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Who can apply?

كيف أتقدم؟

•
•

ً inتستأجر
:الحاليor
الوقت
منزل في
كنتofإذا
Current renters
people
need
NeighborWorks
Toledo
Region
برنامج
a home to rent
43605  أوهايو، توليدو.704 Second St
Applicant must be named
on a
419-691-2900
valid lease

استئجار
كنت تحتاج إلى
• Rental property:منزل
must
be located
inإذا
)االجتماعية
اللوثرية
(الخدمات
Lutheran
Social
Services
the City of Toledo
.2149 Collingwood Blvd
• Proof of lost income due to COVID-19
43620  أوهايو،توليدو
• Fall below the maximum419-243-9178
household
income

المال؟
استخدام
فيما يمكن
Landlord must agree to terms
of the
program
and
may اإليجار
not beأوaاإليجار
relative
of the
tenant
المتأخر أو
لتغطية
المدفوعات
يجوز استخدام
receiving assistance. Applicants will be
وسوف
وديعة التأمين
 الجديد أوfor
المستأجر
المتأخرة أو رسوم
considered
ineligible
the program
if the الرسوم
لوديعة
المخصصة
مباشرة إلى
تُقدم المدفوعات
applicant
is aالمدفوعات
resident.المالك
of public
housing,
receives
anyإلى
government
housing
do
مقدم الخدمة
سوف تُقدم مباشرة
االنتقالsubsidy,
 وتكاليفor
المرافق
not meet all eligibility criteria.
Full eligibility criteria can be found at:
toledo.oh.gov/renters

.المناسب

How do I apply?



من يستطيع التقدم للمنحة؟

If لإليجار
you are
renting:
منزلcurrently
من يحتاجون إلى
•المستأجرون الحاليون أو
NeighborWorks
Toledo
Region
المتقدم مذكور في عقد إيجار سار
•يجب أن يكون اسم
704 Second St. Toledo, Ohio 43605
•يجب أن يقع العقار المؤجّر في مدينة توليدو
419-691-2900
19-•إثبات بخسارة الدخل بسبب أزمة كوفيد
If you are inاألسرة
need
a home
toيقل
rent:
لدخلofاألقصى
عن الحد
•الدخل
Lutheran Social Services
يجب أن يوافق المالك على شروط البرنامج وال يجوز أن يكون من أقارب
2149
Blvd.
إذا كانCollingwood
المتقدم غير مؤهل للبرنامج
 سيتم اعتبار.المستأجر الذي يتلقي اإلعانة
Toledo,
Ohio
43620
الحكومة أو ال
إسكان من
مقي ًما في مساكن اإلسكان العام أو يتلقى أية بدالت
.يستوفي جميع معايير االستحقاق
419-243-9178
:يُمكن االطالع على معايير االستحقاق الكاملة على
What can the moneytoledo.oh.gov/renters
be used for?

Payments may cover rent, past due
rent, late fees, new renter fees, security
deposits and will be made directly
to the landlord. Payments for utility
deposits and moving costs will be made
directly to the appropiate vendor.

ﺻﻧدوق اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟطﺎرئ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺗوﻟﯾدو ) (ERAFاﺳﺗﻣﺎرة اﻟطﻠب

ﻣﻘدم اﻟطﻠب )رب اﻷﺳرة(:

اﻻﺳم اﻷﺧﯾر

اﻻﺳم اﻷوﺳط

اﻻﺳم اﻷول

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد
اﻟﺷرﯾك ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب )ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء(:

Lastاﻻﺳم اﻷﺧﯾر

اﻻﺳم اﻷوﺳط

اﻻﺳم اﻷول

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد

أﺳﻣﺎء اﻷﺷﺧﺎص اﻵﺧرﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﻧزل اﻷﺳرة:

اﻻﺳم اﻟﻛﺎﻣل

اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد

اﻻﺳم اﻟﻛﺎﻣل

اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد

اﻻﺳم اﻟﻛﺎﻣل

اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد

اﻻﺳم اﻟﻛﺎﻣل

اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد

اﻻﺳم اﻟﻛﺎﻣل

اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد

ﻧﻌم

ھل ﺗﻠﻘﻰ أي ﺷﺧص آﺧر ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ھذه اﻷﺳرة اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ؟

ﺗوﻟﯾدو

اﻟﻌﻧوان اﻟﺣﺎﻟﻲ:
رﻗم

رﻗم اﻟﺷﻘﺔ

اﻟﺷﺎرع

رﻗم ھﺎﺗف اﻟﻣﻧزل :

