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       \         \:                                                                                                     تاریخ المیالد:       االسم

  :اإللكتروني البرید

 :العنوان البریدي

  الموبایل:                                              العمل:                                               الھاتف: المنزل: 

 بناًء علیھ  الطلب میقدسیتم ت الذي العقار عنوان

 

 

 البلدي لمجلسالتابع ل خصوصیةال بیان

 یتم لن. تھاسریّ  على الحفاظسیتم والبلدي  المجلس أعمال ألغراض البلدي المجلس یجمعھا التي الشخصیة المعلومات جمیع استخدام سیتم
 في اً یقنطم الكشف عتبریُ  أو األخرى التشریعات بموجب المعلومات عن اإلفصاحالبلدي  المجلس من ُیطلب لم ما ثالثة ألطراف عنھا الكشف

 طریق عن المعلومات ھذه إلى الوصول میمكنك. البلدي لمجلسالتابعة ل خصوصیةال سیاسة واراجع المعلومات، من مزیدلل. الظروف ظلّ 
 .96880286 الرقم علىالبلدي  بالمجلس ھاتفیاً  االتصال

 السؤال اإلجابة

 /المتقّدمین بالطلبم/أسماء المتقدّ اسم المدیون األول المدیون الثاني

 رجىیُ  بنعم، اإلجابة كانت إذا ؟Centrelink دفعات من أيّ  حصلون علىت ھل  
 )ال ام نعم( .البطاقة من نسخة وإرفاق 2 الصفحة في تفاصیلال كتابة

 كل علیھا ونتحصل التيدفعات لا أورواتب لل اإلجمالي المبلغ كتابة رجىیُ  $ $
 أسبوعین

 یتم الذي العقار على مستحقة رسوم أو رھن أي من يالمتبقّ  المبلغ تفاصیل وااكتب $ $
 علیھضرائب البلدیة ال فرض

 :التالیة الشھریة النفقاتحول  تفاصیلوا المقدّ   

 شھریاً  العقاري الرھن اتدیسدت • $ $
 شھریاً  ةالسیارقرض  تسدیدات • $ $

 شھریاً  والمالبس الطعام • $ $

 شھریاً  السیارة تشغیل نفقات • $ $
 شھریاً وما إلى ذلك  ،هالمیا ورسوم الھاتف،و الغاز،و الكھرباء، • $ $

 إلى وما األخرى والقروض االئتمان، بطاقات – األخرى المصروفات • $ $
 شھریاً  – ھاتفاصیل وااكتب ذلك،

 المبلغ والتكرار
                            $  

 اً شھری/أسبوعین كل/اً أسبوعی

 المبلغ والتكرار
                          $  

كل /اً أسبوعی
 اً شھری/أسبوعین

كل  – أقساط ة؟ستحقّ المُ  ضرائب البلدیةال لسداد تقترحونھا التي الترتیبات ھي ما
 مبلغالو شھركل  أو أسبوعین

 ؟فیھ ونالعقار الذي تسكن غیر آخر عقار أي في مصلحة أي ملدیك أو ،ونتملك ھل  
 )ال/  نعم(

 العقار ونوع العنوان ذلك في بما التفاصیل كتابة رجىیُ  بنعم، اإلجابة كانت إذا  
 وقیمة اً شھری العقار من استالمھ یتم الذي والدخل ،)إلخ ،سكنیة وحدةأو  منزل،(

 .العقار
 في بما التفاصیل تقدیم رجىیُ  ذلك؟ إلى ومافي المصرف  حسابات أي ملدیك ھل  

 المؤسسة أو مصرفال وعنوان اسم ذلك
 )حساب كلّ رصید  ُیرجى تقدیم( الحالي الرصید $ $
 

 المالیة لصعوباتفي حالة ا طلب تقدیمإستمارة 
  التي یشغلھا السكنیة العقارات

 فقط مالكال
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وا كان إذا – علیھالبلدیة الذي یتم فرض الضرائب  العقار في مصلحة لدیھم الذین أو حالیاً  المقیمین األشخاص جمیع عن تفاصیلٍ  تقدیم رجىیُ 

