
 بلدیة مدینة بوسطن: صندوق اإلغاثة اإلیجاریة

 أنشأ العمدة والش صندوق اإلغاثة اإلیجاریة لمساعدة سكان مدینة بوسطن المعرضین لخطر فقدان مساكنهم المستأجرة بسبب
 جائحة (COVID-19). تتم إدارة هذا الصندوق وتشغیله من قبل مكتب استقرار اإلسكان (OHS) بالشراكة مع وكاالت

 اإلسكان غیر الربحیة،  أعید فتح التطبیقات الجدیدة في 19 أكتوبر 2020.

ما الذي یقوم بھ صندوق اإلغاثة اإلیجاریة؟ 
یساعد صندوق اإلغاثة اإلیجاریة سكان مدینة بوسطن الذین یواجھون صعوبة في دفع اإلیجار نتیجة لجائحة )COVID-19(. یدفع 

الصندوق ما یصل إلى 6,000 دوالر كمساعدة إیجاریة لدفع اإلیجار المتأخر أو المستقبلي.  

 یتم إرسال مدفوعات اإلیجار مباشرة إلى المالك عن طریق إحدى الوكاالت الشریكة الثالث للصندوق. الرجاء استخدام طلب التقدیم هذا
  للتقدیم. إذا واجهت صعوبة في إكمال استمارة الطلب عبر اإلنترنت، فیرجى االتصال بمكتب استقرار اإلسكان إلكماله عبر الهاتف.

 مْن المؤهل لتلقي المساعدة اإلیجاریة؟
 یجب على المتقدمین استیفاء ما یلي:

 أن تكون مقیمًا في مدینة بوسطن واستأجرت وحدة في 1 مارس/ آذار، 2020 أو قبل ذلك؛●
 أن تكون قد تأثرت اقتصادیًا بسبب جائحة (COVID-19)؛●
 أن تكون عرضة لإلخالء؛●
 أال تكون مستلمًا لقسیمة اإلسكان المتنقل أو قسیمة المشروع؛●
 أال یكون طالًبا بدوام كامل؛ و●
 لدیك دخل أسري تم التحقق منه عند 80% من متوسط الدخل بالمنطقة (AMI) أو أقل.●



 األسئلة المتكررة

  لمن هذا البرنامج؟
 تم تصمیم صندوق اإلغاثة اإلیجاریة التابع لبلدیة مدینة بوسطن من أجل المستأجرین المؤهلین للدخل في بوسطن والذین تأثروا اقتصایًا
 بجائحة (COVID-19) ویحتاجون إلى مساعدة في دفع اإلیجار. سیحصل المقیمون المؤهلون على أقل من 80% من  متوسط الدخل

  للمنطقة (AMI) سنوًیا، وهو ما یقرب من 73,000 دوالر لألسرة المكونة من شخصین.

 ما الذي یعتبر متأثرًا اقتصادیًا بجائحة (COVID-19)؟
:(COVID-19) یشمل التأثیر االقتصادي لجائحة 

 خسارة دخلك بسبب إغالق عملیات جهة العمل●
 العمل لساعات أقل بسبب تخفیض صاحب العمل لساعات عملك●
●(COVID-19) فقدان خدمة رعایة األطفال و/ أو إغالق المدارس بسبب جائحة 
●(COVID-19) فقدان الوظیفة بسبب زیادة خطر اإلصابة بمرض 
●(COVID-19) فقدان الوظیفة بسبب رعایة فرد مریض أو خاضع للحجر الصحي بسبب اإلصابة بمرض 

 كیف یتم تمویل هذا البرنامج؟
 تستخدم بلدیة مدینة بوسطن وإدارة تنمیة األحیاء األموال الفیدرالیة لصندوق اإلغاثة اإلیجاریة.

كیف یمكن للمقیمین استخدام ھذه األموال؟  
یمكن لألسر المؤھلة الحصول على ما یصل إلى 6,000 دوالر للحفاظ على سكنھا الحالي أو الوصول إلى سكن دائم جدید في مدینة 

بوسطن عن طریق دفع جزء على األقل من إیجار الشھر األول واألخیر وودیعة التأمین.  

