
   مالکیتسلب چگونھ از 
جلوگیری یا با آن برخورد کنید

 
 " عامھ یمتولاداره "از  تیسلب مالک اخطاریھ اتان عقب افتاد، یقسط ماھوارپرداخت  نکھیبھ محض ا

)Public Trustee( یمال تیو حما ی، با دفتر توانمند سازدیکرد افتیدر )Office of Financial Empowerment and Protection( 
موجود در دنور  یتیخدمات حما ریو مسکن و سا تیسلب مالککمک در ارتباط . ما شما را بھ منابع دیریتماس بگ

 .کرد میخواھ ییراھنما

 . در تماس شوید  FEC@denvergov.orgو یا ایمیل   720-944-2498 نمبربرای کمک، با ما با 

 
  سلب مالکیت با سایر منابع در ارتباط 

 مسکن دنور ثبات اداره
Denver Department of Housing Stability (HOST) 

 

HOST خانھ  افتنی برایکمک بھ ساکنان دنور  یرا برا منابعی
سرپناه ، پرداخت  افتنیخود ،  یدر خانھ فعل ماندن،  دیجد یا

روند  آشنایی بامسکن و  قسطآب و برق و  بیل، کرایھ خانھ
 .کند یفراھم م )تخلیھ( و روند اخراج تیسلب مالک
 در شتریب اطالعات

.Denvergov.org/Housing 
 

 ھب ایو  دیریتماس بگ  1534-913-720با  کمک افتیدر یبرا
 .دیکن لیمیا denvergov.orghousingstability@ آدرس

 

 )Denver Office of Financial Empowerment and Protection(    دنور، یمال تیو حما یدفتر توانمند ساز
 )Denver Office of Financial Empowerment and Protection(              مصرف کننده یمال تیواحد حما

شھر  سراسرھا و مشاغل کوچک در  فامیلافراد،  یبرا کمک و راھنماییدنور،  یو حفاظت مال یدفتر توانمند ساز 
 : ل موارد زیر می شودکند کھ شام یفراھم م

 اجباری خانھ ھیکمک بھ تخل•  
 مسکن کمک ھای •
 خانھ کرایھ ھای کمک •
 یخدمات حقوق •

 یگریانجیخدمات م •
 از جملھ(از مصرف کننده  یمال تیحما •

 )ھیتخل حمایت در برابرو  یمال تقلب
 یتیخدمات حما ریو سا •

 موجود یتواند بھ ساکنان کمک کند تا بھ خدمات حقوق ی، اما مدھد یارائھ دھد و نم یتواند مشاوره حقوق ینم OFEP دفتر :دی(لطفا توجھ داشتھ باش
 .)در ارتباط شوند

 

 عامھ متولیدفتر 
THE PUBLIC TRUSTEE’S OFFICE 

 

را بھ  مراحلکند و  یرا ثبت م تیاسناد سلب مالک ،عامھ متولی
: تواند یم متولی عامھ. کند یو شفاف اداره م یقانون یروش

 از منابع یستیل ،دھد حیصاحبان خانھ توض یرا براسلب روند 
اطالعات  ،دکن ھیصاحبان خانھ تھ یرا برا دیگر و مراکز کمک

صاحبان خانھ  یرا برا راه حل پیشگیری از سلبمربوط بھ 
 یبرا. دو آزاد کن درا نگھ دار متیو وجوه اضافھ ق ،ندفراھم ک

 ای دیریتماس بگ 8400-865-720 نمبربا  شتریکسب اطالعات ب
 .دیکن لیمیا  foreclosures@denvergov.org بھ

 

 یتواند بھ صاحبان خانھ مشوره حقوق ینم عامھ متولی: دیلطفاً توجھ داشتھ باش(
 .)دھد انجامرا  دنظریدرخواست تجد ای یبدھ فیتخف یتوافق نامھ ھاو یا بدھد، 

 



 
 

 

 
 . **کند یخانھ م قسط پرداخت در تاخیربھ خانھ شروع  صاحب

 دھنده دریافت می کند. قرضرا از  عامھ  دوسیھمتولی 

روند  یکند و بھ طور رسم یثبت م یروز کار 10را ظرف   NED، عامھ یمتول
حداقل  نیب خیتار یحراج را برا خیتار عامھ یکند. متول یرا آغاز م تیسلب مالک

برنامھ  NED ثبت خیپس از تار یمیروز تقو 125و حداکثر  یمیروز تقو 110
 .کند یم یزیر

را  "اخطاریھ ترکیبی سلب مالکیت"، NEDاز ثبت یمیروز تقو 20 یطعامھ،  یمتول
 .کند یارسال م

