
 

 19-البرنامج الُموسع لإلعانة على اإلیجار بسبب كوفید
كوفید بسبب  اإلیجار  على  لإلعانة  الُموّسع  القیمة   19-البرنامج  سداد  على  القادرین  غیر  للمستأجرین  برنامج مخصص  ھو 

المساعدة من البرنامج األول  یمكنك التقدم لھذا البرنامج الُموسع حتى لو تلقیت    ،19-اإلیجاریة بسبب الظروف ذات الصلة بكوفید

 .19-لإلعانة على اإلیجار بسبب كوفید 

 كیف یمكن لھذا البرنامج مساعدتي؟
أشھر لإلیجار غیر مشمول من أي برامج أخرى فیدرالیة أو  ) 3(دوالر أمریكي شھریًا وبحد أقصى ثالثة  1000یقدم ھذا البرنامج ما یصل إلى 

یقوم الُمؤجر بتقدیم الطلب ویتم  . أو الشھر الحالي/یمكن أن تكون مدة الثالثة أشھر مخصصة لألشھر السابقة و  .الوالیاتمحلیة أو تابعة لوالیة من  
 .سداد اإلعانة إلى مالك العقار

 كیف أقدم الطلب؟ 
دم  یمكنك التق ".ملء النموذج عبر اإلنترنت من ھنا"زر " ثم انقر فوق mainehousing.org/covidrentانتقل إلى  

یمكنك التقدم بطلب عن األشھر الماضیة . أشھر في المجمل) 3(بطلب عن كل شھر ال یمكنك سداده وذلك لما یصل إلى ثالثة 
ستحتاج إلى أن تقدم الطلب مرةً أخرى إذا كنت بحاجة إلى مساعدة عن األشھر المقبلة ولم تكن قد  . والشھر الحالي في الوقت ذاتھ
 .دوالر أمریكي 3000غ وصلت إلى الحد األقصى البال 

 ما الذي یحدث بعد تقدیم الطلب؟ كیفیة سداد مالك العقار؟ 
إذا  . سیقوموا باالتصال بك لتأكید معلوماتك بعد ذلك سیقوموا باالتصال بمالك العقار لدیك. ستقوم وكالة العمل المجتمعي المحلیة لدیك بمعالجة طلبك

فور موافقة مالك العقار وقیامھ بملء األوراق . وعلى عدم طردك بسبب أي إیجار متبقي عن ذلك الشھروافق مالك العقار لدیك على قبول الدفعة 
یُرَجى عدم نسیان أنھ ال یمكن سداد المدفوعات لحین حصول  . الالزمة، ستقوم وكالة العمل المجتمعي المحلیة بسداد المبلغ مباشرة لمالك العقار

 .الوكالة على جمیع الوثائق الالزمة

 ھل أقوم بإبالغ مالك العقار بأنني قدمت طلبَا؟ 
معظم مالك العقارات ال یریدون خسارة المستأجرین . یكتسي التواصل فیما بینك وبین مالك العقار أھمیة غیر عادیة! نعم 

ب ألنھ یجب علیھم  من المھم أیًضا بالنسبة لھم معرفة أنك قد تقدمت بطل. المحترمین ولن یفید في ھذا الشأن سوى التواصل الجید
 .ملء األوراق الخاصة بھذه األموال

 وماذا لو لم یقم مالك العقار بالمشاركة؟ 
 .ومع ذلك، ال یمكننا إجبار أي مالك عقار على المشاركة. یحدونا األمل في مشاركة مالك العقارات وقبولھم لھذه الدفعات المالیة

 ماذا عن بقیة المبلغ؟ ھل سیتم طردي؟  .دوالر أمریكي 1000القیمة اإلیجاریة الخاصة بي ھي 
لن یتم  . سوف تساعدك ھذه اإلعانة ولكن ال یزال من الواجب علیك سداد بقیة مبلغ اإلیجار. یُرجى العمل مع مالك العقار لدیك

