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 مجلس اإلسكان لمدینة نیویورك والمناطق المحیطة بھا
 

. ةرغم محاوالتك الجادبنفسك السبب في ذلك أن لدیك مشاكل لم تستطع حلھا  لمستأجرین، فربمالجة إلى جمعیة حاب فیھ إذا كنت تعتقد حقًا أن المبنى الذي تسكن
 . لبدء في العمل معكلعلى أتم اإلستعداد بعض منھم سیكون الوى نفي المب ھ مستأجرون آخرونبوھذا بالتأكید ما یشعر

 
 ما ھو ھدف جمیعیة المستأجرین؟

لتوفیر  المبنىعلى مالك  بشكٍل أكبر ھم الضغطالمستأجرون مًعا، یُمكن عندما یعمل. د جمیع أو معظم المستأجرین في المبنى السكنيتحاجمعیة المستأجرین ھي ا
قویة المستأجرین ال بإمكان جمعیة. لإلیجار مقابل ما یدفعونھ ووقف المضایقات واإلزعاج، والحصول على أفضل منزل ،المطلوبةاإلصالحات الخدمات وإجراء 
 ئات المدینةلتفاوض، وتقدیم الشكاوي لھیحصول على مزید من النفوذ والتأثیر اإلیجابي لالكمجموعة متحدة یستطیع المستأجرون . على اإلستماع إجبار مالك المبنى

الدعوة إلى إضراب  ─عندما یحین وقت الحسم ─على اإلسكان، والحصول على المساعدة من المسؤولین المنتخبین والذھاب إلى المحكمة أو  تشرفالتي  والوالیة
  .اإلیجار

 
 إضافة صبغة قانونیة لجمعیة المستأجرین؟ ھل أحتاج

و ال ترغُب في أن جمعیة المستأجرین الخاصة بك، قد ترغُب أیتم تأسیس وتشغیل حالما . یة المستأجرینمن أجل الشروع في جمع محددةال یوجد ھناك قواعد 
 .بموظفین منتخبین ولجان وقوانین  ارسمیًّ  یكون لدیك ھیكالً 

 
 في جمیعة المستأجرین؟ المزید من الناس في مبناي كاشرإكیف أستطیع 

 
 باب المنزل طرق
  تواصل حول المشاكل لل في إحداث شعور قولھ، یساعدلدیھم الذھاب من باب إلى باب والتحدث إلى رفاقك المستأجرین مباشرةً، واإلستماع إلى ما

كن ألمافي او قشقالجمیع المشاكل في  ن أجل رصدللمبنى م إلجراء مسح ا فرصة رائعةیعتبُر ھذا أیضً . الدعم من أجل الجمعیة تعزیزالمشتركة، و
یمكنك أیًضا ). والتفتیش استخدم قائمتنا للفحص(لمبنى با بیان الخاصستالمطبوع لالنموذج الو استخدام أقائمتك الخاصة  یمكنك إما كتابة. العامة للمبنى

: والماء الساخن تدفئةلل" مركز الشكاوي"اغتنام ھذه الفرصة لتزوید كل شخص بالمعلومات مثل أرقام الھواتف للوكاالت المھمة وال سیما رقم ھاتف 
311. 

 
 نشرات اإلخباریةوالمنشورات وال شعاراتاإلاستخدام 
  اجتماع : في تنبیھ الناس إلى فعالیة ما مثل كنت ترغبُ شخص في المبنى، وال سیما إذا أسھل طریقة للوصول إلى كل  تحت الباب ھو إشعارترك

 . وفي صمیم الموضوع ولطیفةعلى أن تكون مالحظاتك مختصرة  إحرص. جمعیة المستأجرین القادم
 

 !طیبةاألوقات اللتبدأ 
  تنظیم جمیعة المستأجرین بشأنعلى جیرانك ھو من أفضل األمور التعرف. 
 إیجاد الوقت لبناء عالقات اجتماعیة! 

، یمكُن لھذه المشاركات أن قضیةال كسبعندما تت أخرى خاصة حتفاالوحفالت أعیاد میالد وا ات طعاموجب شتراك في تناولاإل •
  .الطیبةتكون جزًءا من األوقات 

 
 اجتماعات جمعیة المستأجرین

 إلى اجتماع  ھمعوأن تدذلك ھي المستأجرین، وأفضل طریقة ل تعرف على. 
 آخر عام استخدام قاعة المبنى أو أي مكان في ، فال تترددىمبنبالالعامة  حقك في االجتماع في األماكن ضمن قانون اإلسكانی •

 .الجتماعاتك
مع األشخاص  رةنشرات في الردھات والحدیث مباش تحت باب الشقق ولصق إشعارات یمكنك اإلعالن عن اجتماعك عن طریق وضع •

 .تعرفھم فعًال الذین 
من المھم التأكد بأن . المساعدة في الترجمةبعض ة، حاول الحصول على لست ثنائي اللغوأكثر من لغة المستأجرون یتكلمون  إذا كان •

 . ال یُبقي المستأجرین بعیًدا عن بعضھم البعض" حاجز اللغة"
 األحوال في شققھم إلى التحدث عنسیحتاُج الجمیع ! صخبتوقع الكثیر من ال. 

