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بمجرد صدور اإلعالن الرئاسي عن وجود كارثة ،تقيم الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ ( )FEMAمراكز التعافي من الكوارث في المناطق المتضررة ،حيث يمكن أن تكون المساعدات والدعم متاحة لك وألسرتك بمجرد قيامك بالتسجيل مع ،FEMA
ويمكنكم التسجيل شخصيا ً بمركز التعافي من الكوارث ،أو التسجيل إلكترونيا ً على الموقع  www.FEMA.govأو باالتصال على هاتف رقم .088-336-6633

ُقس ض)
ات لد م دلقةمداكدراقسضد(رام ِ

ُقرض ،كلما زادت خيارات المساعدة المتاحة لك .وقُم بطرح السؤال عن مدى
ُقرض بتضررك من الكارثة ،وأعطه رقم  FEMAالخاص بالكارثة وقُم بتحديث رقم هاتفك وبيانات االتصال األخرى إذا تطلب األمر ،وكلما أسرعت في االتصال بالم ِ
أخبر الم ِ
أحقيتك في تأجيل سداد ما عليك من األقساط المُستحقة على منزلك بصفة مؤقتة؛ حتى يتسنى لك بعض الوقت لتدبير أمورك .سيقوم الكثير من ال ُم قرضين بتعليق فوائد التأخير ،بل وسيحجمون عن رفع شكوى ضدك إلى مكتب االئتمان طوال هذ الفترة.
وفور انتهاء فترة تأجيل السداد ،قُم باالتصال بالمُقرض مرة أخرى لمناقشة كيفية سداد مستحقات الرهن العقاري .وحتى إذا لم يتعرض منزلك ألي ضرر ،فقد يكون المُقرض قادراً على مساعدتك إذا أثرت الكارثة على قدرتك في سداد ما عليك من
األقساط المُستحقة على المنزل؛ كأن تفقد عملك بصورة دائمة أو مؤقتة ،أو تقل ساعات عملك بسبب الكارثة.

رت لد إل ا در تش سرلدإ

دموتمةادم دإلزرسادرل

دإلراتنمل دراحضسل د((HUD

يمكن لنفس وكاالت استشارات اإلسكان المعتمدة من قِبل وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية ( )HUDوالتي تقدم المشورة واإلرشاد فيما يتعلق بشراء المنازل أن تقدم استشارات تخص الرهن العقاري بعد الكوارث ،لذلك ال تتخذ قرارً ا بخصوص قرضك
العقاري أو أي التزامات أخرى حتى تناقش األمر مع أحد مستشاري اإلسكان ،ومن ثم الحصول على المشورة القانونية والمالية والضريبية .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن لهؤالء المستشارين تقديم المشورة فيما يتعلق بالبطاقات االئتمانية وقروض الدراسة
دمُوتمةادم د،HUDد م دأنهدالد
د()FHAد يدلم نكدأ دتتتقيدمعدإل ا در تش سرلدإ
وغيرها من الديون ولديهم معلومات أخرى قد تساعدك أثناء فترة التعافي من الكارثة .إلالسدضسإلس ًل دأ دت إل دح الًدعتىدقسضدم درلةرسادرا لةسرال دا
تإلجةدس إلمدعتىدرلطالقدال تش سرلدمنعدح سدراسه دراوق سي .ولمعرفة موقع أقرب وكالة استشارات إسكان ،يرجى االتصال بخدمة تحديد موقع استشاري اإلسكان اآللية من  HUDعلى رقم  6-088-935-7304أو االتصال باإلدارة الفيدرالية
لإلسكان ( (FHAعلى رقم -088-6رت لد (088-339-9673) FHAأو التفضل بزيارة الموقع اإللكتروني ( www.hud.gov/fha.govيوجد بالموقع خدمة محدد مواقع االستشاريين على الجانب األيسر من الصفحة).

