
 صندوق اإلغاثة اإلیجاریة التابع لبلدیة مدینة بوسطن
 األسئلة المتكررة ألصحاب العقارات/ مدیري العقارات

 أنا مالك عقار/ مدیر عقار لدي مستأجرین لدیهم عقود إیجار. ما الذي یتعین علي القیام به للمشاركة في
 صندوق اإلغاثة اإلیجاریة؟

 یجب أن یتم تقدیم الطلبات الخاصة بصندوق اإلغاثة اإلیجاریة من ِقبل المستأجر. تأكد من أن المستأجرین على علم بهذا
 البرنامج وشجعهم على التقدیم  هنا . سیحتاج المستأجرون إلى معلومات االتصال الخاصة بمالك العقار/ مدیر العقار لطلب

 التقدیم باإلضافة إلى نسخة موقعة من عقد اإلیجار أو اتفاق المستأجر. یرجى التأكد من أن المستأجرین لدیك یمكنهم الوصول
 إلى تلك المعلومات. یمكنك أیًضا دعم عملیة التقدیم من خالل توفیر المواد التالیة جنًبا إلى جنب مع طلب المستأجر لدیك:

  استمارة (W9) (معبأة ومؤرخة وموقعة من قبل مالك العقار)●
 إثبات الملكیة (الوثائق المقبولة تشمل: فاتورة ضریبیة أو فاتورة میاه أو سند ملكیة أو رهن عقاري أو فاتورة تأمین●

 إیجار عقاري أو مستندات من  التقییم عبر اإلنترنت )
 عقد المالك الموّقع  (متوفر على موقع صندوق اإلغاثة اإلیجاریة  هنا )●

 بصفتي مالك العقار/ مدیر العقار، ما هي الوثائق التي أحتاج إلى تقدیمها؟

 یتعین على المالك/ مدیري العقارات تقدیم إثبات الملكیة، واستمارة (W-9)، و عقد المالك الموّقع  (انظر القائمة الكاملة أعاله)
Employer) قبل إصدار إعانة المساعدة في دفع اإلیجار. یمكن للمالك التقدم للحصول على رقم تعریف صاحب العمل 
 Identification Number) إذا لم یكن لدیه مثل هذا الرقم  هنا . سُیطلب من مالك العقارات تقدیم هذه المعلومات بعد

  التحقق من أهلیة المستأجر لالستفادة من أموال الصندوق.

 لماذا تحتاجون لهذه المعلومات؟

 تحتاج الوكاالت غیر الربحیة التي تدیر صندوق اإلغاثة اإلیجاریة إلى المستندات المطلوبة إلصدار مدفوعات المساعدة
  اإلیجاریة. ال یمكن إصدار المساعدة اإلیجاریة إذا لم یتم توفیر هذه المستندات.

 مع مْن ستتم مشاركة هذه المعلومات؟

 ستتم مشاركة هذه المعلومات مع المنظمة غیر الربحیة التي تصدر دفعة المساعدة اإلیجاریة.

 هل سأحصل على استمارة (1099)؟

 نعم، ستتطلب قواعد مصلحة الضرائب (IRS) إصدار استمارة (1099) لسداد مدفوعات المساعدة اإلیجاریة.

 هل یمكن أن تغطي دفعة المساعدة اإلیجاریة رسوم التأخیر أو الرسوم األخرى؟

یحظر أمر منع اإلخالء بوالیة ماساتشوستس فرض فائدة أو رسوم تأخیر على اإلیجار غیر المدفوع بسبب جائحة (
.(COVID-19 

https://www.boston.gov/departments/neighborhood-development/office-housing-stability/rental-relief-fund
https://www.cityofboston.gov/assessing/search/
https://www.boston.gov/sites/default/files/file/2020/10/RRF%20Owner%20Contract%2C%20Arabic.pdf
https://www.boston.gov/departments/neighborhood-development/office-housing-stability/rental-relief-fund
https://www.boston.gov/sites/default/files/file/2020/10/RRF%20Owner%20Contract%2C%20Arabic.pdf
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/apply-for-an-employer-identification-number-ein-online


 ما هي شروط البرنامج التي یجب أن یوافق علیها مالك العقار؟

 یجب أن یوافق مالك العقار على ما یلي:

 إعادة وضعیة اإلقامة السكنیة للمشارك●
 عدم الشروع في اإلخالء (إذا تم رفع قضیة إخالء بالفعل)●
 القیام بإخطار مكتب استقرار اإلسكان (Office of Housing Stability, OHS) إذا كانت هناك أي تغییرات●

  في اإلقامة السكنیة للمشارك
 المشاركة في جلسات الوساطة مع الوسطاء من مكتب استقرار اإلسكان (OHS) إذا ظهرت أي مشاكل مع اإلقامة●

 السكنیة للمشارك

 أنا مالك عقار صغیر ما زلت أواجه صعوبة في سداد أقساط الرهن العقاري على مبنى أملكه. ما هي
  الموارد المتاحة ألصحاب العقارات في هذه الحالة؟

 باإلضافة إلى صندوق اإلغاثة اإلیجاریة التابع لبلدیة مدینة بوسطن، هناك موارد حكومیة بما في ذلك المساعدة السكنیة
(Residential Assistance for Families in Transition, RAFT) للعائالت التي تمر بمرحلة انتقالیة 

Emergency Rent & Mortgage) والمساعدة اإلیجاریة ومساعدات الرهن العقاري في حاالت الطوارئ 
  Assistance, ERMA) التي قد تلبي احتیاجاتك (تتوفر مزید من المعلومات حول كال البرنامجین  هنا ).

 تمكن المستأجرون لدي من سداد مدفوعات اإلیجار جزئیًا أو بالكامل، لكنهم سیواجهون صعوبة في دفع
  المدفوعات المقبلة. ما هي الموارد األخرى المتاحة لهم؟

 نحن نشجع كال من المستأجرین ومالك العقارات على التقدم بطلب للحصول على الموارد المذكورة أعاله. یقدم مكتب
 استقرار اإلسكان أیضًا مبادرة إرشادیة لمالك العقارات لمساعدة المالك في مدینة بوسطن الذین یملكون تسع وحدات سكنیة أو

 أقل على إیجاد حلول موفرة للوقت وموفرة للتكالیف للمساعدة في الحفاظ على اإلیجارات واستقرار الملكیة، كلما أمكن ذلك.
  تتوفر مزید من المعلومات حول هذا البرنامج  هنا .

https://www.mass.gov/info-details/information-for-landlords-on-emergency-housing-assistance
https://www.boston.gov/housing/landlord-counseling

