
 

 

 ر: حقوق اإلنسان في ألبرتايجتأحقوقك عند ال

 

 عقار مستأجرالذين يعيشون في  :المسنينإسكان 

 

الذين  المسنون .وحدتهم السكنيةأو تهم شقأو  منزلهم يستأجرون الذين على المسنين اإليجارات السكنية قانون ينطبق

، قانون اإليجارات السكنية بموجبو .اآلخرين المستأجرين مسؤوليات مثلالحقوق وال ناس لديهم فيهيستأجرون مكانًا للعيش 

لسمى المستأجرين ي    .ن ز 

 :قانون اإليجارات السكنية ما الذي يجب معرفته عن

  حقوق أكثر من المستأجرين اآلخرين المسنينال يعطي 

  رعاية المسنينأو دور  المسنين زلن   حاالت المعيشة مثل شمليال 

، هناك بعض األشياء ومع ذلك تا.رلبأمن المالك والمستأجرين في  حقوق ومسؤوليات كل اإليجارات السكنية قانونيتناول 

 .القانون لم يتم ذكرها فيوالتي  هاتاكير فياللمستأجرين التي يجب على ا الهامة

 همع نتقل للعيشتعيش معه قبل أن ت من اعرف. 

o  أو قد به لدفع اإليجار في الوقت المحددتأكد من أن الشخص الذي تعيش معه هو شخص يمكنك الوثوق ،

 يتم فطردك.

 .تأكد من حصولك على عقد إيجار مكتوب 

o  ات ياالتااقصحة ألنه من الصعب إثبات  في عقد االتااقيات كتابةستتمتع بالحماية بشكل أكبر إذا تم

 الشاهية.

 مع مالك العقار.منه  والخروج نتقال إلى السكناالفحص إجراءات ل خال احرص على التواجد 

o من مبلغ التأمين عند الخروج.جزي  ستقطاعال لاحصيمكن لمالكي العقارات استخدام تقارير ا 

  ًا.ال تدفع مقابل اإليجار نقد 

o أو بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم أو تحوياًل  شيًكا إذا كنت تستخدم يجاراإلاألسهل إثبات أنك دفعت  من

 إلكترونيًا.

 األوراق واإلشعارات.بظ اتحا 

o يهم من المالك في حالة احتياجك إل هايجب عليك االحتااظ بجميع األوراق واإلشعارات التي تحصل علي

 المحكمة. في

 .افطلب المساعدة إذا كنت ال تاهم 

o  فافطلب المساعدة من شخص ما حتى ما في عقد اإليجار أو في اإلشعارشيء  معنىإذا كنت ال تعرف ،

 تاهم ما عليك فعله بعد ذلك.

 



 

 

 www.landlordandtenant.org تالل بزيارة ،قانون اإليجارات السكنية مزيد من المعلومات حولل

 .الذي يعيش بمارده الم سنالمستقلة" لوصف  معيشةات "المعيشة المنزلية" أو "المصطلحفي بعض األحيان استخدام يمكن 

 يمكنني العثور على مزيد من المعلومات؟أين 

للمالك المجلس االستشاري  يقدم لمستأجر.وا للمالك المجلس االستشاريب يمكنك االتصال ،مشكلة عند االستئجار واجهتكإذا 

 اجتماعيةأو مزود خدمات  عامل تسويةيمكنك الحصول على المساعدة من  فقط. باللغة اإلنجليزية اتهلمستأجر خدموا

  دتك على الاهم.لمساع

  780.496.5959 ادمونتون: المجلس االستشاري للمالك والمستأجر في

 780.743.7888 (:فورت ماكموريوود بافلو ) المجلس االستشاري للمالك والمستأجر في

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.landlordandtenant.org

