
  شھادة
  سريالعنف األ

  أو العنف في أثناء المواعدة،
  ، الحقة والتربصأو االعتداء الجنسي، أو المُ 

 والمستندات البدیلة

 وزارة اإلسكان
 والتنمیة الحضریة األمریكیة

 موافقة مكتب اإلدارة والمیزانیة األمریكي رقم
 2577-0286 

 30/6/2017تاریخ االنتھاء 

 

 
 
 

                                                                                                                                                 Arabic نموذجHUD-5382 
)12/2016( 

       
 

وزارة  ض برامجیحمي قانون مكافحة العنف ضد المرأة مقدمي الطلبات والمستأجرین والمشاركین في بع :الغرض من النموذج
لسكن اساعدة مإنھاء  الء أو حرمانھم من المساعدة في السكن، أوخاإلسكان والتنمیة الحضریة األمریكیة من التعرض لإل

على  .دھمض تربصوُمالحقة ال عنف أسري أو عنف في أثناء المواعدة أو اعتداء جنسي أو المقدمة لھم بناًء على ممارسة أعم
ي فري والعنف نف األس، فإنھ یوفر الحمایة لجمیع ضحایا الع"قانون مكافحة العنف ضد المرأة"الرغم من أن القانون یحمل اسم 

 .یةلجنسي للضحتوجھ ان الجنس أو الھویة الجنسیة أو البصرف النظر ع الُمالحقة والتربصأثناء المواعدة واالعتداء الجنسي و
دمات خن مقدم إذا كنت تطلب الحمایة التي یوفرھا قانون مكافحة العنف ضد المرأة م :استخدام ھذا النموذج االختیاري

وادث العنف أو حادث طلبًا كتابیًا یطلب منك فیھ تقدیم المستندات المتعلقة بحمقدم خدمات اإلسكان اإلسكان، فقد یقدم لك 
 .الُمالحقة والتربصاألسري أو العنف في أثناء المواعدة أو االعتداء الجنسي أو 

 
یم أحد جوز لك تقد، أو یوبناًء علیھ تقوم أنت أو من ینوب عنك باستیفاء ھذا النموذج االختیاري وتقدیمھ لمقدم خدمات اإلسكان

 :التالیةالطرف الثالث أنواع مستندات 
 

 د المحامینو من أحأوقع من قبلك ومن قبل أحد الموظفین أو الوكالء أو المتطوعین لدى مقدم الخدمات للضحایا مستند م) 1(
ن مم") صینتخصبالم"المشار إلیھم مجتمعین (العاملین في مجال الطب أو أحد أخصائّي الصحة العقلیة متخصصین أو ال

 أو التربصالحقة والمُ أثناء المواعدة، أو االعتداء الجنسي أو  العنف األسري، أو العنف فيفیما یتعلق بطلبت مساعدتھم 
وادث حادث أو حیجب أن یوضح المستند، تحت طائلة عقوبة الحنث بالیمین، أن المتخصص یرى أن  .معالجة آثار االعتداءل

عریف تتتفق مع  ل وأنھابالفعقد وقعت  الُمالحقة والتربصالعنف األسري، أو العنف في أثناء المواعدة أو االعتداء الجنسي أو 
اإلسكان  وائح وزارةفي ل" الُمالحقة والتربص" أو" االعتداء الجنسي"، أو "العنف في أثناء المواعدة"، أو "العنف األسري"

 . CFR 5.2003 24والتنمیة الحضریة األمریكیة في 
 
لمحاكم أو المحلیة أو ة أو اأو اإلقلیمی ،أو القبلیة ،ةأو التابعة للوالی ،وثیقة من إحدى وكاالت إنفاذ القانون الفیدرالیة) 2(

 الوكاالت اإلداریة؛ أو
 
 .جرالمستأ وفقا لتقدیر مقدم خدمات اإلسكان، تقدیم بیان أو أي دلیل آخر یتم تقدیمھ من قبل مقدم الطلب أو) 3(

 
لمت فیھ الطلب المكتوب من ًءا من الیوم الذي تسیوم عمل بد 14تبلغ المدة المتاحة لتقدیم المستندات والوثائق  :تقدیم المستندات

عتداء اعدة أو االء الموحادثة العنف األسري أو العنف في أثنا لتوثیق مقدم خدمات اإلسكان والذي یطلب منك فیھ تقدیم مستندات
قة بتسلیم ة المتعلویمكن لمقدم خدمات اإلسكان، ولكن لیس لزاًما علیھ، أن یمد ھذه الفتر .الُمالحقة والتربصالجنسي أو 

م عمل من یو 14ن إن لم یتم الحصول على المعلومات المطلوبة في غضو .المستندات، وھذا في حالة طلبك لتمدید ھذه الفترة
ت مقدم خدما كون علىی، أو أي تمدید لھذه الفترة منحھ لك مقدم خدمات اإلسكان، فلن  لتوثیقتاریخ استالمك للطلب المكتوب ل

