
1

SB 5160 – አዲስአዲስ  መመሪያመመሪያ

ትርጉሞችትርጉሞች
ሕገ-ወጥሕገ-ወጥ  የእስርየእስር  እርምጃ፡-እርምጃ፡- የቤት ኪራይ መክፈል ያልቻሉ ወይም የኪራይ ውላቸውን በጣሱ ተከራዮች ላይ የማስለቀቅ ሂደት። የኪራይ ቤት 
የመያዝ መብቱ እንዲመለስለት ፍርድ ቤቱን ለመጠየቅ አከራዩ ይህንን የሕግ ሂደት መከተል አለበት።

የተከራዮችየተከራዮች  ጥበቃዎችጥበቃዎች
ለተከራዩች፡-ለተከራዩች፡-
እነዚህ ጥበቃዎች ተግባራዊ የሚደረጉት፡-

•	 በ Residential Landlord-Tenant Act (የመኖሪያ ቤት አከራይ-ተከራይ ሕግ) የተጠበቁ ተከራዮች
•	 የተንቀሳቃሽ ቤት ማቆሚያ ተከራዮች
•	 እንደ ሆቴል ወይም ሞቴል ወይም የካምፕ አካባቢ ባሉ ጊዜያዊ ማረፊያ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ግለሰቦች፡-

o ከማርች 1 ቀን 2020 በፊት ለ 30 ቀናት ወይም ከዚያ በላይ፤ ወይም
o ከማርች 1 ቀን 2020 በኋላ ከ 30 ቀናት በላይ፣ የ 7 ቀናት የማስለቀቂያ ማስታወቂያ ካልተቀበሉ በስተቀር። 

ከማርች 1 ቀን 2020 እስከ ዲሴምበር 30 ቀን 2021 ባለው ጊዜ ውስጥ ኪራይ መክፈል ካልቻሉ፡-

•	 አከራይዎ በዚያን ጊዜ ላልተከፈለ ኪራይ የመዘግየት ክፍያዎችን ወይም ሌሎች ክፍያዎችን ሊያስከፍልዎ አይችልም፤ እና
•	 አከራይዎ በዚያን ጊዜ ኪራይ ስላልከፈሉ፣ ኪራይ እንዳልከፈሉ ወይም ሕገ-ወጥ የእስር እርምጃ በእርሶ ላይ እንደተከሰተ ለሚመለከተው 

የወደፊት አከራይ ሪፖርት ሊያደርግ አይችልም። 

የወደፊቱ አከራይ የኪራይ ማመልከቻዎን ከግምት ውስጥ ላለማስገባት፣ ከማርች 1 ቀን 2020 እስከ ዲሴምበር 30 ቀን 2021 ባለው ጊዜ ውስጥ 
ኪራይ መክፈል አለመቻልዎን ምክንያት አድርጎ ሊይዘው አይችልም።

የአሁኑ ወይም የወደፊቱ አከራይ በሕክምና ታሪክዎ ምክንያት፣ የቀደመ ወይም የአሁኑን COVID-19 ተጋላጭነትን ወይም ኢንፌክሽንን ጨምሮ 
ማንኛውንም የኪራይ ቤት ሊከለክል፣ ሊያደናቅፍ ወይም ሊያዘጋ አይችልም። 

ምክንያታዊ የሆነ የመኖሪያ ወይም ተገቢ የሆነ የማሻሻያ ጥያቄዎን ለመገምገም አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር የአሁኑ ወይም የወደፊቱ አከራይ የህክምና 
መዝገብዎን ወይም ታሪክዎን አይጠይቅም ወይም ከግምት ውስጥ አያስገባም።

አንድ አከራይ ወይም የወደፊት አከራይ ከዚህ በላይ ያሉትን መስፈርቶች ከጣሰ፣ ጥሰቱን በመክሰስ የጠበቆችን ክፍያ እና የፍርድ ቤት ወጪዎች 
ሊያስከፍሏቸው ይችላሉ።

