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 الـ"أوب" (أوف)
"  الـ"أف

 
مقدم الطلب المشارك                      نجزه مقدم الطلب  ذا القسم (األقسام) الذي س

 

 الطلب معلومات مقدم  . 1
ة، لغرض هذا الطلب.   مقدم الطلب هو رب األ

                                           اسم العائلة:    االسم األوسط:    األول: االسم

رة:  ات المت   عنوان الممتل
( رت من إعصار هار  (ت

  
دي:  ة التالفة، الدولة، الرمز ال  مدينة المل

رت من  )(ت  إعصار هار
  

ث تتل  ة التالفة أعاله ح ل عنوان الخاص
د؟   ال ☐ نعم☐ ال

 : دي الحا  العنوان ال
انت مختلفة عن العنوان   )Address التالف) (إذا 

  

دي:  ة، الرمز ال ة، الوال ة الحال د  المدينة ال
انت مختلفة عن المدينة  الدولة، الرمز    التالفة، (إذا 

دي)  ال
  

ل:     اتف النهار:    اتف الم
الهاتف 

   الخليوي: 

د  عنوان ال
 : و  اإلل

الد:    ــــخ الم    تار

ة وج ☐ الحالة االجتماع  ارمله ☐ مطلق☐ واحد☐ م

 معلومات مقدم الطلب المشارك  . 2
شار إ هذا  ا ما  ات مثل مقدم الطلب. وغال ة عن الممتل ن الذين يتحملون قدر من المسؤول ة اآلخ قائمة أفراد األ

 للعقار. الشخص ع أنه المالك المشار
 ال ينطبق ☐

   اسم العائلة:    االسم األوسط:    األول: االسم

 :   العنوان الحا
م مقدم الطلب  ق ث   المشارك) (ح

دي:    ة، الرمز ال ة، الوال  المدينة الحال
م مقدم الطلب المشارك) (حي  ق

  

دي:    العنوان ال
 ( ان مختلفا عن العنوان الحا  (إذا 

  
دي:  ة، الدولة، الرمز ال د  المدينة ال

ة، الدولة، الرمز   انت مختلفة عن المدينة الحال (إذا 
دي)  ال

  

ل:  ة    النهار: اتف   اتف الم الخل
Ph :واحد : 

  

عنوان 
د : ال و خ   اإلل الد: تار    الم

   االخري: ☐ الطفل☐ االصل ☐ الزوج ☐ العالقة مع مقدم الطلب: 

ل (ق)   DESIGNEEاالتصاالت  . 3 د  ال ينطبق ☐ و تنطبق) I(أنا أو االتصال ال
لة( جهات اتصال)،  د مال نموذج قم(إذا قمت بتعي مصمم اتصاالت أو جهة اتصال  م االتصاالت   ب لة.) تصم د ل جهة اتصال مصممة  ل

   اسم العائلة:    االسم األوسط:    االسم األول

: العنوان  الحا
   

دي:  ة، الرمز ال    المدينة، الوال
ة  دي: مدينة المل  التالفة، الدولة، الرمز ال

ة، الدولة، الرمز   انت مختلفة عن المدينة الحال (إذا 
دي)  ال

  

ل:     النهار: اتف   اتف الم
ة  الخل

Ph :واحد : 
  

عنوان 
د : ال و  اإلل
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د ☐ الطفل☐ االصل ☐ الزوج ☐ العالقة مع مقدم الطلب:   _____________  االخري: ☐ صديق☐ االخوه☐ حف

 

الغ  . 4 ة لإل ش ة لأل المع موغراف س المعلومات الد  تحقق واحد فقط)( HUDرئ

اق ر ة: س  األ
ا  ☐ ان أالس كيون أو س ض ☐الهنود األم ا األصليون والب ان أالس كيون األصليون س  الهنود األم
كيون ☐☐ كيون األفارقة الهنود األم األم ا األصليون والسود ان أالس س ون  اآلسي
ة fricanأ  أسود ☐ ك ة   األم ض☐اآلسي  واألب
ها من☐ ة أو غ ط الهادئ  هاواي األصل ان جزر المح ض   ☐السود  س كي األفارقة والب  األم
ض آخر☐☐  ______________________________________________ أب

ة:  ش ة المع  عرق رب األ
التي ☐ ا غض النظر عن العرق.  –من أصل إس ة أخرى أو أصل،  ان  شخص مكس أو كو أو بورتور أو أم جنو أو وس أو ثقافة إس
ا  التي غ ☐ س شخص  –من أصل إس غض النظر عن ال  ل ة أو األصل،  ان ها من الثقافة اإلس ، أو غ ة أو الوس ا الجن ة أو أم ة أو البورتورك ة أو ال ك  عرق. من المكس

ة وخصائصها . 5 ش ة المع ن األ  تك
ة.  م المعلومات المطل ة وتقد دراج جميع أفراد األ غض النظر وتعر قم ب ة،  شون  نفس الوحدة السكن ع أنها جميع األشخاص الذين  ة"  ش ة المع ف "األ

 عن العالقة أو السن. 

