
ទំំព័័រ  1 នៃ� 2

ហួួសពេ�លកំំណត់ប់ង់ថ់្លៃ�ៃឈ្នួួួលមែ�នពេ�?  ពេនះជាឱកាសពេ�ើ�ី�ពេ�ះស្រា�យវិវិា�
ជា�ួយម្ចាា ស់ផ្ទះះះរបស់អ្នួកំ។
Eviction Resolution Pilot Program (ERPP, កម្មមវិធីិីស្វែ�ែងរកដំំណោះ�ះស្រា�យណោះ�ើការបណោះ�េ ញណោះ�ញ) រប�់តុុលាការជា�់ខ្ពព�់

 អ្ននកជួួ� ៖   ណោះដំើម្មីី�ូ�រមួ្ម �ូម្មណោះម្មើ�ខាងណោះ�កាម្ម �ិងណោះ�ើើយតុប�តឹុម្ម (កា�បរណិោះ�េទំ)៖  !
 (14 នៃ�ៃណោះ�កាយណោះព័�ការជូួ�ដំំ�ឹងណោះ�ះ�តុូវិបា�ផ្ដេ�់ជូួ�ណោះ�អ្ននកជួួ�)

ម្ចាា ស់ផ្ទះះះរបស់អ្នួកំកំំ�ុង់ពេសួើឱយអ្នួកំចូូលរួ�កំួុង់កំ�មវិធិី� Eviction Resolution Pilot 

Program។       កំុំរង់ច់ាំយំូរ។ អ្នួកំអាចូមែសែង់រកំជំំនួយបាន។
ពេត់ើអ្នែ�ពេ�ជាកំ�មវិធិី� Eviction Resolution Program (ERPP)?

តុុលាការជា�់ខ្ពព�់�បចំាំណោះខា�ធីីអ្ននកណោះ�បើ�បា�់កម្មមវិធីិីណោះ�ះ។ ERPP តុ�ម្មូវិឱ្យយម្ចាា �់ផ្ដះះព័ាយាម្មណោះធីែើការ�ព័ម្មណោះ�ព័ៀងជាមួ្មយអ្ននកជួួ�អំ្នពី័នៃ�ើឈ្លួើួ�ស្វែដំ�មិ្ម�ទា�់បា�បង់ មុ្ម�

ណោះព័�ស្វែដំ�ពួ័កណោះ�អា�ណោះ�នើ�ំុការបណោះ�េ ញណោះ�ញណោះ�កនុងតុុលាការបា�។ អ្ននកអា��ឹងម្ចា��ិទំិិទំទួំ�បា�ជំួ�ួយណោះ�ើនៃ�ើឈ្លួនួ� �ិងជំួ�ួយស្វែផ្ដនក�ាប់តាម្មរយៈកម្មមវិធីិី 

ERPP។

�ប�ិ�ណោះបើអ្ននក�ូ�រមួ្មកនុងកម្មមវិធីិី ERPP ម្ចាា �់ផ្ដះះ�តុូវិ�ហការជាមួ្មយអ្ននក �ិងអ្ននកជំួនាញម្មកពី័ Dispute Resolution Center (DRC, ម្មជួឈម្ម�ឌ �ណោះ�ះស្រា�យវិវិាទំ) កនុង

មូ្ម��ា �រប�់អ្ននក។ �ប�ិ�ណោះបើម្មណោះធីាបាយណោះនាះណោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា បា� វាពិ័តុជា�អ��់! �ប�ិ�ណោះបើណោះ�ះស្រា�យមិ្ម�បា�ណោះទំណោះនាះ DRC �ឹងផ្ដេ�់ការ��ម្មប��ម្មួ�

ជូួ�ណោះ�យឥតុ�ិតុនៃ�ើ។ ការ��ម្មប��ម្មួ��ឺណោះ�យ�ម័���ិតុត - វាណោះកើតុណោះ�ើងបា��ប�ិ�ណោះបើភា�ទីំទំាង�ងខាងយ�់�ព័ម្មណោះធីែើវា។

អ្ននកម្ចា��ិទំិិកនុងការ�រចាំរពី័ មែផ្ទះនការបង់ប់្រាបាក់ំ ស្វែដំ��ម្មស្រា�ប��ម្ចាប់អ្ននក។

ពេហួត់ុអ្នែ�បានជាខ្ញុំំុ ំគួួរមែត់ចូូលរួ�?

