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 لإلیجار استمارة طلب الحصول على شقة

 
 

 التعلیمات:         
 من الذي ینبغي
 ؟أن یتقدم بطلب

على  اواحدً  فرًدا تتضمن التيیمكن لألفراد أو األسر 
 عاًما أو أكثر 62األقل من أفراد األسرة یبلغ من العمر 

یستوفون متطلبات الدخل وحجم األسرة المدرجة  والذین
سیتعین على  في الجدول أدناه أن یتقدموا بطلب.

 المتقدمین المؤھلین استیفاء معاییر اختیار إضافیة.

   Unit Size       Household Size   
 شخص واحد أو شخصان  أشخاص) ۱-۲(     ستودیو شقة                    
 من شخص الي ثالث أشخاص  أشخاص) ۱-۳(      واحدة نوم غرفة ذات شقة                    

 
 

إذا قمت بإرسال  قد تعتبر غیر مؤھل إذا تم استالم أكثر من استمارة طلب واحدة ألسرتك لكل قرعة. أرسل استمارة طلب واحدة فقط لكل أسرة. .1
إذا قمت بإرسال استمارة طلب عن طریق البرید، فال  یمكنك إرسال استمارة طلب عن طریق البرید.استمارة طلب عن طریق اإلنترنت، فال 

إذا كنت تفضل التقدم عن طریق اإلنترنت اآلن بدًال من إكمال ورقة استمارة الطلب ھذه،  یمكنك إرسال استمارة طلب عن طریق اإلنترنت.
 . www.nyc.gov/housingconnectیُرجى زیارة الموقع اإللكتروني 

 
 ووفقًا لكمیة استمارات الطلب المستلمة، قد ال نتمكن من معالجة كل الطلبات. یتم اختیار استمارات الطلب عشوائیًا عن طریق عمل قرعة. .2

نحث جمیع مقدمي الطلب على متابعة مركز الموارد الموجود على اإلنترنت الذي تم إنشاؤه من ِقبَل مدینة وبالتالي، من الممكن أال تستلم رًدا. 
) لمتابعة فرص اإلسكان الجدیدة التي یمكنھم التقدم بطلب www1.nyc.gov/site/housing/resources/resources.pageنیویورك (

التقدم بطلب للحصول على شقة بأكثر من مبنى، بما في ذلك تلك الشقق الموجودة بأماكن قد ال تكون محل تفضیلك األول، قد  للحصول علیھا.
 إحدى استمارات طلبك. معالجةیزید من فرصة 

  
ام (األقسام أ وب وج) إلى جانب توقیع استمارة الطلب وكتابة التاریخ علیھا لكي تتم مراجعة استمارة طلبك إذا یجب علیك إكمال أول ثالثة أقس .3

تم اختیارھا للخضوع للمزید من المعالجة. یجب أن یتم إكمال استمارة الطلب بحرص شدید. فقد تؤدى المعلومات غیر الكاملة الخاصة بعدد 
باإلضافة إلى ذلك، ال تقم باستخدام أي من  .للعیش في الوحدة، وأسمائھم أو الدخل الخاص بھم إلى عدم التأھلأفراد األسرة، المتقدمین بطلب 

إذا كنت تحتاج إلى تصحیح أحد األخطاء، ینبغي علیك  في أي مكان باستمارة الطلب. liquid paperأدوات تصحیح األخطاء أو منتجات 
المعلومات بشكل منظم و(ب) كتابة المعلومات المعدلة بخط واضح بجانبھا و(ج) التوقیع باألحرف األولى القیام باآلتي: (أ) رسم خط واحد على 

  من اسمك بجانب التغییر.
 

من نجاح  وللتأكدالعنوان أدناه.  إلىعند اكتمال استمارة الطلب، یجب أن تتم إعادة إرسال استمارة الطلب ھذه عن طریق البرید العادي فقط  .4
 .بالتوقیع اتأكیدً  تتطلبالوصول أو أي طریقة  اتإخطار أو المسجل البریدصندوق البرید، ال تستخدم  ىإلوصولھا 

 
  2020 أغسطس، 04  تومة بختم البرید قبل موعدیجب أن تكون استمارات الطلب المكتملة مخ .5
 

طلبك للخضوع للمزید من المعالجة، فسیطلب منك في ذلك الوقت إذا تم اختیار استمارة  فقط استمارة الطلب ھي التي یجب إرسالھا في ھذه المرة. .6
 تقدیم معلومات إضافیة.

