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 ؟SEPSما ھو برنامج التكملة اإلیجاریة 
) الخاص بالمدینة األفراد Special Exit and Prevention Supplement, SEPSیساعد البرنامج التكمیلي الخاص لدعم مغادرة المآوي والوقایة من التشرد (

وأولئك القاطنین بالفعل في مأوى وذلك بتوفیر مساكن دائمة لھم. إن عدد األُسر التي  مأوى لخطر دخولواألسر (األسر بدون أطفال) البالغین المؤھلین والمعرضین 
ا نتیجة التمویل المتاح. وسیتم ربط البالغین المؤھلین واألسر البالغة المحتملة بمقدمي ) سیكون مقیدً SEPSیمكن اعتمادھا للحصول على تكملة إیجاریة من برنامج (

بالنسبة لألسر في المأوى، فإن مدیري الحاالت الطلب والعثور على مسكن.  في إكمال(المنظمات المجتمعیة)، والتي ستساعد األسرة  SEPSخدمات 
سوف  ) (Department of Homeless Services, DHS المشردین                    ماتنیویورك لخدواختصاصیي اإلسكان في إدارة مدینة 

 لتقدیم المساعدة. متاحین أیًضا  یكونوا
 

 ما ھي متطلبات األھلیة؟
 من ھذه المجموعات األربع: واحدة، یجب أن تقع األسرة ضمن أوالً 

 
 Shelter forللبالغین العزاب ( DHSویقیم حالًیا في مأوى  2018/1/2و /20172/1في أي وقت بین  DHS) یقیم في ملجأ تابع لـ 1تضم األسرة عضًوا: ( .1

Single Adults)) یقیم حالًیا في مأوى 2، أو (DHS  لألسر البالغة(Shelter for Adult Families):و ، 
، تعرض لإلخالء أو ترك مسكًنا في مدینة نیویورك كان محالً إلجراء إخالء أو اضطر إلى مغادرة DHSشھًرا قبل دخول نظام اإلیواء التابع لـ  12في غضون  •

 أو ألسباب تتعلق بالصحة والسالمة على النحو الذي تحدده وكالة المدینة، أو للرھن العقاري أو إجراءھذا السكن بسبب أمر إخالء صادر عن وكالة مدینة 
 المتحدة أو یؤدیھا حالًیا؛ أوأدى الخدمة العسكریة للوالیات  •
من برنامج سكني للعالج من المخدرات أو برنامج سكني أو منشأة مرخصة أو یتم تشغیلھا  DHS(البالغون العزاب فقط) الذین تم صرفھم إلى نظام إیواء تابع لـ  •

 )Office of Alcoholismنیویورك للعالج من إدمان الكحول () أو مكتب والیة Office of Mental Healthمن قبل مكتب والیة نیویورك للصحة العقلیة (
 ، أو مؤسسات الرعایة البدیلة أو المؤسسات اإلصالحیة.(Substance Abuse Services)وخدمات العالج من تعاطي المواد المخدرة 

 
 ,Human Resources Administrationفي مدینة نیویورك (تضم األسرة عضًوا من الناجین من العنف المنزلي كما ھو معتمد من إدارة الموارد البشریة  .2

HRA) وإما أن یقیم في مأوى (DHS  للبالغین العزاب أو ملجأDHS  اإلیداع في مأوى  لم یرفضلألسر البالغة، ولكنHRA  أو یقیم في ملجأHRA وقد ،
 لألسر البالغة. DHSللبالغین العزاب أو ملجأ  DHS خول إلى مأوى ، ومعرض لخطر الدHRAوصل إلى الحد األقصى المسموح بھ لإلقامة في ملجأ تابع لـ 

 
شھًرا الماضیة تعرض لإلخالء أو عاش في مسكن في مدینة  12لألسر البالغة وخالل الـ  DHSللبالغین العزاب أو ملجأ  DHSمعرض لخطر الدخول إلى مأوى  .3

، أو كان مطلوبا منھ مغادرة ھذا المكان ألسباب تتعلق العقاري للرھنإجراء نیویورك كان أو ھو محل إلجراء إخالء، أو أمر إخالء صادر عن وكالة مدینة أو 
 دده وكالة المدینة.بالصحة أو السالمة على النحو الذي تح

