آماده جابجايي هستيد؟

کمک کرايه پروژه بخش 188
برنامه "شرکت براي مسکن ارزان قيمت در مريلند" تالش مي کند تا
فرصت هايي را براي دسترسي به
مسکن ارزان قيمت و مناسب در اختيار همه قرار دهد.

کرايه منزل تحت
بخش 811

اطالعات تماس

چه کسي واجد شرايط است؟
افراد داراي ناتواني کساني هستند که:
بين  18تا  62سال سن داشته باشند
باشند Medicaidگيرنده 
درآمد بسيار کمي داشته باشند 


Maryland Department of
Disabilities
217 East Redwood Street
Baltimore, MD 21202
تلفن013 767 0663 :
ايميل
housinginfo.mdod@maryland.gov

چطور مي توانم اقدام کنم؟
با مدير پرونده تان تماس بگيريد
مدير پرونده تان تنظيمات اوليه اي را
انجام مي دهد و از طرف شما اقدام مي
کند.

از قبل فعال باشيد و خودتان را آماده
کنيد

خانه جديدم را دوست دارم .به تعداد زيادي از "
مراکز فروش نزديک است ،محله آرامي دارد و
خودم و خانواده ام احساس راحتي مي کنيم".
ليندا سي ،شرکت کننده

اسناد الزم را تهيه کنيد که تأييدکننده
درآمدتان باشند .اين
هويت شما و
مدارک عبارتند از:
کارت شناسايي عکسدار 
نامه هاي کمک بيمه 
کارت بيمه 
فيش هاي حقوقي 

خانه اي کم هزينه و قابل دسترسي با در نظر گرفتن شرايط ويژه شما
دسترس پذيري
واحد هاي بخش  111ممکن است ويژگي هاي
دسترسي پذيري داشته باشند ،از جمله:
امکان پياده روي و پياده رو 
مسيرهايي قابل دسترسي
در
راهروهاي عريض منتهي به درب 
ورودي هايي با امکان دسترسي راحت 
دسترسي به آسانسور 
امکان حضور حيوانات کمک کننده و يا 
افرادي که براي کمک به شما همراه با
شما زندگي کنند تنها در صورتي
پذيرفتهمي شود که پزشکتان تأييد کرده
باشد

کم هزينه
کرايه خانه بر اساس درآمدتان محاسبه مي
شود %03 .از درآمدتان را براي کرايه و
پرداخت قبوض در نظر بگيريد .باقيمانده
کرايه مستقيما ً توسط بخش مسکن و توسعه
انجمن مريلند به صاحبخانه پرداخت مي شود.
تا زماني که درآمدتان تغيير نکند ،کرايه نيز 
تغيير نخواهد کرد
مدت زمان رهن اوليه  1سال است 

استقالل
شما به عنوان يک شرکت کننده منابعي در
اختيار خواهيد داشت تا جابجايي و اجاره
نشيني موفقي داشته باشيد .اين موارد عبارتند
از:
آموزش شخصي مستأجرين 
يک طرح جابجايي که شما آن را خلق و 
کنترل مي کنيد
کمک در طول مراحل اقدام 
کمک در زمينه مديريت پول 
دسترسي به سرويس هاي پشتيباني داوطلبانه 

پشتيباني
مدير پرونده تان به همراه مسئول بخش
بهداشت و سالمت به شما کمک مي کنند تا
هرگونه مشکلي که در دوران مستأجري ايجاد
مي شود را برطرف کنيد.
ارتباط مداوم براي پشتيباني براي يک اجاره 
نشيني موفق
پشتيباني از طرف متخصصين امور مسکن 

دستيار کرايه پروژه بخش 811
چيست؟
برنامه "دستيار کرايه پروژه بخش  "111به
افرادي با درآمد کم کمک مي کند تا امکان
خانه دار شدن داشته باشند.
اين برنامه کمکي کرايه "مبتني بر پروژه"
است .همزمان با زندگي در واحد مسکوني،
براي پرداخت کرايه به شما کمک مالي مي
شود.
اطالع از مسکن هايي کم قيمت همراه با 
ارائه خدمات و پشتيباني
امکان زندگي مستقل در منزل خودتان 
شما قرارداد رهن امضا مي کنيد و به 
پشتيباني هاي انتخابي خودتان دسترسي
خواهيد داشت
با برنامه "دستيار کرايه پروژه بخش
 ،"111مستأجر  %03از درآمدش را براي
کرايه منزل و پرداخت قبوض در نظر مي
گيرد و باقيمانده کرايه مستقيما ً از طرف
برنامه به صاحبخانه پرداخت مي شود.

