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HIỆN GIỜ TÔI KHÔNG THỂ TRẢ ĐƯỢC TIỀN THUÊ NHÀ.
TÔI CÓ THỂ BỊ TRỤC XUẤT KHÔNG?
Nếu quý vị không thể trả tiền thuê nhà vào bất kỳ thời điểm nào kể từ
ngày 01 tháng 03 năm 2020, chủ nhà của quý vị phải gửi cho quý vị một
thông báo 15 ngày. Thông báo mới này phải cho quý vị 15 ngày để trả tiền
thuê nhà hoặc nói với chủ nhà rằng quý vị không thể trả được tiền thuê
nhà do COVID-19. Chủ nhà phải đưa cho quý vị một đơn gọi là “Tờ khai”
kèm với thông báo 15 gày. Nếu quý vị không thể trả tiền thuê nhà do
COVID-19, quý vị phải ký và khai với chủ nhà của quý vị. Quý vị phải làm
việc này trong vòng 15 ngày làm việc. Nếu quý vị làm việc này, chủ nhà sẽ
không thể trục xuất quý vị ra khỏi nhà vì không trả tiền nhà ngay.

TÔI KHÔNG THỂ TRẢ ĐƯỢC TIỀN THUÊ NHÀ TRONG THỜI
GIAN TỪ 01/03/2020 ĐẾN 31/08/2020.
Nếu quý vị không trả được tiền nhà trong thời gian từ tháng
Ba đến tháng Tám, chủ nhà của quý vị phải đưa cho quý vị tờ
thông báo 15 ngày mới.
Quý vị sẽ không bao giờ bị trục xuất vì không thể trả tiền nhà
trong khoảng thời gian từ ngày 01/03/2020 đến ngày
31/08/2020 nếu quý vị:
1. Không thể trả được tiền thuê nhà vì lý do COVID-19, VÀ
2. Ký và gửi lại đơn gọi là “Tờ Khai Khó Khăn Tài Chính Liên quan
COVID-19” mà chủ nhà phải đưa cho quý vị trong vòng 15 NGÀY.

TÔI KHÔNG THỂ TRẢ ĐƯỢC TIỀN THUÊ NHÀ TRONG
THỜI GIAN TỪ 01/09/2020 ĐẾN 31/01/2021.
Quý vị sẽ không bao giờ bị trục xuất vì không thể trả tiền nhà
trong khoảng thời gian từ ngày 01/09/2020 đến ngày
31/01/2021 nếu quý vị:
1. Không thể trả được tiền thuê nhà vì lý do COVID-19, VÀ
2. Ký và gửi lại tờ khai mỗi lần chủ nhà yêu cầu quý vị làm
trong vòng MƯỜI LĂM NGÀY, VÀ
3. Thanh toán t nhất 25% tổng tiền thuê nhà cho thời gian từ
tháng 09 – tháng 01, trước ngày 31/01/2021.
** Viết trên séc trả tiền hoặc giấy chuyển tiền rằng tiền thanh
toán của quý vị là cho tiền thuê tháng hiện tại. Ngoài ra, viết
một lá thư nói cho chủ nhà của quý vị biết điều này.**
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ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU TÔI KHÔNG THỂ TRẢ ĐƯỢC NGAY CẢ
25% TIỀN THUÊ TỪ THÁNG 09 ĐẾN THÁNG 01 TRƯỚC NGÀY
31/01/2021?
Quý vị vẫn phải ký vào tờ khai mỗi lần chủ nhà yêu cầu. Chủ nhà của
quý vị sẽ không thể nộp đơn trục xuất cho trường hợp không thanh
toán tiền nhà cho đến ngày 01/02/2021 miễn là quý vị ký và gửi lại tờ
khai trong vòng MƯỜI LĂM NGÀY.

TÔI SẼ VẪN NỢ CHỦ NHÀ TIỀN THUÊ MÀ TÔI KHÔNG TRẢ
ĐƯỢC CHO THỜI GIAN TỪ NGÀY 01/03/2020 ĐẾN NGÀY
31/01/2021 PHẢI KHÔNG?
Quý vị vẫn nợ chủ nhà số tiền này. Điều này có nghĩa là chủ nhà có thể
kiện quý vị ra tòa theo vụ kiện có thiệt hại nhỏ kể từ ngày 01/03/2021.
Tòa án giải quyết vụ kiện có thiệt hại nhỏ có thể đưa ra “phán quyết”
cho chủ nhà quý vị nếu tòa án đồng ý rằng quý vị nợ số tiền thuê mà
chủ nhà quý vị yêu cầu.

TÔI NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO TRỤC XUẤT HƯNG CHỦ
NHÀ KHÔNG NÓI VỚI TÔI LÝ DO HỌ TRỤC XUẤT TÔI.
Luật mới quy định rằng người thuê nhà không thể bị trục xuất mà
không có lý do nếu thông báo hết hạn trong khoảng thời gian từ ngày
01/03/2020 đến ngày 31/01/2021. Điều này có nghĩa là bất kỳ thông báo
trục xuất hoặc thông báo chuyển đi phải nêu rõ lý do vì sao chủ nhà
muốn quý vị chuyển đi. Nếu quý vị nhận được thông báo yêu cầu
chuyển đi, quý vị có thể gọi cho chúng tôi để tìm hiểu xem liệu lý do
nêu trong thông báo có hợp pháp hay không.

NGOÀI RA, CÁC LUẬT LIÊN BANG, TIỂU ANG, VÀ ĐỊA
PHƯƠNG CŨNG CÓ THỂ BẢO VỆ QUÝ VỊ.
Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn pháp lý miễn phí. Chúng tôi có
thể giúp quý vị tìm hiểu những luật nào áp dụng với quý vị.

QUÉT MÃ QR NÀY NẾU QUÝ VỊ MUỐN TÌM IỂU
THÊM THÔNG TIN VỀ CÁC ĐIỀU LUẬT BẢO VỆ NÀY
Auburn: 530-823-7560
Chico: 530-345-9491
Eureka: 707-445-0866
Redding: 530-241-3565

Sacramento: 916-551-2150
Ukiah: 707-462-1471
Vallejo: 707-643-0054
Woodland: 530-662-1065

Tài liệu này nhằm cung cấp thông tin chung, chính xác về các quyền hợp pháp của người thuê nhà tại California. Vì luật pháp và các thủ tục pháp lý có thể
thay đổi thường xuyên và có những cách hiểu khác nhau, LSNC không thể đảm bảo thông tin trong tờ thông tin này là mới nhất cũng như không chịu trách
nhiệm về bất kỳ việc sử dụng nào mà có đưa tài liệu này vào. Đây không phải là tư vấn pháp lý. Quý vị không được dựa vào thông tin này mà không hỏi ý
kiến luật sư hoặc cơ quan phù hợp về quyền của quý vị trong tình huống cụ thể của mình. Thông tin này là mới nhất kể từ ngày xuất bản, ngày 14 tháng 9
năm 2020.

