برنامج مساعدات دفع اإليجار يف إلينوي ()Illinois Rental Payment Program
األسئلة الشائعة
بالنسبة للمستأجر
آخر تعديل2021/12/2 :
تقديم الطلب
 .1كيف أقدم طلبًا إلى برنامج Illinois Rental Payment Program؟
 .2إلى متى سيظل موقع تقديم الطلبات مفتو ًحا؟
إشعارا بأن مالك مسكني قد قدم طلبًا لبرنامج  ،Illinois Rental Payment Programفما معنى ذلك؟
 .3تلقيت
ً
 .4من الذي يستكمل الطلب ً
أوًل ،المستأجر أم مالك المسكن؟
 .5هل يمكنني حفظ الطلب قيد التعبئة واستكماله ًلحقًا؟
 .6ماذا لو لم يرغب مؤجر وحدتي السكنية في المشاركة بالبرنامج؟
طلن بعد التقديم؟
أنن ارتكبت خطأ يف
ي
 .7ماذا أفعل إذا أدركت ي
لمحة عامة عن البرنامج
 .8ما حجم المساعدة التي يمكن للمستأجر الحصول عليها؟
 .9كيف سيتم توزيع أموال برنامج دفع اإليجار على مقدمي الطلبات المقبولين؟
 .10هل سيكون المستأجر ملز ًما برد أي أموال في حالة قبول طلبه؟
 .11هل سيدفع المستأجر ضرائب على أموال البرنامج في حالة قبول طلبه؟
 .12هل سيدفع البرنامج فواتير خدمات المرافق؟
 .13هل سيدفع البرنامج تكاليف اًلنتقال من المسكن؟
 .14هل سينفد تمويل برنامج دفع اإليجار في إلينوي؟
 .15هل ستحظى طلبات معينة باألولوية؟
 .16هل هناك مساعدات للسكان الذين يمتلكون منازلهم؟
االستحقاق
 .17من المستحقون لمساعدات برنامج مساعدات دفع اإليجار في إلينوي؟
 .18هل هناك شروط معينة متعلقة بوضع الهجرة عند طلب مساعدة البرنامج؟
 .19إذا كنت تلقيت سابقًا إعانة اإليجار الفيدرالية الطارئة من برنامج  Illinois Rental Payment Programأو من جهة أخرى ،فهل
يمكنني التقدم بطلب للحصول على إعانة أخرى؟
 .20هل المستأجرون المقيمون يف اإلسكان المدعوم أو المتلقون لدعم  Section 8أو قسائم Housing Choice Vouchers
مستحقون لطلب مساعدة برنامج Illinois Rental Payment Program؟
المستندات المطلوبة
 .21ما المستندات المطلوبة من المستأجر عند تقديم طلبه للبرنامج؟
 .22ما المعلومات التي يجب أن يقدمها المستأجر في طلبه؟
 .23هل يلزم أن يكون مع المستأجر عقد اإليجار عند تقديم الطلب؟
 .24هل يشترط أن يكون لدي المستأجر رقم ضمان اجتماعي لتقديم الطلب؟
خطوات وإجراءات النظر في الطلبات
 .25ماذا بعد أن أستكمل الجزء الخاص بي في استمارة الطلب؟
 .26ما هي إجراءات نظر الطلب بالنسبة للمستأجر في حالة عدم رد المؤجر أو امتناعه عن التعاون؟
 .27كيف يمكنني اًلطالع على حالة طلبي الذي قدمته؟
 .28ماذا يقصد بمصطلحات حالة الطلب المتنوعة؟
 .29متى سيتم إبالغي بقبول طلبي أو باعتباري غير مستحق لإلعانة؟

