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 للمساعدة اإلیجاریة؟ IV (LIVING IN COMMUNITIES, LINC)ما ھو برنامج العیش بالمجتمعات 
الموجودین في المآوي والمالجئ  البالغة ) حالًیا األفراد البالغین واألسرLINC IV Rental Assistance Programاإلیجاریة (یستھدف برنامج المساعدة 

الذین یبلغون  (Department of Homeless Services, DHS)اآلمنة ومراكز اإلیواء قصیرة األجل التابعة إلدارة خدمات المشردین بمدینة نیویورك 
أو مخصصات أو تعویض المحاربین القدامى ذوي اإلعاقة أو الذین ال یتلقون حالًیا تلك  SSDأو  SSIمخصصات  یتلقوا عاًما أو أكثر، أو الذین  60من العمر 

ر احتمالیة كونھم مؤھلین للحصول على تلك المخصصات من قبل إدارة الموارد البشریة بمدینة نیویورك   Human Resources)المخصصات لكن قد تقرَّ
Administration, HRA)  أو األسر التي تتضمن شخًصا تنطبق علیھ المواصفات السابق ذكرھا. یمكن أن یساعد برنامج ،LINC IV  األسر المؤھلة على

دة عام، مع وجود مراجعة االنتقال من مأوى الطوارئ المؤقت والعودة إلى المجتمع بأسرع وقت ممكن من خالل دفع جزء من مبلغ اإلیجار الخاص باألسرة لم
تمویل المتاح، سیتلقى عدد محدود سنویة لتحدید إمكانیة إعادة التأھیل لالستفادة من البرنامج؛ وستقّیم إعادة التأھیل احتیاجات األسرة لتلقي إعانة مستمرة. ونتیجة لل

 وفي المعاییر المذكورة أعاله من تلقي المساعدة اإلیجاریة.. ومن َثم، فلن یتمكن كل عمیل یستLINC IVفقط من األسر مساعدة إیجاریة من برنامج 
 

 :LINC IV لمساعدة اإلیجاریةا برنامج
 یساعدك في دفع اإلیجار الخاص بك، إذا كنت مؤھًال وإذا كان التمویل متاًحا. •
 دوالًرا من إیجار غرفة 50أو  لشقة % من دخل أسرتك (المكتسب وغیر المكتسب) لتسدید اإلیجار الخاص بك30یطالبك بدفع  •
 یمكن أن یتم تمدیده ألجل غیر مسمى متى ظل تمویل البرنامج متاًحا وكنت ال تزال بحاجة لإلعانة. •
 

 كیف أعرف إذا كنت مؤھًال أم ال؟
 قد تتأھل إذا:

 
 .DHS، أو ملجأ آمن أو مركز إیواء قصیر األجل تابع لـ البالغةمخصص لألفراد البالغین أو األسر  DHSكنت متواجًدا حالًیا في مأوى تابع لـ  •
أو مخصصات المحاربین القدامى ذوي اإلعاقة أو التعویض  SSDأو  SSIعاًما أو أكثر، أو یتلقى  60كان فرد واحد على األقل من أسرتك یبلغ من العمر  •

ًصا یحتمل أن یكون مؤھًال للحصول على ھذه المخصصات لكنھ ال یتلقاھا متاح أیًضا لألسر التي تتضمن شخ LINC IVالخاص بھم. ومع ذلك، فإن برنامج 
 إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مؤھًال للحصول على مخصصات اإلعاقة، یرجى التحدث إلى مسؤول حالتك.في الوقت الحالي. 

في الوقت الحالي، یرجى التحدث إلى مدیر حالتك لترى ما إذا لم تكن لدیك حالة مساعدة عامة كانت لدیك حالة مساعدة عامة نشطة أو ذات إصدار أحادي.  •
 إذا كان یمكن أن تكون مؤھًال أم ال.

 من مستوى الفقر الفیدرالي. %200كان دخل أسرتك ال یتعدى  •
 وضعنا األولویة ألسرتك استناًدا إلى طول إقامتك في المأوى. •
 

یوًما. بعد انقضاء التسعین یوًما، إذا لم تكن قد استخدمت الخطاب للعثور على سكن  90أنك مؤھل، فسیصلك خطاب اعتماد یسري لمدة  DHSو HRAإذا قررت 
إذا كنت ال تزال تستوفي معاییر األھلیة أم ال. إذا كنت تواجھ مشكالت في العثور على سكن أو كانت لدیك أسئلة، ینبغي علیك أن  DHSو HRAدائم، فستقرر 

 خصائي اإلسكان في المنشأة التي تسكن فیھا. تتواصل مع مسؤول الحالة الخاص بك أو أ
 

 یرجى مالحظة أن خطاب االعتماد لن یكون صالًحا إذا نفد تمویل البرنامج أو انتھى.
 

