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 :اين بسته حاوی اسناد زير است

1 .HUD-9887/A برگه حقايق بيان کننده تائيديه های الزم 

 )که بايد توسط متقاضی يا مستأجر امضا شود( HUD-9887فرم . 2

 )که بايد توسط متقاضی يا مستأجر و مالک خانه امضا شود( HUD-9887-Aفرم . 3

 )که بايد توسط متقاضی يا مستأجر امضا شود(تائيديه های مربوطه . 4
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  HUD-9887/Aبرگه حقايق 

                 متقاضيان و مستأجران کمک اسکانتائيديه مربوط به اطالعات ارائه شده توسط 
 تائيديه شامل چه چيزهايی است

سال دارند و هر سرپرست  18فت کمک اسکان، متقاضيان و مستأجرانی که حداقل برای دريا
خانواده، همسر يا کمک سرپرست بدون توجه به سن بايد اطالعات بخصوصی را که توسط وزارت 

مشخص شده در اختيار صاحب يا نماينده مديريت ) HUD(اسکان و توسعه شهری اياالت متحده 
)O/A (يا اداره اسکان عمومی )PHA (قرار دهند. 

برای حصول اطمينان از اين موضوع که اين کمک بصورت صحيحی مورد استفاده قرار می گيرد، 
اين اطالعات به . قوانين فدرال مقرر می دارد اطالعاتی که شما ارائه می دهيد مورد تائيد قرار گيرد

 :دو صورت تائيد می شود

1 .HUD ،O/A ها، وPHA را که ارائه می دهيد با چک کردن سوابقی که ها می توانند اطالعاتی
از قبيل اداره سوسيال (توسط سازمان های عمومی مشخصی نگهداری می شود تائيد نمايند 

، يعنی آن سازمان دولتی که اطالعات دستمزد و ادعای حقوق ايام بيکاری را )SSA(سکيوريتی 
گاه داده های راهنمای ملی ، پاي)HHS(نگاه می دارد، و وزارت بهداشت و خدمات انسانی 

که اطالعات مربوط به دستمزد، استخدام های جديد، و حقوق ايام ) NDNH(استخدام های جديد 
می تواند اطالعاتی را تائيد نمايد که در برگه های ) فقط( HUD). بيکاری را ذخيره می کند

با . ذکر شده است )IRS(از سرويس درآمد داخلی يا اداره ماليات ) تکس ريترن(مالياتی شما 
فقط وزارت اسکان . شما رضايت می دهيد که اين اطالعات افشا شود HUD-9887امضای فرم 

، و ادارات اسکان عمومی )هاO/A(، مالکان يا نمايندگان مديريت )HUD(و توسعه شهری 
)PHAمی توانند اطالعاتی را که توسط اين فرم مجاز شمرده شده دريافت دارند) ها. 

بايد اطالعاتی را تائيد کند که جهت تعيين واجد شرايط بودن شما ) O/A(نماينده مديريت / مالک. 2
، HUD-9887شما با امضای فرم . که می پردازيد مورد استفاده قرار می گيردو مبلغ اجاره ای 

، و فرم های شخصی تائيد و رضايت نامه که در مورد شما صدق می کند، HUD-9887-Aفرم 
قوانين فدرال انواع اطالعاتی را . که اين اطالعات در اختيار ديگران قرار گيردرضايت می دهيد 

. می توانند درباره شما دريافت کنند محدود می سازد) هاO/A(که مالکان يا نمايندگان مديريت 
. مبلغ درآمدی که شما دريافت می کنيد به تعيين مبلغ اجاره ای که خواهيد پرداخت کمک می کند

همه منابع درآمد که شما گزارش می دهيد را مورد ) هاO/A(نمايندگان مديريت مالکان يا 
اعطائيه های مشخصی وجود دارد که درآمد استفاده شده . رسيدگی قرار داده و تائيد خواهند کرد

 .در تعيين اجاره های مستأجر را کاهش می دهد

کمک های پزشکی واجد شرايط سن او وی را برای دريافت . سال دارد 62خانم اندرسون  :مثال
بدان دليل که مخارج . به دليل اين کمک درآمد ساالنه او تعديل خواهد شد. می سازد

/ پزشکی خانم اندرسون به تعيين مبلغ اجاره ای که می پردازد کمک می کند، مالک
موظف است هرگونه مخارج پزشکی را که او گزارش می دهد ) O/A(نماينده مديريت 
 .و تائيد قرار دهد مورد رسيدگی

سال ندارد و معلول يا  62آقای هريس برای کمک پزشکی واجد شرايط نيست زيرا حداقل  : مثال
بدان دليل که برای کمک پزشکی واجد شرايط نيست، مبلغ مخارج . از کار افتاده نيست

نماينده / بنابراين، مالک. پزشکی او مبلغ اجاره ای را که می پردازد تغيير نمی دهد
نمی تواند از آقای هريس درباره هيچ موردی که به مخارج پزشکی او ) O/A(مديريت 

مربوط می شود سوال کند و نمی تواند هرگونه مخارج پزشکی که وی متحمل می شود را 
 .با يک طرف ثالث در ميان بگذارد و تائيد نمايد

 حفاظت های مشتری

دريافت می شود توسط قانون فدرال  HUDاطالعاتی که توسط وزارت اسکان و توسعه شهری 
/ اطالعاتی که توسط مالک. حفاظت می شود) Federal Privacy Act(مربوط به موارد محرمانه 

دريافت می شود شامل قوانين ايالتی مربوط ) PHA(يا اداره اسکان عمومی ) O/A(نماينده مديريت 
نماينده / ، مالک)HUD(ری کارمندان وزارت اسکان و توسعه شه. به موارد محرمانه می شود

مديريت، اداره اسکان عمومی اگر از اين رضايت نامه ها بصورت غير صحيحی استفاده کنند 
، يا رضايت نامه های HUD-9887-A، فرم HUD-9887هنگامی که فرم . جريمه می شوند

د آنها تائيديه شخصی هنگام مصاحبه صدور جواز يا جواز مجدد به شما داده می شود مجبور نيستي
شما می توانيد آنها را به خانه ببريد و بخوانيد يا با يک طرف ثالث به انتخاب خود . را امضا کنيد