  كیف یتم توزیع المساعدة؟
 وفقًا للمتطلبات الفیدرالیة، سیتم سداد المدفوعات التي تتم من خالل صندوق اإلغاثة اإلیجاریة مباشرًة إلى مالك العقار نیابة عن

  المستأجر. سیتم إخطار كال الطرفین بمجرد السداد.

  إذا تقدمت بطلب للحصول على مساعدة، فهل أضمن الحصول علیها؟
 ال. نحن نتوقع أننا سوف نتلقى العدید من الطلبات لصندوق اإلغاثة اإلیجاریة. لألسف لن یتلقى كل متقدم المساعدة المطلوبة. لدینا مبلغ

  محدود من التمویل المتاح في هذا الوقت وسنصدر المدفوعات حتى نفاد التمویل.

  كیف تقررون مْن یحصل على المساعدة؟
 ستخضع الطلبات لمراجعة أولیة بعد تقدیمها. بعد هذا الفحص األولي لألهلیة والمواد الكاملة، ستخضع الطلبات للتحقق النهائي مع إحدى

 الوكاالت الشریكة الثالث للصندوق. أثناء عملیة التحقق النهائیة، سیتحقق الموظفون في الوكاالت الشریكة من أهلیة متوسط الدخل
  بالمنطقة (AMI)، ویقومون بحساب الحاجة، ویطلبون المستندات الالزمة من مالك العقار/ مدیر العقار الذي یسكن به مقدم الطلب.

  ما الوثائق التي سأحتاج إلى تقدیمها؟
 نسخة من عقد اإلیجار الموّقع أو اتفاقیة المستأجر (نموذج اتفاقیة المستأجر متاح  هنا )●
 وثائق مصورة تثبت وضعیة "رب األسرة"●
  توثیق إعانات البطالة (إن وجدت)●

 أعیش في مساكن عامة أو أتلقى قسیمة اختیار السكن وفقًا لبرنامج (Section 8). هل أنا مؤهل؟
 ال، الحاصلون على برنامج قسیمة اختیار السكن (Housing Choice Voucher) غیر مؤهلین. یرجى التواصل مع هیئة اإلسكان

.(COVID-19) إلجراء إعادة التأهیل إذا فقدت الدخل بسبب جائحة (Boston Housing Authority) في بوسطن  
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 أعیش في وحدة سكنیة میسورة التكلفة مقیدة اإلیجار برعایة برنامج (LITHC). هل أنا مؤهل؟
 نعم، المتقدمون الذین یعیشون في مساكن مخصصة میسورة التكلفة مؤهلون طالما أنهم ال یتلقون إعانة إیجار فیدرالیة مثل قسیمة اختیار

  السكن.

 هناك واحد أو أكثر من أفراد عائلتي ال یحملون وثائق إقامة رسمیة. هل أنا مؤهل؟
  نعم، أنت مؤهل. ال یؤثر وضع الهجرة على األهلیة.

  ماذا عن السكان الذین ال یستوفون معاییر صندوق اإلغاثة اإلیجاریة؟
 نحن نعلم أنه ال یمكننا مساعدة كل مقیم في مدینة بوسطن تأثر بجائحة (COVID-19). الموظفون في مكتب استقرار اإلسكان على
 استعداد لمساعدة السكان في العثور على مصادر أخرى للتمویل أو الدعم من الوالیة والحكومة الفیدرالیة، أو المنظمات غیر الربحیة

 المحلیة والوطنیة. یرجى االتصال بمكتب استقرار اإلسكان على رقم الهاتف 4200-635-617 أو إرسال برید إلكتروني إلى العنوان
.Housingstability@boston.gov  

  ماذا لو تلقیت إخطارًا بأنني لست مؤهًال، لكنني أعتقد أنني مؤهل؟
 سیتضمن البرید اإللكتروني لإلشعار نظرة عامة على الوثائق التي یمكنك تقدیمها للتحقق من األهلیة. یرجى تقدیم مستندات التحقق هذه

 إلى مكتب استقرار اإلسكان (البرید اإللكتروني: RRF@boston.gov) في غضون 5 أیام من استالم اإلشعار بأنك غیر مؤهل.

