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یک راھنما برای مستاجرانی کھ بر اساس فرمان ضد 
) شھر لس آنجلس بھ TAHOآزار و اذیت مستاجر (

 دنبال احقاق حقوق خود ھستند
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 آزار و اذیت چیست؟
برخوردار است. این یعنی این کھ مندی از آسایش و آرامش »  مستاجر در مکان زندگی خود از حق قانونی «بھره 

شما حق دارید کھ توسط صاحبخانھ خود بھ طور غیر معقوالنھ مورد آزار قرار نگیرید یا برای شما مزاحمت ایجاد 
نکند. آزار و اذیت انجام دادن یا ندادن عامدانھ کاری است کھ از جانب صاحبخانھ شما (یا ھر فرد تحت کنترل او) 

گیرد مثل آزار و اذیت چیزھای زیادی را در بر می زند.تان سر می ش شما در منزلبرای سلب آسایش و آرام
تھدید، فحاشی، امتناع از تعمیرات ضروری، یا ھر چیزی دیگری کھ در قانون ضد آزار و اذیت مستاجر لس 

 می نامند) تعریف شده است.  TAHOآنجلس (کھ برخی آن را 

کاری  اگر صاحبخانھ من را اذیت و آزار دھد چھ
 توانم انجام دھم؟ می 

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

 از صاحبخانھ خود شکایت کنید.  :حق اول
A(  توانید از صاحبخانھ خود شکایت کنید و از دادگاه درخواست کنید کھ او را ملزم کند دست از آزار  شما می

توانید در دادگاه خاطر آسیبی کھ بھ شما تحمیل کرده است پول بپردازد. شما میو اذیت شما بردارد و بھ 
توانید یک وکیل پیدا کنید تا خارج از دادگاه دعاوی دعاوی کوچک از صاحبخانھ خود شکایت کنید یا می 

تواند کوچک برای شکایت از صاحبخانھ خود بھ شما کمک کند. در دادگاه دعاوی کوچک، ھیچ کس نمی 
 $ است.10,000وکیل استفاده کند و حداکثر مبلغی کھ دادگاه می تواند بھ شما بدھد از 

B(  تواند اگر برنده پرونده شوید، دادگاه می : 

اید پول بھ شما بپردازد. شما باید مدرکی داشتھ باشید کھ بھ دادگاه نشان  بھ خاطر آسیبی کھ متحمل شده )1
داشتھ است. بھ طور مثال، اگر شما ھزینھ تعمیراتی کھ  اید و چقدر ھزینھ دھد چھ میزان آسیب دیده 

اید، شما باید رسید پولی کھ برای تعمیرات  صاحبخانھ از انجام آن امتناع کرده است پرداخت کرده
 .پرداخت کرده اید را نشان دھید 

 .بھایی کھ بھ صاحبخانھ بدھکار ھستید را کاھش دھد بر اساس کاھش خدمات مسکن، مبلغ اجاره  )2

ای تا حداکثر  کند، جریمھ ھر زمانی کھ صاحبخانھ قانون ضد آزار و اذیت مستاجر را نقض می  برای )3
بار بوده است بھ شما پرداخت کند. اگر شما از  $ بر حسب اینکھ وضعیت تا چھ اندازه اسف10,000

یت  سال سن دارید، برای مواقعی کھ صاحبخانھ قانون ضد آزار و اذ  65افتاده ھستید یا باالی کار
 . دریافت کنید  5,000توانید مبلغ اضافی $ کند میمستاجر نقض می 

 .در صورتی کھ بھ دلیل آزار و اذیت نقل مکان کرده باشید مخارج اسباب کشی را بھ شما بپردازد  )4
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 ویک حکم دادگاه مبنی بر اینکھ صاحبخانھ از آزار و اذیت شما دست بردارد صادر کند؛  )5

 . ه برای مورد شما مناسب است ھر چیز دیگری کھ از نظر دادگا )6

C( LAFLA   دارای اطالعاتی است کھ بھ مستاجران در شکایت کردن از صاحبخانھ خود در دادگاه دعاوی
تماس بگیرید یا بھ    4529- 399)  800کنند. جھت کسب اطالعات بیشتر با شماره (کوچک کمک می 

 . /https://lafla.org/covid-resources/renters- small-claimsمراجعھ نمایید.