یوافق مالك العقارات  عن طریق قبول الدفعة المالیة، . إخراجك من السكن عن الشھر الذي یقبل فیھ مالك العقار الدفعة المالیة
وال تنطوي ھذه الحمایة على حاالت الطرد ألسباب أخرى أو  . على عدم طردك بسبب عدم سداد اإلیجار عن الشھر المذكور

 .التخلف عن سداد قیمة اإلیجار إلیجار األشھر األخرى في ھذا البرنامج

 )اقلب الصفحة(

  



 19-كوفید بسبب اإلیجار على  لإلعانة الُموسع البرنامج تتمة
 من الذي من حقھ الحصول على المساعدة؟ 

 الدخل واألصول 
یُرجى االطالع على معلومات تتعلق بالدخل المحدود  . تطبق حدود الدخل وتستند إلى حجم أسرتك والمقاطعة التي تعیش فیھا

ما كان نوعھ أو من المدخرات أو غیر  إذا كان بإمكانك سداد اإلیجار من أي دخل مھ  .mainehousing.org/covidrentعلى  
 .ذلك من األصول السائلة، فال یمكنك التقدیم لھذا البرنامج

 التغیرات الوظیفیة والحیاتیة
األمثلة على التغیرات في الظروف تشمل ما . 19-قد یحق لك الحصول على اإلعانة إذا لم تكن قادًرا على سداد القیمة اإلیجاریة بسبب كوفید

 :سبیل المثال ال الحصریلي على 
 .االستغناء عنك •
 .التعرض إلقفال مكان تعیینك •
  .تقلیل ساعات العمل •
 .االضطرار للبقاء في المنزل لرعایة أطفالك بسبب الرعایة النھاریة أو إغالق المدرسة •
 .19-أو أي خسارة أخري في الدخل بسبب وباء كوفید •

 الموقع 
إذا كنت تعیش في برنزویك، قدّم الطلب على ھذا  . لدیھما برنامج خاص) نزویكباستثناء برو(لویستون ومقاطعة كمبرالند 

إذا توقفت ھذه المناطق عن إدارة  . إذا كنت تعیش في لویستون أو مقاطعة كمبرالند، فیجب علیك أن تتقدم لھذه البرامج. البرنامج
 .برنامجھم، یمكنك تقدیم طلب ألي منھا

 نوع اإلسكان
اسأل مالك العقار لدیك أو  . سكن یتلقى أي نوع من اإلعانة، ال یمكنك الحصول على المساعدة من ھذا البرنامجإذا كنت تعیش في  

 :أنت غیر مؤھل إذا. مدیر العقار عن الخیارات األخرى لإلعانة اإلیجاریة
لریفیة التابعة ، أو تلقیت مساعدة إیجاریة من التنمیة ا 8، أو عشت في شقق تخضع للقسم  )8القسم  (حصلت على وصل   •

 ، USDA لوزارة الزراعة األمریكیة
أو    MaineHousingكنت تعیش في مجمعات سكنیة برھون عقاریة ممولة من الھیئة السكنیة التابعة والیة مین    •

 وكالة فیدرالیة
 إذا كنت تعیش في مجمع/عقار سكني مستخدًما اإلعفاءات الضریبیة السكنیة لمحدودي الدخل. •
 مساكن عمومیة.كنت تعیش في  •

 
األموال المتأتیة من ھذا  . إذا كنت تمتلك منزًال متنقًال واستأجرت مساحة في متنزه منزل متنقل، فقد تكون مؤھالً لھذا البرنامج

 .قد تكون رسوم المنتزه غیر مشمولة. البرنامج مخصصة فقط إلیجار قطعة األرض أو إیجار منزل متنقل

 ؟.م فیھاما ھي طول مدة یجب علي أن أتقد
 .سیظل البرنامج مستمًرا لحین نفاذ األموال أو انتھاء البرنامج. یرجى التقدم بطلب بأسرع ما یمكن بحیث یمكنك بدء العملیة

 فیما یتعلق بالمزید من المعلومات بشأن ھذا البرنامج ولتقدیم الطلب، 
 mainehousing.org/covidrent! یُرجى زیارة
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