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 دارکرایه به   ی  ها هیتوص

 "مهلت ده روزه" از  هیاخطار  افتیبه محض در 

  2498-944-720 تلفنب  نمخود، با  لکم صاحب

با دفبر   FEC@denvergov.org ایمیل ا ی

 مایل تیو حما یتوانمند ساز 
 (Office of Financial Empowerment and Protection)  

متصل  ی  مسئول راهنما کی. شما به وید شتماس به 

 ر یز  یکمکها  برایتواند شما را  شد که یم د یخواه

 :کند  ایتهد

 خانه هکرای  یبرا کمک 
 خدمات  

ر
 حقوق

 یواسطه گر  خدمات 

 دولتر  یسازمان ها قیاز طر خدمات  ر یسا 
 ضاکارانه/ نان پرافیتر  یو سازمان ها محیل

 کنیم با  برخورد چگونه 

 جایداد اخطاریه تخلیه
 یار یاخت ی  غ خط / فسخ قرارداد  هیتخل

 اخراج ا ی هیتخل عمویم فیتعر 

 (  یمSheriffحوزه ) سیپول کیشود که ملک را ترک کند. فقط  دار دستور داده یم هیاست که از سمت محکمه به کرا زمای   هیتخل •
توجه: در دنور ،  اخراج کند.  سیتواند بدون حکم محکمه و حوزه پول هرگز نیم داد یحکم محکمه را اجرا کند و مالک جا نیتواند ا

  ینوع کارها نیکنند. ا  ها را مجرا یم لهی( حکم تخDeputy Sheriffsماموران حوزه )
 
( FED) یاجبار  فیورود و توق ،حقوق

 شود.  یم دهینام

یس نیم داد یمالک جا  • دار را به  هیکرا  تواند بدون حکم محکمه دسبر
 . زد یبر  ونب  دار را ب هیاموال کرا ا یکند   لیملک منع شود، قفل را تبد

ا ا یپرداخت نکرده باشد  هیدار کرا هیاگر کرا • قرارداد خط را نقض کند  طیشر
وع مراحل  یبرا داد ی، مالک جا درخواست امضا شده  کی د ی، با FEDشر
دار بدهد در آن  هیتملک ده روزه )مهلت ده روزه( را به کرا ا یحل مشکل 
باشد.  مورد تخلف از قرارداد خط مشخص شده  ا ی هیکرا  مقدار بدیه

عقب مانده دارد، مورد  هیرا پرداخت کند اگر کرا هیتواند کرا دار یم هیراک
در محکمه نزد  ا یکند،   هیتخلف را اصالح کند، ملک را ظرف ده روز تخل

  یدار در مورد مقدار قرضدار  هیبدهد. اگر کرا درخواست دادخوایه قاض  
 قدار م د یبا که در درخواستنامه ذکر شده است اختالف نظر دارد،  هیکرا
ندارد که  الزایم داد یرا ظرف مدت ده روز پرداخت کند. مالک جا حیصح

 را بعد از مدت ده روزه قبول کند.  پول پرداختر 

 یکیدار را با  هیمکتوب "مهلت ده روزه" به کرا لیتواند تحو  یم داد یمالک جا •
از آن در محل سکونت معمول   کای    کی لیانجام دهد، با تحو  ر یز  یاز راه ها

 ا یباشد،  شبر یب ا یسن هجده  یشخص که دارا لیدار به هر عضو فام هیکرا
، آمر،  یدفبر در محل کار معمول او به شپرست ، سکرتر ، معاون  لیتحو 
آن را  تواند یم رساندن آن به شخص انجام شده و موفق نشده، یبرا یو جد اگر تالش کاق   ا یشخص ;  ر یمد ا ی یمنابع بشر  ندهینما
نصب ورقه اخطار  ا ی افتینصب کند. مهلت ده روزه از روز بعد از در  مثال روی دروازه ورودی در ملک تیمکان قابل رو  کیدر 

وع یم  . ند یرا نب طارنامهدار هرگز اخ هیاگر کرا گردد، حتر   شر

تواند  یم داد یصورت مالک جا نیاز ملک خارج نشود، در ا ا یرا پرداخت نکند، تخلف را اصالح نكند  یدار قرضدار  هیاگر کرا •
 دهیگرد  حی    تشر  اتیدنور" با جزئ لهیپروسه در "نمودار پروسه تخ نیدهد. مراحل مربوط به ا لیتشک هیتخل هیدادخواست و دوس

