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"ب"وÊ"أ"ÊھنمÊتالئاعلاÊدرطوÊيلئاعلاÊىوأملاÊنادقفÊعنمÊتانوعمÊجمانربÊيفÊكارتشالاÊبلط
)"A"وÊFHEPS"B"ÊمسابÊاًراصتخاÊفورعملا(

)Arabic(

لیمعلاÊتامولعم.1

 ةلئاعلا مسا طسوألا مسالا نم لوألا فرحلاةرسألا برل لوألا مسالا

عراشلايلاحلا يدیربلا ناونعلا

يدیربلا زمرلاةیالولاةنیدملا

 لیدبلا فتاھلا مقر فتاھلا مقر

 )CA( ةیدقنلاتادعاسملاةلاح مقر

المعن؟ةصاخ مییقت ةلاحب ّرمت لھ

كارتشالاÊبلطبÊمدقتلاÊببس.2

:تارایخلا دحأ ىلع ةمالع عض

كتقش يف ءاقبللFHEPS جمانرب يف كارتشالا

)ةحفصلا لفسأ يف دیدجلا ناونعلا لخدأ( ةدیدج ةقش ىلإ لاقتنالل دیدجFHEPS بلط

 )Human Resources Administration،HRA( ةیرشبلا دراوملا ةرادإ عبتی ىوأم نم لاقتنالا ددصب تنأ لھ
المعن؟)Department of Homeless Services،DHS( نیدرشملا تامدخ ةرادإ وأ

:لاقتنالا ببس ركذاف ،"ال" ةباجإلا تناك اذإ

)ىلوألا ةحفصلا لفسأ يف دیدجلا ناونعلا لخدأ( ىرخأFHEPS ةقش ىلإFHEPS ةقش نم لاقتنالا

)لاقتنالا ریربتل ھیجو ببس نیمضت بجی( :لاقتنالا ببس

)دجُو نإ( ةدیدجلا ةقشلا ناونع

عراشلا

يدیربلا زمرلاةیالولاةنیدملا

( ةحفصلاÊبلقا )
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)عبات(ÊكارتشالاÊبلطبÊمدقتلاÊببس.2

:FHEPS جمانرب يف لیدعت

لخدلا يف رییغت

ةیراجیإلا ةمیقلا يف رییغت

ةرسألا نیوكت يف رییغت

 :قباسلا دامتعالا ،Restore FHEPS جمانرب يف كارتشالا ةداعتسال میدقت بلط

ÊمتÊوأÊدرطلاÊىوعدÊھجاوتÊتنكÊلاحÊيفÊطقفÊًابولطمÊنوكی(ÊراجیإلاÊعفدبÊةبلاطملاÊباطخÊوأÊنكسملاÊنمÊدرطلاÊىوعدÊتابثإ.3
)راجیإلاÊعفدبÊةبلاطمللÊًاباطخÊتیقلتÊوأÊنكسملاÊنمÊلعفلابÊكدرط

:نكسملا نم ةیراج/ةقباس درط ىوعدل تابثإك ھمادختسا متی يذلا )تادنتسملا( دنتسملا ددح

.ةیوست ةیقافتا وأ يئاضق رمأ وأ يئاضق مكح وأ ناكسإلا ةمكحمل مدقم سامتلا لثم ،نكسلا نم درطلا ىوعد تابثإ

.ةرادإلا ةكرش وأ كلاملا نم راجیإلا عفدب ةبلاطملا باطخ

.ءاقبتساو سامتلا راعشإ وأ يراقع زجحب يئاضق مكح وأ ،)ةدعاسم رمأ وأ( ةیكلم راطخإ .يراقع زجح ىوعد

.ةنیدملل ةعبات ةلاكو نم وأ ةمكحم نم رداص نكسلا نم درط رمأ تابثإ

 ةعباتلا ةلاكولا هررقت امبسح امھیلكل وأ ةمالسلاب قلعتت بابسأل وأ ةیحص بابسأل ةقشلل ةرسألا ةرداغم ةرورضل تابثإ
.ةنیدملل

