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؟ 1. ام ھو قانون اإلخطار باستقارر اإلسكان 

قانون إخطار استقرار اإلسكان ھو مرسوم أقرتھ مدینة بوسطن في أكتوبر/ تشرین األول 2020 وتم تعدیلھ في أغسطس/ آب 
م. 2021. یتطلب القانون من أي مالك یخطط إلنھاء عقد اإلیجار القیام بتزوید المستأجر بإشعار بحقوق المستأجرین ومواردھ

یتطلب القانون أیضاً من المالك وأصحاب المساكن الخاضعة للحجز العقاري أن یرسلوا في نفس الوقت إلى مكتب استقرار اإلسكان 
ن: في مدینة بوسطن (City of Boston’s Office of Housing Stability) نسخة م

ر، و إشعار اإلنھاء أو اإلخطار بعدم تجدید عقد اإلیجا
. شھادة االمتثال/ إثبات اإلخطار (اختیاري)

أنت مطالب بتقدیم ھذه المعلومات باستخدام بوابتنا على اإلنترنت. إذا كنت تواجھ صعوبات في استخدام ھذه البوابة، یرجى إرسال 
. katie.forde@boston.gov برید إلكتروني إلى العنوان

الرجاء مالحظة ما یلي: أنت مطالب بموجب القانون بالتقدیم من خالل بوابتنا على اإلنترنت.  یرجى مالحظة أنك لست بحاجة إلى 
. تقدیم شھادة االمتثال/ إثبات اإلخطار عند استخدام ھذه البوابة

 ؟دیدجلا نوناقلا اذھ ردص اذامل .2

ىلع مھنأو ،نكسلا وأ راجیإلا دقع ءاھنإ دنع مھقوقح نومھفی نیقباسلا لزانملا باحصأو نیرجأتسملا نأ نم دكأتلل موسرملا ریرمت مت
   .مھتدعاسم ىلع ةرداق نوكت دق يتلا تالاكولاب ملع

 تایلمع بنجتل ةیرورض ىرخأ تامدخ میدقت وأ راجیإلا دادسل لیومت ىلع روثعلا يف ةدعاسملا تالاكولل نكمی ،تالاحلا نم ریثك يف
 )HSNA( ناكسإلا رارقتساب راطخإلا نوناق رفویس ،ةمكاحملا لبق ءالخإلا تالكشم لح نكمملا نم نوكی ال امدنع .ءالخإلا
 .لیثمتلا وأ /و ةروشملا ىلع لوصحلل لضفأ ةصرف نیقباسلا نیكلاملا /نیرجأتسملل

 ؟ةدیدجلا تابلطتملا هذھ قیبطت أدبی ىتم .3

   .2020 ،يناثلا نیرشت /ربمفون 6 موی نمً ارابتعاً ایراس )HSNA( ناكسإلا رارقتساب راطخإلا نوناق حبصی

4. ام یطلب مني ھذا املرسوم القیام بھ ؟ 

. 

م. یتطلب القانون من أي مالك یخطط إلنھاء عقد اإلیجار القیام بتزوید المستأجر بإشعار بحقوق المستأجرین ومواردھ 

یتطلب القانون أیضاً من المالك وأصحاب المساكن الخاضعة للحجز العقاري أن یرسلوا في نفس الوقت إلى مكتب استقرار اإلسكان 
ن: في مدینة بوسطن )City of Boston’s Office of Housing Stability( نسخة م 

ر، و إشعار اإلنھاء أو اإلخطار بعدم تجدید عقد اإلیجا 
. شھادة االمتثال/ إثبات اإلخطار )اختیاري( 

أنت مطالب بتقدیم ھذه المعلومات باستخدام بوابتنا على اإلنترنت. إذا كنت تواجھ صعوبات في استخدام ھذه البوابة، یرجى إرسال 
.  katie.forde@boston.gov برید إلكتروني إلى العنوان

الرجاء مالحظة ما یلي: أنت مطالب بموجب القانون بالتقدیم من خالل بوابتنا على اإلنترنت.  یرجى مالحظة أنك لست بحاجة إلى 
. تقدیم شھادة االمتثال/ إثبات اإلخطار عند استخدام ھذه البوابة 

https://boston.nxone.com/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=AA5A12F761F5622411BB43A1BACC44C6&Process=DNDHSNA
https://boston.nxone.com/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=AA5A12F761F5622411BB43A1BACC44C6&Process=DNDHSNA
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Boston, MA 02108  

City of Boston  

.  

