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 طلب بالنسخة األصلية من هذا النموذج مقدمة للتحتفظ الهيئة ال

 األميرآية  والتنمية الحضريةاإلسكانوزارة                                     / المعلومات لكشف عنبا تصريح
 )الهنود الحمر(  العام وإسكان الشعوب األصليةاإلسكانمكتب                      الخصوصية  حمايةقانون  بموجب إشعار

  األميرآيةوالتنمية الحضريةلوزارة اإلسكان 
 سلطة اإلسكان / اإلسكانووآالة

 
 :  الكشف عن المعلوماتالمقدمة لطلبوآالة اإلسكان العام 

 )ينطبقاشطب المساحة إذا لم (
 ) والتاريخبهالعنوان الكامل واسم الشخص المراد االتصال (
 
 
 
 

 :طلب الكشف عن المعلوماتالمقدمة لسلطة إسكان الشعوب األصلية 
  )ينطبق  لمإذااشطب المساحة (
 )والتاريخ العنوان الكامل واسم الشخص المراد االتصال به(
 

 
 
 

اآيني    .ستيوارت ب من قانون   ) 904 (فصلال :التصريح ديل   م لتع
صادر   أحكام   ام    مساعدة المشردين ال دل   ) 1988(ع بموجب  والمع
انون اإلسكان ) 903 (الفصل ة ومن ق ع تنمي صادرالمجتم ام  ال ع

صل وال) 1992( انو ) 3003(ف ن ق ة ن م ة المطابق شاملميزاني  ال
ام   صادر ع دو  ).1993(ال ي   يوج انون ف ذا الق   U.S.C 42 ه

3544. 
 

وذج      ى نم ع عل ك أن توق انون من ذا الق ب ه ك  يتطل ة، وذل الموافق
صريح كان ل) 1 (:للت ضريةوزارة اإلس ة الح ة والتنمي  األميرآي

كان ة اإلس كان/ووآال لطة اإلس ن  ب س ق م ب التحق ب طل الروات
ور  دىواألج سابق  ل الي أو ال ل الح احب العم وزارة ل )2 (،ص
كان  ضرية اإلس ة الح ة والتنمي كان األميرآي ة اإلس لطة / ووآال س
ات    معلومات عن األجور     طلبباإلسكان    التعويض عن     وعن طلب

ل  سجل   حفظ    نولة ع  ؤالمسولوالية  التابعة ل وآالة  الالبطالة من    مث
ذه ات ه كان ل)  3 (،المعلوم ة الوزارة اإلس ضريةوالتنمي  ح

ة  ب باألميرآي ات طل ة معلوم ول معين شوفاتح ن  اآ ضرائب م ل
 دائرة اإليرادات الداخلية  ومن  إدارة الضمان االجتماعي األميرآية     

ة ضا   .األمريكي انون أي ب الق ات  ويتطل ن المعلوم ستقًال م ًا م تحقق
ة الحضرية   لوزارة اإلسكان     يجوزلذلك  و،  المتعلقة بالدخل   والتنمي

ة  ة وأاألميرآي سات  وآال ن المؤس ات م ب معلوم كان أن تطل  اإلس
 .المستحقة المزايا ىومستو اإلعانةلتلقي  أهليتك للتحقق منالمالية 

 
تكون قد منحت     نموذج الموافقة هذا  على   من خالل التوقيع   :الغاية

كان   وزارة اإلس ضرية ل ة الح ة والتنمي كان   األميرآي ة اإلس ووآال
وارد اله،   ال مها أع صريحااس ب معلوم ل ت ن  طل دخل م ن ال ات ع

وذج ي النم ة ف صادر المدرج اج . الم كان تحت ة وزارة اإلس والتنمي
ة اإلسكان      األميرآية   الحضرية ى   ووآال ات ل  إل ذه المعلوم ق  ه لتحق

