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خواھند حقوق خود بر یک رھنما برای مستاجران کھ می
) شھر TAHOبنیاد فرمان ضد آزار و اذیت مستاجر (

 لوس آنجلس را عملی کنند
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 آزار و اذیت چیست؟
شما حق دارید کھ طرز مستاجر حق قانونی دارد در محل بودوباش خود « آسایش و آرامش» داشتھ باشد. یعنی 

غیرمعقول ذریعھ موجر مورد مزاحمت قرار نگیرید یا برای شما مزاحمت ایجاد نکند. آزار و اذیت یعنی انجام 
دادن یا ندادن عامدانھ کاری از جانب موجر شما (یا ھر فرد تحت کنترول او) است تا آسایش و آرامش شما در 

ر چیزھا است مانند تھدید، فحاشی، امتناع از ترمیمات ضروری و یا ھر  آزار و اذیت بشمول بسیا منزلتان بھم بزند.
نامند) تعریف شده  می  TAHOچیزی دیگری کھ در قانون ضد آزار و اذیت مستاجر لوس آنجلس (کھ برخی آن را 

 است.

اگر موجر من را اذیت و آزار دھد چی کار  
 توانم بکنم؟ می 

 دھد: شھر لوس آنجلس دو حق بھ شما می ) TAHOفرمان ضد آزار و اذیت مستاجر ( 

 از موجرتان شکایت کنید.  :اول  حق
A( توانید از موجرتان شکایت کنید و از محکمھ تقاضا کنید تا مانع آزار و اذیت او شود و از خاطر صدمھ  می

توانید در محکمھ دعاوی خرد از موجرتان شکایت کنید یا  کھ باعث شده است بھ شما پول بدھد. می 
توانید یک وکیل پیدا کنید تا خارج از محکمھ دعاوی خرد بھ شما کمک کند تا از موجرتان شکایت کنید.  می

تواند بھ  تواند از وکیل استفاده کند و حداکثر مبلغی کھ محکمھ می در محکمھ دعاوی خرد، کدام کس نمی 
 دالر است. 10,000شما بدھد 

B(  تواند: میاگر برنده دوسیھ شوید، محکمھ 

از خاطر  صدمھ کھ متحمل شدھاید بھ شما پول بدھد.  باید مدرک اثبات کننده داشتھ باشید کھ بھ محکمھ   )1
اید و چی مقدار مصارف این خسارت بوده است. طرز مثال، اگر شما مصارف نشان دھد صدمھ دیده 

رسید پولی کھ بھ تعمیرکار   اید کھ موجر از انجام آن امتناع کرده است، باید ترمیمات را پرداخت کرده
 اید را نشان دھید.پرداخت کرده

 از خاطر کاھش خدمات مسکن، مبلغ کرایھ کھ بھ موجر بدھکار ھستید را کاھش دھد. )2

  10,000کند، یک جریمھ الی حداکثر ھر بار کھ موجر قانون ضد آزار و اذیت مستاجر را نقض می )3
سال   65شود. اگر معلول ھستید یا باالی اخت میدالر بر حسب اینکھ بد بودن وضعیت بھ شما پرد 

دالر مبلغ   5,000توانید کند می ھستید، ھر بار کھ موجر قانون ضد آزار و اذیت مستاجر را نقض می
 اضافھ دریافت کنید.

 اگر بھ دلیل آزار و اذیت نقل مکان کرده باشید، مصارف جابجایی را بھ شما بپردازد.  )4
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 کند تا موجر آزار و اذیت شما را متوقف کند؛ و یک فیصلھ محکمھ صادر  )5

 ھر چیز دیگری کھ از نظر محکمھ برای دوسیھ شما مناسب است.  )6

C( LAFLA  معلومات دارد کھ بھ مستاجران در شکایت کردن از موجرشان در محکمھ دعاوی خرد کمک
 در تماس شوید یا بھ  4529-399 (800)کنند. برای کسب معلومات بیشتر با نمبر می

 https://lafla.org/covid-resources/renters-small-claims/  .مراجعھ کنید 

  توان منحیث دفاعیھ از آزار و اذیت استفاده کرد.اگر موجر برای تخلیھ کردن شما شکایت کند، می حق دوم:
موجرتان را در محکمھ تشریح دھید. این نوع  ھایبرای دفاع از خود در یک دوسیھ تخلیھ، باید ھمھ آزار و اذیت 

گویند. وقتی اول بھ دوسیھ ھای «توقیف غیرقانونی» میھای تخلیھ را دوسیھ از دفاع را «دفاع مثبت» و دوسیھ 
طرح کنید. اگر در دعوی تخلیھ، ورقھ احضاریھ دھید باید ھمھ «دفاعیات مثبت» خود را تخلیھ خود جواب می 

روز از دریافت اوراق دعوی تخلیھ   5تر با یک وکیل صحبت کنید. صرف اید، باید ھر چھ سریع دریافت کرده
فرصت دارید کھ بھ دعوی جواب دھید. اگر بھ دعوی جواب ندھید، ممکن است طرز اتومات بازنده دوسیھ شوید  

 .شود)(کھ «حکم غیابی» گفتھ می 

ھا بھ موجرتان  کنند. اگر درباره این مجازات ھای ناقض قانون را مجازات میقوانین شھر لوس آنجلس موجر
 بگویید، ممکن است کمک کند تا او دست از آزار و اذیت شما بردارد. 

