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Nếu quý vị đang nợ tiền thuê nhà hoặc không thể trả tiền 

thuê nhà, quý vị có thể ngăn chặn tình trạng trục xuất (bị 

đuổi ra khỏi nhà) vì không trả tiền nhà theo luật hiện hành 

của tiểu bang bằng cách: 
 

 

1. Đăng ký xin trợ cấp tiền thuê nhà và trao bằng chứng cho chủ nhà về 
việc đăng ký. 

Nếu quý vị lo lắng không thể trả tiền thuê nhà còn nợ hoặc tiền thuê nhà trong tương lai, hãy 

truy cập trang mạng oregonrentalassistance.org và 211info.org  và đăng ký để biết nên 

tìm sự giúp đỡ ở đâu SỚM NHẤT CÓ THỂ. Một số chương trình có thể giúp quý vị thanh 

toán các khoản tiền nhà còn nợ, tiền nhà hiện tại, tiền nhà trong tương lai, tiền điện nước và 

các chi phí nhà ở khác. 
 

2. Vẫn đang chờ để được hỗ trợ? Cung cấp cho chủ nhà của quý vị 

bằng chứng về việc đăng ký xin trợ cấp càng sớm càng tốt, nếu 

quý vị chưa làm điều đó. 

Nếu quý vị trao bằng chứng cho chủ nhà trước ngày 1 tháng 7 năm 2022, quý vị sẽ không 

thể bị trục xuất vì lý do không trả tiền nhà theo luật về nơi cư trú an toàn (safe harbor) mới 

trong khi đơn của quý vị đang được xử lý, cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. Vì vậy, nếu 

quý vị đã nộp đơn nhưng chưa trao bằng chứng cho chủ nhà của mình, quý vị nên trao ngay 

bây giờ. 

Quý vị đã nhận được thông báo trục xuất vì lý do không trả tiền nhà trước khi đưa ra bằng 
chứng về việc nộp đơn? 

Vẫn chưa muộn để hành động. Trao cho chủ nhà bằng chứng về việc nộp đơn của quý vị 

trong vòng 10 ngày kể từ ngày đề trên thư thông báo để ngăn chủ nhà trình đơn lên tòa án 

về việc trục xuất. Nếu chủ nhà đã làm thủ tục trục xuất với tòa án chống lại quý vị, quý vị có 

thể cung cấp cho họ hoặc tòa án bằng chứng này để tạm dừng 

thủ tục tố tụng trong thời gian đơn của quý vị được xử lý. Quý vị phải cung trình chứng cho tòa án 

hoặc chủ nhà vào hoặc trước ngày hầu tòa đầu tiên. 
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3. Nắm bắt quyền pháp lý của quý vị theo đạo luật về nơi cư trú an toàn 
mới. 

Đạo luật về nơi cư trú an toàn mới được thông qua vào tháng 12 năm 2021 để thay thế 

luật nơi cư trú an toàn cũ với thời hạn 60/90 ngày.  Luật mới quy định rằng trong thời 

gian đơn xin trợ cấp của quý vị đang chờ xử lý, quý vị không thể bị trục xuất vì lý do 

không trả tiền nhà, miễn là đơn của quý vị đang chờ xử lý, hoặc đến hết ngày 30 tháng 9 

năm 2022, tùy theo thời điểm nào đến sớm hơn. Nhưng quý vị phải đưa ra bằng chứng 

chậm nhất là ngày 1 tháng 7 năm 2022. 
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Các nội dung quan trọng khác quý vị cần biết về trợ cấp tiền 

thuê nhà, đạo luật về an ninh nhà ở và việc hoàn trả tiền thuê 

nhà: 
 

đơn xin trợ cấp bị từ chối: Nếu đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà của quý vị bị từ chối, đóng 

hồ sơ, hoặc được cấp một khoản trợ cấp ít hơn so với số tiền quý vị đang nợ chủ nhà theo thông 
báo về việc nợ tiền nhà, chủ nhà có thể tiếp tục thực hiện thủ tục trục xuất. Các cơ quan cấp trợ 
cấp tiền thuê nhà phải đóng đơn đăng ký nếu họ xác định một cách hợp lý rằng người thuê nhà 
không còn quan tâm đến việc xin trợ cấp. 

lệnh cấm trục xuất tổng quát đã hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 
2021: Nhưng các biện pháp bảo vệ dưới đây vẫn còn hiệu lực.  

Thông báo trước 10 ngày về việc trục xuất vì lý do không trả tiền nhà  phải 
bao gồm thông tin về các biện pháp bảo vệ người thuê nhà: Cho đến ngày 1 

tháng 10 năm 2022, thông báo về việc không trả tiền nhà phải cho người thuê nhà 10 ngày 
để trả lời trước khi chủ nhà có thể làm thủ tục trục xuất. Các thông báo như vậy phải cung 
cấp cho người thuê nhà thông tin về luật nơi cư trú an toàn bảo vệ người thuê nhà khỏi tình 
trạng trục xuất vì vấn đề liên quan đến tiền thuê nhà hiện tại. 

thời gian ân hạn để thanh toán tiền thuê nhà còn nợ: Luật mới được thông qua 

vào tháng 12 năm 2021 không thay đổi thời gian ân hạn để trả tiền nhà còn nợ. Người thuê 

nhà có khoảng thời gian ân hạn (grace period) cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2022 để thanh 
toán các khoản nợ tiền nhà tích lũy từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021.  Người 
thuê nhà không thể bị đuổi ra khỏi nhà hoặc bị kiện vì không thanh toán tiền nhà còn nợ cho 
đến ngày 1 tháng 3 năm 2022. 

Nếu quý vị đã nộp đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà cho khoản nợ này, quý vị sẽ được bảo 
vệ bởi luật nơi cư trú an toàn trong quá trình nộp đơn, kể cả sau ngày 1 tháng 3 năm 

2022. Nếu quý vị không nghĩ rằng mình có khả năng trả nợ tiền nhà trước ngày 1 tháng 

3 năm 2022, hãy nộp đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà ngay bây giờ. 

nới rộng tiêu chuẩn về sức chứa: Cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, các gia đình 

có thể tạm thời ở chung nhà với người khác mà không bị trục xuất vì vi phạm chính sách về 
khách khứa, miễn là họ tuân thủ các luật hiện hành còn lại. Chủ nhà có thể kiểm tra lý lịch 
những người khách ở dài hạn, nhưng không thể kiểm tra tín dụng của họ. 

bảo vệ tín dụng: Trừ khi người thuê nhà vẫn còn nợ tiền nhà sau ngày 28 tháng 2 năm 2022, 

chủ nhà không được phép báo cáo với các cơ quan tín dụng hoặc công ty thu nợ về các khoản 
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tiền nhà mà người thuê nhà còn nợ trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2020 – tháng 6 năm 
2021, và chủ nhà cũng không được sử dụng trường hợp này để chống lại người thuê nhà khi họ 
nộp đơn thuê nhà trong tương lai. 

các biện pháp bảo vệ hồ sơ trục xuất: Chủ nhà không thể sử dụng bất cứ hồ sơ trục 

xuất nào phát sinh từ tháng 4 năm 2020 – tháng 2 năm 2022 để chống lại người thuê nhà khi 
họ đăng ký thuê nhà trong tương lai. Người thuê nhà có thể được hủy những hồ sơ trục xuất 
này khỏi lý lịch của họ. 

 
Những biện pháp bảo vệ này đến từ các Dự luật Thượng viện 278, 282 và 891 được cơ quan lập pháp 
Oregon thông qua vào năm 2021. 
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