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حقوق خود را به عنوان یک مستأجر کالیفرنیا بدانید
قانو�ن است که درب را به روی شما قفل کند، خدمات 	   شما فقط با حکم دادگاه یم توانید خانه خود را تخلیه کنید.  برای موجر غ�ی

رفایه شما را مسدود کند، یا وسایلتان را در حاشیه خیابان قرار دهد تا شما را مجبور به تخلیه خانه کند.  اگر اخطار تخلیه دریافت 
کردید، فورًا از کمک حقو�ق استفاده کنید. اگر موجر شما درخواست تخلیه را به دادگاه ارائه دهد و شما پاس�ن ارائه ندهید، دادگاه 

ممکن است بدون منتظر ماندن برای پاسخ شما دستور تخلیه بدهد.

 کرده باشید یا در مورد 	 
گ

 به طورکیل فقط یم توانید برای »دلیل موجه« مجبور به تخلیه شوید.  اگر کم�ق از یک سال در جا�ی زند�
بر�ن از انواع مسکن، مانند مسکن ساخته شده در 15 سال گذشته، این مورد اعمال نیم شود. )قانون مد�ن § 1946.2.( دلیل موجه 

شامل موارد زیر است:

عدم پرداخت اجاره بها 	
ط مهم در مورد اجاره نامه خود  	 تخیط از یک �ش
قانو�ن 	 ایجاد مزاحمت یا اتالف یا استفاده از محل برای مقاصد غ�ی
مشارکت در فعالیت های مجرمانه در محل یا هدایت آن به سمت موجر خود  	
امتناع از اجازه دادن برای ورود قانو�ن به محل 	
ایط مشابه با اجاره نامه فعیل شما یم باشد 	 امتناع از امضای اجاره نامه جدید که دارای �ش
 بازسازی یم کند، یا از  	

ً
 مالک واحد را از بازار اجاره خارج یم کند، به واحد نقل مکان یم کند، واحد را تخریب یا اساسا

قانون یا دستوری تبعیت یم کند که شما را مجبور به ترک خانه یم نماید.

 شما، این سقف ممکن است ح�ق کم�ق 	 
گ

 اجاره شما به طورکیل نیم تواند بیش از ٪10 در یک سال افزایش یابد.  بسته به محل زند�
باشد. این سقف برای بر�ن از انواع مسکن مانند مسکن ساخته شده در 15 سال گذشته اعمال نیم شود. )قانون مد�ن § 1947.12.( 

هنگام افزایش اجاره بها، موجر شما باید اخطار رسیم کت�ب ارائه کند - تماس، پیامک یا ایمیل کا�ن نیست.

 موجر شما باید مسائل بهداش�ت و ایم�ن را تعم�ی کند.  به عنوان مثال، آنها باید لوله ک�ش و گرمایش ایمن و کارآمد را فراهم کنند و 	 
 از موجر خود بخواهید که آن را تعم�ی کند و 

ً
محل را عاری از سوسک و موش نگه دارند. اگر مشکل بهداش�ق یا ایم�ن وجود دارد، کتبا

نسخه ها�ی از درخواست های خود را نگه دارید.

ن شما را ظرف 21 روز پس از خروج 	  ده تضم�ی ن شما را برگرداند.  موجر شما باید هرگونه کرس از س�پ ده تضم�ی  موجر شما باید س�پ
 و 

گ
نکردن و تعم�ی خسارت های فراتر از فرسود� شما بادقت فهرست کند.  یم توان برای مواردی مانند اجاره بهای پرداخت نشده، تم�ی

ده برای کسورات استفاده کرد.   استهالک معمویل، از س�پ

ن باید به شما اجازه دهد که 	   اگر شما ناتوا�ن دارید، موجر شما باید محل اقامت معقویل را برای شما فراهم کند.  موجر شما همچن�ی
ییک معقویل را در واحد اجاره خود ایجاد کنید. ن ات ف�ی تغی�ی

 	 ،  موجر شما نیم تواند علیه شما تبعیض قائل شود.  تبعیض بر اساس نژاد، مذهب، جنسیت، گرایش جن�، وضعیت ناتوا�ن
قانو�ن است.  های دیگر غ�ی

گ
وضعیت تأهل، منبع درآمد، وضعیت جانبازی یا بر�ن ویژ�

ن نیم تواند 	   موجر شما نیم تواند بر علیه شما به خاطر استفاده از حقوق مستأجری خود مقابله به مثل کند.  موجر شما همچن�ی
تهدید به افشای وضعیت مهاجر�ق شما برای تحت فشار قراردادن شما برای نقل مکان کند، یا با افشای وضعیت مهاجر�ق شما به 

مجریان قانون، شما را مورد آزار و اذیت یا مقابله به مثل قرار دهد.

ن 	  ل محیل اجاره بها، تثبیت اجاره بها، یا قوان�ی ن کن�ق ی داشته باشید.  شما ممکن است بر اساس قوان�ی  شما ممکن است حقوق بیش�ت
 شما 

گ
ن داشته باشید.  با مراجعه به وب سایت دولت محیل خود، برریس کنید که در محل زند� ی را ن�ی تخلیه با دلیل موجه حقوق بیش�ق

چه قوانی�ن وجود دارد. 

اگر فکر یم کنید که موجر شما حقوق مستأجری شما را نقض کرده است یا اگر با تخلیه خانه روبرو هستید، درارسع وقت کمک حقو�ت 
س  ن از طریق وب سایت زیر در دس�ق یس داشته باشید، ممکن است کمک حقو�ق رایگان یا با هزینه پای�ی دریافت کنید. اگر نیم توانید به وکیل دس�ق

ن وکیل به کمک نیاز دارید، به وب سایت زیر مراجعه کنید  ایط نیستید و برای یاف�ق  باشد: LawHelpCA.org. اگر برای کمک حقو�ق واجد �ش
calbar.ca.gov/Public/Need-Legal-Help/Using-a-Certified-Lawyer-Referral-Service برای خدمات ارجاع وکیل تایید شده انجمن 

وکالی ایال�ق کالیفرنیا. اگر نیم توانید کمک حقو�ق دریافت کنید، به وب سایت زیر مراجعه کنید selfhelp.courts.ca.gov/eviction-tenant برای 
ل مواجه هستند. ن منابع خودیاری دادگاه کالیفرنیا برای مستأجری�ن که با احتمال تخلیه م�ن

  .oag.ca.gov/housing به وب سایت زیر مراجعه کنید ، برای اطالعات و منابع بیش�ق
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