برنامه کمک ھزينه اضطراری اجاره )(ERAP
دستورالعمل و چک ليست ثبت درخواست
خانوار برای واجد شرايط بودن بايستی مجبور به پرداخت اجاره برای محل سکونت باشد و:
 .1خانوار بايستی ساکن شھرستان آدا در آيداھو باشد؛ و
 .2درآمد خانوار نبايد از  %80ميانه درآمد منطقه بيشتر باشد؛

اندازه خانوار
محدوده درآمد
)(AMI %80

 1نفر

 2نفر

 3نفر

 4نفر

 5نفر

 6نفر

 7نفر

 8نفر

$42200

$48200

$54250

$60250

$65100

$69900

$74750

$79550

 .3يکی يا چند نفر از افراد خانوار واجد شرايط مزايای بيکاری است؛ يا درآمد خانوار کاھش داشته است که متحمل ھزينه ھای زيادی شده است يا دچار
مشکالتی مالی ديگری شده است که مستقيما يا غير مستقيم به شيوع کوويد 19-مربوط است؛ و
 .4يک يا چند نفر در خانوار در معرض خطر بی خانمان شدن يا عدم ثبات سکونت قرار دارند.

چک ليست مدارک:
درخواست برنامه با تکميل تمامی پرسش ھا
اجازه نامه برای افشای اطالعات
مدارک درآمد )تمامی اسناد قابل استناد را ارائه کنيد(
بيکاری

رونوشت اعالن مزايا يا چاپ پرداختی ھای دريافتی برای دو ماه گذشته

درآمد استخدام

اظھارنامه ھای مالياتی W2 ،2020؛ يا فيش حقوقی دو ماه گذشته

خودفرمايی

اظھارنامه ھای مالياتی  ،1099 ،2020گزارش سود و ضرر از سيستم حسابداری متقاضی يا صورت حساب
بانکی مربوط به دو ماه گذشته

مزايای تامين اجتماعی

اطالعات مالياتی  2020يا رونوشت نامه ھزينه شخصی جاری

حمايت فرزند

چاپ پرداختی ھيا دو ماه گذشته ،تاييد کتبی والد غايب يا صورت حساب بانکی مربوط به دو ماه گذشته

درآمد ديگر

مدارک از منبعی که ميزان دريافتی ماھانه را ارائه کند .برای مثال،
مستمری  ،VAمقرری ساليانه ،حقوق معلوليت ،حقوق کارگری ،نفقه ،و غيره(.

کمک ھزينه اجاره و خدمات شھری :خدمات شھری شامل برق ،گاز،آب ،فاضالب ،جمع آوری زباله ،اينترنت و ھزينه ھای انرژی مانند نفت
سوختی می باشد .خدمات ارتباطات از راه دور )تلفن ،کابل( خدمات شھری مورد نظر به حساب نمی آيند.





قرارداد رھن جاری )تمامی صفحات(
رونوشت اعالن قصور )در صورت وجود(
اطالعات تماس صاحبخانه
آخرين فيش خدمات شھری )در صورتی که درخواست کمک ھزينه خدمات شھری داريد(

لطفا در نظر داشته باشيد که ممکن است از شما مدارک ديگری نيز درخواست شود .حداکثر مبلغ کمک ھزينه ای که خانوارھا می توانند دريافت کنند به
نياز و بودجه موجود بستگی دارد .درخواست تکميل شده و تمامی اسناد کمکی را از طريق ايميل به ،erap@bcacha.org
فکس به  (208) 345‐4909و يا نامه به مسئولين مسکن شھر بويز/شھرستان آدا بفرستيد ،قابل توجهERAP 1001 S. Orchard St. Boise, ID :
83705.

برنامه کمک ھزينه اضطراری اجاره
فرم درخواست و مبلغ مورد نياز
بخش  :1اطالعات اوليه متقاضی
نام:

نام خانوادگی:
نشانی:

شھر:

سفيد/قفقازی

ھيسپانيک يا التينو؟

کد پستی:

ايميل:

جنسيت:

تاريخ تولد:

ايالت:

شماره ھمراه:

شماره تلفن منزل:

نژاد:

MI:

زبان ترجيحی:

سياه/آفريقايی آمريکايی

خير

بله

آسيايی

آمريکايی ھندی/بومی آالسکا

اندازه خانوار:

بومی ھاوايی/ديگر جزاير آرام

)بزرگسال:

بچه:

(

نام تمامی بزرگساالن خانوار:
نام تمامی افراد صغير خانوار:

بخش  :2مشکالتی مالی

کوويد 19-لطفا تمامی موارد صحيح را تيک بزنيد:

بيکار به مدت  90روز قبل از اين درخواست؛
دچار کاھش شديد درآمد به دليل کوويد19-؛
از دست دادن شغل؛
کاھش حقوق؛
بسته شدن محل کار؛
اجبار به غياب از کار برای مراقبت از بچه ھای سن مدرسه که
بايد در خانه بمانند؛
متحمل ھزينه ھای زياد پزشکی پيش بينی نشده به دليل کوويد-
.19

بخش

اجبار به قرنطينه به دليل کوويد.19-
اجبار به قرنطينه شخصی بر اساس توصيه يک ارائه دھنده خدمات
مراقبت پزشکی يا توصيه يا دستور يک مسئول محلی يا ايالتی
بھداشت عمومی ،دستور يک افسر نيروی انتظامی يا به دليل باور
به اين موضوع که قرنطينه شخصی به سود بھداشت عمومی و
ايمنی انسانی به دليل فعاليت پر ريسک می باشد.
ديگر شرايط مربوط:

 :3وضعيت مسکل )تمامی موارد صحيح را تيک بزنيد(

مدارک مورد نياز :رونوشتی از قرارداد رھن جاری خود و/يا آخرين فيش پرداختی خدمات شھری خود )در صورت وجود( ضميمه نماييد.
در معرض خطر بی خانمان شدن يا عدم ثبات مسکن به دليل عدم توانايی پرداخت اجاره موعد گذشته و/يا خدمات شھری
 مبلغ اجاره موعد گذشته:
 مبلغ خدمات شھری موعد گذشته:

در معرض خطر بی خانمان شدن يا عدم ثبات مسکن به دليل عدم توانايی پرداخت اجاره آينده


مبلغ اجاره در موعد:

تاريخ موعد:

آيا در حال حاضر محل سکونت با يارانه فدرال داريد؟
اگر بله ،لطفا برنامه/ملک را در اينجا فھرست کنيد:

بله

خير

آيا در حال حاضر ھيچ گونه کمک ھزينه اجاره/خدمات شھری ديگری دريافت می کنيد؟
اگر بله ،لطفا برنامه /موسسه را در اينجا فھرست کنيد:

بله

خير

آيا برای دريافت کمک ھزينه اجاره/خدمات شھری از موسسه ديگری درخواست داده ايد؟
اگر بله ،لطفا برنامه /موسسه را در اينجا فھرست کنيد:

بله

خير


نام صاحبخانه:


شھر:

نشانی:
شماره تلفن صاحبخانه:

کد پستی:

ايالت:

ايميل صاحبخانه:



بخش  :4درآمد خانوار
مدارک مورد نياز :رونوشت ھای  ،W2 2020اظھار نامه ھای مالياتی ،1099 ،يا آخرين فيش ھای حقوقی دو ماه گذشته برای تمامی بزرگساالن ،صورت
حساب مستمری ،نامه ھای ھزينه ھای شخصی تامين اجتماعی ،نامه ھای بيکاری ،و/يا مدارک مربوط به درآمد ھر کدام از ديگر درآمدھای خانوار را
ضميمه کنيد.
در نمودار زير ،لطفا درآمد ناخالص )قبل از ماليات( ماھيانه برای تمامی اعضای خانوار را فھرست کنيد.
عضو خانوار
نام

خودفرمايی
و کسب و کار
درآمد

اشتغال
يا حقوق

مستمری/بازنشس
تگی
درآمد

تامين اجتماعی،
بازنشستگی،
معلوليت

 TANFبيکاری،
ديگر موارد
عمومی
کمک ھزينه

حمايت فرزند ،نفقه،
پرداختی مراقبت از
فرزند

ديگر
درآمد

کل
کل درآمد ماھيانه:

اعضای خانوار زير درآمد ندارند:

اندازه خانوار:

کل ميزان درآمد ساالنه از تمامی منابع )کل درآمد ماھيانه × :(12
)اعداد را در خانواده خود پيدا کنيد و سپس آن را دنبال کرده و مبلغ درآمد ساليانه مناسب را چک کنيد(

