 :F17شهادة تعويضات بشأن تحقيق الوضع الالئق واآلمن والصحي
والسالمة من الرصاص
المدينة ،الوالية ،الرمز البريدي

عنوان الملكية

ضا من برنامج .Build it Back
ُيستخدم هذا النموذج لجميع مالك المنازل الذين يطلبون تعوي ًّ

ف لمعايير المنزل الالئق واآلمن والصحي (" )"DSSالخاصة بالبرنامج أو
للحصول على التعويض ،يجب أن توافق إما على أنّ منزلك مستو ٍ
على أنه سوف يستوفي هذه المعايير بعد إكمال اإلصالحات.
إذا كنت قد أكملت أعمال اإلصالح لديك ،فإنك تقر بعدم وجود مشكالت تتعلق بمعايير  DSSفي منزلك.
إذا لم تكن قد أكملت اإلصالحات ،فإما أن تقر بأنك سوف تكملها بنفسك خالل ستين ( )60يومًا بعد تلقي التعويض أو تقر بموافقتك على إكمال
البرنامج لجميع اإلصالحات إذا كنت تختار تلقي مساعدات اإلصالحات من برنامج .Build it Back
إذا اكتشف البرنامج وجود مخاطر مرتبطة باحتواء الطالء بشكل أساسي على الرصاص في منزلك ،الذي قرر البرنامج أنه يستلزم المعالجة،
فإنك توافق على السماح للبرنامج بإجراء جميع األعمال الالزمة كشرط لتلقي التعويض .ويُفترض أي ً
ضا أنك تتفهم أنه إذا لم تمسح للبرنامج
ً
كاملة إلى البرنامج.
بإكمال األعمال الالزمة ،فإنك بذلك تنتهك اتفاقية المنح الخاصة بك وسيتعين عليك رد منحة التعويض
المرافق (الكهرباء/الغاز/المياه)
يجب أن يحتوي منزلي على توصيالت كهرباء صالحة لالستخدام؛
ويجب أن تعمل الكهرباء في المطبخ والحمام وغرفة (غرف) النوم؛
ويجب أن يحتوي أيضًا على توصيالت غاز صالحة لالستخدام ،حسبما ينطبق ذلك؛
ويجب أن يحتوي منزلي على توصيالت مياه صالحة لالستخدام؛
ويجب أال يحتوي منزلي على "مخاطر كهربية" مثل :أسالك غير سليمة أو أسالك غير معزولة أو أسالك بالية أو وجود أسالك داخل مياه راكدة أو بجانبها
أو في أماكن غير آمنة أخرى؛ أو تركيبات إضاءة معلّقة م ّتصلة باألسالك دون تثبيتها بدعامات ثابتة آخرى ،إلخ.
( ُيتبع في الصفحة التالية).
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األوضاع الهيكلية
ال تظهر على النوافذ في جوانب المنزل المتضررة من العواصف عالمات على وجود "تلف شديد" مثل :أن تكون النافذة مكسورة بحيث ال تعد قادرة على
منع دخول العناصر؛ هناك خطر التعرض لجروح؛ إلخ؛
ويجب أال تظهر على األسقف في المنزل عالمات على وجود ظروف جسيمة "غير آمنة أو محفوفة بالمخاطر" مثل :وجود عيوب جسيمة واضحة تمامًا
يمكن أن تهدد السالمة الهيكلية للمبنى أو تشكل تهديدات مشابهة على السالمة؛ وجود بروز أو انبعاج شديدين؛ ثقوب كبيرة؛ أجزاء مفقودة؛ تف ّكك مواد
األسطح (بخالف ورق الحائط/الطالء) محفوفة بخطر السقوط؛ إلخ؛
ويجب أال تظهر على جدران المنزل عالمات على وجود ظروف جسيمة "غير آمنة أو محفوفة بالمخاطر" مثل :وجود عيوب جسيمة واضحة تمامًا يمكن أن
تهدد السالمة الهيكلية للمبنى أو تشكل تهديدات مشابهة على السالمة؛ وجود بروز أو انبعاج أو ميل بشكل شديد؛ تضرر أو انحالل مكونات إنشائية؛ ثقوب
كبيرة؛ تسرب الهواء؛ إلخ؛
ويجب أال تظهر على األرضيات في المنزل عالمات على وجود ظروف جسيمة "غير آمنة أو محفوفة بالمخاطر" مثل :وجود عيوب جسيمة واضحة تمامًا
يمكن أن تهدد السالمة الهيكلية للمبنى أو تشكل تهديدات مشابهة على السالمة؛ وجود بروز شديد؛ حدوث تحركات ملحوظة تحت تأثير ضغط السير؛ إلخ.

