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  مدل اجاره برای برنامه های يارانه ای همراه با سوبسيد
  
  __________________(A)_________________طرفين اين موافقتنامه عبارتند از    طرف ها و . 1

  _______________ (B)__________می شود، و اشاره " مالک"، که به آن به عنوان   :محل واحد مسکونی
واحد شماره ) ان(مالک به مستاجر. مستاجر اشاره می شود"که به آن به عنوان 

__(C)____ واقع در_________)(D_ __________ در پروژه موسوم به
____________(E) __________را اجاره می دهد.  

  
  طول زمانی. 2
پايان خواهد _____ (G)____آغاز شده و در _____ (F)___ز اين مدت اوليه موافقت ا   :)مدت(

پس از آنکه اين مدت اوليه پايان يافت، موافقت نامه برای مدت های بعدی يک . يافت
___)(H _____ و هر مدت يک بار ادامه خواهد يافت مگر آنکه بدانگونه که توسط

  . ک خاتمه يابداين موافقت نامه مجاز شمرده شده، بطور اتوماتي 23پاراگراف 
  
به پايان می ____J)(____برای بقيه ماه که در   $__(I) ___مستاجر موافقت می کند مبلغ   :اجاره. 3

سررسيد . بپردازد  $__K)(__پس از آن، مستاجر موافقت می کند هر ماه مبلغ . رسد بپردازد
  هر ماه در ___________________________L)(______________اين مبلغ روز 

  ______________________________)(M__________________________  
___________________________________________________________  

مستاجر اين موضوع را درک می کند . خواهد بود__________________________ 
است که به اين واحد تعلق می ) بدون سوبسيد(که اين اجاره ماهانه کمتر از نرخ اجاره بازار 

اين پروژه تحت سوبسيد وزارت ) مورگج(اين اجاره کمتر بدان دليل است که يا رهن . گيرد
است و يا بدان دليل می باشد که وزارت اسکان و توسعه  (HUD)اسکان و تــوسعه شهری 

اين مبلغ، در صورت . از جانب مستاجر مبالغی را به مالک می پردازد (HUD)شهری 
هر ماهه از جانب مستاجر عرضه می کند  (HUD)وجود، که وزارت اسکان و توسعه شهری 

از مالک در رابطه با واجد جو" پرداخت کمک"نام دارد و در خط " پرداخت کمکی مستاجر"
اين موافقت نامه  1ضميمه شماره " مراحل اجاره"و  HUDشرايط بودن مستاجر برای کمک 

  . ذکر شده است
   
  مستاجر موافقت می کند چنانچه در طول مدت اين موافقت نامه يکی از وضعيت های    تغييرات در . 4

 HUDيا مبلغ کمکی که / ر می پردازد و زير پيش آيد مبلغ اجاره ای که مستاج    به سهم مستاجر 
  : از جانب مستاجر می پردازد ممکن است تغيير يابد   :از اجاره

  
a .  HUD  اين موضوع را تعيين نمايد که طبق )از قبيل اداره اسکان عمومی" (مدير قرارداد"يا

  يک افزايش در اجاره ها الزم است؛ HUDمقررات 
   
b .  HUD  هر گونه مبلغ معين شده برای آب و برق يا خدماتی را که در " مدير قرارداد"يا

  محاسبه سهم مستاجر از اجاره در نظر گرفته می شود تغيير دهد؛ 
  
c .   درآمد، تعداد افراد در خانوار مستاجر يا فاکتورهای ديگری که در محاسبه اجاره مستاجر مد

م کند که اجاره مستاجر يا مبلغ کمکی بايد طوری حک HUDنظر است تغيير يابد و مقررات 
  تعديل شود که آن تغيير را منعکس نمايد؛
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d .   تغييراتی در اجاره مستاجر يا مبلغ کمکی که طبق مقررات مربوط به تجديد جواز يا خاتمه
  الزم است؛ HUDسوبسيد 

  
e .   مقرراتHUD  يابد؛ يا برای محاسبه کمک پرداختی به مستاجر يا اجاره تغيير  
  
f .   مستاجر در ارائه اطالعات مربوط به درآمد، ترکيب خانواده خود يا فاکتورهای ديگری مالک

  . مقرر داشته قصور نمايد
  

مالک موافقت می کند که تغييرات داده شده در اجاره مستاجر يا مبلغ کمکی مستاجر را فقط در مواردی به کار بندد 
که مطابق چارچوب های زمانی و مقررات اداری مشخص شده در کتابچه های راهنمای وزارت اسکان و توسعه 

مالک موافقت می کند که در . واده ای باشدو مقررات مربوط به اداره برنامه های سوبسيد چند خان (HUD)شهری 
روز قبل از آن مستاجر را به صورت کتبی آگاه سازد  30رابطه با هر گونه افزايش در اجاره مستاجر، حداقل از 

آن ابالغيه مبلغ جديدی را که مستاجر بايد . ذکر شده است 17، يا 15، 11مگر در مواردی که در پاراگراف های 
ابالغيه . ه مبلغ جديد از آن هنگام محاسبه می شود، و داليل تغيير در اجاره را ذکر می کندبپردازد، تاريخی ک

  . همچنين به آگاهی مستاجر می رساند که او می تواند برای صحبت در مورد تغيير اجاره با مالک مالقات کند
  
  را تا  3اگر مستاجر تمامی مبلغ اجاره ذکر شده در پاراگراف    پرداختهای . 5

  پنجم هر ماه نپردازد، مالک می تواند در ششم   پايان روز  مربوط به ديرکرد
  پس از آن، مالک . دالر از او وصول کند 5ماه مبلغ     و چک های 

دالر  1می تواند برای هر روز اضافی که در طول ماه مربوطه اجاره پرداخت نشده است   : برگشتی
پرداخت مبالغ مربوط به ديرکرد به اين مالک نمی تواند به علت قصور در . وصول کند

توضيح داده شده می تواند برای عدم  23موافقت نامه پايان دهد اما بدانگونه که در پاراگراف 
مالک می تواند در بار دوم يا هر مرتبه اضافی . پرداخت اجاره، به اين موافقت نامه خاتمه دهد

 $___ (N)_مبلغ ) ت می خوردبرگش(ديگری که چک مربوط به اجاره پرداخت نمی شود 
مبالغ بحث شده در اين پاراگراف عالوه بر اجاره عادی ماهانه ای است که . وصول نمايد

