Se você é um inquilino enfrentando o despejo, aqui estão 6
coisas importantes a lembrar sobre seus direitos
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Você NÃO PODE ser
despejado a menos que um
juiz ordene que você saia.
Mesmo que o proprietário
forneça documentos de
despejo, você tem direito a
uma audiência no tribunal.

Se seu aluguel estiver
atrasado, você pode ter direito
a assistência de aluguel. Visite
rb.gy/ap7jpy para obter ajuda
sobre como se inscrever para
obter assistência de aluguel
em sua área.
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É ilegal que o proprietário
troque as fechaduras ou
desligue a água para forçá-lo
a sair sem a permissão de um
juiz. Para mais informações
sobre despejos ilegais, visite:
rb.gy/qetqir.

Regras estaduais e federais podem
protegê-lo contra o despejo durante a
pandemia da COVID-19, incluindo a
moratória de despejo do CDC. Para
saber se você é elegível e baixar o
formulário para dar ao proprietário
do seu imóvel, visite
https://bit.ly/3lYQJtE. Para
informações sobre proteções
estaduais, visite:
https://bit.ly/3gsc9vB.
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5
Você pode ter direito a
assistência jurídica gratuita.
Se você recebeu uma carta
de despejo ou tem um
processo de despejo movido
contra você no tribunal,
acesse: rb.gy/e3xtxh.

Para mais informações
sobre seus direitos ao
enfrentar o despejo,
acesse: rb.gy/nvjpgv.
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Existem novos recursos para inquilinos e proprietáriosocupantes para ajudar a mantê-lo em sua casa
Para Inquilinos
Para Inquilinos

Atrasou o aluguel

Recebeu uma
ameaça verbal ou
escrita de despejo do
proprietário

Recebeu papéis do
tribunal para despejo

Você
pode
encontrar:

Você
pode
encontrar:

Você
pode
encontrar:

Ajuda para solicitar
assistência de
aluguel em sua área:
rb.gy/ap7jpy

Ajuda jurídica do
Projeto de Assistência
Jurídica para Despejo
na COVID:
rb.gy/e3xtxh

Ajuda jurídica do
Projeto de Assistência
Jurídica para Despejo
na COVID:
rb.gy/e3xtxh

Assistência no seu caso de um advogado do inquilino em sua área: rb.gy/isuc3m

Informações sobre onde encontrar mais recursos: Ligue para 2-1-1

Para proprietários-ocupantes

