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 19-في حاالت الطوارئ للمتضررین من جائحة كوفید وفواتیر السكن برنامج معونة اإلیجار 

 2021مقاطعة سان دییغو لعام في 

 األسئلة الشائعة
 

 ؟ 2021لعام  )ERAPفي حاالت الطوارئ ( وفواتیر السكن ما ھو برنامج معونة اإلیجار )1
) الخاص بمقاطعة سان دییغو األسر المؤھلة والمتضررة مالیًا  ERAPفي حاالت الطوارئ ( وفواتیر السكنر یساعد برنامج معونة اإلیجا

 .فواتیر السكنو . یوفر البرنامج معونة السداد للمستأجرین الذین یحتاجون إلى مساعدة في دفع اإلیجار19-نتیجة لجائحة كوفید
 

 ؟ERAPكیف أقدم طلبًا للمشاركة في برنامج   )2
. إذا لم یتوفر لدیك اتصال باإلنترنت وكنت تحتاج إلى مساعدة في إكمال الطلب، یرجى االتصال بالرقم  عبر اإلنترنتیمكنك تقدیم طلب 

 ) لتوصیلك بموظف یمكنھ مساعدتك عبر الھاتف. 858( 4801-694
 

 ج إلى برید إلكتروني لتقدیم الطلب؟ ماذا لو لم یكن لدي عنوان برید إلكتروني؟ھل أحتا )3
یما  یتعین وجود برید إلكتروني صالح لتقدیم طلب عبر اإلنترنت. إذا لم تكن تمتلك واحدًا، یمكنك إنشاء برید إلكتروني إلكمال الطلب. یرد ف

 یلي جھات تقدم خدمات برید إلكتروني مجانیة: 
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 
 إكمال الطلب عبر اإلنترنت. 

ماذا ینبغي أن أفعل إذا واجھتني مشكلة في تسجیل الدخول أو تقدیم طلب عبر   )4
 إنشاء حساب الخطوة األولى:  اإلنترنت؟

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

 الرابط في رسالة التسجیل التي استلمتھا عبر البرید اإللكتروني لتأكید بریدك اإللكتروني الُمسجل. 
o ن من العثور على رسالة البرید اإللكتروني الخاصة بالتسجیل التي تم إرسالھا إلیك، یُرجى التحقق من مجلد البرید غیر إذا لم تتمك

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

 
 تسجیل الدخول وإكمال طلبك عبر اإلنترنت.الخطوة الثالثة: 

o   رابط اختر  الدخول،  تسجیل  على  قادر  غیر  تزال  ال  ولكن  بنجاح،  اإللكتروني  بریدك  بتأكید  قمت   Forgot your“إذا 
password?”  مة المرور؟) من صفحة تسجیل الدخول. تحقق من بریدك اإللكتروني وانقر على الرابط الموجود (ھل نسیت كل

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

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

 سیطلب فریق المقاطعة تقدیم أي أدلة تحقق غیر ُمقدَّمة.إذا تم اختیار طلب للمراجعة، نحٍو أسرع. 
 

 كیف سیتم إخطاري إذا تم اختیاري؟  )6
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 مؤھالً للحصول علیھ؟ )7
یتم تحدید المساعدة على   في األولویة.  فواتیر السكن  معونة السداد للمستأجرین المتأخرین في دفع اإلیجار و  ERAPامج سیضع برن

الى شھر    2020أبریل  1في المائة من دیون اإلیجار غیر المدفوعة لألسرة المؤھلة المتراكمة من  100متأخرات اإلیجار بتعویض بنسبة 
 ملفكفي تكلیف موظف للنظر 

في المائة من اإلیجار الشھري لألسرة المؤھلة. یمكن تقدیم المساعدة لمدة   100ألسرة مؤھلة بنسبة  المستقبلیھتم تحدید مدفوعات اإلیجار 
 .أشھر في كل مرة 3تصل إلى 

  شھًرا من المساعدة المالیة.  18قد ال تتلقى األسرة المؤھلة أكثر من 
 

o لى المشاركة في البرنامج... إذا وافق مالك العقار الخاص بي ع 
. سیتم  واالیجارات المستقبلیھ % من متأخرات اإلیجار المتراكمة100إذا وافق مالك العقار على المشاركة في البرنامج، ستتلقى ما یغطي 

 سداد متأخرات اإلیجار مباشرةً إلى مالك العقار.
o  البرنامج...إذا لم یوافق مالك العقار الخاص بي على المشاركة في 

