
أعرف حقوقك

اإلسكان العادل .... هو حق لك!

دليل املؤجر واملستأجر



 �شقق برنزوك فارمز، �نكس

منازل كلويس� هايتس، افارتا 

 �شقق كون�ي كي�ب، �نكس
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شقق نيو هو�ند، نيو هو�ند 

شقق نيز� شوكليت فاكتوري، مونت جوي 

شقق اولد ماركت، افراتا 

 �شقق بارك افينيو، �نكس

شقق ثريسن� سكوير، ماي تون 

شقق والنت س�يت، ليتيز

تفخر �كة كوميونيتي باسيكس بجعل ا�سكان ا�يسور متوفر

� انحاء وسط و�ية بنسلفانيا. من خ�ل العمل بال�اكة مع

البلديات وا�قاول© وا�مول© قمنا بتطوير وإدارة أك£ من 50 

وحدة سكنيه � هذه ا�جتمعات

�كة كوميونيتي باسيكس
717.735.9590   www.communitybasics.com

DIASPORA LAW
U. S .  I M M I G R AT I O N  F I R M

Contactenos hoy, estaremos 
listos para ayudarle!

-Solicitud de Ciudadanía
-Ajuste de Estatus para personas
elegibles
-Solicitud de tarjeta verde o Residencia 
permanente
-Defensa de deportación
-Cancelación de la deportación

-Asilo político
-Visa de estudiante y trabajo
-Acción Diferida para Jovenes

La opción inteligente para proteger el futuro de su familia     |   www.diasporalaw.com   

Oscar J. Barbosa, Esq
 

112 Market Street | Suite 430  Harrisburg, PA 17101

Licenciado en NJ #1868-2010

Immigration Attorney & Counselor Los Abogados de la Comunidad-HGSK
138 N. 5th St. Reading, PA 19601

717-431-3771

313 W. Liberty Street | Suite 250 Lancaster, PA 17603



املساواة واإلنصاف ليسوا بنفس اليشء؟

يعمل معهد املساواة واإلنصاف لإلسكان يف LHOP مع املنظامت املجتمعية

 واملسؤولني الحكوميني لتوفري معلومات ومصادر للدعم التي تختص باملعوقات

  التي تواجه سكان مقاطعات النكسرت ويورك.

عندما يتم توزع املوارد بشكل متساوي ال يستفيد الجميع بالتساوي. ميكن ان يحتاج االفراد الذين يواجهون

 عوائق متعددة امام الحصول عىل إسكان عادل وأمن وميسور التكلفة مساعدة أكرث

 من الذين ليس لديهم عوائق. الفرص املتساوية هي رؤيتنا ملجتمعنا واإلنصاف 

 هو طريقنا لتحقيق تلك الرؤية. 

أَعد معهد املساواة واإلنصاف لإلسكان يف LHOP ومركز اإلسكان العادل يف بنسلفانيا

 هذا الدليل كخدمة عامة للمستأجرين واملؤجرين. توجد العديد من املنظامت التي توفر معلومات      

 مخصصة ملقدمي اإلسكان فقط او للمؤجرين فقط. نحن نؤمن ان توفري 

املعلومات للجميع سوف يرتتب عليه ان الكل يكون مطّلع ومجّهز بشكل أفضل للدخول يف 

عالقة صحية بني املؤجر واملستأجر.

ال يراد بهذا الدليل أن يكون بديالً للمشورة القانونية املناسبة

تود رشاكة النكسرت لفرص اإلسكان أن تشكر الوكاالت واألفراد التاليني الذين ساهموا

 يف مراجعة هذا الدليل: واملدير التنفيذي/ راي دياجوستينو يف LHOP ورونالد فريدمان

 مؤلف كتاب قانون املؤجر واملستأجر يف بنسلفانيا وتطبيقاته و ميموري دياجوستينو وأدريان جارسيا/ 

 مدير معهد املساواة واإلنصاف لإلسكان يف LHOP وبريتاين ميلينغر/ مديرة التوعية حول اإلسكان

 العادل وتود بورغارد برشكة Burgard للتصميم وكارولني كابيسرتانو/ منسقة التواصل والتوعية يف مركز بنسلفانيا 

للمساواة ومرشوع الصحة 

أدريان جارسيا

 مدير معهد املساواة واإلنصاف لإلسكان

  رشاكة النكسرت لفرص اإلسكان
  )النكسرت هوسنج ابورتينيتي باترنشب(

املدير التنفيذي / راي دياجوستينو

 التمويل مقدم من (أعضاء لجنة(
 مفوضني املقاطعة 

 دينيس ستوكيل
رئيس مجلس اإلدارة

  جوشوا بارسونس
نائب رئيس مجلس اإلدارة

 كريغ ليامن

 رئيسة املجلس البلدي النكسرت 
 داناين سوراتيش

 مصلحة النكسرت لإلسكان والتطوير 
ماثيو سترينربغ 

املدير التنفيذي

تم إصدار دليل إعرف حقوقك
واملؤجر    املستأجر

بالتعاون مع:

شكراً جزيالً ملركز املساواة يف اإلسكان بوالية ببنسلفانيا وبنك املواطنني( Citizens Bank )ومؤسسة عائلة باتريشيا كايند ومرشوع الصحة 
والتعليم واملساعدة القانونية بكلية الحقوق جامعة ويدنر )Widener Universityً( عىل دعمهم لجعل هذا الدليل ممكناً.

نوفمرب 2019

للمزيد من املعلومات أو تحديثات 
املحتوى يرجى االطالع عىل هذا 

الدليل يف

www.lhop.org أو االتصال عىل 

717.291.9945 

الرقم الداخيل: 110
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نأمل أن يساعد هذا الدليل يف إرشادك نحو

تجربة تأجري ناجحة من خالل توفري معلومات عامة

ومصادر مساعدة ذاتية فيام يخص قوانني الوالية او القوانني الفيدرالية لإلسكان 

العادل وقانون بنسلفانيا للاملك واملستأجر فيام يتعلق بتنظيم 

تأجري العقارات السكنية الخاصة.

يغطي هذا الدليل نوعني رئيسيني من اللوائح التي تحمي حقوق املستأجرين يف

بنسلفانيا. النوع األول، تحمي قوانني الوالية والقوانني الفيدرالية لإلسكان العادل املستأجرين من 

التمييز ضدهم أو معاملتهم بطريقة غري عادلة أو ضارة بسبب عضويتهم

يف فئة محمية مبوجب هذه القوانني. عىل سبيل املثال مالك يرفض التأجري لشخص

بسبب العرق أو األصل يعد ذلك مثال عيل التميز الغري القانوين يف اإلسكان

مبوجب قوانني اإلسكان العادل. النوع الثاين من الحامية للمستأجرين يتم تنظيمها

مبوجب قانون املستأجر واملؤجر. قانون بنسلفانيا للمؤجر واملستأجر يحمي كال من املستأجرين

واملالك من خالل وضع اللوائح األساسية الستئجار العقارات السكنية. ينظم قانون املؤجر

واملستأجر قضايا اإليجار مثال إجراءات اإلصالحات والصيانة واإلخالء.

اإلسكان العام واإلسكان املُدعم والغرف السكنية واملنازل املتنقلة 

 والعقارات الِتجارية قد يكون لها قوانني ومتطلبات مختلفة مل يتم مناقشتها يف هذا الدليل.

ال يعد هذا الدليل بديالً عن املشورة القانونية املناسبة.

رشاكة النكسرت لفرص اإلسكان ومركز اإلسكان العادل

ليست مسئولة عن أخطاء أو حذف أو تغيريات يف هذا القانون.

املقدمة
مة

قد
امل
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قوانني اإلسكان العادل
يعرف الباب الثامن من قانون الحقوق املدنية لعام 1968، بصيغته املعدلة، باسم قانون اإلسكان العادل. قانون اإلسكان العادل هو القانون الفيدرايل 

الذي ينص عىل أن التمييز يف أي معاملة تتعلق باإلسكان بناء عىل أي من األسس السبع األتية يكون غري قانوين.

العرق 	 

اللون 	 

ألصل القومي اللون 	 

الدين	 

الجنس	 

اإلعاقة	 

الحالة العائلية )أو وجود أطفال قرص يف األرسة أو نساء حوامل أو أي 	 

شخص يقوم بإجراءات تأمني الحضانة القانونية لطفل(

  قانون بنسلفانيا للعالقات اإلنسانية هو قانون الوالية لحامية العمالء من التمييز ضدهم يف اإلسكان كام أنه شمل فئتني إضافيتني بالحامية وهم:

السن )فوق ٤٠(	 

املستخدمون أو املتعاملون أو املدربون للحيوانات املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة	 

قو انني اإلسكان العادل تجعل من غري القانوين التمييز ضد أي شخص من الفئات التي تشملها الحامية بأي من الطرق التالية:

رفض تأجري أو بيع املسكن	 

رفض التفاوض يف بيع أو تأجري املسك	 

انكار توافر املسكن او االدعاء انه غري متاح للسكن	 

 وضع رشوط أو بنود مختلفة او افضلية لبيع أو تأجري املسكن، أو قرض التمويل العقاري، أو يف التأمني العقاري للاملك أو املستأجر، أو أي معاملة 	 

سكنية أخرى 

اإلعالن عن املسكن بطريقة متييزية	 

 تهديد أو تخويف أي شخص ميارس حقه يف اإلسكان العادل أو يقوم مبساعدة أي شخص آخر يف مامرسة حقوقه يف اإلسكان العاد	 

أنواع اإلسكان التي يشملها قانون اإلسكان العادل
قانون اإلسكان العادل وقانون العالقات اإلنسانية يف بنسلفانيا يغطي جميع أنواع املساكن مبا يف ذلك:

الشقق	 

قطاعات املنازل املتنقلة	 

الوحدات السكنية املشرتكة	 

منازل األرسة الواحدة                                                                           	 

اإلسكان العام	 

دور رعاية املُسنني	 

املهاجع                                                           	 

منازل جامعية لذوي اإلعاقة                                            	 

 

املساكن املعفاة من قوانني األسكان العادل:
ال تخضع األنواع األتية من املساكن لبعض أحكام قوانني األسكان العادل:

 تعفي املباين ذات وحدتني إذا كان املالك يعيش يف إحدى هاتني الوحدتني من قانون بنسلفانيا للعالقات اإلنسانية

كام تعفي املباين التي تحتوي عىل أربع وحدات إذا كان املالك يعيش يف إحدى الوحدات من قانون اإلسكان العادل. 

قد يقترص سكان املساكن التي تديرها املنظامت الدينية عىل األعضاء طاملا أنها ال متارس يف ذلك متيز عىل أساس العرق. 
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مساكن كبار السن )لألشخاص الذين تزيد أعامرهم عن 55 أو 62( الذين يستوفون متطلبات معينة قد يرفضون التأجري لألرس التي لديها أطفال. 

ال يوجد استثناء أبداً للبيانات التمييزية أو وسائل الدعاية التمييزية.

الترصيحات التمييزية واإلعالنات التمييزية
يحظر قانون اإلسكان العادل إصدار أو نرش أي ترصيح أو إعالن ينص عىل تفضيل أو فرض قيود عىل فئة محمية مبوجب القانون. 

فيام ييل أمثلة اإلعالنات غري القانونية:

“ال يسمح لألطفال” 	 

“مثايل لألفراد أو الزوجني”	 

“املنزل املسيحي”	 

“الشقة غري مناسبة لألشخاص املعاقني” 	 

“الحي اإليطايل”	 

بشكل عام، يجب أن يصف االعالن العقار التي سوف يتم تأجريه وليس املستأجر املرغوب فيه.

األرس التي لديها أطفال 
الوضع العائيل من ضمن الفئات املحمية مبوجب قانون اإلسكان العادل.

 من غري القانوين التمييز ضد األفراد واألرس الذين لديهم أطفال قارصون يف أرستهم أو النساء الحوامل أو أي شخص يكفل حضانة قانونية لطفل.

 تتضمن أمثلة التمييز غري القانوين ضد العائالت التي لديها أطفال:

سياسات “ال يسمح لألطفال”	 

 رفض األرس بسبب أعامر أطفالها )عىل سبيل املثال، عدم السامح لألطفال تحت سن 7 سنوات(	 

رفض األرس بسبب وجود طالء يحتوي عىل الرصاص	 

فصل السكن بحيث ال يُسمح لألطفال إال يف طوابق معينة أو يف مباين معينة	 

 رفض اإليجار لعائلة لديها أطفال بسبب “ظروف غري آمنة” أو أن الشقة “غري مناسبة لألطفال”	 

اإلشارة إىل أن اآلباء واألطفال أو الفتيان والفتيات ال ميكنهم مشاركة غرفة نوم –   هذه القرارات يرجع اتخاذها لألباء	 

 طرد عائلة أو فرد بسبب الحمل أو انضامم طفل إىل األرسة بالوالدة أو التبني أو الحضانة القانونية	 

اإلفراط يف سياسات اإلشغال املُقيدة ورسوم الفرد لكل شاغل إضايف قد تنتهك قانون اإلسكان العادل يف 	 

بعض األحوال.

ضحايا العنف املنزيل 
من غري القانوين التمييز ضد شخص ما بسبب وجود تاريخ عن تعرضه للعنف املنزيل	 

 رفض التأجري لشخص ما ألنه كان ضحية للعنف املنزيل ينتهك قانون اإلسكان العادل	 

 سياسة عدم التسامح إطالقا يف جرمية التي تطبق عىل ضحايا العنف املنزيل تنتهك قانون اإلسكان 	 

العادل. )مثال: سياسة املؤجر الذي ال يتسامح مطلقاً مع الجرائم املرتكبة يف العقار. إذا كانت أحد 

املستأجرين ضحية للعنف املنزيل وقامت باالتصال بالرشطة عندما ظهر املعتدي عليها امام شقتها 

ويف ذلك انتهاك ألمر الحامية من اإلساءة ضد املعتدي فتم القبض عىل املعتدي. تعد مخالفة من املالك لقانون األسكان العادل إذا قام بطرد املستأجر 

بسبب سياسة عدم التسامح.( 
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التحرش الجنيس
التحرش الجنيس غري قانوين مبوجب قانون اإلسكان العادل. اذ أنه من غري القانوين أن يطلب مقدم اإلسكان خدمات جنسية مقابل السكن أو إلجراء 

ا غري قانوين مبوجب قانون  إصالحات. عىل سبيل املثال تعد عبارات مثل “اخرج معي وسأخفض إيجارك” أو “اخرج معي وسأصلح سقفك” تحرًشا جنسيً

اإلسكان العادل.

كام يُحظر عىل مقدم اإلسكان خلق بيئة عدوانية أو السامح بها حيث يعد السلوك العدواين أو الجنيس غري املرغوب فيه أو املالحظات ذات الطبيعة 

الجنسية أو اللمسات غري املرحب بها من قبل املالك أو موظف املالك بيئة عدوانية وغري قانونية. 

حامية األفراد املثليني
ال يعترب قانون اإلسكان العادل وال قانون العالقات اإلنسانية يف بنسلفانيا أو التوجه الجنيس واملظهر الجنيس او الهوية الجنسية من ضمن الطبقات 

املحمية مبوجب هذه القانونني. ومع ذلك فقد وضعت بعض البلديات قوانني تحظر التمييز ضد األشخاص عىل أساس التوجه الجنيس واملظهر الجنيس 

أو الهوية الجنسية. تحقق من ذلك مع حكومتك املحلية ملزيد من املعلومات. 

باإلضافة إىل ذلك تحظر مدونة قواعد السلوك املهني للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريني عىل الوسطاء العقاريني التمييز ضد األشخاص عىل أساس 

التوجه الجنيس أو الهوية الجنسية أو الحالة االجتامعية.

ر قاعدة الفرص املتساوية بوزارة اإلسكان والتنمية الحرضية  HUDعىل الربامج املَُمولة من HUD التمييز ضد أي شخص عىل أساس التوجه  تحظُ

الجنيس او الهوية الجنسية او الحالة االجتامعية.

األصل القومي وحالة الهجرة واإلجادة املحدود للغة اإلنجليزية
 كل شخص يف الواليات املتحدة يخضع لحامية قانون اإلسكان العادل. حيث ال تؤثر حالة هجرة الشخص عىل حقوقه يف اإلسكان العادل. كام أنه من غري 

القانوين التمييز ضد أي شخص بسبب مسقط رأس أجداده أو عرقه أو بسبب خلفيته الثقافية أو لغته. ومن غري القانوين أيضا التمييز ضد شخص يبدو 

أنه من خلفية عرقية معينة حتى لو مل يكن كذلك.

 يُسمح ألصحاب العقارات بطلب وثائق الهجرة والقيام بالتحري 

لتحديد ما إذا كان املستأجر املحتمل يتوفر به املعايري املطلوبة 

لإليجار طاملا يتم تطبيق نفس اإلجراءات عىل جميع املستأجرين 

املحتملني. االستفراد ببعض األشخاص فقط للتأكد من حالة الهجرة 

ا لقانون اإلسكان العادل )عىل  الخاصة بهم بسبب أصلهم يعد انتهاكً

سبيل املثال أن يطلب فقط من املهاجرين املكسيكيني أو الالتينيني 

إثبات حالة الهجرة دون املتقدمني اآلخرين(. 

باإلضافة إىل ذلك من غري القانوين التمييز ضد شخص ما بسبب 

الكفاءة املحدودة يف اللغة اإلنجليزية. عبارات مثل “يجب عىل 

جميع املستأجرين التحدث باللغة اإلنجليزية” أو معاملة 

املستأجرين بشكل مختلف ألن لغتهم اإلنجليزية ليست ممتازة 

يعد ذلك خرقاً للقانون. تتحمل الربامج التي تتلقى أمواالً فيدرالية 

مسؤولية إضافية تتمثل يف توفري مرتجمني فوريني لألفراد الذين ال 

يجيدون اللغة اإلنجليزية.

األشخاص ذوي اإلعاقة
يتم تعريف اإلعاقة يف قانون اإلسكان العادل عىل أنها إعاقة جسدية 

أو عقلية تحد بشكل كبري من القيام بواحد أو أكرث من “أنشطة 

الحياة الرئيسية” تشمل أنشطة الحياة الرئيسية الرعاية الشخصية 
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وامليش والرؤية والسمع والتحدث والتنفس والتعلم والعمل. يشمل تعريف اإلعاقة مبوجب قانون اإلسكان العادل أيًضا األشخاص الذين لديهم تاريخ 

باإلصابة بعجز واألشخاص الذين يعتربون عاجزين )حتى لو مل يكونوا معاقني بالفعل(. 

قد تشمل اإلعاقات املرض العقيل أو العاطفي والصعوبات املرتبطة بالشيخوخة وفريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز وأولئك الذين يتعافون من إدمان 

الكحول أو إدمان املخدرات )األفراد الذين يتناولون املخدرات حاليا ال يخضعون لحامية القانون(.

التسهيالت والرتتيبات املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة

الرتتيبات املناسبة: هو تغيري يف القواعد أو السياسات أو املامرسات أو الخدمات التي تتيح للشخص ذوي اإلعاقة فرصة متساوية الستخدام والتمتع 

باملسكن. يجب عىل الشخص ذوي اإلعاقة إخطار مقدم اإلسكان إذا كانت هناك حاجة إىل تسهيل معقول ويجب عىل مقدم اإلسكان املوافقة عىل 

الطلب إذا كان معقواًل. يجب أن يكون هناك صلة بني اإلعاقة والحاجة لعمل الرتتيبات. عادة، سوف تتم مسألة عمل الرتتيبات عن طريق التفاوض 

حول ما سيحقق أفضل نفع لكال من ُمقدم اإلسكان والشخص ذوي اإلعاقة.

تشمل أمثلة الرتتيبات املعقولة ما ييل:

 تخصيص مكان وقوف السيارة الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة بالقرب من وحدتهم عىل الرغم من أن املعمول به أن يكون مكان موقف سيارة 	 

املستأجر بناء عىل أساس أسبقية الحضور.

 السامح للشخص ذوي اإلعاقة باالحتفاظ بحيوان مساعد حتى لو وجدت سياسة “ال للحيوانات األليفة”	 

 السامح للمستأجر ذوي اإلعاقة الذي يتلقى شيكات اإلعاقة يف الخامس من كل شهر بدفع األجرة بعد اليوم األول من كل شهر دون الحاجة ايل دفع 	 

رسوم تأخري.

التعديل املعقول: هو تغيري يف الهيكل املادي للمسكن يتيح للشخص ذوي اإلعاقة فرصة متساوية الستخدام املسكن والتمتع به.

ا عىل حالته.  يف كثري من الحاالت، مُتّكن التعديالت الفردية يف املسكن األشخاص ذوي اإلعاقة من العيش يف مكان ال يستطيعون العيش فيه جسديً

ويشمل ذلك التصميم الداخيل والخارجي للمبنى أو الوحدة، مبا يف ذلك املناطق العامة واملشرتكة. 

تتضمن األمثلة عىل الرتتيبات املعقولة ما ييل:

 السامح للمستأجر الذي يستخدم كريس متحرك برتكيب منحدر إىل مدخل املسكن 	 

السامح للمستأجر برتكيب قضبان اإلمساك يف الحامم	 

السامح للمستأجر برتكيب أجهزة التنبيه املرئية أو امللموسة	 

ا )مثال هيئة اإلسكان العامة(.  تجري العادة أن يتحمل املستأجر نفقات الرتتيبات املعقولة ما مل يكن اإلسكان مدعوًما فيدراليً

قد يُطلب من مشاريع اإلسكان املمولة فيدراليا دفع مقابل الرتتيبات املعقولة التي يطلبها املستأجر ذوي اإلعاقة. 

ميكن ملوفري اإلسكان الخاص أن يطلبوا من املستأجر استخدام مقاول معتمد للقيام بالعمل كام ميكن أن يطلب من املستأجر إعادة املسكن إىل حالته 

األصلية 

عند االنتقال من الوحدة املؤجرة إذا كان التعديل الذي تم اجراؤه سيتعارض مع استخدام املستأجر التايل ومتتعه باملبني.

عىل سبيل املثال، إذا كان لدى املستأجر منحدرًا إىل غرفة الغسيل تم بناؤه يف مجمع سكني متعدد الوحدات، فال يلزم إزالة املنحدر ألنه يقع يف منطقة 

استخدام عامة وقد يكون مفيًدا للمستأجرين يف املستقبل. ومع ذلك، إذا تم نقل الَخزَانات يف مطبخ املستأجر إىل أسفل لتسهيل الوصول اليها من قبل 

ملستخدم الكرايس املتحركة، فقد يتعني إعادة الَخزَانات إىل ارتفاعها األصيل.

 إذا كان من الرضوري ترميم املسكن عندما ينتقل املستأجر ايل مكان أخر، فقد يطلب املؤجر الدفع من قبل املستأجر يف حساب ضامن بفائدة. قد تتم 
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هذه الدفعات عىل مدى فرتة زمنية معقولة ويجب أن يكون املبلغ معقواًل وال ميكن أن يتجاوز تكلفة عمليات الرتميم. تعود الفائدة من الحساب 

لصالح املستأجر. يجب عىل املستأجرين الذين يحتاجون إىل إجراء تعديالت واسعة النطاق عىل وحدة تأجري، محاولة التفاوض يف عقد اإليجار عىل مدة 

تأجري أطول.

متى يجب عىل مقدم اإلسكان املوافقة عىل طلب تسهيل أو تعديل معقول؟

يجب أن يوافق مقدم اإلسكان عىل طلب الحصول عىل تسهيل أو تعديل معقول إذا:

 كان الشخص الذي يقدم الطلب ينطبق عليه تعريف ذوي اإلعاقة.	 

 احتجاج الشخص إىل ما يطلبه من تعديالت بسبب إعاقته. 	 

أن يكون الطلب “معقول”. 	 

كام ال يجوز ملقدم اإلسكان أن يتواىن أو يتأخر يف االستجابة لطلب الحصول عىل تسهيل أو تعديل معقول.

ما هو املعقول؟

 طلب الحصول عىل تسهيل أو تعديل يعترب معقواًل إذا كان متوفر به االيت:

ال يتسبب يف عبء مايل وإداري غري مربر ملقدم اإلسكان	 

 ال يتسبب يف تغيري أسايس يف طبيعة برنامج اإلسكان املتاح 	 

 لن يتسبب يف رضر باآلخرين	 

ممكن تكنلوجياً	 

مثال ١: قد يكون من غري املعقول أن يطلب شخص معاق أن يساعده مالك العقار يف وجباته، ما مل يكن مقدم اإلسكان يعمل بالفعل يف مجال تقديم 

دعم الوجبات )كام هو الحال يف مرفق املعيشة املدعوم(. 

ا ومل يعد بإمكانه الوصول إىل شقته يف الطابق الثالث يف مبنى ال يحتوي عىل مصعد، فسيكون من غري املعقول )ورمبا  مثال٢: إذا أصبح الشخص معاقً

مستحياًل 

معامرياً( أن يطلب من املالك السامح للمستأجر ببناء مصعد. يكون الطلب أكرث معقولية إذا كان يتمثل يف االنتقال إىل شقة يف الطابق األول. إذا مل يكن 

ا، ميكن للمستأجر التفاوض مع املالك من أجل األنهاء املبكر لعقد اإليجار.  ذلك ممكًن

إذا كان التسهيل أو التعديل الذي اقرتحه املستأجر غري مقبولة، فيجب عىل مقدم اإلسكان الدخول يف حوار تفاعيل لتحديد ما إذا كان هناك حل آخر 

يلبي إحتياجات املستأجر.

نصائح لكتابة خطاب طلب تعديالت أو تسهيالت معقولة:
تقع مسئولية طلب التعديل أو التسهيل عىل عاتق املستأجر أو من ميثله، حيث أنه ليس من املعقول أن يتوقع املالك احتياجات األفراد.

عىل الرغم من أنه ليس رشطا أو الزما وفقا لقانون األسكان العادل ولكنه ينصح ويفضل أن يكون طلب التسهيل أو التعديل املعقول مكتوبا وذلك من 

أجل التوثيق واألثبات أن املستأجر لديه أعاقة ويف حاجة ايل ذلك التعديل أ والتسهيل.
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يجب أن يكون الخطاب كااليت:

 اكتب اسم املكان الذي تعيش فيه واملسؤول عن املبنى. 1

اإلشارة إىل أنك مؤهل كشخص ذو إعاقة كام هو محدد يف قانون . 2

اإلسكان العادل )ليس من الرضوري الكشف عن طبيعة أو شدة 

إعاقتك(

 وصف السياسة أو القاعدة أو الحاجز املعامري. 3

 الذي ميثل مشكلة لك

وصف كيف تتداخل هذه السياسة أو الحاجز مع احتياجاتك أو . 4

حقوقك أو التمتع بسكنك

 بلغة واضحة وموجزة، قوم بوصف الرتتيبات التي تبحث عنها . 5

بالنسبة للسياسة أو القاعدة أو الحاجز

 استشهد بالقانون املعمول به الذي يحمي حقوقك. 6

 للتسهيالت استشهد بتعديالت قانون اإلسكان العادل قسم. 7

  للتعديل استشهد بقانون اإلسكان العادل قسم. 8

 اطلب الرد عىل خطابك خالل مدة زمنية محددة. 9

 . يجب أن يتضمن الخطاب توقيع وتاريخ كتابة الخطاب كام . 10

يفضل ان تحتفظ بنسخة لك يف ملفاتك

 أنظر أمثلة خطابات طلب: تسهيالت مقبولة بالوحدة املؤجرة وأمثلة خطابات طلب: تعديالت مقبولة بالوحدة املؤجرة 

804 (42 U.S.C. 3604 (f)(3)

804 (42 U.S.C. 3604 (f)(3)
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إسمك:

عنوانك: 

التاريخ:

اسم املؤجر:

عنوان املؤجر :

عزيزي) اسم املؤجر(

أعيش يف }أدخل العنوان{. أنا )أو فرد من أرسيت( انا شخص معاق طبقاً لقانون اإلسكان العادل. أكتب إليكم لطلب تسهيل معقول 

مبوجب قانون اإلسكان العادل الفيدرايل. 

ا لحيوان مساعد لإلعانة يف الحياة اليومية. أفهم أن قواعد املبنى تنص عىل سياسة” ال  للحيوانات  الطلب املحتمل رقم ١: أطلب إذنً

األليفة” ، ومع ذلك  أطلب منك إجراء تسهيل معقول يف قواعد املبنى للسامح بحيوان مساعد يف شقتي.

 الطلب املحتمل رقم ٢: أطلب مساحة مخصًصة لوقف سياريت بالقرب من وحديت السكنية. أتَفهم أن مواقف السيارات تنخرط 

ا مخصًصا لوقف السيارة بالقرب من وحديت.  تحت قاعدة من يأيت أوالً يخدم أوالً ، ولكن بسبب حركتي املقيدة، أطلب مكانً

الطلب املحتمل رقم ٣ : أطلب دفع األُجرة يف السادس من الشهر دون أن يتم تغرميي دفع رسوم متأخرة حيث أنني أتلقى شيكات 

اإلعاقة الخاصة يب يف الخامس من الشهر.

وفقا ألحكام قانون األسكان العادل القسم املعدل رقم                                                فيام يخص هذا الشأن نصت املادة عىل ان 

التمييز ضد شخص...      يتضمن رفض إجراء ترتيبات/ تسهيالت معقولة يف القواعد أو السياسات أو املامرسات أو الخدمات، عندما 

تكون الرتتيبات رضورية ملنح هذا الشخص فرصة متساوية الستخدام والتمتع باملسكن. إن رفض طلب عمل تسهيل معقول 

لشخص معاق هو مخالفة لقانون اإلسكان العادل. 

ميكنك الرجوع إىل البيان املشرتك الصادر عن وزارة اإلسكان والتنمية الحرضية ووزارة العدل بالواليات املتحدة والذي يوضح 

بالتفصيل إلتزامات مقدمي اإلسكان مبوجب قانون اإلسكان العادل بتقديم تسهيالت معقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة. ميكنك 

الوصول اىل هذا البيان املشرتك من خالل زيارة املوقع اإللكرتوين                              والنقر عىل مركز موارد املالك. 

يرجى الرد كتابة عىل طلبي يف غضون عرشة أيام من تاريخ هذه الرسالة. إنني أتطلع إىل ردكم وأقدر انتباهكم لهذه املسألة الهامة.

