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ទាំព័រ 1 
 

ម្ចា ស់ផ្ទះរបស់ខ្ញ ុំទ ើបតែបានផ្ដល់ទសចក្ដ ីជូនដុំណឹងដល់ខ្ញ ុំរ

យៈ ទេល 14 ថ្ងៃ ទដើម្បីឲ្យខ្ញ ុំបង់ថ្ងៃជួល ឬទរ ើទចញ 

 សូមអានអត្ថបទននេះ ខត្ក្ន ុងក្រណី ខែលអនក្រស់នៅក្ន ុងរែឋវ៉ា ស ីននោន

ប  ន ណ្ េះ។ 

 ច្បាប់សត ីពីការបនណត ញនច្បញនៅខត្បនតន វ្ ើវិ សនធ្នក្ម។។ សូមអាន

អាំពីិ សនធ្នក្ម។ច្បាប់ថ្។ីបាំផ ត្នៅ 

WashingtonLawHelp.org/resource/eviction 

 អនក្ជួលខែលមានប្រាក់្ច្បាំណូលទាបមានសិទធិទទួលាននមធាិ ើនោយមិនគិ

ត្ថ្ថ្ៃ ម ននពលត្ លាការអាច្បអន ិត្តនីតិ្ិ ស្ ីបនណត ញនច្បញ។ 

សូមទូរសពទនៅខផនក្ Eviction Defense Screening របស់នយើងោមនលែ 1-

855-657-8387 ឬោក្់ពាក្យោមអនឡាញនៅ nwjustice.org/apply-online 

នបើអនក្គិត្ថាអនក្អាច្បមានលក្ខណៈសមបត្ត ិប្រគប់ប្រាន់។  

 អនក្អាច្បខសវងរក្ប្រពឹត្ត ិប័ប្រត្ព័ត្៌មានទាាំងអស់ខែលនយើងភ្ជា ប់នៅទីននេះនៅ 

WashingtonLawHelp.org។ 

ខ្ញ ុំរស់ទៅរដឋវ៉ា ស ីនទោន ទែើខ្ញ ុំគួរអានអែថប ទនះទ ?  

បា /ចាស នបើអនក្ជួលក្ខនៃងខែលអនក្រស់នៅ ន ើយអនក្នទើបខត្ទទួល

ាននសច្បក្ដ ីជូនែាំណឹងរយៈនពល 14 ថ្ថ្ៃនែើមបីឲ្យបង់ថ្ថ្ៃជួល ឬនរ ើនច្បញ ខែលបញ្ជា ក្់ថា 

អនក្ជាំពាក្់ថ្ថ្ៃជួល ន ើយប្រត្ូិ បង់ប្រាក់្ខែលអនក្ជាំពាក្់ក្ន ុងរយៈនពល 14 ថ្ថ្ៃ ឬនរ ើនច្បញ។  

ទ  ប្របសិននបើអនក្មានផទេះច្បល័ត្ខែលអនក្រស់នៅ និងជួលែីឡូត្ិ៍។ សូមអានអត្ថបទអាំពី 

មាា ស់ែីសួនផទេះធងសង់/ផទេះច្បល័ត្របស់ែុ្ាំនទើបខត្ផតល់នសច្បក្ដ ីជូនែាំណឹងរយៈនពល 14 

ថ្ថ្ៃឱ្យែុ្ាំនែើមបីបង់ប្រាក់្ ឬនរ ើនច្បញ រចួ្បន ើយពិនប្រាេះជាមួយនមធាិ ើភ្ជៃ មៗ។ ព័ត្៌មាន

ទាំនាក្់ទាំនងមាននៅខាងនប្រកាម។ 

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-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


 
6353 HK  "14-Day Notice" (Khmer) | ខែមីនា ឆ្ន ាំ 2022 

 

 

ទាំព័រ 2 
 

ទែើអនក្នឹងដឹងអវ ើខៃះោម្រយៈការអានអែថប ទនះ? 

