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MOTION #2
(ਿਨਵੇਦਨ #2)
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Notice: You must complete this form in English.
(ਸੂ ਚ ਨਾ : ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਇ ਹ ਫਾਰਮ ਅੰਗ �ੇਜ਼ ੀ ਿਵੱਚ ਭਰਣਾ ਹੋਵ ੇਗ ਾ। )

7
8
9

IN THE SUPERIOR COURT OF THE STATE OF WASHINGTON
IN AND FOR THE COUNTY OF _______________
ਂ ੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਦੇ ਲਈ WASHINGTON (ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ) ਸਟੇਟ ਦੀ ਉੱਚ
(_______________ ਦੀ ਕਾਊਟ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਈ)

10
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12
13
14
15
16
17
18

________________________________
Plaintiff
(ਦਾਅਵੇਦਾਰ)
(landlord)
((ਮਾਿਲਕ))
v.
(ਬਨਾਮ)
________________________________
Defendant(s)
(ਪ�ਤੀਵਾਦੀ (ਪ�ਤੀਵਾਦੀਆਂ))
(tenant)
((ਿਕਰਾਏਦਾਰ))

Case No.: ____________________
(ਕੇਸ ਨੰਬਰ:) ____________________
MOTION TO STAY ENFORCEMENT OF
WRIT OF RESTITUTION AND FOR
PAYMENT PLAN UNDER RCW
59.18.410(3)
(RCW 59.18.410(3) ਦੇ ਤਿਹਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲੀ ਦੇ
ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ
ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਿਨਵੇਦਨ )

19
20
21
22

Defendant moves the Court to stay the writ of restitution and order a payment
plan under RCW 59.18.410(3):

23
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1
2

(ਪ�ਤੀਵਾਦੀ RCW 59.18.410(3) ਦੇ ਤਿਹਤ ਦੁਬਾਰਾ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ
ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:)

3
I. Relief Requested

4

I. (ਰਾਹਤ ਦੇ ਲਈ ਿਨਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)

5
6

I ask the Court to stay enforcement of the writ of restitution and allow me to

7

continue living in my rental unit under the fair and just terms of the payment plan below

8

because there is good cause based on the evidence below.

9

(ਮ� ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ

10

ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੇਣ ਦੀ

11
12
13
14
15
16
17
18

ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕਉਿਂ ਕ ਨੀਚੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਰਨ ਹੈ।)
I also want the Court to (check all that apply):
(ਮ� ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਅਦਾਲਤ (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ):)
Order a fair and just payment plan according to these terms:
(ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇੱਕ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ: )
Payment of total amount ___________________________. Consisting of
(ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ) ___________________________।( ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ )

19

Rent due

___________________

20

(ਬਕਾਇਆ ਿਕਰਾਇਆ)

___________________

21

Court costs

___________________

22

(ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਰਚੇ)

___________________

Late fee

___________________

23
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1

(ਲੇ ਟ ਫੀਸ)

___________________

2

Attorneys’ fees

___________________

3

(ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ)

___________________

4
5
6
7
8
9
10

Payment due under a deposit installment plan __________________
(ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਿਕਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ)

__________________

Other

___________________

(ਹੋਰ)

___________________

Payment of total by date___________________________.
(ਇਸ ਿਮਤੀ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ)___________________________।

11

First payment of____________due _________________.

12

(ਪਿਹਲਾ ਭੁਗਤਾਨ____________ਿਮਤੀ) _________________।

13
14

2nd payment of____________ due _________________.

15

(ਦੂਸਰਾ ਭੁਗਤਾਨ____________ਿਮਤੀ) _________________।

16

3rd payment of ____________due _________________.

17

(ਤੀਸਰਾ ਭੁਗਤਾਨ____________ਿਮਤੀ) _________________।

18
19
20
21
22
23

4th payment of____________ due _________________.
(ਚੌਥਾ ਭੁਗਤਾਨ____________ਿਮਤੀ) _________________।
Additional payments:
(ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ:)
_____________________________________________________________________
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1

_____________________________________________________________________

2

_____________________________________________________________________

3
4

AND/OR

5

(ਅਤੇ/ਜਾਂ)

6

Stay enforcement of the writ of restitution as necessary (under RCW

7

59.18.410(3)(c)(iv)) to afford me an equal opportunity to comply with the terms of the

