
حقوق  
خویش را  

 بدانید 

 راھنمای مالک خانھ
 و کرایھ نشین 

 سکونت منصانھ...این حق شماست! 



 

 

-

Community Basics   رھایشی ارزان  افتخار دارد کھ خانھ ھای
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Community Basics, Inc. 

717-735-9590 www.communitybasics.com

اپارتمان ھای برونسویک فارمز، لنکاستر 
اپارتمان ھای کلویستر ھایتز، ایفراتا 
اپارتمان ھای کنتری کلب، لنکاستر  

فوردنی ھاوز، لنکاستر گولدن  
اپارتمان ھای تراینگل، لنکاستر لینکلون 

ھاوز، لنکاستر ماریتا سینیور 
اپارتمان ھای ماریتا نیو ھالند، اپارتمان ھای نیو ھالند 

اپارتمان ھای نیسلی چاکلیت فکتری، اپارتمان ھای مونت  
جوای اولد مارکیت، ایفرات ا 

اپارتمان ھای پارک اوینیو، لنکاستر 
اپارتمان ھای تری سی نتر سکویر، اپارتمان ھای می تون  

والنت ستریت، لیتیتز 

http://www.communitybasics.com/
http://www.communitybasics.com/
http://www.communitybasics.com/
http://www.communitybasics.com/
http://www.communitybasics.com/
http://www.communitybasics.com/
http://www.communitybasics.com/
http://www.communitybasics.com/
http://www.communitybasics.com/
http://www.communitybasics.com/
http://www.communitybasics.com/
http://www.communitybasics.com/
http://www.communitybasics.com/
http://www.communitybasics.com/
http://www.communitybasics.com/
http://www.communitybasics.com/
http://www.communitybasics.com/
http://www.communitybasics.com/
http://www.communitybasics.com/
http://www.communitybasics.com/
http://www.communitybasics.com/
http://www.communitybasics.com/
http://www.communitybasics.com/


1 

مساوات و انصاف  ھردو یکسان  نیستند. 

با بنیاد ھای مردمی و حکومتی کار میکند تا    LHOPانستیتیوت مساوات و انصاف در اسکان در  
را   گان لنکاستر و کونتی ھای یارک مشکالت باشنده    حمایوی را ارایھ دارند کھ منابع معلوماتی و  

 یسازند. حل م

شکل   بھ  منابع  زمانیکھ  نیست.  معنی  یک  بھ  ھردو  انصاف  و  مساوات  کھ  استیم  باور  بدین  ما 
مساویانھ توزیع گردند، ھر یکی بھ شکل مساویانھ از آن مستفید نمیگردد. زمانیکھ افراد در برابر  

با موانعکسانیکھ  اسکان منصفانھ، امن و ارزان با موانع متعددی روبرو میشوند، آنھا نسبت بھ  
روبرو نیستند، نیاز بھ کمک بیشتر داشتھ باشند. دسترسی مساویانھ ھدف ما برای مردم ماست و

 انصاف مسیر ما بھ سوی مساوات است. 

این راھنما  و مرکز مساوات اسکان پنسلوانیا  LHOPانستیتیوت مساوات و انصاف در اسکان در  
الکین خانھ ھا تھیھ نموده اند. تعداد زیادی از  را بھ مثابھ راھنمای عامھ برای کرایھ نشینان و م

د اند کھ معلومات در مورد ارایھ کننده گان اسکان و یا تنھا کرایھ نشینان را ارایھ  بنیاد ھا موجو 
لومات، ھر شخص بھ اندازه بھتر  میدارند. ما بدین باور استیم کھ با ارایھ دسترسی مساویانھ بھ مع

 مالک خانھ گردد. -وند سالم کرایھ نشینآن آگاه و مجھز است تا وارد پی

 این راھنما جایگزین مشاوره قانونی درست بوده نمیتواند. 

مشارکت فرصت اسکان لنکاستر میخواھد از نمایندگی ھا و افراد ذیل ابراز امتنان نماید کھ در مرور  
ن، مولف قانون  ، رونالد ام. فریدمLHOPتھ اند: ری دی اگوستینو، رییس اجرایی  این راھنما سھم داش

، ادراین گرسیا، رییس انستیتوت  لکرد مالک خانھ و کرایھ نشین پنسلوانیا، میموری دی اگوستینوو عم
در   اسکان  در  انصاف  و  منیجرLHOPمساوات  میلینگر،  بریتنی  تاد    ،  منصفانھ،  اسکان  ارتباطات 

مک و  ارتباطات  کننده  ھماھنگ  کپیسترانو،  کارولین  دیزاین،  برگارد  مساوات  برگارد،  مرکز  المات 
 اسکان پنسلوانیا، کمک ھای صحی، تعلیمی و قانونی پروژه پوھنتون علوم حقوقی ویدینر. 

 

2019نومبر    

برای معلومات بیشتر یا  
،  اخبار در مورد محتوا 

لطفا این راھنما را در  
www.lhop.org    ببینید یا با

 9945-291-717شماره تلفن  

بھ تماس    110اکستنشن  
 شوید. 

 ادرین گرسیا 
مساوات انستیتیوت رییس

   و انصاف در اسکان

شراکت فرصت ھای  
 مسکونی لنکاستر 
 ری دی اگوستی 

 رییس اجرایی 

 تمویل از سوی 
 کمیشنر ھای کونتی 

 دینیس ستکی 
 رییس 

 جوشوا پرسونز 
معاون رییس
کراگ لیھمن 

 شاروال لنکاستر 
سدنین سوری 

مقامات اسکان و انکشاف  
 دوباره لنکاستر
 متیو ستیمبرگ
 رییس اجرایی 

راھنمای مالک خانھ و کرایھ نشین  

 حقوق خویش را بدانید

ذیل   ھای  بنیاد  با  ھمکاری  تھیھدر 
 گردیده است: 

مرکزی، سیتیزنز بانک، بنیاد پتریشیا کایند فیمیلی و پروژه صحت، تعلیم و تربیھ و کمک ھایقانونی   PAاز مرکز مساوات سکونت 
 پوھنتون علوم حقوق ویدینر بابت حمایت شان در ممکن ساختن ایجاد این راھنما تشکری مینماییم. 

http://www.lhop.org/
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 مقدمھ 

ما امیدواریم کھ این راھنما با ارایھ کردن معلومات عمومی و منابع کمک خودی در مورد قواانین منصفانھ  

رھایشی کرایھ گیری ساختمان ھای    اسکان ایالت و فدرال و قوانین مالک خانھ وکرایھ نشین کھ مربوط بھ

 میباشند، شما را از طریق تجربھ کردن کرایھ نشینی موفقی کمک کند. 

نوع  ین  ا  میگیرد.  بر  در  اند،  پنسلوانیا  در  ھا  نشین  کرایھ  حقوق  مدافع  کھ  را  بزرگ  قواعد  نوع  دو  راھنما 

ھا را بنابر مربوط بودن ایشان بھ    نخست این قواعد قانون اسکان منصفانھ فدرال و ایالت است کھ کرایھ نشین 

رویھ غیر منصفانھ و یا تعصب  یک کتگوری کھ در این قانون تحت حمایت قرار دارند، در برابر تبعض یا  

میورزد    ابا آمیز محافظت کنند. یک مالک خانھ از کرایھ دادن خانھ اش بھ شخصی بنابر نژاد یا اصلیت وی  

یباشد. نوع دوم  ت و تحت قوانین اسکان منصفانھ عمل غیرقانونی م کھ این خود یک مثال تبعیض در اسکان اس 

حفاظت ھا برای کرایھ نشین ھا آنھای اند کھ در قانون مالک خانھ و کرایھ نشین تحت پوشش قرار داده شده  

، ھردو را با ایجاد قواعد ابتدایی کرایھ کردن  اند. قانون مالک خانھ و کرایھ نشین، مالک خانھ و کرایھ نشین 

موضوعات   میکند.  محافظت  را  رھایشی  ھای  و  ساختمان  خانھ  وسایل  کردن  تعمیر  ھمانند  نشینی  کرایھ 

 نگھداری از آن و عملکرد تخلیھ خانھ در این قانون تحت پوشش قرار داده شده اند.

ای، خانھ ھای محرک و ساختمان ھای تجارتی   اسکان عامھ، اسکان کمکی، خانھ ھا با اطاق ھای اجاره 

 مورد بحث قرار نمیگیرد. ی قوانین و شرایط مختلف بوده و در این راھنما دارا 

 این راهنما �ه مثا�ه مشاوره قانونی �ه �ار برده نمیشود. 

ات در این قانون مشارکت فرصت اسکان لنکاس�ت و مرکز مساوات اسکان مسول�ت خطا، حذف �ا تغ�ی

 دوش نخواهد داشت.  را به

مقدمھ
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 اسکان منصفانھ 

 سکان منصفانھ ین اقوان
یاد میگردد.   قانون اسکان منصفانھحقوق مدنی، طوری کھ تعدیل گردیده است، بھ نام  1968عنوان ھشتم قانون  

قانون فدرال است کھ تبعیض در ھر نوع اسکانی کھ مربوط بھ داد و گرفت میگردد را  قانون اسکان منصفانھ  
 ت. س اغیر قانونی قرارداده  بنابر ھفت رده حفاظت شده 

 معلولیت  •
زنان حاملھ،   • اطفال،  موجودیت  (یا  وضعیت خانوادگی 

آوردن   بدست  جریان  در  کھ  خانواده  در  کسی  ھر  یا 
 حضانت یک طفل اند)  

 رنگ پوست  •
 اصلیت ملی  •
دین  •
 جنسیت  •

دهقانون ایالتی است کھ مصرف کننده گان را در برابر تبعیض اسکانی محافظت نموقانون حقوق بشر پنسلوانیا  
 و دو رده محافظتی اضافی را عالوه میدارد. 

 سال)   40عمر (بیشتر از  •
 کاربران، رسیدگی کننده گان یا مربیان کمک کننده حیوانات برای اشخاص دارای معلولیت  •

سی کھ در رده ھای ھر یکی از روش ھا شامل اند، را غیر قانونی  قوانین اسکان منصفانھ تبعیض در برابر ھر ک 

 میپندارد: 

 اع ورزیدن از فروش یا کرایھ دادن  تنام •
 امتناع ورزیدن از مذاکره کردن برای فروش یا کرایھ دادن خانھ •
 غیر قابل دسترس نمودن اسکان یا امتناع ورزیدن ازینکھ خانھ کرایی موجود است  •
 وضعیت یا امتیازات مختلف برای فروش یا کرایھ دادن خانھ، قرضھ قسط ھای خانھ، بیمھگذاشتن شرایط،  •

 مالک خانھ یا کرایھ نشین و یا ھر یک نوع دیگر داد و گرفت اسکان 
 بازاریابی بھ شکل تبعیض آمیز •
ھ از تھدید کردن یا ارعاب ھر شخصی کھ بنابر قانون اسکان منصفانھ عمل میکند یا با شخصی کمک میکند ک •

 حقوق اسکان منصفانھ خویش استفاده میکند 

 صفانھ تحت پوشش قرار داده میشوند انواع اسکان کھ توسط قانون اسکان من
 قانون اسکان منصفانھ و قانون حقوق بشر پنسلوانیا تمام انواع اسکان بھ شمول ذیل را تحت پوشش قرار میدھد:   

 اپارمان ھا •
حرکپارک ھای خانھ ھای م •
 مالکیت مشترک  •
 خانھ ھای یک فامیلی  •

 اسکان عامھ  •
 خانھ ھای سالمنندان  •
 خوابگاه ھا  •
 رای معلولیت برای اشخاص دا خانھ ھای گروپی •

انھ 
صف

 من
ان

سک
 ا
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 اسکانی کھ از قوانین اسکان منصفانھ مستثنی اند 
 ھای قوانین اسکان منصفانھ مطابقت نمایند انواع ذیل اسکان نیاز ندارند تا تحت عین بخش 

لوانیا  از قانون ارتباطات بشری پنس بالک ھا با دو واحد، جاییکھ مالک خانھ در یکی از واحد ھا زندگی میکند 
از قانون  مالک خانھ در یکی از واحد ھا زندگی میکند   ساختمان ھای چھار واحده، جاییکھمستثنی میباشد و 

 اسکان منصفانھ مستثنی میباشد. 

اداره میشوند، بھ اعضای خویش تا زمانی محدود اند کھ اسکانی کھ از سوی بنیاد ھای مذھبی و دینی  
 بنابر نژاد تبعیض صورت نگیرد. 

سال دارند) کھ شرایط مشخصی را پوره میکنند،   62یا  55(برای اشخاصی کھ ن برای اشخاص سالمند کااس
 ممکن از کرایھ دادن اسکان برای خانواده ھای طفل دار امتناع ورزند. 

 استثنای برای بیان ھای تبعیض آمیز یا بازاریابی تبعیض آمیز وجود ندارد. ھیچ نوع 

 ابی تبعیض آمیزریزابیان ھای تبعیض آمیز و با

ی کھ بنابر یک رده محافظت شده بھ شخصی اولویت یا  قانون اسکان منصفانھ ھر نوع بیان یا اعالن
 محدودیت میدھد را غیر قانونی میپندارد: 

 "باید اطفالل نباشند"  •
 زن و شوھر بھتر است" "برای شخص مجرد یا تنھا   •
 "خانھ مسیحی ھا"  •

"اپارتمانی کھ برای شخص معلول   •
 ناسب است" م 

"منطقھ ایتالیوی " •

 بھ صورت عموم، اعالن اسکان باید ساختمانی را شرح دھد کھ بھ کرایھ داده میشود، نھ کرایھ نشین را. 

 خانواده ھا با اطفال
اسکان   قانون  تحت  شده  حفاظت  رده  یک  خانوادگی  وضعیت 
دارای   کھ  ھای  خانواده  یا  افراد  برابر  در  تبعیض  است.  منصفانھ 

مرحلھ اطفال   در  کھ  دیگری  شخص  ھر  یا  حاملھ  زنان  صغیر، 
ھای  مثال  است.  قانونی  اند، غیر  طفل  آوردن حضانت یک  بدست 

ند: ر خانواده ھای طفل دار قرار ذیل ا تبعیض در براب
 پالیسی "عدم طفل داری"  •
مثال،   • (بھ طور  ایشان  اطفال  عمر  بنابر  ھا  خانواده  کردن  ارد 

 ل) سا 7اجازه ندادن اطفال تحت عمر 
 رد کردن خانواده ھا بنابر موجودیت یا رنگ سرب دار  •
 محدود کردن محیط اسکان کھ گویا اطفال در طبقھ ھا یا ساختمان ھای مشخص اجازه داده میشوند  •
امتناع ورزیدن از کرایھ دادن ساختمان بھ خانواده طفل دار بنابر "وضعیت ناامن) یا اینکھ اپارتمان "برای اطفال   •

 مناسب نیست" 

صفانھ 
اسکان من
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وظیفھ   این نوع تصامیم –گفتن اینکھ والدین و اطفال یا دختران یا پسران نمیتوانند از یک اطاق خواب استفاده کنند  •
 والدین است کھ باید بگیرند 

 تخلیھ یک خانواده یا فرد بنابر حاملھ بودن یک زن یا تولد طفل، فرزندی گرفتن یا حضانت یک طفل  •
میتواند قانون اسکان منصفانھ را در   ول اضافی برای ھر یک سرنشین اضافیپالیسی ھای خیلی محدود و خواستن پ •

 تعدادی از وضعیت ھا نقض نماید. 

 نی ھای خشونت خانوادگیقربا
 تبعیض در برابر شخصی کھ تاریخچھ خشونت خانوادگی داشتھ است، غیر قانونی است.  •

ت خانوادگی بوده است، قانون اسکان  امتناع ورزیدن از کرایھ دادن ساختمان بھ شخصی کھ قربانی خشون •
 منصفانھ را نقض میکند. 

پالیسی • تحمل  باالی    عدم  کھ  جرایمی  برابر  ھای  در  اسکان قربانی  قانون  اند،  گردیده  تطبیق  خانوادگی  خشونت 
منصفانھ را نقض میکند. (مثال: یک مالک خانھ پالیسی عدم تحمل در برابر جرمی دارد کھ در ساختمان صورت  

پولیس در ارتباط  ت. یکی از کرایھ نشین ھا قربانی خشونت خانوادگی است، قربانی خشونت زمانی  گرفتھ اس  با 
کننده دستگیر   میاید. خشونت  اپارتمان  بھ  دھنده،  آزار  از  با نقض کردن حکم محافظت  کننده وی  اذیت  کھ  میشود 

رون کردن از خانھ کند، این عمل قانون میشود. اگر مالک خانھ کرایھ نشین را بنابر پالیسی عدم تحمل وادار بھ بی
 اسکان منصفانھ را نقض خواھد کرد.) 

 زار و اذیت جنسیآ
آزار و اذیت جنسی تحت قانون اسکان منصفانھ غیرقانونی پنداشتھ میشود. اگر ارایھ کننده اسکان در برابر ارایھ اسکان 

غی امر  این  گردد،  جنسی  اعمال  خواستار  خانھ،  در  تعمیرات  انجام  "در  یا  مانند  ھای  بیان  میشود.  پنداشتھ  قانونی  ر 
من کرایھ خانھ را کاھش خواھم داد" یا "من سقف خانھ را ترمیم خواھم کرد اگر با من صورتی کھ با من بیرون بروی،  

بیرون بروی" تحت قانون اسکان منصفانھ، بھ مثابھ آزار و اذیت جنسی غیر قانونی پنداشتھ میشود. ایجاد کردن یا اجازه 
عمل میباشد.  غیرقانونی  عمل  نیز  خانھ  مالک  سوی  از  خشن  محیط  ایجاد  بھ  از    دادن  مملو  و  رضایت  بدون  جنسی 

عدم   در صورت  خانھ،  مالک  کارمند  یا  خانھ  مالک  از سوی  کردن  لمس  یا  اند  جنسی  طبیعتا  کھ  ھای  بیان  خشونت، 
 تھ میشود. رضایت شخص باعث ایجاد محیط خشن گردیده و این ھمھ غیرقانونی پنداش 

 LGBTمحافظت ھا برای افراد 
نھ قانون اسکان منصفانھ و نھ ھم قانون ارتباطات بشری پنسلوانیا تمایل جنسی، ابراز جنسیت یا ھویت جنسی را تحت طبقھ  
محافظت شده در بر دارد. اگر چھ، بعضی از شھرداری ھا احکامی را صادر نموده اند کھ تبعیض در برابر تمایل جنسی،  

 داده اند. برای معلومات بیشتر، منابع حکومت محلی خویش را بخوانید. جنسیت یا ھویت جنسیتی را ممنوع قرار    ابراز 

را از تبعیض بنابر تمایل جنسی منع قرار     ®قانون اخالقی راھنماھای معامالت    ®ت عالوتا، اتحادیھ ملی راھنمای معامال 
گردیده اند را از تبعیض بنابر تمایل    تمویل   HUDی کھ از سوی  برنامھ ھای اسکان   HUDمیدھد. حکم دسترسی مساویانھ  

 جنسی، ھویت جنسیتی یا وضعیت تاھل منع قرار داده است. 

ان 
سک

ا
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اصلیت ملی، وضعیت مھاجرت و مھارت محدود در  
 لسان انگلیسی 

ک شخصوضعیت مھاجرت ی ھر شخصی در ایاالت متحده آمریکا بھ وسیلھ قانون اسکان منصفانھ محافظت میگردد.  
حق  تاریخچھ  باالی  یا  وی  تولد  کشور  بنابر  شخصی  برابر  در  تبعیض  نمیباشد.  تاثیرگزار  وی  منصفانھ  اسکان  وق 

فرھنگی یا اخالقی یا لسانی وی غیرقانونی است. تبعیض در برابر کسیکھ نشان میدھد دارای پیشینھ نژادی مشخصی  
 تھ میشود. یرقانونی پنداش است، گرچھ دارای این پیشینھ نباشد نیز غ 

تا خواستار اسناد مھاجرت گردیده و تحقیق نمایند کھ آیا کرایھ نشین احتمالی شرایط کرایھ  ،  د ن مالکین خانھ اجازه دار 
در صورتی است کھ این عمل را باالی ھمھ کرایھ نشینان احتمالی تطبیق  نشینی را پوره کرده میتواند یا خیر، این  

بر کشور تولد ایشان نقض قانون اسکان  راد برای ارایھ مدارک وضعیت مھاجرتی بنا نمایند. منزوی کردن تعدادی از اف 
از اتباع مکسیکویی یا مھارجین التینی    منصفانھ میباشد (بھ طور مثال، خواستن مدارک در مورد وضعیت مھاجرت 

 اما نھ از درخواست کننده گان دیگر). 
انگلیسی  لسان  برابر فردی کھ مھارت  تبعیض در  بیان   عالوتا،  میباشد.  آمیز  تبعیض  ھای ھمانند    وی محدود است، 

"تمام کرایھ نشین ھا باید بھ انگلیسی صحبت کرده بتوانند" یا رویھ مختلف با کرایھ نشین چون مھارت انگلیسی شان  
تا برای   تمویل میگردد مسولیت اضافی دارند  فدرال  برنامھ ھای کھ از سوی  میکند.  قانون را نقض  محدود است، 

 ی شان محدود است. ادی ترجمان ارایھ دارند کھ مھارت انگلیس افر 

 اشخاص دارای معلولیت 
معلولیت در قانون اسکان منصفانھ بھ حیث اختالل فزیکی 

یا روانی تعریف گردیده است کھ "فعالیت ھای بزرگ  
زندگی" یک شخص یا بیشتر از یک شخص را بھ اندازه  

بزرگ زندگی   قابل مالحظھ محدود میکند.  فعالیت ھای
میتواند شامل مراقبت از خود، قدم زدن، دیدن، شنیدن،  

صحبت کردن، نفس کشیدن، آموختن یا کار کردن باشد.  
انون اسکان منصفانھ نیز  تعریف معلولیت تحت ق

اشخاصی را شامل میسازد کھ دارای پیشینھ اختالل بوده  
و اشخاصی اند کھ ظاھرا دارای اختالالت میباشند (حتی  

 علول نباشند). اگر م

معلولیت ھا میتواند شامل بیماری ھای روحی یا احساسی،  
مشکالتی کھ بنابر بلند رفتن عمر بار میایند،  

HIV/AIDS  باشند کھ طی تداوی اعتیاد بھ  و یا کسانی
الکول یا مواد مخدر باشند (افرادی کھ فعال از مواد مخدر  

ایت  غیر قانونی استفاده میکنند، از سوی این قانون حم
 نمیگردند.) 

صفانھ 
 اسکان من
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 اسکان مناسب و اصالحات برای اشخاص دارای معلولیت 

 مثال ھای اسکان مناسب قرار ذیل اند: 
ارایھ یک ساحھ پارکینگ نزدیک واحد برای شخص دارای معلولیت، حتی اگر پارکینگ بھ صورت عموم بھ  •

 کسانی داده میشود کھ اولتر مراجعھ نموده اند 
نبود حیوانات"، شخصی را استخدام نماید تا از حیوان   لیت تا با وجود "پالیسیشخص دارای معلواجازه دادن بھ   •

 خانگی وی نگھداری کند 
م ھر ماه، چک ھای معلولیت خویش را بدست  5اجازه دادن بھ کرایھ نشین دارای معلولیت کھ بھ تاریخ  •

 تاخیری پرداخت نماید.   ھر ماه، بدون فیس 1میاورند، تا کرایھ ھر ماه را بعد از تاریخ 

 مثال ھای اصالحات مناسب شامل نکات ذیل اند: 
 ساختمان بھ کرایھ نشینی کھ از ویلچیر استفاده میکند   اجازه دادن نصب کردن زینھ ھا بھ دروازه دخولی  •
 اجازه دادن بھ کرایھ نشین تا الماری ھای میلھ ای را در حمام نصب کند •
 وتی را نصب کندتا وسایل آالت بصری یا ص   اجازه دادن بھ کرایھ نشین  •

سوی فدرال پرداختھ   مگر اینکھ ھزینھ اسکان ازمعموال، مصارف اصالحات مناسب مسولیت کرایھ نشین است،   
شود (ھمانند مقامات اسکان عامھ). پروژه ھای سکونتی کھ از سوی دولت فدرال تمویل میگردد، شاید مسولیت  

اصالح  ھزینھ  تا  باشند  است،  داشتھ  گردیده  درخواست  معلولیت  دارای  نشین  کرایھ  سوی  از  کھ  را  معقولی  ات 
 بپردازد. 

واھند کھ کرایھ نشین از قراردادی تصدیق شده برای اجرای کار استفاده  ارایھ کننده گان اسکان شخصی میتوانند بخ
لذت بردن از آن باشد، ارایھ ک ننده گان اسکان شخصی  کند و اگر اصالحات برای کاربرد کرایھ نشین بعدی و 

 ممکن بخواھند تا کرایھ نشین با تخلیھ واحد، آنرا بھ شکل اولیھ آن درآرد. 

یت اجازه  تغیری در قواعد، پالیسی ھا و عملکرد ھا یا خدماتی است کھ بھ اشخاص دارای معلولاسکان مناسب  
میدھند تا از فرصت ھای مساویانھ لذت ببرند. شخصی کھ دارای معلولیت است باید در صورت نیاز بھ اسکان، بھ  

ھ قرار دھد، اگر مناسب باشد. یک ارایھ کننده اسکان اطالع دھد و ارایھ کننده اسکان باید درخواست را تحت مالحظ
باشد. بھ صورت عموم، اسکان باید اسکان این موضوع را تحت   ارتباطی میان معیوبیت و اسکان باید وجود داشتھ

بحث داشتھ باشد کھ چھ چیزی نیاز ھای ارایھ کننده اسکان و شخص دارای معلولیت را بھ بھترین شیوه آن برآورده  
 خواھد کرد. 

ت توان میدھد تا از فرصت  تغیرات در ساختار فزیکی ساختمانی است کھ بھ شخص دارای معلولی اصالحات مناسب  
مساویانھ در استفاده و لذت بردن از ساختمان استفاده کند. در قضایای زیادی، اصالحات فردی در ساختمان بھ شخص  

 دن در آن بھ شکل فزیکی زندگی کرده نمیتوانست. دارای معلولیت توان میدھد تا در فضای زندگی کند کھ زندگی کر 

 یرونی ساختمان یا واحد میشود، بھ شمول ساحات عامھ. این عمل شامل ساحات داخلی و ب 

 من 
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بھ گونھ مثال، اگر کرایھ نشین راه روی را در ساختمان چند واحده، برای دخول بھ اطاق لباس شویی ساختھ است، نیاز  
ه عمومی قرار دارد و ممکن کرایھ نشین ھای بعدی از  نیست کھ راه رو دوباره از بین برده شود چون در ساحھ استفاد 

آشپزخانھ پایین تر شده اند تا برای استفاده کننده گان ویلچیر سھولت  آن استفاده کرده بتوانند. گرچھ، اگر الماری ھای  
 شوند.  برگشتانده اولیھ آن    ارتفاع ایجاد گردد، الماری ھا باید دوباره بھ  

ساختمان بھ حالت اولیھ آن ضروری باشد، یک ارایھ کننده اسکان ممکن از کرایھ    گشتاندن اگر در زمان تخلیھ واحد، بر 
معقول   مدت زمان  میتوانند در جریان  تادیات  نوع  این  بریزد.  پول  فواید  ھای  سپرده  بھ یک حساب  تا  بخواھد  نشین 

کھ نیاز دارند اصالحات  ین ھای  صورت  گیرد و باید مقدار پول مناسب بوده و بھ فایده کرایھ نشین باشد. کرایھ نش 
 بزرگی را در واحد کرایی ایجاد کنند، باید مدت زمان طوالنی کرایھ گیری خانھ را با مالک آن مورد بحث قرار دھند. 

  ارایھ کننده اسکان چھ زمانی با اسکان یا اصالحات معقول موافقت میکند؟  
یک ارایھ کننده اسکان باید درخواست اسکان یا اصالحات  معقول را زمانی مورد موافقھ قرار دھد  

 شخصی کھ درخواست نموده است، متناسب با تعریف اشخاص دارای معلولیت است،  •اگر:  
 شخص بھ چیزی کھ درخواست نموده است، بنابر معلولیت اش نیاز دارد، و •
 درخواست "معقول" است.  •

 یا اصالحات معقول تاخیر بھ میان نیاورد.  ارایھ کننده اسکان باید در پاسخ دادن بھ درخواست معقول اسکانیک 

چھ چیز معقول است؟ 
یک درخواست برای اسکان یا اصالحات در آن معقول شمرده میشود، اگر درخواست:  

 ، مالی و اداری ارایھ کننده اسکان نشود   باعث مسولیت  •
 طبعیت برنامھ موجوده اسکان نگردد، باعث تغیر ابتدایی در   •

 ران نشود، باعث زیان یا ضرر بھ دیگ  •
 بھ شکل تخنیکی، ممکن است.  •

 تھیھ در اش خانھ مالک کھ بخواھد اگر بود خواھد معلولیت دارای شخصی برای غیرمعقول امر یک این: 1 مثال
 کمک سکونتی ساختمان ھمانند( غذایی حمایت ارایھ تجارت  قبل از اسکان کننده  ارایھ اینکھ مگر کند، کمک غذا
 .باشد داشتھ دوش بھ را) شده 

م استفاده کند، این  3اگر شخص معلول میشود و نمیتواند دیگر در یک ساختمان بدون لفت، از واحد طبقھ :  2مثال 
یک امر غیرمعقول خواھد بود (و از نگاه ساختمانی نیز ناممکن است) تا از مالک خانھ خواستھ شود کھ کرایھ نشین  

شین بھ طبقھ اول ساختمان منتقل گردد. اگر  د بود کھ کرایھ نیک لفت را نصب کند. یک درخواست معقول این خواھ
 این امر ممکن نباشد، کرایھ نشین میتواند با مالک خانھ جھت فسخ قبل از وقت قرارداد مذاکره کند. 

صفانھ 
 اسکان من
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 .
اگر اسکان یا اصالحات درخواست شده از سوی کرایھ نشین غیرمعقول باشد، ارایھ کننده اسکان باید در ارتباط شود تا  مشخص کند کھ آیا 

راه حل دیگری وجود دارد تا نیاز ھای کرایھ نشین رفع گردد یا خیر 

 نکات مفید برای نوشتن درخواست نامھ اسکان یا اصالحات 

کرایھ نشین (یا نماینده کرایھ نشین) است کھ درخواست اسکان یا اصالحات را درج نماید. از مالک خانھ   این مسولیت
بینی نیاز ھای کرایھ نشین را کند. گرچھ، در قانون اسکان منصانھ ذکر نگردیده است، اما توصیھ   توقع نمیرود کھ پیش

پیش  یا  درخواست  کھ  معقمیگردد  اصالحات  یا  اسکان  برای  نوشتاری نھاد  شکل  مناسب،  سازی  مستند  منظور  بھ  ول 
باشد کھ کرایھ نشین دارای معلولیت تح مبنی بر این  یا داشتھ باشد و شامل مدارک  ت پوشش است و نیاز بھ اسکان 

 اصالحات دارد. 

نامھ پیشنھادی شما باید شامل نکات ذیل باشد: 

قوانین قابل تطبیق کھ حقوق شما را تحت حمایت   . 6
 ؛ قرار میدھد را بنویسید

برای استفاده از اسکان: تعدیل قانون اسکان   .7
 .U.S.C 42) 804منصفانھ، بخش 

3604)(f)(3)(B)  ؛ 
از اصالحات: تعدیل قانون اسکان   ستفاده برای ا .8

 (U.S.C. 3604 42)، 804منصفانھ، بخش 
(f)(3)(A)  ؛ 

در جریا مدت زمان مشخص، خواستار پاسخ   .9
؛ نوشتاری گردید

امضا و تاریخ پیشنھاد را در نموده و بھ یاد داشتھ   . 10
باشید کھ یک کاپی پیشنھاد را در دوسیھ ھای  

خویش نگھدارید. 

ی میکنید و اینکھ کی مسولیت  ھ زندگ جایی ک در  .1
 ؛ساختمان را بھ دوش دارد را بنویسید

مشخص سازید کھ شما بھ حیث یک شخص دارای   .2
معلولیت، طوری کھ در قانون اسکان منصفانھ  
درج گردیده است، واجد شرایط استید (این مھم  
نیست تا نوع یا شدت معلولیت خویش را آشکار  

 ؛  سازید)
انی را شرح نمایید  د و یا ساختمپالیسی، قواعموانع  .3

 ؛کھ برای شما مشکل ساز اند
شرح دھید کھ این موانع پالیسی چگونھ بر نیاز   .4

ھا، حقوق یا لذت بردن از اسکان شما تاثیر گذار  
 ؛اند

با کلمات و لسان واضح و مختصر در مورد   .5
ساختمانی تشریحات ارایھ کنید کھ شما برای  

 ؛وی آن استیدوانع در جستجپالیسی، قواعد یا م 

نمونھ نامھ ھا را ببینید، اسکان معقول و نمونھ نامھ ھا، پیشنھاد برای اصالحات معقول 

انھ 
صف

 من
ان

سک
ا



 نمونھ نامھ 

 پیشنھاد برای اسکان معقول 

 نام شما
 آدرس شما 

تاریخ 
 نام مالک خانھ 
خانھ آدرس مالک  

محترم {نام مالک خانھ را بنویسید}:  

بنویس را  {آدرس خویش  در  ی من  (یا  من  میکنم.  زندگی  منصفانھ  ید}  اسکان  قانون  در  ام) طوریکھ  خانواده  اعضای  از  کی 
تعریف گردیده است، شخصی دارای معلولیت استم. من این نامھ را بھ شکل پیشنھادی نوشتھ و خواستار اسکان معقولی، بنابر 

 قاننون اسکان منصفانھ فدرال میباشم. 

 :  1د ممکنھ  پیشنھا 
ن حیوان خانگی کمکی بھ منظور کمک در فعالیت ھای روزانھ خویش میباشم. من میدانم کھ قواعد  ازه برای گرفت من خواستار اج 

ساختمان ما دارای پالیسی عدم حیوانات خانگی میباشد. گرچھ، من خواھش میکنم کھ شما ماده را درج قواعد ساختمان کرده تا بھ  
 شود.  ر اپارتمان من اجازه داده  حیوان خانگی کمکی د 

 :  2پیشنھاد ممکنھ  
من خواستار یک پارکینگ نزدیک واحد خویش میباشدم. من میدانم کھ پارکینگ بھ کسانی داده میشود کھ اولتر مراجعھ نموده اند،  

 ایھ دارید.  اما بنابر محدودیت تحرک من، من از شما خواھش میکنم تا یک ساحھ پارکینگ ریزرف شده برای من را ار 
 :  3  پیشنھاد ممکنھ 

م ھر ماه میباشم، آنھم بدون اینکھ فیس تاخیر در تادیھ کرایھ خانھ را متحمل  6من خواستار تادیھ کرایھ ماھانھ خانھ ام بھ تاریخ  
 م ھر ماه بدست میاورم. 5گردم. من چک ھای معلولیت خویش را بھ تاریخ  

) کھ مختص بھ بخش ھای فرعی میباشد،  3، ( ,(B)(3)(f) (U.S.C. 3604 42)  804بنابر تعدیل قانون اسکان منصفانھ، بخش  
) امتناع ورزیدن از ارایھ اسکان معقول در قواعد، پالیسی ھا، عملکرد ھا یا خدمات میباشد، در حالیکھ چنین  B(   –تبعیض شامل  

ردن پیشنھاد  ده و از آن لذت ببرد. رد ک اسکان باید برای شخص مذکور فرصت مساویانھ ارایھ دارد تا از ساختمان استفاده نمو 
 ولیت برای اسکان معقول نقض قانون اسکان منصفانھ میباشد. شخص دارای معل 

شما میتوانید بھ بیان مشترک وزارت اسکان و انکشاف شھری ایاالت متحده آمریکا و دیپارتمنت قضایی مراجعھ نمایید کھ تحت  
برای اشخاص دارای معلولیت  ھ جزییات مینماید کھ باید  رایھ کننده گان اسکان ارای قانون اسکان منصفانھ در مورد مسولیت ھای ا 

 Landlordو کلیک کردن باالی    equalhousing.orgاسکان معقولی ارایھ دارند. شما این بیان مشترک را با مراجعھ بھ  
Resource Center   .دریابید 

صدور این نامھ ارایھ دارید. من چشم بھ راه پاسخ  پاسخ بھ پیشنھاد من را بھ گونھ نوشتاری، در جریان مدت زمان ده روز بعد از    لطفا 
 این موضوع بحرانی خواھانم. شما بوده و توجھ شما را بر  

 با احترام، 
 امضای شما 

 نام خود را بنویسید 
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صفانھ 
 اسکان من



   نمونھ نامھ

درخواست تغییرات قابل توجیھ

 نام شما
 آدرس شما 

تاریخ 
 نام مالک خانھ 

 آدرس مالک خانھ 

محترم {نام مالک خانھ را بنویسید}:  
منصفانھ   اسکان  قانون  در  ام) طوریکھ  خانواده  اعضای  از  یکی  (یا  من  میکنم.  زندگی  بنویسید}  را  {آدرس خویش  در  من 

قول،تعریف گردیده است، شخصی دارای معلولیت استم. من این نامھ را بھ شکل پیشنھادی نوشتھ و خواستار اصالحات مع
 بنابر قاننون اسکان منصفانھ فدرال میباشم. 

