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ម្ចា ស់ផ្ទះរបស់ខ្ញ ុំបានចាក់សោមិនឲ្យខ្ញ ុំចូល 
 

 សូមអានអត្ថបទននេះ ល េះត្រាតត្អនករស់នៅកន ុងរដ្ឋ Washington។  

 អនកអាចរកនមើលត្ររឹត្្តបត្រត្រ័ត្៌មានទាំងអស់តដ្លន ើងភ្ជា ប់នៅទីននេះនៅ

នលើនេហទាំរ័រ WashingtonLawHelp.org។ 

 ចាប់សត ីពីការបសតត ញ និងវធីិដែលតុលាការកុំពុងស ះស្រោយវបិតតិ 

COVID-19 អាចផ្លា ស់បត រូយ៉ា ងឆាប់រហ័ស ន្ងមានភ្ជរខ សគ្នន អាត្រស័ 

នលើត្ាំបន់តដ្លអនករស់នៅ។ ទទួលបានរ័ត្៌មានថ្មីៗច ងនត្រោ បាំផ ត្ 

ន្ងតសែ ង ល់អាំរីជាំនួ សត្រមាប់ករណីបនណត ញនចញនៅកន ុងត្ាំបន់របស់អន

កាមរ ៈនេហទាំរ័រ WashingtonLawHelp.org។  

 

សតើខ្ញ ុំគួរដតអានអតថបទសនះសទ?   

សូមអានអត្ថបទននេះ ត្របស្ននបើអនកជួលអាផ្លត្ម្ន ឬផទេះតដ្លអនករស់នៅ 

មាា ស់ផទេះរបស់អនកបានផ្លា ស់បត រូនោ ដូ្នចនេះអនកម្នអាចចូលកន ុងផទេះរបស់អនកបាន 

នហើ អនកក៏ម្នមានតផនោរផ្លា ស់ទីលាំនៅតដ្រ។ 

អនកក៏គួរដតទទួលបាននូវការស្របឹកាដផ្នកចាប់ភ្លា មៗផ្ងដែរ។ 

សូមនមើលរ័ត្៌មានទាំនាក់ទាំនងខាងនត្រោម។ 

សតើខ្ញ ុំនងឹែឹងអវខីាះ? 

 ត្របស្ននបើ ន្ងនៅនរលមាា ស់ផទេះរបស់អនកអាចចាក់នោអនកម្នឲ្យចូលផទេះ

ជួលរបស់អនក 

 នត្ើអនកអាចន ែ្ ើអែ ើខា េះបាន ត្របស្ននបើមាា ស់ផទេះចាក់នោអនកម្នឲ្យចូលផទេះ 

 កតនាងតដ្លត្រត្វូរកស ាំជាំនួ  

https://www.washingtonlawhelp.org/
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សតើម្ចា សផ់្ទះរបសខ្់ញ ុំអាចចាក់សោខ្ញ ុំមនិឲ្យចូលផ្ទះស យស្រសបចាប់បានសទ? 

តត្ត្របស្ននបើវានមើលនៅដូ្ចជាអនកបានឈប់បង់ថ្ថ្ាជួលផទេះ ន្ង

បាននរ ើនចញនោ ម្នត្របាប់មាា ស់ផទេះ (នៅថា “សបាះបង់” ស្ទធ្ជួល) ឬ 

សមត្ថក្ចាបានអន វត្តដ្ីោរបស់ត្ លាោរ (តដ្លនេនៅថា ែីកាបង្គា ប់សងសុំតង) 