نماينده مديريت تاريخ ديگری را معين می کند که می توانيد برای / مالک. مورد بحث قرار دهيد
 .امضای اين فرم ها برگرديد

نماينده / يا امضا کنيد، مالک/ مه را بخوانيد واگر به علت يک معلوليت شما نمی توانيد رضايت نا
همکاری  1973مصوب سال ) Rehabilitation Act(قانون بازپروری  504مديريت طبق بخش 

اين همکاری ها و هماهنگی ها می توانند شامل موارد . های منطقی را با شما به عمل خواهند آورد
قاضی يا مستأجر مانع می شود که او برای ويزيت های خانگی هنگامی که معلوليت مت: زير باشند

تکميل فرم ها به اداره بيايد؛ متقاضی يا مستأجر به شخص ديگری اجازه می دهد که از طرف او 
امضا کند؛ و در مورد اشخاص دارای نقايص بينايی، همکاری ها می تواند شامل عرضه فرم ها با 

 .را می خوانندحروف درشت يا بريل يا آوردن کسانی باشد که فرم ها 

يک عضو بزرگسال خانوار ) هنگامی که از عهده شخص خارج است(اگر به علت شرايط مخففه  
نماينده / يا فرم های تائيديه شخصی را به موقع امضا کند، مالک HUD-9887شما قادر نيست فرم 

را طرح  مديريت می تواند پرونده را ثبت کند، دليل تأخير را ذکر نمايد و برنامه های مشخصی
 .نمايد تا امضای مناسب را در اسرع وقت بدست آورد

نماينده مديريت بايد به شما يا آن طرف ثالث که انتخاب کرده ايد يافته های مربوط به نتيجه / مالک
/ مالک. نماينده مديريت که با رضايت شما مجاز شمرده شده است را اطالع دهد/ تائيديه های مالک

وزارت اسکان و  Rev. 1 4350.3ه شما اين فرصت را بدهد که طبق کتابچه نماينده مديريت بايد ب
اما در رابطه با اطالعات دريافت شده تحت فرم . با آن يافته ها مقابله کنيد) HUD(توسعه شهری 
HUD-9887  يا فرمHUD-9887-Aنماينده مديريت، يا / ، وزارت اسکان و توسعه شهری، مالک

 .نند شما را از اين يافته ها آگاه سازنداداره اسکان عمومی می توا

مالکان يا نمايندگان مديريت بايد پرونده های مستأجر را در مکانی نگاه دارند که حصول اطمينان از 
نماينده مديريت که در رابطه با محرمانه / هر کارمند مالک. محرمانه بودن آن را ميسر می سازد

ل مقررات قانون ايالتی موارد محرمانه است و قوانين نگاه داشتن اطالعات مستأجر قصور کند شام
همچنين، هر متقاضی يا . در مورد او به اجرا در می آيد) HUD(وزارت اسکان و توسعه شهری 

مستأجر که از افشای توأم با نا آگاهی يا استفاده نا صحيح اطالعات تأثير پذيرفته باشد می تواند در 
 .عمل آورد و خواستار غرامت متناسب از آن کارمند شودرابطه با خسارات يک شکايت مدنی ب

HUD-9887/A فکت (نماينده مديريت را موظف می سازد که يک کپی برگه حقايق / مالک
همراه با رضايت نامه های شخصی متناسب را  HUD-9887 ،HUD-9887-A، فرم های )شيت

 :رد شامل مدارک زير استبسته ای که شما دريافت خواهيد ک. در اختيار هر خانوار بگذارد

مقررات مربوط به تائيد اطالعات عرضه شده توسط : HUD-9887/Aبرگه حقايق . 1
اين برگه حقايق همچنين بيان . افرادی را بيان می کند که برای کمک اسکان تقاضا داده اند

 .کننده حفاظت های مشتری تحت جريان تائيديه است

 .سازمان های دولتی را اجازه می دهد انتشار اطالعات بين: HUD-9887فرم . 2

شرايط تائيديه طرف ثالث همراه با حفاظت های مشتری را بيان می : HUD-9887-Aفرم . 3
 .کند

برای تائيد اطالعات مربوطه ارائه شده توسط : رضايت نامه های تائيديه شخصی. 4
ايشان مورد استفاده مستأجران و در جهت تعيين واجد شرايط بودن آنها و سطح مزاي/ متقاضيان

 .قرار می گيرد

 پيامدهای امضا نکردن رضايت نامه ها

، يا فرم های تائيديه شخصی قصور HUD-9887-A، فرم HUD-9887اگر شما در امضای فرم 
يا به کمکتان پايان ) برای متقاضيان(کنيد اين کار ممکن است بدان منجر شود که کمکتان رد شود 

 .بيابيد A9887-و  HUD-9887توضيحات بيشتر را در فرم های ). برای مستأجران(داده شود 

نماينده مديريت بايد شما را / لکاگر شما يک متقاضی هستيد و کمکتان بدين دليل رد شده است، ما
از دليل رد شدنتان آگاه ساخته و به شما فرصت دهد در مورد اين تصميم تقاضای تجديد نظر 

 .نماييد) استيناف(

نماينده مديريت بايد مراحل / اگر مستأجر هستيد و به کمکتان بدين دليل خاتمه داده شده است، مالک
نماينده / اين کار شامل فرصتی برای شماست که با مالک. دبيان شده در اجاره نامه را دنبال کن

 .مديريت مالقات کنيد

 برنامه های پوشش داده شده توسط اين برگه حقايق

 ) RAP= Rental Assistance Program(برنامه کمک اجاره 

 )Rent Supplement(کمک اضافی اجاره 

 Section 8 Housing Assistance(پرداخت های کمک اسکان  8برنامه های قسمت 
Payments Program (تحت مديريت اداره اسکان 

 202قسمت 

 PRACمربوط به  811و  202قسمت های 

 PAC 202  162/قسمت

 "زير نرخ بهره بازار" (3)(d)221قسمت 

 236قسمت 

                                                         واحدهای چند خانواده ای 2برنامه تصاحب خانه هوپ 
)HOPE 2 Home Ownership Of Multifamily Units( 