غي مستحق لإلعانة؟
 .30كيف سيتم
طلن أو باعتباري ر
إبالغ بقبول ي
ي
معلومات أخرى
 .31هل يمكنني أن أقدم طلبًا آخر ألحد برامج مساعدات اإليجار أثناء الطوارئ التي تقدمها مدينتي أو مقاطعتي؟
 .32هل يمكن طرد المستأجر من وحدته خالل فترة انتظار هذه األموال؟
 .33من أين أحصل على مساعدات أخرى أثناء جائحة كوفيد 19؟
 .34بمن اتصل إذا كانت لدي استفسارات بشأن البرنامج؟
 .35ماذا أفعل إذا ظننت أن شخص ما قدم معلومات مزيفة لهيئة التنمية اإلسكانية متعلقة ببرنامج Illinois Rental Payment Program؟

األسئلة الشائعة
إخالء مسؤولية:
• سيتم تحديث المعلومات الواردة في هذه الورقة بصورة دورية متى اقتضى األمر.

تقديم الطلب
 .1كيف أقدم ً
طلبا إىل برنامج Illinois Rental Payment Program؟
مشيك بي المستأجر والمؤجر .حيث يستطيع كل منهما تعبئة الطلب عىل ر
• طلب برنامج  ILRPPهو طلب ر
اإلنينت من خالل
ر
زيارة  www.IllinoisHousingHelp.orgوملء استبيان ما قبل االستحقاق وإنشاء حساب يف برنامج  ILRPPوتقديم
مقدم الطلبات إىل قراءة رشوط االستحقاق وقائمة المستندات المطلوبة
البيانات والمستندات المطلوبة .ويدعو الينامج
ي ا
ر
الموجودة عىل  www.IllinoisHousingHelp.orgأوال قبل البدء يف الطلب .وال يشيط أن يبدأ أي من المستأجر أو
ا
المؤجر أوال بتعبئة الطلب قبل اآلخر.
•

جزئ الطلب ومراجعته لتقرير االستحقاق.
بعد استكمال الطلب من جانب كل من المستأجر ومالك المسكن يتم ضم
ي
ر
وئ  DoNotReplyILRPP2@ihda.orgإذا لزم تقديم بيانات أخرى..
وستتصل بك هيئة التنمية اإلسكانية من الييد اإللكي ي

•

ر
ر
تلق المساعدة من منظمات
أما بالنسبة للمستأجرين أو المؤجرين ر
غي القادرين عىل تقديم الطلب عىل اإلنينت ،فيمكنهم ي
السكن ( .)HSSاتصل بمركز اتصاالت الينامج ( )IHDA’s ILRPPعىل الرقم IL-HELP1 (866--866-1
خدمة االستقرار
ي
 )454-3571لتحويلك إىل إحدى المنظمات المتاحة أو زر الموقع .www.IllinoisHousingHelp.org

ً
 .2إىل ى
مت سيظل موقع تقديم الطلبات مفتوحا؟
اإلثني الموافق  6ديسمي  2021ر
حن األحد الموافق  9يناير  2022الساعة  11:59مساء.
• ستقبل الطلبات ابتداء من يوم
ر
ا
النهائ .ربما يعلن عن مددا إضافية
الموعد
هذا
بعد
الطلبات
لتقديم
إضافية
مدة
أي
الطرفي
ولن تعىط ألي طرف من
ر
ي
لتقديم الطلبات يف عام  .2022رفيج زيارة  www.IllinoisHousingHelp.orgلالطالع عىل أي إعالنات تصدر من
الينامج يف المستقبل.
ً
إشعارا بأن مالك مسكت قد قدم ً
طلبا رلبنامج  ،Illinois Rental Payment Programفما معت ذلك؟
 .3تلقيت
ي
• يستطيع مالك المسكن أن يقدم بيانات اتصال مستأجر وحدته داخل طلبه المقدم لينامج  ILRPPوبناء عىل ذلك يرسل
ر
وئ للمشاركة يف الينامج .ويجب عىل المستأجر الدخول عىل الرابط المرفق
الينامج دعوة إىل المستأجر عي الييد اإللكي ي
بالرسالة وإنشاء حساب وتقديم طلبه باستخدام نفس العنوان ورقم الوحدة (إن وجدت) المذكورة يف الرسالة .أما إذا كان
غي صحيح ،فاتصل بمركز اتصاالت الهيئة عىل (.)ILHELP 1 (866-454-3571-454 )866
العنوان الوارد يف الرسالة ر
ً
 .4من الذي يستكمل الطلب أوًل ،المستأجر أم مالك المسكن؟

