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ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਰਨਮਤ/ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਪਾਰਕ ਨ ੱਚ 

ਰਨਹਿੰਦਾ ਹਾਾਂ। ਕੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਿ 

ਮਾਲਕ ਨਕਰਾਇਆ  ਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਕਿੰਿਾ 

 ਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

 ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀ ੀਂ Washington ਰਾਜ ਵਵਿੱਚ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹੋ। 

 ਬੇਦਖਲੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਬਦਲਦਾ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਵਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਬਦੀਲੀਆੀਂ 

ਬਾਰ ੇWashingtonLawHelp.org/resource/eviction ’ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। 

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਿ ਿੰ  ਬੇਦਖਲ ਕਰਿ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦ ੇਨਰਹਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ  

1-855-657-8387 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਦਦ ਲਈ  

nwjustice.org/apply-online 'ਤੇ ਅਰਜੀ ਵਦਓ। 

 ਸਾਡੇ ਵਾਲੋਂ  ਵਲੂੰਕ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਾਰ ੇਤਿੱਥ-ਪਿੱਤਰਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਸੀ ੀਂ ਇਿੱਥ ੇਦਖੇ ਸਕਦ ੇਹੋ 

WashingtonLawHelp.org। 

 ਾਨ ਿੰਗਟਿ ਰਾਜ ਨ ੱਚ ਨਕਰਾਏਦਾਰ: ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ! 

ਵਾਵ ੂੰਗਟਨ ਰਾਜ ਵਵਿੱਚ ਇਵੈਕ ਨ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ 30 ਜ ਨ, 2021 ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਹੋ ਵਗਆ ਸੀ। ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ, ਵਾਵ ੂੰਗਟਨ ਵਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਵਕਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹਣੁ ਜਦੋਂ ਰੋਕ 

ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾੀਂ ਨ ੂੰ  1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਵਕਰਾਏ ਵਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨੋਵਟਸ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਧਆਨ ਰਿੱਖ ੋਵਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਵਕਰਾਇਆ ਵਾਧੇ ਬਾਰ ੇਕੀ ਕਵਹੂੰਦਾ ਹੈ।  

ਕੀ ਮਿੈ ਿੰ  ਇਹ ਪੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

ਹਾੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਆਪਣਾ ਵਨਰਵਮਤ/ਮੋਬਾਈਲ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਅਵਜਹੀ ਜਗਹਾ ਵਵਖ ੇਵਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਵਹ 

ਰਹ ੇਹ ੋਵਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾੀਂ ਵਿੱਧ ਵਨਰਵਮਤ/ਮੋਬਾਈਲ ਘਰ ਅਤੇ/ਜਾੀਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ RV ਜਾੀਂ ਟਰੇਲਰ ਜਗਹਾ 

ਵਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇ ਰਹ ੇਹਨ। 

ਨਹੀ ੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ੀਂ ਵਜਿੱਥੇ ਰਵਹ ਹ,ੋ ਉਸ ਜਗਹਾ ਨ ੂੰ  ਵਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਦ ੇਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਪਾਰਕ ਵਵਿੱਚ 

ਨਹੀ ੀਂ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਗ  ਨਹੀ ੀਂ ਹੁੂੰਦਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਵਕਰਾਇਆ ਵਧਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਵਕੂੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?। 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=PA
https://nwjustice.org/apply-online
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-raise-my-rent
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-raise-my-rent
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-raise-my-rent
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 ਇਿੱਕ ਵਨਰਵਮਤ/ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਪਾਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਜਗਹਾ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨ ੂੰ  ਦੋ ਜਾੀਂ ਵਿੱਧ 

ਵਨਰਵਮਤ/ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਅਤੇ/ਜਾੀਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ RV ਜਾੀਂ ਟਰੇਲਰਾੀਂ ਲਈ ਵਕਰਾਏ 

‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਸ ਿ ਿੰ  ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਨਸੱਖੋਗੇ?  

 ਕੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਕਰਾਇਆ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਹੜ੍ੇ ਵਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਮਦਦ ਵਕਿੱਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ 

ਮੈਿ ਿੰ  ਹਾਲ ਹੀ ਨ ੱਚ ਨਕਰਾਏ ਨ ੱਚ  ਾਧ ੇਦਾ 90-ਨਦਿਾਾਂ ਦਾ ਿੋਨਟਸ ਨਮਨਲਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ 

ਕਾਿ ਿੰ ਿੀ ਹ?ੈ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਿ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਨਕਰਾਇਆ  ਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

ਹਾਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿ ਿੰ  ਿੋਨਟਸ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਿ ਿੰ  ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਨਲਆ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  

ਵਕਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ (90 ਵਦਨ) ਪਵਹਲਾੀਂ ਨੋਵਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

  ਜੇਕਰ ਨਕਰਾਏ ਦੀ ਨਮਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਸਰਫ਼ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅੂੰਤ ਵਵਿੱਚ 

ਵਕਰਾਇਆ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। RCW 59.20.090(2). ਉਦਾਹਰਿ: ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਜ 1 ਜਨਵਰੀ ਤਿੱਕ 

ਦੀ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਕਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।  ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  1 ਅਕਤ ਬਰ ਤਿੱਕ ਨੋਵਟਸ ਜਰ ਰ ਭੇਵਜਆ ਹੋਵੇਗਾ।  

  ਜੇਕਰ ਨਕਰਾਏ ਦੀ ਨਮਆਦ ਮਹੀਿਾ- ਦਰ -ਮਹੀਿਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 3 ਮਹੀਵਨਆੀਂ ਦਾ 

ਵਲਖਤੀ ਨੋਵਟਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੂੰਤ ਵਵਿੱਚ ਵਕਰਾਇਆ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਿ: ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 1 ਅਕਤ ਬਰ ਤੋਂ ਵਕਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ 

ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  1 ਜੁਲਾਈ ਤਿੱਕ ਨੋਵਟਸ ਜਰ ਰ ਭੇਵਜਆ ਹਵੋੇਗਾ।  

ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਿ ਮਾਲਕ ਮੈਿ ਿੰ  ਨਲਖਤੀ ਸੁਿੇਹੇ ਜਾਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਨਕਰਾਏ ਨ ਚੱ  ਾਧੇ ਦਾ 

ਿੋਨਟਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

ਨਹੀ ੀਂ। ਿੋਨਟਸ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਨਲਨਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਰਾਇਆ 

ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਵੀ ੀਂ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ 90 ਵਦਨ ਪਵਹਲਾੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਸਰਫ਼ 

ਟੈਕਸਟ ਜਾੀਂ ਈਮੇਲ ਨਹੀ ੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ।  

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.090
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ਮੈਿ ਿੰ  ਨਕਰਾਏ ਨ ੱਚ  ਾਧ ੇਦਾ ਿੋਨਟਸ ਨਮਨਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਿ ਿੰ  ਨਸਰਫ਼ 30 ਨਦਿਾਾਂ ਦਾ 

ਅਗਾਊ ਾਂ ਨਲਖਤੀ ਿੋਨਟਸ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਸੀ। ਕੀ ਮਿੈ ਿੰ  ਅਜੇ  ੀ ਿ ੀ ਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ 

ਕਰਿਾ ਪ ਗੇਾ? 

RCW 59.20.090(2) 'ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਸਪਿੱ ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਹੂੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  3 

ਮਹੀਵਨਆੀਂ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਕਰਾਏ ਵਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਵਮਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  

ਘਿੱਟ ਸਮਾੀਂ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁਰੂੰਤ ਵਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ।ੋ ਸੂੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾੀਂ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਿ ਮਾਲਕ ਿਾਲ ਲੀਜ਼ ਜਾਾਂ ਨਲਖਤੀ ਇਕਰਾਰਿਾਮ ੇਦੇ ਅਧੀਿ ਹਾਾਂ। ਮਿੈ ਿੰ  

ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਕਰਾਏ ਨ ਚੱ  ਾਧੇ ਦਾ ਿੋਨਟਸ ਨਮਨਲਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਿ ਿੰ  ਿ ੀ ਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ 

ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ? 

