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 مالك العقار أغلق المرافق علّي!
 

 

  ولكن ھناك بعض 2021یونیو  30انتھت ممارسة وقف اإلخالء في والیة واشنطن بتاریخ .
ممارسات الحمایة الفیدرالیة والحكومیة ال تزال تُطبَّق بالنسبة إلى أولئك المدینین بإیجارات 

. اطلع على أحدث تعدیالت القانون على 19-مستحقة بسبب جائحة كوفید
WashingtonLawHelp.org/resource/eviction. 

 ھل ینبغي أن أقرأ ھذا ؟  

ي عل�ك قراءة هذا 
ي وال�ة واشنطن. كما ينب�ف

ي عل�ك قراءة هذا إذا كنت �ستأجر المكان الذي تع�ش ف�ه �ف
نعم، ينب�ف

ي حالة ق�ام المالك ب�غالق المرافق الخاصة بك لمحاولة إجبارك ع� االنتقال.    
 �ف

 ماذا سأتعلم بقراءة ھذا؟  

 علیك بشكل غیر قانوني.ما علیك فعلھ إذا قام مالك العقار بإغالق المرافق  •

 مكان الحصول على المساعدة القانونیة. •

 ما ھو رأي القانون؟  

إغالق خدمات المرافق  RCW 59.18.300ال �حق لمالك العقار بموجب قانون واشنطن بص�غته المنقحة 
ة مؤقتة إلجراء اإلصالحات عل�ك؛ و�تضمن ذلك م رافق الماء أو الماء الساخن أو التدفئة أو ال�ه��اء أو الغاز، إال لف�ت

 الالزمة. 

ا ع� المالك إغالق المرافق الخاصة بك لمجرد محاولة إجبارك ع� المغادرة.   
�
ر قانون  و�عبارة أخرى، ُ�حظ�

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=AR
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.18.300
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 100وى الصغیرة) للحصول على تعویض تبلغ قیمتھ یمكنك رفع دعوى قضائیة ضد المالك (عادةً في محكمة الدعا
كیف أقوم برفع دعوى في و  ما ھي محكمة الدعاوى الصغیرة؟اقرأ دوالر عن كل یوم لم یتوفر لدیك فیھ مرافق.  

 محكمة الدعاوى الصغیرة؟

 ھل یجوز للمالك قانونًا إغالق المرافق؟

كة   ف عل�ك دفع فوات�ي المرافق، ول�نك لم تفعل ذلك، ف�جوز ل�ش ر�ما. إذا كان عقد اإل�جار ينص ع� أنه يتعني
 المرافق إغالق المرافق. 

ف�جوز للمالك إغالق  -أي خرجت دون إخبار المالك وتوقفت عن دفع اإل�جار  -" المكان هجرتإذا كنت قد " 
 المرافق. 

 مالك العقار أغلق المرافق علّي. ما الذي یمكنني فعلھ؟  

ي عل�ك فعل ذلك. 
إذا كان إذا كان ب�مكانك إعادة �شغ�ل المرافق بصورة آمنة، مثل تح��ك المفتاح للخلف، فينب�ف

لم �مكن ألحد سوى المالك الوصول إ� المرافق، فحاول الحصول ع� مساعدة قانون�ة ع� الفور. انظر 
 معلومات االتصال أدناە. 

ا كتابة رسالة �شأن إعادة �شغ�ل المرافق   ي عل�ك أ�ض�
عند محاولتك الحصول ع� مساعدة قانون�ة، فينب�ف

الرسالة الوارد أدناە. كما قد �مكنك الحصول ع� مساعدة من خالل و�عطائها للمالك. و�مكنك استخدام نموذج 
ف البناء. قد �قوم بعض مسؤو�ي إنفاذ القانون ب�عادة  االتصال بوكالتك الحكوم�ة المحل�ة المسؤولة عن قوانني

 �شغ�ل المرافق لك.  

ع�  موقعهمارة أو تفضل ب�� 2-1-1إذا كنت بحاجة إ� الحصول ع� مساعدة �شأن المرافق، اتصل بـ 
/ttps://search.wa211.orgh. 