 
 

 
 

 .مراجعه آنيد HUD-9887-Aبه دستورالعملهاي فرم  .را به هر خانوار بدهد HUDبايد يک کپی از اين برگه حقايق ) O/A(نماينده مديريت / مالک
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 وزارت اسکان و توسعه شهری اياالت متحده
 اداره اسکان

 کميسيونر اسکان فدرال
 

 آگهی و رضايت برای انتشار اطالعات
مالک و نماينده و به يک ) HUD(به وزارت اسکان و توسعه شهری اياالت متحده 

 )PHA(، و به يک اداره اسکان عمومی )O/A(مديريت 
 

مالک بايد نام و آدرس کامل (اداره اسکان عمومی درخواست کننده انتشار اطالعات 
اگر برای اين . و عنوان رئيس يا مدير را بنويسد) PHA(اداره اسکان عمومی 

پروژه هيچ اداره اسکان عمومی، مالک يا مدير قرارداد اداره اسکان عمومی وجود 
 ):بگذاريد Xندارد در تمامی اين خانه عالمت 

نماينده مديريت درخواست / مالک
مالک بايد (کننده انتشار اطالعات 

نام و آدرس کامل مالک را ارائه 
 ):دهد

مالک بايد آدرس کامل فيلد (درخواست کننده انتشار اطالعات  HUDاداره 
 ,Attention: Director(  :را نوشته و اضافه کند HUDآفيس 

Multifamily Division( 

وقتی اين فرم به شما داده می شود مجبور نيستيد آن را . يداگر فضای باال برای سازمان های تقاضا دهنده انتشار اطالعات سفيد باقی مانده اين فرم را امضا نکن: آگهی به مستأجر
منيجر خانه قرار / ی که با مالکشما می توانيد فرم را با خود به خانه برده تا آن را بخوانيد يا آن را با يک طرف ثالث به انتخاب خود مورد بحث قرار دهيد و در تاريخ. امضا کنيد

 .امضا کنيد گذاشته ايد برگرديد تا رضايت نامه را
 

 Consolidated Appropriations(قانون يکپارچه شده تدارکات  217قسمت : مجوز قانونی
Act ( 2004مصوب )pub L. 108- 199 .( 42اين قانون در U.S.C. 653 (J)  يافت می
اجازه می دهد اطالعات موجود  )HHS( اين قانون به وزارت بهداشت و خدمات انسانی. شود

محل و سيستم جمع آوری "واقع در ) NDNH(در قسمت راهنمای ملی استخدام های جديد 
را به منظور تائيد استخدام و درآمد افراد شرکت کننده در برنامه های بخصوص در " سوابق

ی بگذارد و پس از حذف شناسايی کننده ها) HUD(اختيار وزارت اسکان و توسعه شهری 
اطالعات . شخصی، نسبت به تجزيه و تحليل گزارش استخدام و درآمد اين افراد اقدام کند

در اختيار يک مالک خصوصی، يک نماينده مديريت، و يک  HUDممکن است توسط وزير 
 .مدير قرارداد در اداره کمک اجاره خانه های مسکونی قرار گيرد

 
 Stewart B(مک کينی . اه استوارت بیاصالحيه قانون کمک به افراد بی سرپن 904قسمت 

McKinney Homeless Assistance Amendments Act ( بصورتی 1988مصوب ،
قانون  3003و قسمت  1992قانون اسکان و توسعه محلی مصوب  903که توسط قسمت 

اصالح  1993مصوب ) Omnibus Budget Reconciliation Act(فراگير سازش بودجه 
اين قانون مقرر می دارد که شما . يافت می شود U.S.C. 3544 42اين قانون در . شده

وزارت اسکان و توسعه شهری ) 1: (رضايت نامه ای را امضا کرده و اجازه دهيد که
)HUD ( و سازمان اسکان عمومی)PHA ( اطالعات مربوط به درآمد و ادعای جبران

وزارت ) 2(خواست کنند؛ و بيکاری شما را از اداره دولتی مسئول نگهداری آن اطالعات در
، و اداره اسکان عمومی )O/A(نماينده مديريت / ، مالک)HUD(اسکان و توسعه شهری 

مسئول تعيين واجد شرايط بودن جهت تائيد اطالعات حقوق و درآمد مربوط به واجد شرايط 
وزارت اسکان و توسعه شهری ) 3(بودن سطح مزايای متقاضی يا شرکت کننده باشند؛ 

)HUD ( اطالعات مشخصی از اوراق مالياتی را از اداره تأمين اجتماعی اياالت متحده
)SSA ( و سرويس درآمد داخلی اياالت متحده يا اداره ماليات)IRS (درخواست نمايد. 
 

/ ، مالک(HUD)با امضای اين رضايت نامه شما به وزارت اسکان و توسعه شهری : هدف
و اداره اسکان عمومی اجازه می دهيد اطالعات درآمد  نماينده مديريت نام برده شده در باال

وزارت اسکان و توسعه شهری . شما را از ادارات دولتی ذکر شده در فرم درخواست کنند
)HUD(نماينده مديريت / ، مالک)O/A ( و اداره اسکان عمومی)PHA ( برای تائيد درآمد

ايای کمک اسکان واجد شرايط خانوار شما و حصول اطمينان از اين موضوع که شما برای مز
وزارت اسکان و . هستيد و اين مزايا در سطح صحيحی قرار دارد به اين اطالعات نياز دارند

) PHA(و اداره اسکان عمومی ) O/A(نماينده مديريت / ، مالک)HUD(توسعه شهری 
ودن و ممکن است در برنامه های کامپيوتری مشابه با اين منابع شرکت کنند تا واجد شرايط ب

، )HUD(اين فرم همچنين به وزارت اسکان و توسعه شهری . سطح مزايای شما را تائيد کنند
اجازه می دهد جهت تائيد ) PHA(و اداره اسکان عمومی ) O/A(نماينده مديريت / مالک

