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]FRONT[ 
 

 التكلفة"؟ میسورما معنى أن یكون اإلسكان "
یُعتبر اإلسكان میسور التكلفة حین ال تنفق العائالت أكثر من ثُلث دخلھا على 

ثُلُث دخلھا على اإلیجار، فإنھا اإلیجار. إذا اضطرت العائلة إلى إنفاق أكثر من 
 تُعتبر أسرة تعاني «من عبء اإلیجار».

 
 أین تذھب

 nyc.gov/housingconnectابدأ بالبحث عن السكن میسور التكلفة على 
 

 … ماذا تفعل 
 : البحث1الخطوة 

أو  Housing Connectابحث عن قوائم اإلسكان میسور التكلفة على 
 في الصحف.

 : التعّرف 2الخطوة 
 وتقدیم الطلب  تعرف على متطلبات التأھل

 تقدیم الطلب :3الخطوة 
 عن طریق عبر اإلنترنت، أو أرسل طلبك وتقدیم الطلب  قم بالتسجیل

 البرید. 
 : االنتظار واالستعداد4الخطوة 

 شھًرا لمعالجة الطلب. 12یستغرق األمر فترة تتراوح بین شھرین وقد 
 : التأھل 5الخطوة 

 إذا تم اختیارك، فقم بتقدیم مستندات األھلیة 
 إعادة تقدیم الطلب : التوقیع أو6الخطوة 

یمكنك استئجار أو شراء الوحدة إذا كنت مؤھالً. عند الرفض، عارض 
 للحصول على وحدات أخرى.القرار من خالل االستئناف أو تقدم 

 

http://nyc.gov/housingconnect


]FRONT PAGE FOOTER[ 
 

 )HPDإدارة الحفاظ على المساكن وتطویرھا بمدینة نیویورك (
 )HDCمؤسسة المساكن والتطویر بمدینة نیویورك (

 
   2020یونیو 

 
فقط. ھذا لیس طلبًا للحصول على  تقدیم المعلومات ھذا المستند مخصص ألغراض

 إسكان میسور التكلفة. 
 

لمزید من المعلومات، استمر في القراءة، أو قم بزیارتنا على االنترنت على   
 :الموقع

 www.nyc.gov/hpdالموقع اإللكتروني:  
أو  للحصول على المزید من المعلومات  nyc.gov/housingconnectقم بزیارة 

 عبر اإلنترنت. لتقدیم طلب
Facebook, Twitter, Instagram: @NYCHousing 

 
 

 انظر الجانب الخلفي للمزید من المعلومات.
  

http://nyc.gov/housingconnect


NYC Housing Connect: للحصول على اإلسكان میسور التكلفة   تقدیم طلب 
 

]BACK [ 
 

 : البحث1الخطوة 
 

 التكلفة  میسور ابحث عن قوائم اإلسكان
في مدینة نیویورك لعرض  Housing Connectتفضل بزیارة برنامج 

 Housingجمیع عملیات التطویر التي تقبل الطلبات. بل ویشتمل برنامج 
Connect  ،في مدینة نیویورك على وحدات سكنیة حالیة میسورة التكلفة

ویُطلق علیھا  -والتي تصبح متاحة عند حلول موعد تغییر المقیمین فیھا 
 nyc.gov/housingconnect«وحدات إعادة التأجیر»: 

 
 واسأل عن الخط الساخن لإلسكان میسور التكلفة. 311اتصل بالرقم 

 
 ابحث عن اإلعالنات في الصحف والملصقات المنشورة في مواقع البناء. 

 
اتصل بمنظمات المجتمع المحلي، بما في ذلك سفراء اإلسكان، للحصول على 

المساعدة. یمكنك العثور على قائمة بالسفراء على الموقع اإللكتروني إلدارة  
HPD: nyc.gov/housing-ambassadors 

  
 اقرأ اإلعالن بعنایة

قد  تضع المشاریع المختلفة لإلسكان میسور التكلفة متطلبات تأھل مختلفة.
 تجد فئات مختلفة للمشاریع المختلفة على حسب عدد أفراد منزلك ودخلھم. 

