
  تعرف عىل حقوقك
 قانون إشعار عادلة 

 
ي يوليو 

ا ومسؤوليات جديدة  2020تمت الموافقة عىل قانون اإلشعار العادل من قبل مجلس مدينة شيكاغو ف 
ً
ويخلق حقوق

ي منازلهم. 
 للمستأجرين والمالك لمنح مستأجري شيكاغو المزيد من االستقرار ف 

 
مقدار اإلشعار الذي يجب عىل المالك أن يوجهه من أجل عدم تجديد عقد اإليجار أو إنهائه، أو واألهم من ذلك، أن المرسوم يزيد من  

ي يجوز للمستأجر خاللها إنهاء طلب اإلخالء ضده عن طريق دفع اإليجار 
ة الزمنية التر لرفع إيجار المستأجر. كما يمدد المرسوم الفتر

 الذي يدين به ورسوم إيداع المالك للمحكمة. 

 
 المالك الخاص بك يتحرك إلنهاء اإليجار الخاص بك إذا كان

 
 :  وبموجب هذا القانون، يجب عىل المالك تقديم ما يىلي

 

ي شقتك ألكتر من ستة أشهر ولكن أقل من ثالث سنوات 60 ●
 من اإلشعار بإنهاء عقد اإليجار إذا كنت قد عشت ف 

ً
 يوما

ي شقتك ألكتر من  يوما من اإلخطار إلنهاء عقد اإليجار الخاص بك إذا كنت 120 ●
 سنوات 3قد عشت ف 

 
 إذا كان المالك الخاص بك يتحرك لرفع اإليجار الخاص بك

 
 :  وبموجب هذا القانون، يجب عىل المالك تقديم ما يىلي

 
ي شقتك ألكتر من ستة أشهر ولكن أقل من ثالث سنوات  60 ●

 يوما من اإلشعار برفع اإليجار إذا كنت قد عشت ف 
 من  120 ●

ً
ي شقتك ألكتر من ثالث سنواتيوما

 اإلشعار برفع اإليجار إذا كنت قد عشت ف 
 
تنطبق هذه القواعد عىل جميع المستأجرين، سواء كان لديهم عقد إيجار مكتوب لمدة عام أو عقد إيجار غتر رسمي من شهر إىل شهر. 

 أي انتهاك آخر لعقد اإليجار. وال ينطبق هذا الحق إذا كانت عملية اإلخالء قد بدأت بسبب عدم دفع اإليجار أو 

 
ة  ة اإلشعار المطلوبة أو دفع اإليجار المسبق لفتر ي الشقة لفتر

إذا لم يقم المالك بإعطاء اإلشعار المطلوب، يحق للمستأجر البقاء ف 
 اإلشعار المطلوبة. 

 
 إذا كنت قد أعطيت إشعار اإلخالء لعدم الدفع 

 
ي شقتك وإنهاء قضي

ي البقاء ف 
 ة اإلخالء ضدك إذا كنت: لديك اآلن الحق ف 

 
 دفع كل اإليجار الخاص بك المتأخرة المستحقة ●
ي قضية اإلخالء الخاصة بك ●

 دفع أي رسوم إيداع قضائية دفعها مالك العقار ف 
ي نفس المبت  الذي يقيم به مالك العقار إذا كان المبت  يحتوي عىل ست وحدات أو أقل  ●

 ال تعيش ف 
 

ي دفع هذه 
ا باسم "أمر الحيازة". أنت حر ف 

ً
ي أمر إخالء رسمي ضدك، والمعروف أيض

 المدفوعات حتر يصدر القاض 

 
ي 
 .chicago.gov/fairnoticeلمزيد من المساعدة، راجع الموارد المدرجة ف 