ﻻ

أوھﺎﯾو

اﻟﻣدﯾﻧﺔ

اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي

اﻟوﻻﯾﺔ

رﻗم اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول:
ﻻ ﯾوﺟد

ﻋدد اﻷطﻔﺎل/اﻟ ُﻣﻌﺎﻟﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻣﻌك:

1

2

3

4

5

6

أﻛﺛر ﻣن 7

اﺳم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﺎدھﺎ أي أطﻔﺎل ﻓﻲ ﻋﻣر اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﻌﯾﺷون ﻣﻌك:

ت
ھل أﻧ ِ

ﺣﺎﻣل؟

ﻣن ذوي اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ

ﺿﻌﯾف؟

ﯾرﺟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ:

اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ

اﻟﺟﻧس:

اﻟﻌرق:

اﻷﺻل اﻟﻌرﻗﻲ:

أﻧﺛﻰ

ذﻛر

ﻣﺗﺣول ﺟﻧﺳﯾًﺎ

أﻣرﯾﻛﻲ ﻣن أﺻل أﻓرﯾﻘﻲ/أﺳود

آﺳﯾوي

ﺗﻧﺣدر ﻣن أﻋراق ﻣﺗﻌددة

أﻣرﯾﻛﻲ ھﻧدي/ﻣن ﺳﻛﺎن أﻻﺳﻛﺎ اﻷﺻﻠﯾﯾن

ھﺳﺑﺎﻧﻲ

اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ

أﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أﺗﻣﻣﺗﮭﺎ:

اﻟﺑوﻟﻧدﯾﺔ

اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ

ﺑدون ﺷﮭﺎدة ﺛﺎﻧوﯾﺔ
اﻵداب

ﻣﻠﺗﺣﻖ ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﺑﻣدرﺳﺔ/ﺗدرﯾب؟

ﻧﻌم

اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ:

ﻏﯾر ذﻟك

ﻣﺗزوج

ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ

اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ

ﻏﯾر ذﻟك

اﻟﻌرﺑﯾﺔ

اﻟﺷﮭﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
ﺷﮭﺎدة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

ﺑﻌض اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراه

ﻻ

ﺷﮭرا؟
ﺷﮭرا ﻋﻣﻠت ﺧﻼل آﺧر 12
ﻛم
ً
ً

ﻻ

أﻋزب

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﻣزاﯾﺎ ﻗداﻣﻰ اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن:

ﻗوﻗﺎزي/أﺑﯾض

دﺑﻠوم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم )(GED
ﺷﮭﺎدة ﺑﻛﺎﻟرﯾوس

ﻧﻌم

ﺗﻌﻣل ﺣﺎﻟﯾًﺎ؟

اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ:

ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻌرق

ﻣن ﺳﻛﺎن ھﺎواي/ﺟزر اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ

ﻏﯾر ھﺳﺑﺎﻧﻲ

اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ:

اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:

ﻏﯾر ذﻟك

أرﻣل

ﻣن ﻗداﻣﻰ اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن

ﯾﺗم ﺗﻠﻘﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ

ﺗﺄﻣﯾن ﺧﺎص ﻣن ﺧﻼل ﺻﺎﺣب ﻋﻣل
ﺻﺎﺣب ﻋﻣل

ﻣطﻠﻖ

ﻣﻧﻔﺻل

زوج ﻋﺳﻛري ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ

ﻻ ﯾﺗم ﺗﻠﻘﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ

ﺷرﯾك ﻣﻧزﻟﻲ

زوج ﻋﺳﻛري ﻣن ﻗداﻣﻰ اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن

ﻟم ﯾﺳﺑﻖ ﺗﻠﻘﯾﮭﺎ ﻗط

ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻣﯾن ﺣﻛوﻣﻲ ﺗﺄﻣﯾن ﺧﺎص ﻟﯾس ﻣن ﺧﻼل
ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺄﻣﯾن

ﻟم ﺗﺧدم ﻗط

ﺻﻔﺤﺔ
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اﻟدﺧل اﻟﺷﮭري ﻟﻸﺳرة
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوظﯾف:

