
 The Federation of مستأجرين  جهت اطالعاتى منابع 
Metro Tenants’ 

Associations 

   
 هستيد ضعيف انگليسى مكالمه در چنانچه994-921-416  (: مستأجرينرايگانتلفن  ⎫

  )  دهيم قرار شما  سترس د در شما با همزبان مترجمانى ميتوانيم ما
www.torontotenants.org 

 
 

 مستأجر حقوق راهنماى
  زندگى وسائلفراهم سازى  در منصفانه حقوق مرآز ⎫

Centre for Equality Rights in Accommodation مسكونى اجارى امور قانون    
(CERA) 416-944-0087 

 قانونى )RTA( )The Residential  Tenancies Act( مسكونى اجارى قانون

 مالك ديوان. نمايد مى تعيين را انتاريو مستأجرين و مالكينيت اآثر بين روابط آه است

 (LTB) (The Landlord & Tenant Board)مستأجر و

www.equalityrights.org/cera      
 
 

  . نمايد مى فصل و حل را مستأجر و مالك بين اختالفات آه ايست نماينده

 است؟ آسانى چه مشمول RTA قانون  

 در خود صاحبخانه با آنكه بر مشروط ميباشندRTA قانون مشمول مستأجرين آليه

 آشپزخانه از استفاده در خود صاحبخانه با .شند نبا شريك  حمام يا آشپزخانه از استفاده

 غير هاى خانه در آه است افرادى مشمول همچنينRTA .نباشند شريك حمام يا

 .مينمايند سكونت دولتى يا و انتفاعى

 RTA باشد نمى ذيل موارد شامل: 

o  سالمندان هاى خانه يا و بيمارستانها ساآنين  

o زندانيان 

o اضطرارى نگهداشت پناهگاههاى ساآنين  

o  يبى تأد ويامؤسسات دانشجوئى مساآن ساآنين   

 

 اين بروشور توسط مؤسسه زير تهيه گرديده است
Federation of Metro 

Tenants’ Associations 
City of Toronto   تأمين بودجه توسط

2007فوريه 
Farsi
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 : نمايند زيراخراج بعلل توانند نمى راشما  شما تاختيارا و حقوق

o هستند صدا و سر پر شما آودآان  
 ايد نموده تعميرات درخواست شما o :اجاره و رهن قراردادهاى
 نامه اجاره. مستأجر و صاحبخانه بين هائيست داد قرار اجاره و هنر هاى موافقتنامه

 بين مقرر شرايط و بها اجاره ،)ماه 12 مثال بعنوان (اجاره مدت قيد با معموال ها

 نچهچنا يا بها، اجاره در برق و آب مخارج بودن مشمول مثال بعنوان مستأجر و موجر

 . شوند مى تنظيم گذاشت، خواهد موجر اختيار در نيز هوا تهويه وسيله مالك

o  ايد پيوسته مستأجرين انجمن يك شمابه  

 

 به را تخليه تقاضاى بايد اشم اخراج جهت صاحبخانه

 Landlord and Tenant Board  
اين در شمايك جلسه رسيدگى در اين مورد تشكيل خواهد شد آه شرآت . تسليم نمايد   

 اخراج و يا به شما دستورنـداده  را تغيير و آليدقفلصاحبخانه . با اهميت استجلسه 

 (Sheriff)د آالنتراست ميتواند شما را اخراج نماي  آسيكهتنها . نخواهد داد

   ساعت بعد از تخليه در دسترس شما قرار دهد72صاحبخانه بايد متعلقات شما را طى 

o نمى متوجه را مطلبى چنانچه و نمائيد مطالعه قت د با امضا از قبل را نامه اجاره 

  تلفن خط به ميتوانيد( بگيريد آمك آسى از آن بهتر درك براى شويد

 )ريدبگي تماس 9494-921-416 بشماره مستأجرين رايگان

o دادن اجاره از صاحبخانه خوددارى انتاريو، بشر حقوق قوانين مجموعه طبق 

 سن ، پوست رنگ ، نژاد  :است قانونى غير  ذيل بعلل شما به محل مسكونى 

 خانوادگى وضعيت ، ملى يا قومى تبار ، اجداد ، مذهب ، جنسى گرايش ، سال و
 شمامبدأ آشور يا و

 

