�नष्कासन तथा न्यायालय पन
ु प्रार्रम्भ:

मेरा घरमा�लकले �नष्कासन दायर गरे का छन ्। अब के हुन्छ?
तपा�ले आफ्नो न्यायालयको �म�त व्यिक्त-उपिस्थत भएर वा तपा�को घरमा पोस्ट ग�रएको पाउनुहुनेछ
य�द �तनप
ुर् न� बाँक� रकम+न्यायालका शुल्कहरू न्यायसम्पादन अ�घनै प्र�वष्ट गराए
�नष्कासन रद्द ग�रनु पन�छ।

मैले कानुनी मद्दतका ला�ग कसलाई फोन गन�?

इएचओ�सको �नष्कासन हटलाइन: ३१४-५३४-५८००
पव
ू � �मसौर�को कानन
ु ी सेवा : ३१४-५३४-४२००
आकर् �सट� �डफेन्डसर्: ३१४-३६१-८८३४
सेन्ट फ्रािन्सस क्लाम: ३१४-९७७-३९९३
आप्रवासी आवास न्याय प�रयोजना: ३१४-२५६-५९९२

आफ्नो

मुद्दाको

जानकार�
कहाँ

प्राप्त

गन�?
सुनुवाइका
बेला के
हुन्छ?

म भाडामा प�छ परे को छु...

यन
ु ाइटे ड वे मा सम्पकर् रा�ह
ु ोस ्: २-११- डायल गनह
ुर् ोस ्

आफ्नो घरमा�लकसँग भुक्तानी योजना छलफल गनह
ुर् ोस ्
आफ्नो घरमा�लकसँग मध्यस्थता तय गनह
ुर् ोस ्

(एस�टएल सहर) द्वन्द्व समाधान के न्द्र: ३१४-२५५-७४४९

(एस�टएल काउन्ट�) सेन्ट लुइस मध्यस्थता प�रयोजना: ३१४-२५५-०२२६

तपा�को न्यायालयको �म�त तपा�लाई व्यिक्त-उपिस्थत भै वा तपा�को ढोकामा प्रदान ग�रनेछ। तपा�ले
आफ्नो न्यायालयको �म�त केसनेट (courts.mo.gov) मा प�न प्राप्त गनुर्हु ने छ
आफ्नो प�हलो नाम र अिन्तम नाम खोजी गनुह
र् ोस ् (सम्पू णर् सम्भा�वत �हज्जे प्रयास गनुर्होस ्)
सह� मध्यको इ�न�सयल, के स ठे गाना र फाइल गरे को �म�त पु िष्ट गनुर्होस ्
आफ्नो नाममा िक्लक ग�रसकेप�छ, आफ्नो न्यायालयको �म�त हे नर् “सुनुवाइ तथा ट्रायल” छनोट
गनुर्होस ्। य�द तपा�सँग सुनुवाइमा पहुँच रा� इन्टरनेट छै न भने, समुदाय एडभोकेटहरूले मद्दत
गनर् सक्नेछन ्, जस्तै स्थानीय पुस्तकालय वा समुदाय केन्द्र
य�द तपा�को न्यायालयको �म�त गैसकेछ भने बढ� �ववरणका ला�ग “नाग�रक न्याय” हे नुर्होस ्
तपा�को घर मा�लक तपा�को सुनुवाइ अ�घनै मुद्दा �मलाउन तयार हु न सक्छन ्, जस्तै भु क्तानी योजना
बनाएर। य�द तपा� चाहनुहु न्न भने, तपा�ले क�हल्यै आफ्नो �मलाउन आवश्यक छै न। य�द तपा�ले आफ्नो
मु द्दा �मलाउनु भयो भने, तपा�को न्याया�धश सामु ट्रायल हु ने छैन।
तपा�को घरमा�लकले तपा�लाई एउटा "सहम�त �नधार् र ण” नामको सहम�तमा हस्ता�र गनर् भन्न सक्छन ।्
सहम�त �नधार् र ण अझै प�न �नष्कासन �नधार् र ण नै हो र सो तपा�को रे कडर्मा दे �खने छ ।

सो सहम�त �नधार्र णले तपा�ले घरमा�लकलाई क�त रकम बु झाउन बाँ क� छ र तपा� कुनै �न�दर् ष्ट �म�तमा
घर छोड्न सहमत हु नुहु न्छ �क हु नु हु न्न दे खाउनु पन� छ। सो सहम�त ध्यानपूवर्क पढ्नु होस ् र सहमत भएमात्र
हस्ता�र गनुर्होस ्।
य�द सहमत हुनुहुन्न भने, तपा�लाई �नरन्तरता वा ट्रायल �म�त अनुरोध गन� अ�धकार रहे को छ।
यस मद्
ु दामा �डफल्ट न्यायबाट बच्नका ला�ग तपा�ले सम्पण
ू र् सन
ु व
ु ाइ/ट्रायलहरूमा उपिस्थ�त जनाउनु पन�छ।

�डफल्ट न्याय भन्नुको अथर् घरमा�लकका प�मा ग�रने न्याय हो।

तपा�को
मुद्दा
क�हले
ट्रायलमा
जान्छ?

