
 للمستأجرین  الشائعةاألسئلة 
 

 كیف أتصل بسیفیدا بخصوص ملفي أو منزلي أو لتحدیث معلوماتي؟ 

 :یمكنك الوصول إلینا

 help@civida.ca : عن طریق البرید اإللكتروني •
 780-420- 6161 عبر الھاتف:  •

o :2تحویلة   780-420-6161  طوارئ الصیانة 
 780- 426- 6854  بالفاكس: •
 Civida, 10232 112 Street NW, Edmonton AB, T5K 1M4  : عن طریق البرید •
 Street NW, Edmonton AB 112 10232  شخصیًا في مكتبنا: •
 : یقع على یسار أبواب مكتبنا الرئیسيصندوق اإلسقاط من خالل ترك البرید في  •

 .، في قسم موارد المستأجر civida.caتتوفر معلومات إضافیة ، بما في ذلك النماذج وأوراق المعلومات ، على موقعنا اإللكتروني 

 

 كیف أقوم بتغییر أو تحدیث معلوماتي؟

عبر الھاتف أو البرید أو البرید اإللكتروني. تتوفر نماذج    إبالغنارجى إذا تغیر رقم ھاتفك أو مصادر الدخل أو حجم األسرة ، فی  
 .تغییر معلومات االتصال وتغییر معلومات األسرة وتغییر معلومات الدخل على موقعنا اإللكتروني في قسم موارد المستأجر

 

 یفیدا بخصوص ملفي؟ سھل یمكن لعامل دعم أو فرد من العائلة أو صدیق االتصال ب 

یمكن لموظف الدعم أو أحد أفراد األسرة أو األصدقاء االتصال بسیفیدا نیابة عنك. مع ذلك، یجب علیك أوالً إكمال نموذج  نعم ، 
 الموافقة على اإلفصاح عن المعلومات الشخصیة المتاح على موقعنا اإللكتروني في قسم موارد المستأجر. لحمایة خصوصیتك

 .أو مكتب مستشار المدینة الذي قد یساعدك MLA ي ھذا النموذج. یتضمن ذلك أي مكتب سنتحدث فقط مع األشخاص الذین تدرجھم ف

 

 ما ھي الطریقة األكثر مالءمة لدفع إیجاري؟ 

یمكنك دفع اإلیجار عن طریق إصدار شیك أو حوالة بریدیة أو تحویل إلكتروني أو سحب مدین مصرح بھ مسبقًا. على الرغم من أن  
حالیًا ، یمكنك دائًما ترك شیك أو حوالة بریدیة في صندوق اإلسقاط على یسار أبوابنا الرئیسیة. تأكد من وجود الشیك  مكاتبنا مغلقة 

 .داخل الظرف   t-codeأو الحوالة البریدیة في مظروف مغلق مع اسمك و 

الكامل والعنوان في قسم   واالسم   t-codeقم بتضمین ( payment@civida.ca یمكنك أیًضا تحویل األموال إلكترونیًا إلى
 ). المالحظات

 .في قسم موارد المستأجر  اإلنترنتیمكنك العثور على نموذج سحب الخصم المصرح بھ مسبقًا على موقعنا على 

 

 كیف یتم حساب اإلیجار الخاص بي؟

إیجار السوق للحي  قیمة في المائة أقل من   20إلى  10السوق ، یكون اإلیجار ثابتًا بنسبة سعر بالنسبة للمستأجرین القریبین من 
 .لدینا غیر مؤھلین لتعدیل اإلیجارمن سعر السوق القریبون  نمستأجروالالمحیط. 

