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ຂໍ້ ປ່ຽນແປງປີ 2019 ສ່ກົດໝາຍແຫ່ງຣັຖວຊິງຕັນ
ວ່ າດໍ້ວຍຜໍ້ ໃຫໍ້ ເຊ່ົ າ/ຜໍ້ ເຊ່ົ າເຮືອນ ແລະການໄລ່ອອກ
ຜໍ້ ເຊົ່າ ແລະ ຜໍ້ ໃຫໍ້ ເຊົ່າ: ຈົ່ງອ່ານເລື່ອງນໍ້ີ !
ກົດໝາຍທີີ່ມີຜົນຕໍີ່ຜູ້ ເຊົີ່າແລະຜູ້ ໃຫູ້ເຊົີ່າເຮືອນແລະການໄລີ່ຜູ້ ເຊົີ່າອອກ
ໄດູ້ປີ່ຽນຄູ້ັ ງສໍາຄັນໃນປີ 2019. ຂູ້ໍ ປີ່ຽນແປງໃໝີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊູ້ເມີ່ື ອວັນທີ 28
ເດືອນເຈັດ ປີ 2019.

ໍ້ ຍັງແດ່ຈາກການອ່ານໜ
ທ່ານຈະຮັບຮຫ
ັ ງສືນໍ້ີ ?
 ທີ່ານຈະຮຽນຮູ້ ວີ່າ ມີຂູ້ໍ ປີ່ຽນແປງຫລັກສໍາຄັນຫຍັງແດີ່ສີ່ ກົດໝາຍນູ້ີ
 ທີ່ານຈະຮຽນຮູ້ ວີ່າ ທີ່ານສາມາດຫາຂູ້ໍ ມນເພີ່ີ ມຕືີ່ມໄດູ້ຢີ່ ໃສ

ກົດໝາຍມີຂໍ້ ຄວາມວ່ າຢ່າງໃດ?
ກົດໝາຍຂອງຣັຖວໍຊິງຕັນ ເອູ້ີ ນວີ່າ Revised Code of Washington (RCW) ຄື
ປະມວນກົດໝາຍແຫີ່ງຣັຖວໍຊິງຕັນ ສະບັບແກູ້ໄຂ.
ກົດໝາຍກີ່ຽວກັບຜູ້ ເຊີ່ົ າແລະຜູ້ ໃຫູ້ເຊົ໋ົ າທີ່ີ ສໍາຄັນທີ່ີ ສຸ ດ ແມີ່ນພົບໄດູ້ໃນ ກົດໝາຍວ່ າດໍ້ວຍຜໍ້ ເຊ່ົ າຜໍ້ ໃຫໍ້ ເຊົ່າເຮືອນ (Residential Landlord-Tenant Act, RCW 59.18).
ກົດໝາຍວີ່າດູ້ວຍຂະບວນການໄລີ່ອອກຈາກເຮືອນ (ການຟູ້ອງຄົນທີ່ີ ຄອບຄອງໂດຍບີ່ໍ ມີສິດ)
ແມີ່ນພົບໄດູ້ໃນ RCW 59.12. ທັງສອງກົດໝາຍນູ້ີ ແມີ່ນໄດູ້ມີການປີ່ຽນແປງຄູ້ັ ງສໍາຄັນແລູ້ວ.

