
 أمر تأجيل عمليات اإلخالء 
من مجموعة قوانين مدينة بيتسبرغ، والمتعلق بتنظيم عمليات اإلخالء المؤقت للوقاية من األمراض والسيطرة عليها بسبب   782يمنع الفصل 

 يستعرض الفصل تعريف السبب المعقول: ، مالكي العقارات من اتخاذ إجراءات إلخراج فرد أو أسرة إال ألسباب معقولة.  19-فيروس كوفيد

 

 ي يمثل خطًرا وشيكًا على صحة المقيمين والسكان وموظفي األمالك اآلخرين وسالمتهم. السلوك الذ  .1

 الحصر انتهاكات قانون اإلخالل الجسيم بشروط اإليجار األخرى أو األساس المقنع غير المشار إليه بالتحديد الذي يشكل الحاجة إلى اإلخالء، على سبيل المثال ال .2

القانون المحلي المرتبط مباشرةً بشغل أو استخدام الوحدة أو المباني أو النشاط اإلجرامي أو إلحاق الضرر بالمبنى أو اإلخالل بنظام  الوالية أو القانون االتحادي أو 

 (. 19-كوفيد المستأجرين اآلخرين أو عدم سداد المبالغ المستحقة )طالما هذا التأخير ال يعزي إلى عدم القدرة على الدفع بسبب مشكلة متعلقة بفيروس 

 

“ أو ”اللجنة“ القواعد واإلجراءات بموجب السلطة والمسؤولية الممنوحة لها من مجموعة  PghCHRوضعت لجنة بيتسبرغ للعالقات اإلنسانية )”

(. نظًرا لكون عملية مراجعة الطلب المسبق لعملية اإلخالء التابع لمدينة d( و)b) 782.02“(، القسمين الفرعيين PCCقوانين مدينة بيتسبرغ )”

مهمة فريدة في وضع القواعد   PghCHR“( هي األولى من نوعها، واجهت TEMOبيتسبرغ في أمر تأجيل عملية اإلخالء )” 

  ثلون تنوع مديتنا واهتماماتها ومصالحها.وضعت هذه اإلجراءات بمساعدة وإسهام العديد من أعضاء مجتمع بيتسبرغ الذي يم واإلجراءات.  

 

 تقديم طلب اإلعفاء لسبب معقول عبر اإلنترنت

 تنزيل نموذج طلب 
 

لطلب تسهيل   يمكن إرسال نماذج الطلب الكاملة ومستندات اإلثبات الخاصة بها إلى اللجنة عبر البريد اإللكتروني أو البريد األمريكي أو الفاكس . 

لكتروني أو البريد االطالع على النموذج أو طلب الحصول على نموذج ورقي يُرسل إليك، فاتصل بنا عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد اإل

  األمريكي.

 412-255-2600أو  9619-436-412 الهاتف:      

  2288-255-412 الفاكس:      

  human.relations@pittsburghpa.gov: البريد اإللكتروني     

  العنوان البريدي:     

    414 Grant St.  

    Suite 908  

    Pittsburgh, PA 15219 

 

 

 

 

 

 موارد االستئجار والرهن العقاري واإلسكان والمساعدة القانونية 
 05/06/2021تم التحديث بتاريخ 

 

 اإلبالغ عن انتهاك 

https://bit.ly/PghTEMOApp
https://apps.pittsburghpa.gov/redtail/images/13700_Pittsburgh_Eviction_Moratorium_Exemption_Request.pdf
https://apps.pittsburghpa.gov/redtail/images/14210_Resources_to_go_with_Application_Form_20210506.pdf
https://bit.ly/TEMOViolation


 bit.ly/TEMOViolation إذا كنت تعتقد بحدوث انتهاك ألمر تأجيل عمليات اإلخالء، يجوز لك اإلبالغ عن االنتهاك المحتمل على
 

 قواعد مراجعة السبب المعقول ألمر تأجيل عمليات اإلخالء 
  2021مارس  26تم التحديث بتاريخ 

 

 دليل أمر تأجيل عمليات اإلخالء واألسئلة األكثر شيوًعا عنه 
 05/06/2021تم التحديث بتاريخ 

 

https://bit.ly/TEMOViolation
https://bit.ly/TEMOViolation
https://bit.ly/TEMOViolation
https://apps.pittsburghpa.gov/redtail/images/13697_PghCHR_TEMO_Review_Rules.pdf
https://apps.pittsburghpa.gov/redtail/images/14223_Guidance_and_FAQs_for_the_TEMO_20210506.pdf
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