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Nakatira ako sa isang
manufactured/mobile home park.
Maaari bang itaas ng may-ari ng
parke/may-ari ng lupa ang paupa,
at sa ganoo kalaki?
 Basahin lamang ito kung nakatira ka sa estado ng Washington.
 Ang batas sa pagpapaalis ay patuloy na nagbabago. Basahin ang tungkol sa
mga pinakabagong pagbabago sa batas sa
WashingtonLawHelp.org/resource/eviction
 Kung ang iyong landlord ay nagbabantang paalisin ka, tumawa sa
1-855-657-8387 O mag-apply para sa tulong online sa
nwjustice.org/apply-online.
 Maaari mong mahanap ang lahat ng mga fact sheet na nai-link namin dito
sa WashingtonLawHelp.org.

Mga nangungupahan sa Washington State: Basahin ito!
Ang eviction moratorium sa Washington State ay natapos noong Hunyo 30, 2021. Sa
panahon ng moratorium, ang mga landlord sa Washington ay hindi pinayagang
magtaas ng upa. Ngunit ngayong natapos na ang moratorium, maaaring
nakatanggap ang mga nangungupahan ng mga abiso sa pagtaas ng upa simula Hulyo
1, 2021. Panatilihin ang pagbabasa upang malaman kung ano ang sinasabi ng batas
ng estado tungkol sa mga pagtaas ng upa.

Dapat ko bang basahin ito?
Oo, kung nagmamay-ari ka ng manufactured/mobile home at umuupa ng espasyo
kung saan ang dalawa o higit pang manufactured/mobile home at/o mga
permanenteng nakalagak na RV o trailer ay umuupa ng mga espasyo.
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Hindi, kung inuupahan mo ang lugar kung saan ka naninirahan at hindi ka nakatira
sa isang parke para sa mobile home. Hindi ito naaangkop sa iyo. Basahin ang Maaari
bang itaas ng aking landlord ang aking inuupahan? At gaano kalaki?.
 Ang isang parke para sa manufactured/mobile home ay anumang lupang
inuupahan para sa dalawa o higit pang manufactured/mobile home at/o
mga permanenteng nakalagak na RV o trailer.

Ano ang matututuhan mo sa pagbabasa nito?


Kung at kailan maaaring itaas ng landlord



Anong mga opsyon ang maaaring mayroon ka, at kung saan makakakuha ng
legal na tulong

Nakatanggap ako kamakailan ng 90-Araw na Abiso ng pagtaas
ng upa. Legal ba ito? Maaari bang itaas ng aking landlord ang
aking upa?
Oo, kung nakuha mo ang abiso sa o pagkatapos ng Hulyo 1, 2021. Dapat kang
bigyan ng landlord ng hindi bababa sa 3 buwan (90 araw) na abiso bago itaas ang
upa.


Kung ang termino ng paupa ay isang taon, maaari lamang itaas ng
landlord sa pagtatapos ng termino. RCW 59.20.090(2). Halimbawa: Ang
iyong pag-upa ay hanggang sa Enero 1. Gustong itaas ng iyong landlord ang
paupa simula doon. Dapat ay naibigay na sa iyo ng landlord ang paunawa
bago ang Oktubre 1.



Kung buwan-buwan ang termino ng pag-upa, maaaring taasan ng landlord
sa katapusan ng anumang buwan, pagkatapos magbigay ng nakasulat na
paunawa ng 3 buwan. Halimbawa: Nais ng iyong landlord na itaas ang upa
simula Oktubre 1. Dapat ay naipadala na sa iyo ng may-ari ang abiso bago ang
Hulyo 1.
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Maaari bang ipadala sa akin ng aking landlord ang abiso sa
pagtaas ng upa sa pamamagitan ng text o email?
Hindi. Ang abiso ay dapat nakasulat sa papel. Ang iyong landlord ay hindi
maaaring mag-text o mag-email lamang sa iyo 90 araw bago nila itaas ang iyong upa
at hilingin na magbayad ka ng bagong halaga.

