
  Arabic 

1 
 

 إدارة الموارد البشرية بمدينة نيويورك
 

 
 إخطار بجلسة استماع عامة وفرصة للتعليق على القاعدة الُمقتََرحة

 
من قواعد مدينة نيويورك ليشمل  68تعديل الباب ( HRA)تقترح إدارة الموارد البشرية بمدينة نيويورك  ما الذي نقترحه؟

سيحل هذا البرنامج الجديد، الذي  .CITYFHEPSجديدًا، وهو ما سيقر برنامًجا جديدًا لمساعدات اإليجار يسمى  10فصل 
سيخدم كًًل من األسر واألفراد، محل عدد من برامج مساعدات اإليجار األخرى بالمدينة وسيجعل مساعدات اإليجار بالمدينة 

المطبق بالفعل ( FHEPS)كل أكبر مع برنامج المعونة التكميلية لمنع فقدان المأوى العائلي والطرد من المسكن تتماشى بش
 .في الوالية

 
. ستعقد إدارة الموارد البشرية بمدينة نيويورك جلسة استماع عامة حول القاعدة المقترحة متى وأين ستُعقَد جلسة االستماع؟

 ,Worth Street 125وستُعقد الجلسة في. 2018أغسطس  21صباًحا في  9:30الساعة ستُعقد جلسة االستماع العامة 
Floor, in Manhattan nd2.  يرجى الدخول منLafayette Street.  

 
 :يمكن ألي شخص التعليق على القواعد الُمقتََرحة عن طريق كيف يمكنني التعليق على القواعد الُمقتََرحة؟

 

يمكنك إرسال التعليقات إلى إدارة الموارد البشرية عن طريق الموقع اإللكتروني الخاص بقواعد  .اإللكترونيالموقع  •
 .http://rules.cityofnewyork.usمدينة نيويورك 

 

 .NYCRules@hra.nyc.govي إلى يمكنك إرسال التعليقات عن طريق البريد اإللكترون .البريد اإللكتروني •
 .في خانة الموضوع" CITYFHEPS"يُرجى تضمين 

 

 :يمكنك إرسال التعليقات عن طريق البريد إلى .البريد •
 

HRA Rules 
Floor thGreenwich Street, 38150  

New York, NY 10007 
 

 .CITYFHEPSيُرجى توضيح أنك تعل ِّق على قاعدة برنامج 
 

يُرجى تضمين  .917-639-0413يمكنك إرسال التعليقات عن طريق الفاكس على الرقم  .الفاكس •
"CITYFHEPS "في خانة الموضوع. 

 

االستماع يجب على أي شخص يرغب في التعليق على القاعدة الُمقتََرحة في جلسة  .التحدُّث في جلسة االستماع •
. 929-221-6690يمكنك التسجيل قبل جلسة االستماع من خًلل االتصال على الرقم . العامة التسجيل للتحدُّث

ويمكنك  .2018أغسطس  21يمكنك أيًضا التسجيل في القاعة التي ستُعقد فيها جلسة االستماع قبل بدء الجلسة في 
 .التحدُّث لمدة تصل إلى ثًلث دقائق

 
 .2018أغسطس  21الموعد النهائي إلرسال التعليقات هو  هائي إلرسال التعليقات؟هل هناك موعد ن

 

http://rules.cityofnewyork.us/
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 ماذا لو كنت أحتاج إلى المساعدة للمشاركة في جلسة االستماع؟ 
 
يجب عليك إخبارنا إذا كنت تحتاج إلى حضور مترجم فوري للغة أجنبية أو مترجم فوري للغة اإلشارة أو إلى ترتيب تيسيري 

يمكنك أيًضا . يمكنك إخبارنا عن طريق البريد على العنوان المذكور أعًله. إلحدى اإلعاقات في جلسة االستماعمعقول 
يُرجى . يتطلب األمر إشعاًرا مسبقًا إلتاحة الوقت الكافي إلجراء الترتيبات. 929-221-6690إبًلغنا هاتفيًا على الرقم 

  .2018أغسطس  14إخبارنا قبل 
 

إمكانية الوصول إلى هذا الموقع متاحة لألفراد الذين يستخدمون : إمكانية الوصول التالي( خيارات)يضم هذا الموقع خيار 
 HRAبالنسبة للطلبات اإلضافية المتعلقة بإمكانية الوصول، يُرجى التواصل مع .الكراسي المتحركة أو أجهزة التنقل األخرى

Rules  2018أغسطس  14عن طريق البريد أو الهاتف كما هو موضح أعًله قبل. 
 

يمكنك مراجعة التعليقات المقدمة عبر اإلنترنت بشأن القواعد  هل يمكنني مراجعة التعليقات المقدمة على القواعد الُمقتََرحة؟
وبعد أيام قليلة من عقد جلسة . http://rules.cityofnewyork.us/المقترحة من خًلل زيارة الموقع اإللكتروني 

االستماع، ستكون هناك نسخ من جميع التعليقات المرسلة عن طريق اإلنترنت ونسخ من جميع التعليقات المكتوبة وملخص 
  .HRAبالتعليقات الشفهية بخصوص القاعدة المقترحة متاحة للعامة على الموقع اإللكتروني إلدارة 

 
ل القسمان وضع هذه القاعدة؟  HRAإلدارة ما الذي يخّول   61و 56و 34واألقسام من ميثاق المدينة،  1043و 603يخو 

  .وضع هذه القاعدة المقترحة HRAإلدارة  من قانون الخدمات االجتماعية بنيويورك a-131و 77و 62و
 

 .مدينة نيويوركمن قواعد  68في الباب  HRAتوجد قواعد إدارة  ؟HRAأين يمكنني العثور على قواعد إدارة 
 

من ميثاق المدينة عند  1043متطلبات القسم  HRAيجب أن تستوفي إدارة  ما هي القوانين الحاكمة لعملية وضع القواعد؟
 .ميثاق المدينة من 1043تم إعداد هذا اإلخطار بموجب متطلبات القسم . وضع قواعد أو تغييرها

 

http://rules.cityofnewyork.us/
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 بيان أساس القاعدة والغرض منها

ل القسمان   من قانون الخدمات االجتماعية بنيويوركa-131و 77و 62و 61و 56و 34واألقسام من ميثاق المدينة،  1043و 603يخو 

 .وضع هذه القاعدة المقترحة HRAإلدارة 

 الخلفية

لمساعدات  IIIو IIو Living in Communities (LINC) I، أطلقت المدينة برامج العيش في المجتمعات 2014في سبتمبر 

نيويورك وإدارة الموارد مدينة ب( DHS)اإليجار، التي تستهدف األسر التي تضم أطفااًل الموجودة في مآوي إدارة خدمات المشردين 

للبالغين العزاب واألسر المكونة من بالغين الموجودين  Vو LINC IVأُتبعت هذه البرامج ببرنامجي  .نيويورك بمدينة ( HRA)البشرية 

الذي يقدم مساعدات إيجار لألسر الموجودة في مأوى القادرة على  LINC VIأو المعرضين لخطر دخول المأوى، وببرنامج في مأوى 

ت االنتقال للعيش مع العائلة أو األصدقاء، وببرنامج المدينة التكميلي لدعم منع طرد األسر وبرنامج المدينة التكميلي لمنع طرد العائًل

(CITYFEPS) التكميلي الخاص لدعم مغادرة المآوي والوقاية من التشرد ، وبالبرنامج(SEPS) وببرنامج ،HRA HOME 

بشكل إجمالي، ساعدت هذه البرامج، إلى جانب مبادرات المدينة  (.HRA HOME TBRA)لمساعدات اإليجار القائمة على المستأجر 

  .شخص من مآوي المدينة أو تجنب دخولها 87000إلعادة اإلسكان، في خروج أكثر من 

المحكمة العليا، مقاطعة ) 2015453245/رقم الفهرس , Tejada v. Roberts، أمرت المحكمة في قضية 2017في سبتمبر 

، بتسوية مهدت الطريق ألن يحل برنامج موسع بمساعدات إيجار تكميلية أعلى يسمى برنامج المعونة التكميلية لمنع فقدان (نيويورك

تم نقل العديد من  (.FEPS)محل البرنامج التكميلي لمنع طرد األسر بوالية نيويورك ( FHEPS)المأوى العائلي والطرد من المسكن 

في  FHEPSإلى برنامج  LINC IIIومعظم األسر الملتحقة ببرنامج  HRAالتابع إلدارة  CITYFEPSاألسر الملتحقة ببرنامج 

 .2017ديسمبر 

وإلدارة برامج مساعدات اإليجار المتنوعة الممولة من المدينة الموجهة إلى األسر الموجودة في مأوى أو معرضة لخطر دخول المأوى 

اآلن  HRAبالوالية، تقترح إدارة  FHEPSلمدينة تتماشى بشكل أكبر مع برنامج بفعالية وكفاءة أكبر، ولجعل مساعدات اإليجار با

، وما SEPSالقائمة بالفعل، وبرنامج  Vو IVو IIو LINC I، وهو برنامج وحيد مبسط سيحل محل برامج CITYFHEPSبرنامج 

على مكافحة التمييز على أساس مصدر الدخل ومقاومة القسائم  HRAتعمل إدارة  .CITYFEPSو LINC IIIتبقى من برنامجي 

 .المدعومة في سوق اإلسكان، وسيدعم وجود برنامج مبسط تحقيق هذا الهدف

 CITYFHEPSستكون لألسر التي ال تتلقى حاليًا مساعدات إيجار أخرى من المدينة وتستوفي المتطلبات األولية لألهلية لبرنامج 

سيتم نقل األسر التي تتلقى حاليًا  .اعتباًرا من تاريخ سريان هذه القاعدة CITYFHEPSة من برنامج فرصة الحصول على وحد

وسيتم إنهاء البرامج القديمة تدريجيًا، ولن تلتحق أي أسر جديدة بهذه  CITYFHEPSمساعدات إيجار أخرى من المدينة إلى برنامج 

، سيتم نقل األسر المشاركة في برامج LINC VIاألسر المشاركة حاليًا في برنامج باستثناء  1.البرامج بعد تاريخ سريان هذه القاعدة

LINC وCITYFEPS وSEPS  إلى برنامجCITYFHEPS  طالما أنها مؤهلة من حيث الدخل ومستمرة في اإلقامة في الوحدة

                                                           
 .وبينما يتم اإلنهاء التدريجي للبرامج على مدار العام المقبل، سيتم إلغاء القواعد الخاصة بالبرامج القديمة 1
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ه إليها في الوقت الحالي مساعدات اإليجار التي تتلقاها من برامج  أو وافقت إدارة ) SEPSأو  CITYFEPSأو  LINCالتي توجَّ

HRA 2(.على انتقالها إلى وحدة جديدة 

 ملخص األحكام

 :الجديد ما يلي 10سيحقق الفصل 

 .الجديد CITYFHEPSالنص على التعريفات ذات الصلة بإدارة برنامج  •

ما إذا كانت ( من بين أمور أخرى)تختلف هذه المتطلبات بناًء على  .النص على متطلبات األهلية الخاصة بسكان المدينة •

 . األسرة في مأوى أم ال

التي ستقبل اإلحاالت منها لتجنب دخول المأوى أو تقليل " CITYFHEPSالبرامج المؤهلة لـ"بتحديد  HRAالسماح إلدارة  •

 .مدة إقامة األسرة الموجودة بالفعل في المأوى

سيتم ربط  .لإليجارات الشهرية ومبالغ مدفوعات مساعدات اإليجار لألنواع المختلفة من اإلسكانالنص على الحد األقصى  •

 .الحد األقصى إليجارات الشقق بأي زيادات سنوية في اإليجار يحددها مجلس إرشادات اإليجار بمدينة نيويورك

 .يد بعد خمسة أعوام تحت ظروف معينةالنص على معايير التجديد بعد العام األول من البرنامج، مثل السماح بالتجد •

 .السماح بتعديل مبالغ المدفوعات عندما تتغير الظروف •

إلى برنامج ( CITYFEPSو SEPSو LINC)دعم االنتقال المنظم من برامج مساعدات اإليجار الموجودة بالفعل  •

CITYFHEPS الجديد. 

