
[Type here]  Lamesa.assistance@home-start.org

  619-643-6202   

(La Mesa)  قروض البيت المتأخرة لسكانمساعدات دفع  

   مدينة ال ميسا
لدفع القروض المتأخرة بطريقتين: من الممكن التقديم للمساعدة   

. الطريقة األفضل هو التقديم من خالل هذا الرابط:  1  

https://forms.gle/p9VHTRwA5uLoti668 

هو: . الطريقة الثانية هو تقديم استمارة لمكتبنا في مدينة الكاهون. العنوان  2  

333 E. Main St, El Cajon CA 92020 

  من ه و المؤهل )يجب ان تنطبق جميع الشروط(: 

. السكن من ضمن حدود مدينة ال ميسا مكان يجب ان يكون  .1  

مع عنوان السكن. سند امتالك البيت او وثائق القرض يجب ان يتوفر  . 2  

  تحت حدود الدخل السنوياو  علىيوم الماضية  30خالل ال (  18فوق عمر لعائلة  اإلجمالي )لجميع افراد ا . يجب ان يكون الدخل 3

اه. ادن في الجدول المذكورة    

. بفايروس كورونا تأثروا مباشرة  قد فراد العائلة  يكون ا يجب ان . 4  

او  تقليل ساعات العمل او تقليل أجور العمل ات بخسارة العمل او تسريح من العمل او يجب ان هناك اثبات  -       

قريب مصاب بفايروس كورونا او  بشخص تعتنيمصاب بفايروس كورونا او  -       

بسبب فايروس كورونا.  مكان عملك )اغالق دائم او مؤقت(غالق سبب اتأثرت ب  -       

 من هو الغير مؤهل للمساعدة ب دفع القروض: 

من الحكومة   ة لدفع قروض البيت أو االفراد الذين يستلمون مساعدالعوائل  -  

  القرضعدم دفع لمشاكل أخرى ليست لها صله ب حجز على السكن من المسكن او ال  ء خطر االخالأو االفراد الذين ال يواجهون العوائل  -

والى الوقت الحاضر.  2020  لعام  )شهر مارس(  شهر الثالثال  اليوم األول من من تاريخ  

. حصل قبل اليوم األول من الشهر الثالث )مارس(  لقرضالتأخير عن دفع اإذا كان  -  

 المساعدة المالية المقدمة: 

أشهر ن شهر الى ثالثة م المتأخرةقروض بالالمساعدة  -  

وما بعده من األشهر   2020المتأخر من اليوم األول من الشهر الثالث لعام  قروضال دفع المساعدة المالية تشمل -  

حد للمساعدة المالية:  قصى ا -  

بالللمتقدمين للمساعدة  من الممكن المتأخر بسبب فايروس كورونا.  لقروض ل $ شهريا  500,2الى حد   المتأخر قروض : دفع الالقروض  -    

. $ 5,000يتجاوز ال   د ال ولح التأهل للمساعدة من شهر واحد الى ثالثة اشهر من      

بالنيابة عن المستأجر.  الدفعات المالية تصل مباشرة  الى صاحب المسكن -  

 تواريخ مهمة : 

خالتقديم على المساعدة هو من تاري  يبدأ -  10/13/2021 ساعة الثامنة صباحا     

موقع التالي:  يرجى تقديم الطلبات على ال   

https://forms.gle/p9VHTRwA5uLoti668 
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