استخدم هذه االستمارة بعد انتهاء فترة تأجيل اإلخالء

إخطار ومعلومات الموارد لبرنامج ERPP

أكمل الصفحة  1بالكامل وبشك ٍل صحيح بجميع المعلومات التي تعرفها .يجب ذكر المعلومات التي تعرفها ،والتي
مهم! خاص بمالكي العقاراتِ :
محام .يتعين عليك تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى المستأجر وإرسال نسخة منه إلى مركز تسوية النزاعات المحلي
يعرفها محاميك ،إذا كان لديك
ٍ
الذي يخدم المنطقة التي يقع فيها العقار (انظر الملحق ب) .وينبغي لك االحتفاظ بما يثبت تقديم هذه النسخ.

هل أنت متأخر عن دفع اإليجار؟ أصبح لديك الفرصة لتسوية
النزاع مع مالك العقار.

 Eviction Resolution Pilot Program( ،ERPPالبرنامج التجريبي لتسوية نزاعات اإلخالء) التابع للمحكمة العليا
خاص بالمستأجرين :للمشاركة في البرنامج ،انظر أدناه ويُرجى الرد بحلول (التاريخ)!_________________________ :
							

( 14يو ًما بعد إعطاء هذا اإلخطار إلى المستأجر)

		

مهم! خاص بالمستأجرين :قد يؤدي عدم الرد على هذا اإلخطار في غضون  14يو ًما إلى تقديم استدعاء وشكوى عن طريق
المحكمة بعدم قانونية استحواذ المستأجر على العقار (إخالء).
إلى:

اسم المستأجر:
عنوان العقار:
هاتف المستأجر:

من:

اسم مالك العقار:
عنوان المراسالت للمالك:
هاتف المالك:
اسم محامي المالك (إن ُو ِجد):
عنوان المحامي:
هاتف المحامي:

البريد اإللكتروني للمستأجر:

البريد اإللكتروني للمالك:

البريد اإللكتروني للمحامي:

يطلب منك مالك العقار المشاركة في برنامج Eviction Resolution
ال تتردد ،يمكنك الحصول على المساعدة.
.Pilot Program
ما برنامجEviction Resolution Program (ERPP)؟
تتولى المحكمة العليا في المقاطعة التي تقيم فيها تطبيق هذا البرنامج .ي ُِلزم برنامج  ERPPال ُم ّلك بمحاولة التوصل إلى اتفاقات مع المستأجرين
بشأن اإليجار غير المدفوع قبل أن يتمكنوا من المطالبة بإخالء المستأجر في المحكمة .قد تكون مؤهالً للحصول على معونة مالية ومساعدة
قانونية من خالل برنامج .ERPP
إذا شاركت في برنامج  ،ERPPفيجب أن يتعاون مالك العقار معك ومع أحد المختصين من  Dispute Resolution Center(،DRC
مركز تسوية النزاعات) المحلي .فإذا أدى ذلك إلى تسوية النزاع ،فسيكون ذلك عظي ًما! أما إذا فشل في تسوية النزاع ،فسيعرض مركز DRC
أمرا تطوعيًا  -ولن يتم تقديم الوساطة إال إذا وافق الطرفان عليها.
توفير وساطة مجانية .تُعَد الوساطة ً
لديك الحق في التفاوض بشأن خطة الدفع التي تناسبك.
ي المشاركة؟
لماذا ينبغي عل َّ
إذا تلقَّيت هذا اإلخطار ولم تستجب أو تحاول التوصل إلى اتفاق ،فإنه يجوز للمالك رفع دعوى باإلخالء أمام المحكمة .قد تتأهل للحصول على
محام بالمجان (انظر الملحق ج).
مساعدة من
ٍ
اإلخطار ومعلومات الموارد اإللزامية لبرنامج ERPP
					
(بعد انتهاء فترة تأجيل اإلخالء)
الصفحة  1من 2

تمت المراجعة بتاريخ 23/08/2021

•المساعدة على دفع اإليجار
•الوساطة المجانية
•المساعدة القانونية
المجانية

درب (وسيط) لمساعدتك على حل مشكلة أو الوصول إلى اتفاق مع
ما المقصود بالوساطة؟ الوساطة هي ما يقوم به شخص ُم َّ
شخص آخر.
يمكنك طلب الحصول على خدمات الوساطة من خالل مركز  Dispute Resolution Centerالمحلي .يتميز الوسطاء
بالحياد ،ويقدمون المساعدة لجميع المشاركين للتوصل إلى تسوية.

