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 ألميرآيةاوالتنمية الحضرية وزارة اإلسكان           العائليالذاتي برنامج االآتفاء 
 )الهنود الحمر(إسكان الشعوب األصلية  العام واإلسكانمكتب                                عملالورقة 

 لتحديد اعتمادات حساب الوديعة المؤتمنة
                          

التحديد المرحلي بعد التدقيق أو إعادة المؤتمنة آلما تتم إجراءات حساب الوديعة مادات اعتيجب تحديد 
العائلة تكون  طالما ، وذلكحيز التنفيذالعائلي الذاتي عقد المشارآة في برنامج االآتفاء الذي يدخل فيه تاريخ ال

 .  في البرنامجمشارآة 
  العائلي االآتفاء الذاتيبرنامج في المشارآة العائلة رب

 
 

 التاريخ

وزارة اإلسكان  من نموذج 7i /ط 7 السطر فيالوارد  المبلغ دخلأ( الحالي السنوي الدخل. 1
 .1 )50058 رقم التنمية الحضريةو

المعمول به حاليا المنخفض لدخل األعلى لحد الأدخل ( المعمول بهالمنخفض لدخل األعلى لحد ال. 2
 .2 .)العائلي الذاتيبرنامج االآتفاء  ي إطارها العائلة المشارآة فيالوالية القضائية التي تقيم فضمن 

والتنمية  وزارة اإلسكان من نموذج 8y /ذ 8 السطر الوارد فيأدخل المبلغ (الدخل الحالي المعدل . 3
العائلة  فُتعتبر،  2السطر المبلغ في  اآبر من 3السطر المبلغ في  آان إذا )50058 رقمالحضرية 
 .العائليالذاتي  برنامج االآتفاء للحصول على اعتمادات منغير مؤهلة حالة في هذه ال

3. 

 باإلشارات االتي يرمز له مبالغ الدخل مجموع (1الدخل المكتسب المتضمن في السطر .4
B,M,F,HA,W  7 /و 7 في العمودf  4 )50058رقم والتنمية الحضرية وزارة اإلسكان من نموذج. 

برنامج   فيعقد المشارآة دخولالدخل السنوي في تاريخ مبلغ مشمول في الدخل المكتسب ال. 5
 .5 )عقد المشارآة الوارد فيأدخل المبلغ ( . حيز التنفيذالعائلي الذاتياالآتفاء 

 حيز العائليالذاتي في برنامج االآتفاء عقد المشارآة  دخولالزيادة في الدخل المكتسب من تاريخ  .6
 الطرح سالباعملية آان ناتج  إذاو. 4السطر المبلغ في  من 5السطر  الوارد في المبلغأطرح . (التنفيذ

 .)صفر( 0 أدخلف
6. 

في عقد المشارآة  دخولالدخل السنوي الحالي ناقص الزيادة في الدخل المكتسب منذ تاريخ . 7
السطر مبلغ في ال من 6السطر المبلغ الوارد في اطرح (.  حيز التنفيذالعائليالذاتي برنامج االآتفاء 

1.( 
7. 

 أنينبغي . 40 على 3السطر الوارد في مبلغ أقسم ال(من الدخل الشهري المعدل الحالي % 30. 8
والتنمية  وزارة اإلسكان من نموذج 9f /و 9  السطرالوارد فيالمبلغ الحساب عملية  ناتجيعادل 

 ).50058 الحضرية
8. 

في برنامج عقد المشارآة  دخولل المكتسب منذ تاريخ ص الزيادة في الدخقالدخل الحالي المعدل نا.9
 .9 ).3السطر المبلغ في  من 6السطر المبلغ الوارد في اطرح (حيز التنفيذ العائلي  الذاتياالآتفاء 

 دخولمن الدخل الشهري الحالي المعدل ناقص الزيادة في الدخل المكتسب منذ تاريخ % 30. 10
 على 9السطر أقسم المبلغ الوارد في (  حيز التنفيذالعائلي الذاتي في برنامج االآتفاءعقد المشارآة 

40.( 
10. 

عقد  دخولمن الدخل الشهري الحالي ناقص الزيادة في الدخل المكتسب منذ تاريخ % 10. 11
على  7السطر أقسم المبلغ الوارد في . (العائلي حيز التنفيذ في برنامج االآتفاء الذاتيالمشارآة 

120.( 
11. 

من  9g /ز 9 السطر الوارد فيادخل المبلغ  (لرعاية االجتماعية، إن وجدل أجرة السكنمبلغ . 12
 لإلسكان العام أجرة السكن أو مبلغ سقف )50058 رقم  والتنمية الحضرية وزارة اإلسكاننموذج

التنمية الحضرية رقم و من نموذج وزارة اإلسكان 10c/ ج 10أدخل المبلغ الوارد في السطر (
50058( 

12. 

 بناء على الدخل السنوي الحالي ناقص الزيادة في الدخل  المستأجرالمبلغ الذي يدفعه آامل .13
بالنسبة (.  حيز التنفيذالعائليالذاتي برنامج االآتفاء في عقد المشارآة  دخولالمكتسب منذ تاريخ 

أعلى  ادخل ت األخرىلحاال، أما بالنسبة ل10 السطر المبلغ الوارد في ادخل السكن،بدل  لقسائم
 ).10،11،12ر و السطالمبالغ الواردة في

13. 

