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�រេ��ន់សវ��រអំពី�រ�ន់�ប់េ�យខុស
ច�ប់របស់អ�ក (�របេណ�ញេចញ)
 សូ ម�នអត� បទេនះែតក��ងករណីែដលអ� ករស់េ�ក��ងរដ� Washington
ប៉ុេ�
� ះ។
 អ� ក�ចរកេមើលឯក�រព័ត៌�ន� ំងអស់ែដលេយើង��ប់េ�ទីេនះេលើេគ
ហទំព័រ WashingtonLawHelp.org។
 បច��ប្បន�ពអំពី វ �រុសកូ រ� ូ�/COVID-19 ៖ រហូ តមកដល់ៃថ� ទី 1 ែខសី�េនះ
��ស់ផ�ះ�ចបេណ�ញអ� កេចញ�នេ�យេ្រ�មេហតុផលែតពីរបីប៉ុេ�
� ះ។
ចូ រ�នអំពី វ �រុសកូ រ� ូ� (COVID-19) ៖��ស់ផ�ះមិន�ចបេណ�ញ
អ� កេចញក��ងអំឡ
� ងៃនវ �បត� ិេនះ�នេទ
េលើកែលងែតអ� កបង� �រគំ�មកំែហង ឬ��ស់ផ�ះរបស់អ�កចង់លក់ផ�ះ
ឬេរ �ចូ លេ�ក��ងផ� ះេ�ះ។

េតើខ��ំគួរេ្របើ�ឬេទ?
�ន ្របសិនេបើ� ំងពីរេនះ្រតឹម្រត�វ ៖
1.

��ស់ផ�ះរបស់អ�ក្របគល់ឱ្យអ� កនូ វដី�េ�ះ និងបណ�ឹងចំេ�ះ�រ�ន់�ប់
េ�យខុសច�ប់។

2.

អ� ក�នេឆ� ើយតបេ�យ�ក់�៉ងេ�ច�ស់នូវេសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�រប
��ញខ� �ន។ អ� ក�នគេ្រ�ង្រប�ំងនឹង�របេណ�ញេចញ។

េតើអ��សវ��រប��ក់មូលេហតុ?
េបើសិន�អ� កទទួ ល�ន ដី�ឱ្យប��ក់មូលេហតុ �មួ យនឹងដី�េ�ះ និងបណ�ឹង
ែដល��ស់ផ�ះ�នេរៀបចំេពលេវ�ៃនសវ��រតុ��។ េយើងេ�សវ��រេ�ះ��
សវ��រប��ក់មូលេហតុ។
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្របសិនេបើអ�កទទួ ល�នដី�ឱ្យប��ក់មូលេហតុ េហើយចង់្រប�ំងនឹង�របេណ�ញេចញ
អ� ក្រត�វែត េ��ន់សវ��រ។ �មិន�ន់្រគប់្រ�ន់ េ�យ្រ�ន់ែត
• ្របគល់លិខិតជូ នដំណឹងអំពី�រប��ញខ� �ន ឬចេម� ើយ
• ្របគល់ៃថ� ជួលរបស់អ�កេ�្រក�ប��ីតុ��រ�ន់ខ�ស់ ឬ �ក់េសចក� ីែថ� ង
ស��េ�ះេទ

េតើសវ��រេធ� �េឡើងេ�េពល� និងេ�កែន� ង�?
�លបរ �េច� ទ និងេពលេវ�នឹង�នេ�េលើដី�ឱ្យប��ក់មូលេហតុ។
អ� ក្រត�វែតេ�ឱ្យ�ន់េពល!

េតើ�នអ� �េកើតេឡើងេ�សវ��រប��ក់មូលេហតុ?
េ�្រកម ឬស� ង�រនឹងសេ្រមច�េតើអ�ក�រ�រខ� �ន�នល� ចំេ�ះ�របេណ�ញ
េចញឬេទ។ អ� ក�ចឈ� ះក� ីេ�ទីេ�ះែតម� ង។
ឬក៏េ�្រកម�ចផ� ល់ឱ្យអ� កនូ វ�រជំនុំជ្រមះក� ីេពញេលញេដើម្បី�រ�រខ� �នអ� ក។
េ�្រកមែដលគិត��រ�ញេហតុផលរបស់អ�កមិន រ �ង�ំ្រគប់្រ�ន់ �ចសេ្រមចក� ី
• ���ស់ផ�ះគួ របេណ�ញអ� កេចញ��មៗ
• េតើអ�កជំ�ក់��ស់ផ�ះប៉ុ��ន
េម�វ �របស់��ស់ផ�ះ�ច�ញេហតុផលនូ វមូ លេហតុែដល��ស់ផ�ះគួ របេណ�ញអ� កេចញ។
ប��ប់មកអ� ក�ញេហតុផល�េហតុអ��េគមិនគួ របេណ�ញ។

េតើខ��ំេ្រត�មខ� �ន�៉ង�ស្រ�ប់សវ��រ?
1.

