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 ." اين سند ترجمه شده يک سند رسمی نيست. کنترل کننده تلقی می شود

 

 
 

 Page 1 of 10                          form HUD-90105-b_Farsi 
                                                                                                                                                                                                  12/2007 

 
 

 
                                                 

  وزارت اسکان و توسعه شهری
  

________________________  
  نام پروژه

______________________  
  HUDشماره پروژه 

  
  :اجاره نامه مدل برای استفاده تحت

  
) 2(کمک اسکان؛ و  8برنامه اسکان برای سالمندان يا افراد دارای معلوليت در رابطه با برنامه پرداخت های قسمت  202قسمت ) 1(

  .کمک و قراردادهای کمک پروژه  162برنامه برای خانواده ها و افراد غير سالمند معلول در رابطه با قسمت  202قسمت 
  

                    (B)                                        بين  20           سال                          ماه            (A)     اين قرارداد در روز 
شده و اعتبار ، بعنوان مستأجر منعقد                                      (C)                                        ، بعنوان مالک، و                

  .می يابد
  

  طرفين قرارداد شاهد محسوب می شوند
  

بدين وسيله، مالک رهن گذار تحت يک رهن است که پروژه را زير پوشش دارد که پس از اين بعنوان واحد شرح داده می شود، و طبق 
اخذ ) HUD(توسعه شهری ، بدان صورت که اصالح شده، وامی را از وزير اسکان و 1959قانون اسکان مصوب سال  202قسمت 
  ، و)ناميده می شود" وزير"که از اين به بعد (کرده 

  
شده است، يا مالک با وزير وارد يک قرارداد کمک ) HAP(بدين وسيله، مالک با وزير وارد يک قرارداد پرداخت های کمک اسکان 

  ؛ و)قراردادی را که اطالق نمی کند حذف کنيد(شده است ) PAC(پروژه 
  

بدين وسيله، طبق موافقت نامه مقرراتی منعقده بين مالک و وزير، مالک موافقت کرده است که تصرف پروژه را به خانواده ها و افراد 
تعريف شده، بصورتی که اصالح شده، و مقررات قابل  1959قانون اسکان مصوب  202سالمند يا معلول بصورتی که در قسمت 

واحدهای کمک گرفته و  8واجد شرايط بودن مستأجران برای پذيرش در رابطه با قسمت تحت چارچوب مربوط به  HUDاطالق 
تحت چارچوب مربوط به واجد شرايط  HUD، يا مقررات قابل اطالق HAPشرايط تصرف مداوم مطابق با شرايط و مفاد قرارداد 

صرف مداوم مطابق با شرايط و مفاد قرارداد واحدهای کمک گرفته و شرايط ت 162بودن مستأجران برای پذيرش در رابطه با قسمت 
PAC  ؛ و)قراردادی را که اطالق نمی کند حذف کنيد(محدود سازد  

  
بدين وسيله، مالک اين مسئله را مشخص نموده که مستأجر واجد شرايط است اجاره ای را بپردازد که کمتر از اجاره قرارداد برای 

  واحد تعريف شده است، 
  

  بنابراين اکنون،
  

  مالک واحد مسکونی موسوم به     .1

____________________________________________________(D)___________ 
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ماه                         مدت قرارداد يک سال است که از روز . را به مستأجر اجاره می دهد و مستأجر آن را از مالک اجاره می کند
    )E(             20           سال  

  
  .به پايان می رسد 20           سال             )F(__________ماه                    آغاز شده و در روز 
  

  .در ماه خواهد بود $      )G(____ )اجاره قرارداد(کل اجاره   .2
  
  :شامل مخارج زير خواهد بوددر باال در رابطه با هزينه آب و برق و غيره  2کل اجاره مشخص شده در پاراگراف . 3

_  _ ______________________________________________________________(H)_________ 
__________________________________  _______________________________________ 

   
را وارد کنيد؛ هنگامی که مستأجران قسمتی يا " همه"است ) utilities(اگر کل اجاره شامل همه هزينه های آب و برق و گاز (

  .)الف وارد کنيد 3همه مخارج آب و برق و گاز را می پردازند پاراگراف اضافی زير را بعنوان 
  

زير نخواهد بود و برای آن خدمات مبلغ تخصيص داده شده به آب و برق ) خدمات(سرويس کل اجاره تصريح شده در اينجا شامل هزينه 
  .است $      )I(مبلغ       ) Utility Allowance(و غيره 

  
______________________________________  _________________________(J)_________ 

_____________________________________  _______________________________________ 
   

کمپانی هايی پرداخت شوند که آن / بايد مستقيمًا توسط مستأجر به کمپانی) يا سرويس هايی(هزينه های مربوط به چنين سرويسی 
ه با همه اگر مبلغ تخصيص داده شده به آب و برق و غيره از سهم مقرر شده برای مستأجر در رابط. را ارائه می دهند) ها(سرويس 

تجاوز کند، مالک مبلغ آن هزينه اضافه ) HUD(هزينه های اسکان تصويب شده توسط برنامه و معيار وزارت توسعه و اسکان شهری 
مبلغ تخصيص داده شده به : توجه. (برای آن مقاصد، به مستأجر خواهد پرداخت HUDرا از سوی دولت و به مجرد دريافت منابع مالی 

  .)استفاده نمی کنند اطالق نمی کند" 8بخش "مورد مستأجرانی که از  آب و برق و غيره در
  

در ماه خواهد بود، و موافقت نامه غذاهای  $    )K(   جايی که سرويس غذا يک شرط تصرف واحد است، هزينه آن غذاها . 4
  .اجباری بصورت قسمتی از اين اجاره نامه در خواهد آمد

  
پرداخت می شود يا اين وزارتخانه ترتيب ) HUD(توسط وزارت اسکان و توسعه شهری  $   )L(  از کل مبلغ اجاره، مبلغ . 5

