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ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਣੇੁ ਹਣੇੁ ਮੈਨ ੂੰ  

ਕਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਖਾਲੀ 

ਕਰਨ ਲਈ 14-ਕਦਨਾਾਂ ਦਾ ਨੋਕਿਸ ਕਦਿੱਤਾ ਹੈ 

 ਇਸ ਨ ੰ  ਸਸਰਫ਼ ਤਾਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ Washington (ਵਾਸ ੰਗਟਨ) ਰਾਜ ਸਵਿੱਚ ਰਸਹੰਦੇ ਹੋ। 

 ਬੇਦਖਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨ ੰ ਨ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਰਸਹੰਦੇ ਹਨ। ਕਨ ੰ ਨ ਸਵਿੱਚ ਹੋਈਆਾਂ ਨਵੀਨਤਮ 

ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਬਾਰ ੇWashingtonLawHelp.org/resource/eviction ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹ ੋ

 ਇਸਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਕਕ ਕੋਰਿ ਬਦੇਖਲੀ ਲਈ ਅਿੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਘਿੱਿ ਆਮਦਨ 

ਵਾਲੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦ ੇਹਿੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ 

ਤੁਸੀ ਾਂ  ਾਇਦ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸਵਕ ਨ ਸਡਫੈਂਸ ਸਕਰੀਸਨੰਗ (Eviction 

Defense Screening) ਲਾਈਨ ਨ ੰ  1-855-657-8387 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਾਂ 

nwjustice.org/apply-online 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ।ੋ  

 ਸਾਡੇ ਵਾਲੋਂ  ਸਲੰਕ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਾਰ ੇਤਿੱਥ-ਪਿੱਤਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਿੱਥੇ WashingtonLawHelp.org 

‘ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਮੈਂ ਵਾਕ ੂੰਗਿਨ ਰਾਜ ਕਵਿੱਚ ਰਕਹੂੰਦਾ/ਰਕਹੂੰਦੀ ਹਾਾਂ, ਕੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

ਜੀ ਹਾਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਕਰਾਏ ਦੀ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਰਸਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹਣੇੁ-ਹਣੇੁ ਸਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਖਾਲੀ 

ਕਰਨ ਲਈ 14-ਸਦਨਾਾਂ ਦਾ ਨੋਸਟਸ ਸਮਸਲਆ ਹੈ, ਸਜਸ ਸਵਿੱਚ ਸਕਹਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਰਾਇਆ ਬਕਾਇਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  14 ਸਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅਦੰਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਾਂ ਘਰੋਂ ਸਨਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।  

ਨਹੀ ਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਰਸਹਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਖਰੀਸਦਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਟ ਸਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ 

ਮੈਨ ਫ਼ੈਕਚਰਡ/ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਪਾਰਕ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਨੈ ੰ  ਹਣੇੁ-ਹਣੇੁ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ 

ਲਈ 14-ਸਦਨਾਾਂ ਦਾ ਨੋਸਟਸ ਸਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨ ੰ  ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰਨ ਸਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ।ੋ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਹੇਠਾਾਂ ਸਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। 

ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੀ ਪਤਾ ਲਿੱਗਗੇਾ? 

A. ਇਹ ਨੋਸਟਸ ਸਕਸ ਬਾਰ ੇਹੈ  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=PA
https://nwjustice.org/apply-online
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-manufacturedmobile-home-park-landlord-just-gave-me-a-14-day-notice-to-pay-or-vacate
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-manufacturedmobile-home-park-landlord-just-gave-me-a-14-day-notice-to-pay-or-vacate
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-manufacturedmobile-home-park-landlord-just-gave-me-a-14-day-notice-to-pay-or-vacate
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B. ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਿੱਲੋਂ  ਇਹ ਨੋਸਟਸ ਸਮਲਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

C. ਕਨ ੰ ਨੀ ਮਦਦ ਸਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 

ਕਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ 14-ਕਦਨਾਾਂ ਦਾ ਨੋਕਿਸ ਕੀ ਹੁੂੰਦਾ 

ਹੈ?  

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਿੱਲੋਂ  ਇਿੱਕ ਸਚਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਸਕਰਾਏ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸਡਪਾਸਿਟ ਸਕ ਤ ਯੋਜਨਾ ਸਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਸਕਸਮ ਦਾ ਨੋਸਟਸ ਦੇਵੇ।  

ਇਸ ਨੋਸਟਸ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਦਿੱਸਸਆ ਜਾਣਾ ਿਰ ਰੀ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਸਕੰਨਾ ਕੁ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ 

ਹੈ। ਸਫਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  14 ਸਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਭੁਗਤਾਨ 

ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਸਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਖਲਾਫ਼ ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ  ੁਰ  ਕਰ 

