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اوب :          إلتصالا    ي    غكر                 سوزان ستر

 
 ّماكك

 3117-258-859: المكتب           3111-258-859 :المكتب

   7911-608-859 : المحمول           2564-576-859: المحمول  
 

 المساكن من الطرد  تجنب عىل المواطني    مساعدة تريد  ليكسينغتون
الوباء تداعيات عن الناجم  

 

 إىل يحتاجون الذين المواطني    مساعدة تريد  ليكسينغتون إن اليوم غورتون ليندا  ليكسينغتون بلدية رئيسة قالت                 

COVID-19 تداعيات بسبب اإليجار  دفعل المساعدة    

 من العديد  وجود  ومع ، للمساعدة متعددة خيارات وجود  مع: "غورتون قالت. الطلبات معالجة عملية بتبسيط المدينة تقوم

  ". "والتأخت   اإللتباس بعض هناك كان  قبل، من المساعدة هذه إىل بحاجة يكونوا  لم الذين السكان
. واضًحة أكون أن أريد  لكنن 

   اإلستمرار  عىل مساعدتكم نريد 
 
". برسعة المساعدة هذه نقدم أن ونريد  مساكنكم، ف    

 البلدية بكم ستتصل و  www.covid19renterhelp.org عىل النموذج ملء المواطني    عىل يجب ، العملية لبدء

 كامل،  بدوام العمل بهذا  للقيام إضافيي    موظفي    ، اليوم من بدًءا ،  خصصنا لقد  : "غورتون قالت . المساعدة بمصادر  وتوصلكم

ت  و ". األمر لزم إذا  المزيد  بتخصيص وسنقوم
َّ
د
 
ك
 
نت عت   ه   بالبلدية لإلتصال طريقة أفضل أن عىل غورتونأ يد  عت   أو  اإلنتر  الت 

  
ون   859-258-3804 عىل الهاتف عت   طلباتكم تقديم  أو  Housingstabalization@lexingtonky.gov  عىل اإللكتر

هت ولكنها  المساكن، من الطرد  عمليات بوقف قرار  إلصدار  القانونية بالسلطة البلدية رئيسة تتمتع ل                   َوجَّ
 موظف 

   المواطني    إلبقاء الالزمة ألخرىاجراءات اإل  جميع لتخاذ  البلدية
 
   بما  منازلهم، ف

 
، تمويل توفت   ذلك ف  

 
  لقد  و . األمر  لزم إذا  إضاف

 مساعدة لضمان الجتماعية الخدمات مقدم   مع الوثيق بالتنسيق ويقومون يت،فا مقاطعة بقضاة اتصال عىل المدينة قادة كان

. برسعة المواطني     
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و  المتعلقة المستأجرين مساعدة كانت  ، اليوم حنر  داCOVID-19  س بفت 
ُ
   العادل اإلسكان مجلس طرف من ُر ت

 
 ف

مَ  كما  (Lexington Fair Housing Council) ليكسينغتون
َّ
د
َ
 من والعديد  الجتماعية الخدمة منظمات من العديد  ق

 مَ  حيث ،المساعدة الدينية الهيئات من المتطوعي   
َ
 عَ ن

 
   أرسة 501 من أكت   طرد  ليكسينغتون ت

 
 البلدية قدمت و . ليكسينغتون ف

 .الطرد لتفادي كمساعدة  دولر  867181 من يقرب ما  اآلن حنر 

 مع لكن. ممتاز  بعمل قاموا  لقد . لمساعدةبا تقدموا  الذين المتطوعي    من والعديد  العادل اإلسكان لمجلس شكًرا "

  الطرد وقف الفدراىل  بقرار لل المحتمل والنتهاء ، المطاعم إغالق
 
 من المزيد  تقديم إىل بحاجة أننا  نعلم ،الشهر  نهاية ف

   اآلن حتياجاتاإل  تلبية لضمان المحلية الحكومة تتقدم اليوم"  غورتون وقالت. "المساعدة
 
 تمديد  يتم قد و ". المستقبل وف

ي    ع خالل من الطرد  بوقف الفيدراىل   القرار     اآلن النظر  قيد  هو  ترسر
 
 .واشنطن ف

   بالبلدية الجتماعية الخدمات إدارة ستبدأ 
 
 إىل برسعة المواطني    وإحالة للطلبات المسبق الفحص عملية إدارة ف

   المنظمات
 .كاف    تمويل وجود  وضمان التقدم بمراقبة للبلدية الجديدة العملية ستسمح. المساعدة تقديم يمكنها  النر

   من منفصل فريق سيقومو 
 العادل اإلسكان بمجلس اتصلوا  الذين بأولئك باإلتصال الجتماعية الخدمات موظف 

ُ  األشخاص بعض". "لذلك األسباب من الكثت   هناك يكون قد : "غورتون قالتو . بعد  المساعدة يتلقوا  لم لكنهم  مُ  غت 
َّ
 ؤ
َ
 لي   ه

 مُ  يكونوا  قد  لكنهم ، COVID ب  المتعلقة المساعدة عىل للحصول
َّ
 ؤ
َ
  أي توضيح نريد . أخرى برامج عىل للحصول ي   ل  ه

 
 سب  ل

 إىل المواطنون هؤلء يحتاج ل ".  المناسبة الوكالت  مع لهم اإلتصال توفت   و  بهم اإلتصال خالل من عالقة حالت  أي ومعالجة

 . يمكن ما  بأرسع بهم باإلتصال البلدية ستقوم. أخرى مرة بالبلدية اإلتصال

 

-30- 

http://www.facebook.com/MayorGorton
http://www.twitter.com/MayorGorton