 :  1اد ممکنھ  پیشنھ 
 من خواھش میکنم تا اجازه دھید یک راه رو را در بخش ورودی اپارتمانم نصب کنم. 

 :  2پیشنھاد ممکنھ  
 من خواھش میکنم کھ اجازه دھید تا الماری ھای میلھ ای در حمام را نصب نمایم. 

 :  3پیشنھاد ممکنھ  
 نم کھ اجازه دھید تا ردیاب ھای دود در اپارتمان را نصب کنم. ھش میک من خوا 

گان اسکان باید    و قانون اسکان منصفانھ پنسلوانیا، ارایھ کننھ    ,(A)(3)(f) (U.S.C. 3604 42)بنابر تعدیل قانون اسکان منصفانھ،  
نند چون برای استفاده و لذت بردن شخص دارای  بھ کرایھ نشین ھا اجازه دھند تا اصالحات معقولی را در اپارتمان ایجاد ک 

ادن بھ پیشھاد شخص دارای معلولیت، مبنی بر صالحات معقول نقض قانون اسکان  معلولیت نیاز است. امتناع ورزیدن از اجازه د 
 شد. منصفانھ فدرال میبا 

رتمنت قضایی مراجعھ نمایید کھ تحت  شما میتوانید بھ بیان مشترک وزارت اسکان و انکشاف شھری ایاالت متحده آمریکا و دیپا   
نده گان اسکان ارایھ جزییات مینماید کھ باید برای اشخاص دارای معلولیت  قانون اسکان منصفانھ در مورد مسولیت ھای ارایھ کن 

 Landlordو کلیک کردن باالی    equalhousing.org. شما این بیان مشترک را با مراجعھ بھ  اسکان معقولی ارایھ دارند 
Resource Center   .دریابید 

پاسخ بھ پیشنھاد من را بھ گونھ نوشتاری، در جریان مدت زمان ده روز بعد از صدور این نامھ ارایھ دارید. من چشم بھ راه پاسخ    لطفا 
 شما بوده و توجھ شما را بر این موضوع بحرانی خواھانم. 

 با احترام، 
 امضای شما 

 نام خود را بنویسید 

صفانھ 
 اسکان من
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 از ت و نیمعلولی تصدیق 

ارایھ کنند ه اسکان چھ زمانی میتواند تصدیق معلولیت برای  نیاز بھ اسکان یا اصالحات معقول را درخواست نماید؟ 
نمیتواند  اگر معلولیت واضح و آشکار باشد و نیاز برای اسکان یا اصالحات معقول نیز واضح باشد، ارایھ کننده اسکان  

 سگ راھنما استفاده میکند). مثال، یک شخص با اختالل بینایی کھ از  درخواست اسناد اضافی را بدھد (بھ طور  

ا اصالحات معقول واضح نباشد، ارایھ کننده اسکان تنھا اجازه  اگر معلولیت آشکار و واضح باشد اما نیاز برای اسکان ی 
آن الزمی اند (بھ طور    دارد تا معلوماتی را بخواھد کھ مبنی بر آشکار کردن معلولیتی است کھ اسکان یا اصالحات برای 

 کھ یک پشک برای حمایھ احساسی دارد).   مثال، یک شخص با اختالل بینایی 

اگر نوع معلولیت و نیاز مربوطھ واضح نباشند، ارایھ کننده اسکان میتواند اسنادی را بخواھد کھ مربوط بھ ثبوت کردن  
طور مثال، یک شخص با اختالل صحت روانی یا    معلولیت شخص و نیاز وی برای اسکان یا اصالحات معقول باشد (بھ 

 ھ احساسی با خود حمل میکند). اختالل صدمھ گذشتھ کھ حیوان خانگی را بھ منظور حمای 

 حیوانات کمکی 

حیوانات کمکی برای اشخاص دارای معلولیت حیوانات خانگی 
نیستند. حیوانات کمکی حیواناتی اند کار میکنند، کمک میکنند یا  

ا اجرا میکنند کھ شخص دارای معلولیت از آن مستفی  وظایفی ر
بھ شمول ارایھ حمایت برای معلولیت ھای احساسی و   –میگردد 
 روانی.

بیشتر از یک عالمت شناختھ شده  حیوانات حمایت احساسی یک یا 
شخص دارای معلولیت را کاھش میدھند. یک ارایھ کننده اسکان 

یرون کند و یا از ارایھ  نباید شخص دارای معلولیت را از خانھ ب
کردن اسکان بھ وی امتناع ورزد چون شخص مذکور نیاز بھ 

 حیوان کمکی دارد. 
ھ آموزش یا تحت قانون اسکان منصفانھ، یک حیوان کمکی نیاز ب

تصدیق رسمی ندارد و یک ارایھ کننده اسکان اجازه ندارد تا  
یا  مدارک مبنی بر این را بخواھد کھ آیا حیوان آموزش دیده و 

 تصدیق شده است یا خیر یا 

 موضوعات ذیل را از شما بپرسد:نمیتواند یک ارایھ کننده اسکان 
 طبعیت یا شدت معلولیت  •
 رمیت وضعت یا تاریخچھ طبی خویش بگذرید سواالتی کھ ممکن باعث گردند از حقوق خویش مبنی بر مح •
 دیدن تاریخچھ طبی شما •

صفانھ 
 اسکان من
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بھ حیث حیوان خدماتی دارای جواز است یا خیر. پالیسی ھا مبنی بر محدودیت در سایز، وزن یا نوع حیوانات خانگی  
 مجوز برحیوانات کمکی قابل تطبیق نیستند.

 دسترسی و ساختمان جدید

مارچ    13از  جدید خانوادگی کھ برای سکونت جدید، بعد    تحت قانون اسکان منصفانھ، واحد ھای یک منزلھ در اسکان 
اعمار گردیده اند، باید قابل دسترس باشند، اگر ساختمان ھا دارای چھار یا بیشتر از چھار واحد باشند و یا    1991

  واحد ھا در طبقھ نخست یا ساحھ ای موقعیت داشتھ باشند کھ در آن لفت موجود است. برای تطابق با شرایط دسترسی 
 ھولت ھای ذیل باشند:قانون اسکان منصفانھ، اسکان باید شامل س 

 دروازه وردوی قابل دسترس ساختمان در مسیر قابل دسترس  •

 ساحات عمومی قابل دسترس  •

 دروازه ھای کھ بتواند اشخاص روی ویلچیز از آن عبور کنند  •

 مسیر قابل دسترس در داخل و مسیر واحد سکونتی  •

 م حرارت و کنترول محیطی در ساحات قابل دسترس رقی، دستگاه ھای تنظی ھای برق، ساکت ھای ب   سویچ  •

 آالت و وسایل در دیوار ھای حمام برای نصب کردن الماری ھای میلھ ای  •
 آشپزخانھ ھا و حمام ھای کھ در آن شخص روی ویلچیر حرکت کرده بتواند  •

 چھ باید کرد  اگر فکر میکنید تجربھ تبعیض اسکانی داشتھ اید،

ر استید کھ با تبعیض مواجھ شده اید، این مھم است تا ریکارد ھا و اسناد را با نام ھا و جزییات در مورد  ین باو اگر بد 
حادثھ نگھداری نمایید تا باشد قضیھ را بھ ثبوت رسانیده بتوانید. برای تعقیب ادعا در مورد تبعیض اسکانی در برابر  

 دی وجود دارد. مالک خانھ، گزینھ ھای زیا 

کان منصفانھ را میتوان با وزارت اسکان و انکشاف شھری ایاالت متحده آمریکا در جریان مدت زمان  ھای اس شکایت  
روز بعد    180یک سال بعد از حادثھ درج کرد و یا نیز آنرا با کمیسیون ارتباطات بشری پنسلوانیا در جریان مدت زمان  

فدرالی در جریان مدت زمان دو سال درج کرد.    محکمھ   وان در از حادثھ درج کرد. عالوتا، ادعای قضایی را نیز میت 
اگر ثبوت گردد کھ یک مالک خانھ جرم تبعیض را مرتکب گردیده است، بھ قربانی ھای تبعیض اسکانی مصارفی  
پرداختھ میشود کھ در جریان یافتن محل سکونت دیگر متحمل گردیده است و مصارفی کھ مربوط بھ محل سکونت  

 ند. مذکور بوده ا 

ات مربوط بھ تحقیر کردن، وارد کردن اضطراب ھای روانی و یا زیان ھای سایکولوژیک نیز تحت پوشش قرار  ار خس 
 خواھند گرفت. 

انھ 
صف

 من
ان

سک
 ا
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برای مشاوره ھای رایگان اسکان منصفانھ مالک خانھ یا کرایھ نشین یا برای کمک ھای تخنیکی در درج  
بھ  LHOPفانھ با خط تلفونی اسکان منص کردن شکایت اسکان منصفانھ در لنکاستر و کونتی ھای یورک، 

 ید. دیدار بھ عمل آر www.lhop.orgزنگ بزنید یا از صفحھ انترنتی  7840-299-717شماره 

زنگ بزنید و یا از صحفھ   2496-560-215، بھ شماره کمیسیون ارتباطات بشری پنسلوانیابرای درج شکایت در 
 دیدار بھ عمل آرید.  www.phrc.pa.govانترنتی 

و یا بکز، چیستر، دیالویر، لی ھای، مونتگومیری و یا کونتی ھای نوردمپتون واقع  اگر شما در شھر فالدلفیا 
پنسلوانیا زندگی میکنید، شما میتوانید بھ منظور مشاوره ھا، تحقیقات و گزینھ ھای دیگر دادخواھی مبنی بر  

-866  یا   8918-419-267  با ما بھ شماره وضعیت قضیھ خویش، با مرکز مساوات اسکان بھ تماس شوید. 
ایمیل بفرستید یا بھ صفحھ     info@equalhousing.org) زنگ بزنید، بھ آدرس 3247منصفانھ ( - 540

equalhousing.org   .مراجعھ کنید 

سکان  ، بھ خط تلفونی تبعیض اوزارت اسکان و انکشاف شھری ایاالت متحده آمریکابرای درج شکایت با 
HUD  گ بزنید و یا بھ زن 9777-669-800-1بھ شمارهwww.hud.gov  .مراجعھ کنید 

صفانھ 
 اسکان من

mailto:info@equalhousing.org
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گونھ میتوان از  اشتباھات عام اسکان منصفانھ از سوی ارایھ کننده گان اسکان و اینکھ چ
 جلوگیری کردآن 

 در نگھداری ریکارد ھا موفقیتعدم  .1
حتی مالکین خانھ کھ متعھد بھ اسکان منصفانھ اند میتوانند با شکایت اسکان منصفانھ و یا حتی میتوانند با  

عملی کردن اسکان منصفانھ در ھر یکی از جوانب ارتباطات با کرایھ   طرح دعوا در محکمھ روبرو شوند.
 بھترین دفاعیھ در برابر شکایت تبعیض در اسکان میباشد. نان فعلی و آینده، نشی 

 عدم ثبات در تطبیق شرایط و قواعد  .2
یا مالک خانھ قوانین را باالی کرایھ  شرایط و قواعد باید بھ شکل مساویانھ و ثابت تطبیق گردند. ااگر منیجر

، ممکن دفاع کردن در برابر شکایت تبعیض در  نشین ھای فعلی و بعدی بھ گونھ شدیدتر تطبیق کرده باشند 
 اسکان مشکل باشد. 

 عمل متقابل  .3

قانون اسکان منصفانھ اجبار، ترساندن، تحدید کردن و یا مداخلھ کردن در امور شخصی کھ از حقوق خویش  
 ط قانون حمایت میگردد استفاده میکند، غیرقانونی میپندارد.  کھ توس

ا نمایندگی فدرال درج میکند، مالک خانھ  ا در ھر ایالتی یا مقامات محلی یازینرو، اگر کرایھ نشین شکایتی ر
 باید اجازه دھد تا کرایھ نشین از حق مذکور خویش استفاده کند. 

 بخشی از آن را بالغین تشکیل دھد مجتمع ھای کھ ھمھ بالغین در آن باشند یا  .4
نابر وضعیت خانوادگی (موجودیت اطفال  ، کنگره قانون اسکان منصفانھ را تعدیل کرد تا تبعیض ب 1988در 

قرار دھد. این عمل غیر قانونی است اگر خانواده ھای طفل دار را از اسکان  ) را منع 18تحت سنین 
 اشخاص سالمند طبقھ بندی گردیده باشد. محروم کرد مگر اینکھ واحد بھ حیث اسکان برای  

سالھ یا باالتر از آن، اسکانی   55برای اشخاص پالیسی ھا و عملکرد ھا باید قصد خویش را مبنی بر اسکان 
% واحد ھا از سوی  80سالھ یا باالتر از آن اشتغال گردیده اند و یا حد اقل  62اشخاص کھ از سوی 

 ل گردیده اند را واضحا بیان دارند. سالھ یا باالتر از آن اشتغا  55اشخاص 
 نقض قوانین وضعیت خانوادگی بھ دلیل نگرانی ھای ایمنی .5

منی باید با احتیاط ایجاد گردند تا در تضاد با قوانینی نباشند کھ تبعیض در برابر خانواده ھای طفل  د ایقواع
یا مالک خانھ ممکن با تطبیق کردن قواعد ایمنی، قانون را بھ گونھ   دار را منع قرار میدھند. یک منیجر

یھ دادن خانھ بھ خانواده طفل دار بھ  ناآگاھانھ نقض کند. عملکرد ھای غیر قانونی شامل امتناع ورزیدن کرا
ی و  دلیل نگرانی ھای ایمنی مربوط بھ حوض آب بازی یا ممنوع قرار دادن اطفال از بھ کاربرد ساحھ تفریح

 یا امتناع ورزیدن از کرایھ دادن واحد طبقھ ھای باالتر بالکن دار بھ خانواده ھای طفل دار میباشد. 

 دارای معلولیت  عدم موفقیت در ارایھ اسان بھ شخصی .6
عملکرد ھای ذیل نقض قوانین محلی، ایالتی و فدرال اسکان منصفانھ میباشند:  

 ولیت امتناع ورزیدن از کرایھ دادن بھ شخص دارای معل •

امتناع ورزیدن از اجازه دادن بھ اصالحات معقول، زمانیکھ ممکن اصالحات برای کرایھ نشین   •
. ده نموده و از آن لذت ببردضروری باشند تا بتواند از ساختمان استفا 

ارایھ کننده گان اسکان باید  
 چھ چیز را بدانند
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ایجاد تغیر یا اصالحات در پالیسی ھا، عملکرد ھا و یا خدمات، زمانیکھ زمینھ امتناع ورزیدن از   •
 مساعد است تا شخص از اسکان استفاده نموده و از آن لذت ببرد. 

شد، گرچھ اگر  درخواست برای اسکان و اصالحات در آن از سوی کرایھ نشین دارای معلولیت باید معقول با
کریدیت مالیھ اسکان، مقامات اسکان و غیره)، شما ممکن نیاز بھ   8رال را قبول کند (بخش ساختمان تمویل فد

پرداخت مصارف اسکان یا اصالحات در آن را داشتھ باشید. اداره حق دارد تا اسناد مبنی بر معلولیت را در  
شد و یا باری روی اداره  غیر عادالنھ باای اسکان نباید بخش تداوی طبی یا فزیکی درخواست نماید. پیشنھاد بر 

باشد، ازینرو، مالک خانھ میتواند از کرایھ نشین بخواھد مقداری پول را بھ حساب سپردده ھا بپردازد تا بھ وسیلھ  
آن، خانھ را بھ شکل اولیھ آن درآرد، تنھا در صورتیکھ اصالحات از سوی کرایھ نشین ھای بعدی کابرد نداشتھ  

 بخواھد کھ اصالحات بھ وسیلھ یک قراردادی تصدیق شده ایجاد گردند.  باشند و مالک خانھ ھمچنان ممکن
در کونتی لنکاستر، اسکان برای اشخاص دارای معلولیت فزیکی با کمبود تامینات روبرو است،  : یادداشت
دارای بازار خوبی است و ممکن ، اگر شما واحدی دارید کھ در آن اصالحات ایجاد گردیده اند، این واحد ازینرو 

 بھ زودی بھ کرایھ داده شود. 
پارکینگ برای یک کرایھ نشین دارای اختالل تحرکی را تعیین   مثال: از یک مالک خانھ خواستھ میشود تا ساحھ

کند اگر کرایھ نشین چنین درخواستی ارایھ دارد، حتی اگر ساحھ ھای پارکینگ مشخصا برای کرایھ نشینان تعیین  
 یگردند. ساحھ باید در نزدیکترین مسیر قابل دسترس موقعیت داشتھ باشد.  نم

 ت در ابراز تعھد بھ منیجر ھای اسکان منصفانھ و تمام نمایندگان کمپنی تان عدم موفقی  .7
تعداد زیادی از شکایات اسکان منصفانھ از تصامیم کرایھ گیری سوال برانگیز توسط راھنمای معامالت، 

شمھ میگیرد کھ از کار خویش استعفا نموده و مسولیت را بھ مالک خانھ  نگھداری سرچیا کارمند  منیجر
واگذار میکند. بھ کرایھ نشین ھا و کارمندان خویش در مورد تعھد خویش در برابر اسکان منصفانھ یاد آور  

 شوید. پوستر ھای اسکان منصفانھ را در نکات مھم ساحھ خویش نصب کنید. 
نی بر اسکان منصفانھ بھ کرایھ نشین ھا و کارمندان در منطقھ بھ شکل خویش را مب  توانید تعھدھمچنان می

 خبرنامھ یا بولتین خبری، وقت بھ وقت بفرستید. 

 عدم موفقیت در آموزش دھی تمام کارمندان  .8
موجوده را   قوانین در حال تغیر اند. کنگره قوانین و تعدیالت جدید را صادر میکنند. تصامیم محاکم قوانین

آن تفسیر میکنند. یک منیجر، راھنمای معامالت یا کارمند نگھداری ممکن قانون را بھ شکل    بھ شکل جدید
ناآگاھانھ نقض کند و از تغیر در قانون آگاھی نداشتھ باشد. از تمام کارمندان خویش بخواھید تا در سیمینار  

کونتی ھال لنکاستر و  ت شما داخل د. اگر تجارآموزش دھی اسکان منصفانھ حد اقل سال یکبار اشتراک کنن
گزار بر LHOPیورک است، این کورس ھای آموزشی از سوی انستیتوت اسکان منصفانھ و مساویانھ در 

 زنگ بزنید.  109اکستنشن  9945-291 (717)میگردند. بھ شماره 

 معیار ھای غیرمعقول اشتغال  .9
اق خواب زمانی معقول دو نفر بر یک اطمحدودیت اشتغال  وزارت اسکان و انکشاف شھری بیان میدارد کھ 

بھ نظر میرسد کھ معیار ھای اشتغال محلی با در نظر داشت حاالت وجود نداشتھ باشد، گرچھ چنین  
محدودیت ممکن چالش برانگیز باشد و ھر وضعیتی کھ در آن اشتغال کننده ھا بیشتر از دو نفر در یک  

 روی خانواده ھا و اطفال نقض کند.  با تاثیرات شدید کان منصفانھ را اطاق خواب باشد ممکن قوانین اس

 ارایھ کننده اسکان 
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 ھمچنان، ھر معیار اشتغالی کھ وجود دارد باید بھ شکل دوامدار تطبیق گردد. 

 عدم موفقیت در مکالمات با کرایھ نشین تان  .10

این عبارت در ارتباطات مالک  "مھارت ھای موثر مکالماتی" ممکن عبارت بیشتر استفاده شده باشد، اما 
در مورد ھر تصمیم و یا عملی کھ ممکن روی وضعیت  ارزش کمتری داشتھ است.   خانھ و کرایھ نشین

اسکان کرایھ نشین تاثیرگذار باشد، را بھ کرایھ نشین خویش با کلمات واضح و آشکار بیان دارید. بھ گونھ  
ھا بھ کرایھ نشین ھا ھشدار میدھد کھ قرار است آن مثال، لسان قوی در نقض یک "اطالعیھ تخلیھ" معموال

از خانھ بیرون شوند. بھ کرایھ نشین شرح دھید کھ ھدف از این اخطاریھ این است تا نقض ھای بھ عمل 
 آمده اصالح شوند. این ممکن از زنگ زدن بھ نمایندگی اسکان جلوگیری کند.  

 معلومات اضافی در مورد قانون اسکان منصفانھ 

اسکانی کھ از سوی قانون اسکان منصفانھ تحت پوشش قرار میگیرند  
بر اساس قانون اسکان منصفانھ فدرال و قانون ارتباطات بشری پنسلوانیا، اسکان ذیل از سوی  

 این قوانین تحت پوشش قرار داده میشوند. 

 خانھ ھای مشترک  •
گردیده است، فروختھ شده است   زمین کھ تمویل •

 است یا بھ کرایھ داده شده 

 طویل و مدت کوتاه  کرایی اپارتمان •
 مدت 

 محرک ھای خانھ ھای پارک •
 فروختھ اند،  گردیده  تمویل کھ اسکانی •

 اند  شده  داده  کرایھ بھ یا اند شده 

تبعیض در اسکان میتواند قیمت تمام شود  
بر اساس قوانین اسکان منصفانھ، خسارات اصلی و تنبیھی و ھمچنان پرداخت مصارف محاکم  •

 قانونی ممکن بھ قربانی داده شود. عالوتا، مجازات مدنی نیز ممکن تطبیق گردند.  و فیس
کمک ھای دیگر منصفانھ میتواند شامل، نھ محدود بھ دسترسی بھ واحد مسکونی کھ در  •

ا واحد قابل مقایسھ و ارایھ خدمات یا سھولت ھا در ارتباط بھ واحد  شکایت درج گردیده است ی
 مسکونی.

ھ از بین بردن عملکرد ھای تبعیض آمیز اسکان ھم میتوانند مشکالت را ایجاد  ی در ارتباط بکمک ھای تاکید •
 کنند. 

ھا  اطمینان حاصل کنید کھ تمام اعمال، پالیسی •
و عملکرد ھا بر اساس فکتور ھای تجاری  

 قانونی و  غیر تبعیض آمیز اند. 
ریکارد ھای موجوده دقیق و مکمل را داشتھ  •

ید کھ این پالیسی ھا،  باشید تا واضح ساز
 عملکرد ھا و توصیھ ھا وجود دارند. 

• 

خود را محفوظ نگھدارید  
تمام شکایات را جدی بگیرید  

درخواست شرح از  از پرسیدن سواالت یا   •
نمایندگی کھ در مورد شکایت تحقیق میکنند،  

 نترسید
پالیسی ھا، عملکرد ھا و توصیھ ھا را قبل   •

در ھر  از وقت بھ شکل نوشتاری درآرید و  
. قضیھ بر آن عمل کنید 

ان 
سک

ن ا
 گا

نده
 کن

ایھ
ار



 این تصدیق کورس 8 ساعته آموزش کرایه نشینی است و به
:منظور افزایش فھم شما در مورد نکات ذیل طرح گردیده است

:تمویل ممکن شده است توسط:ھمکاری نصاب

امروز ثبت کنید !
. www.lhop.org  و یا به شماره 9945-291 -717  و خط روی میز شماره  100 تماس بگیرید

 فیس $25.00 کورس شامل صبحانھ و غذای چاشت است. در مورد
!فرصت ھای ما در ارتباط بھ سکالرشپ ھا سوال بپرسید

.درگاه شما بھ سوی آینده روشن

 موارد ابتدایی در مورد کریدیت – مکالمات موثر میان مالک خانه/کرایه
 نشین مالک بودن و بحث کردن روی پیشینه شخصی تان – موارد

ابتدایی کرایه نشینی و معلومات بیشتر از کارشناسان در این رشته
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ھای زیادی وجود دارد کھ باید بھ آن دقت نمایید. در ذیل تعدادی از    زمانیکھ در جستجوی اپارتمانی استید، فکتور 
تجوی اپاتمان و دیدن از واحد  موضوعات مھمی ذکر گردیده است کھ باید در مورد آن فکر کنید و آنرا با آغاز کردن جس 

 ھا بھ یاد داشتھ باشید. 

 قیمت 
% عاید ماھانھ شما را در  40رف برق و غیره باید آیا قیمت اپارتمان برای تان مناسب است؟ کرایھ اپارتمان و مصا

را بیابید  بر گیرد. آیا در طول سالھای گذشتھ، کرایھ خانھ ازدیاد یافتھ است؟ چقدر؟ چھ چیز شامل کرایھ میشود؟ این
کھ کی مسولیت تادیھ برای حرارت، گاز، برق، آب گرم، آب نوشیدنی، جمع آوری کثافات و برداشتن کثافات را بھ  

 دارد. در مورد تاریخچھ مصارف ماھانھ برق و غیره بپرسید تا در مورد احتماالت آگاه باشید. دوش 

 موقعیت 
ایھای اطفال، ترانسپورتیشن عامھ، مارکیت ھا و مراقبت ھ آیا خانھ در فاصلھ راحتی از محل کاری، مکتب، مراقبت  

 طبی موقعیت دارد؟ 

 امنیت 
نگھداری گردیده و امن اند؟ آیا دروازه ھا، کلکین ھا و دروازه  آیا ساختمان و ساحات چھار اطراف آن خوب 

طرار بھ کار برده  ھمھ آنھا در جریان حالت اض دخولی ساختمان دارای قفل ھای درست و مورد استفاده اند و آیا 
 انند؟شده میتو 

 صحت
آیا جونده گان یا حشرات دیده شده است؟ اگر چنین مشکلی بھ وجود میاید، آیا مالک خانھ مصارف ارزیابی را  

میپردازد؟ آیا رنگ پوست شده و یا افتادنی موجود است؟ در مورد مسمومیت سرب از رنگ سربی آگاه باشید، بھ  
 خصوص اگر طفل دار استید. 

 یاب ھای امنیت آتش/دوددر
ای آتش نزدیک اند؟ آیا خاموش کننده ھای آتش از قبل موجود اند؟ آیا ردیاب ھای دود وجود دارند؟  راه رو ھ آیا

آیا ھمین ردیاب ھای دود فعال اند؟ کی مسولیت نگھداری را بھ دوش دارد؟ قانون پنسلوانیا الزم میبیند کھ مالک  
 در ھر واحد نصب کند. خانھ االرم ھای دودی فعال را 

 ھمسایھ ھا 
اپارتمان در محل آرامی است؟ آیا صدای ھمسایھ ھای طبقھ باال،  آیا 

  پھلو یا پایین شنیده میشود؟ از ساکنین دیگر ساختمان در مورد 
 جوانب مثبت و منفی زندگی در ساختمان بپرسید. 

 جوانب ساختمانی 

اند؟ آیا   یده شده ھا سای  آیا زینھ ھا امن و درست اند؟ آیا کلیکین
چوب ھا درز شده و یا فرسوده اند و یا توسط آب تخریب گردیده  

و یا   اند 

 موضوعاتی را کھ باید قبل از بھ کرایھ گرفتن اسکان 
 مورد توجھ قرار دھید
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ھا و سایھ بان ھای ضد طوفان را ارایھ میدارد؟ آیا    و یا آلوده با موریانھ اند؟ آیا مالک خانھ کلکین ھا، سکرین
کاشی ھا و یا پارچھ ھای چوبی ھمھ  طبقھ ھا محکم و بدون سوراخ، درز و شکاف اند؟ اطمینان حاصل کنید کھ

ر سست یا در حالت  موجود باشند. آیا درز یا سوراخی در دیوار ھا وجود دارد؟ اطمینان حاصل کنید کھ پلست 
 یا دیوار ھا و سقف رنگ یا کاغذ پوش شده اند و بدون درز اند؟افتادن نباشد. آ

 مصارف برق و غیره 
رتی قابل دسترس بوده و بھ شکل  ک کنید. اطمینان حاصل کنید کھ منبع حرا حرارت: بخاری یا منبع حرارتی دیگر را چ 

 موثر فعال است. شکاف ھا را در دروازه ھا و کلکین ھا جستجو کنید.  
اطمینان حاصل کنید کھ فشار آب قوی باشد. وال بند کردن آب را  د آب گرم و سرد وجود داشتھ باشد.  آب: باید در واح 

 دریابید.  
و تپ ھا  فلش کمود درست فعالیت میکند؟ بھ مشکالت مجراھای آب مصرف شده در دستشوضالب: آیا مجراھای فا

 توجھ کنید. آیا زمین چھار اطراف تپ و کمود درست و محکم اند؟
برق: آیا ساکت ھای برقی کافی وجود دارند؟ آیا کیبل ھا بھ اندازه کافی وجود دارند کھ برای وسایل برقی کھ قرار 

کھ از کیبل آویزان   احد انتقال دھید، کافی باشد؟ متوجھ کیبل ھای شکستھ یا بی پوشش یا وسایل گروپ ھااست بھ و
 باشد، باشید چون اینھا خطرات در برابر ایمنی اند. موقعیت صندوق فیوز ھا و موج شکن ھا را بیابید. 

یا دمپر ھا موجود اند؟ آیا از دسترسی  برداشتن کثافات: پالیسی برای برداشتن کثافات چیست؟ آیا سطل ھای کثافات 
 حیوانات جوندده در امان اند؟

و ھواکش   حرارت، تھویھ
آیا بھ آالت کنترول کننده حرارت و ھوای سرد دسترسی دارید؟ آیا حرارت را کنترول خواھید توانست یا آیا مالک خانھ  

کرایھ باشد، مالک خانھ حرارت را  کنترول حرارت را در دست خواھد داشت؟ معموال اگر مصارف حرارت شامل  
 کنترول میکند. 

 ذخیره گاه 
 ای برای ذخیره کردن وسایل در داخل/بیرون از واحد کرایی وجود دارد؟ آیا ساحھ

 فرنیچر و وسایل
در مورد اینکھ اگر یخچال، ماشین کاال شویی و خشک کن، پرده ھا و روجایی ھا،  چھ چیز در اپارتمان شامل است؟  

، سوال بپرسید. کی مسولیت دارد تا مصارف تعمیر این وسایل را،  ی یا پالستیکی، قالین یا فرنیچر شامل اند پرده ھای پوب 
 در صورتی کھ نیاز باشد، بپردازد؟ 

 اطاق لباس شویی 

جریان ساعات مشخص،  ساعت باز است یا اینکھ در   24آیا امن و محفوظ است؟ آیا پاک و روشن است؟ آیا 
ین ساختمان است؟د است؟ آیا تنھا محدود بھ استفاده ساکندسترسی بھ اطاق محدو

قبل از کرایھ کرد 
ن واحد 
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 سواالتی کھ ممکن مالک خانھ از یک کرایھ نشین احتمالی بپرسد
ق کنند تا ببینند کھ آیا وی شرایط کرایھ ارایھ کننده گان اسکان ممکن در مورد توانایی ھای یک درخواست دھنده تحقی

ھ باشید تا خیر. این بدین معنی است کھ مالک خاننھ ممکن بپرسد کھ اگر عاید کافی داشتنشینی را پوره کرده میتواند یا 
یھ  بتوانید کرایھ را بپردازید، اینکھ آیا موافق استید تا با قوانین ساختمان تطابق کنید و سواالت دیگر مربوط بھ کرا

 ض آمیز را کھ بھ منظور ارزش کریدیتشاخص ھای یکسان، ھدفمند و غیر تبعینشینی. یک ارایھ کننده اسکان ممکن 
کرایھ نشین احتمالی اتخاذ نموده و تطبیق کنند، ھمانند ارزیابی ھای کریدیت یا پیشینھ جرمی. ھر سوالی کھ از سوی  

واست کننده گان بھ شکل فرصت مساویانھ، بدون در نظر داشت  ارایھ کننده اسکان پرسیده میشود باید از تمام درخ
ش مربوطھ قانون دین، اصلیت ملی، جنسیت، وضعیت فامیلی یا معلولیت پرسیده شود. لطفا بھ بخنژاد، رنگ جلد، 

اسکان منصفانھ در ارتباط بھ شرح تبعیض اسکان غیرقانونی مراجعھ کنید. شما نباید بھ علت نژاد، رنگ جلد، دین،  
سال عمر دارید، برای  40اینکھ بیشتر از   اصلیت ملی، جنسیت، معلولیت تان و یا نیز بھ دلیل اینکھ اطفال دارید و یا

 اپارتمانی رد شوید.  

 معیار ھای شرایط مالی 
ھر مالک خانھ میتواند معیار ھای شرایط مالی خودشان را داشتھ باشند. فورمولی کھ از سوی مالکین خانھ بھ منظور  

 واجدیت شرایط کرایھ نشین بھ کار میرود، قرار ذیل است: 
 = چیزی کھ کرایھ نشین میتواند کرایھ و مصارف برق و غیره را از آن بپردازد.   x  40%عاید خالص ماھانھ  

 در یک ماه برای کرایھ و مصارف برق و غیره.    x  .40  =600$در یک ماه  / 15,00$ر مثال:  بھ طو 
اشد تا واجد شرایط  مالکین دیگر خانھ ممکن از کرایھ نشین بخواھند تا عاید شان سھ یا چھار اندازه بیشتر از کرایھ واحد ب 

ھ نشین احتمالی بھ اپارتمانی درخواست میدھد اما شرایط عاید آنرا پوره کرده  برای کرایھ گرفتن مکان گردند. اگر کرای 
نمیتواند، شخص مذکور ممکن در تادیھ کرایھ خانھ با مشکل روبرو گردد چون مصارف او ھمانند تادیات موتر، مراقبت  

 نیز باید تحت پوشش قرار گیرد. اس و غیره  اطفال، مصارف طبی، غذا، لب 

 کرایھ گرفتندرخواست برای 
منیجر واحد یا مالک خانھ میتواند از کرایھ نشین احتمالی بخواھد تا درخواست برای کرایھ گرفتن را خانھ پری کند.  

 درخواست ممکن شامل محتویات ذیل باشد: 
 منابع کریدیت و معلومات دیگر در مورد پیشینھ کریدیت  •
 ھالست مالکین خانھ گذشتھ بھ شمول شماره تلیفون و آدرس آن  •
 تاریخچھ کاری بھ شمول معلومات در مورد معاش •
 فیس درخواست کھ میتواند قابل استرداد نباشد  •
 کرایھ ماه نخست و سپرده امنیتی یا ادوانس  •

یج احتمالی آگاه بوده و بر بنیاد آن کرایھ نشین ھای احتمالی باید ھمیشھ درخواست را با احتیاط بخوانند تا در مورد نتا
 یا میخواھند واحد را بھ کرایھ بگیرند یا خیر. تصمیم بگیرند کھ آ

 درخواست برای کرایھ گرفتن 
تن 
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 رد درخواست 
خانھ درخواست کرایھ نشین احتمالی را رد کند. عالوه بر عدم  تعدادی از دالیل قانونی وجود دارد کھ ممکن مالک 

نظریات بد از سوی مالکین خانھ ھای گذشتھ و/یا  یط برای معیار ھای شرایط مالی، نمرات بد کریدیت،  واجدیت شرا
قضاوت ھای قبلی در برابر درخواست کرایھ گیری توسط یک محکمھ میتوانند باعث گردند کھ درخواست رد شود.  

