
14-ਦਿਨ ਨੋਦਿਸ, RCW 59.18.057, ਸੰਸ਼ਧੋਨ ਮਈ 2021   ਪੰਨਾ 1 ਿਾ 1  

ਵੱਲ ਦਿਰਾਏਿਾਰ (ਨਾਮ):    

ਦਿਰਾਏਿਾਰ ਿਾ ਪਤਾ:    

ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਗਹਾ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਲਈ ਚੌਦਾਂ-ਕਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਕਿਸ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਨੋਦਿਸ ਇਸ ਿਰਿੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਦਰਹਾ ਹੈ ਦਿਉਂਦਿ ਤੁਹਾਡ ੇਮਿਾਨ-ਮਾਲਿ ਿਾ ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਦਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਰਾਏ, ਸਹ ਲਤਾਂ (ਯ ਿੀਦਲਿੀਜ) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਵਰਤੀ ਜਾਂ 
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਦਿਆ ਂਜੋ ਦਿ ਬਿਾਇਆ ਹਨ, ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਿਰਿੇ ਲੀਜ ਐਗਰੀਮੈਂਿ ਿੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਬਿਾਇਆ ਰਿਮ ਿੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਕਨਆ ਂਲਈ? (ਉਹ ਸਾਦਰਆਂ ਿੀ ਜਾਂਿ ਿਰੋ ਜੋ ਲਾਗ  ਹੋਵੇ) ਡਾਲਰ ਕ ਿੱ ਚ ਰਿਮ 

☐  (ਮਹੀਨਾ/ਮਹੀਦਨਆਂ ਿੀ ਸ ਿੀ) ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਿਰਾਇਆ: $ 

☐  ਸਹ ਲਤਾਂ (ਯ ਿੀਦਲਿੀਜ) (ਮਹੀਨਾ/ਮਹੀਦਨਆਂ ਿੀ ਸ ਿੀ): $ 

☐  ਹੋਰ ਆਵਰਤੀ ਜਾਂ ਦਨਯਮਤ ਸ਼ੁਲਿ ਦਜਸ ਿੀ ਪਛਾਣ ਲੀਜ ਦਵੱਿ             

                     (ਮਹੀਨਾ/ਮਹੀਦਨਆਂ ਿੀ ਸ ਿੀ) ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ: 

$ 

ਿੁਿੱ ਲ ਬਿਾਇਆ ਰਿਮ $ 

ਅੰਤਮ ਕਮਤੀ! 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਨੋਦਿਸ ਿੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿੇ ਚੌਦਾਂ (14) ਕਦਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਆਪਣੇ ਮਿਾਨ 

ਮਾਲਿ ਨ ੰ  ਬਿਾਇਆ ਸਾਰੀ ਰਿਮ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਗਹਾ ਖਾਲੀ ਿਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।  
ਤੁਹਾਡੇ ਿਆੁਰਾ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੰ  ਿੀਤੀ ਗਈ ਿੋਈ ਵੀ ਅਿਾਇਗੀ ਪਦਹਲਾਂ ਇਸ 

ਿੱੁਲ ਰਿਮ ‘ਤੇ ਲਾਗ  ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਹੀਿੀ ਹੈ ਦਜਵੇਂ ਦਿ ਇਸ ਨੋਦਿਸ ‘ਤੇ 

ਦਿਖਾਇਆ ਦਗਆ ਹੈ।  
ਇਸ ਨੋਦਿਸ ਿੇ ਦਮਲਣ ਿੇ ਿੌਿਾਂ (14) ਦਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਇਸ ਨੋਦਿਸ ਿੀ ਪਾਲਣਾ 
ਨਹੀਂ ਿਰਨ ਿੇ ਦਸੱਿ ੇਵਜਹੋਂ ਤੁਹਾਡ ੇਦ਼ਿਲਾਫ ਿੋਰਿ ਿੀ ਿਾਰਵਾਈ ਸ਼ਰੁ  ਿੀਤੀ ਜਾ 
ਸਿਿੀ ਹੈ ਦਜਸ ਿੇ ਦਸੱਿੇ ਵਜਹੋਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਬੇਿ਼ਿਲ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਿਾ ਹੈ। 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਰਾਇਆ ਐਗਰੀਮੈਂਿ ਿੇ ਮੁਤਾਬਿ ਭੁਗਤਾਨ ਿੇ ਦਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਿੇ 

ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ ਸਿਿ ੇਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਿ, ਿੈਸ਼ੀਅਰ ਿੈੈੱਿ, ਮਨੀ ਆਰਡਰ, ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਪਰਮਾਦਣਤ ਫੰਡਾਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ ਸਿਿੇ ਹੋ। 

ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁ ਾਦ 

ਵਾਦਸੰ਼ਗਿਨ ਸਿਿੇ ਅਿਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਿਾ ਿਫਤਰ (Office of the 

Attorney General) ਿਆੁਰਾ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਿੇ ਮੁਤਾਬਿ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਿੁਆਰਾ ਦਿਰਾਇਆ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਾਉਣ ਦਵੱਿ ਮਿਿ ਲਈ ਇਸ ਨੋਦਿਸ ਨ ੰ  
ਆਪਣੀ ਵੇਬਸਾਈਿ atg.wa.gov/landlord-tenant ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
ਦਵੱਿ ਅਨੁਵਾਿ ਿਰਾਇਆ ਦਗਆ ਹੈ, ਦਜਸ ਦਵੱਿ ਸਿਿੇ ਐਡਂ ਰੈਂਿਲ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੈ।  
ਸਿੇਿ ਿਾਨ ੰ ਨ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਿੋਰਿ ਦਵਿ ਿੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਿਾ 
ਅਦਧਿਾਰ ਵੀ ਪਰਿਾਨ ਿਰਿਾ ਹੈ। 

ਿਾਨ ੰ ਨੀ ਮਦਦ 

ਸਿੇਿ ਿਾਨ ੰ ਨ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਿਾਨ ੰ ਨੀ ਨੁਮਾਇੰਿਗੀ ਿਾ ਅਦਧਿਾਰ ਪਰਿਾਨ ਿਰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਿਰ 

ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ-ਪਰਾਪਤ ਘੱਿ-ਆਮਿਨ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਰਾਏਿਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਿੋਰਿ 

ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਿੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨੁਮਾਇੰਿਗੀ ਲਈ ਵਿੀਲ ਦਨਯੁਿਤ ਿਰ ਸਿਿਾ ਹੈ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਗਿਾ ਹੈ ਦਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ-ਪਰਾਪਤ ਘੱਿ-ਆਮਿਨ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਵਾਲੇ 

ਦਿਰਾਏਿਾਰ ਅਤ ੇਿਾਹੰੁਿੇ ਹੋ ਦਿ ਿੋਈ ਵਿੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਿਗੀ ਲਈ ਦਨਯੁਿਤ ਿੀਤਾ 
ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਮੁਤਾਬਿ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ: 

 (ਬੇਦਖਲੀ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਸਿਰੀਕਨੰਗ ਲਾਈਨ (Eviction Defense 

Screening Line) 855-657-8387 

 Apply online: nwjustice.org/apply-online  

ਹੋਰ ਸਰੋਤ  

 2-1-1 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ  

 Northwest Justice Project CLEAR ਦਿੰਗ ਿਾਉਂਿੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਈ 

ਹੌਿਲਾਈਨ: 888-201-1014, ਸਪਤਾਹ ਿੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਵਜ ੇਤੋਂ – 

ਿੁਪਦਹਰ 12:15 ਵਜ,ੇ ਜਾਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਿੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ: 888-

387-7111  

 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਿ ਲਈ ਦਜਆਿਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਸ ਵੇਬਸਾਈਿ ‘ਤੇ ਵੀ 
ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਿੇ ਹੋ washingtonlawhelp.org 

ਕ  ਾਦ ਦਾ ਹਿੱਲ 

ਦਿਸੇ ਵੀ ਦਨਆਇਂਿ ਪਰਦਿਦਰਆ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਦਿਰਾਇਆ ਦਵਵਾਿਾਂ ਿੀ ਅਿਾਇਗੀ ਦਵੱਿ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਿ ਿੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਿੋਲਗੀ ਿੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਿੇ ਭਰ 

ਦਵਿ ਦਵਵਾਿ ਸਮਾਧਾਨ ਿੇਂਿਰਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜਿੀਿੀ ਦਵਵਾਿ ਸਮਾਧਾਨ ਸੈਂਿਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ 
resolutionwa.org ’ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਿੇ ਹੋ।

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਿੇ ਿਸਤ਼ਿਤ   ਦਮਤੀ:   

ਕਜਿੱ ਥੇ ਬਿਾਇਆ ਰਿਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਿਾ ਨਾਮ:   

ਪਤਾ:   

http://www.atg.wa.gov/landlord-tenant
https://nwjustice.org/apply-online
http://www.washingtonlawhelp.org/
https://www.resolutionwa.org/

