
    
  ________________هوية مقدم الطلب

 

 5المراجعة  
 2013 نوفمبر

 تتم تعبئته يدوًيا
 

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

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

F7 
 نموذج شهادة الدخل الذاتية للمستأجرين

الذي يحتوي على حجم الدخل السنوي حدد المربع حول عدد األشخاص الموجودون في منزلك، ثم  ضع دائرة كيفية تعبئة هذا النموذج:
 .أما فيما يتعلق بوصف مكونات الدخل، فالرجاء االطالع على الصفحة التالية في هذا المستند   الحالي للمنزل.

 
، وإذا كان 5أفراد في منزلك، فانتقل إلى السطر رقم  5الرجاء تحديد نطاق الدخل وفًقا لحجم األسرة (على سبيل المثال؛ إذا كان هناك 

  ):8أفراد أو أكثر في المنزل، فانتقل إلى السطر رقم  8هناك 
 

  عدد أفراد األسرة

 
 
 

__________________        ________________    _________________________           ___________ 
  

 التاريخ  توقيع المستأجر                      /الوحدة رقم الشقة اسم المستأجر (كتابًة)
_______________________________________________________________________________________________ 

 لرب األسرة فقط
  لومات الواردة أدناه لضمان التوافق مع لوائح "اإلسكان العادل والفرص المتساوية" الفيدرالية.يتم جمع المع

 الرجاء تحديد العرق: العرق:

 أبيض وهندي أمريكي/سكان أالسكا األصليين � أبيض �

 أبيض وآسيوي � أسود/أمريكي إفريقي �

 أبيض وأسود/أمريكي إفريقي � آسيوي �

 أسود/أمريكي إفريقي وهندي أمريكي/سكان أالسكا األصليين � ينهندي أمريكي/سكان أالسكا األصلي �

 أعراق متعددة أخرى � سكان هاواي األصليين/سكان جزر المحيط الهادئ األخرى �

 أرفض اإلجابة �
 

 الرجاء تحديد طائفتك العرقية:  الطائفة العرقية:

 أرفض اإلجابة � ليس من أصل أسباني أو التيني � من أصل أسباني أو التيني �



  

 5المراجعة  
 2013 نوفمبر

 تتم تعبئته يدوًيا
 

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

 
 

الدخل الوارد من المصادر التالية لجميع األفراد  تضمينيجب  يعرف الدخل بأنه إجمالي الدخل السنوي لجميع أفراد األسرة واآلخرين المقيمين في المنزل.
  المقيمين في المنزل:

  األجور والمرتبات والبقشيش، إلخ، .1

  الفوائد الخاضعة للضريبة، .2

  األرباح، .3

0Fللضرائب، واعتمادات وتعويضات ضرائب الدخل الحكومية والمحليةعمليات االسترداد الخاضعة  .4

1. 

 النفقة (أو مدفوعات النفقة المنفصلة) المستلمة، .5

 دخل العمل (أو الخسارة)، .6

 األرباح (أو الخسائر) الرأسمالية، .7

 أرباح (أو خسائر) أخرى (أي األصول المستخدمة في تجارة ما أو عمل ما تم استبداله أو بيعه)، .8

] وخطة مضاهاة الحوافز االدخارية SEP(يتضمن معاش الموظف المبسط [ ).IRAالمبلغ الخاضع للضريبة من حصص حساب التقاعد الفردي ( .9
 ] لحساب التقاعد الفردي)،SIMPLEللموظفين [

 المبالغ الخاضعة للضرائب من مدفوعات التقاعد والمدفوعات السنوية، .10

 والصناديق االئتمانية، إلخ. Sلشراكات والشركات الواردة ضمن الميثاق الفرعي العقارات المؤجرة وحقوق االمتياز وا .11

 دخل المزارع (أو الخسارة)، .12

 مدفوعات إعانة البطالة، .13

 المبالغ الخاضعة للضريبة من خدمات التأمين االجتماعي، .14

ورسوم مهام المحلفين، وإيرادات صندوق أالسكا الدائم،  الجوائز والمكافآت، والمقامرة، وجوائز الحظ أو اليانصيب، (تتضمن: أنواع الدخل األخرى. .15
عن نشاط لم تتم وتعويضات المبالغ المخصومة في السنوات السابقة، والدخل الناتج عن إيجار العقار إذا لم يكن وارًدا في إيجار العقار، والدخل الناتج 

 المشاركة فيه بهدف الربح).

 الدخل من المصدر التالية: استبعاديمكن 

 رعاية الطفل، .1

 األموال أو العقارات الموروثة أو الموصى بها أو الممنوحة كهبة، .2

 عائدات التأمين على الحياة المستلمة نتيجة لموت أحد األشخاص. .3

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
 ).IRSالدخل األمريكي ( في نموذج مكتب ضريبة 1040للحصول على المزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى اإلرشادات رقم  –توجد بعض االستثناءات  1


