چگونه برخورد کنیم با

اخطاریه تخلیه
تخلیه  /فسخ قرارداد غی اختیاری
تعریف عمویم تخلیه یا اخراج
• تخلیه ی
زمای است که از سمت دادگاه به مستأجر دستور داده یم شود که ملک را ترک کند .فقط یک ر
کالنت یا نتوی انتظایم
) (Sheriffیم تواند این حکم دادگاه را اجرا کند و صاحب ملک (موجر) هرگز نیم توانند بدون حکم دادگاه و ر
کالنتی اخراج کنند.
ی
توجه :در دنور  ،ماموران انتظایم ) (Deputy Sheriffsحکم تخیله ها را اجرا یم کنند .این نوع اقدامات حقوق ،ورود و توقیف
اجباری ) (FEDنامیده یم شود.
• صاحب ملک نیم تواند بدون حکم دادگاه ر
دستیس مستأجر را به
ملک منع کند  ،قفل را تغیت دهد یا دارای مستأجر را بتون بریزد.
توصیه های به مستاجر
• اگر مستاجر اجاره پرداخت نکرده باشد یا رشایط اجاره نامه را نقض کند،
به محض دریافت اخطاریه "مهلت ده روزه" از
صاحب ملک برای رشوع مراحل روند  ، FEDباید یک درخواست امضا
صاحبخانه خود ،با شماره تلفن 720-944-2498
شده حل مشکل یا تملک ده روزه (مهلت ده روزه) را به مستأجر بدهد در
آن مقدار بدیه اجاره یا مورد تخلف از اجاره نامه مشخص شده باشد.
مستاجر یم تواند اجاره را پرداخت کند اگر اجاره عقب مانده دارد ،مورد
تخلف را اصالح کند ،ملک را ظرف ده روز تخلیه کند ،یا در دادگاه نزد
ی
قاض درخواست دادریس بدهد .اگر مستاجر در مورد مقدار بدیه اجاره
که در درخواستنامه ذکر شده است اختالف نظر دارد ،باید مقدار
صحیح را ظرف مدت ده روز پرداخت کند .صاحب ملک الزایم ندارد که
ر
پرداخت را بعد از مدت ده روزه قبول کند.
پول

یا ایمیل  FEC@denvergov.orgبا ر
دفت
توانمند سازی و حمایت مایل

)(Office of Financial Empowerment and Protection

تماس بگتید .شما به یک مسئول راهنمای متصل
خواهید شد که یم تواند شما را برای کمکهای زیر
راهنمای کند:





کمک برای اجاره خانه
ر
خدمات حقوق
خدمات میانجیگری
سایر خدمات موجود از طریق سازمان های
ر
دولت محیل و سازمان های غتانتفایع

• صاحب ملک یم تواند تحویل اخطاریه "مهلت ده روزه" به مستاجر را با ییک
از روشهای زیر انجام دهد ،با تحویل یک نسخه از آن در محل سکونت
معمول مستاجر به هر عضو خانواده شخص که دارای سن هجده یا بیشتر
منش  ،معاون اداری  ،ر
باشد ،یا در محل کار معمول او به شپرست  ،ر
دفتدار
ی
ی
انسای یا مدیر شخص ; یا اگر تالش کاق و جدی برای رساندن آن به شخص انجام شده و موفق نبوده ،میتواند آن
 ،نماینده منابع
.
را در یک محل قابل مشاهده در ملک مانند در ورودی نصب کند مهلت ده روزه از روز بعد از دریافت یا نصب برگه اخطار آن
رشوع یم گردد ،ر
حت اگر مستاجر هرگز اخطارنامه را نبیند.
• اگر مستأجر بدیه را پرداخت نکند ،تخلف را اصالح نكند یا از ملک خارج نشود ،در این صورت صاحب ملک یم تواند
دادخواست و پرونده تخلیه تشکیل دهد .مراحل مربوط به این فرآیند در "نمودار فرآیند تخیله دنور" با جزئیات ر
تشی ح شده
است که ضمیمه گردیده است.
• رشوط "مهلت ده روزه" همیشه قابل تطبیق و الزام آور است ،ر
حت اگر در اجاره نامه چ یت دیگری ذکر شده باشد.