នដ្ើមបីបនណត ញអនកនចញ។  

មាា ស់ផទេះ ម្នអាច ផ្លា ស់បត រូនោ បតនថមនោ ឬរារាាំងអនកម្នឱ្យចូល

ផទេះាមវ ិ្ ីណាមួ នផេងនទៀត្បានន ើ ។ វាម្ននចាទជាបញ្ហា អីនទ 

ត្របស្ននបើអនក ឺត្យ៉ា វកន ុងោរបង់ថ្ថ្ាឈន លួ ថ្ថ្ាទឹកន ា្ ើង ឬថ្ថ្ានសវានផេងនទៀត្។   

 សូមទូរស័រទនៅត្រកឡាបញ្ា ថី្នត្ លាោរកាំរូលកន ុងត្ាំបន់របស់អនក។ 

ត្រត្វូត្របាកដ្ថា មាា ស់ផទេះម្នបានោក់ពាកយបណត ឹងបនណត ញអនកនចញនទ។  

ត្របស្ននបើមាា ស់ផទេះបានន ែ្ ើតមន នហើ អនកនជឿថាមាា ស់ផទេះម្នបានត្របេល់ឲ្យ

អនកនូវឯកោរបណត ឹង សូមរកជាំនួ ផល វូចាប់ភ្ជា មៗ។ 

ត្របស្ននបើមាា ស់ផទេះចាក់នោអនកម្នឲ្យចូលផទេះ អនកអាចបត ឹងមាា ស់ផទេះន ើងត្ លាោរបាន។  

ត្របស្ននបើអនកបង្ហា ញថាោរចាក់នោម្នឲ្យចូលផទេះននេះ េឺជាទនងែ ើខ សចាប់ ត្ លាោរេួរ

តត្បញ្ហា ឱ្យមាា ស់ផទេះបង់ត្របាក់ឱ្យអនក។  

នត្ើខុ្ាំបត ឹងាមវ ិ្ ីណាកន ុងត្ លាោរបណត ឹងសាំណងខាន ត្តូ្ច? អាចជួ 

បានអាត្រស័ នលើពាកយបណត ឹងរបស់អនកទមទរសាំណងប៉ា នាម ន។   

 អនក មិនអាច ោក់ពាកយបណត ឹងសាំណងតូ្ច នដ្ើមបីស ាំដ្ីោរបស់ត្ លាោរ

តដ្លអន ញ្ហា ត្ឱ្យអនកចូលផទេះវញិបាននទ។  ជួបនមធាវ ើ។  

សតើម្ចា សផ់្ទះរបសខ្់ញ ុំអាចបិទផ្តត ច់សសវាទឹកស ា្ ើងរបស់ខ្ញ ុំបានសទ?  

នដ្ើមបីតត្ន ែ្ ើោរជួសជ លប៉ា នណាណ េះ។  មាា ស់ផទេះម្នអាច 

ផ្លត ច់នសវាទឹកន ា្ ើងនោ ោរតត្អនក ឺត្យ៉ា វកន ុងោរបង់ថ្ថ្ាឈន លួ 

ឬនដ្ើមបីន ែ្ ើឱ្យអនកនរ ើនចញបាននទ។   

 ត្របស្ននបើនសវាទឹកន ា្ ើងមានន ម្ េះមាា ស់ផទេះ វាជាទនងែ ើខ សចាប់សត្រមាប់

មាា ស់ផទេះបញ្ឈប់ោរនចញវកិក បត្រត្ នដ្ើមបីោត់្ផ្លត ច់នសវា។ 

សូមអានខា ឹមោរអាំរី មាា ស់ផទេះរបស់ខុ្ាំប្ទផ្លត ច់នសវាទឹកន ា្ ើងរបស់ខុ្ាំ! 

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/small-claims-court?ref=6CK9s
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-landlord-shut-off-my-utilities?ref=Q1pkm
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ត្របស្ននបើមាា ស់ផទេះប្ទផ្លត ច់នសវាទឹកន ា្ ើងរបស់អនក អនកអាចបត ឹងមាា ស់ផទេះ

