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 طلب تملُّك منزل#
 :اإلرشادات        

 
إذا قمت بإرسال طلب عبر  .ربما ال تكون مؤھًال إذا حصلنا على أكثر من طلب ألسرتك في القرعة الواحدة .أرسل طلبًا واحًدا فقط لكل أسرة .1

  .البرید، فال یمكنك إرسال طلب عبر اإلنترنت طریق طلب عنإذا قمت بإرسال  .البرید طریق طلب عناإلنترنت، فال یمكنك إرسال 
 

وفًقا لذلك، من  .بناًء على حجم الطلبات المستلمة، من غیر المحتمل أن یتم معالجتھا جمیعًا .یتم اختیار الطلبات بشكل عشوائي من خالل قرعة .2
یتم تشجیع جمیع المتقدمین على مراقبة مركز مورد اإلسكان عبر اإلنترنت الُمنشأ من قبل مدینة نیویورك . المحتمل أال تتلقى استجابة

)nyc.gov/housing (لالطالع على فرص اإلسكان الجدیدة التي یمكنك التقدم إلیھا.  
  

باإلضافة إلى توقیع الطلب وتأریخھ من أجل إخضاع طلبك للمراجعة عند اختیاره ) C و B و Aاألقسام (یتعین علیك إكمال األقسام الثالثة األولى  .3
فقد تؤدي المعلومات الناقصة بشأن عدد أفراد األسرة الذین سوف یعیشون في الوحدة وأسمائھم . ویجب إكمال الطلب بعنایة. للمعالجة اإلضافیة

في أي مكان ) liquid paperأو  out-white(باإلضافة إلى ذلك، ال تستخدم سوائل تصحیح األخطاء  .أو بشأن مصادر دخلھم إلى عدم التأھل
إذا احتجت إلى تصحیح خطأ ما، فینبغي لك أن ترسم خًطا واحًدا بدقة تشطب بھ المعلومات وتكتب المعلومات الُمعدَّلة بعنایة  .في االستمارة

  .بجانب التغییربجانبھا وتوقِّع باألحرف األولى من اسمك 
 

لضمان وصول الطلب بنجاح إلى صندوق مكتب البرید، ال . عند إكمال ھذا الطلب، یجب إعادتھ عن طریق البرید العادي فقط إلى العنوان التالي .4
ال أو إیصاالت اإلشعار باالستالم أو أي طریقة تتطلب تأكید التوقیع  . تستخدم بریًدا ُمسجَّ

 
 .2018 سبتمبر  25تمارة الطلب بعد إكمالھا في موعد ال یتجاوز یجب وضع ختم البرید على اس .5

 
 .إذا تم اختیار طلبك للمعالجة اإلضافیة، فسیتم طلب معلومات إضافیة في ذلك الوقت .یجب إرسال الطلب فقط في ھذا الوقت .6

 
 : أرسل الطلب الُمكتمل بالبرید إلى .7
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عند اختیار طلبك . ال یتم فرض أیة رسوم للطلب أو رسوم للوسیط .ص فیما یتعلق بإعداد أو ملء ھذا الطلبال یجب إعطاء مدفوعات ألي شخ .8
بالنسبة للوحدات . الوقتإلجراء المعالجة اإلضافیة، سیتم جمع رسوم غیر قابلة لالسترداد من أجل التحقق االئتماني من خالل شركة اإلدارة في ھذا 

لألسر (دوالًرا أمریكیًا للطلب الواحد  25أو أقل، فإن الرسوم ال تتجاوز ) AMI(من الدخل المتوسط للمنطقة % 80ذات حدود الدخل المحددة عند 
سبة للوحدات ذات حدود الدخل المحددة أعلى بالن). أفراد بالغین أو أكثر 3لألسر التي تضم (دوالًرا أمریكیًا  50، أو )التي تضم بالغًا واحًدا أو اثنین

