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ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੀਆ ਂ
ਸਹਲੂਤਾ ਂਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ! 

 

 ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਰੋਕ 30 ਜੂਨ, 2021 ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸੰਘੀ 
ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਨ�ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਦਾ ਕੋਿਵਡ -19 ਕਾਰਨ ਅਦਾਇਗੀ 
ਿਕਰਾਇਆ ਨਹੀ ਂਹ।ੈ WashingtonLawHelp.org/resource/eviction 'ਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵੱਚ 
ਨਵੀਨਤਮ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ�ੋ 

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਪੜ�ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?   

ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਉਹ ਜਗ�ਾ ਿਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਲ�ਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ ਿਜਥੱੇ ਤੁਸੀ ਂ
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦ ੇਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹਲੂਤਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।     

ਮ� ਇਸਨੰੂ ਪੜ� ਕੇ ਕੀ ਿਸੱਖਾਂਗਾ/ਗੀ?   

• ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹਲੂਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

• ਕਨੰੂਨੀ ਮਦਦ ਿਕੱਥ� ਹਾਿਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 

ਕਨੰੂਨ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ?   

RCW 59.18.300 ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦ ੇਕਨੰੂਨ ਤਿਹਤ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਹੈ ਿਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ (ਿਕਸ ੇ
ਉਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ) ਸਹਲੂਤਾਂ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਤ� ਿਬਨਾਂ, 
ਪਾਣੀ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਹੀਟ, ਿਬਜਲੀ ਜਾਂ ਗਸੈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਦਸੂਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਗੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਹ ੈਿਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕਢੱਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਹਲੁਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ।    

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=PA
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.18.300
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ਤੁਸੀ ਂਮਕਾਨ ਮਾਲਕ (ਆਮ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ) ‘ਤੇ ਹਰ ਿਦਨ $100 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਲੂਤਾਂ ਨਹੀ ਂਸਨ।  ਛੋਟੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਮ� ਛੋਟ ੇ
ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਨੰੂ ਪੜੋ। 

ਕੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਨੰੂਨੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਸਹਲੂਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ  

ਸ਼ਾਇਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਜ਼ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਲੂਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀ ਂਨਹੀ ਂ
ਕਰਦੇ, ਸਹਲੂਤਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਹਲੂਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਸਥਾਨ ਨੰੂ “ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ” ਹੈ – ਤੁਸੀ ਂਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਦੱਸ ੇਿਬਨਾਂ ਘਰ� ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਿਕਰਾਇਆ 
ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ – ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਹਲੂਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹਲੂਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮ� ਕੀ ਕਰ 
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?   

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਸਹਲੂਤਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਕ ਸਿਵੱਚ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਫਿਲੱਪ 
ਕਰਕ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਸਹਲੂਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਨੰੂਨੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਹੇਠਾਂ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ।  

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ�  ਕਨੰੂਨੀ ਮਦਦ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਲੇੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਸਹਲੂਤਾਂ ਨੰੂ ਚਾਲੂ 
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਵਰਤ 
ਸਕਦ ੇਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ ੋ
ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਲੂਤਾਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ 
ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।   

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਲੂਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ, 2-1-1 ‘ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 
https://search.wa211.org/ ‘ਤੇ ਿਵਿਜ਼ਟ ਕਰੋ। 

  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/what-is-small-claims-court?ref=poeDP
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/small-claims-court?ref=poeDP
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/small-claims-court?ref=poeDP
https://search.wa211.org/
https://search.wa211.org/
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ਕਨੰੂਨੀ ਮਦਦ ਲਓ  

ਿਕੰਗ ਕਾਉਟਂੀ ਦੇ ਬਾਹਰ: CLEAR ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੰੂ 1-888-201-1014 ‘ਤੇ ਹਫਤ ੇਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ 9:15 ਸਵੇਰ 
- 12:15 ਦਪੁਿਹਰ ਦਰਿਮਆਨ ਕਾਲ ਕਰੋ।  

ਿਕੰਗ ਕਾਉਟਂੀ ਿਵੱਚ: ਕਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਤਾ ਦ ੇਰੈਫਰਲ ਲਈ 2 -1-1 ‘ਤ ੇਹਫਤੇ ਦ ੇਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ 8:00 ਸਵੇਰ 
– 6:00 ਸ਼ਾਮ ਦਰਿਮਆਨ ਕਾਲ ਕਰੋ।  

60 ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ CLEAR*Sr ਨੰੂ 1-888-387-7111 (ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ।  

ਬਿਹਰੇ, ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਿਦੱਕਤ ਵਾਲੇ ਕਾਲਰ CLEAR ਨੰੂ ਜਾਂ 211 (ਜਾਂ 
ਟੋਲ-ਫਰੀ  
1-877-211-9274) ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਰੀਲੇਅ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

CLEAR*Online - nwjustice.org/get-legal-help ਨਾਲ ਆਨਾਲਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ 

CLEAR ਅਤੇ 211 ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। 

 

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

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

(ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਿਵਤਰਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਈਕੂਅਲ ਜਸਿਟਸ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾਨ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਿਦੱਤੀ 
ਗਈ ਹੈ।) 

 
 

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


 

 

NOTICE REQUESTING RESTORATION OF UTILITIES 

(ਸਹਲੂਤਾਂ ਨੰੂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਿਟਸ) 

 

Date:   

(ਿਮਤੀ) 
_________________________________________ [Landlord's name and address] 

                     (ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇਪਤਾ) 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
 

Dear __________________________________: 

(ਿਪਆਰੇ) 

This is to notify you that the rental at   
 
which you manage and which I live in needs these utilities restored: 

(ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਿਕ     
‘ਤੇ ਤੁਸੀ ਂਿਜਸ ਿਕਰਾਏ ਨੰੂ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਕਰਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮ� ਰਿਹੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ, ਉਥੱੇ ਇਨ�ਾਂ ਸਹਲੂਤਾਂ ਨੰੂ 
ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ:) 
 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

The Washington Residential Landlord Tenant Act requires you to begin to do this within 
24 hours to repair the loss of hot or cold water, heat or electricity, or a condition 
imminently hazardous to life. 

(ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰੈਜੀਡ�ਸ਼ੀਅਲ ਲ�ਡਲੋਰਡ ਟੇਨ�ਟ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ, ਹੀਟ ਜਾਂ ਿਬਜਲੀ 
ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।) 
If the repairs are not completed within the applicable period of time, I intend to use the 
remedies provided in the Act.  

(ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰੰਮਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਮ� ਐਕਟ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ।) 



 

 

If you have turned off these utilities purposely to force me to move, this is also unlawful 
under RCW 59.18.300 and I may sue for damages for each day that the utilities were off.  

(ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਮੈਨੰੂ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ�ਾਂ ਸਹਲੂਤਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕ ੇਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਇਹ RCW 59.18.300 ਦ ੇਤਿਹਤ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਹੈ ਅਤ ੇਮ� ਹਰ ਿਦਨ ਹਰਜਾਿਨਆਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ 
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਸਹਲੂਤਾਂ ਬਦੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।) 
Sincerely, 

(ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁੱਭਿਚੰਤਕ,) 

 
_______________________________________  
Signature 
(ਦਸਤਖਤ) 
_______________________________________ 
Print Name 
(ਨਾਮ ਿਪ�ੰਟ ਕਰੋ) 
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