
Người nhận:__________________________ 

Địa chỉ:______________________ 

 

 

THÔNG BÁO TRƯỚC MƯỜI BỐN NGÀY VỀ VIỆC THANH TOÁN TIỀN THUÊ NHÀ 

HOẶC CHUYỂN ĐI 

 

Chúng tôi gửi thông báo này vì chủ nhà cho biết quý vị không tuân thủ các điều khoản của 

hợp đồng thuê nhà, cụ thể là không thanh toán tiền thuê nhà và/hoặc hóa đơn dịch vụ tiện ích 

và/hoặc các khoản phí định kỳ đã quá thời hạn nộp.  

 

(1) Tiền thuê nhà cho (liệt kê các tháng):     $ (số tiền) 

VÀ/HOẶC 

(2) Hóa đơn dịch vụ tiện ích cho (liệt kê các tháng):    $ (số tiền) 

VÀ/HOẶC  

(3) Các khoản phí định kỳ khác nêu trong hợp đồng cho (liệt kê các tháng):   

         $ (số tiền) 

TỔNG SỐ TIỀN PHẢI THANH TOÁN:     $ (số tiền) 

 

Lưu ý - thanh toán phải được thực hiện bằng tiền mặt, séc thủ quỹ, lệnh chuyển tiền hoặc 

tiền được bảo lãnh theo các điều khoản của hợp đồng cho thuê. 
 

Quý vị phải thanh toán tổng số tiền nêu trên cho chủ nhà trong vòng mười bốn (14) ngày 

sau khi nhận được thông báo này hoặc phải chuyển đi. Bất kỳ khoản thanh toán nào quý vị thực 

hiện cho chủ nhà trước tiên phải được áp dụng cho tổng số tiền đến hạn nêu trong thông báo này. 

Nếu không tuân thủ nội dung thông báo này trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận được thông báo, 

chúng tôi có thể phải áp dụng thủ tục tố tụng tư pháp dẫn đến việc quý vị bị trục xuất khỏi cơ sở 

đang thuê. 
 

Văn phòng Tổng chưởng lý tiểu bang Washington đăng tải thông báo này bằng nhiều ngôn 

ngữ trên trang web của văn phòng. Quý vị cũng sẽ tìm thấy trên trang này hướng dẫn cách tìm luật 

sư hoặc người biện hộ với chi phí thấp hoặc miễn phí và bất kỳ nguồn lực nào có sẵn để giúp quý 

vị trả tiền thuê nhà. Quý vị cũng có thể gọi 2-1-1 để tìm hiểu về các dịch vụ này.  
 

Luật pháp tiểu bang cho phép quý vị có quyền nhận dịch vụ phiên dịch tại tòa án.  

CHỦ NHÀ:      NGÀY: _______________________  

 

ĐỊA ĐIỂM THANH TOÁN SỐ TIỀN:      ______  

                                                            Tên chủ nhà 

 

    __________________  

   Địa chỉ 


