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Isinara ng Nagpapaupa ang 
Aking Mga Utility! 

 

 Nagtapos ang moratoryo ng pagpapalayas sa Estado ng Washington noong 
Hunyo 30, 2021. Ngunit ang ilang mga proteksyong federal at estado ay 
mananatili para sa mga walang bayad na renta dahil sa COVID-19. Basahin 
ang pinakabagong mga pagbabago sa batas sa 
WashingtonLawHelp.org/resource/eviction 

Dapat ka bang basahin ito?   

Oo, dapat mo itong basahin kung inuupahan mo ang lugar kung saan ka nakatira sa 
Estado ng Washington. Dapat mo itong basahin kung sakaling isinara ng iyong 
landlord ang iyong mga utility para pilitin kang lumipat.     

Ano ang matututunan ko sa pagbabasa nito?   

• Ano ang dapat gawin kung ang nagpapaupa ay iligal na isinara ang iyong  
mga utility. 

• Saan makakakuha ng ligal na tulong. 

Ano ang sinasabi ng batas?   

Sa ilalim ng batas ng estado sa RCW 59.18.300, labag sa batas na intensyonal na 
(sadyang) isara ng may-ari ang serbisyong pang-utility. Kasama rito ang tubig, 
mainit na tubig, init, kuryente, o gas, maliban kung may mga pansamantalang 
kailangang pag-aayos. 

Sa madaling salita, labag sa batas na isara ng mga landlord ang iyong mga utility 
para subuka kang paalisin.    

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=TL
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.18.300
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Maaari mong idemanda ang landlord (karaniwan sa Korte ng Maliliit na Reklamo) sa 
halagang $100 bawat araw na wala kang mga utility.  Basahin Ano ang Korte ng 
Maliliit na Reklamo? at Paano Magsampa ng Kaso sa Korte ng Maliliit na Reklamo? 

Maaari bang ligal na isara ng landlord ang mga utility?  

Maaari. Kung sinabi ng iyong pag-upa na babayaran mo dapat ang mga utility, pero 
hindi mo ginawa, maaaring isara ng kumpanya ng utility ang mga utility.  

Kung “inabandona” mo ang lugar – lumipat ka nang hindi sinabi sa landlord at 
tumigil sa pagbabayad ng renta – maaaring isara ng may-ari ang mga utility. 

Sinara ng aking landloard ang aking mga utility. Ano ang 
magagawa ko?   

Kung ligtas mong mabubuksang muli ang mga utility, tulad ng pagpihit ng switch, 
dapat mong gawin ito. Kung ang iyong landlord lamang ang may access sa mga 
utility, subukang makakuha agad ng ligal na tulong. Tingnan ang impormasyon sa 
pakikipag-ugnayan sa ibaba.  

Habang sinusubukan mong makakuha ng ligal na tulong, dapat ka ring sumulat ng 
liham tungkol sa muling pagbubukas ng mga utility at ibigay ito sa landlord. Maaari 
mong gamitin ang form letter sa ibaba. Maaari ring makatulong na makipag-
ugnayan sa iyong lokal na ahensya ng pamahalaan na namamahala sa mga building 
code. Maaaring buksan muli ng ilang mga opisyal sa pagpapatupad ng code ang mga 
utility para sa iyo.   

Kung kailangan mo ng tulong sa utility, tumawag sa 2-1-1 o bisitahin ang kanilang 
website sa https://search.wa211.org/. 

Kumuha ng Ligal na Tulong  

Sa labas ng County ng King: Tumawag sa CLEAR Hotline sa 1-888-201-1014 Lunes 
hanggang Biyernes sa pagitan ng 9:15 a.m. - 12:15 p.m.  

Sa County ng King: Tumawag sa 2-1-1 para sa rekomendasyon sa tagapagkaloob ng 
ligal na serbisyo mula Lunes hanggang Biyernes sa pagitan ng 8:00 am - 6:00 pm.  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/what-is-small-claims-court?ref=poeDP
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/what-is-small-claims-court?ref=poeDP
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/small-claims-court?ref=poeDP
https://search.wa211.org/
https://search.wa211.org/
https://search.wa211.org/
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Ang mga taong 60 pataas ay maaaring tumawag sa CLEAR*Sr sa 1-888-387-7111 
(sa buong estado).  

Ang mga bingi, hirap sa pandinig o mga tumatawag na may kapansanan sa 
pagsasalita ay maaaring tumawag sa CLEAR o 211 (o walang bayad na  
1-877-211-9274) gamit ang serbisyo sa pag-relay na iyong napili. 

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

Magbibigay ang CLEAR at 211 ng isang libreng tagasalin. 

 

Ang publikasyong ito ay nagbibigay ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa iyong mga 
karapatan at responsibilidad.  Ito ay hindi nilalayon bilang panghalili sa espesipikong ligal na payo. 

© 2021 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 pangkomersyo.) 

 
 

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


 

 

 

NOTICE REQUESTING RESTORATION OF UTILITIES 

(PAUNAWANG HUMIHILING NG PAGBABALIK NG MGA UTILITY) 

 

Date:   

(Petsa) 

_________________________________________ [Landlord's name and address] 

  (Pangalan at address ng landlord) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Dear __________________________________: 

(Minamahal na) 

This is to notify you that the rental at   
 
which you manage and which I live in needs these utilities restored: 

(Ito ay para abisuhan ka na kailangang maibalik ang mga utility na ito sa pagrenta sa  
 
 
na pinapamahalaan mo at kung saan ako nakatira:) 

 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

 

The Washington Residential Landlord Tenant Act requires you to begin to do this 
within 24 hours to repair the loss of hot or cold water, heat or electricity, or a 
condition imminently hazardous to life. 

(Mandato ng Washington Residential Landlord Tenant Act na masisimulan mong 
gawin ito sa loob ng 24 na oras upang maayos ang pagkawala ng mainit o malamig 
na tubig, init o kuryente, o kondisyong mapanganib sa buhay.) 

 



 

 

If the repairs are not completed within the applicable period of time, I intend to use 
the remedies provided in the Act.  

(Kung ang mga pag-aayos ay hindi nakumpleto sa loob ng naaangkop na tagal ng 
panahon, balak kong gamitin ang mga remedyo na inilaan sa Batas.) 

If you have turned off these utilities purposely to force me to move, this is also 
unlawful under RCW 59.18.300 and I may sue for damages for each day that the 
utilities were off.  

(Kung sinadya mong isara ang mga utility na ito para pilitin akong lumipat, labag din 
ito sa batas sa ilalim ng RCW 59.18.300 at maaari akong magreklamo para sa mga 
pinsala para sa bawat araw na nakasara ang mga utility.) 

Sincerely, 

(Sumasaiyo,) 

 
_______________________________________  
Signature 
(Lagda) 
_______________________________________ 
Print Name 
(Isulat ang Pangalan) 
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