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ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਵਡ-19): ਕੀ ਮੇਰਾ
ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ?
 ਇਸ ਨੰ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ੀਂ Washington ਰਾਜ ਵਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ।
 ਬੇਦਖਲੀ ਕਾਨੰ ਨ ਬਦਲਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੰ ਨ ਵਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਬਦੀਲੀਆੀਂ ਬਾਰੇ
WashingtonLawHelp.org/resource/eviction 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ।
 ਸਾਡੇ ਵਾਲੋਂ ਵਲੰ ਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤਿੱਥ-ਪਿੱਤਰਾੀਂ ਨੰ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਇਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
WashingtonLawHelp.org।
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ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਵਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਵਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਮੁਫ਼ਤ
ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਸਾਡੀ
ਇਵੈਕਸ਼ਨ ਵਡਫੈਂਸ ਸਕਰੀਵਨੂੰ ਗ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-855-657-8387 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂ
nwjustice.org/apply-online 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਘਿੱਟ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਮੁਕਿੱਦਮੇ ਲਈ ਵਕੀਲ
ਵਨਯੁ ਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਸੋ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨੰ
ਮੁੜ੍ ਤਵਹ ਕਰਨ (ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ) ਲਈ ਕਹੋ ਤਾੀਂ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਿੱਦਮੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਵਨਯੁ ਕਤ ਕਰ ਸਕੋ।
ਤੁ ਹਾਨੰ ਇਸ ਅਵਿਕਾਰ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਜ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਵਬਨਾੀਂ ਮੁਕਿੱਦਮੇ ਨੰ ਅਿੱਗੇ
ਵਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੇਦਖਲੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਬਦਲਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੂੰਬਰ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁ ਰਆਤ ਵਵੱਚ ਚੀਜਾਾਂ ਵਕੱਥੇ
ਖੜ੍ਹੀਆਾਂ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਸਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ:
 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਫੈਡਰਲ (ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵਡਜੀਜ ਕੰਟਰੋਲ
ਜਾੀਂ ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਬੇਦਖਲੀ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਵੈਿ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ। ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਬੇਦਖਲੀ ਵਵਰੁਿੱਿ ਸੁਰਿੱਵਖਆ
ਵਜੋਂ ਫੈਡਰਲ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 ਵਾਵ ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਬੇਦਖਲੀ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ 30 ਜਨ, 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। “ਵਬਰਿੱਜ”
ਘੋ ਣਾ, ਵਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾੀਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰਿੱਵਖਆ
ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ , ਉਹ ਵੀ 31 ਅਕਤਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
 ਵਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਜਾਜਤ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾੀਂਦੀ
ਹੈ। ਪਰ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾੀਂ ਨੰ ਕੁਝ ਵਨਯਮਾੀਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਕਰਾਏ
ਦੀ ਮੁੜ੍ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾੀਂ ਦੀ ਪੇ ਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਵਚੋਲਗੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਦੇਣਾ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ।
 ਵਾਵਸ਼ੂੰਗਟਨ ਵਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹਾਊਵਸੂੰਗ ਕਾਨੂੰ ਨ ਵਵੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ
ਹਨ। ਫੇਰੀ ਵਾਵ ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵਨਊ 2021 ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ/ਟੇਨੈਂਟ ਲੈ ਵਗਸਲਏ ਨ ਦੇਖੋ।
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 ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਕੀ ਦੇ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੰ
ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਸਾਡੇ ਇਵੈਕ ਨ
ਡੀਫੈਂਸ ਹੈਲਪਰ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਜਾੀਂ ਕਾਨੰ ਨੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਵੈਕ ਨ ਡੀਫੈਂਸ ਸਕਰ ੀਵਨੰ ਗ
ਲਾਈਨ ਨੰ 1-855-657-8387 ਜਾਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ
nwjustice.org/apply-online ਤੇ।