ន ើងត្ លាោរបាន។ នៅត្រកមអាចផតល់ឲ្យអនករហូត្ដ្ល់ 100 ដ្ លាា រកន ុងមួ ថ្ថ្ៃតដ្លបាន

ប្ទផ្លត ចន់សវាទឹកន ា្ ើង។ 

ម្ចា សផ់្ទះបាន ក់ពាកយបតត ឹងបសតត ញខ្ញ ុំសចញ និងទទួលបានែីកាសង

សុំតងពខ្ីញ ុំ។ 

ខ្ញ ុំមនិអាចយករបសទ់ុំងអស់របសខ្់ញ ុំសចញមុនថ្ងៃផ្ុតកុំតត់សៅកន ញងែីកា

សនះ។ 

មាា ស់ផទេះ សស្រកាមការស្រតួតពិនិតយរបស់សមតថកិចា អាចនរ ើរបស់របររបស់អនកនចញបាន 

ត្របស្ននបើអនកម្ននៅទីននាេះ។ ម្ននលើសរីបីថ្ថ្ៃបនាទ ប់រីអនកទទួលបានដ្ីោសងសាំណង 

អនកអាចនសន ើស ាំមាា ស់ផទេះជាលា លកខណ៍អកេរឲ្យរកាទ ករបស់របររបស់អនក។  

បនាទ ប់មកមាា ស់ផទេះរបស់អនកត្រត្វូតត្រកាទ ករបស់ទាំងអស់។ 

មាា ស់ផទេះក៏ត្របតហលជាត្រត្វូទ ករបស់របររបស់អនកតដ្រ ត្របស្ននបើមាា ស់ផទេះដ្ឹង

ថាអនកមានរ្ោរភ្ជរតដ្លរារាាំងអនកម្នឱ្យនសន ើស ាំមាា ស់ផទេះ នដ្ើមបីរកាទ ក

របស់របររបស់អនកបាន។   

 ជាទូនៅអនកត្រត្វូបង់ថ្ថ្ានសវានរ ើនចញ ន្ងថ្ថ្ាចាំណា នលើោររកាទ ក នដ្ើមបី

 កត្រទរយសមបត្ត ្របស់អនកមកវញិ។   

ស្របសិនសបើអនកជុំទស់នឹងការរកាទុកមាា ស់ផទេះរបស់អនកម្នអាច 

រកាទ ករបស់របស់អនកបាននទ។  

ាម្មមាមាា ស់ផទេះនឹង ករបស់របររបស់អនកនៅោក់នៅនលើច្នញ្ា ើមផល វូ 

ឬចាំណត្រថ្ នត។   

សពលខ្ញ ុំសៅសស្រៅ ម្ចា សផ់្ទះរបស់ខ្ញ ុំបានយករបស់របរខ្ញ ុំ។  

គាត់នឹងមនិឱ្យរបសរ់បរមកខ្ញ ុំ វញិសទ។  សតើខ្ញ ុំអាចសធវ ីអវ ីខាះបាន? 

សរនសរល្ខ្ត្នៅមាា ស់ផទេះ។  សរនសរនៅកន ុងល្ខ្ត្របស់អនក (ត្របស្ននបើរ្ត្) 

ថាអនកម្នបាននបាេះបង់នចាលផទេះជួលននាេះនទ នហើ  (ត្របស្ននបើជាោររ្ត្) 

អនកមានេនត្រមាងបនតរស់នៅទីននាេះនទៀត្។ 

រកាទ កល្ខ្ត្មួ ចាប់ចមាងសត្រមាប់ន ែ្ ើជាកាំណត្់ត្រារបស់អនក។  

អនកអាចនត្របើល្ខ្ត្េាំរនូៅច ងបញ្ាប់ទាំរ័រននេះ។ 
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ត្រត្វូត្របាកដ្ថា អនកអាចបញ្ហា ក់ថា មាា ស់ផទេះបានទទួលល្ខ្ត្ននេះ។ 