 كیف أجدد المساعدة اإلیجاریة التي أتلقاھا بعد عامي األول في المجتمع؟
% من مستوى الفقر الفیدرالي وظلت أسرتك تتضمن 200بعد عامك األول، قد تتلقى تجدیدات سنوًیا متى ظل التمویل متاًحا وكان إجمالي دخل أسرتك ال یتجاوز 

 لخاص بھم.أو مخصصات المحاربین القدامى ذوي اإلعاقة أو التعویض ا SSDأو  SSIعاًما أو أكثر أو شخًصا یتلقى  60شخًصا یبلغ من العمر 
 
 

 ما ھو المبلغ الذي سیجب علي دفعھ مقابل اإلیجار؟
دوالر  50لشقة أو  من دخل أسرتك، لتسدید اإلیجار الخاص بك %30للمساعدة اإلیجاریة وملتحًقا بھ، یجب علیك المساھمة بـ  LINC IVإذا كنت مؤھًال لبرنامج 

. إذا تلقیت بدل مأوى شھري من المساعدات العامة، فسوف یغطي ذلك مساھمتك لغرفة کاملة، وسوف یغطي جزء من مساھمتك لشقة. سیتم تحدید من إیجار غرفة
اجعتھ خالل ولكن ستتم مر LINC IVالمقدار الذي ستساھم بھ للعام في وقت توقیع عقد اإلیجار الخاص بك ولن یتغیر طوال العام األول من المشاركة في برنامج 

التوظیف  تضمین دخل. ال یتم SSI/SSDالتوظیف والدخل غیر المكتسب، مثل  أسرتك دخلعملیة تجدیدك السنویة الخاصة بالبرنامج. یشمل إجمالي دخل 
اعدة الطلبة على دفع ووظائف مس )TEAP Parks Department( التابع إلدارة الحدائق TEAPالمدعمة، مثل الدخل المكتسب من الوظائف التابعة لبرنامج 

 Shelter Exit Transitionalمصاریف الكلیات، بوصفھا أحد مصادر الدخل. ومع ذلك، یتم اعتبار دخل برنامج الوظائف االنتقالیة للخروج من المأوى (
Jobs Program, SET).كدخل ( 

 
ال یجب أن تدفع أي مبلغ تأمین أو رسوم وسیط. (تصدر المدینة ودیعة دفع اإلیجار الذي ھو أكثر من مبلغ المساھمة الشھریة الخاصة بك، و یجب علیك عدم

. إذا طلب منك أي شخص دفع أي مدفوعات LINC IVبرنامج  یحظرھاوالتأمین ورسوم الوساطة إن كانت مطلوبة.) تسمى ھذه المدفوعات الصفقات الجانبیة 
 .929-221-0043أو  311مماثلة، ینبغي علیك االتصال على الرقم 

 



 ما ھو مبلغ المساعدة اإلیجاریة المتاح؟
 بمرونة كبیرة ویمكنھ إعانتك في االنتقال إلى شقة مستأجرة أو غرفة مؤجرة.  LINC IVیتمتع برنامج 

 

 إذا كنت ستنتقل إلى شقة مستأجرة:
الخاص بك على دخل أسرتك وعدد  LINC IVامج ، فسیعتمد مبلغ المساعدة اإلیجاریة المقدمة من برنLINC IVإذا كنت ستنتقل إلى شقة من خالل برنامج 

 أفرادھا. 
 

 إن الحد األقصى المحسن لمبالغ اإلیجار مدرج في الجدول الموضح أدناه. 
  