ለአከራዮችለአከራዮች::--
እነዚህ ጥበቃዎች ተግባራዊ የሚደረጉት፡-

•	 በ Residential Landlord-Tenant Act የተጠበቁ ተከራዮች
•	 የተንቀሳቃሽ ቤት ማቆሚያ ተከራዮች
•	 እንደ ሆቴል ወይም ሞቴል ወይም የካምፕ አካባቢ ባሉ ጊዜያዊ ማረፊያ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ግለሰቦች፡-

o ከማርች 1 ቀን 2020 በፊት ለ 30 ቀናት ወይም ከዚያ በላይ፤ ወይም
o ከማርች 1 ቀን 2020 በኋላ ከ 30 ቀናት በላይ፣ የ 7 ቀናት የማስለቀቂያ ማስታወቂያ ካልተቀበሉ በስተቀር።
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ከማርች 1 ቀን 2020 እስከ ዲሴምበር 30 ቀን 2021 ባለው ጊዜ ውስጥ አንድ ተከራይ መክፈል ካልቻለ፡-

•	 በዚያን ጊዜ ላልተከፈለ ኪራይ የመዘግየት ክፍያዎችን ወይም ሌሎች ክፍያዎችን ማስከፈል አይችሉም፤ እና
•	 በዚያን ጊዜ ተከራይ ኪራይ ስላልከፈለ፣ ኪራይ እንዳልከፈሉ ወይም ሕገ-ወጥ የእስር እርምጃ እንደተከሰተባቸው ለሚመለከተው 

የወደፊት አከራይ ሪፖርት ማድረግ አይችሉም። 

የወደፊቱ አከራይ የኪራይ ማመልከቻዎን ከግምት ውስጥ ላለማስገባት፣ ከማርች 1 ቀን 2020 እስከ ዲሴምበር 30 ቀን 2021 ባለው ጊዜ ውስጥ 
ኪራይ መክፈል አለመቻልዎን ምክንያት አድርጎ ሊይዘው አይችልም።

የአሁኑ ወይም የወደፊቱን ተከራይዎን በሕክምና ታሪክ ምክንያት፣ የቀደመ ወይም የአሁኑን COVID-19 ተጋላጭነትን ወይም ኢንፌክሽንን 
ጨምሮ ማንኛውንም ማመልከቻ ሊከለክሉ፣ ሊያደናቅፉ ወይም የኪራይ ቤት ሊዘጉ አይችሉም።  

ምክንያታዊ የሆነ የመኖሪያ ወይም ተገቢ የሆነ የማሻሻያ ጥያቄያቸውን ለመገምገም አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር የአሁኑ ወይም የወደፊቱን ተከራይ 
የህክምና መዝገብ ወይም ታሪክ አይጠይቁም ወይም ከግምት ውስጥ አያስገቡም። 

አንድ ተከራይዎን ወይም የወደፊት ተከራይ ከዚህ በላይ ያሉትን መስፈርቶች ከጣሱ፣ ጥሰቱን በመክሰስ የጠበቆችን ክፍያ እና የፍርድ ቤት 
ወጪዎች ሊያስከፍልዎት ይችላል።

የክፍያየክፍያ  እቅዶችእቅዶች
ለተከራዩች፡-ለተከራዩች፡-
የክፍያ እቅዶች ለሚከተሉት አሉ፡-

•	 በ Residential Landlord-Tenant Act የተጠበቁ ተከራዮች
•	 የተንቀሳቃሽ ቤት ማቆሚያ ተከራዮች
•	 እንደ ሆቴል ወይም ሞቴል ወይም የካምፕ አካባቢ ባሉ ጊዜያዊ ማረፊያ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ግለሰቦች፡-

o ከማርች 1 ቀን 2020 በፊት ለ 30 ቀናት ወይም ከዚያ በላይ፤ ወይም
o ከማርች 1 ቀን 2020 በኋላ ከ 30 ቀናት በላይ፣ የ 7 ቀናት የማስለቀቂያ ማስታወቂያ ካልተቀበሉ በስተቀር።

