
 

 ( ESGمنحة حلول الطوارئ )

 اإلفصاح عن المعلومات الخاصة 

 الطالء الذي يحتوي على الرصاص و/أو أخطاره 
 

 MSHDA ESG اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بالطالء الذي يحتوي على الرصاص(LPB)  (09/2020)   1من  1 صفحة   

 معلومات المشارك 

HMIS   :#        :إسم المشارك      

. تخضع جميع العقارات ما قبل عام 1978قبل عام  (  ESGالطوارئ )يجب إكمال هذه اإلستمارة إذا تم بناء الوحدة السكنية المدعومة من قبل منحة حلول  :  التعليمات 
بغض النظر عما إذا كانت معفاة من متطلبات التقييم  ،  Aالجزء  ،  CFR 35  24لمتطلبات اإلفصاح الموضحة في هذه اإلستمارة وفي قانون التعاونيات المرقم    1978

 ملف كل مشارك في البرنامج. المرئي. يجب اإلحتفاظ بنسخة من هذه اإلستمارة المكتملة في
 بيان تحذير من الرصاص  

على طالء يحتوي على الرصاص. يمكن أن يشكل الرصاص من الطالء ورقائق من الطالء والغبار   1978قد تحتوي المساكن التي تم بناؤها قبل عام  
خصوًصا بالنسبة لألطفال الصغار والنساء الحوامل. قبل استئجار مساكن  مخاطر صحية إذا لم يتم اإلعتناء به بشكل صحيح. يعتبر التعرض للرصاص ضاًرا  

، يجب على المالكين / أصحاب العقار اإلفصاح عن وجود طالء معروف باحتواءه على الرصاص أو هناك مخاطر من طالء يحتوي 1978مبنية ما قبل عام  
 على الرصاص في المسكن. 

 العقار اإلفصاح من قبل المالك / صاحب  

      األحرف األولى لإلسم الكامل   أدناه(:   واحًداوجود طالء يحتوي على الرصاص و/أو هناك مخاطر من الطالء الذي يحتوي على الرصاص )إختر  

      يوجد في الوحدة السكنية طالء معروف يحتوي على الرصاص و/أوهناك مخاطر الطالء الذي يحتوي على الرصاص )إشرح ذلك(:    
 
 
 
 
   

 المالك/صاحب العقار ليس لديه معرفة بوجود طالء يحتوي على الرصاص و/ أو هناك مخاطر من طالء يحتوي على الرصاص في الوحدة السكنية.    

      األحرف األولى لإلسم الكامل   أدناه(: واحًداالسجالت والتقارير المتوفرة مع المالك / صاحب العقار )إختر 

 قدم المالك/صاحب العقار للمشارك جميع السجالت والتقارير المتوفرة لديه والمتعلقة بالطالء الذي يحتوي على الرصاص    
      خاطر من الطالء الذي يحتوي على الرصاص في الوحدة السكنية )قائمة بالمستندات أدناه(:  و/أو م       

 
 
 
 

ليس لدى المالك/صاحب العقار أي تقارير أو سجالت تتعلق بالطالء الذي يحتوي على الرصاص و/أو مخاطر من الطالء الذي يحتوي على الرصاص    
 في الوحدة السكنية.

 إقرار المشارك 

      األحرف األولى لإلسم الكامل   المعلومات المذكورة أعاله. تلقى المشارك نسًخا من جميع 

 إقرار وكيل المالك/صاحب العقار  

.  U.S.C  42أبلغ وكيل المالك/صاحب العقار المالك/صاحب العقار بالتزامات المالك/صاحب العقار بموجب القرار  

4852  (d) .وهو على علم بمسؤوليته عن ضمان اإللتزام بِه 
      األحرف األولى لإلسم الكامل  

 شهادة الدقة  

 راجعت األطراف التالية المعلومات الواردة أعاله وشهدت، على حد علمهم، أن المعلومات المقدمة من قبل الموق ِع صحيحة ودقيقة وكاملة.

 توقيع المالك / صاحب العقار:    التاريخ:  

      إسم المالك / صاحب العقار:  

 توقيع وكيل المالك / صاحب العقار:   التاريخ:  

      اسم وكيل المالك / صاحب العقار:  

 توقيع المشارك:    التاريخ:  

 