A. អវ ើខែលនសច្បក្ដ ីជូនែាំណឹងននេះនិយាយអាំពី  

B. អវ ើខែលប្រត្ូិ ន វ្ ើ ប្របសិននបើអនក្ទទួលាននសច្បក្ដ ីជូនែាំណឹងននេះពីមាា ស់ផទេះ

របស់អនក្ 

C. ក្ខនៃងខែលប្រត្ូិ នៅរក្ជាំនួយផល ូិ ច្បាប ់

ទែើអវ ើទៅជាទសចក្ដ ីជូនដុំណងឹរយៈទេល 14 ថ្ងៃ ទដើម្បីឲ្យបង់ថ្ងៃជួល ឬទរ ើ

ទចញ?  

វគឺជាការប្រពមានពីមាា សផ់ទេះរបស់អនក្។ នបើអនក្យឺត្យា ិក្ន ុងការបង់ថ្ថ្ៃជួល 

និង/ឬគនប្រមាងបង់រំនលាេះប្រាក់្ក្ក់្របស់អនក្ជាមួយមាា ស់ផទេះ 

មាា ស់ផទេះអាច្បផតល់ឱ្យអនក្នូិនសច្បក្ដ ីជូនែាំណឹងប្របនេទននេះ។  

នសច្បក្ត ីជូនែាំណឹងននេះប្រត្ូិ ប្រាប់អនក្ច្បាស់ថាអនក្ជាំពាក្់ប្រាក្់ប  នា។ ន។ 

បនាទ ប់មក្អនក្ប្រត្ូិ បង់ប្រាក់្ខែលអនក្ជាំពាក្់នៅច្ប ងបញ្ាប់រយៈនពល 14 ថ្ថ្ៃ។ 

នបើអនក្មិនបង់នទ មាា ស់ផទេះអាច្បចាប់នផតើមអន ិត្តក្រណីបនណត ញអនក្នច្បញនោយ

ែីកាត្ លាការ។  

ក្ន ុងក្រណីជានប្រច្បើន មាា ស់ផទេះរបស់អនក្ប្រត្ូិ ានសន។ត្ថានឹងផតល់ឱ្យអនក្នូិ 

គទរម្ចងសងថ្ងៃជួលសម្រសប ម ននពលចាប់នផតើមការបនណត ញនច្បញ

នោយធរមិនានបង់ថ្ថ្ៃជួល។ អនក្ក៏្គួរទទួលាននសច្បក្ដ ីជូនែាំណឹងអាំពី 

ក្ម្ម វធីិដុំទ ះរាយការបទណេ ញទចញ (ERP) ្មួយនៅក្ន ុងនខាន្ីរបស់អនក្។  

អនក្អាច្បចូ្បលនៅកាន់នគ ទាំព័រ resolutionwa.org/erpp-status 

នែើមបីពិនិត្យនមើលថានត្ើនខាន្ីរបស់អនក្មានក្ម។ ិ ស្ ី ERP មួយក្ន ុងច្បាំន្មក្ម។ ិ ស្ ី ERP 

ទាាំងននេះឬអត់្ ឬពិនិត្យនមើល ទាំព័រជាំនួយបនណត ញនច្បញ របស់នគ ទាំព័រ 

WashingtonLawHelp.org នែើមបីខសវ ងយល់អាំពជីាំនួយថ្ថ្ៃជួល និងជាំនួយនផេង

នទៀត្ខែលមាននៅោមនខាន្ីនីមួយៗ។  

ទែើទសចក្ដ ីជូនដុំណឹងអុំេីការបញ្ា ប់កិ្ចាសនាជួលរែវូតែផ្េល់ជូនោម្វធីិជា

ក់្លាក់្ មួ្យតដរឬទ ?  