مس زدرا ةم دراإلطنيدرات عدا ةرسادرا لةسرال دا

د((FHA

إذا كنت حاصال ً على قرض من اإلدارة الفيدرالية لإلسكان ( ،)FHAفإن مركز الخدمة الوطني التابع ل  FHAعلى رقم  )TDD 6-044-066-9673( 1-044-333-0939يمكنه مساعدتك إذا كان لديك أية استفسارات أو مخاوف بخصوص
مُقرض اإلدارة الفيدرالية لإلسكان ( .)FHAإذا لم تحصل على قرض من  ،FHAيرجى االتصال فوراً بمن قدم لك القرض (المُقرض) أو باستشاري اإلسكان.

رل

درامؤقل

قد تتوفر المعلومات الخاصة باإلسكان المؤقت من عدة مصادر بما في ذلك مركز التعافي من الكوارث التابع للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ ( ،)FEMAأو وكالة التمويل العقاري بالوالية التي تتبعونها ،أو سلطات اإلسكان بالمدينة أو المقاطعة ،أو
بهيئة الصليب األحمر ،أو بجيش اإلنقاذ ،أو بالكنائس المحلية ،أو بالمؤسسات المجتمعية وغيرها من جهات االستجابة وقت الكوارث.

تقسلسدرالئتم

يمكنك االتصال بأحد مكاتب تقارير االئتمان الوطنية ،إكسبيريان ( ،)Experianإكويفاكس ( )Equifaxوترانس يونيون ( ،)TransUnionلتقديم طلب بيان بالتقرير الخاص بك ،موضحا فيه أنك كنت أحد ضحايا كارثة أو إذا كنت مرتابا ً في أي نشاط
مشبو أو خاطئ في تقرير االئتمان الخاص بك .ولمزيد من المساعدة ،يرجى االتصال بوكالة استشارات اإلسكان المعتمدة من وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية ( .)HUDيُتيح لك القانون الفيدرالي فرصة الحصول على تقرير ائتمان مجاني واحد سنويًا
من أحد هذ الهيئات الثالثة .ولتقديم طلب الحصول على التقرير ،يُرجى التفضل بزيارة الموقع اإللكتروني .www.annualcreditreport.com
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سيعتمد نوع إعانة الرهن العقاري الذي يمكن أن تتلقا على نوع القرض الذي حصلت عليه ،وحالة الدخل والوظيفة ،وحالة العقار والمبلغ الذي يمكن أن تتحمل سداد وغيرها من العوامل .قُم بمراجعة المُقرض حتى يتسنى لك معرفة الخيارات التي
يحق لك الحصول عليها ،كما ندرج أدنا عددًا من الخيارات لهؤالء الحاصلين على قروض من إدارة اإلسكان الفيدرالية ( .) FHAيمكن أن يقدم أصحاب األنواع األخرى من القروض (مثل القروض االعتيادية أو قروض إدارة المحاربين القدماء أو
وزارة الزراعة ( )USDAأو التنمية الريفية ،أو هيئة اإلسكان بالوالية أو غيرها من قروض الرهن العقاري) خيارات مماثلة أو مختلفة.







ط دإع ةادرا ةرةدأإلدرات مُح  :عقد مكتوب بينك وبين ال ُم قرض لسداد بعض األقساط على مدى فترة زمنية محددة.
توةللدراقسض  :تعديل دائم في واحد أو أكثر من شروط القرض.
ثان.
رامط ا دراجزئل  :حيث يقدم ال ُم قرض إدارة اإلسكان الفيدرالية ( )FHAمبالغ تمويلية لسداد متأخرات القروض على شكل رهن عقاري ٍ
را لعدعتىدرام شإلف ( لعدم دق لدح سدراسه )  :عقد بينك وبين ال ُم قرض حيث يمكنك أن تبيع منزلك بمبلغ أقل مما أنت مَدين به على منزلك.
عقةدتن زلد ةالًدم دح سدراسه  :عقد بينك وبين المُقرض حيث تتنازل عن ملكية منزلك لصالحه.

.

