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وحدات مخصصة 
إن مشاريع الإسكان بأسعار معقولة التي تديرها إدارة الحفاظ على الإسكان والتنمية  [Department of Housing Preservation and Development (HPD)]  ومؤسسة تطوير الإسكان بمدينة نيويورك  [NYC Housing Development Corporation (HDC)] تخصص 7% من الوحدات السكنية لمقدمي الطلبات من ذوي الإعاقة  (5%  للإعاقة الحركية، و 2% للإعاقة البصرية والسمعية). تتم إدارة الطلبات الخاصة بهذه الوحدات السكنية من خلال نظام القرعة الذي يمكن الوصول إليه عبر الانترنت على الموقع الالكتروني الخاص بـ  الإسكان الاتصال على شبكة الإنترنت(Housing Connect website). بالنسبة إلى مقدمي الطلبات الذين لا يتيسر لهم الوصول إلى الإنترنت، يمكن إرسال الطلبات الورقية لهم.

وقد تم تصميم الوحدات سهلة الوصول إليها وفقاً للمعايير الاتحادية الموحدة لسهولة الوصول  [Uniform Federal Accessibility Standards (UFAS)]. وبمجرد الموافقة على وحدة السكن بأسعار معقولة لأسرة معينة، تتوفر لهم  الفرصة لإبلاغ مالك المبنى بأية مواصفات إضافية ومحددة يحتاجونها (أي، الخزانات التحتية القابلة للإزالة وغيرها). إن وحدات الرؤية / السمع مجهزة بالأسلاك لدعم أنظمة الإنذار لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية والبصرية. وبالمثل، يمكن طلب ميزات إضافية حسب الحاجة (أي أجهزة التحدث أو برايل، وما إلى ذلك)، بمجرد الموافقة على وحدة السكن لمقدم الطلب المعين. 

كيفية تقديم الطلب: تعليمات خطوة بعد خطوة
يرجى زيارة  موقع  الإسكان الاتصال  (Housing Connect) لتقديم الطلب. وإذا كنت تفضل تقديم الطلب الورقي، فيمكنك طلب ذلك عن طريق إرسال مظروف مختوم مكتوب عليه عنوان مقدم الطلب على العنوان المذكور في إعلان تطوير المشروع تحت عنوان 'كيفية تقديم الطلب'(‘How Do You Apply’) . يتم إدخال الطلبات الورقية في نظامنا الانترنتي بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات حتى يمكننا وضع الطلبات الورقية والانترنتية معاً في نفس المجموعة. وإذا قررت تقديم الطلب الورقي فلا حاجة لك أن تقدم الطلب عبر الانترنت؛ قد يؤدي تقديم طلبات مكررة إلى استبعادك. يمكنك الاطلاع على المزيد عن كيفية الحصول على الطلبات الورقية عن طريق الاتصال على الرقم 212-863-7990.
	
تخضع الطلبات لحدود أهلية الدخل، والتي يمكن أن تختلف من مشروع تطوير سكني إلى آخر. فالسكن بأسعار معقولة لا يعني دائما السكن المنخفض الدخل. ونوصي بأن يقوم المتقدمون، قبل تقديم الطلب، بالاطلاع على إعلان المشروع الذي يحتوي على حدود الدخل لتحديد ما إذا كان من المرجح أن يكونوا مؤهلين إذا ما قدموا الطلب، وبالتالي يستحقون للاشتراك في القرعة.  

إذا كانت لديك إعانة الإيجار مثل HPD أو قسيمة القسم 8NYCHA ، أو الإعفاء الطبي (NHTD)، الخدمات الفردية والدعم  [Individual Services and Supports (ISS)]، الإعفاء بسبب إصابات في المخ (TBI)، CITYFEPS، FEPS، LINC، SEPS ، و VASH، ففي هذه الحالات لا تنطبق الحدود الدنيا للدخل.  ومع ذلك، يرجى ملاحظة أن الحصول على إعانة الإيجار أو القسيمة لن يؤثر على معالجة طلبك.

·	من المهم الإشارة إلى نوع الإعاقة (الحركة، الرؤية أو السمع) في طلبك، وما إذا كانت الأسرة ستحتاج إلى وحدة سهلة الوصول إليها / القابلة للتكيف. يتعين على مالك المبنى إيجار الوحدات المخصصة أولاً، وهي معنية للأسر التي تضم واحدا أو أكثر من الأعضاء ذوي الإعاقة الذين سيستفيدون من مزايا سهولة الوصول إلى الشقة. 