 شده است.  مهیاست که ضم

وط "مهلت ده روزه" هم •  ذکر شده باشد.  یگر ید ب   اگر در قرارداد خط چ و الزام آور است، حتر  قیقابل تطب شهیشر
 

 هیپروسه تخل

 کلرادو   حقوقر تواند با مالک ، خدمات  دار یم هیدار ادعاها را قبول نداشه باشد و جدل کند، کرا هیاگر مهلت ده روزه داده شود و کرا •
(coloradolegalservices.org, 303-837-1313 ، )اسطه گریو انجمن  ا ی (CMC@FindSolutions.org, 303-717-4151  )

 دیبه قسمت منابع مراجعه کن شبر یب اتیجزئ یحل مسئله تالش کند. برا یو برا شوید به تماس 

دهد. احضاريه به   لیدار تحو  هیو احضار را به کرا هیاز شکوائ کای    کی د یبا داد ی، مالک جا هیتخل تر یشکا هیدوس لیهنگام تشک •
  در محکمه حاض  شود. دستورالعمل ها هیکرا

حضور از راه دور در  یدار اطالع خواهد داد كه وي بايد در تاري    خ و ساعت معيت 
 موجود باشد.  رنامهدر احضا د یدنور با محکمه کانتر 

 مهمحکدر  توافق نامه کتت   خی    در آن تار  لکمابا  ا یخود را ارائه دهد و  هیجواب ا ی د یبا رایه دار ک،  کمهمحاحضار به  خی    در تار  •
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 هیکرا  هی( علهیحکم ترصف در مورد ملک )حکم تخل کیدو کار را انجام ندهد ، به طور اتومات نیاز ا یکیدار  هیاگر کرامنعقد کند. 

 دار صادر خواهد شد. 

 ی)تقر  هیدوس لیپرداخت مخارج تشک ی  ارائه کند اما توانا دار بخواهد جوای   هیاگر کرا •
 
تواند از  دار یم هیندارد ، کرا دالر( را  100 با

 . رد یرا بپذ هیجواب هیدوس لیتشک نهیرا بخواهد که در آن ازمحکمه درخواست کند بدون هز  یسکرتر محکمه فرمه ا

 یتقر  دادریس خی    ارائه دهد ، تار  دار جوای   هیاگر کرا •
 
 گردد.   یم یی   ( روز تع7در هفت ) با

 ی   نظارت کنند. طبق قوان هیتا بر تخل د ب  ( تماس بگdeputy sheriffبا حوزه ) د یبا داد یبدهد، مالک جا هیاگر محکمه دستور تخل •
  افتیدر  گر یمحکمه را از طرف د نهیدر صورت اجازه قرارداد خط ، ممکن است حق الزحمه وکالت و هز  هیتخل ی، برنده دعو  التر یا

 کند. 

 ا یکند. خشونت   یب  دار به ملک جلوگ هیاز ورود کرا ا یند ک  ونب  دار را ب هیتواند بدون حکم محکمه و حوزه ، کرا نیم داد یمالک جا •
ورود مجدد به ملک از زور  یدار برا هیمالک، بهبر است کرا یگزارش شود. در صورت قفل کردن ملک از سو   سیبه پل د یارعاب با

 مشورت كند.  لیوك ا ی( Colorado Legal Servicesكلرادو )  با خدمات حقوقر  د یااستفاده نكند و بالفاصله ب
 

 قرارداد خط اسایس ا ینقض مکرر 

از جمله خشونت  یتر  یتخلفات جد ا یبار قرارداد خط را نقض کرده و مهلت ده روزه قبال به او داده شده باشد،  نیدار چند هیاگر کرا •
ه و دار اجاز  هیدهد، که به کرا لیتحو  ا یترک" را نصب کند  یبرا هیتواند "اطالع یم داد یمواد مخدر وجود داشته باشد، مالک جا ا ی

تکرار تخلف ملک را  یو ده روز برا یتخلف جد یظرف مدت سه روز برا د یدار با هیدهد. در عوض کرا نیم ا فرصت اصالح تخلف ر 
 کند.   درخواست دادخوایه هیدستور تخل هیدر محکمه عل نزد قاض   ا یکند   هیتخل

دار را در  هیتوسط کرا جوانا یمار  درمای   ا ی یحیاز جمله استفاده تفر  قانوی  ب  تواند استفاده از مواد مخدر غ یم داد یمالک جا •
 ملک ممنوع کند. 

