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ਤੁ ਹਾਡੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰ ਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ (ਬੇਦਖ਼ਲੀ)
ਸੁ ਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ
 ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਥੇ WashingtonLawHelp.org 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਲੰ ਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੱਥ
ਸ਼ੀਟਾਂ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਕਨੂੰ ਨ ਬਦਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਕਨੂੰ ਨ ਿਵੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ
WashingtonLawHelp.org/resource/eviction ‘ਤੇ ਪੜ�ੋ
 ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਿਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤ�
ਪਿਹਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਵੈਕਸ਼ਨ ਿਡਫ�ਸ ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-855-6578387 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ nwjustice.org/apply-online 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ
ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵ� ਸਹੀ ਹਨ:
1.

ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰ ਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸੰਮਨ ਅਤੇ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਮਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਿਦੱਤੇ।
2.

ਤੁ ਸੀ ਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਨੋ ਿਟਸ ਜਮ�ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨ
ਂ ੇ ਹੋ।
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਦ
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ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਸੁ ਣਵਾਈ ਕੀ ਹੈ?
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਲਈ ਹੁਕਮ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ

ਬੇਦਖ਼ਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁ ਣਵਾਈ ਲਈ ਅਨੁ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਬੇਦਖ਼ਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁ ਣਵਾਈ
ਲਈ ਕਨੂੰ ਨੀ ਸ਼ਬਦ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਸੁ ਣਵਾਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸੁ ਣਵਾਈ
ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਇਨ�ਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ:
• ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ

• ਆਪਣਾ ਿਕਰਾਇਆ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ

ਸੁ ਣਵਾਈ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ?
ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਮ� ਿਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ
ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁ ਣਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੁ ਣਵਾਈ ਕਦ� ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਔਨਲਾਈਨ
ਿਕਵ� ਲੌ ਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸੁ ਣਵਾਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਸੁ ਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
 ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ
ਲਈ ਵਕੀਲ ਿਨਯੁ ਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਸੁ ਣਵਾਈ
'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁ ਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਹ ਕਰਨ (ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ) ਲਈ ਕਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਿਨਯੁ ਕਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ� ਜੱਜ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਕ ਜੱਜ, ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਕੁ ਝ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ
ਹੈ) ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬਚਾਓ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਿਜੱਤ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਜੱਜ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟ�ਾਇਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਇੱਕ ਜੱਜ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀ ਂ ਹਨ, ਉਹ (ਿਨਯਮ) ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਿਕ ਮਕਾਨ ਮਾਿਲਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਤੁ ਸੀ ਂ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਿਕੰਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਿਲਕ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਿਹਸ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਿਕਉ ਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਿਹਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਿਕਉ ਂ ਨਹੀ ਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
 ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋ ਟੀ
ਿਵੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁ ਰੰਤ ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰੋ।
 ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ੈਿਰਫ਼ ਹੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਿਲਕ ਤਾਲੇ ਨਹੀ ਂ ਬਦਲ
ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ।

ਮ� ਸੁ ਣਵਾਈ ਲਈ ਿਕਵ� ਿਤਆਰ ਹੋਵਾਂ?
1.

ਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
 ਤੁ ਹਾਡਾ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
 ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਿਕਊਿਰਟੀ ਜਮ�ਾਂ ਰਸੀਦ
 ਤੁ ਹਾਡੀ ਮੂਵ-ਇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈਕ
ੱ ਿਲਸਟ

 ਸਥਾਨ ਿਵਖੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੂ ਚੀ
 ਿਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ
 ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨੋਿਟਸ

 ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
 ਤੁ ਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨੋ ਿਟਸ, ਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਕਾਨਮਾਲਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ�ਪਣ ਦੀਆਂ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਨਕਲਾਂ।
 ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਨੁ ਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੋਈ ਿਲਖਤੀ ਅਨੁ ਮਾਨ
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 ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਰਸੀਦਾਂ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
 ਸਥਾਨ ਿਵਖੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੀ ਫੋਟੋ
 ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਿਲਆਓ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕੁ ਝ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ
ਨਕਲ ਿਲਆਓ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ, ਇਸਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਤਰ�ਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ!
2.

ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁ ਣਵਾਈ ਿਵੱਚ
ਆਉਣ ਲਈ। ਉਨ��� ਨੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਿਲਕ ਿਵਚਕਾਰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਜਾਂ

ਝਗਿੜਆਂ ਨੂੰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਿਖਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਿਨੱ ਜੀ
3.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜੰਨੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।

ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੁ ਣਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੇਖੋ ਿਕ ਿਸਸਟਮ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ
ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਕਦ� ਅਦਾਲਤ “ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ” ਸੁ ਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੁ ਣਵਾਈ ਸਮ� ਬੈਠੋ।

4.

ਸੁ ਣਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਸੰਗਿਠਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁ ਕਿਤਆਂ ਦੀ ਸੂ ਚੀ ਬਣਾਓ।

5.

ਆਪਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨ�� ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੋਗੇ।

ਜੇ ਮ� ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀ ਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀ ਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸੁ ਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਿਜੱਥ� ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਮ� ਆਪਣੀ ਸੁ ਣਵਾਈ ਲਈ ਿਕੱਥੇ ਜਾਵਾਂ?
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੁ ਣਵਾਈ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੌ ਗ ਇਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ

ਵਰਗੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੁ ਣਵਾਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕਲਰਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ

ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਉਨ�ਾਂ ਮੁਕਦ
ੱ ਿਮਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ
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ਉਸ ਿਦਨ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸੁਣੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰਆ
ੂ ਤ ਿਵੱਚ ਇਸਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਪੜ� ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੂ ਚੀਬੱਧ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂ ਪੜ�ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ
ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਿਮਲੋ ।

ਸੁ ਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ?
ਜੱਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ
ਸੱਦਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

ਜਦ� ਜੱਜ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣ� ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਆਮ ਤੌਰ

'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਦਈ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਸੁ ਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
1. ਦੱਸੋ ਿਕ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਿਕਉ ਂ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇਕਰ
ਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੋ ੜੀਦੀ

ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਨਯਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਨੋ ਿਟਸ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਜਾਂ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਿਟਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ ਿਵੱਚ� ਖਰਚੇ
ਕਟਵਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਕਹੋ।

2. ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਿਦਖਾਓ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉੱਪਰ “ਮ� ਸੁ ਣਵਾਈ ਲਈ ਿਕਵ� ਿਤਆਰ
ਹੋਵਾਂ” ਦੇਖੋ।

3. ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ। ਆਪਣੇ
ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਿਕਉ ਂ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ
ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਿਕਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੁ ਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। RCW 59.18.410 (2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੁੜ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ
ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ�ਸਤਾਵ ਅਤੇ ਸੀਿਮਤ ਪ�ਸਾਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।

ਂ ਹੈ?
ਜੱਜ ਕਦ� ਫੈਸਲਾ ਸੁ ਣਾਉਦਾ
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਜੱਜ ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
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1. ਤੁ ਸੀ ਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ। ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬਚਾਓ
ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਸ਼ੈਿਰਫ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੱਜ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ

ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਿਕੰਨਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਕਰਨਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਜੱਤ ਗਏ ਹੋ। ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬਚਾਓ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਮੁਕਦ
ੱ ਮਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਸਮ� ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
ਜੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਲਈ ਸਹੀ
ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਹੋਈਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਠੀਕ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁ ਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇੱਕ

ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਿਮਤੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਗ�ਾ 'ਤੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 30 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਿਜਊਰੀ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁ ਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ?
“ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਸੁ ਣਵਾਈ” 'ਤੇ ਨਹੀ।ਂ

ਜੇ ਜੱਜ ਪੂਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਜਊਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਧਆਨ
ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ
ਪੁੱਛੋ।

