
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 الدعاوى القضائیة للطرد من المسكن

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

 ھل یستطیع مالكو المساكن طرد المستأجرین في الوقت الحالي؟  -1

. وعلیھ یجوز رفع قضایا الطرد وتنفیذ جمیع  2021أكتوبر  3فقد انتھت فترة التعلیق المؤقت المفروضة من الحاكم "بریتزكر" یوم نعم. 
 أوامر وأحكام الطرد. 

 ما األسباب التي تسوغ لمالك المسكن طرد المستأجر؟  -2

 تالیة: المستأجر إذا ارتكب المستأجر أي من المخالفات ال یمكنھ طردمالك المسكن 

 عدم دفع اإلیجار  •
 مخالفة أي قاعدة من قواعد عقد اإلیجار  •
 إذا أتلف العقار  •
 لم یقم بإخالء العین بعد انتھاء مدة العقد •
 إذا لم یكن معھ عقدًا مكتوبًا ولكنھ یدفع اإلیجار شھریًا، وأخطره مالك المسكن بإشعار لإلخالء.  •

 المستأجر ألي سبب من األسباب التالیة:  ال یمكنھ طردمالك المسكن 

الشكوى لمفتش المبنى أو إدارة اإلطفاء أو مفتش الصحة أو أي جھة حكومیة أخرى بشأن أوضاع معیشیة غیر آمنة أو غیر  •
 صحیة أو غیر قانونیة. 

 ف أسري. عدم دفع اإلیجار، في حالة ترك المستأجر للعین لفترة من الوقت بسبب عنف أسري أو تھدید بوقوع عن  •
 عدم دفع اإلیجار، في حالة قبول المالك لإلیجار المستحق قبل انتھاء فترة اإلشعار.  •
بسبب العرق أو اللون أو األصل الوطني أو نسب العائلة أو الجنس أو اإلعاقة أو الدین أو الحالة األسریة أو الحالة العسكریة أو   •

 یة بمقتضى أمر حمایة قضائي. العمر أو الحالة الزواجیة أو التوجھ الجنسي أو الحما

 ما ھي إجراءات دعاوى الطرد في إلینوي؟  -3

 تسیر إجراءات دعاوى الطرد على الخطوات التالیة: 

: یجب أن یسلم المؤجر للمستأجر إشعاًرا كتابیًا قبل أن یرفع دعوى قضائیة لطرده من إشعار إلنھاء اإلجارة (إشعار الطرد) .1
) أیام، فیجب على  5أیام في العادة، وفي حالة قیام المستأجر بالدفع خالل مدة الخمسة ( 5  العین المؤجرة. مدة ھذا اإلشعار

 المؤجر أن یقبل أموال اإلیجار المدفوع.  
 

إذا انتھت مدة اإلشعار ولم یدفع المستأجر، فیحق لمالك المسكن حینھا أن یرفع دعوى الطرد. تبدأ الدعوى  : رفع دعوى الطرد  .2
التي یرفعھا مالك المسكن برفع "شكوى الطرد"، وكذلك "استدعاء دعوى الطرد" التي بھا یخطر المستأجر أن القضیة أحیلت  

تشكل "الشكوى" الدعوى القضائیة، ولكن ال یعني مجرد رفعھا قبول   إلى المحكمة المختصة بقضایا الطرد من العقارات. بذلك
 الدعوى وطرد المستأجر.  

 
: تنظر القضیة أمام القاضي، وفور اقتناع القاضي بما لدیھ من معلومات كافیة یتخذ قراره ویصدر الحكم.  صدور حكم المحكمة  .3

ط حق المستأجر في اإلقامة بالعین ویتم الشروع في  فإذا حكم القاضي لصالح المالك، سیصدر "قرار الطرد"، بمعنى سقو
إجراءات الطرد. وربما ینص الحكم أیًضا على إلزام المستأجر بدفع أي إیجار متأخر، والذي قد یشمل اإلیجار المتراكم خالل  

http://www.cookcountylegalaid.org/


 مدة القضیة.  
 

الء المستأجر من مسكنھ  : بعد إصدار القاضي لحكم الطرد، یصبح لمأمور الشرطة سلطة إخالطرد بواسطة مأمور الشرطة  .4
ومنعھ من دخولھ. وبعد أن یخلي مأمور الشرطة المستأجر من العین، یحق للمالك إزالة أي متعلقات باقیة. یرجى العلم أن  
 إجراءات الطرد تختلف باختالف المقاطعات، یمكنك االتصال بمأمور شرطة مقاطعتك لمعرفة اإلجراءات في مقاطعتك.

 على دعوى الطرد؟  CBRAPلبرنامج  ما أثر الطلب المقدم  -4

، وللقاضي أن یؤجل القضیة إلى أن یتم البت في  CBRAPینبغي على المالك والمستأجر إبالغ القاضي بوجود طلب قید النظر مقدم لبرنامج 
 . www.IllinoisHousingHelp.org)، قم بزیارة  IHDAھذا الطلب. لالطالع على حالة الطلبات المقدمة لھیئة التنمیة اإلسكانیة (

 كیف یستطیع شركاء الحاالت القضائیة تقدیم المساعدة إذا لم یكن ھناك برنامج رسمي لتسویة شكاوى الطرد في المحكمة؟  -5

 یستطیع شركاء الحاالت القضائیة اتخاذ اإلجراءات التالیة: 

 وإلى خدمات المساعدة القانونیة والوساطة:   Court-Based Rental Assistanceتوجیھ الخصوم إلى برنامج  •
o  :داخل مقاطعة كوكwww.cookcountylegalaid.org   
o  :خارج مقاطعة كوكevictionhelpillinois.org   

 وتفقد حالة طلباتھم.  Court-Based Rental Assistanceمساعدة الخصوم في تقدیم الطلبات لبرنامج  •
طلب تأجیل القضایا لیتسنى لألطراف فرصة الحصول على المساعدة القانونیة ومساعدات دفع اإلیجار وتقدیم معلومات اإلحالة   •

 إلى برامج المساعدة القانونیة والمساعدات اإلیجاریة.  
 Agreed Order(مثل   توجیھ الخصوم إلى األوامر المعتمدة في قضایا الطرد على مستوى الوالیة للمساعدة في تسھیل التسویة •

Dismissing Eviction Case with Permission to Reinstate   وAgreed order in Eviction Case (Pay & 
Stay و (Agreed Order in Eviction Case (Defendants Agree to Move .( 

 

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