ھ کرایھ نشین ھا عملی میگردند امتناع  کرایھ نشین یا کرایھ نشین احتمالی از تطبیق کردن قوانین کھ باالی ھم اگر
در عمل پیاده کند، و یا یک فرد باعث ایجاد تھدید مستقیم فزیکی بھ صحت و امنیت  ورزد و یا نمیتواند این کار را 

 را رد کند.  کننده  دیگران میگردد، ارایھ کننده اسکان میتواند درخواست

 پیشینھ ھای جرمی 
 رمی امتناع ورزد؟دادن مکان بھ شخصی دارای پیشینھ ج آیا یک مالک خانھ میتواند از کرایھ

) توصیھ  HUDاما این بھ شرایط و حاالت ارتباط میگیرد. وزارت اسکان و انکشاف شھری ایاالت متحده آمریکا (   –بلی  
ی (و یا  ھای را صادر نموده است و تاکید میکند کھ بنابر نابرابری ھای نژادی در سیستم قضایی جرمی،  ممنوعیت ھای کل 

جرمی گردیده است، بدون درنظر داشت وضعیت و حاالت)،    امتناع ورزیدن از کرایھ دادن مکان بھ شخصی کھ مرتکب 
میتواند تاثیر بزرگی روی درخواست کننده گان سیاه پوست یا التینی داشتھ باشد و بدین ترتیب، این امر میتواند قانون  

 اسکان منصفانھ را نقض کند. 

مینویسد کھ ارایھ کننده گان اسکان باید طبعیت و شدت جرم و تعداد بارھای کھ جرم صورت گرفتھ    HUDتوصیھ ھای  
است را در نظر گیرند تا مشخص کنند کھ آیا شخص میتواند تھدید مستقیمی بھ صحت و ایمنی باشنده گان دیگر باشد یا  

دستگیری یک شخص نشان دھنده این نیست    ا در گردیده اند بیان میدارد کھ تنھ صا   HUDخیر. توصیھ ھای کھ از سوی  
کھ شخص مجرم است و درخواست یک شخص برای کرایھ گرفتن یک مکان نباید بنابر دستگیری وی و بدون اینکھ  

جرم بر وی ثابت شده باشد، رد گردد. ھمچنان، ارایھ کننده گان اسکان باید این شاخص را روی ھمھ کرایھ نشین ھا، بدن  
فظت شده تطبیق کنند. استفاده از پیشینھ جرمی بھ مثابھ بھانھ برای تبعیض بنابر یک طبقھ محافظت  ا ح در توجھ بھ طبقھ م 

 شده غیرقانونی پنداشتھ میشود. 

پیشینھ جرمی وجود دارد. اگر شخصی جرمی در قبال تولید و/یا توزیع  در ارتباط بھ    HUDیک استثنی در توصیھ ھای  
گردیده باشد، میتوان درخواست آنھا بھ مکان را بھ شکل قانونی رد کرد و مالک    ب مواد کنترول شده غیرقانونی را مرتک 

خانھ قانون اسکان منصفانھ را نقض نخواھد کرد. یادداشت: این استثنی شامل دستگیری برای جرایم مربوط بھ مواد مخدر  
   نمیباشد کھ منتج بھ ثبوت جرم شده باشد. 

شود، این سوال را بپرسید کھ آیا سپرده  اگر مالک خانھ میخواھد تا سپرده امنیتی یا ادوانس در زمان خانھ پری درخواست تادیھ
 نید را بدست آرید.امنیتی قابل استرداد است یا خیر. اطمینان حاصل کنید کھ رسید ھر نوع پولی کھ تادیھ میک

قرارداد کرایھ طویل مدت را قبل از امضا کردن بخوانید چون شما شاید بھ قراردادی وابستھ میشوید کھ در مورد شرایط آن شامل  
 مذاکرات نبوده اید.

ت برای بھ کرایھ گرفتن
درخواس
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عاید  سکان یا کمک ھای امنیت اجتماعی یا اگر مالک خانھ از قبول کردن کوچن ا
 معلولیت امتناع ورزد، چھ رخ خواھد داد؟

 بھ مکان دادن کرایھ از میتواند خانھ مالک کھ معنیست بدین این نیست، شده  محافظت رده  عاید منبع پنسلوانیا، در
ادی از ساحات در پنسلوانیا  د زیتعدا .میاورد بدست اسکان مقامان از را اسکان گزینھ کوپن کھ ورزد امتناع شخصی

وجود دارند کھ دارای منابع اضافھ شده عاید بھ شکل رده محافظت شده میباشند. با مقامات محلی یا شھرداری خویش 
شده در ساحھ شما است و یا خیر و اگر درخواست شما بھ بھ تماس شوید تا دریابید کھ آیا منبع عایداتی رده محافظت  

 ردند. ان رد  گردیده است، کدام گزینھ ھای دیگری از سوی منطقھ شما پیشنھاد میگعلت منبع عایداتی ت

کمک ھای امنیت اجتماعی یا عاید معلولیت امنیت اجتماعی عاید قابل تصدیقی است کھ مستقیما ارتباط بھ این میگیرد  
کردن درخواست بھ علت  سال و/یا معلول). رد  40کھ آیا عضو رده محافظت شده استید یا خیر (عمر بیشتر از 
وده نمیتواند، در صورتی کھ کرایھ نشین احتمالی عاید  اینکھ کرایھ نشین احتمالی وظیفھ ندارد، تبعیض غیرقانونی ب

قابل تصدیق ھمانند کمک ھای امنیت اجتماعی یا معلولیت را بدست میاود. این عمر کرایھ نشین را بھ شکل مالی  
واجد شرایط برای مکان میگرداند. 
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 کرایھ طویل المدتقرارداد فھم در مورد قوانین 
کرایھ طویل المدت، چھ نوشتاری باشد یا شفاھی، قراردادی است کھ مالکیت و استفاده از یک ساختمان کرایی  قرارداد  

  را برای مدت زمان معینی بھ کرایھ نشین منتقل میکند. 
مالک خانھ و کرایھ نشین را تعریف کند. قانون لسان  ھای مربوطھ  قرار داد کرایھ طویل المدت باید حقوق و مسولیت  

ساده قرارداد مصرف کننده الزم میبیند کھ تمام قرارداد ھای مسکونی باید نوشتاری و منظم بوده و طوری طرح  
ید تقاضای  گردیده باشند کھ خواندن و فھمیدن آن آسان باشد. اگر رایھ نشینی در فھمیدن بھ قرارداد مشکل دارد، او با 

 مک نماید و یا با نمایندگی محلی بھ تماس شود تا با وی کمک صورت گیرد. ک 

 شما میتوانید اطمینان حاصل کنید کھ نکات ذیل در قرارداد شما درج گردیده اند و اینکھ شما شرایط آنرا میفھمید: 
• 

• 

• 

؛  •
• 

• 

• 

• 

آدرس سرک، شماره تلیفون مالک خانھ برای حاالت اضطراری؛  
نام و نام دیگرا نی کھ اجازه دارند در واحد زندگی کنند؛  

آدرس ساختمان کرایی ؛  
مقدار کرایھ ماھانھ – اطمینان حاصل کنید کھ دریابید کرایھ باید چگونھ، کجا، چھ وقت و بھ کی تادیھ گردد

تاریخ تادیھ کرایھ  
فیس تاخیر در تادیھ کرایھ –  آیا معقول است؟ 

تاریخ آغاز و پایان قرارداد: آیا قرارداد یک سالھ است و یا ماه بھ ماه؟ اطمینان  حاصل کنید کھ میتوانید کرایھ  
خویش را در مدت زمان تعیین شده در قرارداد پرداختھ بتوانید.  

نیاز ھا برای اطالع نامھ ھا بھ منظور تمدید/فسخ قراردادھا: مدت زمانی کھ در اطالع نامھ از سوی مالک 
خانھ درج میگردد تا خانھ را تخلیھ کنید، چقدر است و چھ وقت باید بھ مالک خانھ بگویید کھ میخواھید خانھ  

را تخلیھ کنید؟ (بھ یاد داشتھ باشید کھ در PA، مدت زمان اطالعیھ را کھ باید قبل از تخلیھ صادر کرد،  
میتوان فسخ یا کوتاه تر کرد) .

ماه بھ ماه مبدل  سال، بھ شکل   آیا قرارداد بھ شکل سال بھ سال تمدید میگردد یا بعد از پایان یافتن یک •
 میگردد؟ 

مقرراتی را بھ دوش  است. شما بھ شکل قانونی آن مسولیت سند الزام آور قانونیاشتھ باشید، قرارداد کرایھ، بھ یاد د •
 دارید کھ در قرارداد بھ امضا رسانیده اید. 

از امضا کردن آن، بھ شرایط قرارداد فھمیده باشید. با امضا کردن قرارداد، شما با شرایط  قبلاطمینان حاصل کنید کھ  •
 ذکر شده برای مدت زمان قرارداد موافقت میکنید. و قواعد 

 دن قرارداد، ھمھ خانھ خالی ھا پر شده باشند. اطمینان حاصل کنید کھ قبل از امضا کر •
قرارداد را بدست آرید. اگر مالک خانھ برایتان بگوید کھ کاپی را بعدا برایتان تمام اطمینان حاصل کنید کھ یک کاپلی  •

 را نپذیرید.   خواھد داد، این تقاضای وی

 کرایھ طویل المدت 
قرارداد کرایھ طویل المدت 
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را تخلیھ میکنید، چھ باید کرد، تا شما سپرده    اطمینان حاصل کنید اینرا میدانید کھ زمانی واحد کرایی   : امنیتی   سپرده  •
 امنیتی خویش را دوباره بدست آرید. 

 مصارف برق و غیره: کی مسولیت تادیھ برای ھر یکی از مصارف را دارد؟  •
ھای کرایھ نشین در قبال نگھداری چی است و زمانی کھ نیاز بھ تعمیرات در واحد باشد، باید بھ    ت : مسولی نگھداری  •

 کی تماس گرفتھ شود.  
 چھ وسایل و آالتی در قرارداد شامل اند؟  •
موافقت حیوان خانگی و سپرده امنیتی حیوان خانگی (بھ یاد داشتھ باشید کھ سپرده ھای امنیتی و فیس حیوانات   •

 ی حیوانات کمکی قابل تطبیق نیستند.) نگی باال خا 

 تاریخ تادیھ کرایھ 
اکثر قرارداد ھا بیان میدارد کھ کرایھ ماھانھ باید بھ تاریخ نخست ماه تادیھ گردد. شما مسولیت دارید تا اطمینان  

کرایھ چند  ر تادیھ حاصل کنید کھ کرایھ در تاریخ معین ماه تادیھ میگردد. حتی اگر مالک خانھ شما میگوید کھ اگر د
قرارداد را در ارتباط بھ فیس  مقررات  شما در قبالروز تاخیر بھ وجود بیاید، مشکلی نیست، شما با این وجود  

 تاخیری و خسارات دیگر مسولیت دارید. 

 تغیر در قرارداد 
مانی است کھ مالک  ھر نوع تغیرات در قرارداد باید الی آغاز مدت زمان تجدید قرارداد بھ وجود نیاید و این مدت ز 

قرارداد را، قبل از پایان مدت زمان    خانھ شما، قرارداد را تجدید یا تمدید میکند، مگر اینکھ ھردو گروه تغیر در 
دارد کھ تغیرات باید چگونھ وارد گردند، مالک خانھ مستلزم شمرده  قرارداد پیشنھاد کنند. بھ جز اینکھ قرارداد بیان  

 بھ پایان رسیدن یک دوره مکمل کرایی ایجاد کند. میشود تا تغیرات را بعد از  

 مقررات عام قرارداد ھای کرایھ طویل المدت 
 کرایھ نشینان باید واحد را پاک نگھدارند  •
بھ شخص دیگری، بدون رضایت مالک خانھ ممنوع  کرایھ نشین ممکن از کرایھ یا سب لیت دادن مکان  •

 قرار داده شده باشد 
 اطالعیھ قبلی ممنوع قرار داده شده باشد انتقال قرارداد، بدون صدور  کرایھ نشین ممکن از فسخ و یا •
 مالکین خانھ اجازه دارند تا در جریان ساعات معقول برای بازرسی داخل خانھ شوند  •
تماس شوید و اینکھ چگونھ با شخص مذکور بھ منظور تعمیرات در خانھ بھ نام شخصی کھ باید با وی بھ   •

 د شامل شوند تماس شوید، باید در قراردا 
 لست قواعدی کھ باید کرایھ نشین آنرا تعقیب کند نیز باید در قرارداد شامل گردد  •

 مقررات غیر قابل اجرا قرارداد کرایھ طویل المدت

رایھ نشین ھا معموال در قبال قواعد و ضوابط قراردادی کھ امضا کرده اند، مسولیت دارند، گرچھ، بعضی از  ک
یر قابل اجرا میباشند. قواعد و ضوابط در محکمھ غ
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 افتادن در تلھ کالھبرداران خانھ ھای کرایھ جلوگیری کنید از
را بھ اعالن   بعضی اعالنات اپارتمان ھای کرایی قانونی نیستند. کالھبرداران معموال خانھ ھای رھایشی کرایی

د. آنھا ھمچنان لست  ن این خانھ ھا نیستند یا این خانھ ھا قابل دسترس نیستن میگذارند کھ اصال وجود ندارد، آنھا مالکی
ھای خانھ ھای کرایی را کاپی میکنند، جزییات ارتباط و معلومات مربوط بھ ایمیل آدرس را تغیر داده و این اعالنات 

م را فریب دھند و از آنھا پول  ھا بھ نشر میرسانند تا بھ ھر اندازه کھ میتوانند، مرد را در روزنامھ ھا و ویب سایت
 بدست بیاورند.  

 شما میتوانید با بھ یاد داشتن نکات ذیل، از روبرو شدن با کالھبرداران خانھ ھای کرایی جلوگیری کنید: 
ھیچگاه پول را از طرق الکترونیکی یا از طریق چک بھ کسی ندھید کھ شخص را برای یک اپارتمانی کھ  •

سید. اگر نمیتوانید مالک خانھ را بھ شکل رو در رو ببینید چون او بیرون از  ھیچ وقت ندیده اید، نمی شنا 
قبل از تادیھ فیس درخواست،  ده است یا اگر نمیتوانید کشور زندگی میکند و یا بھ بیرون از کشور سفر کر 

فرستادن  سپرده امنیتی یا امضا کردن قرارداد از اپارتمان مذکور دیدن کنید، بھ جستجوی خویش ادامھ دھید. 
وقتی آنرا فرستادید، شما نمیتوانید آنرا دوباره بھ  –الکترونیکی پول بھ مثابھ فرستادن نوت ھای پول است 

 دست آرید. 
نکنید. اگر ایمیلی دریافت میکنید کھ باالی شما فشار وارد میکند کھ باید فورا   در تصمیم گیری خویش عجلھ  •

ممکن عالمت خطر باشد. از ایمیل صرف نظر کرده و بھ   باید روی اپارتمان کرایی تصمیم بگیرید، این
 جستجوی خویش ادامھ دھید. 

تماال کالھبرداری در کار است.  قیمت ھای پایین و ارزانتر برای اپارتمان ھای قیمت عالمت این است کھ اح •
ی دارد؟  قیمت پایینتر از قیمت اصلی بازار برای اپارتمانی کھ در موقعیت خوب بوده و مناظر میلیون دار

 کالھبرداران دوست دارند تا توجھ مردم را با وعده ھای دروغین جلب کنند. 

مثال ھای قواعد و ضوابط غیر قابل اجرا در ذیل ذکر گردیده اند:  

در حالیکھ کرایھ نشین مسولیت خسارات وارد شده در اپارتمان را بھ دوش دارند، آنھا را نمیتوان برای   •
 میرات تحت مقدار معین دالری مسول پنداشت. تعمیرات نورمال و یا تمام تع 

را "طوری کھ است" قبول کند. تحت ضمانت ضمنی زیست پذیری،  کرایھ نشین مجبور نیست تا اپارتمان  •
وسایل و خدماتی کھ در محیط کرایھ شده ارایھ میگردند باید بھ منظور واحد مسکونی اشتغال گردد. (لطفا بھ  

 پذیری مراجعھ کنید.) بخش تعمیرات و ضمانت ضمنی زیست  

 قانونی کنار بگذارد.  کرایھ نشین نمیتواند حق خویش را مبنی بر مراجعھ بر محکمھ •

کرایھ نشین را نمیتوان مجبور ساخت تا موافقھ نماید کھ اگر سامانی را در محیط کرایھ شدگی بشکند، مالک   •
را تغیر دھد و اموال کرایھ نشین را   خانھ حق دارد تا بدون اجازه کرایھ نشین وارد اپارتمان گردد، قفل ھا

 تصاحب کند. 

ن را وادار بھ موافقھ کردن بھ کنار گذاشتن حق وی در مراجعھ بھ قانون و قضا  مالک خانھ نمیتواند کرایھ نشی  •
 نماید. 

 . ھمھ چیز را بھ طور نوشتاری بدست آرید از امضا کردن با احتیاط بخوانید! بھ یاد داشتھ باشید: قرارداد را قبل 

 قرارداد کرایھ طویل المدت 
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 قبل ازینکھ نقل مکان کنید، خسارات را ریکارد کنید

این عمل خوبی خواھد بود اگر یادداشت (در حضور مالک خانھ و یا منیجر ساختمان) ھمھ کاستی ھای اپارتمان را قبل  
را تخلیھ میکنید، شما مجبور نخواھید بود تا پول تعمیر    بگیرید. بدین ترتیب زمانیکھ اپارتمان   ازینکھ نقل مکان کنید، 

این خسارات را از سپرده امنیتی خویش بپردازید چون این ھمھ کمبودی ھا قبل از نقل مکان شما بھ این اپارتمان  
عدا ترددی وجود نداشتھ باشد. عکس ھای  موجود بوده اند. یادداشت ھای نوشتاری و عکس ھا خیلی کمک میکنند تا ب 

وضعیت اپارتمان و خسارات موجوده را بگیرید. این حق کرایھ نشین است تا وضعیت اپارتمان را بھ شکل نوشتاری  
 داشتھ باشد.  

اگر تصمیم میگیرید کھ بھ خانھ نقل مکان میکنید، شما میتوانید یک چک لستی را برای بازرسی واحد کرایی بھ کار  
ا ریکارد کنید. این لست با شما زمانی کمک خواھد کرد کھ مشکالت ناشی  د تا خسارات یا کمبودی ھای اپارتمان ر ببری 

از تعمیرات وسایل در اپارتمان بروز نماید. مالک خانھ مسولیت ندارد تا این لست را امضا کند، اما شما میتوانید تقاضا  
. اطمینان حاصل کنید کھ  خویش را با مالک خانھ در میان بگذارید نمایید تا لست را امضا کند و بعد یک کاپی لست  

 تاریخ ھمان روز را در لست خود بنویسید.
اگر واحد کرایی نیاز بھ تعمیرات داشتھ باشد، بھترین کار برای شما این خواھد بود کھ تاریخ در اجرا درآوردن  

 . ابل توجھ اند، اپارتمان را قبول نکنید تعمیرات را بھ شکل نوشتاری تعین کنید. اگر تعمیرات زیاد و ق 

 بازرس محلی اسکان چک کنیدبا 
این عمل خیلی مھم است. شما ممکن طی کرایھ کردن یک خانھ ای باشید کھ مشکالتی داشتھ است یا پیشینھ چالش  

ھ تماس شوید تا  ھای ساختمانی، برقی یا لولھ کشی داشتھ باشد. قبل از اینکھ نقل مکان کنید، با بازرس محلی اسکان ب
کھ آیا فعال مشکالت مربوط بھ نقض اسکان در واحد وجود دارند یا خیر. از بازرس اسکان بپرسید کھ آیا   دریابید

کرایھ نشین ھای قبلی در برابر مالک خانھ مذکور شکایتاتی درج نموده است کھ مالک خانھ نتوانستھ است تا  
ا باید دارای جواز باشند. این را نیز  تلزم میدانند کھ واحد ھمشکالت را برآورده سازد. بعضی شھرداری ھا مس

 دریابید کھ آیا واحد جواز دارد یا خیر. 

 رنگ سرب دار
اعمار گردیده اند، ممکن دارای رنگ سرب دار باشند و خانھ ھای کھ قبل از سال   1978خانھ ھای کھ قبل از سال 

د. یگانھ راھی کھ میتوانید اطمینان حاصل کنید کھ آیا  ر اناعمار گردیده اند احتماال دارای رنگ سرب دا 1950
رنگ سرب دار است یا خیر، این است کھ از یک بازرس تایید شده بخواھید تا موجودیت سرب در رنگ را  

دریابد. زمانیکھ رنگ کھنھ شکاف میکند و آغاز بھ افتادن میکند، باعث ایجاد خاکھ سرب میگردد. اطفال بھ دلیل  
ا یا لمس کردن آالت بازی خاکھ رنگ سرب دار مسموم میشوند. حتی مقدار خیلی کمی از سرب  چھ ھخوردن پار

 میتواند باعث اضرار جدی بھ مغر و غیره اعضای سیستم عصبی گردد. 

سرب در بدن اطفال میتواند باعث تاخیر در رشد و انکشاف اطفال گردیده، حس شنوایی و گویایی را متاثر نموده و 
در خانھ ھای کھنھ تر، منابع دیگر سرب نیز وجود دارند، ھمانند پایپ  لولیت در آموزش میگردد.  د معباعث ایجا

ھای تحت خاک چھار اطراف خانھ. مالک خانھ مستلزم دانستھ میشود تا در مورد موجودیت رنگ سرب دار در  
ت کھ برخالف مالک خانھ کھ ن اسخانھ کھ قرار است بھ کرایھ بدھد، بھ کرایھ نشین معلومات ارایھ کند. این ممک

در ارایھ معلومات دقیق موفق نمیشود شکایت کرد و سھ چند مصارف خسارات را بدست آورد. با شھرداری و یا  
شھر خویش بھ تماس شوید تا دریابید کھ منطقھ شما در ارتباط بھ در معرض قرار گرفتن و یا ترمیم رنگ سرب  

 دار دارای چھ شرایطی است. 

کنید   نقل مکان قبل از اینکھ بھ اپارتمان  
ان 

مک
ل 

 نق
 از

بل
ق
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 دود/ردیاب ھای کاربن مونوکسایدھای  ردیاب

ھای فعال دود را در ھر واحد نصب کنند. کرایھ نشین    قانون پنسلوانیا مالکین خانھ ھا را مستلزم میداند تا ردیاب
نمیتواند این شرط را کنار بگذارد یا ردیاب ھای دود را غیرفعال بسازد. قرارداد کرایھ خانھ باید این امر را ذکر کند  

 کی مسولیت چک کردن و تجدید کردن باطری ھای ردیاب ھای دود را بھ دوش دارد.کھ 

ربن مونکساید مالکین خانھ ھا را مستلزم بھ نصب کردن ردیاب ھای کاربن مونوکساید در  قانون معیارھای االرم کا
آالت، بخاری آتشی و/یا  واحد ھای کرایی نموده اند. واحد ھا باید دارای بخاری ھای تیل سوزاننده فوسیلی، وسایل و

شوند تا در صورت نیاز، باطری ھا را گراج ھای ضمیمھ شده باشند. کرایھ نشین ھا/اشتغال کننده ھا مستلزم شمرده می 
تجدید نموده و بھ عوض آالتی کھ ممکن دزدیده شده باشند، حذف شده باشند و یا مفقود شده باشند، آالت جدیدی را  

نھ یا نماینده مربوطھ را بھ شکل نوشتاری در مورد کمبودی ھای مربوط بھ ردیاب ھای نصب کنند و ھمچنان مالک خا
 طلع سازند.کاربن مونوکساید م

قبل از نقل مکان 

mailto:info@hdcweb.com
http://www.hdcweb.com/
http://www.hdcweb.com/
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 چک لست برای بازرسی واحد کرایی 
 __________________________________________________________________تاریخ بازرسی: 

 _________________________________________________________________________آدرس اپارتمان: 

 _____________________________________________________________________نام مالک: 

 ___________________________________________________________________ آدرس مالک:

 __________________________________________________________________شماره تلیفون: 

اطمینان حاصل کنید کھ تمام وسایل و آالت در اپارتمان فعال اند. ھمچنان لست فرنیچر، قالین و وسایلی کھ در اپارتمان موجود اند را  
ر را بنویسید.  سوختگی و خسارات دیگ د خراش ھا، عالمت ھای بگیرید و وضعیت ھمھ آن در اپارتمان را یادداشت کنید. موقعیت و تعدا

قبل از نقل مکان، عکس ھای وسایل را بگیرید تا سندی برای خود داشتھ باشید. تنھا زمانی "بلی" بنویسید اگر وسیلھ یا آلھ ای مشخص   
" عالمت  ا "نا مطمینمطمین نباشید، آنرا ب خص فعال باشد و در وضعیت خوبی باشد و یا کمبودی نداشتھ باشد. اگر در مورد این شی مش

 گذاری کنید. 

 وضعیت بیرونی ساختمان: 

 مالحظات  نامطمین  نخیر  بلی  مورد چک لست 

آیا بنیاد و دیوار ھای بیرونی محکم و دور از  
 خطرات اند؟ 

آیا زینھ ھا، پنجره ھا و میلھ ھای آن محکم و  
 دور از خطرات اند؟ 

آیا سقف، ناودان ھا و آب رو ھا محکم و  
 از خطرات اند؟  دور

 آیا دو کش محکم و دور از خطرات است؟ 

رنگ سطوح بیرونی از ریختن یا ورق شدن  آیا 
 در امان است؟ 

موقعیتاگر واحد مکان محرک است، آیا در 
 درستی گذاشتھ شده و محکم بستھ شده است؟ 

ان 
مک

ل 
 نق

از
ل 

قب
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 تمام اطاق ھا: 

 مالحظات  نامطمین  نخیر  بلی  مورد چک لست 

آیا حد اقل دو ساکت فعال و یا یک ساکت فعال  
 و یک سویچ برق فعال وجود دارند؟

 برقی است؟ آیا اطاق عاری از خطرات 

آیا تمام کلکین ھا کھ از بیرون قابل دسترس  
 اند، قفل شده میتوانند؟

آیا حد اقل یک کلکین وجود دارد کھ قابلیت  
ام کلکین ھا باز شدن را داشتھ باشد و آیا تم

بدون شکستگی و یا کمبودی بوده و در  
 وضعیت خوبی استند؟

آیا سقف، دیوار ھا و سطح خانھ محکم و  
عاری از شکاف ھا، سوراخ ھای بزرگ و  

 کمبودی ھای خطرناک اند؟ 

آیا رنگ تمام سطوح عاری از افتادن یا ورق  
 شدن است؟ 

ند؟ آیا ردیاب ھا و االرم ھای دود فعال ا

 تشناب: 

 مالحظات  نامطمین  نخیر  بلی  مورد چک لست 

فعال برای استفاده انحصاری   آیا تشناب
 کرایھ نشین در واحد وجود دارد؟ 

آیا تب یا شاور فعال با جریان آب گرم و سرد  
 وجود دارد؟ 

آیا کلکین ھای کھ باز شونده اند یا سیستم تھویھ  
 ھوای فعال وجود دارد؟ 

 قبل از نقل مکان 
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 آشپزخانھ: 

 مالحظات  نامطمین  نخیر  بلی  مورد چک لست 

(یا  آیا داش فعال موجود است و آیا منقل  
سطح) با کوره ھا باالی آن کھ فعال باشند  

 موجود اند؟ 

موجود است کھ فعال است و   آیا یخچالی
درجھ کافی ھوای سرد را تولید میکند تا از  

 پوسیده شدن غذا جلوگیری کند؟ 

وی آشپزخانھ کھ فعال است و جریان  دستشآیا 
 آب سرد و گرم دارد وجود دارد؟ 

 :برق و کشی لولھ حرارت،
 مالحظات  نامطمین  نخیر  بلی  مورد چک لست 

آیا وسایل حرارتی قابلیت ارایھ حرارت کافی  
 بھ تتمام اطاق ھای کھ بھ کار میروند، اند؟

آیا واحد عاری از بخاری ھای سوخت تیل یا
 انواع دیگر آالت حرارتی ناامن است؟ 

 آیا واحد دارای قابلیت کافی تھویھ ھوا است؟ 

وجود   امن  موقعیت  در  گرم  آب  آیا 
مجھز   درستی  داشتھ  بھ  و  است 

 نصب گردیده است؟ 

آیا منبع آب امن و صحی عامھ یا  
 خصوصی وجود دارد؟ 

آیا سیستم لولھ کشی عاری از کدام شکافی  
 ت؟ اس

فاضالب   سیستم  بھ  کسی  لولھ  سیستم  آیا 
عامھ یا خصوصی تایید شده عامھ وصل  
فاضالب   پشتیبان  از  عاری  آیا  و  است 

 است؟  

آیا سیستم برقی عاری از خطرات (بھ طور مثال  
کیبل کشی نامناسب، خدمات شدیدا نادرست و  

 غیره) است؟ 

بق
ال 

قنز 
کمل 

 ان
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 ایمنی عمومی: صحت و  

 مالحظات  نامطمین  نخیر  بلی  مورد چک لست 

آیا واحد دارای حد اقل یک ردیاب یا االرم  
دود است کھ در ھر طبقھ ساحھ رھایشی  

 فعالیت کند؟ 

در واحد بدون داخل شدن از   آیا دروازه دخولی
 طریق واحد دیگر وجود دارد؟ 

آیا دروازه ھای خروجی آتش سوزی بھ  
ساندازه کافی وجود دارند؟ آیا قابل دستر

 اند؟

آیا واحد عاری از موش ھا و کیک ھا و غیره  
 است؟ 

آیا واحد عاری از کثافات یا وسایل  
 اضافی است؟ 

آیا زینھ ھا و صالون ھای عمومی عاری از  
بھ علت زینھ ھای سست،  خطراتی است کھ 

 کمبود میلھ ھا، روشنایی ناکافی و غیره است؟ 

یک عاری از  آیا ساحھ و ھمسایھ ھای نزد
 ند؟ حاالت خطرناک ا

 _____________________________تاریخ:     _____________________________امضای کرایھ نشین: 

 _____________________________تاریخ:     _____________________________امضای مالک خانھ:  

__________________________________________ 

خانھ مستلزم نیست تا این چک لست را امضا کند. : مالک  یادداشت 

بق 
ال 

ز ن
ق

مل 
ک

 ان
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 مسولیت ھای شما بھ حیث کرایھ نشین 
 شما باید با قرارداد کرایھ، بھ شمول وظایف ذیل تطابق کنید:

ماه باشد،   1کرایھ روز  روز بعد. اگر تاریخ تادیھ 5نھ یک روز بعد یا کرایھ را بھ وقت آن تادیھ کنید،  .1
ث کرایھ نشین، شما بھ شکل قانونی مسولیت دارید تا کرایھ  ماه تادیھ کنید. بھ حی  1بھ تاریخ کرایھ را 

مکمل را بھ وقت آن مطابق بھ قرارداد کرایھ تادیھ کنید. اگر شما کرایھ را بھ وقت آن تادیھ نکنید، مالک  
ت استید و یا وظیفھ خویش را  ند. این مھم نیست کھ دارای معلولیشما میتواند اقدام بھ تخلیھ شما از خانھ ک

  –ت داده اید، عضو از خانواده تان بیمار است، طفل دارید یا در جریان ماه ھای زمستان استید  از دس
امکان دارد شما باز ھم از خانھ بیرون رانده شوید. اگر بدین باور استید کھ نمیتوانید کرایھ خانھ را بھ 

ھ زودترین فرصت  ید مالک خانھ خویش را درین مورد بل آن و بھ وقت تادیھ کنید، شما باشکل مکم
مطلع سازید. منظر تاریخ تادیھ یا بعد از گذشتن تاریخ تادیھ نباشید. اگر مالک خانھ شما چک ھای کرایھ  

دیھ کنید و چرا  را بدست نیاورد، ممکن بدترین حدس ھا را بزند. شرح دھید کھ چرا نمیتوانید کرایھ را تا
با یک قرارداد تادیھ موافقھ میکند، آنرا بھ  انھ شما پول را بدست بیاورید. اگر مالک خ  نمیتوانید این رقم 

شکل نوشتاری بدست آورده و یک کاپی آنرا با خود نگھدارید. اگر شما مطابق بھ قرارداد مذکور عمل  
 نکنید، مالک خانھ میتواند شما را از خانھ بیرون براند. 

کرایھ خویش را    اگر ممکن باشد،. تادیھ بھ مالک خانھ را نگھدارید  رسیدی بگیرید. تمام رسید ھا برای .2
بھ وسیلھ چک تادیھ کنید چون چک ھای فسخ شده شما برای شما ریکاردی ارایھ میدارد کھ گویا کرایھ 

را بھ وسیلھ نوت ھای  را پرداختھ اید. اگر مالک خانھ چک ھای شخصی را قبول نمیکند، میتوانید کرایھ
خویش را با خود نگھدارید. تاکید کنید کھ مالک خانھ تان   لھ بپردازید، یک ریکارد تادیھ ھایپولی یا حوا

 برایتان رسید پول تادیھ شده در ھر ماه را بدھد کھ میتوانید آنرا گرفتھ و با خود نگھدارید. 
ھ گردد.  وش داشتھ باشید، باید بھ وقت تادیاگر شما مسولیت تادیھ برای مصارف برقی و غیره را بھ د .3

 ن باعث بیرون راندن شما از خانھ گردد. اگر اینطور نشود، این ممک
 بھ تمام قواعد و ضوابط قرارداد عمل کنید.  .4
بھ تمام احکام ومقرراتی کھ در قرارداد شامل گردیده است و یا در سند (اسناد) جداگانھ ای جابجا گردیده   .5

 است، عمل کنید. 
 کنید.  وصیھ ھای محلی و قوانین اسکان عملتمام مستلزمات قانون پنسلوانیا، تبھ  .6
 از ایجاد مزاحمت بھ آرامش کرایھ نشین ھای دیگر و ھمسایھ ھا خوداری کنید.  .7
از ایجاد خسارات بھ ساحھ رھایشی خوداری کنید. اطمینان حاصل کنید کسانی کھ با شما زندگی میکنند و   .8

رات مالی  میکنند چون شما میتوانید برای خساھیچ گونھ خساره بھ ساختمان وارد نیا از شما دیدن میکنند 
 ایجاد شده مسول پنداشتھ شوید.

ھای جدی (یا نیاز بھ تعمیرات) در واحد دیده شود کھ ممکن باعث خرابی در ساختمان   اگر کمبودی .9
میگردد، مالک خانھ را مطلع سازید. اطمینان حاصل کنید کھ مقررات اطالعیھ را کھ در قرارداد ذکر 

ت، تعقیب کنید. اگر قرارداد شما توصیھ ھای مشخص در مورد اطالعیھ را دربر نمیگیرد،  گردیده اس
 ساختھ و اطمینان حاصل کنید کھ یک کاپی آنرا با خود نگھدارید. قاضای نوشتاری برای تعمیرات را  ت
شما در برابر خساراتی کھ بھ علت اعمال یا غلفت (شکستاندن و پاره کردن غیرمعمول) شما یا   .10

 واده تان بھ وجود میاید، مسولیت مالی دارید. خان

مسولیت ھای  حقوق و   
 کرایھ نشین

ک قوحق
 نیشن یھرا
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. محیط را پاک نگھدارید . 11
بھ مالک خانھ، نماینده مالک خانھ یا بازرس حکومت محلی بھ اندازه معقول اجازه دھید تا بازرسی و   .12

 تعمیرات را انجام دھند. 
 کرایی با شما زندگی کنند.  بھ اشخاصی کھ در قرارداد شامل نیستند اجازه ندھید تا در واحد .13
نھ خودتان و نھ بھ کسی اجازه دھید تا مرتکب جرمی گردد، بھ شمول مواد مخدر غیرقانونی یا اجازه   .14

ندن شما از خانھ  دادن نوشیدن الکول بھ اطفال صغیر در محیط خانھ. ھر یکی از این مواد باعث بیرون را
 میگردد. 