•

ا
أوال بتعبئة طلبه قبل اآلخر .ر
ال ر
فيفيض عىل كل منهما أن يأخذ وقته يف تجميع
يشيط أن يبدأ أي من المستأجر أو المؤجر
كافة المستندات المطلوبة واستكمال الطلب يف أو قبل يوم  9يناير  2022الساعة  11:59مساء .وعندما يستكمل أي من
ا
ر
ر
وئ إلنشاء حساب عىل الينامج وتقديم الطلب
المستأجر أو المؤجر الطلب أوال سيتلق الطرف اآلخر دعوة عىل الييد اإللكي ي
من طرفه.

ً
يمكنت حفظ الطلب قيد التعبئة واستكماله ًلحقا؟
 .5هل
ي
• نعم ،سيتم حفظ ما تسجله في طلبك كلما ضغطت على زر  .Save and Nextوإذا أردت أن تتوقف وأن تكمل طلبك ًلحقاً
فيمكنك دخول حسابك على البرنامج على  ilrpp2.ihda.orgوفتح لوحة بيانات طلبك ( )dashboardوالضغط على
 Resumeلمواصلة إكمال طلبك من آخر شيء تم حفظه.
ى
بالبنامج؟
 .6ماذا لو لم يرغب مؤجر
وحدت السكنية يف المشاركة ر
اي
• قد يظل المستأجر مستحقا للمساعدة إذا رفض المؤجر المشاركة أو لم يرد عىل طلبات هيئة  IHDAالمرسلة إليه الستكمال
اإلسكائ الموجودة عىل
طلبه .حيث يظل المستأجر قادرا عىل استكمال طلبه وعليه االتصال بإحدى منظمات خدمة الدعم
ي
ر
لتلق التعليمات الالزمة .انظر السؤال رقم  26لمعرفة المزيد.
الموقع  www.IllinoisHousingHelp.orgي
طلت بعد التقديم؟
أنت ارتكبت خطأ يف ر ي
 .7ماذا أفعل إذا أدركت ي
• اتصل بهيئة التنمية اإلسكانية بإلينوي على الرقم  )ILHELP-1 (1-866-454-3571-866-1وأبلغهم بتفاصيل التصحيحات
المطلوبة في طلبك.

لمحة عامة عن البرنامج
 .8ما حجم المساعدة التي يمكن للمستأجر الحصول عليها؟
ُ
ر
• يستحق المستأجر الحصول عىل منحة لمرة واحدة بقيمة  25000دوالر تدفع مباشة إىل مالك العقار بالنيابة عنه .ولكن يف
حالة رفض المؤجر استكمال طلبه ،قد ر
يتلق المستأجر إعانات الينامج ر
مباشة .ستختلف مبالغ المساعدة من مستأجر إىل
ا
آخر وستعىط وفقا لالحتياجات الخاصة بكل مستأجر.
•

شهرا من المساعدات اإليجارية الطارئة وتدفع مقابل ما يصل إىل  15ا
ستغىط المساعدة ما يصل إىل  18ا
شهرا من الشهور
ي
ا
المتأخرة ر
وحن ثالثة أشهر قادمة من دفعات اإليجار مقدما .ويمكن أن يدفع برنامج  ILRPPاإليجارات المتأخرة من يونيو
 2020ر
حن أبريل .2022

