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فيروس كورونا (كوفيد:)19-
هل بإمكان المالك طردي من المسكن اآلن؟


اقرأ هذا المستند فقط إذا كنت تعيش في والية واشنطن.

 قانون إخالء المسكن يتغير باستمرار .تعرف على أحدث التغييرات في القانون من خالل الرابط
WashingtonLawHelp.org/resource/eviction
 يمكنك االطالع على جميع صحائف الحقائق التي توجد روابط لها في هذا المستند على
الموقع .WashingtonLawHelp.org
محام ،دون رسوم ،قبل أن تمضي المحكمة في إجراءات اإلخالء .اتصل
يحق للمستأجرين منخفضي الدخل توكيل
ٍ
بخط فحص طلبات الدفاع في حاالت اإلخالء على الرقم  1-855-657-8387أو تقدم بطلب عبر اإلنترنت من
خالل  nwjustice.org/apply-onlineإذا كنت تعتقد أنك قد تكون م ا
ؤهال.
محام لالضطالع بقضية اإلخالء الخاصة بك.
إذا كان دخلك منخفضاا ،يجب أن تمنحك المحكمة الفرصة لتوكيل
ٍ
التمس من المحكمة ،في جلسة االستماع إلى األسباب الموجبة ،إعادة جدولة (متابعة) الجلسة حتى يتسنى لك توكيل
محام.
محام لقضيتك ،ويجب أن تُصر على هذا الحق حتى لو أراد القاضي متابعة القضية دون توكيلك ألي
ٍ
ٍ

قانون إخالء المسكن يتغير باستمرار .فيما يلي ملخص ألحدث التغييرات حتى بداية نوفمبر
:2021
 قضت المحكمة العليا للواليات المتحدة بعدم صالحية أمر وقف اإلخالء الفيدرالي (الصادر عن
مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها أو  .)CDCال يمكن للمستأجرين استخدام أمر الوقف
الفيدرالي كوسيلة حماية من اإلخالء.
 انتهى العمل بأمر وقف اإلخالء في والية واشنطن في  30يونيو  .2021انتهى كذلك في 31
أكتوبر  2021سريان ”البرنامج االنتقالي“ ،والذي كان المحافظ قد أعلن بموجبه استمرار سبل
الحماية المؤقتة المتاحة للمستأجرين المتعثرين في سداد اإليجارات المستحقة.
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 وبهذا ،أصبح مسمو احا مرة أخرى بإخالء المستأجرين الذين يتخلفون عن سداد اإليجار .بيد أنه
يجب على المالك اتباع قواعد معينة مثل تقديم خطط سداد وإتاحة الفرصة لمؤتمر وساطة .استمر
في القراءة لمعرفة المزيد من المعلومات.
 المجلس التشريعي في واشنطن أجرى كذلك تغييرات كبيرة على قانون اإلسكان .تفضل بزيارة
تشريع المالك/المستأجر الجديد الصادر في  2021لوالية واشنطن.

إخطارا باإلخالء من المالك ،تواصل مع خدمة المساعدة
 إذا كان المالك يهددك باإلخالء أو تلقيت
ا
في الدفاع بشأن اإلخالء ،أو قد ْم طلباا للحصول على المساعدة القانونية عن طريق االتصال على
خط فحص طلبات الدفاع في حاالت اإلخالء على الرقم  8387-657-855-1أو قدم الطلب عبر
اإلنترنت من خالل .nwjustice.org/apply-online

ي إيجار متأخر .هل توجد أي سبل حماية توفرها الوالية؟
أنا مستأجر سكني في واشنطن .يوجد عل َّ
لم تعد هناك سبل حماية سارية .بعد انتهاء سريان قرار وقف اإلخالء الذي فرضته الوالية في  30يونيو ،2021
أقر حاكم الوالية حماية مؤقتة للمستأجرين المتعثرين في سداد اإليجار .وهذا ما يطلق عليه البرنامج ”االنتقالي“
للوالية .لم يعد هذا البرنامج مطبقاا اآلن ،فقد انتهى سريانه في  31أكتوبر .2021
وبهذا ،أصبح باإلمكان مجدداا طرد المستأجر لعدم دفعه اإليجار .ومع ذلك ،يجب على المالك اتخاذ عدة خطوات
قبل أن يتمكنوا من محاولة إخالء المستأجر للتأخر في سداد اإليجار.

