
منح برنامج المساعدة اإلیجاریة الطارئة  
(معامالت تلقي اإلعانة لمرة واحدة)

ما ھي معامالت تلقي اإلعانة لمرة واحدة؟

طلب الحصول على مساعدة طارئة لتلبیة حاجة ملحة لذوي الدخل المنخفض من سكان نیویورك. ویمكن استخدام ھذه المساعدة لتغطیة عدد من الحاالت. ومن 
االستخدامات األكثر شیوًعا لمعامالت تلقي اإلعانة لمرة واحدة المساعدة اإلیجاریة لمنع أو الحیلولة دون اإلخالء.

ما الذي أحتاج إلیھ للتقدم بطلب للحصول على معامالت تلقي اإلعانة لمرة واحدة والتي تتعلق باإلیجار أو الرھن العقاري؟

إذا كانت ھناك دعوى قضائیة، فإنك تحتاج إلى نسخ من أي أحكام أو أوامر للمحكمة   •

یجب أن تقدم طلبًا للحصول على المساعدة النقدیة، مشیًرا إلى أنھا مخصصة للمساعدة الطارئة فقط (انظر قسم كیفیة التقدیم أدناه)  •
 

طلب اإلیجار أو الفواتیر أو خطابات من مالك العقار توضح تفاصیل اإلیجار الشھري واإلیجار المستحق   •

توثیق الدخل الحالي لجمیع أفراد األسرة  •

شھادة المیالد أو بطاقة الضمان االجتماعي وبطاقة تعریف ھویة مزودة بصورة لكل شخص بالغ في األسرة  •
(یشترط توفیرھما بموجب القانون الفیدرالي/قانون الوالیة)   

توثیق التزامات الطرف الثالث للمساعدة في اإلیجار إذا لزم األمر  •
 

عقد إیجار (باسم مقدم الطلب)  •

یعد السكن االجتماعي، والشقق السكنیة، والرھون العقاریة، وضرائب الممتلكات مؤھلةً (ستعتبر حقوق الحجز شرًطا لألھلیة للعقارات الملبیة للشروط)  •

ما ھي األمثلة على األمور التي تأخذھا HRA في االعتبار عند مراجعة أحد طلبات التقدم؟

(COVID-19) الحاجة إلى المساعدة والوثائق ذات الصلة أي فقدان وظیفة إثر جائحة فیروس كورونا المستجد  •

استخدام الموارد المتاحة لتجنب المتأخرات  •

القدرة على تحمل تكالیف اإلسكان  •

النظر في أي عوامل مخاطر خاصة مثل اإلعاقة  •

وجود خطة مستقبلیة قابلة للتطبیق لدفع اإلیجار في المستقبل  •

ما ھي المدة المستغرقة للحصول على الموافقة؟

اعتماًدا على مدى إلحاح القضیة، قد یستغرق األمر 30 إلى 45 یوًما لتلقي قرار بعد تقدیم جمیع المستندات؛ ولكن سیتخذ قرار قبل موعد الدفع المحدد في 
حكم/أمر المحكمة. إذا لم تتلقَّ قراًرا بعد 30 إلى 45 یوًما أو قبل تاریخ الدفع، یمكنك التحقق من حالة قضیتك من خالل تطبیق ACCESS HRA أو االتصال 

بخط المعلومات التابع إلدارة الموارد البشریة (HRA) للحصول على معلومات على الرقم 718-557-1399. 

كیف تصدر المنحة؟

تصدر الشیكات إلى مالك العقار مباشرة أو إلى محكمة اإلسكان، عند االقتضاء.

* ال تفرض إدارة الموارد البشریة (Human Resources Administration, HRA) أن تكون لدیك قضیة في محكمة اإلسكان.

* ال یشترط أن تكون من متلقي المساعدة العامة لتحصل على معامالت تلقي اإلعانة لمرة واحدة.

* قد یوافق أحد أفراد العائلة أو صدیق على مساعدتك. سیحتاج إلى التوقیع على ھذا التعھد.



