
 مطالبة المساعدة في سداد اإلیجار أو الشراء
الُمعدل لعام تنمیة االجتماعیة اإلسكان والمن قانون  )د(104بموجب القسم 

1974  

 الحضریة األمریكیة وزارة اإلسكان والتنمیة 
 مكتب التخطیط والتنمیة االجتماعیة

 
  0016-2506موافقة مكتب اإلدارة والمیزانیة رقم 
 )4/30/2018 (تاریخ االنتھاء

 
 رقم القضیة اسم أو رقم المشروع اسم الوكالة الوكالة  الستخدام

 فقط
 

الُمعدل  االجتماعیة تنمیةوالمن قانون اإلسكان  )د(104القسم  سلطة بموجب المعلومات جمع یتم ویشمل ذلك وقت جمع البیانات ومراجعتھا واإلبالغ عنھا. ساعة. 1.0لجمع ھذه المعلومات بحوالي  عبء اإلبالغ العامیُقدَّر 
دفعة لمساعدتك على سداد اإلیجار أو شراء منزل جدید ومبلغ أیة  لتلقي مستحقًا كنت إذا ما لتحدید ، وسوف تُستخدم42 لیة الجزءفیدراال التنظیمات قوانین من 24القانون  في الواردة التنظیمات ، وتطبیق1974الصادر عام 

ال یحق للوكالة جمع ھذه المعلومات، ولست مطالبًا باستكمال ھذا النموذج ما لم یكن یعرض رقم تحكم صالح  معلومات ھذا مطلوبة حتى یتسنى لك الحصول على اإلعانات التي سیتم تحدیدھا.تكون اإلجابة على طلب ال دفعات.
 حالیًا من مكتب اإلدارة والمیزانیة.

وفي حالة عدم الموافقة على المبلغ  سوف تساعدك الوكالة في استكمال ھذا النموذج. لتلقي دفعة لمساعدتك على استئجار منزل أو شراء آخر جدید. مستحقًاا إذا كنت ھذه المعلومات مطلوبة لتحدید م  إشعار قانون الخصوصیة:
أنت لست مطالبًا بموجب القانون  وسوف تشرح لك الوكالة كیفیة تقدیم االستئناف. تئناف ضد ھذا القرار.وإذا لم تكن راضیًا عن قرار الوكالة، فیمكنك االس الذي طالبت بھ بالكامل، فسوف تزودك الوكالة بشرح كتابي للسبب.

من  )د(104سلطة القسم لومات بموجب یتم جمع ھذه المع یلة حتى تحصل علیھا.بتوفیر ھذه المعلومات، ولكن إن لم تقم بتوفیرھا، فربما ال تحصل على أیة دفعات عوًضا عن ھذه المصاریف أو ربما یستغرق األمر فترة طو
 لیة لمراجعتھا.فیدراوربما یتم توفیر ھذه المعلومات للوكالة ال .1974الُمعدل الصادر عام  والتنمیة االجتماعیةقانون اإلسكان 

 

 ھاتفكرقم (أرقام)  ب1 ك) البریدي الحاليعنوانك (عناوین أ.1 اسمك (أسماؤكم) (أنت (انتم) صاحب (أصحاب) المطالبة .1
 
 

 

 ال  (إذا كانت اإلجابة "ال"، فاسرد أسماء جمیع األعضاء والعنوان الذي انتقلوا إلیھ في قسم المالحظات) نعم ھل انتقل جمیع أفراد العائلة إلى نفس المسكن؟ أ.2
 ال نعم ي انتقلت إلیھا؟لي أو خاص بالوالیة أو محلي لإلسكان في الوحدة التفیدراھل تتلقى (أو سوف تتلقى) برنامج إعانة   ب.2

 

 العنوان المسكن
 متى استأجرت/

 اشتریت ھذه الوحدة؟
 متى انتقلت

 إلى ھذه الوحدة؟
 متى انتقلت

 من ھذه الوحدة؟
 الوحدة التي .3

 انتقلت منھا
    

 الوحدة التي .4
 انتقلت إلیھا

    
 كمال ھذا القسم.خلف ھذا النموذج قبل است 14و 13استكمل البندین  حساب مبلغ الدفعة: .5

 ).1وتخطى السطر ( إذا كنت تقدم مطالبة للحصول على المساعدة لشراء منزل، فحدد ھذا المربع
 