 ກົດໝາຍໃໝ່ເພ່ີ ມເວລາໃຫໍ້ຜໍ້ ເຊ່ົ າ (ເຖິງ 14 ມໍ້ື ) ໃນການຈ່າຍຄ່າເຊ່ົ າທ່ີ ຄໍ້ າງຊາລະ.
ຈົນເຖິງວັນທີ 27 ເດືອນເຈັດ 2019: ຖູ້າຜູ້ ເຊີ່ົ າຄູ້າງຊໍາລະຄີ່າເຊີ່ົ າ (ແມີ່ນແຕີ່ພຽງມູ້ື ດຽວ),
ຜູ້ ໃຫູ້ເຊົີ່າຈະອອກ “ແຈູ້ງເຕືອນໃຫູ້ເວລາ 3 ມືູ້ເພືີ່ອຈີ່າຍຄີ່າເຊົີ່າຫລືໃຫູ້ຍູ້າຍອອກ” ໃຫູ້ຜູ້ ເຊົີ່າ.
ແລູ້ວຖູ້າຜູ້ ເຊີ່ົ າບີ່ໍ ຈີ່າຍຄີ່າເຊີ່ົ າທີ່ີ ຄູ້າງຊໍາລະທັງໝ
ົ ດພາຍໃນ 3 ມູ້ື ,
ຜູ້ ໃຫູ້ເຊົີ່າຈະສາມາດຍືີ່ນຄະດີຟູ້ອງຮູ້ອງຂູ້ ນສານເພືີ່ອໄລີ່ຜູ້ ເຊົີ່າອອກໄດູ້.
ຜູ້ ໃຫູ້ເຊີ່ົ າບີ່ໍ ຈໍາເປັນຍອມຮັບເອົາການຈີ່າຍຄີ່າເຊີ່ົ າບາງສີ່ວນຫລືແຜນການຊົດໃຊູ້ໂດຍຈີ່າຍເປັນງວດເອົ
າ.
ີ່ ງມູ້ື ,
ແຕີ່ນັບຕູ້ັ ງແຕີ່ວັນທີ 28 ເດືອນເຈັດ 2019 ເປັນຕູ້ົ ນໄປ: ຖູ້າຜູ້ ເຊີ່ົ າຄູ້າງຊໍາລະຄີ່າເຊີ່ົ າໜ
ຜູ້ ໃຫູ້ເຊົີ່າຈະຕູ້ອງອອກ “ແຈໍ້ ງເຕືອນໃຫໍ້ ເວລາ 14 ມໍ້ື ເພື່ອຈ່າຍຄ່າເຊົ່າຫລືໃຫໍ້ຍໍ້າຍອອກ” ໃຫູ້ຜູ້ ເຊົີ່າ.
ແລູ້ວຜູ້ ເຊີ່ົ າຈະມີເວລາເຖິງ 14 ມູ້ື ໃນການຊໍາລະຄີ່າເຊີ່ົ າ. ເມີ່ື ອຄົບກໍານົດແລູ້ວ,
ຜູ້ ໃຫູ້ເຊົີ່າຈີ່ ງສາມາດຍືີ່ນຄະດີຟູ້ອງຮູ້ອງຂູ້ ນສານເພືີ່ອໄລີ່ຜູ້ ເຊົີ່າອອກໄດູ້.
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ກົດໝາຍໃໝີ່ນູ້ີ ສີ່ັ ງວີ່າຜູ້ ໃຫູ້ເຊົີ່າຈໍາເປັນຕູ້ອງໃຊູ້ແບບຟອຣ໌ມ ແຈູ້ງເຕືອນໃຫູ້ເວລາ 14
ມູ້ື ເພີ່ື ອຈີ່າຍຄີ່າເຊີ່ົ າຫລືໃຫູ້ຍູ້າຍອອກ ຕາມແບບຟອຣ໌ມທີ່ີ ຢີ່ ໃນກົດໝາຍດີ່ັ ງກີ່າວ.

