
َمِدیِنھ ُبوْسُطن: ُصْندوق َتْمِویل اْإلَِعاَنَة َعَلى اْإلِیَجار

َعانَةَتَْمِویلُصْندوقإنشاءتم یَجارَعلَىاْإلِ مساكنھمفقدانلخطرالمعرضینبُوْسطُنسكانلمساعدةبوسطنمدینةفياْإلِ
استقرارمكتبقبلمنوتشغیلھعلیھواإلشرافالُصْندوقھذاإدارةیتم).19-(كوفیدكورونافیروسجائحةبسبباْلُمْستَأَْجَرة

.للربحالھادفةغیراإلسكانوكاالتمعبالشراكة)OHS(اإلسكان

یَجار ؟ َعانَةَ َعلَى اْإلِ ماذا یقَدَّم ُصْندوق تَْمِویل اْإلِ
َعانَةَتَْمِویلُصْندوقیوفر یَجارَعلَىاْإلِ بسبباْلُمَؤھَّلَةلألسروالمرافقاإلیجارفيكمساعدةدوالر17000إلىیصلمااْإلِ

یَجارمنكالًلدفعالمساعدةعلىالحصولاْلُمَؤھَّلَةلألسریمكنشھًرا.18إلىتصللمدةالدخل راْلُمْستَِحّقاْإلِ واإلیجاراْلُمتَأَخِّ
منللتحققأشھر3كلالدخلاعتمادإعادةإلىالمستقبلياإلیجارأجلمنمساعدةتتلقىالتياألسرتحتاجسوفالمستقبلى.

استمرار الحاجة.

یَجار في مدینة بُوْسطُن اْلُمْستَأَْجِرین في النفقات التالیة: َعانَةَ َعلَى اْإلِ یمكن أن یساعد ُصْندوق تَْمِویل اْإلِ
ُمرتَقَبةأشھرثالثةوحتىوالحالیة،)،2020مارس13(منالسدادومتأخرةالُمستََحقّةاإلیجارتكالیف●
مرافق)بدلدوالر2000(المنزلیةوالطاقةاإلنترنت)ذلكفي(بماالمرافقتكالیف●

َرةالُمستََحقّة َدادَواْلُمتَأَخِّ ُمرتَقَبةأشھرثالثةوحتىوالحالیة،)،2020مارس13(منالسَّ
تكالیف االنتقال داخل مدینة بوسطن●



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

محدودة ش. ذ. م. م)

من ھو اْلُمَؤھَّل لتلقي المساعدة علي اإلیجار؟
ِمین استیفاء ما یلى: یجب على اْلُمتَقَدِّ

أن تكون مقیماً في مدینة بوسطن؛ و●
و)؛AMI(بالمنطقة  الدخلمتوسطمنأقلأو٪80یساوىمنھالتحققتمأسريدخللدیكتكونأن●
أن تكون عرضة لخطر فقدان المأوى و/أو عدم االستقرار في السكن؛ و●
أال تكون طالبًا جامعیاً أو طالب دراسات علیا بدوام كامل●

األسر الَمدُعومة
لھیئةالتابعاالجتماعيالحكومياإلسكانلسكانمخصًصاصندوقًابوسطنفياإلسكانوھیئةبوسطنمدینةأنشأت●

راتلدیھمالذین)BHA(بوسطنفياإلسكان راتلدیھاالتياألسرعلىیجبتُدفع.ولَْمإیجاریةُمتَأَخِّ ُمْستَِحقٌّةُمتَأَخِّ
عقارھم.بمدیراالتصالاآلنحتى2020مارس13منللفترةBHAبوسطنفياإلسكانھیئةعقاراتفيالدفع
.rental.relief@bostonhousing.orgإليإلكترونيبریدإرسالأیضایمكنك

mailto:rental.relief@bostonhousing.org


األسئلة الشائعة المتكررة

األھلیة (من یمكنھ التقدیم)