 .االستمرار في المشاركة في البرنامج النص على المتطلبات الخاصة بمًلك العقارات والمشاركين ليمكنهم •

لن  HRAالنص على إجراءات اجتماعات المراجعة والطعون، والعديد من األمور اإلضافية المتنوعة، مثل حقيقة أن إدارة  •

 .تحتفظ بقائمة انتظار

 .تحت النصوص الجديدة تم وضع خط

جديدًا، بحيث يصبح نصه كما  10من قواعد مدينة نيويورك ليشمل فصل  68تقترح إدارة الموارد البشرية بمدينة نيويورك تعديل الباب 

 :يلي

 .تعريفات 10-01القسم 

 :ألغراض هذا الفصل، سيكون للمصطلحات التالية المعاني التالية

(a ) تعني"ACS " نيويوركإدارة خدمات األطفال بمدينة . 

(b" )عاًما إذا لم يكن  20إلى  18عاًما على األقل، أو يبلغ من العمر  21هو فرد من أفراد األسرة يبلغ من العمر " فرد األسرة البالغ

 .عاًما على األقل 21هناك أي فرد من أفراد األسرة يبلغ من العمر 

                                                           
 .LINC VIورغم ذلك، لن تلتحق أي أسر جديدة ببرنامج  .ستستمر في هذا البرنامج طالما ظلت مؤهلة LINC VIاألسر المشاركة حاليًا في برنامج  2

، تقترحه إدارة Pathway Homeبدًًل من ذلك، ستكون لألسر القادرة على اًلنتقال للعيش مع أسر مضيفة فرصة التقدم إلى برنامج شبيه، يُسمى 

HRA بالتزامن من خالل قاعدة مختلفة.  
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(c ) سكنًا خاًصا بخًلف وحدة " شقة"يعني مصطلحSRO. 

(d )يقصد بـ"CITYFEPS " برامج مساعدات اإليجار التي تم وضعها بموجب الفصل الفرعيA  من هذا الباب 8من الفصل. 

(e )يقصد بـ"CITYFHEPS " برنامجCITYFHEPS الموضح في هذا الفصل. 

(f" )البرنامج المؤهل لـCITYFHEPS " هو برنامج تابع للمدينة حدده المفوض باعتباره برنامًجا ستقبل منه إدارةHRA  اإلحاالت

تتضمن  .أو لتقليل مدة اإلقامة في هذه المآوي DHSأو إدارة  HRAلتجنب دخول المآوي التابعة إلدارة  CITYFHEPSلبرنامج 

اإلحاالت من إدارة ( 1: )يحددها المفوض في المستقبلما يلي، باإلضافة إلى برامج أخرى قد  CITYFHEPSالبرامج المؤهلة لـ

ACS  لتسهيل خطةACS  اإلحاالت من فريق عمل إسكان المتعافين؛ ( 2)للم شمل األسرة أو للحفاظ على األسرة أو للعيش المستقل؛ أو

 . اإلصًلح بمدينة نيويوركاإلحاالت من إدارة ( 4)؛ أو (DYCD)اإلحاالت من إدارة الشباب وتنمية المجتمع ( 3)أو 

(g ) مدفوعات مساعدات اإليجار الخاصة ببرنامج "تعنيCITYFHEPS "مدفوعات اإليجار التي تُسدد بموجب هذا الفصل . 

(h" ) الوحدة المقدمة بموجب برنامجCITYFHEPS " هي الوحدة السكنية التي تطبق عليها مدفوعات مساعدات اإليجار بموجب هذا

 .الفصل

(i )يعني مفوض إدارة " المفوض"لح مصطDSS أو من يُعين نيابة عن المفوض. 

(j ) االختصار"DHS "يعني إدارة خدمات المشردين بمدينة نيويورك. 

(k ) مأوى أسر تابع إلدارة "مصطلحDHS " يعني مأوى لألسر التي لديها أطفال أو األسر المكونة من بالغين تديره إدارةDHS  أو

 .يُدار بالنيابة عنها

(l ) مأوى بالغين عزاب تابع إلدارة "مصطلحDHS " يعني مأوى للبالغين العزاب تديره إدارةDHS أو يُدار بالنيابة عنها. 

 .ة المجتمع بمدينة نيويوركإدارة الشباب وتنمي" DYCD"يُقصد باالختصار ( أ)

(n ) ف من قوانين وقواعد ولوائح نيويورك، إال  18من الباب  352.17ويُحسب كما هو منصوص عليه في القسم " الدخل المكتسب"يُعرَّ

وبرنامج ( Job Training Program, JTP)أنه ال يشمل الدخل المكتسب من خًلل المشاركة في برنامج التدريب الوظيفي 

( ss)و( v)، المحددين في القسمين الفرعيين (Summer Youth Employment Program, SYEP)التوظيف الصيفي للشباب 

 . من هذا القسم

(o ) مخصصات تأمين الضمان االجتماعي لذوي اإلعاقة بموجب الباب " المخصصات الفيدرالية لذوي اإلعاقة"تعنيII  من قانون

من قانون الضمان االجتماعي الفيدرالي، أو تعويًضا عن  XVIالضمان االجتماعي الفيدرالي، أو دخل الضمان التكميلي بموجب الباب 

من  IIمن الجزء  11من الفصل  IVأو الفصل الفرعي  IIأو مرض أثناء أداء الخدمة بموجب الفصل الفرعي  اإلعاقة الناتجة من إصابة

 IIمن الجزء  15من الفصل  IIمن قانون الواليات المتحدة، أو معاش إعاقة غير مرتبطة بأداء الخدمة بموجب الفصل الفرعي  38الباب 

 .من قانون الواليات المتحدة

(p ) يعني اختصار"FHEPS "برنامج المعونة التكميلية لمنع فقدان المأوى العائلي والطرد من المسكن بوالية نيويورك . 
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(q ) يعني اختصار"FPL "مستوى الفقر الفيدرالي كما يتم إقراره سنويًا من قِّبل وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية. 

(r)  يعني مجموع الدخل المكتسب والدخل غير المكتسب، كما هو محدد في القسمين الفرعيين " الدخل اإلجمالي"مصطلح(nn )و(vv )

من  18من الباب  387.12يجب أن ال تُطبق المبالغ المقتطعة من الدخل، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في القسم . من هذا القسم

 . ك عند حساب الدخل الكلي لألسرةقوانين وقواعد ولوائح نيويور

(s" )تعني الفرد أو األفراد المقيمين أو الذين ينوون اإلقامة معًا في الوحدة المقدمة من برنامج " األسرةCITYFHEPS. 

(t ) االختصار"HRA "يُقَصد به إدارة الموارد البشرية بمدينة نيويورك.  

(u )مأوى تابع إلدارة "يُقصد بـHRA " مأوى لضحايا العنف المنزلي تُديره إدارةHRA  من  452أو يُدار نيابة عنها بموجب الجزء

 .من قوانين وقواعد ولوائح نيويورك 18الباب 

(v ) االختصار"JTP " يعني برنامج التدريب الوظيفي الذي يُدار بواسطة إدارةHRA  وتقوم فيه وكاالت المدينة بتقديم خبرة وظيفية

 .وتطوير مهني مدفوعي األجر لمتلقي المساعدات الحكومية

 

(w )يقصد بـ"LINC VI " برنامج مساعدات اإليجار الذي تم وضعه بموجب الفصل الفرعيC  من هذا الباب 7من الفصل . 

(x" ) خطاب تصديق برنامجLINC " من قواعد مدينة نيويورك 68من الباب  7هو خطاب تصديق يتم إصداره بموجب الفصل . 

(y" ) برامجLINC " تعني البرامج الموضحة في الفصلين الفرعيينA وB  من هذا الباب 7من الفصل( .p" )هو " الُمستأجر الرئيسي

 . اإليجار أو الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن دفع اإليجار الشهري للسكنالشخص الذي يظهر اسمه على عقد 

(z ) من هذا الفصل التي ال يمكن أن يتخطاها إيجار  10-05القيمة المحددة بمقتضى القسم " الحد األقصى للدخل الشهري"يعني مصطلح

خًلل العام األول من اتفاقية اإليجار والتي يتم حساب قيمة مدفوعات مساعدات اإليجار الخاصة  CITYFHEPSوحدة 

  .منها CITYFHEPSبـ

(aa ) الحد األقصى لبدل المأوى من المساعدات الحكومية "يعني مصطلح(PA ") الحد األقصى لبدل المأوى الشهري لكل عدد أفراد

  .من قوانين وقواعد ولوائح نيويورك 18من الباب  (1)(a)352.3 في القسم وفقًا للجداول المذكورة  PAأسرة حسب 

(bb ) فرد أسرة غير متلقي لمساعدات حكومية "يشير مصطلح(NPA ")إلى شخص هو أحد أفراد أسرة مؤهلة لـCITYFHEPS 

 .من قوانين وقواعد ولوائح نيويورك 18من الباب  349.3ألسباب بخًلف مقتضى القسم  PAولكنه ليس أحد أفراد أسرة مؤهلة لـ

(cc ) أو االختصار " إدارة الخدمات االجتماعية بمدينة نيويورك"يعني مصطلح"DSS " الكيان المتكون من إدارةHRA  وإدارة

DHS. 

(dd ) يعني االختصار"PA " مخصصات المساعدات الحكومية؛ بما في ذلك المنح الشهرية وبدالت المأوى، الصادرة بموجب برنامج

أو برنامج /من قانون الخدمات االجتماعية بنيويورك و 349بموجب القسم ( Family Assistance program)مساعدة األسرة 

من قانون الخدمات االجتماعية بوالية نيويورك  159م بموجب القس( Safety Net Assistance program)مساعدة شبكة األمان 

 . واللوائح الصادرة بموجبه
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(ee)  األسرة المؤهلة لـ"يشير مصطلحPA " إلى أفراد األسرة المتقدمين بطلب للحصول على مخصصاتPA  وتمت الموافقة على

 .طلبهم

(ff ) يقصد ببرنامج"Pathway Home " من هذا الباب 11برنامج مساعدات اإليجار الذي تم إنشاؤه بموجب الفصل . 

(gg" )هو الشخص الذي يظهر اسمه على عقد اإليجار أو الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية في دفع اإليجار الشهري " الُمستأجر الرئيسي

 . للسكن

(hh ) شخص أبرم عقد إيجار لوحدة " مشارك بالبرنامج"يقصد بمصطلحCITYFHEPS ولم يتم إنهاء مشاركته في البرنامج. 

(ii)  ل تابع للمدينة"يعني مصطلح   .CITYFEPSأو  SEPSأو  LINCبرنامج مساعدات اإليجار " برنامج مساعدات إيجار مؤه ِّ

(jj ) لمأوى برنامج االنتقال للخروج من ا" برنامج التوظيف المدعوم المؤه ِّل"يعني مصطلح(Shelter Exit Transition, SET ) أو

ل في المستقبل يحدده أو برنامج توظيف مدعوم آخر يمكن أن  JTPبرنامج   .المفوض كبرنامج مؤه ِّ

(kk ) غرفة فردية في شقة" غرفة"يعني مصطلح. 

(ll)  من  26من الباب  3سكنًا تم تحديد الحد األقصى لإليجار الخاص به بمقتضى الفصل " شقة ذات إيجار خاضع للرقابة"يعني مصطلح

 . القانون اإلداري لمدينة نيويورك

(mm ) يقصد ببرنامج"SEPS " برنامج مساعدات اإليجار الذي تم إنشاؤه بموجب الفصل الفرعيB  من هذا الباب 8من الفصل . 