  . مستاجر بايد بپردازد
  
  با امضای موافقت نامه، مستاجر تصديق می نمايد که واحد   شرايط واحد . 6

ن موضوع موافق است که همه مستاجر با اي. مربوطه ايمن، تميز، و در وضعيت خوبی است  :مسکونی
ذکر شده " گزارش بازرسی واحد"وسائل و تجهيزات موجود در واحد به استثنای آنچه که در 

مستاجر همچنين با اين . اين موافقت نامه در وضعيت کاری خوبی هستند 2در ضميمه شماره 
واحد به موضوع موافقت دارد که مالک برای دکوراسيون، تغيير، تعمير، يا بهبود وضعيت 

  . آمده هيچگونه قولی نداده است" گزارش بازرسی واحد"استثنای آنچه که در 
  
  جدول های زير مشخص می کند که چگونه هزينه های   مبالغ مربوط . 7

  آب و برق و گاز و خدمات مربوط به تصرف واحد بايد پرداخت   به آب و برق 
ت که اين جدول ها دقيقا بيان کننده هزينه های آب و مستاجر با اين موضوع موافق اس. شود   :و گاز و خدمات

  . برق و خدماتی است که توسط مالک و همچنين توسط مستاجر پرداخت می شود
    



OMB Approval 2502-0204 
Exp 03/31/2014 

 
مقرر می دارد که اين  (HUD)وزارت اسکان و توسعه شهری . است (HUD)اين سند ترجمه سند قانونی صادر شده توسط وزارت اسکان و توسعه شهری "
نسخه انگليسی اين سند به عنوان سند رسمی، . جمه صرفا برای راحتی و به خاطر کمک به شما در رابطه با درک حقوق و وظايفتان در اختيارتان قرار گيردتر

 ." اين سند ترجمه شده يک سند رسمی نيست. قانونی، و کنترل کننده تلقی می شود
 

 Page 3 of 15  Form HUD-90105-a_Farsi 
12/2007 

a .   پرداخت . را بپردازد) 1(مستاجر بايد مخارج مربوط به آب و برق و گاز ذکر شده در ستون
) 2(اقالم ذکر شده در ستون . ها بايد مستقيما به شرکت تامين کننده آن خدمات پرداخت گردد

  . قبال در مبلغ اجاره مستاجر به حساب آمده اند
  

)1(    )2(  
  

هر کدام از خدمات 
 پرداختی که مستاجر

مستقيما مسئول پرداخت آن 
مشخص " X"است را با 

  کنيد
  

در برابر هر خدماتی که   نوع خدمات
در اجاره مستاجر به 

  .بگذاريد "X"حساب آمده 

  
______(O)______  

_______________  
_______________  
_______________  
_______________  

  سيستم گرمايی، 
روشنايی، اجاق برقی، 

 مشخص(آب، ديگری 
  ) .کنيد

_____________  
_____________  

  
______(O)_____  

______________  
______________  
______________  
______________  

  
b .   را در تاريخ سررسيد اجاره  (3)مستاجر موافقت می کند که مبلغ نشان داده شده در ستون

به او اجازه داده آن نوع مخارجی که را که در  HUDمالک گواهی می نمايد که . بپردازد
از مبالغی که ) 3(نشان داده شده وصول نمايد و مبالغ نشان داده شده در ستون ) 3(ستون 
  . مجاز شمرده شده فراتر نرود HUDتوسط 

    
  )3 (  

  
  
  

مبلغ دالری را که مستاجر عالوه بر اجاره 
  . به مالک می پردازد نشان دهيد

  ) .مشخص کنيد(ديگری پارکينگ، 
______________ 
_______________  

$_____(O)______ 
$______________ 
$______________ 

  
مالک اين وثيقه را برای . به عنوان وثيقه نزد مالک سپرده است $__(P)__مستاجر مبلغ    :وثيقه ها. 8

ز آنکه مستاجر از پس ا. مدتی که مستاجر واحد را در تصرف دارد نزد خود نگاه می دارد
واحد نقل مکان کرد، مالک اين موضوع را مشخص خواهد کرد که آيا مستاجر برای باز پس 

مبلغ برگشتی مطابق با شرايط و . گيری قسمتی يا تمامی مبلغ وثيقه واجد شرايط هست يا خير
  . مقررات زير معين خواهد شد

  
a .   30مستاجر فقط هنگامی برای بازپس گيری مبلغ وثيقه واجد شرايط خواهد بود که مستاجر 

مقرر شده، مالک را به طور  23روز قبل از قصد نقل مکان، بدانگونه که توسط پاراگراف 
کتبی از اين موضوع آگاه سازد، مگر آنکه به داليلی که خارج از کنترل اوست مستاجر قادر 

  . را به آگاهی مالک برساندنبوده اين موضوع 
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b .   پس از آنکه مستاجر از واحد نقل مکان کرد، مالک واحد را مورد بازرسی قرار داده و يک
اگر مستاجر درخواست چنين کاری را به . ديگر را تکميل می کند" گزارش بازرسی واحد"

  . عمل آورد، مالک به مستاجر اجازه خواهد داد در بازرسی شرکت کند
  

c .   مالک مبلغ وثيقه به اضافه سودی را که با نرخ__(Q)__  % محاسبه شده و از__R)(__ 
شروع می شود به مستاجر برخواهد گرداند، منهای هر مبلغی که برای پرداخت مخارج زير 

  :الزم است
  

  اجاره پرداخت نشده؛        )1(
  
  خسارت هايی که مربوط به استهالک عادی واحد          )2(

  ذکر نشده؛" گزارش بازرسی واحد"نيست و در              
  
  مبالغ مربوط به ديرکرد اجاره و چک های        ) 3(

  ذکر شده؛ و  5برگشتی، بدانگونه که در پاراگراف             
  
  مبالغ مربوط به کليدهای برگشت نشده، بدانگونه         )4(

  .ذکر شده است) 9(که در پاراگراف             
  

d .   ج را در عرض 8مالک موافقت می کند که مبلغ محاسبه شده در پاراگراف__(S)__  پس از
آنکه مستاجر به صورت دائمی از واحد نقل مکان کرد، مالکيت واحد را به مالک برگرداند، و 

