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 مشاكل في الشقة الخاصة بك؟  ھھل تواج

 غیر متأكد من حقوقك في حالة الطرد؟ 

 ھل أنت مھتم بالتمییز في اإلسكان؟ 

نحن ھنا في نیو ھامبشایر اإلذاعة العامة مستعدون لمساعدتك. قمنا بإعداد ھذا الدلیل استنادا إلى اھتماماتكم التي 
ر األشخاص في نیوھامبشی ھوالمحامین بشأن المشاكل التي تواج توصلنا إلیھا من المستأجرین وجماعات التأیید

 بشأن اإلیجار. 

وقمنا أیضا بمراجعة بعض المعلومات التالیة مع محامي من مكتب نیوھامشیر لالستشارات القانونیة ولكن ھذا 
سكني محدد،  وضع الدلیل لیس بدیال لالستشارات القانونیة الفعلیة. وفي حالة وجود أي استفسارات قانونیة بشأن

 یمكنك التشاور مع أحد المحامین. ویمكنك االطالع فیما یلي على الكثیر من المصادر بشأن كیفیة القیام بذلك. 

  
  

  إشاعة: یمكن للمؤجر زیادة قیمة اإلیجار في أي وقت.

حیان زیادة قیمة اإلیجار قبل ھذا یتوقف على عدة عوامل. في حالة وجود عقد إیجار، ال یمكن للمؤجر في أغلب األ الحقیقة:
انتھاء مدة عقد اإلیجار بحسب ما یفید بھ مكتب نیوھامشیر لالستشارات القانونیة . وفي حالة عدم امتالك عقد إیجار، من 

) یوما على األقل بشأن اقتراح زیادة قیمة اإلیجار. وفي حالة عدم 30المفترض أن یقوم المؤجر بإرسال إخطار مدتھ ثالثین( 
افقة على ھذه الزیادة، یمكن أن تتعرض لإلخالء. ال یوجد قانون یحدد مقدار زیادة قیمة اإلیجار التي یمكن للمؤجر القیام المو

 بھا.  

  

  یتعین علیك اإلخالء فورا.ھ في اإلخالء فإن ھإشاعة: في حالة قیام المؤجر بإبالغك بنیت

ال یمكن طردك إلى أن یصدر قرار من المحكمة یفید بالطرد من الشقة. ویحق لك أیضا الدفاع عن نفسك في  الحقیقة:
 المحكمة فیما یتعلق بالطرد.  

  

  ال یمكن طردك في فصل الشتاء. إشاعة:

 یمكن الطرد في أي وقت. ولكنك تمتلك الحق في حمایة نفسك من الطرد غیر القانوني.   الحقیقة:
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  اعة: یتعین على المؤجر إبالغك في حالة التخطیط لبیع المبنى الخاص بك.إش

 بشكل عام، ال یتعین على المؤجر إبالغ جمیع المستأجرین بعرض المبنى الخاص بھم للبیع. وعلى الرغم من ذلك، الحقیقة:
ار خالء القانونیة ابتداء من إرسال إخطفي حالة رغبة المؤجر في إخالء المبنى لمالك جدید فإنھ یتعین علیھ اتباع إجراءات اإل

 ) یوما.  30ثالثون ( ھإخالء مدت

  

  أطفال. ھإشاعة: یمكن للمؤجر رفض التأجیر لشخص لدی

 المستأجرین المحتملین لشقق معینة لھذا السبب.  ھأطفال أو توجی ھال یجوز رفض التأجیر لشخص لدی الحقیقة:

  

علیك قبول الشقة على حالتھا حتى في حالة عدم مالءمتھا إشاعة: في حالة وجود إعاقة لدیك، 
  الحتیاجاتك.

وفقا لمركز حقوق المعاقین في نیوھامبشیر ومكتب ھامبشایر لالستشارات القانونیة، یتعین على المؤجر توفیر  الحقیقة:
 ق قاعدة "عدم اصطحاب"سكن معقول" مثل توفیر موقف سیارات أو السماح لك بالحیوانات المساعدة حتى في حالة تطبی

الحیوانات األلیفة." ویتعین علیھم أیضا السماح لك بإجراء "التعدیالت المعقولة" على الشقة مثل تركیب أرضیة مرتفعة. في 
 بعض األحیان، قد یتعین علیك دفع قیمة الترمیمات. 

  

لدت فیھا أو أمر آخر إشاعة: في حالة رفض المؤجر التأجیر لك بسبب العرق أو الجنس أو الدولة التي وُ 
  یتعلق بالھویة، ال یمكنك فعل شيء.

ي اإلیجار "من غیر القانوني التمییز ف ھة بأنییفید مشروع اإلسكان العادل في مكتب نیوھامشیر لالستشارات القانون الحقیقة:
أو البیع أو تمویل اإلسكان استنادا إلى العرق أو اللون أو األصل أو الدین أو النوع أو الحالة األسریة أو اإلعاقة أو المیول 

لألشخاص  ایةالجنسیة أو الحالة االجتماعیة أو ھویة الجنس المتصورة". وینص قانون ھامبشایر الجدید على نفس تدابیر الحم
 الذین تعرضوا للعنف األسري أو االعتداءات الجنسیة أو المالحقة. 
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إشاعة: عند استئجار شقة جدیدة، قد یُطلب منك دفع قیمة إیجار الشھر األول واألخیر باإلضافة إلى مبلغ 
 تأمین. 