បា /ចាស។ មាា ស់ផទេះ (ឬប គគលិក្របស់ពួក្នគ ឬមន សេនពញិយ័នផេងនទៀត្) អាច្ប 

“របគល់ផ្ទទ ល់ថ្ដជូន” អនក្នៅផទេះនោយផតល់នសច្បក្ដ ីជូនែាំណឹងែល់អនក្។ 

https://www.resolutionwa.org/erpp-status
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=KM
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ទាំព័រ 3 
 

មាា ស់ផទេះក៏្អាច្បប្របគល់វនៅឱ្យមន សេនពញិយ័ ឬនក្។ងជាំទង់ ា្ំមាន ក្់នទៀត្ខែល

រស់នៅជាមួយអនក្ផងខែរ។ មាា ស់ផទេះក្៏អាច្បបិទវនៅនលើទាវ រផទេះជួលរបស់អនក្ាន 

ប  ខនតបនាទ ប់មក្ពួក្នគក្៏ប្រត្ូិ នផញើច្បាប់ច្បមៃងមក្អនក្ផងខែរ។  

 នសច្បក្ដ ីជូនែាំណឹងមិនចាាំាច់្បបញ្ជា ក្់នោយធការ ើនទ។ 

ទែើម្ចា សផ់្ទះអាចបទណដ ញខ្ញ ុំទចញទោយរាន់តែផ្ដល់ជូនខ្ញ ុំនូវទសចក្ដ ីជូនដុំណឹ

ងទនះតែប  ទ ណ ះទ ឬ?  

ទ ។ ច្បាប់រែឋវ៉ា ស ីននោនមិនអន ញ្ជា ត្ឱ្យមាា ស់ផទេះបនណដ ញអនក្ជួល

នោយមិនអន ិត្តនីតិ្ិ ស្ ីបនណដ ញនច្បញប្រតឹ្មប្រត្ូិ នោយែីកាត្ លាការនឡើយ។ 

មាា ស់ផទេះប្រត្ូិ ខត្ផតល់ឱ្យអនក្នូិ ទសចក្ដ ីជូនដុំណឹងអុំេី “ការបញ្ា ប់កិ្ចាសនាជួល” 

ម ននពលចាប់នផតើមោក់្បណត ឹងបនណត ញនច្បញ។ នសច្បក្ដ ីជូនែាំណឹងរយៈនពល 14 

ថ្ថ្ៃនែើមបីឲ្យបង់ថ្ថ្ៃជួល ឬនរ ើនច្បញគឺជាប្របនេទថ្ន

នសច្បក្ដ ីជូនែាំណឹងអាំពីការបញ្ាប់កិ្ច្បាសនាជួល។  

នបើអនក្នៅខត្រស់នៅក្ន ុងក្ខនៃងននាេះបនាទ ប់ពី 14 ថ្ថ្ៃ ន ើយមាា ស់ផទេះនជឿថា

អនក្នៅខត្យឺត្យា ិក្ន ុងការបង់ថ្ថ្ៃជួល ននាេះមាា ស់ផទេះអាច្បចាប់នផតើមោក់្

បណត ឹងបនណត ញនច្បញាន។  

មាា ស់ផទេះប្រត្ូិ ខត្ឈ្ន េះបណត ឹងបនណត ញនច្បញ និងន វ្ ើឲ្យនៅប្រក្មច្ប េះ ត្ថនលខានលើ

ែីកាបង្គគ ប់ឱ្យត្ប្រមួត្បនណត ញអនក្នច្បញ។ 

មានខត្ត្ប្រមួត្ប  ន ណ្ េះខែលអាច្បបនណត ញអនក្នច្បញជាផល ូិ ការ ឬផ្លៃ ស់បត រូនធ

ទាវ រផទេះជួលរបស់អនក្ាន។  

ខ្ញ ុំម្និគិែថា ខ្ញ ុំបានជុំពាក់្ថ្ងៃជួលទ  ទែើខ្ញ ុំគួរទធវ ើដូចទម្េច?  

