
 
 
 

 
 

 وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية بالواليات المتحدة
 
 
 
 
 
 

 رزمة وثائق

 المستأجر/لموافقة مقدم الطلب

 على

 اإلفراج عن المعلومات
 
 
 
 

 :تحتوي هذه الرزمة على الوثائق التالية
1 .HUD-9887/A صحيفة وقائع تصف التحققات المطلوبة 
 )يقوم مقدم الطلب أو المستأجر بتوقيعها( HUD-9887استمارة . 2
 )يقوم مقدم الطلب أو المستأجر ومالك اإلسكان بتوقيعها( HUD-9887-Aاستمارة . 3
  )يقوم مقدم الطلب أو المستأجر بتوقيعها(التحققات ذات العالقة . 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .HUD-9887-A، واستمارة HUD-9887، استمارة A/9887يجب أن تتلقى آل أسرة نسخة من صحيفة الوقائع 

Attachment to forms HUD-9887 & 9887-A (02/2007)_Arabic 

إن النسخة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هي الوثيقة الرسمية،  .على فهم حقوقك والتزاماتك لتعينكهذه الترجمة  HUDتقدم لك  .HUDذه الوثيقة هي ترجمة لوثيقة قانونية أصدرتها ه"
."الوثيقة المترجمة وثيقة رسميةهذه  وال تعد .القانونية، والمسيطرةو



 
 
القانونية، وإن النسخة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هي الوثيقة الرسمية،  .على فهم حقوقك والتزاماتك لتعينكهذه الترجمة  HUDتقدم لك  .HUDذه الوثيقة هي ترجمة لوثيقة قانونية أصدرتها ه"

 ."الوثيقة المترجمة وثيقة رسميةهذه  وال تعد .والمسيطرة
 

 HUD-9887/Aحيفة وقائع ص

ومستأجري التحقق من المعلومات المقدمة من مقدمي الطلب 
 اإلسكان المدعم

 ما يشتمل عليه التحقق

الطلب والمستأجرون الذين ال يقل عمرهم عن  مقدمولتلقي دعم اإلسكان، يجب أن يقدم 
عامًا، وآل رب أسرة، أو رب أسرة مشارك بغض النظر عن العمر، للمالك أو وآيل  18

معلومات معينة حددتها وزارة اإلسكان ) PHA(أو وآالة اإلسكان العام ) و/م(اإلدارة 
 ).HUD(المتحدة  بالوالياتوالتنمية الحضرية 

للتأآد من أن المعونة يتم استخدامها بصورة صحيحة، تتطلب القوانين الفيدرالية أن يتم و
 :يتم التحقق من المعلومات بطريقتينو .التحقق من المعلومات التي تقدمها

بالتحقق من المعلومات التي تقدمها عن  PHA، وو/و م ،HUDمكن أن تقوم ي  .1
على سبيل (طريق فحص السجالت التي تحتفظ بها بعض الوآاالت العامة المعينة 

، وآاالت الوالية التي تحتفظ بمعلومات )SSA(المثال إدارة التأمين االجتماعي 
الرواتب والمطالبة بتعويض البطالة، ووزارة الصحة والخدمات اإلنسانية 

)HHS( وقاعدة بيانات الدليل القومي للتعيينات الجديدة ،)NDNH ( التي تخزن
التحقق من ) فقط( HUDمكن لـ ي ).الرواتب والتعيينات الجديدة وتعويضات البطالة

المعلومات التي يغطيها إقرار الضرائب الخاص بك من خدمة الدخل القومي 
عن هذه المعلومات بتوقيع  أنت تعطي موافقتك لإلفراجو ).IRS(بالواليات المتحدة 

فقط تلقي المعلومات  PHAو، و /وم ،HUDويمكن لـ . HUD-9887استمارة 
 .المصرح بها في هذه االستمارة

و بالتحقق من المعلومات المستخدمة لتحديد أهليتك ومبلغ اإليجار /جب أن يقوم مي  .2
التوقيع على أنت تعطي موافقتك على اإلفراج عن هذه المعلومات بو .الذي تدفعه

واستمارات التحقق الفردي  ،HUD-9887-Aواستمارة  ،HUD-9887استمارة 
حد القوانين الفيدرالية من نوع المعلومات التي يمكن ت .والموافقة التي تنطبق عليك

ساعد الدخل الذي تتلقاه على تحديد مبلغ اإليجار الذي ي .و الحصول عليها عنك/لـ م
ناك بعض ه .جميع مصادر الدخل التي تبلِّغ عنها و بالتحقق من/قوم مي .تدفعه

 .البدالت تقلل من الدخل المستخدم في تحديد إيجار المستأجر
 .يؤهلها عمرها لبدالت طبيةو .عامًا 62لسيدة أندرسون تبلغ من العمر ا :ثالم

ألن المصاريف الطبية للسيدة و .سيتم تعديل دخلها السنوي نتيجة لهذه البدالتو
و مطالبًا /ساعد على تحديد مبلغ اإليجار الذي تدفعه، يكون مأندرسون ست

 .بالتحقق من المصروفات الطبية التي تبلغ عنها
عامًا  62لسيد هاريس غير مؤهل لتلقي بدالت طبية ألنه ال يبلغ من العمر ا :ثالم

ألنه غير مؤهَّل لتلقي بدالت طبية، فال و .على األقل آما ال يعاني من إعاقة
ذلك، ال يمكن أن يقوم ل .وفاته الطبية من مبلغ اإليجار الذي يدفعهتغير مصر

