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ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦ ੱਤਾ 

 

 

 ਇਸ ਨ ੂੰ  ਤੱਦ ਹੀ ਪੜੋ ਜਕੇਰ ਤੁਸੀ ੀਂ ਵਾਸ਼ ੂੰਗਟਨ ਰਾਜ ਸ਼ਵੱਚ ਰਸ਼ਹੂੰਦੇ ਹੋ   

 ਤੁਸੀ ੀਂ ਸਾਰੀਆੀਂ ਤੱਥ  ੀਟਾੀਂ ਜ ੋਅਸੀ ੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ ੂੰਕ ਕਰਦ ੇਹਾੀਂ WashingtonLawHelp.org ‘ਤੇ 

 ੱਭ ਸਕਦ ੇਹੋ  

 ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ  ੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤ ੇਦਿਸ ਤਰਾਾਂ ਅ ਾਲਤਾਾਂ COVID-19 ਸੂੰਕਟ  ਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ 

ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ ਤੇਜੀ ਨਾ  ਬਦ  ਰਹ ੇਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਜਥੱੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਰਸ਼ਹੂੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸ਼ਹਸਾਬ 

ਨਾ  ਅ ੱਗ ਹੋਣਗੇ  WashingtonLawHelp.org ਉਤੱੇ ਨਵੀ ੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਇ ਾਕੇ ਸ਼ਵੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਪਰਤੀ ਮੱਦਦ ਬਾਰ ੇਸ਼ਸੱਖੋ   

ਕੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਇਹ ਪ੍ੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ?   

ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪੜੋ ਜੇਕਰ ਸ਼ਜੱਥੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਰਸ਼ਹੂੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀ ੀਂ ਉਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾੀਂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਕਰਾਇਆ ਸ਼ਦੂੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 

ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਨੇ ਤਾ ੇ ਬਦ  ਸ਼ਦੱਤੇ ਹਨ ਤਾੀਂ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਜਗਹਾ ਸ਼ਵੱਚ ਦਾਸ਼ਖ  ਨਾ ਹੋ ਸਕ,ੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ  

ਰਸ਼ਹਣ  ਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ  ਹੇਠਾੀਂ ਸੂੰਪਰਕ 

ਸ ਚਨਾ ਦੇਖੋ  

ਮੈਂ ਕੀ ਦਸੱਖਾਾਂਗਾ? 

 ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਨੇ ਸ਼ਕਰਾਏ ਵਾ ੀ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸ਼ਦਤੱਾ ਹੋਵੇ 

 ਤੁਸੀ ੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਕੇਰ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸ਼ਦੂੰਦਾ ਹ ੈ

 ਮੱਦਦ ਸ਼ਕੱਥੋਂ ਹਾਸ਼ਸ  ਕਰਨੀ ਹ ੈ

https://www.washingtonlawhelp.org/
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ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮੈਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਤੋਰ ‘ਤ ੇਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕ ਾ ਹੈ? 

ਸ਼ਸਰਫ ਤਾੀਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸ਼ਜਹਾ ਪਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਸ਼ਕਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਬੂੰਦ ਕਰ ਸ਼ਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਨ ੂੰ  

ਸ਼ਬਨਾੀਂ ਦੱਸੇ ਜਗਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚ ੇ ਗਏ ਹੋ (ਸ਼ਜਸਨ ੂੰ  ਸ਼ਕਰਾਏ ਵਾ ੀ ਜਗਹਾ ਨ ੂੰ  “ਛੱਡ  ੇਣਾ” ਕਸ਼ਹੂੰਦੇ ਹਨ), ਿਾਾਂ ਨੇ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੱਢਣ  ਈ ਅਦਾ ਤ ਦੇ ਹਕੁਮ (ਸ਼ਜਸ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਬਾਨੀ  ੀ ਦਰੱਟ ਸ਼ਕਹਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ) ਨ ੂੰ   ਾਗ  ਕੀਤਾ ਹੈ   

ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾ  ਤਾ ੇ  ਨਹੀ ਾਂ ਬਦ  ਸਕਦਾ, ਤਾ ੇ ਨਹੀ ੀਂ  ਗਾ ਸਕਦਾ, ਜਾੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  