، و )W-4(اطالعات بدست آمده از طريق تطبيق کامپيوتری مربوط به دستمزد، استخدام جديد 
 .را از کارفرمايان فعلی يا قبلی اخذ کنندادعای بيکاری 

 
موظف ) HUD(وزارت اسکان و توسعه شهری : استفاده از اطالعـاتی کـه بايد بدست آيد

بدست  U.S.C. 552a 5، 1974است اطالعاتی را که طبق قانون موارد خصوصی مصوب 
نيز موظفند از  نماينده مديريت و اداره اسکان شهری/ مالک. می آورد مورد حفاظت قرار دهد

اطالعات درآمد که مطابق با هر قانون ايالتی حفظ موارد محرمانه قابل اطالق بدست می 

پس از دريافت اطالعات زير پوشش اين آگهی رضايت، وزارت اسکان و . آورند حفاظت کنند
) PHA(و اداره اسکان عمومی ) O/A(نماينده مديريت / ، مالک)HUD(توسعه شهری 
ما اطالع دهند که واجد شرايط بودن شما برای دريافت کمک يا سطح کمک ممکن است به ش

 .حتمی نيست و بايد تائيد شود و ديگر هيچ
 

و اداره ) O/A(نماينده مديريت / ، مالک)HUD(کارمندان وزارت اسکان و توسعه شهری 
امکان دارد به علت افشای غير مجاز يا استفاده غير صحيح از ) PHA(اسکان عمومی 

 .اطالعات درآمد که بر مبنای اين رضايت نامه بدست آمده جريمه شوند
 

 18هر کدام از اعضای خانوار شما که حداقل : چه کسی بايد اين رضايت نامه را امضا کند
سال دارد و هر سرپرست خانواده، همسر، يا شريک سرپرست، بدون توجه به سن، بايد اين 

امضاهای اضافه . و هر تجديد جواز ديگر امضا کنند رضايت نامه را هنگام اخذ مجوز اوليه
هنگامی بايد گرفته شود که اعضای جديد بزرگسال به خانوار می پيوندند يا اعضای خانوار به 

 .سالگی می رسند 18
 

اشخاصی که برای دريافت کمک تحت برنامه های زير تقاضا می دهند موظفند اين 
 :رضايت نامه را امضا کنند

 )Rental Assistance Program= RAP(اجاره برنامه کمک 

 )Rent Supplement(کمک اضافی اجاره 

 ")اداره اسکان"تحت مديريت (برنامه های پرداخت کمک اسکان  8قسمت 

؛ PAC   202/162؛ قسمتPRACاز  811و  202؛ قسمت های 202قسمت 
 قسمت 

221(d)(3) "زير نرخ بهره بازار" 

 236قسمت 

                         مالکيت خانه واحدهای چند خانواده ای  2برنامه موسوم به هوپ 
    )HOPE 2 Homeownership of Multifamily Units( 

 
قصور شما در امضای رضايت نامه ممکن است به رد : قصور در امضای اين رضايت نامه

ضای يک متقاضی بدين دليل رد اگر تقا. شدن کمک يا پايان مزايای کمک اسکان منجر شود
اگر تقاضای . را دنبال کند Rev. 1 4350.3شود، مالک بايد مراحل ابالغ ذکر شده در کتابچه 

نماينده مديريت بايد مراحل ذکر شده در اجاره / کمک يک مستأجر بدين دليل رد شود، مالک
 .نامه را دنبال کند

 

 
اطالعات درآمد مرا از ادارات ) PHA(يا اداره اسکان عمومی ) O/A(نماينده مديريت / ، مالک)HUD(که به وزارت اسکان و توسعه شهری من رضايت می دهم : رضايت

) HUD(ری و توسعه شه فدرال و ايالتی ذکر شده در پشت اين فرم و به منظور تائيد واجد شرايط بودن و سطح مزايای من تحت برنامه های اسکان خانگی وزارت اسکان
 .درخواست کرده و نگاهداری کنند

 
 ".فقط نسخه انگليسی اجاره نامه بايد امضاء شود"
 

 ref. Handbooks 4350.3 Rev-1, 4571.1, 4571/2 & 4571.3 and نسخه اصلي در بايگاني محل پروژه نگهداري مي شود
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اين سند ترجمه سند قانونی صادر شده توسط وزارت اسکان و توسعه شهری " (HUD) وزارت اسکان و توسعه شهری . است  (HUD) مقرر می دارد که اين ترجمه صرفا برای راحتی و  
اين سند ترجمه شده . نسخه انگليسی اين سند به عنوان سند رسمی، قانونی، و کنترل کننده تلقی می شود. به خاطر کمک به شما در رابطه با درک حقوق و وظايفتان در اختيارتان قرار گيرد

 
 اداراتی که بايد اطالعات را ارائه دهند

 
اين رضايت نامه محدود به ) PHAو  HUD. (ادارات ايالتی جمع آوری اطالعات دستمزد

سال گذشته و  5در خالل ) هايی(دستمزدها و حقوق ايام بيکاری است که شما در دوره 
 .داشته ايدهنگامی که مزايای کمک اسکان می گرفته ايد دريافت 

 
اين رضايت محدود به اطالعات دستمزد ). HUDفقط (اداره سوسيال سکيوريتی اياالت متحده 

 .شماست W-2فرم فعلی ) self employment(و کار مستقل 
 

موجود در ) National Directory of New Hires(راهنمای ملی استخدام های جديد 
اين رضايت محدود به دستمزدها و حقوق ايام . سيستم سوابق اداره بهداشت و خدمات انسانی

سال گذشته و هنگامی که مزايای کمک  5در خالل ) هايی(بيکاری است که شما در دوره 
  .اسکان می گرفته ايد دريافت داشته ايد

 
اين رضايت فقط محدود به ). HUDفقط (اداره درآمد داخلی اياالت متحده يا اداره ماليات 

 .پوشش اظهارنامه مالياتی فعلی شماستاطالعاتی است که زير 
 

اين رضايت محدود به اطالعات زير است که ممکن است در اظهارنامه مالياتی فعلی شما 
 :وجود داشته باشد

1099-S "بيانيه دريافت کننده های منافع از معامالت ملکی" 

