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تسعى و، والتربص الُمالحقةأو االعتداء الجنسي أو أثناء المواعدة، إذا کنت من ضحایا العنف األسري أو عنف  :الغرض من النموذج 
ن مكافحة قانوموجب التأھل لنقل طارئ بمتطلبات تشھد بأنك تستوفي طارئ، فیمکنك االستعانة بھذا النموذج لطلب نقل طارئ والنقل لل

رأة لعنف ضد الماقانون مكافحة على الرغم من أن اسم القانون ھنا یشیر إلى المرأة، فإن حقوق وحمایة  ).VAWA(العنف ضد المرأة 
ستخدام ھذا ما أن اك. الُمالحقة والتربصتنطبق على جمیع ضحایا العنف األسري أو العنف في أثناء المواعدة أو االعتداء الجنسي أو 

قل خطة الن لمزید من المعلومات حول مدى توفر عملیات النقل الطارئ، راجع .نقل طارئ بالضرورة حصولك علىعني النموذج ال ی
 . الطارئ الخاصة بمقدم خدمات اإلسكان

 :إلیك فیما یلي المتطلبات التي البد وأن تنطبق علیك
 

 یكن لدى مإذا ل .ُمالحقة وتربصأن تكون ضحیة عنف أسري أو عنف في أثناء المواعدة أو اعتداء جنسي أو ) 1(
 و االعتداءأواعدة مقدم خدمات اإلسكان وثیقة تثبت فعلیا وقوعك ضحیة ألعمال العنف األسري أو للعنف في أثناء الم

وم بتقدیم نك أن تقوفي المقابل، یمك .، یجوز لھ أن یطلب منك تقدیم مثل ھذه الوثیقةالُمالحقة والتربصالجنسي أو 
 .تندات والوثائق األخرى المدرجة في ھذا النموذج، أو أي من أنواع المسHUD-5382نموذج 

 
یجوز  .لیًحا للنقإن تقدیم ھذا النموذج یؤكد على أنك قد قدمت طلبًا صر .التقدم بطلب صریح لالنتقال الطارئ )2(

جى یر .ا آخرأو شفھیً  یطلب منك تقدیم ھذا النموذج أو یجوز أن یقبل طلبًا كتابیًایختار أن لمقدم خدمات اإلسكان أن 
 .مراجعة خطة النقل الطارئ الخاصة بمقدم خدمات اإلسكان لمزید من التفاصیل في ھذا الصدد

 
قامة في بأنك مھدد بضرر محدق من جراء التعرض لمزید من العنف إذا واصلت اإل لمعقوأنت تعتقد بشكل  )3(

ً وھو األمر الذي یعنى أن لدیك  .الوحدة السكنیة التي تشغلھا حالیا یب العاجل في القر التعرض للعنففك من ولخ سببا
 .ما لم یتم نقلك

 
 أو
 

قویمیًا قبل تیوًما  90إذا كنت ضحیة العتداء جنسي وكان االعتداء قد وقع داخل المبنى في غضون فترة تصل إلى 
ال تقوط االنإذا كنت ضحیة اعتداء جنسي، فإنھ یجوز كذلك باإلضافة إلى استیفائك لشر .تقدیمك لطلب االنتقال

 ي وحدتك،فبأنك مھدد بضرر محدق من جراء التعرض لمزید من العنف إذا بقیت  لمعقوألنك تعتقد بشكل الطارئ 
منھ في  نتقالأن تنطبق علیك شروط االنتقال الطارئ في حالة وقوع االعتداء الجنسي داخل المبنى الذي تطلب اال

 . امك بتقدیم طلب االنتقال صراحةیوًما تقویمیًا قبل تقدیم ھذا النموذج أو من قی 90غضون 
 

إلى مقدم  بتقدیمھا توضح السبب وراء كونك مؤھالً للحصول على نقل طارئ، فعلیكطرف ثالث إذا كانت لدیك مستندات  :تقدیم المستندات
خطاب أو : رل ال الحص، على سبیل المثا الطرف الثالثومن ضمن أمثلة المستندات  .خدمات اإلسكان إذا كان من اآلمن علیك القیام بذلك

دم خدمات دیني، أو مقشار المستند آخر من مقدم الخدمة للضحیة، أو األخصائي االجتماعي، أو الھیئة المقدمة للمساعدة القانونیة، أو المست
جالت سو خًرا أحدیث؛ أو أمر قضائي صادر مؤتقییدي الصحة النفسیة، أو غیره من المتخصصین الذین طلبت منھم المساعدة؛ أو أمر 