و بسؤال السيد هاريس عن مصروفاته الطبية وال يمكنه التحقق من أي /م
 .مصروفات طبية يقوم بها مع أي طرف ثالث

 حماية المستهلك

زارة اإلسكان والتنمية وحمي قانون الخصوصية الفيدرالي المعلومات التي تتلقاها ي
لقوانين الخصوصية التابعة  PHAو أو /ما تخضع المعلومات التي يتلقاها مآ .الحضرية
للعقوبات الستخدام استمارات  PHAو، و /و م ،HUDيخضع العاملين في و .للوالية

-HUDال يكون لزامًا عليك التوقيع على استمارة و .الموافقة هذه بشكل غير سليم
تمارات الموافقة على التحقق الفردية أو اس ،HUD-9887-Aأو استمارة  ،9887

مكنك أن تأخذها معك إلى المنزل ي .عندما تقدم لك في مقابلة تأهيلك أو إعادة تأهيلك
و بإعطائك تاريخ آخر يمكنك /يقوم مو .لتقرأها وتناقشها مع طرف ثالث من اختيارك

 .العودة فيه لتوقيع تلك االستمارات

و بتقديم /توقيع استمارة موافقة نتيجة إعاقة، يقوم مأو /ذا لم يكن بإمكانك قراءة وإ
ويمكن أن . 1973من قانون إعادة التأهيل لعام  504توفيقات معقولة بما يتماشى والقسم 
لزيارات المنزلية حينما تمنع إعاقة مقدم الطلب أو ا :تتضمن هذه التوفيقات ما يلي

ات؛ قيام مقدم الطلب أو ها إلى المكتب الستكمال االستمار/المستأجر من حضوره
ها؛ ولألفراد ممن يعانون من إعاقة /بتوآيل شخص آخر للتوقيع نيابة عنه المستأجر

بصرية، يمكن أن تتضمن التوفيقات تقديم االستمارات مكتوبة بخط آبير أو بطريقة برايل، 
 .أو توفير قراء لها

قادر على توقيع  إذا آان أحد أعضاء أسرتك من البالغين، بسبب ظروف قهرية، غير
أو استمارات التحقق من الشخصية في الوقت المطلوب، يمكن أن  HUD-9887استمارة 
و بتوثيق الملف بناًء على سبب التأخير والخطط المحددة للحصول على التوقيع /يقوم م

 .السليم في أسرع وقت ممكن

و /لتحققات م و، أو طرف ثالث تختاره، بما يتم التوصل إليه آنتيجة/جب أن يبلغك مي
و الفرصة للموافقة على مثل تلك النتائج بما /جب أن يعطيك مي .التي أذنت بها بموافقتك

وبالرغم من ذلك، فيما يتعلق بالمعلومات . HUD 4350.3 Rev. 1يتماشى مع آتيب 
 ،HUDقد تقوم  ،HUD-9887-Aأو استمارة  HUD-9887التي يتم تلقيها من استمارة 

 .بإبالغك بهذه النتائج PHAو، أو /أو م

و يخفق /ي موظف لدى مأ .و بملفات المستأجر في موقع يضمن السرية/جب أن يحتفظ مي
في االحتفاظ بسرية معلومات المستأجر يتعرض لتطبيق أحكام قانون الخصوصية 

يضًا، أي مقدم طلب أو مستأجر أ .HUDالخاص بالوالية ويتعرض لتطبيق إجراءات من 
لناتج عن اإلهمال أو االستخدام غير السليم للمعلومات، يمكن أن يتسبب في يتأثر باإلفشاء ا

قضايا مدنية للضرر، أو ينظر في أي وسيلة إنصاف أخرى، آما قد يكون مناسبًا، ضد 
 .الموظف

و أن يقدم لكل أسرة نسخة من صحيفة الحقائق، /من م HUD-9887/Aتطلب ت
ارات الموافقة الفردية مع استم HUD-9887-Aو  ،HUD-9887واستمارتي 

 :تشتمل الرزمة التي ستتلقاها على الوثائق التاليةس .المناسبة
شرح المتطلبات للتحقق من المعلومات التي ت :HUD-9887/A صحيفة حقائق. 1

ما تشرح صحيفة آ .يقدمها األفراد المتقدمين بطلبات للحصول على معونة اإلسكان
 .المستهلك في ظل عملية التحقق ةالحقائق أيضًا حماي

 .سمح باإلفراج عن المعلومات بين الوآاالت الحكوميةت :HUD-9887استمارة . 2
 وحمايةشرح متطلبات تحقق الطرف الثالث ت :HUD-9887-Aاستمارة  .3

 .المستهلك
ستخدم للتحقق من المعلومات ذات العالقة التي يقدمها ُت :موافقات التحقق الفردية. 4

 .المستأجر لتحديد أهليتهم ومستوى االستفادة/الطلبمقدم 

 تداعيات عدم توقيع استمارات الموافقة

أو  ،HUD-9887-Aأو استمارة  ،HUD-9887ذا أخفقت في توقيع استمارة إ
أو إنهاء ) لمقدمي الطلبات(استمارات التحقق الفردية، فقد ينتج عن هذا رفض معونتك 

-9887و  HUD-9887نظر المزيد من الشرح على استمارتي ا ).للمستأجرين(معونتك 
A. 

