6315PU Going to Your Unlawful Detainer (Eviction) Hearing (Punjabi) | ਜੂਨ 2020

ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਬਾਹਰ
ਕੱਢਣ) ਦੀ ਸੁ ਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ
 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।
 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ/(COVID-19) ਅਪਡੇ ਟ: 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ
ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੜੋ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19): ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੰਕਟ
ਿਵੱਚ ਤੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀ ਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੋ, ਜਾਂ ਮਕਾਨ
ਮਾਲਕ ਪ�ੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ�ੋਪਰਟੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵ.ੇ

ਕੀ ਮ�ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵ� ਸੱਚ ਹੋਣ:
1.

ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
2.

ਤੁ ਸੀ ਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਿਜਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋ ਿਟਸ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਿਖਲਾਫ
ਲੜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋ ਿਟਸ ਕੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੰਮਨਾਂ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋ ਿਟਸ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁ ਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅਨੁ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਸੁ ਣਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਸੁ ਣਵਾਈ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਿਖਲਾਫ ਲੜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸੁ ਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀ ਂ ਿਕ ਿਸਰਫ
• ਹਾਿਜਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਆਪਣਾ ਿਕਰਾਇਆ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਸਹੁੰ-ਿਬਆਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ।
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ਸੁ ਣਵਾਈ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਪਰ ਿਦਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਮ� ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ!

ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਸੁ ਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜੱਜ ਜਾਂ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਨਰਣੈ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਉੱਥੇ ਹੀ
ਕੇਸ ਿਜੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚੇ ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬਿਹਸ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਿਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ
• ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਪ�ਤੀ ਿਕੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਿਹਸ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਕਉ ਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਿਹਸ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਿਕਉ ਂ ਨਹੀ।ਂ

ਮ� ਸੁ ਣਵਾਈ ਲਈ ਿਕਵ� ਿਤਆਰ ਹੋਵਾਂ?
1.

ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਇੱਕਠੇ ਕਰੋ। ਇਸ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 ਤੁ ਹਾਡੀ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
 ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਰਸੀਦ
 ਤੁ ਹਾਡੀ ਅੰਦਰ-ਆਉਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਚੈੱਕਿਲਸਟ
 ਜਗ�ਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਲਸਟ
 ਿਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਕ�ਸਲ ਚੈੱਕ

 ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨੋ ਿਟਸ
 ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
 ਤੁ ਹਾਡੇ ਹਾਿਜਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋ ਿਟਸ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੀਆਂ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਉਸ ਿਮਤੀ ਨਾਲ
ਸਟ�ਪ ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਸੀ
 ਜਗ�ਾ ਨੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਦੀ ਿਰਪੇਅਰ ਦੇ ਿਲਖਤੀ ਅਨੁ ਮਾਨ

 ਜਗ�ਾ ਿਵੱਚ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜੋ ਿਰਪੇਅਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ
 ਜਗ�ਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦੱਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ
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 ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਿਲਆਓ। ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕਾਪੀ ਿਲਆਓ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਕੁੱਝ ਵੀ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵ।ੇ
 ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ!
2.

ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁ ਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਆਉਣ

ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੋਰ “ਤੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿਵੱਚ
ਝਗਿੜਆਂ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੇਸ ਪ�ਤੀ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਿਜੰਨੇ ਿਜਆਦਾ ਗਵਾਹ

3.

ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ।

ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੇਖੋ ਿਕ ਿਸਸਟਮ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ
ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਅਦਾਲਤ “ਕਾਰਨ ਦੱਸ”ੋ ਸੁ ਣਵਾਈ ਕਦ� ਸੁ ਣਦੀ ਹੈ। ਸੁ ਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਠੋ ਤਾਂ
ਿਕ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਕਵ� ਹੋਵੇਗੀ।

4.

ਸੁ ਣਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਿਵਵਸਿਥਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਬੰਦਆ
ੂ ਂ ਦੀ ਿਲਸਟ ਬਣਾਓ।

5.

ਆਪਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਹਨਾਂ ਤ� ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ।

ਂ
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀ ਂ ਆਉਦੀ?
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀ ਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸੁ ਣਨ ਿਵੱਚ ਿਦੱਕਤ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਿਜੰਨੀ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ
ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਮ� ਆਪਣੀ ਸੁ ਣਵਾਈ ਲਈ ਿਕੱਥੇ ਜਾਵਾਂ?
ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੋ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। ਕਲਰਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਿਕੱਥੇ

ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਿਲਸਟ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਿਦਨ
ਸੁਣੇਗੀ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਪੜਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੇਸ ਿਲਸਟ ਿਵੱਚ ਜਾਂ
ਪੜ�ਣ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।
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ਸੁ ਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜੱਜ ਆਮ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਿਵਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁ ਰਆ
ੂ ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ
ਂ ੇ ਹਨ।
ਅਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਦ

ਜਦ� ਜੱਜ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਆਮ ਤੋਰ ‘ਤੇ, ਸਾਰੇ

ਮੁੱਦਈਆਂ, ਉੱਤਰਵਾਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁ ੰਹ ਚੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮ� ਸੁ ਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਾਂ?

