
 

 ترخيص تعيين جهة االتصال
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إذا لم تفهم هذا الخطاب أو كنت بحاجة إلى ترجمة، 
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 ترخيص تعيين جهة االتصال

 أقر أنا الموقع أدناه ("مقدم الطلب") أنني قد عينت الشخص المذكور أدناه:

 رقم الفاكس رقم الهاتف اسم الممثل

 عنوان البريد اإللكتروني العنوان البريدي

 الرمز البريدي                           المدينة                                                     الوالية                

وأرخص لمدينة نيويورك (يشار إليها "المدنية") ومن تقوم بتعيينهم وموظفيها   كالمكلف باالتصال (يشار إليه "المكلف").
يتعلق بطلب ووكالئها والمتعاقدين التابعين لها (ُيشار إليهم إجماالً "مقدمو المساعدة") باالتصال بـ "المكلف" في كل ما 

وأمنح "المكلف"   )" ("ُيشار إليه "البرنامج").Build it Back Programاالستفادة من ميزات "برنامج إعادة البناء (
السلطة الكاملة لتلقي معلومات سرية متعلقة بي، بما في ذلك جميع المعلومات التي قدمتها إلى "البرنامج" والمعلومات التي 

الوكاالت الفيدرالية والرسمية والمحلية، وشركات التأمين،  صادر الخارجية، بما في ذلك:تلقاها "البرنامج" من الم
   والمؤسسات المالية، والمؤسسات الخيرية ذات الصلة بالبرنامج.

وال أرخص لـ "المكلف" الحصول على أية ميزات نيابًة عني أو اتخاذ قرارات ملزمة نيابًة عني أو تمثيل مصالحي بأية 
  خرى.طريقة أ

 في حالة رغبتي في توسيع سلطة "المكلف"، فيمكنني القيام بذلك بطلب نموذج "توكيل رسمي" من "البرنامج" وإرساله إليه.

 التعويض

أوافق على تعويض مدينة نيويورك (يشار إليها "المدينة") و"مقدمو المساعدة" التابعون لها عن أية دعاوى يتم رفعها ضد 
المساعدة"، وعن التكاليف والمصاريف التي تتعرض لها "المدينة" و/أو "مقدمو المساعدة" أو التي "المدينة" و/أو "مقدمو 

ـ "تعيين جهة وأدرك أن أي إنهاء ل  يتحملونها أو المتراكمة الناشئة عن أي ادعاء ذا صلة بتعيين جهة االتصال هذا.
االتصال" هذا، سواء أكان نتيجة إلغائي لـ "تعيين جهة االتصال" أو بأية طريقة أخرى، لن يكون سارًيا من جانب "المدينة" 

 و/أو "مقدمو المساعدة" حتى يحصل "مقدمو المساعدة" على إشعار حقيقي أو إقرار باإلنهاء.

 اإلنهاء

وتم إلحاق نموذج إللغاء "تعيين جهة   "البرنامج" أو حتى أقوم بإلغائه.يسري "تعيين جهة االتصال" هذا حتى إنهاء 
 االتصال" بهذا المستند باسم "الملحق أ".

 
 
 

_____________________ 
 المالك (اكتب االسم)

 
 

_____________________ 
 التوقيع

 
 

_____________________ 
 التاريخ

 

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



 
 االتصال جهة تعيين ترخيص

 
 2 من 2 صفحة

 

 
 

 

 
 

 إلغاء تعيين جهة االتصال
 

رة إلى "ترخيص تعيين جهة االتصال" الذي منحه ___________________________ تمت اإلشا

("مقدم الطلب") لـ ______________________________ ("المكلف")، ومؤرخ في يوم _____ 

 ___.20من __________

 
طات والحقوق ويشكل هذا المستند إشعاًرا يقوم "مقدم الطلب" بموجبه بإلغاء "ترخيص االتصال" وجميع السل

 ___.20الواردة هنا وإبطالها وإنهائها، ويكون سارًيا في يوم _____ من ____________، 

 

 
 

_____________________ 
 المالك (اكتب االسم)

 
 

_____________________ 
 التوقيع

 
 

_____________________ 
 التاريخ

 

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

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