ਜੇਕਰ ਮ� ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਸੁ ਣਵਾਈ ਤ� ਖੁਝ
ੰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ?
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਨਹੀ ਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਕੁ ਝ ਿਮੰਟ
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁੰਝਾ ਬੈਠੋਗੇ। ਜੱਜ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸ਼ੈਿਰਫ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੁਆਰਾ
ਮੰਗੀ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਰਾਇਆ, ਹਰਜਾਨਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ,
ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਜਗ�ਾ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ?
ਨਹੀ।ਂ ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ੈਿਰਫ਼ ਹੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜਗ�ਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ੈਿਰਫ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਸੁ ਣਵਾਈ ਿਵੱਚ “ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਿਰੱਟ” ਿਮਲੀ। ਕੀ ਮ� ਅਜੇ ਵੀ
ਆਪਣੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਸ਼ਾਇਦ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ� ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ
ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਕੁ ਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁ ਰੰਤ
ਕਨੂੰ ਨੀ ਮਦਦ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
ਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੱਲ ਿਕਰਾਇਆ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕਉਿਕ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਲੀਜ਼ (ਆਪਣੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ) ਨੂੰ “ਮੁੜ-ਬਹਾਲ” ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ

ਤੁ ਸੀ ਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ 5 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਭ ਕੁ ਝ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਹੋ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ (ਿਕਰਾਇਆ, ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ)। ਇਸ
ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਸ਼ੈਿਰਫ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਵੇ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ

ਬੇਨਤੀ (ਇੱਕ “ਮੋਸ਼ਨ”) ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। RCW 59.18.410 (2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੁੜ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ
ਕਰਨ ਦੇ ਪ�ਸਤਾਵ ਅਤੇ ਸੀਿਮਤ ਪ�ਸਾਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।

ਤੁ ਸੀ ਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। RCW

59.18.410(3) ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਰਟ ਆਫ਼ ਰੈਸਟੀਿਟਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ
ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।

ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਗੁ ੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਨੂੰ ਨੀ ਮਦਦ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
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ਕਨੂੰ ਨੀ ਮਦਦ ਲਓ
•
•
•
•

ਘਰ� ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? 1-855-657-8387 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

CLEAR*ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਲ - nwjustice.org/apply-online ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ
ਫੋਰਕਲੋ ਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 1-800-606-4819 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਂ ਿਵੱਚ ਕਨੂੰ ਨੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਘਰ� ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਜਾਂ ਫੋਰਕਲੋ ਜ਼ਰ
ਿਕੰਗ ਕਾਊਟੀ
ਤ� ਇਲਾਵਾ)? ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ 2-1-1 (ਜਾਂ ਟੋਲ-ਫ਼�ੀ 1877-211-9274) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਮੱਦਦ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ
ਦੇਣਗੇ।

•

ਂ ਬਾਹਰ ਕਨੂੰ ਨੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਘਰ� ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਜਾਂ
ਿਕੰਗ ਕਾਊਟੀ

ਫੋਰਕਲੋ ਜ਼ਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ)? ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਤ� ਦੁਪਿਹਰ 12:15 ਤੱਕ CLEAR

ਹੋਟਲਾਈਨ ‘ਤੇ 1-888-201-1014 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ nwjustice.org/apply-online ‘ਤੇ
ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ।

•

ਂ ੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਕਨੂੰ ਨੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਜ਼ੁ ਰਗ ( ਉਮਰ 60 ਅਤੇ ਇਸਤ� ਵੱਧ) ਿਕੰਗ ਕਾਉਟ
CLEAR*Sr 'ਤੇ

•

1-888-387-7111 ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੋਲ਼ੇ, ਸੁ ਣਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਲਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਿਰਲੇ ਸੇਵਾ ਦੀ

ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

CLEAR ਅਤੇ 2-1-1 ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਂ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ
ਇਹ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਾਉਦ
ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜ� ਨਾ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇ।
© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014.
(ਬਰਾਬਰ ਿਨਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਸਰਫ ਗੈਰ-ਿਵਵਸਾਇਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।)

ਪੰਨਾ 8