مالک همچنين يک ليست کتبی از مخارجی را که . آدرس جديد خود را به مالک داد، برگرداند
اگر مستاجر با مالک در مورد مبالغ کسر شده . کم شده است را به مستاجر خواهد داداز وثيقه 

موافقت نداشته باشد و بخواهد با مالک مالقات کند، مالک موافقت می کند که با مستاجر 
  . مالقات کرده و به صورت غيررسمی در مورد مخارج مورد اختالف به بحث بپردازد

  
e.                     اگر واحد توسط بيش از يک نفر اجاره شده، مستاجر موافقت می کند در مورد جزئيات مربوط

مالک می تواند مبلغ پرداختی را به هر . به تقسيم کردن هر مبلغ برگشتی با آن افراد اقدام کند
  . اين موافقت نامه شناسايی شده بپردازد 1مستاجری که در پاراگراف 

  
f.  ضوع است که مالک مبلغ وثيقه را به عنوان اجاره ماه آخر يا برای مستاجر متوجه اين مو

  . بر عهده مستاجر است مورد استفاده قرار نخواهد داد 11مخارج تعميرات که طبق پاراگراف 
  
مستاجر موافقت می کند که بدون اجازه کتبی مالک قفل ها يا مدخل های اضافی يا متفاوتی   :کليد ها و قفل ها. 9

اگر مالک با درخواست مستاجر داير . دام از درها يا پنجره های واحد نصب نکندروی هيچ ک
بر نصب چنين قفل هايی موافقت کند، مستاجر موافقت می کند که يک کليد هر کدام از آن قفل 

هنگامی که اين موافقت نامه خاتمه می يابد، مستاجر موافقت . ها را در اختيار مالک قرار دهد
مالک می تواند برای هر کدام از . های واحد مسکونی را به مالک برگرداندمی کند همه کليد

  . مطالبه کند __$T)(__کليدهايی که برگشت نشده از مستاجر مبلغ 
  

    : نگهداری. 10
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a .  مالک موافقت می کند که:  

  
  به صورتی منظم همه قسمت های عمومی پروژهرا تميز کند؛  ) 1(
  تسهيالت را در يک وضعيت ايمن نگهداری کند؛قسمت های عمومی و   ) 2(
  ترتيبی دهد که آشغالها و زباله ها جمع آوری شده و برده شوند؛  )3(
  همه تجهيزات و لوازم خانگی در يک وضعيت ايمن و کاری باشند؛  )4(
  تعميرات الزم را با سرعتی منطقی انجام دهد؛  )5(
  اه دارد؛روشنايی خارجی را در يک وضعيت کاری خوب نگ  ) 6(
  خدمات مربوط به نابودی حشرات و جانوران موذی را بدان گونه که الزم است انجام دهد؛ و  ) 7(
  .محوطه واحد و گل و بوته های آن را نگاهداری کند  ) 8(
  

b .  مستاجر موافقت می کند که:  
  

  واحد را تميز نگاه دارد؛ )1(
فقط برای مقاصدی که جهت آن همه وسايل خانگی، لوازم و تجهيزات را به صورتی ايمن و  )2(

  ساخته شده اند به کار برد؛
  در محوطه و قسمت های عمومی پروژه آشغال نريزد؛ )3(
به هيچکدام از قسمت های واحد، قسمت های عمومی، يا زمين های پروژه آسيب وارد نسازد  )4(

  يا چيزی را از آن قسمت ها برندارد؛
ی ثابت، وسايل خانگی، تجهيزات در رابطه با هر گونه خرابی در لوله کشی، قسمت ها )5(

گرمازا و سرمازا يا هر قسمت ديگری از واحد يا ساختمان های مربوطه فورا به مالک خبر 
  دهد؛

  . و آشغال و زباله های ديگر را به صورتی تميز و ايمن از واحد بيرون برد(6)      
  

وجهی، استفاده نابجا، يا غفلت از مستاجر موافقت می کند که هر موقع خسارت ناشی از بی ت   :خسارات. 11
  :طرف مستاجر، خانواده او، يا مهمانان او است، موارد زير را پرداخت کند

  
  a .   روز پس از دريافت  30هزينه همه تعميرات و انجام چنين چيزی در عرض  

  درخواست مالک داير بر هزينه های مربوط به تعمير؛ و
  

  b .   ديده بوده چه آنکه واحد قابل زندگی باشداجاره برای مدتی که واحد آسيب  
پرداخت های  (HUD)مستاجر اين مسئله را درک می کند که وزارت اسکان و توسعه شهری . چه نباشد 

برای هر کدام از . کمکی برای هيچ دوره ای را که در طی آن واحد قابل زندگی نيست نخواهد پرداخت
با بپردازد و نه نرخ  HUDرخ بازار تصويب شده توسط چنين دوره هايی، مستاجر موافقت می کند که ن

  . اين موافقت نامه نشان داده شده است 3مستاجر که در پاراگراف 
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  بدون رضايت قبلی و کتبی مالک هيچگونه تغيير، اضافه  محدوديت ها . 12
  کردن، يا بهينه سازی در رابطه با واحد و متعلقات آن انجام     :و تغييرات

در غير اينصورت، مالک موافقت می کند که در رابطه با ناتوانی مستاجر واجد . نخواهد شد
شرايط، از جمله دادن تغييراتی در مقررات، سياست ها، يا مراحل کاری، و انجام و پرداخت 

مالک . تغييرات ساختمانی در واحد يا قسمت های عمومی مساعدتهای منطقی را به عمل آورد
عدت هايی را به عمل آورد که متضمن يک تغيير اساسی در برنامه مالک موظف نيست مسا

 CFR 24به مقررات در . بوده يا هزينه ای چشمگير همراه با مشکالت اداری را با خود دارد
عالوه بر اين، اگر يک تعديل ساختمانی درخواست شده همراه با هزينه ای . نگاه کنيد 8قسمت 

در آن صورت مالک بايد به مستاجر اجازه دهد تعديل ها را چشمگير و مشکالت اداری است، 
  .انجام داده و هزينه آن را بپردازد" قانون اسکان عادالنه"مطابق با 

  
  مستاجر بايد در واحد زندگی کند و واحد بايد تنها اقامتگاه  محدوديت های . 13

مستاجر از واحد و متعلقات آن فقط به عنوان يک اقامتگاه خصوصی برای خود . مستاجر باشد  :عمومی
جواز مالک برای همخوانی با واجد شرايط بودن "و افرادی زندگی می کند که نامشان در 

