ক োভবড-১৯ ভয় োরীন গৃ তে উচ্ছেচ্ছদ োয়তো
ভভভগোচ্ছনয ক োভবড-১৯ ভয় োরীন গৃ  উচ্ছেচ্ছদ জরুযী ভফযভত জুরোই ভোচ্ছয ১৬ তোভযচ্ছে কল চ্ছয়চ্ছে। বোডো কদওয়োয এফং মভদ
আনোয ফোভডওয়োরো আনোচ্ছ

উচ্ছেদ

যোয কেষ্টো

চ্ছয তচ্ছফ আভন

ী

যচ্ছত োচ্ছযন কফ ভফলচ্ছয় আনোয ভ েু প্রচ্ছেয উত্তয নীকে

থো চ্ছত োচ্ছয।

আভোচ্ছ

ভ

গৃ  চ্ছত উচ্ছেদ

যো চ্ছত োচ্ছয মভদ আভভ এেনই আভোয ঘয বোডো ভযচ্ছোধ

যচ্ছত োভয নো ফো এই ং ট

ভুূচ্ছতে বোডো ভদচ্ছত ক্ষভ নো ই?
আভন মভদ কডট্রচ্ছয়চ্ছট ফফো

চ্ছযন তচ্ছফ ১৫ ই আগস্ট এয আগ মেন্ত আনোচ্ছ

মভদ ভভভগোচ্ছনয অনয ক োথোও ফো

আভোয ঘয বোডো ভযচ্ছোধ

চ্ছযন তচ্ছফ যোাঁ , আনোয বোডো নো কদওয়োয

আনোয গৃ  কথচ্ছ
োযচ্ছে আনোচ্ছ

উচ্ছেদ

উচ্ছেদ

যো মোচ্ছফ নো। আভন

যো কমচ্ছত োচ্ছয।

যচ্ছত আভভ ভ বোচ্ছফ োোময কচ্ছত োভয?

কডট্রচ্ছয়ট ভভট চ্ছয ফফোযত ফোভন্দোচ্ছদয মোযো গৃ  উচ্ছেচ্ছদয ভুচ্ছেোভুভে ন এফং ভনভদেষ্ট আচ্ছয়য প্রচ্ছয়োজনীয়তো ূ যে
োয়তোয জনয এ ভট তভফর গঠন

চ্ছযচ্ছে। এই কপ্রোগ্রোভ ম্মচ্ছে আযও জোনচ্ছত,

র

চ্ছযন তোচ্ছদয

রুন ৮৬৬-৩১৩-২৫২০ নোম্বোচ্ছয অথফা ভবভজট

রুন www.detroitevictionhelp.com
ভভভগোন যোজয ভভভগোচ্ছনয ফোভন্দোচ্ছদয মোযো ক োভবড-১৯ েরো োরীন ফোভড বোডো ভযচ্ছোচ্ছধ ভেচ্ছন চ্ছডভের তোচ্ছদয ভনজ গৃ চ্ছ যোেচ্ছত
তোচ্ছদয জনয এ ভট (এভব ন ডোইবোেন কপ্রোগ্রোভ) উচ্ছেদ ভফবোজন

ভেূভে স্থোন

চ্ছযচ্ছে। আভন মভদ আনোয গৃ  চ্ছত উচ্ছেচ্ছদয

ম্মু েীন কোন, তোচ্ছর আনোয স্থোনীয় োউভজং এচ্ছচ্ছভন্ট এন্ড ভযচ্ছোে এচ্ছজভি (HARA)এয চ্ছমোভগতোয জনয কমোগোচ্ছমোগ

যচ্ছত

োচ্ছযন। োউথ ইস্ট ভভভগোচ্ছন (HARA)এয োেোভূ  চ্ছরোোঃ


কডট্রচ্ছয়টোঃ ইউনোইচ্ছটড



ওচ্ছয়ইন



ও রযোন্ড

োউভন্টোঃ ভভউভনভট োউভজং কনটওয়ো ে, (২৪৮) ২৬৯-২৩৩, hrc@chninc.net



ভযোচ্ছ োম্ব

োউভন্টোঃ ভযোচ্ছ োম্ব কোভচ্ছর ক োয়োভরন, (৫৮৬) ২১৩-৫৭৫৭, rwalters@macombhomelesscoalition.com



