
من خالل االتصال  court-based rental assistance*یستطیع سكان مقاطعة "كوك"، ومن ضمنھم سكان "مدینة شیكاغو" تلقي مساعدة برنامج 
 .www.cookcountylegalaid.orgأو زیارة الموقع   855-956-5763بخط المساعدة القانونیة لإلسكان والدیون بمقاطعة "كوك" على الرقم 

 

 Illinois Court-Basedبرنامج مساعدات اإلیجار للحاالت القضائیة في إلینوي (
Rental Assistance Program( 

 لخدمة السكان المقیمین خارج مقاطعة كوك* 
 األسئلة الشائعة

 بشأن خدمات الوساطة والمساعدة القانونیة

   سیتم تحدیث المعلومات الواردة في ھذه الورقة بصورة دوریة متى اقتضى األمر. إخالء مسؤولیة: 

 ؟ Eviction Help Illinoisما ھي شبكة  -1

ھي شبكة من مقدمي خدمات المساعدة القانونیة والوساطة ممولة من حكومة الوالیة لمساعدة سكان   Eviction Help Illinoisشبكة 
إلینوي المتضررین من أزمة الطرد من المساكن. وھدفھا ھو الحفاظ على إقامة الناس في منازلھم وتفادي حبس الرھن على العقارات  

 المستأجرة.  

المستأجرین والمؤجرین إلى خدمات المساعدة اإلیجاریة واالستشارات القانونیة وخدمات   بتوجیھ Eviction Help Illinoisتقوم شبكة 
الوساطة المتوفرة. حیث یوجد محامون للمساعدة القانونیة متاحون لالستشارة وتمثیل المستأجرین في حالة الشروع في استمرار دعاوى  

 الطرد من المسكن. 

 .  Illinois Equal Justice Foundation) ومؤسسة IHDAنمیة اإلسكانیة في إلینوي (ھذه الخدمات ممولة بالشراكة بین ھیئة الت 

 ؟ Eviction Help Illinoisكیف یحصل المستأجرون بكافة أنحاء إلینوي على الخدمات القانونیة المجانیة التي تقدمھا شبكة  -2

 ر ما ستفعلھ تالیًا.وتحدث مع أحد متخصصي المساعدة القانونیة وقر  0811-631-855اتصل بالرقم   •
 للدردشة مع أحد المساعدین على الموقع.  evictionhelpillinois.orgقم بزیارة  •
 (لإلسبانیة).   4289-938-844(لإلنجلیزیة) أو    4280-938-844" برسالة نصیة إلى Eviction Helpأرسل " •

 جمیع الخدمات متوفرة باإلنجلیزیة واإلسبانیة.

 ؟ Eviction Help Illinoisكیف یحصل المؤجرون بكافة أنحاء إلینوي على خدمات  -3

 . evictionhelpillinois.orgیستطیع المؤجر الحصول على استشارات قانونیة مجانیة والدردشة مع أحد المساعدین على الموقع 

 ؟ Eviction Help Illinoisمن ھم شركاء المساعدة القانونیة في شبكة   -4

(تقدم االستشارات القانونیة بكل أنحاء الوالیة، شاملة مقاطعتْي "كوك"    Catholic Charities Legal Assistanceمؤسسة  •
 و"لیك". بال قیود على أوضاع الھجرة) 

 مقاطعة في وسط إلینوي وجنوبیھا)  65(تخدم  Land of Lincoln Legal Aidمؤسسة  •
 ك" الشمالیة) (تخدم سكان مقاطعتْي "لیك" و"كو North Suburban Legal Aid Clinicشركة  •
 مقاطعة في شمالي إلینوي وغربیھا) 36(یخدم    Prairie State Legal Servicesمكتب  •
 (تخدم جالیة المھاجرین في مقاطعة "شامبین")  University YMCAمنظمة  •

رة أعاله ولیس إلى  *یرجى العلم أن جمیع اإلحاالت ینبغي أن تجرى إلى الخط المباشر وخط الرسائل النصیة والموقع اإللكتروني المذكو
 منظمة من المنظمات المذكورة ھنا.

