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أعيش في إحدى ساحات المنازل الُمصنَّعة/المتنقلة. 
هل بإمكان مالك الساحة رفع قيمة اإليجار وما مقدار 

 الزيادة؟

  .اقرأ هذه الوثيقة فقط إذا كنت تعيش في والية واشنطن 

  قانون إخالء المسكن يتغير باستمرار. تعرف على آخر التغييرات في القانون من خالل الرابط

WashingtonLawHelp.org/resource/eviction 

  قدم طلبًا للمساعدة عبر  أو 1-855-657-8387 فاتصل على المالك يهدد بطردك،إذا كان

 online-nwjustice.org/apply.اإلنترنت على 

  يمكنك االطالع على جميع أوراق الحقائق التي ترد روابط لها في هذه الوثيقة على الموقع

WashingtonLawHelp.org. 

 المستأجرون في والية واشنطن: اقرأ ما يلي!

وخالل العمل بقرار وقف اإلخالء، لم  .2021يونيو  30انتهى العمل بقرار وقف اإلخالء في والية واشنطن في 

ا يُسمح للُمالك في واشنطن برفع قيمة اإليجار، ولكن اآلن بعد انتهاء العمل به، قد يكون المستأجرون قد تلقو

. تابع القراءة لمعرفة ما ينص عليه قانون الوالية 2021إخطارات بزيادة قيمة اإليجار اعتباًرا من األول من يوليو 

 حول زيادة قيم اإليجار.

 هل يجب أن أقرأ هذه الوثيقة؟ 

ن أو أكثر من إذا كنت تمتلك منزاًل ُمصنَّعًا/متنقاًل وتستأجر مساحةً في مكاٍن تُؤجر فيه مساحات إلى منزلينعم،  

 المنازل المصنعة/المتنقلة و/أو مركبات المبيت أو مقطورات السفر المثبتة بشكل دائم.

إذا كنت تستأجر المكان الذي تعيش فيه وال تعيش في إحدى ساحات المنازل المتنقلة. ال تنطبق عليك هذه الوثيقة. ال، 

 .وما مقدار الزيادة؟ هل بإمكان المالك رفع قيمة إيجاري؟اقرأ 

 مصنّعين/متنقلين و/أو  لمنزلين أو أكثرهي أي أرض مستأجرة  متنقلةساحة المنازل الُمصنَّعة/ال

 مركبات مبيت أو مقطورات سفر مثبتة بشكل دائم.

 ما الذي ستتعلمه عند قراءة هذه الوثيقة؟

  ما إذا كان يمكن للمالك رفع قيمة اإليجار ومتى يمكنه ذلك 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=AR
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-raise-my-rent
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-raise-my-rent
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-raise-my-rent
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  المساعدة القانونية منهالخيارات التي قد تُتاح لك، والمكان الذي يمكنك تلقي 

يوًما يفيد بزيادة قيمة اإليجار. هل هذا إجراء قانوني؟ هل بإمكان  90تلقيت مؤخًرا إخطاًرا مدته 
 المالك رفع قيمة إيجاري؟

أشهر  3ويجب أن يقدم لك المالك إخطاًرا قبل أو بعده.  2021إذا تلقيت اإلخطار في األول من يوليو  نعم، 

 من رفع قيمة اإليجار. يوًما( على األقل90)

  مدونة قوانين  ، فال يمكن للمالك رفع قيمة اإليجار إال في نهاية المدة.إذا كانت مدة اإليجار سنةً واحدة

األول من يناير. ويريد المالك رفع ينتهي عقد اإليجار لديك في مثال: . 59.20.090)2(واشنطن المنقحة 

 قيمة اإليجار بدًءا من ذلك الوقت.  يجب أن يكون المالك قد قدم لك إخطاًرا بحلول األول من أكتوبر.

  بعد ، يمكن للمالك رفع قيمة اإليجار في نهاية أي شهر، إذا كانت مدة اإليجار قائمة على أساس شهري

ريد المالك رفع قيمة اإليجار بدًءا من األول من أكتوبر. يجب أن يمثال: أشهر.  3تقديم إخطار خطي مدته 

 يكون المالك قد قدم لك اإلخطار بحلول األول من يوليو.