مع خالص التقدير ، 

توقيعك:

 إسمك:

منوذج خطاب

طلب تسهيل معقول

804(42 U.S.C. 3604) (F)(3)(B), (3)

Equat.housing.org
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إسمك:

عنوانك: 

التاريخ:

اسم املؤجر:

عنوان املؤجر :

عزيزي) اسم املؤجر (

أعيش يف }أدخل العنوان{. أنا )أو فرد من أرسيت( انا شخص معاق  طبقاً لقانون اإلسكان العادل. أكتب إليكم لطلب تعديل معقول 

مبوجب قانون اإلسكان العادل الفيدرايل. 

الطلب املحتمل رقم ١: أطلب اإلذن وضع ممر منحدر عند مدخل شقتي.

ا لتثبيت قضبان اإلمساك يف الحامم.  الطلب املحتمل رقم ٢: أطلب إذنً

ا لرتكيب كاشفات دخان مرئية يف شقتي. الطلب املحتمل رقم ٣ : أطلب إذنً

وفقا ألحكام قانون األسكان العادل القسم املعدل رقم                                               وقانون والية بنسلفانيا لإلسكان العادل ، 

يجب عىل مقدمي اإلسكان السامح للمستأجرين بإجراء تعديالت معقولة حسب الرضورة حتي يستطيع الشخص ذو اإلعاقة 

التمتع الكامل باملسكن. إن رفض طلب التعديل املعقول لشخص معاق هو مخالفة لقانون اإلسكان العادل. 

ميكنك الرجوع إىل البيان املشرتك الصادر عن وزارة اإلسكان والتنمية الحرضية ووزارة العدل بالواليات املتحدة والذي يوضح 

بالتفصيل إلتزامات مقدمي اإلسكان مبوجب قانون اإلسكان العادل بتقديم تسهيالت معقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة. ميكنك 

الوصول اىل هذا البيان املشرتك من خالل زيارة املوقع اإللكرتوين                              والنقر عىل مركز موارد املالك. 

يرجى الرد كتابة عىل طلبي يف غضون عرشة أيام من تاريخ هذه الرسالة. إنني أتطلع إىل ردكم وأقدر انتباهكم لهذه املسألة الهامة

مع خالص التقدير ، 

توقيعك:

 إسمك:

منوذج خطاب

طلب تعديل معقول

804(42 U.S.C. 3604) (F)(3)(A), (3)

Equat.housing.org
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التحقق  من األعاقة والحاجة
متى ميكن ملقدم اإلسكان أن يطلب التحقق من اإلعاقة والحاجة إىل تسهيل أو تعديل معقول؟

ال ميكن ملقدم اإلسكان طلب وثائق إضافية إذا كانت اإلعاقة واضحة والحاجة إىل التسهيل او التعديل معقول وواضح أيًضا، )عىل سبيل املثال، شخص 

ا مرشًدا(.  يعاين من إعاقة برصية يستخدم كلبً

إذا كانت اإلعاقة واضحة، ولكن الحاجة إىل تسهيل معقول أو تعديل غري واضحة، يُسمح ملقدم اإلسكان أن يطلب معلومات وذلك فقط لتقييم 

االحتياجات املتعلقة باإلعاقة )عىل سبيل املثال، شخص يعاين من إعاقة برصية ولديه قطة للدعم العاطفي(. 

إذا مل تكن كل من اإلعاقة والحاجة واضحة، فقد يطلب مقدم اإلسكان وثائق تفيد بأن املستأجر يعاين من إعاقة ولديه حاجة متعلقة باإلعاقة للحصول 

عىل التسهيل أو التعديل املعقول )عىل سبيل املثال، شخص تم تشخيصه مبرض عقيل أو مرض اضطراب ما بعد الصدمة ولديه حيوان للدعم العاطفي(.

قد ال يسأل مقدم اإلسكان عن:

طبيعة أو شدة اإلعاقة	 

األسئلة التي قد تتطلب منك التنازل عن حقوقك يف الخصوصية فيام يتعلق بحالتك أو تاريخك الطبي	 

االطالع عىل سجالتك الطبية 	 

الحيوانات املساعدة/ املعاونة
الحيوانات املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة ليست  مجرد حيوانات أليفة. حيوانات 

املساعدة هي حيوانات تقدم املساعدة أو تؤدي مهام لصالح شخص معوق - مبا يف 

ذلك تقديم الدعم ألصحاب اإلعاقات العقلية أو العاطفية. تخفف حيوانات الدعم 

العاطفي واحًدا أو أكرث من األعراض أو اآلثار الجانبية الناتجة عن اإلعاقة.   

ال يجوز ملقدم اإلسكان أن يرفض إقامة أو يقوم بإجراءات اإلخالء لشخص معوق 

بسبب رضورة وجود حيوان مساعد معه.

وفقا لقانون اإلسكان العادل، ال يتطلب أن يكون حيوان املساعدة لديه تدريب 

رسمي أو شهادة رسمية، وال يُسمح ملقدم اإلسكان أن يطلب إثبات عىل أن الحيوان 

قد تم اعتامده أو تدريبه أو ترخيصه كحيوان خدمة.

السياسات التي تحد من حجم أو وزن أو نوع الحيوانات األليفة املسموح بها ال 

 تنطبق عىل الحيوانات املساعدة كام يجب عدم تحصيل رسوم الحيوانات

األليفة و / أو ودائع تأمني الحيوانات األليفة بالنسبة للحيوانات املساعدة . 

سهولة االستخدام والبناء الجديد:
وفقا لقانون اإلسكان العادل، بالنسبة للوحدات املكونة من طابق واحد يف مساكن جديدة  ألكرث من عائلة تم إنشاؤها  وتسكينها للمرة األوىل بعد 13 

مارس 1991 : البد أن تكون هناك وسيلة للدخول اليها وذلك إذا كانت املباين تحتوي عىل أربع وحدات أو أكرث وإذا كانت الوحدات إما موجودة يف 

الطابق األول أو يوجد مصعد للوصول لها .

ولالمتثال ملتطلبات سهولة االستخدام وفقا لقانون اإلسكان العادل  يجب أن يتضمن اإلسكان امليزات التالية: 

مدخل للمبنى ميكن الوصول إليه من خالل طريق ميكن الوصول إليه 	 

مناطق عامة ومشرتكة االستخدام 	 
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أبواب تسمح مبرور شخص عىل كريس متحرك 	 

ممرات للدخول والخروج من الوحدات  السكنية. 	 

مفاتيح اإلضاءة ومنافذ الكهرباء وأجهزة الرتموستات وعنارص التحكم البيئية األخرى توجد يف مواقع  ميكن الوصول إليها 	 

التعزيزات يف جدران الحامم للتثبيت الالحق لقضبان املمسكة 	 

 	eمساحة كافية للمطابخ والحاممات تسمح ملستخدمي الكرايس املتحركة بالحركة فيها

ماذا تفعل إذا تعرضت  للتمييز ضدك يف اإلسكان؟
إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للتمييز ضدك يف اإلسكان، فمن املهم االحتفاظ بالسجالت والوثائق مع األسامء والتواريخ والتفاصيل املتعلقة بالحادث 

للمساعدة يف إثبات قضيتك. هناك عدة خيارات لتقديم شكوى التمييز السكني ضد املالك. ميكن تقديم شكاوى اإلسكان العادل إىل وزارة اإلسكان 

والتنمية الحرضية األمريكية يف خالل عام واحد من تاريخ الحادث أو إىل لجنة العالقات اإلنسانية يف بنسلفانيا يف خالل 180 يوًما من الحادث. باإلضافة 

إىل ذلك، ميكن رفع دعوى قضائية يف املحكمة الفيدرالية  يف خالل عامني. إذا وجد أن املالك قد قام بالتمييز ضدك، فأنه من املمكن منح ضحايا هذا 

التمييز السكني تعويض عن التكاليف التي تكبدها املستأجر للحصول عىل سكن بديل وأي تكاليف إضافية مرتبطة بذلك السكن. و ميكن أيًضا دفع 

تعويض األرضار غري االقتصادية كالتعرض لألذالل أو الضغط النفيس أو اإلصابات النفسية األخرى. 

للحصول عىل استشارة مجانية لإلسكان العادل  سواء للمؤجر أو املستأجر أو للحصول عىل مساعدة فنية يف ملئ أو كتابة شكوى اإلسكان العادل  يف 

www.lhop.org عىل 7840-299-717 أو تفضل بزيارتنا عىل LHOP Fair Housing مقاطعتي النكسرت ويورك، اتصل بخط

.www.phrc.pa.gov لتقديم شكوى إىل لجنة العالقات اإلنسانية يف بنسلفانيا، اتصل عىل 2496-560-215 أو قم بزيارة

إذا كنت تعيش يف مدينة فيالدلفيا أو يف مقاطعات باكس، أو تشيسرت، أو دالوار، أو ليهاي، أو مونتغمري، أو نورثهامبتون يف بنسلفانيا، فيمكنك 

االتصال مبركز املساواة يف اإلسكان للحصول عىل املشورة و التحقيق وخيارات التنفيذ بناًء عىل ظروف قضيتك. اتصل بنا عىل 

.equalhousing.org أو قم بزيارة info@equalhousing.org ا إىل 8918-419-267 او 3247-540-866 او أرسل بريًدا إلكرتونيً

لتقديم شكوى إىل وزارة اإلسكان والتنمية الحرضية األمريكية، اتصل بالخط الساخن للتمييز يف السكن الخاص بـ HUD عىل الرقم 

.www.hud.gov 9777-669-800-1 أو قم بزيارة
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األخطاء الشائعة يف اإلسكان العادل التي يرتكبها مقدمي اإلسكان وكيفية منع ارتكاب تلك األخطاء:
 الفشل يف االحتفاظ بالسجالت :. 	

حتي وان كان املاُلك ملتزمون بقواعد اإلسكان العادل، قد يجدون أنفسهم يواجهون شكوى إسكان عادل - أو حتى دعوى قضائية. إن التزامك كاملك 

بقواعد اإلسكان العادل يف جميع جوانب تعامالتك مع املستأجرين الحاليني و املحتملني هو أفضل دفاع لك يف شكوى التمييز السكني ضد املستأجر.

 التعارض يف بنود و رشوط استامرة التقديم عىل السكن :. 	

يجب تطبيق الرشوط والبنود بشكل متساوي وثابت. قد يكون من الصعب الدفاع ضد شكاوى التمييز إذا قام املدير أو املالك بتطبيق قواعد أكرث 

رصامة عىل املستأجرين الحاليني أو املستقبليني.

 اإليذاء:. 	

يحظر قانون اإلسكان العادل أي شكل من أشكال اإلكراه أو التخويف أو التهديد أو التدخل يف شئون مامرسة شخص لحقوقه أو حقوقها التي يكفلها له 

القانون . لذلك، إذا قدم املستأجر شكوى يف أي والية او وكالة محلية أو اتحادية، يجب عىل مقدم اإلسكان السامح لهذا املستأجر مبامرسة هذا الحق.

 للبالغني أو مجمع سكني للبالغني فقط. 	

يف عام 1988 قام الكونجرس األمرييك بتعديل قانون اإلسكان العادل الفيدرايل لحظر التمييز عىل أساس الوضع العائيل )وجود األطفال تحت سن 18(. 

 من غري القانوين استبعاد األرس التي لديها أطفال من اإلسكان ما مل يتم تصنيف الوحدة كسكن لكبار السن.

 يجب أن يثبت باإلجراءات والسياسات وجود نية يف توفري اإلسكان لألشخاص الذين تبلغ أعامرهم ٥٥ عاًما أو أكرث،  أو أن السكن يشغله أشخاص 

يبلغون 62 عاًما أو أكرث، أو أن ٪80 عىل األقل من الوحدات يشغلها شخص أو أكرث يبلغ من العمر 55 عاًما أو أكرث.

 انتهاك قوانني الحالة العائلية بدوافع تتعلق بالسالمة:. 	

يجب العناية بتطوير قواعد األمان لتجنب التضارب مع القوانني التي تحظر التمييز ضد األرس التي لديها أطفال. قد ينتهك  املدير أو املالك القانون 

دون أن يعلم وذلك أثناء محاولته تنفيذ قواعد السالمة. و تشمل  املامرسات غري القانونية رفض تأجري للعائالت التي لديها أطفال صغار بدافع القلق 

عىل سالمتهم لوجود حاممات سباحة باملبني وحظر استخدام األطفال للمناطق الرتفيهية ورفض استئجار وحدات يف الطابق العلوي الذي يحتوي عىل 

رشفات للعائالت التي لديها أطفال.

 الفشل يف توفري تسهيالت معقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة. 	

ا للقوانني املحلية والفيدرالية وقوانني الوالية لإلسكان العادل:  يعد االيت انتهاكً

 	 رفض اإليجار لشخص معاق

 	 رفض الرتتيبات املعقولة عندما تكون هذه الرتتيبات رضورية لتمكني املستأجر من استخدام املسكن والتمتع به

	 رفض التنازل عن أو تعديل السياسات أو املامرسات أو اإلجراءات أو الخدمات إذا كانت هذه الرتتيبات سوف تسمح للمستأجر بالقدرة عىل استخدام 

 املسكن والتمتع به.

يجب أن يكون طلب املستأجرين ذوي اإلعاقة للتسهيالت او الرتتيبات معقوالً، ومع ذلك إذا كان العقار يقبل التمويل الفيدرايل )القسم ٨، رصيد 

مسرتد من الرضيبة العقارية، هيئة اإلسكان، وما إىل ذلك(، فقد يُطلب منك دفع تكاليف التسهيالت أو الرتتيبات. يحق لإلدارة أن تطلب اثبات لحالة 

اإلعاقة من متخصص يف مجال العالج الطبي أو الفيزيايئ. يجب أال ميثل طلب التسهيل عبئا إداريا أو ماليا ال داعي له عيل املالك؛ لذلك، يجوز للاملك 

أن يطلب من املستأجر وضع مبلغ من املال حساب الضامن إلعادة الوحدة السكنية إىل حالتها األصلية إذا كان من غري املمكن أن يستخدم املستأجرين 

 املستقبليني تلك الرتتيبات، كام يجوز للاملك أن يطلب إجراء الرتتيبات من قبل مقاول معتمد.

ملحوظة: يف مقاطعة النكسرت، يوجد نقص يف عروض اإلسكان املخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية لذلك، إذا كان لديك وحدة تم تعديلها، فهي 

 ميزة تسويقية للوحدة السكنية و ميكن استئجارها خال فرتة زمنية قصرية.

مثال: قد يكون املالك مطالباً بتخصيص مساحة لوقوف سيارة مستأجر معاق حركياً، إذا طلب هذا املستأجر ذلك التسهيل املعقول حتى إذا مل يكن 

تخصيص أماكن وقوف سيارات للمستأجرين مسموح. يجب أن تكون املساحة املخصصة لوقوف السيارة هي األقرب إىل الطريق املفتوح.

 الفشل يف الترصيح عن التزامك بشكل واضح ملديري األسكان العادل ووكالء رشكتك:. 	

تنشأ العديد من شكاوى اإلسكان العادل بسبب قرار إجاري واحد مشكوك فيه تم اتخاذه من قبل وكيل عقاري أو مدير أو موظف صيانة تارك 

للوظيفة ويرتك املالك مسؤوالً. تذكري املستأجرين واملوظفني بالتزامك بقواعد اإلسكان العادل. قم بعرض ملصقات اإلسكان العادل يف مواقع بارزة. قم 

ما ينبغي أن يعرفه مقدمي اإلسكان 
ي اإلسكان

مقدم
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بتوزيع بيان عن التزاماتك بقواعد اإلسكان العادل بشكل دوري عىل املستأجرين واملوظفني يف النرشة اإلخبارية الدورية أو النرشة املجتمعية.

 الفشل يف تدريب جميع العاملني:. 	

تغيري القوانني. يصدر الكونغرس األمرييك قوانني وتعديالت جديدة.  وتضيف قرارات املحكمة معنى جديد للقوانني القامئة. قد يخرق مدير أو وكيل 

عقاري أو موظف صيانة القانون عن غري قصد، دون إدراك أن القانون قد تغري.  لذلك اجعل جميع موظفيك يحرضون ندوات تدريبية يف اإلسكان العادل 

مرة واحدة عىل األقل يف السنة. إذا كانت تجارتك تقع يف مقاطعات النكسرت ويورك، يتم توفري ذلك التدريب من قبل معهد املساواة واإلنصاف يف الهوب 

LHOP. اتصل برقم 9945-291-717  رقم داخيل 109.

 معايري اإلشغال غري املعقولة:. 	

تنص وزارة اإلسكان والتنمية الحرضية عىل أن حد اإلشغال املفرتض ان يكون معقوالً هو شخصني لكل غرفة حيث ال توجد معايري إشغال محلية.  حد 

 اإلشغال يعتمد ايضاً يف تغريه عيل الظروف ومع ذلك ميكن الطعن

ا كانت  فيه، وأي يشء أقل من شخصني لكل غرفة نوم قد ينتهك قوانني اإلسكان العادلة من خالل التأثري السلبي عىل العائالت التي لديها أطفال. وأيً

معايري اإلشغال املوجودة، فأنه يجب تطبيقها بشكل ثابت.

 القصور يف التواصل مع املستأجرين: . 		

قد تكون عبارة “مهارات االتصال الفعال” عبارة تم استخدامها بشكل مفرط ولكنها عبارة ال تقدر بثمن يف العالقات بني املالك واملستأجر. احرص أن 

ا ما تشري اللغة  تنقل بوضوح وترشح برتيُث للمستأجرين أي قرار أو إجراء تتخذه قد يكون له تأثري سلبي عىل وضعهم السكني. عىل سبيل املثال، غالبً

القوية يف “اإلنذار باإلخالء” بسبب مخالفة للمستأجرين إىل أنه سوف يتم طردهم من الوحدة املؤجرة.  أحرص أن ترشح للمستأجر أن الغرض من 

التحذير هو تصحيح املخالفة املحددة باإلنذار، فقد مينع هذا قيام املستأجر باالتصال بوكالة لإلسكان العادل.

معلومات إضافية عن قانون األسكان العادل:

اإلسكان املحمي بقانون اإلسكان العادل

ا لقانون اإلسكان العادل الفيدرايل وقانون بنسلفانيا للعالقات اإلنسانية ، فإنه يخضع لحامية تلك القوانني املساكن التالية: وفًق

شقق مستأجرة                                                                	 

قطاعات املنازل املتنقلة	 

املساكن املمولة عقارياً أو املباعة أو املستأجرة	 

املجمعات السكنية	 

أرض ممولة عقارياً أو مباعة أو مستأجرة	 

التميز يف اإلسكان قد يكون ُمكلف:

 وفقا لقوانني اإلسكان العادل، يجوز منح تعويضات فعلية وعقابية للضحايا وكذلك ميكنهم اسرتداد املصاريف القضائية والرسوم القانونية، 	 

باإلضافة اىل أمكانية فرض عقوبات مدنية.

عىل سبيل املثال ال الحرص قد تشمل سبل االنتصاف القضائية العادلة األخرى التمكني من الوحدة املؤجرة او وحدة مامثلة لها ومراجعة 	 

أحكام الخدمات أو املرافق الخدمية املرتبطة باملسكن.

قد يتضمن تطبيق سبل التخفيف القضايئ تقيداً مناسباً للقضاء عىل املامرسات التمييزية يف اإلسكان والذي قد يصبح مشكلة أيًضا.	 

قم بحامية نفسك

تعامل مع جميع الشكاوى بجدية.  	 

ال تخف من طرح األسئلة أو الحصول عىل تفسري من الوكالة 	 

التي تحقق يف الشكوى.

قم مقدماً بوضع السياسات واإلجراءات واملبادئ التوجيهية 	 

املكتوبة واتبعها يف جميع الحاالت. 

 تأكد من أن جميع الترصفات والسياسات واإلجراءات مبنية 	 

عىل عوامل تجارية مرشوعة وغري متييزية. 

 احتفظ بسجالت دقيقة وكاملة متاحة إلثبات انه تم اتباع 	 

هذه السياسات واإلجراءات واملبادئ التوجيهية يف حاالت 

مامثلة. 
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ا�سكان تعزيز فرص ا�ستئجار ا�ستقر من خ�ل تنوير ا�ستأجر  لفرص �اكة �نكس�

 دورة تقدمية تعليمية عن ا�يجار

 مدخلك إ� مستقبل
أك� إ�اقاً

 هذه دورة تعليمية عن ا�يجار �دة 8
 ساعات مع شهادة

أساسيات ا�ئت¢ن – التواصل الفعال ب� ا�ستأجر وا�الك
ا�ع�اف ومناقشة تاريخك الشخ¤ – أساسيات ا�يجار

وأك� من متخصص� ¨ هذا ا�جال
سجل اليوم

او ا�تصال ع» www.lhop.org 717-291-9945 ext. 100
رسوم الدورة 25 دو�ًرا متضمنة إفطار وغداء خفيف

اسأل عن فرص ا�نح الدراسية

تم اعداد ا�نهج بالتعاون معالتمويل أصبح ممكناً من خ�ل
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عند البحث عن شقة، هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها. فيام ييل بعض أهم األشياء التي يجب أن تفكر فيها وتضعها يف اعتبارك عند البدء يف 

البحث عن السكن و رؤية الوحدات املتاحة.

التكلفة:
هل سعر ايجار الشقة معقول؟ يجب ان متثل قيمة اإليجار واملرافق العامة حوايل ٪40 فقط من دخلك الشهري. هل كانت هناك زيادات يف األجرة يف 

السنوات القليلة املاضية؟ كم هو مقدار الزيادة ؟ ما الذي يشمله اإليجار؟ عليك أن تعرف من املسؤول عن دفع مثن التدفئة والغاز والكهرباء واملاء 

الساخن واملياه / الرصف الصحي وإعادة التدوير وإزالة القاممة. اطلب سجالً لنفقات املرافق الشهرية حتى تعرف املبلغ املتوقع دفعه. 

املوقع:
هل السكن  قريب ملكان عملك ومدرستك وحضانة رعاية األطفال والنقل العام والتسوق والرعاية الطبية؟

األمان:
هل العقار واملنطقة املحيطة به امنني و يتم صيانتهم جيداً؟ هل لألبواب والنوافذ واملداخل للمبنى أقفال آمنة تعمل وميكن استخدام جميعها 

للخروج يف حالة الطوارئ؟ 

الصحة:
هل هناك دليل عىل وجود القوارض أو الحرشات؟ وإذا ظهرت مثل هذه املشكلة، هل سيدفع املالك تكلفة اإلبادة؟ هل هناك تقشري يف الطالء؟ كن عىل 

علم بتسمم بالرصاص الناتج من الطالء املحتوي عىل الرصاص خاصة إذا كان لديك أطفال.

السالمة من الحرائق / كاشفات الدخان: 
هل من السهل الوصول إىل مخارج الحريق؟ هل هناك طفاية حريق جاهزة ومتاحة؟ هل يوجد كاشفات دخان؟ هل تعمل كاشفات الدخان؟ من 

املسؤول عن صيانتها؟ يشرتط قانون بنسلفانيا أن يقوم املالك بتوفري إنذار دخان يعمل يف كل وحدة سكنية.

الجريان:
هل الشقة هادئة ؟ هل ميكنك سامع جريانك بجانبك أو فوقك أو تحتك؟ اسأل اآلخرين يف املجمع السكني عن الجوانب اإليجابية والسلبية للعيش 

هناك.

هيكل البناء: 
هل الدرج آمن وجيد اإلضاءة؟ هل النوافذ متأكلة؟ هل الخشب متصدع أو متعفن أو مترضر بفعل املاء

أو متفيش به النمل األبيض؟ هل يوفر املالك نوافذ ضد العواصف وشاشات ومظالت؟ هل األرضيات صلبة وبدون ثقوب أو شقوق أو شظايا؟ تأكد من 

عدم وجود بالط أو ألواح أرضية خشبية مفقودة. هل هناك شقوق أو ثقوب يف الجدران؟ 

تأكد من عدم وجود جص سائب أو متساقط. هل الجدران واألسقف مطلية أو مغطاة بورق 

الجدران وال توجد بها شقوق؟

املرافق العامة :
التدفئة: افحص وحدة التدفئة أو أي مصدر أخر للتدفئة. تأكد أن مصدر التدفئة ميكن 

الوصول إليه ويعمل بشكل فعال. تحقق ما اذا كان هناك ترسيب هوايئ من النوافذ 

واألبواب. 

املياه: يجب أن يكون هناك مياه جارية ساخنة وباردة. تحقق ملعرفة ما إذا كان ضغط املياه 

ا. حدد مكان صامم إغالق املياه.  قويً
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املجاري: هل تعمل سيفونات املراحيض بشكل صحيح؟ تحقق من وجود أي مشاكل  يف الرصف باألحواض والبالوعات. هل األرضيات املحيطة باألحواض 

واملراحيض سليمة وصلبة؟ 

الكهرباء: هل توجد مقابس كهربائية كافية؟ هل األسالك قادرة عىل تحمل أي جهاز قد ترغب يف إحضاره معك إىل الوحدة؟ ابحث عن األسالك التالفة 

أو املتهالكة أو تركيبات اإلضاءة املُعلقة باألسالك بدون دعامات ألن مثل هذه األشياء متثل مخاطر عىل السالمة. حدد موقع صناديق الفيوزات و قواطع 

دائرة الكهرباء.

 إزالة القاممة: ما هي سياسة إزالة القاممة؟ هل هناك أوعية أو حاويات للقاممة؟ هل مؤمنة ضد دخول القوارض؟

التدفئة والتهوية وتكييف الهواء:
هل لديك إمكانية للوصول إىل أجهزة التحكم يف درجة حرارة التدفئة والتكييف؟ هل ستتمكن من التحكم يف درجة الحرارة  أم سيتحكم املالك يف 

درجة الحرارة؟ عادة إذا كانت التدفئة من ضمن اإليجار فإن املالك يتحكم يف درجة الحرارة. 

التخزين :
هل توجد منطقة تخزين داخل / خارج الوحدة املؤجرة؟

األثاث واألجهزة املنزلية: 
ما هو األثاث الذي تشمله الشقة؟ اسأل عام إذا كانت الوحدة املؤجرة تحتوي عىل ثالجة أو غسالة ومجفف أو سجاد أو ستائر او موكيت أي أثاث آخر 

مشمول يف الوحدة املؤجرة. من املسؤول عن دفع قيمة إصالح هذه األشياء عند الحاجة اىل تصليحها؟

غرفة الغسيل: 
هل هي آمنة وبها كافة تدابري السالمة؟ هل هي نظيفة ومضاءة جيداً؟ هل هي مفتوحه ٢٤ ساعة أم أن الدخول اليها مقيد بساعات معينة؟ هل 

يقترص استخدامها عيل املقيمني فقط؟

ستأجر
قبل ان ت
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األسئلة التي قد يطرحها املالك عىل املستأجر املرتقب
قد يسأل مقدموا اإلسكان عن قدرة املتقدم عىل تلبية متطلبات اإليجار. وهذا يعني أن املالك قد يسأل عام إذا كان لديك دخل كاٍف لدفع األُجرة، وما 

إذا كنت عىل استعداد لالمتثال لقواعد املبنى، وغريها من األسئلة املتعلقة مبارشة باإليجار. يجوز ملقدم اإلسكان أيًضا اعتامد وتطبيق معايري موحدة 

وموضوعية وغري متييزية مصممة لتقييم القدرة االئتامنية للمستأجر املرتقب، مثل فرض فحص للتاريخ االئتامين أو التحقق من الخلفية الجنائية. 

يجب توجيه أي أسئلة يطرحها مقدم اإلسكان إىل جميع املتقدمني عىل حًد سواء عىل اسس تكافؤ الفرص فقط و بغض النظر عن العرق أو اللون أو 

الدين أو األصل الوطني أو الجنس أو الحالة العائلية أو اإلعاقة. يرجى الرجوع إىل القسم الذي يرشح التمييز السكني الغري قانوين  بقانون اإلسكان 

العادل. ال ميكن رفض طلبك لتأجري شقة بسبب عرقك أو لون برشتك أو دينك أو أصلك الوطني أو جنسك أو إعاقتك أو ألن لديك أطفال  أو ألن عمرك 

يزيد عن ٤٠ عاًما.

معايري التأهيل املايل:
قد يكون لكل مالك معايري التأهيل املايل الخاصة به. الصيغة التي يستخدمها العديد من املالك لتأهيل املستأجر هي:

صايف الدخل الشهري × ٤٠٪ = ما ميكن للمستأجر دفعه مقابل اإليجار واملرافق العامة مجتمعني 

ا لإليجار واملرافق األخرى مجتمعني عىل سبيل املثال: ١٥٠٠ دوالر/ شهر × ٤٠ = ٦٠٠ دوالر شهريً

 قد يطلب أصحاب العقارات من العائالت دفع قيمة األُجرة الشهري ثالث مرات أو أربع مرات مقدماً من أجل الحصول عيل الشقة . إذا تقدم املستأجر 

املرتقب بطلب للحصول عىل شقة ولكنه ال يستويف مؤهالت الدخل، فمن املرجح أن هذا الشخص سيواجه صعوبة يف دفع األُجرة  لعدم وجود فائض 

مادي لتغطية النفقات األخرى مثل قسط السيارة، و دار رعاية األطفال ، والنفقات الطبية ، والطعام ، واملالبس ، وما إىل ذلك من النفقات التي البد من 

دفعها.

استامرة اإليجار:
قد يطلب مدير العقار أو املالك من املستأجر املرتقب ملئ استامرة اإليجار. 

قد يتطلب ملئ هذه االستامرة االيت: 

املراجع االئتامنية ومعلومات اخرى عن الخلفية االئتامنية 	 

قامئة باملؤجرين السابقني مبا يف ذلك أرقام الهواتف والعناوين 	 

سجل التوظيف مبا يف ذلك معلومات الراتب 	 

رسوم الطلب التي قد تكون غري قابلة لالسرتداد 	 

دفع األُجرة للشهر األول باإلضافة إىل التأمينات	 

ا عىل املستأجرين املحتملني قراءة االستامرة بعناية حتى يكونوا عىل دراية بالعواقب املحتملة إذا قرروا ترك الوحدة املؤجرة.  يجب دامئً

إذا طلب املالك وديعة الضامن يف وقت تقديم الطلب، اسأل عام إذا كان الوديعة غري قابلة لالسرتداد. تأكد من الحصول عىل إيصال لجميع األموال 

املدفوعة. اطلب قراءة عقد اإليجار املقرتح قبل التوقيع عىل استامرة اإليجار ألنك قد تكون ملزًما بعقد اإليجار كام هو دون التفاوض عىل رشوطه.

