
 :إلنترنت ا   عبر   لطلب ا  تقدیم
  االول من دیسمبر 2020  سان دییغو الطلبات في الفترة من  مقاطعة  ستستقبل

  طلب لن لن یتم قبول سوى .ھنا األفراد المھتمون من تقدیم الطلب من على  سیتمكن
 سیتمكن مقدمو الطلبات من التحقق من حالة طلبھم .مؤھلة واحد من كل أسرة

 .بوابة الطلبات خالل أي مرحلة من مراحل تسییرالطلب  عبر
 

 باإلنترنت وتحتاج إلى مساعدة الستكمال الطلب او للمزید من  لم یكن لدیك اتصال  إذا
 ERAPحول برنامج    المعلومات

 ww.sdhcd.orgw ة ر یاز   جى ر ◌ُ ی 

  Emergency Rental Assistance Program  

 دییغو  مقاطعة سان

برنامج المعونة اإلیجاریة الطارئة للمتضررین من 
(COVID‐19)  )جائحة‐19)د�كوف 

 

 ن م   ت ن أ  ھل  جائحة  ن ع  اتجةن  مالیة  ضائقة  ب بس ب  اإلیجار   عونة م   إلى  ن ی اج ت حم ل ا   المقاطعة   سكان 
 ؟ -19كوفید 
 -ا نتیجة لجائحة كوفید لمساعدة األسرالمؤھلة والمتضررة مالیً  (ERAP)سان دییغو برنامج المعونة اإلیجاریة الطارئة   مقاطعة  أطلقت
حسب اولویة التقدیم  سیتم اختیار المشاركین  .دوالر بحد أقصى  3000سیقدم البرنامج منحة تصل إلى  .في المناطق المؤھلة  19

 .وسیتم دفع المعونة مباشرة الى المالك 
 

 :األھلیة  معاییر
 إن السكان الذین یعیشون  ).مدینة مدمجة 18منطقة غیر مدمجة و (األفراد واألسر على مستوى المقاطعة  :المناطق المؤھلة    •

 الخاص بتلك المناطق المحلیة لن یكونوا  -19مناطق محلیة تطبق برنامج المعونة اإلیجاریة للمتضررین من جائحة كوفید   في
 .لالنضمام إلى برنامج المقاطعة ما لم یتم استنفاد كل التمویل الموجود بتلك المناطق المحلیة بالفعل  مؤھلین

 ا لما حددتھ وزارة من متوسط الدخل في المنطقة ، وفقً  60%یجب أن یكون دخل األسرة أقل أو تحت   :الدخل المؤھل    •
 )من متوسط الدخل في المنطقة 60%انظر أدناه لالطالع على جدول ( .اإلسكان والتنمیة الحضریة األمریكیة

 -19.یجب أن تعاني األسرة من ضائقة مالیة كنتیجة مباشرة بسبب جائحة كوفید  -19:ضائقة مالیة متعلقة بجائحة كوفید    •
 أو زیادة في النفقات الطبیة التي یتم تكبدھا كنتیجة مباشرة -19ذلك خسارة الدخل أو انخفاضھ بسبب جائحة كوفید   نیتضم
 -19.لكوفید 

 یجب أال تحصل األسر على اى شكل من اشكال المعونة اإلیجاریة مثل     • الحصول على المعونة االیجاریة من برنامج قسیمة
 السكن طبقا للقسم الثامن أو  اى برامج اخرى من برامج المعونة االیجاریة أو المعونة االیجاریة العادة اإلسكان  اختیار
 .أو المعونة االیجاریة من وكاالت غیر ربحیة  السریع

 یجب   :المالحظة   یرجى   و ییغد   سان  بمقاطعة  الخاص   البرنامج  ي ف  المشاركة  على   الطلب   قدمم   بھ   یقطن  الذي  العقار  مالك  ق ف او ی  أن 
 

 

 (2020)حدود الدخل في مقاطعة سان دییغو 

 ٪ من(60حد الدخل   حجم األسرة 
 )متوسط دخل المنطقة

1 $48,540 
2 $55,440 
3 $62,400 
4 $69,300 
5 $74,880 
6 $80,400 
7 $85,980 
8 $91,500 

 
 
 

 دییغو   سان   مقاطعة   في  -19كوفید  جائحة  من  للمتضررین  الطارئة  اإلیجاریة  المعونة  برنامج
IF091820 

https://covid-19-reopen-rental-assistance.sandiegocounty.gov/Home/Index
http://www.sdhcd.org/
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