 ກົດໝາຍໃໝ່ຈະເພ່ີ ມຈານວນຜໍ້ ເຊ່ົ າທ່ີ ສາມາດຈ່າຍຄ່າເຊ່ົ າແລະຈ່ ງບ່ ຖືກໄລ່ອອກ.
ຜີ່ານມາ, ພໍເມືີ່ອຍືີ່ນຄະດີຟູ້ອງຮູ້ອງຂູ້ ນສານເພືີ່ອໄລີ່ຜູ້ ເຊົີ່າອອກ, ຜູ້ ເຊົີ່າສີ່ວນໃຫຍີ່ຢີ່ ຕໍີ່ໄປບໍີ່ໄດູ້—
ເຖິງແມີ່ນວີ່າຜູ້ ເຊີ່ົ າສາມາດຈີ່າຍຄີ່າທັງໝ
ົ ດໄດູ້ ຮວມທັງຄີ່າເຊີ່ົ າທີ່ີ ຄູ້າງຊໍາລະ, ຄີ່າທໍານຽມການລູ້າຊູ້າ,
ແລະຄີ່າທະນາຍຄວາມຂອງຜູ້ ໃຫູ້ເຊົີ່າ. ກົດໝາຍໃໝີ່ນີູ້ຈະເພີີ່ມຈໍານວນຜູ້ ເຊົີ່າ
ທີ່ີ ຈະສາມາດຈີ່າຍຄີ່າເຊີ່ົ າທີ່ີ ຄູ້າງຊໍາລະນູ້ັ ນໄດູ້, ພູ້ອມທັງຈະເພີ່ີ ມຈໍານວນຜູ້ ເຊີ່ົ າ
ທີ່ີ ຈະສາມາດຈີ່າຍຄີ່າຕີ່າງໆໄດູ້ເພືີ່ອຫລີກເວູ້ັ ນຈາກການຖືກໄລີ່ອອກແລະຈາກການກາຍເປັນຄົນຈອນຈັ
ດ.
ີ່ ງກໍຄື, ພາຍໃຕູ້ກົດໝາຍໃໝີ່ ຈະເພີ່ີ ມທາງເລືອກໃຫູ້ພວກຜູ້ ພິພາກສາໃນການສູ້າງ
ຂູ້ໍ ດີໜ
ແຜນການຊົດໃຊູ້ໂດຍຈີ່າຍເປັນງວດ ທີ່ີ ໃຊູ້ການໄດູ້ສໍາລັບທັງຜູ້ ເຊົີ່າແລະທັງຜູ້ ໃຫູ້ເຊົີ່າເຊີ່ັ ນກັນ.
ຈາກການທີີ່ມີແຜນການຊົດໃຊູ້ໂດຍຈີ່າຍເປັນງວດ
ກໍຈະເພີ່ີ ມຈໍານວນຜູ້ ເຊີ່ົ າທີ່ີ ຈະສາມາດຈີ່າຍຄີ່າເຊີ່ົ າທີ່ີ ຄູ້າງຊໍາລະ,
ແລະຈະຕືີ່ມເວລາໃຫູ້ຜູ້ ເຊົີ່າໃນການຊອກຫາຄວາມຊີ່ວຍເຫລືອຈາກອົງການກຸ ສົນແລະອົງການອືີ່ນໆເພືີ່
ອຈີ່າຍຄີ່າເຊີ່ົ າໄດູ້ (ແມີ່ນແຕີ່ຜູ້ ເຊີ່ົ າທີ່ີ ຢີ່ ເດືອນຕີ່ໍ ເດືອນໂດຍບີ່ໍ ມີສັນຍາ).

 ຜໍ້ ເຊົ່າຈະບ່ ສາມາດຖືກໄລ່ອອກຍໍ້ ອນບ່ ໄດໍ້ຈ່າຍຄ່າຕ່າງໆທີ່ບ່ ແມ່ ນ “ຄ່ າເຊົ່າ”.
ຜີ່ານມາ,
ຜູ້ ໃຫູ້ເຊີ່ົ າສາມາດຮັບເງິນທີ່ີ ຜູ້ ເຊີ່ົ າໄດູ້ຕູ້ັ ງໃຈຈີ່າຍເປັນຄີ່າເຊີ່ົ ານູ້ັ ນມາໃຊູ້ສໍາລັບຈີ່າຍຄີ່າປະເພດອີ່ື ນໄດູ້ທີ່ີ
“ບໍີ່ແມີ່ນຄີ່າເຊົີ່າ” ເຊັີ່ນ – ຄີ່າທໍານຽມການລູ້າຊູ້າ, ຄີ່າສູ້ອມແປງທີີ່ບໍີ່ໄດູ້ຕົກລົງກັນ,
ີ່ ງຄູ້ັ ງປະເພດອີ່ື ນໆ. ແຕີ່ນູ້ີ ຕີ່ໍ ໄປ,
ແລະຄີ່າປັບໄໝຕີ່ໍ ໜ
ຜູ້ ໃຫູ້ເຊົີ່າຈະຕູ້ອງນໍາໃຊູ້ຄີ່າເຊົີ່າທີີ່ຜູ້ ເຊົີ່າຈີ່າຍໃຫູ້ນັູ້ນສໍາລັບຊໍາລະຄີ່າເຊົີ່າ
(ແລະບິນຄີ່ານູ້ໍ າ/ໄຟຟູ້າ/ແກັດລາຍເດືອນໂດຍປົກກະຕິ) ເສັຍກີ່ອນ.
ຜູ້ ໃຫູ້ເຊີ່ົ າຍັງສາມາດພະຍາຍາມໄລີ່ຜູ້ ເຊີ່ົ າອອກຖູ້າຜູ້ ເຊີ່ົ າຄູ້າງຊໍາລະໃນການຈີ່າຍຄີ່າເຊີ່ົ າ(ຫລັງຈາກ
“ແຈູ້ງເຕືອນໃຫູ້ເວລາ 14 ມືູ້”), ແຕີ່ບໍີ່ສາມາດພະຍາຍາມໄລີ່ອອກຍູ້ອນຜູ້ ເຊົີ່າຄູ້າງຊໍາລະຄີ່າປັບໄໝ ຫລື
ຄີ່າທໍານຽມທີ່ີ “ບີ່ໍ ແມີ່ນຄີ່າເຊີ່ົ າ”.
(ຜູ້ ໃຫູ້ເຊົີ່າຍັງມີສິດຍືີ່ນຄະດີຟູ້ອງຮູ້ອງທີຫລັງເພືີ່ອພະຍາຍາມເອົາຄີ່າຈີ່າຍເຫລົີ່ານີູ້ໄດູ້, ຕົວຢີ່າງ
ອາດຈະຍີ່ື ນຟູ້ອງໄດູ້ຕີ່ໍ ສານຟູ້ອງມນຄີ່າຕີ່ໍ າ).

