
 اعرف حقوقك -المستأجرون 
 )COVID-19(مرسوم الحمایة من اإلخالء الناتج عن جائحة فیروس كورونا

 

 

 

 
 

 
 

، یمكن مالك العقارات في إلینوي تقدیم طلب اإلخالء مرة أخرى بسبب عدم دفع اإلیجار، على الرغم من أن أوامر اإلخالء لن یتم 2021أغسطس  1اعتباًرا من 
 .2021أغسطس  31تنفیذھا إال بعد 

 
لمستأجرین بحقوقھم بموجب مرسوم حمایة یجب على المالك الذین یصدرون إخطارات اإلخالء لمدة خمسة أیام بسبب عدم الدفع تضمین ھذا اإلشعار ما یفید إبالغ ا

 .www.chicago.gov/eviction، المتاح على )COVID-19(اإلخالء الناتج عن جائحة فیروس كورونا 
 

إخطار مالك العقارات كتابیًا في ) COVID-19(یجب على المستأجرین في شیكاغو الذین فقدوا الدخل كنتیجة مباشرة أو غیر مباشرة لجائحة فیروس كورونا 
 .غضون خمسة أیام من تلقي إشعار اإلخالء من أجل حمایة أنفسھم بشكل أكبر من اإلخالء

 
لم أتمكن من دفع اإلیجار ألنني  "یمكن أن تكون ھذه الرسالة بسیطة مثل . خطاب أو برید إلكتروني أو رسالة نصیة یمكن أن یتم ھذا اإلخطار المكتوب من خالل

 .www.chicago.gov/eviction: تتوفر نسخةٌ رسمیة باللغة اإلسبانیة على الموقع )."COVID-19(تأثرت مالیاً بجائحة فیروس كورونا 
 

یمكن أن یشمل ذلك . یوًما لالتصال بالمستأجر ومحاولة وضع خطة مع المستأجر لتجنب اإلخالء 12بمجرد تقدیم المستأجرین لھذا اإلشعار، یكون أمام مالك العقار 
بھ لتغطیة اإلیجار الفائت، أو إبرام اتفاق مع المستأجر بالمغادرة دون أن خطة السداد، أو الوساطة أو التحكیم، أو السماح للمستأجر باستخدام ودیعة الضمان الخاصة 

 .یحصل مالك العقار على حكم إخالء ضده، أو ترتیبات أخرى یتفق علیھا مالك العقار والمستأجر
 

ت، ولكن یمكن لمالك العقار والمستأجر االتفاق على یتطلب المرسوم أیًضا أن تمنح خطة السداد المستأجر شھرین على األقل إلعادة سداد كل شھر من اإلیجار الفائ
یحدد المرسوم أیًضا نوع الفائدة والرسوم التي یمكن لمالك العقار فرضھا على اإلیجار الفائت، وكیف یمكن للمستأجر إظھار دلیل . المزید من الوقت إذا اختاروا ذلك

  .ذا یحدث إذا قرر مالك العقار والمستأجر استخدام ودیعة الضمان، وما)COVID-19(لمالك العقار على تأثیر جائحة فیروس كورونا 
 

الذین لم یتقدموا إلى برنامج و) COVID-19(باإلضافة إلى ذلك، یجب على جمیع مالك العقارات الذین تلقوا إشعاًرا المستأجر بتأثیر جائحة فیروس كورونا 
اریة في حاالت الطوارئ المساعدة اإلیجاریة في حاالت الطوارئ، في موعد ال یتجاوز نھایة فترة اإلخطار البالغة خمسة أیام، التسجیل في برنامج المساعدة اإلیج

)ERAP (نموذج التسجیل عبر اإلنترنت متاح على .  التابع إلدارة اإلسكان بمدینة شیكاغوwww.chicago.gov/EvictionRegistry.  
 

یمكن للمستأجرین االستعانة بدفاع قانوني ضد اإلخالء . ال یتطلب المرسوم أن یتوصل مالك العقار والمستأجر إلى اتفاق، لكنھما یبذالن جھدًا حسن النیة للقیام بذلك
 .یبذل مالك العقار ھذا الجھدإذا لم 

 
تتوفر . 22. ، الرقم الداخلي312-922-6464 أو cm@ccrchicago.orgللمزید من المعلومات حول حل النزاعات، اتصل بمركز حل النزاعات على 

 .www.chicago.gov/evictionمعلومات وموارد إضافیة على 

 

 
 

یجب تقدیم ھذا المستند من قبل مالك العقارات في شیكاغو عند تقدیم إشعار 
 .إخالء للمستأجرین

 

 إدارة اإلسكان

DOH  
  ]إدارة اإلسكان[

 

إذا قام المستأجرون بإخطار المالك كتابیًا بأنھم غیر قادرین على دفع اإلیجار ألنھم تأثروا مالیاً بجائحة فیروس كورونا : مھم
)COVID-19( أیام، یجب خاللھا على مالك العقار محاولة وضع خطة مع المستأجر من أجل  7، فسیتم بدء فترة انتظار لمدة 

 .تجنب اإلخالء قبل أن یتمكنوا من تقدیم طلب لعدم الدفع

 حالة التسریح من العمل•
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