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ਪਪਛਲਾ ਪਿਰਾਇਆ ਬਾਿੀ ਹ?ੈ ਤੁਹਾਡ ੇਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨਾਲ ਝਗੜ ੇਨੰੂ 
ਇੱਥੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।
Superior Court Eviction Resolution Pilot Program (ERPP, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਿੋਰਟ ਐਪਿਿਸ਼ਨ ਪਰਜੋਪਲਊਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ) 

ਪਿਰਾਏਦਾਰ: ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ (ਪਮਤੀ) ਤੱਿ ਜਿਾਬ ਪਦਓ:  !
 (ਪਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰੂ ਨੋਟੀਸ ਦੇਣ ਦ ੇ14 ਪਦਨਾਂ ਬਾਅਦ)

ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਾਨ-ਮਾਲਿ ਤੁਹਾਨੰੂ Eviction Resolution Pilot Program ਪਿੱਚ 

ਪਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਪਹ ਪਰਹਾ ਹੈ।      ਉਡੀਿ ਨਾ ਿਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ।
Eviction Resolution Program (ERPP) ਿੀ ਹ?ੈ

ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਉਂਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (Superior Court) ਇਸ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦੀ ਹੈ। ERPP ਦ ੇਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹ ੈਪਿ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿੋਰਟ ਪਿੱਚ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਿਰਨ 

ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ ਉਹ ਪਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਿੀ ਰਪਹੰਦ ੇਪਿਰਾਏ ਦ ੇਮਸਲੇ ਨੰੂ ਸਮਝੌਤ ੇਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਪ਼ਿ਼ਿ ਿਰਨ। ਤੁਸੀਂ ERPP ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਰਾਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਾਨੰੂਨੀ ਮਦਦ ਦ ੇ

ਲੈਣ ਦ ੇਯੋਗ ਿੀ ਬਣ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ERPP ਪਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਮਿਾਨ-ਮਾਲਿ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਸਥਾਨਿ Dispute Resolution Center{ (DRC, ਝਗੜਾ ਪਨਪਟਾਰਾ ਿੇਂਦਰ) ਦ ੇਮਾਹਰ ਨਾਲ 

ਪਮਲਿੇ ਿੰਮ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਪਸਆ ਹੱਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਬਹੁਤ ਿਧੀਆ ਹ!ੈ ਜ ੇਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ DRC ਮੁਫ਼ਤ ਪਿੱਚ ਪਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇ਼ਿਿ਼ਿ ਿਰੇਗਾ। ਪਿਚੋਲਗੀ ਸਿੈ-ਇੱਛਾ 

ਨਾਲ ਹ ੈ- ਇਹ ਪਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ ੈਜ ੇਦੋਿੇਂ ਪਧਰ ਇਸ ਲਈ ਸਪਹਮਤ ਹੋਣ।

ਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਇੱਿ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਨ ਦਾ ਅਪਧਿਾਰ ਹ ੈਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਿੰਮ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਪਿੱਚ ਪਹੱਸਾ ਪਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਨੋਪਟਸ ਪਮਲਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਪਦੰਦੇ ਜਾਂ ਿੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਪ਼ਿ਼ਿ ਿੀ ਨਹੀਂ ਿਰਦ ੇਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਅਦਾਲਤ ਪਿੱਚ ਬੇਦਖਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ 

ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹ ੈਪਿ ਿੀ ਿਰਨਾ ਹ ੈਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਿ ਤੁਸੀਂ ਿਿੀਲ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਿੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹੋ। (ਪੰਨਾ 2 ਦੇਖ)ੋ

ERPP ਨੋਪਟਸ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਜਾਣਿਾਰੀ         ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ ਬਾਅਦ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਰੋਿ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਿੋਗੀ ।

ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ! ਪਿਰਾਏਦਾਰ: ਇਸ ਨੋਟੀਸ ਦਾ ਜਿਾਬ 14 ਪਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਨਾ ਪਦੱਤਾ ਸਿਣ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਿਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦ ੇਿੰਮ (ਬੇਦਖਲੀ) ਪਿੱਚ ਗੈਰਿਾਨੰੂਨੀ 
ਰੁਿਿਾਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਪ਼ਿਿਾਇਤ ਦਰਜ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਿੱਲ:

ਿੱਲੋਂ:

ਪਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ:
ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ:
ਿਪਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ: ਿਪਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਈਮੇਲ:

