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  األسئلة الشائعة
 

 )؟ ERAP( المعونة اإلیجاریة الطارئة ما ھو برنامج  )1
  19-المؤھلة والمتضررة مالیًا نتیجة لجائحة كوفید ) لمساعدة األسر ERAP( المعونة اإلیجاریة الطارئةأطلقت مقاطعة سان دییغو برنامج  

دوالر شھریًا لمدة شھرین بحٍد أقصى. سیتم اختیار المشاركین عبر قرعة   1500في المناطق المؤھلة. سیقدم البرنامج منحة تصل إلى  
 عشوائیة، وسیتم تقدیم المعونة مباشرةً إلى مالك العقار. 

 
 ؟ ERAPكیف أقدم طلبًا للمشاركة في برنامج  )2

. في حالة األشخاص الذین ال یتوفر لدیھم اتصال  2020أكتوبر   8إلى   2020سبتمبر   24خالل الفترة من   عبر اإلنترنتیمكنك تقدیم طلب 
) لتوصیلھم بموظف یمكنھ مساعدتھم عبر  858(  694- 4801باإلنترنت ویحتاجون إلى مساعدة الستكمال الطلب، یرجى االتصال بالرقم 

 الھاتف. 
 

 أحتاج إلى برید إلكتروني لتقدیم الطلب؟ ماذا لو لم یكن لدي عنوان برید إلكتروني؟ھل  )3
 یمكنكیتعین وجود برید إلكتروني صالح لتقدیم طلب عبر اإلنترنت. إذا لم تكن تمتلك واحدًا، یمكنك إنشاء برید إلكتروني الستكمال الطلب. 

 : باحد تلك المواقع  المجانیة  للبرید االلكترونى برید إلكتروني مجانیة  عمل 
o Gmail 
o Yahoo 
o Microsoft Outlook 

) للتحدث مع موظف عبر الھاتف من أجل مساعدتك في 858(  694-4801إذا لم یكن لدیك عنوان برید إلكتروني، یمكنك االتصال بالرقم 
 استكمال الطلب عبر اإلنترنت. 

 الدخول أو تقدیم طلب عبر اإلنترنت؟ ماذا ینبغي أن أفعل إذا واجھتني مشكلة في تسجیل  )4
 . المعونة اإلیجاریة الطارئة  مجببرنا أنشئ حساب الخطوة األولى:

 
قم بتأكید بریدك اإللكتروني الُمسجل قبل تسجیل الدخول واستكمال طلبك. یُرجى التحقق من بریدك اإللكتروني والضغط على   الخطوة الثانیة:

 الرابط في رسالة التسجیل التي استلمتھا عبر البرید اإللكتروني لتأكید بریدك اإللكتروني الُمسجل. 
o  البرید   حافظةالخاصة بالتسجیل التي تم إرسالھا إلیك، یُرجى التحقق من إذا لم تتمكن من العثور على رسالة البرید اإللكتروني

غیر المھم أو غیر المرغوب فیھ. إذا كنت ال تزال غیر قادر على العثور على رسالة البرید اإللكتروني الخاصة بالتسجیل، انقر  
 (إعادة إرسال التأكید على البرید اإللكتروني) من صفحة تسجیل الدخول.  " Resend Email Confirmation"على رابط 

 
 تسجیل الدخول واستكمال طلبك عبر اإلنترنت.   الخطوة الثالثة:

o  إذا قمت بتأكید بریدك اإللكتروني بنجاح، ولكن ال تزال غیر قادر على تسجیل الدخول، اختر رابط"Forgot your 
password? " رور؟) من صفحة تسجیل الدخول. تحقق من بریدك اإللكتروني وانقر على الرابط الموجود  (ھل نسیت كلمة الم

 في رسالة البرید اإللكتروني التي تم إرسالھا إلیك لفتح صفحة الویب حتى تتمكن من إنشاء كلمة مرور جدیدة لتسجیل الدخول. 
 

 ھل سأحتاج إلى تقدیم وثائق داعمة مع طلبي؟ )5
على   سیرطلبكإن تقدیم أدلة التحقق في وقت تقدیم الطلب یُعد أمًرا اختیاریًا، ومع ذلك نحن نشجع بشدة على تقدیم الوثائق مع الطلب لضمان 

 تقدیم أي أدلة تحقق غیر ُمقدَّمة.  لمقاطعةا  عمل   نحٍو أسرع. في حالة اختیار أي مقدم طلب من قائمة االنتظار، سیطلب فریق

https://www.sandiegocounty.gov/sdhcd/community-development/COVID-19-Emergency-Rental-Assistance-Program.html
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 ري إذا تم اختیاري؟كیف سیتم إخطا )6
سیتم اختیار مقدمي الطلبات عیر قرعة عشوائیة. سیتم إخطار جمیع مقدمي الطلبات سواء في حالة اختیارھم أو عدم اختیارھم عبر رسالة 

 برید إلكتروني أو برید عادي (في حالة عدم تقدیم برید إلكتروني). یمكن التحقق من حالة الطلب عبر اإلنترنت في أي مرحلة. 
 

