6354PU "My Landlord Just Gave Me a 10-Day Notice
to Comply or Vacate" (Punjabi) | ਅਕਤੂ ਬਰ 2021

ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ
ਜਾਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸ 10 ਦਿਨਾਾਂ ਿਾ
ਨੋਦਿਸ ਦਿਿੱਤਾ ਹੈ
 ਇਸ ਨੂੂੰ ਸਸਰਫ਼ ਤ ਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ Washington (ਵ ਸ ੂੰਗਟਨ) ਰ ਜ ਸਵਿੱਚ ਰਸਹੂੰਦੇ ਹੋ।
 ਬੇਦਖਲੀ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਕਨੂੂੰ ਨ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਰਸਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਕਨੂੂੰ ਨ ਸਵਿੱਚ ਹੋਈਆਾਂ ਨਵੀਨਤਮ
ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਬ ਰੇ WashingtonLawHelp.org/resource/eviction ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ
 ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬੇਿਖਲ ਹੋਣ ਿੀਆਾਂ ਧਮਕੀਆਾਂ ਿੇ ਦਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ 1-855-657-8387
‘ਤੇ ਕ ਲ ਕਰੋ ਜ ਾਂ nwjustice.org/apply-online ‘ਤੇ ਔਨਲ ਈਨ ਮਦਦ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਸਦਓ।
 ਸ ਡੇ ਵ ਲੋਂ ਸਲੂੰ ਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ ਰੇ ਤਿੱਥ-ਪਿੱਤਰ ਾਂ ਨੂੂੰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਿੱਥੇ WashingtonLawHelp.org
‘ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਵਾਦ ਗ
ੂੰ ਿਨ ਰਾਜ ਿਾ/ਿੀ ਦਨਵਾਸੀ ਹਾਾਂ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਿੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ?
ਹਾਾਂ, ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਥ ਾਂ ਸਕਰ ਏ ‘ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਸਜਿੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਰਸਹੂੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਨੂੂੰ ਤੁ ਹ ਨੂੂੰ

ਰਤ ਾਂ ਦੀ ਪ ਲਣ ਕਰਨ ਜ ਾਂ

ਖ ਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕ ਨ ਮ ਲਕ ਵਿੱਲੋਂ ਸਦਿੱਤ 10 ਸਦਨ ਾਂ ਦ ਨੋਸਟਸ ਸਮਸਲਆ ਹੈ।
ਨਹੀ,ਾਂ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਰਸਹਣ ਲਈ ਮੋਬ ਈਲ ਹੋਮ ਖਰੀਸਦਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌ ਟ ਸਕਰ ਏ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜ ਏ
ਮੇਰੇ ਸਨਰਮ ਣਕ ਰ/ਮੋਬ ਈਲ ਹੋਮ ਪ ਰਕ ਦੇ ਮਕ ਨ ਮ ਲਕ ਨੇ ਭੁਗਤ ਨ ਕਰਨ ਜ ਾਂਖ ਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਰਫ਼
20 ਸਦਨ ਾਂ ਦ ਨੋਸਟਸ ਸਦਿੱਤ ਹੈ ਨੂੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨ ਲ ਹੁਣੇ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। ਸੂੰਪਰਕ ਜ ਣਕ ਰੀ ਹੇਠ ਾਂ
ਸਦਿੱਤੇ ਅਨੁ ਸ ਰ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਮਲੇ ਗੀ?