ចូ រ្របមូ លលិខិត��ម ឬឯក�រសំ�ន់ៗ� ំងអស់ែដលអ� ក្រត�វ�រ េដើម្បី
�ញេហតុផលេលើេរឿងក� ីរបស់អ�ក។ ��ចរ ួម�ន ៖
 ភតិសន� ឬកិច�សន�ជួ លផ� ះរបស់អ�ក
 ប��ន់ៃដកក់្រ�ក់��របស់អ�ក
 ប��ីេផ� �ង��ត់��ន�ពេពលអ� កេរ �ចូ លេ�
 ប��ីរបស់អ�កអំពីអ��ែដលខុសចំេ�ះកែន� ងេ�ះ
 ប��ន់ៃដៃថ� ជួល និងមូ លប្ប�នប័្រតែដល�នលុបេ�ល
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 េសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�របេណ�ញេចញរបស់អ�ក
 ដី�េ�ះ និងបណ�ឹង
 ច�ប់ចម� ងៃនេសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�រប��ញខ� �ន ឬចេម� ើយរបស់អ�ក
ែដល�នេ�ះ្រ�េ�យ�ន�លបរ �េច� ទែដលអ� ក�ន្របគល់�េ�ឱ្យ
េម�វ �របស់��ស់ផ�ះ និងតុ��រ
 �រ�៉ន់្រប�ណ��យលក� ណ៍អក្សរស្រ�ប់�រជួ សជុល�រខូ ច�ត
េ�កែន� ងេ�ះ
 ប��ន់ៃដស្រ�ប់�រជួ សជុលែដលអ� ក�នេធ� �ចំេ�ះកែន� ងេ�ះ
 រ ូបថតប��ញពីប���មួ យៃនកែន� ងេ�ះ
 ចូ រយកឯក�រេដើមមក េបើសិន�អ� ក�ច។ ចូ រយកច�ប់ចម� ងបែន� ម
ប��ករណីែដលតុ��រចង់រក�អ� �មួយទុក។
 ្របសិនេបើអ�កមិន្រ�កដ�អ� ក្រត�វ�រអ� �មួយេទ ចូ រយក�មក!
2.

េស� ើ�ក្សី���ក់ែដល�ច�ំ្រទេរឿងក� ីរបស់អ�កឱ្យមកចូ លរ ួមសវ��រ។
ពួ កេគ្រត�វែត�នេឃើញេ�យ��ល់នូវ�រខូ ច�ត ឬជេ��ះរ�ងអ� ក និង
��ស់ផ�ះរបស់អ�ក។
�ន�ក្សី�ន់ែតេ្រចើនែដល�នចំេណះដឹង��ល់ខ� �នអំពីេរឿងក� ីរបស់អ�ក
គឺ�ន់ែត្របេសើរ។

3.

ចូ រេមើលពីរេបៀបែដល្របព័ន�ដំេណើរ�រមុនេពលសវ��ររបស់អ�ក។
ចូ រសួ រ្រក�ប��ីតុ��រេពល�តុ��រេបើកសវ��រ "ប��ក់មូលេហតុ"។
ចូ រអង��យេ�សវ��រេដើម្បីទទួ ល�នគំនិត�េតើសវ��ររបស់អ�កនឹង្រប
្រពឹត�េ��៉ងដូ ចេម� ច។

4.

មុនេពលសវ��រ ចូ រហ� �ក�ត់នូវអ� �ែដលអ� កចង់និ�យ។
បទប��ញរបស់អ�កគួ រេរៀបចំឱ្យេរៀបរយ និងខ� ី។
ចូ រេធ� �ប��ីនូវចំណុចសំ�ន់ៗ។

5.