 المستأجرالمبلغ الذي يدفعه  آامل من الدخل الشهري الحالي المعدل و% 30الفرق بين . 14
المبلغ في  من 13السطر المبلغ الوارد في اطرح (الزيادات في الدخل المكتسب  بطرح المعدلو
 ).ناتج عملية الطرح سالبان  إذا آا)صفر (0 ادخل .8ر طالس

14. 
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من نموذج  9j /ي 9 السطرالوارد في ادخل المبلغ  (المستأجرالذي يدفعه  الحاليالمبلغ آامل  .15
الوارد ادخل المبلغ ، السكن بدل قسائملأو بالنسبة  ،50058 رقم والتنمية الحضريةوزارة اإلسكان 

 ). من هذا النموذج8السطر  في
15. 

 الذاتي االآتفاء برنامجفي عقد المشارآة  دخولفي تاريخ المستأجر مبلغ الذي يدفعه الآامل  . 16
 دخولمن الدخل الشهري المعدل في تاريخ % 30 :السكن لقسائم بدلبالنسبة  أو ،حيز التنفيذالعائلي 

عقد  الوارد فيادخل المبلغ (.  حيز التنفيذالعائليالذاتي االآتفاء  برنامجفي عقد المشارآة 
 ).المشارآة

16. 

في المستأجر المبلغ الذي يدفعه آامل  والمستأجر المبلغ الحالي الذي يدفعه آامل الفرق بين . 17
المبلغ الوارد في اطرح (  حيز التنفيذالعائلي الذاتياالآتفاء برنامج في عقد المشارآة  دخولتاريخ 

 ). عملية الطرح سالباناتج إذا آان )صفر (0 ادخل .15السطر المبلغ في  من 16السطر 
17. 

 .18 .17و  14 ينالسطرالمبلغين الواردين في  من األقل المبلغادخل . 18
المنخفض جدا المعمول لدخل األعلى لحد الادخل ( المنخفض جدا المعمول بهلدخل ألعلى لحد اال. 19

 امج االآتفاء الذاتيبرن الوالية القضائية التي تقيم في إطارها العائلة المشارآة فيضمن  به حاليا
 .)العائلي

19. 

المبلغ اطرح (المنخفض جدا من الدخل  األعلىالحد بمقداره المبلغ الذي يتجاوز الدخل المعدل . 20
 .20 ).3السطر المبلغ في  من 19السطر الوارد في 

المنخفض جدا من الدخل  األعلىالحد بمقداره من المبلغ الذي يتجاوز الدخل المعدل % 30. 21
 .21 ).40 على 20السطر أقسم المبلغ الوارد في (

 .22 ).18السطر المبلغ في  من 21السطر المبلغ الوارد في اطرح (المؤتمنة وديعة اعتمادات ال .22
 

ة  لمجرد شرح   ويتم استخدامه هنا   ااختياريالصادر عن وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية نموذجا        هذا النموذج   ُيعتبر   ويجوز  . ت اإلجراءا   عملي
 .ات عمل خاصة بهاورق إعدادب  االآتفاء الذاتي العائليبرنامجأن تقوم لغرض   اإلسكان العاملوآاالت

 
 
 

ي  باالشتراك وراغبة مؤهلة عائلة آل مع المشارآة عقد في الدخول إسكان وآالة آل على يجب امج  ف ائلي       برن ذاتي الع اء ال ى    .  االآتف ويجب عل
ذين                       لينؤوالمس ن أن تتشاور مع     سكامن وآاالت اإل  آل وآالة    الي ال ا واحتياجات األه ين لوضع خطة عمل تتضمن وصفا لحجم ومزاي  المحلي

امج    ب تقوم الوآالة س ائلي      خدمتهم ضمن برن ذاتي الع اء ال رح   االآتف ذه الخطة      المقت ا يجب أن تتضمن ه تقدمها    ، آم ي س شاطات الت   الخدمات والن
ذها للب    آذلك شرحا ل  و،  الوآالة ة تنفي ة     كيفي امج وماهي ي       ارد  والم رن ة والخاصة الت تم العام ديم     ي ا تق ذ  خدمات و المن خالله شاطات،  التنفي ك  ن وذل

سنى ل     ، وغيرها من البيانات األخرى الالزمة       لتنفيذ الخطة  زمني   باإلضافة إلى جدول   ى يت ة الحضرية  وزارة اإلسكان   حت ذ    والتنمي ضمان التنفي
 .برنامجاللخدمات ونشاطات  المنسق

 
ـ                   قدرُي تمارة ب ذه االس ي ه ة ف ات المطلوب ع المعلوم اعة    1.0 معدل الفترة الزمنية المطلوبة لغرض جم دة   ( س اعة واح وذج لكل   ) س ا     نم ا فيه ، بم