នបើអនក្ច្បង់ប្របឆ្ាំងនឹងបណត ឹងបនណត ញនច្បញ សូម្េិទរាះជាមួ្យទម្ធាវវ ើភ្លៃ ម្។ 

អនក្នឹងប្រត្ូិ អាច្បបញ្ជា ក្់នរឿងក្ត ីរបស់អនក្នៅក្ន ុងត្ លាការ។ 

ននេះមានន័យថាការផតល់េសត ុោងែល់ត្ លាការខែលបញ្ជា ក្់ថា អនក្មិនជាំពាក្់ថ្ថ្ៃជួល។ 

វក៏្អាច្បមានន័យថាមានធក្េីខែលែឹងឮផ្លទ លអ់ាំពីអងគន ត្ ននេះមក្ផតល់សក្ខ ីក្ម។ផងខែ

រ។ ទម្ធាវ ើអាចជួយអនក្ទោះរាយទរឿងទុំងទនះ។ 

សូមនមើលព័ត្៌មានទាំនាក់្ទាំនងខាងនប្រកាម។ 
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ទាំព័រ 4 
 

 សូមអានអត្ថបទអាំពី ការនប្រត្ៀមែល នួសប្រមាប់សិនាការ ឬការជាំន ាំ

ជប្រមេះនៅត្ លាការ នែើមបីខសវ ងយល់អាំពីអវ ើខែលអនក្នឹងប្រត្ូិ ន វ្ ើ នែើមបី

ប្របយ ទធ ប្របឆ្ាំងនឹងការបនណត ញនច្បញនៅក្ន ុងត្ លាការ។  

អនក្របតែលជាអាច  ួលបានជុំនួយក្ន ញងការបង់ថ្ងៃជួល  

 ចូ្បលនៅកាន់នគ ទាំព័រ រក្សួងពាណិជជក្ម្មរដឋវ៉ា ស ីនទោន 

ខែលមានបញ្ា ីន ។្ េះអនក្ផតល់ជាំនួយបង់ថ្ថ្ៃជួលនៅោមនខាន្ីនីមួយៗ៖ 

commerce.wa.gov/housing-assistance  

 ប េ ញាម្គគ ីភ្លេជនអទតេ របទវសន៍វ៉ា ស ីនទោន (WAISN) ក៏្មាន

បញ្ា ីន ។្ េះអនក្ផតល់ជាំនួយថ្ថ្ៃជួលនៅក្ន ុងក្ម។ ិ ស្ ី ខសវ ងរក្្នធានផងខែរ៖  

waisn.herokuapp.com/app។ 

 ធក្លបងទូរសពទនៅនលែ 2-1-1 ឬចូ្បលនមើលនគ ទាំព័រ wa211.org។  

 រក្សួងទសវសងគម្កិ្ចា និងស ខាភិបាល (DSHS) រែឋវ៉ា ស ីននោនមាន

ក្ម។ ិ ស្ ី ខែលអនក្អាច្បមានសិទធិទទួលាន។ សូមចូ្បលនៅកាន់នគ ទាំព័រ 

WashingtonConnection.org នែើមបីោក្់ពាក្យនសន ើស ាំនសវក្ម។  

ឬនៅទូរសពទនៅកាន់មជឈមណឌ លទាំនាក្់ទាំនងនសវក្ម។អតិ្ថ្ិជន DSHS 

ោមរយៈនលែ (877) 501-2233។ 

 ចូ្បលនៅកាន់នគ ទាំព័រ WApartnership.org នែើមបីខសវ ងរក្ទីភ្ជន ក្ង់្គរ

សក្ម។ភ្ជពស គមន៍ខែលនៅជិត្អនក្។  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/basic-tips-on-how-to-prepare-for-a-court-hear?ref=M2iit
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/
https://wapartnership.org/
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ទាំព័រ 5 
 

