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08/2013 

      رقم القطعة:       اسم المشروع: 
       النازح:رقم        النازحين:الشخص(األشخاص) 

 
ه فيما يتعلق بمشروع األعمال العامة السابق بصفة قانونية في عقار حقيقي تم االستحواذ علي ةوالموجود ةالمحدد ةالشخصيالممتلكات أقر أنا الموقع أدناه بأنني مالك 

 من الموقع الذي تم االستحواذ عليه: ةالمذكور ةالشخصي الممتلكاتذكره. كنتيجة لهذا االستحواذ، البد وأن ينتقل 
 

 مساعدات االنتقال من والية واشنطن:فأنا أقرر نوع(أنواع) خيار(خيارات) االنتقال التالية، والمصرح بها بموجب برنامج  بالتوقيع باألحرف األولى أدناه،
 
 

النق��ل بوالي��ة واش��نطن بالتعاق��د عل��ى خ��دمات وال��دفع المباش��ر لش��ركات النق��ل التجاري��ة المؤهل��ة لنق��ل جمي��ع  دائ��رةس��تقوم  انتق��ال تج��اري.  
وس�يتم                           مي�ل. تق�ع الممتلك�ات الشخص�ية الم�ذكورة ف�ي  50الممتلكات الشخصية حت�ى ح�د أقص�ى 

. س�������أكون مس�������تعداً لنق�������ل جمي�������ع ممتلك�������ات الشخص�������ية ب�������ين (الت�������اريخ)                          نقله�������ا إل�������ى 
. وف����ي تق����ديري ف����إن قيم����ة ممتلك����ات                          و (الت����اريخ)                           

دوالر أمريكي وسيتم استخدام هذا المبلغ لتحديد تكلف�ة ت�أمين قيم�ة االس�تبدال (ق�د ي�تم طل�ب نس�خة                 الشخصية هي 
 .               النازح اتصال . رقم                وتقع في مقاطعة من بوليصة التأمين). 

 
قد يكون علي نقل مواد/كيماويات/حاويات مفتوحة قابلة لالشتعال (مثل عناص�ر الثالج�ة، عناص�ر إع�داد الطع�ام، عناص�ر م�ا تح�ت 

دوالر أمريك�ي                 الحوض) والتي ال يمكن لشركة النقل نقله�ا. وإذا قم�ت ب�ذلك فس�يكلفني األم�ر مبل�غ إجم�الي 
 بمجرد إتمام النقل.

 

سأقوم بنقل جميع ممتلكات الشخصية التي أمتلكها باستخدام مصادري الخاصة وسيكلفني األمر تكاليف  التكاليف الفعلية للنقل الذاتي.  
 أخرى للمصروفات. معقولة اتالنقل الفعلية والمعقولة على النحو الموثق بإيصاالت الدفع أو أي أدلة إثب

 

عند اإلتمام سأقوم بنقل جميع ممتلكاتي الشخصية، والتي أمتلكها، من الموقع الذي تم االستحواذ عليه.  الدفع المجدول للنقل الذاتي.  
 غرف.           مريكي لـ دوالر أ                الُمرضي لعملية النقل، سأطالب بمبلغ 

 

 
جمي��ع إزال�ة اإلخف�اق ف�ي إتب�اع ش�روط وأحك�ام ه�ذه االتفاقي�ة رف��ض جمي�ع أو ج�زء م�ن مطالبت�ك لمص�روفات النق�ل. وف�ي حال�ة ع�دم  ق�د ين�تج ع�نُمالحظ�ة: 

 تقع علي�ك مس�ئولية التك�اليف المص�احبة إلزال�ة الممتلك�ات الشخص�ية جراءات المناسبة من خالل ال�دائرة وس�الممتلكات الشخصية، سيتم اتخاذ اإل
 المتروكة في موقع النزوح. سيتم خصم هذه التكاليف من مطالبة/دفع النقل الخاص بك.

 
______________________________________________________ _____________________ 

 التاريخ         الشخص النازح
 

______________________________________________________ _____________________ 
 التاريخ         أخصائي النقل

 
______________________________________________________ _____________________ 

 التاريخ        ُمشرف النقل بالمنطقة


