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 برنامج المساعدة التكمیلیة للحمایة من اإلخالء والتشرد العائلي 

(Family Homelessness & Eviction Prevention Supplement, FHEPS)  
 حقائقال ورقة

 ؟FHEPSما ھو برنامج 
FHEPS  النقدیة ھو المساعدة اإلیجاریة التكمیلیة لألسر التي تتلقى المساعدات(Cash Assistance, CA) الذین تم طردھم أو یواجھون  و

قد تحصل أیًضا األسر التي فقدت مساكنھا بسبب قضایا تتعلق بالصحة أو السالمة أو نتیجة  اإلخالء، أو الذین فقدوا مساكنھم بسبب العنف العائلي.
 . FHEPSلبعض قرارات المحاكم على مخصصات برنامج 

 
من أجل الحفاظ على المنزل أو لالنتقال داخل مدینة نیویورك أو للخروج من المأوى إذا كنت قد فقدت  FHEPSیمكن أن تستخدم مخصصات 

  بالفعل.منزلك 
  

 ، یتم تغطیة جزء من اإلیجار الخاص بك عن طریق المساعدة اإلیجاریة التكمیلیةFHEPSإذا كنت مؤھالً للحصول على مخصصات 
FHEPS  التي تدفع مباشرة إلى المالك الخاص بك. وتكون مدفوعاتFHEPS إلى بدل المأوى الذي تحصل علیھ من حالة  باإلضافة

 المساعدات النقدیة الخاصة بك. 
 

  ، فقد تضطر لدفع جزء من اإلیجار بنفسك.دخل إذا كان لدیك دخل أو لدى أي شخص یشارك شقتك أو منزلك
 

 ؟FHEPSكیف أعرف ما إذا كنت مؤھالً للحصول على مخصصات 
عاًما أو أقل من  19عاًما أو أقل، أو طفالً یبلغ من العمر  18ك طفالً یبلغ من العمر یجب أن تشمل عائلت FHEPSللتأھل للحصول على 

أو یجب أن یكون لدیك إما حالة مساعدات نقدیة نشطة و، أو امرأة حامالً فني برنامج مھني أوفي المسجلین بدوام كامل في المدرسة الثانویة أو 
 المتطلبات التالیة: أحدلى المساعدات النقدیة بمجرد مغادرة المأوى. یجب علیك أیًضا تلبیة إذا كنت في مأوى، یجب أن تكون مؤھالً للحصول ع

 
 ).Human Resources Administration, HRAأن تكون في مأوى تابع إلدارة الموارد البشریة ( •
) ومؤھالً للحصول على Department of Homeless Services, DHSأن تكون في مأوى تابع إلدارة خدمات المشردین ( •

 .HRAمأوى 
 في وقت ما في العام قبل دخولك للمأوى. NYCوتعرضت لإلخالء في  DHSأن تكون في مأوى تابع إلدارة  •
 شھًرا الماضیة. 12خالل الـ  NYCأو تعرضت لإلخالء في  NYCاإلخالء في  في مرحلةأن تكون حالیًا  •

  
 اإلخالء یعني:*
 

 .في عقد إیجار منزلك الشخص المشتركإجراء اإلخالء ضدك أو ضد  •
 أو منزلك. ملكیة بنایتك إجراءات نزع •
 قرار من وكالة المدینة أنھ یجب علیك مغادرة المبنى أو المنزل ألسباب تتعلق بالصحة و / أو السالمة. •
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  ؟FHEPS الفترة التي یُمكنني خاللھا تلقي مخصصاتھي ما 
 لمدة تصل إلى خمس سنوات.  FHEPSیمكن لألسر المؤھلة الحصول على مخصصات 

یجب أن تستوفي أسرتك جمیع متطلبات األھلیة وتثبت  إذا كنت ال تزال بحاجة إلى مساعدة. FHEPSیمكنك التقدم بطلب للحصول على تمدید 
  أن لدیك سببًا وجیًھا للحاجة إلى تمدید.

 
 إلى مالك العقار والمبلغ الذي سیتعین علي دفعھ؟ FHEPSیدفعھ  سوف المبلغ الذيكیف یمكنني معرفة 

 FHEPSعلى دخل أسرتك وعدد األشخاص في منزلك. یتم تحدید المبلغ عند الموافقة على طلب  FHEPSیعتمد مبلغ إیجار األسرة في 
  الخاص بك.

