ERPP ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਬਾਅਦ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਰੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੋਗੀ ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ! ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 1 ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰੋ । ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ
ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਪਤੀ ਸਥਿਤ ਹੈ (ਅੰਤਿਕਾ B ਵੇਖੋ)।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਝਗੜੇ
ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ Eviction Resolution Pilot Program (ERPP, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਐਵਿਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਿ
ੋ ਊਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਮ)
ਕਿਰਾਏਦਾਰ: ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ (ਮਿਤੀ) ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ: ___________________________!
(ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ)

							

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ! ਕਿਰਾਏਦਾਰ: ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮ (ਬੇਦਖਲੀ)
ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਵਾਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੱਲ:

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ:
ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ:
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ:

ਵੱਲੋਂ:

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਈਮੇਲ:

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ:
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੇਵਾ ਪਤਾ:
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਫੋਨ:

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਈਮੇਲ:

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਕੀਲ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਦਾ ਨਾਮ:
ਵਕੀਲ ਦਾ ਪਤਾ:
ਵਕੀਲ ਦਾ ਫੋਨ:

ਵਕੀਲ ਦੀ ਈਮੇਲ:

ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ Eviction Resolution Pilot Program ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ
ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Eviction Resolution Program (ERPP) ਕੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (Superior Court) ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ERPP ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।
ਤੁਸੀਂ ERPP ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ERPP ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ Dispute Resolution Cente (DRC, ਝਗੜਾ
ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੇਂਦਰ)ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ! ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ DRC
ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੈ - ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਦਖਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਅੰਤਿਕਾ C ਵੇਖੋ)।
ਲਾਜ਼ਮੀ ERPP ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
(ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਅਦ)

08/23/2021 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ
ਪੰਨਾ 2 ਦਾ 1

•

ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

•

ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ

•

ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ (ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ) ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ Dispute Resolution Center ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚੋਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ! ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ: ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਾਓ (ਅੰਤਿਕਾA ਵੇਖੋ)।
ਕਿਰਾਏਦਾਰ: ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕਿਰਾਇਆ
ਸਹਾਇਤਾ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ: ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਾਓ (ਅੰਤਿਕਾB ਵੇਖੋ)।
ਕਿਰਾਏਦਾਰ: ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਕੇਂਦਰ
ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਬੇਦਖਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ Line 1-855-657-8387(ਮੁਫਤ)
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ: ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਾਓ (ਅੰਤਿਕਾ C ਵੇਖੋ)।
ਕਿਰਾਏਦਾਰ: ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Lawyers
(ਵਕੀਲ)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

Washington State Office of the Attorney General (ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਈ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ: www.atg.wa.gov/landlord-tenant. ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ
ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
www.washingtonlawhelp.org ਅਤੇ www.courts.wa.gov.ਹੋ।

ਮੈਂ Eviction Resolution Pilot Program ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
• ਆਪਣੀ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ Dispute Resolution Center ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
• ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 1 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਪ ਰੱਖੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ERPP ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ:
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ:
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ:

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਈਮੇਲ:
ਲਾਜ਼ਮੀ ERPP ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਪੰਨਾ 2 ਦਾ 2

ਅੰਤਿਕਾ A: ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਾਉਂਟੀ/ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ

ਕਿੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ
ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ

ਵੈਬਸਾਈਟ

Asotin

ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਹਤ
Benton County Department of
Human Services (ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਵਿਭਾਗ)
Chelan Douglas Community
Action Council (ਚੈਲਨ ਡਗਲਸ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਿਲ)

http://www.qbhs.org/
https://www.
co.benton.wa.us/pview.
aspx?id=20883&catid=0
https://cdcac.org/affordablehousing/

housing@goodwillotc.org

Clallam

Serenity House (ਸੇਰੇਨਿਟੀ ਹਾਊਸ)

https://www.
serenityhouseclallam.org/

housinghelp@
serenityhouseclallam.org/

Clark

Council for the Homeless
(ਬੇਘਰਾਂ ਲਈ ਕਾਉਂਸਿਲ)