؟تابثإك ةمدختسملا تادنتسملا ىلع يسیئر رجأتسمك ةیدقن ةدعاسم ىلع لصحت يتلا ةرسألا دارفأ دحأ رھظی لھ

)4 مسقلا ىلإ َطخت( معن

).راجیإلا بلط میدقت وأ نكسلا نم درطلا ىوعد تقو يف نكسلا تابثإ میدقت بجی( ال

:راجیإلا بلط وأ نكسلا نم درطلا ىوعد تقو يف نكس تابثإك ةمدقملا تادنتسملا ركذا
ةیقافتا وأ راجیإ دقع

)DMV( ةیلآلا تابكرملا ةرادإ تالجس

ةسردملا تالجس

يفرصملا باسحلا تافوشك

قفارملا/فتاھلا ةروتاف

)اھركذ ىجُری( كلذ ریغ

)ةحفصلاÊبلقا(
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ةقشلاÊيفÊنوشیعیسÊنیذلاÊصاخشألا.4

 ةقشلا ىلإ اولقتنی مل صاخشأ يأو ةیدقن ةدعاسم نوقلتی ال صاخشأ يأ جاردإب مق .ةقشلا يف نوشیعیس نیذلا صاخشألا لك جاردإب مق
.)ةفرغلا لیمز لثم( نآلا ىلإ

.ةرسألا بر نوكی نأ بجی لوألا رطسلا يف روكذملا صخشلا

ةلئاعلاÊمسامقرلا
ÊنمÊلوألاÊفرحلاÊ،لوألاÊمسالا

طسوألاÊمسالا
ةرسألا برÊةقالعلادالیملاÊخیرات

يسفن1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 ةیبط تادعم امكنم يأ كلتمی وأ ةقاعإب ةقلعتم ةجاح وأ ةیبط ةجاح كعم نكسی صخش يأ وأ تنأ كیدل لھ
المعن؟ةیفاضإ ةحاسم ىلإ جاتحت دق

 "تاقاعإلا يوذ صاخشألا ةدعاسم" جذومن لامكتسا كنكمی ،لوقعم نكس بلطل .لوقعم نكس بلط ىجری ،"معن" تبجأ اذإ
)HRA-102c( ةرادإ عقوم ىلع حاتملا HRAينورتكلإلا 

access.page-https://www1.nyc.gov/site/hra/help/disability.

 يبط دوزم نم قئاثو میدقت كیلع بجی :بلطلا بلطلا میدقتل718-557-1399 ىلع ةیسیسأتلا تامدخلا بتكمب لاصتالا اًضیأ كنكمی
.بلطلا مییقت نم ةیرشبلا دراوملا ةرادإ نكمتت ىتح

( ةحفصلاÊبلقا )
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ةقشلاÊيفÊنوشیعیسÊنیذلاÊصاخشألاÊلخد.5

ً الثم( صخش لك لخد ردصم ركذا .هاندأ "يرھشلا لخدلا" دومع يف كلذ ركذ ءاجرلاف ،لخد ةقشلا يف شیعیس صخش يأل ناك اذإ
.)ةلیدبلا ةیاعرلا وأ ،ةفیظولا وأ )SSI( يلیمكتلا نامضلا لخد وأ ةیدقنلا ةدعاسملا تاعوفدم

لخدلاÊ)رداصم(ÊردصميرھشلاÊلخدلامسالاال
1

2

3

4

5

6

7

8

ÊFHEPSنمÊةیلیمكتلاÊةنوعملاÊيقلتلÊةقشلاÊراجیإÊدقعÊتامولعم.6

المعن؟ةقشلا هذھل ةیلاح ةیقافتا وأ راجیإ دقع كانھ لھ

 ؟راجیإلا دقع دیدجت خیرات وھ امف ،معن ةباجإلا تناك اذإ

ةدیدجةیلاح؟ةدیدج ةقشل مأ ةیلاحلا ةقشلل هذھ راجیإلا دقع تامولعم لھف ،"معن" ةباجإلا تناك اذإ