 

استخدام معدل  في المائة من إجمالي دخل أسرتك، أو ب  30بالنسبة لمستأجري اإلسكان المجتمعي، یتم احتساب اإلیجار بنسبة 
 .المساعدة االجتماعیة ألولئك الذین یتلقون المساعدة االجتماعیة أو متعلمي ألبرتا وركس



إذا كنت تعتقد أن إیجارك مرتفع للغایة، فیرجى تقدیم مستندات التحقق لتأكید الدخل الشھري اإلجمالي الحالي لجمیع أفراد األسرة  
 .لمعرفة ما إذا كنت مؤھالً لتعدیل اإلیجار

 

 فرًدا من أفراد أسرتي؟  یعتبرمن 

 :شملت أفراد أسرتك  لتحدید من یعتبر فرًدا من أفراد أسرتك.   (SHAR)الئحة اإلسكان االجتماعيیجب علینا اتباع 

 زوجك أو شریكك   •
 شخص مرتبط بك بالدم أو التبني أو الزواج  •
 الشخص الذي یعیش معك بانتظام كجزء من وحدتك العائلیة •
في المائة على األقل من   50أي من المعالین الذین یعیشون معك، بما في ذلك األطفال الذین لدیك حضانة منفردة أو   •

 الحضانة المشتركة 
 مساعد مقیم •
 :شخص عادة ما یكون أحد أفراد أسرتك ولكنھ غائب مؤقتًا بسبب •

o  الخدمة العسكریة 
o  االستشفاء 
o  التوظیف 
o  المدرسة  فيالحضور 
o  ظروف خاصة أخرى 

 

 كیف أتقدم بطلب لالنتقال إلى منزل آخر في سیفیدا؟

ونموذج قوائم غرفة النوم    النقلإذا كنت ترغب في االنتقال إلى منزل جدید، فیجب علیك التقدم بطلب نقل باستخدام نموذج طلب 
وتقییمھا لألھلیة بنفس الطریقة   النقل لطلب النقل المتاح على موقعنا اإللكتروني في قسم موارد المستأجر. ستتم مراجعة نماذج طلب 

 .الطلبات الجدیدة. یرجى االتصال بنا للحصول على مزید من المعلومات حول عملیة النقل مع التعاملتم بھا ی التي 

 

 كم من الوقت سیستغرق النقل إلى منزل مختلف؟ 

بالترتیب الذي تم استالمھا بھ وتقییمھا  التعامل مع النقل تم ی . طارئ نقل ال یمكننا تقدیم نظًرا للكم الھائل من الطلبات التي نتلقاھا،  
 .بناًء على الحاجة ووضعھا في قائمة األولویات

 

 ھل یمكنني االنتقال إلى سكن كبار السن؟

 GEF . بالنسبة لخیارات إسكان كبار السن ، اتصل بمؤسسةتحدیدالألسف ، ال نقدم حالیًا أي إسكان اجتماعي مخصص لكبار السن  
Seniors Housing   جمعیةو ، 0038-466-780على Sage Seniors  211أو اتصل على  5510-423-780على الرقم 

Alberta   من ھاتفك 211عن طریق االتصال بـ. 

 

 ھل تسمحون بالحیوانات األلیفة؟ 

، یُسمح بقطة واحدة أو كلب صغیر فقط. سیتم فرض ودیعة غیر قابلة  من سعر السوقوالقریب  اإلسكان المجتمعي في برامج  
 السوق. سعر والًرا للحیوانات األلیفة على مستأجرینا القریبین من د  150لالسترداد بقیمة  

صید  الكلب و  بلو ھیلرز ، وبینشر  دوبیرمان ، وروت فایلر  :ال یُسمح ببعض السالالت ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر 
  ر وتری  بیتبول ، و األمریكي تریر  شیرستافورداألمریكي ، و اإلسكیمو و شاربيو  تشاو تشاوو كلب الراعي األلمانيو مریكياأل

من تلك   وتھجینات رودیسیا ریدجباك و ، كلب الدرواس ، كلب الدرواس األرجنتینيتریرستافوردشیر بول و و  األمریكي تریر بیتبول
أو شریرة بطبیعتھا   السالالت. لن یُسمح بالطیور الصاخبة بشكل مفرط وكذلك الثعابین والعناكب وأي حیوانات أخرى تعتبر خطیرة

 .في ھذه المسألة نھائي سیفیدا تقدیریعتبر تحت أي ظرف من الظروف. 

https://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?isbncln=9780779798094&leg_type=Regs&page=1994_244.cfm