هل يمكن للمالك إرسال اإلخطار المتعلق بزيادة قيمة اإليجار عن طريق رسالة نصية أو عبر  
 البريد اإللكتروني؟

لمالك ببساطة إرسال رسالة نصية إليك أو مراسلتك عبر البريد اإللكتروني ال يمكن ليجب كتابة اإلخطار ورقيًا. ال،  

 يوًما من زيادة قيمة اإليجار ومطالبتك بدفع مبلغ جديد. 90قبل 

يوًما فقط. هل ال يزال يتعين  30تلقيت إخطاًرا بزيادة قيمة اإليجار؛ فقد قُّدم إلّي إخطاًرا خطيًا قبل  
 علي دفع المبلغ الجديد؟

بوضوح على أن المالك يجب أن يقدم إليك  59.20.090)2(مدونة قوانين واشنطن المنقحة انون الوالية في ينص ق

حدث على الفور إلى أشهر. إذا تلقيت إخطاًرا بزيادة قيمة اإليجار يُمهلك وقتًا أقل من تلك المدة، فت 3إخطاًرا قبل 

 أحد المحامين. ترد معلومات االتصال أدناه.

وصلت إلى منتصف مدة عقد إيجاٍر أو عقد خطي مبرم مع المالك. وتلقيت للتو إخطاًرا بزيادة قيمة  
 اإليجار. هل يتعين علي دفع المبلغ الجديد؟

في الشهر، فال يمكن للمالك محاولة زيادة إذا كان عقدك أو عقد اإليجار الخطي لديك مقابل قيمة إيجار معينة ال، 

 أشهر من نهاية عقد اإليجار. 3قيمة اإليجار خالل منتصف العقد. ويجب عليه االنتظار حتى قبل 

 ديسمبر. يجب أن يخطرك المالك بحلول األول من أكتوبر. 31ينتهي عقدك في مثال:  

 دوالر شهريًا. هل هذا إجراء قانوني؟ 200يرفع المالُك إيجاري بقيمة تزيد عن  

 لألسف، نعم. ال يمكن السيطرة على اإليجارات في والية واشنطن.

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.090
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.090
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.090
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بسبب الجائحة، تُتاح لك  2021يوليو  31و 2020ومع ذلك، إذا كنت مدينًا بقيمة اإليجار في الفترة بين مارس  

وتحدث  هل بإمكان المالك طردي من المسكن اآلن؟ (:19-فيروس كورونا )كوفيدقرأ بعض إجراءات الحماية. ا

 ور إلى أحد المحامين. ترد معلومات االتصال أدناه.على الف

. إذا اتفقت أنت يمكنك محاولة التفاوض مع المالك بشأن عدم زيادة قيمة اإليجار لفترة زمنية معينةفي أي موقف،  

 والمالك على ذلك، فحاول تحرير ذلك كتابيًا.  

 الذي يمكنني فعله؟ ال أستطيع تحمل زيادة قيمة اإليجار التي أرسلها لي المالك. ما

 بشأن الخيارات التالية:   التحدث على الفور إلى أحد المحامينيجب 

  بسبب الجائحة، تُتاح لك  2021يوليو  31و 2020إذا كنت مدينًا بقيمة اإليجار في الفترة بين مارس

 هل بإمكان المالك طردي من المسكن اآلن؟ (:19-فيروس كورونا )كوفيدبعض إجراءات الحماية. اقرأ 

 أحد المحامين. ترد معلومات االتصال أدناه. وتحدث على الفور إلى

   إذا كنت تعاني من إعاقة، فقد يمكنك إقناع المالك بتغيير تاريخ استحقاق قيمة اإليجار عندما تخضع

 لفحص إلعاقتك. لمحاولة هذا األمر، يمكنك طلب تسهيالٍت معقولة باستخدام نموذج الخطاب الوارد أدناه.

 قانون مناهضة التمييز بوالية . اسأل أحد المحامين عما إذا كان خرىقد تُتاح لك أيًضا خيارات أ

من  3601)يبدأ من القسم ادل قانون اإلسكان العأو  (49.60)مدونة قوانين واشنطن المنقحة  واشنطن

 يمكن أن يساعدك على اإلطالق.   في مدونة القوانين األمريكية( 42الباب 

خضعت لزيادة على قيمة اإليجار خالل فترة العمل بقرار وقف اإلخالء. هل يمكنني استرداد بعض 
 أموالي؟

تحدث على الفور إلى أحد المحامين. ربما. حظر قرار وقف اإلخالء الحكومي تطبيق زيادات على قيمة اإليجار،  

النموذج:  هذاوتعبئة  مكتب المدعي العام في واشنطنيمكنك أيًضا التماس المساعدة من 

tenant-atg.wa.gov/landlord 

قدمت شكوى بشأن عدم قيام المالك بتعديل قيمة إيجاري. وخضعت بعد ذلك لزيادة على قيمة  
 اإليجار. هل يُعد هذا انتقاًما؟

يوًما من اإلجراء القانوني الذي اتخذته ضد المالك، ولم يقدم  120ربما. إذا رفع المالك قيمة اإليجار في غضون  

تحدث على الفور إلى أحد   لك سببًا وجيًها لزيادة قيمة اإليجار، فقد يُعتبر ذلك انتقاًما ويُشكل إجراًء غير قانوني.

