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                  وزارة اإلسكان والتنمیة                إعانة الترحیل
لین            الحضریة األمریكیة                     للمستأجرین الُمرحَّ

 مكتب التخطیط والتنمیة االجتماعیة  من منازلھم
 

www.hud.gov/relocation 
 

 قدمةم
 

 لموحدةقانون السیاسات ایصف ھذا الكتیب دفعات الترحیل وغیرھا من إعانات الترحیل األخرى المتوفرة بموجب 
وھي   رحلین من منازلھم.لمستأجرین المُ  ، بصورتھ الُمعدلة1970لعام  للمساعدة في االنتقال وحیازة العقارات الثابتة

تخدم فیھ مشروع یُس إلقامة كنتیجة مباشرة إلعادة التأھیل أو الھدم أو االستحواذتشمل أیة عائلة أو فرد یتعین علیھ االنتقال 
 لي.فیدراتمویل 

 
ترحیل فعات الدللحصول على  یجب علیك فعلھقبل أن تعرف ما  أال تنتقلإذا تم إخطارك بأنھ سیجري ترحیلك، فمن المھم 

 لھا. مستحقًاوغیرھا من اإلعانات األخرى التي تكون 
 
 

عدم  ل، ما لم یكنى إعانة الترحیین للحصول علمستحق، فإن األجانب المقیمین بشكل غیر قانوني في الوالیات المتحدة غیر 105117القانون العام بموجب 
من قوانین  94ي القانون فمحدد  التأھل ھذا ناجًما عن تعرض شریك الحیاة أو أحد الوالدین أو األبناء لمشقة استثنائیة وغیر معتادة بالمرة كما ھو

بشكل ن وممقیمریكیة أو أجانب یحملون الجنسیة األن ومواطنالمطالبین بإعانة الترحیل أن یشھدوا أنھم  جمیععلى   .)ح(24.208لیة فیدراالتنظیمات ال
 قانوني في الوالیات المتحدة.

 
 

كالة المسؤولة عن حیلك، فاتصل بالوإذا كانت لدیك أیة أسئلة بشأن تر  جمیع أسئلتك. عنربما ال یقدم ھذا الكتیب إجابات 
ئلة قبل اطرح األس  (افحص آخر ھذا الكتیب للتعرف على اسم الشخص الذي یمكن االتصال بھ في الوكالة.)  المشروع.

 فربما یفوت أوان ذلك الحقًا.  االنتقال.
 

 ملخص إعانة الترحیل
 

 ة:ة االستشاریة والمالیة التالیمن منزلھ، سوف نقدم لك المساعد ُمرحال امستحقً  ابوصفك مستأجرً 
 

وتشمل اإلحالة إلى منازل بدیلة مشابھة ومناسبة، وفحص المسكن البدیل للتأكد من مالءمتھ  الخدمات االستشاریة. • 
ت لتقلیل مساعداللمعاییر المطلوبة، والمساعدة في إعداد نماذج المطالبة للحصول على دفعات الترحیل وغیر ذلك من ال

 قال.تأثیر االنت
 

 یمكنك االختیار من بین: .دفعة مصاریف االنتقال • 
 

 ، أودفعة لالنتقال الفعلي والمنطقي والمصاریف ذات الصلة ∗
 ، أوإعانة النزوح ومصاریف االنتقال الثابتة ∗
 .مزیج من الدفعتین حسب الظروف ∗

 
یل مشابھ أو مناسب، یمكنك اختیار أيٍ حتى تتمكن من تأجیر أو شراء، حسب تفضیلك، منزل بد دفعة السكن البدیل.  •

 من:
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 ، أوإعانة اإلیجار ∗
 .إعانة الشراء ∗

 
 قرار.ھذا ال لھا، فیمكنك االستئناف على مستحقًاإذا لم توافق على قرار الوكالة الخاص بإعانة الترحیل التي تكون 

 
 أسئلة عامة

 
 للحصول على إعانة الترحیل؟ مستحقكیف لي أن أعرف أنني 

 
وإن فعلت،   إلخطار.وال یجب أن تنتقل قبل تلقي ھذا ا یجب أن تتلقى إخطاًرا كتابیًا یوضح أھلیتك لتلقي إعانة الترحیل.