أنا متأخر في سداد اإليجار .هل سيتم طردي من المسكن على الفور؟
إخطارا مدته  14يو اما بالدفع أو اإلخالء ( .)Pay or Vacateولكن ،يجب أن يكون المالك قد عرض
ال .قد تتلقى
ا
عليك قبلها أيضاا خطة سداد معقولة لإليجار الذي تدين به .وإذا كنت تعيش في مقاطعة تشترط الوساطة ،فيجب أن
يكون المالك قد حاول أن يعرض عليك فرصة عقد مؤتمر للوساطة قبل مقاضاتك إلخالء المسكن.

ي فعله بعد ذلك؟
تلقيت خطة لسداد اإليجار .ما الذي ينبغي عل َّ
بادر بالرد في غضون  14يو ًما .يمكنك اختيار قبول الخطة أو رفضها أو تقديم عرض ُمقابل بخطة تعتقد أنها أكثر
معقولية .إذا لم تقم بالرد على خطة السداد في غضون  14يو اما أو إذا رفضتها ،فيمكن للمالك االنتقال إلى الخطوة
التالية من العملية إلخالئك.
يقتضي القانون أن تكون خطة السداد ”معقولة“ .وهذا يعني أن بإمكانك التفاوض مع المالك لتحديد ما يناسبك.
بوسعك كذلك التماس المشورة القانونية قبل الموافقة على خطة السداد .اتصل على  1-855-657-8387أو قدم
ا
مؤهال للحصول على مساعدة
طلباا عبر اإلنترنت على  nwjustice.org/apply-onlineلمعرفة ما إذا كنت
مجانية.
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ما هي خطة السداد ”المعقولة“؟


ينص قانون جديد للوالية على أن ”خطة السداد المعقولة“ ال تطلب منك دفع أكثر من ثلث إيجارك
الشهري لسداد اإليجار المتأخر عليك بسبب تداعيات كوفيد .وينطبق هذا على أي إيجار حتى  31ديسمبر
.2021
إيجارا شهرياا قدره  900دوالر ،فال يمكن لخطة السداد المعقولة أن تلزمك
مثال :إذا كنت تدفع
ا
بدفع أكثر من  300دوالر إضافية شهرياا .إذا انخفض دخلك (أو ارتفعت نفقاتك) بسبب
كوفيد ،19-فقد تكون خطة السداد ”المعقولة“ في حالتك أقل من ثلث إيجارك الشهري.





ال يمكن لخطة السداد أن تطلب منك سداد الدفعة األولى إال بعد  30يو اما من تلقي خطة السداد.
ال يمكن أن تتضمن خطة السداد سوى سداد اإليجار .إذ ال يمكن أن تتضمن سداد أتعاب أو تكاليف
أخرى.
ال يمكن للمالك أن يطلب منك التنازل عن حقوقك كمستأجر في أي خطة سداد.

ي خطة سداد ولكني متأخر في السداد وفقاا لها .هل بإمكان المالك طردي من المسكن اآلن؟
لد َّ
نعم .إذا لم تلتزم بخطة سداد اإليجار ،يحق للمالك السعي لطردك .ومع ذلك ،حاول أن تعرف ما إذا كنت مؤهالا
للحصول على مساعدة في اإليجار .للبحث عن المنظمات التي تقدم مساعدة في اإليجار ،استخدم القائمة المنسدلة
هنا.washingtonlawhelp.org/resource/eviction :