በማርች 1 ቀን 2020 እና ዲሴምበር 30 ቀን 2021 መካከል የተጠራቀመ ያልተከፈለ የኪራይ ክፍያ ካለብዎት አከራዩ ያልተከፈለውን ኪራይ 
እንዲከፍሉ ተገቢ የጊዜ ሰሌዳ ሊሰጥዎት ይገባል። የክፍያው የጊዜ ሰሌዳ ተገቢ/ምክንያታዊ ተደርጎ እንዲቆጠር፣ በክፍያ እቅዱ መሠረት ወርሃዊ 
ክፍያዎችዎን ለመክፈል ባልቻሉበት ጊዜ ከወርሃዊ የቤት ኪራይ ክፍያዎ ከአንድ ሦስተኛ በላይ ሊሆን አይችልም።  ለምሳሌ ለመክፈል ባልቻሉበት 
በወረርሽኙ ወቅት የቤት ኪራይዎ በወር $1,500 ከሆነ፣ በወር ከ $500 ዶላር በላይ (የወርሃዊ የቤት ኪራይዎ 1/3ኛ) እንዲከፍሉ የሚጠይቅ 
የክፍያ እቅድ ሊሰጥዎት አይችልም። 

በ 14 ቀናት ውስጥ ተገቢ/ምክንያታዊ የክፍያ ዕቅድ ውሎችን ካልተቀበሉ አከራይዎ እርስዎን ለማስወጣት በፍርድ ቤት ውስጥ (unlawful 
detainer action (ሕገ-ወጥ የእስር እርምጃ የተባለውን)) ሕጋዊ ሂደቶች ሊጀምር ይችላል።  የሕገ-ወጥ እስር ጉዳዮች ልዩ የፍርድ ቤት ሂደት 
የሚጠይቁ ሲሆን በፍጥነት በፍርድ ቤት ስርዓት ውስጥ ሊጓዙ ይችላሉ።  በአንዳንድ ካውንቲዎች፣ የ Eviction Resolution Pilot Program 
(ማስለቀቂያ አፈታት ሙከራ መርሃግብር) አከራይዎ በሕገ-ወጥ እስር እርስዎ ላይ እርምጃ ከመውሰዱ በፊት ያልተከፈለ ኪራይዎን ስለመክፈል 
ከእርስዎ ጋር ስምምነት ለማድረግ እርምጃዎችን እንዲወስድ ይጠይቃል።

የክፍያ እቅድ የሚከተሉትን ማድረግ አለበት፡-

•	 እቅዱ ለእርስዎ ከተሰጠ 30 ቀናት ሳያልፍ ክፍያ አይጠይቅም፤
•	 የቤት ኪራይን ብቻ እንጂ፣ የመዘግየት/የቅጣት ክፍያ፣ የጠበቃ ክፍያዎች፣ ወይም ሌሎች ማናቸውም ክፍያዎች አይሸፍንም፤
•	 ክፍያዎችን ከማንኛውም የገቢ ምንጭ፣ ወይም ለትርፍ ካልተቋቋሙ ድርጅቶች፣ አብያተ ክርስቲያናት ወይም የሃይማኖት ድርጅቶች፣ 

ወይም መንግስታዊ አካላት ክፍያዎችን መፍቀድ፤ እና
•	 በሚከተሉት ቅድመ ሁኔታዎች አይወሰንም፡-

o ከኪራይ ስምምነቱን ከማክበርዎ ጋር፤
o ኪራይ ስምምነቱን ተግባራዊ ሳያደርጉ ከቀሩ የጠበቆች ክፍያ የፍርድ ቤት ወጪዎች፣ ወይም ከፍርድ ቤት ጋር የተያያዙ ሌሎች 

ወጭዎችዎ ክፍያ፤
o ለመንግስት ጥቅማጥቅሞች የሚያመለክቱ ወይም የመንግስት ጥቅማጥቅሞችን እንደሚያገኙ ወይም እንደተቀበሉ የሚያሳይ 