1099-B  "مبادله کاال بيانيه دريافت کننده های منافع از دالالن معامالت ملکی و معامالت" 

1099-A "اطالعات برگشت در اختيار گيری يا ترک ملک تأمين شده" 

1099-G "بيانيه دريافت کنندگان پرداخت های مشخص دولتی" 

1099-DIV "بيانيه دريافت کنندگان سود سهام و سودهای توزيع شده" 

1099 INT "بيانيه دريافت کنندگان درآمد ناشی از سود" 

1099-MISC " دريافت کنندگان درآمد متفرقهبيانيه" 

1099-OID "بيانيه دريافت کنندگان تخفيف صدور اصلی" 

1099-PATR " بيانيه دريافت کنندگان سودهای توزيع شده ماليات پذير دريافت شده از
 "تعاونی ها

1099-R " بيانيه دريافت کنندگان برنامه های بازنشستگیW2-G" 

 بيانيه برندگان قمار

1065-K1 "سهم شرکا از درآمد، اعتبارها، تخفيف ها، و غيره" 

1041-K1 "سهم استفاده کننده از درآمد، اعتبارها، تخفيف ها و غيره" 

1120S-K1 " سهم سهامدار از درآمد، اعتبارات، تخفيف ها، و موارد ديگر ماليات پذير
 "توزيع نشده

از اين منابع برای تائيد من اين موضوع را درک می کنم که اطالعات درآمد بدست آمده 
اطالعاتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که من در رابطه با تعيين واجد شرايط بودن اوليه يا 

 .مداوم جهت برنامه های کمک اسکان و سطح مزايا عرضه می کنم
 

 Office(، دفتر بازرس عمومی )HUD Office(تا زمانی که اداره اسکان و توسعه شهری 
of Inspector General= OIG ( يا اداره اسکان عمومی)PHA) ( هر کدام که قابل اطالق

بطور مستقل موارد زير را تائيد ننمايند، هيچ ) O/A(نماينده مديريت / و نيز مالک) باشد
اقدامی نمی تواند در مورد پايان دادن، رد کردن، به تعويق انداختن، يا کاهش کمکی که خانوار 

دست آمده از شما تحت اين رضايت نامه دريافت می کند صورت شما بر مبنای اطالعات ب
آيا شما عمًال به اين ) 2مبلغ درآمد، دستمزدها، يا حقوق ايام بيکاری مورد نظر، ) 1: گيرد

دوره يا دوره ) 3، و )يا داشته ايد(درآمد، دستمزدها، يا مزايا برای استفاده خود دسترسی داريد 
يک فتوکپی . درآمد، دستمزدها، يا مزايا را دريافت داشته ايد هايی که در آن شما عمًال اين

مورد ) مثًال کارفرما(رضايت نامه امضا شده می تواند برای درخواست از يک طرف ثالث 
 .استفاده قرار گيرد تا هرگونه اطالعات دريافت شده تحت اين رضايت نامه را تائيد نمايد

 
و اداره اسکان ) O/A(نماينده مديريت  /، مالک)HUD(وزارت اسکان و توسعه شهری 

يا يک طرف ثالث که شما معين می کنيد يافته های بدست آمده بر مبنای ) PHA(عمومی 
اطالعات تائيد شده تحت اين رضايت نامه را به شما اطالع خواهد داد و به شما فرصت می 

 .رار دهيداين يافته ها را مورد چالش ق Rev. 1 4350.3دهد که مطابق با کتابچه 
 

اگر يک عضو خانوار که موظف است رضايت نامه را امضا کند به جهات مخففه به موقع 
نماينده مديريت می تواند پرونده را با ذکر دليل تأخير به / قادر به امضای فرم نيست، مالک

 .ثبت رسانده و برنامه های ويژه ای برای بدست آوردن امضا در اسرع وقت گذاشته می شود
 

 .ماه پس از امضا منقضی می شود 15رضايت نامه اين 

 
 

، بصورتی که 1937قانون اسکان اياالت متحده مصوب : اجازه دارد طبق موارد زير اين اطالعات را جمع آوری کند) HUD(وزارت اسکان و توسعه شهری . بيانيه قانون حفظ موارد محرمانه
 .P.L( 1984؛ اصالحيه های تکنيکی اسکان و توسعه محلی مصوب )P.L. 98-181( 1983روستايی مصوب  -؛ قانون اسکان و بهبود مناطق شهری)و ملحقات آن U.S.C. 1437 42(اصالح شده 

تقاضی، اندازه واحد توصيه شده، و مبلغی که جمع آوری می گردد تا واجد شرايط بودن م HUDاين اطالعات توسط ). U.S.C. 3543 42( 1987؛ و قانون اسکان و توسعه محلی مصوب )98-479
است، حفظ منافع مالی دولت، و تائيد  HUDاز اين اطالعات برای کمک در مديريت امالک بخصوصی که متعلق به  HUD. بايد برای اجاره و آب و برق و غيره بپردازند را تعيين کند) ان(مستأجر

ممکن است که يک برنامه مشابه کامپيوتری ) PHA(و اداره اسکان عمومی ) O/A(نماينده مديريت / ، مالک)HUD(رت اسکان و توسعه شهری وزا. دقيق بودن اطالعات عرضه شده استفاده می کند
ی، و زمانی که ايجاب می کند، در اختيار بازرسان اين اطالعات ممکن است در اختيار ادارات مربوطه فدرال، ايالتی و محل. را مورد استفاده قرار داده تا اطالعات عرضه شده توسط شما را تائيد نمايند

شما بايد . بصورت ديگری افشا يا منتشر نخواهد شد مگر آنکه قانون آن را مجاز شمرده يا مقرر کرده باشد HUDاما اين اطالعات در خارج از . و دادستان های مدنی، جنايی، يا قانونگزاری قرار گيرد
 .قصور در ارائه هر اطالعاتی می تواند به تأخير يا رد تصويب واجد شرايط بودن شما منجر گردد. دهيد همه اطالعات خواسته شده را ارائه

 
 