و بسبب رفضك /إذا آنت مقدم طلب وقد رفضت معونتك لهذا السبب، يجب أن يبلغك م
 .وإعطائك الفرصة الستئناف القرار

و اإلجراءات الموضحة /ذا آنت مستأجرًا وتم إنهاء معونتك لهذا السبب، يجب أن يتبع مإ
 .و/ن ذلك الفرصة ألن تتقابل مع متضمي .في عقد اإليجار

 البرامج التي تغطيها صحيفة الحقائق هذه

 )RAP(برنامج المساعدة في اإليجار 
 ملحق اإليجار

 )التي يديرها مكتب اإلسكان(برامج مدفوعات معونة اإلسكان  8القسم 
 202القسم 

 PRAC 811و  202األقسام 
 PAC 202/162القسم 
 أقل من سعر فائدة السوق (3)(d)221القسم 
 236القسم 

HOPE 2 ملكية المسكن للوحدات متعددة األسر 

 .HUD-9887-Aنظر التعليمات على استمارة ا .لكل أسرة HUDو نسخة من صحيفة حقائق /جب أن يقدم مي
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القانونية، وإن النسخة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هي الوثيقة الرسمية،  .على فهم حقوقك والتزاماتك لتعينكهذه الترجمة  HUDتقدم لك  .HUDذه الوثيقة هي ترجمة لوثيقة قانونية أصدرتها ه"

 ."الوثيقة المترجمة وثيقة رسميةهذه  وال تعد .والمسيطرة
 

 وموافقة لإلفراج عن المعلوماتإخطار 
والمالك ووآيل اإلدارة ) HUD(إلى وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية بالواليات المتحدة 

 )PHA(، ووآالة اإلسكان العام )و/م(

وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية بالواليات 
 المتحدة

  مكتب اإلسكان
 مفوض اإلسكان الفيدرالي

 
 

الذي يطالب باإلفراج عن المعلومات  HUDكتب م
 HUDيجب أن يقدم المالك العنوان آامًال لمكتب (

 ):لمدير، قسم األسر المتعددةا :الميداني، لعناية

 

يجب أن يقدم (و الذي يطالب باإلفراج عن المعلومات /م
 .):المالك االسم والعنوان الكاملين للمالك

 

PHA  يجب أن يقدم المالك (التي تطالب باإلفراج عن المعلومات
ذا لم إ .ولقب المدير أو اإلداري PHAاالسم والعنوان الكاملين لـ 

لهذا المشروع، ضع  PHAأو إداري عقد  PHAيكن هناك مالك 
 .):على هذا المربع بالكامل Xعالمة 

 

ست مطالبًا بالتوقيع على هذه ل .المطالبة باإلفراج عن المعلومات خالية تقم بالتوقيع على هذه االستمارة إذا ُترآت المساحة أعلى المنظمات ال :خطار للمستأجرإ
مكنك أخذ هذه االستمارة معك إلى المنزل لقراءتها أو مناقشتها مع طرف ثالث من اختيارك والعودة لتوقيع الموافقة في التاريخ الذي ي .االستمارة عندما تعطى لك

 .مدير اإلسكان/حددته مع مالك

-Pub L. 108( 2004من قانون المخصصات الموحدة لعام  217لقسم ا :لسلطةا
عطي هذا القانون ي .U.S.C.653(J) 42مكن العثور على هذا القانون في ي ).199

ن معلومات ع) HUD(لإلفشاء لوزارة اإلسكان والتنمية الحضرية  HHSالسلطة إلى 
بغرض التحقق من توظيف ودخل " سجالت الموقع والجمعنظام "من  NDNHفي قسم 

األفراد المشارآين في برامج محددة، وبعد إزالة المعرفات الشخصية، القيام بتحليل 
بإفشاء المعلومات  HUDمكن أن يقوم وزير ي .إلبالغ التوظيف والدخل لهؤالء األفراد

 .مساآن اإليجار إلى مالك خاص، ووآيل إدارة، وإداري عقد في إطار إدارة دعم

، 1988ماآينني لتعديالت دعم األفراد بال مأوى لعام . من قانون ستيوارت بي 904لقسم ا
من  3003، والقسم 1992من قانون اإلسكان وتنمية المجتمع لعام  903وتعديله بالقسم 

 42يمكن العثور على هذا القانون في . 1993القانون الجامع لتعديالت الميزانية لعام 
U.S.C. 3544 .1( :يتطلب هذا القانون منك أن توقع على استمارة موافقة تخول (HUD 

لطلب معلومات دعاوى المرتبات وتعويضات البطالة من وآالة الدولة المسؤولة عن  PHAو 
المسؤولون عن تحديد األهلية  PHAو، و /و م ،HUD) 2(االحتفاظ بتلك المعلومات؛ و
) 3(المتعلقة بأهلية مقدم الطلب أو المشارك أو مستوى المزايا؛  للتحقق من معلومات المرتبات

HUD  لطلب معلومات معينة خاصة باإلقرار الضريبي من إدارة التأمينات االجتماعية في
 ).IRS(وخدمة الدخل القومي بالواليات المتحدة ) SSA(الواليات المتحدة 

و المعرف /و م ،HUDالتوقيع على استمارة الموافقة هذه، فأنت تأذن لـ ب :لغرضا
 .بطلب معلومات الدخل من الوآاالت الحكومية المدونة على االستمارة PHAأعاله، و 

لهذه المعلومات للتحقق من دخل األسرة لضمان أنك  PHAو، و/و م ،HUDحتاج ت
مكن أن ي .دة في المستوى الصحيحمؤهل لمزايا اإلسكان المدعم وأن تلك المزايا محد

في برامج المطابقة بالكمبيوتر مع تلك المصادر للتحقق  PHAو، و /و م ،HUDتشارك 
 PHAو، و/وم ،HUDما تأذن هذه االستمارة أيضًا لـ آ .من أهليتك ومستوى المزايا

 ، ومطالبة البطالة من أصحاب)W-4(للبحث عن معلومات المرتبات، والتعيينات الجديدة 
العمل الحاليين أو السابقين للتحقق من المعلومات التي تم الحصول عليها من خالل مطابقة 

 .الكمبيوتر

مطالبة بحماية معلومات  HUDكون ت:ستخدامات المعلومات التي يتم الحصول عليهاا
 .U.S.C 5، 1974الدخل التي تحصل عليها بما يتماشى وقانون الخصوصية لعام 

552a.و و/ما يكون مآPHA  مطالبين أيضًا بحماية معلومات 

عد تلقي ب .لدخل التي تحصل عليها بما يتماشى وأي قانون خصوصية مطبَّق في الواليةا
 PHAو، و/وم ،HUDالمعلومات التي يغطيها إخطار الموافقة هذا، يمكن أن تقوم 

للتحقق منها بإبالغك بأن أهليتك للمساعدة أو مستوى تلك المساعدة غير مؤآدة وفي حاجة 
 .فقط

لعقوبات لإلفشاء غير المصرح به أو  PHAو، و/، ومHUDقد يخضع موظفو 
االستخدامات غير السليمة لمعلومات الدخل التي يتم الحصول عليها بناًء على استمارة 

 .الموافقة

جب أن يقوم آل عضو في أسرتك يبلغ من العمر ي :ن يجب أن يوقِّع استمارة الموافقةم
على األقل، وآل رب أسرة، زوج أو رب أسرة مشارك، بغض النظر عن عامًا  18

جب الحصول ي .العمر، بتوقيع استمارة الموافقة عند التأهل المبدئي وعند آل إعادة تأهل
على توقيعات إضافية من األعضاء الجدد من البالغين عند التحاقهم باألسرة أو عندما 

 .عامًا 18يصل أعضاء األسرة إلى سن 

األشخاص الذين يتقدمون بطلب أو يتلقون مساعدة في إطار البرامج التالية  يكون
 :مطالبين بتوقيع استمارة الموافقة هذه

 )RAP(برنامج المساعدة في اإليجار 

 ملحق اإليجار

 )التي يديرها مكتب اإلسكان(برامج مدفوعات معونة اإلسكان  8القسم 

القسم  PAC 202/162؛ القسم PRAC 811و  202؛ األقسام 202القسم 
221(d)(3) أقل من سعر فائدة السوق 
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ن إخفاقك في التوقيع على استمارة الموافقة قد إ :إلخفاق في توقيع استمارة الموافقةا
ذا تم رفض مساعدة مقدم إ .ينتج عنه رفض المساعدة أو إنهاء مزايا اإلسكان المدعم

 Handbookالطلب لهذا السبب، يجب على المالك اتباع إجراءات اإلبالغ في آتيب 
4350.3 Rev. 1 . إذا تم رفض مساعدة المستأجر لهذا السبب، يجب على المالك أو

 .الوآيل اإلداري اتباع اإلجراءات الموضحة في عقد اإليجار

بطلب والحصول على معلومات الدخل من الوآاالت الفيدرالية ووآاالت الدولة المدونة على ظهر هذه االستمارة لغرض  PHAو، أو /أو م ،HUDوافق أنا على السماح لـ أ :ةلموافقا
 .HUDالتحقق من أهليتي ومستوى المزايا في إطار برامج اإلسكان المدعم لـ 

 

 ."عقد اإليجار يتم توقيع النسخة اإلنجليزية فقط من"

 
    ,ref. Handbooks 4350.3 Rev-1, 4571.1                   يتم االحتفاظ باألصل في ملف في موقع المشروع

4571/2 & 4571.3 and HOPE II Notice of Program 
Guidelines 
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هذه  وال تعد .القانونية، والمسيطرةوإن النسخة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هي الوثيقة الرسمية،  .على فهم حقوقك والتزاماتك لتعينكهذه الترجمة  HUDتقدم لك  .HUDذه الوثيقة هي ترجمة لوثيقة قانونية أصدرتها ه"

 ."الوثيقة المترجمة وثيقة رسمية

 
 الوآاالت التي تقدم المعلومات

قتصر هذه الموافقة على ت )PHAو  HUD( .آاالت جمع معلومات المرتبات بالدولةو
في إطار الخمس ) الفترات(المرتبات وتعويضات البطالة التي تلقيتها خالل الفترة 

 .سنوات الماضية عندما تلقيت مزايا اإلسكان المدعم

قتصر هذه الموافقة على ت ).فقط HUD(يات المتحدة دارة التأمينات االجتماعية بالوالإ
 .الحالية الخاصة بك W-2معلومات المرتبات والتوظيف الذاتي من استمارة 

لدليل القومي للتعيينات الجديدة المضمن في نظام سجالت وزارة الصحة والخدمات ا
خالل  تلقتهاقتصر هذه الموافقة على المرتبات وتعويضات البطالة التي ت .اإلنسانية

 .في إطار الخمس سنوات الماضية عندما تلقيت مزايا اإلسكان المدعم) الفترات(الفترة 

قتصر هذه الموافقة على ت ).فقط HUD(دمة الدخل القومي بالواليات المتحدة خ
 .المعلومات التي يغطيها إقرارك الضريبي الحالي

ظهر على إقرارك الضريبي تقتصر هذه الموافقة على المعلومات التالية التي قد ت
 :الحالي

1099-S إقرار متلقي أموال من تعامالت عقارية 

1099-B إقرار متلقي أموال من سماسرة العقارات ومقايضات معامالت الصرف. 

1099-A إقرار المعلومات للحصول على أو ترك ملكية مؤمنة 

1099-G إقرار متلقي مدفوعات حكومية معينة 

1099-DV إقرار متلقي األرباح والتوزيعات 

1099 NT إقرار متلقي دخل الفوائد  

1099-MISC إقرار متلقي دخول نثرية 

1099-OID إقرار متلقي خصم اإلصدار األصلي 

1099-PATR ة للضريبة التي يتم تلقيها من عإقرار متلقي التوزيعات الخاض
 التعاونيات

1099-R  إقرار متلقي خطط التقاعدW2-G  

 رار المكاسب في المقامرةإق

1065-K1  ،الخ، الخصومات، األرصدةنصيب الشرآاء في الدخل. 

1041-K1  ،الخ، الخصومات، األرصدةنصيب المنتفعين في الدخل. 

1120S-K1  ،نصيب حملة األسهم في الدخل غير الموزع الخاضع للضريبة
 .الخ، الخصومات، األرصدة

الحصول عليها من هذه المصادر سيتم استخدامها  أنا أدرك أن معلومات الدخل التي يتم
للتحقق من المعلومات التي أقدمها في تحديد األهلية المبدئية أو المستمرة لبرامج 

 .اإلسكان المدعم ومستوى المزايا

 يمكن اتخاذ أي إجراء إلنهاء، أو رفض، أو تعليق، أو تقليل المساعدة التي تتلقاها ال
التي يتم الحصول عليها عنك في إطار هذه الموافقة  أسرتك على أساس المعلومات

) أيهما ينطبق( PHA، أو )OIG(أو مكتب المفتش العام  ،HUDحتى يقوم مكتب 
مبلغ الدخل، أو المرتبات، أو تعويضات البطالة ) 1 :و بالتحقق بشكل مستقل من/وم

وصول إلى مثل إمكانية ) أو آنت تملك(ما إذا آان لديك بالفعل ) 2المتعلقة باألمر، 
الفترة أو الفترات ) 3ذلك الدخل، أو المرتبات، أو المزايا الستخدامك الشخصي، و

د ق .التي، أو فيما يتعلق بها تكون قد تلقيت بالفعل ذلك الدخل، أو المرتبات، أو المزايا
يتم استخدام نسخة من الموافقة الموقعة لمطالبة طرف ثالث بالتحقق من أي معلومات 

 ).على سبيل المثال، رب العمل(ها في إطار هذه الموافقة يتم تلقي

بإبالغك، أو إبالغ طرف ثالث تعينه، بما تم التوصل  PHAو، أو /، أو مHUDتقوم 
إليه على أساس المعلومات التي تم التحقق منها في ظل هذه الموافقة وسيتم إعطائك 

 .Rev. 1 4350.3الفرصة لمعارضة تلك النتائج بما يتماشى وآتيب 

إذا آان أحد أعضاء أسرتك من البالغين، بسبب ظروف قهرية، غير قادر على توقيع 
أو استمارات التحقق الشخصية في الوقت المطلوب، يمكن أن  HUD-9887استمارة 
و بتوثيق الملف بناًء على سبب التأخير والخطط المحددة للحصول على التوقيع /يقوم م

شهرًا من  15نتهي العمل بهذه الموافقة بعد مرور ي. السليم في أسرع وقت ممكن
 .توقيعها

 .U.S.C 42(، وتعديله 1937مخوَّلة بجمع هذه المعلومات طبقًا لقانون اإلسكان للواليات المتحدة لعام ) HUD(كون وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية ت .قانون الخصوصية قرارإ
، )479-98المواد ( 1984؛ والتعديالت التقنية لإلسكان وتطور المجتمع لعام )181-98المواد ( 1983الريفي لعام -والنهوض الحضري؛ وقانون اإلسكان )الفقرات التاليةو 1437

الذي يجب على  بجمع المعلومات لتحديد أهلية مقدم الطلب، وحجم الوحدة الموصى بها، والمبلغ HUDتقوم و ).U.S.C. 3543 42( 1987وقانون اإلسكان وتنمية المجتمع لعام 
وحماية المصالح المالية للحكومة، والتحقق من دقة  ،HUDهذه المعلومات للمساعدة في إدارة ممتلكات معينة لـ  HUDستخدم ت .دفعه نظير اإليجار والمرافق) المستأجرين(المستأجر 

يمكن و .بمطابقة بالكمبيوتر للتحقق من المعلومات التي تقدمها) PHA(أو وآالة اإلسكان العام ، )و/م(أو المالك أو وآيل اإلدارة  ،HUDيمكن أن تقوم و .المعلومات التي يتم تقديمها
مع و .عين المدنيين، أو الجنائيين، أو التنظيمييناإلفراج عن المعلومات للوآاالت الفيدرالية، وفي الوالية، والوآاالت المحلية المناسبة عندما تكون ذات عالقة، وإلى المحققين أو المد

