كيف أحصل عىل المساعدة؟
برنامج ر
الشاكة من أجل اإلستقرار يف السكن
قدم طلبك
هل أنت مطالب بدفع إيجار متأخر؟ هل تواجه الطرد من مسكنك؟
التعاف من آثار ، COVID-19أنشأت حكومة لكسينغتون والمقاطعة الحضية
مع بدء مقاطعة فايت يف
ي
فايت برنامج ر
ارف السكن Housing Stabilization Partnership Program
الشاكة من أجل اإلستقر
ي
ً
البنامج أيضا من عمليات الطرد ،
لتقليل الصدمات واألزمات الناجمة عن نقص السكن اآلمن .سيقلل هذا ر
معتبة مقابل اإليجار المتأخر ،والحد من إنتشار عدوى
مالك المنازل بالحصول عىل مبالغ ر
ويسمح ل ي
ُ
عافي و بصحة جيدة يف منازلهم،
رفبوس  COVID-19وذلك من خالل السماح لألفراد والعائالت بالبقاء م ر
التأثبو الضغط عىل نظام تقديم الخدمات لألشخاص دون مأوى .تعرف عىل المزيد حول
وتخفيف
ر
البنامج و قائمة الوكاالت المشاركة فيه.
ر

المساعدة
توفب إمكانيات للمساعدة المالية بمبالغ ال تتجاوز  4000دوالر لكل أرسة مرة
البنامج إىل ر
يهدف هذا ر
ً
واحدة يف غضون  12شهرا لتغطية:
 لدفع متأخرات اإليجارأو
 اإلنتقال إىل مسكن آخر بما يف ذلك دفع مبلغ الضمان ودفعات اإليجار المستقبلية لمدى  3أشهر.ً
ً
كتابيا من المالك عند استالم هذا التمويل بأنه سيتم
الحاليي تأكيدا
**يجب أن يتضمن الدفع إىل المالك
ر
تأخبية أو فوائد أو غرامات بسبب التأخر عن الدفع  ،وأنه لن يتم إتخاذ أي إجراء
التنازل عن أي رسوم ر
قانون لطرد المستأجر (المستأجرين) بسبب عدم سداد اإليجار ف المستقبل لمدة ً 90
يوما عىل األقل.
ي
ي

ر
الشوط الالزمة للحصول عىل المساعدة
 .1أن يكون دخل طالب المساعدة يف حدود  % 80أو أقل من متوسط الدخل يف المنطقة؛ و
 .2أن يكون مقيما يف مقاطعة فايت إبتداء من  1مارس  2020؛ و
 .3أن يقدم إثباتا بعدم القدرة عىل دفع اإليجار ألسباب مرتبطة بـ  COVID-19؛ و

إجماىل متأخرات دفع اإليجار المستحقة
 .4أن يقدم إثباتا بقرار للطرد بصدد التنفيذ أو موقف التنفيذ مع
ي
أو دليل عىل حدوث الطرد منذ  24أغسطس  2020مع إثبات تقديم شكوى بذلك بعد  1مايو 2020
بسبب عدم دفع اإليجار.

