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 مقدمة. 1القسم 

وتشمل . اإلسكان ميسور التكلفة واالعتبارات الخاصة لذوي اإلعاقات في مدينة نيويوركتقدم هذه الوثيقة نظرة عامة على 

المواضيع المغطاة شرًحا لإلسكان ميسور التكلفة والوحدات المخصصة لذوي اإلعاقات وعملية التقدم بطلب لقرعة اإلسكان 

عبر بوابة ( Housing Preservation and Development, HPD)التابعة إلدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها 

NYC Housing Connect  ووحدات برنامجMitchell-Lama واألسئلة األكثر شيوًعا. 

 نظرة عامة على قرعة اإلسكان ميسور التكلفة. 2القسم 

  ومؤسسة تطوير المساكن( HPD)توفر إدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها 

(Housing Development Corporation, HDC ) بمدينة نيويورك فرص إسكان ميسور التكلفة لألسر متعددة

ولضمان التوزيع العادل لوحدات اإلسكان ميسور التكلفة، تكون هذه الشقق المدعمة متاحة . األحجام ومستويات الدخل

بلغ ثلث دخل وتعتبر هذه الوحدات السكنية ميسورة التكلفة ألن تكلفتها ت. للشراء أو اإليجار عبر نظام اقتراع عشوائي

  .الساكن تقريبًا أو أقل

 الوحدات المخصصة لذوي اإلعاقات. 2aالقسم 

من الوحدات لُمقدمي  ،HDC  %7ومؤسسة HPDخصصت مشروعات اإلسكان ميسور التكلفة التي تمولها إدارة 

هذه الوحدات هي  .لذوي اإلعاقات البصرية والسمعية% 2لذوي اإلعاقات الحركية، و% 5: الطلبات ذوي اإلعاقات

 ، وهي مصممة وفقًا للمعايير الفيدرالية الموحدة لسهولة الوصول "وحدات مخصصة لذوي اإلعاقات"

(Uniform Federal Accessibility Standards, UFAS .) وستعتمد سمات التصميم المتوافق مع معايير

UFAS طلبها إعاقة الساكنفي الوحدات المخصصة على الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تت. 

  تعني الوحدات المخصصة لذوي اإلعاقات الحركية أن تخطيط األرضية مصمم ليكون ميسًرا لمن يعانون من إعاقة

وقد يشمل هذا وجود خزانات قابلة لإلزالة تحت الطاوالت وتحديد ارتفاعات معينة ألجهزة المطبخ وطاوالته . حركية

 .ضمن سمات أخرى

  المخصصة لذوي اإلعاقات البصرية أو السمعية أنظمة إنذار تستخدم نغمات عالية أو أضواء ساطعة وقد تشمل الوحدات

 .أو اهتزازات، أو أجهزة ذكية مزودة بتكنولوجيا االتصال

يُرجى مالحظة أن ُمقدمي طلبات الحصول على إسكان ميسور التكلفة من ذوي اإلعاقات ال يتم اعتبار طلبهم على أنه 

ففي حال تقدمت أسرة معيشية لقرعة وكان بها فرد يعاني من إعاقة حركية أو . صصة لذوي اإلعاقات فقطللوحدات المخ

بصرية أو سمعية، يتم اعتبار طلبها على أنه لكل من الوحدات المخصصة لذوي اإلعاقات وأي وحدات أخرى في مشاريع 

 .التطوير التي تأهلت لها األسرة



ى إسكان ميسور التكلفة من خالل قرعة التقدم بطلب الحصول عل. 3القسم 

 HPDاإلسكان التابعة إلدارة 

بوابتك اإللكترونية للعثور على فرص الستئجار وتملك المنازل ميسورة التكلفة والتقدم  NYC Housing Connectتعد 

 NYC Housing Connectتوجه لزيارة الموقع اإللكتروني لبوابة . بطلب لها عبر المناطق اإلدارية الخمس بمدينة نيويورك

