
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੋ ? ਇਸ ਗੱਲ ਤ�
ਨਾਰਾਜ਼ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂ� ਿਕਵ� ਅਸਫਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਤੁਸ� ਇਕੱਲੇ ਨਹ� ਹੋ ।

ਲੰਡਨ ਰ�ਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (LRU) ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਲੰਡਨ ਿਵਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਿਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ । ਇਕੱਠੇ ਅਸ�
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾ ਂਲਈ ਖੜੇ ਹਾ ਂ।

ਐਲਆਰਯੂ ਦੇ ਮ�ਬਰਾ ਂਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਿਵਡ -19 ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾ ਂਬਾਰੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਅਤੇ �ਤਰ
ਸੰਕਿਲਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ।

ਐਲਆਰਯੂ ਨੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਿਹੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਿਵਡ -੧੯ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾ
ਕਰਨ ਤ� ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ । ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਿਕਰਾਇਆ ਰਾਹਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਵਧੇਰੇ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਿਹੰਮ
ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ । ਅਸ� ਮੁਿਹੰਮ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ � 6 ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ(اَْلَعرَبِيَُّة, বাংলা, Polski, Türkçe, Français,

Español) ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾ ਂ।

ਵਧੇਰੇ ਖਾਸ ਜਾ ਂਜ਼ਰੂਰੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮਸਿਲਆ ਂਨਾਲ ਲੰਡਨ ਰੈਨਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ
ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਅਜੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹ� ਹੈ (ਅਸ� ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂ) ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਨਹ� ਿਲਖੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂ।  

ਵਧੇਰੇ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੁਹਾ� ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾ ਂਨਤੀਜੇ
ਵਜ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?

ਉਨ�ਾ ਂ� ਦੱਸੋ:

ਨਹ�
ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਤੁਸ� ਹਾ ਆਵਾਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾ ਂ�
ਤੁਹਾ� ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਕਾ�ਨੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ
ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀਆ ਂ� ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਜੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੁਹਾ� ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ

ਲਗਭਗ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾ�ਨੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

(28 ਅਗਸਤ 2020 �.)
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https://londonrentersunion.org/c19rentcrisis/
https://londonrentersunion.org/c19rentcrisis/
https://londonrentersunion.org/join/


Worried about paying your rent during the Coronavirus? Angry at how

the government is failing renters? You’re not alone.

London Renters Union (LRU) is a union made up of thousands of renters across London.

Together we are standing up to landlords.

LRU members have compiled the below questions and answers about renters’ rights in

the current covid-19 context.

The LRU has also launched a big campaign for renters who are unable to pay their rent

due to covid-19, demanding that the government introduces rent relief. Go to the

campaign website to learn more and get involved. We have been able to translate the

campaign website into 5-6 languages (LIST LANGUAGES).

To get in touch with other London Renters Union members with more specific or urgent

housing issues, fill out this form. Please note that the union does not yet have a team of

interpreters (we’re working on it!), and so we may be unable to respond to forms not

written in English.  

To learn more and get involved in the union, join here.
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ਮ� ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਨ� ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹ�
ਹਾ ਂਕਾਰਨ । ਮੈ� ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਿਕਰਾਏ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਜਾ ਂਮੁਅੱਤਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ � ਪੁੱਛੋ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ�ਪਲੇਟ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਇੱਥੇ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿਕ ਿਕਰਾਏ ਿਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾ ਂਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ
ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀਆ ਂਬੁਿਨਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਿਜਵ� ਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ � ਪੂਰਾ ਕਰ ਲ�ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਕੇਵਲ ਤਦ ਤੁਸ� ਿਕਰਾਇਆ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਦੇ ਯੋਗ  ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾ� ਿਸਰਫ �ਨਾ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ�ਾ ਂਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾ ਂਲਈ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
ਕਾਰਨ ਿਵੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾ ਂ� ਇਸ ਸਹੂਲਤ � ਅੱਗੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂ� ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
।

ਮ� ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ � ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾ ਂਕਟੌਤੀ ਲਈ
ਿਕਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ�ਾ ਂਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜਾ ਂਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹ�
ਿਦੱਤਾ । ਮੈ� ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਹੋ ਤਾ ਂਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ
ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ।  ਤੁਹਾ� ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕਾ�ਨੀ ਅਿਧਕਾਰ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ�ਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਸ� ਲੰਡਨ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ (LRU) ਦੇ ਮ�ਬਰ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਅਸ� ਤੁਹਾ� ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂ। ਮ�ਬਰ ਵਜ�
ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੋਿਵਡ -19 ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ
ਬਾਰੇ ਸਾ� ਦੱਸੋ ।

ਕੀ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਜਾ ਂਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾ ਂ� ਮੇਨੂ ਪੱੁਛਣ ਦਾ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਮੇਨੂ ਸਾਬਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣ ਿਕ ਮੈ ਕਮਾਈ ਗੁਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ?