 
 

http://nyc.gov/housingconnect


 : التعّرف 2الخطوة 
 

 تحقق لمعرفة ما إذا...
كان دخل أفراد منزلك مجتمعًا یقع بین الحدین األدنى واألعلى   −

، بما HPDللمشروع. یمكنك العثور على أدلة إرشادیة لدى إدارة 
 nyc.gov/hpd/findhousingیتضمن دلیل الدخل، على: 

 الخاصة بمشروع التطویر.كانت أسرتك تستوفي متطلبات حجم الوحدة  −
كنت بحاجة إلى المساعدة في فھم تاریخك االئتماني. قم بزیارة أحد  −

)  Financial Empowerment Centersمراكز التمكین المالي (
 nyc.gov/talkmoneyلدى المدینة من أجل التعرف على المزید:  

  
مؤھالً للحصول على تفضیل. تُحجز بعض الوحدات  اكتشف ما إذا كنت 
 لألشخاص الذین... 

 من إعاقات حركیة و/أو سمعیة و/أو بصریة.  یعانون −
 یعیشون في المناطق اإلداریة الخمس. −
یعیشون في نفس المنطقة المجتمعیة الخاصة بمشروع التطویر. ابحث  −

 communityprofiles.planning.nyc.gov31T  31Tعن منطقتك ھنا:  
 تعمل لدى مدینة نیویورك. −

 
 : التقدم3الخطوة 

 
 قدم طلبك عبر اإلنترنت
  في مدینة نیویورك: Housing Connectقم بإنشاء حساب على 

nyc.gov/housingconnect 
  

بمجرد تقدیمك للطلب، ستنظر جھات التطویر في ملفك الشخصي في الوقت 
الفعلي، لذلك من المھم أن تقوم بتحدیث ملفك الشخصي في أي وقت یتغیر فیھ  

 وضع أسرتك أو یتغیر دخلك.

http://nyc.gov/hpd/findhousing
http://nyc.gov/talkmoney
http://communityprofiles.planning.nyc.gov/
http://communityprofiles.planning.nyc.gov/
http://communityprofiles.planning.nyc.gov/
http://nyc.gov/housingconnect


 البرید العادي عن طریق أو قدم طلبك
 عن طریق نموذج طلب تقدیم  لطلب اتبع التعلیمات الواردة في اإلعالن

 البرید. 
  

أجب عن كل األسئلة الموجودة في الطلب على قدر معرفتك. قد تؤدي  
 المعلومات المضللة أو غیر الكاملة إلى استبعاد أھلیتك. 

  
بالتوقیع على طلبك وكتابة التاریخ علیھ، وإال فسیتم رفضھ. قم بإرسال قم 

 طلبك قبل الموعد النھائي.
  

 تتساوى فرصك في وقوع االختیار علیك... 
 البرید العادي.  أو عن طریق عبر اإلنترنت تقدمت بالطلب سواء −
 ال یھم متى ترسل طلبك، طالما كان ذلك قبل الموعد النھائي.   −

 
 : االنتظار واالستعداد4الخطوة 

 
 انتظر حتى تتم معالجة الطلبات

بعد الموعد النھائي، یتم وضع جمیع الطلبات في ترتیب عشوائي، وتُخصص  
 لھا أرقام التسجیل.

  
تقوم جھة التطویر بمراجعتھا بترتیب أرقام التسجیل (بدًءا ممن یستوفون  

لالطالع على   2فئات التفضیل) ثم تتصل بمقدمي الطلبات. انظر الخطوة 
 قائمة بفئات التفضیل. 