 فربما ال تتلقى إعانة الترحیل.
 

 كیف یتسنى للوكالة أن تعرف مقدار المساعدة التي أحتاجھا؟
 

خاصتك  لترحیلوب الوكالة لتحدید احتیاجات وتفضیالت اسوف یتم االتصال بك في تاریخ مبكر وعقد مقابلة شخصیة مع مند
صة بك سوف یطرح من یجري المقابلة الشخصیة علیك أسئلة معینة خا بخصوص المسكن البدیل والخدمات االستشاریة.

 یكون من مصلحتك  وبأفراد عائلتك، وتشمل أسئلة متعلقة بدخلك.
ة المعلومات التي سوف یتم االحتفاظ بسری  االنتقال بأقل عناء ممكن.اإلدالء بالمعلومات حتى یتسنى للوكالة مساعدتك في 

 تقدمھا.
 

 متى یتعین علّي االنتقال؟
 

وإن لم   قال.سوف تحصل على الوقت الكافي لوضع خطط االنت  یتم إن أمكن إصدار تاریخ انتقال متفق علیھ بین الطرفین.
ا على األقل یومً  90 یُطلب منك االنتقال من دون إخطار كتابي مسبق قبلتكن ھناك حالة طارئة متعلقة بالصحة أو السالمة، لن 

 ) أول تاریخ یجب علیك االنتقال فیھ.2) توفر "منزل بدیل مشابھ" واحد على األقل لك و(1من (
 

 ؟ما ھو المنزل البدیل المشابھ
 المنزل البدیل المشابھ: 
 الئق وأمن وصحي. • 
 فضل من) منزلك الحالي.مكافئ وظیفیًا (ومساویًا أو أ • 
 متاح لك فعلیًا لالستئجار. • 
 میسور التكلفة. • 
 یمكن منھ الوصول بشكل مالئم لمحل عملك. • 
یحظى بوجھ عام بموقع جید بالنسبة للمرافق العامة والتجاریة، مثل المدارس ومراكز التسوق، كما الحال بالنسبة لمنزلك  • 

 الحالي.
 یة القاسیة.غیر ُمعرض للظروف البیئ • 
 متاح لجمیع الناس بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الدین أو الجنس أو األصل القومي. • 
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 ما ھو المسكن الالئق واآلمن والصحي؟
 

 المسكن الالئق واآلمن والصحي ھو الذي:
 

 یستوفي متطلبات السكن واإلشغال الساریة.  •
 في حالة صیانة جیدة.ذو بنیة جیدة ومعزول ضد التقلبات الجویة و • 
 .وكافٍ یحتوي على نظام توصیالت كھربائیة آمن  • 
 یحظى بمنطقة معیشة مالئمة لشاغلیھ. • 
 یضم مطبًخا وحوًضا، ومیاه جاریة ساخنة وباردة، وتوصیالت للموقد • 

 والثالجة (إذا كنت ُمرحالً من وحدة توفر الخدمة والتنظیف).
 ھ میاه جاریة ساخنة وباردة.یضم حماًما منفصالً وكامالً ب   •
 یضم مصدر التدفئة المالئم لألحوال المناخیة. • 
 یضم مخرًجا غیر معاق لمساحة آمنة ومفتوحة في الطابق األرضي. • 
 یستوفي متطلبات حمایة السكان من مخاطر دھان الرصاص. • 
 إذا كنت تعاني من إعاقة جسدیة، یكون خالیًا من أي عوائق  •

 خدامك للوحدة بشكل مالئم.تحول دون است
 

 ھل ستساعدني الوكالة في العثور على منزل بدیل؟
 

إن أمكن، سوف تتم و  سوف تتوفر لك اإلحاالت إلى المساكن التي جرى فحصھا للتأكد من استیفائھا للمعاییر المقررة.  نعم.
لبدیل اا على تكلفة المنزل مالیة التي قد تتأھل لھوسوف یعتمد الحد األقصى للمساعدة ال  إحالتك إلى ثالثة منازل بدیلة مشابھة.