پرداخت هايی کــه اطالق نمی کنند (پرداخت آن را می دهد؛ اين مبلغ بعنوان پرداخت های کمکی اسکان، يا پرداخت های کمکی پروژه 
به داليل مربوط به تغيير . بر عهده مستأجر خواهد بود $    )M(   و از جــانب مستأجر داده مــی شود، و مبــلغ ) را خــط بزنيد

، تغييرات پديد آمده در درآمد خانواده، ترکيب خانوادگی يا دامنه مخارج استثنايی )HUD(مقررات وزارت اسکان و توسعه شهری 
، يا به دليل تعديل HUDده و معيارهای پزشکی يا هزينه های غير عادی ديگر مستأجر، امکان دارد که مطابق با برنامه های ايجاد ش

هرگونه تغييری از . در رابطه با هر گونه مبلغ تخصيص داده شده آب و برق و غيره، اين هزينه ها تغيير کنند HUDداده شده توسط 
أجرانی که از اين پاراگراف در مورد مست: توجه. (اين دست از تاريخ اعالم شده در ابالغيه خطاب به مستأجر اعتبار خواهد داشت

  .)استفاده نمی کنند اطالق نمی کند" 8بخش "
  
به مالک يا       )N(در                             ســررسيــد سهم مستـــأجر از اجــاره در اوليــن روز هر مــاه يا قبــل از آن   .6

  .شخص يا اشخاص ديگری در آن مکان ها خواهد بود که مالک می تواند گاهگاه و بصورت کتبی مشخص سازد
  
دالر، هر کدام که بيشتر است، در زمان اجرای اين  50سپردن يک وثيقه معادل يک ماه مبلغ کل پرداختی توسط مستأجر يا . 7

در برابر هرگونه آسيب می سپارد اما هرگونه  $      )O(     مستأجر وثيقه ای به مبلغ به اين ترتيب، . موافقت نامه مقرر خواهد شد
فرسودگی يا خرابی عادی ناشی از استفاده معمول از ساختمان و اطراف آن توسط مستأجر، خانواده، مهمانان، يا نمايندگان مستأجر از 

ی که صورتحساب مربوطه برای او فرستاده شد تمامی مبلغ اينگونه اين مورد مستثنی خواهد بود؛ و مستأجر موافقت می کند هنگام
به مجرد اختتام اين اجاره نامه، مبلغ وثيقه به مستأجر تأديه خواهد شد يا در جهت . خسارات را بپردازد تا وثيقه دست نخورده باقی بماند
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همه قوانين ايالتی و محلی مربوط به پرداخت  مالک. تهرگونه خسارت يا هرگونه بدهی مربوط به اجاره مورد استفاده قرار خواهد گرف
  .های مربوط به سود وثيقه ها را رعايت خواهد کرد

  
مالک در رابطه با تأمين خدمات يا هيچگونه ترتيب ديگری بر مبنای نژاد، رنگ، اعتقادات، مذهب، جنسيت، وضعيت . 8

  .ستأجر قائل نخواهد شدخانوادگی، اصليت ملی، يا معلوليت هيچگونه تبعيضی نسبت به م
  
اين موافقت نامه بطور اتوماتيک برای دوره های بعدی يکماهه که هر کدام در اجاره نامه مذکور گفته شده و بصورتی که در   .9

  .اينجا مطرح گرديده قابل تعديل خواهند بود تجديد خواهد شد، مگر آنکه بصورتی که در اينجا مطرح شده خاتمه يابد يا تعديل گردد
  

)a ( روز قبل به مالک به اين موافقت نامه در پايان دوره اوليه يا هر دوره  30مستأجر می تواند با دادن يک ابالغيه کتبی از
هنگامی که مالک يکی از مفاد اين قرارداد را رعايت نمی کند، مستأجر می تواند مطابق با قانون ايالتی و با اطالع . بعدی پايان دهد

  .اين مورد، به اين موافقت نامه پايان دهدکتبی به مالک در 

)b   ( 24مقررات  247قسمت CFR مقررات وزارت . ناظر بر حق مالک داير بر خاتمه بخشيدن به اين موافقت نامه است
  :اعالم می دارد که مالک تنها در شرايط زير می تواند به اين موافقت نامه پايان دهد) HUD(اسکان و توسعه شهری 

  
می تواند در پايان دوره اوليه يا هر دوره متعاقب ديگر، با آگاه کردن مستأجر بصورت کتبی به طريقی  مالک) 1(

زير گفته شده به اين موافقت نامه پايان دهد و به اطالع مستأجر برساند که دوره اين موافقت نامه تجديد نشده و ) ز(که در پاراگراف 
ين اختتام بايد بر مبنای عدم رعايت يکی از مفاد موافقت نامه، قصور در رعايت تعهدات تحت ا. بنابراين موافقت نامه خاتمه يافته است

هنگامی که اختتام اجاره بر مبنای دليل موجه ديگری است، در پايان دوره . هر قانون مالک و مستأجر ايالتی، يا دليل موجه ديگری باشد
 30اختتام بايد اين موضوع را خاطر نشان سازد اما در هر صورتی زودتر از  و مطابق با مقررات اختتام اين موافقت نامه، ابالغيه

هنگامی که ابالغيه اختتام بر مبنای عدم رعايت يکی از مفاد اين موافقت نامه . روز پس از دريافت ابالغيه از جانب مستأجر نخواهد بود
زمان تسليم ابالغيه بايد مطابق با جمله قبل يا يا زمان تعيين  يا قصور از يکی از تعهدات تحت يک قانون مالک و مستأجر ايالتی است،

  .شده توسط قانون ايالتی، هر کدام که ديرتر است باشد
  

، هر موقع که مستأجر يکی از مفاد اين قرارداد را رعايت نمی کند، مالک می )1(عليرغم پاراگراف فرعی ) 2(
با آگاه ساختن مستأجر به صورتی که در پاراگراف  (HUD)ن و توسعه شهری تواند مطابق با قانون ايالتی و مقررات وزارت اسکا

