
 كيف أحصل عىل المساعدة؟

اكة ي السكن من أجل اإلستقرار  برنامج الشر
 
 ف

 قدم طلبك 

 ؟طرد من مسكنك؟ هل تواجه التأخر يجار مإ أنت مطالب بدفعهل 

ي من آثار
 
ي التعاف

 
ية ، أن COVID-19 مع بدء مقاطعة فايت ف شأت حكومة لكسينغتون والمقاطعة الحض 

ي السكنت فاي
 
اكة من أجل اإلستقرارف  p ProgramHousing Stabilization Partnershi  برنامج الشر

ا من عمليات ال
ً
نامج أيض ،  طرد لتقليل الصدمات واألزمات الناجمة عن نقص السكن اآلمن. سيقلل هذا البر

ةبالحصول عىل  مالكي المنازلويسمح ل عدوى نتشار متأخر، والحد من إمقابل اإليجار ال مبالغ معتبر

وس ي  ُمعافير   البقاءن خالل السماح لألفراد والعائالت بوذلك م COVID-19 فبر
 
، همزلامنو بصحة جيدة ف

و الضغط وت عىل المزيد حول تعرف . لألشخاص دون مأوى خدماتالعىل نظام تقديم خفيف التأثبر

نامج و   . قائمة الوكاالت المشاركة فيه البر

 المساعدة

نامج إىل توفبر  دوالر لكل أرسة مرة  4000لمساعدة المالية بمبالغ ال تتجاوز ل إمكانياتيهدف هذا البر

ي غضون 
 
 لتغطية:  شهًرا  12واحدة ف

 متأخرات اإليجارلدفع   -

 أو

ي ذلك  إىل مسكن آخر  نتقالاإل   -
 
 .أشهر 3 لمدىودفعات اإليجار المستقبلية  دفع مبلغ الضمانبما ف

ا كتابًيا من المالك دفتضمن الييجب أن  **
ً
بأنه سيتم عند استالم هذا التمويل ع إىل المالك الحاليير  تأكيد

ية  التنازل عن أي رسوم تخاذ أي إجراء إ، وأنه لن يتم  بسبب التأخر عن الدفعأو فوائد أو غرامات تأخبر

ي ل
ي المستقبل لمدة  بسببالمستأجر )المستأجرين(  طرد قانون 

 
 .يوًما عىل األقل 90عدم سداد اإليجار ف

وط الالزمة للحصول عىل المساعدة   الشر

ي حدود 1
 
ي المنطقةأقل من متوسط أو %  80. أن يكون دخل طالب المساعدة ف

 
 ؛ والدخل ف

ي 2
 
 ؛ و 2020مارس  1من  إبتداءيت قاطعة فام . أن يكون مقيما ف

 ؛ و COVID-19 مرتبطة بـألسباب عدم القدرة عىل دفع اإليجار إثباتا بيقدم  . أن3
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 اإليجار المستحقةدفع مع إجماىلي متأخرات  وقف التنفيذ مأو بصدد التنفيذ  طرد للقرار ب إثباتا يقدم أن  . 4

 2020مايو  1بعد بذلك شكوى تقديم إثبات مع  2020أغسطس  24منذ  حدوث الطرد أو دليل عىل 

 .عدم دفع اإليجاربسبب 

  إمكانيات أخرى للمساعدة

نامج قد ال يكون هو األنسب لجميع سكان مقاطعة فايت. يجب عىل جميع سكان  نحن نتفهم أن هذا البر

ي جميع أنحاء الكومنولث. فيما يىلي بعض الروابط للوكاالت ك
 
نتاكي االستفادة من الموارد الموجودة ف

ي تقدم المساعدة
 .والتطبيقات الت 

•   LFUCG Community and Resident Services (لكسينغتون والمقاطعة حكومة  خدمات

ية فايت إليجار من أجل دفع االمساعدة المالية  RHISE قدم برنامجي :سكان(ال لمجتمع و ل الحض 

ي منظمات خدمة المجتمع )غبر الهادفة للربــح( ، و  والغاز والماء مصاريف الكهرباءو 
ي تنشط لموظف 

تلك الت 

ي تقديم الخدمات المتعلقة ب
 
رعاية األطفال والرعاية الصحية ، والتعليم )المدارس والكليات والجامعات( ف

ي مجال و 
 
ء ، و صناعة الطعام والضيافة العمال خدمات ما بعد البيع و خدمة البيع بالتجزئة و العاملير  ف

فيه  .والب 

•  Team Kentucky Fund ( صندوق فريق كنتاكي)سلًبا  ذين تأثروا : برنامج مساعدة مالية لألشخاص ال

وس  .COVID-19 بفبر

•   Community Action Council ( مجلس العمل المجتمعي) لدفع مصاريف الكهرباء: يقدم المساعدة 

