6316PU My Landlord Locked Me Out (Punjabi) |ਜੁਲਈ 2020

__________________[ date/ਿਮਤੀ]
_____________________________ [name of landlord/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ]
_____________________________ [landlord street address/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ]
_________________________ [landlord name/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਸਬਾ/ਸ਼ਿਹਰ, ਰਾਜ, ਿਜ਼ੱਪ ਕੋਡ]
Dear ਸ਼�ੀਮਾਨ ________________________[ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ]:
I am writing about the apartment/house I rent from you at

ਮ�__________________________________________________[your address/ਤੁ ਹਾਡਾ ਪਤਾ]
On or about/ਉੱਤੇ ਮੋਜੂਦ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ/ਮਕਾਨ ਬਾਰੇ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮ� ਤੁ ਹਾਡੇ ਤ� ਿਕਰਾਏ ਉੱਤੇ ਿਲਆ ਹੈ।

ਿਮਤੀ _______________ [date you were locked out/ਿਜਸ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ]
you and your agents excluded me from the rental by/ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਹੇਠਾਂ ਦੁਆਰਾ:
☐ locking me out and/or ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ
☐ calling the Sheriff to have me removed and/or ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੈਿਰਫ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ
ਅਤੇ/ਜਾਂ
☐ other ਹੋਰ ਰਾਹੀ:ਂ
_______________________________________________________
You have no court order or Writ of Restitution permitting these actions.

ਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਿਰੱਟ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਠਿਹਰਾਉਦਾ
The Residential Landlord-Tenant act, Ch. 59.18 RCW, and the unlawful detainer statute, Ch.
59.12 RCW make self-help evictions illegal. Your conduct violates the law.

ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ-ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਐਕਟ, Ch. 59.18 RCW, ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਕਾਨੂੰ ਨ, Ch. 59.12 RCW ਖੁੱਦ-ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਗਤੀਿਵਧੀ
ਨੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Please note/ਿਕਰਪਾ ਨੋ ਟ ਕਰੋ:

☐ I have not abandoned the place/ਮ� ਜਗ�ਾ ਨਹੀ ਂ ਛੱ ਡੀ ਹੈ।
☐ I have no intention of abandoning the place/ ਮੇਰਾ ਜਗ�ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
I have been denied access to my residence since/ ਮ� ______________ [date/ਿਮਤੀ] ਤ� ਮੇਰੀ .
I am worried that you have allowed unauthorized people to enter the place and remove my
things. I will consider you responsible for any loss or damage to my property that occurs before
you return it.

ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਤ� ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਗੈਰ-ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ�ਾ
ਿਵੱਚ ਦਾਿਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਮ� ਇਸ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ
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Please consider this letter a demand upon you to restore immediate possession of the residence
to me.

ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਮੇਰੀ ਪ�ੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਿਪਸ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ
ਹੋਵੇਗੀ।
Please call at once at /ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਵਜ� ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਮੈਨੂੰ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਕਬਜੇ ਨੂੰ
ਤੁ ਰੰਤ ਮੁੜਲਾਗੂ ਕਰ ਿਦਓ। ਿਕਰਪਾ __________________ [your phone number/ਤੁ ਹਾਡਾ ਫੋਨ
ਨੰਬਰ] so we can work out how you will get the new key to me/ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਇਹ

ਿਮੱਥ ਸਕੀਏ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸ ਤਰ�ਾਂ ਨਵੀ ਂ ਚਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਿਦਓਗੇ।

If you do not give me immediate access to the apartment/house, I will seek assistance from the
County Sheriff and/or the Superior Court to get back possession of the apartment/house.

ਂ ਸ਼ੈਿਰਫ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉੱਤਮ
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ/ਮਕਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਨਹੀ ਂ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮ� ਕਾਉਟੀ
ਅਦਾਲਤ ਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਿਕ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ/ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਵਾਿਪਸ ਿਲਆ ਜਾਵੇ।
Thank you for your cooperation.

ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।
Sincerely/ਤੁ ਹਾਡਾ ਸ਼ੁੱਭਿਚੰਤਕ,

_______________________
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