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F13  - إعالن مصاريف إعصار ساندي 

 
 هذا النموذج إلزامي ويجب على جميع المتقدمين إكماله

 
  رقم طلب التقديم

  
    العنوان الحالي

 الرمز البريدي المدينة، الوالية الشارع 
    العنوان المتضرر

 الرمز البريدي المدينة، الوالية الشارع 
ن كيفية إنفاقك ألي فوائد خاصة بالتعافي من الكوارث تلقيتها من مصادر أخرى خالف برنامج يسمح لك هذا النموذج باإلبالغ ع

إذا كنت تستطيع توثيق ما أنفقته من فوائد على مصروفات تعافي مؤهلة، فقد تتمكن من الحصول على  إعادة البناء بنيويورك.
  رك.مبلغ فوائد أكبر أو تعويض من برنامج إعادة البناء بمدينة نيويو

 التعليمات

في الصفحة  مثل إيصاالت استالم أو فواتير مدفوعة مع هذا النموذج من أجل الحصول على ائتمان لنفقاتك. يجب أن تقدم وثائق
 التالية سوف تجد قائمة بأنواع المستندات التي يجب أن تقدمها إلثبات نفقاتك.

يرجى  أخذ نسخة من اإليصاالت على  لها حجم ورق غير قياسي. ال تقم بإرفاق اإليصاالت األصلية وال ترفق اإليصاالت التي
   قبل إرفاقها. 11×  8.5ورقة مقاس 

ال يمكنك تلقي اعتماد على النفقات إال إذا قدمت شرًحا واضًحا  لكل مستند تقدمه، يجب أن تشرح نوع النفقات التي يثبتها المستند.
   للنفقات.

م هذا الخطاب أو كنت بحاجة إلى ترجمة، إذا لم تفه
   للمساعدة 8329-615 (212)يرجى االتصال بالرقم 
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 المبلغ المدفوع نوع النفقة

  ال□  نعم□  هل قمت بدفع نفقات سكن مؤقت؟

  ال□  نعم□   هل كان عليك دفع رهنك العقاري بأموال التأمين؟

  ال□  نعم□   هل دفعت رسوم إزالة حطام إعصار ساندي؟

هل دفعت نفقات اإلصالحات المؤقتة أو نفقات تثبيت تلفيات إعصار ساندي لمنع 
  ال□  نعم□   الخسارة المستقبلية؟

  ال□  نعم□   هل دفعت الستئجار أو شراء معدات للتعافي من إعصار ساندي؟

  ال□  نعم□   هل دفعت رسوم معالجة العفن؟

  ال□  نعم□   هل دفع لمتخصص لتقييم األضرار التي لحقت بمنزلك؟

  ال□  نعم□   هل قمت بدفع نفقات مكان تخزين مؤقت؟

  ال□  نعم□  ة ما قبل البناء؟هل دفعت لتأجير شخص متخصص إلجراء أنشط

  ال□  نعم□   هل دفعت للحصول على رخصة أو قدمت رسوم مرتبطة بإعادة بناء عقارك؟

هل وقت ضحية نصب من مقاول أو هل فشل المقاول في إكمال العمل في 
  ال□  نعم□  منزلك؟

ي هل دفعت إلزالة أو استبدال األشجار أو الشجيرات أو النباتات األخرى الت
  ال□  نعم□  دمرها إعصار ساندي.

هل دفعت لخدمات مكافحة اآلفات التي اشتريتها بعد إعصار ساندي لعالج تفشي 
  ال□  نعم□   العدوى أو تفاديه؟

  اإلجمالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إذا لم تفهم هذا الخطاب أو كنت بحاجة إلى ترجمة، 
   للمساعدة 8329-615 (212)يرجى االتصال بالرقم 
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 يقّر الموقع أدناه ("المالك") بما يلي:
ات التي تكبدها الموّقع أدناه نتيجة إلعصار ساندي وجميع المستندات النفقة (النفقات) المطالب بها في هذا النموذج صحيحة والنفق
 التي أقدمها إلى برنامج إعادة البناء بنيويورك هي صحيحة.

  النفقات التي تم تكبدها اعتباًرا من تاريخ توقيع هذا النموذج. جميعتتضمن النفقات المحددة في هذا النموذج 
 المذكورة هناك، فإني أوقع على ما ورد هنا. بالنسبة لالعتبارات واألغراض األخرى

 
 
 
 

________________________________________ 
 المالك (االسم مطبوًعا)

 
________________________________________ 

 التوقيع

 
_____________________ 

 التاريخ
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 مطبوًعا) المالك اإلضافي (االسم
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 التوقيع

 
_____________________ 

 التاريخ
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 المالك اإلضافي (االسم مطبوًعا)
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 التوقيع

 
_____________________ 

 التاريخ
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 المالك اإلضافي (االسم مطبوًعا)

