
من خالل االتصال  court-based rental assistance*یستطیع سكان مقاطعة "كوك"، ومن ضمنھم سكان "مدینة شیكاغو" تلقي مساعدة برنامج 
  .www.cookcountylegalaid.orgأو زیارة الموقع   855-956-5763بخط المساعدة القانونیة لإلسكان والدیون بمقاطعة "كوك" على الرقم 

 

 Illinois Court-Basedبرنامج مساعدات اإلیجار للحاالت القضائیة في إلینوي (
Rental Assistance Program( 

 لخدمة السكان المقیمین خارج مقاطعة كوك* 
 األسئلة الشائعة

 للمستأجر

   سیتم تحدیث المعلومات الواردة في ھذه الورقة بصورة دوریة متى اقتضى األمر. إخالء مسؤولیة: 

 االستحقاق 

 )؟ CBRAPمن المستحقون لمساعدات برنامج ( -1

 : CBRAPشروط استحقاق المستأجرین من سكان إلینوي المقیمین خارج مقاطعة "كوك" لمساعدات برنامج 

 وجود دعوى طرد مرفوعة على المستأجر بسبب عدم دفع اإلیجار. یشترط تقدیم مستند استدعاء المثول أمام المحكمة.   •
 تأجر ھو محل إقامتھا األساسي.  أن تكون األسرة مقیمة في إلینوي (خارج مقاطعة "كوك") ومنزلھا المس •
% من متوسط دخل المنطقة (اعرف حدود الدخل في المقاطعات من الموقع  80أال یتجاوز إجمالي دخل األسرة   •

www.IllinoisHousingHelp.org.( 
 .  19فقات بسبب جائحة كوفید تعرض األسرة لضائقة مالیة، كفقدان الدخل أو زیادة الن  •

 ھل ھناك شروط متعلقة بوضع الھجرة عند طلب مساعدة البرنامج؟  -2

ال. مساعدة البرنامج متاحة لجمیع المستأجرین المستحقین بوالیة إلینوي (المقیمین خارج مقاطعة "كوك") بغض النظر عن وضع الھجرة.  
 العام".   لیست إعانة مرتبطة بـ "العبء CBRAPفمساعدة برنامج 

 ؟ CBRAPإذا لم تكن مرفوعة ضدي دعوى طرد، ھل یمكنني أن أقدم طلبًا لبرنامج  -3

فیجب أن تكون ھناك دعوى طرد قضائیة مرفوعة ضدك، ویشترط أن تقدم مستندات الدعوى القضائیة لكي  ال. لن یتم النظر في طلبك.  
 تحصل على مساعدة البرنامج. 

 تقدیم الطلب

 ؟ CBRAPكیف أقدم طلبًا في برنامج  -4

لى اإلنترنت من خالل  ھو طلب مشترك بین المستأجر والمؤجر. حیث یستطیع كل منھما البدء في تعبئة الطلب ع CBRAPطلب برنامج 
وتقدیم البیانات    CBRAPوملء استبیان االستحقاق التمھیدي وإنشاء حساب في برنامج  www.IllinoisHousingHelp.orgزیارة 

یجب أن تقدم جمیع طلبات البرنامج على الموقع اإللكتروني. ولن یعتبر الطلب مستوفى إال بعد استكمال المستأجر  والمستندات المطلوبة. 
 والمؤجر لألجزاء الخاصة بكل منھما في الطلب المشترك.  

ن منظمات خدمة االستقرار  أما بالنسبة للمستأجرین أو المؤجرین غیر القادرین على تقدیم الطلب على اإلنترنت، فیمكنھم تلقي المساعدة م
IL-866-على الرقم  CBRAPأو اتصل بمركز اتصاالت برنامج  www.IllinoisHousingHelp.org). قم بزیارة الموقع HSSالسكني (

HELP1 (866-454-3571 لتحویلك إلى إحدى منظمات (HSS .المتاحة 

 التي یحتاج إلیھا المستأجر لتقدیم طلبھ للبرنامج؟  اتالبیان ما  -5

 للطلب یشترط على المستأجر تقدیم المعلومات التالیة: 

 عناوین برید إلكتروني ساریة لكل من المستأجر والمؤجر  •
 رقم الدعوى القضائیة  •

http://www.cookcountylegalaid.org/
http://www.illinoishousinghelp.org/
http://www.illinoishousinghelp.org/
http://www.illinoishousinghelp.org/


 تفاصیل اإلیجار الشھري والمبلغ المتأخر •

 د تقدیم طلبھ للبرنامج؟التي یجب أن یقدمھا المستأجر عن المستنداتما  -6

 یجب على المستأجر رفع المستندات التالیة عند تقدیم الطلب: 

 المستندات القضائیة الخاصة بالطرد (استدعاء للمثول أمام القضاء)  •
 بطاقة ھویة حكومیة تحمل صورة صاحبھا (بغض النظر عن تاریخ انتھاء صالحیتھا) •
یوًما قبل الطلب (إذا لم یكن العنوان المكتوب في بطاقة ھویتك ھو  90یخھ خالل  فاتورة مرافق أو مستند یثبت العنوان یكون تار •

 عنوانك الحالي)
 إثبات دخل العائلة الحالي  •
 إثبات مبلغ اإلیجار المتأخر •
 إثبات اإلعانات العامة (إن وجدت)  •
 مستند إعادة إقرار الدخل (إن وجد)  •

 .  www.IllinoisHousingHelp.orgقع  یمكن االطالع على قائمة المستندات المقبولة على المو

 ھل یلزم أن یكون مع المستأجر عقد اإلیجار عند تقدیم الطلب؟  -7

  یجب أن یقدم مالك السكن والمستأجر عقد إیجار سار في استمارة الطلب إذا وجد العقد. ومع ذلك، إذا لم یوجد عقد اإلیجار فیظل المستأجر
 مستحقًا لطلب المساعدة.  