ਿਹੀ ਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾੀਂ ਵਲਖਤੀ ਲੀਜ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਕਰਾਏ ਦੀ ਇਿੱਕ ਵਨ ਵਚਤ ਰਕਮ ਲਈ 

ਸੀ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਮਿੱਧ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਰਾਏ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵ   ਨਹੀ ੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਿੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।  

ਉਦਾਹਰਿ: ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 31 ਦਸੂੰਬਰ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  1 

ਅਕਤ ਬਰ ਤਿੱਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ।  

ਮੇਰਾ ਮਕਾਿ ਮਾਲਕ ਮਰੇਾ ਨਕਰਾਇਆ ਪਰਤੀ ਮਹੀਿਾ $200 ਤੋਂ  ਧੱ  ਧਾ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਕੀ 

ਇਹ ਕਾਿ ਿੰ ਿੀ ਹੈ? 

ਬਦਵਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਹਾੀਂ। ਵਾਵ ੂੰਗਟਨ ਰਾਜ ਵਵਿੱਚ ਵਕਰਾਏ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੂੰਟਰੋਲ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ।  

ਹਾਲਾੀਂਵਕ, ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਲ ਮਹਾੀਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 2020 ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਵਵਚਕਾਰ 

ਵਕਰਾਇਆ ਬਾਕੀ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੁਰਿੱਵਖਆਵਾੀਂ ਹਨ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਵਡ-19): ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਹਣੁ ਮੈਨ ੂੰ  ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਤੁਰੂੰਤ ਵਕਸੇ 

ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਸੂੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਠੇਾੀਂ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱਚ, ਤੁਸੀ ਾਂ ਮਕਾਿ ਮਾਲਕ ਿਾਲ ਇੱਕ ਨਿ ਨਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਕਰਾਇਆ ਿਾ  ਧਾਉਣ 

ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨ   ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ੀਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, 

ਤਾੀਂ ਇਸਨ ੂੰ  ਵਲਖਤੀ ਰ ਪ ਵਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਵ   ਕਰ।ੋ   

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.090
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-evict-me-now
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-evict-me-now
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-evict-me-now
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ਮੇਰੇ ਮਕਾਿ ਮਾਲਕ  ੱਲੋਂ  ਮੈਿ ਿੰ   ਾਧ ੇ ਾਲਾ ਭੇਨਜਆ ਨਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਿਹੀ ਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।  

ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾਾਂ? 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਣੇੁ ਨਕਸੇ  ਕੀਲ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੇਠ ਵਦਿੱਤੇ ਵਵਕਲਪਾੀਂ ਬਾਰ:ੇ   

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਲ ਮਹਾੀਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 2020 ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਵਵਚਕਾਰ 

ਵਕਰਾਇਆ ਬਾਕੀ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੁਰਿੱਵਖਆਵਾੀਂ ਹਨ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਵਡ-19): ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਹਣੁ ਮੈਨ ੂੰ  ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ 

ਤੁਰੂੰਤ ਵਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਸੂੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾੀਂ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਉਸ ਵਮਤੀ ਨ ੂੰ  

ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾੀਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਨ ੂੰ  

ਅਜਮਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀ ੀਂ ਹੇਠਾੀਂ ਵਦਿੱਤੇ ਨਮ ਨਾ ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਿੱਕ ਵਾਜਬ ਵਰਹਾਇ  ਦੀ ਮੂੰਗ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨ ਕਲਪ  ੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਿ। ਵਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨ ੂੰ  ਪੁਿੱਛੋ ਵਕ ਕੀ  ਾਨ ਿੰਗਟਿ 

ਲਾਅ ਅਗੇਂਸਟ ਨਡਸਕਰੀਨਮਿੇ ਿ (RCW 49.60) ਜਾੀਂ ਫੇਅਰ ਹਾਊਨਸਿੰਗ ਐਕਟ (42 U.S.C. 

3601 ਤੋਂ  ੁਰ ) ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰਹਾੀਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

ਮੈਿ ਿੰ  ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਦੌਰਾਿ ਨਕਰਾਏ ਨ ਚੱ  ਾਧਾ ਨਮਨਲਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਿ ਿੰ  ਮਰੇੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ 

 ਾਪਸ ਨਮਲ ਸਕਦ ੇਹਿ?  

