WA Dept. of Financial Institutions
COVID-19 ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵ ਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿੱਵਖਆ ਕਰੋ
https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/protect-yourself-financially-from-impact-ofcoronavirus/

ਾਵ ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸਨੀਕਾਾਂ ਲਈ ਮੌਰਵਗਜ ਸਹਾਇਤਾ

ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਲੋ ਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ (ਮੌਰਗਗਜ) ਨਹ ੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾੀਂ ਗਸਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਗਹੱਸੇ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਰੰਤ ਆਪਣੇ ਲੋ ਨ ਸਰਗਿਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
•
ਾਵ ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸਨੀਕਾਾਂ ਲਈ ਹੋਮਓਨਰਵ ਪ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ
ੀਂ ਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੌਰਗਗਜ ਸਰਗਿਸਰ ਨਾਲ
ਦ ਪਰਿਾਹ ਕ ਤੇ ਗਿਨਾੀਂ ਗਕ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਦ
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਗਿੱਚ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਗਿਕਲਪਾੀਂ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਘਰਾੀਂ ਦੇ ਮਾਲਕ DFI ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰ
ਨੰਿਰ 1-877-RING-DFI (746-4334) ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਕਸੇ ਹਾਉਗਸੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਲਈ, 1.877.894.HOME (4663) ’ਤੇ ਿਾਗ ੰਗਟਨ ਹੋਮਓਨਰਗ ਪ ਹੌਟਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਾੀਂ
ਦੋਿਾੀਂ ਨੰਿਰਾੀਂ ’ਤੇ ਦੁਭਾ ਆ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਉਪਲਿਧ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਾਹਤ, ਅਤੇ ਆਰਵਿਕ ਸੁ ਰਿੱਵਖਆ (CARES) ਐਕਟ ਸੰਘ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਲੇ ਹੋਮ
ਲੋ ਨਸ ਨਾਲ ਘਰਾੀਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾੀਂ ਲਈ ਦੋ ਗਕਸਮਾੀਂ ਦ ਆੀਂ ਸੁਰੱਗਿਆਿਾੀਂ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ:
1. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਗਰਣਦਾਤਾ ਜਾੀਂ ਲੋ ਨ ਸਰਗਿਸਰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤੱਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਪਗਹਲਾੀਂ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰੇ - ਅਪਡੇ ਟਸ ਲਈ www.hud.gov 'ਤੇ ਜਾਓ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ, CARES ਐਕਟ ਗਰਣਦਾਤਾਿਾੀਂ
ਜਾੀਂ ਸਰਗਿਸਰਜ਼ ਨੰ , ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਗਖ਼ਲਾਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਨੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਨਆਇਕ
ਜਾੀਂ ਗੈਰ-ਗਨਆਇਕ ਕਾਰਿਾਈ ੁਰ ਕਰਨ, ਜਾੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾੀਂ ਗਿਕਰ ਨੰ
ਅੰਗਤਮ ਰਜ਼ਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। (ਕਰਜ਼ੇ ਨ਼ਿੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਨੰ ਨ ਪਰਗਕਗਰਆ ਹੈ ਗਜਸ
ਗਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਣਦਾਤਾ ਗਕਸੇ ਸੰਪਤ ’ਤੇ ਕਿਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੰ ਉੱਥੋਂ ਿਾਹਰ ਕੱਢ ਗਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ
ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਰ ਅਦਾਇਗ ਕਰਨ ਗਿੱਚ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਘਰ ਨੰ ਿੇਚ ਗਦੰਦਾ ਹੈ।)
2. ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਮਹਾੀਂਮਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿੱਤ ਤੰਗ ਦਾ ਅਨੁ ਭਿ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੰ 180 ਗਦਨਾੀਂ ਤੱਕ
ਸੰਜਮ ਲਈ ਿੇਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੰ ਹੋਰ 180 ਗਦਨਾੀਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਕ ਟੈਂ ਨ ਲਈ ਿੇਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ
ਿ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਜਮ ਲਈ ਿੇਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਲੋ ਨ ਸਰਗਿਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਾਤੇ ਗਿੱਚ ਕੋਈ ਿਾਧ ੁਲਕ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾੀਂ ਿਾਧ ਗਿਆਜ (ਗਨਰਧਾਗਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ) ਨਹ ੀਂ ਜੋਗਿਆ
ਜਾਿੇਗਾ। ਸ਼ਿੰਜਮ ਓਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਮੌਰਗਗਜ ਸਰਗਿਸਰ, ਉਹ ਕੰਪਨ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਗਿਓਰਾ ਭੇਜਦ
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਰਿੰਧਨ ਕਰਦ ਹੈ, ਜਾੀਂ ਗਰਣਦਾਤਾ ਤੁ ਹਾਨੰ ਇੱਕ ਸ ਗਮਤ ਗਮਆਦ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੰ ਆਪਣੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਜਾੀਂ ਘਟਾਉਣ ਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗਦੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਉਸਨੰ ਸਮਾਪਤ ਨਹ ੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ
ਿਕਾਇਆ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੰ ਭਗਿੱਿ ਗਿੱਚ ਗਕਸੇ ਿ ਛਟੇ ਜਾੀਂ ਘਟਾਏ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦ ਅਦਾਇਗ ਕਰਨ ਪਿੇਗ ।
•