ارات أیًضا یرجى مالحظة أن مالك العقارات غیر مسموح لھم بفرض أي رسوم علیك بخالف ما ھو مذكور قانونًیّا في عقد اإلیجار. وُیحظر على مالك العق
 HRAأو  DHSبلّغ فرض رسوم إضافیة مقابل التدفئة والماء الساخن. ینبغي أال توافق على الدخول في أي اتفاقیات جانبیة، وذلك من أجل حمایتك. ینبغي أن ت

 .929-221-0043أو  311فوًرا بشأن أي طلبات مماثلة من خالل االتصال على الرقم 
 

 عقار الخاص بك، وال تكون المدینة طرًفا في عقد اإلیجار. تبرم جمیع عقود اإلیجار بینك أنت ومالك ال
 

  LINC IV لمساعدة اإلیجاریةا مخطط برنامج

 حجم األسرة
فرد واحد 
 10 9 8 7 6 5 4 3 أو اثنان

 الحد األقصى المحسن لمبالغ اإلیجار
1,268 
 دوالر

1,515  
 دوالر

1,515  
 دوالر

1,956  
 دوالر

1,956  
 دوالر

2,197  
 دوالر

2,197  
 دوالر

2,530  
 دوالر

2,530  
 دوالر

 

 LINC IVمثال على برنامج 
دخل أسرتك وعدد أفراد ُیعد ما یلي مثاًال على مساھمة المستأجر ومبلغ المساعدة اإلیجاریة. سیعتمد كل من المبلغ الذي ستساھم بھ والحد األقصى لإلیجار على 

 األسرة.
 

  2 عدد أفراد األسرة:
 دوالر 1,268 لإلیجار:الحد األقصى 

 دوالر 1,320 الدخل الشھري لألسرة:
 دوالر 396                مساھمة المستأجر الشھریة:

 دوالر 872                                  اإلعانة الشھریة:
 

 إذا كنت ستنتقل إلى غرفة مؤجرة أو أحد الترتیبات المعیشیة المشتركة:
دوالر وسیكون  800، فسیبلغ الحد األقصى لمبلغ اإلیجار LINC IVؤجرة أو إلى أحد الترتیبات المعیشیة المشتركة من خالل برنامج إذا كنت ستنتقل إلى غرفة م

دوالر) ومساھمة المستأجر الشھریة الخاصة بك (التي ستعادل  800ھو الفارق بین إیجارك الفعلي (ما یصل إلى  LINC IVمبلغ إعانة اإلیجار المقدم من برنامج 
 دوالًرا من دخلك). 50

 

 كیف أعثر على شقة أو غرفة وأوقع عقد إیجار أو اتفاقیة إیجار أخرى؟ 
 

لعقارات والوسطاء. عندما تجد شقة أو غرفة، سیتعاون مدیر حالتك مع الوسیط سیساعدك اختصاصي اإلسكان الخاص بك أو مدیر حالتك على التواصل مع مالك ا
من أجل  HRAى أو مالك العقار أو المستأجر الرئیسي لتحدید موعد إجراء فحص وتقدیم الوثائق المالئمة باإلضافة إلى أحدث معلومات الدخل الخاصة بك إل

 الحصول على موافقة.
 

 توفي التأجیر المعاییر التالیة:إذا كنت تؤجر غرفة، یجب أن یس
 بالغین لیس بینھم صلة قرابة (بما في ذلك أسرتك) المكوث في الشقة. 3غرف للنوم وال یستطیع أكثر من  3ال یمكن أن تتضمن الشقة أكثر من  •
 إذا كنت تؤجر غرفة من مالك عقار، فال یمكن أن تكون الغرفة في شقة خاضعة لنظام تثبیت اإلیجار. •
تؤجر غرفة من مستأجر رئیسي إلحدى الشقق، یجب أن یقیم المستأجر الرئیسي معك في الشقة وال یمكن أن یتجاوز اإلیجار حصتك التي تتناسب إذا كنت  •

 مع اإلیجار استناًدا إلى عدد غرف النوم في الشقة.
 

بذلك على الفور للتمكن من ترتیب عملیة فحص وتقدیم وثائق **إذا حددت شقة أو غرفة بمفردك، یرجى إخبار أخصائي اإلسكان أو مسؤول الحالة الخاص بك 
 البرنامج لمالك العقار أو المستأجر األساسي**

 
 المساعدة التي یمكنني تلقیھا بمجرد أن أنتقل إلى محل إقامتي الجدید؟ھي ما 

 االتصال بالخدمات المناسبة في مجتمعاتھم.بمساعدتھم في  الذین سیقوموناألسر الملتحقة بالبرنامج إلى مقدمي الخدمات  DHSو HRAستحیل 
 

. وھي ال تھدف إلى تقدیم التفاصیل الكاملة بخصوص طریقة LINC IV لمساعدة اإلیجاریةا المعلومات التي تتضمنھا ھذه النشرة تقدم نظرة عامة على برنامج
 عمل البرنامج.

 
 


