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�� ស់ផ�ះរបស់ខ� � ំ�នផ�ល់�រជូនដំណឹង
ែដល�នរយៈេពល 90 ៃថ�ដល់ខ� �  ំ

 
 សូម�នអត�បទេនះ ែតក� �ងករណី ែដលអ�ករស់េ�ក� �ងរដ��� សុីន

េ�នបុ៉េ�� ះ។ ច�ប់�ច�ន�ពខុស�� េ�ក� �ងរដ�េផ្សងេទៀត។ 

 ច�ប់ស� ីពី�របេណ� ញេចញបន��ន�រែ្រប្រប�ល។ �នអំពី�រែ្រប្រប�ល
ថ�ីៗបំផុតេ�េលើច�ប់េនះ �មរយៈ 
WashingtonLawHelp.org/resource/eviction 

 អ�ក�ចរកេមើលសន� ឹកព័ត៌�ន�ងំអស់ែដលេយើង�� ប់មកទីេនះេ�េលើ
េគហទំព័រ WashingtonLawHelp.org។ 

ខ� � ំរស់េ�ក� �ងរដ��� សុនីេ�ន េតើខ� � ំគួរែត�នព័ត៌�នេនះែដរេទ?  

�ទ/�ស ្របសិនេបើអ�កជួលកែន�ងែដលអ�ករស់េ� េហើយអ�ក�នទទួល�រជូនដំណឹង
រយៈេពល 90 ៃថ�េដើម្បីប�� ប់�រជួលរបស់អ�ក (ឬ�រជូនដំណឹងរយៈេពល 90 ៃថ�ឱ្យ
�កេចញ)។   

េទ ្របសិនេបើអ�កគឺ��� ស់ផ�ះចល័តែដលអ�ករស់េ� និងជួលេ្រចើន។ សូម�ន�� ស់ផ�ះ
របស់ខ� � ំ�នគំ�មកំែហងបេណ� ញខ� � ំេចញពទីីកែន�ងរស់េ�បេ�� ះ�សន� /ទីកែន�ង
ែដលខ� � ំ�នេ្របើ្រ�ស់ និងជែជក�មួយេម�វ �ឥឡ� វេនះ។ ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនង
�នផ�ល់ជូនេ��ងេ្រ�ម។ 

េតើអ�កនឹងដឹងអ� �ខ�ះ�មរយៈ�រ�ន�រជូនដំណងឹេនះ? 

 េតើ�រជូនដំណឺងេនះនិ�យអំពីអ� �  

 េតើ្រត�វេធ� �អ� � ្របសិនេបើអ�កទទួល�ន�រជូនដំណឹងេនះពី�� ស់ផ�ះ 

 កែន�ងែដលទទួល�នជំនួយផ� �វច�ប់ 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=KM
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-landlord-just-threatened-to-evict-me-from-my-manufacturedmobile-home-park
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-landlord-just-threatened-to-evict-me-from-my-manufacturedmobile-home-park
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-landlord-just-threatened-to-evict-me-from-my-manufacturedmobile-home-park
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េតើ�រជូនដំណឹងរយៈេពល 90 ៃថ�គឺ�អ� �?  

�គឺ��រ្រព�នពី�� សផ់�ះរបស់អ�ក។ េនះគឺ�េពលែដល�� ស់ផ�ះរបស់អ�ក�ចផ�ល់
�រជូនដំណឹងរយៈេពល 90 ៃថ�ដល់អ�ក៖  

• �� ស់ផ�ះរបស់អ�កចង់ចូលេ�កែន�ងេ�ះ (ឬ�នស�ជិក្រគ��រ
ប�� ន់ចូលេ�)។ ្របសិនេបើ�� ស់ផ�ះប�� ប់�រជួលេ�យេ្របើ�រជូនដំណឹង
្របេភទេនះ បុ៉ែន���រពិតមិនចូលេ�កែន�ងជួលេ�េពលេ�ះេទ 
អ�ក�ច�នករណីបេណ� ញេចញែដលមិន្រតឹម្រត�វ។ 

• �� ស់ផ�ះរបស់អ�កចង់លក់កែន�ងេ�ះ។ ្របសិនេបើ�� ស់ផ�ះប�� ប់�រជួលេ�យេ្របើ
�រជូនដំណឹង្របេភទេនះ បុ៉ែន���រពិតមិនលក់ផ�ះស្រ�ប់្រគ��រែតមួយ
េ�េពលេ�ះេទ អ�ក�ច�នករណីបេណ� ញេចញែដលមិន្រតឹម្រត�វ។ (ករណីេនះ
មិនអនុវត�ចំេ�ះអ�រ��តមិនេទ។) 

េតើ�រជូនដំណឹងអំព�ីរប�� ប្់រត�វផ�ល់�មរេបៀប�ក់�ក់ែដរឬេទ?  

