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ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ (ਬੇਦਖ਼ਲੀ) 
ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 

 

 ਤੁਸੀ ਂਇੱਥੇ WashingtonLawHelp.org 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਿਲੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਥੱ 
ਸ਼ੀਟਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਕਨੰੂਨ ਬਦਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਕਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ 
WashingtonLawHelp.org/resource/eviction ‘ਤ ੇਪੜ� ੋ

 ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਿਕਸ ੇਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਬਦੇਖ਼ਲੀ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤ� 
ਪਿਹਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦ ੇਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਜ ੇਤੁਸੀ ਂਸੋਚਦ ੇਹ ੋਿਕ ਤੁਸੀ ਂ
ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ ੋਤਾ ਂਸਾਡੀ ਇਵੈਕਸ਼ਨ ਿਡਫ�ਸ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਲਾਈਨ ਨੰੂ 1-855-657-

8387 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾ ਂnwjustice.org/apply-online 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ 

ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।  

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵ� ਸਹੀ ਹਨ: 

1.   ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸੰਮਨ ਅਤੇ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਮਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਿਦੱਤੇ। 

2.   ਤੁਸੀ ਂਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਜਮ�ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨ 
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਦਂੇ ਹੋ। 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=PA
https://nwjustice.org/apply-online
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ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਲਈ ਹਕੁਮ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੰੂ 
ਬੇਦਖ਼ਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਬੇਦਖ਼ਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ 
ਲਈ ਕਨੰੂਨੀ ਸ਼ਬਦ ਕਾਰਨ ਦਸੱੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਹਕੁਮ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ 
ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਇਨ�ਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀ ਂਹੈ: 

• ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ    

• ਆਪਣਾ ਿਕਰਾਇਆ ਉਚੱ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ  

ਸੁਣਵਾਈ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹਵੋੇਗੀ? 

ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਹਕੁਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮ� ਿਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ 
ਕਾਰਨ, ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹਣੁ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ ੋ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦ� ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਔਨਲਾਈਨ 
ਿਕਵ� ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕੱਥ ੇਜਾਣਾ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਉਚੱ ਅਦਾਲਤ ਦ ੇਕਲਰਕ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।  

ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮ ੇ

ਲਈ ਵਕੀਲ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ੋਸੁਣਵਾਈ 

'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਨੰੂ ਮੁੜ ਤਿਹ ਕਰਨ (ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ) ਲਈ ਕਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂ

ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ� ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮ ੇਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਕ ਜੱਜ, ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦ ੇਅਦਾਲਤੀ ਕਸੇਾਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਦਾ 
ਹੈ) ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਲਈ ਚਗੰਾ ਬਚਾਓ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂਉਥੱੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਿਜੱਤ 
ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜਾਂ ਜੱਜ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰਾ ਟ�ਾਇਲ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ।  
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ਇੱਕ ਜੱਜ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀ ਂਹਨ, ਉਹ (ਿਨਯਮ) ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ  

• ਿਕ ਮਕਾਨ ਮਾਿਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  

• ਤੁਸੀ ਂਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਿਕਨੇੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹ ੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਿਲਕ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਿਹਸ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਿਕਉ ਂਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਤੁਸੀ ਂਬਿਹਸ ਕਰਦ ੇਹੋ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਿਕਉ ਂਨਹੀ ਂਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

 ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾ ਹਕੁਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਛੋਟੀ 
ਿਵੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੜੁ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਰੰਤ ਿਕਸ ੇਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੋ। 

 ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ਿੈਰਫ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਿਲਕ ਤਾਲੇ ਨਹੀ ਂਬਦਲ 
ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਂਕਢੱ ਸਕਦਾ।   

ਮ� ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਿਕਵ� ਿਤਆਰ ਹਵੋਾਂ? 

1.   ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਦਂੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ: 

 ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ  

 ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਊਿਰਟੀ ਜਮ�ਾਂ ਰਸੀਦ 

 ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵ-ਇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈਕੱਿਲਸਟ  

 ਸਥਾਨ ਿਵਖੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਚੀ 

 ਿਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ 

 ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨੋਿਟਸ 

 ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 

 ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦ ੇਨੋਿਟਸ, ਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਮਕਾਨ-
ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਸ�ਪਣ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਕਲਾਂ। 

 ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੋਈ ਿਲਖਤੀ ਅਨੁਮਾਨ 
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 ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਰਸੀਦਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਸਥਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 

 ਸਥਾਨ ਿਵਖੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੀ ਫੋਟੋ 

 ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਿਲਆਓ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ 
ਨਕਲ ਿਲਆਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀ ਂਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ੇਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ, ਇਸਨੰੂ ਿਕਸ ੇ
ਤਰ�ਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ!   