رفض طلب اإليجار:
هناك العديد من األسباب القانونية التي قد ميكن للاملك رفض املستأجر املحتمل بسببها. عالوة عيل عدم استيفاء معايري املؤهالت املالية، فقد يؤدي 

ضعف مستوى الرصيد االئتامين ورأي/ التاريخ السيئ للمستأجر مع املؤجرين السابقني أو وجود أحكام محكمة سابقة ضد املتقدم الستئجار الوحدة 

إىل رفض طلب اإليجار. إذا رفض املستأجر أو مقدم طلب اإليجار املرتقب أو كان غري قادر عىل االمتثال للقواعد التي تنطبق عىل جميع املستأجرين أو 
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ب التأجري
طل

ا مبارشًا عىل صحة أو سالمة اآلخرين، فيمكن ملقدم اإلسكان رفض طلب اإليجار. إذا كان هذا الشخص سيشكل تهديًدا جسديً

الخلفية اإلجرامية:
هل ميكن للاملك أن يرفض اإليجار لشخص لديه خلفية إجرامية؟

نعم - لكن ذلك يعتمد عىل الظروف. أصدرت وزارة اإلسكان والتنمية الحرضية األمريكية )HUD( توجيًها يفيد بأنه بسبب الفوارق العرقية املوجود 

يف نظام العدالة الجنائية ، فإن الحظر الشامل )أو رفض التأجري ألي شخص لديه أي نوع من أنواع التاريخ اإلجرامي بغض النظر عن الظروف( من املرجح  

أن يكون لها تأثري أكرب عىل املتقدمني السود أو الالتينيني، ومن ثم  ميكن ان ينتهك قانون اإلسكان العادل. 

تنص إرشادات HUD عىل أن مقدمي اإلسكان يحتاجون إىل النظر يف طبيعة وشدة الجرمية ومقدار الوقت الذي انقىض منذ ارتكابها لتحديد ما إذا كان 

الشخص سيشكل تهديًدا مبارشًا لصحة وسالمة السكان اآلخرين. وتنص التوجيهات الصادرة عن HUD عىل أن مجرد القبض عىل شخص ال يشري إىل 

الذنب وال يجب حرمان شخص من السكن بناًء عىل قبض دون إدانة. عالوة عىل ذلك يجب عىل مقدمي اإلسكان تطبيق املعايري بالتساوي عىل جميع 

املتقدمني واملستأجرين بغض النظر عن الفئة املحمية. يعترب غري قانوين استخدام الخلفية اإلجرامية كذريعة للتمييز ضد فئة محمية.

 هناك استثناء إلرشادات HUD عىل الخلفيات الجنائية. إذا كان الشخص لديه إدانة لتصنيع و/ أو توزيع مواد مخدرة غري مرشوعة، فيمكن رفض طلبة 

ا دون أن يعد ذلك انتهاكا من املالك لقانون اإلسكان العادل. ملحوظة: هذا االستثناء ال يشمل القبض عىل الشخص بسبب تهم املخدرات  للسكن قانونً

التي ال تؤدي إىل اإلدانة أو اإلدانة بتهمة الحيازة فقط.

ماذا لو رفض املالك قبول قسيمة السكن أو دخل الضامن االجتامعي أو دخل اإلعاقة؟
يف بنسلفانيا، مصدر الدخل ال يعد فئة محمية بوجب القانون،  معني ذلك أنه ميكن للاملك أن يرفض التأجري لألفراد الذين يحملون قسيمة اختيار 

السكن النقدية من هيئة اإلسكان. قامت مناطق مختلفة داخل والية بنسلفانيا بإضافة مصدر الدخل كطبقة محمية. اتصل باملصلحة الحكومية 

املحلية أو البلدية ملعرفة ما إذا كان مصدر الدخل فئة محمية يف منطقتك وما هي مصادر الدعم الذي يقدمها مجتمعك إذا تم حرمانك من السكن 

بناًء عىل مصدر دخلك.

ا مبارشًا بكونك عضًوا يف فئة محمية )لألعامر فوق ٤٠ و / أو   دخل الضامن االجتامعي أو دخل اإلعاقة هو دخل ميكن التحقق منه ويرتبط ارتباطً

اإلعاقة(. قد يكون رفض املوافقة عىل طلب اإليجار ألن املستأجر املرتقب ال يعمل يعترب متييزًا غري قانوين إذا كان لدى املستأجر املحتمل دخل آخر 

ا لإليجار. ميكن التحقق منه مثل دخل الضامن االجتامعي أو اإلعاقة الذي يؤهله ماليً
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فهم أحكام عقد اإليجار:
 عقد اإليجار، سواء املكتوب أو الشفوي هو عقد ينقل حيازة واستخدام املمتلكات املؤجرة إىل املستأجر لفرتة زمنية محددة. 

يجب أن يحدد عقد اإليجار تبعياً حقوق والتزامات كل من املالك واملستأجر. يتطلب قانون اللغة الرصيحة املبسطة لعقد املستهلك كتابة جميع 

عقود اإليجار السكنية وتنظيمها وتصميمها بحيث يسهل قراءتها وفهمها. إذا واجه املستأجر صعوبة يف فهم عقد اإليجار، فيجب عليه أن يطلب 

املساعدة أو االتصال بوكالة محلية ميكنها مساعدة املستأجر.

تذكر ان عقد اإليجار هو عقد ملزم قانونياً. أنت مسؤول قانونيا عن جميع األحكام يف عقد اإليجار الذي وقعت عليه. 	 

 تأكد من فهم رشوط عقد اإليجار قبل التوقيع عليه. حيث ان التوقيع عىل عقد 	 

    اإليجار هو موافقة منك عىل رشوطه وأحكامه طوال مدة عقد اإليجار. 

تأكد من شطب جميع الفراغات أو ملؤها قبل توقيع أي يشء. 	 

تأكد من حصولك عىل نسخة من عقد اإليجار بأكمله. ال تقبل أن يقول لك املالك أنه سيعطيك نسخة الحًقا.	 

ستحتاج إىل التأكد من تضمني ما ييل يف عقد اإليجار وأنك تفهم جيداً رشوطه:

عنوان املالك ورقم الهاتف الخاص به يف حاالت الطوارئ. 	 

اسمك واسم اآلخرين املسموح لهم بشغل الوحدة 	 

عنوان العقار املؤجر. 	 

مبلغ األُجرة الشهري - تأكد من معرفة كيف ومتى وملن يدفع األُجرة 	 

تاريخ استحقاق األُجرة 	 

رسوم التأخري - هل هي معقولة؟ 	 

تاريخ بداية العقد وتاريخ انتهائه: هل هو إيجار ملدة عام أم إيجار شهري؟ تأكد من قدرتك املادية عيل دفع األُجرة طوال فرتة التأجري. 	 

متطلبات اإلشعارات للتجديد/إنهاء عقود اإليجار: ما هي مدة اإلشعار الذي يجب عىل املالك منحها لك للخروج من الوحدة املؤجرة وكم مدة 	 

اإلشعار الذي يجب عليك تقدميه للاملك عندما تريد الخروج من الوحدة املؤجرة؟ )الحظ أنه يف بنسلفانيا، ميكن يف عقود اإليجار ان تقصري  أو التنازل 

عن  فرتة اإلشعار القانونية املطلوبة قبل رفع دعوى اإلخالء(.

هل يتم تجديد عقد اإليجار بشكل سنوي أم يعود إىل عقد إيجار شهري بعد السنة األوىل؟	 

وديعة التأمني: تأكد من فهم ما هو مطلوب منك عندما تنتقل من الوحدة املؤجرة حتى تتمكن من اسرتداد وديعة التأمني الخاصة بك مرة أخرى 	 

املرافق العامة: من املسؤول عن دفع فواتري كل خدمة من خدمات املرافق العامة؟ 	 

الصيانة: ما هي مسؤوليات املستأجر يف الصيانة ومن تتصل به عند الحاجة ايل عمل إصالحات؟ 	 

ما هي األجهزة املتضمنة يف عقد اإليجار؟ 	 

 اتفاقية الحيوانات األليفة وأي وديعة تأمني للحيوانات األليفة )تذكر، قد ال يتم	 

 تحصيل رسوم او وديعة تأمني للحيوانات األليفة للحيوانات املساعدة(

تاريخ استحقاق األُجرة:
تنص معظم عقود 
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 عىل أن األُجرة مستحقة يف أول يوم من كل شهر. 

إنك ملتزم بالتأكد من دفع األُجرة يف تاريخ االستحقاق املحدد يف عقد اإليجار. 

حتى إذا أخربك مالك العقار أنه ال بأس إذا تأخرت بضعة أيام، فال تزال ملزماً برشوط عقد اإليجار املتعلقة بالرسوم املتأخرة والجزاءات األخرى.

التغيريات يف عقد اإليجار
ال ينبغي إجراء أي تغيريات يف عقد اإليجار حتى بداية الفرتة الجديدة للتجديد، أي عندما تقوم أنت ومالك العقار بتجديد عقد اإليجار وذلك إذا مل 

يوافق الطرفان عىل تغري مقرتح يف العقد قبل نهاية مدة اإليجار الحالية. 

ولكن إذا كان محدد بعقد اإليجار كيفية إجراء التغيريات فإن املالك ُمطالب باالنتظار لفرتة تأجري كاملة قبل أن يدخل التغيري يف حيز التنفيذ.

أحكام عقد اإليجار الشائعة:
يجب أن يحافظ املستأجرون عىل نظافة املسكن 	 

قد مُينع املستأجرون من التأجري من الباطن  دون موافقة املالك 	 

قد مُينع املستأجرون من االنتقال من الوحدة املؤجرة أو إنهاء عقد اإليجار دون إعطاء إشعار مناسب 	 

 مسموح للمالك بدخول العقار يف أوقات معقولة للفحص واإلصالحات، أو لعرضة عىل	 

 املستأجرين املحتملني، برشط إعطاء املستأجرين الحاليني إشعارًا مسبًقا 

يجب أيًضا تضمني اسم الشخص الذي يجب االتصال به وكيفية الوصول إىل هذا الشخص للصيانة واإلصالحات 	 

قد يتضمن عقد اإليجار قامئة باللوائح املتوقع من املستأجر اتباعها 	 

رشوط اإليجار غري القابلة للتنفيذ:
ا يف املحكمة. عادة ما يلتزم املستأجرون برشوط وأحكام اإليجار الذي يوقعون عليه ومع ذلك هناك بعض األحكام والرشوط غري قابلة للتنفيذ قانونً

تتضمن أمثلة رشوط وأحكام اإليجار غري القابلة للتنفيذ ما ييل:

 يف حني أن املستأجرين ميكن أن يتحملوا مسؤولية األرضار التي لحقت بالشقة، إال أنهم ال ميكن أن يكونوا مسؤولني عن جميع أعامل الصيانة 	 

واإلصالحات العادية ، أو جميع اإلصالحات محددة بأقل من مبلغ محدد من الدوالرات.

ال ميكن إجبار املستأجر عىل قبول املنزل أو الشقة “كام هي”. مبوجب الضامن الضمني للسكن ، يجب أن تكون املرافق والخدمات املقدمة يف املباين 	 

 املستأجرة صالحة  للغرض املقصود منها بشكل معقول كوحدة سكنية. )يرجى الرجوع إىل القسم

 الخاص باإلصالحات والضامن الضمني لقابلية اإلقامة.( 

ال ميكن للمستأجر التنازل عن حق متثيل نفسه يف محكمة قانونية. 	 

 ال ميكن إجبار املستأجر عىل املوافقة عىل أنه إذا خالف أي تعهد أو التزام يف عقد اإليجار، يحق	 

للاملك اقتحام الشقة وتغيري األقفال وحيازة ممتلكات املستأجر. 

ال ميكن للاملك أن يجعل املستأجر يوافق عىل التنازل عن حقوقه يف االستامع أو االعرتاف بالحكم. -- تذكر: اقرأ عقد اإليجار بعناية قبل التوقيع 	 

التوقيع عليه! احصل عىل اتفاقية مكتوبة دامئا!

عقد اإليجار
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تجنب الوقوع يف الغش اإليجاري
بعض إعالنات التأجري قد ال تكون حقيقية. يعلن املحتالون بصفة منتظمة عن وحدات لإليجار غري املوجودة أو التي ال ميتلكونها أو غري املتوفرة. كام 

أنهم ينسخون إعالنات اإليجار الفعلية ويغريون معلومات االتصال والربيد اإللكرتوين ويضعون اإلعالنات املعدلة يف الصحف واملواقع اإللكرتونية لخداع 

أكرب عدد ممكن من األشخاص ورسقة أموالهم. ميكنك تجنب الوقوع يف حيل

إعالنات اإليجار من خالل تذكر النصائح التالية: 

ا ألنه يعيش 	  ال تقم أبًدا بتحويل اموال أو إرسال شيك بنيك إىل شخص مل تقابله مطلًقا لشقة مل ترها من قبل. إذا مل تتمكن من مقابلة املالك شخصيً

أو مسافراً خارج البالد أو إذا مل تتمكن من رؤية الشقة الفعلية قبل دفع رسوم استامرة اإليجار أو وديعة ضامن أو توقيع عقد إيجار فعليك ان تستمر 

يف البحث. تحويل األموال هو نفسه إرسال النقود - مبجرد إرسالها ال ميكنك استعادتها. 

ا يضغط عليك التخاذ قرار فوري بشأن االستئجار فقد	   ال تترسع يف اتخاذ القرار. إذا تلقيت بريًدا إلكرتونيً

 يكون عالمة تحذير. تجاهلها وأكمل البحث. 

كلام انخفض سعر العقار املميز يف اإلعالن زاد احتامل كونها عملية احتيال. إيجار أقل من سعر السوق لشقة مذهلة يف موقع رائع قيمته مليون 	 

دوالر؟ يحب املخادعون جذب اهتامم األشخاص من خالل تقديم وعود جيدة جًدا ال ميكن تصديقها.
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ىل الوحدة املؤجرة 
قبل ان تنتقل ا

28

سجل األرضار الالحقة بالوحدة املؤجرة قبل ان تنتقل إليها
من الحكمة أن تأخذ مالحظات )يف وجود مالك او مدير العقار( عن أي عيوب قبل االنتقال ايل الوحدة املؤجرة. ومن ثم عندما يحني وقت الخروج فأنه 

ال ينبغي خصم تكاليف هذه األرضار املوجودة أساساً من وديعة التأمني ألنها حدثت قبل انتقالك للوحدة املؤجرة. 

إن املالحظات املكتوبة والصور الفوتوغرافية مفيدة للغاية حتى ال يكون هناك أي لبس فيام بعد. قم بالتقاط صور لتوثيق حالة الشقة وأية أرضار 

موجودة بها. من حق املستأجر أن يقوم بتسجيل حالة املسكن كتابياً. 

ميكنك استخدام قامئة املراجعة لفحص وحدة التأجري لتسجيل أي أرضار يف الشقة إذا قررت االنتقال. ستساعدك هذه القامئة يف حالة ظهور مشاكل مع 

اإلصالحات املستقبلية. املالك غري ملزم بتوقيع قامئة املراجعة، ولكن ميكنك طلب توقيعه وتزويد املالك بنسخة من تلك القامئة. تأكد وضع تاريخ عيل 

مالحظاتك. 

إذا كانت الوحدة املؤجرة بحاجة إىل إصالحات ، فمن األفضل ملصلحتك أن تحدد كتابتاً التاريخ و الوقت الالزم إلكامل اإلصالحات. وإذا كانت اإلصالحات 

كثرية وجوهرية، فال تقبل بالشقة. 

قم مبراجعة مع مفتش اإلسكان املحيل :
ملحوظة هامة  جدا، قد تكون يف طور استئجار منزل غري صالح للسكن أو له سجل يحدد وجود مشاكل هيكلية أو كهربائية أو صحية. لذلك تحقق 

مع مفتش اإلسكان املحيل قبل االنتقال إىل هناك ملعرفة ما إذا كانت هناك أي مخالفات سكنية حالية يف وحدة التأجري. اسأل مفتش اإلسكان عام 

إذا كانت هناك أي شكاوى من املستأجرين السابقني ضد مالك العقار املستقبيل لفشله يف إجراء اإلصالحات الالزمة. تتطلب بعض البلديات ترخيص 

الوحدات اإليجارية. اكتشف ما إذا كانت الوحدة املؤجرة مرخصة ام ال.

طالء الرصاص :
قد تكون املنازل التي بنيت قبل عام 1978 تحتوي عىل طالء مكون من الرصاص، ومن املرجح أن تكون املنازل التي تم بناؤها قبل عام 1950 تحتوي 

عليه. الطريقة الوحيدة ملعرفة ما إذا كان هناك طالء يحتوي عىل الرصاص هو اختيار مفتش معتمد لفحص وجود الرصاص. عندما يتشقق الطالء 

القديم ويتقرش، فأن الرصاص يتحول ايل غبار. ميكن أن يصاب األطفال بالتسمم بالرصاص من ابتالع رقائق الطالء أو من وجود الغبار عىل أيديهم 

وألعابهم. ميكن لألطفال أيًضا ان يتنفسوا غبار الرصاص. حتى الكميات الصغرية من الرصاص ميكن أن تسبب رضرًا خطريًا للدماغ وأجزاء أخرى من 

الجهاز العصبي. ميكن أن يؤدي الرصاص يف جسم الطفل إىل تأخر النمو والتطور، وتلف السمع والكالم  ويسبب مشاكل سلوكية وإعاقات يف التعلم. 

قد تكون هناك مصادر أخرى للرصاص يف املنازل القدمية مثل األنابيب أو يف الرتبة املحيطة باملنزل. يُطلب من املالك تزويد املستأجرين مبعلومات عن 

الدهانات التي تحتوي عيل الرصاص يف أي عقار يستأجرونه. ميكن رفع دعوى قضائية ضد املالك الذي فشل يف تقديم املعلومات املناسبة بقيمة مالية 

تعادل ثالثة أضعاف مقدار األرضار. قد يخضع املالك لعقوبات مدنية وجنائية. اتصل ببلديتك أو مدينتك ملعرفة ما إذا كان ملنطقتك متطلبات محددة 

بخصوص الكشف عن طالء الرصاص ومعالجته. 

كاشفات الدخان / كاشفات أول أكسيد الكربون: 
يشرتط قانون بنسلفانيا أن يوفر املالك أجهزة كشف الدخان عاملة يف كل وحدة. ال ميكن للمستأجر التنازل عن هذا الرشط أو فصل كاشفات الدخان. 

يجب أن يحدد عقد اإليجار من هو املُطالب بفحص أجهزة كشف الدخان وتغيري البطاريات. 

يتطلب قانون معايري إنذار الكشف عن غاز أول أكسيد الكربون أن يقوم ُمالك العقارات برتكيب أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون يف جميع 

الوحدات املؤجرة التي تحتوي عىل سخانات حرق الوقود األحفوري، واألجهزة، واملواقد و / أو الكراجات املرفقة. يُطلب من املستأجرين / املقيمني 

استبدال البطاريات حسب الحاجة واستبدال أي جهاز متت رسقته أو إزالته أو تم فَقده أو أصبح غري صالح للعمل أثناء اإلقامة، وإخطار مالك أو وكيل 

العقار املستأجر كتابًة بأي عيوب تتعلق بأجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون.

قبل ان تنتقل اىل الوحدة املؤجرة



خدمات السكان التطوير العقاري إدارة العقار
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B
ef

or
e 

Yo
u 

M
ov

eB
efore You M

ove

رة 
ؤج

امل
ة 

حد
لو

ىل ا
ل ا

تق
 تن

ان
ل 

قب

29



قامئة املراجعة الخاصة بفحص الوحدة املؤجرة

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� الفحص: 

���������������������������������������������������������������������������������������������������� عنوان الشقة: 

������������������������������������������������������������������������������������������������������ اسم املالك: 

����������������������������������������������������������������������������������������������������� عنوان املالك: 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������� الهاتف:

تأكد من أن جميع األجهزة والرتكيبات الكهربائية تعمل بشكل منظم. قم أيضاً بتدوين املالحظات عن وجود األثاث والسجاد والرتكيبات وحالة كل 

يشء يف الوحدة املؤجرة. اكتب موقع وعدد أي عالمات او حرق أو أي أرضار أخرى. التقط صوًرا لتوثيق حالة العقار. قبل االنتقال. أكتب “نعم” فقط 

إذا كنت متأكًدا من أن اليشء املفحوص يعمل بشكل جيد. أو خايل من العيوب. إذا مل تكن متأكًدا فأكتب “غري متأكد.”

الجزء الخارجي من املبنى:

التعليقاتغري متأكدالنعمعنرص قامئة املراجعة

هل األساسات والجدران الخارجية سليمة وخالية من 

املخاطر؟

هل جميع السالمل والقضبان الخارجية والرشفات سليمة 

وخالية من املخاطر؟

هل السقف و انابيب ترصيف املياه و املزاريب سليمة 

وخالية من املخاطر؟

هل املدخنة سليمة وخالية من املخاطر؟

هل طالء جميع األسطح الخارجية خايل من التقشري أو 

تساقط قطع الطالء ؟

إذا كانت الوحدة عبارة عن منزل متنقل فهل تم تثبيته و 

وضعة  بشكل صحيح ؟

ىل الوحدة املؤجرة 
قبل ان تنتقل ا
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جميع الغرف:

التعليقاتغري متأكدالنعمعنرص قامئة املراجعة

هل هناك عىل األقل منفذين للكهرباء أو منفذ واحد يعمل 

ومفتاح واحد لإلضاءة يعمل؟

هل الغرفة خالية من املخاطر الكهربائية؟

هل ميكن إغالق جميع النوافذ واألبواب التي ميكن الوصول 

إليها من الخارج؟

هل هناك نافذة واحدة عىل األقل ميكن فتحها وهل جميع 

النوافذ يف حالة جيدة وال يوجد بها أجزاء مفقودة أو 

مكسورة؟

هل السقف والجدران واألرضيات سليمة وخالية من 

الشقوق والثقوب البارزة أو العيوب الخطرية؟

هي جميع األسطح الداخلية خالية من التقشري أو التقطيع 

يف الطالء؟

هل هناك أجهزة لإلنذار او لكشف الدخان تعمل؟

الحامم:

التعليقاتغري متأكدالنعمعنرص قامئة املراجعة

هل هناك مرحاض يعمل يف الوحدة لالستخدام الخاص 

والخالص للمستأجر؟

هل هناك حوض لالستحامم أو دش يعمل وبه مياه جارية 

ساخنة وباردة؟

هل هناك نوافذ ميكن فتحها أو نظام تهوية يعمل؟
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املطبخ:

التعليقاتغري متأكدالنعمعنرص قامئة املراجعة

هل هناك فرن يعمل وموقد يعمل وبه شعالت سطحية 

تعمل بشكل جيد؟

هل هناك ثالجة تعمل وتحافظ عىل درجة حرارة  باردة 

كافية ملحافظة عىل الطعام من التلف؟

هل هناك حوض للمطبخ يعمل وبه مياه جارية  ساخنة 

وباردة؟

التدفئة والسباكة والكهرباء:

التعليقاتغري متأكدالنعمعنرص قامئة املراجعة

هل معدات التدفئة كفء لتوفري الحرارة  الكافية لجميع 

غرف املعيشة؟

هل الوحدة خالية من وحدات التدفئة  الكهربائية التي 

تعمل بحرق الوقود أو أنواع أخرى من معدات التدفئة الغري 

أمنة؟

هل تحتوي الوحدة عىل تهوية كافية؟

هل يوجد سخان املياه الساخنة مثبت ومجهز بطريقة آمنة؟

هل هناك مصادر صحية عامة او خاصة أمنة للمياه؟

هل يوجد ترسيبات بالسباكة؟

هل السباكة متصلة بنظام عام او خاص لترصيف القاذورات، 

وهل هي خالية من وجود مياه اسنة متجمعة؟

هل النظام الكهربايئ خايل من املخاطر )التوصيالت الكهربائية 

الغري سليمة او ويوجد قصور خطري يف خدمة ما، وما إىل ذلك(؟

ىل الوحدة املؤجرة 
قبل ان تنتقل ا
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الصحة والسالمة العامة:

التعليقاتغري متأكدالنعمعنرص قامئة املراجعة

هل تحتوي الوحدة عىل جهاز كاشف للدخان  واحد عىل 

األقل أو إنذار يعمل  يف كل مستوى من مستويات املساحة  

املخصصة للمعيشة؟

هل ميكن الدخول اىل الوحدة السكنية دون الحاجة إىل  

املرور بوحدة أخرى؟

هل هناك مخرج طوارئ مناسب عند اشتعال الحريق؟ هل  

ميكن الوصول إليه بسهولة؟

هل الوحدة خالية من الجرذان والفرئان  والرصاصري وما إىل 

ذلك؟

هل الوحدة خالية من القاممة أو الحطام؟

هل السالمل والقاعات املشرتكة خالية من املخاطر  الناجمة 

عن السالمل غري املثبتة بشكل جيد أو عدم وجود  درابزين 

أو ضعف اإلضاءة أو غريها من املخاطر؟

هل املوقع والحي السكني خاليان  من املخاطر؟

������������������������������������������������ ����������������������������������������������  التاريخ: توقيع املستأجر:

������������������������������������������������ ������������������������������������������������  التاريخ:  توقيع املالك:

مالحظة: ال يطلب من املالك التوقيع عىل هذه القامئة املرجعية.
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ق المستأجر  
ت و حقو

مسؤوليا

مسؤلياتك كمستأجر
بصفتك مستأجراً فإنك تؤجر العقار المملوك لشخص آخر. ولتكوين عالقة إيجارية مسؤولة يتعين عليك االمتثال ألحكام عقد اإليجار باإلضافة اىل قائمة 

الواجبات التالية:

 أدفع األُجرة وقت استحقاقه، وليس يف اليوم التايل أو بعده بخمسة أيام. إذا كان األُجرة مستحًقة يف اليوم األول من الشهر ، فقم بدفعه يف األول 	. 

ا عن دفع كامل قيمة األُجرة يف الوقت املحدد وفًقا التفاقية اإليجار. إذا مل تدفع األُجرة يف الوقت  من الشهر. فبصفتك مستأجرًا، فأنت مسؤول قانونً

ا أو فقدت وظيفتك أو لديك فرد مريض من العائلة أو لديك  املحدد ميكن ملالك العقار رفع دعوى إخالء ضدك. لن يؤخذ يف االعتبار إذا كنت معاقً

أطفال أو إذا كان ذلك خالل أشهر الشتاء فال يزال بإمكان املالك طردك. إذا كنت تعتقد أنك لن تكون قادرًا عىل دفع األُجرة بالكامل ويف الوقت 

املحدد ، فيجب عليك إخبار املالك يف أقرب وقت ممكن. ال تنتظر حتى ميعاد استحقاق األُجرة أو بعد تاريخ االستحقاق. سوف يفرتض مالك العقار 

األسوء إذا مل يستلم منك شيك األُجرة. ارشح ملاذا ال تستطيع الدفع واطلب إجراءات ترتيب للدفع. إذا وافق مالك العقار عىل اتفاقية الدفع، فاحصل 

عليها كتابة واحتفظ بنسخة منها. إذا مل تلتزم باالتفاقية، سيتمكن املالك من طردك.

 احصل عىل إيصال بالدفع. أحتفظ بجميع اإليصاالت لجميع املبالغ املدفوعة ملالك العقار. ادفع األُجرة باستخدام شيك بنيك، إذا أمكن، ألن الشيك 	. 

الذي تم رصفه مينحك سجالً بأنك دفعت األُجرة. إذا كان مالك العقار ال يقبل الشيكات الشخصية وكنت تدفع األُجرة نقًدا أو عن طريق حوالة 

بريدية، فاحصل عىل إيصال بالدفع. يجب عليك اإلرصار عىل أن مينحك مالك العقار إيصاالً عن كل دفعة إيجار تقوم بدفعها وقم بحفظ جميع 

اإليصاالت.  

 إذا كنت مسؤوالً عن دفع تكلفة أي مرافق عامة ، فيجب دفعها يف الوقت املحدد. عدم الدفع قد يؤدي إىل الطرد. 3. 

امتثل بجميع رشوط عقد اإليجار.4. 

 امتثل بالقواعد واللوائح املدرجة يف عقد اإليجار أو الرتتيبات امللحقة املوقعة بشكل منفصل. 5. 

 امتثل ملتطلبات قانون والية بنسلفانيا، واملراسيم املحلية ، وقوانني اإلسكان.6. 

امتنع عن اإلخالل بسالمة املستأجرين اآلخرين والجريان.7. 

 امتنع عن إتالف العقار. تأكد من عدم قيام أي شخص يعيش معك او يقوم بزيارتك بإتالف العقار حيث قد تكون مسؤوالً مالياً عن تلك األرضار.8. 

 قم بإبالغ املالك بأي عيوب خطرية )أو إصالحات مطلوبة( يف الوحدة السكنية والتي قد تتسبب يف تدهور املبنى. تأكد من اتباع رشوط اإلشعار 9. 

املسبق املوضحة يف عقد اإليجار. إذا كان عقد اإليجار ال يحتوي عىل تعليامت محددة لإلخطار املسبق فقم بتقديم طلبك لإلصالحات كتابة وتأكد 

من االحتفاظ بنسخة لسجالتك!

 كن مسؤوالً مالياً عن أي أرضار ناتجة عن أفعال أو إهامل )بخالف االستهالك الناتج عن االستعامل العادي( تسببت فيه أنت أو عائلتك.01. 

حافظ عىل نظافة العقار. 11. 

 اسمح للاملك أو ممثيل املالك أو مفتش الحكومة املحلية بالدخول من أجل التفتيش واإلصالحات.21. 

ال تسمح لألشخاص الغري مسجلون بعقد اإليجار بالعيش يف الوحدة املؤجرة.31. 

 ال تشارك أو تسمح ألي شخص مبامرسة نشاط إجرامي مبا يف ذلك املخدرات الغري مرشوعة أو السامح للقرص برشب الكحول يف العقار. قد تؤدي أي 41. 

من هذه املامرسات إىل الطرد. 

ا 51.   إذا قمت بتغيري األقفال، فتأكد من حصولك عىل إذن من مالك العقار أوالً ثم قم بإعطائه او إعطائها نُسخة من املفاتيح. يُسمح للاملك قانونً

بالحصول عىل مجموعة كاملة من املفاتيح ألي أقفال تقوم برتكيبها. 