ي أنك مؤهل   من   التأآد   بغيةأسرتك المعيشية   دخل  من   ة  لتلق  اإلعان
كان ن ، ويةاإلس د هأنم د ق م تحدي ستوى  ت شكل  الم ا بال ذه المزاي له
صحيح وزارة اإلسكان  ويجوز .ال ة الحضريةل ة والتنمي  األميرآي

رامج        ة   الووآالة اإلسكان المشارآة في ب حاسوب  بواسطة ال  مطابق
ع ك  المصادر م ذآورة أعاله، وذل قغرض الالم ن  لتحق ك م أهليت
 .المزايا المستحقةومستوى  اإلعانة لتلقي

 
ت ات خدام اس ةالمعلوم ى : المطلوب ب عل كان  يج وزارة اإلس
التي حصلت عليها   معلومات  حماية ال  األميرآية   مية الحضرية والتن

دخل   ة بال انون  والمتعلق ا لق ة وفق ام  حماي صادر ع صوصية ال الخ
1974، U.S.C. 552a. 5  .وز كان  ويج وزارة اإلس ة ل والتنمي

ضرية ة الح وم ب األميرآي ن  أن تق شف ع ات الك دا (معلوم ك ع تل

ك  )ائب الضر كشوفاتب المتعلقة تعماال  ، وذل ة،    الس ة معين ت روتيني
ل ا  مث شف عنه رى لالك ة األخ االت الحكومي رضلوآ اذ لغ  إنف

انون و االت لالق ة لوآ رضالفدرالي ة لغ د األهلي فتحدي   للتوظي
كانية     تحديد لغرضوآاالت اإلسكان   لو ة اإلس ا    .مستوى اإلعان آم

ة    وآالة اإلسكان ح   يجب على  ات   ماي ة ب  المعلوم دخل   المتعلق ي  ال الت
ة   لي قانون   وفقا أل ها  عليالوآالة  حصل  ت ول  الخصوصية   حماي معم

ه  عيد ب ى ص د و. اتواليال عل و  ق رض موظف كان يتع وزارة اإلس
ات     ت ووآاال  األميرآية والتنمية الحضرية  اموا    اإلسكان لعقوب إذا ق

إساءة استخدام  إذا قاموا ب  معلومات أو   ال بالكشف غير المصرح عن   
ي     المعلومات  تلك   تم الحصول   المتعلقة بدخل الت ى       ي اء عل ا بن عليه

ة نموذج   الكين   يجوز ل  ال  و. الموافق ة   تلقي طلب أو     الخاصين لم أي
 . هذا النموذجبموجب تصريح بالكشف عنهااليتم معلومات 

 
ى   :الموافقةنموذج  على  توقيع  ال م عليه جب ي نالذي األشخاص عل

ر،     ) 18 (عمره فرد من أفراد أسرتك المعيشية يبلغ     آل   نة أو أآث س
ع  ى أن يوق وذعل ةج نم ك   والموافق ى ذل الوة عل وم يجب ع أن يق
أو النموذج أي فرد ينضم إلى األسرة المعيشية جديدا       على  بالتوقيع  

 .سنة) 18(سن أي فرد من أفراد األسرة المعيشية عند بلوغه 
 

األشخاص الذين يتقدمون بطلب الحصول على يجب على 
 :وافقةنموذج المعلى  أن يوقعوا البرامج التالية  بموجبمساعدةال
  وآالة اإلسكان العاماإلسكان العام باإليجار في مبان تملكها  - 
 Turnkey III مفتاحالتسليم / منزل التملك لفرص  - 
 ة لتملك المنزل بواسطة التعاون المتبادلفرص - 
 )ج) (19(و ) 23(الفصل  بموجب اإلسكان باالستئجار - 
 )23(الفصل بموجب ية اإلسكاناإلعانة  - 
ك -  لية  ان إس شعوب األص ود(ال رالهن ار ) الحم ان   باإليج ي مب ف

