the Sheriff to have me removed and/or
នៅទូ រស័រទបតឹងសមត្ថ ក្ចាឱ្យបនណតញខ្ុាំនចញ ន្ង/ឬ
☐ other នផេងនទៀត្៖ __________________________________________________________
You have no court order or Writ of Restitution permitting these actions.

អន កម្នមានដ្ីោត្លាោរ ឬដ្ីោបង្ហគប់សងសាំណង តដ្លអនញ្ា ត្ឱ្យន្ែ ើ
សកមម ភ្ជរទ ាំងននេះ។
The Residential Landlord-Tenant act, Ch. 59.18 RCW, and the unlawful detainer statute, Ch.
59.12 RCW make self-help evictions illegal. Your conduct violates the law.

ចាប់សតីរីមាាស់ផទេះ ន្ងអន កជួ ល ត្រត្ង់មាត្រា 59.18 RCW ន្ងលកខ នត ្កៈសត ីរី
ោរឃាំខល ួននោ ខសចាប់ ត្រត្ង់មាត្រា 59.12 RCW ន្ែ ើឲ្យោរបនណតញនចញខសចាប់។
ទនងែ ើរបស់អនកបាំពានចាប់។
Please note/សូ មចាំណា៖ាំ

☐ I have not abandoned the place.ខ្ុាំម្នបាននបាេះបង់នចាលផទេះជួ ល។
☐ I have no intention of abandoning the place.ខ្ុាំគ្នមនបាំណងនបាេះបង់នចាលផទេះជួ ល។
I have been denied access to my residence since

ខ្ុាំត្រត្វូ បានមាាស់ផទេះបដ្្នស្ម្នឲ្យចូ លលាំនៅោឋនរបស់ខ្ុាំចាប់ាាំង ______________
[date/ោលបរ ិនចេ ទ]។
I am worried that you have allowed unauthorized people to enter the place and remove my
things. I will consider you responsible for any loss or damage to my property that occurs before
you return it.

ខ្ុាំបារមភ ថា អន កបានអនញ្ហាត្ឱ្យអន កតដ្លគ្នមនោរអនញ្ហាត្ចូ លផទេះជួ ល
នហើ នរ ើ ករបស់របររបស់ខ្ុាំនចញ។
Please consider this letter a demand upon you to restore immediate possession of the residence
to me.

ខ្ុាំនឹងទមទរឲ្យអន កទទួ លខសត្រត្វូ ចាំនពាេះោរបាត្់បង់ ឬោរខូ ចខាត្ត្រទរយ
សមបត្ត ្របស់ខ្ុាំតដ្លបាននកើត្ន ើងមននរលអន កត្របេល់មកវ ិញ។
Please call at once at /សូ មរ្ចារណានលើល្ខ្ត្ននេះជាោរទមទររីអនក

នដ្ើមបីត្របេល់ស្ទធ្ោន់ោប់លាំនៅោឋនឲ្យខ្ុាំ វ ិញភ្ជាម។ សូ មនៅទូ រស័រទភ្ជាមនៅនលខ
__________________ [your phone number/នលខទូ រស័រទរបស់អនក] so we can work out how you
will get the new key to me/ដ្ូ នចន េះន ើងអាចន្ែ ើោរនោេះត្រោ រកវ ិ្ីតដ្លអន កនឹង ក
កូ ននោថ្មីមកឱ្យខ្ុាំបាន។
If you do not give me immediate access to the apartment/house, I will seek assistance from the
County Sheriff and/or the Superior Court to get back possession of the apartment/house.

ត្របស្ននបើអនកម្នត្របេល់ឱ្យខ្ុាំនូវស្ទធ្ចូលអាផ្លត្ម្ន/ផទេះភ្ជាមនទ ខ្ុាំនឹងតសែ ងរក
ជាំនួ រីសមត្ថ ក្ចចត្របចាាំនខាន្ី ន្ង/ឬត្លាោរកាំរូល នដ្ើមបីទទួ ល
បានស្ទធ្ោន់ោប់ វ ិញនូ វអាផ្លត្ម្ន/ផទេះ។
Thank you for your cooperation.

សូ មអេណដ្ល់ក្ចាសហោររបស់អនក។
Sincerely/សូ មទទួ លនូ វោរនគ្នររដ្៏នោមេះត្រត្ង់រីន

_______________________

ង
ើ ខ្ុាំ