تأمني املستأجرين:
ا عىل املمتلكات يغطي الرضر الذي يلحق بالعقار ولكن ال يتضمن ممتلكاتك الخاصة . ميكن رشاء تأمني املستأجرين )وهو  يحمل معظم املالك تأميًن

اختياري ولكن قد يشرتط ذلك  بعض املالك( لتغطية األثاث وممتلكاتك الشخصية األخرى. تبلغ تكلفة التأمني املستأجرين حوايل 175 إىل 200 دوالر يف 
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Tenant Rights

ا يف اليوم. ميكن الحصول عىل تأمني املستأجرين بشكل عام من أي رشكة تأمني تبيع تأمني مالك  ا ، والتي يبلغ متوسطها حوايل خمسني سنتً السنة تقريبً

العقارات.

عالقات الجوار
عرف نفسك عىل جريانك وكن جزًءا من الحي السكني وحافظ عىل عالقة ودية معهم. ميكن أن يساعد الجريان بعضهم البعض بطرق عديدة؛ مثل 

مراقبة األنشطة غري القانونية.

 إحدى الطرق التي تؤدي إىل عالقات جوار سيئة هي إزعاج جريانك بضجيج عاٍل. إذا كنت تخطط إلقامة حفلة؛ أبِقها تحت السيطرة وانهي الحفلة 

يف ساعة الئقة. من الجيد أيًضا إخبار جريانك عندما تخطط ملثل هذا التجمع ومحاولة التعاون معهم إذا كان لديهم ظروف خاصة؛ مثال عندما يكون 

ا مبرض. قد ترغب يف تعديل أو تغيري خططك بحيث ميكن تلبية طلبهم الخاص. اذا تعاونت معهم فمن املُرجح أن يتعاونوا معك.  جارك مصابً

حسن الجوار يعني أيًضا الحفاظ عيل والصيانة الجيدة للمظهر الخارجي للمبني. املقصود بذلك أنه يجب الحفاظ عىل العشب والشجريات بشكل 

جيد وال يجب ترك القاممة بالخارج. يف املباين السكنية؛ من املهم احرتام جميع املناطق املشرتكة - املمرات أو السالمل أو الحدائق. ال ترتك القاممة يف هذه 

املناطق أو يف اماكن تعيق الدخول للمبنى. من الجيد أيًضا عدم اللعب أو إحداث ضوضاء مفرطة يف القاعات والسالمل املشرتكة ألسباب تتعلق بالسالمة 

وكذلك احرتاماً لجريانك.

ا التحكم يف كل ما يفعله ضيوفك، ولكن لديك الحق يف تتوسم  لتكون جارا جيدا، يجب أن تحاول منع ضيوفك من إزعاج جريانك. ليس من املمكن دامئً

فيهم ان يترصفوا بطريقة ال تثري استياء اآلخرين.

 إذا كان املستأجر أو ضيوف املستأجر يتحرشون أو يهددون بإيذاء اآلخرين يف املبنى أو الحي السكني، فأن املالك قد يكون مطالباً مبوجب قوانني 

اإلسكان العادل أو اللوائح البلدية بطرد املستأجر من أجل حامية سالمة الجريان و/ أو املستأجرين اآلخرين.

مشاكل مع املستأجرين اآلخرين:
اًء عىل  َن إذا كنت تواجه مشاكل مع مستأجرين آخرين، أُخرب املالك باملشكلة. مبوجب قانون اإلسكان العادل، إذا قام مستأجر مبضايقة مستأجر آخر ِب

العرق أو األصل أو اإلعاقة، أو أي فئة محمية أخرى فإن املالك مطالب مبوجب القانون مبعالجة املشكلة ومنع استمرار املضايقة. إذا شعرت بالتهديد 

من شخص آخر فاتصل بالرشطة. تابع املشكلة مع مالك العقار بتقرير مكتوب واحتفظ بنسخة لنفسك. ارشح املشكلة واطلب من املالك معالجتها. 

من األفضل عادًة إبقاء الرسالة واضحة ومخترصة ومزودة بالحقائق. تابع إذا استمرت املشكلة واحتفظ بنسخ من جميع املراسالت.

 أنت ُملزم برشوط عقد اإليجار فإن فسخت عقد اإليجار وانتقلت؛ فالزلت تحِمل مسؤولية دفع األُجرة عن الفرتة املتبقية من العقد. وإذا قام املالك 

باتخاذ إجراء ضدك يف املحكمة فستحتاج إىل إثبات أن املالك قد انتهك رشوط عقد اإليجار بسبب فشلة يف إنفاذ حقك يف التمتع الكامل باملسكن 

أو اإلهامل يف منع املضايقة بسبب املامرسات التمييزية ضدك. يجب أن تكون قادرًا عىل تقديم دليل عىل أنك قُمت بكل ما يف وسعك إلخطار املالك 

باملشكلة وطلبت منه حلها قبل أن تنتقل.

الضيوف:
لديك الحق يف دعوة ضيوفك من املجتمع لفرتات زمنية معقولة وأن تستقبل زوار من العمل يف وحدتك املستأجرة دون تدخل من املالك. يجب عىل 

الضيوف االمتثال لجميع القواعد املتعلقة باملناطق املشرتكة التي تنطبق عىل املستأجرين. 

السامح لآلخرين باالنتقال للعيش معك:
عقد اإليجار سيحدد َمن الذي يُسمح له شغل العقار املؤجر معك. إذا كنت تريد أن ينتقل شخصاً ما معك أو بقائه لفرتة طويلة؛ فستحتاج إىل طلب 

إذن من املالك. قد يرغب املالك يف إجراء فُحوصات الخلفية الجنائية للمستأجر الجديد أو زيادة األُجرة أو طلب إضافة هذا الشخص لعقد اإليجار. تأكد 

من تَدِوين أي اتفاق يسمح لآلخرين باالنتقال معك.
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حق املستأجرين يف الخصوصية :
ينص قانون بنسلفانيا عىل أن كل عقد إيجار به )سواء مكتوب أو شفهي( وعد بأن املالك لن يتدخل بشكل غري معقول يف حق املستأجر يف حيازة 

الوحدة املؤجرة. يتضمن ميثاق التمتع الكامل/ السلمي الحق يف الخصوصية. حيث ان دفع األُجرة ال مينحك فقط سقًفا فوق رأسك بل يضمن أيًضا 

الحق يف االستمتاع بالوحدة املؤجرة دون تدخالت معقولة ومفرطة من املالك.

 يحق للاملك الدخول بالشكل املعقول إىل الوحدة املؤجرة. إذا دخل املالك إىل الوحدة املؤجرة دون سبب أو أزعج املستأجر يف الليل؛ يعد ذلك انتهاكاً 

لعقد اإليجار. يحق للاملك الدخول إىل الوحدة املؤجرة من حني آلخر ألغراض معقولة مبا يف ذلك الفحص والصيانة واإلصالحات أو عرض العقار عىل 

املشرتين أو املستأجرين املحتملني. ويعني الدخول املعقول أيًضا أن املالك يجب أن يأيت يف وقت معقول وأن يُرسل إشعاراً مسبًقا للمستأجر ويجب أن 

يَطرق الباب أوالً - ما مل تكن هناك حالة طوارئ. إذا كانت هناك حالة طوارئ مثل حدوث كرس يف أنابيب املياه أو تنشيط ألجهزة استشعار الدخان يحق 

للاملك الدخول فورًا دون إشعار مسبق. 

إذا نص عقد اإليجار عىل حق املالك يف الدخول بدون إشعار مسبق خالل ساعات معقولة. فال يحق للمستأجر طلب إشعار مسبق. ومع ذلك؛ إذا 

دخل املالك أو موظفي املالك مرارًا وتكرارًا دون سابق إنذار فيجب عىل املستأجر إرسال خطاب إىل املالك لطلب إشعاراً مسبقاً ٢٤ ساعة عىل األقل 

قبل الدخول يف حالة غري حاالت الطوارئ مع االحتفاظ بنسخة من الرسالة وإرسال النسخة األصلية عن طريق الربيد املعتمد “مع طلب إيصال إثبات 

االستالم”. عىل الرغم من أن املالك غري ملزم باالمتثال لطلب اإلشعار املسبق إال أن الذوق العام سيشجع املالك عىل إرسال إشعارًا للمستأجر قبل دخول 

الوحدة املؤجرة. إذا مل يلتزم املالك باملعايري العامة كام هو موضح أعاله ودخل بشكل متكرر إىل الوحدة املؤجرة دون إشعار مسبق، فقد يتم استدعاء 

املالك بتهمة التعدي عىل ممتلكات الغري.

 اتصل بقسم الرشطة املحلية ملزيد من املعلومات.
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قانون املالك واملستأجر لعام ١٩٥١

الترصف يف املمتلكات الشخصية املهجورة
 Cl.68    .176 رقم ،P.L. 2620 ،2014 قانون 22 أكتوبر

دورة عام 2014

رقم 2014-167

HB 1714

القانون

تعديل القانون الصادر يف 6 أبريل P.L.69، No.20( 1951(، املعنون “قانون يتعلق بحقوق والتزامات ومسؤوليات املالك واملستأجر واألطراف الذين 

يتعاملون معهم وتعديل وتنقيح وتغيري وتوحيد القانون املتعلق به “تحديد النص القانوين فيام يتعلق بالترصف يف املمتلكات الشخصية املهجورة.

وتسن الجمعية العامة لكومنولث بنسلفانيا مبوجب هذا ما ييل:

الباب 1 - االلتزامات الواردة يف الفقرة 1 من املادة 505 من قانون )P.L.69, No.20( بتاريخ 6 أبريل 1951 )املعروف باسم

 )P.L.1091، No.129( 2012 قانون املؤجر واملستأجر لعام 1951والتعديل املضاف بتاريخ 5 يوليو

ليصبح نصها:

املادة 505.1 الترصف يف املمتلكات الشخصية املهجورة. -- )a( ]عندما يتخىل املستأجر عن حيازة العقار يجب عىل املستأجر إزالة جميع املمتلكات 

الشخصية من العقار.  مبوجب هذا القسم يُعترب املستأجر ُمتنازل عن حيازة الوحدة املؤجرة يف الحاالت األتية:

تنفيذ أمر الحيازة الصادر لصالح املالك.1. 

   إذا ترك املستأجر العقار شخصياً وتم إزالة جميع املمتلكات الشخصية من العقار وقام بتغري العنوان الربيدي او2. 

 تلقي إشعاراً مكتوباً يفيد بأن املستأجر قد غادر العقار

 )b( مبوجب املادة الفرعية )a( التي تنص عىل انه عند التخيل عن العقار املؤجر وقبول حيازة العقار من قبل املالك، يجب عىل املستأجر خالل عرشة 

أيام االتصال باملالك للتعبري عن رغبته يف إزالة أي ممتلكات شخصية متبقية يف العقار. 

إذا توصل لعلم املالك انه ميكنه االحتفاظ باملمتلكات الشخصية يف حوزته ملدة ثالثني يوما. وإذا مل يتم االتصال باملالك يف غضون عرشة أيام فيمكن 

التخلص من هذه املمتلكات يف نهاية العرشة أيام وفقا لسلطته التقديرية.

)c( إذا ظلت املمتلكات الشخصية يف العقار بعدما تركه املستأجر فيجب تطبيق ما ييل:

 إذا تم قبول العقار من قبل املالك مبوجب القسم الفرعي )a( )1( وسند أو أمر الحيازة الوارد به إشعارا باألحكام الواردة يف املادة الفرعية )b( فال 1. 

يُطلب من املالك تقديم إشعار آخر للمستأجر.

 إذا تم قبول العقار من قبل املالك مبوجب القسم الفرعي )a( )2( وعقد اإليجار أو املُلحق املضاف إليه ويحتوي عىل إشعارا باألحكام الواردة يف 2. 

املادة الفرعية )b( فيتوجب عىل املالك تقديم إشعار كتايب آخر للمستأجر يفيد بأن املمتلكات الشخصية ستظل بالوحدة املؤجرة والبد أن يقوم 

املستأجر باسرتجاعها. اإلشعار مبوجب هذه الفقرة يعطي املستأجر عرشة أيام من تاريخ ختم الربيد لإلشعار املرسل إلخطار املالك بأن املستأجر 

 سيقوم باسرتداد املمتلكات الشخصية.

إذا توصل لعلم املالك الرغبة باسرتداد املمتلكات الشخصية فانه ميكنه االحتفاظ باملمتلكات الشخصية يف حوزته يف املوقع الذي يحدده ملدة ثالثني 

يوما من تاريخ الختم الربيدي لإلشعار. إذا مل يتم االتصال باملالك يف غضون عرشة أيام فيمكن التخلص من هذه املمتلكات يف نهاية العرشة أيام وفقا 

ا حيث ميكن االتصال باملالك ويكون محدد بها املوقع الذي ميكن اسرتداد هذه  لسلطته التقديرية. يجب أن يتضمن اإلشعار أيًضا رقم هاتف وعنوانً

 املمتلكات منه. يجب أن يتم إرسال اإلشعار كااليت:
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  )i( بالربيد العادي إىل العنوان املستقبيل للمستأجر؛ إذا كان متوفراً أو إذا مل يتم توفري العنوان فيمكن إرسال اإلشعار للعقار املستأجر سابقا؛ او

)ii( عن طريق التسليم الشخيص للمستأجر.

 إذا كان عقد اإليجار أو املُلحق املضاف إليه ال يحتوي عىل إشعارا باألحكام الواردة يف املادة الفرعية )b(؛ يجب عىل املالك باإلضافة إىل االمتثال 3. 

ملتطلبات الفقرة )2( ان يرسل اإلشعار إىل عنوان جهة اتصال الطوارئ التي قد تكون قُدمت من املستأجر.

 أي إشعار مطلوب مبوجب هذا القسم الفرعي يجب أن يحتوي أيضا عىل معلومات تفيد بأن املستأجر يجب ان يدفع التكاليف املتعلقة بإزالة أو 4. 

.)f( تخزين املمتلكات املسرتجعة من قبل املستأجر بعد عرشة أيام مبوجب القسم الفرعي

 )d( يف جميع األوقات بني قبول املالك للعقار وانتهاء فرتة العرشة ايام أو الثالثون يوما؛ يجب عىل املالك مامرسة الرعاية العادية 

فيام يتعلق بأي عقار شخيص تركه املستأجر السابق يف العقار.

)e( بعد انقضاء الفرتة الزمنية املناسبة مبوجب املادة الفرعية )d( ليس عيل املالك أي مسؤولية أخرى تجاه املستأجر السابق فيام يتعلق باملمتلكات 

الشخصية ويجوز التخلص من املمتلكات وفقا لتقدير املالك إذا كانت املمتلكات الشخصية مباعة ومثنها تجاوز أي التزامات مستحقة للاملك فيجب 

عىل املالك إرسال املبلغ املتبقي إىل املستأجر عن طريق الربيد املعتمد. إذا مل يكن هناك عنوان مراسالت جديد تم إعطائه للاملك من قبل املستأجر 

السابق، يجب عىل املالك االحتفاظ بذلك املبلغ ملدة ثالثني يوما، وإذا مل يطالب به املستأجر بعد ذلك فيحق للاملك االحتفاظ باملبلغ.

)f( إذا كان املالك قد أرسل إشعاراً للمستأجر مبوجب املادة الفرعية )c(، فإن املالك

بُعد مسافة معقولة عن العقار املُستأجر. إذا قرر املالك تخزين املمتلكات يف موقع  قد يقرر تخزين املمتلكات الشخصية للمستأجر يف مكان آخر يَ

آخر، يجوز للاملك إزالة املمتلكات من العقار بأي وسيلة معقولة لحامية املمتلكات للفرتة الزمنية املطلوبة مبوجب هذا القسم.

 ال يُطلب من املستأجر دفع أي تكاليف تتعلق بإزالة املالك أو تخزين للممتلكات إذا قام املستأجر السابق باسرتداد املمتلكات الشخصية يف غضون 

عرشة أيام من تاريخ الختم الربيدي لإلشعار. إذا استعاد املستأجر السابق املمتلكات الشخصية بعد عرشة أيام من تاريخ الختم الربيدي ولكن قبل مدة 

ا، يجب عىل املستأجر دفع أي تكاليف معقولة وفعلية تتعلق بإزالة املالك أو تخزينه للممتلكات يف تلك الفرتة الزمنية. عند إنهاء عقد  الثالثني يوًم

اإليجار أو التنازل عن حيازة العقار، يجب عىل املستأجر إزالة جميع املمتلكات الشخصية من العقار املستأجر أو املستأجر سابًقا. يجوز الترصف يف 

املمتلكات الشخصية املهجورة املتبقية يف العقار وفًقا لتقدير املالك، مع مراعاة أحكام هذا القسم.

)b( ميكن اعتبار املمتلكات الشخصية املتبقية يف املبنى مهجورة إذا تم حدوث أياً مام ييل: 

.قام املستأجر بإخالء الوحدة بعد إنهاء عقد اإليجار املكتوب. 1. 

تم إصدار أمر إخالء أو أمر حيازة لصالح املالك وقام املستأجر بإخالء الوحدة املؤجرة وأزال كل املمتلكات الشخصية األساسية. 2. 

تم تنفيذ أمر إخالء أو أمر حيازة لصالح املالك. 3. 

ا بعنوان املراسالت الجديد وأخىل الوحدة وأزال جميع املمتلكات الشخصية األساسية. 4.  قدم املستأجر للاملك إشعارًا كتابيً

قام املستأجر بإخالء الوحدة دون الترصيح بنية العودة، ومل يتم دفع األجرة يف ميعاد االستحقاق وانقىض أكرث من خمسة عرش يوًما من تاريخ 5. 

االستحقاق، وبعد حدوث ذلك، قام املالك بنرش إشعار بحقوق املستأجر فيام يتعلق بالعقار. 

)c(  يف حالة وفاة املستأجر وترك املمتلكات الشخصية املتبقية يف العقار الشاغر، ال ترسي أحكام هذا القانون. 

يخضع حكم الترصف يف املمتلكات الشخصية للمتوىف ألحكام Pa.C.S. §§ 711)1 20( )املتعلقة باملامرسة اإللزامية لالختصاص من خالل قسم محاكم 

األيتام بشكل عام( و3392 )املتعلقة بالتصنيف وأمر الدفع( واألحكام األخرى ذات الصلة Pa.C.S 20.. )املتعلقة باملتوفني والرتكة والوكالء(. 

)d( قبل إزالة املمتلكات املهجورة أو التخلص منها، يجب عىل املالك تقديم إشعار مكتوب بحقوق املستأجر فيام يتعلق بالعقار. يجب أن يكون لدى 

املستأجر عرشة أيام من تاريخ ختم الربيد السرتداد املمتلكات أو لطلب تخزين املمتلكات لفرتة إضافية ال تتجاوز ثالثني يوًما من تاريخ اإلشعار. إذا 

طلب املستأجر ذلك، يجب عىل املالك االحتفاظ باملمتلكات أو تخزينها ملدة ال تتجاوز ثالثني يوًما من تاريخ اإلشعار. سيتم التخزين يف مكان الذي 

يختاره املالك وسيكون املستأجر مسؤوالً عن التكاليف. يف جميع األوقات، يجب عىل املالك أن ميارس العناية العادية يف التعامل مع وتأمني ممتلكات 
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املستأجر، وأن يجعل املمتلكات متاحة بشكل معقول السرتدادها من قبل املستأجر.

)e(  يجب إرسال اإلشعار عن طريق الربيد من الدرجة األوىل إىل املستأجر عىل عنوان العقار املؤجر وإىل أي عنوان مراسالت جديد يقدمه املستأجر، مبا 

يف ذلك أي عنوان مقدم ألغراض الطوارئ. 

من الرضوري أن يكون شكل اإلشعار عىل النحو التايل: 

تعترب املمتلكات الشخصية املتبقية االن يف )العنوان( قد تم التخيل عنها. يف غضون عرشة أيام من تاريخ ختم الربيد لهذا اإلشعار، يجب عليك اسرتداد 

أي عنارص ترغب يف االحتفاظ بها أو االتصال مبالك العقار عىل )رقم الهاتف والعنوان( لطلب االحتفاظ باملمتلكات أو تخزينها. يف حالة الطلب، سيتم 

التخزين ملدة تصل إىل ثالثني يوًما من تاريخ ختم الربيد لهذا اإلشعار يف مكان يختاره مالك العقار، وستكون مسؤوالً عن تكاليف التخزين. 

)f( ال يجوز للاملك، تحت أي ظرف من الظروف، الترصف يف املمتلكات الشخصية املتبقية يف العقار الشاغر أو مامرسة السيطرة عليها بأي شكل 

آخر دون إذن رصيح من املستأجر. إذا مل تعد الظروف التي تَُعترب مبوجبها املمتلكات الشخصية مهجورة قامئة، فلن يكون للاملك الحق يف الترصف يف 

املمتلكات أو السيطرة عليها. 

)g( باستثناء ما يتعلق بأحكام القسم الفرعي )h(، يف حالة وجود تعارض بني أحكام هذا القسم ورشوط عقد إيجار املكتوب، فإن رشوط عقد اإليجار 

يتم االحتكام بها. 

)h( بخالف نص أي حكم من أحكام هذا القسم مبا يخالف ذلك، إذا كان املالك يترصف مبوجب أحكام القسم الفرعي )b()3( لديه معرفة فعلية أو 

تم إخطاره بأمر حامية من إساءة تم إدخاله لحامية املستأجر أو فرد مبارش من عائلة املستأجر، يجب عىل املالك االمتناع عن الترصف يف املمتلكات 

الشخصية للمستأجر أو السيطرة عليها ملدة ثالثني يوًما من تاريخ اإلشعار. عند الطلب، يجب توفري التخزين ملدة تصل إىل ثالثني يوًما من تاريخ 

الطلب. 

)i( يخضع املالك الذي يخالف أحكام هذا القسم إىل غرامات مضاعفة، وأتعاب محاماة معقولة، ورسوم املحكمة.

القسم 2. هذا القانون يدخل حيز التنفيذ خالل 60 يوم.

متت املوافقة بتاريخ 22/10 لسنة 2014.
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الحق يف مكان الئق للعيش
املحكمة العليا يف والية بنسلفانيا أكدت عىل حق املستأجرين يف الحصول عىل مكان الئق للعيش

يسمى ضامن املسكن املؤجر الالئق بالضامن الضمني لصالحية الوحدة املؤجرة للسكن.

املقصود بذلك الضامن أن يف كل عقد إيجار سكني يف والية بنسلفانيا )سواء شفهي أو مكتوب( وعد )الضامن( أن املالك سيوفر منزل آمن وسليم 

وصحي. يجب أن يكون املنزل املؤجر صالًحا للعيش فيه ويجب عىل املالك آن يبقيه عىل هذا النحو طوال فرتة اإليجار عن طريق إجراء اإلصالحات 

الالزمة. حتى لو املستأجر وقع املستأجر عقد إيجار بقبول أخذ املسكن “كام هو” فالزال الضامن يحمي ذلك الشخص. ال ميكن التنازل عن الحق يف 

مسكن صالح للعيش يف عقد اإليجار. تذكر؛ الضامن جزء من عقد اإليجار سواء نص عقد اإليجار عىل ذلك أم ال. أي بند ينص عىل ذلك بعقد اإليجار هو 

بند غري قابل للتنفيذ.

ال يتطلب الضامن من املالك إجراء إصالحات تجميلية. عىل سبيل املثال؛ املالك غري ُمطالب بإصالح الطالء الباهت أو تركيب موكيت جديد أو القيام 

بأي أخرى تجديدات أو تحسينات تجميلية. ومع ذلك يجب عىل املالك إصالح العيوب الخطرية التي تؤثر عىل السالمة أو القدرة عىل العيش يف 

الوحدة املؤجرة.

فيام ييل أمثلة عىل العيوب التي يغطيها الضامن الضمني لصالحية الوحدة املؤجرة للسكن:

عدم وجود مياه جارية ساخنة و/أو باردة	 

نظام رصف صحي معطل	 

عدم القدرة عىل تأمني الوحدة املؤجرة باألقفال )األبواب والنوافذ(	 

قلة درجة الحرارة الكافية للتدفئة يف الشتاء	 

تفيش الحرشات أو القوارض	 

الترسيب من السقف	 

األرضيات والسالمل والرشفات والدرابزينات غري األمنة	 

التوصيالت الكهربائية غري السليمة )ممكن ان تسبب حريق( أو عدم وجود الطاقة الكهربائية	 

عدم القدرة عىل تخزين الطعام بأمان بسبب ُعطل يف وحدة التربيد )عندما يكون املالك مسؤول عن صيانة وإصالح الثالجة(	 

عنرص غري آمن يف الهيكل اإلنشايئ للعقار يجعل إشغال العقار أمراً خطرياً	 

ما هي درجة الحرارة الكافية للتدفئة؟
تعتمد “ درجة الحرارة الكافية” عىل قوانني الصيانة املحلية للعقار. ستحتاج إىل تحقق من الوحدة املحلية ببلديتك ملعرفة متطلبات درجة الحرارة 

الكافية للوحدة املؤجرة يف مجتمعك. تبنت العديد من البلديات قانون الصيانة الدويل كمعيار لصيانة العقار. هذا القانون بشكل عام يتطلب من 

املالك توفري نظام التدفئة ميكنه الحفاظ عىل درجة حرارة 68 درجة فهرنهايت )20 درجة مئوية( بحد أدىن خالل أشهر الشتاء. يف فيالدلفيا؛ مطلوب 

من املاُلك االلتزام بتقديم نظام يوفر درجة حرارة مبقدار 68 درجة كحد أدىن من شهر أكتوبر اىل شهر إبريل. إذا كان املستأجر لديه السيطرة عىل درجة 

حرارة العقار من خالل الرتموستات فإن املالك غري ُمطالب بالحفاظ عىل درجة الحرارة مبقدار 68 درجة كحد أدىن - وهذا مرتوك لتقدير املستأجر تحقق 

مع إدارة إنفاذ القوانني املحلية ملعرفة متطلبات الحد األدىن للتدفئة يف منطقتك.

ماذا تفعل إذا كانت وحدتك غري صالحة للسكن؟

إذا كانت املشكلة خطرية مبا يكفي لتشكل خرقا ً للضامن الضمني لصالحية الوحدة املؤجرة للسكن؛ قد يكون من حقك طلب حالً واحد أو أكرث. اتخذ 
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الخطوات التالية إلثبات وحامية حقوقك:

يجب عليك تحديد ما إذا كان العيب يحول دون إمكانية انتفاعك بالوحدة املؤجرة )يُعيق بشدة قدرتك عىل العيش يف املسكن(.	 

مبجرد تحديد أن العيب يحول دون إمكانية انتفاعك بالوحدة املؤجرة؛ التقط صور للمشكلة. فستكون الصور مفيدة عند طلب مثولك أمام املحكمة.	 

يجب عليك إخطار املالك باملشكلة. إذا كانت هناك بنود يف عقد اإليجار تحدد كيفية إخطار املالك عن العيوب فتأكد من اتباع تلك اإلجراءات 	 

الخاصة باإلخطار املسبق بدقة. إذا تحدثت إليه أو إليها فتأكد من املتابعة كتابًة واحتفظ بنسخة من الخطاب لسجالتك. بالنسبة للمستأجرين من 

ا عن أي عيوب كتابتاً. وبذلك تكون لديك األدلة التي تحتاج إليها للداللة عىل إخطار املالك بوجود العيوب. )انظر  العادات الجيدة ان تخطر املالك دامئً

“منوذج خطاب اىل املالك”(

يجب أن تعطي املالك الوقت املعقول إلصالح العيب. كم من الوقت يعترب معقوالً؟ ال توجد إجابة عامة لذلك. املعقولية تُحدد وفقاً لطبيعة العيب 	 

وما إذا كان تصحيح العيب من عدمه تحت السيطرة الفورية ملالك العقار. مقياس الوقت املعقول إلصالح السطوح املعيب ميكن ان يصل ألسابيع، ولكن 

نقص التدفئة يف أشهر الشتاء مشكلة يتوجب عالجها يف غضون يوم أو يومني عىل األكرث.

يجب أن تكون قادرا عىل إثبات أن املالك كان غري راغب أو غري قادر عىل إصالح املمتلكات يف غضون فرتة زمنية معقولة بعد إرسال إخطاراً بوجود 	 

العيب وقبل استخدام حلوالً ملعالجة املشكلة.

إذا قررت وضع حل او مجموعة من الحلول فترصف بحذر وكن مستعد جيداً حيث أن مالك العقار قد يتخذ خطوات لتحصيل األُجرة أو حتى يحاول 	 

طردك. املشورة القانونية املناسبة ال تقدر بثمن. قانون بنسلفانيا مينع مالك العقار من طردك انتقاماً ألنك مارست حقوقك بطريقة صحيحة مبوجب 

الضامن الضمني لصالحية العقار للسكن. ميكن طردك إذا وجدت املحكمة أنك قد مارست بشكل غري صحيح وخرقت عقد اإليجار نتيجة لذلك.

تدابري املستأجر حيال خرق الضامن الضمني لصالحية الوحدة املؤجرة للسكن خرق الضامن الضمني لصالحية 

الوحدة املؤجرة للسكن

هناك بعض تدابري االنتصاف القانونية لخرق الضامن الضمني لصالحية الوحدة املؤجرة للسكن الذي ميكن استخدامها عىل حده أو مجتمعة:

فسخ عقد اإليجار الخاص بك واالنتقال	. 

حجز كل أو جزء من األُجرة	. 

اإلصالح والخصم	. 

رفع دعوى قضائية لطلب التعويض	. 

قبل امليض قدما يف أياً من هذه التدابري ُخذ يف اعتبارك ما ييل: 

 لكل من هذه التدابري خطر مرتبط بها. أياً منهم ميكن أن يتسبب يف قيام املالك مبحاولة طردك. إذا مل يوفر مالك العقار وحدة تأجريية صالحة 	 

للسكن، فال ميكنه طردك انتقاما ً بسبب استخدامك ألحد هذه التدابري بالشكل الصحيح. لكنه يزال يستطيع طردك لعدم دفع األُجرة أو اإلنقاص منها 

بشكل غري صحيح أو لخرق عقد اإليجار بطرق أخرى.

قبل استخدام أياً من هذه التدابري قد تحتاج إىل االتصال مبحامي أو منظمة حقوقية للمستأجرين للحصول عىل املشورة القانونية املتعلقة بحالتك. 	 