پروسه تخلیه
ر
حقوق کلرادو
• اگر مهلت ده روزه داده شود و مستأجر ادعاها را مناقشه کند ،مستأجر یم تواند با مالک  ،خدمات
( ، )coloradolegalservices.org, 303-837-1313یا انجمن میانجیگری ()CMC@FindSolutions.org, 303-717-4151
تماس بگتد و برای حل مسئله تالش کند .برای جزئیات بی ر
شت به قسمت منابع مراجعه کنید
• هنگام تشکیل پرونده شکای رت تخلیه  ،صاحب ملک باید یک نسخه از شکایت و احضار را به مستأجر تحویل دهد .احضاريه به
معيت در دادگاه ی
ی
حاض شود .دستورالعمل های حضور از راه دور در
مستأجر اطالع خواهد داد كه وي بايد در تاري خ و ساعت
دادگاه ر
کانت دنور باید در احضارنامه موجود باشد.
• در تاری خ احضار به دادگاه  ،مستاجر باید یا جوابیه خود را ارائه دهد و یا با صاحبخانه در آن تاری خ توافق نامه کتت در دادگاه
1
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منعقد کند .اگر مستأجر ییک از این دو کار را انجام ندهد  ،به طور خودکار حکم ترصف در مورد ملک (حکم تخلیه) علیه مستأجر
صادر خواهد شد.
ی
پاسخ ارائه کند اما توانای پرداخت هزینه تشکیل پرونده (تقریبا  100دالر) را ندارد  ،مستأجر یم تواند از دبت
• اگر مستاجر بخواهد
دادگاه فریم را بخواهد که در آن ازدادگاه درخواست کند بدون هزینه تشکیل پرونده پاسخ را بپذیرد.
ی
پاسخ ارائه دهد  ،تاری خ دادریس تقریبا در هفت ( )7روز تع ی
یی یم شود.
• اگر مستأجر
• اگر دادگاه دستور تخلیه بدهد ،صاحب ملک باید با ر
کالنتی ( )deputy sheriffتماس بگتد تا بر تخلیه نظارت کنند .طبق قوان ی
ی
ای ر
الت  ،برنده دعوی تخلیه در صورت اجازه اجاره نامه  ،ممکن است حق الزحمه وکالت و هزینه دادریس را از طرف دیگر دریافت
کند.
• صاحب ملک نیم تواند بدون حکم دادگاه و ر
کالنتی  ،مستأجر را بتون کند یا از ورود مستاجر به ملک جلوگتی کند .خشونت یا
ارعاب باید به پلیس گزارش شود .در صورت قفل کردن ملک از سوی مالک ،ر
بهت است مستأجر برای ورود مجدد به محوطه از زور
ر
حقوق كلرادو ( )Colorado Legal Servicesیا وكیل مشورت كند.
استفاده نكند و بالفاصله باید با خدمات

نقض مکرر یا اسایس اجاره نامه
• اگر مستاجر چندین بار اجاره نامه را نقض کرده و مهلت ده روزه قبال به او داده شده باشد ،یا تخلفات جدی تری از جمله خشونت یا
مواد مخدر وجود داشته باشد ،صاحب ملک یم تواند "اطالعیه برای ترک" را نصب کند یا تحویل دهد ،که به مستأجر اجازه فرصت
اصالح تخلف نیم دهد .در عوض مستأجر باید ظرف مدت سه روز برای تخلف اسایس و ده روز برای تکرار تخلف ملک را تخلیه کند
یا نزد ی
قاض در دادگاه علیه دستور تخلیه درخواست دادخوایه کند.
• صاحب ملک یم تواند استفاده از مواد مخدر غت ی
قانوی از جمله استفاده تفریخ یا پزشیک ماریجوانا توسط مستأجر را در
ملک ممنوع کند.
• به طور کیل  ،قربانیان خشونت خانیک نیم توانند به دلیل خشونت خانیک اخراج شوند .مدارک پلیس یا دستور حفاظت شهروندی
ممکن است برای خشونت خانیک الزم باشد تا دفاع و توجییه برای تخلیه باشد.
• تنها رایه که صاحب ملک یم تواند اجاره نامه را فسخ کرده و مستاجر را از هر نوع ملک اجاره ای بتون کند ،از طریق انجام اقدام
ی
قانوی "ورود اجباری و توقیف" ( )FEDاست تا حکم دادگاه را بدست بیاورد که مستأجر را به تخلیه ملک ملزم یم کند .بتون راندن
ی
قانوی نیست.
مستأجر بدون حکم دادگاه هرگز برای صاحب ملک
• مدت زمان اطالعیه ترک 28 ،21 ،3 ،یا  91روز بسته به مدت زمان اجاره و مدت ی
تعی شده اخطار در اجاره نامه دارد( .اساسنامه
تجدید نظر شده کلرادو ).107-40-13 Colorado Revised Statute
• خانواده های مهاجر و فاقد اسناد و مدارک ی
نت از حقوق و حمایت های مستاجرین مشابه مانند همه مردمان دیگر دنور
برخوردار هستند.
• صاحب ملک و مستاجر به جای دادریس یم توانند توافق کنند یا پرونده را حل و فصل کنند.
حت اگر یک مستاجر در محاکمه ببازد ،ممکن است صاحب ملک و مستأجر قبل از اینکه ر
ر
کالنتی برای تخلیه بیاید به توافق
•
ر
برسند .چن ی
ی توافق باید کتت باشد.
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زمان بندی تخلیه
تخلف مستأجر از قرارداد اجاره نامه کتت یا شفایه
دالیل ممکن است شامل عدم پرداخت اجاره  ،نقض اجاره نامه و غته باشد.
صاحبخانه اخطاریه تخلیه (اخراج) را
تحویل یم دهد

