
 لمالكي المنازلبرنامج رد تكالیف النفقات  
 طلب مالكي المنازل

 ت لمالكي المنازلنفقاتعلیمات طلب برنامج رد تكالیف ا
 في ھذا القسم یجب علیك ملء جمیع الخانات. إذا كان ھناك شیئًا غیر منطبق، فاشر إلیھ بـ" ال ینطبق" معلومات مقدم الطلب: .1

أیًضا المنزل المتضرر. إذا كانت اإلجابة  یشغلاستخدم ھذا القسم فقط إذا كان ھناك شریًكا في الملكیة  المشارك:معلومات المالك  .2
نعم، امأل جمیع الخانات أو أشر إلیھ بـ "ال ینطبق". إذا كان ھناك شركاء في الملكیة، لكنھم ال یعیشون في المنزل، فال تُكمل ھذا 

 القسم.

لمالكي  نفقاتأن تقوم باإلجابة على كافة األسئلة في ھذا القسم. لكي تكون مؤھالً لبرنامج رد تكالیف الالبد  معلومات األھلیة: .3
المنازل، البد أن تكون قد أنفقت أموالك الخاصة على اإلصالحات المتعلقة مباشرة باألضرار الناجمة عن إعصار ھارفي. البد 

لممتلكات الخاصة بك وقمت بسدادھا أو على خطة السداد الحالیة. إذا كنت أیًضا أن یكون موقفك سلیم بالنسبة للضرائب على ا
مطالبًا بدفع إعالة الطفل، فیجب علیك أیًضا أن تكون مستمًرا في دفعھا أو على خطة سداد. البد من إكمال كافة اإلصالحات التي 

 عنھا وقت تقدیم الطلب. نفقاتتطلب رد تكالیف ال

جمیع  أنت مطالب في ھذا الجزء بتوفیر معلومات عن كافة أفراد أسرتك المعیشیة. ئصھا:تكوین األسرة المعیشیة وخصا .4
 سوف تبدأ بنفسك باعتبارك رب لألسرة. األعضاء: لتشمل جمیع األشخاص الذین یسكنون في المنزل سواء ینتمون لألسرة أم ال.

a. : في ھذا الجزء سوف تُقدم أسماء أفراد األسرة وألقابھم اسم العضو 
b. :قّدم الحالة االجتماعیة لكل فرد من أفراد األسرة. الحالة االجتماعیة 
c. :ِصف عالقة ذلك العضو بك. العالقة برب األسرة 
d. :في ھذا الجزء سوف تكتب تاریخ المیالد لكل فرد من أفراد األسرة. تاریخ المیالد 
e. :ھنا سوف تشیر بـ  ُمعالY  (نعم) أوN .(ال) لكل فرد من أفراد األسرة، إذا كنت عائالً لھ/لھا 
f. :یتعین على كل فرد من أفراد األسرة اإلبالغ عن دخلھ السنوي. إذا كان أحد أفراد األسرة لیس لدیھ  الدخل السنوي

 ألسرة.دخل فأشر لذلك بـ"ال ینطبق". سوف یتعین علیك تقدیم أحدث نسخة من الشھادة الضریبیة لكل فرد من أفراد ا

باستخدام نفس الترتیب المذكور  4قّدم التفاصیل التالیة لكافة أفراد األسرة المدرجین في القسم  المعلومات الدیموغرافیة لألسرة: .5
 أعاله.

a. :قّدم أصل كل فرد من أفراد األسرة كأحد ما یلي: إسباني / التیني أو لیس إسباني/التیني أو غیر ذلك. األصل 
b. د من أفراد األسرة.قّدم عرق كل فر العرق 
c. :قّدم جنس كل فرد من أفراد األسرة إما ذكر أو أنثى. الجنس 
d. :ینطبق ھذا الحقل فقط إذا كنِت أنثى عزباء غیر متزوجة ولدیك أطفال. رب األسرة أعزب (غیر متزوج) لدیھ أطفال 
e. :أشر بـ  طالب بدوام كاملY  (نعم) إذا كان أحد أفراد األسرة طالب بدوام كامل أوN .(ال) إذا لم یكن كذلك 
f. :أشر لكل فرد من أفراد األسرة بـ  قدامى المحاربینY  (نعم) لإلشارة إلى ما إذا كان/كانت من قدامى المحاربین في

