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     حقوق المستأجر: ما يجب على المستأجرين معرفته إذا لم يتمكنوا من دفع اإليجار
  

 حالة الطوارئ؟ أثناءحال لم أستطع دفع اإليجار  في أفعلأن  ي  ماذا عل

للتوصل  مع المستأجرين للتعاونعلى استعداد  العقارات  قد يكون بعض مالك

قبل أن ة. قبل تقديم طلب اإلخالء خالل حالة الطوارئ الصحية العام لحل

عندما تعلم أنك ستواجه مشكلة في دفع و من المالك،  إنذارتحصل على 

لتحدث مع المالك ومعرفة ما إذا كان على  اجيد ال منيكون قد اإليجار، 

عناء  الطرفين يجنباألمر ذا هللتعاون من أجل التوصل لحل ما. استعداد 

 الحصول على أي اتفاقيجب عليك   .االضطرار إلى الذهاب إلى المحكمة

  بصفة مكتوبة.

  

  : نممكابحث عن مساعدة في اإليجار في أقرب وقت 

https://www.cabq.gov/family/services/homeless- قم بزيارة

prevention-services/eviction   مصادر مساعدات   للحصول على

  قم بزيارة أو بمدينة البوكيركي

assistace-http://www.housingnm.org/static/covid   

 لفيدرالية.  ا اتساعدللتعرف على مصادر الم  

 

يرفضون تجديد عقد  عقود اإليجار تنتهي و  بترك االن بعض المالكيقوم 

في المحكمة   طلب رفض اإلخالءال يزال بإمكانك  في هذه الحالة،  ر.اإليجا

ألنك   اإلخالء الخاص بوالية نيومكسيكو وقفقرار تطبيق عن طريق طلب 

  .غير قادر على دفع اإليجار

تدابير حماية هناك نعم ،  مكسيكو؟  عمليات اإلخالء في نيول وقف  هناك  هل

  .غير القادرين على دفع اإليجار لمستأجرينفيما يخص ا بالفعل  مطبقة

  المستأجر  يجب على ،خالئكإل برفع دعوى المالك   قام إذا ولكن، 

. و يتم ذلك هذه الحماية للحصول على لمحكمةماع با ت سلجلسة اال  يحضر  أن

 . عادة عن طريق الهاتف 

  

 اإلخالء؟  قرار وقف عملياتماذا يعني 

فيما  بتعليق عمليات اإلخالء فقط أصدرت المحكمة العليا في نيو مكسيكو أمرا  

هذا القرار  ال يزال اء. و الوب فترة ءاإليجار أثنادفع  عدم المقدرة على يخص

 .ساري المفعول

بتعليق   فيدراليا   أمرا   "السيطرة على األمراض والوقاية منها"مركز  أصدركما 

  . 2021يناير  31 عمليات اإلخالء لعدم دفع اإليجار حتى

  ؟على حالتي ينطبق قرار ةأي

المنازل المتنقلة حيث يستأجر  و السكنية  المنازلكالهما ينطبق على جميع 

على   تعتمد طرق حمايتك من اإلخالءو أرض لبيته.  المستأجر مساحة

 . الظروف الفردية الخاصة بك

مركز السيطرة " األمر الفيدرالي الخاص بللحصول على معلومات حول   •

 زيارة الرابط التالي: يرجى نموذج،  تحميلو ل و الوقاية منها" على األمراض

-https://www.newmexicolegalaid.org/node/249/eviction

rolcont-disease-centers-order-halted 

 بشأن وقف عمليات اإلخالء: نيو مكسيكو المحكمة العلياقرار 

  

في حال قام مالك العقار برفع دعوى إلخالئك من العقار، و لديك 
  (تليفونيا  ) يجب عليك الذهاب لجلسة المحكمةموعد لجلسة استماع، 

 . في الوقت الحالي شرح عدم مقدرتك على دفع اإليجار او 
  

يطلب تليفونيا  لجلسة حضور الاالتصال ل المستأجريجب على  •

على أيضا  جب . يدفع اإليجار ىقادر علألنه غير  إخالئهعدم  المحكمة من

اتصل قبل بدء   .اإليجار المستأجر تقديم شهادة حول عدم قدرته على دفع

 يفوتك الجلسة الخاصة بك.  الجلسة حتى ال 

   

  .نعم والتكاليف ؟المتأخرة اإليجار والرسوم مديناً بمبلغ  ظل  أهل 

و ذلك في  والتكاليف، المتأخرة والرسوم اإليجار بمبلغ مدينا  المستأجر  يظل •

يمكن لمالك العقار طرد  .اإلخالء وقفقرار  بعد انتهاءحتى و الوقت الحالي 

ل المالك يستثنى من ذلك حالة توص  المستأجر عند انتهاء قرار وقف اإلخالء. 

 و المستأجر التفاق يمنح المستأجر وقتا  أكثر لدفع المبالغ المتأخرة و الرسوم.   

 ك.  لحماية نفس ا  مكتوب االتفاق فتأكد من أن مع المالك ، ا  اتفاق عقدتذا إ •

 قمت بدفعه.  د من حصولك على إيصال بأي إيجار تأك •

  

 من اإلخالء؟  نفسهما هي الخطوات التي يجب على المستأجر اتخاذها لحماية 

  ن.ممك اإليجار في أقرب وقتلدفع تقدم بطلب للحصول على مساعدة  •

مقررة في الستماع الجلسات ا عند عقد االتصال المستأجر يجب على •

 ك. منزل وفقدان إخالئكعدم اتخاذ أي إجراء قد يعني  - المحكمة

أمر من  يتحتم وجود .المالك طردك أرادإذا  فورا   خالءإلى اإل مضطرا  لست   •

مستندات في المحكمة  إذا قدم مالك العقار .عمليات اإلخالءتنفيذ المحكمة ل

دفع  عدم مقدرتك علىوتوضيح  فيمكنك الذهاب إلى المحكمة ،إلخالئك

 . ياإليجار للقاض

السيطرة على األمراض "مركز ملء النموذج الخاص ب كنك، يميناير 31حتى  •

 .  واعطائها الى المالك ،عليك إذا كان ينطبق "والوقاية منها

 للحصول على مساعدة قانونية عندما تعلم أنه قد يتم إخالئك.  سعا •

  

 :اعرف حقوقك

  المحكمة أمر من ال يمكن للمالك طردك بدون •

غير القانوني لمالك العقار إخالء المستأجر دون أمر من المحكمة عن   من •

    :طريق القيام بأي مما يلي

    األقفال ييرتغ •

    الغاز أوقطع الكهرباء أو الماء  •

  ستخدام القوةا •

    لتهديد بفعل هذه األشياءا •

  

 :احصل على مساعدة قانونية   

 833-545-4357: بوالية نيو مكسيكوالقانونية   اتالمساعدمكتب 

 505-265-2300: القانوني لكبار السن كتبمال
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