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الطلبات؟  لتقديم  موعد  آخر  هو  ما 
برجاء ارسال طلبك قبل 30 يونيو 2008.   

سيتم التعامل مع الطلبات وفق أسبقية التقديم.   
 .ROOF هناك عدد محدود من منح إسكان  

ROOF؟  إسكان  منحة  مبلغ  يصل  كم 
العائالت المستحقة للمنح ستتلقى حتى 100 دوالر شهريا، تبدأ من يناير     

 .2008  
إذا كنت مؤهال، ستحصل على منح لدفع إيجارك الشهري بأثر رجعي من    

يناير 2008.  

ROOF؟ شروط  بموجب  للمساعدة  مستحق  أنا  هل 
كنت:  إذا  للبرنامج  مستحقا  تكون  قد 

تعمل ولديك دخل مكتسب 5,000 دوالر على األقل وصافي دخل عائلي معدل      
أقل من 20,000 دوالر.   

< صافي الدخل العائلي المعدل هو صافي الدخل اإلجمالي المعدل لمقدم 
الطلب، باإلضافة إلى صافي الدخل المعدل للزوج \الزوجة أو الشريك 

القانوني. 
< صافي الدخل المعدل هو المبلغ من سطر 236 من اقرارك الضريبي للدخل 

لعام 2006، ناقص المنحة العامة لرعاية الطفل. 
لديك طفل أو أكثر تعوله تحت سن 18 عام  

تدفع أكثر من 30% من دخلك لتسديد اإليجار.   
لديك أقل من 10,000 دوالر أصول سائلة )مثل النقد أو حساب البنك أو    

سندات أو األسهم(.   
ال يتلقى مساعدة إجتماعية أو إعانة مالية لدفع اإليجار.   

من قاطني مدينة أونتاريو ويفي بمتطلبات برنامج تقنين وضعه في كندا.   

العائلي  الدخل  وصافي  المكتسب  لدخلي  إستخدامه  يجب  ضريبي  إقرار  أي 
لمعدل؟ ا

2006 لعام  الضريبي  الدخل  إقرار  إستخدام  برجاء   

البرنامج؟  عمل  يمتد  متى  إلى 
المستحقه   العائالت  وستتلقى  أعوام.  لخمسة  يمتد  برنامج   ROOF إن   

.2008 يناير  من  تبدأ  أعوام  خمسة  لمدة  اإلسكان  منح   

مرة  التقدم  يمكنني  هل   ،ROOF برنامج  من  إسكان  منحة  بالفعل  اتلقى  أنا 
أخرى؟

منحة   بالفعل  تتلقى  كنت  إذا  أخرى  مرة  التقدم  إلى  تحتاج  ال  أنت   ال،   
.ROOF إسكان   

عن  المعلومات  من  المزيد  اتلقى  أو  تقدم  طلب  على  أحصل  كيف 
ROOF؟ 

قد تسجل نفسك أو تتصل بنا لتستلم طلب تقدم للبرنامج من خالل الموقع     
اإللكتروني www.Ontario.ca/ROOF، أو عن طريق اإلتصال برقم              

 (7776-263-800-TTY: 1)  (5101-544-888-1)  

 .             

فرصة ثانية للتقدم لفرصة منح اإليجار
لبرنامج عائالت أونتاريو

طلب الحصول علي االستماره

آخر موعد لتسليم الطلبات: 30 يونيو 2008 
 ROOF سيتم التعامل مع الطلبات على أساس أسبقية التقديم ألن هناك عدد محدود من منح

المتاحة إليجار المساكن.

 .ROOF نعم، أرغب في طلب تقدم لبرنامج
برجاء ارسال طلب التقديم لي على العنوان التالي:

First name: _______________________Middle initial: _______  

Last name: _________________________________________

Signature: _________________________________________

(Note: Please fully complete and sign this form to receive an application.)

Address

Number and Street: __________________________________

Apartment number:___________________________________

City or Town: _______________________________________

Province:  _________________________________________

Postal code:  _______________________________________

Phone number: (_______) _____________________  (optional)

E-mail address:  ______________________________ (optional)

Please mail this form to:

ROOF Program
33 King Street West PO Box 641
Oshawa, ON  L1H 8P6

Area code

بتوقيع وارسال تلك اإلستمار بالبريد تكون وافقت  على التالي: 
أنك تمثل الشخص الذي تتعلق المعلومات سابقة الذكر به. وبأنك تقر وتوافق على أن المعلومات الشخصية التي 

Ministry of Municipal Affairs and Housing تحتوي عليها تلك الوثيقة تم جمعها من قبل
(”MMAH”(، أو MOR”) Ministry of Revenue”( نيابة عن

Ministry of Municipal Affairs and Housing
Ministry of Municipal Affairs and Housing  بغرض البند المذكور في قسم رقم 4 من قانون عن 

 R.S.O. لعام c.M.30 ،1990 سيتم استخدام تلك المعلومات من 
Ministry of Municipal Affairs and Housing

 أو وزارة العوائد لترسل لك استمارة الطلب للحصول على فرصة منح ايجار
 Ministry  of Municipal Affairs and Housing ببرنامج عائالت أونتاريو. ويمكن أن يشترك في 

اإلطالع على تلك المعلومات كل من Ministry of Municipal Affairs and Housing و
)”MOR”) Ministry of Revenue

  ومن ثم توافق على تجميع تلك المعلومات واستخدامها والكشف عنها من قبل الجهتين.
يجب توجيه أي  استفسار بخصوص تجميع تلك المعلومات واستخدامها والكشف عنها يجب أن يوجه إلى منسق 

حرية المعلومات وحماية الخصوصية بMinistry of Municipal Affairs and Housing في
777 Bay Street, 3rd Floor, Toronto, Ontario M5G 2E5, 416-585-7663.

هل تحتاج لمساعدة لتدفع إيجارك؟ 
قد تكون مستحقا إلستالم مبلغ يصل إلى 100 

دوالر شهريا لمساعدتك في دفع ايجارك.

ROOF للتقدم ثانية  فرصة   
 Rental Opportunity for Ontario Families      
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