
 
 

Bạn đang chậm tiền thuê nhà?  

Bạn lo lắng về việc bị tịch thu nhà?  

Bạn là chủ nhà đang gặp khó khăn về tài chính 

do tác động của cuộc khủng hoảng sức khỏe 

cộng đồng COVID-19? 

Dưới đây là các dịch vụ dành cho TẤT CẢ cư dân Hạt Whatcom. Bạn muốn biết điều 

kiện đăng ký? Hãy gọi cho chúng tôi, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. 

 
 
 

 

 

Opportunity Council cung cấp dịch vụ hỗ trợ tài chính có hạn mức để trang trải tiền 

thuê nhà và các dịch vụ thiết yếu. Nếu đã kín lịch, tổ chức sẽ mở lại lịch hẹn mới vào 

ngày làm việc đầu tiên của tháng. Để hoàn thành khâu chọn lọc người đủ điều kiện ban 

đầu, chủ nhà hoặc người thuê nhà có thể đăng ký trực tuyến tại 
www.oppco.org/basic-needs/housing/help-with-rent hoặc để lại thư thoại qua số 360-

746-3826. 
 

Luật sư của LAW Advocates sẽ tư vấn miễn phí cho những người thuê nhà có thu nhập 

thấp ở Hạt Whatcom và có thể đại diện cho người thuê nhà trong các vụ tranh chấp 

với chủ nhà. LAW Advocates còn hỗ trợ người thuê nhà đăng ký các chương trình hỗ 

trợ thuê nhà. Tất cả các dịch vụ đều miễn phí. Vui lòng gọi đến số 360-671-6079 máy 

lẻ 15 và tổ chức sẽ gọi lại cho bạn để lấy thông tin. 

 

Luật sư của Northwest Justice Project (NJP) và LAW Advocates sẽ đại diện miễn phí 

cho những người thuê nhà có thu nhập thấp đang bị kiện tịch thu nhà, tùy thuộc vào 

sắp xếp của luật sư. Nếu bạn đang bị kiện tịch thu nhà và không có luật sư đại diện, 

hãy gọi đến Đường dây nóng Đăng ký Bảo vệ Khi bị tịch thu nhà qua số 855-657-8387 

hoặc đăng ký trực tuyến tại www.nwjustice.org/apply-online. NJP hoặc LAW 

Advocates sẽ liên lạc để trao đổi về vụ kiện nếu bạn đủ điều kiện. 

 

Whatcom Dispute Resolution Center (WDRC) cung cấp dịch vụ quản lý, thương lượng 

và hòa giải vụ việc cho chủ nhà và người thuê nhà đảm bảo công bằng và khách quan. 

Dịch vụ của WDRC đẩy mạnh thương lượng và giải quyết kế hoạch thanh toán tiền thuê 

nhà cũng như các thỏa thuận cần thiết khác để duy trì việc thuê nhà và tránh bị tịch 

thu nhà. Ngoài ra, WDRC còn tạo điều kiện tiếp cận các quỹ hỗ trợ tiền thuê nhà hiện 

có, hỗ trợ pháp lý và các dịch vụ nhân sinh nếu cần. Các dịch vụ này đều miễn phí và 

hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Tìm hiểu thêm tại www.whatcomdrc.orghoặc gọi đến số  

360-676-0122. 
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