صاحبخانه برگه تقاضای حل مشکل در ده
روز را تحویل یم دهد**

 3-91روز

 10روز

مستأجر طبق درخواست تخلیه
یم کند

مستأجر طبق درخواست تخلیه
نیم کند

مستاجر قادر به پرداخت اجاره یا
حل تخلف یا مشکل نیست

مستاجر اجاره را پرداخت یم کند
یا تخلف یا مشکل را حل یم کند

احضار و شکایت علیه مستأجر**

مستأجر در دادگاه ی
حاض نیم شود

مستأجر در دادگاه ی
حاض یم شود

حکم اولیه علیه مستاجر

مستاجر به موارد مورد اختالف پاسخ یم دهد

 5-7روز
محاکمه
مستاجر برنده میشود
ر
مستاجر در مکان باق مانده
و هرگونه اجاره عقب مانده
را پرداخت یم کند

Landlordشود
صاحبخانه برنده یم
wins
مستاجر ترک نیم کند

 48ساعت

 48ساعت

اخطاریه ر
کالنتی
(کتت)
یط  49روز
تخلیه ی
فتییک توسط
ر
کالنتی و نتوی انتظایم
پرونده به پایان یم رسد

**برای دریافت پشتی ی
بای و کمک و ارجاع به منابع مربوطه با ر
دفت توانمند سازی و
حمایت مایل به شماره تلفن  720-944-2498یا ایمیل FEC@denvergov.org
تماس بگتید.
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اقدامات صاحب ملک

اقدامات مستاجر

منابیع برای ساکنان دنور که با تخلیه  /اخراج روبرو هستند
720-944-2498
برای مربیگری مایل به
 FEC@denvergov.orgایمیل کنید.
برای دریافت راهنمای و کمک یا حمایت مایل از
ر
مشتی ،به آدرس cfpd@denvergov.org
ایمیل کنید.

ی
دفی توانمند سازی و حفاظت مایل دنور  ،واحد حمایت مایل مرصف کننده
( DENVER OFFICE OF FINANCIAL EMPOWERMENT AND PROTECTION, CONSUMER FINANCIAL
)PROTECTION UNIT

•
•
•
•
•
•

خدمت به افراد  ،خانواده ها و مشاغل کوچک
خدمات راهنمای
مربیگری و آموزش مایل بصورت کالس خصوض و رایگان
حمایت مایل از مرصف کننده (رسیدگ به تقلب و کالهتداری مایل و تروی ج راهکارهای
منصفانه مسکن)
مدیریت بدیه
چک کردن اعتبار و کردیت

اداره پایداری مسکن دنور)(HOST
)(DENVER DEPARTMENT OF HOUSING STABILITY

Denvergov.org/Housing
720-913-1534
housingstability@denvergov.org

 HOSTمنابیع را برای کمک به ساکنان دنور فراهم یم کند:
ری
یافی خانه ای جدید
•
• ماندن در خانه فعیل خود
ری
یافی شپناه
•
• پرداخت قبض اجاره  ،آب و برق و وام مسکن
• آشنای با روند سلب مالکیت و روند اخراج (تخلیه)
عالوه بر این HOST ،برنامه کمک موقت اجاره و آب و برق ) (TRUAرا اجرا یم کند .کمک
هزینه اجاره و مسکن از طرف وزارت پایداری مسکن به ساکنان شهر و ر
کانت دنور که با مشکل
مایل روبرو هستند کمک یم کند تا از تخلیه یا قطع شدن آب و برق و گاز پیشگتی کنند .اگر
برای پرداخت اجاره یا خدمات شهری به کمک نیاز دارید ،ممکن است واجد رشایط دریافت
کمک موقت باشید.

