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SB 5160 – ਨਵੀਂ ਹਿਦਾਇਤ ਸੇਧ

ਪਹਿਭਾਸਾਵਾਂ

ਗੈਿਕਾਨੰੂਨੀ ਡੀਟੇਨਿ ਕਾਿਵਾਈ ਹਕਿਾਏਦਾਿਾਂ ਹਵਿੱੁਧ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਿਆ ਜੋ ਹਕ ਹਕਿਾਏ ਹਵੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਨ ਹਵੱਚ ਅਸਫਲ ਿਿੇ ਿਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ 
ਿ।ੈ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਇਸ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰਹਕਹਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿ ੈਹਕ ਉਿ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਹਕਿਾਏ ‘ਤੇ ਹਦੱਤੀ ਇਕਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਅਹਧਕਾਿ ਨੰੂ ਬਿਾਲ ਕਿਨ ਲਈ ਕਿੇ।

ਹਕਿਾਏਦਾਿ ਸੁਿੱਹਖਆ

ਹਕਿਾਏਦਾਿਾਂ ਲਈ:
ਇਿ ਸੁਿੱਹਖਆਵਾਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ:

•	 ਹਕਿਾਏਦਾਿ Residential Landlord-Tenant Act (ਿੈਸੀਡੈਂਨਹਿਅਲ ਲੈਂਡਲੌਿਡ-ਟੇਨੈਂ ਟ ਐਕਟ) ਦੁਆਿਾ ਸੁਿੱਹਖਅਤ
•	 ਮੋਬਾਈਲ ਿੋਮ ਪਾਿਕ ਹਕਿਾਏਦਾਿ
•	 ਉਿ ਹਵਅਕਤੀ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਹਿਿਾਇਸ ਹਵੱਚ ਿਹਿ ਿਿੇ ਸਨ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਇੱਕ ਿੋਟਲ ਜਾਂ ਮੋਟਲ ਜਾਂ ਕੈਂਹਪੰਗ ਖੇਤਿ:

o 1 ਮਾਿਚ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਹਦਨ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ; ਜਾਂ
o 1 ਮਾਿਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਹਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 7 ਹਦਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਨੋਹਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਾਿਚ, 2020 ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਿ, 2021 ਦੇ ਹਵਚਕਾਿ ਹਕਿਾਇਆ ਦੇਣ ਹਵੱਚ ਅਸਮਿੱਥ ਸੀ:

•	 ਤੁਿਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤੁਿਾਡੇ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਹਕਿਾਏ ਲਈ ਲੇਟ ਫੀਸ ਜਾਂ ਿੋਿ ਖਿਚੇ ਨਿੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ; ਅਤੇ
•	 ਤੁਿਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਹਕਸੇ ਸੰਭਾਹਵਤ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਹਿਪੋਿਟ ਨਿੀਂ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਹਕਿਾਇਆ ਨਿੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਿ ਹਕ ਤੁਿਾਡੇ ਹਵਿੁੱ ਧ 

ਗੈਿਕਾਨੰੂਨੀ ਡੀਟੇਨਿ ਕਾਿਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਕਉਂਹਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਹਕਿਾਇਆ ਨਿੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਇੱਕ ਸੰਭਾਹਵਤ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੁਿਾਡੀ ਹਕਿਾਏ ਦੀ ਅਿਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਵਚਾਿ ਕਿਹਦਆਂ ਤੁਿਾਡੇ ਹਵਿੁੱ ਧ ਇਿ ਧਾਿਣਾ ਨਿੀਂ ਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹਕ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਾਿਚ 2020 ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਿ 2021 ਦੇ 
ਹਵਚਕਾਿ ਹਕਿਾਇਆ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤਾ ਸੀ।

ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਹਵੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਕਿਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਤੁਿਾਡੇ ਡਾਕਟਿੀ ਇਹਤਿਾਸ ਦੇ ਕਾਿਨ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਹਵਡ-19 ਐਕਸਪੋਜਿ ਜਾਂ 
ਇਨਫੈਕਸਨ ਸਾਮਲ ਿੈ ਇਨਕਾਿ, ਅਿਜ਼ੀ ਨੰੂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ, ਜਾਂ ਅਣਉਪਲਬਧ ਨਿੀਂ ਕਿ ਸਕਦਾ। 

ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਹਵੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੁਿਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਕਾਿਡਾਂ ਜਾਂ ਇਹਤਿਾਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਪਿ ਹਵਚਾਿ ਨਿੀਂ ਕਿ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੰੂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਤੁਿਾਡੀ 
ਹਿਿਾਇਸ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਸੋਧ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਨਾ ਪਵੇ।

ਜੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸੰਭਾਹਵਤ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਉਪਿੋਕਤ ਜ਼ਿੂਿਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿ ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਅਟਾਿਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਿਹਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਮਜਬੂਿ ਕਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ:
ਇਿ ਸੁਿੱਹਖਆਵਾਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ:

•	 ਹਕਿਾਏਦਾਿ Residential Landlord-Tenant Act ਦੁਆਿਾ ਸੁਿੱਹਖਅਤ
•	 ਮੋਬਾਈਲ ਿੋਮ ਪਾਿਕ ਹਕਿਾਏਦਾਿ
•	 ਉਿ ਹਵਅਕਤੀ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਹਿਿਾਇਸ ਹਵੱਚ ਿਹਿ ਿਿੇ ਸਨ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਇੱਕ ਿੋਟਲ ਜਾਂ ਮੋਟਲ ਜਾਂ ਕੈਂਹਪੰਗ ਖੇਤਿ:

o 1 ਮਾਿਚ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਹਦਨ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ; ਜਾਂ
o 1 ਮਾਿਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਹਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 7 ਹਦਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਨੋਹਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ।
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ਜੇ ਹਕਿਾਏਦਾਿ 1 ਮਾਿਚ, 2020 ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਿ, 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਹਵਚਕਾਿ ਹਕਿਾਇਆ ਦੇਣ ਹਵੱਚ ਅਸਮਿੱਥ ਸੀ:

•	 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਹਬਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਹਕਿਾਏ ਲਈ ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਿੋਿ ਖਿਚੇ ਨਿੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ; ਅਤੇ
•	 ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਹਕਿਾਏਦਾਿ ਦੇ ਸੰਭਾਹਵਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਹਿਪੋਿਟ ਨਿੀਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਿੋ ਹਕ ਹਕਿਾਏਦਾਿ ਨੇ ਹਕਿਾਇਆ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਿਕਾਨੰੂਨੀ ਡੀਟੇਨਿ 

ਕਾਿਵਾਈ ਦਾਇਿ ਕੀਤੀ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਹਕਿਾਏਦਾਿ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਹਕਿਾਇਆ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। 

ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਕਿਾਏਦਾਿ ਦੀ ਹਕਿਾਏ ਦੀ ਅਿਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਵਚਾਿ ਕਿਹਦਆਂ ਉਿਨਾਂ ਹਵਿੁੱ ਧ ਇਿ ਧਾਿਣਾ ਨਿੀਂ ਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ 1 ਮਾਿਚ, 2020 ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਿ, 2021 ਦੇ 
ਹਵਚਕਾਿ ਹਕਿਾਇਆ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤਾ ਸੀ।

ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਹਕਿਾਏਦਾਿ ਦੇ ਡਾਕਟਿੀ ਇਹਤਿਾਸ ਦੇ ਕਾਿਨ, ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਕਿਾਏ ਦੇ ਯੂਹਨਟ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਿ ਨਿੀਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਸਮਿੱਥ ਨਿੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਇਨ੍ਹ ਾਂ 
ਹਵੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ COVID-19 ਐਕਸਪੋਜਿ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸਨ ਸਾਮਲ ਿੈ।  

ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਹਕਿਾਏਦਾਿ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਹਕਿਾਏਦਾਿ ਦੇ ਡਾਕਟਿੀ ਹਿਕਾਿਡ ਜਾਂ ਇਹਤਿਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਹਵਚਾਿ ਨਿੀਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਕ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਢੁਕਵੀਂ ਹਿਿਾਇਸ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਲਈ ਜ਼ਿੂਿੀ ਨਾ ਿੋਵੇ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਿੋਕਤ ਜ਼ਿੂਿਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਹਕਿਾਏਦਾਿ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਹਕਿਾਏਦਾਿ ਤੁਿਾਡੇ ਹਖਲਾਫ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ 
ਅਟਾਿਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਿਹਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਮਜਬੂਿ ਕਿ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਹਕਿਾਏਦਾਿਾਂ ਲਈ:
ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਿਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿਨ:

