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 والية نيويورك 

 LRAPكيفية استئناف قرار 

 
 ؟  LRAPما هو قرار  

المقدم من صاحب العقار/المالك. إذا كنت ال توافق على أي جزء من القرار،   LRAPهو قرارنا بشأن طلب مساعدة  LRAPإن قرار 
 فيمكنك تقديم استئناف. وإذا ارتكبنا خطأ، فسنقوم بتصحيحه. 

 .  LRAPبمثابة موافقة أو رفض لطلب  LRAPيعتبر قرار  مالحظة:

 من يمكنه االستئناف؟ 

 يمكن فقط ألصحاب العقارات/المالك االستئناف.  

 عتقدت أن جزًءا فقط من القرار خاطئ؟ هل ال يزال بإمكاني االستئناف؟  ماذا لو ا

 نعم. إذا كنت ال توافق على قرارك كله أو جزء منه، فيمكنك االستئناف.  

 كيف أطلب االستئناف؟ 

 يمكنك طلب استئناف عبر الهاتف أو عبر اإلنترنت.  

 عبر الهاتف: 

(. بالنسبة لألفراد الذين يعانون من إعاقة  844-691-7368) NY1RENT-844 برقملطلب استئناف عبر الهاتف، يرجى االتصال 
 . 1-833-843-8829على  TTYسمعية، يمكنك االتصال برقم 

  عبر اإلنترنت 

ة تعبئة نموذج  . للحصول على إرشادات حول كيفي نموذج استئناف برنامج مساعدة التأجير لتقديم استئناف عبر اإلنترنت، يرجى تعبئة 
 .  LRAPتعليمات نموذج االستئناف من اقرأ االستئناف، 

 ما هو الموعد النهائي لتقديم استئناف؟  

 الخاص بك لطلب استئناف.   LRAPديد ( يوًما من تاريخ إشعار تح30لديك ثالثون )

   يوًما لالستئناف؟   30ماذا لو فاتني مهلة الثالثين  

 إذا كنت تعتقد أنك فاتك الموعد النهائي لالستئناف، فيجب أن تطلب استئنافًا وتشرح سبب تخلفك عن الموعد النهائي.  

   متى أشرح سبب اعتقادي أن القرار خاطئ ولماذا أقدم طلب االستئناف؟ 

يمكنك أيًضا تحميل مستندات لدعم االستئناف  إذا قمت بتقديم االستئناف عبر الهاتف، فيمكنك إخبار الوكيل بسبب حاجتك إلى االستئناف. 
الخاص بك، كما يمكنك تضمين شرح مكتوب مع مستنداتك. إذا قمت بتقديم استئناف عبر اإلنترنت، فيمكنك توضيح سبب طلب  

 االستئناف في نموذج االستئناف. سيكون لديك أيًضا خيار تضمين شرح مكتوب إذا قمت بتحميل المستندات.  

 تأكيد بأنني قدمت استئنافًا؟ هل سأحصل على  

  نعم. إذا طلبت استئنافًا عبر الهاتف، فسيمنحك وكيل الهاتف رقم طلب الخدمة. إذا طلبت استئنافًا عبر اإلنترنت، فستتلقى رسالة منبثقة
للشاشة لهذه الصفحة أو  تقول: "شكرا! تم إرسال نموذج طلب استئناف برنامج المساعدة اإليجارية الخاص بك. يُرجى تصوير صورة 

 طباعتها واالحتفاظ بها في سجالتك."

 

 أيام لتقديم أي مستندات إضافية.  10بعد أن تقدم االستئناف: إشعار التأكيد و 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6rhs9AB5EE2M64Dowcge5x46bXEjDIRCkV9UE8xMKRFUNldDTVdJNUNXRUxRR01BMUlTU1o1RURaRi4u&wdLOR=c8D56F06A-8FC1-4A03-A9CD-F1C35E94B66D
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6rhs9AB5EE2M64Dowcge5x46bXEjDIRCkV9UE8xMKRFUNldDTVdJNUNXRUxRR01BMUlTU1o1RURaRi4u&wdLOR=c8D56F06A-8FC1-4A03-A9CD-F1C35E94B66D
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6rhs9AB5EE2M64Dowcge5x46bXEjDIRCkV9UE8xMKRFUNldDTVdJNUNXRUxRR01BMUlTU1o1RURaRi4u&wdLOR=c8D56F06A-8FC1-4A03-A9CD-F1C35E94B66D
https://otda.ny.gov/programs/landlord-rental-assistance/lrap-appeal-form-instructions-arabic.pdf
https://otda.ny.gov/programs/landlord-rental-assistance/lrap-appeal-form-instructions-arabic.pdf
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   ماذا يحدث بعد أن أطلب االستئناف؟ 

اإللكتروني أو بالبريد العادي بناًء على الطريقة التي تختارها  يتم إرساله إما بالبريد  بعد تقديم االستئناف، ستتلقى إشعار تأكيد خطي منا
( أيام من تاريخ حصولك على إشعار التأكيد 10يؤكد هذا اإلشعار أننا تلقينا استئنافك ويوضح أن أمامك عشرة ) لتلقي المراسالت منا.

