
 
   

ຂໍ ້ ມູນການກວດ
ກາເຮື ອນເຊົ່ າ

ປັບປຸງແລະຮັກສາບ່ອນຢູ່ອາໄສທີ່ ປອດໄພແລະດີ 
ຕ່ໍສຸຂະພາບສໍ າລັບຜູ້ເຊົ່ າທຸກຄົນໃນເມື ອງຊີ ແອັດ
ເທີ ລ

ການຈົດທະບຽນ
ເຮື ອນເຊົ່ າແລະຄໍ າສ່ັງ
ການກວດກາ (RRIO)

ການເຊົ່ າໃນເມື ອງຊີ ແອັດເທີ ລ 
ສິ ດທິ,ຄວາມຮັບຜິດຊອບ,ຊັບ
ພະຍາກອນ

ຜູ້ເຊົ່ າມີ ສິ ດ:
 • ຢູ່ອາໄສໃນບ່ອນພັກອາໄສທີ່ ປອດໄພແລະມີ ການບໍ າລຸງຮັກສາທີ່ ດີ
 • ປາສະຈາກການເລື ອກປະຕິບັດຫຼື ການແກ້ແຄ້ນ
 • ໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກຢ່າງເໝາະສົມກ່ອນໃຫ້ການເຂົ ້ າເຖິງ

 ເຮື ອນເຊົ່ າ
 • ປາສະຈາກການຖື ກຂັບໄລ່ອອກຈາກເຮື ອນເຊົ່ າຢ່າງຜິດກົດໝາຍ
 • ໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ

ຕ່ໍກັບສັນຍາການເຊົ່ າ

ຜູ້ເຊົ່ າມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ:
 • ຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າ
 • ບໍ່ ເຮັດໃຫ້ຊັບສິ ນເສຍຫາຍ
 • ປະຕິບັດຕາມຂໍ ້ ກໍານົດຂອງສັນຍາການເຊົ່ າ
 • ໃຫ້ການເຂົ ້ າເຖິງທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນແກ່ເຈົ ້ າຂອງແລະຜູ້ຈັດການ

 ຊັບສິ ນ 

ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບສິ ດທິແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານໃນນາມເປັນ
 ຜູ້ເຊົ່ າທີ່ :

www.seattle.gov/rentinginseattle

ຕິດຕ່ໍຫາພວກເຮົ າ

 City of Seattle 
Department of Construction and Inspections

ເວັບໄຊທ໌
www.seattle.gov/RRIO

ໂທລະສັບ
(206) 684-4110

TTY
7-1-1 ຫຼື (206) 233-7156

ທາງຈົດໝາຍຫຼື ດ້ວຍຕົນເອງ
700 Fifth Avenue, 20th Floor
PO Box 34234
Seattle, WA 98124-1234

ມີ ສະບັບແປໃຫ້

Amharic ( ) • Cambodian/Khmer (
Chinese (中文 ) • Korean (한국어) • Lao/Laotian/
Phaasaa Laao ( ) • Oromiffa • Russian 
( ) • Somali/af Soomaali • Spanish 
(Español) • Tagalog • Thai ( ) • Tigrinya ( ) 
Vietnamese ( t)



ຜູ້ກວດກາ RRIO ຈະ:
•  ກກກ ກກກກກ ກກກ ກກກກ ກກ ກກກກກ 

• ກກກ ກກກກກ ກກກກ ກກກ ກກກ ກກກ

•  ກກກ ກກ ກກກກກ ກກກ ກກກກ ກກກກ ກກກກ ກກກ ກກກກກກ ກກກກ ກກກ ກກ ກກກ

ຜູ້ກວດກາ RRIO ຈະບໍ່ :
• ກກກ ກກກກ ກກກກ ກກກ ກກກກ ກກກ ກກກ ກກກ ກ

• ກກກ ກກກກກ ກກ ກກກ ກກກກກກ ກກກ ກກກກກກ  ກກກກກ ກກກກ

•  ກກກ ກກກກ ກກກກ ກກກ ກກກກກກ ກກກ ກກກກກ ກກກກກ  
ກກກ ກກກກກ ກກກ ກກກ ກກກ ກກກກກກ

ໃຜຈະເຮັດການກວດກາ?
ການກວດກາຈະຖື ກເຮັດໂດຍ:

• ກກກກກກກກ ກກກ ກກກກກ

•  ກກກ ກກກກກ ກກກກ ກກກ ກກກກກກກ ກກກ ກກກ ກກກກກກ ກກ ກກກກ ກກກກ ກກ   ກກກກກກກກ ກກກ ກກກກ ກກກກກ ກກ ກກກ ກກກກກກ ກກກ ກກກ ກກກກກ

ວຽກການກວດກາຈະເປັນແນວໃດ? 

ແຈ້ງການ
 ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງ
ບອກກ່ຽວກັບການກວດ
ກາຢ່າງນ້ອຍສອງວັນລ່ວງ 
ໜ້າຈາກເຈົ ້ າຂອງຫຼື ຜູ້
ຈັດການຊັບສິ ນ.

ທ່ານຄວນວາງແຜນກັບ
ເຈົ ້ າຂອງຫຼື ຜູ້ຈັດການຊັບ
ສິ ນສໍ າລັບການເຂົ ້ າມາກວດ
ບ່ອນຢູ່ຂອງທ່ານ.ອີ ງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງເມື ອງແລະລັດ
ທ່ານບໍ່ ສາມາດປະຕິເສດການ
ເຂົ ້ າມາກວດກາຢ່າງບໍ່  
ມີ ເຫດຜົນໄດ້.

