
 این برنامه شامل اجاره های عقب مانده از تاریخ اول

وریل 2020تا 31 مارچ 2020 خواهد بود.مبلغ
آ
 ا

 1707میلیون دالرازطرف دولت فدرال ودولت ایالتی

.برای این کمک درنظرگرفته شده است

 اگرموجر از%20اجاره خودصرف

ارواین    نظرنماید%80باقیمانده توسط شهرداری 

 پرداخت خواهدشد.اگرموجراز%20اجاره خودصرف

%25ازاجاره های عقب  نظرننماید،مستاجرفقط فقط 

(ERAP) .مانده از این برنامه  پرداخت خواهدکرد

 قرعه کشی برای اعطای وام وکمک مالی پس از

این قرعه کشی انجام خواهدشد.   دریافت پرسشنامه 

.حدود تاریخ 23 مارچ2021 صورت خواهدگرفت

 . .لطفا برای اطالعات بیشتربه وبسایت شهرداری ارواین مراجعه فرماییدلطفا برای اطالعات بیشتربه وبسایت شهرداری ارواین مراجعه فرمایید

  شهرداری ارواین برای کمک بهشهرداری ارواین برای کمک به
  شهروندان واجدشرایط بدلیلشهروندان واجدشرایط بدلیل

  مشکالت مالی ناشی از کویدمشکالت مالی ناشی از کوید19-19-
  تسهیالت مادی بخصوصی درنظرتسهیالت مادی بخصوصی درنظر

 . .گرفته استگرفته است

::شرایط الزم برای قرعه کشی ودریافت کمک نقدی شاملشرایط الزم برای قرعه کشی ودریافت کمک نقدی شامل

مدسالیانه شمابایدزیر80%
آ
برای واجدشرایط شدن میانگین درا

AMIباشد.(اماکسانی که طبق قانون کالیفرنیاواجدشرایط زیر50%

خواهندداشت AMI(.باشند،اولویت 

درس محل اجاره بایددرارواین باشد
آ
.ا

.متقاضیان بایداجاره نامه ویاکپـی اجاره های داده شده رابه شهرداری ارواین ارائه نماید

 متقاضیان بایدمدارکی راکه نشان دهنده مشکالت مالی ناشی ازاین اپیدمی است ،همراه پرسشنامه

.ارائه دهند

متقاضیانی که ازبرنامه های کمکهای مالی دیگری استفاده کرده اند،شامل این برنامه نخواهندشد.

 (کمکهایــی چون ماده هشت

(Vouchers

.اشخاصی که ازکمکهای مالی شهرداری استفاده نموده اند می توانند از این برنامه استفاده کنند

 زیربنای محل

 مورداجاره

 بایددرپرسشنامه

.ذکرگردد

1 2 3 4 5 6 7 8

50% AMI $44,850 $51,250 $57,650 $64,050 $69,200 $74,300 $79,450 $84,550

80% AMI $71,750 $82,000 $92,250 $102,450 $110,650 $118,850 $127,050 $135,250

مالی کمکهای  فوریت  باعنوان  ای   برنامه 

مانده شناخته می اجاره های عقب   برای 

(ERAP) .شود

..پرسشنامه ها بایدازتاریخ  پرسشنامه ها بایدازتاریخ  88 بامدادهشتم مارچ  بامدادهشتم مارچ 20212021 تا  تا 55 بعازظهر بعازظهر2323 مارچ به  مارچ به شهرداری ارواین برسدشهرداری ارواین برسد