ማስረጃ ማቅረብ፤ ወይም
o ከአከራይዎ የማፈናቀል/የማስወጣት ትእዛዝ ከማግኘትዎ በፊት የማስለቀቂያ ማስታወቂያ ለመቀበል እና ለሕገ-ወጥ እስር 

እርምጃ ምላሽ የመስጠት መብት እና አጋጣሚ መቅረት፣ (የመልሶ ማቋቋም ጽሑፍ ተብሎ ይጠራል)።
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በክፍያ እቅድ ስር ያለብዎትን የኪራይ ክፍያ ሳይፈፅሙ ከቀሩ፣ አከራይዎ ከ Landlord Mitigation Program (አከራይ ማሟያ መርሃግብር) 
ተመላሽ እንዲደረግለት ማመልከት (የዚህን ገጽ ታችኛው ክፍል ይመልከቱ) ወይም የ Eviction Resolution Pilot Program ማናቸውንም 
መስፈርቶች መሠረት ያድርጉ የሕገ-ወጥነት የእስር እርምጃ መቀጠል ይችላል (ይመልከቱ ገጽ 4)።

ከፌዴራል፣ ከክልል፣ ከአካባቢ፣ ከግል ወይም ለትርፍ ካልተቋቋመ ፕሮግራም ለኪራይ ድጋፍ የሚሆን ገንዘብ የሚገኝ ከሆነ፣ እርስዎ እና አከራይዎ 
ያልተከፈለ የኪራይ ሂሳብን ለመቀነስ ወይም ለማስወገድ የኪራይ ድጋፍ መፈለግዎን መቀጠል ይችላሉ።

በሕገ-ወጥነት እስር በተያዙ እርምጃዎች ፍርድ ቤቱ በ COVID-19 ምክንያት የቀነሰ ገቢን ወይም የጨመረው ወጪን እንዲሁም የቀረበልዎትን 
የክፍያ እቅድ ውሎች ጨምሮ ሁኔታዎን ግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርበታል።

አከራይዎ እዚህ በተገለፀው መሠረት የክፍያ እቅድ ካላቀረበልዎት፣ አከራይዎ የኪራይ ክፍያ ባለመክፈልዎ እርስዎን ለማስወጣት በሕጋዊ ሂደት ላይ 
ክስ ከመሰረተ፣ እና ዳኛው ማስለቀቁን ሊያስቆም የሚችል ከሆነ በፍርድ ቤት እንደ መከላከያ ሊያነሱት ይችላሉ።

ለአከራዮችለአከራዮች::--
የክፍያ እቅዶች ለሚከተሉት አሉ፡-

•	 በ Residential Landlord-Tenant Act የተጠበቁ ተከራዮች
•	 የተንቀሳቃሽ ቤት ማቆሚያ ተከራዮች
•	 እንደ ሆቴል ወይም ሞቴል ወይም የካምፕ አካባቢ ባሉ ጊዜያዊ ማረፊያ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ግለሰቦች፡-

o ከማርች 1 ቀን 2020 በፊት ለ 30 ቀናት ወይም ከዚያ በላይ፤ ወይም
o ከማርች 1 ቀን 2020 በኋላ ከ 30 ቀናት በላይ፣ የ 7 ቀናት የማስለቀቂያ ማስታወቂያ ካልተቀበሉ በስተቀር።

