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 مقدمة
 

ساعدة حدة للمقانون السیاسات المویصف ھذا الكتیب دفعات الترحیل وغیرھا من إعانات الترحیل األخرى المتوفرة بموجب 
حوذت وكالة عامة على ألغلب ُمالك المنازل الذین است ، بصورتھ الُمعدلة1970لعام  في االنتقال وحیازة العقارات الثابتة

 لي.فیدراروع یُستخدم فیھ تمویل لي أو مشفیدرامنازلھم إلقامة مشروع 
 

یوًما على األقل قبل  90من أجل التأھل للحصول على اإلعانة الُمبینة في ھذا الكتیب، یتعین أن تكون مالًكا وساكنًا لمنزلك لمدة 
 تلقي إعانةل امستحقً یوًما، فربما تكون ال تزال  90وإذا كنت قد تملكت المنزل وشغلتھ لمدة أقل من   ھ.ئشرابعرض الوكالة 

 الترحیل، اتصل بالوكالة للحصول على المزید من المعلومات.
 

یجب ما  ن تعرفإذا تم إخطارك بأنھ سیجرى االستحواذ على منزلك وأنھ سیتم ترحیلك، فمن المھم أال تنتقل قبل أ
 لھا. مستحقًاللحصول على دفعات الترحیل وغیرھا من اإلعانات األخرى التي تكون علیك فعلھ 

 
لى إعانة عین للحصول مستحقالمقیمین بشكل غیر قانوني في الوالیات المتحدة غیر  فإن األجانب ،-105117وجب القانون العام بم

یر معتادة بالمرة تثنائیة وغقة اسالترحیل، ما لم یكن عدم التأھل ھذا ناجًما عن تعرض شریك الحیاة أو أحد الوالدین أو األبناء لمش
نة الترحیل أن یشھدوا أنھم المطالبین بإعا جمیععلى   .)ح(24.208لیة فیدرامن قوانین التنظیمات ال 49ون كما ھو محدد في القان

 بشكل قانوني في الوالیات المتحدة.ن ومقیمیحملون الجنسیة األمریكیة أو أجانب ن نومواط
 

  مسؤولة عن المشروع.ى، فاتصل بالوكالة الإذا كانت لدیك أیة أسئلة أخر  جمیع أسئلتك. عنربما ال یقدم ھذا الكتیب إجابات 
فربما   النتقال.اطرح األسئلة قبل ا  (افحص آخر ھذا الكتیب للتعرف على اسم الشخص الذي یمكن االتصال بھ في الوكالة.)

 یفوت أوان ذلك الحقًا.
 

 ملخص إعانة الترحیل
 

 ة والمالیة التالیة:، سوف نقدم لك المساعدة االستشاریوُمرحال ابوصفك مالك منزل ساكنً 
 

لمطلوبة، متھ للمعاییر اوتشمل اإلحالة إلى منازل بدیلة مشابھة، وفحص المسكن البدیل للتأكد من مالء  الخدمات االستشاریة.
 ل.النتقاوالمساعدة في إعداد نماذج المطالبة للحصول على دفعات الترحیل وغیر ذلك من المساعدات لتقلیل تأثیر ا

 
 

 إعانة الترحیل   وزارة اإلسكان والتنمیة
 لُمالك المنازل الساكنین   المحلیة األمریكیة
لین   مكتب التخطیط والتنمیة االجتماعیة  الُمرحَّ

  www.hud.gov/relocation 
   راجع الصفحة األخیرة.) تمت مراجعة النموذج.(

http://www.hud.gov/relocation
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 یمكنك االختیار من بین: االنتقال. دفعة مصاریف •
 

 * دفعة لالنتقال الفعلي والمنطقي والمصاریف ذات الصلة، أو
 * دفعة انتقال ثابتة، أو

 * مزیج من الدفعتین حسب الظروف.

 

 حتى تتمكن من شراء أو تأجیر، حسب تفضیلك، منزل بدیل مشابھ، یمكنك اختیار أيٍ من: دفعة السكن البدیل •
 

 شراء، أو* إعانة ال
 * إعانة التأجیر.