  .زير آمده به اين موافقت نامه پايان دهد) ز(
  

)c ( اگر مستأجر در تاريخ به اجرا در آمدن اختتاميه اين موافقت نامه ساختمان و اطراف آن را تخليه نکند مالک می تواند
ه تحت قانون ايالتی يا محلی در رابطه با تخليه به مستأجر تعلق می گيرد و مطابق با شرايط خواستار همه تاوان های قضايی گردد ک

  .است) HUD(مطرح شده در مقررات وزارت اسکان و توسعه شهری 
  

)d ( در رابطه با مستأجر شامل قسمت های زير است" عدم رعايت مفاد اين اجاره نامه"اصطالح) :يک تخلف چشمگير ) 1
تخلفات مکرر کوچکتر از اجاره نامه که در قابل زيست بودن پروژه اختالل ايجاد کند، بصورتی ) 2(بت به اجاره نامه؛ يا بيشتر نس

منفی بر سالمت يا ايمنی هر شخص يا بر حق هر مستأجر در رابطه با تمتع عاری از مزاحمت مالک يا نماينده او از ساختمان ها و 
بوط به پروژه اثر بگذارد، در امور مربوط به مديريت پروژه دخالت کند، يا روی پروژه يک محوطه اجاره داده شده و تأسيسات مر

قصور مستأجر در رابطه با ارائه به موقع همه اطالعات الزم در مورد درآمد و ترکيب، يا ) 3(تأثير مالی منفی داشته باشد، يا 
جرای موارد مربوط به در اختيار نهادن و تائيد شماره های سوسيال از جمله قصور در ا(فاکتورهای واجد شرايط بودن خانوار مستأجر 

عدم ). مشخص شده، يا ارائه آگاهانه اطالعات نا کامل يا غير صحيح CFR 24قانون  5سکيوريتی، به صورتی که توسط قسمت 
خت آن رسيده اما پس از گذشت زمان پردا) از جمله هر قسمت آن(پرداخت اجاره يا هرگونه تعهد مالی ديگر که تحت اين قرارداد 

پرداخت اجاره يا هر . هرگونه فرصت مجاز تحت قانون ايالتی و در دوره مهلت به انجام رسيده يک تخلف چشمگير به حساب می آيد
 تعهد مالی ديگر که طبق اين موافقت نامه زمان پرداخت آن فرا رسيده اما پس از تاريخ سررسيد و در خالل دوره مجاز تعيين شده

  .پرداخت شده طبق قانون ايالتی يک تخلف کوچک به حساب می آيد
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)e ( رفتار مستأجر را نمی توان دليل موجه ديگر تلقی کرد مگر آنکه مالک به مستأجر از قبل بطور کتبی ابالغ کرده باشد که
ابالغيه گفته شده بايد بصورتی که در . يدرفتار گفته شده از اين به بعد مبنايی برای پايان دادن به اين موافقت نامه به حساب می آ

  .زير گفته شده به مستأجر تسليم گردد) ز(پاراگراف 
  

)f ( تصميم مالک داير بر پايان دادن به موافقت نامه بايد بصورت کتبی بوده و)اين موضوع را بيان کند که موافقت نامه ) 1
مالک را با توضيحات کافی بيان کند تا بدين وسيله مستأجر را قادر سازد  داليل اقدام) 2(در تاريخ مشخص شده در آن به پايان رسيده، 

به اطالع مستأجر برساند که اگر او در تاريخ مشخص شده برای اختتام در واحد اجاره داده شده بماند، مالک ) 3(برای دفاع آماده شود، 
تنها با يک اقدام قضايی صورت می گيرد که در آن زمان ممکن است خواستار آن گردد که اختتام اجاره به اجرا درآيد و اين کار 

  .در زير بيان شده به مستأجر تسليم گردد) ز(بصورتی که در پاراگراف ) 4(مستأجر می تواند دفاعی ارائه دهد، و 
  

)g ( ابالغيه اختتاميه مالک بايد همراه با اين اقدامات باشد)که )لسفرست ک(فرستادن يک نامه توسط پست درجه اول ) 1 ،
تسليم ) 2(مستأجر به آدرس او در پروژه، با يک آدرس برگشت درست، و ) ب(بصورت صحيحی تمبر زده شده و دارای آدرس است، 

يک کپی ابالغيه گفته شده به يک شخص بالغ که در واحد مسکونی اجاره داده شده در را باز می کند، يا اگر هيچ شخص بالغی پاسخ 
تسليم ابالغيه تا . بالغيه زير يا از طريق در، در صورت امکان، يا در غير اين صورت با الصاق ابالغيه به درنمی دهد، با نهادن يک ا

تاريخی که بايد بعنوان زمانی . زمانی که هر دو ابالغيه شرح داده شده در اينجا به آگاهی مستأجر نرسيده اند نبايد اجرا شده تلقی گردد
اين سند در آن ) 1(دريافت داشته بايد تاريخی باشد که در آن نامه فرست کلس شرح داده شده در ماده  تلقی شود که مستأجر ابالغيه را

بصورت صحيحی تحويل شده، هر کدام ديرتر صورت گرفته ) 2(پست شده، يا تاريخی باشد که در آن ابالغيه شرح داده شده در ماده 
  .است

  
)h (و توسعه شهری  مالک می تواند با تصويب قبلی وزارت اسکان)HUD ( مفاد و شرايط موافقت نامه را از تاريخ پايان

دوره اوليه يا يک دوره بعدی تعديل کند و اين کار با تسليم يک ابالغيه مناسب به مستأجر صورت می گيرد که همراه با تسليم موافقت 
هرگونه افزايش در اجاره در همه . قرار داده است نامه تجديد نظر شده يا ضميمه ای است که موافقت نامه فعلی را مورد تجديد نظر