عندما ترى إعالنًا قد يكون مناسبًا لك، تأكد من أن ملفك الشخصي . HousingConnect.nyc.gov: اإللكترونية على الرابط

 Housing Connectصي على بوابة وسيصبح ملفك الشخ! مكتمل وابدأ التقدم بالطلب Housing Connectعلى بوابة 

 .بمثابة ملف الطلب الذي ستستخدمه في كل مرة تتقدم إلى مشاريع التطوير على النظام

وقد أوصينا بأن يراجع ُمقدمو الطلبات إعالن . تخضع الطلبات لحدود أهلية الدخل التي قد تختلف باختالف مشروع التطوير

من المهم . لتقدم بطلب لتحديد ما إذا كان دخلهم يقع ضمن نطاق الدخل المؤهلالمشروع الذي يحتوي على حدود الدخل قبل ا

ويمكن القيام بذلك قبل  .جًدا تحديث معلومات ملفك الشخصي فوًرا في أي مرة يطرأ فيها تغير يخص أفراد أسرتك أو دخلهم

 .التقدم بطلب ألي مشروع تطوير أو بعده

فمثاًل، . الفئات التفضيلية والوحدات المخصصة المتاحة لكل مشروع تطويروتحتوي اإلعالنات أيًضا على معلومات عن 

باإلضافة إلى الوحدات المخصصة لذوي اإلعاقات، قد تجد فئات تفضيلية تضم موظفي السلطات المحلية أو السكان الذين 

 .يعيشون بالفعل في نفس المجلس المجتمعي الذي يقع فيه مشروع التطوير

ببوابة (" القرعات المفتوحة) Open Lotteries"توجد إعالنات لمشروعات تطوير اإلسكان ميسور التكلفة في صفحة 

NYC Housing Connect يحتوي كل إعالن على تعليمات عن . وفي المنشورات الموزعة محلًيا وعلى مستوى المدينة

إذا كنت تفضل . تمارة المخصصة لإلرسال عبر البريدأو باالس Housing Connectكيفية التقدم بطلب من خالل بوابة 

ارجع إلى . إرسال استمارة لك عبر البريد المطورالتقدم باستمارة ورقية بداًل من التقدم عبر اإلنترنت، يمكنك أن تطلب من 

االستمارات  التعليمات الموجودة في إعالنات القرعات لمعرفة المزيد حول طلب استمارة ورقية وإلى أي جهة يتم إرسال

إذا قررت إرسال استمارة ورقية، فال تقدم أيًضا طلًبا عبر اإلنترنت، فقد يؤدي التقدم بطلب عبر البريد . المكتملة عبر البريد

يمكنك معرفة المزيد حول كيفية الحصول على استمارات ورقية من خالل االتصال على . وآخر عبر اإلنترنت إلى عدم تأهلك

 .212-863-7990الرقم 

 Housing Connectنصائح إلكمال ملفك الشخصي على بوابة . 3aالقسم 

  Household Membersاحرص على إدخال مصادر الدخل لجميع األشخاص الذين سيعيشون معك في قسم 

عليك تضمين جميع مصادر الدخل، ويشمل ذلك . Housing Connectمن ملفك الشخصي على بوابة ( أفراد األسرة)

البطالة، المساعدات الحكومية، برنامج المساعدات )الدخل من الوظيفة والدخل من العمل الحر ودخل المخصصات الحكومية 

، مخصصات التجنيد  (Temporary Assistance for Needy Families, TANF)المؤقتة لألسر المحتاجة 

المعاش، المدفوعات السنوية، الضمان االجتماعي، )ودخل التقاعد أو ذوي اإلعاقة .( سلحة، إلخاالحتياطي بالقوات الم

 الضمان االجتماعي لذوي اإلعاقة (/Supplemental Security Income, SSI) التكميليالضمان  دخل

https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/


(Social Security Disability, SSD)قة الطفل، نف)والدخل من مصادر أخرى .( ، تعويضات العاملين، إلخ