؟من أجل َمْن ھذا البرنامج
َعانَةَتَْمِویلُصْندوقتخصیصتم یَجارَعلَىاْإلِ والذینبوسطنفيالدخلبسبباْلُمَؤھَّلینلْلُمْستَأَْجِرینبوسطنمدینةفياْإلِ

أقلعلىاْلُمَؤھَّلوناْلُمقِیُمونیحصلالمرافق.و/أواإلیجاردفعفيمساعدةإلىویحتاجون19كوفیدبجائحةاقتصادیًاتأثروا
شخصین.منالمكونةلألسرةتَقِریبًادوالر77000َحَوالَىوھوسنویًا،)AMI(للمنطقة  الدخلمتوسطمن٪80من

؟19كوفیدبجائحةاقتصادیًامتأثًرایعتبرالذيما
یلي:ما19بكوفیداالقتصاديالتأثیریشمل
خسارة دخلك بسبب إغالق أعمال صاحب العمل●
العمل لساعات أقل بسبب تخفیض صاحب العمل لساعات عملك●
19كوفیدبسببالمدارسإغالقو/أواألطفالرعایةخدمةفقدان●
19بكوفیداإلصابةخطرزیادةبسببالعملعلىالقدرةعدمو/أوالوظیفةفقدان●
19بكوفیدمصاباألسرةأفرادمنالصحيللحجرخاضعأومریضفردرعایةبسببالوظیفةفقدان●

أنا أعیش في إسكان حكومي. ھل أنا ُمَؤھَّل؟
BHAلـالتابعاالجتماعيالحكومياإلسكانفيللمقیمینمخصًصاصندوقًابوسطنفياإلسكانوھیئةبوسطنمدینةأنشأت
فياإلسكانھیئةعقاراتفيالسدادمتأخرةمدفوعاتلدیھاالتياألسرعلىیجبمدفوعة.غیرإیجارمتأخراتلدیھمالذین

بریدإرسالأوالقسیمةلھمأصدرتالتيبالوكالةاالتصالاآلنحتى2020مارس13منالفترةعنBHAبوسطن
.rental.relief@bostonhousing.orgإليإلكتروني

للمساكنالضریبياالئتمانبرنامجبرعایةاإلیجارُمَحّددةالتَّْكلِفَةَمْیُسوُرةسكنیةوحدةفيأعیشأنا
ُمَؤھَّل؟أناھل.LITHCالدخلمنخفضة

نعم ، المتقدمون الذین یعیشون في مساكن محددة میسورة التكلفة مؤھلون.

ھناك واحد أو أكثر من أفراد عائلتي ال یحملون وثائق إقامة رسمیة. ھل أنا ُمَؤھَّل؟
. ال یؤثر وضع الھجرة على األھلیة.ُمَؤھَّلنعم ، أنت

https://www.boston.gov/departments/neighborhood-development/housing-and-urban-development-income-limits
mailto:rental.relief@bostonhousing.org


أنا أعیش مع شركاء في السكن. ھل یجب على جمیع أفراد األسرة التقدیم؟
إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على الجزء الخاص بك من اإلیجار، فیجب أن یكون اسمك في عقد اإلیجار.

للحصولاألسرةأھلیةلتحدیداألسرةأفرادجمیعدخلإلىفستحتاجالكامل،اإلیجارمبلغعلىللحصولبطلبتتقدمكنتإذا
على المساعدة. إذا اخترت ھذا الخیار، فیرجى تقدیم طلب واحد لألسرة.

أنا أستأجر غرفة من الباطن. ھل أنا ُمَؤھَّل؟
الخاصالُمستَأِجرعقدنموذجاستخدامأوإیجارعقدتقدیمإلىسیحتاجونولكنمؤھلونالباطنمنالمؤجرونالمتقدموننعم،

بنا

لدي إخالء ُمَعلّق وَغْیُر َمْفُصوٍل فِیِھ. ھل أنا ُمَؤھَّل ؟ ھل یمكن لھذا البرنامج مساعدتي؟
وإخراجكطردكیتمأالبشرطالتقدم،بإمكانكیزالفالبكوفید،متعلقاإلیجاردفععدمبسببُمَعلّقإخالءلدیككانإذانعم.
أنكأمكن)(إنالمقاطعةقاضيو/أوالمالیةاالستشاراتوكالةو/أوالقانونيالتمثیلو/أوالمالكإبالغیرجىالوحدة.من

تقدمت بطلبھ لھذا البرنامج.