ចូ រ្រ�ប់�ក្សីរបស់អ�កឱ្យដឹង�មុនអំពីអ��ែដលអ� កនឹងសួ រពួ កេគ។
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ចុះេបើខ��ំមិនេចះនិ�យ��អង់េគ� ស?
្របសិនេបើអ�កមិនេចះនិ�យ��អង់េគ� ស ឬ�នប���ង�រ��ប់ ឬ�រនិ�យ
អ� ក�នសិទ�ិទទួ ល�នអ� កបកែ្រប����ក់េ�ក��ងតុ��រ។
ឹ �មុន�មែដល�ចេធ� �េ��ន �
អ� ក្រត�វែត�ប់្រ�ប់តុ��រឱ្យដង
អ� កចង់�នអ� កបកែ្រប��។

េតើខ��ំ្រត�វេ�កែន� ង�ស្រ�ប់សវ��ររបស់ខ��ំ?
េ�េពលអ� កេ�ដល់��ក� ី សូ មពិនិត្យ�មួ យ្រក�ប��ីតុ��រ។
្រក�ប��ីនឹង្រ�ប់អ�កពីកែន� ងែដល្រត�វេ�។
ពួ កេគ�ចបិទនូ វប��ីសំណុំេរឿងែដលតុ��រនឹងេបើកសវ��រេ�ៃថ� េ�ះេ��ង
េ្រ�បន� ប់តុ��រ ឬ ពួ កេគ�ច�ន�ឮៗេ�េពល�ប់េផ� ើមសវ��រ។
្របសិនេបើពួកេគមិន�យក��ងប��ី ឬ�នេ��ះសំណុំេរឿងរបស់អ�កេទ សូ ម
ពិនិត្យ�មួ យ្រក�ប��ីតុ��រ។

េតើ�នអ� �េកើតេឡើងេ�ក��ងសវ��រ?
�ធម� � េ�្រកម�ប់េផ� ើមេ�យ�រេរៀប�ប់អំពីនីតិ វ �ធីរបស់តុ��រ។
ប��ប់មកពួ កេគេ�សំណុំេរឿងទីមួយ។
េ�េពលេ�្រកម្រប�សអំពីសំណុំេរឿងរបស់អ�ក សូ មេ��មួ យនឹងភស���ង
និង�ក្សីរបស់អ�ក។ �ធម� � េដើមបណ�ឹង ចុងេ�ទ និង�ក្សី� ំងអស់្រត�វែតស្បថ�
និ�យ�រពិតមុនេពលផ� ល់សក� ីកម�

េតើខ��ំគួរនិ�យអ� �ខ�ះេ�ក��ងសវ��រ?
1. ចូ រពន្យល់ពីមូលេហតុែដល��ស់ផ�ះមិនគួ របេណ�ញអ� កេចញ។ ចូ រ្រ�ប់តុ��រ
្របសិនេបើ��ស់ផ�ះរបស់អ�កមិន�នេធ� ��រជួ សជុលែដល្រត�វ�រ�ំ�ច់
និ�យ�អ� កមិន�នបង់ៃថ� ជួលផ� ះ ប៉ុែន� �រពិតអ� ក�នបង់រ ួចេហើយ
មិន�នជូ នដំណឹង្រតឹម្រត�វចំេ�ះ�រ��ស់ប�រក្ប
� � នច�ប់ ឬជូ នដំណឹងយឺត។
្របសិនេបើអ�ក�នដកៃថ� ចំ�យេលើ�រជួ សជុលពីៃថ� ជួលផ� ះរបស់អ�ក សូ ម
និ�យដូ េច� ះ។
2. ប��ញភស���ងែដលអ� ក�នយកមកេ�េ�្រកម។ េមើល�
“េតើខ��ំេ្រត�មខ� �ន�៉ងដូ ចេម� ចស្រ�ប់សវ��រ” �ងេលើ។
4
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3. ្របសិនេបើអ�ក�ន�ក្សី ចូ រ្រ�ប់េ�្រកម�អ� កចង់ឱ្យពួ កេគផ� ល់សក� ីកម� ។
ចូ រសួ រពួ កេគអំពីមូលេហតុែដល��ស់ផ�ះមិនគួ របេណ�ញអ� កេចញ។
្របសិនេបើ��ស់ផ�ះព��មបេណ�ញអ� កេចញេ�យ�រអ� កមិនបង់ៃថ� ជួលផ� ះ
អ� ក�ចេស� ើសុំតុ��រអំពីែផន�របង់្រ�ក់។ ចូ រេ្របើ
បណ�ឹងសុំបន� កិច�សន�ជួ លេឡើង វ �ញេ្រ�ម RCW 59.18.410(2)
និងទ្រមង់ស្រ�ប់ដី�ផ្សព� ផ�យ�នកំណត់។