•

تتلق ر
الن حصلت عىل إعانات اإليجار الفيدرالية ف السابق ال يجوز لها أن ر
أكي من  18ا
ر
إجماىل
شهرا من
ي
ي
يرج العلم أن األش ي
إجماىل المساعدة المقدمة من برنامج Illinois Rental
المساعدات ،بغض النظر عن مصدر اإلعانة المقدمة لهم .كما أن
ي
ا
ر
إجماىل مبلغ  25000دوالر.
الن حصلت عىل إعانات اإليجار
 Payment Programال يسمح بأن تتجاوز
ر
وأخيا ،األش ي
ي
الطارئة ف السابق ال يجوز لها أن ر
تتلق مساعدات برنامج  ILRPPعن نفس الشهور.
ي

 .9كيف سيتم توزيع أموال برنامج دفع اإليجار على مقدمي الطلبات المقبولين؟
ر
• عند قبول الطلب ،ستدفع هيئة التنمية اإلسكانية بإلينوي المنحة لمالك السكن مباشة بالنيابة عن المستأجر بشيك يصدر
بمعلومات الدفع الواردة ف الطلب .ولكن ف حالة رفض المؤجر استكمال طلبه ،قد ر
يتلق المستأجر إعانات الينامج ر
مباشة
ي
ي
من خالل إجراءات نظر خاصة .وستتصل هيئة التنمية اإلسكانية بالمستأجر الذي يرفض مؤجر سكنه التعاون يف الطلب
إلعطائه التعليمات الالزمة.
 .10هل سيكون المستأجر ملز ًما برد أي أموال في حالة قبول طلبه؟

•

ُ
ه منحة ال ترد.
ال ،فهذه المساعدة ي

 .11هل سيدفع المستأجر ضرائب على أموال البرنامج في حالة قبول طلبه؟
ا
• ال .فالمساعدة الممنوحة من الينامج لألش المستأجرة ال تعتي دخال واجبة عليه الضيبة.
 .12هل سيدفع البرنامج فواتير خدمات المرافق؟
• ًل .فمن أجل مساعدة أكبر عدد ممكن من المستأجرين ،ستقتصر مساعدات البرنامج على دفع اإليجارات المتأخرة أو القادمة
فقط .فإذا احتجت إلى مساعدة في المرافق ،يرجى زيارة  www.IllinoisHousingHelp.orgلمعرفة المزيد من معلومات
وتعليمات تقديم طلبات برامج مساعدات المرافق.
 .13هل سيدفع البرنامج تكاليف االنتقال من المسكن؟
• ال .إذا كنت يف حاجة إىل المساعدة يف مصاريف االنتقال ،رفيج زيارة  www.IllinoisHousingHelp.orgلالطالع عىل
اليامج األخرى والدعم المقدم من الوالية ر
وشكائها.
 .14هل سينفد تمويل برنامج دفع اإليجار في إلينوي؟
• تمويالت برنامج  ILRPPمحدودة وستعطي هيئة التنمية اإلسكانية األولوية للمستأجرين العاطلين عن العمل ألكثر من  90يو ًما
والمستأجرين ذوي الدخل الذي يقل عن  %50من متوسط الدخل بمناطقهم .وستصدر الهيئة بيا ًنا صحفيًا عندما تنفد أموال
برنامج .ILRPP
 .15هل ستحظى طلبات معينة باألولوية؟
• تلزم القواني الفيدرالية هيئة  IHDAبإعطاء األولوية لطلبات المستأجرين العاطلي عن العمل ر
ألكي من  90ا
يوما
ر
ر
ا
.
تعىط األولوية أيضا لطلبات
أن
للهيئة
ويحق
بمناطقهم
الدخل
متوسط
من
%
50
عن
يقل
الذي
الدخل
ذوي
والمستأجرين
ي
ر
والتشد.
السكن
المعرضي أل كي مخاطر عدم االستقرار
معينة بما يضمن مساعدة الينامج للمستأجرين
ر
ي
 .16هل هناك مساعدات للسكان الذين يمتلكون منازلهم؟
ا
برنامجا
• يقتض برنامج  Illinois Rental Payment Programعىل المستأجرين فقط .ولكن ستقدم هيئة التنمية اإلسكانية
ا
لمساعدات الرهن العقاري يف أوائل  .2022وسنقدم مزيدا من المعلومات عن هذا الينامج خالل األشهر القادمة عىل
مالك المنازل إىل االتصال بجهة تحصيل الرهونات
 .www.IllinoisHousingHelp.orgوخالل هذا الوقت ،تدعو الهيئة
ي
ر
الن ترسل بيانات الرهن الخاصة بك) لمناقشة أوضاعهم الخاصة.
(الجهة ي

