કૂક કાઉન્ટીના તમામ રહેવાસીઓ માટે વિના મ ૂલ્યે કાન ૂની
સહાય ઉપલબ્ધ!
આજે જ (855) 956-5763 પર કૉલ કરો!

તમારી આવાસ અને ઋણ સબંધી સમસ્યાઓના નિરાકરણમાં તમે કે વી રીતે મદદ
મેળ વી શકો તે જાણવા માટે ( 855) 956-5763 પર CCLAHD હોટલાઇન પર કૉલ
કરો. આવક, ભાષા, અથવા ઇમિગ્રે શન સ્થિતિને ધ્યાનમાં લીધા વગર કૂક કાઉન્ટીના
રહેવાસીઓ અને સંપ ત્તિ માલિકો માટે તમામ સે વાઓ વિના મ ૂલ્યે ઉપલબ્ધ છે .
હોટલાઇન સોમવાર-શુક્રવારે 9:00 - 4:30 સુધ ી ખુલ્લી છે .

CCLAHD મદદ કરી શકે છે જો:
▶
તમે ભાડુત છો કે જેને ખાલી કરવાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે
ૂ ને બહાર કાઢવા માગે છે
▶
તમે મકાનમાલિક છો જે ભાડત
▶
તમારી પર વણ-ચ ૂકવાયેલ ઋણ માટે દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે
▶	
તમારે એવી વ્યક્તિ પર કેસ કરવાની જરૂર છે કે જેના પર તમારા પૈસા
તમારે
બાકી હોય

ભાડાકીય સહાય હવે ઉપલબ્ધ છે !

ભાડા સહાયતા કાર્યક્રમો પાછલા અને ભવિષ્યના 18 મહિના સુધીના ભાડા ચ ૂકવીને
ૂ ોને મદદ કરી શકે છે . જો તમે એવા ભાડત
ૂ હોવ
પાત્ર મકાનમાલિકો અને ભાડત
કે જેઓ COVID-19
COVID-19ને
ને કારણે પોતાનુ ં પાછલું ભાડું ચ ૂકવવામાં પાછળ પડ્યા હોવ
અને આવક સબંધી જરૂરિયાતો પ ૂરી કરતા હોવ તો તમે પાત્ર બની શકો છો. જો
તમારી અરજી મંજૂર થાય, તો ચ ૂકવણીઓ સીધી તમારા મકાનમાલિકને કરવામાં
આવશે. ભાડા સહાયતા કાર્યક્રમો વિશે વધુ જાણવા માટે
માટે chicookilrenthelp.org
ની મુલાકાત લો.
ૂ કાઉન્ટી લીગલ એઇડ ફોર હાઉસિંગ એન્ડ ડેટ (Cook County Legal Aid for Housing and Debt,
કક
CCLAHD) એ કાન ૂની સહાય, મધ્યસ્થી અને ભાડા સહાય કારક્ર
્ય મોના સંદર્ભો સહિતની મફત સેવાઓ સાથે નિકાલ,
ગીરો, ઋણ અને વેરા કરારના મુદ્દાઓને ઉકેલવામાં મદદ કરવા માટે કાઉન્ટી-વ્યાપી પહેલ છે . અન્ય કારક્ર
્ય મો અને
સેવાઓ વિશે માહિતી માટે www.cookcountylegalaid.org ની મુલાકાત લો.

CAR PLS કાન ૂની સહાય
સેન્ટર ફોર કોન્ફ્લિક્ટ રિઝોલ્યુશન
વિકલાંગતા અને વ ૃદ્ધ કાયદા માટે કેન્દ્ર
શિકાગો સ્વયંસેવક કાન ૂની સેવાઓ

ગ્રેટર શિકાગો લીગલ ક્લિનિક
બેટર હાઉસિંગ માટે વકીલોની સમિતિ
કાન ૂની સહાય શિકાગો
લીગલ એઇડ સોસાયટી

