ਕ ਿੰ ਗ ਾਉਂਟੀ ਦੀ ਕ ਰਾਏ ਸਬਿੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਫ਼ੰ ਡ ਼ੰ ਗ, ਹਰ ਲੋ ੜਵ਼ੰ ਦ ਡਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਗਰ਼ੰ ਟੀ ਨਹੀਂ ਡਦ਼ੰ ਦੀ ਡਿ ਉਸ ਨ਼ੰ ਸਹਾਇਤਾ ਡਮਲੇ ਗੀ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰ:
ਡ ਼ੰ ਨਾ ਸ਼ੰ ਭਵ ਹੋਇਆ, ਡਿ਼ੰ ਗ ਿਾਉਂਟੀ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਡਵਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਈ ਤਰੀਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੇਗੀ।
ਡਿਰਾਏ ਸਬ਼ੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਡਵਚ ਯੋਗ ਡਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱ ੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਡਵਚ ਡਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮਿਾਨ-ਮਾਲਿ ਦੀਆਂ
ਿੁਝ ਵੱ ੀਆਂ ਸ਼ੰ ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਤਆਰ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹੋਮ ਪਾਰਿਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਾਏਗਾ। ਿਾਉਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਮਿਾਨਮਾਲਿਾਂ ਨ਼ੰ ਡਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਡਿਰਾਏ ਸਬ਼ੰ ਧੀ ਵਾਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵ਼ੰ ਣਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਡ ਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਡਿਰਾਏਦਾਰ ਲਾੱਟਰੀ ਦੇ
ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁ਼ੰ ਦੇ ਹਨ। ਡਿ਼ੰ ਗ ਿਾਉਂਟੀ ਡਵਚਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਡਿਆਂ ਲਈ ਫ਼ੰ ਡ ਼ੰ ਗ ਨ਼ੰ
ਤਰ ੀਹ ਡਦੱ ਤੀ

ਾਏਗੀ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ਼ੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ੁਰ ਿਰਨ ਦੇ ਡਤ਼ੰ ਨ ਹਫਡਤਆਂ ਬਾਅਦ ਡਿ਼ੰ ਗ ਿਾਉਂਟੀ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ

ਲਈ ਡਿ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੀਡਚਆਂ ਦੀਆਂ ਜਰਰਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਿਰ ਡਰਹਾ ਹੈ, ਲਈ ਡਦੱ ਤੀ ਗਈ
ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਦਾ

ਾਇਜਾ ਲਏਗੀ।

ਕ ਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ: ਡਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ਼ੰ ਹੇਠਾਂ ਡਦੱ ਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਰਰ ਪਰੀਆਂ ਿਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
1. ਡਪਛਲੇ 60 ਡਦਨਾਂ ਡਵਚਲੀ ਆਮਦਨ, ਇਲਾਿੇ ਡਵਚਲੀ ਘਰੇਲ ਦਰਡਮਆਨੀ ਆਮਦਨ (Area Median Income) ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਾਂ 50% ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹੈ; ਅਤੇ

2. ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਡਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਾਂ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਅ਼ੰ ਸ਼ਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ
ਿੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ਡਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ਼ੰ ਹੇਠਾਂ ਡਦੱ ਤੀਆਂ ਡਵਚੋਂ ਇਿ ਾਂ ਵੱ ਧ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਿਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
1. ਡਿਰਾਏ ਦਾ ਬੋਝ: ਡਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਮੌ ਦਾ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ 50%
2. ਡਪਛਲੇ ਪ਼ੰ

ਾਂ ਵੱ ਧ ਡਹੱ ਸੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅ਼ੰ ਦਰ ਪਡਹਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ; ਇਸ ਡਵਚ ਿਾਉਚ ਸਰਡਫ਼ੰ ਗ/ ਬਲ-ਅਪ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਾਡਮਲ ਿਰੋ।

3. ਡਪਛਲੇ ਸੱ ਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅ਼ੰ ਦਰ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾ ਡਪਛੋਿੜ।

4. ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬ਼ੰ ਸ, ਨਸਲੀ-ਮਲ, ਡਲ਼ੰਗ-ਪਛਾਣ, ਡ ਨਸੀ ਰੁਝਾਣ
ਸੀ।

ਾਂ ਧਰਮ ਿਰਿੇ ਹਾਉਡਸ਼ੰ ਗ ਡਵਚ ਡਵਘਨ ਡਪਆ

5. CDC (62 ਸਾਲ ਾਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ, ਮਲ ਸਡਿਤੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੰ ਭੀਰ ਡਬਮਾਰੀ ਦਾ ੋਖਮ।

6. ਪਡਰਵਾਰ ਦੇ ਡਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਸਮਰੱ ਿਾ (ਅਪ਼ੰ ਗਤਾ)। ਸਰੀਰਿ, ਡਵਿਾਸ ਸਬ਼ੰ ਧੀ, ਮਾਨਡਸਿ ਾਂ

ਜਬਾਤੀ ਿਮਜੋਰੀ

ਸ਼ਾਡਮਲ ਿਰੋ, ਇਸ ਡਵਚ ਸ਼ਰਾਬ ਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਿੁਵਰਤੋਂ, ਸਦਮੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਡਵਿਾਰ ਾਂ
ਡਦਮਾਗੀ ਸੱ ਟ ਿਰਿੇ ਡਵਗਾੜ ਸ਼ਾਡਮਲ ਹੁ਼ੰ ਦਾ ਹੈ। HIV/AIDS ਵਾਲੇ ਡਵਅਿਤੀ ਨ਼ੰ ਅਸਮਰੱ ਿ ਮ਼ੰ ਡਨਆ ਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮ ਾਨ-ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ:

