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 برنامج                                  ةميرآي األةيسكان والتنمية الحضروزارة اإل              يةوحدات السكنالالتزامات مالك ببيان 
                           )الهنود الحمر(  وإسكان الشعوب األصليةسكان العاممكتب اإل             المختارمنزلالتملك  قسيمة

 

 الوقت  ذلكساعة لكل استجواب، بما فيمن ال 0.25 بـ عن األسرةعلومات مجمع الجهات العامة لالعبء الذي تتحمله معدل  يقدر
 المراجعة على  عمليةاستكمالحفظها و ووتجميع البيانات الالزمةالمتوفرة لبيانات امصادر في والبحث  مراجعة التعليماتلمستخدم ال

 .تجميع المعلومات

اشتراآها في  المعلومات التزامات العائلة عندوتحدد .  المعلوماتجمع تلك باألميرآي  اإلسكان قانونمن  (Y) ل الثامنلفص ايصرح
 . السكنبدل برنامج قسيمة بموجب المنزلتملك  برنامج

 

في ارآة العائلة المش على يجب   .التزامات مالك المنزل .1
 اإلسكان العام تديره وآالةالذي  برنامج قسيمة تملك المنزل
 ة أدناه من أجلذآورلقواعد المالموقعة أدناه أن تمتثل ل

 تكونن أيجب و  سكنية،وحدةالحصول على إعانة المتالك 
 ويجب على ،تقدمها العائلة صحيحة وآاملةالتي معلومات ال

 اباإلضافة إلى أي شخص مقيم معه(آل فرد من أفراد العائلة 
ت على وافق قد سكان العام وآالة اإللتقديم المساعدة تكون

ما يتعلق فيبما يلي   االلتزام)إقامته مع العائلة لذلك الغرض
 :إساءة تعاطي المواد الكحوليةأو  اإلجرامي النشاطب

رب  أرقام الضمان االجتماعي وأرقام هوية اإلفصاح عن .أ
لوآالة  حتسم نماذج علىتوقيع ال و والتحقق منها،العمل

بما (  إلى الوآالةوتقديمها معلوماتالحصول على الباإلسكان 
عن سوابق أي من أعضاء العائلة البالغين  سجالت  ذلكفي
 ترى وتقديم أية معلومات أخرى ،) ماجرمب  أي منهمإدانةو

 حضرية أنها النمية اإلسكان والتوزارة أو اإلسكان العام وآالة
 وضع الهجرة إثبات الجنسية أو  ذلكبما في(ضرورية 
التي يراد استخدامها لتحديد إمكانية معلومات والالقانوني 

أخرى تستخدم معلومات وعلى إعانة المتالك منزل،  لحصولا
في إعادة الفحص الدوري أو المرحلي لدخل العائلة 

 ).هاأعضائو

تقدم ارير تطلبها وآالة اإلسكان العام حول  تق تقديم أي.ب
 . منزل وشرائهسبيل العثور على فيالعائلة 

ميع االجتماعات االستشارية المتعلقة باإلسكان ج حضور .ج
 واستكمال التي تعقدها وآالة اإلسكان العام منزلالوامتالك 
 .متطلباتها

 المراد لمعاينة الوحدة السكنية اختيار مفتش مستقل ومهني. د
 وفقا تتم المعاينةيجب أن و ودفع أجرته، شراؤها قبل شراؤها

 .اإلسكان العام لمتطلبات وآالة

تقديم و، ية مع بائعهاوحدة السكنال  وشراءبيعلإبرام عقد  .ه
يجب أن . دون تأخير العقد إلى وآالة اإلسكان العام نسخة من

 .وآالة اإلسكان العام متطلباتل نصوص عقد البيع تمتثل

في  المقامةلمنازل ل بوليصة تأمين ضد الفيضانشراء  .و
 .نويًا ودفع أقساطها سر الفيضاناتطاخممعرضة لمناطق 

برم أ يكون قدضمان دين لعقد رهن أي شروط ل االمتثال .ز
 .) الدينذلكعادة تمويل  إلوأ(لشراء منزل 

في الحاالت  دون تأخيرو خطيا وآالة اإلسكان العام إبالغ .ح
المنزل لفترة زمنية طويلة وفقا عن العائلة  غياب) 1 (:التالية

العائلة إخالء و  بركقبل) 2(، ووآالة اإلسكان العاملسياسات 
 آالة اإلسكانو معلومات أو شهادات تطلبها تقديم أي .للمنزل
  .غيابها عنه العائلة في المنزل أو إقامة إلثبات العام

العائلة   أفراد لسكن إالالمنزل المشمول باإلعانةخدم ستُيال  .ط
 الشخص  ذلكبما في ،اإلسكان العام وآالة ن وافقت عليهميالذ