https://www.
councilforthehomeless.org/

Columbia/Garfield

Blue Mountain Action Council
(ਬਲੂ ਮਾਉਂਟੇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਿਲ)

http://www.bmacww.org/

Cowlitz

Lower Columbia CAP

https://lowercolumbiacap.
org/

Grant/Adams

ਸਹੂਲਤ ਸਹਾਇਤਾ HopeSource ਲਈ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ Housing Authority
of Grant County OIC - ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ
ਸੇਵਾ 18 - 24
Coastal Community Action
Program (ਕੋਸਟਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਸ਼ਨ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)

ਮਕਾਨ ਸਹਾਇਤਾ:
https://hopesource.us/
ਸਹੂਲਤ ਸਹਾਇਤਾ: https://
www.yvoic.org/
http://coastalcap.org/

Island

Housing Support center

https://www.islandcountywa.
gov/Humanservices/Pages/
Housing-Support-Center.
aspx

Jefferson

OlyCAP Olympic Community
Action Programs (ਓਲੀਕੈਪ ਓਲੰਪਿਕ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)

Benton/Franklin

Chelan/Douglas

Grays Harbor

King

Kitsap
Kittitas
Klickitat/Skamania

http://www.olycap.org/
ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ "ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਈ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼" ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਓਲੀਕੈਪ ਨੂੰ
ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
https://kingcounty.gov/depts/
King ਕਾਂਉਟੀ
community-human-services/
COVID/eviction-preventionrent-assistance.aspx
https://www.kitsapgov.com/
Kitsap Community Resources
hs/Pages/HH-KEPA.aspx
https://hopesource.us/
Hope Source
Washington Gorge Action Program https://www.wagap.org/
(WAGA, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜੋਰਜ ਐਕਸ਼ਨ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)
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ਈ ਈ-ਮੇਲਮੇਲ

info@cdcac.org

housingteam@olycap.org

DCHSRentalAssistance@
kingcounty.gov

info@wagap.org

Lewis

Salvation Army

Mason

Shelton Family Center, Crossroads
Housing (ਸ਼ੈਲਟਨ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਂਟਰ,
ਕਰਾਸਰੋਡਸ ਹਾਊਸਿੰਗ), (Shelton ਅਤੇ
Belfair ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ)

Okanogan

Okanoganਕਾਂਉਟੀ
Community Action Council
(ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਿਲ)

Pacific

Pacific County Health and Human
Services (ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਾਉਂਟੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ
ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ)
Family Crisis Network
(ਫੈਮਿਲੀ ਕ੍ਰਾਇਸਿਸ ਨੈਟਵਰਕ)

Pend Oreille
Pierce

Pierce ਕਾਉਂਟੀ

San Juan

Opportunity Council
(ਅਵਸਰ ਕਾਉਂਸਿਲ)
Housing Authority Skagit County
(ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਸਕੈਗਿਟ ਕਾਉਂਟੀ),
Community Action of Skagit
County
Snohomish County Human
Services (ਸਨੋਹੋਮਿਸ਼ ਕਾਉਂਟੀ ਮਨੁੱਖੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ)

Skagit

Snohomish

Spokane (ਸ਼ਹਿਰ)

Spokane ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ

Spokane (ਕਾਂਉਟੀ)

Spokane Neighborhood Action
Program (ਸਪੋਕਨ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਐਕਸ਼ਨ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)

Stevens/Lincoln

ਦਿਹਾਤੀ ਸਰੋਤ
Community Action Council,
Community Youth Services
{ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਿਲ,
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (18-24
ਸਿਰਫ)}