إخطارا بشأن ”البرنامج التجريبي لتسوية اإلخالء“ أو ” .“ERPPفما هو هذا
أرسل لي المالك
ا
البرنامج؟
في بعض المقاطعات ،إضافة إلى تقديم خطة سداد اإليجار ،يجب على المالك أيضاا أن يعرض على المستأجر فرصة
الوساطة قبل محاولة إخالء المستأجر إذا كان مديناا باإليجار.
إذا تلقيت إخطار  ،ERPPمن المهم أن تقوم بالرد في خالل  14يو ًما .أو في خالل  10أيام إذا تلقيت ثاني إخطار
 . ERPPوتعد المشاركة في الوساطة مع مالك مسكنك طوعية .ومع ذلك ،إذا لم تقم بالرد على اإلخطار ،فإن بإمكان
المالك أن يمضي قد اما في عملية طردك .إذا كنت ترغب في تجربة الوساطة ،فقم بملء النموذج وأرسله مرة أخرى
إلى المالك أو محاميه .يمكنك أيضاا االتصال بمركز حل النزاعا ت المحلي أو برنامج الوساطة للتحدث لمعرفة المزيد
عن الوساطة .للبحث عن مركز الوساطة المحلي في منطقتك ،استخدم القائمة المنسدلة هنا:
.washingtonlawhelp.org/resource/eviction
 مالحظة :يجب أن يكون إخطار  ERPPنموذ اجا قياسياا يحتوي على معلومات عن المساعدة في
اإليجار وكيفية الحصول على المساعدة القانونية.
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ي االنتظار حتى تلقي إخطار  ERPPلبدء الوساطة؟
هل يجب عل َّ
ال .إذا كن ت تشعر أنه يمكنك االستفادة من عقد مؤتمر مع المالك والعمل مع متخصص في تسوية قضايا اإلخالء،
فيمكنك االتصال ببرنامج الوساطة المحلي لبدء العملية.

أنا أملك المنزل المتنقل الذي أعيش فيه ،لكني أستأجر مساحة األرض .هل خطط السداد وقوانين
ي؟
الوساطة الجديدة هذه تنطبق عل َّ
نعم!

أنا أعيش في مسكن عام أو نوع آخر من المساكن الحكومية .هل خطط السداد وقوانين الوساطة
ي؟
الجديدة هذه تنطبق عل َّ
نعم .سبل الحماية هذه تنطبق عليك.

أستأجر مسكني على أرض قبلية .هل تنطبق هذه القوانين على حالتي؟
إذا كنت تعيش على أرض مملوكة ملكية خاصة وليست حيازة على سبيل األمانة في محمية هندية (”أرض مقابل
رسوم“) ،فإن هذه القوانين تنطبق عليك.

أنا أستأجر مساحة تجارية .هل أحظى بأي سبل حماية؟
هذه القوانين ال تنطبق عليك .ولكن إذا كنت تستأجر مساحةا تجاريةا في سياتل ،فقد تم أيضاا تمديد قرار وقف اإلخالء
في المدينة لصغار المستأجرين التجاريين والمنظمات غير الربحية حتى  15يناير .2022

يتم فرض غرامات تأخير على اإليجار الذي أدين به .هل هذا مسموح به؟
ال .ال يجوز للمالك فرض غرامات تأخير على المستأجرين المتأخرين في سداد إيجار مستحق في أي وقت خالل
المدة من  1مارس  2020وحتى  31ديسمبر .2021

هل توجد سبل حماية أخرى من اإلخالء متاحة لي؟
ربما .يتوقف األمر على المدينة التي تعيش فيها .تطبق بعض المدن في واشنطن أيضاا وسائل حماية مؤقتة لمواطنيها
ضد حاالت الطرد من المسكن .إذا كنت تعيش في أي من المدن التالية ،فاقرأ المعلومات التي تنطبق عليك:


بورين  :يؤدي أمر وقف اإلخالء إلى إيقاف عمليات الطرد من المسكن بسبب عدم القدرة على دفع اإليجار
حتى  15يناير .2022

صفحة 4

 | 6308ENنوفمبر 2021

www.WashingtonLawHelp.org



سياتل :تم تمديد قرار وقف اإلخالء حتى  15يناير  .2022ويُسمح بعمليات اإلخالء في حالة وجود تهديد
عا
على الصحة والسالمة العامة .وعند انتهاء سريان قرار وقف اإلخالء ،سيوفر قانون المدينة الجديد دفا ا
ضد عمليات اإلخالء بسبب التعثر في دفع اإليجار نتيجة تداعيات فيروس كوفيد لمدة ستة أشهر أخرى.