توان از آزار و اذیت بھ عنوان یک دفاعیھ استفاده کند، میصاحبخانھ برای تخلیھ کردن شما شکایت اگر  :حق دوم
شما برای دفاع از خود در یک پرونده تخلیھ، باید در مورد ھر گونھ آزار و اذیت از جانب صاحبخانھ خود بھ   .کرد 

ھای «توقیف غیر قانونی»  یھ را پرونده ھای تخلدادگاه توضیح دھید. این نوع دفاع را «دفاع مثبت» و پرونده 
گویند. وقتی اول بھ پرونده تخلیھ خود جواب می دھید باید تمام «دفاعیات مثبت» خود را مطرح نمایید. اگر می

 5تر با یک وکیل صحبت کنید. شما تنھا اید، باید ھر چھ سریع برای دعوی تخلیھ برگھ دادخواست دریافت کرده
ادخواست تخلیھ فرصت دارید کھ بھ دادخواست جواب دھید. اگر بھ دادخواست جواب ندھید، روز از دریافت برگھ د 

 شود).ممکن است بھ طور خودکار بازنده پرونده شوید (بھ آن «حکم غیابی» گفتھ می 

ھا بھ کنند. اگر در مورد این مجازات قوانین شھر لس آنجلس صاحبخانھ ھای ناقض این قانون را مجازات می
 . نھ خود اطالع دھید، ممکن است بھ شما کمک کند او دست از آزار و اذیت شما بردارد صاحبخا

تواند بھ خاطر آزار و اذیت علیھ مستاجر، بھ صاحبخانھ اتھامات کیفری وارد  اوال، شھر لس آنجلس می  )1
ھر دو  ماه زندانی یا  6برای ھر اتھام،    1,000تواند منجر بھ جریمھ حداکثر $ کند. اتھامات کیفری می 

 .شود 

بھای شھر (معروف بھ « دوما، برای واحدھای استیجاری کھ تحت حمایت فرمان تثبیت اجاره  )2
LARSO   بھا» وجود دارد. این بدین معناست کھ اگر شما بھ  ») قرار دارند یک «مجازات تعدیل اجاره

دلیل آزار و اذیت صاحبخانھ، واحد خود را ترک کنید و در دادگاه علیھ صاحبخانھ پرونده آزار و اذیت 
شما اجاره داده بود تواند با ھمان نرخی کھ واحد را بھ موفق آمیزی ارائھ داده باشید، صاحبخانھ تنھا می 

ھا از آزار و اذیت مستاجران برای مجبور کردن  کند کھ صاحبخانھ آن را اجاره دھد. این امر کمک می
تواند ھمان مبلغی کھ آنھا بھ نقل مکان و در نتیجھ افزایش اجاره بھا دست بردارند. صاحبخانھ تنھا می 

 . از شما گرفتھ است را از مستاجر بعدی بگیرد 

 یت بر اساس قانون لس آنجلس آزار و اذ
A(  ھا علیھ مستاجران خود را شھر لس آنجلس قانونی را تصویب کرده است کھ آزار و اذیت صاحبخانھ

زند و فاقد یک ھدف مشروع است غیر کند. ھر آزار و اذیتی کھ بھ شما صدمھ میغیرقانونی قلمداد می
 :اذیت را نیز برشمرده است مورد آزار و  16رود. این قانون قانونی بھ شمار می 

کاھش یا حذف کردن یک خدمت مسکن کھ بر اساس اجاره نامھ، قرارداد شما یا بر اساس قانون تامین  )1
آن الزامی است. برای مثال، تصاحب کردن محل پارکینگ کھ در اجاره نامھ شما قید شده است، قطع  