ة ة اسم عضو األ س  العالقة مع رب األ  الج
الد  ــــخ الم تار

ي م   دد
عة    تا

)Y/N( 
  معطل 

)Y/N( 
م  المخ

)Y/N( 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ادة أو انخفاض  الدخل؟  اده ☐ أ.  األشهر االث ع القادمة، هل تتوقع ز  ال تغي ☐ انخفاض ☐ ز

ح: ، esYإذا   ___________________________________________________________________________________________ ير 

ة؟ ش ة المع ادة أو نقصان  أفراد األ  غ معروف☐ ال ☐ نعم☐ ب.  األشهر االث ع القادمة، هل تتوقع ز

ح: ، esYإذا   ___________________________________________________________________________________________ ير 

 معلومات عامة  . 6

؟  ار من إعصار هار أ ات   ال ☐ نعم☐ أ. هل لحقت هذه الممتل

ت هذا العقار    ال ☐ نعم☐ ؟2017أغسطس  25ب. هل تمل

ان هذا مقر إقامتك   ال ☐ نعم☐ ؟2017أغسطس  25الرئ  ج. هل 

ة مسؤول عن مدفوعات إعالة الطفل؟  -د ش ة المع  ال ☐ نعم☐ هل أي من أفراد األ

ة بنعم إذا    ال ☐ نعم☐ الطفل؟ ، هل الطرف المسؤول الحا ع دفعات لدعمانت اإلجا

 ال ☐ نعم☐ هل الطرف المسؤول ع خطة دفع معتمدة لدعم الطفل؟ 

رة؟ -هـ  ات المت ة للممتل ة جار ائب العقار  ال ☐ نعم☐ هل ال

ائب ع خطة الدفع المعتمدة؟ال إذا    ال ☐ نعم☐ ، هل ال
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سخة من خطة الدفع هذا؟    ال ☐ نعم☐ هل تتضمن هذه ال

د سند  ة أصحاب المنازل لتقي ات جمع رة أي متطل ات المت  ال ☐ نعم☐ العمل؟ و. هل للممتل

ة التالفة  . 7  معلومات المل

رة؟ -أ ات المت   ال ☐ نعم☐ هل تم هدم الممتل

رة؟ ات المت ل الممتل ا مقا ً ك رهن عقاري تدفعه حال   ال ☐ نعم☐ ب. هل لد

  ال ☐ نعم☐ العقاري؟ ، هل أنت الحا ع أقساط الرهنان الجواب نعم إذا  

ر؟ج. هل  ان مختلف عن العقار المت جار  م ا وتدفع اإل ش حال   ال ☐ نعم☐ تع

س الرهن؟  ا ح رة حال ات المت   ال ☐ نعم☐ د. هل الممتل

رة؟ ات المت ازات ع الممتل  غ معروف☐ ال ☐ نعم☐ ه. هل هناك أي امت

رة؟ ات المت ك صك ع الممتل   ال ☐ نعم☐ و. هل لد

ة بنعم إذا   م معلومات أدناه لجميع األطرافانت اإلجا ل المثال ، صندوق): ، قم بتقد ان ، ع س ما  ذلك أي ك  المدرجة  السند (
 _________________________________________________________________________________________ 

رة؟ ات المت ل الذي هو الممتل ع اله  ز. ما هو ن
ة ☐ ة☐وحدة سكن ة   وحدة☐منفصلة متعددة الوحدات  مصنعة أحاد  الشقة ☐ هاوس☐تاون   وحدات منفصلة☐سكن
 ________________________________________________ االخري: ☐

رة  ات المت انت الممتل ان صالح ع الموقع (، a  MHUح. إذا  ك ب   ال ☐ نعم☐ المودعة؟)  SOLهل لد

ة مصنعة، هل تملك األرض؟ س للحصول ع المساعدة لوحدة سكن   ال ☐ نعم☐ ط. إذا كنت 

ن المؤقتة مساعدات  . 8  النقل والنقل والتخ

رة؟  ات المت ا  الممتل ش حال   ال ☐ نعم☐ أ. هل تع

جة ألعمال اإلصالح، هل ستحتاج إ مساعدة النقل  ب. إذا كنت  طلب منك االنتقال ن رة و ات المت ش  الممتل تع
ن؟   ال ☐ نعم☐ والتخ

