
 سن دیگو کونتی
 2021 کرایهبرنامه اضطراری کمک در پرداخت 

شما را    COVID-19  بیماری ھمه گیرآیا 
 از نظر مالی دچار مشکل کرده است؟ 

و ھزینه ھای آب   کرایهآیا در پرداخت 
 به کمک نیاز دارید؟ خود و برق و گاز 

مستحق در    ھای  خانوده  به ) ERAP(  کرایهکمک در پرداخت  در رابطه با سن دیگو  کونتی  برنامه اضطراری
دچار مشکل شده اند، کمک می کند. این   COVID-19 که از نظر مالی بخاطر بیماری شرایط  واجب مناطق 

مالی  ھزینه  کمکخود عقب افتاده اند،   و گاز برق,آب ھای  ھزینه و  کرایه در پرداخت  که  مستحقینبه    برنامه
 پرداخت می کند. 

 *. Chula Vista و*   دیگو سن شھر  جز  به دیگو سن  منطقه  شھرھای تمام مناطق تحت پوشش:

• San Marcos• Imperial Beach• Carlsbad
• Santee• La Mesa• Coronado
• Solana Beach• Lemon Grove• Del Mar
• Vista• National City• El Cajon
• Unincorporated Communities• Oceanside• Encinitas

• Poway• Escondido

 شرایط: واجبمناطق  
 )مراجعه کنید ذيل  درآمدبه ( باشد منطقه  یا کمتر از درآمد متوسط٪  80 باید  خانواده درآمد •
 . باشددچار مشکل مالی شده  COVID 19 بخاطر غیرمستقیم  یا مستقیم طور به  باید  خانواده •
 ثابت داشته باشد.  مسکن  نتواند یک  یا   باشد شدن خانه   بی خطر در  خانواده •
،     یا  دیگر موسسه  سریع  کمک ،Section 8 مانند کرایه دریافت کننده حاضر  حال در که  ھایی   خانواده •

  پوشش   می باشند، ممکن است بتوانند برای   انتفاعی غیر  ھای اجنسی  از کرای هپرداخت  کمک
در خانواده که  مساعدتی تواند نمی  ERAP.  با اینحال تکمیل کننددرخواستنامه  خود   کرایه از بخشی 

 .کند تکراررا   کند می  دریافت  حاضر   حال

آنالین  می توانید بصورت  مارچ ۲ ۲۰۲۱  از
 .کنید تکمی لدرخواستنامه خود را 

یک   مراجعه کنید. فقط   www.sdhcd.org  برای اقدام به وب سایت 
توانند  می متقاضیان. شود  می پزيروفته  خانواده ھر  برای  درخواست

بررسی   برنامه  پورتال   در  را  خود   وضعیت  مرحله  از  قسمتی  ھر  در
 .کنند
به  درخواستنامه خود  تکمیل برای و دسترسی ندارید به اینترنت اگر

 نماینده.  بگیرید  تماس  ۸۵۸۶۹۴۴۸۰۱  شماره   با   دارید،  نیاز  کمک
 . کند کمک شما  به تواند می   کونتی

طالعات بیشتر در مورد برنامه  به وب  ERAPبرای ا
 مراجعه کنید.  www.sdhcd.orgسایت 

 محدودیت درآمدی در  کانتی سن دیگو
 )80 %AMI ( 

درآمد مساوی با  خانواده تعداد افراد 
 زیل یا کمتر از رقم 

67900 دالر  1
77600 دالر  2
87300 دالر  3
97000 دالر  4
104800 دالر  5
112550 دالر   6
120300 دالر   7
128050 دالر  8

کرا یهوجه برای دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مساعدت در پرداخت  Chula Vista* ساکنان شھرھای سن دیگو و 
.مراجعه کنند www.ERAPsandiego.orgسایت  به وب  ،در منطقه خود
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