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  ملقيمملقيماا

 
 
 
 

 
 

 والتنمية احلضري ناإلسكازير و

برنامج إعادة التأهل املعتدل من  8 ينطبق هذا الكتيب على برنامج اإلسكان العام، وال القسم ال

وال برنامج قسيمة اختيار السكن  ،HUDباستثناء مشروعات اإلسكان متعدد األسر اليت تؤمنها (

).HUDباستثناء عند استخدام القسيمة يف مشروع إسكان متعدد األسر مع رهن عقاري تؤمنه (
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ديك حقـوق وعليـك واجبـات    لـ ) ستأجرم(نت آمقيم أ
منزال أفضـل لـك    HUDمن  املدعمتساعد على جعل سكنك 

  .وألسرتك
 

 

اإلسكان والتنمية احلضرية بالواليات تم توزيع هذا الكتيب عليك ألن وزارة ي

املتحدة، واليت متلك حق الوالية القضائية النهائي على املشروع الـذي تقـيم   

آجـزء مـن   و .به، قد قدمت نوعا من املساعدة أو الدعم هلـذا املـبىن السـكين   

تفانيها للمحافظة على أفضل بيئة إقامة ممكنة جلميع السكان، يشـجع مكتـب   

HUD اص بك ويدعم اآلتيامليداني اخل:  
 
 
وآالء اإلدارة وأصحاب امللكية مع املقيمني فيمـا   يتواصلن أ •

  .يتعلق بأي ومجيع القضايا
ن يعطي املالك واملديرون اعتبـارات فوريـة جلميـع شـكاوى     أ •

  .السكان احلقيقية وحلها يف أسرع وقت ممكن
املتعلقــة  تالقــراراق الســكان يف تنظــيم واملشــارآة يف حــ •

  .املشروع ومنزهلمة يبرفاه
 

لوحدة ا –آيل اإلدارة فأنت تلعب دورا هاما يف جعل حمل إقامتك و/مع املالكو

كانا افضـل لتعـيش   م –األراضي، وغريها من األماآن املشرتآة األخرى  ،)لشقةا(

  .فيه ويف خلق جمتمع تفخر به
 

يورد هذا الكتيب باختصار بعـض  و
من أهم حقوقك وواجباتك ملساعدتك 
على االستفادة من منزلك إىل أقصى 

  .درجة
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ح ق و ق ك     
جيب أن تكـون   ،HUDمقيم يف مشروع إسكان متعدد األسر الذي تدعمه آ

  .على دراية حبقوقك

 

  قوقكح
  يما يتعلق بشقتكف
حلق يف العيش يف مسكن الئق، وآمن، وصحي، يكون خال مـن  ا •

علـى  مجيع األخطار البيئية مثل أخطـار الطـالء احملتـوي    
  .الرصاص

حلق يف إجراء اإلصالحات يف الوقت املناسب، وعند الطلـب،  ا •
  .ووجود برنامج صيانة جودة تديره اإلدارة

حلق يف تلقي إخطارًا مناسـبًا، مكتوبـًا، ألي تفقـد غـري     ا •
  .طارئ أو دخول آخر لشقتك

 

  قوقكح
  يما يتعلق بتنظيمات املقيمف
حتــرش، أو  حلــق يف التنظــيم آمقــيم بــدون عقبــات، أوا •

  .انتقام من املالك أو اإلدارة
حلق يف نشر املواد يف املناطق املشـرتآة وتـوفري منشـورات    ا •

تقدم معلومـات للمقـيمني اآلخـرين عـن حقـوقهم وفـرص       
  .مشارآتهم يف مشروعهم

يف  HUDحلق، والذي قد خيضع لرسـم معقـول توافـق عليـه     ا •
االجتماعـات  استخدام مناطق مشرتآة مناسـبة أو تسـهيالت   

لتنظيم أو للتفكري يف أي قضية تؤثر على حالة أو إدارة 
  .امللكية

  .ملديرا/حلق يف االجتماع بدون وجود املالكا •
حلق يف أن يدرك املالكون أو املديرون بأن لدي صـوتًا يف  ا •

  .شؤون اتمع السكين
 

  قوقكح
  يما يتعلق بعدم التمييزف
واستخدام خدمات وتسهيالت حلق يف معاملة متساوية وعادلة ا

املبىن اخلاص بـك، بـدون اعتبـار للعـرق، أو اللـون، أو      
ــرية   ــة األس ــة، أو احلال ــوع ، أو اإلعاق ــدين، أو الن ال

لعرقية أو ا(أو األصل الوطين  ،)امًاع 18ألطفال أقل من ا(
  .أو يف بعض األحيان، السن ،)اللغة
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و ا ج ب ا ت ك
  

 
 

 

