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 وزير اسکان و توسعه شهری

 
 Section 8 Moderate(برنامه ميانه بازپروری  8برنامه اسکان عمومی، قسمت : اين بروشور در موارد زير صدق نمی کند

Rehabilitation Program) ( به جز برای پروژه های اسکان چند خانواده ای که توسطHUD و برنامه کمک به انتخاب )بيمه شده اند ،
به جز هنگامی که کمکی برای يک پروژه اسکان چند خانواده ای با يک رهن بيمه شده ) (Housing Choice Voucher Program(خانه 

 ).مورد استفاده قرار می گيرد HUDتوسط 
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ی م کمک که ديهستيی ها تيمسئول و حقوقی دارا شما ،)مستأجر( ساکن کي بعنوان
 و خودتانی برای بهتر خانه به را خود HUD از گرفته کمکی مسکون محل کند

 .ديکن ليتبد تان خانواده
 
 
اين بروشور بدان دليل در اختيار شما قرار می گيرد که وزارت اسکان و توسعه شهری اياالت متحده، 

که دارای صالحيت قضايی نهايی در مورد پروژه ای است که در آن زندگی می کنيد، نوعی کمک يا 
حفظ بعنوان قسمتی از تعهد خود برای . سوبسيد را برای اين مجموعه آپارتمانی عرضه کرده است
موارد زير را مورد تشويق و حمايت  HUDبهترين محيط زندگی ممکن برای همه ساکنين، فيلد آفيس 

 :قرار می دهد
 

نمايندگان مديريت و صاحبان ملک با ساکنين آپارتمان ها هر کدام و تمامی مسائل را در ميان  •
 .بگذارند

ه قرار داده و آنها را در مالکان و منيجرها فورًا همه شکايات معتبر ساکنين را مورد توج •
 .اسرع وقت حل و فصل نمايند

 .حق ساکنين برای سازماندهی و شرکت در تصميمات مربوط به رفاه پروژه و خانواده خود •
 

، )آپارتمان(واحد  -نماينده مديريت خود نقش مهمی در تبديل محل سکونت خود/ شما همراه با مالک
يک محل به  -زمين ها، و مناطق عمومی ديگر

بهتر برای زيست و ايجاد جامعه ای که می توانيد 
 .به آن افتخار کنيد ايفا می کنيد

 
اين بروشور به اختصار برخی از مهمترين 

حقوق و مسئوليت های شما را ذکر می کند تا به 
شما کمک کند بيشترين استفاده ممکن را از خانه 

 .خود بعمل آوريد
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 شما

  حقوق
 
 

 
 

 .بايد از حقوق خود آگاه باشيد ، HUDشما بعنوان ساکن يک پروژه اسکان چند خانواده ای کمک گرفته از 
 

 حقوق
 شما آپارتمان به مربوط

حق زندگی در يک خانه آبرومند، ايمن و بهداشتی که عاری از خطرات محيط زيستی از قبيل  •
 .خطرات رنگ دارای پايه سرب است

که سر موقع و بدنبال درخواست انجام می شود و داشتن يک حق برخورداری از تعميرات  •
 .برنامه نگاهداری با کيفيت باال که توسط مديريت اداره می شود

حق دريافت آگهی منطقی بصورت کتبی در رابطه با هر گونه بازرسی غير اضطراری يا  •
 .موارد ديگر وارد شدن به آپارتمان شما

 

 حقوق
 نيساکنی ها سازمان به مربوط

حق سازماندهی بعنوان ساکنين بدون ايجاد مانع، آزار يا انتقامجويی از جانب مالکان يا  •
 .مديريت ملک

حق نصب نوشتجات در بخش های عمومی و عرضه کردن برگه ها به ساير ساکنين و آگاه  •
 .ساختن آنها از حقوقشان و درباره فرصت های درگير ساختن آنها در پروژه خودشان

که ممکن است يک هزينه  -عمومی متناسب يا تأسيسات محل های مالقات حق استفاده فضای •
شامل آن گردد برای سازماندهی يا در نظر گرفتن هر  HUDمنطقی تصويب شده از طرف 

 .موضوعی که بر شرايط يا مديريت ملک اثر می گذارد
 .منيجر/ حق مالقات با همديگر بدون حضور مالک •
لکان و منيجرهای ملک در رابطه با دارا بودن حق حق به رسميت شناخته شدن توسط ما •

 .اظهار نظر در مورد امور جامعه مسکونی
 

 حقوق
 ضيتبع عدم به مربوط

حق برخورداری از رفتار مساوی و منصفانه و استفاده از خدمات و تأسيسات ساختمان شما، بدون 
، )سال 18زير کودکان (توجه به نژاد، رنگ، مذهب، جنسيت، معلوليت، وضعيت خانوادگی 

 .، يا در برخی از موارد سن)اصليت قومی يا زبان(اصليت ملی 
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 مسئوليت هايشما
 
 

 
 

، شما مسئوليت های HUDبعنوان ساکن يک پروژه اسکان چند خانواده ای کمک گرفته از 
بخصوصی را نيز داريد تا اطمينان حاصل شود که ساختمان شما بصورت يک خانه مناسب برای 

