
  
 اين ترجمه را صرفًا بعنوان يک وسيله مفيد برای کمک به شما در HUD.  استHUDجمه يک سند قانونی صادر شده توسط وزارت اسکان و توسعه شهری اين سند تر

 .  شده يک سند رسمی نيستاين سند ترجمه. نسخه انگليسی اين سند است که جنبه رسمی، قانونی، و کنترل کننده دارد. فهميدن حقوق و وظايفتان در اختيار شما می گذارد
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  HUDاطالعات اضافی و اختياری جهت درخواست کنندگان اسکان با کمک 

  اطالعات اضافی جهت تقاضا برای اسکان کمک گرفته از منابع فدرال
قرار گيرداين فرم در رابطه با اسکان کمک گرفته از منابع فدرال بايد در اختيار همه متقاضيان 

 
نام، نشانی، شماره . طبق قانون شما حق داريد بعنوان قسمتی از تقاضای خود جهت اسکان، اين قسمت را بگنجانيد:  شخص يا سازمان مورد تماس اختياری:راهنمايی ها

اين اطالعات تماس برای شناسايی شخص يا سازمانی است که . تلفن، و ساير اطالعات مربوطه يک عضو خانواده، دوست، يا يک سازمان اجتماعی، بهداشتی، هوادار، يا غيره
 يا در مورد ارائه هرگونه مراقبت يا ،ممکن است قادر باشند در رابطه با حل و فصل هرگونه مسئله ای که ممکن است در طول اقامت شما بعنوان يک مستأجر پيش می آيد

کنيد، برداريد، يا ) آپديت(شما می توانيد در هر زمان اطالعاتی را که در اين فرم ارائه داده ايد به روز . ک کندخدماتی که شما ممکن است بدان نيازی داشته باشيد به شما کم
  . اين اطالعات تماس را ارائه دهيد، اما اگر به انتخاب خود چنين می کنيد، لطفًا اطالعات مربوطه در اين فرم را در آن بگنجانيدشما موظف نيستيد. تغيير دهيد

 

:م متقاضینا

:آدرس پستی
 

:شماره تلفن دستی :شماره تلفن                                                                   

:نام شخص يا سازمان اضافی مورد تماس
 

:نشانی
 

:شماره تلفن دستی :فنشماره تل                                                                  
)اگر صدق می کند(نشانی ايميل

        
:نسبت با متقاضی

)همه مواردی را که صدق می کند عالمت بزنيد(: دليل تماس
 

کمک در رابطه با جريان گواهی مجدد   
تغيير در شرايط اجاره   
تغيير در مقررات خانه   

   ________________________ _______:ديگری

   اضطراری
   هنگامی که نمی توانيم با شما تماس بگيريم

   خاتمه کمک اجاره
  بيرون کردن از واحد

                                تأخير در پرداخت اجاره

 

اگر در طول زمان اجاره . اگر پرونده شما جهت اسکان تصويب شود، اين اطالعات بعنوان قسمتی از پرونده شما بعنوان يک مستأجر نگهداری خواهد شد: تعهدات اداره اسکان يا مالک
ممکن است با شخص يا سازمانی که در اينجا ذکر کرده ايد تماس بگيريم تا در مورد حل اين نجام دهيد، شما مسائلی پيش آيد يا اگر موظف باشيد هرگونه خدمات يا مراقبت های ويژه ای ا

   .را به شما ارائه دهدمراقبت های ويژه ای مسائل کمک کند يا هرگونه خدمات يا 

 

.ه متقاضی يا قانون قابل اطالق اجازه داده، برای هيچ کس فاش نخواهد شد اطالعات ارائه شده در اين فرم محرمانه است و بجز مواردی ک:بيانيه مربوط به محرمانه ماندن
 

 