 (ال) إذا لم یكن كذلك. Nالقوات المسلحة األمریكیة أو 

ضرر. البد أن تقوم باإلجابة على كافة األسئلة في ھذا القسم، سیتم طرح األسئلة المتعلقة بالمنزل المت معلومات العقار المتضرر: .6
 في ھذا القسم. ستجد أدناه شروًحا للمساعدة في اإلجابة على األسئلة المذكورة في الطلب.

a.  الوحدة السكنیة المنفصلة عبارة عن وحدة تشبھ شقة المرآب أو مبنى منفصل یقع في الممتلكات الخاصة بك والتي
 یشغلھا المستأجر.

b.  2017األساسي عبارة عن منزلك الرئیسي الذي أقمت فیھ معظم الوقت في عام مقر إقامتك 
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c. .ال تشمل األنشطة التجاریة أو واجھات المخازن إدارة مكتب منزلي أو تخزین عناصر لنشاطك التجاري في منزلك 
d.  المیاه من جمیع الجھات یكون المنزل مبنیًا تماًما على المسطح المائي إذا كان مبنیًا على أرصفة المیناء، وتحیطھ

 األربع عند ارتفاع المد.

في ھذا القسم، سیُطلب منك تقدیم تفاصیل حول المساعدة المتعلقة بالعواصف أو تعویضات  معلومات مساعدة اإلسكان والتأمین : .7
 التأمین التي تلقیتھا. یجب علیك إكمال ھذا القسم بالكامل.

a.  األسئلة الثالثة األولى عن مساعدة الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ المساعدة المتعلقة بالعواصف: سوف تكون
ومساعدة األعمال الصغیرة والمساعدة المرتبطة بالبناء. قّدم رقم تسجیل المساعدة الفردیة بالوكالة الفیدرالیة إلدارة 

لقیت مساعدة في اإلنشاء من الطوارئ وطلب مساعدة األعمال الصغیرة ورقم القرض إن كان ذلك ممكنًا. إذا كنت قد ت
) و برنامج اإلصالح الجزئي والقوة األساسیة لإلیواء DAHLRبرنامج المساعدة المباشرة لإلصالح المحدود للمنزل (

)PREPS) وبرنامج مساعدة أصحاب المنازل (HAP.و/أو غیرھا، فراجع المربعات الخاصة بذلك في ھذا القسم ( 

b. تحتاج إلى توضیح ما إذا كانت لدیك أي من بولیصات التأمین التالیة وقت العاصفة:  األسئلة المتعلقة بالتأمین: أنت
التأمین ضد الفیضانات و/أو التأمین ضد العواصف، و/أو التأمین الخاص بمالكي المنازل. وفیما یتعلق  بكل بولیصة 

 تأمین سوف تحتاج إلى تقدیم المعلومات التالیة وتقدیم المستندات:

i. اسم الشركة 
ii. رقم البولیصة 
iii. اسم الوكیل 
iv. رقم الھاتف 
v. .المبالغ المدفوعة لألعمال اإلنشائیة والمحتویات ونفقات المعیشة اإلضافیة وغیرھا 

في ھذا القسم، حدد المبالغ التي حصلت علیھا من كل مصدر. إذا لم یتم تلقي أي مبالغ، أشر  تفاصیل مساعدة اإلسكان والتأمین: .8
 إلى ذلك بـ "ال ینطبق"

بة لألقسام المتبقیة، یرجى قراءة كل كشف وتقدیم جمیع المعلومات المطلوبة. یجب ملء جمیع أقسام ھذا الطلب لیتم النظر بالنس
 فیھا.
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 یجب ملء جمیع الحقول أو اإلشارة إلیھا بـ "ال ینطبق"
 . معلومات عن مقدم الطلب:1

 اسم مقدم الطلب:
 عنوان الشارع: 
 المقاطعة: المدینة/الوالیة/الرمز البریدي: 
 ھاتف المنزل: البرید اإللكتروني الرئیسي: 
 الھاتف المحمول:  البرید اإللكتروني الثانوي: 
 األسلوب المفضل لالتصال: 

