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Emergency Rental Assistance Program 

 

 مقاطعة سان دييغو 

برنامج المعونة اإليجارية الطارئة للمتضررين من 
)     جائحة  د 19‐كوف )  (COVID‐19) 

 

هل أنت من سكان المقاطعة المحتاجين إلى معونة اإليجار بسبب ضائقة مالية ناتجة عن جائحة  
 ؟ 19-كوفيد

- ) لمساعدة األسرالمؤهلة والمتضررة ماليًا نتيجة لجائحة كوفيد ERAP( أطلقت مقاطعة سان دييغو برنامج المعونة اإليجارية الطارئة
دوالر شهريًا لمدة شهرين بحٍد أقصى. سيتم اختيار المشاركين عبر   1500في المناطق المؤهلة. سيقدم البرنامج منحة تصل إلى  19

 . لمرة  واحدة ئية، وسيتم تقديم المعونة مباشرةً إلى مالك العقارقرعة عشوا
 

 معايير األهلية: 
 :مدينة مدمجة). إن السكان الذين يعيشون   18األفراد واألسر على مستوى المقاطعة (منطقة غير مدمجة و  المناطق المؤهلة

لن يكونوا   بتلك  المناطق المحلية الخاص  19- للمتضررين من جائحة كوفيد  المعونة اإليجاريةتطبق برنامج  مناطق محليةفي 
 بالفعل.  بتلك المناطق المحلية الموجود التمويل  كل مؤهلين لالنضمام إلى برنامج المقاطعة ما لم يتم استنفاد 

 :متوسط الدخل في المنطقة ، وفقًا لما حددته وزارة  من%  60  تحت أو أقلدخل األسرة  يكونيجب أن  الدخل المؤهل
  متوسط الدخل في المنطقة) من % 60 جدولاإلسكان والتنمية الحضرية األمريكية. (انظر أدناه لالطالع على 

 19-كوفيد جائحة  كنتيجة مباشرة بسبباألسرة من ضائقة مالية   تعانييجب أن  :19-ضائقة مالية متعلقة بجائحة كوفيد .
أو زيادة في النفقات الطبية التي يتم تكبدها كنتيجة مباشرة  19-يتضمن ذلك خسارة الدخل أو انخفاضه بسبب جائحة كوفيد 

  .19-لكوفيد 
 الحصول على المعونة االيجارية من برنامج قسيمةمثل  المعونة اإليجارية  شكل من اشكال على اى يجب أال تحصل األسر 

اإلسكان  العادة المعونة االيجاريةأو  المعونة االيجارية   اى برامج اخرى من برامجأو  اختيار السكن طبقا للقسم الثامن
 من وكاالت غير ربحية. المعونة االيجاريةالسريع أو  

  يرجى المالحظة: يجب أن يوافق مالك العقار الذي يقطن به ُمقدم الطلب على المشاركة في البرنامج الخاص بمقاطعة سان دييغو

 تقديم الطلب عبر اإلنترنت:
 

أكتوبر   8إلى  2020سبتمبر  24ستستقبل مقاطعة سان دييغو الطلبات في الفترة من 
  سوى قبول يتم لن   لن  .هنا. سيتمكن األفراد المهتمون من تقديم الطلب من على 2020

. سيتمكن مقدمو الطلبات من التحقق من حالة طلبهم مؤهلةطلب واحد من كل أسرة 
 . تسييرالطلبعبر بوابة الطلبات خالل أي مرحلة من مراحل 

 
للمزيد من   او إذا لم يكن لديك اتصال باإلنترنت وتحتاج إلى مساعدة الستكمال الطلب

  ERAPالمعلومات حول برنامج 
 www.sdhcd.orgيُرجى زيارة 

  
 

 

 
)2020حدود الدخل في مقاطعة سان دييغو (  

 
 حجم األسرة 

 
  ٪ من60حد الدخل (

دخل المنطقة) متوسط   
 

1  $48,540 

2  $55,440 

3  $62,400 

4  $69,300 

5  $74,880 

6  $80,400 

7  $85,980 

8  $91,500 
 

 


