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  التعديل المؤقت إلنهاء المساعدة** نموذج: **8-7استمارة

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

  
  

  :_______________________عزيزي 
  

، أرسلنا لك إخطارًا نطالبك فيه بترتيب موعد اجتماع )date of interim initial notice/  اإلخطار المبدئي المؤقتتاريخ (في 
بوقوعه ) .Resident Manager, Occupancy Clerk, etc/  .الخالمدير المقيم، موظف اإلشغال، (لمناقشة التغيير الذي يعتقد 

ونظرًا لعدم استجابتك لذلك اإلخطار، فسيتم زيادة مبلغ اإليجار  ).income, family composition/  دخلك، تكوين أسرتك(في 
  /  BMIRمن إيجار % 110/إيجار العقد/إيجار السوق(دوالر __________ الخاص بك إلى 

market rent/contract rent/110% of the BMIR rent ( اعتبارًا من) 10الـ مرور فترة بعد اليوم األول في الشهر التالي 
 first day of the month after the 10-day period stated in the initial notice has/  أيام الواردة في اإلخطار المبدئي

elapsed.(  
  

أيام  10(خالل ) .Resident Manager, Occupancy Clerk, etc/  .الخالمدير المقيم، موظف اإلشغال، (إذا تقابلت مع 
تقديم جميع المعلومات قمت بو) calendar days from the date of this notice 10/  هذا اإلخطارتقويمية من تاريخ 

إذا لم تقم  .المطلوبة أو الشرح بعدم حدوث تغيير، فلن نقوم بإنهاء مساعدك إال إذا أظهر دخلك بأنك لم تعد مؤهًال للمساعدة
وتقديم جميع المعلومات ) .Resident Manager, Occupancy Clerk, etc/  .المدير المقيم، موظف اإلشغال، إلخ(بمقابلة 

  .المطلوبة بحلول ذلك التاريخ، فسنكون أحرارًا في منح مساعدتك لمستأجر آخر
  
  /  .، أضف الجملة التاليةPRACللمستأجر في مشروعات  :مالحظة(

NOTE:  For tenants in PRAC projects add the following sentence.( م تتقابل مع إذا ل) المدير المقيم، موظف
تقدم جميع المعلومات المطلوبة بحلول ذلك التاريخ، لم و) .Resident Manager, Occupancy Clerk, etc/  .الخاإلشغال، 

  .فسنقوم بإنهاء استئجارك
  

  / .الخالمدير المقيم، موظف اإلشغال، (إذا آان لديك أي أسئلة، الرجاء االتصال بـ 
 Resident Manager, Occupancy Clerk, etc. ( على ___________)رقم الهاتف  /phone number.(  

                   
  تفضلوا بقبول فائق االحترام، 

  
  

  الوآيل اإلداري، (                  
 Managing Agent, Resident/  .الخالمدير المقيم، 

Manager, etc.(  
  


