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Tựa đề dự án:        
 

Số lô đất:        

(Những) người bị chuyển chỗ:        
 

Số của người chuyển đi:  
      

 
Tôi, người ký tên dưới đây, xin xác nhận tôi là chủ của tài sản cá nhân tọa lạc hợp pháp trên căn nhà đã mua liên quan đến 
dự án công chánh nói trên.  Sau khi thâu mua, tài sản cá nhân nói trên phải được dọn khỏi địa điểm được mua.   
 
Khi ký tên dưới đây, tôi đã lấy (các) loại lựa chọn dọn đi sau đây, được cho phép theo Chương Trình Trợ Giúp Chuyển 
Chỗ của Tiểu Bang Washington: 
 
 
  Dọn Đi Thương Mại.  Ban Giao Thông Tiểu Bang Washington (Washington State Department of 

Transportation, hay WSDOT) sẽ ký hợp đồng sử dụng dịch vụ và trả trực tiếp cho hãng vận chuyển 
thương mại đủ tiêu chuẩn để chuyển tất cả tài sản cá nhân của tôi cho đến 50 dặm.  Tài sản cá nhân nói 
trên ở tại                           và sẽ được chuyển đến                          .  Tôi 
đang chuẩn bị dọn tất cả tài sản cả nhân của mình từ (Ngày)                 đến 
(Ngày)                .  Tôi ước tính giá trị tài sản cá nhân của tôi là $                và số tiền 
này sẽ được dùng để tính chi phí báo hiểm giá trị thay thế (có thể cần một bản của hợp đồng bảo hiểm).   
Tọa lạc tại Quận                     .  Số liên lạc của người chuyển chỗ                     . 
 
Tôi cần phải dọn vật liệu dễ cháy/hóa chất/thùng để trống (những thứ trong tủ lạnh, các món đồ 
khô/hộp, những món dưới bồn rửa) mà hãng vận chuyển không dọn đi dược. Nếu có dọn thì tôi sẽ được 
bồi hoàn tổng số tiền là $                     sau khi dọn xong.  
 

 

  Chi Phí Tự Dọn Thực Sự.  Tôi sẽ dọn tất cả tài sản cá nhân của mình sử dụng tài nguyên riêng và sẽ 
được bồi hoàn chi phí dọn đi thực sự và hợp lý ghi nhận theo biên nhận đã trả hay chứng cớ chi phí hợp 
lý khác.  

  Tiền Trả Tự Dọn Theo Lịch Trình.  Tôi sẽ dọn tất cả tài sản cá nhân, do tôi sở hữu, ra khỏi địa điểm 
được mua.  Sau khi dọn xong hết, tôi sẽ yêu cầu số tiền là $                cho       phòng. 

 

 
LƯU Ý:   Không tuân theo các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này sẽ bị từ chối tất cả hay một phần trong yêu 

cầu chi phí dọn đi.  Trong trường hợp tất cả các tài sản cá nhân chưa được dọn đi thì ban sẽ có hành động 
thích hợp và quý vị sẽ chịu trách nhiệm trả chi phí liên quan đến việc chuyển bất cứ tài sản cá nhân nào còn 
lại ở địa điểm chuyển chỗ. Chi phí này sẽ được trừ khỏi yêu cầu/tiền trả dọn đi của quý vị. 

 
______________________________________________________ _____________________ 
Người Chuyển Đi        Ngày: 
 
______________________________________________________ _____________________ 
Chuyên Gia Chuyển Chỗ        Ngày 
 
______________________________________________________ _____________________ 
Cố Vấn Chuyển Chỗ Khu Vực      Ngày 