اين ابالغيه و پيشنهاد بايد بصورتی که . باشد HUDو مقررات قابل اطالق ديگر  CFR 24قانون  245موارد بايد تحت نظارت قسمت 
روز قبل  30حداقل ) ن شدهبيا) ز(بصورتی که در پاراگراف (بيان شده تسليم مستأجر گردد و بايد از جانب مستأجر ) ز(در پاراگراف 

از آخرين تاريخی دريافت گردد که مستأجر حق دارد به اجاره خود پايان دهد بدون آنکه مفاد و شرايط مربوطه تعهدی برای او ايجاد 
يک ابالغيه مستأجر می تواند آن را با به اجرا در آوردن موافقت نامه تجديد نظر شده تسليمی يا ضميمه آن بپذيرد، يا با دادن . نمايد

ابالغيه . روز قبل از تاريخ اجرا آن را رد کند و به اطالع مالک برساند که قصد دارد به اجاره خود پايان دهد 30کتبی به مالک حداقل 
او در اين مورد نامه ای خطاب به مالک می نويسد و آن را از طريق پست درجه اول به : اختتام مستأجر بدين صورت به انجام می رسد

  .س او می فرستدآدر
  

)i (مالک می تواند به داليل زير به اين موافقت نامه پايان دهد:  
  

انجام فعاليت های جنايی مربوط به مواد مخدر در داخل ساختمان و محوطه يا نزديک آن، توسط هر مستأجر، . 1
  توسط هر شخصی که تحت کنترل مستأجر باشد؛عضو خانوار، يا ميهمان، و انجام هرگونه فعاليتی مانند آن در ساختمان ها يا محوطه 

  
  تعيين اين موضوع از جانب مالک که يکی از اعضای خانواده بطور غير قانونی از مواد مخدر استفاده می کند؛. 2
  
تعيين از موضوع از جانب مالک که يک الگوی استفاده غير قانونی از مواد مخدر در سالمت، ايمنی، يا حق . 3

  از ساختمان و محوطه توسط ساکنان ديگر دخالت می کند؛ تمتع مسالمت آميز
  
فعاليت جنايی توسط يک مستأجر، هر عضو خانوار مستأجر، يک ميهمان يا شخص ديگری که تحت کنترل . 4

  :مستأجر است
  

)a(   اين موضوع که سالمت، ايمنی، يا حق تمتع مسالمت آميز ساير ساکنين از ساختمان و محوطه) از جمله
  را تهديد می کند؛ يا) مديريت ملک که در ساختمان ساکن هستند کارکنان

  

)b ( اين موضوع که سالمت، ايمنی، يا حق تمتع مسالمت آميز محل های مسکونی آنها را اشخاصی که در
  قسمت بالفصل ساختمان ساکنند تهديد می کنند؛
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حکوميت، برای انجام يک جرم، يا قصد اگر يک مستأجر برای احتراز از تعقيب، يا حبس يا بازداشت پس از م. 5

انجام يک جرم که تحت قوانين مکانی که شخص در حال فرار است جرم شديد  محسوب می شود يا در موردی که در رابطه با ايالت 
  نيوجرسی يک جنحه شديد محسوب می شود در حال گريز است؛

  
  تحت قانون فدرال يا ايالتی تخلف می کند؛اگر مستأجر از يک وضعيت بازداشت محدود يا بخشودگی مشروط . 6
  
تعيين اين موضوع توسط مالک که سوء استفاده يک عضو خانوار يا الگوی سوء استفاده او از الکل سالمت، . 7

  ايمنی، يا حق تمتع مسالمت آميز ساير ساکنان از ساختمان و محوطه را تهديد می کند؛
  
از اعضای خانوار مستأجر، يک ميهمان يا شخص ديگری که اگر مالک تشخيص دهد که مستأجر، هرکدام . 8

تحت کنترل مستأجر است در فعاليت جنايی درگير شده باشند، بدون توجه به اين موضوع که آيا مستأجر، هر کدام از اعضای خانواده 
  .م شده باشند يا خيرمستأجر، يک ميهمان يا شخص ديگری که تحت کنترل مستأجر است بخاطر آن فعاليت دستگير شده يا محکو

  
مستأجر موافقت می کند که درآمد خانواده، ترکيب خانوادگی و ساير مقررات واجد شرايط بودن مسئله ای مهم و جزو مفاد و . 10

ين تعهدات اجاره نامه او در رابطه با مبلغ اجاره ای که او متعهد است بپردازد می باشد و به حق او برای تصرف واحد ارتباط دارد، و ا
از تاريخ اين اجاره نامه تجديد جواز درآمد بايد هر ساله به مالک اعالم گردد  HUDموضوع را می پذيرد که طبق قوانين و مقررات 

  .)استفاده نمی کنند اطالق نمی کند" 8بخش "اين پاراگراف در مورد مستأجرانی که از : توجه(
  

کرايه ماهانه تابع تعديلی است که از جانب مالک صورت می گيرد تا مستأجر موافقت می کند که سهم مستأجر از پرداخت . 11
تغييرات درآمدی را منعکس سازد که در هر کدام از تجديد جوازهای درآمد مستأجر گفته شده، و مستأجر موافقت می کند که چنين 

مستأجر را بطور کتبی آگاه سازد، و اين کار روز قبل در رابطه با چنين تعديلی  30مالک موافقت می کند که از . تعديلی را رعايت کند
بدين صورت انجام می شود که يک ضميمه بعنوان قسمتی از اين موافقت نامه در می آيد که طی آن مبلغ اجاره ماهانه تعديل شده که 

نمی کنند اطالق نمی  استفاده" 8بخش "اين پاراگراف در مورد مستأجرانی که از : توجه. (مستأجر موظف است بپردازد اعالم می گردد
  .)کند

  
مالک و مستأجر موافقت می کنند که اگر پس از تجديد جواز، معلوم شود که درآمد مستأجر برای پرداخت اجاره قرارداد به . 12