را  قسط مشکل خانھ صاحب
(مقدار اقساط کند  یم حل

را  اقساطعقب مانده 
حل  . روندپرداخت می کند)

تواند ھر  یم اقساطمشکل 
 NEDزمان پس از ثبت 

 یمو پرداخت ، فتدیاتفاق ب
تواند پرداخت تا ظھر روز 

انجام فروش تاریخ قبل از 
 1. شود

 یورشکستگ دوسیھ ،صاحب خانھ
را ثبت می  7یا فصل  13فصل 

کند و سلب مالکیت متوقف شده یا 
 . در صورتملغی می گردد

 ورشکستگی: دوسیھتشکیل 

روز  45تا  60 نی، بعامھ یمتول
 اخطاریھ نیقبل از حراج ، دوم

 کند یارسال مرا  سلب یبیترک

 60 ازاخطار بھ مدت پنج ھفتھ ، 
روز قبل از فروش برنامھ  45و 

 .شود یحراج، منتشر م

صورت  تیفروش سلب مالک
 .ردیگ یم

 در ارتباط باحقوق صاحب خانھ 
شود. صاحب  یخانھ فسخ م

خانھ حق دارد از شما  دیجد
 .دیکن ھیبخواھد ملک را تخل

با دستور  مالکیتروند سلب 
شود و فقط  یمتوقف م محکمھ

 دستور رییتغ ایپس از انقضا 
تواند از سر  یم محکمھ موقت

 .گرفتھ شود

 برنامھ زمانی سلب مالکیت

، اما دفتر قبل از فروش …
 دوسیھ لیاز تشک عامھ یمتول

 ،نشودتا پس از فروش مطلع 
فروش فاقد اعتبار است و 
وجوه شخص ثالث بھ آن 

 .شود یطرف بازگردانده م

 بخاطر فیکھ تخف یھنگام
 محکمھتوسط  یورشکستگ

شد،   تایید یورشکستگ
 یبرا تیحراج سلب مالک

برنامھ  دیجد خیتار کی
شود و روند سلب  یم یزیر

از ھمان محل  تیمالک
 .ابدی یمتوقف شده ادامھ م

، انتشار 5قبل از اتمام ھر  …
را در  دوسیھ عامھ یمتول

 .دھد یقرار م قیحالت تعل

 بخاطر فیکھ تخف یھنگام
 محکمھتوسط  یورشکستگ
 دیشد، با تایید یورشکستگ

از ابتدا  تیسلب مالک روند
 .مجدداً آغاز شود

، انتشار 5پس از اتمام ھر  …
را در  دوسیھ عامھ یمتول

 .دھد یقرار م قیحالت تعل

 بخاطر فیکھ تخف یھنگام
 محکمھتوسط  یورشکستگ
وام  ،شد تایید یورشکستگ

درخواست کند کھ  دیدھنده با
 میفروش دوباره تنظ تاریخ

 عامھ یکھ متول ی. ھنگامشود
 افتیآن درخواست را در

 یزیبرنامھ رفروش را كرد، 
در  اعالمیھیک  ،می کند
 كیو  می دھدانتشار  روزنامھ

 میکند. روان مکتوب

و ارجاع  یبانیپشت یبرا **
بھ منابع مربوطھ با دفتر 

 یمال تیو حما یتوانمند ساز
 تلفن نمبربا 

720-944-2498 
 لیمیا ای

FEC@denvergov.org 
 .دیریتماس بگ

 عامھثبت می گردد و بھ متولی  محکمھکھ در  120دستور دادخواست تحت قانون 
روز مانده بھ تاریخ فروش  16، باید قبل از متوقف کنداجازه می دھد کھ فروش را 

شود. گرفتھ  

مبلغ بھ  در حراج ملک نیاگر ا
وام دھنده سلب  بیش از طلب

، بھ فروش برسد ،تیمالک
 عامھ متولیبا  دیخانھ با صاحب

 یوجوھ ایآ ندیتا بب ردیتماس بگ
 .ریخ ای میرسدبھ آنھا 

� روند حل مشکل چ 1  حال ،  نیوام دهندە خود برگرداند. با ا به ما� �را مستق قرضداریکه روند را رد کند و   د �ی بگ م�شود. صاحبخانه ممکن است تصم انجام � عامه متو� ق�است که از ط�  ی�ی
� تواند تضم ن� عامه کار انجام شود، دف�ت متو�  نیا�ر ا � دف�ت تضم نیمشکل را حل کند، ا عامه دف�ت متو� ق�متوقف شود. ا�ر صاحب خانه از ط�  ت�کند که روند سلب مال�  نی کند که   � نی

 .متوقف شود ت�روند سلب مال�

روند سلب مالکیت متوقف 
 می شود


