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Vi-rút Corona (COVID-19): Bây
giờ chủ nhà có thể trục xuất tôi
không?
❖ Chỉ đọc tài liệu này nếu quý vị sống ở tiểu bang Washington.
❖ Luật về trục xuất tiếp tục thay đổi. Hãy đọc về những thay đổi mới nhất
tại WashingtonLawHelp.org/resource/eviction
❖ Quý vị có thể tìm thấy tất cả các tờ thông tin mà chúng tôi liên kết tới đây tại
WashingtonLawHelp.org.

Hãy đọc phần này trước nếu quý vị nhận được giấy tờ tòa án từ chủ
nhà của mình!
Những người thuê nhà có thu nhập thấp có quyền thuê luật sư miễn phí trước khi tòa
án có thể tiến hành thủ tục trục xuất. Hãy gọi cho đường dây Sàng Lọc Chống Trục
Xuất của chúng tôi theo số 1-855-657-8387 hoặc đăng ký trực tuyến tại địa chỉ
nwjustice.org/apply-online nếu quý vị nghĩ rằng mình đủ điều kiện.
Tòa án nên cho quý vị cơ hội để được luật sư chỉ định cho vụ trục xuất của quý vị. Tại phiên
toà trình bày nguyên nhân của quý vị, hãy yêu cầu tòa án lên lịch lại (dời lại) phiên toà để
quý vị có thể được chỉ định một luật sư cho vụ án của quý vị. Quý vị nên kiên quyết đòi
quyền này kể cả khi thẩm phán muốn tiếp tục vụ án mà quý vị chưa có luật sư.

Luật trục xuất tiếp tục thay đổi. Đây là tình hình vào đầu tháng 11 năm
2021:
 Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ đã phán quyết rằng lệnh hoãn trục xuất của liên bang
(Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh hay gọi là CDC) là không hợp lệ. Những
người thuê nhà không thể sử dụng lệnh hoãn của liên bang để bảo vệ chống lại
lệnh trục xuất.
 Lệnh hoãn trục xuất của tiểu bang Washington đã kết thúc vào ngày 30
tháng 6 năm 2021. Tuyên bố “cầu nối”, mà qua đó Thống Đốc tiếp tục áp
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dụng một số biện pháp bảo vệ tạm thời cho những người thuê nhà chưa trả
được tiền thuê nhà, cũng đã kết thúc từ ngày 31 tháng 10 năm 2021.
 Việc trục xuất vì không trả tiền thuê nhà đã được cho phép trở lại. Tuy nhiên,
chủ nhà phải tuân theo các quy tắc nhất định như đề xuất kế hoạch trả nợ tiền
thuê nhà và cung cấp cơ hội tổ chức cuộc hòa giải. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm
thông tin.
 Cơ quan lập pháp của Washington cũng thực hiện những thay đổi lớn đối
với luật nhà ở. Truy cập Pháp Chế Đối Với Chủ Nhà/Người Thuê Nhà Mới
Năm 2021 của Tiểu Bang Washington.
 Nếu chủ nhà của quý vị đang đe dọa trục xuất quý vị hoặc quý vị đã nhận được

giấy tờ trục xuất từ chủ nhà của quý vị, hãy sử dụng Hỗ Trợ Chống Trục Xuất, hoặc
đăng ký xin trợ giúp pháp lý bằng cách gọi cho Đường Dây Sàng Lọc Chống Trục
Xuất theo số 1-855-657-8387 hoặc đăng ký trực tuyến tại nwjustice.org/applyonline.

Tôi là người thuê nhà ở Washington. Tôi nợ lại tiền thuê nhà. Có bất
kỳ biện pháp bảo vệ nào của tiểu bang cho tôi không?
Không còn nữa. Sau khi lệnh hoãn trục xuất (dừng trục xuất) của tiểu bang kết thúc vào
ngày 30 tháng 6 năm 2021, thống đốc đã tạo ra một chương trình bảo vệ tạm thời cho
những người nợ tiền thuê nhà, gọi là chương trình “cầu nối” của tiểu bang. Chương trình
này hiện tại đã kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2021.
Việc trục xuất đối với những người không thể trả tiền thuê nhà đã có thể tái diễn trở lại. Tuy
nhiên, chủ nhà phải thực hiện một số bước trước khi họ có thể cố gắng trục xuất người thuê
nhà bị trễ hạn trả tiền thuê nhà.

