
 

 

 
 نيوهامبشير 

 برنامج المساعدة في دفع اإليجار في حاالت الطوارئ

 

 هل تجد صعوبة في سداد  

تكاليف اإليجار وخدمات المرافق  

 سواء السابقة أو الحالية؟
 

يقدم برنامج المساعدة في دفع اإليجار في حاالت الطوارئ في نيوهامبشير المساعدة  
وخدمات المرافق  تكاليف اإليجار  للمقيمين المؤهلين الذين يواجهون صعوبة في سداد

 (.19-خالل فترة جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 
 

 

 نيوهامبشير 

برنامج المساعدة في دفع  
 اإليجار في حاالت الطوارئ 
 

  CAPNH.org الموقع اإللكتروني التالي:يمكنك التقديم من خالل 

 أو االتصال على الرقم التالي: 2-1-1

http://www.capnh.org/


 

 

 ؟ ما الخدمات المشمولة بتغطية هذا البرنامج

 والمستقبلية. مدفوعات اإليجار المتأخرة  ■

الكهرباء، وتكاليف التدفئة المنزلية، والمياه،   المرافق مثل: ■
 والصرف الصحي، والقمامة. 

مصاريف اإلنترنت  اليف األخرى المتعلقة بالسكن مثل:التك ■
واالنتقال )بما في ذلك رسوم طلب اإليجار، ورسوم توصيل 

 المرافق، ووديعة التأمين(.

بالمرافق حتى لو كانت األسر ال تتلقى المساعدة فيما يتعلق  ■
 مساعدة أو تحتاج إلى مساعدة في دفع اإليجار. 

 
 استحقاق المساعدة المقدمة من البرنامج 

يجب أن يكون شخص واحد على األقل في األسرة مستحقًا  ■
للحصول على إعانات البطالة، أو تم خفض دخله، أو تكبد 

خرى أثناء  تكاليف كبيرة، أو عانى من صعوبات مالية أ
 الجائحة، ويجب استيفاء بعض متطلبات الدخل.

 ال تحتاج األسر إلى تلقي إعانات البطالة.  ■

يجوز لألسر المستحقة تلقي المساعدة فيما يتعلق   ■
بمدفوعات اإليجار والمرافق المتأخرة والمستقبلية لفترة ال 

 شهًرا.  18تتجاوز 

المساعدة في ( CAPستقدم وكالة شراكة العمل المجتمعي ) ■
 تحديد المعلومات المطلوبة.

 
 
 
 

  ستقدم لك وكالة شراكة العمل المجتمعي التابع لها المساعدة في عملية تقديم الطلب.
 يمكن استيفاء الطلب عبر اإلنترنت، أو طلب الحصول على نسخة ورقية منه. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هذا البرنامج ممول من جهات فيدرالية من خالل مكتب المحافظ لإلغاثة في حاالت الطوارئ والتعافي
(Governor’s Office for Emergency Relief and Recovery) والمسؤول عن إدارته هيئة اإلسكان بنيوهامبشير بالتعاون  مع  

 وكاالت شراكة العمل المجتمعي .

  CAPNH.org يمكنك التقديم من خالل الموقع اإللكتروني التالي:

 أو االتصال على الرقم التالي: 2-1-1

 

  هل تجد صعوبة في سداد 

تكاليف اإليجار وخدمات 
 المرافق سواء السابقة 

 أو الحالية؟

يقدم برنامج المساعدة في حاالت الطوارئ في 
نيوهامبشاير المساعدة للمقيمين المؤهلين الذين 

يعانون من ضائقة مالية أثناء الجائحة، 
والمعرضين لخطر التشرد، أو الذين يعيشون في 

 مسكن غير آمن أو غير صحي.

 ا كنت مستحقًا لتلقي المساعدة:اعرف ما إذ

يمكن التقديم من خالل الموقع اإللكتروني التالي: 

CAPNH.org  أو االتصال على الرقم

   1-1-2التالي:

 نيوهامبشير

برنامج المساعدة في دفع 

 اإليجار في حاالت الطوارئ

http://www.capnh.org/
http://www.capnh.org/
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