  انی، قربان به طور کیل •
 

  لیتوانند به دل نیم خشونت خانیک
 

" یدستور "حفاظت شهروند ا ی سیاخراج شوند. اسناد پل خشونت خانیک
  یممکن است برا

 
 باشد.  هیتخل یبرا یهیالزم باشد تا دفاع و توج خشونت خانیک

انجام اقدام  قیکند، از طر   ونب  ب یا هیدار را از هر نوع ملک کرا هیتواند قرارداد خط را فسخ کرده و کرا یم داد یکه مالک جا  تنها رایه •
 ونب  کند. ب  ملک ملزم یم هیدار را به تخل هیکه کرا  اورد ی( است تا حکم محکمه را بدست بFED" )فیو توق ی"ورود اجبار  قانوی  

 . ستین قانوی   داد یمالک جا یمحکمه هرگز برا دار بدون حکم هیراندن کرا

شده اخطار در قرارداد خط دارد. )اساسنامه  ی   و مدت تع هیروز بسته به مدت زمان کرا 91 ا ی 28، 21، 3ترک،  هیمدت زمان اطالع •
 .(Colorado Revised Statute 13-40-107نظر شده کلرادو  د یتجد

دنور  گر یداران مانند همه مردمان د هیمشابه کرا یها تیاز حقوق و حما ب   مهاجر و فاقد اسناد و مدارک ن یها لیفام •
 برخوردار هستند. 

 را حل و فصل کنند.  هیدوس ا یتوانند توافق کنند  یم دادریس یدار به جا هیو کرا داد یمالک جا •

به توافق  د یایب هیتخل یراحوزه ب نکهیدار قبل از ا هیو کرا داد یدار در محاکمه ببازد، ممکن است مالک جا هیکرا  کیاگر  حتر  •
 باشد.  کتت    د یبا توافقر  ی   برسند. چن
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، ملک طبق درخواست دار کرایه 
 یم کندنتخلیه  را 

 

روز 91-3  

Landlord wins 

 محاکمه

شفایه ا ی کتت    هیدار از قرارداد خط کرا هیتخلف کرا  

 باشد.  هب  و غ نقض قرارداد خط ه،یکراممکن است شامل عدم پرداخت   لیدال 

حل مشکل در ده روز را  یتقاضا ورقهلک ما
 ** دهد یم لیتحو 

، ملک طبق درخواست دار کرایه 
 تخلیه یم کند را 

 

کند   را پرداخت یم کرایه  دار  کرایه
 کند  مشکل را حل یم ا یتخلف  ا ی

 یم لی)اخراج( را تحو  هیتخل هیاخطار  لکما
 دهد

ترک نیم کند دار رایه ک  مانده  لکمدر  دار رایه ک 
ر
باق

ضدار قر  رایهکو هرگونه  
را پرداخت یم کند شده  

به پایان یم رسد وسیهد  

 برنده میشودالک م

 محاکمه

 رنامه ب
 
 تخلیه زمای

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

روز 49یط    

 
 

 

 
 
 

 

دار کرایهاقدامات     
 

دادجای الکماقدامات    
و  یو کمک و ارجاع به منابع مربوطه با دفبر توانمند ساز  ایتحم افتیدر  یبرا **

ه ب  FEC@denvergov.org  لیمیا ا ی 2498-944-720تلفن  ب  نمبه  مایل تیحما
 .تماس شوید

 

 برنده میشود دار رایه ک

روز 10  

 ** رایه دارک  هیعل تیاحضار و شکا

 

 رایهکقادر به پرداخت   دار  رایهک
 مشکل نیستیا حل تخلف یا 

 وزهحاخطاریه 
 (توبمک)