•	 ਹਕਿਾਏਦਾਿ Residential Landlord-Tenant Act ਦੁਆਿਾ ਸੁਿੱਹਖਅਤ
•	 ਮੋਬਾਈਲ ਿੋਮ ਪਾਿਕ ਹਕਿਾਏਦਾਿ
•	 ਉਿ ਹਵਅਕਤੀ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਹਿਿਾਇਸ ਹਵੱਚ ਿਹਿ ਿਿੇ ਸਨ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਇੱਕ ਿੋਟਲ ਜਾਂ ਮੋਟਲ ਜਾਂ ਕੈਂਹਪੰਗ ਖੇਤਿ:

o 1 ਮਾਿਚ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਹਦਨ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ; ਜਾਂ
o 1 ਮਾਿਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਹਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 7 ਹਦਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਨੋਹਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ।

ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਾਿਚ 2020 ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਿ, 2021 ਦੇ ਹਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਿੋਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਹਕਿਾਇਆ ਬਾਕੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਬਕਾਇਆ ਹਕਿਾਏ ਦੀ ਮੁੜ 
ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਕਾਿਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਿਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕਾਿਜਕ੍ਰਮ ਨੰੂ ਵਾਜਬ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਤੁਿਾਡੀਆਂ 
ਮਿੀਨਾਵਾਿ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਸ ਮਿੀਨੇ ਦੇ ਹਕਿਾਏ ਦੇ ਇੱਕ ਹਤਿਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਤੋਂ ਅਸਮਿੱਥ ਸੀ।  ਉਦਾਿਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ 
ਮਿਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੀਨਾ ਹਕਿਾਇਆ $ 1,500 ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਿਨ ਤੋਂ ਅਸਮਿੱਥ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਫਸਾਉਣ ਲਈ 
ਅਹਜਿੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਜਸ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੀਨਾ $ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕਿਨਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ (ਤੁਿਾਡੇ ਮਾਹਸਕ ਹਕਿਾਏ ਦ ੇ1/3 
ਖਿਚੇ)। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 14 ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਵਾਜ਼ਬ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸਿਤਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਿ ਨਿੀਂ ਕਿਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਬੇਦਖਲ ਕਿਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਹਵੱਚ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਿਵਾਈ ਸੁਿੂ ਕਿ ਸਕਦਾ ਿੈ (ਇਸਨੰੂ ਇੱਕ unlawful detainer action (ਗੈਿਕਾਨੰੂਨੀ ਡੀਟੇਨਿ ਕਾਿਵਾਈ) ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)।  ਗੈਿਕਾਨੰੂਨੀ ਡੀਟੇਨਿ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ 
ਇੱਕ ਹਵਸੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਉਿ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਿਨ।  ਕੁਝ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਹਵੱਚ, Eviction Resolution 
Pilot Program (ਬੇਦਖਲੀ ਿੈਜ਼ੋਲੂਸਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ) ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਹਕ ਤੁਿਾਡੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੁਿਾਡੇ ਹਵਿੁੱ ਧ ਤੁਿਾਡੇ ਗੈਿ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਡੀਟੇਨਿ ਕਾਿਵਾਈ ਦਾਇਿ 
ਕਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਬਕਾਇਆ ਹਕਿਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਿੁੰ ਚਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ।

ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ:

•	 ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਿਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦ ੇ30 ਹਦਨਾਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀ;
•	 ਹਸਿਫ ਹਕਿਾਇਆ ਕਵਿ ਿੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੇਟ ਫੀਸ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੋਿ ਫੀਸ ਅਤੇ ਖਿਚੇ ਨਿੀਂ;
•	 ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹਕਸੇ ਸਿੋਤ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਗੈਿ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਚਿਚਾਂ ਜਾਂ ਧਾਿਹਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਸਿਕਾਿੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਦੀ ਆਹਗਆ ਹਦਓ; ਅਤੇ
•	 ਇਸ ਤੇ ਸਿਤ ਨਿੀਂ:

o ਹਕਿਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤੁਿਾਡੀ ਪਾਲਣਾ;
o ਅਟਾਿਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸ, ਕਿੋਟ ਖਿਹਚਆਂ, ਜਾਂ ਮਕੱੁਦਮਬੇਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਿੋ ਖਿਹਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕਿਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਡਫਾਲਟ ਕਿਦੇ ਿ;ੋ
o ਅਹਜਿੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਾਿੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਹਦਉ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਦਉ ਹਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਿਕਾਿੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੋ ਿਿੇ ਿਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੋਏ 