ਇਹ ਨੋਸਟਸ ਸਕਸ ਬ ਰੇ ਹੈ



ਤੁ ਹ ਨੂੂੰ ਤੁ ਹ ਡੇ ਮਕ ਨ ਮ ਲਕ ਵਿੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਸਟਸ ਸਮਲਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਚ ਹੀਦ ਹੈ



ਕਨੂੂੰ ਨੀ ਮਦਦ ਸਕਿੱਥੋਂ ਹ ਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ
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ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਿਾ 10 ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਨੋ ਦਿਸ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਤੁ ਹ ਡੇ ਮਕ ਨ ਮ ਲਕ ਵਿੱਲੋਂ ਇਿੱਕ ਸਚਤ ਵਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਕ ਨ ਮ ਲਕ ਸਜਸ ਲਿੱ ਗਦ ਹੈ ਸਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਕਰ ਏ
ਦ ਭੁਗਤ ਨ ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲ ਵ , ਆਪਣੀ ਲੀਜ਼ ਸਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਪਰਮੁਿੱਖ (ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ) ਸਨਯਮ ਤੋਸੜ੍ਆ ਹੈ
(ਉਲੂੰ ਘਣ ), ਤ ਾਂ ਤੁ ਹ ਨੂੂੰ ਇਸ ਸਕਸਮ ਦ ਨੋਸਟਸ ਦੇ ਸਕਦ ਹੈ।
ਨੋਸਟਸ ਸਵਿੱਚ ਮਕ ਨ ਮ ਲਕ ਦੇ ਅਨੁ ਸ ਰ ਤੁ ਹ ਨੂੂੰ ਇਹ ਦਿੱਸਸਆ ਹੋਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ ਸਕ ਸਕਰ ਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦ
ਸਕਹੜ੍ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ("ਮਟੀਰੀਅਲ") ਸਹਿੱਸ ਨੂੂੰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਤੋੜ੍ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰ ਤੁ ਹ ਡੇ ਕੋਲ ਸਨਯਮ ਾਂ ਨੂੂੰ ਤੋੜ੍ਨ ਬੂੰਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਸਟਸ ਸਮਲਣ ਦੀ ਸਮਤੀ ਤੋਂ 10 ਸਦਨ ਹਨ।
ਉਿਾਹਰਨ: ਤੁ ਹ ਡੀ ਲੀਜ਼ ਸਵਿੱਚ ਸਕਹ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਸਜਹੜ੍ੇ ਲੋ ਕ ਲੀਜ਼ ਸਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਿੱਕ
ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਤੁ ਹ ਡੇ ਨ ਲ ਨਹੀ ਾਂ ਰਸਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਹ ਡ ਮਕ ਨ-ਮ ਲਕ ਤੁ ਹ ਨੂੂੰ ਇਹ ਦਿੱਸਦੇ ਹੋਏ 10-ਸਦਨ ਾਂ