 .(.الناتج عن الهبة، النفقة، الدخل اإليجاري، إلخ الدخل

ال تنطبق متطلبات الحد األدنى . إذا كانت لديك قسيمة أو كنت تتلقى إعانة إيجار، فاحرص على ذكر ذلك على ملفك الشخصي

في نطاق الحدود القصوى المسموح  رغم ذلك، ينبغي أن يكون اإليجار. للدخل إذا كانت لديك قسيمة أو كنت تتلقى إعانة إيجار

بعض األمثلة على البرامج الُمقدمة إلعانات اإليجار تتمثل في برنامج . بها من قِبل قسيمتك أو برنامج إعانة اإليجار الخاص بك

أو هيئة  HPDإدارة ( )Section 8 Housing Choice Vouchers) 8قسائم اختيار اإلسكان المعروف بالمادة 

وبرنامج المعونة التكميلية لمنع فقدان ( New York City Housing Authority, NYCHA)ة نيويورك اإلسكان بمدين

 City Family Homelessness & Eviction Prevention)من المسكن التابع للمدينة المأوى العائلي والطرد

Supplement, CityFHEPS)  وبرنامج خدمات الدعم الفردية(Individual Support Services, ISS ) وبرنامج

 وبرنامج اإلسكان المدعوم التابع لشؤون المحاربين القدامى  Medicaid  (Medicaid Waiver)إعفاء

(Veterans Affairs Supportive Housing, VASH)وجميعها مقبولة بواسطة قرعة اإلسكان ميسور التكلفة ،. 

 Householdأو سمعية، فاحرص على ذكر ذلك في قسم إذا كان أحد أفراد أسرتك مصابًا بإعاقة حركية أو بصرية

Members (أفراد األسرة ) في ملفك الشخصي على بوابةHousing Connect . إذا كنت تتقدم بالطلب من خالل استمارة

( معلومات أفراد األسرة) Household Informationمخصصة لإلرسال عبر البريد، فستجد هذا السؤال مطروًحا في قسم 

يمكن أن تتضمن الترتيبات التيسيرية المعقولة الناجمة عن اإلصابة بإعاقة إجراء تغيير أو تطويع أو . االستمارة الورقيةمن 

تعديل في إحدى السياسات أو البرامج أو الخدمات أو أماكن العمل مثل إضافة منحدر لتمكين أحد مستخدمي الكراسي المتحركة 

وجود حيوان مدرب على تقديم المساعدة في أحد المباني التي تفرض سياسة منع الحيوانات من الدخول إلى المبنى أو السماح ب

 .األليفة أو وجود غرفة نوم إضافية لألشخاص الذين يكون لديهم مساعد معيشي أو معدات طبية معينة

 بعد التقدم بالطلب. 3bالقسم 

الورقية والطلبات المقدمة عبر اإلنترنت في ترتيب عشوائي، بعد الموعد النهائي للتقدم بالطلبات، تُوضع جميع االستمارات 

بمجرد تعيين جميع أرقام التسجيل عشوائيًا، يراجع وكيل التسويق الطلبات مع البدء بالوحدات . وتُعين لها أرقام تسجيل

 .المخصصة لذوي اإلعاقات والفئات التفضيلية

وفي بعض األحيان . ألمر عدة أشهر أو أكثر ليتم الرد عليك بشأن طلبكونظًرا لحجم الطلبات التي نتلقاها، يمكن أن يستغرق ا

 .قد ال تتلقى رًدا حتى إذا كنت مؤهاًل 

 .إذا لم يتم اختيارك أو لم تتلق رًدا، فاستمر في البحث عن شقق أخرى وتقدم بطلب عندما تكون مستعًدا

 كن مستعًدا في حال تم التواصل معك بشأن الوثائق. 3cالقسم 

هذا الطلب مهم . تم اختيار طلبك، فسيطلب منك االستجابة لطلب تقديم وثائق إلثبات المعلومات التي ذكرتها في طلبكإذا 

