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الذھاب إلى جلسة االحتفاظ غیر المشروع بالعقار 
 ) (الطرد)Unlawful Detainerالمؤجر (

 

  یمكنك االطالع على جمیع أوراق الحقائق التي نربطھا بھذه الوثیقة في
WashingtonLawHelp.org. 

  قانون الطرد یتغیر باستمرار. اقرأ عن أحدث التغییرات في القانون من خالل الرابط
WashingtonLawHelp.org/resource/eviction 

 حاالت في الدفاع طلبات فحص بخط اتصل دون محاٍم، توكیل الدخل منخفضي للمستأجرین یحق 
 لخال نم اإلنترنت عبر بطلب تقدم أو 7838-657-855-1 مالرق ىعل اإلخالء

 online-nwjustice.org/apply مؤھًال  تكون قد أنك دتعتق كنت إذا. 

 ھل یجب أن استخدم ھذا؟

 نعم، إذا كان كال ما یلي صحیحاً: 

العقار أوراقًا قضائیة تُسمى استدعاء وشكوى بشأن احتفاظ غیر مشروع بعقار مؤجر أرسل لك مالك  .  1
)Summons and Complaint for Unlawful Detainer.( 

 قمت بالرد بإرسال إشعار مثول على األقل. خطتك لمواجھة الطرد. .  2

 ما ھي جلسة بیان السبب؟

د حدد المالك موعًدا لجلسة المحكمة بشأن الطرد. مع االستدعاء والشكوى، فق أمر بیان السببإذا حصلت على 
 .جلسة بیان السببوالمصطلح القانوني الذي یطلق على جلسة المحكمة المعنیة بالطرد ھو 

. ال یكفي الذھاب إلى جلسة االستماعإذا تلقیت أمر بیان السبب وكنت ترغب في مواجھة الطرد، فیجب علیك  
 مجرد:

 تقدیم إشعار المثول أو الرد    •

 تقدیم اإلیجار لكاتب المحكمة العلیا •

  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=AR
https://nwjustice.org/apply-online
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 متى وأین ستعقد الجلسة؟ 

، یعقد 19نظًرا لجائحة كوفید  یجب الحضور في الوقت المحدد!سیكون التاریخ والوقت على أمر بیان السبب. 
العدید من جلسات االستماع عبر اإلنترنت اآلن. تتضمن مستندات إعالمك بموعد جلسة االستماع معلومات عن 

كیفیة تسجیل الدخول عبر اإلنترنت أو عن عنوان عقد الجلسة في حالة الجلسات التي تُعقد بالحضور الشخصي. إذا 
 ب المحكمة العلیا المحلیة.كان لدیك أي أسئلة، فاتصل بكات

 ماذا یحدث في جلسة بیان السبب؟ 

 اإلخالء بقضیة لالضطالع محامٍ  لتوكیل ةالفرص المحكمة تمنحك أن یجب منخفًضا، دخلك كان إذا 
 (متابعة) جدولة إعادة الموجبة، باألسبا إلى االستماع جلسة في المحكمة، من التمس .بك الخاصة
 القاضي أراد لو ىحت الحق ھذا على تُصر أن ویجب لقضیتك، محامٍ  توكیل كل یتسنى حتى الجلسة
 .محامٍ  ألي توكیلك دون القضیة متابعة

یقرر القاضي أو المفوض (مثل القاضي، لكنھ یتعامل فقط مع أنواع معینة من قضایا المحكمة) ما إذا كان لدیك حجة 
 وجیھة بشأن اإلخالء. یمكنك الفوز بالقضیة ھناك. أو قد یمنحك القاضي مرافعة كاملة للدفاع ضد الطرد.