 
 أرسل استمارات الطلب المكتملة إلى العنوان التالي:  .7

1490 SOUTHERN BOULEVARD APTS. 
P.O. Box #199005  

SOUTH RICHMOND HILL, NY 11419 
 

إذا تم تحدید . ال یتم فرض أیة رسوم للطلب أو رسوم للوسیط .ھذا الطلب تقدیم ال یجب إعطاء مدفوعات ألي شخص فیما یتعلق بإعداد أو  .8
إذا أجرت . شھًرا أو الموافقة على إجراء الفحص االئتماني 12طلبك للمزید من المعالجة، فلدیك خیار تقدیم إثبات على دفع اإلیجار الكامل لمدة 

دوالًرا كحد أقصى لكل طلب من قبل الشركة  20شركة اإلدارة فحًصا ائتمانیًا، فقد یتم تحصیل رسوم فحص ائتماني غیر قابلة لالسترداد بقیمة 
 .یوًما لتجنب إجراء الفحص االئتماني ودفع الرسوم 30بدالً من ذلك، یمكنك تقدیم فحص ائتماني في آخر . في ذلك الوقت

 
 

 

http://www.nyc.gov/housingconnect
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الخاص  HDC/HPDیُرجى مراجعة المخطط في إعالن المشروع الذي یقسم مستویات الدخل اإللزامیة لبرنامج اإلسكان التابع لـ : أھلیة الدخل .9
بشكل عام، یُحسب الدخل . قُم بإدراج جمیع موارد الدخل الحالیة لجمیع أفراد األسرة في الطلب. بالمشروع الذي تتقدم إلیھ، بناًء على حجم األسرة

وعالوةً على ذلك، یُرجى مالحظة أنھ إذا . معظم المتقدمین، باستثناء الدخل الصافي الُمستخَدم للمتقدمین الذین یعملون لحسابھم الخاصاإلجمالي ل
ن إذا تم اختیار طلبك، فسیتم االتصال بك ع. تم اختیار طلبك لیدخل في مرحلة المعالجة اإلضافیة، فإنھ سیلزم توثیق جمیع مصادر الدخل وإثباتھا

، إلبالغك بقائمة الوثائق التي سوف تحتاج إلى تقدیمھا في ذلك )البرید اإللكتروني أو البرید الورقي(طریق طریقة االتصال المحددة في الطلب 
 .الوقت

 
 :المثال ال الحصر قد تتضمن عوامل األھلیة، على سبیل. باإلضافة إلى متطلبات الدخل، سیتم تطبیق عوامل األھلیة األخرى: عوامل األھلیة األخرى .10

a.   یمكن لمقدمي الطلبات اختیار الموافقة على مراجعة اإلئتمان، أو بدال من ذلك، تقدیم دلیل  –مراجعة اإلئتمان أو تاریخ مدفوعات اإلیجار
 شھرا الماضیة 12 لعلى سداد اإلیجار بالكامل خالل ا

b. تاریخ مدفوعات اإلیجار 
c. فحوصات الخلفیة الجنائیة 
d.  برامج اإلسكان التابعة للوكالة مخصصة لألفراد والعائالت واألسر التي یمكنھا توثیق االعتماد المالي المتبادل كوحدة أسریة -التأھیل كأسرة .

