
 

ਸ਼ਹਿਰ ਭਵਨ    2600 ਫਰੈਸਨੋ ਸਟ੍ਰੀਟ੍., ਕਮਰਾ. 2031, ਫਰੈਸਨੋ, ਸੀ.ਏ. 93721    559-621-7500; ਫੈਕਸ 559-457-1084 

 
ਹਸਟ੍ੀ ਅਟ੍ੋਰਨੀ ਦਾ ਦਫਤਰ 

ਕੋਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ੍ 

ਡਗਲਸ ਟ੍ੀ. ਸਲੋਨ 

ਹਸਟ੍ੀ ਅਟ੍ਾਰਨੀ 
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਿਿਾਏਦਾਿ ਪ੍ਰਸਨਿਾਲ਼ੀ 

ਰਿਟ਼ੀ ਅਟਾਿਨ਼ੀ ਦੇ ਦਫਤਿ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਿ ਆਤ਼ੀ ਜਾਣਿਾਿ਼ੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਿਿਾਉਣ ਲਈ ਰਿਿਪ੍ਾ ਿਿਿੇ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੇ ਿਵਾਲਾਂ ਦ ੇ
ਜਵਾਬ ਰਦਓ ਰਜਿ ਦਾ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਾਹਮਣਾ ਿਿਨਾ ਪ੍ੈ ਿਿਦਾ ਹੈ.ਇਹ ਪ੍ਰਸਨਾਵਲ਼ੀ ਰਿਟ਼ੀ ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਰਨਿਧਾਿਤ 
ਿਿਨ ਦ਼ੀ ਆਰਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਹਲਾ ਿਦਮ ਹੈ ਰਿ ਿ਼ੀ ਤ਼ੁਿੀਂ ਸਰਹਿ ਦੇ ਬੇਦਖਲ਼ੀ ਪ੍ਰੋਟੈਿਸਨ ਪ੍ਰੋਿਿਾਮ ਦੇ ਤਰਹਤ 
ਿੂੰ ਭਾਵਤ ਰਿੱਧ਼ੀ ਿਾਨ ੂੰ ਨ਼ੀ ਨ਼ੁਮਾਇੂੰ ਦਿ਼ੀ ਦੇ ਯੋਿ ਹ ੋਿਿਦੇ ਹ.ੋ ਇਿ ਪ੍ਰਸਨਾਵਲ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਿਾ ਿਿਨਾ ਅਟਾਿਨ਼ੀ-ਿਲਾਇੂੰ ਟ 
ਿੂੰ ਬੂੰ ਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਰਹਿ ਤ਼ੁਹਾਡ਼ੀ ਬੇਦਖ਼ਲ਼ੀ ਦ਼ੀ ਿਾਿਵਾਈ ਰਵਚ ਤ਼ੁਹਾਡ਼ੀ ਪ੍ਰਤ਼ੀਰਨਧਤਾ ਨਹੀਂ ਿਿ ਰਿਹਾ ਹੈ.  

 

ਇਿ ਪ੍ਰਸਨਾਵਲ਼ੀ ਰਵਚ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਦ਼ੁਆਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿ਼ੀਤ਼ੀ ਿਾਿ਼ੀ ਜਾਣਿਾਿ਼ੀ ਰਿਿਫ ਬੇਦਖਲ਼ੀ ਪ੍ਰੋਟੈਿਸਨ ਪ੍ਰੋਿਿਾਮ ("ਈਪ਼੍ੀ") 
ਰਵਚ ਰਹੱਿਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡ਼ੀ ਯੋਿਤਾ ਰਨਿਧਾਿਤ ਿਿਨ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਹੈ. 

 

1. ਤੁਿਾਡਾ ਨਾਮ: 

 

2. ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਿਾਡ ੇਨਾਲ ਰਹਿਿੰ ਦਾ ਿੈ:  

 

 

3. ਫੋਨ ਨਿੰ ਬਰ: 

 

4. ਈਮੇਲ ਪਤਾ: 

 

5. ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ:  

 

 

6. ਤੁਸੀਂ ਹਕਿੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਥ ੇਰਿੇ ਿੋ? 
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7. ਮਿੀਨਾਵਾਰ ਹਕਰਾਇਆ ਹਕਿੰ ਨਾ ਿੈ?  

 

 

8. ਕੀ ਤੁਿਾਡ ੇਕੋਲ ਤੁਿਾਡ ੇਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਲਖਤੀ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਿੈ? 

 

9. ਕੀ ਤੁਿਾਡ ੇਕੋਲ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਿੈ??  

 

10. ਕੀ ਤੁਿਾਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹਮਹਲਆ ਿੈ? 

 

a. ਕੋਈ ਨੋਹਟ੍ਸ? ਜਦੋਂ? 

 

 

b. ਕੋਈ ਬੇਦਖਲੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਜਦੋਂ?  

 

 

11. ਕੀ ਤੁਿਾਡ ੇਕੋਲ ਹਕਰਾਇਆ ਿੈ? ਜੇ ਿਾਂ, ਹਕਿੰ ਨਾ?  

 

a. ਕੀ ਕਾਰਨ ਿੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵੀਡ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਹਿਤ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਕਰਾਇਆ ਨਿੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿੈ? (ਨੌਕਰੀ ਦੀ 
ਘਾਟ੍, ਘੱਟ੍ ਘਿੰਟ੍,ੇ ਹਬਮਾਰੀ, ਆਹਦ)? 

 

 

12. ਤੁਿਾਡੀ ਆਖਰੀ ਹਕਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਹਕਿੰ ਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ?  

 

 

13. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਹਸਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ? ਹਵਆਹਖਆ. (ਉਦਾ., ਕੋਈ ਸਮੋਕ 
ਹਡਟੈ੍ਕਟ੍ਰ, ਲੀਕ, ਉੱਲੀ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਟ੍ੁੱ ਟ੍ੀ ਪਾਈਪ, ਟ੍ੁੱ ਹਟ੍ਆ ਹਸਿੰ ਕ, ਆਹਦ) 

 

 

a. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕੋਡ ਨੂਿੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਇਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਹਸਆ ਬਾਰੇ ਦੱਹਸਆ ਿੈ? 
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14. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹਕਵੇਂ ਸੁਹਣਆ?  

 

 

15. ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਇਿ ਹਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਿੋਵੇਗੀ ਹਕ ਕੀ ਤੁਿਾਨੂਿੰ  
ਗਲਤ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਹਰਿਾ ਿੈ: 