ਮੈਂ ਵਾਵਸ਼ੂੰਗਟਨ ਵਵੱਚ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਵਕਰਾਇਆ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੀ
ਕੋਈ ਰਾਜ ਸੁ ਰੱਵਖਆ ਹੈ?
ਹੋਰ ਨਹੀ।ਾਂ 30 ਜਨ, 2021 ਨੰ ਰਾਜ ਬੇਦਖਲੀ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ (ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਵਵਰਾਮ) ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨਹਾੀਂ ਲੋ ਕਾੀਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਜਨਹਾੀਂ ਦਾ ਵਕਰਾਇਆ ਦੇਣਾ
ਬਾਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੰ ਰਾਜ “ਵਬਰਿੱਜ” ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਵਕਹਾ ਜਾੀਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ “ਵਬਰਿੱਜ” ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹ 31
ਅਕਤਬਰ, 2021 ਨੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।
ਵਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਦਖਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ੁਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾੀਂਵਕ, ਮਕਾਨਮਾਲਕਾੀਂ ਨੰ ਵਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਵਿੱਚ ਵਪਿੱਛੇ ਰਵਹ ਰਹੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਕਿੱਢਣ ਦੀ ਕੋਵ

ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾੀਂ ਕਈ

ਕਦਮ ਚੁਿੱਕਣੇ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਵਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਵੱਚ ਵਪੱਛੇ ਹਾਾਂ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁ ਰੂੰਤ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਨਹੀ।ਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ 14-ਵਦਨਾੀਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾੀਂ ਛੁਿੱਟੀ ਦਾ ਨੋ ਵਟਸ ਵਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੇ
ਤੁ ਹਾਨੰ ਉਸ ਵਕਰਾਏ ਲਈ ਵਾਜਬ ਮੁੜ੍-ਭੁ ਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਪੇ ਕ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ੀਂ
ੀਂ ੀ ਵਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਵਵਚੋਲਗੀ
ਵਕਰਾਇਆ ਤੁ ਹਾਡਾ ਅਜੇ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਵਕਸੇ ਕਾਉਟ
ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਵਿੱਚ ਵਲਜਾਣ ਦੀ ਕੋਵ
ਪਵਹਲਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਵਚੋਲਗੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਵ

ਕਰਨ ਤੋਂ

ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਵਕਰਾਏ ਦੀ ਮੁੜ੍ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਾਂ?
14 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਵਾਬ ਵਦਓ। ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਮੁੜ੍-ਭੁ ਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸਨੰ ਅਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਨਾ, ਜਾੀਂ ਵਕਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬੀ ਪੇ ਕ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਿੇਰੇ ਵਾਜਬ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੋਵ।ੇ ਜੇਕਰ
ਤੁ ਸੀ ੀਂ 14 ਵਦਨਾੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ੍-ਭੁ ਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ੀਂ ਵਦੰਦੇ ਹੋ ਜਾੀਂ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੰ ਅਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵ

ਵਵਿੱਚ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜ੍ਾਅ ਵਿੱਲ ਵਿ

ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਕਾਨੰ ਨ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਰਾਏ ਦੀ ਮੁੜ੍ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ “ਵਾਜਬ” ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਵਕਹੜ੍ਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਮੁੜ੍-ਭੁ ਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾੀਂ ਕਾਨੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਵ
ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਦਦ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, 1-855-657-8387 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂ
ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ nwjustice.org/apply-online ‘ਤੇ।

ਇੱਕ “ਵਾਜਬ” ਮੁੜ੍-ਭੁ ਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?