ਜਗਹਾ ਸ਼ਵੱਚ ਪਰਵੇ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀ ੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ   ਇਸ ਨਾ  ਫਰਕ ਨਹੀ ੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਕਰਾਇਆ, 

ਸਹ  ਤਾੀਂ, ਜਾੀਂ ਹੋਰ ਫੀਸਾੀਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ    

 ਆਪਣੀ ਸਥਾਸ਼ਨਕ ਉਤੱਮ ਅਦਾ ਤ ਦੇ ਕ ਰਕ ਨ ੂੰ  ਕਾ  ਕਰੋ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸ਼ਕ ਮਕਾਨ 

ਮਾ ਕ ਨੇ ਸ਼ਕਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਖ ਾਫ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਸੇ ਦਾਇਰ ਨਾੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ   ਜਕੇਰ 

ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਭਰੋਸਾ ਹ ੈਸ਼ਕ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਨੇ ਕੇਸ ਦ ੇਪੇਪਰ ਨਹੀ ੀਂ 

ਭੇਜੇ ਹਨ, ਹਣੇੁ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਮੱਦਦ ਹਾਸ਼ਸ  ਕਰੋ  

ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀ ੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਨ ੂੰ  ਅਦਾ ਤ ਸ਼ਵੱਚ ਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ   

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ੀਂ ਪੇ  ਕਰਦੇ ਹ ੋਸ਼ਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਗੈਰਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਹ,ੈ ਅਦਾ ਤ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਦਾ ਕਰਨ 

 ਈ ਹਕੁਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ   ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਦਾਅਸ਼ਵਆੀਂ ਦੀ ਅਦਾ ਤ ਸ਼ਵੱਚ ਕੇਸ ਸ਼ਕਵੇਂ ਕਰਾੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ, ਇਸ ਉਤੱੇ ਸ਼ਨਰਭਰ ਕਰਸ਼ਦਆੀਂ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ਕੂੰਨਾ ਹੈ    

 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਾਸ਼ਪਸ ਜਗਹਾ ਸ਼ਵੱਚ ਪਰਵ ੇ  ਈ ਅਦਾ ਤ ਦਾ ਹਕੁਮ  ੈਣ  ਈ ਤੁਸੀ ੀਂ ਛੋਟ ੇਦਾਵੇ 

ਦਾਇਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕ ੇ   ਵਕੀ  ਨ ੂੰ  ਸ਼ਮ ੋ   

ਕੀ ਮਰੇਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀਆਾਂ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਬੂੰ  ਕਰ ਸਕ ਾ ਹੈ?  

ਸ਼ਸਰਫ ਸ਼ਰਪੇਅਰਾੀਂ ਕਰਨ  ਈ   ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਤੁਹਾਡੀਆੀਂ ਸਹ  ਤਾੀਂ ਬੂੰਦ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ਼ਕਉੀਂਸ਼ਕ ਤੁਸੀ ੀਂ 

ਸ਼ਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਸ਼ਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ    

 ਜੇਕਰ ਸਹ  ਤਾੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੱੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੈਰਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਹ ੈਸ਼ਕ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ 

ਸੇਵਾ ਬੂੰਦ ਕਰਾਉਣ  ਈ ਸ਼ਬ ਾੀਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦੇਵੇ  ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਨੇ ਮੇਰੀਆੀਂ 

ਸਹ  ਤਾੀਂ ਬੂੰਦ ਕਰ ਸ਼ਦੱਤੀਆੀਂ ਹਨ! ਪੜੋ  

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/small-claims-court?ref=6CK9s
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-landlord-shut-off-my-utilities?ref=Q1pkm
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-landlord-shut-off-my-utilities?ref=Q1pkm
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ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਤੁਹਾਡੀਆੀਂ ਸਹ  ਤਾੀਂ ਬੂੰਦ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤੁਸੀ ੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਨ ੂੰ  ਅਦਾ ਤ ਸ਼ਵੱਚ ਸ਼ ਜਾ 

ਸਕਦੇ ਹੋ  ਜੱਜ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਰਕੇ ਸ਼ਦਨ ਜਦੋਂ ਸਹ  ਤਾੀਂ ਬੂੰਦ ਸਨ,  ਈ $100 ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ  

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ  ਾ ਕੇਸ  ਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ  ੀ ਦਰੱਟ ਮੇਰੇ 

