آﯾﺎ ﺑرای ﭘرداﺧت ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﯾﺎز دارﯾد؟
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از اﺧراج و ﭘرداﺧت ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﯾﻧﮓ ﮐﺎوﻧﺗﯽ ) (EPRAPﺑﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن اﯾن ﻣﻧﺎطﻖ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺷﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از  ، COVID-19در اﻣر
ﭘرداﺧت ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ و اب و ﺑرق ﺧوﯾش ﺑﺎﻗﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺳﺎﻋدت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﮐﻧﯾﮓ ﮐﺎوﻧﺗﯽ ﺑﻌد از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸ﻓﺑروری  ۲۰۲۲دﯾﮕر درﺧواﺳت ھﺎی ﺟدﯾد ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد.
ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده در ﺳراﺳر ﮐﯾﻧﮓ ﮐﺎوﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ھﻧوز ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ را در دﺳﺗرس
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ۲۱۱ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

اﮔر ﻗﺑﻼ ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐرده ﺑﺎﺷم ﭼطور؟
اﮔر ﭘﯾش از  ۲۸ﻓﺑروری  ۲۰۲۲از طرﯾﻖ ﭘورﺗﺎل ﯾﺎ ﺑﺧش ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ در وﺑﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از اﺧراج و ﭘرداﺧت ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ
) (EPRAPﮐﯾﻧﮓ ﮐﺎوﻧﺗﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐرده اﯾد ،ﻣﻣﮑن ازﻟﯾﺳت ﻣذﮐور ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ اﻧﺗﺧﺎب ﺷوﯾﯾد .ﮐﯾﻧﮓ ﮐﺎوﻧﺗﯽ ﺑﮫ طور ﺗﺻﺎدﻓﯽ ھرھﻔﺗﮫ ﮐراﯾﮫ
ﻧﺷﯾﻧﺎن ﺛﺑت ﻧﺎم ﺷده را از ﻟﯾﺳت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﺳﮭم دادن در ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﻌداد اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﮔﺎن ﺑر اﺳﺎس ظرﻓﯾت اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت
ﻣﺗﻔﺎوت اﻧد .ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن راﺟﺳﺗر ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای اطﻼع از وﺿﻌﯾت درﺧواﺳﺗﯽ ﺧوﯾش ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﭘورﺗﺎل ﯾﺎ ﺑﺧش ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ در وب ﺳﺎﯾت اداﻣﮫ
دھﻧد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از اﺧراج و ﭘرداﺧت ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﯾﻧﮓ ﮐﺎوﻧﺗﯽ  EPRAPﺑودﺟﮫ ﻣﺣدود در دﺳﺗرس دارد .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ،ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐرده اﻧد ﺧدﻣﺎت ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﯾم.
ارﺗﺑﺎط ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑرﻗرار ﺑوده و ﭘﯾﺷرﻓت در ﭘروﺳﮫ ﺧود را ﻧﯾز ﺑﮫ ﺳﻣﻊ ﺷﻣﺎ ﻣﯾرﺳﺎﻧﯾم .ﻟطﻔﺎ اﻣﯾل ﺧوﯾش را در ﻣﺣور ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﻣﺎسھﺎ و ﭘﯾﺎم ھﺎی ﮐﮫ از ﺷﻣﺎره ھﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎس درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﯾد ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد ،ﭼرا ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺷﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧوادهھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮔردﯾده
اﯾد.

ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﭘرداﺧت  EPRAPﭼﯾﺳت؟
ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧش از ﭘروﺳﮫ درﯾﺎﻓت ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ از ﺳوی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از اﺧراج و ﭘرداﺧت ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﯾﻧﮓ ﮐﺎوﻧﺗﯽ )،(EPRAP
ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﭘرداﺧت را اﻣﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ )ﺑﻧﺎم ﻓرم  T-RAPھم ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود( .اﯾن ﺳﻧد ﺷﺎﻣل اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد ﻣﺎه ھﺎی اﺳت ﮐﮫ  EPRAPﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﺷﻣﺎ را ﭘرداﺧت ﮐرده )دوره ﭘرداﺧت( و ھﻣﭼﻧﺎن ﺷراﯾط و ﻗواﻧﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ آن ﻣواﻓﻘت ﮐرده اﺳت ،ﻣﺎﻧﻧد:
•
•

ﻋدم اﻓزاﯾش ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ اﺧراج ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﭘرداﺧت ﮐراﯾﮫ ﺑﮫ ﻣدت  6ﻣﺎه ﭘس از ﻣدت دوره ﭘرداﺧت.
ﻋدم ﺻدور ﺟرﯾﻣﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﯾﺎ ﭘول اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای دوره ﭘرداﺧت.