 اللغة المفضلة:
 . معلومات المالك المشارك: (إن ُوجد)2

 اسم مقدم الطلب:
 عنوان الشارع:

 المقاطعة: المدینة/الوالیة/الرمز البریدي:
 ھاتف المنزل: البرید اإللكتروني الرئیسي:
 الھاتف المحمول: البرید اإللكتروني الثانوي:
 األسلوب المفضل لالتصال:

 اللغة المفضلة:
 یرجى اإلجابة عن كافة األسئلة التالیة: . معلومات األھلیة:3

النفقات المتعلقة بالكوارث بما یتجاوز ما حصلت علیھ من مصادر أخرى (الوكالة ھل أنفقت أموالك الخاصة على 
 الفیدرالیة إلدارة الطوارئ أو مساعدة األعمال الصغیرة أو التأمین أو مؤسسة غیر ھادفة للربح)؟

 نعم ☐
 ال ☐

جید بالنسبة لخطة سداد ھل أنت اآلن في موقف جید بالنسبة للضرائب على الممتلكات الخاصة بك  أو في موقف  
 الضرائب على الممتلكات الخاصة؟

 نعم ☐
 ال ☐

 إذا كنت مطالبًا بسداد إعالة الطفل، فھل أنت مستمر حالیًا في السداد أو في موقف جید بالنسبة لخطة سداد؟
 نعم ☐
 ال ☐
 ال ینطبق ☐

 نعم ☐ في ھذا الطلب؟عنھا  نفقاتھل أكملت جمیع اإلصالحات التي تطالب برد تكالیف ال
 ال ☐

 اذكر كل أعضاء األسرة الحالیین. تكوین األسرة المعیشیة وخصائصھا: 4
 الدخل السنوي ُمعَال (نعم / ال) تاریخ المیالد العالقة برب األسرة الحالة االجتماعیة اسم العضو

    رب األسرة   .1
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      

  إجمالي عدد أفراد األسرة: 
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 . معلومات دیموغرافیة عن األسرة:5
رب أسرة أعزب (غیر متزوج)  الجنس العرق األصل  

 ولدیك أطفال؟
 قدامى المحاربین؟ طالب بدوام كامل؟

   ال  ☐ نعم ☐    (رب األسرة) 1
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       

 
 . معلومات العقار المتضرر:6

منزل أسرة  ☐ ما نوع بنیة العقار؟
 واحدة

متعدد منزل  ☐
 األسر

وحدة اإلسكان الُمَصنَّعَة  ☐
)MHU( 

شقة سكنیة  ☐
خاصة أو 

 تعاونیة

 وصف آخر أدناه: ☐
 

 بُني فیھا: السنة التي   عنوان شارع العقار المتضرر: 
 المقاطعة:   المدینة/الوالیة/الرمز البریدي: 
 یرجى اإلجابة عن كافة األسئلة التالیة: 

 نعم ☐ ھل تمتلك حالیًا عقاًرا تضرر من إعصار ھارفي؟
 ال ☐

 نعم ☐ ھل كنت تمتلك العقار المتضرر وقت وقوع الكارثة؟
 ال ☐

 المالك؟ ھل المنزل یشغلھ المستأجرون / المؤجرون، أم یشغلھ
 یشغلھ المالك فقط☐
 یشغلھ المستأجر فقط ☐
 یشغلھ المالك والمستأجر  ☐

 واحد ☐ كم عدد الوحدات السكنیة في البناء؟
 أكثر من واحد ☐

 نعم ☐ ھل كان المنزل مقر إقامتك األساسي وقت العاصفة؟
 ال ☐

 نعم ☐ ھل العقار حالیا ھو مقر إقامتك األساسي؟
 ال ☐

 نعم ☐ ھل یعتبر أي جزء من العقار وحدة منفصلة مخصصة فقط لألنشطة التجاریة / واجھة المخزن؟
 ال ☐

 نعم ☐ ھل یعد البناء مبنیًا بالكامل على المسطح المائي؟
 ال ☐

 نعم ☐ ھل البناء ھو منزل ُمصنَّع أو مقطورة سفر جوالة؟
 ال ☐
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 نعم ☐ مقطورة سفر جوالة، ھل بنیت على إطار دائم؟إذا كان المنزل ُمصنَّع أو 
 ال ☐

