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 اتفاقیة تسلیم المفاتیح للمساعدة اإلیجاریة وتوزیع الشیكات
 _____________________التاریخ: 

: برنامج الدعم 
 

 ______________________________: المستأجر 
: رقم الشقة/الغرفة 

 
 ______________________: العنوان 

 .CityFEPSیوثق ھذا النموذج تسلیم المفاتیح وتوزیع الشیكات للوحدات السكنیة المعتمدة من 

 التسلیم األول للمفتاح
   موقع التسلیم األول: 
  العنوان  
        
  الرمز البریدي  الوالیة  المدینة  
       
  مقدم بواسطة: 

         
    الھاتفرقم     االسم (بأحرف واضحة) 

         
    التاریخ    التوقیع 

  الوكیل المعتمد لمالك العقار الوسیط      مالك العقار      ضع عالمة على أحد الخیارات:     
         
  مقدم إلى: 

         
    رقم الھاتف    االسم (بأحرف واضحة) 

         
    التاریخ    التوقیع 

  فریق فرصة السكن DHS     طاقم المأوى/ العمیل      ضع عالمة على أحد الخیارات:     

        : DHSفي حالة موظفي المأوى/ 
    المسمى الوظیفي  اسم المأوى   
   

 
 
 
 

 (اقلب الصفحة)
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 اإلطالق الثاني

  موقع التسلیم األول) (فقط إذا لم یتلقَّ العمیل المفاتیح في موقع التسلیم الثاني: 

    
  العنوان  
        
  الرمز البریدي  الوالیة  المدینة  
       
  مقدم بواسطة: 

         
    رقم الھاتف    االسم (بأحرف واضحة) 

         
    التاریخ    التوقیع 

  فریق فرصة السكن DHS     طاقم المأوى/ العمیل      ضع عالمة على أحد الخیارات:     

        :DHSفي حالة موظفي المأوى/ 
    المسمى الوظیفي  اسم المأوى   
  مقدم للعمیل: 

         
    رقم الھاتف    االسم (بأحرف واضحة) 
         

    التاریخ    التوقیع 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DSS-7k (A) 10/16/2018 
(E) 10/05/2018 (page 3 of 3) Department of Social Services 
LLF Human Resources Administration 
  

 (اقلب الصفحة)
 
 

 مدفوعات الوحدة السكنیة

 إلى (حدد خیاًرا): تسلیم شیكات بمبلغ _______ تم _______ ،_____________________في 

 مالك العقار/الوكیل المعتمد لمالك العقار        الوسیط 

  إلى (حدد خیاًرا): تسلیم شیكات بمبلغ _______ تم _______ ،_____________________في 

  العقارمالك العقار/الوكیل المعتمد لمالك        الوسیط 

  مالك العقار/الوكیل المعتمد لمالك العقار: 
         

    رقم الھاتف    االسم (بأحرف واضحة) 

         

    التاریخ    التوقیع 

  الوسیط: 

         

    رقم الھاتف    االسم (بأحرف واضحة) 

         

    التاریخ    التوقیع 

  الشیك: تأكید توزیع 

        

  رقم الھاتف    االسم (بأحرف واضحة) 

          

    التاریخ    التوقیع 

  فریق فرصة السكن DHS     طاقم المأوى/   ضع عالمة على أحد الخیارات:   

        :DHSفي حالة موظفي المأوى/ 

    المسمى الوظیفي  اسم المأوى   
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