احصل على المساعدة اآلن! تواصل مع هذه الموارد المجانية في مقاطعتك.

أدخل معلومات االتصال بالبرنامج المحلي هنا (انظر الملحق أ) خاص بالمستأجرين :تواصل
خاص بمالكي العقاراتِ :
مع هذه الموارد المجانية لمساعدتك.

المساعدة على
دفع اإليجار
أدخل معلومات االتصال بالبرنامج المحلي هنا (انظر الملحق ب) .خاص بالمستأجرين :تواصل
خاص بمالكي العقاراتِ :
مع هذه الموارد المجانية لمساعدتك.

مراكز تسوية
النزاعات
رقم خط الفرز الخاص بالدفاع عن حاالت الطرد على مستوى الوالية ( 1-855-657-8387رقم
مجاني)
المحامون

أدخل معلومات االتصال بالبرنامج المحلي هنا (انظر الملحق ج) .خاص بالمستأجرين :تواصل
خاص بمالكي العقاراتِ :
مع هذه الموارد المجانية لمساعدتك.

تتوفر خدمات الترجمة الفورية المجانية في جميع هذه البرامج

يتوفر هذا اإلخطار بلغات متعددة لدى Washington State Office of the Attorney General(مكتب النائب العام في والية
واشنطن) على موقعه اإللكتروني على الرابط .www.atg.wa.gov/landlord-tenant :ستجد أيضًا على هذا الموقع معلومات عن كيفية
محام أو أحد وكالء الدعاوى بتكلفة منخفضة أو مجانًا ،كما ستجد الموارد المتاحة لمساعدتك على دفع اإليجار .أو يمكنك بدالً من ذلك العثور
العثور على
ٍ
على معلومات إضافية لمساعدتك على الموقع اإللكتروني www.courts.wa.gov.و www.washingtonlawhelp.org

أريد المشاركة في برنامج  .Eviction Resolution Pilot Programماذا
ي أن أفعل اآلن؟
ينبغي عل َّ

يمكنك البدء في إجراءات المشاركة عن طريق القيام بإحدى الخطوت َين التاليت َين:
•االتصال بمركز  Dispute Resolution Centerالموجود في مقاطعتك.
•استكمال هذه االستمارة وإعادتها إلى مالك العقار على العنوان الموجود في الصفحة  .1احتفظ بنسخة منها.
محام ،سواء أكنت مشار ًكا في برنامج  ERPPأو ال.
ضا توكيل
يمكنك أي ً
ٍ

نعم ،أريد المساعدة بشأن تسوية إيجاري غير المدفوع .يُرجى التواصل معي عبر:

اسم المستأجر:
عنوان المستأجر:
هاتف المستأجر:

البريد اإللكتروني للمستأجر:
اإلخطار ومعلومات الموارد اإللزامية لبرنامج ( ERPPبعد انتهاء فترة تأجيل اإلخالء) الصفحة  2من 2