فقط پس از کسب اجازه قبلی و . ذکر شده است" 1، ضميمه HUDمستاجر و مراحل قانونی 
. قت می کند که به اشخاص ديگر اجازه دهد در واحد زندگی کنندکتبی مالک مستاجر مواف

  :مستاجر موافقت می کند که در موارد زير کاری انجام ندهد
   

a .   اجاره مجدد يا واگذاری واحد، يا هر قسمتی از واحد؛  
  

b .  استفاده از واحد برای مقاصد غيرقانونی؛  
  

c .   کاری در واحد، در قسمتهای عمومی يا در زمين های انجام فعاليت های غيرقانونی يا اجازه چنين
  پروژه؛

  
d .   داشتن حيوانات خانگی يا حيوانات ديگر از هر نوع در واحد بدون اجازه قبلی و کتبی مالک، اما مالک

به مستاجر اجازه خواهد داد حيوانی را که برای مساعدت های منطقی به معلوليت مستاجر مورد نياز 
به حيوانات اجازه خواهد داد همراه با مهمانانی باشد که دارای معلوليت هستند و آن است نگاه دارد، و 

  حيوانات را برای کمک های مربوط به معلوليت خود الزم دارند؛ يا
   

e .   ايجاد سر و صدا يا انجام اعمالی که در رابطه با حقوق يا آسايش همسايگان اختالل ايجاد می کند، يا
تاجر موافقت می کند صدای راديو، ضبط صوت، تلويزيون، يا آالت موسيقی خود مس. اجازه چنين کاری

  . را در حدی نگاه دارد که مزاحم همسايگان نشود
  

اين موافقت نامه است متابعت  3که ضميمه " مقررات خانگی"مستاجر موافقت می کند از   مقررات. 14
از تاريخ اعتبار اين موافقت  مستاجر موافقت نمايد از مقررات اضافی وضع شده پس. نمايد

  : نامه تبعيت نمايد در صورتی که
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a.   مقررات به صورتی منطقی مربوط به ايمنی، مراقبت و تميزی ساختمان و ايمنی، راحتی و آسايش
  مستاجرين باشد؛ و 

  
b .   روز قبل از به کار گيری قاعده مربوطه  30مستاجر ابالغيه کتبی مقررات پيشنهاد شده را حداقل

  . دريافت کند
  

  ، مالک از مستأجر درخواست خواهد کرد )V(ماه  )U(هر سال حدود روز               تجديد جواز. 15
  هرگونه اطالعات ديگردرآمد و ترکيب خانوادگی مستأجر را گزارش داده و     هايی که از قبل 

  برای مقاصد تعيين مبلغ) HUD(خواسته شده از وزارت اسکان و توسعه شهری     برنامه ريزی 
مستأجر موافقت می کند . اجاره مستأجر و پرداخت کمک، اگر وجود داشته باشد، را ارائه دهد    :شده

شخص شده در که اظهارات دقيق در رابطه با اين اطالعات را ارائه داده و تا تاريخ م
مالک اطالعات ارائه شده توسط مستأجر را تائيد کرده . تقاضانامه مالک اين کار را انجام دهد

و از اطالعات تائيد شده برای محاسبه مجدد مبلغ اجاره مستأجر و پرداخت کمک، اگر وجود 
  .داشته باشد، استفاده می کند

  
a.  ا تا تاريخ مشخص شده در درخواست مالک اگر مستأجر اطالعات خواسته شده برای جواز مجدد ر

مالک می تواند اين جريمه ها را فقط . ارائه ندهد، مالک ممکن است جريمه های زير را تحميل کند
مطابق با مراحل اداری و جدول های زمانی مشخص شده در مقررات، کتابچه ها و راهنماهای وزارت 

  .امه های سوبسيد چند خانواده ای اعمال کنددر رابطه با اداره برن) HUD(اسکان و توسعه شهری 
  

از مستأجر بخواهد برای واحد اجاره باالتری بپردازد يعنی نرخ بازار تصويب شده توسط   )1(
  ).HUD(وزارت اسکان و توسعه شهری 

  
روزه که پاراگراف  30هرگونه افزايش در اجاره را که نتيجه مراحل تجديد جواز بدون ابالغ   )2(

  .ت نامه است اعمال کنداين موافق 4
  

b.   مستأجر می تواند درخواست کند که برای بحث در مورد هرگونه تغيير در اجاره يا پرداخت کمک ناشی
مالک موافقت می کند که اگر مستأجر درخواست چنين . از جريانات تجديد جواز با مالک مالقات نمايد

با اين موضوع که چگونه اجاره مستأجر و  مالقاتی را بنمايد، با مستأجر مالقات کرده و در رابطه
  .پرداخت کمک، اگر وجود داشته باشد، محاسبه شده است

  
  :گزارش تغييرات بين تجديد جوازهايی که از قبل برنامه ريزی شده. 16

  
a .        مستأجر موافقت می کند که اگر هرکدام از تغييرات زير پيش آيد، بالفاصله موضوع را به اطالع مالک

  .برساند
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  .هرکدام از اعضای خانوار به خارج از واحد نقل مکان نمايد)         1(
  

ه يک عضو بزرگسال خانوار که در آخرين جواز يا تجديد جواز بعنوان بيکار گزارش شد)         2(
  .شغلی می يابد

  
  .دالر يا بيشتر در هر ماه افزايش می يابد 200مجموع درآمد خانوار   )3(

  
b.   مستأجر می تواند هرگونه کاهش در درآمد يا هرگونه تغيير در فاکتورهای ديگری را که در محاسبه

مالک آن اطالعات را تائيد کرده و کاهش متناسب اجاره . اجاره مستأجر منظور می شوند گزارش دهد
درآمد يا تغيير  را انجام خواهد داد مگر آنکه مالک تائيديه ای داشته باشد داير بر اين موضوع که کاهش

اما اگر قسمتی از درآمد مستأجر يا تمامی آن . در فاکتورهای ديگر کمتر از يک ماه طول خواهد کشيد
ماه برگردانده شود، مالک می تواند جريان تجديد جواز را تا زمانی که درآمد معلوم می  2در عرض 