Thurston

https://centralia.
salvationarmy.org/centralias/
rental-assistance
https://masoncountywa.gov/ CrossroadsHousing@hcc.net
health/community-family/
housing-homelessness.php
Susan@sheltonfamilycenter.
org
https://creatorapp.
jennifers@occac.com
zohopublic.com/
communityactionok/
occac-coordinated-entry/
form-perma/Application_
for_Assistance/VfbUqgnsJJA
KejffnQwJ5Xm1AHffjEEzG
gqMzX1n2pZGZFuPV09YQ
WYJXEexBBXXSsfS4fd27q
OqdJTCAXSsHO0KZXkVW
f5EsyS2
https://co.pacific.wa.us/
rentassistance@co.pacific.
covid-19/ERAP/index.html
wa.us
https://www.pofcn.org/
housing-assistance
https://www.piercecountywa. hsrent@piercecountywa.gov
gov/7142/Rental-Assistance
https://www.oppco.org/
basic-needs/housing/
https://www.skagitcountyha.
org/, https://www.
communityactionskagit.org/
https://snohomish-countycoronavirus-response-snocogis.hub.arcgis.com/pages/
emergency-rental-assistance
https://my.spokanecity.org/
spokanechhs@spokanecity.org
covid19/resident-assistance/
https://www.snapwa.org/
snap-rental-assistance/
https://ruralresources.org/
https://caclmt.org/?%20
page_id=3379/#tab-id-6
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Wahkiakum

Wahkiakum County Health and
Human Services (ਵਾਹਕੀਕੁਮ ਕਾਉਂਟੀ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ)

Walla Walla

Blue Mountain Action Council
(ਬਲੂ ਮਾਉਂਟੇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਂਉਸਿਲ)

Whatcom

Opportunity Council
(ਅਵਸਰ ਕਾਉਂਸਿਲ)
Community Action Center

Whitman
Yakima

Yakima Valley Farm Workers
Clinic Northwest Community
Action Center, Yakima
Neighborhood Health Services,
Latino Community Fund, OIC of
Washington (ਯਾਕਿਮਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸਿਹਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲੈਟਿਨੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੰਡ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਓਆਈਸੀ)

https://www.co.wahkiakum.
wa.us/542/HomelessPrevention-Services-RentAssist
http://www.bmacww.org/

cor@co.wahkiakum.wa.us

https://www.oppco.org/
https://www.cacwhitman.
org/
https://www.yakimacounty.
us/2453/For-Tenants-andLandlords
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jefft@cacwhitman.org

ਅੰਤਿਕਾ B: Dispute Resolution Services (ਝਗੜਾ
ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ)
ਕਾਉਂਟੀ

DRC ਨਾਮ

ਈਈ-ਮੇਲਮੇਲ

ਵੈਬਸਾਈਟ

ਪਤਾ:

ਫੋਨ

Adams

Columbia Basin DRC

cbdrcerpintake@
gmail.com

http://www.cbdrc.
org

256 Basin St. NW,
Suite B
Ephrata, WA
988233

(509) 237-8401

Asotin

Neutral Ground DRC

director@
neutralgrounddrc.
org

https://www.
neutralgrounddrc.
org/

(509) 730-1317

Benton

Tri-Cities ਦਾ DRC

erpspecialist@
drctc.org

http://www.drctc.
org

1200 SE 12th
Street Suite 6
College Place, WA
99324
5219 W. Clearwater
Avenue – Suite
11, Kennewick,
WA 99336

Chelan

Wenatchee Valley DRC

info@wvdrc.org

http://www.wvdrc.
org

Clallam

Peninsula DRC

renee@pdrc.org

Clark

Community Mediation
Services (ਕਮਿਊਨਿਟੀ
ਵਿਚੋਲਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ)

info@mediationclarkcounty.org

Columbia

Neutral Ground DRC

director@
neutralgrounddrc.
org

Cowlitz

erpp.cowlitz.ccrc@
Center for Constructive
gmail.com
Resolution and
Conversation (ਰਚਨਾਤਮਕ
ਹੱਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ)

5 S Wenatchee
Avenue, Suite 210
Wenatchee, WA
98801
http://www.pdrc.
319 S. Peabody
org
Street
Port Angeles, WA
98362
http://www.media- 303 East 16th
tionclarkcounty.org Street
Vancouver, WA
98663
https://www.
1200 SE 12th
neutralgrounddrc. Street Suite 6
org/
College Place, WA
99324
https://
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਫਤਰ:
lewiscountyccrc.
1338 Commerce
org/
Ave D2

