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MOTION #1
(ਸ਼ਨਵੇਦਨ #1)
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Notice: You must complete this form in English.
(ਸਚਨਾ: ਤੁ ਿਾਨਿੰ ਇਿ ਫਾਰਮ ਅਿੰਗ੍ਰੇਜੀ ਸ਼ਵਿੱਚ ਭਰਣਾ ਿੋਵੇਗ੍ਾ।)
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IN THE SUPERIOR COURT OF THE STATE OF WASHINGTON
IN AND FOR THE COUNTY OF _______________
ਂ ਸ਼ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇ ਲਈ WASHINGTON (ਵਾਸ਼ ਿੰਗ੍ਟਨ) ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਿੱਚ
(_______________ ਦੀ ਿਾਊਟੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਈ)

________________________________
Plaintiff
(ਦਾਅਵੇਦਾਰ)
(landlord)
)(ਮਾਸ਼ਲਿ)(
v.
(ਬਨਾਮ)
________________________________
Defendant(s)
(ਪਰਤੀਵਾਦੀ (ਪਰਤੀਵਾਦੀਆਂ))
(tenant)
((ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰ))

Case No.: _______________________
(ਿੇਸ ਨਿੰਬਰ:) _______________________

MOTION TO REINSTATE TENANCY
UNDER RCW 59.18.410(2) and MOTION
FOR ORDER OF LIMITED
DISSEMINATION UNDER RCW
59.18.367.
(RCW 59.18.410(2) ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿੰ
ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਾਲ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨਵੇਦਨ ਅਤੇ RCW
59.18.367. ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸੀਮਤ ਸ਼ਵਸਤਾਰ ਦੇ ਆਦੇ ਦੇ
ਲਈ ਸ਼ਨਵੇਦਨ।)
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Defendant moves the Court to reinstate the tenancy after unlawful detainer
pursuant to RCW 59.18.410(2):

23
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(ਵਾਸ਼ ਿੰਟਨ ਦੇ ਸਿੰ ੋਸ਼ਿਤ ਸ਼ਨਯਮ (Revised Code of Washington,
RCW) 59.18.410(2) ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਾਲ
ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨਵੇਦਨ ਅਤੇ RCW 59.18.367 ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸੀਮਤ
ਸ਼ਵਸਤਾਰ ਦੇ ਆਦੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨਵੇਦਨ।– ਪਿੰਨਾ 1 /9)

1
2

(ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ RCW 59.18.410(2) ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਿਨਿੰ ਨੀ ਿੜਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਬਿਾਲ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦਾ ਿ਼ੈ:)
I. Relief Requested

3

I. (ਰਾਿਤ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨਵੇਦਨ ਿੀਤਾ ਸ਼ਗ੍ਆ ਿ਼ੈ)

4
5
6

I ask the Court to reinstate my tenancy and allow me to continue living in my
rental unit because

I paid $___________(amount of rent, late fees, court costs, and

7

attorneys’ fees owed or amount owed under a deposit installment plan, court costs, and

8

attorneys’ fees owed) to my landlord or their attorney or to the court, OR

9
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I offered to pay $_______________ to my landlord or their attorney and they did not
accept it.
I also want the Court to
59.18.367

Issue an Order for Limited Dissemination under RCW

Quash any Writ of Restitution

(ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਨਿੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਾਲ ਿਰਨ ਅਤੇ ਮ਼ੈਨਿੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਰਾਏ ਦੀ ਯਸ਼ਨਟ ਸ਼ਵਿੱਚ ਰਸ਼ਿਣ

14

ਂ
ਦੇਣ ਦੀ ਅਨੁ ਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿੰਗ੍ ਿਰਦਾ ਿਾਂ ਸ਼ਿਉਸ਼ਿ
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$___________ (ਸ਼ਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਮ, ਲੇ ਟ ਫੀਸ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਅਤੇ ਵਿੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜ ਾਂ ਸ਼ਿਪਾਸ਼ਜਟ ਸ਼ਿ ਤ

16

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਜਰਰੀ ਰਿਮ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਅਤੇ ਵਿੀਲ ਦੀ ਫੀਸ) ਦਾ ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਿੀਤਾ, ਜਾਂ)
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ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਲਿ ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੀਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਿੰ

(ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਲਿ ਨਿੰ ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੀਲ ਨਿੰ $_______________ ਦਾ ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਪੇ ਿ ਿੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿੰ ਸਵੀਿਾਰ ਨਿੀ ਂ ਿੀਤਾ। )
(ਮੈਂ ਇਿ ਵੀ ਚਾਿੁਿੰਦਾ ਿਾਂ ਸ਼ਿ ਅਦਾਲਤ
ਜਾਰੀ ਿਰੇ

RCW 59.18.367 ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸੀਮਤ ਸ਼ਵਸਤਾਰ ਦਾ ਆਦੇ