ساعت 48 ساعت 48  

ییک توسط  وزه حتخلیه فب  
 و پلیس

روز 7-5  

 رایه دارک  هیعل هیحکم اول به موارد مورد اختالف پاسخ یم دهد دار کرایه 

 شود حاض  نیم دار در محکمه هیکرا شود حاض  یم دار در محکمه هیکرا
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 / اخراج روبرو هستند هیدنور که با تخل اشندگانب یبرا منابیع
 

 جعی   مرا مایل تی، واحد حما دنور  و حفاظت مایل یتوانمند ساز  دفی  
(DENVER OFFICE OF FINANCIAL EMPOWERMENT AND PROTECTION, CONSUMER FINANCIAL 

PROTECTION UNIT) 

 ها و مشاغل کوچک لیخدمت به افراد ، فام •

 تیو هدا ی  راهنما خدمات •

 گانیو را بصورت صنف شخیص مایل آموزش •

 یاز مرصف کننده )رس مایل تیحما •
 

 عادالنه مسکن( یو رواج راهکارها به تقلب مایل دگ

 یقرضدار  تیر یمد •

 تیکردن اعتبار و کرد  چک •

720-944-2498 

 مایل به موزشآبرای 
FEC@denvergov.org  ایمیل کنید. 

 
 

، به راهنمای  و کمک یا حمایت مایلبرای دریافت 
 .ایمیل کنید cfpd@denvergov.org آدرس

 (HOST) پایداری مسکن دنور اداره

(DENVER DEPARTMENT OF HOUSING STABILITY) 

HOST  دنور فراهم یم کند اشندگانبمنابیع را برای کمک به: 

 یافیر  خانه ای جدید •

 ماندن در خانه فعیل خود •

 یافیر  شپناه •

 مسکن سط ماهوار ق، آب و برق و کرایه  بیلپرداخت  •

 اخراج )تخلیه(پروسه آشنای  با روند سلب مالکیت و  •

کند. کمک   را اجرا یم (TRUAآب و برق ) لیو ب هیبرنامه کمک موقت کرا HOST ن،یعالوه بر ا
دنور که با  مسکن به باشندگان شهر و کانتر  یدار یو مسکن از طرف وزارت پا هیپرداخت کرا
کنند.   یب  شگیقطع شدن آب و برق و گاز پ ا ی هیکند تا از تخل  روبرو هستند کمک یم مشکل مایل

ا د،یدار  از یبه کمک ن یخدمات شهر  ا ی هیپرداخت کرا یاگر برا   افتیدر  طیممکن است واجد شر
 . د یکمک موقت باش

 
 
 

 

Denvergov.org/Housing 

720-913-1534 

housingstability@denvergov.org 

 دنور
 
 اداره خدمات انسای

(DENVER HUMAN SERVICES) 

ماه اول، قسط  هی(، کراشی)پول پ یاز جمله گرو  تنویعدنور" خدمات م اداره "خدمات انسای  
ا یرا برا یو کمک نقد هیکرا  ه،یماهوار مسکن، تخل دنور که در معرض خطر از  طیباشندگان واجد شر

تواند باشندگان را  یم ی   دنور همچن دهد. خدمات انسای   دست دادن مسکن خود هستند ارائه یم
 کمک کند:   ر یدر موارد ز 

 / صحت روان یرفتار  خدمات صیح •

 شوند.  یم ب  که پ  و کسای   دانیسف شیمخصوص افراد مسن و ر  منابیع •

 غذا افتیدر  ی( و ارجاع براSNAP) هیاز جمله برنامه کمک مکمل تغذ ،ی  غذا منابع •

 آنها یها لیو فام و عساکر / افراد با تجربه نظایم ی   معلول یبرا خدمات •

•  
 
 اشتغال و آموزش یبرا معرق

یس • ،  تیمعلول یافراد دارا ی( ، خدمات براSSIدرآمد اداره سوشال )به  دسبر
 گریو موارد د ی  درمان دارو ا ی توانبخشر 

 ینقد، کمک ها سهیغذا، پ افتیدر  یبرا
اقدام  زیر  در سایت و مراقبت از اطفال صیح
 کنید

Colorado.gov/PEAK  
 
 