8

payment plan by relying on an emergency rental assistance program. I am relying on

9

an emergency rental assistance program provided by this government or nonprofit

10
11

entity: ______________________________________________________________
( ਦੁਬਾਰਾ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ (RCW 59.18.410(3)(c)(iv) ਦੇ

12

ਤਿਹਤ) ਜੋ ਿਕ ਇਸਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ emergency rental assistance program

13

(ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਿਕਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਾ� ਮ) ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ

14

ਅਨੁ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਸਕੇ। ਮ� ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫੇ਼ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲ� ਮੁਹੱਈਆ

15
16

ਕਰਵਾਏ ਗਏ emergency rental assistance program (ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਿਕਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗ�ਾਮ)
‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ:)
______________________________________________________________

17
18

AND/OR

19

(ਅਤੇ/ਜਾਂ)

20
21
22

Find that I am low-income, limited resourced, or experiencing hardship (under RCW
59.18.410(3)(e)(i)) and am eligible for disbursement through the Landlord Mitigation
Program established under RCW 43.31.605(1)(c).

23
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1

ਂ ਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜਾਂ ਮ�
(ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ ਿਕ ਮ� ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ-ਵਰਗ ਿਵੱਚ ਆਉਦ

2

ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ (RCW 59.18.410(3)(e)(i) ਦੇ ਤਿਹਤ) ਅਤੇ ਮ� RCW 43.31.605(1)(c) ਦੇ

3

ਤਿਹਤ ਸਥਾਪਤ Landlord Mitigation Program (ਲ� ਡਲੌ ਰਡ ਿਮਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ�ੋਗ�ਾਮ) ਦੇ ਰਾਹੀ ਂ ਫੰਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ

4

ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਾਂ।)

5

II. Declaration

6

II. (ਘੋਸ਼ਣਾ)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

(Check the factors that apply and write a description)
((ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਵਰਨ ਿਲਖੋ))
(i) Any non-payment or late payment of rent or failure to make a payment on a
deposit installment plan was not willful or intentional because:
((i) ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਿਕਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ
ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀ ਂ ਸੀ:)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________।
(ii) Any non-payment or late payment of rent or failure to make a payment on a
deposit installment plan was caused by exigent circumstances outside my control and
not likely to recur, specifically:
((ii) ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਿਕਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ
ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਤ� ਬਾਹਰ ਸਖਤ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

22

ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ:)

23

_____________________________________________________________________
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1

_____________________________________________________________________

2

____________________________________________________________________।

3
4

(iii) I am currently able to pay timely according to the payment plan because:
((iii) ਮ� ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਮ� ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਿਕਉਿਂ ਕ:)

5

_____________________________________________________________________

6

_____________________________________________________________________

7

____________________________________________________________________।

8

(iv) I had a positive and timely payment history up until recently, specifically:

9

((i) ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਿਤਹਾਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮ� ‘ਤੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ:)

10
11

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________।

12

(v) I am in substantial compliance with my rental agreement, specifically:

13

((v) ਮ� ਮੇਰੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਅਨੁ ਸਰਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ:)

14

_____________________________________________________________________

15

_____________________________________________________________________

16
17
18

____________________________________________________________________।
(vi) An eviction would cause me great hardship because:
((v) ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਿਕਉਿਂ ਕ:)
_____________________________________________________________________

19

_____________________________________________________________________

20

____________________________________________________________________।

21
22
23

(vii) I have shown good conduct related to other notices served within the last 6
months, specifically:
((vii) ਮ� ਿਪਛਲੇ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲੇ ਹੋਰਾਂ ਨੋ ਿਟਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਧੀਆ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ
ਕੀਤਾ ਹੈ:)
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1
2
3
4
5

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________।
I am currently low-income, limited-resourced or experiencing hardship. Specifically:
ਂ ਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜਾਂ ਮ� ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰ
(ਮ� ਘੱਟ-ਆਮਦਨੀ ਵਰਗ ਿਵੱਚ ਆਉਦ
ਿਰਹਾ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ:)

6

_____________________________________________________________________

7

_____________________________________________________________________

8

____________________________________________________________________।

9
10
11

I am relying on an emergency rental assistance program provided by this
government or nonprofit entity: ___________________________________________.
(ਮ� ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ emergency rental

12

assistance program (ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਿਕਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗ�ਾਮ) ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰ ਿਰਹਾ