Douglas

Wenatchee Valley DRC

info@wvdrc.org

http://www.wvdrc.
org

Ferry

Northwest Mediation
Center (ਉੱਤਰ -ਪੱਛਮੀ
ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੇਂਦਰ)

info@nwmediationcenter.com

http://www.nwmediationcenter.
com

ਅੰਤਿਕਾ B: ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ - 5 ਵਿੱਚੋਂ 1

Longview, WA
98632
5 S Wenatchee
Avenue, Suite 210
Wenatchee, WA
98801
35 West Main,
Suite 230
Spokane, WA
99201

(509) 783-1043

(509) 888-0957

(360) 452-8024

(360) 334-5862
x1

(509) 730-1317

(360) 232-8622

(509) 888-0957

(509) 456-0103

Fraklin

Garfield

Grant

Grays
Harbor

Island

Jefferson

King

5219 W. Clearwater
Avenue – Suite
11
Kennewick, WA
99336
director@
https://www.
1200 SE 12th
Neutral Ground DRC
neutralgrounddrc. neutralgrounddrc. Street Suite 6
org
org/
College Place, WA
99324
cbdrcerpintake@
http://www.cbdrc. 256 Basin St. NW,
Columbia Basin DRC
gmail.com
org
Suite B
Ephrata, WA
98823
http://www.drcghp. 207 S Chehalis
Grays Harbor ਅਤੇ Pacific erp@drcghp.org
org
Street #301
ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਦਾ DRC
Aberdeen, WA.
98520
earlyresolution@
http://www.voaww. 117 N First St, Ste
Volunteers of America
org/drc
30
Dispute Resolution Center voaww.org
Mount Vernon,
(ਅਮਰੀਕਾ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
WA 98273"
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ)
ਮੇਲ: PO Box 839
Everett, WA
98206-0839
renee@pdrc.org
http://www.pdrc.
319 S. Peabody
Peninsula DRC
org
Street
Port Angeles, WA
98362
housing@kcdrc.org http://kcdrc.org/
44649 Sunnyside
King ਕਾਂਉਟੀ DRC
get-help/
Ave. N, Suite 520
Seattle, WA 98103
Tri-Cities ਦਾ DRC

erpspecialist@
drctc.org

King

bcrc@bellevuewa.
Bellevue Conflict
Resolution Center (ਬੇਲੇਵਯੂ gov
ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੇਂਦਰ)

Kitsap

Kitsap ਕਾਂਉਟੀ ਦਾ DRC

Housing@
KitsapDRC.org

http://www.drctc.
org

https://bellevuewa.
gov/citygovernment/
departments/
communitydevelopment/
conflict-assistance/
evictionresolutionprogram
http://www.
kitsapdrc.org
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450 110th Avenue
NE
Bellevue, WA
98004

9004 Washington
Ave. NW
Silverdale, WA
98383

(509) 783-1043

(509) 730-1317

(509) 237-8401

(360) 532-8950

425-339-1335
(ਦਬਾਓ #3)
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: (800)
280-4770 (ਦਬਾਓ
#3)

(360) 452-8024

(206) 443-9603
x 111
ਸਪੈਨਿਸ਼: (206)
443-9603
ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 103
(425) 452-4090

(360) 517-5800

Kittitas

Yakima ਅਤੇ Kittitas
ਕਾਂਉਟੀਆਂ ਦਾ DRC

ERP@drcyakima.
org

http://www.
drcyakima.org

Klickitat

Six Rivers DRC

earlyresolution@6riv-

http://www.6rivers.org PO Box 1594, Hood

ers.org

132 North 1st
Avenue
Yakima, WA
98902

(509) 388-0366

(541) 386-1283 #2

River, Oregon 97031

(509) 606-6363

500 W. Main St.,
Centralia, #11 (ਦੂਜੀ
ਮੰਜ਼ਲ)
Centralia WA
98531
35 West Main,
Suite 230
Spokane, WA
99201
PO Box 6184,
Olympia, WA 98507

