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አከራዬ የኪራይ ክፍያ እንድከፍል 

ወይም ቤቱን እንድለቅ የ14 ቀናት 

ማስታወቂያ ሰጥቶኛል 

 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 

 ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ተከራዮች ፍርድ ቤት የማስወጣት ክርክር ከመጀመሩ 

በፊት ያለ ክፍያ ጠበቃ የማግኘት መብት አላቸው። ለዚህ ብቁ እሆናለሁ 

ብለው ካሰቡ ለከመኖሪያ ቤት መፈናቀልን መከላከያ ማጣሪያ መስመራችን በ1-

855-657-8387 ይደውሉ ወይም በኦንላይን በ nwjustice.org/apply-online 

ያመልክቱ።  

 ያገናኟቸውን ሁሉንም የመረጃ ወረቀቶች እዚህ በ WashingtonLawHelp.ኦርግ 

ማግኘት ይችላሉ። 

የምኖረው በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ ስለሆነ ይህን ማንበብ አለብኝ?  

አዎ፣ የሚኖሩበትን ቦታ ተከራይተው የሚኖሩ ከሆነ እና የኪራይ እዳ እንዳለብዎና እዳውን በ14 

ቀናት ውስጥ መክፈል ወይም ቤቱን መልቀቅ እንዳለብዎ የሚገልጽ ኪራይ ለማስከፈል ወይም 

ከቤቱ ለማስለቀቅ የ14 ቀናት ማስታወቂያ ከተሰጠጥዎ።  

አይ፣ የሚኖሩበት የራስዎ ተንቀሳቃሽ ቤት ያልዎትና ቦታውን ተከራይተውት ከሆነ። 

የተፈበረከ/የተንቀሳቃሽ መኖሪያ ቤት ፓርክ አከራዬ ኪራይ ለማስከፈል ወይም ከቤቱ ለማስለቀቅ 

የ14 ቀናት ማስታወቂያ ሰጥቶኛል የሚለውን ያንብቡ እንዲሁም ወዲያውኑ ጠበቃዎን ያነጋሩ። 

የእውቂያ መረጃ ከዚህ በታች ነው። 

ይህን በማንበብ ምን ይማራሉ? 

A. ይህ ማስታወቂያ ምንድን ነው  

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-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. ይህን ማስታወቂያ ከአከራይዎ ካገኙ ምን እንደሚደረግ 

C. የሕግ እርዳታ የት እንደሚገኝ 

ኪራይ ለማስከፈል ወይም ቤት ለማስለቀቅ የሚሰጥ የ14 ቀናት ማስታወቂያ 

ምንድን ነው?  

ከአከራይዎ የተሰጠ ማስጠንቀቂያ ነው። ሳይከፉ የቀሩት የኪራይ ክፍያ እና/ወይም ከአከራይዎ ጋር 

የገቡት የተከፋፈለ ክፍያ ዕቅድ ተቀማጭ ካሉዎት አከራይዎ ይህን አይነቱን ማስታወቂያ ሊሰጥዎ 

ይችላል።  

ማስታወቂያው ለእርስዎ በትክከል ምን ያክል የኪራይ ዕዳ እንዳለብዎ መንገር አለበት። ከዚያም 

እስከ 14ኛው ቀን ማብቂያ ድረስ የኪራይ ክፍያዎን መክፈል ይኖርብዎታል። ክፍያውን ካልከፈሉ 

ግን አከራይዎ የፍርድ ቤት ከቤት የማስወጣት ክርክር ሊጀምርብዎ ይችላል።  

በአብዛኞቹ ሁኔታዎች አከራይዎ ላልተከፈለ የቤት ኪራይ ክፍያ የማስወጣት ክርክር ከመጀመሩ 

በፊት አሳማኝ  የኪራይ መክፈያ እቅድ እንዲሰጥዎ ይጠበቃል። በተጨማሪም በአገርዎ ውስጥ 

ስላለ ስለየትኛውም የመፈናቀል መፍትሄ ፕሮግራም (ERP) የተመለከተ ማስታወቂያ ማግኘት 

አለብዎ።  

አገርዎ ከእነዚህ ERPs መካከል አንዱ ያለው መሆኑን ለማረጋገጥ resolutionwa.org/erpp-statusን 

ሊጎበኙ ወይም የኪራይ ድጋፍን እና በእያንዳንዱ አገር የሚገኝ ሌላ እርዳታን በተመለከተ ለማወቅ 

የWashingtonLawHelp.orgን የመፈናቀል እርዳታ ገጽ ይመልከቱ።  

የማቋረጫ ማስታወቂያው በተወሰነ መልኩ መሰጠት አለበት?  