 المساعدة على دفع اإليجار:الملحق أ
البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

http://www.qbhs.org/
housing@goodwillotc. https://www.co.benton.
org
wa.us/pview.aspx?id=20883&catid=0
info@cdcac.org
https://cdcac.org/affordable-housing/
housinghelp@serenityhouseclallam.org/

https://www.serenityhouseclallam.org/
https://www.councilforthehomeless.org/
http://www.bmacww.
org/
https://lowercolumbiacap.org/
:للمساعدة بشأن اإلسكان
https://hopesource.us/
:للمساعدة بشأن المرافق
https://www.yvoic.org/
http://coastalcap.org/

housingteam@olycap.
org

DCHSRentalAssistance@kingcounty.gov

https://www.islandcountywa.gov/Humanservices/Pages/Housing-Support-Center.
aspx
http://www.olycap.org/
يمكن ملء "المستندات المتاحة
للطباعة" على هذا الموقع
اإللكتروني وإرسالها عبر البريد
 أو طباعتها وتسليمها،اإللكتروني
.OlyCAP إلى
https://kingcounty.gov/
depts/community-human-services/COVID/
eviction-prevention-rent-assistance.
aspx

مكان التقديم للحصول على
المساعدة على دفع اإليجار

Quality Behavioral Health
Department of Human إدارة
) (إدارة الخدمات اإلنسانيةServices
بمقاطعة بينتون
Chelan Douglas Community
 (مجلس العملAction Council
)المجتمعي في تشيالن دوجالس
Serenity House

منطقة/المقاطعة
الخدمة

Asotin
Benton/Franklin
Chelan/Douglas
Clallam

Council for the Homeless
Clark
)(مجلس المشردين
Blue Mountain Action Columbia/Garfield
 (مجلس العمل بمقاطعة بلوCouncil
)ماونتن
Lower Columbia CAP
Cowlitz
Housing Authority of Grant
 بوالية واشنطنCounty OIC
 للمساعداتHopeSource لمؤسسة
 لخدمة الشباب من- الخاصة بالمرافق
 عا ًما24  إلى18 سن
Coastal Community برنامج
 (برنامج العملAction Program
)للمجتمعات الساحلية
Housing Support Center

Grant/Adams

Grays Harbor
Island

Olympic Community برامج
Action Programs (OlyCAP
)برامج العمل المجتمعية األولمبية

Jefferson

King مقاطعة

King
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https://www.kitsapgov. Kitsap Community Resources
Kitsap
com/hs/Pages/HH-KEPA.aspx
https://hopesource.us/
Hope Source
Kittitas
info@wagap.org
https://www.wagap.
Washington Gorge  برنامجKlickitat/Skamania
org/
،Action Program (WAGAP
)برنامج عمل مؤسسة واشنطن جورج
https://centralia.salvaSalvation Army
Lewis
tionarmy.org/centralias/rental-assistance
CrossroadsHousing@
https://masoncountycrossroads housing برنامج
Mason
hcc.net
wa.gov/health/com(كروسرودز هاوسنج) التابع لمركز
munity-family/hous-  (المركزShelton Family Center
Susan@sheltonfamily- ing-homelessness.php
 (موقع المكتب،)العائلي بمدينة شيلتون
center.org
)Belfair  وShelton في
jennifers@occac.com
https://creatorapp.
Okanogan مقاطعة
Okanogan
zohopublic.com/comCommunity Action Council
munityactionok/oc)(مجلس العمل المجتمعي
cac-coordinated-entry/
form-perma/Application_for_Assistance/
VfbUqgnsJJAKejffnQwJ5Xm1AHffjEEzGgqMzX1n2pZGZFuPV09YQWYJXEexBBXXSsfS4fd27qOqdJTCAXSsHO0KZXkVWf5EsyS2
rentassistance@co.pahttps://co.pacific.
Pacific County Health and
Pacific
cific.wa.us wa.us/covid-19/ERAP/  (إدارة الخدماتHuman Services
index.html
)الصحية واإلنسانية بمقاطعة باسيفيك
https://www.pofcn.org/
 (شبكةFamily Crisis Network
Pend Oreille
housing-assistance
)األزمات األسرية
hsrent@piercecountyhttps://www.piercePierce مقاطعة
Pierce
wa.gov
countywa.gov/7142/
Rental-Assistance
https://www.oppco.org/
 (مجلسOpportunity Council
San Juan
basic-needs/housing/
)الفرص
https://www.skagit- Community Action of Skagit
Skagit
countyha.org/, https://
Housing  التابع لـ،County
www.communityaction-  (هيئةAuthority Skagit County
skagit.org/
)اإلسكان بمقاطعة سكاجيت
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spokanechhs@spokanecity.org

https://snohomish-county-coronavirus-response-snoco-gis.hub.arcgis.
com/pages/emergency-rental-assistance
https://my.spokanecity.org/covid19/resident-assistance/
https://www.snapwa.
org/snap-rental-assistance/

