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አከራዬ ግዴታዬን እንዳከብር 

ወይም እንድመለቅ የ10 ቀን 

ማስታወቂያ ሰጠኝ 

 ይህን በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ ብቻ ያንብቡ። 

 ከቤት የማስወጣት ሕግ መቀየሩን ቀጥሏል። በህጉ ላይ ስላደረጉት የቅርብ ጊዜ 

ለውጦች በ WashingtonLawHelp.org/resource/evictionላይ ያንብቡ 

 ባለንብረቱ እርስዎን ለማስወጣት የሚያስፈራራ ከሆነ፣ በዚህ ይደውሉ 1-

855-657-8387 ወይም በ nwjustice.org/apply-online. ላይ እርዳታ ለማግኘት 

ያመልክቱ። 

 ያገናኟቸውን ሁሉንም የመረጃ ወረቀቶች እዚህ በ WashingtonLawHelp.ኦርግ 

ማግኘት ይችላሉ። 

የምኖረው በዋሽንግተን ግዛት ነው፣ ይህን ማንበብ አለብኝ?  

አዎ፣ የሚኖሩበትን ቦታ ከተከራዩ እና አሁን ከባለንብረቱ ግዴታን ለማክበር ወይም ለመልቀቅ 

የ10-ቀን ማስታወቂያ ካገኙ።  

አይ፣ የሚኖሩበት ተንቀሳቃሽ ቤት ባለቤት ከሆኑ እና እጣውን ከተከራዩት። ይልቁንስ 

የተመረተ/ሞባይል የቤት ፓርክ አከራዬ ለመክፈል ወይም ለመልቀቅ የ20 ቀን ማስታወቂያ ሰጠኝ 

እናን አንብብ እና ጠበቃን ወዲያውኑ አነጋግር። የእውቂያ መረጃ ከዚህ በታች ነው። 

ይህን በማንበብ ምን እማራለሁ? 

 ይህ ማስታወቂያ ምንድን ነው  

 ይህን ማስታወቂያ ከአከራይዎ ካገኙ ምን እንደሚደረግ 

 የሕግ እርዳታ የት እንደሚገኝ። 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=AM
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
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ለመልቀቅ የ10 ቀን ማስታወቂያ ምንድን ነው?  

ከአከራይዎ የተሰጠ ማስጠንቀቂያ ነው። በሊዝ ውልዎ ውስጥ ዋና (ተጨባጭ) ህግን እንደጣሱ 

የሚያምን አከራይ፣ የቤት ኪራይ ከመክፈል ውጭ፣ ይህን አይነት ማስታወቂያ ሊሰጥዎ ይችላል።   

ማስታወቂያው የትኛውን አስፈላጊ (“ቁሳቁስ”) የኪራይ ውል ክፍል አከራዩ እንደጣሱ እንደሚያምን 

በትክክል ይነግርዎታል። ህጎቹን መጣሱን ለማቆም ማስታወቂያ ከደረሰህበት ቀን ጀምሮ 10 ቀናት 

አልዎት።  

ለምሳሌ፦ የኪራይ ውልዎ በኪራይ ውሉ ውስጥ ያልተዘረዘሩ ሰዎች ከእርስዎ ጋር ከአንድ ሳምንት 

በላይ መቆየት እንደማይችሉ ይገልጻል። ባለንብረቱ "ያልተፈቀደ ነዋሪዎች" እንዳለዎት የሚገልጽ 

የ10-ቀን ማስታወቂያ ሊሰጥዎ ይችላል። ከዚያ ያልተፈቀደለት እንግዳዎ ለመልቀቅ 10 ቀናት 

አለዎት፣ ወይም ባለንብረቱ በእርስዎ ላይ የማስወጣት ክስ ሊመሰርት ይችላል።  

ባለንብረቱ በርስዎ ላይ የማፈናቀልን ክስ ማሸነፍ እና ዳኛው ሸሪፍ እንዲያስወጣዎት የሚገልጽ 

ትእዛዝ እንዲፈርም ማድረግ አለበት።  

ማስታወቂያው በደረሰህ በ10 ቀናት ውስጥ ችግሩን ካስወገድከው ባለንብረቱ የማስለቀቅ ሂደቱን 

ማቆም አለበት።  

በቤቶች አስተዳደር ክፍል ውስጥ ብኖር ወይም ክፍል 8 ቢኖረኝስ?  

