
*Ang mga residente ng Cook County, kabilang ang mga residente ng Lungsod ng Chicago, ay maaaring 
makatanggap ng court-based na tulong sa pag-upa sa pamamagitan ng pagtawag sa hotline ng Cook County Legal 
Aid for Housing and Debt sa 855-956-5763 o sa pagpunta sa www.cookcountylegalaid.org 
 

Programa ng Court-Based na Tulong sa Pag-upa ng Illinois 
Naglilingkod sa mga Residente sa Labas ng Cook County* 
Mga Madalas Itanong (FAQs, akronim nito sa Ingles) 
Mga Serbisyo ng Pamamagitan [Mediation] ng Tulong Legal 

Paunang sabi: Ang impormasyong kasama sa dokumentong ito ay binabago nang regular kapag 
naaangkop.  

1. Ano ang Eviction Help Illinois? 

Ang Eviction Help Illinois ay isang pinondohan ng estado na network ng mga tagapagbigay ng serbisyo ng 
tulong legal at pamamagitan na handang tumulong sa mga taga-Illinois na naapektuhan ng krisis sa 
pagpapaalis [eviction]. Ang layunin ay panatilihin ang mga tao sa kanilang mga tahanan habang 
pinipigilan din ang mga foreclosure sa paupahang ari-arian.  

Ikinokonekta ng Eviction Help Illinois ang mga nangungupahan [renter] at nagpapaupa [landlord] sa 
tulong sa pag-upa, legal na impormasyon at mga serbisyo ng pamamagitan kung saan mayroon. Ang 
mga abogado ng tulong legal ay available para payuhan at kumatawan sa mga nangungupahan kung 
sakaling magpatuloy ang mga paglilitis sa pagpapaalis. 

Ang mga serbisyo ay pinondohan ng partnership sa pagitan ng Illinois Housing Development Authority at 
ng Illinois Equal Justice Foundation.  

2. Paano maa-access ng mga nangungupahan sa buong Illinois ang mga libreng serbisyong legal mula 
sa Eviction Help Illinois? 

• Tumawag sa 855-631-0811 para makipag-usap sa isang propesyonal sa tulong legal at magpasya 
ng iyong mga susunod na hakbang 

• Pumunta sa evictionhelpillinois.org para makipag-chat sa isang virtual assistant 
• I-text ang “Eviction Help” sa 844-938-4280 (Ingles) o 844-938-4289 (Espanyol) 

Ang lahat ng mga serbisyo ay available sa wikang Ingles at Espanyol. 

3. Paano maa-access ng mga nagpapaupa sa buong Illinois ang mga serbisyo ng Eviction Help Illinois? 

Maaaring ma-access ng mga nagpapaupa ang libreng legal na impormasyon at makipag-chat sa isang 
virtual assistant sa evictionhelpillinois.org. 

4.  Sino ang mga partner sa tulong legal sa network ng Eviction Help Illinois? 

• Catholic Charities Legal Assistance (nagbibigay ng payong legal sa buong estado, kabilang ang 
mga County ng Cook at Lake. Walang mga restriksyon sa status sa imigrasyon) 

• Land of Lincoln Legal Aid (nagsisilbi sa 65 mga county sa gitna at timog Illinois) 
• North Suburban Legal Aid Clinic (naglilingkod sa mga residente sa mga County ng Lake at 

hilagang Cook) 
• Prairie State Legal Services (nagsisilbi sa 36 na mga county sa hilaga at kanluran ng Illinois) 
• University YMCA (naglilingkod sa mga imigranteng populasyon sa Champaign County) 

http://www.cookcountylegalaid.org/
https://evictionhelpillinois.org/
https://evictionhelpillinois.org/
https://evictionhelpillinois.org/


 
 

*Pakitandaan na ang lahat ng mga referral ay dapat gawin sa hotline, text at website na nakalista sa 
itaas sa halip na sa mga indibidwal na organisasyong nakalista dito. 

5. Naroroon ba ang mga tagapagbigay ng tulong legal sa panahon ng eviction call sa aking hukuman? 

Ang mga organisasyon ng tulong legal ay may regular na presensya sa eviction call sa ilang mga Circuit 
Court lamang. Ito ay maaaring magbago habang tumataas ang dami ng kaso sa ilang partikular na 
hukuman. Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring tawagan ang Eviction Help Illinois sa 855-
631-0811.  

6. Bakit isasama ang pamamagitan [mediation] sa Eviction Help Illinois? 

Ang pamamagitan ay isang pagkakataon para sa mga nagpapaupa at mga nangungupahan para malutas 
ang mga isyu sa tulong ng isang taong may kaalaman at walang kinikilingan. 

7. Ang pamamagitan ba ay isang opsyon sa aking Hukuman? 

Ang mga serbisyo ng court-based na pamamagitan na pinondohan ng Eviction Help Illinois ay available 
sa mga sumusunod na county: Alexander, Champaign, Cook, Jackson, Johnson, Kane, Kankakee, 
Macon, Massac, Pope, Pulaski, Saline, St Clair, Union, Williamson at Winnebago. 

Ang mga programa sa pamamagitan na pinondohan ng Eviction Help Illinois ay available sa 1st, 6th, 
16th, 17th, 20th at 21st na mga Judicial Circuit. 

Ang mga karagdagang serbisyo sa pamamagitan ng hukuman ay inaalok sa mga County ng Lake, 
Madison at Rock Island. Binubuo pa ang iba pang mga programa ng pamamagitan. Para sa 
pinakabagong impormasyon, mangyaring tawagan ang Eviction Help Illinois sa 855-631-0811. 

8. Sino ang mga partner sa pamamagitan sa network ng Eviction Help Illinois? 

• Ang Center for Conflict Resolution ay nagbibigay ng pagsasanay para sa mga tagapamagitan 
[mediator] na nasa mga programa sa pamamagitan ng pagpapaalis.  

• Ang Dispute Resolution Institute ay nagbibigay ng kumbinasyon ng onsite at virtual na mga 
serbisyo sa pamamagitan ng pagpapaalis sa 1st, 6th, at 20th na mga hudisyal na hukuman.  

• Ang Resolution Systems Institute ay nagbibigay ng onsite/virtual na hybrid na mga serbisyo sa 
pamamagitan sa 16th Circuit at virtual na programming ng pamamagitan sa 17th at 21st na mga 
Circuit.  

9. Maaari bang tumulong ang mga tulong legal at programa ng pamamagitan sa mga aplikasyon sa 
court-based na tulong sa pag-upa? 

Maaaring i-refer ng mga partner ng Eviction Help Illinois ang mga interesadong nagpapaupa at 
nangungupahan sa online portal ng Court-Based na Tulong sa Pag-upa ng Illinois Housing Development 
Authority (IHDA) at sa mga organisasyon ng pagpapayo sa pabahay para sa gabay. Ang ilang mga partner 
ay maaaring tumulong sa aplikasyon sa CBRAP, kahit na hindi sila eksperto dito.  

 

https://www.ccrchicago.org/mediation-services
http://www.dri-inc.org/
https://www.aboutrsi.org/