مقرر می دارد گزينه ارائه اطالعات مربوط به يک شخص ) 1992 اکتبر 28، مصوب 550-102قانون عمومی  (1992 قانون اسکان و توسعه اجتماعی مصوب 644قسمت : ابالغ قانونی
 با قبول تقاضانامه متقاضی، ارائه دهنده اسکان موافقت می کند مقررات . کسانی قرار گيرد که برای اسکان کمک گرفته از منابع فدرال تقاضا می دهنديا سازمان مورد تماس در اختيار همه

منع تبعيض در پذيرش يا شرکت در رابطه با برنامه های اسکان کمک گرفته از :  که از جمله شامل موارد زير استرعايت کندرا  5.105 قسمت CFR 24عدم تبعيض و فرصت مساوی 
ی مصوب منابع فدرال بر مبنای نژاد، رنگ، دين، اصليت ملی، جنسيت، از کار افتادگی، و وضعيت خانوادگی تحت قانون اسکان عادالنه، و منع تبعيض مربوط به سن تحت قانون تبعيض سن

1975.  
 

 

اگر می خواهيد اطالعات تماس را ارائه ندهيد .اين خانه را عالمت بزنيد    
 

  
 

 ك امضا برداشته شده است  
 

 دقيقه برای هر 15برآورد می شود که بار گزارش عمومی . تسليم شده است) OMB(ودجه اداره مديريت و ببه ) U.S.C 3501-3520 44( 1995مصوب  تشريفات اداری، تحت قانون کاهش مقررات جمع آوری اطالعات ذکر شده در اين فرم
 42 (1992توسعه اجتماعی مصوب  قانون اسکان و 644قسمت . پاسخ، از جمله زمان صرف شده جهت بررسی راهنمايی ها، جستجوی منابع داده های موجود، جمع آوری و نگهداری داده های مورد نياز، و تکميل و بررسی جمع آوری اطالعات باشد

U.S.C 13604 ( اين موضوع را برHUD شرکت کننده در برنامه های اسکان کمک گرفته از خانهارائه دهندگان  قبوالنده است که موظف است از HUD  بخواهد اين گزينه را در اختيار هر شخص يا خانواده که برای اسکان کمک گرفته ازHUD تقاضا 
هدف ارائه چنين اطالعاتی آسان . د که در تقاضا نامه جهت اجاره، نام، نام خانوادگی، شماره تلفن و ساير اطالعات مربوطه يک عضو خانواده، دوست، يا شخص مربوط به يک سازمان اجتماعی، بهداشتی، هواخواه يا مشابه آنرا بگنجانندمی دهند قرار ده

تأجر از سوی ارائه دهنده خانه است و منظور از آن کمک در جهت ارائه هرگونه تحويل خدمات يا مراقبت ويژه به مستأجر و کمک به حل و فصل هرگونه مسائل مربوط به اجاره است که در طول ساختن تماس با شخص يا سازمان شناسايی شده توسط مس
 پايه ای بوده و اختياری HUD ارائه اطالعات در رابطه با عمليات برنامه های اسکان کمک گرفته از .گهداری شود و بعنوان اطالعات محرمانه حفظ گردداين اطالعات اضافی تقاضانامه بايد توسط ارائه دهنده خانه ن. مدت اجاره آن مستأجر پيش می آيد

اقدام کند يا طبق قانون کاهش تشريفات اداری، در رابطه با جمع آوری اطالعات يک سازمان نمی تواند . وگيری می کند، از مقررات قانونی موجود و کنترل های برنامه و مديريتی حمايت می کند که از تقلب، هدر دادن، و سوء مديريت جل اين اطالعات.است
  . را نشان دهد که در حال حاضر معتبر استOMBحامی آن باشد مگر آنکه آن جمع آوری يک شماره کنترل 

 
 اطالعات ارائه  و در جهت حفاظت ازHUDرا جمع آوری نمايد که توسط )) SSN(بجز شماره سوسيال سکيوريتی (را مجاز می سازد اطالعاتی ) HUD (وسعه شهری وزارت اسکان و ت،550-102 قانون عمومی: بيانيه محرمانه ماندن

  . مورد استفاده قرار می گيرد، در برابر اعمال تقلب آميزشده
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