
اع ً من التوقيع ع اتفاق حل ال د مة   .حق للمستأجر طلب عقد محا

صاالت أو وثائق تدعم أقوالك إ المحا لغ المستحق، فاحرص ع إحضار إ ان هناك نزاع حول الم  .مةإذا 

د من الوقت إلحضار الوثائق الالزمة  .حق لك طلب إرجاء الدعوى ليتاح لك الم

مة المحا مة الخاصة  د من المعلومات عن إجراءات المح ة لم .اطلع ع الصفحة التال

 أبًدازمك ال يل. قد يكون مالك العقار مستعًدا لتسوية الدعوى معك قبل المحاكمة، عن طريق وضع خطة دفع على سبيل المثال

.في حالة تسوية الدعوى، لن تخضع لمحاكمة أمام قاض. تسوية الدعوى  إذا لم تكن لديك رغبة في ذلك

.ي سجالتكاتفاقية حل النزاع ال تُجب حكم اإلخالء وستظهر ف". اتفاقية حل النزاع "قد يُطالبك المالك بتوقيع اتفاقية تسمى 

اقرأ االتفاقية . حدديجب أن تحدد اتفاقية حل النزاع المبلغ الذي تدين به للمالك، وما إذا كنت توافق على االنتقال من الملكية في تاريخ م

.بعناية وال توقع عليها إال في حالة الموافقة

.إذا كنت ال توافق،  فيحق لك طلب إرجاء المحاكمة أو المطالبة بتحديد موعد إلجراء محاكمة

.المحاكمات لتجنب إصدار أحكام افتراضية ضدك في هذه الدعوى/يجب عليك حضور جميع جلسات االستماع

.يعني الحكم االفتراضي أن القرار سيكون لصالح المالك

متى تنتقل 
الدعوى إلى 

المحكمة؟

ما الذي 

يحدث خالل 

جلسة 

االستماع؟

 كيفية

 على العثور

 معلومات

حالتك؟ عن

:اإلخالء وإعادة فتح المحاكم

ماذا سيحدث بعد ذلك؟. قدم مالك العقار الذي أمكث فيه طلبًا باإلخالء

ستتلقى تاريخ جلسة المحكمة إما شخصيًا أو سيُنشر في مبنى ملكيتك
رسوم المحكمة قبل صدور الحكم + األموال المستحقة في حالة دفع جميع

.يجب رد دعوى اإلخالء

كيف يمكنني االتصال لطلب المساعدة القانونية؟
5800-534-314: الخط الساخن لإلخالء بمجلس تكافؤ اإلسكان والفرص

4200-534-314: الخدمات القانونية لميزوري الشرقية
ArchCityشركة  Defenders: 314-361-8834

3993-977-314: في سانت فرانسيس CLAMمؤسسة 
5992-256-314 :غير الربحية للمهاجرين Housing Justice Projectمؤسسة 

...أنا متأخر عن دفع اإليجار

1-1-2اتصل برقم : United Wayاتصل بـ 

ناقش خطة دفع مع المالك

حدد موعًدا إلجراء وساطة مع المالك

7449-255-314: مركز حل النزاع STLمدينة 

0226-833-314: مشروع الوساطة في سانت لويس STLمقاطعة 

لسة المحكمة على يمكنك أيًضا العثور على تاريخ ج. يجب أن يصلك تاريخ جلسة المحكمة إما شخصيًا أو عن طريق نشره على بابك

CaseNet (courts.mo.gov)

جرب جميع طرق الهجاء الممكنة، أكد الحرف األول من االسم  Casenetابحث باستخدام اسمك األول واسم العائلة على 

األوسط الصحيح وعنوان الدعوى وعام المطالبة

لالطالع على تاريخ جلسة المحكمة إذا لم يكن " جلسات االستماع والمحاكمات"بعد النقر فوق اسمك، اختر عالمة التبويب 
لديك اتصال باإلنترنت لحضور جلسة االستماع، فقد يتمكن محامو المجتمع من تقديم المساعدة، أي من خالل مكتبة محلية 

أو مركز مجتمعي

يللمعرفة المزيد من التفاص" األحكام المدنية"إذا كان تاريخ جلسة المحكمة قد فاتك، فتحقق من عالمة التبويب 

Metropolitan : لمزيد من المعلومات، يمكنك التواصل مع St. Louis
(EHOC)مجلس تكافؤ اإلسكان والفرص 

:@ehocstl
:@ehocstl

.orgehocstl.www: موقع الويب
5800-534-314: الخط الساخن



قبل المثول أمام المحكمة، حاول معرفة ما إذا كان هناك محام يمثل المالك

 إذا لم يكن المالك ممثالً، فقد تكون أول لماذا؟

جلسة مثول أمام المحكمة هي المحاكمة، ويجب أن 

تحضر وقد أعددت إجابات مسبقة للدفاع عن 

حدد إذا كان المالك قد وكل محاميًا، فسيُ . نفسك

.تاريخ للمحاكمة خالل أول مثول لك أمام المحكمة

يش إذا لم يكن المالك غير ممثل إذا كنت تع كيف؟

م في مدينة سانت لويس وتاريخ المحكمة هو يو

صباًحا، أو إذا كنت تعيش  9:30الجمعة الساعة 

في مقاطعة سانت لويس وتاريخ المحكمة هو 

.ظهًرا 1الثالثاء الساعة 

يدفع المستأجر جميع 
األموال المستحقة في 

أيام ويظل  10غضون 
في المنزل

ما النتائج

المحتملة

كمة؟ محا ل ل
يُصدر القاضي 

حكًما بخصوص 

اإلخالء

يمكن للمالك تقديم 
طلب إلى نقيب 
الشرطة لتنفيذ 

أيام 10اإلخالء بعد 

يصل المستأجر والمالك 
إلى اتفاق أو اتفاقية حل 

النزاع

يتبع المستأجر 
شروط االتفاقية

 ال يتبع المستأجر
شروط االتفاقية

 قد يطلب المالك اإلخالء أو
حجز األموال

 يصل القاضي لحكم
لصالح المستأجر

يصل القاضي 
لحكم لصالح 

المالك

:اإلخالء وإعادة فتح المحاكم
ماذا سيحدث بعد ذلك؟. قدم مالك العقار الذي أمكث فيه طلبًا باإلخالء

هل تعترض على يُرد طلب اإلخالء
 الحكم؟ تقدم بطلب
إلجراء محاكمة 

جديدة في غضون 
أيام 10

Metropolitan: لمزيد من المعلومات، يمكنك التواصل مع St. Louis
)EHOC(مجلس تكافؤ اإلسكان والفرص 

:@ehocstl
:@ehocstl
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، بأصدار ايقاف وطني لعمليات االخالء لبعض CDCقام مرکز السيطرة علی االمراض،

ديسامبر /كانون الثاني ٣١سبتمبر حتی /أيلول ٤المستأجرين المؤهلين، وذلك اعتبارا من 

٢٠٢٠

https://tinyurl.com/y5rdv4vyلمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة 


