
كیفیة تحمیل مستند باستعمال ھاتفك.

الخطوة 1
عند فتح الطلب، ال داعي إلنشاء 
تسجیل دخول. اضغط على x في 
صفحة تسجیل الدخول، ثم 
اضغط على عالمة "زائد" 

لتحمیل المستند.

سیتم ملء طلب صندوق اإلعانة على اإلیجار عبر اإلنترنت من خالل أجایل بوینت AgilePoint، حیث یتیح لك ھذا البرنامج ملء النموذج باالستعانة بجھاز 
كمبیوتر أو جھاز لوحي أو ھاتف محمول. وأثناء ملء الطلب، سیُطلب منك تحمیل المستندات التالیة:

نسخة ُموقعة من اتفاقیة اإلیجار أو التأجیر
توثیق استحقاقات البطالة (إن وجدت)

صورة ضوئیة من وثائق خاصة برب األسرة.
وثائق المالك (إن وجدت).

 iPhone على جھاز آیفون Adobe Fill & Sign إذا كنت تواجھ مشكلة في ملء أي من النماذج المذكورة أعاله على ھاتفك ، فیُرجى تنزیل التطبیق المجاني
أو أندروید Android. الستخدام ھذا التطبیق، اتبع الخطوات التالیة:

          

الخطوة 2

 

الخطوة 3
بمجرد تحمیل المستند، 
یجب أن یظھر النموذج 
في التطبیق. یمكنك ملؤه 
من خالل النقر فوق 
الخطوط. یجب أن یُطلب 
منك كتابة ردودك. بعد 
كتابتھا، أمامك خیار 
جعلھا أصغر أو أكبر. 
لدیك أیًضا خیار نقلھا 

حول الصفحة. 
 

حدد مكان تحمیل ھذا المستند من 
 URL متصفح الملفات، عنوان)
الویب، ُمرفق البرید اإللكتروني، إلخ). 
إذا قمت بتنزیل المستند، فحدد متصفح 
الملفات، ثم ابحث عنھ في ملفاتك. إذا 
لم تقم بتنزیل المستند، فاستخدم عنوان 
URL الویب. إذا كنت تواجھ صعوبة 
في استخدام أي من ھاتین الطریقتین، 
یمكنك محاولة التقاط صورة للمستند 
 Camera" ثم استخدام خیار)
Roll")، أو إرسالھا بالبرید 
اإللكتروني إلى نفسك (واستخدام خیار 

.("Email Attachment"

https://apps.apple.com/us/app/adobe-fill-sign-form-filler/id950099951
https://apps.apple.com/us/app/adobe-fill-sign-form-filler/id950099951
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.fas&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.fas&hl=en_US


الخطوة 6

 

الخطوة 4
یمكنك إنشاء توقیع في التطبیق بالنقر فوق الزر 
الموجود في الجزء السفلي أي النموذج الثالث من 
ناحیة الیسار (یبدو كخط الید). سیطالبك بإنشاء 
توقیع بإصبعك. عندما تكون راضیًا عن التوقیع ، 

اضغط على "تم". 

كیفیة تحمیل مستند باستعمال ھاتفك.

عند االنتھاء من ملء النموذج، سیتم حفظ التغییرات 
تلقائیًا. اضغط على الزر الموجود في الجزء السفلي على 
طول الطریق من الناحیة الیمنى (وھو إطار بھ سھم 
متجھ ألعلى). یمكنك حفظ ھذا النموذج في ملفاتك، ثم 
تحمیلھ من خالل أجایل بوینت. إذا كنت تواجھ صعوبة 
في التحمیل، فیمكنك تحدید تطبیق البرید اإللكتروني 
الخاص بك من الخیارات الموجودة في األعلى وإرسال 

.rrf@boston.gov المستند بالبرید اإللكتروني إلى

الخطوة 5
تم حفظ ھذا التوقیع اآلن في التطبیق. كلما احتجت إلى إضافة توقیع، یمكنك الضغط على الزر 
الموجود في الجزء السفلي أي النموذج الثالث من الناحیة الیسرى (یبدو كخط الید)، ثم حدد 
توقیعك. سیؤدي ھذا إلى إنشاء نسخة أخرى یمكنك تحریكھا في جمیع أنحاء الصفحة وتغییر 

حجمھا. 

mailto:rrf@boston.gov