اًلستحقاق
 .17من المستحقون لمساعدات برنامج مساعدات دفع اإليجار في إلينوي؟
• رشوط استحقاق المستأجرين من سكان إلينوي لمساعدات الينامج:
ا
ر
إشعارا بتأخر اإليجار أو بالطرد).
السكن (أي أن العائلة تلقت
بالتشد أو عدم االستقرار
 oأن تكون العائلة مهددة
ي
األساس.
 oأن تكون العائلة مقيمة يف إلينوي وتستأجر ميلها كمحل إقامتها
ي
 oأن تكون العائلة محدودة الدخل (بمعنى أن يكون دخل العائلة أقل من  %80من متوسط الدخل بالمنطقة ،محسوبا وفق
عدد أفراد العائلة ،حسبما تحدده وزارة اإلسكان) .لمعرفة حدود الدخل في مقاطعتك أدخل هنا.
ا
 oإذا أصبح فرد أو ر
أكي من أفراد األشة مستحقا إلعانات البطالة أو انخفض دخل أشته أو تكبد مصاريف ضخمة أو
غي ر
تعرض لضائقة مالية أخرى أثناء جائحة كورونا أو بسبب الجائحة بشكل ر
مباش.
مباش أو ر
 .18هل هناك شروط معينة متعلقة بوضع الهجرة عند طلب مساعدة البرنامج؟
المستحقي يف إلينوي بغض النظر عن وضع الهجرة .فمساعدة برنامج
• ال .مساعدة الينامج متاحة لجميع المستأجرين
ر
 ILRPPليست إعانة متعلقة بـ "العبء العام".

 .19إذا كنت تلقيت سابقًا إعانة اإليجار الفيدرالية الطارئة من برنامج  Illinois Rental Payment Programأو من جهة أخرى،
فهل يمكنني التقدم بطلب للحصول على إعانة أخرى؟
• نعم ،يجوز للمستأجر التقدم بطلب مساعدة إضافية من الينامج ر
إجماىل عدد أشهر إعانات اإليجار الفيدرالية
يكون
أال
ط
بش
ي
الن تلقاها متجاوزا الحد األقىص للينامج وهو  18ا
ر
.
إجماىل المساعدة
أن
كما
له
المقدمة
اإلعانة
شهرا ،بغض النظر عن مصدر
ي
ي
إجماىل مبلغ  25000دوالر لألشة
المقدمة من برنامج  Illinois Rental Payment Programال يسمح بأن تتجاوز
ي
ر
را
ر
الواحدة.
الن حصلت عىل إعانات اإليجار الفيدرالية يف السابق ال يجوز لها أن تتلق مساعدات برنامج ILRPP
وأخيا ،األش ي
عن نفس الشهور .وستقوم الهيئة بتعديل مبالغ إعانات برنامج  ILRPPيف تلك الحاالت لتجنب تكرار المساعدة.
 .20هل المستأجرون المقيمون في اإلسكان المدعوم أو المتلقون لدعم  Section 8أو قسائم Housing Choice Vouchers
مستحقون لطلب مساعدة برنامج Illinois Rental Payment Program؟
• نعم ،السكان المقيمون يف اإلسكان المدعوم من الوالية أو الحكومة الفيدرالية مستحقون لمساعدات برنامج  ILRPPلدفع
حصتهم من اإليجار .عىل أنه سيطلب من مقدم الطلب أن يقدم مع طلبه إثبات القسيمة ومستند إعادة إقرار الدخل .وإذا
كانت الوحدة المستأجرة ا
ر
الن رصفت أو ستضف
جزءا من عقار مدعوم ،فال تنطبق إعانات بر
نامج  ILRPPعىل التكاليف ي
ر
غي مساعدة برنامج  ،ILRPPفال
اىل آخر .وإذا كان أي فرد من األشة يتلق مساعدة إيجارية ر
ضمن أي برنامج مساعدات فيدر ي
يمكن استخدام مساعدة  ILRPPإال لدفع حصة اإليجار ر
الن لم يدفعها الينامج اآلخر.
ي
 1000دوالر وحصة المستأجر منه  200دوالر ر
وباف اإليجار مدفوع من
 oعىل سبيل المثال ،إذا كان اإليجار الشهري
ي
ا
ا
شهريا من برنامج .ILRPP
القسيمة أو اإلعانة ،فيكون المستأجر مستحقا لمساعدة بمبلغ  200دوالر