ਦ ਨੋਸਟਸ ਦੇ ਸਕਦ ਹੈ ਸਕ ਤੁ ਹ ਡੇ ਕੋਲ "ਅਣਅਸਧਕ ਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨ ਲ ਲੋ ਕ ਰਸਹ ਰਹੇ" ਹਨ। ਸਿਰ ਤੁ ਹ ਡੇ
ਕੋਲ ਤੁ ਹ ਡੇ ਅਣਅਸਧਕ ਰਤ ਮਸਹਮ ਨ ਦੇ ਚਲੇ ਜ ਣ ਲਈ 10 ਸਦਨ ਹਨ, ਨਹੀ ਾਂ ਤ ਾਂ ਤੁ ਹ ਡ ਮਕ ਨ ਮ ਲਕ
ਤੁ ਹ ਡੇ ਸਖਲ ਫ਼ ਬੇਦਖਲੀ ਦ ਮੁਕਿੱਦਮ ਦ ਇਰ ਕਰ ਸਕਦ ਹੈ।
ਮਕ ਨ ਮ ਲਕ ਨੂੂੰ ਤੁ ਹ ਡੇ ਸਵਰੁਧ
ਿੱ ਬੇਦਖਲੀ ਦ ਮੁਕਿੱਦਮ ਸਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ੈਸਰਿ ਨੂੂੰ ਤੁ ਹ ਨੂੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਨਰਦੇ ਦੇਣ ਵ ਲੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਜ ਕੋਲ ਪੇ ਹੋਣ ਲ ਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਨੋਸਟਸ ਸਮਲਣ ਦੇ 10 ਸਦਨ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਮਿੱਸਸਆ ਦ ਹਿੱਲ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਾਂ ਤੁ ਹ ਡੇ ਮਕ ਨ ਮ ਲਕ ਨੂੂੰ
ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਨੂੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਅਥਾਰਿੀ ਯਦਨਿ ਦਵਿੱਚ ਰਦਹਣ ਜਾਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਕ ਨ 8 ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੀ
ਹੋਵੇਗਾ?
ਮਕ ਨ ਮ ਸਲਕ ਤੁ ਹ ਨੂੂੰ 10-ਸਦਨ ਦ ਨੋਸਟਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦ ਹੈ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਕਸੇ ਸਰਕ ਰੀ (ਸਬਸਸਡੀ ਵ ਲੇ )
ਹ ਊਸਸੂੰਗ ਪਰੋਗਰ ਮ ਦੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਲੋ ੜ੍ ਦੀ ਕ ਫ਼ੀ ਉਲੂੰ ਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁ ਹ ਡੇ ਨ ਲ ਅਸਜਹ ਹੁੂੰਦ ਹੈ, ਤ ਾਂ
ਤੁ ਹ ਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਸਧਕ ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦ ਵਰਣਨ ਅਸੀ ਾਂ ਇਿੱਥੇ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਜ ਣਨ ਲਈ
HUD ਹ ਊਸਸੂੰਗ ਬੇਦਖਲੀਆਾਂ ਅਤੇ/ਜ ਾਂ ਪਬਸਲਕ ਹ ਊਸਸੂੰਗ (ਸਕਸੇ ਹ ਊਸਸੂੰਗ ਅਥ ਰਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ
ਵ ਲ ਮਕ ਨ) ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਪੜ੍ਹੋ।