 رايگان تلفن با بالفاصله هستيد نگرانحكم اخراج خود  مورد در صورتيكه در 

 9494-921-416 :بگيريد تماس مستأجرين

o باشيد  داشته  آودآانى خود آپارتمان در داريد حق شما  

o قانون نباشد، ميان در اى نامه اجاره يا رهن چنانچه حتى RTA مشمول همچنان 

  ميباشد شما

o  شما  ، نداريد آن يد تجد در الزامى شما، نامه اجاره شدن منقضى درصورت 

  شد خواهيد ماهانه مستأجربطور اتوماتيك 

o خواهند باقى خود بقوت شرايط آليه نكنيد، امضا را جديدى نامه اجاره اگر حتى 

  ماند

o  موجود شرايط با ‘آپارتمان قبول به مجبور را شما تواند نمى شما نامه اجاره ’

  ايد بوده آگاه آن تعميراتى ات ايراد از آشى اسباب از قبل شما اگر حتى بنمايد
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o بار چندين شما و ننموده رفع را اشكاالت هنوز صاحبخانه صورتيكه در 

 شهردارى استانداردهاى و پروانه صدور اداره با ايد، نموده آتبى درخواست

  بگيريد تماس خود محلى

 :اجــاره به مربوط مقررات

o  بهااجاره ميتواند حبخانهصا هستيد، ساختمان آن در جديدى مستأجر شما چنانچه  

  بنمايد درخواست شما از خود دلخواه به را

o  نمايد مطالبه را ماه آخرين   و   اولين آرايه تنها شما از ميتواند صاحبخانه 

 درخواست سكونت محل آليد براى اى وديعه شما از تواند مى همچنين صاحبخانه

 غير اين. باشد آليد آن جانشينى هزينه از بيش نبايد وديعه اين ولى بنمايد،

 هزينه يا و’ خسارت سپرده ‘بعنوان اى وثيقه شما از صاحبخانه آه است قانونى

 .بنمايد درخواست اضافى هاى

o تعميرات به صاحبخانهجهت وادار نمودن  االجاره مال پرداختن از صورتيكه در 

 شما اخراج درخواست ميتواند خانهصاحب ايد، نموده خوددارى درخواست مورد

 موارد ميتوانيد شما است، نموده شكايت شما عليه بر صاحبخانه اگر (بنمايد را

  )دهيد ارائه جلسه رسيدگى در را نگهدارى و تعمير عدم

 

 حفظ به مربوط تعميرات صاحبخانه اينكه از تورونتو در مستأجرين از بسيارى

 و آفات بردن بين از يا تعميرات انجام از يا و هد نميد انجام آامل بطور را ساختمان

 . ميباشند ناراحت ورزد مى خوددارى حشرات

o  طبق را شما ى بها اجاره دارد حق صاحبخانه آپارتمان، به مكان نقل از پس 

 دهد افزايش بار بك   سالى مقرر  ضوابط

o  ميگردد تعيين انتاريوهرساله دولت توسط خانه آرايه افزايش به مربوط مقررات 

  )است% 2.6 آن مقدار 2007 سال در مثال بعنوان(
 

 اخــراج
o دهد افزايش شده تعيين سطح از بيش را شما آرايه بخواهد صاحبخانه چنانچه 

  انتاريو اى اجاره مسكن امور ازديوان ابتدا بايستى

Landlord and Tenants Board 90 ابشم و نموده اجازه درخواست 

 دريافت يادداشتى در صورتيكه  - بدهد افزايش مورد در آتبى داشت ياد قبل روز

تلفن   با لطفا ميدهد نشان مقرر حد از راباالتر آرايه افزايش سطح آه ايد آرده

    416-921-9494 :بگيريد تماس ذيل ارهــشم به  مستأجرينرايگان

Federation of Metro Tenants’ Associations) مسائل به 

 رسيدگى هستند مقررروبرو باالترازحد هائى آرايه افزايش با آه مستأجرينى

 )مينمايد

 :بنمايد را شما درخواست اخراج ذيل بعلل فقط تواند مى صاحبخانه

o جاره اال مال پرداخت عدم  

o بپردازيد تأخير با را خانه آرايه) مداوم بطور (مصرا  

o نمائيد وارد آپارتمان يا و تمانساخ  به خسارتى شما چنانچه  

o  دهيد انجام خود آپارتمان يا ساختمان در قانونى غير آارى شما چنانچه  

o شويدديگر مستأجرين يا صاحبخانهمزاحم آسايش  نحوى به شما صورتيكه در 

o مقام قائم يا ، عضوى از خانواده صاحبخانهصاحبخانه صورتيكه در  

  آند مكان نقل شما آپارتمان به بخواهد  صاحبخانه

o ويران حال در يا و ومينيوم آاند به تبديل درحال شما ساختمان  صورتيكه در 

   است شدن

 