  ួលបានជុំនួយផ្ល វូចាប់ 

 ក្ុំេ ងរបឈម្ម្ ខនឹងការបទណដ ញទចញឬ? សូមទូរសពទនៅនលែ 1-855-657-

8387។ 

 ោក់្ពាក្យោម្អនឡាញ ជាមួយ CLEAR*Online -  nwjustice.org/apply-online  

 ក្ុំេ ងរបឈម្ម្ ខនឹងការរបឹអូសរ េយសម្បែេិឬ? សូមទូរសពទនៅនលែ 1-800-

606-4819។ 

 ក្ុំេ ងរបឈម្ម្ ខនឹងបញ្ហា ផ្ល វូចាប់ទៅក្ន ញងទខានធី King (នប្រៅពីការ

បនណត ញនច្បញ ឬរបឹអូសប្រទពយសមបត្ត ិ)? សូមទូរសពទនៅនលែ 2-1-1 

(ឬនលែទូរសពទឥត្គិត្ថ្ថ្ៃ 1-877-211-9274) នរៀងរាល់ថ្ថ្ៃន វ្ ើការពនីមា ង 8:00 

ប្រពឹក្ - 6:00 លាៃ ច្ប។ ពួក្នគនឹងបញ្ជ នូអនក្នៅអនក្ផតល់ជាំនួយខផនក្ច្បាប់។ 

 ក្ុំេ ងរបឈម្ម្ ខនឹងបញ្ហា ផ្ល វូចាប់ទៅខាងទរៅ King (នប្រៅពីការបនណត ញនច្បញ 

ឬរបឹអូសប្រទពយសមបត្ត ិ)? សូមនៅនៅខែេទូរសពទទាន់ន ត្ ការរបស់ CLEAR 

ោមនលែ 1-888-201-1014 នរៀងរាល់ថ្ថ្ៃន វ្ ើការ ចាប់ពីនមា ង 9:15 ប្រពឹក្ - 12:15 

ថ្ថ្ៃប្រត្ង់ ឬោក្់ពាក្យោមអនឡាញនៅនលើនគ ទាំព័រ nwjustice.org/apply-

online។  

 ម្ន សសចាស់ (អាយ  60 ឆ្ន ុំទ ើង) ខែលមានបញ្ជា ផល ូិ ច្បាប់នៅខាងនប្រៅនខាន្ ី

King ក្៏អាច្បនៅទូរសពទនៅ CLEAR*Sr ោមនលែ 1-888-387-7111។ 

 អនក្ទៅ ូរសេទតដលងៃង់ េិបាក្ាេ ប់ ឬេិបាក្និយាយ អាច្បនៅនៅ

នលែ្មួយក្ន ុងច្បាំន្មនលែទាាំងននេះនោយនប្របើនសវបញ្ជ នូបនតោមជនប្រមើសរប

ស់អនក្។ 

មានអនក្បក្ខប្របផ្លទ ល់មាត់្ប្របចាាំការ។ 

ការនាេះព មពផាយននេះផតល់នូិព័ត្៌មានទូនៅទាក្់ទងនឹងសិទធ ិ និងការ ទទួលែ សប្រត្ូិ របស់អនក្។  

ឯក្ធរននេះមិនខមននរៀបនរៀងនឡើងសប្រមាប់ការជាំនួសឱ្យការប្របឹក្ាផល ូិ ច្បាប់ជាក្់លាក្់នទ។  

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

(ការអន ញ្ជា ត្ឱ្យថ្ត្ច្បមៃង និងខច្បក្ចាយនៅឱ្យសមព ័នធភ្ជពនែើមបីយ ត្ត ិ្ម៌នស។ ើភ្ជពាន  

និងច្បាំនពាេះប គគលគឺសប្រមាប់ខត្នាលបាំណងមិនខមនពាណិជាក្ម។ប  ន ណ្ េះ។) 
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