د لة بھذه الوحدة والحوبعد أن تتأھل لتلقي إعانة الترحیل مباشرةً، سوف تعلمك الوكا  المشابھ األكثر مالءمةً والمتاح لك.
 األقصى للدفعة المالیة المتاحة.

 
ضل نحك أفتك، فسوف یتعاون معك للتأكید على مبعد أن یحصل مندوب الوكالة على فكرة واضحة حول احتیاجاتك وتفضیال

 وسوف توفر لك الوكالة وسیلة نقل مالئمة لتفقُّد ھذه الوحدات. خیار ممكن للسكن.
 

ك مع ممثل )، فناقش تفضیالتHCVإذا أردت االنتقال إلى اإلسكان الحكومي أو الحصول على قسیمة اختیار السكن (
انة بعد سوف تحصل على اإلع بوجھ عام بإعانة اإلسكان طویل األجل. حقمستیستفید الشخص الُمرحل ال الوكالة.

 استكمال نماذج الطلبات المطلوبة.
 

 ما الذي یتم إن عثرت على مسكن بدیل بنفسي؟
 

 حص الوحدة للتأكدفولكن قبل أن تقوم باستئجاره أو شرائھ، اطلب من الوكالة   لدیك كل الحق في البحث عن مسكنك البدیل.
 وإن لم تكن كذلك، فلن تتلقى دفعة المسكن البدیل.  ا الئقة وآمنة وصحیة.من أنھ

 
 ما الذي یتم إن واجھت مشكلة في الحصول على مسكن من اختیاري؟
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ى بحث ھذا وسوف تعمل عل  إذا واجھت مشكلة في شراء أو استئجار مسكن من اختیارك، فأخطر الوكالة بذلك على الفور.
 ا بنفسك.سوف تتلقى ھذه المساعدة سواٌء تمت إحالتك إلى وحدة سكنیة أو عثرت علیھ  لة.األمر ومحاولة حل المشك

 
أجیر أو ل التإذا لم تتمكن من شراء أو استئجار وحدة سكنیة بسبب ممارسات تمییزیة من جانب السمسار العقاري أو وكی

 ن والتنمیةإلسكامییز في اإلسكان لدى وزارة االمقرض أو مالك العقار، فسوف تساعدك الوكالة في إرسال شكوى رسمیة بالت
 الحضریة أو وكالة اإلسكان العادل المحلیة أو الخاصة بالوالیة.

 
 ما ھي الخدمات األخرى التي أتلقاھا؟

 
 لتقلیل آثار إلى جانب المساعدة في الحصول على منزل بدیل مشابھ، یتم توفیر أشكال المساعدة األخرى، عند اللزوم،

تمویل ات الخاصة بربما تشمل ھذه اإلعانة اإلحالة إلى الوكاالت العامة والخاصة المالئمة التي توفر الخدم  االنتقال.
 اإلسكان والعمل والصحة والتأمین االجتماعي أو توفر المساعدة

لخدمات المحددة ة ایجب علیك مناقشة مندوب الوكالة لمعرف ویعتمد نطاق الخدمات على احتیاجات الشخص الُمرحل.  القانونیة.
 التي سوف تتوفر لمساعدتك أنت وعائلتك.

 
 ما ھي دفعة االنتقال الفعلي والمنطقي والمصاریف ذات الصلة؟

 
ن االنتقال الفعلي إذا اخترت تلقي دفعة عوًضا ع  یحق لك أن تختار تلقي دفعة ترحیل لتغطیة التكالیف المنطقیة لالنتقال.