 كلذ حیضوت كیلعف ،دحاو ماع نم لقأ يف ھتیحالص يھتنتس ةیراجیإلا ةیقافتإلا وأ راجیإلا دقع ناك اذإ وأ راجیإ دقع كانھ نكی مل اذإ
)هاندأ ریسفتلا لخدأ( .میدقتلا بلط ىلع ةقفاوملا دعب لقألا ىلع دحاو ماع ةدمل ةقشلا يف ءاقبلا كناكمإب ھنأ دیفی تابثإ میدقت وأ

ال معن؟ةیقافتالا وأ راجیإلا دقع يف ةروكذم بلطلا مدقم ةرسأ لھ

:هاندأ روكذم بلطتم لكب ءافولا نم ققحتلا ءاجرلاف ،"ال" ةباجإلا تناك اذإ

 ةدمل ىرخأ ةلیسو يأب نكسلا قوقحب ىظحی وأ راجیإ دقع يسیئرلا رجأتسملا ىدل نوكی نأ بجی
و ؛میدقتلا بلط ىلع ةقفاوملا تقو يف نكسملا يف لقألا ىلع اًرھش12

المعن

المعنو ؛200% ةبسنب يلاردیفلا رقفلا طخ نع لقی لخد يسیئرلا رجأتسملا ىدل نوكی نأ بجی

 رجأتسملا راجیإ دقع يف اًكیرش اًرجأتسم ھتفصب بلطلا )يمدقم( مدقم مسا ركذ متی نأ بجی
 قوقح حیتی راقعلا كلام وأ يسیئرلا رجأتسملا عم يباتك قافتا يف وأ ،ةمكحم رارق يف وأ ،يسیئرلا
.بلطلا میدقت تقو نم لقألا ىلع اًرھش12 ةدمل نكسلا

المعن

)ةحفصلاÊبلقا(
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راجیإلاÊغلبمÊتامولعم.7

 يف لمعلا ةقرو اًضیأ عجار ،كتقش يف ءاقبللFHEPS ةلاح يف( رالودلاب يرھشلا راجیإلا يلامجإ
)7ةحفصلا

المعن؟تباث وأ ھیف مكحتلا وأ ھمیظنت متی ةقشلا راجیإ لھ

المعن؟يلیضفت راجیإ يلاحلا راجیإلا لھف ،"معن" ةباجإلا تناك اذإ

 ؟ًانوناق ىوصقلا ةیراجیإلا ةمیقلا يھ امف ،"معن" ةباجإلا تناك اذإ
 .نكسملا ءدب خیراتو ةیراجیإلا ةمیقلا عفد ىلع ةردقلا تابثإ میدقت ىجُریف ،ةفرغ لیمز ةرسألا ىدل ناك اذإ

 :نكسلا ءدب خیرات

  :؟ةدحولا يف مونلا فرغ ددع مك

 وأ ةفرغلا ءالمز اذھ لمشی .ةیدقن ةدعاسمب ىظحت يتلا ةرسألا نمض اوسیل نمم تاسسؤملا وأ صاخشألل ةیراجیإلا تاماھسإلا جردأ
.ةقشلا يف نوشیعیس/نوشیعی اوناكأ ءاوس ،ةیدقنلا ةدعاسملا ىلع نولصحی ال نیذلا صاخشألا نم مھریغ

راجیإلاÊيفÊتاماھسإلامسالا

)Ê9مسقلاÊىلإÊمسقلاÊاذھÊيطختÊءاجرلافÊ،اھبÊةبلاطملاÊيرجتÊتارخأتملاÊنكتÊملÊاذإ(Êتارخأتملا.8