ਿਨ; ਜਾਂ
o ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨੋਹਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਨ ਦੇ ਤੁਿਾਡੇ ਅਹਧਕਾਿ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਅਤੇ ਨੋਹਟਸ ਅਤੇ ਗੈਿਕਾਨੰੂਨੀ ਡੀਟੇਨਿ ਕਾਿਵਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਹਕ ਤੁਿਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੁਿਾਡੇ ਹਵਿੁੱ ਧ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਿੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦਾ ਿੈ (ਹਜਸ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਹਿੱਟ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)।
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਹਕਿਾਇਆ 'ਤੇ ਹਡਫਾਲਟ ਕਿਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ-Landlord Mitigation Program (ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 
ਹਮਟੀਗੇਿਨ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ) ਤੋਂ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ (ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਿੇਠਾਂ ਦੇਖੋ) ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਿਕਾਨੰੂਨੀ ਡੀਟੇਨਿ ਕਾਿਵਾਈ ਲਈ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਿੈ, 
ਬਿਿਤੇ ਉਿ Eviction Resolution Pilot Program ਅਧੀਨ ਜ਼ਿੂਿਤਾਂ ਪੂਿੀਆਂ ਕਿਦਾ ਿੋਵੇ (ਵੇਖੋ ਪੰਨਾ 4)

ਜੇ ਹਕਸੇ ਸੰਘੀ, ਿਾਜ, ਸਥਾਨਕ, ਹਨੱਜੀ ਜਾਂ ਗੈਿ-ਲਾਭਕਾਿੀ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਤੋਂ ਹਕਿਾਏ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਹਬਨਾਂ ਹਕਿਾਏ 
ਦੇ ਹਕਿਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਿਨ ਲਈ ਹਕਿਾਇਆ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਨਾ ਜਾਿੀ ਿੱਖ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਇੱਕ ਗੈਿਕਾਨੰੂਨੀ ਡੀਟੇਨਿ ਕਾਿਵਾਈ ਹਵੱਚ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਕਾਿਨ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਿੈ ਜਾਂ ਖਿਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਿਨ, ਅਤੇ ਪੇਸਕਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਸਿਤਾਂ 
ਸਾਮਲ ਿਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਿਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਹਵਚਾਿ ਕਿਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਹਕਿਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਬੇਦਖਲ ਕਿਨ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਿਵਾਈ ਦਾਇਿ ਕਿਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਿ ਤੁਿਾਨੰੂ ਮੁੜ 
ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੰੂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਿ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਹਵੱਚ ਪੇਸ ਕਿ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੇਦਖਲੀ ਨੰੂ ਿੋਕ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ:
ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਿਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿਨ:

•	 ਹਕਿਾਏਦਾਿ Residential Landlord-Tenant Act ਦੁਆਿਾ ਸੁਿੱਹਖਅਤ
•	 ਮੋਬਾਈਲ ਿੋਮ ਪਾਿਕ ਹਕਿਾਏਦਾਿ
•	 ਉਿ ਹਵਅਕਤੀ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਹਿਿਾਇਸ ਹਵੱਚ ਿਹਿ ਿਿੇ ਸਨ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਇੱਕ ਿੋਟਲ ਜਾਂ ਮੋਟਲ ਜਾਂ ਕੈਂਹਪੰਗ ਖੇਤਿ:

o 1 ਮਾਿਚ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਹਦਨ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ; ਜਾਂ
o 1 ਮਾਿਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਹਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 7 ਹਦਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਨੋਹਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ।