 . ، ولذلك لن یتأھل المتقدمون تحت ھذه الحاالت بموجب معیار األسرة ھذا"لحاالت رفیق السكن" ھذه البرامج الُمیسَّرة لیست مصممة 
e. یجب على المتقدمین بالطلبات إلى برامج اإلسكان الُمیسَّر التابعة لـ -حاجة المستمرة الHPD/HDC   إظھار الحاجة المستمرة لمساعدة

 . اإلسكان من خالل تحلیل أصولھم وتاریخ دخلھم الحالي
f.  ارات سكنیة، أو أسھم في شقة إسكان ال یجوز للمتقدمین بالطلبات للحصول على وحدات سكنیة باإلیجار امتالك عق -ملكیة العقارات

 . میل من مدینة نیویورك) 100(اجتماعي، في أو ضمن مسافة تبلغ مائة 
g.  باستثناء المعاشات المحددة خصیًصا وحسابات ادخار الكلیات(األصول المسموح لألسرة أن تمتلكھا  إلجمالي یوجد حد  -حدود األصول .(

أفراد على مستوى الدخل ) 4(یساوي حد األصول األسریة للوحدات المستأجرة الحد األقصى للدخل بالنسبة ألسرة تتكون من أربعة 
 . الذي تم تعیین الوحدة لھ) AMI(المتوسط للمنطقة 

 
  (Household Asset Limits)حدود أصول األسرة

        AMI:( $68,220( متوسط الدخل بالمنطقة 
  60%: (Asset Limit)ألصولحد ا  
 

 تعیش التي األُسر أما). الخمسة اإلداریة األقسام( الحالیین نیویورك مدینة لسكان القرعة في عامة أفضلیة ھناك: والُمجنَّبة األولویة ذات الطلبات .11
 المتقدمین جمیع طلبات معالجة بعد إال معالجتھا یتم ولن لطلباتھم منخفضة أولویة تعیین سیتم لكن التقدم، في أحرار فھم نیویورك مدینة خارج

 تفضیالت وتوجد والرؤیة،  والسمع الحركة في اإلعاقات ذوي لألشخاص الشقق من مئویة نسبة تخصیص یتم. نیویورك مدینة في المقیمین
 بكل خاصة أفضلیات تطبیق ویمكن. نیویورك مدینة في بالبلدیة الموظفین واألشخاص المحلي،  المجلس مجتمعات في الُمقیمین لألشخاص إضافیة
 .التفضیالت ھذه مثل على التعرف في للمساعدة بعنایة الطلب في الواردة األسئلة عن اإلجابة یرجى. مشروع

 
 تمت إذا. والوحید الرئیسي إقامتھ محل باعتبارھا الجدیدة بالشقة االحتفاظ المشروع لھذا معتمد متقدم كل على یجب: الرئیسي اإلقامة متطلب .12

 أسرة أفراد من فرد كل على یجب. الحالي الوقت في فیھا یقیم وحدة أي تسلیم الطلب ُمقدم على فیجب التكلفة،  میسورة سكنیة وحدة على الموافقة
 الوحدات إلحدى االنتقال تاریخ قبل أو في الُمستأَجر العقار ھذا ملكیة ویُسلم اإلیجار عقد یُنھي أن سكنًیا عقاًرا یستأجر الذي الطلب ُمقدم

 . التكلفة میسورة الُمستأجرة
 

 قبل من مدعمٌ  حكوميٌ  إسكانيٌ  برنامجٌ  ھو البرنامج ھذا بأن درایة على المحتملون المتقدمون یكون أن یجب: ناقصة أو مزورة معلومات تقدیم .13
 تأھل عدم إلى فقط یؤدي لن) الحقًا مقدمة تحقق وثائق أي في أو الطلب في سواء( عمد عن ناقصة أو مزورة معلومات تقدیم فإن لذلك. الحكومة
 تخضع. الجنائیة للمقاضاة التعرض احتمالیة ذلك في بما - اإلجراءات من المزید التخاذ المختصة السلطات إلى المتقدم إحالة سیتم لكن المتقدم،

 إلنفاذ نیویورك مدینة وكالة وھي نیویورك،  بمدینة التحقیق إدارة قبل من المراجعة إلى المتقدمین قبل من المقدمة والوثائق الورقیة المواد جمیع
 .بالكامل المدعومة القانون
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A(مطلوبان) االسم والعنوان . 
 