جهز نفسك . سيؤكد الوكالء المسؤولون عن المبنى ما إذا كنت مؤهاًل للحصول على الفرصة التي قدمت طلًبا من أجلها. للغاية

 .مسبقًا بحيث تكون متأكًدا من استعدادك



 :سيكون عليك إظهار وثائق تثبت

 شهادات ميالد، بطاقات تعريف هوية مزودة بصورة: أمثلة. األشخاص الذين سيعيشون معك 

 كعوب شيكات األجر؛ اإلقرارات الضريبية الفيدرالية والتابعة : أمثلة. دخل جميع األشخاص الذين سيعيشون معك

 القدامى أو مخصصات المساعدات الحكومية للوالية؛ إثبات دخل الضمان االجتماعي أو المحاربين

 عقد اإليجار الحالي، إيصاالت اإليجار، فواتير غاز أو كهرباء حديثة: أمثلة: معلومات حول شقتك الحالية 

 إذا احتجت إلى المساعدة في الحصول على نسخ من  قوائم المراجعة والموارد: بعد التقدم بطلب اطلع على دليل

 الوثائق هذه

 بعد إرسال وثائقك. 3dالقسم 

إذا حدث ذلك، فسيكون عليك القيام ببضع خطوات أخرى قبل . ستتم مراجعة أهليتك وقد يتم اختيار طلبك لمواصلة النظر فيه

 .يتقرر أنك المرشح الفائز وتُعرض عليك الوحدةأن 

هذا يعني أنك . إذا حدث ذلك، فلك الحق في تقديم استئناف. قد تتلقى إخطاًرا بالرفض يفيد بأنك غير مؤهل ويوضح األسباب

 :تذكر. عملية االستئناف متضمنة في إخطار الرفض. ستحصل على فرصة لتوضيح سبب اعتقادك أن القرار كان خاطئًا

 سيكون لديك وقت محدود لتقديم استئناف توضح فيه سبب —إذا كنت تريد االستئناف، فابدأ في اتخاذ اإلجراءات سريعًا

 .قم بتضمين أي وثائق تدعم استئنافك. اعتقادك في أنه كان ينبغي عدم رفض طلبك

 سيراجع وكالء المبنى استئنافك وسيرسلون لك إخطاًرا بالنتيجة. 

 اجًحا، فسيواصل الوكيل معالجة طلبكإذا كان االستئناف ن. 

 إذا كنت ما زلت تعتقد أن هناك خطأ، يمكنك التواصل . إذا لم يكن استئنافك ناجًحا، فستتلقى إخطاًرا برفض االستئناف

تأكد من تضمين توضيح ووثائق تدعم سبب . خالل خمسة أيام عمل وتقديم شكوى HDCأو مؤسسة  HPDمع إدارة 

 .سيزودك اإلخطار بالتعليمات. اعتقادك في وجود خطأ

احرص على تذكر . تزال نشطة الحتى إذا كنت غير مؤهل إلحدى فرص اإلسكان، فإن الطلبات التي قدمتها لوحدات أخرى 

   .تحسبًا الختيارك لوحدة أخرى Housing Connectتحديث معلوماتك على بوابة 

 نصائح لالستعداد لعملية مراجعة األهلية. 3eالقسم 

إليك ما يمكنك فعله . أن تمضي العملية قدًما بسرعة بمجرد مراجعة أهليتك في أحد مشاريع التطوير ميسورة التكلفة يمكن

 :بشكل مسبق حتى تكون مستعًدا

  التابع إلدارة  قوائم المراجعة والموارد: بعد التقدم بطلباطلع على دليلHPD  لمعرفة أنواع الوثائق التي قد يُطلب منك

 .تقديمها أثناء مراجعة األهلية

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/housing-connect-application-guides.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/housing-connect-application-guides.page


  شهادة األهلية للوحدات المخصصة لذوي إذا كنت مصابًا بإعاقة حركية أو بصرية أو سمعية، فاطلب من طبيبك إكمال

، وهي (Certificate of Eligibility for Units Set Aside for People with Disabilities)اإلعاقات 