 
وبدل المأوى في المساعدات النقدیة. ومع ذلك، ھناك استثناءان ھامان  FHEPSسوف یتاح للعدید من األسر تغطیة اإلیجار الكامل بواسطة 

 یتعین خاللھما علیك أو أحد أفراد األسرة دفع جزء من إیجارك: 
 

 إذا كان أحد أفراد أسرتك یتلقى المساعدات النقدیة ویحصل على دخل، مثل دخل العمل. •
 المساعدات النقدیة، مثل الشخص الذي یتلقى دخل الضمان التكمیلي. إذا كانت أسرتك تضم شخًصا غیر مطلوب أن یكون في حالة  •

 
 HRAیجب أن تدفع للمالك الفرق بین ما تدفعھ 

 ومبلغ اإلیجار الخاص بك.
 

 ؟كیف أعرف حجم الشقة التي یجب أن أبحث عنھا
FHEPS .أدناه (تنطبق  في الجدول عموًما المبالغ الموجودةالحد األقصى لمبلغ اإلیجار ھو  یستند إلى الحد األقصى لإلیجار ولیس حجم الشقة

 بعض االستثناءات):
 
 ‡FHEPSالحد األقصى لإلیجار ببرنامج  جدول 

 5 4 3 2 1 حجم األسرة

 دوالًرا 1,980 دوالًرا 1,534 دوالًرا 1,534 دوالًرا 1,284 دوالًرا 1,228 الحد األقصى لإلیجار

 10 9 8 7 6 حجم األسرة

 دوالًرا 2,562 دوالًرا 2,562 دوالًرا  2,224 دوالًرا 2,224 دوالًرا 1,980 لإلیجارالحد األقصى 

قد یكون الحد األقصى لإلیجار المتاح أقل للعائالت  لالنتقال إلى شقة جدیدة. FHEPSھذه اإلیجارات القصوى متاحة للعائالت التي تستخدم  ‡
  للحفاظ على شقتھم. FHEPSالتي تستخدم 

 
یجب أن ال توافق على أي صفقات  مالحظة أن المالك غیر مسموح لھم بفرض أي رسوم بخالف ما ھو مذكور قانونی�ا في عقد اإلیجار.یُرجى 

 إلخبارنا بأي طلبات من ھذا القبیل.0043-221-929  أو 311على الرقم  HRAبـ جانبیة ویجب أن تتصل فوًرا 
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أنھ  یجب أن تكون ھناك اتفاقیة أو عقد إیجار مكتوب ینص على شھًرا على األقل. 12 یجب أن تكون قادًرا على البقاء في المنزل الذي تجده لمدة
لیست طرفًا في عقد المدینة  جمیع عقود اإلیجار تكون بینك وبین مالك العقار. شھًرا إضافیة عند تقدیم الطلب. 12 تعیش في المنزل لمدة یمكنك أن
 اإلیجار.

 
 ؟ھل یمكنني البقاء في الشقة التي أعیش فیھا إذا كنت مدینًا بإیجار غیر مدفوع

ة من أجل الحصول على مدفوعات لإلیجار غیر المدفوع، والتي تسمى أحیانا "متأخرات اإلیجار"، یجب أن تكون قادًرا على البقاء في شقتك لمد
 یك عقد اإلیجار أو اتفاق خطي من المالك الخاص بك.شھرا على األقل، ویكون لد 12

 
 دوالر نیابة عن أسرة مؤھلة لدفع جزء اإلیجار غیر المدفوع ألي فترة من الزمن عندما 9,000دفع مبلغ یصل إلى  FHEPSیمكن لبرنامج 

إذا تم تقدیم طلب للحصول على  اإلیجار مستحقًا أوالً.ال یتعین على أسرتك أن تكون المستأجر الرئیسي عندما كان  األسرة مقیمة في الشقة. كانت
 دوالر، فسیتم النظر فیھا على أساس كل حالة على حدة. 9,000دفعة أكبر من 

 
  ؟FHEPSما الذي أحتاج إلى معرفتھ أیًضا بشأن 

HRA .ة قد تؤدي التغییرات إلى زیادة أو خفض التكملة اإلیجاری تحتاج إلى معرفة التغییرات في حالتكFHEPS . 
 

