 .C.D.Cﺑﯾﺎن ﺣﻘﺎﺋﻖ وﻗف اﻹﺧﻼء
 C.D.Cﻋن وﻗف اﺧﺗﯾﺎري ﻟﻺﺧﻼء اﻟوطﻧﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
(
ﻓﻲ اﻷول ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر ،أﻋﻠﻧت ﻣراﻛز ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻷﻣراض)
اﻟﻣﺗﺿررﯾن ﻣن وﺑﺎء "ﻛوﻓﯾد ."19-وﺳﯾُﻔﻊ اﻷﻣر ﻣن  4ﺳﺑﺗﻣﺑر  2020ﺣﺗﻰ  31دﯾﺳﻣﺑر  .2020ﻻ ﯾﺣل اﻷﻣر ﻣﺣل أو ﯾﺗﺧطﻰ
إﺟراءات ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹﺧﻼء اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو .اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻷﻗوى اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ  ،وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن واﻟﻣداﻓﻌﯾن ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻌﻣل ﻣن أﺟل
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟوﻻﺋﻲ واﻟﻔﯾدراﻟﻲ
اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻌﺎﻗدي ،ﺑﺧﻼف دﻓﻊ اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟك ﻣن
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛن )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋدم دﻓﻊ اﻟرﺳوم أو اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ
دﻓﻌﮭﺎ أو اﻟﻐراﻣﺎت أو اﻟﻔواﺋد(.
ھل أﻧﺎ ﻣؤھل؟
•
•

•
•
•

اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرون ﻣؤھﻠون ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ إذا:
ﻏﯾر ﻗﺎدرﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺳﺑب ﻓﻘدان اﻟدﺧل أو اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟطﺑﯾﺔ
ﺗوﻗﻊ أن ﺗﺣﻘﻖ أرﺑﺎ ًﺣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  2020أﻗل ﻣن 99,000 $دوﻻر
ﺑﺷﻛل ﻓردي أو  198,000دوﻻر ﻛﻌﺎﺋﻠﺔ ،أو ﺗﻠﻘﻰ ﺷﯾ ًﻛﺎ ﺗﺣﻔﯾزﯾًﺎ أو ﻟم
ﯾﻛنﻋﻠﯾﮫ ﺗﻘدﯾم إﻗرار ﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻌﺎم 2019
ﺣﺎول ،أو ﺣﺎوﻟت ،اﻟوﺻول إﻟﻰ أي أﻣوال ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة اﻹﯾﺟﺎر
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ.
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ أﻗﺳﺎط إﯾﺟﺎر ﺟزﺋﯾﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﮭم ﺗﺣﻣﻠﮫ.
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﺳﯾﻛون ﺑﻼ ﻣﺄوىأو ﺳﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﮭم
,
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طرد
اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻣزدﺣﻣﺔ أو دون اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﻣطﻠوب .
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ،اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر  -وﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن اﻟذﯾن
ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ اﻷﺳرة  -ﺗﻘدﯾم إﻗراراً ﻣوﻗﻌﺎ ً )اﻧظر أدﻧﺎه( إﻟﻰ ﻣﺎﻟك اﻟﻌﻘﺎر
ﯾﻔﯾد ﺑﺄﻧﮭم ﻣؤھﻠون وأﻧﮭم ﯾﻘوﻟون اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ،ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون .ﯾﺟب
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻹﻋﻼن وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺳﻼت ﻣﻊ
اﻟﻣﺎﻟك.
اﺗﺻل ﺑﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﻟﺗﻛون ﻣﺗﺻﻶ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻹﻋﻼن أو إذا ﻛﻧت ﺗواﺟﮫ
اﻹﺧﻼء.

ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺗﮫ
•
•

•

•
•

•

ﯾﻐطﻲ اﻷﻣر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣؤﺟرة ﺗﻘرﯾﺑًﺎ  ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﻣﻧﺎزل ذات اﻷﺳرة اﻟواﺣدة واﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ واﻟﺷﻘﻖ.
ﯾﺣظر اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﺻﺣﺎب اﻟﻌﻘﺎر أﺧﻼء اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﻟﻌدم دﻓﻊ اﻹﯾﺟﺎر
ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  2020إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرون ﻗد ﻗدﻣوا إﻗرا ًرا ﺑﻔﻘدان
اﻟدﺧل أو اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة )اﻧظر اﻟﺑﯾﺎن أدﻧﺎه(.
ﺑﻣﺟرد أن ﯾرﺳل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟﺗﺻرﯾﺢ إﻟﻰ ﻣﺎﻟك اﻟﻌﻘﺎر ،ﻻ ﯾﻣﻛن
ﻟﻠﻣﺎﻟك اﺗﺧﺎذ أي إﺟراء ﻹزاﻟﺔ أو اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ إزاﻟﺔ ھذا اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر
ﻟﻌدم دﻓﻊ اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺑل ﯾﻧﺎﯾر 2021
 ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﺟراءات ﻣﺛل ﺗﻘدﯾم إﺷﻌﺎر اﻹﺧﻼء ،ورﻓﻊ دﻋوى إﺧﻼء ،أو ﻣﺿﺎﯾﻘﺔأو ﺗﺧوﯾف اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻟﻺﺧﻼء.
ﻻ ﯾﻠﻐﻲ أو ﯾوﻗف اﻹﯾﺟﺎر ﻣن أن ﯾﻛون ﻣﺳﺗﺣﻘﺎً ،أو ﯾوﻗف ﺑﻧﺎء
اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ،واﻟذي ﺳﯾﻛون ﻣﺳﺗﺣﻘﺎ ً ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻷﻣر.
ﯾﺳﻣﺢ اﻷﻣر ﺑطرد اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟﻣؤھل ﻗﺑل ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ )ﯾﻧﺎﯾر( ﻷﺳﺑﺎب ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﺑﺧﻼف ﻋدم دﻓﻊ اﻹﯾﺟﺎر ،واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل )ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ أو
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻗوى "ﺳﺑب ﻋﺎدل ﻟﻺﺧﻼء"(:
 -1اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ ﻧﺷﺎط إﺟراﻣﻲ أﺛﻧﺎء وﺟوده ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻧﻰ؛ ﺗﮭدﯾد ﺻﺣﺔ أو
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻵﺧرﯾن؛ إﺗﻼف أو ﺗﺷﻛل ﺧطرا ﻓورﯾﺎ وﻛﺑﯾرا ﻣن
اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ  ،اﻧﺗﮭﺎك أي ﻗﺎﻧون ﺑﻧﺎء واﺟب اﻟﺗطﺑﯾﻖ ،أو ﻗﺎﻧون
اﻟﺻﺣﺔ ،أو أي ﻻﺋﺣﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ؛ أواﻧﺗﮭﺎك أي ﻗﺎﻧون
آﺧر

إعالن األهلية
أقر بموجب عقوبة الحنث باليمين ،وفقا لقانون  ،1746 .U.S.C 28أن ما سبق صحيح وصحيح:
•
•

•
•
•
•

•
•

1

لقد بذلت قصارى جهدي للحصول على جميع المساعدات الحكومية لمتاحة لإليجار أو السكن,
أنا أتوقع اما كسب ما ال يزيد عن  99،000دوالر في الدخل السنوي للسنة التقويمية ( 2020أو ما ال يزيد عن  198،000دوالر إذا كان
تقديم إقرار ضريبي مشترك) ،لم يكن مطلوبا لإلبالغ عن أي دخل في عام  2019إلى دائرة اإليرادات الداخلية للواليات المتحدة  ،أو
تلقت مدفوعات األثر االقتصادي (شيك التحفيز) عمالً بالمادة  2201من قانون CARES؛
ال أستطيع دفع إيجاري بالكامل أو دفع كامل مبلغ السكن بسبب فقدان دخل األسرة المعيشية بشكل كبير ،أو فقدان ساعات العمل أو
األجور القابلة للتعويض ،أو تسريح العمال ،أو نفقات طبية استثنائية  2من جيبي,
أنا أبذل قصارى جهدي لتسديد مدفوعات جزئية في الوقت المناسب تكون أقرب إلى الدفع الكامل الذي تسمح به ظروف الفرد ،مع مراعاة
النفقات األخرى غير االستثنائية؛
إذا تم أخالئي فمن المرجح أن أصبح بال مأوى ،أو الحاجة إلى االنتقال إلى مأوى للمشردين ،أو الحاجة إلى االنتقال إلى مسكن جديد يتقاسمه
أشخاص آخرون يعيشون في أماكن متقاربة ألنه ليس لدي خيارات سكن متاحة أخرى3 .
أفهم أنه ال يزال يتعين علي دفع اإليجار أو دفع مبلغ السكن ،واالمتثال لاللتزامات األخرى التي قد تقع على عاتقي بموجب عقد اإليجار أو عقد
اإليجار أو عقد مماثل .كما أفهم أن الرسوم أو العقوبات أو الفائدة لعدم دفع اإليجار أو دفع السكن في الوقت المحدد كما هو مطلوب بموجب عقد
اإليجار أو عقد اإليجار أو عقد مماثل قد يتم تحصيله أو تحصيله.
وأفهم كذلك أنه في نهاية هذا الوقف المؤقت لعمليات اإلخالء في  31ديسمبر  ،2020قد يطلب موفر السكن الخاص بي دفع كامل لجميع
المدفوعات التي لم تتم قبل وأثناء التوقف المؤقت وعدم الدفع قد يجعلني عرضة لإلخالء بموجب قوانين الدولة والقوانين المحلية.
أفهم أن أي بيانات أو إهمال كاذب أو مضلل قد يؤدي إلى دعاوى جنائية ومدنية بغرامات أو عقوبات أو تعويضات أو السجن
توقيع االعالن