ک خانھ اجازه گرفتھ باشید و بعد  ، اطمینان حاصل کنید کھ نخست از مالاگر قفل ھای خود را تغیر میدھید  .15
کلید ھا را بھ وی بدھید. مالک خانھ بھ شکل قانونی اجازه دارد تا بستھ مکمل کلید ھا را برای ھمھ  کاپی

 قفل ھای کھ نصب گردیده اند، داشتھ باشد. 

 بیمھ کرایھ نشین 
 دارای  شامل نھ اما میباشند امالک بھ خسارات شامل کھ میباشند دارا را کالام بیمھ ھا خانھ مالکین از زیادی تعداد

 میتوان را) میدانند مستلزم  آنرا خانھ مالکین از بعضی اما است، انتخابی کھ( نشین کرایھ بیمھ. شما اموال و ھا
 یک در تخمینی شکل بھ نشین کرایھ بیمھ مصارف. داد قرار  پوشش تحت را شخصی وسایل و اموال تمام  تا خرید
 از معموال ھا نشین کرایھ بیمھ. است روز یک در سنت پنجاه تقریبا آن اوسط کھ میباشد$ 200 الی$ 175 از سال
 .میتواند آمده  بدست میرسانند، فروش بھ را خانھ مالکین بیمھ کھ بیمھ کمپنی گون ھر

 ارتباطات با ھمسایھ ھا 
ارتباطات دوستانھ با آنھا را   حیط ھمسایھ داری را تشکیل دھید.خود را بھ ھمسایھ ھا معرفی کنید و بخشی از م

 نگھدارید. ھمسایھ ھا یکدیگر را بھ طرق مختلف کمک کرده میتوانند، مثل متوجھ بودن بھ فعالیت ھای جنایی. 

  یکی از راه ھای دیگری کھ روابط میان ھمسایھ ھا را تیره میسازد، مزاحمت بھ آنھا با ایجاد سر و صدای بلند
رگزار کنید، آنرا تحت کنترول داشتھ باشید و محفل را در ساعات مناسب بھ است. اگر پالن دارید کھ محفل ب

پایان برسانید. این نیز یک نظر خوبی است کھ زمانی چنین محفلی را پالن میکنید، بھ ھمسایھ ھای خویش در  
چار بیماری  شید، مثال زمانیکھ ھمسایھ شما دمورد آن اطالع دھید و تالش کنید با آنھا در حاالت ویژه ھمکار با

گردیده است. شما میتوانید حتی در پالن ھای خویش تغیر وارد کنید تا تقاضای ویژه آنھا برآورده شود. اگر  
 شما با آنھا ھمکاری کنید، آنھا بھ احتمال زیاد با شما ھمکار خواھند بود.  

بدین معنی است کھ  ختمان را بھ خوبی نگھدارید.این  ھمسایھ خوب نیز بدین معنی است کھ محیط بیرونی سا 
چمن و بتھ ھا درست نگھداری گردیده و کثافات در بیرون انداختھ نشود. در ساختمان ھای اپارتمنا دار، این  

دھلیز ھا، زینھ ھا و سطوح پاک نگھداشتھ شوند. کثافات را در این   –خیلی مھم است کھ تمام ساحات عمومی 
نیز نظر خوبی است کھ بنابر دالیل ایمنی و ایجاد مزاحمت    دخولی ساختمان ھا نگذارید. این ساحات یا دروازه 

 بھ ھمسایھ ھا، صدای بلند در دھلیز ھای عمومی و زینھ ھا را ایجاد نکنید. 

 حقوق کرایھ نشین 
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ھ ھا نگردند.  برای اینکھ ھمسایھ خوبی باشید، شما باید متوجھ باشید کھ مھمانان تان باعث ایجاد مزاحمت بھ ھمسای
نترول نگھدارید، اما شما این عمل ھمیشھ ممکن نیست کھ ھمھ کارھای را کھ مھمان ھایتان انجام میدھند را تحت  ک

 ند کھ برای دیگران باعث ایجاد مزاحمت نشوند. حق دارید تا از آنھا توقع کنید کھ بھ طریقھ عمل کن

رند یا  دیگر در ساختمان یا ھمسایگی را تحت آزار و اذیت بگیاگر یک کرایھ نشین یا مھمان کرایھ نشین باشنده گان  
آنھا را تھدید کنند، مالک خانھ، تحت قوانین اسکان منصفانھ و احکام شھرداری مسولیت دارند تا کرایھ نشین را از  

 تامین کنند. ھ بیرون براند تا بتواند امنیت ھمسایھ ھا و/یا کرایھ نشین ھای دیگر را  خان

 دیگر  ایھ نشین ھایمشکالت با کر
اگر شما با کرایھ نشین ھای دیگر، مشکلی تجربھ کرده اید، مشکل مذکور را بھ مالک خانھ گزارش دھید. تحت  

ین دیگر را بنابر نژاد، اصلیت ملی، معلولیت یا طبقات دیگر  قانون اسکان منصفانھ، اگر کرایھ نشینی، یک کرایھ نش
ھد، مالک خانھ توسط قانون مستلزم شمرده میشود تا مشکل را رفع نموده  محافظت شده، تحت آزار و اذیت قرار مید

لیس  یری کند. اگر شما احساس میکنید کھ بھ وسیلھ شخص دیگری تھدید شده اید، بھ پو و از ادامھ آزار و اذیت جلوگ
ا برای خود  زنگ بزنید. این موضوعا را بھ وسیلھ گزارش نوشتاری با مالک خانھ تعقیب کنید. یک کاپی گزارش ر

موال بھترین گزینھ است تا  نگھدارید. مشکل را شرح دھید و از مالک خانھ تقاضا نمایید تا مشکل را رفع کند. این مع
د. اگر مشکل ادامھ میابد، موضوع را تعقیب کنید و کاپی تمام  نامھ را واضح و مختصر نوشتھ و متکی بر حقایق باشی 

 اسناد را با خود نگھدارید. 
، اگر قرارداد را نقض کنید و از خانھ بیرون شوید،  اعد در قرارداد مسول پنداشتھ میشوید، ازینروقبال قوشما در 

شما باز ھم برای مدت زمان تعین شده در قرارداد، مسول پرداخت کرایھ استید. اگر مالک خانھ علیھ شما در محکمھ 
  اد را با عدم پیاده کردن حقوق شما مبنی بر داشتن یکاقدام میکند، شما باید نشان دھید کھ مالک خانھ قواعد قرارد 

محیط آرام در مکان یا غفلت در جلوگیری از آزار و اذیت تبعیض آمیز نقض نموده است. شما میتوانید مدارکی را  
نکھنیز ارایھ کنید کھ گویا شما ھر کاری کھ میتوانستید انجام دادید تا مالک خانھ را در مورد مشکل مطلع سازید و ای

 واستید تا مشکل را رفع بسازد. قبل ازینکھ از خانھ بیرون شوید، از مالک خانھ خ

 مھمانان 
بازدید کننده  شما حق دارید تا مھمانان خویش را برای مدت زمان و اوقات معقول بھ خانھ خود دعوت کنید و یا نیز 

اشتھ باشید. مھمان ھا باید با قوانین  گان کاری خویش را در مکان کرایھ شده، بدون مزاحمت از سوی مالک خانھ د 
 ده از ساحات عمومی کھ باالی ھمھ کرایھ نشین ھا تطبیق میگردند، تطابق کنند. در مورد استفا

 اجازه دادن بھ دیگران تا با شما زندگی کنند

ھید شخص قرار داد این موضوع را مشخص میکند کھ کی میتواند با شما در مکان کرایی زندگی کند. اگر شما میخوا
لک خانھ اجازه بگیرید. دیگری با شما یکجا برای مدت زمان طوالنی تری بھ زندگی آغاز کند، شما نیاز داید تا از ما

شخص جدی کرایھ نشین را انجام دھد، کرایھ را بلند ببرد یا   مالک خانھ ممکن تعدادی از ارزیابی ھا در مورد پیشینھ
روری بداند. اطمینان حاصل کنید کھ قرارداد از قبل بھ شخص دیگری  اضافھ کردن شخص مذکور را بھ قرارداد ض

. اجازه میدھد تا با شما زندگی کند

ین 
نش

یھ 
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 حق محرمیت کرایھ نشین
پنسوانیا مینویسد کھ مالکین خانھ در ھر قرارداد کرایی (چھ نوشتاری باشد یا شفاھی)، وعده میسپارد کھ  قانون  

ت کرایھ نشین قرار دارد، بھ صورت غیر معقول مداخلھ نخواھد کرد. این  او در مکان کرایی کھ تحت مالکی 
ھ شده است نھ تنھا برای شما سقفی  شامل محرمیت نیز میباشد. کرایھ کھ پرداخت   عھد لذت بردن از محیط آرام  

برای زندگی کردن میدھد بلکھ ھمچنان اطمینان حاصل میکند کھ شما حق اینرا دارید تا از محیط، بدون  
 زاحمت ھای غیرمعقول از سوی مالک خانھ لذت ببرید. م 

الک خانھ بدون دلیلی  مالکین خانھ حق دارند تا بھ اندازه معقول، بھ محیط کرایھ شده دسترسی داشتھ باشند. اگر م 
داخل خانھ کرایی میگردد، و یا در جریان شب، باعث ایجاد مزاحمت بھ کرایھ نشین گردد، او قرارداد را نقض  

ت. مالکین خانھ حق دارند تا وقت بھ وقت، بنابر دالیل معقولی از خانھ دیدن نمایند، بھ شمول بازرسی  کرده اس 
دن مکان برای خریداران یا کرایھ نشینان احتمالی. دلیل معقول ھمچنان  شان دا و نگھداری یا تعمیر وسایل و یا ن 

بیاید و قبل از آن بھ کرایھ نشین اطالع    بدین معنی است کھ مالک خانھ باید در اوقات مناسب بھ دیدار مکان 
 دھد. 

اگر قرارداد مینویسد کھ مالک خانھ در جریان اوقات مناسب حق دارد تا بدون اطالعیھ داخل مکان گردد، کرایھ  
نشین حق ندارد تا خواستار اطالعیھ قبلی گردد. گرچھ، اگر مالک خانھ یا کارمند مالک خانھ بدون اطالع قبلی بھ  

قبل از داخل شدن   24نھ نامھ بفرستد و تقاضا نماید کھ داخل مکان میگردد، کرایھ نشین باید بھ مالک خا شکل مکرر
بھ مکان در حاالت غیر اصطراری، اطالعیھ ای بفرستد. کرایھ نشین میتواند یک کاپی این نامھ را با خود نگھداشتھ  

نھ سید ایمیل" را نیز درخواست نماید. گرچھ مالک خا و کاپی اصلی را از طریق ایمیل تایید شده فرستاده "تقاضای ر
مسولیت ندارد تا تقاضای کرایھ نشین مبنی بر اطالعیھ قبلی را قبول کند اما احترام متقابل میتواند مالک خانھ را  

مومی  تشویق کند تا قبل از داخل شدن بھ واحد، بھ کرایھ نشین اطالعیھ بفرستد. اگر مالک خانھ پابند بھ معیار ھای ع
اطالعیھ قبلی داخل واحد گردد، وی میتواند متھم بھ تخلف گردد. بھ  کھ در فوق ذکر گردیده اند، نباشد، و بدون  

پولیس محلی تان برای معلومات بیشتر زنگ بزنید. 

 حقوق کرایھ نشین  
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1951قانون مالک خانھ و کرایھ نشین 
 از بین بردن اموال شخصی متروکھ 

CI. 68    167ه  مار ، ش P.L. 2620،  2014اکتوبر    22قانون  
 2014جلسھ  
 167-2014شماره  

HB1714 

 یک قانون
ھا و    )، تحت عنوان "یک قانونی کھ مربوط بھ حقوق، مسولیت 20، شماره  P.L.69( 1951اپریل  6تعدیل در قانون 

در اتباط بھ جزییات  تعھدات مالک خانھ و کرایھ نشین و گروه ھای شامل در معاملھ و تعدیل، مرور و تغیر و یکجا سازی قانون"  
 بیشتر در مورد از بین بردن اموال شخصی. 

 شورای عمومی مشترک المنافع پنسلوانیا بدین ترتیب نکات ذیل را تصویب میکند:  

نیز مشھور   1951) کھ بھ نام قانون مالک خانھ و کرایھ نشین 20، شماره P.L.69( 1951اپریل   6قانون   5050.1، بخش 1بخش 
 ) برای خواندن تعدیل گردیده است: 129شماره    P.L. 1091(  2010جالی  5عالوه شده است، با جزییات 

زمانیکھ کرایھ نشین از مالکیت مکان اصلی منصرف یا    ) a(   --از بین بردن اموال شخصی متروکھ،    5050.1بخش  
بخش قانون، مالکیت خانھ  بیرون شد، کرایھ نشین باید تمام اموال شخصی کرایھ نشین را از مکان بیرون کند. بنابر این  

 زمانی از کرایھ نشین گرفتھ میشود کھ یکی از دو موارد ذیل واقع شوند: 

 خانھ. صدور حکم مالکیت بھ فایده مالک   . 1

حذف تمام اموال شخصی و ارایھ آدرس برای    اگر کرایھ نشین خانھ را بھ شکل فزیکی آن تخلیھ کرده است،  . 2
 د کھ کرایھ نشین مکان را تخلیھ نموده است. فرستادن اموال و اطالعیھ کھ بنویس 

 )b (  ) با تخلیھ مکان، بنابر بخش فرعیa کرایھ نشید میتواند  ) و پذیرفتن مالکیت مکان اصلی از سوی مالک خانھ ،
ده روز داشتھ باشد تا با مالک خانھ بھ تماس گردیده و قصد خویش را در ارتباط بھ بیرون کردن اموال شخصی اش کھ  

انھ باقی مانده باشد، ابراز دارد. اگر قصد بھ مالک خانھ گفتھ شود، اموال شخصی باید توسط مالک خانھ در  ممکن در خ 
وی، برای سی روز نگھداری گردد. اگر در جریان ده روز مکالمھ ای با مالک خانھ    ساحھ مالک خانھ با انتخاب 

 خانھ، دور انداختھ شود.    صورت نگرفتھ باشد، اموال باید در پایان ده روز، بھ اختیار مالک 

 )c (    اموال شخصی بعد از تخلیھ مکان توسط کرایھ نشین، در مکان گذاشتھ شود، نکات ذیل قابل اجرا اند:   ااگر 

)، مالکیت مکان اصلی را بپذیرد و حکم مالکیت شامل اطالعیھ  a ) (1اگر مالک خانھ، تحت بخش فرعی (  . 1
کرایھ نشین پنداشتھ   ھ اطالعیھ بیشتر بھ ھ مستلزم بھ ارای ) باشد، مالک خان bمقررات تحت بخش فرعی ( 

 نمیشود. 

 نیشن ھیارک قوقح 
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از سوی مالک خانھ صورت بگیرد و قرارداد کرایھ و یا    (2)(a)اگر پذیرفتن مکان اصلی تحت بخش فرعی   . 2
را تحت پوشش قرار میدھد، مالک خانھ مستلزم شمرده    اطالعیھ   )، مقررات bضمیمھ قرارداد تحت بخش فرعی ( 

اموال شخصی باقیمانده در مکان باید بیرون شود،    شود تا بھ کرایھ نشین اطالعیھ نوشتاری مبنی بر اینکھ می 
بفرستد. اطالعیھ تحت این پرگراف باید بھ کرایھ نشین بعد از تاریخ عالمت پوستی، ده روز وقت بدھد تا بھ مالک  

کرد.  الع دھد کھ اموال شخصی خویش را از مکان بیرون خواھد  خانھ اط 

اگر پیام بھ مالک خانھ انتقال گردد، اموال شخصی توسط مالک خانھ بھ انتخاب وی، برای مدت زمان سی روز بعد از  
مالک  تاریخ عالمت پستی روی اطالعیھ، در مکان نگھداری خواھد شد. اگر در جریان ده روز ھیچگونھ مکالمھ ای با  

. اطالعیھ  را بعد از بھ پایان رسیدن ده روز از خانھ بیرون کند   خانھ صورت نگیرد، مالک خانھ میتواند اموال شخصی 
باید ھمچنان شماره تلیفون و آدرسی را ذکر کند کھ از طریق آن میتوان با مالک خانھ بھ تماس شد و باید موقعیت این  

 برداشتھ شوند. اطالعیھ باید:   مکان را نیز معین کند، جاییکھ باید اموال 

)i(  یھ نشین فرستاده شود، تنھا در صورتی کھ آدرس  ادی بھ آدرس کنونی کرااز طریق خدمات پستی ع
 کنونی کرایھ نشین ارایھ شده باشد، در غیر آنصورت آدرس قبلی کرایھ نشین باید ذکر گردد یا 

)ii(  .شخصا بھ کرایھ نشین فرستاده شود 

شش قرار نمیدھد،  ) مقررات اطالعیھ را تحت پوbاگر قرارداد کرایھ و یا ضمیمھ تحت بخش فرعی ( .3
) میتواند اطالعیھ را بھ شخص سوم بفرستد کھ جزییات  2با عمل کردن بھ شرایط پرگراف (  مالک خانھ،

ارتباط وی از سوی کرایھ نشین در قرارداد کرایھ ارایھ گردیده است.  

در بر  ھ کھ توسط این بخش فرعی مستلزم دانستھ شده است باید ھمنچنان معلوماتی را ھر نوع اطالعی .4
) در جریان ده  fتحت بخش فرعی (داشتھ باشد کھ کرایھ نشین باید مصارف انتقال یا نگھداری اموالی کھ 

، بپردازد. روز برداشتھ میشود

)d(  یا   -تسلیم میگردد و ده روز بھ پایان میرسددر جریان تمام اوقات، زمانیکھ مالک خانھ مالکیت مکان را
د، مالک خانھ باید در ارتباط بھ اموال شخصی کھ کرایھ نشین قبلی در  مدت زمان سی روز بھ پایان میرس

 جا گذاشتھ است، محتاط باشد. مکان ب

)e (  ) بعد از سپری شدن مدت زمان مناسب، تحت بخش فرعیdال )، مالک خانھ مسولیت بیشتری در قبال امو
اموال شخصی فروختھ شود و  شخصی کرایھ نشین قبلی نداشتھ و میتواند اموال مکان را بیرون کند. اگر 

مالک خانھ پرداختھ شود، مالک خانھ باید این مقدار پول پول بدست آمده بیشتر از مقداری باشد کھ باید بھ 
ستادن ارایھ نشده است، مالک خانھ  را از طریق پست تایید شده بھ کرایھ نشین بفرستد. اگر آدرسی برای فر 

ھدارد و اگر پول از وی گرفتھ نشود، میتواند آنرا صاحب  میتواند پول را برای مدت زمان سی روز نگ
 گردد. 

)f( ) اگر مالک خانھ تحت بخش فرعیc  اطالعیھ را بھ کرایھ نشین میفرستد، مالک خانھ میتواند انتخاب کند (
در مکان را در موقعیت دیگری، در فاصلھ معقول داخل محیط خانھ نگھداری کند. اگر   کھ اموال شخصی

نتخاب میکند کھ اموال را باید در موقعیت دیگری نگھداری کند، او میتواند بھ ھر طوری کھ  مالک خانھ ا
این بخش  منتقل کند تا مکان را برای مدت زمانی کھ توسط از مکان بر اساس معقولیت  ، اموال را باشد 

مستلزم شمرده شده است، حفاظت کند. 

 حقوق کرایھ نشین 
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تادیھ    وط بھ منتقل کردن یا نگھداشتن توسط مالک خانھ رایک کرایھ نشین مستلزم شمرده نمیشود تا مصارف مرب
کند، تنھا در صورتیکھ اموال در مدت زمان ده روز بعد از تاریخ عالمت پستی روی اطالعیھ منتقل گردند. اگر  

ایھ نشین اسبق اموال شخصی خویش را ده روز بعد از تاریخ عالمت پستی روی اطالعیھ و قبل از سی روز کر
یھ نشین مستلزم بھ پرداخت مصارف معقول مربوط بھ انتقال دادن یا نگھداری اموال از سوی مالک  بردارد،کرا

و بیرون رفتن از مکان کرایی شده،   دت زمان مشخص بپردازد. با فسخ قرارداد و یا تخلیھ کردنخانھ، در ھمان م
اسبق بیرون کند. گذاشتن اموال   یک کرایھ نشین باید اموال شخصی خویش را از مکان کرایھ شده یا مکان کرایی

 انداختھ شوند.   شخصی در مکان ممکن با رضایت مالک خانھ، با در نظر داشت مقررات این بخش، دور

)b تھ شده اند در صورت تطبیق یکی از نکات ذیل متروکھ شناختھ  ) اموال شخصی کھ در مکان بھ جا گذاش
 میشوند: 

 قرارداد نوشتاری تخلیھ کرده است. کرایھ نشین واحد را بعد از فسخ یا انقضی  .1

حکم تخلیھ یا حکم مالکیت بھ نفع مالک خانھ صادر گردیده است و کرایھ نشین واحد را تخلیھ نموده و   .2
تمام اموال شخصی قابل مالحظھ خویش را از واحد بیرون نموده است.  

حکم تخلیھ یا حکم مالکیت بھ نفع مالک خانھ تطبیق گردیده است.   .3

یھ نوشتاری مبنی بر آدرسی کھ باید اموال شخصی وی منتقل گردند را بھ مالک خانھ ین اطالع کرایھ نش  .4
فرستاده است و واحد را تخلیھ نموده و اموال شخصی قابل مالحظھ را با خود برداشتھ است.  

نزده  تر از پابیشکرایھ نشین واحد را بدون ایجاد مکالمھ مبنی بر برگشت وی بھ مکان تخلیھ نموده است،  .5
از تاریخ تادیھ کرایھ گذشتھ است و بھ تعقیب ان، مالک خانھ اطالعیھ حقوق کرایھ نشین مبنی بر   روز

 مکان را پست نموده است 

)c و اموال شخصی خویش را در مکانی کھ در آن وفات نموده است بھ جا   کرایھ نشین وفات نموده باشد) زمانیکھ
 .Pa.C.Sمنتقل کردن اوال شخصی شخص متوفی توسط مقررات  . اشدیبنمتطبیق  قابل این قانون میگذارد، مقرات 

(در ارتباط بھ طبقھ بندی و    3392(در ارتباط بھ عملکرد ھای الزام آور صالحیت ھای قضایی از طریق محکمھ بخش یتیمان) و    (1)711 §§
 ھای مالی) اداره میگردد.   (در ارتباط بھ شخص متوفی، امالک و قرضھ   .Pa.C.Sحکم تادیھ) و مقرراد مربوطھ دیگر  

)dشخصی متروکھ، مالک خانھ باید اطالعیھ مبنی بر حقوق کرایھ    ) قبل از منتقل کردن یا دور انداختن اموال
نشین در ارتباط بھ اموال را صادر نماید. کرایھ نشین بعد از تاریخ عالمت پستی روی اطالعیھ ده روز وقت دارد  

از  از مالک خانھ بخواھد تا اموال برای مدت زمان بیشتری کھ سی روز بیشتر  تا اموال خود را بدست بیاورد یا
تاریخ عالمت پستی روی اطالعیھ نباشد، نگھداری گردد. اگر کرایھ نشین چنین تقاضای را بھ عمل آرد، مالک  

عیت مورد  خانھ باید اموال را برای سی روز، بعد از تاریخ عالمت پستی روی اطالعیھ نگھدارد. اموال در موق
آنرا بھ عھده خواھد داشت. در جریان تمام    انتخاب مالک خانھ نگھداری خواد شد و کرایھ نشین مسولیت مصارف

اموال را برای برداشتن یا  اوقات، مالک خانھ باید در نگھداری و امن نگھداشتن اموال کرایھ نشین محتاط بوده و 
 منتقل کردن قابل دسترس قرار دھد. 
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)e از طریق پست کالس نخست بھ آدرس کرایھ نشین و ھر آدرس دیگری کھ از سوی کرایھ نشین   یھ باید) اطالع
ارایھ گردیده است، بھ شمول آدرسی کھ بھ منظور حاالت عاجل ارایھ گردیده است، فرستاده شود. اطالعیھ باید بھ 

 اندازه قابل مالحظھ ای بھ شکل ذیل باشد: 

ھ گونھ متروکھ شمرده میشوند. در جریان مدت زمان دده  جا گذاشتھ شده اند، حال ب موال شخصی کھ در (آدرس) بھا
روز بعد از تاریخ عالمت پستی روی اطالعیھ، شما باید اموال خویش را کھ میخواھید نگھداشتھ شود، بدست  

د اموال را برای شما  س شوید تا از وی تقاضا کنی بیاورید یا با مالک خانھ (از طریق شماره تلیفون یا آدرس) بھ تما
رد. اگر این تقاضا را بھ عمل آوردید، نگھداری اموال تنھا برای مدت زمان سی روز بعد از تاریخ عالمت  نگھدا

پستی روی اطالعیھ، در مکانی کھ از سوی مالک خانھ انتخاب میگردد، نگھداری خواھد شد و شما مسولیت  
 دوش خواھید داشت. مصارف مربوطھ را بھ  

)fتحت ھیچگونھ شرایطی نمیتواند اموال را دور انداختھ یا باالی اموال شخصی کھ در مکان بدون    خانھ، ) مالک
باشنده بھ جا گذاشتھ شده اند، بدون اجازه بیان شده کرایھ نشین کنترول داشتھ باشد. اگر شرایط مبنی بر متروکھ 

 نترول داشتھ باشد. دور انداختھ یا باالی آن کانھ حق ندارد تا اموال را بودن اموال وجود نداشتھ باشد، مالک خ

)g) بھ استثنی مالحظات در ارتباط بھ مقررات بخش فرعی (h  در زمان اختالفات میان مقررات این بخش و ،(
 شرایط نوشتھ شده در قرارداد، شرایط قرارداد قابل تطبیق اند. 

)hفرعی   مالک خانھ تحت مقررات بخش یرت قرار داشتھ باشند، اگر) باوجود مقررات این بخش کھ در مغا
(b)(3)      در ارتباط فھم داشتھ باشد یا در مورد حکم محافظت از آزار و اذیت برای کرایھ نشین یا اعضای فوری

خانواده کرایھ نشین مطلع شده باشد، مالک خانھ باید از دور انداختن اموال خودداری کند و در غیر آنصورت برای سی  
صی کرایھ نشین کنترول داشتھ باشد. اگر اینچننین  المت پستتی روی اطالعیھ، باالی اموال شخ روز، بعد از تاریخ ع 

تقاضا صورت گرفتھ باشد، نگھداری اموال برای سی روز، بعد از تاریخ عالمت پستی روی اطالعیھ قابل تطبیق  
 است. 

 )i س معقول وکیل مدافع و مصارف  ) مالک خانھ کھ مواد این بخش را نقض میکند، مسولیت سھ برابر خسارات، فی
دوش خواھد داشت.    محکمھ را بھ 

 روز پیاده گردد.   60بخش دوم. این قانون بااید در  

 . A.D. 2014م اکتوبر،  22روز    –تایید شد  

 تام کوربیت 

حقوق کرایھ ن
شین 

 



46

 حق زندگی در محل مناسب 

زندگی کردن در یک محل مناسب را داشتھ اطمینان حاصل کرده است کھ کرایھ نشین ھا حق    ستره محکمھ پنسلوانیا
یاد میشود.ضمانت ضمنی قابلیت زیست این ضمانت بھ زندگی در اسکان مناسب بھ نام  باشند. 

 مالک مثال، طور بھ. دھد صورت واحد ساختن زیبا منظور بھ  را تعمیرات  تا نمیشمارد  مستلزم را  خانھ مالک ضمانت
 بھ مشابھ اصالحات یا تغیرات یا و کند نصب را جدید ھای قالین کند، تعمیر را شده  کمرنگ رنگ تا ندارد نیاز خانھ
 تاثیر کرایی واحد زندگی در توانایی و ایمنی روی کھ را بزرگ ھای کمبودی باید  خانھ مالک  اگرچھ،. کند وارد اینرا
 .سازد  رفع میباشد، گذار

 حرارت کافی چیست؟ 
. شما نیاز دارید تا با شھرداری خویش چک کنید  نگھداری محلی مکان شما میگرددحرارت" کافی مربوط بھ قوانین 

قانون بین المللی نگھداری از  کھ شرایط برای حرارت کافی در مکان ھای کرایی چیست. تعداد زیادی از شھرداری ھا
 

دی (ضمانت) ضمانت بھ معنی این است کھ در ھر قرارداد رھایشی در پنسلوانیا (چھ شفاھی یا نوشتاری باشد) یک تعھ
وجود دارد کھ مالک خانھ مکانی را ارایھ خواھد کرد کھ امن، پاک و صحی است. یک خاه کرایی باید برای زندگی 

باشد و مالک خانھ باید آنرا در جریان مدت زمان کرایھ طوری نگھدارد کھ تعمیرات مورد نیاز را انجام  کردن مناسب  
ضا میرساند تا واحد را "طوری کھ است" بدست آرد، ضمانت ازین فرد  دھد. حتی اگر کرایھ نشین قرارداد را بھ ام

 محافظت میکند. 
بھ یاد داشتھ باشید کھ ضمانت در قرارداد   ف نظر شده نمیتواند.از حق زندگی کردن در محل قابل زیست در قرارداد صر

وجود دارد، اگر قرارداد اینطور بیان میدارد یا خیر. ھر ماده قرارداد کھ باعث صرف نظر کردن از این ضمانت باشد،  
 قابل اجرا نیست. 

ست کھ توسط ضمانت ضمنی قابلیت زیست تحت پوشش قرار میگیرد:  در ذیل مثال ھای کمبودی ھای ا 
 کمبود جریان آب سرد/یا گرم •
 سیستم فاضالب منقضی شده •
 شده توسط قفل ھا (دروازه ھا، کلکین ھا) عدم توانایی محافظت از محل کرایی •
 کمبود حرارت غیرکافی در زمستان ھا •
 موجودیت حشرات و حیوانات جونده •
 رز دار سقف شکاف شده یا د •
 سطوح، زینھ ھا، میلھ ھا و پلھ ھای نا امن •
 عدم کفایت کیبل کاری (خطر آتش سوزی) یا کمبود برق  •
عدم توانایی در نگھداری غذا چون یخچال واحد شکستھ است (زمانیکھ مالک خانھ مسول تعمیر و نگھداری   •

 یخچال را بھ دوش دارد) 
 ازد ساختار ناامن مکان کھ زیست در مکان را خطرناک میس •
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عموم مالکین خانھ ھا را مستلزم  مکان ھا را بھ مثابھ معیار نگھداری مکان ھا تطبیق میکنند. این قانون بھ صورت  
را در جریان ماھای   F (20°C)°68نایی ارایھ حد اقل درجھ حرارت  میداند تا سیستم حرارتی را ارایھ دارند کھ توا 

م شمرده میشوند تا سیستم حرارتی را طوری اداره کنند کھ از  زمستان ارایھ دارد. در فالدلفیا، مالکین خانھ مستلز 
باشد. اگر کرایھ نشین روی سیستم درجھ حرارت خویش از   درجھ 68اقل   حدیل، درجھ حرارت  ماه اکتوبر الی اپر

این بنابر    –را نگھدارد   68ندارد تا درجھ حرارت حد اقل   طریق ترموستات کنترول دارد، مالک خانھ مسولیت
حرارت در منطقھ  رضایت خود کرایھ نشین است. با دیپارتمنت اجرای قانون محلی خویش برای شرایط حد اقل  

 تان بھ تماس شوید.  

 اگر واحد قابلیت زیست را ندارد، چھ باید کرد؟
میباشد، شما حق دارید تا یک   ضمانت ضمنی قابلیت زیستکافی جدی است کھ باعث نقض اگر مشکل بھ اندازه 

 : یا بیشتر از یک عمل را پیاده کنید. گام ھای ذیل را بردارید تا از حقوق خویش دفاع کنید
مذکور باعث عدم قابلیت زیست در مکان کرایھ شده میگردد   شما باید مشخص سازید کھ کمبودی •

 در واحد جدا متاثر است). (توانایی شما در زندگی 
زمانیکھ مشخص کردید کھ کمبودی مذکور باعث عدم قابلیت زیست در مکان میگردد، عکس ھای  •

 خواھند شد. عھ کنید، عکس ھا خیلی مفید واقع  مشکل را بگیرید. اگر نیاز باشد کھ بھ محکمھ مراج
شما باید مالک خانھ را در مورد مشکل مطلع سازید. اگر ماده ای در قرارداد شما موجود است کھ   •

مبنی بر مطلع ساختن مالک خانھ در مورد مشکل مذکور است، اطمینان حاصل کنید کھ عملکرد  
موضوع را بھ    حاصل کنید کھبت میکنید، اطمینان اگر با مالک خانھ صحاطالعیھ را جدا تعقیب کنید.  

شکل نوشتاری تعقیب کرده و یک کاپی نامھ را برای خود نگھدارید. برای کرایھ نشین ھا این ھمیشھ  
عمل خوبی است کھ مالک خانھ را در مورد کمبودی ھا بھ شکل نوشتاری مطلع سازید. این باعث  

ل مطلع گردیده بود.  کھ مالک خانھ در مورد وضعیت مشک میگردد تا مدارکی داشتھ باشید و نشان دھید
 (بھ "نمونھ ھای نامھ بھ مالک خانھ") مراجعھ کنید. 

• 

• 

• 

شما باید بھ مالک خانھ وقت کافی بدھید تا کمبودی ھا یا مشکالت رد مکان را رفع کنید. چقدر وقت بھ  
مثابھ زمان معقول است؟ برای این سوال، جواب عمومی وجود نندارد. معقولیت بر بنیاد نوع کمبودی یا  

مشکل مشخص میشود و اینکھ آیا رفع مشکل در کنترول فوری مالک خانھ است یا خیر. وقت معقول 
برای تعمیر سقف خراب شده را میتوان بھ میزان ھفتھ ھا اندازه کرد اما کمبود آب در ماه ھای زمستان  

را میتوان در یک یا حد اعظم دو روز رفع کرد.  
شما باید بتوانید  نشان دھید کھ مالک خانھ رضایت نداشت و یا نمیتوانست تا تعمیرات در مکان را در  
محدوده زمانی معقول، بعد از اینکھ در مورد کمبودی مطلع شد و قبل از تالش برای رفع مشکلی در  

اجرا آرد.  
اگر تصمیم میگیرد تا یک راه حل را با ترکیب کردن راه ھای حل دیگر روی دست گیرید، شما نیاز  

خواھید داشت بھ شکل دوامدار آنرا تعقیب کنید و بھ اندازه کافی آماده باشید چون شاید مالک خانھ شما  
برای بدست آوردن کرایھ خانھ گام بردارد و یا نیز شاید تالش کند شما را از خانھ بیرون کند. مشوره  
قانونی مناسب  ارزشمند است . قانون پنسلوانیا مالک شما را از بیرون کردن شما بھ مثابھ عمل متقابل 

وا  میدارد چون شما از حق خود تحت ضمانت قابلیت زیست بھ درستی استفاده کرده اید. شما در 
صورتی  از خانھ بیرون شده میتوانید اگر محکمھ دریابد کھ شما از این ماده قانون بھ درستی استفاده 

نکرده اید و  شما در نتیجھ قرارداد کرایھ را نقض کرده اید. 