13

ਹਾਂ:)________________।

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

I have attached an offer of proof of the emergency rental assistance from the
government or nonprofit entity. (See attached document.)
(ਮ� ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਤ� ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਿਕਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ।ੋ ))

I declare under penalty of perjury of the laws of the state of Washington that the
forgoing is true and correct.
(ਮ� ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦੇ ਤਿਹਤ
ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉੱਪਰਲਾ ਿਬਆਨ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।)
Signed at (city and state):
(ਇਸ (ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ) ਿਵੱਚ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ:)
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Date:____________
(ਿਮਤੀ:)____________

((ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦੇ ਸੰਸ਼ਿੋ ਧਤ ਿਨਯਮ (Revised Code of
Washington, RCW) 59.18.410(3) ਦੇ ਤਿਹਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲੀ
ਦੇ ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਿਨਵੇਦਨ - ਪੰਨਾ 7 /11)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Defendant signs here
(ਪ�ਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਦਸਖਤ)

Print name
(ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾਮ)

III. Evidence Relied Upon
III. (ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਿਲੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸਬੂਤ)
This motion is based on Defendant’s declaration above and the filings and pleadings in
this case, including documents attached to this motion.
(ਇਹ ਿਨਵੇਦਨ ਉੱਪਰ ਿਦੱਤੇ ਪ�ਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਜਮ�ਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ
ਬਿਹਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਿਨਵੇਦਨ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੈ।)

10
11

IV. Argument

12

IV. (ਬਿਹਸ)

13
14

A. A tenant may move to stay the writ of restitution under RCW 59.18.410(3) at the
show cause hearing or trial or at any time before execution of the writ.

15

A. (ਕੋਈ ਿਕਰਾਏਦਾਰ RCW 59.18.410(3) ਦੇ ਤਿਹਤ ਦੁਬਾਰਾ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ

16

ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋ ਕੌਜ਼ ਸੁ ਣਵਾਈ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਸਮ� ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।)

17
18
19
20
21
22
23

Under RCW 59.18.410(3)(a), “the court, at the time of the show cause hearing or
trial, or upon subsequent motion of the tenant but before the execution of the writ
of restitution, may stay the writ of restitution upon good cause and on such terms that
the court deems fair and just for both parties.”
(RCW 59.18.410(3)(a) ਦੇ ਤਿਹਤ, “ਅਦਾਲਤ, ਸੋ ਕੌਜ਼ ਸੁ ਣਵਾਈ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ, ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ
ਿਨਵੇਦਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਰ ਪੁਨਰ: ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਿਕਸੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਨ ਦੇ
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((ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦੇ ਸੰਸ਼ਿੋ ਧਤ ਿਨਯਮ (Revised Code of
Washington, RCW) 59.18.410(3) ਦੇ ਤਿਹਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲੀ
ਦੇ ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਿਨਵੇਦਨ - ਪੰਨਾ 8 /11)

1

ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ: ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ

2

ਅਦਾਲਤ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਮੰਨੇ”।)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Under RCW 59.18.410(3)(a), “the court shall consider evidence of the following
factors” in making this decision: the tenant’s willful or intentional default or intentional
failure to pay rent; whether non-payment of the rent was caused by exigent
circumstances that were beyond the tenant’s control and that are not likely to recur; the
tenant’s ability to timely pay the judgment; the tenant’s payment history; whether the
tenant is otherwise in substantial compliance with the rental agreement; hardship on the
tenant if evicted; and conduct related to other notices served within the last six months.
(RCW 59.18.410(3)(a) ਦੇ ਤਿਹਤ, “ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ
‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ”: ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁ ਸਾਰ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਿਕਰਾਏ ਦਾ
ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ; ਕੀ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤ� ਬਾਹਰ ਸਖਤ
ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ; ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਸਮ� ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ

13

ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ; ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਇਿਤਹਾਸ; ਿਕ ਕੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਇਸ

14

ਘਟਨਾ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ

15

ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ; ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੋਰਾਂ ਨੋ ਿਟਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

16

ਸੰਬੰਧਤ ਿਵਹਾਰ।)