شرکت مديريت وارد / با امضای اجاره نامه خود، شما و مالک. شما و همسايگانتان باقی می ماند
ت مفاد قرارداد شرکت مديريت مسئول رعاي/ شما و مالک. يک قرارداد حقوقی و قابل اجرا شده ايد

اگر درباره قرارداد اجاره . اجاره شما، قواعد مقررات خانه، و قوانين محلی ناظر بر ملکتان هستيد
 HUDخود هر سوالی داريد يا کپی آن را در اختيار نداريد، با نماينده مديريت خود يا فيلد آفيس 

 .محل خود تماس بگيريد
 

 ها مسئوليت
 تيريمد ندهينما اي خود خانه مالک به نسبت

 .رعايت مقررات و رهنمون هايی که ناظر بر اجاره نامه شماست •
 .پرداخت مبلغ صحيح اجاره به موقع در هر ماه •
عرضه کردن اطالعات دقيق به مالک در زمان مصاحبه جواز يا تجديد جواز برای تعيين مبلغ  •

ی اجازه دادن کل اجاره شما، و دادن رضايت به انتشار اطالعات توسط يک طرف ثالث برا
 .جهت تائيد

 .گزارش تغييرات پيش آمده در درآمد خانوادگی شما •

 ها مسئوليت
 گانتانيهمسا و پروژه به نسبت

 .رفتار درست و شايسته شما بصورتی که مزاحم همسايگانتان نگرديد •
 .وارد نشدن در فعاليت جنايی در واحد، بخش های عمومی، يا زمين های آن •
 .واحدتان و نريختن آشغال در زمين ها يا بخش های عمومیتميز نگاه داشتن  •
 .دفع زباله و مواد زائد به صورتی صحيح •
 .رعايت قوانين محلی که بر سالمت يا ايمنی ساکنان اثر می گذارد •
نگاه داشتن آپارتمان خود و بخش های عمومی به همان وضعيت فيزيکی کلی که هنگام نقل  •

 .مکان شما وجود داشته است
گزارش هرگونه خطر محيط زيستی آشکار به مديريت، از قبيل رنگی که در حال پوسته شدن  •

و هرگونه  -که در صورت وجود رنگ دارای پايه سرب يک خطر محسوب می شود -است
نقص در سيستم ها، اشياء نصب شده، وسايل خانگی، يا قسمت های ديگر واحد، زمين ها، يا 

 .تأسيسات مربوطه
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 استمهم  همكاري شما
 

 
 
 

برخوردارند می توانند نقش مهمی  HUDساکنين پروژه های مسکونی چند خانواری که از کمک 
در  HUDبرنامه های متفاوت . در تصميم گيری هايی ايفا کنند که بر پروژه آنها اثر می گذارد

 HUDشما حق داريد بدانيد تحت کدام برنامه . رابطه با حقوق مشخص ساکنين عرضه شده است
برای دريافتن اين موضوع که پروژه مسکونی شما تحت هر کدام از . ساختمانتان کمک می گيرد

 .طبقه بندی های زير است با نماينده مديريت خود تماس بگيريد
 

، برنامه کمک اضافی Section 236, 221 (d)(3)BMIRبرنامه های اگر ساختمان شما تحت 
برنامه  202/811، قسمت )Direct Loan Program(برنامه وام مستقيم  202اجاره، قسمت 

کمک مالی می گيرد، يا تحت هر ) Capital Advance Programs(های پيشبرد سرمايه 
قابل اطالق به آن کمک می شود و قبل از آنکه مالک بتواند پيش پرداختی انجام  8 برنامه قسمت

وارد زير در جلسات شرکت الزم است، شما حق داريد در رابطه با م HUDدهد تصويب قبلی 
 :کنيد، يا از تصميمات آن آگاه شويد، و درباره آن اظهار نظر کنيد

 
 .هر افزايشی در مورد حداکثر اجاره مجاز •
تغيير پروژه از وضعيتی که طی آن پروژه مخارج آب و برق و گاز را می پردازد به  •

مبلغ تخصيص داده  وضعيتی که در آن مستأجر مسئول چنين خرج هايی است، و نيز کاهش
 .شده برای آب و برق مستأجر

تغيير واحدهای مسکونی در يک پروژه اسکان چند خانواری به يک استفاده غير مسکونی يا  •
 .به کاندومينيوم، يا انتقال پروژه به يک شرکت يا موسسه رهن گزار اسکان تعاونی

 .واگذاری قسمتی از وثيقه رهن •
 .افزودنی های چشمگيری به پروژه است بهينه سازی های عمده که متضمن •
 8تجديد نکردن قرارداد قسمت  •

 .مربوط به پروژه
هر اقدام ديگر که سرانجام به جابجا  •

کردن غير داوطلبانه و موقت يا 
 .دائمی ساکنين می شود

 .پيش پرداخت رهن •



Resident Rights & Responsibilities_Farsi 
 
 

 ...ادامه همكاري شما
 

 

 
 