ت زیست 
ت و قابلی

تعمیرا
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 راه حل ھا برای کرایھ نشین بھ علت نقض ضمانت ضمنی قابلیت زیست 

آنھا و یا  تعدادی از راه حل ھای قانونی بھ علت نقض ضمانت ضمنی قابلیت زیست وجود دارند کھ میتوان یکی از  
 ترکیبی از این راه حل ھا بھ کار برده شوند: 

1. قرارداد خویش را فسخ نموده و مکان را تخلیھ کنید 
2. تمام یا بخشی از کرایھ را نپردازید  

3. تعمیرات را انجام داده و مصارف آنرا از کرایھ بگیرید  
4. بھ قانون مراجعھ نموده و خواھان خسارات گردید  

 ھای مذکور، نکات ذیل را بھ یاد داشتھ باشید: قبل از استفاده از راه حل 
نیز میباشند. ھر یکی از این راه حل ھا باعث شده   ھر یکی از این راه حل ھا دارای خطرات مربوطھ خویش  •

میتواند تا مالک خانھ تالش بھ بیرون کردن شما کند. اگر مالک شما واحد قابل زیستی را ارایھ نمیدارد، او  
لت اینکھ از یکی از این راه حل ھا استفاده نموده اید، بھ مثابھ عمل متقابل از خانھ بیرون  نمیتواند شما را بھ ع 

شکل  اما او میتواند شما را بھ علت عدم پرداخت کرایھ از خانھ بیرون کند اگر شما کرایھ خانھ را بھ  کند.
 غیرمناسب پرداخت نکنید و یا قرارداد را بھ طرق مختلف نقض کرده باشید. 

ھ منظور قبل از استفاده از راه حل ھای مذکور، شما میتوانید با یک وکیل مافع یا بنیاد حقوق کرایھ نشینان ب •
تھ باشید تا از  بدست آوردن مشوره قانونی بھ تماس شوید. اطمینان حاصل کنید کھ تمام گام ھای درست را برداش

فاع کنید. تعدادی از محدودیت ھای وجود دارد کھ روی این راه حل ھا و  حقوق خویش استفاده کرده و از آن د
یتوانند پیچیده باشند و ھر وضعیت از یکدیگر فرق عملکرد ھا قابل تطبیق اند. ھر یکی از این راه حل ھا م

 دارد. مشوره قانونی مناسب ارزشمند است.  
شکل وجود دارد. شھادت از سوی یک دوست یا  اطمینان حاصل کنید کھ ثبوت کردھد میتوانید کھ کمبودی یا م •

شما میخواھید بھ آن  خویشاوند در محکمھ پذیرفتھ میشود اما عکس ھای کھ واضحا کمبودی را نشان میدھد کھ 
 جلب کنید، بھتر اند و یک نامھ یا اطالعیھ از مقامات اجرای قانون نیز نظر خوبی است. توجھ محکمھ را 

کر کنید و برای آینده کھ ممکن مالک خانھ بالخره شما را بھ محکمھ بکشاند،  ھمیشھ قبل از برداشتن گامی ف •
ی را بھ درستی نشان دھید کھ باعث گردیده اند واحد غیر قابل  آماده باشید. شما نیاز خواھید داشت تا کمبودی ھا

در مورد  عکس ھا، گزارش ھای قضیھ بازرسی کد، مدارک مبنی بر اینکھ شما بھ مالک خانھ  –زیست باشد 
کمبودی ھا یا مشکل بھ شکل نوشتاری اطالع دادید، مدارک در مورد اینکھ تعمیرات صورت نگرفت و بدین  

 قانونی حق داشتید تا از یکی از این راه حل ھا استفاده کنید.  ترتیب شما بھ شکل

 گیری کنید.: قرارداد را فسخ کنید و از مسولیت بیشتر در قبال پرداخت کرایھ جلو1راه حل شماره 

ھا در مکان را ارایھ کرده باشد و بعد از مدت زمان معقولی،   اگر کرایھ نشین بھ مالک خانھ، اطالعیھ کمبودی
ھ نشین حق دارد تا قرارداد را فسخ کرده و  خانھ نخواستھ و یا نتوانستھ است تا تعمیرات را انجام دھد، کرای مالک

 مکان را تخلیھ کند. 
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از خانھ کرایی نقل مکان کنید. شما نمیتوانید    باید اگر شما تصمیم میگیرد تا از یکی از راه ھای حل استفاده کنید، شما  
از دست خواھید داد و    اما باز ھم در مکان ساکن باشید. شما بدینصورت سپرده امنیتی خویش را قرارداد را فسخ کرده  

نی قرار بگیرید. تمام عملکرد ھای تخلیھ باید تعقیب گردد بھ شمول  یا برای عدم پرداخت کرایھ تحت عملکرد قانو 
 تسلیمی تمام کلید ھا بھ مالک خانھ. 

       ایھ را نپردازید.رفع نشده باشد، تمام یا بخشی از کر : تا زمانی کھ کمبودی2راه حل شماره  
، شما میتوانید کرایھ را زمانی نپردازید اگر میتوانید ثبوت کنید کھ واحد رھایشی قابل زیست  تحت قانون پنسلوانیا 

و برایش وقت کافی نیست و گام ھای مناسب را برداشتھ اید تا مالک خانھ را در ارتباط بھ کمبودی مطلع ساختھ 
بل زیست باشد. تا جاییھ کھ مدارک  داده اید تا کمبودی یا مشکل را رفع سازد کھ باعث گردیده است واحد غیر قا

وجود داشتھ باشد کھ واحد قابل زیست نیست، شما برای دفاع خویش مواد دارید در صورتیکھ مالک خانھ شما را  
 قرار میدھد.  برای عدم پرداخت کرایھ، مورد پیگرد قانونی

 خانھ خویش اطالعیھ مبنی بر اینکھ مشکل وجود دارد را بفرستید.  اطمینان حاصل کنید کھ بھ مالکھ •
اطمینان حاصل کنید کھ بھ مالک خانھ وقت معقولی بدھید تا تعمیرات را انجام دھد و ثبوت کرده بتوانید کھ  •

 ودی ھا ناکام گردیده است.شما بھ مالک خانھ وقت کافی دادید اما او در تعمیر کردن کمب
کھ چھ گامی باید بردارد، با یک وکیل مدافع در مورد نگرانی ھایتان در مورد ثبوت کردن   ااگر مطمین نیستید •

 نقض ضمانت ضمنی و یا معلومات اضافی مشوره کنید. 

 چھ اندازه کرایھ را میتوانید نپردازید؟

قانونی نپردازید، وجود ندارد. یک  از کرایھ تان را میتوانید بھ شکل    مشخصی برای تعیین اینکھ چھ اندازه   کدام فورمول 
راھی کھ میتوانید بھ وسیلھ آن مقدار پول را مشخص کنید این است کھ برای چھ مدتی و کدام ساحات مکان را مورد  

 استفاده قرار داده نمیتوانید. 
ام ماه مورد  ھا را بھ علت شکاف در سقف برای تم   اقھ دارید و نمیتوانید یکی از اطاق : اگر اپارتمان پنج اط 1مثال  

(یک در پنجم) بخش    1/ 5کرایھ را برای عدم استفاده از    20(یک در پنجم) یا %   1/ 5استفاده قرار دھید، شما میتوانید  
 اپارتمان نپردازید. 

ت یا ھوتلی زندگی کنید،  تا برای تمام ھفتھ، در خانھ یک دوس : اگر حرارت موجود نموده و شما وادار گردیده اید  2مثال  
میتوان  یا %   1/ 4ید  شما  چھارم) حصھ  در  ھفتھ    25(یک  یک  برای  خانھ  تمام  از  استفاده  عدم  برای  را  خانھ  کرایھ 
 نپردازید. 

 گذاشتن کرایھ نپرداختھ شده در یک حساب سپرده ھا 
بیاندازید، اجرای این عمل نظر    در حالیکھ قانون شما را مستلزم نمیشمارد تا کرایھ را در یک بانک یا حساب سپرده ھا 

ی باز کنید، اطمینان حاصل کنید کھ اسنادد کافی دارید کھ پول  خوبی است. اگر شما نمیتوانید حساب بانکی جداگانھ ا 
میتواند برای شما مثابھ بھ یک حفاظت باشد اگر مالک خانھ شما را مورد    کرایھ را جداگانھ گذاشتھ اید. این عمل زمانی 

بھ شکل سپرده نگھداری  ی قرار دھد. قاضی ھا معموال از کرایھ نشین میپرسد کھ اگر آنھا پول کرایھ را  پیگرد قانون 
بدون پرداخت کرایھ زندگی  کرده اند. با گذاشتن پول در حساب بانکی، شما میتوانید بھ قاضی نشان دھید کھ نمیخواستید  

 کنید. 
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ماھانھ کسر کنید.              رف تعمیرات را از کرایھ ھا را تعمیر کنید و مصا : کمبودی3راه حل شماره 

این راه حل بھ شما اجازه میدھد تا تعمیرات را انجام دھید و یا وضعیتی را درست کنید کھ باعث گردیده است تا  
ار مصارف  ا از کرایھ کسر کند. مقدمیتواند مصارف تعمیرات رساختمان قابل زیست نباشد. کرایھ نشید بعد 

 تعمیرات کھ میتوان آنرا از کرایھ کسر کرد، محدود است. 

شما باید قبل از آغاز بھ کار کردن، برای   •
 محدوده زمانی معقول منتظر بمانید. 

شما نیاز خواھید داشت تا زمانیکھ کار پایان   •
 یافتھ است، بھ مالک خانھ اطلالع دھید 

مانی خوب ثابت خواھد  این گزینھ برای شما ز •
شد اگر مشکل شما چیز مشخصی است کھ یک  

شخص تعمیر کننده میتواند آنرا تعمیر کند و  
مصارف نیز کمتر از مقدار پولی است کھ بھ  

 میپردازید. حیث کرایھ ماھانھ 
اطمینان حاصل کنید کھ تمام رسید ھای  •

مصارف مذکو را نگھداری کرده و بھ مالک 
 خانھ تسلیم کنید. 

ر پول باید معقول و ضروری باشد تا مکان  دا مق  •
 قابل زیست گردد. 

شما اجازه ندارید تا مصارفی را نیز کسر کنید کھ   •
واحد مورد دلخواه شما شود. تنھا مصارفی تحت  

میگیرند کھ باعث میگردند تا مکان    پوشش قرار 
امن گردیده و با ضمانت زمنی قابلیت زیست تطابق  

 داشتھ باشد. 
لک خانھ خویش  ین عمل، بھ ما قبل از آغاز ا  •

اطالعیھ نوشتاری بفرستید کھ شما قصد دارید تا از  
این راه حل استفاده کنید و مصارف تخمینی را نیز  

 ذکر کنید. 

ه اید یا این میتواند گزینھ خوبی برای شما باشد اگر مقداری از پول خویش را بھ منظور تعمیرات بھ مصرف رسانید 
ان کنید و فکر میکنید کھ باید در کرایھ تخفیف داده شود چون خانھ دارای مشکالت جدی بود کھ  قرار است نقل مک 
 قابل زیست نبود. 

شما میتوانید این اقدام قانونی را زمانی روی دست گیرید اگر تا ھنوز در ھمین خانھ زندگی میکنید و یا   •
 قرار است نقل مکان کنید. 

وت برساند کھ پیش نیاز ھای ضمانت ضمنی قابلیت زیست تعقیب  ن است تا بھ ثبکرایھ نشی  این مسولیت •
گردیده و مصارف یا خسارات بھ علت نقض ضمانت ضمنی قابلیت زیست از سوی مالک خانھ، واقع شده  

اند. 

 را بھ دوش دارد؟ دفع حشرات و حیواناتکی مسولیت 
رایھ نشین ارایھ مستلزم میشمارد تا محیط امن و صحی را بھ کضمانت ھای ضمنی قابلیت زیست مالک خانھ را 

حشرات و حیوانات دیگر باشد،  با حشرات رختخواب، کیک، خسک، موش یا  آغشتھ  کند. یک اپارتمان یا خانھ کھ  
حشرات و حیوانات امتناع ورزد، شما محیط امن و صحی نیست. اگر مالک خانھ شما از استخدام یک کارمند دفع 

 تماس شوید.  د با دیپارتمنت اجرای قانون محلی خویش بھ میتوانی
یک افسر کد یا قانون باید با شما بھ مکان رھایشی بیاید تا بازرسی خویش را انجام داده و اگر مشکل موجود باشد،  

دفع حشرات و حیوانات امتناع میورزد، شما   نامھ ای بھ مالک خانھ بفرستد. اگر مالک خان از استخدام کارمند
تا مشکل را حل کنید. بھ راه حل ھا برای کرایھ نشین بھ علت نقض   میتوانید اقدامات قانونی را روی دست گیرید
 ضمانت ضمنی قابلیت زیست مراجعھ کنید. 

اقدام قانونی را روی دست بگیرید تا بتوانید مصارف تعمیرات را دوباره بدست آرید، کاھش در کرایھ    :4راه حل شماره 
دیگر را بدست بیاورید کھ در جریان عدم قابلیت زیست واحد بھ   ات برای اضرار را دوبار ھبدست آرید و/یا جبران خسار

 آن دچار شده اید. 
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تحتکھ توسط ضمانت ضمنی قابلیت زیست  تعمیراتی
 پوشش قرار نمیگیرند

ھای جدید شامل  زینی ھمانند رنگ دوباره، جدید کردن فرش، جدید کردن کاشی ھا و نصب کردن الماریتعمیرات ت
ضمانت ضمنی قابلیت زیست نمیگردد. ھمیشھ قرارداد خویش را چک کنید. اگر قرارداد شما بھ موضوع رنگ دوباره  

ر دھید، بعد بھ صورت عموم، مالک خانھ اپارتمان اشاره نمیکند و اگر شما وضعیت اپارتمان را با رنگ کردن آن تغی
ا مالک خانھ میتواند شما را مستلزم بداند کھ مکان را بھ وی بھ شکل مسولیت پرداخت مصارف بھ شما را ندارد ام

اولیھ اش تسلیم کنید. قبل از اینکھ خانھ را رنگ کنید، اجازه مالک خانھ را بدست بیاورید (ترجیحا نوشتاری) تا از  
 ه جلوگیری کنید. مشکالت آیند 
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 نمونھ نامھ
 مشکالت جدی کھ قابلیت زیست را متاثر میکند

 نام شما
 آدرس شما

 تاریخ
 نام مالک خانھ

 آدرس مالک خانھ 

محترم/محترمھ {نام مالک خانھ}: 

را  آدرس{ واقع ،)کنید انتخاب را یکی( خانھ/اناپارتم در نیاز مورد تعمیرات مورد در  را نامھ این شما برای من
 مشکالت مشخصی کھ باید تعمیر گردند، قرار ذیل اند:  . مینویسم ، ام گرفتھ کرایھ  بھ شما از من کھ} بنویسید

 (مثال ھا در ذیل ذکر گردیده اند) یک لست را آماده بسازید:
 عدم موجودیت آب گرم

 مشکل لولھ ھای آب (مشکل را مشخص کنید) 
 دم موجودیت حرارتع

 غیرهموجودیت شکاف در سقف و 
 من بدین باور استم کھ این کمبودی ھا قرارداد کرایھ ما و ضمانت ضمنی قابلیت زیست را نقض میکند.  

من خیلی متشکر خواھم بود اگر این تعمیرات را ھرچھ زودتر اجرا کنید. اگر این مشکالت در مدت زمان 
را کاھش داده، تعمیرات را خودم  فاده از حقوق خویش را خواھم کرد تا کرایھمعقولی حل نگردند، من قصد است

انجام دھم و بعد مصارف را از کرایھ کسر کنم و یا تادیھ (تادیات) را نزد خود نگھدارم و غیره (یکی را انتخاب  
 کنید). 

 من توجھ جدی شما در مورد این موضوع را خواھانم. 

 با احترام،

 امضا شما
 بنویسید را  نام خود

 جزییات تماس شما 
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 نمونھ نامھ
 تایید کمبودی ھای کھ نیاز بھ تعمیر دارند

 نام شما
 آدرس شما 

 تاریخ 
 نام مالک خانھ 

 آدرس مالک خانھ 

 }:خانھ مالک نام{ محترمھ/محترم
 ساختم مطلع را شما طریق از کھ کنم  تایید} تاریخ{ ختاری  بھ را  ما} تلیفونی{  مکالمھ تا میشود نگاشتھ منظور این بھ نامھ این
 . اند نیاز} آدرس{ واقع من، خانھ/اپارتمان در ذیل تعمیرات کھ

 :اند ذیل قرار دارند تعمیر بھ نیاز کھ مشخص) مشکالت( مشکل
 }اند گردیده ذکر ذیل در ھا  نمونھ: {بسازید لست یک
 گرم  آب موجودیت عدم

 )کنید مشخص را مشکل( کشی لولھ مشکالت
 حرارت  موجودیت عدم

 سقف  در شکاف
 .ارتباط این در  تان ھمکاری  از تشکر. شد خواھند اجرا} بودید کرده موافقھ کھ تاریخ { الی تغیرات ه بودید نموده وعده شما

 احترام،  با
 شما امضا

 بنویسید  را خود نام
 تان  تماس جزییات
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ت و قابلی

تعمیرا
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 نمونھ نامھ

 مصارف  تعمیرات و کسر

 نام شما
 آدرس شما 

 تاریخ 
 نام مالک خانھ 

 آدرس مالک خانھ 

 }:خانھ مالک نام{ محترمھ/محترم
خانھ من {یکی را انتخاب کنید} واقع  /مطلع شوید کھ تعدادی تعمیرات در اپارتمان تا میشود نگاشتھ منظور این بھ نامھ این

 اند. مشکالت مشخص کھ نیاز بھ تعمیرات دارند قرار ذیل اند:  {آدرس را بنویسید} کھ از شما کرایھ گرفتھ ا، نیاز

 }اند گردیده ذکر ذیل در ھا  نمونھ: {بسازید لست یک
 گرم  آب موجودیت عدم

 )کنید مشخص را مشکل( کشی لولھ مشکالت
 حرارت  موجودیت عدم

 سقف  در شکاف
مکالمھ را بنویسید} مورد بحث قرار دادیم. (این  طوریکھ شاید بھ یاد داشتھ باشید، ما این مشکالت را بھ تاریخ {تاریخ  

 سطر را تنھا زمانی بنویسید اگر قابل تطبیق باشد). 
 ست را نقض میکند.  من بدین باور استم کھ این کمبودی ھا قرار داد کرایھ و ضمانت ضمنی قابلیت زی 
حق قانونی خویش کار گرفتھ و  اگر این کمبودی ھا در مدت {تعداد روز ھا را بنویسید} روز رفع نگردند، من از  

تعمیرات مورد نیاز را انجام خواھم داد و مصارف آنرا از کرایھ ماھانھ کسر خواھم کرد. (مصارف تخمینی را وارد کنید  
 را نشان میدھد).   دکھ مصارف پیش بینی شده تعمیرات

من چشم بھ راه توجھ فوری تان در این مورد خواھم بود.  

 احترام،  با
 اشم امضا

 بنویسید  را خود نام
 تان  تماس جزییات

ت 
یس

 ز
ت

ابلی
و ق

ت 
یرا

عم
ت
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 نمونھ نامھ

 داشتن تمام/بخشی از کرایھ نگھ 

 نام شما
 آدرس شما 

 تاریخ 
 نام مالک خانھ 

 آدرس مالک خانھ 

 }:خانھ مالک نام{ محترمھ/محترم
. انجام شوند کھ از شما بھ کرایھ گرفتھ ام، }آدرس{ واقع ، من خانھ/اپارتمان دررا در مورد تعمیراتی مینگارم باید   نامھ این

 :اند ذیل قرار دارند تعمیر بھ نیاز کھ مشخص) مشکالت( مشکل
 }اند گردیده ذکر ذیل در ھا  نمونھ: {بسازید لست یک
 گرم  آب موجودیت عدم

 )کنید مشخص را مشکل( کشی لولھ مشکالت
 حرارت  موجودیت عدم

 سقف  در شکاف

ھ باشید، ما این مشکالت را بھ تاریخ {تاریخ مکالمھ را بنویسید} مورد بحث قرار دادیم. (این  طوریکھ شاید بھ یاد داشت 
 زمانی بنویسید اگر قابل تطبیق باشد). سطر را تنھا 

 من بدین باور استم کھ این کمبودی ھا قرار داد کرایھ و ضمانت ضمنی قابلیت زیست را نقض میکند.  
روز ھا را بنویسید} روز رفع نگردند، من از حق قانونی خویش کار گرفتھ و رایھ   اگر این کمبودی ھا در مدت {تعداد 

 تا زمانی کھ تعمیرات اجرا نشوند، با خود نگھ خواھم داشت.  تمام ماه یا بخشی از آن را

 من چشم بھ راه توجھ فوری تان در این مورد خواھم بود. 
 احترام،  با

 شما امضا
 بنویسید  را خود نام

 تان  استم جزییات
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ت زیست 
ت و قابلی

تعمیرا



 نامھنمونھ 

 1نامھ  –فسخ قرارداد بھ دالیل ضمانت ضمنی 

 نام شما
 آدرس شما 

 تاریخ 
 نام مالک خانھ 

 آدرس مالک خانھ 

 }:خانھ مالک نام{ محترمھ/محترم
. انجام شوند از شما بھ کرایھ گرفتھ ام، کھ }آدرس{ واقع ، من خانھ/اپارتمان دررا در مورد تعمیراتی مینگارم باید   نامھ این

 :اند ذیل قرار دارند تعمیر بھ نیاز کھ مشخص) مشکالت( مشکل
 }اند گردیده ذکر ذیل در ھا  نمونھ: {بسازید لست یک
 گرم  آب موجودیت عدم

 )کنید مشخص را مشکل( کشی لولھ مشکالت
 حرارت  موجودیت عدم

 سقف  در شکاف

ھا قرار داد کرایھ و ضمانت ضمنی قابلیت زیست را نقض میکند.    کمبودی من بدین باور استم کھ این 

ھا در مدت {تعداد روز ھا را بنویسید} روز رفع نگردند، من از حق قانونی خویش کار گرفتھ و مکان را   اگر این کمبودی
 تخلیھ خواھم کرد. 

 احترام،  با
 شما امضا

 بنویسید  را خود نام
 تان  تماس جزییات

ت 
یس

 ز
ت

ابلی
و ق

ت 
یرا

عم
ت
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 نمونھ نامھ

م 2نامھ   –زیست فسخ قرارداد بھ علت قابلیت 

 نام شما   
 آدرس شما 

 تاریخ 
 نام مالک خانھ 

 آدرس مالک خانھ 

 }:خانھ مالک نام{ محترمھ/محترم
{تاریخ را    خانھ (یکی را انتخاب کنید) واقع {آدرس را بنویسید} را بھ/بدین ترتیب بھ شما توصیھ میگردد کھ من اپارتمان

 بنویسید} تخلیھ خواھم کرد. من تمام عملکرد ھای تخلیھ را تعقیب نموده ام.  

روز بعد از نقل مکان من بھ آدرس    30آدرس جدید من {ادرس جدید را بنویسید} است. لطفا سپرده امنیتی مرا در مدت زمان 
 فرستید. ذکر شده ب 

 احترام،  با
 شما امضا

 بنویسید  را خود نام
 تان  تماس تجزییا

ت زیست 
ت و قابلی

تعمیرا
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A 

است کھ مربوط بھ کرایھ نشین میشود اما از سوی مالک خانھ نگھداری میگردد تا در    سپرده امنیتی مبلغ پوولی 
برابر خسارات محافظت صورت گرفتھ شده باشد. کرایھ نشین مسولیت دارد تا کرایھ را برای مدت زمان تعیین  

نفی کسر مبلغ پول در  زمانیکھ قرارداد منقضی شود، کرایھ نشید باید سپرده امنیتی را م شده در قرارداد بپردادز.
برابر خسارات بھ مکان، دوباره بدست بیاورد.  

 تمام سپرده امنیتی شما را میتوان در پایان مدت ھر قرارداد بدست آورد اگر شما: 
 بھ مکان خسارت وارد کنید  •
 در پاک کردن مکان ناکام شوید  •
 وفقیت در تادیھ کرایھ ماھانھعدم م •
 اطالعیھ مبنی بر نقل مکان شما.عدم موفقیت در ارایھ  •

شما بھ مکان  بدون موافقھ مالک خانھ، سپرده امنیتی بھ مثابھ کرایھ ماه آخری بھ کار برده شده نمیتواند. قبل ازینکھ
از سوی کرایھ نشین ھای دیگر و یا  نقل مکان کنید، سپرده امنیتی نیابد برای پرداخت مصارف خسارات وارده شده 

 بھ بدست آوردن سپرده امنیتی مراجعھ کنید مشکالت معمول در مکان مورد استفاده قرار گیرد. 

 محدودیت ھا برای مبلغ سپرده امنیتی
ستسپرده امنیتی را کھ یک مالک خانھ میتواند از شما بخواھد، محدود میکند. در جریان سال نخ پنسلوانیا مبلغ قانون

قرارداد کرایھ، سپرده امنیتی نمیتواند بیشتر از کرایھ دو ماه باشد. یک مالک خانھ میتواند از کرایھ نشین بخواھد تا  
ینکھ مالک خانھ آنرا چی مینامد، تادیھ این "کرایھ سپرده امنیتی را یکجا با "کرایھ ماه آخر" بپردازد. صرف نظر از

 غ سپرده امنیتی دو ماھھ برای سال نخست است.ماه آخر" ھنوز ھم بخشی از حد اعظم مبل

در جریان سال دوم و یا در جریان تجدید قرارداد کرایھ، سپرده امنیتی نمیتواند بیشتر از کرایھ یک ماه باشد. اگر  
.برای پنج سال نخست افزایش دھدکرایھ میزان خانھ میتواند مبلغ سپرده امنیتی را بھ اندازه کرایھ افزای میابد، مالک 

 بعد از پنج سال، مالک خانھ نمیتواند سپرده امنیتی را افزایش دھد، حتی اگر کرایھ ماھانھ افزایش یافتھ باشد. 

ماه را (یا سپرده امنیتی یک ماه و "کرایھ ماه آخر") را بھ حیث سپرده امنیتی تادیھ کرده   اگر کرایھ نشین کرایھ دوه 
تواند از مالک خانھ بخواھد تا سپرده امنیتی را کھ بیشتر از کرایھ یک باشد و بعد از یک سال نخست، کرایھ نشین می

تاری، با نگھداشتن یک کاپی با خود انجام داد. ماه است، دوباره بھ او بدھد. این کار را میتوان از طریق یک نامھ نوش
باشد کھ گویا مالک خانھ نامھ   تایید شده فرستاده شده، "رسید تایید شود" تا مدرکی وجود داشتھ پست نامھ باید از طریق  

هپست تایید شدباید  رسید امضا شده پست از سوی مالک خانھ را بدست نیاورد، کرایھ نشین اگر را بدست آورده است.  
 را با پست معمول تعقیب نماید. 

 پرده امنیتی س
تی 

منی
ه ا

رد
سپ
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 فایده بر سپرده امنیتی
$ گرفتھ شود:  100اگر سپرده امنیتی بیشتر از  

 انھ گذاشتھ شود پول باید در یک حساب جداگ .1
 حساب باید با بنیادی باشد کھ از سوی مقامات بانکی پنسلوانیا یا فدرال اداره میگردند  .2
 مالک خانھ باید کرایھ نشین را بھ شکل نوشتاری در مورد نام و آدرس بانک و مبلغ سپرده مطلع ساززد  .3
اداری بھ مالک  فیس  1%، فایده کھ از پول کرایھ نشین بھ دست آمده است (کمتر از بعد از سال دوم .4

 خانھ) باید بھ شکل ساالنھ بھ تاریخ پایان سال قراردادی، بھ کرایھ نشین پرداختھ شود 
 قانون مشخص نمیسازد کھ کرایھ نشین باید چھ اندازه فایده بدست بیاورد  .5

را   فیس  1% بھ یاد داشتھ باشدی کھ میزان فایده ھای امروزی خیلی پایین است. ازینرو، بعد ازینکھ مالک خانھ
کسر میکند، شاید ھیچ مبلغ تادیوی برای کرایھ نشین باقی نماند. گرچھ، بھ منظور انجام معاملھ خوب، مالک خانھ  

 باید بھ کرایھ نشین بھ شکل نوشتاری اطالع دھد کھ ھیچگونھ فایده برای تادیھ باقی نمانده است. 

 بدست آوردن دوباره سپرده امنیتی
:فسخ قرارداد، مالک خانھ باید بھ کرایھ نشین بعد از    ) روز  30سی ( در جریان  

لست خساراتی کھ مالک خانھ ادعا دارد کرایھ نشین مسولیت آنرا دارد، بھ شمول تادیات مبنی بر اختالفات   .1
، یامیان مبلغ سپرده امنیتی و فایده (اگر موجود باشد)) و پولی کھ برای خسارات بھ کار برده شده است  

 مبلغ سپرده امنیتی. ام  یک چک برای تم  .2
روز تادیھ کند، او حق دارد تا تمام سپرده    30اگر مالک خانھ موفق نمیگردد تا یکی از نکات باال را در جریان  

امنیتی یا فایده را با خود نگھدارد و برایش حق داده شده است تا کرایھ نشین را برای خسارات وارده مورد پیگرد  
برای بدست آوردن دوچند سپرده امنیتی و فایده  ایھ نشین میتواند مالک خانھ را  کر   م، 31قانونی قرار دھد. بھ روز  

(اگر موجود باشد) مورد پیگرد قانونی قرار دھد. بھ یاد داشتھ باشید کھ اگر کرایھ نشین آدرس کان جدید خود را ارایھ  
 واھد داشت. نخ   روزه را   30ندارد و یا کلید ھا را تسلیم نکند، مالک خانھ مسولیت ضرب العجل  

 مصارف خساراتی کھ بھ وسیلھ سپرده امنیتی شما پرداختھ میشود 

مالک خانھ نباید مصارف خسارات معمول را از کرایھ نشین بگیرد. بھ طور مثال، اگر مالک خانھ تصمیم میگیرد  
لی آن مسول پنداشتھ شود،  کھ اپارتمان در پایان دوره قرارداد نیاز بھ تعمیر دارد، کرایھ نشین نباید برای رنگ ما

اشد. بھ استثنی حاالتی کھ کرایھ نشین باعث خرابی رنگ شده ب

سپرده امنیتی 
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 سپرده امنیتی بھ چھ منظوری بھ کار برده شده میتواند؟ 
 وسیلھ بھ را یرمعمولغ خسارات مصارف تا نگھدارد خود بھ را امنیتی سپرده  از تمام  یا بخشی ممکن شما خانھ مالک

مالک خانھ شما میتواند سپرده امنیتی را بھ منظور تحت پوشش دادن کرایھ نپرداختھ شده در مدت قرارداد  . بپردازد آن
نیز بھ کار ببرد. سپرده امنیتی ھمچنان ممکن زمانی بھ کار برده شود اگر شما قرارداد را نقض کنید. مالک خانھ میتواند  

اما مصارف    –اک نکرده باشید، از سپرده امنیتی کسر کند اگر شما پ -د بعد از تخلیھ شما رامصارف پاک کردن واح 
باید معقول بوده و تنھا باعث گردد تا مکان بھ شکل اولیھ آن تغیر یابد، بھ شکلی کھ شما بھ این واحد نقل مکان کرده  

 بودید. 
لست بازرسی واحد کرایی  چک یجاد کرده بود. با استفاده از شما نباید مسول خساراتی پنداشتھ شوید کھ کرایھ نشین قبلی ا

کرایھ نشین میتواند خسارات داخل مکان کرایی را یادداشت کند کھ قبل از نقل مکان وی وجود داشتند. مدارک مستند،  
یھ  شاھدان عینی و عکس ھا بھ خصوص برای ثبوت کردن این حقیقت مفید اند کھ گویا خسارات قبل از نقل مکان کرا

رک خیلی با ارزش اند، بھ خصوص زمانیکھ کرایھ نشین میخواھد مالک خانھ را برای نشین موجود بودند. این نوع مدا
 نگھداری یا گرفتن نادرست سپرده امنیتی تحت پیگرد قانونی قرار میدھد. 

 گام ھای کھ باید برداشتھ شود تا سپرده امنیتی در زمان تخلیھ واحد بدست آید
• 
• 

• 

• 

• 

بھ مالک خانھ اطالعیھ درسی بفرستید کھ گویا شما واحد را تخلیھ میکنید.  
این اطالعیھ باید بنابر مقرراد در قرارداد شما باشد. شما نیاز دارید تا قرارداد را بخوانید تا دریابید کھ اطالعیھ  

تخلیھ باید بھ کجا فرستاده شود و اطالعیھ باید چھ مدت قبل از تخلیھ مکان داده شود تا قرارداد فسخ گردد.  
مطمین باشید کھ مالک خانھ قبل ازینکھ شما واحد را تخلیھ کنید، آدرس جدید شما را دارد. شما باید این عمل  

را حتی زمانی انجام دھید اگر این نکتھ در قرارداد شما ذکر نگردیده باشد. بھ نمونھ نامھ – اطالعیھ  
تخلیھ/آدرس برای بدست آوردن سپرده امنیتی مراجعھ کنید.  

این بھترین گزینھ است تا اطالعیھ را از طریق پست تایید شده بفرستید و "رسید پست را تقاضا کنید". اگر شما  
مطمین نیستید کھ آدرس جدید شما چھ خواھد بود، بھ مالک خانھ خویش آدرس یکی از خویشاوندان ویش را  

بدھید. کاپی تمام نامھ ھای کھ میفرستید، رسید نامھ ھای کھ توسط پست تایید شده فرستاده شده و رسید ھای نامھ  
ھا را با خود نگھدارید.  

واحد را تا اندازه ممکن، قبل از تخلیھ پاک کنید.  رسید ھای تادیھ کرایھ یا خرید برای تجھیزات صفاکاری، بھ  
طور مثال رسید کرایھ گرفتن پاک کننده مکروب ھا برای قالین را با خود نگھدارید. بھ یاد داشتھ باشید کھ داخل  

داش و یخچال را پاک کنید و کثافات و مواد اضافی را دور بیاندازید. چیزی را بھ جا نگذارید. 

 خسارات معمول کدام ھا اند؟

خسارات معمول کھ در مکان بھ علت استفاده روزانھ ایجاد میگردد. این خساراتی نیست کھ بھ علت غفلت ایجاد شده  
فرش خساره   باشد. یک فرقی میان خسارات معمول و ضرری کھ بھ مکان وارد گردیده است، وجود دارد. فشرده شدن

لت ایجاد گردیده است. کمرنگ شدن یا زرد  معمول است. سوختگی یا لکھ ھا روی فرض ضرر است کھ بھ علت غف 
شدن رنگ دیوار ھا نورمال پنداشتھ میشود. لکھ ھای بزرگ در فرش یا سوارخ ھا در دیوار خسارات قابل جبران اند  

 کھ بھ مالک خانھ وارد میگردد. 
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• 

• 

اطمینان حاصل کنید کھ کرایھ ای باالی شما باقی نمانده است. 

کوشش کنید تا مالک خانھ را بھ واحد بیاورید تا آنرا با شما یکجا بازرسی کند.  
• 

• 

عکس ھای واحد تخلیھ شده را بگیرید. این زمانی است کھ باید عکس ھا، چک لست و یا اسناد دیگری مبنی بر  
خساراتی کھ در زمان آمدن شما بھ مکان موجود بوده اند را ببینید.  

کلید ھا را بھ مالک خانھ بدھید. اگر ممکن باشد، رسید پولی کھ باالی شما باقی مانده بود و بھ مالک خانھ تادیھ 
کرده اید را بگیرید.  