 ຈາກັດໃໝ່ໃສ່ຄ່າທະນາຍຄວາມ.
ກີ່ອນໜູ້ານີູ້, ແມີ່ນແຕີ່ໃນກໍລະນີທີີ່ຜູ້ ເຊົີ່າເປັນຝີ່າຍເສັຍຄະດີໄລີ່ອອກ ຍູ້ອນບໍີ່ຕໍີ່ສູ້ ຄະດີ
(ເພາະວີ່າຜູ້ ເຊີ່ົ າສາມາດໂຕູ້ຕອບບີ່ໍ ທັນໄດູ້ ຫລືເພາະວີ່າຜູ້ ເຊີ່ົ າບີ່ໍ ສາມາດຂູ້ ນສານຕາມນັດ),
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ທາງຝີ່າຍຜູ້ ໃຫູ້ເຊົີ່າກໍຍັງສາມາດຮຽກເກັບຄີ່າທະນາຍຄວາມຂອງຕົນຈາກຜູ້ ເຊົີ່າໂດຍອາໄສຄໍາຕັດສິນຂ
ອງສານທີ່ີ ສີ່ັ ງໄລີ່ຜູ້ ເຊີ່ົ າອອກ.
ແຕີ່ດຽວນູ້ີ ,
ທະນາຍຄວາມຈະບີ່ໍ ສາມາດເກັບຄີ່າທະນາຍຄວາມຈາກຄໍາຕັດສິນຂອງສານໃນຄະດີທີ່ີ ຜູ້ ເຊີ່ົ າບີ່ໍ ຕີ່ໍ ສູ້ ຄະດີ
(ເຊັີ່ນກໍລະນີທີີ່ຜູ້ ເຊົີ່າສາມາດໂຕູ້ຕອບບໍີ່ທັນໄດູ້ ຫລືໄດູ້ຍູ້າຍອອກເລີຍ).
ແລະໃນຄະດີທີີ່ຜູ້ ເຊົີ່າຄູ້າງຊໍາລະຄີ່າເຊົີ່າໜູ້ອຍກວີ່າ 2 ເດືອນ ຫລືໜູ້ອຍກວີ່າ $1200,
ມີການຈໍາກັດຄີ່າທະນາຍຄວາມອີກດູ້ວຍ.