ਦਖਲਾਫ ਹਾਦਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰੱਟ  ੀ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ 

ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੱਢ ਸਕ ਾ। 

ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਸ਼ਦੈਰਫ  ੀ ਦਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤੁਹਾਡੀਆੀਂ ਚੀਜਾੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕੇਰ ਤੁਸੀ ੀਂ ਮੋਜ ਦ ਨਹੀ ੀਂ 

ਹੋ  ਜਬਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਰੱਟ ਹਾਸ਼ਸ  ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਤੂੰਨ ਸ਼ਦਨਾੀਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਤੁਸੀ ੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਨ ੂੰ  ਸ਼ ਖਤੀ ਰ ਪ ਸ਼ਵੱਚ ਪੁੱਛ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆੀਂ ਚੀਜਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਸਟੋਰ ਕਰ  ਵੇ   ਤੱਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਨ ੂੰ  ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ 

ਹੋਵੇਗਾ  ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਨ ੂੰ  ਤਦੱ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਕ 

ਤੁਸੀ ੀਂ ਅਪਾਹਜ ਹ ੋਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀਆੀਂ ਚੀਜਾੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਦੱਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ    

 ਤੁਸੀ ੀਂ ਆਮ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਸ਼ ਜਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦ ੇਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹ ੋਆਪਣੀ ਸੂੰਪਤੀ 

ਵਾਸ਼ਪਸ  ੈਣ  ਈ    

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਟੋਰੇਿ ਲਈ ਮਨਹਾਾਂ ਕਰ ੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਟੋਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ   ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਪੈਦ  ਚ ੱਣ ਵਾ ੇ ਰਸਤੇ ਜਾੀਂ ਪਾਰਸ਼ਕੂੰਗ ਜਗਹਾੀਂ ਸ਼ਵੱਚ ਰੱਖ 

ਦੇਵੇਗਾ    

ਿ ੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਚੁਕੱ ਲਈਆਾਂ।  ਉਹ ਉਹਨਾਾਂ 

ਨ ੂੰ  ਵਾਦਪ੍ਸ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ।  ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕ ਾ ਹਾਾਂ? 

ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਨ ੂੰ  ਸ਼ ਖੋ   ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਸ਼ਵੱਚ ਸ਼ ਖੋ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਜਗਹਾ ਛੱਡੀ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਸਚੱ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਹ 

ਸ਼ਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਰਸ਼ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਹੈ)  ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਕਾਰਡ  ਈ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰੱਖੋ   ਤੁਸੀ ੀਂ 

ਅੂੰਤ ਸ਼ਵੱਚ ਸ਼ਦੱਤੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸੈਪ  ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ  

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਇਹ ਸਾਸ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਕ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਪੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ ਆ ਹੈ  ਗਵਾਹ 

ਸ਼ ਆਓ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾੀਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮਾਸ਼ਣਤ ਡਾਕ ਵਾਪਸੀ ਰਸੀਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨਯਸ਼ਮਤ 

ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਭੇਜੋ     

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ੀਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆੀਂ ਚੀਜਾੀਂ ਵਾਸ਼ਪਸ ਨਹੀ ੀਂ ਪਾਉੀਂਦ,ੇ ਤਾੀਂ ਪੁਸ਼ ਸ ਨ ੂੰ  ਕਾ  ਕਰੋ   ਜੇਕਰ 

ਤੁਸੀ ੀਂ ਆਪਣੀਆੀਂ ਚੀਜਾੀਂ  ਈ ਸ਼ ਖਤੀ ਮੂੰਗ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਵਾਸ਼ਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ    
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 ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਤੁਹਾਡੀਆੀਂ ਚੀਜਾੀਂ ਵਾਸ਼ਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੂੰਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤਕੱ ਤੁਸੀ ੀਂ 

ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਦ ੇਜੋ ਉਹਨਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ ਜਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਸ਼ਵੱਚ  ੱਗਾ ਹ ੈਦਸਰਫ 

ਤੱਦ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਨੇ ਪਸ਼ਹ ਾੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆੀਂ ਚੀਜਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਤੋਰ ਤ ੇਹਟਾਇਆ 

ਹੈ  

ਤੁਸੀ ੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਉਤੱੇ ਤੁਹਾਡੀਆੀਂ ਚੀਜਾੀਂ ਵਾਸ਼ਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ  ਈ ਅਦਾ ਤ ਸ਼ਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ 

ਹੋ   ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ੀਂ ਸ਼ਜੱਤਦੇ ਹੋ, ਜਜੱ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  $10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ    

ਕੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਵੇਚ ਸਕ ਾ ਹੈ? 