 

 لھا، فیمكنك االستئناف على ھذا القرار. مستحقًاإذا لم توافق على قرار الوكالة الخاص بإعانة الترحیل التي تكون 
 

 أسئلة عامة

 
 ھل سأحصل على تعویض عن العقار الخاص بي قبل االنتقال؟

 
فلن یُطلب منك االنتقال قبل الحصول على سعر الشراء الُمتفق إذا كنت قد توصلت التفاقیة تقضي ببیع العقار إلى الوكالة، 

إذا كان العقار قد تمت حیازتھ عبر إجراء قضائي لحیازة الممتلكات من قبل الحكومة، فلن یُطلب منك االنتقال قبل   علیھ.
غ على الفور، باستثناء أیة مبالغ (یجب أن تكون قادًرا على سحب ھذا المبل  إیداع القیمة السوقیة المقدرة العادلة في المحكمة.

ولن یؤثر سحبك لنصیبك من األموال   الزمة لسداد أي رھن أو استیفاء لدین خاص بالعقار وحل أیة مشكالت خاصة بالملكیة.
 على حقك في طلب تعویض إضافي عن عقارك.)

 

 ھل یتعین علّي دفع إیجار للوكالة قبل االنتقال؟

 

ولن یتجاوز اإلیجار تكلفة   ط للوكالة عن الفترة بین االستحواذ على عقارك وتاریخ االنتقال.ربما یُطلب منك دفع إیجار بسی
 استخدام عقارات مشابھة.

 

 للحصول على إعانة الترحیل؟ مستحقكیف لي أن أعرف أنني 

 

لترحیل في تاریخ تلقي لتلقي إعانة ا مستحقًاسوف تصبح  یجب أن تتلقى إخطاًرا كتابیًا یوضح أھلیتك لتلقي إعانة الترحیل.
وإن   وال یجب أن تنتقل قبل تلقي عرض الشراء ھذا.  عرض كتابي من الوكالة یتضمن "مجرد التعویض" لشراء منزلك.

للحصول على معلومات حول االستحواذ على منزلك، اطلب من الوكالة الحصول على   فعلت، فربما ال تتلقى إعانة الترحیل.
 تحوذ وكالة عامة على عقارك".نسخة من الكتیب "عندما تس

 
 

 كیف یتسنى للوكالة أن تعرف مقدار المساعدة التي أحتاجھا؟
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 لدیكسوف یتم االتصال بك في تاریخ مبكر وعقد مقابلة شخصیة مع مندوب الوكالة لتحدید احتیاجات وتفضیالت الترحیل 
ة الشخصیة علیك أسئلة معینة خاصة بك سوف یطرح من یجري المقابل بخصوص المسكن البدیل والخدمات االستشاریة.

سوف یتم   ومن مصلحتك اإلدالء بالمعلومات حتى یتسنى للوكالة مساعدتك في االنتقال بأقل عناء ممكن.  وبأفراد عائلتك.
 االحتفاظ بسریة المعلومات التي تقدمھا.

 
 متى یتعین علّي االنتقال؟

 
وإن لم   سوف تحصل على الوقت الكافي لوضع خطط االنتقال.  لطرفین.یتم إن أمكن إصدار تاریخ انتقال متفق علیھ بین ا

یوًما على  90تكن ھناك حالة طارئة متعلقة بالصحة أو السالمة، لن یُطلب منك االنتقال من دون إخطار كتابي مسبق قبل 
 ل فیھ.) أول تاریخ یجب علیك االنتقا2) توفر "منزل بدیل مشابھ" واحد على األقل لك و(1األقل من (

 
 ما ھو المنزل البدیل المشابھ؟

 
 المنزل البدیل المشابھ:

 
 الئق وأمن وصحي. •
 وظیفیًا لمنزلك الحالي. مكافئ •
 متاح لك فعلیًا للشراء. •
 میسور التكلفة. •
 یمكن منھ الوصول بشكل مالئم لمحل عملك. •
المدارس ومراكز التسوق، كما الحال بالنسبة  یحظى بوجھ عام بموقع جید بالنسبة للمرافق العامة والتجاریة، مثل •

 لمنزلك الحالي.
 غیر ُمعرض للظروف البیئیة القاسیة. •
 متاح لجمیع الناس بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الدین أو الجنس أو األصل القومي. •

 
 ما ھو المسكن الالئق واآلمن والصحي؟

 
 المسكن الالئق واآلمن والصحي ھو الذي:

 عالوة على ذلك، فھو  في متطلبات السكن واإلشغال المحلي.یستو •
 

 مسكن:
 