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦਾ ਨਾਮ:
ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦਾ ਸੇਿਾ ਪਤਾ:
ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦਾ ਫੋਨ: ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਈਮੇਲ:
ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦ ੇਿਿੀਲ (ਜ ੇਿੋਈ ਹ)ੈ ਦਾ ਨਾਮ:
ਿਿੀਲ ਦਾ ਪਤਾ:
ਿਿੀਲ ਦਾ ਫੋਨ: ਿਿੀਲ ਦੀ ਈਮੇਲ:

ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ! ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ: ਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਜ ੋਿੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੰੂ ਪੰਨਾ 1 ’ਤ ੇਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰ ੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿੋਈ ਿਿੀਲ ਹ ੈਉਸ ਦੀ 

ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੰੂ ਿੀ ਼ਿਾਮਲ ਿਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਸਰਪਿਸ ਦ ੇਸਮੇਂ ਜਾਂ ਪਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਨੋਪਟਸ ਭੇਜਣ ਦ ੇਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੋਪਟਸਾਂ ਦੀਆ ਂਿਾਪੀਆ ਂਸਥਾਨਿ Dispute 

Resolution Center (ਝਗੜਾ ਪਨਪਟਾਰਾ ਿੇਂਦਰ) ਨੰੂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਪਿੱਚ ਭੇਜਣੀਆ ਂਪੈਣਗੀਆ ਂਪਜੱਥ ੇਜਾਇਦਾਦ ਸਪਥੱਤ ਹ ੈ(ਪੰਨਾ 2 ਦੇਖ)ੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰਪਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਪਣ ੇਿੋਲ ਰੱਖਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਲਾਜਮੀ ERPP ਨੋਪਟਸ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਜਾਣਿਾਰੀ
(ਰੋਿ ਦ ੇਬਾਅਦ) 06/15/2021 ਨੰੂ ਸੋਧ ਿੀਤੀ



ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਰ ੇਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਪਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੁਭਾ਼ਿੀਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
Washington State Office of the Attorney General (ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦ ੇਿਾਪ਼ੰਿਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ) ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਿਈ ਭਾ਼ਿਾਿਾਂ ਪਿੱਚ ਇਹ 

ਨੋਪਟਸ ਪਮਪਲਆ ਹ:ੈ www.atg.wa.gov/landlord-tenant. ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਾਏ ਦ ੇਭੁਗਤਾਨ ਪਿੱਚ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਿੇਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤ ੇਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 

ਪਿਸੇ ਿਿੀਲ ਜਾਂ ਐਡਿੋਿੇਟ ਦੀ ਭਾਲ ਪਿਿੇਂ ਿਰਨੀ ਹ ੈਬਾਰ ੇਿੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। Www.washingtonlawhelp.org ਅਤੇ 

www.courts.wa.govਤੋਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਿਪਲਪ ਿਜੋਂ ਿਾਧ ੂਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਪਿਚੋਲਗੀ ਿੀ ਹੈ?  ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੋਈ ਪਸੱਪਖਅਤ ਪਿਅਿਤੀ (ਇੱਿ ਪਿਚੋਲਾ) ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਪਸਆ ਨੰੂ ਹੱਲ ਿਰਨ ਜਾਂ ਪਿਸੇ ਹੋਰ 

ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਿਰਿਾਉਣ ਪਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿ Dispute Resolution Center ਨੰੂ ਪਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਿਪਹ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਪਿਚੋਲੇ ਪਨਰਪੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਿਰਨ ਪਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦੇ ਹਨ।

• ਪਿਰਾਏ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
• ਮੁਫਤ ਪਿੱਚ ਪਿਚੋਲਗੀ
• ਮੁਫਤ ਿਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਪਿਰਾਇਆ
ਸਹਾਇਤਾ

Clark councilforthehomeless.org/rent-assistance/

King kingcounty.gov/depts/community-human-services/COVID/eviction-prevention-rent-assistance.aspx

Pierce piercecountywa.gov/7142/Rental-Assistance

Snohomish 211 ’ਤ ੇਿਾਲ ਿਰੋ

Spokane snapwa.org, 509-456-7627 ’ਤ ੇਿਾਲ ਿਰੋ

Thurston caclmt.org
hatc.org/community-resources/eviction-rent-assistance-program/

