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I.   نطاق البناء 

ي "أوتم ريدج"؟  .1
 
 ماذا يحدث ف

 
كل" )  يبية لإلسكان منخفض الدخل من هيئة تطوير FCCستحصل مجتمعات "فول سير ي إلينوي )( عىل إعفاءات ضن

( إلعادة  IHDAاإلسكان فن

كل" إلعادة تأهيل   وضمان االستقرار المالي عىل المدى الطويل.  التكاليف،تأهيل "أوتم ريدج"، والحفاظ عىل القدرة عىل تحمل  هدف "فول سير

ن والمست ن نوعية الحياة للمستأجرين الحاليير ن الصحة المادية والمالية للعقار لتحسير . "أوتم ريدج" هو تحسير ن  قبليير

 
ي بمجرد اكتمال التجديد؟  .2

ي شقت 
 
ي توقعها ف

ي يمكنت 
ات الت   ما هي التغيير

 
ي ذلك: 

قية جميع الوحدات، بما فن  نقوم بير
 

ي ذلك أبواب   •
خزائن المطبخ الجديدة واألجهزة والحمامات واألرضيات الفاخرة من الفينيل ووحدات تكييف الهواء واإلضاءة واألبواب )بما فن

 واألقفال/المفاتيح(. دخول الوحدة  

 ستتم إضافة طبقة عازلة للصوت أسفل لوح الفينيل الفاخر.  •
 سيتم إعادة طالء جميع الوحدات.  •

ن ضغط المياه.  •  سيتم ترقية األنابيب لتحسير

ن ذوي اإلعاقة. )بأمان وكرامة من قبل شخص ذي  •  إعاقة.(سيتم جعل بعض الوحدات متاحة الستخدامها وفق معايير قانون األمريكيير

 : ي بما يىلي
كة للمبانن  سيتم تحديث جميع المناطق المشير

 

ي الممرات.  •
 سجاد جديد وإنارة فن

ي تحتوي عىل المطاط، سيتم إبقاء المطاط(.  •
ي يوجد فيها حالًيا سجاد )للساللم التر

ي الساللم التر
 سجاد جديد فن

كة.  •  إعادة طالء جميع المناطق المشير

ي غرف   •
 الغسيل. ترقية وصالت السباكة فن

ي ذلك: 
، بما فن ي لتحسينات عىل غالف المبتن

 ستخضع جميع المبانن

 

ي جديد، مزاريب وأنابيب ترصيف جديدة  •
 تسقيف قرميد أسفلتر

 إعادة رصف مواقف السيارات وإعادة تخطيطها مع تثبيت أرصفة توقف جديدة.  •
فات.  •  ترقية درابزين الشر
ي حسب   •

ي جميع أنحاء المبانن
 الحاجة. إصالحات مستهدفة فن

 إصالح الطوب.  •
•  . ي

ي الطابق األرضن
 أن يكون لكل مبتن مدخل واحد عىل األقل يمكن الوصول إليه فن

 
ي نطاق البناء؟ .3

 
 ما الذي لم يتم تضمينه ف

ي نطاق البناء وسيبقر كما هو: لم  
 ما يىلي فن

ن  يتم تضمير
 

 األبواب والنوافذ الخارجية.  •

 الجافة أو المواد المماثلة من الجدران(. ألواح الجبس )لن يتم إزالة الحوائط  •
كوم أو أنظمة  •  أنظمة دخول الباب.   اإلنير

 أنظمة الغسيل بضغط ماء عاٍل.  •
 عدد الغساالت/المجففات.  •
ات الفيديو.  •  كامير
 المقابس الكهربائية.  •

 المشعات الحرارية.  •
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 درابزين الدرج.  •

ي جميع أنحاء المبتن حسب الحاجة. 
ي مشاكل   سيتم إجراء اإلصالحات المستهدفة فن

ا حالًيا و/أو تسبب فن
ً
إذا كان أي من العناض المذكورة أعاله تالف

جى االتصال  ي الحياة/السالمة، فير
 بإدارة الممتلكات وتقديم طلب صيانة. فن

 
 

II.     االنتقال/تغيير المكان 

ي توقعه أثناء عملية االنتقال؟ .1
 ما الذي ينبغ 

 
ي )استشاري االنتقال كل"، وخدمات االنتقال الحرصن ن سكان "فول سير كل"،   Weis Buildersو   (،يعد التعاون بير )المقاول( ومجتمعات "فول سير