ھل أﻧت ﻋﺎطل ﺑﺳﺑب أزﻣﺔ ﻛوﻓﯾد19-؟ □ﻧﻌم* □
ﯾرﺟﻰ ذﻛر آﺧر ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻠﺗوظﯾف:
ﻣؤﺧرا ﺑﺳﺑب أزﻣﺔ ﻛوﻓﯾد19-؟ □ﻧﻌم* □ ﻻ
ھل ﺗﻌرﺿت ﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻷﺟر أو ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل
ً

ﻻ

* ﯾﺟب أن ﯾُرﻓﻖ ﻣﻘدم اﻟطﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن وزارة ﺧدﻣﺎت اﻟوظﺎﺋف واﻷﺳرة ﻓﻲ أوھﺎﯾو ) ،(ODJFSو/أو إﯾﺻﺎﻻت اﻟدﻓﻊ و/أو ﻛﺷوف ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ أو ﺧطﺎب ﻣن ﺻﺎﺣب ﻋﻣل ﯾﺛﺑت
ﺧﺳﺎرة اﻟوظﯾﻔﺔ/اﻟدﺧل ﺑﺳﺑب أزﻣﺔ ﻛوﻓﯾد.19-

ً
ﻋﺎطﻼ:
إذا ﻛﻧت
ھل أﻧت ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺑدﻧﯾًﺎ/ﻧﻔﺳﯾًﺎ؟

□ﻧﻌم □
□ﻧﻌم □ ﻻ
□ﻧﻌم □ ﻻ
ﻻ

ھل ﻛﻧت ﺗﺑﺣث ﻋن ﻋﻣل؟
ھل أﻧت ﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾب وظﯾﻔﻲ؟

ﻧﻌم

ھل ﯾﻌﻣل أي ﺷﺧص آﺧر ﻓﻲ أﺳرﺗك؟

ﻻ

ﯾرﺟﻰ ﺳرد دﺧل ﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻷﺳرة) :ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧل ﺗﺷﻣل اﻟدﺧل ﻣن اﻟوظﺎﺋف ﺑدوام ﻛﺎﻣل أو ﺑدوام ﺟزﺋﻲ أو اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ أو اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو دﺧل اﻟﺿﻣﺎن
اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ )/(SSIﺑدﻻت اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ) (SSAأو اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت أو إﻋﺎﻧﺎت اﻷطﻔﺎل أو اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ أو إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺑطﺎﻟﺔ أو إﻋﺎﻧﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ أو ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﺑﻧﻲ أو أي دﺧل
ﺗﺗﻠﻘﺎه ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻷطﻔﺎل وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك(.
اﺳم اﻟﺷﺧص
ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟدﺧل

ﻧوع

اﻟدﺧل

اﺳم
اﻟوﻛﺎﻟﺔ/اﻟﺷرﻛﺔ

إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟدﺧل اﻟﺷﮭري

رﻗم اﻟﺗواﺻل
ﻟﻠﺷرﻛﺔ/اﻟوﻛﺎﻟﺔ

ﺟزﺋﻲ

ﻛﺎﻣل

دوﻻر

ﺟزﺋﻲ

ﻛﺎﻣل

دوﻻر

ﺟزﺋﻲ

ﻛﺎﻣل

دوﻻر

اﻟدﺧل اﻹﺿﺎﻓﻲ:

ﻧوع
اﻟﻣزاﯾﺎ

اﺳم اﻟﺷﺧص
ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣزاﯾﺎ

إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺷﮭرﯾﺔ

ﺻﻔﺤﺔ

اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

دوﻻر

ﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ/اﻟﻌﻣﺎل

دوﻻر

إﻋﺎﻧﺔ اﻟطﻔل

دوﻻر

اﻟﺑطﺎﻟﺔ

دوﻻر

ﻣزاﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ )(SNAP

دوﻻر

ﻣدﻓوﻋﺎت ﺣواﻓز ﻗﺎﻧون ﻛﯾرز )(CARES ACT

دوﻻر

ﻏﯾر ذﻟك )ﯾُرﺟﻰ اﻟﺗﺣدﯾد(

دوﻻر

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﮭري ﻟﻸﺳرة )اﻷﺟور واﻟدﺧل اﻹﺿﺎﻓﻲ(:

دوﻻر
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اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻸﺳر اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﺔ

دوﻻر

ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﻛﺎن
ھل أﻧت ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ ﻣوﻋده ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺷﮭور؟

ﻧﻌم

ﻻ

ھل ﺗواﺟﮫ اﻹﺧﻼء ﺑﺳﺑب ﺗﺄﺧﯾر أو ﻋدم دﻓﻊ اﻹﯾﺟﺎر ﻧﺗﯾﺟﺔ أزﻣﺔ ﻛوﻓﯾد19-؟

ﻧﻌم

ﻻ

إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌم ،ﻓﻣﺎ ﻣﻘدار اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ؟:

* ﻧرﺟو إرﻓﺎق ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﮭذا اﻟطﻠب.

