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ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਿਸਰਫ 
90 ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਿਦੱਤਾ  

 

 ਇਸ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਪੜ�ੋ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂWashington (ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ) ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦ ੇਹੋ। ਹੋਰ 
ਰਾਜਾਂ ਿਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਬੇਦਖਲੀ ਕਾਨੰੂਨ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
WashingtonLawHelp.org/resource/eviction ਤ ੇਕਾਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਨਵੀਨਤਮ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ� ੋ

 ਸਾਡੇ ਵਾਲ�  ਿਲੰਕ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਾਰੇ ਤੱਥ-ਪੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀ ਂਇੱਥ ੇਦਖੇ ਸਕਦ ੇਹੋ 
WashingtonLawHelp.org। 

ਮ� ਵਾਿਸ਼ਗੰਟਨ ਰਾਜ ਿਵਚੱ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ  

ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਉਹ ਜਗ�ਾ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲ�ਦੇ ਹੋ ਿਜੱਥ ੇਤੁਸੀ ਂਰਿਹੰਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੰੂ ਖਤਮ 
ਕਰਨ ਲਈ 90 ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਿਮਿਲਆ ਹੈ (ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ 90 ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਿਮਿਲਆ 
ਹੈ)।   

ਨਹੀ,ਂ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀ ਂਰਿਹੰਦ ੇਹੋ, ਅਤੇ ਲਾਟ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਦ�ਦ ੇਹੋ। ਪੜ�ੋ 
ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਨਰਿਮਤ/ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਪਾਰਕ ਤ� ਮੈਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ 
ਤੁਰੰਤ ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੰੂ ਪੜ� ਕੇ ਤੁਸੀ ਂਕੀ ਿਸੱਖੋਗੇ? 

 ਇਹ ਨੋਿਟਸ ਕੀ ਹੈ  

 ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤ� ਇਹ ਨੋਿਟਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ ੈ

 ਕਾਨੰੂਨੀ ਮੱਦਦ ਿਕੱਥ� ਹਾਿਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=PA
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-landlord-just-threatened-to-evict-me-from-my-manufacturedmobile-home-park
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90 ਿਦਨਾ ਂਦਾ ਨੋਿਟਸ ਕੀ ਹੈ?  

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 
ਤੁਹਾਨੰੂ 90 ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ:  

• ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ -ਮਾਲਕ ਉਸ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਿਕਸੇ ਤਤਕਾਲ 
ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਜ ੇਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦ ੇਨੋਿਟਸ ਦ ੇਨਾਲ 
ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀ ਂਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਗਲਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕੱ ਢਣ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਗ�ਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਨੋਿਟਸ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਸੰਗਲ-ਫੈਿਮਲੀ ਘਰ ਨਹੀ ਂਵੇਚਦਾ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ 
ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ।) 

ਕੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਿਕਸ ੇਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

ਹਾਂ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ (ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਲਗ) “ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ” ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆ 
ਕੇ ਨੋਿਟਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ -ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦ ੇ
ਿਕਸ਼ੋਰ ਨੰੂ ਵੀ ਸ�ਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਟੇਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ 
ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

 ਇਸ ਨੋਿਟਸ ‘ਤੇ ਨੋਟਰੀ ਤ� ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀ ਂਹ।ੈ 

ਕੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮਨੰੂੈ ਇਹ ਨੋਿਟਸ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

ਨਹੀ।ਂ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਅਦਾਲਤੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕੀਤ ੇਿਬਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕਢੱਣ ਨਹੀ ਂਿਦੰਦਾ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹੀ “ਸਮਾਪਤੀ” ਨੋਿਟਸ ਿਲਖਤ 
ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ। 90 ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਇਸ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਇੱਕ 
ਿਕਸਮ ਹੈ।  

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ90 ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਰਿਹ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰ ੂ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਨੰੂ ਿਜੱਤਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੰੂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪ�ਦ ੇਹਨ ਜ ੋਸ਼ੈਿਰਫ 
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ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕਣ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਸ਼ੈਿਰਫ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਿਕਰਾਏ' ਤੇ ਤਾਲੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਮੈਨੰੂ 90 ਿਦਨਾ ਂਦਾ ਨੋਿਟਸ ਿਮਿਲਆ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਜਗ�ਾ ਵਚੇ 
ਰਹ ੇਹਨ। ਪਰ ਿਫਰ ਮ� ਇਸ ਜਗ�ਾ ਨ�� ਦਬੁਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ 
ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਵੇਿਖਆ! ਜਦ� ਮ� ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾ ਂਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਨੰੂ 
ਿਕਰਾਏ 'ਤ ੇਦ ੇਿਰਹਾ ਹੁਦੰਾ ਹੈ।  