ورًيا لنجاح برنا ي الموقع. أمًرا ضن
 يمكن توقع ما يىلي أثناء عملية االنتقال:  مج االنتقال هذا فن

 

ي بإجراء مقابلة شخصية مع كل أرسة من أجل تحديد احتياجات االنتقال الخاصة لكل أرسة.  • خالل المقابلة،   ستقوم خدمات االنتقال الحرصن

ح عملية االنتقال بعناية.   سيتم رسر
ي مكان   إل وحدتها الدائمة بمجرد االنتهاء من العمل.  ستنتقل األرس إل وحدة مؤقتة ثم تعود  •

ي الموقع أو فن
ستكون الوحدات المؤقتة إما فن

ي غرف الفنادق ذات اإلقامة الطويلة. 
ي كل وحدة من  قريب فن

ن كل وحدة مؤقتة  يوًما.  27إل  18من المتوقع أن يستغرق العمل فن سيتم تجهير

ي  مفروشة بأرسة وأريكة وطاولة طعام وكراسي و 
ي ستسمح للمستأجرين بالعيش بشكل مريــــح أثناء إقامتهم فن

وريات التر ها من الرصن مصابيح وغير

 الوحدة المؤقتة. 
ي صناديق.  •

ي التعبئة  سيتم توفير صناديق للتعبئة.  يتوقع من كل مستأجر أن يحزم كل متعلقاته الشخصية فن
عند الطلب، ستكون المساعدة فن

ن  ن ذوي اإلعاقة. والتفريــــغ متاحة للمقيمير ن والمقيمير  المسنير
افية لمساعدة المستأجرين عىل نقل ممتلكاتهم إل التخزين المؤقت ووحدتهم المؤقتة، والعودة إل وحدتهم  • ستتوفر خدمات نقل احير

 المكتملة. 
ي عملية االنتقال حتر ال يتم إزعاج السكان.  •

كل" جميع نفقات النقل فن  سوف تتحمل مجتمعات "فول سير

ي الوحدة. لن يتمك  •
 ن المستأجرون من الوصول إل وحداتهم أثناء قيام المقاول بالعمل فن

ي يجب إحضارها إل الوحدة المؤقتة.  •
حة بالعناض التر ي للمستأجرين قائمة مرجعية مقير سيشمل ذلك، عىل   ستوفر خدمات االنتقال الحرصن

الطبخ واألكل، والممتلكات الشخصية المهمة )أجهزة الكمبيوتر، سبيل المثال ال الحرص، المالبس، والمناشف، وأدوات النظافة، ومعدات 

لية، واألدوية(.  ن  لذلك.  لن يتمكن السكان من الوصول إل وحدات التخزين أثناء البناء.  والواجبات المين
ً
 يرجى حزم األمتعة وفقا

ي لالنتقال عىل مراحل متعددة وسيتم إعطاؤهم إشع •
ا قبل  سيتم إخطار المستأجرين باإلطار الزمتن

ً
يوًما عىل األقل للتأكد من أن   30اًرا مسبق

ا كافًيا لحزم األمتعة. 
ً
جى التواصل مع وكيل النقل الخاص بك   لديهم وقت ي التحضير لعملية االنتقال الخاصة بك، فير

إذا كنت تتوقع صعوبة فن

 الموجود هناك لمساعدتك خالل عملية االنتقال. 
 
 

 صلية؟ هل سيعود المستأجرون إىل وحداتهم األ  .2
 

ي  سيعود معظم المستأجرين إل وحداتهم األصلية. 
ن فيها عىل المستأجرين االنتقال إل وحدة مختلفة فن ي يتعير

  الموقع، هناك بعض الحاالت التر

ن ذوي اإلعاقة.   مثل الحجم المناسب بسبب حجم األرسة أو لمطابقة األرسة مع وحدة متوافقة مع معايير قانون األمريكيير
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؟ .3

ً
 كم من الوقت/إىل مت  سيتم تتغير مكان المستأجرين مؤقتا

 
 لمدة  

ً
، تتغير مكان المستأجرين مؤقتا ي ذلك عطالت نهاية األسبوع(.  27-18بناء عىل جدول البناء الحالي