�ទ/�ស។ �� ស់ផ�ះ (ឬបុគ�លិករបស់�ត់ ឬមនុស្សេពញវ �យេផ្សងេទៀត) �ច “េរៀបចំ” 
ឱ្យអ�កេ�យ�� ល់េ�ផ�ះេ�យ�រេចញ�រជូនដំណឹងដល់អ�ក។ �� ស់ផ�ះក៏�ច្របគល់�
េ�ឱ្យមនុស្សេពញវ �យេផ្សងេទៀត ឬមនុស្សវ �យចំ�ស់ែដលរស់េ��មួយ
អ�ក�នផងែដរ។ �� ស់ផ�ះក៏�ចបិទ�េ�េលើ�� ររបស់អ�កផងែដរ បុ៉ែន��ត់
ក៏្រត�វេផ�ើច�ប់ចម�ង�មសំបុ្រតេ�អ�កផងែដរ។  

 �រជូនដំណឹងមិន��ំច់ប�� ក់េទ។ 

េតើ�� សផ់�ះ�ចបេណ� ញខ� � ំេចញេ�យផ�ល�់រជូនដំណឹងេនះដលខ់� � ំ�ន
ែដរឬេទ?  

េទ។ ច�ប់រដ��� សុីនេ�នមិនអនុ�� តឱ្យ�� ស់ផ�ះបេណ� ញអ�កជួលេចញេ�យមិន
អនុវត��មដំេណើរ�របេណ� ញេចញរបស់តុ��រសម្រសបេឡើយ។ �� ស់ផ�ះ្រត�វែតផ�ល ់
�រជូនដំណឹងអំពី “�រប�� ប់” ��យលក�ណអ៍ក្សរសម្រសបដល់អ�ក មុននឹង
�ប់េផ�ើមបណ� ឹងបេណ� ញេចញ។ �រជូនដំណឹងរយៈេពល 90 ៃថ�គឺ�្របេភទមួយៃន
�រជូនដំណឹងេនះ។  

្របសិនេបើអ�កកំពុងរស់េ�ទីកែន�ងេ�ះប�� ប់ពីរយៈេពល 90 េ�េឡើយ េ�ះ�� ស់ផ�ះ
�ច�ប់េផ�ើមសំណុំេរឿងបេណ� ញេចញរបស់តុ��រ�ន។  
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�� ស់ផ�ះ្រត�វែតផ�ល់ឯក�ររបស់តុ��រេ�ឱ្យអ�ក និងឈ� ះសំណុំេរឿងរបស់តុ��រ
េ�ះ។ េ�សវ��ររបសតុ់��រ េ�្រកម្រត�វែតចុះហត�េល�េលើដី�រ េ�យដឹក�ំ
បូ៉លីសេ�បេណ� ញអ�កេចញ។ �នែតបូ៉លសីបុ៉េ�� ះែដល�ចបេណ� ញអ�កេចញ�ផ� �វ�រ 
ឬប� �រេ�េ�េលើបន�ប់ជួល។  

ខ� � ំ�នទទួល�រជូនដំណឹងរយៈេពល 90 ៃថ�។ �� សផ់�ះ�នសរេសរ� 
�ត់កំពុងលក់ទីកែន�ងេ�ះេហើយ។ ប៉ុែន�េ�េពលេ�ះ ខ� ��ំនេឃើញ
ទីកែន�ងេ�ះ្រត�វ�នបេ�� ះ�កែន�ងជួលម�ងេទៀតេ�េលើអីុនធឺណិត! 
�� សផ់�ះ្រ�ន់ែតចងជួ់លេ�ឱ្យនរ��� ក់េផ្សងេទៀតប៉ុេ�� ះ េ�េពល
ខ� � ំ�ន�កេចញ។  

អ�ក្របែហល��ចប� ឹងត�� នឹងសំណុំេរឿងបេណ� ញេចញរបស់តុ��រ។ ជែជក�មួយ
េម�វ ��ប�� ន់។ អ�កនឹង្រត�វប�� ក់សំណុំេរឿងរបស់អ�កេ�ក� �ងតុ��រ។ 
េនះ�នន័យ� �រផ�ល់ភស� ��ងដល់តុ��រ េ�យប�� ក់��� ស់ផ�ះមិន�ន
បំណងលក់ផ�ះេ�ះេទ។ �ក៏�ច�នន័យ� �ន�ក្សីែដល�នចំេណះដឹង�� ល់ខ� �ន
អំពីអំពី�រពិតផ�ល់សក�កីម�ផងែដរ។ 
េម�វ ��ចជួយអ�ក�ន�ក់ព័ន�នឹងអ� �ៗ�ងំេនះ។ សូមេមើលព័ត៌�នទំ�ក់ទំនង
�ងេ្រ�ម។ 