المستندات المطلوبة
 .21ما المستندات المطلوبة من المستأجر عند تقديم طلبه للبرنامج؟
• للطلب ر
يشيط عىل المستأجر تقديم المستندات التالية:
 oبطاقة هوية حكومية تحمل صورة صاحبها بغض النظر عن تاري ــخ انتهاء الصالحية
 oفاتورة مرافق أو مستند يثبت العنوان يكون تاريخه خالل  90ا
يوما قبل الطلب (إذا لم يكن العنوان المكتوب يف
الحاىل)
بطاقة هويتك هو عنوانك
ي
 oإثبات دخل العائلة
 oإثبات مبلغ اإليجار المتأخر
 oإثبات اإلعانات العامة (إن وجدت)
 oمستند إعادة إقرار الدخل (إن وجد)
•

يمكن اًلطالع على قائمة المستندات المقبولة من هنا.

 .22ما المعلومات التي يجب أن يقدمها المستأجر في طلبه؟
• للطلب يشترط على المستأجر تقديم المعلومات التالية:
 oعنوان بريد إلكتروني سار (يجب أن يكون متا ًحا طوال إجراءات النظر في الطلب)
 oرقم هاتف سار
 oاإليجار الشهري والمبلغ المتأخر
 oجميع المستندات المطلوبة الواردة في السؤال رقم 21
 .23هل يلزم أن يكون مع المستأجر عقد اإليجار عند تقديم الطلب؟
• يجب أن يقدم مالك السكن عقد إيجار سار في استمارة الطلب إذا توفر العقد .فإذا لم يتوفر عقد اإليجار الساري فيظل مالك الوحدة
والمستأجر مستحقين لطلب المساعدة.
 .24هل يشترط أن يكون لدي المستأجر رقم ضمان اجتماعي لتقديم الطلب؟
• ال ،ال ر
ين الفردي (.)ITIN
الض
الرقم
أو
)
االجتماغ (SSN
يشيط عىل المستأجر وجود رقم الضمان
ي
ي

خطوات وإجراءات النظر في الطلبات
 .25ماذا بعد أن أستكمل الجزء الخاص بي في استمارة الطلب؟
• بعد أن يستكمل المستأجر الجزء الخاص به في الطلب ،سيتم مطابقة الطلب مع الطلب الخاص بمالك المسكن إذا قدمه مالك
إشعارا يدعوه إلى إنشاء حساب
المسكن وسيتم تقرير استحقاق النظر فيه .وإذا لم يكن مالك المسكن قد قدم طلبه بعد ،سيتلقى
ً
 ILRPPوتقديم الطلب .ويمكن للمستأجر أن يعرف ما إذا كان مالك مسكنه قد استكمل طلبه أم ًل وذلك من خالل الدخول إلى
حسابه على  ILRPPمن  ilrpp2.ihda.orgواًلطالع على الحالة في لوحة بيانات الطلب (.)dashboard
•

وستتصل بك هيئة التنمية اإلسكانية من البريد اإللكتروني  DoNotReplyILRPP2@ihda.orgإذا لزم تقديم بيانات أخرى.