ਪੁਨਰ-ਬਿਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸੇ ਆਸ਼ਗ੍ਆ-ਪਿੱਤਰ ਨਿੰ ਰਿੱਦ ਿਰੇ)
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II. Declaration
II. (ਘੋ ਣਾ)
I paid $_________________ to my landlord or the court on ___________ (date) OR
MOTION TO REINSTATE TENANCY UNDER RCW
59.18.410(2) and MOTION FOR ORDER OF LIMITED
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(ਵਾਸ਼ ਿੰਟਨ ਦੇ ਸਿੰ ੋਸ਼ਿਤ ਸ਼ਨਯਮ (Revised Code of Washington,
RCW) 59.18.410(2) ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਾਲ
ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨਵੇਦਨ ਅਤੇ RCW 59.18.367 ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸੀਮਤ
ਸ਼ਵਸਤਾਰ ਦੇ ਆਦੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨਵੇਦਨ।– ਪਿੰਨਾ 2 /9)
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(ਮੈਂ ___________ (ਸ਼ਮਤੀ) ਨਿੰ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਲਿ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਿੰ $_________________ ਦਾ ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ
ਿੀਤਾ ਜਾਂ)
I offered to pay $______________ on _________ (date) but my landlord or their
attorney would not accept the payment. This amount was the total of any rent due or
payment due under deposit installment plan, any court costs incurred at the time of
payment, late fees (if such fees are due under the lease and do not exceed $75.00 in
total), and attorneys’ fees if awarded.
I declare under penalty of perjury of the laws of the state of Washington that the
forgoing is true and correct.
(ਮੈਂ ___________ (ਸ਼ਮਤੀ) ਨਿੰ $______________ ਦਾ ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਪੇ ਿ

ਿੀਤੀ ਪਰ ਮੇਰੇ

11

ਮਾਸ਼ਲਿ ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੀਲ ਨੇ ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਸਵੀਿਾਰ ਨਿੀ ਂ ਿੀਤਾ। ਇਿ ਰਿਮ ਸ਼ਿਸੇ ਬਿਾਏ ਦਾ ਿੁਿੱਲ ਜੋੜ ਸੀ ਜ ਾਂ
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ਸ਼ਿਪਾਸ਼ਜਟ ਸ਼ਿ ਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਿੀਨ ਬਿਾਇਆ ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ, ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਰਚ ਿੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਲੇ ਟ

13

ਫੀਸ (ਜੇਿਰ ਲੀਜ ਦੇ ਅਿੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਿੋਈ ਫੀਸ ਬਿਾਇਆ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਇਿ ਿੁਿੱਲ ਸ਼ਮਲਾ ਿੇ $75.00 ਤੋਂ ਵਿੱਿ

14

ਨਾ ਿੋਵੇ), ਅਤੇ ਵਿੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜੇਿਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਿੀਤੀ ਗ੍ਈ ਿੋਵ।ੇ

15

ਮੈਂ ਵਾਸ਼ ਿੰਗ੍ਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਿਨਿੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਝਠੀ ਗ੍ਵਾਿੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਜਾ ਸ਼ਮਲਣ ਦੇ ਸ਼ਨਯਮ ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ
ਘੋ ਣਾ ਿਰਦਾ ਿਾਂ ਸ਼ਿ ਉਿੱਪਰਲਾ ਸ਼ਬਆਨ ਸਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿੀ ਿ਼ੈ।)

16
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Signed at (city and state):

Date: _____________
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(ਇਸ ( ਸ਼ਿਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ) ਸ਼ਵਿੱਚ ਦਸਖਤ ਿੀਤੇ ਗ੍ਏ:(

)ਸ਼ਮਤੀ:( ____________
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Defendant signs here
(ਪਰਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਦਸਖਤ(

Print name
)ਵਿੱਿੇ ਅਿੱਖਰਾਂ ਸ਼ਵਿੱਚ ਨਾਮ)

21
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III. Evidence Relied Upon

23

III. (ਸ਼ਿਆਨ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਿੱ ਤਾ ਸ਼ਗ੍ਆ ਸਬਤ)
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(ਵਾਸ਼ ਿੰਟਨ ਦੇ ਸਿੰ ੋਸ਼ਿਤ ਸ਼ਨਯਮ (Revised Code of Washington,
RCW) 59.18.410(2) ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਾਲ
ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨਵੇਦਨ ਅਤੇ RCW 59.18.367 ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸੀਮਤ
ਸ਼ਵਸਤਾਰ ਦੇ ਆਦੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨਵੇਦਨ।– ਪਿੰਨਾ 3 /9)
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This motion is based on Defendant’s declaration above and the filings and pleadings in

2

this case.