اضافه هرگونه هزينه تخصيص داده شده آب و برق کافی است، در آن صورت مستأجر موظف خواهد بود که پرداخت تمام آن هزينه 
  .نگی را بر عهده بگيرد اما ديگر موظف نخواهد بود تحت اين اجاره نامه جوازهای مربوط به درآمد را حاصل کندهای خا

  
مستأجر اين اجاره نامه را نبايد به ديگری واگذار کند، ساختمان و محوطه آن را مجددًا به ديگری اجاره دهد، هم اتاقی بگيرد يا . 13

ا اجازه دهد ساختمان و محوطه آن برای هر منظوری غير از يک محل سکونت خصوصی اجازه دهد کسی در آن ساکن شود، ي
مستأجر موافقت می کند که در اين واحد سکونت گزيند و موافقت می . انحصاری برای مستأجر و خانواده او مورد استفاده قرار گيرد

  .کند که اين واحد تنها محل سکونت مستأجر و خانواده او خواهد بود
  

ارائه ارقام نادرست از جانب ) a: (مستأجر موافقت می کند هر اجاره ای که به موارد زير مربوط می شود را به مالک بپردازد. 14
قصور ) b(مستأجر در رابطه با جواز اوليه درآمد يا تجديد جواز او، يا در مورد هرگونه اطالعات ديگر که به مالک تسليم شده يا 

  .ز مربوط به درآمد هنگامی که مقرر است يا قصور در ارائه اطالعات خواسته شده توسط مالکمستأجر در ارائه تجديد جوا
  

خود موافقت می کند که موارد زير را ) administrator(و مديران ) executor(مستأجر از جانب خود و وارثان، مجريان . 15
  :رعايت کند

  
)a ( سررسيد و بدون هيچ گونه مبلغ کسر کردنی، هر چه که باشد، بدون پرداخت فوری اجاره ذکر شده در اين سند در تاريخ

  .آنکه مالک متعهد باشد هيچگونه تقاضايی برای اين کار انجام دهد
  

)b  ( نگاهداری ساختمان محوطه در يک شرايط تميز و بهداشتی، و رعايت همه تعهدات اعمال شده به مستأجران تحت
ساختمان اسکان که مفاد آن بر سالمتی و ايمنی مربوط به ساختمان ها و محوطه ها و دستگاه های مقررات قابل اطالق مربوط به قوانين 
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از همه جريمه ها، مجازات ها، و هزينه های مربوط به تخلفات يا موارد رعايت نشده توسط  فوق اثر می گذارد، و مبری ساختن مالک
  .گفته شده، و از همه مسئوليت های ناشی از هرگونه تخلف يا عدم رعايت مستأجر در رابطه با هرکدام از قوانين، مقررات يا قواعد

  
)c  ( استفاده نکردن از ساختمان و محوطه برای هرگونه منظوری که از نظر شرکت های بيمه صادر کننده بيمه نامه برای

  واحد، خطرناک تلقی می شوند؛
  

)d  ( که ناشی از اعمال يا غفلت های او باشد، مستأجر آن خسارت اين موضوع که اگر هرگونه خسارتی برای ملک پيش آيد
را به هزينه خود رفع و رجوع کند و چنانچه مستأجر در انجام آن تعميرات در خالل يک دوره زمانی منطقی پس از پيش آمدن آن 

نجام داده و هزينه مربوطه را از خسارت ها قصور ورزد يا از انجام آن امتناع کند، مالک به اختيار خود می تواند آن تعميرات را ا
  .مستأجر طلب کند و مستأجر بايد مبلغ کل خساراتی را که خود باعث آن گشته به مالک بازپرداخت نمايد

  
)e  ( ،به مالک، يا نمايندگان او، يا هر نماينده هر مالک رهن مربوط به ملک، يا هنگامی که توسط مالک مجاز شمرده شده

ر، شرکت خدماتی از قبيل آب و برق و گاز، سازمان شهرداری يا ديگران اجازه دهد برای مقاصد مربوط به کارمندان هر مقاطعه کا
  .انجام بازرسی های منطقی و تعميرات و جايگزين کردن ها وارد ملک گردند

  
)f  (نصب نکردن ماشين ظرفشويی، خشک کن، يا کولر در آپارتمان بدون تصويب قبلی مالک؛ و  

  
)g  ( دادن به مالک يا نمايندگان او در رابطه با اقدام قانونی در صورت نقض يا تهديد به نقض نسبت به هر کدام از اجازه

  .مفاد يا قسمت های اين اجاره نامه از جانب مستأجر
  

 و CFR 24قانون  5طبق مقررات قسمت (مستأجر اجازه دارد حيوانات خانگی عادی را در واحد مسکونی خود نگاه دارد . 16
هرگونه مقررات مربوط به حيوان خانگی به اجرا درآمده ). CFR 24قانون  5مقررات حيوانات خانگی به اجرا در آمده تحت قسمت 

مستأجر موافقت می کند که همه اين قوانين . به اين سند ضميمه شده و قسمتی از آن محسوب می شوند CFR 24قانون  5تحت قسمت 
و مقررات قابل اطالق و قانون ايالتی يا محلی تخلف از اين مقررات می تواند  CFR 24قانون  5 طبق مقررات قسمت. را رعايت کند

اين مقررات شامل . باشد) يا هر دو) (صاحب حيوان خانگی(زمينه ای برای بيرون بردن حيوان خانگی يا خاتمه اجاره نامه مستأجر 
و مقررات حاکم بر ) HUDبخصوص و پروژه های تحت مالکيت تخليه از پروژه های سوبسيد گرفته ( CFR 24قانون  5قسمت 

  .پرداخت های کمک اسکان و برنامه های پرداخت های کمک به پروژه است 8خاتمه اجاره نامه تحت قسمت 
  