ওয়োচ্ছস্টচ্ছনও

ভভউভনভট োউভজং ক োয়োভরন, (৮৬৬) ৩১৩-২৫২০, www.uchcdetroit.org/contact

োউভন্টোঃ ওচ্ছয়ইন কভচ্ছট্রো

ভভউভনভট অযো ন এচ্ছজভি, (৭৩৪) ২৮৪-৬৯৯৯, www.waynemetro.org

োউভন্টোঃ দযো করচ্ছবন আভভে, (৭৩৪) ৯৬১-১৯৯৯, shana.collins@usc.salvationarmy.org

আভন মভদ উচ্ছয তোভর োবুক্ত ফযতীত অনয ক োনও োউভন্টচ্ছত থোচ্ছ ন তচ্ছফ আভন এেোচ্ছন আনোয HARA োেো েুাঁচ্ছজ োচ্ছফনোঃ
https://www.michigan.gov/documents/mshda/MSHDA_HARAs_Contact_List_678040_7.pdf
এই কপ্রোগ্রোভগুভরয কম ক োনওভটয জনয কমোগয ওয়োয জনয, আনোচ্ছ
তরফ
ভজজ্ঞোো

অফযই ফোভড েোডোয জনয এ ভট কনোভট ফো আদোরচ্ছতয আচ্ছদ
যো, অভবচ্ছমোগ ফো যোয় কচ্ছয় থো চ্ছত চ্ছফ। এই কপ্রোগ্রোভগুভরচ্ছত অন্তবুেভক্তয ভয় , আনোচ্ছ আনোয অভবফোন ভস্থভত ম্পচ্ছ ে
যো চ্ছত োচ্ছয। ভ েু ভনভদেষ্ট আইনী ংস্থোগুভর কমবোচ্ছফ অথেোভয়ত চ্ছয় থোচ্ছ

তোয

োযচ্ছেই এভট

যো য়। আনোয অভবফোন

অফস্থো ভনভফেচ্ছচ্ছল আভন োয়তো োওয়োয জনয কমোগয চ্ছফন এফং আনোয তথযও কগোন যোেো চ্ছফ।
এই ংস্থোগুভর অনু ভোন

চ্ছয কম তভফরগুভর

ভচ্ছক্ষ

চ্ছয়

ভো স্থোয়ী চ্ছফ, তোই আভন অভফরচ্ছম্ব তোচ্ছদয োচ্ছথ কমোগোচ্ছমোগ

যচ্ছত নো

োযচ্ছর ভেভন্তত চ্ছফন নো।
আযও তচ্ছথযয জনয ভবভজট

রুনোঃ https://www.michigan.gov/mshda/0,4641,7-141-5555-533463--,00.html

আভোয ফাড়িওয়ারা ভ

আভোচ্ছ

আদোরচ্ছত নো ভনচ্ছয় উচ্ছেদ

নো। আনোয ফোভডওয়োরো অফযই আনোচ্ছ

আদোরচ্ছত আভোয অভধ োযগুভর

উচ্ছেদ

যচ্ছত োচ্ছযন?

যোয জনয আদোরচ্ছত ভনচ্ছয় কমচ্ছত চ্ছফ।

ী এফং আভভ ক োথোয় আইনী োয়তো কচ্ছত োভয
?

আভন মভদ আদোরচ্ছত মোন, আনোয ভনচ্ছজয প্রভতযক্ষো উস্থোচ্ছনয অভধ োয অনায যচ্ছয়চ্ছে। আভন ক োনও অযোটভনে আনচ্ছত োচ্ছযন
এফং আভন জুভয ভফেোচ্ছযয দোভফ

যচ্ছত োচ্ছযন। আভন ক োনও ফচ্ছন্দোফস্ত ভনচ্ছত ক্ষভ চ্ছফন মো আনোয োওনো বোডোয ভযভোে হ্রো

যচ্ছত োচ্ছয। মভদ আভন আদোরচ্ছত উভস্থত নো ন, আদোরত এ ভট ভডপল্ট যোয় প্রদোন

যচ্ছফ, মো বভফলযচ্ছত উচ্ছেদ, কনভতফোে

ক্রেড়ডট ইভতো এফং ফাড়ি বোডো ক্রনওয়ায ভে ড়ফলতয় ু ড়ফধা তে াতয।
ড়নতে োড়রকাবুক্ত ংস্থোগুভর ড়ফনা েযতে আইভন োয়তো কদয়। তভফর ংোন্ত প্রচ্ছয়োজনীয়তোয
ক ফর ভোভ েন ফোভন্দো এফং ভগ্রন

