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ម្ចា ស់ផ្ទះរបស់ខ្ញ ុំបានផ្ដល់

សសចក្ដ ីជូនដុំណឹងរយៈសេល 10 

ថ្ងៃ សដើម្បីឱ្យខ្ញ ុំអនុវត្ត ឬចាក្សចញ 
 

 សូមអានអតថបទននេះ ខតក្ន ុងក្រណី ខែលអនក្រស់នៅក្ន ុងរែឋវ៉ា សុីននោន

ប ុន ណ្ េះ។ 

 ច្បាប់បនណេ ញនច្បញបនតន វ្ ើវិ សនធ្នក្ម។។ សូមអានអាំពីិ សនធ្នក្ម។

ច្បាប់ថ្។ីបាំផុតនៅ WashingtonLawHelp.org/resource/eviction 

 ប្បសិនសបើម្ចា ស់ផ្ទះរបស់អនក្ក្ុំេុងគុំរាម្ក្ុំ ហែងបសណដ ញអនក្សចញ 

សូមនៅទូរសពទមក្នលែ 1-855-657-8387 ឬ ដាក្់ពាក្យនសន ើសុាំជាំនួយ

នលើអុីន្ឺណិតនៅ nwjustice.org/apply-online។ 

 អនក្អាច្បរក្នមើលសនល ឹក្ព័ត៌មានទាំងអស់ខែលនយើងភ្ជា ប់មក្ទីននេះនៅ 

WashingtonLawHelp.org។ 

ខ្ញ ុំរស់សៅក្ន ញងរដឋវ៉ា សុនីសោន សត្ើខ្ញ ុំគួរហត្អានអត្ថបទសនះហដរសទ?  

បាទ/ចាស ប្បសិននបើអនក្ជួលទីក្ខនលងខែលអនក្រស់នៅ ន ើយអនក្បានទទួល

នសច្បក្េ ីជូនែាំណឺងរយៈនពល 10 ថ្ថ្ៃ នែើមបីឱ្យអនុិតត  ឬចាក្នច្បញពីមាា ស់ផទេះរបស់អនក្។  

សទ ប្បសិននបើអនក្មានផទេះច្បល័តខែលអនក្រស់នៅ និងជួលែីឡូតិ៍។ ផទ យុនៅិ សញ សូមអាន 

មាា ស់ផទេះច្បល័ត/ខែលបានធងសង់របស់ែុ្ាំនទើបខតបានផេល់នសច្បក្េ ីជូនែាំណឺងរយៈនពល 

20 ថ្ថ្ៃ នែើមបីឱ្យែុ្ាំបង់ប្បាក់្ ឬចាក្នច្បញ និងជខជក្ជាមួយនមធាិ ើភ្ជល មៗ។ ព័ត៌មាន

ទាំនាក្់ទាំនងមាននៅខាងនប្ោម។ 

សត្ើខ្ញ ុំនងឹដឹងអុំេីអវខីលះោម្រយៈការអានអត្ថបទសនះ? 

 អវ ើខែលនសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងននេះនិយាយអាំពី  

 អវ ើខែលប្តូិ ន វ្ ើ ប្បសិននបើអនក្ទទួលបាននសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងននេះពីមាា ស់ផទេះរបស់អនក្ 

 ក្ខនលងខែលប្តូិ នៅរក្ជាំនួយផល ូិ ច្បាប ់

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=KM
https://nwjustice.org/apply-online
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-manufacturedmobile-home-park-landlord-just-gave-me-a-20-day-notice-to-comply-or-vacate
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-manufacturedmobile-home-park-landlord-just-gave-me-a-20-day-notice-to-comply-or-vacate


  

6354KH "My landlord gave me a 10-day notice to 

comply or vacate" (Khmer) | ខែតុលា ឆ្ន ាំ 2021 
 

 

 
p. 2 

 

សត្ើសសចក្ដ ីជូនដុំណឹងរយៈសេល 10 ថ្ងៃឱ្យចាក្សចញគឺជាអវ ី?  