 .قسم موارد المستأجر یرجى الرجوع إلى ورقة معلومات الحیوانات األلیفة وكالب الخدمة المتاحة على موقعنا على اإلنترنت تحت

  

 ھل تسمحون بكالب الخدمة؟ 

مع   بنسخة من بطاقة الھویة الخاصة بك سیفیدا ا لمساعدة األفراد ذوي اإلعاقة. قم بتزویدیُسمح بكالب الخدمة المدربة خصیصً  
عرض شعار حكومة ألبرتا وصورة لك ولكب الخدمة الخاص بك. إذا لم یكن لدیك بطاقة ھویة ، فقم بتزویدنا برسالة من طبیبك  

بأن الكلب قد   Assistance Dogs International (ADI) للتحقق من حاجتك إلى كلب خدمة وتأكید كتابي من مدرسة معتمدة من
 .خدمةكلب تم تدریبھ وأنھ مؤھل ك

 .قسم موارد المستأجر یرجى الرجوع إلى ورقة معلومات الحیوانات األلیفة وكالب الخدمة ، المتاحة على موقعنا على اإلنترنت تحت

 

 م؟السفر. ھل یجب أن أخبرك أنويانا 

یوًما متتالیًا.   14تم إرسالھ إلینا عبر البرید اإللكتروني أو البرید إذا كنت ستبقى بعیًدا عن منزلك ألكثر من نطلب إشعاًرا كتابیًا ی 
مطلوب حتى إذا  األمر الوصول إلیك أثناء غیابك. ھذا  یمكنھایرجى تزویدنا باسم ورقم ھاتف جھة اتصال في حاالت الطوارئ 

 .االتصال بك حدث شيء لمنزلك أثناء غیابك یمكن لسیفیدا

 بمتابعةشخص أن یقوم تقضیھا بعیًدا، فأنت مسؤول عن دفع اإلیجار في الوقت المحدد والترتیب سبغض النظر عن المدة التي  
 .منزلك بانتظام

 

 معي كضیف؟  قیمھل یمكن ألحد أن یأتي لی 

یجب تقدیم  سیفیدا. تقدیم طلب كتابي إلىیوًما على التوالي ، فیجب علیك  14إذا كنت ترغب في بقاء الضیوف في منزلك ألكثر من  
 سیفیدا. عمل على األقل من وصول الضیف. الطلب یخضع لموافقة نھذا الطلب قبل یومی 

یوًما في السنة. قد تكون األیام الثالثین متتالیة أو غیر متتالیة. ال یجوز   30ال یمكن للضیف المقیم في كندا اإلقامة لمدة تزید عن 
 .یوًما متتالیة أو غیر متتالیة 90یوًما في السنة. قد تكون  90المقیم في كندا اإلقامة لمدة تزید عن للضیف غیر 

 

 ؟  سیفیدا نجب طفالً. ھل نحن بحاجة إلبالغأشخص ما في منزلي 

، فالرجاء إرسال نموذج تغییر المعلومات المتاح على موقعنا اإللكتروني في قسم موارد المستأجر.   أحد أفراد أسرتك طفال أنجبإذا  
یمكنك إرسال خطاب موقع ومؤرخ یقدم االسم القانوني الكامل للطفل ونوعھ وتاریخ میالده. یمكن إرسال النموذج أو الخطاب عن   أو

 .ق اإلسقاط الخاص بناطریق البرید اإللكتروني أو البرید أو تركھ في صندو 

   

 ماذا أفعل إذا رأیت إبًرا في مكان اإلقامة الخاص بي؟ 

لمدینة إدمونتون المسؤول عن جمع   Capital City Cleanup (خط غیر الطوارئ). سیقومون بتنبیھ برنامج  311اتصل بالرقم  
 .من الممتلكات العامة منھا آمنة والتخلص بطریقة اإلبر 

 

 .وأنا بحاجة إلى لقطات كامیرات مراقبة ممتلكاتيلجریمة   حدثت

فقط في  سیتم إعادة توجیھ التسجیل وفقًا لذلك  .help@civida.ca قدم رقم الجریمة وتفاصیل االتصال بخدمة شرطة إدمونتون إلى 
 .كان متوفًرا لدیناأنھ  حالة 

