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 به مستاجر ی  ها هیتوص

 "مهلت ده روزه" از  هیاخطار  افتیبه محض در 

  2498-944-720 صاحبخانه خود، با شماره تلفن

با دفتر   FEC@denvergov.org ایمیل ا ی

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

متصل  ی  مسئول راهنما کی. شما به د یت  تماس بگ

 ر یز  یکمکها  برایتواند شما را  شد که یم د یخواه

 :کند  راهنمای  

 اجاره خانه یبرا کمک 
 خدمات  

ر
 حقوق

 یگر یانجیم خدمات 

 یسازمان ها قیخدمات موجود از طر  ر یسا 
 انتفایعت  غ یو سازمان ها محیل دولتر 

 چگونه برخورد کنیم با

 اخطاریه تخلیه
 یار یاخت ی  / فسخ قرارداد غ هیتخل

 اخراج ا ی هیتخل عمویم فیتعر 

وی انتظایم تخلیه زمایی است که از سمت دادگاه به مستأجر  •  یا نت 
 دستور داده یم شود که ملک را ترک کند. فقط یک کالنتر

(Sheriff)   .ی اخراج کنند یم تواند این حکم دادگاه را اجرا کند و صاحب ملک )موجر( هرگز نیم توانند بدون حکم دادگاه و کالنتر
، ورود و توقیف  را یم کنند. حکم تخیله ها را اج (Deputy Sheriffs) توجه: در دنور ، ماموران انتظایم

ی
این نوع اقدامات حقوق

 .نامیده یم شود (FED) اجباری

یس صاحب ملک نیم  • مستأجر را به  تواند بدون حکم دادگاه دستر
 . زد یبر  ونت  مستأجر را ب ی  دارا ا یدهد  یت  ملک منع کند ، قفل را تغ

ا ا یاگر مستاجر اجاره پرداخت نکرده باشد  • اجاره نامه را نقض کند،  طیشر
وع مراحل روند  یصاحب ملک برا درخواست امضا  کی د ی، با FEDشر
تملک ده روزه )مهلت ده روزه( را به مستأجر بدهد در  ا یشده حل مشکل 
مورد تخلف از اجاره نامه مشخص شده باشد.  ا یاجاره  آن مقدار بدیه

تواند اجاره را پرداخت کند اگر اجاره عقب مانده دارد، مورد  یم ر مستاج
در دادگاه نزد  ا یکند،   هیتخلف را اصالح کند، ملک را ظرف ده روز تخل

اجاره   بدهد. اگر مستاجر در مورد مقدار بدیه درخواست دادریس قاضی 
مقدار  د یکه در درخواستنامه ذکر شده است اختالف نظر دارد، با

که   ندارد مدت ده روز پرداخت کند. صاحب ملک الزایم رفرا ظ حیصح
 را بعد از مدت ده روزه قبول کند.  پول پرداختر 

 یکیده روزه" به مستاجر را با  مهلت" هیاخطار  لید تحو توان ملک یم صاحب •
نسخه از آن در محل سکونت  کی لیانجام دهد، با تحو  ر یز  یاز روشها

 شتر یب ا یسن هجده  یمعمول مستاجر به هر عضو خانواده شخص که دارا
 دار ، دفتر  ی، معاون ادار  در محل کار معمول او به شپرست ، منشر  ا یباشد، 
آن  تواند یرساندن آن به شخص انجام شده و موفق نبوده، م یبرا یو جد اگر تالش کاقی  ا یشخص ;  ر یمد ا ی منابع انسایی  ندهی، نما
نصب برگه اخطار آن  ا ی افتینصب کند. مهلت ده روزه از روز بعد از در  مانند در ورودی محل قابل مشاهده در ملک کیرا در 

وع یم  .ندیرا نب رنامهااگر مستاجر هرگز اخط گردد، حتر   شر

تواند  صورت صاحب ملک یم نیاز ملک خارج نشود، در ا ا یرا پرداخت نکند، تخلف را اصالح نكند  مستأجر بدیه اگر  •
شده  حی    تشر  اتیدنور" با جزئ لهیتخ ند یدر "نمودار فرآ ند یفرآ نیدهد. مراحل مربوط به ا لیتشک هیدادخواست و پرونده تخل

  .است دهیگرد  مهیاست که ضم

وط • ی اگر در اجاره نامه چ و الزام آور است، حتر  قیقابل تطب شهیهم "ده روزه "مهلت شر  .ذکر شده باشد یگر ید ت 
 