(nn) برنامج "يُقصد بـSET "ف االنتقالية للخروج من المأوى برنامج الوظائ(Shelter Exit Transitional Jobs Program )

 .في الحصول على التوظيف واالنتقال إلى سكن دائم DHSلمساعدة عمًلء المأوى التابعين لـ DHSو HRAالذي تديره 

(oo)  خطابًا يتم تقديمه لألسرة لمساعدتها خًلل بحثها عن مسكن ويعرف البرنامج الذي وجدت " خطاب تسوق"يعني مصطلحHRA 

 .أن هذه األسرة مؤهلة له والحد األقصى لإليجار

(pp ) يعني مصطلح"SRO " من قانون  1من المادة  4من القسم  16وحدة سكن ذات غرفة فردية على النحو المحدد في القسم الفرعي

 . دة بنيويوركالمساكن المتعد

(qq ) وقد تلقوا  لسكن اإلنسان يعيشون في الشارع أو في أي مكان غير مهيأ ( 1: )األفراد الذين" المشردين بالشوارع"يعني مصطلح

يوًما  90قد تلقوا خدمات إدارة الحالة لمدة ( 2)، أو DHSيوًما على األقل من مقدم توعية متعاقد مع إدارة  90خدمات إدارة الحالة لمدة 

قد تلقوا خدمات إدارة الحالة من مقدم ( 3)في مركز إيواء أو منشأة سكنية انتقالية أو  DHSعلى األقل من مقدم توعية متعاقد مع إدارة 

مركز إيواء أو منشأة سكنية انتقالية  أو لسكن اإلنسان أثناء إقامتهم في الشارع أو في أي مكان غير مهيأ  DHSتوعية متعاقد مع إدارة 

  .وتم نقلهم إلى سكن دائم ويتلقون حاليًا خدمات الرعاية الًلحقة

(rr ) التوظيف المدعوم في القطاع الخاص أو التوظيف المدعوم في القطاع العام كما يُستخدم هذان " التوظيف المدعوم"يعني مصطلح

 . من قانون الخدمات االجتماعية بوالية نيويورك 336(b)(1)-(c)الُمصطلحان في القسم 
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(ss ) برنامج "يعني مصطلحSYEP " برنامج التوظيف الصيفي للشباب الذي يُدار بواسطة إدارةDYCD  لتوفير فرص عمل مدفوعة

 .األجر خاصة بالتوظيف الصيفي لساكني مدينة نيويورك الذين تتراوح أعمارهم من أربعة عشر عاًما إلى أربعة وعشرين عاًما

(tt)  فريق عمل إسكان المتعافين "يحمل المصطلح(quarter housing-three ") المعنى نفسه للمصطلح المستخدم في القسم 

1(a) 2017للعام  13من القانون المحلي رقم( .aa)  سكنًا خاًصا بخًلف وحدة " شقة"يعني مصطلحSRO. 

(uu" )من قبل العمدة  2017هو منشور تم إصداره في فبراير " القضاء على التشرد في مدينة نيويوركde Blasio  ونائب العمدة

على خطة شاملة معتمدة على  ينص المنشور. Steven Banksوالمفوض  Herminia Palacioللصحة والخدمات االنسانية 

ك المنطقة اإلدارية لخفض وجود مآوى المشردين في مدينة نيويورك وتغيير نهج المدينة في توفير المآوى وتقليل نسبة مواطني نيويور

  .المشردين المعتمدين على المآوى من خًلل برامج المنع والتشرد في الشوارع والسكن الدائم

(vv ) ف من قوانين وقواعد ولوائح  18من الباب  387.10ويُحسب كما هو منصوص عليه في القسم " الدخل غير المكتسب"يعر 

أال تُحسب أي مساهمات من طرف ثالث يتم إعطاؤها لألسرة  يجب. نيويورك، إال أنه سيشتمل فقط على الدخل الذي يتكرر بانتظام

 .لغرض سداد جزء من إيجار األسرة كدخل

(ww ) (1)336)وظائف غير مدعومة كما يُستخدم هذا الُمصطلح في القسم " التوظيف غير الُمدعوم"يعني مصطلح(a  من قانون

 . الخدمات االجتماعية بنيويورك

xx)(  شخًصا خدم في القوات المسلحة األمريكية" محارب قديم"يعني مصطلح.  

 CITYFEPSإدارة برنامج  10-02القسم 

  .وتتخذ قرارات األهلية وفقًا لهذا الفصل الفرعي CITYFEPSبرنامج  بإدارة HRAسوف تقوم  

أو مشردين في  DHSأو  HRAاألهلية األولية وطلب التقدم والموافقة لسكان المدينة غير المقيمين بمأوى تابع لـ :10-03القسم 

 الشوارع

(a )يجب أن تستوفي األسرة غير المشردة بالشوارع أو غير المقيمة في مأوى تابع لـHRA  أوDHS  المتطلبات التالية للتأهل لعام أولي

 :CITYFHEPSمن مساعدات اإليجار الخاصة بـ

 . FPLبالمائة من مستوى  200يجب أن يكون لدى األسرة إجمالي دخل كلي ال يتخطى ( 1)

بطلب للحصول على أي مساعدات  في الوقت الحالي، يجب أن تتقدم األسرة PAإذا كانت األسرة ال تتلقى مخصصات ( 2)

من الباب  352أن األسرة قد تكون مؤهلة للحصول عليها، بموجب الجزء  HRAمتاحة، من المساعدات التي قررت إدارة 

  .من قوانين نيويورك للقواعد واللوائح 18

 .يجب أن يكونوا يحصلون عليها PAجميع أفراد األسرة المؤهلين للحصول على ( 3)
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أن األسرة قد تكون مؤهلة للحصول على أي مخصصات إسكان فيدرالية أو تابعة للوالية، تشمل القسم  HRAإذا حددت ( 4)

للحصول على هذه  من هذا الباب، يجب على األسرة التقدم بطلب 9بمقتضى الفصل  HRA HOME TBRAأو برنامج  8

  .المخصصات وقبولها إذا قُد مت

ويجب أال تكون قد تلقت سابقًا مساعدات إيجار خاصة  FHEPSيجب أن تكون األسرة مؤهلة لبرنامج ( 5)

 .من هذا الفصل 08-10(d)، إال إذا كانت تستوفي متطلبات القسم CITYFHEPSبـ

 :أدناهيجب أن تستوفي األسرة أيًا من المعايير ( 6)

(A ) أن تكون قد حددتHRA أن األسرة معرضة لخطر التشرد وتتضمن أحد المحاربين القدامى. 

(B ) دت خًلل الشهور االثني عشر األخيرة من سكن يقع في مدينة نيويورك أو عاشت فيه؛ وهذا أن تكون قد طُرِّ

رين أو يخضع له، أو طُلب من األسرة أو يُ  طلب منها حاليًا اإلخًلء نتيجة ألمر السكن خضع إلجراء طرد المستأجِّ

أصدرته وكالة تابعة للمدينة أو إجراء حجز عقاري أو ألسباب تتعلق بالصحة والسًلمة حسبما تحدده وكالة تابعة 

من قوانين  18من الباب  452.9للمدينة أو ألسباب أخرى تجعل األسرة مؤهلة للحصول على مأوى بموجب القسم 

 ويورك؛ وإما أن تكونوقواعد ولوائح مدينة ني

(i ) تتلقى خدمات حماية البالغين(Adult Protective Services, APS ) من  473بموجب القسم

من قانون  d-473 قانون الخدمات االجتماعية بنيويورك أو برنامج رعاية مجتمعية بموجب القسم

 الخدمات االجتماعية بنيويورك؛

 لًلحتفاظ بشقة ذات إيجار خاضع للرقابة؛ CITYFHEPSسوف تستخدم ( ii)أو 

 . DHSأقامت سابقًا في مأوى تابع لـ( iii)أو 

(C )ل لـ  CITYFHEPSأن تتضمن األسرة فردًا تمت إحالته بواسطة وكالة مدينة أخرى من خًلل برنامج مؤه ِّ

 CITYFHEPSوأن يكون المفوض قد قرر أنه وفقًا للظروف الخاصة لألسرة، فإن مساعدات اإليجار الخاصة بـ

 .DHSضرورية لتجنب دخول مأوى تابع إلدارة 

(D ) أن تكون األسرة تتلقى خطاب تصديق غير منتهي الصًلحية لبرنامجLINC  أو خطاب تسوق لبرنامج

SEPS  أوCITYFEPS ة إدارة تم إصداره بواسطHRA  أو إدارةDHS  ولم يحدث تغيير في ظروفها منذ

من قواعد  68من الباب  8أو  7إصدار الخطاب يجعلها غير مؤهلة للحصول على المساعدات بموجب الفصلين 

 CITYFEPSال يمكن أن تتأهل إحدى األسر للحصول على مساعدات اإليجار الخاصة ببرنامج . مدينة نيويورك

يوًما بعد تاريخ سريان هذه القاعدة أو  120إذا مر أكثر من ( 1: )رة الفرعية في الحاالت التاليةوفقًا لهذه الفق

 .FHEPSإذا كانت األسرة مؤهلة لبرنامج  (2)

(E ) أن تكون األسرة ال تتلقى حاليًا مخصصات برنامجLINC VI  أو برنامجPathway Home  وتستوفي

 ، أو (v)أو ( iv)أو ( iii)أو ( ii)أو  04-10(i)(A)(8)(a)المعايير المنصوص عليها في القسم 

(a)(8)(B)(i)04-10  أو(iii )من هذا الفصل. 
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يجب أن يكون لدى األسرة عقد إيجار أو اتفاقية أخرى إليجار سكن في مدينة نيويورك قد اجتاز تقييم السًلمة وصًلحية ( 7)

يجب أال يتخطى إيجار السكن الحد األقصى لإليجار الشهري ويجب أال يكون محميًا من  .السكن، لمدة عام واحد على األقل

زيادات اإليجار لمدة عام واحد على األقل، إال أنه سوف يسمح بزيادات اإليجار النصف سنوية المصرح بها بموجب قوانين 

نطبق، إذا كانت الوحدة هي شقة ثابتة اإليجار أو ذات إيجار خاضع للرقابة حيث سكنت تثبيت اإليجار أو مراقبة اإليجار، كما ي

إذا كانت األسرة تتضمن شخًصا يبلغ من العمر . مباشرة CITYFEPSاألسرة قبل تلقي مساعدات اإليجار الخاصة ببرنامج 

 . رى لشقةأقل من ثمانية عشر عاًما، يجب أن يكون عقد اإليجار أو اتفاقية اإليجار األخ

(b ) يجب إرسال طلبات التقدم في نموذج وبصيغة تحددهما إدارةHRA. 