 

االسم األول والحرف األول من  
االسم األوسط واسم العائلة،  

 اللقب:

 

  :1رقم  الحالي سطر العنوان

  :2رقم  الحالي سطر العنوان

  المدینة:

  الوالیة:

  الرمز البریدي:

  الھاتف المحمول:

  رقم الھاتف المنزلي:

  رقم ھاتف العمل:

  البرید اإللكتروني:

 
 شھر                عام،                                                                                                منذ متى وأنت تعیش بھذا العنوان؟

إذا  لطلب ھذه.الخیارین التالیین، البرید اإللكتروني أو البرید الورقي، كوسیلتك المفضلة للتواصل لجمیع المراسالت المستقبلیة المتعلقة باستمارة ا أحدیُرجى اختیار 
 كان العنوان البریدي الذي تفضلھ مختلًفا عن المدرج أعاله، یُرجى تحدید العنوان البریدي المفضل في المساحة المزودة:

 
 __________________________________________________________________________  البرید اإللكتروني:         

 
  _____________________________________________________________ (حدد ما إذا كان العنوان البریدي مختلفًا عن الموجود أعاله):  البرید الورقي          
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B .  (مطلوبة) معلومات األسرة 
 

، بصیغتھ المعدلة، على الوكاالت التي تطلب أرقام الضمان االجتماعي أن تقوم 1974یحتم قانون حمایة الخصوصیة الفیدرالي لعام  - إشعار بموجب قانون حمایة الخصوصیة
الضمان االجتماعي و/أو أرقام قدیم أرقام باإلفصاح عن (أ) ما إذا كان االمتثال لھذا الطلب طوعیًا أم إلزامیًا و(ب) لماذا یتم طلب ھذه المعلومة؛ و(ج) كیف سیتم استخدامھا. ت

إلفصاح عنھا طوعًیا في تعریف دافعي الضرائب باستمارة الطلب ھذه ھو أمر طوعي. سیتم استخدام أرقام الضمان االجتماعي وأرقام تعریف دافعي الضرائب التي یتم ا
وحدات سكنیة میسورة التكلفة داخل مدینة نیویورك، وسیتم حفظھا في مكان  استمارة الطلب ھذه، فقط لوضع طریقة منظمة ومحددة لتعریف مقدمي الطلب الذین یبحثون عن

عدم تقدیمك لرقم الضمان االجتماعي أو رقم تعریف دافع الضرائب في استمارة الطلب ھذه لن یتسبب في  آمن، ولن یتم استخدامھا أو اإلفصاح عنھا ألي أغراض أخرى.
إذا تم اختیار استمارة طلبك للخضوع للمزید من المعالجة، سیكون لمالك المبنى الحق في طلب ھذه المعلومة في ذلك الوقت من  حرمان مقدم الطلب من األھلیة في ھذا الوقت.

  أجل القیام بالتحقق من الرصید.
 

 ________   كم شخًصا، بما فیھم أنت، سیعیش في ھذه الوحدة التي تقدم طلبًا للحصول علیھا؟

 ): U.S.C. (2)101من قانون الوالیات المتحدة ( 38تعریف المحاربین القدامى من الباب *
یعني مصطلح "المحاربون القدامى" األشخاص الذین خدموا في الجیش المیداني أو الخدمة البحریة أو الجویة والذین تم تسریحھم أو 

 إخراجھم من الخدمة العسكریة تحت ظروف غیر شائنة.
 

یُرجى تحدید إذا كان لدى أحد  یعیشون في الوحدة التي تقدم طلبًا للحصول علیھا، بدًءا بنفسك (رب األسرة)، وقدم المعلومات التالیة.أدرج جمیع األشخاص الذین س
 :)HI(أو إعاقة سمعیة  )VI(أو إعاقة بصریة  )MI(إذا كانت اإلجابة نعم، یُرجى تحدید اإلعاقة إذا ما كانت إعاقة حركیة  أفراد األسرة إعاقة ما.