(360) 623-8788

(888) 628-4101

Lewis

Center for Constructive
Resolution and
Conversation

erpp.lewis.ccrc@
gmail.com

https://
lewiscountyccrc.
org/

Lincoln

Northwest Mediation
Center

info@nwmediationcenter.com

http://www.nwmediationcenter.
com

Mason

Thurston ਕਾਂਉਟੀ ਦਾ DRC

Okanogan

Okanogan ਕਾਂਉਟੀ DRC

cstead@
mediatethurston.
org
okcodrc@live.com

http://
mediatethurston.
org
http://www.
okanogandrc.org

Pacific

Grays Harbor ਅਤੇ Pacific
ਕਾਂਉਟੀਆਂ ਦਾ DRC

Pend Oreille Northwest Mediation
Center

erp@drcghp.org

info@nwmediationcenter.com

Pierce

SolveIt@CenterCenter for Dialog &
Resolution (ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਹੱਲ ForResolution.org
ਲਈ ਕੇਂਦਰ)

San Juan

earlyresolution@
Volunteers of America
Dispute Resolution Center voaww.org

113 N Main St.
Okanogan, WA
98840
http://www.drcghp. 207 S Chehalis
org
Street #301
Aberdeen, WA.
98520
http://www.nw35 West Main,
mediationcenter.
Suite 230
com
Spokane, WA
99201
https://center717 Tacoma Ave.
forresolution.org
South
Tacoma, WA
98402
http://www.voaww. ਭੌਤਿਕ: 117 N
org/drc
First St, Ste 30
Mount Vernon,
WA 98273
ਮੇਲਿੰਗ: PO Box
839
Everett, WA
98206-0839
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(509) 456-0103

(360) 956-1155
ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 113
(509) 826-1776

(360) 532-8950

(509) 456-0103

(253) 572-3657
ਸਪੈਨਿਸ਼: (253)
572-3657
ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 123
(425) 339-1335
(ਦਬਾਓ #3)
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: (800)
280-4770
(ਦਬਾਓ #3)

Skagit

Volunteers of America
earlyresolution@
Dispute Resolution Center voaww.org

earlyresolu-

http://www.voaww. ਭੌਤਿਕ: 117 N
org/drc
First St, Ste 30
Mount Vernon,
WA 98273
ਮੇਲਿੰਗ: PO Box
839
Everett, WA
98206-0839
http://www.6rivers. PO Box 1594, Hood

Skamania

Six Rivers DRC

tion@6rivers.org

org

(425) 339-1335
(ਦਬਾਓ #3)
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: (800)
280-4770
(ਦਬਾਓ #3)

(541) 386-1283

River, Oregon 97031 #2
(509) 606-6363

Snohomish

earlyresolution@
Volunteers of America
Dispute Resolution Center voaww.org

Spokane

Fulcrum Institute DRC

Spokane

Northwest Mediation
Center

housing@
fulcrumdispute.
com
info@nwmediationcenter.com

Stevens

Northwest Mediation
Center

info@nwmediationcenter.com

Thurston

Thurston ਕਾਂਉਟੀ ਦਾ DRC

cstead@
mediatethurston.
org
erp@drcghp.org

Wahkiakum Grays Harbor ਅਤੇ Pacific
ਕਾਂਉਟੀਆਂ ਦਾ DRC

Walla Walla

Neutral Ground DRC

director@
neutralgrounddrc.
org

Whatcom

Whatcom DRC

gayle@
whatcomdrc.org

http://www.voaww. ਭੌਤਿਕ: 2801
org/drc
Lombard St
Everett WA
98201"
ਮੇਲਿੰਗ: PO Box
839
Everett, WA
98206-083
http://www.
1212 N. Washington
fulcrumdispute.
Street, Ste 206
com
Spokane, WA 99201
http://www.nw35 West Main,
mediationcenter.
Suite 230
com
Spokane, WA
99201
http://www.nw35 West Main,
mediationcenter.
Suite 230
com
Spokane, WA
99201
http://
PO Box 6184,
mediatethurston.
Olympia, WA 98507
org
http://www.drcghp. 207 S Chehalis
org
Street #301
Aberdeen, WA.
98520
https://www.
1200 SE 12th
neutralgrounddrc. Street Suite 6
org/
College Place, WA
99324
http://www.
206 Prospect
whatcomdrc.org
Street
Bellingham, WA
98225
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(888) 628-4101
(425) 339-1335
(ਦਬਾਓ #3)
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: (800)
280-4770
(ਦਬਾਓ #3)

