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አከራዬ የ90 ቀናት ማሳወቂያ ሰጠኝ  
 
 

 ይህን በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ ብቻ ያንብቡ። በሌሎች ግዛቶች 
ሕጉ የተለየ ሊሆን ይችላል። 

 ከቤት ማስወጣት ሕግ እየተለወጠ ነው። ስለ ሕግ የቅርብ ጊዜ ለውጦች በ 
WashingtonLawHelp.org/resource/eviction ላይ ያንብቡ 

 እኛ የምናገናኛቸውን ሁሉንም የዋና ዋና ነጥቦች መረጃ እዚህ በ 
WashingtonLawHelp.org ላይ ማግኘት ይችላሉ። 

የምኖረው በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ ስለሆነ ይህን ማንበብ አለብኝ?  

አዎ፣ እርስዎ የሚኖሩበትን ቦታ ተከራይተው ከሆነ እና ኪራይዎን ለማቋረጥ የ90 ቀናት 
ማሳወቂያ (ወይም ለመልቀቅ የ90 ቀን ማስታወቂያ) ከተቀበሉ።   

አይ፣ እርስዎ የሚኖሩበትን ተንቀሳቃሽ ቤት ባለቤት ከሆኑ እና ማቆምያውን ተከራይተው ከሆነ። 
አከራዬ ከተመረተ/ከተንቀሳቃሽ የቤት ማቆምያዬ እኔን ለማስወጣት ዛት የሚለውን ያንብቡ እና 
ወዲያውኑ ጠበቃ ያነጋግሩ። የእውቅያ አድራሻ ከስር ይገኛል። 

ይህንን በማንበብ ምን ትምህርት ያገኛሉ? 

 ይህ ማሳወቅያ ምን እንደሆነ  

 ይህንን ማሳወቅያ ከአከራይዎ ከተቀበሉ ምን ማድረግ እንዳለብዎት 

 የህግ ድጋፍ ከየት እንደሚያገኙ 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=AM
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-landlord-just-threatened-to-evict-me-from-my-manufacturedmobile-home-park
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የ90 ቀናት ማሳወቅያ ምንድነው?  

ከአከራይዎ የሚመጣ ማስጠንቀቂያ ነው። አከራይዎ የ90 ቀናት ማሳወቂያ ሊሰጥዎት የሚችልበት 
ግዜዎች እንሆ፥  

• አከራይዎ ወደ ቦታው መግባት ከፈለገ (ወይም የቅርብ የቤተሰብ አባል እንዲገባ)። 
ባለንብረቱ በዚህ ዓይነት ማሳወቅያ ኪራዩን ካቋረጠ፣ ነገር ግን በትክክልም ወደ ኪራይ 
ቤቱ ካልገባ፣ በተሳሳተ መንገድ የማስወጣት ጉዳይ ሊኖርዎት ይችላል። 

• አከራይዎ ቦታውን መሸጥ ይፈልጋል። ባለንብረቱ በዚህ ዓይነት ማሳወቅያ ኪራዩን 
ካቋረጠ፣ ነገር ግን ባለ አንድ ቤተሰብ ቤቱን በትክክልም ካልሸጠ፣ በተሳሳተ መንገድ 
የማስወጣት ጉዳይ ሊኖርዎት ይችላል። (ይህ የአፓርትመንት ሕንፃዎች ላይ ተግባራዊ 
አይሆንም።) 

የማቋረጫ ማሳወቅያው በተወሰነ መልኩ ለእርስዎ መሰጠት አለበት?  

አዎ። አከራዩ (ወይም የአከራዩ ሰራተኛ ወይም ሌላ አዋቂ ሰው) ማሳወቅያውን “በአካል” 
በመኖሪያ ቤትዎ ሊሰጥዎት ይችላል። አከራዩ ከእርስዎ ጋር ለሚኖር ሌላ አዋቂ ወይም ትልቅ 
ልጅም ሊሰጥ ይችላል። አከራዩ እንዲሁ በርዎ ላይ ሊያረገው ይችላል፣ ነገር ግን ከዚያ ቡሃላ እነሱ 
ቅጂውን በፖስታ መላክ ይኖርባቸዋል።  

 ማስታወቂያው የግድ በክብር መዝገብ የተረጋገጠ መሆን የለበትም። 

ይህንን ማሳወቅያ በመስጠት ብቻ አከራዩ ሊያስወጣኝ ይችላል?  