في أغلب األحیان/ ال یمكن أن تزید قیمة مبلغ التأمین عن قیمة إیجار أول شھر. ولكن المؤجر قد یطلب منك دفع  الحقیقة:
دوالر في الشھر فقد  1,500مبلغ تأمین وقیمة إیجار أول شھر في نفس الوقت. على سبیل المثال، إذا كانت قیمة اإلیجار 

 دوالر مقابل قیمة إیجار أول شھر.  1,500ومقابل مبلغ التأمین  دوالر 1,500دوالر مقدما:  3,000یُطلب منك دفع 

  
 

إشاعة: في حالة قیام المؤجر بمعاقبة المستأجر بسبب التحدث عن مشكلة صراحة، ال یمكن للمستأجر 
  القیام بأي شيء للدفاع عن أنفسھم.

 مایة. في حالة التعرض لالنتقام من المؤجر، یمكنك اتخاذ بعض تدابیر الح الحقیقة:

وال یجوز للمؤجر طردك بسبب اإلبالغ عن مخالفة للقوانین. وال یجوز لھ أیضا طردك بسب اقتطاع قیمة اإلیجار بشكل 
 قانوني أو إجراء تنظیم مع بقیة المستأجرین. 

في حالة قیام المؤجر بحجزك خارج الشقة أو إغالق المرافق أو اتخاذ خطوات أخرى أو التضییق علیك في اإلقامة في شقتك 
أ." وھذه طریقة لمحاولة منع المؤجر من  - 540فإنھ یمكنك تقدیم مستندات معینة في المحكمة یُطلق علیھا اسم "االلتماس 

 .على الموقع اإللكتروني للمحكمةأ، یمكن الدخول  - 540ن االلتماس االنتقام منك. لمزید من المعلومات بشأ
 
  

 إشاعة: في حالة رفض المؤجر القیام بإصالح المشاكل الموجودة في شقتك، یمكنك التوقف عن دفع قیمة
  اإلیجار.

توجد بعض المواقف التي یمكنك فیھا التوقف عن دفع قیمة اإلیجار بسبب مشاكل في الشقة الخاصة بك ولكن من  الحقیقة:
األفضل الحصول على االستشارة القانونیة بشأن الوضع الخاص بك قبل اتخاذ ھذه الخطوة. وفي حالة االمتناع عن دفع قیمة 

 ذه األموال ألنھ قد یُطلب منك دفعھا الحقا.  اإلیجار، تأكد من عدم إنفاق ھ

    
 
 
 
 
 
 
 

https://www.courts.nh.gov/our-courts/circuit-court/district-division/landlordtenant
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 كیف یمكنك معرفة أن منزلك في أمان؟ 
  
  

 بغض النظر عن المكان الذي تعیش فیھ في نیوھامبشیر، یحق لك العیش في مكان: 

 یمتلك مرافق سباكة جیدة دون أي دعم احتیاطي بسبب نظام مجاري وصرف صحي معیب.  ●

 یمتلك مصدر تورید كافي للمیاه وسخان میاه یعمل بشكل جید.  ●

 یمتلك خطوط غاز وأجھزة تعمل بالغاز بشكل سلیم في حالة تقدیمھا من جانب المؤجر.  ●

 درجة فھرنھایت على األقل.  65یمتلك أنظمة تدفئة تعمل بشكل سلیم ویمكن تشغیلھا على متوسط  ●

ال توجد بھ مجموعات من القوارض أو الحشرات، بما في ذلك بق الفراش (أو ینبغي على المؤجر بذل جھود لعالج  ●
 المشكلة) 

ال توجد بھ أسالك مكشوفة أو موصالت غیر مناسبة أو مفاتیح معیبة أو ظروف أخرى قد تؤدي إلى حدوث صدمة  ●
 كھربیة أو حریق. 

  تسریب السقف أو الجدران. ھال یوجد ب ●

 جبس یتساقط من الجدران أو األسقف.  ھال یوجد ب ●

 فتحات كبیرة في األرضیات أو الجدران أو األسقف.  ھال توجد ب ●

 تراكم للقمامة في المناطق المشتركة إذا كانت المشكلة بسبب قیام المؤجر بتقدیم حاویات قمامة غیر كافیة  ھال یوجد ب ●
 (ما لم یكن المستأجر مسؤوالً عن إزالة القمامة.) 

قد تضر الفطریات أیضا بصحتك وتعتبر مصدر شائع للقلق بالنسبة لمستأجري نیوھامبشیر. وال توجد قواعد تتعلق بمستویات 
 الفطریات في العقارات المؤجرة ولقد ربما توجد قواعد محلیة.  