3

(ਇਿ ਸ਼ਨਵੇਦਨ ਉਿੱਪਰ ਸ਼ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਏ ਪਰਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਿਥਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿੇਸ ਸ਼ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਾਂ ਿੀਤੇ ਗ੍ਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਅਤੇ

4

ਅਦਾਲਤੀ ਬਸ਼ਿਸ ‘ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਿ਼ੈ।)

5
IV. Argument

6

IV. (ਬਸ਼ਿਸ)
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A. A tenant may reinstate their tenancy under RCW 59.18.410 (2) at any time prior
to five court days after a hearing, including prior to the hearing.
A. (ਿੋਈ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰ RCW 59.18.410 (2) ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਿੰਜ ਸ਼ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਪਸ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜ ਸ਼ਦਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਾਲ ਿਰ ਸਿਦਾ ਿ਼ੈ।)
Under RCW 59.18.410(2), a tenant may reinstate the tenancy at any time
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up to 5 court days after a hearing. To reinstate, they must pay the rent owed, a

13

late fee of up to $75.00 (if provided for in the lease), any court costs incurred at the

14

time of payment, and any attorneys’ fees (if awarded under RCW 59.18.410(1) as

15

provided in RCW 59.18.290).
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(RCW 59.18.410(2) ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ, ਿੋਈ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਿੰਜ ਸ਼ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਿ
ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਾਲ ਿਰ ਸਿਦਾ ਿ਼ੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਾਲ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਿਨਾਂ ਨਿੰ
ਸ਼ਿਰਾਇਆ, $75.00 ਤਿੱਿ ਲੇ ਟ ਫੀਸ (ਜੇਿਰ ਲੀਜ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਿਾ ਸ਼ਗ੍ਆ ਿੋਵ)ੇ , ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਿੋਈ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਅਤੇ ਵਿੀਲ ਦੀ ਿੋਈ ਫੀਸ (ਜੇਿਰ RCW 59.18.290 ਸ਼ਵਿੱਚ ਦਿੱਸੇ ਅਨੁ ਸਾਰ RCW
59.18.410(1) ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਿੀਤੀ ਗ੍ਈ ਿੋਵ)ੇ ਦਾ ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਿਰਨਾ ਿੋਵੇਗ੍ਾ।)
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The relevant paragraph of RCW 59.18.410(2) states:
(RCW 59.18.410(2) ਦੇ ਪਰਾਸਿੰਸ਼ਗ੍ਿ ਪ਼ੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ:)
(2) When the tenant is liable for unlawful detainer after a default in the
payment of rent, execution upon the judgment shall not occur until the
expiration of five court days after the entry of the judgment.
MOTION TO REINSTATE TENANCY UNDER RCW
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(ਵਾਸ਼ ਿੰਟਨ ਦੇ ਸਿੰ ੋਸ਼ਿਤ ਸ਼ਨਯਮ (Revised Code of Washington,
RCW) 59.18.410(2) ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਾਲ
ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨਵੇਦਨ ਅਤੇ RCW 59.18.367 ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸੀਮਤ
ਸ਼ਵਸਤਾਰ ਦੇ ਆਦੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨਵੇਦਨ।– ਪਿੰਨਾ 4 /9)

1
2
3
4

Before entry of a judgment or until five court days have expired after entry
of a judgment, the tenant […] or other party interested in the continuance of
the tenancy, may pay into the court or to the landlord the amount of the rent
due, any court costs incurred at the time of payment, late fees if such fees
are due under the lease and do not exceed seventy-five dollars in total, and
attorneys’ fees if awarded, in which event any judgment entered shall be
satisfied and the tenant restored to his or her tenancy.

5
6
7

((2) ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰ ਸ਼ਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਸ਼ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰ-ਿਨਿੰ ਨੀ ਿੜਪ ਦੇ ਲਈ
ਜੁਿੰਮੇਵਾਰ ਿ਼ੈ, ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲ਼ੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਦੋਂ ਤਿੱਿ ਸਜਾਂ ਨਿੀ ਂ ਸ਼ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗ੍ੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲ਼ੈ ਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਜ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਦਨ ਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ। )
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(ਫ਼ੈਸਲਾ ਲ਼ੈ ਣ ਤੋਂ ਪਸ਼ਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲ਼ੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਜ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਦਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤਿੱਿ,
ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਸ਼ਿਣ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਦਲਚਸਪ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰ […] ਜਾਂ ਿੋਰ ਪਿੱਖ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਮਾਸ਼ਲਿ
ਨਿੰ ਬਿਾਇਆ ਰਸ਼ਿਿੰਦੇ ਸ਼ਿਰਾਏ, ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਿੋਈ ਖਰਚੇ, ਲੇ ਟ ਫੀਸ ਜੇਿਰ ਲੀਜ ਦੇ ਅਿੀਨ
ਅਸ਼ਜਿੀ ਿੋਈ
ਫੀਸ ਬਿਾਇਆ ਿ਼ੈ ਅਤੇ ਿੁਿੱਲ ਸ਼ਮਲਾ ਿੇ ਪਿੰਝਿੱਤਰ ਿਾਲਰ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਨਾ ਿੋਣ, ਅਤੇ ਵਿੀਲ ਦੀ ਫੀਸ,
ਜੇਿਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਿੀਤੀ ਗ੍ਈ ਿੋਵੇ ਦਾ ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਸ਼ਥਤੀ ਸ਼ਵਿੱਚ ਿੋਈ ਵੀ ਸ਼ਲਿੱ ਤਾ
ਸ਼ਗ੍ਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵੀਿਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ਼ੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ
ਦੁਬਾਿਾ ਬਿਾਲ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ਼ੈ। )