ن اإلخفاق في تقديم المعلومات إ .جب عليك أن تقدم جميع المعلومات المطلوبةي .باستثناء ما يسمح به أو يتطلبه القانون HUDذلك، فلن يتم اإلفصاح أو اإلفراج عن المعلومات خارج 
 .قد ينتج عنه تأخير أو رفض الموافقة على أهليتك

 :عقوبات سوء استخدام هذه الموافقة

 .لعقوبات لإلفشاء غير المخوَّل أو سوء استخدام المعلومات التي تم جمعها على أساس استمارة الموافقة) PHAو، أو /، مHUDأو أي موظف في ( PHAو، وأي /، مHUDقد تخضع 

رض آل شخص يقوم عمدًا وعن علم بطلب، أو ويتع. HUD 9887على األغراض الواردة في استمارة  HUD 9887ويقتصر استخدام المعلومات التي تم جمعها على أساس استمارة 
 .دوالر 5000الحصول على، أو إفشاء أي معلومات بادعاءات آاذبة تتعلق بمقدم طلب أو مستأجر الرتكاب جنحة ويفرض عليه غرامة ال تتعدى 

رر، أو ينظر في أي وسيلة إنصاف أخرى، آما قد يكون مناسبًا، ضد المسؤول أو وأي مقدم طلب أو مستأجر يتأثر باإلفشاء الناتج عن اإلهمال للمعلومات، يمكن أن يرفع قضية مدنية للض
 .المسؤول عن اإلفشاء غير المخوَّل أو سوء االستخدام PHA، المالك، أو HUDالموظف في 

 

 & ref. Handbooks 4350.3 Rev-1, 4571.1, 4571/2 يتم االحتفاظ باألصل في ملف في موقع المشروع
4571.3 and HOPE II Notice of Program Guidelines 
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هذه  وال تعد .القانونية، والمسيطرةوإن النسخة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هي الوثيقة الرسمية،  .على فهم حقوقك والتزاماتك لتعينكهذه الترجمة  HUDتقدم لك  .HUDذه الوثيقة هي ترجمة لوثيقة قانونية أصدرتها ه"

 ."الوثيقة المترجمة وثيقة رسمية

 
على اإلفراج عن المعلومات المستأجر/موافقة مقدم الطلب

 من المعلومات المالكتحقق 
التي يقدمها األفراد الذين يتقدمون بطلب الحصول على مساعدة 

 اإلسكان

الحضرية بالواليات وزارة اإلسكان والتنمية 
 المتحدة

  مكتب اإلسكان
 اإلسكان الفيدرالي مفوض

 

 تعليمات للمالك

م بتدبيسها أو ق .المستأجرين لتوقيعها/دم الوثائق الواردة أدناه لمقدمي الطلبق  .1
  .ربطها معًا في حزمة واحدة بالترتيب الموضح

a. حيفة حقائق صHUD-9887/A 
b.  استمارةHUD-9887. 
c.  استمارةHUD-9887-A. 
d. آتيب (لتحققات ذات العالقة اHUD 4350.3 Rev. 1( 

 أبلغ مقدمي الطلب شفويًا بأن .2
a. مكنهم أخذ هذه االستمارات معهم إلى المنزل لقراءتها أو مناقشتها مع ي

 طرف ثالث من اختيارهم والعودة لتوقيعها في التاريخ الذي حددوه معك، و
b.  أو توقيع أي موافقة، بأنك، المالك، /إعاقة تمنعهم من قراءة وإذا آان لديهم

 .مطالب بتقديم توفيقات معقولة
 ،HUD9887/Aكون المالك مطالبون بتقديم نسخة من صحيفة حقائق ي  .3

بعد الحصول على توقيع  HUD-9887-Aواستمارة  ،HUD-9887واستمارة 
على المالك تقديم نسخة من يضًا، يجب أ .المستأجرين/مقدمي الطلبات) توقيعات(

 .المستأجرين بناًء على طلبهم/استمارات التحقق الفردية الموقعة لمقدمي الطلبات

 تعليمات لمقدمي الطلبات والمستأجرين
تتعلق  ةعلى معلومات العميل وحماي HUD-9887-Aتحتوي هذه االستمارة 

 .والتي يجب أن يقوم بها المالك HUDبالتحققات التي تطالب بها 

 :اقرأ هذه المواد التي تشرح  .1
 فيما يتعلق باإلفراج عن المعلومات، HUDمتطلبات   •
 و
 .األخرى للعميل ةالحماي  •

 :قم بالتوقيع على الصفحة األخيرة  .2
 أنك قرأت هذه االستمارة، أو  •
 أن المالك أو طرف ثالث من اختيارك شرحها لك،  •

 و
المعلومات لألغراض واالستخدامات التي ورد أنك توافق على اإلفراج عن   •

 .وصفها

 المستأجر على اإلفراج عن المعلومات/السلطة للحصول على موافقة مقدم الطلب

ماآينني لتعديالت دعم األفراد بال مأوى لعام . من قانون ستيوارت بي 904القسم 
يمكن العثور . 1992من قانون اإلسكان وتنمية المجتمع لعام  903، وتعديله بالقسم 1988

زئيًا، يتطلب هذا القانون منك أن توقِّع على ج. U.S.C. 3544 42على هذا القانون في 
استمارة موافقة تخوِّل المالك بمطالبة أرباب العمل الحاليين أو السابقين بالتحقق من 