أجهزة كشف الدخان
يجب أن يحتوي المنزل على جهاز كشف دخان واحد على األقل يعمل بالبطارية أو موصل بأسالك موجود ويعمل في كل مستوى من مستويات الوحدة ،بما
في ذلك القبو ،ولكن ليس في المساحات قصيرة االرتفاع أو العليّات غير المكتملة.

الصالحية للسكن
يجب أن يحتوي المطبخ في منزلي على فرن وموقد ذي شعالت علوية صالحين لالستخدام أو على ميكروويف؛
ويجب أن يحتوي حمام واحد على األقل في منزلي على حوض واحد على األقل صالح لالستخدام ومرحاض واحد على األقل صالح لالستخدام.

األسطح الخارجية للمبنى
يجب أال تظهر على أساسات منزلي عالمات على وجود ظروف جسيمة "غير آمنة أو محفوفة بالمخاطر" مثل :وجود عيوب هيكلية شديدة واضحة تمامًا
تدل على احتمال حدوث انهيار هيكلي؛ سماح األساسات بدخول الكثير من المياه الجوفية بشكل منتظم (على سبيل المثال ،أن يُستدل على ذلك بانغمار القبو
في المياه)؛ إلخ؛
ويجب أال تظهر على مسارات الخروج في منزلي (على سبيل المثال ،الساللم أو الدرابزين أو األروقة) عالمات على وجود ظروف جسيمة "غير آمنة
أو محفوفة بالمخاطر" مثل :وجود عيوب هيكلية شديدة في الساللم أو األروقة أو الشرفات أو المصاطب؛ وجود درجات سلم مكسورة أو متآكلة أو
مفقودة؛ إلخ؛
ويجب أال تظهر على سطح منزلي عالمات على وجود ظروف جسيمة "غير آمنة أو محفوفة بالمخاطر" مثل :وجود عيوب جسيمة كاالنبعاج أو الهبوط
الشديدين ،مما يدل على احتمال حدوث انهيار هيكلي؛ ثقوب كبيرة أو عيوب أخرى يمكن أن تؤدي إلى تسرب المياه بشكل كبير؛ إلخ؛
وحسبما ينطبق ،يجب أال تظهر على مدخنة منزلي عالمات على وجود ظروف جسيمة "غير آمنة أو محفوفة بالمخاطر" مثل :عدم ميل المدخنة بشكل
خطير أو ظهور تفكك ملحوظ فيها يمكن أن يؤدي إلى انهيار وشيك؛ إلخ.

( ُيتبع في الصفحة التالية).
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التدفئة والسباكة
يجب أن يحتوي المنزل على مصدر مدمج صالح لالستخدام للتدفئة والمياه الساخنة ،وأال يحصل على التدفئة بشكل حصري من خالل مدافئ للمساحات
الصغيرة تعمل بالوقود بدون تهوية؛
ويجب أال تظهر على المنزل عالمات علي وجود توصيالت أنابيب مداخن غير مالئمة بشكل جسيم ،مما قد يسمح بدخول غازات العوادم إلى منطقة
المعيشة؛
ويجب أال تظهر على المنزل عالمات على وجود مواد قابلة لالحتراق بشكل جسيم بالقرب من مصادر التدفئة أو أنابيب المداخن؛
ً
خاصة فيما يتعلق بمصرف المياه الرئيسي وأنابيب الضخ؛
ويجب أال تظهر على المنزل عالمات على وجود "تسرُّ بات جسيمة"،
ويجب أال تظهر على المنزل عالمات واضحة على وجود تراكمات كبيرة في مياه الصرف :انبعاث رائحة قوية لمياه الصرف ،بطء التصريف ،تجمّع
مياه فوق البالوعات ،إلخ.

الصحة العامة والسالمة
ويجب أن يحتوي المنزل على مخارج قابلة لالستخدام :عدم وجود مخارج مسدودة/مغلقة بألواح أو قضبان في مسارات الخروج؛ أال يكون المخرج غير قابل
لالستخدام بسبب أوضاع مثل الحطام ،التخزين ،غلق الباب أو النافذة بمسامير ،قفل مكسور؛ إلخ؛
ويجب أال تظهر على المنزل عالمات على وجود "غزو" جسيم :مثل وجود جرذان؛ غزو شديد من الفئران أو الحشرات (مثل الصراصير)؛ ثقوب بسبب
الجرذان؛ فضالت؛ ممرات جرذان؛ أماكن عديدة بها سم للجرذان في المناطق المتضررة من العواصف؛ إلخ.

لقد قرأت وفهمت هذا النموذج ،وأشهد أن المعلومات المقدمة أعاله حقيقية ودقيقة.

مقدم الطلب (االسم بأحرف واضحة)

التوقيع

التاريخ

مقدم الطلب اإلضافي (االسم بأحرف واضحة)

التوقيع

التاريخ
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