
  ARP –HOME صناديق خطة اإلنقاذ األمريكيةأموال ملخص مخطط تخصيص ( مسودة)

 2من   1صفحة
 

 

( لبرنامج EMOH-PRAخطة اإلنقاذ األمريكية )صناديق مليون دوالر أمريكي من أموال  21.6تلقت مدينة بوسطن مبلغ 

وهي خطة تهدف إلى زيادة مدى استقرار اإلسكان عن طريق مساعدة األفراد أو األسر  HOME الشراكة االستثمارية هوم

 أو غير ذلك من الفئات السكانية المعرضة لمخاطر التشرد أو المتشردين فعليًا.

ويمكن استخدامها في إيجار  2030( بحلول )سبتمبر( EMOH-PRA)صناديق خطة اإلنقاذ األمريكية يجب إنفاق أموال 

َمع. مساكن  ميسورة التكلفة، والمساعدة في اإليجار على أساس المستأجر، والخدمات الداعمة، وشراء أو تطوير مأوى غير ُمجَّ

بالمائة من المنحة لسداد تكاليف  5بالمائة لإلدارة والتخطيط. كما يمكن استخدام ما يصل إلى  15يمكن استخدام ما يصل إلى 

 مات غير الربحية مثل مقدمي الخدمة المشردين.التشغيل وبناء القدرات من أجل المنظ

 (:sAQ( بحيث ينتفع بها األهالي المستحقين )EMOH-PRA)صناديق خطة اإلنقاذ األمريكية يجب استخدام أموال 

 المشردين.  .1

 المعرضون لخطر التشرد.  .2

تداء الجنسي أو المطاردة األشخاص الهاربون أو الذين حاولوا الهروب من العنف المنزلي أو عنف المواعدة أو االع  .3

 أو االتجار بالبشر.

جزء من األهالي اآلخرين، وذلك في حال تقديم الخدمات أو المساعدة الداعمة، ممن قد يحولوا دون تشرد األسرة أو   .4

 يقدموا خدمات ألكثر الفئات عرضة للخطر عدم االستقرار السكني.

 امى المحاربين.قُدامى المحاربين والعائالت التي تضم أحد أفراد قد  .5

 .Egn HcxE DUH ( علىEMOH-PRA) صناديق خطة اإلنقاذ األمريكية تتوفر المتطلبات الكاملة لبرنامج

صناديق حة سلسلة من االجتماعات ومجموعات التركيز لفهم االحتياجات الحالية لألهالي المستحقين لتمويل عقدت وزارة الص

(؛ وعلى وجه الخصوص، أولئك الذين يعانون من التشرد أو المعرضين لخطر EMOH-PRA)خطة اإلنقاذ األمريكية 

 التشرد.

األكثر إلحاًحا بين األهالي المستحقين في والية بوسطن تتمثل في  وبناًء على تلك االستشارات والبيانات البحثية، فإن الحاجة

ممن ليس لديهم أي مكان  3945توفير سكن آمن ومستدام وبأسعار معقولة، خاصة ألهالي والية بوسطن البالغ عددهم 

 يعتبرونه "منزل".

 

بالمائة من األسر المستأجرة في والية بوسطن ممن يتحملون أعباء تكاليف اإلسكان الباهظة،  30باإلضافة إلى ذلك، فإن 

بالمائة من دخلهم على اإليجار، فضالً عن وجود قوائم انتظار طويلة لإلسكان العام والوحدات  50ويدفعون أكثر من 

صناديق خطة اإلنقاذ ات التي تخدم األهالي المستحقين إلى أن تكون أموال المدعومة. أدت المشاورات المنعقدة مع المنظم

وخدمات الدعم الموجهة لمساعدة األشخاص في دور السكن ( أيًضا داعمة لخدمات البحث عن EMOH-PRA)األمريكية 

( OMEابع لهيئة اإلسكان )بالنظر إلى هذه االحتياجات، يقترح مكتب العمدة التوالعثور على منازل والبقاء في مأوى مستقر. 

 14بالمائة من األموال لتحديد قيم إيجارية ميسورة التكلفة، على شكل إسكان داعم دائم؛ حيث يتم تخصيص  74تخصيص 

 بالمائة لبناء القدرات غير الربحية عالوة على إدارة وتخطيط وزارة الصحة. 12بالمائة من أموال المنحة للخدمات الداعمة و

 

 

https://www.hudexchange.info/resource/6479/notice-cpd-2110-requirements-for-the-use-of-funds-in-the-home-arp-program/
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 (2022( )أغسطس EMOH-PRA) صناديق خطة اإلنقاذ األمريكية مقترحة لبرنامجالموازنة ال

 مستويات الخدمة ٪ من المنحة مبلغ التمويل األنشطة المؤهلة

 من المقرر تحديدها %13.9 دوالر  3،000،000  الخدمات الداعمة

االستحواذ على وتنمية دور السكن غير 
  المجمعة

 ةغير متوفر %0 صفر دوالر 

المساعدة اإليجارية على أساس المستأجر 
(ARRP)  

 من المقرر تحديدها %32.4 دوالر  7،000،000

تنمية دور سكن لإليجار بأسعار ميسورة 
  التكلفة

 وحدة جديدة 200 %41.7 دوالر  9,000,000

 %0 صفر دوالر أمريكي  التشغيل غير الربحي

 %4.6 دوالر  1000000  بناء القدرات غير الربحية غير متوفرة

 %7.4 دوالر  1،597،797 والتخطيط اإلدارة

صناديق خطة اإلنقاذ  برنامج تخصيص 
  ( بالكاملEMOH PRA) األمريكية

   دوالر  21,597,797

 

للتعليقات العامة.  8/18/22إلى  8/1/22( في الفترة من EMOH-PRA)صناديق خطة اإلنقاذ األمريكية تم نشر مسودة 

تفضل بتقديم التعليقات باإلضافة إلى إمكانية إرسالها عن طريق البريد اإللكتروني على العنوان 

toExottHDmQstoQmoD.Uom 

 

 Egnبالواليات المتحدة  وزارة اإلسكان والتنمية الحضريةفي نهاية فترة التعليقات، ستقدم وزارة الصحة الخطة إلى 

صفحة الويب ( هذه على EMOH-PRA)صناديق خطة اإلنقاذ األمريكية لمراجعتها والموافقة عليها. تم نشر مسودة 

 .Hearing and Public Comment webpage العمدة الخاصة بمكتب االستماع والتعليقات العامة التابع لمكتب
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