Tôi bị trễ hạn trả tiền thuê nhà. Tôi có bị trục xuất ngay lập tức
không?
Không. Quý vị có thể nhận một Thông Báo 14 Ngày Phải Trả Tiền Hoặc Rời Đi. Nhưng chủ
nhà của quý vị cũng phải đề xuất cho quý vị một kế hoạch trả nợ hợp lý đối với tiền thuê
nhà mà quý vị nợ. Và nếu quý vị sống tại một quận đòi hỏi phải có hoà giải thì chủ nhà của
quý vị có thể sẽ phải cố gắng đề xuất cho quý vị cơ hội có được một cuộc hoà giải trước khi
cố gắng đưa quý vị ra toà nhằm mục đích trục xuất.
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Tôi đã nhận được một kế hoạch trả nợ tiền thuê nhà. Tôi phải làm gì
tiếp theo?
Trả lời trong vòng 14 ngày. Quý vị có thể chọn chấp nhận kế hoạch trả nợ, từ chối, hoặc
phản hồi bằng một kế hoạch mà quý vị cho là hợp lý hơn. Nếu quý vị không phản hồi lại kế
hoạch trả nợ trong 14 ngày hoặc quý vị từ chối kế hoạch, chủ nhà có thể chuyển sang bước
tiếp theo trong quá trình cố gắng trục xuất quý vị.
Theo luật, kế hoạch trả nợ tiền thuê nhà phải “hợp lý”. Quý vị có thể thương lượng với chủ
nhà về những điều có lợi cho quý vị.
Quý vị cũng có thể cố gắng được tư vấn pháp lý trước khi đồng ý với một kế hoạch trả nợ.
Gọi 1-855-657-8387 hoặc đăng ký trực tuyến tại nwjustice.org/apply-online để xem liệu
quý vị có đủ điều kiện nhận trợ giúp miễn phí hay không.

Kế hoạch trả nợ "hợp lý" là gì?
● Luật mới của tiểu bang cho biết một “kế hoạch trả nợ hợp lý” có thể yêu cầu quý vị
trả không quá 1/3 số tiền thuê nhà hàng tháng của quý vị để trả tiền thuê nhà mà
quý vị nợ do dịch COVID. Việc này áp dụng với bất kỳ khoản tiền thuê nhà nào đến
hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Ví dụ: Mỗi tháng quý vị phải trả $900 tiền thuê nhà. Kế hoạch trả nợ không
thể yêu cầu quý vị trả trên $300 mỗi tháng. Nếu thu nhập của quý vị giảm
xuống (hoặc chi phí tăng lên) do dịch COVID-19, một kế hoạch trả nợ “hợp lý”
trong trường hợp của quý vị thậm chí có thể thấp hơn 1/3 tiền thuê nhà hàng
tháng của quý vị.
● Kế hoạch trả nợ không thể yêu cầu quý vị thực hiện khoản thanh toán đầu tiên cho
đến 30 ngày sau khi kế hoạch trả nợ được đề xuất.
● Kế hoạch trả nợ có thể chỉ bao gồm trả nợ tiền thuê nhà. Kế hoạch này không thể bao
gồm phí trả trễ hoặc các khoản phí khác.
● Chủ nhà của quý vị không thể yêu cầu quý vị từ bỏ (bãi miễn) các quyền của quý vị
với tư cách là người thuê nhà trong bất kỳ kế hoạch trả nợ nào.

Tôi có một kế hoạch trả nợ nhưng vẫn bị trễ hạn. Chủ nhà có thể trục
xuất tôi ngay bây giờ không?
Có. Nếu quý vị bị trễ hạn trả nợ theo kế hoạch trả nợ tiền thuê nhà, chủ nhà có thể cố trục
xuất quý vị vì lý do này. Tuy nhiên, quý vị có thể thử xem liệu mình có đủ điều kiện nhận trợ
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giúp tiền thuê nhà hay không. Để tìm kiếm các tổ chức trợ giúp tiền thuê nhà tại quận của
quý vị, hãy sử dụng menu thả xuống tại đây: washingtonlawhelp.org/resource/eviction.