 هیپروسه تخل

کلرادو   تواند با مالک ، خدمات حقوقر  اگر مهلت ده روزه داده شود و مستأجر ادعاها را مناقشه کند، مستأجر یم •
(coloradolegalservices.org, 303-837-1313 ، )یگر یانجیانجمن م ا ی (CMC@FindSolutions.org, 303-717-4151  )

 دیبه قسمت منابع مراجعه کن شتر یب اتیجزئ یحل مسئله تالش کند. برا یو برا د ت  تماس بگ

دهد. احضاريه به  لیو احضار را به مستأجر تحو  تینسخه از شکا کی د ی، صاحب ملک با هیتخل تر یپرونده شکا لیهنگام تشک •
  در دادگاه حاضی شود. دستورالعمل ها

حضور از راه دور در  یمستأجر اطالع خواهد داد كه وي بايد در تاري    خ و ساعت معيتی
 باشد.  جود در احضارنامه مو  د یدنور با دادگاه کانتر 

 در دادگاه توافق نامه کتت   خی    ه در آن تار با صاحبخان ا یخود را ارائه دهد و  هیجواب ا ی د یاحضار به دادگاه ، مستاجر با خی    در تار  •
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مستأجر  هی( علهیدو کار را انجام ندهد ، به طور خودکار حکم ترصف در مورد ملک )حکم تخل نیاز ا یکیمنعقد کند. اگر مستأجر 

 صادر خواهد شد. 

 یپرونده )تقر  لیتشک نهیپرداخت هز  ی  ارائه کند اما توانا اگر مستاجر بخواهد پاسخی  •
 
 ت  تواند از دب دالر( را ندارد ، مستأجر یم 100 با

 . رد یپرونده پاسخ را بپذ لیتشک نهیرا بخواهد که در آن ازدادگاه درخواست کند بدون هز  دادگاه فریم

 یتقر  دادریس خی    ارائه دهد ، تار  اگر مستأجر پاسخی  •
 
ی ( روز تع7در هفت ) با  شود.  یم یی 

ی نظارت کنند. طبق قوان هیتا بر تخل د ت  ( تماس بگdeputy sheriff) یبا کالنتر  د یبدهد، صاحب ملک با هیاگر دادگاه دستور تخل •  ی 
  افتیدر  گر یرا از طرف د دادریس نهیدر صورت اجازه اجاره نامه ، ممکن است حق الزحمه وکالت و هز  هیتخل ی، برنده دعو  التر یا

 کند. 

 ا یکند. خشونت   یت  از ورود مستاجر به ملک جلوگ ا یکند   ونت  ، مستأجر را ب یتواند بدون حکم دادگاه و کالنتر  صاحب ملک نیم •
ورود مجدد به محوطه از زور  یمالک، بهتر است مستأجر برا 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 یاستفاده نكند و بالفاصله با
 

 اجاره نامه اسایس ا ینقض مکرر 

 ا یاز جمله خشونت  یتر  یتخلفات جد ا ی، مهلت ده روزه قبال به او داده شده باشد بار اجاره نامه را نقض کرده و  نیمستاجر چند اگر  •
دهد، که به مستأجر اجازه فرصت  لیتحو  ا یکند   را نصبترک"  یبرا هیتواند "اطالع مواد مخدر وجود داشته باشد، صاحب ملک یم

 تخلیه کند  ملک را  تکرار تخلف یده روز برا و  تخلف اسایس یظرف مدت سه روز برا د یدهد. در عوض مستأجر با اصالح تخلف نیم
 نزد قاضی در دادگاه علیه دستور تخلیه درخواست دادخوایه کند.  ا ی

توسط مستأجر را در   از جمله استفاده تفریخ یا پزشیک ماریجوانا قانویی ت  غ مواد مخدر تواند استفاده از  ملک یم صاحب •
 ممنوع کند.  ملک

  انی، قربان طور کیل به •
 

  لیبه دل  نیم توانند خشونت خانیک
 

 حفاظت شهروندیدستور  ا ی سیپل مدارک. اخراج شوند  خشونت خانیک
  یممکن است برا

 
 دفاع و توجییه برای تخلیه باشد. اشد تا الزم ب خشونت خانیک

انجام اقدام از طریق کند،   ونت  ب یتواند اجاره نامه را فسخ کرده و مستاجر را از هر نوع ملک اجاره ا که صاحب ملک یم  رایه تنها  •
راندن  ونت  کند. ب  ملک ملزم یم هیکه مستأجر را به تخل( است تا حکم دادگاه را بدست بیاورد  FEDتوقیف" )و  یورود اجبار " قانویی 