13

Under RCW 59.12.030(3), a tenant is “liable for unlawful detainer” when “he or

14

she continues in possession […] after a default in the payment of rent”, and after notice

15

in writing requiring payment of the rent or surrender of the premises, and after “the period

16

of fourteen days after service for tenancies under chapter 59.18 RCW.”

8
9
10
11

17

(RCW 59.12.030(3) ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ, ਿੋਈ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰ “ਗ਼ੈਰ-ਿਨਿੰ ਨੀ ਿੜਪ ਦੇ ਲਈ ਜੁਿੰਮੇਵਾਰ ਿ਼ੈ” ਜਦੋਂ

18

“[…] ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਸ਼ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ”, ਅਤੇ ਸ਼ਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਮਿੰਗ੍ਣ ਜਾਂ ਸਿੰਪਤੀ ਨਿੰ ਛਿੱਿਣ

19

ਦੀ ਸ਼ਲਖਤ ਸਚਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ “59.18 RCW ਅਸ਼ਿਆਏ ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ
ਚੌਦਾਂ ਸ਼ਦਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ” ਸਿੰਪਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੀ ਿੋਵ”ੇ । )

20
21

Thus, the tenant’s liability for unlawful detainer after a default in the payment of

22

rent begins just after the period of 14 days after service of a “Fourteen-Day Notice to

23

Pay Rent or Vacate the Premises.” This date would also be the first date available for

24
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1

the tenant to be restored to his or her tenancy under RCW 59.18.410(2), so long as the

2

tenant pays the amount of the rent due and any late fees (if such fees are due under the

3

lease and do not exceed seventy-five dollars in total).

4

(ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ, ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਸ਼ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਿਨਿੰ ਨੀ ਿੜਪ ਦੇ ਲਈ ਜੁਿੰਮੇਵਾਰੀ “ਸ਼ਿਰਾਏ

5

ਦਾ ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਿਰਨ ਜਾਂ ਸਿੰਪਤੀ ਨਿੰ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦੀ ਚੌਦਾਂ-ਸ਼ਦਨਾਂ ਦੀ ਸਚਨਾ” ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਿੱਸ 14 ਸ਼ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ੁਰ

6

ਿੁਿੰਦੀ ਿ਼ੈ। ਇਿ ਸ਼ਮਤੀ RCW 59.18.410(2) ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰ ਨਿੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਾਲ ਿਰਨ(

7
8

(ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਪਸ਼ਿਲੀ ਸ਼ਮਤੀ ਵੀ ਿੋਵੇਗ੍ੀ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਿ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰ ਬਿਾਇਆ ਰਸ਼ਿਿੰਦੇ ਸ਼ਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਾਏ
ਅਤੇ ਲੇ ਟ ੁਲਿ (ਜੇਿਰ ਲੀਜ ਦੇ ਅਿੀਨ ਅਸ਼ਜਿੀ ਿੋਈ ਫੀਸ ਬਿਾਇਆ ਿ਼ੈ ਅਤੇ ਿੁਿੱਲ ਸ਼ਮਲਾ ਿੇ ਪਿੰਝਿੱਤਰ ਿਾਲਰ ਤੋਂ
ਵਿੱਿ ਨਾ ਿੋਵ)ੇ ਦਾ ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਿਰਦਾ ਿ਼ੈ।(

9

After court costs have been incurred (but before any judgment is entered), the

10

tenant may pay the amount of rent due, plus any court costs incurred at the time of

11

payment, plus late fees (up to $75.00) and then be restored to his or her tenancy. Late

12

fees for rent owed between March 1, 2020 and December 31, 2021 may not be included.

13

RCW 59.18.625.