በማርች 1 ቀን 2020 እና ዲሴምበር 30 ቀን 2021 መካከል የተጠራቀመ ያልተከፈለ የኪራይ ክፍያ አንድ ተከራይ ካለበት፣ ያልተከፈለውን ኪራይ 
እንዲከፍል ተገቢ የጊዜ ሰሌዳ ሊሰጡት ይገባል። የክፍያው የጊዜ ሰሌዳ ተገቢ/ምክንያታዊ ተደርጎ እንዲቆጠር፣ በክፍያ እቅዱ መሠረት ተከራዩ 
ወርሃዊ ክፍያዎችን ለመክፈል ባልቻለበት ጊዜ ከወርሃዊ የቤት ኪራይ ክፍያው ከአንድ ሦስተኛ በላይ ሊሆን አይችልም።  ለምሳሌ፣ ለመክፈል 
ባልቻሉበት በወረርሽኙ ወቅት የቤት ኪራዩ በወር $1,500 የሆነ አንድ ተከራይ፣ በወር ከ $500 ዶላር በላይ (የወርሃዊ የቤት ኪራዩ 1/3ኛ) 
እንዲከፍል የሚጠይቅ የክፍያ እቅድ ሊሰጡት አይችሉም። 

በ 14 ቀናት ውስጥ ተገቢ/ምክንያታዊ የክፍያ ዕቅድ ውሎችን አንድ ተከራይ ካልተቀበለ፣ ተከራዩን ለማስወጣት በፍርድ ቤት ውስጥ (unlawful 
detainer action (ሕገ-ወጥ የእስር እርምጃ የተባለውን)) ሕጋዊ ሂደቶች መጀመር ይችላሉ። በአንዳንድ ካውንቲዎች፣ የ Eviction 
Resolution Pilot Program በተከራይዎ ላይ የሕገ-ወጥ እስር እርምጃ ከመውሰድዎ በፊት ያልተከፈለ ኪራዩን ስለመክፈል ከተከራይዎ ጋር 
ስምምነት ለማድረግ እርምጃዎችን እንዲወስዱ ይጠይቃል (ገጽ 4ን ይመልከቱ)።

የክፍያ እቅዱ የሚከተሉትን ማድረግ አለበት፡-

•	 እቅዱ ለተከራይ ከተሰጠ 30 ቀናት ሳያልፍ ክፍያ አይጠይቅም፤
•	 የቤት ኪራይን ብቻ እንጂ፣ የመዘግየት/የቅጣት ክፍያ፣ የጠበቃ ክፍያዎች፣ ወይም ሌሎች ማናቸውም ክፍያዎች አይሸፍንም፤
•	 ክፍያዎችን ከማንኛውም የገቢ ምንጭ፣ ወይም ለትርፍ ካልተቋቋሙ ድርጅቶች፣ አብያተ ክርስቲያናት ወይም የሃይማኖት ድርጅቶች፣ 

ወይም መንግስታዊ አካላት ክፍያዎችን መፍቀድ፤ እና
•	 በሚከተሉት ቅድመ ሁኔታዎች አይወሰንም፡-

o ተከራዩ የኪራይ ስምምነቱን ማክበር፤
o በኪራይ ስምምነት ላይ ሳይከፈሉ የቀሩ የተከራዩ ጠበቆች ክፍያ፣ የፍርድ ቤት ወጪዎች፣ ወይም ከፍርድ ቤት ጋር የተያያዙ 

ሌሎች ወጭዎችዎ ክፍያ፤
o ተከራይ ለመንግስት ጥቅማጥቅሞች እንዲያመለክት ወይም የመንግስት ጥቅማጥቅሞችን እንደሚያገኝ ወይም እንደተቀበለ 

የሚያሳይ ማስረጃ ማስቀረብ፤ ወይም
o ተከራዩ የመፈናቀል/የመወጣት ትእዛዝ ከማግኘቱ በፊት የማስለቀቂያ ማስታወቂያ ለመቀበል እና ለሕገ-ወጥ እስር እርምጃ ምላሽ 

የመስጠት መብት እና አጋጣሚ መቅረት፣ (የመልሶ ማቋቋም ጽሑፍ ተብሎ ይጠራል)።

Landlord Mitigation Program (LMP፣ (የአከራይ ማሟያ መርሃግብር): (https://www.commerce.wa.gov/serving-
communities/homelessness/landlord-fund-programs/landlord-mitigation-program/)

