
3 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ, ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਸੀਡੀਸੀ) ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ 
ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇਦਖਲੀ ਰੋਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 3 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਕਾਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ 
ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਉੱਚ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਕਰਮਣ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਡੀਸੀ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹ’ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬੇਦਖਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 
ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 40 ਬਿਿਲਅਨ (ਅਰਬ) ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ 
ਲਈ https://bit.ly/CFPBERAP ਤੇ ਜਾਓ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
• ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਉੱਚ ਜਾਂ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੇ-ਫੈਮਿਲੀ ਘਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਘਰ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ^ਮਾਲਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਖੇਤਰ Fਜਹਜ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ https://covid.cdc.gov/
covid-data-tracker/#county-view 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ 
ਸੀਡੀਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 
ਵੇਖੋ)।

• ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 
ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏ 
ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ-ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ 
ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ 
ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

• ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, 
ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 
ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏ 
ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਵਲ ਬੇਦਖਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ): ਘਰ 
ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ; ਦੂਜੇ ਵਸਨੀਕਾਂ 
ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ; ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ 
ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜਿਸਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਤਰਾ 
ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ; ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ, 
ਸਿਹਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ 
ਜੁੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ; ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, 
ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਉਸਿੰਗ ਨਾਲ 
ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨ (ਅਦਾਇਗੀ) ਜਾਂ ਫੀਸ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ, 

ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ).

ਕੀ ਮੈਂ ਯੋਗ ਹਾਂ
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜੇ ਉਹ:

• ਉੱਚ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਰਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੀਡੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ 
ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। https://covid.cdc.
gov/covid-data-tracker/#county-view

• ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ

• ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਆਮਦਨ ਡਾਲਰ 99,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਡਾਲਰ 
198,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਚੈੱਕ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 2020 ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ

• ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਰਾਏ 
ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈੋ ਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ;

• ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਸ਼ਿਕ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

• ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਭੀੜ&ਭੜੱਕੇ ਜਾਂ ਘਟੀਆ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ — ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 
ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ^ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਪੱਤਰ (ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ  ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 
ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ. ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾੱਪੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ 
ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ&ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੀਡੀਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 
ਹਨ ਤੇ ਹੋਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ 
ਸਕਣ. ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ 
ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਸੀਡੀਸੀ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇਦਖਲੀ ਰੋਕ ਦੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ
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ਬੇਦਖਲੀ ਬਚਾਅ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 

;?ANo cko fviahia ezNo'b (;hvh;h) B/ fJe nkd/P ikoh ehsk j? i' s[jkƒ T[; irQk s'A pkjo e~YD iK jNkT[D s'A puk ;edk j? fi~E/ s[;hA ofj 

oj/ j'. fJ;dk noE fJj j? fe i/ s[;hA :'rsk g{oh eod/ j' sK s[;hA 3 nes{po, 2021 s~e T[; irQk s/ ofj ;ed/ j' fi~E/ s[;hA ofjzd/ 

j'. 

ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਿਕਵ- ਵਰਤਣਾ ਹੈ 

1. t/y' fe i/ s[;hA ;h vh ;h d/ nkd/P d/ sfjs p/dybh ;[o~fynk d/ :'r j' ns/ i/eo s[;hA fe;/ wkfjo s'A ;jkfJsk ukj[zd/ j', sK (800)
569-4287 *s/ ;zgoe eo' iK https://www.hudexchange.info/programs/housing-counseling/rental-eviction/ *s/ ik e/

nkgD/ ;EkBe n?uH:{HvhH wkBsk gqkgs e"A;bo dh ;zgoe ikDekoh bt'.

2. nrb g/ia s/ fdZs/ x';aDk gZso s/ d;sys eo'.

3. d;sys ehsk j'fJnk x';aDk gZso fe;/ ftnesh iK ezgBh B{z d/t' (T[djkoD bJh, fpbfvzr dh w?B/iw?AN iK wekB wkbe B{z). fJ;

x';aDk gZso dh fJZe ekgh iK c'N' nkgD/ e'b oZy' ns/ w[;aeb nkT[D s/ nkgD/ wkfjo B{z ekb eo'.

i/ s[jkvk wekB wkbe ;hvh;h d/ nkd/P dh T[bzxDk eodk j?, sK T[; B{z i[owkBk iK e?d dh fwnkd ;w/s ngokfXe i[owkBk j' ;edk j? 

1. ਕੀ ਮ4 ਯੋਗ ਹ8?
i/eo j/mK ftu'A fe;/ fJZe s/ s[;hA ;jh dk fB;akB brkT[Ad/ j' sK s[;hA fJ;d/ :'r j'. 

ਕਾਲਮ ਏ 

c w?B{z 2020 iK 2021 ftZu ;jkfJsk u?Ze (ftZsh ;jkfJsk 

ok;ah) fwbh ;h. 
c 2020 ftZu nkJh nko n?; B{z nkwdB dh fog'oN d/D 

dh iao{os BjhA ;h. 
c w?ƒ j/m fby/ ft~u'A e'Jh th bkG gqkgs j' fojk j? 

• g{oe g'PD ;jkfJsk gq'rokw (SNAP)
• b'Vtzd gfotkoK bJh n;EkJh ;jkfJsk (TANF)
• g{oe ;[o~fynk nkwdBh (SSI)
• g{oe ;[o~fynk n:'rsk nkwdBh (SSDI)

c 2020 iK 21 ftZu w/oh ftneshrs s"o s/ nkwdB 

vkbo 99,000 s'A xZN ;h (iK xZN j'D dh nk; j?) iK 

i[nkfJzN N?e; ckJhb eoB tkfbnK ti'A vkbo 198,000 
s'A xZN j?. 

ਉਪਰੋਕਤ ਚ( ਕੋਈ ਨਹ, — ਤੁਸ$ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ$ ਹੋ।

ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਬੀ 

w?A nkgDk g{ok feokfJnk BjhA d/ ;edk iK g{ok fojkfJPh 

G[rskB BjhA eo ;edk feT[AfeL 

c w/oh xo/b{ nkwdB pj[s x~N rJh j?. 
c w?ƒ ezw s'A t~y eo fd~sk frnk j?. 
c w/o/ ezw d/ xzN/ xZN eo fdZs/ rJ/ jB iK fdjkVh 

xZN eo fdZsh rJh j?. 
c w/o/ e'b nkwdB Bkb'A tZX n;kXkoD you/ jB.

1 

ਉਪਰੋਕਤ ਚ( ਕੋਈ ਨਹ, — ਤੁਸ$ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ$ ਹੋ।

s[;hA jo/e ekbw ftu x~N' x~N fJe g[fJzN s/ ;jh dk fB;akB brkfJnk j?. s[jkvk nkwdBh 

g~Xo :'rsk g{oh eodk j?. 
nrb/ ;c/ s/ gfjbk pke; u?Ze eo'.

1 ;kb bJh w/oh ftt;Es e[~b nkwdBh d/ 7.5% iK fJ; s'A t~X d/ s"o s/ gqGkf;as ehsk frnk j 

https://www.hudexchange.info/programs/housing-counseling/rental-eviction/


 

2. ਮੇਰੇ ਵੱਲ;  ਘੋ<ਣਾ ਿਕ ਮ4 ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹ8 
;ko/ pke; gVQ e/ fJj w?A x';aDk eodk jK fe w/ok jo/e fpnkB ;Zu j?.  

c w?A fJ~e :{n?; ekT[ANh ft~u ofjzdk jK i' ;ko;^e't
2
 d/ efwT{fBNh c?bkt d/ g~Xo dh 

wj~stg{oD iK T[~u do dk nB[Gt eo fojk j?. 
c w/oh nkwdBh g~Xo T[~go d~;/ ekoBK eoe/ :'rsk g{oh eodk j?. 
c w?A ;w/A f;o nzfPe G[rskB eoB dh g{oh e'fPP ehsh j? i' fe g{oh ndkfJrh d/ B/V/ j' 

;e/ ns/ nkgD/ feokJ/ iK wekB dh ndkfJrh eoB ftu ;oekoh ;jkfJsk gqkgs eo 

;eK.
3 

c i/eo w?B{z p/dyb iK xo s'A pkjo eZfYnk iKdk j? sK w/o/ e'b j'o e'jh ofjD dk fNekDk 