 جوزال يو. ترعاه العائلةطفل المساعدة أو  الذي يقدم خدمات
أن يكون   الذي يجبألي شخص آخر أن يقيم في المنزل

 ألي فرد من جوز وال ي،أفراد العائلةإلقامة الوحيد  المكان
.  أو نصيب في أي عقار سكنيخرآي سكن ك أالتماها أفراد

رزق اللكسب   يمارس في المنزلنشاط أييجب أن يكون 
استخدام المنزل لهذا الغرض كون ييجب أن   آما،اقانونينشاطا 

يجب على  .لسكنثانويًا الستخدامه بصفة رئيسية آمكان ل
األرض من المنزل أو  أي جزء منتأجير   االمتناع عنلعائلةا

 .المحيطة به

دون تأخير بمولد  خطيا وإبالغ وآالة اإلسكان العاميجب  .ي
أمر ب موجب حضانته  الحصول على حقأو  طفل تبنيوأ

 طلب الحصول على خطيويتضمن هذا اإلخطار ال ،قضائي
فرد قامة هذا ال إ علىوآالة اإلسكان العامخطية من  موافقة

آما يجب إخطار وآالة اإلسكان العام  .ةلعائلا اإلضافي مع
 لإلقامة  المنزلتقل منني أي من أفراد العائلة عن دون تأخير

 .في مكان آخر

رة وزا  أولبها وآالة اإلسكان العامومات تط تقديم أية معل-.ك
 أو دين نعقد رهأي ) 1 (:بـتعلق ت حضرية النميةسكان والتاإل

بما (الدين عادة تمويل إلالمنزل أو  لشراء آخر تحملته العائلة
 المعلومات الالزمة لتحديد ما إذا آانت العائلة قد  ذلكفي
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 دفع أو ومعلومات حول ،)ذلك أسبابالدين، و عجزت عن دفع
نقل ملكية أي نصيب في بيع أو ) 2( .دين الرهنتسديد 

  التي تتحملهانفقات المتعلقة بامتالك المنزلال) 3(و المنزل، أ
  .العائلة

ر، إذا عجزت دون تأخي خطيا ووآالة اإلسكان العام إبالغ .ل
 رضغ ل المنزل والدين الذي تحملتهرهنأقساط دفع عن  العائلة

  .شراء المنزل

 ارتكاب أيالعائلة وجميع أفرادها االمتناع عن يجب على  .م
عمل أي الفساد أو رشوة أو النصب أو ال  من أعمالعمل

 ويجب عليهم ،إلسكانل  فدراليبرنامجأي بيتعلق إجرامي 
 بالمخدرات أو تعلقي ينشاط إجرامممارسة أي  االمتناع عن

هدد صحة ي خرآ ي إجرام أي نشاطوآذلك ،عنفينطوي على 
هم  حق المقيمين بالقرب منه أو أو سكان المبنى اآلخرينوسالمة

 ويجب عليهم االمتناع عن هم،نآاسبماآلمن  االستمتاع في
 سكان يهدد صحة وسالمة بشكل إساءة تعاطي المواد الكحولية

 االستمتاع هم في وحق المقيمين بالقرب منه أوالمبنى اآلخرين
 ممارسة أي بمساآنهم، آما يجب عليهم االمتناع عن اآلمن

سلوك يهددون فيه موظفي وآالة اإلسكان العام أو يسيئون لهم، 
 أي نشاط إجراميممارسة  عنويجب عليهم آذلك أن يمتنعوا 

القائمين على إدارة  األشخاصمن أي هدد صحة وسالمة قد ي
 في ابم ( نيابة عن وآالة اإلسكان العام عنهولينؤالمسالعقد أو 

اقدين معها أو متعال والعام وآالة اإلسكان و موظفذلك
 ).ظفيهموم وم من الباطنهالمتعاقدين مع

 أو لتأجير العقار السكني ابرم عقدتال ن أيجب على العائلة  .ن
 ويستثنى من ذلك ته،نقل ملكيل أو يحوت أو هريجأن تقوم بتأ

 ءشراتتحمله العائلة لتمويل دين  لضمان تسديد  المنزلرهن
  . الدينهذا إعادة تمويلأو المنزل 

في نفس الوقت ملك منزل تإعانة لالعائلة تسلم تال ن أيجب  .س
وحدة ل أخرى لنفس المنزل أو يةعانة إسكانالذي تتلقى فيه إ

تابع ( فدرالي أو إقليمي أي برنامجبموجب  مختلفة يةسكن
  .يةسكاناإل عانةلإل آخر أو محلي) للوالية

الة اإلسكان إلى متطلبات وآ ليجب على العائلة أن تمتث .ع
ه ئعن منزل وشراالعائلة بحث ب  اإلضافية المتعلقةالعام

 علىيجب و ، إعانة امتالك المنزل حصولها علىواستمرار
تلك ب قائمة  بهذه الوثيقةقرفأن توآالة اإلسكان العام 