تواند بھ خاطر آزار و اذیت علیھ مستاجر، بھ موجر اتھامات جنایی وارد اوال، شھر لوس آنجلس می  )1
ماه زندانی یا   6دالر برای ھر اتھام، الی  1,000تواند منجر بھ جریمھ حداکثر . اتھامات جنایی می کند 

 ھر دو شود.

  LARSOبھای شھر (معروف بھ «  دوما، برای ترمیمھای کرایی کھ تحت حمایت فرمان تثبیت اجاره  )2
بھا» وجود دارد. یعنی اگر شما از خاطر آزار و اذیت  ») قرار دارند یک «مجازات تعدیل اجاره

موجر، واحد خود را ترک کنید و در محکمھ یک دوسیھ آزار و اذیت موفقانھ علیھ موجر ارایھ کنید، 
این کار مانع  تواند با ھمان مبلغ کھ واحد را بھ شما کرایھ داده بود آن را کرایھ دھد.موجر صرف می 

ھا، مستاجران را مجبور بھ نقل مکان کنند تا کرایھ را افزایش دھند. موجر صرفاً شود تا موجر می
 تواند ھمان مبلغی کھ از شما گرفتھ است را از مستاجر بعدی بگیرد.می

 آزار و اذیت ذیل قانون لوس آنجلس
A( را خود  مستاجران علیھ  ھاموجر اذیت  و آزار کھ است  کرده تصویب  را قانون  یک آنجلس لوس شھر 

زند و ھدف مشروع ندارد، غیرقانونی  زار و اذیتی کھ بھ شما صدمھ میآ ھر. کند می قلمداد  غیرقانونی
 مورد آزار و اذیت است:  16است. این قانون بشمول 

تامین آن  کاھش یا حذف یک خدمت مسکن کھ بر بنیاد اجاره خط، قرارداد شما یا بر بنیاد قانون  )1
ضروری است. برای مثال، تصاحب محل پارکنگ کھ در اجاره خط شما شامل شده است، قطع کردن 

 سیستم حرارتی یا حذف خدمات دوبی خانھ. 
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انجام ندادن ترمیمات کھ بر بنیاد قانون ضروری ھستند. طرز مثال ترمیم نکردن آب گرمکن یا   )2
 دوانی. نل

a( دھید  «اعالنیھ» موجرتان بھ  ضروری ترمیم درباره باید  ترمیم، یک درباره  کردن شکایت  از قبل 
 اعالن. دھید  فرصت  را معقولی زمان مدت  او بھ ترمیمات  انجام برای  و) بگویید  او بھ باید  یعنی(

اید،  ک کاپی از آن را ھمراه مدرکی کھ نشان دھد آن را بھ موجر دادهی باید   شما و باشد  مکتوب  باید 
زمان «معقول» برای انجام ترمیم بستگی دارد بھ جدی بودن ترمیم  برای خود نگھ دارید. مدت  

ضروری. طرز مثال، نداشتن سیستم حرارتی در زمستان عاجلیت بیشتری نسبت بھ تابستان دارد.  
 معموالً برای یک ترمیم ضروری، دو ھفتھ، زمان معقولی است.

ھا  گیرد. موجرما عکس می شود یا از واحد شھای غیرمعقول وارد واحد شما میموجر بھ شیوه  )3
توانند با اطالع دادن «معقول» بھ یک دلیل قانونی، مثل انجام ترمیمات یا در مواقع عاجلی بدون  می

) ساعت معموالً زمان معقولی برای اطالع  24اطالع دادن، داخل واحد شما شوند. بیست و چھار ( 
ز غیرمعقول وارد واحد شما شده است  کنید موجر طردادن برای ورود بھ واحد شما است. اگر فکر می

 با یک وکیل درباره وضعیت صحبت کنید. 

