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 مقدمة
 

 ). HCV(كن الس اختیار قسیمة ،8القسم  برنامج (األسرة) في للمشاركین المعلومات الكتیب ھذا یقدم
  

 ھذا ). یُدارHUDاألمریكیة ( الحضریة  والتنمیة اإلسكان وزارة قِبل من مراقبتھ وتتم یًافدرال ممول جنامرب وھ ، HCV 8 القسم  برنامج إن
 سكن على  الحصول  من لتمكینھم المنخفض الدخل  ذات المؤھلة  لألسر اإلیجار في المعونة ویوفر محلیة عامة إسكان وكاالت قِبل  من البرنامج

 اإلیجار. بقیة عن مسؤولة المدعومة األسرة وتكون مباشرة للمالك اراإلیج من ًءازج البرنامج وصحي. یدفع وآمن الئق
 

 أو اإلسكان (ھیئة دییغو سان بمقاطعة اإلسكان ھیئة واألھلیة. فلدى الدخل من معینة متطلبات تستوفي التي  األسر البرنامج ھذا یساعد
HACSD (المناطق في تعیش/ تعمل التي ھي تفضیل أعلى  على وزحت التي رفاألسالبرنامج.  انتظار قائمة من لالختیار التفضیالت بعض 

 أو المحاربین قدامى أو أطفال لدیھا التي األسر أو اإلعاقة ذوي من أو السن یلي: كبار مما أكثر أو فئة ضمن وتقع اإلسكان ھیئة تخدمھا التي
 على شھر 12لمدة  أسبوعیًا األقل على ساعة 32یعملون  ذینلا ملینعاال اءالفقر أو المشردین أو الحیاة قید على الذین اربینمحال قدامى أزواج
 سیتي وناشیونال نسایدوأوش دییغو سان المدن باستثناء دییغو سان مقاطعة كل اإلسكان ھیئة اختصاص األھلیة. یضم تحدید قبل األقل

 .وإنسینیتاس وكارلسباد
 
 

 السكن اختیار قسیمة ،8القسم  برنامج یعمل كیف
 

 مقبولة وحدة على األسرة تعثر أن یجب (القسیمة)، السكن اختیار قسیمة وتتلقى معونة على للحصول مؤھلة ما أسرة نأ تحدید بمجرد
اإلسكان  جودة معاییر لتستوفي معاینةلا الوحدة تجتاز أن یجب وفحصھا. الطلبات تقدیم بخصوص المالك بإجراءاتھ الطبیعیة یقوملإلیجار. 

)HQSقِبل من المدفوعة والمرافق وموقعھا وحجمھا لعمرھا وفقًا الوحدة مقابل للسوق بالنسبة معقول إیجار لیصتح الكالم ىعل ). یجب 
 والمرافق. ومع اإلیجار ابلقم شھریًا المعدل دخلھا % من30 عن یقل ال ما األسرة تدفعاألسرة.  متناول في اإلیجار یكون أن المالك. یجب

  الوحدة. على األولیة الموافقة وقت في والمرافق اإلیجار مقابل شھریًا المعدل دخلھا % من40 نم أكثر سرةألا تدفع أن یجوز ال ذلك،
 

 اإلسكان ھیئة توافق أن بوإعادتھا. یج لألسرة اإلسكان ھیئة من المقدمة األوراق بإكمال والمالك األسرة تقوم المؤجرة، الوحدة اختیار بعد
   المالك. مع عقد على والتوقیع علیھا، والموافقة الوحدة بمعاینة وتقوم الموقع، على قفاوتو ،مالكلا  على وتوافق اإلیجار، على

 
 قبل الدفعات في دءالب اإلسكان لھیئة یمكن ال العقد. في المذكورة واألحكام الشروط بنفس المالك مع إیجار عقد األسرة توقع أن یجب وأخیًرا،

  للمعاینة. الوحدة اجتیاز تاریخ
 

 الغرف وعدد دخلھا، على األسرة تتلقاھا التي المعونة األسرة. تعتمد من واألخرى اإلسكان ھیئة من واحدة شھر، كل دفعتین مالكلا عسیجم
 األسرة. قِبل من المدفوعة والمرافق واإلیجار الوحدة، وفي القسیمة في

 
 دفع  في الفشل مثل البرنامج، لمتطلبات االمتثال في سرةألا لتفش  ذاالبرنامج. إ قواعد  األسرة تتبع أن یجب المعونة، قيلت في لالستمرار

 األسرة.  عن نیابة المقدمة المعونة بدفع األسرة مطالبة تتم قد و/أو البرنامج في األسرة مشاركة إنھاء یتم قد سبب، ألي اإلیجار
 

 األسرة. لتقوم بتولّي معونة إسكان ھیئة لدیھ متحدةلا تیاوالال في مكان ألي قسیمتھا نقل لألسرة فیحق ،كة لألسرةحریة الحر البرنامج یدعم
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 المعقولة الترتیبات التیسیریة سیاسة
 
 

 التعریف
 لیتمتع اإلعاقة ذوي من صلشخ ضروري خدمة أو ممارسة أو سیاسة أو  قاعدة على تعدیل أو استثناء المعقول ھو أي الترتیب التیسیري

 والمشتركة. العامة االستخدام مساحات یشمل بما بھ، واالستمتاع لالمنز استخدام في متساویة بفرصة
 

 ھیئة توفر أن یجب إعاقة، مع یتكیّف لكي سیاسة في تعدیل أو استثناء أو الوصول إمكانیة لتسھیل میزة األسرة أفراد أحد یحتاج عندما
 أو مادي عبء خلق في سیتسبب كان إذا يریترتیب تیس ىل ع فقةالموا من اإلسكان ھیئة تتمكن ال المعقول. قد حدود يف التعدیل اإلسكان

 الحاالت.  ھذه في معقول بدیل ترتیب تیسیري على للعثور األسرة مع اإلسكان ھیئة للبرنامج. ستعمل األساسیة الطبیعة في تغییر
 

 إذا:  ما بتقییم اإلسكان ھیئة ستقوم معقول، ترتیب تیسیري تقییم یتم لكي
 

 على الفرد؛  قاإلعاقة ینطب ذي صالشخ تعریف كان -
 ؛وخدماتھا HACSD جبرام إلى الفرد وصول إمكانیة الترتیب التیسیري من سیحسن -
 ؛معقوالً  المطلوب كان الترتیب التیسیري -
 الترتیب التیسیري. یطلب المشارك وكان -

 
 الترتیب التیسیري طلبات
 تعدیل یمكن كان إذا ما لتقیّم اإلسكان ھیئة من يروالضر سیاسیةلا ناءاستث أو المحدد التغییر اإلعاقة ذوي من المشارك لبطی أن یجب

 بذلك. ال علم على اإلسكان ھیئة تكن لم ما واإلعاقة الطلب بین العالقة شرح ال. علیك أم المعقولة سیاسة الترتیبات التیسیریة بموجب القاعدة
والترتیب  الطلب طبیعة المسؤول الشخص یفھم لكي ةبالمطلو وماتالمعل لتقدیم الطرق أحد ھو الكتابي محددة. الطلب لغة أو شكل یشترط

 سنویة مراجعة إكمال فسیتم مؤقتًا، كان إذا دائم. أم مؤقت لترتیب تیسیري الحاجة كانت إذا ما الشرح یتضمن أن لإلعاقة. یجب التیسیري
 باإلعاقة.  المتعلق للترتیب التیسیري األھلیة استمرار من أكدللت لإلعاقة

 
 یتم باإلعاقة. لن  المتعلق للترتیب التیسیري الحاجة لتقییم الضروري للحد  فقط اإلعاقة من التحقق الحاالت، بعض في سكان،إلا ھیئة تطلب قد

 طبیة. سجالت تقدیم علیك یتوجب ولن محدد تشخیص عن سؤالك
 

 معدات أو مقیم مساعد الستضافة إضافیة رفةغل الحاجة میدع  ةالصحی الرعایة مقدم من توثیقًا تقدم أن یجب الدعم، لمعیار ءاستثنا طلب عند
 أثناء األجھزة موضع من التحقق الطبیة. سیتم للمعدات منفصلة غرفة أو مقیم مساعدر إلى توفّ  الطبیة الحاجة الوثائق تحدد أن خاصة. یجب

 اإلسكان أن تقلل الدعم.  یئةھل ، یحقعلیھ افقاإلضافیة للترتیب التیسیري المو الغرفة استخدام یتم لم تینیة. إذاالرو نةعایالم
 
 

 لصاحب العقار الترتیبات التیسیریة
 األسرة. نفقة على اإلعاقة ذوي من أسرة أجل من معقولة تعدیالت بإجراء السماح على الطلب، على بناء المالك، یوافق أن یجب
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ثالثیةشراكة    
 السكن اختیار قسیمة ،8القسم  برنامج منض

 
 المؤجرة. الوحدة ومالك والمستأجر اإلسكان ھیئة بین ھي السكن اختیار قسیمة ،8القسم  نامجرب ضمن ثالثیةلا  ةالشراك

 

 األسرة مسؤولیات المالك/ المدیر مسؤولیات اإلسكان ھیئة مسؤولیات

 للحصول مؤھالً  الطلب مقدم كان إذا  ما تحدید
 اإلیجار. معونة على

 یارواالخت الفحص أنشطة جمیع إجراء
 والتأجیر.

 اإلسكان. لھیئة ودقیقة كاملة معلومات فیروت

 اإلسكان معونة دفعات عقد ألحكام االمتثال المؤھلة.  األسر لكل البرنامج قواعد كل شرح
 اإلیجار. وعقد

 للعیش مكان على للعثور الجھد قصارى بذل
 للبرنامج. ومؤھالً  مناسبًا یكون

 
 من وحصتھ مستأجرلا من الضمان ةیعود جمع السكن.  اختیار قسیمة إصدار

 اإلیجار.
 المواعید كل حضور خالل من التعاون

 اإلسكان. ھیئة جانب من المجدولة
 عقد ببموج المستأجر التزامات فرض اإلیجار. وعقد والمالك الوحدة على الموافقة

 اإلیجار.
 