لألسر التي (دوالًرا أمریكیًا  75، أو )لألُسر التي تضم بالغًا واحًدا أو اثنین(دوالًرا أمریكیًا للطلب الواحد  50، فإن الرسوم ال تتجاوز %80من 
 ).بالغین أو أكثر 3تضم 

 
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  .لمعظم المتقدمین، باستثناء الدخل الصافي الُمستخَدم للمتقدمین الذین یعملون لحسابھم الخاصاإلجمالي 

عن إذا تم اختیار طلبك، فسیتم االتصال بك  .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
 

 



ARABIC HOMEOWNERSHIP APPLICATION   |CULVER EL PROJECT PHASE 1•• •• ••2#••10 
07-2018 

 

 :ل المثال ال الحصرقد تتضمن عوامل األھلیة، على سبی .باإلضافة إلى متطلبات الدخل، سیتم تطبیق عوامل األھلیة األخرى :عوامل األھلیة األخرى .10
a. تاریخ مدفوعات اإلیجار 
b. فحوصات الخلفیة الجنائیة 
c.  برامج اإلسكان التابعة للوكالة مخصصة لألفراد والعائالت واألسر التي یمكنھا توثیق االعتماد المالي المتبادل كوحدة أسریة -التأھیل كأسرة. 

 . لك لن یتأھل المتقدمون تحت ھذه الحاالت بموجب معیار األسرة ھذا، ولذ"لحاالت رفیق السكن"ھذه البرامج الُمیسَّرة لیست مصممة 
d.  ال یُسمح ألي من أفراد أسرة المتقدم بالطلب أن یمتلك أي عقار سكني، بما في ذلك امتالك حصص في أي –الملكیة العقاریة   –ملكیة عقار

 إسكان تعاوني، أو أن یكون قد اشتراه في الماضي.
e. التقاعد لمدخرات تحدیًدا المخصصة الحسابات منھا یُستَثنى) بامتالكھا لألسرة المسموح األصول إلجمالي حد یوجد – األصول حدود 

 الخاص الدخاللحالي حد بالطلب المتقدم بأسرة الخاصة األصول قیمة تتجاوز أال یجب للتملُّك، المخصصة للوحدات بالنسبة .(بالكلیة والدراسة
 .(area median income, AMI) بالمنطقة الدخل متوسط من %175 لـ المقابل أفراد (4) أربعة من المكونة لألسر  HUDبالـ

 دوالًرا. 182525ھو  2018حد األصول لوحدات الملكیة المنزلیة لعام 
f.  مؤھلة  دوالر في السنة لیست ُمؤھلة للحصول على ھذه الوحدات، ما لم تكن 10,000األسر التي تتلقى دخل ھدیة یتجاوز  -الدخل الھدیة

 . فیما یتعلق بالدخل، باإلضافة إلى أو دون الدخل الھدیة
g1 •0•#•• •••••• •0#•• •• •• •• •• •• • •••• •••••• ••• ••••• •••••••••••••• •••• •
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 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

 إضافیة تفضیالت وتوجد والرؤیة، والسمع الحركة في اإلعاقات ذوي لألشخاص الشقق من مئویة نسبة تخصیص یتم .نیویورك مدینة في المقیمین
. مشروع بكل خاصة أفضلیات تطبیق ویمكن. نیویورك مدینة في بالبلدیة الموظفین واألشخاص المحلي، المجلس مجتمعات في الُمقیمین لألشخاص

 .التفضیالت ھذه مثل على التعرف في للمساعدة بعنایة الطلب في الواردة األسئلة عن اإلجابة یرجى
 

یجب: على أي متقدم بطلب یتم قبولھ في برنامج التطویر ھذا،  لحفاظ على المنزل الجدید أنھ محل سكنھ الرئیسي متطلبات محل اإلقامة الرئیسي:  .12
میسورة التكلفة، یجب أن یتخلى عن أي وحدة یسكن فیھا في الوقت الحالي. یجب والوحید. إذا تم قبول المتقدم بالطلب للحصول على وحدة سكنیة 

