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 الوباء   فترة  أثناء  المستأجرين   حمايات
 12/14/21  من  اعتبارا  المفعول ساري 

 

 

  التي   الطريقة يلي فيما  إيجارك، دفع تستطيع ل  إن أو  اإليجار  دفع في  متأخًرا كنت إذا

 الحالي: الولية قانون بموجب دفعك لعدم المأجور إخالء  إجراء تفادي خاللها من يمكنك

 

 

 لديك. العقار صاحب إلى اإلثبات وقدم اإليجار دفع في للمساعدة طلبًا قدم .1

  زيارة   عليك  المستقبل،  في  سيستحق   الذي  أو  المتخلف  ركإيجا  دفع  من  تتمكن  لن  بإنك  قلقًا  كنت  إذا

oregonrentalassistance.org    211وinfo.org    هذه   بإمكان  ممكن.  وقت  بأسرع  للمساعدة  طلبًا  تقدم(  أين  )لمعرفة 

  العامة،   الخدمات  وتكاليف  المستقبل،  في  المتخلف  واإليجار  ،الحالي  واإليجار  المتأخر،  اإليجار  تكاليف  دفع  في   مساعدتك  البرامج

 باإلسكان.  تتعلق أخرى ومصاريف
 

  إن  ممكن، وقت بأسرع الطلب على اإلثبات لديك العقار لصاحب قدم للمساعدة؟ تنتظر تزال ل هل .2

 ذلك.  فعلت قد نتك لم

 بالمسكن  متعلقة دةجدي بقوانين عمًل  لإليجار دفعك لعدم  طردك يمكن ال ،2022 يوليو، 1 قبل لديك العقار لصاحب إثباتًا قدمت إذا

  من العقار، صاحب إلى اإلثبات تقدم ولم طلبًا قدمت  إذا ولذلك، .2022 سبتمبر، 30 حلول حتى طلبك، معالجة أثناء اآلمن

 اآلن.   ذلك تفعل أن المستحسن

 لطلبك؟   إثباتًا  تقديم   قبل  الدفع  لعدم   إخطاًرا   تلقيت هل 

  المأجور إلخلء   دعوى  رفع لتجنب   اإلشعار تاريخ  من  أيام   10  خلل   العقار   صاحب   إلى  لطلبك إثباتًا  قدم متأخًرا.   ليس   الوقت   فإن
  نسخة  المحكمة  أو  العقار  صاحب   تزويد  بإمكانك المحكمة،  إلى المأجور   بإخلء   تتعلق  قضية لديك   العقار  صاحب   ع رف إذا  للمحكمة.
 لوقف   لإلثبات 

 النعقاد  األول   التاريخ  قبل   أو  بحلول  لديك العقار   صاحب   أو  حكمةالم  إلى   اإلثبات  إعطاء  عليك   يجب  طلبك.  عمليات   تجري بينما   اإلجراءات 
 المحكمة. 

 

 الجديد. اآلمن  المسكن قانون بموجب حقوقك إعرف .3

 يمنح والذي القديم اآلمن مسكنال قانون محل يحل  والذي 2021 ديسمبر، في الجديد اآلمن المسكن قانون على  الموافقة  حصلت
  دام ما اإليجار  دفع لعدم طردك باإلمكان ليس ك،طلب على  الموافقة انتظار فترة أثناء أن الجديد القانون ينص يوًما. 60/90

 . 2022 يوليو، 1 قبل اإلشعار إبراز عليك يتوجب لكن  أسبق. أيهما ، 2022 سبتمبر، 30 مرور حتى أو معلقًا طلبك
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 اآلمن المسكن وقانون اإليجار، دفع في ةالمساعد حول   معرفتها عليك مهمة أخرى  أمور

 اإليجار:  دفع وإعادة

 