វគឺជាោរប្ពមានពីមាា សផ់ទេះរបស់អនក្។ មាា ស់ផទេះខែលនជឿជាក់្ថាអនក្បានបាំពាន 

(បានបាំពាន) ច្បាប់សាំខាន់ (សាំខាន់) នៅក្ន ុងក្ិច្បាសនាជួលរបស់អនក្ នប្ៅពីោរមិន

បង់ប្បាក់្ជួល អាច្បផេល់ប្បនេទនសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងននេះែល់អនក្។   

នសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងគួរខតប្បាប់អនក្ឱ្យច្បាស់អាំពីខផនក្សាំខាន់ (“ច្បាំណុច្ប”) ថ្នក្ិច្បច ប្ពមនប្ពៀង

ជួលខែលមាា ស់ផទេះនជឿជាក្់ថាអនក្ក្ាំពុងបាំពាន។ បនាទ ប់មក្អនក្មានរយៈនពល 10 

ថ្ថ្ៃពីោលបរ សនច្បេទខែលអនក្បានទទួលនសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងឱ្យបញ្ឈប់ោរបាំពានច្បាប់។  

ឧទាែរណ៖៍ ក្ិច្បាសនាជួលរបស់អនក្បញ្ជា ក្់ថា អនក្ខែលមិនមាននៅនលើក្ិច្បាសនាជួល

មិនអាច្បធន ក្ន់ៅជាមួយអនក្នលើសពីមួយសបាេ  ៍បាននទ។ មាា ស់ផទេះរបសអ់នក្អាច្បនឹង

ផេល់នសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងរយៈនពល 10 ថ្ថ្ៃែល់អនក្ នដាយបញ្ជា ក្់ថាអនក្មាន “អនក្ធន ក្់នៅ

ជាមួយខែលគ្ម។ នោរអនុញ្ជា ត។” បនាទ ប់មក្អនក្មានរយៈនពល 10 ថ្ថ្ៃសប្មាប់នេញៀិ

ខែលគ្ម។ នោរអនុញ្ជា តរបស់អនក្ឱ្យចាក្នច្បញ ឬមាា ស់របស់អនក្អាច្បនឹងដាក្់នរៀច្បាំបណេ ឹង

បនណេ ញអនក្នច្បញ។  

មាា ស់ផទេះប្តូិ ខតឈ្ន េះនលើបណត ឹងបនណត ញអនក្នច្បញ នងិទទួលបាននៅប្ក្មចុ្បេះ តថនលខា

នលើែីោបង្គា ប់ឱ្យប ូលីសបនណត ញអនក្នច្បញ។  

ប្បសិននបើអនក្នដាេះប្ធយបញ្ជា ក្ន ុងរយៈនពល 10 ថ្ថ្ៃថ្នោរទទួលបាន

នសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងននេះ មាា ស់ផទេះរបស់អនក្គួរខតបញ្ឈប់ែាំនណើរោរបនណេ ញនច្បញ។  

សត្ើម្ចនអវ ីសក្ើត្ស ើង ប្បសនិសបើខ្ញ ុំរស់សៅក្ន ញងផ្ទះរបស់អាជាា ធរលុំសៅដ្ឋឋ ន 

ឬម្ចនហផ្នក្ទី 8?  

មាា ស់ផទេះក្៏អាច្បផេល់ នសច្បក្េ ីជូនែាំណឺងរយៈនពល 10 ថ្ថ្ៃផងខែរ ប្បសិននបើអនក្ បាំពានយា ង

ៃ្ន់្រនលើលក្ខែណឌ ថ្នក្ម។ ិ ស្ ីលាំនៅដាឋ ន (ឧបតថមភ្ន) របស់រដាឋ េិបាល។ ប្បសិននបើ

បញ្ជា ននេះនក្ើតនឡើងច្បាំនពាេះអនក្ អនក្អាច្បមានសិទធិនប្ច្បើននទៀតខែលនយើងមិនបាននរៀបរាប់

នៅទីននេះ។ សូមអាន ោរបនណេ ញនច្បញពីលាំនៅដាឋ ន HUD និង/ឬ ោរបនណេ ញនច្បញ

ពីលាំនៅដាឋ នធធារណៈ (លាំនាាំដាឋ នខែលជាក្ម។សទិធិរបស់អាជាញ ្រលាំនៅដាឋ ន) 

នែើមបីខសវ ងយល់បខនថម។  

សត្ើម្ចនអវ ីសក្ើត្ស ើង ប្បសនិសបើខ្ញ ុំម្ិនយលប់្េម្ថាខ្ញុំក្ុំេងុបុំពានចាប់?  

សូមសរនសរលិែិតជូនមាា ស់ផទេះនដាយនិយាយថាអនក្មិនយល់ប្ពមជាមួយ (វិ សវទ) 

នសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងរយៈនពល 10 ថ្ថ្ៃនទ។ រក្ាទុក្ច្បាប់ច្បមលងលិែិតរបស់អនក្។ ពាយាម

ខសវងរក្ជាំនួយខផនក្ច្បាប។់ ព័ត៌មានទាំនាក្់ទាំនងមាននៅខាងនប្ោម។ 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/hud-housing-evictions
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/public-housing-evictions
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/public-housing-evictions
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សត្ើសសចក្ដ ីជូនដុំណឹងរយៈសេល 10 ថ្ងៃប្ត្វូហត្ផ្ដល់ោម្រសបៀបជាក់្លាក្់ឬ?  