يرجى الملاحظة أن الوحدات المخصصة هي فقط للعائلات التي تضم عضواً / أعضاء يعانون من إعاقات بدنية أو سمعية أو بصرية.  

·	قم بتعبئة نموذج الإعاقة الخاص بـHPD/HDC ، على يد محترف طبي مرخص في أقرب وقت ممکن بعد بدءك بعملیة تقديم الطلب. نموذج الإعاقة عبارة عن مذكرة طبيب تشير إلى أنك ستعيش في وحدة مصممة لتلبية احتياجات شخص يعاني من إعاقة حركية أو سمعية أو بصرية. مذكرة الطبيب تحمي كلاً من المستأجر المحتمل (أنت)، ومالك المبنى، من خلال تنفيذ مهمة تحديد الأهلية بعيدا عنهما، ويساعد على التأكد من أن الوحدات السكنية  تحتلها الأسر التي تتأهل لها. عملية اختيار المستأجر تتصف بالتنافسية، والعديد من جوانب عملية تقديم الطلب يعاني من ضيق الوقت، وعليه  يرجى إتاحة وقت إضافي للتوثيق الطبي لتجنب فوات المواعيد النهائية. يمكنك تنزيل نموذج الإعاقة HPD/HDC  بصيغة أم أس ورد (MS Word) أو بي دي إف (PDF). 

بعد تقديم الطلب
·	ولأن عملیة اختیارنا تعمل بواسطة نظام القرعة، فلن تتم دعوة جمیع مقدمي الطلب المتأهلين لحضور مقابلة.

·	وإذا دُعيت لحضور مقابلة، سيكون لديك أسبوعان لجمع الوثائق الضرورية بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر): بطاقة الضمان الاجتماعي، وشهادة الميلاد، وشهادة التحقق من الدخل وثبوت الإقامة الحالية. ويمكنك الاطلاع على قائمة الوثائق اللازمة على موقعنا على الانترنت:
nyc.gov/hpd/afteryouapply


إن الحصول على فرصة للمقابلة لا يعني بالضرورة أنك قد فزت بالقرعة أو تم اختيارك للوحدة السكنية. إنما المقابلة هي فرصة لتقديم مستنداتك لاستعراض أهليتك. 

·	يتم إجراء المقابلات وجهاً لوجهٍ معك ومع إدارة المبنى، في موقع عمل خاص، ويجب أن لا تُجرى المقابلات في المقاهي أو على زوايا الشوارع. إذا احتجت إلى مكان مناسب لإجراء المقابلة معك، فيرجى طلب ذلك قبل الموعد.

·	إذا وجدناك غیر مؤھل للإسکان، فستتلقى خطاب الرفض. يحق لك  الاستئناف على هذا القرار، وسوف یتم شرح عملیة رفع الاستئناف في خطاب الرفض (سیکون لدیك 10 أیام عمل لتقديم الاستئناف بشكل مكتوب، موضحا سبب اعتقادك بأن الرفض کان خطأ).

·	إذا تم رفض استئنافك، فيمكنك تقديم استئناف آخر إلى HPD أو HDC . تفضل بإرسال بريد إلكتروني إلى hpdcompliance@hpd.nyc.gov أو hdccompliance@nychdc.com بمكنك أيضا الاتصال على الرقم 212-863-7990 بخصوص مشاريعHPD . يرجى ملاحظة أنه من أجل تقديم الاستئناف إلى HPD أو HDC يجب تقديم الاستئناف إلى الإدارة أولا. 


هل تحتاج إلى مساعدة في عملية تقديم الطلب؟  






سفراء الإسكان (Housing Ambassadors) في HPD هم جزء من منظمات المجتمع ومطوري الإسكان الذين هم على دراية بعملية تقديم الطلب ويمكنهم أن يساعدوك بصفة شخصية، أو عبر الهاتف. تتوفر قائمة كاملة لمواقع HPD سفراء الإسكان الحاليين  (HPD Housing Ambassadors’) في HPD ومعلومات الاتصال على الموقع الإلكتروني لـ HPD. وتشمل القائمةُ المنظمات التي تعمل كسفراء الإسكان (Housing Ambassadors) للأشخاص ذوي الإعاقة. يمكنك أيضاً الاتصال بـ اندرو لانج (Andrew Lange)، وهو موظف تيسير الخدمات (Disability Service Facilitator) لذوي الإعاقة في HPD للاطلاع على المعلومات عن سفراء الإسكان (Housing Ambassadors):على الرقم212-863-6486  وعلى موقع accessibility@hpd.nyc.gov. 

  