للتحقق من أهلية أحد أفراد األسرة للحصول على وحدة مخصصة لذوي  HDCومؤسسة  HPDارة نموذج تستخدمه إد

هذا النموذج صالح لمدة عام واحد، ويمكنك العثور على رابط للنموذج على الموقع اإللكتروني لبوابة . اإلعاقات

Housing Connect  أو صفحةResources for People with Disabilities ( لألشخاص ذوي موارد

 .HPD(: nyc.gov/hpd/accessibility(التابعة إلدارة( اإلعاقة

 إذا كنت بحاجة إلى مقابلة وكيل التسويق بشكل شخصي . يتم إجراء مراجعة األهلية بشكل أساسي عبر اإلنترنت

من أجل االجتماع، فاحرص على طلب الترتيبات التيسيرية المعقولة واحتجت إلى توفير ترتيبات تيسيرية معقولة 

 .الموعد قبل

 إذا تقدمت بطلب للحصول على وحدة مستأجرة ميسورة التكلفة وتم . كن على دراية بتاريخك االئتماني واإليجاري

ائتماني أو تقديم إثبات التواصل معك من أجل إجراء مراجعة األهلية، فسيكون لديك الخيار إما للخضوع إلى فحص 

إذا احتجت إلى مساعدة في فهم أو تحسين تاريخك االئتماني، فحدد . بتاريخ إيجاري إيجابي بداًل من الفحص االئتماني

 .Ready to Rent:( rent-to-.gov/readynyc" (جاهز لإليجار"لبرنامج موعًدا مع أحد المستشارين الماليين 

 من المفيد أن تعرف . احرص على التحقق من بنود عقد إيجارك الحالي فيما يتعلق باالنتقال قبل انتهاء مدة عقد اإليجار

 .ذلك مسبقًا ألنه إذا عُرضت عليك شقة، فقد تحتاج إلى إنجاز اإلجراءات بسرعة

 (Mitchell-Lama)ميتشل الما . 4القسم 

 المعتدلة الدخول ذات لألسر التكلفة ميسورة تعاونية ومساكن مستأجرة مساكن على الحصول فرصة الما ميتشل برنامج يوفر

 لاللتحاق بأفضلية التمتع في الحق لك يكون فقد نيويورك، والية في المقيمين القدامى المحاربين من كنت إذا .والمتوسطة

 .المزيد لمعرفة الما ميتشل لبرنامج اإللكتروني الموقع لزيارة توجه .المفتوحة تظاراالن بقوائم الما ميتشل تطوير بمشاريع

 قوائم من العديد إغالق تم .تطوير مشروع كل بها يحتفظ انتظار قوائم خالل من استئجارها أو الما ميتشل برنامج شقق بيع يتم

 ذلك، رغم .القريب المستقبل في توفرها المتوقع الشاغرة األماكن لملء المتقدمين من بالفعل كاف   عدد لوجود نظًرا االنتظار

 يمكنك .هاب الخاصة االنتظار قوائم ملء إلعادة قرعات هذه التطوير مشروعات تجري هذه، االنتظار قوائم استنفاد بمجرد

 على (البحث) Search صفحة من القرعات لهذه والتقديم (اإلسكان قوائم) List Housing قوائم إحدى عرض

 .االلكتروني Connect Lama-Mitchell موقع

 عليك يجب بطلب، للتقدم .بها الخاصة االنتظار قوائم ملء إلعادة قرعات إجراء تتطلب ال الما ميتشل برنامج مباني بعض

 ومعلومات المفتوحة االنتظار قوائم ذات بالمباني قائمة على للحصول .استمارة لطلب مباشرةً  اإلدارة شركة مع التواصل

 موقع في (البحث) Search صفحة في (االنتظار قائمة) "Waitlist" على انقر إدارة شركة بكل الخاصة التواصل

