
تكساسوالیةفيتحویل مسار اإلخالءبرنامج

بدیًال العقاراتألصحابویوفرمنازلھمفيالبقاءعلىالیة تكساسبوالمستأجرین) TEDP(في والیة تكساستحویل مسار اإلخالءبرنامجیساعد
ستحقینالمللمستأجرینأشھرستةمدة إلىتصلمتعلقة بدفع اإلیجاراتمساعدةTEDPنامج تحویل مسار اإلخالء في والیة تكساسبرقد یقدم. لإلخالء
الك والمالمستأجرمنكلعلىیجبو. اإلخالءبتھمةمقاضاتھمتمتوقد) COVID-19(19جائحة كوفید بسبباإلیجاردفععنتأخرواالذین

في والیة العلیاالمحكمةبینفریدةشراكةبمثابة المؤقتالبرنامجھذاویعتبر . أدناهتوضیحي الالرسمفيالواردةالمتطلباتوتلبیةالمشاركةعلىالموافقة
).TDHCAفي والیة تكساس (المجتمعیةوالشؤوناإلسكانوزارةوالمحاكمإلدارةتكساسمكتبوتكساس

استخدامیمكنو)أشھرخمسةحتى(ااستحقاقھموعدتجاوزتي الوا بالكاملعلیھالمتعاقدیةاإلیجارالقیمة دفعفي المساعدةاستخدامیمكن·
).أشھرستةإجمالي حتى(لمساعدةالشھور التالیة لإیجار دفعمتبقي في ال

ھذهمسار وتحویلاإلخالءدعاوىتعلیق بللمحاكمتسمحخاصةقضائیةعملیةTEDPنامج تحویل مسار اإلخالء في والیة تكساسبریستخدم·
فإن،TEDPنامج تحویل مسار اإلخالء في والیة تكساسبروبموجب. TEDPنامج تحویل مسار اإلخالء في والیة تكساسبرإلىالدعاوى

رفضوسیتم. المتأخرةالرسومسماح ومنازلھمفيبالبقاءللمستأجرینالسماحمقابلاإلیجارمتأخراتمقابلكّال المُ إلىُتدفع جمالیةاإلمبالغال
.العلنيفصاح اإلمنسریةوجعلھالةالمحوّ القضایا

لمستأجر / األسرةا المالك / الوحدة
:األھلیةشروط
µ ھا منأقلأو،الفقرحد من% 200نسبة عنداألسرةدخلیجب أن یكون

*بالمنطقةالدخلمتوسطمن% 80أو
µ 19كوفیدبوباءامالیً تأثرتأن تكون األسرة قد)COVID-10(
µ قسیمةمساعدةیتلقونكانواإذامؤھلینغیرالمستأجرونأن یكون

قائمة على مساعدةتتلقىوحدةفيمتواجدون أوالمستأجر،إلىمستندة
عامةمساكنفيأوع،اریالمش

:األھلیةشروط
µ2020أبریللیس قبل شھر المتعلقة بدفع اإلیجار المساعدة
µالحدودالمساعدةتتلقىالتياألسرةإیجاریتجاوزأنیجوزال

في المجتمعیةوالشؤوناإلسكانزارةبوالخاصة القصوى
الرمزتصنیف بواسطةمتاحةالحدود(TDHCAوالیة تكساس 

على الموقع اإللكترونيالبریدي
http://www.tdhca.state.tx.us/TEDP.htm(

µالمباشراإلیداعیقبلوأنمصرفيحسابلدیھیكونأنیجب
µھيأوالمشاریععلىقائمةمساعدةبالفعلتتلقىالتيالوحدات

مؤھلةغیرعامةإسكانوحدات
µمؤھلةغیرحكومیةوحدةقبلمنالمملوكةالوحداتتكونقد

:المطلوبةالوثائق
µالشخصیةالھویة
µالوحدةتقدیم ما یثبت تأجیر فیجب ،خّطيإیجارقدیوجد علمإذا
µعن الدخلأدلةأو** آخرمؤھلبرنامجبموجباألھلیةعلىدلیل: الدخل

الماضیةا مً ویالثالثین 
µ نموذج مستوفى خاص بالمستأجر لبرنامج تحویل مسار اإلخالء في والیة

TEDPتكساس 
µخاصة بالمستأجر لبرنامج تحویل مسار اإلخالء في والیة ةشھادة مستوفا

TEDPتكساس 

:المطلوبةالوثائق
µعقدھناكیكنلمإذاأوالمستأجر،معالمنفذاإلیجارعقدمننسخة

اإلیجارتثبتشھادةفیجب تقدیم،خطيإیجار
µلخإاألستاذ،دفتر(الفائتةالمدفوعاتبوثائق(
µب ئنموذج مصلحة الضراW-9
µبرنامج تحویل مسار اإلخالء في والیة تكساس نموذجكمالاستمت

TEDPالمالكالخاص ب
µبرنامج تحویل مسار اإلخالء في والیة تكساس شھادةكمالاستتم

TEDPالمالكالخاصة ب
:أنبشھدتأنیستلزم 
µ 19كوفید وباءاءجرّ قتصادًیااتأثرتأسرتكتكون)COVID-19(
µولناإلیجارأشھرنفسعنمتعلقة بدفع اإلیجارمساعدةعلىتحصللم

المشمولةاألشھرخاللالمستقبلفيالمساعدةھذهتطلب
µقانون أموالمنممولةمتعلقة بدفع اإلیجارمساعدةتلقیتأنلكیسبقلم

لمنحة اإلجمالیة للتنمیة المجتمعیة الخاصة بفیروس باكیرز الخاص 
جنًبا إلى إجماًال أشھر6ستتجاوزالتيCDBG CARESكورونا

المساعدةھذهمعجنبٍ 
µالقیمة مبلغواإلیجارمدةعلىتشھدسوف،خّطيإیجارعقدوجد یلمإذا

اإلیجارعلىدلیلتقدیمعلىالمقدرة ویةاإلیجار

:أنكبشھدتأنیستلزم 
µریمرعدم توغراماتوالالمتأخرةالرسومعنتنازلتسوف

للمستأجرالمحكمةتكالیف
µ لھذااإلیجارأشھرنفسعن آخربرنامجمنمساعدةلم تتلق

المشمولةلألشھرمستقبًال تقدمتولنالعمیل
µالزمنیةالفترةھذهعنالدفعمسؤولیةمنالمستأجريعفِ تُ سوف

عدم واإلخالءقضیةفيالمثارةالمطالباتجمیععنتنازلتو
برنامج تحویل مسار یشملھا التيالفترةعنالمستأجرطرد

TEDPاإلخالء في والیة تكساس 
µبرنامج تحویل مسار اإلخالء في والیة تكساس تسددسوف

TEDPمبلغ القیمة تتلقىكنتإذاعملأیام10غضونفي
الزمنیةالفترةعن نفس یةاإلیجار

µاإلیجارمدةعلىتشھدسوف،خّطيإیجارعقدوجد یلمإذا
اإلیجارعلىدلیلتقدیمعلىالمقدرة ویةاإلیجارالقیمة مبلغو

البرنامج؟حصول على الفييیساعدنمن
البرنامج المحكمة

الموقع اإللكتروني: زر www.txcourts.gov/eviction-الموقع اإللكتروني: زر 



http://www.tdhca.state.tx.us/TEDP.htm

حدد(512-475- 3800أو 800-525- 0657االتصال على رقم: 
)4رقم االختیار

/diversion
855-270-7655: رقمعلىلاتصاال

:الفقرحد من% 200عنیقلالذياألسرةدخلإلىاألھلیةتستندالفترة،تلكوخالل. كبدایةالوالیةمنمختارةمناطقفيفقطمتاحTEDPبرنامج تحویل مسار اإلخالء في والیة تكساس * 

ثمانیة أشخاصسبعة اشخاصستة أشخاصخمسة أشخاصأربعة أشخاصثالثة أشخاصشخصانشخص واحدحجم األسرة
79,280دوالر أمریكي79,280دوالر أمریكي70,320دوالر أمریكي61,360دوالر أمریكي52,400دوالر أمریكي43,440دوالر أمریكي34,480دوالر أمریكي25,520دوالر أمریكي% من حد الفقر200

.إضافيشخصكلدوالر أمریكي عن 8,960مبلغضافیُ شخاص،ثمانیة أمنتتألفالتيلألسروبالنسبة
أو ،)SSI(أو برنامج دخل الضمان التكمیلي ،)SNAP(برنامج المساعدات الغذائیة التكمیلیة بموجبالمساعدةاحالیً تتلقى) 1: أنكعلىدلیللدیككانإذاأخرى،وثائقإلىتحتاجالومؤھًال تعتبرأنت** 

من دخلشھادةعلىدلیللدیكوكاناإلیجارمقیدمؤھلعقارفيتعیشكنتإذا) 2؛ أو )Medicaid(برنامج المساعدة الطبیة أو،)LIHEAP(المنخفضالدخلألصحاب المنزلیةالطاقةبمساعدةالبرنامج
برنامج تحویل مسار مدیریسمحقدالظروفبعضفيو. الحدمنأقلیزالالدخلكأنعلىالذاتيالتصدیقوالمساعدةطلبمناشھرً 12خاللوھذا التاریخبعد أو2020مارس31بتاریخھذا العقار 

.الطلبعنداألدلةتقدیمعلىقادًراالمستأجریكونأنیجبلكنوللدخلالذاتيبالتصدیقTEDPاإلخالء في والیة تكساس 