 )بما فن
ً
 تقريبا

ً
ستستغرق معظم  يوما

ن ذوي اإلعاقة، سيستغرق البناء   18الوحدات   ي يتم تحويلها إل وحدات متوافقة مع معايير قانون األمريكيير
، ولكن بالنسبة للوحدات التر

ً
-25يوما

27  .
ً
ي الموقع إل  210وحدة فقط من أصل   42سيتم تحويل   يوما

ن ذوي اإلعاقة.  وحدات فن يرجى   وحدات متوافقة مع معايير قانون األمريكيير

 .  مالحظة أن هذه المواعيد التقديرية قابلة للتغيير

 
ي مواقف السيارات؟ .4

 
 ماذا يحدث للسيارات أثناء العمل المنجز ف

 
ي الشوارع المجاورة، فيمكن معالجة ذلك مع  

ي وقوف السيارات فن
القرية ويمكن توفير أماكن إقامة لسيارات معينة أليام  إذا كانت هناك مشكلة فن

 يرجى مناقشة هذا األمر مع وكيل النقل الخاص بك.  محددة. 

 

 إشعارات االنتقال     . أ
 
 كيف ومت  سيتم توزيــــع إشعارات االنتقال؟ .5
 

ي عقدت 
ة من اجتماعات انتقال المستأجرين التر ن ة وجير

يد   أكتوبر.  5و  4يومي سيصدر إشعار المعلومات العامة بعد فير سيتم إرسالها عيى اليى

يد عند تسليم اإلصدار المطلوب   المعتمد مع طلب إيصال اإلرجاع.  كة اليى ي حالة فاتتك رسر
يد العادي فن ا إرسال نسخة من كل إشعار عيى اليى

ً
يتم أيض

 وإذا تم إرجاع  إليصال اإلرجاع. 
ً
ي بتتبع من تلقر إشعارا ي حصول األرسة  ستقوم خدمات االنتقال الحرصن يد، فستضمن خدمات االنتقال الحرصن اليى

 عىل إشعار المعلومات العامة. 

 
يد المعتمد قبل   30سيتم إرسال إشعارات عدم تتغير المكان وإشعار اإلخالء لمدة   عيى اليى

ً
 من تاريــــخ انتقالك.  30يوما

ً
 تقريبا

ً
إذا لم تستلمها عيى   يوما

يد المعتمد، فسيتم تسليمها إليك ي  ي مناقشة حركتك الفردية معك.  دوًيا. اليى
ي فن ي هذه المرحلة، ستبدأ خدمات االنتقال الحرصن

ك اإلشعار   فن سيخيى

ن عليك االنتقال لمدة  ي هذه المرحلة، ستعمل عن كثب مع وكيل النقل لتقييم  يوًما عىل األقل.  30بالمكان الذي ستنتقل إليه وأنه لن يتعير
فن

جى التحدث مع وكيل النقل   م األمتعة. احتياجاتك والحصول عىل مستلزمات حز  ي الخاص بك، فير
إذا كان لديك سؤال حول تاريــــخ االنتقال المبدن 

 الخاص بك. 

 
 هل سيظهر إشعار الثالثير  يوًما لإلخالء المؤقت عىل ائتمان المستأجرين؟ .6

 
ن يوًما لإلخالء المؤقت عىل ائتمان المستأجرين.   ال، لن يظهر إشعار الثالثير

 
 سيتم االتصال بالمستأجرين لجدولة مقابالت االنتقال؟ كيف  .7
 

 من منتصف أكتوبر لتحديد موعد المقابالت. 
ً
ي باالتصال بالمستأجرين عيى الهاتف بدءا سيتم جدولة المقابالت   ستقوم خدمات االنتقال الحرصن

جى تحديث معلومات االتصال الخاصة  إذا كنت تعتقد أن إدارة الممتلكات قد ال تمتلك رقم  خالل األوقات المناسبة للمقيم.  هاتفك الصحيح، فير

 بك مع إدارة الممتلكات. 