ਝਗੜਾ ਪਨਪਟਾਰਾ 
ਿੇਂਦਰ

Clark (360) 334-5862 ਐਿਸਟੈਂਸ਼ਨ 1, info@mediationclarkcounty.org

King (206) 443-9603 ਐਿਸਟੈਂਸ਼ਨ 111, housing@kcdrc.org

Pierce (253) 572-3657, solveit@centerforresolution.org

Snohomish (425) 339-1335 ਐਿਸਟੈਂਸ਼ਨ 3, earlyresolution@voaww.org

Spokane (509) 456-0103 ਐਿਸਟੈਂਸ਼ਨ 3, info@nwmediationcenter.com, NW ਪਿਚੋਲਗੀ
(509) 838-2799, housing@fulcrumdispute.com, ਫੁਲਿਰਮ DRC

Thurston (360) 956-1155 ਐਿਸਟੈਂਸ਼ਨ 113, erpinfo@mediatethurston.org

ਹੁਣ ੇਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ!ੋ  ਆਪਣੀ ਿਾਉਂਟੀ ਪਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ।

ਮੈਂ Eviction Resolution Pilot Program ਪਿੱਚ ਪਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੰੂ ਹੁਣ ਿੀ 
ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ
ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਪਿੱਚੋਂ ਿੋਈ ਇੱਿ ਿੰਮ ਿਰਿ ੇਪ੍ਪਿਪਰਆ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਿਰ ਸਿਦੇ ਹ:ੋ 
• ਆਪਣੀ ਿਾਊਂਟੀ ਪਿੱਚ Dispute Resolution Center ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ। 
• ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰ ੋਅਤੇ ਆਪਣ ੇਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੰੂ ਪੰਨਾ 1 'ਤ ੇਪਦੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤ ੇਿਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਇੱਿ ਿਾਪੀ ਆਪ ਰੱਖੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਿ ਿਿੀਲ ਿੀ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ERPP ਪਿੱਚ ਪਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹ ੋਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

       ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਬਾਿੀ ਰਪਹੰਦ ੇਪਿਰਾਏ ਦ ੇਮਸਲੇ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਪਿੱਚ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ।  ਇਸ ’ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ:
ਪਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ:
ਪਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ:
ਪਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ: ਪਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਈਮੇਲ:

 ਲਾਜਮੀ ERPP ਨੋਪਟਸ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਜਾਣਿਾਰੀ (ਰੋਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਪੰਨਾ 2 ਦਾ 2

Lawyers 
(ਿਿੀਲ)

Housing Justice Projects (HJP, ਹਾਊਪਸੰਗ ਜਸਟੀਸ ਪ੍ਜੈਿਟਸ)

Clark (360) 334-4007, Clark County Volunteer Lawyers Program (ਿਲਾਰਿ ਿਾਉਂਟੀ ਸਿੈਇੱਛਤ ਿਿੀਲ ਪ੍ੋਗਰਾਮ) HJP

King (206) 267-7069, King County Housing Justice Project (ਪਿੰਗ ਿਾਉਂਟੀ ਹਾਊਪਸੰਗ ਜਸਪਟਸ ਪ੍ੋਜੈਿਟ)

Pierce (253) 572-5134, Tacoma Pro Bono Housing Justice Project (ਟੈਿੋਮਾ ਪ੍ ੋਬੋਨੋ ਹਾਊਪਸੰਗ ਜਸਪਟਸ ਪ੍ੋਜੈਿਟ)

Snohomish (425) 258-9283 ਐਿਸਟੈਂਸ਼ਨ 5, Snohomish County Legal Services (ਸਨਹੋਪਮ਼ਿ ਿਾਉਂਟੀ ਿਾਨੰੂਨੀ ਸੇਿਾਿਾਂ) HJP

Spokane (509) 477-2674, Spokane Bar Association (ਸਪੋਿੈਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏ਼ਿਨ), Volunteer Lawyers Program (VLP, 
ਸਿੈਇੱਛਤ ਿਿੀਲ ਪ੍ੋਗਰਾਮ), HJP

Thurston (360) 705-8194, Thurston Mason Volunteer Legal Clinic HJP

www.atg.wa.gov/landlord-tenant
http://www.washingtonlawhelp.org
www.courts.wa.gov
https://www.councilforthehomeless.org/rent-assistance/
https://kingcounty.gov/depts/community-human-services/COVID/eviction-prevention-rent-assistance.aspx
https://www.piercecountywa.gov//7142/Rental-Assistance
https://www.snapwa.org/
https://caclmt.org/
https://hatc.org/community-resources/eviction-rent-assistance-program/
mailto:info%40mediationclarkcounty.org?subject=
mailto:housing%40kcdrc.org?subject=
mailto:solveit@centerforresolution.org
mailto:earlyresolution%40voaww.org?subject=
mailto:info%40nwmediationcenter.com?subject=
mailto:housing%40fulcrumdispute.com?subject=
mailto:erpinfo%40mediatethurston.org?subject=