تاريخ

 1تعني "المساعدة الحكومية المتاحة" أي استحقاقات حكومية لإليجار أو مدفوعات السكن المتاحة للفرد أو أي فرد من أفراد األسرة.
 2النفقات الطبية "غير العادية" هي أي نفقات طبية غير ُمستردة من المرجح أن تتجاوز  ٪7.5من إجمالي الدخل المعدل لهذا العام.
 3تعني "السكن المتاح" أي عقار سكني متاح أو غير مأهول أو أي مساحة أخرى لإلشغال في أي سكن موسمي أو مؤقت ،ال ينتهك
معايير اإلشغال الفيدرالية أو الوالية أو المحلية ،وهذا لن يؤدي إلى زيادة إجمالية في تكلفة السكن بالنسبة لك.

DECLARATION OF ELIGIBILITY
I certify under penalty of perjury, pursuant to 28 U.S.C. 1746, that the foregoing are true and
correct:
•
•

•
•
•
•

•

•

I have used best efforts to obtain all available government assistance for rent or housing;1
I either expect to earn no more than $99,000 in annual income for Calendar Year 2020 (or
no more than $198,000 if filing a joint tax return), was not required to report any income in
2019 to the U.S. Internal Revenue Service, or received an Economic Impact Payment
(stimulus check) pursuant to Section 2201 of the CARES Act;
I am unable to pay my full rent or make a full housing payment due to substantial loss of
household income, loss of compensable hours of work or wages, lay-offs, or extraordinary2
out-of-pocket medical expenses;
I am using best efforts to make timely partial payments that are as close to the full payment
as the individual’s circumstances may permit, taking into account other nondiscretionary
expenses;
If evicted I would likely become homeless, need to move into a homeless shelter, or need to
move into a new residence shared by other people who live in close quarters because I have no
other available housing options.3
I understand that I must still pay rent or make a housing payment, and comply with other
obligations that I may have under my tenancy, lease agreement, or similar contract. I further
understand that fees, penalties, or interest for not paying rent or making a housing payment
on time as required by my tenancy, lease agreement, or similar contract may still be charged
or collected.
I further understand that at the end of this temporary halt on evictions on March 31, 2021,
my housing provider may require payment in full for all payments not made prior to and
during the temporary halt and failure to pay may make me subject to eviction pursuant to
State and local laws.
I understand that any false or misleading statements or omissions may result
in criminal and civil actions for fines, penalties, damages, or imprisonment.

Signature of Declarant

Date

“Available government assistance” means any governmental rental or housing payment benefits available to the
individual or any household member.

1

An “extraordinary” medical expense is any unreimbursed medical expense likely to exceed 7.5% of one’s adjusted
gross income for the year.
2

“Available housing” means any available, unoccupied residential property, or other space for occupancy in any
seasonal or temporary housing, that would not violate Federal, State, or local occupancy standards and that would not
result in an overall increase of housing cost to you.

3

