
 المستأجر   لحماية خطوات 
 (SB 278 و SB 2021) 282 يوليو،  1 من  ابتداء  

 
 

 .2021 يونيو، 30 بتاريخ أوريغون لوالية للمأجور القسري اإلخالء تعليق مفعول  انتهى 
  الوقت  في  اإليجار دفع المستأجرين على يجب يوليو،  شهر من بتداء  ا لكن المتخلف، اإليجار لدفع سماح فترة هنالك

 متاحة!  مساعدة هنالك الدفع. عدم بسبب للمأجور القسري  اإلخالء سيواجهون  وإال المحدد،

 

   اإليجار:  دفع  في  للمساعدة التمويل  من كبير  قدر  يوجد
  طلب ا وقدموا 211info.orgو  oregonrentalassistance.org زوروا  ،المستقبل في سيستحق الذي أو المتخلف إيجاركم  دفع من تتمكنوا لن بإنكم قلقين كنتم إذا

 ومصاريف العامة، الخدمات وتكاليف المستقبل، في  المتخلف رواإليجا الحالي،  واإليجار المتأخر، اإليجار  تكاليف تدفع أن  البرامج هذه بإمكان ممكن. وقت أسرع  في للمساعدة

 باإلسكان. تتعلق أخرى
 

 اإليجار:  دفع في للمساعدة طلب ا  قدمتم إذا  ("harbor safe)  اآلمن   "الميناء
ا 90 لفترة آمنة حماية تتوفر (،Multnomah)  مولتنومة مقاطعة في  تعيشون كنتم إذا  60 فأمامكم أخرى، مقاطعات في تعيشون كنتم وإذا  للمأجور.  القسري اإلخالء من يوم 

ا.  يوم 

 يلي:  بما القيام عليكم يجب الحماية، هذه على للحصول

 وكيفية  مؤهلين كنتم إذا فيما لمعرفة 211info.org أو  oregonrentalassistance.org إلى  إذهبوا—اإليجار  دفع في للمساعدة طلب ا قدموا .1
 طلب. تقديم

 خالل اإليجار دفع في مساعدة على للحصول طلبكم على الدليل لديكم  العقار صاحب إلى قدموا الدفع، عدم بسبب جاراإلي اتفاقية بإنهاء إشعار على حصلتم إذا .2
 للمأجور. القسري اإلخالء دعوى رفع  لوقف أيام 10

 دليال   قدمتم إذا للمأجور القسري اإلخالء  قضية  إيقاف بإمكانكم يزال ال طلبكم، على للدليل تقديمكم قبل المأجور بإخالء قضية لديكم العقار صاحب رفع إذا .3
 قبله. أو المحكمة أمام األول المثول أثناء

 طلبكم.  لمعالجة الوقت إلتاحة المأجور، إخالء إجراءات من مؤقت ا آمن ا" "ميناء لطلبكم إظهاركم سيقدم .4

 تستمر.  أن المأجور إخالء عملية  فبإمكان ذلك، يحصل لم  وإذا اآلمن. الميناء  فترة أثناء بالدفعات القيام يجب .5
 

 أيام:   10  لفترة اإليجار دفع عدم   إشعار  في المستأجر حماية  تضمين  عن  معلومات
 تقدم أن اإلشعارات على يجب المأجور. إخالء قضية رفع  قبل عليها  للرد أيام 10 فترة تتيح  أن اإليجار دفع عدم إشعارات على  يجب ،2022 ر،فبراي 28 تاريخ حتى

 الحالي.  لإليجار المأجور إخالء  من اآلمن" "الميناء وعن المتخلف، لإليجار السماح فترة عن معلومات
 

 المتخلف:  لإليجار السماح   فترة
 أو المستأجرين  طرد يجوز ال .2021 يونيو، وحتى 2020 أبريل، من لألشهر والمستحقة المتخلفة إيجاراتهم لدفع 28، 2022 فبراير حتى تدوم سماح فترة  المستأجرين لدى

 الشأن.  بهذا تصريح إصدار تقتضي وال تلقائية، الحماية هذه إن .2022 مارس، 1 حلول حتى المتخلف اإليجار هذا دفع لعدم عليهم دعوى رفع
 

 صرامة:   أقل   سكنية  معايير
 األخرى القوانين دامت ما الضيوف، سياسة انتهاكات بسبب المأجور إخالء من التخوف دون بالسكن المؤقتة المشاركةواآلخرين لألسر يُسمح  ،2022 فبراير، 28 حلول حتى

  االئتمان. فحص عمليات راءإج  بإمكانهم ليس ولكن األمد، طويلة بصورة المقيمين للضيوف  الجنائية الخلفيات بفحص القيام العقارات أصحاب باستطاعة بها. معموال  
 

 االئتمان:  حماية
 االئتمان وكاالت إلى 2021 يونيو، وحتى  2020 أبريل، من األشهر في المتخلفة اإليجارات دفع عدم إبالغ يجوز ال ، 2022 فبراير، 28 بعد مستحق ا يزال ال الدفع يكن لم ما

 المستقبل.  في لالستئجار طلباتهم  يقدمون عندما األشخاص ضد يُستخدم أو ،التحصيل أو
 

 المأجور:  إخالء سجالت   حماية
 في لالستئجار  طلباتهم يقدمون  عندما المستأجرين   ضد  2022 فبراير، وحتى 2020  أبريل، شهري  بين  المأجور   إلخالء  سجالت  أي   استخدام   العقارات  ألصحاب  يجوز ال 

 سجالتهم. من  المأجور   إلخالء   السجالت هذه  مسح  المستأجرين   بإمكان  المستقبل.

 

 يلي: عما  النظر  بغض اياتالحم بهذه التمتع لك يحق 

 المستحق   اإليجار مبلغ أو المواطنة وضع

 oregonlawhelp.org المعلومات:  من دالمزي أو القانونية المشورة على للحصول
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