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بسم األب و االبن و الروح القدس اله واحد امني
ايبارشية لوس انجلوس
خدمة الدياكونية
خدمة االنبا ابرام للقادمني الجدد

حزمة املساعدات املالية التي تقدمها الحكومة
ملواجهة فيروس كورونا
 .١شيكات التحفيز
 .٢املساعدة في اإليجار او اقساط البيت
 .٣التقديم علي طلب اعانة للبطالة

أوال شيكات التحفيز
•
•
•
•

من يستحق الحصول علي الشيك؟
كيف تحصل علي الشيك؟
ما هي قيمة املساعدات؟
متي سيصلك املال؟

سؤال :من يستحق الحصول علي الشيكات؟
الجواب :الشروط كالتالي

.١
.٢

.٣
.٤

ان تـكون شـخص حـاصـل عـلي حـق اإلقـامـة فـي الـواليـات املتحـدة .مـثال عـلي ذلـك الـجنسية او الجـريـن كـارد
او موافقة لجوء.
أيـضا مـن حـق األشـخاص الـذيـن لـم يـحصلوا بـعد عـلي حـق اإلقـامـة و لـكن قـد تـقدمـوا بـطلب اإلقـامـة و مـعهم
) .(Alien Numberمــثال عــلي ذلــك شــخص تــقدم لــي قــضية الــلجوء ولــم يــتم املــوافــقة عــلي الــطلب بــعد و
لكن الشخص يملك تصريح عمل.
امتالك الشخص لي الرقم القومي األمريكي )(Social Security
ان تـكون قـدمـت ضـرائـب لـلحكومـة األمـريـكية لـي عـام  2019او  .2018بـالنسـبة لـي األشـخاص الـذيـن غـير
مـطالـبني لـتقديـم الـضرائـب عـلي سـبيل املـثال :شـخص لـم يـعمل الـعام الـسابـق او شـخص كـان يـحصل عـلي
مـساعـدات مـن الـحكومـة .فـعلي هـذا الـشخص تـقديـم طـلب ضـرائـب عـن الـعام الـسابـق حـتي لـو كـان الـدخـل
صفر.

راجع موقع الضرائب األمريكية
https://www.irs.gov/newsroom/economic-impact-payments-what-you-need-to-know
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س ا َّل ِتي تَطْ ُلبُهُ) ".مرا (25 :3
الر ُّ
طَيِّ ٌ
ب ُه َو َّ

سؤال :كيف ستحصل علي الشيك؟
الجواب:
 .١إذا كــنت قــدمــت ضــرائــب لــي عــام  2019او  2018و كــنت وفــرت مــعلومــات حــسابــك الــبنكي اثــناء تــقديــمك لــلضرائــب
فليس عليك فعل شئ .مصلحة الضرائب سوف تقوم بإرسال املال الي حسابك البنكي.
 .٢إذا قــدمــت ضــرائــب و لــم تــعطي حــسابــك الــبنكي ملــصلحة الــضرائــب فــعليك انــتظار الــحكومــة الــتي ســوف تــوفــر مــوقــع
إلكتروني عن قريب لتقديم معلومات حسابك البنكي
 .٣كـما ذكـرنـا فـي الـسؤال الـسابـق ،إذا كـنت لـم تـتقدم لـلضرائـب بسـبب حـصولـك عـلي مـساعـدة مـن الـحكومـة فـي الـعام
املاضي او لم تعمل فيجب عليك التقديم
راجع موقع الضرائب األمريكية
https://www.irs.gov/newsroom/economic-impact-payments-what-you-need-to-know

سؤال :ما هي قيمة املساعدات؟

Page 2 of 11

ب لِ َّل ِذي َن يَت َ َر َّج ْونَهُ ،لِلنَّفْ ِ
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اضغط علي املوقع التالي ملعرفة ما قيمة الشيك الذي سوف يصلك
https://www.cnn.com/2020/03/27/politics/stimulus-check-calculator/index.html

سؤال :متي سيصلك املال؟

سوف تقوم الحكومة بإرسال الشيك بداية من تاريخ  21من شهر ابريل
راجع موقع الضرائب األمريكية
https://www.irs.gov/newsroom/economic-impact-payments-what-you-need-to-know
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ثانيا املساعدة في اإليجار او اقساط البيت
•
•
•
•

هل ستقوم الحكومة بمساعدتي باملال في دفع اإليجار او اقساط البيت؟
ما هو القرار الصادر في والية كاليفورنيا بخصوص اإليجار او اقساط البيت؟
كيف اقدم طلب لصاحب السكن بعدم مقدرتي لدفع اإليجار؟
هل أقوم بدفع اإليجار؟