ਇਿੱਕ ਨਵਾੀਂ ਰਾਜ ਕਨੰ ਨ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਿੱਕ “ਵਾਜਬ ਮੁੜ੍-ਭੁ ਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ” ਵਵਿੱਚ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਵਵਡ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਕਾਏ ਵਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਾਵਸਕ ਵਕਰਾਏ ਦੇ 1/3 ਤੋਂ ਵਿੱਿ
ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤਿੱਕ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਕਰਾਏ ਲਈ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ: ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਵਕਰਾਏ ਵਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ $900 ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੁੜ੍-ਭੁ ਗਤਾਨ
ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੰ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ $300 ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ (ਜਾੀਂ ਖਰਚੇ ਵਿ ਗਏ
ਹਨ), ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ “ਵਾਜਬ” ਮੁੜ੍-ਭੁ ਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ
ਵਕਰਾਏ ਦੇ 1/3 ਤੋਂ ਵੀ ਘਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਇਿੱਕ ਮੁੜ੍-ਭੁ ਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤੁ ਹਾਨੰ ਮੁੜ੍-ਭੁ ਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇ ਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 30 ਵਦਨਾੀਂ
ਬਾਅਦ ਤਿੱਕ ਆਪਣਾ ਪਵਹਲਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਮੁੜ੍-ਭੁ ਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਵਿੱਚ ਵਸਰਫ਼ ਵਕਰਾਏ ਲਈ ਮੁੜ੍-ਭੁ ਗਤਾਨ ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਵਿੱਚ
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਜਾੀਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਾਮਲ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਤੁ ਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਮੁੜ੍-ਭੁ ਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਵਿੱਚ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ
ਅਵਿਕਾਰਾੀਂ ਨੰ ਛਿੱਡਣ (ਮੁਆਫ਼) ਲਈ ਨਹੀ ੀਂ ਕਵਹ ਸਕਦਾ।

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜ੍ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਵਪੱਛੇ ਰਵਹ ਵਗਆ। ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨਮਾਲਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਵਕਰਾਏ ਦੀ ਮੁੜ੍-ਭੁ ਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਪਿੱਛੇ ਰਵਹ ਜਾੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਇਸ
ਕਾਰਨ ਤੁ ਹਾਨੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾੀਂਵਕ, ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਵ
ਕਰ ਸਕਦੇ
ੀਂ ੀ ਵਵਿੱਚ ਵਕਰਾਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾੀਂ ਨੰ
ਹੋ ਵਕ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਵਕਰਾਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਕਾਉਟ
ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ, ਡਰੌਪ-ਡਾਊਨ ਮੀਨ ਦੀ ਇਿੱਥੇ ਵਰਤੋ: washingtonlawhelp.org/resource/eviction.
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ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ “ਇਵੈਕਸ਼ਨ ਰੈਜੋਲਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਰਾਮ” ਜਾਾਂ
“ERPP” ਲਈ ਨੋ ਵਟਸ ਭੇਵਜਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
ੀਂ ੀਆੀਂ ਵਵਿੱਚ, ਵਕਰਾਏ ਦੀ ਮੁੜ੍-ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇ ਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਿੱਕ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ
ਕੁਝ ਕਾਉਟ
ਨੰ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵ

ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾੀਂ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਵਵਚੋਲਗੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਵਕਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ERPP ਨੋ ਵਟਸ ਵਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ੀਂ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ
ਵਦਓ। 10 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਦਜਾ ERPP ਨੋ ਵਟਸ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨਾਲ
ਵਵਚੋਲਗੀ ਵਵਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣਾ ਸਵੈਇਿੱਛਤ ਹੈ। ਹਾਲਾੀਂਵਕ, ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ੀਂ ਵਦੰਦੇ, ਤਾੀਂ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ
ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿੱਗੇ ਵਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਵਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕੋਵ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰੋ

ਅਤੇ ਇਸਨੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਜਾੀਂ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਵਵਚੋਲਗੀ ਵਕਸ ਤਰਹਾੀਂ
ਦੀ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਸਥਾਨਕ ਵਵਵਾਦ ਵਨਪਟਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾੀਂ ਵਵਚੋਲਗੀ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਵਚੋਲਗੀ ਕੇਂਦਰ ਨੰ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ, ਡਰੌਪ-ਡਾਊਨ
ਮੀਨ ਦੀ ਇਿੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: washingtonlawhelp.org/resource/eviction.
 ਨੋ ਟ: ERPP ਨੋ ਵਟਸ ਇਿੱਕ ਵਮਆਰੀ ਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਵਕਰਾਏ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੰ ਨੀ ਮਦਦ ਵਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵਵਚੋਲਗੀ ਸ਼ੁ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ERPP ਨੋ ਵਟਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ
ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?
ਨਹੀ।ਾਂ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਮਵਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ
ਰੈਜੋਲ ਨ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਸਥਾਨਕ ਵਵਚੋਲਗੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਘਰ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਮੈਂ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਵਕਰਾਏ 'ਤੇ ਵਲਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨਵੀ ਾਂ ਮੁੜ੍-ਭੁ ਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਵਚੋਲਗੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਮੇ ਰੇ 'ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੂੰਦੇ
ਹਨ?
ਹਾੀਂ!
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ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਵਕਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਵੱਚ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹਾਾਂ। ਕੀ
ਇਹ ਨਵੀ ਾਂ ਮੁੜ੍-ਭੁ ਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਵਚੋਲਗੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਮੇ ਰੇ 'ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ?
ਹਾਾਂ। ਇਹ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਤੁ ਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਬਾਇਲੀ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਵਕਰਾਏ 'ਤੇ ਹਾਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵਰਜਰਵੇ ਨ (“ਫੀਸ ਲੈਂ ਡ”) 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿੱਖੀ ਗਈ ਵਨਿੱ ਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ
'ਤੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਇਹ ਕਾਨੰ ਨ ਲਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਥਾਾਂ ਵਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਂ ਦਾ ਹਾਾਂ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁ ਰੱਵਖਆ ਹੈ?
ਇਹ ਕਾਨੰ ਨ ਤੁ ਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗ ਨਹੀ ੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਸੀਏਟਲ ਵਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਗਹਾ ਵਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ
ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾੀਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾੀਂ ਲਈ ਵਹਰ ਬੇਦਖਲੀ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ
ਨਾਾ ਵੀ 15 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤਿੱਕ ਵਿਾ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ।

ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਕਰਾਏ ਲਈ ਲੇ ਟ ਫੀਸ ਵਸਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੀ
ਇਸਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ?
ਨਹੀ।ੀਂ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾੀਂ ਤੋਂ
ਲੇ ਟ ਫੀਸ ਨਹੀ ੀਂ ਵਸਲ ਸਕਦੇ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬੇਦਖਲੀ ਸੁ ਰੱਵਖਆ ਹਨ?
ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਵਕਿੱਥੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ। ਵਾਵ ੰਗਟਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਹਰਾੀਂ ਦੀ
ਬੇਦਖਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਹੇਠਾੀਂ ਵਦਿੱਤੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਹਰ ਵਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ
ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:


ਬਰੇਨ: ਬੇਦਖਲੀ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ 15 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤਿੱਕ ਵਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਦਖਲੀ ਨੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।



ਸੀਏਟਲ: ਬੇਦਖਲੀ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ 15 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤਿੱਕ ਵਿਾਇਆ ਵਗਆ। ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ
ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਲਈ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਵਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋ
ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਇਿੱਕ ਨਵਾੀਂ ਵਹਰ ਦਾ ਕਾਨੰ ਨ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆੀਂ ਲਈ ਕੋਵਵਡ ਤੋਂ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਬੇਦਖਲੀ
ਦੇ ਵਵਰੁਿੱਿ ਬਚਾਅ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
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ਕੇਨਮੋਰ: ਬੇਦਖਲੀ ਵਵਰਾਮ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤਿੱਕ ਵਿਾਇਆ ਵਗਆ। ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ
ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਲਈ ਖਤਵਰਆੀਂ ਲਈ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਘਰ ਵੇਚਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾੀਂ ਘਰ ਵਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਹਰ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ।

ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਮਲੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਵੱਚ ਮੇਰੀ ਨੁ ਮਾਇੂੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ?
ਾਇਦ। ਇਿੱਕ ਨਵਾੀਂ ਕਾਨੰ ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾੀਂ ਨੰ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆੀਂ
ੀਂ
(“ਕਾਉਸਲ
ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ”) ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਇਹ ਕਵਹੂੰਦਾ
ਹੋਵੇ ਵਕ ਵਕੀਲ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ੀਂ ਵਕੀਲ ਉਪਲਬਿ ਹੋਣ। ਇਸ ਨੰ ਅੰਵਤਮ ਰਪ ਦੇਣ ਵਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾੀਂ ਲਿੱ ਗੇਗਾ।
ਵਕ ਸਬੇ ਭਰ ਵਵਿੱਚ ਲੋ ੜ੍ੀਦੇ
ਹਾਲਾੀਂਵਕ, ਤੁ ਹਾਨੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ।

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।
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ਾਂ ੀ 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 ਦਜੰਮਵ
ੇ ਾਰੀਆਾਂ 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।)
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Form #1 - You can use this form to propose a payment plan:
ਫਾਰਮ #1 - ਤ਼ੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਰਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Dear
ਦਪ੍ਆਰੇ
My name is
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ

:

. I am your tenant, living at:
। ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਦਕਰਾਏਿਾਰ ਹਾਾਂ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਦਹ ਦਰਹਾ ਹਾਾਂ:
[address].

Like so many people right now, I have lost income due to the coronavirus. I am doing everything I can to
find financial assistance. I have done all of the following [include what you have done: applied for
unemployment, looking for other work, applied for other government benefits, and so on]:
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਵਾਾਂਗ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਆਪ੍ਣੀ ਕਮਾਈ ਿਾ ਸਾਿਨ ਗੁ ਆ ਬੈਠਾ ਹਾਾਂ। ਦਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱ ਭਣ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋ
ਕਰ ਸਕਿਾ ਹਾਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਹੇਠਾਾਂ ਦਲਖੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕਰ ਦਲਆ ਹੈ [ਸ਼ਾਦਮਲ ਕਰੋ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਬੇਰਜ
ੁ ਗਾਰੀ ਲਈ

ਅਪ੍ਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਖੋਦਜਆ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਾਂ ਲਈ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਵਗੈਰਾ]:

But I am still struggling right now. I may not be able to pay my rent in full or on time in the coming months.
ਪ੍ਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਦਨਆਾਂ ਦਵੱਚ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਰਾ ਦਕਰਾਇਆ ਜਾਾਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਅਿਾ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ
ਸ਼ਾਇਿ ਨਾ ਹੋਵਾਾਂ।
I hope you will work with me to come up with a reasonable payment plan so you will get rent payments and I
will keep my housing. I would be happy to meet (by phone or video call, or through email) to discuss the
options for payment. You can reach me at this phone number or email address:
ਮੈਂ ਉਮੀਿ ਕਰਿਾ ਹਾਾਂ ਦਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਮੇਰਾ ਸਦਹਯੋਗ ਿੇਵੋਗੇ ਤਾਾਂ ਦਕ ਇੱਕ ਉਦਚਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣਾ ਦਕਰਾਇਆ
ਪ੍ਾ ਸਕੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦਵੱਚ ਰਦਹ ਸਕਾਾਂ। ਭੁਗਤਾਨ ਿੇ ਦਵਕਲਪ੍ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਨੰ ਦਮਲਣ ਦਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ (ਫੋਨ ਿੁਆਰਾ ਜਾਾਂ
ਵੀਦਡਓ ਕਾਲ, ਜਾਾਂ ਈਮੇਲ ਿੁਆਰਾ)। ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਾਂ ਈਮੇਲ ਪ੍ਤੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਸਕਿੇ ਹੋ:
.
I understand more assistance may become available to landlords and tenants. I will apply for any programs
that are available to me. I hope you are willing to do the same.
ਮੈਂ ਸਮਝਿਾ ਹਾਾਂ ਦਕ ਸ਼ਾਇਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਾਂ ਅਤੇ ਦਕਰਾਏਿਾਰਾਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਦਹਯੋਗ ਸ਼ਾਇਿ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਿ
ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਾਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਿ ਕਰਿਾ ਹਾਾਂ ਦਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਵੀ ਅਦਜਹਾ ਕਰੋਗੇ।
I really hope we can work together on this. I look forward to hearing back from you.
ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਵੱਚ ਉਮੀਿ ਕਰਿਾ ਹਾਾਂ ਦਕ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਉੱਤਰ ਿੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿਾ ਹਾਾਂ।
Sincerely,
ਤੁ ਹਾਡਾ ਸ਼ੁ ੱਭਦਚੰਤਕ,