كينمور :تم مد أمر إيقاف الطرد حتى  31ديسمبر  .2021ويسمح بعمليات اإلخالء في حالة وجود تهديد
للصحة والسالمة العامة وكذلك إذا كان المالك يرغب في بيع المسكن أو االنتقال للعيش فيه.

وقد تكون هناك وسائل حماية أخرى .راجع موقع الويب للمدينة التي تعيش فيها.

الحصول على المساعدة القانونية


هل أنت مهدد بالطرد؟ اتصل على .1-855-657-8387



قدّم عبر اإلنترنت من خالل CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-online



هل أنت مهدد بحبس الرهن؟ اتصل على .1-800-606-4819



هل تواجه مشكلة قانونية في مقاطعة كينغ (بخالف الطرد أو حبس الرهن)؟ اتصل على الرقم 2-1-1
(أو الرقم المجاني  )1-877-211-9274طوال أيام األسبوع من الساعة  8:00صبا احا وحتى الساعة
 6:00مسا اء .وستتم إحالتك إلى مقدم المساعدة القانونية.



هل تواجه مشكلة قانونية خارج مقاطعة كينغ (بخالف الطرد أو حبس الرهن)؟ اتصل بخط CLEAR
صباحا وحتى الساعة
الساخن على الرقم  1-888-201-1014طوال أيام األسبوع من الساعة 9:15
ا
ظهرا أو قدّم عبر اإلنترنت على .nwjustice.org/apply-online
12:15
ا



يمكن أيضاا لكبار السن (من ال تقل أعمارهم عن  60عا اما) الذين يواجهون مشاكل قانونية خارج مقاطعة
كينغ االتصال بـ  CLEAR*Srعلى الرقم .1-888-387-7111



يمكن للمتصلين المصابين بالصمم أو ضعف السمع أو اضطرابات النطق االتصال على أي من هذه
األرقام باستخدام خدمة الترحيل التي يختارونها.

سيوفر رقما  CLEARو 2-1-1مترجمين فوريين.
يوفر هذا المنشور معلومات عامة تتعلق بحقوقك ومسؤولياتك .ال يقصد به أن يكون ا
بديال عن مشورة قانونية
محددة.
© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014.

( ُمنح إذن النسخ والتوزيع للتحالف من أجل العدالة والمساواة ولألفراد ألغراض غير تجارية فقط).

صفحة 5

Form #1 - You can use this form to propose a payment plan:

: يمكن استخدام هذا النموذج بغرض إعداد خطة دفع- 1 النموذج رقم

Dear

:
عزيزي

My name is

. I am your tenant, living at:

: اسكن في، أنا مستأجر لديك.

اسمي

[address].
][العنوان

Like so many people right now, I have lost income due to the coronavirus. I am doing everything I can
to find financial assistance. I have done all of the following [include what you have done: applied for
unemployment, looking for other work, applied for other government benefits, and so on]:

 لقد فعلت كل ما يلي [بما في ذلك ما قمت أنت. أفعل كل ما بوسعي للعثور على مساعدة مالية. فقدت دخلي بسبب فيروس كورونا،شأني شأن الكثير من األشخاص في الوقت الحالي
:] وما إلى ذلك، والتقدم بطلب للحصول على إعانات حكومية أخرى،  والبحث عن عمل آخر، التقدم بطلب للحصول على إعانة البطالة:به