االسم األول والحرف األول من االسم األوسط واسم 
 العائلة، اللقب 

رقم الضمان  
االجتماعي 

)SSN رقم /(
تعریف دافع 
الضرائب 

)TIN (
 (اختیاري)

 تاریخ المیالد صلة القرابة بمقدم الطلب
(الشھر/الیوم/ال 

 سنة)

 الجنس
 

 معاق؟  الوظیفة

MI VI HI 

       األسرةرب   

         

         

         

         

         

 ھل أنت أو أحد أفراد أسرتك من المحاربین القدامى بالقوات المسلحة األمریكیة؟             نعم              ال
 *یُرجى االطالع على تعریف "المحاربون القدامى" أدناه.

 أّيٍ من خانات اإلعاقة الحركیة أو البصریة أو السمعیة، ھل یتطلب وضعك أنت أو أحد أفراد أسرتك وجود ترتیبات خاصة؟إذا قمت بوضع عالمة على 
 

  یُرجى تحدید الترتیبات المطلوبة:  –نعم           
 

 ال          
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C (مطلوب) الدخل . 

 
أعاله، فقد یكون علیك أن تقدم إقراًرا من رب عملك یفید بأن تقدمك بالطلب لیس من شأنھ أن یخلق تضاربًا في المصالح. إذا  1إذا أجبت بـ "نعم" على سؤال رقم  مالحظة:

ھذا اإلقرار لن   أن یخلق تضاربًا في المصالح. أعاله، فسیكون علیك أن تقدم إقراًرا من رب عملك یفید بأن تقدمك بالطلب لیس من شأنھ 2أجبت بـ "نعم" على سؤال رقم 
دیم وثائق أخرى إلثبات الدخل  یكون مطلوبًا حتى وقٍت الحق في عملیة التقدم بالطلب، بعد أن یكون قد تم اختیارك من خالل إجراء القرعة، وحینھا سیكون علیك أیًضا تق

 واألھلیة. 
، یُرجى قراءة بیان المفوض فیما بتعلق بحاالت تضارب المصالح واستِشر مكتب الشؤون القانونیة التابع للوالیة قبل HPDإذا كنت موظفًا لدى إدارة  فقط: HPDلموظفي 

 أن ترسل استمارة طلبك. 
 
 

 الدخل الذي یتم الحصول علیھ من الوظیفة .1
 

أفراد األسرة، بما فیھم أنت، الذین سیعیشون معك في المسكن الذي تقدم طلبًا للحصول أدرج جمیع دخول الوظائف ذات الدوام الكلي و/أو الجزئي لجمیع 
 العمل الحر: دخلعلیھ. قم بتضمین 

(أسبوعًیا، كل  الفترة الدخل   مدة التوظیف اسم رب العمل وعنوانھ فرد األسرة
أسبوعین، مرتان في 
 الشھر، شھریًا، سنویًا)

إجمالي الدخل  
 السنوي 

 شھر سنة

       رب األسرة

       

       

       

       

       

 
 
 

 1سؤال رقم 
لمدینة نیویورك أو شركة تطویر المساكن بمدینة ھل أنت أو أحد أفراد أسرتك موظف في ھیئة تابعة 

نیویورك أو شركة التنمیة االقتصادیة بمدینة نیویورك أو ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك أو شركة 
 الصحة والمستشفیات بمدینة نیویورك؟

 نعم
 
 ال 

  أحد أفراد أسرتك.إذا كانت اإلجابة "نعم"، یُرجى تحدید الوكالة أو الكیان الذي تعمل فیھ أنت أو 
 

 2سؤال رقم 
أعاله، ھل كان لك أي دور أو مشاركة شخصیة في أي عملیة أو  1إذا أجبت بـ "نعم" على سؤال رقم

 قرار أو موافقة تخص برنامج تطویر المساكن موضوع استمارة الطلب ھذه؟
 نعم

 
 ال 
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 الدخل الذي یتم الحصول علیھ من مصادر أخرى .2
 

عائالت الُمعیلة لألطفال  أدرج جمیع مصادر الدخل األخرى لكل فرد من األسرة، على سبیل المثال مخصصات الرعایة االجتماعیة (شاملةً بدل السكن)، برنامج إعانة ال
(AFDC) الضمان االجتماعي، دخل الضمان التكمیلي ،(SSI)دخل مجالسة األطفال، دخل تقدیم خدمات  ، المعاش، تعویضات العاملین، بدل البطالة، إیرادات الفوائد ،

العطاءات، والدخل   ح دراسیة، و/أوالرعایة، النفقة، إعالة الطفل، مدفوعات التأمین السنویة، األرباح، الدخل من ملكیة مؤجرة، التجنید االحتیاطي بالقوات المسلحة، المن
 الذي یتم الحصول علیھ من الھبات، إلخ.  