می تواند مستأجر را بخاطر عدم شود به تأخير اندازد؛ اما کاهش نرخ عطف به ماسبق گشته و مالک ن
. پرداخت اجاره عقب افتاده در طول مدت کاهش گزارش شده و تکميل جريان جواز از واحد بيرون کند

پس از دريافت ابالغيه کتبی راجع به هرگونه اجاره عقب افتاده برای دوره زمانی ذکر شده در باال 
غير اين صورت مالک می تواند بخاطر عدم روز وقت دارد اجاره را پرداخت کرده و در  30مستأجر 

  )3/22/89تجديد نظر شده در . (پرداخت اجاره حکم تخليه بگيرد
  

c.   اگر مستأجر مالک را از اين تغييرات موقت آگاه نسازد، مالک می تواند اجاره مستأجر را تا حد نرخ
ک می تواند تنها مال. افزايش دهد) HUD(بازار تصويب شده توسط وزارت اسکان و توسعه شهری 

طبق جدول های زمانی و مراحل اداری تعيين شده توسط مقررات، کتابچه ها و راهنمايی های وزارت 
در رابطه با برنامه های سوبسيد چند خانواده ای چنين کاری را انجام ) HUD(اسکان و توسعه شهری 

  .دهد
  

d.  وضوع که چگونه هر تغييری در درآمد مستأجر می تواند درخواست نمايد که برای بحث در مورد اين م
يا فاکتورهای ديگر بر اجاره او يا پرداخت کمک، اگر وجود داشته باشد، اثر گذاشته با مالک مالقات 

مالک موافقت می کند که اگر مستأجر درخواست چنين مالقاتی را بنمايد، با مستأجر مالقات کرده . نمايد
  .پرداخت کمک، اگر وجود داشته باشد، محاسبه شده استو توضيح دهد که چگونه اجاره مستأجر يا 

  
  :برداشتن سوبسيد. 17

  
a.          زير ذکر شده پيش  2يا بخش  1مستأجر اين موضوع را درک می کند که اگر رويدادهايی که يا در بخش

ک می پايان کمک بدان معناست که مال. آيد کمکی که از جانب او عرضه شده است می تواند پايان يابد
عالوه بر . تواند کمک را در اختيار مستأجر ديگری گذاشته و اجاره مستأجر مجددًا محاسبه خواهد شد

زير پايان يابد، مستأجر موظف خواهد بود برای واحد خود ) 1(اين چنانچه کمک مستأجر به دليل معيار 
  .را بپردازد) HUD(اجاره بازار تصويب شده توسط وزارت اسکان و توسعه شهری 

    



OMB Approval 2502-0204 
Exp 03/31/2014 

 
مقرر می دارد که اين  (HUD)وزارت اسکان و توسعه شهری . است (HUD)اين سند ترجمه سند قانونی صادر شده توسط وزارت اسکان و توسعه شهری "
نسخه انگليسی اين سند به عنوان سند رسمی، . جمه صرفا برای راحتی و به خاطر کمک به شما در رابطه با درک حقوق و وظايفتان در اختيارتان قرار گيردتر

 ." اين سند ترجمه شده يک سند رسمی نيست. قانونی، و کنترل کننده تلقی می شود
 

 Page 9 of 15  Form HUD-90105-a_Farsi 
12/2007 

روز تقويمی پس از دريافت ابالغيه مالک داير بر قصد به پايان دادن  10مستأجر در عرض   )1(
را  16يا  15پرداخت کمک مستأجر، اطالعات يا گزارش های خواسته شده در پاراگراف 

  .ارائه ندهد
  

مقررات مبلغی که مستأجر موظف است برای اجاره و مخارج آب و برق و گاز تحت قوانين و   )2(
نشان داده " اجاره ناخالص خانوادگی"بپردازد معادل ) HUD(وزارت اسکان و توسعه شهری 

  .است 1شده در ضميمه 
  

b.  اين ابالغيه . مالک موافقت می کند در مورد اختتام پيشنهاد شده اجاره مستأجر را بطور کتبی آگاه سازد
يخ ابالغيه، او می تواند درخواست کند روز پس از تار 10به آگاهی مستأجر می رساند که در عرض 

مالک موافقت می نمايد که اگر . که با مالک مالقات کرده تا درباره اختتام پيشنهادی کمک بحث نمايد
  .مستأجر درخواست نمايد در مورد اختتام پيشنهاد شده بحث کند، با مستأجر مالقات کند

  
c.  افقت نامه، از جمله حق تصرف واحد را تحت پايان دادن به کمک حقوق ديگر مستأجر تحت اين مو

اگر مستأجر درآمد يا ساير اطالعات درخواست شده توسط مراحل وزارت . تأثير قرار نخواهد داد
را تسليم نمايد، مالک مشخص نمايد که مستأجر برای کمک واجد ) HUD(اسکان و توسعه شهری 

  .دوباره برقرار شودشرايط است، و کمک موجود باشد، کمک ممکن است متعاقبًا 
  
  

وظيفه مستأجر . 18
  :برای بازپرداخت

مستأجر موافقت می نمايد که اگر مستأجر در هر درخواست نامه، جواز، يا درخواست   
برای تعديل موقت اطالعات غلطی را تسليم کند، يا تغييرات موقت در درآمد خانوادگی 

نامه مقرر گشته است  اين موافقت 16يا فاکتورهای ديگر را که طبق پاراگراف 
گزارش نکند و در نتيجه اجاره ای به او تعلق گيرد که کمتر از مبلغ مقرر شده توسط 

است، تفاوت بين اجاره ای ) HUD(فرمول های اجاره وزارت اسکان و توسعه شهری 
که می بايست پرداخت می کرد و اجاره ای که به او تعلق گرفته را به مالک 

أجر موظف نيست آن هزينه های فرعی را که منحصرًا ناشی از مست. بازپرداخت نمايد
در رابطه ) HUD(قصور مالک در پيروی از مراحل وزارت اسکان و توسعه شهری 

  .با محاسبه اجاره يا پرداخت های کمکی است به مالک برگرداند
  
  

اندازه محل . 19
  :مسکونی

از ) HUD(توسعه شهری مستأجر اين مسئله را درک می کند که وزارت اسکان و   
مالک می خواهد واحدها را مطابق با استانداردهای اشغال نوشته شده توسط مالک 

اين استانداردها شامل در نظر گرفتن اندازه واحد، نسبت اعضای . مشخص کند
اگر مستأجر . خانواده، سن و جنسيت اعضای خانواده و ترجيح های خانوادگی است

ازه ای متفاوت است يا می شود، و واحد مورد نظر با واجد شرايط يک واحد با اند
  :اندازه مقرر در دسترس قرار می گيرد مستأجر موافقت می کند که
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a.   روز پس از آنکه مالک به او اطالع داد واحد او با اندازه مقرر در داخل پروژه  30در عرض
  در دسترس است بدانجا نقل مکان نمايد؛ يا

  
b.  بماند و نرخ بازار تصويب شده توسط وزارت اسکان و توسعه شهری در همان واحد باقی

)HUD (را بپردازد.  
  