 :جريمه های مربوط به استفاده نادرست از اين رضايت نامه
و ) O/A(نماينده مديريت / ، مالک)HUD(اسکان و توسعه شهری يا هر کارمند وزارت ) (PHA(و اداره اسکان عمومی ) O/A(نماينده مديريت / ، مالک)HUD(وزارت اسکان و توسعه شهری 

 .بعلت انتشار غير مجاز يا استفاده ناصحيح از اطالعات جمع آوری شده بر مبنای اين رضايت نامه ممکن است جريمه شوند)) PHA(اداره اسکان عمومی 

هر شخصی که در رابطه با يک متقاضی يا مستأجر عالمًا يا عامدًا هرگونه . است HUD 9887ای معين شده در فرم محدود به هدف ه HUD 9887استفاده از اطالعات جمع آوری شده بر مبنای فرم 
 .ر جريمه شوددال 5,000رار گرفته و حداکثر تا اطالعاتی را بصورتی درخواست کند، نگه دارد، يا افشا سازد که در ظاهر درست و در باطن نادرست است ممکن است در معرض اتهام خالفکاری ق

چنانچه تناسب داشته باشد بر عليه فرد مسئول يا کارمند هر متقاضی يا مستأجر که از افشای توأم با غفلت اطالعات تأثير پذيرفته می تواند دررابطه با خسارات وارده يک شکايت مدنی مطرح کند و 
که در رابطه با افشای غير مجاز يا استفاده ناصحيح از آن اطالعات مسئوليت داشته خواستار ) PHA(اسکان عمومی  و اداره) O/A(نماينده مديريت / ، مالک)HUD(وزارت اسکان و توسعه شهری 

 .غرامت های ديگر گردد
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اين سند ترجمه سند قانونی صادر شده توسط وزارت اسکان و توسعه شهری " (HUD) وزارت اسکان و توسعه شهری . است  (HUD) مقرر می دارد که اين ترجمه صرفا برای راحتی و  
اين سند ترجمه شده . نسخه انگليسی اين سند به عنوان سند رسمی، قانونی، و کنترل کننده تلقی می شود. به خاطر کمک به شما در رابطه با درک حقوق و وظايفتان در اختيارتان قرار گيرد

 
 وزارت اسکان و توسعه شهری اياالت متحده

 اداره اسکان
 کميسيونر اسکان فدرال

 
 

انتشار  مستأجر برای/ وزارت اسکان و رضايت نامه متقاضی
 اطالعات

 تائيديه مالکان در رابطه با اطالعات
 تقاضا می دهندارائه شده توسط اشخاصی که برای کمک اسکان 

 

 راهنمايی های مربوط به مالکان
 
آن ها را به . مستأجران بدهيد/ مدارک ذکر شده در زير را برای امضا به متقاضيان . 1

 .ترتيبی که ذکر شده با هم منگنه کنيد يا گيره بزنيد
a.   برگه حقايقHUD-9887/A. 
b .  فرمHUD-9887. 
c.  فرمHUD-9887-A. 
d .  کتابچه(تائيديه های مربوطهHUD 4350.3 Rev.1.( 

 متقاضيان و مستأجران را بصورت شفاهی آگاه سازيد که .2
a .  آنها می توانند اين فرم ها را با خود به خانه برده تا بخوانند يا با يک طرف

ثالث به انتخاب خود مورد بحث قرار دهند و برای امضای آنها در تاريخی 
 ر می گذارند برگردند، وکه با شما قرا

b. اگر آنها معلوليتی دارند که مانع می شود هر رضايت نامه ای را بخوانند و /
يا امضا کنند، شما، يعنی مالک، موظفيد مساعدت های منطقی را در اين 

 .زمينه بعمل آوريد
مستأجران به هر / مقرر شده از متقاضيان) های(مالکان موظفند پس از گرفتن امضا .3

-HUD، و فرم HUD-9887، فرم HUD9887/Aنوار يک کپی برگه حقايق خا
9887-A همچنين مالکان بايد هنگام درخواست يک کپی فرم های تائيديه . را بدهند

 .مستأجران بدهند/ شخصی امضا شده را به متقاضيان

 
 راهنمايی های مربوط به متقاضيان و مستأجران

محتوی اطالعات و حفاظت های مشتری در رابطه با تائيديه های  HUD-9887-Aاين فرم 
 .است که مالکان بايد اجرا کنند HUDمقرر شده توسط 

 :اين نوشته ها که موارد زير را شرح می دهد بخوانيد . 1
 در رابطه با انتشار اطالعات، HUDمقررات  •

 و
 حفاظت های ديگر مشتری •

 :آخرين صفحه را امضا کنيد که  .2
 اين فرم را خوانده ايد، يا  •
 مالک يا يک طرف ثالث به انتخاب شما آن را برايتان توضيح داده، •
شما به انتشار اطالعات برای مقاصد و استفاده های شرح داده شده رضايت می  •

 .دهيد
 

مستأجر را برای انتشارات اطالعات مقرر می / مجوز قانونی که رضايت متقاضی
 سازد

 
      مک کينی. انون کمک به افراد بی سرپناه استوارت بیاصالحيه ق 904قسمت 

)Stewart B McKinney Homeless Assistance Amendments Act ( مصوب
اين . قانون اسکان و توسعه محلی مصوب اصالح شده 903، بصورتی که توسط قسمت 1988

 .يافت می شود U.S.C. 3544 42قانون در 
 

قسمتی از اين قانون مقرر می دارد که شما رضايت نامه ای را امضا کرده و 
مالک از کارفرمايان فعلی يا قبلی بخواهد در رابطه با واجد شرايط بودن يا : اجازه دهيد که

عالوه بر اين، . سطح مزايايتان اطالعات مربوط به حقوق و دستمزد شما را تائيد نمايند
مقرر می سازد که بعنوان ) اطالعات و تائيديه خانواده HUD )24 CFR 5.659مقررات 

را امضا کنيد و اجازه  HUDيک شرط دريافت کمک اسکان شما بايد يک فرم انتشار مصوبه 
دهيد هر منبع درآمد واريز شده يا خصوصی اين اطالعات را که برای تعيين واجد شرايط 

