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فهم رضيبة الوحدات السكنية الخالية

ارا مبأل بيانات إقرمون يقوحدات السكنية أصحاب الو، عىل كل أ2023ين )يناير( ن الثابتداء من كانوإ
.ل من يقيم يف ملكيتهم يف السنة السالفةحو 

معلومات هامة
 آذار16يجب إرسال بيانات اإلقرار ما بني كانون الثاين )يناير( و  

2023.)مارس( 

ميكن أن يتم التدقيق ببيانات اإلقرار، ويرتتب عىل تزويد 
املعلومات الخاطئة تغرميات وعقوبات إضافية مبوجب القانون 
. يُرجى حفظ السجالت املطلوبة للتحقق2022-135الفرعي  

.من صحة بيانات اإلقرار

كيف تُرسل بيانات اإلقرار حول وضعية ملكيتك
واطلع عىل تفاصيل رضيبةMyServiceOttawaأُدخل اىل حساب    

.امللكية ليك تُرسل بيان اإلقرار الخاص بك

ottawa.ca/vutميكن أن تُرسل بيان اإلقرار الخاص بك من خالل 
.الدخول اىل املوقع واتّباع الخطوات التايل ذكرها

إضغط عىل »أرسل بيان اإلقرار .1.(“Submit declaration”)

وكود الدخول )الواردان عىل فاتورة(roll number) سّجل رقم اللفة 2.
.)الرضيبة األحدث الخاصة بك

سّجل بيانات اإلتصال الخاصة بك وقم باختيار وضعية ملكيتك. قد 3.
.يلزم تزويد معلومات إضافية

.راجع امللّخص للتحقق من صحة املعلومات4.

 (Submit).»إضغط عىل »أرسل5.

َسل نسخة من بيان اإلقرار الخاص بك عن طريق الربيدرتس 6. ُ
.اإللكرتوين

.بإمكانك ان تطلب من شخص أخر إرسال بيان اإلقرار الخاص بكمالحظة: 

My Service Ottawaسّجل أسمك يف حساب 

للوصول اىل حسابMyServiceOttawaسّجل إسمك يف حساب  
رضيبة امللكية الخاص بك عىل اإلنرتنت. إطلع عىل رصيد حسابك 

 والفواتري السابقة، وقم بتحديث عنوانك الربيدي، كام باستطاعتك القيام
.بأكرث من ذلك

معلومات إضافية قد تلزمك ملأل بيانات اإلقرار

املعلومات املجّمعة عند 

إرسال بيان اإلقرار
وضعية امللكية يف السنة السابقة

اإلسم وبيانات اإلتصال الّسكن الرئييس – املقيم املسموح به

إسم املستأجر الكامل وبيانات

اإلتصال الخاصة به
امللكية املؤّجرة

تاريخ التسليم يف حال بيع امللكية

رقم أمر املحكمة / املرجع
/ يف حال أمر صادر عن املحكمة

الدولة

تاريخ الوفاة يف حال الوفاة

إسم من هو يف الرعاية

أسم دار الرعاية وبيانات اإلتصال 

به

املالك يف الرعاية

رقم الترصيح أو الطلب

وصف مخترص للمرشوع
أعامل البناء / الرتميم

رقم الترصيح بإيجار قصري اآلمد تأجري البيت الصيفي

https://ottawa.ca/vut
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