)ةقفرملا لمعلا قاروأ اًضیأ عجار(  رالودلاب ةبولطملا راجیإلا تارخأتم لامجإ

:ةصاخ فورظ يأ فصو ءاجرلاف ،رالود20,000 نع دیزی ةبولطملا راجیإلا تارخأتم يلامجإ ناك اذإ

 ؟ةمدقملا نكسملا نم درطلا قئاثو يف روكذم بلطلا مدقم مسا لھ

المعن

 تارخأتملا نم ةلئاعلا ةصح تابثإ لاسرإ بلطلا مدقم ىلعف ،ةمدقملا نكسلا نم درطلا قئاثو يف اًروكذم بلطلا مدقم مسا نكی مل اذإ
.ةقشلا يف نكستFHEPS جمانرب معدب ىظحت يتلا ةرسألا تناك امدنع ةینمز ةرتف يأل ةقحتسملا ةیراجیإلا

:ةقحتسملا ةیراجیإلا تارخأتملا تقو يف نكس تابثإك ةلسرملا تادنتسملا ركذا
)DMV( ةیلآلا تابكرملا ةرادإ تالجس ةیقافتا وأ راجیإ دقع

يفرصملا باسحلا تافوشكةسردملا تالجس
قفارملا/فتاھلا ةروتاف

 )اھركذ ىجُری( كلذ ریغ

)ةحفصلاÊبلقا(
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)عبات(Êتارخأتملا.8

؟ةقشلا يف اھلالخ شیعی بلطلا مدقم نكی مل ةینمز ةرتفل تارخأتم دجوت لھ

 المعن

 :ةینمزلا )تارتفلا( ةرتفلا جاردإب مقف ،"معن" ةباجإلا تناك اذإ

كرتشملا/بلطلاÊمدقمÊةقفاوم.9

:بلطلا اذھ میدقتب

 ھیف نكسأ يذلا يب صاخلا راقعلا كلامل نیدم يننأو رالود وھ لماكلا يرھشلا يراجیإ نأ ىلع قفاوأ
.اھیلع لصحأ يتلا )CA( ةیدقنلا ةدعاسملاو راجیإلل ةیلیمكتلا ةنوعملا ةحنم ھیطغت ال غلبمب

 كلاملا ىلإ راجیإلا نم ھتصح عفد وحن ھمازتلاب ةیدقنلا ةدعاسملا ةلاح نم اًءزج سیل يذلا ةرسألا )دارفأ( درف غالبإ ىلع قفاوأ
.ةرسألا فیراصم يف ماھسإك َّيلإ وأً ةرشابم

 ىلعوً ةرشابم ھیف نكسأ يذلا يب صاخلا راقعلا كلام ىلإHRA نم ةحونمملا راجیإلل ةیلیمكتلا ةدعاسملا لاسرإ ىلع قفاوأ
.دیدج يدیرب ناونع ھیدل وأ يدیربلا ھناونع ریغ دق راقعلا كلام نأب يملع نم مایأ10 نوضغ يفHRA غالبإ

 لقتنا اذإ مایأ10 نوضغ يف )نكمأ نإ( يقاروأ ریضحتب مئاقلا عم دعوم دیدحتو مایأ10 نوضغ يفHRA غالبإ ىلع قفاوأ
 اذإ وأ ،)SSI( يلیمكتلا نامضلا لخدل صخش يأ لوبق مت اذإ وأ ،يلخد ىلع رییغت أرط اذإ وأ ،يلزنم ىلإ وأ نم صخش يأ

 ةمیقلا ىلع رییغت أرط اذإ وأ ،)ةیونسلا ةشیعملا فیلاكت ةدایز تالاح ءانثتساب( رییغت يلزنم يف رخآ صخش يأ لخد ىلع أرط
.تارییغتلا هذھب يقاروأ ریضحتب مئاقلا غالبإب موقأ فوس ،راظتنالا ةلاح يف اذھ میدقتلا بلط عضو ءانثأ .يب ةصاخلا ةیراجیإلا

