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   2022 /یونیو  كانون الثاني/30تنتھي بعض إجراءات حمایة المستأجر بعد  
 2022 كانون الثاني /یونیو 14تم التحدیث في 

، كان المستأجرون قادرین على إیقاف عملیات اإلخالء بسبب عدم السداد من خالل تقدیم دلیل مكتوب ألصحاب   2021 تموز  /یولیو  1منذ 
قیام المالك برفع قضیة اإلنھاء ، فلن یُسمح للمالك برفع   قبل العقارات على أنھم تقدموا بطلب للحصول على مساعدة في اإلیجار. إذا تم تقدیم الدلیل  

قیام المالك برفع قضیة اإلخالء ، ستوقف   بعد  . إذا تم تقدیم الدلیل 2022  تشرین االول   /أكتوبر  1قضیة إخالء حتى یصبح الطلب معلقًا ، أو حتى  
، لن یؤدي   2022 تموز  /یونیو  30بعد   فقة على الطلب أو رفضھ. ، أو تمت الموا 2022 تشرین االول    /أكتوبر 1المحكمة القضیة مؤقتًا حتى 

 .تقدیم دلیل على طلب المساعدة في اإلیجار إلى إیقاف إجراءات اإلخالء مؤقتًا
 

أو قبل  2022یونیو  30ماذا لو قدمت المستندات إلى المالك التي تقدمت فیھا بطلب للحصول على مساعدة اإلیجار في 
 ذلك؟

أو حتى یصبح طلبك معلقًا. خطط للذھاب إلى أي موعد للمحكمة یتم تحدیده في قضیتك. إذا لم   2022  تشرین االول  /أكتوبر 1حتى ال تزال محمیًا 
 .تحضر جلسة استماع في قضیتك ، فقد یتم إصدار حكم باإلخالء ضدك

، فیجب رفض أي قضیة   2022  تشرین االول   / أكتوبر 1الدفع قبل  إذا دفع موفر المساعدة في اإلیجار المبلغ الذي طلبھ المالك في إشعار إنھاء عدم 
بالمضي  إخالء تستند إلى ھذا اإلشعار. إذا رفض مزود المساعدة في اإلیجار الطلب ، أو دفع أقل من المبلغ الوارد في اإلشعار ، فیُسمح للقضیة 

إشعاًرا جدیًدا إذا كنت ال تزال متأخًرا عن اإلیجار بعد دفع طلب المساعدة في  قدًما وأنت معرض لخطر اإلخالء. یمكن للمالك أیًضا إعطائك 
 .اإلیجار أو رفضھ

 
 30إذا لم أقم بتقدیم المستندات إلى المالك الذي أتعامل معھ بأنني تقدمت بطلب للحصول على مساعدة في اإلیجار بحلول 

  ، فما الحمایة التي ما زالت تنطبق علي؟  2022یونیو 
 

للعثور على مزود مساعدة محلي في    211info.orgتزال العدید من وكاالت العمل المجتمعي تقدم المساعدة في اإلیجار للمستأجرین. انتقل إلى ال 
  /یونیو 30 لول اإلیجار ، وقدم طلبًا على الفور. على الرغم من أنھ ال یمكنك إجبار المالك على إبطاء عملیة اإلخالء إذا لم تقدم دلیًال على طلبك بح

، إذا تقدمت بطلب للحصول على مساعدة في اإلیجار ، فقد تتمكن من إقناع المالك بالموافقة على إیقاف عملیة اإلخالء مؤقتًا التطبیق   2022 تموز
، إذا قمت أنت أو مقدم المساعدة أو أي شخص آخر بدفع األموال التي   2022  تشرین االول/أكتوبر  1باإلضافة إلى ذلك ، حتى  للذھاب من خالل. 

ھذا یعني أنھ إذا تمت معالجة طلب المساعدة في اإلیجار  طلبھا المالك في اإلشعار قبل إدخال الحكم في قضیتك ، فیجب على المالك رفض القضیة. 
 .لمالك دفع المبلغ المزعوم في اإلشعار ، فیمكنك البقاء في منزلكالخاص بك قبل أن تصدر المحكمة حكًما باإلخالء ضدك ویتلقى ا

 
 ؟ 2022یونیو  30ما التغییرات األخرى التي ستدخل حیز التنفیذ في 

 
ة في  ، لم یعد المالك مطالبین بتقدیم معلومات حول حقك في إیقاف اإلخالء مؤقتًا من خالل التقدم بطلب للحصول على مساعد 2022  تموز  /یونیو 30بعد 

 .اإلیجار كجزء من إشعار اإلنھاء
 

 كیف أجد المساعدة القانونیة؟
ي التحدث إ� محاٍم حول حقوقك ، ف�مكنك العثور ع� معلومات االتصال الخاصة بمكتب المساعدة القانون�ة الق��ب منك  

إذا كنت ترغب �ف
. .help-legal-https://oregonlawhelp.org/find وع الدفاع ي المحكمة ، �مكنك االتصال بم�ش

إذا كانت لد�ك قض�ة إخالء معلقة �ف
ف بوال�ة أور�غون ع� الرقم 888- 585- 9638عن اإلخالء ع�   ا االتصال بخدمة إحالة المحامني  .(503) 684  3763. �مكنك أ�ض�
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