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የቤት አከራዬ ቤቴን ቆለፉብኝ 

 

 

 በ Washington (ዋሽንግተን) ግዛት ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ ብቻ ይህንን ያንብቡ።  

 እኛ የምናገናኛቸውን ሁሉንም የዋና ዋና ነጥቦች መረጃ እዚህ በ 

WashingtonLawHelp.org ላይ ማግኘት ይችላሉ። 

 ከቤት የማስወጣት ሕጎች እና ፍርድ ቤቶች COVID-19 ላስከተለው ቀውስ 

መፍትሄ የሚሰጡባቸው መንገዶች በፍጥነት ሊለወጡ እና እንደሚኖሩበት 

አካባቢ ሊለያዩ ይችላሉ። ወቅታዊ የሆነ መረጃ ለማግኘት እና በአከባቢዎ የቤት 

ማስለቀቅን አስመልክቶ ድጋፍ ለማግኘት WashingtonLawHelp.org ይጎብኙ።  

ይህንን ማንበብ አለብኝ?   

የሚኖሩበትን አፓርታማ ወይም ቤት የተከራዩት ከሆነ፣ የቤትዎ አከራይ እርስዎ ወደቤትዎ መግባት 

እንዳይችሉ ቁልፉን ከቀየሩብዎት፣ እና ቤቱን ለቆ ለመውጣት ምንም አይነት ዕቅድ ከሌለዎት። 

ወዲያውኑ የሕግ ምክር ለማግኘት ይሞክሩ። ከዚህ በታች ያለውን የመገኛ አድራሻ/መንገድ 

መረጃ ይመልከቱ። 

ምን አይነት መረጃ ላገኝ እችላለሁ? 

 የቤት አከራይዎ የተከራዩትን ቤት ሊቆልፍብዎት የሚችል ከሆነ እና መቼ ሊቆልፍብዎት 

እንደሚችል 

 የቤት አከራይዎ የተከራዩትን ቤት ቢቆልፍብዎት ምን ማድረግ እንዳለብዎት 

 እርዳታ ከየት ማግኘት እንደሚችሉ 

https://www.washingtonlawhelp.org/


 
www.WashingtonLawHelp.org 

6316AM My Landlord Locked Me Out (Amharic) 
January  2021  

 
 

 

 p. 2 
 

የቤት አከራዬ ህጋዊ በሆነ መንገድ ቤቴን ሊቆልፍብኝ ይችላል? 