ا منك االنتقال ج.  ان مطل ه مؤقتا؟ إذا  ش ف ان للع ات لم ت جة ألعمال اإلصالح، هل قمت ب   ال ☐ نعم☐ ن

    ____________________________________ أين؟،ان الجواب نعم إذا  

ة مؤقتة؟ ال إذا     ال ☐ نعم☐ ، هل ستحتاج إ مساعدة سكن

رة، هل د. أنا ات المت ش  الممتل ة مؤقتة؟ و أنت ال تع     تتل مساعدة سكن

 
قدمان الجواب نعم إذا      المساعدة؟، من الذي 
☐FEMA ☐ ــح☐غ  التأم  ____________ أخرى☐____________  هادفة لل

   

ك؟  ة المؤقتة الخاصة  ن للمساعدة السكن ًضا مساعدة  النقل والتخ ت أ   ال ☐ نعم☐ هل تلق

ل أو إعادة بناء العقار؟*هل ه.   أنت ع استعداد لالنتقال أثناء إعادة تأه
 . عادة اإلعمار تتطلب إعادة التوط ل و   ال ☐ نعم☐ * ير مالحظة أن مسارات إعادة التأه

اًرا من  ر مستأجًرا اعت ان العقار المت   ال ☐ نعم☐ ؟ 2017أغسطس  25و. هل 

ان للعقار  ر مستأجر  أي وقت منذ ز. هل    ال ☐ نعم☐ ؟ 2017أغسطس  25المت

ة  . 9 ئ  المعلومات الب

ة أ.    ال ☐ نعم☐ ؟1978يناير  1عد   هل تم بناء هذه الخاص

ك؟ ب.  ب الخاصة  اه ال  غ معروف☐ ال ☐ نعم☐ هل توفر مدينة هيوس م

؟ ج. هل هناك خزان للغاز أو الوقود متصل بهذه  ستخدم للتدفئة أو الط ة   غ معروف☐ ال ☐ نعم☐ الخاص
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ة؟  ــهة أو ضارة عادة ما تكون ملحوظة  هذه الخاص   ال ☐ نعم☐ د. هل هناك روائح الذعة أو ك

ات  -هـ  طهر مساحة ساحة هذه الممتل
ُ
ــــج هل ت ات غ العاملة واألجهزة غ العاملة وصهار ل  من الحطام والمرك ام أو ال ن و التخ

حتمل أن تكون خطرة؟   ال ☐ نعم☐ ال 

؟هل أنت قادر ع ، ال إذا   ش بي رة إلجراء تفت ات المت   ال ☐ نعم☐ مسح الممتل

ر؟ ــــخ موقع العقار المت  ما هو تار
ة☐األعمال ☐ ة ☐ الزراع  ___________________________________ األخرى: ☐ السكن

؟  ا مما  ً ا أ  هل أدرج الموقع تارخ
ف الص ☐ دا☐نظام ال اه ج  ___________________________: Other ☐ غ معروف أخرى: ☐ األرض خزان☐خزان تحت  الم

قة  . 10 ة السا  المساعدة االتحاد

ات هل  ضاتلحقت الممتل رة بتع ب أي   المت ا disasteس سم  31، و 1994يناير  1ص ب المعلن عنها اتحاد د
 غ معروف☐ ال ☐ نعم☐ ؟2016
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 إصدار مقدم الطلب والشهادة . 11
 عنوان العقار التالف:   اسم مقدم الطلب: 

ة، الرمز  دي)(شارع، مدينة، وال  ال
 المشارك: اسم مقدم الطلب   

 (إن وجدت)
  

 االفراج عن 

1. I  / مكتب األرا العامة  تكساس (نحن نأذنGLO ( ة عن ا اتنا   HCDDهيوس  مدينة ن ا  ممتل مدينة هيوس والمواد   ،GLO  الستخدام صور ممتل
كة  عة ل ة التا ج و ضا أن / HCDD. Iال د من أنك توافق / Iنحن نفهم أ ة  أي وقت. ير التأ تا سحاب أو  هذا اإلصدار من الصورة  ال ونحن قد تختار اال

حات:   أو ال توافق ع هذه الت
a. ☐أوافق 
b. ☐أنا ال أوافق 

2. I / ح ة عن  GLOنحن ن ا ما  ذلك ينة مدن هيوس وأي من ممثليها المعتمدين حسب األصول للتحقق من جميع المعلومات المقدمة حول هذا الطلب، 
نا للمشاركة   د أهلي  أهلي تنا، وأفرادها، وهذا هو ذات الصلة لتحد   برنامج مساعدة أصحاب المنازل   الحصول ع معلومات ع لنا، وعائل أ

