
 حقوق لحمایة خطوات 5 :19-كوفید مرض نتیجة المأجور إخالء عن النشاط تعلیق
 المستأجر

 2020 یولیو، 27 تاریخ حتى ساریة المعلومات ھذه إن

  حقوقكم على تعرفوا :1 الخطوة
  :أكتوبر 1 حتى التالیة اإلجراءات اتخاذ العقارات أصحاب یستطیع ال حیث قانوًنا نأوریغو والیة في التشریعیة السلطة أصدرت 

  سبتمبر؛ 30و أبریل 1 بین المستحقة الرسوم أو اإلیجار دفع عدم بسبب اإلیجار عقد بإنھاء إخطار إصدار .1
  سبب؛ دون العقد بإنھاء إخطار إصدار .2
  أو االئتمان؛ لوكاالت المدفوع غیر اإلیجار إبالغ .3
 المتأخرة اإلیجارات على رسوم فرض .4

 مدفوعات إلكمال 2021 مارس، 31 بتاریخ تنتھي مدة المستأجرین لدى أكتوبر، 1 في المأجور إخالء على النشاط تعلیق انتھاء بعد
  ألسباب اإلخالء أو باإلنھاء إخطارات یصدروا أن العقارات أصحاب بإمكان لكن  .2020 وأكتوبر أبریل شھري بین المدفوعة غیر االیجار
   .OregonLawHelp.org اإللكتروني الموقع في المعلومات  من المزید على أحصلوا النشاط. تعلیق وبعد أثناء أخرى،

 العقار صاحب أعلموا اإلیجار، بدفع تعانون قد أنھ تعتقدون كنتم إن لدیكم العقار صاحب إلى رسالة أرسلوا :2 الخطوة
 المبالغ لدفع المساعدة یقدمون أو الدفع عن التخلف قبل المستأجرین البرامج من العدید یساعد الرسالة. من بنسخة وأحتفظوا لدیكم

 فوًرا. المساعدة أطلبوا اإلیجار. من المتراكمة

 info.org.211 اإللكتروني الموقع زوروا أو 1-1-2 بالرقم اتصلوا :3 الخطوة
 على للحصول مؤھلین تكونوا قد منكم. بالقرب  )CAA Agency: Action Community( المجتمعي العمل بمكتب اتصلوا

 الطلبات، من الكبیر للعدد نظًرا مجاناً. المعلومات لكم CAAالـ مكاتب تقدم ذلك. من وأكثر الطاقة وتكالیف اإلیجار، دفع في المساعدة
  المساعدة. و/أو لالتأھی على للحصول انتظار فترة ھنالك تكون قد

   المعلومات جمع :4 الخطوة
 قد كما المساعدة. الدینیة أو ةالربحی غیر المنظمات تقدم أن الممكن فمن الفیدرالیة، والحكومة الوالیة صعید على المساعدات إلى باإلضافة

 دفع في یساعد قد أنھ إال اختیاري، الخیار ھذا إن لدیكم. العقار صاحب مع باالتفاق للمبالغ الجزئي للتسدید خطة إعداد على قادرین تكونوا
 مكتب من األخبار عن البحث في استمروا فلذلك بسرعة، المعلومات تتغیر ).2021 (مارس، السماح فترة آخر في بذمتكم المتبقي اإلیجار

 بھا. الموثوق والمنظمات ،الوالیة مكاتب أو ،الوالیة حاكم

 استعداد على كونوا :5 الخطوة
 أكتوبر، شھر إیجار دفع لعدم اإلیجار عقد بإنھاء إخطار لكم یقدم أن لدیكم العقار صاحب باستطاعة أكتوبر، شھر إیجار تدفعوا لم إن 

 إعالمھم منكم یطلب لدیكم العقار صاحب من إخطاًرا تستلموا أن یمكن كما إیجاركم. تدفعوا لم اإذ المأجور بإخالء أمر تقدیم ذلك وبعد
 تردوا أن علیكم یجب  مستحق. إیجار أي دفعات إلرجاع أشھر ستة تدوم التي السماح فترة استخدام تنوي كنت ما إذا ًما یو 14 خالل
 لدى بنسخة). تحتفظوا وأن ،كتابة ترد أن األفضل (من السماح. فترة الستخدام تخططون كنتم إن إذا وتعلموھم العقار صاحب على

 یمكن التي الرسائل من عینات )Tenants of Alliance Community( للمستأجرین المجتمعي واالتحاد القانوني أوریغون مركز
 بنصف غرامة فرض بإمكانھ العقار، صاحب تبلغوا لم إن السماح. فترة الستخدام تخطط أنك لدیك العقار صاحب إلعالم تستخدمھا أن

  .2020 مارس، 31 بعد واحد، شھر إیجار

 مارس، 31 بحلول 2020 وأكتوبر أبریل شھري بین تدفعوه لم إیجار بأي یتعلق فیما  رةالمتأخ  المبالغ تسدید علیكم یجب أنھ تذكروا
 المجتمعي لالتحاداإللكترونیة والمواقع القانوني أویغون لمركز اإللكتروني الموقع زیارة یُرجى معقدة. المعلومات ھذه  تكون قد .2021

  التفصیلیة. المعلومات من للمزید للمستأجرین

   بأنفسكم اعتنوا
  العقلیة صحةلل القومي االتحاد ولدى الموارد211 الرقم یزود والعالقات. العقلیة والصحة النوم على یؤثر  قد المستمر  التوتر  وإن عصیبة أیام ھذهف

  الصحیة. لألمور  الدعم لتقدیم مجاني ساخن خط
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