 وآالة اإلسكان  تملكها
 الفصل الثامنبموجب اإليجار  شهادات - 
 بموجب الفصل الثامناإليجار  قسيمة - 
 المعتدل بموجب الفصل الثامنالتجديد  - 
 

ة     عدم   دم    : التوقيع على نموذج الموافق وذج      الإن ع ى نم ع عل توقي
ة  دالموافق ؤدق ى  ي اري إل صاعتب ك ك  شخ ل بأن ر مؤه ي  غي لتلق
ا ي أو آل  ةعان اإلإنهاء  إلى   أو   يةاإلسكاناإلعانة   رار  يخضع   و. هم الق

ار  ة أو    أي باعتب ي اإلعان ل لتلق ر مؤه ه غي خص بأن ابإنهائش  ،ه
راءات إل تظلم الخاص ج كان  بةال ة اإلس راءاتوآال سات  وإج  جل

 .ن الفصل الثاماالستماع غير الرسمية بموجب
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 :ر المعلومات المراد الحصول عليهامصاد
ور      ول األج ات ح ع المعلوم االت جم عيد ال وآ ى ص . اتواليعل

ة   ( ذه الموافق صر ه ط  تقت ى  فق ة ب  عل ات الخاص األجور المعلوم
ي     ة الت ضات البطال ا وتعوي صلت عليه ي ح س سنواتال   ف  الخم

ات   هاأثناءتلقيت  التي  زمنية  الفترات  تلك ال في   ، وذلك األخيرة إعان
 ).ةيإسكان

 
ة   إدارة اعي األميرآي ضمان االجتم كان (ال ة وزارة اإلس والتنمي

ضرية ةالح ط  األميرآي ة   () فق ذه الموافق صر ه ط تقت ى فق عل
ة     شار       عمل الحر   األجور وال ب المعلومات المتعلق  ودخل التقاعد الم

 ).اإليرادات الداخلية من قانون (a)(7)(1)6103 في الفصل اإليه
 

والتنمية وزارة اإلسكان ( األميرآية يةخلاالداإليرادات  إدارة
على فقط تقتصر هذه الموافقة ) (فقط األميرآيةالحضرية 

 .)األرباحأي الفوائد و( غير المكتسبلدخل االمعلومات المتعلقة ب

 
ب اصحأ) أ (: معلومات مباشرة منالحصول على آما يجوز
 وآذلكما يتعلق بالرواتب واألجور في  ين والسابقينالعمل الحالي

 الفوائدأي (لمكتسب دخل غير ا المؤسسات المالية بالنسبة لل)ب(
 بالدخل التي تم ةتعلقمالمعلومات الإنني أدرك أن ). رباحاألو

للتأآد من صحة ستخدم ُتوف الحصول عليها من هذه المصادر س
برامج  من اإلعانة لتلقيأهليتي  تحديدلالمعلومات المقدمة مني 

نموذج  وعليه، يمنح .ستوى اإلعانة المستحقةوآذلك ماإلسكان 
من مباشرة عن المعلومات  للكشف فقط تصريحاالموافقة هذا 

إذا آانت هذه المعلومات أصحاب العمل والمؤسسات المالية، 
 لسنوات الخمس الماضيةا في غضون زمنيةالفترات تلك المتعلقة ب
 .يةإعانات إسكان هاأثناء  تلقيتالتي

 

 
 
 
 

ة          بأو وآالة اإلسكان     األميرآية   والتنمية الحضرية لوزارة اإلسكان   إنني أوافق على السماح     : ةالموافق ات متعلق ى معلوم طلب والحصول عل
رامج    من  لتلقي إعانات إسكانية   أهليتي   التحقق من  لغرض ، وذلك بالدخل من المصادر المدرجة في هذا النموذج       ة  وزارة اإلسكان     ب والتنمي