 نعم ☐ إذا كان المنزل ُمصنَّع أو مقطورة سفر جوالة، ھل تتم إزالة جمیع العجالت؟
 ال ☐

 نعم ☐ إذا كان المنزل ُمصنَّع أو مقطورة سفر جوالة، ھل تملك األرض؟
 ال ☐

 نعم ☐ جوالة، ھل ھو ملحق بقاعدة أساس دائمة؟إذا كان المنزل ُمصنَّع أو مقطورة سفر 
 ال ☐

إذا كان ھذا السكن ھو وحدة مصنعة، فھل لدیك بیان ملكیة صالح مقدم إلى إدارة اإلسكان والشؤون 
 المجتمعیة في تكساس؟

 نعم ☐
 ال ☐

 نعم ☐ ھل الممتلكات التالفة حالیا في حالة الرھن؟
 ال ☐

 
 ومعلومات التأمین:. مساعدة اإلسكان 7

خاص) أو ھل تقدمت بطلب للحصول على المساعدة المتعلقة بالعواصف نتیجة لألضرار التي لحقت بمنزلك من أي مصدر (محلي أو بالوالیة أو فیدرلي أو 
 قدمت مطالبة بالتأمین نتیجة لألضرار المتعلقة بالعواصف؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فتابع في ھذا القسم.

ھل لدیك رقم التسجیل/الطلب للمساعدة الفردیة بالوكالة الفیدرالیة إلدارة  
 ) نتیجة إلعصار ھارفي؟FEMAالطوارئ (

 نعم☐
إذا كان الرد بنعم، أدخل رقم التسجیل/الطلب للمساعدة الفردیة بالوكالة 

 ):FEMAالفیدرالیة إلدارة الطوارئ (
 
 ال  ☐

بالكوارث من مساعدة األعمال الصغیرة (على ھل تلقیت أي مساعدة متعلقة 
سبیل المثال قرض مساعدة األعمال الصغیرة) نتیجة للضرر البنائي في 

 المنزل؟

 نعم☐
 إذا كان الرد بنعم، أدخل رقم طلب مساعدة األعمال الصغیرة: 

 
 الخاص بك:  SBAورقم قرض مساعدة األعمال الصغیرة  
 
 ال ☐

متعلقة بالكوارث من وزارة الزراعة بالوالیات المتحدة ھل تلقیت أي مساعدة 
(على سبیل المثال قرض وزارة الزراعة بالوالیات المتحدة) نتیجة للضرر 

 البنائي في المنزل؟

 نعم☐
 إذا كان الرد بنعم، أدخل رقم طلب وزارة الزراعة بالوالیات المتحدة: 

 
 ورقم قرض وزارة الزراعة األمریكیة:  
 
 ال ☐

 ھل تلقیت أي مصدر مساعدة إضافي إلصالح منزلك؟

 المساعدة المباشرة لإلصالح المحدود للمنزل☐
 اإلصالح الجزئي والقوة األساسیة لإلیواء   ☐
 برنامج مساعدة أصحاب المنازل  ☐
 أخرى  ☐

 إذا كانت غیر ذلك، قم بوصفھا:
 ال ینطبق ☐    

أو  FEMA، من Harveyمتعلقة بـ  إضافیةھل تتوقع تلقي أي أموال تعافي 
 أي مصدر آخر، والذي لم یتم اإلبالغ عنھا بالفعل في ھذا الطلب؟

 نعم ☐
 ال  ☐

 یرجى اإلجابة عن جمیع األسئلة التالیة المتعلقة بالتأمین ضد الفیضانات:
ھل طلب منك تحمل تأمین ضد الفیضان على البناء كشرط لتلقي المساعدة من 

 سابقة؟كارثة 
 نعم ☐
 ال ☐
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ضد الفیضانات للعقار وقت وقوع ساریة  ھل كانت ھناك بولیصة تأمین
 العاصفة؟

 نعم ☐
 إذا كانت اإلجابة بنعم، أدخل رقم بولیصة التأمین ضد الفیضانات الخاصة بك:

  
 ال  ☐

ما ھو اسم شركة التأمین ضد الفیضانات ورقم بولیصة التأمین الخاصة بك، 
 ُوجد؟إن 

 اسم الشركة:
 رقم البولیصة: 

 اسم الوكیل: اكتب اسم وكیل التأمین ضد الفیضان الخاص بك ورقم الھاتف، إن ُوجد. 
 رقم الھاتف: 

إن وجد، ھل قدمت مطالبة بالنسبة لشركة التأمین ضد الفیضانات الخاصة  
 بك؟

 نعم ☐
 ال ☐
 ال ینطبق ☐

 رقم المطالبة: ضد الفیضانات الخاصة بك؟ إن وجد، ما ھو رقم مطالبة التأمین
 یرجى اإلجابة عن كافة األسئلة التالیة المتعلقة بالتأمین ضد العواصف الجویة: 

ضد العواصف للعقار وقت وقوع ساریة  ھل كانت ھناك بولیصة تأمین
 العاصفة؟

 نعم ☐
 ال ☐

الخاصة بك، ما ھو اسم شركة التأمین ضد العواصف ورقم بولیصة التأمین 
 إن وجد؟

 اسم الشركة:
 رقم البولیصة: 

قم بإدخال اسم وكیل التأمین ضد العواصف الخاص بك ورقم الھاتف، إن  
 وجد.

 اسم الوكیل:
 رقم الھاتف: 

 إن وجد، ھل قدمت مطالبة إلى شركة التأمین ضد العواصف الخاصة بك؟ 
 نعم ☐
 ال ☐
 ال ینطبق ☐

 رقم المطالبة: البة للتأمین ضد العواصف الخاصة بك؟إن وجد، ما ھو رقم المط
 یرجى اإلجابة عن جمیع األسئلة التالیة الخاصة بتأمین مالك المنازل/المخاطر: 

على مالك المنازل/المخاطر للعقار وقت ساریة  ھل كانت ھناك بولیصة تأمین
 وقوع العاصفة؟

 نعم ☐
 ال ☐

مالكي المنازل/المخاطر الخاص بك ورقم إن وجد، ما ھو اسم شركة تأمین 
 بولیصة التأمین الخاصة بك؟

 اسم الشركة:
 رقم البولیصة: 

إن وجد، قدم اسم وكیل تأمین مالكي المنازل/المخاطر الخاص بك ورقم  
 الھاتف.

 اسم الوكیل:
 رقم الھاتف: 

 إن وجد، ھل قدمت مطالبة إلى شركة تأمین مالكي المنازل/المخاطر؟ 
 نعم ☐
 ال ☐
 ال ینطبق ☐

 رقم المطالبة: إن وجد، ما ھو رقم المطالبة لتأمین مالكي المنازل/المخاطر الخاص بك؟
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 . تفاصیل مساعدة اإلسكان والتأمین:8 
 یرجى إدخال المبالغ التي تلقیتھا لكل ما ھو مدرج أدناه. إذا لم تحصل على أي مزایا، فاكتب ال ینطبق. 

 المبلغ الذي تم الحصول علیھ المصدر

 دوالر ) في إصالح المنازل:FEMAمساعدة الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (

 دوالر ) اإلیجاریة:FEMAمساعدة الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ ( 

 دوالر لإلحتیاجات الحرجة (أو غیرھا): FEMAمساعدة  

 دوالر مساعدة اإلصالح/االستبدال العقاریة: - SBAقرض  

 دوالر المساعدة في التخفیف: - SBAقرض  

 دوالر مساعدة إصالح المنازل/إعادة بناء : -وزارة الزراعة األمریكیة  

 دوالر مبلغ منحة التأمین ضد الفیضانات لمطالبات البناء:

 دوالر مبلغ منحة التأمین ضد الفیضانات لمطالبات المحتویات: 

 دوالر ):ICCمبلغ منحة التأمین ضد الفیضانات للتكلفة المتزایدة لفوائد االمتثال ( 

 دوالر ، أو أي مطالبات أخرى: ALEمبلغ منحة التأمین ضد الفیضانات لـ  

 دوالر مبلغ منحة التأمین ضد العواصف لمطالبات المسكن: 