ਦੇਵ।ੇ  

ਕਈ ਕੇਸਾਾਂ ਸਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕਰਾਏ 

ਵਾਸਤੇ ਬੇਦਖਲੀ  ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਮੁਨਾਸਬ ਕਕਰਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇ ਕ  

ਕਰ।ੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਕਾਉਾਂਟੀ ਸਵਿੱਚ ਸਕਸੇ ਵੀ ਬੇਦਖਲੀ ਕਨਪਿਾਰਾ ਪਰੋਗਰਾਮ (Eviction Resolution 

Program, ERP) ਬਾਰ ੇਇਿੱਕ ਨੋਸਟਸ ਵੀ ਸਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ resolutionwa.org/erpp-status 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਾਂਟੀ ਸਵਿੱਚ 

ਇਹਨਾਾਂ ERPs ਸਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ, ਜਾਾਂ ਹਰ ਕਾਉਾਂਟੀ ਸਵਿੱਚ ਸਕਰਾਏ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ 

ਮਦਦ ਲਿੱਭਣ ਲਈ WashingtonLawHelp.org ਦਾ Eviction Help (ਬੇਦਖਲੀ ਸਵਿੱਚ ਮਦਦ) ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ।  

ਕੀ ਿਰਕਮਨੇ ਨ ਨੋਕਿਸ ਕਕਸ ੇਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

ਜੀ ਹਾਾਂ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ (ਜਾਾਂ ਉਸਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਲਗ) ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹਿੱਥੀ ਾਂ ਨੋਸਟਸ ਫੜ੍ਾਉਾਂਦੇ ਹੋਏ 

ਇਸਨ ੰ  "ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਰ ਪ ਕਵਿੱਚ ਸੌਂਪ” ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਸਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਸਹ ਰਹ ੇਸਕਸੇ ਹੋਰ 

ਬਾਲਗ ਸਵਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਵਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਕ ੋਰ ਨ ੰ  ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਿੇ 'ਤੇ 

ਟੇਪ ਨਾਲ ਸਚਪਕਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਫਰ ਉਸ ਵਿੱਲੋਂ  ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਭੇਜਣੀ ਲਾਿਮੀ 

ਹੈ।  

 ਇਸ ਨੋਸਟਸ ‘ਤੇ ਨੋਟਰੀ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਿਰ ਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

https://www.resolutionwa.org/erpp-status
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=PA
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ਕੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮਨੈ ੂੰ  ਮਕਹਜ਼ ਇਹ ਨੋਕਿਸ ਦੇ ਕੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

ਜੀ ਨਹੀ ਾਂ। ਵਾਸ ੰਗਟਨ ਦਾ ਕਾਨ ੰ ਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸਚਤ ਬੇਦਖਲੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤ ੇ

ਬਗੈਰ ਸਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਗਆ ਨਹੀ ਾਂ ਸਦੰਦਾ। ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਮੁਕਿੱਦਮਾ  ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਪਸਹਲਾਾਂ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਉਸਚਤ ਸਲਖਤੀ "ਿਰਕਮਨੇ ਨ" ਨੋਕਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਕਰਾਏ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ 14-ਸਦਨਾਾਂ ਦਾ ਨੋਸਟਸ ਟਰਸਮਨੇ ਨ ਨੋਸਟਸ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸਕਸਮ ਹੈ।  

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ 14 ਸਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜ ੇਵੀ ਉਸ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਰਸਹ ਰਹ ੇਹੋ, ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ 

ਸਕਰਾਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਮਕੁਿੱਦਮਾ  ੁਰ  ਕਰ 

ਦੇਵੇ।  

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਸਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ  ੈਸਰਫ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਨ ੰ  ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦ ੇਸਨਰਦੇ  

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਕੁਮ 'ਤੇ ਜਿੱਜ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਰਫ਼  ੈਸਰਫ਼ ਹੀ ਬੇਦਖਲ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਸਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਤਾਲੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਮੈਨ ੂੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਲਿੱਗਦਾ ਕਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਕਰਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਾਂ?  

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਲੜ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਫ਼ੌਰਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੋਰਟ ਸਵਿੱਚ 

ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨ ੰ  ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਕ ਕੋਰਟ ਨ ੰ  ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 

ਸਬ ਤ ਦੇਣਾ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਕਰਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹ।ੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤਿੱਥਾਾਂ 

ਬਾਰ ੇਸਨਿੱ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਾਂ ਕੂੰਮਾਾਂ ਕਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਾਂ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ। 

 ਕੋਰਟ ਸਵਿੱਚ ਬੇਦਖਲੀ ਨਾਲ ਲੜ੍ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੀ 

ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਾਂ ਮੁਕਿੱਦਮੇ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੋਣਾ ਪੜ੍ਹੋ।  

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਤੁਸੀ ਾਂ ਕਕਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਗੋ ਹੋਵ ੋ 