ਫਡ ਼ੰ ਗ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵ ੋਂ ਮਿਾਨ-ਮਾਲਿਾਂ ਨ਼ੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਡਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

1. ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਡਵਚੋਂ ਘੱ ਟ 'ਤੇ ਡਹੱ ਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਡਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਤ਼ੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਡਿਰਾਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਵਾਣ
ਿਰਨੀ: (a) ਡਤ਼ੰ ਨ ਮਹੀਡਨਆਂ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਗ ਡਿਰਾਏ ਦਾ ਿੁੱ ਲ 80%;

ਾਂ (b) ਬਜਾਰ ਦੇ ਡਹਸਾਬ ਨਾਲ ਡਤ਼ੰ ਨ

ਮਹੀਡਨਆਂ ਦਾ ਢੁਿਵਾਂ ਡਿਰਾਇਆ। ਡਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਡਤ਼ੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੀ ਡਿਰਾਏ ਦੀ ਡਿਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨ਼ੰ ਮਾਫ
ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ੇ ਡਿਰਾਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਡਤ਼ੰ ਨ ਮਹੀਡਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਪਛਲੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਡਵੱ ਖ ਦੇ ਡਤ਼ੰ ਨ

ਮਹੀਡਨਆਂ ਤੱ ਿ ਦੇ ਡਿਰਾਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ
ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ

ਾ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਡ ਸਨ਼ੰ ਡਦਸ਼ੰ ਬਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ

ਾਏਗਾ।

2. 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱ ਿ ਚ਼ੰ ਗਾ ਿਾਰਣ ਨਾ ਹੋਣ ਿਰਿੇ ਡਹੱ ਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਡਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਡਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ਼ੰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ
ਿਰਨਾ

ਾਂ ਨਡਵਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਹਾ ਨਾ ਿਰਨਾ

3. 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱ ਿ ਇਸ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਵਲੋਂ ਡਦੱ ਤਾ ਡਗਆ ਮੌ ਦਾ ਡਿਰਾਏਦਾਰ (ਡਿਰਾਏਦਾਰਾਂ) ਦਾ ਡਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ
ਵਧਾਉਣਾ।

ਜੇ ਕ ਰਾਏਦਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮ ਾਨ-ਮਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿੰ ਨਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਕਰਵਾਰ ਨਿੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਕ ਰਾਏ ਸਬਿੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਵਚ ਕਦਲਚਸਪ੍ੀ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਕ ਰਾਏਦਾਰ
ੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਿੇ ਡਿ਼ੰ ਗ ਿਾਉਂਟੀ ਦੀ ਡਿਰਾਏ ਸਬ਼ੰ ਧੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਡਵਚ ਆਪਣੀ ਡਦਲਚਸਪੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ। ਇਹ ਇ ਅਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ਼ੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਫਤੇ
ਲਾੱਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਡਣਆ

ਾਏਗਾ। ਲਾੱਟਰੀ 14 ਡਸਤ਼ੰ ਬਰ, 2020 ਨ਼ੰ ਸ਼ੁਰ ਹੋਏਗੀ।

ੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾੱਟਰੀ ਡਵਚ ਚੁਣੇ

ਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ

ਤੁਹਾ ੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ-ਅਧਾਡਰਤ ੱ ਿੇਬ਼ੰਦੀ ਸ਼ੰ ਪਰਿ ਿਰੇਗੀ, ੋ ਅਰਜੀ ਭਰਨ ਡਵਚ ਤੁਹਾ ੀ ਮਦਦ ਿਰੇਗੀ।
ੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾੱਟਰੀ ਡਵਚ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਫ਼ੰ

ਵਧਾਏ ਾਣ ਤੱ ਿ ਤੁਹਾਨ਼ੰ ਡਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਡਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਪਲ ਅਤੇ

ਅਗਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾੱਟਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਲੋ ਿਾਂ ਡਵਚ ਰਡਖਆ ਾਏਗਾ। ਡ ਹੜੇ ਡਿਰਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਸਡਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨ਼ੰ 14 ਡਸਤ਼ੰ ਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸ਼ੁੱ ਿਰਵਾਰ ਈਮੇਲ ਡਮਲੇ ਗੀ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮ ਾਨ-ਮਾਲ , ਮ ਾਨ-ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਪ੍ਕਰਵਾਰ ਨਿੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਮਲੇ ਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰੀਆਂ
ਹਰ ਪਡਰਵਾਰ ਇਿ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਵਾਰ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਰੇ। ਿਈ ਵਾਰੀ ਫਾਰਮ

ਮਹਾ ਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਡਮਲਣ ਦੇ ਤੁਹਾ ੇ

ਮੌਿੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਿਾਰਵਾਈ ਪਰੀ ਿਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਵਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।
ਸੁਆਲ ਹਨ? ਸ਼ੰ ਪਰਿ ਿਰੋ: CommerceRAgrant@kingcounty.gov

ਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਾਿੱਟਰੀ ਕਵਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ।