 السكن بوحدة االعتناء مسؤولیة تحّمل
 المدعمة. 

 يف للمالك نكاسإلا معونة مدفوعات تسدید
 المناسب. الوقت

 دفعھا یتم لم (ما والخدمات المرافق مقابل الدفع
 اإلیجار). عقد بموجب المؤجر من قِبل

 المالك. مع اإلیجار عقد ألحكام االمتثال

 األسرة من لكل األھلیة استمرار تحدید
 والمعاینة. الفحص إعادة لجدول وفقًا والوحدة

 جودة راییلمع وفقًا الوحدة على الحفاظ
 على تقع التي الظروف عدا فیما كان،ساإل

 المؤجر. عاتق
 

 اختیار قسیمة في األسرة اللتزامات االمتثال
 السكن. 

 لقواعد واألسر المالكین امتثال ضمان
 للعقد. لكماال وكذلك امتثال البرنامج

 

 العادل. اإلسكان قوانین لكل االمتثال
 

 إجرامیة. أنشطة في االنخراط عدم

 وھیئة المالك من اإلذن على الحصول معیشة سلیمة وآمنة. بیئة ضمان ومھنیة. سریعة بخدمة كینلاموال األسر یدتزو
 باالنتقال. شخص ألي السماح قبل اإلسكان

 على بناء المعقول، الترتیب التیسیري توفیر
 األسرة.  في اإلعاقة ذوي من فرد ألي الطلب،

 معقولة التتعدی بإجراء السماح على الموافقة
 نفقة على اإلعاقة ذوي من أسرة لجأ من

 األسرة. 
 

 بأي یوًما 14خالل  اإلسكان ھیئة إبالغ
 وتكوین واألصول الدخل في تغییرات

 األسرة.
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 تحقیق اإلشغال المرغوب

 
 باإلضافة المصنعة. والمنازل لكسدوبوال المتصلة والمنازل والشقق مثل: المنازل المستقلة المؤجرة للوحدات اإلیجار معونة HCV برنامج یوفر
 اإلیجار معونة على للحصول مؤھلة األسر تكون قد كما  المساحات. إلیجار معونة على للحصول مؤھلین المصنّعة المنازل مالكو یكون قد ذلك، إلى
 یة. اعجملا المساكن أو الواحدة، الغرفة إشغال وحدات أو المشترك اإلسكان مثل المخصصة اإلسكان اعأنو بعض في

 
 التالیة:  الخطوات إكمال قبل المعونة بدء یمكن ال المعونة: بدء

 
 )RFTAاالستئجار ( على الموافقة لطلب اإلسكان ھیئة قبول -
 حجابن للمعاینة الوحدة اجتیاز -
 عقدوال اإلیجار عقد تنفیذ -

 
 بالكامل.  اإلیجار عن مسؤول فأنت الخطوات، ھذه وقوع قبل انتقلت إذا

 
 راإلیجا معقولیة

 كان بأكملھ. إذا العقار تأجیر بدء عند اإلیجار معقولیة مقارنة إجراء المنطقة. سیتم في المماثلة الوحدات یقارب إیجاًرا المالك یتقاضى أن بجی
 لى. عاأل المبلغ لدفع استعداد على كنت وإن حتى أخرى وحدة على العثور علیك فیجب اإلیجار، بتخفیض المالك ومقی ولن جدًا مرتفعًا اإلیجار

 
 والرسوم والمرافق الخدمات بخصوص واألسرة المالك بین المنفصلة االتفاقیات على مسبقًا اإلسكان ھیئة توافق أن یجبالمنفصلة:  یاتق ااالتف

 لدیھ أجرالمست یكن لم ما اإلیجار عقد من كجزء عام  بشكل والمرافق الخدمات كل تضمین یجب اإلیجار. في مضمنةلا  غیر الخاصة الشراء ورسوم
 المرافق.  أو الخدمات ضفر خیار

 
 والقانون یةالوال وقانون الفدرالي القانون من قِبل المفروضة الحدود تتعدى ال األسرة من ضمان ودیعة تحصیل للمالك یجوزالضمان:  ودیعة

 المحلي. 
 

 أن بالبرنامج. یجب الخاصة إلشغالاو واألمان منألوا الصحة معاییر مدعومة أسرة قِبل من المشغولة الوحدات كل يتستوف أن یجب السكن: حالة
  ذلك. بعد السنة في تینرم األقل وعلى المعونة بدء قبل اإلسكان ھیئة تجریھ الذي اإلسكان جودة معاییر معاینة من األدنى الحد الوحدة تجتاز

 
 األولي واإلیجار الفترة بنفس البعض بعضھما راإلیجا قدعو العقد یطابق أن األقل. یجب على أشھر ستة لمدة منفذ إیجار عقد مطلوب اإلیجار: عقد

 اإلسكان ھیئة والثالجة. تقدم والموقد القمامة جمع وخدمات والمیاه الصحي والصرف والكھرباء الغاز بخصوص المالك أو المستأجر ومسؤولیات
  اإلیجار. عقد مع إرفاقھ یجب اإلیجار لعقد ملحقًا

 
 الشروط بنفس جدید عقد تنفیذ الجدیدة اإلیجار عقود كل مسبقًا. تتطلب اإلیجار عقد تمدید أو الجدید راجیاإل عقد ىلع اإلسكان ھیئة توافق أن یجب

 وھیئة األسرة المالك یعطي أن اإلیجار. یجب لعقد األولیة الفترة بعد وقت أي في تبدأ لفترة رإیجا عقد األسرة على المالك یعرض واألحكام. قد
   األقل. على یوًما 60 بمدة الجدیدة اإلیجار عقد فترة بدایة قبل رضعلبا كتابیًا اإشعارً  اإلسكان

 
 دفعات أي طلب للمالك یجوز للوحدة. ال اإلیجار عقد وإجمالي اإلسكان ھیئة دفعة مبلغ بین الفرق األسرة تدفع أن یجبللمالك:  األسرة دفعات

 الفور.  ىلع زائدة رإیجا دفعة أي رد علیھ ویجب المبلغ ھذا عن تزید لإلیجار
 

 اإلیجار لعقد األسرة إنھاء
 إلى نسخة وتقدم، یوًما 30مدتھ  مسبقًا كتابیًا اإشعارً  للمالك األسرة تقدم أن اإلیجار. یجب عقد فترة بعد وقت أي في اإلیجار عقد إنھاء لألسرة یجوز
 الوقت. نفس في اإلسكان ھیئة
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 اإلیجار احتساب
 

 إذا لألسرة إضافیة ودفعة اإلیجار مقابل للمالك المقدمة الدفعة المبلغ للمالك. یتضمن اإلسكان ھیئة فعھدت الذي بلغالم يھ اإلسكان معونة دفعة
 اإلیجار.  لعقد وفقًا اإلیجار يخطتت المعونة دفعة كانت

 
 األسرة.   دخل إلى باإلضافة عوامل عدة على المدعومة األسرة ستدفعھ الذي اإلیجار مبلغ یعتمد

 
 جر أتسالم دفعة يإجمال

 إلیجار األدنى دالح أو األسرة دخل إجمالي % من10أو  شھریًا المعدل األسرة دخل %من30نسبة  إما األعلى المبلغ ھو المستأجر دفعة إجمالي
 انونعی الذین ینمشاركلل یمكناإلیجار.  مقابل ستدفعھ الذي األدنى الحد ھو ھذا *دوالر.  50ھو  HACSD إلیجار األدنى اإلسكان. الحد ھیئة
 لإلیجار. األدنى الحد من اإلعفاء طلب مالیة صعوبات من

 
 األسرة حصة

 للوحدة المطلوب اإلیجار حسب المستأجر دفعة إجمالي من أكبر المبلغ ھذا یكون األسرة. قد ستدفعھ الذي والمرافق اإلیجار مبلغ إجمالي ھو ھذا
 المختارة.

 
 النسبیة المعونة حساب
 احتساب یتم التناسب. حسب المشاركة أو الطلب مقدمة المختلطة األسر مساعدة مؤھلین. ستتم وغیر مؤھلین دارأف من كونتت طةتلمخ أسرة

المؤھلین.  األسرة أفراد بنسبة وضربھ األسرة أفراد كل تأھل حالة في المستحق المعونة مبلغ تحدید خالل من المختلطة لألسر ةالمعون تناسب
 المؤھلین. األسرة أفراد إلى الدعم معاییر تستند

 
 المرافق بدل
 من علیھ  الموافق المبلغ ھو الھاتف. ھذا باستثناء ق افمر أي تكالیف دفع  عن  مسؤولة األسرة كانت إذا  المدعومة لألسرة المرافق  بدل احتساب یتم
 بالفعل. المتكبدة للنفقات المبلغ ليإجما سیعك ال وقد للطاقة موفرة أسرة قِبل من المعقول الطاقة استھالك مقابل HUD/PHA قِبل

 
 الدعم ومعاییر األسرة وحدة حجم
 عن النظر بغض فردین لكل واحدة نوم غرفة تعیین یتم أنھ HUD لوائح دداألسرة. تح لحجم المناسب النوم غرف عدد لتحدید معیار یوجد

 ذوي من األفراد أجل من معقول ب تیسیريیتتر إجراء طلب وزمنفصلة. ویج غرفة على الحصول المقیم للمساعد األسریة. ویحق العالقة
 اإلعاقة.  

 
 الدفع معیار
األسرة.  قِبل من المستأجر دفعة إجمالي خصم قبل HCV برنامج في مدعومة ألسرة ةالشھری المعونة دفعات من  األقصى الحد ھو الدفع معیار
 المطبق.  الدفع معیار حتى مباشرة، للمالك راجیاإل باقي سكانألا ھیئة وتدفع اإلیجار من مسبقًا محددًا مبلغًا األسر تدفع

 
 من أعلى الوحدة إیجار إجمالي كان إلیھ. إذا األسرة ستنتقل الذي جتمعوالم األسرة  لحجم علیھا الموافق النوم غرف  عدد إلى الدفع معیار یتسند
 بھ.  صةاخال تأجرمسال عةفد إجمالي إلى باإلضافة الفرق دفع عن مسؤول فالمستأجر الدفع، معیار

 
 المرافق.  بدلوعونتك م دفعة لتحدید األدنى الدفع معیار استخدام فسیتم لك، المستحق الدعم من أكبر وحدة اخترت إذا
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 ) SAFMRالصغیرة ( للمناطق العادل السوق إیجار
 السكن سوق منطقة في دفعھ ویجب الحجم، مختلفة للوحدات ویحدد افق،المر تكالیف یتضمن والذي الطبیعي، اإلیجار ھو العادل السوق إیجار
 للمناطق العادل السوق إیجار أسلوب HACSD والصحي. تستخدم واآلمن یفوالنظ المتواضع للسكن اإلیجار تكلفة متوسط تستوفي التي

 العالي اإلیجار لمناطق تكون بأن كذل ي. ویسمحیدبر زمر منطقة لكل مختلفة دفع معاییر توجد قد أنھ ذلك الدفع. یعني معیار لتحدید الصغیرة
 عالیة.   دفع معاییر

 
 فرصة من ذلك . یزیدSAFMR بموجب والمرافق اإلیجار معونة من المزید تتلقى فقد أعلى تكلفة يذ حي في تستأجر أن اخترت إذا

 رة.الفقی المناطق مجتمعات موارد في متساویة فرصة على للحصول HCV في المشاركین
 
 

 التكلفة یسر
 أن یجوز ال االنتقال، أجل ومن بأكملھ العقار یرتأج بدء الدفع. عند معیار اإلیجار یتجاوز عندما الفرق دفع عن مسؤوالً  المستأجر یصبح دق

 األولیة. التأجیر مدة بعد تغییرات ھناك تكون عندما الحد ھذا ینطبق المعدل. ال الشھري الدخل %من40اإلیجار یتجاوز
 
 
 
 

  غاإلبال اتولیمسؤ
 
 

 األسرة.  وضع على أتطر التي التغییرات بآخر اطالع على اإلسكان ھیئة إلبقاء مھمة مسؤولیة األسر تتحمل
 

 14خالل  تغییر حدوث غن اإلبالغ عدم یؤدي أصولھا. قد أو تكوینھا أو أسرتك دخل في تغییر أي حدث كلما اإلسكان ھیئة إخطار علیك یجب
  اإلسكان. معونة دفعات دفع إعادة و/أو بك الخاصة اإلیجار معونة تامخصص إنھاء إلى عھوقو من یوًما

 
 

   اإلبالغ إجراءات
 

 بك.  الخاص اإلسكان ممثل إلى كتابة التغییرات كل عن باإلبالغ قم
 

 البرید: عبر
 

 شخصیًا:

Housing and Community Development Services 
PO BOX 23019 
San Diego, CA 92193-9801 
 

Housing and Community Development Services 
3989 Ruffin Rd 
San Diego, CA 92123 

 
 وسیتم ملفك في المعلومات وضع بك. سیتم الخاص اإلسكان ممثل إلى مباشرة اإللكتروني البرید أو الفاكسعبر  المعلومات إرسال یمكنك كما

 معونتك. في تغییرات أي ھناك كان إذا وأ المعلومات من لمزید حاجة ھناك كانت إذا إخطارك
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 تقتصر ال كنول الدخل، في التغییرات تتضمن
 على:

 
 وظیفة كانت وإن (حتى جدیدة وظیفة ⇐

 ثانیة) 
 التوظیف إنھاء ⇐
 إضافي  أجر أو أجر عالوة ⇐
 الزوج  أو الطفل دعم ⇐
 االجتماعي، التأمین وإدارة المعاش، ⇐

-Calو  في،اإلضا التأمین ودخل
WORKs 

 كبیرة مبالغ عاتفد أي ⇐
 أي أو للفواتیر المنتظم الدفع ⇐

 ال شخص قِبل من أخرى مصاریف
 المدعومة األسرة منزل في یعیش

 قِبل من المالیة غیر أو المالیة الھدایا ⇐
 األسرة منزل في یعیش ال شخص

 المدعومة 
 تجاري  دخل ⇐

 

 ال ولكن األسرة، تكوین في التغییرات تتضمن
 ى:لع تقتصر
 

 جدید طفل ⇐
 األسرة في وفاة ثحدو ⇐
 یعیش شخص أي عن اإلبالغ یجب ⇐

 في ویستحم ویأكل (ینام معك
 الضیف لدى یكون أن یجب  .تك)وحد
 زیارتھ وتقتصر آخر إقامة مكان
 لكل المبیت زیارات من عدد على
 عام. 

 خارج لإلقامة ینتقل شخص أي ⇐
 وحدتك

 علیك (یجب ألسرتك إضافات أي ⇐
 وھیئة المالك موافقة على الحصول

 شخص ینتقل أن قبل دائًما كانساإل
 معك) لإلقامة

 ال ولكن األصول، في التغییرات تتضمن
 على: تقتصر
 

 جدیدة  بنكیة حسابات ⇐
 الحسابات  أو البنوك في تغییرات ⇐
 المركبات  أو العقارات ⇐
 شھادات أو السندات أو األسھم ⇐

 اإلیداع 
 المیراث  ⇐
 التأمین تسویة ⇐
 نقدیة بقدیمة الحیاة على تأمین ⇐
 ھدایالا ⇐
 االستثمار، بغرض المجموعات جمع ⇐

 العمالت أو الطوابع مجموعات مثل
 المعدنیة

 المعاشات ⇐
 القمار أو الیانصیب أرباح ⇐

 

 
 

 األسرة التزامات
 

 المناسب. الوقت في المرافق وفواتیر اإلیجار من بك الخاص الجزء دفع -
 .راإلیجا عقد في علیھ المنصوص النحو على وصیانتھا األجھزة توفیر -
 ممكنة.  حالة أفضل في المسكن على الحفاظ -
 حالة في ) ساعة24وعشرین ( أربع خالل أو ) یوًما30( ثینالث خالل أسرتك عن ناتجة أضرار أي إصالح -

 أو أسرتك في عضو أي فیھا تسبب العادي البلى تتجاوز أضرار أي مسؤولیة الحیاة. تقع تھدد أضرار حدوث
 تقك.اع على ضیوفك من أي

 

 تاكااالنتھ

 التالیة:  االنتھاكات من أي أسرتك ادأفر من أي أو أنت ارتكبت إذا اإلیجار معونة برنامج في مشاركتك إنھاء یتم قد

 المعقول؛ لإلخطار استالمك بعد معقولة زمنیة فترة خالل وحدتك بمعاینة اإلسكان لھیئة السماح في الفشل -
 اإلیجار؛ قدلع متكررة أو خطیرة انتھاكات ارتكاب -
 یوًما؛ 30عن  تقل ال بفترة وحدتك خارج االنتقال قبل كتابیًا العقار ومالك اإلسكان ھیئة إخطار في لشفلا -
 العقار؛ مالك من استلمتھ الذي الطرد إخطار من بنسخة اإلسكان ھیئة تزوید في الفشل -
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 المدعومة؛  الوحدة  غیر آخر مكان في اإلقامة -
 تقالھمنا قبل جدد مقیمین أي على اإلسكان ھیئة توافق أن وحدتك. یجب في باإلقامة ناإلسكا ھیئة علیھم فقتوا لم ألفراد السماح -

 وحدتك؛ خارج لإلقامة شخص أي انتقل إذا الفور على اإلبالغ علیك ویجب معك لإلقامة
 ؛یممق مساعد أو ربیب طفل استقبال قبل الموافقة على والحصول اإلسكان ھیئة إخطار في الفشل -
 بھذه یُسمح الوحدة. قد في الربح رتد تجاریة أنشطة في االنخراط قبل العقار مالك أو اإلسكان ھیئة موافقة ىلع  الحصول في الفشل -

 للمسكن؛  األساسي االستخدام غیر ثانوي استخدام كان إذا األسرة ألفراد األنشطة
 وحدتك؛ في الغرف تأجیر لك یجوز الآخر.  بشكل ھاتأجیر إعادة أو نقلھا أو تعیینھا أو الباطن من الوحدة تأجیر  -
 ا؛موافقتھ أو اإلسكان ھیئة علم بدون اإلیجار منع -
 أسرتك ) غیاب2أو ( الوحدة، في أسرتك ) إقامة1من ( لتتحقق اإلسكان ھیئة من مطلوبة شھادات أو معلومات أي تقدیم في الفشل -

 عشر أربعة خالل اإلسكان ھیئة إخطار بیاب. یج(أسباب) الغ بسب بخصوص شھادات أو معلومات أي یتضمن بما الوحدة عن
 الوحدة؛ عن غیاب أي ) من14یوًما (

 المصنّعة)؛  المنازل مالكي عدا (فیما الوحدة في مالیة مصلحة أي وجود أو تالكما -
 للوحدة؛  المحلي اإلسكان من أو الوالیة من أو  فدرالي دعم أي على الحصول -
 ياالجتماع الضمان أرقام عن ) اإلفصاح2و ( ضروریة، أنھا HUD أو ناكساإل ئةھی تقرر لوماتعم أي ) توفیر1في ( الفشل -

 غیاب عند كتابیًا اإلسكان ھیئة ) إخطار4و ( المعلومات، على للحصول وتقدیمھا الموافقة  نماذج ) توقیع3و ( منھا، والتحقق
 طویلة؛  لفترة الوحدة عن األسرة

 مكتملة؛ غیر وو/أ حقیقة غیر معلومات تقدیم -
 نامج؛ بالبر صلة يذ آخر جنائي أو فاسد فعل أي أو الرشوة أو االحتیال ارتكاب -
 العنف؛ أعمال أو القانونیة غیر المخدرات أنشطة في المشاركة -
 إذا إال أخت، أو أخ أو حفید أو جد أو طفل أو والدإما  أسرتك في فرد ألي أو لك بالنسبة صفتھ تكون مالك من وحدة استئجار -

 ھذه اإلعاقة. تنطبق ذوي من األسرة أفراد المعقولة ألحد الترتیبات التیسیریة ستوفر الوحدة أنب كانساإل ھیئة قةمواف على تحصل
 الجدیدة.  واالنتقال االلتحاق عملیات على فقط القاعدة

 
 اإلنھاء

 
 على التسامح عدم بسیاسة صةخا ال قسامألا أو القسم ھذا في مذكورة بنود أي انتھاك على، تقتصر ال ولكن اإلنھاء، أسباب تتضمن

 الممتلكات. تلف أو العصابات أو اتخدرالم في االتجار و/أو الجرائم مع اإلطالق
 

 إذا:  القسم ھذا في المدرجة األسباب من ألي مشارك، أي معونة إنھاء أو متقدم ألي البرنامج معونة تقدیم رفض اإلسكان لھیئة یجوز
 

 ا؛ھب خاصة اتالتزام أي األسرة انتھكت -
 العام؛ اإلسكان من األسرة في عضو يأ طرد تم -
 الجنسیة؛  الجرائم ذلك في بما العنف، أعمال أو القانونیة غیر المخدرات أنشطة في سرةاأل من فرد أي مشاركة -
 ؛ راليدف إسكان برنامج بأي  صلة يذ آخر جنائي أو فاسد فعل أي أو الرشوة أو األسرة ألفعال االحتیال من فرد أي ارتكاب -
 اإلسكان؛ ھیئة قِبل من لمالك المدفوعة المبالغ أو اإلسكان لھیئة المستحقة المبالغ بدفع األسكان ھیئة مع لالتفاق األسرة خرق -
 بارتكابھ؛ ھددت أو اإلسكان ھیئة موظفي تجاه عنیف أو مسيء سلوك في األسرة شاركت -
 أو اإلیجار؛ لعقد متكررة أو خطیرة انتھاكات توجد -
 سبب. ألي منھ جزًءا حجزت أو رااإلیج دفع في األسرة فشلت -
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 الممتلكات تلف مع اإلطالق على التسامح عدم سیاسة

 بسبب أو متعمد ضرر  أي مع التسامح یتم الممتلكات. فلن تلف مع اإلطالق على التسامح عدم سیاسیة على دییغو سان بمقاطعة اإلسكان ھیئة تحافظ
 بـ: مطالب فأنت ،HCV 8 القسم برنامج في امشاركً  . بصفتك8للقسم  تابعة مؤجرة لوحدة أسرتك أو كوفضی أو أنت فیھ تتسبب التھور أو اإلھمال

 
 وصحیة. نظیفة حالة في المسكن على الحفاظ -
 ومنعھ. للمسكن ضرر أي عنھ ینتج قد ضیوفك، أو أسرتك قِبل من أو قِبلك من سواء للوحدة، استخدام أي تجنب -

 
 برنامج في اككتراش إنھاء یتم العادي) وقد البلى (یتجاوز ضرر ألي الیفالتك دفع نع مسؤوالً  ستكون
 أضرارك. مقابل دفع في الفشل و/أو بھ السماح أو الممتلكات تلف في للتسبب كنتیجة HCV 8 القسم
 معقول. وبإخطار المعقولة األوقات في اإلصالحات بإجراء للمالك تسمح أن یجب

 
 والعصابات والجرائم تاالمخدر مع اإلطالق ىلع التسامح عدم سیاسة

 
 غیر المخدرات أنشطة أو الجنسیة الجرائم  أو العنف أعمال  أو العصابات نشاط مع اإلطالق على التسامح عدم  سیاسیة  على اإلسكان ھیئة تحافظ

 أعمال  أي  أو السرقة أو  ةوالرش أو الاالحتی مثل جریمة أي ارتكاب مع التسامح یتم العامة. لن األموال على  ینطوي الذي االحتیال أو المشروعة
 ذلك: ال. یتضمن أم بعصابات صلة ذات كانت سواء مخدرات، أنشطة أو یةجنس جرائم أو عنف

 
 البرنامج.  في االشتراك إلنھاء أساًسا تشكل حكومیة، أموال بأي متعلقة الرشوة أو المتعمد، الخداع أو لالحتیال، محاولة أي االحتیال -
 بما ضیف أو األسرة من فرد أي قِبل من محظورة مادة استخدام و/أو حیازة بسبب المعونة بإنھاء اإلسكان ةئھی تقوم قد المخدرات تعاطي -

 الماریجوانا. یتضمن
 21المحظورة [ المواد قانون من 102 القسم في محدد ھو (كما محظورة مادة أي تصنیع تماًما یحظر تصنیعھا أو المخدرات في االتجار -

U.S.C. 802حیازتھا.  أو توزیعھا أو ابیعھ ]) أو 
 بوجود اإلسكان ھیئة تقر التي للحاالت البرنامج في االشتراك اإلسكان ھیئة سترفض المحظورة والمواد للكحول يالشخص االستخدام -

 وأ الصحة مع تتعارض قد بطریقة الكحول استخدام یسيء أو قانوني غیر بشكل محظورة مواد یستخدم الشخص بأن لالعتقاد كافي سبب
 غیر االستخدام من نمط بوجود فیھا اإلسكان ھیئة تقر التي الحاالت ذلك الھادئ. ویشمل عاالستمتا في اآلخرین السكان حق أو األمان

 الكحول.  الستخدام إساءة أو المحظورة للمواد القانوني
 سرة. ألا من فرد أي قِبل من عصابات نشاط أي مع التسامح یتم لن العصابات -
 التھدید أو البدنیة القوة استخدام مع تسامح أي ھناك یكون العنف. لن أعمال أنواع من نوع أي ارتكاب تماًما ظرحی العنف لماأع -

 القتل أو المنزلي العنف أو األطفال على االعتداء أو الضرب أو االعتداء ذلك خارجھ. یتضمن أو المسكن داخل فرد أي ضد باستخدامھا
 ممتلكاتھ.  أو رآخ شخص ضد فعنال من آخر نوع أي أو

 محظورة. الجنسیة مالجرائ الجنسیة الجرائم -
 
 

 الذین ھؤالء إحالة تتم قد إجرامي. أنھ على یصنف نشاط وأي أعاله المدرجة البنود من أي خرق بسبب 8للقسم  التابعة اإلسكان معونة إنھاء یتم قد
 المحاكمة. الحتمال دییغو ناس بمقاطعة العام المدعي مكتب إلى القواعد ھذه انتھكوا
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 فالظرو في النظر

محاكمة.  عنھا تنتج لم توقیف عملیة في تحقیق إجراء أیًضا ذلك یتضمن الجدیدة. وقد والتحویالت االلتحاق لعملیات جنائیة خلفیة فحص إجراء یتم
 في HACSD ظرستن إلزامیًا، اإلنھاء أو الرفض ھایف یكون التي التحاال عدا یماعالقتھا. ف أو النتائج دقة على الطلب/ المشارك مقدم یوافق ال قد

 التالیة:   المعاییر إلى المراجعة المشارك. ستستند معونة إنھاء أو الطلب مقدم رفض تقرر أن قبل األسرة تقدمھا التي الظروف أو الوقائع سرد
 

 ؛ممتلكاتھم أو ریناآلخ سكانلا أمن على تأثیره بكیفیة یتعلق فیما األمر، خطورة مدى -
o اعتقال واقعة مجرد من أكبر وزنًا العنف أعمال أو بالمخدرات متعلق إجرامي نشاط أي إدانة فتحمل 
o والممتلكات األمن على خطورة وجود إلى تشیر كانت إذا اإلجرامي السلوك أدلة في النظر سیتم 

 التصرف؛  عدم أو الفعل في یشتركوا لم نیالذ اآلخرین األسرة ألفراد بالنسبة إنھائھا أو المعونة رفض على تترتب التي اآلثار -
 العنف أو المواعدة في العنف أو المنزلي للعنف ضحیة أو اإلعاقة ذوي من شخص أو قاصًرا، كان إذا وما األسرة من الفرد مدى تورط -

 المطاردة؛  أو الجنسي
 الحدیث؛ األسرة وتاریخ كوالسل وقوع وقت في دالفر مرع االنتھاك، وقوع منذ مضت التي التاریخیة: المدة الحقائق -
 و  فصاعدًا؛ اآلن من مالئمة األكثر السلوك لیةاحتما -
 المخدرات. أو الكحول من التأھیل إعادة أكمل قد األسرة فرد أن على أدلة -

 
 عالقتھ أو جنائيلا السجل دقة في لطعنل  لفرصةا توفیر وسیتم المقیم، المساعد یتضمن بما المشاركة أو الطلب مقدمة األسرة من فرد إخطار سیتم
 تقدیمھا: یمكن التي الداعمة المستندات االشتراك. تتضمن إنھاء أو المعونة متقدی رفض قبل

 
 الظروف؛  على یشھدون الذین األشخاص أو الشھود أو الفرد من تصریحات -
 برنامج؛  أو یةقانون وأ صحیة خدمات مقدم من المقدمة تلك مثل المھنیة الشھادات أو التوصیات -

o إكمالھ؛ أو والمخدرات الكحول مانإلد عالج برنامج في الحالي لیجسالت 
 الظروف. في التغیر أو التأھیل إعادة على دلیل وجود -

 
 ولالحص في الحق على الطلب مقدمة األسرة اإلنھاء، فستحصل أو بالرفض التوصیة كانت توصیة. إذا وتقدم المعلومات مخصصة لجنة ستراجع

 اتفاقیة عرض الحاالت، بعض في یتم، رسمیة. قد غیر  جلسة على الحصول في الحق الطلب دمةمق لألسرة یكونوس رسمیة غیر مراجعة على
 باإلنھاء. إخطار إصدار االتفاقیة ألحكام االمتثال في الفشل عن استمرارھا. سینتج أو المعونة ببدء لألسرة للسماح محددة

 
 المرأة ضد العنف قانون

 
 اإلیجار عقد انتھاكات بسبب التأجیر إنھاء أو إنھاءھا، أو المعونة رفض HUD ) ولوائحVAWA( 2013 لعام المرأة ضد فالعن قانون یحظر

 في العنف أو المنزلي للعنف ضحیة األسرة أفراد أحد لكون مباشرة نتیجة االنتھاكات كانت إذا آخر جید سبب أي أو اإلجرامیة األعمال أو
 اإلیجار.  اتفاقیة یكّمل والذي اإلسكان ھیئة من المقدم المستند وھو اإلیجار ملحق في القیود وصف یتم المطاردة. أو ينسالج العتداءا أو المواعدة
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 توق ) عندHUD-5382المنزلي ( العنف ) وشھادةHUD-5380بالحقوق ( إخطاًرا  طلبھم رفض تم الذین الطلبات لمقدمي اإلسكان ھیئة ستقدم
 األدنى الحد اإلسكان ھیئة تطلب بالحمایة. سوف المطالبة في یرغبون كانوا إذا اإلسكان ھیئة إلخطار یوًما 14لطلب  ا مقدم أمام نالرفض. سیكو

 المطالبة. لدعم المطلوب التحقق من
 

 جار،یإلا عقد انتھاك بببس دعومةم وحدة خارج باالنتقال قامت ألسرة المقدمة المعونة إنھاء،  VAWAقانون بموجب اإلسكان لھیئة یجوز ال
 كان، أو یكون، والذي سالمتھ، أو األسرة أفراد أحد صحة على للحفاظ الخطوة ھذه حدثت إذا بدونھ، أو اإلسكان لھیئة مسبق بإخطار سواء

 ا لوظ إذا الضرر من دللمزی رضیتع قد  بأنھ االعتقاد  جانب إلى المطاردة، أو الجنسي االعتداء أو  المواعدة في العنف أو  المنزلي للعنف ضحیة
 الوحدة.  في

 
 إنھاء بدون غیرھم أو األسرة أفراد ضد الجسدي العنف من إجرامیة أفعال في یشارك لمستأجر المقدمة المعونة إنھاء اإلسكان لھیئة یجوز

 معاقبتھا. أو للضحیة المقدمة المعونة
 
 

 المستأجر حرمة وبرنامج البرنامج مراجعة

 مؤھلین. یقوم مشاركین  عن نیابة العامة األموال دفع ضمان ھو البرنامج من المستأجر. الھدف حرمة جموبرنا البرنامج مراجعة ناإلسكا ھیئة تدیر
 بھ.  المشتبھ السلوك سوء أو البرنامج استخدام إساءة في بالتحقیق البرنامج مراجعة موظفو

البرنامج.  لمتطلبات انتھاكھم في المشتبھ المشاركین مع اتاعماجت عقد یتم ھا،ب لمشتبھا البرنامج استخدام إساءة في التحقیقات إجراء إلى  باإلضافة
 مستقلة معاینة عملیات البرنامج مراجعة موظفو البرنامج. یجري لوائح إلى لالمتثال اإلسكان معونة في المشاركین التزام االجتماعات ھذه تعزز

 المعاینة خالل من السكن جودة ومعاییر منھا والتحقق لمشاركا تلمعلوما تأكید ىعل لحصولا اإلسكان. یتم معونة لسجالت عشوائیة ومراجعات
 الملف.  وفحص للوحدات البصریة

 موظفي قِبل من إضافیة لمراجعة تخضع وأنھا وكاملة صحیحة تكون أن یجب اإلسكان ھیئة إلى المقدمة المعلومات كل أن تفھم أن المھم من
 تحقق عملیات أي في  التعاون على توافق أن ویجب المستأجر، حرمة وبرنامج البرنامج ةعمراج من الھدف نأ تفھم نأ البرنامج. یجب مراجعة

 التأھل إعادة ونماذج طلبك نماذج في دقیقة غیر أو كاملة غیر و/أو مزیفة معلومات تقدیم عن ینتج مطلوبة. قد اجتماعات أو فحوصات و/أو
 .8للقسم  ةالتابع اإلیجار لمعونة خسارتك

 الرسمیة غیر جلساتال إجراءات
 

 یوًما 14لدیك   البرنامج. سیكون في المشاركة إنھاء ألسباب مختصر شرح على اإلشعار فسیحتوى ،" باإلنھاء "إشعاًرا اإلسكان ھیئة لك أرسلت إذا
 اإلنھاء.  على توافق ال كنت إذا رسمیة غیر  جلسة عقد لطلب اإلشعار تاریخ من

 
 االعتراضات لتقدیم الجلسة في الفرصة لك رسمیة. ستتاح غیر  جلسة لعقد طلبك وراء السبب وتوضح كتابیًا الرسمیة غیر الجلسة تطلب أن یجب

 للقرار.   مختصًرا شرًحا لك وسیقدم النھائي بالقرار بإخطارك الجلسة موظف الشفاھیة. سیقوم أو الكتابیة
 

  التالیة: القضایا من أي لمناقشة رسمیة رغی جلسة عقد طلب كیمكن
 

 اإلسكان؛ معونة مدفوعات لحساب الدخل ھذا مثل واستخدام المعدل أو السنوي األسرة دخل تحدید -
 اإلسكان؛ ھیئةب الخاص المرافق بدل جدول من المستأجر یدفعھا التي للمرافق المالئم المرافق بدل تحدید -
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 ؛اإلسكان ھیئة دعم یرمعای بموجب األسرة وحدة حجم تحدید -
 و التصرف؛ في فشلھا أو األسرة تصرف بسبب المشاركة لألسرة المقدمة المعونة بإنھاء القرار إصدار -
 .یةمتتال یوًما 30عن  تزید لفترة المدعومة الوحدة عن المشاركة األسرة غیاب بسبب المعونة بإنھاء القرار إصدار -

 مخالًفا كان إذا أو الجلسة موظف سلطة طىیتخ القرار كان إذا الجلسة موظف بقرار اإلسكان ھیئة لتزمت ال
 المحلیة. القوانین أو الوالیة قوانین و/أو ةالفدرالی القوانین أو HUD للوائح

 السنویة األنشطة
 

 السنوي لتأھلا إعادة
التأھل" السنوي.  "بإعادة عملیةال ھذه للمعونة. تسمى المالئم مبلغالو للبرنامج التأھل استمرار لتحدید اسنویً  األسر كل مراجعة تتم أن HUD تطلب

 الحزمة تكمل أن المھم منیوًما.  120بحوالي  بك الخاص السنوي التأھل إعادة تاریخ قبل اإلسكان ھیئة من وحزمة التأھل إلعادة خطابًا ستتلقى
 سیتم النھائي، الموعد  بحلول المطلوبة ماتالمعلو إعادة في  فشلت إذا النھائي. دالموع بحلول المطلوبة المعلومات كل  جانب إلى الفور على وتعیدھا

 المزایا. بإنھاء إخطاًرا تلقیت إذا السرعة وجھ على اإلسكان ھیئة بممثل تتصل أن المھم بك. من الخاصة المعونة إنھاء سیتم بأنھ إخطارك
 
 
 
 

 المعاینة
 أو خطابریق عن ط  إخطارك سیتم المطلوبة، المعاینة وعدم یحین سنویًا. عندما مرتین األقل ى عل السكنیة وحدتك اإلسكان ھیئة تعاین أن یجب

 أن المبنى. یجب بدخول للمعاین للسماح الزوج أو األسرة ركبی وجود من للتأكد علیك المسؤولیة ووقتھا. تقع وحدتك معاینة بتاریخ فياتصال ھات
 اإلسكان بممثل االتصال بحالتك. علیك الخاصة األسئلة على جابةاإل من المعاین یتمكن ال قد إنھائھا. أو لإلسكان عونتكم قطاعان لتفادى تتعاون
  حالتك. حول األسئلة لطرح أو وضعك في التغییرات عن لإلبالغ بك الخاص

 
 

 المرحلیة لمراجعةا
 یتغیر عندما لك المستحقة المزایا ومستوى كیتألھل مراجعة تحدث اإلسكان. قد ئةھی قِبل من مراجعة إجراء وضعك في التغیرات بعض تتطلب قد

 البرنامج زاماتالت انتھكت قد أنك إلى تشیر معلومات تتلقى عندما وضعك اإلسكان ھیئة تراجع قد ذلك، إلى دخلك. باإلضافة أو أسرتك تكوین
 بك.  الخاص

 
 

 الشركات في الدخل من التحقق نظام
 الشركات في الدخل من التحقق نظام إلى المقدمة والتوظیف الدخل اتمعلوم مع المدعومة األسر نم المقدمة والتوظیف الدخل معلومات مقارنة تتم

 نظام إلى المقدمة والتوظیف الدخل ومعلومات اإلسكان ھیئة إلى قدمتھا التي والتوظیف الدخل معلومات بین تعارض ھناك كان  إذا. HUDلـ  التابع
 وتأخذ التعارض ھذا في اإلسكان ھیئة فستبحث المزایا،  تقدم التي لوكاالتوا العمل أصحاب قِبل  من HUD ـل التابع الشركات في الدخل من قالتحق

 . سیتممتأخًرا عنھا اإلبالغ تم أو أقل بقیمة عنھا اإلبالغ تم أو عنھا اإلبالغ میت لم  التي والتوظیف الدخل معلومات ذلك المالئم. یتضمن اإلجراء
 عنھ اإلبالغ أو الدخل  عن اإلبالغ لعدم كنتیجة المتخذ اإلجراء یتضمن داعمة. قد داتمستن أي وتقدیم التعارض ضیحتو في للمساعدة بك االتصال

 الزائدة. السكنیة المعونة مخصصات فعد إعادة و/أو البرنامج في المشاركة إنھاء أقل بقیمة
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 االنتقال إجراءات
 

 ھیئة توافق أن اإلیجار. یجب وعقد الوالیة لقانون لتمتثل والمالك اناإلسك ھیئة إلى نتقالاال في بنیتك كتابي إخطار تقدیم علیك ل،تنتق أن قبل
  شھًرا. 12فترة  خالل مرة من أكثر معونتك بنقل اإلسكان ھیئة تقوم ال وقد مسبقًا انتقالك على اإلسكان

