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Renting in Seattle

ការររ ើរេញ
មានចំណុចជាច្ចើនដែល្្រូវែឹងអំពីការបញ្ចប់កិច្ច្ពមច្ពៀងជួល។កូនច�ៀវចៅច�ត ើង
ចនះពិភាកសាអំពីអ្ីដែលអ្នក្្រូវច្្ើចៅចពលដែលអ្នកមានបំណងចង់ចរ ើចចញឬចៅចពល
ដែលមា្ច �់ផ្ះជួលរប�់អ្នកផតល់ជូនអ្នកនូវច�ចកត ីជូនែំណឹងអំពីការចរ ើចចញ។វាក៏និយាយ
អំពីការ្បគល់្រាក់កក់ធានាជូនវញិការចចញចូលរប�់មា្ច �់ផ្ះជួលនិងែំចណើរការនន
ការបចណត ញចចញផងដែរ។

ចូលចៅកាន់www.seattle.gov/rentinginseattleឬចៅទូរ�័ព្ចៅកាន់Renting 
in Seattle Helpline (ខ្សែទូរស័ព្ទផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ការជួលផ្ទទះរៅ Seattle)តាមរយៈ
(206) 684-5700។

http://www.seattle.gov/rentinginseattle


រៅរពលខែលអ្នករានបំណងេង់ររ ើរេញ

• ្ប�ិនចបើអ្នកជួលមួយដែមតងអ្នកចាំរាច់្្រូវផតល់ច�ចកត ីជូនែំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងរយៈ

ចពលអប្បបរមា20ន ង្ៃចៅកាន់មា្ច �់ផ្ះជួលរប�់អ្នកចៅមុនចុងដែដែលអ្នក

មានបំណងចង់ចាកចចញ។

• ្ប�ិនចបើអ្នកមានកិច្ច�នយាជួល�្មាប់រយៈចពលជាក់លាក់ណាមួយចនាះ�ូមចយាងែល់ការ្ពម

ច្ពៀងននកិច្ច�នយាជួលចនាះចែើម្បី្ រ្ួ្ពិនិ្្យអំពីលក្ខែណ្ឌ ្ ្មរូវននការជូនែំណឹង។

• ការែកខានមិនរានជូនែំណឹងយា៉ា ង្្ឹម្្រូវអាចច្្ើឲ្យអ្នក្្រូវទទួលែុ�្្រូវចំចោះន ល្ៃឈ្ រួលចៅ

ក្នុងរយៈចពលជួលបន្ាប់ចទៀ្។

• ការបំោនចលើកិច្ច�នយាជួល្្រូវរានអនុញ្ញា ្ចោយចបាប់ចៅច្កាមកាលៈចទ�ៈដែលក្មមាន

និងជាក់លាក់ខាលៃ ងំណា�់។្ប�ិនចបើអ្នក្្រូវដ្បញ្ចប់កិច្ច�នយាជួលរប�់អ្នកមុនចពលដែលកិច្ច

�នយាជួលផុ្កំណ្់ចនាះចូរសាកល្បងច្្ើការចរចាអំពីការបញ្ចប់ចោយមានការ្ពមច្ពៀង

ចៅវញិចៅមកជាមួយមា្ច �់ផ្ះជួលរប�់អ្នកនិងដ�្ងរកែំបូនាមា នដផ្នកចបាប់្ប�ិនចបើចាំរាច់។

រៅរពលខែលរាចា ស់ផ្ទទះជួល 
របស់អ្នករានបំណង 
េង់ឲ្យអ្នកររ ើរេញ
្ប�ិនចបើអ្នកមានកិច្ច�នយាជួលមួយចបាប់ចនាះចូរ្ រ្ួ្ពិនិ្្យដផ្នកដែលនិយាយ

