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#ReadytoRentNYC

هل تبحث عن شقة للقادرين من خالل السحب المقام على
مهما .السجل
أمرا ً
مساكن بوالية NYC؟ االستعداد المبكِّر يعتبر ً
أمرا ضروريًا .استعد لتقديم طلب أكثر استيفا ًء
االئتماني يعتبر ً
للحصول على شقة!
استشارة مالية مجانية

تقابل وج ًها لوجه مع مستشار مالي محترف للحصول على
استشارة مجانية حول:

مساعدة “مجانية” في التقديم

السكان للحصول على:
تقابل مع مفوض إ

وظيفة بدوام
جزيئ

مساعدة عامة
وظيفة أخرى
بدوام جزيئ

إعالة طفل

مراجعة رصيدك
االئتماني

حساب الدخل
للسكان
المناسب إ

توفير نفقات
نقل المنقوالت

التقدم للمشاركة في
مسابقة السحب المقام على
مساكن للقادرين باستخدام

Housing Connect

تجميع معلومات
مهمة

االستعداد
إلظهار قدرتك
المهنية

لمزيد من المعلومات:
اتصل برقم  311وقل “.”Ready to Rent

تفضل بزيارة .nyc.gov/ready-to-rent

السكان”.
راجع الجزء الخلفي من قائمة “مفوضي إ

تتم إدارة هذا البرنامج من قبل إدارة شؤون المستهلكين ( )NYC Departments of Consumer Affairsوإدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها ()،)Housing Preservation and Development (HPD
وذلك بالمشاركة مع ( .)Arivaويرجى العلم بأن التقدم لالستفادة من االستشارات المالية ال يؤثر على موقعك داخل السحب المقام على مساكن القادرين ،بل يمنحك االستشارة المالية المطلوبة للفوز في
السحب .وتم اقتباس هذا البرنامج من حملة استعد ،حدد اختيارك ،ثم قدم! التي تعمل بالتعاون مع مركز التنمية الحضرية ،وتم التصميم بواسطة مكتب  Maison Papercutكما قُدم الرسم التوضيحي من قبل
مكتب .Rebecca Clarke

 واستمارات مجانية للتقديم في مسابقة السحب المقام على،”تتوفر لدينا “استشارات مالية مجانية
:مساكن للقادرين في
THE BRONX

We Stay/Nos Quedamos
754 Melrose Avenue
Bronx, NY 10451

BROOKLYN

Los Sures – Southside United HDFC
145 South 3rd Street
Brooklyn, NY 11211

Saint Martin of Tours
1288 Hancock Street
Brooklyn, NY 11221

Churches United for Fair Housing (CUFFH)
Our Lady of Presentation Church
1677 Saint Marks Avenue
Brooklyn, NY 11233

MANHATTAN

East Harlem Council for Community Improvement (EHCCI) / Hellgate Management Corp.
413 East 120th Street
New York, NY 10035

QUEENS

Legal Hand Jamaica
149-13 Jamaica Avenue
Jamaica, NY 11432

. لتحديد موعد للحصول على االستشارة المالية المجانية في أي من هذه العناوين311 اتصل برقم

 لمقابلة مفوضي إسكان إضافيين ممن يمكنهم توفيرnyc.gov/ready-to-rent تفضل بزيارة
.مساعدة خاصة بالتقديم في مسابقة السحب المقام على مساكن للقادرين
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