 :مكنك أن تجعل مطالبتك مشمولة بالتكالیف المنطقیة والالزمة لما یليوالمنطقي والمصاریف ذات الصلة، فی
 

 االنتقاالت لك ولعائلتك.  •
 تغلیف ونقل وإزالة تغلیف أغراضك المنزلیة. • 
 فصل وإعادة توصیل األجھزة المنزلیة والممتلكات الشخصیة األخرى • 

 (مثل الھاتف وكبل التلفزیون).
 سبما تقتضي الضرورة.تخزین األغراض المنزلیة ح • 
 التأمین الخاص بالقیمة البدیلة للممتلكات أثناء النقل والتخزین الالزم. • 
القیمة البدیلة للممتلكات المفقودة أو المسروقة أو التالفة خالل النقل (ولیس بسبب اإلھمال) إذا لم یكن التأمین متوفًرا  • 

 بشكل مالئم.
 

ادًرا على تبریر أیة یجب أن تكون ق ة.مستحقة، عالوة على التكالیف غیر المستحقسوف توضح الوكالة كافة تكالیف االنتقال ال
لوكالة في اختیار یمكن أن تساعدك ا  اختر شركة النقل بعنایة. تكالیف تتكبدھا؛ ولذلك علیك االحتفاظ بجمیع اإلیصاالت.

 فاءة.شركة نقل مرموقة تقدم خدماتھا بك
 

بما ة النقل حسف لشركربما تختار سداد تكالیف االنتقال بنفسك واستردادھا من الوكالة، أو یمكنك جعل الوكالة تسدد التكالی
 وفي كلتا الحالتین، أعلم الوكالة قبل االنتقال.  تفضل.

 
 ما ھي إعانة النزوح ومصاریف االنتقال الثابتة؟

 
 تقال الثابتة، فسوف تحصل على إعانة تعتمد على عدد الغرف بمنزلك أو عدد غرفإذا اخترت إعانة النزوح ومصاریف االن
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قرار بشأن ما إذا  تمتلك الوكالة نسخة من الجدول وسوف تساعدك في اتخاذ  األثاث التي ستنقلھا، كما ھو محدد في الجدول.
 كانت ھذه اإلعانة ھي األفضل بالنسبة لك.

 
ست ھناك وثائق لی  ك.لتلكات الشخصیة التي ترید نقلھا، تكون ھذه الدفعة ھي األكثر فائدةً إذا لم یكن لدیك كم كبیر من المم

 لمالیة.تلقي الدفعة الكل ما تحتاج إلیھ ھو نقل ممتلكاتك الشخصیة واستكمال المطالبة المالئمة   خاصة مطلوبة لدعم مطالبتك.
 

 ما ھو حجم مساعدة االستئجار التي سأحصل علیھا؟
 

 ویتم حساب اإلعانة على النحو التالي:  شھًرا. 42لتلقي إعانة استئجار لمدة  مستحقًاون ربما تك
 

جدید لمنزلك ال المرافقتُحدَّد اإلعانة المطلوبة لشھر واحد بطرح "اإلیجار الشھري األساسي" لمنزلك الحالي من تكلفة اإلیجار و
تحدید المبلغ اإلجمالي ل 42مضاعفة ھذا االحتیاج الشھري، إن ُوجد، في تتم   أقل). التكلفة(أو منزل بدیل مشابھ، إذا كانت تلك 

ة أقساط شھریة أو دفعات حیث یتعین على الوكالة توفیر اإلعانة على ھیئ  ویُسدَّد ھذا المبلغ مباشرةً لك.  الذي سوف تحصل علیھ.
ة الشھریة المتوسطة ) اإلیجار الشھري والتكلف1(  بین: األقلویكون اإلیجار الشھري األساسي لمنزلك الحالي ھو   أخرى دوریة.
دود حخل بناًءا على ) في المائة من متوسط دخل العائلة اإلجمالي الشھري، إذا كنت من محدودي الد30) ثالثون (2للمرافق، أو (

 دخل وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة.
 