 ذو بنیة جیدة ومعزول ضد التقلبات الجویة وفي حالة صیانة جیدة. •
 .وكافٍ یحتوي على نظام توصیالت كھربائیة آمن  •
 .لقاطنیھیحظى بمنطقة معیشة مالئمة  •
 ت للموقد والثالجة.یضم مطبًخا وحوًضا، ومیاه جاریة ساخنة وباردة، وتوصیال •
 یضم حماًما منفصالً وكامالً بھ میاه جاریة ساخنة وباردة ونظام صرف صحي. •
 یضم مصدر التدفئة المالئم لألحوال المناخیة. •
 یضم مخرًجا غیر معاق لمساحة آمنة ومفتوحة في الطابق األرضي. •
 تعاني من إعاقة جسدیة. كنت خاٍل من أي عوائق تحول دون االستخدام المالئم للوحدة، إذا •
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 ھل ستساعدني الوكالة في العثور على منزل بدیل؟

 
  وإن أمكن، سوف تتم إحالتك إلى ثالثة منازل بدیلة مشابھة. سوف یتم تزویدك بإحاالت إلى المساكن البدیلة المشابھة.  نعم.

  لمنزل البدیل المشابھ األكثر مالءمةً والمتاح لك.وسوف یعتمد الحد األقصى للمساعدة المالیة التي قد تتأھل لھا على تكلفة ا
عندما تقدم لك الوكالة عرض الشراء الكتابي المبدئي، فسوف تعلمك بالتأكید خالل ھذا العرض أو بعده بمدة قصیرة بتأھلك 

 عانة الترحیل.لتلقي إعانة الترحیل، وتحدد لك المنزل البدیل األكثر مشابھةً لمنزلك وتوضح لك أقصى مبلغ متوفر لك إل
 

بعد أن یحصل مندوب الوكالة على فكرة واضحة حول احتیاجاتك وتفضیالتك، فسوف یتعاون معك للتأكید على منحك أفضل 
 خیار ممكن للسكن ویوفر لك وسیلة النقل لفحص ھذه الوحدات.

 
یر تمویل الرھن العقاري لمنزلك وإذا كان ھناك رھن لمنزلك الحالي، فسوف تحیلك الوكالة إلى المقرضین الذین یمكنھم توف

وإذا تم استخدام المبلغ المدفوع لشراء منزلك القدیم في شراء المنزل الجدید، فلن تكون ھناك أي زیادة في عدد أو   الجدید.
 مبلغ الدفعات الشھریة لفائدة الرھن ورأس المال.

 
 ما الذي یتم إن عثرت على مسكن بدیل بنفسي؟

 
ولكن قبل أن تقوم بشرائھ أو استئجاره، اطلب من الوكالة فحص الوحدة للتأكد   عن مسكنك البدیل.لدیك كل الحق في البحث 

 وإن لم تكن كذلك، فلن تتلقى دفعة المسكن البدیل.  من أنھا الئقة وآمنة وصحیة.
 

 ما الذي یتم إن واجھت مشكلة في الحصول على مسكن من اختیاري؟

 
وسوف تعمل على بحث ھذا   ار مسكن من اختیارك، فأخطر الوكالة بذلك على الفور.إذا واجھت مشكلة في شراء أو استئج

 تمت إحالتك إلى وحدة سكنیة أو عثرت علیھا بنفسك. سوف تتلقى ھذه المساعدة سواء  األمر ومحاولة حل المشكلة.
 

العقاري أو وكیل التأجیر أو إذا لم تتمكن من شراء أو استئجار وحدة سكنیة بسبب ممارسات تمییزیة من جانب السمسار 
المقرض أو مالك العقار، فسوف تساعدك الوكالة في إرسال شكوى رسمیة بالتمییز في اإلسكان لدى وزارة اإلسكان والتنمیة 

 الحضریة أو وكالة اإلسكان العادل المحلیة أو الخاصة بالوالیة.
 

 ما ھي الخدمات األخرى التي أتلقاھا؟

 
لحصول على منزل بدیل مشابھ، یتم توفیر أشكال المساعدة األخرى، عند اللزوم، لتقلیل آثار إلى جانب المساعدة في ا

 وقد تشمل ھذه المساعدات اإلحالة إلى الوكاالت العامة والخاصة المالئمة والتي توفر  االنتقال.