اإلضافة إلى ذلك، تطالب ب .معلومات المرتب المرتبطة بأهليتك أو مستوى المزايا
آشرط للحصول ) معلومات وتحققات األسرة ،HUD )24 CFR 5.659لوائح 

تسمح  HUDعلى مساعدة اإلسكان أن تقوم بالتوقيع على إفراج وموافقة مقبولة من 
ألي إيداع أو مصدر خاص للدخل بتقديم المعلومات الضرورية لتحديد أهليتك أو 

ستؤثر على مبلغ يتضمن ذلك المعلومات التي قد قدمتها والتي و .مستوى المزايا
تضمن المعلومات الدخل ورؤوس المال، مثل المرتب، ت .اإليجار الذي تدفعه

واستحقاقات الرعاية االجتماعية، والفوائد التي يتم الحصول عليها على حسابات 
ما يتضمن ذلك تعديالت معينة لدخلك مثل بدالت المعالين، أو لألسر التي آ .التوفير

ا شيوخ ومعاقين، أو معاقين، وبدالت مصاريف رعاية يكون ربها أو األزواج فيه
 .الطفل، والمصاريف الطبية، ومصاريف مساعدة اإلعاقة

 الغرض من الحصول على الموافقة على اإلفراج عن المعلومات

التوقيع على استمارة الموافقة هذه، فأنت تصرِّح لمالك مشروع اإلسكان الذي ب
طالب ت .بطلب معلومات من طرف ثالث عنكتتقدم بطلب للحصول على مساعدة فيه 

HUD  من مالك السكن التحقق من جميع المعلومات التي تقدمها والتي تؤثر على
أهليتك ومستوى المزايا لضمان أنك مؤهًال لمزايا اإلسكان المدعم وأن هذه المزايا 

آإداري ( PHAأو  HUDبناًء على طلب مكتب و .محددة في المستويات الصحيحة
المعلومات التي تقدمت بها  PHAأو  HUD، يمكن أن يقدم مالك السكن لـ )العقد

 .والمعلومات التي يتلقاها المالك في ظل هذه الموافقة
 :استخدامات المعلومات التي يتم الحصول عليها

مكن أن يطالب الفرد المسجل على استمارة التحقق ويتلقى المعلومات المطلوبة ي
مطالبة  HUDكون ت .للمحددات الواردة في هذه االستمارةللتحقق، مع الخضوع 

بحماية معلومات الدخل التي تحصل عليها بما يتماشى وقانون الخصوصية لعام 
1974 ،5 U.S.C. 552a. ما يكون المالك وآPHA  مطالبين أيضًا بحماية

معلومات الدخل التي يحصالن عليها بما يتماشى وأي قوانين خصوصية سارية 
ي حالة تلقي المالك لمعلومات من طرف ثالث تكون غير متفقة مع ف .ةللوالي

المعلومات التي قدمتها، يكون المالك مطالبًا بإخطارك آتابيًا مع تحديد المعلومات التي 
ذا حدث ذلك، سيكون لديك الفرصة لمقابلة المالك لمناقشة أي إ .يعتقد أنها غير صحيحة

 .تناقضات
 :الموافقةمن يجب أن يوقع استمارة 

عامًا على األقل، وآل  18جب أن يقوم آل عضو في أسرتك يبلغ من العمر ي
رب أسرة، زوج أو رب أسرة مشارك، بغض النظر عن العمر، بتوقيع استمارة 
الموافقة عند التأهل المبدئي وعند آل إعادة تأهل، وعند آل تأهل مؤقت، إن أمكن 

ضو بالغ جديد باألسرة وعندما يصل اإلضافة إلى ذلك عندما يلتحق عب .التطبيق
عامًا، يجب أن يقوموا أيضًا بتوقيع استمارات الموافقة ذات  18أعضاء األسرة إلى سن 

 .العالقة

يكون األشخاص الذين يتقدمون بطلب أو يتلقون مساعدة في إطار البرامج التالية 
 :مطالبون بتوقيع استمارة الموافقة ذات العالقة

 )RAP(اإليجار  برنامج المساعدة في

 ملحق اإليجار

 )التي يديرها مكتب اإلسكان(برامج مدفوعات معونة اإلسكان  8القسم 

 202القسم 
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هذه  وال تعد .القانونية، والمسيطرةوإن النسخة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هي الوثيقة الرسمية،  .على فهم حقوقك والتزاماتك لتعينكهذه الترجمة  HUDتقدم لك  .HUDذه الوثيقة هي ترجمة لوثيقة قانونية أصدرتها ه"

 ."الوثيقة المترجمة وثيقة رسمية

 
 :اإلخفاق في توقيع استمارة الموافقة

استمارة موافقة مطلوبة قد ينتج عنه رفض المساعدة أو ن إخفاقك في التوقيع على أي إ
ذا تم رفض مساعدة مقدم الطلب لهذا السبب، يجب على إإنهاء مزايا اإلسكان المدعم

إذا تم رفض مساعدة . Rev. 1 4350.3و اتباع إجراءات اإلبالغ في آتيب /م
 .اإليجارو اتباع اإلجراءات الموضحة في عقد /المستأجر لهذا السبب، يجب على م

 الشروط

ال يمكن اتخاذ أي إجراء إلنهاء، أو رفض، أو تعليق، أو تقليل المساعدة التي تتلقاها 
أسرتك على أساس المعلومات التي يتم الحصول عليها عنك في إطار هذه الموافقة حتى 