 
 كيف سيتم إخطار المستأجرين بأن وحداتهم جاهزة للعودة إليها؟  .8

 
ي بإخطار المستأجرين قبل  الممتلكات  سيقوم المسؤولون عن النقل بنقل جميع  أيام من العودة إل الوحدة.  7-5ستقوم خدمات االنتقال الحرصن

 .
ً
ي تم تجديدها حديثا

 مرة أخرى إل الوحدة التر
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 التخزين المؤقت وحزم األمتعة والنقل  . ب
 

ي أثناء التنقل؟ .9
رت أمتعت   ماذا لو تض 

 
فة مرخصة ومضمونة ومؤمنة.  كة النقل المحير ي حالة تلف العناض وهي حالة غير المحتملة، سيساعدك وكيل النقل   ستكون رسر
ي  فن

الخاص بك فن

ار.   تقديم مطالبة بالتعويض عن األضن

 
 إذا كان لديك قطعة أثاث تحتاج إل تغليف قبل الذهاب إل التخزين، فسيقوم المسؤولون عن النقل بذلك. 

 
ي وحدة التخزين وإحضار هذه العناض معك إل وحدتك 

ة فن ونيات الصغير سيتم توفير   المؤقتة. يرجى عدم وضع المجوهرات أو األموال أو اإللكير

ي يجب حزمها إلقامتك المؤقتة قبل انتقالك. 
حة بالعناض التر  قائمة مقير

 
ي بيئة/مناخ وحدات التخزين؟  .10

 
 هل سيتم التحكم ف

 
ي بيئة/مناخ وحدات التخزين. 

 نعم، سيتم التحكم فن
 
ي وقت أقرب من   .11

 
 قبل   30هل يمكن الحصول عىل لوازم حزم األمتعة ف

ً
 االنتقال؟ يوما

 
 يمكن تقديم طلب إل وكيل االنتقال. 

 
 أين يجب أن يذهب الطعام أثناء البناء؟ .12

 
ء ونقله أثناء البناء.  ي

ن عليك حزم كل سر ي التخزين المؤقت.  يتأثر إذا كان لديك طعام ال  سيتعير
يجب اصطحاب   بالتخزين، فيمكن أن يذهب ذلك فن

 جميع األطعمة األخرى معك إل وحدتك المؤقتة. 

 
فات؟ .13  هل يجب إزالة العنارص من الشر

فة.  ي ذلك العناض الموجودة عىل الشر
 نعم، يجب نقل جميع العناض خارج الوحدة بما فن

 
 هل سيتم نقل النباتات؟ .14

 
ة ال يمكن نقلها إل فندق إقامة طويلة،  لن ينقل المسؤولون عن النقل النباتات ألنها ستعيش.  فستعمل خدمات االنتقال  إذا كان لديك نباتات كبير

ي معك للتأكد من رعاية نباتاتك أثناء إقامتك المؤقتة.  ي أثناء مقابلة االنتقال   الحرصن يرجى مناقشة هذه المشكلة مع خدمات االنتقال الحرصن

 المؤقتة. 

 
ة معهم أثناء اإلقامة المؤقتة؟  .15  هل يمكن للمستأجرين إحضار قطع أثاث كبير
 

إذا كانت هناك مخاوف فردية بشأن العناض األكيى المطلوبة أثناء إقامتك   الوحدات المؤقتة ستكون مفروشة.  أثاثك. ال، سيتم تخزين جميع  

جى مناقشة هذا األمر مع وكيل االنتقال الخاص بك أثناء مقابلتك.   المؤقتة، فير

 
ة أثناء عملية النقل؟  .16 ي التخلص من قطع األثاث الكبير

 
 هل ستكون هناك مساعدة ف

 
ة ال تريد االحتفاظ بها، فسيكون بمقدور المسؤولون عن النقل نقل هذه القطع إل مكب النفايات. إذا   لن يتم توفير   كان لديك قطعة أثاث كبير

نطلب من المستأجرين القيام بأكيى قدر ممكن من التنظيف قبل االنتقال حتر ال يكون هناك خردة مفرطة أثناء   خدمات إزالة القمامة العامة. 

 ة النقل. عملي
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ي والمقاىلي واألطباق إىل وحدتهم المؤقتة؟ .17

 هل يجب عىل المستأجرين إحضار األوان 

 
ي والمقالي واألطباق إل وحدتهم المؤقتة. 