ਘੁ ਟਾਲੇ
COVID-19 ਵਨ ੇ ਘੁ ਟਾਲੇ : ਗਨਿੇ ਨਾਲ ਜੁਗਿਆ ਕੋਈ ਿ ਿੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾੀਂ, ਗਨਿੇ ਕਾੀਂ ਨੰ ਇਹ ਿੋਜ
ਅਤੇ ਤਸਦ ਕ ਕਰਨ ਚਾਹ ਦ ਹੈ ਗਕ ਉਹ ਲਸੰਸ ੁਦਾ ਗਿੱਤ ਪੇ ੇਿਰਾੀਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
877-RING-DFI (746-4334) ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁ ਝਾਅ
• ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸ ਆੀਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਫ਼ਾਇਗਦਆੀਂ ਜਾੀਂ ਰਕਮ ਿਾਰੇ ਕਾਲ ਜਾੀਂ ਟੈਕਸਟ ਨਹ ੀਂ ਕਰਨਗ ਆੀਂ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੰ
ਫ਼ਾਇਦੇ ਦਿਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਕਸੇ ਜਮ੍ਾੀਂ, ੁਲਕ ਜਾੀਂ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦ ਮੰਗ ਨਹ ੀਂ ਕਰਨਗ ਆੀਂ।
• ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸ ਆੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁ ਹਾਡ ਸਮਾਜਕ ਸੁ ਰੱਗਿਆ ਸੰਗਿਆ, ਿੈਂਕ ਿਾਤਾ ਸੰਗਿਆ, ਜਾੀਂ ਕਰੈਗਡਟ ਕਾਰਡ
ਸੰਗਿਆ ਨਹ ੀਂ ਪੁੱਛਣਗ ਆੀਂ।
PUNJABI (ਪੰਜਾਬੀ) – PA

WA Dept. of Financial Institutions
COVID-19 ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
•

ਅਗਜਹੇ ਸਰੋਤਾੀਂ ਤੋਂ ਈਮੇਲਾੀਂ, ਕਾਲਾੀਂ, ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਸਾਿਧਾਨ ਰਹੋ ਗਜਨ੍ਾੀਂਨੰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਨਹ ੀਂ ਜਾਣਦੇ।

ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ: ਵ ਵਦਆਰਿੀ ਲੋ ਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਗਿਗਦਆਰਥ ਲੋ ਨ ਗਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, loanadvocate@wsac.wa.gov ’ਤੇ Washington Student
Achievement Council ’ਤੇ ਾਵ ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵ ਵਦਆਰਿੀ ਲੋ ਨ ਐਡ ੋਕੇਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾੀਂ ਸਾਡ
ਗਿਗਦਆਰਥ ਗਸੱਗਿਆ ਲੋ ਨ ਸਰਗਿਸਰ ਟ ਮ ਦੇ ਸਦੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 877—746-4334 ’ਤੇ DFI ਨੰ ਕਾਲ
ਕਰੋ।
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