 
لديك أيضًا مسؤوليات  ،HUDمقيم يف مشروع سكين متعدد األسر تدعمه آ

توقيعك علـى  ب .معينة لضمان بقاء مبناك منزال مناسبًا لك وجلريانك
رآة اإلدارة يف عقـد  شـ / عقد اإلجيار اخلاص بك، تدخل أنـت واملالـك   

رآة اإلدارة شـ / تكون مسؤوال أنت واملالـك  و .قانوني واجب النفاذ
ال لعقد اإلجيار اخلاص بك، وقواعد املنزل، والقوانني احمللية عن االمتث

ذا آـان لـديك أي أسـئلة حـول عقـد      إ .اليت حتكم العقار اخلاص بك
اإلجيار اخلاص بك أو إن مل يكن لديك نسخة منه، اتصل بوآيل اإلدارة 

  .مليداني احملليا HUDأو مكتب 
 

  اجباتكو
  اه مالك العقار أو وآيل اإلدارةجت
المتثال بالقواعد واإلرشادات الـيت حتكـم عقـد اإلجيـار     ا •

  .اخلاص بك
  .داد مبلغ اإلجيار الصحيح يف الوقت املناسب من آل شهرس •
قدمي معلومات دقيقـة للمالـك يف مقابلـة التأهـل أو     ت •

إعادة التأهل لتحديد مبلغ اإلجيار اإلمجايل اخلـاص بـك،   
للسماح  باملعلوماتواملوافقة على إفصاح أطراف ثالثة 

  .بالتحقق
  .إلبالغ عن التغيريات يف دخل األسرةا •
 

  اجباتكو
  اه املشروع واملقيمني اآلخرينجت
  .ن تتبىن سلوآًا ال يسبب قلقًا جلريانكأ •
دم االشـرتاك يف نشـاط إجرامـي يف الشـقة، أو املنطقـة      ع •

  .املشرتآة، أو األراضي
األراضـي  الحتفاظ بشقتك نظيفة وعدم إلقاء القمامة يف ا •

  .أو املناطق املشرتآة
  .لتخلص من القمامة واملخلفات بالطريقة الصحيحةا •
المتثال للمعايري احمللية الـيت تـؤثر علـى صـحة أو أمـن      ا •

  .السكن
حملافظة على شقتك واملناطق املشرتآة يف نفس احلالة العامـة  ا •

  .اليت آانت عليها عند انتقالك للسكن
إلبالغ عن أي أخطار بيئية واضـحة لـإلدارة، مثـل تقشـري     ا •

الذي يعد خطرًا إذا آان الـدهان مصـنوع مـن    و –الدهان 
أي عيوب يف نظم وترآيبات وجتهيـزات املـبىن أو   و –الرصاص 

أي أجزاء أخرى من الشقة، أو األراضـي، أو املرافـق ذات   
 .العالقة
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 مشارآتك
 هامة

 HUDكن أن يلعب املقيمون يف اإلسكان متعـدد األسـر الـذي تدعمـه     مي
 HUDرامج بـ  .دورًا هامًا يف القـرارات الـيت تـؤثر علـى مشـروعهم     

لديك احلق يف معرفـة أي مـن   و .املختلفة تقدم حقوقًا حمددة للمقيمني
عرفة مـا إذا آـان مبنـاك    مل .يتم دعم مبناك من خالله HUDبرامج 

أي من الفئات التاليـة، اتصـل بوآيـل اإلدارة    السكين مغطى يف ظل 
  .اخلاص بك

 
برنامج  ،BMIR)/3) (د( 221 ،236لقسم اذا آان مبناك ممول يف ظل إ

 202/811رنامج القرض املباشـر، القسـم   ب 202ملحق اإلجيار، القسم 
س املال املقدم، أو يتم دعمه يف ظل أي مشروع مطبـق علـى   أرامج رب

مطلوبة قبل  HUDكون املوافقة املسبقة لـ وت ،8أساس برامج القسم 
أن يتمكن املالك من إعادة السداد، يكون لديك احلق يف املشـارآة يف  

  :أو تلقي إخطار بشأن، أو التعليق على ما يلي
 

  .لزيادة يف أقصى إجيار مسموح بها •

ويل مشـروع مـن مرافـق يـدفعها املشـروع إىل مرافـق يـدفعها        حت •
  .خمصصات مرافق املستأجراملستأجر أو ختفيض يف 

ويل الوحـدات السـكنية مـن مشـروع إسـكان متعـدد األسـر إىل        حت •
استخدام غري سكين أو إىل وحـدات سـكنية، أو حتويـل املشـروع إىل     

  .شرآة أو مجعية تعاونية للرهن العقاري

  .إلفراج اجلزئي عن تأمني الرهن العقاريا •
  .للمشروعسينات رأس املال اليت متثل إضافة آبرية حت •
  .لى أساس املشروعع 8دم جتديد عقد اجلزء ع •
ي إجراء آخر ميكن أن يؤدي يف النهاية إىل إعادة إسكان املقـيمني   •

