
  

 

 اَذاهى ىالَخى اإلعنبُ ٍغبػذح دىُو
 ومدٌري القضاٌا اإلسكان لمستهلكً أساسٌة حقائق

 / 
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 مقدمة

 رشمذ عنبُ اَذاهى ػذَذح ُخؼىاٍو اىزىظُفاىؼىاٍو االقزصبدَخ واى .بّذ ىغذ وحذكفثأعؼبس ٍؼقىىخ ،  ٍغزقش عنِارا مْذ ثحبجخ اىً 

غزخذً ثشاٍج اىخذٍخ االجزَبػُخ واىَالجئ اىَحيُخ َثؼض اىْبط َقَُىُ ٍغ أصذقبء أو أقبسة، فٍ حُِ أُ اىجؼض اِخش . دوُ ٍنبُ آٍِ 

:ٍه ٌ خخ ألاىْصُحخ األمثش ٍْطقُخ . ىزيجُخ اىطيت اىحبىٍ ٍنفَال َىجذ رَىَو . جذوا خُبساد أخشيَىيَشح األوىً حزً   

 

.اىطيت قذٌَالعزنشبف اىخُبساد اىخبصخ ثل ور حجظ اىشهِال رْزظش اإلخالء أو . انًسبػذح في وقذ يجكشاطهت   

يؼىدح إىً ىرنىُ خطىح أوىً  أُ يَالجئى ََِن .رجذ ٍب رشَذٓ ثبىضجظ فٍ اىجذاَخ ،ٍِ االحزَبه اُ الهزٓ األوقبد صؼجخ. نهزكيف قبثم كٍ 

.اىغنِ اىذائٌ واالعزقشاس  

، اعأه ٍزً ََنْل االرصبه ٍشح أخشي  اىَغبػذح رقذٌَ طيتثؼذ . اىهبٍخ واالرصبالد قبئَخ األعَبء دوُ انًالحظبد سجماهزًبو وإيالء 

.مُفُخ اىىصىه إىُل ػْذ اىحبجخ ىُؼشفَ اّهٌ ٍقذٍٍ اىغنِ اُ رأمذ. ىَؼشفخ اىَضَذ  

قىائٌ االّزظبس العزئجبس وحذاد  ٍنبُ فٍ اىحصىه ػيً. ريجٍ االحزُبجبد اىفىسَخ ،ضغ خطخ ػيً اىَذي اىطىَو ػْذٍب . خطخث رقذو 

.َغبػذحاىىحصىه ػيً ا ئٌ االّزظبسرَْؼل ٍِ اىزقذً ثطيتال رذع قىا. ٍْخفضخ اىزنبىُف وغُشهب ٍِ اىَغبػذاد  

 اىَىاضُغ
 وأَىاػهب انسكُيخ االحزيبجبد

 على المدى القصٌر المأوى لألفراد والعائالت. الطارئةمأوى للحاالت 

 لسكن أكثر استقرار« الجسر»على المدى القصٌر . السكن االتنتقالً

 .اإلٌجار محتسب على تنساة مئوٌة من الدخل االجمالً االسري. اعتمادا على الدخلمدعمة أو 

 .سعر سوق اإلسكانإٌجار ثاات ، ولكن فً كثٌر من األحٌان أقل من . اأسعار معقولة

 التوجد مساعدة مالٌة .سعرالسوق

 .أو المعاقٌن/ مصطلح شائع ٌصف السكن وخدمات الدعم األخرى للمستأجرٌن المستنٌن و . مساعدة المعٌشة

 : كُذ نى رفؼم يبرا

 سكُك يٍ يطشود أو يأوي ثال

لخٌارات السكن المحلً فً حاالت '  ’Shelter Informationواتنقر على رااط  http://www.housingidaho.com زر
 .o.htmlhttp://www.homelessshelterdirectory.org/idahالطوارئ ، أو إاحث على مأوى الشخاص اال مأوى فً دلٌل 

 .211اتصل اخط العتناٌة والٌة اٌداهو 

 housingidaho.comww.w 1-877-428- 8844أو على  1-877-438-4472اتصل االخط المجاتنً إلسكان فً اٌداهو 

