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أيام لاللتزام  10أرسل لي المالك إشعاراً مدته 
 أو اإلخالء

 

 

  إذا كنت تعيش في والية واشنطن. فقطاقرأ هذا المستند 

 قانون اإلخالء مستمر في التغيير. اقرأ عن أحدث التغييرات في القانون على 

WashingtonLawHelp.org/resource/eviction 

 اطلب المساعدة عبر اإلنترنت  أو 1-855-657-8387 اتصل على يهدد بطردك، إذا كان المالك

 .online-nwjustice.org/apply على

  يمكنك االطالع على جميع أوراق الحقائق التي نربطها بهذه الوثيقة في

WashingtonLawHelp.org. 

 

 أنا أعيش في والية واشنطن، فهل ينبغي أن اقرأ هذه التعليمات؟

 أيام لاللتزام أو اإلخالء من المالك. 10، إذا كنت تستأجر المكان الذي تعيش فيه وتلقيت للتو إشعاًرا مدته نعم 

أعطاني مالك أرض  إذا كنت تملك المنزل المتنقل الذي تعيش فيه، وتستأجر قطعة األرض. بدال من ذلك، اقرأ ال، 

و تحدث إلى محام على الفور. معلومات االتصال  أ يوًما للدفع أو اإلخالء 20الُمصنَّع/ المتنقل إشعاًرا لمدة  المنزل

 موجودة أدناه.

 ما الذي سأفهمه من هذا؟

 ما هذا اإلشعار 

  ماذا يجب أن أفعل إذا تلقيت هذا اإلشعار من المالك 

 مكان الحصول على المساعدة القانونية 
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 أيام لإلخالء؟ 10 ما هو إشعار الـ

هو تحذير من المالك. المالك الذي يعتقد أنك كسرت )انتهكت( قاعدة رئيسية )جوهرية( في عقد إيجارك، بخالف  

 عدم دفع اإليجار، قد يمنحك هذا النوع من اإلشعار. 

يجب أن يخبرك اإلشعار بالضبط بالجزء المهم )"المادة"( الذي يعتقد المالك أنك قد انتهكته من اتفاقية اإليجار .  

 أيام من تاريخ تلقيك اإلشعار لتتوقف عن كسر القواعد. 10لديك بعد ذلك 

كنهم البقاء معك ألكثر : ينص عقد اإليجار الخاص بك على أن األشخاص غير الُمدرجين في عقد اإليجار ال يُممثال 

أيام بعد ذلك  10أيام يفيد بأن لديك "سكان غير مصرح بهم." لديك  10امن أسبوع. قد يعطيك المالك إشعاًرا لمدة 

 ليغادر الضيف غير المصرح به، أو يجوز للمالك رفع دعوى إخالء ضدك.

وقيع على أمر يوجه فيه ضابط يجب أن يفوز المالك بدعوى اإلخالء المرفوعة ضدك وأن يكلف القاضي بالت 

 الشرطة بطردك.

 أيام من تلقي اإلشعار، يجب على المالك إيقاف عملية اإلخالء. 10إذا أصلحت المشكلة في غضون  

 ؟8ماذا لو كنت أعيش في وحدة تابعة لهيئة اإلسكان أو لدي قسم  

أحد المتطلبات المادية لبرنامج اإلسكان  انتهكت بشكل جوهري أيام إذا كنت 10لمدة  قد يمنحك المالك أيًضا إشعار 

 HUDإخالء  الحكومي )المدعوم(. إذا حدث هذا لك، قد يكون لديك المزيد من الحقوق التي لم نصفها هنا. اقرأ

 لتعلم المزيد. اإلخالء من المساكن العامة )المساكن المملوكة لهيئة اإلسكان( و/أو لإلسكان

 ماذا لو لم أوافق على أنني أخالف قاعدة؟ 

بنسخة من رسالتك. حاول  أيام. احتفظ 10اكتب خطابًا إلى المالك يقول فيه أنك ال توافق )منازعة( على إشعار الـ  

 الحصول على المساعدة القانونية. معلومات االتصال موجودة أدناه.

 أيام بطريقة معينة؟ 10هل يجب تسليم إشعار الـ 

يُمكن للمالك )أو موظفيه أو شخص بالغ آخر( "إبالغك شخصياً" في المنزل عن طريق تسليم اإلشعار إليك يًدا بيد.  

يمها إلى شخص بالغ آخر أو مراهق أكبر سنًا يعيش معك. يُمكن للمالك أيًضا لصقها على باب يُمكن للمالك أيًضا تسل

 منزلك، ولكن بعد ذلك يجب عليهم أيًضا إرسال نسخة إليك بالبريد.

أيام عن طريق كتابة نص أو إرسال بريد الصوتي أو إرسال بريد اإللكتروني أو التكلم معك  10ال يُعد اإلشعار لمدة 

 شخصيًا إشعاًرا مناسبًا. إنه ال يبدأ عملية اإلخالء.

 .ليس من الضروري أن يكون اإلشعار موثق 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/hud-housing-evictions
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/hud-housing-evictions
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/public-housing-evictions


  
 6354AR " 10-day notice to comply or 

vacate" (Arabic)| 2021  ربوتكأ 

 

 

 3الصفحة  
 

 هل يُمكن للمالك أن يطردني بمجرد إعطائي هذا اإلشعار؟

. ال يسمح قانون واشنطن ألصحاب العقارات بطرد المستأجرين دون اتباع إجراءات اإلخالء المناسبة من ال 

مكتوب صحيح قبل أن يتمكن المالك من رفع دعوى اإلخالء. يُعد إشعار "إنهاء"ك المالك المحكمة. يجب أن يعطي

 أيام أحد أنواع إشعارات اإلنهاء. 10إشعار االلتزام أو اإلخالء لمدة 

يجب على المالك أيًضا أن يمنحك أوراق المحكمة الرسمية المسماة "استدعاء" و "شكوى." قد تتطلب منك هذه  

رًدا إلى المالك أو محاميه. يحتاج المالك إلى تسليم هذه المستندات إليك إذا كان المالك يريد أن يتم  األوراق إرسال

 النظر في القضية في المحكمة.

 .8387-657-855-1خط فحص الدفاع ضد اإلخالء على الرقم  إذا حصلت على وثائق المحكمة، فاتصل بـ 

قادًرا على حل األمور مع المالك قبل أن يرفع المالك أعطاني المالك أحد هذه اإلشعارات. كنت  
 دعوى إخالء. ماذا يحدث إذا تلقيت إشعاًرا آخر؟

أيام لاللتزام أو اإلخالء صالحة وُمقدمة بشكل صحيح في غضون عام  10إذا تلقيت أربعة إشعارات من إشعار الـ  

قبل نهاية المدة أو الفترة المحددة. يجب  ا لإلنهاءيومً  60إشعار الـ  واحد، يُمكن للمالك إنهاء عقد إيجارك بواسطة

 أن تكون جميع اإلشعارات حول حوادث مختلفة.
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 لحصول على المساعدة القانونيةا

  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. 

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

صباًحا وحتى الساعة  8:00ال أيام األسبوع من الساعة ( طو1-877-211-9274)أو الرقم المجاني 

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

  هل تواجه مشكلة قانونية خارج مقاطعة كينغ )بخالف الطرد أو حبس الرهن(؟ اتصل بخطCLEAR 

ا وحتى الساعة صباحً  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  60يمكن أيًضا لكبار السن )من ال تقل أعمارهم عن

 .1-888-387-7111لرقم على ا 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 

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