ለአከራዩ ሳያሳውቁ የተከራዩትን ክፍል ለቀው ሄደው የቤት ኪራይ መክፈል ያቆሙ ከሆነ፣ (ይህም 

ኪራዩን “ለቆ መሄድ” ይባላል)፣ ወይም ሸሪፉ የፍርድ ቤት ትዕዛዝን ተግባራዊ አድርገዋል ይህም 

እርስዎን ከቤት ለማስወጣት (ከቤት የማስወጫ ቀጠሮ ይባላል)።  

የቤት አከራዩ ቁልፉን ሊቀይሩ፣ ተጨማሪ ቁልፍ ሊያደርጉ፣ ወይም በሌላ በምንም አይነት መንገድ 

ከመግባት  ሊያግዱዎት አይችሉም። የኪራይ ክፍያዎችን፣ የፍጆታ መገልገያ ክፍያዎችን፣ ወይም 

ሌሎች ክፍያዎች ሳይከፍሉ ቀርተው ቢሆንም እንኳን ያንን ማድረግ አይችሉም።   

 በአካባቢዎ ላለው የበላይ ፍርድ ቤት ጸሃፊ/ሰራተኛ ይደውሉ። የቤት አከራዩ 

እርስዎን ከቤት ለማስወጣት ክስ እንዳላቀረበብዎ ያረጋግጡ።  የቤት አከራዩ ይህን 

አድርገው ከሆነ እና፣ ነገር ግን የቤት አከራዩ የፍርድ ቤት ወረቀቶቹን ሳይሰጥዎ ቀርቶ 

ከሆነ፣ ወዲያውኑ የሕግ ድጋፍ ያግኙ። 

የቤት አከራዩ መኖሪያ ቤትዎን ከቆለፈብዎ፣ አከራዩን በፍርድ ቤት ሊከሱት ይችላሉ።  የቤቱ 

በላይዎት ላይ መቆለፍ ህገ ወጥ መሆኑን ካረጋገጡ፣ ፍርድ ቤቱ የቤት አከራዩ ለእርስዎ እንዲክፍሉዎ 

ውሳኔ ያሳልፋል።  የይገባኛል ጥያቄዎ ምን ያህል ነው በሚለው ላይ የሚወሰን ሆኖ በ Small Claims 

Court (በአነስተኛ የይገባኛል ጥያቄ ችሎት) ውስጥ እንዴት መክሰስ እችላለሁ? ሊረዳዎት ይችላል።   

 ወደቤትዎ ተመልሰው እንዲገቡ የሚያደርግ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ለማግኘት በ Small 

Claims (በአነስተኛ የይገባኛል ጥያቄ) ክስ መመስረት አይችሉም።  ጠበቃ 

ያነጋግሩ።  

የቤት አከራዬ የፍጆታ መገልገያዎቼን ሊዘጋ ይችላል?  

የጥገና ስራዎችን ለማካሄድ ከሆነ ብቻ።  የቤት አከራዩ ኪራይ ለመክፈል በመዘግየትዎ የፍጆታ 

መገልገያዎችዎን ሊያቋርጥ ወይም ከቤት ሊያስዎጣዎት አይችልም።   

 የፍጆታ መገልገያዎቹ በቤት አከራዩ ስም ከሆኑ፣ አገልግሎቶቹ እንዲቋረጡ በማሰብ 

ሆን ብሎ የሚጠበቅበትን ክፍያዎች አለመክፈል ህገወጥ ተግባር ነው። የቤት አከራዬ 

የፍጆታ መገልገያዎቼን ዘጋብኝ! የሚለውን ያንብቡ። 

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/small-claims-court?ref=6CK9s
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/small-claims-court?ref=6CK9s
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-landlord-shut-off-my-utilities?ref=Q1pkm
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-landlord-shut-off-my-utilities?ref=Q1pkm
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የቤት አከራዩ የፍጆታ መገልገያዎችዎን ካቋረጠብዎ፣ አከራዩን በፍርድ ቤት ሊከሱት ይችላሉ። 