ਦਸਰਫ ਤੱਦ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ੀਂ ਜਗਹਾ ਛੱਡ ਸ਼ਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆੀਂ ਚੀਜਾੀਂ ਸ਼ਪੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ ਿਾਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ 

ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਬਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਰੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸ਼ਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਨ ੂੰ  ਸ਼ ਖਤੀ ਰ ਪ ਸ਼ਵੱਚ 

ਤੁਹਾਡੀਆੀਂ ਚੀਜਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਸਟੋਰ ਕਰਨ  ਈ ਨਹੀ ੀਂ ਸ਼ਕਹਾ ਹੈ  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆੀਂ ਚੀਜਾੀਂ 

ਨ ੂੰ  ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀਆੀਂ ਚੀਜਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਨੇੜ ੀ ਜਨਤਕ ਪਰੋਪਰਟੀ ‘ਤੇ 

ਰੱਖਣੀਆੀਂ ਹੋਣਗੀਆੀਂ  

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ  ੀ ਕੀਮਤ $250 ਤੋਂ ਦਜ਼ਆ ਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਨ ੂੰ  ਵੇਚਣ ਤੋਂ 30 ਸ਼ਦਨ 

ਪਸ਼ਹ ਾੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਜਾਣ  ਪਤੇ ਉਤੱੇ ਸ਼ ਖਤੀ ਨੋਸ਼ਟਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ  ਿੇਕਰ ਇਹਨਾਾਂ  ੀ ਕੀਮਤ $250 ਤੋਂ 

ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਨ ੂੰ  ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸ਼ਦਨ ਪਸ਼ਹ ਾੀਂ ਸ਼ ਖਤੀ ਨੋਸ਼ਟਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ   

ਸ਼ਜਨਾੀਂ ਤੁਸੀ ੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਕੇਰ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਵੇਚ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਜਆਦਾ ਕਮਾਉੀਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅੂੰਤਰ ਨ ੂੰ  

ਤੁਹਾਡੇ  ਈ ਵੇਚ ਦੀ ਸ਼ਮਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾ  ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕ ੋ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ   ਤੁਸੀ ੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਪੈਸ਼ਸਆੀਂ 

ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ   

ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕ ੋੋਂ  ਤੁਹਾਡੀਆੀਂ ਚੀਜਾੀਂ ਵਾਸ਼ਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਏਵਜ ਸ਼ਵੱਚ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਕਰਾਇਆ ਨਹੀ ਾਂ ਮੂੰਗ 

ਸਕਦਾ  ਪਰ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਜ ੋਤੁਹਾਡੀਆੀਂ ਚੀਜਾੀਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਵਚੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਰਾ ੀ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਕਰਾਏ ਜਾੀਂ 

ਜੋ  ਾਗਤਾੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ  ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਉਤੱੇ  ਾਗ  ਕਰ ਸਕ ਾ ਹੈ    

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆੀਂ ਚੀਜਾੀਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਸ ੋਪੂੰਜਾਹ ਡਾ ਰ ਜਾੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ 

ਦਨਿੀ ਪ੍ੇਪ੍ਰਾਾਂ, ਪ੍ਦਰਵਾਦਰਕ ਫੋਟੋਆਾਂ ਅਤ ੇਦਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਵੇਚ ਜਾੀਂ 

ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ   
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ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਮ ੱ  ਲਓ 

 ਸ਼ਕੂੰਗ ਕਾਊੀਂਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, CLEAR ਹਾਟ ਾਈtਨ ਨ ੂੰ  1-888-201-1014 ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ਦਨਾੀਂ ਸ਼ਵੱਚ  

9:15 am - 12:15 pm ਦੇ ਦਰਸ਼ਮਆਨ ਕਾ  ਕਰੋ   

 ਸ਼ਕੂੰਗ ਕਾਉੀਂਟੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ਦਨਾੀਂ ਸ਼ਵੱਚ 211 ‘ਤੇ 8:00 am - 6:00 pm ਦਰਸ਼ਮਆਨ ਕਾ  ਕਰੋ  