14

(ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਰਸ਼ਚਆਂ ਦਾ ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਪਰ ਿੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਲਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸ਼ਿਲਾਂ),

15

ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰ ਬਿਾਇਆ ਰਸ਼ਿਿੰਦੇ ਸ਼ਿਰਾਏ, ਅਤੇ ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਰਸ਼ਚਆਂ, ਅਤੇ ਲੇ ਟ ਫੀਸ

16

($75.00 ਤਿੱਿ) ਦਾ ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਿਰੇਗ੍ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਫਰ ਉਸ ਨਿੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗ੍ੀ। 1 ਮਾਰਚ 2020 ਅਤੇ

17

31 ਦਸਿੰਬਰ 2021 ਸ਼ਵਚਿਾਰ ਬਿਾਇਆ ਸ਼ਿਰਾਏ ਲਈ ਲੇ ਟ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਿੰ

18

ਾਮਲ ਨਿੀ ਂ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ। RCW

59.18.625. )
After a judgment has been entered, the tenant still has five court days to pay the

19
amount of the rent due, plus any court costs incurred, plus late fees (up to $75.00), plus
20
attorneys’ fees if awarded, and then the tenant shall be restored to his or her tenancy.
21
Additionally, any judgment entered shall be satisfied and the landlord shall file a
22
satisfaction of judgment with the court. RCW 59.18.410(2).
23
24
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1

(ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਲਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਿੋਲ ਸ਼ਫਰ ਵੀ ਬਿਾਇਆ ਰਸ਼ਿਿੰਦੇ ਸ਼ਿਰਾਏ, ਅਤੇ ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਦੇ

2

ਸਮੇਂ ਆਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਅਤੇ ਲੇ ਟ ਫੀਸ ($75.00 ਤਿੱਿ), ਅਤੇ ਵਿੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜੇਿਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਿੀਤੀ ਗ੍ਈ ਿੋਵੇ

3

ਦਾ ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਜ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਦਨ ਿੋਣਗ੍ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਫਰ ਉਸ ਨਿੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗ੍ੀ।

4
5
6
7
8
9
10
11
12

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਲਿੱ ਤਾ ਸ਼ਗ੍ਆ ਿੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵੀਿਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾਏਗ੍ਾ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਲਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਿੋਲ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਿੰ ਸਵੀਿਾਰ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵੀਿਾਰ-ਪਿੱਤਰ ਨਿੰ ਦਰਜ ਿਰੇਗ੍ਾ। RCW 59.18.410(2). )
Under recently amended RCW 59.18.283, a tenant may reinstate the tenancy if a
tenant defaulted in payment owed under a deposit installment plan. RCW 59.18.283
now includes the provision that “When, at the commencement of the tenancy, the
landlord has provided an installment payment plan for nonrefundable fees or deposits
for the security of the tenant's obligations and the tenant defaults in payment, the
landlord may treat the default in payment as rent owing. Any rights the tenant and
landlord have under this chapter with respect to rent owing equally apply under this
subsection.” RCW 59.18.283 (3).

13
14
15

(ਿਾਲ ਿੀ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸਿੰ ੋਸ਼ਿਤ RCW 59.18.283 ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ, ਿੋਈ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਬਿਾਲ ਿਰ ਸਿਦਾ ਿ਼ੈ ਜੇਿਰ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਪਾਸ਼ਜਟ ਸ਼ਿ ਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਬਿਾਇਆ ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਸ਼ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
ਿੀਤੀ ਿੋਵ।ੇ RCW 59.18.283 ਸ਼ਵਿੱਚ ਿੁਣ ਇਿੱਿ ਸ਼ਨਯਮ ਾਮਲ ਿ਼ੈ ਸ਼ਿ “ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ੁਰਆਤ ਸ਼ਵਿੱਚ

16

ਮਾਲਿ ਨੇ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜੁਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਸ਼ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਰੀਫਿੰਿ ਸ਼ਦਿੱਤੀ

17

ਜਾਣ ਯੋਗ੍ ਫੀਸ ਜਾਂ ਸ਼ਿਪਾਸ਼ਜਟ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿ ਤ ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਿੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਮਾਲਿ ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਸ਼ਵਿੱਚ

18

ਦੇਰੀ ਨਿੰ ਬਿਾਇਆ ਰਸ਼ਿਿੰਦਾ ਸ਼ਿਰਾਇਆ ਸਮਝ ਸਿਦਾ ਿ਼ੈ। ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲਿ ਦੇ ਲਈ ਬਿਾਇਆ ਰਸ਼ਿਿੰਦੇ

19

ਸ਼ਿਰਾਏ ਦੇ ਸਿੰਦਰਭ ਸ਼ਵਿੱਚ ਿੋਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਅਸ਼ਿਿਾਰ ਇਸੇ ਸਸ਼ਿ-ਭਾਗ੍ ਦੇ ਅਿੀਨ ਲਾਗ੍ ਿਨ”।

20

RCW

59.18.283 (3).)

21

Because the Defendant has tendered the appropriate amount of rent, costs

22

and/or fees to the Plaintiff, this court should order the Defendant’s tenancy reinstated

23

under RCW 59.18.410(2).