تأكد من أنك قد اتخذت الخطوات الصحيحة إلثبات وحامية حقوقك. هناك قيود تنطبق عىل تلك التدابري واإلجراءات. أياً من هذه التدابري ميكن أن 

تكون معقدة وكل ظرف يختلف مبفرده عن األخر. املشورة القانونية املناسبة ال تقدر بثمن.

تأكد من قدرتك عىل إثبات وجود املشكلة. شهادة األصدقاء واألقارب شهادة مقبولة يف املحكمة ولكن الصور الفوتوغرافية التي تظهر العيب املراد 	 

اإلشارة بوضوح وخطاب أو إشعار من موظفي إنفاذ القوانني العقارية يكون مثالياً.

ا يف املستقبل وكن مستعًدا إذا انتهى األمر باملالك باستدعائك يف املحكمة سوف تحتاج إىل توثيق العيوب التي جعلت شقتك غري صالحة 	  فكر دامئً

للسكن – صور وتقارير فحص حالة تثبت مطابقة العقار للوائح من عدمه، دليل عىل أنك ارسلت إشعاًر كتابياً بالعيوب للاملك مع إثبات أنك أعطيت 

املالك وقتا معقوال إلجراء اإلصالحات وإثبات أن اإلصالحات مل تتم وبالتايل كان يحق لك قانوناً استخدام أحد هذه التدابري.
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التدبري رقم 1: قم بفسخ عقد اإليجار وتالىف أي التزام اخر بدفع األُجرة.

يحق للمستأجر فسخ عقد اإليجار واالنتقال من العقار إذا كان قد أرسل إشعارا بالعيوب الالحقة بالعقار للاملك وبعد إعطاء املالك فرتة معقولة من 

الوقت وكان املالك غري راغب أو غري قادر عىل إجراء اإلصالحات.

إذا قررت استخدام هذا التدبري، يجب عليك االنتقال من الوحدة املؤجرة. ال ميكنك إنهاء عقد اإليجار والبقاء يف العقار. قد تفقد وديعة التأمني أو تواجه 

دعوى قضائية لعدم دفع األُجرة إذا مل تقم بإخالء العقار. جميع إجراءات االنتقال يجب ان تُتبع مبا يف ذلك تسليم جميع املفاتيح إىل املالك.

عل التدبري رقم ٢: استقطاع األُجرة بالكامل او جزء منها لحني إمتام إصالح العيب.  

مبوجب قانون بنسلفانيا؛ ميكنك حجب األُجرة إذا متكنت من إثبات عدم صالحية الوحدة املؤجرة للسكن واتخذت الخطوات الصحيحة إلبالغ املالك 

وقمت بإعطاء املالك قدرا معقوال من الوقت إلصالح العيب الذي تسبب يف عدم صالحية الوحدة املؤجرة للسكن. طاملا أن هناك أدلة عىل أن الوحدة 

املؤجرة ليست صالحة للسكن فلديك دفاع إذا قرر املالك اتخاذ أي إجراء قانوين ضدك لعدم دفع األُجرة.

تأكد من أنك ارسلت للاملك إشعارًا كتابياً ُمسبق بوجود املشكلة.	 

تأكد من أنك اعطيت املالك قدرا معقوال من الوقت إلصالح العيب وبإمكانك إثبات أن  املالك فشل يف إجراء اإلصالحات التي طلبتها.	 

قم باستشارة محامي إذا مل تكن متأكد من كيفية إتباع اإلجراءات أو لديك مخاوف بشأن إثبات انتهاك الضامن الضمني لصالحية الوحدة املؤجرة 	 

للسكن أو عند الحاجة إىل معلومات إضافية.

 ما هو املقدار الذي ميكنك حجبه من األجرة؟ 

ا. طريقة واحدة لحساب هذا املبلغ هو معرفة الجزء الذ ال ميكن استخدامه  ال توجد صيغة دقيقة لتحديد املبلغ الذي ميكنك حجبه من األُجرة قانونيً

من منزلك وإىل متى.

مثال 1: إذا كانت شقتك مكونه من خمس غرف ومل تتمكن من استخدام إحدى الغرف ملدة شهر كامل بسبب ترسيب من السقف؛ بإمكانك خصم 1/5 

)خمس( أو ٪20 من األُجرة لعدم القابلية عىل استخدام 1/5 )خمس( الشقة.

مثال 2: إذا مل يكن لديك تدفئة وأُجربت عىل البقاء مع صديق أو يف فندق ملدة اسبوع، فقد تخصم 1/4 )ربع( أو ٪25 من األُجرة لفقدان القدرة عىل 

استخدام منزلك بأكمله ملدة أسبوع واحد من أصل أربعة.

 إيداع األُجرة املحتجزة يف حساب ضامن 

يف حني أن القانون ال يشرتط إيداع األُجرة املحتجزة يف بنك أو حساب ضامن فالقيام بذلك يعترب فكرة جيدة جداً. إذا مل تتمكن من فتح حساب مرصيف 

منفصل تأكد من إمكانية توثيق احتفاظك بأموال األُجرة جانبا. قد مينحك ذلك بعض الحامية إذا قام املالك مبقاضاتك يف املحكمة لعدم دفع األُجرة. 

وكثرياً ما يسأل القضاة املستأجرين عام إذا كانوا قد قاموا باالحتفاظ بأموال األُجرة يف حساب ضامن مرصيف، وبهذا سوف تُثبت للقايض أنك مل تكن 

تحاول العيش بدون دفع األُجرة / باملجان. 

التدبري رقم 3: قم بإصالح العيوب واستقطع تكلفة اإلصالح من األُجرة: 

يسمح هذا التدبري للمستأجر بإصالح العيب أو تصحيح الحالة التي تسببت يف عدم صالحية الوحدة املؤجرة للسكن.  يجوز للمستأجر بعد ذلك 

خصم تكلفة اإلصالحات من األُجرة. مقدار مبلغ تكلفة اإلصالحات الذي ميكن استقطاعه من األُجرة ُمقيد باآليت: 

 يجب أن يكون املبلغ معقوالً والزماً لجعل الوحدة السكنية صالحة 	 

للسكن.

ال يسمح لك باستقطاع النفقات التي تجعل الوحدة السكنية مرغوبة 	 

أكرث. فقط التكاليف املتكبدة لجعل العقار آمن ومتوافق  مع ضامن 

صالحية العقار للسكن التي ميكن استقطعها.

قبل بدأ اإلصالحات أرسل ملالك العقار إشعاراً كتابياً تخربه فيه بعزمك 	 

عىل مامرسة هذا التدبري وارفق معه تقديرات التكلفة.

يجب عليك االنتظار فرتة معقولة من الوقت قبل البدء يف اإلصالحات.	 

يجب عليك إخطار املالك مرة أخرى عند االنتهاء من اإلصالحات.	 

قد يكون هذا الخيار جيًدا لك إذا كانت املشكلة محددة وميكن 	 

لشخص إصالحها وكانت تكلفة اإلصالحات أقل مام تدفعه مقابل إيجار 

شهر واحد.

تأكد من االحتفاظ بجميع إيصاالت أي تكاليف تكبدتها وقم بتقدميها 	 

إىل املالك. 
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التدبري رقم 4: ارفع دعوى قضائية السرتداد تكلفة اإلصالحات أو لطلب خصم األُجرة بأثر رجعي و/أو التعويض عن أي أرضار أخرى حدثت أثناء عدم 

صالحية الوحدة املؤجرة للسكن. عن. 

قد يكون هذا خيارًا جيًدا لك إذا كنت قد أنفقت بالفعل بعض أموالك الخاصة عىل اإلصالحات أو إذا كنت قد انتقلت من العقار وتعتقد أنك تستحق 

اسرتداد خفض يف األُجرة بأثر رجعي ألن املنزل كان به مشاكل خطرية أثرت عىل صالحيته للسكن. 

ميكنك اتخاذ هذا اإلجراء القانوين إذا كنت ال تزال تعيش باملنزل أو ستنتقل منه.	 

يقع العبء عىل املستأجر إلثبات أن متطلبات الضامن الضمني لصالحية العقار للسكن تم اتباعها وأنه تم تكبد نفقات أو خسائر األخرى بسبب 	 

خرق املالك للضامن الضمني لصالحية الوحدة املؤجرة للسكن

من املسؤول عن الحرشات والقوارض؟
الضامن الضمني لصالحية العقار للسكن يُلزم املالك بتوفري بيئة آمنة وصحية للمستأجرين. شقة أو منزل موبوء بحرشات الفراش والرصاصري و 

الرباغيث أو الفرئان أو الحرشات الضارة األخرى ليس ببيئة آمنة وصحية. إذا رفض مالك العقار تعيني مختص إلبادة الحرشات. ميكنك االتصال بالسلطة 

التنفيذية بالوحدة املحلية التي تتبع لها. سيأيت موظف من السلطة التنفيذية إىل العقار للفحص وإصدار استدعاء للاملك إذا كانت اإلصابة متواجدة 

بالفعل. إذا رفض مالك العقار القيام باإلبادة فقد ميكنك مامرسة تدابري االنتصاف القانونية للتعامل مع اإلصابة بنفسك. راجع تدابري املستأجر عند 

خرق الضامن الضمني للصالحية الوحدة املؤجرة للسكن.

اإلصالحات الغري املشمولة يف الضامن الضمني لصالحية الوحدة املؤجرة للسكن 
اإلصالحات التجميلية مثل إعادة الطالء وتجديد املوكيت والبالط وتركيب خزائن جديدة غري مشمولة يف الضامن الضمني لصالحية العقار للسكن. 

تحقق دامئاً من عقد اإليجار. إذا كان عقد اإليجار مل يتطرق إلعادة طالء الشقة وقُمت بتغيري حالة العقار بإعادة طالئه فاملالك ليس مسؤول عموماً عن 

تعويضك عن هذه التكاليف وميكنه أن يطالبك بإعادة العقار إىل حالته األصلية عند انتقالك منه. احصل عىل إذن املالك )ويفضل كتابتاً( قبل إعادة 

الصالء أو إجراء أي تغيريات بالعقار لتجنب املشاكل.
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اسمك

عنوانك

التاريخ

اسم املالك

عنوان املالك

عزيزي }ادخل اسم املالك{:

أكتب إليكم بشأن اإلصالحات الالزمة للشقة / املنزل الذي استأجرته منك )اخرت

واحد( الكائن يف }إدخال العنوان{. املشكلة املحددة )او املشاكل( التي يجب إصالحها هي:

قم بإعداد قامئة: )األمثلة مدرجة أدناه(

ال يوجد ماء ساخن

مشكلة بالسباكة )كن دقيقاً(

ال توجد تدفئة

السقف به شقوق، الخ.

أعتقد أن وجود هذه العيوب فيه خرق لعقد اإليجار املربم بيننا ومخالفة 

للضامن الضمني لصالحية العقار للسكن.

سأكون ممتناً لو قُمت بإجراء هذه اإلصالحات يف أقرب وقت ممكن. إذا مل يتم إصالح

هذه العيوب يف غضون فرتة زمنية معقولة؛ أعتزم عىل مامرسة حقي القانوين يف االنتقاص من األجرة او القيام بعمل اإلصالحات بنفيس او أخصم 

نفقات التصليح من األجرة أو أستقطع مبلغ األُجرة بالكامل، وما إىل ذلك )اختار واحده(

سوف أكون ممتناً الهتاممكم الفوري بهذه املسألة.

املخلص

توقيعك

اكتب اسمك

معلومات االتصال الخاصة بك

 منوذج خطاب

مشاكل خطرية تؤثر عىل صالحية الوحدة املؤجرة للسكن
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إسمك

عنوانك

التاريخ

اسم املالك

عنوان املالك

عزيزي }أدخل اسم املالك{:

هذه الرسالة هي لتأكيد محادثة }الهاتف{ يف }التاريخ{ التي أبلغتك فيها

أن هناك حاجة إىل اإلصالحات التالية يف شقتي / بيتي )اختار واحده( الكائن يف

}العنوان{.

املشكلة )املشاكل( املحددة التي يجب إصالحها هي:

قم بإعداد قامئة: )األمثلة مدرجة أدناه(

ال يوجد ماء ساخن

مشكلة بالسباكة )كن محدًدا(

ال توجد تدفئة

السقف به شقوق، الخ.

لقد وعدت بأن اإلصالحات سيتم إكاملها بحلول }ادخل التاريخ املتفق عليه{. 

شكرًا لك عىل تعاونكم يف هذه املسألة.

املخلص

توقيعك

أكتب اسمك

معلومات االتصال الخاصة بك

 منوذج خطاب

التأكيد عىل رضورة عمل اإلصالحات
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اسمك

عنوانك

التاريخ

اسم املالك

عنوان املالك

عزيزي }ادخل اسم املالك{:

أكتب إليكم بشأن اإلصالحات الالزمة للشقة / املنزل الذي أستأجره منك )اخرت

واحد( الكائن يف }إدخال العنوان{. املشكلة املحددة )او املشاكل( التي

يجب إصالحها هي:

قم بإعداد قامئة: )األمثلة مدرجة أدناه(

ال يوجد ماء ساخن

مشكلة بالسباكة )كن محدًدا(

ال توجد تدفئة

السقف به شقوق، الخ.

كام تتذكر؛ ناقشنا هذه املشاكل يف }ادخل تاريخ املناقشة{. )استخدم هذا

السطر فقط إذا كان له صله(

أعتقد أن وجود هذه العيوب فيه خرق لعقد اإليجار املربم بيننا ومخالفة 

للضامن الضمني لصالحية العقار للسكن.

إذا مل يتم إصالح هذه العيوب يف غضون )اكتب عدد االيام(؛ أعتزم عىل مامرسة

حقي القانوين يف إنقاص األجرة والقيام بعمل اإلصالحات بنفيس واخصم نفقات التصليح

من األجرة. )قم برفق اي تقديرات للتكلفة قد تكون لديك توضح التكلفة املتوقعة 

لإلصالحات.(

سوف أكون ممتناً باهتاممكم الفوري بهذه املسألة.

املخلص

توقيعك

اكتب اسمك

معلومات االتصال الخاصة بك

 منوذج خطاب

عمل اإلصالحات والخصم
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اسمك

عنوانك

التاريخ

اسم املالك

عنوان املالك

عزيزي }ادخل اسم املالك{:

أكتب إليكم بشأن اإلصالحات الالزمة للشقة / املنزل الذي أستأجره منك )اخرت

واحد( الكائن يف }إدخال العنوان{. املشكلة املحددة )او املشاكل( التي

يجب إصالحها هي:

قم بإعداد قامئة: )األمثلة مدرجة أدناه(

ال يوجد ماء ساخن

مشكلة بالسباكة )كن محدًدا(

ال توجد تدفئة

السقف به شقوق، الخ.

كام تتذكر؛ ناقشنا هذه املشاكل يف }ادخل تاريخ املناقشة{. )استخدم هذا

السطر فقط إذا كان له صله(

أعتقد أن وجود هذه العيوب فيه خرق لعقد اإليجار املربم بيننا ومخالفة 

للضامن الضمني لصالحية العقار للسكن.

إذا مل يتم إصالح هذه العيوب يف غضون )اكتب عدد االيام(؛ أعتزم عىل مامرسة

حقي القانوين يف حجب كل او جزء من األجرة الشهرية لحني تصحيح هذه األشياء

سوف أكون ممتناً باهتاممكم الفوري بهذه املسألة.

املخلص

توقيعك

اكتب اسمك

معلومات االتصال الخاصة بك

 منوذج خطاب

حجب كُل أو جزء من األُجرة
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اسمك

عنوانك

التاريخ

اسم املالك

عنوان املالك

عزيزي }ادخل اسم املالك{:

أكتب إليكم بشأن اإلصالحات الالزمة للشقة / املنزل الذي أستأٍجره ٍمنك )اخرت

واحد( الكائن يف }إدخال العنوان{. املشكلة املحددة )او املشاكل( التي

يجب إصالحها هي:

قم بإعداد قامئة: )األمثلة مدرجة أدناه(

ال يوجد ماء ساخن

مشكلة بالسباكة )كن محدًدا(

ال توجد تدفئة

السقف به شقوق، الخ.

أعتقد أن وجود هذه العيوب فيه خرق لعقد اإليجار املربم بيننا ومخالفة 

للضامن الضمني لصالحية العقار للسكن.

إذا مل يتم إصالح هذه العيوب يف غضون )اكتب عدد االيام(؛ أعتزم عىل مامرسة

حقي القانوين بإخالء العقار.

املخلص

توقيعك

اكتب اسمك

معلومات االتصال الخاصة بك

 منوذج خطاب

فسخ عقد اإليجار ألسباب متعلقة بصالحية العقار للسكن – الخطاب األول
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إسمك

عنوانك

التاريخ

اسم املالك

عنوان املالك

عزيزي }ادخل اسم املالك{:

هذا الخطاب ألُبلغك بأنني سوف اقوم بإخالء شقتي / منزيل )اختيار واحد( الكائن يف

}أدخل العنوان{ يف }ادخل التاريخ{. لقد اتبعت جميع إجراءات اإلخالء املُتفق عليها.

عنواين الجديد هو }أدخل العنواًن الجديد{. يرجى إعادة وديعة التأمني الخاصة يب إىل

العنوان أعاله يف غضون 30 يوما بعد أن أُخيل العقار.

املخلص

توقيعك

اكتب اسمك

معلومات االتصال الخاصة بك

 منوذج خطاب

فسخ عقد اإليجار ألسباب متعلقة بصالحية العقار للسكن – الخطاب الثاين
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وديعة التأمني هي أموال املستأجر التي يحتفظ بها املالك كحامية من األرضار. املستأجر هو املسؤول عن دفع األجرة طوال مدة عقد اإليجار. عند انتهاء 

مدة عقد اإليجار، يجب أن يسرتد املستأجر وديعة التأمني منتقص منها تكلفة أي أرضار لحقت بالوحدة املؤجرة.

ميكن حجب كل أو جزء من وديعة التأمني الخاصة بك يف نهاية مدة اإليجار إذا كنت: 

إلحاق الرضر بالعقار	 

الفشل يف تنظيف العقار بطريقة صحيحة	 

عدم دفع الدفعة األخرية أو أي دفعة من األجرة	 

عدم تقديم إشعار مسبق صحيح إىل املالك بأنك ستنتقل من العقار.	 

بدون موافقة املالك ال يجوز استخدام وديعة التأمني لدفع أُجرة الشهر األخري. ال ينبغي استخدام وديعة التأمني لدفع للتعويض عن أرضار سببها 

مستأجرين أخرين قبل ان تنتقل انت إليها أو لتصليحات بسبب االستخدام واالستهالك العادي للعقار. راجع “اسرتداد وديعة التأمني”

حدود مبلغ وديعة التأمني
قانون بنسلفانيا يحد من مبلغ الودائع التأمينية التي ميكن للاملك املطالبة بها. خالل السنة األوىل من عقد اإليجار ال ميكن أن تكون وديعة الضامن 

أكرث مام يعادل قيمة شهرين من األُجرة. قد يطلب املالك من املستأجر دفع وديعة التأمني باإلضافة إىل الشهر األخري”. بغض النظر عن املسمى الذي 

يطلقه عليه املالك “أُجرة الشهر األخري” او غري ذلك فإنه اليزال جزء من وديعة التأمني التي ال تتعدي قيمتها أًجرة شهرين خالل سنة األوىل.

ال ميكن ان يتجاوز مبلغ وديعة التأمني أُجرة شهر واحد خالل السنة الثانية او أثناء أي تجديد للعقد األصيل. إذا زادت األُجرة عىل املستأجر؛ ميكن أيضا 

للاملك زيادة وديعة التأمني لتساوي إيجار شهر واحد بالسعر الجديد  للخمس سنوات األوىل من عقد اإليجار. بعد الخمس سنوات األوىل ال ميكن 

للاملك زيادة وديعة التأمني حتى لو تم زيادة األُجرة.

إذا دفع املستأجر شهرين وديعة تأمني )أو شهر وديعة تأمني “وأجرة أخر شهر”( فيمكن بعد ميض السنة األوىل ان يطلب املستأجر من املالك بإعادة 

فارق املبلغ املايل الذي هو أكرب من أُجرة شهر واحد. ويتم ذلك عن طريق كتابة خطاب تطلب فيه هذا املال وتحتفظ بنسخة من الخطاب لسجالتك. 

الخطاب يجب إرساله عن طريق الربيد املعتمد مع “طلب إيصال إثبات االستالم” للداللة عىل أن املالك تسلم الخطاب. يجب عىل املستأجر ان يرسل 

خطاب بالربيد العادي بعد اإلرسال بالربيد املعتمد إذا مل يتلق إيصال موقع بإثبات االستالم من مكتب الربيد. 

الفائدة عىل وديعة التأمني
إذا تم تحصيل أكرث من مبلغ 100 دوالر كوديعة تأمني:

يجب وضع األموال يف حساب بنيك منفصل. 	

يجب أن يكون الحساب يف مؤسسة تنظمها السلطات املرصفية بنسلفانيا أو الحكومة االتحادية. 	

ا باسم وعنوان  )البنك( املودع به ومبلغ اإليداع. 	 يجب عىل املالك إخطار املستأجر كتابيً

 بعد السنة الثانية يجب دفع الفائدة املكتسبة عىل أموال املستأجر )منتقص منها ٪1 رسوم إدارية للاملك( . 	

ا يف تاريخ إبرام عقد اإليجار للمستأجر سنويً

ال يحدد القانون مقدار الفائدة التي يجب أن يحصل عليها املستأجر. 	

تذكر؛ أسعار الفائدة اليوم منخفضة جدا. لذلك بعد أن يخصم املالك ٪1 للرسوم قد ال تكون هناك فائدة مستحقة للمستأجر. ومع ذلك لتكوين عالقة 

ا بعدم وجود فائدة مستحقة. تجارية ناجحة يجب عىل املالك إخطار املستأجر كتابيً

ني
وديعة التأم
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اسرتداد وديعة التأمني
يف غضون ثالثني )30( يوما بعد انتهاء عقد اإليجار يجب عىل املالك إعطاء املستأجر:

 قامئة مكتوبة بأي أرضار يدعي املالك أن املستأجر مسؤول عنها مع مبلغ مايل بقيمة الفرق بني أموال وديعة التأمني باإلضافة إىل الفائدة وتكلفة . 1

إصالح تلك األرضار )إن وجدت( او  

شيك بكامل مبلغ وديعة التأمني.. 2

إذا فشل املالك يف القيام بأي مام سبق يف غضون 30 يوًما فقد تخىل عن حقه يف خصم أياً من وديعة التأمني أو الفائدة املكتسبة وتخيل عن حقه 

يف مقاضاة املستأجر يف املحكمة للتعويض عن األرضار. يف اليوم الحادي والثالثني؛ ميكن للمستأجر مقاضاة املالك وطلب ضعف مبلغ وديعة التأمني 

املودعة يف حساب الضامن باإلضافة إىل الفائدة )إن وجدت(. مالحظه أنه إذا مل يقدم املستأجر عنوان جديد للمراسالت أو مل يعيد املفاتيح؛ فإن املالك 

ليس ملزم مبهلة الثالثني يوماً.

الطعن يف األرضار املستقطعة من وديعة التأمني
يجب عىل املالك عدم فرض الرسوم الناتجة عن االستهالك واالستخدام العادي عىل املستأجر. عىل سبيل املثال: إذا قرر املالك أن الشقة بحاجة إىل إعادة 

الطالء يف نهاية عقد اإليجار فال ينبغي فرض رسوم إعادة الطالء عىل املستأجر إال إذا تسبب املستأجر يف إحداث رضر يتعدى االستهالك العادي.

ما هو اإلستهالك العادي؟
االستهالك العادي هو التقادم العادي لحالة العقار بسبب  االستخدام اليومي الطبيعي. وهو ليس الرضر الناجم عن سوء املعاملة أو اإلهامل. هناك 

فرق بني االستهالك العادي والرضر الذي يلحق بالعقار. املوكيت الباهت هو استهالك عادي. الحروق أو البقع عىل املوكيت هو رضر ناجم عن اإلهامل.  

بهتان الطالء او اصفراره استهالك عادي. بقع كبرية يف املوكيت أو ثقوب يف الجدار تعترب ارضار يستحق املالك التعويض عنها.

ما الذي ميكن استخدام وديعة التأمني للتعويض عنه؟ 
قد يحتفظ مالك العقار ببعض أو كل وديعة الضامن إلجراء إصالحات لرضر بخالف االستهالك العادي. ميكن ملالك العقار االحتفاظ بوديعة التأمني 

لتغطية أي أُجرة غري مدفوعة يف نهاية مدة اإليجار. كام ميكن مصادرة وديعة التأمني إذا فسخت عقد اإليجار. إذا مل تقم بتنظيف العقار ميكن للاملك 

ا مقابل تنظيف الوحدة املؤجرة بعد انتقالك منها ولكن يجب أن تكون الرسوم معقولة وتعيد العقار فقط إىل الحالة التي كان  أن يفرض عليك رسوًم

عليها قبل أن تنتقل إليه.

ال يجب أن تُسأل عن األرضار التي سببها املستأجرون السابقون. باستخدام قامئة فحص الوحدة املؤجرة ميكن للمستأجر مالحظة أي أرضار كانت 

موجودة يف العقار املؤجر قبل االنتقال إليه. أدلة مستندية وشهود العيان والصور الفوتوغرافية مفيدة بشكل خاصة يف إثبات حقيقة أن األرضار كانت 

موجودة قبل االستئجار. هذا النوع من األدلة هو قيم للغاية عند رغبة املستأجر يف مقاضاة املالك السرتداد وديعة التأمني املصادرة لسبب غري مرشوع.

خطوات السرتداد وديعة التأمني عند االنتقال من العقار املسَتأجر
إعطاء املالك إشعاًر صحيحاً بأنك سوف تنتقل.	 

يجب أن يكون هذا اإلشعار متوافق مع أحكام عقد اإليجار. سوف تحتاج لقراءة عقد اإليجار ملعرفة أين يجب ان تُرسل اإلشعار باإلخالء وما هي 	 

مدة اإلخطار التي يجب ان إعطائه للاملك إلنهاء العالقة التعاقدية.

تأكد من إعطاء املالك عنوانك الجديد كتابتاً يف وقت االنتقال او قبله. يجب عليك القيام بذلك حتى لو مل يذكر ذلك يف عقد اإليجار. راجع منوذج 	 

خطاب — إشعار باإلخالء/عنوان املراسالت الجديد إلعادة وديعة التأمني. 
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من األفضل إرسال هذا اإلشعار عن طريق الربيد املعتمد “ طلب إيصال إثبات االستالم “. إذا كنت غري متأكد ما سيكون هو عنوانك الجديد؛ أعطي 	 

املالك عنوان أحد األقارب. احتفظ بنسخ من جميع الخطابات التي ترسلها وإيصاالت إرسال الخطابات بالربيد املعتمد و إيصاالت إثبات االستالم. 

قم بتنظيف الوحدة السكنية بدقة قدر اإلمكان قبل االنتقال منها. حافظ عىل إيصاالت استئجار أو رشاء أي معدات تنظيف، عىل سبيل املثال؛ 	 

استئجار وديعة الضامن جهاز التنظيف بالبخار لتنظيف املوكيت. تذكر تنظيف داخل املوقد والثالجة والتخلص من أي قاممة. ال ترتك أي يشء خلفك.

تأكد من أنك لست مديناً بأي أُجرة.	 

حاول استدعاء املالك لفحص الوحدة السكنية معك.	 

التقط صور فوتوغرافية للعقار الفارغ. هذا هو الوقت املناسب ملراجعة الصور والقامئة املرجعية أو أي مستندات أُخرى قمت بإعدادها لألرضار التي 	 

الحظتها قبل ان تنتقل اىل الشقة أو املنزل.

أعد املفاتيح للاملك. والحصول عىل إيصال عن أي أموال انت مدين بها للاملك وقمت بدفعها له يف ذلك الوقت.	 

تذكر، إذا مل يتم إعطاء إشعاراً صحيحاً فمن املحتمل أنك خرقت عقد اإليجار وقد تخرس وديعة التأمني. إذا مل تنهي عقد اإليجار رسمياً أو كنت مديوناً 

بأُجرة أو مل تقم بإعادة املفاتيح، قد يرفض املالك إعادة وديعة التأمني.

ماذا تفعل إذا مل يعيد مالك العقار وديعة التأمني 
إذا فشل املالك يف إعادة وديعة التأمني وإعطائك قامئة مكتوبة باألرضار يف غضون ثالثني )30( يوما، أو إذا كان املالك مل يدفع لك 

َقَد املالك: الفرق بني مبلغ وديعة التأمني واألرضار الفعلية الالحقة بالوحدة املؤجرة يف غضون ثالثني )30( يوما فَ

جميع الحقوق يف االحتفاظ بأي جزء من وديعة التأمني )مبا يف ذلك الفائدة( و	 

جميع الحقوق يف مقاضاة املستأجر للتعويض عن األرضار الالحقة بالوحدة املؤجرة )ومع ذلك، الزال يجوز للاملك مقاضاة املستأجر لتحصيل األُجرة 	 

الغري املدفوعة أو خرق عقد اإليجار(. 

ميكنك تقديم شكوى مدنية إىل املحكمة الجزئية ومقاضاة املالك بضعف مبلغ وديعة التأمني )مبا يف ذلك الفائدة، إن وجدت(.  املالك ليس بإمكانه رفع 

دعوى مضادة للمطالبة بالتعويض عن األرضار.

إذا كان املالك قد قدم لك قامئة باألرضار وقام بإعادة األموال يف غضون ثالثني )30( يوًما ومل توافق عىل تكلفة تصليح األرضار املذكورة، فيمكنك تقديم 

شكوى مدنية يف املحكمة الجزئية. عليك إثبات أن املالك خصم تكلفة إصالح األرضار بغري وجه حق.  ُمجدداً، الصور والقامئة املرجعية وغريها من 

املستندات ستكون مفيدة لهذه اإلجراءات. يحق للاملك تقديم دعوى مضادة ضدك.

سيكون عليك دفع رسوم تقايض إىل املحكمة الجزئية من أجل تقديم الشكوى املدنية؛ ومع ذلك، ميكنك  أن تطلب من املالك تعويضك عن هذه 

الرسوم. إذا َحَكم القايض لصالحك، ينبغي عىل املالك دفع رسوم ونفقات الدعوى . إذا ذهبت إىل املحكمة، يجب عليك إحضار املستندات التالية )إذا 

كانت موجودة(:

عقد اإليجار املكتوب	 

مستندات أو دليل عىل أنك قمت  بإرجاع املفتاح )املفاتيح(	 

مستندات أو دليل عىل أنك أعطيت املالك عنوانك الجديد للمراسالت	 

نسخة من أي مراسالت أرسلتها لطلب اسرتداد وديعة التأمني	 

نسخة من أي مراسالت أرسلها املالك رشح فيها ملاذا مل يتم إعادة 	 

وديعة التأمني بالكامل.

