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 بیان من المالك/المدیر
STATEMENT FROM 

LANDLORD/MANAGER 

 DSHSمراسلة  عنوان

DSHS, PO BOX 11699, TACOMA WA 98411-9905 
 DSHSھاتف  رقم

      
 DSHSفاكس  رقم

888-338-7410 
 العمیلمعرف /الحالة رقم

      
 التاریخ

      

ومات مالك العقار أو المدیر المفوض: أكمل جمیع األقسام الواردة أدناه بالمعل
التي تعلم أنھا صحیحة فقط.  اكتب "غیر معروف" لألسئلة التي یتعذر علیك 

 إجابتھا.  (ال تترك أي مربع فارغ.)

إدارة الخدمات االجتماعیة والصحیة ھي المختصة بتحدید أھلیة ھذا العمیل.  
 ویرجى تقدیم المعلومات المطلوبة أدناه.

 توقیع مسؤول الخدمات المالیة

 لمستأجر والوحدة المؤجرة أو المستأجرة:أ. معلومات ا
 )APT( رقم الشقة عنوان الشارع .1

      
 .  أسماء جمیع البالغین واألطفال الذین یعیشون في ھذا العنوان5

      
 الرمز البریدي الوالیة المدینة

                  
      

 . اسم المستأجر2
      

      

 تاریخ االستئجار .3
      

 .   نوع اإلقامة4
 أرفق المزید من الصفحات عند الضرورة.      

 ب. معلومات اإلیجار:
 .  إجمالي مبلغ اإلیجار6

      
 مبلغ وكالة اإلسكان، إن وجد .7
$       

 مبلغ إیجار المستأجر .8
$       

 8تاریخ مبلغ بدء اإلیجار في صندوق رقم  .9
      

 .  اسم الشخص (األشخاص) الذي یدفع اإلیجار10
      

 ذي یدفع اإلیجار.  اسم الشخص (األشخاص) ال11
      

  .  یرجى اإلجابة على األسئلة التالیة:12
  

        $نعم، المبلغ بالدوالر:      ال          فقط؟    8ھل یدفع المستأجر جزء من المبلغ إلى صندوق رقم 
        $نعم، المبلغ بالدوالر:     ال       ؟    8من المبلغ إلى صندوق رقم  ھل یعمل المستأجر لدفع جزء

 عدد ساعات العمل شھریًا: __________                                                                                             
 طلب مال       شیك/بطاقة ائتمان         نقدًا        كیف یدفع المستأجر اإلیجار؟

          أخرى (یرجى التحدید):     

 حدد المربع (المربعات) التي تنطبق.ج.  معلومات المرافق: 

 المصدر الرئیسي للتدفئة لھذا المسكن ھو: .13
 خشب   كھربائي   
  غاز   
 غاز البروبان   
      أخرى (یرجى التحدید):     
 ال نعم  

   از والكھرباء؟ھل یوجد مقیاس منفصل للغ .14
   ھل یدفع المستأجر مقابل مكیف الھواء؟ .15

       ال       نعم ھل یتم تضمین جمیع المرفقات في اإلیجار؟      .16

 دد المربع (المربعات) التي یدفع مقابلھا المستأجر:إذا كانت اإلجابة ال، ح 
 ماء/صرف صحي    كھربائي   
 ھاتف    غاز   
 القمامة   غاز البروبان   
 خشب   
      أخرى (یرجى التحدید):     

 

 .  اسم المالك/المدیر17
      

 .  اسم مالك العقار18
 (إذا كان مختلفًا عن المالك/المدیر)

 عنوان الشارع أو رقم صندوق البرید
      

 اسم المالك
      

 الرمز البریدي یةالوال المدینة
                  

 

 عنوان الشارع أو رقم صندوق البرید
      

 رقم ھاتف العمل
      

 رقم ھاتف المنزل
      

 الرمز البریدي الوالیة المدینة
                  

 التاریخ توقیع المالك/المدیر 
      

 رقم ھاتف العمل
      

 رقم ھاتف المنزل
      

 