بھ یاد  داشتھ باشید ک اگر اطالعیھ درستی ارایھ نگردد، شما احتما قرارداد را نقض کرده اید و واجد شرایط بدست  
آوردن سپرده امنیتی نخواھید بود. اگر شما قرارداد خویش را رسما پایان ندھید، کرایھ باالی شما باقی مانده باشد و 

یا  کلید ھا را تسلیم نکرده باشید، مالک خانھ میتواند از تادیھ سپرده امنیتی شما امتناع ورزد.  

 اگر مالک خانھ شما سپرده امنیتی را بھ شما تادیھ نکند، چھ باید کرد

) روز سپرده امنیتی شما را بپردازد و لست نوشتاری خسارات را ارایھ  30اگر مالک خانھ موفق نگردد تا در مدت سی ( 
پرداخت سپرده امنیتی باقی مانده از تادیھ خسارات در مکان کرایی را در مدت سی    دارد، و یا مالک خانھ شما موفق بھ 

 ) روز نشود، مالک خانھ:  30( 

و از سپرده امنیتی (بھ شمول فایده) را نگھدارد  حق دارد تا یک حصھ •

تحت پیگرد قانونی قرار دھد   حق دارد تا کرایھ نشین را برای وارد کردن خسارات بھ واحد کرایی •
ھ، مالک خانھ میتواند کرایھ نشین را برای بدست آوردن کرایھ تادیھ نشده نیز مورد پیگرد قانونی  (گرچ

 قرار دھد). 

درج نموده و مالک خانھ را برای بدست آوردن     Magisterial District Courtشکایت مدنی را در    شما میتوانید 
مالک خانھ نمیتواند شکایت متقابل   مورد پیگرد قانونی قرار دھید. ول فایده، اگر قابل تطبیق باشد)  دوچند سپرده امنیتی (بھ شم 
 برای خسارات را درج کند. 

) روز داده باشد، اما شما با مبلغ بازپرداختھ شده  30اگر مالک خانھ بھ شما لست خسارات و پازپرداخت را در جریان سی ( 
 درج کنید.   Magisterial District Courtنید شکایت مدنی خویش را در  موافق نباشید، شما باز ھم میتوا 

را بپردازید تا بتوانید شکایت مدنی خویش را درج کنید، گرچھ، شما    Magisterial District Courtشما باید فیس  
میتوانید از مالک خانھ بخواھید تا این مصارف را برای شما بازپرداخت نماید. اگر تصمیم قاضی بھ نفع شما باشد، فیس درج 

اسناد ذیل را با خود داشتھ باشید (اگر ید توسط مالک خانھ پرداختھ شود. اگر شما بھ محکمھ مراجعھ میکنید، باید تمام شکایت با 
 موجود باشند): 

س 
پرده امنیتی 
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 تمام رسید ھای کرایھ (یا چک ھای فسخ شده)  •

 رسید سپرده امنیتی (یا چک ھای فسخ شده)  •

خسارات زمانی کھ شما بھ واحد نقل مکان    لست •
 کردید 

س ھا یا ویدیوھا (آماده باشید کھ بگویید کی عک •
 عکس یا ویدیو را ریکارد کرده و چھ وقت)

شاھدان کھ دیدند شما سپرده را تادیھ کردید و/یا   •
شما در   یک کسی کھ در مورد وضعیت اپارتمان

زمان نقل مکان تان بھ واحد و تخلیھ واحد معلومات 
 دارد 

 قرارداد نوشتاری شما •

ھ شما کلید (کلید ھا) را تسلیم  اسناد یا مدارک ک •
 کرده اید 

اسناد یا مدارک کھ شما آدرس جدید خویش را   •
 بھ مالک خانھ ارایھ داشتھ اید 

کاپی جواب نامھ کھ شما خواستار بازپرداخت   •
 سپرده امنیتی شده اید 

کاپی جواب از مالک خانھ کھ چرا تمام سپرده   •
 امنیتی بھ شما پرداختھ نشده است 

س جدید خویش را ارایھ نداشتھ اید، شما باز ھم حق بدست آوردن سپرده امنیتی را دارید. گرچھ، چون  اگر شما آدر
  30بنابر مشکلی کھ مالک خانھ نتوانستھ است تا موقعیت شما را دریابد، او نیاز ندارد تا پول شما را در جریان 

 روز بپردازد. 

 . ھر ماده قرارداد کھ مینگارد کھ شما از کدام حق خو یش صرف نظر نموده اید قابل اجرا نبوده و ازینرو باطل شمرده میشود
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 نمونھ نامھ
 اطالعیھ تخلیھ/ارایھ آدرس جدید برای بدست آوردن سپرده امنیتی 

 نام شما
 آدرس شما

 تاریخ 
 نام مالک خانھ

 آدرس مالک خانھ
 مالک خانھ را بنویسید}: محترم {نام 

، من آدرس جدید خویش را بھ شکل نوشتاری برای شما ارایھ میدارم:  to 68 P.S.§250-512(e)بنابر 
 {نام سرک، شھر/ایالت/شماره زیپ را ارایھ کنید} 

منظور  بھ  در جریان ھفتھ آخر {تاریخ را بنویسید)  قرار داد من بھ تاریخ {تاریخ را بنویسید} بھ پایان میرسد. من  
 برای تعیین وقت معین برای بازرسی با من بھ تماس شوید.  لطفا    بازرسی واحد قابل دسترس خواھم بود.  یک  

خسارات و مبلغ بازپرداخت سپرده امنیتی را بھ شمول فایده بھ آدرس کھ در    لطفا مبلغ مکمل سپرده امنیتی یا لست 
 روز بفرستید.   30فوق ذکر گردیده است، در محدوده زمانی قانونی  

 با احترام 
 نام خود را بنویسید 

 شما جزییات تماس  
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 سپرده امنیتی 



 کرایھافزایش در 

پنسلوانیا قانونی برای کنترول کرایھ ندارد. مالکین خانھ میتوانند کرایھ را بھ ھر اندازه کھ بخواھند، افزایش دھد.  
 . باشد شما قرارداد  بنابر  باید تغیرات گرچھ،

نوشتاری درج گردیده است، تعقیب  ارداد شفاھی یا افزایش در کرایھ باید عملکرد درست اطالعیھ را کھ در قر  .1
 کند. 

مالک خانھ باید کرایھ را در جریان مدت قرارداد افزایش ندھد، بھ استثنای حاالتی کھ شما با افزایش کرایھ موافق   .2
 باشید. 

یھ را  مالک خانھ نمیتواند بھ منظور عمل متقابل، چون کرایھ نشین از حق قانونی خویش استفاده کرده است، کرا  .3
افزایش دھد.  مالک خانھ اجازه ندارد تا زمانی کرایھ را افزایش دھد کھ کرایھ نشین شکایت در برابر تبعیض را  

گر کرایھ شما بھ دلیلی افزایش میابد کھ شما شکایتی  درج نوده است یا با مقامات اجرای کد در تماس شده است.  ا
اید نمایندگی را، جاییکھ شکایت را درج کردید در مورد مطلع  را در برابر تبعیض اسکانی درج نموده اید، شما ب

. سازید

ایھ 
کر

ر 
ش د

زای
 اف

64 



65



66 

 قطع شدن خدمات  

را   خویش   حقوق   تا   شوید   عمل   بھ   دست   فورا   باید   شما   شد،   خواھند   قطع   غیره   یا   و   برق   گویا   کھ   میاورید   دست   بھ   ی اگر شما اطالعیھ ا 
رید. وقتی این خدمات قطع گردند، این خیلی مشکل است کھ خدمات مذکور را دوباره فعال ساخت. ھر کسی کھ مسول  دا نگھ   محفوظ 

 تادیھ این خدمات باشد، ھیچ کمپنی این خدمات را بدون دالیل ذیل قطع نخواھد کرد:  
 روز قبل از قطع خدمات  10اطالعیھ  •
 خانواده شما حد اقل سھ روز قبل از قطع شدن خدمات ر  تالش در بھ تماس شدن با شما یا یکی از بالغین د •
 تالش در بھ تماس شدن با شما یا یکی از بالغین در خانواده شما در زمان قطع خدمات  •
قبل از قطع خدمات با شما بھ تماس نشوند، باید یک   در جریان ماه ھای دسمبر الی مارچ، اگر کمپنی •

شما گذاشتھ باشد کھ مبنی بر این باشد کھ خدمات شما قطع  اطالعیھ را در یک موقعیت قابل دسترس خانھ 
 ساعتھ ارایھ دارند.  48خواھند شد و باید برای شما یک اطالعیھ 

روز وقت دارد تا خدمات کرایھ نشین را بدون   60نی روزه بھ کرایھ نشین داده شود، کمپ 10بعد از اینکھ اطالعیھ 
 ند. روز قطع ک 60روزه دیگر، در مدت  10اطالعیھ 

اگر کمپنی خدمات، خدمات را بدون اطالعیھ قبلی قطع کرد، باعث گردیده است تا قانون شکنی کند. با کمپنی  
تا شما را با سوپروایزر ایشان  خدمات بھ تماس شوید و خواستار آغاز فوری خدمات شوید. از آنھا بخواھید 

این مھم است کھ بھ کمیسیون خدمات   ید. ھمصحبت کند و نام شخصی را یادداشت کنید کھ شما با وی صحبت کرد 
بھ تماس شوید. اگر نیاز بھ کمک  7380-692-800-1) بھ شماره Public Utility Commissionعامھ (

 د و یا بھ دفتر کمک ھای قانونی محلی خویش زنگ بزنید. قانونی دارید، با یک وکیل مدافع خصوصی صحبت کنی 
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 ع شدن خدمات میگردد گام ھایھ کھ باعث جلوگیری از قط
شماست تا بھ منظور مشاجره ھا در مورد رسید ھا و یا مشکل تادیھ فورا با کمپنی خدمات بھ تماس   ین مسولیت ا

 شوید تا از قطع شدن خدمات جلوگیری کنید.  

داد  است بھ تماس شوید. از آنھا بخواھید تا قرار با کمپنی خدمات با شماره تلیفونی کھ در اطالعیھ درج گردیھ .1
تادیوی را ایجاد کنند. مدت زمان قرارداد تادیھ از سوی قانون تعیین میگردد. اگر خانواده شما دارای عاید پایین  
استند، اطمینان حاصل کنید کھ کمپنی خدمات را در این ارتباط مطلع ازید چون قرارداد ھای طویل تر تادیوی  

ی خدمات تنھا مستلزم شمرده میشود تا قرارداد تادیوی را  نواده ھای دارای عاید پایین وجود دارد. کمپنبرای خا 
برای عین مبلغ قابل پرداخت ایجاد کند. اگر شما بدین باور نیستید کھ کمپنی برایتان قرارداد تادیوی را ارایھ 

گزارش دھید.    7380-692-800-1ماره  ) بھ ش PUCمیدارد، شما میتوانید این موضوع را بھ خدمات عامھ (
PUC   د قرارداد تادیھ را صادر کند. میتوان 

نشان دھید کھ شما بل ھا را تادیھ کرده اید و یا نشان دھید کھ عدم توافق (مشاجره) در مورد بل شما وجود دارد.   .2
باید کمپنی خدمات را در   اگر مشاجره ای در ارتباط بھ بل وجود داشتھ باشید یا با خوانش میتر موافق نیستید، شما 

یید کھ میخواھید در این ارتباط مشاجره ای بھ راه بیاندازید. خدمات شما در جریان انتظار بھ  جریان گذاشتھ و بگو
جواب بھ سوال و یا مشاجره شما قطع نخواھد شد. شما مسول خواھید بود تا بل خدمات را کھ مورد مشاجره  

. اگر کمپنی خدمات با شما کھ در جریان مدت زمان مشاجره بھ دست میاوریدنیستند، بپردازید، بھ شمول بل ھای 
 بھ تماس شوید.   7380-692-800-1) بھ شماره تلیفون  PUC( موافقھ نمیکند، بھ کمیسیون خدمات عامھ 

اگر شما تصدیق طبی داشتھ باشید کھ گویا کسی در خانھ شما جدا بیمار است یا کسی است کھ کسی بیمار است و با   .3
میتواند خدمات شما را قطع کند. بعد ازینکھ شما بھ  کمپنی ن   قطع شدن خدمات، وضعیت صحی وی بدتر خواھد شد، 

نیاز خواھید داشت تا از یک داکتر یا نرس    خدمات در مورد وضعیت صحی بیمار در خانھ تان اطالع دھید، شما 
بخواھید تا یک بیان بھ کمپنی خدمات بفرستد کھ وضعیت صحی شخص بیمار را تایید کند. قطع خدمات در یک وقت  

روز متوقف شده میتواند. تصدیق طبی را میتوان برای دو بار دیگر نیز تمدید کرد. اگر خدمات از قبل    30برای  
پنی خدمات باید خدمات را دوباره آغاز کند. شما باز ھم باید بل ھای خدمات کھ مورد مشاجره  قطع گردیده اند، کم 
   نیستند را تادیھ کنید. 

) را ارید، عملکرد ھا و محافظت  PFAو حکم محافظت از آزار و اذیت (   اگر شما قربانی خشونت خانوادگی استید  .4
  PFAھ کمپنی خدمات خویش زنگ بزنید و در مورد  ھای خاصی وجود دارند کھ خدمات شما را اداره میکند. ب 

اخویش بھ آن اطالع دھید تا این عملکرد ھا و محافظت ھا برای شما بھ کار برده شوند. شما نیاز خواھید داشت ت 
 را بھ کمپنی ارایھ دارید.  PFAکاپی  

 کمک صورت گیرد.   اگر شما در خانواده عاید پایین زندگی میکنید، ترتیبات خاصی وجود دارند تا با شما  .5

بھ مشکالت در تادیھ بل ھا مراجعھ کنید تا معلومات بیشتر در مورد برنامھ ھای دریافت نمایید   -
 کھ با مشتریان با عاید کمک کمک میکند. 

قطع خدمات 
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پرداخت بل ھای خدمات را بھ دوش داشتھ باشد؟ چھ واقع خواھد شد اگر مالک خانھ من مسولیت  

اگر مالک خانھ شما مسولیت پرداخت بل ھای خدمات را بھ دوش داشتھ باشد اما موفق بھ تادیھ بل ھا نگردد و یا  
ین،بنابر قانون حقوق خدمات کرایھ نش اگر مالک خانھ بھ کمپنی خدمات توصیھ میکند تا خدمات شما را قطع کند،  

 روز قبل مطلع سازد. 30کمپنی خدمات باید شما را حد اقل 
زمانیکھ خدمات قطع شد، وضعیت میتواند پیچیده تر گردد. نخست، تالش کنید تا مالک خانھ شما تادیات الزمھ را 

نجامد نیاز را بھ منظور آغاز خدمات افورا پرداخت کند تا خدمات دوباره آغاز شوند. اگر مالک خانھ تادیات مور
 نمیدھد، شما و ھر یکی از کرایھ نشینان دیگر میوانید بل را تادیھ کنید تا خدمات را دوباره فعال سازید. 

میکنید، از مبلغ کرایھ ماھانھ کسر شده میتواند. شما   ھر بلی را کھ بھ منظور فعال کردن دوباره خدمات تادیھ
شما شاید نیاز داشتھ باشید تا یک   –را بھ نام خود راجستر کنید. گرچھ، باید محتاط باشید   خدماتھمچنان میتوانید 

سپرده قابل مالحظھ را ارایھ دارید و شاید این روی قرارداد شما تاثیر بگذارد. اگر شما این کار را انجام میدھید،  
 فورا مشوره ھای قانونی را بدست بیاورید. 

 دمات را بھ دوش دارد؟ کی مسولیت تادیھ بل خ 
گروه باید مسولیت تادیھ بل ھای خدمات  چھ قرارداد نوشتاری یا شفاھی باشد، ھردو گروه باید موافقھ کنند کھ کدام 

را بھ دوش داشتھ باشد. کرایھ نشین شاید مسولیت تادیھ بل برق و گاز را بھ دوش داشتھ باشد در حالیکھ مالک خانھ 
آب و فاضالب را بھ دوش داشتھ باشد. اگر قرارداد شما نوشتاری است، اطمینان   ممکن مسولیت پرداخت بل ھای

 اد مسولیت تادیھ خدمات را ذکر میکند.حاصل کنید کھ قرارد 

 آیا باید ھر اپارتمان دارای میتر جداگانھ باشد؟ 
مالک خانھ را    وانیا اگر کرایھ نشین مسولیت تادیھ بل خدمات را بھ دوش داشتھ باشد، قانون خدمات مصارفاتی پنسل 

مستلزم میشمارد تا اطمینان حاصل کند کھ ھر واحد رھایشی دارای میتر جداگانھ است. این بدین معنی است کھ روی بل  
نمیتواند ساحات عمومی یا ساحات  کیبل کاری    –خدمات مصارفاتی کرایھ نشین "فشار خارجی" باید وجود نداشتھ باشد  

. اگر سھ واحد در یک ساختمان وجود دارند، باید ھر کدام آن دارای میتر  دھد   قرار   را تحت پوشش   اپارتمان ھای دیگر 
 جداگانھ بوده و ساحات عمومی نیز باید میتر ھای جداگانھ داشتھ باشند. 

بھ شمول مبلغ    –اگر واحد کرایی دارای میتر جداگانھ نیست، بعد مالک خانھ مسولیت پرداخت بل را بھ دوش دارد  
. کمپنی خدمات باید اجازه ندھد کھ بل بھ کرایھ نشین تا زمانی فرستاده شود الی زمانی کھ کیبل کاری  گذشتھ باقیمانده از  

 درست نگردیده باشد.

 فعال کردن دوباره خدمات
مبر بپردازید یا قرارداد تادیھ (اگر قابل تطبیق باشد) را ایجاد  نو 30اپریل و  1اگر مبلغ باقیمانده را مکمال در میان 

روز دوباره فعال شده   3از سوی کمپنی خدمات شناختھ شوید، خدمات شما در جریا ن   کنید، و واجد شرایط دیگر
 میتواند.  

ما مبلغ  ساعت دوباره فعال شده میتواند اگر ش 24مارچ، خدمات شما در مدت  31دسمبر و  1در میان تاریخ  
اد کنید و واجد شرایط دیگر از سوی  باقیمانده را مکمال تادیھ کنید و یا قراراد تادیھ (اگر قابل تطبیق باشد) را ایج

 کمپنی خدمات شناختھ شوید. 
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آیا مالک خان من در برابر استفاده از حقوقم در ارتباط بھ خدمات مصارفاتی 
 عمل متقابل اجرا کرده میتواند؟ 

از حقوق خویش در ارتباط بھ خدمات آیا مالک خانھ من بھ علت اینکھ 
 استفاده کرده ام، عمل متقابل انجام داده میتواند؟  مصارفاتی

متقابل از سوی مالک خانھ در برابر کرایھ نشین  یک مقرره در کد خدمات مصارفاتی پنسلوانیا وجود دارد کھ غمل
نسلوانیا غیر قانونی میپندارد. ھر مالک را بھ علت استفاده کرایھ نشین از حقوق خویش تحت کد خدمات مصارفاتی پ

اند  خانھ، نماینده یا کارمند مالک خانھ کھ در برابر کرایھ نشین عمل متقابل انجام میدھد و یا او را تھدید میکند، میتو
در قبال خسارات مسول پنداشتھ شود کھ مساوی بھ دو ماه کرایھ یا مصارف خسارات اصلی کھ با کرایھ نشین وارد  

 ، میباشد بھ شمول مصارف شکایت و فیس وکیل مدافع. گردیده 

انیک مقرره ضد عمل متقابل در قانون وجود دارد کھ اگر مالک خانھ عمل متقابلی را روی دست میگیرد تا در جری
ماه بعد از اینکھ کرایھ نشین از حقوق خویش تحت کد خدمات مصارفاتی پنسلوانیا استفاده کند، کرایھ را از کراین  6
شین بگیرد و یا او را از خانھ بیرون کند، بھ استثنی قضیھ ھای کھ عدم تادیھ کرایھ. بھ یاد داشتھ باشید کھ این حقوق  ن

 ند کھ شما ازین حقوق صرف نظر کرده باشید.  از شما حتی زمانی ھم گرفتھ شده نمیتوا

ایھ خانھ  آیا مالک خانھ ام میتواند خدمات مصارفاتی را قطع کند چون من در تادیھ کر
 عقب مانده ام؟ 

مالک خانھ شما بھ شکل قانونی اجازه ندارد تا در خدمات مصارفاتی شما مداخلھ کند، حتی اگر شما در تادیھ کرایھ خانھ  
د. حتی زمانی کھ آب، فاضالب، گاز و برق نیز در کرایھ ماھانھ شما تحت پوشش قرار داده میشود، مالک  عقب مانده باشی 

ات مصارفاتی را قطع کند. بیرون کردن شما، بدون طی کردن مراحل مناسب قانونی نیز تالش غیرقانونی خانھ نمیتواند خدم 
ھ شما را در این رابطھ تھدی میکند، شما باید با وکیل مدافع پنداشتھ میشود و اگر این عمل صورت میگیرد یا اگر مالک خان 

: مالک خانھ من مرا تھدید  کرده است تا مرا قفل Aو    Qیھ  مشوره کنید و یا از کمک ھای قانونی کمک بخواھید. بھ تخل
 کند، مراجعھ کنید.

 مشکل در تادیھ بل مصارفاتی

و یا در امر تادیھ بل ھا عقب افتاده اید، کمپنی خدمات شما میتواند بعد از ارایھ اطالعیھ  اگر شما بل ھا را تادیھ نکرده اید
ند. بھ قطع شدن خدمات مراجعھ کنید. اگرچھ، حتی اگر شما نمیتوانید تمام معقول، خدمات را در واحد کرایی شما قطع ک

 دمات مصارفاتی خویش را فعال نگھدارید.  مبلغ باقیمانده را تادیھ کنید، شما میتوانید گام ھای بردارید تا خ

داختھ  را بھ راه ان ) CAPsبرنامھ ھای کمک با مشتریان (کمپنی ھای برق، گاز و بعضی از کمپنی ھای آب   •
برای مشتریان دارای عاید پایین کھ در تادیھ مکمل بل ماه مشکل دارند، قابل دسترس است. این   CAPsاند. 

تادیات باقیمانده ھای گذشتھ بھ شرطی تخفیف ارایھ میکنند کھ مشتری تادیات  برنامھ ھا در بل ھای ماھانھ و 
 د کھ آیا شما واجد شرایط استید یا خیر. ماھانھ را بھ شکل منظم آن انجام دھد. از کمپنی خویش بپرسی

تادیھ کنید تا  پالن بودجوی کمپنی ھای خدمات مصارفاتی باید بھ شما اجازه دھند تا بل ھای خویش را بر اساس  •
تادیھ ھای زمستانی شما شدیدا زیاد و تادیھ ھای تابستانی تان کم نباشد. تحت یک پالن بودجوی، تادیھ شما بھ  

یرد تا تمام بل ھا در تمام ماه ھای سال یکسان باشند. شکل اوسط صورت میگ

 قطع شدن خدمات 
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) باشید. این برنامھ میتواند با شما در  LIHEAPکمک ھای انرژی عاید پایین (  برنامھواجد شرایط  شما باید  •
  تادیھ بل ھای مصارفااتی یا مصارف دیگر حرارتی (بخاری ھای سیار یا تعمیرات خانھ) کمک کند. دیپارتمنت 

اعطای پولی کمک ھای انرژی، اعطای بحرانی و اعطای    –امھ سھ برنامھ انرژی را بھ راه انداختھ است  رفاه ع 
، شما ممکن واجد شرایط فواید این  بحرانی کمک ھای تعمیر آب و ھوا. اگر شما با بحران حرارتی دچار استید  •

ارتی شکستھ یا کیبل ھای  باشید. حاالت عاجل شامل آلھ حر  LIHEAPبرنامھ ھا از طریق برنامھ بحران  
برھنھ شده است کھ باید تعمیر یا عوض شوند، کمبود تیل، منبع اصلی حرارتی یا منبع دوم حراتی (منبع کھ  

ھ کار برده میشود یا بھ منظوری استفاده میشود چون منبع  بھ منظور اداره کردن منبع اصلی حرارتی ب
روز تامینات) یا اینکھ  15ه و خطر نبود تیل (کمتر از اصلی حرارتی فعال نیست) کھ کامال غیر فعال گردید

روز آینده   60خدمات مصارفاتی غیر فعال گردیده است (اطالعیھ ای بھ دست آورده اید کھ خدمات در مدت 
 ند شد). غیر فعال خواھ

د تارا دارد کھ مشتریان با عاید پایین میتوانند بھ آن درخواست دھن صندوق مشکالتھر کمپنی برق و گاز  •
از قطع خدمات جلوگیری کنند یا خدمات مذکور را دوباره وصل سازند. بھ کمپنی خویش زنگ بزنید تا  

 دریابید کھ آیا واجد شرایط استید یا خیر. 
خدمات رایگانی اند کھ برای مشتریان    رنامھ کاھش استفاده عاید پایین رھایشیبو  برنامھ کمک آب و ھوا •

اند، ارایھ میگردند. خدمات ممکن شامل سروی انرِژ خانگی، آموزش کاھش دارای عاید کم کھ واجد شرایط 
  استفاده و خدمات آب و ھوا را در بر گیرد. با کمپنی خدمات یا برنامھ عمل ساحوی خویش بھ تماس شوید
 کھ در ساحھ شما فعالیت دارد تا درخواست خویش را ارایھ کنید و یا نیز معلومات بیشتری بھ دست آرید. 

خدمات بشری از روز دوشنبھ الی جمعھ    PAبھ دیپارتمنت    LIHEAPبرای ارایھ درخواست یا معلومات بیشتر در مورد 
زنگ بزنید. شما   7462-692-800-1زنگ بزنند)  بھ شماره    711(اشخاص دارای اختالل شنوایی میتوانند دبھ شماره  

درخواست ارایھ دارید. اگر در   LIHEAPھ ب www.compass.state.pa.usھمچنان میتواند با مراجعھ بھ  
میان ساعات   7462-692-800-1بھ کمک نیاز دارید، بھ شماره    COMPASSارتباط بھ خانھ پری درخواست 

 /TTYر شما اختالل شنوایی دارید، از طریق شام از روز دوشنبھ الی جمعھ بھ تماس شوید. اگ 4:45صبح الی  8:30
TTD    ھ تماس شوید.  ب 5886-451-800-1بھ شماره 

شما ھمچننان میتوانید با بورد کونتی ساحوی کمک ھا یا برنامھ عمل ساحوی کھ در ساحھ شما فعالیت میکند، بھ تماس 
 شوید. 

•

کمیسیون مصارفاتی عامھ پنسلوانیا منابع زیادی دارد تا افراد و خانواده ھا را در زمستان ھای پنسلوانیا گرم  
 نمایید.    برای معلومات بیشتر دیدن   www.puc.state.pa.usنگھدارند. از ویب سایت  

مراجعھ کنید یا    www.dollarenergy.org$ انرژی بھ آدرس  1استید، بھ صندوق    بیرون از فالدلفیا  اگر   •
 ، بھ تماس شوید.  برای معلومات بیشتر در مورد برنامھ ھا کھ میتواند در تادیھ بل ھای شما با شما کمک کند 

 )، UESFزندگی میکنید، بھ صفحھ صندوق خدمات مصارفاتی عاجل (   فالدلفیا  در    اگر شما  •
www.uesfacts.org     مراجعھ کنید و یا برای معلومات بیشتر در مورد برنامھ ای کھ ممکن با شما در تادیھ بل

تماس شوید.    بھ   5170-972 (215)کمک کند، بھ شماره    ھایتان 
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بھ حیث کرایھ نشین، شما از نگاه قانونی مسولیت دارید تا مبلغ مکمل کرایھ را بھ وقت و بنابر قرارداد کرایھ بپردازید.  
ا کرایھ را بھ وقت آن نپردازید، مالک خانھ میتواند در مقابل شما عمل تخلیھ را صادر کند، صرف نظر ازینکھ  اگر شم 

ت داده اید یا عضوی از فامیل شما بیمار شده است، طفل دار استید و یا در  شما معلولیت دارید، وظیفھ خویش را از دس 
خانھ بیرون خواھید شد. اگر بدین باور استید کھ نمیتوانید مبلغ    شما باز ھم از   –جریان ماه ھای زمستان بھ سر میبرید  

کرایھ خانھ یا بعد از    تا تاریخ تادیھ د.  فورا بھ مالک خانھ خویش اطالع دھی مکمل کرایھ را بھ وقت آن تادیھ کنید، شما باید  
ترین عمل متقابل در برابر شما را  آن منتظر نمانید. اگر مالک خانھ چک کرایھ خانھ را از شما بدست نیاورد، شاید فکر بد 

بکند. بھ مالک خانھ شرح دھید کھ چرا نمیتوانید کرایھ خانھ را بپردازید و یا نمیتوانید این مبلغ را بیابید. اگر مالک شما با  
د  داد پرداخت موافقت میکند، آنرا بھ شکل نوشتاری بدست آورده و یک کاپی آنرا با خود نگھدارید. اگر با قراردا قرار 

 سازگاری نکنید، مالک خانھ میتواند شما را بیرون کند.  
یھ شما باید  کرا سقف باالی خود را داشتھ باشید.  اگر شما در تادیھ بل ھا مشکل دارید، اولویت اصلی شما باید این باشد تا  

ھید. کمک تنھا میتواند  در اولویت قرار داشتھ باشد. شما میتوانید در تادیھ عاجل کرایھ از نمایندگی ھای محلی کمک بخوا 
در جریان ماه ھای مشخص سال قابل دسترس باشد و معموال یک بار در سال صورت گرفتھ میتواند. بنیاد ھای مذھبی  

مالی عاجل ارایھ دارند. دفتر کمک ھای کونتی محلی شما میتواند شلتر عاجل کمکی    محلی و کمیونیتی شاید بتوانند کمک 
بھ کمک در تادیھ کرایھ و یا تادیھ سپرده امنیتی برای زندگی کردن در یک مکان جدید نیاز    برای اشخاصی ارایھ دارند کھ 

 خواست ارایھ دارید. دارند. شما ھمچنان میتوانید اسکان کمکی از طریق مقامات اسکان محلی خویش در 
نده اید، شما میتوانید با  اگر شما در تادیھ بل ھای مصارفاتی خویش عقب ما خدمات مصارفاتی خویش را فعال نگھدارید.  

کمپنی خدمات خویش، یک پالن تادیوی را تھیھ دارید. این با شما کمک خواھد کرد تا در جریان جستجوی راه حل برای  
شنایی و حرارتی را فعال نگھدارید. تعداد زیادی از قرارداد ھای کرایھ، کرایھ نشین را  مشکالت مالی خویش، خدمات رو 

کھ خدمات مصارفاتی در واحد را برای مدت زمان قرارداد کرایھ فعال نگھدارند. اگر شما باعث    مستلزم بھ این میداند 
 قرارداد از خانھ بیرون شوید.  گردید کھ خدمات مصارفاتی شما غیرفعال گردند، شما ممکن بھ علت نقض شرایط  

بل ھا عقب    خلھ کند، حتی اگر شما در تادیھ مالک خانھ شما از نگاه قاننونی اجازه ندارد تا در خدمات مصارفاتی شما مدا 
مانده باشید. حتی زمانیکھ آب، خدمات فاضالب، گاز یا برق شامل کرایھ ماھانھ خانھ باشد، مالک خانھ از نگاه قانونین  

  نمیتواند خدمات مصارفاتی شما را قطع کند. این تالش غیر قانونی پنداشتھ میشود اگر مالک خانھ شما، شما را بدون طی 
از خانھ بیرون کند و اگر این امر صورت بگیرد یا مالک خانھ شما را ازین نگاه تھدید    کردن پروسھ عملکرد ھای قانونی 

کند، شما باید از یک وکیل مدافع مشوره قانونی بگیرید یا بھ کمک ھای قانونی زنگ بزنید. بھ سواالت و جوابات تخلیھ:  
 خواھد کرد، مراجعھ کنید.   مالک خانھ من تھدید کرده است کھ مرا قفل 

ھزینھ  (کمک ھای انرژی)،    LIHEAPھمانند  ی دریافتن اینکھ آیا شما واجد شرایط برای بدست آوردن فواید عامھ  برا 
خدمات  ،  غذا ھای مکتب ،  برنامھ ھای امور مراقبت از طفل ،  کمک ھای پولی ،  CHIP،  کمک ھای طبی ،  ھای غذایی 

استید، بھ    خدمات آتیزم یا    معلولیت عقالنی ،  ام مداخالت زودھنگ و    زندگی طویل المدت 
www.compass.state.pa.us  .مراجعھ کنید 

در میان   7462-692 -800-1بھ خط تلیفونی نیاز بھ کمک دارید،  COMPASSاگر در خانھ پری درخواست  
دوشنبھ الی جمعھ بھ تماس شوید. اگر شما دچار اختالل شنوایی استید، از شام از روز  4:45صبح الی  8:30ساعات 
زنگ بزنید. اگر در جریان ساعات غیر کاری سوالی دارید یا   5886-451-800-1بھ شماره    TTY/TTDطریق 

 ق ویب سایت ایشان با آنھا بھ تماس شوید.  ترجیح میدھید کھ از ایمیل استفاده کنید، میتوانید از طری

ب ماندن در پرداختن کرایھ 
 عق

 عقب ماندن در پرداختن کرایھ 

http://www.compass.state.pa.us/
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یک مالک خانھ میتواند کرایھ نشین را از خانھ بیرون کند اگر: 

 کرایھ نشین در پرداختن کرایھ موفق نمیشود،  •
 کرایھ نشین در پایان مدت زمان قرارداد کرایی از خانھ بیرون نمیشود یا،  •
 نقض قرارداد کرایھ شامل نکات ذیل اند:  کرایھ نشین شرایط قرارداد کرایی را نقض میکند. مثال ھای  •
 ناوقت کردن در پرداخت کرایھ بھ شکل دوامدار  •
 خساره رساندن بھ واحد کرایی، بیشتر از حد معمول •
طور مثال اداره کردن   استفاده واحد بھ ھدف ھای کھ بنابر قرارداد کرایھ بھ آن اجازه داده نشده است (بھ •

 مجاز تا با شما زندگی کنند و غیره.)  یک تجارت، اجازه دادن بھ اشخاص غیر
نگھداری سگ، پشک یا حیوانی کھ کمکی نیست در حالیکھ حیوانات خانگی بنابر قرارداد خانھ اجازه   •

 داده نمیشوند 
 میگردد صر و صدای مکرر کھ باعث مزاحمت بھ مالک خانھ و کرایھ نشین ھای دیگر  •
 شامل شدن در فعالیت ھای جنایی •
کردن چمن و نگھداری سطوح، در صورتیکھ شما در مورد آن در قرارداد کرایھ   موفق نشدن در اصالح •

 موافقھ کرده باشید 
 کھ باعث جلب حشرات، حیوانات جونده و غیره میگردند  نگھداری و یا دور انداختن نامناسب کثافات •
ا قرارداد ضمیمھ عدم موفقیت در تعقیب کردن قوانین و مقرراتی کھ یا در قرارداد ذکر گردیدده اند و یا ب  •

 شده اند یا نیز در بخش امضای قرارداد ذکر گردیده اند. 

 مراحل حکم تخلیھ 

 اطالعیھ برای تخلیھ 
بھ کرایھ نشین آغاز کند. این اطالعیھ را میتوان بھ دروازه  اطالعیھ تخلیھ"  مر را با ارایھ " خانھ ممکن این ا یک مالک  

از طریق    نمیتوان  آنرا بھ یک شخص بالغ در خانواده بدھد. این نامھ را    کرایھ نشین فرستاد و یا ھم مالک خانھ میتواند 
ن شده و باعث  پست تایید شده یا معمولی فرستاد. یک اطالعیھ کھ از طریق پست فرستاده میشود، در محکمھ باطل اعال 

 ایجاد مشاجره در محکمھ میگردد. 
ھ کرایھ نشین بدھد تا خانھ را تخلیھ کند، باید در قرارداد  مدت زمانیکھ مالک خانھ باید ب   شرایط قرارداد را چک کنید.  