 المحامين.

 

 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-evict-me-now
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-evict-me-now
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-evict-me-now
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-my-landlord-evict-me-now
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=49.60
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=49.60
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=49.60
https://www.justice.gov/crt/fair-housing-act-2
https://www.justice.gov/crt/fair-housing-act-2
http://www.atg.wa.gov/landlord-tenant
http://www.atg.wa.gov/landlord-tenant
https://fortress.wa.gov/atg/formhandler/Ago/COVID19TenancyProclamationQuestionForm.aspx
https://fortress.wa.gov/atg/formhandler/Ago/COVID19TenancyProclamationQuestionForm.aspx
http://www.atg.wa.gov/landlord-tenant
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 الحصول على المساعدة القانونية

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

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

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

  2-1-1قانونية في مقاطعة كينغ )بخالف الطرد أو حبس الرهن(؟ اتصل على الرقم هل تواجه مشكلة 

صباًحا وحتى الساعة  8:00( طوال أيام األسبوع من الساعة 1-877-211-9274)أو الرقم المجاني 

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

 ف الطرد أو حبس الرهن(؟ اتصل بخط هل تواجه مشكلة قانونية خارج مقاطعة كينغ )بخالCLEAR 

صباًحا وحتى الساعة  9:15طوال أيام األسبوع من الساعة  1-888-201-1014الساخن على الرقم 

 .online-nwjustice.org/applyظهًرا أو قّدم عبر اإلنترنت على  12:15

  عاًما( الذين يواجهون مشاكل قانونية خارج مقاطعة  60السن )من ال تقل أعمارهم عن  يمكن أيًضا لكبار

 .1-888-387-7111على الرقم  CLEAR*Srكينغ االتصال بـ 

  يمكن للمتصلين المصابين بالصمم أو ضعف السمع أو اضطرابات النطق االتصال على أي من هذه

 .األرقام باستخدام خدمة الترحيل التي يختارونها

 مترجمين فوريين. 2-1-1و CLEARسيوفر رقما 

يوفر هذا المنشور معلومات عامة تتعلق بحقوقك ومسؤولياتك.  ال يقصد به أن يكون بدياًل عن مشورة قانونية 

 محددة.  

© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

)ُمنح إذن النسخ والتوزيع للتحالف من أجل العدالة والمساواة ولألفراد ألغراض

https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online


 

 

 يمكنك استخدام هذا النموذج لتقديم طلب تسهيالت معقولة

 

 : السيد الفاضل/ 

 

 مستأجر لديك، أسكن في:. أنا   اسمي

   
 .]العنوان[ 

أكتب إليك لطلب تسهيالٍت معقولة وفقًا لقانون تعديالت اإلسكان العادل وقانون مناهضة التمييز بوالية واشنطن 
للسماح لي بتغيير تاريخ استحقاق قيمة اإليجار. ويقتضي قانون تعديالت اإلسكان العادل وقانون مناهضة 

من مقدمي خدمات اإلسكان "تقديم تسهيالت معقولة في القواعد أو السياسات أو  التمييز بوالية واشنطن
الممارسات أو الخدمات، عندما تكون هذه التسهيالت ضرورية لمنح هذا الشخص )األشخاص( فرصة متكافئة 

 الستخدام المسكن والتمتع به."

قاضى هذه المدفوعات حتى اليوم يتمثل مصدر الدخل األساسي لدي في مزايا الضمان االجتماعي، وال أت 
_________________ من كل شهر. وأعيش، بسبب إعاقتي، على دخٍل ثابٍت. وال يمكنني العمل بأجر 
من أجل تحقيق دخل إضافي. وبسبب توقيت مدفوعات الضمان االجتماعي لدي، يتعذر علي دفع قيمة اإليجار 

 ر.قبل استحقاقها، ويتعين علّي دفع رسوم تأخير كل شه

ألتمس تغيير تاريخ استحقاق قيمة إيجاري بناًء على توقيت مدفوعاتي الشهرية، حتى يتسنى لي دفع قيمة  
اإليجار دون االضطرار إلى دفع رسوم تأخير. وبدون هذا التغيير، لن أحظى بفرصة متكافئة الستخدام العقار 

 والتمتع به.

ر في اليوم ______________ من كل شهر. وإذا لم أطلب أن يكون تاريخ االستحقاق الجديد لقيمة اإليجا
يناسبك هذا التاريخ، فيُرجى االتصال بي حتى يمكننا مناقشة الموقف. آمل حقًا أن نتمكن من العمل معًا على 

 هذا األمر. أتطلع لسماع ردك.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام، 

 
_______________________________________________________________ 

 تاريخ التوقيع توقيع المستأجر 

 