ھل أﻧت ﻣﻠﺗﺣﻖ ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ؟

ﻻ

ﻧﻌم

إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌم ،ﻓﻣﺎ ھو اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ:
ھل أﻧت ﻣﻠﺗﺣﻖ ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ Section 8؟

ﻧﻌم

ﻻ

ھل ﻣﺳﻛﻧك اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﺻﻧف ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "إﺳﻛﺎن ﻣﯾﺳور ﺗﻛﻠﻔﺔ"؟
)أي أن إﯾﺟﺎرك ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ دﺧﻠك؟(

ﻧﻌم

ﻻ

ﻣﻧذ ﻣﺗﻰ وأﻧت ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﻣﺳﻛﻧك اﻟﺣﺎﻟﻲ؟
ﻛم ﻣرة اﻧﺗﻘﻠت ﻣن ﻣﺳﻛﻧك ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ؟
ﻟﻣﺎذا اﻧﺗﻘﻠت ﻣن ﻣﺳﻛﻧك اﻷﺧﯾر؟
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺷرد :ھل ﺳﺑﻖ أن أﻗﻣت ﻓﻲ ﻣﻠﺟﺄ؟
إذا ﺣدث ،ﻓﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك؟

ﻧﻌم

ﻻ

ﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺳرة اﻟﺷﮭرﯾﺔ

اﻟﻣراﻓﻖ
ھل ﯾﺣﺗوي ﻣﻧزﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻓﻖ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

ھﺎﺗف

ﻏﺎز/أﻧﺑوب ﺑروﺑﺎن

ﻛﮭرﺑﺎء

ﻣﯾﺎه

ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻓواﺗﯾر اﻟﻣراﻓﻖ ﻓﻲ ﻣوﻋدھﺎ؟
ھل ﻛﻧت ً

ﻧﻌم

ﻻ

ھل أﻧت ﻣﻠﺗﺣﻖ ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﺑﺄي ﺑراﻣﺞ ﻟﻺﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻣراﻓﻖ؟

ﻧﻌم

ﻻ

ﯾرﺟﻰ ذﻛر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺷﮭري اﻟذي ﺗﻧﻔﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
اﻟﻣراﻓﻖ )اﻟﻐﺎز واﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﯾﺎه واﻟﮭﺎﺗف ﻣﻌًﺎ( ﺑﺎﻟدوﻻر
ﻧﻔﻘﺎت اﻟطﻌﺎم ﺑﺎﻟدوﻻر
اﻟﻣواﺻﻼت ﺑﺎﻟدوﻻر
اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺎﻟدوﻻر
ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدﯾون اﻷﺧرى )اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻘروض وﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎرة ﻣﻌًﺎ( ﺑﺎﻟدوﻻر
ﻣﺑﻠﻎ اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﻟدوﻻر
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻷﺳرة اﻟﺷﮭرﯾﺔ :ﺑﺎﻟدوﻻر

ﺻﻔﺤﺔ

ﯾﺗم اﺳﺗﻛﻣﺎﻟﮫ ﺑواﺳطﺔ ﻣدرب ﻣرﻛز اﻟﻔرص اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ):(FOC
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ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻘط

ﺗﻘﯾﯾم
ﺷﺧﺻﻲ
ﻓﻲ رأﯾك ،ﻣﺎ أھم  3ﻣﺷﻛﻼت ﺗﮭدد وﺿﻌك اﻟﺳﻛﻧﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ و/أو ﺟﻌﻠﺗك ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﺣﺗﺎج ﻓﯾﮫ إﻟﻰ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺳﺎﻋدة ﺑﺷﺄن اﻹﯾﺟﺎر؟
.1

