مقاطعة سان دييغو
برنامج معونة اإليجار يف حاالت الطوارئ لعام 2021
هل تأثرت بجائحة كوفيد 19-من
الناحية المالية؟
هل تحتاج إىل مساعدة بشأن اإليجار والمرافق؟
يساعد برنامج معونة اإليجار يف حاالت الطوارئ ( )ERAPالخاص بمقاطعة سان دييغو األرس الت تنطبق عليها معايي القبول واالهلية
والمتضرة ً
البنامج معونة لسداد المستحق عل المستأجرين المتأخرين
ماليا نتيجة لجائحة كوفيد 19-ويقيمون يف المناطق المؤهلة .يوفر ر
يف دفع اإليجار وفواتي الكهرباء وغي ذلك من فواتيالمرافق .
مدينت سان دييغو ( *)San Diegoوتشوال فيستا (.*)Chula Vista
المناطق المخدومة :جميع أرجاء منطقة سان دييغو باستثناء
ي
• سان ماركوس ()San Marcos
إمبيال بيتش ()Imperial Beach
•
• كارلسباد ()Carlsbad
ر
سانت ()Santee
•
• ال ميسا ()La Mesa
• كورونادو ()Coronado
ي
• سوالنا بيتش ()Solana Beach
• ليمون جروف ()Lemon Grove
• دل مار ()Del Mar
• فيستا ()Vista
سيت ()National City
• ناشيونال
• إل كاهون ()El Cajon
ي
غب تابعة
• أوشينسايد ()Oceanside
• إنسينيتاس ()Encinitas
• مجتمعات ر
للحكومة المحلية
• باوي ()Poway
• إسكونديدو ()Escondido
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• يجب أن تكون األرسة المعيشية تعان من ضائقة مالية ذات صلة ر
مباشة بجائحة كوفيد.19-
ي
• تتعرض األرسة المعيشية لخطر ر
التشد أو عدم االستقرار يف السكن.
• يجب أال تحصل األرسة المعيشية عىل أي شكل من األشكال األخرى إلعانة اإليجار مثل برنامج الفصل الثامن أو برامج معونة
غب ربحية.
اإليجار األخرى أو معونة إعادة اإلسكان الشي ع أو معونة إيجار من وكاالت ر
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حدود الدخل يف مقاطعة سان دييغو
( %80من متوسط دخل المنطقة)
عدد األفراد يف األرسة

يىل:
الدخل يساوي أو أقل مما ي

1

 64,700دوالر

2

ً
دوالرا
73,950

إذا لم يكن لديك اتصال باإلنبنت وتحتاج إىل مساعدة الستكمال الطلب ،اتصل بالرقم
ممثىل المقاطعة من مساعدتك.
 .)858( 694-4801حيث سيتمكن أحد
ي
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 83,200دوالر

4

 92,400دوالر

للمزيد من المعلومات حول برنامج  ،ERAPر
يرج زيارة الموقع اآلتى

5

 99,800دوالر

www.sdhcd.org

6

 107,200دوالر

7

 114,600دوالر

8

 122,000دوالر

ّ
قدم من خالل الموقع اآلت .www.sdhcd.orgلن يتم قبول سوى طلب واحد من
عب بوابة الطلبات
كل أرسة .سيتمكن مقدمو الطلبات من التحقق من حالة طلبهم ر
لمعرفة المرحلة الت وصل اليها الطلب الخاص باالشة.

*يمكن لسكان مدينتي سان دييغو وتشوال فيستا زيارة الموقع االلكتوتى  www.ERAPsandiego.orgللحصول على معلومات حول معونة اإليجار في
منطقتهم.
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