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 ھل تحتاج إلى مساعدة في دفع 
 ؟ 19-بسبب كوفیداإلیجار والمرافق  

یقدم برنامج مساعدة اإلیجار في حاالت الطوارئ في نیوھامبشیر المساعدة للمقیمین المؤھلین الذین  
 . 19-ال یستطیعون دفع اإلیجار والمرافق بسبب جائحة كوفید

 
 ) في منطقتك.CAPالطلب إلى وكالة شراكة العمل المجتمعي ( قدم 

 .یمكنك أن  تطلب أن یساعدك مترجم فوري
 

 
 

 

 

 ) NEW HAMPSHIREنیوھامبشیر (

برنامج مساعدة اإلیجار  
 في حاالت الطوارئ



 1-1-2أو اتصل على   CAPNH.org قدم الطلب على 

 ما یغطیھ البرنامج

 مدفوعات اإلیجار المتأخرة والمستقبلیة.  ■

المرافق مثل الكھرباء وتكالیف التدفئة المنزلیة والمیاه والصرف   ■
 والقمامة. الصحي 

التكالیف األخرى المتعلقة بالسكن مثل اإلنترنت ومصاریف   ■
المرتبطة بشكل مباشر أو غیر االنتقال إلى محل إقامة آخر 

 . 19-مباشر بكوفید 

مصاریف االنتقال إلى محل إقامة آخر، بما في ذلك رسوم طلب  ■
 اإلیجار ورسوم توصیل المرافق وودائع التأمین.

للحصول على مساعدة المرافق حتى إذا كنت ال تتلقى أو  قد تكون مؤھالً  ■
 تحتاج إلى مساعدة اإلیجار

 األھلیة للبرنامج 

إعانات  ■ على  للحصول  مؤھل  أسرتك  في  األقل  على  واحد  فرد  ھناك 
أو لدیھ    البطالة،  كان  أو  كبیرة،  تكالیف  لدیھ  كان  أو  دخلھ،  تخفیض  تم 

كوفید  بسبب  أخرى  مالیة  استیفا 19-صعوبات  یجب  دخل  .  متطلبات  ء 
 معینة. 

 لست بحاجة إلى تلقى مدفوعات إعانات البطالة.  ■

) في تحدید  CAPستساعد وكالة شراكة العمل المجتمعي ( ■
 المعلومات المطلوبة. 

قد تتأھل األسر المؤھلة للحصول على المساعدة في مدفوعات اإلیجار  ■
 شھًرا.  15والمرافق المتأخرة والمستقبلیة لفترة ال تتجاوز 

 
 
 
 
 
 

 ) في عملیة تقدیم الطلب. CAPستساعدك وكالة شراكة العمل المجتمعي (
 یمكن إكمال الطلب عبر اإلنترنت، أو یمكنك طلب الحصول على طلب ورقي.

 

 
 

الطوارئ والتعافي. یدار من قبل إسكان  ھذا البرنامج ممول فیدرالیًا من مكتب الحاكم لإلغاثة في حاالت  
 ). CAPنیوھامبشایر، بالتعاون مع وكاالت شراكة العمل المجتمعي ( 

ھل تحتاج إلى مساعدة 
اإلیجار  في دفع 

-بسبب كوفیدوالمرافق 
 ؟19

اإلیجار في حاالت الطوارئ في  یقدم برنامج مساعدة 
نیوھامبشیر المساعدة للمقیمین المؤھلین الذین یعانون من 

والمعرضین لخطر التشرد،  19-ضائقة مالیة بسبب كوفید
 أو الذین یعیشون في مساكن غیر آمنة أو غیر صحیة. 

لمعرفة ما إذا كنت مؤھالً للحصول على  
 المساعدة:
 CAPNH.orgقدم طلبًا على اإلنترنت على 

 1-1-2أو اتصل على 

 NEWنیوھامبشیر (
HAMPSHIRE ( 

برنامج مساعدة اإلیجار في حاالت  
 الطوارئ
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