(c ) في وقت الموافقة، ستحسب إدارةHRA مدفوعات مساعدات اإليجار الخاصة بـCITYFHEPS  التي تتلقاها األسرة بمقتضى

من هذا الفصل، لن تتغير  10-09باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم . من هذا الفصل، كما ينطبق 10-07أو  10-06القسمين 

خًلل العام األول لألسرة بالبرنامج، بغض النظر عن حدوث تغييرات في  CITYFHEPSمدفوعات مساعدات اإليجار الخاصة بـ

 .CITYFHEPSبموجب برنامج  تكوين األسرة أو دخلها أو الحد األقصى لإليجارات الشهرية أو اإليجار الفعلي لوحدة ُمقدمة

 األهلية األولية والتصديق والموافقة للمقيمين بالمأوى واألشخاص المشردين بالشوارع :10-04القسم 

(a ) يجب أن تستوفي األسرة المقيمة في مأوى تابع إلدارةHRA  أو إدارةDHS  المتطلبات التالية للتأهل لتلقي خطاب تصديق للحصول

 :CITYFHEPSعلى مساعدات اإليجار الخاصة بـ

 .FPLبالمائة من مستوى  200يجب أن يكون لدى األسرة إجمالي دخل كلي ال يتخطى ( 1)

لى أي مساعدات بطلب للحصول ع في الوقت الحالي، يجب أن تتقدم األسرة PAإذا كانت األسرة ال تتلقى مخصصات ( 2)

من الباب  352أن األسرة قد تكون مؤهلة للحصول عليها، بموجب الجزء  HRAمتاحة، من المساعدات التي قررت إدارة 

 . من قوانين نيويورك للقواعد واللوائح 18

 .يجب أن يكونوا يحصلون عليها PAجميع أفراد األسرة المؤهلين للحصول على ( 3)

أن األسرة قد تكون مؤهلة للحصول على أي مخصصات إسكان فيدرالية أو تابعة للوالية، تشمل القسم  HRAإذا حددت ( 4)

 .، يجب على األسرة التقدم بطلب للحصول على هذه المخصصات وقبولها إذا قُد متHRA HOME TBRAأو برنامج  8

 .FHEPSيجب أن تكون األسرة مؤهلة لبرنامج ( 5)

من  18من الباب  452.9بموجب القسم  HRAي فرد من أفراد األسرة للسكن في مأوى تابع إلدارة إذا تم تحديد أهلية أ( 6)

 .قوانين وقواعد ولوائح نيويورك، يجب أال تشمل األسرة الشخص المرتكب للعنف المنزلي الذي أدى إلى قرار التحديد هذا

، يجب أن تكون األسرة مؤهلة لإلقامة بمأوى كما هو محدد DHSإذا كانت األسرة تقيم حاليًا في مأوى لألسر تابع إلدارة  (7)

 .من قوانين وقواعد ولوائح نيويورك 18من الباب  352و 351بمقتضى الجزأين  DHSبواسطة إدارة 

 :ب أدناه يجب أن تكون األسرة مشردة بالشوارع أو تنتمي للمجموعة أ أو( 8)
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(A) مقيمة ( 1: )تنتمي األسرة للمجموعة أ إذا كانت تستوفي أيًا من المعايير المذكورة أدناه وإما أن تكون :المجموعة أ

مقيمة حاليًا في مأوى تابع إلدارة ( 2)ولديها إقامة في المأوى مستوفية للشروط؛ أو  DHSحاليًا في مأوى تابع إلدارة 

HRA: 

(i )األسرة( :AA )يستوفي المعايير المنصوص عليها في القسم  تتضمن شخًصا(c)369.2  من  18من الباب

ساعة في األسبوع في توظيف غير  30تعمل لمدة إجمالية ال تقل عن ( BB)و قوانين وقواعد ولوائح نيويورك

يوًما  30مدعوم أو في برنامج توظيف مدعوم مؤه ِّل ويمكنها إثبات الدخل المكتسب من هذا التوظيف لمدة 

مع ذلك، يمكن أن يستبعد المفوض المتطلب الذي ينطوي على أن تعمل األسرة لمدة  .على األقل قبل التصديق

لسبب وجيه حيث يكون لدى األسرة تاريخ عمل مثبت ومتسق وأن  ساعة في األسبوع 30إجمالية ال تقل عن 

 .تكون فقدت مؤخًرا عددًا من ساعات العمل بسبب ظروف من المرجح أن تكون مؤقتة

(ii)  أن تتكون األسرة من أفراد أسرة بالغين فقط ويمكنها توضيح الدخل المكتسب من توظيف غير مدعوم أو

ل لمدة   .يوًما على األقل 30في برنامج توظيف مدعوم مؤه ِّ

(iii ) أن يكون رب األسرة متلقيًا للمخصصات الفيدرالية لذوي اإلعاقة أو متلقيًا لمنحةPA  متكررة شهريًا وقد

ليكون مؤهًًل بشكل محتمل للمخصصات الفيدرالية لذوي اإلعاقة بناًء  HRAأهليته من قبل إدارة  تم تحديد

 على إعاقته الموثقة؛

(iv ) عاًما من العمر أو أكبر؛ 60أن يبلغ رب األسرة 

(v ) أن يكون رب األسرة معفًى من أنشطة عملPA  بمقتضى القسم(b)(5)385.2  من قوانين  18من الباب

 .نيويورك للقواعد واللوائح

(B)  المجموعةB:  ستنتمي األسرة للمجموعةB  إذا كانت مقيمة حاليًا في مأوى تابع إلدارةHRA  أو إدارةDHS 

 :ومستوفية ألي من المعايير الواردة أدناه

(i )أن تتضمن األسرة أحد المحاربين القدامى. 

(ii ) أن تكون األسرة مقيمة في مأوى تابع إلدارةDHS تم تحديد أنه سيغلق قريبًا. 

(iii)  أن تكون األسرة تتلقى خطاب تصديق غير منتهي الصًلحية لبرنامجLINC  أو خطاب تسوق لبرنامج

SEPS  أوCITYFEPS  تم إصداره بواسطة إدارةHRA  أو إدارةDHS  ولم يحدث تغيير في ظروفها

من  68من الباب  8أو  7لخطاب يجعلها غير مؤهلة للحصول على المساعدات بموجب الفصلين منذ إصدار ا

قد ال تتأهل إحدى األسر للحصول على مساعدات اإليجار الخاصة ببرنامج . قواعد مدينة نيويورك

CITYFEPS يخ سريان يوًما بعد تار 120إذا مر أكثر من ( 1: )وفقًا هذه الفقرة الفرعية في الحاالت التالية

 .FHEPSإذا كانت األسرة مؤهلة لبرنامج ( 2)هذه القاعدة أو 

(iv ) ل أن تتضمن األسرة فردًا تمت إحالته بواسطة وكالة مدينة أخرى من خًلل برنامج مؤه ِّ

وأن يكون المفوض قد قرر أنه وفقًا للظروف الخاصة لألسرة، فإن مساعدات اإليجار  CITYFHEPSلـ
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أو إدارة  HRAضرورية لتقليل مدة إقامة األسرة في مأوى تابع إلدارة  HEPSCITYFالخاصة ببرنامج 

DHS. 

(b )اإلقامة في المأوى المستوفية للشروط وقيود الحصول عليها: 

على إقامة في المأوى مستوفية  DHSسيحصل المقيم في مأوى لألسر تابع إلدارة  :اإلقامة في المأوى المستوفية للشروط( 1)

يوًما  90لمدة  HRAأو إدارة  DHSإذا كان الفرد قد أقام في مأوى تابع إلدارة  04-10(A)(8)(a)للشروط ألغراض القسم 

سيحصل المقيم في مأوى  .أيام تقويمية 10يوًما قبل التصديق، باستثناء فترات االنقطاع التي تصل إلى  365على األقل من الـ

إذا كان الفرد  04-10(A)(8)(a)على إقامة في المأوى مستوفية للشروط ألغراض القسم  DHSللبالغين العزاب تابع إلدارة 

بمجرد أن تحصل إحدى األسر على إقامة في المأوى  .يوًما على األقل قبل التصديق 90قد أقام في مأوى تابع للمدينة لمدة 

من هذا القسم، بانتقالها من نوع مأوى إلى ( c)فلن تفقد أهليتها لخطاب التصديق، بمقتضى القسم الفرعي  مستوفية للشروط،

وبالمثل، فإن االسرة التي كانت مشردة في الشارع لن تفقد أهليتها لخطاب التصديق عند دخولها إلى مأوى تابع إلدارة  .آخر

HRA  أو إدارةDHS. 

يمكن أن يحدد المفوض تاريًخا بحلوله يجب أن تبدأ اإلقامات : المأوى مستوفية للشروط قيود الحصول على إقامة في (2)

ظروف سوق اإلسكان، ومعدالت : ، بناًء على تقييم لـ04-10(A)(8)(a)المستوفية للشروط في المأوى، ألغراض القسم 

 .ضروريًا للحفاظ على استمرارية البرنامجاستخدام المأوى، وتوافر التمويل، عندما يقرر المفوض أن وضع تاريخ محدد يُعد 

قد يزيل المفوض هذا التاريخ المقي ِّد عند إجراء مراجعة إضافية لظروف سوق اإلسكان ومعدالت استخدام المأوى وتوافر 

 . التمويل

(c ) عند استيفاء إحدى األسر لمتطلبات األهلية الواردة في القسم الفرعي(a ) من هذا القسم، ستصدر إدارةHRA  خطاب تصديق لهذه

من هذا القسم ( a)وسيتضمن الخطاب تاريخ انتهاء الصًلحية وسيكون مشروًطا باستمرارية األُسرة في استيفاء متطلبات الفقرة . األسرة

  .فقةالفرعي حتى وقت الموا

(d ) بمجرد حصول إحدى األسر على خطاب تصديق لبرنامجCITYFHEPS يجب أن تحصل األسرة على عقد إيجار أو اتفاقية ،

يجب أال يتجاوز إيجار . أخرى الستئجار، لمدة عام واحد على األقل، سكن في مدينة نيويورك قد اجتاز تقييًما للسًلمة والصًلحية للسكن

يجار الشهري ويجب أن يكون محميًا من زيادات اإليجار لمدة عام على األقل، إذا كانت الوحدة خاضعة للوائح الوحدة الحد األقصى لإل

 الحكومية فيما يتعلق باإليجارات المسموحة، فسيُسمح بزيادات اإليجارات المصرح بها بموجب اللوائح الحكومية المطبقة

(e ) في وقت الموافقة، ستحسب إدارةHRA 10-07أو  10-06ت اإليجار الشهري الذي تتلقاه األسرة بمقتضى القسمين مبلغ مساعدا 

من هذا الفصل، لن يتغير مبلغ مساعدات اإليجار الشهري  10-09باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم . من هذا الفصل، كما ينطبق

و دخلها أو الحد األقصى لإليجارات الشهرية أو خًلل العام األول من البرنامج، بغض النظر عن حدوث تغييرات في تكوين األسرة أ

 .CITYFHEPSاإليجار الفعلي لوحدة ُمقدمة بموجب برنامج 
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 الحد األقصى لإليجارات الشهرية 10-05القسم 

(a ) باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم الفرعي(b )يتجاوز الحد األقصى لإليجار الشهري إلحدى  من هذا القسم، يجب أن ال

خًلل العام األول من اتفاقية اإليجار، المبالغ المحددة  CITYFHEPSالشقق، التي قد تنطبق عليها مساعدات اإليجار الخاصة ببرنامج 

 :في الجدول أدناه

 الحد األقصى إليجارات الشقق

 10  9 8 7 6 5 4 3 2 1 حجم األسرة

األقصى الحد 

 لإليجار

1246 

 دوالًرا

1303 

 دوالرات 

1557 

 دوالًرا 

1557 

 دوالًرا 

2010 

 دوالرات 

2010 

 دوالرات 

2257 

 دوالًرا 

2257 

 دوالًرا

2600 

 دوالر

2600 

 دوالر

 

(b ) فيما يتعلق باألسر التي تتكون من خمسة أفراد أو أكثر، فقد يمارس المفوض سلطته التقديرية ليقرر أنه وفقًا لظروف السوق الحالية

فإنه من غير المرجح أن يتمكن بعض األسر من توفير سكن في غضون التسعين يوًما القادمة ولزيادة الحد األقصى لإليجارات الشهرية 

 %.30صل إلى لهذه األسر بما ي

(c ) يبلغ الحد األقصى لإليجار الشهري لوحدةSRO التي قد تنطبق عليها مساعدات اإليجار الخاصة ببرنامج ،CITYFHEPS  خًلل

 . دوالًرا 1047العام األول من اتفاقية اإليجار، 

(d)  يبلغ الحد األقصى لإليجار الشهري إلحدى الغرف، التي قد تنطبق عليها مساعدات اإليجار الخاصة ببرنامجCITYFHEPS 