�ប�ិ�ណោះបើអ្ននកទំទួំ�បា�ការជូួ�ដំំ�ឹងណោះ�ះ ណោះហើយ �ិន ណោះ�ើើយតុប ឬព័ាយាម្មស្វែ�ែងរកការ�ព័ម្មណោះ�ព័ៀង�មួ្មយណោះទំ ណោះនាះម្ចាា �់ផ្ដះះរប�់អ្ននកអា��ឹង�ក់ប�េឹ ងណោះដំើម្មីី

ណោះធីែើការបណោះ�េ ញណោះ�ញណោះ�កា�់តុុលាការបា�។ អ្ននកអា�ទំទួំ�បា�ជំួ�ួយណោះ�យឥតុ�ិតុនៃ�ើពី័ណោះម្មធាវិបីា� �ប�ិ�ណោះបើអ្ននកមិ្ម��ា�់ថាអ្ននក�ួរស្វែតុណោះធីែើអ្នែី។ (�ូម្មណោះម្មើ�ទំំព័័រទីំ 

2។)

ការជំូន�ំណឹង់ និង់�ត័់ម៌្ចានអ្នំ��ប្រាបភ�ធីនធាន របស ់ERPP    ណោះ�បើ�បា�់ទំ�ម្មង់ណោះ�ះ ពេប្រាកាយពេ�ល ការព័�ារណោះព័�ការបណោះ�េ ញណោះ�ញ�តុូវិបា�បញ្ចា ប់។

ចំូណុចូសំខាន!់ អ្នួកំជំួល ៖   ការខ្ញុំកំខាន�ិនបានពេ�ៃើយត់បនឹង់ការជំូន�ំណឹង់ពេនះកំួុង់រយៈពេ�ល 14 ថ្លៃ�ៃ អាចូនាំឲំ្យយម្ចានការ�ក់ំ��កាពេកាះ និង់បណឹឹង់ទាកំ់�ង់នឹង់សកំ�មភា�ការ

កានក់ាបព់េ�យខ្ញុំុសចូាប ់ពេ�កានត់់ុលាការ (ការបពេណឹញពេចូញ)។

ជំូនចូំពេ�ះ ៖  

��៖

 ណោះ�ម ះរប�់អ្ននកជួួ� ៖  

អា�យ�ា � ផ្ដះះជួួ� ៖  

ណោះ�ខ្ពទូំរ�ព័ះរប�់អ្ននកជួួ� ៖  អីុ្នស្វែម្ម�រប�់អ្ននកជួួ� ៖  

ណោះ�ម ះ រប�់ម្ចាា �់ផ្ដះះ៖ 

អា�យ�ា ���ម្ចាប់ការផ្ដេ�់ជូួ�រប�់ម្ចាា �់ផ្ដះះ៖ 

ណោះ�ខ្ពទូំរ�ព័ះរប�់ ម្ចាា �់ផ្ដះះ៖ អីុ្នស្វែម្ម�រប�់ ម្ចាា �់ផ្ដះះ៖ 

ណោះ�ម ះណោះម្មធាវិរីប�់ម្ចាា �់ផ្ដះះ (ណោះបើម្ចា�)៖ 

អា�យ�ា �រប�់ណោះម្មធាវិ ី៖  

ណោះ�ខ្ពទូំរ�ព័ះរប�់ ណោះម្មធាវិ៖ី អីុ្នស្វែម្ម�រប�់ ណោះម្មធាវិ៖ី 

ការជូួ�ដំំ�ឹងចំាំបា�់រប�់ ERPP �ិងព័័ត៌ុម្ចា�អំ្នពី័�បភព័ធី�ធា�

(ណោះ�កាយការព័�ារណោះព័�)                                       ស្វែក��ម្មួ�ណោះ�នៃ�ៃទីំ15 ស្វែខ្ពមិ្ម�ុនា ឆ្នាំន ំ2021