  
 استعد أثناء انتظارك

یمكن أن تعرف حالة طلبك  یمكن لعقار واحد أن یتلقى عدة آالف من الطلبات.
راوح بین شھرین إلى اثني عشر شھًرا بعد الموعد النھائي.  خالل فترة تت

 استغل ھذه الفترة في التحضیر حتى تتم مراجعة أھلیتك: 



  HPD:استخدم األدلة اإلرشادیة إلدارة −
nyc.gov/hpd/findhousing  

التابع   Housing Connectابدأ في حفظ المستندات لدى برنامج  −
  nyc.gov/housingconnectلمدینة نیویورك:  

 
 تذكر أنك قد ال تتلقى رًدا

بسبب وجود طلباٍت كثیرة جًدا، ربما ال یتم االتصال بك حتى إذا كنت قد  
المرجح أن یتم االتصال بك إذا تم تخصیص رقم تسجیل تأھلت. ومن 

 منخفض أو كنت مؤھالً للحصول على تفضیل. 
 

 : التأھل 5الخطوة 
 

 اسمح بمراجعة أھلیتك
إذا أتى الدور على رقم التسجیل الخاص بك، فسیتصل بك المطور إلرسال 

 المستندات. وھذا للتأكد من استیفائك لمعاییر األھلیة. 
 

قم بالرد فوًرا، نظًرا ألن األماكن محدودة، ولن یكون أمامك سوى بضعة أیام  
 عمل إلرسال مستنداتك. 

 
طلب لمراجعة األھلیة ال یعتبر ضمانًا للحصول على إسكان میسور   استالم  إن

 التكلفة. 
 

 أرسل المستندات 
سیتضمن طلب المطور قائمة بجمیع المستندات التي یجب علیك تقدیمھا.  

 ). 4استعد مبكًرا (انظر الخطوة 
  

إذا تقدمت عبر اإلنترنت، فیمكنك تحمیل جمیع مستنداتك إلى برنامج 
Housing Connect   من أجل مشاركتھا مباشرة مع جھة التطویر. إذا

 عن طریق نداتك أو إرسالھاتقدمت بطلٍب ورقي، فسیُطلب منك تسلیم مست
 البرید العادي.  

http://nyc.gov/hpd/findhousing
http://nyc.gov/housingconnect


 انتظر التأكید
أو  HPDبعد أن تتحقق جھة التطویر من تأھلك، سیراجع أحد موظفي إدارة 

HDC ملفك للتحقق من دقتھ. ستتصل بك جھة التطویر إذا كانت لدیھم أي  
 . أسئلة

  
 إعادة تقدیم الطلب : التوقیع أو6الخطوة 

 
 اإلیجار أو الشراءإبرام عقد 

إذا تم تحدید أنك مؤھل، فقد یُعرض علیك خیار عقد استئجار أو متابعة 
 الشراء

  
 الطعن على القرار  

إذا تم تحدید أنك غیر مؤھل، فستحصل على إخطار بالرفض. إذا لم تقبلھ،  
فیرجى اتباع اإلرشادات الواردة في إخطار الرفض من أجل الطعن على 

 القرار.
  

ح  م    -كتابة/خطی�ا -وّضِ سبب اعتقادك بأن الرفض كان قراًرا خاطئًا، وقّدِ
 وثائق داعمة لھذا التوضیح.  

  
سیقوم المطور باالتصال بك وإبالغك بنتیجة الطعن الخاص بك. إذا لم تقبلھا، 

الطعن إلرسال شكوى إلى   رفض فیُرجى اتباع اإلرشادات الواردة في إخطار
 .HDCأو  HPDإدارة 

  
 تقدم بطلبك للحصول على فرص أخرى 

ال تفقد حماسك إذا لم تكن مؤھالً ألحد مشاریع التطویر؛ إذ تتاح فرص جدیدة  
لإلسكان میسور التكلفة طوال الوقت، ویمكن التقدم بطلب ألكبر عدد منھا،  

 حسب رغبتك. 
 
 



 مالحظة مھمة:
أو أتعاب في أي وقت ألي أحد مقابل طلب ألي مشروع إسكان  ال تدفع أي مال 

 برعایة إدارة الحفاظ على المساكن وتطویرھا أو مؤسسة المساكن والتطویر. 