អំពីវ ិ្ ីបញ្ចប់កិច្ច�នយាជួល។្ប�ិនចបើវាបញ្ចប់ចៅកាលបរចិចឆេទជាក់លាក់ណាមួយ

គ្មា នជច្មើ�ក្នុងការបនត កិច្ច�នយានិងមិនអាចប្ រូរចៅជាការ្ពមច្ពៀងមួយដែមតងវញិរាន

ចទចនាះអ្នកអាចចាំរាច់្្រូវដ្ចាកចចញ្�បតាមកិច្ច�នយាជួលចនាះ។

• ្ប�ិនចបើអ្នកជួលមួយដែមតងមា្ច �់ផ្ះជួលរប�់អ្នក្្រូវដ្មានមូលចេ្ុ

្គប់្គ្ន់តាមផ្ រូវចបាប់ចែើម្បីបញ្ចប់ការជួលរប�់អ្នក។ច�ចកត ីជូនែំណឹងជាលាយ

លក្ខណ៍អក្សរ្្រូវដ្បញ្ជា ក់អំពីមូលចេ្ុ្គប់្គ្ន់តាមផ្ រូវចបាប់យា៉ា ងចបា�់លា�់និង

ផតល់រយៈចពលជូនែំណឹងដែល្្រូវរាន្ ្មរូវចែើម្បីចាកចចញពីផ្ះរប�់អ្នក។

មានមូលចេ្ុ្គប់្គ្ន់តាមផ្ រូវចបាប់ចំនួន18ដែលអាចដ�្ងរករានចៅ

www.seattle.gov/rentinginseattle។

• មូលចេ្ុ្គប់្គ្ន់តាមផ្ រូវចបាប់មួយចំនួន្្មរូវឲ្យមា្ច �់ទីតាំងជួលទូទា្់្រាក់

ជំនួយែល់ការផ្លៃ �់ប្ រូរទីលំចៅ។

• ្ប�ិនចបើអ្នកទទួលច�ចកត ីជូនែំណឹងពីមា្ច �់ផ្ះជួលរប�់អ្នកដែល្្មរូវឲ្យអ្នក

ចរ ើចចញចនាះចូរចៅទូរ�័ព្ចៅកាន់RentinginSeattleHelplineចែើម្បីចមើលថាច្ើវា

គឺជាច�ចកត ីជូនែំណឹងដែលមាន�ុពលភាពដែលបំចពញតាមរាល់លក្ខែណ្ឌ ្្មរូវ

តាមផ្ រូវចបាប់ទាងំអ�់ដែរឬចទ។

�ួ�ត ី?
មា្ច �់ផ្ះជួលរប�់ែ្នុ ំផតល់ជូនែ្នុ ំនូវ
ច�ចកត ីជូនែំណឹងមួយចបាប់...

http://www.seattle.gov/rentinginseattle
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ការម្បគល់ម្រាក់កក់ជូនវញិ
• ចៅក្នុងរយៈចពល21ន ង្ៃច្កាយចពលបញ្ចប់កិច្ច្ពមច្ពៀងជួលមា្ច �់ផ្ះជួល

រប�់អ្នកបង្ិល�ងវញិនូ្រាក់កក់រប�់អ្នកឬផតល់ជូននូវការបញ្ជា ក់អះអាង

យា៉ា ងចពញចលញនិងយា៉ា ងចបា�់លា�់ចោយពន្យល់អំពីមូលចេ្ុដែលដផ្នកណា

មួយនន្រាក់កក់្្រូវរានកា្់ទុក។

• ទាក់ទងRentinginSeattleHelpline្ប�ិនចបើមា្ច �់ផ្ះជួលរប�់អ្នកមិន

អនុចលាមតាមលក្ខែណ្ឌ ្្មរូវរយៈចពល21ន ង្ៃចនាះ។

• វវិាទអំពីការែូចខា្និងភាព�ឹករចិរលិចសាេ៊ុយចលើការជួ�ជុល

និងវកិ្កយប្្ដែលមិនទាន់រានទូទា្់្្រូវដ្ចោះ្សាយតាមរយៈ

ការ�្ម នុះ�្មរួលគ្្ន តាមរយៈDisputeResolutionCenterofKingCounty

(មជ្ឈមណ្ឌ លចោះ្សាយវវិាទននចខាន្ីKing),www.kcdrc.org

ឬតាមរយៈ្ុលាការននបណត ឹងទាមទារក្មិ្្សាល,

www.kingcounty.gov/courts/district-court/small-claims.aspx។

ស្ថា នភាពរៅរពលររ ើរេញ
• អ្នក្្រូវរាន្្មរូវចោយចបាប់ឲ្យ្បគល់ជូនវញិនូវផ្ះដែល�្ិ្ចៅក្នុង