 
________________________________________ 

 التوقيع

 
_____________________ 

 التاريخ
 

________________________________________ 
 المالك اإلضافي (االسم مطبوًعا)

 
________________________________________ 

 التوقيع

 
_____________________ 

 التاريخ
 

________________________________________ 
 المالك اإلضافي (االسم مطبوًعا)

 
________________________________________ 

 التوقيع

 
_____________________ 

 التاريخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وارفا قها بهذ ا الطلب النسخة اإلنجليزية األصلية لهذه الوثيقة  يجب عليك توقيع 

إذا لم تفهم هذا الخطاب أو كنت بحاجة إلى ترجمة، 
   للمساعدة 8329-615 (212)يرجى االتصال بالرقم 
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 أقدمها إلثبات نفقاتي؟ما هي المستندات التي يجب أن 
 

 أجبرني البنك على استخدام عائدات تأميني لسداد الرهن العقاري.1
ومثال على المستندات  فيجب تقديم المستندات التي تثبت هذا.إذا طلب منك البنك استخدام أموال التأمين لسداد الرهن العقاري، 

 أمينك مطلوب سدادها لشركة الرهن العقاري الخاص بك.المقبولة خطاب من شركة الرهن العقاري تقول فيه أن أموال ت

 تعرضت للتشريد ودفعت ثمن فندق أو شقة مؤقته .2
بالنسبة للفنادق، يجب تقديم فاتورة الفندق التي تبين الرصيد  يجب أن تقدم المستندات التي تثبت أنك دفعت ثمن سكن مؤقت.

لم يتم   يكات استجئار وشيكات أو إيصاالت ملغية لمدفوعات اإليجار.بالنسبة لمصروفات اإليجار، يجب أن تقدم ش بالدوالر.
إذا كانت فواتير المرافق الخاصة بالسكن المؤقت أعلى من  إعطاءك تعويض عن نفقات مثل الطعام وغيرها من النفقات العارضة.

 .فواتيرك المعتادة، فقّدم نسًخا من فواتير المرافق الخاصة بك.
 
 عمليات اإلصالح المؤقتة أو غيرها من أنشطة التعافي بعد العاصفة أنفقت أمواًال على.3

من    يجب أن تقدم وصًفا لكل إيصال حتى يتم توضيح النفقة.  يجب أن تقدم إيصاالت أو فواتير مدفوعة لكل بند من بنود النفقة.
 األمثلة على نفقات التعافي بعد العاصفة:

 
لثقيلة ومكبات النفايات، ومراوح التجفيف، والمكانس الكهربائية، واألدوات، استئجار معدات مثل المولدات والمعدات ا •

 واألقمشة، المناشير، وغساالت الضغط، إلخ

 عالج العفن •

 إزالة الحطام •

 مكافحة اآلفات •

 التخزين المؤقت •

 وقعت ضحية خداع أحد المقاولين .4
فيجب أن تقدم المستندات التي في إتمام العمل في منزلك،  إذا كنت قد وقعت ضحية خداع من أحد المقاولين أو إذا فشل المقاول

سيقوم البرنامج بمراجعة المستندات التي تقدمها لتحديد ما إذا كان يمكن أن يعطى لك ائتمان للمبالغ التي دفعتها   تثبت حدوث ذلك.
 المقاول، أو خطاب من محاميك. من المستندات المقبولة: تقرير سياسة، شكوى رسمية، نسخة من دعوى قضائية ضد  للمقاول.

 دفعت رسوًما لشخص متخصص في أنشطة ما قبل البناء .5
إذا كنت قد دفت رسوًما لمهندس معماري أو مهندس مدني لتقييم الضرر الذي لحق بمنزلك أو إلعداد خطط معمارية، أو إجراء 

فيجب أن تقدم المستندات التي تثبت هذه بناء، مسح، أو إجراء عمليات حفر التربة للحصول على تصاريح البناء إلعادة اإل
سيقوم البرنامج بمراجعة المستندات التي تقدمها ليقرر ما إذا كان من الممكن أن ُتمَنح تعويًضا عن أيٍ من مستحقات   النفقات.

 ساندي التي تم استالمها.
 
 دفعت تكاليف إصالحات دائمة في منزلي.6

من اآلن، سيقوم أحد مقّيمي التلفيات بفحص   قد ُيطلب منك تقديمها في وقٍت الحق.  صروفات.احتفط باإليصاالت وبأدلة إثبات الم
 2013أكتوبر  29أعمال اإلصالح التي تمت أو تم تكبدها بعد   العقار الخاص بك وتحديد قيمة اإلصالحات التي تمت في منزلك.

   ال تقم بإرفاق المستندات أو اإليصاالت هذه المرة.    لتعويض.أو تاريخ تقييم التلفيات (أيهما يأتي أوًال) لن تكون مستحقة 

 

إذا لم تفهم هذا الخطاب أو كنت بحاجة إلى ترجمة، 
   للمساعدة 8329-615 (212)يرجى االتصال بالرقم 