وطلب التواصل مع مسؤول إنفاذ القانون في  211مجتمعك، یمكن االتصال بـ لمعرفة المزید عن القواعد المعمول بھا في 
  ھ.المكان الذي تعیش فی
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  أین یمكن الحصول على المزید من المساعدة؟

للتواصل مع الكثیر من المصادر المختلفة، بما في ذلك البرامج التي یمكن أن تساعدك في التعامل  211یمكنك االتصال برقم 
والعثور على المكتب المحلي للرعایة االجتماعیة أو مكتب إنفاذ القانون  211مع الصعوبات المالیة. ویمكن أیضا االتصال بـ 

صة بك والتي ال یتعامل معھا المؤجر. في حالة تحدث اللغة اإلنجلیزیة في حالة الرغبة في اإلبالغ عن مشكلة تتعلق بالشقة الخا
 بكفاءة محدودة، قل "مترجم" أو "مترجم فوري" عند التواصل مع ممثل لطل المساعدة القانونیة. 

 .بطعلى ھذا الراتمتلك "ویلكمنج نیوھامبشیر" أیضا قائمة من مصادر اإلسكان 

 : إلى ھفي حالة طلب المساعدة في دفع قیمة اإلیجار، یمكن أیًضا محاولة االتصال ببرنامج العمل المجتمعي المحلي. توج
CAPNH.org  لمزید من المعلومات.  211أو اتصل بـ 

للحصول  603دیك، یمكنك االتصال بـ في حالة طلب مساعدة لتفادي الطر أو في حالة وجود أي استفسارات قانونیة أخرى ل
. یمكنك االطالع على مزید من المصادر 603-224-3333أو  800-639-5290ة على رقم یعلى المساعدة القانون

 .القضائیة في نیوھامبشیرالموقع اإللكتروني للسلطة القانونیة على 
 

 مالتسم نم ةوالوقای ةالصحی لالمناز جببرنام في حالة القلق من التعرض للتسمم بالرصاص في منزلك، یمكنك االتصال
603-أو االتصال بـ   .govLeadInfo@dhhs.nhمن خالل إرسال برید إلكتروني إلى   رھامبشای يف صبالرصا

 . 211. ویمكنك أیًضا االتصال باإلدارة الصحیة المحلیة من خالل االتصال برقم 271-4507

    
  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://welcomingnh.org/housing_resources/
https://www.courts.nh.gov/self-help/getting-started/legal-assistance
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وفي حالة حرمانك من السكن أو التعامل معك بشكل مختلف من جانب المؤجر بسبب جانب معین یتعلق 
 بالھویة فإنھ یمكنك التواصل مع الجھات التالیة:  

ا آلة . توجد أیضً 1115-921-800-1مشروع اإلسكان العادل في مكتب نیوھامشیر لالستشارات القانونیة: اتصل بـ  ●
. في 711أو  2964-735-800-1مبرقة كاتبة من خالل شركة ریالي نیو ھامبشایر من خالل االتصال على رقم: 

 جم فوري. سیتم توفیر متر ھحالة تحدث اللغة اإلنجلیزیة بكفاءة محدودة، فإن
  

. یمكن أیًضا إرسال برید 0432-228-603أو  1721-834-800مركز حقوق المعاقین في نیوھامبشیر: اتصل على  ●
 في حالة طلب مزید من المساعدة فیما یتعلق باالتصال، یمكنك .ةالصفح هھذ يف نالمبی جالنموذ مباستخدا إلكتروني إلیھم
 إبالغھم أیضا. 

  
لطلب مترجم فوري.  0، اضغط على الخیار رقم 603-271-2767ل على لجنة حقوق اإلنسان في نیوھامبشیر: اتص ●

في حالة طلب مساعدة فیما یتعلق باللغة، حدد humanrights@nh.govإلى  . ھوإرسال جالنموذ اھذ یمكن أیًضا ملء
 اللغة التي تتحدث بھا في بریدك اإللكتروني. 

  
 1-أو  1-800-669-9777اتصل على رقم  ةاألمریكی ةالمتحد تالوالیا يف ةالحضری ةوالتنمی ناإلسكا ةوزار ●

ا إرسال یمكنك أیضً . ComplaintsOffice01@hud.govإلى ھوارسل جلنموذا اھذ أو املء 8339-877-800
النموذج إلى: المكتب اإلقلیمي لإلسكان العادل وتكافؤ الفرص في بوسطن، وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات 

، بوسطن، 321شارع كوزواي، الغرفة  10 المتحدة األمریكیة، توماس بي أونیل جونیور المبنى االتحادي،
 . 1092-02222ماسوشوستس 

 
اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة األمریكیة بلغات أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة، للحصول على المساعدة من وزارة 

 ،ةالتاغالوغی ةاللغ ،ةاإلسبانی ةاللغ ،ةالروسی ةاللغ ،ةالكوری ةاللغ ،ةالھایتی ةاللغ ،ةالصینی ةاللغ ،ةالعربی ةاللغ اتبع ھذه الروابط:
   .ةالفیتنامی ةاللغ
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