አይ። የዋሽንግተን ሕግ አከራዮች ተገቢውን የፍርድ ቤት የማስወጣት ሂደት ሳይከተሉ ተከራዮችን 
እንዲያባርሩ አይፈቅድም። ከቤት ማስወጣት ክስ ከመጀመሩ በፊት አከራዩ ተገቢ የሆነ የጽሑፍ 
“የማቋረጫ” ማሳወቅያ ሊሰጥዎት ይገባል። የ90 ቀናት ማሳወቂያው የዚህ ማሳወቅያ አንዱ 
ዓይነት ነው።  

ከ90 ቀናት በኋላ አሁንም በቦታው የሚኖሩ ከሆነ፣ አከራዩ ከዚያ የማስወጣት የፍርድ ቤት ክስ 
ሊጀምር ይችላል።  

አከራዩ የፍርድ ቤት ሰነዶችን ለእርስዎ መስጠት እና ያንን የፍርድ ቤት ክስ ማሸነፍ ይኖርበታል። 
በፍርድ ቤት ችሎት ላይ ዳኛው ሸሪፍ እርስዎን እንዲያስወጣ የሚመራውን ትእዛዝ መፈረም 
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ይኖርበታል። እርስዎን በይፋ ማስወጣት ወይም የቤቱን መቆለፊያዎች መለወጥ የሚችለው ሸሪፍ 
ብቻ ነው።  

የ90 ቀናት ማሳወቅያ ደርሶኛል። አከራዩ ቦታውን ሊሸጡት መሆኑን ጽፏል። 
ነገር ግን ከዚያ በኋላ ይህ ቦታ በመስመር ላይ እንደገና ለኪራይ ቀርቦ አየሁ! 
እኔ ስሄድ ባለንብረቱ ለሌላ ሰው ሊያከራይ ነው።  

ከቤት ማስወጣቱን በፍርድ ቤት መታገል ይችላሉ። ጠበቃን ወዲያውኑ ያነጋግሩ። በፍርድ ቤት 
ጉዳይዎን ማረጋገጥ መቻል ያስፈልግዎታል። ይህ ማለት ባለንብረቱ ቤቱን ለመሸጥ እንዳላሰበ 
የሚያረጋግጥ የፍርድ ቤት ማስረጃ መስጠት ማለት ነው። እንዲሁም ስለ እውነታዎቹ ምስክርነት 
የግል ዕውቀት ያላቸው መስካሪዎች መኖር ማለት ሊሆን ይችላል። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ጠበቃ 
ሊረዳዎት ይችላል። ከዚህ በታች ያለውን የእውቅያ አድራሻ መረጃ ይመልከቱ። 

 በፍርድ ቤት ውስጥ ከቤት ማስወጣቱን ለመካሰስ ምን ማድረግ እንዳለብዎ ሀሳብ 
ለማግኘት ለፍርድ ቤት ችሎት ወይም ክስ መዘጋጀት የሚለውን ያንብቡ።  

ማሳወቂያውን ከተቀበልኩ ቡሃላ ወዲያውኑ ከመውጣቴ በስተቀር ከላይ 
ከተጠቀሰው ጋር ተመሳሳይ ሁኔታ ነው። 

ቤቱን ለቀው ከወጡ በ30 ቀናት ውስጥ አከራዩ ቦታውን በተመጣጣኝ ዋጋ ለሽያጭ ካልለጠፈ 
ወይም ካላስተዋወቀ ሕገወጥ የሆነ ከቤት የማስወጣት ጉዳይ ሊኖርዎት ይችላል። ጠበቃ ያነጋግሩ። 
ከዚህ በታች ያለውን የእውቅያ አድራሻ መረጃ ይመልከቱ። 

እርስዎ ከወጡ በኋላ ወይም ንብረቱ ለሽያጭ ከተለጠፈበት ቀን አንስቶ በ90 ቀናት ውስጥ፣ 
የትኛውም ቢሆን፣ ባለቤቱ ቦታውን ከገበያ አውጥቶ፣ እንደገና ካከራየ ወይም እንደማይሸጡት 
የሚያረጋግጥ ሌላ ማንኛውንም ነገር ካደረጉ፣ እንዲሁ በሕገወጥ መንገድ ከቤት የማስወጣት 
ጉዳይ ሊኖርዎት ይችላል።  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/basic-tips-on-how-to-prepare-for-a-court-hear?ref=M2iit
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የ90 ቀናት ማሳወቅያ ደርሶኛል። አከራዩ በኪራይ ቤት ውስጥ ለመኖር 
እንደሚፈልግ ተናገረ። ከዚያ ከሁለት ሳምንታት በኋላ አካባቢ ወጣሁ። 
ጥቂት ወራት ሆኖታል። ሰሞኑን በቦታው ሄድኩ። አሁንም ባዶ ሆኖ 
አየዋለሁ።   

ባለንብረቱ ወይም የቅርብ ቤተሰብ እርስዎ ከወጡ በ90 ቀናት ውስጥ ቢያንስ ለ60 ቀናት በኪራይ 
ውስጥ መኖር ካልቻሉ፣ በሕገወጥ መንገድ የማስወጣት ጉዳይ ሊኖርዎት ይችላል። ጠበቃ 
ያነጋግሩ።   

የህግ ድጋፍ ያግኙ 
• የመፈናቀል አደጋ አጋጥሞዎታል? በ 1-855-657-8387 ላይ ይደውሉ። 

• የሚከተለውን ተጠቅመው በመስመር ላይ ያመልክቱ CLEAR*Online -  
nwjustice.org/apply-online  

• የቤት እገዳ አጋጥሞዎታል? በ 1-800-606-4819 ላይ ይደውሉ። 

• በኪንግ ካውንቲ ውስጥ የሕግ ጉዳይ አጋጥምዎታል (ከቤት ማስወጣት ወይም ከእገዳ 
ውጭ)? በሳምንቱ ቀናት 8:00 am - 6:00 pm 2-1-1 ላይ (ወይም በነጻ ጥሪ 1-877-211-
9274) ይደውሉ። እነሱ ወደ የሕግ ድጋፍ አቅራቢ ይመሩዎታል። 

• ከኪንግ ካውንቲ ውጪ ባለ ቦታ የሕግ ጉዳይ አጋጥምዎታል (ከቤት ማስወጣት ወይም 
ከእገዳ ውጭ)? በ 1-888-201-1014 በሳምንቱ ቀናት ከ 9:15 am - 12:15 pm ባለው ጊዜ 
ወደ CLEAR የጥሪ ማእከል ይደውሉ ወይም በመስመር ላይ ያመልክቱ 
nwjustice.org/apply-online።  

• ከኪንግ ካውንቲ ውጭ ያሉ የሕግ ጉዳይ ያላቸው አዛውንቶች (ዕድሜያቸው 60 እና ከዚያ 
በላይ) እንዲሁም በ 1-888-387-7111 ወደ CLEAR*Sr መደወል ይችላሉ። 

• መስማት የተሳናቸው፣ ለመስማት የሚቸገሩ፣ ወይም መናገር የተሳናቸው ደዋዮች 
በሚመርጡት የሪሌይ አገልግሎት ወደ መረጡት መደወል ይችላሉ። 

CLEAR እና 2-1-1 አስተርጓሚን ያቀርባሉ። 

ይህ ጽሑፍ መብቶችዎን እና ኃላፊነቶችዎን በተመለከተ አጠቃላይ መረጃን ይሰጣል።  ለተወሰነ የሕግ ምክር ምትክ 
ሆኖ የታሰበ አይደለም።  

© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 
(የመገልበጥ እና የማሰራጨት ፈቃድ ለAlliance for Equal Justice እና ለንግድ ላልሆኑ ዓላማዎች ብቻ ለግለሰቦች 

ተሰጥቷል።) 
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