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وعمليات اإلخالء يةاإليجارات لزيادلسداد االطارئ التأجيل  أمر 

األسئلة الشائعة 

 ؟أمر تأجيل السدادما تواريخ سريان 
، الذي يسري على الفور ويستمر حتى 7272مارس  72يوم الجمعة الماثل  أمر تأجيل السدادأقر مجلس مدينة أوكالند 

 .التاريخ يمدد مجلس المدينة هذا، ما لم 7272مايو  13

فيروس كورونا بأنهم ال يستطيعون دفع اإليجار بسبب  اخطي  العقار مالك طلب من المستأجرين إخطار ي  هل 

 ؟المستجد

فيروس  ن بإخطار المالك بأنهم ال يستطيعون دفع اإليجار بسببفي حين أنه ال يوجد شرط أن يقوم المستأجرو .ال

يشجع المستأجرين على التواصل قدر اإلمكان حول عدم ( PAR)، فإن برنامج تعديل اإليجار كورونا المستجد

 .عن التواصل القدرة على دفع اإليجار المستحق، واالحتفاظ بسجالت ومالحظات دقيقة

؟فيروس كورونا المستجد على أن دخلهم قد انخفض بسبب مالك العقار إلى تقديم دليلطلب من المستأجرين هل ي  
فيروس كورونا بسبب خفض انفي حين أن مالك العقار ال يمكن أن يطلب من المستأجر تقديم دليل على أن دخله  .ال

أمر سريان أثناء في مالكي العقارات والمستأجرين على العمل معًا ( PAR)برنامج تعديل اإليجار شجع ي، المستجد

 .تأجيل السداد

 ؟أمر تأجيل السداد سريانأثناء في ا يزال المستأجرون مطالبين بدفع اإليجار مهل 
، فإن فيروس كورونابوباء رتبط المالمستأجر لعدم دفع اإليجار بسبب فقدان الدخل إخالء وفي حين أنه ال يمكن . نعم

 .أثناء الوقففي  اال يعفي المستأجر من االلتزام بسداد اإليجار الذي كان مستحقً ارئ الطقانون ال

؟أمر تأجيل السدادسريان أثناء في ماذا يحدث إذا انتهت مدة عقد اإليجار للمستأجر 
نزع الملكية ، وعقارالوبيع  ،فيروس كوروناكما أن تشخيص  .لطرد المستأجر عاداًل  اعقد اإليجار ليس سببً انتهاء 

   .لإلخالء السبب العادل قانون لإلخالء بموجب اسببً  ليست

 ؟أمر تأجيل السدادماذا يحدث عندما ينتهي 

 .ا تزال قوانين أوكالند المتعلقة بعمليات اإلخالء ومراقبة اإليجارات ساريةم، أمر تأجيل السدادسريان  عندما ينتهي

بسبب اإليجار غير المدفوع  المستأجر طردال يمكنه  في حين أن مالك العقار .ايزال مستحقً ا مدد غير المساإليجار ف

السترداد رى صغرفع دعوى مطالبة  ، يجوز لمالك العقارفيروس كوروناوباء  الناجم عنفقدان الدخل ب المتعلق

 .اإليجار المستحق
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