Chủ nhà gửi cho tôi một thông báo về “Chương Trình Thí Điểm Giải
Quyết Trục Xuất” hay gọi là “ERPP”. Đây là chương trình gì?
Tại một số quận, bên cạnh việc đề xuất kế hoạch trả nợ tiền thuê nhà, chủ nhà cũng phải
cung cấp thêm cho người thuê nhà cơ hội hoà giải trước khi cố gắng trục xuất nếu họ nợ
tiền thuê nhà.
Nếu quý vị nhận được thông báo ERPP, quý vị phải phản hồi lại trong 14 ngày. Hoặc trong
10 ngày nếu quý vị nhận được thông báo ERPP lần thứ hai. Việc tham gia hoà giải với chủ
nhà là tự nguyện. Tuy nhiên, nếu quý vị không phản hồi, chủ nhà có thể tiến đến việc trục
xuất. Nếu quý vị muốn thử hoà giải, hãy điền vào mẫu và gửi lại cho chủ nhà hoặc luật sư
của chủ nhà. Quý vị cũng có thể liên lạc Trung Tâm Giải Quyết Tranh Chấp hoặc chương
trình hoà giải tại địa phương để tìm hiểu thêm về chương trình hòa giải. Để tìm kiếm trung
tâm hoà giải tại địa phương của quý vị, sử dụng thanh menu thả xuống tại đây:
washingtonlawhelp.org/resource/eviction.
 Lưu ý: thông báo ERPP phải là một mẫu tiêu chuẩn có chứa thông tin về
trợ giúp tiền thuê nhà và cách để nhận trợ giúp pháp lý.

Tôi có phải chờ nhận được thông báo ERPP thì mới bắt đầu hoà giải
được hay không?
Không. Nếu quý vị cảm thấy có thể nhận được lợi ích từ việc hoà giải với chủ nhà và làm
việc với chuyên gia giải quyết trục xuất, quý vị có thể liên lạc chương trình hoà giải tại địa
phương để bắt đầu quá trình hoà giải.

Tôi đang sống trong ngôi nhà di động do chính mình sở hữu. Còn đất
là tôi thuê. Những kế hoạch trả nợ và luật hoà giải mới này có áp
dụng với tôi không?
Có!

Tôi sống trong nhà chính phủ tài trợ hoặc loại nhà ở khác của chính
phủ. Những kế hoạch trả nợ và luật hoà giải mới này có áp dụng với
tôi không?
Có. Các biện pháp bảo vệ này vẫn áp dụng đối với quý vị.
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Tôi thuê trên đất của bộ lạc. Những luật mới này có áp dụng không?
Nếu quý vị sống trên mảnh đất thuộc sở hữu tư nhân, mà không nằm trong một quỹ ủy thác,
trên vùng đất dành riêng cho Người Bản Địa (“đất thuộc quyền sở hữu tuyệt đối”), thì
những luật mới này có thể được áp dụng.

Tôi đang thuê tại một chỗ thương mại. Tôi có được bất kỳ sự bảo vệ
nào không?
Những luật này không áp dụng đối với quý vị. Nhưng nếu quý vị đang thuê một chỗ thương
mại ở Seattle, thì lệnh hoãn trục xuất của thành phố đối với những người thuê thương mại
nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận cũng được kéo dài đến ngày 15 tháng 1 năm 2022.

Tôi đang bị tính phí trả trễ đối với số tiền thuê nhà mà tôi nợ. Điều này
có được phép không?
Không. Chủ nhà không thể tính phí trả trễ đối với người thuê nhà nợ tiền thuê trong bất kỳ
khoảng thời gian nào từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Có những biện pháp bảo vệ khỏi bị trục xuất nào khác dành cho tôi
không?
Có thể. Điều này phụ thuộc vào nơi quý vị sống. Một số thành phố ở Washington cũng có
các biện pháp bảo vệ tạm thời riêng để khỏi bị trục xuất. Nếu quý vị sống ở bất kỳ thành
phố nào dưới đây, hãy đọc thông tin áp dụng đối với quý vị:


Burien: Lệnh hoãn trục xuất tạm hoãn việc trục xuất vì không trả tiền thuê nhà cho
đến ngày 15 tháng 1 năm 2022.