 الستخدام الوكالة فقط یتم استكمالھ بواسطة صاحب المطالبة البند 
 ) اإلیجار الشھري وتكالیف المرافق المتوسطة الشھریة للوحدة1(

 )، العمود (أ))8السطر ( ،13التي انتقلت إلیھا (من البند 
 

 دوالر
 

 دوالر
 ) اإلیجار الشھري وتكالیف المرافق المتوسطة الشھریة للمسكن2(

 )، العمود (ج)) (یتم توفیرھا بواسطة الوكالة)8، السطر (13البدیل المشابھ (من البند 
  

 
 خل المبلغ من السطر) (إذا كانت المطالبة للمساعدة في الشراء، فأد2) و(1) األقل بین السطرین (3(

)2(( 

  

 
 ) أو كما تم حسابھا بواسطة سلطة اإلسكان العام)8، السطر (14) دفعة المستأجر الكلیة (من البند 4(

  

 
 ))3) من السطر (4)  االحتیاج الشھري  (اطرح السطر (5(

  

 
لة دفعة ؛ سوف تحدد الوكا60) في 5) مبلغ الدفعة (یضاعف المستأجرون المبلغ في السطر (6(

 المساعدة في الشراء)

  

   ) تكلفة ودیعة التأمین7(

 
 ) تكلفة فحص الرصید8(

  

 دوالر دوالر ))8) و(7) و(6) مبلغ المطالبة (أضف السطور (9(
 

 ) المبلغ الذي تم الحصول علیھ في السابق، إن ُوجد10(
  

  ))9) من السطر (10)  المبلغ المطلوب  (اطرح السطر (11(
 دوالر

 
 دوالر

 ھذه المصاریف من أي مصدر ردة صحیحة وكاملة وبأنني لم أتلقَ أقر بأن ھذه المطالبة والمعلومات المساندة الوا  شھادة: .6
   آخر.

 توقیع (توقیعات) صاحب (أصحاب) المطالبة والتاریخ
 

    X   
  )CSU. 13 ;1012 ,1010 ,1001 .U.S.C 81.. 3729, 3802(وقد یؤدي الحكم الصادر إلى فرض عقوبات جنائیة و/أو مدنیة. ت الكاذبة.أصحاب المطالبات والبیانا سوف تقاضي وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة تحذیر:

 
یتم استكمالھ بواسطة 

 الوكالة
تاریخ السریان الخاص بالتأھل  .7

 للحصول على المساعدة في االنتقال
تاریخ فحص المسكن البدیل وثبوت أنھ الئق  .9 تاریخ اإلحالة إلى مسكن بدیل مشابھ .8

 وآمن وصحي
 دفعات أخرى دفعات شھریة جملة سوف تُصرف الدفعة على ھیئة: .10

 (حددھا في قسم المالحظات) (فقط للمساعدة بدفعة مقدمة)
 

 التاریخ االسم (مكتوب أو مطبوع) التوقیع مبلغ الدفعة إجراء الدفع
 

 موصى بھ .11
 

 دوالر
   

 
 معتمد .12

 
 دوالر
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 التكلفة المتوسطة الشھریة 
 
 

 البند 

 الوحدة التي انتقلت إلیھا
 (ال تستكمل ھذا القسم إذا كانت المطالبة للمساعدة في الشراء)

 مسكن
 بدیل مشابھ

(أ) 
صاحب 
 

 (ب)
 الستخدام الوكالة فقط

 (ج)
 یتم توفیره بواسطة الوكالة

ربما یشمل أو ال یشمل أیة  د وشروط اإلشغال.) اإلیجار (المبلغ المدفوع بموجب بنو1(
 مرافق.)

 دوالر دوالر دوالر

 
)2(    

)3(    

)4(    

)5(    

    ))5) إلى (1) اإلیجار اإلجمالي الشھري وتكالیف المرافق (أضف السطور (6_

 دوالر ردوال دوالر )دفعة المساعدة في السكن 8) إعانة السكن الشھریة، إن أمكن (مثال، القسم 7(

 ))6) من السطر (7) اإلیجار الشھري الصافي وتكالیف المرافق (اطرح السطر (8(
 

 دوالر
 

 دوالر
 

 دوالر
 

 تحدید اإلیجار وتكالیف المرافق المتوسطة الشھریة .13
) كل مرفق الزم لتوفیر الحرارة والماء الساخن ووقود الطھي واإلضاءة 5) إلى (2ومن ثم یتعین تحدید في السطور ( لمرافق.) جمیع خدمات ا8لحساب مبلغ الدفعة، فیجب أن تعكس اإلدخاالت في السطر ( التعلیمات:

المرافق مشمولة في اإلیجار الشھري، أدخل "في اإلیجار وفي الحاالت التي تكون خدمة  وفي الحاالت التي ال یشمل فیھا اإلیجار الشھري خدمة المرفق، حدد التكلفة العینیة الشھریة المقدرة. والمیاه والصرف الصحي.
 8. إذا كنت تتلقى (أو سوف تتلقى) إعانة شھریة للسكن في المسكن البدیل (على سبیل المثال، القسم 12  على المقدرة المنطقیة السنویة التكلفة تقسیم عبر المرفق لخدمة الُمقدرة المتوسطة الشھریة التكلفة حدد الشھري".

 ة المساعدة في السكندفع
)HAP) العمود (أ).7))، أدخل المبلغ المنطبق في السطر ،( 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 )   إذا كانت سلطة اإلسكان العام تحسب دفعة المستأجر الكلیة، فیجب استكمال ھذا القسم.5.628لیة فیدرامن قوانین التنظیمات ال 24تحدید دفعة المستأجر الكلیة  (راجع القانون  .14
 دخل العائلة                               

 

 (أ) البند
 یتم استكمالھ بواسطة صاحب المطالبة

 (ب)
 الستخدام الوكالة فقط

) الدخل السنوي اإلجمالي 1(
قم بتضمین الدخل من  للعائلة.

أدخل  أصول العائلة الصافیة.
اسم كل فرد بالعائلة مع الدخل 

القانون  (راجع الخاص بھ.
وانین التنظیمات من ق 24

 )5.609لیة فیدراال

 دوالر دوالر  

    

    

   ))1) الدخل الكلي اإلجمالي السنوي (أضف اإلدخاالت في السطر (2(

    )5.611لیة فیدرامن قوانین التنظیمات ال 24) التعدیالت على الدخل (راجع القانون 3(

    عدد المعالین)× دوالر  480(أ) خصم الُمعال (

عاًما أو  62دوالر، إذا كان رب العائلة أو زوجتھ تبلغ  400ب) خصم العائلة لكبار السن (أدخل (
 أكثر أو كان معاقًا أو من ذوي االحتیاجات الخاصة)

   

عاًما ودونھا التي تتیح  12(ج) مصاریف رعایة األطفال المسموح بھا (مصاریف األطفال في سن 
 ي التعلیم)ألحد أفراد العائلة العمل أو تلق

   

(د) مصاریف إعانة المعاقین المسموح بھا لعائلة ال تضم كبار سن (التي تتیح للمعاقین أو ذوي 
 االحتیاجات الخاصة العمل أو تتیح لفرد آخر من أفراد العائلة العمل)

   

ب (ھـ) مصاریف مساعدة المعاقین المسموح بھا والمصاریف الطبیة لعائلة من المسنین (إذا كان ر
 عاًما أو أكثر أو كان معاقًا أو من ذوي االحتیاجات الخاصة) 62العائلة أو زوجتھ تبلغ 

   

   ) (ھـ))3) (أ) إلى (3(و) التعدیالت الكلیة على الدخل (أضف السطور (

   ) (ھذا ھو الدخل السنوي الُمعدل)2) (و) من السطر (3) اطرح السطر (4(

   ھو الدخل الشھري الُمعدل)(ھذا  12) على 4) اقسم السطر (5(

   )5% من السطر (30) 6(

   )120) على 2% من الدخل الشھري اإلجمالي (اقسم السطر (10) 7(

 دوالر دوالر ]1[))4( ، السطر5) (أدخلھ في البند 7) و(6) األكبر بین السطرین (8(

 :مالحظات

 
 
 

، 5مبلغ المخصص في البند في والیة أو مجتمع یخصص جزًءا محدًدا من ھذه المساعدة كإعانة مأوى ویقوم بتعدیل ھذا المبلغ وفقًا لتكالیف السكن الفعلیة، فأدخل الإذا كان صاحب المطالبة یتلقى مساعدة ضمان اجتماعي  ]1[
 ).8( ، السطر14)، إذا كان أكبر من المبلغ الوارد في البند 4السطر (
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