 .کردن سیستم حرارتی یا حذف کردن خدمت رختشویی
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انجام تعمیراتی کھ بر اساس قانون الزامی ھستند. برای مثال تعمیر نکردن آب گرمکن یا لولھ عدم  )2
 .کشی

a(  قبل از شکایت کردن در مورد یک تعمیر، شما باید در مورد تعمیر مورد نیاز بھ صاحبخانھ خود
باید  رسانی«اطالع» دھید و برای انجام تعمیرات بھ او مدت زمان معقولی را فرصت دھید. اطالع 

اید را  کتبی باشد، و شما باید یک نسخھ از آن بھ ھمراه مدرکی کھ نشان دھد آن را بھ مالک داده
نزد خود نگھ دارید. مدت زمان «معقول» برای انجام تعمیر بھ اھمیت تعمیر مورد نیاز بستگی  

سیستم دارد. بھ طور مثال، نداشتن سیستم حرارتی در زمستان فوریت بیشتری نسبت بھ نداشتن 
گرمایشی در تابستان دارد. معموال دو ھتفھ برای انجام یک تعمیر مورد نیاز مدت زمان معقولی  

 . باشد می

گیرد. شود یا از واحد شما عکس میھای غیر معقول وارد واحد شما می صاحبخانھ بھ شیوه  )3
تعمیرات یا بدون دادن  توانند با اطالع دادن «معقوالنھ» بھ یک دلیل قانونی، مثل انجامھا می صاحبخانھ 

) ساعت معموال مدت زمان 24اطالع در مواقع اورژانسی وارد واحد شما شوند. بیست و چھار (
کنید کھ صاحبخانھ بھ شیوه  باشد. اگر تصور می معقولی برای اطالع دادن جھت ورود بھ واحد شما می 

 . حبت کنید غیر معقول وارد واحد شما شده است در مورد این شرایط با یک وکیل ص

 .کند ای کھ برای تھدید کردن شما بھ آسیب زدن فیزیکی از کلمات یا زبان بدن استفاده می صاحبخانھ  )4

 .کند با پیشنھاد دادن پول بھ شما، شما را مجبور بھ نقل مکان کند ای کھ سعی می صاحبخانھ  )5

a(  توانند بر اساس برنامھ اعالن تملک مستاجر پیشنھاد دھند کھ سھم شما از واحد ھا می صاحبخانھ
LARSO  تان طبق قانون بھ شما  شما موظف است کھ در مورد حقوق شما را بخرند. صاحبخانھ

 .اطالع دھد. اگر این کار را نکند، پیشنھاد خرید آزار و اذیت قلمداد می شود 

کند، یا اطالعات گوید، شما را گمراه میبرای این کھ نقل مکان کنید بھ شما دروغ می ای کھ صاحبخانھ  )6
 .کند مھم را از شما پنھان می 

کند، از جملھ با دادن اخطاریھ تخلیھ، بر اساس حقایقی کھ  ای کھ شما را تھدید بھ تخلیھ می صاحبخانھ  )7
 .پندارد ھا را درست میای بدون دلیل آن صاحبخانھ 

a( ین کھ صاحبخانھ بر اساس این ماده مسئول آزار و اذیت شناختھ شود باید در پرونده تخلیھ  قبل از ا
 .خود برنده شوید یا از آن صرف نظر شده باشد 

کند کھ موجب سلب آسایش و آرامش شما در ای کھ تھدید بھ انجام دادن یا ندادن چیزی می صاحبخانھ  )8
کند کھ واحد استیجاری را انجام دادن یا ندادن چیزی می  ای کھ تھدید بھشود. یا صاحبخانھ تان می منزل