ਉਿੋਂ ਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਦਹਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਾਾਂ ਦਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਨਯਮ ਤੋੜ੍ ਦਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਾਂ?
ਮਕ ਨ ਮ ਲਕ ਨੂੂੰ ਇਿੱਕ ਪਿੱਤਰ ਸਲਖੋ ਸਜਸ ਸਵਿੱਚ ਸਕਹ ਸਗਆ ਹੋਵੇ ਸਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ 10-ਸਦਨ ਦੇ ਨੋਸਟਸ (ਸਵਵ ਦ)
ਨ ਲ ਅਸਸਹਮਤ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਇਿੱਕ ਕ ਪੀ ਰਿੱਖ।ੋ ਕਨੂੂੰ ਨੀ ਮਦਦ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਸ

ਕਰੋ। ਸੂੰਪਰਕ

ਜ ਣਕ ਰੀ ਹੇਠ ਾਂ ਸਦਿੱਤੇ ਅਨੁ ਸ ਰ ਹੈ।
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ਕੀ 10-ਦਿਨਾਾਂ ਿਾ ਨੋ ਦਿਸ ਦਕਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ?
ਮਕ ਨ ਮ ਲਕ (ਜ ਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਕਰਮਚ ਰੀ ਜ ਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬ ਲਗ ਸਵਅਕਤੀ) ਤੁ ਹ ਨੂੂੰ “ਸਨਿੱ ਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦ”
ਨੋਸਟਸ ਘਰ ਸਲਆਕੇ ਤੁ ਹ ਨੂੂੰ ਦੇ ਸਕਦ ਹੈ। ਮਕ ਨ ਮ ਲਕ ਇਸ ਨੂੂੰ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਬ ਲਗ ਜ ਾਂ ਵਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਸਕ ੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹ ਡੇ ਨ ਲ ਰਸਹੂੰਦ ਹੈ। ਮਕ ਨ ਮ ਲਕ ਇਸ ਨੂੂੰ ਤੁ ਹ ਡੇ ਦਰਵ ਜ਼ੇ 'ਤੇ
ਟੇਪ ਨ ਲ ਸਚਪਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰ ਉਸ ਵਿੱਲੋਂ ਤੁ ਹ ਨੂੂੰ ਇਿੱਕ ਕ ਪੀ ਈਮੇਲ ਰ ਹੀ ਾਂ ਭੇਜਣੀ ਲ ਜ਼ਮੀ
ਹੈ।
ਇਿੱਕ 10-ਸਦਨ ਦ ਨੋਸਟਸ ਜੋ ਸਲਖਤ ਸੁਨੇਹੇ, ਵੌਇਸਮੇਲ, ਈਮੇਲ ਜ ਾਂ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੂੰਦ ਹੈ ਇਿੱਕ
ਉਸਚਤ ਨੋਸਟਸ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਨੂੂੰ ੁਰੂ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦ ।
 ਇਸ ਨੋਸਟਸ ‘ਤੇ ਨੋਟਰੀ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਵ ਉਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੋ ਦਿਸ ਿੇ ਕੇ ਬੇਿਖਲ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ?
ਨਹੀ।ਾਂ ਵ ਸ ੂੰਗਟਨ ਦ ਕਨੂੂੰ ਨ ਮਕ ਨ ਮ ਲਕ ਾਂ ਨੂੂੰ ਅਦ ਲਤੀ ਬੇਦਖਲੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੀ ਪ ਲਣ ਕੀਤੇ ਸਬਨ ਾਂ
ਸਕਰ ਏਦ ਰ ਾਂ ਨੂੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ ਜ਼ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਸਦੂੰਦ ਹੈ। ਮਕ ਨ ਮ ਲਕ ਵਿੱਲੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦ ਮੁਕਿੱਦਮ ੁਰੂ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲ ਾਂ ਉਸ ਵਿੱਲੋਂ ਤੁ ਹ ਨੂੂੰ ਇਿੱਕ ਉਸਚਤ ਸਲਖਤੀ "ਬਰਖਾਸਤ" ਨੋਦਿਸ ਦੇਣ ਲ ਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ ਲਣ
ਜ ਾਂ ਖ ਲੀ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਦਨ ਾਂ ਦ ਨੋਸਟਸ ਇਿੱਕ ਸਕਸਮ ਦ ਬਰਖ ਸਤਗੀ ਨੋਸਟਸ ਹੈ।
ਮਕ ਨ ਮ ਸਲਕ ਨੂੂੰ ਤੁ ਹ ਨੂੂੰ "ਸੂੰਮਨ" ਅਤੇ "ਸ ਕ ਇਤ" ਨ ਮਕ ਅਸਧਕ ਰਤ ਅਦ ਲਤੀ ਦਸਤ ਵੇਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੇ
ਲ ਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਕ ਗਜ਼ ਾਂ ਲਈ ਤੁ ਹ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕ ਨ ਮ ਲਕ ਜ ਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੂੰ ਜਵ ਬ ਭੇਜਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹ ਡ ਮਕ ਨ-ਮ ਲਕ ਅਦ ਲਤ ਸਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵ ਈ ਕਰਨ ਚ ਹੁੂੰਦ ਹੈ ਤ ਾਂ ਮਕ ਨ
ਮ ਲਕ ਨੂੂੰ ਇਹ ਦਸਤ ਵੇਜ਼ ਤੁ ਹ ਡੇ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਹ ਨੂੂੰ ਅਦ ਲਤੀ ਦਸਤ ਵੇਜ਼ ਪਰ ਪਤ ਹੁੂੰਦ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਰਿੱਦਖਆ ਸਕਰ ੀਦਨੂੰ ਗ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-855657-8387 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।.

ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਹਾਾਂ ਦਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਨੋਦਿਸ ਦਿਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਿੱਲੋਂ
ਬੇਿਖਲੀ ਿਾ ਮੁਕਿੱਿਮਾ ਿਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਾਂ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ
ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੋ ਦਿਸ ਦਮਲਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ?
ਜੇ ਤੁ ਹ ਨੂੂੰ ਇਿੱਕ ਸ ਲ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪ ਲਣ ਕਰਨ ਜ ਾਂ ਖ ਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚ ਰ ਵੈਧ, ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨ ਲ 10-ਸਦਨ ਦੇ
ਨੋਸਟਸ ਸਦਿੱਤੇ ਜ ਾਂਦੇ ਹਨ, ਤ ਾਂ ਮਕ ਨ-ਮ ਲਕ ਸਨ ਸਚਤ ਸਮਆਦ ਜ ਾਂ ਸਮਆਦ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੋਂ ਪਸਹਲ ਾਂ 60 ਦਿਨ
ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਿੇ ਨੋਦਿਸ ਨ ਲ ਤੁ ਹ ਡੀ ਸਕਰ ਏਦ ਰੀ ਨੂੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦ ਹੈ। ਸ ਰੇ ਨੋਸਟਸ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ
ਘਟਨ ਵ ਾਂ ਬ ਰੇ ਹੋਣੇ ਲ ਜ਼ਮੀ ਹਨ।
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ਕਨੂੰ ਨੀ ਮਦਦ ਲਓ


ਘਰੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? 1-855-657-8387 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।



CLEAR*ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਲ - nwjustice.org/apply-online ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ



ਫੋਰਕਲੋ ਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 1-800-606-4819 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।



ਂ ਕ ਿੱਚ ਕਨੂੰ ਨੀ ਸਮਿੱਕਸਆ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਘਰੋਂ ਬੇਿਖ਼ਲੀ ਜਾਾਂ ਫੋਰਕਲੋ ਜ਼ਰ
ਕਕੂੰਗ ਕਾਊਟੀ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)? ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ 2-1-1 (ਜਾਾਂ ਟੋਲ-ਫ਼੍ਰੀ 1877-211-9274) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਾਨੰ ਨੀ ਮੱਿਿ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਨੰ ਰੈਫਰ ਕਰ
ਿੇਣਗੇ।



ਂ ਬਾਹਰ ਕਨੂੰ ਨੀ ਸਮਿੱਕਸਆ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਘਰੋਂ ਬੇਿਖ਼ਲੀ ਜਾਾਂ
ਕਕੂੰਗ ਕਾਊਟੀ
ਫੋਰਕਲੋ ਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)? ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਾਂ ਦਵੱਚ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਤੋਂ ਿੁਪ੍ਦਹਰ 12:15 ਤੱਕ CLEAR
ਹੋਟਲਾਈਨ ‘ਤੇ 1-888-201-1014 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂ nwjustice.org/apply-online ‘ਤੇ
ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।



ਾਂ ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਨੰ ਨੀ ਸਮੱਦਸਆ ਿੇ ਨਾਲ
ਬਜ਼਼ੁ ਰਗ ( ਉਮਰ 60 ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਿੱਧ) ਦਕੰਗ ਕਾਉਟ
CLEAR*Sr 'ਤੇ
1-888-387-7111 ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ।



ਬੋਲੇ, ਸ਼ੁ ਣਨ ਕ ਿੱਚ ਮ਼ੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਕ ਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਲਰ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਸੰਿ ਿੀ ਦਰਲੇ ਸੇਵਾ ਿੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਦਵੱਚੋਂ ਦਕਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ।

CLEAR ਅਤੇ 2-1-1 ਿੁਭਾਸ਼ੀਏ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਾਂ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰ ਖਾਸ
ਇਹ ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਦਿਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਦਜੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਸਬੰਿੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਾਉਿ
ਕਾਨੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਿੇ ਬਿਲ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਦਤਆ ਜਾਵੇ।
© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014.
(ਬਰਾਬਰ ਦਨਆਾਂ ਿੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਦਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰ ਕਾਪ੍ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਿੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਸਰਫ ਗੈਰ-ਦਵਵਸਾਇਕ ਉਿੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।)

p. 4

