
ُصْندوق َتْمِویل اْإلَِعاَنَة َعَلى اْإلِیَجار في بوسطن

ھل أنت ُمْستَأَْجَر وتسعى للحصول على مساعدة في اإلیجار و/ أو المرافق لمحل إقامتك الرئیسي، الواقع في 
مدینة بوسطن؟

1

ھل دخل أسرتك أقل من أو یساوي 80% من متوسط الدخل للمنطقة  AMI بالنسبة لحجمھا؟

یرجى مالحظة أن طالب الكلیة والدراسات العلیا بدوام كامل غیر ُمَؤّھلین للحصول على مساعدة ُصْندوق 
RRF یَجار َعانَةَ َعلَى اْإلِ تَْمِویل اْإلِ

یجب على المقیمین في اإلسكان الحكومي االجتماعي االتصال بمدیر العقارات الخاصة بھم بشأن برنامج 
رات اإلیجار التابع لھیئة اإلسكان في بوسطن.  ُمتَأَخِّ

2
غیر ُمَؤّھل:  یجب التحقق من دخل األسرة یقدر 
بنسبة 80% أو أقل من متوسط الدخل للمنطقة 

.AMI

َكِن ؟ بما فى ذلك: َھْل یُْمِكُن ِألَيِّ َشْخٍص فِي أُْسِرتِْك أَْن یُْثبَِت َخطٌَر فَقََد الَمأَْوى أَْو َعَدَم اِالْستِْقراِر فِي السَّ
إشعار (إشعارات) المرافق/ اإلیجار ُمستََحّق الدفع ومتأخر السداد●
إشعار باإلخالء●
ظروف معیشیة غیر آمنة أو غیر صحیة ●
انخفاض دخل األسرة●
زیادة نفقات األسرة بسبب كوفید -19●

3

ٍل : َیِجُب أَْن ُتْثِبَت األُْسَرةُ َخَطَر َفَقَد  َغْیُر ُمَؤھَّ
َكِن . الَمأَْوى أَْو َعَدَم اِالْسِتْقراِر فِي السَّ

ھل عانى أي شخص في األسرة من أي من ھذه اآلثار المالیة المتعلقة بكوفید -19؟ بما فى ذلك:
تخفیض/ فقدان الدخل●
زیادة المصاریف●
زیادة خطر التعرض لكوفید -19●
ُمستَِحّق الحصول على إعانات البطالة ●

4
ٍل:  یجب استیفاء أحد ھذه الشروط. غیر ُمَؤھَّ

إذا أجبت بـ "نعم" على جمیع األسئلة األربعة ، فقد تكون مؤھالً للحصول على إعانة إیجار.
ة، ونُسَخة ُمَوقّعة من َعقد اإلیجار أو َعقد الُمستَأِجر الحالي، وإْیصاِالت المرتّب الحالیة (أحدث إْیصالین  َرةٌ تَْثبُت وضعیة َرّب اْألَِسرَّ قبل البدء في تقدیم الطلب، یرجى جمع المستندات/ المعلومات التالیة: ُمْستَنََداٌت ُمَصوَّ

للمرتّب)، والقائمة الكاملة ألفراد األسرة، والقائمة الكاملة لمصادر الدخل، ومعلومات االتصال بمالُِك العقَاِر/ مدیر العقَاِر الخاص بك.

غیر ُمَؤّھل:   المساعدة ھي فقط لإلیجار و/ أو 
المرافق للمساكن الرئیسیة الموجودة في مدینة 

بوسطن.
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