Index Number (if known/applicable):
County and Court (if known/applicable):

مور گيج تے قرضہ لين والے لئی نوٹس
 COVID-19وبا دے دوران ،جے تہاڈی آمدن ختم ہو گئی اے یا خرچے ودھ گئے نیں ،تے
تسی ایس مشکالں دا اعالنیہ فارم دستخط کر کے اپنے مورگیج قرض دین والے یا دوجے
گروی رکھن والے فریق دے حوالے کر دے او تے  31آگست  2021تیکر تہاڈی گروی شے
نوں ضبط نئیں کیتا جا سکدا اے۔ جے تہاڈے مورگیج قرض دہندہ یا دوجے گروی رکھن آلے
فریق نے تہانوں ایہہ فارم ف راہم کیتا اے تے مورگیج دہندہ تے گروی رکھن والے فریق نوں،
ڈاک دا پتہ تے ای میل پتہ وی جیہدے اتے تسی ایس فارم نوں واپسی بھیج سکدے او ،الزمی
دينا چاہیدا اے ۔ جے پہالں ای تہاڈی ضبطی کارروائی چل رئی اے ،تے تسی عدالت اچ ایس
فارم نوں جمع ک را سکدے او۔ تہانوں اپنے ریکارڈ لئی ایس دستخط ہو ۓ فارم دی نقل یا
تصویر رکھنی چاہیدی اے ۔ فير وی تہاڈے ذمے تہاڈے مورگيج قرض و ا لے ادا نئیں کیتے
ہا
گئے پیسے تے قانونی فیس واجب االدا اے۔ تسی جو رقم ادا کرد تی اے تے جیہڑی رقم
لے تہاڈے ذمہ اے تہانوں ایس دا وی احتیاط نال حساب رکھنا چاہیدا ااے ۔

 COVID-19دی وجہ کرکےمشکال ں بارے مورگيج
قرضہ دار دا عالنيہ
میں (رہائشی یونٹ دا پتہ) جائیداد دا راہن آں:
میری مرکزی رہائش سمیت ،میں ،ب راہ راست یا بالواسطہ ،دس یا تھوڑے رہائشی یونٹاں دا
مالک آں۔ مینوں مالی مسائل دا سامنا اے ،تے میں تھلے دتی گئی اک یا زیادہ وجوہات دی
بناء تے پورا مور گیج قرضہ ادا کرن دے قابل نئیں۔
 COVID-191.وبا دے دوران گھریلو آمدن اچ نمایاں کمی۔
 COVID-192.وبا دے دوران ضروری کم کرن لئی یا صحت دے اث رات توں متعلقہ اپنی
آمدن توں ودھ خرچياں وچ اضافہ۔
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 COVID-193.دے دوران بچیاں دی دیکھ بھال دی ذمہ داریاں یا بزرگ ،معذور یا گھر
دے بیمار لوکاں دی دیکھ بھال دی ذمہ داریاں نے چنگي نوکری حاصل کرن یا پیسے
کمان یا ضروری آمدن توں ودھ اخ راجات نیں میری کمان دی صالحیت یا میرے گھر
دے کسے فرد دی کمان دی صالحیت اتے بھہڑا اثر پایا اے۔
 COVID-194.وبا دے دوران متبادل گھ رلبھنا تے مکان بدلن دے خرچياں دی مشکالت
دی وجہ توں دوجی رہائش تے منتقل ہونا میرے لئی وڈی پریشانی اے۔
 COVID-195.توں جڑے دوجے حاالت نے میری چنگی نوکری حاصل کرن یا پیسے
کمان دی صالحیت نوں متاثرکیتا اے یا میرے گھر دی آمدن اچ کافی کمی آئی اے یا
میرے خرچےودھ گئے نیں۔
 16.مارچ 2020 ،توں میرے اک یا اک توں زيادہ ک رائے دار اپنی ک رائے دی اک وڈی
رقم لئی دين دار ہو گئے نیں۔
جس حد تئیں میری گھریلو آمدن مک گئی اے یا اخ راجات ودھ گئے نیں COVID-19 ،وبا
شروع ہون دے بعد توں مینوں ملن والی کوئی وی حکومتی مدد ،بشمول ،بیروزگاری انشورنس،
وبائی بیروزگاری مدد ،اپاہجگی انشورنس ،یا ادا شدہ خاندانی چھٹیاں میری گھریلو آمدن دا
ختم ہونا یا ودھے ہوئے اخ راجات نوں پورا نئیں کر سکدی۔
میں مننا آں کہ میرے مورٹ گیج معاہدے اچ موجود ساری دوجیاں قانونی شرطاں دے تحت
میں اناں تے عمل کرن دا پابند آں۔ میں ہور ایہہ وی مننا آں کہ پورا قرض ادا نہ کرن دی
صورت اچ قانونی فیساں ،جرمانے ،یا سود ،جیویں میرے مور گیج معاہدہ دا تقاضا اے ،ہنے
وی وصول کیتے جا سکدے یا جمع ک رانے نیں تے ایہدے نتیجے اچ میرے خالف عدالتی
مالیاتی فیصلے ہو سکدے نیں۔ میں ایہہ وی تسلیم کرداں آں کہ جے میں کوئی چھڈ دتی
ہوئی یا جزوی ادائیگی یا قانونی فیس پوری ادا نئیں کردا /کردی تے مورٹ گیج قرض دہندہ
یا دوجا گروی رکھن واال فریق  31آگست  2021نوں یا اوہدے بعد قانونی ضبطی کارروائی
کر سکدے نیں۔
دستخط:
پرنٹ شدہ ناں:
دستخط دی تریخ:
نوٹس :تسی س زا  ،جرمانے دے قانون دے تحت ایس فارم اتے دستخط کر رئے او تے داخل
داخل ک را رئے او۔ ایہدا مطلب اے کہ ایس فارم اتے ایسا بیان دینا جیہدے بارے تہانوں پتہ اے
کہ جھوٹ اے قانون دے خالف اے۔
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