5. نم یجب علیھ االمتثال لھذا المرسوم ؟

.
قاري للوحدة، فإن عل ھن ا رل ھن عقاري خاضع للحجز تنوي إنھاء عقد اإلیجار أو اإلشغال بعد الحجز على ا رل  ً اك ل ام ا كنت مالكاً/  ذإ

مر ینطبق علیك  ألا

ة  ین طبق المرسوم على جمیع أصحاب العقارات أو أصحاب الرھن العقاري المحجوز علیھ للوحدات المؤجرة أو أماكن اإلقامة السك نی
إلى المستأجر أو  يف مدینة بوسطن حیث تم تقدیم إشعار إنھاء أو إشعار آخر بعدم التجدید أو انتھاء الصالحیة، أو كان یجب تقدیمھ ،

منزل لل سابق  لا مالك   .لا

دیم إشعار حقوق المستأجرین ومواردھم للمستأجر أو المالك قت ب أن یت م جی يف حاالت اإلخالء التي ال یتم فیھا تقدیم إشعار باإلنھاء، 
مستأجر لا ى  لإ مستأجرین ومواردھم  لا ا كنت تقوم برفع دعوى إخالء في المحكمة، فیجب علیك تقدیم إشعار حقوق  ذإ منزل.  لل سابق  لا

ى األقل من التقدیم . لع  ً ام وی وأ مالك المنزل السابق قبل 30 

لھ ھناك شخص مستثنى من ھذه المتطلبات ؟  .6

مساكن : لا مستثناة ھي  لا عقاریة  لا ممتلكات  لا م . عن

يف أي مستشفى أو منشأة تمریض أو منشأة صحیة مھنیة؛  و  .1
فھا األساسي ھو تقدیم عالج قصیر األمد أو مساعدة أو عالج لتعاطي الكحول أو المخدرات دھ يف منشأة غیر ربحیة   .2

 وأ غیر ذلك من المواد المخدرة.

لھ یمكن التنازل عن ھذا الشرط ؟  .7
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 دییقت وأ نع لزانتلا ىلإ فدھی ىرخأ ةیقافتا وأ دقع وأ راجیإ دقع يأل طرش يأو ،موسرملا اذھ تابلطتم نع لزانتلا زوجی ال ،ال
لباق ریغو ،ةماعلا ةسایسلا عم ضراعتی موسرملا اذھ بجومب لزنملل قباسلا كلاملا وأ رجأتسملل ةیئارجإلا وأ ةیعوضوملا قوقحلا
 .لطابو ،ذیفنتلل

 بسح نیرجأتسم ّيدل نورجأتسملا ناك اذإ مھدراومو نیرجأتسملا قوقح راعشإ میدقت ىلإ ةجاحب تلز ام لھ ،كلاملا يتفصب .8
 ؟ةبغرلا

 بجی ،يراقعلا نھرلا ىلع زجحلا دعب نیقباسلا لزانملا باحصأ كلذ يف امب ،نییعرشلا ناكسلا نم مھریغو نیرجأتسملا عیمج .معن
.بولطملا مھدراومو نیرجأتسملا قوقح راعشإ ىلع اولصحی نأ

 ؟راقعلا كلام يتفصب كلذل لثتمأ مل اذإ ثدحی اذام .9

 ىلع صُنی مل ام .ةلصفنم ةمارغ وأ ریذحت رادصإ ىلإ يدؤی امم ،ةلصفنم ةمیرج موسرملا اذھ تابلطتمل لاثتمالا يف قافخإ لك ربتعی
 وأ /و نطسوب ةنیدم ةیدلب میسارم ماكحألً اقفو ةمارغ وأ راذنإب نوناقلا اذھ ماكحأ نمً ایأ كھتنی نایك وأ صخش يأ بقاُعی ،كلذ فالخ
  .هاندأ حضوملا ،نطسوب ةنیدم ةیدلب قاثیم

 )11.7-10 ماسقألا( ناكسإلا رارقتساب راطخإلا نوناق

  شیتفتلا تامدخ ةرادإ :ذافنإلا نایك
 راذنإ :ىلوألا ةفلاخملا
ي لك نع رالود 300 :ةقحاللا تافلاخملاو ةیناثلا ةفلاخملا