 .املؤقت أو الدائم االختياري 

  .عادة سداد الرهن العقاري •
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 مشارآتك  
 ...تكملة

 
لـى أسـاس املشـروع ينتـهي     ع 8ذا آان لوحدتك عقد قسم إ

ميكـن أن ختتـار   و، هتارخيه أو يتم إائه ولن يـتم جتديـد  
األسرة اليت يتم دعمها يف نفس املشروع اليت آانت تقطن فيه 

 .يف تاريخ التأهل للمشروع
قد تكون األسرة املقيمـة يف  و

وحــدة يــتم دعمهــا مؤهلــة 
جيب أن يقدم و .لقسيمة حمسنة

ــنة   ــل س ــارًا قب ــالك إخط امل
بنيتهم يف اخلـروج مـن عقـد    

كــن أن يســتخدم مي .8قســم 
 أي يف 8املقيمون قسيمة قسم 

مبىن يكون إجياره يف النطـاق  
كن أن يتلقـى  مي .املسموح به

املســتأجرين قســائم معــززة 
فقط يف حالة بقائهم يف نفـس  
املشروع الذي يقيمون فيه يف 

 .8تاريخ إاء عقد القسم 
ــاإ ــل  ذا ق ــتأجر مؤه م مس

باالنتقال، يكونـون مـؤهلني   
 ريغــ 8لتلقــي قســيمة قســم 

يكون لـديك أيضـًا   و .معززة
احلق يف استشارة لسكن آخـر،  

 .حيث ميكنك أن تعرف خيارات اإلسكان املتاحة لك
 
 

يتم بيعه، يكون لديك احلق  HUDلكه متذا آنت تقيم يف مبىن إ
  .التخلص من املبىنيف  HUDيف تلقي إخطار أو تعليق على خطط 

 
 

ن املقيمني يف اإلسكان إ
هم  HUDالذي تدعمه 

يف  شرآائنا وشرآاء
تقدم لوائح و .جمتمعاهتم

HUD  للمقيمني احلق يف طلب
أوضاع حمسنة عن طريق 
تنظيم نقابات سكانية 

تشجع اجلمعيات و مستقلة
املقيمني على املشارآة يف 
القرارات اليت تؤثر على 

منازهلم بدون حترش أو 
أو  املالكانتقام من 

 .اإلدارة
 

 ناإلسكازير و 
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 مساعدة 
 ضافيةإ

 
ذا آنت حتتاج إىل املساعدة أو املزيد من املعلومات، ميكنك االتصـال  إ
  :بـ

  .دير امللكية أو شرآة اإلدارةم •

املسـؤول امليـداني    ،HUDدير املشروع يف احملور متعدد األسـر لــ   م •
  .متعدد األسر، أو إداري العقد احمللي اخلاص بك

 –امليــــــــــــداني احمللــــــــــــي  HUDكتــــــــــــب م •
http://www.hud.gov/local/index.cfm . 

لمسـاعدة، اتصـل علـى حمـدد     ل(آالة استشارة اإلسكان يف جمتمعك و •
-569-800-1على رقـم   HUDموقع خدمة استشارة اإلسكان التابع لـ 

4287.(  

القومي متعدد األسـر التـابع لــ     كتب تبادل معلومات اإلسكانم •
HUD  لإلبالغ عن دواعـي القلـق املتعلقـة     8470-685-800-1على رقم

  .بالصيانة أو اإلدارة

 3735-347-800-1على رقم  HUDخلط الساخن ملكتب املفتش العام يف ا •
  .لإلبالغ عن االحتيال، أو التبديد، أو سوء اإلدارة

 .245اجلزء  CFR 24 –القتباس من قانون اإلسكان متعدد األسر ا •

 . http://www.hud.gov –ملوقع اإللكرتوني العاملي ا •

ذا آنت تعتقد بأنـك تعرضـت للتمييـز أو ترغـب يف احلصـول علـى       إ
-669-800-1معلومات عما يعد متييزًا يف اإلسكان، اتصـل علـى رقـم    

إلسكان العادل والفرص املتسـاوية احمللـي   ل HUDأو اتصل مبكتب  9777
  .اخلاص بك

الك احمللي، ومكتب ملا/ما ميكن أيضًا للمكتب احلكومي لشؤون املستأجرآ
اخلدمات القانونية، ومنظمات املستأجر تقدمي معلومات لك حول احلقوق 

  .اإلضافية اليت تكون لديك يف ظل القانون احمللي أو قانون الوالية

توفر آتيب عن حقوقك وواجباتك آمقيم يف إسكان متعدد األسر تدعمه ي
HUD عرفة اللغات اليت تتـوفر النسـخ هبـا،    مل .بلغات غري اإلجنليزية

اتصل مبكتب تبادل املعلومات القومي لإلسكان متعدد األسر التابع لـ 
HUD ــم ع ــى رقـــــــــ  .8470-685-800-1لـــــــــ
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