
Pomoc na rzecz rozwiązywania problemów związanych z eksmisją,
zajmowaniem obciążonej hipoteki, długami oraz sprawami podatkowymi. 

POMOC PRAWNA 
na mieszkania i długi

Hrabstwo Cook

CCLAHD może pomóc, jeśli:
▶  jesteś najemcą, któremu grozi eksmisja
▶  jesteś wynajmującym mającym problem z eksmisją
▶  pozwano Cię do sądu z powodu niespłaconego zadłużenia
▶  musisz pozwać kogoś, kto jest Ci winien pieniądze

POMOC PRAWNA JEST DOSTĘPNA BEZPŁATNIE DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW OKRĘGU COOK!

Zadzwoń na infolinię CCLAHD pod numer (855) 956-5763, aby dowiedzieć się, jak 
możesz uzyskać pomoc w rozwiązaniu swoich problemów związanych z mieszkaniem i 
zadłużeniem. Wszystkie usługi są dostępne bezpłatnie dla mieszkańców okręgu Cook i 
właścicieli nieruchomości bez względu na dochody, język czy status imigracyjny. Infolinia 
jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:30. 

Już dziś zadzwoń pod numer (855) 956-5763!

Programy pomocy w wynajmie mogą pomóc kwalifikującym 
się właścicielom nieruchomości i najemcom poprzez pokrycie 
kosztów przeszłego i przyszłego czynszu za okres do 18 miesięcy. 
Możesz się kwalifikować, jeśli jesteś najemcą, który zalega z 
czynszem z powodu COVID-19, i spełniasz wymagania dotyczące 
dochodów. Jeśli Twój wniosek zostanie zatwierdzony, płatności 
będą dokonywane bezpośrednio na rzecz Twojego właściciela 
nieruchomości. Odwiedź stronę  chicookilrenthelp.org, aby 
dowiedzieć się więcej o programach pomocy w wynajmie. 

CARPLS Legal Aid
Center for Conflict Resolution 

Center for Disability & Elder Law
Chicago Volunteer Legal Services

Greater Chicago Legal Clinic
Lawyers’ Committee for Better Housing
Legal Aid Chicago
Legal Aid Society 

Pomoc prawna okręgu Cook w zakresie mieszkalnictwa i zadłużenia (Cook County Legal Aid for 
Housing and Debt, CCLAHD) to inicjatywa obejmująca zasięgiem cały okręg, aby pomagać w 
rozwiązywaniu problemów związanych z eksmisją, przejęciem, zadłużeniem i aktem własności w 
przypadku zajęcia za niezapłacenie podatku za pomocą bezpłatnych usług obejmujących pomoc 
prawną, mediację i skierowanie do programów pomocy w wynajmie. Odwiedź stronę  
www.cookcountylegalaid.org, aby uzyskać informacje o innych programach i usługach. 
 

POMOC W WYNAJMIE JEST JUŻ DOSTĘPNA!