دخل    على حصل وآاالت اإلسكان التي ت إنني أدرك أن. ى المزايا المستحقةالحضرية وآذلك مستو   ات عن ال ة    بموجب معلوم نموذج الموافق
ديم   هذه المعلوماتستخدمت أنال يجوز لها     ،هذا ة  لالمتناع عن تق ا  أو إنهاهاأو إنقاص  اإلعان ام  ئه التحقق  دون القي شكل مستقل   أوًال ب من   ب

ى . هاآذلك موعد استالمو الموارد المالية على  صولاستطاعتي للح  دى وم المبلغحجم   ك   وعالوة عل ي   جب يذل اح ل ي  فرصة   أن تت  الطعن ف
 .تلك القرارات

 
 . شهرًا من توقيعه15نموذج الموافقة هذا بعد صالحية تنتهي 

 
 :التواقيع

 
___________________________ _____________      

 التاريخ               األسرة المعيشية    رب 
 

___________________________         _______________    __________________________ 
 التاريخ      سنة 18يتجاوز عمره العائلة من أفراد آخر فرد                    ) إن وجد( المعيشية ةسررب األ لرقم الضمان االجتماعي

 
___________________________ ______    _______  _______________    __________________________ 

 التاريخ     سنة 18يتجاوز عمره العائلة من أفراد آخر فرد   التاريخ        الزوج                      
 

___________________________ _____________      _______________    __________________________ 
 التاريخ         سنة 18يتجاوز عمره العائلة من أفراد آخر فرد   التاريخ           سنة 18يتجاوز عمره العائلة من أفراد  آخرفرد 

 
___________________________ _____________      _______________    __________________________ 

        التاريخ    سنة 18يتجاوز عمره العائلة من أفراد آخر فرد    التاريخ          سنة 18يتجاوز عمره العائلة من أفراد آخر فرد 
 

ام     : التصريح .الخصوصيةحماية قانون إشعار بموجب  انون اإلسكان األميرآي لع اب  ، (.U.S.C. 1437 et. seq 42) 1937يصرح ق والب
سادس  ام    ال ة لع وق المدني انون الحق ن ق ادل  و) 2000d) U.S.C 42 (1964م كان الع انون اإلس ذلك ق  وزارةل) (42U.S.C.3601-19 آ

كان والت ضر الةينماإلس وم ب ةيح عأن تق ذهجم ات  ه ب . المعلوم كان وتويتطل انون اإلس ةالمجتمع ةينمق ام  ات المحلي ي ع صادر ف   1987 ال
42U.S.C.3543) (   شية   ن مفرد آل عن رقم الضمان االجتماعي  يوفرواأن والمشارآين من مقدمي الطلبات راد األسرة المعي غ   أف ره  يبل عم
ك   ةيحضر  الةي نم اإلسكان والتوزارة دخلك وغيرها من المعلومات من قبل عنالمعلومات جمع يتم :  الغاية. ست سنوات أو أآثر    د أهليت  لتحدي

ك  س المبلغ الذي آذلك و) غرف النوم(للمسكن والحجم المناسب   تلقي اإلعانة ل سكن  آ تدفعه عائلت ة  المخدمات  ل مقاب وأجرة ال افع العام واع . ن  أن
ات ل               ةيحضر  ال ةينم اإلسكان والت  وزارةتستخدم  :  الستخدام المعلومات  أخرى ا من المعلوم ك وغيره ز  المعلومات حول دخل عائلت  إدارة  تعزي
ستخدمها ل         ةيحضر  ال ةينملوزارة اإلسكان والت   التابعة   يةاإلسكاناإلعانة  برامج   ا ت ا، آم ى مراقبته ة   اة المص حماي باإلضافة إل ة للحكوم لح المالي