ي لتكون قادًرا عىل القيام ببعض   نعم، يجب عىل المستأجرين إحضار بعض األوانن
تحتاج فقط إل ما يكقن

ن اللذين سيتم انتقالك فيهما. الطهي خالل   حة عىل المستأجرين قبل  األسبوعير  من االنتقال.  30سيتم توزيــــع قائمة حزم األمتعة المقير
ً
 يوما

 

 الوحدات المؤقتة/وحدات الضيافة        . ج
 
 أين سيتم تحديد موقع فنادق اإلقامة الطويلة المؤقتة؟  .18

 ل من الموقع. أميا  10-8لم يتم اختيار الفنادق ولكن ستكون عىل بعد 
 
 هل سيتم تنظيف الوحدات المؤقتة بير  التنقالت؟  .19
 

ا النتقال المستأجر التالي إليها. 
ً
افية لتنظيف وتعقيم الوحدات المؤقتة استعداد  نعم، نحن نوظف خدمة تنظيف احير

 
 لدي حيوانات، هل سيأتون مغي إىل الوحدة المؤقتة؟  .20
 

ي معك إل الوحدة المؤقتة. إذا كان لديك حيوان معتمد )قطة و/أو 
ا أثناء   حيوان خدمة معتمد(، فسيأنر

ً
ا أليف

ً
يرجى مناقشة حقيقة أن لديك حيوان

ي وحدة الضيافة الخاصة بك. 
 مقابلة النقل حتر يمكن استيعاب حيوانك فن

 
يد أثناء إقامتهم المؤقتة؟ .21  المستأجرون الير

ات؟ كيف سيتلق  يدية بالتغيير  هل سيتم إخطار الخدمة الير

يد إل الوحدات المؤقتة.  يد قابلة للوصول أثناء أعمال البناء بحيث لن يتم إعادة توجيه اليى  صناديق اليى
إذا انتقلت إل وحدة مختلفة بعد   ستبقر

يد.  ي نموذج تغيير العنوان الخاص بك من مكتب اليى
ي فن  اكتمال التجديد، فستساعدك خدمات االنتقال الحرصن

 
ي الموقع؟ من سيذهب إىل فندق ومن سيذ .22

 
 هب إىل وحدة شاغرة ف

 
ي الغالب من خالل جدول البناء. 

ي أثناء مقابلة االنتقال الخاصة   يتم تحديد ذلك فن جى إخبار خدمات االنتقال الحرصن إذا كان لديك تفضيل قوي، فير

 بك، وسيبذلون قصارى جهدهم الستضافتك. 

 
 كيف سيتم التعامل مع النقل المدرسي أثناء االنتقال المؤقت؟  .23
 

ي الموقع أثناء البناء. 
ي سن المدرسة فن

ي بها أطفال فن
ي قصارى جهدها إلبقاء األرس التر ي لديها   ستبذل خدمات االنتقال الحرصن

إذا تم نقل األرس التر

ي النقل. 
تيبات الالزمة للمساعدة فن ي سن المدرسة إل فنادق اإلقامة الممتدة، فيمكن اتخاذ الير

 أطفال فن

 
ي اإلقام .24

 
 ة مع أحد أفراد األرسة أثناء انتقاله المؤقت، فهل سيكون هناك أي تعويض؟ إذا رغب شخص ما ف

 من الذهاب إل وحدة ضيافة، فيمكن مناقشة ذلك مع وكيل االنتقال الخاص بك. 
ً
سيحتاج أفراد   إذا كنت تفضل البقاء مع أحد أفراد العائلة بدال

 هناك أي تعويض لألرسة المعيشية أو لفرد األرسة إذا اتبع هذا الخيار. ولن يكون   العائلة إل مساحة لضمان عدم وجود اكتظاظ. 
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 هل سيتم تأمير  األقفال أثناء عملية االنتقال المؤقتة؟  .25

 
 عندما تعود، سيكون لديك باب جديد بقفل ومفتاح جديدين.  ستذهب أقفال وحداتك الحالية معك أثناء النقل المؤقت. 