នាាំ កោកេីតដ្លម្នតមនជាសមាជ្កត្រេួោរ ឬនផញើមកនូវល្ខ្ត្បញ្ហា ក់

រីោរទទួលបានសាំប ត្រត្នផញើមកវញិតដ្លមានោរបញ្ហា ក់ ន្ងសាំប ត្រត្្មមា។    

ត្របស្ននបើអនកម្នទទួលបានរបស់របររបសអនកមកវញិបនាទ ប់រីនផញើល្ខ្ត្ននាេះនទ សូម

ទូរស័រទនៅបត ឹងប៉ាូល្ស។  ត្របស្ននបើអនកនផញើល្ខ្ត្ទមទរររបស់របរអនកវញិ 

មាា ស់ផទេះត្រត្វូតត្ត្របេល់របស់របរទាំងននាេះឲ្យមកអនក វញិ។   

 មាា ស់ផទេះអាចបដ្្នស្ម្នត្របេល់របស់របរអនកឲ្យមកវញិរហូត្ដ្ល់អនកបង់

ថ្ថ្ានសវានរ ើនចញ ន្ងរកាទ ករបស់របរ ដត កន ុងករណីមាា ស់ផទេះបាន ក

របស់របរអនកនចញនោ ត្រសបចាប់នៅនរលដ្ាំបូង។ 

អនកអាចបត ឹងនៅត្ លាោរ នដ្ើមបីបងខ ាំឱ្យមាា ស់ផទេះត្របេល់ឱ្យអនកនូវរបស់របរអនកវញិ។  

ត្របស្ននបើអនកឈន េះកត ី នៅត្រកមអាចផតល់ឲ្យអនករហូត្ដ្ល់ 10,000 ដ្ លាា រ។   

សតើម្ចា សផ់្ទះអាចលក់របស់របរខ្ញ ុំបានសទ? 

ដត កន ុងករណីអនកបាននបាេះបង់នចាលផទេះជួលរបស់អនក ន្ងបានទ កនចាលរបស់របរអនក 

ឬ មាា ស់ផទេះបានបនណត ញអនកនចញបនាទ ប់រីនចញដ្ីោសងសាំណង 

នហើ អនកម្នបាននសន ើស ាំមាា ស់ផទេះជាលា លកខណ៍អកេរ នដ្ើមបីរកាទ ករបស់របរអនក។ 

ត្របស្ននបើអនកជាំទស់ម្នឲ្យមាា ស់ផទេះរកាទ ករបស់របស់អនកនទ មាា ស់ផទេះត្រត្វូោក់

របស់របររបស់អនកនៅនលើបរនិវណអចលនត្រទរយោធារណៈតដ្លនៅជ្ត្បាំផ ត្។ 

ស្របសិនសបើរបស់របរអនកម្ចនតថ្មាសលើសពី 250 ែុលាា រ មាា ស់ផទេះត្រត្វូនផញើ

ល្ខ្ត្ជូនដ្ាំណឹងជាលា លកខណ៍អកេរនៅោន់អាស ោឋ នច ងនត្រោ របស់អនក 30 

ថ្ថ្ៃម ននរលោកល់ក់។ ស្របសិនសបើវាម្ចនតថ្មាតិចជាង 250 ែុលាា រ មាា ស់ផទេះត្រត្វូនផញើល្ខ្ត្

ជូនដ្ាំណឹងជាលា លកខណ៍អកេរត្របាាំរីរថ្ថ្ៃម ននរលោក់លក់។  

មាា ស់ផទេះតដ្លរកចាំណូលបានរីោរលក់នត្រចើនជាងទឹកត្របាក់អនកបានជាំពាក់ត្រត្វូតត្ត្មកល់ទ 

កចាំនួនទឹកត្របាក់នលើសសត្រមាប់អនកកន ុងរ ៈនរលមួ ឆាន ាំេ្ត្ចាប់រីថ្ថ្ៃោក់លក់។  

អនកអាចទមទរត្របាក់កន ុងអាំ ុងនរលននាេះបាន។  

មាា ស់ផទេះម្នអាច ទមទរឱ្យអនកបង់ថ្ថ្ាឈន លួផទេះជាថ្ន រូនឹងោរទទួលបានរបស់

របរអនកមកវញិននាេះនទ។ ប៉ា តនតមាា ស់ផទេះតដ្លលក់របស់របរអនក អាច 

 កត្របាក់រីោរលក់ននេះនៅទូទត់្ថ្ថ្ាឈន លួ 

ឬោរចាំណា នផេងនទៀត្តដ្លអនកជាំពាក់បាន។   
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 ត្របស្ននបើរបស់របរអនកេឺមានត្ថ្មារីររ ហាស្បដ្ លាា រ ឬត្្ចជាងននេះ 