211 ਪਸ਼ਹਚਾਣੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਯੋਗ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਰੈਫਰ ਕਰੇਗਾ  

 ਸੀਨੀਅਰ (60 ਜਾੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ) CLEAR*Sr. ਨ ੂੰ  1-888-387-7111 ‘ਤੇ (ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ) ਵੀ 

ਕਾ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ  

 ਤੁਸੀ ੀਂ CLEAR*Online ਨਾ  ਵੀ ਆਨ ਾਈਨ ਅਪ ਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:  

nwjustice.org/get-legal-help  

 

ਇਹ ਪਬ ੀਕੇ ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸ਼ਧਕਾਰਾੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਜੂੰਮੇਵਾਰੀਆੀਂ ਸਬੂੰਧੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੱੁਹਈਆੀਂ ਕਰਾਉੀਂਦਾ ਹੈ।   

ਇਸ ਨ ੂੰ  ਖਾਸ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸ ਾਹ ਦੇ ਬਦ  ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਸ਼ਤਆ ਜਾਵੇ।   

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

(ਕਾਪੀ ਅਤ ੇਸ਼ਵਤਰਣ ਦੀ ਆਸ਼ਗਆ ਅ ਾਇੂੰਸ ਫਾਰ ਈਕ ਅ  ਜਸਸ਼ਟਸ ਅਤ ੇਸ਼ਵਅਕਤੀਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਨ-ਕਮਰ ੀਅ   

ਉਦੇ ਾੀਂ  ਈ ਹੀ ਸ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।) 

 

https://nwjustice.org/get-legal-help


 

 

 

__________________[ date/ਸ਼ਮਤੀ]    
 

_____________________________ [name of landlord/ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਦਾ ਨਾਮ] 

_____________________________ [landlord street address/ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਦਾ ਪਤਾ] 

_________________________ [landlord name/ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਦਾ ਕਸਬਾ/ ਸ਼ਹਰ, ਰਾਜ, ਸ਼ਜੱਪ 

ਕੋਡ] 
 

Dear  ਰੀਮਾਨ ________________________[ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ ਦਾ ਨਾਮ]: 

I am writing about the apartment/house I rent from you at 

ਮੈਂ__________________________________________________[your address/ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ]  

On or about/ਉਤੱੇ ਮੋਜ ਦ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ/ਮਕਾਨ ਬਾਰ ੇਸ਼ ਖ ਸ਼ਰਹਾ ਹਾੀਂ ਜ ੋਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਕਰਾਏ ਉਤੱੇ ਸ਼ ਆ ਹੈ। 

ਸ਼ਮਤੀ _______________ [date you were locked out/ਸ਼ਜਸ ਤਾਰੀਕ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਕੱਸ਼ਢਆ ਸ਼ਗਆ] 

you and your agents excluded me from the rental by/ਜਾੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤੁਸੀ ੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੂੰਟਾੀਂ ਨੇ 

ਮੈਨ ੂੰ  ਸ਼ਕਰਾਏ ਦੀ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸ਼ਦੱਤਾ ਹੇਠਾੀਂ ਦਆੁਰਾ:  

☐ locking me out  and/or ਮੈਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਤਾ ਾ  ਗਾ ਕ ੇਅਤੇ/ਜਾੀਂ  

☐ calling the Sheriff to have me removed and/or ਮਨੈ ੂੰ  ਹਟਾਉਣ  ਈ  ੈਸ਼ਰਫ ਨ ੂੰ  ਕਾ  ਕਰਕ ੇ

ਅਤੇ/ਜਾੀਂ  

☐ other ਹੋਰ ਰਾਹੀ ੀਂ:  
_______________________________________________________ 

You have no court order or Writ of Restitution permitting these actions. 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ  ਇਹਨਾੀਂ ਗਤੀਸ਼ਵਧੀਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਯੋਗ ਠਸ਼ਹਰਾਉ ੀਂਦਾ ਅਦਾ ਤ ਦਾ ਹਕੁਮ ਜਾੀਂ ਜਬਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਰੱਟ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ  

The Residential Landlord-Tenant act, Ch. 59.18 RCW, and the unlawful detainer statute, Ch. 
59.12 RCW make self-help evictions illegal.  Your conduct violates the law. 