 ھل یشترط أن یكون لدي المستأجر رقم ضمان اجتماعي لتقدیم الطلب؟  -8

 ). ITIN) أو الرقم الضریبي الفردي (SSNاالجتماعي (ال، ال یشترط على المستأجر وجود رقم الضمان 

 ماذا بعد أن أستكمل الجزء الخاص بي في استمارة الطلب؟  -9

بعد أن یستكمل المستأجر الجزء الخاص بھ في الطلب، سیتم مطابقة الطلب مع الطلب الخاص بمالك المسكن إذا قدمھ مالك المسكن وسیتم 
وتقدیم  CBRAPلم یكن مالك المسكن قد استكمل طلبھ بعد، فسیتلقى إشعاًرا یدعوه إلى إنشاء حساب  تقریر استحقاق النظر فیھ. أما إذا

واالطالع    CBRAPالطلب. ویمكن للمستأجر أن یعرف ما إذا كان المؤجر قد استكمل طلبھ أم ال وذلك من خالل الدخول إلى حسابھ على 
 ). application dashboardعلى الحالة في لوحة بیانات الطلب ( 

 ) على البرید اإللكتروني وتعطیك التعلیمات الالزمة. IHDAإذا لزم تقدیم بیانات أخرى، ستراسلك ھیئة التنمیة اإلسكانیة (

في حالة عدم استكمال مالك المسكن للجزء الخاص بھ في الطلب، سیعتبر الطلب طلبًا غیر مجاب من مالك المسكن وسیتم النظر في طلب  
یة مراجعة منفصلة. وفي ھذه الحالة سیسمح بتقدیم أموال مساعدات البرنامج إلى المستأجر مباشرة وستتصل الھیئة  المستأجر في عمل

 بالمستأجر إلعطائھ التعلیمات الالزمة. 

 كیف یمكنني االطالع على حالة طلبي الذي قدمتھ؟  -10

) وسجل الدخول إلى حسابك على برنامج application ID، وأدخل رقم طلبك (www.IllinoisHousingHelp.orgقم بزیارة الموقع 
CBRAP) ستكون حالة الطلب مبینة في لوحة بیانات الطلب .application dashboard  .( 

 متى سیتم إبالغي بقبول طلبي أو رفضھ؟  -11

، وستراجع الطلبات المستوفاة بأسرع ما یمكن. ونحن  CBRAPائلة من طلبات مساعدة برنامج تتوقع ھیئة التنمیة اإلسكانیة استقبال أعداد ھ
 یوًما.   30إلى   15سنسعى إلى إخطار مقدمي الطلبات بالموافقة أو الرفض خالل 

 كیف سیتم إبالغي بقبول طلبي إن تم قبولھ؟  -12

مذكورة في الطلب. فیرجى التأكد من استمرار عمل حسابات البرید جمیع مراسالت البرنامج ستكون على عناوین البرید اإللكتروني ال
 اإللكتروني المربوطة بالطلب طوال إجراءات النظر والقبول كافة.  

http://www.illinoishousinghelp.org/
http://www.illinoishousinghelp.org/


 معلومات أخرى 

 ؟Court-Based Rental Assistance Programبمن اتصل إذا كانت لدي استفسارات بشأن برنامج  -13

، فیرجى زیارة الموقع  CBRAPإذا كانت لدیك أي أسئلة أو أردت التأكد من أي شيء متعلق بطلبك المقدم لبرنامج 
www.IllinoisHousingHelp.org  لالطالع على قائمة منظماتHSS اتصال   المستعدة لمساعدتك. ألي معلومات أخرى، اتصل بمركز

). سیرد علیك ممثلو خدمة مركز االتصال ویجیبون عن أسئلتك بشأن IL-HELP1 (866-454-3571-866على الرقم   CBRAPبرنامج 
 ویقدمون لك مساعدات أخرى إن كان ھناك حاجة إلیھا. CBRAPبرنامج 

 Court-Based Rentalقة ببرنامج ماذا أفعل إذا ظننت أن شخص ما قدم معلومات مزیفة لھیئة التنمیة اإلسكانیة متعل -14
Assistance Program ؟ 

تأخذ ھیئة التنمیة اإلسكانیة بإلینوي جمیع بالغات االحتیال على محمل الجد. فإذا كان لدیك سبب یدعوك لالعتقاد بأن شخًصا ما یقدم 
معلومات مزیفة في محاولة منھ للحصول على مساعدات اإلیجار الطارئة، فیرجى زیارة الموقع  

ilrpp.ihda.org/Application/ReportFraud    وإبالغ ما لدیك من معلومات بأدق تفصیل ممكن حتى تتمكن الھیئة من تحري المسألة
 . مكتب المفتش التنفیذي العامعلى وجھ السرعة. أو یمكن التقدم بشكوى إلكترونیًا إلى 

 

http://www.illinoishousinghelp.org/
https://ilrpp.ihda.org/Application/ReportFraud
https://www2.illinois.gov/oeig/complaints/Pages/OnlineComplaint.aspx