Nakatanggap ako ng abiso sa pagtaas ng upa. Ito ay ibinigay sa
akin na may 30 araw lamang na paunang nakasulat na abiso.
Kailangan ko pa bang bayaran ang bagong halaga?
Ang Batas ng estado sa RCW 59.20.090(2) ay malinaw na nagsasaad na dapat bigyan
ka ng landlord ng 3 buwang abiso. Kung nakatanggap ka ng abiso sa pagtaas ng upa
na nagbibigay sa iyo ng mas kaunting oras, makipag-usap kaagad sa isang abogado.
Nasa ibaba ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan.

Nasa gitna ako ng isang pag-lease o nakasulat na kontrata sa
aking landlord. Nakatanggap lang ako ng abiso ng pagtataas ng
paupa. Kailangan ko bang bayaran ang bagong halaga?
Hindi. Kung ang iyong kontrata o nakasulat na pag-upa ay para sa isang tiyak na
halaga ng upa bawat buwan, hindi maaaring subukan ng iyong landlord na itaas ang
iyong upa sa kalagitnaan ng kontrata. Ang iyong landlord ay dapat maghintay
hanggang 3 buwan mula sa pagtatapos ng iyong pag-upa.
Halimbawa: Magtatapos ang iyong kontrata sa Disyembre 31. Kailangang
maabisuhan ka ng iyong landlord bago ang Oktubre 1.

Ang aking landlord ay nagtataas ng aking upa ng higit sa $200
bawat buwan. Legal ba ito?
Sa kasamaang palad, oo. Walang kontrol sa paupa sa estado ng Washington.
Gayunpaman, kung may utang ka sa paupa sa pagitan ng Marso 2020 at Hulyo 31,
2021 dahil sa pandemya, mayroon kang ilang mga proteksyon. Basahin ang
Coronavirus (COVID-19): Maaari ba akong palayasin ng aking landlord ngayon? at
makipag-usap kaagad sa isang abogado. Nasa ibaba ang impormasyon sa
pakikipag-ugnayan.
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Sa anumang sitwasyon, maaari mong subukang makipag-ayos sa landlord na
huwag taasan ang upa para sa isang tiyak na tagal ng panahon. Kung ikaw at
ang landlord ay sumang-ayon dito, subukang isulat ito.

Hindi ko kayang bayaran ang pagtaas ng upa na ipinadala sa
akin ng aking landlord. Ano ang magagawa ko?
Dapat kang makipag-usap kaagad sa isang abogado tungkol sa mga sumusunod
na opsyon:


Kung may utang ka sa renta sa pagitan ng Marso 2020 at Hulyo 31, 2021
dahil sa pandemya, mayroon kang ilang mga proteksyon. Basahin ang
Coronavirus (COVID-19): Maaari ba akong palayasin ng aking landlord
ngayon? at makipag-usap kaagad sa isang abogado. Nasa ibaba ang
impormasyon sa pakikipag-ugnayan.



Kung ikaw ay may kapansanan, maaari mong ipagawa sa landlord na baguhin
ang petsa ng ang iyong renta ay dapat na kasabay ng pagkuha mo ng iyong
pagsusuri sa kapansanan. Upang subukan ito, maaari kang humingi ng
makatwirang akomodasyon gamit ang halimbawang liham sa ibaba.

 Maaari ka ring magkaroon ng iba pang mga pagpipilian. Magtanong sa isang
abogado kung ang Washington Law against Discrimination (RCW 49.60) o
ang Fair Housing Act (magsisimula sa 42 U.S.C. 3601) ay maaaring
makatulong sa iyo.

Nakatanggap ako ng pagtaas ng upa sa panahon ng moratorium.
Maaari ko bang maibalik ang kalabisan sa aking pera?
Maaari. Ipinagbabawal ng state eviction moratorium ang pagtaas ng upa. Makipagusap kaagad sa isang abogado. Maaari ka ring humingi ng tulong mula sa
Washington State Attorney General’s Office at magpunan nitong form:
atg.wa.gov/landlord-tenant.
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Nagreklamo ako tungkol sa hindi pag-aayos ng aking landlord
sa aking inuupahan. Tapos ay tumaas ang upa ko. Ito ba ay
paghihiganti?
Maaari. Kung ang iyong landlord ay nagtaas ng upa sa loob ng 120 araw ng legal na
aksyon na iyong ginawa laban sa landlord, at hindi ka nagbigay ng magandang
dahilan para sa pagtaas ng upa, ito ay maaaring ituring bilang paghihiganti at
ilegal. Makipag-usap kaagad sa isang abogado.