However, I am still struggling right now. I may not be able to pay my rent in full or on time in the
coming months.
. قد ال أتمكن من دفع اإليجار بالكامل أو في الوقت المحدد في األشهر القادمة.لكن ما زلت أعاني حتى اآلن

I hope you will work with me to come up with a reasonable payment plan so you will get rent payments
and I will keep my housing. I would be happy to meet (by phone or video call, or through email) to
discuss the options for payment. You can reach me at this phone number or email address:
) يسعدني أن أقابلك (عبر الهاتف أو مكالمة فيديو أو عبر البريد اإللكتروني.آمل أن تنسق معي للتوصل إلى خطة دفع معقولة حتى تحصل على مدفوعات اإليجار وسأحتفظ بسكني
: يمكنك الوصول إلي على رقم الهاتف هذا أو عنوان البريد اإللكتروني هذا.لمناقشة خيارات الدفع

.
I understand more assistance may become available to landlords and tenants. I will apply for any
programs that are available to me. I hope you are willing to do the same.
. آمل أن تكون على استعداد للقيام بنفس الشيء. سوف أتقدم بطلب للحصول على أي برامج متوفرة لي.أفهم أنه قد تتوفر مزيد من المساعدة للمالك والمستأجرين

I really hope we can work together on this. I look forward to hearing back from you.

. أتطلع لسماع ردك.آمل حقاا أن نتمكن من العمل معا ا على هذا األمر

Sincerely,
،وتفضلوا بقبول فائق االحترام

Date signed
تاريخ التوقيع

Tenant Signature
توقيع المستأجر

Form #2 - You can use this form to make your repayment plan
النموذج رقم  - 2يمكن استخدام هذا النموذج بغرض إعداد خطة دفع خاصة بك

Rent Repayment Plan
خطة سداد اإليجار

Tenant:
المستأجر:

Landlord/Agent for landlord:
المالك/وكيل المالك:

Rental unit address:
عنوان الوحدة المؤجرة:

Total rent due: $
إجمالي اإليجار المستحق:

Amount Due

2020

Amount Due

المبلغ المستحق
 Marchمارس

$
$
$
$
$

2021

Amount Due

 Aprilأبريل
 Mayمايو
 Juneيونيو
 Julyيوليو

المبلغ المستحق
 Augustأغسطس
 Septemberسبتمبر
 Octoberأكتوبر
 Novemberنوفمبر
 Decemberديسمبر

Amount Due

المبلغ المستحق
 Januaryيناير
 Februaryفبراير
 Marchمارس
 Aprilأبريل
 Mayمايو
 Juneيونيو

$
$
$
$
$
المبلغ المستحق

$
$
$
$
$
$

 Julyيوليو
 Augustأغسطس
 Septemberسبتمبر
 Octoberأكتوبر
 Novemberنوفمبر
 Decemberديسمبر

$
$
$
$
$
$

Payment of total by date: ____________________.
دفع اإلجمالي حسب التاريخ:

Payment #

Amount

Date Due

Payment #

Amount

Date Due

رقم السداد

المبلغ

تاريخ االستحقاق

رقم السداد

المبلغ

تاريخ االستحقاق

1

$

7

$

2

$

8

$

3

$

9

$

4

$

10

$

5

$

11

$

6

$

12

$

Additional payments:
:مدفوعات إضافية

__________________________________________________________________
Landlord agrees that payment will be accepted from any source, including but not limited to charities, nonprofit organizations, government entities, and churches.
. المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الربحية والهيئات الحكومية والكنائس، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،يوافق المالك على قبول الس داد من أي مصدر

Landlord agrees to accept payment in cash, check, certified check, or money order.

.يوافق المالك على قبول السداد نقدا ا أو بشيك أو بشيك مصدق أو حوالة بريدية

____________________________
Landlord Signature

________________________________
Tenant Signature

____________________________
Date

________________________________
Date

توقيع المالك

التاريخ

توقيع المستأجر

التاريخ