Connect Lama-Mitchell. 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/resources-for-people-with-disabilities.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/resources-for-people-with-disabilities.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/resources-for-people-with-disabilities.page
http://nyc.gov/hpd/accessibility
http://www.nyc.gov/ready-to-rent
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fhpd%2Fservices-and-information%2Fmitchell-lama-program.page&data=04%7C01%7CLangeA%40hpd.nyc.gov%7C560ecbb8be614420ca0e08d8c2f41e74%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637473701018557358%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ziqS%2B%2FCsUL8Q3fz5ICmUo8gr1xMebMWI3Ythi3QtMOE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fa806-housingconnect.nyc.gov%2Fnyclottery%2Flottery.html%23ml-home&data=04%7C01%7CLangeA%40hpd.nyc.gov%7C560ecbb8be614420ca0e08d8c2f41e74%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637473701018567313%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KrLxKe0F1Y6RZAaw6G3EHuvNLqXsjpQ8%2BKmabAQr79A%3D&reserved=0


 األسئلة الشائعة. 5القسم 

هل ما يزال بإمكاني التقدم بطلب عبر . أعاني من إعاقة، ولكنها ال تؤثر على حركتي أو بصري أو سمعي

 ؟Housing Connectبوابة 

من إعاقة حركية أو بصرية أو سمعية التقدم بطلب للحصول على إسكان  يعانوايزال بإمكان ُمقدمي الطلبات ممن ال  ال. نعم

ميسور التكلفة من خالل القرعة العامة لإلسكان ميسور التكلفة وطلب ترتيبات تيسيرية معقولة من مالك المبنى إذا كانت هناك 

ص الذين يعانون من اإلعاقات والوحدات المخصصة لذوي اإلعاقات محجوزة لألشخا. تعديالت مطلوب إجراؤها على الوحدة

 .من قانون التأهيل المهني 504الحركية أو البصرية أو السمعية، ويكملها تمويل فيدرالي، وهي مطلوبة بموجب المادة 

ماذا يحدث إذا تلقيت اتصااًل بشأن وحدة مخصصة لذوي اإلعاقة ولكني ال أعاني من إعاقة حركية أو 

 بصرية أو سمعية؟

تعاني من إعاقة حركية أو بصرية أو سمعية في طلبك، ثم ُوجد الحًقا أنك ال تعاني من إعاقة، فسيعاد طلبك  إذا أشرت إلى أنك

 .وقد يتم االتصال بك مرة أخرى الحقًا للنظر في األمر .إلى مجموعة الطلبات العامة

 ما هي الترتيبات التيسيرية المعقولة؟

أو تكييف أو تعديل يتم إجراؤه على السياسات أو البرامج أو الخدمات أو أماكن  الترتيبات التيسيرية المعقولة عبارة عن تغيير

تشمل أمثلة الترتيبات التيسيرية المعقولة . العمل أو المنازل بما يوفر لذوي اإلعاقات إمكانية وصول تساويهم مع غير المعاقين

والسماح بوجود حيوان مدرب على تقديم المساعدة إضافة منحدر لتمكين أحد مستخدمي الكراسي المتحركة من دخول المبنى؛ 

 .في أحد المباني التي تفرض سياسة منع الحيوانات األليفة

 ما هي إجراءات طلب ترتيبات تيسيرية معقولة في شقتك أو منزلك، بسبب اإلصابة بإعاقة؟

ر أو مالك المبنى الخاص بك مباشرة، يمكنك طلب الترتيبات التيسيرية المعقولة الناجمة عن اإلصابة بإعاقة من مالك العقا

 .وهو ما يجب أن يتوفر دون تحميلك أي تكاليف طالما كانت األعمال المطلوب أداؤها ال تمثل عبئًا مفرًطا

ما الذي يمكنني فعله إذا لم يكن مالك العقار الخاص بي على استعداد إلجراء الترتيبات التيسيرية المعقولة 

 بإعاقة؟الناجمة عن اإلصابة 

بموجب قانون حقوق اإلنسان بمدينة نيويورك، يحق لك الحصول على الترتيبات التيسيرية المعقولة الناجمة عن اإلصابة بإعاقة 

