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 2021لعام  مقاطعة سان دییغوبرنامج معونة مبلغ التأمین في  

 األسئلة الشائعة
 

 ؟ 2021) لعام SDAPما ھو برنامج معونة مبلغ التأمین ( )1
تأمین. یقدم البرنامج ) في مقاطعة سان دییغو سكان المقاطعة المؤھلین للحصول على دفعة مبلغ  SDAPیساعد برنامج معونة مبلغ التأمین (

مبلغ   معونة مالیة تُدفع مرة واحدة للمستأجرین غیر القادرین على دفع مبلغ التأمین من خالل برنامج قسیمة مبلغ التأمین. ال یمكن أن یتجاوز
 دوالر.  7,000التأمین اإلیجار لمدة شھرین للحصول على الحد األقصى من مبلغ التعویض بقیمة 

 
 ؟SDAPشاركة في برنامج  كیف أقدم طلبًا للم  )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

 
 ید إلكتروني لتقدیم الطلب؟ ماذا لو لم یكن لدي عنوان برید إلكتروني؟ھل أحتاج إلى بر )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 
 استكمال الطلب عبر اإلنترنت. 

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

 
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  إذا لم تتمكن من العثور على رسالة البرید اإللكتروني الخاصة بالتسجیل التي تم إرسالھا إلیك، یُرجى التحقق من مجلد

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    "Resend Email Confirmation"بالتسجیل، انقر على رابط 

 تسجیل الدخول. 
 

 تسجیل الدخول وإكمال طلبك عبر اإلنترنت.الخطوة الثالثة: 
o   إذا قمت بتأكید بریدك اإللكتروني بنجاح، ولكن ال تزال غیر قادر على تسجیل الدخول، اختر رابط"Forgot your 

password?"    (ھل نسیت كلمة المرور؟) من صفحة تسجیل الدخول. تحقق من بریدك اإللكتروني وانقر على الرابط
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/
http://www.sdhcd.org/
http://www.sdhcd.org/
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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 
 للمراجعة، سیطلب فریق المقاطعة أي أدلة تحقق ناقصة. نحٍو أسرع. في حال تم اختیار طلب 

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

 
 ما مبلغ معونة اإلیجار الذي قد أكون مؤھالً للحصول علیھ؟  )7

 دوالر. 7,000ال یمكن أن یتجاوز مبلغ التأمین اإلیجار لمدة شھرین للحصول على الحد األقصى من مبلغ التعویض بقیمة 
 

 ھل یجب علي توقیع عقد للحصول على المعونة؟  )8
 تأجیر الوحدة عن ستة شھور.نعم، یجب أال تقل مدة 

 
 8ھل یمكنني أن أتأھل للحصول على معونة اإلیجار في حاالت الطوارئ في حال كنت أتلقى شكالً آخر من إعانة اإلیجار، مثل القسم  )9

 في معونة إعادة اإلسكان السریع أو معونة اإلیجار من وكاالت غیر ربحیة؟ 
في معونة إعادة اإلسكان السریع أو معونة اإلیجار من وكاالت غیر ربحیة   8ت إیجار مثل القسم یجوز لألسر المعیشیة التي تتلقى حالیًا إعانا

عونة  تقدیم طلب. یجب على األسرة المعیشیة التعھد بأال تكون معونة مبلغ التأمین المطلوبة مكررة ألي معونة مبلغ تأمین أخرى، بما في ذلك م
 س النفقات. ستتحقق المقاطعة من عدم تكرار المعونات.فدرالیة أو والئیة أو محلیة تُمنَح عن نف

 
 ؟SDAPما ھي المناطق التي یغطیھا برنامج  )10

 تخدم المقاطعة األفراد والعائالت في كافة أرجاء المقاطعة. 
 