  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/what-is-small-claims-court?ref=poeDP
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/what-is-small-claims-court?ref=poeDP
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/small-claims-court?ref=poeDP
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/small-claims-court?ref=poeDP
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/small-claims-court?ref=poeDP
https://search.wa211.org/
https://search.wa211.org/
https://search.wa211.org/
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 الحصول على مساعدة قانونیة

خالل أ�ام  1-888-201-1014ع� الرقم  CLEAR: اتصل بالخط الساخن لخدمة خارج مقاطعة كينج 
ف  ا  9:15األسب�ع بني  مساًء.  12:15 -صباح�

ف  1-1-2: اتصل بالرقم داخل مقاطعة كينج  لإلحالة إ� أحد مقد�ي الخدمات القانون�ة خالل أ�ام األسب�ع بني
ا  8:00  مساًء.  6:00 -صباح�

ا أو أ���  60لألشخاص الذين يبلغون �مكن    ع� الرقم CLEAR*Srة االتصال بخدم عام�
 (ع� مستوى الوال�ة).  7111-387-888-1 

ض الصم، أو ضعاف السمع، أو ال�الم االتصال �مكن   ي  211أو  CLEARبخدمة للمتصلني
(أو الهاتف المجايف

 ) باستخدام خدمة ترح�ل من اخت�ارهم. 9274-211-877-1

نت من خالل   help-legal-nwjustice.org/get - CLEAR*Onlineتقدم بطلب ع�ب اإلن�ت

ا.  211و  CLEARستوفر خدمة  ا مجان�� ا فور�� جم�  م�ت

 

 عن مشورة قانون�ة محددة. يوفر هذا المنشور معلومات عامة �شأن حقوقك ومسؤول�اتك،  ول�س الهدف منه استخدامه بد�ً� 

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

 ولألفراد ألغراض غیر تجاریة فقط.) Alliance for Equal Justice(تم منح إذن النسخ والتوزیع لـ

 
 

http://nwjustice.org/get-legal-help
http://nwjustice.org/get-legal-help
http://nwjustice.org/get-legal-help


 

 

NOTICE REQUESTING RESTORATION OF UTILITIES 
 (إخطار طلب استعادة المرافق)

 

 :Date 
 (التاریخ)

 ________________________________________[Landlord's name and address] 
 (اسم المالك وعنوانھ)  

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 

Dear __________________________________: 
 (السید)

 This is to notify you that the rental at 
 

which you manage and which I live in needs these utilities restored: 
  (أُرسل إلیكم ھذا اإلخطار إلعالمكم بأن محل اإلیجار الذي 

 
 تدیرونھ والذي أقطن فیھ یحتاج إلى استعادة ھذه المرافق:)

 

1______________________________________________________________. 
2______________________________________________________________. 
3__________.____________________________________________________ 

 

The Washington Residential Landlord Tenant Act requires you to begin to do this 
within 24 hours to repair the loss of hot or cold water, heat or electricity, or a 

condition imminently hazardous to life. 
ساعة إلصالح انقطاع  24(یقتضي قانون المالك والمستأجر السكني في واشنطن البدء في القیام بذلك في غضون 

 الماء الساخن أو البارد، أو الحرارة أو الكھرباء، أو أي انقطاع یمثل خطًرا وشیًكا على الحیاة.)
 

 

If the repairs are not completed within the applicable period of time, I intend to use 
the remedies provided in the Act.  



 

 

(وإذا لم تكتمل اإلصالحات خالل الفترة الزمنیة المنطبقة، فإنني أعتزم استخدام الحلول المنصوص علیھا في 
 القانون.)

 

If you have turned off these utilities purposely to force me to move, this is also 
unlawful under RCW 59.18.300 and I may sue for damages for each day that the 

utilities were off.  
یًضا أمًرا غیر قانوني بموجب قانون (وإذا قمتم بإیقاف تشغیل ھذه المرافق عمًدا إلجباري على االنتقال، فیُعد ھذا أ

، وقد أرفع دعوى قضائیة للتعویض عن كل یوم تم إیقاف تشغیل RCW 59.18.300واشنطن بصیغتھ المنقحة 
 المرافق فیھ.)
Sincerely, 

 )وتفضلوا بقبول فائق االحترام،(
 

_______________________________________ 
 Signature 

 (التوقیع)
_______________________________________ 

Print Name 
 )االسم بأحرف واضحة(
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