وإذا لم يكن مقدم خدمة اإلسكان الخاص بك على استعداد لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة . يسبب ذلك مشقة مفرطة ما لم

لدعم ( NYC Human Rights Commission)لتواصل مع لجنة حقوق اإلنسان بمدينة نيويورك وسداد ثمنها، يمكنك ا

 .عملية الحوار التعاوني بينك وبين مالك العقار الخاص بك



كيف أقدم شكوى بشأن طلب اإلسكان ميسور التكلفة الذي قدمته أو وكيل التسويق الذي أجرى عملية 

 مراجعة أهليتي؟

أو لجنة  hpdcompliance@hpd.nyc.govعبر البريد اإللكتروني  HPDل التابعة إلدارة تواصل مع لجنة االمتثا

 .hdccompliance@nychdc.comعبر البريد اإللكتروني  HDCاالمتثال التابعة لمؤسسة 

لمعرفة المزيد حول  nyc.gov/cchrأو زيارة الرابط  311إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للتمييز، يُرجى االتصال بالرقم 

 .حقوقك أو تقديم شكوى لدى لجنة حقوق اإلنسان بمدينة نيويورك

 ؟Housing Connectت الوثائق الطبية المطلوبة مني في طلب التقدم لقرعا هي ما

  يُرجى مالحظة أن هذه الشهادة الطبية لها صالحية  - (شهادة طبية)شهادة األهلية للوحدات المخصصة لذوي اإلعاقات

تدوم لعام واحد، وسيكون أمامك أسبوعان لجمع وثائقك وتقديمها بدًءا من وقت تلقيك لعرض الحصول على الوحدة 

 (.الميالد ووثيقة التحقق من الدخل وإثبات محل اإلقامة الحاليمثل بطاقة تعريف الهوية وشهادة )

 إذا لم تكن قادًرا على إكمال نموذج الشهادة الطبية لدى أخصائي طبي في خالل  - الخطاب التعريفي لشهادة اإلعاقة

اإلعاقة وتقديمه الوقت المخصص لعملية مراجعة األهلية، يمكنك بداًل من ذلك إكمال نموذج الخطاب التعريفي لشهادة 

 .بنفسك، إلى أن تتمكن من إكمال نموذج الشهادة الطبية لدى أخصائي طبي

 هل تحتاج إلى مساعدة في عملية التقدم بالطلب؟

المنظمات المجتمعية التي تساعد  HPDالتابع إلدارة ( Housing Ambassadors)يضم برنامج سفراء اإلسكان 

فباإلضافة إلى السفراء المهتمين باألمور العامة، تقيم . األشخاص في االستعداد لقرعات اإلسكان ميسور التكلفة والتقدم لها

قادرين على توفير مزيد من الدعم المتخصص  يكونواشراكة مع سفراء اإلسكان لذوي اإلعاقات الذين قد  HPDإدارة 

أو زر موقعنا اإللكتروني للتواصل مع سفير إسكان  311اتصل بالرقم . الطلبات الذين يعانون من إعاقات حركيةلُمقدمي 

 .ambassadors-nyc.gov/housing: بالقرب منك

، للمعلومات حول سفراء HPDدارة ، وهو منسق خدمات اإلعاقة في إAndrew Langeيمكنك أيًضا التواصل مع 

 .accessibility@hpd.nyc.govو 212-863-6486: بوجه عام HPDاإلسكان أو خدمات إدارة 

 الجهة التي يمكن االتصال بها لتفقد حالة أحد الطلبات أو في حال تعذر الدخول إلى منصة 

Housing Connect: 

NYCHousingConnect@hpd.nyc.gov  212-863-7990أو 

 :والقسائم األخرى 8الجهة التي يمكن االتصال بها بشأن قسيمة برنامج المادة 

 إدارة تصدر ال HPD من وبالرغم اشرةً،مب الجمهور عامة إلى المستأجر وضع إلى المستندة اإلسكان اختيار قسائم 