قوانين مربوط به حيوانات خانگی در مورد حيوانی که توسط يک مستأجر يا بازديد کننده مورد استفاده قرار می  5قسمت : توجه
مالک : اختياری. گيرد و بعنوان يک وسيله راحتی منطقی در رابطه با معلوليت مستأجر يا بازديد کننده به حساب می آيد صدق نمی کند

ورود و . می تواند پس از ابالغيه منطقی به مستأجر و در طول ساعات منطقی وارد ساختمان و محوطه شده و آن را بازرسی کند
يا مالک زمينه (ست که مالک يک شکايت کتبی و امضا شده را دريافت کند که اين اتهام را مطرح می سازد بازرسی تنها زمانی مجاز ا

که رفتار يا وضعيت يک حيوان خانگی در واحد مسکونی، تحت قانون ايالتی يا ) ای منطقی در دست داشته باشد که بدين باور برسد
المت يا ايمنی ساکنين پروژه يا اشخاص ديگر که پروژه در آن واقع شده است می محلی قابل اطالق، باعث مزاحمت يا تهديد نسبت به س

  .باشد
  

وجود نداشته باشد که بتواند تحت قانون قابل ) يا يک نماينده مشخص شده برای آن اختيارات(اگر اجازه يا اختيار ايالتی يا محلی 
دارد وحشی می شود، عالئم بيماری شديد از خود نشان می دهد، يا  اطالق ايالتی يا محلی حيوان خانگی را بدان دليل بيرون برد که

مالک می تواند ) چنانچه الزم باشد(رفتار ديگری دارد که متضمن تهديد فوری نسبت به سالمت يا ايمنی اجاره نشينان بطور کلی است 
تا آنجا که تحت قانون ايالتی و محلی مجاز وارد ساختمان و محوطه شود، حيوان خانگی را بيرون برد و در رابطه با حيوان خانگی 

 است اقدام الزم را بعمل آورد که می تواند شامل قرار دادن آن در تأسيساتی باشد که برای ارائه مواظبت و پناه برای دوره ای تعيين شده
گی را بيرون برد يا آن تنها در صورتی مالک می تواند وارد ساختمان محوطه شده و حيوان خان. روز تجاوز نمی کند 30که از 

بخواهد فورًا آن حيوان خانگی را از پروژه بيرون برد، ) صاحب حيوان خانگی(اقدامات مجاز ديگر را انجام دهد که مالک از مستأجر 
تماس ) صاحب حيوان خانگی(از انجام اين کار ممانعت ورزد، يا اگر مالک قادر نيست با مستأجر ) صاحب حيوان خانگی(و مستأجر 

 CFR 24قانون  5گيرد تا درخواست کند که حيوان بيرون برده شود هزينه تأسيسات مراقبت از حيوان بايد به صورتی که در قسمت ب
  .گفته شده پرداخت گردد
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مالک موافقت می کند که مقررات مربوط به قوانين قابل اطالق فدرال، ايالتی، و محلی از جمله قوانين بهداشت، اسکان و . 17
  .ان را رعايت کرده و ساختمان و محوطه را بصورتی ايمن، بهداشتی و قابل قبول تحويل دهدساختم

  
با به اجرا در آوردن اين موافقت نامه، مستأجر موافقت می کند که واحد مسکونی تعريف شده در اين سند توسط او بازرسی . 18

نمايد که ساختمان و محوطه گفته شده به صورت قانع کننده ای مستأجر بدين وسيله تصديق می . شده و مورد تصويب قرار گرفته است
تکميل شده و مالک موظف نخواهد بود در رابطه با کارهايی که قبًال برای مستأجر انجام شده رنگ کاری، گچ کاری، يا هر گونه کار، 

سی قرار داده و آن را در يک وضعيت خوب و مستأجر اقرار می کند که او واحد را مورد بازر. تعمير، يا سرويسی را مجددًا انجام دهد
قابل اجاره يافته، و موافقت می کند که در پايان اجاره ساختمان و محوطه گفته شده را در يک وضعيت خوب و بصورتی که تحويل 

  .گرفته به استثنای موارد مربوط به فرسودگی و خرابی که در اثر استفاده عادی پيش می آيد تحويل مالک دهد
  

مستأجر موافقت می کند بدون رضايت قبلی و کتبی مالک هيچگونه تغيير، اضافه کردن، يا بهينه سازی در رابطه با واحد و . 19
در غير اينصورت، مالک موافقت می کند که در رابطه با ناتوانی مستاجر واجد شرايط، از جمله دادن . متعلقات آن انجام نخواهد شد

يا مراحل کاری، و انجام و پرداخت تغييرات ساختمانی در واحد يا قسمت های عمومی مساعدتهای  تغييراتی در مقررات، سياست ها،
مالک موظف نيست مساعدت هايی را به عمل آورد که متضمن يک تغيير اساسی در برنامه مالک بوده يا . منطقی را به عمل آورد

عالوه بر اين، اگر يک تعديل . نگاه کنيد 8قسمت  CFR 24ررات در به مق. هزينه ای چشمگير همراه با مشکالت اداری را با خود دارد
ساختمانی درخواست شده همراه با هزينه ای چشمگير و مشکالت اداری است، در آن صورت مالک بايد به مستاجر اجازه دهد تعديل ها 

  .انجام داده و هزينه آن را بپردازد" قانون اسکان عادالنه"را مطابق با 
  

موافقت می کند که آب و برق و گاز تأمين شده توسط مالک را به هدر ندهد؛ از آب و برق و گاز يا وسايل برای هيچ مستأجر . 20
منظور غير صحيح يا غير مجاز استفاده نکند؛ و بدون اجازه قبلی و کتبی مالک هيچ قسمت افزودنی، عالمت، يا نرده ای را در 

أجر موافقت می کند که اگر چنين اجازه ای داده شود، به مجرد پايان يافتن اجاره نامه، مست. ساختمان يا محوطه و اطراف آن نگذارد
  .هرگونه افزودنی، عالمت يا نرده ای را با اختيار مالک و بدون وارد آوردن خسارت به ساختمان و محوطه بر دارد