برای دریافت غذا  ،پول نقد  ،کمک های
پزشیک و مراقبت از کودکان در سایت زیر
اقدام کنید
Colorado.gov/PEAK
ر
بیشتی در مورد برنامه های کمک
اطالعات
ی
اضطراری "خدمات انسای دنور" را در آدرس
 Denvergov.org/HumanServicesپیدا
کنید یا با شماره  720-944-2032تماس بگتید.
ر
بیشت در مورد برنامه
برای کسب اطالعات
ی
انسای دنور" با
ها و خدمات اداره "خدمات
) 720-944-4DHS (4347تماس بگتید

denvercountycourt.org/civilmatters-in-denver
courts.state.co.us/Courts/
_District/Custom.cfm?District
ID=2&Page_ID=856

ی
اداره خدمات انسای دنور
)(DENVER HUMAN SERVICES

ی
انسای دنور" خدمات متنویع از جمله ودیعه (پول پیش) ،اجاره ماه اول ،قسط وام
اداره "خدمات
مسکن ،تخلیه ،اجاره وکمک نقدی را برای ساکنان واجد رشایط دنورکه در معرض خطر از دست
ی
انسای دنور همچن ی
ی یم تواند ساکنان را در موارد
دادن مسکن خود هستند ارائه یم دهد .خدمات
زیرکمک کند:

•
•
•
•
•
•

خدمات بهداشت رفتاری  /بهداشت روان
ی
کسای که پا به سن گذاشته اند
منابیع مخصوص افراد سالخورده و
منابع غذای ،از جمله برنامه کمک مکمل تغذیه ) (SNAPو ارجاع برای دریافت غذا
خدمات برای جانبازان و کهنه شبازان  /افراد با تجربه نظایم و خانواده های آنها
ی
معرق برای اشتغال و آموزش
ر
دستیس به درآمد اداره سوشال ) ، (SSIخدمات برای افراد دارای معلولیت ،
ر
توانبخش یا درمان داروی و موارد دیگر

دادگاه ی
کانت دنور
(COUNTY COURT

)DENVER

کانت دنور منابیع را برای افرادی که به دنبال اطالعات در مورد رویه های دادگاه و ر
دادگاه ر
دستیس
به دادگاه مجازی هستند فراهم یم کند
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ی
پایی )(LEAP
برنامه کمک انرژی به افراد با درآمد
ی
تامی انرژی کلرادو
با بخش گرمایش اداره
Energy Outreach Colorado’s
 HEAT HELP lineبا شماره تلفن زیر
تماس بگتید (هفت روز هفته 24
ساعت).
866-431-8435
Denvergov.org/LEAP

)(LOW-INCOME ENERGY ASSISTANCE PROGRAM

" LEAPلیپ" برنامه ای است که بودجه آن از سمت دولت فدرال یم باشد که به خانواده
های واجد رشایط با پرداخت ر
بخش از هزینه های گرمایش کمک یم کند .یط مراحل ثبت نام
و درخواست ممکن است  30روز طول بکشد اما برای موارد اضطراری مانند اخطار قطع
میتواند ش ر
یعت انجام شود .درخواستها در ماه های ی
بی نوامت تا آوریل پذیرفته یم شوند.
ی
تامی انرژی کلرادو Energy
اگر در رشایط اضطراری گرمایش قرار دارید ،اداره
 Outreach Coloradoیم تواند به شما کمک کند.

ی
خدمات حقوق کلرادو ()CLS
)(COLORADO LEGAL SERVICES

303-837-1313
coloradolegalservices.org

ر
ر
اداره "خدمات حقوق کلرادو" ) (CLSخدمات حقوق رایگان درهمه موارد مربوط به تخلیه
اجباری به افراد و خانواده های که از لحاظ درآمدی واجد رشایط هستند ارائه یم دهد .اداره
 CLSهمه این خدمات را بدون توجه به درآمد ،به سالمندان ارائه یم دهد .اداره  CLSممکن
ر
ر
است خدمات مشاوره حقوق  ،کمک در ارائه پاسخ ها و سایر اسناد حقوق یا وکالت کامل در
دادگاه را ارائه دهد .اگر مستاجر هستید و اخطاریه ای به شما تحویل داده شده  ،اوراق دادگاه
دریافت کرده اید یا از نظر مسکن مشکیل دارید  ،لطفا شیعا با  CLSتماس بگتید.