ចំូណុចូសំខាន!់ ម្ចាា �់ផ្ដះះ៖ បំណោះព័ញទំំព័័រទីំ 1 ទំាងស្រា�ុង �ិងឲ្យយបា��តឹុម្ម�តុូវិជាមួ្មយព័័ត៌ុម្ចា�ស្វែដំ�អ្ននកដឹំង។ ព័័ត៌ុម្ចា�រប�់អ្ននក �ិងណោះម្មធាវិរីប�់អ្ននក ណោះបើម្ចា� �តុូវិស្វែតុបំណោះព័ញ។ 

ណោះ�ណោះព័�ផ្ដេ�់ជូួ� ឬណោះផ្ដើើការជូួ�ដំំ�ឹងឲ្យយបង់នៃ�ើឈ្លួនួ� ឬណោះរ ើណោះ�ញណោះ�កា�់អ្ននកជួួ�តាម្មនៃ�ប��ីយ៍ អ្ននកក៏�តុូវិស្វែតុណោះផ្ដើើ/ផ្ដេ�់ជូួ��ំណោះ��ម្មើងនៃ�ការជូួ�ដំំ�ឹងទំាងណោះ�ះ

ណោះ�កា�់ម្មជួឈម្ម�ឌ �ណោះ�ះស្រា�យវិវិាទំតាម្មមូ្ម��ា �ស្វែដំ�បណោះ�ម្មើការណោះ�កនុងតំុប�់ស្វែដំ�ផ្ដះះជួួ�ណោះនាះ�ិិតុណោះ�ផ្ដងស្វែដំរ (�ូម្មណោះម្មើ�ទំំព័័រទីំ 2)។ អ្ននក�ួរស្វែតុរកាទុំកភ័�េុតាងនៃ�

ការផ្ដេ�់ជូួ�។  



 ការជូួ�ដំំ�ឹងចំាំបា�់រប�់ ERPP �ិងព័័ត៌ុម្ចា�អំ្នពី័�បភព័ធី�ធា� (ណោះ�កាយការព័�ារណោះព័�) ទំំព័័រ 2 នៃ� 2

ពេត់ើការសប្រា�បសប្រា�ួលជាអ្នែ�?  វា�ឺជាណោះព័�ស្វែដំ�បុ�គ�ម្ចាន ក់ស្វែដំ�ទំទួំ�បា�ការប�េុ ះប�េ � (អ្ននក��ម្មប��ម្មួ�) ជួួយអ្ននកកនុង

ការណោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា  ឬណោះធីែើការ�ព័ម្មណោះ�ព័ៀងជាមួ្មយបុ�គ��ម្ចាន ក់ណោះផ្ដេងណោះទំៀតុ។ 

អ្ននកអា�ស្វែ�ែងរកការ��ម្មប��ម្មួ�ណោះ� Dispute Resolution Centerកនុងតំុប�់រប�់អ្ននក។ អ្ននក��ម្មប��ម្មួ��ឺមិ្ម��ណោះម្មអៀង 

�ិងជួួយអ្ននក�ូ�រមួ្មទំាងអ្ន�់កនុងការស្វែ�ែងរកដំំណោះ�ះស្រា�យ។

• ជំំនួយពេលើ ថ្លៃ�ៃ ឈ្នួួួល  
• ការសប្រា�បសប្រា�ួលពេ�យ

ឥត់គួិត់ថ្លៃ�ៃ
• ជំំនួយ មែផ្ទះួកំ ចូាប ់ពេ�យឥត់គួិត់ថ្លៃ�ៃ

ជំំនួយពេលើ
 ថ្លៃ�ៃ ឈ្នួួួល

Clark councilforthehomeless.org/rent-assistance/

King kingcounty.gov/depts/community-human-services/COVID/eviction-prevention-rent-assistance.aspx