اإلیجاري في  على كل فرد من أفراد أسرة المتقدم بالطلب یستأجر عقاًرا سكنیًا إیجارًیا أن ینھوا عقد اإلیجار ویتخلوا عن حق االنتفاع بھذا العقار
و قبلھ. بالنسبة لوحدات التملُّك میسورة التكلفة، یجب على المتقدم بالطلب الموافقة على تاریخ شراء وحدة میسورة التكلفة مخصصة للتملُّك أ

یوًما في السنة،  270اإلقامة في الوحدة السكنیة میسورة التكلفة باستمرار كمحل سكنھ الرئیسي والوحید عن طریق السكن فیھ لما ال یقل عن 
 مة العسكریة أو اإلیجار الفرعي (عندما یُسمح بذلك وفقًا للوثائق التنظیمیة الخاصة بالمشروع).باستثناء األیام التي یتم قضاؤھا في أداء الخد

 
 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.  مطلوب(االسم والعنوان( 
 :عنوان المنزل

 
 

 اسم العائلة   :الحرف األول من االسم األوسط    االسم األول 
 
 

 شقة رقم               شارع    رقم) منزل(مبنى 
 
 

 الرمز البریدي      الوالیة     المدینة 
 

 ):ضع عالمة أمام قسم واحد(األقسام اإلداریة الخاصة بمدینة نیویورك 

   كوینز   بروكلین   برونكس   مانھاتن 

 ال یوجد   ستاتین آیالند  

 شھر_____ سنة      _____منذ متى وأنت تعیش في ھذا العنوان؟  
 

 :أرقام الھاتف
 

____________________     _____________________     _______________________ 
 ھاتف العمل     ھاتف المنزل                        الھاتف الخلوي

 
 عن عنوان المنزل المذكور أعاله      مختلفًاضع عالمة إذا كان العنوان البریدي  

 
 ):إذا كان مختلفًا(العنوان البریدي 

 
 

 شقة رقم             شارع     رقم) منزل(مبنى 
 

___________________ 
 صندوق برید رقم

 
 

 الرمز البریدي     الوالیة      المدینة 
 

ما الوسیلة التي تفضل أن نتصل بك عن طریقھا في جمیع المراسالت المستقبلیة الخاصة بالطلب الذي تقدمت : طریقة االتصال
 ؟ )ضع عالمة أمام وسیلة واحدة(بھ 

 
 ): ____________________________________________أدخل العنوان(البرید اإللكتروني  

 
 البرید 
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إذا لم . (اللغة التي تُفضل تلقي المراسالت المكتوبة المتعلقة بطلبك بھا؟ ضع عالمة أمام واحدة ھي ما: لغة التواصل المفضلة
 .)تختر إحدى اللغات، فسیتم التواصل الكتابي باللغة اإلنجلیزیة

 
 )صینیة(  简体中文    )إسبانیة(  Español    إنجلیزیة  

 Русский  )روسیة (  한국어  )كوریة (  

 Kreyòl Ayisyen  )العربیة           )الكریولیة الھایتیة  Arabic  
 

B.  مطلوب(معلومات األسرة( 
 ما) أ( عن بالكشف االجتماعي الضمان التي تطلب أرقام الوكاالت وتعدیالتھ 1974 لسنة الفیدرالي الخصوصیة قانون یلزم - الخصوصیة قانون إخطار

 وأرقام االجتماعي الضمان أرقام تقدیم یعد. األرقام تلك استخدام سیتم كیف) ج(و المعلومات؛ طلب سبب) ب(و إجبارًیا، أو طوعًیا للطلب االمتثال كان إذا
 عنھا اإلفصاح یتم التي الضرائب دافع تعریف وأرقام االجتماعي الضمان أرقام استخدام یتم لن. طوعیًا أمًرا الطلب ھذا في الضرائب دافع تعریف
 وسیتم ،نیویورك مدینة في المیسر اإلسكان على للحصول الساعین الطلبات مقدمي لتحدید ومحددة منظمة طریقة لتأسیس إال الطلب ھذا في طواعیة
 في ضرائب دافع تعریف رقم أو االجتماعي الضمان رقم تقدیم في والفشل .آخر غرض ألي عنھا الكشف یتم أو تستخدم ولن آمن، مكان في بھا االحتفاظ

