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వినియోగదారుడు
హెచ్్చరిక

కాలిఫోర్నియా అద్దెదారుగా మీ హక్ుకులను తెలుసుకోోండి
• మీరు కోరుటు ఉత్్తరువు ద్వురా మాత్్రమే తొలగిించబడతారు. మిమ్్మల్ని బలవంతంగా బయటకు పంపడానికి భూస్వామి మిమ్్మల్ని 

లాక్ చేయడం, మీ యుటిల్టీలను మ్ూసివేయడం లేదా మీ వస్ుతువులను బయట పెట్టడం చట్టవిరుద్్ధం. మీకు తొలగింపు నోటీస్ు వస్తు, 
వెంటనే చట్టపరమైన స్హాయానిని పొంద్ండి. మీ యజమాని కోరు్టలో తొలగింపు కోస్ం ఫైల్ చేసి, మీరు ప్రతిస్్పందించడంలో విఫలమైతే,  
మీ కోస్ం వేచి ఉండకుండా కోరు్ట తొలగింపును ఆదేశించవచుచు.

• మీరు సాధారణింగా "కేవలిం కారణిం" కోసిం మాత్్రమే తొలగిించబడతారు. మీరు ఎకక్డైనా ఒక స్ంవత్సరం కంటే తకుక్వ కాలం 
నివసించినటల్యితే లేదా గత 15 స్ంవత్సరాలలో నిర్్మంచిన గృహాల వంటి కొనిని రకాల గృహాలకు ఇది వర్తుంచద్ు. (సివిల్ కోడ్ § 1946.2.) 
కేవలం కారణం వీటిని కల్గి ఉంటుంది:

o అద్దె చెల్ల్ంచడం లేద్ు
o మీ లీజు యొకక్ మెటీర్యల్ టర్మమ్ ను ఉలల్ంఘించడం
o ఉపద్్రవం లేదా వ్యర్థం చేయడం లేదా చట్టవిరుద్్ధ ప్రయోజనాల కోస్ం ప్్రంగణానిని ఉపయోగించడం
o ప్్రంగణంలో నేర కార్యకలాప్లలో ప్ల్గొనడం లేదా మీ భూస్వామిని ఉదేదెశించి చేయడం
o ప్్రంగణానికి చట్టబద్్ధమైన ప్రవేశానిని అనుమ్తించడానికి నిరాకర్ంచడం
o మీ ప్రస్ుతుత లీజుకు స్మానమైన నిబంధనలను కల్గి ఉనని కొతతు లీజుపై స్ంతకం చేయడానికి నిరాకర్ంచడం
o యజమాని అద్దె మార్క్్ట నుండి యూని్ట ను ఉపస్ంహర్ంచుకుంటునానిరు, యూని్ట లోకి వెళ్ల్డం, యూని్ట ను కూల్చువేయడం 

లేదా గణనీయంగా పునర్నిర్్మంచడం లేదా మీరు నిష్క్్ర మించాల్్సన చట్టం లేదా ఆరడ్్ర ను ప్టిస్ుతునానిరు

• మీ అద్దె సాధారణింగా ఒక సింవత్్సరింలో 10% కింటే ఎకుకువ పెించబడదు. మీరు ఎకక్డ నివసిస్ుతునానిరు అనేదానిపై ఆధారపడి,  
ఈ టోపీ మ్ర్ంత తకుక్వగా ఉండవచుచు. గత 15 ఏళ్ల్లో నిర్్మంచిన గృహాల వంటి కొనిని రకాల గృహాలకు ఈ టోపీ వర్తుంచద్ు.  
(సివిల్ కోడ్ § 1947.12.) మీ అద్దెను పెంచేటపు్పడు, మీ యజమాని అధికార్క వ్్రతపూరవాక నోటీస్ును అందించాల్ - కాల్, వచనం లేదా 
ఇమెయిల్ స్ర్పోద్ు.

• మీ భూసావుమి త్ప్్పనిసరిగా ఆరోగ్్య మరియు భద్రతా సమస్యలను రిపే్ర చేయాలి. ఉదాహరణకు, వ్రు స్ురకిషితమైన మ్ర్యు 
పని చేస్ పల్ంబింగొ మ్ర్యు తాపనానిని అందించాల్ మ్ర్యు ఆవరణను బొదిదెంకలు మ్ర్యు ఎలుకలు లేకుండా ఉంచాల్. ఆరోగ్యం 
లేదా భద్్రత స్మ్స్్య ఉననిటల్యితే, దానిని ర్పే్ర చేయమ్ని మీ యజమానిని వ్్రతపూరవాకంగా అడగండి మ్ర్యు మీ అభ్యర్థనల 
కాపీలను ఉంచండి.