•

أما في حالة عدم استكمال مالك المسكن للجزء الخاص به في الطلب ،سيعتبر الطلب طلبًا غير مجاب من مالك المسكن وسيتم
النظر في طلب المستأجر في عملية مراجعة منفصلة .وفي هذه الحالة سيسمح بتقديم أموال مساعدات البرنامج إلى المستأجر
مباشرة وستتصل الهيئة بالمستأجر إلعطائه التعليمات الالزمة.

 .26ما هي إجراءات نظر الطلب بالنسبة للمستأجر في حالة عدم رد المؤجر أو امتناعه عن التعاون؟
• سيلزم عىل المستأجر الذي يرفض مؤجر سكنه التعاون يف الطلب أو لعدم الرد حضور جلسة استشارات إيجارية تنظمها
الهيئة أو أحد رشكاء  .HSSوبعد االنتهاء منها ،ستقدم تعليمات أخرى.
 .27كيف يمكنني االطالع على حالة طلبي الذي قدمته؟
• يستطيع مقدم الطلب اًلطالع على حالة طلبه من خالل الدخول على حسابه على موقع البرنامج  .ilrpp2.ihda.orgستكون
حالة الطلب مبينة في لوحة معلومات الطلب ( .)application dashboardيرجى العلم أن تحديثات حالة الطلب لن تتاح في
لحظتها.
 .28ماذا يقصد بمصطلحات حالة الطلب المتنوعة؟
• سترى المصطلحات المتنوعة التالية الخاصة بالحالة طوال مدة الطلب:
 oالطب مقدم وفي انتظار المطابقة :يقصد به أن الطلب في انتظار مطابقته مع الطلب المقابل له للنظر فيه.
 oجاهز للنظر :الطلب مكتمل وجاهز للنظر فيه.
 oقيد النظر :يتم النظر في الطلب حاليًا.
 oبيانات ناقصة :هناك بيانات أخرى مطلوبة .استخدم زر  ADD DOCUMENTلرفع المستندات المطلوبة.
 oجاهز لمراجعة المشرف :تم التأشير على الطلب لمراجعة إضافية.
 oقيد النظر النهائي :الطلب قيد النظر النهائي.
 oقيد مراجعة ضبط الجودة :تقررت مراجعة الطلب مراجعة خاصة.
 oمقبول :تمت الموافقة على الطلب واستحقاق المساعدة.
 oمرفوض :الطلب غير مستحق للمساعدة.
 oالطلب قيد النظر  :1 -تم التأشير على الطلب لمراجعة إضافية.
 oالطلب قيد النظر  :2 -تم التأشير على الطلب باحتمال أنه طلب مكرر.
 oطلب مكرر :وجد أن الطلب مكرر.
 .29متى سيتم إبالغي بقبول طلبي أو باعتباري غير مستحق لإلعانة؟
• سيبدأ النظر في الطلبات وصرف األموال للطلبات المقبولة في ديسمبر  .2021فيرجى الدخول على حسابك في برنامج ILRPP
على الموقع  ilrpp2.ihda.orgلالطالع على حالة الطلب.
 .30كيف سيتم إبالغي بقبول طلبي أو باعتباري غير مستحق لإلعانة؟
ر
وئ المذكورة يف الطلب .رفيج التأكد من استمرار عمل حسابات
• جميع مراسالت الينامج ستكون عىل عناوين الييد اإللكي ي
ر
وئ المربوطة بالطلب طوال إجراءات النظر والقبول كافة.
الييد اإللكي ي