 .ستین صاحب ملک قانویی  یهرگز برا دگاهمستأجر بدون حکم دا

ی شدهبه مدت زمان اجاره و  هروز بست 91یا  28، 21، 3 ،ترک اطالعیهزمان  مدت • اخطار در اجاره نامه دارد. )اساسنامه  مدت تعی 
 .(Colorado Revised Statute 13-40-107 نظر شده کلرادو  د یتجد

ی  مهاجر و فاقد اسناد و مدارک یها خانواده •  ین مشابه مانند همه مردمان دیگر دنور مستاجر های  تیحما و  از حقوق نت 
 . برخوردار هستند 

 .پرونده را حل و فصل کنند ا یتوانند توافق کنند  یم دادریس یملک و مستاجر به جا صاحب •

ی برای تخلیه بیاید ، ممکن است صاحب ملک و مستأجر قبل از ببازد  محاکمهمستاجر در  کیاگر  حتر  • به توافق  اینکه کالنتر
ی برسند. چن  .باشد کتت    د یبا توافقر  ی 
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مستأجر طبق درخواست تخلیه 
 نیم کند

روز 91-3  

Landlord wins 

 محاکمه

شفایه ا ی اجاره نامه کتت  تخلف مستأجر از قرارداد   

 باشد.  هت  ممکن است شامل عدم پرداخت اجاره ، نقض اجاره نامه و غ لیدال 

حل مشکل در ده  یصاحبخانه برگه تقاضا
 ** دهد یم لیروز را تحو 

مستأجر طبق درخواست تخلیه 
 یم کند

 

کند   مستاجر اجاره را پرداخت یم
 کند  مشکل را حل یم ا یتخلف  ا ی

)اخراج( را  هیتخل هیصاحبخانه اخطار 
 دهد یم لیتحو 

 مانده  مستاجر ترک نیم کند
ر
مستاجر در مکان باق

و هرگونه اجاره عقب مانده 
 را پرداخت یم کند

 پرونده به پایان یم رسد

 صاحبخانه برنده یم شود

 محاکمه

 زمان بندی تخلیه
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

روز 49یط    

 
 

 

 
 
 

 

اقدامات مستاجر   
 

اقدامات صاحب ملک   
و  یو کمک و ارجاع به منابع مربوطه با دفتر توانمند ساز  بایی یپشت افتیدر  یبرا **

  FEC@denvergov.org  لیمیا ا ی 2498-944-720به شماره تلفن  مایل تیحما

 .دیت  تماس بگ

 

 مستاجر برنده میشود

روز 10  

 ** مستأجر هیعل تیاحضار و شکا

 

مستاجر قادر به پرداخت اجاره یا 
 مشکل نیستحل تخلف یا 

ی  اخطاریه کالنتر
)  )کتت 

ساعت 48 ساعت 48  

ییک توسط   ی تخلیه فت 
وی  ی و نت 

 انتظایمکالنتر

روز 7-5  

 مستاجر هیعل هیحکم اول مستاجر به موارد مورد اختالف پاسخ یم دهد

 شود مستأجر در دادگاه حاضی نیم شود مستأجر در دادگاه حاضی یم
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 / اخراج روبرو هستند هیساکنان دنور که با تخل یبرا منابیع
 

 مرصف کننده مایل تی، واحد حما دنور  و حفاظت مایل یتوانمند ساز  دفیی 
(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 •

داری مایل و تروی    ج  •  به تقلب و کالهت 
 

 راهکارهایحمایت مایل از مرصف کننده )رسیدگ

 منصفانه مسکن(

 مدیریت بدیه •

 چک کردن اعتبار و کردیت •

720-944-2498 

 برای مربیگری مایل به
FEC@denvergov.org  ایمیل کنید. 

 
 

برای دریافت راهنمای  و کمک یا حمایت مایل از 
ی، به آدرس  cfpd@denvergov.org مشتر

 .ایمیل کنید

 (HOST) پایداری مسکن دنور اداره

(DENVER DEPARTMENT OF HOUSING STABILITY) 

HOST منابیع را برای کمک به ساکنان دنور فراهم یم کند: 

ی خانه ای جدید •  یافیر

 ماندن در خانه فعیل خود •

ی شپناه •  یافیر

 پرداخت قبض اجاره ، آب و برق و وام مسکن •

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

را اجرا یم کند. کمک  (TRUA) برنامه کمک موقت اجاره و آب و برق HOSTعالوه بر این، 
هزینه اجاره و مسکن از طرف وزارت پایداری مسکن به ساکنان شهر و کانتر دنور که با مشکل 

ی کنند. اگر مایل روبرو هستند کمک یم کند تا از تخلیه یا قطع  شدن آب و برق و گاز پیشگت 
ایط دریافت   برای پرداخت اجاره یا خدمات شهری به کمک نیاز دارید، ممکن است واجد شر

 .کمک موقت باشید

 
 
 

 

Denvergov.org/Housing 

720-913-1534 

housingstability@denvergov.org 

 دنور
ی
 اداره خدمات انسای

(DENVER HUMAN SERVICES) 

(، اجاره ماه اول، قسط وام شی)پول پ عهیاز جمله ود دنور" خدمات متنویع اداره "خدمات انسایی 
ا یرا برا یاجاره و کمک نقد ه،یمسکن، تخل دنور که در معرض خطر از دست  طیساکنان واجد شر

ی دنور همچن دهد. خدمات انسایی  دادن مسکن خود هستند ارائه یم تواند ساکنان را در موارد  یم ی 
 کمک کند:   ر یز 

 خدمات بهداشت رفتاری / بهداشت روان •

 منابیع مخصوص افراد سالخورده و کسایی که پا به سن گذاشته اند •

، از جمله برنامه کمک  •  و ارجاع برای دریافت غذا (SNAP) مکمل تغذیهمنابع غذای 

 خدمات برای جانبازان و کهنه شبازان / افراد با تجربه نظایم و خانواده های آنها •

 برای اشتغال و آموزش •
ی
 معرق

یس به درآمد اداره سوشال • ، خدمات برای افراد دارای معلولیت ،  (SSI) دستر
 یا درمان داروی  و موارد دیگر

 توانبخشر

دریافت غذا ، پول نقد ، کمک های  برای
زیر  پزشیک و مراقبت از کودکان در سایت

 اقدام کنید

Colorado.gov/PEAK  
 
 

ی در مورد برنامه های کمک  اطالعات بیشتر
دنور" را در آدرس  اضطراری "خدمات انسایی 

Denvergov.org/HumanServices   پیدا
ید  2032-944-720کنید یا با شماره   .تماس بگت 

 

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد برنامه 
ها و خدمات اداره "خدمات انسایی دنور" با 

720-944-4DHS (4347)  ید  تماس بگت 

 دنور دادگاه کانتی 

(DENVER COUNTY COURT) 

یس  دادگاه کانتر دنور منابیع را برای افرادی که به دنبال اطالعات در مورد رویه های دادگاه و دستر
 مجازی هستند فراهم یم کندبه دادگاه 

 

 -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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ی   (LEAP) برنامه کمک انرژی به افراد با درآمد پایی 

(LOW-INCOME ENERGY ASSISTANCE PROGRAM) 

LEAP   لیپ" برنامه ای است که بودجه آن از سمت دولت فدرال یم باشد که به خانواده"
ایط با پرداخت بخشر از هزینه های گرمایش کمک یم کند. یط مراحل ثبت نام  های واجد شر

روز طول بکشد اما برای موارد اضطراری مانند اخطار قطع  30و درخواست ممکن است 
ی نوامت  تا آوریل پذیرفته یم شوندمیتواند شیعتر انجام شود. درخو   .استها در ماه های بی 

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

 

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

HEAT HELP line   زیر با شماره تلفن
ید )هفت روز هفته   24تماس بگت 

 .ساعت(

 866-431-8435 

Denvergov.org/LEAP 

 
ی
 (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  اجباری به افراد و خانواده 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 پاس
ر
 یا وکالت کامل در است خدمات مشاوره حقوق

ر
خ ها و سایر اسناد حقوق

دادگاه را ارائه دهد. اگر مستاجر هستید و اخطاریه ای به شما تحویل داده شده ، اوراق دادگاه 
 با
 
