
 سكني -إخطار عام 

RES-504 
08/2013 

 
 
 
 

INSERT DATE 
 

INSERT DISPLACEE NAME 
INSERT DISPLACEE ADDRESS 

 
 

 برنامج مساعدات النقل
 إخطار عام بحقوق النقل

 INSERT PROJECT TITLEاسم المشروع: 
 .INSERT PARCEL NOرقم القطعة: 
 .INSERT DISPLACEE NOرقم النازح: 

 
 

 : INSERT DISPLACEE NAME عزيزي
 

دائ�رة النق��ل بوالي��ة واش��نطن لتنفي��ذ  بش��رائهه�ذا اإلخط��ار إلبالغ��ك ب��أن العق�ار ال��ذي تش��غله حالي��اً م�ن المق��رر أن تق��وم 
 مشروع تحسين النقل. إذا تم االستحواذ على العقار على النحو المخطط له، سيكون من الضروري عليك االنتقال.

 
يح�ق له�م مس�اعدات نق�ل خاص�ة عل�ى النح�و المش�ار إلي�ه بص�فة  ق�د ألشخاص النازحين كنتيجة لهذا المشروعبالنسبة ل

عامة في هذا الخطاب ونشرة برنامج مساعدات النقل، والتي سيتم تسليمها إلي�ك. الق�انون والتش�ريعات القانوني�ة الفعلي�ة 
-91، والق�انون الع�ام وفص�وله   USC 4601 42تح�دةالتي تحكم مساعدات النقل هي الواردة ف�ي ق�انون الوالي�ات الم

 RCW الُم�نقح ، وتع�ديل ق�انون واش�نطن24الج�زء  CFR 49التنفيذي�ة ف�ي ق�انون الل�وائح الفيدرالي�ة،  واللوائح 646
 .WAC 468-100، واللوائح التنفيذية لقانون واشنطن اإلداري  8.26

 
 

 ليمتطلبات التأه
يك أن تكون أحد شاغلي العقار قبل تاريخ استحواذ دائرة النقل بوالية واشنطن على لتتأهل لتلقي استحقاقات النقل، عل

العقار. وإذا انتقلت قبل العرض، قد تفقد التأهل لتلقي استحقاقات مساعدات النقل. يُرجى االتصال بي قبل النقل لتجنب 
 أي فقدان لالستحقاقات.

 
يوض��ح بالتفص��يل  يوم��اً  90واالس��تحقاقات، وتعه��د لم��دة نتق��ال، إذا ك��ان علي��ك االنتق��ال، س��تتلقى إخط��ار بالتأه��ل لال

مش�ابه ل�ذلك ال�ذي تس�كن ب�ه  حالي�اً استحقاقاتك لالنتقال. سيبلغك هذا الخطاب بموقع مسكن بديل واحد على األق�ل مت�اح 
 اآلن إلى جانب استشارة بمساعدات االنتقال األخرى التي تستحق تلقيها.

 
نوني��ة ف��ي الوالي��ات المتح��دة ال يح��ق ل��ه الخ��دمات االستش��ارية لالنتق��ال وم��دفوعات أي ش��خص أجنب��ي ال يق��يم بص��فة قا

ظ�روف ش�اقة للغاي�ة عل�ى نح�و غي�ر معت�اد ل�زوج، أو آب�اء، أو أطف�ال  ي�ؤدي ال�ىاالنتقال، ما لم يك�ن ع�دم التأه�ل ه�ذا 
 .468-100-208مؤهلين على النحو المحدد في قانون واشنطن اإلداري 
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 االنتقال:ات مساعدات قد تشمل استحقاق
 مدفوعات منزل بديل •
 ميل لنقل ممتلكاتك الشخصية. 50مدفوعات مصروفات النقل حتى حد أقصى  •
الخ�دمات االستش�ارية، بم�ا يش�مل إح�االت اإلس�كان، والمس�اعدة ف�ي تعبئ�ة طلب�ات ال�دفع، والنق�ل للبح�ث ع��ن  •

 منزل بديل، وأي مساعدات أخرى ضرورية لراحتك وتخفيف اإلزعاج عنك.
 

 إشغال العقار
أق�رب ت�اريخ مطل�وب  يش�ير ل�ك إل�ى يوم�اً  90واالس�تحقاقات، وتعه�د لم�دة عند المالئمة، ستتلقى إخطار بالتأهل للنقل، 

 إلخالء العقار.
 

 إعادة النظر في قرار دائرة النقل بوالية واشنطن
مبلغ استحقاق النقل الخاص بك، يمكنك طلب  أولـ،  تأهلكشأن إذا لم توافق على قرار دائرة النقل بوالية واشنطن ب

 ماً بعد استالم هذا القرار إلى:يو 30إعادة نظر غير رسمية في هذا التحديد بإرسال خطاب يوضح شكواك في خالل 
 

Washington State Department of Transportation 
Relocation Assistance Program Manager 
Real Estate Services 
PO Box 47338 

  Olympia, WA 98504-7338 
 

ماع قضائية على النحو إذا لم توافق على قرار إعادة النظر لمدير برنامج مساعدات النقل، يمكنك طلب جلسة است
 المحدد في قسم "حق االستئناف على قرار دائرة النقل بوالية واشنطن" أدناه.

 
 حق االستئناف على قرار دائرة النقل بوالية واشنطن

لك الحق أيضاً في االستئناف على قرار دائرة النقل بوالية واشنطن، والذي يشمل قراري، بدون طلب إعادة النظر من 
في  اإلداري القانونج مساعدات النقل، وذلك من خالل تعبئة طلب إجراء جلسة استماع قضائية أمام قاضي مدير برنام

ويمكن��ك تعبئ��ة طل��ب لجلس��ة اس��تماع قض��ائية م��ن خ��الل تق��ديم طل��ب إلج��راء جلس��ة اس��تماع  اإلداري��ة.مكت��ب الجلس��ات 
م�ن اس�تالم ق�رار دائ�رة النق�ل بوالي�ة  ي�وم 60في غض�ون  468-100-010قضائية وفقاً لقانون واشنطن اإلداري رقم 

 واشنطن برغبتك في االستئناف من خالل البريد الُمسجل، أو البريد الُمعتمد، أو الخدمات الشخصية موجهاً إلى:
 

Washington State Department of Transportation 
Office of the Secretary 
Transportation Building 
310 Maple Park Drive 
Olympia, WA 98504-7316 

 
 ،تحياتنامع خالص 

 
INSERT SPECIALIST'S NAME 

 أخصائي النقل
 خدمات العقارات

INSERT SPECIALIST'S ADDRESS 
INSERT SPECIALISTS PHONE # AND FAX # 

INSERT SPECIALIST'S E-MAIL ADDRESS 
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 عام بحقوق النقل ونشرة مساعدات النقلإقرار باستالم إخطار 

 
   التاريخ:   التوقيع