• మీ భూసావుమి మీ సెకూ్యరిటీ డిపాజిటు ను తిరిగి ఇవ్వులి. మీరు బయటకు వెళ్ల్న 21 రోజులలోపు మీ భూస్వామి తప్పనిస్ర్గా మీ 
సెకూ్యర్టీ డిప్జి్ట నుండి ఏవైనా తగిగొంపులను ఐటె్మ చేయాల్. చెల్ల్ంచని అద్దె, శుభ్రపరచడం మ్ర్యు స్ధారణ ద్ుస్ుతులు మ్ర్యు 
కనీనిటికి మించిన నష్్టనిని స్ర్చేయడం వంటి వ్టికి తగిగొంపులు చేయవచుచు. 

• మీకు వైకల్యిం ఉింటే మీ భూసావుమి త్ప్్పనిసరిగా సహేత్ుకమైన వసతిని అిందిించాలి. మీ అద్దె యూని్ట కు స్హేతుకమైన భౌతిక 
మారు్పలు చేయడానికి కూడా మీ యజమాని మిమ్్మల్ని అనుమ్తించాల్.

• మీ భూసావుమి మీ ప్ట్్ల వివక్ష చూప్లేరు. జాతి, మ్తం, ల్ంగం, లైంగిక ధోరణి, వైకల్యం సి్థతి, వైవ్హిక సి్థతి, ఆదాయ వనరు, 
అనుభవజుఞుల సి్థతి లేదా కొనిని ఇతర లకషిణాల ఆధారంగా వివకషి చూపడం చట్టవిరుద్్ధం.

• మీ అద్దెద్రు హకుకులను వినియోగిించుకున్నిందుకు మీ యజమాని మీపై ప్్రతీకారిం తీరుచుకోకపోవచుచు.. మీ ఇమి్మగ్్రష్ని సి్థతిని 
బయటికి వెళ్ల్మ్ని ఒతితుడి చేయడానికి, లేదా మీ ఇమి్మగ్్రష్ని సి్థతిని చట్ట అమ్లుకు వెలల్డించడం దావారా మీపై వేధింపులకు లేదా 
ప్రతీకారం తీరుచుకోవడానికి మీ భూస్వామి కూడా మీ ఇమి్మగ్్రష్ని సి్థతిని వెలల్డిస్తునని బెదిర్ంచలేరు.

• మీకు అదనపు హకుకులు ఉిండవచుచు. మీరు స్్థనిక అద్దె నియంత్రణ, అద్దె సి్థరీకరణ లేదా తొలగింపు చట్్టలకు కారణమ్య్్య 
అద్నపు హకుక్లను కల్గి ఉండవచుచు. మీ స్్థనిక ప్రభుతవా వెబ్ సై్ట ను స్ంద్ర్్శించడం దావారా మీరు నివసించే చోట ఏ నియమాలు 
ఉనానియో తనిఖీ చేయండి. 

మీ యజమాని మీ అద్దెద్రు హకుకులను ఉల్లింఘిించారని మీరు విశ్వుసిస్్త లేద్ మీరు తొలగిింపును ఎదుర్కుింట్ున్నట్్లయితే వీలైనింత్ 
త్వురగా చట్టుప్రమైన సహాయిం పొిందిండి. మీరు నా్యయవ్దిని కొనుగోలు చేయలేకపోతే, ఉచిత లేదా తకుక్వ-ధర నా్యయ స్హాయం 
అంద్ుబాటులో ఉండవచుచు: స్ంద్ర్్శించండి LawHelpCA.org. మీరు నా్యయ స్హాయం కోస్ం అర్హత పొంద్కపోతే మ్ర్యు నా్యయవ్దిని 
కనుగొనడంలో స్హాయం కావ్లంటే, స్ంద్ర్్శించండి calbar.ca.gov/Public/Need-Legal-Help/Using-a-Certified-Lawyer-Referral-Service 
కాల్ఫోమ్నియా రాష్్ట్ర  బా్ర స్ర్్టఫైడ్ లాయ్ర ర్ఫరల్ కొరకు. మీరు నా్యయ స్హాయం పొంద్లేకపోతే, స్ంద్ర్్శించండి selfhelp.courts.ca.gov/
eviction-tenant తొలగింపులను ఎద్ుర్క్ంటునని అద్దెదారుల కోస్ం కాల్ఫోర్నియా కోరు్ట యొకక్ స్వాయం-స్హాయ వనరుల కోస్ం.

మ్ర్ంత స్మాచారం మ్ర్యు వనరుల కోస్ం, స్ంద్ర్్శించండి. oag.ca.gov/housing. 