17
18
19
20
21
22
23

Under RCW 59.18.410(3)(c)(iv), the court shall stay the writ as necessary to
afford a tenant an equal opportunity to comply with the terms of a payment plan if a
tenant is relying on an emergency rental program provided by a government or nonprofit
entity and provides an offer of proof.
(RCW 59.18.410(3)(c)(iv) ਦੇ ਤਿਹਤ, ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਿਕਰਾਇਆ ਪ�ੋਗ�ਾਮ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਸਕੇ। )
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((ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦੇ ਸੰਸ਼ਿੋ ਧਤ ਿਨਯਮ (Revised Code of
Washington, RCW) 59.18.410(3) ਦੇ ਤਿਹਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲੀ
ਦੇ ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ
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1

Under recently amended RCW 59.18.283, a tenant may move to stay a writ of

2

execution if a tenant defaulted in payment owed under a deposit installment plan.

3

RCW 59.18.283 now includes the provision that “When, at the commencement of the

4

tenancy, the landlord has provided an installmentpayment plan for nonrefundable fees

5

or deposits for the security of the tenant's obligations and the tenant defaults in

6

payment, the landlord may treat the defaultin payment as rent owing. Any rights the

7

tenant and landlord have under this chapter with respect to rent owing equally apply

8

under this subsection.” RCW 59.18.283 (3).

9
10
11
12

(ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ RCW 59.18.283 ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੋਈ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ਦੇ
ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਿਕਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ
ਦੇ ਤਿਹਤ
ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। RCW 59.18.283 ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਿਨਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ “ਜਦ� ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ

13

ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਿਵੱਚ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੁਮ
ੰ ੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲ� ਭੁਗਤਾਨਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਸੁ ਰੱਿਖਆ

14

ਦੇ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਰੀਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਯੋਗ ਫੀਸ ਜਾਂ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੇ ਲਈ ਿਕਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ,

15

ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਿਕਰਾਇਆ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਲਈ

16

ਬਕਾਇਆ ਰਿਹੰਦੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਅਿਧਕਾਰ ਇਸੇ ਸਿਹ-ਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹਨ”।

17

RCW 59.18.283 (3)।)

18

Under RCW 59.18.410(3)(e)(i), the court shall issue a finding as to whether the

19

tenant is low-income, limited resourced, or experiencing hardship to determine if the

20

parties may be eligible for disbursement through the landlord mitigation program

21

account established within RCW 43.31.605(1)(c).

22

(RCW 59.18.410(3)(e)(i) ਦੇ ਤਿਹਤ, ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ

23

ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰ
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((ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦੇ ਸੰਸ਼ਿੋ ਧਤ ਿਨਯਮ (Revised Code of
Washington, RCW) 59.18.410(3) ਦੇ ਤਿਹਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲੀ
ਦੇ ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ
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1

ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕੇ ਿਕ ਕੀ ਪੱਖ RCW 43.31.605(1)(c) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ

2

ਸਥਾਪਤ landlord mitigation program (ਲ� ਡਲੌ ਰਡ ਿਮਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ�ਗ
ੋ �ਾਮ) ਦੇ ਰਾਹੀ ਂ ਫੰਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ

3

ਂ
ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।)

4
5
6
7
8
9
10

A recently added provision to RCW 43.31.605, provides that unpaid
judgments resulting from the tenant's failure to comply with an
installmentpayment agreement are also eligible for reimbursement from the
landlord mitigation program. See RCW 43.31.605 (1)(c).
(RCW 43.31.605 ਿਵੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਿਨਯਮ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲ� ਿਕਸ਼ਤ
ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਲ� ਡਲੌ ਰਡ ਿਮਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ�ੋਗ�ਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। RCW
43.31.605 (1) ਨੂੰ ਦੇਖੋ।)

11

V. Conclusion

12

V. (ਨਤੀਜਾ)

13
14
15
16
17
18
19
20
21

For the reasons stated in this Motion, Defendant seeks an Order staying
enforcement of the writ, restoring tenancy, and ordering a payment plan according to
the terms above.
(ਇਸ ਿਨਵੇਦਨ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪ�ਤੀਵਾਦੀ ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਲਗਾਉਣ, ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ
ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।)
Signed at (city and state):
(ਇਸ (ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ) ਿਵੱਚ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ: )