الشھري وتكالیف  ؛ اإلیجاردوالًرا 250ق منزلك الحالي ھي لنفترض أن اإلیجار الشھري والتكلفة المتوسط لمراف  األمثلة:
الة یكون . في ھذه الحدوالر 700؛ ودخلك الشھري اإلجمالي ھو دوالًرا 350المرافق المتوسطة لمنزل بدیل مشابھ ھي 

لتكلفة الشھریة ا في المائة من دخلك) أقل من 30ألنك محدود الدخل وھذا المبلغ ( دوالًرا 210"اإلیجار الشھري األساسي" 
 ).دوالًرا 250لإلیجار والمرافق في منزلك الحالي (

 
لى فسوف تحصل ع شھریًا، شاملة رسوم المرافق الشھریة المتوسطة، دوالًرا 360إذا قمت باستئجار منزل بدیل مقابل  •

منزلك الحالي سي" ل(الفارق بین "اإلیجار الشھري األسا دوالًرا 140ضعف  42. حیث یمثل ھذا المبلغ دوالًرا 5880
 )).دوالًرا 350) وتكلفة منزل بدیل مشابھ (دوالًرا 210(

 
لى فسوف تحصل ع شھریًا، شاملة رسوم المرافق المتوسطة شھریًا، دوالًرا 310إذا قمت باستئجار منزل بدیل مقابل  •

لك الحالي ساسي" لمنز(الفارق بین "اإلیجار الشھري األ دوالر 100ضعف  42. حیث یمثل ھذا المبلغ دوالر 4200
 )).دوالًرا 310) والتكلفة الفعلیة لمنزلك الجدید (دوالًرا 210(

 
بید   نتقال:للتأھل لتلقي إعانة اإلیجار، یجب علیك استئجار وشغل مسكن الئق وآمن وصحي في غضون عام واحد من اال

 ھذه الفترة لسبب وجیھ. أنھ یمكن للوكالة مدّ 
 

 من االستئجار، ما ھو مقدار اإلعانة التي سوف أحصل علیھا؟ إذا قررت شراء منزل بدالً 
 

 لإلعانة بتلقي دفعة مستحقًاإذا اشتریت منزالً بدیالً، فربما تكون 
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عن طرح  ضعف المبلغ الناتج 42مقدمة مساویة للمبلغ الذي كنت ستحصل علیھ إذا قمت بتأجیر منزل بدیل مشابھ (أي 
ل بدیل رة لمنزالحالي من اإلیجار الشھري وتكالیف المرافق الشھریة المتوسطة الُمقد"اإلیجار الشھري األساسي" لمنزل 

 ویمكن سداد مبلغ إعانة الدفعة المقدمة جملة واحدة.  مشابھ).
 

ضعف  42. فھذا المبلغ ھو دوالًرا 5880بافتراض المعلومات الواردة في األمثلة السابقة، یكون مبلغ إعانة الدفعة المقدمة   مثال:
140 دوالًرا (الفرق من "اإلیجار الشھري األساسي" لمنزلك الحالي (210 دوالًرا) واإلیجار الشھري وتكلفة المرافق الشھریة 

 المتوسطة الُمقدرة لمنزل بدیل مشابھ (350 دوالًرا).  ویجب تطبیق المبلغ الكامل للدفعة على شراء مسكن بدیل.
 

 دفعة ترحیل؟ھل یجب علّي ملء مطالبة للحصول على 
 

تساعدك في وسوف تزودك الوكالة بنموذج المطالبة المطلوب، و  یجب علیك ملء مطالبة للحصول على كل دفعة ترحیل.  نعم.
 استكمالھ، وتوضح لك نوع الوثائق التي یجب علیك تقدیمھا لتلقي الدفعة.

 
فناقش  ل الجدید)،ر للمنزودیعة تأمین عند توقیع عقد اإلیجاإذا تعین علیك سداد أیة مصاریف ترحیل قبل االنتقال (على سبیل المثال، 

رات یازة العقانتقال وحقانون السیاسات الموحدة للمساعدة في االال تغطي الدفعات الُمقدمة بموجب  احتیاجاتك المالیة مع الوكالة.
م إدراج الدفعة المقدمة في ربما یت  ذه التكالیف.الودائع القابلة لالسترداد، غیر أنھ یمكنك الحصول على دفعة مقدمة لتعویض ھ الثابتة

 "الضمان العقاري" أو سدادھا مباشرةً للمقاول للتأكد من استكمال عملیة االنتقال في حینھا.
 