o  پايان از قبل  )آامل  ماه دو (روز 60 بايستى داريد، مكان نقل قصد درصورتيكه 

 دهيد اطالع صاحبخانه به) آتبى بطور (نامه اجاره مدت گرفتن
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o تميز بحالت ساختمان مشاع قسمتهاى تمامی نگهداری و حفظ به ملزم صاحبخانه 

 روبى برف و رختشوئى اطاق ، راهروها آردن تميز مثال براى  (است  مرتب و

( 

 

 :منزل خصوصى حريم

 آپارتمان به ورود حق شب 8 تا صبح 8 ساعات بينوارد ذيل در م تنها شما صاحبخانه

 نگهدارد خوبى وضع رد) را شما آپارتمان و (ساختمان بايد صاحبخانه o : دارد را شما

o رفع را تعميرواشكال آند آارنمى درست يا شكسته راآه يزىچ هر بايد صاحبخانه 

  )ردا نشت هاى يالوله شده مسدود فاضالب يخچال، خرابى مثال بعنوان( نمايد

  تعمير براى موردى ⎫

 بخصوص تعميراتى مورد يك بررسى براى ⎫
o  دارد قصد صاحبخانه و ايد داده تخليه يادداشت شما صورتيكه در ⎫  بعهده خودتان است خراب آرده ايد شماچه آه آنهر تعمير 

 )وموش سوسك مانند (آپارتمان وحشرات آفات درپاآسازى را شما بايد صاحبخانه o دهد نشان جديد مستأجران به را شما آپارتمان

 شما آپارتمان به ورود از قبل انهصاحبخ شود، تعمير بايد چيزى صورتيكه در o  نمايد آمك

   نيست نيازى شما صاحبخانه ورود هنگام (دهد فرصت شما به ساعت 24 بايد

 )باشيد داشته جضور منزل در

o  ماه 31 سپتامبرتا  15از  را شما آپارتمان حرارت درجه است مكلف صاحبخانه 

 نگهدارد سانتيگراد درجه 21 سطح در اقل حد تورونتو شهردارى قوانين طبق مه

 o باشد داشته تعميرى مورد يك بازرسى براى منطقى علت يك بايد صتحبخانه 

 24 بايد و ) شود شما هراس و ترس باعث بازرسى بهانه به ندارد حق ايشان(

 دهد اطالع شما به بازرسىجهت  ورود از قبل ساعت

 :آرد بايد چه ندهد انجام را تعميرى مورد صاحبخانه صورتيكه در

o پروانه صدور بخش وب سايت (نمائيد ارائه آتبى درخواست تعميرات انجام جهت 

 بايد ،را دارد جديد مستأجرين به آپارتمان دادن نشان قصد صاحبخانه درصورتيكه o تورونتو شهردارىى واستانداردها

 دبنماي موضوع اين از شماهى قبلى آگا براى ’ قبول مورد آوششى‘

 

o (Toronto’s Municipal Licensing and Standards)  
www.toronto.ca/apartmentstandards تعمير درخواست فرمهاى 

 يا و ميدهد قرار شما دسترس در سايت وب روى مختلف زبان چندين رابه

 آمك جهت 416-921-9494 شماره با  مستأجريـــن رايگان تلفــن اب ميتوانيد

 )بگيريد تماس

 زمان درهر دارد حق صاحبخانه ) سيل يا سوزى آتش مانند (اضطرارى مواقع در

 .شود آپارتمان وارد قبلى يادداشت بدون

 
o  يك فتوآپى يا رونوشت (سابقه آليه درخواستهاى آتبى خود را نگهدارى آنيد

 نگهدارى و تعميرات  )درخواست نامه ها
  آنيد عكسبردارى آنها از امكان صورت در o :مسئوليت هاى صاحبخانه

o دارند مشابه مشكالت نيز آنها شايد - آنيد صحبت همسايگان با  
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