
 

 

 ؟ 19-جائحة كوفيد بسببهل تحتاج إلى مساعدة في دفع اإليجار  

 

 .2020يوليو  15 بتاريخصباًحا  8الطلبات التي تبدأ من الساعة  كونيتيكتوالية ب اإليجار دفع على المستأجرين لمساعدة المؤقت برنامج لا سيقبل

 

 بحد  2020مارس   1بدًءا من    شرر   12اإليجار المسرتح  عةى مد  لةمسراعدة في    دوالر كحد أقصىى 4000 عةى  أن تحصرليمكن لألسر  المههةة   ➢

 .دوالر شر يًا 1000 يبةغ أقصى

مالك العقار عن األشرر   إلى )تم اسرتمم  في مارس أو أب يل أو مايو  لييجار  دخل  مجمل ال٪ من أقل مبلغ  30  أن يسرددواالمسرتجج ين  يجب عةى ➢

 .اإليجاردفع عةى المستجج ين ب نامج المهقت لمساعدة المن  أموال ن فيرا عةىحصةوالتي ي 

 .والمنخفضاألولوية لألسر ذات الدخل المتوسط  الب نامج المهقت لمساعدة المستجج ين عةى دفع اإليجار عطيي س ➢

بغض النظ  عما إذا كانوا قد   كونيتيكتسرريقبل الب نامج الطةباا المقدمة من جميع المقيمين المههةين في والية   ،2020أغسىىط     12اعتباًرا من  ➢

 ج اء الجائحة.البطالة  إعانةإعاناا البطالة و / أو  حصةوا عةى

 .نيابة عن المستجج  عقارإلى المالك / مدي  ال سيتم دفع األج ة بشكل مباش  ➢

 

 :بطلب كيفية التقدم

عبر    قدم طلبأو   اإليجاردفع  لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً للحصىىوع على مسىىاعدة في وتحدث إلى ممثل م كز االتصررال    1-860-785-3111رقم اتصىىل ب •

 Connecticut Housing Finance Authority عةى موقع اإلنترنت 

   وكالة استشاراا اإلسكان المناسبة ستحدد لك مههمً،وإذا كنت  كبيانات ست اجع وزارة الصحة  •

 الكاملب الطةب  يفاءمعك الست  ستتعاونووكالة استشاراا اإلسكان  تواصل معكت س •

لةحصرررول عةى ما إذا كنت مؤهالً  بشىىىأ   أسىىى لة  كانت لديك   إذا- األهةية   شررر و عدد من  دفع اإليجارالب نامج المهقت لمسررراعدة المسرررتجج ين عةى  لد  •

 تحدث إلى ممثل م كز االتصالت و 1-860-785-3111 رقمبى تتصلأن فيجب  المساعدة،

 لمساعدة المستجج ين عةى دفع اإليجار الب نامج المهقت  دون ممحظاا عمن تتحدث إلي  ومتى واحفظ جميع األوراق أو ال دود التي تحصل عةيرا من •

 

 :بطلب ما تحتاجه للتقدم

 2020مارس  1غي  قادرة عةى دفع اإليجار بالكامل منذ أنرا و 19-جائحة كوفيد فقدت بعض أو كل الدخل بسببأن أس تك التي تُثبت وثائ  ال •

o  أو ت فيض فصررررل من العمرل أو   غي  مردفوعرةإجرازة  الوظيفرة أودليرل عةى أن دلةرك قرد ان فض بسرررربرب فقردان   يجرب أن تقرد عةى سرررربيرل المثرال

 .إلخة  فل في سن المدرسة أو ش ص مسن رعاي بسبب العمل ت ك أو الساعاا / األجور أو إغمق مكان العمل 

 2019لعا   دخل أسرتك •

o  ةقص  والطمب المتف غينللن يتم احتساب الدلل 

 ، إذا كنت ال تزال مدينالعقار  لمالكاإليجار  الب نامج المهقت لمسرراعدة المسررتجج ين عةى دفع  غطيراي التي ال   قة على دفع جميع اإليجارات المتأخرةالمواف •

 بجي إيجار

 دللأقل  حصةت عةى  لمل مارس وأب يل ومايو عندما يو  متتالي 30د الشر  )أو ي حدت  •

 الب نامج المهقت لمساعدة المستجج ين عةى دفع اإليجار  م كز اتصالأي وثائ  أل   يطةبرا ممثل  •

 اإليجار:برنامج المؤقت لمساعدة المستأجرين على دفع لمتطلبات األهلية األخرى ل

 لةمستجج  في والية كونيتيكت للمسكن األساسي دفع األج ةيجب أن تكون المساعدة في  •

 ب نامج اتحادي أو حكومي آل أي من  ألج ةدفع امساعدة في عةى المستجج   يحصل أاليجب  •

 .2020مارس  11تم تقديم  قبل   ةب   دالمستجج  يطةب من  المغادرة بسبب  قد ُصدر حكم قضائي ضديكون  أاليجب  •

الب نامج المهقت  بشرجنلةحصرول عةى مزيد من المعةوماا   211رقم  اتصىل بأو   CT Department of Housingموقع: زر

 لمساعدة المستجج ين عةى دفع اإليجار 

إذا واجرت أي صررعوباا في    4400- 247   860رقم )عةى  Connecticut Fair Housing Center م كز اإلسرركان العادل في كونيتيكتي جى االتصررال ب 

الب نامج المهقت لمسراعدة المسرتجج ين عةى  ب نامج كونيتيكت بواليةوزارة اإلسركان  تدي   الوصرول إلى الب نامج أو كانت لديك م او  بشرجن متطةباا الب نامج. 

 Connecticut Fair Housing Center وليس م كز اإلسكان العادل في كونيتيكت دفع اإليجار

 2020أغسطس  12ًرا من المعةوماا دقيقة اعتباتُعتب  

 

https://www.chfa.org/homeowners/state-of-connecticut-temporary-rental-housing-assistance-program-trhap/
https://portal.ct.gov/DOH/DOH/Programs/Temporary-Housing-Assistance-Initiatives