Date: _____________
(ਿਮਤੀ: )_____________

22
23

Defendant signs here
Print name
(ਪ�ਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਦਸਖਤ)
(ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾਮ)
MOTION TO STAY ENFORCEMENT OF WRIT OF
((ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦੇ ਸੰਸ਼ਿੋ ਧਤ ਿਨਯਮ (Revised Code of
RESTITUTION AND FOR PAYMENT PLAN UNDER Washington, RCW) 59.18.410(3) ਦੇ ਤਿਹਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲੀ
RCW 59.18.410(3) – Page 11 of 11
ਦੇ ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ
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1
2
3

ORDER #2 [Use this form if you asked for a plan to pay off the amount you owe within
90 days of the writ]
(ਆਦੇਸ਼ #2 [ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ਦੇ 90 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੱਲ� ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ])

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

IN THE SUPERIOR COURT OF THE STATE OF WASHINGTON
IN AND FOR THE COUNTY OF _______________
ਂ ੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਦੇ ਲਈ WASHINGTON (ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ) ਸਟੇਟ ਦੀ ਉੱਚ
(_______________ ਦੀ ਕਾਊਟ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਈ)
________________________________
Plaintiff
(ਦਾਅਵੇਦਾਰ)
(landlord)
((ਮਾਿਲਕ))
v.
(ਬਨਾਮ)
________________________________
Defendant(s)
(tenant)
(ਪ�ਤੀਵਾਦੀ (ਪ�ਤੀਵਾਦੀਆਂ))
((ਿਕਰਾਏਦਾਰ))

Case No.: _______________________
(ਕੇਸ ਨੰਬਰ:) _______________________
[PROPOSED] ORDER STAYING
ENFORCEMENT OF WRIT OF
RESTITUTION AND ESTABLISHING
PAYMENT PLAN UNDER 59.18.410(3)
FOR CONTINUATION OF TENANCY
([ਪ�ਸਤਾਵਤ] ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ
59.18.410(3) ਦੇ ਤਿਹਤ ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ
ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ
ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਆਦੇਸ਼)

18
19

Defendant(s) ___________________________ has moved this Court for an

20
21

order under RCW 59.18.402(3) staying a writ of restitution upon a showing of good

22

cause and on such terms that this court deems fair and just for both parties.

23
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1

(ਪ�ਤੀਵਾਦੀ ___________________________ ਵਧੀਆ ਕਾਰਨ ਿਦਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ

2

ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਿਜੰਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਮੰਨੇ, ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਿਗਆ-

3

ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ RCW 59.18.402(3) ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ

4
5
6
7
8
9

ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ।)
Additionally, Defendant(s)

has/have

has/have not moved this court to Stay

enforcement of the writ of restitution as necessary (under RCW 59.18.410(3)(c)(iv)) to
afford them an equal opportunity to comply with the terms of the payment plan by relying
on an emergency rental assistance program.
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪ�ਤੀਵਾਦੀ ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
(RCW 59.18.410(3)(c)(iv) ਦੇ ਤਿਹਤ) ਜੋ ਿਕ ਇਸਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ emergency

10

rental assistance program (ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਿਕਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ) ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ

11

ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ

12
13

ਆਏ ਹਨ

ਨਹੀ ਂ ਆਏ ਹਨ।)
Defendant(s)

has/have

has/have not proven they are relying on an

14

emergency rental assistance program provided by this government or nonprofit entity:

15

______________________________________________________

16
17
18
19

(ਪ�ਤੀਵਾਦੀ ਨੇ

ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਹੈ have

ਪ�ਮਾਿਣਤ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ

ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ emergency rental assistance program
(ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਿਕਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗ�ਾਮ) ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: )
______________________________________________________
After making the findings above and after consideration of the evidence of the

20

factors stated in RCW 59.18.410(3)(a), the Court finds that the tenant has shown good

21

cause to stay the writ upon the fair and just terms below.

22

(ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ RCW 59.18.410(3)(a) ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਕਾਂ

23

ਦੇ ਸਬੂਤ ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਨੀਚੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
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1

ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਕਾਰਨ ਦੱਿਸਆ

2

ਹੈ।)

3

It is now therefore ORDERED that:

4

(ਇਸਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ:)

5

1.

6
7
8

Defendant(s) shall pay a total amount of _______________________.

Consisting of
1.