ਜੇ ਹਕਸੇ ਹਕਿਾਏਦਾਿ ਦਾ 1 ਮਾਿਚ 2020 ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਿ, 2021 ਦੇ ਹਵਚਕਾਿ ਇਕੱਠਾ ਿੋਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਹਕਿਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀ ਹਕਿਾਏ ਦੀ ਮੁੜ 
ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਕਾਿਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਿਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕਾਿਜਕ੍ਰਮ ਨੰੂ ਵਾਜਬ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿੀਨਾਵਾਿ 
ਭੁਗਤਾਨ ਹਕਿਾਏਦਾਿ ਦੇ ਮਿੀਨੇਵਾਿ ਹਕਿਾਏ ਦੇ ਇੱਕ ਹਤਿਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹਕਿਾਏਦਾਿ ਖਿਚਾ ਦੇਣ ਹਵੱਚ ਅਸਮਿੱਥ ਸੀ।  ਉਦਾਿਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ 
ਤੁਿਾਡਾ ਮਿਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੀਨਾ ਹਕਿਾਇਆ $ 1,500 ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਿਨ ਤੋਂ ਅਸਮਿੱਥ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਫਸਾਉਣ 
ਲਈ ਅਹਜਿੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਜਸ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੀਨਾ $ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕਿਨਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ (ਤੁਿਾਡੇ ਮਾਹਸਕ ਹਕਿਾਏ ਦ ੇ1/3 
ਖਿਚੇ)। 

ਜੇ ਹਕਿਾਏਦਾਿ 14 ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਵਾਜ਼ਬ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸਿਤਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਿ ਨਿੀਂ ਕਿਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬੇਦਖਲ ਕਿਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਹਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਕਾਿਵਾਈ ਸੁਿੂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਿੋ (ਹਜਸਨੰੂ ਗੈਿਕਾਨੰੂਨੀ ਡੀਟੇਨਿ ਕਾਿਵਾਈ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)। ਕੁਝ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਹਵੱਚ, Eviction Resolution Pilot Program ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ 
ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਹਕ ਤੁਿਾਡੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੁਿਾਡੇ ਹਵਿੁੱ ਧ ਤੁਿਾਡੇ ਗੈਿ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਡੀਟੇਨਿ ਕਾਿਵਾਈ ਦਾਇਿ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਬਕਾਇਆ ਹਕਿਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ 
ਹਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਿੁੰ ਚਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ। (ਵੇਖੋ ਪੰਨਾ 4)।

ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ:

•	 ਹਕਿਾਏਦਾਿ ਨੰੂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 30 ਹਦਨਾਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀ;
•	 ਹਸਿਫ ਹਕਿਾਇਆ ਕਵਿ ਿੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੇਟ ਫੀਸ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੋਿ ਫੀਸ ਅਤੇ ਖਿਚੇ ਨਿੀਂ;
•	 ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹਕਸੇ ਸਿੋਤ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਗੈਿ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਚਿਚਾਂ ਜਾਂ ਧਾਿਹਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਸਿਕਾਿੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਦੀ ਆਹਗਆ ਹਦਓ; ਅਤੇ
•	 ਇਸ ਤੇ ਸਿਤ ਨਿੀਂ:

o ਹਕਿਾਏਦਾਿ ਦੀ ਹਕਿਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ;
o ਹਕਿਾਏਦਾਿ ਦੀ ਅਟਾਿਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸ, ਕੋਿਟ ਖਿਚੇ, ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿੋਿ ਖਿਚੇ ਜੇ ਉਿ ਹਕਿਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਡਫਾਲਟ ਕਿਦੇ ਿਨ;
o  ਅਹਜਿੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਾਿੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਹਦਉ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਦਉ ਹਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਿਕਾਿੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੋ ਿਿੇ ਿਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਿੋਏ ਿਨ; ਜਾਂ
o ਹਕਿਾਏਦਾਿ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨੋਹਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਨ ਦਾ ਅਹਧਕਾਿ, ਅਤੇ ਨੋਹਟਸ ਅਤੇ ਗੈਿਕਾਨੰੂਨੀ ਡੀਟੇਨਿ ਕਾਿਵਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਇਸਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਹਖਲਾਫ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਿੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿ ਲਓ (ਬਿਾਲੀ ਦੀ ਹਿੱਟ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)।

Landlord Mitigation Program (LMP, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹਮਟੀਗੇਿਨ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ): (https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/landlord-
fund-programs/landlord-mitigation-program/)