 دراوملا ةرادإ نمً الوأ ةبوتكم ةقفاوم ىلع لوصحلا نودب لاقتنالا يننكمی ال ھنأ مھفأ يننأب ّرقأ ،راجیإلل ةیلیمكت ةنوعم تیقلت اذإ
.دیدج میدقت بلط لامكإ ّيلع بجی ھنأ مھفأ يننأب رقأو .لاقتنالا ىلع )NYC HRA( كرویوین ةیالوب ةیرشبلا

.يل ةمزاللا لمعلا قاروأ لمكأو حرش ریضحتلاب مئاقلا نأب رقأ ،تارخأتم بلطأ تنك اذإ

ریضحتلابÊمئاقلاÊتامولعم.10

 فظوملا مسا

عقوملا

 )دجُو نإ( يلخادلا مقرلا فتاھلا مقر

( ةحفصلاÊبلقا )
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11.ÊÊةقروÊلمعÊجمانربÊFHEPSءاقبللÊيفÊكتقش

Êمجح
ةدحولا

Êمجح
*ةرسألا

ÊىصقألاÊدحلا
ÊةیدقنلاÊةدعاسملل
**ىوأملاÊلدبل

ÊىصقألاÊدحلا
ÊجمانربÊةدعاسمل

FHEPS
ÊةلومملاÊةیلیمكتلا

ÊجمانربÊنم
ةیدقنلاÊتادعاسملا

ÊىصقألاÊدحلا
طقفÊNYCةصحل

ÊراجیإللÊىصقألاÊدحلا
ÊجمانربÊنم

FHEPS

رالود2,335اًرالود212اًرالود1,846اًرالود1277ویدوتس ةقش

اًرالود2,387اًرالود217اًرالود1,893اًرالود11277

اًرالود2,387اًرالود217اًرالود1,887اًرالود12283

اًرالود2,696اًرالود245اًرالود2,051رالود23400

اًرالود2,696اًرالود245اًرالود2,001اًرالود24450

اًرالود3,385اًرالود307اًرالود2,577رالود35501

اًرالود3,385اًرالود307اًرالود2,554اًرالود36524

اًرالود3,647اًرالود331اًرالود2,770اًرالود47546

اًرالود3,647اًرالود331اًرالود2,770اًرالود48546

اًرالود4,194اًرالود381اًرالود3,267اًرالود59546

اًرالود4,194اًرالود381اًرالود3,267اًرالود510546

اًرالود4,741اًرالود431اًرالود3,764اًرالود611546

اًرالود4,741اًرالود431اًرالود3,764اًرالود612546

اًرالود5,288اًرالود480اًرالود4,262اًرالود713546

اًرالود5,288اًرالود480اًرالود4,262اًرالود714546

اًرالود5,835اًرالود530اًرالود4,759اًرالود815546

اًرالود5,835اًرالود530اًرالود4,759اًرالود816546

اًرالود6,382اًرالود579اًرالود5,257اًرالود917546

اًرالود6,382اًرالود579اًرالود5,257اًرالود918546

اًرالود6,929اًرالود629اًرالود5,754اًرالود1019546

اًرالود6,929اًرالود629اًرالود5,754اًرالود1020546

ةیدقنلا تادعاسملا نوقلتی نیذلا ةرسألا دارفأ ددع*

ةیسایقلا ىوأملا تالدب ىلع ًءانب**

( ةحفصلاÊبلقا )
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)اقلب الصفحة(