د أسرتھ أو و أفراأقضائیة أخرى؛ أو تقاریر وإبالغات أو سجالت صادرة من جھات إنفاذ القانون؛ أو سجالت اتصاالت من مرتكب العنف 
 .جتماعياصل االأصدقائھ، ومن ضمنھا رسائل البرید اإللكتروني، والبرید الصوتي، والرسائل النصیة، والمنشورات على مواقع التو
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و العنف أاألسري  العنف) حوادث(یتم الحفاظ على سریة جمیع المعلومات المقدمة إلى مقدم خدمات اإلسكان فیما یختص بحادث  :السریة
خاص ل الطارئ المة النق، وتتعلق بالطلب المقدم من جانبك للحصول على خدالُمالحقة والتربصفي أثناء المواعدة أو االعتداء الجنسي أو 

ان الحق في مات اإلسكلیس للموظفین العاملین لدى مقدم خد .مثل تلك التفاصیل في أي من قواعد البیانات المشتركة خالإدولن یتم  .بك
النقل  أة أو خدماتد المرالوصول إلى مثل تلك التفاصیل إال من أجل منح أو منع أي من أشكال الحمایة التي یوفرھا قانون مكافحة العنف ض

قد تمت ) i: (فصاحاإلال یحق لمثل أولئك الموظفین اإلفصاح عن ھذه المعلومات ألي كیان أو فرد آخر، إال إذا كان ھذا  .الطارئ لك
بالمحكمة و جلسة االستماع الء أخكان ھذا الكشف مطلوبًا في أحد إجراءات اإل) ii(الموافقة علیھ خطیًا من قبلك ولفترة زمنیة محدودة؛ أو 

 .متعلقًا بأي أمر آخر یقتضیھ القانون المعمول بھفصاح كان ھذا اإل) iii(ساعدة، أو المتعلقة بإنھاء الم
 

 عنھ من ینوب یتم استكمال ما یلي من قبل الشخص المقدم لطلب النقل أو 
 
 _______________________________________________: ___________اسم الضحیة مقدم طلب النقل الطارئ  .1
 
 _________________________________)________________________ذا كان مختلفًا عن اسم الضحیةإ(اسمك   .2
 
 _________________________________:___________األسرة المذكورین في عقد اإلیجار) أفراد(فرد ) أسماء(اسم   .3
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 _ ________________________________:__________األسرة الذین سینتقلون مع الضحیة) أفراد(فرد ) أسماء(اسم .  4
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________: قال منھعنوان المكان الذي تطلب الضحیة االنت.  5
 
 ______ ____________________:____________________________العنوان أو رقم الھاتف للتواصل مع الضحیة.  6
 
 __________________________):_______إذا كان معروفًا وكان من اآلمن اإلفصاح عن ذلك(اسم المتھم بارتكاب العنف .  7
 
  ___________________________:_______________________________عالقة المتھم بارتكاب العنف بالضحیة.  8
 
 ____________________________________________________________:تواریخ وتوقیتات وأماكن الحوادث.  9
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

لمبنى الذي ایوًما الماضیة في ) 90(ھل الشخص المقدم لطلب النقل ضحیة من ضحایا واقعة اعتداء جنسي حدثت في التسعین .  10
. 11لیك إجابة السؤال رقم بال، فع أما إذا كانت اإلجابة. 11تطلب الضحیة االنتقال منھ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، یمكنك تخطي السؤال رقم 

______________ 
 

حدتھا وقامة في وضح السبب وراء اعتقاد الضحیة بأنھا مھددة بضرر محدق من جراء التعرض لمزید من العنف إذا ما واصلت اإل.  11
 .السكنیة الحالیة

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 :تقدمھا مع ھذا اإلخطار طرف ثالث في حالة توفیرھا طوعیًا، أدرج أي مستندات.  12
___________________________________________________________________ 

نطبق علیھ ت 1قم معلومات المقدمة في ھذا النموذج صحیحة وسلیمة حسب علمي، وأن الفرد المذكور اسمھ أعاله في البند رأقر أن ال
ن أن ن الممكموأقر أن تقدیم معلومات خاطئة وغیر صحیحة  .المتطلبات والشروط المذكورة في ھذا النموذج الخاص بالنقل الطارئ

 . الءخكون سببًا أساسیًا في رفض الطلب المقدم أو إنھاء المساعدة أو اإلیعرض التأھل للبرنامج للخطر وقد ی
 

 ________________________________)التاریخ(تم التوقیع في __________________________________التوقیع 