 دوالر مبلغ منحة التأمین ضد العواصف لمطالبات العقارات الشخصیة: 

 دوالر أو أي مطالبات أخرى: ALEمبلغ منحة التأمین ضد العواصف لمطالبات لـ  

 دوالر مبلغ منحة التأمین لمالكي المنازل لمطالبات البناء: 

 ردوال مبلغ منحة تأمین مالكي المنازل لمطالبات المحتویات: 

 دوالر أو أي مطالبات أخرى: ALEمبلغ منحة تأمین مالكي المنازل لـ  

 دوالر التسویة القانونیة من التأمین الناشئة عن خسائر الكوارث: 

 دوالر مزایا المساعدة النقدیة الخیریة األخرى لإلصالح البنائي: 

 دوالر مزایا المساعدة النقدیة الخیریة األخرى للسكن المؤقت: 
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 . إفصاح مساعدة األعمال الصغیرة:9 
 Texas General Landحصلت إدارة األعمال الصغیرة في الوالیات المتحدة على إذني، بموجب متطلبات قانون الخصوصیة، باإلفصاح عن المعلومات إلى 

Office )GLO على منحة أو قرض أو غیرھا من المزایا المتعلقة بالتعافي من ) والمكلفین بھ والموظفین والوكالء، والمقاولین فیما یتعلق بھذا الطلب للحصول
 الكوارث.

 أوافق ☐
  ال أوافق ☐

 
 توقیع مقدم الطلب: 

 
 

 التاریخ:

 
 . حق الدخول:10 

وداخل العقار المذكور ) وجمیع موظفیھ وبائعیھ ومقاولیھ "حق الدخول" في Texas General Land Office )GLOبموجب ھذه الوثیقة، أقوم أنا بتفویض 
التعافي من الكوارث. سوف أؤكد على أن الموظف أو المسؤول  -أعاله بغرض القیام بجمیع األنشطة الضروریة لتنفیذ برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 

أقر أنا/نحن بأن المعلومات المقدمة في ھذه اإلفادة سوف یقدم وثائق تفویضھ بما في ذلك بطاقة الھویة وذكر سبب زیارة الموقع للحصول على طلب الدخول. 
فة في ھذه الوثیقة الخطیة المشفوعة بالیمین صحیحة ودقیقة إلى حد علمي ومعرفتي وألتزم بعقوبة الحنث بالیمین. أدرك/ندرك كذلك أن تقدیم اإلدعاءات الزائ

ة أو غیر المكتملة إلى عدم أھلیتي في المشاركة في ھذا البرنامج أو في أي برامج أخرى یُعد عمال من أعمال االحتیال. قد تؤدي المعلومات الزائفة أو المضلل
من القانون األمریكي على أن الشخص یكون مذنبًا بارتكاب جریمة إذا قام/قامت  1001من المادة  18تقبل ھذه اإلفادة الخطیة المشفوعة بالیمین. ینص البند 

 إلى أي إدارة تابعة لحكومة الوالیات المتحدة. عن درایة وعن عمد بإصدار بیان كاذب
 أوافق ☐
 ال أوافق ☐

 
 توقیع مقدم الطلب: 

 
 

 التاریخ:

 
 . شھادة إعالة الطفل:11 

المنحة بموجب یوًما عن سداد إعالة الطفل بموجب حكم قضائي صحیح، وبالتالي، ال یُمنع من تلقي مزایا ھذه  30یشھد مقدم الطلب بأنھ لم یتخلف أكثر من 
) من قانون األسرة بوالیة  تكساس. یقر مقدم الطلب بأنھ قد یتم مخالفة األھلیة إلستحقاق المساعدة إذا كانت ھذه الشھادة خاطئة، أو 2(أ) ( 231.006المادة 

 إذا ثبت تخلفھ خالل الفترة التي یتم فیھا تقدیم المساعدة. أقر أنا مقدم الطلب المذكور أدناه بما یلي:
 

) من قانون األسرة 2(أ) ( 231.006یوًما عن دفع التزامات إعالة الطفل وأنني مؤھل لتلقي مزایا ھذا البرنامج وفًقا للمادة  30) أنني لم أتخلف أكثر من 1 
 بوالیة تكساس).