ﻗراردادی ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ اﻣﺿﺎ ﮐرده در ﭘورﺗﺎل ﯾﺎ ﺑﺧش  EPRAPﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ آن در اﯾﻧﺟﺎ دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
اﮔر ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن اﺳﻧﺎد ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﯾﺷﺗری ﻧﯾﺎز دارﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ DCHSrentalassistance@kingcounty.govاﯾﻣﯾل ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺑر
 ۲۰۶-۲۶۳-۳۴۸۱ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

آﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺣﻘوﻗﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﺧراج از ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾﺎز دارﯾد؟
اﮔر ھﻧوز ھم در ﻟﯾﺳت ﭘذﯾرﯾش و ﯾﺎ ھم در ﺟرﯾﺎن درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﺑﺎﺷﯾد و اﺧطﺎرﯾﮫ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ از ﺳوی ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ ﺻﺎدر ﺷود؛ ﺑﺎزھم ﮐﻣﮏ ﻗﺎﺑل
دﺳﺗرس ﺑوده و ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد.
ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ در ﻣورد ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ اﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺧود ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻼن ﺗواﻓﻘﯽ ﭘرداﺧت ﮐراﯾﮫ ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﯾد ،اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﺧوﯾش و ﻧﯾز ﭘروﺳﮫ ﺗﺧﻠﯾﮫ و اﺧراج را در washingtonlawhelp.orgﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺑرای ﺳواﻻت و اطﻼﻋﺎت ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣورد ﺣﻘوق ﮐراﯾﮫ ﻧﺷﯾن ھﺎ ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻟﯾﻧﮏ  Solid Ground‘s Tenant Servicesارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻧﻣﺑر  ۲۰۶-۶۹۴-۶۷۶۷ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻣﺑر ﺗﯾﻠﻔون  ۲۰۶-۷۲۳-۰۵۰۰ﻣرﺑوط اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﮐراﯾﮫ ﻧﺷﯾن ھﺎی اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن ﭘﯾﺎم ﺑﮕذارﯾد ،و ھﭼﻧﺎن
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺳﺎﯾت  tenantsunion.orgرا ھم ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗراردھﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ در ﺷﮭر ﺳﯾﺎﺗل ﮐدام اﺧطﺎرﯾﮫ در ﻣورد ﭘرداﺧت ﮐراﯾﮫ ﯾﺎ ﺗﺧﻠﯾﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎ ﻧﻣﺑر  ۲۰۶-۶۸۴-۵۷۰۰ﻣﺧﺻوص ﮐﻣﮏ و راھﻧﻣﺎی ﮐراﯾﮫ
ﻧﺷﯾن ھﺎی ﺷﮭر ﺳﯾﺎﺗل ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ از اﻋﺗﺑﺎر اﺧطﺎرﯾﮫ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﭘروﮔرام ﮐﻣﮏ ﺣﻘوﻗﯽ Eastside Legal Assistance Eastside
 Programھم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐراﯾﮫ ﻧﺷﯾن ھﺎ ﮐﻣﮏ ﺣﻘوﻗﯽ اراﯾﮫ ﮐﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن درﺧواﺳت دھﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻣﺑر و ﺧط رھﻧﻣودی ﺑﮫ
ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد) ۴۲۵-۷۴۷-۷۲۷۴ :ﺑرای اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ( ) ۴۲۵-۶۲۰-۲۷۷۸ﺑرای اﺳﭘﺎﻧوی( .ﮐراﯾﮫ ﻧﺷﯾن ھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﻣرﮐز ﺣﻘوﻗﯽ ﮐراﯾﮫ ﻧﺷﯾن
ھﺎ  Tenant Law Centerاز طرﯾﻖ ﻧﻣﺑر  ۲۰۶-۳۲۴-۶۸۹۰درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧد.

اﮔر اﺣﺿﺎرﯾﮫ اﺧراج در ﮐﯾﻧﮓ ﮐﺎوﻧﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﮐردﯾد ،ﺑﺎ ﭘروژه ﻋداﻟت ﻣﺳﮑن  Housing Justice Projectﺑﮫ ﻧﻣﺑر  ۲۰۶-۲۶۷-۷۰۶۹ارﺗﺑﺎط ﺑﮕﯾرﯾد
و ﯾﺎ ﺑﮫ  hjpstaff@kcba.orgاﯾﻣﯾل ﺑزﻧﯾد .ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻘﺎﺿﺎی زﯾﺎد ،ﭘروژه ﻋداﻟت ﻣﺳﮑن ﯾﺎ  Housing Justice Projectدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ
ﮐراﯾﮫ ﻧﺷﯾن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣراﺣل اوﻟﯾﮫ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﯾﺎ اﺧراج ،ﻣﺛل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺧطﺎرﯾﮫ ۱۴روزه درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد ،ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
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