جميع إيصاالت األُجرة )أو الشيكات املرصوفة(	 

إيصال وديعة التأمني )الشيك املرصوف(	 

قامئة األرضار املسجلة عند انتقالك إىل العقار 	 

الصور أو مقاطع الفيديو )كن مستعًدا لقول	 

من أخذ الصور ومتى(	 

الشهود الذين شاهدوك ولنت تدفع الوديعة،	 

و/ أو الذين يعرفون حالة شقتك عندما انتقلت إليها وانتقلت منها	 

ني
وديعة التأم
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إذا مل تقم بإعطاء عنوان املراسالت الجديد، فال يزال يحق لك الحصول عىل وديعة التأمني. ومع ذلك، بسبب الصعوبة التي قد يواجها املالك يف تحديد 

موقعك، فلن يكون املالك. ملزم بإعادة وديعة التأمني يف غضون 30 يوما.

أي بند يف عقد اإليجار يقول أنك قد تنازلت عن هذه الحقوق غري قابل للتنفيذ و لذلك فهو باطل.
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 االسم

 عنوانك

 تاريخ

 اسم املالك

عنوان املالك

عزيزي }أدخل اسم املالك{:

وفًقا لـ P.S.§250-512 )e 68( ،  فإنني اعطيك عنوان املراسالت الجديد الخاص يب كتابتاً:

}أدخل اسم الشارع، املدينة/ الوالية/الرقم الربيدي{

ينتهي عقد اإليجار يف }ادخل التاريخ{. سأكون متاًحا إلجراء فحص نهايئ للوحدة يف الوقت الذي يناسبك خالل األسبوع األخري من }ادخل التاريخ{. 

يرجى االتصال يب لرتتيب وقت الفحص.

يرجى إرسال مبلغ وديعة التأمني بالكامل أو قامئة بأي أرضار تطالب باستحقاقها مع إعادة املبلغ الفارق من رصيد وديعة التأمني مع الفائدة 

املستحقة عىل العنوان أعاله يف خالل املهلة القانونية املحددة بـ 30 يوًما.

املخلص

 توقيعك

 طباعة اسمك

معلومات االتصال بك

 منوذج الرسالة

إشعار باإلخالء/ عنوان املراسالت الجديد إلعادة وديعة التأمني
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Rent Increases

 ال يوجد يف بنسلفانيا قانون لتحديد مقدار األجرة. قد يقوم املالك برفع األُجرة بقدر ما يريدون. ومع ذلك، يجب 

أن تتم التغيريات وفًقا لعقدك )عقد اإليجار(. 

 يجب أن تتبع الزيادة يف األُجرة اإلشعار املناسب املوضح يف عقد اإليجار املكتوب أو الشفهي. 1. 

ال يجوز للمؤجر رفع األُجرة يف منتصف مدة اإليجار ما مل توافق عىل زيادة األُجرة. 2. 

ا. ال يسمح للاملك رفع األجرة ألن املستأجر قدم شكوى بسبب تعرضه للتمييز أو 3.  ال ميكن للمؤجر رفع األُجرة انتقاًما ألن املستأجر مارس حًقا قانونيً

Reاتصل بالسلطة التنفيذية لرقابة املباين. إذا تم رفع األجرة ألنك قدمت شكوى بشأن التمييز يف اإلسكان، يجب عليك إبالغ الوكالة التي قدمت الشكوى فيها
nt
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إذا تلقيت إنذار بأنه سيتم إغالق املرافق الخدمية الخاصة بك، فأنت بحاجة إىل الترصف برسعة لحامية حقوقك حيث من األصعب إعادة الخدمة بعد 

إيقاف تشغيلها. بغض النظر عن املسؤول عن دفع تكاليف املرافق، ال ميكن لرشكة املرافق العامة قطع الخدمة دون عمل ما ييل: 

بعث إنذار كتايب بفرتة عرشة )10( أيام قبل اإلغالق 	 

محاولة االتصال شخصيا بك أو بشخص بالغ يف منزلك قبل اإلغالق بثالثة أيام عىل األقل	 

محاولة االتصال شخصيا بك أو بشخص بالغ يف منزلك خالل عملية االغالق	 

خالل الفرتة من ديسمرب إىل مارس، إذا مل تقم الرشكة بإجراء اتصال شخيص بك قبل الغلق، فيجب عليها نرش اإلنذار يف مكان واضح امام منزلك يُعلن 	 

أن مرافقك ستُغلق ويجب أن متنحك الرشكة 48 ساعة عىل األقل.

بعد تقديم إنذار العرشة )10( أيام إىل املستأجر من قبل رشكة املرافق،  فإن الرشكة لديها ِستوَن )60  )يوًما للقيام بإغالق املرافق املستأجر الخدمية دون الحاجة 

اىل إرسال إنذار آخر بعرشة )10( أيام. 

إذا أغلقت الرشكة املرافق الخدمية دون إنذار مسبق، فقد خالفت القانون. اتصل برشكة املرافق واطلب استعادة الخدمة عىل الفور. اطلب التحدث إىل املرشف 

واكتب اسم الشخص الذي تتحدث معه. و إذا لزم األمر، اتصل بلجنة املرافق العامة عىل الرقم  1.800.692.7380. إذا كنت بحاجة إىل مساعدة قانونية ، 

فاستشري محامي خاص أو اتصل مبكتب املساعدة القانونية املحيل.
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خطوات لتجنب إغالق املرافق الخدمية:
تقع عىل عاتقك مسؤولية االتصال برشكة املرافق عىل الفور بشأن أي نزاع حول الفواتري أو وجود مشكلة يف الدفع حتي تتجنب إغالق مرافقك 

الخدمية.

اتصل برشكة املرافق عىل رقم الهاتف يف املوضح باإلنذار. اطلب إعداد اتفاقية للدفع. يتم تحديد مدة اتفاقيات الدفع مبوجب القانون. إذا كانت أرستك 1. 

منخفضة الدخل، فتأكد من إبالغ رشكة املرافق حيث يوجد اتفاقيات دفع لفرتة أطول متاحة لألرس ذات الدخل املنخفض. رشكة املرافق مطالبة بأن توفر لك 

 اتفاقية دفع واحدة لنفس الدين. إذا كنت ال تصدق أن إحدى الخدمات توفر أجل للدفع، ميكنك اإلبالغ عنهم لجنة املرافق العامة )CUP( عىل الرقم 

 1-008-296-0837.  وستقوم لجنة املرافق العامة بأجراء اتفاقية الدفع.

اثبت أنك دفعت فاتورتك أو أظهر وجود خالف )نزاع( حول فاتورتك. إذا اعرتضت عىل فاتورتك أو مل توافق عىل قراءات العداد، فيجب عليك إخطار رشكة 2. 

املرافق وإخبارها أنك تعرتض عىل الفاتورة. لن يتم  إيقاف الخدمة الخاصة خالل الفرتة التي تنتظر فيها الرد عىل استفسارك أو نزاعك. ستظل ملزًما بدفع 

جميع فواتري الخدمات التي ال تعرتض عليها، مبا يف ذلك أي فواتري تتلقاها أثناء استمرار الشكوى. إذا كنت ال تستطيع االتفاق أنت ورشكة املرافق الخدمية 

فاتصل بلجنة املرافق العامة )CUP( عىل الرقم 0837-296-008-1

ال تستطيع رشكة املرافق إيقاف الخدمة إذا حصلت عىل شهادة طبية تشري إىل أن شخًصا ما يف منزلك يعاين من مرض خطري أو أن شخًصا ما يعاين من حالة 3. 

مرضية ستزداد ُسوًءا بسبب اإلغالق. بعد أن تخرب رشكة املرافق عن هذه الحالة املرضية، ستحتاج إىل إحضار طبيب أو ممرضة مامرسة لالتصال أو إرسال بيان 

إىل رشكة املرافق لتأكيد الحالة املرضية. ميكن إيقاف اإلغالق ملدة أقصاها 03 يوًما يف املرة الواحدة. كام ميكن تجديد الشهادة الطبية مرتني إضافيتني. إذا كان 

قد تم إيقاف الخدمة بالفعل، فسوف تُلزم رشكة املرافق بإعادة الخدمة. ال يزال يتعني عليك إجراء ترتيبات الدفع ألي فواتري خدمات أخري ال يوجد نزاع بشأنها.

إذا كُنت ضحية للعنف املنزيل ولديك حامية سارية من أمر الحامية من إساءة )AFP( فهناك إجراءات و حامية مخصصة للتعامل مع خدمة املرافق 4. 

الخدمية. اتصل برشكة املرافق إلبالغهم ان لديك أمر ساري للحامية من اإلساءة AFP  حتى يتم تطبيق هذه اإلجراءات و الحامية الخاصة. قد يُطلب منك 

تقديم نسخة من أمر الحامية من إساءة AFP إىل رشكة املرافق العامة.

إذا كنت تعيش يف أرسة منخفضة الدخل، فقد تكون هناك ترتيبات خاصة ملساعدتك - انظر التعرث يف دفع فواتري خدمات املرافق العامة للحصول عىل 5. 

 معلومات حول الربامج التي تساعد العمالء ذوي الدخل املنخفض.
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ماذا لو كان مالك العقار مسؤوالً عن دفع فواتري خدمات املرافق؟

إذا كان املالك مسؤوالً عن دفع خدمة مرفقية وفشل يف دفع فاتورة املرفق الخدمي أو إذا أمر املالك رشكة املرافق بإيقاف الخدمة، فإن قانون حقوق 

املستأجرين يف املرافق الخدمية يتطلب أن يتم إعالمك مقدما من قبل رشكة املرافق بثالثون )30( يوًما عىل األقل. 

مبجرد إغالق املرافق الخدمية، قد يصبح الوضع أكرث تعقيًدا. أوالً، حاول أن تجعل املالك يقوم بتسديد الدفعات الالزمة عىل الفور الستعادة خدمتك. إذا 

مل يقم املالك بتسديد الدفعات الالزمة الستعادة الخدمة، فقد يتعني عليك وعىل أي مستأجرين آخرين سداد املدفوعات من أجل استعادة الخدمة. ميكن 

خصم أي فاتورة تدفعها الستعادة الخدمة من مدفوعات اإليجار. قد تتمكن أيًضا من نقل خدمة املرافق إىل اسمك. ومع ذلك، كن حذرًا - قد تحتاج إىل 

إيداع مبلغ كبري وقد يؤثر ذلك أيًضا عىل عقد اإليجار. اطلب املشورة القانونية يف أقرب وقت ممكن إذا قمت بذلك.

إعادة تشغيل خدمة املرافق مرة أخري:
خالل 1 أبريل و 30 نوفمرب، إذا دفعت املبلغ املستحق بالكامل أو أبرمت اتفاقية دفع )لو مسموح بها( واستوفت أي رشوط أخرى تتطلبها رشكة املرافق، 

فيجب استعادة خدمتك يف غضون 3 أيام.

 بني 1 ديسمرب و 31 مارس، يجب استعادة خدمتك يف غضون 24 ساعة إذا قمت بدفع املبلغ املستحق بالكامل أو أبرمت اتفاقية دفع )لو مسموح بها( 

واستيفاء أي رشوط أخرى تتطلبها رشكة املرافق.

من املسؤول عن دفع فواتري الخدمات؟ 
ا ، يجب أن يتفق ويحدد الطرفان الطرف املسؤول عن دفع فواتري الخدمات املرفقية. قد يكون املستأجر مسؤوالً  ا أو شفهيً سواء كان عقد اإليجار مكتوبً

عن الكهرباء والغاز بينام يكون املالك مسؤوالً عن املياه والرصف الصحي. إذا كان عقد اإليجار مكتوباً، فتأكد من أن عقد اإليجار يحدد من املسؤول عن 

دفع تكاليف املرافق العامة.

هل يجب أن يكون هناك عداد فردي لكل شقة؟
إذا كان املستأجر مسؤوالً عن دفع فاتورة املرافق، فإن قانون املرافق بوالية بنسلفانيا يتطلب من املالك التأكد من أن كل وحدة سكنية يتم حساب 

قياسها بشكل فردي. هذا يعني أنه ال ميكن أن يكون هناك “تحميل خارجي غري مرخص” عىل فاتورة املرافق للمستأجر – التوصيالت الكهربائية التابعة 

للمستأجر ال ميكن ان تشمل املناطق املشرتكة أو شقة أخرى. إذا كان هناك ثالث وحدات يف مبنى، فيجب أن يكون هناك ثالثة عدادات منفصلة لكل 

شقة وعداد منفصل للمناطق املشرتكة. 

إذا مل يتم قياس استهالك الحدة املؤجرة بشكل فردي، فإن املالك مسؤول عن فاتورة املرافق العامة - مبا يف ذلك أي رصيد متأخر مستحق. يجب أال تسمح 

رشكة املرافق أن يدفع املستأجر فواتري الخدمة حتى يتم التأكد من تصحيح التوصيالت الكهربائية.

هل ميكن للاملك القصاص مني ملامرسة حقوقي فيام يتعلق باملرافق العامة؟
هناك نص يف قانون تنظيم املرافق العامة ببنسلفانيا يجعل من غري القانوين للاملك القصاص من املستأجر ملامرسة حقوقه مبوجب قانون بنسلفانيا 

لتنظيم املرافق العامة.  أي مالك أو وكيل أو موظف للاملك يهدد أو ينتقم من املستأجر قد يكون مسؤوالً عن األرضار مبا يعادل شهرين من اإليجار أو 

األرضار الفعلية التي لحقت باملستأجر أيهام أكرب، وتكاليف الدعوى القضائية وأتعاب املحامني املعقولة.

هناك نص ضد مامرسة ال يف القانون يحايك االنتقام غري القانوين، لو قام املالك بالسعي لرفع األُجرة أو طرد املستأجر يف غضون ستة 6 أشهر من مامرسة 

املستأجر حقوقه مبوجب قانون املرافق العامة ببنسلفانيا إال يف حاالت عدم دفع األُجرة. الحظ أنه ال ميكن التنازل عن تلك الحقوق حتى لو كان عقد 

اإليجار ينص عىل أنك قد تنازلت عن هذه الحقوق.
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هل ميكن ملالك العقار أن يغلق املرافق الخدمية ألنني متأخر يف دفع األُجرة؟
ال يُسمح ملالك العقار بالتدخل يف خدمة املرافق العامة حتى ولو كنت متأخر يف دفع األُجرة. حتى اذا كانت األُجرة الشهرية تشمل مرافق املياه و 

الرصف الصحي و الغاز أو الكهرباء، ال ميكن للاملك إيقاف خدمة املرافق العامة قانوناً.  قد يعد ذلك محاولة غري قانونية لطردك دون املرور باإلجراءات 

القانونية املناسبة. إذا حدث ذلك أو إذا هدد املالك بذلك، يجب عليك استشارة محامي أو االتصال مبكتب املساعدة القانونية. انظر سؤال و جواب عن 

اإلخالء : لقد هدد مالك العقار مبنعي من دخول الوحدة السكنية.

التعرث يف دفع فواتري املرافق الخدمية:
إذا مل تقم بالدفع، أو كنت متأخرًا يف دفع  فواتري املرافق، فيمكن لرشكة املرافق العامة إيقاف الخدمة عن الوحدة املؤجرة بعد إعطاء اإلنذار املناسب. 

انظر إيقاف تشغيل الخدمات.  ومع ذلك ، حتى إذا مل تتمكن من دفع املبلغ املستحق بالكامل، فيمكنك اتخاذ خطوات لإلبقاء عىل الخدمة املرفقية 

قيد التشغيل.

 يوجد لدى رشكات الكهرباء والغاز وبعض رشكات املياه برامج مساعدة العمالء )CAPs  .)CAPs متاحة للعمالء ذوي الدخل املنخفض الذين يجدون 	 

صعوبة يف دفع الفاتورة الشهرية كاملة. توفر هذه الربامج تخفيضات عىل الفاتورة الشهرية باإلضافة إىل اإلعفاء من الديون املستحقة سابقاً مقابل 

أن يقوم العميل بسداد دفعات شهرية منتظمة. اسأل رشكتك إذا كنت مؤهالً لذلك. 

يجب أن تسمح لك رشكات املرافق بدفع فواتريك وفًقا لخطة املوازنة بحيث ال تكون مدفوعات فصل الشتاء مرتفعة للغاية بينام تكون مدفوعات 	 

فصل الصيف منخفضة. وفًقا لخطة املوازنة، يتم حساب متوسط مدفوعاتك بحيث تكون كل دفعة شهرية متساوية.

قد تكون مؤهالً لربنامج مساعدة محدودي الدخل للطاقة املنزلية )LIHEAP(.   قد يكون هذا الربنامج قادرًا عىل مساعدتك يف دفع فواتري 	 

الخدمات أو التكاليف األخرى للتدفئة )وحدات التدفئة وإصالحات املنزل(. تدير االدارة العامة للرعاية االجتامعية ثالثة برامج للطاقة - منحة مساعدة 

الطاقة النقدية ومنحة األزمات ومنحة مساعدات تحصني البيوت من العوامل الجوية. إذا كنت تواجه أزمة تدفئة، فقد تكون مؤهالً للحصول عىل مزايا 

من خالل برنامج األزمات LIHEAP. تشمل حاالت الطوارئ؛ معدات التدفئة املعطلة أو الترسب من املواسري التي يجب إصالحه أو استبداله، ونقص 

الوقود، أو مصدر التدفئة الرئييس أو مصدر التدفئة الثاين )مصدر يستخدم لتشغيله مع  مصدر التدفئة الرئييس أو يستخدم إذا كان مصدر التدفئة 

الرئييس ال يعمل ( والذي هو معطل متاًما، اوعدم وجود وقود )احتياطي اقل من 15 يوًما( أو إغالق خدمة املرافق العامة )تلقيت إشعاراً يفيد أن 

الخدمة سوف تُغلق يف غضون الستني ))60 يوًما القادمة(. 

كل رشكة كهرباء وغاز لديها صندوق متويل للمتعرثين مادياً فيمكن للعمالء ذوي الدخل املنخفض تقديم طلب للصندوق لتجنب اإلغالق أو إلعادة 	 

تشغيل الخدمة. اتصل برشكتك ملعرفة ما إذا كنت مؤهالً للربنامج. 

يعد برنامج تحصني البيوت من العوامل الجوية وبرنامج تخفيض االستهالك السكني لذوي الدخل املنخفض خدمات مجانية تقدم للعمالء 	 

املؤهلني من ذوي الدخل املنخفض. قد تتضمن الخدمات املقدمة استطالع عن الطاقة املنزلية، والتعليم للحد من االستخدام وخدمات للمساعدة يف 

تحصني البيوت من العوامل الجوية. اتصل برشكة املرافق أو برنامج العمل املجتمعي الذي يخدم منطقتك من أجل التقديم أو للحصول عىل مزيد من 

املعلومات.

 متتلك لجنة املرافق العامة يف بنسلفانيا العديد من املوارد للمساعدة يف الحفاظ عىل توفري التدفئة لألفراد واألرس خالل فصول الشتاء يف بنسلفانيا. 	 

قم بزيارة موقع الويب الخاص بهم عىل www.puc.state.pa.us ملعرفة املزيد. 

إذا كنت تعيش خارج فيالدلفيا، قم بزيارة صندوق الدوالر الواحد ))1$ لدعم الطاقة عىل www.dollarenergy.org أو اتصل برشكة املرافق العامة 	 

للحصول عىل معلومات حول الربامج التي قد تساعدك يف دفع فاتورة املرافق الخاصة بك.

 إذا كنت تعيش يف فيالدلفيا، فتفضل بزيارة صندوق خدمات الطوارئ للمرافق العامة )UESF( عىل www.uesfacts.org أو اتصل بالرقم	 

 5170-972-215 للحصول عىل معلومات حول برنامج قد يساعدك يف دفع فاتورة املرافق العامة.
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 لتقديم طلب أو للحصول عىل مزيد من املعلومات حول برنامج مساعدة محدودي الدخل للطاقة املنزلية LIHEAP، اتصل بقسم الخدمات اإلنسانية 

يف بنسلفانيا عىل الرقم  7462-962-800-1من االثنني إىل الجمعة )ميكن لألشخاص الذين يعانون من ضعف السمع االتصال برقم 711(. ميكنك أيًضا 

التقديم عىل برنامج مساعدة محدودي الدخل للطاقة املنزلية LIHEAP من خالل www.compass.state.pa.us. إذا كنت بحاجة إىل مساعدة يف ملء 

استامرة COMPASS، اتصل بخط املساعدة عىل الرقم7462-962-800-1 بني الساعة 8:30 صباًحا و 4:45 مساًء، من يوم االثنني إىل يوم الجمعة. إذا كنت 

تعاين من ضعف السمع، فاتصل بجهاز اتصاالت الُصم  TTY / TTD عىل الرقم 1-800-451-5886.

 ميكنك أيًضا االتصال مبجلس املقاطعة املحيل أو بربنامج العمل املجتمعي الذي يخدم منطقتك للمساعدة.
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يف دفع األُجرة
التأخر 

ا عن دفع كامل مبلغ األُجرة يف الوقت املحدد وفًقا التفاقية عقد اإليجار. إذا مل تدفع األُجرة يف الوقت املحدد، ميكن  بصفتك مستأجرًا، فأنت مسؤول قانونً

ا أو فقدت وظيفتك ، أو لديك فرد مريض يف العائلة، أو لديك أطفال، أو إذا كان ذلك خالل أشهر  ملالك العقار رفع دعوى إخالء ضدك. ال يهم إذا كنت معاقً

الشتاء، فال يزال بإمكانه طردك. إذا كنت تعتقد أنك لن تتمكن من دفع األُجرة بالكامل ويف الوقت املحدد، فيجب عليك إخبار املالك يف أقرب وقت 

ممكن. ال تنتظر حتى استحقاق األُجرة أو بعد تاريخ االستحقاق. سيفرتض مالك العقار األسوأ إذا مل يحصل عىل شيك األُجرة منك. ارشح ملاذا ال ميكنك 

الدفع واطلب إجراء ترتيب للدفع. إذا وافق مالك العقار عىل اتفاقية الدفع، فاحصل عليها كتابة واحتفظ بنسخة منها. إذا مل تلتزم باالتفاقية، سيتمكن 

املالك من طردك.

إذا كنت تواجه مشكلة يف دفع الفواتري، فيجب أن تكون األولوية الرئيسية هي الحفاظ عىل سقف فوق رأسك. لذلك يجب أن تكون األُجرة أحد أهم 

أولوياتك. قد تتمكن من الحصول عىل مساعدة من وكالة محلية لدفع األُجرة يف حاالت الطوارئ. قد تكون املساعدة متاحة فقط خالل أشهر معينة 

من السنة وعادة ما تكون مرة واحدة فقط يف السنة. قد تقدم املنظامت الدينية واملجتمعية املحلية أيًضا مساعدة مالية طارئة. قد يكون لدى مكتب 

املساعدة يف املقاطعة املحلية الخاصة بك املساعدة يف حاالت الطوارئ يف املأوى لألشخاص الذين يحتاجون إىل املساعدة يف دفع إيجارهم أو دفع وديعة 

تأمني ملكان جديد للعيش فيه. ميكنك أيًضا التفكري يف التقدم بطلب للحصول عىل سكن مدعوم من خالل هيئة اإلسكان املحلية. 

حافظ عىل إبقاء عمل املرافق العامة. إذا كنت قد تأخرت يف مدفوعات املرافق، فقد تتمكن من ترتيب خطة للدفع مع رشكة املرافق العامة. سيسمح لك 

ذلك بإبقاء  مصابيح اإلضاءة والتدفئة تعمل أثناء النظر يف حل مشكالتك املالية. تتطلب العديد من عقود اإليجار أن يحافظ املستأجر عىل عمل املرافق 

الخدمية يف الوحدة طوال مدة اإليجار. إذا سمحت بإيقاف خدمة املرافق العامة، فقد تواجه دعوى إخالء بسبب خرق رشوط عقد اإليجار. هناك العديد 

من الربامج ملساعدة األشخاص الذين لديهم دخل ضئيل أو معدوم يف فواتري التدفئة و املرافق األخرى. انظر التعرث يف دفع فواتري املرافق الخدمية.

ال يُسمح ملالك العقار بالتدخل يف خدمة املرافق، حتى لو كنت متأخراً يف دفع األُجرة. حتى ولو كانت مبالغ األُجرة الشهرية تشمل املياه أو الرصف الصحي 

أو الغاز أو الكهرباء يف، ال يحق للاملك قانوناً إيقاف خدمات املرافق. فقد يعد ذلك محاولة غري قانونية لطردك دون املرور باإلجراءات القانونية املناسبة، 

وإذا حدث ذلك أو إذا هدد املالك بذلك، يجب عليك استشارة محامي أو االتصال مبكتب املساعدة قانونية. انظر سؤاالً و جواب عن اإلخالء: لقد هدد مالك 

العقار بطردي.

ملعرفة ما إذا كنت مؤهالً للحصول عىل املنافع العامة، مثل LIHEAP )مساعدة مالية لتكاليف الطاقة املستهلكة( و

املعونات الغذائية واملساعدة الطبية و }Children’s Health Insurance Program{ برنامج التأمني الصحي لألطفال واملساعدة النقدية وبرنامج عاملة 

رعاية الطفل والوجبات املدرسية والخدمات املعيشة طويلة املدى وخدمات التدخل يف مرحلة الطفولة املبكرة واإلعاقة الذهنية أو خدمات التوحد، قم 

.www.compass.state.pa.us بزيارة

إذا كنت بحاجة إىل املساعدة يف ملء استامرة COMPASS، اتصل بخط املساعدة عىل 7462-692-800-1 بني الساعة 8:30 باحاً و4:45 مساًء من االثنني إىل 

الجمعة.  إذا كنت تعاين من ضعف السمع، اتصل بـ جهاز االتصاالت السلكية والالسلكية للصم عىل TTY/TTD 1-800-451-5886. إذا كان لديك سؤال  

خالل غري ساعات العمل أو تفضل استخدام الربيد اإللكرتوين، ميكنك التواصل معهم عن طريق الربيد اإللكرتوين من خالل موقعهم عىل االنرتنت.

التأخر يف دفع األُجرة
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اإلخالء هو إجراء قانوين يبادر به مالك العقار إلجبار املستأجر عىل مغادرة العقار. إن أمر املحكمة باإلخالء هي الطريقة القانونية الوحيدة التي قد 

 يجرب فيها املالك املستأجر عىل ترك العقار املؤجر. اإلخالء القانوين يتطلب إجراءات قضائية و تختلف مدة عملية األخالء حسب الظروف .

ميكن للاملك رفع دعوى لطرد املستأجر إذا

فشل املستأجر يف دفع األُجرة 	 

فشل املستأجر يف الخروج بعد نهاية مدة اإليجار 	 

انتهاك املستأجر لرشوط عقد اإليجار. تتضمن أمثلة االنتهاكات لعقد اإليجار ما ييل:	 

استمرار التأخري يف دفع األُجرة 	 

إتالف الوحدة املؤجرة مبا يتجاوز االستهالك العادي 	 

استخدام الوحدة املؤجرة ألغراض غري مسموح بها مبوجب عقد اإليجار )عىل سبيل املثال، إدارة عمل والسامح لألشخاص غري املرصح لهم العيش 	 

معك، إلخ.( 

االحتفاظ بكلب أو قطة أو حيوان آخر ليس حيوان مساعد عندما ال يُسمح بالحيوانات األليفة يف عقد اإليجار	 

انتهاكات الضوضاء املتكررة التي تزعج املستأجرين اآلخرين	 

االنخراط يف نشاط إجرامي 	 

الفشل يف الحفاظ عيل قص العشب وصيانة األرض املحيطة بالعقار إذا وافقت عىل عمل ذلك يف عقد اإليجار. 	 

التخزين أو التخلص من القاممة غري السليم الذي يجذب الحرشات والقوارض ، إلخ. 	 

عدم االلتزام بالقواعد واللوائح املناسبة املوجودة إما يف عقد اإليجار أو ملحقة بعقد باإليجار أو أُعطيت لك وقت توقيع عقد اإليجار	 

ترتيب إجراءات اإلخالء

إنذار باألخالء
من املرجح أن يبدأ املالك بإعطاء “إنذار باألخالء” للمستأجر. هذا اإلشعار ميكن أن يتم لصقه عىل باب املستأجر أو قد يقوم املالك بتسليمه إىل شخص 

بالغ يف العقار. 

وال ميكن إرساله بالربيد العادي أو املعتمد. أي إنذار يتم إرساله عرب الربيد فقط يجب اعتباره الغياً ويحق الطعن فيه يف املحكمة. تحقق من رشوط 

عقد إيجارك. مقدار الوقت املطلوب من املالك إعطاءه للمستأجر لإلخالء يفرتض وجودها يف عقد اإليجار. إذا نص عقد اإليجار عىل خمسة أيام، فيجب 

إعطاء املستأجر خمسة أيام. قد يحتوي عقد اإليجار عىل “تنازل عن اإلنذار” الذي ينص عىل أن املالك ال يجب أن يعطي املستأجر أي إنذار مسبق.

تحقق من جدول اإلخالء ملعرفة مدة األنذار املطلوبة إذا مل يتم تحديدها يف عقد اإليجار. ما مل يتم تحديد ذلك يف عقد اإليجار، تعتمد مدة اإلنذار 

املطلوبة عىل سبب اإلخالء.

 يجب أن يشتمل إنذار اإلخالء عىل اسم املالك واسم املستأجر وعنوان العقار املؤجر وسبب اإلنذار )مثل عدم دفع األُجرة لفرتة زمنية محددة أو لبعض 

ا من  االنتهاكات األخرى لعقد اإليجار( و التاريخ الذي يريد فيه املالك أن ينتقل املستأجر من العقار املؤجر. يجب أن يكون اإلنذار واضًحا وحاساًم وخاليً

الغموض.
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 ماذا لو مل يعطي املالك إنذارا صحيًحا؟  

ا كام هو محدد بعقد اإليجار، ميكن للمستأجر أن يلجئ يف ذلك للمحكمة. إذا استطاع املستأجر إثبات عدم إعطاء  إذا مل يعطي املالك إنذارا مناسبً

اإلنذار املناسب )عىل سبيل املثال، أعطى املالك إنذارا ملدة عرشة )10( أيام فقط بينام يتطلب عقد اإليجار إنذاراً ملدة 30 يوماً(، فيجب عىل القايض رفض 

القضية وأن يطلب من املالك إعادة اإلجراءات وإنذار املستأجر بشكل مناسب قبل رفع الدعوى مرة أخرى. سيعطي هذا املستأجر املزيد من الوقت 

فقط يف العقار، ولكن لن مينع املستأجر من اإلخالء يف نهاية املطاف.