مربوط به پروژه است و در حال انقضا بوده يا بزودی به اتمام می رسد  8اگر واحد شما دارای قرارداد قسمت 
و تجديد نخواهد شد، خانواده ای که کمک گرفته می تواند از اين گزينه برخوردار باشد که در همان پروژه ای 

ی می زندگ گرفته کمک واحد درانواده ای که خ. که خانواده در تاريخ واجد شرايط بودن ساکن بوده باقی بماند
 (enhanced voucher) اضافه کمکی برا است ممکن کند
 8 قسمت قرارداد از بخواهند مالکان اگر. باشد طيشرا واجد
 مستأجران به را موضوع نيا ديبا قبل سال کي از شوند خارج
 8 قسمت (voucher) کمک از توانندی م نيساکن دهند اطالع
 مجاز محدوده در آنها اجاره که کنند استفادهی ساختمان هر در

 از توانندی می صورت در فقط طيشرا واجد نيمستأجر. است
 که بمانندی باقی ا پروژه همان در که کنند استفاده اضافه کمک
 اگر. اند کردهی می زندگ 8 قسمت داد قرار اختتام خيتار در
 کمک کی يبرا کند، مکان نقل طيشرا واجد مستأجر کي

(voucher) ستينی اضاف که است طيشرا واجد 8 قسمت .
 در که ديدار حق" شدن جابجا مشاوره" مورد در نيهمچن شما
 شماست ارياخت در که اسکانی ها نهيگز درباره ديتوانی م آن

 .ديابيدر رای موارد
 
 

تحت تملک اگر در يک ساختمانی زندگی می کنيد که 
HUD  است و دارد به فروش می رسد شما حق داريد از

برای انتقال ساختمان به ديگری آگاه  HUDبرنامه های 
 .شويد و در مورد آن اظهار نظر کنيد

 از گرفته کمکی ها خانه ساکنان
HUD جوامعی شرکا و مای شرکا 
 به HUD مقررات. هستند خود
 با که دهدی م را اجازه نيا نيساکن

 مستقلی ها انجمنی سازمانده
 خود وضع بهبود جهت در نيساکن
 را نيساکن ها انجمن نيا. کنند اقدام
ی ريگ ميتصم در کندی م قيتشو
 بر که باشند داشته شرکتيی ها

 بدون گذاردی م اثر آنهای ها خانه
 آنها به تيريمد اي نيمالک آنکه
 آنها از اي برسانندی آزار

 .کننديی انتقامجو
 

وزيراسکان و توسعه شهري___   
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 آمكهاي 
 ديگر

 
اگر به کمک يا اطالعات بيشتری نياز داريد می توانيد با اشخاص يا 

 :منابع زير تماس بگيريد

 .خودمنيجر ساختمان يا شرکت مديريت  •

وابسته به  Multifamily Field Officeيا  Multifamily Hubمنيجر پروژه در قسمت های موسوم به  •
 .وزارت اسکان و توسعه شهری، يا مدير قرارداد محلی خود

 http://www.hud.gov/local/index.cfmمحلی خود به نشانی  HUDفيلد آفيس  •

 Housingبرای کمک با سرويس يافتن مشاوره اسکان يا (اداره مشاوره اسکان در محل خود  •
Counseling Service Locator  تماس بگيريد 4287-569-800-1به شماره.( 

• National Multifamily Housing Clearinghouse  وابسته بهHUD  به شماره تلفن
 .و مشکالت مربوط به نگهداری و مديريتبرای گزارش ناراحتی ها  1-800-685-8470

برای گزارش تقلب، هدر دادن يا  3735-347-800-1به شماره تلفن  HUDخط تلفنی دفتر بازرس کل  •
 .اصراف، يا سوء مديريت

 .CFR Part 245 24 -استناد به قانون اسکان چند خانواده ای •

 http://www.hud.gov -شبکه جهانی اينترنت •

بدين باوريد که بر عليه شما تبعيضی اعمال شده، يا مايليد اطالعاتی درباره اين موضوع بدست آوريد که  اگر
تماس بگيريد، يا  9777-669-800-1در رابطه با اسکان چه چيزی تبعيض به حساب می آيد، با شماره تلفن 

 Office of Fair Housing and Equal(برای اسکان منصفانه و فرصت مساوی  HUDبا دفتر 
Opportunity (در محل خود تماس بگيريد. 

دفتر امور مالک و مستأجر دولت محلی شما، دفتر خدمات قضايی و سازمان های مستأجرين نيز می توانند 
ا اطالعاتی را در مورد حقوق اضافی ديگری که تحت قانون محلی يا ايالتی از آن برخورداريد در اختيار شم

 .قرار دهند

بروشور مربوط به حقوق و مسئوليت های شما بعنوان يک ساکن محل های مسکونی چند خانواری کمک 
برای دريافتن اين موضوع که در حال . به زبان هايی غير از انگليسی نيز قابل دسترس است HUDگرفته از 

 National Multifamily Housingحاضر اين بروشور به چه زبان هايی موجود است با 
Clearinghouse  تماس بگيريد 8470-685-800-1به شماره تلفن. 
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