
 

 ( ESGمنحة حلول الطوارئ )

 الطالء المحتوي على الرصاص 

 شهادة مالك العقار
 

 MSHDA ESG  شهادة مالك العقار في الطالء المحتوي على الرصاص(LPB)   (09/2020  )  1من 1صفحة   

 معلومات المشارك 

      إسم المشارك:  

      عنوان الوحدة السكنية:        المدينة:        الوالية:        الرمز البريدي:  

 ( الطوارئ  لمنحة حلول  برنامج األدوات  في  (  ESGإستمارة شهادة مالك عقار  يمكن لموظفي  أداة  يحتوي على الرصاص هو عبارة عن  الذي  الطالء 
ي مطلوبًا )أو استخدامها لجعل أصحاب العقارات/المالك يشهدون بأن جميع أنشطة تثبيت الطالء قد اكتملت وفقًا لإلرشادات عندما ال يكون التصريح الرسم

يجب اإلحتفاظ بنسخة من اإلستمارة المكتملة مع أي وثائق إضافية )أي نسخة من تقرير التخليص( في ملف كوثائق إضافية عند الموافقة الرسمية مطلوب(.  
 كل مشارك في البرنامج. 

 

 اإللتزام بالطالء المحتوي على الرصاص (  ESG: لمنع التسمم بالرصاص لدى األطفال الصغار، يجب على الحاصلين على منحة حلول الطوارئ )التعليمات
. Rو  Mو  Bو  A، األقسام 35المرقم  ( CFRمن قانون اللوائح الفيدرالية )  24ولوائحه المعمول بها الموجودة في الفقرة  1973نع التسمم لعام قانون م

ك إصالح جميع المشاكل المحددة مع أسطح الطالء و فقًا للمبادئ إذا كشف التقييم النظري عن مشاكل في أسطح الطالء، يجب على أصحاب العقارات/ الُمالا
قبل حصول الوحدة على مساعدة منحة حلول الطوارئ ،  Rو    Mو    Bو    A، األقسام   35المرقم   (  CFRمن قانون اللوائح الفيدرالية )   24التوجيهية للفقرة  

(ESG  .)  قد تم إصالحها/استقرارها يجب على مالكي/أصحاب العقارات إكمال هذه اإلستمارة للتصديق على أن جميع المشاكل المحددة في أسطح الطالء
 وفقًا لإلرشادات. 

 اإللتزام بالنسبة للطالء الذي يحتوي على الرصاص 

 هل تم إصالح جميع المشاكل التي تم تحديدها في أسطح الطالء؟  .1
 ال    نعم  

 

 هل تم إصالح جميع المشاكل التي تم تحديدها في أسطح الطالء باستخدام ممارسات العمل اآلمنة؟ .2
 ال    نعم  
 لم تتجاوز مساحة الطالء المراد تثبيتها مستويات الحد األدنى  -ال ينطبق   

 

 هل تم إجراء اختبار التخليص من قبل إختصاصي رئيسي مستقل ومعتمد؟ .3
 ال    نعم  
 لم تتجاوز مساحة الطالء المراد تثبيتها مستويات الحد األدنى  -ال ينطبق   

 

 هل اجتازت الوحدة السكنية إختبار التخليص؟  .4
 ال    نعم  
 لم تتجاوز مساحة الطالء المراد تثبيتها مستويات الحد األدنى  -ال ينطبق   
 مالحظة: يجب وضع نسخة من تقرير التخليص في ملف المشارك في البرنامج.       

 شهادة المالك / صاحب العقار  

 واعتقادي، بأن جميع المعلومات المقدمة والمرفقة بهذه اإلستمارة صحيحة ودقيقة وكاملة.أنا أقر، على حد علمي 

 توقيع المالك / صاحب العقار: التاريخ:

      إسم المالك / صاحب العقار:  

 شهادة الوكالة / الموظف  

 أنا أقر، على حد علمي واعتقادي، بأن جميع المعلومات المقدمة والمرفقة بهذه اإلستمارة صحيحة ودقيقة وكاملة.

 توقيع الموظف:  التاريخ:

      اسم الموظف:  

 