جلسة استامع املحكمة
إذا مل ينتقل املستأجر من العقار خالل الوقت املحدد يف إنذار اإلخالء، فيجب عىل املالك التوجه إىل املحكمة الجزئية لتقديم شكوى املالك/املستأجر. 

يتم تحديد جلسة املحكمة خالل سبعة )7( إىل خمسة عرش )15( يوًما بعد تقديم املالك للشكوى. 

ستتلقى نسخة من شكوى املالك/املستأجر من محكمة املقاطعة الجزئية عرب بريد الدرجة األوىل، وستحصل أيًضا عىل نسخة يتم تقدميها لك من قبل 

موظف حكومي معتمد او رشطي. إذا تلقيت إشعارا بجلسة إستامع املحكمة، فاتصل مبنظمة حقوق املستأجر أو مبحامي ملناقشة ظروفك الخاصة 

حتى تعرف حقوقك وتكون مستعًدا.

هل يجب عيل حضور الجلسة؟ 

نعم! إذا تأخرت أو فشلت يف حضور الجلسة، فقد يتم إصدار حكم ضدك بشكل غيايب. خطط للوصول مبكرًا ألنه حتى لو تأخرت بضع دقائق فقط 

، فقد يتم إصدار حكم ضدك بشكل غيايب. وجودك أمر حيوي يف جلسة االستامع. إذا أخربك شخص آخر غري املحكمة أنه تم إلغاء الجلسة أو تأجيلها، 

فراجع املحكمة لتحديد ما إذا كان هذا صحيًحا. متنحك جلسة االستامع الفرصة لتقديم دفاعك أو دعوى مضادة ضد الطرف اآلخر. إذا مل تتمكن من 

الذهاب يف املوعد املحدد لجلسة االستامع أو ظهرت حالة طوارئ ، فاتصل مبكتب املحكمة الجزئية يف أقرب وقت ممكن قبل تاريخ املحكمة واسأل 

عام إذا كان ميكن استمرار الجلسة للسامح لك بالحضور.

إذا اتفقت أنت وصاحب العقار عىل اتفاق قبل موعد املحكمة أو إذا أخربك شخص آخر

 غري املحكمة أن “كل يشء تم االعتناء به” ، فخطط لحضور الجلسة عىل أي حال أو تحقق من املحكمة ملعرفة ما إذا كانت الجلسة ال تزال مقررة . 

انظر سؤال وجواب: محكمة املقاطعة الجزئية ملزيد من املعلومات حول الجلسة وماذا تتوقع. 

يف أي وقت قبل جلسة االستامع، ميكنك تقديم دعوي مقابلة )أو “دعوى مضادة”( أو تأكيد أي ادعاء أخر ضد املالك. إذا قمت بتقديم دعوي مضادة ، 

فيجب أن تعقد جلسة االستامع بشأن كلتا الدعوتني بعد مرور سبعة )7( أيام، ولكن ليس أكرث من خمسة عرش )15( يوًما من تقديم دعواك املقابلة. 

إذا قدمت دعوى مضادة، فيجب تقدميها ضد الطرف اآلخر قبل جلسة االستامع بخمسة )5( أيام عىل األقل.

الحكم

ا بالحكم. إذا كان الحكم  بعد جلسة االستامع  يتخذ قايض الدائرة الجزئية قرارًا يف ذلك اليوم أو يف غضون ثالثة )3( أيام.  سيصدر القايض إشعاًرا كتابًي

يف صالحك، فسيطلب من املالك أن يفعل ما أمر به القايض - مثل عدم طردك من الوحدة املؤجرة. إذا حكم  قايض الدائرة الجزئية لصالح املالك، 

فسيتم إصدار الحكم ضدك. سيخربك اإلشعار بنوع الحكم الذي تم إدخاله. 

الحيازة املمنوحة يف حالة عدم استيفاء الحكم املايل 	 

الحيازة املمنوحة 	 

الحيازة غري املمنوحة 	 

الحكم املايل	 

إذا كان الحكم يتعلق بالحيازة املمنوحة إذا كان مل يتم دفع املستحقات املالية )يشار إليه عادة باسم “الدفع واإلقامة”( ، فلديك فرصة لدفع أي أموال 

مستحقة بالكامل يف أي وقت قبل تاريخ اإلخالء لتجنب اإلخالء و البقاء يف املنزل.

Eviction
اإلخالء
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 إذا تم الدفع بالكامل للاملك، مبا يف ذلك تكاليف الحكم، ويف غضون 10 أيام من صدور الحكم، فال ميكن طلب أي حكم بالحيازة. 	 

ا ودفع كفالة إذا لزم األمر، فيجوز للاملك أن يطلب أمرًا مبنح الحيازة. سرتتفع تكاليف 	  إذا مل يتم الدفع يف غضون 10 أيام أو تم تقديم استئنافً

املحكمة إذا طلب املالك الحكم بالحيازة، لذا من األفضل الدفع يف أقرب وقت ممكن. 

سيتم تحديد موعد اإلخالء القرسي بعد 10 أيام من نرش الرشطي الحكم بالحيازة عىل باب منزلك.  وحتى هذا التاريخ  ال يزال بإمكانك دفع الحكم 	 

بالكامل لتجنب اإلخالء. 

إذا قمت بالدفع قبل تاريخ اإلخالء، فيجب عليك إجراء الرتتيبات مع املالك والرشطي واالحتفاظ بإيصال إلثبات الدفع.	 

إذا قمت بالدفع يف تاريخ اإلخالء، سيتعني عليك دفع الفاتورة مبارشة للرشطي نقًدا، فلن يأخذ الرشطي شيًكا وسيستمر اإلخالء كام هو مقرر. 	 

ا عىل قدرتك يف الحصول  ضع يف اعتبارك: سيظل الحكم مسجالً حتى تقوم بالدفع بالكامل. ميكن أن يؤثر هذا الحكم عىل تصنيفك االئتامين وميكن أن يؤثر سلبً

عىل سكن يف املستقبل.

الحكم بالحيازة
إذا كان الحكم منح الحيازة، فسيتعني عليك االنتقال من املنزل بحلول موعد اإلخالء املقرر حتى إذا دفعت كل األموال املستحقة بالكامل. إذا كنت ال 

توافق عىل القرار وترغب يف البقاء يف املنزل، فسوف تحتاج إىل تقديم استئناف إىل محكمة الدعاوى املشرتكة يف غضون عرشة 10 أيام من تاريخ الحكم 

وقيد الكفالة. انظر عملية االستئناف.

 بعد انقضاء فرتة االستئناف التي تبلغ عرشة 10 أيام، ميكن للاملك تقديم طلب للحصول عىل الحيازة. عندما يحصل املالك عىل أمر حيازة، سيحصل 

ا أو عن طريق نرش اإلشعار عىل بابك.  املستأجر عىل إشعار من قبل رشطي إما شخصيً

سينص اإلشعار من الرشطي إىل أن املستأجر لديه عرشة )10( أيام إضافية إلخالء املسكن من تاريخ تسليم اإلشعار.	 

هذا اإلشعار هو آخر موعد نهايئ لإلخالء. 	 

إذا مل ينتقل املستأجر بحلول نهاية فرتة العرشة )10( أيام من وقت وتاريخ اإلشعار، فقد يقوم الرشطي بإخراج املستأجر بالقوة وإغالق باب الوحدة 	 

املؤجرة.

إذا كنت ال تخطط لالستئناف، فستحتاج إىل وضع خطط لالنتقال يف أقرب وقت ممكن قبل تاريخ اإلخالء املقرر. عىل األقل، قم بنقل جميع ممتلكاتك 

خارج الوحدة املؤجرة قبل اإلخالء املقرر ألنه لن يكون لديك سوى دقائق إلخالئها عند وصول الرشطي.

 يُطلب من املستأجرين إزالة أمتعتهم عند التخيل عن حيازة الوحدة املؤجرة )مبا يف ذلك وقت اإلخالء(. إذا مل تقم بإزالة متعلقاتك عندما يقوم الرشطي 

بطردك، فسيتعني عليك التحرك برسعة الستعادة املمتلكات الخاصة بك. تعرف عىل كيفية استعادة ممتلكاتك بعد أن يتم طردك أو الخروج من املنزل. 

ضع يف اعتبارك: يستغرق األمر عرشين )20( يوًما عىل األقل بعد جلسة االستامع قبل أن يحدث الطرد القانوين.

ماذا يحدث إذا مل يأت الرشطي ليقوم بطردي؟

من املمكن أال ينفذ املالك أبداً الحكم بالحيازة وال يقوم بإبالغ الرشطي لطردك. بشكل عام يحدث هذا عندما يعمل املالك واملستأجر عىل إبرام اتفاقية 

دفع ويوافق املالك عىل أنه ميكن للمستأجر البقاء. إذا كنت قادرًا عىل التوصل إىل اتفاقية، فتأكد من حصولك عىل إيصال مقابل املال الذي تدفعه 

ا.  للاملك وقم بالحصول عىل االتفاق كتابيً

يستطيع املالك أن يطلب إعادة إصدار أمر الحيازة بشكل عام خالل 120 يوًما من تاريخ الحكم.

عملية االستئناف
ا ما يكون هناك شقان لقرار القايض: أمر الحيازة )اإلخالء( والحكم املايل.  غالبً

لديك الحق يف استئناف الحكم الصادر ضدك، يتم تقديم االستئنافات إىل كبري كتاب املحكمة يف محكمة الدعاوي املشرتكة. حتي تتمكن من استئناف 

حكم صادر عن محكمة جزئية، ستحتاج إىل إحضار نسخة من الحكم معك إىل مكتب كبري كتاب املحكمة. يُنصح باالستعانة مبحامي إذا اخرتت تقديم 

االستئناف، حيث أن العملية تصبح أكرث تعقيدا عندما تصل اىل املحكمة أذ أنه عىل األرجح، سيكون ملالك العقار محاٍم. 
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إذا كنت تريد أن تستأنف الحكم للحيازة رغبة يف البقاء يف منزلك، فإن لديك عرشة )10( أيام من تاريخ الحكم إلستئناف القرار. 

يجب عليك أيًضا تقديم طلب لوقف تنفيذ الحكم ملنع املوظف الحكومي أو الرشطي من طردك من العقار. 

إذا مل تخرب مكتب كبري كتاب املحكمة أنك تريد إيقاف تنفيذ الحكم ووقف الطرد ومل تقم بتقديم طلب وقف التنفيذ، فسيتم استئناف حكم املال 

فقط وسيظل حكم الطرد كام هو واجب التنفيذ يف ميعاده املحدد. 

عند تقديم الطلب لوقف التنفيذ سيتعني عليك دفع رسوم رفع الدعوى ووقف التنفيذ بحد ذاته يتطلب من املستأجر دفع كفالة بقيمة الحكم 

النقدي أو إيجار 3 أشهر، أيهام أقل. )إذا كان دخلك منخفض جًدا، فقد تضطر فقط إىل دفع ثلث إيجارك ككفالة  عند تقدميك لطلب االستئناف.( سيتم 

وضع هذه األموال يف حساب ضامن. وسيُطلب منك أيًضا دفع األُجرة الشهرية للوحدة السكنية للمحكمة كل ثالثني 30 يوًما من تاريخ االستئناف. إذا 

فشلت يف القيام بذلك، فقد يتم إنهاء طلب وقف التنفيذ وقد يستمر اإلخالء. تأكد من حساب هذا املوعد النهايئ ألن بعض األشهر بها أكرث من ثالثني 

30 يوًما.

إذا كنت ال ترغب يف استئناف حكم الحيازة، ولكنك تريد فقط استئناف حكم املال، فلديك ثالثون )30( يوًما من تاريخ الحكم لالستئناف. 

يتم تقديم االستئنافات إىل كبري كتاب املحكمة يف محكمة الدعاوى املشرتكة. ستحتاج إىل إحضار نسخة من الحكم معك إىل مكتب كبري كتاب 

املحكمة. الكفالة غري مطلوبة الستئناف حكم املال.

ماذا يحدث إذا مل يكن هناك استئناف؟

 إذا منحت محكمة املقاطعة الجزئية حكاًم بالحيازة، وبعد ذلك يجب عىل املالك االنتظار ملدة عرشة 10 أيام لطلب وثيقة تسمى أمر الحيازة من 

محكمة املقاطعة الجزئية. سوف يتوىل نائب الرشطي أو موظف حكومي  تنفيذ أمر الحيازة الذي مينح املستأجر عرشة 10 أيام إضافية إلخالء العقار.  

ا من العقار.  إذا مل تنتقل من السكن يف غضون 10 أيام بعد استالم أمر الحيازة، فسوف يقوم بإخراجك الرشطي أو نائب الرشيف فعليً

ا، فلديك ثالثني 30 يوًما لدفع املبلغ املحكوم به. إذا مل تقم بالدفع، ميكن للطرف الذي رفع دعوى  إذا منحتك محكمة املقاطعة الجزئية حكاًم مالًي

قضائية ضدك أن يذهب بعد ذلك إىل محكمة جزئية ويطلب إصدار وثيقة تسمى أمر بتنفيذ الحكم. سوف يتوىل نائب رشطي أو نائب رشيف أمر 

التنفيذ عن طريق إعطائك إشعارًا أو نرشه عىل بابك. يف الوقت الذي يتم فيه إصدار أمر تنفيذ الحكم لك، سيضع الرشطي أو نائب الرشيف قامئة 

باملمتلكات التي سيبيعها  لسداد مبلغ الحكم الصادر ضدك. هذه القامئة تسمى بقامئة الحجز.

ا، فقد يتم بيع ممتلكاتك بعد عدة أسابيع من  اتصل مبحامي أو أطلب املساعدة القانونية عىل الفور إذا تم الحجز عىل ممتلكاتك. إذا مل تفعل شيئً

عمل الحجز يف املزاد الحكومي، ما مل تكن قيمتها أقل من ثالمثائة 300 دوالر أو ستامئة 600 دوالر إذا كنت متزوًجا، وتم مقاضاتك أنت وزوجك(. ميكنك 

تقديم استئناف أو اعرتاض عىل الحجز )بيع املمتلكات(.

حبس األجور

يسمح قانون تحصيل األجور يف بنسلفانيا للاملك بتحصيل ملغ الحكم للتعويض عن األرضار التي تتجاوز مبلغ وديعة التأمني عن طريق تحصيل ما 

يعادل عرشة 10 ٪ من صايف أجور املستأجر طاملا أن هذا املبلغ ال يضع دخل املدين دون الحد األدىن للفقر. 
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الجداول الزمنية ألخطار اإلخالء
الجدول الزمين لعملية اإلخالء-عدم التجديد بين المالك والمستأجر:

يجب أن يقدم المالك للمستأجر:إذا كان سبب اإلخالء هو:

إخطار مدته عرشة 10 أيامعدم دفع اإليجار

إخطار مدته عرشة 10 أياماخالء بسبب عمل مرتبط باملخدرات الغري قانونية 

إخطار مدته خمسة عرش 15 يومانتهاء / الخرق العام لعقد اإليجار الشهري او غري محدد املدة

إخطار مدته خمسة عرش يوماً 15 يومانتهاء / الخرق العام لعقد اإليجار السنوي أو اقل من عام

إخطار مدته ثالثون 30 يومانتهاء / الخرق العام لعقد األيجار اليت تزيد مدته عن عام واحد

الجدول الزمين لعملية اإلخالء لساحة املنزل املتنقل بين المالك والمستأجر:

يجب أن يقدم المالك للمستأجر:إذا كان سبب اإلخالء هو:

30 يوماًالخرق العام لعقد إيجار اقل من عام او غري محدد املدة

3 أشهر من تاريخ اإلخطار باإلخالءالخرق العام لعقد األيجار اليت تزيد مدته عن عام واحد 

15 يوم الفشل يف دفع األُجرة من شهر إبريل – أغسطس

30 يوماًالفشل يف دفع األُجرة من شهر سبتمرب- مارس

الجدول الزمين لإلجراءات القانونية إلجراءات اإلخالء بين المالك والمستأجر، واالستئناف يف محكمة الدعاوى املشرتكة:

1-15 يوم بعد رفع املالك للشكويقايض محكمة المقاطقة الجزئية يحدد موعد الجلسة

3 أيامقايض محكمة املقاطعة الجزئية يصدر الحكم يف ختام الجلسة أو يف غضون

بعد 10 أيام من يوم الحكمصدور أمر حيازة لصالح املالك

10 أيام بعد اإلخطار بالحكمالشرطي الذي ينفذ أمر الحيازة يمكنه إخالء المستأجرين إذا ظلوا يف العقار أكثر من  

10 أيام بعد صدور الحكميؤثر الحكم تسليم حيازة العقار السكين، ويكون اإلستئناف يف غضون

30 يوم بعد صدور الحكمإستئناف الحكم بالتعويض املادي او بالحيازة للعقارات غري السكنية يكون يف غضون
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هل أنت مالك؟
كوميونيتي

 توصل ا�ك
باستأجرين

تعمل       مع ا�فراد وا�� من أجل
تأم� ا�سكان الدائم والكاء

الذين لديهم برامج إعادة ا�سكان ال�يع
.� انطقة إ� دعمهم � ا�يجار 

هوسنج
سوليشنس

تستطيع

زيد من اعلومات

 تقليل وقت إعادة تأج� 
الوحدة  وتكاليف اع�ن

 خدمة

 توفر لك طريقة لخدمة 
 مجتمعك، والحفاظ ع  أع�لك

دعمكم � خدمة عم�ئنا 

 مساعدة ا�فراد ع 
 تحقيق ا�ستقرار ا�ا�

50   والسكني �دة       عاماً

مقدمة من
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 أسئلة وأجوبة : األخالء

أحتاج إىل مزيد من الوقت لالنتقال. ولدي وضع خاص. هل يأخذ هذا بنظر االعتبار؟  

ليس لديك الحق يف طلب املزيد من الوقت للعثور عىل مكان جديد للعيش فيه أو نقل ممتلكاتك. املسؤوليات هي نفسها لجميع املستأجرين. ال 

ا أو إذا كان لديك أطفال، فال يزال لديك التزام قانوين بالوفاء بعقد اإليجار أو العقد الذي وافقت عليه ولدى مالك العقار  ا مسًن يهم إذا كنت مواطًن

الحق القانوين يف طردك إذا كنت خالفت العقد. إذا مل تكن قد دفعت األُجرة، فإن للاملك الحق املطلق يف طردك. ال يهم إذا تأخرت يف األُجرة ألنك 

مرضت أو فقدت وظيفتك أو ألن لديك فواتري أخرى لدفعها. ميكنك محاولة التفاوض مع مالك العقار ملزيد من الوقت. إذا وافق مالك العقار عىل مزيد 

من الوقت، فاطلب من املالك التوقيع عىل اتفاقية تنص عىل أنه ميكنك البقاء لفرتة أطول.

ليس لدي أي مكان أذهب إليه. ماذا عيل أن أفعل؟ 

ستحتاج إىل إيجاد مكان لك وملمتلكاتك وال ميكن لك أن ترتك ممتلكاتك خلفك، حيث ال يُطلب من مالك العقار االحتفاظ بها نيابة عنك، كام أنه 

ميكنه تحصيل رسوم التخزين منك إذا تركت ممتلكاتك خلفك. إذا مل تتمكن من العثور عىل مكان للعيش فيه، اتصل بالعائلة أو األصدقاء. قد ترغب 

ا جديًدا للعيش فيه. ميكنك أيًضا االتصال باملالجئ املحلية أو املساكن املؤقتة.  ا حتى تجد مكانً يف تخزين ممتلكاتك مؤقتً

هل يف استطاعتي إيقاف اإلخالء؟  

 إذا كانت قضية اإلخالء تتعلق بعدم دفع األجرة فقط، فيمكنك إيقاف اإلخالء يف أي وقت قبل أن يتم طردك بالفعل عن طريق دفع املبلغ الذي أمرت 

به محكمة املقاطعة الجزئية، مبا يف ذلك مصاريف املحكمة. يسمى هذا الحق يف الدفع واإلقامة. سرتتفع مصاريف املحكمة إذا املالك طلب أمر 

الحيازة، لذا من األفضل الدفع يف أقرب وقت ممكن. ميكنك أيًضا محاولة التوصل إىل اتفاق مع املالك لدفع املبالغ املستحقة عليك. إذا كنت قادرًا عىل 

التوصل إىل اتفاق، فتأكد من الحصول عليه كتابتاً حتى يكون لديك دليل عىل لو حاول املالك طردك. 

هددين مالك املنزل بتغيري األقفال وطردي. هل ميكنه فعل ذلك؟  

ال يسمح للاملك بطردك من شقتك أو منزلك دون أمر من املحكمة. ويشار إىل ذلك باألخالء القرسي. حتى إذا كان املالك له مربر يف طرد املستأجر، فإن 

اإلخالء القرسي أمر غري قانوين. يجب عىل املالك تزويد املستأجر بإشعار لإلخالء كام هو مطلوب يف عقد اإليجار واملرور باإلجراءات املناسبة لإلخالء يف 

محكمة املقاطعة الجزئية. ميكن فقط للرشطي أو للرشيف إزالة ممتلكات املستأجر بشكل قانوين وإخالء املستأجر بأمر من املحكمة.

تتضمن أمثلة اإلخالء القرسي غري القانونية ما ييل:

قفل األقفال أو تغيريها 	 

إزالة ممتلكاتك الشخصية من العقار املؤجر 	 

إيقاف تشغيل بعض أو كل املرافق الخدمية الخاصة بك 	 

إزالة الباب أو النوافذ. 	 

مالحظة: منازل الغرف السكنية تختلف قواعدها. تعامل منازل الغرف السكنية معاملة الفنادق. إذا قام املستأجر بتأجري غرفة ومل يتم دفع األُجرة، 

يجوز للاملك غلق الباب.  اتصل مبنظمة حقوق املستأجرين أو مكاتب املساعدة القانونية ملعرفة ما إذا كانت حالة املنزل الذي تعيش ينطبق عليه 

تعريف منزل الغرف السكنية. ملجرد أن املالك يصف العقار بأنه “منزل غرف سكنية “ أو “منزل ضيافة    “ ال يعني بالرضورة أنه ليس لديك بعض 

الحامية مبوجب قانون بنسلفانيا للمستأجر.

هناك عدد قليل من الخيارات التي ميكن للمستأجر اتباعها اذا قام املالك باإلخالء القرسي. قم بأستشارة  محامي بشأن خياراتك.  

 اتصل بالرشطة. ستحتاج إىل إثبات أن لديك الحق يف شغل العقار. لذا، إذا كنت تتوقع حدوث ذلك، احتفظ بنسخة من عقد اإليجار وفواتري . 1

الخدمات الحالية يف مكان ما خارج املنزل - مثل سيارتك أو محفظتك. ستتدخل بعض أقسام الرشطة مع املالك إلعادتك إىل الشقة وسرتفض بعض 

أقسام الرشطة التدخل يف ذلك. كن مهذبا وأبقى هادئا. 
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استدعاء املساعدة القانونية أو ُمحامي خاص للمساعدة. . 2

اطلب من قايض محكمة الدعاوى املشرتكة إصدار أمر زجري قضايئ ضد املالك. يف هذه الحالة، يكون األمر القضايئ أمرًا من املحكمة يوجه ايل . 3

املالك للسامح لك بالعودة إىل مسكنك، وتشغيل املرافق الخاصة بك، و/ أو التوقف عن التدخل يف استخدامك القانوين ملسكنك. 

السعي لجمع األرضار الفعلية من املالك. األرضار الفعلية ستكون جميع الخسائر التي ميكن أن تثبت أنك تكبدتها. قد يكون أحد األمثلة عىل . 4

ذلك التكلفة املعقولة لغرفة الفندق إذا اضطررت إىل االنتقال بسبب قيام مالك العقار بغلق محل إقامتك. 

اطلب تعويضات تأديبية إذا كان سلوك املالك ُمهني وأدى إىل ضغط عصبي شديد وإيذاء جسدي. . 5

كيف ميكنني استعادة متعلقايت بعد أن يتم طردي أو الخروج من العقار؟ 

إذا انتقلت مؤخرًا أو تم طردك من عقار مؤجر، فيمكنك اسرتداد متعلقاتك الشخصية التي تركتها وغادرت لفرتة محدودة. 

إذا تم طردك أو انتقلت من العقار املؤجر، فلديك عرشة أيام لالتصال مبؤجر العقار وإعالم مالك العقار أنك تنوي اسرتداد ممتلكاتك الشخصية التي 

تركتها. يجب عليك إخطار مالك العقار بعزمك عىل اسرتداد أي ممتلكات شخصية مرتوكة من خالل االتصال مبالك العقار وإرسال خطاب اليه. احتفظ 

بنسخة من الخطاب الذي أرسلته إىل مالك العقار. إذا مل تتصل باملالك يف غضون األيام العرشة األوىل بعد طردك أو تلقي إشعاراً من املالك برتككك 

ملمتلكات شخصية، فيمكن للاملك عند إذن التخلص من كل املمتلكات الشخصية. 

بعد االتصال مبؤجر العقار للتعبري عن رغبتك يف الحصول عىل ممتلكاتك، لديك 30 يوًما من يوم طردك أو من تاريخ ختم الربيد إلشعار مالك العقار 

السرتداد ممتلكاتك الشخصية.

 إذا كنت قد انتقلت وتركت ممتلكات شخصية خلفك، فيجب عىل املالك إرسال إشعاراً يخربك فيه بأنك تركت ممتلكات شخصية. إذا مل متنح مالك 

العقار عنوان املراسالت الجديد فسيتم إرسال اإلشعار إىل عنوانك القديم. إذا تم طردك، فلن يضطر مالك العقار إىل إرسال إشعار لك برتك ممتلكات 

شخصية خلفك. سيكون عليك االتصال باملالك بنفسك. 

بعد 10 أيام من يوم طردك أو تاريخ ختم الربيد إلشعار مالك العقار لك باسرتداد ممتلكاتك، ميكن عند إذن للاملك البدء يف فرض رسوم عىل تخزين 

ممتلكاتك. 

سؤال وجواب: محكمة املقاطعة الجزئية: 
من هو قايض املقاطعة الجزيئ؟ 

ا ميكنه أن يقرر دعاوى قضائية مدنية صغرية مثل شؤون املالك واملستأجر، عادة ما يطلق عىل قايض  قايض املقاطعة الجزئية هو مسؤول منتخب محليً

ا أو قايض الصلح.   املقاطعة الجزئية قاضيً

هل أحتاج إىل محام؟ 

ال، ليس متطلب إحضار املحامني أثناء جلسة االستامع، ومع ذلك إذا كنت تفضل أن يكون لديك محامي حارض معك فيمكنك توكيل محامي 

وإحضارهم إىل جلسة االستامع.

هل يجب أن أذهب إىل جلسة محكمة املقاطعة الجزئية؟ 

  نعم! إذا تأخرت أو أخفقت يف حضور الجلسة، فقد يتم إصدار حكم ضدك بشكل غيايب. مبعنى، أنه إذا فشلت يف الحضور، فقد تفقد

  حقك يف جلسة االستامع ويُطلب منك دفع الحكم الصادر ضدك. وجودك أمر حيوي يف جلسة االستامع، حتى إذا قال شخص آخر غري 

 املحكمة أن الجلسة قد أُلغيت. باإلضافة إىل ذلك، متنحك جلسة االستامع الفرصة لتقديم دفاعك أو شكوى مقابلة ضد الطرف اآلخر. إذا 

 مل تتمكن من الذهاب يف املوعد املحدد لجلسة االستامع أو ظهرت حالة طوارئ، فاتصل مبكتب محكمة املقاطعة الجزئية واسأل 

عام إذا كان ميكن إعادة جدولة جلسة االستامع.
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 إذا كان لديك سبب وجيه للتأخري أو تفويت الجلسة، يجب عليك تقديم عريضة فورًا بعد معرفة الحكم الغيايب، ويجب 

أن يكون لديك ادعاء دفاع صحيح.

ما هو “الدفاع”؟  

الدفاع هو سبب )أسبابك( لعدم صحة املزاعم املقدمة ضدك. لن تحتاج إىل تقديم أية أوراق لتقديم دفاعك.  الدفاع الشائع هو أن املالك مل يقم بإعطاء 

ا لعقد اإليجار. إذا كان لديك عقد إيجار مكتوب، يطلب من املالك مبوجب القانون إخطارك وفًقا  إخطار صحيح للمستأجر بإخالء الوحدة املؤجرة وفًق

لعقد اإليجار. يحدد القانون مقدار الوقت الذي يجب أن مينحه املالك إذا مل يكن لديك عقد إيجار مكتوب. انظر الجداول الزمنية إلشعار اإلخالء. دفاع 

شائع آخر هو أن الشقة بها عيوب خطرية. مهام كان دفاعك، ستحتاج إىل مستندات و / أو شهود إلثبات دفاعك.

من هو املدعي؟ 

املدعي هو الشخص الذي رفع الدعوى. الشخص الذي يقايض املتهم.

 املدعى عليه هو الشخص الذي تتم مقاضاته. 

ما هي “الدعوي املضادة”؟ 

الدعوى املضادة هي ادعاء بأن الطرف اآلخر مدين لك باملال. عىل سبيل املثال، إذا دفع املستأجر تكلفة اإلصالحات )بعد إخطار املالك( من أجل جعل 

املسكن صالًحا للسكن ومل يقم املالك بتعويض املستأجر عن التكاليف، يجوز للمستأجر تقديم دعوي مضادة. يجب تقديم الدعوي املضادة مع منوذج 

شكوى مدنية يف مكتب محكمة مقاطعة الجزئية. ال توجد رسوم لتقديم االدعاء املضاد، ولكن سيتعني عىل الشخص الذي يقدمه دفع مصاريف إخطار 

الطرف اآلخر. إذا كنت تخطط لتقديم دعوى مضادة، يجب عليك تقدميها مبجرد تلقي إشعار الجلسة. سيتم البت يف شكوى املالك ودعوتك املضادة يف 

جلسة االستامع.