 ھذه طلب المبنى عقار لمالك یحق إضافیة، لمعالجة إلخضاعھ طلبك تحدید تم إذا .الوقت ھذا في الطلب مقدم أھلیة فقدان إلى یؤدي لن الطلب ھذا
  .االئتماني التحقق إجراء أجل من الوقت ذلك في المعلومات

 
  إلیھا؟ تتقدم التي الوحدة في معك سیعیشون الذین - نفسك ذلك في بما - األشخاص عدد كم

 وقدم ،)األسرة رب( بنفسك بدًءا علیھا، للحصول طلبًا تقدم التي الوحدة في سیقیمون الذین األشخاص جمیع أدرج
  .التالیة المعلومات

 وُمكیَّفة ُمجھَّزة وحدة إلى ویحتاج البصریة أو السمعیة أو الحركیة اإلعاقات إحدى من یعاني أسرتك أفراد أحد كان إذا
 فسیكون المعالجة، من لمزید بك الخاص التقدم طلب اختیار تم إذا. الصلة ذي المربع أمام عالمة فضع اإلعاقات، لذوي
 .مواءمتھا أو إلیھا الوصول یمكن شقة تطلب أسرتك أن من للتحقق نموذج إكمال الطبیین األخصائیین وأحد أنت علیك لزاًما

 األول والحرف األول االسم
 واسم األوسط، االسم من

 والالحقة العائلة،

 الضمان أرقام
 أرقام /االجتماعي

 الضرائب دافع تعریف
 )اختیاري(

 بمقدم العالقة
 الطلب

 المیالد تاریخ
 السنة/الیوم/الشھر

 الجنس
 

 ُمعاق؟ الوظیفة

 إعاقة
 حركیة

 إعاقة
 بصریة

 إعاقة
 سمعیة

       األسرة رب  
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C.  مطلوب(الدخل( 

 
 تضاربًا یخلق ال طلبك أن یوضح العمل صاحب من بیان تقدیم علیك یتعین فقد أعاله، األول السؤال عن بنعم أجبت إذا :مالحظة

 یخلق ال طلبك أن یوضح العمل صاحب من بیان تقدیم علیك یتعین فقد أعاله، الثاني السؤال عن بنعم أجبت إذا .المصالح في
 القرعة، خالل من اختیارك بعد الطلب عملیة من الحق وقت في إال البیان ھذا لمثل حاجة ھناك تكون لن .المصالح في تضاربًا

 .واألھلیة الدخل إلثبات أخرى وثائق تقدیم علیك یتعین سیظل حین في
 وتطویرھا المساكن على الحفاظ إدارة في موظفًا تعمل كنت إذا ):HPD( وتطویرھا المساكن على الحفاظ إدارةلموظفي 

)HPD(، الطلب تقدیم قبل القانونیة للشؤون الوكالة مكتب واستشارة المصالح بتضارب المتعلق المفوض أمر قراءة فیرجى. 
 
 
 

 

 خاصة؟ تسھیالت أسرتك أفراد أحد أو أنت تطلب فھل سمعیة، إعاقة أو بصریة إعاقة أو حركیة إعاقة وجود بتحدید قمت إذا
 

   :حدد نوع التسھیل المطلوب من فضلك -نعم          

 ال
 

               نعم*         ھل أنت أو أحد أفراد أسرتك من المحاربین القدامى في القوات المسلحة األمریكیة؟ 
 ال 
  :(2)101قانون الوالیات المتحدة  38تعریف المحاربین القدامى *

ح أو حصل على إعفاء في ظل أي ظروف على أال " القدیمالمحارب "یعني مصطلح  شخًصا خدم في الخدمة العسكریة أو البحریة أو الجویة، وُسّرِ
 .تكون تلك الظروف غیر ُمشّرفة