شامل اطالعاتی است که شما عرضه اين . بودن يا سطح مزايای شما الزم است عرضه نمايد
اين اطالعات شامل درآمد و . کرده ايد و بر مبلغ اجاره ای که می پردازيد اثر می گذارد

دارايی ها، از قبيل حقوق، مزايای ولفر، و سودهايی است که روی حساب های پس انداز 

بيل مبالغ آنها همچنين شامل تعديل های بخصوصی روی درآمد شما از ق. دريافت می کنيد
تخصيص داده شده برای اشخاص وابسته و خانوارهايی است که سرپرست آنها يا همسرانشان 
سالمندان معلول يا از کار افتاده اند؛ همچنين مبالغ تخصيص داده شده برای مخارج مراقبت از 

 .کودک، مخارج پزشکی، و مخارج کمک به معلولين نيز به حساب می آيد
 

 رضايت برای انتشار اطالعات منظور از مقرر ساختن
با امضای اين رضايت نامه شما به مالک پروژه اسکان که در رابطه با آن  

تقاضای کمک می کنيد اجازه می دهيد اطالعات مربوط به شما را از يک طرف ثالث 
مالک خانه را موظف می سازد همه اطالعاتی را که شما ارائه می  HUD. درخواست نمايد
د شرايط بودن و سطح مزايای شما اثر می گذارد تائيد نمايد تا اطمينان حاصل دهيد و بر واج

گردد که شما برای مزايای کمک اسکان واجد شرايط هستيد و اين مزايا در سطح درستی قرار 
، مالک خانه ممکن )بعنوان مدير قرارداد( PHAيا  HUDبه مجرد درخواست اداره . دارد

ايد و اطالعاتی که مالک تحت اين رضايت نامه بدست می آورد است اطالعاتی که تسليم کرده 
قرار ) PHA(يا اداره اسکان عمومی ) HUD(را در اختيار وزارت اسکان و توسعه شهری 

 .دهد
 

 استفاده از اطالعاتی که بايد بدست آيد
شخص ذکر شده در فرم تائيديه ممکن است اطالعات درخواست شده توسط  

 HUD. تائيديه را در حد محدوديت های ذکر شده در اين فرم خواستار شده و دريافت دارد
 .5U.S.C 1974موظف است اطالعات درآمد را که طبق قانون حفظ موارد محرمانه مصوب 

552a مالک و اداره اسکان عمومی  .با بدست می آورد مورد حفاظت قرار دهد)PHA (
همچنين موظفند از اطالعات مربوط به درآمد که طبق هر قانون قابل اطالق ايالتی بدست می 

چنانچه مالک اطالعاتی را از يک طرف ثالث بدست . آورند حفظ موارد محرمانه حفاظت کنند
وظف است شما را بطور آورد که با اطالعاتی که شما ارائه داده ايد ناهمگون باشد، مالک م

اگر چنين . کتبی آگاه ساخته و اطالعاتی را که به باور او نادرست است شناسايی نمايد
وضعيتی پيش آيد شما از اين فرصت برخورداريد که با مالک مالقات کرده و هرگونه اختالفی 

 .را مورد بحث قرار دهيد
 

 چه کسی بايد اين رضايت نامه را امضا کند 
سال دارد و هر سرپرست خانواده،  18اعضای خانوار شما که حداقل  هر کدام از 

همسر، يا شريک سرپرست، بدون توجه به سن، بايد رضايت نامه های مربوطه را هنگام اخذ 
. مجوز اوليه، هر تجديد جواز ديگر و هنگام هر جواز موقت، چنانچه صدق کند، امضا کنند

رگسال به خانوار می پيوندند و هنگامی که اعضای عالوه بر اين، هنگامی که اعضای جديد بز
 .سالگی می رسند آنها نيز بايد رضايت نامه های مربوطه را امضا کنند 18خانوار به 

 
اشخاصی که برای دريافت کمک تحت برنامه های زير تقاضا می دهند موظفند اين 

 :رضايت نامه را امضا کنند
 

 )Rental Assistance Program= RAP(برنامه کمک اجاره 

 )Rent Supplement(کمک اضافی اجاره 

 ")اداره اسکان"تحت مديريت (برنامه های پرداخت کمک اسکان  8قسمت 

 202قسمت 

 PRACاز  811و  202قسمت های 

 PAC   202/162قسمت

 "زير نرخ بهره بازار" (3)(d)221قسمت 

 236قسمت 

                          انواده ایمالکيت خانه واحدهای چند خ 2برنامه موسوم به هوپ 
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اين سند ترجمه سند قانونی صادر شده توسط وزارت اسکان و توسعه شهری " (HUD) وزارت اسکان و توسعه شهری . است  (HUD) مقرر می دارد که اين ترجمه صرفا برای راحتی و  
اين سند ترجمه شده . نسخه انگليسی اين سند به عنوان سند رسمی، قانونی، و کنترل کننده تلقی می شود. به خاطر کمک به شما در رابطه با درک حقوق و وظايفتان در اختيارتان قرار گيرد

 قصور در امضای اين رضايت نامه
 

قصور در امضای هر رضايت نامه مقرر ممکن است به رد شدن کمک يا پايان 
اگر تقاضای يک متقاضی بدين دليل رد شود، . مزايای کمک اسکان منجر شود

را  Rev. 1 4350.3نماينده مديريت بايد مراحل ابالغ ذکر شده در کتابچه / مالک
نماينده / د، مالکاگر تقاضای کمک يک مستأجر بدين دليل رد شو. دنبال کنند

 .مديريت بايد مراحل ذکر شده در اجاره نامه را دنبال کنند
 

 شرايط
 

بطور مستقل موارد زير را تائيد ننمايند، ) O/A(نماينده مديريت / تا زمانی که مالک
هيچ اقدامی نمی تواند در مورد پايان دادن، رد کردن، به تعويق انداختن، يا کاهش 

مبنای اطالعات بدست آمده از شما تحت اين رضايت نامه کمکی که خانوار شما بر 
تائيد اطالعاتی که شما در رابطه با واجد شرايط ) 1: دريافت می کند صورت گيرد

