COVID-19 र दिवालियापन
तपाईंले ओहायोको दक्षिणी डिस्ट्रिक्टमा पहहले नै
हदवाललयापन दायर गनभ
नु एको भएमा

भेटेरै गररने 341 बैठकहरूका िागग





बैठक फोनद्वारा गररएमा तपाईंले सूचना प्राप्त गनह
नु न नेछ
तपाईंले सूचना प्राप्त नगनभ
नु एमा, बैठक जारी रहनेछ

ववशेष जानकारीको लागग आफ्नो हदवाललयापन अगिवक्ता वा संरिकलाई
सम्पकु गनह
नु ोस ्
परीक्षण, सुनव
ु ाई वा अन्य सम्मेिनहरूका िागग
यी कायुहरू फोनबाट गररनेछ









तपाईं फोनबाट सहभागी हनन नसकेमा, तनरुन्तै अदालतलाई बताउनह
न ोस ्
दिवालियापन िायर गनन चाहनह
ु ु न्छ
दायर गनुको लागग LASC र SEOLS ले आपतकालीन मालमलाहरूलाई प्राथलमकता
हदइरहे का छन ्
दर्
ु ना वा वतुमान तलबको ऋणानब
न ट
न न्िको कारणले उपयोगगता ब्यालेन्स,
इजाजतपत्र खारे ज भएमा, हामीलाई फोन गनह
नु ोस ्
हामी अझै पनन हदवाललयापनको दखाुरतको तयारी गरररहे का छौँ र दायर
गनुको लागग मालमलाहरू प्राप्त गरररहेका छौँ
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गह
न न न्छ - तपाईंलाई सरु
न गनुको
ृ कायन: हदवाललयापन दायर गने योजना बनाउँ दै हननह
लागग आवश्यक पने वरतह
न रूको सच
ू ी यहाँ छ:

1. आम्दानीको प्रमाण — भक्
न तानी रटबहरू र बाल सहायता आम्दानी (गत छ
महहनादे खख), w2s, सामास्ट्जक सनरिा अवािुका वववरणहरू
2. कर फफताु—गत दईन वषुमा

3. बैङ्क खाताका रटे टमेन्टहरू—तीन महहना

4. सवारीसािन सम्बन्िी जानकारी—कार ऋणको कागजीकायु, कारको शीषुक/
मेमोरे न्िम शीषुकहरू

5. र्रको जानकारी—गितो, कामका दरतावेज, ठे कापट्टाहरू

6. ऋणदाताको सच
ू ी—annualcreditreport.com मा ननिःशल्
न क क्रेडिट प्रनतवेदनहरू
पहनँच गनह
नु ोस ्
7. अलभयोग सम्बन्िी जानकारी

8. जीवन बीमा सम्बन्िी जानकारी

9. सेवा-ननवस्ट्ृ तत खाताको जानकारी।

LASC र SEOLS िे कागजातहरू स्वीकार गरररहे का छै नन ्

हाम्रा कायानियहरूमा भेटेरै

यहद तपाईं हालको ग्राहक हननभ
न एमा, कृपया हामीलाई ननम्नसम्ममा आफ्नो
कागजीकायु उपलब्ि गराउनह
न ोस ्:
 फ्याक्स:
LASC—(614)224-4514
SEOLS—(614)221-7625
 मेल:
LASC—
Melissa Linville
SEOLS— Sondra Bryson
1108 City Park Ave.
1108 City Park Ave.
Columbus, OH 43212
Columbus, OH 43212
 इमेल:
LASC—Melissa Linville mlinville@columbuslegalaid.org
SEOLS—Sondra Bryson sbryson@seols.org
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FRANKLIN र MADISON

DELAWARE, MARION, MORROW र UNION

(614) 241-2001 वा टोल फ्री 1-888-246-4420

(740) 383-2161 वा टोल फ्री 1-888-301-2411

मा फोन गनह
नु ोस ्

मा फोन गनह
नु ोस ्

1108 City Park Avenue, Columbus, OH 43206

150 Oak Street, Marion, OH 43302

कायाुलय समय: सोमबारदे खख शनक्रबारसम्म बबहान

कायाुलय समय: सोमबारदे खख शनक्रबारसम्म बबहान

8:30 बजेदेखख साँझ 5:00 बजेसम्म

9:00 बजेदेखख साँझ 5:00 बजेसम्म

कानन
न ी सहायताले कननै पनन व्यस्ट्क्त ववरूद्ध जानत, रङ, रास्ट्रिय मल
ू , अशक्तता वा प्रवे श-उमेर, उपचार, वा
यसको कायुक्रम, सेवा र फक्रयाकलापहरूमा सहभागीता वा रोजगारीको, आिारमा भेदभाव गदै न।
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