េតើេពល�េ�្រកម្រប�សេសចក� ីសេ្រមច?
ប��ប់ពី�ន��ប់�គី� ំងសង�ង េ�្រកម�ចេធ� �ក�ីសេ្រមច�មួ យក��ង
ចំេ�មក� ីសេ្រមច� ំងេនះ ៖
1. អ� ក�ញ់ក�ី។ េ�្រកមសេ្រមច�អ� កមិន�ន�រ�រ�រខ� �ន�នល� េទ។
េ�្រកមនឹងប��ប់ឱ្យសមត� កិច�បេណ�ញអ� កេចញ។
េ�្រកម�ចសេ្រមច�អ� កជំ�ក់លុយ��ស់ផ�ះ។
េ�្រកម�ចនឹង្រ�ប់អ�កេ�េពលេ�ះពីចំនួនទឹក្រ�ក់ែដលអ� ក្រត�វែតបង់ឱ្យ
��ស់ផ�ះ ឬេធ� �ក�ីសេ្រមចេ�ះេ�េពលេ្រ�យ។
2. អ� កឈ� ះក� ។ី
េ�្រកមសេ្រមច�អ� ក�រ�រខ� �ន�នល� េ�ចំេ�ះ�របេណ�ញេចញ។
េ�្រកម្រ�នេ�លេរឿងក� ីេនះ។ �៉ងេ�ច�ស់េ�េពលេនះ
អ� កមិន�ំ�ច់េ រ �េចញេទ។ េ�្រកម�ចនឹងសេ្រមចក� ី�មវ �ធីេនះ
ពីេ្រ�ះ��ស់ផ�ះមិនអនុវត� �មនីតិ វ �ធី្រតឹម្រត�វក��ង�របេណ�ញេចញ។
��ស់ផ�ះេ�ែត�ចបេណ�ញអ� កេចញេ�េពលេ្រ�យ ប��ប់ពីែកៃខកំហុស
ែដល�ង�នេធ� �ក��ងដំេណើរ�របេណ�ញេចញ។
3. េ�្រកម្រត�វ�រ�រជំនជ
ុំ ្រមះេពញេលញេដើម្បីសេ្រមចេលើសណ
ំ ុ ំេរឿងេនះ។
អ� កនឹងទទួ ល�ន�លបរ �េច� ទៃន�រជំនុំជ្រមះ។
្របសិនេបើអ�កកំពុងរស់េ�េលើផ�ះេ�ះេ�េឡើយ នឹង�ន�រជំនុំជ្រមះក��ង
អំឡ
� ងេពល 30 ៃថ� ។

េតើ្រក �ម្របឹក�តុ��រនឹង��ប់ពីសំណុំេរឿងរបស់ខ��ំេទ?
មិនែមនេ�សវ��រ “ប��ក់មូលេហតុ” េទ។

្របសិនេបើេ�្រកមប��ឱ្យ�ន�រជំនុំជ្រមះេពញេលញ អ� ក�នសិទ�ិេ�
ដល់្រក �ម្របឹក�តុ��រ។ ្របសិនេបើអ�កចង់�ន
5

6315KH Going to Your Unlawful Detainer (Eviction) Hearing ((Khmer | ែខមិថុ� ��ំ 2020

្រត�វដឹង�អ� ក្របែហល�្រត�វបង់្រ�ក់។
ចូ រសួ រ្រក�ប��ីតុ��រស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម។

េតើ�នអ� �េកើតេឡើង្របសិនេបើខ��ំខក�នសវ��រប��ក់មូលេហតុ?
្របសិនេបើអ�កមិនេ�េទ ឬសូ ម្បីែតយឺតពីរបី�ទីអ�ក្របែហល�នឹង�ញ់ក�ី។
េ�្រកមនឹងអនុ��តឱ្យ��ស់ផ�ះបេណ�ញអ� កេចញ។
សមត� កិច��ចបង� ំអ�កឱ្យ�កេចញពីផ�ះ។
អ� ក្របែហល�្រត�វបង់ៃថ� អ��្រគប់�៉ងែដល�ក្យបណ�ឹងរបស់��ស់ផ�ះ�នេស� ើសុំ។
ឺ ិត� ៃថ� តុ��រ និងៃថ� េម�វ �។
��ចរ ួមប��ល
� � ំងៃថ� ជួល សំណងជំងច

េតើ��ស់ផ�ះរបស់ខ��ំ�ចេ្របើក��ង
ំ បង� ំខ��ំឱ្យ�កេចញពីផ�ះ�នឬេទ?
េទ។ �នែតសមត� កិច�ប៉ុេ�
� ះ ែដល�ចេ្របើក��ំងឱ្យអ� ក�កេចញពីផ�ះ�ន។
��ស់ផ�ះ្រត�វែតេ�តុ��រ េដើម្បីឱ្យសមត� កិច�ចូលរ ួម។