خانھ بھ    ذکر گردیده باشد. اگر قرارداد خانھ آنرا پنج روز مینگارد، باید پنج روز بھ کرایھ نشین داده شود. اگر مالک 
 کند.  کرایھ نشین اطالعیھ قبلی ارایھ نکند، درینصورت  قرار داد خانھ باید "اطالعیھ صرف نظر" را ذکر  

اگر این امر در قرارداد شما ذکر نگردیده است، بھ جدول زمان بندی تخلیھ مراجعھ کنید تا ببینید کھ بھ چھ مدت زمانی  
 نیاز است. 

 تخلیھ

تخلیھ یک عمل قانونی است کھ از سوی مالک خانھ روی دست گرفتھ میشود تا کرایھ نشین را جبرا از خانھ 
ایھ نشین  بیرون کند. یک حکم تخلیھ از سوی محکمھ یگانھ راه قانونی است کھ مالک خانھ میتواند از طیق آن کر

 ی بیرون کند. طول این پروسھ بر اساس حاالت تخلیھ فرق میکند. را از خانھ کرای
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لاگر این امر در قرارداد شما مشخص نشده باشد، مدت زمانی کھ اطالعیھ از قبل ارایھ میگردد، مربوط بھ دالی
 تخلیھ میگردد. 

راطالعیھ برای تخلیھ باید نام مالک خانھ، نام کرایھ نشین، آدرس مکان کرایی، دالیل تخلیھ (ھمانند عدم موفقیت د
تادیھ کرایھ خانھ برای مدت زمان مشخص یا برای نقض ھای دیگر در قرارداد) و تاریخی کھ مالک خانھ 

ل باشد. اطالعیھ باید واضح، قاطع و یا عاری از گنگ بودن  میخواھد کرایھ نشین از خانھ بیرون شود را شام
 باشد. 

 جلسھ محکمھ 
کرایھ نشین در مدت زمانی کھ تحت اطالعیھ مورد پوشش قرار گرفتھ است از خانھ بیرون نشود، مالک باید  اگر 
یک جلسھ محکمھ بعد   را درج کند.شکایت مالک خانھ/کرایھ نشین مراجعھ کند تا  Magisterial District Courtبھ 

 ) روز تشکیل خواھد شد.  15) الی پانزده (7از درج شکایت از سوی مالک خانھ، در طول ھفت (
از طریق پست کالس اول   Magisterial District Courtشما یک کاپی شکایت مالک خانھ/کرایھ نشین را از 

ا داده خواھد شد. اگر شما اطالعیھ ای برای  اسبان بھ شمبدست خواھید آورد و ھمچنان کاپی توسط کالنتر یا یک پ
جلسھ محکمھ بدست میاورید، با بنیاد حقوق کرایھ نشید یا یک وکیل مدافع بھ تماس شوید تا وضعیت مشخص خویش  

 را با آنھا مورد بحث قرار دھید تا در مورد حقوق خویش با خبر شده و آماده باشید. 

 محکمھ اشتراک کنم؟آیا باید در جلسھ 
لی! اگر شما دیرتر بھ جلسھ برسید و یا موفق نشوید تا در آن شرکت کنید، قاضی ممکن بھ ضد شما تصمیم  ب

وقت تر بھ محکمھ بروید، چون اگر چند لحظھ ھم ناوقت برسید، ممکن تصمیم بھ ضد شما گرفتھ شود.  بگیرد. 
میگوید کھ جلسھ شما فسخ شده  یگری بھ غیر از محکمھ بھ شما موجودیت شما در جلسھ حیاتی است. اگر کس د

و یا بھ تعویق افتاده است، با محکمھ یکبار چک کنید تا واقعیت موضوع را دریابید. محکمھ بھ شما شانس میدھد  
 تا دفاعیھ خویش را در برابر مدعی ارایھ دارید. 

خ جلسھ فورا بھ لی روبرو میشوید، قبل از تاریاگر شما نتوانید بھ وقت بھ محکمھ برسید و یا با وضعیت عاج
زنگ بزنید، و از آنھا بخواھید تا جلسھ طوری تشکیل یافتھ میشود کھ شما ھم  Magisterial District Courtدفتر 

 بتوانید در آن اشتراک کنید. 
اگر مالک خانھ شما قبل از تاریخ جلسھ با شما بھ یک موافقھ برسد و یا اگر شخص دیگری بھ غیر از محکمھ بھ  

 شما 

 چھ رخ خواھد داد اگر مالک خانھ درست اطالعیھ ندھد؟

ک خانھ بنابر قرارداد، اطالعیھ را بھ شیوه درست آن ارایھ نکند، کرایھ نشین میتواند موضوع را بھ محکمھ اگر مال
روز  10شاند. اگر کرایھ نشین بتواند نشان دھد کھ اطالعیھ درست ارایھ نشده بود (بھ طور مثال، مالک خانھ تنھا بک

را مستلزم میداند)، قاضی باید قضیھ را منصفل کرده و   روز قبل  30قبل اطالعیھ داد در حالیکھ قرارداد اطالعیھ 
توصیھ نماید تا بھ کرایھ نشین، اطالعیھ درست ارایھ دارد.   مالک را مستلزم بھ آغاز دوباره پروسھ نموده و بھ او

  این تنھا باعث میشود کرایھ نشین وقت بیشتری در خانھ بماند اما از بیرون رفتن کرایھ نشین از خانھ جلوگیری
 نخواھد کرد. 

تلخیھ 



74 

وید کھ "ھمھ چیز درست پیش میرود"، پالن کنید کھ در جلسھ اشتراک کنید و یا با محکمھ چک کنید کھ آیا جلسھ  میگ 
برای   Magisterial District Courtھنوز ھم بھ ھمان تاریخ تعیین گردیده است یا خیر. بھ سواالت و جوابات:  

 ھ چیز را کرد، مراجعھ کنید.ع چبدست آوردن معلومات بیشتر در مورد جلسھ و اینکھ باید توق
ھر زمانی قبل از جلسھ، شما میتوانید شکایت متقابل ( یا دعوای متقابل) یا یک شکایت جداگانھ در مقابل مالک خانھ را  

) روز اما نھ 7درج کنید. اگر شما شکایت متقابلی درج میکنید، جلسھ در مورد ھردو شکایت باید در مدت زمان ھفت (
) روز بعد از تاریخ درج شکایت متقابل برگزار گردد. اگر شما دعوای متقابل را درج میکنید، باید بھ 15( زدهناوقتر از پان

 ) روز قبل از برگزاری جلسھ فرستاده شود.5گروه متقابل حد اقل پنج (

 تصمیم قاضی
د را اعالم  ) رووز تصمیم خو3یا بھ ھمان روز یا در مدت سھ ( Magisterial Districtبعد از جلسھ، قاضی 
نوشتاری را صادر خواھد کرد. اگر قضاوت بھ نفع شما باشد، مالک خانھ    اطالعیھ قضاوت خواھد کرد. قاضی 

مثال بیرون نکردن شما از واحد   –مستلزم شمرده میشود تا کاری را کند کھ قاضی حکم انرا صادر نموده است 
بھ ضد شما خواھد بود. االعیھ برای شما خواھد گفت کھ  اگر قاضی قضیھ را بھ نفع مالک خانھ میابد، تصمیم کرایی. 

 تصمیم چھ بوده است. 
 اگر قضاوت پولی کافی نباشد   اجازه مالکیت داده شده است •
 اجازه مالکیت داده شده است  •
 اجازه مالکیت داده نشده است  •
 قضاوت پولی  •

شمول مصارف محکمھ، درخواست حکم   روز بھ مالک خانھ پرداختھ شود، بھ 10اگر پول مکمال در مدت زمان  •
 مالکیت صورت گرفتھ نمیتواند. 

روز تادیھ نکنید یا بھ استیناف قضیھ درخواست بدھید و مصارف اوراق را بپردازید،    10اگر شما پول را در مدت  •
کند. اگر مالک خانھ بھ حکم مالکیت درخواست میدھد، باید مصارف   مالک خانھ ممکن تقاضای حکم مالکیت را 

 حکمھ را بپردازد، ازینرو بھترین کار این است تا تادیھ را بھ زودترین فرصت انجام دھید.  م
خواھد بود کھ توسط یک مامور بھ دروازه شما آورده  حکم مالکیت  روز بعد از صدور  10تاریخ تخلیھ اجباری  •

دازید تا از بیرون شدن از  خواھد شد. الی این تاریخ و بھ شمول آن، شما باز ھم میتوانید مصارف قضاوت را بپر 
 خانھ جلوگیری کنید.  

اگر شما مصارف را قبل از تاریخ تخلیھ تادیھ کنید، شما باید با مالک خانھ  مامور ترتیبات را انجام داده و رسید را   •
بھ مثابھ مدرک تادیھ با خود نگھدارید. 

کرایھ و زندگی کردن در    (معموال بھ "تادیھ مالکیت داده شد اگر قضاوت پولی کافی نباشد    اجازه اگر قضاوت برای  
آنجا" گفتھ میشود، شما فرصت دارید تا تمام پول کھ باالی شما باقی مانده است را قبل از تاریخ تخلیھ بپردازید تا از  

 تخلیھ خانھ جلوگیری کرده و در خانھ بمانید. 
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نقدی  ا مستقیما بھ مامور تادیھ کنید و باید تادیھ اگر شما تادیھ را بھ تاریخ تخلیھ انجام دھید، شما میتوانید پول ر •
 باشد. مامور چک را قبول نخواھد کرد و تخلیھ شما طوری کھ پالن گردیده است، صورت خواھد گرفت. 

را انجام ندھید. این امر میتواند    قضاوت در ریکارد شما تا زمانی باقی خواھد ماند تا شما کال تادیھبھ یاد داشتھ باشید:  
 اثیرات منفی روی میزان کریدیت شما و ھمچنان کرایھ کردن خانھ در آینده میگردد. باعث ت

 حکم مالکیت 
باشد، شما نیاز دارید تا بھ تاریخ پالن شده تخلیھ، از خانھ بیرون شوید، حتی اگر    اعطای مالکیتاگر قضاوت مبنی بر  

ق نباشید و میخواھید در ھمین مکان زندگی کنید، شما تادیھ کرده باشید. اگر شما با تصمیم موافپول باقیمانده را مکمال 
روز بعد از صدور حکم و بعد از اوراق قرضھ  10باید برای استیاف قضیھ در محکمھ عام استیناف در مدت  

 درخواست دھید. بھ پروسھ استیناف مراجعھ کنید.  
ست حکم مالکیت کند. زمانیکھ مالک خانھ بھ پایان رسید، مالک خانھ میتواند درخوا  روز دوره استیناف 10بعد ازینکھ 

 حکم مالکیت را بدست بیاود، مامور محکمھ شخصا یا بھ وسیلھ پست، اطالعیھ را بھ کرایھ نشین خواھد داد.  
ارد تا از  ) روز اضافی د 10اطالعیھ مامور محکمھ خواھد نگاشت کھ کرایھ نشین از تاریخ صدور حکم ده ( •

 خانھ بیرون شود. 
 رب العجل آخری برای تخلیھ خانھ است. این اطالعیھ ض •
) روز و تاریخ مشخص شده روی اطالعیھ خانھ را تخلیھ نکند، مامور 10اگر کرایھ نشین بعد از اتمام ده ( •

 محکمھ کرایھ نشین را جبرا از خانھ بیرون نموده و دروازه خانھ کرایی را قفل خواھد کرد. 
را بھ زودترین فرصت، قبل از   بزنید، شما نیاز خواھید داشت تا خانھاگر شما پالن ندارید تا بھ استیناف قضیھ دست 

حد اقل تمام اموال خویش را قبل از تاریخ پالن شده تخلیھ از مکان کرایی بیرون کنید  رسیدن تاریخ تخلیھ، تخلیھ کنید.
 چون زمانیکھ مامور محکھ میاید، شما تنھا چند دقیقھ وقت خواھید داشت. 

از دست دادن مالکیت خانھ بیرون کنند (بھ شمول زمان   زم شمرده میشوند تا اموال خویش را باکرایھ نشینان مستل
تخلیھ). اگر شما اموال خویش را الی رسیدن مامور محکمھ بھ محل بیرون نکرده اید، شما باید فورا حرکت کنید تا 

بدست  ون رانده شدن از خانھ، اموال خویش رااموال خویش را با خود برده بتوانید. بھ اینکھ چطور میتوانید بعد از بیر
 آرید مراجعھ کنید.  

) روز وقت را در بر میگیرد تا خانھ بھ شکل قانونی قفل  20بھ یاد داشتھ باید: بعد از جلسھ محکمھ، حد اقل بیست (
 گردد.  

 اگر مامور محکمھ ھیچوقتی نیاید تا مرا از خانھ بیرون کند، چھ واقع خواھد شد؟
است کھ مالک خانھ حکم مالکیت را ھیچوقت عملی نکند و بھ مامور ھیچ اطالعی نرسد تا شما را از خانھ  این ممکن

بیرون کند. بھ صورت عموم، این امر زمانی اتفاق میافتد کھ مالک خانھ و کرایھ نشین روی تادیھ ھا موافقت کنند و  
ندگی کند. اگر شما توانستید تا با مالک خانھ بھ یک موافقھ ر خانھ زمالک خانھ موافقت کند کھ گویا کرایھ نشین میتواند د

برسید، اطمینان حاصل کنید کھ رسید پولی را بدست ارید کھ شما بھ مالک خانھ پرداختھ اید و موافقت را بھ شکل  
 نوشتاری بدست آرید. 

تخلیھ 
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 ور حکم درخواست دھد. روز بعد از صد   120مالکیت، در طول  یک مالک خانھ میتواند برای صدور دوباره حکم  

 مراحل استیناف 
 قضاوت پولی (تخلیھ) و مالکیت  تصمیم قاضی معموال دارای دو بخش میباشد: 

  شما حق دارید تا قضیھ را در برابر تصمیم قاضی بھ استیناف ببرید. استیناف ھا معموال در پروتونوتری 
 Magisterialکھ از سوی واقع محکمھ عام استیناف ھا راجستر میگردند. برای استیناف تصمیم 

District Court   اتخاذ گردیده است، شما نیاز بھ آوردن کاپی ھای تصمیم قاضی دارید. این توصیھ
یرید چون  میگردد تا از یک وکیل مدافع کھ انتخاب میکنید قضیھ استیناف شما را راجستر کند، مشوره بگ

ب، مالک خانھ شما نیز یک وکیل مدافع خواھد  مراحل در این محکمھ یک درجھ پیچیده تر اند. بھ گمان اغل
 داشت. 

اگر شما در برابر تصمیم مالکیت بھ استیناف میروید و میخواھید در ھمان مکان بمانید، شما از تاریخ  
 ف درخواست ارایھ دارید.  ) روز خواھید داشت تا برای استینا10صدور حکم محکمھ ده (

را راجستر کنید تا از بیرون کردن خویش توسط مامور پولیس یا  شما باید ھمچنان باید با سوپرسیدیس خود 
محکمھ جلوگیری کنید. اگر شما بھ دفتر محکمھ پروتونوتری نگویید کھ شما میخواھید خانھ قفل نگردد و  

تنھا استیناف پول را بھ پیش خواھید برد و قفل کردن    نمیخواھید بھ سوپرسیدیس درخواست دھید، بعد شما
 واقع خواھد شد. خانھ باز ھم 

شما باید فیس ثبت و راجستر را تادیھ کنید و سوپرسیدیس کرایھ نشین را مستلزم میداند تا پول قضاوت یا  
تید، شما میتوانید  ماه را بپردازید، ھر کدام آن کھ کمتر باشد. (اگر شما دارای عاید خیلی پایین اس  3کرایھ  

یش بپردازید.) این پول در حساب سپرده ھا  حصھ سوم کرایھ خویش را در زمان درج استیناف خو 
نگھداری خواھد شد. شما نیز مستلزم شمرده میشید تا از تاریخ استیناف بھ آنسو، کرایھ ماھانھ را بھ  

ق نشوید، سوپرسیدیس فسخ گردیده  روز بھ محکمھ تادیھ کنید. اگر شما در این کار موف 30محکمھ در ھر  
ینان حاصل کنید کھ متوجھ ضرب العجل باشید چون بعضی ماه ھا  و تخلیھ شما صورت خواھد گرفت. اطم 

 روز میباشند.  30دارای بیشتر از 

 اگر استینافی صورت نگیرد، چھ خواھد شد؟ 
روز منتظر بماند تا   10را صادر میکند، مالک خانھ باید برای حکم مالکیت  Magisterial District Courtاگر 

یاد میشود. یک مامور محکمھ یا پولیس حکم مالکیت را برای  قضاوت مالکیت  دھد کھ بھ نام ب بتواند درخواست سندی را 
روز وقت میدھد تا خانھ را تخلیھ کنید. اگر شما در طول ده روز بعد از بدست  10شما خواھد داد و این حکم برای شما 

 خانھ بھ شکل فزیکی بیرون خواھد کرد.  زآوردن حکم مالکیت از خانھ بیرون نشوید، مامور محکمھ یا پولیس شما را ا

ا میخواھید پول قضاوت را بھ استیناف بکشانید، شما بعد از بکشانید، اما تنھ اگر شما نمیخواھید حکم مالکیت را بھ استیناف
 ) روز وقت خواھید داشت.30قضاوت استیناف، سی (

تصمیم قاضی را   استیناف ھا با پروتونوفری، در محکمھ استیناف ھای عام راجستر میگردند. شما نیاز دارید تا کاپی
 رد پول بھ استیناف بروید. با خود بیاورید. نیاز بھ بوند نیست تا برای قضاوت در مو 

لیھ 
تخ
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روز وقت دارید تا پول   30میکند، شما قضاوت پول تصمیم بھ صدور  Magisterial District Courtاگر 
قضاوت را بپردازید. اگر شم این پول را نپردازید، جانبی کھ علیھ شما شکایت نموده است میتواند بھ  

Magisterial District Court یاد میشود. یک حکم اجراات راجعھ کند و بخواھد سندی صادر شود کھ با نام م
راات را بھ شما، بھ وسیلھ پست کردن یک اطالعیھ خواھد فرستاد. زمانیکھ  مامور محکمھ یا معاون پولیس حکم اج

خواھد فروخت  حکم اجراات بھ شما داده میشود، مامور محکمھ یا معاون پولیس لست اموالی را خواھد گرفت کھ او 
 یاد میکنند. خراج تا پول قضاوت را از آن بپردازد. این امر را بھ نام 

گذاشتھ شده باشد، بھ وکیل مدافع خویش زنگ بزنید یا کمک قانونی را بدست بیاورید.   اگر خراج باالی مکان شما
یا مامور محکمھ بھ  اگر شما ھیچ کاری نکنید، اموال شما چند ھفتھ بعد از صدور خراج در یک فروش پولیس 

ما و ھمسر تان  $ اگر شما متاھل استید و اگر از ش600$ (300فروش خواھد رسید مگر اینکھ ارزش آن کمتر از 
 شکایت شده باشد) باشد. شما باز ھم میتوانید بھ گونھ اعتراض بھ خراج (فروش اموال ان) بھ استیناف بروید. 

 تامین خواستھ دستمزد ھا
مالکین خانھ حق میدھد تا در ارتباط بھ خساراتی کھ مصارف آن بیشتر از سپرده امنیتی است، از  بھ   قانون پنسلوانیا

% دستمزد خالص کرایھ نشین درخواست قضاوت نماید، تنھا تاجایکھ 10طریق تامین خواستھ دستمزد ھا، الی 
 درآمد کرایھ نشین پایین تر از خط غربت نباشد. 

تخلیھ 
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 جدول زمانی اطالعیھ تخلیھ 
 مالک خانھ/تخلیھ کرایھ نشین/جدول زمانی مراحل غیرتجدیدی برای اپارتمان یا خانھ: 

 یک مالک خانھ باید بھ کرایھ نشین:  لیل برای تخلیھ این است: اگر د

 روزه  10اطالعیھ  عدم پرداخت کرایھ 

 روزه  10اطالعیھ  اقداماتی مربوط بھ مواد مخدر 

روزه  15اطالعیھ  نقض عام قرارداد ماه بھ ماه یا قرارداد برای مدت زمان نامعین / انقضی 

 روزه  10 اطالعیھ انقضی/نقض عام قرارداد یک سالھ 

 روزه  30اطالعیھ   انقضی/نقض عام قرارداد طوالنی تر از یک سال 

 جدول زمانی مراحل تخلیھ مالک خانھ/کرایھ نشین برای خانھ ھای محرک: 

 یک مالک خانھ باید بھ کرایھ نشین:  دلیل برای تخلیھ این است: اگر  

وز ر 30نقض عام قرارداد برای حد اقل یک سال یا مدت زمان نامعین 

 ماه از تاریخ خدمات  3  نقض عام قرارداد برای بیشتر از یک سال 

روز  15آگست-عدم موفقیت در تادیھ کرایھ میان ماه ھای اپریل 

روز  30مارچ -عدم موفقیت در تادیھ کرایھ میان ماه ھای سپتمبر

 الک خانھ جدول زمانی مراحل قانونی و استیناف در محکمھ عمومی استیناف برای کرایھ نشین/م 

روز بعد از اینکھ مالک خانھ شکایت را درج Magisterial District 1-15تقسیم اوقات جلسھ قاضی  
 میکند 

روز تصمیم خواھد   3در نتیجھ جلسھ یا طی   Magisterial Districtقاضی  
 گرفت 

روز  3

 روز بعد از روز صدور حکم  10 حکم مالکیت توسط مالک خانھ 

الکیت را اجرا میکند میتواند کرایھ نشین ھا را در صورتی  مامور محکمھ کھ حکم م 
 بیرون کنند کھ اگر در مکان باقی بمانند برای: 

 روز بعد از خدمات حکم مالکیت  10

 روز بعد از صدور حکم 10 قضاوت در مورد مالکیت مکان رھایشی، استیناف قابل تطبیق است در مدت: 

کیت مکان غیر رھایشی قابل تطبیق است در  قضاوت در ارتباط بھ پول یا استیناف مال 
 مدت: 

 روز بعد از صدور حکم  30

یلخت
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سواالت و جوابات:  تخلیھ 
 من بھ وقت بیشتری نیاز دارم تا از مکان بیرون شوم. وضعیت من خاص است. آیا این قابل توجھ است؟

ی کردن جستجو کنید و یا اموال خود را بیرون  شما حق ندارید تا تقاضای وقت بیشتری نمایید تا مکان جدیدی برای زندگ 
ھ است. فرقی نمیکند کھ شما شخص سالمندی استید یا طفل دارید،  کنید. مسولیت برای تمام کرایھ نشین ھا بھ شکل مساویان 

شما    شما باز ھم مسولیت قانونی دارید تا بر اساس قراردادی کھ شما با آن موافقھ نموده اید، برخورد کنید و مالک خانھ 
ر شما کرایھ خویش را  حق قانونی دارد تا شما را در صورتی از خانھ بیرون کند کھ شما قرارداد را نقض کرده باشید. اگ 

تادیھ نکرده باشید، مالک خانھ قطعا حق دارد تا شما را از خانھ بیرون کند. فرقی نمیکند کھ اگر شما در تادیھ کرایھ خانھ  
ر شده اید یا وظیفھ خویش را از دست دادھد اید و یا بل ھای دیگری موجود اند تا آنرا تادیھ  عقب افتاده باشید چون شما بیما 

ما میتوانید با مالک خانھ خویش وارد مذاکرات شوید تا برای تان وقت بیشتری بدھد. اگر مالک خانھ موافقت میکند  کنید. ش 
تا قراردادی را با شما بھ امضا برساند کھ بنگارد شما  تا برای شما وقت بیشتری بدھد، بعد از مالک خانھ خویش بخواھید  

 د. میتوانید برای وقت بیشتری در آنجا زندگی کنی 

 جای برای رفتن نداردم. چھ باید کنم؟
شما نیاز خواھید داشت تا مکانی برای خود و اموال خود جستجو کنید. اموال خویش را در مکان کرایی بھ جا نگذارید.  

مرده نمیشود تا اموال شما را برای شما نگھداری کند و در حقیقت، میتواند از شما برای نگھداری  کرایھ نشین مستلزم ش 
ل تان، تقاضای پول کند. اگر مکانی برای زندگی کردن جستجو کرده نمیتوانید، با خانواده یا دوستان خویش بھ تماس  اموا 

کل موقتی نگھدارید تا زمانیکھ یک جای جدیدی  شوید. شما ممکن بخواھید اموال خویش را در یک ذخیره گاھی بھ ش 
 ھای محلی خویش برای اسکان انتقالی بھ تماس شوید.   برای زندگی کردن میابید. شما ھمچنان میتوانید با شلتر 

 آیا خواھم توانست تا از بیرون راندن خود جلوگیری کنم؟  
شما میتوانید ھر زمانی از تخلیھ، قبل بیرون راندن  در صورتی کھ تخلیھ مکان تنھا بر بنیاد عدم پرداخت کرایھ باشد،  

، بھ شمول مصارف دیگر جلوگیری کنید. این امر Magisterial District Courtخویش، با تادیھ مبلغ پول بھ  
را میکند، مصارف باالتر   حکم مالکیتلک خانھ تقاضای را حق تادیھ و ادامھ بھ زندگی در مکان مینامند. اگر ما

پس بھترین گزینھ این است کھ تمام مصارف را بھ زودترین فرصت آن بپردازید. شما ھمچنان میتوانید    خواھند رفت،
ی  با مالک خانھ بھ یک موافقھ برسید تا پول قاقیمانده باالی خویش را تادیھ ھکنید. اگر توانستید با مالک خانھ بھ 

ی بدست آرید تا در صورتیکھ مالک خانھ شما را از موافقھ برسید، اطمینان حاصل کنید کھ موافقھ را بھ شکل نوشتار
 مکان بیرون میکند، ثبوتی داشتھ باشید. 

 مرا بھ بیرون راندنم از مکان تھدید کرده است، آیا او این کار را انجام داده میتواند؟ مالک خانھ من

کمک  مالک خانھ اجازه ندارد بدون حکم محکمھ، شما را از خانھ یا اپارتمان تان محروم سازد. این امر را  
باشد، تخلیھ کمک خودی  مینامند. حتی اگر دلیل مالک خانھ برای بیرون راندن کرایھ نشین قابل توجیھ    خودی 

را طوریکھ در قرارداد درج گردیده    تخلیھ   اطالعیھ بھ کرایھ نشین    باید امر غیرقانونی شمرده میشود. مالک خانھ  
طی کند. تنھا    Magisterial District Courtاست، بفرستد و باید عملکرد مناسب در این ارتباط را در  

کمھ دست داشتھ خویش، شما را بھ شکل قانونی آن از مکان  یک مامور محکمھ یا پولیس میتواند با حکم مح 
 بیرون کرده و مکان را قفل کند. 

تخلیھ 
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مثال ھای بیرون کشیدن کمک خودی شامل اینھا اند 

 طع بخشی یا ھمھ از خدمات مصارفاتی شماق •
 برداشتن دروازه یا کلکین  •

 فل کردن خانھ یا تبدیل کردن قفل ھاق •
 شخصی شمادور انداختن اموال  •

اگر مالک خانھ اقدام بھ تخلیھ کمک خودی میکند، تعدادی از گزینھ ھا وجود دارند کھ کرایھ نشین میتواند بر اساس آن 
 عمل کند. با وکیل مدافع در ارتباط بھ گزینھ ھای خویش بھ تماس شوید.  

دگی کنید. ازینرو، اگر  ا نشان دھید کھ حق دارید تا در مکان زنبھ پولیس زنگ بزنید. شما نیاز دارید ت .1
پیش بینی میکنید کھ این امر ممکن واقع شود، یک کاپی قرارداد و بل خدمات مصارفاتی خویش را در  

مثال در موتر و یا بکس خویش. بعضی دیپارتمنت ھای پولیس   –یک جایی بیرون از خانھ نگھدارید 
ند و بعضی دیپارتمنت ھای پولیس از  مذاکرات شوند تا شما را در مکان جا دھ ممکن با مالک خانھ وارد

 مداخلھ کردن در این موضوع امتناع خواھند ورزید. مودب و آرام باشید. 
 برای بدست آوردن کمک در این ارتباط، با کمک ھای قانونی یا وکیل مدافع شخصی بھ تماس شوید.  .2
در کند. در این  ننید تا حکمی را در برابر مالک خانھ صا از قاضی محکمھ عمومی استیناف تقاضا ک .3

صورت، حکمی از محکمھ صادر خواھد شد کھ بھ مالک خانھ توصیھ میکند تا شما را دوباره در مکان 
 جا دھد، خدمات مصارفاتی شما را دوباره فعال کند و/یا در استفاده قانونی مکان شما مداخلھ نکند. 

اصلی تمام خساراتی اند کھ    برای تمام خسارات اصلی بپردازد. خساراتتقاضا نمایید تا مالک خانھ  .4
میتوانید ثبوت کنید. یک مثال ممکن مصارف معقول ھوتل باشد در صورتیکھ مالک خانھ شما را مجبور  

 بھ ترک کردن مکان کرده باشد. 
ان بدنی روبرو اگر عمل مالک خانھ شما ظالمانھ بود و باعث گردید تا شما با ناراحتی احساسی و زی .5

 ھی را نمایید. شوید، تقاضای خسارات تنب

 بعد از اینکھ از خانھ بیرون رانده شدم یا نقل مکان کردم، چگونھ میتوانم اموال شخصی خویش را دوباره بدست آرم؟ 

ر  خویش بیرون رانده شده باشید، شما میتوانید اموال شخصی خویش را کھ د   اگر شما در این اواخر از خانھ کرایی 
 مکان بھ شکل موقتی بھ جا مانده بودید، دوباره بدست آرید.

وقت دارید تا با مالک خانھ خویش بھ تماس  ده روز  اگر شما از خانھ بیرون شده اید و یا نقل مکان نمودھد اید، شما  
 ت آرید. شده و بھ او اطالع دھید کھ میخواھید اموال شخصی تان را کھ در مکان بھ جا مانده اید، دوباره بھ دس 

یادداشت: قوانین برای اسکان اطاقی فرق دارد. اسکان اطاقی بھ مثابھ ھوتل ھا اند. اگر کرایھ نشنین اطاقی را بھ  
اطاق را قفل کند. اگر میخواھید بدانید کھ آیا  کرایھ میگیرد اما کرایھ پرداخت نمیشود، بعد مالک خانھ میتواند دروازه  

اقی است یا خیر، بھ بنیاد حقوق کرایھ نشین یا کمک ھای قانونی بھ وضعیت زندگی شما واجد شرایط برای اسکان اط
تماس شوید. تنھا بخاطری کھ مالک خانھ مکان را "اسکان اطاقی" یا "اسکان شبانھ روزی" مینامد، این بھ معنی این 

 ھ شما مشخصا تحت عین محافظت ھا بر اساس قانون مالک خانھ و کرایھ نشین پنسلوانیا استید. نیست ک
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ان بھ جا مانده شما باید بھ مالک خانھ خویش در مورد قصد خویش مبنی بر بدست آوردن دوباره اموال شخصی خویش کھ در مک 
اید، از طریق زنگ زدن بھ او و یا فرستادن نامھ اطالع دھید. یک کاپی نامھ ای را کھ بھ مالک خانھ فرستاده اید، با خود  

لک خانھ در مدت ده روز بعد از بیرون شدن از مکان یا بدست آوردن اطالعیھ از مالک خانھ مبنی بر نگھدارید. اگر شما با ما
 خویش را بھ جا گذاشتھ اید، بھ تماس نشوید، مالک خانھ میتواند اموال شخصی شما را دور بیاندازد.   اینکھ اموال شخصی

شخصی خویش را میخواھید دوباره بدست آرید، شما از روزیکھ  بعد از اینکھ شما با مالک خانھ بھ تماس شدید کھ گویا اموال 
وقت  روز 30مالک خانھ مبنی بر برداشتن اموال شخصی خویش بیرون شده بودید یا تاریخی کھ روی عالمت پستی اطالعیھ 

 دارید تا اموال خویش را بردارید.  
اید، مالک خانھ میتواند بھ شما اطالعیھ ای مبنی بر این اگر شما از مکان بیرون شده اید و اموال شخصی خویش را بھ جا گذاشتھ 

ر شما آدرس جدید خویش را با مالک خانھ در میان نگذاشتھ باشید، بفرستد کھ شما اموال شخصی خویش را بھ جا گذاشتھ اید. اگ
تا اطالعیھ  م شمرده نمیشود مستلزاطالعیھ بھ آدرس کھنھ شما فرستاده خواھد شد. اگر شما از خانھ بیرون شھ باشید، مالک خانھ  

 مذکور را بھ شما بفرستد. شما نیاز دارید خود تان با مالک خانھ بھ تماس شوید. 
ز بعد از تاریخ تخلیھ شما از مکان یا تاریخی کھ روی عالمت پستی اطالعیھ از سوی مالک خانھ درج گردیده است،  رو 10

 ان تقاضای پول کند.مالک خانھ میتواند از شما برای نگھداری از اموال ت

MAGISTERIAL :سواالت و جوابات 
DISTRICT COURT 

کیست؟  Magisterial Districtقاضی  
مقامی است کھ بھ شکل محلی انتخاب میگردد و میتواند در ارتباط بھ ادعا ھای  Magisterial Districtیک قاضی 

بھ نام  Magisterial Districtگیرد. قاضی کوچک مدنی مثل مشکالت میان مالک خانھ و کرایھ نشین تصمیم ب
 مجیستریت یا انصاف صلح نیز یاد میشد. 

 آیا نیاز بھ وکیل مدافع دارم؟  
ان جلسھ محکمھ نیاز نیستند. گرچھ، اگر ترجیح میدھید کھ یک وکیل مدافع نیز حضور داشتھ  نخیر. وکیل مدافع در جری 

 ود بھ جلسھ بیاورید. باشد، شما میتوانید یکی را استخدام نموده و با خ 

بروم؟  Magisterial District Courtآیا باید بھ جلسھ 

وفق نشوید تا در جلسھ اشتراک کنید، قضاوت ممکن بھ ضد شما صادر بلی! اگر شما بھ جلسھ بھ وقت نرسید و یا م
ا ببازید و مستلزم بھ این بدین معنی است کھ اگر شما موفق نشوید تا در جلسھ اشتراک کنید، شما ممکن دعوا رگردد. 

گر  پرداخت تمام مصارفی کھ در مورد تصمیم گرفتھ شده است، شوید. حضور شما در جلسھ حیاتی است، حتی ا
شخص دیگری بھ غیر از محکمھ میگوید کھ جلسھ فسخ شده است. عالوتا، جلسھ بھ شما شانس میدھد تا دفاعیھ خویش 

ست بھ شکایت متقابل بزنید. اگر شما نمیتوانید بھ تاریخ انتخاب شده در را ارایھ دارید و یا در برابر گروه مخالف، د 
زنگ بزنید   Magisterial District Courtیشوید، بھ دفتر جلسھ اشتراک کنید یا با یک وضعیت عاجل روبرو م

کھ اگر ممکن است جلسھ بھ تاریخ یگری بھ تعویق بیافتد. 
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ی دلیل معقولی برای دیر رسیدن و  از قضاوت پیش  اگر شما  بعد  باید فورا  ا عدم حضور خویش در محکمھ دارید، شما 
 دفاعیھ قابل اعتبار و شایستھ خویش را ارایھ دارید. فرضی، دادخواستی را ارایھ دارید و باید  

 "دفاعیھ" چیست؟ 

ز بھ درج اوراق نیستید تا بتوانید  . شما نیا دفاعیھ دلیل (دالیل) شما مبنی بر این است کھ اتھاماتی کھ بھ شما زده شده اند، غلط اند 
دفاعیھ خویش را ارایھ کنید. یک دفاعیھ عام این است کھ مالک خانھ بھ کرایھ نشین اطالعیھ قبلی مبنی بر تخلیھ مکان را بر  

خانھ داده  سوی مالک  اساس قرارداد کرایھ ارایھ نکرده بود. اگر شما قرارداد نوشتاری ندارید، قانون مدت زمان تخلیھ کھ باید از  
مراجعھ کنید. دفاعیھ شما ھر چیزی کھ باشد، شما نیاز بھ اوراق و    بھ جدول ھای زمانی اطالعیھ تخلیھ شود را تعیین کرده است.  

