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Your Rights & Resources After Receiving a Notice to             
Vacate For Non Payment of Rent  

 
 

 عدم پرداخت اجاره یبرا یبر مرخص یمبن یا هیاطالع افتیحقوق و منابع شما پس از در

 .میاطالعات را به شما ارائه ده نیمستلزم آن است که ما ا ویسن آنتون شهر

 :یبدون دیبا

فوراً  دیکه شما با ستین یمعن نیقدم در روند اخراج است و به ا نیتنها اول نیا .ستیاخراج ن کی: هیبرگه تخل * 
که اکنون مسکن  ستین یازی. ندیحل مسئله دار ی. هنوز زمان برادیحرکت کن

 .دیابتدا بدون صحبت با صاحبخانه خود حرکت کن دیو نبا دیخود را ترک کن

که توسط شهرستان بکار  یاریخود یاطالعات حقوق نی. به ادیاموزیب شتریب یحقوق و مراحل بعد درباره* 
 :دیارائه شده است مراجعه کن

 -Packet-Information-Legal-Help-https://www.bexar.org/DocumentCenter/View/22596/Self
PDF-You-Again-Filed--Be-Has-Case-Eviction-an-When 

 :دیبردار دیتوان یکه اکنون م یمراحل

به  دیت باپرداخ بی. ترتدیپرداخت را انجام ده بیتا ترت دیتا تالش کن دیریبالفاصله با صاحبخانه خود تماس بگ •
 باشد و توسط شما و صاحبخانه امضا شود. یصورت کتب

 در دسترس شماست: یبه کمک ، منابع ازیدر صورت نکمک وجود دارد.  •

 دیری( تماس بگوی)شهر سن آنتون 5910-207-210: لطفا با شماره سؤال درباره حقوق و منابع خود •

 :دیکمک کن ییجابجا یها نهیهز ازیو در صورت ن نهی، هز یدر پرداخت اجاره ، خدمات شهر •

 :دیبرو ریبه آدرس ز ای دیریتماس بگ 5910-207-210: با شماره وی. شهر سن آنتونمن
www.sanantonio.gov/emergencyhousingassistance 

 
ii.  دیریتماس بگ 6178-226-210: با شماره گوادالوپمرکز اجتماعات 

 

 محدود است. یاقتصاد یاجاره و کمک ها یبرا بودجه

 

 ؟ هیتخل یبرا یا هیاطالع افتیافتد پس از در یم یاتفاق چه

دهد. دادگاه  لیصاحبخانه ممکن است دادخواست را در دادگاه عدالت تشک ،جهت تخلیه اخطار به  لیاز تحو پس
روز از  21 یکند که معموالً در ط یم نییرا تع یدادرس خیتار یدادگستر

شما  به دیحضور داشته باش دیکه با یکتب خیپرونده است. دادگاه به تار لیتشک
 دهد. یاطالع م یکتب

 میو تصم دی. دادگاه پرونده را خواهد شندیو از حقوق خود دفاع کن دیحاضر شو یاست در جلسه دادرس ممکن
 ردیبگ جهیتواند نت یم یکند. در صورت عدم حضور ، قاض یخود را صادر م

. شما حق دیکن یم یصاحبخانه داور یو برا دیستیکه شما مخالف اخراج ن
 .دینظر دار دیتجد

به  ، توافق نامه را دیبرقرار کن یبا صاحبخانه خود توافقنامه ا دیتوان یاخراج م یقبل از شروع جلسه دادرس اگر
همه موارد  به یمعموالً اگر قبل از جلسه دادرس حبخانه. صادیدادگاه نشان ده

 کند. ی، پرونده را رد م دیبپرداز
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واند نامه ت ی، صاحبخانه م دینکن دنظریدرخواست تجد ای دینرس دنظریبه پرونده تجد یدگیظرف پنج روز رس اگر
، با خارج کردن  تیدادگاه را از دادگاه بخواهد. قبل از انجام نوشتن نامه مالک

 یساعته رو 24خود ، اخطار  یخود را از محل زندگ یشخص لیشما و وسا
 درگاه شما ارسال خواهد شد.

 توانند به شما کمک کنند. یهستند که م یو افراد دیخود را دار یها نهیکه گز دیداشته باش ادی به

نجام توافق نامه را ا دیتا بتوان دیرقرار کنبا صاحبخانه خود ارتباط ب ندیاست که در طول کل فرآ یخوب دهیا نیا
شده  یکمک به شما طراح یبرا یخدمات اجتماع ای التی. خدمات شهر ، ادیده
 اند.
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