 
 ویؤدي الخدمة الحالیة في الجیش األمریكي أو أداھا. DHSتضم عضًوا عرضة لخطر الدخول في مأوى للبالغین العزاب أو لألسر البالغة تابع لـ  .4
 

 ، یجب أن یكون لدى األسرة:ثانًیا
 حالة مساعدة عامة نشطة أو ذات إصدار أحادي؛ و •
 من مستوى الفقر الفیدرالي. %200إجمالي دخل أسرة ال یتجاوز  •
 

ومحمیة من الزیادات اإلیجاریة  SEPS، یجب على األسرة الحصول على عقد اإلیجار، أو اتفاق مكتوب باإلیجار، أو إقامة بإیجار یقع ضمن مستویات إیجار وأخیًرا
قواعد أو لوائح وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة األمریكیة لمدة سنة واحدة على األقل باستثناء ما ھو مأذون بھ بموجب قوانین تثبیت اإلیجار وال

)Department of Housing & Urban Development.( 
 

 ما ھي مدة استمرار البرنامج؟
ة تجدیدات لمدة سنة واحدة لمكمالت ما دام تمویل البرنامج ال یزال متاًحا وأن األسرة ما زالت مؤھلة، بعد السنة األولى من البرنامج، فقد تتلقى األسرة ما یصل إلى أربع

 ؛ والتجدیدات اإلضافیة لمدة سنة واحدة إلى أجل غیر مسمى شریطة أن تشمل األسرة عضًوا من:SEPSإیجار 
 

 Supplemental) أو دخل الضمان التكمیلي ((Social Security Disability, SSDخصصات الضمان االجتماعي لإلعاقة على م ذین یحصلواال •
Security Income, SSI) على مساعدة عامة متكررة ومن المحتمل أن یكونوا مؤھلین للحصول على ھذه المخصصات بناًء على إعاقة موثقة؛  یحصلوا ) أو

 أو
 مخصصات اإلعاقة الفیدرالیة لقدامى المحاربین. الذین یتلقوا •



 على األسرة المؤھلة دفعھ لتسدید اإلیجار؟ الذي یجبما ھو المبلغ 
على بدل  تحصل كنت إذا دوالًرا مقابل استئجار غرفة. 50من دخلھا األسري في الشقة أو  %30 بنسبةأن تساھم  SEPSیجب على األسر المسجلة في برنامج 

سرة في السنة مأوى شھري من المساعدات العامة، فسوف یغطي ذلك مساھمتك بالكامل لغرفة، وسوف یغطي جزًءا من مساھمتك لشقة. یتم تحدید مبلغ مساھمة األ
 أسرتك دخلیشمل إجمالي دخل  السنوي للبرنامج.في وقت التجدید  سیتم مراجعتھ، ولكن SEPSللسنة األولى في برنامج  ولن یتغیرعند توقیع عقد اإلیجار 

 .SSI/SSDالتوظیف والدخل غیر المكتسب، مثل 
 

 
التأمین دفع اإلیجار الذي ھو أكثر من مبلغ المساھمة الشھریة الخاصة بك، وال یجب أن تدفع أي مبلغ تأمین أو رسوم وسیط. (تصدر المدینة ودیعة  یجب علیك عدم

. إذا طلب منك أي شخص دفع أي مدفوعات مماثلة، ینبغي SEPSبرنامج  یحظرھاطبقة.) تسمى ھذه المدفوعات الصفقات الجانبیة وورسوم الوساطة إن كانت من
 .929-221-0043أو  311علیك االتصال على الرقم 

 
 ما ھو مبلغ المساعدة اإلیجاریة المتاح؟

 بمرونة كبیرة ویمكنھ إعانة أسرة في االنتقال إلى شقة مستأجرة أو غرفة مؤجرة. SEPSیتمتع برنامج 
الخاص بك على دخل أسرتك وعدد أفرادھا. الحد األقصى لمبالغ اإلیجار مدرج في  SEPSإذا كنت ستنتقل إلى شقة، فسیعتمد مبلغ التكملة اإلیجاریة لبرنامج 

العقارات غیر مسموح لھم بفرض أي رسوم علیك بخالف ما ھو مذكور قانونًیّا في عقد اإلیجار. وُیحظر على مالك الجدول الموضح أدناه. یرجى مالحظة أن مالك 
 العقارات أیًضا فرض رسوم إضافیة مقابل التدفئة والماء الساخن.