Snohomish County Human
 (إدارة الخدمات اإلنسانيةServices
)بمقاطعة سنوهوميش

Snohomish

Spokane مدينة

) (المدينةSpokane

Spokane Neighborhood
 (برنامج عملAction Program
)أحياء مقاطعة سبوكين

) (المقاطعةSpokane

https://ruralresources.
org/
https://caclmt.
org/?%20page_
id=3379/#tab-id-6

Rural Resources

Stevens/Lincoln

Community Youth برنامج
 (خدمات الشبابServices
 التابع لمجلس،)المجتمعية
Community Action Council
(مجلس العمل المجتمعي) (للشباب في
) عا ًما فقط24  إلى18 سن
Wahkiakum County Health
 (إدارةand Human Services
الخدمات الصحية واإلنسانية بمقاطعة
)واكياكوم
Blue Mountain Action Council
)(مجلس العمل بمقاطعة بلو ماونتن
 (مجلسOpportunity Council
)الفرص
Community Action Center

Thurston

cor@co.wahkiakum. https://www.co.wahkiawa.us kum.wa.us/542/Homeless-Prevention-Services-Rent-Assist
http://www.bmacww.
org/
https://www.oppco.org/
jefft@cacwhitman.org

https://www.cacwhitman.org/
https://www.yakimacounty.us/2453/ForTenants-and-Landlords

 (مركزOIC of Washington
،)صناعة الفرص بوالية واشنطن
Latino Community Fund
Yakima ،)(صندوق المجتمع الالتيني
Neighborhood Health
 (برنامج الخدمة الصحيةServices
Yakima ،)ألحياء مدينة ياكيما
Valley Farm Workers Clinic
Northwest Community Action
Center
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Wahkiakum

Walla Walla
Whatcom
Whitman
Yakima

Dispute Resolution Services :الملحق ب
)(خدمات تسوية النزاعات
الهاتف

(509) 237-8401

(509) 730-1317

(509) 783-1043

(509) 888-0957

(360) 452-8024

(360) 334-5862
x1
(509) 730-1317

(360) 232-8622

الموقع اإللكتروني العنوان

البريد اإللكتروني

https://www.
neutralgrounddrc.org/

256 Basin St.
NW, Suite B
Ephrata, WA
98823
1200 SE 12th
Street Suite 6
College Place,
WA 99324
5219 W. Clearwater Avenue
– Suite 11,
Kennewick, WA
99336
5 S Wenatchee
Avenue, Suite
210
Wenatchee, WA
98801
319 S. Peabody
Street
Port Angeles,
WA 98362
303 East 16th
Street
Vancouver, WA
98663
1200 SE 12th
Street Suite 6
College Place,
WA 99324
Satellite Office:
1338 Commerce
Ave D2
Longview, WA
98632