सहम�त �नधार् र णमा हस्ता�र गनुर् को साटो ट्रायल अनु रोध गन� अ�धकार �कराइदारमा रहे को छ ।

य�द �तनुर् पन� रकमका �वषयमा �ववाद भए, आफ्नो तकर् लाई समथर्न गन� र�सदहरू वा
प्रले ख हरू ट्रायलमा �लएर आउनु होस ्।
आवश्यक प्रलेखहरू सङ्कलन गनर्का ला�ग तपा�ले �नरन्तरता अनुरोध गनर् सक्नुहुनेछ।.

ट्रायलका ला�ग न्यायालयको प्र�क्रया बारे बढ� जानकार�का ला�ग अक� प ृ ष्ठ हे नुर् होस ।्

बढ� जानकार�का ला�ग सम्पकर् गनुर्होस ् : मे ट्रोपलोटन से न्ट
लुइस समान आवास तथा अवसर प�रषद्(इएचओ�स)

वेबसाइट: www.ehocstl.org
हटलाइन: ३१४-५३४-५८००

: @ ehocstl
: @ ehocstl

�नष्कासन तथा न्यायालय पुनप्रार्रम्भ:

मेरा घरमा�लकले �नष्कासन दायर गरे का छन ्। अब के हुन्छ?

न्यायालयमा उपिस्थत हुनु अ�घ आफ्नो घरमा�लकको प्र�त�न�धत्व कुनै एटन�ले गरे को छ छै न थाहा पाउनह
ु ोस ्
�कन? य�द तपा�को घरमा�लकको
कसर�? य�द तपा� सेन्ट लुइस सहरमा
प्र�त�न�धत्व भएन भने, तपा�को प�हलो
बस्नुहुन्छ र तपा�को न्यायालयको �म�त
न्यायालयको उपिस्थ�त ट्रायल प�न हुन
शुक्रबार ९:३० पू. मा छ भने वा य�द तपा�
सक्छ, र तपा�ले आफूमा�थको चाजर्
सेन्ट लुइस काउन्ट�मा बस्नुहुन्छ र
जोगाउनका ला�ग अगा�डनै दायर ग�रएका
तपा�को न्यालयको �म�त मङ्गलबार १
उ�रहरूस�हत तयार भएर आउनु पन�छ। य�द
अ. छ भने तपा�को घरमा�लकको
तपा�को घरमा�लकसँग वक�ल छन ् भने,
प्र�त�न�धत्व भएको छै न।
प�हलो न्यायालय उपिस्थ�तमा ट्रायलको

�म�त तय ग�रनेछ।

ट्रायलका

न्याया�धशले
�नष्कासनमा
�नणर्य गन�छन ्
न्याया�धशले
घरमा�लकका प�मा
भएको पाउनेछन ्
फैसलासँग
सन्तुष्ट हुनुहुन्न?
१० �दन�भत्र नयाँ
ट्रायलका ला�ग
आवेदन गनह
ुर् ोस ्

के के हु न ?
्

न्याया�धशले
�कराइदारका प�मा
भएको पाउनेछन ्
�कराइदारले �तनर्
बाँक� रकम १० �दन
�भत्रमा �तन�छन ् र
घरमा बस्नेछन ्

घरमा�लकले १० �दन
प�छ �नष्कासन
कायार्न्वयन गनर्
से�रफका ला�ग दायर
गन�छन ्

�कराइदार र
घरमा�लकबीच
सहम�त �नधार्रण
ग�रन्छ

सम्भा�वत न�तजाहरू

�कराइदारले
सहम�तका सतर्मा
सहम�त
जनाउँ छन ्

�नष्कासन
रद्द
ग�रन्छ

�कराइदारले सतर्
पालना गद� नन ्

घरमा�लकले
�नष्कासन वा ऋण
अनब
ु न्धका ला�ग
भन्न सक्नेछन ्

रोग �नयन्त्रण केन्द्र (�स�ड�स) ले केह� योग्य रूहनस्ब
े ामाडाभ का ला�ग �नष्कासनहरूमा रािष्ट्रय
स्थगन आदे श गरे को छ जुन सेप्टे म्बर ४ दे �ख �डसेम्बर ३१, २०२० सम्म लागू हुनेछ।
बढ� जानकार�का ला�ग हे नह
ुर् ोस ्: https://tinyurl.com/y5rdv4vy

बढ� जानकार�का ला�ग सम्पकर् गनुर्होस ् : मे ट्रोपलोटन से न्ट
लुइस समान आवास तथा अवसर प�रषद् (इएचओ�स)

वेबसाइट: www.ehocstl.org
हटलाइन: ३१४-५३४-५८००

: @ ehocstl
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