1. ਦੱਸੋ ਿਕ ਿਕਉ ਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਂ ਿਰਪੇਅਰ ਨਹੀ ਂ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਰਾਇਆ ਨਹੀ ਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਪਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਨਯਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਹੀ ਨੋ ਿਟਸ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋ ਿਟਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ

ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ ਿਵੱਚ� ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਕਹੋ।

2. ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਲਆਏ ਹੋ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਉੱਪਰ ਿਦੱਤਾ “ਮ� ਸੁ ਣਵਾਈ ਲਈ ਿਕਵ� ਿਤਆਰ
ਹੋਵਾਂ,” ਦੇਖੋ।

3. ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਬਆਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਿਕਉ ਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ

ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। RCW 59.18.410(2) ਅਧੀਨ ਮੁੜ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਾ ਅਤੇ ਸੀਿਮਤ ਜੁਗਤ ਦੇ ਫਾਰਮ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਖੋ।

ਂ ਹੈ?
ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਦ� ਸੁ ਣਾਉਦਾ
ਦੋਵਾਂ ਿਧਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਜੱਜ ਹੇਠਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ:

1. ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੇਸ ਹਾਰਦੇ ਹੋ। ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲ� ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਸ਼ੈਿਰਫ
ਨੂੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਜੱਜ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਪ�ਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਿਫਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਿਕੰਨਾ ਅਦਾ
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਲ� ਦਾ ਹੈ।

2. ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਜੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਪ�ਤੀ ਵਧੀਆ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਜੱਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਜੱਜ
4

6315PU Going to Your Unlawful Detainer (Eviction) Hearing (Punjabi) | ਜੂਨ 2020

ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲ� ਦਾ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਹੀ ਿਵਧੀ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਭੱਿਵਖ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀਆਂ
ਹਨ।

3. ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਤਾਰੀਕ
ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸੇ ਪ�ੋਪਰਟੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟਰਾਇਲ 30 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਿਜਊਰੀ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਸੁ ਣੇਗੀ?
“ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਸੁ ਣਵਾਈ” ਉੱਤੇ ਨਹੀ।ਂ

ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਪੂਰਨ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲ� ਦਾ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਜਊਰੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁੱਛੋ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮ� ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਸੁ ਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਨਹੀ ਂ ਜਾਂਦਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਨਹੀ ਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਭਾਵ� ਕੁੱਝ ਿਮੰਟ ਦੇਰ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਹਾਰ ਜਾਵੋਗੇ। ਜੱਜ ਮਕਾਨ

ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੈਿਰਫ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਪ�ੋਪਰਟੀ ਛੱ ਡਣ ਲਈ
ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਭ ਅਦਾ ਕਰਨਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਰਾਇਆ, ਨੁ ਕਸਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਰੀਿਰਕ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਨਹੀ,ਂ ਿਸਰਫ ਸ਼ੈਿਰਫ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਰੀਿਰਕ ਤੋਰ ਤੇ ਪ�ੋਪਰਟੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਿਕ ਸ਼ੈਿਰਫ ਦਖਲ ਦੇਵੇ।

ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਸੁ ਣਵਾਈ ਿਵੱਚ “ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਿਰੱਟ” ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਮ� ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੱਢੇ
ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀ।ਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਿਜੰਨੀ
ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਮੱਦਦ ਹਾਿਸਲ ਕਰੋ।
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ਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਤੁ ਸੀ ਂ
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਿਕਉਿਕ

ਆਪਣੀ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ “ਮੋੜਣ” ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਆਪਣੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ) ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ 5 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਭ ਅਦਾ ਕਰ ਿਦਓ ਿਜਸ ਦੀ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਪ�ਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ (ਿਪਛਲਾ ਿਕਰਾਇਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ)। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ

ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ (ਇੱਕ “ਮਤਾ”) ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਸ਼ੈਿਰਫ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਵੇ।

RCW 59.18.410(2) ਅਧੀਨ ਮੁੜ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਾ ਅਤੇ ਸੀਿਮਤ ਜੁਗਤ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਖੋ।

ਤੁ ਸੀ ਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਿਰੱਟ ਦੇ ਲਾਗੂ
ਰੱਖਣ ਅਤੇ RCW 59.18.410(3) ਫਾਰਮ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਦਾ ਮਤਾ ਦੇਖੋ।

ਇਹ ਮਤੇ ਜਿਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਮੱਦਦ ਲਓ
ਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, CLEAR ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-888-201-1014 ਹਫਤੇ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ 9:15 am ਿਕੰਗ ਕਾਊਟੀ
12:15 pm ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ 2-1-1 ‘ਤੇ 8:00 am - 6:00 pm ਦਰਿਮਆਨ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਿਕੰਗ ਕਾਉਟੀ

ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਮੱਦਦ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ 60 ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, CLEAR*ਸੀਨੀ. ਨੂੰ 1-888-387-7111 ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ
ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁ ਸੀ ਂ CLEAR*ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: nwjustice.org/getlegal-help।

ਂ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ
ਇਹ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਹਈਆਂ ਕਰਾਉਦ
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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