ਸ਼ਰਹਾਇ ੀ ਮਕਾਨ ਮਾ ਕ-ਸ਼ਕਰਾਏਦਾਰ ਐਕਟ, Ch. 59.18 RCW, ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾ ਾ 

ਕਾਨ ੂੰ ਨ, Ch. 59.12 RCW ਖੁਦੱ-ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨ ੂੰ  ਗੈਰਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਬਣਾ ਸ਼ਦੂੰਦਾ ਹੈ।  ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਸ਼ਵਧੀ 

ਨੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਉ ੂੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

Please note/ਸ਼ਕਰਪਾ ਨੋਟ ਕਰ:ੋ 

☐  I have not abandoned the place/ਮੈਂ ਜਗਹਾ ਨਹੀ ੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ  

☐ I have no intention of abandoning the place/ ਮੇਰਾ ਜਗਹਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ  

I have been denied access to my residence since/ ਮੈਂ ______________ [date/ਸ਼ਮਤੀ] ਤੋਂ ਮੇਰੀ . 

I am worried that you have allowed unauthorized people to enter the place and remove my 
things.  I will consider you responsible for any loss or damage to my property that occurs before 
you return it. 



 

 

ਸ਼ਰਹਾਇ  ਸ਼ਵੱਚ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਕਆ ਜਾ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ।  ਮੈਨ ੂੰ  ਡਰ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਗੈਰ-ਅਸ਼ਧਕਾਸ਼ਰਤ ਸ਼ਵਅਕਤੀਆੀਂ ਨ ੂੰ  

ਜਗਹਾ ਸ਼ਵੱਚ ਦਾਸ਼ਖ  ਹੋਣ ਅਤ ੇਮੇਰੀਆੀਂ ਚੀਜਾੀਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਸ਼ਗਆ ਸ਼ਦੱਤੀ ਹੈ।  ਮੈਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਧਆਨ ਸ਼ਵੱਚ 

ਰੱਖਾੀਂਗਾ Please consider this letter a demand upon you to restore immediate possession of the 
residence to me.  

ਸ਼ਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾੀਂ ਹਾਨੀ  ਈ ਸ਼ਜੂੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਵਾਸ਼ਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਪਸ਼ਹ ਾੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

Please call at once at /ਇਸ ਪੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਗ ਵਜੋਂ ਸ਼ਧਆਨ ਸ਼ਵੱਚ ਰੱਖੋ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਸ਼ਰਹਾਇ  ਦੇ ਕਬਜੇ ਨ ੂੰ  

ਤੁਰੂੰਤ ਮੁੜ ਾਗ  ਕਰ ਸ਼ਦਓ।  ਸ਼ਕਰਪਾ __________________ [your phone number/ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ 

ਨੂੰ ਬਰ] so we can work out how you will get the new key to me/ਉਤੱੇ ਕਾ  ਕਰੋ, ਤਾੀਂ ਸ਼ਕ ਅਸੀ ੀਂ ਇਹ 

ਸ਼ਮੱਥ ਸਕੀਏ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਸ਼ਕਸ ਤਰਹਾੀਂ ਨਵੀ ੀਂ ਚਾਬੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਸ਼ਦਓਗੇ।   

If you do not give me immediate access to the apartment/house, I will seek assistance from the 
County Sheriff and/or the Superior Court to get back possession of the apartment/house. 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ੀਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ/ਮਕਾਨ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਮੈਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰਤ ਨਹੀ ੀਂ ਸ਼ਦੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਮੈਂ ਕਾਉੀਂਟੀ  ੈਸ਼ਰਫ ਅਤੇ/ਜਾੀਂ ਉਤੱਮ 

ਅਦਾ ਤ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਾੀਂਗਾ ਤਾੀਂ ਸ਼ਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ/ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਵਾਸ਼ਪਸ ਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ। 

Thank you for your cooperation. 

ਤੁਹਾਡੇ ਸਸ਼ਹਯੋਗ  ਈ ਧੂੰਨਵਾਦ। 
 

Sincerely/ਤੁਹਾਡਾ  ੱੁਭਸ਼ਚੂੰਤਕ, 
 
_______________________ 