ھل أصحاب المنازل مؤھلون لھذا البرنامج؟
َعانَةَتَْمِویلُصْندوقال، یَجارَعلَىاْإلِ یواجھونالذینالمنازلأصحابعلىیجببوسطن.مدینةفيلِْلُمْستَأَْجَرْینفقطمتاحاْإلِ

الطوارئحاالتفيواإلیجارالعقاريالرھنعلىالمساعدةبرنامجفيالتفكیرالعقاريالرھنأقساطسدادفيصعوبة
)ERMA(تتوفراحتیاجاتكتلبيقدالتي)ھناالبرنامجینكالحولالمعلوماتمنمزید(

یَجار؟ َعانَةَ َعلَى اْإلِ ماذا عن السكان الذین ال یستوفون معاییر ُصْندوق تَْمِویل اْإلِ
استعدادعلىاإلسكاناستقرارمكتبفيالموظفون.19بكوفیدمتأثربوسطنمدینةفيمقیمكلمساعدةیمكنناالأنھنعلمنحن

المحلیةالمنظماتأوالوالیة،وحكومةالفیدرالیةالحكومةمنالدعمأوللتمویلأخرىمصادرعلىالعثورفيالسكانلمساعدة
بریدإرسالأو4200-635-617الرقمعلىاإلسكاناستقراربمكتباالتصالیرجىللربح.الھادفةغیروالوطنیة
.Housingstability@boston.govعلىإلكتروني

استخدامات اِالْعتِمادات المالِیٌّة (ما ھي أنواع النفقات التي یمكن تغطیتھا)

كیف یمكن للمقیمین االستفادة من ھذه اِالْعتِمادات المالِیٌّة ؟
سكنإلىالوصولأوبھمالخاصةاإلیجارعقودعلىللحفاظدوالر17000إلىیصلماعلىالحصولالمؤھلةلألسریمكن
االنتقالونفقاتالتأمین،وودیعةواألخیر،األولالشھرإیجارمناألقلعلىجزءدفعطریقعنبوسطنمدینةفيجدیددائم

للمساعدة في المرافق.اِالْعتِمادات المالِیٌّةالخاصة بھم. یمكن أیًضا استخدام

ما ھي المرافق التي یتم تغطیتھا؟
تشمل مصاریف المرافق المؤھلة الكھرباء، وزیوت التدفئة، والغاز الطبیعي، ونعم، خدمة اإلنترنت.

https://www.mass.gov/info-details/information-for-landlords-on-emergency-housing-assistance
mailto:Housingstability@boston.gov


ما ھي التكالیف األخرى التي یتم تغطیتھا؟
ھذاخاللمنمباشرغیرأومباشربشكل19كوفیدبسببالمتكبدةباإلسكانالمتعلقةاألخرىالمصاریفتغطیةأیًضایتم

التمویل. تشمل ھذه التكالیف:
مصاریف النقل والتخزین.●
ودیعة تأمین لوحدة إیجاریة في مدینة بوسطن؛●
إیجار الشھر األول لوحدة إیجاریة في مدینة بوسطن؛●
إیجار الشھر الماضي لوحدة إیجاریة في مدینة بوسطن؛ و●
یَجاِر اْلَمْعقُولَة المتكبدة.● َر فِي اْإلِ ُرُسوٌم التَّأَخُّ

شھًرا.18عنتزیدلمدةتوفیرھایتمولنأمریكيدوالر17000أعالهالمذكورةالنفقاتتتجاوزأالیجب

ھل سیتم تقدیم أي خدمات لألسر النازحة والُمَشّردة والتي قد تتطلب تكلفة إضافیة؟
اْلُمْستَأَْجِرینحقوقبشأنواالستشارةالقانونیةوالمساعدةالسكنعنالبحثذلكفيبماالشاملةالخدماتتوفیریتمقدنعم.

