
(CARES) من قانون كريس (CDBG) تخصص مقاطعة أوكالند أكرث من 3 ماليني دوالر يف منح كوفيد-19  منحة التنمية املجتمعية  
    الفيديرايل ملساعدة املواطنني املؤهلني عىل دفع ما يصل إىل ثالثة أشهر من اإليجار والرهن العقاري والخدمات العامة املستحقة بسبب الصعوبات

 الناتجة عن كوفيد-19

يجار أو ي دفع الإ
 هل تحتاج اىل مساعدة �ف

الرهن العقاري أوفوات�ي الخدمات العامة؟

 برنامج مقاطعة أوكالند لتطوير المجتمع
يجار، والرهن ي دفع الإ

ل للمساعدة �ف ز  و الم�ز
ي ظل أزمة

    العقاري وفوات�ي الخدمات العامة �ف
(COVID-19) 19 -كوفيد

 

سيتم توزيع األموال عىل مرحلتني:
املرحلة 1: 1 متوز (يوليو) - 31 آب (أغسطس) 2020

املرحلة 2: 1 ترشين األول (أكتوبر) - 30 ترشين الثاين (نوفمرب) 2020

سيتم قبول الطلبات خالل كل مرحلة حتى يتم إستنفاد األموال.

ميكن العثور عىل إرشادات تقديم الطلب والربنامج عىل املوقع

 OakGov.com/COVID/Grants :اإللكرتوين

املؤهالت:
ي واحد من 53 مجتمًعا مشارًكا*

    يجب أن يكون مقيًما قانونًيا �ف
 أن يكون دخل الأرسة أقل من ٪80 من متوسط دخل 

سكان والتنمية  المنطقة، كما هو محدد من قبل إدارة الإ
ية (HUD) الأمريكية الح�ف

 عدم القدرة عىل الدفع بسبب فقدان العمل مؤقتاً أو 
  إنخفاض ساعات العمل أو صعوبات الدخل الأخرى الناجمة عن

كوفيد- 19
 لم تتلق مساعدة من أي مصدر آخر للنشاط نفسه 

نامج والمدة الزمنية المطلوبة من خالل هذا ال�ب
كة التمويل العقاري    يجب أن يوافق مالك العقار أو رسش

نامج ي ال�ب
عىل المشاركة �ف

نامج منحة لمرة واحدة لالأرس المؤهلة. يوفر هذا ال�ب

الدخل أهلية األرسة بحسب 

 حدود الدخل
القصوى

عدد أفراد
  األرسة 

$44,000 1

$50,250 2

$56,550 3

$62,800 4 

$67,850 5

$72,850 6

$77,900 7

$82,900 8

  (Royal Oak) ورويال أوك (Farmington Hills)االستثناءات: تتلقى مدن فارمنجتون هيلز*

(CDBG) املجتمعية التنمية  منحة  وساوثفيلد (Southfield) ووترفورد (Waterford) متويالت 

19 مبارشة من إدارة اإلسكان والتنمية الحرضية (HUD) وميكن بسبب صعوبات كوفيد- 

(Lake Angelus) أن تقدم برامج مساعدات مامثلة بينام ال تشارك مناطق بحرية أنجيلوس 

وبلدة نوفاي (Novi Township) وبلدة ساوثفيلد (Southfield Township) و بينغهام فارمز

املجتمعية (CDBG) بسبب صعوبات كوفيد-19 التنمية  برنامج منح  (Bingham Farms) يف 

هل لديك أسئلة؟ إتصل بربنامج
تطوير املجتمع واملنزل عىل الرقم  858-0730 (248)