ر  ،  عن تلك المعلوماتويجوز القيام بالكشف. وفرهات دقة المعلومات التي     وللتحقق من  ك إذا اقتضى األم بة    ، ذل ة المناس ات الحكومي ى   للجه عل
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ة    في المحققين والمدعين العامينلآذلك و صعيد الوالياتعلى  والمحلي و الفدرالي الصعيدين ضايا المدني ة  الجنا وألق ة  وأئي ه ال   . التنظيمي د أن بي
 اأو مطلوب  ذلك مسموحا  إال إذا آان     ة،يحضر ال ةينم اإلسكان والت  وزارةخارج  توفيرها بأية طريقة أخرى لجهات      المعلومات أو   الكشف عن    يتم

ع              يجب  : العقوبة. قانونيا ضم   عليك أن تقدم جميع المعلومات التي تطلبها وآالة اإلسكان، بما فيها جمي ام ال اعي  أرق ا       ان االجتم ي تحوز عليه الت
الغ  تقديم أرقام جميع أفراد األسرة المعيشية        ُيعتبر .ن سن السادسة أو أآثر    يالبالغ األسرة المعيشية جميع أفراد   آذلك   و وتستخدمها أنت  ن سن   يالب
ر سادسة أو أآث ر ال ا اأم ديم ل، وإلزامي دم تق اعيع ضمان االجتم ام ال ذه أرق أثير ه ك  ت ى أهليت ي اعل ةلتلق ؤدي و. إلعان ن أن ي دميمك اء ع  إعط

 .لتلقي اإلعاناتالمعلومات المطلوبة إلى تأخير أو رفض الموافقة على أهليتك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :العقوبات المتأتية عن إساءة استعمال هذه الموافقة
د تخضع كان والتوزارة ق ة اإلس ك ةيضرح النمي كان وأي مال ة اإلس دى ( ووآال كانوزارة أو أي موظف ل ة ةيحضر الةينم والتاإلس  أو وآال

ام    للعقوبات   )مالكالاإلسكان أو    ر المشروع  اشاإلف ب في حالة القي ات المحصلة     عن ء غي اء المعلوم ى   بن ة  عل وذج الموافق ة   أو نم ي حال اءة  ف  إس
 .استعمال مثل هذه المعلومات

 
ى  ة  حصلالمإن استعمال المعلومات     وذج    بناء عل م    ةيحضر  ال ةي نم والت اإلسكان وزارة  نم شرط أن ي    م 9886رق د ب ك  قتصر  قي ات   ذل ى الغاي عل

ام      . النموذج هذا في   موضحةال ة قي ا وقصدا و    أي شخص    وفي حال ة       علم ة آاذب ات     طلب   بتحت ذريع ة معلوم دم طلب أو أي    ب  خاصة أي أي مق
تم    و بارتكاب جنحة ةإلدانبالتالي لقد يخضع إنه ، ف إفشائهابأو  مثل هذه المعلومات     ى عل الحصول ب إذا قام ذلك الشخص   أو  مشارك   د ي ه  ق تغريم

 .$5000لى بما ال يزيد ع
 

ع دعوى    معلومات   العن   المهمل    إلفشاءل يتعرض مقدم طلب أو مشارك      ألي يجوز ه أن    ،األضرار ة للتعويض عن       مدني  أن يرف ا يجوز ل  آم
 أو وآالة اإلسكان أو المالك      ةيحضر ال ةيمن اإلسكان والت  وزارةدى  لموظف  الرسمي أو   ال ولؤمسال ذلك ضد أخرى إلنصافه مناسبة  يتخذ تدابير   

 .تلك المعلوماتغير المشروع لستعمال االأو ح صرمال غير ءاش عن اإلفالذي ُيعتبر مسؤوال
 
 
 
 
 

رة من أجل مساعدتكم هذه الوثيقة هي ترجمة لوثيقة قانونية صدرت باللغة االنجليزية عن وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية األمريكية، وهي ترجمة توفرها لكم الوزا

 .على فهم وإدراك حقوقكم والتزاماتكم، ولكنها ال ُتعتبر وثيقة رسمية ألن الوثيقة الرسمية والقانونية النافذة هي الوثيقة المكتوبة باللغة اإلنجليزية

 
  