سؤال :هل ستقوم الحكومة بمساعدتي باملال في دفع اإليجار او اقساط البيت؟
الـجواب” :ال“ .حـتي تـاريـخ كـتابـة هـذه السـطور لـم تـصدر الـحكومـة الـفيدرالـية او إدارة واليـة كـالـيفورنـيا اي قـرار إضـافـي
بـاملـساعـدة املـالـية فـي دفـع اإليـجار او اقـساط الـبيت .األفـراد املـقيمني فـي امـريـكا سـوف يـحصلوا عـلي مـساعـدة مـالـية فـقط
عن طريق شيك التحفيز الذي تكلمنا عنة في السؤال األول .و هو شيك ملرة واحدة فقط.
سؤال :ما هو القرار الصادر في والية كاليفورنيا بخصوص اإليجار او اقساط البيت؟
الجواب :لقد صدر قرارين في هذا الشأن :
 .١قـرار فـدرالـي :لـقد صـدرت تـعليمات بـمنع املـؤسـسات او الـبنوك الـتي تـحصل عـلي مـساعـدات او قـروض مـن الـحكومـة
ال ــفيدرال ــية ب ــإص ــدار ق ــرارات اخ ــالء ل ــلسكان او إص ــدار غ ــرام ــات م ــال ــية للمس ــتأج ــر او امل ــال ــك .ك ــما ص ــدر ق ــرار ل ــي
مــؤســسات ) Fannieو  (Freddieو هــم مــوســسات مــالــية كــبير فــي مــجال قــروض الــعقارات بــاعــطاء الــحق لــالفــراد
بطلب تاجيل ملستحاقتهم املالية ملدة ستة اشهر.
 .٢قــرار مــحافــظ كــالــيفورنــيا :اصــدر قــرار بــمنع اصــحاب الــسكن بــإصــدار قــرارات اخــالء حــتي نــهايــة شهــر مــايــو بشــرط
تــقديــم املســتأجــر طــلب لــصاحــب الــسكن فــي خــالل أســبوع مــن تــاريــخ دفــع اإليــجار) .يــوجــد نــسخة مــن الــطلب مــرفــق
هنا(
 .٣كـما اتـفق مـحافـظ كـالـيفورنـيا مـع كـتير مـن الـبنوك بـتأجـيل اقـساط الـبيوت ملـدة  ٩٠يـوم .فـعليك االتـصال بـالـبنك الـتابـع
لية قرض البيت ملعرفة املزيد.
https://www.thedailybeast.com/during-coronavirus-do-i-have-to-pay-my-rent-or-mortgage
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ِ ْ لِلنَّف،ُب لِ َّل ِذي َن يَت َ َر َّج ْونَه
(25 :3 " )مرا.ُس ا َّل ِتي تَطْ ُلبُه
ُّ الر
ٌ ِّطَي
َّ ب ُه َو

 كيف اقدم طلب لصاحب السكن بعدم مقدرتي لدفع اإليجار؟:سؤال
 النموذج مرفق:الجواب

Date: ___________________
Landlord’s name: ___________________
Landlord’s address: _________________
Dear ______________,
I __________________ am a tenant at __________________. Pursuant to California
Governor Newsom’s Executive Order N-37-20, this is to inform you that I am unable to pay
all or part of my rent this month because of the financial impacts of the COVID-19 virus.
[I was unavailable to work because I was sick with a suspected/confirmed case of COVID-19
or caring for a household or family member who was sick with a suspected/confirmed case of
COVID-19.]
[I experienced a lay-off, loss of hours or other income reduction resulting from COVID-19,
the state of emergency, or related government response.]
[I needed to miss work to care for a child whose school was closed in response to
COVID-19.]
[Explain, if it is another reason.]
I verify that I am providing this written notice no more than seven days after the rent is due. I
have also retained verifiable documentation to support my inability to pay and can provide it
to you upon your request. I understand that, once this statewide eviction moratorium ends, I
am still required to become current with my rent and will endeavor to do so in a timely
manner.
Thank you for your understanding and cooperation.
Sincerely,
Signature: ___________________
Print Name: __________________
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سؤال :هل أقوم بدفع اإليجار؟
الجواب :نعم عليك بدفع اإليجار إال إذا انطبقت عليك الشروط التالية:
 .١كنت مريض بفيروس كورونا
 .٢تركت شغلك من اجل االعتناء بطفلك بسبب إغالق املدارس
 .٣تم فصلك من شغلك بسبب فيروس كورونا او انقاص ساعات عملك
)عليك تقديم إثبات علي تعرضك لي احد الشروط السابقة عند تقديمك الطلب (
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ثالثًا التقديم علي طلب اعانة للبطالة
• في حالة التوقف املؤقت او التام او تخفيض ساعات العمل بسبب صاحب العمل و ليس بسبب مرضك
• في حالة التوقف املؤقت او التام او تخفيض ساعات العمل بسبب مرضك او مرض احد أفراد عائلتك
• لو ان عملك حر و قد توقف عن العمل ،ماذا تفعل؟
اوالً يجب عليا ً ان نفرق ما بني طلب ) (SDIو طلب ) (UIو نفهم الفارق:
فــي حــالــة تــركــك لــلعمل مــوقــتا او تــام او تــم تــخفيض ســاعــات الــعمل لســبب غــير مــرضــي ،فــيجب عــليك تــقدم طــلب اعــانــة
بطالة او ما يعرف بي )Unemployment Insurance (UI
و لــكن إذا تــركــت الــشغل لســبب إصــابــتك او إصــابــة احــد أفــراد اســرتــك بــمرض او فــيرس كــورونــا فــيجب عــليك تــقديــم طــلب
اعانة مرضية او ما يعرف بي )State Disability Insurance (SDI

