
ُبوْسُطنُصْندوق َتْمِویل اْإلَِعاَنَة َعَلى اْإلِیَجار لَِمِدیِنھ
األسئلة الشائعة والمتكررة ألصحاب العقارات/مدیري العقارات

َرةٌإیجاراتلدیھمُمْستَأِْجِریَنلديعقارمدیرعقار/مالكأنا َداد.ُمَتأَخِّ َعانَةَتَْمِویلُصْندوقفيللمشاركةعملھیمكننيماذاالسَّ َعلَىاْإلِ
یَجار ؟اْإلِ

َعانَةَتَْمِویلُصْندوقإلىطلباتتقدیمیتمأنیجب یَجارَعلَىاْإلِ البرنامجبھذاعلمعلىلدیكاْلُمْستَأِْجرینأنمنتأكداْلُمْستَأِْجر.قبلمناْإلِ
الطلبلتقدیمبھمالخاصالَعقَاِرمدیرالَعقَاِر/مالُِكالخاصةاالتصالمعلوماتإلىاْلُمْستَأِْجرونسیحتاج.ھناالتقدیمعلىوَشّجعھم
تلكإلىالوصولإمكانیةلدیكاْلُمْستَأِْجرینأنمنالتأكدیرجى.لھمالحاليالُمسَتأِجرَعقدأواإلیجارَعقدمنَمْوقَِعھنُْسَخةإلىباإلضافة

التالیة بجانب طلب اْلُمْستَأِْجر لدیك:الُمْسَتَنَداتالمعلومات. یمكنك أیًضا دعم عملیة التقدیم من خالل توفیر

W9ٌنموذج● خ(ُمَعبَّأ الَعقَاِر)مالُِكقِبَِلِمْنُمَوّقعووُمَؤرَّ
فاتورةأوالعقاري،الرھنأوالِمْلِكّیة،َسَنُدأوالمیاه،فاتورةأوالضرائب،فاتورةاْلَمْقُبوَلة:المستندات(تشملالملكیةُحّجة●

ر، أو المستندات من )عبر اإلنترنتالتقییمتأمین اْلَعَقار المؤجَّ
خطاب قبول تمویل ُمَوقّع●

التي أحتاج إلى تقدیمھا؟، ما ھي الوثائقمالُِك الَعقَاِر/مدیر الَعقَاِربصفتي

ُمَوقّعتمویلقبولخطابوW-9ونَُموَذجالحاليالُمستَأِجرَعقدأواإلیجارَعقدالملكیة،ُحّجةتقدیمالعقاراتالمالك/مدیريعلىیتعین
لمإذاالعملصاحبتعریفرقمعلىللحصولبطلبالتقدمللمالكیمكناإلیجار.عليالمساعدةإصدارقبلأعاله)الكاملةالقائمة(انظر

. ُصْندوق التَْمِویلل الُمسَتأِجربعد التحقق من أھلیة. سیُطلب من المالك تقدیم ھذه المعلوماتھنایكن لدیھم رقم

لماذا ترید ھذه المعلومات؟

َعانَةَتَْمِویلُصْندوقتدیرالتيللربحالھادفةغیرالوكاالتتحتاج یَجارَعلَىاْإلِ مالیةمدفوعاتإلصدارالمطلوبةالمستنداتإلىاْإلِ
إذا لم یتم توفیر ھذه الوثائق.على اإلیجار. ال یمكن إصدار المساعدةعلى اإلیجارللمساعدة

مع من ستتم مشاركة ھذه المعلومات؟

.على اإلیجارالتي تصدر المدفوعات المالیة للمساعدةستتم مشاركة ھذه المعلومات مع المنظمة غیر الھادفة للربح

؟1099نَُموَذجعلىسأحصلھل

.اإلیجارعلىللمساعدةالمالیةالمدفوعاتلسداد1099نَُموَذجإصدارIRSالدخلضریبةإدارةقواعدستتطلبنعم،

یَجارُصْندوقسبق لھم أن تلقوا مساعدة منُمْستَأِْجِرونلدي َعانَةَ َعلَى اْإلِ إلى إعادة التقدیم؟. ھل ھم بحاجةتَْمِویل اْإلِ

إلى تقدیم طلب جدید ُمْستَأِْجِروننعم. ھذا برنامج جدید بتمویل جدید، سیحتاج ال 

https://www.boston.gov/departments/neighborhood-development/office-housing-stability/rental-relief-fund
https://www.boston.gov/sites/default/files/file/2021/03/W9%20Template.pdf
https://www.cityofboston.gov/assessing/search/
https://www.boston.gov/sites/default/files/file/2021/03/RRF%20Funding%20Acceptance%20Letter%20ARABIC.pdf
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/apply-for-an-employer-identification-number-ein-online


في أي شيء یمكن استخدام ھذا التمویل/المساعدة؟

َعانَةَ َعلَى یَجار في مدینة بوسطن اِْلُمْستَأِْجِریَن في النفقاتیمكن أن یساعد ُصْندوق تَْمِویل اْإلِ التالیة:اْإلِ
ُمرتَقَبةأشھرثالثةوحتىوالحالیة،)،2020مارس13(منالسدادومتأخرةالُمستََحقّةاإلیجارتكالیف●
مرافق)بدلدوالر1500(المنزلیةوالطاقةاإلنترنت)ذلكفي(بماالمرافقتكالیف●