ی
خدمات حقوق با قیمت مناسب ()CALS
303-996-0010
coloradoaffordablelegal.com

)(COLORADO AFFORDABLE LEGAL SERVICES

ر
اداره "خدمات حقوق با قیمت مناسب" ( )CALSبه صاحب ملک ها و مستاجرین در ارتباط با
ر
موضوعات حقوق و سایر مسایل صاحبخانه  /مستاجری توصیه و مشاوره و وکالت ارائه یم
ی
طرفی مشاوره یم دهد که در پرونده های قضای چگونه تشکیل پرونده بدهند،
دهد CALS .به
.
آن را پیش بتند و از خود دفاع کنند این عالوه بر ارائه اطالعات برای حل اختالف و ارجاع برای
ر
حقوق شامل میانجیگری هم یم شود.
کمک

پروژه دفاع در برابر تخلیه اجباری بخاطر کوید19-
cedproject.org

)(COVI9-19 EVICTION DEFENSE PROJECT

ر
حقوق مشار ر
کت و اجتمایع
"پروژه دفاع در برابر تخلیه اجباری بخاطر کوید "19-یک پروژه
است .مأموریت آن ارائه اطالعات و پشتی ی
بای از کلرادوهای است که قادر به پرداخت اجاره
خود در طول بحران کوید 19-نیستند.

ائتالف کلرادو برای ی خانمان ها
303-293-2217

)(COLORADO COALITION FOR THE HOMELESS

coloradocoalition.org/covid-19

شهر و ر
کانت دنور با "ائتالف کلرادو برای ی خانمان ها" و گارد میل همکاری یم کند تا از گزینه
های اتاق مسافرخانه  /هتل در شاش دنور برای افرادی که در بحران کوید 19-دچار ی
خانمای شده اند پشتی ی
ی
بای کند.

720-865-9556
201 W. Colfax Ave.
راهرو طبقه اول
Denvergov.org/Sheriff
1-844-926-6632
coloradohousingconnects.org
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ی
ی
کالنیی دنور
دفی امورات شهری اداره
)(Denver Sheriff Department Civil Process Office

ر
ر
کالنتی دنور" مسئول خدمات امورات شهری ،فروش امالک و
"دفت امورات شهری اداره
مستغالت تحت حکم دادگاه ،اجرای حکم دادگایه تخلیه و موارد دیگر است.

ی
دفی مسکن کلرادو
)(COLORADO HOUSING CONNECTS

ر
ر
اطالعای در مورد سواالت و نگر یای های مستأجر  /صاحب ملک فراهم
دفت مسکن کلرادو
یم کند.

ی
دفی ابتکار ثبات و انصاف محله ()NEST
)(NEIGHBORHOOD EQUITY AND STABILIZATION INITIATIVE

Denvergov.org/content/
denvergov/en/denver-officeof- economicdevelopment/housingneighborhoods.html

drcog.org/programs/area-agencyaging
شماره اصیل303-480-6700 :
ی
طوالی مدت:
بخش دادستان مراقبت
303-480-6734

ماموریت  NESTحمایت از محله های است که در حال تجربه تغیتات قابل توجیه یم باشند و
آنها در باالبردن صدای خود کمک یم کنند تا آینده جامعه خود را با توانمندسازی ساکنان و
ی و محروم تع ی
مشاغل حاشیه نش ی
یی کنند .چشم انداز ما :جوامع پر جنب و جوش  ،نوآور و بهم
ر
ر
ی
ی
ساخی آینده.
ساخی خانه  ،پیداکردن شغل و
پیوسته با امکانات و فرصت های برای

NEST:

ی
رسای جهت آگایه ر
بخش و حمایت از مالکان خانه در مورد مالیات های
 فعالیتهای اطالع
معوقه  ،ضمانت ها و تملک خانه (بازپس گتی خانه توسط بانک) را انجام میدهد.
 از سازماندیه گروه های مردیم حمایت یم کند.
ر
 سازمان های محیل و گرویه که برنامه ها و خدمای را به افراد با درآمد کم تا متوسط ارائه
یم دهند را تام ی
ی بودجه یم نماید.

ی
حکومت دنور ()DRCOG
شورای منطقه ای
ی
آژانس خدمات سالخوردگ و شبکه مراقبت
)(DENVER REGIONAL COUNCIL OF GOVERNMENTS
)(AREA AGENCY ON AGING AND NETWORK OF CARE

 DRCOGهمچن ی
ی یک وبسایت جامع و محله محور برای ارائه اطالعات بروز در مورد
ر
ی
ر
خدمای از جمله کمک حقوق و پشتیبای مسکن برای بزرگساالن سالخورده و مراقبان آنها
ایجاد کرده است.

ی
اضاق پیشگتی از تخلیه در سطح دولت در سایت  cdola.colorado.gov/housing-covid19-evictionموجود یم باشد.
منابع
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