Department of Commerce (የንግድ መምሪያ) ስለ LMP መረጃውን በድር ጣቢያው ላይ ያቀርባል። በሚቀጥለው ገጽ ላይ 
እንደተጠቃለለው የ LMP ን ስፋት ለማስፋት SB 5160 ቋንቋ ጨመረ 

https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/landlord-fund-programs/landlord-mitigation-program/
https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/landlord-fund-programs/landlord-mitigation-program/
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የሚከተሉት ከሆኑ፣ አከራዮች በማርች 1 ቀን 2020 እና ዲሴምበር 30 ቀን 2021 መካከል የተጠራቀመ ያልተከፈለ ኪራይን ከ LMP እስከ 
$15,000 ተመላሽ ገንዘብ ሊፈልጉ ይችላሉ፡- 

•	 ተከራዩ በፈቃደኝነት የተከራይ ቤቱን ለቋል ወይም ተቷል (ግን በሕገ-ወጥ የእስር እርምጃ ምክንያት አይደለም)፣ እና ዝቅተኛ 
ገቢ ያለው፣ ሀብቱ ውስን የሆነ ወይም ችግር እያጋጠመው ነበር ፤ ወይም

•	 ከላይ የተገለፀውን የክፍያ እቅድ ተከራዩ ሳይፈጽም ሲቀር፣ ተከራይነቱ በጊዜው ወይም በክፍያው ሰዓት አላበቃም።  

ከ LMP ክፍያ የሚቀበሉ አከራዮች ሕጋዊ እርምጃ መውሰድ ወይም በቤቱ ላይ በደረሰው ጉዳት ወይም ባልተከፈለ ኪራይ ክከተከራዩ ገንዘብ 
ለመሰብሰብ መከታተል አይችሉም። 

Eviction Resolution Pilot Program (ERPP)
SB 5160 በአሁኑ ጊዜ በስድስት ካውንቲዎች ውስጥ የሚሠራውን በፍርድ ቤት ላይ የተመሠረተውን የ Eviction Resolution Pilot 
Programን ይቀበላል። ክላርክ፣ ኪንግ፣ ፒርስ፣ ስኖሆሚሽ፣ ስፖኬን፣ እና ተርስቶን። አከራዮች የቤት ኪራይ ባለመክፈሉ በሕገ-ወጥ እስር 
እርምጃ ለማስገባት ሳይፈቀድላቸው በፊት በቀጥታ ድርድር፣ እርቅ፣ ወይም በካውንቲ Dispute Resolution Center (የክርክር አፈታት 
ማዕከል) አማካይነት ባልተከፈለ ኪራይ የክፍያ ዕዳ ላይ ከተከራዮች ጋር ስምምነት ላይ ለመድረስ ERPP ይጠይቃል። ERPP በአሁኑ ጊዜ ከላይ 
በተዘረዘሩት ስድስት የሙከራ ካውንቲዎች ውስጥ እየሰራ እያለ፣ ERPPን ከሚያቋቁሙ እያንዳንዱ ካውንቲ ውስጥ ከክርክር አፈታት ማዕከላት 
ጋር Administrative Office of the Courts (የፍርድ ቤቶች አስተዳደራዊ ቢሮ) የኮንትራት ውል እንዲፈጽም SB 5160 ይጠይቃል።

የፕሮግራሙ የመጀመሪያ አጠቃላይ እይታ እዚህ ይገኛል፡ -https://www.courts.wa.gov/newsinfo/content/Eviction%20
Resolution%20Program%20Overview.pdf

በ ERPP ስር አንድ አከራይ የሚከተሉትን ማድረግ አለበት፡- 

- ለ ERPP ተከራይ ማስጠንቀቂያ መስጠት። አከራዩ የአገልግሎት ማስረጃ ወይም ማስጠንቀቂያ መላኩን ማስረጃ መያዝ አለበት።
- በማስጠንቀቂያው ውስጥ የሚከተሉትን መረጃዎች ያካትቱ፡- 

o የአካባቢውን የክርክር አፈታት ማዕከል የእውቂያ መረጃ፤ 
o ለካውንቲው የቤቶች ፍትህ ፕሮጀክት የእውቂያ መረጃ ወይም ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ነዋሪዎች የቤቶች ማስተባበያ 