في الحالة األوله ):Unemployment Insurance (UI
 .١ملعرفة املعلومات املطلوبة و الشروط قبل تقديم الطلب اذهب للصفحة التالية:
https://www.edd.ca.gov/Unemployment/Eligibility.htm
 .٢يجب انشاء حساب علي الصفحة التالية قبل التقدم بالطلب) :شاهد الفيديو املرفق للمساعدة في التسجيل(
https://portal.edd.ca.gov/WebApp/Registration/Registration
https://www.youtube.com/watch?v=-00AJjsrLjw&feature=youtu.be
 .٣يمكنك التقدم بطلب علي الصفحة التالية) :شاهد الفيديوهات املرفقة للمساعدة في تقديم الطلب(
https://www.edd.ca.gov/Unemployment/Filing_a_Claim.htm
https://www.youtube.com/watch?v=r1As3Qj-k5A
) https://www.youtube.com/watch?v=vVNS3VOdou8&t=1052sشرح الخطوات بالعربي(
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 .٤استخدم الصفحة التالية ملعرفة املبلغ الذي سوف تحصل علية بعد قبول طلبك
https://www.edd.ca.gov/Unemployment/UI-Calculator.htm
 .٥ملعرفة ما هي الخطوات بعد تسليم طلبك استخدم الصفحة التالية
https://www.edd.ca.gov/Unemployment/After_You_Filed.htm
في الحالة الثانية ):State Disability Insurance (SDI

 .١ملــعرفــة املــعلومــات املــطلوبــة و الشــروط قــبل تــقديــم الــطلب اذهــب لــلصفحة الــتالــية) :شــاهــد الــفيديــو املــرفــق لــلمساعــدة فــي
التسجيل(
https://www.edd.ca.gov/disability/How_to_File_a_DI_Claim_in_SDI_Online.htm
https://www.youtube.com/watch?v=j7Wn4gBSZxc&feature=youtu.be
 .٢يجب انشاء حساب علي الصفحة التالية قبل التقدم بالطلب:
?https://portal.edd.ca.gov/WebApp/Login
resource_url=https%3A%2F%2Fportal.edd.ca.gov%2FWebApp%2FHome
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 .٣يمكنك التقدم بطلب علي الصفحة التالية:
https://www.edd.ca.gov/Benefit_Programs_Online.htm
 ،٤لـلتقديـم فـي حـالـة مـرض احـد أفـراد اسـرتـك شـاهـد الـفيديـو املـرفـق .يـجب تـقديـم الـطلب قـبل  41يـوم مـن تـركـك الـعمل و
اال تفقد حقك في الحصول علي مساعدات
https://www.youtube.com/watch?v=JqISZ8A_ivg
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سؤال :انا اعمل أعمال حرة و قد توقفت عن العمل .ماذا اعمل؟
الجواب:
 .١الحالة االوله لو كنت توقف عن العمل نتيجة فيروس كورونا و ليس بسبب مرضي
 .٢الحالة الثانية :لو كنت توقفت عن العمل نتيجة مرضك
في الحالة األوله ):Unemployment Insurance (UI
قــبل احــداث فــيروس كــورونــا لــم يــكن مــن حــقك الــتقديــم عــلي طــلب أعــانــه الــبطالــة إذا كــنت تــعمل أعــمال حــرة .و لــكن نــتيجة
األحـداث الـحالـة فـقد تـم تـغير الـقانـون لـكي يـشمل األعـمال الحـرة .عـليك اتـباع الخـطوات املـذكـورة فـي صـفحة  8مـن هـذا
املــلف لــلتقديــم) .مــلحوظــة :قــد يــكون مــوقــع الــواليــة لــم يــتم تحــديــثه بــعد لــيشمل الــقوانــني الجــديــدة الــتي تــسمح لــي اصــحاب
األعمال الحرة بالتقديم بحسب تاريخ إعداد هذا امللف(
https://lao.ca.gov/Publications/Report/4208

في الحالة الثانية ):State Disability Insurance (SDI
مـن حـقك ايـضا الـتقديـم عـلي ال  SDIفـي حـالـة مـرضـك او مـرض احـد افـراد اسـرتـك) .عـليك اتـباع الخـطوات املـذكـورة فـي
صفحة  9من هذا امللف للتقديم(
https://www.edd.ca.gov/disability/Self-Employed_Eligibility.htm
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