 ھل یحضر مقدمو خدمات المساعدة القانونیة مرافعات دعوى الطرد في قضیتي أمام المحكمة؟  -5

عادة ما تحضر منظمات المساعدة القانونیة مرافعات دعاوى الطرد ولكن في محاكم دوائر معینة فقط. وذلك خاضع للتغیر وفقًا لحاالت  
 .  0811-631-855على الرقم  Eviction Help Illinoisادة حجم القضایا في محاكم بعینھا. ألحدث المعلومات، یرجى االتصال بشبكة زی 

http://www.cookcountylegalaid.org/
https://evictionhelpillinois.org/
https://evictionhelpillinois.org/
https://evictionhelpillinois.org/


 
 

 ؟ Eviction Help Illinoisلماذا توجد الوساطة ضمن خدمات شبكة   -6

 الوساطة فرصة لتسویة األمور بین المؤجر والمستأجر بمساعدة شخص خبیر ومحاید.

 ھل الوساطة ضمن الخیارات المتوفرة أمام المحكمة؟  -7

"ألكزاندر" و"شامبین"  متوفرة في المقاطعات التالیة:   Eviction Help Illinoisخدمات الوساطة أمام المحاكم والممولة من شبكة  
و"جونسون" و"كین" و"كانكاكي" و"مایكون" و"ماساك" و"بوب" و"بوالسكي" و"سالین" و"سانت   و"كوك" و"جاكسون"

 كلیر" و"یونیون" و"ولیامسون" و"وینیباغو". 

) والسادسة عشر  6) والسادسة ( 1متوفرة في الدوائر القضائیة التالیة: األولى (  Eviction Help Illinoisبرامج الوساطة الممولة من شبكة 
 ). 21) والحادیة والعشرین ( 20) والعشرین (17لسابعة عشر () وا16(

. كما تشكل حالیًا برامج وساطة جدیدة.  مقاطعات "لیك" و"مادیسون" و"روك آیلند"تتوفر خدمات وساطة أخرى أمام المحاكم في 
 . 0811-631-855على الرقم   Eviction Help Illinoisألحدث المعلومات، یرجى االتصال بشبكة 

 ؟ Eviction Help Illinoisھم شركاء الوساطة في شبكة من  -8

 یدرب الوسطاء في برامج الوساطة بدعاوى الطرد من المسكن.  Center for Conflict Resolutionمركز  •
یقدم تولیفة من خدمات وساطة دعاوى الطرد، شخصیًا بالموقع وافتراضیًا على   esolution InstituteDispute Rمعھد  •

 ).  20) والعشرین (6) والسادسة (1اإلنترنت، في الدوائر القضائیة التالیة: األولى ( 
یقدم مجموعة مختلطة من خدمات وساطة دعاوى الطرد، شخصیًا وافتراضیًا، في   Resolution Systems Instituteمعھد  •

) والحادیة والعشرین  17) ویقوم بإعداد برامج الوساطة افتراضیًا في الدائرة السابعة عشر ( 16الدائرة القضائیة السادسة عشر (
)21  .( 

 ؟ Court-Based Rental Assistanceالطلبات لبرنامج  ھل تقدم برامج المساعدة القانونیة والوساطة مساعدات في تقدیم  -9

توجیھ المؤجرین والمستأجرین الراغبین في الطلب إلى الموقع اإللكتروني لبرنامج  Eviction Help Illinoisیستطیع شركاء شبكة 
Court-Based Rental Assistance ) التابع لھیئة التنمیة اإلسكانیةIHDAسكنیة إلرشادھم وتوجیھھم. ) وإلى منظمات االستشارات ال

 ، مع العلم أن ذلك لیس من اختصاصھم. CBRAPربما یستطیع بعض الشركاء مساعدتك في تقدیم طلبك لبرنامج 

 

https://www.ccrchicago.org/mediation-services
http://www.dri-inc.org/
https://www.aboutrsi.org/

