
صندوق اإلغاثة اإلیجاریة التابع لبلدیة مدینة بوسطن
خطاب قبول التمویل

Office(اإلسكاناستقرارمكتب of Housing Stability(
43Hawkins Boston, MA _________________________الصالحیةانتھاءتاریخ02114

األشھر التي تغطیھا منحة صندوق اإلغاثة اإلیجاریة ___________

اسم المالك ___________________________________________________________________________________
اسم المستأجر (المستأجرون): ________________________________________________________________________
عنوان الوحدة المستأجرة ___________________________________________________________________________

الكانإذاینطبق""الإدخال(یجبأعالهالمذكورالمشاركعننیابةًالتالیةالمالیةالمساعدةتقدیم)RRF(اإلیجارإعانةصندوقتدیرالتيالوكالةتعتزم
ینطبق):

_______ دوالرمبلغ اإلیجار الشھري

________ دوالرالمتأخرات المستحقة

_______ دوالرراتب اإلیجار المستقبلي

_______ دوالرتكالیف االنتقال

(حتى ثمانیة عشر شھراً من المساعدة في اإلیجار للمتأخرات و/ أو رواتب اإلیجار و/ أو نفقات_______ دوالرالمبلغ اإلجمالي للمساعدة في اإلیجار

دوالر)10,000تتجاوزالالتياالنتقال

إقرارات المالك
أقر بأنني مالك العقار (أو الوكیل المعتمد للمالك) للعقار المشار إلیھ أعاله (عنوان المشارك).●
أشھد أنھ بقبول مدفوعات اإلیجار وفقاً لھذا الخطاب،●

o.أوافق على إعادة عقد إیجار المشارك أو قبول المشارك كمستأجر
oھذه.الطارئةاإلیجارمساعدةتغطیھاالتيالفترةمنأطولیوما60ًلمدةاإلیجاردفععدمبسبباإلخالءفيقدماًالمضيعدمعلىأوافق
o.أوافق على إلغاء قضیة اإلخالء إذا كانت ھذه المساعدة تغطي متأخرات اإلیجار
oأوافق على إبالغ مكتب استقرار اإلسكان إذا كانت ھناك أي تغییرات في حالة سكن المشارك
oأوافق على المشاركة في جلسة وساطة واحدة على األقل مع وسطاء في مكتب استقرار اإلسكان إذا ظھرت أي مشاكل مع حالة سكن

المشارك.
التزاماتلجمیعاالمتثالعلىأوافقفأناالمشارك،عننیابةاإلیجارمساعدةمبلغبدفع)RRF(اإلیجاریةاإلغاثةصندوقتدیرالتيالوكالةقامتإذا●

,.M.G.L(ب15الفصل،186المادةماساتشوستس،لوالیةالعامالقانونلمتطلباتوفقاًالمالك c.186 s. 15B(.
إذا تم إنھاء عقد اإلیجار للمشاركین قبل الفترة التي تم فیھا سداد أي مدفوعات مساعدة إیجاریة شھریة، فأنا أوافق على إعادة الرصید غیر المستخدم من●

األموال المذكورة إلى وكالة صندوق اإلغاثة اإلیجاریة.
أوالحكومیةأوالفیدرالیةاإلسكانإعاناتیتلقىمستأجرأيضدالمالكقبلمنالتمییزیحظرالعامةماساتشوستسوالیةقوانینمنب151الفصل●

المحلیة، بما في ذلك المساعدة في اإلیجار أو مكمالت اإلیجار، ألن الشخص ھو متلِق لتلك اإلعانات. إن رفض المالك لقبول مساعدة اإلیجار الطارئة،
القانونيمستشارھماستشارةالمالكعلىیجبب.151للفصلانتھاكاًالحاالت،بعضفيیشكل،قدللمالك،المستحقالمبلغكاملتغطيوالتي

للحصول على المشورة قبل رفض المساعدة اإلیجاریة التي تغطي جمیع متأخرات اإلیجار المستحقة.
ال یوجد في ھذا الخطاب ما یمنع المالك/ الوكیل من استخدام أي وجمیع سبل االنتصاف المتاحة بموجب القانون، بما في ذلك بدء إجراءات اإلخالء●

ضد المشارك، إذا فشل المشارك في دفع أي إیجار مستقبلي مستحق بعد تاریخ ھذا الخطاب.
أفھم أن تقدیم معلومات خاطئة أو اإلدالء ببیانات كاذبة قد یكون سبباً لرفض طلبي. أفھم أیضاً أن مثل ھذا اإلجراء قد یؤدي إلى عقوبات جنائیة.●

__________________________________________________________________________________
توقیع موظف الوكالة التي تدیر صندوق اإلغاثة اإلیجاریةتوقیع مالك العقار/ الوكیل

__________________________________________________________________________________
اسم موظف الوكالة التي تدیر صندوق اإلغاثة اإلیجاریة ومنصبھاسم مالك العقار/ الوكیل

______________________________________ تاریخ  توقیع الخطاب: ________________________
ھاتف مالك العقار/ الوكیل

معلومات االتصال بمكتب استقرار اإلسكان:
rrf@boston.govاإللكتروني)(البرید

617-635-4200(الھاتف)

خطاب قبول المساعدة من صندوق اإلغاثة اإلیجاریة

https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartII/TitleI/Chapter186/Section15B
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