 .سازد غیر قابل سکونت می 

ای کھ بھ شیوه مقرر در اجاره نامھ یا شیوه معمول خود  ای کھ از تایید یا تصدیق اجاره صاحبخانھ  )9
 .اید سرباز زند پرداخت کرده
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تان  اتاقی مھاجرت خانواده یا ھم تان یا وضعیت ای کھ از شما در مورد وضعیت مھاجرت صاحبخانھ  )10
اتاقی شما را مجبور کند در تواند شامل این باشد کھ مالک، شما، خانواده یا ھم کند. این می سوال می 

 .مورد وضعیت مھاجرت چیزی را بگویید یا اثبات کنید 

a(  تواند از شما در  می کنید، سازمان مسکن زندگی می  8ای مانند بند اگر شما در یک مسکن یارانھ
 .تان سوال کند و این کار غیر قانونی نیست مورد وضعیت مھاجرت 

تان را بھ فرد دیگری کند اطالعات مربوط بھ وضعیت مھاجرت خانوادهای کھ تھدید می صاحبخانھ  )11
 . دھد یا خواھد داد می

کھ شما یک اقدام ای کھ برای اینکھ شما را مجبور بھ نقل مکان کند یا بھ خاطر این صاحبخانھ  )12
کند کھ اطالعات شما را بھ  دھد یا شما را تھدید میاید اطالعات شما را بھ کسی می قانونی انجام داده

دھد. بھ طور مثال، اگر صاحبخانھ شما را تھدید کند کھ اگر شکایت علیھ شرایط  کسی در دولت می
 .گیرد از کودکان تماس می نامساعد را پس نگیرید یا اگر نقل مکان نکنید با خدمات محافظت 

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

a(  شما معموال باید ثابت کنید کھ صاحبخانھ بھ دلیل ویژگی تحت حمایت، علیھ شما تبعیض قائل شده
ر باشد زیرا پیدا کردن مدرک دلیل کاری کھ صاحبخانھ انجام داده تواند دشوااست. اثبات کردن می 

 .است کار دشواری است 

ای کھ بھ خاطر متحد شدن با مستاجران دیگر یا ایجاد یک اتحادیھ مستاجران اقدام تالفی صاحبخانھ  )14
 .دھد جویانھ علیھ شما انجام می 

خواھد کھ حقوق  اطالعاتی از شما می کند یا ای کھ بھ حریم خصوصی شما تجاوز می صاحبخانھ  )15
کند. برای مثال: پرسیدن در مورد وضعیت اقامت یا تابعیت شما، یا  حریم خصوصی شما را نقض می

 .شماره تامین اجتماعی شما صرفا برای اینکھ شما را اذیت کند 

a(  اس ای و سایر شرایط دیگر، ممکن است صاحبخانھ اجازه داشتھ باشد کھ بر اسدر مسکن یارانھ
قانون شماره تامین اجتماعی شما را بپرسد. برای این کھ متوجھ شوید آیا درخواست شماره تامین  

 .اجتماعی شما از طرف صاحبخانھ خود قانونی بوده است یا خیر با یک وکیل مشورت کنید 

مخل آسایش و آرامش شما در منزلتان ھستند یا  انجام دادن یا ندادن مکرر کارھایی کھ بھ شدت  )16
.احتماال فرد را مجبور بھ نقل مکان می کنند 
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چک لیست برای مستاجرانی کھ آزار و اذیت را  
 کنندتجربھ می 

A(  ھمھ چیز را بنویسید : 

ھا و اسامی ھر  توانید را بنویسید. تاریخ در مورد کارھای اشتباه صاحبخانھ خود ھر چیزی کھ می )1
اید را شاھد اتفاقات بوده است را قید کنید. یادداشت برداری از کارھایی کھ شما نیز انجام دادهفردی کھ 

نگھ دارید مثل تماس گرفتن با شرکت خدمات آب ، برق و گاز در مورد یک قطعی یا گفتن بھ 
رد (مثل مدیر اموال کھ کاری را انجام دھد (مثل تعمیر کردن) یا دست از انجام کاری بردا /صاحبخانھ 