  :دسترسی توسط مالک. 20
 

a .        مالک موافقت می نمايد تنها در خالل ساعاتی که منطقی است وارد واحد شود، از مدتی قبل از
دارد وارد واحد آن که منطقی محسوب می شود به مستأجر بطور کتبی اطالع دهد که قصد 

شود، و فقط پس از زمانی وارد واحد شود که رضايت مستأجر داير بر انجام اين کار را 
دريافت کرده باشد مگر هنگامی که موقعيت های اضطراری دادن چنين ابالغيه هايی را غير 

  .زير باشد) ج(ممکن ساخته يا آنکه تحت پاراگراف 
  

b.   مورد وارد شدن های زير به داخل واحد اعالم می داردمستأجر از پيش رضايت خود را در:  
  
)i(   مستأجر موافقت می نمايد به مالک، نمايندگان او يا ساير اشخاص هنگامی که توسط

مالک مجاز به چنين کاری هستند، اجازه دهد به منظور انجام تعميرات منطقی و 
  .بازرسی های دوره ای وارد واحد شوند

  
)ii(  جر ابالغيه ای داير بر قصد به اسباب کشی داد، مستأجر موافقت پس از آنکه مستأ

می نمايد که به مالک اجازه دهد در طول ساعاتی که منطقی است واحد را به 
 .مستأجران احتمالی آينده نشان دهد

  
c.   اگر مستأجر قبل از آنکه اين موافقت نامه به پايان برسد نقل مکان نمايد، مالک می تواند برای

  .تزئين، نوسازی، تغييرات يا آماده سازی واحد برای تصرف مجدد وارد واحد شود
  

مالک موافقت می نمايد که بر مبنای نژاد، رنگ، مذهب، اعتقادات، اصليت ملی،    :تبعيض ممنوع.21
 .جنسيت، سن، وضعيت خانوادگی، و معلوليت تبعيض قائل نشود

  
تغيير در .22

  :موافقت نامه اجاره
مفاد و ) HUD(می تواند با تصويب قبلی وزارت اسکان و توسعه شهری مالک  

هرگونه تغيير فقط در پايان دوره موقت يا يک . شرايط اين موافقت نامه را تغيير دهد
مالک بايد مستأجر را از هرگونه تغيير آگاه ساخته و . دوره بعدی معتبر خواهد بود

وافقت نامه موجود را به آگاهی مستأجر بايد موافقت نامه جديد يا هرگونه اصالحيه م
روز قبل از تاريخ اجرای پيشنهاد شده  60مستأجر بايد اين ابالغيه را حداقل . برساند

مستأجر می تواند مفاد و شرايط تغيير يافته را از طريق . در مورد تغيير دريافت دارد
ن آن به مالک امضای موافقت نامه جديد يا اصالحيه موافقت نامه موجود و برگرداند

مستأجر می تواند مفاد و شرايط پيشنهاد شده را با دادن يک ابالغيه کتبی به . بپذيرد
مستأجر بايد . مالک و اعالم اين موضوع که قصد دارد به اجاره پايان دهد رد کند

روز قبل از تاريخی که تغيير پيشنهاد شده اعتبار می  30چنين ابالغيه ای را حداقل 
مالک برساند اگر مستأجر موافقت نامه اصالح شده را نپذيرد، مالک می  يابد به اطالع

ذکر شده از مستأجر بخواهد از پروژه نقل مکان  23تواند بدانگونه که در پاراگراف 
 .نمايد
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  پايان دادن به اجاره. 23
  

a .      د طی يک ابالغيه برای پايان دادن به اين موافقت نامه، مستأجر بايد قبل از نقل مکان از واح
  .روزه مالک را از اين موضوع آگاه سازد 30کتبی 

  
b.   هرگونه پايان دادن به اين موافقت نامه توسط مالک بايد طبق مقررات وزارت اسکان و توسعه

  .، قانون ايالتی و محلی، و شرايط اين موافقت نامه انجام پذيرد)HUD(شهری 
  

c.   موافقت نامه پايان دهدمالک می تواند به داليل زير به اين:  
  

  عدم رعايت عملی شرايط اين قرارداد از جانب مستأجر؛          .1
  

  قصور عملی مستأجر در انجام تعهدات تحت هر قانون مالک و مستأجر         .2
  .ايالتی           

  
  انجام فعاليت های جنايی مربوط به مواد مخدر در داخل ساختمان و محوطه يا        . 3

  نزديک آن، توسط هر مستأجر، عضو خانوار، يا ميهمان، و انجام هرگونه            
  فعاليتی مانند آن در ساختمان ها يا محوطه توسط هر شخصی که تحت کنترل            
  .مستأجر باشد           

  
  تعيين اين موضوع از جانب مالک که يکی از اعضای خانواده بطور غير      . 4

  قانونی از مواد مخدر استفاده می کند؛         
  

  تعيين اين موضوع از جانب مالک که يک الگوی استفاده غير قانونی از مواد     . 5
  مخدر در سالمت، ايمنی، يا حق تمتع مسالمت آميز از ساختمان و محوطه         
  توسط ساکنان ديگر دخالت می کند؛        
  

  فعاليت جنايی توسط يک مستأجر، هر عضو خانوار مستأجر، يک ميهمان يا   . 6
  :شخص ديگری که تحت کنترل مستأجر است و      