سرع وقت غیر أن من مصلحتك إرسال المطالبة في أ  شھًرا من تاریخ االنتقال. 18یجب علیك إرسال مطالبتك في غضون 
مطالبتك في غضون  وإذا لم یتسن لك إرسال  فكلما قدمت مطالبتك بسرعة، تتم معالجتھا وسدادھا بسرعة.  ممكن بعد االنتقال.

 ي مد ھذه الفترة.شھًرا، فاطلب من الوكالة أن تراع 18
 

ن بدیل حتى شھًرا والتي یجب علیك خاللھا استئجار أو شراء وشغل مسك 12شھًرا ومدة  18احرص على عدم الخلط بین مدة 
 لتلقي دفعة السكن البدیل. مستحقًاون تك

 
حصول على إذا كانت ھناك أیة مشكلة بخصوص حقك في ال  سوف تحصل على المبلغ مباشرةً بعد إرسال مطالبة مقبولة.

 دفعة ترحیل أو مبلغ الدفعة، فسوف نخطرك بھا كتابیًا إلى جانب اإلجراء الذي یمكنك اتخاذه لحلھا. 
 

 للوكالة قبل االنتقال؟ ھل یتعین علّي دفع إیجار
 

ار ذ على العقستحواإذا استحوذت الوكالة على العقار الذي تسكنھ، فربما یُطلب منك دفع إیجار بسیط للوكالة عن الفترة بین اال
 .ولن یتجاوز ھذا اإلیجار مبلغ اإلیجار السائد في السوق للعقارات المشابھة في المنطقة  وتاریخ االنتقال.

 
 لیة على دفعات الترحیل الخاصة بي؟فیدراسداد ضرائب الدخل الھل یتعین علّي 

 
) على أنھ لیس علیك اإلبالغ URA( قانون السیاسات الموحدة للمساعدة في االنتقال وحیازة العقارات الثابتةمن  216ال. ینص القسم 

معلومات حول ضرائب الدخل المحلیة للحصول على   لیة.فیدراعن دفعات الترحیل كجزء من دخلك اإلجمالي ألغراض الضرائب ال
 أو الخاصة بالوالیة، فیجب مناقشة ذلك على مكتب ضرائب الدخل المحلي أو الخاص بالوالیة في منطقتك أو مع
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 مستشار الضرائب الشخصي.
 

 ھل یمكنني االستئناف؟  ماذا إن لم أتلق اإلعانة المطلوبة.
 

التك لذي تمت إحالمسكن اك في الحصول على إعانة الترحیل أو مبلغ الدفعة أو كفاءة إذا لم توافق على قرار الوكالة فیما یتعلق بحق
 إلیھ، فیحق لك االستئناف على قرار الوكالة.

 
عد تلقي إخطار یوًما بحد أدنى لالستئناف ب 60سوف تتاح لك فترة   وسوف تعلمك الوكالة بإجراءات االستئناف الخاصة بھا.

ك الوكالة فسوف تقدم ل ولكن إذا كنت بحاجة للمساعدة،  یجب أن یكون االستئناف كتابیًا.  بمطالبتك. كتابي بقرار الوكالة الخاص
 ید العون في إعداد االستئناف.

 
راجعة لب المإذا كنت من متوسطي أو محدودي الدخل ولم تكن راضیًا عن قرار الوكالة على االستئناف، فیحق لك أیًضا ط

 على سبیل المثال، بواسطة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة أو الوالیة).اإلداریة على ھذا القرار (
 

 الستئناف، فیحق لك طلباولكن إذا لم تكن راضیًا عن القرار اإلداري النھائي على   یمكنك أن تتوقع قراًرا عادالً على أي استئناف.
 مراجعة ھذا الشأن في المحاكم.

 
 لیھا؟من سیجیب ع  لدّي المزید من األسئلة.

 
 إذا كانت لدیك أي أسئلة أخرى بعد قراءة ھذا الكتیب، فاتصل بالوكالة وناقش شواغلك مع مندوبھا.
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