 :فيما يخص إيجارات الغرف، يُنص أيًضا على ما يلي .دوالر 800خًلل العام األول من اتفاقية اإليجار، 

يمكن أن يتجاوز اإليجار الشهري الذي تدفعه األسرة الفارق بين ، فًل PAإذا كانت اتفاقية اإليجار مع مستأجر أساسي يتلقى  (1)

اإليجار اإللزامي الذي يدفعه المستأجر األساسي لمالك العقار وبدل المأوى الذي يحصل عليه المستأجر األساسي بموجب القسم 

 .اإليجارمن قوانين وقواعد ولوائح نيويورك في وقت سريان اتفاقية  18من الباب  352.3

 

إذا تم تأجير  .ال يمكن تأجير غرفة فردية في شقة، ثابتة اإليجار أو شقة ذات إيجار خاضع للرقابة، من مالك العقار مباشرةً  (2)

غرفة في شقة ثابتة اإليجار من المستأجر األساسي، فًل يمكن أن يتجاوز اإليجار الشهري الذي تدفعه األسرة الحصة التناسبية 

إذا تم تأجير غرفة في شقة  .من قوانين نيويورك للقواعد واللوائح 9من الباب  2525.7لألسرة من اإليجار بموجب القسم 

ابة من مستأجر أساسي، فًل يمكن أن يتجاوز اإليجار الذي تدفعه األسرة المبلغ الذي يفرضه مالك العقار ذات إيجار خاضع للرق

 .على المستأجر األساسي

(e)  سيتم ربط المبالغ المنصوص عليها في القسمين الفرعيين(a )و(b ) من هذا القسم بأي تعديًلت سنوية على اإليجار، الخاص

الشقق التي تكون مدتها عاًما واحدًا، يحددها مجلس إرشادات اإليجار بمدينة نيويورك، تلك التجديدات التي تسري بتجديدات عقود إيجار 

 . بعد تاريخ سريان هذه القاعدة
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(f)  يجب أن يتضمن إيجار إحدى الغرف أو إحدى وحداتSRO  ،التدفئة والماء الساخن والكهرباء، وإذا لم يكن الموقد يعمل بالكهرباء

 . ب أن يتضمن غاز الطهييج

 SROالشقق ووحدات  – CITYFHEPSحساب قيمة مدفوعات مساعدات اإليجار الخاصة ببرنامج  :10-06القسم 

(a ) إذا كانت الوحدة المقدمة بموجب برنامجCITYFHEPS  هي شقة أوSRO فستكون قيمة مدفوعات مساعدات اإليجار مكافئة ،

، بحد أقصى يكافئ الحد األقصى لإليجار الشهري، مطروًحا CITYFHEPSلإليجار الشهري الفعلي للوحدة المقدمة بموجب برنامج 

ألغراض هذا القسم  .لقسممن هذا ا( c)و( b)منه المساهمة األساسية للمشارك في البرنامج، كما يتم حسابها بمقتضى القسمين الفرعيين 

، سيتم التعامل مع األسرة المكونة من فرد واحد CITYFHEPSالفرعي ولحساب مبلغ مدفوعات مساعدات اإليجار الخاصة ببرنامج 

 .كأسرة مكونة من فردين CITYFHEPSإلى برنامج  LINC IVانتقل من برنامج 

(b )النحو التالي يتم حساب المساهمة األساسية للمشارك في البرنامج على: 

بالمئة من مجموع  30، تكون نسبة المساهمة األساسية للمشارك في البرنامج هي PAإذا لم يكن أي فرد في األسرة يتلقى  (1)

ولكن، إذا أبلغت األسرة في وقت التجديد عن انقطاع الدخل، . إجمالي الدخل الشهري لألسرة في وقت الموافقة أو التجديد

 .المساهمة األساسية للمشارك في البرنامج مكافئة للحد األقصى من بدل المأوى الخاص بحجم األسرةفستكون قيمة 

 A) (30:، تكون قيمة المساهمة األساسية للمشارك في البرنامج هي مجموع ما يليPAإذا تضمنت األسرة فردًا أو أكثر يتلقى  (2)

افقة أو التجديد، أو الحد األقصى لبدل المأوى الشهري الخاص بالمئة من مجموع إجمالي الدخل الشهري لألسرة في وقت المو

بالمئة من إجمالي الدخل الشهري ألي من األفراد  B)( 30و ، أيهما أكبر؛ PAإلجمالي عدد أفراد األسرة الذين يتلقون  PAبـ

 (. NPA)غير المتلقين للمساعدات للحكومية 

(c ) لن تتغير مدفوعات مساعدات اإليجار الخاصة ببرنامج 10-09باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم ،CITYFHEPS  حتى

يتم التجديد، بغض النظر عن حدوث تغييرات في تكوين األسرة أو دخلها أو الحد األقصى لإليجار الشهري أو اإليجار الفعلي لوحدة 

 .CITYFHEPSمقدمة بموجب برنامج 

(d ) عند الموافقة على وحدة مقدمة بموجب برنامجCITYFHEPS ستدفع إدارة ،CITYFHEPS  إلى مالك العقار إيجار الشهر

 HRAستدفع إدارة  ،وبعد ذلك .للثًلثة أشهر التالية CITYFHEPSاألول بالكامل ومدفوعات مساعدات اإليجار الخاصة ببرنامج 

مباشرةً إلى مالك العقار كل شهر طالما كانت األسرة ال تزال مؤهلة  YFHEPSCITمدفوعات مساعدات اإليجار الخاصة ببرنامج 

مقدًما، وفقًا لتقديرها، شهوًرا إضافية خاصة بمدفوعات مساعدات اإليجار  HRAوتمويل البرنامج ال يزال متوفًرا، إال أنه قد تدفع إدارة 

القضاء على "داف المنصوص عليها في الخطة المعنونة حينما يكون ذلك ضروريًا لتحقيق األه CITYFHEPSالخاصة ببرنامج 

 ".التشرد في مدينة نيويورك

 الغرف – CITYFHEPSحساب قيمة مدفوعات مساعدات اإليجار الخاصة ببرنامج : 10-07القسم 

(a ) إذا كانت الوحدة المقدَّمة بموجب برنامج هي غرفة، فستكون قيمة المساهمة األساسية للمشارك في البرنامج هي بدل المأوى الفعلي

من هذا ( c)دوالًرا، أيهما أكبر، وباستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية  50الذي تحصل عليه األسرة في وقت الموافقة أو 

ستكون القيمة الشهرية لمدفوعات  لمساعدات اإليجار، CITYFHEPSألربعة أشهر األولى لألسرة في برنامج القسم فيما يخص ا
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، CITYFHEPSمكافئة لإليجار الشهري الفعلي للوحدة المقدَّمة بموجب برنامج  CITYFHEPSمساعدات اإليجار الخاصة ببرنامج 

 . سية للمشارك في البرنامجدوالر، مطروًحا منه قيمة المساهمة األسا 800بحد أقصى 

(b ) من هذا الفصل، لن تتغير مدفوعات مساعدات اإليجار الخاصة ببرنامج  10-09باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم

CITYFHEPS  حتى يتم التجديد، بغض النظر عن حدوث تغييرات في تكوين األسرة أو دخلها أو الحد األقصى لإليجارات الشهرية أو

 .CITYFHEPSاإليجار الفعلي لوحدة مقدَّمة بموجب برنامج 

(c ) عند الموافقة على وحدة مقدَّمة بموجب برنامجCITYFHEPS ستدفع إدارة ،HRA بعة أشهر األولى لمالك العقار، إيجار األر

إيجار الشهر األول بالكامل باإلضافة إلى مدفوعات مساعدات  HRAبالكامل، إال أنه إذا كانت األسرة تتلقى بدل المأوى، فستدفع إدارة 

مدفوعات مساعدات اإليجار الخاصة  HRAوبعد ذلك، ستدفع إدارة  .للثًلثة أشهر التالية CITYFHEPSاإليجار الخاصة ببرنامج 

  .لمالك العقار مباشرةً كل شهر طالما كانت األسرة ال تزال مؤهلة وكان التمويل ال يزال متوفًرا CITYFHEPSمج ببرنا

 التجديدات بعد العام األول :10-08 القسم 

، على أربعة تجديدات CITYFHEPSبناًء على توافر التمويل، ستحصل األسرة، التي تتلقى مساعدات اإليجار الخاصة ببرنامج ( 1)

 :سنوية لهذه المساعدات إذا كانت تستوفي متطلبات استمرار األهلية التالية

 ؛FPLبالمئة من مستوى  250أال يتجاوز إجمالي الدخل الكلي ( 1)

 ة ممتثلة إلى حد كبير لمتطلبات البرنامج؛أن تكون األسر( 2)

التي حصلوا على موافقة عليها في البداية أو  CITYFHEPSوأن تظل األسرة مقيمة في الوحدة المقدَّمة بموجب برنامج ( 3)

 .من هذا الفصل 10-10أن يكون المفوض قد وافق على االنتقال إلى وحدة جديدة بمقتضى القسم 

(b)  إذا كانت األسرة غير ممتثلة إلى حد كبير لمتطلبات البرنامج، فقد يجدد المفوض، وفقًا لسلطته التقديرية، مشاركة األسرة في برنامج

CITYFHEPS  من قوانين  18من الباب  351.26إذا قدمت األسرة سببًا وجيًها لعدم االمتثال لمتطلبات البرنامج، بما يتفق مع القسم

 .د واللوائحنيويورك للقواع

(c ) بناًء على توافر التمويل، فستظل األسر، التي تتلقى مساعدات اإليجار الخاصة ببرنامجCITYFHEPS تحصل على تجديدات ،

لمساعدات اإليجار إذا كانت ال تزال تستوفي متطلبات القسم الفرعي  CITYFHEPSسنوية بعد العام الخامس من مشاركتها في برنامج 

(a )م وإذا تم، في وقت التجديد، استيفاء إحدى المتطلبات التاليةمن هذا القس: 

 .عاًما من العمر أو أكبر 60أن يبلغ رب األسرة ( 1)

 :أن يكون رب األسرة( 2)

(A )متلقيًا للمخصصات الفيدرالية لذوي اإلعاقة؛ أو 

(B ) لمنحة متلقيًا بشكل متكررPA  شهريًا وقد قرر المفوض أنه يحتمل أن يكون مؤهًًل للمخصصات الفيدرالية

  .لذوي اإلعاقة بناًء على إعاقته الموثقة
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 . إذا كان يوجد سبب وجيه للتجديد طالما كانت األسرة ال تزال مؤهلة( 3)

(d ) ،إذا لم يتم تجديد اشتراك األسرة في برنامج بناًء على توافر التمويلCITYFHEPS يمكن أن تتم استعادتها في غضون عام واحد ،

إذا مر أكثر  .في الوقت الذي تتقدم فيه الستعادته CITYFHEPSمن اإلنهاء إذا استوفت األسرة متطلبات تجديد االشتراك في برنامج 

بعد تلقي مساعدات اإليجار الخاصة بالبرنامج  CITYFHEPSك األسرة في برنامج من عام واحد على اإلنهاء، أو إذا تم إنهاء اشترا

 .أعوام على األقل، فقد تستعيد األسرة اشتراكها في البرنامج فقط عند تقديم سبب وجيه 5نفسه لمدة 

(e ) إذا كانت األسرة قد انتقلت إلى برنامجCITYFHEPS  لت من برنامج من هذا الفصل أو قد انتق 10-11بمقتضى القسمLINC 

VI  أو برنامجPathway Home فستُحسب فترة مشاركة األسرة في برنامج ،LINC  أوLINC VI  أوCITYFHEPS  أو

SEPS  أوPathway Home  ضمن حد الخمسة أعوام المنصوص عليه في القسم الفرعي(a ) من هذا القسم، إال أنه، فيما يخص

بعد أقل من عشرة شهور من بداية العام الحالي لمشاركة  Pathway Homeأو  LINC VIأو  CITYFEPSاألسر التي تنتقل من 

إليجار ومع ذلك، إذا بدأت مدفوعات مساعدات ا .األسرة في هذه البرامج، فلن يتم حساب العام الحالي من مشاركة األسرة في هذه البرامج

أو  CITYFEPSبعد عشرة أشهر أو أكثر من بداية العام الحالي لمشاركة األسرة في برنامج  CITYFHEPSالخاصة ببرنامج 

LINC VI  أوPathway Homeفحينئٍذ سيتم حساب العام الحالي لمشاركة األسرة في هذه البرامج كعام كامل ، . 