لھا.الشریكةوالوكاالتOHSاإلسكاناستقرارمكتبقبلمناإلضافیةواإلحاالت

توزیع اِالْعتِمادات المالِیٌّة (كیف یتم تخصیص اِالْعتِمادات المالِیٌّة وتوزیعھا)

كیف تتم سداد المبالغ المالیة؟
المالكمباشرة إلىالمبالغ المالیةبالنسبة لإلیجار، یتم سداد●
مقدم خدمة المرافقمباشرة إلىالمبالغ المالیةبالنسبة للمرافق، یتم سداد●
الَعقَاِرمالُِكإلىمباشرةACHالبنوكبیناإللكترونیةالمقاصةنظامأوشیكطریقعنالمالیةالمبالغإرسالسیتم●

و/أو مقدمي َخَدَماِت الِمرافَق.
المعتمد.بالطلباإلخطاربعدأیام10-7غضونفيالمالىالمبالغیصلأنیجب●

كیف تقررون من الذى یحصل على المساعدة؟
ستخضعالكاملة،والُمْستَنََداتواِالستِحقَاقلألھلیةاألوليالفحصھذابعدتقدیمھا.بعدأولیةلمراجعةالطلباتستخضع
النھائي،الفَحصعملیةأثناءللصندوق.الثالثالشریكةالوكاالتإحدىبواسطةالبیاناتمنوالتثبتالنھائيللفَحصالطلبات
ویطلبونالحاجة،بتقدیرویقومون)،AMI(بالمنطقةالدخلمتوسطأھلیةمنالشریكةالوكاالتفيالموظفونسیتحقق

ِم الطَّلَِب. الُمْستَنََدات الَضُروِریّة من مالُِك الَعقَاِر/ مدیر الَعقَاِر الذى یسكن بھ ُِمقَدَّ

إذا تقدمت بطلب للحصول على مساعدة، فھل أضمن الحصول علیھا؟
َعانَةَتَْمِویل ُصْندوقل الطلباتمنالعدیدنتلقىسوفأننانتوقعنحنال. یَجارَعلَىاْإلِ متقدمكلیتلقىلنالحظ،لسوء.اْإلِ

حتى نفاد التمویل.المبالغ المالیةالمساعدة. لدینا مبلغ محدود من التمویل المتاح في ھذا الوقت وسنصدر



ھل أحتاج إلى التقدم مرة أخرى إذا كنت قد تلقیت مساعدة بالفعل؟
نعم. ھذا برنامج جدید بتمویل جدید، ستحتاج إلى تقدیم طلب جدید

عملیة التقدیم (ما الذي أحتاجھ للتقدیم وماذا یحدث بعد تقدیم الطلب)

ما ھي الوثائق التي سأحتاج إلى تقدیمھا؟
نُسَخة ُمَوقّعة من َعقد اإلیجار أو َعقد الُمستَأِجر (نموذج َعقد الُمستَأِجر متوفرة ھنا)●
ة● َرةٌ تَْثبُت وضعیة َرّب اْألَِسرَّ ُمْستَنََداٌت ُمَصوَّ
خطابأوالنقدي،الدخل/الدخلمنللتحققنموذجوجودعدمأوالسداد)،إیصاالت(أحدثالحالیةالسدادإیصاالت●

).AMI(للمنطقةالدخلمتوسطمن٪80منأقلأوعندلألسرللبرامجالمزایاتحدید
ُمْستَنََداٌت إعانات البطالة (إن وجدت)●
(اختیاریة)MassHealthبرنامجفيالتسجیلُمْستَنََداٌت●
(اختیاریة)EBTللُمَخّصصاتاإللكتروني/التحویلSNAPالتَّْكمیلِیَّةالِغَذائِیَّةاْلُمَساَعَدةبَْرنَاَمجُمْستَنََداٌت●

