
 برنامج المساعدة في اإليجار في حاالت الطوارئ

 
 من خالل الكرونه سلبي بسبب وباء مقاطعة فيرفاكس اإلغاثة للمستأجرين الذين يعانون من تأثير مال دمقت

هذا البرنامج، يمكن للمستأجرين والمالك من خالل  . برنامج المساعدة في اإليجار في حاالت الطوارئ

.االجاراتمن قادم المتأخر والم دفع ةلتغطيالحصول على أموال   

 

بلغات متعددة بما في ذلك العربية، األمهرية، الصينية، الفارسية،  وقوائم المالك قوائم المستأجرين تتوفر 

شروطمالكورية، اإلسبانية، األوردو والفيتنامية. ويتم تقييم كل حالة على حدة، وتقدم المساعدة على أساس  .  

 

حقاقشروط االست  

انخفاضا في دخل األسرة المعيشية، أو تكبدت تكاليف كبيرة، أو عانت من ضائقة مالية بصورة  ودشه •

 .COVID-19 مباشرة أو غير مباشرة بسبب

 .يدل على خطر التعرض للتشرد أو عدم االستقرار السكني •

توسط دخل المنطقةعاما، أو من م 80أن يكون الدخل اإلجمالي لألسرة المعيشية عند أو أقل من  • . 

عاما، أو من متوسط دخل المنطقة 80أن يكون الدخل اإلجمالي لألسرة المعيشية عند أو أقل من  • . 

إيجار السوق العادل ٪150يجب أن يكون لدى األسر المؤهلة إيجار عند أو أقل من  •  

شهرا 15قد تصل مدة المساعدة إلى  • .  

األهلية والوثائق وغيرها، يرجى زيارة موارد منع اإلخالءللحصول على معلومات إضافية حول معايير  .  

 

 أشياء يجب معرفتها حول الوصول إلى مساعدة تأجير الطوارئ 6

 .وضع الهجرة ليس عائقا أمام تلقي الخدمات .1

 .الحد األدنى للوثائق يشمل عقد اإليجار أو اإليجار وإثبات الدخل .2

 . سابقا مؤهلين للحصول على موارد المزاد العكسي اإللكترونيال يزال السكان الذين تلقوا تمويال .3

 .يمكن للمقيمين الحصول على مساعدة مالية إذا كانوا عاطلين عن العمل .4

وقد أنشأ تخطيط خدمات التنسيق موظفين وتكنولوجيا إضافيين لتقليل أوقات االنتظار وضمان أن يتحدث  - 5

 .المقيمون مباشرة مع أحد الموظفين

 .مساعدة المقيمين في لغات متعددة CSP يمكن للمتخصصين .6

 

 

 موارد منع اإلخالء

إذا كنت مقيما تسعى للحصول على اإليجار أو أي مساعدة طارئة أخرى لنفسك أو ألسرتك، يرجى  •

، 0880-222-703االتصال بالتخطيط المنسق للخدمات على  TTY 711 من االثنين إلى الجمعة، من ،

مساء 4:30صباحا حتى  8الساعة  .   

إذا كنت مالك العقار تسعى للحصول على مساعدة اإليجار نيابة عن المستأجر الخاص بك، يرجى زيارة  •

بوابة المالك مقاطعة فيرفاكس.  إذا كان مكان اإلقامة غير موجود في مقاطعة فيرفاكس، يرجى زيارة برنامج 

  .اإلغاثة اإليجار فرجينيا

 

 

لية والطبية متاحة للمحتاجين ويمكن الوصول إليها عبر اإلنترنت أو عن طريق الهاتفالمساعدة الما • . 



833يوفر مركز فرجينيا لقانون الفقر خط مساعدة لإلخالء  • -NOEVICT (833-663-8428)  باللغتين

 .اإلنجليزية واإلسبانية

ات لحماية المستأجرين خاللالخدمات القانونية في والية فرجينيا الشمالية توفير العديد من الخدم •  

COVID-19  6800-778-703ويمكن الوصول إليها في . 
 