 

 ماذا یمكنني أن أفعل حیال تدخین جاري للقنب؟ 



سیاسة صارمة لمنع التدخین. ال یُسمح للمستأجرین بتدخین أو حرق أو تدخین التبغ أو   سیفیدا ، فرضت 2019مارس   1اعتباًرا من 
الحشیش أو البخور أو أي مواد أخرى في أي مكان في ممتلكات سیفیدا. یشمل ذلك الوحدات الخاصة الداخلیة وفي الشرفات وفي  

 .قامة ما لم یتم تحدید منطقة مخصصة للتدخینالمناطق العامة ومواقف السیارات والمناطق الخارجیة في مكان اإل 

مع ذلك ، إذا كان لدى المستأجر بطاقة طبیة الستخدام القنب، فسیتم إعفاؤه من سیاسة منع التدخین ھذه. ألسباب تتعلق بالخصوصیة  
 .ال یمكننا الكشف عما إذا كان المستأجر لدیھ بطاقة طبیة أم ال

بعد   780-420-6161على الرقم  Paladin Security من وحدة معینة ، فننصحك باالتصال بـ ة إذا شممت رائحة القنب قادم 
 :ساعات العمل الرسمیة وفي عطالت نھایة األسبوع. یستطیع باالدین

 .توثیق والتحقق من شكواك •
 .ما تحدث في الوقت الفعليعندالمشكلة  معالجة الخروج  •
 .یسمعونھ أثناء تواجدھم في الوحدةعما یرونھ و محایدطرف ثالث تقریر تزویدنا ب  •
 .بأدلة داعمة إضافیة للشكوى إذا لم یقدم مستأجرون آخرون في المبنى المشكالت التي تواجھھاتزویدنا  •

 

 ماذا أفعل إذا استمر شخص ما في الوقوف في كشك وقوف السیارات الخاص بي؟ 

خاصة بك واتفاقیة اإلیجار ورقم موقف السیارات في متناول  (خط غیر الطوارئ). ستحتاج إلى رخصة القیادة ال   311اتصل بالرقم  
ولونھا ورقم لوحة ترخیصھا    ونوعھاالید عند االتصال إلظھار إثبات الملكیة. سیُطلب منك أیًضا تقدیم طراز السیارة المخالفة 

 .بإرسال ضابط 311وسیقوم  

 

 .رلماذا یتم محاسبتي على المیاه؟ اعتقدت أن الماء مشمول في اإلیجا

دوالًرا شھریًا لكل مستأجر معتمد. أي زیادات سوف یتم إرجاعھا إلیك. من المھم   60یتم تضمین المیاه في إیجارك بحد أقصى  
االتصال بفریق الصیانة في أقرب وقت ممكن إذا كانت المراحیض تعمل باستمرار أو إذا كانت الصنابیر أو األنابیب تسرب للحفاظ  

 .دوالًرا 60بك أقل من  على فاتورة المیاه الخاصة 

 

 على فاتورة للطاقة؟  تصلنيلماذا 

الكھرباء باسمك بمجرد انتقالك. عندما ال یحدث ذلك ، سیتم إعادة رسوم الطاقة   تسجیلأحد شروط عقد اإلیجار ھو أنھ یتعین علیك 
مع رسوم إداریة. من المھم أن تعرف أن صیانة المرافق ھي أحد متطلبات اتفاقیة   الرسوم إلى مكتبنا وستتم مطالبتك بدفع ھذا  

 .اإلیجار الخاصة بك

 

 ؟سیفیدا لقد تغیر دخلي. ھل یجب علي إخطار

، فعلیك االتصال بنا. یمكننا مراجعة ملفك لمعرفة ما إذا كنت مؤھالً لتعدیل   Community Housing مستأجًرا منإذا كنت 
وإكمالھ وإرسالھ إلى مكتبنا مع   اإلیجار. یرجى العثور على نموذج تغییر الدخل على موقعنا اإللكتروني في قسم موارد المستأجر 

