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دلیل بشأن ممارسة المستأجرین لحقوقھم بموجب قانون 
مكافحة التحرش بالمستأجرین في مدینة لوس أنجلوس 

)TAHO( 
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 ما ھو التحرش أو المضایقات؟
للمستأجر الحق القانوني في "التمتع بالسالم والھدوء" في المكان الذي یعیش فیھ. ھذا یعني أنھ لدیك الحق في عدم  

التعرض لإلزعاج أو المضایقة بشكل غیر معقول من قِبل المالك. إن التحرش/المضایقات تعني قیام مالك العقار (أو 
إلخالل السالم والھدوء في منزلك. یمكن أن تشمل   شخص تحت سیطرتھ) بعمل أو بعدم عمل شیئًا ما عمدا

المضایقات العدید من األشیاء، مثل التھدیدات واإلساءة اللفظیة، ورفض إجراء اإلصالحات الالزمة، وأشیاء أخرى 
 .)TAHOیحددھا قانون مكافحة التحرش بالمستأجرین في لوس أنجلوس (والذي یطلق علیھ البعض 

من قبل  إذا تعرضت لتحرش ما الذي یمكنني أن أفعلھ  
 ؟ المالك

(قانون مكافحة التحرش بالمستأجرین)  Tenant Anti-Harassment Ordinance  (TAHO)یمنحك  قانون 
 : الخاص بمدینة لوس أنجلوس حقین

 .مقاضاة مالك العقار :الحق األول

A(   یدفع المال لك مقابل یمكنك مقاضاة مالك العقار وأن تطلب من المحكمة أن یكف عن التحرش بك، وأن
الضرر الذي تسبب فیھ. یمكنك مقاضاة المالك في محكمة المطالبات الصغیرة/الدعاوي الصغیرة أو یمكنك 

العثور على محاٍم لمساعدتك في مقاضاة المالك بعیدا عن محكمة المطالبات الصغیرة. في محكمة المطالبات 
الحد األقصى للمبلغ الذي یمكن للمحكمة أن تقدمھ لك  الصغیرة، ال یمكن ألي شخص االستعانة بمحام، ویبلغ

 . دوالر 10000

B( إذا كسبت قضیتك، فیمكن للمحكمة أن تمنحك : 

مبلغ مالي لتعویضك عن الضرر الذي عانیت منھ. یجب أن یكون لدیك دلیل لتبین للمحكمة كیف  )1
مقابل القیام بإصالح رفض تعرضت لألذى ومقدار األموال التي تكلفتھا. على سبیل المثال، إذا دفعت 

 . المالك إجراؤه، فستحتاج إلى إظھار إیصال بالمال الذي دفعتھ لإلصالح

 . تخفیض مبلغ اإلیجار المستحق لمالك العقار بناًء على النقص في خدمات اإلسكان التي حصلت علیھا )2

لمستأجرین، دوالر عن كل مرة یخالف فیھا المالك قانون مكافحة التحرش با 10000غرامة تصل إلى   )3
عاًما، فیمكنك   65ویتوقف ذلك على مدى سوء الموقف الذي تعرضت لھ. إذا كنت معاقًا أو أكبر من 

 . دوالر إضافي عن كل مرة یخالف فیھا المالك القانون 5000الحصول على  

 .مصاریف تغییر السكن إذا كنت قد انتقلت بسبب التحرش  )4

 التحرش بك؛أمر محكمة بأن یتوقف المالك عن  ی )5
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 .وأي شيء آخر تعتقد المحكمة أنھ مناسب بالنسبة لقضیتك )6

C(  لدى مؤسسةLAFLA  معلومات لمساعدة المستأجرین في مقاضاة أصحاب العقارات في محكمة المطالبات
-https://lafla.org/covid) أو قم بزیارة 800( 399-4529الصغیرة. اتصل بالرقم  

resources/renters-small-claims/   لمزید من المعلومات. 

یجب أن  .رفع مالك العقار دعوى قضائیة لطردكیمكن أن یشكل التحرش الذي تعرضت لھ دفاًعا إذا  :الحق الثاني
تخبر المحكمة عن أي تحرش تعرضت لھ من قبل المالك للدفاع عن نفسك في قضیة اإلخالء. یُطلق على ھذا النوع  

)، وتسمى قضایا اإلخالء/الطرد "االحتفاظ غیر القانوني  affirmative defenseمن الدفاع اسم "الدفاع اإلیجابي" (
). یجب علیك  طرح جمیع "دفاعاتك اإلیجابیة" عند الرد على قضیة اإلخالء unlawful detainerللعقار المؤجر" ( 