ورود بھ منزل شما بدون اطالع دادن). بھ صورت مکتوب با صاحبخانھ خود مکاتبھ کنید تا سابقھ ھر  
انچھ اتفاق می افتد را داشتھ باشید. ایمیل یا پیامک می تواند روش خوبی برای ارسال این مکاتبات  

 .دارید باشد. مکاتبات با صاحبخانھ خود را مختصر، حاوی اطالعات مھم و رسمی نگھ 

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

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

 :ھ دارید کپی مدارک و مکاتبات را نگ )2

a(  ھا/ ایمیل  توانید را ذخیره کنید. پیامک شوید ھر چیزی کھ میدر مورد آزار و اذیتی کھ متحمل می
با صاحبخانھ خود را ذخیره کنید. اگر از صاحبخانھ یا شرکت خدمات آب، برق و گاز در مورد 

آن را نگھ  کنید یک کپی از کنید اطالعیھ یا ھرچیز مکتوبی دریافت میھر آنچھ کھ تجربھ می 
دارید. اگر علیھ صاحبخانھ خود اقامھ دعوی کنید برای اثبات آزار و اذیتی کھ تجربھ کردید و 

 . اید بھ این اطالعات نیاز پیدا خواھید کرد آسیبی کھ متحمل شده 

B(   طی ارسال یک نامھ رسمی بھ صاحبخانھ خود کاری کھ باید انجام دھد (مثل انجام تعمیرات مورد نیاز) یا
 .برداشتن از کاری (مثل آزار دادن شما) را بگویید دست 

کند، با ارسال یک نامھ بھ او بگویید دست از این کار بردارد. اگر صاحبخانھ شما را آزار و اذیت می )1
کنید ارسال نامھ نامھ بفرستید. اگر تصور می دھد برای صاحبخانھ حتی اگر مدیر شما را آزار می

دھنده مستاجر صحبت کنید. با این حال، الزم  با یک وکیل یا سازمان  اوضاع را بدتر خواھد کرد، اول
خواھد بود یک نامھ برای صاحبخانھ خود بفرستید و بعد از ارسال نامھ و قبل از شکایت کردن بھ او  

یک فرصت دھید. اگر در مدت زمان معقولی بعد از ارسال نامھ درخواست، صاحبخانھ دست از رفتار 
ت، ممکن است نتوانید علیھ او بھ خاطر آزار و اذیت شکایت کنید. شما قبل از آزار و اذیت برداش

 . شکایت کردن باید با یک وکیل در مورد وضعیت خود مشورت کنید 

ممکن است بتواند مالک شما را  LAHD) طرح شکایت کنید. LAHDدر اداره مسکن لس آنجلس ( )2
نتواند کمک کند، طرح شکایت   LAHDمجبور بھ دست برداشتن از آزار و اذیت کند. حتی اگر 
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تواند کمک کند ثابت کنید شما سعی داشتید مشکل را حل کنید و ممکن است بھ سایر مستاجران نیز  می
یا آنالین بھ نشانی   7368  -557)  866بھ صورت تلفنی با شماره (  LAHDکمک کند. 

https://housing.lacity.org/residents/file-a-rso-complaint  باشد میدسترس قابل 

با یک وکیل صحبت کنید یا بھ ارائھ یک پرونده دعاوی کوچک فکر کنید. اگر واجد شرایط دریافت  )3
تواند بھ شما در زمینھ شکایت از صاحبخانھ خود یا  می  LAFLAھستید،  LAFLAخدمات حقوقی از 

یا بھ   4529-399) 800پرونده دعاوی کوچک خود کمک نماید. شما میتوانید از طریق شماره (
قادر بھ کمک   LAFLAدر تماس باشید.اگر  LAFLAبا    www.lafla.orgصورت آنالین بھ نشانی 

 م. د بھ شما کمک کنند را در اختیار شما قرار دھیمتواننتوانیم فھرست وکالیی کھ می نباشد، ما می 

 

 


