
جمعیة المساعدة القانونیة 

في حاالت الطوارئسداد مدفوعات اإلیجار  برنامج المساعدة في 

2021یونیو 01تقدیم الطلبات من  یبدأ 

معرفتھ لك ما ینبغي 

للمزید من المعلومات حول ھذا البرنامج، یرجى التفضل بزیارة الموقع اإللكتروني:  

http://otda.ny.gov/programs/Emergency-Rental-Assistance/

إن  ؟ ("البرنامج")المساعدة في سداد مدفوعات اإلیجار في حاالت الطوارئرنامج ما المقصود بب 

ھو برنامج یخضع إلدارة مكتب مدفوعات اإلیجار في حاالت الطوارئبرنامج المساعدة في سداد 

مدفوعات والیة نیویورك للمساعدة المؤقتة وفي حاالت العجز، ویقدم البرنامج المساعدة في سداد 

.2020مارس 13اعتباراً من  المستحقة اإلیجار وفواتیر المرافق 

بحیث یسدد عنك  نك تقدیم طلب إلى البرنامج ، فیمكاألداءفإذا كنت مستأجراً وعلیك إیجار مستحق

شركة المرافق إذا لم تكن قد سددت فواتیر إلى لسداد لاإلیجار ومدفوعات شھراً من 12حتى 

.2020مارس 13اإلیجار وفواتیر المرافق مستحقة بعد مدفوعات كون تویجب أن المرافق.

البرنامج. كما ال یشترط أن یتكون  ال یشترط أن یكون لدیك عقد إیجار كي تتقدم بطلب إلى ھذا

طرفاً في دعوى قضائیة تتعلق باإلسكان كي تقدم طلباً إلى ھذا البرنامج.

لمدفوعات بالنسبة للمستأجرین المستحق علیھم اإلیجار، من الممكن الحصول على مساعدة بالنسبة 

لالستفادة من المساعدة في  باإلضافة إلى سداد اإلیجار المستحق بالفعل. للتأھلیةالمستقبلاإلیجار 

% من دخلك لصالح 30، یشترط أن تكون منتظماً في سداد ةاإلیجار المستقبلیمدفوعات سداد 

مقتصرة على ثالثة شھور.ةاإلیجار المستقبلیمدفوعات إیجارك. كما أن المساعدة في سداد 



.بالنسبة لكبغض النظر عن حالة الھجرة كما یمكنك التقدم بطلب إلى البرنامج 

كیف أصبح مؤھالً لالستفادة من مساعدة البرنامج؟ 

) .(للحصول على مساعدة البرنامج، أھم شيء أن یكون إیجارك مستحق األداء

لمعرفة ما إذا كان یمكنك الحصول على مساعدة البرنامج، إلیك السؤالین التالیین: 

ھل دخلي منخفض بالقدر الكافي؟ -1

فترة كوفید؟ ھل انخفض دخلي، أو ھل زادت نفقاتي كثیراً خالل -2

ھل دخلي منخفض بالقدر الكافي؟ 

عند التفكیر في دخلك، یجب أن تحتسب كل دخلك من أسرتك وأن تحتسبھ كذلك قبل الضریبة  

(إجمالي الدخل ولیس األجر المقبوض). 

أو دخلك عن شھر تقدیمك الطلب إلى 2020كما یمكنك احتساب دخلك على مدار عام •

ألسر لشھراً). یوضح لك المخطط أدناه مستویات الدخل 12البرنامج (دخلك الشھري × 

. أنت مؤھل لالستفادة من مساعدة البرنامج إذا كان إجمالي المختلفة من حیث عدد أفرادھا

6المذكورة في المخطط أدناه. (إذا كان حجم األسرة أكبر من دخلك عند أو أقل من األرقام 

): ھنایرجى استشارة أفراد،

حجم األسرة
أسرة من 

فرد واحد

أسرة من 

فردین

3أسرة من 

أفراد

أسرة من 

أفراد4

5أسرة من 

أفراد

أسرة من 

أفراد6

66,85076,40085,95095,450103,100110,750إجمالي الدخل

واجھت صعوبات؟ ھل 

أمثلة على الصعوبات: •



o تلقي إعانات تأمین البطالة؛

oخسارة الدخل؛

o التكالیف المرتبطة بالرعایة الذاتیة أو رعایة أحد أفراد األسرة الذي أصیب بـ كوفید -

، بما یشمل النفقات الطبیة النثریة؛19

oالتكالیف الناشئة عن خسارة أحد أفراد األسرة؛

o اإلضافیة لرعایة األطفال بسبب غلق المدارس.أو التكالیف

متى ینبغي أن أتقدم بطلب إلى البرنامج؟ 

یونیو).  01. (تقبل الطلبات اعتباراً من في أسرع وقت ممكنینبغي لك أن تتقدم بطلب إلى البرنامج 

فیة. وعند  ومن المھم أن تبدأ ثم تحفظ الطلب، حتى إذا لم تقم باستیفاء جمیع بیانات الطلب بصورة وا

ً للطلب.  الرقم بحیث یمكنك متابعة العمل ذلك حفظ احرص على أن ت حفظ الطلب، ستعطى رقما

على الطلب في حال احتجت إلى استراحة ثم عدت إلى استیفاء الطلب الحقاً. 

إذا كنت تحتاج إلى مساعدة في تقدیم الطلب، فإنھ توجد منظمات في مدینة نیویورك یمكنھا تقدیم 

واطلب منھم مساعدتك في اإلیجار المتراكم علیك أو اإلیجار  311لك. اتصل بالرقم المساعدة

في  سداد مدفوعات اإلیجار المساعدة في المتأخر سداده. یمكنك االتصال بالخط الساخن لبرنامج 

).NY1-RENT (1-844-691-7368-844-1بوالیة نیویورك على الرقم: حاالت الطوارئ

بطلب إلى البرنامج وحصلت على مساعدة من البرنامج في سداد إیجارك، فستكون  في حال تقدمت 

محمیاً من الطرد لبضع الوقت. وال یمكن للمؤجر طردك في أثناء عملیة تقدیمك الطلب إلى 

البرنامج وانتظارك قرار البرنامج. 

ھراً من ش 12أو ألكثر من 2020مارس 13من قبل ما الحال في حالة وجود مستحقات عليّ 

اإلیجارات المتأخرة؟ 



لمرة واحدة عن المبالغ غیر المشمولة  یمكنك تقدیم طلب إلى المدینة من أجل الحصول على منحة 

ورغم ذلك، ستطلب منك المدینة أن تتقدم أوالً بطلب إلى البرنامج. .برنامجبال

للحصول على مساعدة إضافیة: 

في حاالت الطوارئ سداد مدفوعات اإلیجار المساعدة في اتصل بالخط الساخن لبرنامج -1

). NY1-RENT (1-844-691-7368-844-1بوالیة نیویورك على الرقم:  

واطلب منھم مساعدتك في اإلیجار المتراكم علیك أو اإلیجار المتأخر  311اتصل بالرقم -2

سداده. وسیتم توصیلك بشخص لمساعدتك في تقدیم الطلب إلى البرنامج. 