ماذا لو لم یكن لدي عقد إیجار؟
توقیعإلىستحتاجھذه.المطلوبةالُمْستَنََداٌتالستیفاءاستخدامھالطلباتلمقدميیمكن(ھنا)الُمستَأِجرلَعقدنموذًجاأنشأنالقد

مدیرالعقار/مالكمنمكتوبًابیانًاأیًضاسنقبلمقبولة.اإللكترونیةالتوقیعاتالنموذج.ھذاعلىالعقارالعقار/مدیرمالك
ل علیھا العنوان كدلیل على اإلقامة بالسكن. العقار أو فاتورة مرافق مدفوعة ُمَسجَّ

رسكنىفيأعیشأكنلملوماذا ؟19كوفیدبدأعندماالحاليالمؤجَّ
لإلقامةمحددةلمدةشرطھناكلیسالمرافق.و/أواإلیجارفواتیربشأنمساعدةعلىللحصولطلبتقدیمبإمكانكیزالال

رفي العقار الحالي الخاصة بك.المؤجَّ

ماذا لو لم یكن لدي عنوان برید إلكتروني؟
یرجى االتصال بمكتب استقرار اإلسكان إلكمال الطلب عبر الھاتف.



ھل یوجد اِْستَِماَرةُ طَلَب ورقیة أو طریقة أخرى للتقدیم؟
َعانَةَتَْمِویل ُصْندوقل ورقیةطَلَباِْستَِماَرةُیوجدالالحالي،الوقتفي یَجارَعلَىاْإلِ النموذجإكمالفيصعوبةواجھتإذا.اْإلِ

ھاتفجھازإلىالوصولإمكانیةلدیككانإذاالھاتف.عبرإلكمالھاإلسكاناستقراربمكتباالتصالفیرجىاإلنترنت،عبر
منالعدیدتقدمالمدینة.فيالعامةwifiفايالوايمواقعأحدزیارةفیرجىاإلنترنت،عليالدخولیمكنكالولكنمحمول

فروع مكتبة بوسطن العامة حالیًا خدمة واي فاي خارجیة مجانیة:

برایتون●
ساحة كودمان●
كونولي●
شرق بوسطن●
ساحة●
إجلیستون●
جروف ھول●
ھونان ألستون●
ھاید بارك●
لویر میل●
ماتابان●
باركر ھیل●
روكسبري●
ساوث إند●
ویست●
روكسبري●

Brighton
Codman
Square
Connolly
East Boston
Egleston
Square
Grove Hall
Honan-Allston
Hyde Park
Lower Mills
Mattapan
Parker Hill
Roxbury
South End
West Roxbury

وتوفر)ھناالمعلوماتمن(مزیدلالستعمالمتاحةWiFiفايواياتصالمراكزعلىأیًضاالعامةبوسطنمكتبةتحتوي
Copleyسكویركوبليفيالمركزیةالمكتبةفيالعامالكمبیوترإلىوصولمواعید Squareھناتالمعلومامن(مزید.(

ماذا یحدث بعد تقدیم طلبي؟
سیتماألولیة،المراجعةبعداكتمالھ.منللتأكدطلبكمراجعةسیتمطلبك،تقدیمبُِمَجّرِدطلبك.تقدیمیؤكدإلكترونیًابریًداستتلقى
أيعلىللحصولالعقارمدیرالعقار/بصاحبلكالمعینةالوكالةفيالحالةمدیرسیتصلشریكة.وكالةإلىطلبكتوزیع

مستندات أو معلومات إضافیة قد تكون ضروریة إلكمال طلبك.
إذا لم تتلق تأكیًدا عبر البرید اإللكتروني بعد تقدیم طلبك، فیرجى إعادة إرسال طلبك.

https://www.bpl.org/hotspot/
https://apps.bpl.org/computers/


ماذا لو تلقیت إخطاًرا بأنني لست ُمَؤّھالً، لكنني أعتقد أنني ُمَؤّھل؟
الُمْستَنََداتتقدیمیرجىاألھلیة.منللتحققتقدیمھایمكنكالتيالوثائقعلىعامةفكرةلإلشعاراإللكترونيالبریدسیتضمن

اإلشعاراستالممنأیام5غضونفي)RRF@boston.gov:اإللكتروني(البریداإلسكاناستقرارمكتبإلىھذهالثُّبُوتِیَّة
بأنك غیر مؤھل.

