
KUKABILIANA NA KUFUKUZWA

KWA MPANGAJI?
Msaada Unapatikana kwa wakazi wanaokabiliana na suala la kufukuzwa

katika kaunti ya JeffersoN , KY

Chukua hatua hizi ili kujikinga na kuepuka kufukuzwa.

1. A Omba Msaada- Nenda kwa tovuti
STOPMYEVICTION.ORG ili upate habari
kuhusu kodi na usaidizi wa vitu vya matumizi
ikiwa una kesi kortini ya kufukuzwa, jaza
fomu ya Kaunti ya Jefferson ya Msaada wa
Mahakama ya Kufukuzwa katika sanduku
nyekundu

PIGA SIMU (502) 574-1707 kwa maelezo zaidi
Unahitaji msaada wa ana kwa ana? Chama cha mawaziri wa Jumuiya ya Jamii wana
masaa ya ofisi ya kila wiki kuacha au kuchukua maombi na kujibu maswali yoyote juu
ya usaidizi wa kukodisha Alhamisi kutoka 10-2 huko South Louisville Community
Ministries, 415 1/2 W Ashland Ave, Louisville, KY 40214. Lete kinachoonyesha
kukodisha kwako na jina la mwenye nyumba, nambari ya simu, na anwani ya barua
pepe.

2. C Piga simu kwa msaada wa

Kisheria kupata msaada wa

kisheria - (502) 584-1254

Msaada wa kisheria ni huduma ya bure ambayo inaweza kuwashauri watu kuhusu haki zao
katika korti ya kufukuzwa na inaweza kukuwakilisha wakati wa kesi yako. Ikiwa wewe ni wa
kipato cha chini na una mtoto anayeishi nyumbani unaweza kuhakikishiwa uwakilishi wa
kisheria.



3. Hudhuria nafasi ya kusikilizwa kwako

katika mahakama ya kufukuzwa!

Ni C MUHIMU kuwa unahudhuria kusikilizwa kwako
kwa korti ya kufukuzwa -  hata ikiwa
umechelewa kulipa kodi yako, umelipa kodi
yako, umehama au unapanga kuhama.
Kuhudhuria mahakama kutasaidia kulinda haki
zako. Mawakala wataendelea kukuunganisha na
usaidizi wa kukodisha na huduma zingine.

.
Unastahiki muda wa ziada wa kusuluhisha mambo na mwenye nyumba, LAKINI IWAPO

TU UTAHUDHURIA KUSIKILIZA KWAKO KATIKA MAHAKAMA.

Mahakama inafanyika kwenye mtandao kwa kutumia zoom au ana kwa
ana. Jifunze jinsi ya kuhudhuria kwenye upande wa nyuma wa karatasi

hii.

4. Ikiwa unahama – Bado ni MUHIMU kuwa utahudhuria kusikilizwa kwa
kesi yako ya kufukuzwa kortini ikiwa unapanga kuhama. Kuhudhuria mahakama
kutasaidia kulinda haki zako na inaweza kuondoa kufukuzwa kwenye rekodi
yako.

Muungano wa Wasio na makazi una pesa za kusaidia amana za usalama na kodi ya
mwezi wa kwanza

C
Piga simu kwa Single Point of Entry (502)
637-2337 na uchague namba 0 ili uweze
kujifunza zaidi.



Unaweza Kuhudhuria Mahakama ya Kaunti
ya Jefferson ya kufukuzwa kwa
kupitia kwa Zoom au ana kwa ana.

Maelezo ya Kuingia kwenye Mahakama ya mtandao
Unaweza kuhudhuria korti kupitia kwa kompyuta,

kompyuta kibao, simu mahiri, au kwa kupiga simu
kwa kutumia rununu yako.

Jiunge kwa Video kwa kupitia programu ya zoom: Kitambulisho cha
mkutano wa Zoom: 789 335 2944 Nenosiri:

308

Jiunge kwa rununu: Piga 1-312-626-6799 Kitambulisho:789 335 2944
Nenosiri: 308

Ikiwa unahitaji ufikiaji wa kompyuta na/au mtu kukusaidia, piga simu,
(502) 574-1707

Piga Picha ya nambari hii ya QR na simu ili ujifunze zaidi kuhusu
Zoom na mwongozo wa hatua kwa hatua juu ya jinsi ya kuingia

https://jeffersondistrictcourt.com/remote-court-information/

IMaelezo ya mahakama ya ana kwa ana
Unaweza kuhudhuria Mahakama ya Kufukuzwa kwa Mtu katika Ukumbi

wa Haki wa Kaunti ya Jefferson huko 600 West Jefferson St. Louisville,
KY 40202 Chumba 308.

Jifunze kuhusu haki yako ya kuomba kusikilizwa na
mahakama kwa kuchukua picha ya nambari hii ya QR na
simu yako.

https://jeffersondistrictcourt.com/remote-court-information/