24
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1

(ਸ਼ਿਉਸ਼ਂ ਿ ਪਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਿੰ ਸ਼ਿਰਾਏ ਦੀ ਉਸ਼ਚਤ ਰਿਮ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫੀਸ ਸ਼ਦਿੱਤੀ ਿ਼ੈ, ਇਸਲਈ

2

ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨਿੰ RCW 59.18.410(2) ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਪਰਤੀਵਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿੰ ਪੁਨਰ-ਬਿਾਲ ਿਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ

3

ਿ਼ੈ।)

4
5
6

B. As Defendant Has Reinstated the Tenancy Under RCW 59.18.410, the Court
Should Issue an Order of Limited Dissemination.
B. (ਸ਼ਿਉਸ਼ਂ ਿ ਪਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ RCW 59.18.410 ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿੰ ਪੁਨਰ-ਬਿਾਲ ਿੀਤਾ ਿ਼ੈ, ਇਸਲਈ
ਅਦਾਲਤ ਨਿੰ ਸੀਮਤ ਸ਼ਵਸਤਾਰ ਦਾ ਆਦੇ ਜਾਰੀ ਿਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ਼ੈ। )

7
Under RCW 59.18.367(1)(b), a court may order an unlawful detainer action to
8
be of limited dissemination if the tenancy was reinstated under RCW 59.18.410 or
9
other law. As Defendant has reinstated under RCW 59.18.410(2), the Court should
10
issue an Order barring the disclosure of the existence of this unlawful detainer action
11
in a tenant screening report or using it as a factor in determining any score or
12
recommendation in a tenant screening report.
13
14

(RCW 59.18.367(1)(b) ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ, ਜੇਿਰ RCW 59.18.410 ਜਾਂ ਸ਼ਿਸੇ ਿੋਰ ਿਨਿੰ ਨ ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ
ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਪੁਨਰ-ਬਿਾਲ ਿੀਤੀ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਿੰ ਗ਼ੈਰ-ਿਨਿੰ ਨੀ ਿੜਪ ਦੀ ਿਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸ਼ਵਸਤਾਰ

15

ਿੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ਼ੈ। ਸ਼ਿਉਸ਼ਂ ਿ ਪਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ RCW 59.18.410(2) ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਪੁਨਰ: ਬਿਾਲੀ

16

ਿੀਤੀ ਿ਼ੈ, ਇਸਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨਿੰ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਿਨਿੰ ਨੀ ਿੜਪ ਦੀ ਿਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੌਜਦਗ੍ੀ ਨਿੰ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ

17

ਸਿਰ ੀਸ਼ਨਿੰ ਗ੍ ਸ਼ਰਪੋਰਟ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਸਿਰ ੀਸ਼ਨਿੰ ਗ੍ ਸ਼ਰਪੋਰਟ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸੇ ਸਿੋਰ ਜਾਂ ਸ਼ਸਫਾਸ਼ਰ ਦਾ

18

ਸ਼ਨਰਿਾਰਨ ਿਰਨ ਦੇ ਿਾਰਿ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਲਈ ਮਨਾਿੀ ਦਾ ਆਦੇ ਦੇਣਾ ਿੋਵੇਗ੍ਾ।)

19

V. Conclusion

20

V. (ਨਤੀਜਾ)

21
22

For the reasons stated herein, Defendant seeks an Order reinstating the tenancy,
quashing any Writ of Restitution and an Order of Limited Dissemination.

23
24
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1

(ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸ਼ਵਿੱਚ ਦਿੱਸੇ ਗ੍ਏ ਿਾਰਨਾਂ ਦੇ ਿਰਿੇ, ਪਰਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿੰ ਪੁਨਰ-ਬਿਾਲ ਿਰਨ ਦੇ

2

ਆਦੇ , ਪੁਨਰ-ਬਿਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸੇ ਆਸ਼ਗ੍ਆ-ਪਿੱਤਰ ਨਿੰ ਰਿੱਦ ਿਰਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸ਼ਵਸਤਾਰ ਦੇ ਆਦੇ ਦੀ ਮਿੰਗ੍ ਿਰਦਾ

3

ਿ਼ੈ।)

4
5
6

Signed at (city and state):

Date: _____________

7

(ਇਸ ( ਸ਼ਿਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ) ਸ਼ਵਿੱਚ ਦਸਖਤ ਿੀਤੇ ਗ੍ਏ:(

)ਸ਼ਮਤੀ:( ____________

8
9
10

Defendant signs here
(ਪਰਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਦਸਖਤ(

Print name
)ਵਿੱਿੇ ਅਿੱਖਰਾਂ ਸ਼ਵਿੱਚ ਨਾਮ)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