التحقق من المعلومات التي قدمتها فيما يتعلق بأهليتك ) 1و بشكل مستقل من /يقوم م
بما يشمل الدخل الذي يتم والذي ال يتم (فيما يتعلق بالدخل ) 2المزايا، وومستوى 

إمكانية الوصول لمثل ) أو آنت تمتلك(و بالتحقق مما إذا آان لديك بالفعل /، قام م)آسبه
ذلك الدخل الستخدامك الشخصي، وتحقق من الفترة أو الفترات التي، أو فيما يتعلق بها 

 .لدخل، أو المرتبات، أو المزاياتكون قد تلقيت بالفعل ذلك ا

د يتم استخدام نسخة من الموافقة الموقعة لطلب المعلومات التي أذنت بها بتوقيعك ق
و موافقة تحقق فردية /حدث هذا إذا لم يكن لدى مي على استمارات الموافقة الفردية
المثال على سبيل (و مطالبًا بإرسال طلب آخر للتحقق /أخرى بتوقيع أصلي وآان م

و إرفاق نسخة من هذه /ذا حدث ذلك، يمكن لـ مإ ).إخفاق الطرف الثالث في الرد
تفادي استخدام النسخ، ل .الموافقة مع نسخة من استمارة التحقق الفردية التي توقع عليها

 .و والفرد على توقيع أآثر من موافقة واحدة لكل نوع مطلوب من التحقق/قد يوافق م
و إبالغ طرف ثالث تعّينه، بما تم التوصل إليه على أساس و بإبالغك، أ/قوم مي

المعلومات التي تم التحقق منها في ظل هذه الموافقة وسيتم إعطائك الفرصة لمعارضة 
و /يجب أن يقدم لك م.Handbook 4350.3 Rev. 1تلك النتائج بما يتماشى وآتيب 

يتماشى وقوانين  المعلومات التي يتم الحصول عليها في ظل هذه الموافقة بما
 .الخصوصية في الوالية

إذا آان أحد أعضاء أسرتك المطالبين بتوقيع استمارات الموافقة غير قادر على توقيع 
  االستمارات المطلوبة في الوقت المناسب بسبب ظروف قهرية

و بتوثيق الملف بناًء على سبب التأخير والخطط المحددة للحصول على /يمكن أن يقوم م
 . السليم في أسرع وقت ممكنالتوقيع 

 .شهرًا من توقيعها 15نتهي العمل بالموافقات الفردية لإلفراج عن المعلومات بعد ي
يومًا سابقة على فترة  120و استمارات الموافقة الفردية هذه خالل /مكن أن يستخدم مي

في و هذه االستمارات أثناء فترة التحقق، ولكن فقط /ما يمكن أن يستخدم مآ .التحقق
و معلومات تشير إلى أن المعلومات التي قدمتها غير /الحاالت التي يتلقى فيها م

 .حظر االستخدامات األخرىت .صحيحة

شهرًا باستثناء في  12و بتحريات في المعلومات التي يزيد عمرها على /د ال يقوم مق
التي  حالة تلقي معلومات غير متطابقة ويكون لديه سبب في االعتقاد بأن المعلومات

و على المعلومات خالل /ذا حدث هذا، يمكن أن يحصل مإ .قدمتها غير صحيحة
 .الخمس سنوات األخيرة التي تلقيت فيها المساعدة

لقد قرأت وأفهم هذه المعلومات حول أغراض واستخدامات المعلومات التي 
يتم التحقق منها والموافقة على اإلفراج عن المعلومات لهذه األغراض 

 .واالستخدامات

د قرأت وأفهم الغرض من هذه الموافقة واستخداماتها وأفهم أن سوء قل
 استخدام هذه الموافقة يمكن أن يؤدي إلى عقوبات شخصية تقع علي

 
 ."يتم توقيع النسخة اإلنجليزية فقط من عقد اإليجار"
 
 
 

 

 

 :عقوبات سوء استخدام هذه الموافقة

. لعقوبات لإلفشاء غير المخوَّل أو سوء استخدام المعلومات التي تم جمعها على أساس استمارة الموافقة) PHAو، أو /، مHUDأو أي موظف في ( PHAو، وأي /، مHUDقد تخضع 
وم عمدًا وعن علم ويتعرض آل شخص يق. HUD 9887-Aعلى األغراض الواردة في استمارة  HUD 9887-Aويقتصر استخدام المعلومات التي تم جمعها على أساس استمارة 

 .دوالر 5000بطلب، أو الحصول على، أو إفشاء أي معلومات بادعاءات آاذبة تتعلق بمقدم طلب أو مستأجر الرتكاب جنحة ويفرض عليه غرامة ال تتعدى 

في أي وسيلة إنصاف أخرى، آما قد يكون مناسبًا، ضد المسؤول أو وأي مقدم طلب أو مستأجر يتأثر باإلفشاء الناتج عن اإلهمال للمعلومات، يمكن أن يرفع قضية مدنية للضرر، أو ينظر 
 .المسؤول عن اإلفشاء غير المخول أو سوء االستخدام PHAو، أو /، مHUDالموظف في 

 

 يتم االحتفاظ باألصل في ملف في موقع المشروع

 

 

 

ref. Handbooks 4350.3 Rev-1, 4571.1, 4571/2 & 
4571.3 and HOPE II Notice of Program Guidelines 
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