إن مالك العقار غیر مضطر للمشاركة في البرنامج. إذا رفض مالك العقار المشاركة في البرنامج، ستقوم المقاطعة بسداد تعویض بنسبة  
یتطلب قانون   سداد متأخرات اإلیجار مباشرةً إلى المستأجر. یتممن متأخرات اإلیجار الشھریة التي تدین بھا األسرة المؤھلة.  100%

 . یوم عمل من استالم األموال 15الوالیة المحدث من األسر المؤھلة تقدیم المبلغ الكامل لمتأخرات اإلیجار إلى المالك في غضون 
 
 

 ھل سأكون مؤھالً للحصول على مساعدة التأخیر في اإلیجار لوحدة لم أعد أشغلھا؟ )8
مؤھلة للحصول   , فانھاالمؤھلة التي لم تعد تشغل الوحدة السكنیة التي ُطلبت بشأنھا مساعدة في اإلیجار وأظھرت متأخرات اإلیجاراألسر 

 على المساعدة. 
  

 إذا كنت أعیش مع رفیق سكن، ھل یمكننا نحن االثنین تقدیم طلب؟ )9
 لن یُسَمح إال بطلب واحد فقط لكل محل إقامة. 

 
أو معونة إعادة اإلسكان السریع   8لمعونة اإلیجار الطارئة إذا كنت أتلقى شكالً آخر من أشكال دعم اإلیجار مثل معونة القسم ھل سأتأھل  )10

 أو معونة اإلیجار من وكاالت غیر ربحیة؟
أو معونة إعادة اإلسكان السریع أو معونة اإلیجار من وكاالت  8یمكن لألسر التي تتلقى حالیًا دعًما بخصوص اإلیجار مثل معونة القسم 

المطلوبة معونة مكررة ألي برنامج معونة آخر، بما في ذلك  ERAPغیر ربحیة، تقدیم طلب. على األسرة التعھد بأال تكون معونة 
 ة أو الوالئیة أو المحلیة، یغطي ذات التكالیف. ستتحقق المقاطعة من عدم تكرار المعونات. المعونات الفدرالی

 
 . ھمستقبلیألسر المؤھلة التي تتلقى أشكاًال أخرى من إعانة اإلیجار لیست مؤھلة لتلقي مساعدة إیجار ا

 
 ؟ERAPما ھي المناطق التي یغطیھا برنامج  )11

بخدمة األفراد واألسر في جمیع أنحاء المقاطعة باستثناء سكان مدینتّي سان دییغو وتشوال فیستا حیث حصلت كلتا المدینتین    المقاطعةستقوم 
 الخاص بھا.  19-على التمویل الالزم إلدارة برنامج معونة اإلیجار في حاالت الطوارئ للمتضررین من جائحة كوفید

 
) ودل  Coronado) وكورونادو (Carlsbad) ومدن كارلسباد (San Diegoالمشمولة من سان دییغو (المناطق المخدومة: المناطق غیر 

)  Imperial Beach) وإمبریال بیتش (Escondido) وإسكوندیدو (Encinitas) وإنسینیتاس (El Cajon) وإل كاھون (Del Marمار (
) وبواي Oceanside) وأوشینساید (National City( ) وناشیونال سیتي Lemon Grove) ولیمون جروف (La Mesaوال میسا (

)Poway) وسان ماركوس (San Marcos) وسانتي (Santee) وسوالنا بیتش (Solana Beach) وفیستا (Vista( 
 

 ھل یتعین أن تتوفر لدّي معلومات االتصال الخاصة بمالك العقار عند تقدیم الطلب؟  )12
 رقم ھاتفھ أو عنوان بریده اإللكتروني أثناء مرحلة تقدیم الطلب.نعم، ینبغي أن یتوفر لدیك اسم مالك العقار و
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 المقبولة التي ینبغي تقدیمھا مع الطلب الخاص بي؟ الوثائقما ھي أشكال  )13
o  اذا كنت ال تملك ھویھ تحتوي على صورةصادره من جھھ حكومیھ  یجب على مقدمي الطلبات تقدیم نسخة من بطاقة ھویة .