  ما هي تدابیر الحمایة القانونیة المتوفرة للمستأجرین المتأثرین باألحداث المتعلقة بجائحة (COVID-19)؟
 أصدر مركز السیطرة على األمراض (CDC) قراًرا فیدرالًیا لتأجیل اإلخالء ، والذي قد تكون مؤهًال له. یمكن العثور على مزید من

 المعلومات واستمارة التصریح المطلوبة إللغاء أمر اإلخالء  هنا .

 إذا كنت قد تلقیت إشعارًا قانونیًا من المالك یطلب منك إخالء وحدتك المؤجرة، فیرجى زیارة هذا  الموقع اإللكتروني  لمزید من المعلومات
 حول كیفیة الرد في الوقت المناسب.

Greater Boston) نحن نعمل أیضًا مع شركائنا غیر الربحیین والمناصرین، بما في ذلك الخدمات القانونیة لمنطقة بوسطن الكبرى 
 Legal Services)، لوضع خطة لدعم األسر بمجرد رفع حالة الطوارئ. نواصل الضغط على المشرعّین لدعم الحق في االستشارة

.(Beacon Hill) في قضایا اإلخالء والتصرف بشأن حمایة مشاریع قوانین المستأجرین المسنین المعلقة حالًیا في كونغرس الوالیة 
 یلتزم مكتب استقرار اإلسكان (OHS) بضمان وصول المستأجرین في مدینة بوسطن إلى جمیع الموارد القانونیة المتاحة وتشجیع
Housingstability@boston.gov المستأجرین على االتصال بمكتبنا على الرقم 4200-635-617 أو البرید اإللكتروني  

 لطرح أي أسئلة.

 فقدت وظیفتي بسبب جائحة (COVID-19)، كیف أتقدم بطلب للحصول على إعانات البطالة؟
 إذا لم تكن قد تقدمت بطلب للحصول على مساعدة البطالة بعد، فیرجى زیارة موقع Mass.Gov لالطالع على  معلومات مهمة عن
 العمل  للتقدیم.  أسرع طریقة هي التقدیم عبر اإلنترنت، ولكن إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فیمكنك أیضًا ملء نموذج االتصال  هنا  أو

 اتصل بالرقم 6800-626-617 أو 6800-626-877 (تتوفر المساعدة باإلسبانیة والبرتغالیة). یتوفر أیضًا  دلیل التقدیم خطوة بخطوة
حول كیفیة التقدیم.  في رابط  أسئلة وأجوبة للباحثین عن عمل ، یمكنك معرفة المزید عن التوسع في إعانات البطالة من خالل قانون (

 CARES) لتغطیة العاملین لحسابهم الخاص، والمقاولین المستقلین، وعمال الوظائف المؤقتة "gig" (أي سائقي سیارات النقل
  المشترك) وغیرهم.

  هل تعتبر المساعدة اإلیجاریة من صندوق اإلغاثة اإلیجاریة إعانة وفقًا الختبار العبأ العام؟
 ال، ال یتم اعتبار صندوق اإلغاثة اإلیجاریة عند إجراء اختبار "العبأ العام" الفیدرالي. المساعدة من صندوق اإلغاثة اإلیجاریة لیست

  واحدة من اإلعانات "النقدیة" أو "غیر النقدیة" المدرجة في قاعدة العبأ العام.
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 یوجد لدى مكتب العمدة لتقدم المهاجرین دلیًال للموارد بغض النظر عن حالة الهجرة على الرابط boston.gov/immigrants. نشجع
Greater) أیًضا السكان الذین لدیهم شواغل بشأن اختبار العبا العام على التواصل مع الخدمات القانونیة لمنطقة بوسطن الكبرى 

MA Law) على الرقم 1234-371- 617 ومعهد اإلصالح القانوني بوالیة ماساتشوستس (Boston Legal Services 
  Reform Institute) على رقم الهاتف 617-357-0700.


