
CCLAHD મદદ કરી શકે છે જો:મદદ કરી શકે છે જો:
▶ તમે ભાડુત છો કે જેને ખાલી કરવાનો સામનો કરવો પડી રહ્ો છેતમે ભાડુત છો કે જેને ખાલી કરવાનો સામનો કરવો પડી રહ્ો છે
▶ તમે મકાનમાલલક છો જે ભાડતૂને બહાર કાઢવા માગે છેતમે મકાનમાલલક છો જે ભાડતૂને બહાર કાઢવા માગે છે 
▶ તમારી પર વણ-ચકૂવાયેલ ઋણ માટે દાવો કરવામા ંઆવી રહ્ો છેતમારી પર વણ-ચકૂવાયેલ ઋણ માટે દાવો કરવામા ંઆવી રહ્ો છે
▶  તમારે એવી વયક્ત પર કેસ કરવાની જરૂર છે કે જેના પર તમારા પૈસા તમારે એવી વયક્ત પર કેસ કરવાની જરૂર છે કે જેના પર તમારા પૈસા 

બાકી હોયબાકી હોય

કૂક કાઉનટીના તમામ રહવેાસીઓ માટે વવના મલૂયે કાનનૂી  કૂક કાઉનટીના તમામ રહવેાસીઓ માટે વવના મલૂયે કાનનૂી  
સહાય ઉપલબ્ધ!સહાય ઉપલબ્ધ!

તમારી આવાસ અને ઋણ સબ્ંધી સમસયાઓના વનરાકરણમા ંતમે કેવી રીતે મદદ 
મેળવી શકો તે જાણવા માટે (855)  956-5763 પર CCLAHD હોટલાઇન પર કૉલ 
કરો. આવક, ભાષા, અથવા ઇવમગ્ેશન કસથવતને ધયાનમા ંલી્ધા વગર કૂક કાઉનટીના 
રહેવાસીઓ અને સપંવતિ માલલકો માટે તમામ સેવાઓ વવના મલૂયે ઉપલબ્ધ છે. 
હોટલાઇન સોમવાર-શકુ્રવારે 9:00 - 4:30 સ્ુધી ખલુલી છે. 

આજે જઆજે જ  (855) 956-5763 પર કૉલ કરો!પર કૉલ કરો!

ભાડા સહાયતા કાય્યક્રમો પાછલા અને ભવવષયના ભાડા સહાયતા કાય્યક્રમો પાછલા અને ભવવષયના 1818 મહહના સ્ુધીના ભાડા ચકૂવીને  મહહના સ્ુધીના ભાડા ચકૂવીને 
પાત્ર મકાનમાલલકો અને ભાડતૂોને મદદ કરી શકે છે. જો તમે એવા ભાડતૂ હોવ પાત્ર મકાનમાલલકો અને ભાડતૂોને મદદ કરી શકે છે. જો તમે એવા ભાડતૂ હોવ 
કે જેઓ કે જેઓ COVID-19COVID-19ને કારણે પોતાનુ ંપાછલુ ંભાડુ ંચકૂવવામા ંપાછળ પડ્ા હોવ ને કારણે પોતાનુ ંપાછલુ ંભાડુ ંચકૂવવામા ંપાછળ પડ્ા હોવ 
અને આવક સબ્ંધી જરૂહરયાતો પરૂી કરતા હોવ તો તમે પાત્ર બની શકો છો. જો અને આવક સબ્ંધી જરૂહરયાતો પરૂી કરતા હોવ તો તમે પાત્ર બની શકો છો. જો 
તમારી અરજી મજૂંર થાય, તો ચકૂવણીઓ સી્ધી તમારા મકાનમાલલકને કરવામા ંતમારી અરજી મજૂંર થાય, તો ચકૂવણીઓ સી્ધી તમારા મકાનમાલલકને કરવામા ં
આવશે. ભાડા સહાયતા કાય્યક્રમો વવશે વધ ુજાણવા માઆવશે. ભાડા સહાયતા કાય્યક્રમો વવશે વધ ુજાણવા માટેટે chicookilrenthelp.org 
ની મલુાકાત લો.ની મલુાકાત લો.

CARPLS કાનનૂી સહાય
સેનટર ફોર કોનન્લ્ટ હરઝોલ્શુન 

વવકલાગંતા અને વદૃ્ધ કાયદા માટે કેનદ્ર
વશકાગો સવયસંેવક કાનનૂી સેવાઓ

ગે્ટર વશકાગો લીગલ ન્લવનક
બેટર હાઉવસંગ માટે વકીલોની સવમવત
કાનનૂી સહાય વશકાગો
લીગલ એઇડ સોસાયટી 

કકૂ કાઉનટી લીગલ એઇડ ફોર હાઉવસગં એનડ ડેટકકૂ કાઉનટી લીગલ એઇડ ફોર હાઉવસગં એનડ ડેટ (Cook County Legal Aid for Housing and Debt, 
CCLAHD) એ કાનનૂી સહાય, મધયસથી અને ભાડા સહાય કાય્યક્રમોના સદંભભો સહહતની મફત સેવાઓ સાથ ેવનકાલ, એ કાનનૂી સહાય, મધયસથી અને ભાડા સહાય કાય્યક્રમોના સદંભભો સહહતની મફત સેવાઓ સાથ ેવનકાલ, 
ગીરો, ઋણ અન ેવરેા કરારના મદુ્ાઓન ેઉકેલવામા ંમદદ કરવા માટે કાઉનટી-વયાપી પહલે છે. અનય કાય્યક્રમો અને ગીરો, ઋણ અન ેવરેા કરારના મદુ્ાઓન ેઉકેલવામા ંમદદ કરવા માટે કાઉનટી-વયાપી પહલે છે. અનય કાય્યક્રમો અને 
સવેાઓ વવશ ેમાહહતી માટેસવેાઓ વવશ ેમાહહતી માટે www.cookcountylegalaid.org ની મલુાકાત લો.ની મલુાકાત લો.

ભાડાકીય સહાય હવે ઉપલબ્ધ છે!ભાડાકીય સહાય હવે ઉપલબ્ધ છે!