(509) 838-2799

(509) 456-0103

(509) 456-0103

(360) 956-1155
ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 113
(360) 532-8950

(509) 730-1317

(360) 676-0122
x 122

Whitman

Yakima

Northwest Mediation

info@nwmedia-

http://www.nwme-

35 West Main, Suite

Center

tioncenter.com

diationcenter.com

230 Spokane, WA

Yakima ਅਤੇ Kittitas
ਕਾਂਉਟੀਆਂ ਦਾ DRC

ERP@drcyakima.
org

http://www.
drcyakima.org

99201
132 North 1st
Avenue
Yakima, WA
98902
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(509) 456-0103

(509) 388-0366

ਅੰਤਿਕਾ C: ਮੁਫਤ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਸਟਿਸ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
CHELAN-DOUGLAS ਕਾਂਉਟੀਆਂ

SNOHOMISH ਕਾਂਉਟੀ

Chelan Douglas County Volunteer Attorney Services
(ਚੈਲਨ ਡਗਲਸ ਕਾਉਂਟੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਅਟਾਰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ)
(509) 663-2778

Snohomish County Legal Services Housing Justice Project
(ਸਨੋਹੋਮਿਸ਼ ਕਾਉਂਟੀ ਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ)
(425) 258-9283 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 5

CLARK ਕਾਂਉਟੀ
SPOKANE ਕਾਂਉਟੀ
Clark County Volunteer Lawyers Program Housing Justice
Spokane County Bar Association Volunteer Lawyer Program
Project (ਕਲਾਰਕ ਕਾਉਂਟੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਸਟਿਸ (ਸਪੋਕਨ ਕਾਉਂਟੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ)
(509) 477-2674
(360) 334-4007

THURSTON COUNTY

KING ਕਾਂਉਟੀ
King County Bar Association Housing Justice Project
(ਕਿੰਗ ਕਾਉਂਟੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ)
(206) 267-7069

Thurston County Volunteer Legal Services/Housing Justice Project
(ਥਰਸਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ)
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ Thurston, Mason, Grays Harbor, Pacific ਅਤੇ
Lewis ਕਾਂਉਟੀਆਂ
(360) 705-8194 or toll free (844) 211-6916

PIERCE ਕਾਂਉਟੀ

WHATCOM ਕਾਂਉਟੀ

Tacoma Pro Bono Housing Justice Project
(ਟੈਕੋਮਾ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ)
(253) 366-8710

ਵੌਟਕਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਐਡਵੋਕੇਟ
(360) 671-6079 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 15

SKAGIT ਕਾਂਉਟੀ

YAKIMA ਕਾਂਉਟੀ

Skagit Housing Justice Project
(ਸਕੈਗਿਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ)
(360) 230-8100

Yakima Volunteer Attorney Services
(ਯਾਕਿਮਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਅਟਾਰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ)
(509) 453-4400

ਸਾਰੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਂਉਟੀਆਂ

ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਬੇਦਖਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹਾਟਲਾਈਨ: 1-855-657-8387 (ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ)

Office of Civil Legal Aid Right To Counsel in Eviction Proceedings (ਸਿਵਲ ਲੀਗਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਦਫਤਰ ਬੇਦਖਲੀ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:)https://ocla.wa.gov/reports/

ਅੰਤਿਕਾ C: ਵਕੀਲ / Housing Justice Projects - 1 ਵਿੱਚੋਂ 1