ਤੁਸੀ ਂਬੇਦਖ਼ਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਰਤੰ ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ 
ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਿਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਯੂਿਨਟ ਨੰੂ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀ ਂਚਾਿਹਆ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਿਨੱਜੀ ਿਗਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵ।ੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਇਹਨਾ� ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ।ੋ 

 ਪੜ�ੋ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਬੇਦਖਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨ 
ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।  

ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗੀ ਸਿਥਤੀ, ਿਸਵਾਏ ਮ� ਨੋਿਟਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ 
ਚਲਾ ਿਗਆ। 

ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਿਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ 30 ਿਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਗ�ਾ ਨੰੂ ਿਵਕਰੀ ਲਈ 
ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਨਹੀ ਂਿਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਸ ੇਵਕੀਲ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੇਠਾਂ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦ ੇ90 ਿਦਨਾਂ ਦ ੇ
ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਜਗ�ਾ ਨੰੂ 
ਬਾਜ਼ਾਰ ਤ� ਵਾਪਸ ਲੈ ਿਲਆ, ਇਸਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਦੱਤਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਿਕ ਉਹ 
ਇਸ ਨੰੂ ਆਿਖਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਨਹੀ ਂਜਾ ਰਹ ੇਸਨ।  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/basic-tips-on-how-to-prepare-for-a-court-hear?ref=M2iit
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ਮੈਨੰੂ 90 ਿਦਨਾ ਂਦਾ ਨੋਿਟਸ ਿਮਿਲਆ। ਇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ 
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਸੀ। ਮ� ਇਸਦੇ ਲਗਭਗ ਦ ੋਹਫਿਤਆ ਂਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। 
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮ� ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਜਗ�ਾ ਤ ੇਿਗਆ ਸੀ। ਮ� ਵੇਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ 
ਇਹ ਅਜ ੇਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ।   

ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦ ੇਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 90 ਿਦਨਾਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ 
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਬੇਦਖਲੀ 
ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਸ ੇਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰੋ।   

ਕਨੰੂਨੀ ਮਦਦ ਲਓ 

• ਘਰ� ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਹੋ? 1-855-657-8387 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ। 

• ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ CLEAR*Online -  nwjustice.org/apply-online  

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

• ਿਕੰਗ ਕਾਉਟਂੀ ਦ ੇਬਾਹਰ ਿਕਸ ੇਕਾਨੰੂਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ (ਬੇਦਖਲੀ ਜਾਂ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਤ� 
ਇਲਾਵਾ)? 2-1-1 (ਜਾਂ ਟੋਲ-ਫਰੀ 1-877-211-9274) ਹਫ਼ਤ ੇਦੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ-ਸ਼ਾਮ 6:00 
ਵਜੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮੱਦਦ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 

• ਿਕੰਗ ਕਾਉਟਂੀ ਦ ੇਬਾਹਰ ਿਕਸ ੇਕਾਨੰੂਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ (ਬੇਦਖਲੀ ਜਾਂ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਤ� 
ਇਲਾਵਾ)? ਕਲੀਅਰ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰੂ 1-888-201-1014 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਵਜੇ ਤ� 12:15 
ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ nwjustice.org/apply-online।  

• ਿਕੰਗ ਕਾਉਟਂੀ ਦ ੇਬਾਹਰ ਿਕਸ ੇਕਾਨੰੂਨੀ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ (ਉਮਰ 60 ਅਤ ੇਇਸਤ� ਵੱਧ) 1-888-
387-7111 ਤੇ ਕਲੀਅਰ*ਸੀਨੀਅਰ ਨੰੂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

• ਬੋਲ਼ੇ, ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਿਰਲੇ 
ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸ ੇਵੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਕਲੀਅਰ ਅਤ ੇ2-1-1 ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

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. 

(ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਿਵਤਰਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਈਕੂਅਲ ਜਸਿਟਸ ਅਤ ੇਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾਨ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ 
ਹੈ।) 
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	ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
	ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਲਾਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਂਦੇ ਹੋ। ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਿਰਮਿਤ/ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।

	ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖੋਗੇ?
	90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਹੈ?
	ਕੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
	ਕੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ?
	ਮੈਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਵੇਖਿਆ! ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
	ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਿਵਾਏ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ।
	ਮੈਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ।
	ਕਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਓ

