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ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ

 ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਦ ਹੀ ਪੜੋ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ।
 ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਇੱਥੇ ਿਲੰ ਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ WashingtonLawHelp.org ‘ਤੇ
ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 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।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੜ�ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਨੂੰ ਪੜੋ ਜੇਕਰ ਿਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਹਾਡੇ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਲੇ ਬਦਲ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਗ�ਾ ਿਵੱਚ ਦਾਿਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਰਿਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਰਤ
ੰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਸੰਪਰਕ
ਸੂਚਨਾ ਦੇਖੋ।

ਮ� ਕੀ ਿਸੱਖਾਂਗਾ?
 ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਜਦ� ਵੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਿਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਜਗ�ਾ ਤ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ
 ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
 ਮੱਦਦ ਿਕੱਥ� ਹਾਿਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਪ�ਤੀਤ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਿਬਨਾਂ ਦੱਸੇ ਜਗ�ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ (ਿਜਸਨੂੰ ਿਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਜਗ�ਾ ਨੂੰ “ਛੱਡ ਦੇਣਾ” ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ), ਜਾਂ ਨੇ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ (ਿਜਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਿਰੱਟ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੇ ਨਹੀ ਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਲੇ ਨਹੀ ਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਜਗ�ਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤ� ਨਹੀ ਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀ ਂ ਪ�ਦਾ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਿਕਰਾਇਆ,
ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
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 ਆਪਣੀ ਸਥਾਿਨਕ ਉੱਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਮਕਾਨ
ਮਾਲਕ ਨੇ ਿਕਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀ ਂ
ਭੇਜੇ ਹਨ, ਹੁਣੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਮੱਦਦ ਹਾਿਸਲ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮ� ਛੋਟੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਕੇਸ ਿਕਵ� ਕਰਾਂ? ਤੁ ਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਿਕੰਨਾ ਹੈ।
 ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਜਗ�ਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁ ਸੀ ਂ ਛੋਟੇ ਦਾਵੇ
ਦਾਇਰ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਿਮਲੋ ।

ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਂ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਿਸਰਫ ਿਰਪੇਅਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕਉਿਕ
ਿਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
 ਜੇਕਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹੈ ਿਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ
ਸੇਵ� ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਬਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ! ਪੜੋ।
ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੱਜ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਿਦਨ ਜਦ� ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਲਈ $100 ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਿਰੱਟ ਮੇਰੇ
ਿਖਲਾਫ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮ� ਿਰੱਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸ਼ੈਿਰਫ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਮੋਜੂਦ ਨਹੀ ਂ
ਹੋ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਿਰੱਟ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੁੱਛ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੱਦ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸਟੋਰ
ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੱਦ ਵੀ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤ� ਰੋਕ
ਰਹੀ ਹੈ।
 ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਮ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਿਲਜਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ
ਵਾਿਪਸ ਲੈ ਣ ਲਈ।
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ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਮਨ�ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਟੋਰ ਨਹੀ ਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਪਾਰਿਕੰਗ ਜਗ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖ
ਦੇਵੇਗਾ।

ਜਦ� ਮ� ਬਾਹਰ ਸੀ, ਮੇ ਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਨਹੀ ਂ ਕਰੇਗਾ। ਮ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਿਲਖੋ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਗ�ਾ ਛੱਡੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਹ
ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਰਿਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਹੈ)। ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ ਲਈ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰੱਖ।ੋ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸੈਪਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹ ਸਾਿਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਗਵਾਹ
ਿਲਆਓ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਡਾਕ ਵਾਪਸੀ ਰਸੀਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਨਯਿਮਤ
ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂ ਭੇਜੋ।

ਂ ੇ, ਤਾਂ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਿਪਸ ਨਹੀ ਂ ਪਾਉਦ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਮੰਗ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਿਪਸ ਕਰਨ ਤ� ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਲਜਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱ ਗਾ ਹੈ ਿਸਰਫ
ਤੱਦ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਹਟਾਇਆ
ਹੈ।

ਤੁ ਸੀ ਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਿਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਜੱਤਦੇ ਹੋ, ਜੱਜ ਤੁ ਹਾਨੂੰ $5,000 ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮੇ ਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਿਸਰਫ ਤੱਦ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਗ�ਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ
ਨੇ ਤੁ ਹਾਨ�� ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਿਰੱਟ ਤ� ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀ ਂ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ੜਲੀ ਜਨਤਕ ਪ�ੋਪਰਟ� ‘ਤੇ
ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $250 ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤ� 30 ਿਦਨ
ਪਿਹਲਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਜਾਣੂ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $250 ਤ�
ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤ� ਸੱਤ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖਤੀ ਨੋ ਿਟਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ
ਿਜਨਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੇਚ ਤ� ਉਸ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਕਮਾਉਦਾ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਵੇਚ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਸਮ� ਦੋਰਾਨ ਪੈਿਸਆਂ
ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ� ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਿਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਏਵਜ ਿਵੱਚ ਬਕਾਇਆ ਿਕਰਾਇਆ ਨਹੀ ਂ ਮੰਗ
ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਵੇਚ ਤ� ਆਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਕਰਾਏ ਜਾਂ
ਜੋ ਲਾਗਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਸੋ ਪੰਜਾਹ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ
ਿਨਜੀ ਪੇਪਰਾਂ, ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਵੇਚ ਜਾਂ
ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਮੱਦਦ ਲਓ
ਂ ੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, CLEAR ਹਾਟਲਾਈtਨ ਨੂੰ 1-888-201-1014 ਹਫਤੇ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
• ਿਕੰਗ ਕਾਊਟ
9:15 am - 12:15 pm ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਂ ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ 211 ‘ਤੇ 8:00 am - 6:00 pm ਦਰਿਮਆਨ ਕਾਲ ਕਰੋ।
• ਿਕੰਗ ਕਾਉਟ
211 ਪਿਹਚਾਣੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੇਗਾ।

• ਸੀਨੀਅਰ (60 ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ) CLEAR*Sr. ਨੂੰ 1-888-387-7111 ‘ਤੇ (ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ) ਵੀ

ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਤੁ ਸੀ ਂ CLEAR*Online ਨਾਲ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

nwjustice.org/get-legal-help।

ਂ ਾ 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 Northwest Justice Project — 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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__________________[ 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,

_______________________

6