 
ي وحدات الضيافة المؤقتة؟ هل سيتوفر   .26

 
 كابل وواي فاي ف

 
ة   يحتوي فندق اإلقامة الممتدة عىل خدمة الكابل والواي فاي.  لن تقوم بنقل خدمة الكابل الخاصة بك إل الوحدة المؤقتة ألنها ستكون لفير

 .
ً
ة جدا ي  قصير

ي الموقع والتر
ي الوحدات المؤقتة فن

نت فن ا تركيب الكابل األساسي واإلنير
ً
كل".  سيتم أيض  يتم دفع ثمنها من قبل مجتمعات "فول سير

 
 كيف سيكون اإليجار أثناء عملية االنتقال؟ .27
 

ي دفع اإليجار لوحدتهم العادية. 
كل".  يجب عىل المستأجرين االستمرار فن  سيتم تغطية إيجار الوحدة المؤقتة من قبل مجتمعات "فول سير

 
لية   .28  كهربائية؟ هل ستحتوي وحدات االنتقال عىل أجهزة مي  

 
 نعم، سيكون لديهم أجهزة. 

 
 

III. إدارة الممتلكات 

 خالل ساعات العمل العادية أثناء البناء؟ .1
ً
 هل سيكون مكتب التأجير مفتوحا

 
ي جدول البناء(. 

ء فن ي
ة البناء إل أن يتم تجديد المساحة المكتبية )سيحدث هذا آخر سر  خالل فير

ً
سيتم إخطار   نعم، سيكون المكتب مفتوحا

 المستأجرين قبل تجديد المساحات المكتبية بكيفية االتصال بإدارة الممتلكات خالل ذلك الوقت. 

 
؟  .2  لغير المدخنير 

ً
 هل سيكون مكان اإلقامة الذي تم تجديده مجتمعا

 . ن  لغير المدخنير
ً
 نعم، عندما يبدأ التجديد، سيصبح مكان اإلقامة مجتمعا

 
ي صيف عام  .3

 
 ف
ً
 ؟ 2023هل سيكون المسبح مفتوحا

ي المسبح، لذا سيتبع المسبح الجدول الموسمي المعتاد. 
 نعم، ال يوجد عمل يتم القيام به فن

 

 اإليجار  و عقود إعادة االعتماد       . أ

 كيف ستتم عملية إعادة االعتماد؟  .4

 
ن للحصول عىل دخل.  للتأكد سيحتاج جميع المستأجرين إل إعادة اعتماد خالل هذه العملية  ستقوم إدارة الممتلكات   من أن المستأجرين مؤهلير

 يحدد المستندات المطلوبة )نفس المستندات المطلو  بإعداد مقابالت إعادة االعتماد الفردية قبل البناء. 
ً
 خطابا

ً
سل إدارة الممتلكات أوال بة  سير

 إلعادة اعتمادها.  90يجب أال يزيد عمر المستندات عن  لعملية االعتماد الحالية(. 
ً
 . 8تنطبق نفس العملية عىل مستأجري القسم   يوما
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؟ .5 ي

 للحصول عىل وحدن 
ً
 هل سأظل مؤهال

 
ي 
ن مع عقود اإليجار من البقاء فن ن والمتوافقير ي   "أوتم ريدج". نعم، سيتمكن جميع المستأجرين الحاليير

ومن المتوقع أن يبقر جميع المستأجرين فن

ات للتعامل مع التسهيالت المعقولة والحجم المناسب.  سيتم إخطار المستأجرين   وحداتهم الفردية بعد البناء، ومع ذلك قد تحدث بعض التغيير

ات تطرأ عىل اإليجار أو عقد اإليجار.   بأي تغيير

 
 تجاوزوا حد الدخل بعد اكتمال التجديد؟ هل سيتم إعفاء األفراد الذين  .6

 
ي البداية عند انتقالهم بعد اكتمال التجديد. 

 نعم، سيتم إعفاء األفراد الذين تأهلوا فن

 
ي تم تجديدها؟ .7

 هل سيتعير  عىل المستأجرين توقيع عقد إيجار جديد قبل العودة إىل وحدتهم الت 
 

ي تم تجديدها.   نعم، كجزء من إعادة االعتماد، سيحتاج المستأجرون إل 
سيتم إنهاء عقد   توقيع عقد إيجار جديد قبل العودة إل وحداتهم التر

سيتم توفير معلومات حول موعد توقيع عقد اإليجار   ثم يتم تحويل تاريــــخ إنهاء عقد اإليجار إل عقد اإليجار الجديد.  اإليجار القديم الخاص بك. 