كيف أستعد لجلستي؟ 

 إذا كان لديك ُمحامي، فيجب عليك مراجعة املعلومات التي سيتم تقدميها يف جلسة االستامع مع ُمحاميك. إذا مل يكن لديك ُمحامي، فيجب عليك 

عمل قامئة مراجعة بالنقاط املهمة ومخطط تسلسيل لألشياء التي حدثت. حاول أن تخترص ودقيق وكن مستعًدا لرشح كل عنرص من األدلة. مترن عىل 

توضيح الجانب الخاص بك يف القضية. إذا كنت قد التقطت صورًا، فستحتاج إىل إحضارها إىل جلسة االستامع. يجب أن تكون قادرًا عىل تحديد من قام 

بالتقاط تلك الصور ومتى تم التقاطها. ارتدي أفضل ما لديك والتزم الوصول يف الوقت املحدد لجلسة االستامع.

ماذا سيحدث يف جلسة االستامع؟

جميع الشهادات تؤخذ تحت القسم يف جلسة االستامع. يسمح للمدعي )الشخص الذي قام مبقاضاتك( أن يشهد أوالً. 

يجوز للشهود أيضا أن يشهدوا نيابة عن املدعي.

 بعد انتهاء املدعي من الشهادة، ستتاح لك الفرصة لطرح أسئلة لألشخاص الذين أدلوا بشهادتهم. لست ملزما بطرح أية أسئلة. سيتم منحك أيًضا 

فرصة لعرض قضيتك وشهودك. قل “سيادتك، أود أن أقدم دفاًعا”. أو “سيادتك، أود أن أسأل السيد أو السيدة X سؤال.” ميكن أن يتم استجوابك أنت 

وشهودك من قبل قايض املقاطعة أو من قبل املدعي. 

ا. حاول ان ال تكرث بالكالم وإال قد يقاطعك القايض. وجه جميع أسئلتك وتعليقاتك إىل القايض  تذكر أن تحافظ عىل رباطة جأشك وأن تكون مهذبً

ا من القايض لطرح السؤال. ال تقاطع القايض أو  باستخدام “سيادتك” كشكل رسمي للمخاطبة. إذا كنت ترغب يف طرح سؤال عىل طرف آخر، فاطلب إذنً

الطرف اآلخر. ستتاح لك الفرصة للتحدث ورشح حالتك.

هل يحق يل االعرتاض عىل يشء يقوله الشاهد؟ 

نعم. االعرتاضان األكرث شيوعا هام الصلة وقيل وقال.

االعرتاض عىل الصلة: يجوز للمستأجر أو املالك االعرتاض إذا كانت املعلومات املقدمة ال عالقة لها بالحالة التي تهدف جلسة االستامع إىل حلها. مثال:

71



Ev
ic

tio
n

املالك يشهد بأن أخاك تم القبض عليه قبل عرشة 10 سنوات بتهمة اعتداء. قل بأدب ولكن بثقة . “سيادتك، أنا أعرتض. هذا ليس له صلة باملوضوع”.

االعرتاض عىل قيل وقال: ميكنك أيضا االعرتاض عىل شهادة حول الترصيحات التي أدىل بها اشخاص ليسوا حارضين يف جلسة االستامع. وهذا ما يسمى 

“قيل وقال” وينبغي أال يسمح بها. مثال: شاهد يشهد بأن أحد الجريان أخربته أنها رأتك تكرس نافذة. قل، “سيادتك، أنا أعرتض. هذا هو” قيل وقال”.

يجب الحرص عىل عدم مقاطعة قايض املقاطعة إال إذا كنت تعرتض قانونياً عىل

 شهادة تقدم وقتها. 

هل ميكنني إحضار املستندات؟ 

نعم، ميكنك إحضار أي مستندات تساعد يف إثبات قضيتك. أي وثيقة مهمة تابعة للقضية يجب تقدميها يف جلسة االستامع. قايض املقاطعة لن يعطيك 

فرصة للذهاب إىل منزلك إلحضار أي مستندات نسيت ان تجلبها إىل جلسة االستامع. ال ميكن لقايض املقاطعة النظر يف الترصيحات املكتوبة من 

اشخاص مل يحرضوا جلسة االستامع لإلدالء بشهادتهم إذا اعرتض الطرف اآلخر عىل الترصيحات املكتوبة. إذا كان شخص ما لديه يشء مهم ليقوله عن 

قضيتك، هو او/ هي بحاجة إىل حضور جلسة االستامع. 

ومع ذلك، ميكن لقايض املقاطعة النظر يف فاتورة، قامئة تكاليف تقديرية، وإيصال، شيك ُملغى  أو كشف حساب مرصيف إذا كان ذلك سيساعد عىل 

إثبات دفاعك أو الشكوى املضادة. تأكد من إحضار عقد اإليجار وأي مراسالت ذات صلة بينك وبني املالك. اجلب الصور والشهود.

هل ميكنني استدعاء شخص ما للحضور يف جلسة االستامع؟ 

نعم. لديك الحق يف استدعاء الشهود. قد ترغب يف استدعاء ضابط السلطة التنفيذية أو مفتش فحص اإلسكان أو شخص يقوم باإلصالحات للشهادة حول 

الحالة من شقتك. استدعاء هو وثيقة تتطلب من الفرد أن يأيت إىل املحكمة والشهادة حتى لو كانوا ال يريدون أن يأتوا. ميكن استدعاء الشاهد أيضاً لجلب 

بعض الوثائق الالزمة إلثبات دفاعك أو مطالبتك املضادة.  يجب ان تقدم طلب الحصول عىل مذكرات االستدعاء وتبليغ الشهود يف أقرب وقت ممكن 

للتأكد من حصول الشهود عليهم يف الوقت املناسب للتحضري لجلسة املحكمة.

ماذا يحدث بعد جلسة االستامع؟ 

يتخذ قايض املقاطعة قراراً إما يف جلسة االستامع أو عن طريق الربيد يف غضون ثالثة )3( أيام. إذا كان الحكم يف صالح املستأجر، فإن املالك مطالب ان 

يفعل ما يأمر به قايض املقاطعة. إذا كان الحكم لصالح املالك مطلوب من املستأجر أن يفعل ما يأمر به قايض املقاطعة. انظر اإلخالء: الحكم

ماذا لو مل أوافق عىل قرار محكمة املقاطعة الجزئية؟

لديك الحق يف استئناف الحكم الصادر ضدك. يتم تقديم االستئنافات إىل مكتب كبري كتاب املحكمة يف محكمة املقاطعة. انظر اإلخالء: عملية االستئناف

ماذا أفعل إذا تم الحجز عىل املنزل أو الشقة التي استأجرها لإليفاء بالرهن أو تم بيعها يف املزاد الحكومي؟
إذا توقف مالك العقار عن دفع االقساط، فقد تبدأ إجراءات حبس الرهن. إذا فشل مالك العقار يف إجراء ترتيب سداد الدين املحيل املفروض عىل العقار، 

فقد يتم بيع العقار يف املزاد الحكومي للسامح للبلدية بتحصيل هذا الدين الذي مل يتم دفعه. ميكن أن تشمل هذه الديون فواتري املياه والرصف 

الصحي املستحقة، ورضائب املدارس، ورضائب العقار.

عندما يعيش املستأجر يف عقار تم الحجز عليه أو بيعه يف املزاد الحكومي، يجب عىل املالك الجديد )مبا يف ذلك البنك( االلتزام بقواعد معينة. ال ميكن 

للاملك الجديد تغيري األقفال أو اتخاذ إجراءات إلجبار املقيمني عىل الخروج إىل الشارع. ال ميكن طرد املستأجر إال بأمر من املحكمة. يجب عىل املالك 

الذهاب إىل املحكمة ورفع دعوى للحصول عىل الحيازة. هذا منفصل متاًما عن إجراءات حبس الرهن وله أوجه تشابه ولكنه يختلف عن إجراءات إخالء 

املستأجر من املالك. 

 إذا تم تسليم إشعارات بالحجز املحتمل عىل العقار أو تم نرشها عىل العقار، اتصل باملرسل عىل الفور وارشح له أنك مستأجر. يجب عليك أيًضا 	 

االتصال مبالك العقار. 

قد تحصل عىل معلومات غري واضحة من مالك العقار حول الحجز. عىل سبيل املثال، قد يطلب منك املالك سداد األُجرة مَسبًقا ويف ذلك انتهاك 	 

لعقد اإليجار أو التفاقية اإليجار. قد يخربك مالك العقار أن الحجز حدث “بالخطأ” أو يقول إن املشكلة قد تم حلها. ال تنخدع وتدفع األُجرة للاملك 

Eviction
اإلخالء
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د تحقق من املكتب تم فيه تسجيل سندات امللكية يف املقاطعة التي يقع بها العقار. قد ترغب أيًضا  السابق بعد بيع العقار بالفعل لطرف آخر. للتأكُ

يف التحقق من الدعاوى القضائية املرفوعة باملحكمة ضد مالك العقار.

ا ملعرفة الخيارات املتاحة أمامك، واملدة التي قد يستغرقها حبس الرهن، وكم من الوقت لديك للتحرك 	   اتصل باملساعدة القانونية أو استشري محاميً

بعد الحجز للرهن أو البيع يف املزاد الحكومي. 

إذا كان مالك العقار غري قادر عىل دفع قسط القرض العقاري، فقد ال يقدر عىل املالك عىل دفع املرافق الخدمية، وقد يتم إيقاف خدمة املرافق 	 

العامة. يجب عليك االتصال فوراً برشكة املرافق واملالك إذا تم إرسال إخطار بوقف تشغيل الخدمة أو إذا تم وقف تشغيل املرافق العامة بالفعل. قد 

تكون قادرًا عىل تجنب اإلغالق عن طريق االتصال برشكة املرافق ودفع لهم مبارشة، حتى إذا كانت املرافق باسم املالك. انظر إيقاف تشغيل املرافق 

العامة 

ال تسمح بخداعك. إذا اتصل بك شخص يدعي أنه مالك العقار الجديد، فاطلب رؤية املستندات التي تظهر امللكية. قم بذلك قبل دفع األُجرة، أو 	 

توقيع عقد إيجار جديد، أو السامح لهم بالدخول إىل العقار. يراجع املحتالون سجالت العقارات املرهونة املتاحة للعامة وقد يتصلوا باملستأجرين الذين 

يعيشون يف عقارات مرهونة لطلب أُجرة زائفة. 

التفاوض عىل مبلغ مايل للخروج من العقار. إذا أراد املالك الجديد خروجك من العقار، اسأل عام إذا كان سيعطيك بعض املال للمساعدة يف دفع 	 

ا باتفاقية “النقد مقابل املفاتيح”. يف بعض األحيان يكون البنك أو املالك الجديد بعد بيع الرهن عىل استعداد للقيام  نفقات النقل. ويشار إىل ذلك أحيانً

بذلك إذا وافقت عىل الخروج يف غضون فرتة زمنية معينة. 

يجب عليك إزالة جميع ممتلكاتك عند الخروج حتى ال يأخذها مالك العقار الجديد أو يدمرها. 	 

إذا مل يقم املالك برد مبلغ التأمني الخاص بك أو نقله إىل املالك الجديد بعد بيع الرهن، فقد تحتاج إىل اتخاذ إجراء قانوين الستعادة وديعة التأمني. 	 

انظر ماذا تفعل إذا مل يقم املالك بإعادة وديعة الضامن.

اتصل مبكتب املساعدة القانونية أو استشري محامي ملعرفة حقوقك.
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للحصول عىل معلومات حول القضايا القانونية مبا يف ذلك املالك / املستأجر واملستهلك و األطفال واألرس، العاملة وقانون الصحة واإلسكان ومساكن 

.PALawHELP.org املترشدين واملنافع العامة واإلعاقة وقانون املسنني وقضايا الهجرة وقضايا املهاجرين وقدامى املحاربني وافراد الجيش اذهب اىل املوقع

إذا كنت تعتقد أنك قد تعرضت للتمييز يف اإلسكان أو تود اإلبالغ عن واقعة متييز يف اإلسكان

وزارة اإلسكان والتنمية الحرضية األمريكية

لتقديم شكوى بشأن التمييز يف اإلسكان عىل أساس العرق أو اللون أو الدين أو األصل القومي او الجنس أو اإلعاقة أو الحالة األرسية: 

اتصل بوزارة اإلسكان والتنمية الحرضية )HUD( عىل 1-888-799-2085.	 

لتقديم شكوى عرب اإلنرتنت: زيارة www.hud.gov وانقر عىل “تقديم شكوى التمييز”.	 

ميكنك أيضا إرسال شكوى عرب الربيد اإللكرتوين complaintsoffice03@hud.gov أو إرسال شكوى إىل HUD FHEO عناية: فرع التسجيل، 100 	 

بنسلفانيا سكوير إيست، فيالدلفيا، بنسلفانيا 19107.

رقم وزارة اإلسكان والتنمية الحرضية لفاقدي السمع هو 1-800-877-8339. 	 

يجب تقديم شكاوى التمييز يف اإلسكان إىل وزارة اإلسكان والتنمية الحرضية )HUD )يف غضون سنة واحدة من تاريخ الحادث.

لجنة العالقات اإلنسانية يف بنسلفانيا 

تقديم شكوى بشأن التمييز يف اإلسكان عىل أساس العرق أو اللون أو الدين أو األصل القومي أو الجنس أو اإلعاقة أو الحالة األرسية أو العمر )أكرث من 

40 عاًما( أو ألنك مستخدم أو معالج أو مدرب  للحيوانات املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة:

اتصل عىل 2496-560-215أو قم بزيارة www.phrc.pa.gov لتحميل مناذج الشكاوى. 	 

يجب تقديم الشكاوى إىل لجنة العالقات اإلنسانية يف بنسلفانيا يف غضون 180 يوًما من الحادث.

مركز املساواة يف اإلسكان 

إذا كنت تعيش يف مدينة فيالدلفيا أو مقاطعات باكز أو تشيسرت أو ديالوير أو ليهاي أو نورثهامبتون مونتغمري، ميكنك االتصال مبركز املساواة يف 

اإلسكان للحصول عىل املساعدة يف تقديم شكوى بشأن التمييز يف اإلسكان: 

 	www.equalhousing.org أو قم بزيارة info@equalhousing.org اتصل عىل 8918-419-267 أو 3247-540-866   أو ارسل اىل الربيد اإللكرتوين 

LHOP معهد املساواة واإلنصاف يف الهاب

للحصول عىل استشارة مجانية للاملك أو املستأجر بخصوص اإلسكان العادل أو املساعدة الفنية يف تقديم شكوى التمييز يف مقاطعتي النكسرت ويورك، 

.www.lhop.org يرجى االتصال عىل خط اإلسكان العادل7840-299-717 أو زيارتنا عرب اإلنرتنت عىل

محكمة املقاطعة الجزئية

للعثور عىل محكمة املقاطعة الجزئية ملنطقتك اذهب إىل www.pacourt.us ,  انقر عىل “املحاكم الصغرى” ثم انقر عىل “قايض املقاطعة الجزيئ”. 

ميكنك البحث حسب املقاطعة أو بالرقم الربيدي للحصول عىل معلومات االتصال بقايض املقاطعة الجزيئ الذي يخدم منطقتك. 
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التصال مبسؤول إنفاذ القوانني املحلية

لكل بلدية قسم خاص بها لتنفيذ اللوائح والقوانني. اتصل بالبلدية )البلدة، الحي أو املدينة( التي تعيش فيها. 

مكتب املدعي العام يف بنسلفانيا ومكتب حامية املستهلك

مكتب املدعي العام يف بنسلفانيا ومكتب حامية املستهلك يحقق يف شكاوى املستهلكني ويحاول التوسط وتصحيح مشكالتك. 

الخط الساخن لحامية املستهلك هو 1-800-441-2555.	 

املركز القانوين لكبار السن

يخدم مركز كبار السن القانوين سكان بنسلفانيا الذين يبلغون 60 سنة من العمر وأكرب. املشورة القانونية  واملعلومات وخدمات اإلحالة متاحة عند 

.www.seniorlawcenter.org 877-1 او عرب-PASRLAW )727-7529 ( االتصال بالرقم
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بنسلفانيا   لحقوق   اإلعاقة

بنسلفانيا لحقوق اإلعاقة تحمي حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتدافع عنهم لتمكني ذوي اإلعاقة من إمكانية عيش الحياة التي يختارونها، خالية من 

 intake@disabilityrightspa.org الربيد اإللكرتوين ،www.disabilityrightspa.org سوء املعاملة واإلهامل والتمييز و العزلة. قم بزيارة املوقع اإللكرتوين

اواالتصال باملكتب األقرب إليك: 

 مكتب هاريسبورغ 

 301 شارع شستنت

 جناح 300

 هاريسبورغ، بنسلفانيا 17101

 7443-692-800-1)صويت(

 7139-375-877-1)جهاز االتصاالت السلكية 

)TDD( )الالسلكية للصم 

 8110-236-717  )صويت(

 0192-236-717  )فاكس(

drnpa-hbg@drnpa.org

 مكتب فيالدلفيا

 مبنى فيالدلفيا

 1315 شارع والنت

 جناح 500

 فالديلفيا، بنسلفانيا 19107-4798

 8070-238-215  )صويت(

 3126-772-215  )فاكس(

drnpa-phila@drnpa.org

 مكتب بيتسربغ

 429 فورس أفينيو

 جناح 701

 بيتسربغ، بنسلفانيا 15219-1505

 5225-391-412  )صوت(

 8940-467-412 )فاكس(

drnpa-pgh@drnpa.org

   Pennsylvania Bar Association   رابطة املحاميني ببنسلفانيا  

رابطة املحاميني ببنسلفانيا ]Pennsylvania Bar Association[ إلحالة املحاميني يف املقاطعات التي ليس لديهم خدمة إحالة خاصة بهم. تغطي هذه 

الخدمة 45 مقاطعة من أصل 67 مقاطعة يف كومنولث بنسلفانيا، وميكن الوصول إليها عن طريق االتصال 7375-692-800 )للمتصلني داخل الوالية 

..http://www.pabar.org فقط(،6807-238-717 أو
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Resources

خدمات  بنسلفانيا  لإلحالة  للمحامني  املحليني   

خدمات بنسلفانيا لإلحالة للمحامني املحليني  إذا كنت تبحث عن محامي يف املقاطعة املذكورة أدناه، يرجى االتصال بخدمة اإلحالة للمحاميني التابعة 

لرابطة محاميني املقاطعة مبارشة.

 مقاطعة أليجيني،

يتسربغ

412-261-5555

مقاطعة بيفر، بيفر

724-728-4888

 مقاطعة أليجيني، يتسربغ 

412-261-5555

 مقاطعة بيفر، بيفر

724-728-4888

 مقاطعة بريكس، ريدينج

610-375-4591

 مقاطعة بلري، هوليدايسبورج

814-693-3090

 مقاطعة باكس، دويلستاون

215-348-9413 

888-991-9922

 مقاطعة بتلر، بتلر

724-841-0130

 مقاطعة الكربون، ليهايتون

610-379-4950

 مقاطعة تشيسرت، ويست شيسرت

610-429-1500

 مقاطعة كامربالند، كاراليل

717-249-3166

 مقاطعة دوفني, هاريسربج

717-232-7536

 مقاطعة ديالوير، ميديا

610-566-6625

 مقاطعة إري يف إري

814-459-4411

 مقاطعة فرانكلني، شامربسبغ

717-267-2032

 مقاطعة الكاوانا، سكرانتون

570-969-9600

 مقاطعة النكسرت، النكست

717-393-0737

 مقاطعة لبنان، لبنان

717-273-3133

 مقاطعة ليهاي، ألينتاون

610-433-7094

 مقاطعة لوزيرن، ويلكس باري

570-822-6029

 مقاطعة مريرس، مريرس

724-342-3111

 مقاطعة مونرو, سرتاودسبورج

570-424-7288

 مقاطعة مونتغمري، نوريستون

610-279-9660

 مقاطعة نورثهامبتون، ايستون

610-258-6333

 مقاطعة فيالدلفيا، فيالدلفيا

215-238-6333

 مقاطعة واشنطن، واشنطن

724-225-6710

 مقاطعة ويستمورالند، غرينسبورغ

724-834-8490

 مقاطعة يورك، يورك

717-854-8755

رشكة شبكة بنسلفانيا للمساعدة القانونية 

إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مؤهال للحصول عىل مساعدة قانونية مجانية، ميكن ان تتوصل اىل موقع مكتب املساعدة القانونية بالقرب منك من 

خالل الدخول عىل www.palegalaid.net، انقر عىل الخدمة / محدد موقع املوظفني ثم انقر عىل مقاطعتك يف والية بنسلفانيا. أو ميكنك االتصال  

9486-236-717واتبع التوجيهات الصوتية لسامع معلومات االتصال مبكتب املساعدة القانونية يف  مقاطعتك.

إذا مل تكن مؤهالً للحصول عىل املساعدة القانونية أو إذا كان مكتب املساعدة القانونية الذي تتصل به ال يستطيع مساعدتك ألي سبب من األسباب، 

يرجى الدخول عىل PALawHELP.org ملعرفة ما هي املوارد القانونية اإلضافية واملعلومات املتاحة لك.
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املوارد

 Pennsylvania Utility Law Project مرشوع قانون املرافق العامة يف بنسلفانيا

تواجه خطر قطع املرافق العامة عنك؟ بالفعل بدون خدمة املرافق؟ قد يكون سكان بنسلفانيا مؤهلني للحصول عىل مساعدة القانونية مجاناً. 

 	.utilityhotline@palegalaid.net اتصل عىل 2500-645-844-1 أو أرسل بريد إليكرتوين اىل

البحث عن مسكن ببنسلفانيا 

 	wwwww.pahousingsearch.com

الرقم املجاين: 8844-428-877-1. للتحويل لجهاز اتصاالت الُصم انقر 711 بلوحة املفاتيح	 

أداة البحث يف وكالة متويل اإلسكان ببنسلفانيا تساعد األشخاص عىل البحث عن السكن عند البحث عن مواضيع مثل مبلغ األُجرة أو املنطقة 	 

املرغوبة أو إمكانية الوصول إليها أو توافر وسائل النقل العام. من خالل املوقع اإللكرتوين ميكنك أيضا العثور عىل معلومات وموارد إضافية عىل مستوى 

الوالية  مبا يف ذلك قامئة مرجعية لإليجار، أداة حاسب األُجرة، معلومات عن الخدمات، ووسائل النقل، األسئلة املتداولة املتعلقة باإليجار، وأكرث من ذلك 

بكثري عند زيارة قسم “املعلومات والروابط” يف املوقع.

املنافع عامة للجمهور

ملعرفة ما إذا كنت مؤهالً للحصول عىل املنافع العامة، مثل LIHEAP )مساعدة مالية لدفع تكاليف الطاقة املستهلكة( و املعونات الغذائية واملساعدة 

الطبية و }Children’s Health Insurance Program{ برنامج التأمني الصحي لألطفال واملساعدة النقدية وبرنامج عاملة رعاية الطفل والوجبات 

 املدرسية والخدمات املعيشة طويلة املدى وخدمات التدخل يف مرحلة الطفولة املبكرة واإلعاقة الذهنية أو خدمات التوحد، قم بزيارة

.www.compass.state.pa.us 

إذا كنت بحاجة إىل املساعدة يف ملء استامرة COMPASS، اتصل بخط املساعدة عىل 7462-692-800-1 بني الساعة 8:30 صباحاً و4:45 مساًء من االثنني 

إىل الجمعة.

إذا كنت تعاين من ضعف السمع، اتصل بـ جهاز االتصاالت السلكية والالسلكية للصم عىل 5886-451-800-1. إذا كان لديك سؤال خالل غري ساعات 

العمل أو تفضل استخدام الربيد اإللكرتوين، ميكنك التواصل معهم عن طريق الربيد اإللكرتوين من خالل موقعهم عىل االنرتنت.

2-1-1  يونايتد واي 

www.pa211.org أو االتصال بالرقم 211	 

بنسلفانيا 211 هو مورد مجاين ومركز املعلومات ميكن يوصلك مبعلومات عن الصحة واإلسكان والخدمات اإلنسانية حسب الطلب.	 

عن طريق االتصال بالرقم 211، ميكنك الحصول عىل معلومات تتعلق بالغذاء واإلسكان والتوظيف و الرعاية الصحية باإلضافة اىل مجموعة متنوعة 	 

من الخدمات األخرى.

سلطات اإلسكان العام 

إذا كنت بحاجة إىل مساعدات اإلسكان العامة أو معلومات حول برامج اإلسكان العام، مثل قسائم السكن االختياري )HCVs(، يرجى االتصال بسلطة 

اإلسكان العام املحيل  )PHA(. برنامج HCV هو الربنامج الرئييس للحكومة االتحادية التي يساعد األرس ذات الدخل املنخفض جدا وكبار السن واألفراد 

ذوي اإلعاقة يف الحصول عىل سكن الئق وآمن وصحي يف سوق اإلسكان الخاص. إذا كنت تحتاج إىل مساعدة لتحديد موقع سلطة اإلسكان العام املحلية 

التابع لها، اتصل بالرقم 1-1-2 )يونيتدواي( للحصول عىل معلومات. 
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Resources

مصدر مخترص للحصول عىل موارد سكنية 

 	www.phfa.org/mhp/serviceprovider

استخدم هذه الصفحة عىل شبكة اإلنرتنت للعثور عىل معلومات االتصال حسب املقاطعة مبجموعة متنوعة من املساكن مقدمي اإلسكان مبا يف 	 

ذلك سلطات اإلسكان ومقدمي الخدمات للمرشدين، ووكاالت العمل املجتمعي وأكرث من ذلك. انقر عىل زر “املواضيع املهمة” لرؤية القامئة املنسدلة 

من املقاطعات يف والية بنسلفانيا واختيار املقاطعة التابع لها لالطالع عىل املعلومات.

لجنة بنسلفانيا للمرافق الخدمية 

ميكن لعمالء خدمات املرافق العامة االتصال بالخط الساخن للجنة بنسلفانيا للمرافق الخدمية   PUC عىل 7380-692-800-1فيام يتعلق بالشكاوى 

www.puc.state.pa.us  إنهاء الخدمة أو ترتيبات الدفع. يطلبون منك االتصال محاولة االتصال برشكة املرافق أوالً لتحاول حل املشكلة

رابط والية بنسلفانيا مبوارد الشيخوخة واإلعاقة 

الرقم املجاين لخط املساعدة: 1-800-753-8827.	 

مراكز موارد الشيخوخة واإلعاقة ADRC هي جهد عىل الصعيد الوطني ملساعدة البالغني من كبار السن  واألفراد ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون إىل 	 

املساعدة يف أنشطة الحياة اليومية. يعرف ADRC يف والية بنسلفانيا باسم الرابط.

ميكن لرابط بنسلفانيا ))PA Link: توصيلك بسهولة بالخدمات املحلية من خالل أي من الوكاالت املشاركة مع Link مساعدتك عىل استكشاف 	 

الخيارات املوجودة لضامن خطة آمنة لالستقالل ومساعدتك عىل تقديم طلبات لتحديد ما إذا كنت مؤهل ام ال وتساعدك عىل البقاء يف، أو العودة إىل 

مجتمعك.

تعديالت سهولة االستخدام 

إذا كان لديك إعاقة وتحتاج إىل إجراء تعديالت عىل منزلك أو تحتاج إىل أجهزة تكنولوجية ُمَساِعدة أو بحاجة لخدمات لتحسني نوعية حياتك. مؤسسة 

بنسلفانيا للتكنولوجيا ميكن أن تساعد األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن بنسلفانيا يف: الحصول عىل التكنولوجيا املساعدة التي يحتاجونها بقروض 

مالية منخفضة الفائدة وفائدة تصل ٪0؛ الحصول عىل املعلومات واملساعدة فيام يتعلق مبوارد التمويل املمكنة مبا يف ذلك القطاعني العام والخاص 

و املنح والتعليم املايل من خالل املنشورات املختلفة واملشورة الفردية.  مؤسسة بنسلفانيا للتكنولوجيا املُساعدة تساعد سكان بنسلفانيا من جميع 

www.patf.us .األعامر وجميع مستويات الدخل وجميع ذوي اإلعاقات

مؤسسة  بنسلفانيا  للتكنو لوجيا  املُساعدة 

 W1004 ويست 9 افينيو، جناح رقم 130

 كينج اوف براشا، بنسلفانيا 19406

 0506-674-484   )صويت(

 1938-744-888  )الرقم املجاين(

 0510-674-484  )فاكس(

patf@patf.us
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خدمات اإلعاقة األخرى 

مرشوع اإلسكان الذايت )SDHP( يف والية بنسلفانيا عبارة عن منظمة غري ربحية عىل مستوى الوالية تعمل عىل توسيع خيارات اإلسكان لألشخاص ذوي 

اإلعاقة يف بنسلفانيا. يوفر SDHP املعلومات واملوارد لألشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم حول خيارات اإلسكان. SDHP يدير أيضا العديد من برامج اإلسكان 

عىل مستوى أنحاء الوالية و / او   املقاطعة مبا يف ذلك برنامج التنسيق اإلقليمي لإلسكان وبرنامج بنسلفانيا لإلسكان امليسور وهو برنامج ُمدعم 

 لتعديالت املنازل. 

www.sdhp.org

 711 إيست النكسرت افينيو.

 داونينجتاون، بنسيلفانيا 19335

 9595-873-610 )صويت(

 7347-550-877-1 )رقم مجاين(

9597-873 )فاكس(

الخط الساخن الوطني للعنف املنزيل 

 7233-799-800-1 )آمن( 

)TTY( )3224-787-800-1 )لفاقدي السمع

تحالف بنسلفانيا ضد العنف املنزيل 

 تتضمن الخدمات املقدمة لضحايا العنف املنزيل ما ييل: التدخل لحل األزمات والتدخل وتقديم املشورة ومرافقة الرشطة

  واملساعدات الطبية والتسهيالت القضائية واملالجئ الطارئة للضحايا واألطفال تحت وصايتهم. الوقاية وبرامج التثقيف

 املقدمة للحد من خطر العنف املنزيل يف املجتمع ككل.

 4632-932-800-1)يف بنسلفانيا(

2238-537-800-1 )وطني(
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ملزيد من املعلومات أو تحديثات املحتوى، يرجى االطالع عىل هذا الدليل عىل www.lhop.org أو االتصال عىل 717.291.9945 رقم داخيل: 110