 
 المعونة: استمرار الخطوات ھذه ستضمن

 
 قانون بموجب مطلوب ھو كما یوًما 30-60 بمدة مسبقًا كتابیًا إخطاًرا لكللما قدم اإلسكان، ھیئة قةمواف ومع اإلیجار مدة مع باالتفاق -

 بك.  الخاص اإلسكان ممثل إلى نسخة وأرسل الوالیة
 بشأن ةالمشور اإلسكان ھیئة تقدم بك. ال صالخا  اإلسكان ممثل إلى نسخة ویرسل لالنتقال إخطاًرا بإعطائك المالك  یقوم الوقت، نفس في -

 ھیئة وإخطار القانونیة المشورة طلب علیك لھ، االمتثال عدم وتنوي خاطئًا بك الخاص  اإلخطار أن تظن كنت مالك. إذاال  -المستأجر قانون
 بنیتك. اإلسكان

 اإلخطار.  فترة نھایة بحلول وحدتك من ممتلكاتك جمیع بإزالة قم -
 جیدة.  حالة وفي ةنظیف الوحدة اترك -
 للمعونة. خسارتك في الطرد یتسبب دك. فقدطر یتم بأن تسمح ال -

 
 

 
 الجنسیة الجرائم ومرتكبي الجنائي التاریخ عن بحثًا اإلسكان ھیئة تجري أن یجب

 جدید. مكان في بك اإلیجار الخاصة معونة بدء قبل

 

 العیش ترید أین السكن: تحدید اختیار
 الدفع معیار تحدید شھًرا. یتم 12األقل  على  الجدیدة الوحدة في بالبقاء لبًاطام األغلب على ستكون أنك تذكر مالئم،ال السكن عن تبحث بینما
 جدًا، فقیرة منطقة في تعیش كنت إذا العالي. اإلیجار مناطق في أكثر اختیارات لك ستتاح أنھ ذلك البریدي. یعني الرمز حسب اإلسكان لھیئة
 التعلیم وفرص المجتمعیة الخدمات مثل ألسرتك، مزایا فقًرا األقل المنطقة وفرت أخرى. قد منطقة في سكنیة وحدة عن ثالبح في النظر فعلیك

 االعتبار:  بعین لتأخذھا األشیاء بعض ھي المحسنة. ھا والتوظیف
 

 إلى نیةسكال الوحدة من المسافة إلى اإلضافةب المتوفرة، التعلیمیة المناطق مختلف في أنظر الدراسة، عمر في أطفال لدیك كان اإذ المدارس:
 المدرسة.  

 
 السكنیة.  الوحدة ومكان عملك مكان بین المسافة في انظر :العمل

 
 الرعایة ومقدم السكنیة، الوحدة بین المسافة ھي فما تعمل، كنت إذا السكنیة. الوحدة منطقة في األطفال رعایة توفر في انظر األطفال: رعایة

 عملك؟ انومك لألطفال،

 السكنیة؟ الوحدة منطقة في العامة للمواصالت الوصول سھولة مدى ما سیارة، تملك تكن لم إذا :مةالعا المواصالت وسائل

 الحالة ھي الجرائم؟ ما معدالت فیھا ترتفع منطقة في الوحدة تقع مان؟ ھلبأ الخارج في  األطفال فیھ لیلعب مكان یوجد ھل والحي:  المبنى أمان
 یوجد قریب؟ ھل مجتمعي مركز أو كنسیة توجد واإلطفاء)؟ ھل  لشرطةوا الطبیة الخدمات (أي ألساسیةا الخدمات من قریب أنت لحي؟ ھلل العامة
 لیالً؟  جیدة إضاءة بھ المنطقة/ المبنى ولضیوفك؟ ھل لك مالئم سیارات موقف
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  الجدیدة الوحدة
 الجدید.  ارالعق لمالك اإلیجار من وحصتك الضمان ودیعة دفع علیك -
 لیاتك. مسؤو ضمن المرافق وإیصال تقالناال تكالیف كل تقع -
 األقل.  على سنة لمدة للبقاء استعداد على أنك من تأكد لذا شھًرا، 12فترة  خالل واحدة مرة من أكثر معونتك اإلسكان ھیئة تنقل لن -
 إلى قالباالنت قمت المالك. إذا مع قدلعا وتنفذ المعاینة الوحدة جتازوت بمعاینھا تقوم حتى جدیدة لوحدة المعونة اإلسكان  ھیئة تبدأ أن یمكن ال -

 الوحدة.  على الموافقة تتم حتى بالكامل اإلیجار عن مسؤول فأنت ذلك، انتھاء قبل وحدة
 
 

 محتملین ال للمالكین المعلومات عن اإلفصاح
 كما السابقین. المالكین وكذلك انھنووع الحالي  المالك  وأسم الحالي بعنوانك المحتمل صاحب العقار/ المدیر الطلب، عند اإلسكان، ھیئة ستزود
 ات.المخدر في االتجار أو المستأجرة الوحدات إضرار أو الطرد من تاریًخا تعكس ملفك من وثائق أي الطلب، عند اإلسكان، ھیئة ستوفر

 
 

 االختصاص
 التالیة: المجتمعات دییغو سان بمقاطعة اإلسكان ھیئة تخدم 

 
 إسكوندیدو  اھونك إل مار دیل كورونادو  فیستا تشوال

 ماركوس سان باواي  غروف لیمون میسا ال تشبی إمبیریال
 المقاطعة في المدرجة غیر المناطق فیستا بیتش سوالنا سانتي

 ھي: اإلسكان ھیئة اصاختص خارج تقع التي المدن

 ودییغ سان مدینة أوشنساید سیتي ناشیونال إنسینیتاس كارلسباد
 

 التنقل
 

 معونة استمرار مع بك الخاصة اإلسكان بھیئة الخاصة االختصاص منطقة خارج التنقل على القدرة عن للتعبیر HUD تخدمھتس مصطلح ھو التنقل
 ھیئة تحد قدقسیمتك.  تقبل إسكان ھیئة بھ المتحدة الوالیات في مكان أي في أو المدینة أنحاء جمیع في قسیمتك استخدام یمكنك اإلیجار. وعادة

 التنقل.  میزة بخصوص بك الخاص اإلسكان ثلبمم اتصل لذا التنقل، تحت التقااالنت من اإلسكان
 

 التنقل حول الحقائق
 المثال:  سبیل مختلفة. على ائیةنھ ومواعید سیاسات لدیھا یكون قد المختلفة اإلسكان ھیئات أن تذكر

 
 لإلیجار.  تدفعھ يالذ المبلغ على المرافق وبدل الدفع معاییر تؤثر •
  لك. حقةالمست القسیمة حجم على إلشغالا معاییر تؤثر •

 
نامج. البر في الدخول حدیث كنت إذا ، المختلفة الدخل  حدود بسبب آخر  اختصاص منطقة في المعونة على للحصول مؤھل غیر أنك تجد قد

 التنقل. میزة من االستفادة قبل الدخل أھلیة اختالفات استكشف
 

 )FSSالذاتي ( األسرة فاءواكت التنقل
 برنامج التزامات استیفاء بإمكانك یكن لم بك. إذا الخاص اإلسكان ممثل مع انتقالك )، ناقش (FSSالذاتي سرةاأل اكتفاء برنامج في تشارك نتك إذا

  بك. الضمان المعلّق الخاص یدرص تخسر وقد بك الخاص FSS برنامج عقد إنھاء یتم فقد الجدید، المكان في بك لخاصةا الذاتي األسرة اكتفاء
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 المعاینة قائمة
 

 ءبد لتأخیر المعاینة في الفشل الدفعات. سیؤدي سداد قبل اإلسكان جودة معاییر معاینة فیھا اإلیجار معونة توفیر سیتم التي الوحدة زاجتیا مطلوب
 معاییر معاینة الوحدة اجتازت ة. إذاینللمعا الوحدة اجتیاز من للتأكد ھذه التحقق قائمة استخدام الدفعات. یرجى سداد استمرار سیھدد أو الدفعات سداد
 بعض التالي. تتطلب امالع في المعاینة في فشلت التي الوحدات معاینة عامین. سیتم كل المعاینة لعملیة تتأھل فقد األول،  الموعد في اإلسكان جودة

  عامین. كل للمعاینات مؤھلة ولیست سنویة معاینات اإلیجار معونة برامج
 

 اإلسكان: جودة لمعاییر لالمتثال مراجعتھا یجب والتي التالیة الثمانیة المناطق انسكاإل ھیئة ستعاین
 

  المعیشة غرفة 
  المطبخ 
  (الحمامات) الحمام 
  للمعیشة ةالمستخدم األخرى النوم/ الغرف غرف 
  الثانویة الغرف 

 
 

  لبنایةلي جالمظھر الخار  
  والسباكة  التدفئة 
  ن واألما العامة الصحة 
  المرآب 
  الملحقات 

 

 اإلسكان: معاین قِبل من منھا التحقق یجب التي بالشروط ائمةق یلي فیما
 

  والغاز (الكھرباء األساسیة المرافق جمیع تشغیل یجب 
 والمیاه).

  جیدة. یجب حالة وفي نظیفین والفرن  الموقد  ونیك أن یجب 
 وتعمل. موجودة الموقد في التحكم مقابض جمیع تكون أن

  یدة.ج حالة وفي نظیفة الثالجة یكون أن یجب 
  بشكل تھویتھا ولھا مثبتة التدفئة وحدة تكون أن یجب 

 دییغو سان شركة إلى  جیدة. ارجع عمل  حالة  وفي  صحیح
 أن یجبالتدفئة.  نظام سالمة من للتأكد والكھرباء للغاز
 المعاینة. نھایة عند التشغیل قید التدفئة جھاز یكون

  خالمطب في وباردة ساخنة جاریة میاه ھناك تكون أن یجب 
 ).(الحمامات والحمام

  عمل  حالة  في استحمام حوض أو  دش ھناك یكون أن یجب 
 جیدة.