 (.4اتنظر الخرٌطة فً الصفحة رقم )اشركاء العمل االجتماعً المحلً  اتصل

  0106-345-866-1اخدمات اٌداهو للمساعدة القاتنوتنٌة المجاتنٌة فً اتصل

 .اتصل اقسم الشرطة المحلٌة أو مكتب كاتب المدٌتنة لمعرفة الخٌارات األخرى

 .إذا كتنت فً خطر فوري فقط 111اتصل ب 

   انىقذ يؼظى اإليجبس يزبخش في دفغ

 .سدد حسااك لتجتنب الطرد. راجع مٌزاتنٌة األسرة الخاصة وتوقف من التادٌر أو تكالٌف غٌر ضرورٌة

 .ااحث عن الحصول على المساعدة الغذائٌة ، والمرافق العامة أو غٌرها من التنفقات

 (.اتنظر التعلٌمات)اإلسكان ااحث عن استئجار أقل تكلفة 

 .تحدث مع مالك العقار

 انشهش اإليجبسهزا في يزأخش

 (.اتنظر الخرٌطة" )متنع التشرد"مزود اتصل اأقرب 

 .التحدث مع مالك العقار والتفاوض على جدول زمتنً للدفع ، ثم احترم االتفاق

 اىَؼبٍيخ عىء أو اىَْضىٍ اىؼْف ٍِ رؼبٍّ

 .خطر فوريإذا كتنت فً  111اتصل ب 

للحصول على اقتراحات أو إلى الاحث عن مالجأ  1-800-669-3176 أو اتصل ب من كوماٌوتر امن   www.idvsa.org  زر 
 .المحلٌة

http://www.housingidaho.com/
http://www.homelessshelterdirectory.org/idaho.html
file:///C:/Users/erikk/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/fred%20meyer/Downloads/www.housingidaho.com
file:///C:/Users/erikk/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/fred%20meyer/Downloads/www.housingidaho.com
http://www.idvsa.org/
http://www.idvsa.org/
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 : اإلسكبٌ يسبػذح أَىاع

  انًسزأجش قسيًخ 4 قسى
 .٪ من الدخل تنحو اإلٌجار 30 األسرة تدفع. ٌتم إصدار قسائم للمستأجرٌن المؤهلٌن

 .المساعدات تتنتقل مع المستأجر. وٌتٌح المستأجراختٌار تنوع السكن و المكان قاالة للتنقل تأجٌرالقسٌمة : االٌجااٌات 

 .ستنوات فً والٌة اٌداهو 5الى  2متوسط االتنتظار الحالً من : سلاٌات

 .٪ من دخل المتوسط للمتنطقة 30األسرة أقل عن أو دخل ( مااحث أمن الدولة والعجز)دخل ثاات : أفضل ل

 .3فً الصفحة  المذكور 8االمزود فً قسم  اتصل: طلب  كٌفٌة تقدٌم

  انذخم ػهً اػزًبدا انًسبػذح يششوع

 .، هذ  المجمعات السكتنٌة تحجز اعض الوحدات لألسر ذات الدخل المتنخفض جدا" السكن المدعوم"ٌسمى اٌضا 

 .ال ٌلزم أي قسٌمة: االٌجااٌات  

 .قوائم االتنتظار تختلف حسب الموقع. المساعدة تاقى مع الشقة ، ولٌست  قاالة لتحوٌل. شقق فقط :سلاٌات

 .8؛ أي شخص قاال لماادئ قسم  8اللدٌن على قوائم التنتظار الحالٌة اقسم   أولئك: أفضل ل

 .الطلب الشقق الفارغة والتأهٌل ، وتقدٌمٌد اتصل امدٌر شقة لتحد: طلب  كٌفٌة تقدٌم

 انًحذود انذخم ضشيجخ إػفبء انً رُزًي انزي اإلسكبٌ شقق  أو ضشيجخ 42 قسى/  يؼقىنخ ثأسؼبس اإلسكبٌ اسزئجبس