មាា ស់ផទេះ (ឬនិនយាជិត ឬមនុសសនពញិយ័របស់គ្មត់) អាច្ប “ផេល់ជូន” អនក្នដាយផ្ទទ ល់

នៅផទេះ នដាយ ុច្បនសច្បក្េជូីនែាំណឹងែល់អនក្។ មាា ស់ផទេះក្៏អាច្ប ុច្បវនៅមនុសសនពញិយ័

នផសងនទៀត ឬមនុសសចាស់ខែលរស់នៅជាមួយអនក្បានផងខែរ។ មាា ស់ផទេះក្៏អាច្បស៊ក្វចូ្បល

ទវ រផទេះរបស់អនក្ ប ុខនតគ្មត់ក្៏ប្តូិ នផញើច្បាប់ច្បមលងោមសាំបុប្តនៅអនក្ផងខែរ។ 

នសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងរយៈនពល 10 ថ្ថ្ៃខែលជាអតថបទ ធរជាសាំនឡង អីុខមល ឬនដាយផ្ទទ ល់

មិនខមនជានសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងប្តឹមប្តូិនទ។ វមិនចាប់នផេើមែាំនណើរោរបនណេ ញនច្បញនទ។ 

 នសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងមិនចាាំបាច់្បបញ្ជា ក្់នទ។ 

សត្ើម្ចា សផ់្ទះរបសខ្់ញ ុំអាចបសណដ ញខ្ញ ុំសចញសដ្ឋយប្ាន់ហត្ផ្ដល់សសចក្ដ ី

ជូនដុំណឹងសនះបានហដរសទ?  

សទ។ ច្បាប់រែឋវ៉ា សុីននោនមិនអនុញ្ជា តឱ្យមាា ស់ផទេះបនណេ ញអនក្ជួលនច្បញនដាយគ្ម។ ន

ែាំនណើរោរបនណេ ញនច្បញសមប្សបពីតលុាោរននាេះនទ។ មាា ស់ផទេះប្តូិ ខតផេល់សសចក្ដ ីជូន

ដុំណឹង “បញ្ា ប់” ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឱ្យបានប្តឹមប្តូិ ែល់អនក្ មុននពលមាា ស់ផទេះ

អាច្បចាប់នផេើមបណេ ឹងបនណេ ញនច្បញ។ នសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងរយៈនពល 10 ថ្ថ្ៃឱ្យអនុិតត  

ឬបនណេ ញនច្បញគឺជាប្បនេទមួយថ្ននសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងបញ្ាប់។  

មាា ស់ផទេះក្៏ប្តូិ ផេល់លិែិតផល ូិ ោររបស់តុលាោរែលអ់នក្ខែលមានន ។្ េះថា “ែីោរនោេះ” 

និង “បណេ ឹង” ផងខែរ។ លិែិតទាំងននេះអាច្បតប្មូិឱ្យអនក្នផញើោរន ល្ ើយតបនៅមាា ស់ផទេះ

របស់អនក្ ឬនមធាិ ើរបស់នគ។ មាា ស់ផទេះប្តូិ ផេល់ឯក្ធរទាំងននេះែល់អនក្ ប្បសិននបើ

មាា ស់ផទេះរបស់អនក្ច្បង់ែឹងអាំពីនរឿងក្េ ីននេះនៅក្ន ុងតុលាោរ។  

ប្បសិននបើអនក្ទទួលបានឯក្ធររបស់តុលាោរ សូមនៅទូរសពទនៅហខែទូរសេទការពារ

ការបសណដ ញសចញោម្រយៈសលខ 1-855-657-8387។  

ម្ចា សផ់្ទះរបស់ខ្ញ ុំបានផ្ដលស់សចក្ដ ីជូនដុំណងឹទាុំងសនះដលខ្់ញ ុំ។ 

ខ្ញ ុំអាចសដ្ឋះប្ាយបញ្ហា សនះជាមួ្យម្ចា សផ់្ទះ ម្ុនសេលម្ចា សផ់្ទះសរៀបចុំបណដ ងឹ

បសណដ ញសចញ។ សត្ើម្ចនអវ ីសក្ើត្ស ើង ប្បសនិសបើខ្ញ ុំទទួលបានសសច

ក្ដ ីជូនដុំណងឹសផ្ែងសទៀត្?  

