
داخلداخل  مدينةمدينة  نيويوركنيويورك::

الخطالخط  الساخنالساخن  لخدماتلخدمات  حقحق  توكيلتوكيل  مستشارمستشار  مبدينةمبدينة  نيويوركنيويورك

(718) 557-1379

إجاباتإجابات  محكمةمحكمة  اإلسكاناإلسكان  

للحصول عىل املزيد من املعلومات واإلحاالت للمحامني الذين بإمكانهم 
متثيلك قانونيًا

(212) 962-4795

إدارةإدارة  شؤونشؤون  املستهلكنياملستهلكني  مبدينةمبدينة  نيويوركنيويورك

 ملزيد من املعلومات حول حقوق العامل املستقلني والذين يعملون 
لدى أنفسهم

www1.nyc.gov/site/dca/workers/workersrights/
freelancer-workers.page

واليةوالية  نيويوركنيويورك::

موقعموقع LawHelp يفيف  نيويوركنيويورك

للحصول عىل اإلحاالت للمحامني الذين بإمكانهم متثيلك قانونيًا

lawhelpny.org

ائتالفائتالف  مهاجريمهاجري  نيويوركنيويورك

للحصول عىل معلومات بشأن حقوق العاملة غري املسجلة عىل مستوى 
nyic.org الوالية

)ERAP( برنامجبرنامج  مساعداتمساعدات  اإلسكاناإلسكان  يفيف  حاالتحاالت  الطوارئالطوارئ  بواليةبوالية  نيويوركنيويورك

 يقدم مساعدات مادية ألصحاب املنازل غري القادرين عىل دفع اإليجار 
أو فواتري املرافق أثناء جائحة كوفيد 19

otda.ny.gov/programs/Emergency-Rental-Assistance

 املدعي العام املصادراملصادر

لنيويورك 
Letitia James

السادةالسادة  مواطنيمواطني  نيويورك،نيويورك،

لقد مر العديد من األفراد يف والية نيويورك بصعوبات مادية 

خالل جائحة بكوفيد-19. يحمي قانون املالذ اآلمن للمستأجر 

(TSHA) املستأجرين والساكنني بشكل قانوين من خطر الطرد 

من السكن يف حالة عدم متكنهم من سداد املبالغ اإليجارية. 

حيث ال ميلك بعض األفراد وظائف تقليدية أو لديهم مصادر 

دخل أخرى يصعب إثباتها. حيث يجد بعض األفراد مثل العاملة 

غري املسجلة، واملستقلني، والذين يعملون لدى أنفسهم صعوبة 

يف إثبات تغري مصدر دخلهم. 

يلخص هذا املنشور طرق اإلثبات األخرى التي ميكن استخدامها 

من أجل الحصول عىل منح الحامية املقدمة مبوجب قانون املالذ 

اآلمن للمستأجر. 

مع فائق  االحرتام،

إظهارإظهار  الصعوباتالصعوبات  املاليةاملالية  

مبوجبمبوجب  قانونقانون  املالذاملالذ  

اآلمناآلمن  للمستأجرللمستأجر  

إرشادات للمستأجرين 

مكتبمكتب  املدعياملدعي  العامالعام  لواليةلوالية  نيويوركنيويورك

Letitia James

اللغة العربية



الدفاعالدفاع  القانوينالقانوين  بالصعوباتبالصعوبات  املاليةاملالية  مبوجبمبوجب  قانونقانون  املالذاملالذ  

 )TSHA( اآلمناآلمن  للمستأجرللمستأجر

يساعد قانون املالذ اآلمن للمستأجر مستأجري الشقق السكنية والساكنني بشكل 
قانوين يف البقاء يف منازلهم.  

أناأنا  مدينمدين  باإليجارباإليجار. . كيفكيف  ميكنميكن  لقانونلقانون  املالذاملالذ  اآلمناآلمن  للمستأجرللمستأجر  مساعديت؟مساعديت؟  

إذا كنت غري قادر عىل دفع اإليجار بسبب بكوفيد-19 )خرست وظيفتك عىل سبيل 
املثال(، ففي هذه الحالة ميكن أن يقوم أحد القضاة بإيقاف حكم الطرد الصادر 

ضدك بسبب املبالغ اإليجارية غري املدفوعة وذلك يف حالة إثباتك للمحكمة كيفية 
ترضرك ماديًا من بكوفيد-19. 

هلهل  سيظلسيظل  متوجًبامتوجًبا  عيّلعيّل  سدادسداد  املبالغاملبالغ  اإليجاريةاإليجارية  غريغري  املدفوعة؟املدفوعة؟    

عىل الرغم من قيام القايض بإيقاف حكم الطرد بسبب املبالغ اإليجارية غري 
املدفوعة إال أنه ال يزال بإمكان صاحب العقار إثبات أنك مدين له باملال وأن 
يطلب من القايض إصدار حكم مايل. وبإمكانه بعد ذلك تحصيل هذه املبالغ 

املالية. 

هلهل  أناأنا  محميمحمي  منمن  إجراءاتإجراءات  الطردالطرد  األخرى؟األخرى؟  

يرسي قانون املالذ اآلمن للمستأجر عىل قضايا عدم سداد املبالغ اإليجارية وال 
يرسي من أجل إيقاف اإلجراءات القانونية. 