አገልግሎቶችን የሚሰጥ በመላ አገሪቱ የሚገኝ ድርጅት ነው ፣ ይህ ማስታወቂያ በበርካታ ቋንቋችን በድር ጣቢያችን ላይ ይገኛል 
የሚል መግለጫ እዚህ፡- 

o የአከራዩ፣ የአከራዩ ጠበቃ ፣ ካለ እና የተከራዩ የእውቂያ መረጃ፣ ካለ፤ እና
o በ 14 ቀናት ውስጥ ለዚህ ማስጠንቀቂያ ምላሽ አለመስጠት በሕገ-ወጥ መንገድ ለታሰረ ሰው እርምጃ የፍርድ ቤት ጥሪ እና 

አቤቱታ ሊያቀርብ ይችላል (መልቀቂያ)።
- ከዚያ አከራዩ የፍርድ ቤቱን ችሎት ለመስማት ሕገ-ወጥ የአስር እርምጃ ከመውሰዳቸው በፊት የአከባቢውን የክርክር አፈታት ማዕከል 

የማስጠንቀቂያ ቅጂዎችን መላክ እና የተሳትፎ የምስክር ወረቀት ማግኘት አለበት። 

የማማከር  መብትመብት
ሊገኝ በሚችል የገንዘብ ድጋፍ በሕገ-ወጥ የውስር እርምጃ ሂደቶች ፍርድ ቤቱ አቅም የሌላቸውን ተከራዮች እንዲወክል ጠበቃ መሾም አለበት። 
አቅም የሌለው ተከራይ ማለት በአሁኑ ጊዜ በፌዴራል ከተመሰረተው የድህነት ደረጃ 200 በመቶ ወይም ከዚያ በታች ከሚሆኑት ታክሶች በኋላ 
የሚከተሉትን ዓይነት የሕዝብ ዕርዳታዎችን የሚቀበል ወይም ዓመታዊ ገቢ ያለው ሰው ነው፡-

- Temporary Assistance for Needy Families (TANF፣ ለተቸገሩ ቤተሰቦች ጊዜያዊ ድጋፍ) 
- የአዛውንት፣ ዓይነ ስውር ወይም የአካል ጉዳተኛ ድጋፍ ጥቅሞች
- በ RCW 74.09.035 ስር የህክምና እንክብካቤ አገልግሎቶች
- ነፍሰ ጡር ሴቶች የእርዳታ ጥቅሞች
- ከድህነት ጋር የተዛመዱ የአርበኞች ጥቅሞች
- የምግብ ቴምብሮች ወይም የምግብ ቴምብር ጥቅሞች በኤሌክትሮኒክ መንገድ የሚተላለፉ (EBT)
- የስደተኞች ማቋቋሚያ ጥቅሞች
- ሜዲኬይድ
- Supplemental security income (SSI፣ የተጨማሪ ደህንነት ገቢ)

በሕገ-ወጥ የእስር ሂደቶች ውስጥ ችግረኛ ተከራዮችን ለመወከል ጠበቆችን በሚሾሙበት ጊዜ በጣም ማፈናቀል በሚከሰትባቸው ካውንቲዎች 
ውስጥ አቅም የሌላቸውን ተከራዮች እና የመፈናቀል አደጋ ተጋርጦባቸው ለተቸገሩ ተከራዮች ቅድሚያ ይሰጣል። ግዛቱ በተሾመው ጠበቃ 
የተሰጠውን የሕግ አገልግሎት ወጪ ይከፍላል። 

https://www.courts.wa.gov/newsinfo/content/Eviction%20Resolution%20Program%20Overview.pdf
https://www.courts.wa.gov/newsinfo/content/Eviction%20Resolution%20Program%20Overview.pdf
https://www.atg.wa.gov/landlord-tenant
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