ស្ានភាពែូចគ្្ន នឹងស្ានភាពចៅចពលដែលអ្នករករានផ្ះចនាះែក

ភាព�ឹករចិរលិយា៉ា ង�មចេ្ុផល។

• មា្ច �់ផ្ះជួលរប�់អ្នកគួរដ្រានផតល់ជូននូវបញជា ី្ រ្ួ្ពិនិ្្យ

ចៅចពលចរ ើចូលចៅចពលដែលអ្នករានចុះកិច្ច្ពមច្ពៀងជួលរប�់អ្នក

និង្្រូវដ្ពឹងដផអែកចលើបញជា ី្ រ្ួ្ពិនិ្្យចនាះចែើម្បីកំណ្់ថាច្ើអ្នករាន

បង្កការែូចខា្ចំចោះផ្ះចនាះដែរឬចទ។

• ្ប�ិនចបើមានការែូចខា្ចនាះមា្ច �់ផ្ះជួលរប�់អ្នក្្រូវដ្

ពិចារណាអំពីអាយុនិងស្ានភាពននវ្្នុដែលរងការែូចខា្ចនាះ

និងមិនអាចគិ្្រាក់ចលើ�ពី្នមលៃជាក់ដ�ត ងរប�់វាចនាះចទ។

• ការ្ រ្ួ្ពិនិ្្យ្គប់ទីកដនលៃងទាងំអ�់ចៅចពលចាកចចញជាមួយ

មា្ច �់ផ្ះជួលគឺជាការអនុវ ត្ជាទូចៅមួយប៉ាុដនតមិន្្រូវរាន្្មរូវ

ចោយចបាប់ចនាះចទ។យកចិ ត្ទុកោក់ចំចោះឯកសារស្ានភាព

ននផ្ះរប�់អ្នកចៅមុនចពល្បគល់កូនចសាជូនវញិ។របូ្្

និងវ ើឌីអូ្បដេលជាមានសារ្បចយាជន៍្ប�ិនចបើមានវវិាទអំពីការ

្បគល់្រាក់កក់រប�់អ្នកជូនវញិ។

កម្រាលម្ពំ

វំាងនន

ខផ្នកខាងរលើននតុខវង

ថ្្ន លំាប

ស្ថា នភាពរៅ  

រពលររ ើេូល

ស្ថា នភាពរៅ  

រពលររ ើរេញ

គួរ�ម
ស្ានភាព-

មានការចេើរពណ៌/

សាលៃ កសា្ន មមួយចំនួ
ន

ែូចគ្្ន

រានរងការែូចខា្

ចោយសារ�្្ឆ្មា រ

ការលាបថា្ន ពំណ៌ចៅក្នុង

បន្ប់ចគងចោយពុំមាន

ការឯកភាព

ស្ានភាពលអែ

ែូចគ្្ន

1"មានសា្ន មចេះ

ចៅជិ្ឡាវា៉ា បូ

រានលាបថា្ន ពំណ៌ ម្ា ី

ចៅ្គប់ទីកដនលៃង

http://www.kcdrc.org
http://www.kingcounty.gov/courts/district-court/small-claims.aspx


ទី្ក នុងSeattleចជឿជាក់ចៅចលើបរយិាបន្ន និង�ម្ម៌។ជនអចនាត ្បចវ�ន៍និងជនច�ៀ�ែ្ រួនទទួលរានការស្ាគមន៍ចៅទីចនះ។និចយាជិ្រប�់

ទី្ក នុងមិនសាក�ួរអំពីស្ានភាពននពលរែ្ឋភាពចនាះចទនិងផតល់ច�វាជូននិវា�នជន្គប់របូចោយមិនគិ្អំពីស្ានភាពអចនាត ្បចវ�ន៍ចនាះចទ។

្ប�ិនចបើអ្នកមានពិការភាពណាមួយនិងមានបំណងទទួលរានព័្៌មានពីចយើងចៅក្នុងទ្មង់ជំនួ�ណាមួយចនាះ�ូមចៅទូរ�័ព្ចៅកាន់