ዳኛው፣ ለእያንዳንዱ የፍጆታ መገልገያዎች ተቋርጠው ለነበረበት ጊዜ በቀን $100 ዶላር 

እንዲከፈልዎ ሊወስኑ ይችላሉ። 

የቤት አከራዩ እኔን ከቤት ለማስወጣት ክስ አቅርበው ከቤት የማስወጫ 

ፍቃድ አግኝተዋል። በውሳኔው ላይ በተገለጸው የጊዜ ገደብ ሁሉንም 

ንብረቶቼን ጨርሼ ማውጣት አልችልም። 

እርስዎ ከሌሉ በሸሪፍ ቁጥጥር ስር ሆኖ የቤት አከራዩ ንብረቶችዎን ሊያወጣቸው ይችላል። ከቤት 

የማስወጫ ፍቃድ ካገኙ ከሶስት ቀናት በማይበልጥ ጊዜ ውስጥ፣ የቤት አከራዩ ንብረትዎን 

እንዲያስቀምጥልዎ በጽሁፍ መጠየቅ ይችላሉ።  ይህን ካደረጉ የቤት አከራዩ ሁሉንም ንብረትዎን 

ሊያስቀምጥልዎ ይገባል። የቤት እቃዎን እንዲያስቀምጥልዎ ከመጠየቅ የሚያግድ የአካል ጉዳት 

እንዳለብዎ ካወቀም፣ የቤት አከራዩ ንብረትዎን ሊያስቀምጥልዎ ይገባል።   

 ንብረትዎን መልሰው ለማግኘት በአጠቃላይ የማጓጓዣ እና የማስቀመጫ 

ወጪዎችን መክፈል አለብዎት።   

ንብረትዎን ለማስቀመጥ ከተቃወሙ፣ የቤት አከራይዎ ንብረትዎን ሊያስቀምጥ አይችልም።  

ብዙዉን ጊዜ የቤት አከራዩ በእግር መንገዱ አጠገብ ወይም በመኪና ማቆሚያ ውስጥ 

ያስቀምጠዋል።   

እኔ ውጭ ሆኜ እያለ የቤት አከራዬ ንብረቶቼን ወሰደብኝ።  መልሶ ሊሰጠኝ 

ፍቃደኛ አይደለም።  ማድረግ ያለብኝ ምንድን ነው? 

ለቤት አከራይዎ ደብዳቤ ይጻፉላቸው።  በደብዳቤዎ ውስጥ የተከራዩትን ቤት ለቀው እንዳልወጡ 

(እውነት ከሆነ) እና ወደፊትም በቤቱ ውስጥ መኖርዎን መቀጠል እንዳሰቡ (እውነት ከሆነ) 

ይግለጹ። ለወደፊት መረጃ ይሆንዎት ዘንድ፣ የደብዳቤውን ቅጂ ያስቀምጡ።  በዚህ ሰነድ መጨረሻ 

ላይ ያለውን የናሙና ደብዳቤ መጠቀም ይችላሉ። 

ለቤት አካራይዎ ይህ ደብዳቤ እንደደረሳቸው ያረጋግጡ። የቤተሰብዎ አባል ያልሆነ ምስክር ይዘው 

ይሂዱ ወይም ለተመላሽ የተከፈለበት ደረሰኝ ባለው የተረጋገጠ የመልእክት መደበኛ ደብዳቤ 

ይላኩት።    

ደብዳቤውን ከላኩ በኋላ ንብረቶችዎ ካልተመለሱልዎት፣ ለፖሊስ ስልክ ይደውሉ።  ንብረቶችዎ 

እንዲመለሱልዎት የጽሑፍ ጥያቄ ካቀረቡ፣ ይህንኑ ተከትሎ የቤት አከራዩ ንብረትዎን መመለስ 

አለበት።   
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 የቤት አከራዩ ንብረቶችዎን ለማጓጓዣ እና ለማስቀመጫ የሚያስከፍለውን ክፍያ 

እስከሚከፍሉ ድረስ ንብረትዎን ለመመለስ እምቢ ማለት የሚችለው፣ 

መጀመሪያውኑ የቤት አከራዩ ንብረትዎን ያስወገደው በሕጋዊ መንገድ ከሆነ ብቻ 

ነው። 

ንብረቶችዎን እንዲመልስዎ የቤት አከራዩን በህጋዊ መንገድ ለማስገደድ ወደ ፍርድ ቤት መሄድ 

ይችላሉ።  ጉዳዩን ካሸነፉ፣ ዳኛው እስከ $10,000 ድረስ ሊወስኑልዎ ይችላሉ።   

የቤት አከራዬ የግል ንብረቶቼን መሸጥ ይችላሉ? 

ቤትዎን ለቀው ነገር ግን የግል ንብረቶችዎን ትተው ሄደው ከሆነ ብቻ ወይም የቤት አከራይዎ ከቤት 

የማስወጫ ቀጠሮ ከተሰጠ በኋላ ከቤት አስወጥቶዎት ከሆነና የቤት አከራይዎን የግል ንብረቶችዎን 

እንዲያስቀምጥልዎት በጽሁፍ ሳይጠይቁ ቀርተው ከሆነ። ንብረትዎን የቤት አከራዩ እንዳያስቀመጥ 

ከተቃወሙ፣ የቤት አከራዩ ንብረትዎን በቅርብ ባለው የህዝብ ንብረት/ቦታ ላይ ማስቀመጥ 

አለበት። 

የግል ንብረትዎ ከ $250 በላይ ዋጋ ያለው ንብረት ከሆነ፣ የቤት አከራዩ ከሽያጭ ከ 30 ቀናት 

በፊት የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ ወደመጨረሻ የሚታወቀው አድራሻዎ መላክ አለበት። የግል 