មាា ស់ផទេះអាចលក់ ឬចាត់្តចងរបស់របរទាំងអស់បាន សលើកដលងដត 

ឯកោរផ្តទ ល់ខល នួ របូងតស្រគួោរ និងវតថ ញអនុសាវ រយី៍។  

ទទួលបានជុំនួយដផ្នកចាប់ 

 នៅខាងនត្រៅនខាន្ី King សូមនៅនៅនលខទូរសរ័ទទន់នហត្ ោរណ៍ CLEAR  
1-888-201-1014 នរៀងរាល់ថ្ថ្ៃន ែ្ ើោរចាប់រីនមា៉ា ង 9:15 ត្ររឹកដ្លន់មា៉ា ង 12:15 

ថ្ថ្ៃត្រត្ង់។  

 នៅកន ុងនខាន្ី King សូមទូរស័រទមកនលខ 211 នរៀងរាល់ថ្ថ្ៃន ែ្ ើោរចាប់រីនមា៉ា ង 

8:00 ត្ររឹក ដ្ល់នមា៉ា ង 6:00 លាៃ ច។ 211 នឹងកាំណត្់អត្តសញ្ហា ណ 

ន្ងបញ្ជ នូអនកនៅអនកផតល់ជាំនួ តផនកចាប់សមត្រសប។ 

 មន សេវ ័ចាំណាស់ (អា  ចាប់រី 60 ឆាន ាំន ើងនៅ) ក៏អាចទូរស័រទមក CLEAR*Sr 

ាមនលខ 1-888-387-7111 (ទូទ ាំងរដ្ឋ)។ 

 អនកក៏អាចោក់ពាកយាមអនឡាញជាមួ  CLEAR*Online៖  
nwjustice.org/get-legal-help។ 

 

ោរនបាេះរ មពផា ននេះផតល់នូវរ័ត្៌មានទូនៅទក់ទងនឹងស្ទធ ្ ន្ងោរទទួលខ សត្រត្វូរបស់អនក។  

ឯកោរននេះម្នតមននរៀបនរៀងន ើងសត្រមាប់ោរជាំនួសឱ្យោរត្របឹកាផល វូចាប់ជាក់លាក់នទ។   

© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014។  

(ោរអន ញ្ហា ត្ឱ្យថ្ត្ចមាង ន្ងតចកចា នៅឱ្យសមព ័នធភ្ជរនដ្ើមបី  ត្ត ្្ម៌នសម ើភ្ជរគ្នន  

ន្ងចាំនពាេះប េគលេឺសត្រមាប់តត្នគ្នលបាំណងម្នតមនពាណ្ជាកមមប៉ា នណាណ េះ។) 

https://nwjustice.org/get-legal-help


 

 

 

__________________[date/ោលបរនិចេទ]    

 

_____________________________ [name of landlord/ន ម្ េះមាា ស់ផទេះ] 

_____________________________ [landlord street address/អាស ោឋ នមាា ស់ផទេះ] 

_____________________________ [landlord town/city, state, zip code/ទីត្រកងុ/ត្រកងុ រដ្ឋ ហេុ ីបកូដ្

របស់មាា ស់ផទេះ] 

 

Dear/សូមនគ្នររជូន ________________________[ landlord name/ន ម្ េះមាា ស់ផទេះ ]៖ 

I am writing about the apartment/house I rent from you at 

ខុ្ាំសរនសរល្ខ្ត្ននេះអាំរីនរឿងអាផ្លត្ម្ន/ផទេះតដ្លខុ្ាំជួលរីអនកនៅ 

____________________________________________ [your address/អាស ោឋ នរបស់អនក]។ 

On or about/នៅថ្ថ្ៃទី ឬត្របតហលជានៅថ្ថ្ៃទី _______________ [date you were locked 

out/ោលបរនិចេទតដ្លបានចាក់នោម្នឲ្យអនកចូលផទេះ] you and your agents excluded me 

from the rental by/អនក ន្ងភ្ជន ក់ង្ហររបស់អនកម្នអន ញ្ហា ត្ឲ្យខុ្ាំចូលផទេះជួលនោ ៖  

☐ locking me out  and/or ចាក់នោខុ្ាំម្នឲ្យចូល ន្ង/ឬ  

☐ calling the Sheriff to have me removed and/or 

នៅទូរសរ័ទបត ឹងសមត្ថក្ចាឱ្យបនណត ញខុ្ាំនចញ ន្ង/ឬ  

☐ other នផេងនទៀត្៖ __________________________________________________________ 

You have no court order or Writ of Restitution permitting these actions. 