 ਾਇਦ। ਸਟੇਟ ਇਵੈਕ ਨ ਮਰੋਟੋਰੀਅਮ ਨੇ ਵਕਰਾਏ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਪਾਬੂੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤੁਰੂੰਤ ਵਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ 

ਗਿੱਲ ਕਰ।ੋ ਤੁਸੀ ੀਂ ਵਾਵ ੂੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦ ੇਦਫਤਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈ 

ਸਕਦੇ ਹੋ: atg.wa.gov/landlord-tenant. 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਿ ਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ ਮੇਰੇ ਨਕਰਾਏ ਿ ਿੰ  ਮੁੜ੍ ਤਬਦੀਲ ਿਾ ਕਰਿ ਬਾਰ ੇ

ਨ ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਨਫਰ ਮੈਿ ਿੰ  ਨਕਰਾਇਆ  ਾਧਾ ਨਮਨਲਆ। ਕੀ ਇਹ ਜ ਾਬੀ ਕਾਰ ਾਈ 

ਹੈ?  

 ਾਇਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਲੋਂ  ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦ ੇਵਖਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 

120 ਵਦਨਾੀਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵਕਰਾਇਆ ਵਧਾ ਵਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਕਰਾਏ ਵਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੂੰਗਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀ ੀਂ 

ਵਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਇਹ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਵਗਵਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੈ-ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਤੁਰੂੰਤ ਵਕਸੇ ਵਕੀਲ 

ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ।ੋ 

 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-evict-me-now
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-evict-me-now
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-evict-me-now
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=49.60
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=49.60
https://www.justice.gov/crt/fair-housing-act-2
https://www.justice.gov/crt/fair-housing-act-2
http://www.atg.wa.gov/landlord-tenant
https://fortress.wa.gov/atg/formhandler/Ago/COVID19TenancyProclamationQuestionForm.aspx
http://www.atg.wa.gov/landlord-tenant
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ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਮਦਦ ਲਓ 

 ਘਰੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਹੋ? 1-855-657-8387 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 

 CLEAR*ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਲ - nwjustice.org/apply-online ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ  

 ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ? 1-800-606-4819 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 

 ਕਕੂੰਗ ਕਾਊਟਂੀ ਕ ਿੱਚ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਮਿੱਕਸਆ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ (ਘਰੋਂ ਬੇਿਖ਼ਲੀ ਜਾਾਂ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)? ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ 2-1-1 (ਜਾਾਂ ਟੋਲ-ਫ਼੍ਰੀ 1-

877-211-9274) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਮੱਿਿ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਨ ੰ  ਰੈਫਰ ਕਰ 

ਿੇਣਗੇ। 

 ਕਕੂੰਗ ਕਾਊਟਂੀ ਬਾਹਰ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਮਿੱਕਸਆ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ (ਘਰੋਂ ਬੇਿਖ਼ਲੀ ਜਾਾਂ 

ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)? ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਾਂ ਦਵੱਚ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਤੋਂ ਿਪੁ੍ਦਹਰ 12:15 ਤੱਕ CLEAR 

ਹੋਟਲਾਈਨ ‘ਤੇ 1-888-201-1014 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂ nwjustice.org/apply-online ‘ਤੇ 

ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।  

 ਬਜ਼਼ੁਰਗ ( ਉਮਰ 60 ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ  ਿੱਧ) ਦਕੰਗ ਕਾਉਾਂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਨ ੰ ਨੀ ਸਮੱਦਸਆ ਿੇ ਨਾਲ 

CLEAR*Sr 'ਤੇ  

1-888-387-7111 ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। 

 ਬੋਲੇ, ਸ਼ੁਣਨ ਕ ਿੱਚ ਮ਼ੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਕ ਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਲਰ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਸੰਿ ਿੀ ਦਰਲੇ ਸੇਵਾ ਿੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਦਵੱਚੋਂ ਦਕਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। 

CLEAR ਅਤੇ 2-1-1 ਿਭੁਾਸ਼ੀਏ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨਗੇ। 

 

