COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
COUNTY OF
PENNSYLVANIA كومنولث

مقاطعة

REQUEST FOR DETERMINATION
OF ABANDONMENT

طلب أصدا رحكم تقريري
بالهجر

___________________________________
V. / ضد

Mag. Dist. No:

:رقم محكمة الصلح اإلقليمية

MDJ Name:

:أسم قاضي محكمة الصلح اإلقليمية

___________________________________

Address:

:العنوان

Docket No/رقم الحافظة:

Telephone:

:الهاتف

Case Filed/تم تقديم االجراء:

:إلى قاضي محكمة الصلح اإلقليمية

TO THE MAGISTERIAL DISTRICT JUDGE:
The Landlord(s) in the above-captioned matter requests
that you issue a Determination of Abandonment for the
manufactured home and property located at:

المؤجر في القضية المذكورة أعاله يطلب من سعادتكم اصدار حكم تقريري بأنه
:قد تم هجر المنزل المتنقل والعقار الواقع في

:بناء على ما يلي

based upon the following:
 1. The resident has been absent from the home for at least

 يوم؛30  لم يتواجد المستأجر في المنزل لفترة ال تقل عن.1 

30 days;
 2. The resident has not paid rent for at least 30 days from
the date it was due; and, one or more of the following

 يوم منذ تاريخ االستحقاق؛30  لم يقم المستأجر بسداد االيجار لفترة ال تقل عن.2 
:وانطبقت واحدة أو أكثر من الظروف التالية

circumstances exists:
 a. Termination of electric or water service to the

 أو التوقف عن سداد خدمات، تم قطع خدمة الكهرباء أو المياه للمنزل. أ
المرافق لمالك المجتمع؛

home, and other utility or payment of services to
the community owner has occurred;

 تم إلغاء تأمين المنزل؛. ب

 b. Home insurance has been canceled;
 c. Most or all personal property have been removed

 أزيلت معظم أو كامل الممتلكات الشخصية من المنزل؛. ج

from the home; or
 أمور أخرى تدل على الهجر؛. د

 d. Other indicia of abandonment:
____________________________________
I certify that this filing complies with the provisions of the Case
Records Public Access Policy of the Unified Judicial System
of Pennsylvania that require filing confidential information and
documents differently than non-confidential information and
documents.

Date / التاريخ

________________________________________
Pennsylvania أشهد بأن هذا التقديم يمتثل ألحكام سياسة النظام القضائي الموحد في
فيما يتعلق بالوصول العام لسجالت القضايا والتي تفرض تقديم المعلومات والمستندات
.السرية بطريقة تختلف عن تلك الغير سرية

Signature of Landlord / توقيع المؤجر