 .1001مادة رقم  18وجب قانون الوالیات المتحدة ) أقر وأتفھم أن تقدیم إقرارات كاذبة في ھذا المستند یعد فعًال من أفعال االحتیال ویُعاقب علیھ بم2 
 

 توقیع مقدم الطلب: 
 

 

 التاریخ:
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 شھادة العائد الضریبي: .12 
ضریبي، فیرجى اتباع ھذا البد من تقدیم آخر إقرار عن العائد الضریبي الخاص بك صادر عن دائرة اإلیرادات الداخلیة لتحدید األھلیة. إذا لم یكن لدیك إقرارك ال

 الرابط لبدء عملیة طلب نسخة من إقرارك الضریبي من دائرة اإلیرادات الداخلیة:
transcript-https://www.irs.gov/individuals/get 

أیام لمعالجة الطلب. بمجرد الحصول على نسخة من آخر إقرار ضریبي، قم بتحمیل المستند ھنا. إذا كنت  5تفید دائرة اإلیرادات الداخلیة أن األمر یستغرق حوالي  
مربع أدناه للمتابعة في معالجة بقیة الطلب. أیام بالفعل دون رد من الدائرة، فیمكنك تحدید ال 5قد قدمت طلب اإلقرار الضریبي من دائرة اإلیرادات الداخلیة ومرت 

نسخة من اإلقرار أثناء عملیة المراجعة. وسوف تحتاج إلى نسخة من اإلقرار  Texas General Land Office GLOبعد ذلك، سوف یطلب منك شریك 
 إلى الخطوة التالیة. الضریبي الخاص بك من أجل معالجة طلبك. إذا كان لدیك نسخة من إقرارك الضریبي، فیرجى المتابعة

أیام دون  5أقّر بموجب عقوبة الحنث بالیمین أنني طلبت الحصول على نسخة من إقراري الضریبي من دائرة اإلیرادات الداخلیة، ومع ذلك، فقد مرت  .1
 رد من الدائرة. یرجى متابعة معالجة طلبي وسوف أقدم إقراري الضریبي عند الطلب في وقت الحق.

 نعم ☐
 ال ☐

یك، فستحتاج إلى إذا لم یكن مطلوبًا منك تقدیم إقرار ضریبي، فیرجى إقرار أي من األسباب المذكورة أدناه تتعلق بأسرتك. إذا كانت ھذه الشروط تنطبق عل
 الي.) المطلوبة لمعالجة طلبك. ویمكن العثور علیھا في الرابط التAGIاستكمال وتحمیل نموذج ورقة بیانات إجمالي الدخل الُمعدل (

adjustedgrossincomeworksheet.xls-http://recovery.texas.gov/files/resources/housing/s4 

 أو 1-844-893-8937أو االتصال على  cdr@glo.texas.govرید إلكتروني إلى إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في إكمال ھذا النموذج، یُرجى إرسال ب 

5000-475-512.  

 أقّر بموجب عقوبة الحنث بالیمین بأن دخلي مساٍوي لالستقطاع الموحد أو أقل منھ. .2

 نعم ☐
 ال ☐

الضمان االجتماعي خالل العام، وأنني أقل من الحد األدنى عاًما، وأنني أحصل على دخل  65أقّر بموجب عقوبة الحنث بالیمین بأن عمري ال یقل عن  .3
 للدخل الذي حددتھ دائرة اإلیرادات الداخلیة والذي یعفیني من تقدیم إقرار ضریبي.

 نعم ☐
 ال ☐

للدخل الذي حددتھ دائرة أقّر بموجب عقوبة الحنث بالیمین بأنني شخص ُمعال ومدعوم على إقرار ضریبي لشخص ما وال أكسب أكثر من الحد األدنى  .4
 اإلیرادات الداخلیة والذي یعفیني من تقدیم اإلقرار الضریبي.