Department of Commerce (ਡੀਪਾਿਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਕੋਮਿਸ) ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣ ੇLMP ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਿੈ। SB 5160 ਨੇ LMP ਦੇ ਦਾਇਿੇ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ 
ਲਈ ਭਾਸਾ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਹਵੱਚ ਦੱਹਸਆ ਹਗਆ ਿੈ: 

https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/landlord-fund-programs/landlord-mitigation-program/
https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/landlord-fund-programs/landlord-mitigation-program/
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ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ LMP ਤੋਂ 15,000 ਡਾਲਿ ਤੱਕ ਦੇ ਅਦਾਇਗੀ ਹਕਿਾਏ 'ਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜੋ ਹਕ 1 ਮਾਿਚ, 2020 ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਿ, 2021 ਦੇ ਹਵਚਕਾਿ 
ਇਕੱਠਾ ਿੋਇਆ ਿੋਵੇ: 

•	 ਹਕਿਾਏਦਾਿ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹਕਿਾਏਦਾਿੀ ਛੱਡ ਹਦੰਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ (ਪਿ ਇੱਕ ਗੈਿਕਾਨੰੂਨੀ ਡੀਟੇਨਿ ਕਾਿਵਾਈ ਦੇ ਕਾਿਨ ਨਿੀਂ), ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੋਤ ਸੀਮਤ ਸਨ ਜਾਂ ਉਿ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਿ ਹਿਿਾ ਸੀ; ਜਾਂ

•	 ਉਪਿੋਕਤ ਵਿਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਹਕਿਾਏਦਾਿ ਨੇ ਹਡਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਕਿਾਏਦਾਿੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ' ਤੇ ਖਤਮ ਨਿੀਂ 
ਿੁੰ ਦੀ।  

LML ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਿਵਾਈ ਨਿੀਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਹਕਿਾਏਦਾਿ ਦੇ ਹਖਲਾਫ ਿਿਜਾਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਕਿਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਨਿੀਂ 
ਕਿ ਸਕਦੇ। 

Eviction Resolution Pilot Program (ERPP)

SB 5160 ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੇ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਹਵੱਚ ਚੱਲ ਿਿੇ ਅਦਾਲਤ-ਅਧਾਿਤ Eviction Resolution Pilot Program ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਿੈ: ਕਲਾਿਕ, ਹਕੰਗ, ਹਪਅਿਸ, ਸਨੋਿੋਹਮਸ, ਸਪੋਕੇਨ 
ਅਤੇ ਥਿਸਟਨ। ERPP ਅਨੁਸਾਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹਕਿਾਏਦਾਿਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਉਂਟੀ Dispute Resolution Center (ਝਗੜਾ ਹਨਪਟਾਿਾ ਕੇਂਦਿ) ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ, 
ਸੁਲ੍ਹਾ, ਜਾਂ ਹਵਚੋਲਗੀ ਦੁਆਿਾ ਅਦਾਇਗੀ ਹਕਿਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹਕਿਾਏਦਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਿੁੰ ਚਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਿਨ। ਹਕਿਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਿਨ 'ਤੇ 
ਗੈਿਕਾਨੰੂਨੀ ਡੀਟੇਨਿ ਕਾਿਵਾਈ ਦਿਜ ਕਿਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਹਕ ERPP ਵਿਤਮਾਨ ਹਵੱਚ ਉੱਪਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਛੇ ਪਾਇਲਟ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਹਵੱਚ ਕੰਮ ਕਿ ਿਿੀ ਿੈ, SB 5160 ਦੀ 
ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਿ Administrative Office of the Courts (ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫਤਿ) ਿਿੇਕ ਕਾਉਂਟੀ ਹਵੱਚ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹਨਪਟਾਿੇ ਕੇਂਦਿਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿੇ ਜੋ ਇੱਕ ERPP 
ਸਥਾਪਤ ਕਿਦਾ ਿੈ।

ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਿੀ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ: https://www.courts.wa.gov/newsinfo/content/Eviction%20Resolution%20Program%20
Overview.pdf

ERPP ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ ਤੇ: 

- ERPP ਦੇ ਹਕਿਾਏਦਾਿ ਨੰੂ ਨੋਹਟਸ ਦੇਣਾ ਿੋਵੇਗਾ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਨੋਹਟਸ ਭੇਜਣ ਤੇ ਮੇਲ ਕਿਨਾ ਪਏਗਾ।
- ਨੋਹਟਸ ਹਵੱਚ ਿੇਠ ਹਲਖੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਾਮਲ ਕਿੋ: 

o ਸਥਾਨਕ ਝਗੜਾ ਹਨਪਟਾਿਾ ਕੇਂਦਿ ਲਈ ਸੰਪਿਕ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲੈਣਾ; 
o ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ ਿਾਉਹਸੰਗ ਜਸਹਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਿਾਜ ਹਵਆਪੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਹਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਿਿਾਇਸੀ ਵਕਾਲਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿ 

ਿਿੀ ਿੈ ਲਈ ਸੰਪਿਕ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲੈਣਾ, ਇਕ ਹਬਆਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਈ ਭਾਸਾਵਾਂ ਹਵਚ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਿੈ: 
o ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਟਾਿਨੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਿੈ, ਅਤੇ ਹਕਿਾਏਦਾਿ ਲਈ ਸੰਪਿਕ ਜਾਣਕਾਿੀ; ਅਤੇ
o ਇੱਕ ਹਬਆਨ ਿੈ ਹਕ 14 ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਦਾਲਤ ਹਵੱਚ ਗੈਿਕਾਨੰੂਨੀ ਡੀਟੇਨਿ ਕਾਿਵਾਈ ਦਾਇਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।

- ਉਸ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹਨਪਟਾਿੇ ਕੇਂਦਿ ਨੰੂ ਨੋਹਟਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਹਵੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਨ ਲਈ 
ਗੈਿਕਾਨੰੂਨੀ ਡੀਟੇਨਿ ਕਾਿਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

ਸਲਾਿ ਦਾ ਅਹਧਕਾਿ

ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਗੈਿਕਾਨੰੂਨੀ ਡੀਟੇਨਿ ਕਾਿਵਾਈ ਹਵੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਹਕਿਾਏਦਾਿਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਇਕ ਅਟਾਿਨੀ ਦੀ ਹਨਯੁਕਤੀ ਕਿਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਜੇਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ 
ਉਪਲੱਬਧੀ ਿੋਵੇ। ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਹਕਿਾਏਦਾਿ ਉਿ ਹਵਅਕਤੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਹਜਸਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਿੇਠ ਹਲਖੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਅਨੁਸਾਿ ਗਿੀਬੀ ਪੱਧਿ ਦ ੇ200 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿੋਵੇ:

- Temporary Assistance for Needy Families (TANF, ਲੋੜਵੰਦ ਪਹਿਵਾਿਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸਿਾਇਤਾ) 
- ਬਜੁਿਗ, ਅੰਨ੍ਹੇ  ਜਾਂ ਅਪਾਿਜ ਿੋਣ ਦਾ ਸਿਾਇਤਾ ਲਾਭ
- RCW 74.09.035 ਅਧੀਨ ਡਾਕਟਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
- ਗਿਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸਿਾਇਤਾ ਲਾਭ
- ਗਿੀਬੀ-ਸੰਬੰਧੀ ਵੈਟਿਨਜ਼ ਲਾਭ
- ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਹਨਕ ਤੌਿ ਤੇ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ ਲਾਭ (EBT)
- ਿਹਫਉਜੀ ਪੁਨਿਵਾਸ ਲਾਭ
- ਮੈਡੀਕੇਡ
- Supplemental security income (SSI, ਪੂਿਕ ਸੁਿੱਹਖਆ ਆਮਦਨੀ)

ਗੈਿਕਾਨੰੂਨੀ ਡੀਟੇਨਿ ਕਾਿਵਾਈ ਅਧੀਨ ਲੋੜਵੰਦ ਹਕਿਾਏਦਾਿਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਨ ਲਈ ਅਟਾਿਨੀ ਦੀ ਹਨਯੁਕਤੀ ਕਿਨ ਵੇਲੇ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਹਵੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਹਕਿਾਏਦਾਿਾਂ ਨੰੂ 
ਤਿਜੀਿ ਹਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹਜੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਦਖਲੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਹਕਿਾਏਦਾਿ ਜੋ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਖਤਿੇ ਹਵੱਚ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ। ਿਾਜ ਹਨਿਧਾਿਤ ਅਟਾਿਨੀ ਦੁਆਿਾ ਹਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਿੇਗਾ। 

https://www.courts.wa.gov/newsinfo/content/Eviction%20Resolution%20Program%20Overview.pdf
https://www.courts.wa.gov/newsinfo/content/Eviction%20Resolution%20Program%20Overview.pdf
https://www.atg.wa.gov/landlord-tenant