.2

.3

إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
أﻣﻧﺢ ﻣواﻓﻘﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ  NeighborWorks Toledo Regionواﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻠوﺛرﯾﺔ ) (lutheran social servicesﻓﻲ
أﻧﺎ،
ﺷﻣﺎل ﻏرب أوھﺎﯾو وﻣرﻛز اﻟﻔرص اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) (FOCﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ أي ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻋﻼه ﻣﻊ اﻟوﻛﺎﻻت واﻟﻣﻣوﻟﯾن اﻟﺷرﻛﺎء ﻟﮭم ﺑﻐرض ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣرﻛز اﻟﻔرص اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟطﻠب ﺣﺻوﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﺧدﻣﺎت ﺑﺄﻓﺿل طرﯾﻘﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ .أرﻏب ﻓﻲ أن ﯾﺗم اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﻣن ﻗِﺑل ﻣوظﻔﯾن ﻣن  FOCﻷﻏراض ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ .أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺳﺗﻧد إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺷﮭرا ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣوﺿﺢ أدﻧﺎه.
ھذا ﺳﯾظل ﺻﺎﻟ ًﺣﺎ ﻟﻣدة 18
ً

اﻟﺗوﻗﯾﻊ:
اﻟﺗﺎرﯾﺦ:

ﺑﺗوﻗﯾﻊ اﺳﺗﻣﺎرة اﻟطﻠب ھذه ،ﻓﺄﻧﺎ أدرك اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أﯾﺿًﺎ:
 .1اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺿﻣوﻧﺔ.
 .2ﯾﺟب اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﺑل ﻣﻧﺢ أي ﻣﺳﺎﻋدة إﯾﺟﺎرﯾﺔ.
 .3ﯾﺟب إرﻓﺎق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﮭذا اﻟطﻠب.
 .4ﺗﻣوﯾل ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺻﻧدوق ) (ERAFﻣﻛﻔول ﺑﻘﺎﻧون ﻛﯾرز  CARES ACTوﻟن أﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ ﺑﻘﺎﻧون
 CARES ACTأﻛﺛر ﻣن ﻣرة.
 .5اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻌﻣﯾل )ﻣﻘدم اﻟطﻠب( ﺻﺣﯾﺣﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ ودﻗﯾﻘﺔ.
ﺻﻔﺤﺔ
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اﻟﺗﺎرﯾﺦ

ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻣﯾل

ﺗوﻗﯾﻊ ﻣدرب NTR FOC

ﯾﺗم اﺳﺗﻛﻣﺎﻟﮫ ﺑواﺳطﺔ أﺧﺻﺎﺋﻲ اﻻﺳﺗﻼم:

اﻟﺗﺎرﯾﺦ

ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻘط

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻼم اﻟطﻠب ﺑواﺳطﺔ ﻣرﻛز اﻟﻔرص اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
اﻟطﻠب ﻣﻛﺗﻣل؟ ﻧﻌم أم ﻻ
إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻻ ،ﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻼم اﻟطﻠب اﻟﻣﻛﺗﻣل/اﻹﺛﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ؟
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣدﯾد اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق:

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺑدﺋﻲ اﻟﻣﺣدد ﻣﻊ اﻟﻣدرب:

ﯾﺗم اﺳﺗﻛﻣﺎﻟﮫ ﺑواﺳطﺔ طﺎﻗم اﻟﺗدرﯾب:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺑدﺋﻲ:

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻧدات

•
•
•
•
•
•

ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺑطﺎﻗﺔ ھوﯾﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﺻورة ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻧﻔس اﺳم ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺣﺎﻟﻲ
إﯾﺻﺎﻻت دﻓﻊ أو إﺛﺑﺎﺗﺎت ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺑطﺎﻟﺔ أو ﺧطﺎب ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﯾﺛﺑت اﻟﺑطﺎﻟﺔ أو ﺗﺧﻔﯾض ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل أو ﺧﺳﺎرة اﻟدﺧل
ﺑﺳﺑب أزﻣﺔ ﻛوﻓﯾد19-
ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﻣﻛﺗوب و ُﻣوﻗﻊ ﻟﺷﻘﺔ/ﻣﻧزل ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗوﻟﯾدو
إﺛﺑﺎت ﺑﺂﺧر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ ھﯾﺋﺔ ﺧطﺎب ﻣن اﻟﻣﺎﻟك ،أو إﻧذار ﺑﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم أو اﺳﺗدﻋﺎء /ﺷﻛوى ﻟﻺﺧﻼء
ﻛﺷوف ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻵﺧر  60ﯾو ًﻣﺎ
ﻧﻣوذج ﻣﻛﺗﻣل ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء ظروف اﻹﺳﻛﺎن

ﺻﻔﺤﺔ
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