أیام  5ألول مرة. إذا تلقیت أوراق خاصة بدعوى لإلخالء، یجب علیك التحدث إلى محام في أقرب وقت ممكن. لدیك  
. إذا لم ترد على الدعوى، فقد تخسر قضیتك تلقائیًا  فقط للرد على الدعوى بمجرد حصولك على أوراق دعوى اإلخالء

 ).]default judgement[  (وھذا ما یسمى "حكم افتراضي"

تعاقب قوانین مدینة لوس أنجلوس أصحاب العقارات الذین یخالفون القانون. إذا أخبرت المالك عن ھذه العقوبات، فقد  
 .یساعدك ذلك في إقناعھم بإیقاف التحرش

یمكن لمدینة لوس أنجلوس توجیھ تھم جنائیة ضد المالك لتحرشھ بالمستأجر. یمكن أن تؤدي التھم  أوالً،  )1
 .أشھر، أو كلیھما 6دوالر لكل تھمة، أو السجن لمدة تصل إلى  1000الجنائیة إلى غرامة تصل إلى 

ارات في المدینة ثانیًا، ھناك "عقوبة تعدیل اإلیجار" للوحدات المؤجرة التي یحمیھا قانون تثبیت اإلیج )2
"). ھذا یعني أنك إذا تركت وحدتك بسبب مضایقات المالك ورفعت دعوى  LARSO(المعروف باسم " 

قضائیة ناجحة ضد التحرش الذي تعرضت لھ على یده، فإن المالك في ھذه الحالة سیتوجب علیھ تأجیر  
مضایقة المستأجرین لحملھم   الوحدة بنفس معدل اإلیجار الذي كنت تدفعھ. ھذا یساعد على منع المالك من

على الخروج من الوحدة السكنیة حتى یتمكنوا من زیادة اإلیجار. في ھذه الحالة سیكون المالك قادًرا فقط  
 . على مطالبة المستأجر التالي بنفس اإلیجار الذي كان یفرضھ علیك

التحرش بموجب قانون مكافحة التحرش  
 انجلوس)  الخاص بلوس TAHOبالمستأجرین  (

A(  أصدرت مدینة لوس أنجلوس قانونًا یجعل من غیر المشروع ألصحاب العقارات التحرش بالمستأجرین. إن
  16كل المضایقات التي تھدف إلى إیذاءك ولیس لھا غرض قانوني تعتبر غیر قانونیة. یقدم القانون أیًضا  

 : مثاًال على التحرش 
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علیھا عقد اإلیجار الخاص بك أو التعاقد أو القانون. على  تقلیل أو إلغاء إحدى خدمات اإلسكان التي ینص  )1
سبیل المثال، االستحواذ على مكان لوقوف السیارات كان مدرجا في عقد اإلیجار الخاص بك، أو إیقاف  

 .التدفئة، أو إزالة خدمات الغسیل

ان المیاه أو  عدم إجراء اإلصالحات الالزمة التي یقتضیھا القانون. على سبیل المثال، عدم إصالح سخ )2
 . السباكة

a(   مما یعني أنھ یتعین) قبل رفع دعوى قضائیة بشأن اإلصالحات، یجب علیك إعطاء "إشعار" للمالك
علیك إخباره) باإلصالح المطلوب ومنحھ فترة زمنیة معقولة إلجراء اإلصالح. یجب أن یكون  

تسلیمھ إلى المالك. یعتمد الوقت اإلشعار كتابیًا، ویجب أن تحتفظ بنسخة لنفسك مع دلیل على أنھ قد تم  
"المعقول" إلجراء اإلصالح على مدى جدیة اإلصالح المطلوب. على سبیل المثال، ان عدم وجود 

تسخین في الشتاء ھو أمر أكثر إلحاًحا من عدم وجود تسخین في الصیف. غالبًا ما یتم اعتبار  
 . أسبوعان فترة زمنیة معقولة إلجراء اإلصالح المطلوب 

لمالك إلى وحدتك أو التقاط صور لوحدتك بطرق تزید عن الحد المعقول. یمكن للمالك أن یدخل دخول ا )3
وحدتك مع وجود إخطار "معقول" لسبب قانوني، مثل إجراء إصالحات، أو بدون إخطار في حالة  

) ساعة مدة معقولة لإلخطار المطلوب للدخول إلى  24الطوارئ. عادةً ما تُعتبر مدة أربع وعشرون ( 
حدتك. تحدث إلى محام حول وضعك إذا كنت تعتقد أن مالك العقار قد دخل الوحدة التي تشغلھا بطریقة  و