BjhA j't/rk, fJ; bJh w?A L 

• p/xo j' iktKrk iK 

• w?B{z p/x/o b'eK d/ ;a?bNo ftZu ikDk gt/rk iK 

• B/V/ ofj oj/ b'eK e'b ik e/ ofjDk gt/rk.  
c w?A ;wMdk jK fe d;sys eoB s'A pknd L 

• id s~e w?A nkgD/ wekB wkbe Bkb ;wM"sk BjhA eodk, w?A fco th feokJ/ ns/ w/oh 

bhI d/ j/mK e'Jh th ch;, I[owkB/ iK ftnki d/D bJh fIzw/tko j'tKrk. 

• w?A bhia dhnK ;aosK dh gkbDk eoKrk. 

• id s~e w?A nkgD/ wekB^wkbe Bkb ;wM"sk BjhA eodk, i/ w?A nkgDhnK b'VhAdhnK 

ndkfJrhnK eoB ftu n;cb fojk, sK w?ƒ p/dyb ehsk ik ;edk j? id'A fJj n;EkJh s"o *s/ p/dybh ysaw j[zdk j?. 

• feokJ/ dh ndkfJrh iK xo dh ndkfJrh Bk eoB s'A fJbktk j'o ekoBK eoe/ w?ƒ ni/ th p/dyb ehsk ik ;edk j?. 

w?A fJ; x'PDk gZso 4 ƒ M{m/ s/ i[owkB/ d/ nfjd sfjs d;sys eodk jK. fJ; dk wsbp j? fe w?A tkndk eodk jK fe w/o/ 

T[~go'es fd~s/ ;ko/ fpnkB ;~u jB ns/ w?A ;wMdk jK fe M{m p'bD *s/ w?ƒ ngokfXe s"o *s/ ;Ik fd~sh ik ;edh j?. 
 
fJE/ d;sys eo' L 

 
_____________________________________________________________  fwsh L   

 

3. ਇਸ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ ੇਫਾਰਮ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ; ਕੰਪਨੀ ਜ; ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਿਦਓ। 

 
wekB wkbeK d/ fXnkB fjZsL nkd/;aK dh gkbDk eoB bJh s[jkv XzBtkd. i/ s[;hA ;h vh ;h d/ p/dybh nkd/P dh T[bzxDk eod/ j', sK 

s[jkƒ iK s[jkv/ eko'pko ƒ ngokfXe I[owkB/ brkfJnk ik ;edk j?, i[owkBk ns/ e?d dh fJ~e ;ik ;w/s.

 

 
2 e'ftv -19 J/ehfeqs ekT[ANh Mbe t/y'L https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view/ 
3 ;EkBe wkjo ƒ ekb eoBk s[jkv/ bJh T[gbpX ;kohnK ;jkfJsk dk gsk brkT[D dk ;G s'A tXhnk sohek j?. ;EkBe n?u:{vh ^gqtkfBs jkT{f;zr e"AA;bo dh ;{uh bJh 

(800) 569-4287*s/ ekb eo'. 
4 i/eo s[;hA gfjbK ;h p/doyh o'eD ;zpzXh x';aDk gZso s/d;sys eo u[Ze/ j' sK s[jkB{z fJ;B{z d[pkok GoB ns/ d/D dh b'V BjhA j?. 

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ 
ਨਿਪਟਾਰ ੇਲਈ ਟੂਲਜ਼ : 

ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣ 
ਲਈ 
ਸਥਾਨਕ ਐਚਯੂਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 
ਹਾਉਸਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਲੱਭਣ ਲਈ 
(800)-569-4287 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਕਰਜ਼ ੇਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਂਬਾਰੇ 
ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 
CFPB ਦ ੇcfpb.gov/complaint 
ਪੋਰਟਲ 'ਤ ੇਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ। 

ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ। (800)-669-
9777 'ਤ ੇਐਚਯੂਡੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

http://cfpb.gov/complaint
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