አዎ። አከራይዎ (ወይም ሰራተኛው ወይም ሌላ አዋቂ ሰው) ማስታወቂያውን መኖሪያ ቤትዎ 

ተገኝተው “በአካል ሊሰጡዎ” ይችላሉ። አከራይዎ በተጨማሪም ማስታወቂያውን አብሮዎት 

ለሚኖር አወዳቂ ሰው ወይም በእድሜ ከፍ ያለ ልጅ ሊሰጥ ይችላል። ባለንብረቱ እንዲሁ በበርዎ 

ላይ መቅዳት ይችላል፣ ነገር ግን ቅጂውን በፖስታ መላክ አለባቸው።  

 ማስታወቂያው የግድ በክብር መዝገብ የተረጋገጠ መሆን የለበትም። 

አከራዬ ይህን ማስታወቂያ ስለሰጠኝ ብቻ ሊያፈናቅለኝ ይችላል?  

አይ። የዋሽግተን ሕግ ለአከራዮች ተገቢውን የፍርድ ቤት ከቤት የማስወጣት አሰራር ሳይከተሉ 

ተከራዮችን እንዲያፈናቅሉ አይፈቅድም። አከራዩ የማፈናቀል ክስ ከመጀመሩ በፊት ለእርስዎ ተገቢ 

https://www.resolutionwa.org/erpp-status
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=AM
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የጽሁፍ “የማቋረጫ” ማስታወቂያ መስጠት አለበት። የኪራይ ማስከፈያ ወይም ከቤት 

ማስወጫ የ14 ቀናት ማስታወቂያ የማቋረጫ ማስታወቂያ አይነት ነው።  

ከ14 ቀናቱ በኋላም በቦታው ላይ የሚኖሩ ከሆነና አከራይዎ አሁንም ያልከፈሉት የቤት ኪራይ ክፍያ 

እንዳለብዎ የሚያምን ከሆነ የማፈናቀል ክስ መመስረቱን ሊጀምርብዎ ይችላል።  

አከራዩ በክሱ ማሸነፍና ዳኛውን የፖሊስ አዛዡ እንርስዎን እንዲያስወጣ የሚያዝ ማዛዣ 

እንዲፈርም ማድረግ አለበት። እርስዎን ማስወጣት ወይም የኪራይ ቤቱን ቁልፎች መቀየር 

የሚችለው የፖሊስ አዛዡ ብቻ ነው።  

የኪራይ እዳ አለብኝ ብዬ አላስብም፣ ምን ማድረግ ይኖርብኛል?  

በማፈናቀል ክሱ ላይ ለመከራከር ከፈለጉ ወዲያውኑ ጠበቃዎን ያነጋግሩ። ጉዳይዎን በፍርድ ቤት 

ፊት ማስረዳት መቻል ይኖርብዎታል። ይህ ማለት ለፍርድ ቤት የኪራይ እዳ እንደሌለብዎት ማስረጃ 

ማቅረብ መቻል አለብዎ። ይህ ማለት በተጨማሪም ስለ ሁኔታው የሚያውቅ የሰው ምስክር 

ማስረጃ ማቅረብ ሊሆን ይችላል። ጠበቃ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ሊረዳዎ ይችላል ። ከዚህ በታች 