 یمكن للقاضي الذي یعتقد أن حججك غیر قویة بما فیھ الكفایة أن یحكم بما یلي 

 أحقیة المالك في طردك على الفور  •

 المبلغ الذي تدین بھ للمالك  •

یقدم محامي المالك األسباب التي تبرر للمالك طردك من المسكن. ثم تقدم حجج بشأن سبب وجوب عدم قیامھ بذلك. 
  للحصول على مساعدة قانونیة مجانیة.لمعرفة ما إذا كنت مؤھالً 

  إذا أصدر القاضي أمًرا بطردك، فلیس أمامك سوى فرصة ضئیلة للغایة لطلب إعادة النظر في
 القرار. اتصل بأحد المحامین على الفور.

 ال یمكن للمالك تغییر األقفال وطردك من المسكن.  رئیس الشرطة فقط ھو من یمكنھ إخالئك . 
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 لھذه الجلسة؟كیف استعد 

 وقد یشمل ذلك: اجمع جمیع األوراق أو المستندات المھمة التي تحتاجھا لتأیید موقفك. .  1

 عقد اإلیجار أو االستئجار 

  إیصال مبلغ التأمین 

 قائمة فحص حالة االنتقال السریع 

  قائمة أشیائك غیر المتناسبة مع المكان 

 إیصاالت اإلیجار والشیكات الملغاة 

  المرسلة لكإشعارات الطرد 

 االستدعاء والشكوى 

 نسخ إشعار المثول أو الرد مختومة بتاریخ تسلیمھا إلى محامي المالك والمحكمة 

 أي تقدیرات مكتوبة إلصالح األضرار التي لحقت بالمكان 

 إیصاالت اإلصالحات التي أجریتھا في المكان 

 صور ألیة مشاكل في المكان 

 خة إضافیة في حال أرادت المحكمة االحتفاظ بأي أحضر النسخ األصلیة إن استطعت. أحضر نس
 شيء. إذا ساورك الشك بشأن حاجتك إلى شيء ما، فأحضره على أي حال!  

ال بد أن یكونوا رأوا بأنفسھم الضرر  حضور جلسة االستماع.یدعمون قضیتك  اطلب من أي شھود .  2
رفة شخصیة بقضیتك، كان ذلك أو الخالفات بینك وبین المالك. كلما زاد عدد الشھود الذین لدیھم مع

 أفضل.

بیان ”شاھد كیفیة عمل النظام قبل الجلسة. اسأل كاتب المحكمة عن موعد عقد المحكمة جلسات   .  3
 للحصول على فكرة عن كیفیة سیر جلستك. احضر إحدى الجلسات. “السبب

یجب أن تكون المرافعة منظمة وقصیرة. ضع قائمة  تدرب على ما ترید أن قولھ.قبل الجلسة،   .  4
 بالنقاط المھمة.

5  .   ً  بما ستسألھم عنھ. أخبر شھودك مسبقا

 ماذا لو كنت ال أتحدث اللغة اإلنجلیزیة؟

إذا كنت ال تتحدث اإلنجلیزیة أو لدیك مشكلة في تحدثھا أو سماعھا، فلدیك الحق في طلب مترجم فوري في 
 أنك ترید مترجماً فوریاً. ة بأطول فترة مسبقة قدر اإلمكانیجب إخبار المحكمالمحكمة. 
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 أین أذھب لجلستي؟

إذا كانت جلسة االستماع ستعقد عبر اإلنترنت، فاتبع التعلیمات الخاصة بكیفیة تسجیل الدخول. قد تضطر إلى تنزیل 
مة لمعرفة موعد . أما إذا كانت الجلسة ستعقد بالحضور الشخصي، فتواصل مع كاتب المحكZoomتطبیق مثل 

حضورك إلى المحكمة. سیخبرك الكاتب بالمكان الذي تذھب إلیھ. وقد یقوم بنشر قائمة القضایا التي ستنظر فیھا 
قد یتلوھا بصوت عاٍل في بدایة الجلسة. إذا لم یذكر اسم قضیتك أو  أوالمحكمة في ذلك الیوم خارج قاعة المحكمة 

 یتلوھا، راجع كاتب المحكمة.

 خالل جلسة االستماع؟ ماذا یحدث

 یبدأ القاضي عادة بوصف إجراءات المحكمة. ثم ینادي على القضیة األولى.

