والية نيويورك

برنامج المساعدة في دفع اإليجارات في حاالت الطوارئ
معلومات للمستأجرين  -قائمة تفقد الوثيقة
يساعد برنامج المساعدة في دفع اإليجارات في حاالت الطوارئ لوالية نيويورك األسر المؤهلة على سداد إيجاراتها التي عانت من صعوبات مالية
بسبب جائحة ( )COVID-19والمعرضة لخطر التشرد أو عدم استقرار السكن.
عند التقديم ،سيحتاج المستأجرون إلى تقديم ما يلي:
•

وثائق التعريف الشخصي لجميع أفراد األسرة .تشمل أشكال التعريف المقبولة ما يلي :بطاقة هوية عليها صورة أو رخصة قيادة أو بطاقة
هوية صادرة عن جهة حكومية لغير السائقين أو جواز سفر أو بطاقة إصدار  / EBTمزايا أو شهادة ميالد أو معمودية أو سجل مدرسي.

•

رقم الضمان االجتماعي ألي فرد من أفراد األسرة أصدر له رقم .ال يحتاج األفراد ألن يكون لدهم وضع هجرة قانوني للتأهل للبرنامج.

•

إثبات مبلغ اإليجار ،عقد اإليجار الموقع ،حتى لو انتهت صالحيته .إذا لم يكن عقد اإليجار موجوداً ،فيمكن إظهار الدليل من خالل إيصال
دفع اإليجار أو شيك ملغى أو حوالة بريدية .في حالة عدم توفر أية وثائق ،فسيتم قبول إقرار المالك.

•

إثبات اإلقامة واإلشغال  -عقد إيجار موقع أو إيصال إيجار أو فاتورة خدمات أو سجالت مدرسية أو كشف حساب بنكي أو مراسالت
بريدية يظهر عليها اسم مقدم الطلب أو فاتورة التأمين أو رخصة قيادة .يجب أن يكون الدليل ساري المفعول.

•

إثبات الدخل لتوثيق أهلية الدخل:

•

o

الوثائق التي توضح الدخل الشهري للشهر السابق مثل قسائم الدفع أو تأكيد اإليداع في حساب بنكي أو رسالة تلقي مساعدات
البطالة أو أي دليل آخر؛
أو

o

المستندات التي توضح الدخل السنوي لعام  ،2020مثل نموذج ضريبة  W-2من صاحب العمل أو بيان األرباح السنوية أو
نسخة من إقرار ضريبة الدخل المكتمل مثل نموذج ضريبي  1040أو  1040EZأو  1099أو أي دليل آخر على 2020
الدخل السنوي.

o

يُسمح باإلقرار الذاتي على الدخل في ظروف معينة حيث ال تتوفر وثائق مثل بعض األعمال الحرة.

نسخة من فاتورة الغاز أو الكهرباء إذا تقدمت بطلب للحصول على مساعدة في سداد متأخرات الخدمات في نفس الوحدة المستأجرة.

سيُطلب من المتقدمين إثبات أنه في  13مارس  2020أو بعده تلقى أحد أفراد األسرة مزايا بطالة أو عانى من انخفاض في دخل األسرة أو تكبد
تكاليف كبيرة أو عانى من صعوبات مالية أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب جائحة ( .)COVID-19سيحتاج مقدم الطلب إلى التوقيع على
نموذج الطلب والشهادات ذات الصلة ليقر بموافقته على أن المعلومات المقدمة في الطلب دقيقة.
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