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 2021لعام  مقاطعة سان دییغومعونة اإلیجار ألصحاب العقارات الصغیرة في 

 األسئلة الشائعة
 )؟RASL( 2021ما ھي معونة اإلیجار ألصحاب العقارات الصغیرة لعام  )1

في مقاطعة سان دییغو أصحاب العقارات الصغیرة المستقلین والمؤھلین الذین یعانون من عجز شدید في سداد مدفوعات    RASLسوف تساعد  
 .19-اإلیجار من المستأجرین من جّراء تداعیات كوفید

 
 ؟ RASLكیف أقدم طلبًا للمشاركة في برنامج  )2

-4801إذا لم یتوفر لدیك اتصال باإلنترنت وكنت تحتاج إلى مساعدة في إكمال الطلب، یرجى االتصال بالرقم . اإلنترنتعبر یمكنك تقدیم طلب 
 ) لتوصیلك بموظف یمكنھ مساعدتك عبر الھاتف. 858(  694

 
 ھل أحتاج إلى برید إلكتروني لتقدیم الطلب؟ ماذا لو لم یكن لدي عنوان برید إلكتروني؟ )3

لكتروني صالح لتقدیم طلب عبر اإلنترنت. إذا لم تكن تمتلك واحدًا، یمكنك إنشاء برید إلكتروني إلكمال الطلب. یرد فیما یلي یتعین وجود برید إ 
 جھات تقدم خدمات برید إلكتروني مجانیة:

• Gmail 
• Yahoo 
• Microsoft Outlook 

) للتحدث مع موظف عبر الھاتف من أجل مساعدتك في  858(  694-4801إذا لم یكن لدیك عنوان برید إلكتروني، یمكنك االتصال بالرقم 
 استكمال الطلب عبر اإلنترنت. 

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

تسجیل الدخول وإكمال طلبك. یُرجى التحقق من بریدك اإللكتروني والضغط على  قم بتأكید بریدك اإللكتروني الُمسجل قبل الخطوة الثانیة: 
 الرابط في رسالة التسجیل التي استلمتھا عبر البرید اإللكتروني لتأكید بریدك اإللكتروني الُمسجل. 

ى التحقق من مجلد إذا لم تتمكن من العثور على رسالة البرید اإللكتروني الخاصة بالتسجیل التي تم إرسالھا إلیك، یُرج •
البرید غیر المھم أو غیر المرغوب فیھ. إذا كنت ال تزال غیر قادر على العثور على رسالة البرید اإللكتروني الخاصة  

(إعادة إرسال تأكید البرید اإللكتروني) من صفحة تسجیل    "Resend Email Confirmation"بالتسجیل، انقر على رابط 
 الدخول. 

 
 تسجیل الدخول وإكمال طلبك عبر اإلنترنت.الخطوة الثالثة: 

رابط   • اختر  الدخول،  تسجیل  قادر على  تزال غیر  ولكن ال  بنجاح،  اإللكتروني  بریدك  بتأكید  قمت   Forgot your"إذا 
password?"    الرابط وانقر على  اإللكتروني  بریدك  تحقق من  الدخول.  تسجیل  المرور؟) من صفحة  كلمة  نسیت  (ھل 

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

http://www.sdhcd.org/
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 ھل سأحتاج إلى تقدیم وثائق داعمة مع طلبي؟ )5
على نحٍو  إن تقدیم أدلة التحقق في وقت تقدیم الطلب یُعد أمًرا اختیاریًا، ومع ذلك نحن نشجع بشدة على تقدیم الوثائق مع الطلب لضمان معالجتھ 

 اختیار طلب للمراجعة، سیطلب فریق المقاطعة أي أدلة تحقق ناقصة. أسرع. في حال تم 
 

 كیف سیتم إخطاري إذا تم اختیاري؟  )6
رید  سیتم إخطار جمیع مقدمي الطلبات سواء في حالة اختیارھم أو عدم اختیارھم عبر رسالة برید إلكتروني أو برید عادي (في حالة عدم تقدیم ب

 حالة الطلب عبر اإلنترنت في أي مرحلة. إلكتروني). یمكن التحقق من 
 

 ما مبلغ معونة اإلیجار الذي قد أكون مؤھالً للحصول علیھ؟  )7
دوالر لكل   15,000وبحد أقصى   2020سوف تعوض مقاطعة سان دییغو (المقاطعة) عن اإلیجار المتأخر المتراكم اعتباًرا من شھر إبریل 

 وحدة. 
 

 حتى یتم اعتباري من صغار أصحاب العقارات؟ كم عدد العقارات التي یمكن أن أمتلكھا  )8
وحدات من مساكن اإلیجار، بما في ذلك العقارات الشخصیة أو  5لكي یتم اعتبارك من صغار أصحاب العقارات یجب أن تمتلك ما ال یزید عن 

 العقارات المملوكة لألعمال التجاریة أو الوحدات العقاریة المملوكة في إطار صندوق استئماني. 
 

 جب علي إنشاء طلب لكل عقار؟ ھل ی )9
 ال، سنقبل طلب واحد لكل مالك/ صاحب عقار. یمكن إضافة جمیع العقارات التي یمتلكھا صاحب العقار في طلب واحد.