عندما یعلن القاضي عن قضیتك، امض قدًما مع األدلة والشھود. یجب عادة على جمیع المدعین والمدعى علیھم  
 والشھود أن یقسموا على قول الحقیقة قبل اإلدالء بالشھادة.

 قولھ في جلسة االستماع؟ماذا یجب علي  

اشرح سبب وجوب عدم طرد المالك لك. أخبر المحكمة إذا لم یجري المالك اإلصالحات الالزمة، أو یقول  .1
لي أنك لم تدفع اإلیجار ولكنك دفعتھ، أو لم یرسل إشعاًرا مناسبًا لتغییر القاعدة، أو أرسل إلیك أي 

 من إیجارك، قل ذلك.إشعارات متأخرة. إذا قمت بخصم تكالیف اإلصالحات 

 أعاله. “كیف استعد للجلسة”اعرض أي دلیل أحضرتھ على القاضي. انظر  .2

إذا كان لدیك شھود، أخبر القاضي أنك ترید أن یدلوا بشھادتھم. اسأل شھودك لماذا یجب على المالك عدم  .3
 طردك من المسكن. وعما لدیھم من معلومات تؤكد من أدلیت بھ إلى القاضي.

 الك یحاول طردك بسبب عدم دفع اإلیجار، یمكنك أن تطلب من المحكمة خطة دفع. استخدمإذا كان الم 
 .وطلب أمر النشر المحدود RCW 59.18.410 (2)عقد اإلیجار بموجب  نموذج طلب استرجاع 

 متى یصدر القاضي قراراً؟

 بعد سماع الطرفین، یجوز للقاضي أن یقرر أیا من األمور التالیة:

. یقرر القاضي أنك ال تملك حجة مقنعة إلیقاف الطرد. یصدر القاضي توجیھ لرئیس خسارتك للقضیة .1
القاضي أنك مدین بأموال للمالك. قد یحدد القاضي المبلغ الذي یجب علیھ دفعھ الشرطة لطردك. قد یقرر 

 إلى المالك أو قد یُصِدر مثل ھذا القرار في وقت الحق.

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/motion-to-reinstate-tenancy-under-rcw-59184102-and-for-order-of-limited-dissemination-form?lang=AR
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. یقرر القاضي أنك قدمت دفاعاً جیداً على الطرد. یرفض القاضي القضیة. ال یجب علیك فوزك بالقضیة .2
م القاضي بھذه الطریقة ألن المالك لم یتبع اإلجراءات الخروج، على األقل في الوقت الحالي. قد یحك

 الصحیحة للطرد. قد یظل المالك قادًرا على طردك الحقًا، بعد إصالح أي أخطاء في عملیة الطرد.

تحصل على تاریخ المحاكمة. إذا كنت ال تزال تعیش  یحتاج القاضي إلى محاكمة كاملة للبت في القضیة.  .3
 یوماً. 30حاكمة في غضون في العقار، فستكون ھناك م

 ھل ستنظر ھیئة المحلفین في قضیتي؟

 .  “جلسة بیان السبب”لیس في 

إذا أمر القاضي بمحاكمة كاملة، فلدیك الحق في ھیئة محلفین. إذا كنت ترید واحدة، فاعلم أنھ قد یتعین علیك الدفع 
 مقابلھا. اطلب من كاتب المحكمة مزید من المعلومات.

 جلسة بیان السبب؟ماذا لو فاتتني 

إذا لم تذھب، أو تأخرت بضع دقائق، فربما تخسر. سیسمح القاضي للمالك  احرص على الحضور والوصول مبكًرا.
بطردك. یمكن لرئیس الشرطة إجبارك على ترك العقار. قد تضطر إلى دفع كامل المبلغ المطالب بھ في شكوى 

 الیف المحكمة، وأتعاب المحامي.المالك. یمكن أن یشمل ذلك اإلیجار، واألضرار، وتك

 ھل یمكن للمالك إجباري على ترك العقار؟

رئیس الشرطة فقط ھو من یمكنھ إخراجك من العقار. یجب على المالك الذھاب إلى المحكمة إلشراك رئیس ال. 
 الشرطة.