اندازه خانوار

%30-0
درآمد بسيار کم

 1نفر

 0تا $15,850

تا $26400

 2نفر

 0تا $18,100

تا $30150

تا $48200

 3نفر

 0تا $21,960

تا $33900

تا $54250

بيشتر از $54,250

 4نفر

 0تا $26,500

تا $37650

تا $60250

بيشتر از $60,250

عدم واجد شرايط

 5نفر

 0تا $31,040

تا $40700

تا $65100

بيشتر از $65,100

عدم واجد شرايط

 6نفر

 0تا $35,580

تا $43700

تا $69900

بيشتر از $69,900

عدم واجد شرايط

 7نفر

 0تا $40,120

تا $46700

تا $74750

بيشتر از $74,750

عدم واجد شرايط

 8نفر

 0تا $44,660

تا $49700

تا $79550

بيشتر از $79,550

عدم واجد شرايط



%50-%30
درآمد بسيار کم



)باالی (%80
بيشتر

عدم واجد شرايط

)(%80-%50
درآمد کم
تا $42200

بيشتر از $42,200

عدم واجد شرايط

بيشتر از $48,200

عدم واجد شرايط
عدم واجد شرايط



بخش  :5گواھی و تصديق واجد شرايط بودن

 ،بدينوسيله بيان می دارم که خانوار من حداقل يک يا چند عضو دارد که مجبور
من،
به پرداخت اجاره برای يک محل سکونت ھستند و در معرض خطر بی خانمان شدن يا عدم ثبات محل سکونت قرار دارند و در نتيجه شرايط واجد شرايط
بودن مسکن با درآمد کمتر از ) AMI %80درآمد ميانه منطقه( ھستند .خانوار من می تواند ريسک بی خانمان شدن يا عدم ثبات مسکن خود را با ارائه
مدارک الزم مورد نياز در اين درخواست يا گواھی برای عدم توانايی پرداخت اجاره يا خدمات شھری را ارائه کند.
عالوه بر اين ،يکی از اعضای خانوار من يک مشکل مالی مربوط به کوويد 19-دارای صالحيت دارد ،شامل:
 .1صالحيت برای مزايای بيکاری؛ يا
 .2کاھش درآمد خانوار ،متحمل ھزينه ھای باال ،يا دچار مشکالت ديگر مالی به دليل بيماری جديد کروناويروس )کوويد.(19-

اقدامات مجرمانه و اداری برای اطالعات غلط
ھشدار :بخش  1001از عنوان  18قانون اياالت متحده آمريکا ارائه اظھارات غلط به صورت عمدی يا ارائه موارد اشتباه به ھر کدام از دپارتمان ھا يا
سازمان ھای اياالت متحده درباره ھر موضوعی در حوزه خود آن سازمان جرم تلقی می شود .من متوجه ھستم که ارائه عمدی اطالعات اشتباه ،ناقص
يا ناصحيح تحت قوانين ايالتی و فدرال قابل تنبيه بوده و ممکن است باعث تعقيب قضايی و بازپرداخت کمک ھزينه شود.
من موارد فوق را خوانده ام و متوجه مسئوليت خود ھستم .من گواھی می کنم که اطالعاتی که ارئه کرده ام تا آنجا که می دانم درست و کامل است .من
گواھی می کنم که قبال کمک ھزينه اجاره يا خدمات شھری به من از طريق ھيچ برنامه ای به گونه ای که ھزينه ھای مورد درخواست در اين تقاضا را
پوشش دھد ،به من ارائه نشده است.
با تکميل و ثبت اين فرم ،من تاييد می کنم که نام تايپ شده من ھمان اعتبار و قابليت اعمال امضای قانونی من تا حداکثر ميزانی که توسط قانون مشخص
شده است را دارد

امضای متقاضی اصلی

تاريخ

سياست  BCACHAنظارت بر اين موضوع است که تمامی افراد بدون توجه به نژاد ،دين ،رنگ پوست ،جنسيت سن ،کشور مبدا ،وضعيت خانوادگی،
ھويت جنسی ،گرايش جنسی يا معلوليت بايد شانس يکسانی برای دسترسی به مسکن ارزان داشته باشد .اگر شما يا ھر کدام از اعضای خانواده تان شخص
دارای معلوليت ھستيد و نياز به سکونت خاصی برای استفاده کامل از برنامه ھا و خدمات ما داريد ،لطفا درخواستی را به صورت کتبی ثبت کرده يا با
دفتر ما به شماره  (208)9710-363ارسال نماييد.