 
 ھل سأتأھل لمعونة اإلیجار إذا لم یعد المستأجر یشغل الوحدة؟ )10

 المستأجر الذي لم یعد یشغل الوحدة. نعم، طالما یمكنك إثبات وجود دیون إیجاریة غیر مسددة على 
 

ھل یمكن أن أكون مؤھًال للحصول على معونة اإلیجار ألصحاب العقارات الصغیرة إذا كنت أحصل على شكل آخر من برنامج   )11
 )؟ERAPمعونة اإلیجار في حاالت الطوارئ ( 

) لنشاط مساكن اإلیجار،  PPPبرنامج حمایة الرواتب (ال، یجب أن یكون المستفیدین غیر قادرین أو مؤھلین لتلقي أموال بموجب  
 للتعویض عن فقدان الدخل الوارد من اإلیجار. 19-أو أي مصدر آخر من المعونات المالیة الحكومیة الخاصة بكوفید

 
 ؟ RASLما ھي المناطق التي یغطیھا برنامج  )12

 تخدم المقاطعة األفراد واألسر في جمیع أرجاء المقاطعة. 
 

) ودل مار  Coronado) وكورونادو (Chula Vista) وتشوال فیستا (Carlsbadالمناطق المخدومة: عقارات اإلیجار الكائنة في مدن كارلسباد (
)Del Mar) وإل كاھون (El Cajon) وإنسینیتاس (Encinitas) وإسكوندیدو (Escondido) وإمبریال بیتش (Imperial Beach  وال میسا (
)La Mesaن جروف () ولیموLemon Grove) وناشیونال سیتي (National City) وأوشینساید (Oceanside) وبواي (Poway وسان (

) والمناطق غیر Vista) وفیستا (Solana Beach) وسوالنا بیتش (Santee) وسانتي (San Marcos) وسان ماركوس (San Diegoدییغو (
 المشمولة من سان دییغو. 

 
 لدّي معلومات اتصال خاصة بالمستأجر (المستأجرین) عند تقدیم الطلب؟ ھل یجب أن تتوفر  )13

 نعم، سوف تحتاج إلى تقدیم اسم المستأجر ورقم ھاتفھ. 
 

 ما ھي أشكال التحقق المقبولة التي ینبغي تقدیمھا مع الطلب الخاص بي؟ )14
 التحقق من الھویة  •

o  ومة. یجب على صاحب العقار تقدیم نسخة من بطاقة ھویة صادرة من الحك 
 االختصاص القضائي  •

o  :محل إقامة صاحب العقار. تتضمن إجراءات التحقق المقبولة 
  أو بطاقة ھویة صادرة من الحكومة مذكور بھا العنوان الحالي 
  فاتورة المرافق 

o  :یجب التحقق من عنوان عقار اإلیجار. تتضمن إجراءات التحقق المقبولة 
 عقد إیجار 
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 العقارمعلومات عن  •
o  .سوف تقبل المقاطعة تعھد ذاتي من ُمّالك/ أصحاب العقارات یفید بأنھم یؤجرون خمس وحدات أو أقل 

 
 19- مساعدة حكومیة أخرى خاصة بكوفید •

o   سوف تقبل المقاطعة تعھد ذاتي من ُمّالك/ أصحاب العقارات یفید بعدم قدرتھم أو أھلیتھم للحصول على أموال
) لنشاط مساكن اإلیجار، أو أي مصدر آخر من اإلعانات المالیة الحكومیة  PPPالرواتب (بموجب برنامج حمایة 

للتعویض عن فقدان الدخل الوارد من اإلیجار، بما في ذلك، برامج معونة اإلیجار المحلیة    19- الخاصة بكوفید
 المطورة من قبل مقاطعة سان دییغو والمدن المشمولة فیھا. 

 متأخرات اإلیجار  •
o أو ى المستأجر یبین قیمة اإلیجار المتأخر ضمن اإلطار الزمني المسموح بھ.  إشعار إل 
o  دفتر اإلیجار 

 
 إذا وقع علّي االختیار لتلقي المنحة الُمقدمة لمرة واحدة، فھل أنا ُملزم برد المبلغ؟ )15

 صاحب العقار غیر ُملزم برد مبلغ اإلعانة، فھو منحة.
 

 سأكون مؤھالً؟إذا كنُت صاحب عقار لمكان تجاري، فھل  )16
 یساعد البرنامج أصحاب العقارات المؤھلین بمعونة إیجار المسكن فقط ولیس اإلیجار التجاري.

 
 متى یمكنني أن أتوقع تجھیز طلبي ودفع المبلغ في حالة الموافقة علیھ؟  )17

یة. في حال سمح بھ التمویل، ستتم مراجعة ستكون المھلة لمقدمي الطلبات مفتوحة لمدة أسبوعین، وسیتم اختیار الطلبات بناًء على قرعة عشوائ
 الطلبات الالحقة بناًء على تاریخ ووقت تقدیم الطلب. 

 
طلب. قد  في حال تم اختیار طلبك، سیبلغك ممثل المقاطعة بأن طلبك قید المراجعة. وقد نطلب بعد ذلك وثائق تحقق، وبمجرد تقدیمھا، سیتم تقییم ال 

 إلى أسبوعین.تستغرق ھذه العملیة من أسبوع 
 

لتي  وبمجرد الموافقة على الطلب، قد یستغرق دفع المبلغ أسبوعین آخرین. بإمكان مقدمي الطلبات التحقق من وضعھم على البوابة اإللكترونیة ا 
 قدموا الطلب من خاللھا، وسیتلقون مراسالت من المقاطعة طوال العملیة بأكملھا.

 
 كیف یتم اختیار الطلبات؟  )18

مقدمي الطلبات مفتوحة لمدة أسبوعین، وسیتم اختیار الطلبات بناًء على قرعة عشوائیة. في حال سمح بھ التمویل، ستتم مراجعة  ستكون المھلة ل
 الطلبات الالحقة بناًء على تاریخ ووقت تقدیم الطلب. 
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