(ਪ�ਤੀਵਾਦੀ ______________________ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ

(ਕਰਣਗੇ)। ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ )
Rent due

___________________

(ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦਾ ਿਕਰਾਇਆ)

___________________

11

Court costs

___________________

12

(ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਰਚੇ)

___________________

13

Late fee

___________________

14

(ਲੇ ਟ ਫੀਸ)

___________________

15

Attorneys' fees

___________________

16

(ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ)

___________________

Payment due under a deposit installment plan

___________________

(ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਿਕਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦਾ ਭੁਗਤਾਨ)

___________________

Other

___________________

(ਹੋਰ)

___________________

9
10

17
18
19
20
21
22
23

Defendant(s) shall pay the total within 90 days of this order, by
(date)___________________________.
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1
2
3
4

(ਪ�ਤੀਵਾਦੀ ਿਮਤੀ ___________________________ ਤੱਕ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਿਦਨਾਂ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ (ਕਰਣਗੇ)।
First payment of ____________due _________________.
(ਪਿਹਲਾ ਭੁਗਤਾਨ

____________ਿਮਤੀ) _________________।

5

[if this order is entered before the 15th of the month, the first payment must be for one

6

month’s rent, and must be paid within five court days of the entry of this order. RCW

7

59.18.410(3). If after the 15th of the month, then the following month’s rental payment

8

may be included in the total amount.]

9

([ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਖ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਹਲਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

10

ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੰਜ ਅਦਾਲਤੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ

11
12
13
14

ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। RCW 59.18.410(3)। ਜੇਕਰ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15
ਤਰੀਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਲ
ੱ ਰਕਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।])
2nd payment of ____________ due _________________.
(ਦੂਸਰਾ ਭੁਗਤਾਨ

____________ ਿਮਤੀ) _________________।

15

3rd payment of

____________due _________________.

16

(ਤੀਸਰਾ ਭੁਗਤਾਨ

____________ਿਮਤੀ) _________________।

17

4th payment of ____________ due _________________.

18

(ਚੌਥਾ ਭੁਗਤਾਨ____________ ਿਮਤੀ) _________________।

19

Additional payments/requirements:

20

(ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ/ਲੋ ੜਾਂ:)

21
22
23

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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1

2. Defendant(s) ____________________are hereby reinstated to the tenancy at

2

the address: __________________________________________________________.

3

2.

(ਇਸ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਦੇ

ਰਾਹੀ ਂ

ਪ�ਤੀਵਾਦੀ

____________________

ਨੂੰ

ਪਤੇ:)

4

__________________________________________________________ ‘ਤੇ ਸਿਥਤ ਸੰਪਤੀ

5

ਦੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।)
3. Any Writ of Restitution previously ordered in this action is hereby stayed. Either

6
7
8
9
10
11

Plaintiff(s) or Defendant(s) may deliver an uncertified copy of this Order to the Sheriff
for purposes of stopping the enforcement of any Writ of Restitution.
3. (ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪ�ਤੀਵਾਦੀ ਿਕਸੇ ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਿਰਫ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਪ�ਤੀ ਿਡਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ।)

12
13

DATED: __________________________

14

(ਿਮਤੀ:) __________________________

15
16
17

________________________________
JUDGE/COURT COMMISSIONER
________________________________
(ਜੱਜ/ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਮਸ਼ਨਰ)

PRESENTED BY:
(ਵੱਲ� ਪ�ਸਤੁ ਤ ਕੀਤੀ:)

APPROVED BY:
(ਵੱਲ� ਸਵੀਿਕ�ਤ:)

_________________________________

_________________________________
Defendant(s)
(ਪ�ਤੀਵਾਦੀ (ਪ�ਤੀਵਾਦੀਆਂ))

18
19
20
21
22
23
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1
2
3

ORDER #3 [Use this form if you are asking the court to find you eligible for assistance
to pay off your judgment and reinstate your tenancy.]
(ਆਦੇਸ਼ #3 [ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ
ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ])

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

IN THE SUPERIOR COURT OF THE STATE OF WASHINGTON
IN AND FOR THE COUNTY OF _______________
ਂ ੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਦੇ ਲਈ WASHINGTON (ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ) ਸਟੇਟ ਦੀ ਉੱਚ
(_______________ ਦੀ ਕਾਊਟ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਈ)
________________________________
Plaintiff
(ਦਾਅਵੇਦਾਰ)
(landlord)
((ਮਾਿਲਕ))
v.
(ਬਨਾਮ)
________________________________
Defendant(s)
(ਪ�ਤੀਵਾਦੀ (ਪ�ਤੀਵਾਦੀਆਂ) )
(tenant)
((ਿਕਰਾਏਦਾਰ))

