للمستأجرين

هل أنت قلق من مدفوعات اإليجار
التي لم تسدد أو الطرد؟ المساعدة
متوفرة
في أثناء جائحة كوفيد 19-واجه ماليين من
المستأجرين معاناة في دفع إيجاراتهم الشهرية.
إذا كنت تواجه صعوبة في دفع إيجارك أو
المرافق أو التكاليف األخرى المرتبطة بالسكن
فقد تتوفر لك المساعدة اإليجارية.
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إيجاد المساعدة المالية لدفع اإليجار
لقد وضع برنامج المساعدة اإليجارية الطارئة لمساعدة
المستأجرين ف ي تغطية تكاليفهم المرتبطة بالسكن والبقاء ف ي
إسكان مستقر خالل فترة الجائحة .ويتم توزيع
المعونة اإليجارية عن طريق حكومة الوالية التي تسكن فيها
وحكومتك المحلية.
إن البرامج التي تقدم المساعدة اإليجارية تعمل بطرق مختلفة
وذلك يعتمد على الطريقة التي تؤسس كل حكومة والية أو
حكومة محلية أو قبلية برنامجها ،قد يكون بإمكانك تقديم طلب
بنفسك للحصول على المساعدة أو قد تحتاج للعمل مع صاحب
الملك الذي تستأجر منه لتقديم الطلب.

Consumer Financial
Protection Bureau
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لقد وفرت وزارة المالية ألمريكية مليارات الدوالرات للوكاالت
الحكومية التابعة للواليات وأيضا الحكومات المحلية
والقبلية من أجل تقديم المساعدة الطارئة ف ي دفع اإليجارات
للمنازل المؤهلة.
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اعرف أين يقدم الطلب
إليجاد الوكالة المحلية أو تلك التابعة للوالية التي يمكنك
تقديم الطلب فيها ،قم بزيارة الموقع اإللكترون ي
. .cfpb.gov/govrentوإذا لم تستطع إيجاد برنامج ف ي
منطقتك فاتصل هاتفيا بالرقم  2-1-1أو بهيئة اإلسكان
المحلية بمنطقتك للمساعدة.
لكي تتأهل يجب أن تكون واجهت ضائقة مالية ف ي أثناء جائحة
كوفيد ،91-ومستوفيا للمتطلبات المالية المحلية ،ومتأخرا ف ي
دفع إيجارك .ويعتمد تأهلك على البرنامج المحلي ،لذلك يكون
من األفضل معرفة ما هي الخيارات المتاحة لك إذا كنت قلقا
من تراكم ديون اإليجار عليك .إن المساعدة اإليجارية الطارئة
من الممكن أن تساعدك ف ي تغطية المتأخرات ف ي اإليجار التي
استحقت الدفع خالل فترة جائحة كوفيد .91-واعتمادا على
القواعد المحلية والتوافر يمكنك الحصول على المساعدة ف ي
تعل ـّم المزيد لدى
consumerfinance.gov/renters
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مدفوعات اإليجارات المستقبلية إل ى حد ثالثة أشهر ف ي كل مرة.
كما يمكن أن تغطي البرامج المحلية المرافق واستهالك الطاقة
المنزلية والتكاليف األخرى ،بما فيها الكهرباء والغاز والوقود
والزيت والماء والصرف الصحي وإزالة القمامة .ومن الممكن
أيضا أن تغطي هذه المساعدة اإليجارية رسوم تأخير معقولة
وخدمة اإلنترنت ف ي منزلك ومصاريف النقل والرسوم األخرى
المرتبطة باإليجار – مثل العرابين التي تدفع كضمان أو رسوم
تقديم الطلبات أو رسوم التحري.

اطلب المزيد من المساعدة
انتهز فرصة المساعدة المجانية في اإلسكان
إذا كنت تريد المساعدة من خبير محلي فاتصل ببرنامج
االستشارة السكنية التابع لوزارة اإلسكان
والتنمية العمرانية ( .)HUDاتصل بالرقم 800-569-4287
أو قم بزيارة الموقع اإللكترون ي
.consumerfinance.gov/find-a-housing-counselor

م ـَن نحن؟
مكتب الحماية المالية للمستهلكين ( )CFPBهو وكالة
القرن الحادي والعشرين التي تساعد األسواق المالية
االستهالكية على العمل بجعل القواعد واألسس أكثر
فعالية عن طريق تنفيذها بشكل مستق وعادل وكذلك
بتمكين المستهلكين لتكون لهم سيطرة أكبر على حياتهم
االقتصادية.
عقوملاب ديزملا مـ َّـلعت consumerfinance.gov
إن مهمة وزارة المالية األمريكية المحافظة على اقتصاد
قوي وخلق فرص اقتصادية وفرص عمل عن طريق النهوض
بالظروف التي تمك ـّن من النمو االقتصادي واالستقرار
داخل الوطن وف ي الخارج ،وتعزيز األمن القومي بمكافحة
التهديدات وحماية أمن وسالمة النظام المال ي ،وإدارة
الشؤون المالية للواليات المتحدة ومواردها بصورة فعالة.

استشر محاميا
قد يكون بإمكان نقابة المحامين المحلية أو مكتب
المساعدة القانونية المحلي إيصالك بمساعدة قانونية مجانية
أو قليلة التكلفة.
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