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 ھل بإمكان المالك القیام بذلك؟
 

 

  ي وال�ة
 . Washingtonاقرأ هذا فقط إذا كنت تع�ش �ف

 طلبت من المالك إعداد خطة سداد لسداد تأمیني. ھل بإمكان المالك رفض طلبي؟ 

 ر�ما.   

ي الخاص بك، والرسوم غ�ي القابلة  ي معظم الحاالت، �جب أن �سمح لك المالك بدفع مبلغ اإل�داع التأمييف
�ف

ي ع� أقساط. 
داد و��جار الشهر الما�ف  لالس�ت

�مكن للمالك رفض طلبك للحصول ع� خطة سداد إذا كان المبلغ اإلجما�ي للتأمينات والرسوم غ�ي القابلة  
داد ال ي��د ع�  ي عند  25لالس�ت

بالمائة من إ�جار الشهر األول، وال �طلب منك المالك دفع إ�جار الشهر الما�ف
. متاحة ع� موقع �مكن للمستأج��ن اآلن سداد معظم تكال�ف االنتقال ع� أقساطاالنتقال. اقرأ 

Washingtonlawhelp.org . 

 ھل بإمكان المالك قفل العقار وطردي؟ 

ا    كان السبب. ل�س ب�مكان المالك الق�ام بالتا�ي   ال، ل�س باستطاعة المالك إخراجك من العقار وقفله، أ��

 تغي�ي األقفال  •

 إضافة أقفال جد�دة  •

 منعك من دخول الوحدة بأي ط��قة   •

ي سداد اإل�جار •
ا �ف  إخراجك من الوحدة إذا كنت متأخر�

   ي المحكمة، والفوز بالدعوى والحصول ع� أمر من
�جب ع� المالك رفع دعوى إخالء �ف

 بطردك. المحكمة �منح اإلذن 

 ھل بإمكان المالك غلق المرافق خاصتي؟

ي حالة وجود إصالحات.  
 ل�س ب�مكان المالك إغالق مرافقك  فقط �ف

 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/tenants-can-now-pay-most-move-in-costs-in-installments
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/tenants-can-now-pay-most-move-in-costs-in-installments
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ي سداد اإل�جار.   •
 ألنك متع�� �ف

 لدفعك ع� ترك العقار.   •

ي أن يتوقف المالك عن دفع فوات�ي المرافق إل�قاف الخدمة. 
 كما أنه من غ�ي القانويف

ي أن �عوضك بما  �مكنك رفع شكوى ضد المالك
ي المحكمة إذا قام المالك ب�غالق مرافقك. إذا فزت، �مكن للقا�ف

�ف
 دوالر عن كل يوم لم �كن لد�ك ف�ه مرافق.  100�صل إ� 

 ھل بإمكان المالك أخذ متعلقاتي الشخصیة؟

ا: إذا كان أي من األم��ن التالي فقطفقط إذا تركت الوحدة. بموجب قانون الوال�ة، لقد تركت المكان  ف صح�ح�  ني

ي سداد اإل�جار.  •
 لقد تأخرت �ف

ت المالك، سواء من خالل ال�لمات أو األفعال أو ال�تابة أنك ستنتقل.  •  لقد أخ�ب

ي عقد اإل�جار إمكان�ة أخذ ممتل�اتك.  
ي أن �ضع المالك �ف

 من غ�ي القانويف

ا. إذا لم �ستعد أغراضك بهذە الط��قة،  طة. �مكنك رفع إذا أخذ المالك أغراضك، فتواصل معه كتاب�� اتصل بال�ش
ي أن �منحك ما �صل إ� 

ي المحكمة إلجبار المالك ع� رد أغراضك إل�ك. �مكن للقا�ف
 500شكوى ضد المالك �ف

 دوالر.  5000دوالر عن كل يوم احتفظ ف�ه المالك بأش�ائك، و�صل إجما�ي المبلغ حيت 

 ھل بإمكان المالك تأجیر مكان مخالف للقانون لي؟ 

ا. �مكنك رفع دعوى إذا علمت أن المالك كان �علم وقت ل�س ب�مكان  ف تأج�ي عقار مخالف للقانون حال�� المال�ني
ا للقانون.  ك للوحدة أن العقار كان مخالف�  تأج�ي

 ھل بإمكان المالك االنتقام مني؟ 

 منك التخاذك إجراءات قانون�ة ضدە.  “االنتقام”ل�س ب�مكان المالك  

 قام: بعض الحاالت المحتملة لالنت 

ي السقف. أخطر المجلس المالك بأنهم سيتفقدون 1 مثال 
ة �ف : أبلغت مجلس المدينة عن وجود فجوة كب�ي

�د مبلغ اإل�جار.  ف ك المالك أنه س�ي  وحدتك. ف�خ�ب

ي هذا اإلخطار، 2مثال  
: أبلغت المالك بط��قة مالئمة أنك ستخصم تكال�ف اإلصالحات من اإل�جار. عقب تل�ت

ي قمت بها. أغلق المالك جهاز   التدفئة الخاص بك. ول�ن جهاز التدفئة ل�س له عالقة باإلصالحات اليت

ي غضون  
ا ضدك �ف ي الذي اتخذته ضدە، فقد ُ�عد  90إذا اتخذ المالك إجراًء سلب��

ا من اتخاذ اإلجراء القانويف يوم�
.  تحدث إ� محاٍم إذا كنت تعتقد أن المالك قد ينتق ي

ا و�كون غ�ي قانويف . ر�ما ذلك انتقام� ي
م منك �شكل غ�ي قانويف

 ب�مكانك أن تقاض�ه. 
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 ھل بإمكان المالك رفض تلقي اإلیجار نقًدا؟

ا، فحينئذ �جب عل�ه إعطاؤك  قد  ا من المستأجر. و�ذا قبل المالك اإل�جار نقد� ي اإل�جار نقد�
يرفض المالك تل�ت

 باالستالم. 
ً

 إ�صا�

 مك 
ً

ي سددتها له. إذا طلبت اإل�صال، ع� المالك إعطاؤك إ�صا� ا عن المبالغ اليت  ت���

 الحصول على المساعدة القانونیة 

ي أ�ام العمل  1014-201-800-1ع� رقم  CLEARاتصل بالخط الساخن ل King Countyخارج  •
�ف

  م.  12:15ص وحيت  9:15أثناء الساعات من 

ي أ�ام العمل أثناء الساعات من  1-1-2اتصل برقم  King Countyداخل  •
م.  06:00يت ص وح 08:00�ف

ي المساعدة من مقدم المساعدة القانون�ة. 
 وسوف �ح�لوك لتل�ت

ا االتصال بـ  60كبار السن ( • ا فما فوق) �مكنهم أ�ض�   7111-387-888-1ع� رقم  CLEAR*Srعام�
ي جميع أنحاء الوال�ة). 

 (�ف

نت مع  • ا التقدم بطلب ع�ب اإلن�ت  .Online*CLEAR : help-legal-nwjustice.org/get�مكنك أ�ض�

 عن مشورة قانون�ة محددة.  
ً

 يوفر هذا المنشور معلومات عامة تتعلق بحقوقك ومسؤول�اتك.  ال �قصد به أن �كون بد��

© 2020 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

 (ُمنح إذن النسخ والتوز�ــــع للتحالف من أجل العدالة والمساواة ولألفراد ألغراض غ�ي تجار�ة فقط.)
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