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 کرائے کی ادائیگی کے لئے مدد دستیاب ہے 19-کوڈ
 

 خطرہ درپیش ہے تو آپ کے پاس تین اختیارات موجود ہیں۔ اگر آپ کے سابقہ کرائے باقی ہیں یا آپ کو بے دخل کیے جانے کا

یاست بھر میں مقامی تنظیمیں کرائے کی معاونت فراہم کرنے کے ررائے کی معاونت۔ ک 

 رابطہ کر سکتے ہیں۔ م سےسلسلے میں مدد کر رہی ہیں۔ آپ یا آپ کے مالک مکان درخواست دینے کے طریقے سے متعلق معلومات کے لیے اپنی کاؤنٹی میں واقع مقامی تنظی

  program/-assistance-rent-communities/homelessness/eviction-https://www.commerce.wa.gov/servingکرائے کی معاونت فراہم کنندگان کی فہرست: 

ست: سال سے کم عمر والے کرائے دار ہیں تو کسی مقامی یوتھ اینڈ ینگ ایڈلٹ ایوکشن رینٹ اسسٹینٹ  پروگرام فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔ فہر  25اگر آپ 

program/-assistance-rent-eviction-adult-young-and-communities/homelessness/youth-https://www.commerce.wa.gov/serving  

 

آپ یا آپ کے مالک مکان آپ کے رہائشی کاؤنٹی  خلی کے مسئلے کے حل کا پروگرام۔دے ب 

ست: میں واقع مقامی تنازعات حل کرنے کے مرکز سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ مراکز بے دخلی سے متعلق مسائل حل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ فہر 

resolutionwa.org/locations  

 

 

وہ کرائے دار جنہیں رسکاری معاونت موصول ہوتی ہے یا  شورے کا حق قانونی پروگرام۔م 

ہے، وہ بے دخلی کی کارروائیوں کے دوران، مفت  53,000$آمدنی یا چار افراد پر مشتمل ایک خاندان کے لیے ساالنہ  25,760$جن کی آمدنی انتہائی کم یعنی ایک فرد کے لیے ساالنہ 

پر آن  online-nwjustice.org/applyپر بے دخلی کی مدافعت کے اسکریننگ الئن  سے رابطہ کر سکتے ہیں یا  855-657-8387میں کسی وکیل کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں۔ 

 واست کر سکتے ہیں۔الئن درخ

 

 ریاست کے اٹرنی ج�ل سے مزید جانیں
دفرت) متعدد زبانوں میں (اٹارنی ج�ل کا  Office of the Attorney Generalمیں ان پروگراموں اور مالک مکان اور کرائے دار سے متعلق  tenant-atg.wa.gov/landlordاٹارنی ج�ل کا دفرت 

 اضافی قانونی معلومات فراہم کر رہا ہے۔

 

 پر کال کریں 2-1-1دیگر اخراجات سے متعلق معلومات کے لیے 
سی  پر کال کریں اور کسی ایسے شخص سے بات کریں جو آپ کو معلومات دے سکے کے جو لوگوں کو توانائی کے بلز، خوراک، براڈ بینڈ اور ایسی بہت 2-1-1یا  wa211.orgمالحظہ کریں 

 کے چیزوں کی ادائیگی کے حوالے سے مدد فراہم کر سکے۔
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