للمزید من المعلومات

  

:(HRA) خط المعلومات التابع إلدارة الموارد البشریة 
718-557-1399

 

إجابات محكمة اإلسكان
www.housingcourtanswers.org

 

ھل سأضطر إلى السداد؟

بموجب قانون الوالیة، سیتعین على معظم المتلقین سداد جزء من األموال على األقل إلدارة HRA، أما العمالء الذین یتلقون دخل الضمان االجتماعي، فلیسوا 
مطالبین بسداد المنح الطارئة، كما أن ھناك أنواًعا معینة من المتأخرات ال یتعین سدادھا.

 ACCESS وكجزء من عملیة التقدیم، إذا تم تحدید متأخرات اإلیجار، فإنھ یُطلب من العمالء التوقیع على اتفاقیة السداد التي تشترطھا الوالیة وقت تقدیم الطلب على
HRA. سیخبرك إشعار القرار بما إذا كان یجب علیك سداد المنحة بموجب قانون الوالیة. 

ماذا لو تلقیت معاملة تلقي اإلعانة لمرة واحدة في الماضي؟

یمكنك التقدم للحصول على معاملة تلقي اإلعانة لمرة واحدة حتى لو حصلت علیھا من قبل. إذا كانت لدیك معاملة تلقي اإلعانة لمرة واحدة لم تسددھا، فقد تواجھ 
مشكلة في الحصول على معاملة أخرى. وإذا سددت أي مدفوعات، فستكون فرصتك أفضل.  ستحتاج إلى أن تقدم إلى إدارة HRA أسباب جدیدة لتأخرك.

Access HRA كیفیة التقدم بطلب باستخدام

یمكنك التقدم بطلب للحصول على معاملة تلقي اإلعانة لمرة واحدة من خالل بوابة التقدم لطلب المساعدة النقدیة على ACCESS HRA. نطرح أسئلة أثناء عملیة 
التقدیم عبر اإلنترنت للتأكد من عدم الحاجة إلى منحة طارئة لضمان أمنك المالي. لذلك، یبدأ كل طلب للمساعدة النقدیة على ACCESS HRA بسلسلة من أسئلة 

مؤشرات الطوارئ. 

للتقدم بطلب للحصول على منحة طارئة لمرة واحدة (معاملة تلقي اإلعانة لمرة واحدة)، ستحتاج إلى اتخاذ الخطوات التالیة:

(log-in) وسّجل الدخول ACCESS HRA 1.    بادر بزیارة

2.    حدد رابط "ts�Bene" (المخصصات) من خیارات القائمة في الصفحة الرئیسیة

3.    حدد "Start a New Application" (البدء في تقدیم طلب جدید)

4.    حدد خیار "Cash Assistance" (المساعدة النقدیة) في صفحة "Select Application" (تحدید الطلب)

5.    حدد أي مؤشرات طوارئ قابلة للتطبیق وانقر فوق "Next" (التالي) 

6.    حدد نوع المخصصات التي ترغب في التقدم بطلب للحصول علیھا. تتمثل الخیارات الثالثة في: المساعدة النقدیة، أو معاملة تلقي اإلعانة لمرة واحدة، 
(CILOCA) أو رعایة الطفل دون مساعدة نقدیة       

7.    أكمل الطلب وقم بإرسالھ

8.    اتبع التعلیمات الواردة في صفحة تأكید ACCESS HRA وأرسل المستندات المطلوبة باستخدام تطبیق ACCESS HRA للھاتف المحمول

یمكن للعمالء الذین لدیھم حالة مساعدة نقدیة نشطة تقدیم طلب منحة خاصة لتأخیر اإلیجار عبر ACCESS HRA. لتقدیم طلب المنحة الخاصة للمساعدة 
النقدیة، سیحتاج العمالء إلى:

(log-in) وسّجل الدخول ACCESS HRA 1.    بادر بزیارة

2.    أدخل معلومات التعریف في "Find My Case" (العثور على حالتي) ورابط حالة HRA الخاصة بك

ACCESS HRA (عرض الحالة) في الصفحة الرئیسیة لمستخدم "View Case" 3.    حدد

4.    حدد "Request Special Grant" (طلب منحة خاصة) الموجود على الجانب األیسر

5.    حدد المنحة الخاصة التي تطلبھا وأكمل الطلب وأرسلھ

6.    اتبع التعلیمات الواردة في صفحة التأكید وأرسل المستندات المطلوبة باستخدام تطبیق ACCESS HRA للھاتف المحمول