Case No.: _______________________
(ਕੇਸ ਨੰਬਰ: ) _______________________
[PROPOSED] ORDER STAYING
ENFORCEMENT OF WRIT OF
RESTITUTION AND ESTABLISHING
ELIGIBILITY FOR TENANCY
PRESERVATION PROGRAM UNDER
59.18.410(3)
([ਪ�ਸਤਾਵਤ] ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ‘ਤੇ
ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼
59.18.410(3) ਦੇ ਤਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ੋਗ�ਾਮ)

18
19

Defendant(s) _____________________ has moved this Court for an order

20
21
22

under RCW 59.18.402(3) staying a writ of restitution upon a showing of good cause
and on such terms that this court deems fair and just for both parties.
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1

(ਪ�ਤੀਵਾਦੀ___________________________ ਵਧੀਆ ਕਾਰਨ ਿਦਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ

2

ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਿਜੰਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਮੰਨੇ, ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ

3

ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ RCW 59.18.402(3) ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਸ

4
5
6
7
8
9

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ।)
Additionally, Defendant(s)

has/have

has/have not moved this court to

Stay enforcement of the writ of restitution as necessary (under RCW
59.18.410(3)(c)(iv)) to afford them an equal opportunity to comply with the terms of the
payment plan by relying on an emergency rental assistance program.
(ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪ�ਤੀਵਾਦੀ ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
(RCW 59.18.410(3)(c)(iv) ਦੇ ਤਿਹਤ) ਜੋ ਿਕ ਇਸਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ emergency

10

rental assistance program (ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਿਕਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ) ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹ ਕੇ

11

ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ

12

ਆਏ ਹਨ

13

ਨਹੀ ਂ ਆਏ ਹਨ।)

Defendant(s)

has/have

has/have not proven they are relying on an

14

emergency rental assistance program provided by this government or nonprofit entity:

15

______________________________________________________________

16
17
18
19

(ਪ�ਤੀਵਾਦੀ ਨੇ

ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਪ�ਮਾਿਣਤ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-

ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ emergency rental assistance program
(ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਿਕਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਾ� ਮ) ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:)
______________________________________________________________
Finally, Defendant(s) have moved this court to find that they are low-income,

20

limited resourced, or experiencing hardship (under RCW 59.18.410(3)(e)(i)) and are

21

eligible for disbursement through the Landlord Mitigation Program established under

22

RCW 43.31.605(1)(c) to satisfy the judgment owed to Plaintiff and reinstate the

23
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1

(ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਪ�ਤੀਵਾਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਆਏ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ

2

ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (RCW

3

59.18.410(3)(e)(i) ਦੇ ਤਿਹਤ) ਅਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ

4
5
6
7
8
9

ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ RCW 43.31.605(1)(c) ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਥਾਪਤ Landlord
Mitigation Program (ਲ� ਡਲੌ ਰਡ ਿਮਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ�ੋਗ�ਾਮ) ਦੇ ਰਾਹੀ ਂ ਫੰਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਨ।)
The Court finds that the Defendant(s)

is/are

is not/are not low-income,

limited resourced, or experiencing hardship (under RCW 59.18.410(3)(e)(i)) and
is/are

is not/are not eligible for disbursement through the Landlord Mitigation

Program established under RCW 43.31.605(1)(c).
(ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਤੀਵਾਦੀ ਦੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸਰੋਤ, ਜਾਂ

10

ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ

11

ਅਤੇ ਉਹ RCW 43.31.605(1)(c) ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਥਾਪਤ Landlord Mitigation Program (ਲ� ਡਲੌ ਰਡ

12

ਿਮਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ�ਗ
ੋ �ਾਮ) ਦੇ ਰਾਹੀ ਂ ਫੰਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (RCW 59.18.410(3)(e)(i) ਦੇ ਤਿਹਤ)
ਪਾਤਰ ਹਨ

