
ويت  تجديد برنامج  طلب   ديتر
نامج اهتمامك عىل شكرا  ويت مدينة  ببر ويت تجديد برنامج: الجديد ديبر لية لإلصالحات ديبر ز ز  السن لكبار األساسية المبز   هو النموذج هذا . المنازل مالك   من والمعاقي 
ويت تجديد من األوىل للمرحلة التقديم  طلب ة  ستكون. ديبر ويت تجديد برنامج  من األوىل للمرحلة الطلبات تقديم  فبر   سوف. 2021 أكتوبر 31 إىل أكتوبر 1  من ديبر

نامج  من األوىل المرحلة تتضمن ز  من 1000 لعدد األسقف استبدال البر   خدمات إىل احتجت إذا . الطلب عملية  لبدء أدناه النموذج إرسال الرجاء. المختارين المتقدمي 
 .0274-244-313 بالرقم  االتصال فالرجاء  الهاتف، عبر  الطلب هذا  إكمال تفضل كنت إذا  أو الطلب، إلكمال لغوية

ل  وشاغل مالك) المتقدم معلومات ز  (المبز
 * للمتقدم األول  االسم

 * للمتقدم األخب   االسم

 * المتقدم؟ عن بالنيابة الطلب هذا  ترسل مؤسسة أو شخص   أنت هل
 ترسل  مجتمعية منظمة أمره؛  وىل   عن بالنيابة طلبا يرسل طفل: مثال. السؤال هذا  عن لإلجابة نعم  تحديد فالرجاء آخر، شخص عن بالنيابة الطلب هذا  ترسل كنت إذا 

 .العمالء أحد عن بالنيابة طلبا

 * الشارع عنوان

 * المتقدم هاتف رقم

 البديل الهاتف رقم

يد عنوان    البر
ونز  * للمتقدم اإللكبر

   بريد عنوان تقديم  عىل بشدة نحثك
ونز  .الفاعلية من  ممكن قدر بأكبر  معك التواصل فريقنا يستطيع بحيث إلكبر

يد عنوان    البر
ونز  البديل  اإللكبر

 *المفضلة؟ لغتك  ما

 واالختيار  األهلية معايب  
نامج واالختيار األهلية بمعايب    التالية األسئلة تتعلق ويت تجديد لبر ويت تجديد برنامج فريق يتوىل سوف. المنازل إلصالحات ديبر  إما  المتقدم إجابات من التحقق ديبر
يكة  والهيئات اإلدارات من المتقدم بيانات عىل الحصول خالل من  .المتقدم من مستندات طلب  خالل من أو الشر

 * المتقدم ميالد تاري    خ

ل  مالك/المتقدم)   أنت هل ز  *معاق؟ شخص(  المبز

ل مالك/المتقدم يكن لم  إذا  ز ل مالك/المتقدم يكون أن فيجب ،12/31/2021 بحلول عاما  62 بعمر المبز ز    للمشاركة مؤهال   يكون  أن أجل من  معاقا شخصا المبز
  فز

ويت تجديد برنامج لية لإلصالحات ديبر ز  . األساسية المبز

ز )   SSDI  عىل  تحصل هل  *؟( التكميىل   االجتماع   الضمان دخل)   SSI  أو( اإلعاقة ضد  االجتماع   التأمي 
ل مالك/المتقدم يكن لم  إذا  ز ويت مدينة فريق يتابع فسوف السن، كبار من المبز ويت تجديد - ديبر  . األهلية من للتحقق SSI أو SSDI دليل لطلب المتقدم  مع ديبر

ائب  من لإلعفاء 2021  لعام HOPE/HPTAP  منحة  عىل حصلت  هل  * العقارية؟ الضز

لك؟ ملكية مستند عىل شخص  من أكب   يوجد  هل ز  *مبز

يك كل   ميالد وتواري    خ  أسماء إدخال فعليك   نعم، اإلجابة  كانت  إذا ل  شر ز  .بالمبز

  
لك؟  مالكا أصبحت عام أي فز ز  *لمبز



 المعلوماتية  األسئلة
لية  اإلصالحات درجة   وال األشة أهلية مدى عىل  تؤثر ولن فقط معلوماتية ألغراض ه   التالية  األسئلة ز نامج  المبز ويت تجديد لبر  .المنازل إلصالحات ديبر

