
  المحكمة المدنية لمدينة نيويورك

 ——————— مقاطعة 

 

 ———م()م& مؤشر رقم                                                         )المالك(  المدعي عريضة                            

                             

 شعار باسترجاع الملكيةإ                                                                                   ضد                            

 :دعيعنوان العمل للم                                                                                                                   

 (المستأجرالمدعى عليه )                           

 :العنوان                           

                             

 تحت المستأجر( )المدعى عليه                           

 :العنوان                           

 ————————————————  

  .باإلخالءيقاضيك المالك  

 

  دفع اإليجار.غير اخرلسبب  جب طردكي . وهذا يعني أن المالك يقولقضية اإلخالء ضدك. بدأ مالك العقار 1 

 .عريضةال بهذه تنص في عريضة ملحقة  الطرد  أسباب و

  

  . يطلب مالك العقار من هذه المحكمة:2 

 بطردك من منزلك فيذناً إ •

              —————————————————————————————————— 

  عنوان أو وصف المبنى               
 

              —————————————————————————————————— 

  

 ——— ٢٠——، -——————تاريخالفائدة من باإلضافة إلى  -————— $بمبلغ وحكم المال  •

 

   
  . يجب عليك الحضور إلى المحكمة المدنية:3 

 ————:الساعة.    —————التاريخ: 

 —————————————عنوان:ال 

  نيويورك ————————           

 —————— الجزء: /الغرفة 
 

 ضدك.يتم الحكم  سوفف ، إذا لم تحضر إلى المحكمة في هذا التاريخ والوقت تحذير!

تأتي إلى يوما، ولكن عليك ان  ١٤القضية لمدة  لديك الحق في تأجيل . إذا حدث ذلك ، فسيكون للمالك الحق في طردكو 

  ذالك.لطلب  المحكمة

  يمكنك إخبار القاضي باألسباب القانونية التي يجب السماح لك بالبقاء في منزلك. ، . في المحكمة4 

 المالك. مطالبات لديك ضدة أيتقول ن األسباب القانونية تسمى الدفاعات. يمكنك أيضا ا 

  جوابك بالكتابة.يمكنك أيضا إعطاء   إلثبات الدفاعات والمطالبات في المحكمة.براهين لديك تكون ويجب ان  

 

 

سوف ال يمكن لك الكالم عنها في هذه القضية أو في قضية ف، في إجابتكعناصر الدفاع با كاتب المحكمة إذا لم تخبر  مهم!

 أخرى. 

 

   



الى المحكمة في تاريخ  المنزل المذكور أعاله ، يحق لك الحضور. إذا لم يكن اسمك في هذا اإلشعار ولكنك تعيش في 5 

 في البيت. وأخبر القاضي األسباب القانونية التي يجب أن يسمح لك بالبقاء المحكمة

 :توفرةصادر الم. الم6 

  في هذه القضية.  على محام مجاني لتمثيلك يمكن ان تحصل ،بموجب قانون مدينة نيويورك :المساعدة القانونية •

للحصول على معلومات  www.nvcourts.gov/freelawyer قم بزيارة الموقع أو  1379-557(718)اتصل بالرقم  

، مصلحة المحامينبنقابة  االتصال ، فيمكن. إذا كان لديك المال لتوظيف محاماناالحصول على مساعدة قانونية مج حول

 .7373-626(212) لمدينة نيوريوك على اإلحاالت 

 الحق  اإلنجليزية جيدًا أو كنت صماء أو ضعيف السمع ، فيكون لديكتتكلم إذا كنت ال  :في اللغةالمساعدة  •

 . 5670-386(646)م أخبر كاتب المحكمة أنك بحاجة إلى مترجم شفهي أو اتصل بالرق مجانا.  إلى مترجم 

 .www.nycourts.gov/housingnyc: ، قم بزيارة الموقعلغة أخرىالى هذا اإلشعار  لترجمة 

 .5750-386(646) للمزيد من المعلومات حول عمليات الطرد: 
 

 ب: اتصل الستخدام المحكمة بسبب اإلعاقة تسهيالت إذا كنت بحاجة إلى  (ADA): العقد األمريكي للمعاقينمساعدة  •

  المحكمة. ( أو أخبر كاتبTTY) 711أو  386-5300(646) 

خط بـ HRA المصادرالبشريةبأدارة  فاتصل، باإليجار ولم يكن لديك المال اناإذا كنت مد :المساعدة المالية •

  لمزيد من المعلومات حول الحصول على مساعدة مالية لدفع اإليجار.  1399-557(718)المعلومات على 

محامي المحكمة أو محام  يوجد مركز مساعدة في المحكمة حيث يمكنك التحدث إلى المحكمة: لدىالمساعدة  •

  متطوع.

الخاص بمحكمة اإلسكان على العنوان التالي: الموقع قم بزيارة  المساعدة عبر اإلنترنت: •

www.nycourts.gov/housingnyc نية المساعدة القانو متاح باللغة اإلسبانية والصينية( أو قم بزيارة )أيًضا

  .www.lawhelpny.org لنيويورك على 

 

يوًما على األقل.  ١٤تأجيل القضية لمدة  لديك الحق في يمكنك أن تطلب تأجيل قضيتك.  ،. في المحكمةودائع االيجارو التأجيل  

أو   القضية مرة أخرى ، يمكن للمحكمة أن تأمر بإيداع األموال في المحكمة   يوًما أو طلبت تأجيل ٦٠إذا لم تنته قضيتك خالل 

 .قضيتك على الفورمحاكمة المالك. إذا لم تقم بذلك ، فقد يتم  إجراء دفع اإليجار إلى

 

قت ، ستحصل بعد انتهاء هذا الو . للتنقل إذا أمرت المحكمة بحكم ضدك بعد المحاكمة ، فقد تمنحك المحكمة وقتًا بعد الحكم. 

 .شير)المرشال(فسيتم طردك من قبل الم ر، إذا لم تغاد . قل للمغادرةيوًما على األ١٤   كيمنحلإلخالء من المشير على إشعار 

   

 -————— مقاطعة ،مدينة نيويورك 

 ———————،٢٠—— بتاريخ: 

  

 -————————————————————————— كاتب المحكمة المدنية لمدينة نيويورك:

 ——————————————————— أو المحامي لمقدم االلتماس:الملتمس  

 ———————————————————                                     عنوان: 

 ———————————————————رقم:                                الهاتف 
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