رحذسدرا ةرع
احترس من حيل تقديم المساعدة لسداد قروض الرهن العقاري أو حيل اإلنقاذ وتكتيكات السلب والنهب األخرى .تجنب أولئك الذين يقولون إن بإمكانهم مساعدتك في سداد القروض أو إصالح المنزل أو غيرها من الخدمات ويطلبون منك سداد رسوم
مقدماً .احترس من المقاولين غير المرخصين .ال تقُم بالتوقيع على أي شيء على اإلطالق ال تفهمه جيدًا .بل عليك باالستفسار وطلب المشورة قبل اتخاذ أي قرارات .ولمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة المواقع اإللكترونية www.HUD.govأو
www.FEMA.govأو .www.loanscamalert.com

إع ةادرا ن ءدأإلدرل الحدأإلدتغللسدرامإلقع
برجاء مراجعة إدارة المشروعات الصغيرة ()www.SBA.gov؛ للتعرف على الخاصة بقروض الخاصة بقروض المنازل والمشروعات التجارية .تقدم إدارة اإلسكان الفيدرالية ( )FHAعدة برامج للنظر فيها إذا قررت إعادة البناء أو اإلصالح أو
تغيير الموقع:



د(386 (FHAد(هـ) :إذا كنت صاحب عقار أو مستأجرً ا وتم تدمير منزلك في المنطقة المتضررة بالقدر الذي يستدعي إعادة البناء أو اإلحالل ،عندئذ قد تكون مؤهالً للحصول على قرض  FHAللرهن العقاري (
رلةرسادرا لةسرال دا
 302هـ) .يقدم ( 302هـ) تمويالً كامالً  %100من ( FHAدون سداد أي مبالغ مقدمًا) لشراء منزل آخر في مدينتك ،أو في أي مكان آخر بالواليات المتحدة .يجب أن يكون المُقترضون مسجلون لدى الوكالة الفيدرالية إلدارة الكوارث (
 ،)FEMAوتنطبق عليهم الشروط األخرى.



د(386 (FHAد(ك) :يتيح هذا المنتج للمؤهلين من مشتري العقارات أو مالكها شراء منزل ،أو إعادة تمويل قرض منزل حالي وإضافة تكلفة إصالحات المنزل أو ا لتحسينات إلى قيمة القرض .يمكنك االستفادة من
رلةرسادرا لةسرال دا
القرض ) 386دك)د في حال وجود إصالحات كبرى أو إصالحات هيكلية ،واستخدام قرض  FHAد(ك)درام طد عند الحاجة إلجراء إصالحات بسيطة أو غير هيكلية بقيمة إجمالية  200000دوالر أو أقل .كما تقدم إدارة اإلسكان الفيدرالية
 FHAقسضدراسه دراوق سيدا ءادراط ق د( )EEMإلجراء اإلصالحات والتجديدات الخاصة بكفاءة الطاقة .ويُرجى زيارة الموقع اإللكتروني  www.hud.gov/fhaأو االتصال بالرقم (6-088-Call FHA (088-339-9673
للحصول على مزيد من المعلومات ،أو االتصال بأحد المُقرضين المعتمدين إلدارة اإلسكان الفيدرالية (.)FHA



د( – (FHAنةدمت ل د6دراسه دراوق سيدراث ني:د يعد هذا رهنا ً عقاريا ً ثانيًا إلدخال تعديالت على المنزل ،أو إلجراء إصالحات به أو تحسينات على موقعه .يتراوح الحد األقصى لهذا ال قرض ما بين  300000دوالر
رلةرسادرا لةسرال دا
و 300050دوالر لألسرة الواحدة لمنزل مُصنع على قاعدة أساس دائمة؛ بينما يصل المبلغ إلى  00000دوالر للمنزل المصنع المصنف كملكية شخصية.
د( :(FHAلمزيد من المعلومات حول اإلدارة الفيدرالية لإلسكان ( (FHAوما تقدمه من برامج ،بما في ذلك المُقرضين ،وحدود قروضها ووكاالت االستشارات اإلسكانية المعتمدة لدى وزارة اإلسكان والتنمية
رت لد لةرسادرا لةسرال دا
الحضرية ( )HUDوإعانة الكوارث ،يُرجى زيارة الموقع  www.fha.govإلد ،www.hud.govأو االتصال على الرقم ).6-088-Call FHA (6-088-339-9673
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