
 

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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4350.3 REV-1 

 فرم نمونه ابالغيه افزايش اجاره** نمونه: **7-6ضميمه 

 ناشی از جريان تجديد جواز

 

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

 :مستأجر عزيز

تعديل شده ______ $ رساند که بر مبنای بررسی اخير ما در مورد درآمد و ترکيب خانوادگی تان، اجاره شما در حد بدين وسيله به اطالع شما می 
 -5، يا 4، 3[اين ابالغيه اصالحيه ای است به پارگراف . اعمال خواهد شد) month  /day  /year/  ماه/ روز/ سال(اين اجاره جديد از . است

 or 5—indicate the ,4 ,3/  .ق پاراگراف اجاره مدل است و برای مستأجر به کار می رود بگذاريدشماره پاراگرافی را که مطاب
paragraph number that corresponds to the paragraph of the model lease being used for the 

tenant.[ سازد اجاره نامه شما است که مبلغ اجاره ای که هر ماه بايد بپردازيد را مشخص می. 

 

فرم . را امضا کرده و دريافت داريد HUD**-**50059پس از دريافت اين ابالغيه به دفتر محل بيائيد تا يک کپی  روز 7لطفًا در عرض 
**HUD-50059** کپی فرم . بايد توسط سرپرست، کمک سرپرست، همسر و همه اعضای بزرگسال ديگر خانوار امضا شود**HUD-

ارائه دهنده اطالعاتی در مورد درآمد شماست که ما برای محاسبه اجاره جديد شما و مبلغ کمک اجاره ای است که، اگر موجود باشد،  **50059
HUD هر ماه از طرف شما می پردازد. 

از . تماس بگيريد ______________________________اگر مايليد برای صحبت در مورد اين تغيير مالقاتی را ترتيب دهيد می توانيد با 
 .همکاری شما سپاسگزاريم

 

 
 ارادتمند،

 
 
 نماينده مديريت، (

/  منيجر مقيم، و غيره
Managing Agent ,

Resident Manager 
etc.( 

 


