
 

 دفعه في 

مكن أن 

ن طلبكم 

.  

ال تتجاوز 

 يتحّمل. للجمهور ن

  فئة محمّية.

  :وتفيدكم 

ي يتوّجب عليكم

. والتعديل، يمية

ليعلمكم ما إذا كا

ب عليكم تقديمھا.

ل بكم في مھلة ال

مكرسان العمل ونتاجئ وضوع

  ة

دكم لكونكم من ف

 سوف تساعدكم

المبلغ الذيعن ة 

  

ضكم ومدته الزمني

ھلة خمسة أيام لي

رى التي يتوّجب

القرض االتصال

 (U.S. Department املو
 .درالية

العقارية ن

Sبالتمييز ضد (

 يتّبعونھا والتي

واضحةعلومات

  

 الحقوق التالية:

أحكام قرض غيير
  رضكم.

خدمة القرض مھ

المعلومات األخر

أو القائم بخدمة ا

of Housing and Urb
الفيد احلكومة آراء ابلرضورة ري
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