 .٪ من المتنطقة المتوسطة الدخل 60٪ ، أو  50٪ ،  30اإلٌجارات ثااتة اأسعار معقولة اٌن 

 .قسائم المستأجر 8ٌقال القسم . الوحدات المتاحة وأحدث المجمعاتالمزٌد من  :االٌجااٌات 

 .شقق فقط ؛ اإلٌجارات ثااتة لٌست فً متتناول الجمٌع: سلاٌات

 .متنخفضة إلى متوسطة الدخل: أفضل مالئمة ل

 .اتصل امدٌر الشقة ، وادفع ثم قدم طلب: طلب كٌفٌة تقدٌم

 www.housingidaho.com/ 4472 -428-877-1   الاحث عن سكن لإلٌجار فً

 .'Search Rentals'اتنقر على وصلة       .1

 .اختر مدٌتنة أو مقاطعة لاحثك. 2

أو / و )، أدخل عدد من الغرف التنوم التً تحتاجها ، واإلٌجار اأسعار ٌمكتنك دفعه ' Housing Search Options'فً تنافذة . 3
ٌمكتنك أٌضا راط مااشرة مع خصائص االٌجارات المدعومة أو االٌجارات اعتمادا على .)'الاحث'، و اتنقر على ( خٌارات أخرى

 .(الدخل 

 .ٌمكتنك عرضه على الخرٌطة وطاع هذ  القائمة إذا لزم األمر. سوف تظهرلك صفحة عرض قوائم استئجار المحلٌة

  انًسزأجشيٍ يؼشفه أٌ يجت يب كم

، والذٌن ٌدفعون اإلٌجار فً  الممتلكات والمستأجرٌن االخرٌن ٌن ٌحترموني العقارات ٌقدرون المستأجرٌن الذمالك العقار أو مدٌر• 

 . مراجعة السجل الخاص اك و استشار االستئجار الماضٌة ٌساعدهم على فهم أدائك الماضً فً هذ  المجاالت. الوقت المحدد

كن دائما صادقا مع مالك العقار لتجتنب المشاكل . الظهار اتنك ٌمكتنك تلاٌة متطلاات عقد اإلٌجار واتنك مستأجر مسؤول كن مستعدا  • 
 . فً وقت الحق

، ثم احترم تلك  كتااةإجراء تغٌٌرات أو اتفاقات . ال تخاف من التفاوض إذا كتنت فً حاجة الى تغٌٌر فً عقد اإلٌجار• 

 . االتفاقات

من فرع "  حقوق المستأجر"ٌمكتنك طلب تنسخة محلٌة من. التوقٌعاعرف حقوقك ومسؤولٌاتك وإقرا جمٌع عقود اإلٌجار اعتناٌة قال • 
 Caldwell/454-2591؛  Boise/208-345-0106: خدمات مكتب المساعدة القاتنوتنٌة لوالٌة اٌداهو

 Coeur D’Alene / 667-9559  ؛Idaho Falls/524-3660  ؛Lewiston/743-1556  ؛Pocatello/233-0079 
،Twins Falls /734-7024  . 

  نحًبيزك انؼبدنخ اإلسكبٌ قىاَيٍ

إذا كتنت تعتقد اأتنك ضحٌة للتمٌٌز على أساس الطاقات . قاتنون اإلسكان العادل ٌطاق على ماٌعات اإلسكان ، والتأجٌر والتموٌل• 
، للمزٌد من المعلومات أو لتقدٌم شكوى اتصل ( اللون أو األصل العرقً أو الدٌن أو الجتنس أو الوضع العائلً أواإلعاقة)المحمٌة 

: لتالٌةاأي رقم من األرقام ا
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وهزا ". َو ٍؼقىه أو رنُُفرؼذ"طيت  حُبرل اىُىٍُخ ، ثبٍنبّل رقذٌَش ٍِ ّشبط فٍ إرا مبّذ ىذَل إػبقخ رؼشقو ثشنو مجُش ّشبط أو أمث• 

