
ለቤት ኪራይ ድጋፍ ያመልክቱ - እስከ 12,000 ዶላር ይገኛል
ብቁነትዎን  እና   ስለሚያስፈልጉ ዶክሜንቶች በድረገጽ www.mc311.com/rentrelief ላይ ይመርምሩ 

• ከዚያም  በዚያ ድረገጽ ላይ በኦንላይን ለኪራይ ድጋፍ ያመልክቱ ፡፡

• ማመልከቻውን ለማጠናቀቅ እርዳታ ከፈለጉ የድጋፍ ሰጪ ድርጅት (ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን) ይጠይቁ ወይም በ 311 ወይም 
በ 240-777-0311 ይደውሉ። አከራዮች ማመልከቻዎችን ለማጠናቀቅ ሊረዱ ይችላሉ ፡፡

ለፍርድ ቤት ቀንዎ አሁን  ይዘጋጁ፡
ድጋፍን ያግኙ: እርስዎ እንዲዘጋጁ ለማገዝ የተከራይ ድጋፍ ሰጪ ድርጅትን ያነጋግሩ-:
• የሞንትጎመሪ ካውንቲ ባለንብረቶች-ተከራይ ጉዳዮች ቢሮ: 311 (240-777-0311)
•  ካሳ(CASA): 301-431-4185
•  የቤቶች ኢኒሺኤቲቭ አጋርነት-301-916-5946
• የላቲኖ ኢኮኖሚ ልማት ማዕከል-202-540-7438
•  የአከራዮች ህብረት (አሊያንስ): info@rentersalliance.org

ከቤት የማስወጣት ጥበቃዎች/መከላከያዎች አሉ። የአገረ ገዢው ትዕዛዝን ወይም የሲ.ዲ.ሲ ትዕዛዝን ከቤት ማስወጣትን እንዴት 
እንደሚከላከሉ ለማወቅ www.montgomerycountymd.gov/renters ን ይጎብኙ። ከዚያ ለመዘጋጀት እርምጃ ይውሰዱ:
• የፌዴራል ሲዲሲ ትዕዛዝ፡ በፌዴራል ሲዲሲ ትዕዛዝ መሠረት ከቤት የማስወጣት ጥበቃ ለማግኘት ብቁ መሆን አለመሆንዎን 

ይወቁ። በመግለጫው ቅጽ ላይ መስፈርቶችን የሚያሟሉ ከሆነ (ከዚህ በላይ ባለው ድረገጽ ላይ ይገኛል) እርስዎ መፈረም እና 
ለአከራይዎ በፖስታ መላክ አለብዎት (የተረጋገጠ ደብዳቤ ይመከራል)። አንድ ቅጂ ይያዙ።

• የገዢው ትእዛዝ፡  ወደ ፍርድ ቤት ከሄዱ እና በኮቪድ (በሥራ ማጣት ፣ ለልጆች እንክብካቤ ፣ ለተቀነሰ ሰዓታት) ምክንያት 
ከፍተኛ የገቢ ማጣትን ማሳያ ካቀረቡ የአገሪቱ ገዢ ትእዛዝ ማፈናቀሉን ሊያቆም ይችላል ፡፡ የፍርድ ቤት ማስታወቂያ ሲመጣ 
ብዙ ጊዜ ስለማይኖር አሁን ሰነዶችን ይሰብስቡ ፡፡ ሰነዶች ከስራ መቀነስን ፣ የሰዓታት መቆረጥን ፣ የባንክ መግለጫዎችን ፣ 
ሌሎች የሂሳብ መዛግብትን ፣ ለትምህርት ዕድሜ ላለው ልጅ እንክብካቤን የሚያመለክቱ ማናቸውም ሊሆኑ ይችላሉ ፡፡

የፍርድ ቤት መጥሪያ ከተቀበሉ እርምጃ ይውሰዱ:
• ለእርዳታ ሌጋል ኤድ ( የህግ ድጋፍ) ይደውሉ (240-314-0373)

•  311 (240-777-0311) ይደውሉ እና የቤቶች መረጋጋት ድጋፍን ይጠይቁ

• ወደ ፍርድ ቤት ይምጡ! መከላከያዎች የሚገኙት እርስዎ ከመጡ ብቻ ነው!

 » ለኪራይ ክፍያ ላለመክፈሎት  መከላከያ ማስረጃ ለማቅረብ በፍርድ ቤት መቅረብ አለብዎት

 » የሰነዶች ቅጅዎች  ያምጡ (በኮቪድ ምክንያት የጠፋውን የገቢ ማረጋገጫ ወይም በትምህርት ዕድሜ ላይ ላለ ልጅ ለመንከባከብ 
የጠፋውን የሥራ ሰዓት እና / ወይም ለባለንብረቱ ለሲዲሲ መግለጫ የሰጡትን ማስረጃ)

 » » ወደ ፍርድ ቤት ሲደርሱ የህግ ድጋፍን ይፈልጉ ፡፡

ተከራዮች 
 በኪራይ ወደ ኋላ ከቀሩ…
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 ተጨማሪ መረጃ ፡ ፍርድ ቤቱ የፍርድ ቤት ትእዛዝ እስኪያወጣ ድረስ አፓርታማዎን ለቀው እንዲወጡ ማስገደድ አይችሉም ፡፡  
ከባለንብረቱ (ከባለቤቱ) ስለሚሰጥ ማስጠንቀቂያ ጥያቄዎች ካሎት በ 311 (240-777-0311) ይደውሉ።
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