الوصف الشهري لورقة المتأخرات .12

 “باقي اإليجار المستحق” ”F“إلى  ”A“يجب أن تساوي المبالغ الموجودة في األعمدة من : التعليمات
.إذا لم تنطبق هذه الحاالتفارَغين  ”F“و ”E“يمكن ترك العمودين . “غير منطبق”إذا كان العمود ال ينطبق على هذه الحالة، فاكتب  . 1
التي ال  “متأخرات العقوبات”لحساب 9الصفحة انظر ورقة العمل في . HRAولكن ال يمكن أن تدفعه إدارة ، “F”يجب تضمين بدل المأوى المفقود بسبب العقوبات في العمود  . 2

.دفعها HRAتستطيع إدارة 
سيتم دفعها من قبل العميل أو طرف ثالث أو يتم التنازل  HRAلن يتم دفع أي متأخرات ما لم يتم تقديم المستندات التي توضح أن المتأخرات التي ال يمكن أن تدفعها إدارة 

.عنها من قبل مالك العقار

قيمة اإليجار  الشهر
باقي اإليجاراإليجار المدفوع المتكبدة

 المستحق

فئات باقي اإليجار المستحق
A. B. C. D. E. F.

الشيكات 
القديمة غير 

المدفوعة

الفشل في 
الحصول على 

مأوى كامل

المبلغ الزائد عن 
 بدالت المأوى

المبلغ الخاضع 
لالسترداد المسبق

المبلغ المستحق 
 كمقدم لطلب

غير ذلك

اإلجمالي



HRA-146a (A) 02/15/2023 (page 9 of 9)
(E) 02/09/2023  LLF

ورقة العمل الخاصة بالعقوبات  .13

.عندما تكون هناك عقوبة للمساعدة النقدية سارية FHEPSأو  FHEPSتقديم طلب إعادة تفعيل االشتراك في تُستخدم ورقة العمل هذه لمدة أشهر قبل 
HRAالتي ال يمكن أن تدفعها إدارة  FHEPSورقة العمل الخاصة بحساب متأخرات العقوبات 

1234  567891011

شهر العقوبة

العدد اإلجمالي في 
أسرة المساعدات 

بما في ذلك (النقدية 
األفراد الخاضعون 

 )للعقوبات

عدد األفراد 
الخاضعين 
للعقوبات

بدل المأوى 
القياسي 
الشهري 

للمساعدات 
النقدية لألسرة

اإليجار المتكبد 
شهرلمدة 

اإليجار المتكبد 
لمدة شهر الزائد 
عن بدل المأوى 

- 5العمود (
)4العمود 

أقصى حد من 
مساعدات 
برنامج 

FHEPS 
مبلغ التكملة

أقل المبالغ في 
 6العمود 
7والعمود 

متأخرات 
العقوبات 

التي التكميلية 
دفعها  لن يتم

 3العمود (
مقسوًما على 

 X) 2العمود
*8العمود 

إن (التخفيض 
في بدل ) وجد

المأوى بسبب 
التي لم  العقوبة 
دفعها يتم

متأخرات عقوبة 
FHEPS 
اإلجمالية

دفعها التي لن يتم
+ 9العمود (

)10العمود 

اإلجمالي

للحصول على مبلغ عقوبة %25في  8اضرب العمود ) أ(في حالة كل من إعالة الطفل وعقوبة العمل، . %25في  8بالنسبة إلى عقوبات إنفاذ إعالة الطفل، اضرب العمود * 
معًا  B و Aاجمع النتائج في ) ج(العمل، وللحصول على مبلغ عقوبة  2مقسوًما على العمود  3واضرب النتيجة في العمود  %75في  8اضرب العمود ) ب(إعالة الطفل، و

.للحصول على إجمالي مبلغ العقوبة

إذا كانت . HRAكمتأخرات عقوبة ال يمكن أن تدفعها إدارة  8في الصفحة  ”F“، العمود 12يجب إدراج إجمالي متأخرات العقوبات لشهر معين في ورقة العمل في القسم 
نها في العمودين  .أعاله  10و 9العقوبة سارية لدورة واحدة فقط في الشهر، فقّسمها على اثنين ودّوِ
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