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾ ਂਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਝਂੀ ਕਰਨਾ ਆਰਾਮਦੇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਜਾ ਂਮੁਅੱਤਲੀ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਾ�ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ�ਾ ਂਦੀਆ ਂਬੇਨਤੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਧੇਰੇ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾ� ਕਟੌਤੀ ਦੇਣ ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਗੈਰ-ਕਾ�ਨੀ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ
ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਉਨ�ਾ ਂ� ਿਸੱਧਾ ਿਲਖਣ ਦਾ ਕਾ�ਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਰਾਇਆ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਵਜ� ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਵਜ� ਤਾ ਂਸਮਾ ਂਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਰ ਰੂਮਮੇਟਸ ਜਾ ਂਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪੱਤਰ ਜਾ ਂਮੇਲ ਿਲਖ ਕੇ ਿਲਖੋ ।

https://londonrentersunion.org/c19rentcrisis/
https://londonrentersunion.org/join/
https://londonrentersunion.org/wp-content/uploads/2020/04/LRU-Coronavirus-letter-to-landlord-v2.pdf
https://www.gov.uk/government/news/complete-ban-on-evictions-and-additional-protection-for-renters
https://londonrentersunion.org/c19rentcrisis/
https://england.shelter.org.uk/legal/security_of_tenure/basic_principles_security_of_tenure/Information_about_a_landlords_identity


ਮ� ਪ�ਵਾਸੀ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਭਾ ਂਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ‘ਪਬਿਲਕ ਫੰਡਾਂ
(NRPF) ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹ� ਹੈ। ਮ� ਕੀ ਕਰ ਸੱਕਦੀਹਾ ਂ?

ਯੂਕੇ ( UK ) ਿਵੱਚ ਪ�ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ” ਕਾਰਨ ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂ� ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਗੈਰ ਕਾ�ਨੀ ਹੋ ਜਾ ਂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ
ਵਜ� “ਪਬਿਲਕ ਫੰਡਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹ�” (NRPF) ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸ� ਸਰਕਾਰ ਤ� ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ� ਹੋ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ
ਬੇਰਿਹਮ ਨੀਤੀਆ ਂਪਰਵਾਸੀਆ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਹਾਲਾਿਂਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮ� ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਵਕਲਪ ਹਨ :

ਮੁਫਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ: ਉਨ�ਾ ਂਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਿਜਨ�ਾ ਂਕੋਲ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾ ਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮ� ਮੁਫਤ
ਸਕੂਲ ਖਾਣੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ । ਇਨ�ਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਮਾਿਪਆ ਂ� ਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਸਕੂਲ � ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ
ਹਨ । ਉਨ�ਾ ਂ� ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ £15(੧੫) ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੂਪਨ ਿਮਲਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਬੇਘਰ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ � ਵੀ ਰੁੱਖੀ ਨ�ਦ ਨਹ� ਸੌਣ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ
ਪਿਰਸ਼ਦ � ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਿਰਆ ਂ� ਿਨਯੁਕਤ
ਕਰਨ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ � ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਰੁੱਖਾ ਂਸ� ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਿਨਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਸਟ�ੀਟਿਲੰਕ
� ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹਨ. ਸਟ�ੀਟਿਲੰਕ ਦਾ ਗ�ਿਹ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ
ਲਈ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਵਾਲੇ ਪ�ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਇਹ ਉਿਚਤ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ।

ਭੋਜਨ ਬ�ਕ : ਫੂਡਬ�ਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਂਹਰੇਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ । ਫੂਡ ਬ�ਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੂਡ ਪਾਰਸਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਾ ਂਮਦਦ ਕ�ਦਰ ਤ� ਕੂਪਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ । ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਫੂਡਬ�ਕ � ਇੱਥ ੇਲੱਭੋ ।

