
 

 

 
 
 

  سنة-شهر-يوم: التاري    خ

يدي :  عنوان العقار  :  الرمز البر

 بيانات مقدم الطلب

 (: االسم األخب  )اللقب  (: األول)االسم الشخصي 

ي  :  رقم الهاتف
ون  يد اإللكبر  : عنوان البر

 ( إذا كانت مختلفة عن المذكور أعاله) مالك العقاربيانات 

 (: االسم األخب  )اللقب  (: األول)االسم الشخصي 

يدي يدي  :العنوان البر  :  الرمز البر

 
 ( اخبر واحدا) الغرض من الطلب: 1الخطوة 

 
 .  ومعرفة الخيار الذي يجب التقدم له انقر هنا للتحقق من أهليتك

 
وطة . أ ❑  نامج 90طلب االحتفاظ بأموال الخصم لعقارك لمدة )الموافقة المسبقة المشر  للبر

ً
 بانتظار استبدال السقف وفقا

ً
  ( يوما

ي )الخصم . ب ❑ 
تا المتحدة لألسقف  بعد االستبدال الكامل للسقف بواسطة مقاول عضو ف  تا(AARA) جمعية ألبر ي ألبر

  ( (ARCA) أو جمعية مقاولي األسقف ف 

تا المتحدة لألسقف )تكلفة الخصم والمعاينة . ج ❑  ي جمعية ألبر
تا (AARA) بعد االستبدال الكامل للسقف من قبل جهة ليست عضو ف  ي ألبر

 (ARCA) أو جمعية مقاولي األسقف ف 

تا المتحدة لألسقف  وتفتيش مقبول من قبل مفتش تا(AARA) جمعية ألبر ي ألبر
  ( (ARCA) أو جمعية مقاولي األسقف ف 

 

 بيانات العقار: 2الخطوة 

 نوع العقار 

ل شبه منفصل    ❑    أرسة واحدة   ❑   إل جنب)مب  
ً
  مكون من طابقي    ❑  (جنبا

 
 نطاق العمل 

لاستبدال كامل لسقف    ❑     المب  

 
 

يبة األمالك  : رقم قائمة ض 
، اتصل بالرقم )

ً
 (311إذا لم يكن معروفا

 
 اليوم -الشهر-السنة: تاري    خ استبدال السقف

 أو 
وطة فقط)لم يتحدد الموعد بعد  ❑   (لطلبات الموافقة المسبقة المشر

 

 

 تفاصيل تركيب األسقف المرنة : 3الخطوة 

كة التسقيف / مقاول  : رسر
 أو 
وطة فقط)لم يتحدد بعد ❑   (لطلبات الموافقة المسبقة المشر

 

 
ي  / المقاول 

 :          المثّبت عضو ف 

تا المتحدة لألسقف   ❑              (AARA) جمعية ألبر

تا   ❑  ي ألبر
  (ARCA) جمعية مقاولي األسقف ف 

 

 
 
 

 

كة المصنعة    ❑  كيب هذا المنتج المقاول الذي يقوم بالعمل معتمد من قبل الشر   .لبر

 

 نموذج طلب الحصول على خصم على أعمال تركيب األسقف المرنة 
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 : مواد التسقيف
o لوح من األسفلت 
o بالط من الصلصال 
o  ي

 بالط خرسان 
o معدن 
o  ب / بوليمر  / بالستيك

ّ
 مرك

o مطاط معاد تدويره 
o  غب  ذلك _________________ 

 

كة المصنعة للمنتج  : الشر
 

 : تصنيف األثر
 

 ❑  UL2218 ( كة   (Underwriters Laboratories Incرسر

 ❑  FM4473 (كة   (موافقات المصنع المشبر

 

 

 

  :قائمة تحقق تركيب األسقف المرنة يتوافق مع( أو االستبدال المخطط له) التثبيت     

تا المتحدة لألسقف  إل جنب مع أفضل ممارسات ومعايب  التسقيف عىل النحو الذي تحدده جمعية ألبر
ً
تا  (AARA) الستخدامها جنبا ي ألبر

 (ARCA)أو جمعية مقاولي األسقف ف 
 

 استبدل غطاء السقف التالف حسب الحاجة  / أزل غطاء السقف القديم، وأصلح  •

 (  طبقات ملصقة أو غشاء ملتصق بالكامل )ثّبت عىل سطح مغلف نظيف وجاف ومحكم اإلغالق  •

ي جميع األجزاء •
 استخدام الطبقة السفلية المستمرة ف 

ي معايب   - 4نظام السقف المصنف من الفئة  • ي تلتر
 FM4473 أو  UL2218مثل األلواح والتغطية التر

كة المصنعة • ي اإلفريز، وحواف الجارورة لتوفب  سدادة مزدوجة ضد الرياح أو كما هو محدد من قبل الشر
 األلواح البادئة المستخدمة ف 