MOTION TO REINSTATE TENANCY UNDER RCW
59.18.410(2) and MOTION FOR ORDER OF LIMITED
DISSEMINATION UNDER RCW 59.18.367.– Page 9 of 9

(ਵਾਸ਼ ਿੰਟਨ ਦੇ ਸਿੰ ੋਸ਼ਿਤ ਸ਼ਨਯਮ (Revised Code of Washington,
RCW) 59.18.410(2) ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਾਲ
ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨਵੇਦਨ ਅਤੇ RCW 59.18.367 ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸੀਮਤ
ਸ਼ਵਸਤਾਰ ਦੇ ਆਦੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨਵੇਦਨ।– ਪਿੰਨਾ 9 /9)

1

ORDER #1
(ਆਦੇ #1)

2
3
4
5
6
7
8
9

IN THE SUPERIOR COURT OF THE STATE OF WASHINGTON
IN AND FOR THE COUNTY OF _______________
ਂ ਸ਼ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇ ਲਈ WASHINGTON (ਵਾਸ਼ ਿੰਗ੍ਟਨ) ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਿੱਚ
(_______________ ਦੀ ਿਾਊਟੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਈ)

10
11
12
13
14

________________________________
Plaintiff
(ਦਾਅਵੇਦਾਰ)
(landlord)
((ਮਾਲਿ))
v.
(ਬਨਾਮ)

15
16
17
18

_______________________________
Defendant(s)
(ਪਰਤੀਵਾਦੀ (ਪਰਤੀਵਾਦੀਆਂ))
(tenant)
((ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰ))

Case No.: _______________________
(ਿੇਸ ਨਿੰਬਰ:) _______________________
[PROPOSED] ORDER REINSTATING
TENANCY UNDER 59.18.410(2) AND
LIMITING DISSEMINATION UNDER
RCW 59.18.367
([ਪਰਸਤਾਵਤ] 59.18.410(2) ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ
ਨਿੰ ਪੁਨਰ-ਬਿਾਲ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦੇ ਅਤੇ RCW
59.18.367 ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸੀਮਤ ਸ਼ਵਸਤਾਰ ਦਾ ਆਦੇ )

19
20
21
22
23
24

Defendant(s) _____________________ has moved this Court for an Order to
Reinstate tenancy under RCW 59.18.410(2) and for an Order Limiting Dissemination
of this action under RCW 59.18.367. The Court finds the tenant has paid the
amount required to reinstate the tenancy under RCW 59.18.410(2). Further, the Court
ORDER REINSTATING TENANCY UNDER RCW
59.18.410(2) and LIMITING DISSEMINATION
UNDER RCW 59.18.367– Page 1 of 3

(RCW 59.18.410(2) ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਾਲ
ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦੇ ਅਤੇ RCW 59.18.367 ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸੀਮਤ
ਸ਼ਵਸਤਾਰ ਦਾ ਆਦੇ – ਪਿੰਨਾ 1 /3)

1

finds that, having reinstated the tenancy under 59.18.410, there is good cause to limit

2

dissemination of this unlawful detainer action for the Defendant(s)

3

(ਪਰਤੀਵਾਦੀ _____________________ RCW 59.18.410(2) ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿੰ

4

ਪੁਨਰ-ਬਿਾਲ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ RCW 59.18.367 ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਇਸ ਿਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸ਼ਵਸਤਾਰ ਆਦੇ ਦੇ

5

ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦਾ (ਜਾਂਦੇ) ਿ਼ੈ (ਿਨ)। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਿ਼ੈ ਸ਼ਿ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੇ RCW 59.18.410(2) ਦੇ

6
7
8

ਤਸ਼ਿਤ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿੰ ਪੁਨਰ-ਬਿਾਲ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਰਰੀ ਰਿਮ ਦਾ ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਿੀਤਾ ਿ਼ੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਿ਼ੈ ਸ਼ਿ 59.18.410 ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਨਰ: ਬਿਾਲੀ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਿ
ਪਰਤੀਵਾਦੀ ____________________________________________________ ਦੇ ਲਈ ਇਸ
ਗ਼ੈਰ-ਿਨਿੰ ਨੀ ਿੜਪ ਦੀ ਿਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ਵਸਤਾਰ ਨਿੰ ਸੀਮਤ ਿਰਨ ਦਾ ਵਿੀਆ ਿਾਰਨ ਿ਼ੈ।)

9
10

It is now therefore ORDERED that:

11

(ਇਸਲਈ ਿੁਣ ਇਿ ਆਦੇ ਸ਼ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ਼ੈ ਸ਼ਿ:)

12
13
14

1. Defendant(s) ____________________are hereby reinstated to the tenancy at the
address: __________________________________________________________.
1. (ਇਸ

ਦਸਤਾਵੇਜ

ਦੇ

ਰਾਿੀ ਂ

ਪਰਤੀਵਾਦੀ

____________________

ਨਿੰ

ਪਤੇ:

15

__________________________________________________________ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਥਤ

16

ਸਿੰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਬਿਾਲੀ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ਼ੈ।)

17

2. Any Writ of Restitution previously ordered in this action is hereby quashed. Either

18

Plaintiff(s) or Defendant(s) may deliver an uncertified copy of this Order to the Sheriff

19

for purposes of stopping the enforcement of any Writ of Restitution.