 ا.  لتزويدنا بأي مستندات أو معلومات إضافية لشرح سبب اعتقادك أن قرارنا كان خاطئً 

 كيف يمكنني تقديم المستندات لدعم االستئناف الخاص بي؟ 

 يمكنك إرسال المستندات الخاصة بك عبر اإلنترنت عن طريق إتباع التعليمات التالية لتحميل المستندات الخاصة بك:  

 .  /elp.otda.ny.gov/enhttps://nysrenthالنقر على هذا الرابط:  .1
   ثم تسجيل الدخول إلى حسابك. .2
بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قسم صاحب العقار/المالك، وانقر فوق "تحميل المستندات"تحت قائمة صاحب العقار/المالك   .3

 في الجانب األيمن من الصفحة.  
من قائمة الطلبات المرفقة برقم   ERAPبعد ذلك، حدد رقم المالك/الكيان القانوني الخاص بك. ثم حدد رثم طلب  .4

 المالك/الكيان القانوني الخاص بك المحدد مسبقًا.  
بعد ذلك، حدد اسم المستند المناسب من القائمة المنسدلة الثالثة. ثم حدد المستند المناسب بالنقر فوق الزر "حدد ملف"   .5

لمنبثقة وانقر فوق "فتح". سيظهر عنوان الملف أسفل  أسفل القائمة المنسدلة لنوع المستند. حدد الملف المناسب من النافذة ا
 الزر "حدد ملف".  

بالنقر فوق المربع بجوار "أنا لست روبوتًا" والنقر فوق الزر األرجواني   Captchaأخيًرا، أكمل التحقق من صحة  .6
 "تحميل المستندات" إلنهاء تحميل المستند.

 . يُرجى تقديم المستندات المطلوبة واحًدا تلو اآلخر  

 أواجه مشكلة في تحميل المستندات لدعم االستئناف الخاص بي. كيف يمكنني الحصول على المساعدة؟  

  يمكنك الوصول إلينا من خالل أي من الطرق التالية:

 NY1RENT (844-691-7368 )-844االتصال بنا عبر الهاتف:  •

 . TTY :8829-843-833 -1لذوي اإلعاقة السمعية، رقم هاتف   •

 استعرض قائمة المنظمات المجتمعية المتاحة لمساعدة أصحاب العقارات.   - ( CBOمنظمات المجتمعية )اتصل بإحدى ال •

 هل يجب علي تقديم المستندات لدعم االستئناف الخاص بي؟ 

ال، ليس عليك تقديم أي مستندات جديدة لدعم االستئناف الخاص بك. إذا لم تقم بتحميل أي مستندات إضافية تخبرنا عن سبب اعتقادك أن  
( أيام من تلقي إشعار التأكيد الخاص بك، فسنراجع ما لدينا بالفعل. سيقوم فريق المراجعة بإلقاء  10قرارنا كان خاطئًا في غضون عشرة )

 على طلبك والمستندات التي قدمتها مع طلبك.   نظرة أخرى 

 كيف سنقرر بخصوص استئنافك؟  

يتم إرسال االستئناف الخاص بك إلى أخصائي استئناف مستقل والذي سيراجع طلبك األولي، والمستندات المقدمة لدعم طلبك، وأي  
يقدم اختصاصي االستئناف توصية   معلومات تقدمها تشرح سبب عدم موافقتك على القرار، وأي وثائق إضافية تقدمها لدعم استئنافك.

ثم يدرس مراجع من المستوى الثاني في كل هذا ويتخذ قراًرا نهائيًا. بمجرد أن   االستئناف الخاص بك أم ال.بشأن ما إذا كان ينبغي منح 
نتخذ قراًرا نهائيًا بشأن االستئناف الخاص بك، ستتلقى إشعاًرا يوضح ما إذا كان قرارك األصلي صحيًحا أو خاطئًا أو سيتم تصحيحه،  

 وني أو البريد العادي بناًء على الطريقة التي تختارها لتلقي المراسالت منا.  وسيتم إرساله عن طريق البريد اإللكتر

 ماذا لو كانت لدي أسئلة حول عملية االستئناف؟  

مساًء بتوقيت شرق   7صباًحا حتى  8إذا كان لديك أي أسئلة، فإن فريق خدمة العمالء لدينا متاح من االثنين إلى السبت من الساعة 
 مكنك الوصول إلينا من خالل أي من الطرق التالية: الواليات المتحدة ي 

 NY1RENT (844-691-7368 )-844االتصال بنا عبر الهاتف:  •

 . TTY :8829-843-833 -1لذوي اإلعاقة السمعية، رقم هاتف   •

 . الدردشة مع مندوب   :Webchatاالتصال بنا عبر   •

 

https://nysrenthelp.otda.ny.gov/en/
https://nysrenthelp.otda.ny.gov/en/
https://nysrenthelp.otda.ny.gov/en/
https://otda.ny.gov/programs/emergency-rental-assistance/help-applying/
https://home-c44.nice-incontact.com/incontact/chatclient/chatclient.aspx?poc=2c97156e-4080-45f7-81fb-11f2f2daeea8&bu=4601307
https://home-c44.nice-incontact.com/incontact/chatclient/chatclient.aspx?poc=2c97156e-4080-45f7-81fb-11f2f2daeea8&bu=4601307
https://home-c44.nice-incontact.com/incontact/chatclient/chatclient.aspx?poc=2c97156e-4080-45f7-81fb-11f2f2daeea8&bu=4601307

	كيفية استئناف قرار LRAP
	ما هو قرار LRAP؟
	من يمكنه الاستئناف؟
	ماذا لو اعتقدت أن جزءًا فقط من القرار خاطئ؟ هل لا يزال بإمكاني الاستئناف؟
	كيف أطلب الاستئناف؟
	ما هو الموعد النهائي لتقديم استئناف؟
	هل سأحصل على تأكيد بأنني قدمت استئنافًا؟
	كيف يمكنني تقديم المستندات لدعم الاستئناف الخاص بي؟
	أواجه مشكلة في تحميل المستندات لدعم الاستئناف الخاص بي. كيف يمكنني الحصول على المساعدة؟
	هل يجب علي تقديم المستندات لدعم الاستئناف الخاص بي؟
	كيف سنقرر بخصوص استئنافك؟
	ماذا لو كانت لدي أسئلة حول عملية الاستئناف؟