(أسبوعًیا، كل  الفترة القیمة بالدوالر الدخل نوع  فرد األسرة
أسبوعین، مرتان في 
 الشھر، شھریًا، سنویًا)

إجمالي الدخل  
 السنوي 

     رب األسرة

     

     

     

     

     

 
 الدخل السنوي الكلي لألسرة .3

 
 السنوي الكلي لألسرة:أعاله) وأدرج الدخل  2و 1 القسمان اجمع كل إجمالي الدخل السنوي (
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 األصول .4

 
 

.D عم اإلیجار د 

 

؟ تشمل األمثلة على األصول، الحساب الجاري وحساب االدخار وأصول ھل توجد أصول لھذه األسرة
االستثمار (األسھم، السندات، صنادیق التقاعد المستحقة، إلخ)، والعقارات والمدخرات النقدیة والمقتنیات 

 االستثماریة المتنوعة، إلخ.

 نعم
 
 ال 

 إذا كانت اإلجابة "نعم"، یُرجى تحدید األصول لكل فرد من أفراد األسرة:
 الفرع نوع األصل/ الحساب فرد األسرة

   رب األسرة

   

   

   

   

   

، أو أي  8ھل تتلقى في الوقت الحاضر إیصال أو شھادة من أحد برامج اإلسكان التابعة للقسم 
 . الیسار على  المناسب  المربع تحدید  یُرجىصورة أخرى من صور إعانات اإلیجار؟ 

  إخالء  لمكافحة   المدینة برنامجاألخرى  اإلیجار  إعانة شھادات/اإلیجار  دعم أمثلة  تشمل
)  FEPS( التكمیليالعائالت  إخالء  مكافحة  برنامجو )CITYFEPS(التكمیلي  العائالت

  عنھا االبتعادو الرعایة بیوت  من االنتقال) وبرنامج LINC( المجتمعات  في  العیش برنامجو
)NHTD ()برنامج Medicaid الدعم وبرنامج) لإلعفاء من متطلبات الرعایة المؤسسیة  

)  TBI(  الرّضیة الدماغ بإصابات  الخاص  اإلعفاء  وبرنامج) ISS(  الفردیة  والخدمات 
 وبرنامج) SEPS( تأمین الخروج الخاص والدعم في اإلیجار لمنع طرد األسر  وبرنامج
   ). VASH( القدام محاربینال لشؤون التابع الداعم اإلسكان

 لن تؤثر ھذه المعلومة على معالجة استمارة الطلب. 
أو   8 للقسمعلى المتقدمین المتلقین لدعم تابع  المدَرج الدخل  من األدنى الحد ال ینطبق   قد

 . المؤّھِلةغیره من صور الدعم اإلیجاري 

 ال 
 

 التابع  8إیصال أحد برامج القسم  –نعم
 HPDإلدارة 

 
التابع لھیئة  8إیصال أحد برامج القسم  –نعم 

 (NYCHA)اإلسكان بمدینة نیویورك 
 

 أخرى دعم/شھادة إعانة إیجار –نعم 
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E.   مالك العقار الحالي   

 ) ھیئة اإلسكان بمدینة نیویوركNYCHA( 

 (عینًیا) مملوك لمدینة أخرى 

  شركة أو مؤسسة 

 فرد 
  

 اسم مالك العقار
 :) الفرد أو  (اسم الشركة أو المؤسسة

 رقم ھاتف مالك العقار عنوان مالك العقار 

   