Pierce piercecountywa.gov/7142/Rental-Assistance

Snohomish ទូំរ�ព័ះ ណោះ�ណោះ�ខ្ព  211

Spokane snapwa.org ទូំរ�ព័ះណោះ�ណោះ�ខ្ព 509-456-7627

Thurston caclmt.org

hatc.org/community-resources/eviction-rent-assistance-program/

�ជំឈ�ណឌ ល
ពេ�ះស្រា�យ វិវិា�

Clark (360) 334-5862 ណោះ�ខ្ពបស្វែ�ិម្ម 1, info@mediationclarkcounty.org

King (206) 443-9603 ណោះ�ខ្ពបស្វែ�ិម្ម 111, housing@kcdrc.org

Pierce (253) 572-3657, solveit@centerforresolution.org

Snohomish (425) 339-1335 ណោះ�ខ្ពបស្វែ�ិម្ម 3, earlyresolution@voaww.org

Spokane
(509) 456-0103 ណោះ�ខ្ពបស្វែ�ិម្ម 3, info@nwmediationcenter.com, NW Mediation

(509) 838-2799, housing@fulcrumdispute.com, Fulcrum DRC

Thurston (360) 956-1155 ណោះ�ខ្ពបស្វែ�ិម្ម 113, erpinfo@mediatethurston.org

ពេ�ធាវិ �

Housing Justice Projects (HJP, គួពេប្រាម្ចាង់ផ្ទះឹលល់ំពេ��ា នពេ�យយុត់ិិធី�)៌

Clark (360) 334-4007, Clark County Volunteer Lawyers Program (កម្មមវិធីិីណោះម្មធាវិ�ីម័���ិតុតណោះ�កនុងណោះខា�ធីី Clark) HJP

King (206) 267-7069, King County Housing Justice Project (�ណោះ�ម្ចាងផ្ដេ�់�ំណោះ��ា �ណោះ�យយុតុតិធីម៌្មណោះ�កនុងណោះខា�ធីី King)

Pierce (253) 572-5134 Tacoma Pro Bono Housing Justice Project (�ណោះ�ម្ចាងផ្ដេ�់�ំណោះ��ា �ណោះ�យយុតុតិធីម៌្មណោះ� Tacoma Pro Bono)

Snohomish (425) 258-9283 ណោះ�ខ្ពបស្វែ�ិម្ម 5, Snohomish County Legal Services (ណោះ�វាកម្មម�ាប់កនុងណោះខា�ធីី Snohomish) HJP

Spokane (509) 477-2674, Spokane Bar Association (��ៈណោះម្មធាវិណីោះ� Spokane) Volunteer Lawyers Program (VLP, កម្មមវិធីិីណោះម្មធាវិ ី
�ម័���ិតុត), HJP

Thurston (360) 705-8194, Thurston Mason Volunteer Legal Clinic HJP

                     ពេសវាកំ�មអ្នួកំបកំមែប្រាបផ្ទាះ លម់្ចាត់ព់េ�យឥត់គួិត់ថ្លៃ�ៃអាចូរកំបានសប្រាម្ចាបក់ំ�មវិធិី�ទាងំ់ពេនះ
The Washington State Office of the Attorney General (ការយិា�័យ អ្ន�គ រដំា អាជាើ រដំាវាា�ីុ�ណោះតា�) ម្ចា� ការជូួ�ដំំ�ឹងណោះ�ះ ��ម្មុះ ណោះ��ើ�ភា�ណោះ�ណោះ�ើ 

ណោះ�ហទំំព័័រ ៖ www.atg.wa.gov/landlord-tenant។ អ្ននកក៏�ឹងស្វែ�ែងរកបា�ផ្ដងស្វែដំរ�ូវិព័័ត៌ុម្ចា�អំ្នពី័វិធីិីស្វែ�ែងរកណោះម្មធាវិ ីឬអ្ននកការពារម្មតិុណោះ�កនុងតុនៃម្មើទាប ឬ