ਇਹ ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਿਕਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਦਜੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਸਬੰਿੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੱੁਹਈਆ ਕਰਾਉਾਂਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਨ ੰ  ਖਾਸ 

ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਿੇ ਬਿਲ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਦਤਆ ਜਾਵ।ੇ  

© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(ਬਰਾਬਰ ਦਨਆਾਂ ਿੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਦਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਪ੍ੀ ਕਰਨ ਅਤ ੇਵੰਡਣ ਿੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਸਰਫ ਗੈਰ-ਦਵਵਸਾਇਕ ਉਿੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ 

ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।)  

https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online


 

 

ਤੁਸੀ ਾਂ  ਾਜਬ ਨਰਹਾਇ  ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਕਰਿ ਲਈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  

 

ਵਪਆਰੇ  : 

 

ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹ ੈ   । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਹਾੀਂ, ਜੋ ਇਿੱਥੇ ਰਵਹ 

ਵਰਹਾ ਹਾੀਂ: 

   

[ਪਤਾ]। 

ਮੈਂ ਫੇਅਰ ਹਾਊਵਸੂੰਗ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਐਕਟ (FHAA) ਅਤੇ ਵਾਵ ੂੰਗਟਨ ਲਾਅ ਅਗੇਂਸਟ ਵਡਸਕਰੀਵਮਨੇ ਨ 

(WLAD) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿੱਕ ਵਾਜਬ ਵਰਹਾਇ  ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲਖ ਵਰਹਾ ਹਾੀਂ ਤਾੀਂ ਜੋ ਮਨੈ ੂੰ  ਮੇਰੇ 

ਵਕਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। FHAA ਅਤੇ WLAD ਨ ੂੰ  

ਹਾਊਵਸੂੰਗ ਪਰਦਾਤਾਵਾੀਂ ਨ ੂੰ  "ਵਨਯਮਾੀਂ, ਨੀਤੀਆੀਂ, ਅਵਭਆਸਾੀਂ, ਜਾੀਂ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਵਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਅਨੁਕ ਲਤਾ 

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਵਜਹੀਆੀਂ ਵਰਹਾਇ ਾੀਂ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ(ਆੀਂ) ਨ ੂੰ  ਵਰਹਾਇ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰਨ ਅਤ ੇਮਜਾ ਲੈਣ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆੀਂ ਹਨ।"  

ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਿੱਖ ਸਰੋਤ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਲਾਭ ਹੈ। ਮੈਨ ੂੰ  ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ______________ 

ਵਦਨ ਤਿੱਕ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ੀਂ ਹੁੂੰਦ ੇਹਨ। ਮੇਰੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਇਿੱਕ ਵਨ ਵਚਤ 

ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਵਜਉੀਂਦਾ ਹਾੀਂ। ਮੈਂ ਵਾਧ  ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜੁਗਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਵਵਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹਾੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਭੁਗਤਾਨਾੀਂ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ 

ਪਵਹਲਾੀਂ ਵਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਮਨੈ ੂੰ  ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  

ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤ ੇਮੇਰੇ ਵਕਰਾਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਵਮਤੀ ਵਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤ ੇਵਬਨਾੀਂ ਵਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ 

ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾੀਂ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾੀਂ, ਮੈਨ ੂੰ  ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤ ੇਆਨੂੰ ਦ ਲੈਣ ਦਾ 

ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀ ੀਂ ਵਮਲੇਗਾ। 

ਮੈਂ ਵਕਰਾਏ ਦੀ ਨਵੀ ੀਂ ਵਨਯਤ ਵਮਤੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ______________ ਵਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ 

ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਮਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ੋ

ਤਾੀਂ ਜੋ ਅਸੀ ੀਂ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਸਿੱਚ ਵਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾੀਂ ਵਕ ਅਸੀ ੀਂ ਇਸ ਉਿੱਤੇ ਵਮਲ 

ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਿੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾੀਂ।  

ਤੁਹਾਡਾ  ੁਿੱਭਵਚੂੰਤਕ,  

____________________________________________________________________ 

ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਦਸਤਖਤ ਵਮਤੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ ੇ