ي 
ي لمجموعة الرسائل التر

ي الخطاب التعريقن
 ستتلقاها أثناء عملية إعادة االعتماد. الجديد فن

 

 & المرافق اإليجار  . ب

 كيف ستتأثر المرافق خالل هذه العملية؟  .8
 

كل".  لن يتم نقل المرافق إل وحداتك المؤقتة.  من المتوقع أن يستمر المستأجرون   سيتم دفع تكاليف مرافق الوحدات المؤقتة من قبل "فول سير

ي وحدتهم 
ي دفع ثمن المرافق فن

، ولكن إذا كانت هناك مشكلة،   العادية. فن ال نتوقع أن تتجاوز فواتير الخدمات العامة أثناء البناء المعدل الطبيعي

ي االنتقال. 
جى مناقشتها مع موظقن  فير

 
تفع اإليجار بمجرد اكتمال التجديد؟  .9  هل سير

 
ء أعىل من زيادة اإليجار السنوية العادية، إن وجدت.  ي

 ال، ال سر
 

ن ذوي اإلعاقة )قانون  . ج  ( ADAاألمريكيير

ي ستصبح متوافقة مع معايير قانون األمريكيير  ذوي اإلعاقة؟ .10
 ما هي الوحدات الت 

 
ن ذوي اإلعاقة.  42 ي جميع   وحدة ستكون متوافقة مع معايير قانون األمريكيير

ية أن تكون الوحدات موزعة فن تتطلب وزارة اإلسكان والتنمية الحرصن

ن ذوي اإلعاقة. أنحاء العقار بحيث يكون ل  ، ستكون   كل مبتن بعض وحدات متوافقة مع معايير قانون األمريكيير ي
ي المبانن

 لعدم وجود مصاعد فن
ً
نظرا

 . ي
ي الطابق األرضن

ن ذوي اإلعاقة فن  الوحدات المتوافقة مع معايير قانون األمريكيير

 
ية معقولة؟ ماذا لو كان المستأجر بحاجة إىل وحدة متوافقة مع معايير قانون  .11  األمريكيير  ذوي اإلعاقة و/أو ترتيبات تيسير

 
جى االتصال بإدارة الممتلكات لتقديم الطل ن ذوي اإلعاقة الجديدة، فير ب  إذا كنت مهتًما بإحدى وحدات متوافقة مع معايير قانون األمريكيير

 والتعرف عىل الوثائق المطلوبة. 

 
ي وحدة متوافقة مع معايير قانون األ 

ن ذوي  إذا لم تكن فن ات المتوافقة مع معايير قانون األمريكيير ن ن ذوي اإلعاقة ولكنك بحاجة إل بعض المير مريكيير

ي الحمام الخاص بك 
جى تقديم طلب التسهيالت المعقولة إل اإلدارة.   (،اإلعاقة )عىل سبيل المثال، مقابض للتمسك فن ن بعض   فير يمكن تجهير

ي وحدة متوا
ا فن
ً
ات حتر إذا لم تكن موجود ن ن ذوي اإلعاقة. المير  فقة مع معايير قانون األمريكيير
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ي تم تجديدها؟  .12

ية المعقولة إىل الوحدات الت  تيبات التيسير  هل ستنتقل الي 

 
جى االتصال بإدارة  ي تم تجديدها، فير

ي وحدتك التر
 إل وجودها فن

ً
ية معقولة وتحتاج أيضا  ترتيبات تيسير

ً
الممتلكات لضمان أن  إذا كان لديك حاليا

ي تم تجديدها. 
 طلب التسهيالت المعقولة سينتقل إل الوحدة التر

 
 

IV. معلومات االتصال 

ي إىلإ 
ون    info@fccommunities.org ذا كان لديك أي أسئلة إضافية حول التجديد، يرجر إرسال بريد إلكي 

 . 312-530-9600أو االتصال بالرقم  

 
ي طلبات الصيانة، يرجر التواصل مع إدارة الممتلكات عىل الرقم 

 
أو   630-653-9393إذا كنت بحاجة إىل مساعدة ف

autumnridge.maintenance@fccommunities.org . 

 

 . 312-663-5131  إذا كان لديك أي أسئلة إضافية حول االنتقال، يرجر االتصال بماريو جيل عىل
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