 5 النسخ السابقة الغیة
HUD-1044-CPD 
(6/2016) 
 

ویعتمد نطاق الخدمات   ونیة.الخدمات الخاصة بتمویل اإلسكان والعمل والصحة والتأمین االجتماعي، أو المساعدة القان
 على احتیاجات الشخص الُمرحل.

 یجب علیك مناقشة مندوب الوكالة لمعرفة الخدمات المحددة التي سوف تتوفر لمساعدتك أنت وعائلتك.
 

 ما ھي دفعة االنتقال الفعلي والمنطقي والمصاریف ذات الصلة؟

 
إذا اخترت تلقي دفعة عوًضا عن االنتقال   والمنطقیة لالنتقال. یحق لك الحصول على دفعة ترحیل لتغطیة التكالیف الفعلیة

 الفعلي والمنطقي والمصاریف ذات الصلة، فیمكنك أن تجعل مطالبتك مشمولة بالتكالیف المنطقیة لما یلي:
 

 االنتقاالت لك ولعائلتك. •
 تغلیف ونقل وإزالة تغلیف أغراضك المنزلیة. •
 زلیة والممتلكات الشخصیة األخرىفصل وإعادة توصیل األجھزة المن •

 (مثل الھاتف وكبل التلفزیون).
 تخزین األغراض المنزلیة حسبما تقتضي الضرورة. •
 التأمین الخاص بالقیمة البدیلة للممتلكات أثناء النقل والتخزین الالزم. •
ب اإلھمال) إذا لم یكن التأمین القیمة البدیلة للممتلكات المفقودة أو المسروقة أو التالفة خالل النقل (ولیس بسب •

 متوفًرا بشكل مالئم.
 

یجب أن تكون قادًرا على تبریر أیة  ة.مستحقة، عالوة على التكالیف غیر المستحقسوف توضح الوكالة كافة تكالیف االنتقال ال
ك الوكالة في اختیار یمكن أن تساعد  اختر شركة النقل بعنایة. تكالیف تتكبدھا؛ ولذلك علیك االحتفاظ بجمیع اإلیصاالت.

 شركة نقل مرموقة تقدم خدماتھا بكفاءة.
 

ربما تختار سداد تكالیف االنتقال بنفسك واستردادھا من الوكالة، أو یمكنك جعل الوكالة تسدد التكالیف لشركة النقل حسبما 
 وفي كلتا الحالتین، أعلم الوكالة قبل االنتقال.  تفضل.

 
 ما ھي دفعة االنتقال الثابتة؟

 
على عدد غرف األثاث التي تنقلھا، كما ھو موضح في جدول تكلفة  ال ثابتة، فسوف تتلقى دفعة بناءً إذا اخترت دفعة انتق
تمتلك الوكالة نسخة من الجدول وسوف تساعدك في اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ھذه الدفعة ھي   نقل المسكن الثابتة. 
 األفضل بالنسبة لك.

 
كبیر غیر معتاد من الممتلكات الشخصیة التي تنقلھا وكنت قادًرا على نقلھا بنفسك، تكون ھذه الدفعة إذا لم یكن لدیك كم 

كل ما تحتاج إلیھ ھو نقل ممتلكاتك الشخصیة   لیست ھناك وثائق خاصة مطلوبة لدعم مطالبتك.  ھي األنسب لك.
 واستكمال المطالبة المالئمة لتلقي الدفعة المالیة.

 
 ما ھو حجم مساعدة الشراء التي سأحصل علیھا؟  آخر. أرید شراء منزل

 
 لمساعدتك على شراء منزل بدیل مشابھ، سوف تتلقى إعانة شراء
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 مكافئة لمبلغ التكالیف الثالث التالیة:
 

 تحقًامسإذا كانت تكلفة المسكن البدیل تتجاوز المبلغ الذي تدفعھ الوكالة لمنزلك الحالي، فربما تكون  فارق سعر الشراء. •
سوف تعلمك الوكالة كتابیًا بموقع وتكلفة السكن البدیل المشابھ (وتوضح أساس ھذا  للحصول على دفعة تغطي الفارق.

