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مقاطعة سان دییغو 
 2021برنامج معونة اإلیجار في حاالت الطوارئ لعام 

من   19-ھل تأثرت بجائحة كوفید 
 الناحیة المالیة؟  

 ھل تحتاج إلى مساعدة بشأن اإلیجار والمرافق؟ 

 التى تنطبق علیھا معاییر القبول واالھلیة) الخاص بمقاطعة سان دییغو األسر  ERAPیساعد برنامج معونة اإلیجار في حاالت الطوارئ (
المتأخرین في    لسداد  المستحق على المستأجرینفي المناطق المؤھلة. یوفر البرنامج معونة    ویقیمون  19-والمتضررة مالیًا نتیجة لجائحة كوفید

 .  لسكنا فواتیر الكھرباء وغیر ذلك من فواتیردفع اإلیجار و

 )*.Chula Vista)* وتشوال فیستا (San Diegoجمیع أرجاء منطقة سان دییغو باستثناء مدینتي سان دییغو ( المناطق المخدومة:
) Carlsbadكارلسباد ( •
) Coronadoكورونادو ( •
) Del Marدل مار ( •
 )El Cajonإل كاھون ( •
) Encinitasإنسینیتاس ( •
) Escondidoإسكوندیدو ( •

) Imperial Beachإمبریال بیتش (  •
) La Mesaال میسا ( •
) Lemon Groveلیمون جروف ( •
 )National Cityناشیونال سیتي ( •
) Oceansideأوشینساید (  •
) Poway( باوي •

) San Marcosسان ماركوس ( •
) Santeeسانتي ( •
) Solana Beachسوالنا بیتش ( •
)Vistaفیستا ( •
مجتمعات غیر تابعة   •

 المحلیة للحكومة 

معاییر األھلیة: 
من متوسط دخل المنطقة (انظر الرسم البیاني أدناه) أو أقل % 80دخل األسرة  یكونیجب أن  •
. 19-بجائحة كوفیدذات صلة مباشرة أو غیر مباشرة  یجب أن تكون األسرة المعیشیة تعاني من ضائقة مالیة •
 لخطر التشرد أو عدم االستقرار في السكن.  تتعرض األسرة •
أو معونة إعادة اإلسكان السریع أو معونة اإلیجار من   8یمكن لألسر التي تتلقى حالیًا دعًما بخصوص اإلیجار مثل معونة القسم   •

تكراًرا لمعونة   ERAPال یمكن أن تكون معونة    وكاالت غیر ربحیة، تقدیم طلب لتغطیة جزء من تكلفة اإلیجار المترتبة علیھم.
.تتلقاھا األسرة المعیشیة حالیًا

 قّدم الطلب عبر اإلنترنت ابتداًء من 
 . 2021 مارس 2

سوى طلب واحد من  قبول یتم لن .www.sdhcd.org اآلتى الموقع خاللقدّم من 
كل أسرة. سیتمكن مقدمو الطلبات من التحقق من حالة طلبھم عبر بوابة الطلبات  

 . لمعرفة المرحلة التى وصل الیھا الطلب الخاص  باالسرة

إذا لم یكن لدیك اتصال باإلنترنت وتحتاج إلى مساعدة الستكمال الطلب، اتصل بالرقم  
 لمقاطعة من مساعدتك. سیتمكن أحد ممثلي ا حیث).  858( 694- 4801

  الموقع اآلتى ، یرجى زیارةERAPللمزید من المعلومات حول برنامج 
www.sdhcd.org 

حدود الدخل في مقاطعة سان دییغو 
 % من متوسط دخل المنطقة)80(

الدخل یساوي أو أقل مما یلي:  عدد األفراد في األسرة 
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للحصول على معلومات حول معونة اإلیجار في   www.ERAPsandiego.org اإللكتروني الموقع*یمكن لسكان مدینتي سان دییغو وتشوال فیستا زیارة 
 . منطقتھم

77,600

87,300

97,000

104,800

112,550

120,300

128,050

https://www.sandiegocounty.gov/sdhcd/community-development/COVID-19-Emergency-Rental-Assistance-Program.html
https://www.sandiegocounty.gov/sdhcd/community-development/COVID-19-Emergency-Rental-Assistance-Program.html
http://www.erapsandiego.org/