20
21
22

2. (ਇਸ ਿਾਰਵਾਈ ਸ਼ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਿਲਾਂ ਆਦੇ ਸ਼ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਏ ਪੁਨਰ: ਬਿਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸੇ ਆਸ਼ਗ੍ਆ-ਪਿੱਤਰ ਨਿੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ
ਦੇ ਰਾਿੀ ਂ ਰਿੱਦ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ਼ੈ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪਰਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਿਸੇ ਪੁਨਰ-ਬਿਾਲੀ ਦੇ ਆਸ਼ਗ੍ਆ-ਪਿੱਤਰ ਨਿੰ ਲਾਗ੍
ਿਰਨ ਨਿੰ ਰੋਿਣ ਦੇ ਉਦੇ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਼ੈਸ਼ਰਫ ਨਿੰ ਇਸ ਆਦੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਪਰਮਾਸ਼ਣਤ ਪਰਤੀ ਸ਼ਿਲੀਵਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿਨ।)
3. Any judgment entered in this action has been satisfied and the court clerk shall

23
modify this record to indicate that the judgment has been satisfied.
24

ORDER REINSTATING TENANCY UNDER RCW
59.18.410(2) and LIMITING DISSEMINATION
UNDER RCW 59.18.367– Page 2 of 3

(RCW 59.18.410(2) ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਾਲ
ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦੇ ਅਤੇ RCW 59.18.367 ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸੀਮਤ
ਸ਼ਵਸਤਾਰ ਦਾ ਆਦੇ – ਪਿੰਨਾ 2 /3)

1

3.

ਇਿ ਸ਼ਦਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਰਿਾਰਿ ਨਿੰ ਸਿੰ ੋਸ਼ਿਤ ਿਰੇਗ੍ਾ ਸ਼ਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵੀਿਾਰ ਿਰ ਸ਼ਲਿੱ ਤਾ ਸ਼ਗ੍ਆ ਿ਼ੈ।)

2
3

4.

4. (ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਰਾਿੀ ਂ ਪਰਤੀਵਾਦੀ _____________________________________ ਦੇ ਸਿੰਦਰਭ
ਸ਼ਵਿੱਚ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਿਨਿੰ ਨੀ ਿੜਪ ਦੇ ਿੇਸ ਸ਼ਰਿਾਰਿ ਨਿੰ ਸੀਮਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ਼ੈ।)

6
7

5.

8
9
10

Dissemination of this unlawful detainer case record is hereby limited with respect to
the Defendant _____________________________________.

4
5

(ਇਸ ਿਾਰਵਾਿੀ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਿੱ ਤਾ ਸ਼ਗ੍ਆ ਿੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵੀਿਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਚੁਿੱਿਾ ਿ਼ੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਿਲਰਿ

Construction and enforcement of this order shall be consistent with RCW 59.18.367
and other applicable law.

5.

(ਇਸ ਆਦੇ

ਦਾ ਸ਼ਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗ੍ ਿੋਣਾ RCW 59.18.367 ਅਤੇ ਿੋਰ ਉਸ਼ਚਤ ਿਨਿੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁ ਿਲ

ਿੋਵੇਗ੍ਾ।)

11
12
13
14

DATED: __________________________

15
(ਸ਼ਮਤੀ:) __________________________
16
17

PRESENTED BY:
(ਵਿੱਲੋਂ ਪਰਸਤੁ ਤ ਿੀਤੀ:)

________________________________
JUDGE/COURT COMMISSIONER
________________________________
(ਜਿੱਜ/ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਿਸ਼ਮ ਨਰ)
APPROVED BY:
(ਵਿੱਲੋਂ ਸਵੀਸ਼ਿਰ ਤ:)

18
19

_________________________________

20

_________________________________
Defendant(s)
(ਪਰਤੀਵਾਦੀ (ਪਰਤੀਵਾਦੀਆਂ))

21
22
23
24

ORDER REINSTATING TENANCY UNDER RCW
59.18.410(2) and LIMITING DISSEMINATION
UNDER RCW 59.18.367– Page 3 of 3

(RCW 59.18.410(2) ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸ਼ਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਾਲ
ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦੇ ਅਤੇ RCW 59.18.367 ਦੇ ਤਸ਼ਿਤ ਸੀਮਤ
ਸ਼ਵਸਤਾਰ ਦਾ ਆਦੇ – ਪਿੰਨਾ 3 /3)