إمكانيات أخرى للمساعدة
البنامج قد ال يكون هو األنسب لجميع سكان مقاطعة فايت .يجب عىل جميع سكان
نحن نتفهم أن هذا ر
يىل بعض الروابط للوكاالت
نتاك االستفادة من الموارد الموجودة يف جميع أنحاء الكومنولث .فيما ي
ك ي
الت تقدم المساعدة.
والتطبيقات ي
• ( LFUCG Community and Resident Servicesخدمات حكومة لكسينغتون والمقاطعة
الحضية فايت للمجتمع و السكان) :يقدم برنامج  RHISEالمساعدة المالية من أجل دفع اإليجار
الت تنشط
ومصاريف الكهرباء والغاز والماء
لموظف منظمات خدمة المجتمع ر
(غب الهادفة للربــح)  ،وتلك ي
ي
يف تقديم الخدمات المتعلقة برعاية األطفال والرعاية الصحية  ،والتعليم (المدارس والكليات والجامعات)
العاملي يف مجال البيع بالتجزئة وخدمات ما بعد البيع و خدمة العمالء  ،و صناعة الطعام والضيافة
و
ر
والبفيه.
• ( Team Kentucky Fundصندوق فريق كنتاك) :برنامج مساعدة مالية لألشخاص الذين تأثروا ً
سلبا
ي
بفبوسCOVID-19.
ر
المجتمع) :يقدم المساعدة لدفع مصاريف الكهرباء
• ( Community Action Councilمجلس العمل
ي
والغاز والماء والتسجيل يف برنامج  Medicareومساعدات أخرى.
ً
عب اإلنبنت
• ( Kentucky Equal Justice Centerمركز
كنتاك للعدالة المتساوية) يقدم تطبيقا ر
ي
لثالث مجموعات مختلفة من األشخاص:
كنتاك ،
 .1المستأجرين الذين يواجهون الطرد من مساكنهم يف
ي
كنتاك  ،و
 .2المحامون الذين يساعدون المستأجرين الذين يواجهون الطرد يف
ي
داعمي الذين يريدون حماية الناس من الطرد خالل جائحة عالمية.
 .3ال
ر
ً
• أصدرت مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها )ً (CDC
أمرا طارئا لحماية الصحة العامة
 emergency public health orderبالوقف المؤقت لمعظم عمليات الطرد بهدف منع انتشار
مب .2020
رفبوس  . COVID-19تاري ــخ رسيان هذا األمر هو 4
سبتمب ،وهو ساري المفعول حت  31ديس ر
ر
ُ
لك يكون الشخص مشموال بهذا األمر ،يجب عىل المستأجر المؤهل مأل إستمارة  CDC declarationو
ي
إرسالها إىل مالك العقار إلقرار صحة المعلومات ُ
المضح بها و صحة ررسوط األهلية الواجب توفرها فيه.
غب
ال يحظر أمر الطوارئ الصادر عن مركز السيطرة عىل األمراض عمليات الطرد الناتجة عن أسباب أخرى ر
مالك المساكن التنازل عن إستالم مبالغ اإليجار
سبب عدم دفع اإليجار .كذلك ال يلزم أمر وقف الطرد ي
المتأخرة ،بل يبف اإليجار مستحق الدفع.

البيدي المكون من  5أرقام إىل  898211للعثور عىل
• إتصل بالرقم  211من أي هاتف أو أرسل رمزك ر
وغب ذلك.
مأوى خاص بحاالت الطوارئ وللحصول عىل الطعام و السكن و الرعاية الصحية و التوظيف ر
ً
قاعدة بيانات الموارد الكاملة هذه متوفرة أيضا عىل اإلنبنت.

قوائم جرد المساكن المنخفضة اإليجار والمتعلقة بالدخل
إذا كنت تبحث عن سكن منخفض التكلفة أو سكن عىل أساس الدخل ،رفب رج اإلطالع عىل أحدث قائمة
يىل:
لمالك العقارات فيما ي
ي
اإليجار عىل أساس الدخل
المساكن منخفضة اإليجار أوذات أسعار معقولة
تتغب ً
يوميا .ومع ذلك ،فهذه نقطة انطالق لجميع
ال نحتفظ بقائمة محدثة المساكن الشاغرة ،إذ أنها ر
أولئك الذين ال يعرفون بمن يتصلون أو إىل أين يتجهون للعثور عىل مبل يمكنهم تحمل تكاليفه.
إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى حول كيفية البحث يف نظام اإلسكان ،رفب رج اإلتصال بمجلس العمل
المجتمع ) )Community Action Councilعىل الرقم (859)233-4600
ي
إخالء المسؤولية :يش مكتب التدخل و الحماية من ر
التشد التابع لحكومة لكسنغتون -مقاطعة فايت أن
توفب هذه القائمة من قبل
يقدم قائمة جرد اإلسكان المنخفض التكلفة و اإلسكان القائم عىل الدخل .إن ر
ً
ً
مكتب التدخل و الحماية من ر
التشد التابع لحكومة لكسنغتون -مقاطعة فايت ال يشكل ترويجا أو إعالنا أو
ً
اعتمادا من قبل مكتب التدخل و الحماية من ر
التشد التابع لحكومة لكسنغتون -مقاطعة فايت.ال يضمن
مكتب التدخل و الحماية من ر
التشد التابع لحكومة لكسنغتون -مقاطعة فايت وال يكفل أي من الوحدات
المدرجي يف القائمة.
مالك المساكن
ر
الت يقدمها ي
السكنية المعروضة لإليجار أو سلع أو خدمات اإليجار ي
ً
يجب عىل جميع األفراد الذين يستخدمون هذه القائمة البحث دائما عن األسعار و  /أو العقارات و  /أو
الخدمات .ال يتحمل مكتب التدخل و الحماية من ر
التشد التابع لحكومة لكسنغتون -مقاطعة فايت أي
ر
المدرجي يف
لك المساكن
ر
مسؤولية عن أي من عمليات الشاء  /اإليجار  /أو أي تعاقدات تتم ربي أحد ما ي
القائمة وأحد أفراد المجتمع.