 اإلیجارعن  تفاصیل تقدیم رجىیُ كذلك  یكن لم إن ،والدخل األسرة نفقاتل ون فیھساھمی الذي والمبلغ العمر ذكر رجىیُ  سرة،األ أفراد من
 .المدفوع

 

 من الدخل األسریة العالقة األسرةالفرد من  سنّ 
Centrelink أو 

 راتبال

اإلقامة  أو اإلیجار مبلغ
 شھریاً  ھدفعذي یال

 االسم

     

     

     

     

     

 
 :التفاصیل بتقدیم واموفق كذلك، األمر كان إذا ة؟من مشاكل صحی األسرة أفراد من فرد أيیعاني  ھل

 
 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 
 :التفاصیل بتقدیم واموفق كذلك، األمر كان إذا مالیة؟ صعوباتإلى معاناتكم من  المرض ھذا أّدى ھل

 
 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 المنظمة اسم بنعم اإلجابة كانت إذا - ال أو نعم المالیة؟ االستشارة مطلبت ھل
…………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  
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 السؤال اإلجابة

المدیون 
 /الزوجة/الزوجالثاني

  المدیون األول

 )ال ام نعم( ؟حالیاً  ونتعمل ھل  

) العمل أصحاب( العمل صاحب وعنوان اسم بتقدیم واموفق بنعم، اإلجابة كانت إذا $ $
 الماضیة اً شھر 12 الـ خالل كتسبالمُ  اإلجمالي والمبلغ

 قمتم بھ عمل خرآ مكانتاریخ و عن تفاصیلال بتقدیم واموفق ،اً یحالنتم ال تعملون ك إذا  

 )ال ام نعم( تجاري؟ عمل/شركة يأل اءمدر أوتملكون  مأنت ھل  

 العمل التجاري/الشركة وتفاصیل الكامل االسم تقدیم رجىفیُ  كذلك، األمر كان إذا  

 أوإعانة  تقاعدي أو معاش أي بغض النظر عن شھر، كل حالیاً  مأنت ونتكسب كم $ $
 ؟)superannuation( تقاعدالصندوق مستحقات 

 )ال ام نعم( ؟سابقاً  إلیھ ةراشاإلیتم  لم آخر دخل مصدر أي ملدیك ھل  

 الشھریة والمبالغ التفاصیل تقدیم رجىیُ  بنعم، اإلجابة كانت إذا $ $

 في بما الكاملة التفاصیل تقدیم رجىیُ  بنعم، اإلجابة كانت إذا( یلي مما أي ملدیك ھل  
 ):الحالیة القیمة ذلك

 أو استثمارات أخرى ھا لشخص آخرموقرضتأسندات أو أسھم أو أموال  •  

 تركة/میراثفي أي مصالح  •  

 التقاعدصندوق سیاسات التأمین على الحیاة/  •  

ع یصنالتوسنة مودیل الالماركة وتفاصیل عن الرجى تقدیم سیارات (یُ  •  
التفاصیل الكاملة  وام، فقدّ تم تمویلھا عبر قرضوالتسجیل). إذا كانت السیارة 

 لھذا التمویل

 اً شھر 12خالل الـ  ةرئیسی ول/ممتلكاتمن أي أص صالتخلّ أو بشراء  مھل قمت  
 رجى تقدیم التفاصیل والقیمةالماضیة؟ یُ 

(مثل  ه اإلستمارةأي ممتلكات أو أصول أخرى لم یتم الكشف عنھا في ھذ مھل لدیك  
 تفاصیلالرجى تقدیم أو قافلة أو أرض، إلخ)؟ یُ  مركب

 
مون قدّ ی الذین األشخاص عخضیُ الذي  فیكتوریا برلمان عن صادرال قانونال موجبوب صحیح ھأنببالغ الیقین  الرسمياإلقرار  ھذام أقدّ  وأنا

 .غیر مشروعةو ةدمتعمّ شھادة زور سبب تقدیم بللعقوبة  كاذباً قراراً إ
 

X ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 )شاھد أمام التوقیعجب ی( قراراإل ذاقّدم ھی الذي الشخص توقیع
 
 
 

 20..……………سنة  ….………………من شھر  ..…….… في والیة فیكتوریا ھذا الیوم  …….………….…في تم تقدیم اإلقرار 
  

 
 .…………………………..………………………………………………………………………………… أمامي:

 