ومن شأن ھذه المعلومات مساعدتك في اتخاذ قرار بشأن   القرار) بحیث تعرف مقدًما مقدار اإلعانة التي ربما تتلقاھا.
 سكن بدیل.المبلغ الذي ترغب في دفعھ للحصول على م

 

وإذا كان سعر الشراء أقل من تكلفة  لك مطلق الحریة في شراء أي وحدة سكنیة الئقة وآمنة وصحیة یقع اختیارك علیھا.
زل البدیل المشابھ، فسوف تعتمد وإذا تجاوزت تكلفة المن  منزل بدیل مشابھ، فسوف تقتصر الدفعة على الفارق الفعلي.

 لى تكلفة منزل مشابھ.ع

 

 .دوالرألف  130ألف دوالر لشراء منزلك وأن المنزل البدیل المشابھ یتكلف  120لنفترض أن الوكالة تدفع   األمثلة:
 

آالف دوالر (الفارق  9لشراء المنزل البدیل، فسوف تحصل على فارق سعر یبلغ دوالر ألف  129* إذا دفعت 
 یل).بین دفعة الوكالة المسددة لالستحواذ على منزلك وتكلفة منزلك البد

 

(الفارق بین دوالر آالف  10لشراء المنزل البدیل، فسوف تحصل على فارق سعر یبلغ دوالر ألف  132* إذا دفعت 
 دفعة استحواذ الوكالة على منزلك وتكلفة المنزل البدیل المشابھ).

 

المطلوبة لتمویل شراء منزل  یغطي ھذا المبلغ "القیمة الحالیة" للتكالیف اإلضافیة دفعة فارق فائدة قرض الرھن العقاري. •
بدیل والتي تنشأ إذا كان سعر الفائدة الذي یتعین علیك سداده لتمویل الرھن العقاري الجدید أعلى من سعر الفائدة على 

رصید الرھن على  وتعتمد الدفعة على أيٍ من: كما تشمل أیًضا تكالیف خدمة الدین.  الرھن العقاري لمنزلك الحالي.
 لتلقي ھذه الدفعة، یجب أن یكون الرھن على منزلك مستحقًاوحتى تصبح   و مبلغ الرھن الجدید، أیھما أقل.منزلك الحالي أ

 یوًما على األقل قبل إرسال الوكالة لعرض كتابي مبدئي لشراء منزلك. 180رھنًا عقاریًا صالًحا لمدة 

 

على ھذه المعلومات  وبناءً  رصة ممكنة.یجب علیك تزوید الوكالة بنسخة من قرض (قروض) الرھن خاصتك في أقرب ف
والبنود والشروط الساریة لتمویل الرھن الجدید، سوف تحسب الوكالة فارق مبلغ فائدة الرھن العقاري التقریبي الذي تتأھل 

سوف تتوفر الدفعة مع فارق سعر الشراء   للحصول علیھ، وتعلمك بھذا المبلغ وتوضح الشروط الذي تم ذلك على أساسھا.
 الوقت المناسب لتقلیل المبلغ الذي یجب علیك اقتراضھ لشراء منزلك الجدید. في

 

یغطي ھذا المبلغ التكالیف اإلضافیة الُمتكبدة بوجھ عام عند شراء عقار، مثل تكلفة إعداد نقل  المصاریف العرضیة. •
 الملكیة ورسوم التسجیل؛
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 ابھ)؛ رسومدیل مشبالملكیة العقاریة (ال تتجاوز تكلفة مسكن  تكلفة التأمین على الملكیة، طوابع الواردات وضرائب نقل
 طلب القرض، إصدار القرض

 ل األبیض.حص النمشھادة سالمة البنیة، وفحص المنزل وف ورسوم التقییم؛ تكلفة تقریر االئتمان؛ والتكالیف األخرى مثل
 وال تغطي المصاریف مسبقة الدفع، مثل الضرائب والتأمین العقاري.

 

 لعقاريأن دفعة المسكن البدیل اإلجمالیة خاصتك ھي مجموعة فارق سعر الشراء وفارق سعر فائدة الرھن ا تذكر
 والمصاریف العرضیة.

 

یخ االنتقال تار  للتأھل لتلقي ھذه الدفعة، یجب علیك شراء وشغل مسكن بدیل الئق وآمن وصحي في غضون عام واحد بعد:
 ھذه الفترة لسبب وجیھ. بید أنھ یمكن للوكالة مد  تحواذ على منزلك الحالي، أیھما أبعد.أو تاریخ تلقي الدفعة النھائیة لالس

 

 إذا قررت استئجار منزل آخر بدالً من الشراء، ما ھو مقدار اإلعانة التي سوف أحصل علیھا؟

 

 42ھذه اإلعانة مدة  وتغطي  .إعانة االستئجارلتلقي  مستحقًاإذا قررت استئجار منزل بدیل بدالً من شراء آخر، فربما تكون 
 شھًرا ویتم حسابھا على النحو التالي.