 نعم ☐
 ال ☐

 
 توقیع مقدم الطلب: 

 
 

 التاریخ:

 

 

https://www.irs.gov/individuals/get-transcript
http://recovery.texas.gov/files/resources/housing/s4-adjustedgrossincomeworksheet.xls
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 . اإلفصاح عن األھلیة:13 

 االسم:

 العنوان: 

للحصول على  ومقاولیھ ووكالئھ) Texas General Land Office  )GLO ل ، یخواإلفصاح عن األھلیةتعلیمات لمقدم الطلب: إن توقیعك على ھذا  
والتعافي من الكوارث منحة منع  )(HRP لمالكي المنازل  نفقاتمعلومات من طرف ثالث فیما یتعلق بأھلیتك  ومشاركتك المستمرة في برنامج رد تكالیف   ال

 )(CDBG-DRتنمیة المجتمع 

إلى جمع المعلومات المذكورة في ھذا النموذج لتحدید أھلیة مقدم الطلب لبرنامج    Texas General Land Officeیحتاج : الخصوصیة قانون إشعار بیان 
التعافي من الكوارث. وسیتم استخدام ھذه المعلومات لتحدید مستوى المزایا التي یكون مقدم الطلب مؤھالً للحصول  -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 

ت تحقق من دقة المعلومات المقدمة. قد یتم نشر المعلومات التي یتم تلقیھا من مقدم الطلب نتیجة للتحقق من أھلیة مقدم الطلب إلى الوكاالعلیھا ولل
مین. قد یؤدي عدم تقدیم لعاالفیدرالیة أو الوالئیة أو المحلیة المناسبة، أو إلى المحققین المدنیین أو الجنائیین أو القانونیین، وعند االقتضاء، إلى المدعین ا

  أي معلومات إلى تأخیر أو رفض الموافقة على أھلیتك للبرنامج.

 ملحوظة: ال یجوز استخدام ھذه الموافقة العامة لطلب نسخة من اإلقرار الضریبي.

 البنود  أدناه. جمیعحول    استفسارات   تقدیم  المعلومات المشمولة: قد یتم   

 األحرف األولى لمقدمي الطلب التحقق المطلوب الوصف

المساعدة في حاالت الكوارث (الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 
 ومساعدة األعمال الصغیرة والتأمین، إلخ)

X 
 

 X الدخل (جمیع المصادر)
 

 X تفضیل اإلشغال (االحتیاجات الخاصة) (إن وجد)

 

 X التحقق من إعالة الطفل

 

  X الُمعال:أخرى (أسرد): معلومات 

بالتوقیع على ھذا الطلب، یفوض مقدم(ي)الطلب الوالیة أو أي من ممثلیھا المعتمدین بحسب األصول للتحقق من المعلومات الواردة في ھذه   تحذیر:
) لعقوبات مدنیة أو جنائیة HUDقد یخضع أي شخص یدلي عن عمد بمطالبة كاذبة أو تصریح إلى إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ( الوثیقة، بما في ذلك ھذا القسم.

أن من قانون الوالیات المتحدة على  1001، المادة 18تنص المادة  .3729رقم  31وقانون الوالیات المتحدة  1001و 287رقم  18بموجب قانون الوالیات المتحدة 
 الشخص مذنب بارتكاب جنایة لقیامھ عن قصد وبتعمد بتقدیم تصریحات كاذبة أو احتیالیة ألي إدارة في حكومة الوالیات المتحدة.

 . شھادة الطلب:14
كذلك أن تقدیم  أقر أنا/نحن بأن المعلومات المقدمة في ھذا الطلب صحیحة ودقیقة إلى حد علمي ومعرفتي وألتزم بعقوبة الحنث بالیمین. أدرك/ندرك
لیتي في المشاركة في اإلدعاءات الزائفة في ھذه الوثیقة یُعد عمال من أعمال االحتیال. قد تؤدي المعلومات الزائفة أو المضللة أو غیر المكتملة إلى عدم أھ

من القانون األمریكي على أن الشخص  1001ة من الماد 18ھذا البرنامج أو في أي برامج أخرى تقبل ھذه اإلفادة الخطیة المشفوعة بالیمین. ینص البند 
 یكون مذنبًا بارتكاب جریمة إذا قام/قامت عن درایة وعن عمد بإصدار بیان كاذب إلى أي إدارة تابعة لحكومة الوالیات المتحدة.

 التاریخ:   توقیع مقدم الطلب:


