
ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੇਦਖਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ:
ਤੁਸੀਂ $99,000 ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ 
$198,000 ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ

ਤਨਖਾਹ ਦੇ 
ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ 
ਿਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ 
ਦੇ ਸਕਦਾ

ਿਕਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਿਦੱਤੀ 
ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਅੰਸ਼ਕ 
ਿਕਰਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ

ਜੇਕਰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੀੜ ਭਰੀ 
ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ ਹੈ 
ਤਾਂ

ਮੈਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 
ਿਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ.

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਗੁਆ 
ਿਦੱਤੀ. ਮੈਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਸਾਡੀ ਕਿਮ ourਿਨਟੀ ਦੇ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੋਿਵਡ -19 
ਕਰਕ ੇਿਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ 
ਸਕਦੇ.

ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਫੈਡਰਲ 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਬੰਦ 
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 
ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬੇਦਖਲੀ ਰੋਕੂ 
ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ
ਇਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ 
ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ 
ਪਏਗਾ.

ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ 
ਨੰੂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੇ 
ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ 
ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ
ਘੋਸ਼ਣਾ. ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਿਫਰ ਵੀ 
ਿਕਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ?

ਹਾਂ. ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ 
ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 
ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 
ਅਦਾਇਗੀ ਿਕਰਾਇਆ 
ਹੋਵੇਗਾ.

ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਫਾਰਮ ਨਾਲ 
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ?

ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਫਾਰਮ ਤੇ 
ਦਸਤਖਤ ਕਰ ੋਅਤ ੇਜਮ੍ਹਾ 
ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਜੇ
ਉਥ ੇਹੋਰ ਵੀ ਹੈ
 ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚ ਇਕ 
ਬਾਲਗ, ਹਰ ਇਕ
 ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ
 ਨੰੂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ
 ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ.

ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ 
ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 
ਸਕਦ ੇਹੋ

ਐਲਾਨ 'ਤੇ 
ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 
ਨੰੂ ਈਮੇਲ ਕਰ ੋਜਾਂ 
ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ 
ਭੇਜੋ

ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਲਈ 
ਇਕ ਕਾੱਪੀ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ 
ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਨੰੂ ਆਪਣਾ 
ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਕਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ:

ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ ੋਿਕ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹਨ. ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ 
ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ:
• ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ
• www.nationalcapacd.org
• www.nhlp.org

https://www.google.com/url?q=https://nlihc.org/sites/default/files/CDC-Eng_2-2.pdf?utm_source%3DNLIHC%2BAll%2BSubscribers%26utm_campaign%3Df8ba2f30e8-TTLive_061820_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_e090383b5e-f8ba2f30e8-291641305%26ct%3Dt(TTLive_061820_COPY_01)&sa=D&ust=1608240880129000&usg=AOvVaw1bEGEn6u5qGxSEMvx6SXij
https://www.google.com/url?q=http://www.nationalcapacd.org&sa=D&ust=1608240880130000&usg=AOvVaw09tN79MDXfjvAjSWJ5v62B
https://www.google.com/url?q=http://www.nhlp.org&sa=D&ust=1608240880130000&usg=AOvVaw15crFEQhRNSHZNKY773aZ7


ਮੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕੀ ਹਨਕੀ ਮੈਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲੈਣ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ?ੈ ਕੀ ਇਹ ਮੇਰ ੇ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ 
ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ 
ਕਰੇਗਾ?

ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ 
ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ 
ਿਫਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ.

ਜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾਂ ਸਟੈਟ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ 
ਿਫਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟ 
ਮਜ਼ਬੂਤ   ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ 
ਲਾਗੂ ਹੈ. ਸਥਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ 
ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਸਟੇਟ 
ਮੋਰਟਿਰਅਮ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੰੂ 
ਵੇਖੋ.

ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ-
ਮਾਲਕ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ.

ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਿਕਸ ੇ
ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ 
ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਉਦੋਂ ਕੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਐਲਾਨ 
ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੰੂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਲਾਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ?

ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਆਪਣੇ 
ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸ ੇਵਕੀਲ 
ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਮੇਰਾ ਇਕ ਦੋਸਤ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ 
ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ 
ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹੋ ਤਾਂ ਜੋ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ.

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ!

ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹੀ. 
ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੰੂ 
ਇਕਜੁੱ ਟ ਹੋ ਕ ੇਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ!

ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-
ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾ 
ਸਕਦਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ 
ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕਸ ੇ
ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੋ

ਮੁਫਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਲਈ: 
https://bit.ly/2xNyL6M

ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ 
ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਵੇਖ:ੋ 
https://bit.ly/2WJb5Kk

ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਲਈ ਵੇਖ:ੋ 
https://bit.ly/2KnFOpt

ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣੋ

ਜਦੋਂ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ!

ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਣ 
ਲਈ ਤੁਸੀਂ aapineighborhoods.org ਤੇ ਜਾਓ.

ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾਟਾ


