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أعطاني مالك العقار الذي أسكن فيه للتو 
يوًما لدفع اإليجار أو  14إشعاًرا بمهلة 

 اإلخالء

  ي والية واشنطن.   إذا إالال تقرأ هذه التعليمات
 
 كنت تعيش ف

  .قانون اإلخالء يتغير باستمرار  : ي
ون  ات عىل هذا القانون عىل الموقع اإللكير اقرأ عن أحدث التغيير

WashingtonLawHelp.org/resource/eviction 

  ي
 
ع المحكمة ف ا قبل أن تشر

ً
يحق للمستأجرين من ذوي الدخل المنخفض توكيل محام مجان

ي دعاوى اإلخالء عىل الرقم  إجراءات اإلخالء. 
 
 8387-657-855-1اتصل بخط فحص الدفاع ف

 : ي
ون  نت عىل الموقع اإللكير إذا كنت  online-nwjustice.org/applyأو تقدم بطلب عير اإلنير

 .
ً
  تعتقد أنك قد تكون مؤهال

 ي هذه الوثيقة عىل الموقع يمكنك االطالع عىل جميع أورا
 
ي ترد روابط لها ف

ق الحقائق التر

WashingtonLawHelp.org . 

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

يوًما لدفع اإليجار أو اإلخالء، يفيد بأنك  14، إذا كنت تستأجر المكان الذي تعيش فيه وتلقيت للتو إشعاًرا بمهلة نعم

  يوًما أو تترك المكان. 14ي دفع اإليجار ويجب أن تدفع هذا اإليجار المتأخر في غضون متأخر ف

أعطاني للتو مالك األرض التي أضع اقرأ  ، إذا كنت تملك المنزل المتنقل الذي تعيش فيه، وتستأجر قطعة األرض.ال

معلومات  ى محام على الفور.وتحدث إل يوًما للدفع أو اإلخالء 14فيها منزلي المتنقل أو الُمصنَّع إشعاًرا بمهلة 

 االتصال موجودة أدناه.

 ما الذي ستفهمه من خالل قراءتك لهذه التعليمات؟

A. ما هذا اإلشعار  

B. ماذا يجب أن أفعل إذا تلقيت هذا اإلشعار من المالك 

C. مكان الحصول على المساعدة القانونية 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=AR
https://nwjustice.org/apply-online
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-manufacturedmobile-home-park-landlord-just-gave-me-a-14-day-notice-to-pay-or-vacate
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-manufacturedmobile-home-park-landlord-just-gave-me-a-14-day-notice-to-pay-or-vacate
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-manufacturedmobile-home-park-landlord-just-gave-me-a-14-day-notice-to-pay-or-vacate
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  يوًما لدفع اإليجار أو اإلخالء؟ 14ما هو اإلشعار بمهلة 

إذا تخلفت عن دفع اإليجار و/أو خطة أقساط الوديعة الخاصة بك مع المالك، فقد يعطيك المالك  ر من المالك.هو تحذي

  هذا النوع من اإلشعار.

 14يجب عليك بعد ذلك دفع هذا المبلغ بحلول نهاية الـ  يجب أن يخبرك هذا اإلشعار بالضبط بالمبلغ المستحق عليك.

  للمالك رفع دعوى إخالء ضدك.إذا لم تدفع، يجوز  يوًما.

قبل البدء في اإلخالء لعدم دفع  خطة معقولة لسداد اإليجارفي العديد من الحاالت، من المفترض أن يقدم لك المالك 

  في مقاطعتك.( ERPبرنامج لتسوية مشكالت اإلخالء )يجب أن تحصل أيًضا على إشعار حول أي  اإليجار.

للتحقق مما إذا كانت مقاطعتك بها أحد  status-resolutionwa.org/erppيمكنك زيارة الموقع اإللكتروني 

صفحة المساعدة الخاصة  s’WashingtonLawHelp.orgبرامج تسوية مشكالت اإلخالء، أو قم بزيارة: 

  للتعرف على معلومات حول المساعدة في اإليجار وغيرها من المساعدة المتاحة في كل مقاطعة. باإلخالء

  هل يجب تسليم إشعار اإلنهاء بطريقة معينة؟

من خالل حضوره إلى منزلك  "تسليمك اإلشعار شخصيًا"يمكن للمالك )أو أحد موظفيه أو شخص بالغ آخر(  .نعم

يُمكن للمالك  يمكن للمالك أيًضا تسليمه إلى شخص بالغ آخر أو مراهق أكبر سنًا يعيش معك. وتسليمك اإلشعار.

  أيًضا لصقه على باب منزلك، ولكن بعد ذلك يجب عليه أيًضا إرسال نسخة إليك بالبريد.

 .وليس من الضروري تصديق اإلشعار من الموثق العام 

  يمكن للمالك أن يطردني بمجرد إعطائي هذا اإلشعار؟هل 

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

 14ويعد اإلشعار بمهلة  كتابي مناسب قبل بدء دعوى اإلخالء.إشعار "إنهاء" يجب على المالك إعطاؤك  المحكمة.

  اإليجار أو اإلخالء أحد أنواع إشعار اإلنهاء.يوًما لدفع 

يوًما، ويرى المالك أنك ما زلت متخلفًا عن سداد اإليجار،  14إذا كنت ال تزال تعيش في المكان بعد انقضاء مهلة الـ 

  فقد يشرع بعد ذلك في رفع دعوى إخالء.

ال يمكن إال  يوجه رئيس الشرطة بطردك.يجب أن يكسب المالك دعوى اإلخالء وأن يستعين بقاٍض للتوقيع على أمر 

  لرئيس الشرطة طردك رسميًا أو تغيير أقفال المكان المؤجر.

  ال أعتقد أني متأخر في سداد اإليجار، فماذا أفعل؟

ستحتاج إلى أن تكون قادًرا على إثبات  .فتحدث إلى محاٍم على الفورإذا كنت تريد الوقوف ضد دعوى اإلخالء، 

ويمكن أن يعني أيًضا  يعني ذلك تقديم دليل للمحكمة يثبت أنك لست متأخًرا في دفع اإليجار. ة.قضيتك في المحكم

انظر  .يمكن االستعانة بمحام لمساعدتك في هذه األشياء حضور شهود لديهم معرفة شخصية بالوقائع للشهادة.

 تفاصيل االتصال أدناه.

https://www.resolutionwa.org/erpp-status
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=AR
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=AR
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=AR
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  للحصول على فكرة عما ستحتاج إلى القيام به للوقوف  االستعداد لجلسة استماع أو محاكمةاقرأ

  .ضد دعوى اإلخالء في المحكمة

  قد تتمكن من الحصول على مساعدة في دفع اإليجار

  والذي يحتوي على قائمة بمقدمي  بإدارة التجارة في واشنطنقم بزيارة الموقع اإللكتروني الخاص

 assistance-commerce.wa.gov/housing المساعدة في اإليجار في كل مقاطعة: 

 ( شبكة التضامن مع المهاجرين بواشنطنWAISN)  لديها أيًضا قائمة بمقدمي المساعدة في اإليجار في

 waisn.herokuapp.com/app.صفحة "الباحث عن الموارد" الخاصة بها:  

  أو قم بزيارة الموقع اإللكتروني  2-1-1اتصل بالرقم. wa211.org 

  لدى( إدارة الخدمات االجتماعية والصحيةDSHS) .قم بزيارة  في واشنطن برامج قد تكون مؤهالً لها

للتقدم بطلب للحصول على الخدمات أو اتصل  WashingtonConnection.orgالموقع اإللكتروني 

 2233-501 (877)دمة العمالء بإدارة الخدمات االجتماعية والصحية على الرقم بمركز اتصال خ

  قم بزيارة الموقع اإللكترونيWApartnership.org .للعثور على وكالة العمل المجتمعي القريبة منك  

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
http://www.commerce.wa.gov/housing-assistance
http://www.commerce.wa.gov/housing-assistance
http://www.waisn.herokuapp.com/app
http://www.waisn.herokuapp.com/app
https://wa211.org/
https://wa211.org/
https://www.washingtonconnection.org/home/
https://wapartnership.org/
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 الحصول على مساعدة قانونية

 8387-657-855-1اتصل بالرقم  هل تواجه الطرد؟. 

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

 4819-606-800-1اتصل بالرقم  مواجهة حبس الرهن؟. 

 أو  1-1-2اتصل بالرقم  )بخالف الطرد أو حبس الرهن(؟ جه مشكلة قانونية في مقاطعة كينجهل توا(

 مساًء. 6:00صباًحا إلى  8:00( طوال أيام األسبوع من الساعة 9274-211-877-1الرقم المجاني 

 ستتم إحالتك إلى مقدم المساعدة القانونية.

 اتصل بالخط الساخن  الطرد أو حبس الرهن(؟)بخالف  هل تواجه مشكلة قانونية خارج مقاطعة كينج

CLEAR  ظهًرا أو قدم  12:15 -صباًحا  9:15خالل أيام األسبوع بين  1014-201-888-1على الرقم

 online-nwjustice.org/apply .طلبًا عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني 

 ممن لديهم مشكلة قانونية خارج مقاطعة  عاًما أو أكثر( 60لكبار السن )الذين تبلغ أعمارهم  يمكن أيًضا

 7111-387-888-1على الرقم  CLEAR * Srكينج االتصال بـ 

  االتصال بأي من هذه األرقام باستخدام خدمة الترحيل  للمتصلين من الصم أو ضعاف السمع أو البكميمكن

 التي تختارها.

 جمون فوريون.ويتوفر متر

  يوفر هذا المنشور معلومات عامة بشأن حقوقك ومسؤولياتك.  وليس الهدف منه استخدامه بديالً عن مشورة قانونية محددة.

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

 ولألفراد ألغراض غير تجارية فقط.( Alliance for Equal Justice)تم منح إذن النسخ والتوزيع لـ

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