) وكورونادو Chula Vista) وتشوال فیستا ( Carlsbadاألفراد واألسر في مدن كارلسباد (  HCDSالمناطق المخدومة: ستخدم 
)Coronado) ودل مار (Del Mar) وإل كاھون (El Cajon) وإنسینیتاس (Encinitas) وإسكوندیدو (Escondido  وإمبریال بیتش (
)Imperial Beach) وال میسا (La Mesa) ولیمون جروف (Lemon Grove) وناشیونال سیتي (National City  وأوشینساید (
)Oceanside) وبواي (Poway) وسان دییغو (San Diego) وسان ماركوس (San Marcos) وسانتي (Santee  وسوالنا بیتش (
)Solana Beach) وفیستا (Vista  والمناطق غیر المشمولة من سان دییغو ( 

 
 كم لدّي من الوقت إلیجاد وحدة؟ )11

القسیمة. یجب أن تتلقى المقاطعة حزمة معونة مبلغ یوم تقویمي على األقل. القسیمة ساریة طوال المدة المحددة في    60مدة القسیمة المبدئیة  
 تأمین مكتملة قبل انتھاء مدة سریان القسیمة.

 
 ھل یمكن أن أطلب تمدید مدة القسیمة؟  )12

یوم تقویمي في حالة عدم إیجاد وحدة. في حالة منح التمدید، ال یمكن أن تسري القسیمة ألكثر    30یجوز لألسرة المعیشیة طلب التمدید لمدة  
یوم، تنقضي القسیمة. على األسرة المعیشیة تقدیم طلب آخر في حالة عدم استخدام القسیمة خالل مدة الـ    90یوم. بعد انتھاء مھلة الـ    90من  
 یوم. 90

 
 ما ھي أشكال التحقق المقبولة التي ینبغي تقدیمھا مع الطلب الخاص بي؟ )13

 التحقق من الھویة  •
o ة ھویة صادرة من الحكومة. على األسرة المعیشیة تقدیم نسخة من بطاق 

 نطاق االختصاص (تحقَّق من وقوع الوحدة داخل نطاق اختصاص المقاطعة).  •
o   عقد إیجار أو أشكال أخرى من اتفاقیات اإلیجار
 أو 
o دفتر إیجار یبین عنوان الوحدة 

ینبغي أال یتجاوز التاریخ المدون على وثائق التحقق من الدخل قبل شھر من تقدیم الطلب، وتتضمن ھذه الوثائق شیكات   •
الرواتب لكل أفراد األسرة المعیشیة العاملین ووثائق التحقق من حالة البطالة وخطاب الحصول على مخصصات برنامج 

CalWORKs ) وما إلى ذلك. سیتم قبول خطابات مخصصات دخل الضمان التكمیليSSI إدارة الضمان االجتماعي /(
)SSA 2021ینایر   1) الصادرة من تاریخ . 
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 ھل یجب على صاحب العقار الذي أسكن فیھ الموافقة على المشاركة في البرنامج بالنسبة لي كي أحصل على المعونة؟ )14
 ى صاحب العقار الذي تسكن فیھ الموافقة على المشاركة في البرنامج للحصول على المعونة. نعم، سیتعین عل

 
 

 إذا وقع علّي االختیار لتلقي المنحة الُمقدمة لمرة واحدة، فھل أنا ُملزم برد المبلغ؟ )15
 الُمستأجر غیر ُملزم برد مبلغ اإلعانة، فھو منحة.

 
 متى یمكنني أن أتوقع تجھیز طلبي؟ )16

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

 
د ذلك وثائق تحقق، وبمجرد تقدیمھا، سیتم تقییم الطلب.  في حال تم اختیار طلبك، سیبلغك ممثل المقاطعة بأن طلبك قید المراجعة. وقد نطلب بع

 قد تستغرق ھذه العملیة من أسبوع إلى أسبوعین.
 

 فور اعتماد الطلب، سوف تصدر قسیمة مبلغ التأمین لصالحك. 
 

 كیف یتم اختیار الطلبات؟  )17
قرعة عشوائیة. في حال سمح بھ التمویل، ستتم مراجعة  ستكون المھلة لتقدیم الطلب مفتوحة لمدة أسبوعین، وسیتم اختیار الطلبات بناًء على  

 الطلبات الالحقة بناًء على تاریخ ووقت تقدیم الطلب. 
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