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 لمساعدتك على اختيار المكان المناسب لتقديم طلب اإلسكان  قائمة تحقق
 : من بين ختياراليجب علّي ا فرد أسرتي.... 

   CWL يحتاج إلى اإليجار من األسرة.  •
 DHCD 
 AHVP  
   قسيمةMRVP  تحقق من توافر  إذا كانت متوفّرة في مجتمعيالمحمولة(MRVP   على

www.HousingWorks.net .) 

  CWL إلى مساعد مقيم. يحتاج  •
 DHCD  
 AHVP  
   اإلسكان األسري الُممول من قبل الوالية 
  اإلسكان األسري الممول من قبل الحكومة االتحادية 
  التكلفة اإلسكان الخاص الميسور 
   قسيمةMRVP إذا كانت متوفّرة في مجتمعي و/أو السكن القائم على الموقع  المحمولة  

 (. www.HousingWorks.netعلى   MRVP)تحقق من توافر  

لتشجيعه   من مركز رعاية يحتاج إلى خدمات  •
ساعة  على القيام باألنشطة اليومية األساسية )

 (، و يًايومإلى ساعتين 

خدمات من قسم الخدمات  مؤهل للحصول على  •
 (. DDS) التنموية

 CWL 
 DHCD  
 AHVP  
  للمسنين وذوي اإلعاقة اإلسكان الُممول من قبل الوالية   
   اإلسكان األسري الُممول من قبل الوالية 
 للمسنين وذوي اإلعاقة اإلسكان الُممول من قبل الحكومة االتحادية   
  االتحادية اإلسكان األسري الممول من قبل الحكومة 
  اإلسكان الخاص الميسور التكلفة 
   قسيمةMRVP إذا كانت متوفّرة في مجتمعي و/أو السكن القائم على الموقع  المحمولة  

 (. www.HousingWorks.netعلى   MRVP)تحقق من توافر  

يحتاج إلى خدمات من مركز رعاية لتشجيعه   •
على القيام باألنشطة اليومية األساسية )ساعة  

 ساعتين يوميًا(، و إلى 

غير مؤهل للحصول على خدمات من قسم   •
 .(DDS) الخدمات التنموية

 قادر على الدفع بشكل خاص.  •

 CWL  
 DHCD  
 AHVP  
  للمسنين وذوي اإلعاقة اإلسكان الُممول من قبل الوالية   
   اإلسكان األسري الُممول من قبل الوالية 
 ن وذوي اإلعاقةللمسني  اإلسكان الُممول من قبل الحكومة االتحادية  
 اإلسكان الخاص الميسور التكلفة ، واإلسكان األسري الممول من قبل الحكومة االتحادية 
   قسيمةMRVP إذا كانت متوفّرة في مجتمعي و/أو السكن القائم على الموقع  المحمولة  

 (. www.HousingWorks.netعلى   MRVP)تحقق من توافر  

لتشجيعه  يحتاج إلى خدمات من مركز رعاية  •
على القيام باألنشطة اليومية األساسية )ساعة  

 إلى ساعتين يوميًا(، و 

غير مؤهل للحصول على خدمات من قسم   •
 .(DDS) الخدمات التنموية

 غير قادر على الدفع بشكل خاص.  •

  للمسنين وذوي اإلعاقة اإلسكان الُممول من قبل الوالية   
   اإلسكان األسري الُممول من قبل الوالية 
 للمسنين وذوي اإلعاقة ان الُممول من قبل الحكومة االتحاديةاإلسك   
  اإلسكان األسري الممول من قبل الحكومة االتحادية 
  اإلسكان الخاص الميسور التكلفة 
   قسيمةMRVP إذا كانت متوفّرة في مجتمعي و/أو السكن القائم على الموقع  المحمولة  

 . (www.HousingWorks.netعلى   MRVP)تحقق من توافر  

ال يملك سلطة سكنية في المجتمع الذي يسكن   •
فيه )أو حيث يقع عنوانه القانوني إذا كان  

يدرس في مدرسة داخلية أو يعالج في  
 مستشفى(. 

 CWL  
 DHCD  
  8القسم  منمصادر أخرى 
 AHVP  
  اإلسكان الخاص الميسور التكلفة 
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 CWL  -  لالنتظار المركزية القائمة  من صادرة  محمولة 8قسم  قسيمة 

 DHCD  -   التابعة لـ القائمة اإلقليمية غير الربحية  من صادرة  محمولة 8قسم قسيمةDHCD list (“DHCD Section 8 Housing Choice Voucher 

Program”) 

  القائمة المركزية لالنتظارمنظمة غير مشاركة في  من صادرة  محمولة  8قسم قسيمة  -  8من القسم مصادر أخرى 

 AHVP  -  غرفة نوم فقط، ما لم يكن الشخص بحاجة إلى مساعد مقيم أو غرفة   1ن البديل للبالغين ذوي اإلعاقة ) اسكبرنامج قسيمة اإلمن قسيمة محمولة

 ات الطبية( نوم إضافية للمعدّ 
 MRVP قسائم اإليجار في ماساتشوستس برنامج من قسيمة محمولة   - ولة م المح 

 MRVP  ستعد لقبول موقع هذا  م فرد أسرتكن القائم على الموقع لبرنامج قسائم اإليجار في ماساتشوستس )تأكد من أن اإلسكا  - القائم على الموقع

 السكن( 
  ( ستعد لقبول موقع هذا السكنم فرد أسرتكتأكد من أن الوالية )ُممول من قبل موقع الأسري قائم على  إسكان –اإلسكان األسري الُممول من قبل الوالية 
  ُفرد أسرتكتأكد من أن  الوالية )ُممول من قبل موقع  القائم على للمسنين وذوي اإلعاقة   إسكان – مول من قبل الوالية للمسنين وذوي اإلعاقة اإلسكان الم  

 ( ستعد لقبول موقع هذا السكنم
  ستعد  م فرد أسرتكتأكد من أن ) الحكومة الفيدرالية ُممول من قبل موقع الأسري قائم على  إسكان –  الحكومة الفيدراليةاإلسكان األسري الُممول من قبل

 ( لقبول موقع هذا السكن
  ُممول من قبل الحكومة الفيدراليةموقع القائم على للمسنين وذوي اإلعاقة   إسكان –للمسنين وذوي اإلعاقة  الحكومة الفيدراليةاإلسكان الُممول من قبل  

 ( نستعد لقبول موقع هذا السكم فرد أسرتكتأكد من أن  )
  موقع القائم على   إسكان خاص ميسور تكلفة -  اإلسكان الخاص الميسور التكلفة 

 

 يمكنه التقديم على: دخل فرد أسرتي: 
 AMI% من  50% و 40% و30وحدات   المنطقة في  دخل  المتوسط من ٪ 30أقل من 

 AMI% من 50% و40وحدات   المنطقة في دخل ال متوسط % من 40% إلى 30

 AMI% من 50وحدات   المنطقة في دخل ال متوسط % من 50% إلى 40

 AMI% من 60وحدات   المنطقة في دخل ال متوسط % من 60% إلى 50

 AMI% من 80% و75وحدات   المنطقة في دخل ال متوسط % من 75% إلى 60

 AMI% من 100وحدات   المنطقة في دخل  المتوسط % من 100% إلى 80
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