ਨਹੀ ਂ ਹਨ।)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

IT IS HEREBY ORDERED that:
(ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:)
1. Enforcement of the Plaintiff’s Judgment entered on ___________________ is
stayed pending satisfaction of the Judgment by the Department of Commerce’s
TPP;
1. (___________________ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ‘ਤੇ ਵਣਜ
ਿਵਭਾਗ ਦੇ TPP ਵੱਲ� ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ;)
2. The Order for Writ of Restitution issued on ________________ in favor of the
Plaintiff is hereby STAYED; Plaintiff or Defendant may present an uncertified
copy of this Order to the Sheriff to stay any eviction;
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1

2. (ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ________________ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ

2

ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪ�ਤੀਵਾਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਦੀ

3

ਪ�ੀਿਕਿਰਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਿਰਫ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਪ�ਮਾਣਤ ਕਾਪੀ ਪ�ਸਤੁ ਤ ਕਰ

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ਸਕਦੇ ਹਨ;)
3. The Clerk of the Court is hereby directed without further order of this court to
remit any future payments made by the Defendant(s) in order to reimburse the
Department of Commerce pursuant to RCW 43.31.605(1)(c)(iii);
3. (ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਬਨਾਂ
ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ RCW 43.31.605(1)(c)(iii) ਦੇ ਤਿਹਤ ਵਣਜ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਨਰ:
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ�ਤੀਵਾਦੀ (ਪ�ਤੀਵਾਦੀਆਂ) ਵੱਲ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ;)
4. If the Department of Commerce fails to pay the Plaintiff its full Judgment
amount within thirty days of the date the TPP application is submitted to the
Department of Commerce, or the tenant fails to pay ongoing rental obligations
as they come due, then the Plaintiff may renew an application for Writ of
Restitution pursuant to RCW 59.18.410 (3)(e)(iii) and for other rent owed by the
Defendant since the time of entry of the prior Judgment, and for an order
extending the Writ up to an additional twenty days from the date of obtaining
such an order.
4. (ਜੇਕਰ ਵਣਜ ਿਵਭਾਗ TPP ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ�ਸਤੁ ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੇ ਤੀਹ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ
ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪਛਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ
ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਲੈ ਕੇ ਪ�ਤੀਵਾਦੀ ਵੱਲ� ਭੁਗਤਾਨ-ਯੋਗ ਹੋਰ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਹ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ
ਦਾਅਵੇਦਾਰ RCW 59.18.410 (3)(e)(iii) ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪੁਨਰ: ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਿਗਆ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਲਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।)
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1

5.

deposit installment plan that comes due after entry of the judgment and before

2

entry of this order may be added to the judgment submitted to Commerce. The

3

following amount of additional rent due or payment owed under a deposit

4

installation plan is $_________ for the following
months:___________________.

5
6

If requested, and this box is checked, additional rent or payment due under a

5.

(ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਡੱ ਬੇ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤ�

7

ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਿਕਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨ-ਯੋਗ ਵਾਧੂ

8

ਿਕਰਾਏ

9
10
11
12
13
14
15

ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵਣਜ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਪ�ਸਤੁ ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੇਠਲੇ
ਮਹੀਿਨਆਂ:___________________ ਦੇ ਲਈ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਿਕਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨ-ਯੋਗ
ਵਾਧੂ ਿਕਰਾਏ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ $_________ ਹੈ।)

6. If the Department of Commerce satisfied the Plaintiff’s Judgment, and the
Defendant has made the payments set forth in paragraph 3 above the tenancy
which is the subject of this action shall be restored. The Plaintiff shall file a
Satisfaction of Judgment with the Clerk of the Court within thirty days of receipt
of the payment.

16

7. (ਜੇਕਰ Department of Commerce (ਵਣਜ ਿਵਭਾਗ) ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ

17

ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ�ਤੀਵਾਦੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰਾਗ�ਾਫ਼ 3 ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ

18

ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

19

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ ਤੀਹ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਦੇ

20

ਸਵੀਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ।)

21
22
23

DATED: __________________________

________________________________
JUDGE/COURT COMMISSIONER

(ਿਮਤੀ:) __________________________

________________________________
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(ਜੱਜ/ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਮਸ਼ਨਰ)
PRESENTED BY:
(ਵੱਲ� ਪ�ਸਤੁ ਤ ਕੀਤੀ:)
_________________________________
Defendant
(ਪ�ਤੀਵਾਦੀ)

APPROVED BY:
(ਵੱਲ� ਸਵੀਿਕ�ਤ:)
_________________________________
Plaintiff
(ਦਾਅਵੇਦਾਰ)
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