تعیش فیھا أو تقیم مؤقتًا بھا ما ھو اإلیجار الكلي للشقة التي 
 في الوقت الحالي؟

 
 شھریًا                       

إذا كنت ال تساھم بشيء،  بكم تساھم في اإلیجار الكلي للشقة؟
 ."0فاكتب "

 
 شھریًا                       

 
F .  مصدر المعلومات 

 
 

G .  الھویة العرقیة 

 
.H اللغة 

.I  (مطلوب) التوقیع 
 

 ما ینطبق:یُرجى وضع عالمة على كل  التطویر ھذا؟ عن برنامج كیف سمعت

 "الخط الساخن لإلسكان میسور التكلفة" التابع للمدینة   جریدة 

 أحد األصدقاء  مؤسسة أو كنیسة محلیة 

 www.nyc.gov/housingconnect  الفتة مرفوعة على أحد العقارات 

 ممثِّل منتخب  المجلس المجتمعي 

   آخر:  

 األسرة على النحو األفضل: تصف یُرجى وضع عالمة على المجموعة (المجموعات) التي المعلومات اختیاریة ولن تؤثر على معالجة استمارة الطلب.تُعد ھذه 

 ذوو البشرة السوداء  )سبانيإذوو البشرة البیضاء (من أصل غیر  

 اآلسیویون أو سكان جزر المحیط الھادي  سبانيإمن أصل  

 أخرى:   نواألصلیاألمریكیون الھنود/ سكان أالسكا  

 بأي لغة ترغب في أن یتم التواصل معك فیما یتعلق باستمارة طلبك؟ یُرجى اختیار واحدة. إذا لم تختر لغة، فسیتم التواصل باإلنجلیزیة.

 English  한국어(Korean) 

 简体中文 (Chinese)   Русский (Russian) 

 Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole)  Español (Spanish) 

   )Arabicالعربیة ( 
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لم أقم (نقم) بإخفاء أي معلومات أو تزویرھا أو  أؤكد (نؤكد) أن البیانات الواردة في استمارة الطلب ھذه صحیحة ومكتملة على حد علمي (علمنا).
أدرك (ندرك) تماًما أن أي معلومات وجمیع المعلومات التي قدمتھا (قدمناھا) خالل عملیة التقدم بالطلب ھذه، ستخضع  تحریفھا بطریقة أخرى .

القانون، حیث تقوم بالتحقیق في عملیات االحتیال المحتملة  ، وھي وكالة مفوضة كلیًا إلنفاذ(DOI)للمراجعة بواسطة إدارة التحقیقات بمدینة نیویورك 
أدرك (ندرك) أن عواقب تقدیم معلومات خاطئة أو غیر كاملة بشكل متعمد في محاولة للتأھل لھذا البرنامج، قد  في البرامج التي ترعاھا المدینة.

، وإنھاء عقد اإلیجار الخاص بي (بنا) (إذا تم االكتشاف بعد توقیع عقد تتضمن حرمان استمارة الطلب الخاصة بي (بنا) من الحصول على حالة األھلیة
 اإلیجار)، وإحالتي (إحالتنا) إلى السلطات المختصة الحتمالیة الخضوع لمحاكمة جنائیة.

 
 و مسؤولیھ.أؤكد (نؤكد) أني (أننا) ال أعمل أنا (نعمل نحن) أو أحد من أفراد عائلتي (عائلتنا) المباشرین، لدى مالك المبنى أ

 
 

   _____ التاریخ:                                                                                                                                          التوقیع: 
 
 

   _____ التاریخ:                                                                                                                                          التوقیع: 
 
 

 
 
OFFICE USE ONLY: 
 
Person with Disability:      [  ] Mobility  [  ] Visual [  ] Hearing 
Community Board Resident:  [  ] Yes [  ] No 
Municipal Employee:      [  ] Yes [  ] No 
Size of Apartment Assigned:  [  ] Studio [  ] 1BR  [  ] 2 BR  [  ] 3 BR  [  ] 4 BR 
Family Composition:      Adult (Males)      Adult (Females) 
 Children (Males)  Children (Females) 
TOTAL VERIFIED HOUSEHOLD INCOME: $                            PER YEAR 


