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COVID-19 வாடகை உதவித்ததாகை
கிகடை்கிறது
நீ ங் ைள் வாடகை தெலுத்தவவண்டிய தைடு முடிந்திருந்தால் அல் லது தவளிவயற் றப்படும்
அபாயம் இருந்தால் உங் ைளுை்கு மூன் று வாய் ப்புைள் உள் ளன.
வாடகை உதவி. மாநிலம் முழுவதும் உள் ள உள் ளூர் நிறுவனங் ைள் வாடகை உதவி
வழங் குகின் றன. எவ் வாறு விண்ணப்பிப்பது என் பது குறித்த தைவல் ைளுை்கு நீ ங் ைள்
அல் லது இட உரிகமயாளர் உங் ைள் மாவட்டத்திலுள் ள உள் ளூர் நிறுவனத்கதத்
ததாடர்புதைாள் ளலாம் .
வாடகை உதவி வழங் குநர்ைளின் பட்டியல் : https://www.commerce.wa.gov/servingcommunities/homelessness/eviction-rent-assistance-program/
நீ ங் ைள் 25 வயதுை்குை் கீழ் உள் ள குடியிருப்பாளர் எனில் , உள் ளூர் இகளவயார் மற் றும்
இளம் வயதினர் தவளிவயற் ற வாடகை உதவித் திட்டம் வழங் குநகரத்
ததாடர்புதைாள் ளவும் . பட்டியல் : https://www.commerce.wa.gov/servingcommunities/homelessness/youth-and-young-adult-eviction-rent-assistance-program/

வவளியேற் ற தீர்வுத் திட்டம் . நீ ங் ைள் வசிை்கும் மாவட்டத்திலுள் ள உள் ளூர் வழை்குத் தீர்வு
கமயத்கத நீ ங் ைவளா அல் லது உங் ைள் இட உரிகமயாளவரா ததாடர்புதைாள் ளலாம் .
தவளிவயற் றப்படுதல் ததாடர்பான பிரெ்சிகனைகளத் தீர்ை்ை இந்த கமயங் ைள்
உதவமுடியும் . பட்டியல் : resolutionwa.org/locations

ஆய ாசகைை்ைாை உரிகம சட்டச் வசே ் திட்டம் . தபாது உதவி தபறும்
குடித்தனை்ைாரர்ைள் அல் லது மிைை்குகறந்த வருவாய் உள் ளவர்ைள் - ஒரு தனிநபருை்கு
$25,760 அல் லது நான் குவபருள் ள குடும் பத்துை்கு $53,000 வருடாந்திர வருவாய் உள் ளவர்ைள்
- தவளிவயற் ற நகடமுகறைளின் வபாது ஒரு வழை்ைறிஞகர இலவெமாை பணியமர்த்திை்
தைாள் ளமுடியும் . தவளிவயற் றப் பாதுைாப்பு ஆய் வு எண் 855-657-8387-ஐத் ததாடர்பு
தைாள் ளவும் அல் லது இகணயவாயிலாை nwjustice.org/apply-online என் ற பை்ைத்தில்
விண்ணப்பிை்ைவும் .
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மாநில அரசு வழை்ைறிஞரிடமிருந்து வமலும்
அறிந்துதைாள் ளுங் ைள்
Office of the Attorney General (அரசு வழக்கறிஞர் அலுவலகம் ) இந்தத் திட்டங் ைள் மற் றும் பிற நில
உரிகமயாளர்-குடியிருப்பவர் பிரெ்சிகனைள் குறித்துை் கூடுதல் ெட்ட மற் றும் தைாள் கைொர்
தைவல் ைகள தவவ் வவறு தமாழிைளில் atg.wa.gov/landlord-tenant என் ற இகணயப்பை்ைத்தில்
வழங் குகிறது.

மற் ற தெலவினங் ைளில் உதவி குறித்த தைவல் ைளுை்கு 2-1-1
என் ற எண்கண அகழை்ைவும்
wa211.org -ஐப் பார்கவயிடவும் அல் லது 2-1-1 என் ற எண்ணில் அகழப்பதன் மூலம் மின் ொர
ைட்டணங் ைள் , உணவு, இகணயத்ததாடர்பு மற் றும் பலவற் றிற் கு பணம் தெலுத்த மை்ைளுை்கு
உதவுவது குறித்து தைவல் வழங் கும் ஒருவருடன் வபெவும் .
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