اىذػٌ أو اعزخذاً ٍىاقف حُىاّبد ٍثو قذسح اىحفبظ ػيً )اىزنُُف  أو( ٍثو ٍْحذس ىينشعٍ اىَزحشك)رؼذَو هُنيُخ  قذ َْطىٌ ػيً

 . أو ارصو ثبىَْظَبد اىَزمىسح أػالٓ ww.hud.govw ىَضَذ ٍِ اىَؼيىٍبد ، صس (. اىغُبساد اىَخصصخ

  األسبسيخ االقزشاحبد

ٌمكن لتكالٌف التنقل ان  .، العثور على السكن االقرب من مكان عملك أو المدرسة أو أماكن أخرى مهمة ذالك ممكنإذا كان . المكان•
 . االجمالٌة تكالف المعٌشة تزٌد اشكل كاٌر

إذا لم ٌتم تضمٌن الخدمات المتنزلٌة فً اإلٌجار ، إسأل لمعرفة متوسط تكالٌف خدمات متنزلٌة ...(. الغاز, الكهرااء) خدمات متنزلٌة• 
 . للصٌف والشتاء

لمساعدتك إذا كان لدٌك أسئلة ، إسأل شخص تثق اه . لك قال التوقٌع على أي شًءذأتنك تفهم جمٌع تكالٌف اإلٌجار و تأكد . اإلٌجار •
 . األمر أطلب مترجم إذا لزم. أي وثائقعة فً مراج

 . كل واحدةلٌمكتنك أن تكون على عدة قوائم ، ولكن قد تحتاج إلى دفع رسوم طلب . قوائم االتنتظار• 

  نإلسكبٌ السزئجبس طهت رقذيى كيفيخ

 . اتصل امدٌر الملكٌة لطلب قائمة او استمارة عتندما تجد القوائم المتوفرة التً تتناسب احتٌاجك ومٌزاتنٌتك ،• 

كن على استعداد  لرجوع ،لورسوم الطلب غٌرقاالة  السجل الخاص من معظم الملكٌات الخاصة تتطلب التحقق:  سكن اسعر السوق• 
 :وسوف تحتاج هذ  الوثائق . ستنة فً األسرة18لكل الاالغٌن من العمر $  30 --$  15لدفع 

 (اطاقة الهوٌة للوالٌة أو رخصة القٌادة . )اطاقة التعرٌف
 وثٌقة التحقق من الدخل 

 ...(  مدٌر الحالة ، المالك السااق ، صاحب العمل)وصٌة من أشخاص ٌعرفوتنك 

 : قد تحتاج إلى إحضار المستتندات التالٌة أو ما ٌعادلها . لطلبلرسوم  ٌوجد ال: السكن المدعوم • 
 لكل فرد من أفراد األسرة ( تنسخة من األمام والخلف) I-94اطاقة 

فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة  اطاقة الضمان االجتماعً لكل فرد من أفراد األسرة ، وشهادات مٌالد لألطفال المولودٌن
(Employment Authorization Document) EAD  أو اطاقة اإلقامة الدائمة 

 القٌادةاطاقة هوٌة للوالٌة أو رخصة 
 وثٌقة التحقق من الدخل

 ...( مدٌر الحالة، المالك السااق، وصاحب العمل )وصٌة من أشخاص ٌعرفوتنك 

اتصل االمدٌر على األقل كل ستة أشهر للتأكد . اسرعة ما اجبرسائل من أصحاب األمالك أو المدٌرٌن ودائ اتنتظر. الطلب اعد تقدٌم• 
 .من وضعك

 اػزًبداً ػهً حبنخ انًسزأجش قذيي قسيًخ انًسزأجشي 4 قسى

IHFA   ًأراعة مكاتب؛ المقاطعات األخرى واوكاتٌلو لدٌها سلطات محلٌة محافظة من خالل 34تعرض قسائم ف *. 

