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Binigyan ako ng aking 
landlord ng 14-na-Araw na 
abiso upang bayaran ang 
renta o umalis 

 Basahin lamang ito kung nakatira ka sa estado ng Washington. 

 Patuloy na nagbabago ang batas sa pagpapaalis. Basahin ang tungkol sa 

mga pinakabagong pagbabago sa batas sa 

WashingtonLawHelp.org/resource/eviction 

 Ang mga umuupa na maliit ang kita ay karapat-dapat sa isang abugado 

nang walang bayad bago magtuloy ang korte sa isang pagpapaalis. 

Tawagan ang aming linya ng Pagsusuri sa Depensa sa Pagpapaalis sa 1-

855-657-8387 o mag-apply online sa nwjustice.org/apply-online kung sa 

palagay mo ay maaari kang maging kwalipikado.  

 Maaari mong mahanap ang lahat ng fact sheet na nai-link namin dito sa 

WashingtonLawHelp.org. 

Ako ay nakatira sa estado ng Washington, dapat ko bang 

basahin ito?  

Oo, kung inuupahan mo ang lugar kung saan ka naninirahan at katatanggap mo pa 

lang ng isang 14-na-Araw na Abiso Upang Bayaran ang Renta o Umalis, nagsasabi na 

may utang kang renta at dapat bayaran ang utang sa loob ng 14 na araw o umalis.  

Hindi, kung pagmamay-ari mo ang mobile home kung saan ka nakatira, at 

inuupahan ang lote. Basahin ang My Manufactured/Mobile Home Park Landlord Just 

Gave Me a 14-Day Notice to Pay or Vacate at makipag-usap agad sa isang abugado. 

Nasa ibaba ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. 

Ano ang malalaman mo sa pagbabasa nito? 

A. Ano ang abiso na ito  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=TL
https://nwjustice.org/apply-online
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-manufacturedmobile-home-park-landlord-just-gave-me-a-14-day-notice-to-pay-or-vacate
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-manufacturedmobile-home-park-landlord-just-gave-me-a-14-day-notice-to-pay-or-vacate
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B. Ano ang gagawin kung matanggap mo ang abisong ito mula sa iyong 

landlord 

C. Saan makakakuha ng tulong na pambatas 

Ano ang 14-na-Araw na Abiso Upang Bayaran ang Renta o 

Umalis?  

Ito ay babala mula sa iyong landlord. Kung hindi mo nabayaran ang renta at/o ang 

iyong hulugang plano sa pagdeposito sa landlord, ang landlord ay maaaring 

magbigay sa iyo ng ganitong uri ng abiso.  

Ang abisong ito ay dapat magsabi sa iyo ng eksaktong halaga ng dapat mong 

bayaran. Kasunod ay dapat mong bayaran ang utang bago matapos ang 14 na araw. 

Kung hindi mo gawin ito, ang landlord ay maaaring magsimula sa korte ng kaso 

laban sa iyo.  

Sa maraming kaso, ang iyong landlord ay dapat mag-alok sa iyo ng isang 

makatwirang plano sa pagbabayad ng renta bago simulan ang isang pagpapaalis 

para sa hindi nabayarang renta. Dapat ka ring tumanggap ng abiso tungkol sa 

anumang Eviction Resolution Program (ERP)sa iyong county.  

Maaari mong bisitahin ang resolutionwa.org/erpp-status upang alamin kung ang 

iyong county ay may isa sa mga ERP na ito, o tingnan ang mula sa 

WashingtonLawHelp.org na Eviction Help page upang malaman ang tungkol sa renta 

at ibang tulong na makukuha sa bawat county.  

Kailangan bang maihatid ang abiso ng pagwawakas sa isang 

partikular na paraan?  

Oo. Ang landlord (o ang kanilang empleyado o ibang nasa hustong gulang) ay 

maaaring “personal na maghatid” sa iyo sa bahay sa pamamagitan ng pag-aabot ng 

abiso sa iyo. Maaari ring iabot ito ng landlord sa ibang nasa hustong gulang o mas 

matandang teenager na naninirahang kasama mo. Maaari din itong i-tape ng 

landlord sa iyong pinto, ngunit dapat din silang magpadala ng kopya sa iyo.  

 Hindi kailangang ipanotaryo ang abiso. 

https://www.resolutionwa.org/erpp-status
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=TL
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Maaari ba akong paalisin ng landlord sa pamamagitan lamang 

ng pagbibigay sa akin ng abisong ito?  

Hindi. Ang mga landlord ay hindi pinapayagan ng batas ng Washington na paalisin 

ang mga nangungupahan nang hindi sinusunod ang tamang proseso ng pagpapaalis 

sa korte. Dapat kang bigyan ng landlord ng wastong nakasulat na abiso ng 

"pagwawakas" bago makapagsimula ang landlord ng isang demanda para sa 

pagpapaalis. Ang 14-na-araw ng Abiso Upang Bayaran ang Renta o Umalis ay isang 

uri ng abiso ng pagwawakas.  