كيفكيف  ميكننيميكنني  اإلثباتاإلثبات  أمامأمام  القايضالقايض  أننيأنني  أعاينأعاين  مادًيا؟مادًيا؟  

مبوجب قانون املالذ اآلمن للمستأجر، يجب أن يثبت املستأجر أو الساكن بشكل 
قانوين أنه يعاين من صعوبة مالية بسب كوفيد19-. سوف ينظر القايض يف العديد 

من العوامل من أجل تحديد الصعوبة املالية، مبا يف ذلك: 

·  تغري الدخل أثناء بكوفيد-19 
·  األموال النقدية واملوجودة يف الحسابات املرصفية 

·  إذا كان بإمكانك الحصول عىل: 
 (PA) مساعدة نقدية  ·

·  برنامج مساعدات التغذية التكميلية (SNAP أو قسائم الطعام) 
 (SSI) الدخل التأميني اإلضايف  ·

·  اإلعاقة يف والية نيويورك 
 (HEAP) برنامج مساعدات الطاقة املنزلية  ·

·  التأمني ضد البطالة 
·  اإلعانات األخرى املقدمة مبوجب قانون الوالية أو القانون الفيدرايل

بدائلبدائل  التوثيقالتوثيق  التقليديالتقليدي  للصعوباتللصعوبات  املاليةاملالية

فيامفيام  ييلييل  بعضبعض  األمثلةاألمثلة  عىلعىل  وسائلوسائل  اإلثباتاإلثبات  التيالتي  ميكنميكن  أنأن  تُحرضهاتُحرضها  إىلإىل  املحكمةاملحكمة  غريغري  قسائمقسائم  الرواتب،الرواتب،  أوأو  البياناتالبيانات  املرصفية،املرصفية،  أوأو  عائداتعائدات  الرضائب أو الفواتري: الرضائب أو الفواتري: 

 )EEFPA( لقدلقد  قمتقمت  بتقديمبتقديم  إقرارإقرار  صعوبةصعوبة  مبوجبمبوجب  قانونقانون  منعمنع  الطردالطرد  والحجزوالحجز  العقاريالعقاري  يفيف  حاالتحاالت  الطوارئالطوارئ
هلهل  هذاهذا  نفسنفس  اليشء؟اليشء؟  

ال. يحمي قانون منع الطرد والحجز العقاري يف حاالت الطوارئ (EEFPA) املستأجرين بطريقة مختلفة. إذا كان لديك مشاكل مادية، أو صحية، أو كنت كبريًا يف السن، فإنه 
ميكنك مبوجب قانون منع الطرد والحجز العقاري (EEFPA) أن توقع عىل إقرار صعوبة وتقدميه للمحكمة. سوف يؤدي ذلك ملنع صاحب العقار من رفع أغلب قضايا الطرد 

 ،(EEFPA) ضدك ومنع طردك من املنزل. سوف تنتهي هذه الحامية يف 31 أغسطس 2021. إذا قمت بالتوقيع عىل إقرار صعوبة مبوجب قانون منع الطرد والحجز العقاري
فاحرص عىل إخبار القايض بذلك، حتى وإن كان ذلك عقب 31 أغسطس 2021، حيث إنه ميكن استخدام اإلقرار املُوقع إلثبات الصعوبة املالية مبوجب قانون املالذ اآلمن 

.(TSHA) للمستأجر

·  اإلفادات التي تقدمها أنت أو من يقيم معك التي توضح بالتفصيل التغيريات 
التي طرأت عىل دخلك وأهليتك لإلعانات العامة 

·  اإلفادات التي تقدمها جهة عملك السابقة التي قللت ساعات عملك أو 
رسحتك من العمل عقب 7 مارس 2020 

·  اإلفادات التي يقدمها أفراد أرستك الذين قدموا لك دعاًم ماديًا، ولكن توقف 
هذا الدعم عقب 7 مارس 2020 

·  اإلفادات التي يقدمها رفقاء السكن الذين فقدوا مصدر دخلهم 

·  اإليصاالت، أو املالحظات، أو الجداول التي تستخدمها لتسجيل الدفعات 
النقدية التي تتحصل عليها نظري عملك وتاريخ توقف هذه الدفعات 

·  سجالت موقع PayPal، أو Venmo، أو أي دفعات إلكرتونية أخرى تسجل 

املعامالت النقدية وتظهر التغري الذي طرأ عىل دخلك 

·  الفواتري املدفوعة وغري املدفوعة 

·  الجداول الزمنية التي تظهر نقصان ساعات العمل 

·  البيانات املرصفية التي تظهر اإليداعات النقدية املنتظمة التي توقفت أو 
تغريت عقب 7 مارس 2020 

·  اإلفادات التي تثبت عجزك عن العمل بسبب عدم توافر رعاية للطفل أو 
التحاقك مبدرسة تحرض بها بصفة شخصية 

·  املستندات التي تظهر رعاية طفل بشكل غري رسمي )مثل األموال النقدية أو 
املستلزمات( التي توقفت أو تغريت عقب 7 مارس 2020 

·  املستندات التي تظهر أهليتك أنت أو أحد أفراد أرستك )مبا يف ذلك األطفال( 
للحصول عىل اإلعانات الحكومية 

·  املستندات التي تبني النفقات املرتبطة بكوفيد-19، مبا يف ذلك النفقات الطبية 
التي تدفعها من جيبك ومصاريف الجنائز 

يرُصح قانون املالذ اآلمن للمستأجر أنه يجب عىل القضاة "النظر يف" عوامل الصعوبات املالية ولكن ال يحدد األشياء التي يجب عىل املستأجر إحضارها للمحكمة.  

ميكنك إثبات الدخل املنخفض من خالل قسائم الرواتب، أو البيانات املرصفية، أو عائدات الرضائب، أو الفواتري.   

إذا مل يكن لديك هذه األنواع من املستندات، فبإمكانك إثبات الدخل املنخفض بطرق أخرى تقدمها أنت أو أي شخص آخر يعرف وضعك ويقوم بتقديم إفادة وذلك حال عدم 

توافر أي مستندات لديك.  