 �នេ្រត�មខ� �នស្រ�ប់�រ�ត់ក�  ីឬសវ��រតុ��រ េដើម្បីទទួល�ន
គំនិតអំពីអ� �ែដលអ�កនឹង្រត�វេធ� �ក� �ង�រ្រប�ំងនឹង�របេណ� ញេចញ
េ�ក� �ងតុ��រ។  

�� ន�ពដូច�� នឹង�� ន�ព�ងេលើ េលើកែលងែតខ� � ំេរ �េចញ�� មៗ 
ប�� បព់ី�រជូនដំណងឹ។ 

្របសិនេបើ�� ស់ផ�ះមិន�នបេ�� ះ ឬផ្សព�ផ�យលក់កែន�ងក� �ងតៃម�សម្រសបក� �ង
រយៈេពល 30 ៃថ� ប�� ប់ពីអ�កេរ �េចញេទ អ�ក�ចនឹ�នករណីបេណ� ញេចញ
េ�យខុសច�ប់។ សូមជែជក�មួយេម�វ �។ សូមេមើលព័ត៌�នទំ�ក់ទំនង
�ងេ្រ�ម។ 

អ�កក៏�ច�នករណីបេណ� ញេចញខុសច�ប់ផងែដរ ្របសិនេបើក� �ងរយៈេពល 90 ៃថ� 
ប�� ប់ពីអ�កេរ �េចញ ឬ�លបរ �េច�ទែដល្រទព្យសម្បត�្ិរត�វ�នបេ�� ះលក់ េ�ះបី�
េ�េពលេ្រ�យក៏េ�យ �� ស់ផ�ះ�នដកហូតេចញពីទីផ�រម�ងេទៀត ឬ�នេធ� �អ� �េផ្សង 
េ�យប�� ក់�ពួកេគនឹងមិនលក់�េទ។  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/basic-tips-on-how-to-prepare-for-a-court-hear?ref=M2iit
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ខ� � ំ�នទទួល�រជូនដំណឹងរយៈេពល 90 ៃថ�។ �រជូនដំណងឹ�នេរៀប�ប់� 
�� សផ់�ះចង់រស់េ�ក� �ងកែន�ងជួល។ ខ� ��ំនេរ �េចញ្របែហលពីរស�� ហ៍
ប�� បព់ីេពលេ�ះ។ �្របែហល�ពីរបែីខេហើយ។ ខ� ��ំនេ�កែន�ងេ�ះ
ថ�ីៗេនះ។ ខ� � ំេឃើញ��េ�ទេទេ�េឡើយ។   

្របសិនេបើ�� ស់ផ�ះ ឬ្រគ��រែដល្រប�ប់ខក�នមិនរស់េ�កែន�ងជួលរយៈេពល�៉ង
តិច 60 ៃថ� ក� �ងអំឡ� ងេពល 90 ៃថ� �� មៗប�� ប់ពីអ�ក�នេរ �េចញេទ អ�ក�ចនឹង
�នករណីបេណ� ញេចញេ�យខុសច�ប់។ សូមជែជក�មួយេម�វ �។   

ទទួល�នជំនួយផ� �វច�ប ់

• កំពុង្របឈមមុខនឹង�របេណ� ញេចញឬ? សូមេ�ទូរសព�េ�េលខ 1-855-657-
8387។ 

• �ក់�ក្យ�មអីុនធឺណិតេ�យេ្របើ CLEAR*�មអីុនធឺណិត -  
nwjustice.org/apply-online  

• ្របឈមមុខនឹងបណ� ឹងសុំ�� ច់្រទព្យប�� ំឬ? សូមេ�ទូរសព�េ�េលខ 1-800-606-
4819។ 

• ្របឈមប�� ែផ�កច�ប់េ�ក� �ងតំបន់ King (��ង�របេណ� ញេចញ ឬបណ� ឹង
សុំ�� ច់្រទព្យប�� ំ) ឬ? សូមេ�ទូរសព�េ�េលខ 2-1-1 (ឬឥតគិតៃថ� 1-877-211-
9274) េរៀង�ល់ៃថ� �ប់ពីេ�៉ង 8:00 ្រពឹក - 6:00 �� ច។ ពួកេគនឹងែណ�ំអ�ក
េ�អ�កផ�ល់ជំនួយែផ�កច�ប់។ 
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