Seattle: Lệnh hoãn trục xuất kéo dài đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2022. Cho phép
việc trục xuất các mối đe doạ đến sức khoẻ và an toàn của cộng đồng. Khi lệnh hoãn
trục xuất hết hạn, luật mới của thành phố sẽ đưa ra biện pháp bảo vệ chống trục xuất
do khó khăn từ COVID trong sáu tháng.



Kenmore: Việc tạm dừng trục xuất kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Cho
phép việc trục xuất các mối đe doạ đến sức khoẻ và an toàn của cộng đồng và nếu
chủ nhà muốn bán hoặc muốn dọn vào nhà đang cho thuê.

Có thể còn có những biện pháp bảo vệ khác. Hãy xem trong trang web của thành phố quý vị.
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Nhận Trợ Giúp Pháp Lý


Đang đối mặt với việc bị Trục Xuất? Gọi tới số 1-855-657-8387.



Đăng ký trực tuyến với CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-online



Đang đối mặt với việc bị Tịch Thu Nhà? Gọi tới số 1-800-606-4819.



Đang đối mặt với một vấn đề pháp lý tại Quận King (ngoài Trục Xuất hoặc Tịch
Thu Nhà)? Gọi tới số 2-1-1 (hoặc gọi đến số điện thoại miễn phí 1-877-211-9274)
vào các ngày thường trong tuần từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Họ sẽ giới thiệu quý vị
với nhà cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý.



Đang đối mặt với một vấn đề pháp lý ngoài Quận King (ngoài Trục Xuất hoặc
Tịch Thu Nhà)? Gọi tới Đường Dây Nóng CLEAR theo số 1-888-201-1014 vào các
ngày thường trong tuần từ 9 giờ 15 phút sáng đến 12 giờ 15 phút trưa hoặc đăng ký
trực tuyến tại địa chỉ nwjustice.org/apply-online.
Người cao tuổi (từ 60 trở lên) gặp phải vấn đề pháp lý ngoài quận King cũng có
thể gọi tới CLEAR*Sr theo số 1-888-387-7111.




Những người bị khiếm thính, lãng tai hoặc khiếm ngôn có thể gọi đến bất kỳ số
nào trong những số này bằng cách sử dụng dịch vụ chuyển tiếp mà quý vị chọn.

CLEAR và 2-1-1 sẽ cung cấp thông dịch viên.

Ấn phẩm này cung cấp thông tin chung về quyền và trách nhiệm của quý vị. Ấn phẩm không nhằm thay thế
cho lời khuyên pháp lý cụ thể nào.
© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014.
(Quyền sao chép và phân phối được cấp cho Alliance for Equal Justice và cho các cá nhân chỉ để phục vụ mục
đích phi thương mại.)
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Mẫu #1 - Quý vị có thể sử dụng mẫu này để đề xuất một kế hoạch thanh toán:
Dear [Kính gửi]
My name is

:
. I am your tenant, living at:

[address].
Tôi là ___________________________________. Tôi là người thuê nhà của quý vị, đang sống tại:
[địa chỉ].
Like so many people right now, I have lost income due to the coronavirus. I am doing
everything I can to find financial assistance. I have done all of the following [include what
you have done: applied for unemployment, looking for other work, applied for other
government benefits, and so on]:
Giống như nhiều người hiện tại, tôi đã mất thu nhập do vi-rút corona. Tôi đang làm mọi
điều có thể để tìm kiếm hỗ trợ tài chính. Tôi đã thực hiện tất cả những điều sau đây [liệt kê
những gì quý vị đã làm: xin hỗ trợ thất nghiệp, tìm kiếm công việc khác, xin trợ cấp khác từ
chính phủ, v.v.]:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

