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کروناویروس ( )COVID-19تأمین مسکن

*در صورت دسترسی به اطالعات بیشتر ،این صفحه بهروزرسانی خواهد شد
بهروزرسانی شده در تاریخ  20مارس 2020
حقوق قانونی خود را بدانید
محافظت و تأمین مسکن مربوط به COVID-19
افراد بسیاری درباره اخراج در زمان شیوع بیماری همهگیر  COVID-19صحبت میکنند .برخی
نگران این موضوع هستند که فرمانداری درباره اخراج چه چیزی بیان کرده است .برخی مایل هستند
بدانند که آیا ممکن است همین حاال اخراج شوند .در این برگه اطالعاتی درباره اخراج صحبت میکنیم.
در تاریخ  16مارس ،2020 ،نیوسام ،فرماندار کالیفرنیا عنوان کرد که دولتهای محلی میتوانند اخراج
به دلیل  COVID-19را متوقف کنند .وی همه موارد اخراج را متوقف نکرد.
درحالحاضر هر شهر و شهرستان وضعیت متفاوتی دارد .درحالحاضر ،قوانین مربوط به هر شهر
سازوکار اخراج را برای شهروندان مشخص میکند .برای اطالع بیشتر باید قوانین شهر یا شهرستان
خود را بررسی کنید.
قوانین برخی از شهرها و شهرستانها از اخراج شدن مستأجر درصورت عدم پرداخت اجاره به دلیل
کروناویروس جلوگیری میکند .در اینجا مثالهایی آمده است که نشان میدهد برخی از دولتهای محلی
کدام موارد اخراج را متوقف کرده اند:
 .1درصورتی که درآمد خانواده شما به طور قابل توجهی کاهش یافته باشد و علت آن بیکاری شما
بهدلیل کرونا باشد.
 .2درصورتیکه هزینههای درمانی قابلتوجهی به دلیل شیوع  COVID-19متحمل شده باشید یا
 .3به دلیل شیوع این بیماری ،نیازهای فوقالعاده برای مراقبت از کودکتان داشته باشید.
برخی از دولتها همچنین اخراج بدون تقصیر را در زمان بحران محدود میکنند:

این موارد حائز اهمیت است :در رابطه با اخراج ،هیچ مهلت قانونی وجود ندارد .هنوز مواردی از
اخراج دیده میشود .درصورتیکه همین حاال اخراج شده اید باید برای اطالع از اینکه چگونه میتوانید
از خود محافظت کنید سریعا ً با دادگاهها تماس بگیرید.
هر روز دستورهای جدیدی صادر میشود ،و ما سعی خواهیم داشت که این نشریه را بهطور منظم
بهروزرسانی کنیم.
برای کسب اطالعات بیشتر ،یا درصورتیکه باور دارید به دالیل مربوط به  COVID-19اخراج شده
اید ،لطفا ً به پیوند زیر مراجعه کنید:
دستور اجرائی فرماندار نیوسام :N-28-20
 https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.16.20Executive-Order.pdf
شهر آالمداhttps://tinyurl.com/ujqm2ed :
شهر فرسنوhttps://tinyurl.com/t5ys8wn :
شهر لس آنجلسhttps://tinyurl.com/wu9yrrw :
شهر پاسادناhttps://tinyurl.com/r2asecy :
شهر ریچموندhttps://tinyurl.com/rrll3de :
شهر ساکرامنتوhttps://tinyurl.com/rttkvd9 :
شهر سن فرانسیسکوhttps://tinyurl.com/tbky88h :
شهرستان سن لوئیس اوبیسپوhttps://tinyurl.com/vzsvmws :
شهر سانتا مانیکاhttps://tinyurl.com/qt3etz7 :