 ما مبلغ معونة اإلیجار الذي قد أكون مؤھًال للحصول علیھ؟ )7
منحة لمرة واحدة لسداد متأخرات اإلیجار أو المبالغ المفترض سدادھا مستقبلیًا أو كلیھما. سیصل مبلغ المنحة إلى   ERAPسیقدم برنامج 

 دوالر شھریًا لمدة شھرین كحد أقصى.   1500
 

 یمكننا نحن االثنین تقدیم طلب؟إذا كنت أعیش مع رفیق سكن، ھل  )8
 سوى طلب واحد من كل أسرة.    یتم قبوللن
 

أو كنت أعیش في مشروع قائم على   برنامج القسم الثامن للمساعدة االیجاریةإذا كنت أتلقى إعانة إیجار مثل قسیمة اختیار السكن بموجب  )9
 الثامن أو اإلسكان العام، فھل سأكون مؤھًال للحصول على إعانة اإلیجار الُمقدمة من مقاطعة سان دییغو؟ القسمما ورد في 

أو برامج معونة اإلیجار األخرى أو    القسم الثامن للمساعدة االیجاریةأشكال إعانة اإلیجار مثل قسیمة  شكل  من تتلقى األسر أي  نالیجب أ 
 معونة إعادة اإلسكان السریع أو معونة إیجار من وكاالت غیر ربحیة. 

 
 ؟ ERAPما ھي المناطق التي یغطیھا برنامج   )10

الخاص بھم لن یكونوا مؤھلین    19-تطبق برنامج إغاثة اإلیجار للمتضررین من جائحة كوفید مناطق محلیة إن السكان الذین یعیشون في 
 لالنضمام إلى برنامج المقاطعة ما لم یتم استنفاد التمویل الصادر من تلك الوالیات القضائیة بالفعل. 

 
 ھل یجب أن یوافق مالك العقار الذي أسكن بھ على المشاركة في ھذا البرنامج؟ )11

نعم، یجب أن یوافق مالك العقار الذي یقطن بھ ُمقدم الطلب على المشاركة في البرنامج. سیتم رفض طلبك في حال رفض مالك العقار قبول  
 المدفوعات أو عدم قیامھ بتقدیم الوثائق وأدلة التحقق المطلوبة.  

 
 طلب؟ھل یتعین أن تتوفر لدى معلومات االتصال الخاصة بمالك العقار عند تقدیم ال  )12

 نعم، ینبغي أن یتوفر لدیك اسم مالك العقار ورقم ھاتفھ أو عنوان بریده اإللكتروني أثناء مرحلة تقدیم الطلب. 
 

 ھل سیتم دفع مبلغ معونة اإلیجار مباشرةً لي؟ )13
 ال، سیتم دفع األموال مباشرةً إلى مالك العقار أو شركة إدارة العقار. 

 
 ینبغي تقدیمھا مع الطلب الخاص بي؟ما ھي أشكال التحقق المقبولة التي  )14

o   یجب على مقدمي الطلبات تقدیم نسخة من بطاقة ھویة تحتوي على صورة والتي تتضمن عنوانھم الحالي (العنوان المدون في
من بطاقة   صورةالطلب). إذا كانت بطاقة الھویة التي تحتوي على صورة ال تتضمن العنوان الحالي، یجب على مقدم الطلب تقدیم 

فاتورة مرافق أو عقد إیجار یتضمن االسم والعنوان الحالي (العنوان المدون   صورة من   وكذلك لھویة التي تحتوي على صورة ا
 في الطلب).  

o   وتتضمن ھذه الوثائق شیكات الرواتب  2020أغسطس   1ینبغي أال یتجاوز التاریخ المدون على وثائق التحقق من الدخل تاریخ ،
  CalWORKsلكل أفراد األسرة المعیشیة العاملین ووثائق التحقق من حالة البطالة وخطاب الحصول على مخصصات برنامج 

الضمان االجتماعي   ومخصصات ) إSSI(  االضافىامج دخل الضمان التكمیلي وما إلى ذلك. سیتم قبول خطابات مخصصات برن
)SSA  2020ینایر   1) الصادرة بدًءا من . 
 

 لست مدینًا بإیجار، لكنني لن أتمكن من سداد مبلغ إیجار الشھر القادم. ھل سیظل بإمكاني تقدیم الطلب؟  )15
 وال یمكنك سداد مبلغ اإلیجار القادم. 19-نعم، ال یزال بإمكانك التقدم إذا كنت من المتضررین مالیًا نتیجة لجائحة كوفید

 
 الُمقدمة لمرة واحدة، فھل أنا ُملزم برد المبلغ؟إذا وقع على االختیار لتلقي المنحة  )16

 الُمستأجر غیر ُملزم برد مبلغ اإلعانة، فھو منحة. سیتم دفع إعانة اإلیجار مباشرة إلى مالك العقار نیابة عن الُمستأجر. 
 