ណោះ�យឥតុ�ិតុនៃ�ើ �ិង�បភព័ធី�ធា�ស្វែដំ�អា�ជួួយអ្ននកកនុងការបង់�បាក់នៃ�ើឈ្លួនួ�រប�់អ្ននក។ វិធីិីមួ្មយណោះទំៀតុ អ្ននកអា�ស្វែ�ែងរកព័័ត៌ុម្ចា�បស្វែ�ិម្មណោះដំើម្មីីជួួយអ្ននកតាម្មរយៈ 

www.washingtonlawhelp.org �ិង www.courts.wa.gov។

មែសែង់រកំជំំនួយឥឡូូវិពេនះ!  ទាក់ទំងណោះ�កា�់�បភព័ធី�ធា�ណោះ�យឥតុ�ិតុនៃ�ើទំាងណោះ�ះណោះ�កនុងណោះខា�ធីីរប�់អ្ននក។

ខ្ញុំំុ ំចូង់ច់ូូលរួ�កំួុង់កំ�មវិធិី� Eviction Resolution Pilot Program។ ពេត់ើខ្ញុំំុ ំប្រាត់ូវិពេធីែើយ៉ាាង់�ូចូពេ�ឹចូពេ� 
ពេ�លពេនះ?
អ្ននកអា�ចាំប់ណោះផ្ដេើម្មដំំណោះ�ើ រការបា�ណោះ�យណោះធីែើណោះរឿងមួ្មយកនុង�ំណោះ�ម្ម�កម្មមភាព័ទំាងណោះ�ះ៖ 
• ទាក់ទំងណោះ� Dispute Resolution Centers ណោះ�កនងណោះខា�ធីីរប�់អ្ននក។  
• បំណោះព័ញ �ិងណោះផ្ដើើទំ�ម្មង់ណោះ�ះ�តុ�ប់ណោះ�កា�់ម្ចាា �់ផ្ដះះរប�់អ្ននកវិញិតាម្មរយៈអា�យ�ា �ស្វែដំ��ិិតុណោះ�ទំំព័័រទីំ 1។ រកាទុំក�ំណោះ�

�ម្មើងមួ្មយ�ាប់។
អ្ននកក៏អា�ស្វែ�ែងរកណោះម្មធាវិបីា�ផ្ដងស្វែដំរ ណោះទាះបីជាអ្ននក�ូ�រមួ្ម ឬមិ្ម�បា��ូ�រមួ្មកនុងកម្មមវិធីិី ERPP ក៏ណោះ�យ។ 

       បា�/ចាំស៎ ខ្ញុំំុ ំចូង់ប់ានជំំនួយកំួុង់ការពេ�ះស្រា�យថ្លៃ�ៃឈ្នួួួលមែ�ល�ិនទានប់ានបង់រ់បស់ខ្ញុំំុ ំ។  ទាក់ទំងខ្ពើុំតាម្មរយៈ៖

 ណោះ�ម ះរប�់អ្ននកជួួ� ៖  

អា�យ�ា �រប�់ អ្ននកជួួ� ៖  

ណោះ�ខ្ពទូំរ�ព័ះរប�់អ្ននកជួួ� ៖  អីុ្នស្វែម្ម�រប�់អ្ននកជួួ� ៖  

https://www.councilforthehomeless.org/rent-assistance/
https://kingcounty.gov/depts/community-human-services/COVID/eviction-prevention-rent-assistance.aspx
https://www.piercecountywa.gov//7142/Rental-Assistance
https://www.snapwa.org/
https://caclmt.org/
https://hatc.org/community-resources/eviction-rent-assistance-program/
mailto:info%40mediationclarkcounty.org?subject=
mailto:housing%40kcdrc.org?subject=
mailto:solveit@centerforresolution.org
mailto:earlyresolution%40voaww.org?subject=
mailto:info%40nwmediationcenter.com?subject=
mailto:housing%40fulcrumdispute.com?subject=
mailto:erpinfo%40mediatethurston.org?subject=
www.atg.wa.gov/landlord-tenant
http://www.washingtonlawhelp.org
www.courts.wa.gov