ماذا أفعل إذا أدركت أنني أخطأت في طلبي؟
طلبكتوزیعتمإذابك.الخاصالطَلَباِْستَِماَرةُفيتغییراتأيحولrrf@boston.govإليإلكترونيبریدارسالیرجى

إلى وكالة شریكة، فیرجى االتصال بمدیر الحالة المعین لك.

ماذا لو كان المالك الخاص بي ال یستجیب أو یرفض المشاركة في ھذا البرنامج؟
في الحاالت التي یكون فیھا المالك غیر مستجیبین أو یرفضون المشاركة، یمكن استخدام التمویل لما یلي:

ودیعة تأمین لضمان سكن جدید في مدینة بوسطن●
إیجار أول/آخر شھر لضمان سكن جدید في مدینة بوسطن●
نفقات االنتقال لضمان سكن جدید في مدینة بوسطن●

أسئلة متنوعة

كیف یتم تمویل ھذا البرنامج؟
یَجارتستخدم مدینة بوسطن ووزارة تنمیة األحیاء األموال الفیدرالیة من أجل َعانَةَ َعلَى اْإلِ .ُصْندوق تَْمِویل اْإلِ

؟19-بكوفیدالصلةذاتباألحداثالمتأثرینللمستأجرینالمطبقةالقانونیةالحمایةأشكالھيما
منمزیدعلىالعثوریمكنلھ.مؤھالًتكونقدالذياإلخالءبتأجیلفیدرالیاًقراًرا)CDC(األَْمراضُمكافََحِةَمراِكُزأصدرت

.ھناالمعلومات واستمارة التصریح المطلوبة إللغاء أمر اإلخالء

الكترونيموقعالموقعھذازیارةفیرجىالمؤجرة،وحدتكإخالءمنكیطلبالمالكمنقانونیًاإشعاًراتلقیتقدكنتإذا
للمساعدة القانونیة .

المتاحةالقانونیةالمعلوماتمصادرجمیعإلىبوسطنمدینةمستأجريوصولبضمانOHSاإلسكاناستقرارمكتبیلتزم
أو4200-635-617علىبمكتبنااالتصالأو،boston.gov/housingstabilityزیارةعلىالمستأجرینوتشجیع

أسئلة.أيمعHousingstability@boston.govإليإلكترونيبریدارسال

ھل تحسب اِالْعتِمادات المالِیٌّة التحفیزیة كدخل لألسرة؟
حساب الدخل.فيلألسرةالتحفیزیةال، ال تندرج الشیكات المصرفیة

mailto:rrf@boston.gov
https://www.boston.gov/sites/default/files/file/2021/03/CDC%20Declaration%2C%20Arabic.pdf
https://evictionlegalhelp.org/
http://boston.gov/housingstability
mailto:housingstability@boston.gov


ى عن البیانات العرقیة/ اإلثنیة ؟ لماذا تقومون بالتقصَّ
الرھنعنواإلفصاحالعادلواإلسكاناالئتمانیةالفرصتكافؤلقوانینامتثالنالضمانالفیدرالیةالحكومةتطلبھماھذا

منأكثرعليَعالََمةوضعیمكنكللعرق،بالنسبةبذلك.القیامعلىنشجعكولكنالمعلومات،ھذهتقدیمیلزمكالالعقاري.
المربع المناسب.َعالََمة عليتسمیة واحدة. إذا كنت ال ترغب في تقدیم المعلومات، یرجى وضع

ما ھي ازدواجیة اإلعانات أو ماذا لو تلقیت مساعدة علي اإلیجار في مكان آخر؟
َعانَةَتَْمِویلُصْندوقاستخدامیمكنال یَجارَعلَىاْإلِ منبالفعلتغطیتھاتمالتيالمرافقو/أواإلیجارفيالمساعدةلتغطیةاْإلِ