  
است بر عليه ساختمان و محوطه گفته شده اقامه  که اکنون يا بعد از اين ممکن) مورگج(اين موافقت نامه تابع هرگونه رهن . 21

گردد می باشد، و ثبت چنين مورگج يا مورگج هايی دارای ارجحيت و تقدم بوده و باالتر و مقدم بر ادعای بدهی يا گرويی در مورد اين 
اين موافقت نامه در مورد آن رهن موافقت نامه است، و مستأجر نسبت به اجرای مفاد هرگونه سندی که در رابطه با اثر بيشتر تبعيت از 

يا رهن ها ممکن است الزم يا مطلوب به نظر برسد بدون هزينه موافقت می کند و ممانعت از اجرای مفاد آن اسناد مالک و وکال و 
يا خسارتی  نمايندگان قانونی مالک را مستحق خواهد ساخت از گزينه لغو اين موافقت نامه برخوردار باشند بدون آنکه هيچگونه هزينه

  .متوجه آنها گردد، و شرطی که بدين وسيله اينجا عطا شده به وضوح بدين صورت محدود می باشد
  

، مستأجر بايد بالفاصله هرگونه نامه يا ابالغيه (HUD)طبق مقررات وزارت اسکان و توسعه شهری : تائيديه درآمد مستأجر. 22
عضو خانواده که اطالعاتی در مورد مبلغ يا تائيديه درآمد خانوادگی ارائه  به يک (HUD)ديگر توسط وزارت اسکان و توسعه شهری 

  . می دهد را در اختيار مالک قرار دهد
  

مالک موافقت می کند که به مستأجر و سازمان دهندگان مستأجر اجازه دهد در ساختمان و : حق مستأجرين برای سازماندهی. 23
ه تأسيس يا عملکرد يک سازمان مستأجر مربوط می شود که طبق مقررات وزارت اسکان و اطراف آن به فعاليت هايی دست بزنند که ب

  .ايجاد شده است (HUD)توسعه شهری 
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  .تجديد جوازهای موقتی. 24
  

)a (مستأجر موافقت می کند چنانچه هر کدام از تغييرات زير پيش آمد بالفاصله مالک را آگاه سازد  
  

  .به خارج از واحد نقل مکان نمايدهر کدام از اعضای خانواده . 1
  

  .هر کدام از اعضای بزرگسال خانوار که در آخرين جواز يا جواز مجدد بعنوان بيکار گزارش شده شغلی بيابد. 2
  

  .دالر يا بيشتر افزايش يابد 200درآمد کل خانوار در يک ماه به ميزان . 3
  

)b ( تغيير در فاکتورهای ديگری را که در محاسبه اجاره مستأجر مستأجر می تواند هرگونه کاهش در درآمد يا هرگونه
مالک آن اطالعات را تائيد کرده و کاهش متناسب اجاره را انجام خواهد داد مگر آنکه مالک تائيديه ای . منظور می شوند گزارش دهد

اما اگر قسمتی از . ه طول خواهد کشيدداشته باشد داير بر اين موضوع که کاهش درآمد يا تغيير در فاکتورهای ديگر کمتر از يک ما
ماه برگردانده شود، مالک می تواند جريان تجديد جواز را تا زمانی که درآمد معلوم می شود به  2درآمد مستأجر يا تمامی آن در عرض 

فتاده در طول مدت تأخير اندازد؛ اما کاهش نرخ عطف به ماسبق گشته و مالک نمی تواند مستأجر را بخاطر عدم پرداخت اجاره عقب ا
پس از دريافت ابالغيه کتبی راجع به هرگونه اجاره عقب افتاده برای . کاهش گزارش شده و تکميل جريان جواز از واحد بيرون کند

دوره زمانی ذکر شده در باال مستأجر سی روز وقت دارد اجاره را پرداخت کرده و در غير اين صورت مالک می تواند بخاطر عدم 
  .ره حکم تخليه بگيردپرداخت اجا
  
)c ( اگر مستأجر مالک را از اين تغييرات موقت در مورد تعداد اعضا يا افزايش در درآمد خانوار آگاه نسازد، مالک می

مالک می تواند تنها . افزايش دهد) HUD(تواند اجاره مستأجر را تا حد نرخ بازار تصويب شده توسط وزارت اسکان و توسعه شهری 
زمانی و مراحل اداری تعيين شده توسط مقررات، کتابچه ها و راهنمايی های وزارت اسکان و توسعه شهری  طبق جدول های

)HUD (در رابطه با برنامه های سوبسيد چند خانواده ای چنين کاری را انجام دهد.  
  
)d ( درآمد يا فاکتورهای مستأجر می تواند درخواست نمايد که برای بحث در مورد اين موضوع که چگونه هر تغييری در

مالک موافقت می کند که اگر مستأجر . ديگر بر اجاره او يا پرداخت کمک، اگر وجود داشته باشد، اثر گذاشته با مالک مالقات نمايد
درخواست چنين مالقاتی را بنمايد، با مستأجر مالقات کرده و توضيح دهد که چگونه اجاره مستأجر يا پرداخت کمک، اگر وجود داشته 

  .باشد، محاسبه شده است
  

  :برداشتن سوبسيد. 25
  

)a ( زير ذکر شده پيش آيد کمکی که از  2يا بخش  1مستأجر اين موضوع را درک می کند که اگر رويدادهايی که يا در بخش
ديگری گذاشته  پايان کمک بدان معناست که مالک می تواند کمک را در اختيار مستأجر. جانب او عرضه شده است می تواند پايان يابد
زير پايان يابد، مستأجر موظف ) 1(عالوه بر اين چنانچه کمک مستأجر به دليل معيار . و اجاره مستأجر مجددًا محاسبه خواهد شد

  .را بپردازد) HUD(خواهد بود برای واحد خود اجاره بازار تصويب شده توسط وزارت اسکان و توسعه شهری 
  