 

، مقارنةً ه الوكالةا تحددتعتمد اإلعانة المطلوبة لشھر واحد على الفارق بین إیجار السوق لمنزلك الحالي (شامالً المرافق)، كم
ر مشابھ في السوق (شامالً المرافق). تحدید المبلغ ل 42شھري، إن ُوجد، في تتم مضاعفة ھذا االحتیاج ال  بمسكن مؤجَّ

 رى دوریة.ویتم سداد ھذا المبلغ مباشرةً لك على ھیئة أقساط شھریة أو دفعات أخ  اإلجمالي الذي سوف تحصل علیھ.

 

وتكلفة المرافق  ارً دوال 250لنفترض أن "إیجار السوق" الشھري والتكلفة المتوسطة للمرافق لمنزلك الحالي ھي   األمثلة:
 .ادوالرً  350سطة الُمقدرة لمنزل بدیل مشابھ ھي المتو

 

 4200حصل على تشھریًا، شاملة رسوم المرافق الُمقدرة، فسوف  ادوالرً  360* إذا قمت باستئجار منزل بدیل مقابل 
) ادوالرً  250(الفارق بین إیجار السوق لمنزلك الحالي ( دوالرٍ  100ضعف  42دوالر. حیث یمثل ھذا المبلغ 

 )).ادوالرً  350زل بدیل مشابھ (وتكلفة من
 

 2500تحصل على  شھریًا، شاملة رسوم المرافق المتوسطة شھریًا، فسوف ادوالرً  310* إذا قمت باستئجار منزل بدیل مقابل 
 250الي ((الفارق بین "اإلیجار الشھري األساسي" لمنزلك الح ادوالرً  60ضعف  42. حیث یمثل ھذا المبلغ دوالر
 )).ادوالرً  310لفة الفعلیة لمنزلك الجدید () والتكادوالرً 

 

تاریخ االنتقال  للتأھل لتلقي إعانة اإلیجار، یجب علیك استئجار وشغل مسكن الئق وآمن وصحي في غضون عام واحد بعد:
ال   لسبب وجیھ.بید أنھ یمكن للوكالة مد ھذه الفترة   أو تاریخ تلقي الدفعة النھائیة لالستحواذ على منزلك الحالي، أیھما أبعد.

 یتجاوز مبلغ إعانة اإلیجار
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 فارق سعر الشراء المحسوب.

 

 ھل یجب علّي ملء مطالبة للحصول على دفعة ترحیل؟

 

ساعدة على سوف تزودك الوكالة بنماذج المطالبات المطلوبة لم  یجب علیك ملء مطالبة للحصول على كل دفعة ترحیل.  نعم.
 استكمالھا، وتوضح نوع

 

 تي یتعین علیك تقدیمھا لتلقي دفعات الترحیل الخاصة بك.الوثائق ال

 

 احتیاجاتك ، فناقشإذا تعین علیك سداد أیة مصاریف ترحیل قبل االنتقال (على سبیل المثال، ودیعة عند التعاقد لشراء منزل جدید)
شراء منزل في لإدراج دفعة مقدمة  ربما یتم  سوف تتمكن من الحصول على دفعة مقدمة تغطي ھذه التكالیف. المالیة مع الوكالة.

ل في الوقت تمام االنتقال للتأكد من إاوربما یتم سداد دفعة مقدمة تغطي مصاریف االنتقال مباشرةً لمقاول االنتق  "الضمان العقاري".
 المحدد.

 

ر أن من غی  ك الحالي.ذ على منزلشھًرا بعد تاریخ االنتقال أو تلقي الدفعة النھائیة لالستحوا 18یجب علیك تقدیم مطالبتك في غضون 
وإذا لم   بسرعة. فكلما قدمت مطالبتك بسرعة، تتم معالجتھا وسدادھا  مصلحتك إرسال المطالبة في أسرع وقت ممكن بعد االنتقال.