 ຜໍ້ ໃຫໍ້ ເຊົ່າຫລາຍຄົນເຄີຍສົ່ງໜ
ັ ງສືແຈໍ້ ງການໄລ່ອອກໃຫໍ້ຜໍ້ ເຊົ່າໂດຍການໃຊໍ້ ເທັບກາວຕິດໃ
ສ່ປະຕຂອງຜໍ້ ເຊ່ົ າຫລືໂດຍການສ່ົ ງໃຫໍ້ທາງໄປສະນີ.
ຕໍີ່ໄປນີູ້ ຜູ້ ໃຫູ້ເຊົີ່າຍັງຕູ້ອງໃຊູ້ “ຄວາມພະຍາຍາມເຮັດໜູ້າທີີ່ໃຫູ້ດີ”
ໃນການເອົາໜ
ັ ງສືແຈູ້ງການໄລີ່ອອກສີ່ົ ງເຖິງຕົວຂອງຜູ້ ເຊີ່ົ າດູ້ວຍຕົນເອງຢີ່ ເຮືອນທີ່ີ ຜູ້ ເຊີ່ົ າຢີ່ .
ກີ່ອນໜູ້ານູ້ີ , ຖູ້າຜູ້ ໃຫູ້ເຊີ່ົ າເຮັດແບບນູ້ັ ນບີ່ໍ ໄດູ້ຜົນແລູ້ວ,
ລາວຕູ້ອງໄປຂໍອະນຸ ຍາດຈາກຜູ້ ພິພາກສາຈີ່ ງຈະສາມາດສົີ່ງໜ
ັ ງສືແຈູ້ງການໄລີ່ອອກໂດຍການໃຊູ້ເທັບກ
າວຕິດໃສີ່ປະຕຂອງຜູ້ ເຊີ່ົ າຫລືໂດຍການສີ່ົ ງໃຫູ້ທາງໄປສະນີ.
ແຕີ່ດຽວນູ້ີ ພາຍໃຕູ້ກົດໝາຍໃໝີ່, ຫລັງຈາກຜູ້ ໃຫູ້ເຊີ່ົ າໄດູ້ພະຍາຍາມສີ່ົ ງໜ
ັ ງສືແຈູ້ງການໄລີ່ອອກ 3
ເທືີ່ອຕາມໜູ້າທີ່ີ ໃຫູ້ດີ (ເກີນ 2 ມືູ້) ເຖິງຕົວຂອງຜູ້ ເຊົີ່າດູ້ວຍຕົນເອງແລູ້ວ,
ຜູ້ ໃຫູ້ເຊີ່ົ າບາງຄົນອາດຈະສາມາດສີ່ົ ງໜ
ັ ງສືແຈູ້ງການໄລີ່ອອກໂດຍການໃຊູ້ເທັບກາວຕິດໃສີ່ປະຕຂອງຜູ້
ເຊີ່ົ າຫລືໂດຍການສີ່ົ ງໃຫູ້ທາງໄປສະນີໂດຍປາດສະຈາກການອະນຸ ຍາດຂອງຜູ້ ພິພາກສາ.

 ສີ່ວນໃຫຍີ່ ຜູ້ ໃຫູ້ເຊົີ່າຕູ້ອງແຈູ້ງຜູ້ ເຊົີ່າລີ່ວງໜູ້າຢີ່າງໜູ້ອຍ 60
ມືູ້ຈີ່ ງຈະຂູ້ ນຄີ່າເຊົີ່າໄດູ້.
ກີ່ອນໜູ້ານີູ້, ຜູ້ ໃຫູ້ເຊົີ່າສາມາດສົີ່ງໃບແຈູ້ງລີ່ວງໜູ້າຢີ່າງໜູ້ອຍ 30 ມືູ້
ວີ່າຈະຂູ້ ນຄີ່າເຊີ່ົ າແກີ່ຜູ້ ເຊີ່ົ າທີ່ີ ຢີ່ ເດືອນຕີ່ໍ ເດືອນໂດຍບີ່ໍ ມີສັນຍາ. ແຕີ່ດຽວນູ້ີ , ຜູ້ ໃຫູ້ເຊີ່ົ າຕູ້ອງ
ແຈູ້ງຜູ້ ເຊົີ່າລີ່ວງໜູ້າຢີ່າງໜູ້ອຍ 60 ມືູ້ກີ່ອນຈີ່ ງຈະຂູ້ ນໄດູ້ (ໃນເກືອບທຸ ກກໍລະນີ).
ີ່ ງ, ຜູ້ ໃຫູ້ເຊົີ່າຈະບໍີ່ສາມາດຂູ້ ນຄີ່າເຊົີ່າເມືີ່ອສັນຍາເຊົີ່າຍັງບໍີ່ໝ
ອີກຢີ່າງໜ
ົ ດອາຍຸ
(ຍົກເວູ້ັ ນກໍລະນີທີ່ີ ທີ່ານເຊີ່ົ າເຮືອນປະເພດມີການສົມທົບຄີ່າເຊີ່ົ າແລະຄີ່າເຊີ່ົ າຂູ້ ນລົງອີງຕາມລາຍໄດູ້ຂອງທີ່ານຂູ້ ນ-ລົງ).
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 ຜູ້ ໃຫູ້ເຊີ່ົ າຕູ້ອງແຈູ້ງຜູ້ ເຊີ່ົ າລີ່ວງໜູ້າຢີ່າງໜູ້ອຍ 120
ມືູ້ຈີ່ ງຈະດໍາເນີນການປັບປຸງສູ້ອມແປງໃຫຍີ່ໄດູ້.