ប្បសិននបើអនក្ទទួលបាននសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងរយៈនពល 10 ថ្ថ្ៃខែលែាំនណើរោរប្តឹមប្តូិ 

និងមានសុពលភ្ជពឱ្យអនុិតត  ឬបនណេ ញនច្បញក្ន ុងរយៈនពលមួយឆ្ន ាំ មាា ស់ផទេះអាច្បបញ្ា ប់

ោរជួលរបស់អនក្នដាយនប្បើសសចក្ដ ីជូនដុំណឹងរយៈសេល 60 ថ្ងៃឱ្យបញ្ា ប់ មុននពល

ចុ្បងបញ្ា ប់ថ្នរយៈនពលជាក់្លាក់្។ នសច្បក្េ ីជូនែាំណឹងននេះប្តូិរមួបញ្ច លូឧបបតត ិន តុនផសងៗ

ទាំងអស់។  
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ទទួលបានជុំនួយផ្ល វូចាប់ 

 ក្ាំពុងប្បឈ្មមុែនឹងោរបនណេ ញនច្បញឬ? សូមនៅទូរសពទនៅនលែ 1-855-657-

8387។ 

 ដាក្់ពាក្យោមអីុន្ឺណិតនដាយនប្បើ CLEAR*តាមអ ៊ីនធឺណិត -  

nwjustice.org/apply-online  

 ប្បឈ្មមុែនឹងបណត ឹងសុាំផ្ទេ ច្ប់ប្ទពយបញ្ជា ាំឬ? សូមនៅទូរសពទនៅនលែ 1-800-606-

4819។ 

 ប្បឈ្មបញ្ជា ខផនក្ច្បាប់នៅក្ន ុងតាំបន់ King (ជាជាងការបណ្ណេ ញណ្េញ ឬបណេ ឹង

ស ុំផ្ដេ េ់ទ្រព្យបញ្ច ុំ) ឬ? សូមណ្ៅរូរសព្ទណ្ៅណ្េខ 2-1-1 (ឬឥតគិតថ្លៃ 1-877-211-

9274) ណ្រៀងរាេ់ថ្លៃ ចាប់ព្៊ីណ្ ៉ោ ង 8:00 ទ្ព្ឹក - 6:00 ល្ងៃ េ។ ពួ្កណ្គនឹងណណនុំអនក

ណ្ៅអនកផ្តេ់ជុំនួយណផ្នកេាប់។ 

 ទ្បឈមបញ្ា ណផ្នកេាប់ខាងណ្ទ្ៅតុំបន ់King (ជាជាងការបណ្ណេ ញណ្េញ ឬបណេ ឹង

ស ុំផ្ដេ េ់ទ្រព្យបញ្ច ុំ) ឬ? សូមណ្ៅរូរសព្ទណ្ៅណ្េខទ្បចាុំការ CLEAR តាមរយៈណ្េខ  

1-888-201-1014 ណ្រៀងរាេ់ថ្លៃ េណ្នៃ ោះណ្ ៉ោ ង 9:15 ទ្ព្កឹ - 12:15 ថ្លៃទ្តង់ ឬដាក់ពាកយ

តាមអ ៊ីនធឺណិតតាមរយៈ nwjustice.org/apply-online។  

 មន សសចាស់ (អាយ ចាប់ព្៊ី 60 ឆ្ន ុំណ្ ើងណ្ៅ) ណែេ នបញ្ា ណផ្នកេាប់

ខាងណ្ទ្ៅតុំបន់ King ក៏អាេណ្ៅរូរសព្ទណ្ៅ CLEAR*Sr តាមរយៈណ្េខ 1-888-

387-7111 បានផ្ងណែរ។ 

 អនក្នៅទូរសពទខែលមានបញ្ជា ពិបាក្ក្ន ុងោរនិយាយ ធេ ប់ ឬថ្លង់អាច្បនៅនលែ

ទាំងននេះបាន នដាយនប្បើនសវក្ម។បញ្ជ នូបនតោមជនប្មើសរបស់អនក្។ 

CLEAR និង 2-1-1 នឹងផ្េេ់ជូនអនកបកណ្ទ្បើ។ 

 

ោរនបាេះពុមពផាយននេះផតល់នូិព័ត៌មានទូនៅទក្់ទងនឹងសិទធិវនិងោរវទទួលវែុសប្តូិ របស់អនក្។វឯក្ធរននេះមិនខមន

នរៀបនរៀងនឡើងសប្មាប់ោរជាំនួសឱ្យោរប្បឹក្ាផល ូិ ច្បាប់ជាក្់លាក្់នទ។វ 
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