(f )قبل التجديد السنوي، . ة كل عام من مشاركة األسرة في البرنامج، رهنًا بتوافر التمويلسيحدد المفوض أهلية األسرة للتجديد في نهاي

أو  10-06بمقتضى القسمين  CITYFHEPSسيعيد المفوض حساب مدفوعات مساعدات اإليجار المقدمة لألسرة الخاصة ببرنامج 

من هذا الفصل، لن تتغير مدفوعات مساعدات  10-09باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم . من هذا الفصل، كما ينطبق 07-10

أثناء فترة التجديد التي تبلغ عاًما واحدًا، بغض النظر عن حدوث تغييرات في تكوين األسرة  CITYFHEPSاإليجار الخاصة ببرنامج 

 .CITYFHEPSأو الدخل أو الحد األقصى لإليجارات الشهرية أو اإليجار الفعلي الخاص بوحدة 

(g ) في حالة عدم وجود ظروف استثنائية، لن تكون التجديدات متاحة لألسر بموجب القسم الفرعي(c ) من هذا القسم ممن لم يمتثلوا

: سيضع المفوض العوامل التالية في االعتبار عند تحديد الظروف االستثنائية. من هذا الفصل 12-10(e)اللتزاماتهم بمقتضى القسم 

الظروف األخرى التحديات الخاصة بالصحة والصحة العقلية أو أخطاء إدارة الخدمات االجتماعية أو الجهود المبذولة إلصًلح الخطأ أو 

 .التي ال تخضع لسيطرة األسرة

أو إيقاف مدفوعات مساعدات اإليجار  CITYFHEPSالمتعلقة بقيمة مدفوعات مساعدات اإليجار الخاصة بـ 10-09تعديالت القسم 

 أو إنهاء البرنامج قبل التجديد

(a ) بناء على طلب من األسرة، إذا انخفض دخل األسرة قبل التجديد، فسيقوم المفوض بإعادة حساب قيمة مدفوعات مساعدات اإليجار

 .من هذا الفصل، كما ينطبق 10-07أو  10-06بما يتفق مع القسمين  CITYFHEPSالخاصة ببرنامج 

(b )اصة ببرنامج يمكن أن يقوم المفوض بإيقاف مدفوعات مساعدات اإليجار الخCITYFHEPS إذا : 

 ؛CITYFHEPSغادرت األسرة الوحدة المقد مة من  (1)

من هذا الفصل، وبناء عليه قد يتم منح المشارك في  10-14لم يمتثل مالك العقار للمتطلبات المنصوص عليها في القسم  (2)

  من هذا الفصل؛ 10-10البرنامج موافقة بمقتضى القسم 

 .13-10(e)، وتم إيقاف المدفوعات بمقتضى القسم CITYFHEPSانتهت مشاركة األسرة في برنامج  (3)
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(c ) قد يتم إنهاء مشاركة األسرة في برنامجCITYFHEPS  قبل التجديد إذا قرر المفوض أن المشارك في البرنامج لم يمتثل للمتطلبات

 .من هذا الفصل أو تم رفضه دون سبب وجيه 10-12المنصوص عليها في القسم 

 .االنتقاالت 10-10القسم 

(a ) ال يمكن لألسرة المشاركة في برنامجCITYFHEPS ن تنتقل إلى سكن جديد مع الحفاظ على األهلية الخاصة ببرنامج أ

CITYFHEPS يجب أن تحصل األسرة على تلك الموافقة قبل االنتقال إلى سكن جديد، بشرط أنه يجوز . إال بموافقة من المفوض

على تلك الموافقة قبل االنتقال بسبب  للمفوض النظر في طلب الموافقة الُمقدَّم بعد االنتقال إذا كانت األسرة غير قادرة على الحصول

 .ظروف خارجة عن سيطرة األسرة

(b ) ،سيمنح المفوض موافقة على االنتقال إذا كانت األسرة تنتقل من غرفة إلى شقة، ما لم تكن األسرة تقوم باإلخًلل بعقد إيجار الغرفة

مالك العقار على استعداد إلعفاء المشارك في البرنامج من عقد  وفي هذه الحالة يجب أن تقدم األسرة سببًا وجيًها لًلنتقال أو أن يكون

في جميع الحاالت األخرى، سيمنح المفوض موافقة على االنتقال من محل سكن إلى سكن آخر فقط عندما تثبت األسرة أن هناك . اإليجار

جار السكن الحالي، فستخضع الموافقة أيًضا لتوافر إذا كان االنتقال المطلوب إلى سكن إيجاره أعلى من إي. سببًا وجيًها وراء االنتقال

 .التمويل

(c ) إذا وافق المفوض على االنتقال إلى وحدة مقد مة من برنامجCITYFHEPS  جديدة، فسيعيد المفوض حساب المساهمة الشهرية

ولن تتغير هذه المبالغ لمدة عام  CITYFHEPSللمشارك في البرنامج وقيمة مدفوعات مساعدات اإليجار الشهرية الخاصة ببرنامج 

هو منصوص عليه في الجديدة، باستثناء ما  CITYFHEPSواحد من تاريخ سريان اتفاق اإليجار الخاص بالوحدة المقد مة من برنامج 

الجديدة ال  CITYFHEPSإذا كان تاريخ سريان اتفاق اإليجار الخاص بالوحدة المقد مة من برنامج . من هذا الفصل 10-09القسم 

 CITYFHEPSيتجاوز عشرة شهور من بداية العام الحالي لمشاركة األسرة في البرنامج، فحينئٍذ سيبدأ العام الحالي لألسرة في برنامج 

إذا كان تاريخ سريان اتفاق اإليجار الخاص بالسكن الجديد يتجاوز عشرة شهور من بداية . ا من تاريخ سريان اتفاق اإليجار هذامجددً

، فحينئٍذ ستبدأ فترة التجديد الخاصة CITYFHEPSالعام الحالي لمشاركة األسرة في البرنامج وكانت األسرة مؤهلة للتجديد في برنامج 

 .سريان اتفاق اإليجار هذاباألسرة من تاريخ 

 CITYFHEPSإلى  CITYFEPSو SEPSو LINCنقل العمالء الحاليين في برامج  10-11القسم 

(a ) ببرامج مساعدات اإليجار التابعة للمدينة المؤهَّلة إلى برنامج سيقوم المفوض بنقل جميع األسر الملتحقةCITYFHEPS بشرط ،

وأن تستمر األسرة في اإلقامة في الوحدة التي كانت تتلقى من  FPLبالمائة من مستوى  200أال يتجاوز إجمالي الدخل الكلي لألسرة 

بالنسبة لألسر . من هذا الفصل 10-10ة جديدة بمقتضى القسم أجلها مساعدات اإليجار أو إذا وافق المفوض على االنتقال إلى وحد

، سيصبح النقل ساريًا في التاريخ الذي كان سيحدث فيه لوال ذلك أول تجديد لألسرة في برنامج SEPSو LINCالمشاركة في برنامجي 

، سيحدث النقل CITYFEPSلمشاركة في برنامج بالنسبة لألسر ا. هذه القاعدةمساعدات اإليجار التابع للمدينة المؤهَّل بعد تاريخ سريان 

 .في فترة ال تتجاوز عاًما واحدًا من تاريخ سريان هذه القاعدة
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 متطلبات المشارك في البرنامج 10-12القسم 

(a )يجب أن تقوم األسرة بما يلي: 

 تقديم معلومات دقيقة وكاملة وحالية بشأن دخل األسرة وتكوينها؛( 1)

وتقديم وثائق داعمة حسب الضرورة للتحقق من األهلية والمعلومات الًلزمة لتحديد قيمة المساعدة التكميلية اإليجارية ( 2)

 .، والحد األقصى لإليجار الشهري وأي مساهمات مطلوبة يقوم بها أعضاء األسرةCITYFHEPSالمقدمة من برنامج 

(b )يجار التكميلية المقد مة من برنامج يجب أن توافق األسرة على أن يتم دفع مساعدة اإلCITYFHEPS  الخاصة بها إلى مالك العقار

 .مباشرةً 

(c ) جميع أفراد األسرة المؤهلين للحصول علىPA يجب أن يكونوا يحصلون عليها . 

(d ) 8إذا حدد المفوض أي أسرة على أنها قد تكون مؤهلة للحصول على أي مخصصات إسكان فيدرالية أو تابعة للوالية، تشمل القسم 

 .، يجب على األسرة التقدم بطلب للحصول على هذه المخصصات وقبولها إذا قُد متFHEPSأو برنامج 

(e )ين قيمة مساعدات اإليجار الخاصة ببرنامج يجب على األسرة أن تدفع لمالك العقار كل شهر الفارق بCITYFHEPS  وإيجار

األسرة، مخصوًما منه أي بدل مأوى وأي مساهمات من طرف ثالث تم سدادها بالفعل لمالك العقار، وإذا تعذر على األسرة سداد اإليجار، 

 .يجب على األسرة أن تقدم تقريًرا بالمتأخرات للمفوض

(f )امج إخطار المفوض على الفور إذا انتقلت األسرة من الوحدة المقد مة بموجب برنامج يجب على المشارك في البرنCITYFHEPS. 

(g )يجب على المشارك في البرنامج إخطار المفوض على الفور إذا صدر له أوراق باإلخًلء. 

(h ) يمكن أن تتضمن هذه . الحصول عليهايجب على األسرة تقديم طلب للحصول على جميع وسائل دعم العمل التي يحق لألسرة

 Earned Income Tax)الوسائل المخصصات الحكومية والخصومات الضريبية، مثل الخصم الضريبي على الدخل المكتسب 

Credit, EITC ) والخصم الضريبي إلعالة الطفل(Child Tax Credit, CTC ) والخصم الضريبي لرعاية الطفل 

(Care Tax Credit, CCTC.)  

(i ) يجب على المشارك في البرنامج السعي للحصول على جميع الخدمات المناسبة حسب الحاجة للحفاظ على إيجار المشارك في

البرنامج، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، اإللحاق بالوظائف والوساطة بين مالك العقار والمستأجر واالستشارات المالية 

يمكن للمشاركين في البرنامج تلقى مساعدة أو إحاالت لهذه الخدمات من مقدم الخدمة الذي تم  .ًلء السكنوخدمات الوقاية من عمليات إخ

 .المحلي Homebaseتكليفه لهم أو من مكتب 

(j ) يجب على المشارك في البرنامج الذي يستأجر غرفة أو وحدةSRO  أن يخطر المفوض على الفور إذا نوى إضافة شخص يقل عمره

 .10-10 ًما إلى األسرة ويجب أن يطلب موافقة لًلنتقال بمقتضى القسمعا 18عن 

(k)  ال يمكن لألسرة أن تتضمن المعتدي الذي ارتكب العنف المنزلي الذي أدى إلى دخول األسرة إلى مأوى إدارةHRA  أو التصديق

 .HRAعلى أن األسرة مؤهلة لإلقامة في مأوى إدارة 
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(l ) بخًلف ذلك، يجب على المشارك في البرنامج التعاون بشكل كامل مع المدينة في إدارتها لبرنامجEPSCITYFH. 