 بوالية والمجتمع المساكن تجديد وكالة عبر متاحة 8 المادة برنامج في المستأجر وضع إلى المستندة فالقسائم ذلك،

 بمدينة اإلسكان وهيئة (HCR Renewal, Community and Homes State York New) نيويورك

mailto:hpdcompliance@hpd.nyc.gov
mailto:hdccompliance@nychdc.com
http://www.nyc.gov/cchr
http://nyc.gov/housing-ambassadors
mailto:accessibility@hpd.nyc.gov
mailto:NYCHousingConnect@hpd.nyc.gov


 NYCHA وهيئة 866-275-3427 الرقم على الهاتف عبر HCR بوكالة االتصال يمكن (.NYCHA) نيويورك

  نيويورك بمدينة االجتماعية الخدمات بإدارة االتصال أيًضا يمكنك .718-707-7771 الرقم على

(Services Social of Department NYC) برنامج عبر التشرد منع لخدمات Homebase التابع 

 .www1.nyc.gov/site/hra/help/homebase.page :لها

  برنامجCityFHEPS –  مساعدة إيجارية تكميلية تديرها المدينة لمساعدة األفراد واألسر في العثور على سكن

 .واالحتفاظ به

  مرضى اإليدز/خدمات مرضى فيروس نقص المناعة البشريةإدارة 

)HASA Administration, Services HIV/AIDS( –  خدمات تديرها المدينة لمساعدة األفراد المتعايشين

على ( human immunodeficiency virus, HIV)مع مرض اإليدز أو فيروس نقص المناعة البشرية 

 .ل في حياتهمالتمتع بقدر أكبر من الصحة واالستقال

 برنامج اإلعفاء الخاص باالنتقال من دار رعاية والتحويل منهاNursing Home Transition and (

)Diversion, NHTD – االنتقال من دار رعاية والتحويل منهابرنامج إعفاء تديره الوالية خاص ب. 

  خدمات الدعم الفردية(ISS) – دعم إسكان تديره الوالية للبالغين الذين يعانون من إعاقات النمو. 

 الموارد. 6القسم 

 مواقع إلكترونية

  موارد إدارةHPD لذوي اإلعاقات 

  بوابةNYC Housing Connect 

  برنامج ميتشل الما على بوابةNYC Housing Connect 

 دليل الحصول على اإلسكان التابع لمكتب العمدة لذوي اإلعاقاتOffice for People with  Mayor's(

)Disabilities, MOPD :دليلك نحو الحصول على اإلسكان في مدينة نيويورك 

 برنامج سفراء اإلسكان 

  جاهز لإليجار"برنامج" 

 وثائق

 لى بوابة كتيبات دليل التقدم بالطلبات عNYC Housing Connect 

 الخطاب التعريفي لشهادة اإلعاقة 

  (شهادة طبية)شهادة األهلية للوحدات المخصصة لذوي اإلعاقات 

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fhra%2Fhelp%2Fhomebase.page&data=02%7C01%7CLangeA%40hpd.nyc.gov%7C6c2df513a846456d7be908d86a25ecac%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637376058394716908&sdata=aODvCStGFAlsNIU4ssrsW21QJFfzrtxxWKcQC48SxKQ%3D&reserved=0
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/cityfheps.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/hiv-aids-services.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/hiv-aids-services.page
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/mrt90/nhtd-tbi/nhtd_overview.htm
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/mrt90/nhtd-tbi/nhtd_overview.htm
https://www.nyconnects.ny.gov/services/housing-subsidy-iss-opwdd-pr-94720904
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/resources-for-people-with-disabilities.page
https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/
https://a806-housingconnect.nyc.gov/nyclottery/lottery.html#ml-home
https://www1.nyc.gov/site/mopd/resources/access-housing-guide.page
https://www1.nyc.gov/site/mopd/resources/access-housing-guide.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/housing-ambassadors.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/ready-to-rent.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/housing-connect-application-guides.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/certificate-of-disability-cover-letter.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/certification-of-disability.pdf