فیجبأخرى،مصادرمنمساعدةعلىللحصولطلبلتقدیمتخططأوبالفعلتقدمتقدكنتإذااألخرى.التمویلمصادرقبل
إذاالمثال،سبیلعلىالخدمة.منمختلفةشھوًرا ُصْندوقال ھذاخاللمناإلیجارفيالمساعدةعلىللحصولطلبكیغطيأن

أنیمكنفالوأبریل،مارسلشھريأخرىمصادرمناإلیجارفيمساعدةعلىللحصولبالفعلتلقیت/تقدمتقدكنت
ھذین الشھرین. ُصْندوقیتضمن طلبك لھذا ال 

َعانَةَتَْمِویلُصْندوقمناإلیجارعليالمساعدةتعتبرھل یَجارَعلَىاْإلِ اختبار"خاللمنإعانةاْإلِ
Publicالمجتمع"على"عالةاختبارأوالعامة"المنافعاالعتمادعلى Charge؟

َعانَةَتَْمِویلُصْندوقیُْؤَخذالال، یَجارَعلَىاْإلِ منالمساعدةالفیدرالي."المجتمععلىعالة"اختبارفياالْعتِباِربَِعْیِناْإلِ
َعانَةَتَْمِویلُصْندوق یَجارَعلَىاْإلِ علىعالة"قانونفيالُمنَدِرجةالنقدیة""غیرأو"النقدیة"اإلعاناتمنواحدةلیستاْإلِ

Publicالمجتمع" Charge.

علىالھجرةحالةعنالنظربغضالمعلوماتمصادردلیلالمھاجرینلَدعمالعمدةمكتبلدىیوجد
boston.gov/immigrants.المجتمععلىعالة"اختباربشأنشكوكتساورھمالذینالُسكَّانأیًضانشجع"Public

Chargeماساتشوستسوَمْعھَد1234-371-617الرقمعلىالكبرىبوسطنلمنطقةالقانونیةالخدماتمعالتواصلعلى
ْصَالح .0700-357-617الرقمعليالقَانُونِإلِ

البطالة؟إعاناتعلىللحصولبطلبأتقدمكیف،19-كوفیدبسببوظیفتيفقدتلقد
عنمھمةمعلوماتأجلمنMass.Govموقعزیارةفیرجىبعد،البطالةإَِعانَةعلىللحصولبطلبتقدمتقدتكنلمإذا

نموذجملءأیًضافیمكنكمساعدة،إلىبحاجةكنتإذاولكناإلنترنت،عبرالتقدیمھيطریقةأسرعللتقدیم.التوظیف
والبرتغالیة).اإلسبانیةباللغةالمساعدة(تتوفر6800-626-877أو6800-626-617بالرقماالتصالأوھنااالتصال

التوسععنالمزیدمعرفةیمكنك،عملعنللباحثینوأجوبةأسئلةھذافيالتقدیم.كیفیةحولبخطوةخطوةدلیل اأیض ھنالك
CARESكیرزقانونخاللمنالبطالةإعاناتفي

الحرة،المھنأصحاباألشخاصلتغطیةاالقتصادي"األمنوتعزیزاإلغاثة،جھودودعمكورونا،فیروسمكافحة"قانون
وغیرھم.المشتركة)السیاراتسائقي(مثل"gig"المؤقتةالوظائفوعمالالمستقلین،والمقاولین

http://boston.gov/immigrants
https://www.mass.gov/orgs/department-of-unemployment-assistance
https://www.mass.gov/orgs/department-of-unemployment-assistance
https://www.mass.gov/forms/covid-19-department-of-unemployment-assistance-contact-request
https://www.mass.gov/doc/filing-a-new-unemployment-claim-covid-19/download
https://docs.google.com/document/d/13JGOEysQPVsJLcxdw1aU50uELsNTUmLkhXLuR229-OM/edit

