برنامج إعانات اإليجار العاجلة )(ERAP
تعليمات تقديم الطلبات وقائمة البيانات
لكي تتأھل األسرة للحصول على ھذه اإلعانات ،يجب أن تكون ملزمة بدفع إيجار عقار سكني:
 .1ويجب أن تكون األسرة من سكان مقاطعة "أدا" في "أيداھو"،
 .2ويجب أن يكون لألسرة دخل ال يتجاوز  %80من وسيط الدخل في المنطقة و،
عدد أفراد األسرة

شخص واحد

شخصان

 3أشخاص

 4أشخاص

 5أشخاص

 6أشخاص

 7أشخاص

 8أشخاص

حد الدخل ) %80من
وسيط الدخل في المنطقة(

42,200
دوالر أمريكي

48,200
دوالر أمريكي

54,250
دوالر أمريكي

60,250
دوالر أمريكي

65,100
دوالر أمريكي

69,900
دوالر أمريكي

74,750
دوالر أمريكي

79,550
دوالر أمريكي

 .3تأھل فرد واحد أو أكثر من أفراد األسرة للحصول على إعانات البطالة؛ أو تعرض النخفاض في الدخل أو تكبد تكاليف باھظة أو واجه غير ذلك من
الصعوبات المالية بسبب جائحة "كوفيد "19-سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
 .4وأن يكون واحد أو أكثر من أفراد األسرة معرض لخطر التشرد أو عدم استقرار السكن.

قائمة المستندات المطلوبة
استمارة طلب البرنامج مع اإلجابة على جميع األسئلة الواردة فيھا
تصريح الكشف عن المعلومات
مستندات إثبات الدخل )تقديم جميع األوراق المطلوبة(:
البطالة

نسخة من إخطار اإلعانات أو نسخ مطبوعة من المدفوعات المستلمة في الشھرين األخيرين

دخل العمل

عائدات ضرائب  ،2020بيان األجور والضرائب )استمارة (W2؛ أو كعبي شيكي األجر آلخر شھرين.

العمل الحر

عائدات ضرائب  ،2020استمارة " ،"1099تقرير األرباح والخسائر من نظام المحاسبة الخاص بالمتقدم أو
كشف الحساب البنكي آلخر شھرين.

إعانات الضمان االجتماعي

معلومات الضرائب لعام  2020أو نسخة من خطاب االستحقاق الحالي

نفقة األبناء
مصادر الدخل األخرى

نسخة مطبوعة من المدفوعات المستلمة عن الشھرين األخيرين ،وإثبات مكتوب من الوالد الغائب ،أو كشف
حساب بنكي عن الشھرين األخيرين
إثبات من المصدر يُذكر فيه المبلغ الشھري المستلم .على سبيل المثال،
معاشات المحاربين القدماء ،المعاشات ،استحقاقات ذوي اإلعاقات ،تعويضات العمال ،النفقة ...إلخ(

إعانات اإليجار والمرافق تتضمن المرافق :الكھرباء والغاز والمياه والصرف الصحي وجمع القمامة واإلنترنت وتكاليف الطاقة مثل زيت الوقود.
خدمات االتصاالت )الھاتف وخدمات التلفاز( ال تعتبر من المرافق.





عقد اإليجار الحالي )جميع الصفحات(
نسخة من إخطار التأخر في سداد اإليجار )حسب الضرورة(
معلومات االتصال الخاصة بصاحب العقار
أحداث فاتورة مرافق )في حال طلب إعانات المرافق(

يجب العلم بأنه قد يُطلب منك تقديم مستندات أخرى غير المذكورة أعاله .يتوقف الحد األقصى من المساعدة التي يمكن لألسر أن تتلقاھا على مدى االحتياج
وتوافر التمويل .يُرجى إرسال الطلب المستكمل وجميع الوثائق المطلوبة عبر البريد اإللكتروني على العنوان  erap@bcacha.orgأو عبر الفاكس على
رقم  ،(208) 345‐4909أو عبر البريد العادي إلى ھيئة اإلسكان بمدينة "بويسي"/مقاطعة "أدا" على العنوان :برنامج إعانات اإليجار العاجلة )،(ERAP
رقم  1001شارع "سانت أورشارد" ،رقم تعريفي .83705