صداره إلنموذج أو ع ھذا اوال یعد توزی. من أشكال الحمایة التي یوفرھا قانون مكافحة العنف ضد المرأة احك أی� اإلسكان أن یمن
 .طلبًا خطیًا للحصول على ھذه الشھادة

 
ف األسري العن) ثحواد(یتم الحفاظ على سریة جمیع المعلومات المقدمة إلى مقدم خدمات اإلسكان فیما یختص بحادث  :السریة

ة بیانات قاعد ةي أیكذلك ف ، ولن یتم إدخال تلك التفاصیلالُمالحقة والتربصلعنف في أثناء المواعدة أو االعتداء الجنسي أو أو ا
نح أو منع ن أجل ملیس للموظفین العاملین لدى مقدم خدمات اإلسكان الحق في الوصول إلى مثل تلك التفاصیل إال م .مشتركة

فین ولئك الموظألمثل  ھا قانون مكافحة العنف ضد المرأة أو خدمات النقل الطارئ لك، وال یحقأي من أشكال الحمایة التي یوفر
طیًا من قبلك ولفترة خقد تمت الموافقة علیھ ) i: (اإلفصاح عن ھذه المعلومات ألي كیان أو فرد آخر، إال إذا كان ھذا الكشف

مساعدة، لقة بإنھاء المتعبالمحكمة الء أو جلسة االستماع خءات اإلكان ھذا الكشف مطلوبًا في أحد إجرا) ii(زمنیة محدودة؛ أو 
 .كان ھذا الكشف متعلقًا بأي أمر آخر یقتضیھ القانون المعمول بھ) iii(أو 
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و أ ة والتربصُمالحقالیتم استكمال ما یلي من قبل ضحیة العنف األسري أو العنف في أثناء المواعدة أو االعتداء الجنسي أو 
 عنھا ینوب بواسطة من 

 
 __________________________: _____________________تاریخ استالم الطلب المكتوب من قبل الضحیة .1
 
 : ___________________________________________________________________اسم الضحیة .2
 
 _____________________________________):_____________إذا كان مختلفًا عن اسم الضحیة(اسمك  .3
 
 ____________________________________:__اإلیجار األسرة المذكورین في عقد) أفراد(فرد ) أسماء(اسم  .4
 
 
 : _______________________________________________________________محل إقامة الضحیة .5
 
 _____________________________):_ھوكان من اآلمن اإلفصاح عن إذا كان معروفًا(اسم المتھم بارتكاب العنف  .6
 

______________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________:________________عالقة المتھم بارتكاب العنف بالضحیة .7
 
 _____________________________________):___________إذا كانت معروفة( ائعوقتواریخ وتوقیتات ال .8

________________________________________________________________________ 
 

 ):__________________________________________________________وقائعال(واقعة مكان ال .10
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة ضحی 2رقم  البند ت المقدمة في ھذا النموذج صحیحة وسلیمة حسب علمي، وأن الفرد المذكور اسمھ أعاله فيأقر أن المعلوما
ات قدیم معلومقر أن توأ. الُمالحقة والتربصأو كان ضحیة للعنف األسري أو العنف في أثناء المواعدة أو االعتداء الجنسي أو 

و إنھاء ألمقدم برنامج للخطر وقد یكون سببًا أساسیًا في رفض الطلب اخاطئة وغیر صحیحة من الممكن أن یعرض التأھل لل
 .الءخالمساعدة أو اإل

 
 )التاریخ(تم التوقیع في                                                                                التوقیع 

 
ت یتضمن الوق وھذا .لبھذه المعلومات بمتوسط ساعة واحدة لكل طتُقدّر مسؤولیة اإلبالغ العام لجمع  :مسؤولیة اإلبالغ العام

ادة ان لطلب شھت اإلسكیتم استخدام المعلومات المقدمة من قبل مقدم خدما .واإلبالغ عنھا االالزم لتجمیع البیانات ومراجعتھ
ُمالحقة الجنسي أو اء الدة أو االعتدتفید بأن مقدم الطلب أو المستأجر ضحیة من ضحایا العنف األسري أو العنف في أثناء المواع

لة أال ه الوكایجوز لھذو. تخضع ھذه المعلومات لشروط السریة التي ینص علیھا قانون مكافحة العنف ضد المرأة .والتربص
یة انة والمیزتب اإلدارمكل رقابة سارٍ  علیھ رقمیوجد إال إذا كان  ،جوال یلزم علیك استكمال ھذا النموذتجمع ھذه المعلومات، 

 .األمریكي

 : باختصار بكلمات من عندك) وقائعال( واقعةصف ال
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

 

 

 