Kung ikaw ay naninirahan pa rin sa lugar pagkaraan ng 14 na araw, at ang landlord 

ay naniniwala na hindi ka pa rin nakakabayad ng renta, maaari nang magpasimula 

ang landlord ng demanda para sa pagpapaalis.  

Dapat manalo ang landlord sa isang demanda para sa pagpapaalis at magpapirma sa 

isang hukom ng isang utos na nagtatagubilin sa sheriff na paalisin ka. Ang sheriff 

lamang ang maaaring pormal na magpaalis sa iyo o magpalit ng mga susi ng 

inuupahan.  

Sa palagay ko ay wala akong utang na renta, ano ang dapat 

kong gawin?  

Kung gusto mong labanan ang demanda para sa pagpapaalis, makipag-usap agad 

sa isang abugado. Kakailanganin mong patunayan ang iyong kaso sa korte. Ito ay 

nangangahulugan ng pagbibigay sa korte ng ebidensiya na nagpapatunay na wala 

kang utang na renta. Ito ay maaari ring mangahulugan ng pagkakaroon ng mga 

testigo na may personal na kaalaman tungkol sa mga nangyari. Ang isang abugado 

ay makakatulong sa iyo sa mga bagay na ito. Tingnan ang impormasyon sa 

pakikipag-ugnayan sa ibaba. 

 Basahin ang Getting Ready for a Court Hearing or Trial upang makakuha 

ng ideya tungkol sa kailangan mong gawin upang malabanan ang 

pagpapaalis sa korte.  

Maaari kang makakuha ng tulong sa pagbabayad ng renta  

 Bisitahin ang website ng Department of Commerce ng Washington na may 

listahan ng mga tagapagkaloob ng tulong sa renta sa bawat county: 

commerce.wa.gov/housing-assistance  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/basic-tips-on-how-to-prepare-for-a-court-hear?ref=M2iit
http://www.commerce.wa.gov/housing-assistance
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 Ang Washington Immigrant Solidarity Network (WAISN) ay may listahan 

din ng mga tagapagkaloob ng tulong sa renta sa Resource Finder nito:  

waisn.herokuapp.com/app. 

 Subukang tumawag sa 2-1-1 o bisitahin ang wa211.org.  

 Ang Department of Social and Health Services (DSHS) ay may mga 

programa na maaaring kwalipikado ka. Bisitahin ang 

WashingtonConnection.org upang mag-apply para sa mga serbisyo o 

tawagan ang DSHS Customer Service Contact Center sa (877) 501-2233. 

 Bisitahin ang WApartnership.org upang makahanap ng isang Ahensiya ng 

Aksyon sa Komunidad na malapit sa iyo.  

Humingi ng Tulong na Pambatas 

 May Kinakaharap na Pagpapaalis? Tumawag sa 1-855-657-8387. 

 Mag-apply online sa CLEAR*Online -  nwjustice.org/apply-online  

 May Kinakaharap na Pagkaremata? Tumawag sa 1-800-606-4819. 

 May Kinakaharap na isyung pambatas sa King County (iba sa Pagpapaalis o 

Pagkaremata)? Tumawag sa 2-1-1 (o walang-bayad 1-877-211-9274) sa mga 

pangkaraniwang araw 8:00 am - 6:00 pm. Irerekomenda ka nila sa isang 

tagapagkaloob ng tulong na pambatas. 

 May Kinakaharap na isyung pambatas sa labas ng King County (iba sa 

Pagpapaalis o Pagkaremata)? Tawagan ang CLEAR Hotline sa 1-888-201-1014 sa 

mga pangkaraniwang araw sa pagitan ng 9:15 am - 12:15 pm o mag-apply online sa 

nwjustice.org/apply-online.  

 Ang mga nakatatanda (edad 60 at mas matanda) na may isyung pambatas sa 

labas ng King County ay maaari ring tumawag sa CLEAR*Sr sa 1-888-387-7111. 

 Ang mga tumatawag na bingi, nahihirapang makarinig o may kapansanan sa 

pagsasalita ay maaaring tumawag sa alinman sa mga numerong ito gamit ang 

serbisyong relay na gusto mo. 

May mga serbisyo ng mga interpreter. 

Nagbibigay ang publikasyong ito ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan at 
responsibilidad.  Ito ay hindi nilalayong gawing panghalili sa ispesipikong payong pambatas.  

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

(Ang permiso para sa pagkopya at pamamahagi ay iginawad sa Alliance for Equal Justice at sa mga indibidwal 
para sa mga layunin lamang na hindi pangkomersiyo.) 
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