 کند. یک موجر کھ برای تھدید شما بھ صدمھ فزیکی از کلمات یا لسان بدن استفاده می  )4

 کند با پیشنھاد پول، شما را مجبور بھ نقل مکان کند. یک موجر کھ سعی می  )5

a(  توانند بر بنیاد برنامھ اعالن تملک مستاجر پیشنھاد دھند کھ واحد ھا می موجرLARSO   شما را
شما باید درباره حقوقتان طبق قانون بھ شما اطالع دھد. اگر این کار را نکند، بازخرید کنند. موجر 

 شود.پیشنھاد بازخرید، آزار و اذیت قلمداد می

کند تا  کند، یا معلومات مھم را از شما پنھان می ا را گمراه می گوید، شمیک موجر کھ بھ شما دروغ می )6
 شما نقل مکان کنید. 

کند، از جملھ با دادن اخطاریھ تخلیھ، بر بنیاد واقعیات کھ یک موجر کھ شما را تھدید بھ تخلیھ می  )7
 کند. ھا را درست فرض میموجر بدون دلیل آن 

a(  مسئول آزار و اذیت شناختھ شود باید در دوسیھ تخلیھ خود بر بنیاد این ماده قبل از اینکھ موجر
 برنده شوید یا رد شده باشد.

کند کھ مزاحم آسایش و آرامش شما در منزلتان  یک موجر کھ تھدید بھ انجام دادن یا ندادن کاری می  )8
سکونت  کند کھ واحد کرایی را غیر قابل است. یا یک موجر کھ تھدید بھ انجام دادن یا ندادن کاری می 

 کند.می

یک موجر کھ از تایید یا تصدیق پرداخت کرایھ بھ شیوه مقرر در اجاره خط یا شیوه معمول، امتناع   )9
 کند.کند یا قبول نمی می
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تان پرسان  اتاقییک موجر کھ از شما درباره وضعیت مھاجرت یا وضعیت مھاجرت فامیل یا ھم  )10
اتاقی شما را مجبور کند درباره ا، فامیل یا ھم تواند بشمول این باشد کھ مالک، شمکند. این می می

 وضعیت مھاجرت چیزی را بگویید یا آن را اثبات کنید.

a(  تواند از شما درباره کنید، مقام اسکان دھنده می زندگی می  8اگر در یک مسکن کمکی مانند بخش
 وضعیت مھاجرتتان پرسان شود و این کار غیرقانونی نیست.

کند معلومات مربوط بھ وضعیت مھاجرت فامیل شما را بھ شخص دیگری می یک موجر کھ تھدید  )11
 دھد یا خواھد داد. می

یک موجر کھ برای اینکھ شما را مجبور بھ نقل مکان کند یا بھ خاطر اینکھ یک اقدام قانونی   )12
بھ  کند کھ معلومات شما را دھد یا شما را تھدید میاید، معلومات شما را بھ شخص دیگری می کرده

شما را تھدید کند کھ اگر شکایت علیھ وضعیت بد را  دھد. طرز مثال، اگر موجر شخصی در دولت می
 پس نگیرید یا اگر نقل مکان نکنید با خدمات محافظت از اطفال در تماس خواھد شد. 

یک موجر کھ بھ خاطر نژاد، جنسیت، تمایل جنسی یا ھر چیزی کھ تحت حمایت قانون قرار دارد   )13
 شود.تبعیض قائل می   علیھ شما

a( بھ دلیل خصوصیت تحت حمایت، علیھ شما تبعیض قائل شده است.  معموالً باید ثابت کنید کھ موجر
انجام داده است  اثبات ممکن است دشوار باشد چون پیدا کردن مدرک برای دلیل کاری کھ موجر 

 کار سختی است. 

اتحادیھ مستاجران باالی شما تالفی  یک موجر کھ بھ خاطر متحد شدن با مستاجران دیگر یا ایجاد  )14
 کند.

خواھد کھ حقوق حریم  کند یا معلوماتی از شما می یک موجر کھ بھ حریم خصوصی شما تجاوز می  )15
کند. برای مثال: پرسان شدن درباره وضعیت اقامت یا تابعیت شما، یا نمبر  خصوصی شما را نقض می 

 کند. تامین اجتماعی شما صرفاً برای اینکھ شما را اذیت 

a(   در مسکن کمکی و سایر شرایط دیگر، ممکن است موجر بر بنیاد قانون اجازه داشتھ باشد نمبر
تامین اجتماعی شما را پرسان شود. برای اینکھ متوجھ شوید آیا تقاضای نمبر تامین اجتماعی شما  

 تان قانونی است یا نی با یک وکیل مشورت کنید.از طرف موجر

انجام دادن یا ندادن مکرر کارھایی کھ شدیداً مخل آسایش و آرامش شما در منزلتان ھستند یا   )16
کنند.احتماالً شخص را مجبور بھ نقل مکان می 
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لست مقابلھ برای مستاجرانی کھ آزار و اذیت را  
 کنندتجربھ می 

A(  :ھمھ چیز را بنویسید 

ھا و اسامی ھمھ اشخاص کھ  توانید را بنویسید. تاریخ درباره کارھای غلط موجرتان ھر چیزی کھ می  )1
اید نوت برداری کنید مثل تماس  اند را شامل کنید. از کارھایی کھ شما ھم انجام دادهشاھد اتفاقات بوده 

اموال کھ کاری را انجام  گرفتن با کمپنی خدمات آب ، برق و گاز درباره قطعی یا گفتن بھ موجر/ مدیر 
دھد (مثل ترمیم کردن) یا دست از انجام کاری بردارد (مثل ورود بھ منزل شما بدون اطالع دادن). 

