
 
 
 

 
 
 

  
 
جليش  أون   
 
 

   المساعدة تتوفر 
بسبب لالستئجار الطوارئ حاالت ف   COVID-19   

 Westborough ف 
 

 لإلسكان الميرس برنامج مساعدة Westborough أنشأ صندوق ، COVID-19 استجابة للتأثير االقتصادي وفقدان الدخل لسكان ويستبورو بسبب وباء
نامج من تتم إدارة . Covid-19 اإليجار الطارئ لـ قبل  الير  Metro West Collaborative Development وسيقدم منًحا لمساعد اإليجار لألرس المؤهلة . 

للتسجيل  موعد  آخر  
تيب الطلبات مراجعة ستتم • به  وردت  الذي بالتر  

   المساعدة منح
التأجي   ف   

المساعدة  من  أشهر (4) أربعة  إىل تصل •  
غرف 3 - دوالر 900 ؛  نوم غرف 2 - دوالر 750 ؛ واحدة  نوم غرفة - دوالر 600 ؛  ستوديو  - دوالر 500 :الشهري للدفع األقىص الحد •  
 نوم

المؤهلة  األرس  
بسبب الدخل انخفاض  أظهر •  COVID- 19 
ثمانية  عن رهمأعما  تزيد الذين الطلب لمقدم المعيشية األرسة أفراد  وجميع  الطلب لمقدم الحاىل   الدخل  إجماىل   يتجاوز أن  يجوز ال •  

لمنطقة للمنطقة المتوسط الدخل من  ٪ 80 (18) عاًما  عرس    Worcester ، MA (HMFA) األرسة لحجم المعدلة . 

 األشخاص
  
 
األرسة  ف  

1 2 3 4 5 6 

80حد الدخل   ٪ 
AMI 

55350 
 دوالًرا 

 دوالر  91700 دوالر  85400 دوالر  79050 دوالًرا  71150 دوالًرا  63250

   األرس •
أو  ، العام  اإلسكان مستأجري مثل ) اإلسكان مساعدة حالًيا  تتلق   الت   RAFT ،  أو ERMA ، أو  ، 8 القسم أو  MRVP دعم  أي أو  

 آخر ُمدار محلًيا ( غير  مؤهلة للتقديم 

التقديم كيفية : 
   Merkeisha االتصال •

 )األسلوب المفضل (أو  عىل merkeisha@metrowestcd.org 3979-893-617 ديكسون ف 
•   

المرور  كلمة بك  و تطبيق إىل تصل لك تلق   
نت عير  كاملة  استمارة • جمة مساعدة ) اإلني  (متاحة الي   
تيب اتالطلب مراجعة  ستتم • به  وردت الذي بالي   

جمة المجانية متوفرة مساعدة 711 النصية ، يرجر االتصال عىل الهواتف مستخدمو  | الي   

ا ا    قد تشمل تغيير
ية المعقولة، والت  تيبات التيسير   طلب الي 

لمتقدمير  لديهم الحق ف   
  السياسة، اإلجراء

أو الممارسة عىل تحمل شخص من ذوي اإلعاقة فرصة متساوية  ، ف   

   
برنامج اإلسكانللمشاركة بشكل كامل ف   . 
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