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(La Mesa) جار في مدينة ال ميسا مساعدات دفع اإلي  

  من هو المؤهل )يجب ان تنطبق جميع الشروط(:

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

مع عنوان السكن. عقد االيجار يجب ان يتوفر  .2  

في المذكورة  تحت حدود الدخل السنوياو  علىيوم الماضية  30خالل ال ( 18فوق عمر لعائلة اإلجمالي )لجميع افراد ا  . يجب ان يكون الدخل3

اه. ادنالجدول   

.بفايروس كورونا تأثروا مباشرة  قد فراد العائلة يكون ايجب ان . 4  

او  تقليل ساعات العمل او تقليل أجور العملات 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 باإليجار: 

...الخ  والمساكن المدعومة حكوميا  مساكن الدخل المحدود و االيجار من الحكومة كالسكشن ايت  أو االفراد الذين يستلمون مساعدات العوائل   -  

اليوم  تاريخعدم دفع االيجار من لمشاكل أخرى ليست لها صله بحجز على السكن من المسكن او ال  ءخطر االخالأو االفراد الذين ال يواجهون العوائل   -

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

.التأخير عن دفع االيجار حصل قبل اليوم األول من الشهر الثالث )مارس(إذا كان  -  

(Public Housing) ـ بال والمعروفة  وائل او االفراد الذين يسكنون في مساكن الدخل القليلالع   - 

 المساعدة المالية المقدمة:

أشهرن شهر الى ثالثة م باإليجارالمساعدة  -  

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

حد للمساعدة المالية:  قصىا -  

  باإليجارللمتقدمين للمساعدة  من الممكن المتأخر بسبب فايروس كورونا. لإليجار $ شهريا  500,2الى حد  المتأخر االيجار: دفع االيجار -            

. $ 5,000يتجاوز ال  د الولح التأهل للمساعدة من شهر واحد الى ثالثة اشهرمن                 

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

 تواريخ مهمة: 

خ فترة التقديم على المساعدة هو من تاري -  ٢٠٢٠/٢/١١ ساعة الثامنة صباحا     

يوم السادسة مساء  ٢٠٢٠/٣/١١    

Application Period: 11/2/2020 (8:00 a.m.) - 11/3/2020 (6:00 p.m.) 

   ٢٠٢٠/٣٠/١١الى  ٢٠٢٠/٢/١١ طلبات هي من تاريخالمراجعة  فترة -

Application Review Period:  11/2/2020 – 11/30/2020 

٢٠٢٠/٣٠/١٢الى  ٢٠٢٠/٢/١١تقديم المنح من تاريخ ة فتر -  

Grant Award Period: 11/2/2020-12/30/2020 (Rolling Basis 

 يرجى تقديم الطلبات على الموقع التالي:  

https://forms.gle/N2NawbTNUyJbyMtXA 

FAMILY 
SIZE  

80% of 
AMI 

Low 
Income 

50% of 
AMI 

Very 
Low 
Income 

Extremely 
Low 
Income 

1 64,700 40,450 24,300 

2 73,950 46,200 27,750 

3 83,200 52,000 31,200 

4 92,400 57,750 34,650 

5 99,800 62,400 37,450 

6 107,200 67,000 40,200 

7 114,600 71,650 43,000 
8 122,000 76,250 45,750 
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