 2994-621-866-1الخط المجاتنً /    3380-667فً كوٌوردالٌتنً مكتب فرع IHFA/ الشمال 

 الخط المجاتنً /  0251-743 لوٌستون مكتب فرع  IHFA/ الوسط الشمالً 

 3435-234-866-1  الخط المجاتنً/  8531-734مكتب فرع توٌن فالز / الجتنواً الوسط 

  3756-684-866-1  الخط المجاتنً/  6002-522 مكتب فرع اٌداهو فولزIHFA/  الشمال الشرقً 

 الجتنوب الغراً* 
 (Adams, Boise, Canyon ,Elmore, Gem, Owyhee, Payette, Valley,and Washington counties )  /

Southwest Idaho cooperative Housing Authority  SICHA-585-9325 

 Boise City/Ada County Housing Authority—345-4907( / مقاطعة أدا)مقاطعة أدا * 

 6276-233 –هٌئة اإلسكان لاوكاتٌلو * 

أشهر للتحقق من  6-4راسل هٌئة اإلسكان على األقل كل . لإلسكان ودائما اجب اسرعةااحث عن رسائل من الهٌئة العامة !  ذو أهمٌة
 .كرقم هاتفك أو تغٌٌر عتنواتن حالة الخاص اك، أو فً أي وقت فً حالة تغٌٌرال

 
 
 
 

http://www.hud.gov/
http://www.hud.gov/
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 انزششد يُغ

 .الموارد والارامج غالاا ما تخضع لتموٌل محدود وشروط. ٌرجى المالحظة

 انشًبل

Community Action Partnership – (CAP) Coeur d’Alene / 888-725-3663 

St. Vincent de Paul - Coeur d’Alene / 3095-664 

  انشًبني انىسط

Community Action Partnership – (CAP) Lewiston / 800-326-4843 

Sojourner’s Alliance – Moscow /  883-3438 

New Bridges Community Church – Lewiston / 799-0858 

 انغشثي انجُىة

Western Idaho Community Action Partnership (WICAP) –Southwest Idaho counties / 800-870-
2427 

Project C.A.T.C.H.  of Boise /384-4087     

Project C.A.T.C.H. of Canyon County / 455-0444 

El-Ada Community Action Partnership - Elmore and Ada Counties (El-Ada) / 345-2820 

Jesse Tree – Boise / 383-9486 

Boise City/Ada County Housing Authority/ 345-4907 

 انجُىثي انىسط 

South Central Community Action Partnership (SCCAP) - Twin Falls / 800-627-1733 

 انششقي انجُىة

Southeastern Idaho Community Action Agency (SEICAA) – Pocatello / 232-1114 

Aid for Friends / 232-0178  

 انششقي انشًبل

CLUB, Inc. - Idaho Falls / 529-4673 

  ًجزًؼيان انؼًم ششكبء

  CAP 800-326-4843( / شمال اٌداهو و الوسطى الشمالً) 2و  1المتناطق • 

 (Adams, Boise, Canyon ,Gem, Payette, Owyhee, Valley, Washington) 3المتنطقة • 

 WICAP / 800-870-2427  

 El-Ada 208-345-2820( /   Elmore, Ada) 3اىَْطقخ • 

  SCCAP 800-627-1733( / الوسط الجتنواً) 4المتنطقة • 

 EICAP 800-632-4813( / شرق اٌذاهو ) 5متنطقة • 

  SEICAA 208-232-1114( / جتنوب شرق اٌداهو) 6متنطقة • 

  * األخشي يىاسد

 المدٌتنة االعالتنات المحلٌة المصتنفة أوالجماعات الكتنٌسٌة أو المجموعة المدتنٌة أو كاتب مكتب مقاطعة• 

  211خط عتناٌة والٌة اٌداهو • 

 4472-438-877 خط عتناٌة اإلسكان• 

 0106-345-866خط المشورة القاتنوتنٌة • 

  .موارد السكن تنادرة ؛ أطلب المساعدة مع مٌزاتنٌة األسرة اشكل عام* 

  hirc@ihfa.orgٌرجى إرسال تصحٌحات أو أسئلة متعلقة اهذا الدلٌل إلى • 
  .معٌتنة المذكورة أعال الوكاالت ال، ٌرجى االتصال ا التئهٌل شروطمعلومات الارتنامج أوللحصول على • 

 

 