  
)a(   سالمت، ايمنی، يا حق تمتع مسالمت آميز ساير ساکنين از ساختمان و محوطه

را تهديد می ) از جمله کارکنان مديريت ملک که در ساختمان ساکن هستند(
  کند؛ يا

  
)b(   سالمت، ايمنی، يا حق تمتع مسالمت آميز محل های مسکونی آنها را

  اشخاصی که در قسمت بالفصل ساختمان ساکنند تهديد می کند؛
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اگر يک مستأجر برای احتراز از تعقيب، يا حبس يا بازداشت پس از محکوميت، برای       .7
انجام يک جرم، يا قصد انجام يک جرم که تحت قوانين مکانی که شخص در حال 
فرار است جرم شديد محسوب می شود يا در موردی که در رابطه با ايالت نيوجرسی 

  ؛يک جنحه شديد محسوب می شود در حال گريز است
  
اگر مستأجر از يک وضعيت بازداشت محدود يا بخشودگی مشروط تحت قانون فدرال        .8

  يا ايالتی تخلف می کند؛
  
تعيين اين موضوع توسط مالک که سوء استفاده يک عضو خانوار يا الگوی سوء       . 9

استفاده او از الکل سالمت، ايمنی، يا حق تمتع مسالمت آميز ساير ساکنان از 
  ساختمان و محوطه را تهديد می کند؛

  
اگر مالک تشخيص دهد که مستأجر، هرکدام از اعضای خانوار مستأجر، يک ميهمان     . 10

يا شخص ديگری که تحت کنترل مستأجر است در فعاليت جنايی درگير شده باشند، 
 بدون توجه به اين موضوع که آيا مستأجر، هر کدام از اعضای خانواده مستأجر، يک
ميهمان يا شخص ديگری که تحت کنترل مستأجر است بخاطر آن فعاليت دستگير 

  .شده يا محکوم شده باشند يا خير
  

d.   مالک می تواند به داليل موجه ديگر، که شامل، اما نه محدود به، امتناع مستأجر به قبول تغيير
داليل "ای مربوط به پايان دادن ه. در اين موافقت نامه است به اين موافقت نامه پايان دهد

  .می توانند تنها پس از پايان هر دوره اوليه يا بعدی صورت گيرند" موجه ديگر
  

يک تخلف چشمگير يا بيشتر نسبت به ) 1: (اصطالح عدم رعايت مفاد اجاره نامه شامل موارد زير است
روژه اختالل ايجاد در قابل زيست بودن پ) a(تخلفات مکرر کوچکتر از اجاره نامه که ) 2(اجاره نامه؛ 

بصورتی منفی بر سالمت يا ايمنی هر شخص يا بر حق هر مستأجر در رابطه با تمتع عاری ) b(کند؛ 
از مزاحمت مالک يا نماينده او از ساختمان ها و محوطه اجاره داده شده و تأسيسات مربوط به پروژه 

روی پروژه يک تأثير مالی منفی ) d(در امور مربوط به مديريت پروژه دخالت کند، يا ) c(اثر بگذارد، 
قصور مستأجر در رابطه با ارائه به موقع همه اطالعات الزم در مورد درآمد و ترکيب، ) 3(داشته باشد 

از جمله، اما نه محدود به، قصور در اجرای موارد (يا فاکتورهای واجد شرايط بودن خانوار مستأجر 
ای سوسيال سکيوريتی، يا قصور در امضاء و تسليم رضايت مربوط به در اختيار نهادن و تائيد شماره ه

نامه های مربوط به اطالع از دستمزد و اطالعات مطالبه از سازمان های ايالتی جمع آوری اطالعات 
عدم پرداخت اجاره يا هرگونه تعهد مالی ديگر که تحت قرارداد زمان ) 4(، و )مربوط به دستمزد

هرگونه فرصت مجاز تحت قانون ايالتی و در دوره مهلت به انجام  پرداخت آن رسيده اما پس از گذشت
  .رسيده يک تخلف کوچک به حساب می آيد

  
e.   مالک موافقت می کند اگر مالک پيشنهاد کند که اين موافقت نامه به پايان برسد به مستأجر

اگر مالک به اين . کتبًا اطالع داده و زمينه های اين اختتام پيشنهاد شده را به اطالع او برساند
پايان می دهد، ابالغيه اختتام بايد برای مستأجر پست " داليل موجه ديگر"موافقت نامه بخاطر 

مقرر کرده ) HUD(شود و در واحد مسکونی به طريقی که وزارت اسکان و توسعه شهری 
روز قبل از تاريخی که مستأجر موظف خواهد بود طبق مقررات قانون ايالتی از  30حداقل 

ابالغيه های اختتام پيشنهاد شده برای داليل ديگر . احد نقل مکان کند شخصًا تحويل او شودو
هر دوره . بايد مطابق با هر چارچوب زمانی تعيين شده در قانون ايالتی و محلی داده شود

می تواند همزمان با هر ) HUD(ابالغيه مقرر شده توسط وزارت اسکان و توسعه شهری 
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همه ابالغيه های اختتام . باشد که توسط قانون ايالتی يا محلی مقرر گشته استدوره ابالغيه ای 
  :بايد

 
  تاريخی که اين موافقت نامه در آن به پايان خواهد رسيد را مشخص سازند؛ •

 
زمينه های مربوط به اختتام همراه با جزئيات کافی را مشخص سازند تا مستأجر  •

  برای دفاع آماده باشد؛
 

روز وقت دارد تا در خالل آن اختتام پيشنهاد  10برسانند که او  به اطالع مستأجر •
روزه از تاريخی که  10دوره . شده در مورد اجاره را با مالک مورد بحث قرار دهد

در آن ابالغيه به واحد تحويل شده يا روز پس از تاريخی که ابالغيه پست شده، هر 
خواست مالقات کند، مالک اگر مستأجر در. کدام که زودتر است، آغاز خواهد شد

  موافقت خواهد کرد که اختتام پيشنهاد شده را با مستأجر مورد بحث قرار دهد؛ و
 

حق مستأجر داير بر دفاع در برابر اين عمل در دادگاه را به اطالع مستأجر خواهد  •
  .رساند

 
f.  ر ابالغيه مالک موافقت می کند که اگر تخليه آغاز گردد فقط بر زمينه هايی تکيه کند که د

  .اختتام مقرر شده توسط پاراگراف ه بدان اشاره شده است
  

مستأجر به هيچ عمل مخاطره انگيزی دست نخواهد زد، يا به خانواده يا مهمانان خود     :خطرات. 24
اجازه نخواهد داد به هيچ کار خطرناکی دست بزنند يا هيچ کاری نخواهد کرد که حق 

