
 

 

مقرر می  (HUD)وزارت اسکان و توسعه شهری . است (HUD)اين سند ترجمه سند قانونی صادر شده توسط وزارت اسکان و توسعه شهری "
نسخه انگليسی اين . دارد که اين ترجمه صرفا برای راحتی و به خاطر کمک به شما در رابطه با درک حقوق و وظايفتان در اختيارتان قرار گيرد

 ." اين سند ترجمه شده يک سند رسمی نيست. سند به عنوان سند رسمی، قانونی، و کنترل کننده تلقی می شود
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 تعديل موقت خاتمه کمک** نمونه: **7-8ضميمه 

 

 )Date/  تاريخ(        )Tenant’s Name/  نام مستأجر(
 )Address/  آدرس(
 

 :عزيز________ 

 

ما برای شما ابالغيه ای فرستاديم و ضمن آن درخواست ) date of interim initial notice/  تاريخ ابالغيه اوليه موقتی(در 
/  نماينده مديريت، منشی پر بودن واحدها، و غيره(کرديم ترتيب مالقاتی را بدهيد که تا درباره تغييری که به باور 

Resident Manager, Occupancy Clerk, etc. ( در)درآمد، ترکيب خانوادگی  /family composition ,omeinc ( شما
روزه پس از  10اولين روز ماه پس از دوره (از آنجايی که شما به آن ابالغيه پاسخ نداديد، از تاريخ . پيش آمده صحبت کنيد
) first day of the month after the 10-day period stated in the initial notice has elapsed/  تاريخ ابالغيه اوليه

 / BMIRاجاره % 110/ اجاره قرارداد/ اجاره بازار(_ $ ______اجاره شما به 
 market rent/contract rent/110% of the BMIR rent (افزايش خواهد يافت. 
 

منيجر مقيم، (با ) calendar days from the date of this notice 10/  روز تقويمی از تاريخ اين ابالغيه 10(اگر شما تا 
مالقات کنيد و همه اطالعات ) .Resident Manager, Occupancy Clerk, etc/  غيرهمنشی پر بودن واحدها، و 

درخواستی را ارائه دهيد يا توضيح دهيد که تغييری پيش نيامده، ما به کمک شما خاتمه نخواهيم داد مگر آنکه درآمد شما 
 منيجر مقيم، منشی پر بودن واحدها، و غيره(اگر شما تا آن تاريخ با . نشان دهد که شما ديگر برای کمک واجد شرايط نيستيد

 /Resident Manager, Occupancy Clerk, etc. ( مالقات نکنيد و اطالعات درخواست شده را ارائه ندهيد ما آزاد خواهيم
 .بود که کمک شما را به يک مستأجر ديگر بدهيم

 /  .، جمله زير را اضافه کنيدPRACبرای مستأجرين پروژه های : توجه(
NOTE:  For tenants in PRAC projects add the following sentence. ( اگر شما تا آن تاريخ با) منيجر مقيم، منشی پر

مالقات نکنيد و اطالعات الزم را ارائه ندهيد ) .Resident Manager, Occupancy Clerk, etc/  بودن واحدها، و غيره
 .ممکن است ما به اجاره شما خاتمه دهيم

 
 / منيجر مقيم، منشی پر بودن واحدها، و غيره(هرگونه سوالی داريد لطفًا با  اگر

 Resident Manager, Occupancy Clerk, etc. ( به شماره ________)شماره تلفن  /phone number (تماس بگيريد. 
 

 ارادتمند،
 
 
 نماينده مديريت، (

 Managing/  منيجر مقيم، و غيره
 Agent, Resident Manager,  

etc.( 
 


