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ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ!
ਇਹ ਿਕਸ ਲਈ ਹੈ?
ਇੱਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਜੋ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ� ਕੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੀ ਿਸੱਖੋਗੇ?
• ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਮੱਦਦ ਿਕੱਥ� ਹਾਿਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰ ਨ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ?
RCW 59.18.300 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹੈ ਿਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ (ਿਕਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ)
ਂ ਿਰਪੇਅਰ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ, ਗਰਮੀ, ਿਬਜਲੀ, ਜਾਂ ਗੈਸ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਲੋ ੜੀਦੀ
ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੋਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ।
 ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਕੋਡ (RCW) ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਭ
ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਜੋ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ-ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਐਕਟ (RCW 59.18) ਿਵੱਚ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹੈ ਿਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਹੁਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਤੁ ਸੀ ਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਤੀ ਨੁ ਕਸਾਨ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਝੇਿਲਆ ਹੈ ਲਈ ਕੇਸ
ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਆਮ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ)। ਤੁ ਸੀ ਂ $100 ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਜਦ�
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀ ਂ ਿਮਲੀਆਂ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੋਟੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਹੈ?
ਅਤੇ ਮ� ਛੋਟੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਪੜੋ।
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ਕੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਲੀਜ਼ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਗ�ਾ “ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ” ਹੈ-ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਯੁ ਿਨਟ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਿਬਨਾਂ
ਿਕਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ - ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ
ਹੈ?

ਸ਼ੈਿਰਫ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਿਬਨਾਂ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੈਿਰਫ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਫਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਮੱਦਦ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਮੱਦਦ ਲਓ
ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ COVID-19 ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱ ਗ ਹੋਣਗੇ।
WashingtonLawHelp.org. ਉੱਤੇ ਨਵੀ ਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਪ�ਤੀ ਮੱਦਦ
ਬਾਰੇ ਿਸੱਖੋ।
ਂ ਦੇ ਬਾਹਰ: CLEAR ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-888-201-1014 ‘ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ 9:15
ਿਕੰਗ ਕਾਉਟੀ
ਸਵੇਰ - 12:15 ਦੁਪਿਹਰ ਦਰਿਮਆਨ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਂ ਿਵੱਚ: ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੇ ਰੈਫਰਲ ਲਈ 2 -1-1 ਉੱਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ 8:00
ਿਕੰਗ ਕਾਉਟੀ
ਸਵੇਰ – 6:00 ਸ਼ਾਮ ਦਰਿਮਆਨ ਕਾਲ ਕਰੋ।

60 ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ CLEAR*ਸੀਨੀ ਨੂੰ 1-888-387-7111 (ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਿਹਰੇ, ਸੁ ਣਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਿਦੱਕਤ ਵਾਲੇ ਕਾਲਰ CLEAR ਨੂੰ ਜਾਂ 211
(ਜਾਂ ਟੋਲ-ਫਰੀ 1-877-211-9274) ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਰੀਲੇ ਅ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
CLEAR*Online - nwjustice.org/get-legal-help ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।
ਸਾਫ ਅਤੇ 211 ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਂ ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਜੰਮਵ
ੇ ਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਹਈਆਂ ਕਰਾਉਦ
ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜ� ਨਾ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇ।
© 2020 ਨੋਰਥਵੈਸਟ ਜਸਿਟਸ ਪ�ੋਜੈਕਟ — 1-888-201-1014.
(ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਿਵਤਰਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਈਕੂਅਲ ਜਸਿਟਸ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।)
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