  یسرب. وال یعمل دافق مرحاض ھناك یكون أن یجب 
  تھویة مروحة أو الحمام في نافذة ھناك تكون أن یجب 

 تعمل.
  المصارف أو للسباكة تسریب أي ھناك یكون أال یجب 

 فیجب ،مةالقما لتصریف حوض ھناك كان ذاالموصلة. إ
 صحیح. بشكل مثبت الشد لتخفیف مشبك لھ یكون أن

  یمكن التي الخارجیة والنوافذ األبواب لكل یكون أن یجب 
 تعمل.  أقفال إلیھا الوصول

  بدون األقل على واحد خروج باب للوحدة یكون أن یجب 
 مزدوج. قفل

  تغطیة ألواح ىعل الكھربائیة المنافذ جمیع تحتوي أن یجب 
 المخارج جمیع تكون أن یجبتشققات.  ندوب - جیدة بحالة
األرضي  التسریب بقاطع محمیة  أو مؤرضة الشعب ثالثیة

)GFCIوتفتقد مكشوفة نور مقابس أي توجد ). ال 
 المصابیح.

  أو مفقودة منھا أجزاء أو نوافذ أي  ھناك یكون أن یجب ال 
 سيء. بشكل متصدعة أو مكسورة

  السقف. یسرب نأ یجب ال 
  صمام الوحدة في الساخن الماء نزالخ یكون أن یجب 

 یكون أن ویجب ألسفل تصریف وأنبوب الضغط، تخفیف
 تتم الزالزل. ال أثناء حركتھ لمنع ومربوًطا مدعوًما

 البالستیكیة. األنابیب على موافقةال
  قطع أو ثقوب بھ األرض مشمع أو السجاد یكون أال یجب 

 مفككة. أطراف أو
  والخارج، داخلال في والسور، الدرج یكون أن جبی 

 تین.مثب
  على  نوم غرفة أي في األمان قضبان تحتوي أن یجب 

 .تحریرلل سریع جھاز
  الحشرات. أو رضللقوا تفشي أي ھناك یكون أن یمكن ال 
  صحیح بشكل یعمل دخان كاشف ھناك یكون أن یجب 

 مستویات من مستوى كل في الكربون أكسید أول وكاشف
 دة.الوح

  أو قشور أو كسور أو فرطم تصدع ھناك یكون أن یجب ال 
 خارجھا، أو الوحدة داخل مكان أي في متحلل طالء أي

 ست من أقل  طفل فیھا یقیم أن المتوقع من  كان إذا  خاصة
 سنوات.

  حولھا، أو الوحدة داخل زائد حطام أي ھناك یكون أال یجب 
 أو الخشب أو المھمالت أو الورق أو الصنادیق تراكم مثل

 أو كیناتالما أو السیارات رغیا قطع أو اإلطارات
 إزالة القدیمة. یجب األجھزة أو الطالء علب أو البطاریات
 المبنى. محیط من المھملة المركبات

 
 منشور اقرأ المعاینة، معاییر عن المفصلة المعلومات من دللمزی

HUD  
"، جید "مكان  عموق  على المالك معلومات قسم في للمعیشة

 .www.sdhcd.orgاإلسكان  ھیئة

http://www.sdhcd.org/
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  الرصاص على یحتوي الذي الناجمة عن الطالء المخاطر

 
 خاصة خطیرة، جسدیة أضراًرا بالرصاص التسمم الرصاص. یسبب على  یحتوي الذي الطالء من كأسرت تسمم إمكانیة من حذًرا كن

 الصغار.  لألطفال
 

 إذا: أكبر لخطر ضةمعرّ  رتكأس تكون قد
 سنوات؛ ست عمر نم أقل أطفال لدیك نكا -
 و ؛1978ینایر  1قبل  بناؤھا تم وحدة اخترت -
 الخارج.  أو الداخل في متحلل طالء أو/و قشور أو تصدع 1978قبل  المبنیة وحدتك في كان -

 
 على 1978قبل  بنیةلما الوحدات كل احتواء  عدم  من  الرغم على  الوحدة. حالة من حذًرا  كن ،1978قبل  مبنیة وحدة في تعیش كنت إذا

 و:  الرصاص على یحتوي طالء على الوحدة احتوت إذا ألطفالك الرصاص تسمم یحدث فقد الرصاص، على یحتوي طالء
 الطالء؛  قشور أطفالك أكل -
 النوافذ؛  وإطارات القوالب مثل المطلیة األسطح أطفالك مضغ -
 و دھورت؛ت التي المطلیة انبجوال أو اإلفریز مثل المطلیة، المناطق تحت التربة في أطفالك لعب -
 المطلیة. األسطح تدھور عن الناتج الغبار أطفالك تنفس -

 
 التالیة:  األعراض علیھم ظھرت إذا الرصاص تسمم من یعانون أطفالك یكون قد

 الزمن.  من طویلة فترة مدار على الطباع حدة أو االنزعاج -
 انعدامھا. أو الشھیة قلة -
 المعدة. آالم ةكثر -
 القيء. كثرة -

 
 بعقولھم الضرر تلحق أن یمكن بطریقة للتسمم یتعرضون ولكنھم األحیان، بعض في اإلطالق على المرض الكأطف على یبدو ال قد

 دممق یختبر أن الفور. یمكن على الطبیة العنایة اطلب الرصاص، على یحتوي طالء إلى تعرضوا قد أطفالك أن تظن كنت م. إذاوأجسادھ
 الرصاص. تسمم ودوج من للتأكد طفالكأ بك الخاص الطبیة الرعایة

 
 أقل أطفالك كان إذا الوحدة على توافق لن ناإلسكا ھیئة ولكن ،1978قبل  مبنیة وحدة في 8للقسم  التابعة اإلیجار معونة تتلقى أن یمكن

 طالء أو شقوق أو تصدع بوجود موضح ھو كما ورالتدھ عالمات علیھا یظھر الوحدة في المطلیة األسطح وكانت سنوات، ست من
 مقشر.

 
 المالك یقوم أن یجب المشاكل. ھذه تصحیح كیفیة حول بالمعلومات المالك تزوید فسیتم اإلسكان، ھیئة معاینة في الوحدة فشلت إذا

 یةلحما الضروریة الخطوات كل كالمال یأخذ أن  الرصاص. یجب على یحتوي الذي بالطالء الخاصة واللوائح للقواعد وفقًا باإلصالحات
 الضرر.  من أسرتك

 
 

 الفدرالي الخصوصیة بیان
 

 HCV 8القسم  برنامج في والمشاركین بالمتقدمین الخاصة  ) البیاناتHUDاألمریكیة ( الحضریة والتنمیة اإلسكان وزارة تجمع
 الوكاالت أو الوالیة أو ةالفدرالی للوكاالت لوماتالمع عن اإلفصاح . یتم1974لعام  األمریكي الخصوصیة لقانون وفقًا عنھا وتفصح
 الجنائیة أو المدنیة الھیئات إلى اللزوم، عندو اإلیجار، معونة برامج في باالشتراك الصلة ذات المعلومات من للتحقق المالئمة المحلیة

 األخرى.  التنظیمیة أو
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 جاراإلی وتكلفة األسرة محجب الخاصة ) بالمعلوماتHUD 50058مشترك ( لكل البیانات جمع نموذج بإكمال اإلسكان ھیئة تقوم
 ومراقبة والتخطیط والتقییم المیزانیات لوضع HUD قِبل من المعلومات ھذه االجتماعي. تستخدم الضمان وأرقام واألصول والدخل
 واكتمالھا الدخل  معلومات قة د من للتحقق أیًضا المعلومات تستخدم وللكونجرس. كما للرئیس المقدمة التقاریر وتحضیر البرامج

 االحتیال.  كتشافوا

 وقانون بعده، ماو USC 1437 42تعدیلھ،  تم كما 1937لعام  األمریكي اإلسكان قانون بموجب المعلومات بطلب HUD لـ حیسم
  . Stat.، 348،408 85، 35-97العام  والقانون ،1981لعام  المجتمعي والتطویر اإلسكان خدمات

 من 24المادة  بموجب األھلیة استمرار أو األھلیة لرفض بًاسب االجتماعي الضمان  مأرقا أو المعلومات عن اإلفصاح في الفشل یشكل
 ة. الفدرالی اللوائح

 
ConnectWellSD - المعلومات مشاركة 

  
 یعلمك شعاًراإ . ستتلقىLive Well San Diegoرؤیة  لتفعیل ConnectWellSD اإللكتروني النظام دییغو سان مقاطعة أنشأت

 نظام متصمی دییغو. تم سان مقاطعة برامج في مشاركتك و/أو طلبك من المجمعة والشخصیة الدیموغرافیة المعلومات كةمشار باحتمال
ConnectWellSD الخدمات ومقدمي المقاطعة إلدارات السماح خالل من للخدمات الوصول لتبسیط البرنامج بیانات لمشاركة 

 فقط یمكنوتحسینھا.  تتلقاھا قد التي الخدمات وتسریع ة،الرعای وتنسیق لھا، جابةستواال باإلحاالت للقیام ریقكف بالعمل المجتمعیة
 الخدمات ومقدمي المختلفة المقاطعة إدارات بین إلكترونیا خدماتھا أو المقاطعة لبرامج األھلیة لتحدید روریةالض المعلومات مشاركة

 الدیموغرافیة المعلومات من أي  اركةبمش المتعلقة والخصوصیة یةالسر قوانین كل إلى ConnectWellSD یمتثل أن یجب المجتمعیة.
 الخدمات ومقدمي الوالیة ببرامج قائمة یتضمن بما ، ConnectWellSDحول فصلةالم المعلومات على العثور والشخصیة. یمكن

 عبر مشاركتھا تتم التي المعلومات من سخن طلب یمكنك للمقاطعة، لمیع بصفتك onnectWellSD.orgwww.Cعلى  المجتمعیة
ConnectWellSD مراسلة  خالل من@sdcounty.ca.govConnectWellSD.HHSA 1-844-695-برقم  االتصال عبر أو

5228. 
 