អនកម្នមានដ្ីោត្ លាោរ ឬដ្ីោបង្ហគ ប់សងសាំណង តដ្លអន ញ្ាត្ឱ្យន ែ្ ើ

សកមមភ្ជរទាំងននេះ។ 

The Residential Landlord-Tenant act, Ch. 59.18 RCW, and the unlawful detainer statute, Ch. 
59.12 RCW make self-help evictions illegal.  Your conduct violates the law. 

ចាប់សត ីរីមាា ស់ផទេះ ន្ងអនកជួល ត្រត្ង់មាត្រា 59.18 RCW ន្ងលកខនត ្កៈសត ីរី

ោរឃ ាំខល នួនោ ខ សចាប់ ត្រត្ង់មាត្រា 59.12 RCW ន ែ្ ើឲ្យោរបនណត ញនចញខ សចាប់។  

ទនងែ ើរបស់អនកបាំពានចាប់។ 

Please note/សូមចាំណាាំ៖ 

☐  I have not abandoned the place.ខុ្ាំម្នបាននបាេះបង់នចាលផទេះជួល។ 

☐  I have no intention of abandoning the place.ខុ្ាំគ្នម នបាំណងនបាេះបង់នចាលផទេះជួល។ 

I have been denied access to my residence since 

ខុ្ាំត្រត្វូបានមាា ស់ផទេះបដ្្នស្ម្នឲ្យចូលលាំនៅោឋ នរបស់ខុ្ាំចាប់ាាំង ______________ 

[date/ោលបរនិចេទ]។   
I am worried that you have allowed unauthorized people to enter the place and remove my 
things.  I will consider you responsible for any loss or damage to my property that occurs before 
you return it. 



 

 

ខុ្ាំបារមភថា អនកបានអន ញ្ហា ត្ឱ្យអនកតដ្លគ្នម នោរអន ញ្ហា ត្ចូលផទេះជួល 

នហើ នរ ើ ករបស់របររបស់ខុ្ាំនចញ។   
Please consider this letter a demand upon you to restore immediate possession of the residence 
to me.  

ខុ្ាំនឹងទមទរឲ្យអនកទទួលខ សត្រត្វូចាំនពាេះោរបាត្់បង់ ឬោរខូចខាត្ត្រទរយ

សមបត្ត ្របស់ខុ្ាំតដ្លបាននកើត្ន ើងម ននរលអនកត្របេល់មកវញិ។ 

Please call at once at /សូមរ្ចារណានលើល្ខ្ត្ននេះជាោរទមទររីអនក 

នដ្ើមបីត្របេល់ស្ទធ្ោន់ោប់លាំនៅោឋ នឲ្យខុ្ាំវញិភ្ជា ម។  សូមនៅទូរស័រទភ្ជា មនៅនលខ 

__________________ [your phone number/នលខទូរសរ័ទរបស់អនក] so we can work out how you 

will get the new key to me/ដូ្នចនេះន ើងអាចន ែ្ ើោរនោេះត្រោ រកវ ិ្ ីតដ្លអនកនឹង ក

កូននោថ្មីមកឱ្យខុ្ាំបាន។   

If you do not give me immediate access to the apartment/house, I will seek assistance from the 
County Sheriff and/or the Superior Court to get back possession of the apartment/house. 

ត្របស្ននបើអនកម្នត្របេល់ឱ្យខុ្ាំនូវស្ទធ្ចូលអាផ្លត្ម្ន/ផទេះភ្ជា មនទ ខុ្ាំនឹងតសែ ងរក

ជាំនួ រីសមត្ថក្ចច ត្របចាាំនខាន្ី ន្ង/ឬត្ លាោរកាំរូល នដ្ើមបីទទួល

បានស្ទធ្ោន់ោប់វញិនូវអាផ្លត្ម្ន/ផទេះ។ 

Thank you for your cooperation. 

សូមអេ ណដ្ល់ក្ចាសហោររបស់អនក។ 

 

Sincerely/សូមទទួលនូវោរនគ្នររដ្៏នោម េះត្រត្ង់រីន ើងខុ្ាំ 

 

_______________________ 


