
 

  یک نایب ےسیک تساوخرد ینپا ہک ںیہ راکش اک بذبذت ںیم ےراب سا ایک
  اج ایک شیپ ہنومن کیا اک ٹپرکسا لیم یا ای ،ٹسکیڻ ،لاک نوف ںاہی ؟ےئاج

 رہا ہے:
 
"covid19  کی وجہ سے آمدن نہ ہونے کے سبب اس ماه مجھے کرائے کی
کے منصوبے کے بارے میں میں ادائیگی   ۔یگ ےئاج وہ ریخات ںیم یگیئادا
 کیا آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟"  ۔اگ ںوہاچ انرک تاب

 ۔ انتظار مت کریں1
 

  پآ ہک ںیہ راکش اک بذبذت ںیم ےراب سا پآ رگا ۔ںیہ ےہر رک ود و گت یک ےنرک ادا رپ تقو ہیارک اروپ انپا گول ےس تہب تقولا یف
  مک ںیتمیق ناکم کلام ےس تہب ،ںیم رھب رہش !ںیرک تاب ےس ناکم کلام ےنپا وت ،ےگ ںیرک عمج ےسیک ہیارک ےئل ےک هام ےلگا

  انرک ماک ھتاس ےک پآ ،یھب هو ،تاقوا ضعب ۔ںیہ ےہر رک ےدہاعم ھتاس ےک ںوراد ہیارک ےنپا رطاخ یک ےنیدکرنے یا ان میں چھوٹ 
 چاہتے ہیں۔ منصوبہ بناتے وقت، خود اعتمادی کے ساتھ وه اقدام اڻھائیں جو آپ کے خاندان کے حق میں بہترین ثابت ہو۔

اپنے مالک مکان سے کیسے بات 
 کرنی ہے

  ےک پآ روا پآ ہکات ،ںیرک  زاغآ اک تارکاذم لبق ےس خیرات یک ےنید ہیارک
مالک مکان ایک ایسا منصوبہ بنا سکیں، جو آپ دونوں کو آگے بڑھنے میں 

  ۔ےکس رک مہارف ظفحت

  ںیرک تاب رک لھک ۔2
اپنے حاالت و واقعات بیان کریں اور یہ بتائیں کہ آپ ان سے نمڻنے کی  
کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ اس بارے میں کھل کر بیان کریں کہ خاطر 

  ۔ںیہ ےتکس ےد ایک پآ روا ںیہ بایتسد لئاسو ایک ساپ ےک پآ

  ںیئآ رک ےل ہبوصنم ۔3
 

  دوس روا ںوسیفآپ اپنے مالک مکان سے رعایت، تاخیری کرائے، تاخیری 
کی معافی کی درخواست کر سکتے ہیں۔ ادائیگی کا ایک ایسا منصوبہ تجویز 

  رپ ناکم کلام ےک پآ روا وہ نکمم ےیل ےک پآ انرک لمع رپ سج ںیرک
  ۔ےہ دوجوم ہبوصنم کیا اک ےنرک اروپ وک یمک ساپ ےک پآ ہک ےرک رہاظ
  ۔ںیچوس رک ٹہ ارذ

  ںیرک اروپ وک طئارش رگید یک زیل ینپا ۔4
 

  پآ روا پآ ہکات ،ںیرک زاغآ اک تارکاذم لبق ےس خیرات یک ےنید ہیارک
کے مالک مکان ایک ایسا منصوبہ بنا سکیں، جو آپ دونوں کو آگے 

 کر سکے۔ بڑھنے میں تحفظ فراہم

 جب وه متفق ہو جائیں:
 
ادا کر سکتا ہوں اور میں ادائیگی کے منصوبے میں  200$  تقولا یف ںیم"

  رگا  ۔اگ ںورک ادا ںیم ںوتفہ راچ ےلگا ںیم وج ،اگ ںوہاچ انرک لماش $600
  تمزالم هرابود ےھجم پآ ایک وت ،ایاپ ےد لیکشت ہبوصنم ہی اک یگیئادا ںیم
 200$   ہیارک روا ںیہ ےتکس ےد ٹوھچ یک ںوسیف یریخات کت ےناج لم

 سکتے ہیں؟"تک کم کر 

 

Sylvesterناظم سلویسڻر ڻرنر (  Tur ner( 

  ادا ہیرکش اک ناکم کلام ےنپا ہشیمہ رپ ےنوہ لمع فورصم ھتاس ےنپا
  ۔ںیرک

If you need help, call the Eviction 
Defense Coalition Hotline:

 713-982-7340