(509) 888-0957 5 S Wenatchee
Avenue, Suite
210
Wenatchee, WA
98801

cbdrcerpintake@gmail.
com

DRC اسم

Columbia Basin
DRC

المقاطعة

director@neutralgrounddrc.
org

Neutral Ground
DRC

Asotin

http://www. erpspecialist@
drctc.org
drctc.org

DRC of Tri-Cities

Benton

http://www.
wvdrc.org

info@wvdrc. Wenatchee Valley
org
DRC

Chelan

http://www.
pdrc.org

renee@pdrc.
org

Peninsula DRC

Clallam

http://www.
info@mediamediationclark- tionclarkcounty.
county.org
org

Community
Mediation
 (خدماتServices
)الوساطة المجتمعية
Neutral Ground
DRC

Clark

http://www.
cbdrc.org

https://www.
neutralgrounddrc.org/

director@neutralgrounddrc.
org

https://lewiscountyccrc.org/

erpp.cowlitz.
ccrc@gmail.
com

http://www.
wvdrc.org

Center for
Constructive
Resolution and
Conversation
(مركز التسوية والتفاوض
)البنَّاء
info@wvdrc. Wenatchee Valley
org
DRC
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Adams

Columbia

Cowlitz

Douglas

(509) 456-0103

(509) 783-1043

(509) 730-1317

(509) 237-8401

(360) 532-8950

425-339-1335
)3 (اضغط رقم
:رقم االتصال المجاني
(800) 280-4770
)3 (اضغط رقم

(360) 452-8024

(206) 443-9603
x 111
:اللغة اإلسبانية
(206) 443-9603
103 :تحويلة داخلية
(425) 452-4090

35 West Main,
http://www.
info@nwmeNorthwest
Suite 230
nwmediationdiationcenter. Mediation Center
Spokane, WA
center.com
com
(مركز نورث ويست
99201
)للوساطة
5219 W.
http://www. erpspecialist@ DRC of Tri-Cities
Clearwater
drctc.org
drctc.org
Avenue – Suite 11
Kennewick, WA
99336
1200 SE 12th
https://www. director@neuNeutral Ground
Street Suite 6 neutralground- tralgrounddrc.
DRC
College Place,
drc.org/
org
WA 99324
256 Basin St.
http://www.
cbdrcerpinColumbia Basin
NW, Suite B
cbdrc.org
take@gmail.
DRC
Ephrata, WA
com
98823
207 S Chehalis
http://www.
erp@drcghp.
DRC of Grays
Street #301
drcghp.org
org
Harbor & Pacific
Aberdeen, WA.
Counties
98520
117 N First St,
http://www.
earlyresoluVolunteers of
Ste 30 voaww.org/drc
tion@voaww. America Dispute
Mount Vernon,
org Resolution Center
WA 98273"
(مركز فولنتيرز أوف
:العنوان البريدي
)أمريكا لتسوية النزاعات
PO Box 839
Everett, WA
98206-0839
319 S. Peabody
http://www.
renee@pdrc.
Peninsula DRC
Street
pdrc.org
org
Port Angeles,
WA 98362
4649 Sunnyside
http://kcdrc.
housing@  في مقاطعةDCR مركز
Ave. N, Suite
org/get-help/
kcdrc.org
King
520
Seattle, WA
98103
450 110th
https://belbcrc@bellev- Bellevue Conflict
Avenue NE
levuewa.
uewa.gov Resolution Center
Bellevue, WA
gov/city-gov(مركز بيلفيو لتسوية
98004
ernment/
)النزاعات
departments/
community-development/
conflict-assistance/
eviction-resolution-program
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Ferry

Franklin

Garfield

Grant

Grays
Harbor
Island

Jefferson

King

King

(360) 517-5800

(509) 388-0366

386-1283 )541(
#2
:الخط المباشر
(509) 606-6363
:الرقم المجاني
(888) 628-4101
(360) 623-8788

(509) 456-0103

(360) 956-1155
113 :تحويلة داخلية
(509) 826-1776
(360) 532-8950

(509) 456-0103

(253) 572-3657
:اللغة اإلسبانية
(253) 572-3657
123 :تحويلة داخلية

9004
Washington
Ave. NW
Silverdale, WA
98383
132 North 1st
Avenue
Yakima, WA
98902
PO Box 1594,
Hood River,
Oregon 97031

http://www.
kitsapdrc.org

Housing@Kit-  في مقاطعةDRC مركز
sapDRC.org
Kitsap

http://www. ERP@drcyakidrcyakima.org
ma.org

Kitsap

 لمقاطعت َيDRC مركز
Kittitas وYakima

Kittitas

Six Rivers DRC

Klickitat

500 W. Main
https://lewiserpp.lewis.
Center for
St., Centralia, countyccrc.org/
ccrc@gmail.
Constructive
#11 (2nd floor)
com
Resolution and
Centralia WA
Conversation
98531
35 West Main,
http://www.
info@nwmeNorthwest
Suite 230
nwmediationdiationcenter. Mediation Center
Spokane, WA
center.com
com
99201
PO Box 6184,
http://media- cstead@medi-  في مقاطعةDRC مركز
Olympia, WA tethurston.org atethurston.org
Thurston
98507
113 N Main St.
http://www. okcodrc@live.  في مقاطعةDRC مركز
Okanogan, WA okanogandrc.
com
Okanogan
98840
org
207 S Chehalis
http://www.
erp@drcghp.  لمقاطعت َيDRC مركز
Street #301
drcghp.org
org
Grays Harbor
Aberdeen, WA.
Pacificو
98520
35 West Main,
http://www.
info@nwmeNorthwest
Suite 230
nwmediationdiationcenter. Mediation Center
Spokane, WA
center.com
com
99201
717 Tacoma https://center- SolveIt@Cen- Center for Dialog
Ave. South
forresolution. terForResolu-  & (مركزResolution
Tacoma, WA
org
tion.org
)الحوار والتسوية
98402

Lewis

http://www.6rivers.org

earlyresolution@6rivers.
org
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Lincoln

Mason
Okanogan
Pacific

Pend
Oreille
Pierce

(425) 339-1335 117 N First :المقر
)3 (اضغط رقم
St, Ste 30
: الخط المجانيMount Vernon,
(800) 280-4770
WA 98273
)3 (اضغط رقم
:عنوان المراسلة
PO Box 839
Everett, WA
98206-0839
(425) 339-1335 117 N First :المقر
)3 (اضغط رقم
St, Ste 30
: الخط المجانيMount Vernon,
(800) 280-4770
WA 98273
)3 (اضغط رقم
:عنوان المراسلة
PO Box 839
Everett, WA
98206-0839
(541) 386-1283
PO Box 1594,
#2
Hood River,
: الخط المباشرOregon 97031
(509) 606-6363
:الرقم المجاني
(888) 628-4101
(425) 339-1335
:المقر
)3  (اضغط رقم2801 Lombard St
:الخط المجاني
Everett WA
(800) 280-4770
98201"
)3 (اضغط رقم
:عنوان المراسلة
PO Box 839
Everett, WA
98206-0839
(509) 838-2799

(509) 456-0103

(509) 456-0103

(360) 956-1155
113 :تحويلة داخلية

http://www.
voaww.org/drc

earlyresoluVolunteers of
tion@voaww. America Dispute
org Resolution Center

San Juan

http://www.
voaww.org/drc

earlyresoluVolunteers of
tion@voaww. America Dispute
org Resolution Center

Skagit

http://www.6rivers.org

http://www.
voaww.org/drc

earlyresolution@6rivers.
org

Six Rivers DRC

Skamania

earlyresoluVolunteers of Snohomish
tion@voaww. America Dispute
org Resolution Center

1212 N.
http://www.
housing@ Fulcrum Institute
Washington fulcrumdispute. fulcrumdispute.
DRC
Street, Ste 206
com
com
Spokane, WA
99201
35 West Main,
http://www.
info@nwmeNorthwest
Suite 230
nwmediationdiationcenter. Mediation Center
Spokane, WA
center.com
com
99201
35 West Main,
http://www.
info@nwmeNorthwest
Suite 230
nwmediationdiationcenter. Mediation Center
Spokane, WA
center.com
com
99201
PO Box 6184,
http://media- cstead@medi-  في مقاطعةDRC مركز
Olympia, WA tethurston.org atethurston.org
Thurston
98507
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Spokane