ដែ្សទូរ�័ព្ផតល់ជំនួយរប�់ចយើង។ដែ្សទូរ�័ព្TTYរប�់ចយើងគឺ(206)233-7156។

ខតងខតរានការបកខម្បផ្្ទ ល់រាត់ជានិេចា។ ឯកស្ររនទះអាេខសវែ ងរករានជា៖  
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ការបរណ្ត ញរេញ
មា្ច �់ផ្ះជួល្្រូវដ្ទទួលរានWritofRestitution(ែីកាបចណត ញចចញ)ពី្ុលាការកំពូលចែើម្បីបចណត ញអ្នកជួលណាមា្ន ក់។

ែំចណើរការចាប់ចផតើមជាមួយនឹងច�ចកត ីជូនែំណឹងឲ្យអនុវ ត្តាមឬឲ្យចរ ើចចញ។្ប�ិនចបើអ្នកជួលមិនរានចោះ្សាយ

ច�ចកត ីជូនែំណឹងចនាះចៅមុនចពលដែលវាផុ្កំណ្់ចទចនាះមា្ច �់ផ្ះជួលអាចោក់ោក្យបណត ឹង�ត ីពី“ការបនតកាន់កាប់

ចោយែុ�ចបាប់”ចៅកាន់្ុលាការកំពូលនិងផតល់ជូនអ្នកជួលនូវែីកាចកាះនិងោក្យបណត ឹង។អ្នកជួល្្រូវដ្ច្្ើការ

ចេលៃ ើយ្បឲ្យមុនកាលបរចិចឆេទែល់កំណ្់ដែលរានបញ្ជា ក់ឬ្បឈមនឹងហានិ�័យននសាល្កម�ត ីពីការមិនបំចពញ

កា្ព្កិច្ច។ចៅ្កមច្្ើច�ចកត ី�ច្មចចុងច្កាយអំពីលទ្ធផលចៅ�វនាការបង្ហា ញចេ្ុផល។

វាមានសារ�ំខាន់ចៅក្នុងការទទួលរានជំនួយដផ្នកចបាប់ភាលៃ មៗ្ប�ិនចបើអ្នកទទួលរានច�ចកត ីជូនែំណឹង

មួយចបាប់ពីមា្ច �់ផ្ះជួលរប�់អ្នកនិងពយាយាមចជៀ�វាងពីការបចណត ញចចញតាមដែលអាចច្្ើចៅរាន។ការបចណត ញ

ចចញចៅចលើកំណ្់្តាជួលរប�់អ្នកអាចច្្ើឲ្យការជួលនាចពលអនាគ្មានភាព្បកួ្្បដជងខាលៃ ងំណា�់

និងអាចច្្ើឲ្យែូចកិ ត្ ិយ�រប�់អ្នករានផងដែរ។

ចៅទូរ�័ព្ចៅកាន់RentinginSeattleHelpline�្មាប់ព័្៌មានបដន្ម។

ការរេញេូលរបស់រាចា ស់ផ្ទទះជួល

• មា្ច �់ផ្ះជួលរប�់អ្នកមាន�ិទ្ធិបង្ហា ញផ្ះរប�់អ្នក

ចៅកាន់អ្នកជួលដែលអាចនឹងជួលផ្ះចនាះកមមាករ

ឬអ្នកទិញចោយជូនែំណឹងរយៈចពល1ន ង្ៃជាមុន។

• ការចចញចូល�្មាប់ភាពចាំរាច់

ឬការជួ�ជុលដែល្្រូវរាន្ពមច្ពៀង

្្មរូវឲ្យមានការជូនែំណឹងរយៈចពល2ន ង្ៃជាមុន។

• អ្នកអាចបែិច�្ចំចោះការចចញចូលចនាះរាន

្ប�ិនចបើអ្នកមានមូលចេ្ុពិ្្រាកែមួយែូចជា

ការជាន់កាលវភិាគគ្្ន ប៉ាុដនត ចូរច្្ើឲ្យ្រាកែថាអ្នករាន

ផតល់កាលបរចិចឆេទនិងចពលចវលាជំនួ�។

• ទាងំអ្នកនិងមា្ច �់ផ្ះជួលរប�់អ្នក្្រូវដ្មានចេ្ុផល

�ម្�បអំពីការចចញចូលផ្ះចនាះ។

City of Seattle
Seattle.gov/rentinginseattle
ដែ្សទូរ�័ព្ផតល់ជំនួយ(206)684-5700