 اسناد دارید تا ادعای خود را بھ ثبوت برسانید. 

 شاکی کیست؟ 

میکند. مدافع علیھ شخصی   درج عریضھشاکی شخصی است کھ شکایت را درج میکند، شخصی کھ در برابر مدافع علیھ 
 است کھ در برابر وی شکایت صورت میگیرد. 

 ادعای متقابل چیست؟ 

متقابل ادعای مبنی بر این است کھ گروه مقابل بھ شما پول بدھکار است. بھ گونھ مثال، اگر کرایھ نشین مصارف    ادعادی 
تا واحد کرایی را بھ محیط قابل زیست مبدل کند، و  تعمیرات را میپردازد (بعد از این کھ بھ مالک خانھ اطالع داده است)،  

فورمھ  ایھ نشین میتواند ادعای متقابلی را درج کند. ادعای متقابل باید با  مالک خانھ مصارف این تعمیرات را نپردازد، کر 
شما پالن  درج گردد اما شخصی کھ شکایت را درج میکند باید مصارف خدمات ادعای متقابل را بپردازد. اگر  شکایت مدنی  

را درج کنید، شما باید آنرا بعد از بدست آوردن اطالعیھ جلسھ، در زودترین فرصت درج کنید.    دارید تا ادعای متقابلی 
 درمورد شکایت مالک خانھ و ادعای متقابل در جلسھ تصمیم گرفتھ خواھد شد.  

 برای جلسھ محکمھ باید چگونھ آمادگی بگیرم؟

کھ باید در جلسھ ارایھ گردند. اگر شما وکیل مدافع ندارید،  ر مورد معلوماتی با ھم بحث کنید  اگر وکیل مدافع دارید، باید د 
باید یک چک لست نکات مھم در مورد حادثات رخ داده را تھیھ دارید. کوتاه و مختصر صحبت کنید. آماده باشید کھ ھر  

آنرا بھ جلسھ با  د. اگر شما عکس گرفتھ اید، باید  یکی از مدارک را شرح دارید. برای تشریح کردن ادعای خویش آماده باشی 
خود بیاورید. شما باید بتوانید بگویید کھ عکس ھا را کی گرفتھ است و چھ زمانی گرفتھ شده اند. لباسی مناسبی بپوشید و بھ  

 جلسھ بھ وقت برسید. 

 در جلسھ چھ رخ خواھد داد؟ 

ا عریضھ کرده است) نخست برای شاھدی خواستھ  صی کھ باالی شمدر جلسھ تمام شاھدان سوگند یاد خواھند کرد. شاکی (شخ
میشود. شاھدان نیز بھ نمایندگی از ادعا کننده شھادت میدھد. 
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شاکی ھا مورد ارزیابی قرار میگیرند، شما شانس خواھید داشت از اشخاصی کھ مورد ارزیابی قرار میگیرند سوال  
پرسید. بھ شما ھمچنان شانس داده خواھد شد تا قضیھ و  نھا سوالی ب بپرسید. شما مستلزم شمرده نمیشوید تا از آ

شاھدان خویش را ارایھ دارید. از جمالتی ھمچو "محترم، من میخواھم دفاعیھ خویش را ارایھ دارم" یا "محترم، من  
 Magisterialسوالی بپرسم." شما و شاھدان تان نیز میتوانید ازا سوی قاضی   Xمیخواھم از خانم یا آقای 

District   .یا شاکی مورد بازپرس قرار گیرید 
بھ یاد داشتھ باشید کھ باید خونسردی خویش را حفظ نموده و مودب بمانید. مختصر و کوتاه صحبت کنید. کوشش  

ف شما را قطع خواھد کرد. بھ تمام سواالت و بیاناتی کھ کنید تا سخن بی ربطی نزنید چون درینصورت قاضی حر 
ھ است با استفاده از کلماتی ھمچو "محترم" استفاده کنید. اگر میخواھید از جانب مقابل سوالی  قاضی ارایھ داشت

بپرسید، نخست از قاضی اجازه بخواھید. در بین سخنان قاضی یا جانب مقابل نپرید. شما فرصت خواھید داشت تا  
 ھ خویش را ارایھ داشتھ و یا آنرا تشریح کنید. قضی

 شاھدی بیان میدارد اعتراض کنم؟   آیا میتوانم روی چیزی کھ

است.   غیابت اعتراص ھای خیلی عام مرتبط بودن بھ قضیھ و  بلی!  
کرایھ نشین و مالک خانھ زمانی باید اعتراض کنند اگر معلوماتی کھ ارایھ گردند مربوط بھ مشکلی  اعتراض مرتبط بودن:  

کند. مثال: مالک خانھ شھادت میدھد کھ برادر من بھ علت  نمیگردد کھ جلسھ بھ منظور آن برگزار گردیده است تا آنرا حل  
بھ شکل استوار بگویید، "محترم، من اعتراض میکنم. این  سال قبل دستگیر گردیده بود. با ادب ولی    10آزار و اذیت کسی،  

 موضوع مرتبط نیست." 
بیان شده اند کھ در جلسھ    شما ھمچنان میتوانید بر شھادت کسانی اعتراض کنید کھ در مورد اشخاصی   : مشکل غیابت 

ک شاھد شھادت میدھد کھ یک  یا غیابت میگویند و باید بھ آن اجازه داده نشود. مثال: ی "  hearsay حضور ندارند. این را " 
 ھمسایھ بھ او گفت کھ او شما را دید کھ کلکین را شکستاندید. بگویید "محترم، من اعتراض میکنم. این مشکل غیابت است." 

را قطع نکنید مگر اینکھ شما یک اعتراض قانونی بر   Magisterial Districtکھ صحبت ھای قاضی    محتاط باشید 
 ارایھ میگردد. شھادتی داشتھ باشید کھ 

 آیا باید اسنادم را با خود بیاورم؟
ھر سندی کھ  بلی! شما میتوانید ھر نوع اسنادی کھ بتواند با شما کمک کند تا قضیھ را بھ ثبوت برسانید با خود بیاورید.

نخواھد داد تا  بھ شما شانس   Magisterial Districtبرای قضیھ شما مھم است باید در جلسھ ارایھ گردد. قاضی 
 Magisterialخانھ بروید و اسنادی را بیاورید کھ فراموش کرده اید. اگر جانب مقابل اعتراض کند، قاضی 

District اشتراک نکرده اند تا شھادت بدھند را قبول نمیکند. اگر  بیان ھای نوشتاری از سوی اشخاصی کھ بھ جلسھ
 د، او نیاز خواھد داشت تا در جلسھ اشتراک کند. کسی چیز مھمی در قضیھ شما برای گفتن داشتھ باش 

یا بیان بانکی را قبول کند در صورتی  میتواند بل، تخمینات، رسید، چک فسخ شدده Magisterial Districtاگرچھ، قاضی 
اند دفاعیھ و یا ادعای متقابل شما را بھ ثبوت برساند. مطمین باشید کھ قرارداد خویش را با تمام اسناد مبنی بر مکالمھ شما کھ بتو

 با مالک خانھ را با خود بیاورید. عکس ھا و شواھد را نیز با خود بیاورید. 
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آیا میتوانم کسی را بھ محکمھ احضار کنم؟ 
را بھ منظور شھادت بھ جلسھ محکمھ احضار کنید. شما ممکن بخواھید تا یک افسر اجرای    بلی! شما حق دارید تا شاھدی 

قانون یا یک تعمیر کننده را بھ محکمھ احضار کنید تا در مورد وضعیت اولیھ اپارتمان شھادت بدھد. سند احضار سندی است  
فرد مذکور نخواھد بھ محکمھ برود. شاھد باید    ھ یک فرد را مستلزم بھ مراجعھ بھ محکمھ میکند تا شھادت بدھد، حتی اگر ک 

ھمچنان احضار گردد تا اسناد مورد نیاز را کھ برای بھ ثبوت رساندن دفاعیھ یا ادعای متقابل شما ضروری اند، با خود  
ت احضار کنید تا اطمینان حاصل کنید کھ شخص برای اشتراک در جلسھ وقت  بیاورند. شما باید فرد را بھ زودترین فرص 

 ذاشتھ میتواند. گ 

 بعد از جلسھ چھ رخ میدھد؟ 
) روز تصمیم خواھد گرفت. اگر 3یا در عین جلسھ یا از طریق پست، در مدت سھ ( Magisterial Districtقاضی 

 Magisterialمیشود تا کاری را کند کھ قاضی قضاوت بھ نفع کرایھ نشین باشد، مالک خانھ مستلزم شمرده 
District  وده است. اگر قضاوت بھ نفع مالک خانھ باشد، کرایھ نشین مستلزم شمرده میشود تا کاری حکم آنرا صادر نم

 مراجعھ کنید: تخلیھ حکم آنرا صادر نموده است. بھ  Magisterial Districtرا انجام دھد کھ قاضی 

 موافق نباشم؟ Magisterial District Courtچھ رخ خواھد داد اگر من با تصمیم 
ا در برابر تصمیمی کھ از سوی محکمھ گرفتھ شده است، بھ استیناف بروید. استیناف ھا معموال در محکمھ کونتی،  شما حق دارید ت 

 مراجعھ کنید. تخلیھ: مراحل استیناف      در پروتونوتری راجستر میگرند. بھ 

نتر بھ فروش  چھ کاری باید کنم اگر مکانی کھ کرایھ کرده ام با سلب حق اقامھ روبرو میشود و یا در فروش کال
 رسانیده میشود؟

پردازد، مراحل سلب حق اقامھ میتواند آغاز شود. اگر مالک خانھ  اگر مالک خانھ شما قسط ھای قرضھ خانھ را نمی
موفق نمیشود تا تادیھ بدھی شھرداری بر دارای پرداخت شده را نپردازد، مکان ممکن در فروش کالنتر بھ فروش برسد  

برای بل ھای آب ی را از طریق آن بپردازد. این بدھی ھا میتوانند شامل مصارف ناپرداختھ شده تا شھرداری بتواند بدھ
 و فاضالب، مالیھ مکاتب و مالیھ مکان باشد. 

زمانیکھ یک کرایھ نشین در مکانی زندگی میکند کھ سلب حق اقامھ آن گرفتھ شده است و یا در فروش کالنتر بھ فروش 
ا را تبدیل  (بھ شمول بانک) باید پابند مقررات مشخصی باشند. مالک جدید نمیتواند قفل ھ رسیده است، مالک جدید مکان

کند و یا در غیرآنصورت، عملی را روی دست گیرد کھ بر بنیاد آن، کرایھ نشین ھا را بھ سرک بکشاند. یک کرایھ 
ید بھ محکمھ برود، و برای حکم تخلیھ نشین تنھا در توسط حکم محکمھ از خانھ بیرون رانده شده میتواند. مالک خانھ با

سلب حق اقامھ کامال جدا است، در حالیکھ مشابھ بھ این وضعیت است اما از درخواست ارایھ کند. این امر از پروسھ  
 پروسھ تخلیھ مالک خانھ و کرایھ نشین کامال فرق دارد. 

، فورا با فرستنده بھ تماس اگر اطالعیھ ھای سلب حق اقامھ ممکن بھ مکان شما فرستاده یا پست شوند  •
 ما باید ھمچنان با مالک خانھ بھ تماس شوید. شوید و شرح دھید کھ شما یک کرایھ نشین استید. ش

شما ممکن از سوی مالک خانھ، معلومات متردد کننده در مورد سلب حق اقامھ بدست بیاورید. بھ طور   •
رداد کرایھ، کرایھ ماھانھ را بھ شکل مثال، مالک خانھ ممکن از شما بخواھد تا در مخالفت با قرا

 ممکن بھ شما بگوید کھ سلب حق اقامھ یک " اشتباه" است پیشپرداخت تادیھ کنید. مالک خانھ شما 

لیھ 
تخ
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و یا بگوید کھ مشکل حل گردیده است. بعد ازینکھ مکان از قبل بھ شخص دیگری فروختھ شده باشد، با 
نخورید. بھ منظور مطمین شدن، با دفتری چک کنید جاییکھ اسناد  کرایھ بھ مالک خانھ قبلی فریب    تادیھ 

کونتی راجستر میگردد، جاییکھ مکان موقعیت دارد. شما ھمچنان میتوانید راجستر ھای محکمھ را در  
 برابر مالک خانھ خویش چک کنید.  

بھ تماس ش • مدافع خویش  یا وکیل  و  قانونی  دریابید کھ چھ گزینھ ھایبھ کمک ھای  تا  برای شما   وید 
موجود اند، سلب حق اقامھ چقدر وقت در بر خواھد گرفت و بعد از سلب حق اقامھ یا فروش در  

 فروش کالنتر چقدر وقت دارید. 
اگر مالک نمیتواند تا قسط قرضھ ھای مکان را بپردازد، مالک ممکن نمیتواند بل خدمات مصارفاتی را   •

و   بپردازد  متنیز  نیز  شما  مصارفاتی  خدمات  خدمات ممکن  قطع  اطالعات  اگر  گردند.  وقف 
مصارفاتی را بدست میاورید ویا خدمات قطع میشوند، شما باید فورا با کمپنی خدمات مصارفاتی و  
و   مصارفاتی  خدمات  کمپنی  با  گرفتن  تماس  با  میتوانید  شما  شوید.  تماس  بھ  خویش  خانھ  مالک 

مصارفاتی بھ نام مالک خانھ شما    ات جلوگیری کنید، حتی اگر خدماتپرداختن بل ھا از قطع خدم
 مراجعھ کنید. قطع خدمات راجستر گردیده اند. بھ 

فریب کسی را نخورید. اگر کسی با شما بھ تماس میشود و دعوا دارد کھ مالک جدید خانھ است، از او   •
ریث مالک جدید خانھ باشد. این کابخواھید تا اسنادی را برای شما ارایھ کند کھ نشاندھنده وی بھ ح

را قبل از تادیھ کرایھ خانھ، امضا قرارداد کرایھ و یا اجازه دادن ایشان بھ خانھ خویش انجام دھید.  
بازدید کالھبرداران ریکارد ھای سلب حق اقامھ کھ در دسترس عام قرار دارند را مرور کرده و 

یھ را بھ شکل گردیده است بھ تماس شوند تا کرا ممکن با کرایھ نشینی مکانی کھ اقامت در آن سلب  
غیرقانونی آن بدست بیاورند.  

برای مصارف بیرون شدن از خانھ تقاضای پرداخت پول کنید. اگر مالک جدید خانھ میخواھد شما از   •
آن،   وسیلھ  بھ  تا  کند  تادیھ  شما  بھ  را  پولی  مقدار  میتواند  او  اگر  نمایید  تقاضا  شوید،  بیرون  خانھ 

امصارف   کنید.  تادیھ  را  خویش  مکان  کلید"  نقل  برابر  در  "پول  قرارداد  نام  بھ  بعضا  را  امر  ین 
بھ   اگر شما موافق  تا  اقامھ میخواھد  از سلب حق  بعد  مالک جدید خانھ،  یا  و  بانک  بعضا  مینامند. 

 تخلیھ خانھ در مدت زمان تعین شده باشید، برای تان پول پرداخت کنند. 
ن کنید تا مالک جدید آن اموال را از بین  ن تمام اموال شخصی خویش را بیروشما باید زمان تخلیھ مکا •

نبرد. 
اگر مالک خانھ بعد از فروش سلب حق اقامھ، سپرده امنیتی شما را باز نمی پردازد و یا آنرا بھ مالک  •

ستجدید خانھ منتقل نمیسازد، شما میتوانید تا دست بھ عمل قانونی زده و سپرده امنیتی خویش را بد
 مراجعھ کنید. ام سپرده امنیتی ام را دوباره نمیپردازد، چھ باید کرد" "اگر مالک خانھ  بیاورید. بھ 

بھ کمک ھای قانونی زنگ بزنید یا در مورد حقوق خویش با وکیل مدافع خویش مشوره کنید.  

تخلیھ 
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 تبعیض اسکانی را گزارش دھیداگر شما بدین باور استید کھ با تبعیض اسکان مواجھ شده اید و یا میخواھید 

 وزارت اسکان و انکشاف شھری ایاالت متحده آمریکا   
برای شکایت در ارتباط بھ تبعیض اسکانی بنابر نژاد، رنگ جلد، دین، اصلیت ملی، جنسیت، معلولیت یا وضعیت خانوادگی:  

 بھ تماس شوید.  2085-799-888-1بھ شماره  HUDبھ  •
 File a دیدار کنید و روی "    www.hud.govکل انالین: از صفحھبھ منظور درج شکایت بھ ش •

Discrimination Complaint  .کلیک کنید " 
 HUDبفرستید یا آنرا بھ   complaintsoffice03@hud.govشما ھمچنان میتوانید شکایت را بھ ایمیل آدرس •

FHEO, Attn: Intake Branch, 100 Penn Square East, Philadelphia, PA 19107    از طریق پست
 بفرستید. 

8339-877-800-1این است:  TDD HUDشماره  •
 ر مدت یک سال بعد از وقوع حادثھ راجستر شوند. HUDشکایات تبعیض اسکان باید با 

 انیا کمیسیون روابط بشری پنسلو  
بنابر نژاد، رنگ جلد، دین، اصلیت ملی، جنسیت، معلولیت، وضعیت خانوادگی، عمر  برای درج شکایت تبعیض اسکانی

سال) و یا بھ علت اینکھ شما استفاده کننده، اداره کننده و یا آموزش دھنده حیوان کمکی برای شخص دارای   40(بیشتر از  
 معلولیت استید: 

مراجعھ کنید تا فورمھ ھای شکایت     www.phrc.pa.govگ بزنید یا بھ زن   2496-560-215بھ  •
 را دانلود کنید. 

 مرکز مساوات اسکان  
وانید  زندگی میکنید، شما میت   اگر شما در شھر فالدلفیا یا بکز، چیستر، دیالویور، لیھ، نورتمپتون و یا کونتی ھای مونتگومیری 

 با مرکز مساوات اسکان بھ منظور کمک در راجستر کردن شکایت تبعیض اسکانی بھ تماس شوید: 
 emailبھ تماس شوید یا بھ    or 866-540-FAIR (3247) 8918-419-267بھ شماره  •

info@equalhousing.org   بفرستید و یا بھ  ایمیلwww.equalhousing.org   .مراجعھ کنید 

 منابع 

مصرف کننده، اطفال و خانواده ھا، کاریابی، مالک خانھ/کرایھ نشین، بھ شمول   برای معلومات در ارتباط بھ موضوعات قانونی
صحت، اسکان و شلتر، فواید عامھ، معلولیت، قانون سالمندان، موضوعات مھاجرت، موضوعات مھاجرین و بازدید افسران   قانون

 مراجعھ کنید.   PALawHELP.orgاسبق و نظامی با ویب سایت 

ابع 
 من
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  DistrictMagisterialمحکمھ   

مراجع نموده و روی  www.pacourt.usدر ساحھ تان، بھ  Magisterial District Courtبرای جستجوی 
‘Minor Courts’  کلیک کنید و بعد باالی‘Magisterial District Judge’    کلیک کنید. شما میتوانید توسط

کھ در ساحھ    ’Magisterial District Judge‘کونتی یا کود زیپ نیز جستجو کنید تا جزییات ارتباطات برای قاضی  
 شما فعالیت میکند را بدست آرید. 

 برای تماس با مقامات اجرای قانونی محلی تان   
اجرای قانون میباشد. بھ شھرداری (تونشیپ، برو یا شھر) کھ در آن زندگی میکنید،   ھر شھرداری دارای دیپارتمنت

 زنگ بزنید. 

 رف کننده گان رنوال پنسلوانیا، دفتر محافظت مص دفتر لوی سا 
، دفتر محافظت مصرف کننده گان بازرسی شکایات مصرف کننده گان را بھ دوش داشتھ و دفتر لوی سارنوالی پنسلوانیا

 تا راه حل برای مشکالت شما را جستجو کنند.   تالش دارند
2555-441-800-1شماره تلیفون محافظت مصرف کننده گان این است:  •

 LAWمرکز سالمندان    

سالھ و یا باالتر از آن فعالیت میکند. خدمات قانونی،  60در پنسلوانیا برای خدمت بھ اشخاص  LAWمرکز سالمندان 
یا    PASRLAW (727-7529)-877-1ن بھ خدمات بھ شماره مشوره، معلومات و راجع کرد

www.seniorlawcenter.org   .قابل دسترس اند
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LHOPانستیتوت مساوات و انصاف در  
انھ یا اسکان منصفانھ برای کرایھ نشین یا کمک ھای تخنیکی در خانھ پری  رایگان در ارتباط بھ موضوعات مالک خ   برای مشوره 

7840-299-717بھ شماره تلیفون    LHOP شکایت تبعیض اسکانی در کونتی ھای لنکاستر و یارک، لطفا با اسکان منصفانھ  
 مراجعھ کنید.   www.lhop.orgزنگ بزنید یا بھ شکل انالین بھ صفحھ  

منابع 



PA    حقوق معلولیت 

PA   حقوق معلولیت از حقوق اشخاص دارای معلولیت محافظت و دفاع میکند تا آنھا زندگی داشتھ باشند کھ انتخاب
مراجعھ کنید، بھ  www.disabilityrightspa.orgفحھ  میکنند، دور از آزار و اذیت، غفلت و تبعیض. بھ ص 

intake@disabilityrightspa.org    بھ تماس شوید: ایمیل بفرستید یا با نزدیکترین دفتر
 دفتر ھریسبرگ       

301 Chestnut Street 
Suite 300 

Harrisburg, PA 17101 
(صدا) 1-800-692-7443
1-877-375-7139 (TDD) 
(صدا ) 236-8110 (717)
(فکس) 236-0192 (717)
drnpa-hbg@drnpa.org 

 دفتر فالدلفیا
The Philadelphia Building 
1315 Walnut Street 
Suite 500 
Philadelphia, PA 19107- 
4798 
(صدا) 238-8070 (215)
(فکس) 772-3126 (215)
drnpa-phila@drnpa.org 

 دفتر پیتزبرگ               
429 Fourth Avenue 
Suite 701 
Pittsburgh, PA 15219-1505 
(صدا) 391-5225 (412)
(فکس) 467-8940 (412)
drnpa-pgh@drnpa.org 

 یھ بار پنسلوانیا اتحاد   

ھای راجع میکند کھ خدمات راجع  ) تماس گیرنده گان را بھ وکالی مدافع در کونتیLRSخدمات معرفی وکالی مدافع (
آنرا در ساحات مشترک المنافع پنسلوانیا تحت پوشش قرار میدھد و   45کونتی،  67کردن را ندارند. این خدمات از جملھ 

 //:httpیا    6807-238-717(برای تماس گیرنده گان ایالتی)،    7375-692-800میتوان بھ آن از طریق 
www.pabar.org   .بھ تماس شد
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 خدمات معرفی وکالی مدافع محلی پنسلوانیا  

ات اتحادیھ بار آن کونتی  با دفتر معرفی خدم اگر در جستجوی یک سارنوال در کونتی ھای لست شده در ذیل استید، لطفا
بھ شکل مستقیم بھ تماس شوید.

 کونتی الیگنی، پینزبرگ 
(412) 261-5555

کونتی بیویر، بیویر  
(724) 728-4888

 کونتی بیرکس، ریدینگ 
(610) 375-4591

 کونتی بلیر، ھالیدیزبرگ 
(814) 693-3090

 کونتی بکز، دویلیستون
(215) 348-9413

(888) 991-9922
 بلتر، بلتر کونتی 

(724)-841-0130 
 کونتی کاربن، لیتون 

(610) 379-4950
 کونتی چستر، چستر غربی

(610) 429-1500
 کونتی کمبرلند، کارلیسیل

(717) 249-3166

کونتی دوفین، 
7536-232 (717)ھریسبرگ 

 کونتی دالویر، میدیا 
(610) 566-6625

 ایریکونتی ایری، 
(814) 459-4411

، چمبرزبرگ: کونتی فرانکلین  
(717) 267-2032

 کونتی لکاوانا، سکرنتون
(570) 969-9600

کونتی لنکاستر،  
0737-393 (717)لنکاستر 

 کونتی لبنان، لبنان
(717) 273-3133

کونتی لی،  
7094-433 (610)الینتون  

بری-کونتی لوزیرنی، ویلکیز 
(570) 822-6029

 کونتی میرسر، میرسر 
(724) 342-3111

تی منروی، سترود برگ کون  
(570) 424-7288

کونتی مونتگومیری، 
 نوریس تون 

(610) 279-9660

 کونتی نورتمپتون، ایستون
(610) 258-6333
Philadelphia County, 
Philadelphia (215) 238-
6333 

 کونتی واشنیگتن، واشینگتن
(724) 225-6710

 کونتی ویستموریلند، گرینزبرگ 
(724) 834-8490
York County, York 
(717) 854-8755

 .Incشبکھ کمک ھای قانونی پنسلوانیا،     .

اگر شما فکر میکنید کھ واجد شرایط برای بدست آوردن کمک ھای قانونی استید، میتوانید نزدیکترین دفتر کمک ھای 
و بعد کلیک    Service/Staff Locator، کلیک کردن روی www.palegalaid.netقانونی را با مراجعھ بھ 

زنگ زده و راھنمایی ھا را تعقیب کنید تا    9486-236-717. یا، شما میتوانید بھ شماره  کردن روی کونتی پنسلوانیا دریابید 
 بتوانید جزییات تماس دفتر کمک ھای قانونی در کونتی خویش را بشنوید.  

نمیتواند بھ ھیچ    قانونی کھ با آن بھ تماس شدید، اگر واجد شرایط بدست آوردن کمک ھای قانونی نیستید و یا دفتر کمک ھای  
مراجعھ کنید تا دریابید کھ چھ منابع قانونی اضافی یا معلومات    PALawHELP.orgدلیلی با شما کمک کند، لطفا بھ صفحھ  

برای شما قابل دسترس اند. 

 منمابع 
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 پروژه قانون خدمات مصارفاتی پنسلوانیا   

ممکن  PA؟ آیا از قبل با عدم ارایھ خدمات مصارفاتی روبرو استید؟ باشنده گان  اند آیا خدمات مصارفاتی شما قطع گردیده  
 برای بدست آوردن کمک ھای قانونی واجد شرایط شناختھ شوند.  

ایمیل   utilityhotline@palegalaid.netزنگ بزنید و یا بھ آدرس  2500-645-844-1بھ شماره  •
 بفرستید. 

 PAجستجوی اسکان    
• www.pahousingsearch.com 
 . 1-1-7شماره    TTYبا   8844-428-877-1، 8844-428-877-1شماره رایگان:  •
با مردم کمک میکند تا اسکان مورد نظر خویش را از راه   وسیلھ جستجوی نمایندگی تمویل اسکان پنسلوانیا •

ھ مورد عالقھ، دسترسی و یا موجودیت ترانسپورتیشن عامھ جستجو کنند.  عنوان ھای ھمانند مبلغ کرایھ، ساح
در ویب سایت شما ھمچنان میتوانید معلومات و منابع اضافی در ارتباط بھ ایالت را بیابید، بھ شمول چک لست  

کرایی، حساب کننده کرایھ، معلومات در مورد خدمات، ترانسپورتیشن، سواالت و جوابات در  مکان ھای 
" ویب سایت  Info and Links باط بھ کرایھ گیری و غیره. بھ منظور دیدن این معلومات بھ بخش "ارت

 مراجعھ کنید. 

 فواید عامھ   
(کمک ھای انرژی)، ھزینھ ھای غذایی،   LIHEAPبرای دریافتن اینکھ آیا شما واجد شرایط بدست آوردن فواید عامھ ھمانند 

برنامھ ھای کارھای مراقبت اطفال، غذای مکتب، خدمات رھایشی طویل المدت و مداخالت  ، کمک ھای نقدی،  CHIPکمک ھای طبی، 
 مراجعھ کنید.  visit www.compass.state.pa.usم، بھ صفحھ  قبل از وقت، معلولیت ذھنی یا خدمات آتیز 

، میان  7462 -692-800-1خویش را داشتھ باشید، بھ خط تلیفونی    COMPASSاگر نیاز بھ کمک در خانھ پری درخواست 
 دوشنبھ الی جمعھ زنگ بزنید. شام، در روز ھای    4:45صبح الی    8:30ساعات  

زنگ بزنید. اگر در جریان ساعات غیر کاری  5886-451-800-1بھ شماره   TTY/TTDاگر دارای اختالل شنوایی استید، بھ  
 جیح میدھید بھ ما ایمیل بفرستید، شما متیوانید با آنھا از طریق ویب سایت شان بھ تماس شوید. سوالی دارید و یا تر

Way United1 -1-2 

• www.pa211.org or dial 2-1-1 
• PA 2-1-1   و خدمات بشری با شما  معلومات سفارشی در مورد صحت، اسکان    با   کھ   است   رایگانی   معلوماتی   بع من

 وصل شده میتواند. 
، شما میتوانید معلومات در مورد غذا، اسکان، کاریابی، مراقبت صحی و خدمات گسترده  211با زنگ زدن بھ شماره   •

دیگر را بدست بیاورید. 

ابع 
 من

http://www.pahousingsearch.com/
http://www.compass.state.pa.us/
http://www.pa211.org/


91 

 مقامات اسکان عامھ   
ھ ھای اسکان عامھ ھمانند کوپن ھای  کمک اسکان عامھ دارید و نیاز بھ معلومات در ارتباط بھ برنام اگر ما نیاز بھ  
  HCVخویش بھ تماس شوید. برنامھ    ) PHA) دارید، لطفا با مقامات اسکان عامھ محلی ( HCVsگزینھ اسکان ( 

است کھ با خانواده ھای دارای عاید پایین، سالمندان و اشخاص دارای معلولیت   برنامھ بزرگ حکومت فدرالی
ک را در مارکیت اسکان خصوصی بدست بیاورند. اگر نیاز بھ کمک در  کمک میکند تا اسکان مناسب، امن و پا

برای بدست آوردن    (United Way) 1-1-2ارتباط بھ جستجوی مقامات اسکان عامھ محلی خویش دارید، بھ 
 معلومات زنگ بزنید. 

منابع فوری آغاز اسکان    
• www.phfa.org/mhp/serviceprovider 

را برای بدست آوردن معلومات در مورد خدمات    ازین ویب سایت استفاده کنید تا جزییات تماس بنابر کونتی•
متنوع ارایھ کننده گان اسکان بھ شمول مقامات اسکان، ارایھ کننده گان اسکان برای بیخانگان، نمایندگی ھای  

” کلیک کنید تا مینیوی کونتی ھا در پنسلوانیا را  Hot Topics نید. باالی "عمل کمیونیتی و غیره را حاصل ک
 ی کونتی مورد نظر خویش برای بدست آوردن معلومات کلیک کنید. ببینید بعد باال 

 کمیسیون خدمات مصارفاتی پنسلوانیا  
ارتباط بھ شکایات،  ، در  7380-692-800-1بھ شماره   CUPمشتریان خدمات مصارفاتی میتوانند بھ خط تلیفونی 

پرداخت بھ تماس شوند. آنھا از شما میخواھند تا شما نخست تالش کنید بھ کمپنی خدمات   فسخ قراردادھا یا ترتیبات
 www.puc.state.pa.usمصارفاتی زنگ زده و مشکل را حل سازید. 

LINK    لمندی و معلولیت پنسلوانیا برای منابع سا 

8827-753-800-1: رایگان تلیفونیخط  •

) تالش ملی بھ منظور کمک با سالمندان و اشخاص  ADRCمراکز منابع سالمندی و معلولیت ( •
در پنسلوانیا بھ نام    ADRCدارای معلولیت است کھ نیاز بھ کمک در امور روزانھ خویش دارند. 

 لینک یاد میشود. 

  LINKحلی از طریق نمایندگی ھای مشارکتی آسانی شما را با خدمات ممیتواند: بھ  PAلینک   •
را بھ شما ارایھ کند تا اطمینان حاصل کند کھ   وصل کند، میتواند کمک کند تا گزینھ ھای موجوده

شما با استقالل کامل زندگی میکنید، کمک کند تا درخواست ھای را خانھ پری کند کھ بھ منظور 
میگردند و کمک کند در کمیونیتی خویش بمانید و یا دوباره بھ کمیونیتی   واجدیت شرایط شما ارایھ

 بپیوندید. 

 منابع 

http://www.phfa.org/mhp/serviceprovider
http://www.puc.state.pa.us/


92

 اصالحات در دسترسی 
 اگر شما دارای معلولیت استید و یا نیاز دارید تا در خانھ خویش اصالحاتی را بھ میان بیاورید و نیاز بھ آالت تکنالوژی

 PA Assistive Technologyتکنالوژی کمکی ( PAبنیاد  بھتر بسازد، کمکی یا خدماتی دارید تا کیفیت زندگی شما را 
Foundation( کمکی مورد نیاز خویش   میتواند با اشخاص دارای معلولیت و سالمندان در پنسلوانیا کمک کند تا تکنالوژی

علومات مبنی بر روی قرضھ ھای مالی را بدست آورده و معلومات و کمک در ارتباط بھ بدست آوردن م 0را با فایده %
منابع تمویلی ممکنھ بھ شمول اعطا ھای عامھ و خصوصی، آموزش مالی از طریق نشریھ ھای مختلف و مشوره ھای فردی  

با باشنده گان ھر عمر و دارنده ھر عاید و معلولیت ھا   PA Assistive Technology Foundationرا حاصل کنند. 
 www.patf.usدر پنسلوانیا کمک میکند. 

 بنیاد تکنالوژی کمکی پنسلوانیا  
1004 West 9th Avenue 
#130 King of Prussia, PA 
(صوتی) 674-0506 (484) 19406
(رایگان) 744-1938 (888)
(فکس) 674-0510 (484)
patf@patf.us 

 معلولیت خدمات دیگر    
 ) پنسلوانیا در سرتاسر ایالت فعالیت میکند.  SDHPتعیین خودی پروژه اسکان ( 

بنیاد ھای غیر انتفاعی کھ در عرصھ گسترش گزینھ ھای اسکان برای اشخاص دارای معلولیت در پنسلوانیا کار میکنند.  
SDHP و خانواده ھایشان ارایھ میدارد.  معلومات و منابع مربوط بھ گزینھ ھای اسکان را بھ اشخاص دارای معلولیت
SDHP  کونتی را بھ شمول برنامھ ھماھنگ کننده اسکان ساحوی و برنماه  ھمچنان برنامھ ھای بھ سطح ایالت و/یا بھ سطح

 www.sdhp.orgکھ بھ منظور اصالحات در اسکان طرح گردیده است را اداره میکند.  PAاسکان دسترسی 

711 East Lancaster Ave. Downingtown, PA 19335 
(صوتی) 873-9595 (610)
 (رایگان ) 1-877-550-7347
(فکس) 873-9597 (610)

 خط تلیفونی خشونت خانوادگی ملی   
1-800-799-7233 (SAFE)
1-800-787-3224 (TTY)

ابع 
 من
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 اتالف پنسلوانیا در برابر خشونت خانوادگی   
جملھ خدماتی کھ بھ قربانیان خشونت خانوادگی ارایھ میگردند، تعدادی از آنھا قرار ذیل اند: مداخلھ در بجران، مشوره  از  

ھا، ھمراھی با پولیس، طبی، سھولت ھای محکمھ و شلتر موقتی عاجل برای قربانیان خشونت خانوادگی و اطفال شان.  
 ن خطر خشونت خانوادگی در جامعھ ارایھ میگردند. داد برنامھ ھای جلوگیری و آموزشی بھ منظور کاھش  

(در پنسلوانیا) 1-800-932-4632
(ملی) 1-800-537-2238
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