 شھًرا، فاطلب من الوكالة أن تراعي مد ھذه الفترة. 18لك إرسال مطالبتك في غضون  یتسنَ 

 

دیل حتى بشھًرا والتي یجب علیك خاللھا شراء أو استئجار وشغل مسكن  12شھًرا ومدة  18ة احرص على عدم الخلط بین مد
 لتلقي دفعة السكن البدیل. مستحقًاتكون 

 

لى دفعة إذا كانت ھناك أیة مشكلة بخصوص حقك في الحصول ع  سوف تحصل على المبلغ مباشرةً بعد إرسال مطالبة مقبولة.
 خطرك بھا كتابیًا إلى جانب اإلجراء الذي یمكنك اتخاذه لحلھا. ترحیل أو مبلغ الدفعة، فسوف ن

 

 لیة على دفعات الترحیل الخاصة بي؟فیدراھل یتعین علّي سداد ضرائب الدخل ال

 

لیس علیك اإلبالغ  ) على أنھURA( قانون السیاسات الموحدة للمساعدة في االنتقال وحیازة العقارات الثابتةمن  216ال. ینص القسم 
المحلیة أو  للحصول على معلومات حول ضرائب الدخل  لیة.فیدرادفعات الترحیل كجزء من دخلك اإلجمالي ألغراض الضرائب العن 

 الخاصة بالوالیة، فیجب مناقشة ذلك على مكتب ضرائب الدخل المحلي أو الخاص بالوالیة في منطقتك أو مع
 مستشار الضرائب الشخصي خاصتك.

 

 ھل یمكنني االستئناف؟  انة المطلوبة.اإلع ماذا إن لم أتلقَ 

 

تك إلیھ، ي تمت إحالسكن الذإذا لم توافق على قرار الوكالة فیما یتعلق بحقك في الحصول على إعانة الترحیل أو مبلغ الدفعة أو كفاءة الم
 فیحق لك االستئناف على قرار الوكالة.
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یجب أن   الوكالة. یوًما على األقل لالستئناف على قرار 60ر لدیك یتوف  وسوف تعلمك الوكالة بإجراءات االستئناف الخاصة بھا.
 ستئناف.كنت بحاجة للمساعدة، فسوف تقدم لك الوكالة ید العون في إعداد اال غیر أنك إذا  یكون االستئناف كتابیًا.

 

ب ا طلك أیضً إذا كنت من متوسطي أو محدودي الدخل ولم تكن راضیًا عن قرار الوكالة على االستئناف، فیحق ل
وف وس  یة).و الوالالمراجعة اإلداریة على ھذا القرار (على سبیل المثال، بواسطة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة أ

 توضح الوكالة إذا ما كان ھذا الخیار متاًحا.
 

ك لى االستئناف، فیحق لعئي ولكن إذا لم تكن راضیًا عن القرار اإلداري النھا  یمكنك أن تتوقع قراًرا عادالً على أي استئناف.
 طلب مراجعة ھذا الشأن في المحاكم.

 

 ؟عنھامن سیجیب   لدّي المزید من األسئلة.
 

 إذا كانت لدیك أي أسئلة أخرى بعد قراءة ھذا الكتیب، فاتصل بالوكالة وناقش شواغلك مع مندوبھا.

 

 الوكالة:
  العنوان: 

 مواعید العمل:
  رقم الھاتف:

 تصال بھ:الشخص الذي یتم اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الساریة بدًءا من  قانون السیاسات الموحدة للمساعدة في االنتقال وحیازة العقارات الثابتةالتي طرأت على  MAP21تم تحدیث النموذج لیشمل التغییرات القانونیة  (مالحظة:

قانون السیاسات ستخضع للمراجعة لوضع قواعد  24لیة الجزء فیدراالتنظیمات ال من قوانین 49. یُرجى مالحظة أن تنظیمات القانون الحالیة الخاصة بالقانون 10/01/2014
التي طرأت على  MAP-21للحصول على معلومات إضافیة حول تغییرات   .MAP21المستقبلیة بحیث تعكس تغییرات  الموحدة للمساعدة في االنتقال وحیازة العقارات الثابتة

على الموقع  CPD-14-09لبرامج وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة، ارجع إلى إشعار الوزارة  االنتقال وحیازة العقارات الثابتةقانون السیاسات الموحدة للمساعدة في 
 (.http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=14-09cpdn.pdf اإللكتروني التالي:

 

http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=14-09cpdn.pdf.)