2.   ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮ ੇਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ 
ਆਉਣ ਲਈ। ਉਨ��� ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਿਲਕ ਿਵਚਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ 
ਝਗਿੜਆਂ ਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤਰੌ 'ਤੇ ਦੇਿਖਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮ ੇਬਾਰੇ ਿਨੱਜੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜੰਨੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।  

3.   ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੇਖੋ ਿਕ ਿਸਸਟਮ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦ ੇਕਲਰਕ ਨੰੂ 
ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਕਦ� ਅਦਾਲਤ “ਕਾਰਨ ਦੱਸ”ੋ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮ� ਬੈਠੋ।  

4.   ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁਦੰੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 
ਸੰਗਿਠਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਿਤਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ।  

5.   ਆਪਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨ�� ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਕੀ ਪੁੱਛੋਗੇ। 

ਜੇ ਮ� ਅਗੰਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀ ਂਬਲੋਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹਵੋੇਗਾ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀ ਂਬਲੋਦੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ 
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਿਜੱਥ� ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਤੁਸੀ ਂਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 

ਮ� ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਿਕੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ੂਮ 
ਵਰਗੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦ ੇਕਲਰਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕਲਰਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਿਕਥੱੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਉਨ�ਾਂ ਮੁਕਦੱਿਮਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ 
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ਉਸ ਿਦਨ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸੁਣੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਿਵੱਚ ਇਸਨੰੂ ਉਚੱੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਪੜ� ਸਕਦ ੇ
ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦ ੇਨਾਮ ਨੰੂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀ ਂਕਰਦ ੇਜਾਂ ਨਹੀ ਂਪੜ�ਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦ ੇ
ਕਲਰਕ ਨੰੂ ਿਮਲੋ। 

ਸੁਣਵਾਈ 'ਤ ੇਕੀ ਹੁਦੰਾ ਹੈ? 

ਜੱਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕ ੇਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਮੁਕੱਦਮ ੇਨੰੂ 
ਸੱਦਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।  

ਜਦ� ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕੁੱਦਮੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣ� ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗੱ ੇਵਧੋ। ਆਮ ਤੌਰ 
'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਦਈ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੰੂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਹੁ ੰਖਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  

ਮੈਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤ ੇਕੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

1. ਦੱਸੋ ਿਕ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਿਕਉ ਂਨਹੀ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਦੱਸ ੋਜਕੇਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੋੜੀਦਂੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ, ਕਿਹਦੰਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀ ਂਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨਯਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਨੋਿਟਸ ਨਹੀ ਂਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਨੋਿਟਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਮਰੰੁਮਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ ਿਵੱਚ� ਖਰਚੇ 
ਕਟਵਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਕਹ।ੋ 

2. ਜੱਜ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਿਦਖਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਪੱਰ “ਮ� ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਿਕਵ� ਿਤਆਰ 
ਹੋਵਾਂ” ਦੇਖੋ। 

3. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੰੂ ਦੱਸ ੋਿਕ ਤੁਸੀ ਂਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ ਿਕ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ। ਆਪਣੇ 
ਗਵਾਹਾਂ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਦੇਖ਼ਲ ਿਕਉ ਂਨਹੀ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ 
ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਜੱਜ ਨੰੂ ਕੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਿਕਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਦੇਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। RCW 59.18.410 (2) ਦ ੇਤਿਹਤ ਮੁੜ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੰੂ 
ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ�ਸਤਾਵ ਅਤ ੇਸੀਿਮਤ ਪ�ਸਾਰ ਪੱਤਰ ਦ ੇਹਕੁਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 

ਜੱਜ ਕਦ� ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਂਾ ਹੈ? 

ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਜੱਜ ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/motion-to-reinstate-tenancy-under-rcw-59184102-and-for-order-of-limited-dissemination-form?lang=PA
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/motion-to-reinstate-tenancy-under-rcw-59184102-and-for-order-of-limited-dissemination-form?lang=PA
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1. ਤੁਸੀ ਂਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ। ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬਚਾਓ 
ਨਹੀ ਂਹੈ। ਜੱਜ ਸ਼ੈਿਰਫ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦਵੇੇਗਾ। ਜੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦ ੇਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਿਕਨੰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਿਵਚੱ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

2. ਤੁਸੀ ਂਿਜੱਤ ਗਏ ਹੋ। ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਬੇਦਖ਼ਲੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬਚਾਓ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਜੱਜ ਨੇ ਮੁਕਦੱਮਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਸਮ� ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
ਜੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਿਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਉਿਂਕ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਲਈ ਸਹੀ 
ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਹੋਈਆਂ ਿਕਸ ੇਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੰੂ 
ਠੀਕ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

3. ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਜ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ 
ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਿਮਤੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਅਜ ੇਵੀ ਜਗ�ਾ 'ਤੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 30 ਿਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ 
ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕੀ ਿਜਊਰੀ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? 

“ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਸੁਣਵਾਈ” 'ਤੇ ਨਹੀ।ਂ   

ਜੇ ਜੱਜ ਪੂਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਹਕੁਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਜਊਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਧਆਨ 
ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦ ੇਕਲਰਕ ਨੰੂ 
ਪੁੱਛੋ। 

ਜੇਕਰ ਮ� ਕਾਰਨ ਦੱਸ ੋਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਖੰੁਝ ਜਾਵਾ ਂਤਾ ਂਕੀ ਹਵੋਗੇਾ? 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਜ ੇਤੁਸੀ ਂਨਹੀ ਂਜਾਂਦ,ੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਿਮੰਟ 
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਸ਼ਾਇਦ ਖੁੰਝਾ ਬੈਠੋਗੇ। ਜੱਜ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। 
ਸ਼ੈਿਰਫ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਆੁਰਾ 
ਮੰਗੀ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 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 ਮੈਨੰੂ ਜਗ�ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਕੇੱਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ? 

ਨਹੀ।ਂ ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ੈਿਰਫ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਗ�ਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਸ਼ੈਿਰਫ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਮੈਨੰੂ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ੋਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ “ਮੁਆਵਜ਼ ੇਦੀ ਿਰੱਟ” ਿਮਲੀ। ਕੀ ਮ� ਅਜ ੇਵੀ 
ਆਪਣੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਸ਼ਾਇਦ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ� ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਬਹਤੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂ
ਇਸ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਕੇਰ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ 
ਕਨੰੂਨੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।   

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕਉਿਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਿਕਰਾਇਆ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਲੀਜ਼ (ਆਪਣੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੰੂ ਬਚਾਓ) ਨੰੂ “ਮੜੁ-ਬਹਾਲ” ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦ ੇ5 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹ ੈ(ਿਕਰਾਇਆ, ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚ ੇਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ)। ਇਸ 
ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਸ਼ੈਿਰਫ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ 
ਬੇਨਤੀ (ਇੱਕ “ਮੋਸ਼ਨ”) ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। RCW 59.18.410 (2) ਦ ੇਤਿਹਤ ਮੁੜ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੰੂ ਬਹਾਲ 
ਕਰਨ ਦੇ ਪ�ਸਤਾਵ ਅਤੇ ਸੀਿਮਤ ਪ�ਸਾਰ ਪੱਤਰ ਦ ੇਹਕੁਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।  

ਤੁਸੀ ਂਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ। RCW 
59.18.410(3) ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਰਟ ਆਫ਼ ਰੈਸਟੀਿਟਊਸ਼ਨ ਦ ੇਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 
ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 

ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕ ੇਕਨੰੂਨੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। 

 

 

 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/motion-to-reinstate-tenancy-under-rcw-59184102-and-for-order-of-limited-dissemination-form?lang=PA
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/motion-to-reinstate-tenancy-under-rcw-59184102-and-for-order-of-limited-dissemination-form?lang=PA
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/motion-to-stay-enforcement-of-writ-of-restitution-and-for-payment-plan-under-rcw-59184103-form?lang=PA
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/motion-to-stay-enforcement-of-writ-of-restitution-and-for-payment-plan-under-rcw-59184103-form?lang=PA
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ਕਨੰੂਨੀ 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  

• ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 1-800-606-4819 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

• ਿਕੰਗ ਕਾਊਟਂੀ ਿਵੱਚ ਕਨੰੂਨੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਘਰ� ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਜਾਂ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ 
ਤ� ਇਲਾਵਾ)? ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ 2-1-1 (ਜਾਂ ਟੋਲ-ਫ਼�ੀ 1-
877-211-9274) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮੱਦਦ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਰੈਫਰ ਕਰ 
ਦੇਣਗੇ। 

• ਿਕੰਗ ਕਾਊਟਂੀ ਬਾਹਰ ਕਨੰੂਨੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ (ਘਰ� ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਜਾਂ 
ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ)? ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਤ� ਦਪੁਿਹਰ 12:15 ਤੱਕ CLEAR 
ਹੋਟਲਾਈਨ ‘ਤੇ 1-888-201-1014 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ nwjustice.org/apply-online ‘ਤੇ 
ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ।  

• ਬਜ਼ੁਰਗ ( ਉਮਰ 60 ਅਤੇ ਇਸਤ� ਵੱਧ) ਿਕੰਗ ਕਾਉਟਂੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਕਨੰੂਨੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦ ੇਨਾਲ 
CLEAR*Sr 'ਤੇ  
1-888-387-7111 ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

• ਬੋਲ਼ੇ, ਸੁਣਨ ਿ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 ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਗ।ੇ 

 

ਇਹ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੱੁਹਈਆ ਕਰਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਖਾਸ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜ� ਨਾ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇ।  

© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(ਬਰਾਬਰ ਿਨਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਸਰਫ ਗੈਰ-ਿਵਵਸਾਇਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।)  
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