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 ایومً  90المالك أرسل إلّي إشعاًرا لمدة 
 
 

   ال تقرأ ھذا المستند إذا لم تكن تقیم في والیة واشنطن. فربما تختلف القوانین في الوالیات
 األخرى.

  یستمر قانون اإلخالء في التغیّر. اقرأ معلومات حول آخر التغییرات التي تم إجراؤھا في القانون
 WashingtonLawHelp.org/resource/eviction على الموقع اإللكتروني 

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

 المستند؟أنا أقیم في والیة واشنطن، ھل یجب علّي قراءة ھذا 

عقد اإلیجار (أو إشعاًرا لمدة  یوًما بفسخ 90إشعاًرا لمدة إذا كنت تقیم في وحدة سكنیة مستأَجرة وقد تلقیت  ،نعم 
 یوًما باإلخالء.)   90

"المالك ھددني بالطرد من أرض منزلي ، إذا كنت تقیم في منزل متنقل ملك لك على أرض مستأَجرة. اطلع على ال
 واستشر محامیًا على الفور. اطلع على تفاصیل االتصال أدناه. المتنقل"

 د قراءة ھذا المستند؟ما الذي ستتعرف علیھ عن

 ما المقصود بھذا اإلشعار 

  ما الذي یجب علیك فعلھ عند تلقي ھذا اإلشعار من المالك 

 كیفیة الحصول على المساعدة القانونیة 

 یوًما؟ 90ما المقصود باإلشعار لمدة 

 یوًما في الحاالت التالیة: 90ھو تحذیر من المالك. ویرسل المالك اإلشعار لمدة  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=AR
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=AR
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-landlord-just-threatened-to-evict-me-from-my-manufacturedmobile-home-park
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-landlord-just-threatened-to-evict-me-from-my-manufacturedmobile-home-park
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-landlord-just-threatened-to-evict-me-from-my-manufacturedmobile-home-park
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عند إنھاء المالك عقد  المالك في االنتقال إلى ھذه الوحدة (أو انتقال أحد أفراد أسرتھ إلى الوحدة).رغبة  •
اإلیجار بھذا النوع من اإلشعارات دون أن ینتقل إلى الوحدة فعلیًا، یمكنك رفع دعوى بسبب اإلخالء غیر 

 الشرعي.

ھذا النوع من اإلشعارات دون أن یبیع الوحدة عند إنھاء المالك عقد اإلیجار ب رغبة المالك في بیع الوحدة. •
 فعلیًا، یمكنك رفع دعوى بسبب اإلخالء غیر الشرعي. (ھذا ال ینطبق على مباني الشقق السكنیة.)

 ھل یجب إرسال إشعار فسخ العقد بطریقة معینة؟

في المنزل یًدا بید.  ا""تسلیمھ لك شخصیً ، یمكن للمالك (أو أحد الموظفین التابعین لھ أو أي شخص بالغ آخر) نعم 
ویمكن للمالك أیًضا تسلیمھ ألي شخص بالغ آخر أو مراھق أكبر سنًا یقیم معك. كما یمكن للمالك أیًضا لصقھ على 

 باب منزلك، وفي ھذه الحالة ال بد من إرسال نسخة إلیك.

  .لیس من الضروري تصدیق اإلشعار من الموثق العام 

 مجرد إرسال ھذا اإلشعار؟ھل یمكن للمالك طردي من الوحدة ب

، ال یسمح قانون والیة واشنطن للمالكین بطرد المستأجرین دون اتباع إجراءات اإلخالء القانونیة المالئمة. وال بد ال
یوًما  90قبل بدء رفع دعوى اإلخالء. ویُعد اإلشعار لمدة إشعاًرا كتابیًا مالئًما "بفسخ العقد" أن یرسل إلیك المالك 

 اإلشعارات المالئمة.أحد أنواع 

 یوًما من تلقي اإلشعار، یمكن للمالك بدء رفع دعوى اإلخالء. 90إذا استمرت إقامتك في الوحدة بعد مرور 

یجب على المالك تقدیم مستندات المحكمة إلیك وربح الدعوى. وخالل جلسة االستماع في المحكمة، یجب على 
دة. فالشرطة وحدھا تتمتع بسلطة طردك رسمیًا أو تغییر أقفال القاضي توقیع أمر موجھ إلى الشرطة بإخالء الوح

 الوحدة المستأَجرة.

یوًما، حیث أوضح المالك أنھ سیبیع الوحدة. ثم رأیُت إعالنًا عبر اإلنترنت  90تلقیُت إشعاًرا لمدة 
 بعرض ھذه الوحدة لإلیجار مجدًدا! فسیقوم المالك بتأجیر الوحدة لمستأِجر آخر بعد مغادرتي.

. یجب علیك عندئٍذ إثبات الحالة في استشر محامیًا على الفورربما تتمكن من االعتراض على دعوى اإلخالء. 
المحكمة. وھذا یعني تقدیم دلیل إلى المحكمة یثبت أن المالك لم یكن ینوي بیع الوحدة من البدایة. وھذا یعني أیًضا 

. یمكن أن یساعدك المحامي في ھذه اإلجراءاتمحكمة. وجود شھود على درایة شخصیة بالوقائع للشھادة أمام ال
 اطلع على تفاصیل االتصال أدناه.

  لتكوین فكرة عما یجب علیك القیام بھ  االستعداد لجلسة االستماع أو المحاكمةاطلع على
 .لالعتراض على دعوى اإلخالء في المحكمة

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/basic-tips-on-how-to-prepare-for-a-court-hear?ref=M2iit
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/basic-tips-on-how-to-prepare-for-a-court-hear?ref=M2iit
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 نفس الموقف السابق ذكره، إال أنني قد غادرت الوحدة بعد تلقي اإلشعار مباشرةً.

یوًما من مغادرتك، یمكنك رفع دعوى إخالء غیر  30إذا لم یقم المالك بنشر إعالن ببیع الوحدة بسعر معقول خالل 
 ني. استشر محامیًا. اطلع على تفاصیل االتصال أدناه.قانو

یمكنك أیًضا رفع دعوى إخالء غیر قانوني في حالة عدم ترویج المالك للوحدة السكنیة أو عرضھا لإلیجار مرة 
یوًما من مغادرتك الوحدة أو  90أخرى أو قیامھ بأي شيء آخر یثبت أنھ لم یكن ینوي بیعھا من البدایة، وذلك خالل 

 ریخ عرض الوحدة للبیع، أیھما یقع الحقًا.تا

یوًما، ورد في اإلشعار أن المالك یرغب في اإلقامة في الوحدة. وغادرُت  90تلقیُت إشعاًرا لمدة  
الوحدة بعد ذلك بأسبوعین تقریبًا. ثم مرت بضعة أشھر. وعندما مررُت بجوار الوحدة مؤخًرا، 

 وجدتُھا ال تزال خاویة.  

 یوًما على األقل خالل فترة اإلشعار  60قال المالك أو أحد أفراد أسرتھ لإلقامة في الوحدة لمدة في حالة عدم انت
 یوًما) بعد مغادرتك الوحدة مباشرةً، یمكنك رفع دعوى إخالء غیر قانوني. استشر محامیًا. 90(

 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   •

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

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

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

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

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

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

 مترجمین فوریین. 2-1-1و CLEARسیوفر رقما 

 للمشورة القانون�ة المتخصصة. 
ً

 �قدم هذا المنشور معلومات عامة حول حقوقك ومسؤول�اتك.  وال �مثل بد��

  ©2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 
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