شامل درآمد (در رابطه با درآمد ) 2بودن و سطح مزايای خود عرضه کرده ايد؛ و 
کرده اند که آيا نماينده مديريت تائيد / ، مالک)بدست آورده و بدست نياورده هر دو

و ) يا داشته ايد(شما عمًال به چنين درآمدی برای استفاده خودتان دسترسی داريد 
دوره يا دوره هايی که در خالل آنها شما عمًال آن درآمد، دستمزدها، يا مزايا را 

 .دريافت داشته ايد تائيد کرده اند
 

عات مجاز يک فتوکپی رضايت نامه امضا شده ممکن است برای درخواست اطال
شمرده شده توسط امضای شما بر فرم های رضايت نامه شخصی مورد استفاده قرار 

نماينده مديريت يک / اين موضوع هنگامی ممکن است پيش آيد که مالک. گيرد
نماينده / رضايت نامه تائيديه شخصی ديگر با اصل امضا در اختيار ندارد و مالک

برای مثال، طرف ثالث (ائيد بفرستد مديريت موظف است درخواست ديگری برای ت
نماينده مديريت می / اگر چنين وضعيتی پيش آيد، مالک). در پاسخ قصور می ورزد

تواند يک فتوکپی اين رضايت را به فتوکپی فرم تائيديه شخصی که شما امضا می 
نماينده مديريت و / برای احتراز از استفاده از فتوکپی ها، مالک. کنيد ضميمه نمايد

ص ممکن است موافقت نمايند که برای هر نوع تائيديه مورد لزوم بيش از يک شخ
نماينده مديريت بايد شما، يا طرف ثالثی که شما / مالک. رضايت نامه را امضا نمايد

معين می کنيد را از يافته های انجام شده بر مبنای اطالعات تائيد شده تحت اين 
با  Rev.1 4350.3هد مطابق با کتابچه رضايت نامه آگاه ساخته و به شما فرصت د

 .آن يافته ها مقابله کنيد
 

نماينده مديريت بايد اطالعات بدست آمده تحت اين رضايت نامه را مطابق با / مالک
 .قوانين ايالتی حفظ موارد محرمانه در اختيار شما قرار دهد

 
مخففه  اگر يک عضو خانوار که موظف است رضايت نامه ها را امضا کند به جهات

نماينده مديريت می تواند / قادر نيست فرم های مقرر را به موقع امضا کند، مالک
پرونده را با ذکر دليل تأخير به ثبت برساند و برنامه های مشخصی بگذارد تا امضای 

 .متناسب را در اسرع وقت اخذ نمايد
 

وند ماه پس از تاريخی که امضا ش 15رضايت های شخصی برای انتشار اطالعات 
نماينده مديريت می تواند از اين رضايت نامه های / مالک. منقضی می گردند
نماينده / مالک. روز قبل از دوره گواهی امضا استفاده کند 120شخصی در خالل 

مديريت همچنين می تواند از اين فرم ها در طول مدت گواهی استفاده کند اما اين فقط 
يت اطالعاتی را دريافت می کند داير بر نماينده مدير/ در مواقعی است که مالک

استفاده های . اينکه اطالعاتی را که شما عرضه کرده ايد ممکن است نادرست باشد
 .ديگر ممنوع هستند

 
ماه  12نماينده مديريت نمی تواند تقاضای اطالعاتی را بنمايد که قديمی تر از / مالک

اشته و داليلی دارد که او را هستند مگر هنگامی که او اطالعات ناهمگونی دريافت د
اگر چنين . بدين باور رسانده که اطالعاتی که شما عرضه کرده ايد نادرست است

سال آخری  5نماينده مديريت می تواند اطالعات مربوط به / وضعيتی پيش آيد، مالک
 .را که شما کمک دريافت کرده ايد اخذ نمايد

 
ای مربوط به اطالعات است من اين اطالعات را که به مقاصد و استفاده ه

خوانده ام و درک می کنم و می دانم که آنها بايد تائيد شوند و به انتشار 
 .اطالعات برای اين مقاصد و استفاده ها رضايت می دهم

 
من هدف از اين رضايت نامه و استفاده های آن را خوانده ام و به آن 

نادرست از اين  رضايت می دهم و اين موضوع را درک می کنم که استفاده
 .رضايت می تواند به جريمه های شخصی در مورد من منجر شود

 
 ".فقط نسخه انگليسی اجاره نامه بايد امضاء شود"

 

 
 
 
 
 
 

 :جريمه های مربوط به استفاده نادرست از اين رضايت نامه
 

نماينده / ، مالک)HUD(يا هر کارمند وزارت اسکان و توسعه شهری ) (PHA(اداره اسکان عمومی  و) O/A(نماينده مديريت / ، مالک)HUD(وزارت اسکان و توسعه شهری 
 .بعلت انتشار غير مجاز يا استفاده ناصحيح از اطالعات جمع آوری شده بر مبنای اين رضايت نامه ممکن است جريمه شوند)) PHA(و اداره اسکان عمومی ) O/A(مديريت 

 
هر شخصی که در رابطه با يک متقاضی يا . است HUD 9887-Aمحدود به هدف های معين شده در فرم  HUD 9887-Aآوری شده بر مبنای فرم  استفاده از اطالعات جمع

رض اتهام خالفکاری کن است در معمستأجر عالمًا يا عامدًا هرگونه اطالعاتی را بصورتی درخواست کند، نگه دارد، يا افشا سازد که در ظاهر درست و در باطن نادرست است مم
 .دالر جريمه شود 5,000قرار گرفته و حداکثر تا 

 
چنانچه تناسب داشته باشد بر عليه فرد هر متقاضی يا مستأجر که از افشای توأم با غفلت اطالعات تأثير پذيرفته می تواند دررابطه با خسارات وارده يک شکايت مدنی مطرح کند و 

که در رابطه با افشای غير مجاز يا استفاده ناصحيح از ) PHA(و اداره اسکان عمومی ) O/A(نماينده مديريت / ، مالک)HUD(وسعه شهری مسئول يا کارمند وزارت اسکان و ت
 .آن اطالعات مسئوليت داشته خواستار غرامت های ديگر گردد
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