ة    الزم لمراجع ي مصادر     الوقت ال ات، والبحث ف ات   االتعليم وفرة،  لبيان ة،    المت ات الالزم ع وحفظ البيان ات      وجم ع المعلوم ة جم ة عملي وتكمل
ا ة عليه ال .والمراجع اء إرس ات الرج ديرات كمتعليق ذه التق ى ه ات أو  عل ع المعلوم ة جم ن عملي ة أي جانب آخر م ا االقتراحات المتعلق ا فيه بم

ا ة لجمعه ة المطلوب رة الزمني يص الفت ى بتقل سؤول إدارة إل ارير م شروع ،التق يص م امالت تقل ةالمع ا مكتب  )0178-2577 ( الورقي تكنولوجي
 .3600-20410 ، واشنطن العاصمة، األميرآيةوالتنمية الحضريةوزارة اإلسكان ، المعلومات

 . هذا النموذج إلى العنوان المذآور أعالهالرجاء عدم إرسال
 

) c() / ج( 23 الفصل قانونال بموجب اإلزامي اأمر المعلومات هذه لطلب االستجابة ُتعتبر  االآتفاء الذاتي العائليمن أجل المشارآة في برنامج
 وهو ما من القانون الوطني لإلسكان معتدل الكلفة) 554(الفصل بعدل الم) 1937( الصادر في عام األميرآي من قانون اإلسكان  g)() / ز(و 

 . (PL 101-625)يعرف بقانون آرانستون غونزالس 
حفظ أن يتم على  ا القانونوينص هذ . الخصوصيةحماية مصونة بموجب قانونحساسة، وهي  النموذجتعتبر المعلومات التي تم جمعها في هذا 

 حماية هذه السجالت ضد وعالوة على ذلك ينبغي أن تتم. مناسبة لضمان سالمتها وسريتهاومادية إدارية وفنية  بواسطة تدابيرهذه السجالت 
تم يمن األشخاص الذين  ألي شخصآبيرًا  جحافا أو إانزعاجا أن تسبب أذى أو إحراجًا أو شأنهانزاهتها من  وأأية تهديدات متوقعة لسالمتها 

 .م المعلومات الخاصة بهحفظ
 

ات  أو رعاية جمع القيام بجمع    والتنمية الحضرية وزارة اإلسكان   ل يجوزال   ة معلوم ى  و ، شخصية أي ين عل ستجيب   ال يتع لطلب   أي شخص أن ي
 .)OMB(نية الصادر عن مكتب اإلدارة والميزا ساري المفعولالرقابة رقم إبراز ، إال إذا تم جمع المعلومات

 
 :الآتفاء الذاتي العائليضمن برنامج االمؤتمنة وديعة الحساب اعتمادات ديد حتلعمل ال ورقة لتعبئةتعليمات 
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ه   تاريخ  ال بعد المرحليالتحديد  التدقيق أو    إعادة   آلما تتم إجراءات  الوديعة المؤتمنة   اعتمادات  يجب تحديد    -1 ي       الذي يدخل في شارآة ف د الم  عق

 .في البرنامجمشارآة العائلة  طالما تكون حيز التنفيذالعائلي  الذاتي االآتفاءبرنامج 
 
ة الحضرية   وزارة اإلسكان    نموذج   بواسطة استخدام الوديعة المؤتمنة   اعتمادات  يمكن احتساب مبلغ     -2 م    والتنمي ة     أو   ،52652 رق بواسطة أي

  .52652الوزارة رقم نموذج الواردة في جراءات اإلوثيقة أخرى تعتمد 
 
ي          اعتمادات   مبلغ   اينيتب -3 امج الوديعة المؤتمنة حسب مستوى دخل العائلة المشارآة ف ائلي      برن ذاتي الع اء ال اء   االآتف دخل       بن ادات ال ى زي  عل

نخفض  لدخل األعلى لحد الالعائلة المعدل مبلغ  دخل تجاوز مبلغوإذا  . حيز التنفيذ برنامج  ال المشارآة في    دخول عقد المكتسب منذ تاريخ     الم
سطر     الوارد المبلغ   إذا آان يعني  (برنامج  ال الوالية القضائية التي تقيم في إطارها العائلة المشارآة في        ضمن   به   المعمول ي ال ر من   3ف  أآب

ة في هذه الحالة غير       العائلة فُتعتبر ،)2المبلغ في السطر     ى    مؤهل ادات  للحصول عل ة  ل  اعتم ة المؤتمن ي  . لوديع ذه  ف ل ه تم   ال الحاالت،  مث ت
 .52652 رقم والتنمية الحضرية وزارة اإلسكان  من نموذج22 إلى 4ر و السطتعبئة

 
 

هذه الوثيقة هي ترجمة لوثيقة قانونية صدرت باللغة االنجليزية عن وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية األمريكية، وهي ترجمة توفرها لكم 
ال ُتعتبر وثيقة رسمية ألن الوثيقة الرسمية والقانونية النافذة هي الوزارة من أجل مساعدتكم على فهم وإدراك حقوقكم والتزاماتكم، ولكنها 

 .الوثيقة المكتوبة باللغة اإلنجليزية

 