 شیعا

 
ید CLS دریافت کرده اید یا از نظر مسکن مشکیل دارید ، لطفا  .تماس بگت 

 
 

 

303-837-1313 

coloradolegalservices.org 

 با قیمت مناسب )خدمات 
ی
 (CALSحقوق

(COLORADO AFFORDABLE LEGAL SERVICES) 

 با قیمت مناسب" )
ر
به صاحب ملک ها و مستاجرین در ارتباط با   (CALSاداره "خدمات حقوق

 و سایر مسایل صاحبخانه / مستاجری توصیه و مشاوره و وکالت ارائه یم 
ر
موضوعات حقوق

 مشاوره یم دهد که در پرونده های قضای  چگونه تشکیل پرونده بدهند،  CALSدهد. 
ی به طرفی 

ند و از خود دفاع کنند. این عالوه بر ارائه اطالعات برای حل اختالف و ارجاع برای   آن را پیش بت 
 شامل میانجیگری هم یم شود. 

ر
 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 اجتمایع مشارکتر  پروژه حقوق

است که قادر به پرداخت اجاره  ی  از کلرادوها بایی یآن ارائه اطالعات و پشت تیاست. مأمور 
 . ستند ین 19-دیخود در طول بحران کو 

 

 

cedproject.org 

 خانمان ها ی   یائتالف کلرادو برا

(COLORADO COALITION FOR THE HOMELESS) 

 نهیکند تا از گز   یم یهمکار  خانمان ها" و گارد میل ی   یدنور با "ائتالف کلرادو برا شهر و کانتر 
 دچار ی   19-دیکه در بحران کو   یافراد یاتاق مسافرخانه / هتل در شاش دنور برا یها

 کند.   بایی یشده اند پشت خانمایی 

 

303-293-2217 

19-coloradocoalition.org/covid 

 دنور یاداره کالنیی  یدفیی امورات شهر 

(Denver Sheriff Department Civil Process Office) 

فروش امالک و  ،یدنور" مسئول خدمات امورات شهر  یاداره کالنتر  ی"دفتر امورات شهر 
 است.  گر یو موارد د هیتخل حکم دادگایه یمستغالت تحت حکم دادگاه، اجرا

720-865-9556 

201 W. Colfax Ave. 
 راهرو طبقه اول

Denvergov.org/Sheriff 

 دفیی مسکن کلرادو

(COLORADO HOUSING CONNECTS) 

مستأجر / صاحب ملک فراهم  یها در مورد سواالت و نگرایی  دفتر مسکن کلرادو اطالعایر 
 کند.   یم

 

1-844-926-6632 

coloradohousingconnects.org 



6 September 2020  

 (NESTدفیی ابتکار ثبات و انصاف محله )

(NEIGHBORHOOD EQUITY AND STABILIZATION INITIATIVE) 

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

ی نش هیمشاغل حاش ی و محروم تع ی  کنند. چشم انداز ما: جوامع پر جنب و جوش ، نوآور و بهم   یی 

ی خانه ، پ یبرا ی  با امکانات و فرصت ها وستهیپ ی آ داکردنیساخیر  .ندهیشغل و ساخیر

NEST: 

 یها اتیاز مالکان خانه در مورد مال تیو حما بخشر  جهت آگایه اطالع رسایی  یتهایفعال 

 .دهدیخانه توسط بانک( را انجام م یت  معوقه ، ضمانت ها و تملک خانه )بازپس گ

  کند   یم تیحما مردیم یگروه ها  سازماندیه از . 

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

 
 
 
 

 

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

neighborhoods.html 

 (DRCOG) شورای منطقه ای حکومتی دنور 

 و شبکه مراقبت
ی

 آژانس خدمات سالخوردگ

(DENVER REGIONAL COUNCIL OF GOVERNMENTS) 

(AREA AGENCY ON AGING AND NETWORK OF CARE) 

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

ر
بزرگساالن سالخورده و مراقبان آنها  یمسکن برا بایی یو پشت از جمله کمک حقوق

 کرده است.   جاد یا

 -agency-.org/programs/areadrcog
aging 

 6700-480-303:   شماره اصیل

 :دادستان مراقبت طوالیی مدتبخش 

 303-480-6734 

 

 باشد.  موجود یم cdola.colorado.gov/housing-covid19-eviction سایت در سطح دولت در  هیاز تخل یت  شگیپ منابع اضاقی 