 اإليجار، دفع  عدم إشعار في المبين المبلغ عن  يقل لمبلغ دفع  أو أغلق، إذا أو اإليجار،  عدف في  المساعدة طلب  ُرفض إذا  الطلب: رفض 
  حددوا  إذا  طلب إغلق يجاراإل دفع في المساعدة خدمة مقدمي على يجب المأجور.  إخلء عملية في قدًما المضي العقار صاحب بإمكان
 البرنامج. في مشترًكا يعد لم  المستأجر أن معقول لسبب

 حمايات  أدناه  تبقى لكن :2021  يونيو،   30  في الواسع النطاق  ذات المأجور  إخالء  عن  النشاط  تعليق   إنتهى

 التنفيذ.  محل أخرى

 يجب  ،2022 أكتوبر، 1 تاريخ حتى أيام:  10  لفترة   اإليجار  دفع عدم إشعار  في المستأجر   حماية   تضمين  عن  معلومات

  تقدم  أن اإلشعارات  على يجب  المأجور. إخلء قضية  رفع قبل عليها للرد  أيام  10 فترة  تتيح أن اإليجار  دفع  عدم  إشعارات  على
 الحالي. لإليجار الماجور  إلخلء  اآلمن"  "المسكن عن  معلومات 

  لدفع السماح فترة  2021 ديسمبر  في عليه  افقةالمو حصلت  الذي الجديد  القانون يغير ال  المتخلف: لإليجار  السماح فترة 

  - 2020 أبريل،  لألشهر المستحقة  المتخلفة إيجاراتهم  لدفع  28، 2022 فبراير حتى  تستمر سماح  فترة  المستأجرين لدى اإليجار.
 .2022 مارس، 1 حلول حتى  المتخلف  اإليجار هذا دفع لعدم  عليهم   دعوى  رفع  أو المستأجرين  طرد يجوز ال   .2021 يونيو،

 حتى الطلب معالجة فترة أثناء اآلمن المسكن من حماية ستتلقى المستحق، اإليجار لهذا اإليجار دفع  في للمساعدة طلبًا قدمت إذا

  طلبًا قدم  ، 2022 مارس، 1 قبل بمفردك المستحق إيجارك دفع بإمكانك أن تعتقد تكن لم  إذا .2022  مارس، 1 بعد ذلك كان لو

 اآلن.  اإليجار دفع  في للمساعدة

  من  التخوف  دون  بالسكن مؤقتة ال المشاركة  واآلخرين لألسر يُسمح ،2022 فبراير، 28 حلول حتى صرامة:   أقل  سكنية   معايير 

  فحص إجراء  العقارات  أصحاب  باستطاعة  بها.  معموالً  األخرى القوانين دامت  ما  الضيوف، سياسة  انتهاكات  بسبب  المأجور إخلء
 االئتمان.  فحص عمليات  إجراء بإمكانهم  ليس ولكن  األمد، طويلة  رة بصو المقيمين للضيوف  الجنائية  الخلفيات 

 أبريل، األشهر في  المتخلفة اإليجارات دفع  عدم  إبلغ يجوز ال ،2022 فبراير، 28 بعد مستحقًا يزال ال الدفع يكن لم  ما الئتمان: حماية 
 المستقبل. في للستئجار طلباتهم يقدمون عندما  األشخاص ضد يُستخدم أو ،التحصيل أو االئتمان وكاالت إلى 2021 يونيو، - 2020

  - 2020 أبريل،  شهري بين المأجور إلخلء سجلت  أي استخدام العقارات  ألصحاب  يجوز  ال  المأجور: إخالء  سجالت حماية 

  إلخلء السجلت  هذه   مسح المستأجرين بإمكان المستقبل. في جارللستئ  طلباتهم  يقدمون عندما المستأجرين ضد  2022 فبراير،
 سجلتهم.   من  المأجور

 
 . 2021  عام  في  أوريغون  ولية  في  التشريعية  السلطة  قبل من الصادرة  891و  282و  ،278 المرقمة  الشيوخ مجلس  قوانين  من  الحمايات  هذه  نتجت 
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