But I am still struggling right now. I may not be able to pay my rent in full or on time in
the coming months.
Nhưng đến giờ tôi vẫn đang chật vật. Tôi có thể không có khả năng trả toàn bộ tiền thuê
nhà của tôi hoặc trả đúng hạn trong những tháng tới.
I hope you will work with me to come up with a reasonable payment plan so you will get
rent payments and I will keep my housing. I would be happy to meet (by phone or video
call, or through email) to discuss the options for payment. You can reach me at this
phone number or email address:
___________________________.
Tôi hy vọng quý vị sẽ làm việc với tôi để đưa ra kế hoạch thanh toán hợp lý để quý vị sẽ
nhận được thanh toán tiền thuê nhà và tôi vẫn được giữ nhà ở của mình. Tôi rất sẵn lòng
được gặp quý vị (qua điện thoại hoặc cuộc gọi video, hoặc qua email) để thảo luận về các
tùy chọn thanh toán. Quý vị có thể liên lạc với tôi theo số điện thoại hoặc địa chỉ email
này: ___________________________.
I understand more assistance may become available to landlords and tenants. I will apply
for any programs that are available to me. I hope you are willing to do the same.
Tôi hiểu rằng có nhiều hình thức hỗ trợ có thể được cung cấp cho chủ nhà và người thuê
nhà. Tôi sẽ đăng ký bất kỳ chương trình nào được cung cấp cho tôi. Tôi hy vọng quý vị
cũng sẵn lòng giúp tôi.
I really hope we can work together on this. I look forward to hearing back from you.
Tôi thực sự hy vọng chúng ta có thể làm việc cùng nhau giải quyết vấn đề này. Tôi
mong nhận được phản hồi từ quý vị.
Sincerely [Trân trọng],
Tenant Signature
Chữ Ký của Người Thuê Nhà

Date signed
Ngày ký

Mẫu #2 - Quý vị có thể sử dụng mẫu này để thực hiện kế hoạch trả nợ

Rent Repayment Plan [Kế Hoạch Trả Nợ Tiền Thuê Nhà]
Tenant [Người thuê nhà]:

________________________________

Landlord/Agent for landlord [Chủ nhà/Đại diện cho chủ nhà]:

_________________________________

Rental unit address [Địa chỉ đơn vị cho thuê]:
______________________________
Total rent due: $

_________________________

Tổng tiền thuê nhà đến hạn: $
2020
March/Tháng 3

Amount Due/Số Tiền
Đến Hạn
$

August/Tháng 8

Amount Due/Số Tiền
Đến Hạn
$

April/Tháng 4

$

September/Tháng 9

$

May/Tháng 5

$

October/Tháng 10

$

June/Tháng 6

$

November/Tháng 11

$

July/Tháng 7

$

December/Tháng 12

$

2021
January/Tháng 1

Amount Due/Số Tiền
Đến Hạn
$

July/Tháng 7

Amount Due/Số Tiền
Đến Hạn
$

February/Tháng 2

$

August/Tháng 8

$

March/Tháng 3

$

September/Tháng 9

$

April/Tháng 4

$

October/Tháng 10

$

May/Tháng 5

$

November/Tháng 11

$

June/Tháng 6

$

December/Tháng 12

$

Payment of total by date: ____________________.
Thanh toán tổng số theo ngày: ____________________.
Payment
#/Số Khoản
Thanh Toán
1
2
3
4
5
6

Amount/Số
Tiền
$
$
$
$
$
$

Date
Due/Ngày
Đến Hạn

Payment
#/Số Khoản
Thanh Toán
7
8
9
10
11
12

Amount/Số
Tiền
$
$
$
$
$
$

Date
Due/Ngày
Đến Hạn

Additional payments:
Khoản thanh toán bổ sung:
_______________________________________________________________________________
Landlord agrees that payment will be accepted from any source, including but not limited
to charities, non-profit organizations, government entities, and churches.
Chủ nhà đồng ý rằng khoảng thanh toán sẽ được chấp nhận từ bất kỳ nguồn nào, bao gồm
nhưng không giới hạn ở các tổ chức từ thiện, tổ chức phi lợi nhuận, thực thể chính phủ và
nhà thờ.
Landlord agrees to accept payment in cash, check, certified check, or money order.
Chủ nhà đồng ý chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, séc, séc bảo chi hoặc money order.

_________________________________

____________________________

Tenant Signature
Chữ Ký Người Thuê Nhà

Landlord Signature
Chữ Ký Chủ Nhà

_________________________________
Date
Ngày

____________________________
Date
Ngày