 في جلسة بیان السبب. ھل ما زال بإمكاني إیقاف طردي؟ “أمر رد”حصلت على 

. یجب أن تتصرف على وجھ السرعة. من الصعب للغایة إیقاف الطرد عند ھذه النقطة. قد تتمكن من إیقافھ إذا ربما
 ارتكب المالك خطأ في عملیة الطرد. حاول الحصول المساعدة القانونیة على الفور.  

إذا كان بإمكانك دفع كل ما عقد اإلیجار (حفظ اإلیجار)  “استرجاع”، فقد تتمكن من إذا تم طردك ألنك مدین باإلیجار
أیام من إصدار المحكمة لحكم ضدك.  5تدین بھ (اإلیجار المتأخر وتكالیف المحكمة وأتعاب المحاماة) في غضون 

) للقیام بذلك قبل أن یأتي رئیس الشرطة إلخالئك. استخدم “طلب”سیتعین علیك تقدیم طلب رسمي إلى المحكمة (
 .وطلب أمر النشر المحدود RCW 59.18.410 (2)نموذج طلب استرجاع عقد اإلیجار بموجب 

نموذج طلب إیقاف إنفاذ أمر الرد ووضع خطة دفع تخدم قد تتمكن أیًضا من تقدیم طلب تطلب فیھ خطة دفع. اس 
 .RCW 59.18.410 (3)بموجب 

  فحاول الحصول على مساعدة قانونیة في أقرب وقت ممكن. ھذه الطلبات معقدة.

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/motion-to-reinstate-tenancy-under-rcw-59184102-and-for-order-of-limited-dissemination-form?lang=AR
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/motion-to-stay-enforcement-of-writ-of-restitution-and-for-payment-plan-under-rcw-59184103-form?lang=AR
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/motion-to-stay-enforcement-of-writ-of-restitution-and-for-payment-plan-under-rcw-59184103-form?lang=AR
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/motion-to-stay-enforcement-of-writ-of-restitution-and-for-payment-plan-under-rcw-59184103-form?lang=AR
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 الحصول على المساعدة القانونیة

 .1-855-657-8387ھل أنت مھدد بالطرد؟ اتصل على  •

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

 .1-800-606-4819ھل أنت مھدد بحبس الرھن؟ اتصل على   •

 2-1-1ھل تواجھ مشكلة قانونیة في مقاطعة كینغ (بخالف الطرد أو حبس الرھن)؟ اتصل على الرقم  •
وحتى الساعة صباًحا  8:00) طوال أیام األسبوع من الساعة 1-877-211-9274(أو الرقم المجاني 

 مساًء. وستتم إحالتك إلى مقدم المساعدة القانونیة. 6:00

 CLEARھل تواجھ مشكلة قانونیة خارج مقاطعة كینغ (بخالف الطرد أو حبس الرھن)؟ اتصل بخط  •
صباًحا وحتى الساعة  9:15طوال أیام األسبوع من الساعة  1-888-201-1014الساخن على الرقم 

 .online-nwjustice.org/applyاإلنترنت على  ظھًرا أو قّدم عبر 12:15

عاًما) الذین یواجھون مشاكل قانونیة خارج مقاطعة  60یمكن أیًضا لكبار السن (من ال تقل أعمارھم عن   •
 .1-888-387-7111على الرقم  CLEAR*Srكینغ االتصال بـ 

صابین بالصمم أو ضعف السمع أو اضطرابات النطق االتصال على أي من ھذه یمكن للمتصلین الم •
 األرقام باستخدام خدمة الترحیل التي یختارونھا.

 مترجمین فوریین. 2-1-1و CLEARسیوفر رقما 

 عن مشورة قانون�ة 
ً

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

© 2021 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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