 .DSSاجتماع مراجعة قرار الوكالة وعملية الطعن اإلداري لقرار إدارة  10-13القسم 

(a ) الحق في المراجعة اإلدارية لقرار إدارةDSS . 

يجوز ألي متقدم بطلب أو ساكن مأوى أو مشارك سابق أو حالي في البرنامج أو عضو باألسرة؛ طلب عقد اجتماع لمراجعة قرارات 

بموجب  HRAلطلب مراجعة أي من القرارات أو اإلجراءات التي اتخذتها إدارة  DSSأو جلسة استماع إدارية بواسطة إدارة /الوكالة و

 . في تنفيذ أحكام هذا الفصل الفرعي أو عدم تنفيذها بالسرعة المعقولة HRAهذا الفصل الفرعي، أو إخفاق إدارة 

(b )اجتماع مراجعة قرار الوكالة . 

من هذا القسم، فستراجع إدارة ( a)إذا طلب أحد األفراد عقد اجتماع لمراجعة قرارات الوكالة بمقتضى الفصل الفرعي ( 1)

HRA المشكًلت المقدمة وستحاول حلها بشكل غير رسمي.  

يحق ألي فرد طلب عقد اجتماع لمراجعة قرارات الوكالة دون أن يطلب أيًضا عقد جلسة استماع إدارية بواسطة إدارة ( 2)

DSS . طلب عقد اجتماع لمراجعة قرارات الوكالة لن يمنع أي فرد من طلب عقد جلسة استماع إدارية بواسطة إدارةDSS 

  .في وقت الحق

عة قرارات الوكالة في غضون ستين يوًما بعد صدور القرار أو اإلجراء المطعون يجب أن يُطلب عقد اجتماع لمراج( 3)

، يجب أن يُطلب عقد اجتماع لمراجعة قرارات DSSفيهما، إال أنه في حالة تحديد موعد لجلسة استماع إدارية بواسطة إدارة 

 .الوكالة قبل فترة معقولة من تاريخ جلسة االستماع المحدد

اجتماع لمراجعة قرارات الوكالة إلى تمديد الفترة الزمنية لطلب جلسة استماع إدارية بواسطة إدارة سيؤدي طلب عقد ( 4)

DSS  من القسم الفرعي ( 2)على النحو المنصوص عليه في الفقرة(c ) من هذا القسم إلى ستين يوًما بعد تاريخ اجتماع

 .مراجعة قرارات الوكالة

(c ) طلب لعقد جلسة استماع إدارية بواسطةDSS . 

ويجب إرسال هذا الطلب الكتابي عن طريق البريد أو الوسائل . يجب أن يُقدَّم أي طلب لعقد جلسة استماع إدارية كتابة( 1)

  .في إخطار الطعن DSSاإللكترونية أو الفاكس، أو وسائل أخرى قد تنص عليها إدارة 

من هذا القسم، يجب تقديم أي طلب لعقد جلسة استماع إدارية ( b)من القسم الفرعي ( 4)الفقرة  باستثناء ما هو موضح في( 2)

 .في غضون ستين يوًما بعد اتخاذ القرار أو اإلجراء المطعون فيهما

(d )الممثل المفوض. 

باستثناء الحاالت التي يكون فيها إجراء تفويض كتابي خطوةً غير عملية، يجب أن يحصل الشخص أو المنظمة التي تسعى ( 1)

لتمثيل أي فرد قد طلب عقد اجتماع أو جلسة استماع بموجب هذا القسم، على تصريح كتابي من الفرد بتمثيله في أحد 

ت االستماع اإلدارية ولمراجعة سجل حالته، بشرط أال يكون هذا اجتماعات مراجعة قرارات الوكالة أو في إحدى جلسا
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وسيعتبر أي موظف يعمل لصالح هذا المحامي ممثًًل مفوًضا إذا  .التصريح الكتابي مطلوبًا من محام موكل بواسطة هذا الفرد

 .ويض هذا الشخصعبر الهاتف بتف DSSقدم هذا الموظف تفويًضا كتابيًا من المحامي أو أبلغ هذا المحامي إدارة 

بتفويض شخص أو منظمة لتمثيل أحد األفراد في أحد االجتماعات لمراجعة قرارات الوكالة  DSSبمجرد إخطار إدارة ( 2)

أو إحدى جلسات االستماع اإلدارية، فسيتلقى هذا الممثل نُسًخا من جميع المراسًلت المتعلقة باالجتماع وجلسة االستماع 

 .الفرد إلى DSSالمرسلة من إدارة 

(e )استمرار المساعدة . 

الذي ينص على أن يتم تخفيض  HRAإذا تقدم أحد المشاركين في البرنامج بطلب طعن إداري في أحد قرارات إدارة ( 1)

أو تقييدها أو تعليقها أو إيقافها؛ فيحق لهذا المشارك في  CITYFHEPSمدفوعات مساعدات اإليجار الخاصة ببرنامج 

بالقدر الساري وقت اتخاذ القرار  CITYFHEPSر في تلقي مدفوعات مساعدات اإليجار الخاصة ببرنامج البرنامج االستمرا

 :من هذا القسم، شريطة أن( l)حتى صدور قرار جلسة االستماع بمقتضى القسم الفرعي 

(A )لقرار يطلب المشارك في البرنامج الطعن اإلداري في غضون عشرة أيام من تاريخ إرسال اإلخطار بهذا ا

 بريديًا؛

(B )وأن يكون الطعن مستندًا إلى زعم بوجود خطأ في الحساب أو عدم صحة القرار الواقعي. 

بمقتضى هذا القسم  CITYFHEPSال يحق االستمرار في الحصول على مدفوعات مساعدات اإليجار الخاصة ببرنامج ( 2)

سياسة محليين أو فيدراليين أو خاصين بالوالية، أو بتغيير في الفرعي إذا كانت المشكلة الوحيدة في الطعن متعلقة بقانون أو 

 .قانون محلي أو فيدرالي أو خاص بالوالية

لحين صدور قرار جلسة االستماع وذلك  CITYFHEPSلن تستمر مدفوعات مساعدات اإليجار الخاصة ببرنامج ( 3)

 :عندما

(A) استمرار هذه المساعدات كتابة؛ أويكون المشارك في البرنامج قد تنازل طوعيًا عن حقه في 

(B )ال يحضر المشارك في البرنامج في جلسة االستماع اإلدارية وال يكون لديه سبب وجيه لعدم الحضور. 

من هذا القسم، فستستمر مدفوعات مساعدات ( m)إذا طلب المشارك في البرنامج طعنًا إضافيًا بمقتضى القسم الفرعي ( 4)

دون انقطاع بعد إصدار قرار جلسة االستماع وحتى صدور قرار كتابي بمقتضى  CITYFHEPS اإليجار الخاصة ببرنامج

 .من هذا القسم( l)القسم الفرعي 

(f )اإلخطار. 

إخطاًرا للفرد الذي طلب عقد جلسة استماع بموجب هذا القسم محددًا فيه تاريخ ووقت ومكان عقد جلسة االستماع  DSSسترسل إدارة 

يخ جلسة االستماع اإلدارية المحدد بما ال يقل عن سبعة أيام تقويمية، إال إذا تم حل المشكلة المسببة لطلب جلسة االستماع اإلدارية قبل تار

 .اإلدارية وإذا سحب الفرد طلب عقد جلسة االستماع الذي قدمه
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(g )فحص سجل الحالة. 

يحق للفرد الذي طلب عقد اجتماع أو جلسة استماع بموجب هذا القسم أو ممثله المفوض فحص محتويات ملف حالته ببرنامج 

CITYFHEPS إن وجد، وجميع الوثائق والسجًلت التي تنوي إدارة ،HRA عند الطلب  .استخدامها خًلل جلسة االستماع اإلدارية

 HRAلهذا الفرد نسًخا من جميع هذه الوثائق، ونسًخا من أي وثائق إضافية بحوزة إدارة  HRAعبر الهاتف أو كتابيًا، ستوفر إدارة 

هذه الوثائق مجانًا قبل جلسة االستماع اإلدارية بوقت  HRAتوفر إدارة  .يحددها الفرد ويطلبها بغرض التحضير لجلسة االستماع اإلدارية

أن توفر نسًخا من هذه الوثائق  HRAإذا تم طلب هذه الوثائق قبل جلسة االستماع اإلدارية بأقل من خمسة أيام عمل، فًلبد إلدارة  .قولمع

  .للفرد في موعد أقصاه وقت انعقاد جلسة االستماع اإلدارية

(h )التأجيل. 

من تلقاء نفسه أو بناًء على طلب الفرد الذي طلب عقد الجلسة  يمكن أن يؤجل مسؤول جلسة االستماع اإلدارية الجلسة لسبب وجيه وذلك

 .HRAأو ممثله المفوض أو إدارة 

(i )إجراء جلسة االستماع اإلدارية.  

، وستكون له سلطة اإلشراف على DSSتُجرى جلسة االستماع اإلدارية بواسطة مسؤول جلسة استماع محايد تعينه إدارة ( 1)

حلف اليمين وإصدار مذكرات االستدعاء ولن تكون لديه أي معرفة شخصية مسبقة بالحقائق المتعلقة بالقرارات أو اإلجراءات 

 .التي يتم الطعن فيها

ماع اإلدارية غير رسمية، وستكون جميع األدلة المادية وذات الصلة مقبولة ولن تطبق القواعد القانونية ستكون جلسة االست( 2)

( القرارات)ستقتصر جلسة االستماع اإلدارية على المشكًلت الفعلية والقانونية المرفوعة فيما يتعلق بالقرار  .إلثبات األدلة

 (.ها)استماع إدارية بشأنه تم تقديم طلب لعقد جلسة( التي)الذي ( ة)المعني

يحق لطالب جلسة االستماع أن يمثله محام أو ممثل آخر، للشهادة وطلب شهود لإلدالء بشهادتهم وتقديم أدلة توثيقية وتقديم ( 3)

وطلب قيام مسؤول جلسة االستماع بإصدار مذكرات استدعاء، وفحص أي  HRAأدلة تتعارض مع األدلة المقدمة من إدارة 

 .HRAمها إدارة وثائق تقد

 .يتم إعداد تسجيل صوتي أو تسجيل صوتي مرئي أو محضر كتابي لجلسة االستماع اإلدارية( 4)

(j )التنازل عن طلب عقد جلسة استماع إدارية . 

أن طلب عقد جلسة استماع إدارية متناَزل عنه في حالة عدم حضور طالب جلسة االستماع أو ممثله  DSSستعتبر إدارة ( 1)

 : المفوض إلى جلسة االستماع اإلدارية، إال إذا قام طالب جلسة االستماع أو ممثله المفوض بما يلي

(A ) التواصل مع إدارةDSS سة االستماع اإلدارية؛ أوقبل جلسة االستماع اإلدارية لطلب إعادة تحديد موعد جل 

(B ) التواصل مع إدارةDSS  خًلل خمسة عشر يوًما تقويميًا من الموعد المحدد لجلسة االستماع اإلدارية، وتقديم

 .سبب وجيه لعدم حضور جلسة االستماع اإلدارية في التاريخ المحدد
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من ( 1)الستماع أو ممثله المفوض متطلبات الفقرة طالب جلسة ا إضافة الحالة إلى التقويم إذا استوفى DSSستعيد إدارة ( 2)

 . هذا القسم الفرعي

(k )سجل جلسة االستماع. 

إن تسجيل جلسة االستماع أو محضرها الكتابي وجميع األوراق والطلبات المقدمة المتعلقة بجلسة االستماع وقرار جلسة االستماع يشكلون 

  .إلداريةمجتمعين السجل الكامل والحصري لجلسة االستماع ا

(l )قرار جلسة االستماع. 