োডেধোযীচ্ছদয কফো ভদচ্ছত োচ্ছয , তোই আনোচ্ছ

োচ্ছয। এই ভস্ত ংগঠনগুতরা আনোচ্ছ
তথযচ্ছ

োযচ্ছে, এই ংস্থোগুভরয ভচ্ছধয

আনোয অভবফোন ভস্থভত ম্পচ্ছ ে ভজজ্ঞোো

এভন এ ভট ংস্থোয় ভনচ্ছয় মোওয়োয প্রভতশ্রুভতফদ্ধ মো আনোচ্ছ

চ্ছয় ভট
যো তে

াাময কযতফ এফং আনোয

কগোনীয় যোেচ্ছফ।


কডট্রচ্ছয়টোঃ ইউনোইচ্ছটড

ভভউভনভট োউভজং ক োয়োভরন, (৩১৩) ৯৬৩-৩৩১০, www.uchcdetroit.org/contact থফা

ড়ভড়গান ড়রগযার াড়বিত, (৩১৩) ৯৬৪-৪১৩০


ওয়োচ্ছস্টচ্ছনও

োউভন্টোঃ ড়রগযার াড়বিত প াউথ ক্রন্ট্রার ড়ভড়গান, কর করুন (৭৩৪) ৬৬৫-৬১৮১ এফং ক্রভতজ ক্রেযন

করুন।


ক্রেআটওয়াআডঃ ক্ররআকতায ড়রগযার এআড, (৮৮৮) ৭৮৩-৮১৯০ থফা ড়বড়জট করুন
https://michiganlegalhelp.org/call_intake_intro

কর ড়বফাীযা ড়ক এআ ক্রোগ্রাভভূ ত অতফদন কযতে াযতফন?
যোাঁ, কর অভবফোীযো আচ্ছফদন

এই কপ্রোগ্রোভগুভরয ভধয কথচ্ছ
না। এই ু ভফধোগুভর োফভর
আনোয মভদ উচ্ছদ্বগ থোচ্ছ

যচ্ছত োযচ্ছফন। এেোচ্ছন ভ েু ড ু চ্ছভচ্ছন্টন প্রচ্ছয়োজন কমভন বফধ আইভড এফং ফাড়িয ইজোযো।

োপ্ত োয়তো কী োফভর

েোজে ভফভধ দ্বোযো প্রদত্ত ড়নতলধাজ্ঞায ভতধয যতফ?

েোজে ভফভধ দ্বোযো প্রদত্ত ড়নতলধাজ্ঞায ু ড়ফধাগুড়রয োড়রকায় ন্তবুিক্ত
তচ্ছফ আনোয ক োনও ইভভচ্ছগ্রন অযোটভনেয োচ্ছথ কমোগোচ্ছমোগ

যো য়ভন। োফভর

েোজে ম্পচ্ছ ে

যো উভেত।

ফাড়িওয়ারাতদয জনয ড়ক ক্রকান ায়ো যতয়তে?
ক্রেট প ভভভগোন এয (এভব ন ডোইবোেন কপ্রোগ্রোভ) উচ্ছেদ ভফবোজন কপ্রোগ্রোচ্ছভয ভোধযচ্ছভ, ফোভডওয়োরো বোডো ভোচ্ছফ বোডোচ্ছটয ফ
ড়ভড়রতয় এ কারীন ৯০% মিন্ত বোডো ভপচ্ছয কচ্ছত োচ্ছযন। ফোভডওয়োরোচ্ছদয অফযই বািা ড়দতে কদযী কযায ভপ এফং ভেচ্ছনয বোডোয
১০% অফভধ ভোপ যচ্ছত চ্ছফ। অযও েতথযয জনয ড়বড়জট করুন https://www.michigan.gov/mshda/0,4641,7-141-5555533463--,00.html

এই ড ু চ্ছভচ্ছন্টয তথযভূ  আভোচ্ছদয দক্ষতোয কযোভট ভদচ্ছয় মোেোই যো চ্ছয়চ্ছে তচ্ছফ তো য ফো আইনী যোভে ভোচ্ছফ ভফচ্ছফেনো যো উভেত নয়। ক োনও দচ্ছক্ষ কনওয়োয
ূ চ্ছফে এ জন অযো োউচ্ছন্টন্ট এফং/অথফো আইনজীফীয োচ্ছথ যোভে যোয জনয আভযো আনোচ্ছ েুফ কফী ু োয ভয। কলোফোর কডট্রচ্ছয়ট গযোযোভন্ট ভদচ্ছত োচ্ছয নো
কম আভোচ্ছদয কযো প্রচ্ছেষ্টো কদওয়ো চ্ছেও এই ড ু চ্ছভন্টভটচ্ছত ক োনও বুর ফো ত্রুভট কনই এফং দ্রুত ভযফতেন ওয়ো ফতেভোন ভযভস্থভতচ্ছত , প্র োচ্ছয ভচ্ছয়য চ্ছয ক োনও
ভযফতেনগুচ্ছরো ঘটচ্ছত োচ্ছয মো এই নভথয তচ্ছথযয মথোথেতোয উয প্রবোফ কপরচ্ছত োচ্ছয। এই ড ু চ্ছভন্টভট ফেচ্ছল োরনোগোদ যো চ্ছয়চ্ছে ২৪ জু রাআ, ২০২০।