لك إلصالح منحة  عىل حصلت  هل ز ويت مدينة  من مبز    ديبر
 * أعوام؟ 10 آخر  فز

و وين منحة عىل للحصول طلب تقديم بعد  تأجيل خطاب استلمت  هل  * الجوية؟ العوامل ضد المنازل إلصالحات مبر

 * السن؟ لكبار  الطارئة  المنازل إلصالحات  المدينة انتظار  قائمة  عىل أنت هل

لك  يحتاج هل ز  *جديد؟  سقف إىل مبز

لية اإلصالحات ه   ما ز    األخرى الرئيسية المبز
لك؟ إليها يحتاج التر ز  *مبز

لك  اختيار  يتم لم إذا ز    مبز
نامج، هذا فز لك ترك  إىل تضطر قد أنك تعتقد  فهل  البر ز  * حالته؟  بسبب   مبز

 * جنسك؟ ما

 * عرقك؟ ما

 * العرقية؟ خلفيتك ما

 المصالح  تضارب  عن اإلفصاح 
ة، عائلتك أفراد من  أحد أو أنت، هل يك أو المباشر    شر

   أو اآلن، عملك، فز
 أو وكيل  أو موظف: الماضية شهرا  12 مدة خالل  وقت  أي فز

ز  أو منتخب  مسؤول أو مستشار ويت؟  بمدينة معي   * ديبر

ويت مدينة تقدم ال    تفضيلية معاملة ديبر
ويت مدينة لموظفز    أو ديبر

    يشاركون الذين من لها،  تابعة مؤسسة/كيان أي موظفز
  استبعاد  يتم  وال. المدينة برامج من أي فز

  
ويت مدينة موظفز    وال ديبر

   المشاركة من  لها تابعة مؤسسة/كيان أي موظفز
 . المدينة برامج من أي فز

 

 الطلب عىل الموافقة متطلبات
   أمنح  الطلب، هذا بإرسال

ويت مدينة لفريق موافقتر ويت  تجديد  -  ديبر نامج معلومات أو/و طلتر   عىل والحصول  طلب عىل  ديبر   البر
   بما األخرى،

نامج قدمته الذي الطلب  حالة ذلك فز يكة، هيئات  أي من عليه، الموافقة ومستوى HOPE لبر     بما شر
  سبيل   عىل ذلك فز

ويت  مدينة  الحض،  ال المثال ويت ومدينة المراجعة، مجلس -  ديبر ، اإلسكان إدارة -  ديبر     المجتمعية اإلجراءات ووكالة والتعمب 
و وين فز  مبر

 * . بوليتان

ويت مدينة أن أفهم  الطلب، هذا بإرسال    بطاقة   من صورة  عىل للحصول نر   تتصل  سوف  ديبر
   من للتحقق  السارية هويتر

  ومدى هويتر
ورية مستندات  أي  إىل باإلضافة  الطلب، هذا صحة   * . الطلب  مراجعة إلكمال تقررها ضز

ويت تجديد  برنامج مع المفضلة التواصل طريقة يد  ه   المنازل إلصالحات ديبر    البر
ونز    أمنح الطلب،  هذا بإرسال . اإللكبر

  الستالم  موافقتر
يد مراسالت    البر

ونز ويت مدينة من اإللكبر    أنه  أفهم. ديبر
   بريد عنوان تقديم  لعدم اختياري حالة فز

ونز ،  مع إلكبر   هناك تكون فلن طلتر 
ات بسبب  المستندات  وال الطلب  إلرسال  النهائية  المواعيد  بشأن استثناءات يد خدمة  عىل  الطارئة التأخب    بريد  خدمة  أي أو األمريك   البر

 * . أخرى

  تقديم أن أيضا أفهم. وصحيحة  وحقيقية  كاملة الطلب  هذا مع والمرسلة  فيه الواردة المعلومات جميع بأن أقر  الطلب، هذا بإرسال
   عمد عن  خاطئة  معلومات

 *. للقانون مخالف الطلب  هذا  فز