Tenant Signature
ਦਕਰਾਏਿਾਰ ਿਸਤਖਤ

Date signed
ਦਮਤੀ ਿਸਤਖਤ ਕੀਤੇ

Form #2 - You can use this form to make your repayment plan
ਫਾਰਮ #2 - ਤ਼ੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮ਼ੁੜਭ਼ੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

Rent Repayment Plan
ਕਕਰਾਇਆ ਮ਼ੁੜਭ਼ੁ ਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ

Tenant:
ਦਕਰਾਏਿਾਰ:

Landlord/Agent for landlord:
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਏਜੰਟ:

Rental unit address:
ਦਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਯੁ ਦਨਟ ਿਾ ਪ੍ਤਾ:

Total rent due: $
ਕ਼ੁ ਿੱਲ ਕਕਰਾਇਆ ਬਕਾਇਆ:

2020

Amount Due

Amount Due

ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ

ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ

March ਮਾਰਚ

$

August ਅਗਸਤ

$

April ਅਪ੍ਰਲ
ੈ

$

September ਸਤੰਬਰ

$

May ਮਈ

$

October ਅਕਤਬਰ

$

June ਜਨ

$

November ਨਵੰਬਰ

$

July ਜੁਲਾਈ

$

December ਿਸੰਬਰ

$

2021

Amount Due

Amount Due

ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ

ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ

January ਜਨਵਰੀ

$

July ਜੁਲਾਈ

$

February ਫਰਵਰੀ

$

August ਅਗਸਤ

$

March ਮਾਰਚ

$

September ਸਤੰਬਰ

$

April ਅਪ੍ਰਲ
ੈ

$

October ਅਕਤਬਰ

$

May ਮਈ

$

November ਨਵੰਬਰ

$

June ਜਨ

$

December ਿਸੰਬਰ

$

Payment of total by date: ____________________.
ਕਮਤੀ ਤਿੱਕ ਕ਼ੁ ਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ:

Payment #
ਅਦਾਇਗੀ #

Amount

Date Due

Payment #

ਰਕਮ

ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਕਮਤੀ

ਅਦਾਇਗੀ #

1

$

7

$

2

$

8

$

3

$

9

$

4

$

10

$

5

$

11

$

6

$

12

$

Amount

Date Due

ਰਕਮ

ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਕਮਤੀ

Additional payments:
ਾਧ ਭ਼ੁ ਗਤਾਨ:
____________________________________________________________________________
Landlord agrees that payment will be accepted from any source, including but not limited to
charities, non-profit organizations, government entities, and churches.
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਾ ਹੈ ਦਕ ਭੁ ਗਾਤਨ ਦਕਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਮੰਨਜਰ ਹੈ, ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੈ ਪ੍ਰ ਸੀਦਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਿਾਨ, ਦਬਨਾਾਂਲਾਭ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਭਾਗ ਅਤੇ ਚਰਚ।
Landlord agrees to accept payment in cash, check, certified check, or money order.
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਾ ਹੈ ਦਕ ਭੁ ਗਤਾਨ ਨਕਿ, ਚੈੱਕ, ਪ੍ਰਮਾਦਣਤ ਚੈੱਕ, ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਮੰਨਜਰ ਹੈ।
_________________________________
Tenant Signature
ਦਕਰਾਏਿਾਰ ਿੇ ਿਸਤਖਤ

_____________________________
Landlord Signature
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿੇ ਿਸਤਖਤ

_________________________________
Date
ਤਾਰੀਖ਼

_____________________________
Date
ਤਾਰੀਖ਼

