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Chủ nhà vừa gửi tôi Thông 
Báo Hạn 10 Ngày để Tuân 
Thủ hoặc Rời Đi 
 

 Chỉ đọc tài liệu này nếu quý vị sống tại tiểu bang Washington. 

 Luật trục xuất tiếp tục thay đổi. Hãy đọc những thay đổi mới nhất của luật 

tại trang web WashingtonLawHelp.org/resource/eviction 

 Nếu chủ nhà đang đe dọa trục xuất quý vị, hãy gọi theo số 1-855-657-

8387 HOẶC đăng ký nhận hỗ trợ trực tuyến tại trang web 

nwjustice.org/apply-online. 

 Quý vị có thể tìm thấy tất cả những tờ thông tin chúng tôi đặt liên kết ở 

đây tại WashingtonLawHelp.org. 

Tôi sống tại tiểu bang Washington, tôi có cần đọc tài liệu này 
không?  

Có, nếu quý vị thuê nhà quý vị ở và vừa nhận được Thông Báo Hạn 10 Ngày để Tuân 

Thủ hoặc Rời Đi từ chủ nhà của mình.  

Không, nếu quý vị sở hữu nhà di động mà quý vị đang ở và thuê lô đất. Thay vào đó, 

hãy đọc Chủ đất nơi đậu nhà di động của tôi vừa gửi cho tôi Thông Báo Hạn 20 Ngày 

để Thanh Toán hoặc Rời Đi và nói chuyện với luật sư ngay lập tức. Thông tin liên lạc 

ở bên dưới. 

Tôi sẽ biết thêm thông tin gì khi đọc tài liệu này? 

 Biết thông báo này là gì 

 Biết phải làm gì nếu quý vị nhận được thông báo này từ chủ nhà 

 Nơi nhận được hỗ trợ pháp lý 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=VI
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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Thông Báo Rời Đi Hạn 10 Ngày là gì?  

Đây là lời cảnh báo từ chủ nhà của quý vị. Một chủ nhà tin là quý vị đã vi phạm một 

quy định lớn (đáng kể) trong hợp đồng của quý vị, ngoài việc không trả tiền thuê 

nhà, có thể gửi quý vị loại thông báo này.   

Thông báo này sẽ chỉ ra cho quý vị chính xác phần quan trọng của hợp đồng thuê 

nhà mà chủ nhà cho rằng quý vị đang vi phạm. Sau đó quý vị sẽ có mười ngày từ 

ngày nhận được thông báo để ngưng vi phạm quy định đó. 

Ví dụ: Hợp đồng của quý vị quy định rằng những người không được liệt kê trong 

hợp đồng không thể ở với quý vị lâu hơn 1 tuần. Chủ nhà của quý vị có thể gửi Thông 

Báo Hạn 10 Ngày cho quý vị, đề cập rằng quý vị có “người ở không hợp pháp”. Sau 

đó quý vị có 10 ngày để yêu cầu người khách không hợp pháp rời đi hoặc chủ nhà sẽ 

đệ một đơn kiện để trục xuất quý vị.  

Chủ nhà phải thắng đơn kiện trục xuất quý vị và được thẩm phán ký một lệnh chỉ 

đạo trực tiếp đến cảnh sát quận để trục xuất quý vị.  

Nếu quý vị giải quyết vấn đề này trong vòng 10 ngày sau khi nhận được thông báo, 

chủ nhà của quý vị sẽ dừng quá trình trục xuất này. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi sống trong nhà ở thuộc Cơ Quan Quản 
Lý Nhà Ở (Housing) hoặc có Section 8?  

Chủ nhà cũng có thể gửi một Thông Báo Hạn 10 Ngày nếu quý vị có những vi phạm 

đáng kể tới một yêu cầu quan trọng của chương trình nhà ở của chính phủ (được trợ 

cấp). Hãy đọc Trục Xuất khỏi Nhà Ở HUD và/hoặc Trục Xuất khỏi Nhà Ở Công Cộng 

(Nhà Ở do Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Sở Hữu) để tìm hiểu thêm.  

Nếu tôi không đồng ý rằng mình đang vi phạm quy định thì sao?  

Nếu quý vị không đồng ý rằng mình đang vi phạm quy định nào, hãy viết thư cho chủ 

nhà nêu rõ rằng quý vị không đồng ý với thông báo này. Giữ một bản sao của lá thư. 

Sau đó cố tìm kiếm trợ giúp pháp lý. Thông tin liên lạc ở bên dưới. 

  

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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Thông Báo Hạn 10 ngày có cần phải được gửi theo một cách cụ 
thể không?  

Chủ nhà (hoặc nhân viên của họ hoặc một người lớn khác) có thể “đích thân” trao 

thông báo bằng tay cho quý vị tại nhà. Chủ nhà cũng có thể trao cho một người lớn 

hoặc thiếu niên khác sống cùng với quý vị. Chủ nhà cũng có thể dán thông báo lên 

cửa nhà nhưng phải có một bản sao được gửi qua email cho quý vị. 

Thông Báo Hạn 10 Ngày bằng tin nhắn, thư thoại, email hoặc nói trực tiếp không 

phải là một thông báo hợp lệ. Thông báo đó không bắt đầu quá trình trục xuất. 

 Thông báo không nhất thiết phải được công chứng. 

Chủ nhà có thể trục xuất tôi chỉ với việc gửi thông báo này cho 
tôi không?  

Không, pháp luật Washington không cho phép chủ nhà trục xuất người thuê nhà mà 

không tuân theo quy trình trục xuất tòa án hợp lệ. Chủ nhà phải gửi cho quý vị một 

thông báo “chấm dứt hợp đồng” bằng văn bản trước khi chủ nhà có thể khởi kiện 

trục xuất. Thông Báo Hạn 10 Ngày để Tuân Thủ hoặc Rời Đi là một loại thông báo 

chấm dứt hợp đồng.  

Chủ nhà cũng phải gửi cho quý vị giấy tờ tòa án chính thức là “Lệnh Hầu Toà” và 

“Đơn Khởi Kiện”. Những giấy tờ này có thể đòi hỏi quý vị phải gửi phản hồi đến chủ 

nhà hoặc luật sư của họ. Chủ nhà cần phải chuyển những tài liệu này đến quý vị nếu 

chủ nhà của quý vị muốn đưa vụ kiện ra tòa.  

Nếu quý vị không nhận được tài liệu tòa án, hãy gọi Đường Dây Sàng Lọc Bào Chữa 

Trục Xuất theo số 1-855-657-8387.  

Chủ nhà đã gửi tôi một trong những thông báo này. Tôi đã có 
thể giải quyết mọi chuyện với chủ nhà trước khi họ đệ đơn kiện 
trục xuất. Điều gì sẽ xảy ra khi tôi tiếp tục nhận thông báo khác?  

Nếu quý vị nhận được bốn Thông Báo Hạn 10 Ngày để Tuân Thủ hoặc Rời Đi hợp lệ 

và được gửi đúng cách trong một năm, chủ nhà có thể kết thúc việc thuê nhà của quý 

vị với một Thông Báo Hạn 60 Ngày để Chấm Dứt Hợp Đồng trước khi kết thúc 

thời hạn thuê cố định. Thông báo phải hoàn toàn đề cập đến các sự cố khác nhau. 
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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.) 

 

https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online