ያለውን የመገኛ አድራሻ/መንገድ መረጃ ይመልከቱ። 

 በማፈናቀል ክርክሩ ላይ በፍርድ ቤት ለመከራከር ምን እንደሚያስፈልግዎ ሀሳብ 

ለማግኘት ለፍርድ ቤት ችሎት መስማት ወይም ችሎት መዳኘት ዝግጁ መሆን 

የሚለውን ያንብቡ።  

ኪራይዎን ለመክፈል እርዳታ ሊያገኙ ይችላሉ  

 የዋሽንግተን የንግድ መምሪያ  ድረገጽን ይጎብኙ፣ ድረገጹ በእያንዳንዱ አገር የሚገኙ 

የኪራይ ድጋፍ አቅራቢዎች ዝርዝርን ይይዛል፡ commerce.wa.gov/housing-assistance  

 በተጨማሪምየዋሽግተን የስደተኞች ህብረት ኔትወርክ (WAISN) በድጋፍ ምንጭ 

ፈላጊው ላይ የኪራይ ድጋፍ አቅራቢዎች ዝርዝር አለው፡  waisn.herokuapp.com/app። 

 ለ2-1-1 ለመደወል ይሞክሩ ወይም wa211.org ን ይጎብኙ።  

 የዋሽግተን የማህበራዊና ጤና አገልግሎቶች መምሪያ  (DSHS) እርስዎ ብቁ 

ሊሆኑባቸው የሚችሉ ፕሮግራሞች አሉት። ለአገልግሎቶቹ ለማመልከት 

WashingtonConnection.orgን ይጎብኙ ወይም ለDSHS የደንበኛ አገልግሎት የግንኙነት 

ማዕከል በስልክ ቁጥር (877) 501-2233 ይደውሉ። 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/basic-tips-on-how-to-prepare-for-a-court-hear?ref=M2iit
http://www.commerce.wa.gov/housing-assistance
http://www.waisn.herokuapp.com/app
https://wa211.org/
https://www.washingtonconnection.org/home/
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 በቅርብዎ የሚገኝ የማህበረሰብ የድርጊት ድርጅት ለማግኘት WApartnership.orgን 

ይጎብኙ።  

የህግ ድጋፍ ያግኙ 

 የመፈናቀል አደጋ አጋጥሞዎታል? በ 1-855-657-8387 ይደውሉ። 

 በኦንላይን በ CLEAR*Online -  nwjustice.org/apply-online ያመልክቱ  

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

 በኪንግ ካውንቲ ውስጥ የህግ ጉዳይ  (ከመፈናቀል ወይም ፎርኩሌዠር በስተቀር) 

አጋጥሞዎታል? በ2-1-1 (ወይም የነጻ ጥሪ መስመር 1-877-211-9274) በስራ ቀናት ከ8:00 

am - 6:00 pm. ሰዓት ይደውሉ። እነሱ ወደ የሕግ ድጋፍ አቅራቢ ይመሩዎታል። 

 ከኪንግ ካውንቲ ውጭ የህግ ጉዳይ (ከመፈናቀል ወይም ፎርኩሌዠር በስተቀር) 

አጋጥሞዎታል? ለCLEAR ሆትላይን በስልክ ቁጥር 1-888-201-1014 በስራ ቀናት ከ9:15 

am - 12:15 pm ይደውሉ ወይም በኦንላይን በ nwjustice.org/apply-onlineያመልክቱ።  

 ከኪንግ ካውንቲ ውጭ የህግ ጉዳይ ያለባቸው አረጋውያንም (እድሜያቸው 60 ዓመትና 

ከዚያ በላይ) ለCLEAR*Sr በስልክ ቁጥር 1-888-387-7111 ሊደውሉ ይችላሉ። 

 መስማት የተሳናቸው፣ የመስማት ችግር ያለባቸው ወይም የመናገር ችግር 

ያለባቸው ደዋዮች  የመረጡትን የአቀባባይ አገልግሎት በመጠቀም ከእነዚህ ቁጥሮች 

መካከል የትኛውንም በመጠቀም ሊደውሉ ይችላሉ። 

አስተርጓሚዎች ይቀርባሉ። 

ይህ ህትመት ስላሉዎ መብቶች እና ስላሉብዎ ኃላፊነቶች በተመለከተ ጠቅላላ መረጃ ይሰጥዎታል።  ህትመቱ 

የተዘጋጀው እንደ ልዩ የህግ ምክር እንዲያገለግል አይደለም።  

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

(ማባዛትና ማሰራጨት የሚፈቀደው ለAlliance for Equal Justice እና አላማቸው ለንግድ ላልሆኑ ግለሰቦች ብቻ 

ነው።) 

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