 ਵਾਕ ੂੰਗਿਨ ਦੇ ਕਾਮਰਸ ਕਵਭਾਗ (Department of Commerce) ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ 

ਸਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਾਉਾਂਟੀ ਸਵਿੱਚ ਸਕਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਹੈ: 

commerce.wa.gov/housing-assistance  

 ਵਾਕ ੂੰਗਿਨ ਇਮੀਗਰਾਾਂਿ ਸੋਲੀਡੈਕਰਿੀ ਨੈਿੱ ਿਵਰਕ (Washington Immigrant Solidarity 

Network, WAISN) ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਰਸੋਰਸ ਫ਼ਾਈ ਾਂਡਰ ਸਵਿੱਚ ਸਕਰਾਏ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦੀ 

ਇਿੱਕ ਸ ਚੀ ਹੈ:  waisn.herokuapp.com/app। 

 2-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਾਂ wa211.org ‘ਤੇ ਜਾਓ।  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/basic-tips-on-how-to-prepare-for-a-court-hear?ref=M2iit
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/basic-tips-on-how-to-prepare-for-a-court-hear?ref=M2iit
http://www.commerce.wa.gov/housing-assistance
http://www.waisn.herokuapp.com/app
https://wa211.org/
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 ਵਾਸ ੰਗਟਨ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤ ੇਕਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਕਵਭਾਗ (Department of Social and 

Health Services, DSHS) ਕੋਲ ਅਸਜਹੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਸਜਹਨਾਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀ ਾਂ  ਾਇਦ ਯੋਗ ਹੋਵੋ। 

ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ WashingtonConnection.org 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਾਂ (877) 

501-2233 'ਤੇ DSHS ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨ ੰ  ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 

 ਆਪਣੇ ਨੇੜ੍ੇ ਦੀ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਐਕ ਨ ਏਜੰਸੀ ਲਿੱਭਣ ਲਈ WApartnership.org 'ਤੇ ਜਾਓ।  

ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਮਦਦ ਲਓ 

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

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

 ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ (ਰਕਹਨਬੂੰਦੀ) ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ? 1-800-606-4819 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋ

 ਕਕੂੰਗ ਕਾਉ ਾਂਿੀ ਕਵਿੱਚ ਕਕਸੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਮੁਿੱਦੇ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ (ਬੇਦਖਲੀ ਜਾਾਂ ਫੋਰਕਲੋਿਰ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ)? ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਦਨਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ -  ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਦਰਸਮਆਨ 2-1-1 

(ਜਾਾਂ ਟੋਲ-ਫਰੀ 1-877-211-9274) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਮਿੱਦਦ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  

ਰੈਫਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 

 ਕਕੂੰਗ ਕਾਉ ਾਂਿੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਕਸੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਮੁਿੱਦੇ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ (ਬੇਦਖਲੀ ਜਾਾਂ ਫੋਰਕਲੋਿਰ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)? CLEAR ਹੌਟਲਾਈਨ ਨ ੰ  1-888-201-1014 'ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਦਨਾਾਂ ਸਵਿੱਚ 

ਸਵੇਰੇ 9:15 ਵਜੇ - ਦਪੁਸਹਰ 12:15 ਵਜੇ ਦਰਸਮਆਨ ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਾਂ nwjustice.org/apply-

online 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ।ੋ  

 ਸਕੰਗ ਕਾਉਾਂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਕਸੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਮਸਲੇ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਵਅਕਤੀ (60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਧ 

ਉਮਰ) ਵੀ, 1-888-387-7111 'ਤੇ CLEAR*Sr ਨ ੰ  ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਬੋਲ਼ੇ, ਸੁਣਨ ਕਵਿੱਚ ਮੁ ਕਲ ਜਾਾਂ ਬੋਲਣ ਕਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਵਾਲੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਰੀਲੇਅ 

ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਸਦਆਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਸਵਿੱਚੋਂ ਸਕਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਦਭੁਾ ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਇਹ ਪਬਲੀਕੇ ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਧਕਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਸਜੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਿੱਕ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿੱਹਈਆ ਕਰਾਉਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨ ੰ  ਖਾਸ 

ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਸਤਆ ਜਾਵ।ੇ  

© 2022 Northwest Justice Project (ਨੌਰਥਵੈਸਿ ਜਸਕਿਸ ਪਰੋਜੈਕਿ) — 1-888-201-1014. 

(ਨਕਲ ਅਤ ੇਵੰਡ ਲਈ ਆਸਗਆ ਕੇਵਲ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਉਦੇ ਾਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸਨਆਾਂ ਲਈ ਅਤ ੇਆਦਮੀਆਾਂ ਲਈ ਗੰਢ-ਜੋੜ੍ ਨ ੰ  ਮਨਿ ਰੀ 

ਸਦਿੱਤੀ।) 

https://www.washingtonconnection.org/home/
https://wapartnership.org/
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online