عملی عدم مراعات يکی از مفاد قرارداد تلقی می بيمه پروژه را افزايش دهد چنين 
چنانچه واحد توسط آتش، باد، يا باران به صورتی آسيب ببيند که ديگر نتوان در . شود

واحد زندگی کرد و مستأجر باعث آن آسيب نشده يا آن را بدتر نکرده باشد، مستأجر 
اضافی تا زمانی  اجاره. فقط تا تاريخ وقوع خسارت مسئول پرداخت اجاره خواهد بود

  .که واحد به صورتی تعمير نشده که قابل زيست باشد به آن تعلق نمی گيرد
  

جريمه های . 25
مربوط به تسليم 

  :اطالعات نادرست

دادن آگاهانه اطالعات نادرست به مالک در مورد درآمد يا فاکتورهای ديگری که در   
تعيين واجد شرايط بودن مستأجر و اجاره در نظر گرفته می شوند تخلف از يکی از 

عالوه بر . مفاد قرارداد محسوب شده و باعث می شود که دوره اجاره به اختتام برسد
اين مجازات ها شامل . أجر را مجازات کرداين، طبق قانون فدرال می توان مست

  .دالر و زندان تا پنج سال است 10,000جريمه هايی تا 
  

مفاد اين . 26
  :قرارداد

اين قرارداد و ضميمه های آن تمامی قرارداد بين مالک و مستأجر در مورد واحد را   
ر يا اگر هر دادگاهی يک ماده بخصوص اين قرارداد را غير معتب  .تشکيل می دهند

غير قانونی اعالم کند، همه شرايط ديگر اين قرارداد به قوت خود باقی مانده و مالک 
  .و مستأجر هر دو همچنان به آن شرايط متعهد خواهند بود

  
    



OMB Approval 2502-0204 
Exp 03/31/2014 

 
مقرر می دارد که اين  (HUD)وزارت اسکان و توسعه شهری . است (HUD)اين سند ترجمه سند قانونی صادر شده توسط وزارت اسکان و توسعه شهری "
نسخه انگليسی اين سند به عنوان سند رسمی، . جمه صرفا برای راحتی و به خاطر کمک به شما در رابطه با درک حقوق و وظايفتان در اختيارتان قرار گيردتر

 ." اين سند ترجمه شده يک سند رسمی نيست. قانونی، و کنترل کننده تلقی می شود
 

 Page 14 of 15  Form HUD-90105-a_Farsi 
12/2007 

اصالحيه های . 27
  :مربوط به قرارداد

مستأجر تائيد می نمايد که يک کپی اين قرارداد و ضميمه های اين قرارداد را دريافت   
  .داشته و اين موضوع را درک می کند که اين ضميمه ها قسمتی از اين قرارداد هستند

 
a.   گواهی مالک در مورد رعايت واجد شرايط بودن و  -1ضميمه شماره  

 HUD-50059، فرم )HUD(مراحل اجاره وزارت اسکان و توسعه شهری 
  

b.   گزارش بازرسی واحد -2ضميمه شماره.  
  

c.   اگر وجود داشته باشد(مقررات خانه  -3ضميمه شماره.(  
  

مالک موافقت می کند به مستأجر و سازمان دهندگان مستأجر اجازه دهد   :حقوق مستأجر برای سازمان دادن. 28
در ملک مورد نظر به فعاليت هايی دست بزنند که به ايجاد يا عمليات يک سازمان مربوط به 

 .است) HUD(وزارت اسکان و توسعه شهری مستأجر مربوط می شود و مطابق با مقررات 
  

به ) HUD(مستأجر بايد هرگونه نامه يا ابالغيه ديگر وزارت اسکان و توسعه شهری   :تائيديه درآمد مستأجر. 29
يک عضو خانواده که اطالعات مربوط به مبلغ يا تائيديه درآمد خانواده مطابق با مقررات 

 .ائه می دهد بالفاصله در اختيار مالک بگذاردرا ار) HUD(وزارت اسکان و توسعه شهری 
  

به پايان برسد اين قرارداد اجاره بطور اتوماتيک خاتمه " قرارداد کمک اسکان 8قسمت "اگر به هر دليلی . 30
  .خواهد يافت

  
  
  

  ."فقط نسخه انگليسی قرارداد بايد امضاء شود"
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تصويب هيچگونه ساعت کاری مربوط به اجاره های ) HUD(وزارت اسکان و توسعه شهری  -مسئوليت اطالع به عموم
مدل را درخواست نخواهد کرد زيرا در صنعت اجاره مسکونی استفاده از قرارداد اجاره يک موضوع تجارتی استاندارد 

وزارت اسکان و توسعه شهری . اين اطالعات برای بدست آوردن مزايا الزم است و داوطلبانه می باشد. محسوب می شود
)HUD ( نمی تواند اين اطالعات را جمع آوری نمايد، و شما موظف نيستيد اين فرم را تکميل کنيد مگر آنکه يک شماره

درخواست نامه و مدارک پشتيبان مقرر شده جهت . را که در حال حاضر اعتبار داشته باشد نشان دهد OMBکنترل 
اجاره نامه قراردادی . فرستاده می شود) CA" (دادمدير قرار"يا ) HUD(تصويب برای وزارت اسکان و توسعه شهری 

در صنعت اجاره مسکونی . که شرايط سکونت در واحد را توضيح می دهد) ان(است بين مالک پروژه و مستأجر
مالکان موظفند اجاره نامه های مدل وزارت اسکان و . قراردادهای اجاره يک موضوع تجارتی استاندارد محسوب می شود

را بکار برند که شامل شرايطی است که معموًال در اجاره نامه های صنعت اجاره مسکونی بکار ) HUD(توسعه شهری 
برای برنامه مقرر ساخته که تحت آن پروژه ) HUD(می رود به اضافه شرايطی که وزارت اسکان و توسعه شهری 

  .يا برنامه ای که کمک اجاره به مستأجران می دهد بوجود آمده است/ ساخته شده و
  

، CFR 5.360 ،236.750 ،880.606 ،883.701 ،884.215 ،886.127 ،891.425 24اين اطالعات توسط 
اين اطالعات غير حساس تلقی شده و . مقررات و مفاد اجاره پوششی مجاز شمرده شده است 891.765و  891.625

 .مستلزم هيچگونه حفاظت بخصوصی نيست
 