Spokane

Stevens

Thurston

(360) 532-8950

(509) 730-1317

(360) 676-0122
x 122
(509) 456-0103

(509) 388-0366

207 S Chehalis
Street #301
Aberdeen, WA.
98520
1200 SE 12th
Street Suite 6
College Place,
WA 99324
206 Prospect
Street
Bellingham, WA
98225
35 West Main,
Suite 230
Spokane, WA
99201
132 North 1st
Avenue
Yakima, WA
98902

http://www.
drcghp.org

erp@drcghp.
org

https://www.
neutralgrounddrc.org/

director@neutralgrounddrc.
org

Neutral Ground
DRC

Walla
Walla

http://www.
whatcomdrc.
org

gayle@whatcomdrc.org

Whatcom DRC

Whatcom

Northwest Mediation Center

Whitman

 لمقاطعت َيDRC مركز
Kittitas وYakima

Yakima

http://www.
nwmediationcenter.com

info@nwmediationcenter.
com

http://www. ERP@drcyakidrcyakima.org
ma.org

 لمقاطعت َيDRC  مركزWahkiakum
Grays Harbor
Pacificو
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الملحق ج :بيانات االتصال بمشروع Free Attorney and
( Housing Justice Projectمشروع خدمات المحاماة
المجانية والعدالة السكانية)
مقاطعتا  CHELANوDOUGLAS

مقاطعة SNOHOMISH

برنامج Chelan Douglas County Volunteer Attorney
( Servicesخدمات المحاماة التطوعية بمقاطعت َي تشيالن
ودوجالس)
(509) 663-2778

Snohomish County Legal Services Housing
( Justice Projectمشروع الخدمات القانونية والعدالة السكنية
بمقاطعة سنوهوميش)
 (425) 258-9283تحويلة داخلية5 :

Clark County Volunteer Lawyers Program
( Housing Justice Projectبرنامج المحامين المتطوعين
ومشروع العدالة السكنية بمقاطعة كالرك).
(360) 334-4007

Spokane County Bar Association Volunteer
( Lawyer Programبرنامج المحامين المتطوعين المسجلين بنقابة
المحامين بمقاطعة سبوكين)
(509) 477-2674

King County Bar Association Housing Justice
( Projectمشروع العدالة السكنية التابع لنقابة المحامين بمقاطعة
كينج)
(267-7069 )206

Thurston County Volunteer Legal Services/
( Housing Justice Projectمشروع الخدمات القانونية
التطوعية/العدالة السكنية بمقاطعة ثورستون
يخدم مقاطعات  ،Thurstonو ،Masonو،Grays Harbor
و ،PacificوLewis
 (360) 705-8194أو الرقم المجاني (844) 211-6916

مقاطعة CLARK

مقاطعة KING

مقاطعة PIERCE

مقاطعة SPOKANE

مقاطعة THURSTON

مقاطعة WHATCOM

ي مقاطعة
( Tacoma Pro Bono Housing Justice Projectمشروع ( Whatcom LAW Advocatesبرنامج محام ّ
واتكوم)
العدالة السكنية التابع لتوكاما بروبونو)
 (360) 671-6079تحويلة داخلية15 :
(253) 366-8710

مقاطعة SKAGIT

( Skagit Housing Justice Projectمشروع العدلة السكنية
لمقاطعة سكاجيت)
(360) 230-8100

كافة المقاطعات األخرى

مقاطعة YAKIMA

( Yakima Volunteer Attorney Servicesبرنامج خدمات
المحاماة التطوعية بمقاطعة ياكيما)
(509) 453-4400

رقم الخط الساخن الخاص بالدفاع عن حاالت الطرد على مستوى الوالية( 1-855-657-8387 :رقم ماني)

بمحام في
المعلومات الخاصة بحق ( Office of Civil Legal Aidمكتب المساعدة القانونية المدنية) في االستعانة
ٍ
دعاوى الطردhttps://ocla.wa.gov/reports/ :
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