ກີ່ອນໜູ້ານີູ້,
ີ່ ງ
ຖູ້ານັກພັດທະນາຕກອາຄານຢາກຈະປີ່ຽນແປງວິທີໃຊູ້ປະໂຫຍດຂອງອາຄານອະພາດເມັນທ໌ຫລັງໜ
ຫລືຖູ້າລາວຢາກປັບປຸ ງຢີ່າງໃຫຍີ່ທັງໝ
ົ ດ, ລາວຕູ້ອງໄດູ້ແຈູ້ງລີ່ວງໜູ້າຢີ່າງໜູ້ອຍ 20 ມືູ້
ແກີ່ຜູ້ ເຊີ່ົ າທີ່ີ ຢີ່ ເດືອນຕີ່ໍ ເດືອນໂດຍບີ່ໍ ມີສັນຍາ ຈີ່ ງຈະໃຫູ້ພວກຜູ້ ເຊີ່ົ າເຫລີ່ົ ານູ້ັ ນໝ
ົ ດສິດການຢີ່ ທີ່ີ ນູ້ັ ນ.
ແຕີ່ດຽວນູ້ີ , ຜູ້ ໃຫູ້ເຊີ່ົ າຕູ້ອງແຈູ້ງຜູ້ ເຊີ່ົ າລີ່ວງໜູ້າຢີ່າງໜູ້ອຍ 120
ີ່ ງໄດູ້
ມືູ້ກີ່ອນຈີ່ ງຈະດໍາເນີນການປີ່ຽນແປງວິທີໃຊູ້ປະໂຫຍດຄັູ້ງສໍາຄັນຂອງອາຄານອະພາດເມັນທ໌ຫລັງໜ
ຫລືກີ່ອນທີ່ີ ລາວຈະປັບປຸ ງມັນທັງໝ
ົ ດໄດູ້ (ໂດຍມີການໄລີ່ທຸກຄົນອອກ).

ຄາເຕືອນ!
ກົດໝາຍທີີ່ມີຜົນໃຫູ້ກັບຜູ້ ໃຫູ້ເຊົີ່າແລະຜູ້ ເຊົີ່າອາດຈະລະອຽດແລະສລັບສັບຊູ້ອນ,
ເປັນຕູ້ົ ນໃນເມີ່ື ອມີການແກູ້ໄຂກົດໝາຍຄູ້ັ ງໃຫຍີ່ຄືໃນເທີ່ື ອນູ້ີ .
ຂູ້ໍ ມນໃນໜ
ັ ງສືນູ້ີ ເປັນພຽງຂູ້ໍ ສລຸ ບພູ້ື ນຖານ. ຜູ້ ໃຫູ້ເຊີ່ົ າແລະຜູ້ ເຊີ່ົ າຈີ່ົ ງຮັບຊາບເດູ້ີ ວີ່າ
ກົດໝາຍນີູ້ມີຂໍູ້ຍົກເວັູ້ນຢີ່ ບາງຂໍູ້ທີີ່ສໍາຄັນ!
ທີ່ານສາມາດຫາຂໍູ້ມນເພີີ່ມເຕີມທີີ່ລະອຽດກວີ່ານີູ້ ທີີ່ WashingtonLawHelp.org.

ໜ
ັ ງສືນໍ້ີ ບອກຂໍ້ ມນທ່ົ ວໄປກ່ຽວກັບສິດທິແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ.
່
ແຕ່ພວກເຮົາບໄດໍ້ ເຈຕນາໃຫໍ້ໃຜອາໄສໜ
ັ ງສືນໍ້ີ ແທນການປກສາທະນາຍຄວາມເພື່ອຮັບຄາແນະນາທ່ີ ສະເພາະເຈາະຈົງ.
ຂໍ້ ມນນໍ້ີ ແມ່ ນຖືກຕໍ້ ອງແລະປະຈຸ ບັນໃນເມື່ອວັນເວລາທີ່ໄດໍ້ລົງພິມໄວໍ້ ນະ ເດືອນເຈັດ 2019.
© 2019 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014.
(ອະນຸ ຍາດການເຮັດສໍາເນົາແລະຈໍາໜີ່ າຍໜ
ັ ງສືນູ້ີ ໃຫູ້ ແກີ່ ອົງການ Alliance for Equal Justice ແລະບຸ ກຄົນອີ່ື ນໆ ເພີ່ື ອໃຊູ້
ສະເພາະຈຸດປະສົງທີ່ີ ບີ່ໍ ຫາກໍາໄລ.)
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