
للمزيد من المعلومات قم بزيارة 
HoustonRentAssistance.org

 ستتوفر المساعدة عبر الهاتف في 24 أغسطس. في 
 832.390.2018

مساعدة تحتاج   هل 
اإليجار؟ دفع  في 

 تسجيل المالك: )17 – 26 أغسطس، 2020(  
للتأهل، يجب أن توافق على هذه البنود المتصلة بالمستأجرين الذين 

يتم مساعدتهم: 
يجب أن تكون الوحدة داخل مدينة هيوستن 	
 التنازل عن جميع الرسوم والفوائد المتأخرة عن ذلك الشهر  	
السماح بخطة دفع بدون فوائد / غرامات ألي إيجار مستحق يزيد عن 2112  	

دوالًرا وأي رصيد في اإليجار حتى أغسطس
االمتناع عن عمليات اإلخالء حتى سبتمبر 2020 وإلغاء أي عملية إخالء سابقة 	

االمتناع عن عمليات اإلخالء حتى سبتمبر 2020 لجميع المستأجرين الذين 
يبرمون اتفاقية دفع بالشروط التالية:

يعرض المستأجر أن لديه مشقة مرتبطة بـفيروس COVID، وإذا كان مؤهالً،  	
فقد تقدم بطلب للحصول على المساعدة

المستأجر ليس متخلفًا عن اتفاقية دفع تفاوض عليها سابقًا مع المالك 	
تتضمن اتفاقية الدفع أي إيجار مستحق قبل بداية البرنامج 	
في  	 األخيرة  والدفعة  أكتوبر   1 أقصاه  موعد  في  األولى  الدفعة  المستأجر  يدفع 

موعد أقصاه 30 نوفمبر

الخطوات التالية:
قم بالتسجيل على الفور لتكون المالك المشارك 	

أبلغ المستأجرين المؤهلين الذين لديهم إيجار متأخر  أنه يمكنهم التقدم للحصول  	
على المساعدة اعتباًرا من 24 أغسطس

 تأكد من أن المستأجرين لديك لديهم اتصال باإلنترنت عند نشر نظام المستأجر  	
على اإلنترنت

* عملية تسجيل المالك ليست ضمانًا للمساعدة في اإليجار.

عمدة سيلفستر تيرنر

 قد تتمكن من تلقي  ما يصل إلى 2,112 دوالًرا أمريكيًا  مقابل  إيجار 
متأخر لشهر آب أو األشهر السابقة 

تسجيل المستأجر: )من 24 إلى 30 آب، 2020( 
للتأهل:

يجب أن يكون مالك المستأجر في دليل المالك المشارك  	
لديك إيجار غير مدفوع من نيسان إلى آب 	
يوافق المالك لديك على "شروط المالك"  	
 قبل نيسان 2020، كان دخل األسرة أقل من 80٪ من متوسط   الدخل في المنطقة 	

أو المستأجر يشارك حاليًا في أي من البرامج المدرجة   )انظر الجدول أدناه( 
ال يمكن دفع اإليجار بسبب الضرر االقتصادي أو تأثير الرعاية الصحية لوباء  	

COVID-19

الخطوات التالية:
إن أمكن، قم بتأمين وصول إلى الكمبيوتر أو الهاتف الذكي من أجل إرسال طلبك بين  	

24 آب و30 آب
تحقق لمعرفة ما إذا كان المالك مدرًجا في دليل المالك المشارك 	
إذا لم يكن األمر كذلك، فاطلب من المالك التسجيل كمالك مشارك 	
استعد لتقديم طلبك عبر اإلنترنت أو عبر رقم الهاتف أدناه 	
اطلب من المؤجر الخاص بك خطة سداد 	

*عملية تقديم المستأجر ليست ضمانًا للمساعدة في اإليجار.

المدفوعات ألصحاب العقارات
بعد 8 سبتمبر

تتم معالجة المدفوعات إلى المالك 

اختيار التطبيق
بعد 31 أغسطس

يتم اختيار طلبات المستأجرين لمعالجتها 

طلب المستأجر
24 - 30 أغسطس

يتقدم المستأجرون بطلب للحصول على 
مساعدة في اإليجار 

تسجيل المالك
17 - 26 أغسطس

يسجل أصحاب العقارات السكنية ليكونوا مالًكا مشارًكا 

لبرامج  ا تأهيل 

 	Medicaid
 	Public Housing Assistance
 	SNAP
 	TANF
 	SSI
 	 National School Lunch

Program/Head Start
 	 Low Income Home Energy

Assistance Program
 	WIC
 	Federal Pell Grant
 	VA Pension
 	Tribal Assistance
 	Harris Health Gold Card

حجم األسرة 80٪ متوسط   دخل المنطقة

1 شخص 44150 دوالًرا

2 شخص 50450 دوالًرا

3 شخص 56750 دوالًرا

4 أشخاص 63050 دوالًرا

5 أشخاص 68100 دوالر

6 أشخاص 73150 دوالًرا

7 أشخاص 78200 دوالر

8 أشخاص 83250 دوالر
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