ُمرتَقَبةأشھرثالثةوحتىوالحالیة،)،2020مارس13(منالسدادومتأخرةالُمستََحقّة
تكالیف االنتقال داخل مدینة بوسطن●

ال یمكن استخدام التمویل لما یلي:
رات● 2020مارس13قبلالخدماتفواتیرأوتُْدفَْعولَْمالُمْستَِحقٌّةاإلیجارُمتَأَخِّ
مدفوعات لمنازل االستشفاء من اإلدمان●
محدودةمسؤولیةذاتشركةبتأسیسقامواقداألقاربیكنلم(مااألسرةأفرادأواألقاربمنالعقاراتألصحابمدفوعات●

)ش. ذ. م. م

كم من الوقت سیستغرق إصدار الدفعة المالیة؟

یصلأنیجبالمرافق.خدماتمقدميو/أوالمالكإلىمباشرةاإللكترونياإلیداعأوالشیكطریقعنالمالیةالمدفوعاتإرسالسیتم
الُمعتََمد.بالطلباإلخطاربعدأیام10-7غضونفيالَمْدفُوعالمبلغ

ما ھو ازدواجیة وتكرار الُمَخّصصات؟

َعانَةَتَْمِویلُصْندوقاستخدامیمكنال یَجارَعلَىاْإلِ مصادرقبلمنبالفعلتغطیتھاتمالتيالمرافقو/أواإلیجارفيالمساعدةلتغطیةاْإلِ
طلبكیغطيأنفیجبأخرى،مصادرمنمساعدةعلىللحصولطلبلتقدیمتخططأوبالفعلتقدمتقدكنتإذااألخرى.التمویل

قدكنتإذاالمثال،سبیلعلىالخدمة.منمختلفةشھوًراھذاالتَْمِویلُصْندوقخاللمناإلیجارفيالمساعدةعلىللحصول
 ُصْندوقل طلبكیتضمنأنیمكنفالوأبریل،مارسلشھريأخرىمصادرمناإلیجارفيمساعدةعلىللحصولبالفعلتلقیت/تقدمت

ھذین الشھرینالتَْمِویل

رسوم التأخیر أو الرسوم األخرى؟ھل یمكن أن یغطي المبلغ الَمْدفُوع للمساعدة في اإلیجار

َعانَةَتَْمِویلُصْندوقفيیشاركونالذینالمالكنشجعنحن یَجارَعلَىاْإلِ ھذاالمساعدة.تلقيمقابلتأخیررسومأيعنالتنازلعلىاْإلِ
في مساعدة المزید من الُسكَّان.التَْمِویلُصْندوقالتشجیع على التنازل عن رسوم التأخیر سیساعد



ك على: یجب أن یَُوافَِق اْلُمالَّ

للَشِریك َساِري المفعولإعادة إقامة عقد إیجار●
عدم الشروع في اإلخالء طوال مدة ھذه المساعدة●
رات● اإلیجار من خالل ھذه المساعدةالتنازل عن دعوى اإلخالء إذا تم تغطیة ُمتَأَخِّ
الَشِریكإیجارعقدفيتغییراتأيھناككانإذاOHSالمھنیةوالسالمةالصحةھیئةبإخطارقم●
إیجارعقدمعمشاكلأيظھرتإذاOHSالمھنیةوالسالمةالصحةھیئةفيالوسطاءمعَمّجاناًالوساطةجلساتفيشارك●

الَشِریك

المواردھيماأملكھ.مبنىعلىالعقاريالرھنأقساطسدادفيصعوبةأواجھزلتماصغیرعقارمالكأنا
المتاحة ألصحاب العقارات في ھذه الحالة؟

قیدلألسرالسكنیةالمساعدةذلكفيبماحكومیةمواردھناكبوسطن،مدینةفياْإلِیَجارَعَلىاْإلَِعاَنَةَتْمِویلُصْندوقإلىباإلضافة
معلومات(تتوفراحتیاجاتكتلبيقدالتي)ERMA(الطوارئحاالتفيالعقاريوالرھناإلیجارعليوالمساعدة)RAFT(االنتقال

).ھناإضافیة عن كال البرنامجین

سدادفياالستمرارفيصعوبةسیواجھونلكنھمكاملة،أوجزئیةإیجارمدفوعاتسدادمنالُمسَتأِجرونتمكن
المدفوعات ما ھي الموارد األخرى المتاحة لھم؟

اإلسكاناستقرارمكتبیقدمأعاله.المذكورةالمواردعلىللحصولبطلبالتقدمعلىالعقاراتومالكياِْلُمْستَأِْجِریَنمنكلنشجعنحن
للتكالیفوموفرةللوقتموفرةحلولإیجادعلىأقلأووحداتتسعلدیھمالذینبوسطنفيالمالكلمساعدةللمالكاِالستشارةمبادرةأیًضا

.ھناكلما أمكن ذلك. یتوفر مزید من المعلومات حول ھذا البرنامجللمساعدة في الحفاظ على عقود اإلیجار واستقرار الملكیة،

َّالك ؟ َعَلْیَھا اْلُم َما ِھَي ُشُروٌط الَبْرناَمج الَِّتي َیِجُب أَْن ُیَوافَِق

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