ንብረትዎ ከ $250 በታች ዋጋ ያለው ንብረት ከሆነ፣ የቤት አከራዩ ከሽያጭ ከሰባት ቀናት በፊት 

የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ መላክ አለበት።  

ካለብዎት እዳ በላይ የሆነ ገንዘብ ከሽያጩ የሚያገኝ አከራይ፣ ትርፉን ገንዘብ ከተሸጠበት ቀን ጀምሮ 

ለአንድ ዓመት ያህል ለእርስዎ ማስቀመጥ አለበት።  በዚህ ጊዜ ውስጥ ገንዘቡን መጠየቅ ይችላሉ።  

የቤት አከራዩ ንብረቶችዎን ለመመለስ መጀመሪያ ያለብዎት የኪራይ እዳ ይከፈለኝ ብሎ 

ሊጠይቅዎት አይችልም። ነገር ግን ንብረቶችዎን የሸጠ የቤት አከራይ ከሽያጩ ገንዘብ ላይ የቤት 

ኪራይ ወይም ሌላ ሊከፍሉት ለሚገባ ክፍያ ሊቀንስ ይችላል።   

 የግል ንብረትዎ $250 ዶላር ወይም ከዛ በታች ዋጋ ያለው ንብረት ከሆነ፣ የቤት 

አከራዩ ሁሉንም ንብረት ሊሸጠው ወይም ሊያስወግደው ይችላል፣ ነገር ግን  የግል 

ወረቀቶችን፣ የቤተሰብ ፍቶዎችን እና ማስታወሻዎችን በሚገባ መጠበቅ 

አለበት።  
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የህግ ድጋፍ ያግኙ 

 ከ King County (ኪንግ ካውንቲ) ውጭ በ CLEAR ሆትላይን 1-888-201-1014 በስራ 

ቀናት ከ 9:15 am - 12:15 pm ባለው ጊዜ ውስጥ ይደውሉ።  

 በ King County (ኪንግ ካውንቲ) ውስጥ በስልክ ቁጥር 211 በስራ ቀናት ከ  

8:00 am - 6:00 pm ባለው ጊዜ ውስጥ ይደውሉ። 211 በመለየት ወደ ትክክለኛው የህግ 

ድጋፍ ሰጭ ይልክዎታል። 

 አረጋውያን (እድሜያቸው 60 ዓመት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች) ወደ CLEAR*Sr በ  

1-888-387-7111 መደወል ይችላሉ (በግዛት አቀፍ ደረጃ)። 

 ከዚህ በተጨማሪም፣ በ CLEAR*Online:: nwjustice.org/get-legal-help በኦንላይን 

ማመልከት ይችላሉ። 

 

ይህ ጽሑፍ መብቶችዎን እና ኃላፊነቶችዎን በተመለከተ አጠቃላይ መረጃን ይሰጣል።   

ለተወሰነ የሕግ ምክር ምትክ ሆኖ የታሰበ አይደለም።   

© 2020 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014.  

