
   1من  1الصفحة    2021أیار /مراجعتھ بتاریخ مایو، تمت 59.18.057) ، قانون واشنطن الُمعدَّلRevised Code of Washington  )RCWیوًما  14إشعار مدتھ 

     :) األسماء/االسم(إلى المستأجر 
     : عنوان المستأجر

 إشعار مدتھ أربعة عشر یوًما لدفع اإلیجار أو إخالء العقار 
أو فواتیر المرافق أو  /تتلقَّى ھذا اإلشعار ألن المالك یدَّعي أنك ال تلتزم بشروط عقد اإلیجار، حیث تخلَّفت عن دفع اإلیجار التالي، و

 . الرسوم المتكررة أو الدوریة التي تجاوزت موعد استحقاقھا

د جمیع ما ینطبق(ما األمور المستحقة؟ وألي شھر تعود تلك المستحقات؟    المبلغ بالدوالر  ) حّدِ

 دوالر  ): األشھر /أدرج الشھر(اإلیجار الشھري مقابل    ☐

 دوالر  ): األشھر/ أدرج الشھر (فواتیر المرافق مقابل     ☐

 الرسوم المتكررة أو الدوریة األخرى الُمحدَّدة في عقد اإلیجار مقابل              ☐
 ): األشھر/أدرج الشھر (                      

 دوالر 

 دوالر  إجمالي المبلغ المستحق

 ! الموعد النھائي
یجب علیك دفع إجمالي المبلغ المستحق إلى المالك خالل  

بعد تلقِّي ھذا اإلشعار، أو یجب علیك   یوًما ) 14(أربعة عشر 
 .  إخالء العقار 

یجب أن یتم منح األولویة ألي دفعات تقوم بسدادھا إلى  
المالك إلجمالي المبلغ المستحق كما ھو موضح في ھذا  

 .  اإلشعار
ویمكن أن یؤدي عدم االمتثال لھذا اإلشعار خالل أربعة عشر  

یوًما بعد تلقِّي ھذا اإلشعار إلى اتخاذ إجراءات قضائیة  ) 14(
 .من شأنھا أن تؤدي إلى طردك من العقار

 كیفیة الدفع  
یمكنك استخدام أي طریقة دفع مسموح بھا بموجب عقد  

مصرفي، أو   أو یمكنك استخدام الدفع نقًدا، أو شیك. اإلیجار
 . حوالة مالیة، أو غیر ذلك من وسائل الدفع المعتَمدة

 المساعدة اإلیجاریة وخدمات الترجمة
 Office of theیتوفر ھذا اإلشعار بلغات متعددة لدى  

Attorney General ) ّفي والیة   ) مكتب النائب العام
واشنطن باإلضافة إلى معلومات عن الموارد المتاحة  

لمساعدتك في دفع اإلیجار، بما في ذلك برامج المساعدة  
اإلیجاریة المحلیة، على الموقع اإللكتروني التابع لھ على  

 .  tenant-atg.wa.gov/landlordالرابط 
ر لك قانون الوالیة أیًضا الحق في الحصول على خدمات  یوف

 . الترجمة الفوریة في المحكمة 

 المساعدة القانونیة
یوفر لك قانون الوالیة الحق في التمثیل القانوني، ومن الممكن أن  
تقوم المحكمة بتعیین محاٍم لیمثلك بشكٍل مجاني إذا كنت مستأجًرا  

 .  المحدودمؤھالً لتكون من ذوي الدخل 
إذا كنت تعتقد أنك مؤھل لتكون مستأجًرا من ذوي الدخل المحدود  

 : وترید أن یتم تعیین محاٍم لتمثیلك، فیُرجى التواصل مع
• Eviction Defense Screening Line  

 ) خط الفرز الخاص بالدفاع عن حاالت الطرد(
855-657-8387 

:  اإللكترونيتقدَّم بطلب عبر اإلنترنت على الموقع  •
online-nwjustice.org/apply   

 موارد أخرى 
   1-1-2اتِصل على الرقم  •
 Northwestالخط الساخن الخاص بـ  •

Justice Project CLEAR    خارج مقاطعة
، جمیع أیام األسبوع، من  1014-201-888: كینج

ظھًرا، أو    12:15صباًحا إلى الساعة   9:15الساعة 
عاًما   60یتصل كبار السن الذین یبلغون من العمر 

  7111-387-888: وأكثر على الرقم
یمكنك العثور على معلومات إضافیة لمساعدتك على   •

 washingtonlawhelp.org الموقع اإللكتروني

 تسویة النزاعات
تتوفر أیًضا خدمات الوساطة المجانیة أو منخفضة التكلفة للمساعدة  

في نزاعات عدم دفع اإلیجار قبل اتخاذ أي إجراءات قضائیة في  
 .  مراكز تسویة النزاعات في جمیع أنحاء الوالیة

یمكنك العثور على مركز تسویة النزاعات األقرب إلیك على الموقع  
. resolutionwa.orgاإللكتروني 

  : التاریخ  توقیع المالك  
  :  اسم المالك: حیثما یتعین دفع إجمالي المبلغ المستحق

     :العنوان
 

 

http://www.atg.wa.gov/landlord-tenant
https://nwjustice.org/apply-online
http://www.washingtonlawhelp.org/
https://www.resolutionwa.org/