Humingi ng Tulong na Pambatas


Nahaharap sa Pagpapaalis? Tumawag sa 1-855-657-8387.



Mag-apply online sa CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-online



Haharap sa Foreclosure? Tumawag sa 1-800-606-4819.



Nakaharap sa isang ligal na isyu sa King County (maliban sa Pagpapalayas
o Foreclosure)? Tumawag sa 2-1-1 (o toll-free 1-877-211-9274) araw ng
negosyo na
8:00 am - 6:00 pm. Irerekomenda ka nila sa isang tagapagkaloob ng tulong na
pambatas.



Nakaharap sa isang ligal na isyu sa labas ng King County (maliban sa
Pagpapalayas o Foreclosure)? Tumawag sa Hotline ng CLEAR sa 1-888-2011014 mga araw ng negosyo sa pagitan ng 9:15 am - 12:15 pm o mag-apply
online sa nwjustice.org/apply-online.



Mga Senior (edad 60 at pataas) na may isang ligal na isyu sa labas ng King
County ay maaari ring tumawag sa CLEAR*Sr sa 1-888-387-7111.



Mga tumatawag na Bingi, mahina ang pandinig o mga may kapansanan
sa pagsasalita ay maaaring tumawag sa anuman sa mga numerong ito gamit
ang relay na serbisyo na iyong pinili.

CLEAR at 2-1-1 ay magbibigay ng mga interpreter.
Nagbibigay ang publication na ito ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan
at responsibilidad. Ito ay hindi nilalayong gawing panghalili sa ispesipikong payong pambatas.
© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014.
(Ang permiso para sa pagkopya at pamamahagi ay iginawad sa Alliance for Equal Justice at sa mga
indibidwal para sa mga layunin lamang na hindi pangkomersiyo.)
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Maaari mong gamitin ang form na ito upang gumawa ng isang makatwirang
kahilingan sa tirahan

Minamahal Naming

Ang pangalan ko ay

:

. Ako ay nangungupahan sa iyo, nakatira sa:
[address].

Sumulat ako para humingi ng makatwirang akomodasyon alinsunod sa Fair Housing
Amendments Act (FHAA) at sa Washington Law against Discrimination (WLAD) upang
payagan akong baguhin ang petsa kung kailan dapat bayaran ang aking upa. Ang FHAA at
ang WLAD ay nag-aatas sa mga tagapagbigay ng pabahay na “gumawa ng mga makatwirang
akomodasyon sa mga tuntunin, patakaran, kasanayan, o serbisyo, kapag ang naturang mga
akomodasyon ay maaaring kailanganin upang mabigyan ng pantay na pagkakataon ang
(mga) tao na gumamit at malugod sa isang tirahan.”
Ang aking pangunahing pinagmumulan ng kita ay ang mga benepisyo ng Social Security.
Hindi ko matatanggap ang mga kabayarang ito hanggang sa _________________ araw ng
bawat buwan. Dahil sa aking kapansanan, nabubuhay ako sa isang pirmihang kita. Hindi ako
makapagtrabaho nang husto upang kumita ng karagdagang kita. Dahil sa pagkakataon ng
aking mga kabayaran sa Social Security, hindi ako makakapagbayad ng renta bago ang
taning nito, at kailangan kong magbayad ng late fee bawat buwan.
Humihiling ako ng pagbabago sa petsa kung kailan dapat bayaran ang aking upa batay sa
oras ng aking buwanang pagbabayad, upang makapagbayad ako ng renta nang hindi
kinakailangang magbayad ng late fee. Kung wala ang pagbabagong ito, hindi ako
magkakaroon ng pantay na pagkakataon na gamitin at tamasahin ang ari-arian.
Hinihiling ko na ang bagong takdang petsa para sa upa ay ang ______________ araw ng
bawat buwan. Kung ang petsang ito ay hindi gumagana para sa iyo, mangyaring makipagugnayan sa akin upang mapag-usapan natin ang sitwasyon. Inaasahan ko talaga na maaari
tayong magtulungan dito. Inaasahan kong makarinig mula sa iyo.

Taos-puso,

____________________________________________________________________
Pirma ng Nangungupahan
Petsa na pinirmahan