 .غیر مقبولة

 . استخدام المالك أللفاظ أو للغة الجسد للتھدید بإیذائك جسدیًا )4

 . محاولة المالك إجبارك على ترك الوحدة بأن یعرض علیك مبلغا مالیا )5

a(  یمكن للمالك أن یعرضوا علیك ترك وحدتك السكنیة الخاضعة لقانون تثبیت اإلیجاراتLARSO  
(إشعارات  Tenant Buyout Notification Programمقابل تعویض مالي بموجب برنامج 

االستحواذ وتعویض المستأجرین). سیحتاج المالك إلى إخطارك عن حقوقك بموجب القانون. إذا فعل 
 .عتبر عرض االستحواذ شكل من أشكال المضایقات ذلك، فقد ال ی

 .قیام المالك بالكذب، أو تضلیلك، أو إخفاء معلومات مھمة عنك بھدف إخراجك من الوحدة )6

تھدید المالك بطردك، بما في ذلك إرسال إشعار باإلخالء/الطرد، استنادًا إلى وقائع ال یوجد ما یبرر أن   )7
 . یعتبرھا المالك صحیحة

a(  تكسب قضیة اإلخالء أو أن یتم رفضھا قبل أن یصبح المالك عرضة للمسؤولیة القانونیة  سیتعین أن
 . عن التحرش بموجب ھذا البند 

تھدید المالك بفعل شيء أو عدم القیام بشيء یتعارض مع سالمك وھدوءك في منزلك. أو یھدد المالك   )8
 . غیر صالحة للسكنبفعل شيء ما أو عدم القیام بشيء من شأنھ أن یجعل الوحدة المؤجرة 
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رفض المالك اإلقرار بإإلیجار الذي تدفعھ أو قبولھ عندما تدفع بالطریقة التي من المفترض أن تدفع بھا   )9
 . حسب عقد اإلیجار، أو الطریقة التي تدفع بھا عادةً 

استفسار المالك عن وضع الھجرة الخاص بك أو حالة الھجرة لعائلتك أو رفیق السكن. یمكن أن   )10
یام مالك العقار بجعلك أنت أو أسرتك أو رفیق السكن تقولون أو تثبتون أشیاًء ما حول وضع  یشمل ذلك ق

 .الھجرة

a(  یمكن لسلطات اإلسكان أن تطرح علیك أسئلة حول  8إذا كنت تعیش في مسكن مدعوم مثل القسم ،
 . وضع الھجرة وھذا ال یعتبر غیر قانونیا

 .معلومات عن وضع الھجرة الخاصة بأسرتك إلى أي شخص تھدید المالك بإعطاء أو قیامھ بإعطاء  )11

قیام المالك بإعطاء معلومات عنك أو التھدید بإعطاء معلومات عنك إلى شخص في الحكومة   )12
إلجبارك على الخروج أو ألنك فعلت شیئًا محمیًا قانونًا. على سبیل المثال، إذا ھدد المالك باالتصال  

 .عن الشكوى من األوضاع السیئة أو إذا لم تترك الوحدة بخدمات حمایة األطفال إذا لم تتوقف

قیام المالك بالتمییز ضدك على أساس العرق أو الجنس أو التوجھ الجنسي أو أي شيء آخر یحمیھ   )13
 . القانون

a(  یجب علیك عادةً إثبات أن المالك قد مارس التمییز ضدك بسبب إحدى الخصائص المحمیة. قد یكون
ألنھ قد یكون من الصعب العثور على إثبات یوضح سبب قیام المالك بما من الصعب إظھار ذلك 

 .فعلھ

 .انتقام المالك منك بسبب قیامك بالتنسیق مع مستأجرین آخرین أو تأسیس اتحاد للمستأجرین )14

اعتداء المالك على خصوصیتك أو طلب معلومات تنتھك حقك في الخصوصیة. على سبیل المثال:   )15
 .أو المواطنة، أو عن رقم الضمان االجتماعي الخاص بك لمجرد مضایقتكالسؤال عن وضع اإلقامة 

a(   في اإلسكان المدعوم وبعض المواقف األخرى، قد یُسمح للمالك بطلب رقم الضمان االجتماعي
الخاص بك بموجب القانون. استشر محاٍم لتحدید ما إذا كان طلب المالك لرقم الضمان االجتماعي  

 . قانونیًاالخاص بك 

تكرار القیام أو االمتناع عن القیام بأشیاء من شأنھا أن تعوق بشكل كبیر حقك في السالم والھدوء في  )16
.منزلك أو التي من المحتمل أن تجعل شخًصا ما ینتقل من الوحدة
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قائمة مرجعیة للمستأجرین الذین یتعرضون لتحرش  
 مضایقاتأو 

A( اكتب كل شيء : 

اكتب كل ما یمكنك تدوینھ بشأن األخطاء التي یرتكبھا المالك. قم بتضمین التواریخ واسم أي شخص آخر   )1
شاھد ما حدث. احتفظ بمالحظات حول ما فعلتھ أیًضا، مثل االتصال بشركة المرافق بشأن إیقاف المنافع  

(مثل إجراء إصالح) أو التوقف عن فعل شيء ما (مثل أو إخبار المالك / مدیر العقار بعمل شيء ما 
دخول منزلك دون إخطار مسبق). تواصل مع المالك كتابةً حتى یكون لدیك سجل بما حدث. یمكن أن 

یكون البرید اإللكتروني أو الرسائل النصیة طریقة جیدة إلرسال ھذه االتصاالت. اجعل االتصاالت مع  
 . ورسمیة المالك موجزة وبھا معلومات وافیة

a(  " ،صباًحا.   4انقطعت الكھرباء الساعة   - 2022یولیو    15احتفظ بسجل لما حدث. على سبیل المثال
وأرسلت بریدا إلكترونیا لمدیر  DWPمساء یوم األحد. اتصلت بـ  10ظلت منقطعة حتى الساعة  

 ."4Cالعقار. شھدت ذلك زوجتي وجاري مارتي في الوحدة 

 :المستندات والمراسالت احتفظ بنسخ من  )2

a(   ینبغي حفظ كل ما تستطیعھ بشأن المضایقات التي تتعرض لھا. احفظ الرسائل النصیة / رسائل البرید
اإللكتروني التي تبادلتھا مع المالك. إذا تلقیت إخطارات من المالك، أو شركة المرافق، أو أي شيء 

اج إلى ھذه المعلومات إذا رفعت دعوى أخر كتابیا یتعلق بما یحدث معك، احتفظ بنسخة منھ. ستحت
 . قضائیة ضد مالك العقار إلثبات التحرش التي تعرضت لھ واألذى الذي لحق بك

B(   أرسل خطابًا رسمیًا یخبر المالك بفعل شيء ما (مثل إجراء اإلصالح المطلوب) أو التوقف عن فعل شيء ما
 . (مثل التحرش بك)

خطابًا تطالبھ فیھ بالتوقف عن ذلك. أرسل الخطاب إلى المالك حتى لو إذا كان المالك یتحرش بك، فأرسل  )1
كان مدیر العقار ھو الذي یضایقك. إذا كنت تعتقد أن إرسال الخطاب سیزید األمور سوًءا ، فتحدث مع 

محاٍم أو منسق المستأجرین أوالً. ومع ذلك، سوف تحتاج إلى إرسال خطاب وإعطاء المالك فرصة 
اب قبل أن تقوم بمقاضاتھ. إذا توقف المالك عن سلوكیات التحرش في غضون فترة  للتوقف بعد الخط

زمنیة معقولة بعد إرسال الخطاب الذي یطالبھ بالتوقف، فقد ال تتمكن من رفع دعوى قضائیة ضده بسبب  
 . التحرش. یجب علیك استشارة محاٍم حول حالتك قبل رفع دعوى قضائیة

من جعل المالك   LAHD). قد تتمكن LAHDان في لوس أنجلوس ( قم بتقدیم شكوى إلى دائرة اإلسك )2
مساعدتك، فإن تقدیم شكوى یساعد في إظھار أنك  LAHDیكف عن التحرش بك. حتى لو لم تستطع  

عبر الھاتف    LAHDحاولت حل المشكلة وقد یساعد أیًضا المستأجرین اآلخرین. یمكن الوصول إلى  
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-https://housing.lacity.org/residents/file-aعلى ) أو عبر اإلنترنت  866(  557- 7368على  
rso-complaint 

تحدث إلى محاٍم أو فكر في رفع دعوى للمطالبات الصغیرة. إذا كنت مؤھالً للحصول على خدمات  )3
من مساعدتك في مقاضاة المالك أو المساعدة في دعوى   LAFLA، فقد تتمكن  LAFLAقانونیة مع 

) أو عبر 800( 399-4529على   LAFLA. یمكنك الوصول إلى المطالبات الصغیرة الخاصة بك
غیر قادرة على المساعدة، فیمكننا تزویدك بقائمة   LAFLA. إذا كانت www.lafla.orgاإلنترنت على  

 . من المحامین الذین قد یكونون قادرین على مساعدتك

 

 