 حكومیھ, یمكنك تقدیم شھاده والده او ھویھ عمل او عقد زواج.صادره من جھھ 
o   إذا كانت بطاقة الھویة التي تحتوي على صورة ال تتضمن العنوان الحالي، یجب على مقدم الطلب تقدیم نسخة من بطاقة الھویة

 المدون في الطلب). مع فاتورة مرافق أو عقد إیجار یتضمن االسم والعنوان الحالي (العنوان  التي تحتوي على صورة
o   وثیقة التحقق التي تعكس عدم استقرار السكن أو التعرض لخطر التشرد مثل فاتورة مرافق تجاوز موعد استحقاقھا أو فاتورة

 إیجار أو إشعار باإلخالء. 
o وخطاب  بطالھ في حالھ استالم دخل من دائره ال شیكات الرواتب لكل أفراد األسرة العاملین ووثائق  البطالة  الدخل مثل وثائق

بنفس شھر تقدیم الطلب او شھر  ویجب ان تكون صادره  وما إلى ذلك. CalWORKsالحصول على مخصصات برنامج 
إدارة الضمان االجتماعي   )SSI /()SSAسیتم قبول خطابات مخصصات دخل الضمان التكمیلي ( واحد قبل تقدیم الطلب.

   .2021ینایر  1الصادرة بدًءا من 
 علّي االختیار لتلقي المنحة الُمقدمة لمرة واحدة، فھل أنا ُملزم برد المبلغ؟إذا وقع  )14

 الُمستأجر غیر ُملزم برد مبلغ اإلعانة، فھو منحة. 
 

 إذا كنت مستأجًرا لمكان تجاري، ھل أكون مؤھالً؟  )15
 یساعد البرنامج المتقدمین المؤھلین بمعونة إیجار المسكن فقط ولیس اإلیجار التجاري.

 
 إذا كنت مالك منزل متنقل، وأقوم بسداد إیجار مكان، فھل یمكنني تقدیم طلب لالشتراك في البرنامج؟  )16

 نعم، سیساعد البرنامج ُمالك المنازل المتنقلین المؤھلین على سداد إیجار المكان.
 

 ھل بإمكان مالك العقارات تقدیم طلب بالنیابة عن المستأجر؟   )17
  یمكن لمالك العقارات تقدیم طلب بالنیابة عن المستأجر، ولكن یجب على المستأجر التوقیع المشترك. یمكن إجراء التوقیع المشترك مباشرةً 

في ذلك الرسائل اإللكترونیة) یقر فیھا المستأجر بأن مالك  بواسطة المستأجر من خالل بوابة الطلبات أو من خالل إرسال رسائل مكتوبة (بما 
 العقار قدّم الطلب. 

 
 إذا كنت قد حصلت بالفعل على موافقة للحصول على معونة إیجار في حاالت الطوارئ، ھل أكون مؤھالً للحصول على معونة إضافیة؟ )18

 أو مدینة أخرى، فإنك ما تزال قادًرا على التقدیم لھذا البرنامج. إذا كنت قد تلقیت المعونة من خالل برنامج سابق، إما من خالل المقاطعة
 

).  ال یسمج  الى شھر تكلیف موظف للنظر في ملفك 2020بإمكان مقدمي الطلبات التقدیم لتغطیة أي متأخرات مستحقة للفترة المتاحة (إبریل 
  بأي متأخرات قد تم تسویتھا/ تغطیتھا من قِبل برامج سابقة.

 
 

 
 یتم إعطاء األولویة للطلبات؟ كیف  )19

 تشمل األولویات المقررة من جانب الوالیة والحكومة الفدرالیة ما یلي: 

 )AMI% من متوسط دخل المنطقة أو أقل (50دخل األسرة یبلغ  •

 یوًما 90لمدة تضم األسرة فردًا واحدًا أو أكثر عاطالً عن العمل اعتباًرا من تاریخ تقدیم طلب الحصول على المعونة، ولم یتم توظیفھم 
 % من متوسط دخل المنطقة)80(یجب أال یزید دخل األسرة عن  الطلب تاریخ من

 قامت مقاطعة سان دییغو بتضمین ما یلي باعتبارھا أولویات محلیة:  

 األسر التي تلقت إشعاًرا باإلخالء و / أو استدعاًء للمحكمة  •

 األسر وحیدة الوالد  •

السكان الذین یعیشون في مناطق تقل   -) لتحدید األولویة)HPIالمساواة في الصحة (باستخدام أدنى ربعین في مؤشر األماكن الصحیة ( •
 فیھا سبل الحصول على فرص صحیة. 
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