برنامج إعانات اإليجار العاجلة
استمارة التقديم والمدخالت
القسم  :1المعلومات األساسية للمتقدم
االسم:

اللقب:

المدينة:

العنوان:

/

الجنس:

/

أبيض/قوقازي
العرق:
جزر المحيط الھادي األخرى

ھسباني أم التيني؟

الوالية:

رقم الھاتف المحمول:

رقم ھاتف المنزل:
تاريخ الميالد:

االسم األوسط:

نعم

البريد اإللكتروني:
اللغة المفضلة:

أسود/أمريكي من أصول إفريقية

ال

الرمز البريدي:

آسيوي

أمريكي من أصول ھندية/من سكان أالسكا األصليين

)البالغين:

عدد أفراد األسرة:

من سكان ھاواي األصليين/من سكان

األطفال:

أسماء جميع البالغين في األسرة:
أسماء جميع القاصرين في األسرة:

القسم  :2الصعوبات المالية الناجمة عن جائحة

"كوفيد "19-يُرجى اختيار جميع ما يندرج تحت العنوان السابق:

لمدة  90يوم قبل تقديم ھذا الطلب
تكبد خسارة كبيرة من الدخل بسبب جائحة "كوفيد"19-
خسارة العمل أو الوظيفة
انخفاض مبلغ التعويضات
إغالق محل العمل
االضطرار للغياب عن العمل لرعاية طفل في سن المدرسة
اضطر للبقاء في البيت بسبب الجائحة
تكبد تكاليف طبية كبيرة غير متوقعة بسبب جائحة "كوفيد"19-
االضطرار اللتزام الحجر الصحي بسبب اإلصابة المشخصة

تعطل عن العمل
بـ"كوفيد"19-
االضطرار اللتزام الحجر الصحي الذاتي بنا ًء عل ى نص يحة أح د
مقدمي الرعاية الصحية أو النص ائح أو التوص يات الص ادرة ع ن
إح دى الھيئ ات الص حية العام ة المحلي ة أو التابع ة للوالي ة أو
توجيھ ات أح د مس ؤولي إنف اذ الق انون ،أو وج ود س بب ي دعو
الشخص لالعتقاد بان الحجر الصحي ال ذاتي ھ و الخي ار األفض ل
ال ذي يص ب ف ي مص لحة الص حة العام ة وس المة الن اس بس بب
التعرض لألمراض أو األنشطة شديدة الخطورة.
غير ذلك من الظروف المرتبطة بھذه
المسألة:

القسم

 :3أحوال السكن ) ُيرجى اختيار كل ما ينطبق على حالتك(

المستندات المطلوبة :يُرجى إرفاق نسخة من عقد اإليجار الحالي أو أحدث فاتورة مرافق أو كليھما )في حال كان ذلك مطلوبًا(.
معرض لخطر التشرد أو عدم استقرار السكن بسبب العجز عن سداد مبالغ متأخرة من اإليجار أو المرافق المستحقة أو كليھما
 مقدار اإليجار المستحق المتأخر:
 مقدار المرافق المستحقة المتأخرة:
ً
مستقبال
معرض لخطر التشرد أو عدم استقرار السكن بسبب العجز عن سداد اإليجار
تاريخ استحقاقه:
 مقدار اإليجار المستحق:

(

ھل تعيش حاليًا في أحد مرافق اإلسكان المدعومة فيدراليًا؟
إذا كانت اإلجابة "نعم" ،يُرجى ذكر البرنامج/العقار:

نعم

ال

ھل تتلقى حاليًا أي من اإلعانات األخرى الخاصة باإليجار/المرافق؟
إذا كانت اإلجابة "نعم" ،يُرجى ذكر البرنامج/الجھة:

نعم

ال

ھل سبق لك التقدم إلى جھة أخرى بطلب للحصول على إعانات اإليجار/المرافق؟
إذا كانت اإلجابة "نعم" ،يُرجى ذكر البرنامج/الجھة:



اسم صاحب العقار:



العنوان:

نعم

المدينة:

ھاتف صاحب العقار:

ال

الرمز البريدي:

الوالية:

البريد اإللكتروني لصاحب العقار:



القسم  :4دخل األسرة
المستندات المطلوبة :يُرجى إرفاق نسخ من بيان األجور والضرائب )استمارة  (W2لعام  2020وعائدات الضرائب واستمارات ""1099؛ أو كعبي شيكي
األجر آلخر شھرين لجميع البالغين في األسرة ،أو كشوفات المعاش ،أو خطابات االستحقاق الصادرة عن الضمان االجتماعي ،أو خطابات البطالة ،أو أي
مستندات أخرى تثبت ما لألسرة من دخل ،أو جميع ما سبق.
باستخدام الجدول التالي ،يُرجى تحديد الدخل الشھري اإلجمالي )قبل حساب الضريبة( لجميع أفراد األسرة.
الفرد
االسم

الحالة الوظيفية
أو األجر

دخل العمل الحر
واإليرادات
التجارية

اإلعانة المؤقتة لألسر نفقة األبناء ،النفقة
الضمان
المعاشات/التقاعد
االجتماعي/التقاعد/ا المعوزة ) (TANFالزوجية ،مدفوعات
الدخل
الرعاية البديلة
إلعاقات
الخاصة بالبطالة،
اإلعانات العامة
األخرى

غير ذلك
من مصادر
الدخل

اإلجمالي
إجمالي الدخل الشھري:

أفراد األسرة المذكورين أدناه ليس لھم دخل على اإلطالق.

عدد أفراد األسرة:

إجمالي الدخل السنوي لألسرة من جميع المصادر )إجمالي الدخل الشھري مضرو ًبا في :(12
)حدد رقم لكل فرد من أفراد أسرتك ثم راجع جميع المدخالت في الجدول وضع عالمة صح ) ( أمام المبلغ الصحيح للدخل السنوي(

عدد أفراد األسرة

%30-0
دخل منخفض للغاية



%50-%30
دخل منخفض جدًا



)(%80-%50
دخل منخفض

شخص واحد

من  0لـ 15,850دوالر أمريكي

لـ 26,400دوالر أمريكي

لـ 42,200دوالر أمريكي

شخصان

من  0لـ 18,100دوالر أمريكي

لـ 30,150دوالر أمريكي

لـ 48,200دوالر أمريكي

 3أشخاص

من  0لـ 21,960دوالر أمريكي

لـ 33,900دوالر أمريكي

لـ 54,250دوالر أمريكي

 4أشخاص

من  0لـ 26,500دوالر أمريكي

لـ 37,650دوالر أمريكي

لـ 60,250دوالر أمريكي

 5أشخاص

من  0لـ 31,040دوالر أمريكي

لـ 40,700دوالر أمريكي

لـ 65,100دوالر أمريكي

 6أشخاص

من  0لـ 35,580دوالر أمريكي

لـ 43,700دوالر أمريكي

لـ 69,900دوالر أمريكي

 7أشخاص

من  0لـ 40,120دوالر أمريكي

لـ 46,700دوالر أمريكي

لـ 74,750دوالر أمريكي

 8أشخاص

من  0لـ 44,660دوالر أمريكي

لـ 49,700دوالر أمريكي

لـ 79,550دوالر أمريكي



)أعلى من (%80
فوق الحد
أكثر من 42,200
دوالر أمريكي
أكثر من  48,200دوالر
أمريكي
أكثر من  54,250دوالر
أمريكي
أكثر من  60,250دوالر
أمريكي
أكثر من  65,100دوالر
أمريكي
أكثر من  69,900دوالر
أمريكي
أكثر من  74,750دوالر
أمريكي
أكثر من  79,550دوالر
أمريكي