GLO  نةومدي   .  هيوس
3. I / : ة قد يتم إجراؤها للحصول ع معلومات طرف ثالث إ أي مما   نحن نفهم االستفسارات التال

a. ) وارث ، إلخ)؛، FEMA، SBAالمساعدة  حاالت ال  التأم
b. الدخل (جميع المصادر)؛ 
c. األصول (جميع المصادر)؛ 
d. اجات الخاصة، إن وجد)؛ ل اإلشغال (االحت  تفض
e.  مدفوعات دعم الطفل؛التحقق من 
f.  .ات ة الممتل  التحقق من دفع 

4. I / :ف ونفهم أن  نحن نع
a. ;  سخة من هذا النموذج صالحة مثل األص
b. I/WE استخدام هذا اإلصدار؛  حق لنا مراجعة المعلومات الواردة 
c. I /ان وطلب تصحيح أي معلوما سخة من المعلومات المقدمة إ ال قة؛نعتقد أنها غ / Iت لدينا الحق  الحصول ع   دق
d.  .ا ون مكن أن تصبح الوثائق المقدمة دائمة إل  و

 شهاده

1. I / نحن نصدق ع أنناI / .ه أعاله ل الموجود  العنوان المشار إل  نحن مالك الم
عادة جميع الوثائق /  Iمقدم الطلب  مقدم الطلب المشارك ، فإن .2 مال و ة إ مسؤول ف  ة المذكورة  نحن نع ة الزمن ل خالل الف ة إ برنامج مساعدة مالك الم المطل

ما يتعل/Iمواد الطلب. إذا فشل  ل ف ندات  الوقت المناسب، أو إذا فشلنا  الرد ع أي استفسارات أجراها برنامج مساعدة مالك الم م هذه المس ق نحن  تقد
المساعدة الخاص  طلبنا للمساعد عاد طل عد  I/weة، فقد يتم اس ، لم  التا م الطلب، و ا، أو قد يتع علينا إعادة تقد نامج والحصول ع المزا من المشاركة  هذا ال

 .
ً

ــــخ تقد األص فعاال  تار
د  .3 نامج، وح إذا تم تحد ل ال ًدا  تم ع أن الجائزة مضمونة. المؤهل للحصول ع المساعدة، فهذا ال  I/WEنحن نفهم أن هناك ق   
ان ذلك مم I/weنحن نفهم  .4 ة والحفاظ عليها، إذا  ح أو العواصف ال ضانات و أو التأم ضد الف عد االنتهاء قد نكون مسؤول عن الحصول ع التأم ضد المخاطر و كًنا، 

ه القانون.  قتض  من المساعدة ع النحو الذي 
انات أو م .5 م ب ه القانون االتحادي. نحن نفهم أن تقد عاقب عل ة و نهاء المساعدة السكن ة و ب لعدم أهل ة هو س اذ  علومات 
ة والمواد  .6 حة. /  Iأنا  نحن التصديق ع أنه ، ع حد عل  معرفتنا ، وجميع الوثائق المطل حة وصح لدي  صح ملنا وقدم نا لطلب المساعدة   لقد أ
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قدم عن علم ادع ان إ تحذير: أي شخص  اذب أو ب موجب  HUDاء  ة  ة أو جنائ ات مدن خضع لعق ، فإننا .  U.S.C. 3729 31و  1001و   U.S.C. 287 18قد  م ال ات الحنث  موجب عق
قة ع أفضل وجه من معرف ومعتقداتنا.  حة ودق أن المعلومات الواردة أعاله صح  

ُّ
َعد

َ
ة  I/WEن اذ م ادعاءات  ال. قد تؤدي المعلومات   نفهم كذلك أن تقد ل عمال من أعمال االحت ش نا 

اب  نص ال قة. و ذه الوث ل  نامج أو أي برامج أخرى تق ذا ال لي للمشاركة   ات المتحدة، ع أن الشخص   1001، المادة 18الخاطئة أو المضللة أو غ المكتملة إ عدم ا من قانون الوال
ة إذا أد اب جنا ارت ات المتحدة.  مذنب  اذب إ أي وزارة من إدارات حكومة الوال ان   عن علم وعن عمد ب

      

ع -مقدم الطلب  ــــخ التوقيع –مقدم الطلب  االسم المطب  تار

      

ع (إن وجد)  -مقدم طلب مشارك  ــــخ التوقيع (إن وجد)  –مقدم الطلب  االسم المطب  تار
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