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 وعمليات اإلخالء يةاإليجارات لزيادلسداد االطارئ التأجيل أمر 

الذي صدق عليه وحالة الطوارئ المحلية، بخصوص رسميًا مدينة أوكالند إعالنًا رئيس أصدر  0202مارس  9في 
، اعتمد 0202 مارس 02في . كورونا المستجد، بسبب وباء فيروس 0202مارس  20مجلس مدينة أوكالند في 

عمليات اإلخالء السكني وزيادة اإليجار، ويحظر بخصوص  أمر تأجيل السداديفرض  امجلس مدينة أوكالند مرسومً 
عدم دفع اإليجار التي بسبب عمليات اإلخالء  االمرسوم أيضً ويحظر   .الرسوم المتأخرة خالل فترة الطوارئ المحلية

في الدخل أو زيادة ملحوظ نخفاض الالمستأجر يتعرض أثناء حالة الطوارئ المحلية عندما  يفأصبحت مستحقة 
مايو  12في  أمر تأجيل السدادأمد ومن المقرر أن ينتهي . فيروس كورونا المستجد  كبيرة في النفقات بسبب

 .من قِبل مجلس المدينةيده تمد، ما لم يتم 0202

اإلخالء على اإليجارات التي ينظمها قانون عمليات اإليجار وزيادات الخاص بالطارئ    أمر تأجيل السدادينطبق 
على للحصول  .لهذا وفيما يلي ملخص .فقط ندأوكاللإلخالء وقانون تسوية اإليجار في  للسبب العادل  أوكالند

وينبغي   .sttth//:tit.yl/0lQy20t  على النص الكامل للمرسوم في  معلومات كاملة، يرجى االطالع
د بررسالة اإلخالء أن يرسلوا الخاص ب أمر تأجيل السدادللمستأجرين التجاريين الذين يطرحون أسئلة بشأن 

 tehsub@aodyolsao.vabإلى  نيإلكترو

 :فيما يخص أمر تأجيل السدادعلى الماثل المرسوم الطارئ وينص 

 معظم عمليات اإلخالء

تثنى من ذلك عمليات اإلخالء التي يشكل فيها يسو  .أثناء حالة الطوارئ المحليةفي معظم عمليات اإلخالء محظورة 

 .إليسقانون الخاضعة ل خالءاإلعمليات واآلخرين ن شاغلياللصحة أو سالمة  اوشيك   اتهديد   المستأجر

 خالل حالة الطوارئ المحلية امستحق   ي أصبحذالعمليات اإلخالء لعدم دفع اإليجار 

اإليجار يسدد أثناء حالة الطوارئ المحلية إذا لم  يفلمالك العقار طرد مستأجر بسبب عدم دفع اإليجار جوز يال 
ويشمل ذلك، على سبيل   .فيروس كورونابسبب خسارة كبيرة في الدخل أو زيادة في النفقات الناجمة عن وباء 

 :المثال ال الحصر، ما يلي

 عانى المستأجر من فقدان العمل أو انخفاض في الساعات؛

 لم يتمكن المستأجر من العمل ألن أطفاله كانوا خارج المدرسة؛

  أو كان يعتني بفرد من أفراد  فيروس كورونا المستجدبـ  االمستأجر من العمل ألنه كان مريضً لم يتمكن
 ؛ أوفيروس كورونا المستجدبـ  امريضً أو فرد في بيته كان األسرة 

 تكبد المستأجر نفقات طبية كبيرة من جيبه.
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الخاص الطارئ أمر التأجيل  يوال يعف  .المحليةا بدفع اإليجار المستحق خالل حالة الطوارئ ا يزال المستأجر ملزم  مو

 .من المسؤولية عن اإليجار غير المدفوع خالء المستأجر  اإلعمليات ب

 رةالشقق السكنية المتأخإيجار رسوم 

أثناء في  ابالنسبة لإليجارات السكنية، ال يجوز فرض أي رسوم متأخرة على اإليجار غير المدفوع الذي أصبح مستحق  

 .فيروس كورونا المستجدحالة الطوارئ المحلية إذا تأخر اإليجار ألسباب ناجمة عن جائحة 

 زيادة اإليجار

مردود ما لم يكن مطلوب ا لتوفير ( مؤشر أسعار المستهلك)٪ 5.3أكثر من زيادة اإليجار  أمر التأجيل الطارئيحظر 

أثناء الطوارئ المحلية االتصال ببرنامج في يجب على مالكي العقارات الذين يفكرون في زيادة اإليجار   .عادل

 .اإليجار والتحدث مع مستشار اإلسكان

 أحكام إضافية

تخفيض اإليجار بشكل مؤقت كبادرة حسنة 

دون أن يفقد المالك الحق في رفع على تخفيض اإليجار المؤقت ةً بيكتااليجوز لمالك العقار والمستأجر الموافقة 
لجميع متطلبات  االمتثالالك الميجب على    .اإليجار مرة أخرى إلى المعدل المحدد قبل تخفيضات اإليجار المؤقتة

 .األصلي غهمبلاإليجار إلى على تاريخ رجوع ما لم ينص االتفاق على وجه التحديد  اإليجار،زيادة اإلشعار ب

 اتاإلشعارإصدار متطلبات 

على اإلشعارات الالزمة  لالطالع. اتاإلشعار إصداربخصوص  قانون الطوارئ متطلبات محددة للغايةيتضمن 
 محددةاللغة بال  المرسومعلى  االطالع، يرجى السداد أمر تأجيلسريان أثناء  يفلعمليات اإلخالء وزيادة اإليجار 

    .التي تريدها

عن طريق االتصال  لةاألسئ لطرحوأصحاب العقارات االتصال ببرنامج تعديل اإليجار مقيمين اليمكن للمستأجرين 
للحصول . PAR@aodnolkao.vagبريد إلكتروني إلى رسالة أو إرسال    3721-238 (510)  بالرقم

 :يرجى الرجوع إلى الموقع التالي ،على معلومات عن برنامج تعديل اإليجار

https://www.oaklandca.gov/rap
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