 األول السؤال
 مؤسسة أو نیویورك مدینة في موظفًا أسرتك أفراد أحد أو أنت تعمل ھل

 بمدینة االقتصادیة التنمیة مؤسسة أو نیویورك بمدینة المساكن تطویر
 المستشفیات مؤسسة أو نیویورك بمدینة اإلسكان ھیئة أو نیویورك
 نیویورك؟ بمدینة والصحة

 نعم
 

 ال

 لدیھا تعمل التي الجھة أو الوكالة تحدید یرجى ،"نعم" اإلجابة كانت إذا
 .أسرتك أفراد أحد أو أنت

 
 

 الثاني السؤال
 شخصي بشكلٍ  لك كان فھل أعاله، األول السؤال عن بنعم اإلجابة كانت إذا
 اإلسكان تطویر بشأن موافقة أو قرار أو عملیة أي في مشاركة أو دور أي

 الطلب؟ ھذا موضوع ھو الذي

 نعم
 

 ال
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 العمل من الدخل .1
 

 سوف الذین - نفسك ذلك في بما - األسرة أفراد لجمیع جزئي بدوام أو /و كامل بدوام العمل من الوارد الدخل جمیع أدرج
 :الحر العمل دخل أدرج .إلیھ بطلبٍ  تتقدم الذي اإلقامة مكان في معك یعیشون

 
 

 األسرة فرد

 
 

 العمل صاحب اسم
 والعنوان

  العمل مدة
 

 األجر

 
 

 كل أسبوع،كل ( الفترة
 في مرتان أسبوعین،

 )سنویًا شھریًا، الشھر،

 
 
 السنوي الدخل

  اإلجمالي
 شھر  عام 

       األسرة رب
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 األخرى الموارد من الدخل .2
 

 برنامج ؛)السكن بدل ذلك في بما( االجتماعیة الرعایة مثل األسرة، أفراد من فردٍ  لكلِّ  األخرى الدخل مصادر جمیع أدرج
 العمال؛ تعویضات التقاعدیة؛ المعاشات ؛التكمیلي الضمان دخل االجتماعي؛ الضمان المعالین؛ األطفال ذوي األسر مساعدة

 الدخل األرباح؛ ؛السنویة المعاشات الطفل؛ إعالة النفقة؛ الرعایة؛ تولي األطفال؛ مجالسة الفوائد؛ إیرادات البطالة؛ تعویضات
 . آخر دخل أي أو/و الھدایا دخل المالیة؛ المنح أو/و الدراسیة المنح المسلحة؛ القوات احتیاطیات العقارات؛ تأجیر من

 
 
 

 األسرة فرد

 
 
 
 الدخل نوع

 
 
 
 بالدوالر المبلغ

 أسبوع،كل ( الفترة
 أسبوعین، كل

 الشھر، في مرتان
 )سنویًا شھریًا،

 
 الدخل

 السنوي
  اإلجمالي

     األسرة رب

     

     

     

     

     

 
 لألسرة السنوي الدخل إجمالي .3

 :لألسرة السنوي الدخل إجمالي واذكر) أعاله 2و 1 القسمان( السنوي الدخل إجمالي أضف
 

 
 
 

  



ARABIC HOMEOWNERSHIP APPLICATION   |CULVER EL PROJECT PHASE 1•• •• ••8#••10 
07-2018 

 

 األصول .4

 
 

D.  المالك الحالي 

 نیویورك بمدینة اإلسكان ھیئة )NYCHA (    

  ٍعینیة( للمدینة مملوكة أخرى مبان( 

 منظمة أو شركة 

 فرد 

    

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

 والمدخرات النقدیة والمقتنیات االستثماریة المتنوعة، إلخ.

