
 

 
 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਕ ਿੱ ਚ ਕ ਿੱ ਛ ੇਹੋ?  

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦਖਲੀ ਬਾਰ ੇਕਚਿੰ ਤਤ ਹੋ?  

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਹੋ ਜੋ ਕੋਕ ਡ -19 ਜਨਤਕ ਕਸਹਤ 

ਸਿੰ ਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ ਕ ਿੱ ਤੀ ਤਿੰ ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 

ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਵਟਕਾਮ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਉਤਸਕੁ ਹੋ? ਸਾਨ ੂੰ  ਕਾਲ 

ਕਰ,ੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ। 

 
 
 

 

 
Opportunity Council ਕਕਰਾਏ ਅਤ ੇਸਹ ਲਤਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਕਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਨਯੁਕਤੀਆਂ ਪ ਰੀਆਂ 

ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਦਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਨਯੁਕਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਹਣਗੇ। ਸੁਰ ਆਤੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ www.oppco.org/basic-needs/housing/help-with-rent 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ 
ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਾਂ 360-746-3826 'ਤੇ ਵੌਇਸਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

LAW Advocates (ਲਾਅ ਐਡਵੋਕੇਟ/ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਵਕੀਲ ) ਦੇ ਪਰਤੀਕਨਧੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਟਕਾਮ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ 

ਮੁਫਤ ਮਸਵਰਾ ਕਦੂੰ ਦ ੇਹਨ, ਅਤ ੇਕਈ ਵਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗਕਿਆਂ ਕਵੱਚ ਕਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਅ 

ਐਡਵੋਕੇਟ/ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਵਕੀਲ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਅਰਜੀਆ ਂਨਾਲ ਕਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 360-671-6079 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 15 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। 
 

Northwest Justice Project (NJP) (ਐੱਨਜੇਪੀ) ਅਤ ੇਲਾਅ ਐਡਵੋਕੇਟਸ/ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਤੀਕਨਧੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ 
ਵਾਲੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਕਜਨਹ ਾਂ ਉੱਪਰ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਬਨਾਂ ਕਕਸੇ ਦੋਸ ਦੇ ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ 

ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 
855-657-8387 'ਤੇ ਇਕਵਕਸ਼ਨ ਕਡਫੈਂਸ ਸਕਰੀਕਨੂੰ ਗ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.nwjustice.org/apply-online 'ਤੇ 

ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਕਦਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਐੱਨਜੀਪੀ ਜਾਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਮਲੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਸੂੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

Whatcom Dispute Resolution Center (WDRC) (ਡਬਲਯ ਡੀਆਰਸੀ) ਕਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤ ੇਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਨਰਪੱਖ 

ਮਾਮਲਾ ਪਰਬੂੰ ਧਨ, ਸਮਝੌਤਾ, ਅਤ ੇਕਵਚੋਲਗੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇਬੇਦਖਲੀ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਕਕਰਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਜਰ ਰੀ ਸਮਝੌਕਤਆਂ ਦੇ ਸੂੰਵਾਦ ਅਤ ੇਸਮਾਧਾਨ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਕਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਡਬਲਯ ਡੀਆਰਸੀ ਲੋਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜ ਦਾ ਕਕਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਫੂੰ ਡਾਂ, ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤ ੇਮਨੱੁਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਦੀ ਸਹ ਲਤ 

ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤ ੇਕਈ ਭਾਸਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। www.whatcomdrc.org 'ਤੇ ਜਾਕ,ੇ ਜਾਂ  
360-676-0122 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 
 

http://www.oppco.org/basic-needs/housing/help-with-rent
http://www.nwjustice.org/apply-online
http://www.whatcomdrc.org/