يجب أن يكون القرار كتابيًا ويجب أن يحدد مسائل جلسة  .سيصدر مسؤول جلسة االستماع قراًرا بناًء على سجل جلسة االستماع فقط

يجب أن  .اتخاذ القرار بناًء عليهااالستماع اإلدارية والحقائق ذات الصلة والقانون واللوائح المطبقة والسياسة المعتمدة، إن وجدت، التي تم 

يحدد القرار المسائل التي ينبغي اتخاذ قرار بشأنها ويثبت الحقائق ويوضح أسباب القرارات، وعندما يكون ذلك مناسبًا، يوجه إدارة 

HRA التخاذ إجراء معين. 

دوا (1) يجب أن يتضمن القرار إخطاًرا كتابيًا  .سيتم إرسال نسخة من القرار إلى كل من الطرفين وإلى ممثليهما المفوضين، إن ُوجِّ

 .إلى طالب جلسة االستماع بالحق في إجراء طعن إضافي وإجراءات طلب هذا الطعن

غير ملزمة بقرار جلسة االستماع الذي يتجاوز سلطة مسؤول جلسة االستماع أو الذي يتعارض مع القانون  HRAإن إدارة  (2)

غير ملزمة بأحد قرارات جلسة  HRAإذا قرر المفوض أن إدارة  .الفيدرالي أو المحلي أو قانون الوالية أو هذه القواعد

يجب أن يكون هذا  .ة االستماع بهذا القرار وبأسباب اتخاذهاالستماع، يجب أن يقوم المفوض على الفور بإخطار طالب جلس

 . اإلخطار كتابيًا وأن يبلغ طالب جلسة االستماع أيًضا بالحق في إجراء مراجعة قضائية

(m )الطعن اإلضافي. 

عبر اإلجراءات  DSSيمكن تقديم طلب كتابي للطعن على قرار مسؤول جلسة االستماع إلى المفوض على أن تتسلمه إدارة  (1)

 DSSالموضحة في اإلخطار المرفق مع قرار جلسة االستماع، خًلل فترة ال تتجاوز خمسة عشر يوم عمل بعد قيام إدارة 

يجب أن يتكون السجل المقدم إلى المفوض من سجل جلسة االستماع وقرار مسؤول  .بإرسال قرار مسؤول جلسة االستماع

مشفوعة بقسم أو أدلة توثيقية أو حجج كتابية قد يرغب مقدم الطلب أو المشارك بالبرنامج جلسة االستماع وأي إقرارات كتابية 

  .في تقديمها

يجب أن يصدر المفوض قراًرا كتابيًا بناًء على سجل جلسة االستماع وأي وثائق إضافية قدمها مقدم الطلب أو المشارك  (2)

  .HRAبالبرنامج وإدارة 

نًا إخطاًرا كتابيًا إلى مقدم الطلب أو المشارك بالبرنامج بحقه في إجراء مراجعة قضائية؛ سيتم إرسال نسخة من القرار، متضم (3)

دوا  .إلى كٍل من الطرفين وإلى ممثليهما المفوضين، إن ُوجِّ

ويجب أن  HRAعند إصدار المفوض قراًرا بمقتضى الطعن بموجب هذا القسم؛ فإن هذا القرار يكون نهائيًا وملزًما إلدارة  (4)

 .له HRAدارة تمتثل إ
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 متطلبات مالك العقار 10-14القسم 

(a ) إن مالك العقار الذي يوقع عقد إيجار أو اتفاقية إيجار خًلف ذلك مع أُسرة تحصل على مساعدات إيجار من برنامج

CITYFHEPS المنصوص عليها في ؛ يُحظر عليه أن يُطالِّب أو يطلب أو يحصل على أي مبلغ يزيد عن اإليجار أو الرسوم المعقولة

 . عقد اإليجار أو اتفاقية اإليجار بغض النظر عن أي تغي رات في تكوين األُسرة

(b ) عندما تقوم إدارةHRA  بإصدار مدفوعات مساعدات إيجار شهرية بموجب برنامجCITYFHEPS  ومدفوعات بدالت مأوى

بالكامل بحلول آخر يوم في الشهر، فستُعتبر هذه المدفوعات قد تم سدادها في الوقت المناسب ( إن ُوجدت)شهرية كمساعدات حكومية 

د في عقد إيجار  CITYFHEPSكقيمة إيجار الوحدة الُمقدمة بموجب برنامج  لهذا الشهر، بغض النظر عن أي أحكام عكس ذلك ترِّ

 .CITYFHEPSالوحدة الُمقدمة بموجب برنامج 

(c )زمون بقبول إيصال التأمين الُمقدم من إدارة مًلك العقارات ملHRA  بداًل من وديعة التأمين النقدية وال يجوز لهم طلب أي تأمين

 . إضافي من العميل

(d ) يجب أال يقوم مًلك العقارات بنقل أي أسرة من وحدة إلى أخرى دون الحصول على موافقة كتابية ُمسبقة من كٍل من إدارةHRA 

 .واألسرة

(e ) يجب أن يقوم مًلك العقارات بإخطار إدارةHRA  أيام عمل من معرفتهم أن األسرة لم تعد تقيم في الوحدة التي ينطبق  5خًلل

 .CITYFHEPSعليها مساعدات اإليجار الُمقدمة من 

(f ) يجب أن يقوم مًلك العقارات بإخطار إدارةHRA  أيام عمل في حالة البدء في أي دعوى قضائية تؤثر على إيجار المشارك  5خًلل

 .بالبرنامج

(g )ك العقارات بإخطار إدارة يجب أن يقوم مًلHRA  على الفور إذا تغي ر مالك العقار أو مالك المبنى المعني أو الشركة المسؤولة عن

 .اإلدارة

(h ) إذا لم تعد األسرة تقيم في الوحدة الُمقدمة بموجب برنامجCITYFHEPS يجب أن يُعيد مالك العقار أي مدفوعات زائدة إلى إدارة ،

HRA . 

(i ) يجب أن يُعيد مًلك العقارات إلى المدينة أي مدفوعات زائدة فوًرا، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي أموال تم دفعها عن

 .CITYFHEPSبَل مالك العقار فيما يتعلق ببرنامج طريق الخطأ أو نتيجة لتقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة أو غير كاملة من قِّ 

(j ) يمكن أن يتم حظر مشاركة مًلك العقارات في برامج مساعدات اإليجار الخاصة بالمدينة الرتكاب انتهاكات أليٍ من متطلبات مالك

 . ار وفرصة له لًلعتراض كتابيًابتقديم إخطار إلى مالك العق HRAقبل إدراج مالك العقار في قائمة اإلقصاء، ستقوم إدارة . العقار

 .أحكام إضافية 10-15القسم 

(a ) ال يمكن الجمع بين مساعدات اإليجار الُمقدمة من برنامجCITYFHEPS  مع أي إعانات إيجار أخرى باستثناء بدالت المأوى من

من قوانين وقواعد ولوائح نيويورك، إال في حالة الحصول على  18من الباب  352.3المساعدات الحكومية المقدمة بمقتضى القسم 

 . موافقة ُمسبقة من المفوض حيث تكون هناك قابلية للجمع بين اإلعانات بما ال يخالف القانون
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(b )ولكن سيقوم موظفو المأوى بتوفير المساعدات للمقيمين في  .قدمو الطلب والمقيمون في المأوى مسؤولون عن تحديد السكن المحتملم

للمقيمين  CITYFHEPSفي بحثهم عن السكن، وسيقدمون خطاب تسوق خاص ببرنامج  DHSوإدارة  HRAالمآوى التابعة إلدارة 

 .CITYFHEPSأنهم مؤهلون محتملون للحصول على مساعدات اإليجار من برنامج في المآوى واآلخرين الذين يتضح لهم 

(c ) لن تحتفظ إدارةHRA  بقائمة انتظار لبرنامجCITYFHEPS. 

(d ) إن عدد األسر المؤهلة التي يمكن الموافقة على تلقيها مدفوعات إيجار برنامجCITYFHEPS  بموجب هذا القسم سيكون مقيدًا

 .بمقدار التمويل المتاح

(e ) سيُسمح ألي مشارك ببرنامجLINCلديه عقد إيجار لوحدة تخضع للوائح الحكومية فيما يتعلق باإليجارات المسموح بها اعتباًرا من ، 

تاريخ سريان هذه القاعدة، سيسمح له بقبول تجديد عقد اإليجار الخاص به بالمعدل الُمصرح به من قِّبَل أي كيان حكومي ُمفوض بموجب 

 .CITYFHEPSالقانون المحلي أو الفيدرالي أو قانون الوالية لتحديد اإليجارات دون المساس بأهليته للمشاركة في برنامج 

(f )كة في برنامج ستُحال األسر المشارCITYFHEPS  إلى مقدمي الخدمات الذين سيساعدونهم في الوصول إلى الخدمات المناسبة في

 .مجتمعاتهم
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 مكتب العمليات الخاص بعمدة مدينة نيويورك

FLOOR thBROADWAY, 10253  

NEW YORK, NY 10007 

1400-788-212 

 

 تحليل  /شهادة

 من الميثاق d-1043بمقتضى القسم 

 

 CITYFHEPSبرنامج مساعدات اإليجار الجديد التابع للمدينة الذي يُدعى : عنوان القاعدة

 HRA-19: الرقم المرجعي

 إدارة الموارد البشرية: الوكالة التي تضع القاعدة

 

من ميثاق مدينة  (d)1043أشهد أن هذا المكتب قد َحلَّل القاعدة المقترحة المشار إليها أعاله وفقًا للمطلوب في القسم 

 :نيويورك، وأن القاعدة المقترحة المشار إليها أعاله

 

(i)  مفهومة ومكتوبة بلغة واضحة للمجتمع أو المجتمعات المنفصلة 

 الخاضعة للتنظيم؛

 

(ii)  اًلمتثال بالنسبة للمجتمع أو المجتمعات المنفصلة الخاضعة للتنظيم بما يتفق مع تحقيق الغرض تقلل تكاليف

 المعلن للقاعدة؛ و

 

(iii)  ًل توفر فترة سماح ألنها ًل تُشكل انتهاًكا أو تعدياًل على انتهاك أو تعدياًل على عقوبات ذات صلة بانتهاك. 

 

 

ALEXANDRA OZOLSs/ /     17  2018يوليو 

 التاريخ     مكتب العمليات الخاص بالعمدة 
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 إدارة الشؤون القانونية بمدينة نيويورك

 قسم االستشارات القانونية

100 CHURCH STREET 

NEW YORK, NY 10007 

 4028-356-212 

 

 شهادة صادرة بموجب

 من الميثاق (d)043القسم 

 

 CITYFHEPSبرنامج مساعدات اإليجار الجديد التابع للمدينة الذي يُدعى : عنوان القاعدة

 HRA 007 (CITYFHEPS) 2018: الرقم المرجعي

 إدارة الموارد البشرية: الوكالة التي تضع القاعدة

 

من ميثاق  1043(d)أشهد أنا أن هذا المكتب قد راجع القاعدة المقترحة المشار إليها أعاله كما يتطلب القسم   

 :مدينة نيويورك، وأن القاعدة المقترحة المشار إليها أعاله

 

(i) تمت صياغتها لتحقيق غرض أحكام القانون التي تمنح التصريح؛ 

(ii) ًل تتعارض مع القواعد السارية األخرى؛ 

(iii) ها بدقة لتحقيق الغرض المراد منها إلى الحد المناسب والقابل للتنفيذ؛ وتم وضع 

(iv)  تحتوي على بيان بأساسها والغرض منها بما يوفر تفسيًرا واضًحا للقاعدة والمتطلبات التي

 .تفرضها القاعدة، إلى الحد المناسب والقابل للتنفيذ

 

/s/ STEVEN GOULDEN    2018يوليو  17 :التاريخ  

 المستشار القانوني القائم بمهام العمل
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