 نعم
 

 ال
 :األسرة أفراد من فرد لكل األصول بیان فیرجى بنعم، اإلجابة كانت إذا

 القیمة بالدوالر الفرع الحساب/األصل نوع األسرة فرد
    األسرة رب
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 العقار مالك اسم
  المنظمة، اسم أو الشركة، اسم(

 )الشخص اسم أو

 المالك ھاتف رقم المالك عنوان

   

  مؤقت؟ بشكل فیھا تقیم أو حالًیا فیھا تعیش التي للشقة اإلجمالي اإلیجارھو  ما
 شھریًا                        

  ".0" فاكتب تساھم، تكن لم إذا الشقة؟ إیجار إجمالي في بھ تساھم الذي المبلغھو  ما
 شھریًا                        

 
E. سبب االنتقال 

 

 
F.  الھویة العرقیة 

 

 

G.  مطلوب(التوقیع( 
 

 وأدرك .معلومات أیة أحرف أو أزور أو أحجب لم) أننا( وأنني ).علمنا( علمي حد على وكاملة صحیحة الطلب ھذا في الواردة البیانات أن) نعلن( أعلن
 ،)DOI( للتحقیق نیویورك مدینة إدارة قبل من للمراجعة تخضع ھذه الطلب تقدیم عملیة خالل) نقدمھا( أقدمھا التي المعلومات وجمیع أي أن تماًما) ندرك(

 المزیفة المعلومات تقدیم عواقب أن) ندرك( وأدرك .المدینة ترعاھا التي البرامج في المحتمل التزویر في تحقق الصالحیة كاملة القانون إلنفاذ وكالة وھي
) الحق وقتٍ  في االكتشاف تم إذا) (إیجارنا( إیجاري وإنھاء) طلبنا( طلبي تأھل عدم على تنطوي قد البرنامج، لھذا التأھل لمحاولة قصد عن الناقصة أو

 .المحتملة الجنائیة للمحاكمة المختصة السلطات إلى واإلحالة
 

 :ینطبق ما جمیع تحدید یرجى تنتقل؟ لماذا
 كافیة مساحة یوجد ال  األمور أولیاء مع العیش 

 صحیة أسباب  سیئة السكن حالة 

 األقارب/اآلخرین األسرة أفراد مع العیش  بالمعاقین الخاصة الوصول مشاكل 

 جًدا عالٍ  اإلیجار  الحي تحب ال 

 : ذلك غیر  )میالد زواج،( األسرة حجم في زیادة 

 األسرة شكل تحدد التي) المجموعات( المجموعة تحدید یرجى. الطلب معالجة على تؤثر ولن اختیاریة المعلومات ھذه
 :أفضل بشكل

 األفارقة األمریكیون - أو السود   البیض 

  اآلسیویون  الالتینیون أو الھسبانیون 

 في األخرى الجزر سكان أو لھاواي األصلیون السكان  أالسكا في األصلیون السكان أو الھنود األمریكیون 
 الھادي المحیط

   : ذلك غیر 
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 .موكلیھ أو المبنى مالك لدى نعمل ال المباشرة) أسرتنا( أسرتي في فرد أي أو) بأننا( بأنني) نُقر( أقر
 
 

________________________________________ __________________________ 
 التاریخ        التوقیع

 
 

________________________________________ __________________________ 
 التاریخ        التوقیع

 
 
 

 :فقط بالمكتب خاص جزء
 

   سمعیة[  ]  بصریة[  ]  حركیة[  ]  :اإلعاقة ذو الشخص
 ال[  ]  نعم[  ]  :المحلي للمجلس تابع مقیم

 ال[  ]  نعم[  ]  :البلدیة موظف 
 نوم غرف أربع[  ]  نوم غرف ثالث[  ]  نوم غرفتا[  ]  واحدة نوم غرفة[  ]   استدیو شقة[  ]  : المخصصة الشقة حجم

   )اإلناث من( بالغ    )الذكور من( بالغ :األسرةتكوین 
   )اإلناث من( طفلة    )الذكور من( طفل 

 
 في السنة                  دوالًرا أمریكیًا : إجمالي الدخل السنوي الُمثَبت لألسرة