افتد را داشتھ باشید. ایمیل یا پیامک طرز مکتوب با موجرتان مکاتبھ کنید تا ریکارد ھر آنچھ اتفاق می 
مکاتبات با موجرتان را مختصر، حاوی   تواند یک راه خوب برای ارسال این مکاتبات باشد.می

 معلومات مھم و رسمی نگھ دارید. 

a(  صبح قطع   4برق ساعت   – 2022جوالی،  15افتد را ثبت کنید. برای مثال، «ھر آنچھ اتفاق می
تماس گرفتم و بھ مدیر اموال ایمیل زدم.  DWPشب روز یکشنبھ قطع بود. با   10شد. تا ساعت 

 شاھد بودند.»  4) در واحد Martyام مارتی ( ھمسر و ھمسایھ 

 کاپی مدارک و مکاتبات را نگھ دارید:  )2

a(  ھا/ ایمیل با  کنید را ثبت و ذخیره کنید. پیامک ھمھ چیزھا درباره آزار و اذیتی کھ تجربھ می
یا کمپنی خدمات آب، برق و گاز درباره ھر آنچھ تجربھ  موجرتان را ذخیره کنید. اگر از موجر

کنید یک کاپی از آن را نگھ دارید. اگر علیھ  ر چیز مکتوبی دریافت می کنید اعالنیھ یا ھمی
اید موجرتان اقامھ دعوی کنید برای اثبات آزار و اذیتی کھ تجربھ کردید و صدماتی کھ متحمل شده

 بھ این معلومات ضرورت خواھید داشت. 

B(  مثل ان) جام ترمیمات ضروری) یا  با روان کردن یک مکتوب رسمی بھ موجرتان کاری کھ باید انجام دھد
 دست برداشتن از کاری (مثل آزار دادن شما) را اعالن کنید.

کند، با روان کردن یک مکتوب بھ او بگویید دست از این کار اگر موجر، شما را آزار و اذیت می )1
کنید روان  مکتوب روان کنید. اگر تصور می دھد برای موجر بردارد. حتی اگر مدیر شما را آزار می

کردن مکتوب اوضاع را بدتر خواھد کرد، اول با یک وکیل یا سازمان دھنده کرایی صحبت کنید. با  
این حال، الزم خواھد بود یک مکتوب برای موجرتان روان کنید و بعد از روان کردن مکتوب و قبل  

اضا،  از شکایت کردن بھ او چانس توقف بدھید. اگر مدت زمان معقولی بعد از روان کردن مکتوب تق
موجر آزار و اذیت را متوقف کرد، ممکن است نتوانید بھ خاطر آزار و اذیت علیھ او شکایت کنید. قبل 

 از شکایت کردن باید با یک وکیل درباره وضعیت خود مشورت کنید. 

ممکن است بتواند موجرتان   LAHD) طرح شکایت کنید. LAHDدر دیپارتمنت مسکن لوس آنجلس ( )2
نتواند کمک کند، طرح شکایت کمک   LAHDو اذیت را متوقف کند. حتی اگر  را مجبور کند تا آزار
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کند ثابت کنید سعی داشتید مشکل را رفع کنید و ممکن است بھ سایر مستاجران ھم کمک کند.   می
LAHD ) یا اونالین در آدرس  7368 -557) 866طرز تلیفونی با نمبر

https://housing.lacity.org/residents/file-a-rso-complaint  قابل دسترس است 

با یک وکیل صحبت کنید یا بھ طرح یک دوسیھ دعاوی خرد فکر کنید. اگر واجد شرایط دریافت  )3
تواند بھ شما در طرح شکایت از موجرتان یا می  LAFLAھستید،  LAFLAخدمات حقوقی از 

رز اونالین بھ آدرس  یا ط 4529- 399)  800دوسیھ دعاوی خرد خود مساعدت کند.  میتوانید با نمبر (
www.lafla.org    باLAFLA  در تماس شوید.اگرLAFLA توانیم لست تواند کمک کند، ما می

 توانند بھ شما کمک کنند را در اختیار شما قرار دھیم.وکالیی کھ می 

 

 