 
 

 ضع الجنسیة إثبات و
 

 على أنھ:  ةلفدرالیا اللوائح من 812والجزء  214القسم  ینص
 

 منھما.  للتحقق المؤھلة الھجرة وضع أو الجنسیة إثبات األسرة أفراد كل یقدّم أن یجب -
 األھلیة.  تحدید مرحلة في المؤھلة الھجرة وضع أو الجنسیة إثبات تقدیم یجب -

 
 

 
 لألسرة الذاتي االكتفاء برنامج

 
 االكتفاء لتحقیق HCV في المشاركین مساعدة إلى یھدف سنوات خمس ھمدت تطوعي برنامج ھو سرةلأل الذاتي االكتفاء برنامج نإ
 لألسرة، الذاتي االكتفاء برنامج في شاركت إذا والمھنیة. والتعلیمیة الشخصیة أھدافك  لوضع شخصیًا التزاًما المشاركة ذاتي. تتطلبال

 المزید ودفعت المكتسب دخلك زاد كلما معلّق. ضمان حساب في محفوظة فیزیةتح أموال لكسب وفرصة دعم، اتوخدم إحاالت، ستتلقى
 في المتمثل ھدفك تحقق ضمان معلّق. عندما حساب في  المدخرات ھذه إیداع للمالك. وسیتم اإلسكان ھیئة عاتمدفو ستقل إیجارك، من

  بك. اصالضمان المعلّق الخ مدخرات ابحس في الموجودة األموال موتستل ستتخرج عقدك، فترة خالل الذاتي االكتفاء
 
 

http://www.connectwellsd.org/
mailto:ConnectWellSD.HHSA@sdcounty.ca.gov
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 العادل اٍإلسكان
 

 
 أصحاب العقارات/ المالكین مسؤولیات

 متساوي؛ بشكل المؤھلین المتقدمین كل في النظر -
 عرضھا؛ أو الوحدات عن اإلعالن عند تفضیل أي إظھار عدم -
 ھ؛وشروط اإلیجار وأحكام شغالإلا وتواریخ المتوفرة لوحداتا حول وكاملة دقیقة معلومات المتقدمین كل إعطاء -
 أو االجتماعیة حالتھ  أو إعاقتھ  أو جنسھ  أو دینھ أو المتقدم عرق حول  شفاھیة أو كتابیة استفسارات بأي القیام عن االمتناع -

 و  الوضع العائلي؛
 اإلیجار. سیاسات تطبیق في االستمرار -

 
 بـ: أبًدا كینأصحاب العقارات/المال یقوم أال یجب

 القیاسیة؛ االئتمان تقریر ورسوم اإلیجار عقد یتجاوز بما المستأجرین نم المال طلب -
 أو الخدمات؛ مقابل اإلسكان ھیئة موظفي على لھدایاا و/أو المال عرض -
 إلى 8القسم  في المشاركین تحویل مقابل اإلسكان ھیئة االكتشاف" لموظفي أو اإلحالة "رسوم دفع عرض أو دفع -

 الشاغرة. لوحداتا
 

 البرنامج بقسم نزاھة االتصال یرجى أعاله، المذكورة األنشطة من  أي في یشارك دیرم أو مالك حول معلومات دیكل كانت إذا
 .2251-421 (800)على 

 
 نموذج توفرالسكن. ی في التمییز بشأن شكوى تقدیم في الحق فلدیك اإلسكان، في للتمییز ضحیة بأنك لالعتقاد سببًا لدیك كان إذا

 إلى الفدرالي العادل اإلسكان قانون انتھاكات بخصوص المعلومات كل نع اإلبالغ علیك . كماHUD بكتم أي من الشكوى
HUD رسمیة. شكوى تقدم لم وإن حتى  

 
 بـ: االتصال ، یرجى HUDمع بالغ لتقدیم
  .9777-669-800-1العادل:  اإلسكان لشكاوى الساخن الخط

 9275-927-800-1اتف النصي) (الھالسمع:  ضعاف
 

 تالیة:ال االحتیال مخططات من احذر
 

 ؛اإلیجار معونة طلب تقدیم مقابل المال طلب -
 اإلیجار. معونة انتظار قائمة في ما شخص موقع لرفع المال طلب -

 
 اكتابیً  اتوضیحً  اطلب بریدیة. بحوالة أو بشیك أو نقدًا سواء تدفعھ الذي بالمال إیصاالً  اطلب حمایتك، أجل من مھمة: ملحوظة

 اإلیجار.  غیر عاتفوللمد
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 الوالیة وقوانین ةالفدرالی القوانین
 

 مختلفة، أسعار عرض أو متكافئة، غیر شروط تقدیم أو بیعھ، أو منزل تأجیر برفض السكن موفر یقوم أن الفدرالي للقانون انتھاًكا یعد
 یمنع القومي. كما األصل أو العائلي الوضع أو الجنس وأ اإلعاقة أو الدین أو ن اللو أو العرق أساس على مختلفة سیاسات تطبیق أو

 القوانین ھذه من بعض وصف یتم العائلي.  الوضع أو العمر أو األسالف أو االجتماعیة الحالة أساس على التمییز أیًضا الوالیة قانون
 أدناه:

 
 كالیفورنیا والیة

 
 أو ینالد أو اللون أو  العرق أساس ى عل ) التمییز1963لعام  لعادلا لإلسكان رامفورد (قانون العادل والتوظیف اإلسكان قانون یحظر
 والتوظیف اإلسكان إدارة إلى شكوى تقدیم العائلي. یمكن أو الوضع االجتماعیة الحالة أو األسالف أو الوطني األصل أو الجنس
 العادل. 

 
 المستأجر لسكنا یتضمن بما العامة األماكن لك في ) التمییز1959في  ھتعدیل تم ،1893( المدنیة للحقوق أنروه قانون یحظر

 العادل.  والتوظیف اإلسكان قانون یغطیھا التي القواعد إلى التعسفي التمییز ویضیف
 

 لعادل. ا اإلسكان في حقوقھا ممارسة أثناء المحمیة الفئات ضد بالعنف التھدید أو ) العنف1976( المدنیة للحقوق رالف قانون یحظر
 

 . اإلعاقة ذوي من األفراد ضد التمییز تحدید،بال 54.3و 54.1األقسام  ،مدنيال القانون یحظر
 

 ةالفدرالی الحكومة
 

 عقاریة ممتلكات نقل" أي أو حیازة أو بیع أو تأجیر أو شراء  أو "وراثة في األفراد كل حق 1866لعام  المدنیة الحقوق قانون یحمي
 وطني. ال واألصل العرق ھي ولةالمشم القواعد شخصیة. أو

 
 والجنس. والدین الوطني واألصل واللون العرق على بناء التمییز ،8ة الماد ،1968لعام  یةالمدن الحقوق قانون یحظر

 
 في أطفال وجود بسبب أو اإلعاقة أساس على تأجیره أو السكن بیع في التمییز 1988لعام  العادل اإلسكان تعدیالت قانون یحظر
 اإلسكان). 202سم الق المثال، سبیل (على السن بارلك اإلسكان یعفي ولكن ،األسرة

 
 
 
 
 

 عن  النظر بغض األفراد لكل متاًحا اإلیجار معونة برنامج إن
 الحالة أو الجنس أو الدین أو الوطني األصل أو اللون أو العرق

 تمییز عوامل أي أو اإلعاقة أو الوضع العائلي أو االجتماعیة
 أخرى. 
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 التواصل تمعلوما

 
 دییغو. سان بمقاطعة اإلسكان ھیئة مع عقدك فترة أثناء إلیھا الرجوع ستحتاج التي الھاتف وأرقام المعلومات بتسجیل قم

 
 

 ھاتف: اإلسكان:  خصائيأ
 

 فاكس:

 ھاتف: الوحدة:  المالك/ مدیر

 فاكس:

 إلى:  اإلیجار تادفع بالبرید/ أرسل رسلأ
 
 

 تدفعھ:  الذي اإلیجار مبلغ

 اإلیجار:  اتفاقیة أحكام

 
 مالحظات: 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________



 
 

 الموارد
 عامة معلومات

 دییغو سان 1-1-2
 211 دییغو سان

 (800) 227-0997 
  www.211sandiego.org 

 القانونیة تالمعلوما

 دییغو سان في القانونیة المساعدة جمعیة
 2524-534 (877)دییغو  سان 
 lorgwww.lassd. 

 
 دییغو بسان المتطوعین المحامیین برنامج

 (619) 235-5656 
 sdvlp.org.www 

 
 المنزلي للعنف القانونیة االستشارات برنامج

 (619) 239-2341 
 www.ywcasandiego.org 
  

 4657-385 (888) المنزلي  فللعن الساخن الخط
 

 االئتمان/ الدین استشارات
 

 العالمیة واالئتمان األموال دارةإ استشارات خدمات
 (619) 497-0200 
 (800) 308-2227 
 www.moneymanagement.org 

 العادل اٍإلسكان
 

 South Euclid Avenue, San Diego, CA 92124 110غو، دیی سان في القانونیة المساعدة جمعیة
                                                (844) 449-3500 

 
 اإلسكان في للتمییز اخنالس الخط

 (800) 669-9777 
  

 الوساطة خدمات
 

 الخالفات  لحل الوطني المركز
 (619) 238-2400 / (760) 494-4728 

      www.ncrconline.com 
 

http://www.211sandiego.org/
http://www.lassd.lorg/
http://www.sdvlp.org/
http://www.ywcasandiego.org/
http://www.moneymanagement.org/
http://www.ncrconline.com/


 
 

 



 
 

 

 اطعة سان دییغوھیئة اإلسكان بمق 
 

 مدارة من قِبل
 طعة سان دییغوامق

 تطویر المجتمعي اإلسكان والخدمات 
 

3989 Ruffin Road 
SAN DIEGO, CA 92123-1815 

 
(858) 694-4801 
www.sdhcd.org 
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