ي برنامج والغاز والماء
 
 .ومساعدات أخرى Medicare والتسجيل ف

 • Kentucky Equal Justice Center   نت  كنتاكي للعدالة المتساوية()مركز ا عبر اإلنب 
ً
يقدم تطبيق

 :لثالث مجموعات مختلفة من األشخاص

ي كنتاكي ،طرد من مساكنهم المستأجرين الذين يواجهون ال. 1
 
 ف

ي كنتاكي ، و طرد يساعدون المستأجرين الذين يواجهون الالذين محامون . ال2
 
 ف

 .يةالطرد خالل جائحة عالمالذين يريدون حماية الناس من  داعمير  ال. 3

ا  )CDC (أصدرت مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها  •
ً
 لصحة العامةلحماية اأمًرا طارئ

emergency public health order تشار منع انبهدف  طرد معظم عمليات الل المؤقت لوقفبا 

وس  . 2020مبر ديس 31، وهو ساري المفعول حت  سبتمبر  4األمر هو هذا اريــــخ رسيان . تCOVID-19 فبر

 ، يجب عىل المستأجر المُ يكون الشخص مشموال بهذا األمر  لكي 
 
 ؤ
 
 و  CDC declaration إستمارةمأل ل ه

ح بها إىل مالك العقار إلقرار  ا إرساله  . فيه وط األهلية الواجب توفرها و صحة رسر  صحة المعلومات الُمض  

أخرى غبر  أسبابالناتجة عن  طرد األمراض عمليات الال يحظر أمر الطوارئ الصادر عن مركز السيطرة عىل 

مبالغ اإليجار  إستالم التنازل عن مالكي المساكنوقف الطرد لزم أمر ال يكذلك عدم دفع اإليجار.  سبب 

 .اإليجار مستحق الدفع بل يبف   ،المتأخرة
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يدي المكون من  211تصل بالرقم إ  • للعثور عىل  898211أرقام إىل  5من أي هاتف أو أرسل رمزك البر

توظيف وغبر ذلك. ال صحية و الرعاية ال سكن و ال طعام و للحصول عىل الحاالت الطوارئ و ب خاصمأوى 

نت وفرةمتقاعدة بيانات الموارد الكاملة هذه  ا عىل اإلنب 
ً
 .أيض

  قة بالدخل   قوائم جرد المساكن المنخفضة اإليجار والمتعل

جر اإل الدخلعىل أساس التكلفة أو سكن نخفض إذا كنت تبحث عن سكن م طالع عىل أحدث قائمة ، فبر

: العقارات  لمالكي   فيما يىلي

 اإليجار عىل أساس الدخل

 أسعار معقولةمنخفضة اإليجار أوذات المساكن 

، فهذه نقطة انطالق لجميع يومًيا. ومع ذلكتتغبر  إذ أنها ، الشاغرة المساكنال نحتفظ بقائمة محدثة 

ل يمكنهم تحمل تكاليفهأولئك الذين ال يعرفون بمن يتصلون أو   .إىل أين يتجهون للعثور عىل مب  

ي إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى حول  
 
جر اإل نظام اإلسكان كيفية البحث ف تصال بمجلس العمل ، فبر

  )859(233-4600 الرقم عىل (Community Action Council(المجتمعي 

د  التدخل و الحماية منيش مكتب  إخالء المسؤولية:  فايت أن مقاطعة  -نغتونالتابع لحكومة لكسالتشر

توفبر هذه القائمة من قبل إن اإلسكان القائم عىل الدخل.  التكلفة و  نخفضيقدم قائمة جرد اإلسكان الم

د التابع لحكومة لكسنغتونالتدخل و مكتب  ا أو مقاطعة فايت  -الحماية من التشر
ً
ال يشكل ترويًجا أو إعالن

ا من قبل 
ً
د التابع لحكومة لكسنغتون دخل و الحماية منالتمكتب اعتماد ال يضمن . مقاطعة فايت -التشر

د التابع لحكومة لكسنغتون التدخل و الحماية منمكتب   وحداتمن الأي  فلكي وال  مقاطعة فايت -التشر

ي يجار اإل أو سلع أو خدمات المعروضة لإليجار  السكنية
ي القائمة. يقدمها الت 

 
 مالكي المساكن المدرجير  ف

يجب عىل جميع األفراد الذين يستخدمون هذه القائمة البحث دائًما عن األسعار و / أو العقارات و / أو 

د التابع لحكومة لكسنغتون التدخل و الحماية منمكتب ال يتحمل الخدمات.  أي  مقاطعة فايت -التشر

اء  ي ما أحد  أو أي تعاقدات تتم بير   / اإليجار  / مسؤولية عن أي من عمليات الشر
 
لكي المساكن المدرجير  ف

 أفراد المجتمع. أحد القائمة و 

https://uwbg211.org/
https://drive.google.com/file/d/1tsYAbGd7Cd8XZlqSIeeftuEvmpgj0Z5g/view
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