ی در مورد برنامه های کمک  اطالعات بیشبر
دنور" را در آدرس  اضطراری "خدمات انسای  

Denvergov.org/HumanServices   پیدا
 .دیتماس شو ب  2032-944-720 ب  نمکنید یا با 

 

برای کسب اطالعات بیشبر در مورد برنامه 
ها و خدمات اداره "خدمات انسای  دنور" با 

720-944-4DHS (4347)  ید  تماس بگب 

 دنور دادگاه کانت  

(DENVER COUNTY COURT) 

محکمه و  یها هیکه به دنبال اطالعات در مورد رو   یافراد یرا برا دنور منابیع محکمه کانتر 
یس  کند.   هستند فراهم یم یبه محکمه مجاز  دسبر

 

 -denvercountycourt.org/civil
denver-in-matters 

 courts.state.co.us/Courts/
 District/Custom.cfm?District_

ID=2&Page_ID=856 

mailto:housingstability@denvergov.org
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 (LEAP) برنامه کمک انرژی به افراد با درآمد پایی   

(LOW-INCOME ENERGY ASSISTANCE PROGRAM) 

LEAP   لیباشد که به فام بودجه آن از سمت دولت فدرال یم"لیپ" برنامه ای است که 
ا یها  شیمراحل نام نو  کند. یط  کمک یم  شر یاز مصارف گرما با پرداخت بخشر  طیواجد شر

مانند اخطار قطع  یموارد اضطرار  یروز طال بخورد اما برا 30و درخواست ممکن است 
 شوند.  یم رفتهیپذ لیتا آپر  نوامب   ی   ب یانجام شود. درخواستها در ماه ها عبر یش  تواند یم

ایط اضطراری گرمایش قرار دارید، اداره  Energyتامی   انرژی کلرادو  اگر در شر
Outreach Colorado  یم تواند به شما کمک کند. 

 

 تامی   انرژی کلرادو  بخش گرمایش اداره با
Energy Outreach Colorado’s 

HEAT HELP line   تماس زیر تلفن  ب  نمبا
ید )هفت روز هفته   .ساعت( 24بگب 

 866-431-8435 

Denvergov.org/LEAP 

 
 
 (CLSکلرادو ) خدمات حقوق

(COLORADO LEGAL SERVICES) 

 
ر
 رایگان درهمه موارد مربوط به تخلیه  (CLS)کلرادو"  اداره "خدمات حقوق

ر
خدمات حقوق

ایط هستند ارائه یم دهد. اداره  لفامیاجباری به افراد و  های  که از لحاظ درآمدی واجد شر
CLS  خدمات را بدون توجه به درآمد، به سالمندان ارائه یم دهد. اداره  اینهمهCLS  ممکن

 ، کمک در ارائه 
ر
 یا وکالت کامل در  وابیهجاست خدمات مشاوره حقوق

ر
ها و سایر اسناد حقوق

هستید و اخطاریه ای به شما تحویل داده شده ، اوراق  دار کرایه را ارائه دهد. اگر   کمهمح
 با اد جایددریافت کرده اید یا از نظر  مهمحک

 
 شیعا

 
 . د یبه تماس شو  CLS مشکیل دارید ، لطفا

 
 

 

303-837-1313 

coloradolegalservices.org 

 با قیمت مناسب )خدمات 
 
 (CALSحقوق

(COLORADO AFFORDABLE LEGAL SERVICES) 

 
ر
دارها در ارتباط با  هیها و کرا داد ی(  به مالک جاCALSمناسب" ) متیبا ق اداره "خدمات حقوق
 
ر
دهد.  و مشاوره و وکالت ارائه یم هیدار توص هیمالک / کرا لیمسا ر یو سا موضوعات حقوق

CALS بدهند، آن را  هیدوس لیچگونه تشک ی  قضا یها هیدهد که در دوس مشاوره یم ی   ه طرفب
  یحل اختالف و ارجاع برا یعالوه بر ارائه اطالعات برا نیو از خود دفاع کنند. ا ند بب   شیپ

 
ر
 شود.  هم یم یشامل واسطه گر  کمک حقوق

 

 

303-996-0010 

coloradoaffordablelegal.com 

 19-دیبخاطر کو  یاجبار  هیدر برابر تخلپروژه دفاع 

(COVI9-19 EVICTION DEFENSE PROJECT) 