የመንግስት (የድጎማ) የመኖሪያ ቤት ፕሮግራምን ቁሳዊ መስፈርት ከጣሱ ባለንብረቱ የ10-ቀን 

ማስታወቂያ ሊሰጥዎ ይችላል። ይህ በአንተ ላይ ከተከሰተ፣ እዚህ ያልገለጽናቸው ተጨማሪ መብቶች 

ሊኖሩህ ይችላሉ። ለበለጠ ለማወቅ HUD Housing Evictions እና/ወይም ከህዝብ መኖሪያ ቤት 

ማፈናቀሎችን (በቤቶች ባለቤትነት የተያዘ ቤት) ን ያንብቡ።  

ህግ እየጣስኩ ነው ብዬ ባልስማማስ?  

ለባለንብረቱ የ10 ቀን ማስታወቂያ እንደማይስማሙ የሚገልጽ ደብዳቤ ይጻፉ። የደብዳቤዎን ቅጂ 

ያስቀምጡ። የሕግ እርዳታ ለማግኘት ይሞክሩ። የእውቂያ መረጃ ከዚህ በታች ነው። 

የ10-ቀን ማስታወቂያ በተወሰነ መንገድ መቅረብ አለበት?  

ባለንብረቱ (ወይም ሰራተኛቸው ወይም ሌላ አዋቂ) ማስታወቂያውን ለእርስዎ በመስጠት "በግል 

ማገልገል" ይችላሉ። ባለንብረቱ ከእርስዎ ጋር ለሚኖር ለሌላ አዋቂ ወይም ትልቅ ታዳጊ መስጠት 

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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ይችላል። ባለንብረቱ እንዲሁ በበርዎ ላይ መቅዳት ይችላል፣ ነገር ግን ቅጂውን በፖስታ መላክ 

አለባቸው። 

የ10-ቀን ማስታወቂያ በጽሁፍ፣ በድምጽ መልዕክት፣ በኢሜል ወይም በአካል ተገኝቶ ተገቢ 

ማስታወቂያ አይደለም። የማፈናቀሉን ሂደት አይጀምርም። 

 ማስታወቂያው የግድ በክብር መዝገብ የተረጋገጠ መሆን የለበትም። 

ይህን ማስታወቂያ በመስጠት ብቻ ባለንብረቱ ከቤት ሊያስወጣኝ ይችላል?  

አይ። የዋሽንግተን ህግ አከራዮች ተገቢውን የፍርድ ቤት የማስወጣት ሂደት ሳይከተሉ ተከራዮችን 

እንዲያስወጡ አይፈቅድም። ባለንብረቱ የማስለቀቅ ክስ ከመጀመሩ በፊት ባለንብረቱ ትክክለኛ 

የጽሁፍ “ማቋረጥ” ማስታወቂያ ሊሰጥዎ ይገባል። ለማክበር ወይም ለመልቀቅ የ10 ቀን 

ማስታወቂያ አንዱ የማቋረጫ ማስታወቂያ ነው።  

እንዲሁም ባለንብረቱ “ጥሪ” እና “ቅሬታ” የሚሉ ኦፊሴላዊ የፍርድ ቤት ወረቀቶችን ሊሰጥዎ 

ይገባል። እነዚህ ወረቀቶች ለአከራይዎ ወይም ለጠበቃቸው ምላሽ እንዲልኩ ሊጠይቁ ይችላሉ። 

ባለንብረቱ ጉዳዩ በፍርድ ቤት እንዲታይ ከፈለገ እነዚህን ሰነዶች እንዲደርስዎት ያስፈልጋል።  

የፍርድ ቤት ሰነዶች ካገኙ፣ ከቤት ማስወጣት መከላከያ የማጣሪያ መስመር በ1-855-657-

8387 ይደውሉ።  

አከራዬ ከነዚህ ማስታወቂያዎች አንዱን ሰጠኝ። ባለንብረቱ ከቤት ማስወጣት 

ክስ ከማቅረቡ በፊት ነገሮችን ከባለንብረቱ ጋር መስራት ችያለሁ። ሌላ 

ማስታወቂያ ካገኘሁ ምን ይሆናል?  

በአንድ አመት ውስጥ አራት ትክክለኛ፣ በትክክል የቀረቡ የ10 ቀን ማሳወቂያዎችን ለማክበር ወይም 

ለመልቀቅ ካገኙ፣ የተወሰነው ጊዜ ወይም ጊዜ ከማብቃቱ በፊት ባለንብረቱ ለማቋረጥ የ60-ቀን 

ማስታወቂያ በመጠቀም የተከራይና አከራይ ውልዎ ሊያበቃ ይችላል። ማስታወቂያዎቹ ስለተለያዩ 

ክስተቶች መሆን አለባቸው።  
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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። 

© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(የመገልበጥ እና የማሰራጨት ፈቃድ ለ Alliance for Equal Justice እና ለንግድ ላልሆኑ ዓላማዎች ብቻ ለግለሰቦች 

ተሰጥቷል።) 
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