پس از دريافت ابالغيه مالک داير بر قصد به پايان دادن پرداخت کمک  روز تقويمی 10مستأجر در عرض ) 1(
  .را ارائه ندهد 24يا  10مستأجر، اطالعات يا گزارش های خواسته شده در پاراگراف 

  
مبلغی که مستأجر موظف است برای اجاره و مخارج آب و برق و گاز تحت قوانين و مقررات وزارت اسکان ) 2(

  .است 1نشان داده شده در ضميمه ) Family Gross Rent" (اجاره ناخالص خانوادگی"پردازد معادل ب) HUD(و توسعه شهری 
  

)b (اين ابالغيه به آگاهی مستأجر . مالک موافقت می کند در مورد اختتام پيشنهاد شده اجاره مستأجر را بطور کتبی آگاه سازد
تواند درخواست کند که با مالک مالقات کرده تا درباره اختتام پيشنهادی می رساند که در عرض ده روز پس از تاريخ ابالغيه، او می 

  .کمک بحث نمايد
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  .مالک موافقت می نمايد که اگر مستأجر درخواست نمايد در مورد اختتام پيشنهاد شده بحث کند، با مستأجر مالقات کند
  
)c (مله حق تصرف واحد را تحت تأثير قرار نخواهد پايان دادن به کمک حقوق ديگر مستأجر تحت اين موافقت نامه، از ج

را تسليم نمايد، مالک ) HUD(اگر مستأجر درآمد يا ساير اطالعات درخواست شده توسط مراحل وزارت اسکان و توسعه شهری . داد
  .ودمشخص نمايد که مستأجر برای کمک واجد شرايط است، و کمک موجود باشد، کمک ممکن است متعاقبًا دوباره برقرار ش

  
قصور مالک در اصرار بر اجرای دقيق بندها، تعهدات، مفاد موافقت شده و شرايط بيان شده در اين سند، يا هر کدام از آنها، . 26

متضمن اين موضوع نيست يا نبايد چنين تعبير شود که اين يک انصراف يا عقب نشينی از حق مالک پس از آن برای به اجرا درآوردن 
ا، تعهدات، مفاد موافقت شده و شرايط است، بلکه هر کدام از آنها بايد همچنان بطور کامل از قدرت و اثر برخوردار هر کدام از آن بنده

  .باشند
  

در عوض اجرای مداوم مقررات و شرايط اين موافقت نامه از جانب مستأجر، مالک عهد می کند که مستأجر می تواند در همه . 27
افقت نامه معتبر است ملک تعريف شده در باال را در اختيار داشته باشد و برای استفاده انحصاری زمان ها در خالل مدتی که اين مو
  .خود از آن بهره گرفته و متمتع شود

  
خاتمه يابد موافقت نامه اجاره بطور ) Section 8 Housing Assistance(قرارداد کمک به اسکان  8اگر به هر دليل قسمت . 28

  .يافت اتوماتيک خاتمه خواهد
  

مستأجر گواهی می نمايد که او يک کپی موافقت نامه و ضميمه های زير مربوط به موافقت نامه را : ضميمه های موافقت نامه. 29
  .دريافت داشته و اين موضوع را درک می کند که اين ضميمه ها قسمتی از موافقت نامه هستند

  
a . شرايط بودن و مراحل اجاره وزارت اسکان و توسعه شهری گواهی مالک در مورد رعايت واجد  -1ضميمه شماره

)HUD( فرم ،HUD-50059  
  

b . گزارش بازرسی واحد - 2ضميمه شماره.  
  

c . اگر وجود داشته باشد(مقررات خانه  - 3ضميمه شماره.(  
  

d . مقررات مربوط به حيوان خانگی - 4ضميمه شماره.  
  

    
  ."فقط نسخه انگليسی قرارداد بايد امضاء شود"
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تصويب هيچگونه ساعت کاری مربوط به اجاره های مدل را ) HUD(وزارت اسکان و توسعه شهری  -مسئوليت اطالع به عموم
اين . درخواست نخواهد کرد زيرا در صنعت اجاره مسکونی استفاده از قرارداد اجاره يک موضوع تجارتی استاندارد محسوب می شود

نمی تواند اين اطالعات ) HUD(وزارت اسکان و توسعه شهری . است و داوطلبانه می باشداطالعات برای بدست آوردن مزايا الزم 
را که در حال حاضر اعتبار  OBMرا جمع آوری نمايد، و شما موظف نيستيد اين فرم را تکميل کنيد مگر آنکه يک شماره کنترل 

يا ) HUD(يب برای وزارت اسکان و توسعه شهری درخواست نامه و مدارک پشتيبان مقرر شده جهت تصو. داشته باشد نشان دهد
) ان(اجاره نامه قراردادی است بين مالک پروژه و مستأجر. فرستاده می شود) Contract Administrator= CA" (مدير قرارداد"

د محسوب در صنعت اجاره مسکونی قراردادهای اجاره يک موضوع تجارتی استاندار. که شرايط سکونت در واحد را توضيح می دهد
را بکار برند که شامل شرايطی است که معموًال ) HUD(مالکان موظفند اجاره نامه های مدل وزارت اسکان و توسعه شهری . می شود

برای برنامه ) HUD(در اجاره نامه های صنعت اجاره مسکونی بکار می رود به اضافه شرايطی که وزارت اسکان و توسعه شهری 
  .يا برنامه ای که کمک اجاره به مستأجران می دهد بوجود آمده است/ وژه ساخته شده ومقرر ساخته که تحت آن پر

  
و  CFR 5.360 ،236.750 ،880.606 ،883.701 ،884.215 ،886.127 ،891.425 ،891.625 24اين اطالعات توسط 

ه و مستلزم هيچگونه حفاظت اين اطالعات غير حساس تلقی شد. مقررات و مفاد اجاره پوششی مجاز شمرده شده است 891.765
  .بخصوصی نيست

 