ກະກຽມ
ແຈ້ງບອກໃຫ້ເຈົ ້ າຂອງຫຼື 
ຜູ້ຈັດການຊັບສິ ນຮູ້ກ່ອນ
ລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບສິ່ ງ
ຕ່າງໆທີ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ 
ການສ້ອມແປງແກ້ໄຂ.

ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ກວດກາ
ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງທຸກພ້ືນທີ່  
ໃນບ່ອນຢູ່ຂອງທ່ານ.ເກັບ
ມ້ຽນສິ່ ງຂອງສ່ວນຕົວ
ຕ່າງໆທີ່ ທ່ານບໍ່ ຕ້ອງການ
ໃຫ້ເຫັນ.

 ເຂົ ້ າກວດ
ກາ

ໃນມື ້ ກວດກາ,ຮັບປະກັນ
ໃຫ້ຜູ້ກວດກາສາມາດເຂົ ້ າ
ເຖິງບ່ອນຢູ່ຂອງທ່ານ.

ທ່ານສາມາດເລື ອກທີ່ ຈະ 
ຢູ່ຮ່ວມການກວດກາຫຼື  
ບໍ່ ຮ່ວມກ່ໍໄດ້.

ການກວດກາ RRIOແມ່ນການກວດເບິ່ ງຄວາມຕ້ອງການດ້ານບ່ອນຢູ່
ອາໄສຂ້ນພ້ືນຖານຢ່າງລະອຽດ.ຜູ້ກວດກາຈະກວດເບິ່ ງສິ່ ງຕ່າງໆເຊັ່ ນວ່າ:

ບໍ່ ມີ ຮູຫຼື ຮອຍຮ່ົວທີ່ ເຫັນໄດ້ເທິງຫັຼງຄາຫຼື ໃນກໍາແພງ

ລະບົບທ່ໍນໍ ້ າແລະຫ້ອງນໍ ້ າເຊັ່ນວ່າອ່າງນໍ ້ າແລະວິ ດຖ່າຍແມ່ນໃຊ້
ການໄດ້

ປ່ອງຢ້ຽມແລະປະຕູທີ່ ໃຊ້ງານໄດ້ແລະປອດໄພແໜ້ນໜາ

ລະບົບທໍາຄວາມຮ້ອນຖື ກຕິດຕ້ັງຢ່າງຖາວອນແລະໃຊ້ງານໄດ້
 
ການກວດກາບໍ່ ແມ່ນການກວດເບິ່ ງສິ່ ງຂອງສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ,ທ່ານດໍ າ
ລົງຊີ ວິ ດແນວໃດຫຼື ທ່ານເຮັດຫຍັງແດ່ໃນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານ. 

ທ່ານສາມາດເບິ່ ງລາຍການຄົບຖ້ວນຂອງການກວດກາໄດ້ທີ່ 
www.seattle.gov/RRIO.

ຕິດຕາມ
 ເຈົ ້ າຂອງຫຼື ຜູ້ຈັດການຊັບສິ ນຈະໄດ້
ຮັບການແຈ້ງບອກກ່ຽວກັບຜົນການ
ກວດກາ.ທ່ານສາມາດເບິ່ ງວ່າຊັບສິ ນ
ຜ່ານການກວດກາຫຼື ບໍ່ ຢູ່ທີ່  
www.seattle.gov/dpd. ປ້ອນທີ່ ຢູ່
ຂອງທ່ານໃສ່ໃນການຄ້ົນຫາ“find 
Status and Activity” (ຊອກສະຖານະ
ແລະກິດຈະກໍາ).

ຖ້າມີ ບັນຫາເລື່ ອງການກວດກາ,ຫຼື 
ບັນຫາການບໍ າລຸງຮັກສາຫຼື ຄວາມ
ປອດໄພທີ່ ພາດໄປ,ທ່ານສາມາດ
ແຈ້ງບັນຫາດ່ັງກ່າວຫາເຈົ ້ າຂອງຫຼື ຜູ້
ຈັດການຊັບສິ ນ,ຫຼື ທ່ານສາມາດໂທ
ຫາໂຄງການ RRIOທີ່ ເບີ  
(206) 684-4110.

ການກວດກາເປັນແນວໃດ?

ການຮັກສາການມີ ຢູ່ແລະຄຸນນະພາບຂອງເຮື ອນເຊົ່ າຊ່ວຍເຮັດໃຫ້
ເມື ອງຊີ ແອັດເທີ ລເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສທີ່ ດີ ເລີ ດ.ໂຄງການ RRIOຊ່ວຍ
ຮັບປະກັນໃຫ້ເຮື ອນເຊົ່ າໃນເມື ອງຊີ ແອັດເທີ ລມີ ຄວາມປອດໄພແລະ
ຕອບສະໜອງໄດ້ມາດຕະຖານດ້ານການບໍ າລຸງຮັກສາຂ້ັນພ້ືນຖານ.
ໂຄງການຖື ກສ້າງຂື ້ ນເພ່ືອປົກປ້ອງຜູ້ເຊົ່ າຈາກການຢູ່ອາໄສຢູ່ໃນເຮື ອນ
ເຊົ່ າທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັບການບໍ າລຸງຮັກສາເປັນຢ່າງດີ .
 

ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ເຮື ອນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການບໍ າລຸງຮັກສາຢ່າງປອ
ດໄພ,ການກວດກາອາດຈະຈໍາເປັນມີ .ມັນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງເຈົ ້ າຂອງຫຼື ຜູ້ຈັດການຊັບສິ ນໃນການໃຫ້ມີ ການເຮັດການ
ກວດກາ.
 

ເປັນຫຍັງເຮື ອນຂອງຂ້ອຍຈິ່ ງຈໍ າເປັນ
ຕ້ອງມີ ການກວດກາ?

1 2 3 4

http://www.seattle.gov/dpd

