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

 ."الوثيقة المترجمة وثيقة رسميةهذه  وال تعد .القانونية، والمسيطرةوالوثيقة هي الوثيقة الرسمية، 

HUD Multifamily Occupancy Handbook 7-41 6/07 
Chapter 7:  Recertification, Unit Transfers,   
and Gross Rent Changes_Arabic 
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 اإلخطار المبدئي للتعديل المؤقت** نموذج**: 7-7استمارة 

 )Date/  التاريخ(                   )Tenant’s Name/  اسم المستأجر(
 )Address/  العنوان(
 

  
 :_______________________عزيزي 

 
بأنك أخفقت في اإلبالغ عن ) .Management Agent, Resident Manager, etc/  .الخوآيل اإلدارة، المدير المقيم، (يعتقد 

إذا آان هذا صحيحًا، فإن إخفاقك في اإلبالغ عن هذا  ).income or family composition/  دخلك أو تكوين أسرتك(تغيير في 
 ).if applicable/  إن آان مطبقًا(من عقد اإليجار الخاص بك ) or 24 16/  24أو  16(التغيير هو مخالفة للفقرة 

 
إذا آنت قد أخفقت في اإلبالغ عن التغيير، فإن عقد اإليجار الخاص بك يعطينا الحق في إنهاء مساعدة اإليجار الخاصة بك 

 / .الخف اإلشغال، المدير المقيم، موظ(وبالرغم من ذلك، فإذا تقابلت مع  .وإعطائها إلى أسرة أخرى
 Resident Manager, Occupancy Clerk, etc. ( خالل)أيام تقويمية من تاريخ هذا اإلخطار 10  / 

10 calendar days from the date of this notice (اإلبالغ عن التغيير في قمت بو)دخلك، تكوين أسرتك / 
 income, family composition( الرجاء  .مساعدتك إال إذا أظهر دخلك بأنك لم تعد مؤهًال للمساعدة، إن وجد، فلن نقوم بإنهاء

 ,Resident Manager/  .الخالمدير المقيم، موظف اإلشغال، (اتصل بـ  .عدم إرغامنا على اتخاذ هذه الخطوة الجذرية
Occupancy Clerk, etc. (على الفور لتحديد موعد لالجتماع. 

 
 /  .، أضف العبارة التاليةPRACعدا مشروعات وعات، للمستأجرين في جميع المشر :مالحظة(

, add the following sentence.except PRAC projectsFor tenants of all projects,   NOTE:(  إذا لم تقم باالستجابة قبل
 أو  17[، تعطينا الفقرة )/ calendar days from the date of this notice 10هذا اإلخطار تاريخأيام تقويمية من  10(مرور 

24  /17 or 24 [ من إيجار % 110/ إيجار العقد/إيجار السوق(من عقد اإليجار الخاص بك الحق في إنهاء مساعدتك وتحميلك 
BMIR   /market rent/contract rent/110% of the BMIR rent(  اعتبارًا من) الذي يلي الـفي الشهر  أو يومأدخل تاريخ 

 /  أيام تقويمية من تاريخ هذا اإلخطار 10
insert the date that is the first day of the month following 10 calendar days from the date of this notice.(  

 
 /  .، أضف الجملة التاليةPRACللمستأجر في مشروعات  :مالحظة(

NOTE: For tenants in PRAC projects add the following sentence.(  إذا لم تقم باالستجابة قبل) أيام تقويمية  10أدخل
 .، قد يتم إنهاء استئجارك)insert 10 calendar days from the date of this notice/  من تاريخ هذا اإلخطار

 
 

 ،تفضلوا بقبول فائق االحترام                 
 
 

  
  الوآيل اإلداري،(                  

 Managing Agent, Resident/  .الخالمدير المقيم، 
Manager, etc.( 

 