ខ��ទ
ំ ទួ ល�ន “ដី�ប��ប់សងសំណង” េ�សវ��រប��ក់មូលេហតុ។
េតើខ��ំេ�ែត�ចប�្ឈប់�របេណ�ញខ��ំេចញ�នឬេទ?
្របែហល�មិន�ចេទ។
�ពិត�លំ�ក�ស់ក��ង�រប�្ឈប់�របេណ�ញេចញេ�ចំណុចេនះ។
អ� ក្របែហល��ចប�្ឈប់��ន ្របសិនេបើ��ស់ផ�ះ�នេធ� �អ��ខុសក��ងដំេណើរ�
របេណ�ញេចញ។ ចូ រព��មរកជំនួយែផ� កច�ប់��មៗ។
្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�នបេណ�ញេចញេ�យ�រជំ�ក់ៃថ�ជួលផ�ះអ� ក្របែហល��ច
“សុំបន� កិច�សន�ជួ លេឡើង វ �ញ” របស់អ�ក (រក��រជួ លរបស់អ�ក)

្របសិនេបើអ�ក�ចបង់អ��្រគប់�៉ងែដលអ� កជំ�ក់ (ៃថ� ជួលែដលជំ�ក់ ៃថ� តុ��រ
ៃថ� េម�វ �) ក��ងរយៈេពល 5 ៃថ� ប��ប់ពីតុ��រប��ល
� �ល្រកម្រប�ំងនឹងអ� ក។
អ� កនឹង្រត�វេធ� ��រេស� ើសុំ�ផ� វ� �រេ�តុ��រ (“បណ�ឹង”) េដើម្បីេធ� �េរឿងេនះមុន
េពលែដលសមត� កិច�េ�ប��ន
� អ� កេចញ។ ចូ រេ្របើ
បណ�ឹងសុំបន� កិច�សន�ជួ លេឡើង វ �ញេ្រ�ម RCW 59.18.410(2)
និងទ្រមង់ស្រ�ប់ដី�ផ្សព� ផ�យ�នកំណត់។

អ� កក៏�ច�ក់បណ�ឹងេស� ើសុំែផន�របង់្រ�ក់ផងែដរ។ ចូ រេ្របើ
ី ប��ប់សងសំណង និង
បណ�ឹងេដើម្បីរក��រអនុវត� ច�ប់ៃនដ�
ទ្រមង់ស្រ�ប់ែផន�របង់្រ�ក់េ្រ�ម RCW 59.18.410(3)។
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បណ�ឹង� ំងេនះ�ន�ពស��គ��ញ។
្រត�វព��មរកជំនួយែផ� កច�ប់ឱ្យ�ន�ប់�មែដល�ចេធ� �េ��ន។

រកជំនួយែផ�កច�ប់
េ�េ្រ�េ�នធី King សូ មេ�េ�េលខ�ន់េហតុ�រណ៍ CLEAR �មេលខ 1-888-2011014 េ�ៃថ� េធ� ��រ�ប់ពីេ�៉ង 9:15 ្រពឹកដល់េ�៉ង 12:15
ៃថ� ្រតង់។ �នផ� ល់ជូនអ� កបកែ្រប��។

េ�ក��ងេ�នធី King ទូ រស័ព�េ�េលខ 2-1-1 េ�ៃថ� េធ� ��រ �ប់ពីេ�៉ង 8:00

្រពឹកដល់េ�៉ង 6:00 ��ច។ ពួ កេគនឹងែណ�ំអ�កេ�អ� កផ� ល់ជំនួយែផ� កច�ប់។

្របសិនេបើអ�ក�ន�យុ�ប់ពី 60 ��ំេឡើងេ� អ� ក�ចទូ រស័ព�មក CLEAR*Sr

�មេលខ 1-888-387-7111 ទូ � ំងរដ� ។

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

�រេ�ះពុម�ផ�យេនះផ� លន
់ ូ វព័ត�
៌ នទូ េ��ក់ទងនឹងសិទ�ិ និង�រទទួ លខុស្រត�វរបស់អ�ក។
ឯក�រេនះមិនែមនេរៀបេរៀងេឡើងស្រ�ប់�ជំនួសឱ្យ�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��
និងចំេ�ះបុគ�លគឺស្រ�ប់ែតេ�លបំណងមិនែមន�ណិជ�កម� ប៉ុេ�
� ះ។)
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