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 التأجیل الطارئ لزیادة اإلیجارات وعملیات اإلخالء 

 (FAQ)األسئلة الشائعة 
 

. إال أن منع اإلخالء الطارئ في أوكالند سیستمر في منع معظم  2021سبتمبر  30لقد انتھى منع اإلخالء في كالیفورنیا في 
أسعار المستھلك، والرسوم المتأخرة على الوحدات المغطاة؛ وذلك  عملیات اإلخالء، وزیادات اإلیجارات بشكل یتجاوز مؤشر 

 حتى یقوم مجلس المدینة برفع حالة الطوارئ المحلیة. 
 

لألسئلة حول كیف یمكن إلنھاء منع اإلخالء في الوالیة أن یؤثر علیك، یرجى االتصال بمستشار اإلسكان في برنامج تعدیل 
. وینبغي على المستأجرین rap@oaklandca.govأو عنوان البرید اإللكتروني  3721-238-510اإلیجارات عبر رقم الھاتف 

 . busdev@oaklandca.govالتجاریین ممن لدیھم أسئلة حول منع اإلخالء مراسلة البرید اإللكتروني  
 

 ما ھي التواریخ التي یكون فیھا التأجیل ساریًا؟ 
، ویسري القرار على الفور. سیكون التأجیل ساریًا 2020مارس    27أقر مجلس مدینة أوكالند ھذا التأجیل یوم الجمعة،  
 .19-كوفیدبسبب حتى یرفع مجلس المدینة إعالن الطوارئ المحلي 

 
 ؟ 19-كوفیدھل یتعین على المستأجرین إخطار مالك العقار كتابیًا بعدم قدرتھم على دفع اإلیجار بسبب تفشي  

، 19-ال.  وفي حین أنھ ال یوجد شرط بأن یقوم المستأجرون بإخطار المالك بعدم قدرتھم على دفع اإلیجار بسبب كوفید
) یشجع المستأجرین على التواصل قدر اإلمكان بشأن عدم القدرة على دفع اإلیجار RAPفإن برنامج تعدیل اإلیجار (

 ت االتصال.  المستحق واالحتفاظ بسجالت دقیقة ومذكرا
 

 ؟19-ھل یتعین على المستأجرین تقدیم دلیل لمالك العقار على انخفاض دخلھم بسب كوفید
ال.  بموجب قانون الطوارئ في أوكالند، ال یمكن لمالك العقار أن یطلب من المستأجر تقدیم دلیل على انخفاض دخلھ  

الیة. یشجع برنامج تعدیل اإلیجار مالكي العقارات  . ومع ذلك، قد تكون ھناك متطلبات إضافیة من الو19-بسبب كوفید
 والمستأجرین على العمل معًا خالل فترة التأجیل.  

 
   ھل ال یزال یتعین على المستأجرین دفع اإلیجار خالل فترة التأجیل؟ 

نعم. في حین أنھ ال یمكن طرد المستأجر بسبب عدم دفع اإلیجار بسبب فقدان الدخل في ظل جائحة فیروس كورونا، 
 فإن قانون الطوارئ ال یعفي المستأجر من التزامھ بسداد اإلیجار الذي كان مستحقًا خالل فترة التأجیل.  

 
 ھل یمكنني زیادة اإلیجار أثناء المنع؟

. یظل مؤشر أسعار  %3مسموح بھ لزیادة اإلیجار للوحدات المغطاة منظمة اإلیجار في مدینة أوكالند ھو نعم. الحد األقصى ال
. وتنطبق ھذه الزیادة على الوحدات الخاضعة لقانون اإلیجار في  2023 یولیو 31حتى  2022 أغسطس 1المستھلك ساریًا من 

زیادة اإلیجار أثناء حالة الطوارئ المحلیة االتصال ببرنامج تعدیل مدینة أوكالند. ینبغي على مالك العقار الذي یفكر في 
 اإلیجارات للتحدث مع مستشار إسكان.

 
  ماذا یحدث إذا انتھى عقد إیجار المستأجر خالل فترة التأجیل؟ 

العقارات، و یُعد تشخیص فیروس كورونا، وبیع  المستأجر.  ال  لطرد  انتھاء عقد اإلیجار لیس سببًا عادالً  الحجز  إن 
 العقاري أیًضا أسبابًا لعملیات اإلخالء بموجب قانون سبب اإلخالء العادل.   

 
 ماذا یحدث عندما تنتھي فترة التأجیل؟

mailto:busdev@oaklandca.gov
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التأجیل، تظل قوانین أوكالند بشأن عملیات اإلخالء ومراقبة اإلیجار ساریة.  اإلیجار الذي لم یتم  عندما تنتھي فترة 
دفعھ، ال یزال مستحقًا.  في حین أنھ ال یجوز لمالك العقار بأن یقوم بعملیة اإلخالء بسبب اإلیجار غیر المدفوع بسبب  

 یجوز لمالك العقار رفع دعوى صغیرة السترداد اإلیجار المتأخر المستحق.   فقدان الدخل بسبب جائحة فیروس كورونا،  
 
 
 
 

 على التأجیل؟ 19-كوفید  كیف یؤثر القانون الجدید في الوالیة إلغاثة المستأجرین في ظل 
) بشكل كبیر على التأجیل. سیستمر وقف  AB 3088(  2020لعام  19-لن یؤثر قانون إغاثة المستأجرین في ظل كوفید

. 19-اإلخالء في أوكالند في حمایة المستأجرین في أوكالند من عملیات اإلخالء أثناء حالة الطوارئ الخاصة بكوفید
ومع ذلك، فإن المستأجرین الذین یعیشون في وحدات غیر مشمولة بوقف اإلخالء، أي وحدات ال تتعلق بأسباب عادلة،  

 . AB 3088حمایة إضافیة بموجب سیكون لدیھم 
 

 
 ) على التأجیل؟(CDC كیف یؤثر أمر مركز السیطرة على األمراض والوقایة منھا

في مناطق الوالیة أو المناطق المحلیة بنفس مستوى    (CDC)  ال ینطبق أمر مركز السیطرة على األمراض والوقایة منھا
التأجیل المحلي   فإن  الحمایة أو أعلى منھ. نظًرا ألن وقف اإلخالء في أوكالند یوفر مزیدًا من الحمایة للمستأجرین، 

 . 19-سیستمر في حمایة مستأجري أوكالند من عملیات اإلخالء أثناء حالة الطوارئ الخاصة بكوفید
 