لدخل من الیوم األول إلى الیوم األخیر من الشھر  لشھر كامل إثبات  . سوف تحتاج إلى تقدیم المدرجة في النموذج المتعلقةالمستندات 
 .السابق

 

 . لماذا ا؟ باإلخالءمدفوعاتي ھي طرف ثالث ، لكنني تلقیت إشعاًرا 

رجى االتصال  عاًما أو انتقال شخص ما. ی  18من المحتمل أن یكون دعم دخلك قد تغیر بسبب تغییر في أسرتك ، مثل بلوغ الطفل  
 .اإلسكان الخاص بك موظف بموظف دعم الدخل الخاص بك وتقدیم نسخة من میزانیة دعم الدخل الحالیة إلى 

 

 لماذا تلقیت إشعاًرا باإلخالء عندما سلمت مراجعتي السنویة أو دفعت إیجاري في الوقت المحدد؟ 



داد اإلشعارات ونشرھا. في بعض األحیان یتم نشر إشعار  یستغرق األمر منا عدة أیام لمعالجة المدفوعات ومراجعة البرید وإع
 .ملفك لمراجعة  780- 420- 6161بالخطأ. إذا كنت تعتقد أن خطأ ما قد حدث ، فیرجى االتصال بفریق خدمة العمالء لدینا على 

 

 ؟ الصیانةكیف یمكنني استئناف ھذه الفاتورة من 

بواسطة  دك أنھ ال یجب أن تكون مسؤوالً عن ھذه الفاتورة. سیتم مراجعتھا یرجى تقدیم خطاب استئناف إلى مكتبنا یوضح سبب اعتقا
 .الصیانة موظف

 

 ھل أنا مطالب بالحصول على تأمین المستأجر؟ 

، الذي یقدم أسعاًرا مخفضة لجمیع   ZipSure نحن نشجع جمیع المستأجرین على الحصول على تأمین المستأجر. لدینا شراكة مع
 .لمزید من المعلومات 780-420-6161االتصال بنا على یرجى سیفیدا.  مستأجري

 

 لدى شركة التأمین الخاصة بي أسئلة حول المبنى الخاص بي ، فمن یمكنني التحدث إلیھ؟ 

 .لمناقشة تفاصیل المبنى الخاص بك  2  تحویلة  780-420-6161یرجى االتصال بفریق الصیانة لدینا على 

 

 مجموعة أرجوحة أو حفرة نار في الفناء الخاص بي؟ ھل یمكنني وضع حوض سباحة أو  

لمزید من   780-420-6161ألسباب تتعلق بالسالمة. اتصل بنا على   سیفیدا في عقارات  األشیاءلسوء الحظ ، ال یُسمح بھذه  
 .التوضیح

لمستأجر لمزید من  یرجى االطالع على ورقة معلومات المساحات الخارجیة المتاحة على موقعنا اإللكتروني في قسم موارد ا
 .المعلومات

 

 كیف أخرج من وحدتي؟ 

أرسل نموذج إشعار االنتقال المتاح على موقعنا اإللكتروني في قسم موارد المستأجر أو أرسل إشعاًرا كتابیًا مدتھ شھر كامل إلى  
 .ن وتاریخ الخروج والتوقیعوالعنوا  t-codeومكتبنا عبر البرید اإللكتروني أو البرید. یجب أن یتضمن اإلشعار اسمك الكامل  

 

 مغلق. كیف یمكنني تقدیم تقریر الدخل السنوي الخاص بي؟  ممكتبك

یمكنك إرسال مراجعة الدخل السنویة الخاصة بك عن طریق البرید اإللكتروني أو الفاكس أو البرید أو عن طریق تركھا في صندوق  
 .اإلسقاط على یسار أبواب مكتبنا الرئیسي

 

 یمكنني تقدیم شكوى؟ كیف 

یجب أن تكون الشكاوى مكتوبة ومرسلة إلینا عبر البرید اإللكتروني أو البرید أو صندوق اإلسقاط. یرجى تقدیم أكبر قدر ممكن من  
 التفاصیل حتى نتمكن من االحتفاظ بسجل للشكوى في الملف. اتصل بنا إذا كنت ترغب في مزید من المعلومات. 