 إذا حدثت أي من التغییرات التالیة:  HRAیجب أن تخبر 
  

 تغیر اإلیجار الخاص بك. •
 تغیر المالك أو الشخص الذي تدفع اإلیجار إلیھ.  •
 في حالة المساعدات النقدیة الخاصة بك (على سبیل المثال، إذا كان ھناك طفل جدید في األسرة). تغیر عدد األشخاص •
 لذین یعیشون في الشقة.تغیر دخل األفراد ا •

 
 الخاص بك** FHEPSوتعرض لعقوبات، فقد یتغیر مبلغ المساعدة التكیمیلیة  HRAأیًضا، إذا لم یقم أحد أفراد األسرة بفعل شيٍء ما طلبتھ 

 
**عندما یتم فرض عقوبة على أحد أفراد األسرة، سیتم خفض منحة المساعدات النقدیة وبدل المأوى. إذا حدثت عقوبات، فسوف تكون 

 والمساعدة بدل المأوى من الخاصة بك أیًضا أقل. سوف تضطر لدفع المبلغ الذي یتم تخفیضھ FHEPSالمساعدة اإلیجاریة التكمیلیة 
 .طوال فترة دوام العقوبة مباشرة إلى المالك الخاص FHEPSاإلیجاریة التكمیلیة 

 
 إذا حدث أي مما یلي: FHEPSسیتوقف مبلغ إیجار 

 لم تعد أسرتك لدیھا حالة مساعدات نقدیة. •
سنة لطالب مسجل بدوام كامل في مدرسة ثانویة أو ما یعادلھا من  19عاًما أو أقل من  18لم یعد لدى أسرتك طفل یقل عمره عن  •

 .أو الفنيریب المھني التد
 

أیام. قد تغیر ھذه التغییرات مبلغ بدل المأوى الخاص بك أو  10في غضون  HRAیجب علیك اإلبالغ عن أي من ھذه التغییرات إلى 
 .FHEPSأو أھلیة  FHEPSمخصصات 
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  ؟فماذا أفعل بعد ذلكFHEPS  أعتقد أني مؤھل لـ
 . FHEPSللعثور على مقدم خدمة 311إذا لم تكن في مأوى وكنت معرًضا لخطر اإلخالء أو التشرد، یمكنك االتصال على الرقم 

 
بمزید من التفاصیل وسیساعدك  FHEPSالخاص بك أو اختصاصي اإلیواء/مدیر الحالة بشرح  FHEPSإذا کنت في ملجأ، فسوف یقوم موفر 

 في البحث عن شقة. 
  
 

یجب أن تعمل مع مدیر الحالة الخاص  مؤھلة للحصول على بدل أثاث. FHEPSكون األسر في المأوى الذین تمت الموافقة علیھم لبرنامج قد ت
سیحصل المالك على إیجار كامل لمدة شھر واحد باإلضافة إلى إیجار إضافي لمدة ثالثة أشھر كمقدمة تكمیلیة  بك لترتیب المساعدة في النقل.

 كما یحصل المالك على قسیمة تأمین. لإلیجار.
 

  ؟یمكنني االتصال بمنبالفعل، ولكن أنا بحاجة إلى مساعدة.  FHEPSلدي شقة 
 وتحتاج إلى دعم االتصال على الرقم  DHS ل تابع تركت مأوىیمكن لألسر المعرضة لخطر اإلخالء أو التي 

 المحلي.  Homebaseللعثور على مكتب الوقایة من التشرد  929-221-0043أو  311
 
 

المحلي الغیر سكني القائم على  إیصالھا بالبرنامجلیتم  929-221-7270االتصال على الرقم  HRAیجب على األسر التي تركت مأوى 
  المجتمع

 
تھدف إلى تقدیم وھي ال  .FHEPSالمعلومات المقدمة في وصف ھذا البرنامج تقدم نظرة عامة على برنامج المساعدة التكمیلیة اإلیجاریة 

 التفاصیل الكاملة بخصوص طریقة عمل البرنامج.