كة ال •  مصنعة ستة مسامب  لكل لوح أو كما هو محدد من قبل الشر

 قم بإزالة واستبدال حواف التنقيط التالفة   •

ب الحشوات األخدودية حسب الحاجة   •
ّ
 رك

ي من الثلج والماء عىل حواف التنقيط السفلية  •
ب وافر

ّ
 رك

 

 

ي حالة التقدم للحصول عىل ) تفاصيل فحص السقف من جهة خارجية: 4الخطوة 
 "( تكلفة الخصم والتفتيش  "ال يلزم إال ف 

 :المفتش
 
 
 
 

ي 
 :             المفتش عضو ف 

تا المتحدة لألسقف   ❑               (AARA) جمعية ألبر

تا   ❑  ي ألبر
  (ARCA) جمعية مقاولي األسقف ف 

 

 تحميل المستندات الداعمة  : 5الخطوة 

 :                                                                                             يرجر تحميل المعلومات المطلوبة

اء األسقف المرنة    ❑  ي هو صفر)دليل عىل رسر
ي تبي   أن المبلغ المتبقر

    (مثل اإليصاالت المحددة العناض، والتر

كيب    ❑  ت الخيار  ال )تقرير فحص السقف، يؤكد امتثال أعمال البر ي الخطوة   Cينطبق إال أذا اخبر
   (1ف 

اء التفتيش عىل السقف    ❑  ت الخيار ال )إثبات رسر ي الخطوة   Cينطبق إال أذا اخبر
   (1ف 

ي عام ( أو وثائق مماثلة)يلزم سجل مطالبة التأمي      ❑ 
د لجميع الطلبات المقدمة ف  ر ر ار البر   .2021من أض 

 من     
ً
ي  / يناير 1اعتبارا

 .  2021أيار  / مايو 31 - 2020حزيران  / يونيو 13، ال يلزم هذا إال الستبدال األسطح الذي حدث بي   2022كانون الثان 

 
 :  إقرار مقدم الطلب

ي مالك 
ي قسيمة األرضفيما يتعلق بتقديم هذا الطلب، أؤكد أنت 

 لمالك قسيمة األرض، أو أي شخص آخر لديه مصلحة قانونية أو عادلة ف 
ً
 مفوضا

ً
باإلضافة إل  . قسيمة األرض، أو وكيال

ي المستندات، حقيقية وصحيحة
ي ذلك المعلومات الموضحة ف 

  قد يتم إلغاء أو رفض .  ذلك، أقر بأن جميع المعلومات المقدمة مع هذا الطلب، بما ف 
ً
الطلبات غب  المكتملة أو الخاملة وفقا

 .  لتقدير المسؤول

ونية المتعلقة بهذا التطبيق     ي المراسالت عبر الرسائل اإللكبر
                     .أوافق عىل تلقر
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ي هذا النموذج بموجب الفقرة
ستتم مشاركة . المعلومات وحماية الخصوصية وهي مطلوبة إلدارة برنامج الخصم عىل أعمال تركيب األسقف المرنةمن قانون حرية ( ج) 33 يتم جمع المعلومات الشخصية الواردة ف 

نامج  من سنة غب  مؤهلة للحصول عىل الخصم. المعلومات مع إدارات بلدية كالغاري ذات الصلة لتأكيد األهلية للبر
يبية ألكبر استخدام المعلومات إلجراء تقييمات   يمكن أيضا . ستكون أي عقارات عليها متأخرات ض 

ي تقدمها بلدية كالغاري
 Macleod Trail SE Calgary, Alberta 800عىل العنوان  يمكنك توجيه أسئلة حول جمع بياناتك الشخصية أو استخدامها أو الكشف عنها من قبل بلدية كالغاري. مستمرة للخدمات التر

نامج عن طريق ي مع مدير برنامجاالتصال عبر   بخصوص هذا البر
ون  يد اإللكبر  ,PO Box 2100، أو بالكتابة إل  5311-268( 403)أو عبر الهاتف  plngbldg@calgary.ca   للتخطيط والتطوير عىل  FOIPالبر

Station M, Calgary, AB T2P 2M5. 

 

نامج الخصم عىل أ ة عىل   5311-268-403عمال تركيب األسقف المرنة، اتصل بمركز خدمات التخطيط عبر الهاتف عىللالستفسارات المتعلقة ببر أو عبر الدردشة المبارسر
Calgary.ca/livechat   ي

ي الطابق الثالث من مبت  البلدية ف 
 ف 
ً
 . Macleod Trail SE 800أو شخصيا

 

mailto:plngbldg@calgary.ca
https://www.calgary.ca/pda/pd/planning-and-development-live-chat.html