 تبرم جمیع عقود اإلیجار بینك أنت ومالك العقار الخاص بك، وال تكون المدینة طرًفا في عقد اإلیجار.
 

 SEPSمخطط الحد األقصى لإلیجار لبرنامج 
 4 3 2 1 حجم األسرة

 دوالر 1,515 دوالر 1,515 دوالر 1,268 دوالر 1,213 الحد األقصى لمبالغ اإلیجار
 

 SEPSمثال 
 على دخل أسرة المستأجر وعدد أفراد األسرة.ُیعد ما یلي مثاًال على مساھمة المستأجر ومبلغ تكملة اإلیجار. سیعتمد مبلغ مساھمة المستأجر والحد األقصى لإلیجار 

 

 2 عدد أفراد األسرة:
 دوالر 1,268 الحد األقصى لإلیجار:

 دوالر 1,320 الدخل الشھري لألسرة:
 دوالر 396               مساھمة المستأجر الشھریة

 دوالر 872 تكملة اإلیجار الشھریة:
 

 إذا كنت تنتقل إلى غرفة مؤجرة:
دوالر) ومساھمة  800ھو الفرق بین اإلیجار الفعلي (ما یصل إلى  SEPSدوالر وسوف یكون مبلغ تكملة اإلیجار  800فالحد األقصى إلیجار غرفة مستأجرة ھو 

 المستأجر الشھریة لألسرة.
 

 عقد إیجار أو اتفاقیة إیجار أخرى؟ غرفة وتوقععلى شقة أو  األسرة كیف تعثر
. أما بالنسبة لألسر في SEPSللعمالء وسیساعدھم في العثور على شقة أو غرفة مؤھلة لبرنامج  SEPSد من التفصیل برنامج بمزی SEPSسیشرح مزود 

 المأوى، فإن اختصاصي اإلسكان ومدیر الحالة متاحان أیًضا لتقدیم المساعدة.
 

 إذا كانت األسرة تؤجر غرفة، یجب أن یستوفي التأجیر المعاییر التالیة:
 ) المكوث في الشقة.SEPSبالغین لیس بینھم صلة قرابة (بما في ذلك أسرة  3غرف للنوم وال یستطیع أكثر من  3ال یمكن أن تتضمن الشقة أكثر من  •
 إذا كنت تؤجر غرفة من مالك عقار، فال یمكن أن تكون الغرفة في شقة خاضعة لنظام تثبیت اإلیجار. •
في الشقة وال یمكن أن یتجاوز اإلیجار حصتك التي  SEPSحدى الشقق، یجب أن یقیم المستأجر الرئیسي مع أسرة إذا كنت تؤجر غرفة من مستأجر رئیسي إل •

 استناًدا إلى عدد غرف النوم في الشقة. SEPSتتناسب مع إیجار 
 

مؤھلة للحصول على بدل أثاث، ویجب أن تعمل مع مدیر الحاالت التابع للمأوى لترتیب  SEPSقد تكون األسر التي تم اعتمادھا للحصول على مخصصات برنامج 
لى ثالثة أشھر إضافیة المساعدة في النقل. سیحصل المالك الذین یؤجرون الشقق على إیجار لمدة أربعة أشھر مقدًما (أو إیجاًرا كامالً لمدة شھر واحد، إضافة إ

 یمة إیداع تأمین.كتكملة إیجاریة)، باإلضافة إلى قس
 

 ما ھي المساعدة التي یمكن أن یحصل علیھا المالك واألسر بمجرد مشاركتھم في البرنامج؟
، مساعدة مالكي 929-221-0043، الذي یمكن الوصول إلیھ على الرقم HRA یمكن لمركز االتصال للمساعدة اإلیجاریة التابع إلدارة  •

 ات عن البرنامج، وإحاالت الرعایة الالحقة واستفسارات الدفع.العقارات والمستأجرین في الحصول على معلوم
 لیتم ربطھم ببرنامج غیر سكني قائم على المجتمع المحلي. 929-221-7270على الرقم االتصال  HRAیجب على األسر التي تركت مأوى  •
 

. وھي ال تھدف إلى تقدیم التفاصیل الكاملة بخصوص طریقة عمل SEPSالمعلومات التي تتضمنھا ھذه الوثیقة تقدم نظرة عامة على برنامج التكملة اإلیجاریة 
 البرنامج.