معلومات أخرى
 .31هل يمكنني أن أقدم طل ًبا آخر ألحد برامج مساعدات اإليجار أثناء الطوارئ التي تقدمها مدينتي أو مقاطعتي؟
يتلق المستأجر مساعدات إيجارية من ر
• نعم .ولكن ال يمكن أن ر
أكي من مصدر واحد لنفس شهور اإليجار .حيث يحظر التكرار
ف طلب اإلعانات ولذلك ستقوم الهيئة بتعديل مبالغ إعانات برنامج  ILRPPحسب االقتضاء لتجنب دفع اإلعانة ر
أكي من
ي
مرة.
 .32هل يمكن طرد المستأجر من وحدته خالل فترة انتظار هذه األموال؟
• تدفع منحة برنامج  ILRPPلمالك المسكن بالنيابة عن المستأجر .ويشترط على مالك المسكن لكي يتلقى أموال البرنامج أن يوافق
أًل يطرد المستأجر لعدم دفع اإليجار أثناء فترة تغطية البرنامج .وتشمل فترة التغطية جميع األشهر التي يدفع البرنامج إيجارها
ً
أصال ،فيجب على
المتأخر باإلضافة إلى األشهر القادمة التي يدفع البرنامج إيجاراتها مقد ًما .أما إذا كانت دعوى الطرد مرفوعة
مالك المسكن إيقاف الدعوى كشرط للنظر في طلب األموال من برنامج  .ILRPPوإذا قام المؤجر بطرد المستأجر فيصبح غير
مستحق أن يتلقى إعانة البرنامج بالنيابة عن المستأجر المطرود.
•

وفي حالة قبول طلب المستأجر واستحقاقه لمساعدة البرنامج مع امتناع المؤجر عن إيقاف دعوى الطرد ،فيمكنه تقديم مستند
الموافقة على طلبه في صورة دليل إلى المحكمة للنظر فيه بالدعوى المقامة.

•

ويدعو البرنامج المستأجرين المرفوعة ضدهم دعاوى طرد من مساكنهم أن يقدموا طلبات المساعدة المستعجلة من خالل برنامج
.Illinois Court-Based Rental Assistance Program

 .33من أين أحصل على مساعدات أخرى أثناء جائحة كوفيد 19؟
• ندعو المستأجرين الذين يواجهون صعوبات مالية أو اجتماعية أخرى إىل زيارة موقع www.IllinoisHousingHelp.org
لالطالع عىل معلومات عن اليامج المقدمة من هيئة الخدمات ر
البشية وهيئة التجارة والفرص التجارية يف إلينوي والجهات
ر
الشيكة األخرى المختصة بمساعدة األشخاص الذين يتعرضون لنقص الغذاء والمشاكل الصحية الجسدية والنفسية
واضطرابات إدمان المخدرات والديون الفادحة والمشاكل القانونية ومشاكل الهجرة والدعاوى القضائية والعنف األشي.
 .34بمن اتصل إذا كانت لدي استفسارات بشأن البرنامج؟
ر
سء متعلق بطلبك ،فادخل عىل قائمة منظمات  HSSالمستعدة لمساعدتك
• إذا كانت لديك أي أسئلة أو أردت التأكد من أي ي
.
عىل الموقع  www.IllinoisHousingHelp.orgوألي مساعدة أخرى اتصل بهيئة التنمية اإلسكانية بإلينوي عىل الرقم -1
 )ILHELP-1 (1-866-454-3571-866أو .Questions.ILRPP@ihda.org
 .35ماذا أفعل إذا ظننت أن شخص ما قدم معلومات مزيفة لهيئة التنمية اإلسكانية متعلقة ببرنامج Illinois Rental Payment
Program؟
• تأخذ هيئة التنمية اإلسكانية بإلينوي جميع بالغات االحتيال عىل محمل الجد .فإذا كان لديك سبب يدعوك لالعتقاد بأن
ا
شخصا ما يقدم معلومات مزيفة يف محاولة منه للحصول عىل مساعدات اإليجار الطارئة ،رفيج اإلبالغ عىل صفحة
 Report Fraudعىل الموقع  www.IllinoisHousingHelp.orgوشد المعلومات إىل أدق تفصيل ممكن ر
حن تتمكن
الهيئة من تحري المسألة عىل وجه الشعة .أو يمكن التقدم بشكوى ر
إلكي ا
ونيا إىل مكتب المفتش التنفيذي العام.