 ".التنفیس االنفعالي"سیكون ھناك الكثیر من . حقًا  إذا كان صاحب المبنى مھمًال ومتعسفًا •
  ھي الخطوات التي ستتخذھا الحقًا ة في بنایتك، ومافیھ معرفة مدى حدة المشاكل الُملحّ  تبدأ ھو المكان الذيھذا 
  لمستأجرین بشأن من سیمثل الجمعیةالتوصل إلى اتفاق بین ا أن تحاولواإنھا لفكرة جیدة. 

 .اتالمسؤولیو العمل، وبذلك یمكن تقاسم "طابق رؤساء"یمكنك الطلب من المستأجرین التطوع لیكونوا  •
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 كیف یمكنني التأكد من أن اجتماعات جمعیة المستأجرین مثمرة ومفیدة؟ 
ھامة، مما یعني تشرُك جمعیات المستأجرین الفعالة ذات الدیمقراطیة العالیة أكبر عدد ممكن من الناس في صنع القرار وال سیما القرارات ال

 :إلدارة اجتماع بشكل جید فیما یلي بعض النصائح. مھمة بأن االجتماعات
 بدأ وأكمل في الوقت المحددإ. 
 یمكن أن یتضمن جدول . جدول أعمال مكتوب وواضح والذي یمكن تحضیره قبل اإلجتماع بواسطة أعضاء اللجنة التوجیھیة اعمل أن یكون لدیك

 :األعمال النقاط التالیة
عندما باإلشادة وقم . یمكنك بالتالي أخذ المستجدات بشأن التطورات األخیرة. تأكد بأن كل شخص في االجتماع یقوم بتقدیم نفسھ :التقدیمات •

 .ئًاشیحققوا ھذا ھو الوقت لشكر األشخاص الذین . ذلكاألمر یستحق 
 المشاكل الفردیة، ولكن حان الوقت للتخطیط والموافقة على الخطوات التي یجب اتخاذھا ذلك تضمنیقد  :المبنى في مشاكللمناقشة عامة ل •

عمل  المبنى من أجل المطالبات الفردیة، ومقاضاة مالك المبنى كمجموعة متحدة والتي ھي فعالة أكثر من ، مثل التفاوض مع مالكالحقًا
 .المشتركة إعادة تأھیل المبانيفي دائرة اإلسكان و شكاويال إصالحات في المحكمة، وتعیین محامي، أو تقدیم طلبات

والممارسة  1997منذ التغییرات في قوانین اإلستئجار عام  :المبنى، إلخ مالكاإلیجار ورفع دعوى قضائیة ضد  إضراب اتخاذ قرار بشأن •
سیئة جًدا وأن   أن األحوال في مبناكإذا قررتَ . إضراب اإلیجار أكثر خطورة مما كان علیھ في السابق ، أصبح)القائمة السوداء(ئعة لـِ الشا

 دعوى قضائیة  رفعقد یمكنك أیًضا . الخدمة القانونیة العامتعیین محامي إما خاص أو من خالل مقدم  علیك  یجار ال بد منھ، یجبإضراب اإل
وجیرانك  لن یضعك أنت رفع دعوى قضائیة إن. في منطقتك الخاصة باإلسكان الخدمات في المحكمةجل اإلصالحات وأل ضد المالك جماعیة

 . في القائمة السوداء للمستأجرین
سم المھام تفویض المسؤولیات وتقاإن . لمتابعة الخطة حتى اإلنجاز ، قم بتسجیل أسماء المتطوعیینخطة العمل ُحسمتحالما  :األدوارتوزیع  •

 .اإلجھادالقادة ب جنّ الجمیع مشارًكا، ویُ  بقيیُ 
تذكیر الناس لیكونوا مھذبین، واسمح ولكن یمكنك  "النظام الدیمقراطیةقواعد " لسَت مضطًرا لتطبیق :عند الحاجة أساسیةقم بعمل قواعد  •

 .محدد، وكن صبوًرا أثناء الترجمة لكل شخص أن یتحدث في وقتٍ 
 

 "ركز على تحقیق نتائج إیجابیة"
 

ھي إذا كانت جمیعة المستأجرین كاملةً . صحيحي في وبأسعار معقولة و ،الئق ؛للسكن أفضل تذكر دوًما بأن ھدفك ھو الحصول على مكان
والماء الساخن، وعمل اإلصالحات،  تدفئةبقاء العلى إ ، ولكنك قادرالناس تم تنظیمھا بطریقة لم یسبق أن قام بھا شخص آخرمجرد حفنة من 

 !فھذا ھو ما یھم .فأنت ناحج وحققت الھدف والحي آمن وفي حالة جیدة،والحفاظ على المبنى 
 

 http://metcouncilonhousing.org/help_and_answers/tenants_associations: لمعرفة المزید تصفح الموقع
 

  6238-979-212ھاتف العلى رقم " نوفا لوسیرو"بحاجة إلى بعض المساعدة، علیك اإلتصال بــِ  إذا كنت 

 Nova@metcouncilonhousing.orgالبرید اإللكتروني 
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