(የመገልበጥ እና የማሰራጨት ፈቃድ ለ Alliance for Equal Justice እና ለንግድ ላልሆኑ ዓላማዎች  

ብቻ ለግለሰቦች ተሰጥቷል።)

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


 

 

 

__________________[date/ቀን]    
 

_____________________________ [name of landlord/የቤት አከራዩ ስም] 

_____________________________ [landlord street address/የቤት አከራዩ የመኖሪያ አድራሻ] 

_____________________________ [landlord town/city, state, zip code/የቤት አከራዩ ከተማ፣ 

ግዛት፣ ዚፕ ኮድ>] 
 

Dear/ውድ ________________________[landlord name/የቤት አከራዩ ስም]: 

I am writing about the apartment/house I rent from you at ይህንን ደብዳቤ እየጻፍኩ ያለሁት 

በ____________________________________________________ [your address/የእርስዎ አድራሻ]  

On or about/የሚገኘውን እና የተከራየሁትን አፓርታማ/ቤት በተመለከተ ነው። 

በ _______________ [ date you were locked out/የተቆለፈብዎት ቀን] you and your agents 

excluded me from the rental by/እለት፣ እርስዎ እና ወኪልዎ ከተከራየሁት ቤት ለመግባት በሚከተለው 

መንገድ ከልክላችሁኛል:  

☐ locking me out  and/or ውጭ ሆኜ በመቆለፍ እና/ወይም  

☐ calling the Sheriff to have me removed and/or እንዲያስወጡኝ ለሸሪፉ በመደወል 

እና/ወይም  

☐ other ሌላ:  
________________________________________________________________ 

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

እነዚህን ነገሮች ለማድረግ የሚፈቅድልዎ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ወይም ከቤት የማስወጫ ውሳኔ የለዎትም። 

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. 

Residential Landlord-Tenant Act (የመኖሪያ ቤት የአከራይ ተከራይ ሕግ)፣ Ch. 59.18 RCW እና ንብረትን 

በሕገ ወጥነት ለያዘ ሰው ደንብ፣ Ch. 59.12 RCW፣ በእራስ ፍቃድ የሚደረግን ከቤት ማስወጣት ህገ ወጥ 

እንደሆነ ያስቀምጣሉ።  ያደረጉት ተግባር ህጉን የሚጻረር ነው። 

Please note/እባክዎ ልብ ይበሉ: 

☐  I have not abandoned the place.መኖሪያ ቤቴን ለቅቄ አልሄድኩም። 

☐  I have no intention of abandoning the place.መኖሪያ ቤቴን ለቅቄ የመሄድ ሃሳብ የለኝም። 

I have been denied access to my residence since ከ ______________ [date/ቀን]  

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. 



 

 

ጀምሮ ወደ መኖሪያ ቤቴ እንዳልገባ ተከልክያለሁ።  ያልተፈቀደላቸው ሰዎች ወደ ቤቴ ውስጥ ገብተው 

ንብረቶቼን እንዲያስወግዱ መፍቀድዎ አሳስቦኛል።  ንብረቴን ከመመለስዎ በፊት በንብረቶቼ ላይ ለሚከሰት 

ማናቸውም አይነት ንብረት መጥፋት ወይም ጉዳት እርስዎን ተጠያቂ አድርጌ እወስዳለሁ። 

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

ይህ ደብዳቤ የመኖሪያ ቤቴን በፍጥነት እንዲመልሱልኝ ለእርስዎ የቀረበ መጠየቂያ መሆኑን እባክዎን 

ይገንዘቡ።   

Please call at once at /እባክዎን በቻሉት ፍጥነት በዚህ ስልክ ቁጥር ይደውሉልኝ __________________ 

[your phone number/የእርስዎ ስልክ ቁጥር] so we can work out how you will get the new key to 

me/እና አዲሱን ቁልፍ እንዴት ሊያቀብሉኝ እንደሚችሉ መነጋገር እንችላለን።   

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. 

ወደ አፓርታማው/ቤቱ መግባት የምችልበትን መንገድ በፍጥነት የማያመቻቹ ከሆነ፣ አፓርታማውን/ቤቱን 

መልሼ ለማግኘት ከካውንቲ ሸሪፍ እና/ወይም ከከፍተኛው ፍርድ ቤት እርዳታ እጠይቃለሁ። 

Thank you for your cooperation. 

ለትብብርዎ ከልብ አመሰግናለሁ። 
 

Sincerely/ከሰላምታ ጋር፣ 
 
_______________________ 