  .المتطلبات

إذا  إال  ما منزلملكت دفع إعانة جوزال ي. إنهاء اإلعانة . 2
 آالة اإلسكان العام لوجوزي.  المنزل ذلكيلعائلة مقيمة فاآانت 

ها ألي من األسباب تتوقف عن دفعأو   اإلعانةأن ترفض تقديم
 :التالية

عمال  ها يلع التزام ألي  حاليًا أو في الماضي العائلةانتهاك .أ
 . األولجزءالينص عليه ما ب

 ة الخمسواتخالل السن  أي فرد من أفراد العائلةطرد .ب
 إلعانة فدرالي لبرنامج  ل مشمول في منز منالماضية
 وات خالل السنأي عضو من أفراد العائلةطرد  أو يةاإلسكان
إلعانة  فدرالي ل  برنامج مسكن مشمول في منالماضية ةالثالث

 .نشاط إجرامي يتعلق بالمخدراتية بسبب اإلسكان

 اإلعانة  فيما مضىت قد أنهوآالة اإلسكان العامأن تكون  .ج
 برنامج بموجب العائلة ألي فرد من أفراددمها التي آانت تق

 .شهادة أو برنامج قسيمة السكنال

 وآالة اإلسكان العامل أموال ة بأيًا أن تكون العائلة مدينة حالي.د
الفصل الثامن أو ضمن برامج خرى أية وآالة إسكان عام أل وأ

 سكان عامإ وآالة ةيألد تسد مل هاأنو ، العامةيةإلسكانا اإلعانة
 مقابل يةاإلسكان اإلعانة بموجب عقد ة من قبلهاعودفالممبالغ ال

لحقت التي ضرار األمقابل ، أو يةسكنالوحدة الاستئجار 
  أي مبالغ أخرى تكون العائلة مدينة بها لوآالة مقابلأو لوحدةاب

بينها وبين تفاق ا  قد خرقتالعائلةأن تكون أو . اإلسكان العام
 بها لهذه دينالتي تالمبالغ  دفعتعلق بي وآالة اإلسكان العام

وحدة المالك   إلىها قد دفعتالوآالة  آانت التيمبالغالالوآالة أو 
 .يةالسكن

ي فرد من أفراد األسرة المعيشية إلى شرط دائم أيخضع . ه
الوالية باعتباره شخص  يقتضي منه تسجيل اسمه لدى سلطات

 . جنسية جريمةارتكبآان قد 

 يضامالفراد العائلة قد أدين في  أي فرد من آان أذا إ.و
أحد في  المخدرة )ميث (ينأمفيتامثيمادة مإنتاج  ع أويصنبت

 . اإلسكانيةإلعانةل  البرامج الفدراليةالمباني المشمولة في

ن ع العائلة في حالة غياب سبب مجدي ومقنع المتناع .ز
للتعاقد على السعي من أجل االآتفاء  برنامج االشتراك في

 .يالذات

التزاماتها بأي من  عمدًا وبإصرارالعائلة   وفاءعدم .ح
المتصلة بالخروج إلى سوق العمل من مجال المساعدات 

 .ةاالجتماعي

نزع بقضائي  أمرب انتزاع ملكية العقار من العائلة عمًال .ط
بالدين الذي  عدم وفاء العائلةسبب ملكية العقار المرهون 

إعادة رض شرائه أو اتقها مقابل رهن المنزل لغأخذته على ع
 . الدينهذا مثل تمويل

تقرر وآالة اإلسكان العام أن إعانة تملك المنزل آانت أن  .ي
 بموجبها فيللحد األعلى من الفترة الزمنية المسموح  قد منحت

م تآخر دفعة ى مضى عل ، أو أنه قدلمنزلبرنامج قسيمة تملك ا
 .ًا يوم180 لالمتالك المنز ا بالنيابة عن العائلة آإعانةؤهأدا

المتاحة ال تكفي   وآالة اإلسكان العام أن األموالأن تقرر. ك
 .لالستمرار في تقديم اإلعانة المتالك المنازل
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 حفظ هذه الوثيقة ضمن سجالتكا

  العائلة

 :رقم الهاتفوالعنوان،  سم رب العائلةا

 
 أسماء أعضاء العائلة اآلخرين 

 

 
 )السنة/الشهر/يوم( :التاريخ توقيع ممثل العائلة

 
 وآالة اإلسكان العام

 :رقم الهاتفوالعنوان،  سم الوآالةا

 
 المرآز الوظيفي لممثل وآالة اإلسكان العام

 )السنة/الشهر/يومال (:التاريخ توقيع ممثل الوآالة

 

                   

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

 .والقانونية النافذة هي الوثيقة المكتوبة باللغة اإلنجليزية

 