  کی" 19-دیبخاطر کو  یاجبار  هی"پروژه دفاع در برابر تخل
ر
 و مدی   مشارکتر  پروژه حقوق

از باشندگان کلرادو است که قادر به پرداخت   تیآن ارائه اطالعات و حما تیاست. مأمور 
 . ستند ین 19-دیخود در طول بحران کو  هیکرا

 

 

cedproject.org 

 بیجای شدگان یائتالف کلرادو برا

(COLORADO COALITION FOR THE HOMELESS) 

کند تا از   یم یهمکار  شدگان" و گارد میل یجایب یدنور با "ائتالف کلرادو برا شهر و کانتر 
 دچار ی   19-دیکه در بحران کو   یافراد یه در شاش دنور براراهکار اتاق هوتل / مسافرخان

 کند.   بای  یشده اند پشت یجا

 

303-293-2217 

19-coloradocoalition.org/covid 

 اداره حوزه دنور یاداره امورات شهر 

(Denver Sheriff Department Civil Process Office) 

فروش امالک و  ،یاداره حوزه دنور" مسئول خدمات امورات شهر  ی"اداره امورات شهر 
 است.  گر یو موارد د هیتخل یحکم محکمه برا یمستغالت تحت حکم محکمه، اجرا

720-865-9556 

201 W. Colfax Ave. 

 اول طلمن داهلب   

Denvergov.org/Sheriff 

 مسکن کلرادو اداره

(COLORADO HOUSING CONNECTS) 

 کند.   دار / مالک فراهم یم هیکرا  یها شیدر مورد سواالت و تشو  اداره مسکن کلرادو اطالعایر 

 

1-844-926-6632 

coloradohousingconnects.org 



6 September 2020  

 (NESTدفی  ابتکار ثبات و انصاف محله )

(NEIGHBORHOOD EQUITY AND STABILIZATION INITIATIVE) 

باشند و  یم قابل توجیه اتیب  است که در حال تجربه تغ ی  از محله ها تیحما NEST تیمامور 
باشندگان و  یجامعه خود را با توانمندساز  ندهیکنند تا آ  خود کمک یم یآنها در باالبردن صدا

با  وستهیکنند. چشم انداز ما: جوامع پر تالش ، نوآور و بهم پ  یی   و محروم تع ی   ل اطراف نشمشاغ
 . ندهیشغل و ساخیر  آ داکردنیساخیر  خانه ، پ یبرا ی  امکانات و فرصت ها

NEST: 

 یها هیدر مورد مال داد یاز مالکان جا تیو حما بخشر  جهت آگایه اطالع رسای   یتهایفعال 

 .دهدیخانه توسط بانک( را انجام م یب  ، ضمانت ها و تملک خانه )بازپس گمعوقه

  کند  یم تیحما مردیم یگروه ها  سازماندیه از 

  را به افراد با درآمد کم تا متوسط ارائه یم که برنامه ها و خدمایر    و گرویه محیل یسازمان ها 
 . د ینما بودجه یم ی   دهند را تام

 
 
 
 

 

 Denvergov.org/content/
-office-denvergov/en/denver
-economic -of
 -development/housing

neighborhoods.html 

 (DRCOG) شورای منطقه ای حکومت  دنور 

 و شبکه مراقبتکهولت سن آژانس خدمات  

(DENVER REGIONAL COUNCIL OF GOVERNMENTS) 

(AREA AGENCY ON AGING AND NETWORK OF CARE) 

DRCOG ارائه اطالعات بروز در مورد  یجامع و محله محور برا تیوبسا کی ی   همچن
  خدمایر 

ر
( و دانیسف شیبزرگساالن سالخورده )ر  یمسکن برا اتیو حم از جمله کمک حقوق

 کرده است.   جاد یمراقبان آنها ا

 -agency-.org/programs/areadrcog
aging 

 6700-480-303:   اصیل ب  تلفننم

 :دادستان مراقبت طوالی  مدتبخش 

 303-480-6734 

 

 باشد.  موجود یم cdola.colorado.gov/housing-covid19-eviction سایتوب در سطح دولت در  هیاز تخل یب  شگیپ منابع اضاق  