ਪ�ਵਾਸੀ ਕ�ਦਰ ਸਹਾਇਤਾ : ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਪ�ਵਾਸੀ ਕ�ਦਰ ਹਨ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਪ�ਵਾਸੀਆ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ�ਾ ਂ� ਿਜਨ�ਾ ਂ� ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਆ�ਦੀ ਹੈ । ਕੋਿਵਡ -੧੯ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸ�ਟਰ ਹੈਕਨੀ ਮਾਈਗ��ਟ ਸ�ਟਰ ਅਤੇ
ਸਾਊਥ ਲੰਡਨ ਿਰਿਫਊਜੀ ਸਰਿਵਸ (ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ�ਵਾਸੀਆ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ)।

ਮ� ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਗੁਆ ਚੱੁਕਾ ਹਾ ਂਇਸ ਵੇਲੇ ਿਕਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਿਮਆ ਂਲਈ 80 (੮੦) ਪ�ਤੀਸ਼ਤਤਾ ਆਮਦਨ ਦੀ
ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਿਂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਹ
ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ।

ਜਾਚਂ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਹੜੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਿਕ ਉਨ�ਾ ਂ� ਿਸਟੀਜ਼ਨ
ਐਡਵਾਈਸ ਅਤੇ Turn2Us ਦੁਆਰਾ ਿਕਵ� ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ.
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ਮ� ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਿਕਰਾਇਆ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦਾ । ਕੀ ਮ� ਹੋਰ
ਿਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਆਪਣਾ ਿਕਰਾਇਆ ਨਹ�
ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ?

ਲੰਡਨ ਰ�ਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮ� ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਿਕਰਾਇਆ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ
ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਿਹੰਮ “ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰ  ਸਕਦੇ-ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰੋਗੇ” ਚਲਾਉਣ
ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਸ� ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋਣ � ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤ� ਿਕਰਾਇਆ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਿਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂ� ਵੱਡੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਬਕਾਏ) ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾ ਂ। 

ਿਜਵ� ਿਕ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹੁਣ ਖੜੀਆ ਂਹਨ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਿਕਰਾਇਆ
ਨਹ� ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ ।
ਇਕਜੁੱਟ ਸਮੂਹਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ � ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ
� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾ ਂਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾ ਂਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ
ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਕੱਿਲਆ ਂਅਤੇ ਇਕੱਿਲਆ ਂਹੋਣ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਮੁਿਹੰਮ ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸੇ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਦੂਜੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂਨਾਲ ਇੱਕ
ਮੁਿਹੰਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ।

ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਮੈ� ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮ� ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਨਹ� ਕਰਦਾ ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀਆ ਂ'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

ਕਾ�ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾ� ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾ� ਸਹੀ ਨ� ਿਟਸ ਦੇਣਾ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਧਾਰਾ 21

ਜਾ ਂਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਨ� ਿਟਸ) ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਕ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸ�
8 ਹਫਿਤਆ ਂਦੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਿਵਚ ਹੋ ਤਾ ਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ � ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਨਵ� ਕਾ�ਨ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂ� ਕੱ । ਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਇਥ� ਤਕ
ਿਕ ਇਕ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਅਕਸਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਦਂੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੈ ।

ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ� ਅਸ�
ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਅਸ� ਅਕਸਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੁਹਾ� ਧਮਕਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ ਤਾ ਂਇੱਕ ਮ�ਬਰ ਵਜ� ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੋਿਵਡ -19 ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾ� ਦੱਸੋ ਅਤੇ
ਅਸ� ਤੁਹਾ� ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਗਂੇ । 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ� ਟ ਕਰੋ ਹਾਲਾਿਂਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮ� ਅਨੁਵਾਦਕਾ ਂਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹ� ਹੈ । ਇਸ
ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਫਾਰਮ � ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾ ਂਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ � ਤੁਸ�
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲੱਭੋ ਜੋ ਇਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ( ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾ� ਫਾਰਮ ਤੇ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾ� ਿਕਸੇ �
ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹ�) । ਅਸ� ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਿਕ ਮ�ਬਰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਣ ।
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ਮੈ� ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਮ� ਆਪਣਾ ਿਕਰਾਇਆ ਨਹ�
ਦੇ ਸਕਦਾ - ਮ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂ?

ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ � ਤੁਹਾ� ਡਰਾਉਣ ਜਾ ਂਤੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਂਤੁਹਾ� ਛੱਡਣ
ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ । ਕ�ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾ� ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਦੁਆਰਾ । ਤੁਹਾ� ਤੰਗ ਪ�ੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾ ਂਤੁਹਾ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇਨੰਾ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ -
ਗੈਰਕਾ�ਨੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਤੁਹਾ� ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ � ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਹੈ । ਤੁਹਾ� ਿਕਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ
ਸਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤ� ਸ�ੀਨਸ਼ਾਟ ਟੈਕਸਟ ਜਾ ਂਫੋਟੋ
ਸਬੂਤ ਲਓ ਜੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ । ਲੰਡਨ ਰ�ਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ � ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਯੋਗ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ�ਾ ਂ� ਯਾਦ
ਿਦਲਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ । ਉਨ�ਾ ਂ� ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਨ�ਾ ਂ� ਤੁਹਾ� ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾ ਂਤੁਹਾ� ਉਸ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾ�ਨੀ ਹੈ ।
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ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਇਕ ਲਾਜਰ ਹਾ ਂ।
ਮੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕੀ ਹਨ ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਉਸੇ ਤਰ�ਾ ਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ
ਤੁਸ� ਉਨ�ਾ ਂਨਾਲ ਇਕ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਝਂੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਸਾਝਂੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਤੁਸ� ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਲਾਜਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਬੇਦਖਲੀ
ਕਰਨ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਠਿਹਰਨ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ।
ਹਾਲਾਿਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ � ਤੁਹਾ� ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾ�
ਵਾਜਬ ਨ� ਿਟਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ । ਵਾਜਬ ਨ� ਿਟਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸ�
ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਿਕਰਾਇਆ
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਜਬ ਨ� ਿਟਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ) ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪ�ਹੋ ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤਾਲੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਤੁਹਾ� ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਸ
� ਗੈਰਕਾ�ਨੀ ਕੱਢਣਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਲਓ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾ� ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਿਮਲ ਸਕੇ ।

ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਤੁਹਾ� ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਪਰਾਿਧਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ ਤਾ ਂਤੁਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਜਰ ਨਹ� ਹੋ । ਭਾਵ� ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਇਹ ਕਹੇ ਿਕ
ਤੁਸ� ਹੋ । ਇਹ ਉਦ� ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ।
ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਿਸਰਫ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੋਹ ਨਹ� ਸਕਦਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਕ ਲਾਜਰ ਹੋ । ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸ� ਅਜੇ ਵੀ
ਉਹੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਹੋਰ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਦਖਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ।

28 ਅਗਸਤ 2020 �.

https://londonrentersunion.org/c19rentcrisis/
https://england.shelter.org.uk/legal/security_of_tenure/notices/notices_excluded_occupiers#2
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Template letter to send to your landlord

Dear [Add here the name of your landlord or estate agent, you can find this in your contract],

We're watching developments about COVID-19 very closely and are, as you might imagine,

really concerned. We rely on our wages to pay our rent and we’re going to be earning much less

over the coming months.

[add here more details about your work/wage situation - make it as personal as you feel

comfortable to. For example: I have lost my job and income, or whatever applies to your current

situation.]

There are plenty of landlords who are worried about the containment of Covid-19 and are

therefore allowing their tenants to suspend rent payments at this time. The advice from public

health experts is that as many people as possible need to stay at home - and not go out and seek

non-essential work - in order to successfully contain the virus, reduce the number of people

dying and to ensure that the health service that we all rely to survive, isn’t completely

overwhelmed. 

Recently published Government guidelines state that as part of our “national effort” to respond

to the COVID-19 outbreak it’s “important that landlords offer support and understanding to

tenants who may start to see their income fluctuate” and that this should “include accept[ing] a

lower level of rent” . It also states that “where tenants have difficulty paying rent over this

period, we ask that landlords do not issue a notice seeking possession, particularly given that

the tenant may be sick or facing other hardship due to COVID-19”. 

As you will have heard, the government has announced a mortgage holiday for all landlords

whose tenants are experiencing financial difficulties due to coronavirus - so that they can pass

this “holiday” on to their tenants. With millions of renters across the country in a difficult

position, the government and the National Residential Landlords Association are asking

landlords to show compassion. For these reasons, we kindly request:

[write here what you are requesting: a suspension of payments until the situation improves 

OR a rent reduction of a specific amount (for example: a reduction of £400/month

OR your particular request]

We hope, for ourselves and for everyone's sake, that life becomes more stable as soon as

possible. Until then, it seems all we can do is be pragmatic, avoid panic, and support each other

as best we can. We hope you can consider this. Do let us know if speaking on the phone would

be helpful. Looking forward to hearing your response. 

Best wishes from us all,

[Your Name and Surname]

[Your Address]


