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 أمناء التبرعات الخيرية لسكان بوسطن

 
تم إسنادها إلى مدينة  صناديق مالية صغيرة خاصة، هو صندوق خيري عام يتألف من (ToCD) أمناء التبرعات الخيرية لسكان بوسطن

بوسطن لمساعدة سكان المدينة في مواجهة الصعوبات المالية. يقوم مجلس األمناء، الذي يمثل شريحة متنوعة من سكان بوسطن، بمراجعة 
وتكتفي الطلبات والموافقة على منح المساعدة على أساس شهري. تهدف المنح إلى مساعدة سكان المدينة على استعادة االستقرار المالي 

 بمنحها مرة واحدة لكل أسرة.

 ؟المساعدة ToCDقدم يكيف  
 ؟س. من يمكنه الحصول على المساعدة

 ج. سكان بوسطن فقط.
 
 س. ما هي المستندات التي تؤهل حاملها للحصول على المساعدة؟
ج. فواتير اإليجار والمرافق التي فات موعد استحقاقها بأرصدة تبلغ 

ووقود التدفئة المنزلية، والمساعدة في االنتقال دوالر أو أقل،  2000

 في ظل ظروف معينة.

 
 دوالر؟ 2000س. هل هناك أي استثناءات تطبق على الحد البالغ 

ولكن  دوالر،  2000ج. إذا كان الرصيد السابق المستحق أكبر من 

مقدم الطلب مؤهل للحصول على خطة سداد مع الدائن، فقد يتمكن 
ToCD .من تقديم المساعدة 

 

 
تؤهل حاملها للحصول على  الس. ما هي المستندات التي 

 المساعدة؟
ج. فواتير الهاتف أو الهاتف الخلوي أو إصالحات المركبات أو 
الرسوم الدراسية أو القروض التعليمية أو رسوم الترخيص أو 

الجنازات أو إصالحات أصحاب المنازل أو الضمانات أو الضرائب 
اكر وقوف السيارات أو ضريبة اإلنتاج أو الرهونات أو أو تذ

مدفوعات بطاقات االئتمان أو شراء المالبس أو ألعاب عيد الميالد 
أو الرسوم القانونية أو فاتورة الكابل أو اإلنترنت أو عضويات 
االشتراك في النوادي أو الرهون العقارية أو ودائع الضمان أو 

 إيجار الشهر الماضي. 

 
يجب أن تكون —بالمساعدة بشكل عام في تقدير المتأخرات ToCDيمكن أن يقوم ال 

 الفاتورة متأخرة بالفعل.
 

"وكالة المالذ األخير" التي ينبغي التواصل معها فقط بعد  ToCDمالحظة:  تٌعد 

 أن يحاول مقدم الطلب طلب المساعدة من الوكاالت الخيرية و/أو البرامج األخرى.

 
أو البريد  2131-635 (617)عبر الهاتف:  ToCD مع إلى مساعدة في استكمال طلبك، يُرجى التواصل إذا كنت بحاجة 

 .tocd@boston.gov اإللكتروني:

 boston.gov/tocdعن طريق هذا الرابط: العربيةباللغة أرسل الطلب 
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