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COVID-19 ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬਿਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜਾੀਂ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿੋਲ ਕਤੰਨ ਕਿਿਲਪ ਹਨ।
ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ। ਰਾਜ ਭਰ ਕਿਿੱਚ ਸਥਾਨਿ ਸੰਸਥਾਿਾੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਕਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਰਹੀਆੀਂ ਹਨ। ਅਰਜੀ
ੀਂ ੀ ਦੀ ਸਥਾਨਿ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਕਿਿੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਜਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਾਉਟ
ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਤਾਿਾੀਂ ਦੀ ਸੂ ਚੀ: https://www.commerce.wa.gov/servingcommunities/homelessness/eviction-rent-assistance-program/
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ੀਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਸਥਾਨਿ ਯੂ ਥ ਐੀਂਡ ਯੰਗ ਬਾਲਗ ਬੇਦਖਲੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ। ਸੂ ਚੀ: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/youthand-young-adult-eviction-rent-assistance-program/

ੀਂ ੀ ਕਿਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿ ਝਗੜੇ ਕਨਪਟਾਰੇ ਿੇਂਦਰ ਨਾਲ
ਇਕਿਿਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ੋਕਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰ਼ੋਗਰਾਮ। ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਜਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਮਿਾਨ-ਮਾਲਿ ਉਸ ਿਾਉਟ
ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਕਜਿੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਿੇਂਦਰ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਿੱਕਦਆੀਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਕਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।
ਸੂਚੀ: resolutionwa.org/locations

ਿਨੂੰ ਨੀ ਸਿਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਕਿਿਾਰ ਪ੍ਰ਼ੋਗਰਾਮ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜੋ ਜਨਤਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰਦੇ ਹਨ ਜਾੀਂ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਿਾਲੇ ਹਨ ਇਿੱਿ ਕਿਅਿਤੀ ਲਈ $25,760 ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਜਾੀਂ ਚਾਰਾੀਂ ਦੇ ਪਕਰਿਾਰ ਲਈ $53,000 - ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਿਾਰਿਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਿੱਿ ਿਿੀਲ
ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਕਿਿੱਚ ਿੰਮ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਇਕਿਿੇਸ਼ਨ ਕਡਫੈਂਸ ਸਿਰ ੀਕਨੰ ਗ ਲਾਈਨ ਨਾਲ 855-657-8387 'ਤੇ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ ਜਾੀਂ
nwjustice.org/apply-online 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਕਦਓ।

ਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
Office of the Attorney General (ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫਤਰ)atg.wa.gov/landlord-tenant 'ਤੇ ਇਹਨਾੀਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਮਿਾਨ-ਮਾਲਿ-ਕਿਰਾਏਦਾਰਾੀਂ ਦੇ ਮੁਿੱਕਦਆੀਂ ਬਾਰੇ ਿਈ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਕਿਿੱਚ ਿਾਧੂ ਿਾਨੂੰ ਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖਰਕਚਆੀਂ ਕਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ 2-1-1 ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ
wa211.org 'ਤੇ ਕਿਕਜਟ ਿਰੋ ਜਾੀਂ ਕਿਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਿਰਨ ਲਈ 2-1-1 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋਜੋ ਲੋ ਿਾੀਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਕਬਿੱਲਾੀਂ, ਭੋਜਨ, ਬਰੌਡਬੈਂਡ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜਾੀਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਕਿਿੱਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ।
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