غير مستحق
غير مستحق
غير مستحق
غير مستحق
غير مستحق
غير مستحق
غير مستحق
غير مستحق
غير مستحق

القسم  :5إقرار األھلية وتصديقھا

 ،بموجب ھذه الوثيقة أن فرد واحد على األقل من أفراد أسرتي ملزم بدفع إيجار
أقر أنا،
عقار سكني ،ومعرض لخطر التشرد أو عدم استقرار السكن ،وبذلك يستوفي شروط استحقاق إعانة السكن المخصصة ألصحاب الدخل األقل من  %80من
وسيط الدخل في المنطقة ) .(Area Median Incomeويمكن ألسرتي إثبات مخاطر التشرد أو عدم استقرار السكن من خالل تقديم المستندات المطلوبة كما
يلزم في ھذا الطلب أو إثبات عدم القدرة على دفع اإليجار أو تكاليف المرافق.
عالوة على ذلك ،يواجه أحد أفراد أسرتي مصاعب مالية بسبب جائحة "كوفيد "19-تؤھله للحصول على الدعم ،بما في ذلك:
 .1استحقاق إعانات البطالة،
 .2انخفاض دخل األسرة أو تكبد تكاليف كبيرة أو مواجھة صعوبات مالية أخرى ناجمة عن مرض فيروس كورونا الجديد )جائحة "كوفيد.("19-

اإلجراءات الجنائية واإلدارية المترتبة على تقديم معلومات غير صحيحة
تحذير :تعتبر المادة  1001من القسم  18من قانون الواليات المتحدة األمريكية تعمد اإلدالء ببيانات كاذبة أو تحريفات إلى أي من وزارات الواليات المتحدة
أو وكاالتھا فيما يتعلق بأي مسألة تندرج تحت اختصاصھا القضائي جريمة جنائية .وأنا أفھم أن تعمد تقديم معلومات خاطئة أو منقوصة أو غير دقيقة تعاقب
عليه القوانين الفيدرالية أو قوانين الواليات وقد يؤدي إلى المقاضاة واسترداد مبالغ اإلعانات.
وأقر بأنني قد قرأت كل ما ورد أعاله وفھمت ما عليّ من مسؤوليات .وأشھد أن المعلومات التي قدمتھا دقيقة وكاملة على حد علمي .وأشھد أنني لم أحصل من
قبل على أية إعانات لإليجار أو المرافق من خالل أي برنامج آخر يغطي التكاليف المطلوبة في ھذا الطلب.
وأقر بإكمال ھذا النموذج وتقديمه بأن اسمي المكتوب بحروف الطباعة له ما للتوقيع المكتوب بخط اليد من الصالحية واإلنفاذ القانونيين وذلك الى أقصى حد
يسمح به القانون المعمول به

توقيع المقدم الرئيسي للطلب

التاريخ

تتبع ھيئة اإلسكان بمدينة "بويسي""/أيداھو" سياسة ھدفھا أن يتمتع جميع األفراد بفرص متساوية في الحصول على سكن ميسور التكلفة بغض النظر عن
العرق أو الدين أو اللون أو الجنس أو العمر أو األصل الوطني أو الحالة االجتماعية أو الھوية الجنسانية أو التوجه الجنسي أو وجود إعاقة من عدمه .إذا كان
أي من أفراد أسرتك  -بما في ذلك أنت  -من ذوي اإلعاقات ،وكان بحاجة إلى سكن مخصص من أجل تحقيق االستفادة الكاملة من برامجنا وخدماتنا ،يُرجى
تقديم طلب مكتوب أو االتصال بمكتبنا على الرقم .(208) 363‐9710

